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EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 

 

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, Prime Minister’s; 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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Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.: 

Reference to: 

Kidney Disease and Drug Price, 720 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 715-20 
 

Documents, Tabled: 

Transco International Cargo Services (Pvt.) Ltd., 

Bonded Warehouse at Dambulla:  

 Govt. gazette notification, 719 

Vehicle, Nissan Leaf Electric: import duty, 715 

 

Abeysekara, The Hon. Sisira Kumara, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 435-7 

 

Abeysinghe, The Hon. Ashok, M.P., Deputy Minister 

of Transport and Aviation: 

Reference to: 

Fertilizer Subsidy: ‘cash’, 87 

Mr. Ajith Niward Cabral, 1458 

VAT: increase (‘Rajapaksa’ tax), 84-5 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1456-9 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 69, 81-7 
 

Questions, Oral: Replies: 

SLTB, Akuressa Deport: 

gratuity to Mr. J.G. Jayantha, 1057 

 

Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa, M.P.: 

Questions, Oral: 

Diesel and Petrol: price reduction, 287-8 

SLTB, Akuressa Deport: 

gratuity to Mr. J.G. Jayantha, 1056-7 

 

Abeywardana, The Hon. Wajira, M.P., Minister of  

Home Affairs: 

Petitions: 

Chandrapala, Mrs. H.G., Ahangama, 841 

Chandrawanse, Mr. G.W.P., Hikkaduwa, 841 

de Silva, Mr. M. Timan, Boossa, 841 

Dharmadasa, Mr. G., Galle, 841 

Dias, Mrs. P.S. Rukmani, Batapola, 842 

Jayawilal, Mr. M.M.K.C., Balapitiya, 841 

Karunathilake, Mr. K.M.G. Nimal, Baddegama, 841 

Nizar, Mr. M.T.M., Ratmalana, 841 

Ranjana, Dr. M.D. Asanga, Provincial Council 

Indigenous Medicinal Garden Project, Galle, 841 

Rupasinghe, Mr. P.J., Galle, 841 

Saddhammawala Theraniya, Ven. T., ‘Ama Suwa 

Arana’ Meditation Centre, Tambuttegama, 842 

Abeywardana, The Hon. Wajira: (Contd.) 

Petitions: (Contd.) 

Shantha, Mr. H.E., Habaraduwa, 271 

Shelton, Mr. W., Gintota, 842 

Somarathne, Mr. A.G., Wanduramba, 841 

Viraj, Mr. K.G.R., Wanduramba, 271 

Wijesiri, Mr. W.T., Dodanduwa, 272 

 

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

Chairman of Committees: 

Petitions: 

Buruno, Mr. S. Kingsley, Uyilankulam, 131 
 

Reference to: 

Former Chairman, UC Mannar: late Mr. S. 

Gnanaprakasam: condolence, 55 

Liquor Shops in North and East, 313 

Mini Cyclone at Pesalai (Mannar): relief, 312 

Monkey Manace in Northern Province, 319 

Paddy Farmer and Fishermen: issues, 317 

People, who died in Mullivaikkal: condolence, 55 

School Principals, Acting: permanency, 55-6 

Toddy, ‘Bottled’: sale, 316 
 

Debates: 

Bills: 

Asian Infrastructure Investment Bank Agreement 

(Ratification): 2R., 312-3, 316-9 

Notifications: 

Excise Ordinance (& other 08 items), 312-3, 316 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 55-6 

 

Agreements, Conventions, etc.: 

Economic and Technology Cooperation Agreement 

(ETCA), 1409, 1419, 1450, 1461, 1501, 1587, 1589 

Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement Other FTA: 

lost tax revenue, 1070-5 

 

Air Ceylon, 50, 81, 240, 268 

 

Airlines, Mihin Lanka, 93, 124, 185, 199, 200, 217-8 

 

Airlines, SriLankan: 
Airbus, New: purchases, 53, 61, 74, 81, 82, 90, 91, 92, 

105, 108, 110, 111, 183, 194, 202, 224, 230, 251 

Airbus, VIP Kit: order, 89, 203, 224, 226, 233, 269 

Board of Directors: 

appointment of Mr. Niranjan Deva Aditya, 101 

Cabin Crew Member (Air Hostess): 

ref. to, 53, 83, 116, 176, 211, 220, 222, 265, 268 

Chairman, Mr. Ajith N. Dias: appointment, 227, 240 

Chief Commercial Officer and CEO: 

salary, 60, 64, 66, 101 

Chief Executive Officer (CEO): 

appointment of Cap. Suren Ratwatte, 227 

Engineering Services Unit: performance, 107-8, 110-1 

Abe-Air]  
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Airlines, SriLankan: (Contd.) 

Motor Spare Parts: ‘smuggling’, 223 

Mr. Kapila Chandrasena (Former CEO), 52, 101, 

183, 212, 216, 220, 222 

Mr. Nishantha Wickremasinghe (Former Chairman), 

52, 90, 116, 127, 183, 191, 212, 216, 220, 240, 248 

Ms. Desiree Premachandra: transfer, 223 

Pilots, Capt. Patrick Fernando and Capt. Ranga 

Amadoru: resignation, 222 

Pilots, Recruitment of: simulator test, 222 

Profit/Losses, etc., 205, 206 

Weliamuna Com. Report: ref. to, 63, 90, 93, 100, 211 
 

Airport, Palali: 

Expansion Project, 43-6, 905-6 
 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy 

Minister of Megapolis and Western Development: 

Petitions: 

Bandara, Mr. R.M.R.N.K., Kadawatha, 1195 

de Silva, Mrs. G.G., Kadawatha, 1195 

Ransinghe, Mr. S., Ragama, 1195 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 608-11 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 462-4 
 

Questions, Oral: Replies: 

Port City Project, Colombo: details, 860-2 

 

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

Reference to: 

Local Govt. Election: postponed, 1302-3 

People, who do not have Voting Rights, 1298-9 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1298-304, 1305, 1307 
 

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

Petitions: 

Marzook, Mrs. Kolsum Beevi, Eravur-03, 842 
 

Reference to: 

Aligar Central College, Eravur: land, 1031-2 

Human - Elephant Conflict, 1221-2 

Police Station, Eravur: relocation, 1031 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1031-3 
 

Questions, Oral: 

Elephant Attacks, Wild: 

compensation for damages, 1217-22 

Land Acquisition from Mr. M.R.M. Mimsiad: 

compensation, 1377-80 

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

Reference to: 

Allegation Against to Hon. Mahindananda 

Aluthgamage re a Defender Vehicle, 1271, 1343 

Disaster Situation due to Torrential Rains: 

relief services, 266 

Former Minister of Sports, 1343 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1151-4 

Right to Information: 2R., 1480-3 

No Confidence in Minister of Finance, 776 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1342-4 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 605-6 

SriLankan Airlines: current status, 264-7 

 

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

Reference to: 
Airlines, Mihin Lanka: profit, 185 

Airlines, SriLankan: Chairman and CEO: 

appointments, 227 

False Allegation Against him re a Defender Vehicle 

by Hon. Ranjan Ramanayake and Hon. Ananda 

Aluthgamage, 1269-70 

Hicorp Co. - Sri Lanka Army: tender deal, 775 
His Allegations Against Minister of Finance: 

during the no confidence debate, 1246-7, 1248-9 

living at ‘Monarch’ apartment, 777, 1247 

Mr. Jayakody, Flower Exporter, 226  

Mr. Paskaralingam, 184 

Mr. Siripala Edrimanna, Dep. Director of Customs: 

resignation, 779 

Ms. Nauki, Consultant, M/Finance, 779 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

need to appoint a Select Com., 196 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 660, 684, 771-82 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 434-5 

SriLankan Airlines: current status, 182, 185, 187, 

194-5, 226-33, 237-8 
 

Documents, Tabled: 

Airlines Companies (18): profit/losses, 229 

Airlines, SriLankan: contingent liabilities, 195 

Areca Nuts (‘Karunka’) Container: 
minister’s instruction with minute, 780 

Budget (2016) Related Doc. Alleged that Support 

Hon. Ravi Karunanayake’s Companies/ Business, 

 778 

[Air-Alu 



[Vol. 244 INDEX — SESSION 2016 

17th May, 2016 — 24th June, 2016 

4 

Aluthgamage, The Hon. Mahindananda: (Contd.) 

Documents, Tabled: (Contd.) 

Customs, Sri Lanka: 

Hon. Lakshman Kiriella’s letter re release of a 

vehicle, 782 

new scanning machines, 780 

State Institutions Sold under "Regaining Sri Lanka" 

Programme (2001 - 2004), 228 
 

Aluwihare, The Hon. Ranjith, M.P.: 

Petitions: 

Liyanaarachchi, Mrs. K.L.S., Alawatugoda, 1346 
 

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

Reference to: 

Government, Previous: ruled by ‘brothers’, 46 

Terrorist Attack in USA, 9/11: media reports, 1332 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1329-32, 1335 
 

Amaratunga, The Hon. John, M.P., Minister of  

Tourism Development and Christian Religious Affairs 

and Minister of  Lands: 

Petitions: 

Perera, Mr. M.J. Camillus, Kadawatha, 1042 

Wimalasiri, Mr. U.H.M. Sarath, Ragama, 6 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Panama: land issues, 1241-3 
 

Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Petitions: 

Saman, Mr. H.W., Katuwana, 1042 
 

Reference to: 

GSP Plus and EU Fishing Ban, 694 

SLFP and UNP: MoU, 689 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 688-94 

 

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

Minister of Rural Economic Affairs: 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 452, 468-70 

 

Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P., Minister  

of Special Assignment: 

Reference to: 

‘Cyber space’, ‘Dollar gate’, etc., 1579-81 

Freedom of Information Bill: his stand (2011), 1571 

Hon. Bandula Gunawardane, 736-8 

Hon. Sunil Handunnetti, Chairman (COPE), 1581 

Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 

 2R., 1571, 1574, 1577-81, 1588, 1590 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 736-42 

 

Anandan, The Hon. Sivasakthi, M.P.: 

Reference to: 

Agriculture College Land, Thandikulam: 

acquisition for ‘Vavuniya Economic Centre’, 1645 

Housing Project, (65,000), 447 

Refugee Camp, Vavuniya Poonthottam: 

shortcomings, 977 

Tamil Detainees: release, 1647-8 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1644-9 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 445-8 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 975-8 
 

Questions, Prime Minister’s: 

Children and Others Affected Physically due to  

War in North and East: relief, 629-31 

 

Annual Reports: 
Analyst’s Department, Government, (2015), 1194 

Atomic Energy Authority, (2013), 840 

Central Bank of Sri Lanka, (2015), 6 

Ceylon - German Technical Training Institute, (2012), 

1345 

Commissioner General of Title Settlement, Dept. of 

Land Title Settlement, (2015), 1039-40 

Department of Archaeology, (2014), 627 

Department of Census and Statistics, (2015), 839 

Department of Cultural Affairs, (2014), 6 

Department of Development Finance, (2015), 643 

Department of Elections/ Election Commission, 

(2015), 625 

Department of External Resources, (2015), 486 

Department of Imports and Exports (Control),  

(2014 & 2015), 841 

Department of Management Audit, (2015), 643 

Department of Muslim Religious and Cultural  

Affairs, (2015), 1194 

Department of Posts, (2015), 1194 

Department of Prisons, (20153), 487 

Department of Project Management and Monitoring, 

(2015), 642 

Department of Public Finance, (2015), 643 

Department of State Accounts, (2015), 643 

Department of Treasury Operations, (2015), 643 

Alu-Ann]  
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Annual Reports: (Contd.) 

District Secretariats: 

Ampara, (2015), 643 

Batticaloa, (2015), 1537 

Galle, (2015), 486 

Jaffna, (2015), 486 

Kalutara, (2015), 486 

Kegalle, (2015), 626 

Kilinochchi, (2015), 486 

Mannar, (2015), 486 

Matara, (2015), 643 

Monaragala, (2015), 486 

Mullaitivu, (2015), 1537 

Polonnaruwa, (2015), 840 

Vavuniya, (2015), 1040 

Educational Publications Dept., (2014), 487 

Food Commissioner’s Dept., (2015), 643 

Leader of the House of Parliament, Office, (2015), 

1040 

M/Child Dev. and Women’s Affairs, (2014), 487 

M/Disaster Management, (2015), 6 

M/Finance, (2015), 1041 

M/Foreign Employment, (2015), 643 

M/Higher Education, (2014), 1040 

M/Home Affairs, (2015), 626 

M/Internal Affairs, Wayamba Dev. and  

Cultural Affairs, (2015), 1041 

M/Irrigation and Water Resources Mgt., (2015), 626 

M/Justice, (2015), 626 

M/Lands, (2015), 625 

M/Law and Order & Southern Dev., (2015), 644 

M/National Co-existence, Dialogue and Official  

Languages, (2015), 627 

M/Ports and Shipping, (2015), 1538 

M/Post, Postal Services and Muslim Religious  

Affairs, (2015), 627 

M/Provincial Councils and Local Govt., (2015), 644 

M/Public Admin. and Mgt., (2015), 1538 

M/Public Enterprise Dev., (2015), 1041 

M/Social Empowerment and Welfare, (2015), 1193 

M/Sports, (2015), 627 

M/Transport and Civil Aviation, (2015), 840 

National Apprentice and Industrial Training  

Authority, (2013), 1345 

National Child Protection Authority, (2013), 487 

National Livestock Dev. Board, (2013), 1193 

National Science and Techno. Comm., (2013), 642 

Parliament of Sri Lanka, (2015), 1345 

Prime Minister’s Office, (2015), 625 

Public Service Comm., (2015), 131 

Road Development Authority, (2012), 840 

Sri Lanka Bureau of Foreign Employment,(2013), 626 

Sri Lanka Ports Authority, (2013), 1042 

Sugathadasa National Sports Complex Authority, 

(2012), 1538 

Tea Research Institute of SL, (2013), 1041 

Tertiary and Vocational Education Comm., (2013), 

1537 

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

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1167-8 

 

Armed Forces: 
Members: allowances paid at birth of third child, 1357 

Lands held in North and East: return, 921-1037 

 
Army Camp at Salawa, Kosgama: 

Ammunition Dump: explosion, 520-6, 887-95 

 

Asian Infrastructure Investment Bank: 
Bill re Agreement (Ratification), 297, 300-24 

 

Auditor General’s Reports: 

For 2011: 

8th Installment (part IV), 485 

For 2012: 

6th Installment (part XXIV), 485 

For 2013: 

1st Installment (part VIII), 485 

2nd Installment (part XIX), 485 

4th Installment (part VI, VII, VIII, IX & X), 485 

5th Installment (part VII), 485 

6th Installment (part I, II, III, IV & V), 485 

For 2014: 

1st Installment (part I & II), 485 

2nd Installment (part VI, VII, VIII, IX & X), 485 

3rd Installment (part III), 485 

4th Installment (part VI & VII), 485 

5th Installment (part I, II & III), 485 

re Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament: ref. to, 1086-8, 1250-61, 1451, 1565 

 
Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P., Minister of  

Industry and Commerce: 

Reference to: 

IMF Agreement, 734 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 731-6 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 442-5 

 

Balasuriya, The Hon. Tharaka, M.P.: 

Reference to: 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor, CBSL, 1501 

NBRO, Kegalle Office: shortage of staff, 459 

Sectoral Oversight Committees: chairmanship, 

1504 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1500-4 

[Ann-Bal 
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Balasuriya, The Hon. Tharaka: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 458-60 
 

Questions, Oral: 

Road Development Work: Andiramada,  

Nikapitiya, etc. in Kegalle, 1557-9 
 

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

Minister of Skills Development and Vocational  

Training: 

Petitions: 

Kulasuriya, Mr. A.M.M.P.K., Batapola, 272 
 

Reference to: 

‘Helping Hambantota’, 422 

Hon. Keheliya Rambukwella, 792 

Jayathilaka Sports Ground, Nawalapitiya, 793 

Mr. Heenkenda and Mr. Athukorale, 792 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 790-3 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 420-2 
 

Bandaranayake, The Hon. Indika, M.P., Deputy  

Minister of Housing and Construction: 

Questions, Oral: Replies: 

Housing Assistance to Low Income Farmer  

Families: Dehiattakandiya D.S.Div., 12010 

Housing Project for Tsunami Victims,  

Saudi Arabian: distribution, 134-5 

National Housing Dev. Authority: 

appointments (in 2015), 18-20 

National Machineries Institute: 

employees’ allowances and reforms, 137-9 
 

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

Petitions: 

Chandralatha, Mrs. R., Balapitiya, 629 

Mendis, Mr. H.H. Chinthaka, Ambalangoda, 629 

Pathinayake, Mr. Godwin, Baddegama, 131 

Pavuluge, Mr. A.B., (Principal), Karandeniya, 628 

Sumanadasa, Mr. K.M.P., Kahaduwa, 629 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 607-8 
 

Banks: 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): 

Bill, 297, 300-24, 481 

Bank of Ceylon, Sampath Bank and Other Banks: 

Doc. re cash withdrawal by former M/Finance, 812 

Lankaputhra Development Bank: 

Tristar Apparel Exports (Pvt.) Ltd.: loans, 1196 

Basnayake, The Hon. Tharanath, M.P.: 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1608-11 
 

Bills: 
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement 

(Ratification): 2R., 297, 300-24; Com. & 3R., 324 

Cert., 481 

Code of Criminal Procedure (Am.): 1R., 1097 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 

1R., 907 (House allowed to present exempting  

normal procedure, 907); petitions to SC, 1039 

Homoeopathy: 1R., 533 

Mediation Board (Am.): 

1R., 533; sectoral oversight com. rep., 1042 

Microfinance: Cert., 481 

National Research Council of Sri Lanka: 1R., 48 

Office on Missing Persons (Establishment, Admin. 

and Discharge of Functions): 1R., 1265-6 

Registration of Persons (Am.): 

2R., 1097-170; Com. & 3R., 1170 

Right to Information: 

sectoral oversight com. rep., 1042; 2R., 1570-661, 

1406-512; Com., 1662-77; 3R., 1677 
 

Bills, Private: 
Ameer Ali Foundation (Inc.): 1R., 919-20 

Dr. Saman Weerasinghe Found. (Inc.): 1R., 1405 

Ganegama Sri Indasara Dharmayathana Sanrakshana 

Sabhawa (Inc.): 1R., 1404-5 

Janakaraliya Cultural Found. (Inc.): 1R., 534 

Sisira Jayakody Siyapatha Found. (Inc.): 1R., 1403-4 

Sri Lanka Association for Child Dev. (SLACD) (Inc.): 

1R., 920 

Sri Lanka Women’s Conference (Inc.): 1R., 535 
 

Bribery Commission (CIABOC): 
Investigations of Complaints against Ministers, etal, 

Tabling of a Document by Hon. T. Ranjith de 

Zoysa re: ministerial statement, 915-8 

Money Allocations, 308, 310, 326 
 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 
Supplementary Allocations: Pr., 486 

 

Central Bank of Sri Lanka: 
Report (2015), 6 

Treasury Bonds, Issue of: 
Inquiry Com.: legal action on findings, 71, 338-42 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor: 

ref. to, 714, 803, 1450, 1462, 1487, 1501, 1563-5, 

1569, 1584-5, 1591, 1614 
 

Chanaka, The Hon. D.V., M.P.: 

Questions, Oral: 

National Housing Dev. Authority: 

appointments (in 2015), 16-8, 20 

Bal-Cha] 
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China: 
CAMC Engineering Co.:  

Ging - Nilwala Ganga Project: contract, 503 
 

Citizens, Senior: 
Fixed Deposits: interest, 1233-5 

 

College for Technological Education: 
New Project at Kuliyapitiya, 40-1 

Teacher Training Centre: 

project concept paper, 599, 667, 669 

proposed Korean project, 33-42 
 

Commission, Presidential: 
on Inquiry into Serious Financial Crimes: 

concluded cases, 634-7 
 

Committee of Selection: 
Meeting, 388 

 

Committee on Constitutional Reform, Public  

Representations: 
Report: distribution to all MPs, 485 

 

Committee Report, Special: 
Incident Occurred inside Parliament Chamber on 

05.05.2016 (Vote Taken for Supplementary  

Supplies), 837-9 
 

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Bills: 

Mediation Board (Am.), 1042 

Right to Information, 1042 
 

Committee, Delimitation: 

Local Authorities Areas: 

delimitation, 1285-9, 1304-7, 1314-5, 1318, 1321-5 
 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 

meeting, 131, 271, 333, 335, 379, 652-3 

Public Accounts: substitution, 4 

Public Enterprises: substitution, 4 

Public Finance: Nom. (Addl. member), 335 
 

Committees, Sectoral Oversight: 
Agriculture and Lands: substitution, 3-4 

Economic Development: substitution, 1-2 

Education and Human Resource Dev.: 

substitution, 2, 483 

Energy: substitution, 483-4 

Health and Human Welfare. Social Empowerment: 

substitution, 483 

Internal Admin. and Public Mgt.: substitution, 484 

International Relations: 

Nom. (Addl. members), 481-2 

substitution, 3 

Meetings, 485, 521 

Committees, Sectoral Oversight: (Contd.) 

Meetings: cancellation, 4 

Reconciliation and North and East Reconstruction: 

substitution, 484 
Sustainable Dev. and Environment & Natural Resources: 

Nom. (Addl. members), 482 

substitution, 3 

Women and Gender: Nom. (Addl. members), 482 
 

Conference on Human Rights: 

Invitation to MPs, 5 
 

Constitutional Reform: 
Public Representations Com.: report, 485 

 

COPE/PAC: 
Activities, Visits, etc.: ref. to, 1450, 1562-9, 1567-8 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor, CBSL: 

summoning, 1563, 1569 
 

CPA, IPU and SAARC Parliamentary Association: 

Joint Executive Com.: meeting, 130-1 

 

de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P., Deputy  

Minister of Foreign Affairs: 

Petitions: 

Attanayaka, Mr. D.S., Siddamulla, 1195 

Nanayakkara, Ms. L.A. Chitrani, Nugegoda, 1195 
 

Reference to: 

Electronic NIC Project: 

tender offer to ICTA, 1122-4 

Information from Govt. Institutions: 

access by Parliamentary Research Officers, 1637 

Journalist who sought Asylum Status in Other  

Countries: consular assistance, 1375 

‘lankaenews’ and ‘colombotelegraph’ Ban, 1637 

Mr. Gotabhaya Rajapaksa, Former Secretary,  

M/Defence, 1375, 1376 

Trade Agreement with Britain (UK), 1636 

UK’s Referendum on EU Membership  

(BREXIT Polls), 1636-7 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1122-4 

Right to Information: 2R., 1635-8 
 

Documents, Tabled: 

Renewal of Passport and Issue of New Passport to  

Sri Lankans granted Refugee/Asylum Status in  

Other Countries: copy of circulars, 1374, 1375 

Sri Lankan Deceased in Abroad: 

America and Canada: details, 1239 

Australia and Japan: details, 1373 
 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lankan Refugees Applied for Citizenship in  

Foreign Countries: consular assistance, 1374-6 

[Chi-de S 
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de Silva, The Hon. Mohan Priyadarshana, M.P.: 

Reference to: 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor, CBSL: 

reappointment, 1462 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1460-4 

Bills, Private: 

Dr. Saman Weerasinghe Found. (Inc.): 1R., 1405 

Ganegama Sri Indasara Dharmayathana  

 Sanrakshana Sabhawa (Inc.): 1R., 1404-5 
 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P., Minister of 

Transport and Civil Aviation: 

Reference to: 

SLTB: EPF and gratuity due, 849, 850 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Sri Lanka Transport Board: reforms (voluntary 

retirement scheme, etc.), 878-85, 887 
 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lanka Transport Board: 

compensation to pervious shareholders, 848-50 
 

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

Privileges: 

Death Threat to Him Over the Phone, 1261-3, 1265 
 

Reference to: 
Mike Operation in the House: ‘false allegation’, 164 

 
de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.: 

Reference to: 

Army Camp, Explosion of Salawa: 

reissuing of official documents to victims, 1125 
 

Debates: 

Bills: Registration of Persons (Am.): 2R., 1124-7 
 

Debates, Adjournment: 
Education and Higher Education Sector: 

problems, 536-624 

Elephants/Tuskers, Keeping Tamed and Watching 

Sea Mammals: formulation of regulations, 1513-35 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 393-480 

Hambantota Salt Ltd.: distribution, 379-86 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 921-1037 
Secondary School Project: problems, 1171-92 

SriLankan Airlines: current status, 49-128, 173-270 

 

Degree Awarding Institutes, Recognition of: 
National School of Business Mgt. Ltd., 642 

Sri Lanka International Buddhist Academy, 642 
 

Dengue: 

Eradication Programme, 496-9 

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

Reference to: 

Jaffna Peninsula: ‘Rock Team’ activities, 290-2 

Official Languages, Implementation of: 

monitoring com., 528 

Right to Information Bill: Tamil translation, 1625 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1147-8 

Right to Information: 2R., 1625-7 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 440-1 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 968-72 
 

Questions by Private Notice: 

Airport, Palali: expansion project, 43-6 

Anti-Social Activities in Jaffna Peninsula, 289-92 

Detainees Arrested under Prevention of Terrorism 

Act (PTA): release, 898-900 

Flood Situation in Northern Province: 

relief to victims, 1560-1 

Iranaimadu - Jaffna Drinking Water Supply Project, 

644-7 

Northern and Eastern Provinces: 

generation of employment opportunities, 356-7 

Official Languages Policy: 

non-implementation, 526-8, 532 

Sports Sector in Northern Province: 

improvement, 1385-6 
 

Disaster Management Policy: 
Preparation, 631-4 

 

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

Parliament: 

Vote Taken for Supplementary Sum (2016.05.05), 

Motion to Correct: Opp., 292-4 
 

Personal Explanations: 

False Allegations on His Conduct by an MP in  

Parliament, 1564-6 
 

Petitions: 

Kulathunga, Mr. K.M.C., Mahakeliya, 490 

Wickremanayake, Mr.W.P. Sarath Hemasiri,  

Mahawewa, 490 
 

Reference to: 

Airport Development Project and  

M/Transport to add ‘Aviation’ Subject, 1586 

Case re Kesbewa Co-op. Murder: AG’s stand, 1591 

Case re Samurdhi Fund Misuse: AG’s stand, 1591 

Dr. Sumith Pilapitiya, Director General, Dept. of 

Wildlife Conservation: resignation, 858, 914 

Elephants: providing for ‘Perahara’, 1223 

FCID: duties/responsibilities, 1585 

de S - Dis] 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Field Marshal Hon. Sarath Fonseka: 

allocation of a new vehicle, 1584 

Firearm Practice at Madiwala by Hon. Ranjan  

Ramanayake for a Film, 1388 

Freedom of Information Bill: 

1R. defeated (2011), 1571, 1592 

Insurance Payments re Natural Disaster, 405 

Lanka IOC: deal, 761 

Loan Procurement Limit Approved by Parliament: 

exceeding, 1565 

Matter re Hon. Udaya Prabhath Gammanpila to  

Attend Parliament: Party Leaders’ stance, 1089 

Mr. Ajith Niward Cabral, 1566 

Mr. Nimal Premawanse & Mr. Sarath Weerawanse: 

vehicle deal with Presidential Secretariat, 1566 

No Confidence against Economic Policies, 755 

Olympus Construction (Pvt.) Ltd.: 

road project tender, 1583 

Oral Questions, Answering to: 

absence of relevant minister, 1069-70 

RDA: appointment of ‘consultants’, 1583 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

Mr. Arjuna Mahendran, 1565-6, 1584-5, 1591 

press conference, 1594-8 

VAT and NBT, 764-6 

Vehicle Importation: 

more than 2 year old, 760 

Prado and BMW: customs duty, 757, 759 

Vehicles to MPs: 

cabinet paper, 761 

importation, 1584 
 

Statement: 

Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament, Auditor-General’s Report re,  

 1086, 1249, 1251, 1257-8, 1565 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 

 2R., 1571, 1582-92, 1593-8, 1628 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 738, 743, 748-67 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 399-406 
 

Questions by Private Notice: 

Army Camp Ammunition Dump at Salawa, Kosgama: 

problems faced by people due to explosion,  

 887-90, 892-4 

Buddha Statue Displayed at Temple Trees: 

damage, 648-50, 651 

Panama: land issues, 1239-41, 1242-3 

Police Service: salary anomalies, promotions, etc., 

1388-91, 1393 

Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Questions, Oral: 

SriLanka Cricket: judicial proceedings, 277-80 
 

Questions, Prime Minister’s: 

Presidential Commission of Inquiry into Serious 

Financial Crimes and Financial Crimes  

Investigation Div. (FCID): concluded cases, 635 
 

Dissanayake, The Hon. D.T.W. Wimalaweera, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 583-7 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 990-6 
 

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

Empowerment and Welfare: 

Reference to: 

SAITM (Medical College, Malambe), 554, 560-1 

Sir John Kothalawala Defence University,  

Medical Faculty, 561 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 712-5 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 554, 560-2 
 

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

Reference to: 

Electronic NIC Project: 

tender offer to ICTA, 1118-20, 1123 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 117-21, 1123 
 

Divisions: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake, 

Minister of Finance (by name), 820-34 

Supplementary Supplies re M/Finance: 

motion to correct vote taken (passed), 296 
 

Documents, Tabled: 

Airlines Companies (18): profit/losses, 229 

Airport, Mattala: losses, 75 

Areca Nuts (‘Karunka’) Container: 

minister’s instruction with minute, 780 

Bank of Ceylon, Sampath Bank and Other Banks: 

cash withdrawal by former minister of finance 

(2014 December 8 - 25), 812 

Budget (2016) Related Doc. Alleged that Support 

Hon. Ravi Karunanayake’s Companies/Business, 

778 

Budget Speech (2016): 

‘freight forwarding’ section, 702 

[Dis - Doc 
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Documents, Tabled: (Contd.) 

Clove, Cinnamon, Pepper, etc.: export income 

(rest of the answer), 1349 

Coal Power Plant, Norachcholai: losses, 75 

College of Education, Selection of: 

Ms. W.M.N. Ruwanthi Weerasinghe and another 

girl’s grievances letters, 544 

Court Case Against Hon. Ravi Karunanayake, 700 

Cricket Stadium, Mahinda Rajapaksa International: 

income and maintenance expenditure, 1051-2 

Customs, Sri Lanka: 

Hon. Lakshman Kiriella’s letter re release of a  

vehicle, 782 

new scanning machines, 780 

Director General, Dept. of Wildlife Conservation: 

circulars and other several docs. re resignation, 

912, 913, 914 

Economic Situation of SL: statistics, 663, 666, 669 

Electricity Tariff (Charges): calculation, 142 

Elephant Attacks, Wild: compensation for damages 

(rest of the answer), 1221 

Flood Disaster: 

Kilinochchi Dist., 454 

Mannar and Mullaitivu Districts, 453 

Trincomalee Dist., 452 

Ging - Nilwala Ganga Project, 506 

Greater Colombo Basin, Maintain a Safety Flood 

Level in: study rep., 415 

Housing Project, (65,000): final report titled 

‘Technical Implications of Pre-fabricated  

 Insulated Metal Panel Houses’, 941 

Importation of Overage Vehicles: 

details re permits issued, 1056 

Indian Fishing Vessels in Sri Lankan Waters, Illegal: 

report, 948 

Kelani River, Precautions Taken to Prevent  

Overflowing of: rep., 432 

Lands in Amalgama, State-owned: 

distribution to selected persons, 1356 

Lands Issues: 

5 Farmer Organizations Union letter, 957 

Loan Cycle, etc., 75 

Loan Services, Govt.: statistics (2011-2016), 123 

Loans and Foreign Loans Composition, 77 

Local Authorities Elections (Am.) Bill, Calling for 

Proposals and Views Related to: 

minister’s letter, 1287 

Mining of Rivers, Illegal: 

complaints and legal actions, 1047 

Municipal Council, Bandarawela: 

notes re construction of wall, 1362 

Nalanda College, Colombo: 

payment receipts re grade one admission, 571 

National College of Education, Maharagama: 

Management and Entrepreneurship course  

students’ letter re admission, 600 

National Identity Card with Letter ‘X’: a copy, 1116 

Documents, Tabled: (Contd.) 

Northern Provinces: 10 special projects, 903 

‘Policy Preview - 2015’: release of CBSL, 664 

Port, Hambantota: losses, 75 

Presidential Election (2010): information re alleged 

printing of forged bullet papers, etc., 1279 

Renewal of Passport and Issue of new Passport to  

Sri Lankans granted Refugee/Asylum Status in 

Other Countries: copy of circulars, 1374, 1375 

Right to Information Bill: list of discrepancies  

between English and Sinhala text, 1456 

Road Development Projects (2014):  

details, 1060, 1063 

Road in Jaffna District (Road other than RDA):  

details, 1403 

School Children, Provision of Shoes to: tender, 167 

School Transport, Issues re: 

circulars issued by the ministry, 622 
School Uniform Material (2016): 

purchase, 149 

vouchers: distribution, 31 

Schools Educating more than 3000 Students: 

grade V scholarship cut off marks, 351 

SLIATE, HNDE Academic Staff: shortage, 545 

Sri Lankan Deceased in Abroad: 
America and Canada: details, 1239 

Australia and Japan: details, 1373 

SriLanka Cricket: 

payments to law firm (2013 - 2015), 277 

SriLankan Airlines: 

contingent liabilities on aircraft on order, 195 

current overall liabilities, 183 

order of airbus with VIP KIT (photo), 204, 205 
profit/losses, operating surplus/deficit, etc., 205, 206 

State Institutions sold under “Regaining Sri Lanka” 

Programme (2001-2004), 228 

Statement of Borrowings (2011 - 2015), 1255 

Sugarcane Cultivation: 

Nuraicholai Farmers’ Org. letter, 957 

Tax Levying: percentage, 79 

Teacher Training Center for Technology Subjects: 
project concept paper, 599, 667, 669 

Transco International Cargo Services (Pvt.) Ltd., 

Bonded Warehouse at Dambulla: 

Govt. gazette notification, 719 

VAT and NBT, Increase of: notice by  

Commissioner General of Inland Revenue, 799 

Vehicle Importation: 
audit quires re customs duty, 668, 669 

Vehicle Leased by Former Minister, Hon. Wimal 

Weerawanse: list, 806 

Vehicle, Nissan Leaf Electric: import duty, 715 

Wakfs Board: operations (cases/ applications), 29 

Water Intakes (Ambatale, etc.), Damaged: repair, 365 

 
Economic and Technology Cooperation Agreement  

(ETCA), 1409, 1419, 1450, 1461, 1501, 1587, 1589 
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Education and Health Sectors: 

Money Allocations, 157 

 

Elections Commission: 

Report, Annual, (2015), 625 

 

Elections, Local Government: 

Reference to, 1285-9, 1302-4, 1314-6, 1320-1, 1335 

 

Elephants, Tamed/Tuskers: 

Registration and Maintenance: draft regulations, 1517 

 

Expressway, Ruwanpura (Ratnapura), 1064 

 

Expunctions: 

228, 231, 234, 236, 240, 242, 303, 453, 460, 781, 

908, 1094, 1095, 1271, 1272, 1412, 1566 
 

Fernando, The Hon. Harin, M.P., Minister of  

Telecommunication and Digital Infrastructure: 

Reference to: 

Mr. Yoshitha Rajapaksa, 240 
 

Statement: 

Tendering of Apology by him (re use of  

unparliamentary words), 391-2 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 806-13 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines:  

current status, 234-5, 238-9, 242 
 

Documents, Tabled: 

Bank of Ceylon, Sampath Bank and Other Banks: 

cash withdrawal by former minister of finance 

(2014 December 8- 25), 812 

Vehicle Leased by Former Minister, Hon. Wimal 

Weerawanse: list, 806 
 

Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani, 
M.P., State Minister of City Planning and Water Supply: 

Reference to: 

SAITM (Medical College, Malambe), 589 

Sex Education in Schools, 588 

Women Representation in Politics, 1484 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1483-6 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 587-9 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 448-50 
 

Film/Cinema: 

Exhibitors’ Boards and Film Halls, 1384 

Finance Commission: 

Recommendations to HE the President, 839 

 

Financial Crimes Investigation Div. (FCID), Police: 

Cases, Concluded, 634-8 

Officials’ Foreign Tour, etc., Question re  (subjudice), 

336 

Police Officers, et al, Question re (subjudice), 273-5 

 

Flood and Landslide Disasters: 

Damaged Houses: compensation, etc., 372, 373 

Floods: Trincomalee, Kilinochchi and Mannar, 452-4 

Relief Services, 129, 169-71, 197, 245, 247, 249, 258, 

266, 343, 393-480, 632-4 

Statement by M/Disaster Management re Provision of 

Relief to Victims/Displaced, 369-71 

Statement by M/Finance re Money Allocations, 367-8 

Statement by Hon. Prime Minister, 197-8 

Statement by Hon. Speaker, 129 

 

Fonseka, Field Marshal Hon. Sarath, M.P., Minister 

of Regional Development: 

Reference to: 

Armed Forces Discount Card, 322 

Army Headquarters Land: sale, 323 

Hon. Wimal Weerawansa’s Statement  

re Allocation of Vehicle, 801 

Imprisonment of Him under Previous Regime, 1093 

Mr. Danuna Tilakaratne, 775 

National Defence Fund and ‘Api Wenuwen Api’ 

Fund, 322 

SriLankan Airlines, 321 
 

Debates: 

Bills: 

Asian Infrastructure Investment Bank Agreement 

(Ratification): 2R., 320-3 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 774, 775, 801 

Resolutions: 

Appropriation Act (re Advance Account -  

 Sri Lanka Navy), 320-3 

 
Fowzie, The Hon. A.H.M., M.P., State Minister of  

National Integration and Reconciliation: 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 437-9 

 
Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P.: 

Reference to: 

Electoral Reforms, 1340 

Firearm Practice at Madiwala for a Film, 1396 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor, CBSL: 

reappointment, 1487 

National List: selection of candidates, 1341 

Treasury Bonds, IMF Country Rep. re Issue of, 1488 

[Edu-Gaj 
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Gajadeera, The Hon. Chandrasiri: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1486-9 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1339-42 
 

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

Petitions: 

Ariyaratne, Mr. R.G., Badulla, 490 

Mel, Mr. C.A.D. Amarananda, Bandarawela, 490 

Piyadasa, Mr. Y.W., Webada, 490 
 

Reference to: 

Teachers, Graduate: recruitment age limit,  

1189, 1190-1 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 537, 548 
Hambantota Salt Ltd.: distribution, 379-81, 384, 386 

Secondary School Project: 

problems, 1175-7, 1185, 1189, 1190-1 
 

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

Reference to: 

Norachcholai Power Plant, 270 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1157-9 

Right to Information: 2R., 1509-12 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 592-3 

Elephants/Tuskers, Keeping Tamed and Watching 

Sea Mammals: formulation of regulations, 1520-2 

Secondary School Project: problems, 1182-3 

SriLankan Airlines: current status, 267-70 
 

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

Industries: 

Reference to: 
Mr. Gotabhya Rajapaksa and Defence Expenses, 972 

 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1438-40 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 972-5 
 

Documents, Tabled: 

Clove, Cinnamon, Pepper, etc.:  

rest of the answer for oral question, 1349 
 

Questions, Oral: Replies: 

Clove, Cinnamon, Pepper, Nutmeg and Cardamom: 

export income, 1348-53 

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

Points of Order: 

Making of Derogatory Remarks against an MP  

(re him), 1410-1 
 

Reference to: 

Air Lanka - Emirates Deal: Hon. Ranil  

Wickremesinghe’s statement (1998), 98, 101 

FCID: case re ‘legal validity’, 275, 336 

Former President, Hon. Mahinda Rajapaksa’s  

Security, 13 

Furnace Oil, 155 

LTTE: 

post-war activities, 961 

US State Dept.’s report, 964 

Mr. Niranjan Deva Aditya (MEP, Europe), 101 

Question, Oral: correction of printing error, 1544 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 960-5 

SriLankan Airlines: current status, 98-111 
 

Questions, Oral: 

Accidents, Homicides and Rapes: 

reported (2013 - 2015), 11-6 

Crude Oil, Various Products from: 

production cost and price, 280-2, 284-6 

Crude Oil: price in world market, 1082 

Education and Health, Money Allocated for: 

percentage of GDP, 155-9 

Financial Crimes Investigation Div. (FCID): 

officials’ foreign tours, etc. (subjudice), 336-7 

police officers, etal: qualification (subjudice), 273 

Hospital, Karapitiya Teaching: 

decrease of heart surgeries, 1544-7 

Ministers of the Government (2006 to 2016):  

details, 343-6 

Polipto Lanka Pvt. Ltd.: production of petrol, 152-5 

Port City Project, Colombo: details, 858-62 

Tax and Non-Tax Revenue (2015): details, 517-9 

Treasury Bills Purchased by Central Bank of SL: 

details, 1376-9 

Vehicles, Environment Friendly: 

importation, 1230-3 

 

Ganesan, The Hon. Mano, M.P., Minister of National  

Co-existence, Dialogue and Official Languages: 

Reference to: 

Official Languages, Implementation of: 

monitoring com., 531 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 793-5 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Official Languages Policy: non-implementation, 

528-32 
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Gankanda, The Hon. Dunesh, M.P., Deputy Minister 

of Disaster Management: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Flood Situation in Northern Province  

(asked time to collect the details), 1561-2 
 

Ging - Nilwala Ganga Project: 
CAMC Engineering Co. (China): contract, 503 

Plan, Environmental Report, etc., 1225-7 

Prevent Overflow, 503-8 
 

Greater Colombo Basin: 
Maintain a Safety Flood Level: study rep., 415 

 

Grero, The Hon. Mohan Lal, M.P., State Minister of  

Higher Education: 

Reference to: 

SLIATE, HNDE: issues, 557 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 555-9 
 

Gunasekara, The Hon. Edward, M.P.: 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1649-52 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 111-5 
 

Gunasekera, The Hon. R.M. Padma Udhayashantha, 
M.P.: 

Reference to: 

Firearm Practice at Madiwala by Hon. Ranjan  

Ramanayake for a Film, 1394, 1395 

National Council for Disaster Management 

(NCDM): operations, 475-6 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Sisira Jayakody Siyapatha Found. (Inc.): 

 1R., 1403-4 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 475-6, 478 
 

Questions, Oral: 

Strikers, Allowance to 1980 July: 

payment of a total amount, 865-70 
 

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

Parliament: 

Ending the Session Early due to Flood Situation in 

Several Area, 314, 315 
 

Reference to: 

Air Lanka - Emirates Deal: Hon. Ranil  

Wickremesinghe’s statement (1998), 73 

Army Camp Ammunition Dump, Explosion of: 

relief to people, 526 

assistance to victims, 983-5 

Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Central Bank of SL: 

operations and Right to Information Bill, 72 

Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament and Budget, 1087, 1260 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 983 

Loan Ratio, Interest, etc., 70 

Technological Institute/Teacher Training Centre at 

Homagama, Proposed, 36, 38, 667 

Treasury Bonds Issued by CBSL: fraud, 71 

University Admission:  

technological stream, 982 

Vehicle Importation: customs duty fraud, 72 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 663-9, 671, 681, 789 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 598-601 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 978-85 

SriLankan Airlines: current status, 68-73 
 

Documents, Tabled: 

Economic Crisis of SL: statistics, 666, 669 

National College of Education, Maharagama: 

Management and Entrepreneurship course  

students’ letter re admission, 600 

‘Policy Preview - 2015’: release of CBSL, 664 

Teacher Training Centre for Technology Subjects: 

project concept paper, 599, 667, 669 

Vehicle Importation: 

audit quires re customs duty, 668, 669 
 

Questions, Oral: 

Free Trade Agreements: lost tax revenue, 1070-5 

Liquor Production in SL (2005-2015): 

income, 1077-80 

Provisions in 2015, Additional: details, 1200-4 

 

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

Matter of Urgent Public Importance: 

Right of Hon. Udaya Prabhath Gammanpila to  

Attend Parliament, 1088-92 

 chair’s (DCC) ruling, 1088, 1089, 1094, 1096 
 

Points of Order: 

Can not Criticize the Auditor-General without 

bringing in a Substantive Motion, 1253 

Hon. Harin Fernando Using of Unparliamentary 

Words in the House, 376 
 

Reference to: 

Constitutional Council: newspaper criticisms, 1634 

Death Threat to Hon. Piyal Nishantha de Silva Over 

the Phone, Privilege re, 1264 

[Gan-Gun 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 
 

Environmental Destruction and Disaster:  

monitoring for a Parliament Std. Com., 413 

Flood and Landslide Disasters: 

damages, relief services, etc., 373 

request a debate, 371 

Hon. Udaya Prabhath Gammanpila: 

taken in to custody, 1091, 1095 

Kelani Valley Dev. and Megapolis Dev. Plan: 

Mr. Anton Nanayakkara’s article, 413 

Land Degradation Committee: meeting, 412 

Local Govt. Election and  

Delimitation Com. Rep., 1285-9 

National Anthem, National Flag, Use of: 

media guidelines, 1284 

No Confidence Debate: 

time allocation for joint opposition, 657-60 

Pradeshiya Sabha, Dissolution of, 412 

Privilege re Notice Served on PM by Court: 

asked to serve a copy of the notice, 390 

Questions, Oral: ‘not asking’, 1081 

Special Presidential Task Force on Disaster: 

meeting, 412 

UK’s Referendum (BREXIT Polls)  

re EU Membership, 1631, 1636 

‘Vihilu’ is not a Unparliamentary Word, 303, 304 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1408, 1631-5;  

 Com., 1663-4, 1669, 1670, 1675 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 653-63; Div. (by name), 820 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1282-90 

Supplementary Supplies: 

Settlement of the Advance Made from the  

 Contingencies Fund (2015): Div., 373 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 410-3 
 

Documents, Tabled: 

Economic Situation, Current, 663 

Local Authorities Elections (Am.) Bill, Calling for 

Proposals and Views Related to:  

 Minister’s letter, 1287 
 

Questions by Private Notice: 

Army Camp Ammunition Dump at Salawa,  

Kosgama: explosion, 520-2 

Sri Lanka Transport Board: reforms  

(voluntary retirement, etc.), 876-8, 883-4, 886 

Technological Institute at Homagama, Proposed: 

non-establishment, 33-4, 41-2 

Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minister of City  

Planning and Water Supply: 

Ministerial Statements: 

Water Intakes (Ambatale, etc.), Damaged: 

repair, 363-7 
 

Reference to: 

Disaster Situation due to Torrential Rains: 

relief services, 249 

Hingurana Sugar Factory: activities, 957 

Prescription (Sp.Prov.) Act, 959 

Tax Reform, VAT Scam, etc., 730 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1574, 1623-5 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 727-31 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 413-6 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 953-60 

SriLankan Airlines: current status, 249-51 
 

Documents, Tabled: 

Greater Colombo Basin, Maintain a  

Safety Flood Level in: study rep., 415 

Lands Issues: 

5-Farmer Organizations Union letter, 955, 957 

Sugarcane Cultivation: 

Nuraicholai Farmers’ Org. letter, 957 

Water Intakes (Ambatale, etc.), Damaged: 

repair, 365 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Iranaimadu - Jaffna Drinking Water Supply Project, 

647-8 
 

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

Petitions: 

Bandara, Mr. J.C.L., Nugegoda, 490 

Cooray, Mr. M.T.P., Piliyandala, 491 

de Silva, Mr. V.P.C. Nevile, Akmeemana, 490 

Dharshana, Mr. U.R.C., Badulla, 491 

Gunawardena, Mr. Ajith, Hikkaduwa, 490 

Lolimbawanse, Mr. K.M., Homagama, 491 

Nanayakkara, Mr. H.A.S., Uluvitike, 490 

Sunil Shantha, Mr. E., Polonnaruwa, 490 

Vijakumara, Mr. M.R., Anuradhapura, 491 
 

Reference to: 
Blankets, ‘SriLankan’ Flight: sale, 66 

COPE Report re Srilankan Airlines, 60 

Hon. Dayasritha Thissera re JEDB Vehicle, 10 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor, CBSL: 

summoning by COPE/PAC, 1563-4 

State Pharmaceuticals Corp. of SL: 

visit by COPE, 1564, 1567-8 

Gun-Han] 
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Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.) 

Statements Other than Ministerial: 

Hon. Wimal Weerawanse’s Criticism on COPE 

Activities re Treasury Bonds Issue, 1562-4 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Janakaraliya Cultural Found. (Inc.): 1R., 534 
 

Debates, Adjournment: 

Elephants/Tuskers, Keeping Tamed and Watching 

Sea Mammals: formulation of regulations, 1520 

SriLankan Airlines: current status, 57-67 
 

Questions, Oral: 

Lands in Amalgama, State-owned: 

distribution among selected persons, 1354-6 

Sub-Wardens (Non-Academic) of Universities: 

approved leave, 1227-9 

Vehicle belongs to JEDB, Defender: 

illegal use, 7-10 

Vehicles, Overage: permits issued to import, 1055 
 

Questions, Prime Minister’s: 

Presidential Commission of Inquiry into Serious  

Financial Crimes and Financial Crimes  

Investigation Div. (FCID): concluded cases, 634 

 

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

Enterprise Development: 

Reference to: 

Entrust Securities Co., etc.: losses, 710 

Governor of CBSL: removal from the post, 714 

Hambantota Port, Mattala Airport, etc.: losses, 709 

Srilankan Airlines: losses, 710 

 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 706-11 

 

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

Reference to: 

Local Govt. Election, 1335 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1333-6 

 

Herath, The Hon. Kanaka, M.P.: 

Points of Order: 

Making of Derogatory Remarks on Former  

President Hon. Mahinda Rajapaksa, 460 
 

Reference to: 

Airport, Mattala, 107 

Flood and Landslide Disasters: 

alternative lands to victims, 846 

NBRO, etc.: shortage of staff, 846 

SriLankan Catering Services Co: future, 107, 111 

Herath, The Hon. Kanaka: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 454-6 

SriLankan Airlines: current status, 106-10, 111 
 

Questions, Oral: 

Children’s Television Programmes: quality, 508-10 

Clove, Cinnamon, Pepper, Nutmeg and Cardamom: 

export income, 1347-8, 1351-3 

Dengue Eradication Programme: details, 496-9 

Property Damaged by Unfavorable Weather 

Changes (2015): compensation, 844-6 

Road, Mawanella-Rambukkana: development, 354-5 

Water Supply in Mawanella: 
extension of connection/pipeline services, 1549-50 

 

Herath, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Reference to: 

Death Threats to an MP Over the Phone, 1276 

Flood and Landslide Disasters: 

declaration of ‘emergency’ for relief works, 169 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: Com. (re agreements), 1665 

Resolutions under the Constitution: 

 Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1272-8 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector:  

problems, 570-4 
 

Documents, Tabled: 

Nalanda College, Colombo: 

payment receipts re grade one admission, 571 
 

Questions, Oral: 

National Machineries Institute: 

employees’ allowances and reforms, 135-9 

Project Employees, State: salary increase, 1205-8 

 

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

Reference to: 

Airlines, Mihin Lanka: losses, 123-4 

Former President Hon. Mahinda Rajapaksa: 

security, 1468 

School Principals, Acting, 1188 

Teachers, Graduate: recruitment age limit, 1191 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1464-8 
 

Debates, Adjournment: 

Secondary School Project: 

problems, 1180-2, 1187, 1188, 1191, 1192 

SriLankan Airlines: current status, 119-24 
 

Documents, Tabled: 

Loan Services, Govt.: statistics (2011-2016), 123 

[Han-Het 
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Hizbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., State Minister 

of Rehabilitation and Resettlement: 

Reference to: 

Flood and Landslide Disasters: relief services, 258 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 567-70 

SriLankan Airlines: current status, 257-9 
 

Housing Project by India: 
Reference to, 447, 448, 937, 938, 939, 941, 1016 

 

Housing Project by Saudi Arabian Organization: 

Tsunami Victims in Ampara Area, 132, 1075 
 

Identity Cards, National: 

Age Limit for Issuing of NIC: reducing, 1097-170 

Electronic NIC Project:  

awarding to ICTA, 1118, 1122, 1133 

Electronic NIC with Biometric Data, 1097-170 

‘One Day’ Service: shortcomings, 1149 

 

Information and Communication Technology Agency 

(ICTA): ref. to, 1118, 1122, 1133 
 

Information Bill, Right to: 
Agreements, Information re: ref. to, 1408, 1409, 1418, 

1450, 1488, 1495, 1587-9, 1632, 1655, 1665 

Debated and Passed, 1405-512, 1570-677 

Implementation Day, 1407 

Sectoral Oversight Com.: rep., 1042 

 

Jaffna Peninsula: 

Iranaimadu - Jaffna Water Supply Project, 644-8 

‘Rock Team’ and ‘Aavaa Group’: ref. to, 290, 1397 

 

Jayakody, The Hon. Sisira, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 575-7 
 

Questions, Oral: 

Compliant by Mr. Brian Shaddick: 

police investigation (subjudice), 168 

 

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

Reference to: 

Interruptions by MPS, 239 

‘Shadow’ Cabinet, 347 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 704, 774 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 456-8 

SriLankan Airlines: current status, 49-54 

Jayarathne, The Hon. Anura Sidney, M.P.: 

Reference to: 

NIC ‘One Day’ Service: 

‘Lankadeepa’ article re shortcomings, 1149 
 

Debates: 

Bills: Registration of Persons (Am.): 2R., 1148-51 

 

Jayaratna, The Hon. Piyankara, M.P., State Minister 

of Provincial Councils and Local Government: 

Questions, Oral: Replies: 

Municipal Council, Bandarawela: 

erection of wall in landslide affected area, 1360-3 

 

Jayaratne, The Hon. Anuradha, M.P., Deputy Minister 

of Mahaweli Development and Environment: 

Documents, Tabled: 

Mining of Rivers, Illegal: 

complaints and legal actions, 1047 
 

Questions, Oral: Replies: 

Mining of Rivers, Illegal: 

environmental damage, prevention of, 1045-9 
 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M.P., Minister of  

Sports: 

Reference to: 

Hon. Sajin de Vass Gunawardena (Ex MP), 193 
Srilankan Airlines: 

need to appoint a Select Com., 196 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1431-7 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 191-7 
 

Documents, Tabled: 

SriLanka Cricket: 

payments to law firm (2013 - 2015), 277 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Sports Sector in Northern Province: 

improvement, 1386-8 
 

Questions, Oral: Replies: 

SriLanka Cricket: judicial proceedings, 276-80 

 

Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M.P., Deputy 

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Petitions: 

Ranasinghe Aarachchi, Mr. R.A.S., Badulla, 7 

Silva, Mr. W.R.A., Kalutara, 7 

Wijeyarathne, Mr. T.M., Balangoda, 7 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1638-40 
 

Debates, Adjournment: 

Elephants/Tuskers, Keeping Tamed and Watching 

Sea Mammals: formulation of regulations, 1522-5 
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Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M.P.: 

Reference to: 

Airlines, Mihin Lanka, 217-8 

Former President Hon. Mahinda Rajapaksa,  

Vehicles Allocated to, 213 

Journalist and Media Personal: 

killing/abduction in month of June, 1417 

M/Public Enterprise Dev.: 

modernization expenses, 216 

PET Scan Machine: ‘purchasing campaign’, 215 

‘Rajpaksa Tax’, 212 

Teacher Instructors’ Service: cabinet paper, 1188 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

Mr. Chandra Jayarathne’s letter to CBSL, 1419 

Vehicle to PM’s Office, VIP Security, 213 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1411-2, 1414-22 
 

Debates, Adjournment: 

Secondary School Project: 

problems, 1171-5, 1188, 1189 

SriLankan Airlines: current status, 210-9 
 

Questions, Oral: 

Cricket Stadium, Sooriyawewa International: 

income and maintenance expenditure, 1051-4 

National School of Business Management (NSBM): 

board of directors, 354-5 

‘Nipunatha Abisheka’ Programme by NAITA: 

financial irregularities, 1064-9 

School Uniform Material: 

purchase, voucher system, etc., 146-51 

Schools Educating more than 3000 Students: 

grade V scholarship cut off marks, 350-1 

SriLanka Cricket: judicial proceedings, 276 
 

Jayawardane, The Hon. Lucky, M.P.  

Petitions: 

Misinona, Mrs. J.A., Handessa, 628 

Ramis, Mr. M.J.M., Kadugannawa, 628 

Rathnayake, Mr. Sudath, Davulagala, 628 
 

Questions, Oral: 

Cafeteria Service in Long-distance Trains: 

recommencement, 1551-2 
 

Kariyawasam, The Hon. Akila Viraj, M.P., Minister 

of Education: 

Reference to: 

SAITM (Medical College, Malambe), 541, 615 

School Principals: appointments, 1186-8 

Teacher Instructors’ Service: cabinet paper, 1188 

Teachers, School: 

recruitments, retirement age limit, etc., 1190 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 541, 611-24 

Secondary School Project: problems, 1183-92 

Kariyawasam, The Hon. Akila Viraj: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

School Transport, Issues re: 

circulars issued by the ministry, 622 

School Uniform Material (2016): 

purchase, 149 

vouchers: distribution, 31 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Technological Institute at Homagama, Proposed: 

non-establishment, 34-42 
 

Questions, Oral: Replies: 

Royal College, Horana: 

conduct of the principal, 1212-6 

School Uniform Material: 

purchase, voucher system, etc., 148-52 

 

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

Finance: 

Ministerial Statements: 

Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament, Auditor-General’s Rep. re, 1250-6, 

 1258, 1261 

Flood and Landslide Disasters: 

spending of money, 367-8 
 

Parliament: 

Ending the Session Early due to Flood Situation in 

Several Area, 314, 315 
 

Points of Order: 

Irregularities in Mike Operation in the House,  

160, 161, 163 

Requested to Present a Bill Exempting the Normal 

Procedure, 907 
 

Privileges: 

False Allegations made by Hon. Mahindananda 

Aluthgamage during the No Confidence on him, 

 1244-6 
 

Reference to: 

Airport, Mattala, 186 

Areca Nuts (‘Karunka’) Container, 780, 817 

Army Camp at Salawa, Explosion of: 

assistance to victims, 893 

Auditor General, 1256 

Bribery Commission: allocation of money, 308, 310 

Commodity Prices, 189 
Court Case against Him under Pervious Regime, 697 

Dr. P.B. Jayasundara, 184 

Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament, Auditor-General’s Rep. re, 1087, 1253 

Expunction of ‘Derogatory Remarks’ on him, 704 

Hon. Wimal Weerawansa’s Vehicles, 818 

Japan Envoy, Mr. Hiroto Izumi, 301, 305 

‘Japanese Yen Loan’, 306 

Lanka Hospitals Ltd., Directors: 

board meeting payments, 186 

[Jay-Kar 
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Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Lanka IOC, Vehicle Importation, etc., 817 

Mihin Lanka Airlines: profit, 185 

Mr. Al Baker, CEO, Qatar Airways, 181 

Mr. Gotabhaya Rajapaksa, 186 

Mr. Paskaralingam, 184 

Mr. Udayanga Weeratunga, 310 

Port, Hambantota: revenue/expenses, 186 

President’s Secretariat: allocation of  

vehicles under previous Govt., 310 

Sugathadasa Indoor Stadium: track, 188 

Tax Reforms, 815 

VAT: increase (‘Rajapaksa’ tax), 191, 302 

Vehicle to PM’s Office, VIP Security, 308-9 
 

Withdrawals: 

Excise Ordinance: notification, 332 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: Order, 331 
 

Debates: 

Bills: 

Asian Infrastructure Investment Bank Agreement 

(Ratification): 2R., 297, 300-12, 315;  

 Com. & 3R., 324 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.): 

 1R., 907 

No Confidence on Minister of Finance, 666, 672, 

684, 696-704, 766, 772, 776-7, 783, 813-9 

Notifications: 

Excise Ordinance, 299, 300-12, 325 

Orders: 

Ports and Airports Development Levy Act, 

 299, 300-12, 325 

Resolutions: 

Appropriation Act (7 items), 299, 300-12, 325-32 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 179-91, 195 
 

Documents, Tabled: 

SriLankan Airlines: current overall liabilities, 183 

Statement of Borrowings (2011 - 2015), 1251 
 

Questions, Oral: Replies: 

Education and Health, Money Allocated for: 

percentage of GDP, 157-9 

Free Trade Agreements: lost tax revenue, 1071-5 

Liquor Production in SL (2005-2015): 

income, 1078-80 

Project Employees, State: 

salary increase (2015), 1207-8 

Provisions in 2015, Additional: details, 1207-8 

Strikers, Allowance to 1980 July: 

payment of a total amount, 867-70 

Tax and Non-Tax Revenue (2015): details, 518-9 

VAT Fraud, etc. in Dept. of Inland Revenue: 

deprivation of revenue, 501-3 

Vehicles, Environment Friendly: 

importation, 1231-3 

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., 486 
 

Finance Commission: 

Recommendations to HE the President, 839 
 

Petitions: 

Landekumbura, Mr. L.M. Nalin, Uduhawara, 1346 
 

Reference to: 

Cricket Stadium, Sooriyawewa: 

KPMG audit firm rep., 1053-4 

Flood and Landslide Disasters: 

allocation of money for relief works, 170 

Right to Information Bill: 

Am. re ‘trade agreements’, 1665 

Weather Forecast System: cabinet approval, 847 
 

Reports, Annual: 

Central Bank of Sri Lanka, (2015), 6 

Office of the Leader of the House of Parliament 

(2015), 1040 

Parliament of Sri Lanka, (2015), 1345 
 

Debates: 

Bills: 

Code of Criminal Procedure (Am.): 1R., 1097 

Right to Information: 

 2R., 1423-31; Com., 1662-77; 3R., 1677 
 

Documents, Tabled: 

Cricket Stadium, Mahinda Rajapaksa International: 

income and maintenance expenditure, 1052 

Lands in Amalgama, State-owned: 

distribution to selected persons, 1356 

Wakfs Board: operations (cases/applications), 29 
 

Questions, Oral: Replies: 

Children’s Television Programmes: quality, 509-11 

Compliant by Mr. Brian Shaddick: ‘subjudice’, 168 

 

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

Higher Education and Highways and the Leader  

of the House of Parliament: 

Division re Supplementary Supplies: 

re M/Finance: motion to correct vote taken on 

2016.05.05 (passed), 296 
 

Reference to: 

ADB Funded ‘iRoad’ Programme, 966 

An MP Can not be Arrested at the Parliament, 420 

Death Threat to Hon. Piyal Nishantha de Silva Over 

the Phone, Privilege re, 1264 

Expressway, Ruwanpura (Ratnapura), 1064 

FCID, Case re ‘Legal Validity’ of, 336-7 

FCID, Question re: ‘subjudice’, 336-7 
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Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Hon. Udaya Prabhath Gammanpila: presence, 1092 

No Confidence Debate: time allocation, 658 

RDA Consultants/PRO, 1594 

Road Project Tender: 

‘Award’ received by the subject officer, 1593 

Olympus Construction (Pvt.) Ltd., 1593 

SAITM (Medical College, Malambe), 549, 554 

Treasury Bonds Issue, Press Conferences re: 

by COPE Members, 1594-8 

University of Jaffna: engineering faculty, 966 

University, South Eastern: engineering faculty, 967 

Vote Taken for Supplementary Sum: 

Govt.’s stance, 48 
 

Debates: 

Bills: 

Mediation Board (Am.): 1R., 533 

Right to Information: 

 2R., 1592-8, 1599; Com., 1670 

Orders: 

Universities Act: 

 Pr. (02), 5 

 re Buddhist Academy Degree: Pr., 642 

 re Eastern University of SL: Pr., 1040 

 re NSBM Degree: Pr., 642 

 re Sabaragamuwa University of SL: Pr., 5 

 re University of Colombo: Pr., 5 

 re University of Peradeniya: Pr., 5 

 re University of Ruhuna, SL: Pr., 1040 

Supplementary Supplies: 

Settlement of the Advance Made from the  

 Contingencies Fund (2015): passed, 374 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 549-54 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 439-40 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 966-7 
 

Documents, Tabled: 

Road Development Projects (2014): 

details, 1060, 1063 
 

Questions, Oral: Replies: 

Land Acquisition from Mr. M.R.M. Mimsiad: 

compensation, 1380-1 

Road Development Projects (2014): details, 1060-4 
 

Kodeeswaran, The Hon. Kaveendiran, M.P.: 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1468-70 
 

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

Reference to: 

Tea Factory, Uduwara Estate: sealed, 1166 

Kumar, The Hon. A. Aravindh: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1165-7 
 

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

Reference to: 

Land to Estate Sector People under  

‘100 Day Programme, 461 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 574-5 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 461-2 
 

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

Petitions: 

Gunasena, Mr. D.M., Tanamalwila, 1538 
 

Landslide and Flood Disasters: 
Relief Services to Victims, 393-480 

 

Lands, State: 
Sale or Lease, 514 

 

Languages Policy, Official: 

Non-Implementation, 526-32 
 

Lanka Hospitals Ltd.: 

Board of Directors, etc., 20-5, 186 
 

Local Authorities: 

Delimitation of Areas, 1286, 1287, 1289 

Election, 1285-9, 1302-4, 1314-6, 1320-1, 1335 

 

Lokuge, The Hon. Gamini, M.P.: 

Reference to: 

Bribery Commission, Complaints to: 

investigation, 917, 918 
 

Questions, Oral: 

School Uniform Material: 

vouchers: distribution (2016), 29-30 
 

Madiwala Housing Complex, MP’s: 

Film Shooting Incident (Firearm Practice), 

1388, 1394-6 
 

Maharooff, The Hon. Imran, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 601-4 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1007-9 
 

Questions, Oral: 

Teacher Resources Centre in Kinniya Zonal  

Education Office: attachment of teachers, 870-4 

[Kir-Mah 
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Maheswaran, The Hon. (Mrs.) Vijayakala, M.P., 

State Minister of Child Affairs: 

Reference to: 

Housing Project (65,000), 447, 448 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 999-1004 
 

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

Reference to: 

Local Authorities Areas: delimitation and  

minority representation, 1323-5 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1322-5 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 604-5 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 450-2 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 987-90 
 

Documents, Tabled: 

Flood Disaster in Trincomalee Dist., 452 
 

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

Committees, Sectoral Oversight: 

Legal Affairs (anti corruption) and Media: 

reports on (02) bills, 1042 
 

Reference to: 

Hon. Wimal Weerawansa’s NIC, 1105 

‘Siriliya Saviya’ Foundation: Bank A/c, 1104-5 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1104-7 

Right to Information: 2R., 1640-3 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 564-7 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 427-30 
 

Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad, 

M.P.: 

Reference to: 

Agricultural Research and Production Assistant: 

Eastern Province, 1030 

Housing Project for Tsunami Victims by  

Saudi Arabian Org., 1029-30 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1027-30 

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

Petitions: 

Hettiarachchi, Mr. A.S., Nawala, 7 
 

Debates: 

Bills: Registration of Persons (Am.): 2R., 1144-6 

 

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

Reference to: 

Flood and Landslide Disasters: compensation, 633 

Journalist who sought Asylum Status in Other 

Countries: bring back to SL, 1376 

Media ‘Sirasa’, ‘Siyatha’, etc.: 

attacked incidents, 1490, 1493 

Question, Oral: will present with Am. 

(withdrawal), 11 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1490-4 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 393-7 
 

Questions, Oral: 

Ging - Nilwala Rivers Project: 

prevent overflow, 503-7 

Lankaputhra Development Bank: loans to  

Tristar Apparel Exports (Pvt.) Ltd., 1196-200 

School Children, Provision of Shoes to: 

tender (re DSI), 164-6 

Schools in Colombo Dist.: injustice in ‘Nearest 

School is the Best School Programme’, 347-9 

Sri Lankan Refugees Applied for Citizenship in 

Foreign Countries: consular assistance, 1373-6 
 

Questions, Prime Minister’s: 

Disaster Management Policy: preparation, 631-3 

 

Matter of Urgent Public Importance: 

Right of Hon. Udaya Prabhath Gammanpila to Attend 

Parliament, 1088-92 

chair’s ruling (DCC), 1088, 1089, 1094, 1096 

 

Media Guidelines: 

Electronic and Print Media to be followed during  

Referenda and Elections, 1266-344 

 

Medical College, Malambe Private (SAITM), 
Reference to, 536, 540-1, 549, 550, 554, 560, 589, 615 

 

Members of Parliament: 

Conference on Human Rights: invitation, 5 
 

Displaying of Placards in the House by Some  

Members, 229 
 

Fernando, Hon. Harin: tendering of apology  

(re uttering of unparliamentary Words, 391-2 
 

Leave of Absence: 

Thondaman, Hon. Arumugan, 532 

Mah-Mem] 
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Ministerial Statements: 

Bribery Commission, Complaints Received by: 

tabling of a document by Hon. T. Ranjith  

de Zoysa re investigation, 915-8 

Exceeding Loan Procurement Limit Approved by  

Parliament, Auditor-General’s Rep. re, 1250-6, 

1258 

Flood and Landslide Disasters: 

provision of relief to victims, 369-71 

spending of money, 367-8 

Water Intakes (Ambatale, etc.), Damaged: 

repair, 363-7 

Wildlife Conservation, Dept. of: 

Director General: resignation, 908-14 

 

Missing Persons, Office of (OMP): 

Bill re Establishment, Administration and Discharge 

of Functions: 1R., 1265-6 

 

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

Provincial Councils and Local Government: 

Reference to: 

18th Am. to the Constitution: Hon. Vasudeva 

Nanayakkara’s stance, 1320-1 

Delimitation Committee/Com. Report, 

1286, 1287, 1304-7, 1318, 1321-2 

Local Authorities (MC, PS, etc.): 

activities after dissolution, 1543 

Local Govt. Election, 1286, 1287, 1304, 1315, 

1316, 1321 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1286, 1287, 1304-10, 

     1315, 1316, 1317, 1320-2 
 

Documents, Tabled: 

Road in Jaffna District (Road other than RDA): 

details, 1403 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Road in Jaffna District (Road other than RDA): 

reconstruction, 1402-3 
 

Questions, Oral: Replies: 

Forest Reserve, Pompakelle Biological: 

forest destruction/environmental damage, 1541-3 

Provincial Councilors, North-Central Province: 

foreign tours, 493-5 

 

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

Minister of Foreign Employment: 

Reference to: 

MPs, Declaration of Assets and Liabilities of: 

‘document’, 1654 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1653-6 

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

Petitions: 

Jayasinghe, Mr. J.M.P., Pitawala, 7 

Karunarathne, Mr. L.P., Kadawatha, 7 
 

Reference to: 

18th Am. to the Constitution: 

Hon. Faiszer Musthapha’s stance, 1317 

Bribery Commission: 

Hon. Mahinda Amarweera’s complaint, 311 

Constitutional Council, 1474 

Electronic NIC Project: 

tender offer to ICTA, 1140-1 

FCID: activities, 255 

Flood and Landslide Disasters: 

relief to victims of public servants, 370 

Hon. Prime Minister’s Speech, 254, 256 

Hon. Udaya Prabhath Gammanpila: 

attend to Parliament, 1347 

Interruptions by MPS, 235, 237 

Local Govt. Election and Delimitation Com., 

1314-5, 1320 

Prof. Joseph Stiglitz, 252 

Treasury Bonds Issued by CBSL: rate, 307 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1138-44 

Right to Information: 2R., 1473-80 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1314-20, 1321 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 235, 237, 252-6 
 

Questions, Oral: 

Electricity Charges: increase, 139-46 

Security Forces, Members of: 

allowances paid at birth of third child, 1357-9 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

legal action on inquiry report, 338-42 
 

Navavi, The Hon. Mohamed, M.P.: 

Reference to: 

Haji and Umrah Pilgrimage: flights, 127 

Muslims, Northern: Indian housing project, 1016 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1504-6 

Bills, Private: 

Ameer Ali Foundation (Inc.): 1R., 919 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 470-1 

Hambantota Salt Ltd.: distribution, 382-3, 385 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1014-6 

SriLankan Airlines: current status, 126-8 

[Min-Nav 
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Nawinne, The Hon. S.B., M.P., Minister of Internal 

Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs: 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 

 2R., 1097-101, 1169-70; Com. & 3R., 1170 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Buddha Statue Displayed at Temple Trees: 

damage, 650-2 

 

Nilwala Ganga Project, 503, 1225 

 

Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, M.P.: 

Points of Order: 

Order of Speakers Participate in the Debate, 450 
 

Reference to: 

‘Channel 4’ TV and Ms. Isaipriya’s Death, 1328 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1326-9 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 452-4 
 

Documents, Tabled: 

Flood Disaster: 

Kilinochchi Dist., 454 

Mannar and Mullaitivu Districts, 453 

 

No Confidence Motion: 

Against Hon. Ravi Karunanayake, Minister of  

Finance, 653-819; Div. (by name), 820-34 

 

Norachcholai Coal Power Plant, 75, 270 

 

Oil, Crude: 

Diesel, Petrol and Other Products: 

cost, price, etc., 282, 288 

world market: price, 1082-3 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

No Confidence Motion: 

Against Hon. Ravi Karunanayake, Minister of  

Finance: debated, 653-819; Div. (by name), 820 
 

Notifications: 

Excise Ordinance: 

debated & passed, 299, 300-23, 325 

withdrawal, 332 
 

Orders: 

Ports and Airports Development Levy Act: 

debated & passed, 299, 300-23, 325 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act: withdrawal, 331 

Universities Act: Pr. (02), 5 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: (Contd.) 

Orders: (Contd.) 

Universities Act: 
re Buddhist Academy Degree: Pr., 642 

re Eastern University of SL: Pr., 1040 

re NSBM Degree: Pr., 642 

re Sabaragamuwa University of SL: Pr., 5 

re University of Colombo: Pr., 5 

re University of Peradeniya: Pr., 5 

re University of Ruhuna, SL: Pr., 1040 
 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during Elections/

Referenda: debated, 1266-344 (debate adjourned) 
 

Resolutions: 

Appropriation Act (07 items)  

(debated & passed), 299, 300-23, 326-32 

 

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

Deputy Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

Reference to: 
Hon. Ranjan Ramanayake’s Film Shooting: 

media reports, 1606 

Press Complaints Comm. of SL, 1311 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1475, 1477, 1503, 

1576, 1588, 1589, 1605-8 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1310-2 
 

Parliament: 
Abrupt Adjournment, 638 

Abrupt Suspension, 638 

Allocation of Time for the Debate: 

not relevant to Hon. Speaker, 659, 660 

Audio System/Sound System in the Chamber: 

failure, 641-2 

abrupt adjournment/ suspension due to failure, 638 

Chief Officer of the Parliament, Insulting of, 393 

CPA, IPU and SAARC Parliamentary Assoc.: 

Joint Executive Com.: meeting, 130-1 

Dignity of the House: maintaining, 243 

Displaying of Placards in the House by Some  

Members, 229 

HE the President: presence in the House, 764 
Incident Occurred inside Parliament Chamber on 

05.05.2016 (vote taken for supplementary supplies): 

Rep., 837-9 

Interruptions, Continuously, 227-242 

Mike Operation in the House: ref. to, 160-3 

Office of the Leader of the House of Parliament: 

Rep. (2015), 1040 

Parliamentary Research Officers, 1637 
Pirith Chanting Ceremony at Parliament: invitation, 130 

Naw-Par] 
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Parliament: (Contd.) 

Secretary General of Parliament:  

Impeachment Motion Against: rejected by  

Parliamentary Business Com., 839 

Summoning of Parliament under SO 14 by the  

Hon. Speaker, 387 

Some of UPFA Members Rose from their Seats  

under SO 17 (1), 1089 

 

Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 

Petitions: 

Jayasekara, Mr. M.K.B., Tangalle, 491 

Pathma, Mrs. P.K., Matara, 491 

Wimalasooriya, Mr. P.K.C., Weligama, 491 
 

Reference to: 

Expressway, Ruwanpura (Ratnapura), 1064 

Local Authorities (MC, PS, etc.): 

activities after dissolution, 1543 

SLTB: EPF and gratuity due, 849, 850 
 

Questions, Oral: 

Cinemas and Exhibitors’ Boards: details, 1381-3 

Forest Reserve, Pompakelle Biological: 

forest destruction/environmental damage, 

 1539-43 

Ging - Nilwala Rivers Diversion Project: 

plan, environmental report, etc., 1225-6 

Mining of Rivers, Illegal: 

environmental damage, prevention of, 1043-9 

Pines and Eucalyptus, Afforestation of: 

effects, 851-7 

Provincial Councilors, North-Central Province: 

foreign tours, 491-5 

Road Development Projects (2014): 

details, 1058-64 

Sri Lankan Deceased in Abroad: 

America and Canada: details, 1237-8 

Australia and Japan: details, 1371-2 

VAT Fraud, etc. in Dept. of Inland Revenue: 

deprivation of revenue, 499-503 

 

Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.: 

Reference to: 

SAITM (Medical College, Malambe), 550 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 550, 551, 593-5 

 

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

Power and Renewable Energy: 

Petitions: 

Fernando, Mr. W.A.Y.P., Panadura, 1043 

Indrapala, Mr. I.D. Sunil, Radawana, 1043 

Perera, Mr. H. Dulman, Panadura, 1043 

Sisirarathna, Mr. M.D. Lakshaman, Bandaragama, 

1043 

Perera, The Hon. Ajith P.: (Contd.) 

Reference to: 

MPs, Declaration of Assets and Liabilities of: 

information, 1654-5 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1654-5, 1660-1 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake, 

Minister of Finance, 778, 786-90 
 

Documents, Tabled: 

Electricity Tariff (Charges): calculation, 142 
 

Questions, Oral: Replies: 

Electricity Charges: increase, 141-6 

 

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

Highways: 

Reference to: 

Electoral Reforms, 1622 

Hon. Wimal Weerawansa’s Statement re 

Constitutional Reforms, etc., 1619 

UK’s Referendum on EU Membership, 1620 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1618-23 

 

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

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Ministerial Statements: 

Director General, Dept. of Wildlife Conservation: 

resignation, 908-14 
 

Petitions: 

Bandula, Mr. P.G.S., Kaduwela, 1346 
 

Reference to: 

Buddhist TV’s Criticism, 1223 

DIG, Anura Senanayake and SSP, Vaas  

Gunawardena, 1279 

Dr. Sumith Pilapitiya, Director General,  

Dept. of Wildlife Conservation: 

 resignation, 912, 913, 1515, 1527 

Elephants: providing for ‘Perahara’, 1223 

Hon. Chamal Rajapaksa, 1281-2 

Human - Elephant Conflict, 1222 

Presidential Candidate (2010), Gen. Sarath  

Fonseka: plot to kill, 1280 

Slinging Mud at Hon. Ranil Wickremesinghe,  

CDs re, 1281 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1278-82 
 

Debates, Adjournment: 

Elephants/Tuskers, Keeping Tamed and Watching 

Sea Mammals: formulation of regulations,  

 1514-5, 1518, 1524, 1525-35 

[Par-Per 
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Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Director General, Dept. of Wildlife Conservation: 

circulars and other several docs. re resignation, 

 912, 913, 914 

Presidential Election (2010): information re alleged 

printing of forged bullet papers, etc., 1279 

Elephant Attacks, Wild: compensation for damages 

(rest of the answer), 1221 
 

Questions, Oral: Replies: 

Elephant Attacks, Wild: 

compensation for damages, 1219-22 

Pines and Eucalyptus, Afforestation of: 

effects, 852-8 
 

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

National Policies and Economic Affairs: 

Petitions: 

Wimalaweera, Mr. Keerthi, Nattandiya, 1346 
 

Reference to: 

Hambantota Industrial Zone, 105 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1446-8 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 985-7 

SriLankan Airlines: current status, 102-6 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Northern and Eastern Provinces: 

generation of employment opportunities, 358-63 
 

Questions, Oral: Replies: 

Ministers of the Government (2006 to 2016): 

details, 344-5 

Treasury Bills Purchased by CBSL: 

 details, 1377-9 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

legal action on inquiry report, 339-40 
 

Perera, The Hon. Sujith Sanjaya, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 464-6 
 

Personal Explanations: 

Dissanayake, Hon. Anura: 

False Allegations on his Conduct by an MP in  

Parliament, 1564-6 
 

Petitions: 
Alwis, Mr. K.B.W., Angoda, 488 

Alwis, Mr. W. Somasiri, Matugama, 490 

Amarananda Mel, Mr. C.A.D., Bandarawela, 490 

Anver, Mr. M.M. Mohamed, Kinniya-06, 489 

Ariyaratne, Mr. R.G., Badulla, 490 

Petitions: (Contd.) 

Attanayaka, Mr. D.S., Siddamulla, 1195 

Bandara, Mr. J.C.L., Nugegoda, 490 

Bandara, Mr. R.M.R.N.K., Kadawatha, 1195 

Bandara, Mr. W.M. Athula, Colombo-10, 488 

Bandula, Mr. P.G.S., Kaduwela, 1346 

Baptist, Mr. L.J., Trincomalee, 1195 

Buruno, Mr. S. Kingsley, Uyilankulam, 131 

Chandralatha, Mrs. R., Balapitiya, 629 

Chandrapala, Mrs. H.G., Ahangama, 841 

Chandrawanse, Mr. G.W.P., Hikkaduwa, 841 

Cooray, Mr. M.T.P., Piliyandala, 491 

de Silva, Mr. M. Kelum Dharshana, Trincomalee, 489 

de Silva, Mr. M. Timan, Boossa, 841 

de Silva, Mr. S.P.K., Balapitiya, 488 

de Silva, Mr. V.P.C. Nevile, Akmeemana, 490 

de Silva, Mrs. G.G., Kadawatha, 1195 

Dharmadasa, Mr. G., Galle, 841 

Dharshana, Mr. U.R.C., Badulla, 491 

Dias, Mrs. P.S. Rukmani, Batapola, 842 

Edirisinghe, Mr. E. Sajith, Trincomalee, 489 

Farook, Mr. M.S.A., Colombo-03, 488 
Fasmir, Mr. S.A., Kinniya-06, 489 

Fernando, Mr. F.A., Moratuwa, 272 

Fernando, Mr. W.A.Y.P., Panadura, 1043 

Gamage, Mr. A. Wijeyasiri Katukuruntha, Galle, 488 

Gamage, Mrs. Harshini Nimasha, Ginigathena, 628 

Giganage, Miss Inoka, Galle, 488 

Gnanathilake, Mr. L.K. Nimal, Anguruwatota, 7 

Gunadasa, Mr. D., Malambe, 488 
Gunasena, Mr. D.M., Tanamalwila, 1538 

Gunawardena, Mr. Ajith, Hikkaduwa, 490 

Hettiarachchi, Mr. A.S., Nawala, 7 

Indrapala, Mr. I.D. Sunil, Radawana, 1043 

Irangani, Mrs. R.M. Vineetha, Battaramulla, 488 

Jaganathan, Mr., Batticoloa, 132 

Jayaratne, Mr. L.N.P., (S.P.), Police HQ,  
Colombo-01, 488 

Jayasekara, Mr. M.K.B., Tangalle, 491 

Jayasena, Mr. J.M.N.S., Railway Quaters,  

Colombo Fort, 489 

Jayasinghe, Mr. B.G.W., Kirindiwela, 842 

Jayasinghe, Mr. J.M.P., Pitawala, 7 

Jayawardena, Miss V.P. Chalana Janaki, Galle, 488 

Jayawardena, Mr. B.I.G., Sampath, Kandy, 842 

Jayawardena, Mr. J.K.A.D. Indrasiri, Kaduwela, 488 

Jayawardena, Mrs. W.M. Mallika, Ampitiya, 489 

Jayawilal, Mr. M.M.K.C., Balapitiya, 841 

Karunarathne, Mr. L.P., Kadawatha, 7 

Karunasena, Mr. W.M., Kirindiwela, 842 

Karunathilake, Mr. K.M.G. Nimal, Baddegama, 841 
Kulasuriya, Mr. A.M.M.P.K., Batapola, 272 

Kulathunga, Mr. K.M.C., Mahakeliya, 490 

Kumara, Mr. A.G.A. Chandana, Trincomalee, 488 

Kumara, Mr. T.G. Ajith, Trincomalee, 489 

Kumara, Mr. W.A.I. Priyantha, Nittambuwa, 488 

Kumarasinghe, Mr. S.A., Malwana, 842 
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Petitions: (Contd.) 

Kumaratunga, Mr. I.R.S., Yakkala, 489 

Landekumbura, Mr. L.M. Nalin, Uduhawara, 1346 

Lasantha, Mr.S.M. Janitha, Trincomalee, 489 

Liyanaarachchi, Mrs. K.L.S., Alawatugoda, 1346 

Lolimbawanse, Mr. K.M., Homagama, 491 

Mangalika, Mrs. R.G., Kantalai, 489 

Marzook, Mrs. Kolsum Beevi, Eravur-03, 842 

Mendis, Mr. H. Hiran Chinthaka, Ambalangoda, 629 

Misinona, Mrs. J.A., Handessa, 628 

Nanayakkara, Mr. H.A.S., Uluvitike, 490 

Nanayakkara, Ms. L.A. Chitrani, Nugegoda, 1195 

Nizar, Mr. M.T.M., Ratmalana, 841 

Pathinayake, Mr. Godwin, Baddegama, 131 

Pathiraja, Mr. W.P. Sahan, Veyangoda, 842 

Pathma, Mrs. P.K., Matara, 491 

Pavuluge, Mr. A.B., School Principal, Karandeniya, 

628 
Pemananda, Mr. W. Neil Piyantha, Ayagama, 490 

Perera, Mr. H. Dulman, Panadura, 1043 

Perera, Mr. H.A.N., Kaduwela, 488 

Perera, Mr. M.J. Camillus, Kadawatha, 1042 

Perera, Mrs. Liyanage Desi, Bulathsinhala, 490 

Piyadasa, Mr. Y.W., Webada, 490 

Ramis, Mr. M.J.M., Kadugannawa, 628 
Ranasinghe Aarachchi, Mr. R.A.S., Badulla, 7 

Ranasinghe, Mr. D.A., Godakawela, 489 

Ranjana, Dr. M.D. Asanga, Provincial Council  

Indigenous Medicinal Garden Project, Galle, 841 

Ransinghe, Mr. S., Ragama, 1195 

Rathnayake, Mr. Sudath, Davulagala, 628 

Rathnayake, Mr. Tyrone Roja, Maskeliya, 628 

Ratnasiri, Mr. M.A. Yesley, Gurubedda, 490 
Rupasinghe, Mr. P.J., Galle, 841 

Saddhammawala Theraniya, Ven. T., ‘Ama Suwa 

Arana’ Meditation Centre, Tambuttegama, 842 

Saman, Mr. H.W., Katuwana, 1042 

Senadheera, Mr. S.S.L., Kantalai, 489 

Serasinghe, Mr. R.B.W.U., Katugastota, 1346 

Shantha, Mr. H.E., Habaraduwa, 271 

Shelton, Mr. W., Gintota, 842 
Silva, Mr. W.R.A., Kalutara, 7 

Sisirarathna, Mr. M.D. Lakshaman, Bandaragama, 

1043 

Somarathne, Mr. A.G., Wanduramba, 841 

Subashini, Mrs. B.M. Priyangika, Padavi Sripura, 489 

Sumanadasa, Mr. K.M.P., Kahaduwa, 629 

Sunil Shantha, Mr. E., Polonnaruwa, 490 

Sunil, Mr. A.A., Thiniyawala, 489 

Vidanaarachchi, Mr. R., Angunakolapelessa, 628 

Vijakumara, Mr. M.R., Anuradhapura, 491 

Viraj, Mr. K.G.R., Wanduramba, 271 

Wettasinghe, Mr. Pradeep, Kadawatha, 488 

Wickremanayake, Mr.W.P. Sarath Hemasiri,  

Mahawewa, 490 

Wickremasinghe, Mrs. W.A.D.W.K., Padukka, 489 

Wickremasooriya, Mrs. Neetha, Ahangama, 488 

Petitions: (Contd.) 

Wijenayake, Mr. S.K., Trincomalee, 489 

Wijesiri, Mr. W.T., Dodanduwa, 272 

Wijeyarathne, Mr. T.M., Balangoda, 7 

Wimalasiri, Mr. U.H.M. Sarath, Ragama, 6 

Wimalasooriya, Mr. P.K.C., Weligama, 491 

Wimalaweera, Mr. Keerthi, Nattandiya, 1346 

Yatiwella, Mr. Y.K.A.K.B., Rikillagaskada, 628 

 

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

Petitions: 

Gamage, Mrs. Harshini Nimasha, Ginigathena, 628 

Rathnayake, Mr. Tyrone Roja, Maskeliya, 628 

Yatiwella, Mr. Y.K.A.K.B., Rikillagaskada, 628 
 

Reference to: 

Nuwara Eliya Dist.: persons not having NIC, 1163 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1162-4 

Right to Information: 2R., 1506-9 

 

Points of Order: 
Can Not Criticize the Auditor-General without  

bringing in a Substantive Motion, 1253 

Hon. Harin Fernando, Using of Unparliamentary 

Words in the House, 376 

Irregularities in Mike Operation in the House, 

160-1, 163 

Making of Derogatory Remarks against an MP,  

1410-2 

Making of Derogatory Remarks on Former President 

Hon. Mahinda Rajapaksa, 460 

Order of Speakers Participating in the Debate, 450 

Requested to Present a Bill Exempting the Normal 

Procedure, 907 

 

Police Service, Sri Lanka: 

Salary Anomalies, Promotions, Transfer, etc., 1388 

 

Port City Project, Colombo: 

Present Status, 858-62 

 

Premachandra, The Hon. (Mrs.) Hirunika, M.P.: 

Reference to: 

Brombil Tea Factory and Metal Co.: sale, 1369-70 

Digital Nominees Co. and Vanik Inc. Ltd.: 

deal, 1366, 1367 

Mr. Brian Shadick and Ceylon Tea Garden Co., 

1368 

Mr. Dhammika Perera,, 1367 
 

Questions, Oral: 

Members of Parliament and Other People  

Representatives, Present and Former: 

 against complaints received by Special  

 Investigation Unit (SIU), 1363-71 

[Pet-Pre 
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Premadasa, The Hon. A.D., M.P., State Minister of  

Industry and Commerce: 

Reference to: 

Mantai Salt Ltd., 384 
 

Debates, Adjournment: 

Hambantota Salt Ltd.: distribution, 383-6 

 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P., Minister of  

Housing and Construction: 

Petitions: 

Vidanaarachchi, Mr. R., Angunakolapelessa, 628 
 

Reference to: 

Flood and Landslide Disasters: 

allocation of money for relief works, 171 

damaged houses: compensation, etc., 372 

Motor Spare Parts: 

smuggling through SriLankan Airlines, 223 
Night Race, ‘Carlton Rugby 7’, etc., 220-1 

 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake, 

Minister of Finance, 721-6 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 219-26 

 

Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P., Minister 

of Science, Technology and Research: 

Debates: 
Bills: 

National Research Council of Sri Lanka: 1R., 48 

 

Privileges: 
An Officer from Comm. to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption Visiting to Parliament to  

Deliver a Letter to Hon. Wimal Weerawansa, 419 
Sp’s ruling, 420, 422-3 

Death Threat to Hon. Piyal Nishantha de Silva over  

the Phone, 1261-3, 1265 

False Allegations made by Hon. Mahindananda 

Aluthgamage during the No Confidence on  

Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance, 

1244-6 

Notice Served on Prime Minister by Court re  

Formation of the National Govt., 389-90 

 
Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P.: 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  
 Elections/Referenda, 1290-3 

 

Provincial Councils: 
North-Central PC, Councilors: foreign tours, 491-5 

Sabaragamuwa PC, Chief Minister: ref. to, 1628 

Uva PC, Chief Minister: 

foreign tours, 1555; ref. to, 1362 

Province, Northern: 
Coastal Area Development Projects, 905 

Flood Situation: relief to victims, 1560-1 

10 Special Projects, 902-4 

Sports Sector: improvement, 1385-8 
 

Provinces, Northern and Eastern: 
Employment Opportunities, 356-63 

Lands Possessed or held by Military: return, 921-1037 
 

Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy 

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 
Anver, Mr. M.M. Mohamed, Kinniya-06, 489 

de Silva, Mr. M.K. Dharshana, Trincomalee, 489 

Edirisinghe, Mr. E. Sajith, Trincomalee, 489 

Fasmir, Mr. S.A., Kinniya-06, 489 

Jayasena, Mr. J.M.N.S., Railway Quarters,  

Colombo Fort, 489 

Jayawardena, Mrs. W.M. Mallika, Ampitiya, 489 

Kumara, Mr. A.G.A. Chandana, Trincomalee, 488 

Kumara, Mr. T.G. Ajith, Trincomalee, 489 

Kumaratunga, Mr. I.R.S., Yakkala, 489 

Lasantha, Mr.S.M. Janitha, Trincomalee, 489 

Mangalika, Mrs. R.G., Kantalai, 489 

Ranasinghe, Mr. D.A., Godakawela, 489 

Senadheera, Mr. S.S.L., Kantalai, 489 
Subashini, Mrs.B.M. Priyangika, Padavi Sripura, 489 

Wickremasinghe, Mrs. W.A.D.W.K., Padukka, 489 

Wijenayake, Mr. S.K., Trincomalee, 489 
 

Questions by Private Notice: 
Airport, Palali: expansion project, 43-6 

Anti-Social Activities in Jaffna Peninsula, 289-92 

Army Camp Ammunition Dump at Salawa, Kosgama: 

explosion, 520, 521-2 

problems faced by people due to explosion, 887-94 
Buddha Statue Displayed at ‘Temple Trees’: 

damage, 648-50, 651 

Detainees Arrested under Prevention of Terrorism Act 

(PTA): release, 898-900 

Flood Situation in Northern Province: 

relief to victims, 1560-1 

Iranaimadu - Jaffna Drinking Water Supply Project, 

644-7 

Northern and Eastern Provinces: 

generation of employment opportunities, 356-7 

Official Languages Policy: 

non-implementation, 526-8, 532 

Panama: land issues, 1239-43 

Police Service: salary anomalies, promotions, etc., 

1388-91, 1393 

Sports Sector in Northern Province: 

improvement, 1385-6 

Sri Lanka Transport Board: reforms (voluntary  

retirement scheme, etc.), 876-8, 883, 886 

Technological Institute at Homagama, Proposed: 

non-establishment, 33-4, 41-2 

Pre-Que] 
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Questions by Private Notice, Replies to: 
Airport, Palali: expansion project, 905-6 

Anti-Social Activities in Jaffna Peninsula, 1396-402 
Army Camp Ammunition Dump at Salawa, Kosgama:  

explosion, 523-5 

problems faced by people due to explosion, 890-5 

Buddha Statue Displayed at ‘Temple Trees’: 

damage, 650-2 

Iranaimadu - Jaffna Drinking Water Supply Project, 

647-8 

Northern and Eastern Provinces: 

generation of employment opportunities, 358-63 

Northern Province: 

coastal area development projects, 905 

10 special projects, 902-4 

Official Languages Policy: 

non-implementation, 528-32 

Panama: land issues, 1241-3 
Police Service: 

salary anomalies, promotions, etc., 1391-4 

Road in Jaffna District (Road other than RDA): 

reconstruction, 1402-3 

Sports Sector in Northern Province: 

improvement, 1386-8 

Sri Lanka Transport Board: reforms  

(voluntary retirement scheme, etc.), 878-85, 887 

Technological Institute at Homagama, Proposed: 

non-establishment, 34-42 

 
Questions, Answers to Oral: 

Minister, Subject: absence in the House, 1069-70 
Tabling of the Answer Since an MP  

rose from the Seat, 1081 

‘Refused to Answer due to Matter of Subjudice’  

re a compliant (made by Mr. Brian Shaddick), 168 

re FCID (officials’ foreign tour, etc.), 336 

re FCID (police officers, etal: qualification), 275 

Withdrawal by the MP to Amend the Question, 11 

 

Questions, Oral: 
Abduction of Mr. M.N.M. Hakeem: 

complaint by Mr. M. Farzan, 1084-6 

Accidents, Homicides and Rapes: 

reported (2013 - 2015), 11-6 

Agreements (FTA): lost tax revenue, 1070-5 

Cafeteria Service in Long-distance Trains: 

recommencement, 1551-3 

Central Bank of SL: 

Treasury Bills: purchased, 1376-9 

Treasury Bonds, Issue of: inquiry report, 338-42 

Children’s Television Programmes: quality, 508-11 

Cinemas and Exhibitors’ Boards: details, 1381-4 
Clove, Cinnamon, Pepper, Nutmeg and Cardamom: 

export income, 1347-53 

Community Development Assistants: 

recruitments, 862-5 

Cricket Institution, SL: judicial proceedings, 276-80 

Questions, Oral: (Contd.) 

Cricket Stadium, Sooriyawewa International: 

income and maintenance expenditure, 1051-4 

Crude Oil, Various Products from: 

production cost and price, 280-6 

Crude Oil: price in world market, 1082-3 

Dengue Eradication Programme: details, 496-9 

Diesel and Petrol, Price of: reduction, 287-9 

Eco-Friendly Vehicles: import, 1230-1 

Education and Health, Money Allocated for: 

percentage of GDP, 155-9 

Electricity Charges: increase, 139-46 

Elephant Attacks, Wild: 

compensation for damages, 1217-23 

Exportation on Spices: income, 1347-53 

Financial Crimes Investigation Div.: 

officials’ foreign tours, etc. (subjudice), 336 
police officers, etal: qualification (subjudice), 273-5 

Fisheries Harbour Dev. Project, Kalametiya: 

trawling fishermen’s problems, 870-2 

Forest Reserve, Pompakelle Biological: 

forest destruction/environmental damage, 1539-43 

Free Trade Agreements: lost tax revenue, 1070-5 

Ging - Nilwala River Diversion Project: 
plan, environmental report, etc., 1225-7 

prevent overflow, 503-8 

Hospital, Karapitiya Teaching: 

decrease of heart surgeries, 1544-7 

Housing Assistance to Low Income Farmer Families: 

Dehiattakandiya D.S.Div., 1208-10 

Housing Project for Tsunami Victims: 
Saudi Arabia and UAE: details, 1075-7 

Saudi Arabian Dev. Fund: distribution, 132-5 

Land Acquisition from Mr. M.R.M. Mimsiad: 

compensation, 1379-81 

Lands in Amalgama, State-owned: 

distribution among selected persons, 1354-6 

Lands in Possession of Government: 

sale/lease, 514-6 

Lanka Hospitals Ltd.: Board of Directors, 20-5 

Lankaputhra Development Bank: 

loans to Tristar Apparel Exports (Pvt.) Ltd. and 

others, 1196-200 

Liquor Production in SL (2005-2015): 

income, 1077-80 

Members of Parliament and Other People  

Representatives, Present and Former: 

against complaints received by Special  

Investigation Unit (SIU), 1363-71 

Mining of Rivers, Illegal: 

environmental damage, prevention of, 1043-9 
Ministers of the Government (2006 to 2016): 

details, 343-6 

Municipal Council, Bandarawela: 

erection of wall in landslide affected area, 1359-63 

National Housing Dev. Authority: 

appointments (in 2015), 16-20 

[Que-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

National Integration Coordinator: recruitments, 865 

National Machineries Institute: 

employees’ allowances and reforms, 135-9 

National School of Business Management (NSBM): 

board of directors, 354-6 

Natural Disaster (2015), Property Damaged by: 

compensation, 844-5 
Nilwala Ganga Project: plan, EIA rep., etc., 1225, 503 

‘Nipunatha Abisheka’ Programme by NAITA: 

financial irregularities, 1064-9 

Pines and Eucalyptus, Afforestation of: 

effects, 851-8 

Playground in Kilnochchi, Public: 

money allocation for construction, 1235-7 

Polipto Lanka Pvt. Ltd.: production of petrol, 152-5 

Port City Project, Colombo: details, 858-62 

Project Employees, State: 

salary increase (2015), 1205-8 

Property Damaged by Unfavorable Weather Changes 

(2015): compensation, 844-7 

Provincial Council, Chief Minister of Uva: 

foreign tours, 1555-7 

Provincial Councilors, North-Central Province: 

foreign tours, 491-5 

Provisions in 2015, Additional: details, 1200-4 

Road Development Projects (2014): details, 1058-64 

Road Development Works: 

Andiramada, Nikapitiya, etc. in Kegalle, 1557-9 

Mawanella - Rambukkana, 354-6 

School Children, Provision of Shoes to: 

tender (re DSI), 164-8 

School for Aluth Dennewa at Ipalogama: 

establishment, 511-3 

School Uniform Material: 

purchase, voucher system, etc., 146-52 

vouchers: distribution (2016), 29-34 

Schools Educating more than 3000 Students: 

grade V scholarship cut off marks, 350-1 

Schools in Colombo Dist.: 

injustice in ‘Nearest School is the Best School  

 Programme’, 347-50 

Schools: 

An Noor Primary Vid., Aluth Dennewa: details, 513 

Royal College, Horana: 

conduct of the principal, 1211-6 

G.C.E. (A/L) students: removal, 1211-3 

Security Forces, Members of: 

allowances paid at birth of third child, 1357-9 

Senior Citizens’ Deposits: interest rate, 1233-5 

Skills Crowning Programme, Matara: 

financial irregularities, 1064-8 

Smoking, Prevention of: stern action, 1553-5 

Sri Lanka Transport Board: 

Akuressa deport: Mr. J.G. Jayantha: gratuity,  

1056-7 

compensation to pervious shareholders, 847-50 

Questions, Oral: (Contd.) 

Sri Lankan Deceased in Abroad: 

America and Canada: details, 1237-9 

Australia and Japan: details, 1371-3 

Sri Lankan Refugees Applied for Citizenship in  

Foreign Countries: consular assistance, 1373-6 

SriLanka Cricket: judicial proceedings, 276-80 

Strikers, Allowance to 1980 July: 

payment of a total amount, 865-70 

Sub Wardens (Non Academic) of Universities: 

approved leave, 1227-30 

Tax and Non-Tax Revenue (2015): details, 517-9 

Teacher Resources Centre in Kinniya Zonal  

Education Office: attachment of teachers, 870-5 

Television Programmes, Children’s: quality, 508-11 

Trains, Long-distance: 

recommencing the cafeteria service, 1551-3 

Treasury Bills Purchased by Central Bank of SL: 

details, 1376-9 

Treasury Bonds Issued by Central Bank of SL: 

legal action on inquiry report, 338-42 

VAT Fraud, etc in Dept. of Inland Revenue: 

deprivation of revenue, 499-503 

Vehicle belongs to JEDB, Defender: illegal use, 7-11 

Vehicles, Environment Friendly: importation, 1230-3 

Vehicles, Overage: permits issued to import, 1055-6 

Wakfs Board: operations (cases/ applications), 27-9 

Water Supply in Mawanella Area: 

extension of connection/pipeline, 1549-50 
 

Questions, Prime Minister’s: 

Children and Others Affected Physically due to  

War in North and East: relief, 629-31 

Disaster Management Policy: preparation, 631-4 

Presidential Commission of Inquiry into Serious  

Financial Crimes and Financial Crimes  

Investigation Div. (FCID): concluded cases, 634-8 
 

Radhakrishnan, The Hon. V.S., M.P., State Minister 

of Education: 

Reference to: 

Teachers, Volunteer: appointments, 596 
 

Debates: 
Bills: Registration of Persons (Am.): 2R., 1168-9 

 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 
problems, 595-8 

 

Rahuman, The Hon. Ishak, M.P.: 

Reference to: 

Airport VIP Entrance, 126 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 125-6 
 

Questions, Oral: 

Smoking, Prevention of: stern action, 1553-4 

Que-Rah] 
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Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 

Reference to: 

Air Taxi: importation, 117 
Carlton Co./CSN TV - Srilankan Airlines: deal, 117 

‘Kuma Stickers’ - Srilankan Airlines: deal, 117 

Video re Attempted Attack on him in the Chamber: 
release to media, 47 

 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1136-7 

Right to Information: 2R., 1470-3 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  
Minister of Finance, 796-7 

 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 
Weather: relief to affected people, 466-8 

SriLankan Airlines: current status, 115-9 
 

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

Petitions: 
Jayasinghe, Mr. B.G.W., Kirindiwela, 842 
Jayawardena, Mr. B.I.G., Sampath, Kandy, 842 
Karunasena, Mr. W.M., Kirindiwela, 842 
Kumarasinghe, Mr. S.A., Malwana, 842 
Pathiraja, Mr. W.P. Sahan, Veyangoda, 842 

 

Reference to: 
Disaster Situation due to Torrential Rains: 

relief services, 247 
 

Debates, Adjournment: 
Education and Higher Education Sector: 

problems, 581-2 
Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 441-2 
SriLankan Airlines: current status, 247-9 

 

Rajapaksa, Mr. Gotabhaya (Former Secretary): 
Reference to, 186, 972, 1375, 1376 

 

Rajapaksa, The Hon. Mahinda, M.P.: 
Reference to: 

Highways: ‘construction plan’, 407-8 
 

Debates, Adjournment: 
Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 406-8 
 

Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.: 

Questions, Oral: 
Fisheries Harbour Dev. Project, Kalametiya: 

trawling fishermen’s problems, 870-2 
 

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

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 

Ministerial Statements: 
Bribery Commission, Complaints Received by: 

tabling of a document by Hon. T. Ranjith de 
Zoysa re investigation, 915-8 

Ramanathan, The Hon. Angajan, M.P.: 
 

Reference to: 

Ceylon German Technical Training Institute: 

new branch in Killinochchi, 1022 

Employments to ex-LTTE Caders and  

War Widows, 1018 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1016-22 

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

Minister of Social Empowerment and Welfare: 
 

Reference to: 

‘Declaration of Assets and Liabilities’: 

 Hon. Mahiepala Herath, Chief Minister,  

 Sabaragamuwa PC: information, 1628 

 MPs: information, 1628-9 

Hon. Mahindananda Aluthgamage, 1629 

Hon. Sajin de Vass Gunawardena (Ex MP): 

misuse of fund, 1630 

Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, 1630 

Mr. Nandana Lokuwithana and  

Dubai Marriot Hotel, 1629 

Mr. Udayanga Weeratunga, 1629 

President’s Fund: misuse, 1627 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1627-30 

 
Rambukwella, The Hon. Keheliya, M.P.: 

 

Reference to: 

PET Scanner for Maharagama Hospital: 

‘Derana’ TV programme, 706 

Presiding Member: 

not controlling the House during interruptions, 

238 

Roton Vander Co., 701 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake, 

Minister of Finance, 695-706 
 

Documents, Tabled: 

Budget Speech (2016): 

‘freight forwarding’ section, 702 

Court Case Against Hon. Ravi Karunanayake, 700 

 

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

 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 426-7 
 

Questions, Oral: 

Lanka Hospitals Ltd.: 

Board of Directors, 20-2, 25 

[Rah-Ran 
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Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,  

Minister of Megapolis and Western Development: 

Reference to: 

Dr. P.B. Jayasundara, 76 
Economists, Mr. Zucman and Mr. James Henry, 1603 

Financial Flows Rep., Illicit: re Sri Lanka, 1602 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

(USA), 1604 

VAT: files, 79 

‘WikiLeaks’ and Mr. Julian Assange, 1602 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1599-604 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 73-80 
 

Documents, Tabled: 

Airport, Mattala: losses, 75 

Coal Power Plant, Norachcholai: losses, 75 

Loan Cycle, etc., 75 

Loans and Foreign Loans Composition, 77 

Port, Hambantota: losses, 75 

Tax Levying: percentage, 79 

 

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

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 430 

 

Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Athuraliye, M.P.: 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 783-6 

 

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

Reference to: 

Electronic NIC Project: 

cabinet paper presented by M/Finance, 1133-4 

DNA details, 1135 

tender offer to ICTA, 1133-5 

Elephants, Tamed/Tuskers, Registration and  

Maintenance of: draft regulations, 1517 

Health Care Reform Bill (USA), 1131 

Indian Fishermen Poaching in Sri Lankan Waters, 

848-7 

Judge, C.J. Weeramantry, 1516 

Labourars in Schools: recruitment, 547 

Missing Persons, Bill re, 946 

Mrs. Susanthika Jayasinghe, Assaulting of: 

bail to her husband, 1131 

Raigam Salt Co.: EIA rep. (while presiding), 1013 

Road, Vavuniya to Padaviya via Mamaduwa: 

repair, 951 

SAITM (Medical College, Malambe): 

536, 540, 549 

Hon. Akila Viraj Kariyawasam’s speech in 

 Parliament (2012), 541 

Rathnayake, The Hon. Bimal: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

School Children, Sexual Abuse of, 621 

Sea Mammals, Watching of: draft regulations, 1519 

Teachers, Volunteer: appointment, 951 

Wildlife Conservation, Dept. of: 

Director General’s resignation, 1514 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1128-35 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 536-48, 549, 551-2, 620, 621 

Elephants/Tuskers, Keeping Tamed and Watching 

Sea Mammals: formulation of regulations,  

 1513-20 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 945-52 
 

Documents, Tabled: 

College of Education, Selection of: 

Ms. W.M.N. Ruwanthi Weerasinghe and another 

girl’s grievances letters, 544 

Indian Fishing Vessels in Sri Lankan Waters,  

Illegal: report, 948 

SLIATE, HNDE Academic Staff: shortage, 545 

 

Rathnayake, The Hon. C.B., M.P.: 

Petitions: 

Serasinghe, Mr. R.B.W.U., Katugastota, 1346 

 
Ratnayaka, The Hon. Sagala, M.P., Minister of Law 

and Order and Southern Development: 

Reference to: 

Avant-garde Floating Armoury, Investigation re: 

reply to the question, 1224 

Jaffna Peninsula: 

action against anti-social activities, 292 

‘Rock Team’ and ‘Aavaa Group’: arrest, 1398 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Anti-Social Activities in Jaffna Peninsula, 1396-402 

Police Service: 

salary anomalies, promotions, etc., 1391-4 
 

Questions, Answers to Oral: 

Financial Crimes Investigation Div.: 

officials’ foreign tours, etc. (refused to  

 answer due to matter of subjudice), 336 
 

Questions, Oral: Replies: 

Accidents, Homicides and Rapes: 

reported (2013 - 2015), 12-4 

Members of Parliament and Other People  

Representatives, Present and Former: 

 against complaints received by Special  

 Investigation Unit (SIU), 1365-71 

Ran-Rat] 



INDEX — SESSION 2016 

17th May, 2016 — 24th June, 2016 

31 

Vol. 244] 

Salt Production: 

Hambantota Salt Ltd.: distribution, 379-86 

Mantai Salt Ltd., 384 

Raigam Salt Co.: land deal, 1011, 1013 
 

Salman, The Hon. M.H.M., M.P.: 

Reference to: 

Information Officer: qualifications, 1498 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1497-9 
 

Questions, Oral: 

Abduction of Mr. M.N.M. Hakeem: 

complaint by Mr. M. Farzan, 1084-5 

Housing Assistance to Low Income Farmer  

Families: Dehiattakandiya D.S.Div., 1208-10 

Housing Project for Tsunami Victims:  

Saudi Arabia and UAE: details, 1075-6 

Saudi Arabian Dev. Fund: distribution, 132-5 

School for Aluth Dennewa at Ipalogama: 

establishment, 511-3 

Wakfs Board: operations (cases/ applications), 27-8 
 

Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Skills Development and Vocational Training: 

Reference to: 

Geneva (UNHRC) Resolution on SL, 743 
 

Debates: 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 742-8 
 

Samarasinghe, The Hon. Sandith, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 124-5 
 

Samaraweera, The Hon. Jayantha, M.P.: 

Questions, Oral: 

Lands in Possession of Govt.: sale/lease, 514-5 
 

Samarawickrama, The Hon. Malik, M.P., Minister of 

Development Strategies and International Trade: 

Documents, Tabled: 

Vehicles, Import of Overage: permits issued, 1056 
 

Questions, Oral: Replies: 

Vehicles, Overage: permits issued to import, 1055-6 
 

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

Leader of the Opposition: 

Reference to: 

Geneva, Complaint to, 1091 

Housing Project, (65,000) (‘iron cage’), 938, 939 

Job Bank System (in past), 926 

LTTE: his stance, 965 

LTTE Suspects: pardoned by former President 

Hon. Mahinda Rajapaksa, 927 

Prisoners, Tamil: release, 927 

Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1453-6 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 677-9 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 416-8 

Lands held by Military in North and East: 
return and redress of other issues, 921-8, 938, 964 

 

Documents, Tabled: 

Right to Information Bill: list of discrepancies  

between English and Sinhala text, 1456 
 

Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 

Questions, Oral: 

Community Development Assistants: 

recruitments, 862-4 
 

School Children: 
Provision of Shoes: tender, 164 

 

School Uniform Material (2016): 
Purchase, 146-52 

Vouchers: distribution, 29-34 
 

Schools in Colombo District: 
‘Nearest School is the Best School Programme’: 

 implementation, 347-50 
 

Sea Mammals: 
Watching, Draft Regulations for, 1519 

 

Secretary-General of Parliament: 
Impeachment Motion Against: rejected, 839 

 

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

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Petitions: 

Fernando, Mr. F.A., Moratuwa, 272 
 

Reference to: 

Hon. Bandula Gunawardane (re Statistics), 680 

Karapitiya Hospital, Question re: correction, 1546 

PET Scanner for Epilepsy Unit, 706 

State Pharmaceuticals Corp. of SL: 

visit by COPE, 1567, 1568 
 

Debates: 
Bills: 

Homoeopathy: 1R., 533 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 679-87, 706 
 

Questions, Oral: Replies: 

Dengue Eradication Programme: details, 497-9 

Hospital, Karapitiya Teaching: 

decrease of heart surgeries, 1546-7 
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Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P., State Minister 

of International Trade: 

Petitions: 

Alwis, Mr. K.B.W., Angoda, 488 

Bandara, Mr. W.M. Athula, Colombo-10, 488 

Farook, Mr. M.S.A., Colombo-03, 488 

Gunadasa, Mr. D., Malambe, 488 

Irangani, Mrs. R.M. Vineetha, Battaramulla, 488 

Jayaratne, Mr. L.N.P., (S.P.), Police Head Quarters,  

Colombo-01, 488 
Jayawardena, Mr. J.K.A.D. Indrasiri, Kaduwela, 488 

Kumara, Mr. W.A.I. Priyantha, Nittambuwa, 488 

Perera, Mr. H.A.N., Kaduwela, 488 

Wettasinghe, Mr. Pradeep, Kadawatha, 488 
 

Reference to: 

Army Camp at Salawa, Explosion of: 

assistance to victims, 893 

relief works, 984-5 

COPE/PAC Membership and an MP: 

acting in both role, 1568-9 

Flood and Landslide Disasters: 

allocation of money for relief works, 170 

damaged houses: compensation, 373 

‘Kantha Saviya Org.’, His Salary Donated to, 1613 

Lands belongs to Hon. Ranil Wickremesinghe’s 

Family: acquisition by Govt., 1613 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor, CBSL: 

summoning by COPE, 1569, 1614 

Treasury Bonds Issued by CBSL, 1614 

Vehicles to Ministers/MPs, 1613 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1595, 1611-5 

No Confidence in Minister of Finance, 787, 805 

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

Reference to: 

Army Camp, Salawa: explosion, 930 

Federal System: 

former President Hon. J.R. Jayewardene’s stance, 

931 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 929-32, 934, 

935, 941, 942, 943, 944 
 

Questions, Oral: 

Playground in Kilinochchi, Public: 

money allocation for construction, 1235-6 

 
Sirisena, His Excellency Maithripala, President,  

Minister of Defence and Minister of Mahaweli  

Development and Environment: 

Parliament: 

Presence in the House, 764 

Sivalingam, The Hon. Muthu, M.P.: 

Leave of Absence: 

Thondaman, Hon. Arumugan, 532 

 

Sivamohan, The Hon. (Dr.) S., M.P.: 

Reference to: 

Teachers, Pre-School: recruitment, 564 

Teachers, Volunteer: appointments, 564 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1102-4 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 563-4 

 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Abrupt Adjournment, 638 
 

Abrupt Suspension, 638 
 

Audio System/Sound System, Failure of: 

abrupt adjournment/abrupt suspension, 638 

media: asked to report truly and correctly, 641-2 
 

Bill, Presentation of: 
‘House is allowed to exempt normal procedure’, 907 

 

‘Digital Nominees Co. Deal’, Referring of: 

‘matter of subjudice’, 1367 
 

Expunctions: 

‘anything against the SOs’, 460 

228, 231, 234, 236, 240, 242, 303, 453, 460, 781, 

908, 1094, 1095, 1271, 1272, 1412, 1566 
 

Firearm Practice at Madiwala for a Film: 

‘Hon. Speaker will look into the matter’, 1395 
 

Hon. Harin Fernando, Uttering of Unparliamentary 

Words in the House: inquiry into, 376 
 

Hon. Mahindananda Aluthgamage’s Privilege Issue: 

requested to submit in writing, 1270 
 

Impeachment Motion Against SGP: 

‘no any reason to proceed (rejected)’, 839 
 

Matter of Urgent Public Importance: 

Right of Hon. Udaya Prabhath Gammanpila to  

Attend Parliament:  

‘allowed to present the motion’, 1088, 1089  

adjournment motion not allowed since it is a  

 matter of subjudice’, 1088, 1089, 1094, 1096 
 

Matters that is being Considered by Court: 

‘expunged from Hansard’, 1413 
 

Media Reports re Failure of Audio System: 

asked to report truly and correctly, 641-2 
 

MPP Participation in the Debate: 

allocation of time: 

‘not relevant to the Hon. Speaker’, 659, 660 

participating order of speakers: 

‘no any procedure’, 450 
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Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: (Contd.) 

Privilege re An Officer from Comm. to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption Visiting  

Parliament to Deliver a Letter to Hon. Wimal  

Weerawansa: 

‘can not impose any external force on MP’, 420 

‘relevant officer was sent back’, 422-3 

Release of Video to Media re Incident Occurred in 

Chamber during the Discussion of Former  

President’s Security: 

‘the decision was taken at the Party Leaders’ 

meeting’, 47 
 

Supplementary Supplies: 

Motion to Correct Vote Taken for Settlement of the 
Advance Made from the Contingencies Fund (2015): 

‘ayes had it’ and ‘can not have a division now’, 

377 

‘Party Leaders’ decision’, 293-4, 297-8 
 

Unparliamentary Words: 

not to use ‘Vihilukaraya’, 302, 304 

 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Committee on Constitutional Reform, Public  

Representations:  

report (distribution to all MPs), 485 
 

Auditor General’s Reports: 

For 2011: 

8th Installment (part IV), 485 

For 2012: 

6th Installment (part XXIV), 485 

For 2013: 

1st Installment (part VIII), 485 

2nd Installment (part XIX), 485 

4th Installment (part VI, VII, VIII, IX & X), 485 

5th Installment (part VII), 485 

6th Installment (part I, II, III, IV & V), 485 

For 2014: 

1st Installment (part I & II), 485 

2nd Installment (part VI, VII, VIII, IX & X), 485 

3rd Installment (part III), 485 

4th Installment (part VI & VII), 485 

5th Installment (part I, II & III), 485 
 

Certificates on Bills: 

Asian Infrastructure Investment Bank Agreement 

(Ratification), 481 

Microfinance, 481 
 

Comments on: 

Asking of Supplementary Question: 

not to consider as a ‘joke’, 159, 172, 286 

COPE Report re Srilankan Airlines, 60 

Electricity Charges, 144 

Flood and Landslide Disasters: debate, 372 

Interruptions, Continuously: 

asked to stop, 229, 230, 231, 234, 235 

School Children, Sexual Abuse of, 620 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

(Contd.) 

Comments on: (Contd.) 

School Transport, Circulars re: 

distribution to MPs, 622 
 

Committee of Selection: 

meetings, 388 
 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 

meetings, 131, 271, 333, 335, 379, 652-3 

Public Accounts: substitution, 4 

Public Enterprises: substitution, 4 

Public Finance: Nom. (Addl. member), 335 
 

Committees, Sectoral Oversight: 

Agriculture and Lands: substitution, 3-4 

Economic Development: substitution, 1-2 

Education and Human Resource Dev.: 

substitution, 2, 483 

Energy: substitution, 483-4 

Health and Human Welfare and Social  

Empowerment: substitution, 483 

Internal Admin. and Public Mgt.: 

substitution, 484 

International Relations: 

Nom. (Addl. members), 481-2 

substitution, 3 

Meetings, 485, 521 

Meetings: cancellation, 4 

Reconciliation and North and East Reconstruction: 

substitution, 484 

Sustainable Dev. and Environment & Natural  

Resources: 

 Nom. (Addl. members), 482 

 substitution, 3 

Women and Gender: 

Nom. (Addl. members), 482 
 

Conference on Human Rights: 

invitation to MPs, 5 
 

CPA, IPU and SAARC Parliamentary Assoc.: 

Joint Executive Com.: meeting, 130-1 
 

Flood and Landslide Disasters due to Torrential 

Rains, 129 
 

Incident Occurred inside Parliament Chamber on 

05.05.2016 (Vote Taken for Supplementary  

Supplies): report, 837-9 
 

Members of Parliament: 

Code of Conducts for MPs, 392 

Conducts of Hon. Sisira Jayakody and Hon. Wimal 

Weerawansa on Incident Occurred inside  

Parliament Chamber (05.05.2016): 

 expressed their regrets to Hon. Speaker, 839 

Hon. Lohan Ratwatte’s Conduct in the House, 676 

Hon. Nalin Bandara Jayamaha’s Conduct  

in the House, 705 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

(Contd.) 

Parliament: 

Audio System in the Parliament Chamber: 

failure, 638, 641-2 

Chief Officer of the Parliament, Insulting of, 393 

Dignity of the Parliament: maintaining, 392 

Displaying of Placards in the House: 

ordered to SGP to submit a report, 260 

Ending the Session Early due to Flood Situation in 

Several Area, 314, 315 

Impeachment Motion Against SGP: 

rejected by Parliamentary Business Com., 839 

Mike Operation in the House: 

inquiry into, 160, 162, 163 

Pirith Chanting Ceremony at Parliament: 

invitation, 130 

Summoning of Parliament under SO 14 by the 

Speaker (Gazette notification read out by SGP),  

 387 
 

Questions, Oral: 

asked to withdraw to amend, 11 
 

Supplementary Supplies: 

Motion to Correct Vote Taken for Settlement of the 
Advance Made from the Contingencies Fund (2015): 

 ‘Party Leaders’ decision’, 378 
 

Supreme Court, Petitions to: 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.) Bill, 

1039 

 

Sri Lanka Transport Board: 

Gratuity and EPF: due payments, 849-50 

Reforms (VRS Scheme, etc.), 876-87 

Shareholders, Pervious: compensation, 847-9 

 

Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M.P.: 

Reference to: 

College of Education: selection, 578 

Delhi State, India: 

Mr. Aravind Kejriwal’s victory, 1296 

Dignity of the Parliament: maintaining, 243 

Disaster Situation due to Torrential Rains: 

relief services, 245 
Factories in North and East: reopen, 1024 

Hospital, Batticalao Base: CT scanner, 1026 

People, who Died in the War: condolence, 245 

Recruitments to Public Sector: shortcomings, 1025 

School Principals, Acting: permanency, 245-6 

Technology Subjects: teachers, 580 

Water Board (NWSDB): 

Eastern province: appointments, 1026 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1293-8 

Srineshan, The Hon. Gnanamuthu: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 577-81 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1022-7 

SriLankan Airlines: current status, 242-7 
 

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

Reference to: 

Differently Able People: 

access facilities to buildings, 1156 

North and East People: 

absence of official documents, 1154-5 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1154-7 

Right to Information: 2R., 1441-4 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 996-8 
 

Statements Other than Ministerial: 
Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament, Auditor-General’s Rep. re, 1086, 1087 
 

Flood and Landslide Disasters in Several Area, 197-8 
 

Hon. Wimal Weerawanse’s Criticism on COPE  

Activities re Treasury Bonds Issue, 1562-4 
 

Tendering of Apology by Hon. Harin Fernando 

(re Uttering of Unparliamentary Words), 391-2 
 

Strikers, 1980 July: 
Allowance: payment of a total amount, 865-70 

 

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

Reference to: 
Freedom of Information Bill: 1R. defeated, 1570 

North and East, Case re Merge of, 1033 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1570-7, 1579, 1590, 

1633 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 937, 1033-7 
 

Supplementary Allocations: 
Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: Pr., 486 
 

Supplementary Supplies: 
Settlement of the Advance Made from the  

Contingencies Fund (2015): 

motion to correct vote taken on 2016.05.05: 

 Opp. to, 292-4; passed, 296 

passed, 374 
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Supreme Court, Petitions to: 

Fiscal Management (Responsibility) (Am.) Bill,  

1039 

 

Supreme Court: 

Fundamental Rights Petition re Formation of the  

National Government:  

notice served on Prime Minister, 389-90 

 

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

Reference to: 

Plantation Workers: 

EPF/ETF and NIC problems, 1160 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1159-62 

 
Swaminathan, The Hon. D.M., M.P., Minister of Prison  

Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu  

Religious Affairs: 

Reference to: 

Housing Project, (65,000), 937-42 

Ministry’s Office Building, 944 

Tamil Detainees: release, 1648 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 933-45 
 

Documents, Tabled: 

Housing Project, (65,000): 

final report titled ‘Technical Implications of  

Pre-fabricated Insulated Metal Panel Houses’, 941 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Airport, Palali: expansion project, 905-6 

Northern Province: 

coastal area development projects, 905 

10 special projects, 902-4 

 

‘Temple Trees’: 

Buddha Statue Displayed: damage, 648-52 

 
Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P., Deputy 

Minister of Internal Affairs, Wayamba Development 

and Cultural Affairs: 

Petitions: 

Alwis, Mr. W. Somasiri, Matugama, 490 

Pemananda, Mr. W. Neil Piyantha, Ayagama, 490 

Perera, Mrs. Liyanage Desi, Bulathsinhala, 490 

Ratnasiri, Mr. M.A. Yesley, Gurubedda, 490 

Sunil, Mr. A.A., Thiniyawala, 489  

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

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1113-7 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 471-2 

Hambantota Salt Ltd.: distribution (seconded), 381 

Secondary School Project: problems, 1178-9 
 

Documents, Tabled: 

National Identity Card with Letter ‘X’: a copy, 1116 

 

Thondaman, The Hon. Arumugan, M.P.: 

Leave of Absence, 532 

 

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

Petitions: 

Baptist, Mr. L.J., Trincomalee, 1195 
 

Reference to: 

Raigam Salt Co., Land given to, 1011 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1312-4 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1009-13 

 

Tsunami Victims in Norachcholai (Ampara): 

Housing Project by Saudi Arabian Charity Org.,  

132-5, 1029, 1075-7 

 

University Grants Commission: 

Degree Awarding Institutes, Recognition of: 

National School of Business Mgt. Ltd., 642 

Sri Lanka International Buddhist Academy, 642 

 

VAT Fraud: 

Deprivation of Revenue, 499-503 

 

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

Petitions: 

Jaganathan, Mr., Batticoloa, 132 
 

Reference to: 
College of Education: 

admission from Batticoloa, 178 

M/Education: 

appointments of minor employees, 178 

People, who Died in Mullivaikkal: condolence, 173 
 

Debates: 

Bills: 

Registration of Persons (Am.): 2R., 1107-13 
 

Debates, Adjournment: 

Education and Higher Education Sector: 

problems, 589-92 

SriLankan Airlines: current status, 173-9 
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Wakfs Board: 
Operations (Cases/Applications), 28 

 

Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi, M.P.: 

Reference to: 

China - Sri Lanka: relationship, 261 

VAT (‘Vedaberi Annduwe Badda -Tax’), 261-3 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status, 259-64 

 

Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P., Minister of 

Petroleum Resources Development: 

Petitions: 

de Silva, Mr. S.P.K., Balapitiya, 488 

Gamage, Mr. A. Wijeyasiri Katukuruntha, Galle 488 

Giganage, Miss Inoka, Galle, 488 

Jayawardena, Miss V.P. Chalana Janaki, Galle, 488 

Wickremasooriya, Mrs. Neetha, Ahangama, 488 
 

Reference to: 

Friendly Nations Dealings, etc.: revealing, 1495 

Furnace Oil: production, 154 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 2R., 1494-7 
 

Questions, Oral: Replies: 

Crude Oil, Various Products from: 

production cost and price, 282-6 

Polipto Lanka Pvt. Ltd.: production of petrol, 154-5 
 

Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P.: 

Points of Order: 

Making of Derogatory Remarks against an MP, 1412 
 

Privileges: 

An Officer from Comm. to Investigate Allegations 

of Bribery or Corruption Visiting to Parliament to 

Deliver a Letter to him, 419 

 Sp’s ruling, 420, 422-3 
 

Reference to:  

Audit Bill/Audit Comm., Proposed, 1452, 1453 

Auditor General’s Rep. on M/Finance and Govt.’s 
Criticism on Auditor General, 1451 

Constitutional Assembly, 1453 

Duty free Vehicle Import Permits to MPs: 

new cabinet paper, 424 

Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament, 1087, 1451 

Field Marshal Hon. Sarath Fonseka,  

New Vehicle for, 799, 1451 

Flood and Landslide Disasters: 

allocation of money for relief works, 169 

Ms. Nauki, 804 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

COPE and Opposition Whip, 1450-1 

Mr. Arjuna Mahendran, Governor, 803, 1450 
Perpetual Treasuries Co.: deal, 803 

Weerawansa, The Hon. Wimal: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Vote Taken for Supplementary Sum: 

incorrect, 297 

issues: inquiry report and release of  

 video to media, 47 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1448-53 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 741, 798-805, 813-4 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 423-5 
 

Documents, Tabled: 

VAT and NBT, Increase of: notice by  

Commissioner General of Inland Revenue, 799 
 

Questions, Oral: 

Senior Citizens’ Deposits: interest rate, 1233-4 
 

Wickramanayaka, The Hon. Vidura, M.P.: 

Reference to: 

‘Isurupaya’ (Office, M/Education): 

‘mafia’ under previous regime, 1215 
 

Questions, Oral: 

Royal College, Horana: 

conduct of the principal, 1211-6 
 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P., Deputy  

Minister of Public Enterprise Development: 

Reference to: 

Ceylon Electricity Board (CEB): 
not privatizing, 62 

Entrust Securities Co.: losses, 770 

Fertilizer Subsidy: ‘cash’, 94 

Hon. Dayasritha Thissera re JEDB Vehicle, 10 

M/Public Enterprise Dev.: 

modernization expenses, 217 

Mihin Lanka Airlines, 93, 218 
SriLankan Catering Services Co., 110 

VAT: increase (‘Rajapaksa’ tax), 94-5 
 

Debates: 

Bills: 

Right to Information: 2R., 1615-7 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 767-71 
 

Debates, Adjournment: 

SriLankan Airlines: current status,  

62, 64, 65, 66, 87-98, 110, 217, 218, 255 
 

Questions, Oral: Replies: 

Lanka Hospitals Ltd.: Board of Directors, 22-5 

Lankaputhra Development Bank: loans to Tristar 

Apparel Exports (Pvt.) Ltd. and others, 1197-200 
Vehicle belongs to JEDB, Defender: misuse, 9-11 
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Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 

Reference to: 

Public Utilities Comm. of SL Bill: 

SC decision (2003), 1657 
 

Debates: 

Bills: Right to Information: 

    2R., 1478, 1479, 1656-60; Com., 1670 
 

Questions, Oral: 

Sri Lanka Transport Board: 

shareholders, pervious: compensation, 847-9 

 
Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime Minister, 

Minister of National Policies and Economic Affairs: 

Ministerial Statements: 

Exceeding Loan Procurement Limit Approved by 

Parliament, Auditor-General’s Report re, 1258-9 

Flood and Landslide Disasters: 

In Several Area of the Country, 197-8 

Relief Services, 632-4 
 

Privileges: 

Notice Served on Him by Courts re Formation of the 

National Government, 389-90 
 

Reference to: 

Agreements/ETCA, Information re, 1409 

Agreements, Free Trade (FTA), 1074 

Auditor General’s Reports, Commenting of, 1253-4 

Central Bank of SL: ‘independent institution’, 773 

Death Threat to Hon. Piyal Nishantha de Silva over 

the Phone, Privilege re, 1263, 1265 

Dr. P.B. Jayasundara, 673 

Economic Situation, Foreign Resource, etc. Reports: 

present to Parliament every three months, 198 

Electoral Reforms, 1267 

Firearm Practice at Madiwala by Hon. Ranjan  

Ramanayake for a Film, 1395-6 

Flood and Landslide Disasters: 

alternative lands and relief services, 343, 846 

debate, 372 

Foreign Investment and Templeton Fund, 674 

Former President Hon. Mahinda Rajapaksa: 

allocation of vehicles/security, 213, 214 

Free Trade Agreements, 1074 

Fundamental Rights Petition by Former MP  

Rear Admiral (Dr) Sarath Weerasekera and  

Prof. Wimaladharma Abeywickreme, 389-90 

Hon. Mahindananda Aluthgamage’s Remarks on 

UNP’s General Secretary: asked to withdraw, 1271 

Hon. Ravi Karunanayake’s Privilege re False  

Allegations against him by Hon. Mahindananda  

Aluthgamage during the No Confidence, 1247-8 

Hon. Udaya Prabhath Gammanpila’s Presence, 

 1092, 1096 

IMF Loan (2016), 674-5 

Japanese Dev. Policy Loan and ‘Samurai Bonds’, 675 

Journalist, Pradeep Ekneligoda, et al: abduction, 337 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 
 

Reference to: (Contd.) 

Media Reporting in Rajapaksa’s Regime and  

Present Regime (‘The Island’,  

‘Daily Mirror’, etc.), 203 

Mihin Lanka Airlines, 199, 200 

Mr. Udayanga Weeratunga, 199, 202 

NBRO: staff, 846 

No Confidence Debate: 

time allocation for MPs, 660, 661 

No Confidence Motion Against Former  

Minister of Finance, 672 

Presidential Election (2015), 673 

Questions, Oral: 

asked to tabled the answer since another MP  

 rose from the seat, 1081 

Srilankan Airlines: 

need to appoint a Select Com., 196 

Sri Lanka Transport Board: 

EPF and gratuity due, 850 

reforms, 885-7 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

inquiry, 198 

Treasury Bonds, After Every Issue of: 

present a report to Com. on Public Finance, 198 

Unable to Answer due to having a Cough, 1096 

Unparliamentary Words: 

asked to withdraw, 1094 

VAT Increase: 

due to corrupted deals during ‘Rajapaksa regime’, 

346 

media stance, 203 

Vote Taken for Supplementary Sum: 

Govt.’s stance, 295 
 

Debates: 

Bills: 
Office on Missing Persons (Establishment, Admin. 

and Discharge of Functions): 1R., 1265-6 

Right to Information: 

 2R., 1406-10; Com., 1664, 1670, 1675 

No Confidence in Hon. Ravi Karunanayake,  

Minister of Finance, 670-7, 773 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1266-9 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 397-9 

SriLankan Airlines: current status,  

196, 197-206, 213, 214 
 

Documents, Tabled: 

SriLankan Airlines: 

airbus with VIP KIT, ordering of (photo), 205 

profit/losses, operating surplus/deficit, etc.,  

 205, 206 
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[Vol. 244 INDEX — SESSION 2016 

17th May, 2016 — 24th June, 2016 

38 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Army Camp Ammunition Dump at Salawa, Kosgama: 

explosion, 523-5 

problems faced by people due to explosion,  

 890-2, 893, 894-5 

Buddha Statue Displayed at ‘Temple Trees’: 

damage, 652 
 

Questions, Oral: Replies: 

Treasury Bonds Issued by CBSL: 

legal action on inquiry report, 340-2 
 

Questions, Prime Minister’s: 

Children and Others Affected Physically due to  

War in North and East: relief, 630-1 

Disaster Management Policy: preparation, 632-4 

Presidential Commission of Inquiry into Serious 

Financial Crimes and Financial Crimes  

Investigation Div. (FCID): concluded cases, 634-7 

 

Wijayawardene, The Hon. Ruwan, M.P., State Minister 

of Defence: 

Questions, Oral: Replies: 

Security Forces, Members of: 

allowances paid at birth of third child, 1357-9 

 

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

Debates: 

Bills, Private: 

Sri Lanka Association for Child Development 

(SLACD) (Inc.): 1R., 920 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 397, 408-10 

 

Wijemanne, The Hon. Lakshman Ananda, M.P.: 

Petitions: 

Gnanathilake, Mr. L.K. Nimal, Anguruwatota, 7 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Sri Lanka Women’s Conference (Inc.): 1R., 535 

 

Wijesiri, The Hon. Chaminda, M.P.: 

Reference to: 

Hon. Chamara Sampath Dassanayake,  

Chief Minister, Uva PC, 1362 
 

Documents, Tabled: 

Municipal Council, Bandarawela: 

notes re construction of wall, 1362 
 

Questions, Oral: 

Municipal Council, Bandarawela: erection of  

wall in landslide affected area, 1359-63 

Provincial Council, Uva: 

Chief Minister’s foreign tours, 1555-6 

Wild Elephant: 

Attacks: compensation, etc., 1217-22, 1521 

 

Wildlife Conservation, Department of: 

Director General, Dr. Sumith Pilapitiya: 

resignation, 858, 908, 1514, 1527 

 

Withdrawals: 
Notification: 

Excise Ordinance, 332 
 

Order: 

Stamp Duty (Sp. Prov.) Act, 331 
 

Women Representation in  Politics: 

Reference to, 1484 
 

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

Minister of Disaster Management: 

Ministerial Statements: 

Flood and Landslide Disasters: 

provision of relief to victims, 369-71 
 

Reference to: 

Army Camp, Explosion of Salawa: 

assistance to victims, 893, 894 

National Council for Disaster Management 

(NCDM), 476 
 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 472-80 
 

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

Reference to: 

Journalist, Freddy Gamage: attack on, 1337 
 

Debates: 

Resolutions under the Constitution: 

Media Guidelines to be followed during  

 Elections/Referenda, 1336-9 
 

Debates, Adjournment: 

Lands held by Military in North and East: 

return and redress of other issues, 1004-7 
 

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

of Irrigation and Water Resources Management: 

Debates, Adjournment: 

Flood and Landslide Disasters due to Adverse 

Weather: relief to affected people, 430-2 
 

Documents, Tabled: 

Ging - Nilwala Ganga Diversion Project, 506 

Kelani River, Precautions Taken to Prevent  

Overflowing of: rep., 431 
 

Questions, Oral: Replies: 

Ging - Nilwala River Project: 

prevent overflow, 505-8 
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අමුණුගම, සරත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
 අලගියවන්න, ලසන්ත අ. (ගම්පහ) 
අලවතුවල, ෙජ්.සී. (කුරුණෑගල) 
අලහප්ෙපරුම, ඩලස ්දහම් කුමාර (මාතර) 
අලුත්ගමෙග්, අලුත්ගමෙග් ආනන්ද (මහනුවර) 
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද මීතලාෙව් (මහනුවර) 
අලුවිහාෙර්, රංජිත් (මාතෙල්) 
 අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්) 
අෙශෝක, පියන්ත ආර්.ඩී. (පුත්තලම) 

ඉ 
  
ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් (ගම්පහ) 
ඉසහ්ාක්, අබ්දුල් රහුමාන් (අනුරාධපුරය) 

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

ක 
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)[2016 ජනවාරි 19  අභාවපාප්ත විය.] 
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) 
ෙතෞෆික්, මුහම්මදු ෂරීෆ ්(ජාතික ලැයිස්තුව) [ 2016 ජනවාරි 22 දින සිට] 
 

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) 
විජයවර්ධන, 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)[2016 ජනවාරි 19 දින ඉල්ලා අස් විය.] 
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) 
ෙෆොන්ෙසේකා, ගාර්දිෙහේවා සරත් චන්දලාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2016 ෙපබරවාරි 08 දින සිට] 
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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 සහ ඉඩම්  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 
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 බුද්ධ ශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග 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 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, 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  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා  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 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ය - ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා 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 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 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 

 විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
 

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 නිෙයෝජ්ය 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 අෙශෝක් 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 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය 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 හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
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 

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්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 කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් 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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සභාපති), ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහත, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් 
මහතා,  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අයි. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,  ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග 
මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහතා, ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා,  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ 
ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු 
වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් 
මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා,  ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ුෆ් මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා. 



(xiv) 

 

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 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් 
මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) ර ෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු චමින්ද 
විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ගරු එස්. සිවෙමෝහන් 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 

 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා 
මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ 
මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,  ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා,  ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,  
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,  ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,  ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු නිමල් 
ලාන්සා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා,  ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 

ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
මහතා , ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු බිමල් 
රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද 
විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද 
ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

 

තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු 
ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් 
ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් 
මහත්මිය, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු 
ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා, ගරු ක. 
තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු ෙරෝහිණී 
කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය  

 

අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා,ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, 

ගරු සිරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් 
මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු සුජිත් 
සන්ජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඊබාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු වඩිෙව්ල් 
සුෙර්ෂ ් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන්  
මහතා, ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු 
මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු 
(මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

  
ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, 
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු ඉ. 
චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න 
මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු 
ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් 
මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,  ගරු (පූජ්ය) 
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු 
අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් 
මහතා, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

   

ෛනතික කටයුතු (දුෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න මහතා, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 



(xvi) 

 

තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිශාන්ත 
මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා, ගරු 
ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු ගීතා සමන්මලී 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු 
හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු 
එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ 
මහතා, ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා, ගරු 
ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අ ෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන් මහතා, ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත 
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල  මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා, ගරු 
සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 
මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු ඉම්රාන් 
මහරූෆ ්මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද 
මහතා, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා, ගරු 
ජයන්ත සමරවීර මහතා, ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා 
මහතා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශූ මාරසිංහ මහතා, ගරු සන්දිත් 
සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙත්නුක 
විදානගමෙග් මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු 
ෙව්ලුකුමාර් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න 
මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 

 

පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් 
මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු එම්.එස.් 
තව්ෆික් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අලි සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා, ගරු විමලවීර දිසානායක 
මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ්  මහර්ූෆ් මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,  ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් 
මස්තාන් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

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  
කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්වරු  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ටී.ෙක්. ජයතිලක මහතා 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය 
 

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

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

 ෙ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, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  යූ.එන්. පණ්ඩිත 
මහත්මිය,  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. 
ෙදහිගහලන්ද මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි);  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 (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); පී.ජී.පී. පියංකර මහතා, ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය  (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);  ෙ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, ඩී.බී. රනධීර මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය 
නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එස්.බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (පධාන නිලධාරි); 
ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂඨ් 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 -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා 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 -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xviii) 

 

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.එස.් ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස ්මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය,  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 මහත්මිය, ෙ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, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, සි. තුෂස්ාන්තිනි 
ෙමෙනවිය 

ෙ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 - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 
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,   
ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස්  මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු); 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  මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

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



(xix) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

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) -  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න 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  
 

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 - ඩී.ඩී.අයි. තුෂාර මහතා  
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.  
 උද්යාන අධීක්ෂක - ආර්.එම්.ෙජ්. රාජපක්ෂ මහතා  
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බසන්ායක 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.  
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, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස ්මහත්මිය, 
ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එස්.එල්. විකම 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, ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද 
අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා   (පධාන 
නිලධාරි);  එස.්පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි);  එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා 
මහත්මිය, වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය,  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර 
පධාන නිලධාරිහු) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xx) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය,  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම 
මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. 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 මහතා (ෙජ්යෂඨ් 
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

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

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

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

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, 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 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස.් අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය, පී. කිෂ්ණාමූර්ති ෙමෙනවිය 

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා  

පද්ධති  විශේල්ෂක -  

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -  සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

පද්ධති පාලක -  ඒ.එස.්ඩී.එම්. විකමරත්න මහතා  

ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  

පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදකවරු  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා,  පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 

   

ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ.එල්. ගීගනෙග් මහතා  

ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  

සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 

සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  පී. ෙජහන්යා මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස.් ෙසව්වන්දි මහත්මිය, 
එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා, ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා 

පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  ෙක්.පී.පී.එස.් ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, 
එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ.එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා  

පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා  
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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, அேசாக்   (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) [இறப் : 2016 சனவாி 19] 
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
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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) 
ெதளபீக், ஹம்ம  ஷாீப் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியி ந் ] 
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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) 
ெபான்ேசகா, கார்திேஹவா  சரத் சந்திரலால் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 ெபப்ரவாி 08ஆந் திகதியி ந் ]  
ெ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) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
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 அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் - 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 
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 நீர் 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  

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 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 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   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் 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 
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் - பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா 
 

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



(xxx) 

 

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  
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 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 நீர் 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  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 

 

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 அேசாக் 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 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 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 அைமச்ச ம் த்தசாசன பிரதி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு எச்.ஆர்.சாரதீ ஷ்மந்த 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு  பா த்த ெதவரப்ெப ம 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார 



(xxxi) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி, 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. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

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 க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

ல மன் கிாிெயல்ல, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக, மாண் மிகு அ ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, 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  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்,  மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக 

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 
அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு 
அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக.  



(xxxii) 

 

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. 

 

ெபா ம க்கு  
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த 

திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, 
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, 
மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, 
மாண் மிகு கனக ேஹரத்,  மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

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. 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல 

குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த  அ த்கமேக, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. 
ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதேரா, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அஜித் 
மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு 
நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு 
ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு த்திக 
பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு எஸ்.எம். 
மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் 

விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க,  மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு 
(ைவத்திய  கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, 

மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு 
அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார 
அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, 
மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க. 



(xxxiii) 

 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு 

(ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க, 
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு அ  சாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா  பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல 
லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹிணி 
குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 
கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  

மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு காமினி 
ெலாக்குேக, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி 
ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  
மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 
மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப 
ேசனாரத்ன, மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 
ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு ஏ.ஏ. 
விேஜ ங்க, மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், 
மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்   

 
சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு லக்கி 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, 
மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு விஜித 
ேப ெகாட, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த 
ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, 
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, 
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு சிசிர 
ஜயெகா , மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு 
எம்.எச்.எம். சல்மான்   

 
கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, மாண் மிகு நிஷாந்த 
த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , 

மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு சிவசக்தி 
ஆனந்தன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு 

ஹமட் நவவி, மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 



(xxxiv) 

 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த குமார 

ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு 
எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசா விதானேக, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன், 
மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி 

 

இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு 

நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, 
மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த ெசாய்சா, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு அேசாக்க 
பிாியந்த, மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்   

 

வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , 

மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு 
எஸ்.சீ. த் குமாரண,   மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட், மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு 
அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, மாண் மிகு இஷாக் 
ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு ேஹசா விதானேக, மாண் மிகு 
இந்திக அ த்த ேஹரத் 

 

வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு எச்.ஆர். 

சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு 
ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், 
மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, 
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 
ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   

 

உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ேனஷ் 

கன்கந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு 
அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர, மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணேசகர, மாண் மிகு கனக 
ேஹரத், மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு க ந்திரன் 
ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன, மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய, 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன், 
மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன 

 

உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு அேசாக் 

அேபசிங்க, மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, 
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ ர 
சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, 
மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு ேக. காதர் 
மஸ்தான், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா 

 

நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு 
எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு திலக் மாரபன, 
மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட், 
மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு ஈ. 
சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
கஞ்சன விேஜேசகர  



(xxxv) 

 

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  
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

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

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, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி 

.என்.பண் த,  தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க  தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, 
தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்);  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 (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, தி மதி ஆர்.எச்.பீ. குணேசன 
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  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, தி மதி பி. . ரணதீர (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 . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  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 -  
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, தி மதி 
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக. 

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,  ெ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, தி மதி 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, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி 

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 –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
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, 
தி மதி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  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, தி மதி .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 . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி . ேக.சி. ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, 
தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர 
(சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற 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 
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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)  -   
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன 
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,  
 

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 -  தி . . .ஐ. ஷார 
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 

ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -   தி . ஆர்.எம்.ேஜ. ராஜபக்ஷ 
 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 
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,  தி மதி ேக.சி.ேக. 
பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எஸ்.எல். விக்கிரம 
(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,  தி மதி 
டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். 
த ெசாய்ஸா  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  



(xxxviii) 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); 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 , தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்);   
தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எச்.ஆர்.சி. சில்வா, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். 
ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, ெசல்வி 
ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, 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 . ே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) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
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) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
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) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, 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) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
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 and Minister of Lands – 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 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 Economic Affairs – 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 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 Prison Reforms, 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 Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – 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 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[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 Provincial Councils and Local Government – 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 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 

 
 

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. Ashok 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 Parliamentary Reforms and Mass Media – 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  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha    
                Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, 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. 

 

House Committee 
 The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

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. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 
Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 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. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
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Gankanda, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Abdullah 
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Kader Masthan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Mrs.) Shanthi Sriskandarasa 

 

Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and North and East Reconstruction 

The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.(Dr.) Harsha De Silva, The Hon.Tharanath Basnayaka, The Hon.H.M.M. 
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Peiris, (Principal Officers); 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, Mrs. 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. N.N. Wewelwela(Principal Officer);    Mr. 
K.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Assistant Principal 
Officers);  Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary 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 

      

  

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) -   

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

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

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,  



(lv) 

 

 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 - Mr.D.D.I.Thushara 

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,  

 GARDEN SUPERVISOR –  Mr.R.M.J.Rajapaksha 

 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, 

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, Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath (Assistant Principal Officers); Mr. K.T.L.A. Chandrasiri, Mr.S.L.Wickrama 
(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, Mrs. W.L.S.D. de Alwis (Assistant Principal Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Director - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal Officer);  ,Mrs. S.P. 
Gamage, (Deputy Principal Officer); Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. H.R.de Zoysa,    Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mrs. G.R.U. Gamage, 
Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Assistant Principal Officers)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne, Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma  
(Assistant Directors - Administration),  (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, Mr. K.G. Sarath Kumara  (Assistant Directors - Administration); 
Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Assistant 
Principal Officers); Mr.W.K.D.S. Kumarasiri, Miss.R.M.D.K..Priyadarshani (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

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



(lvi) 

 

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Miss. K.D.S.Wijenayake, Mr. G. Ratnayake 

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. 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  

  

  
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—         

 

2016 මැයි 17වන අඟහරුවාදා 
2016 ேம 17, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

Tuesday, 17th May, 2016 
————————— 

 

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 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව : සාමාජිකෙයක් ආෙද්ශ කිරීම 

ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர் பதிலீ  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ECONOMIC 
DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF MEMBER  

 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද  ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙජ්ද පකාරව ආර්ථික 

සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සාමාජිකත්වෙයන් ඉල්ලා අස් වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා ෙවනුවට ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු තිලක් මාරපන මහතා එම කාරක 
සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
 
 
 

II 
 
 

අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකෙයක් 

ආෙද්ශ කිරීම 
கல்வி மற் ம் மனித வள அபிவி த்தி பற்றிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர் பதிலீ   
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON EDUCATION AND 
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF 

MEMBER  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
සම්මත කරන ලද  ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙජ්ද පකාරව 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි සාමාජිකත්වෙයන් ඉල්ලා අස් වූ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා ෙවනුවට ෙත්රීම් 
කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 
මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

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  
EIGHTH PARLIAMENT  - FIRST SESSION 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

III 
 

තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ සව්ාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : 

සාමාජිකෙයක් ආෙද්ශ කිරීම 
வ வாதார அபிவி த்தி, சுற்றாடல் மற் ம் 

இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு : உ ப்பினர் பதிலீ   

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE  ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT AND NATURAL  

RESOURCES: SUBSTITUTION OF MEMBER 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙජ්දය පකාරව 
තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි සාමාජිකත්වෙයන් ඉල්ලා අස් 
වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ෙවනුවට 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු පවිතාෙද්වී 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර 
ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
 

IV 
 

ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව : සාමාජිකෙයක් ආෙද්ශ කිරීම 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர் பதிலீ  

SECTORAL  OVERSIGHT COMMITTEE ON INTERNATIONAL 
RELATIONS: SUBSTITUTION OF MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙජ්ද පකාරව 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවහි 
සාමාජිකත්වෙයන් ඉල්ලා අස් වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා ෙවනුවට ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා එම කාරක 
සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
V 

 
 

කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව : සාමාජිකෙයක් ආෙද්ශ කිරීම 
கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர் பதிலீ  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON AGRICULTURE 
AND LANDS: SUBSTITUTION OF MEMBER 

 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි අංක 8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙජ්දය  
පකාරව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් ඉල්ලා අස්වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා ෙවනුවට ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා එම කාරක සභාෙව් 
ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙත 

 

VI 
 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකෙයක් 
ආෙද්ශ කිරීම 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு : 
உ ப்பினர் பதிலீ   

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: SUBSTITUTION OF 
MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් 

ඉල්ලා අස්වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු පසන්න රණතුංග මහතා 
ෙවනුවට ස්ථාවර නිෙයෝග 129(ඇ) පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 
VII 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකෙයක් 
ආෙද්ශ කිරීම 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு : உ ப்பினர் 
பதிலீ   

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: SUBSTITUTION OF 
MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් 

ඉල්ලා අස්වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා ෙවනුවට ස්ථාවර නිෙයෝග 129(ඇ) පකාරව ෙත්රීම් කාරක 
සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු පසන්න රණතුංග මහතා 
එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 
VIII 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා රැසව්ීම්  

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் கூட்டங்கள் 
MEETINGS OF SECTORAL OVERSIGHT COMMITEES  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින පැවති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා 

රැස්වීෙම්දී එළැඹි තීරණය පරිදි දැනට ෙමම රැස්වීම් සතිෙය්දී 
රැස්වීමට නියමිත සියලුම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා රැස්වීම් 
ෙනොපැවැත්ෙවන බව සියලුම සභික මන්තීවරුන් ෙවත දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි.  
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IX 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ සම්මන්තණය 
மனித உாிைமகள் பற்றிய மாநா   

CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහෙයෝගෙයන්, ශී ලංකා                   

මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් අතර මානව හිමිකම් යාන්තණයන් සහ කියාවලියන් 
පිළිබඳව  මනා අවෙබෝධයක් ෙගොඩනැංවීම පිණිස "මානව හිමිකම් 
ෙත්මාව යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් 
සම්මන්තණයක්"  2016 මැයි මස 29වැනි ඉරිදා සිට 30වැනි සඳුදා 
දක්වා නුවරඑළිෙය්දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති 
බව ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

තවද, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා 
විසින් අදාළ දළ වැඩසටහන් සැකැස්ෙම් පිටපතක් ද සමඟ 
භාෂාතෙයන්ම ලිපියක් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට දැනටමත් යවා 
තිෙබන බවත්, පළමුව ඉදිරිපත් වන මන්තීවරුන් විසිෙදෙනකුට 
පමුඛතාව ලබා දීෙම් පදනම මත ෙමම සම්මන්තණය පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින් අදාළ අෙනකුත් කටයුතු සූදානම් කිරීමට හැකි වන 
පරිදි 2016 මැයි  මස 19වැනි දිනට ෙහෝ ඊට ෙපර එකී 
සම්මන්තණයට ඔබතුමන්ලාෙග් සහභාගිත්වය තහවුරු කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන ෙමන් ෙමයින් දන්වා සිටිමි.    

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

· (i) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ශී ලංකාෙව් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන්, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන  ලදුව 2016 
ජනවාරි 8 දිනැති අංක 1948/58 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය;   

 (ii)     1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ශී ලංකාෙව් සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම  සම්බන්ධෙයන්, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන  ලදුව 2016 
ෙපබරවාරි 19 දිනැති අංක 1954/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය;  

· (iii)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ශී ලංකාෙව් ෙප්රාෙදණිය    විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීම  සම්බන්ධෙයන්, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත උසස් 
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන  ලදුව 2016 මාර්තු 
29 දිනැති අංක 1960/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය;  

(iv)   1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20(4) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 
මාර්තු 29 දිනැති අංක 1960/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය; සහ 

(v)   1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20(4) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 
මාර්තු  29 දිනැති අංක 1960/11 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නියමය.- [ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

  

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

2015 වර්ෂය සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව.- [ආපදා කළමනාකරණ 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 (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම  

2015 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මහ  බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.  

 එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ 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 සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා]   

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාගම, තුඩුෙව්ෙගදර, අංක 637 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි යූ.එච්.එම්. සරත් විමලසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1)  පිටවල, දම්බරාව, අංක 50/1බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙජ්.එම්.පී. ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) කඩවත, පහළ බියන්විල, පුෂ්පාරාම මාවත, අංක 145 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.පී. කරුණාරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අඟුරුවාෙතොට, ඌරතුඩාව, පානදුර 

පාර, අංක 132/A දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ෙක්. නිමල් 
ඥානතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1)  බදුල්ල, බදුලු ඔය, යුනිට් 03, 22 කණුව, 'ෙරෝහිත' යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ.එස.් රණසිංහ ආරච්චි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) බලංෙගොඩ, වැලිෙගෙපොල, කීරපත්ෙදනිය යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ටී.එම්. විෙජ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  කළුතර, කලමුල්ල, 'සිල්වා ෙරසට්්' යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්.ආර්.ඒ. සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, නාවල, ෙකොස්වත්ත, අංක 160/4 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එස්. ෙහට්ටිආරච්චි  මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

අංක GB-2865 දරන ඩිෙෆන්ඩර් රථය: විසත්ර 
GB-2865 இலக்க ெபண்டர் வாகனம் : விபரம் 

 DEFENDER VEHICLE GB-2865: DETAILS 
 

238/’15 
1.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
     (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
     (The Hon. Sunil Handunnetti) 

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                      
පශ්නය - (2): 

(අ) ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් අංක GB-2865 
දරන ඩිෙෆන්ඩර් රථය මාස 03ක ෙකටිකාලීන 
පරිහරණයට ලබාගත් හිටපු අමාත්යවරෙයකු හා තවත් 
හිටපු අමාත්යවරෙයකු විසින් වසර 06ක් අනවසරෙයන් 

භාවිත ෙකොට, පසුව එහි ෙරෝද හතර ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
ෙකොටස ්ගලවා ඉවත් කර, චැසිය පමණක් පසුගිය 2015 
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව ෙනොදන්වා, ආපදා රථයකින් 
රැෙගන විත් රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යාංශ 
භූමිෙයහි අතහැර ෙගොස ්තිබූ බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය විසින් නිල 
වශෙයන් අංක GB - 2865 දරන ඩිෙෆන්ඩර් රථය 
නිදහස ්කර තිබූ අමාත්යවරයාෙග් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම රථය අනවසරෙයන් ෙකොපමණ කාලයක් 
භාවිත කර තිෙබ්ද;  

 (iii) ඒ සම්බන්ධෙයන් ආයතන මට්ටමින් ෙගන තිබූ 
පියවර කවෙර්ද;  

 (iv) එම වාහනෙය් ෙකොටස ් ගලවා ඉවත් කිරීම 
ෙහේතුෙවන් සිදුවූ අලාභය ෙකොපමණද; 

 (v) එම අලාභය අය කර ගැනීමට ජනතා වතු 
සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙගන තිබූ පියවර කුමක්ද; 

 (vi) ෙමම රාජ්ය ෙද්පළ සාපරාධී පරිහරණය 
සම්බන්ධෙයන් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පවත්වනු ලබන 
විමර්ශනෙය් වත්මන් පගතිය කවෙර්ද; 

 (vii) ඒ සම්බන්ධෙයන් විෂයභාර අමාත්යවරයා ෙලස 
ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி சைபக்குச் ெசாந்தமான 
GB-2865 இலக்கத்ைதக் ெகாண்ட ெபண்டர் 
வாகனத்ைத 03 மாத  கு கிய கால பாவைனக்காகப் 
ெபற் க்ெகாண்ட ன்னாள் அைமச்செரா வ ம் 
இன்ெனா  ன்னாள் அைமச்ச ம் 06 ஆண் கள் 
அ மதியின்றிப் பயன்ப த்திவிட்  பின்னர் அதன் 
நான்கு சக்கரங்கள் உட்பட பல பாகங்கைள அகற்றிய 
நிைலயில், வாகன அ ச் சட்டத்ைத மாத்திரம் கடந்த 
2015ஆம் ஆண்  சனாதிபதி ேதர்த ன் பின்னர் 

ன்னறிவிப்பின்றி, இடர் உதவி வண் யில் ஏற்றிக் 
ெகாண்  வந்  அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி 
அைமச்சின் வளவில் ைகவிட் ச் ெசன் ள்ளைத 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சினால் 
உத்திேயாக ர்வ ாீதியில் GB-2865 இலக் 
கத்ைதக் ெகாண்ட ெபண்டர் வாகனம் 
வழங்கப்பட் ந்த அைமச்சாின் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாகனம் அ மதியின்றி எவ்வள  
காலம் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பாக நி வன மட்டத்தில் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  வாகனத்தின் பாகங்கள் அகற்றப் 
பட்டதால் ஏற்பட்ட நட்டம் எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 
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 (v) ேமற்ப  நட்டத்ைத அறவி வதற்கு மக்கள் 
ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  அரச ெசாத்தின் குற்றவியல் ைகயாடல் 
ெதாடர்பாக குற்றப் லனாய் த் திைணக் 
களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற லனாய் 
வின் தற்ேபாைதய ன்ேனற்றம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (vii) இ  ெதாடர்பாக விடயத் க்கு ெபா ப்பான 
அைமச்சர் என்ற வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a)  Is he aware that after  the preceding  Presidential 
Election, a  former  Minister who obtained a defender 
vehicle from Janatha Estate  Development Board 
bearing the registered number  GB-2865, for  three 
months’ short term  use, had   used it  for  06 years  
illegally  with another former Minister and had dumped 
only the chassis, in the State Entrepreneurship 
Development Ministry premises which brought on a 
recovery vehicle, without informing  anyone, removing 
4 wheels and many other  parts? 

(b)  Will he inform  this  House- 

 (i)   the name of the Minister in  whose name the  
defender, bearing the registered number GB-
2865 had been officially released by the Ministry 
of Plantation Industries; 

 (ii)    the period of illegal use; 

 (iii)    the measures that had been taken in the 
institutional level; 

 (iv)    the loss incurred due to the removal of the parts 
of aforesaid vehicle; 

 (v)    the measures that had been taken by the Janatha 
Estate Development Board to recover the loss; 

 (vi)    the current progress of the investigations of 
Criminal Investigation Department, on the 
criminal misuse of public property; and 

 (vii)    the measures taken  in this regard, in the 
capacity  of the subject Minister? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ)  ඔව්. 

(ආ)  (i)  GB - 2865 අංක දරන ඩිෙෆන්ඩර් රථය නිල 
වශෙයන් අමාත්යවරෙයකුට නිදහස ් කර  
ෙනොතිබුණි. 

 (ii)  එම රථය 2011 සිට 2015 දක්වා වසර 04ක 
කාලයක් අනවසරෙයන් භාවිත කර තිබුණි. 

 (iii)  ආයතනය දැනුවත් වී තිබුණද, කිසිදු පියවරක් 
ෙගන ෙනොතිබුණි. 

 (iv) දළ වශෙයන් ලක්ෂ 30ක් පමණ ෙව්. 
 (v) 2 0 1 5 . 0 3 . 0 9 දින අපරාධ පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි පැමිණිල්ලක් ෙගොනු ෙකොට 
ඇත. 

 (vi) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙමම 
රථයට සිදු වී ඇති නිත්ය අලාභය කවෙර්ද යන්න 
2016.01.05 දිනැති ලිපිය මඟින් වාර්තා කරන 
ෙලස දන්වා ඇත. 

 (vii) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විමර්ශන 
කටයුතු අවසන් වීෙමන් පසුව අවශ්ය ඉදිරි කියා 
මාර්ග ගනු ලැෙබ්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහලා තිෙබන්ෙන් වැවිලි 

කර්මාන්ත අමාත්යාංශයට අයත් GB-2865 දරන රථය නිදහස් 
කර තිබුණු අමාත්යවරයකු ඉන්නවාද කියලායි. එතුමාෙග් 
උත්තරය වුෙණ්, "නිදහස් කර ෙනොතිබුණි" කියලායි. නමුත් එතුමා 
පිළිගන්නවා, ෙම් වාහනය අනවසරෙයන් භාවිත කර තිෙබනවාය 
කියලා. මෙග් අතුරු පශ්නය වන්ෙන්, එෙහම නම් ෙමම වාහනය 
අනවසරෙයන් භාවිත කර තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එකයි.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
වතු අධිකාරි ඩිනාල් සමරනායක මහතා විසින් 

සභාපතිවරයාෙග්  ෙහෝ පධාන කාර්යාලෙය් කිසිදු ලිඛිත 
අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙමම වාහනය එවකට ගරු රාජ්ය සම්පත් 
හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යවරයාව සිටි දයාශිත තිෙසේරා 
මැතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් ෙවත භාර දී තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එතෙකොට පශ්නය පැහැදිලියි. එෙහම නම් දයාශිත තිෙසේරා 

හිටපු ඇමතිතුමාට ෙහෝ එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරයාට 
ෙමම වාහනය පරිහරණය කරන්න දීලා තිෙබනවාය කියන එක 
ෙන් කියන්ෙන්. හැබැයි ඒ නිසා සිදු වුණු අලාභයක් තිෙබනවා. 
වාහනෙය් ෙකොටස් ගලවා ඉවත් කර තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි ඒකට සාමාන්ය භාෂාෙවන් කියනවා, 'මස් 
කරනවා' කියලා. වාහනය මස් කරලා තිෙබන්ෙන්, දැන්. ඒෙකන් 
වුණ අලාභය රුපියල් ලක්ෂ 30ක් කියලා ඔබතුමන්ලා පාඩුව 
ගණන් හදලාත් තිෙබනවා. කවුරු ෙහෝ නිලධාරියකු ඒ රථය 
ෙගනියලා තිෙබනවා නම්, ඒක ෙගන ගිය ෙකනා පාඩුවක් කරලා 
තිෙබනවා නම්, අලාභය අය කර ගන්න සහ ඊට අදාළ නීතිමය 
පියවර ගන්න ෙමපමණ පමාද වන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08වැනි දා පැවැති 

මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ඒ රථය ෙම් අමාත්යාංශ භූමියට 
ෙගනැල්ලා දාලා තිෙබනවා. අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ඒක ගන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අදිමදි කර තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ජනවසෙම් සාමාන්යාධිකාරි 
අෙබ්ෙකෝන් මහතාත්, ඉන් අනතුරුව රජෙය් විගණන අංශෙය් 
විගණන අධිකාරිත් ෙමම රථය පරීක්ෂා කරලා ජුනි මාසෙය් 
වාර්තාවක් දුන්නා. වාහනෙය් අඩු පාඩු රාශියක් තිෙබනවා කියලා 
වාර්තා කර තිෙබනවා. ඉන් පසුව තමයි, 2015 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 03වැනි දා ඒ අය අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පැමිණිල්ලක් ෙගොනු කර තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න එපමණද? ෙහොඳයි. 

පශ්න අංක 2 - 357/'15 - (2), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නෙය් ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් 

තිෙබනවා. පශ්නය සංෙශෝධනය කරලා මම පසුව ෙයොමු 
කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පශ්නය පසුව ඉදිරිපත් කරන්න; you may withdraw 

that. 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු මන්තීතුමා, මම පිළිතුර ෙගනාවා. එෙහම නම් 

සංෙශෝධනය කරලා, පශ්නය නැවත ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

හදිසි අනතුරු : මරණ සංඛ්යාව 
திடீர் விபத் க்கள் :  மரண எண்ணிக்ைக 

ACCIDENTS: NUMBER OF DEATHS 

423/’16 
3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
 (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
 (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී වාර්තාවූ 
මිනීමැරුම්, සත්ි දූෂණ, හදිසි අනතුරු සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) උක්ත වර්ෂයන්හිදී හදිසි අනතුරුවලින් සිදුවූ මරණ 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

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

(அ) (i) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
அறிக்ைகயிடப்பட்ட ெகாைலகள், கற்பழிப் கள் 

மற் ம் திடீர் விபத் க்கள் என்பவற்றின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எத்தைன என்ப 
ைத ம்.; 

 (ii) ேமற்கூறிய வ டங்களில் திடீர் விபத் க்களி 
னால் ஏற்பட்ட மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   separately, the number of homicides, rapes and 
accidents reported in the years 2013, 2014 and 
2015; and 

 (ii)   separately, the number of deaths caused by 
accidents in the above years?  

(b) If not, why?   
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) 

 
 

 (ii) 

 
 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. හදිසි අනතුරු ඉහළ යන විට ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිද ඉහළ 
යන බව ගරු ඇමතිතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන හදද්දි හදිසි අනතුරුවලට ජලෙය් ගිලීම්, 

වන සතුන් පහර දීම, ෙගොඩනැඟිලිවලින් වැටීම, අකුණු සැර වැදීම 
වාෙග් කාරණා රාශියක් ඇතුළු වුණා. 

  2013 2014 2015 

මිනීමැරුම් 586 548 476 

ස්තී දූෂණ 2175 2008 2033 

හදිසි අනතුරු 37877 35966 38107 

  2013 2014 2015 

හදිසි අනතුරුවලින් 
සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 

4489 4387 4704 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා අහන්ෙන් හදිසි අනතුරු ඉහළ යන විට ෙපොලීසිෙය් 

රාජකාරි වැඩි ෙවනවාද කියලායි. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම එතුමා අහපු පශ්නයට උත්තරය ෙදනවා.   

ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් වැඩි කරලා ෙහෝ ඔවුන්ෙග් රාජකාරි 
වැඩි කරලා ගෙහන් වැෙටන මිනිස්සු නතර කරන්න අපට බැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. මම හිතන හැටියට ඔබතුමා අහපු පශ්නෙය් 
පැහැදිලි නැති බවක් තිෙබනවා. 

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, හදිසි අනතුරක් ඇති වුණාම ෙපොලීසිය 

එතැනට ගිහිල්ලා ඒ ගැන විමර්ශනය කරනවා ෙන්. ඒ ගැන 
ෙපොලීසිය විභාග කරන්න එපා යැ. හදිසි අනතුරු වැඩි වනෙකොට 
ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිත් වැඩි වන බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද 
කියලායි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එය තීරණය වන්ෙන් ඒ අනතුර අනුව ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

ඇමතිතුමාම පකාශ කරන ආකාරයට රෙට් හදිසි අනතුරු 
වැඩිෙවලා, ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි ඉහළ යා යුතු තත්ත්වයකදී, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සපයා තිබූ හමුදා ආරක්ෂාව ඉවත් 
කරමින්, රාජකාරි දැනටමත් වැඩිවී ඇති ෙපොලීසියට -[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර අදාළ පශ්නය අහන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 ඇත්ත තිත්තයි. ගරු මන්තීවරුනි, අහෙගන ඉන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. අද  වැඩ 

කටයුතු ෙගොඩක් තිෙබනවා. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන කාරණය ෙම් පශ්නයට 

අදාළයි. මම අහන්ෙන්, ෙම් දිනවල ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් 
නැහැ කියමින් හමුදාවට වැඩ අඩු බව ෙපන්වන ආණ්ඩුව විසින් 
වැඩ අඩු හමුදාෙව් රාජකාරියක් ඉවත් කර,  එය වැඩ වැඩි 
ෙපොලීසියට පැවරීෙම් තාර්කික පසුබිම කුමක්ද කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමය අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 

පිටස්තර පශ්නයක්. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 ෙම් වාෙග් ෙබොළඳ අතුරු පශ්නවලට මා පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ 

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට පශ්න අංක 4, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, සමාජ 

සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හැබැයි, ඒක හරි. එයාත් ගෙහන් වැටුණු ෙකෙනක්. [බාධා 

කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා - පැමිණ නැත. 
ඊළඟට, ගරු ඩී.වී. චානක මැතිතුමා 5වන පශ්නය. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් 

නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පශන්ෙයන් පිට යනවා ෙන්. 

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 ඔබතුමා මට තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න දුන්ෙන් නැහැ. 

Mike එක off  කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයට  ගරු 
සාගල රත්නායක  ඇමතිතුමා උත්තරය විධියට කිව්ෙව්, "ෙබොළඳ 
පශ්න අහන්න එපා" කියලායි. ඒ පශ්නය ෙබොළඳ පශ්නයක්ද නැද්ද 
කියා ජනතාව තීරණය කරයි. එතුමාෙගන් ඒ පශ්නයට මම 
උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු මන්තීතුමා, පශ්නයට අදාළ අතුරු පශ්න අහන්න. දැන් 

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නයට එතුමා 

පිළිතුරක් දුන්ෙනොත් තමයි තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය මට අහන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම් කාරණයට අදාළව අසා නැහැ ෙන්. 

[බාධා කිරීම්]  

 ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් නැත්නම්,  ඊළඟ කාරණයට 
යන්න ෙවන බව කනගාටුෙවන් වුවත් කියන්න ෙවනවා. 

 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් ෙබොළඳ පශ්නයට එතුමාට උත්තර ෙදන්න බැරි ඇයි?  

 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
''ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා'' වාෙග්යි, ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් 

නැත්නම්, මට ඊළඟ පශ්නයට යන්න  ෙවනවා.  අසා තිෙබන 
පශ්නවලට පමණයි එතුමා පිළිතුරු ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. ඒ නිසා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මෙග් පශ්නය ෙබොළඳ පශ්නයක් බව තීරණය කිරීමට 
ඇමතිතුමා පාවිච්චි කළ නිර්ණායක ෙමොනවාද? 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිතුමාට පශ්නය ඇහුණාද? තුන්වැනි අතුරු පශ්නය නැවත 

අහන්න. 
 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමතැනට අදාළ නැහැ. කනගාටුයි. මට 

ඊළඟ පශ්නයට යන්න සිදු ෙවනවා.  
 
ඊළඟ පශ්නය, ගරු ඩී.වී. චානක මන්තීතුමා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය  ෙම්කයි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙබොළඳයි කියන්නට අදාළ නිර්ණායක ෙමොනවාද? [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න.   ගරු ඩී.වී. චානක මන්තීතුමා 

පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් අයිතිවාසිකමක් ඒක. 

 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය: පත්වීම් 

ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைப : 
நியமனங்கள்      

NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY: 
APPOINTMENTS                                                  

439/’16 
5.  ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 

(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළදී ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය යටෙත් ලබා දී ඇති පත්වීම් සංඛ්යාව 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම පත්වීම්ලාභින්ෙග් නම් සහ ලිපින  ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව එම 
පත්වීම් ෙබදා දී ඇති ආකාරය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එම පත්වීම් ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කරන ලද 
බඳවාගැනීෙම් පටිපාටිය කවෙර්ද; 

 (v) එක් එක් තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීෙම්දී සලකා 
බලන ලද අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 5ஆம் ஆண் ல் ேதசிய டைமப்  
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் கீழ் வழங்கப் 
பட் ள்ள நியமனங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்;  

15 16 
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 (ii) ேமற்ப  நியனம் ெப நர்களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் கவாிகள் தனித்தனியாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் பிாி  ாீதியாக 
ேமற்ப  நியமனங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட 

ைற தனித்தனியாக எவ்வாெறன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நியமனங்கள் வழங்கும்ேபா  பின்பற் 
றப்பட்ட ஆட்ேசர்ப்  நைட ைற யாெதன் 
பைத ம்; 

 (v) ஒவ்ெவா  பதவிக்கான ஆட்ேசர்ப்பின்ேபா  
கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்ட கல்வித் தைகைமகள் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் , ஏன்? 
 
 

asked the  Minister of Housing and Construction: 

(a)  Will he inform this House of- 

 (i)  the number of appointments given under the 
National Housing Development Authority in the 
year 2015; 

 (ii)  the names and the addresses of the appointees 
separately; 

 (iii)  the manner in which the appointments have been 
distributed among each divisional secretary's 
division;  

 (iv)  the recruitment procedure followed in giving 
these appointments; and  

 (v)  the educational qualifications considered as 
criteria in recruiting for each post separately? 

(b)  If not, why?  
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ)  (i) 

 

අනු අංකය පත්වීම් ලබා 
දුන් පදනම 

පත්වීම් 
සංඛ්යාව 

      01 ෙකොන්තාත්  02 

      02 ෛදනික  04 

      03 ද්වීතියන   02 

           එකතුව                                 08 
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අනු 
අංකය 

පත්වීම්ලාභියාෙග් නම තනතුර ලිපිනය 

ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් 

01. එච්.එම්. දයානන්ද මයා සාමාන්යාධිකාරි 285/1, ෙකොසක්ුඹුර පාර, 
ෙගෝනවල, කැලණිය. 

02. ඒ.එන්.සී.ඩී. බැස්ටිකා ෙමනවිය කළමනාකාර සහකාර 16 බී, නගර සභා නිල නිවාස, 
මන්නාරම පාර, වව්නියාව. 

ෛදනික පදනම යටෙත් 

03. ශෂිකා ලක්මිණි රත්නායක මිය කළමනාකාර සහකාර මහකච්චෙකොඩිය, වව්නියාව. 

04. මාදවී ෙකෝකිලා ෙපෙර්රා ෙමනවිය කළමනාකාර සහකාර 68/31, ඉසුරු මාවත, ගම්පහ 
පාර, යක්කල. 

05. එම්.ඩී. ෙසව්වන්දි ෙපෙර්රා ෙමනවිය කළමනාකාර සහකාර 284, මාවල දකුණ, වාද්දුව. 

06. එම්.ජී. මධුෂානි ද සිල්වා ෙමනවිය කළමනාකාර සහකාර 32/සී 3/4 , සියනෑ උයන, 
ලුසියාවත්ත, යක්කල. 

ද්විතීය පදනම යටෙත් 

07. එච්.ඒ.එස්. නිෙරෝෂන් මයා රියදුරු 391, ෙදහිවල පාර, 
ෙබොරලැසග්මුව. 

08. ඩබ්ලිව්.ටී.එම්. සුජීව වන්නිනායක 
මයා. 

රියදුරු 75/1/2, පරණ ෙපොළ අසළ, 
වරාවැව. 

(ii) 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  
 

 
 

 (iv)  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් බඳවා 
ගැනීෙම් පටිපාටිය, 2010. 

 (v) 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

පත්වීම් 
සංඛ්යාව 

01. බියගම 01 

02. වව්නියාව 01 

03. වව්නියාව දකුණ 01 

04. ගම්පහ 02 

05. කළුතර 01 

06. ෙබොරලැස්ගමුව 01 

07. ගල්ගමුව 01 

එකතුව 08 

 

(ආ)    අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් බඳවා ගැනීම් කිරීෙම්දී  සුදුසු පරීක්ෂණ, තරග විභාග 
තැබුවාද කියා මා අහනවා.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පත්වීම් ලබා දුන් ආකාරය පිළිබඳව 

පැහැදිලි උත්තරයක් මම ඉදිරිපත් කළා. ඒ ආකාරයට තමයි බඳවා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවසර 
ලබාෙගන ද  ෙම් පත්වීම් ලබා දුන්ෙන්?  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් සියලුම පත්වීම් ලබා දී 

තිෙබන්ෙන්, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 2010  වර්ෂෙය් 
බඳවා ගැනීම් පටිපාටියට අනුකූලවයි.  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

ෙමම අමාත්යාංශය තුළින් ෙමච්චර  කල් -අවුරුදු 
එකකහමාරක් තුළ- ලබා දුන්ෙන් රැකියා අටක් නම්, රැකියා දස 
ලක්ෂයක් ලබා ෙදන්නට ඔබතුමන්ලා ෙකොපමණ කාලයක්  
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවාද?  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ඒක අපි අවශ්ය ෙවලාවට කරන්නම්.  
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[ගරු  ඉන්දික බණ්ඩාරනායක  මහතා] 

අනු 
අංකය 

තනතුර අධ්යාපන සුදුසුකම් 

   01. සාමාන්යාධිකාරි 01. විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව 
විද්යාලයක රාජ්ය පරිපාලන, 
ඉංජිෙන්රු, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, 
නගර හා ගාම සැලසුම්කරණය 
ෙහෝ ව්යාපාර පරිපාලනයට අදාළ 
උපාධියක් සමඟ 

 

02. පශ්චාත් (විද්යාපති / දර්ශනපති / 
ශාස්තපති) උපාධියක් ලබා තිබීම. 
සහ 

 

03. උපාධි සුදුසුකම් ලබා ගැනීෙමන් 
පසුව රජෙය් ෙහෝ රාජ්ය 
ආයතනයක කළමනාකරණ 
මට්ටෙම් තනතුරක අවම වශෙයන් 
වසර 20ක පළපුරුද්දක් තිබීම. 
(ෙමම වසර 20න් වසර 05ක් 
ෙජ්යෂ්ඨ කළමනාකරණ මට්ටෙම් 
විය යුතු අතර, පශ්චාත් උපාධිය 
ලබා ගැනීෙමන් පසුව විය යුතුය.) 

02. කළමනාකරණ 
සහකාර 

01. අ.ෙපො.සා.ෙපළ විභාගෙය්දී  සිංහල,  
ෙදමළ,  ගණිතය සහ ඉංගීසි භාෂාව 
යන විෂයන් හතරට(04) සම්මාන 
සාමාර්ථයක් සහිතව එක වර 
විෂයන් හයකින් (06) සමත්ව 
තිබීම. අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ 
විභාගෙය්දී අවම  වශෙයන් විෂයන් 
තුනකින් (03) (සාමාන්ය ෙපොදු 
පරීක්ෂණය හැර) සමත්ව තිබීම. 

02. පරිගණක වදන් සැකසුම/ යතුරු 
ලියනය පිළිබඳ  තෘතිය හා වෘත්තීය 
අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
පිළිගන්නා පාඨමාලාවක්  හදාරා 
තිබීම ෙහෝ ෙවනත් ඒ හා සමාන 
මට්ටෙම් නිපුණතා අතිෙර්ක 
සුදුසුකම් වශෙයන් සැලෙක්. 

03. රියැදුරු පිළිගත් රියැදුරු පාසලක  පුහුණුවකින් පසුව 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ජනරාල් 
විසින් නිකුත් කරන ලද බර වාහන රියැදුරු 
බලපතයක් ලබා තිබීම හා රියැදුරු  
බලපතයක් ලබා ගැනීෙමන් පසුව  වසර 03ක 
පශ්චාත්  පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම. 
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6.  ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
 (மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
 (The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය- (1) : 

(අ) (i) 2014 වසෙර්  ලංකා ෙහොසප්ිට්ල්ස ් ආයතනෙය් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් ෙලස කටයුතු 
කරන ලද පුද්ගලයින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) 2014.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා පවත්වනු ලැබූ 
එම ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල රැසව්ීම් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අධ්යක්ෂ මණ්ඩල රැසව්ීම්වලට සහභාගීවීම 
ෙවනුෙවන් එක් එක් අධ්යක්ෂවරයාට ෙගවා ඇති 
දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 දින සිට ෙම් දක්වා ලංකා 
ෙහොසප්ිට්ල්ස ් ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන් ෙලස කටයුතු කරන පුද්ගලයින්ෙග් 
නම් කවෙර්ද; 

 (ii)  2015 වර්ෂෙය් එම ආයතනෙය් පවත්වනු ලැබූ 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල රැසව්ීම් සංඛ්යාව, ඒ සඳහා 
සහභාගී වූ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් නම් 
සහ ඒ ෙවනුෙවන් ෙගවා ඇති දීමනාවන් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i )  2014ஆம் ஆண் ல் லங்கா ெஹாஸ்பிட்டல்ஸ்  

நி வனத்தின் பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர் 
களாக ெசயலாற்றியவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (ii) 2014.01.01 ெதாடக்கம் 2014.12.31 வைர நடத்தப் 
பட்ட ேமற்ப  நி வனத்தின் பணிப்பாளர் 
சைபக் கூட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii )  ேமற்ப  பணிப்பாளர் சைபக் கூட்டங்களில் 
பங்ேகற்றைமக்காக ஒவ்ெவா  பணிப்பாள 

க்கும் ெச த்தப்பட் ள்ள ெகா ப்பன கள் 
தனித்தனியாக யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  2015.01.08ஆந் திகதி ெதாடக்கம் இற்ைறவைர 
லங்கா ெஹாஸ்பிட்டல்ஸ்  நி வனத்தின் பணிப் 
பாளர்சைப உ ப்பினர்களாகச் ெசயலாற்  
கின்றவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  நி வனத்தில் 
நடத்தப்பட்ட பணிப்பாளர் சைபக் கூட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக, அவற்றில் பங்ேகற்ற பணிப்பாளர் 
சைப உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அதற் 
காகச் ெச த்தப்பட் ள்ள ெகா ப்பன கள் 
தனித்தனியாக யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the names of the persons who functioned as the 
members of the Board of Directors of Lanka 
Hospitals in the year 2014; 

 (ii)  the number of meetings conducted by the Board 
of Directors of Lanka Hospitals from 01.01.2014 
to 31.12.2014; and 

 (iii)  the allowances paid to each member of the said 
Board of Directors for attending the meetings of 
the Board of Directors separately? 

(b)  Will he also inform this House -  

 (i)  the names of the persons who function as the 
members of the Board of Directors of the Lanka 
Hospital from 08.01.2015 to date; and  

 (ii)  the number of meetings conducted by the Board 
of Directors of Lanka Hospitals in the year 2015, 
the names of the persons who attended those 
meetings and the allowances paid to each 
member for attending the meetings separately? 

(c)  If not, why?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 

  මහාචාර්ය ඩී.පී.ඒ. පනාන්දු මහතා 

  ආර්.එස.් කබ්රාල් මිය 

  පී.ඒ. ලයනල් මහතා 

  ආචාර්ය ජී.ඩබ්.ෙක්. විකමසිංහ මහතා 

  මල්වින්දර් ෙමොහාන් සිං මහතා 

  ශිවින්දර් ෙමොහාන් සිං මහතා 

  ආචාර්ය එන්.එන්.ඒ.පී.බී.සී. විෙජ්සිරිවර්ධන මහතා 

  ආචාර්ය වයි.ඩී. නිහාල් ජයතිලක මහතා 

  ආචාර්ය එන්.එල්.ෙක්.ජී. කරුණාරත්න මහතා 

  සුනිල් ෙගොඩ්වානි මහතා 

  විශාල් බාලි මහතා 

  දල්ජිත් සිං මහතා 

  සංජීව වශිෂ්තා මහතා (එම්.එම්. සිං මහතා 
ෙවනුවට / දල්ජිත් සිං මහතා ෙවනුවට) 

  පී. රගුනාත් මහතා (එම්.එම්. සිං මහතා ෙවනුවට) 

  කාර්තික් රාජෙගෝපාල් මහතා ( එස.්එම්. සිං මහතා 
ෙවනුවට) 

  ආචාර්ය ෙක්.එච්.සී.  ඩැෆන්ි මහතා ( එස.්එම්. සිං 
මහතා ෙවනුවට) 

  සංදීප් පුරි මහතා ( සුනිල් ෙගොඩ්වානි මහතා 
ෙවනුවට) 
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 (iii)  

 

(ආ) (i) ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා 

  ආර්.එස.් කබ්රාල් මිය 

  සී.එල්.ෙක්.පී. ජයසූරිය මහතා 

  ආචාර්ය ජී.ඩබ්ලිව්.ෙක්. විකමසිංහ මහතා 

   පී.ඒ. ලයනල් මහතා 

  මහාචාර්ය ඩී.පී.ඒ. පනාන්දු මහතා 

  ආචාර්ය එන්.එන්.ඒ.පී.බී.සී. විෙජ්සිරිවර්ධන මහතා 

  ආචාර්ය වයි.ඩී. නිහාල් ජයතිලක මහතා 

  ආචාර්ය එන්.එල්.ෙක්.ජී. කරුණාරත්න මහතා 

  ශිවින්දර් ෙමොහාන් සිං මහතා 

  සංජීව් වශිෂ්තා මහතා (දල්ජිත් සිං මහතා ෙවනුවට) 

  කාර්තික් රාජෙගෝපාල් මහතා (එස.්එම්. සිං මහතා 
ෙවනුවට) 

  එම්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා 

  ආචාර්ය හර්ෂ ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා 

  මහාචාර්ය එච්. අසිත ද සිල්වා මහතා 

  මහාචාර්ය එස.්එම්. විෙජ්රත්න මහතා 

  එස.්ටී. නානායක්කාර මහතා 

  පූජ්ය තිනියවල පාලිත හිමි 

  ආචාර්ය සරත් පරණවිතාන මහතා 

  මහාචාර්ය එම්.ඩී.එස.් ෙලොකුෙහට්ටි මිය 

  ආචාර්ය ෙරොහාන් ලලිත් විෙජ්සුන්දර මහතා 

  එල්.යූ. ෙඩ්මියන් පනාන්දු මහතා 

  කාර්තික් රාජෙගෝපාල් මහතා (දල්ජිත් සිං මහතා 
ෙවනුවට) 

  කීත් ෙඩ්මියන් බර්නාඩ් මහතා 

      අධ්යක්ෂවරයාෙග් 
නම 

ෙගවා ඇති 
මුදල රුපියල් 

1 ආචාර්ය ජී.ඩබ්.ෙක්. 
විකමසිංහ මහතා 

  880,000.00 

2 ආචාර්ය 
එන්.එන්.ඒ.පී.බී. 
විෙජ්සිරිවර්ධන මහතා 

  960,000.00 

3 ආචාර්ය වයි.ඩී. නිහාල් 
ජයතිලක මහතා 

  720,000.00 

4 පී.ඒ. ලයනල් මහතා   960,000.00 

5 ආර්.එස්. කබ්රාල් මිය   960,000.00 

6 මහාචාර්ය ඩී. පනාන්දු 
මහතා 

  960,000.00 

7 ශිවින්දර් ෙමොහාන් සිං 
මහතා 

   320,000.00 

8 සුනිල් ෙගොඩ්වානි මහතා   240,000.00 

9 ආචාර්ය එන්.එල්. 
කණිෂ්ක කරුණාරත්න 
මහතා 

  480,000.00 

10 මල්වින්දර් ෙමොහාන් සිං 
මහතා 

  480,000.00 

                            එකතුව 6,960,000.00 

  ආචාර්ය අනිල් අෙබ්විකම මහතා 

  ආර්.ඒ.ඩී.යූ. රාජමන්තී මහතා 

  එච්.ඒ. චමින්ද සිරිවර්ධන මහතා 

  මල්වින්දර් ෙමොහාන් සිං මහතා 

  පී. රගුනාත් මහතා (එම්.එම්. සිං මහතා ෙවනුවට / 
ෙක්.එස.් ශීවාසත්ව මහතා ෙවනුවට) 

   ෙක්.එස.් ශීවාසත්ව මහතා 

  රවී සච්ෙද්ව් මහතා (දල්ජිත් සිං මහතා ෙවනුවට) 
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(ඇ)    අදාළ ෙනොෙව්.  

  අධ්යක්ෂවරයාෙග් නම ෙගවා ඇති 
මුදල (රුපියල්) 

1. ආචාර්ය සරත් 
පරණවිතාන මහතා 

1,360,000.00 

2. පූජ්ය තිනියාවල පාලිත 
හිමි 

1,280,000.00 

3. ෙඩ්මියන් පනාන්දු මහතා 1,200,000.00 

4. මහාචාර්ය දිලානි 
ෙලොකුෙහට්ටි මිය 

1,120,000.00 

5. ආචාර්ය ෙරොහාන් 
විෙජ්සුන්දර මහතා 

1,360,000.00 

6. මහාචාර්ය මන්දික 
විෙජ්රත්න මහතා 

1,120,000.00 

7. ආචාර්ය හර්ෂ 
ගුණෙසේකර මහතා 

1,120,000.00 

8. මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා 
මහතා 

   720,000.00 

9. තිස්ස නානායක්කාර 
මහතා 

   880,000.00 

10. සමන්ත ෙපෙර්රා මහතා    240,000.00 

11. කීත් බර්නාඩ් මහතා    240,000.00 

12. අෙසේන්ද සිරිවර්ධන 
මහතා 

   160,000.00 

13. උමා රාජමන්තී මහතා    240,000.00 

14. ආචාර්ය අනිල් 
අෙබ්විකම මහතා 

   240,000.00 

15. ෙක්. ශීවාස්තව් මහතා    160,000.00 

16. මහාචාර්ය දයාසිරි 
පනාන්දු මහතා 

   240,000.00 

17. ජී.ඩබ්ලිව්.ෙක්. විකමසිංහ 
මහතා 

   240,000.00 

18. පී.ඒ. ලයනල් මහතා    240,000.00 

19. මල්වින්දර් ෙමොහාන් සිං 
මහතා 

   480,000.00 

20. දල්ජිත් සිං මහතා    480,000.00 

21. ආචාර්ය බන්දුල 
විෙජ්සිරිවර්ධන මහතා 

    240,000.00 

22. ආචාර්ය වයි.ඩී. නිහාල් 
ජයතිලක මහතා 

    160,000.00 

23. සී.එල්.ෙක්.පී. ජයසූරිය 
මහතා 

    160,000.00 

                            එකතුව 13,680,000.00 

23 24 

[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 වර්ෂෙය්දී 
ෙම් දීමනාවල වැඩිවීමක් ෙපන්නුම් කර තිෙබන බව ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්, පිළිගන්නවා.  

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ලංකා ෙහොස්පිට්ල්ස් ආයතනය සිංගප්පූරු සමාගමකට විකුණන්න 
තීන්දු කළාය කියා පුවත් පතක පළ ෙවලා තිබුණා. ෙම් වියදම් 
වැඩියි කියා එම වියදම් අඩු කරන්න භාර ගත් ෙම් රජයට, ලංකා 
ෙහොස්පිට්ල්ස් ආයතනෙය් වියදම් වැඩි ෙවන තත්ත්වයක් තුළ ෙම් 
තත්ත්වය උදා ෙවලා තිෙබනවාද කියා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙමය ෙපෞද්ගලීකරණය 

කිරීමට සිංගප්පූරු සමාගමක් එක්ක සාකච්ඡාවක් තිබිලා නැහැ 
කියන කාරණය. ෙමම කළමනාකාරිත්වය වාෙග්ම අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් - Board of Directorsලාෙග් - එම තීරණ ගනු 
ලබන්ෙන්, අධ්යක්ෂවරුන්මයි. ෙමය, ෙකොම්පැනියක්. 
ෙකොම්පැනිෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන් තමයි, එම තීරණ ගන්ෙන්. 
නමුත් විකිණීම පිළිබඳව තීරණය ගන්ෙන්, ෙකොටස්කරුවායි. 
ෙකොටස්කරුවා රජයයි. රජය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් අදාළ ඇමති 
සහ අමාත්යාංශයයි. එම නිසා එය විකිණීමට අමාත්යාංශෙය් කිසිම 
සාකච්ඡාවක් ඇති වී නැහැ කියන කාරණය කියන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පශ්න අංක 7-433/'16-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතා. 

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

මට ඇමතිතුමාෙගන් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු වුවමනායි. 
ෙමොකද, මීට සම්බන්ධව දැනට මාස කිහිපයකට ඉස්සර මම අහපු 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ දුන්නා වූ පිළිතුර පදනම් කර ගන්නවා, 
 මෙග් අතුරු පශ්නවලට. එම අතුරු පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමාට බැරි ෙවයි. 

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 
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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-452/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
 

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

පශ්නයට පිළිතුර ලබා 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9-457/'16-(1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, 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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11-424/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
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. 

 
වකුෆ ්මණ්ඩලය : නඩු සහ ඉල්ලීම් 

வக்குப் சைப : வழக்குக ம் ேகாாிக்ைகக ம் 
WAKF BOARD: CASES AND APPLICATIONS 
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12.ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 
 

(අ) 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී, 

 (i) ශී ලංකා වකුෆ ්මණ්ඩලය රැසව්ූ අවසථ්ා සංඛ්යාව; 

 (ii) වකුෆ ්මණ්ඩලය විසින් විභාගයට ගනු ලැබූ නඩු/
ඉල්ලීම් සංඛ්යාව; 

 (iii) වකුෆ ් මණ්ඩලය විසින් විසඳුම් ලබා දුන් නඩු/
ඉල්ලීම් සංඛ්යාව; 

  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (ii) සහ (iii) හි නඩු/ඉල්ලීම්වලට අදාළ 
අංක හා දින කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වනවිට වකුෆ ්මණ්ඩලය ඉදිරිෙය් විභාග වීමට 
නියමිත නඩු/ඉල්ලීම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් ක රන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள்  
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

 
(அ) 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில், 

 (i) இலங்ைக வக்குப் சைபயினால் நடத்தப்பட்ட 
கூட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) வக்குப் சைபயினால் விசாாிக்கப்பட்ட வழக் 
குகள்/ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) வக்குப் சைபயினால் தீர்ப்  வழங்கப்பட்ட 
வழக்குகள்/ேகாாிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு தனித்தனியாக அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  (i) ேமற்ப  (ii) மற் ம் (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
வழக்குகள்/ேகாாிக்ைககள் சம்பந்தமான இலக் 
கங்கள் மற் ம் திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) இ வைர வக்குப் சைபயினால் விசாாிக்கப் 
பட ள்ள வழக்குகள் / ேகாாிக்ைககளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the  Minister of Post, Postal Services and 
Muslim Religious Affairs: 

(a)  Will he inform this House separately, pertaining to the 
years 2014 and 2015 -  

 (i) the number of occasions, in which the Wakf 
Board was summoned; 

 (ii) the number of cases/applications heard by the 
Wakf Board; and 

 (iii) the number of cases/applications for which 
solutions were provided  by the Wakf Board? 

(b) Will he state - 

 (i) the numbers and dates pertaining to aforesaid 
cases/applications of (a) (ii) and (iii) above; and 

 (ii) the number of cases to be heard before the Wakf 
Board by now? 

(c)     If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) වකුෆ ්මණ්ඩලය රැස ්වූ අවසථ්ා සංඛ්යාව: 

  2014 වර්ෂෙය්දී අවසථ්ා 18යි. 

  2015 වර්ෂෙය්දී අවසථ්ා 16යි. 

 (ii) වකුෆ ්මණ්ඩලය විසින් විභාගයට ගනු ලැබූ නඩු/
ඉල්ලීම් සංඛ්යාව: 

  2014 වර්ෂෙය්දී 474යි. 

  2015 වර්ෂෙය්දී 517යි. 

 (iii) වකුෆ ් මණ්ඩලය විසින් විසඳුම් ලබා දුන් නඩු/
ඉල්ලීම් සංඛ්යාව: 

  2014 වර්ෂෙය්දී 442යි. 

  2015 වර්ෂෙය්දී 463යි. 

27 28 



2016 මැයි 17 

(ආ) (i) ඇමුණුම I හා II බලන්න. ඇමුණුම් සභාගත* 
කරමි. 

 (ii) විභාග වීමට නියමිත නඩු/ඉල්ලීම් සංඛ්යාව 23යි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 4 - 438/' 16 - (1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
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, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන 

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

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

 
2016 වසෙර් පාසල් නිල ඇඳුම් වවුචර්පත් ලබා දීම : 

විසත්ර 
2016ஆம் ஆண் க்கான பாடசாைலச் சீ ைட 

வ ச்சர் விநிேயாகம் : விபரம் 
DISTRIBUTION OF VOUCHERS FOR SCHOOL UNIFORM 

MATERIAL IN 2016: DETAILS 
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10.ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு காமினி 
ெலாக்குேக சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Gamini Lokuge) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) දිවයිෙනහි පාසල්වල ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2016 වසෙර්දී පාසල් නිල ඇඳුම් වවුචර්පත්, 

 (i) ලබාගත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව, එක් එක් 
දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ලබාෙනොගත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව, එක් එක් 
දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) இலங்ைகயில் பாடசாைலகளில் கல்வி கற்கும் மாணவ 
மாணவிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட் 
டத்தின் அ ப்பைடயில் யாெதன்பைத அவர் இச் 
சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2016 ஆம் ஆண் ல் பாடசாைல சீ ைட வ ச்சர்கைள, 

 (i) ெபற் க்ெகாண்ட மாணவ, மாணவிகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின் அ ப் 
பைடயில் எவ்வள ; 

 (iii) ெபற் க்ெகாள்ளாத மாணவ, மாணவிகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின் அ ப் 
பைடயில் எவ்வள ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state the number of male and female students 
studying at schools in Sri Lanka separately on district 
basis?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately the district-wise number of male 
pupils and female pupils who obtained vouchers 
for uniform material in 2016; and  

 (ii) separately the district-wise number of male 
pupils and female pupils who did not obtain 
vouchers for uniform material in 2016? 

(c)  If not, why? 

 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
 
 

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

 

(අ) දිවයිෙනහි පාසල්වල ඉෙගනුම ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව, එක් 
එක් දිස්තික්කයන් අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ගැහැණු හා පිරිමි 
සිසුන් ෙලස ඇමුණුෙමහි (2) තීරුව මඟින් දක්වා ඇත. 

 

(ආ) (i) නිල ඇඳුම් තිළිණපත් ලබා ගත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සංඛ්යාව 
පිරිමි හා ගැහැණු සිසුන් වශෙයන් ඇමුණුෙමහි (3) තීරු ව 
මඟින් දක්වා ඇත. 

 (ii) නිල ඇඳුම් තිළිණපත් ලබා ෙනොගත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 
සංඛ්යාව පිරිමි හා ගැහැණු සිසුන් වශෙයන් ඇමුණුෙමහි (4) 
තීරුව මඟින් දක්වා ඇත.  
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*   னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 2016 වර්ෂෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් තිළිණපත් ලබා දුන් සිසුන් සඛ්යාව හා තිළිණපත් ලබා ෙනොගත් සිසුන් සංඛ්යාව ඇතුළත් කර ගනිමින් මුළු සිසුන් සංඛ්යාව 
ගණනය කර ඇති අතර, රජෙය් අනුමත ෙපෞද්ගලික පාසල්වල සිසුන් සංඛ්යාවද ඇතුළත් කර ඇත. 

(ඇ)  
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 

පළාත දිස්තික්කය පිරිමි ළමුන් 
සංඛ්යාව 

ගැහැණු ළමුන් 
සංඛ්යාව 

වවුචර්පත් ලබා 
ගත් සිසුන් 
ගණන 

වවුචර්පත් ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු 

 
බස්නාහිර ෙකොළඹ 35 39 74 

පළමු ෙශේණිය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම අවස්ථාවන් කිහිපයකදී සිදු 
වීම මත තිළිණපත් ලබා දීෙම් කාලය ඉකුත් වීම. 

 
මධ්යම මහනුවර 83 69 152 

පමාණවත් තිළිණපත් අත ඉතිරිව තිබුණද, තිළිණපත්වල වලංගු 
කාලය අවසන් වීම නිසා තිළිණපත් නිකුත් ෙනොකිරීම. 

  නුවරඑළිය 0 130 130 
පමාණවත් තිළිණපත් අත ඉතිරිව තිබුණද, තිළිණපත්වල වලංගු 
කාලය අවසන් වීම නිසා තිළිණපත් නිකුත් ෙනොකිරීම. 

 
 
 
දකුණ 

ගාල්ල 58 60 118 

පළමු ෙශේණිය සඳහා අලුෙතන් අනුමත වී ඇති නව පන්ති සඳහා 
සිසුන් බඳවා ගැනීම 2016.03.24 දින සිදු වීම හා පළමු ෙශේණිය සඳහා 
සමාන්තර පන්තියක් වැඩි කිරීම හා ආරක්ෂක අංශෙය් නියුතු අයෙග් 
දරුවන් ඇතුළත් කිරීෙමන් අනතුරුව ඉතිරි පුරප්පාඩු සඳහා 
2016.03.09 සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම හා තිළිණපෙතහි කාලය 
අවසන් වී තිබීම. 

  මාතර 51 41 92 

නිල ඇඳුම් වවුචර්පත් ෙබදා අවසන් වූ පසු, පළමු ෙශේණියට සිසුන් 
ඇතුළත් වීම හා පාසල් ගමන නතර කර තිබූ සිසුන් නැවත පාසලට 
පැමිණීම. 

ඇමුණුම 



2016 මැයි 17 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මහතා. 
 

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

 
I 
 

ෙයෝජිත තාක්ෂණෙව්දී  විද්යාපීඨය  ෙහෝමාගම 
සථ්ාපිත ෙනොකිරීම 

  உத்ேதச  ெதாழில் ட்பக் கல் ாிைய 
ேஹாமாகமவில் ஸ்தாபிக்காைம 

NON-ESTABLISHMENT OF PROPOSED TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE AT HOMAGAMA 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවතයි මා ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ශී ලාංෙක්ය නිදහස් අධ්යාපනෙය් 
හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් වූ අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත (උසස් ෙපළ) 
විභාගය සඳහා "තාක්ෂණෙව්දය" විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීෙමන් පසු 
මුහුණ දුන් පධාන අභිෙයෝගය වූෙය් ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, ෛජව 
පද්ධති තාක්ෂණය වැනි විෂයයන් ඉගැන්වීමට පුහුණු ගුරුවරු 
ෙනොමැති වීමයි.  

ෙමකී අභිෙයෝගයට රටක් වශෙයන් තනිව මුහුණ දීම අසීරුවන 
බැවින් එවකට අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි බන්දුල 
ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාව අනුව 
ෙකොරියානු රජෙය් පිහිට පැතීමට තීරණය කළ විට එහි පතිඵලයක් 
වශෙයන් ෙකොරියානු රජෙය් සහ ෙකොරියානු ජනතාවෙග් 
කාරුණික අනුගහෙයන් "ෙකොයිකා ආයතනය" විසින් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 13ක පදානයකින් තාක්ෂණෙව්දී විද්යා පීඨයක් 
ඉදිෙකොට නවීනතම යන්ත සූත, උපකරණ ලබා දී ෙකොරියානු 
තාක්ෂණික උපෙද්ශකත්වෙයන් ශී ලංකා තාක්ෂණික අධ්යාපනය 
ශීඝ ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට සියලු සැලසුම් සකසා කැබිනට් 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙහෝමාගම දැනුම් 
ෙක්න්දීය කලාපය තුළ ෙමම පීඨය ස්ථාපිත ෙකොට 2015 - 2016දී 
විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණි.  

ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා "ෙකොයිකා" අනුගහෙයන් ෙමෙහයුම් 
කාර්යාලයක්ද ෙකොළඹ පිහිටුවන ලදී. නමුත් ශී ලංකාෙව් පථම 
තාක්ෂණික විද්යා පීඨය ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් බැහැරව ස්ථාපිත 

කිරීමට ෙවර දරන පාෙයෝගික හා යථාර්ථවාදී ෙනොවන 
ෙද්ශපාලන තීරණ නිසාෙවන් අප රෙටහි නිපුණතා සංවර්ධන ශම 
බලකායක් බිහි කිරීම තවදුරටත් පමා වීම ජාතික අපරාධයක් වන 
නිසාෙවන් කලින් සැලසුම් ෙකොට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන් 
පරිදි ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙහෝමාගම දැනුම් ෙක්න්දීය කලාපය 
තුළ තාක්ෂණෙව්දී විද්යා පීඨය කඩිනමින් ඉදිකර ආරම්භ කිරීමට 
ගරු අගාමාත්යතුමා උපෙදස් ලබා ෙදන්ෙන් දැයි ෙම් ගරු සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් විමසන ලද 

ෙම් පශ්නයට එතුමා අද සභාෙව් ෙනොසිටින නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
විෂය භාර අමාත්යවරයා වශෙයන් පිළිතුරක් දීමට ෙපර ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය ගැන 
අහන්න කැමැතියි. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් එතුමාට 
අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා, පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් කියලා තිෙබනවා, "ෙපොදු වැදගත්කමකින් 
යුත් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් වන පශ්නයක් අදාළ ඇමතිවරයාට 
විධිමත් ෙලස දැනුම් දීමකින් පසුව විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක ෙහෝ 
පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකෙයකු විසින් අසනු ලැබිය 
හැකිය" කියලා. ඔබතුමා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක 
නායකෙයක්ද, නැද්ද කියන පශ්නය ෙකෙසේ ෙවතත් ඔබතුමාෙග් 
තිෙබන නිහතමානිත්වය නිසා ඔබතුමාට ඒ අවස්ථාව දීලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ. 
ඇයි, කලබල? ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. තවම උත්තරය දුන්ෙන් 
නැහැ.  [බාධා කිරීම්] අහගන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නිකම් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව වැදගත් විධියට ෙපොඩ්ඩක් 

අහගන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් තිෙබන නිහතමානීකම 
නිසා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකයකුට තිෙබන 
අවස්ථාව එතුමාට දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. 
ආණ්ඩුව විධියට උත්තර ෙදන්න අපි ලැහැස්තියි. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලයක් 

33 34 

වයඹ කුරුණෑගල 0 65 65 
විදුහල්පති විසින් නිල ඇඳුම් පිළිබඳ ෙල්ඛන සකස් කිරීෙම්දී ෙදෝෂ 
සහිතව සංඛ්යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් වීම. 

සබරගමුව රත්නපුර 45 28 73 

පමාණවත් තිළිණපත් අත ඉතිරිව තිබුණද, තිළිණපත්වල වලංගු 
කාලය අවසන් වීම නිසා තිළිණපත් නිකුත් ෙනොකිරීම. 

උතුරු මැද අනුරාධපුර 365 346 711 

2016.02.23 දින කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව, නැවත වවුචර්පත් 
කලාපය ෙවත නිකුත් කළද, ෙබදා හැරීම සඳහා පමාණවත් කාලය 
ෙනොමැති වීම මත නිකුත් ෙනොකිරීම. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හිටපු අමාත්යවරෙයක්; පධාන සංවිධායකවරෙයක්. ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ  පශ්නය ඉතාම 
වගකීෙමන්ද ඉදිරිපත් කෙළේ කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙගන් අහපු නිසා කියන්නම්. ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23(2) යටෙත් හැසිෙරන ආකාරය ඇමතිතුමාට 
උගන්වන්න. එච්චරයි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. එතුමා මට උගන්වන්න කියනවා. මට 

උගන්වන්න කිව්වාට එතුමාෙගන් මට ඉෙගන ගන්න ෙවයිද, 
මෙගන් එතුමාට ඉෙගන ගන්න ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහගන්න.  [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි මම කියන්ෙන්.  ඔබතුමා මීට වඩා නිහතමානී 
ෙවන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් එතුමා ෙමන්න ෙමෙහම 
පශ්නයක් අහනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  ඔබතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශය මත සභානායක කාර්යාලය හරහා ස්ථාවර නිෙයෝග 23
(2) යටෙත් අපට ඉදිරිපත් කර තිෙබන පශ්නය මම නැවත 
කියවනවා.  

"ශී ලාංකීය නිදහස් අධ්යාපනෙය් හැරවුම් ලක්ෂ්ය වූ අෙපොස 
(උසස් ෙපළ) තාක්ෂණෙව්දී විෂය ධාරව හඳුන්වා දීෙමන් පසු 
මුහුණ දුන් පධානම අභිෙයෝගයක් වූෙය් ඉංජි ෙන්රු තාක්ෂණය, 
ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය වැනි විෂයයන් ඉගැන්වීමට පුහුණු 
ගුරුවරුන් ෙනොමැති වීමය. ෙමකී අභිෙයෝගයට රටක් වශෙයන් 
තනිව මුහුණ දීමට අසීරු බැවින් එවකට අධ්යාපන අමාත්යවරයා 
වශෙයන් මම ෙකොරියානු රජය යටෙත් පිහිට පැතීමට තීරණය 
කෙළමි. " 

මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා ඔබතුමා අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
වශෙයන් සිටියාද කියලා? ඒක මට කියන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම නාගරික සංවර්ධන ඇමතිතුමා 

හැටියට ඉන්න ෙකොට තමයි ෙහෝමාගම ඔය විධිෙය් පධාන 
අධ්යාපන කලාපයක් ඇති කරන්න කියලා අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
එක්ක ඒකාබද්ධව ෙයෝජනාවක් - සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා 
ෙමතැන ඉන්නවා.- කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙගන ගිෙය්. [බාධා 
කිරීම්]  ඉන්නෙකෝ, මා එකින් එක කියන්නම්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථාව කරෙගන යන්න අවස්ථාව ෙදන්න. Let him speak.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමන්ලා කෑ ගහලා ඊළඟට කියනවා, "අපි කෑ ගැහුවා" 

කියලා. අගමැතිතුමා හිටියා නම් ෙම් අහපු පශ්නයට උත්තරය 
ෙදනවා.  ෙම් අධ්යාපන පීඨය ගලවා ෙගන යන්ෙන් ෙමොකද? ඇයි, 
ෙම්ක ගලවා ෙගන යන්න හදන්ෙන්? ෙහෝමාගමින් ගලවා ෙගන 
යන්න එපාය කියන එකයි අපි කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු අධ්යාපන 

ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා  ෙමෙහම කියනවා, "එවකට 

අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් මම ෙකොරියානු රජෙය් පිහිට 
පැතීමට තීරණය කෙළමි"  කියලා.  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටියාද?  
[බාධා කිරීම්] මම අහන්ෙන් හිටියාද, නැද්ද කියායි. කරුණාකර, 
නැඟිටලා උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් ඔබතුමා කිව්වාෙන්, 
"මට උගන්වන්න" කියලා. දැන් මට උගන්වන්න ෙකෝ. ඔබතුමා 
ෙම්ෙක් හිටියා ෙන්.  මෙග් වයස තරම් කාලයක් ඉන්න ඇති ෙන්? 
දැන් ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න.  කරුණාකර, උත්තර ෙදන්න. 
ඔබතුමා  අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියාද, නැද්ද?  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් point of Order එක 

ෙමොකක්ද?  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් පශන්ය ඉදිරිපත් 

කරන අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට ඉතා පැහැදිලි ෙලස පකාශ 
කළා,  බන්දුල ගුණවර්ධන අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන්ය ෙම් 
ඉල්ලීම කෙළේ කියලා. එතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්ක පුදුම වැඩක් ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, පැහැදිලි වුණා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඔබතුමාෙගන් පැහැදිලි කර ගත 

යුතු ෙදයක් තිෙබනවා.  ස්ථාවර නිෙයෝග  23.(2) යටෙත්- [බාධා 
කිරීමක්] ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, කරුණාකර  ඉඳ 
ගන්නෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි,  ඔබතුමා  විධිමත්ව අෙප් 
අමාත්යාංශයට එවන ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පශ්නයද අපි 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙමතුමා ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා ඒ පශ්නයට හාත්පසින්ම අහන පශ්නයටද අපි උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ.  ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කරුණාකර 
කියන්න. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, රෙට් ජනතාව දැනුවත් කිරීම 

සඳහා යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ නම්  කරන්න.  
අපට හංගන්න ෙදයක් නැහැෙන්.  ෙමතුමා අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
වශෙයන් හිටිෙය් නැහැ කියන එක දැන් එතුමා පිළිගත්තා ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අපට එවාපු පශ්නය ෙනොෙවයි 

ෙමතුමා  ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක ෙවනස් කරලායි ඉදිරිපත් කෙළේ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒක හදමු. ෙදවැනි කාරණය කියන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමාෙග් පශ්නය තුළ එතුමා 

තවත් ඉතාම අසත්ය කාරණාවක් කියනවා. මා ඔක්ෙකෝම 
කියවන්ෙන් නැහැ කාලය යන නිසා. එතුමා කියනවා, 
"..    .අධ්යාපනය ශීඝ ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට සියලු සැලසුම් 
සකසා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ෙහෝමාගම දැනුම 
ෙක්න්දීය කලාපය තුළ ෙමම පීඨය ස්ථාපිත ෙකොට...." කියලා.  
එතුමා කියනවා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා තිෙබනවායි කියලා. 
එවැනි කැබිනට් අනුමැතියක් ලබා ෙගන නැහැ ,ගරු 
කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එෙහමනම් හරි. එෙහම කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පශ්නය අහන්ෙන් ඔබතුමා ෙනොෙවයි ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
කෙඩ් ගිහිල්ලා අහුෙවලා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, තවදුරටත් පිළිතුරු ලබා ෙදන්න 

තිෙබනවාද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට ෙනොෙවයි විපක්ෂෙය් 

මන්තීතුමන්ලාට කියන්න. මෙගන් පශ්නය අහපු ෙකනා ෙනොෙවයි 
මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, අර බලන්න ෙකෝ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුෙණ් නැහැයි කියලා කියන්ෙන් 

ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කැබිනට් අනුමැතියක් ලැබී නැත. පුළුවන් නම් ෙපන්වන්න.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.  

[බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අහලා තිෙබන්ෙන් නීති විෙරෝධී 
පශ්නයක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහමනම් නැවත පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අලුෙතන් පශ්නය සකස් කර නැවත ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහමනම්, මම ඒ අහපු පශ්නයට 

උත්තරය ලබා ෙදන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. උත්තරය ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් ෙනොෙවයි ඔබතුමා ඉන්ෙන්. මුලින්ම 

ඔබතුමාෙග් ආසනයට යන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ලජ්ජයි. ලජ්ජයි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ඉහත අසා ඇති පශන්යට අනුව 

එවකට සිටි ගරු අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් තාක්ෂණ විෂය 
ධාරාවට අදාළව ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සඳහා තාක්ෂණ අධ්යාපන 
විද්යා පීඨයක් ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් ෙකොරියානු රජෙය් ආධාර 
ඇතිව ඉදිකිරීමට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව කියා කළ 
බවත්, එය ෙද්ශපාලන තීරණ නිසා ෙකොළඹින් බැහැරව ස්ථාපිත 
කිරීම ජාතික අපරාධයක් බවත් සඳහන් කර ඇත. එ ෙසේම එවැනි 
විද්යායතනයක් පිහිටුවන්ෙන් නම් 1986 අංක 30 දරන අධ්යාපනික 
විද්යායතන පනෙත් ෙදවැනි වගන්තියට අනුව ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලබන නියමයක් මඟින් ගරු අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් 
ෙමම විද්යායතනයට නමක් ලබා දීම සහ එම විද්යායතනය 
පිහිටුවීෙම් භූමි භාගය නියම කළ යුතුය. ඒ අනුව  මීට ෙපර එම 
තාක්ෂණික විද්යායතනය සඳහා නමක් ෙයදීෙමන් ෙහෝ ඒ සඳහා 
පෙද්ශය ෙහෝ භූමි භාගයක් නිශ්චිතව නියම කිරීමක් ෙහෝ විධිමත්ව 
සිදු කර ෙනොමැති බව සඳහන් කරමි. එෙසේම පශ්නෙය් සඳහන් කර 
ඇති ආකාරයට ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් ඉදිකිරීම් සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක්ද ලබා ෙගන නැත."  

හිටපු අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට මම ෙම් 
ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්. එෙහම නැතිව තරහකට කියනවා 
ෙනොෙවයි. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්ම 

නිලධාරින් හදා  දුන්න එක ගැනයි මා කියන්ෙන්. එෙහම නැතුව 
මා පත් කරපු නිලධාරින් ෙනොෙවයි. ඒ කියන්ෙන් අනුමැතියක් 
ලබා දී නැත. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක්ද නැත. ඔබතුමා 
ඔය වාෙග් ෙද්වල් ලියා දීලා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
අමාරුෙව් දමන්න එපා. ලියා දීලා ඒ මදිවාට අත්සන් කරන්න 
කියනවා, අරයාට. ෙකෙසේ වුවද - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙකොරියන් ආණ්ඩුවට අපහාස කරන්න එපා. රටක් විධියට ඒක 

වැරදියි.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අපි ෙකොරියන් ආණ්ඩුවට අපහාස කෙළේ නැහැ. 

පාර්ලිෙම්න්තුවට අපහාස කරන්න එපා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අමාත්යතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙකෙසේ වුවද, දැනට ආරම්භ කර ඇති තාක්ෂණික විෂය 

ධාරාවන් සඳහා අවශ්ය ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමට ෙකොරියානු 
රජෙය් ආධාර හා ෙකොයිකා ආයතනෙය් අනුගහය ඇතිව 2016 
ජුනි මාසෙය් අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර 1986 අංක 30 
දරන අධ්යාපනික විද්යායතන පනත පකාරව 2017 වර්ෂෙය්දී එම 
විද්යා පීඨෙය් වැඩ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. එෙසේම 
ෙමම තාක්ෂණික විද්යායතනෙයන් ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණ විෂය 
ධාරාෙව් හා ෛජව පද්ධති විෂය ධාරාෙව් පාෙයෝගික පුහුණු වීම් 
සඳහා වඩාත් පාෙයෝගික පෙද්ශයක් ඕනෑය කියා කිව්වාම, එවැනි 
පෙද්ශයක් ෙකොළඹ නැති නිසා ෙකොළඹින් පිට ෙතෝරා ගන්න 
කිව්වා. වයඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ සියලු ෙද්වල් තිෙබන නිසා ඒ 
සඳහා එම පෙද්ශය ෙතෝරා ගැනීම ෙයෝග්ය බැවින් එම 
විද්යායතනය කුලියාපිටිය පෙද්ශෙය් ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී. එම පෙද්ශෙය් නව සංවර්ධන ෙයෝජනා අතර 
කාර්මික කලාපයක් බවට - [බාධා කිරීම්] අහගන්න, අහගන්න.  
[බාධා කිරීම්] අහගන්න.  

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

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැනත් කියන්න හදන්ෙන්.  

එම පෙද්ශෙය් නව සංවර්ධන  ෙයෝජනා අතර කාර්මික 
කලාපයක් බවට පත් කිරීම ටද ෙයෝජනා කර ඇති බැවින් හා 
දැනටමත් එම පෙද්ශෙය් වාහන නිපදවන කර්මාන්තශාලාවක් 
පිහිටු වීමට ෙවොක්ස්වැගන් සමාගම විසින් එකඟ වී ඇති අතර, එම 
ආයතනෙය් බලධාරින් විසින් ෙමෙහයවනු ලබන තාක්ෂණික 
පුහුණු මධ්යස්ථානයක්ද ආරම්භ කිරීමට එකඟ වී ඇති බව සඳහන් 
කරමි. එෙසේම ෙමහි බහුතාක්ෂණික ආයතනයක් පිහිටා තිබීම 
තුළින්ද අදාළ විෂය ධාරාව සම්බන්ධ පාෙයෝගික පුහුණු කටයුතු 
සඳහා එම ආයතනය භාවිත කර ගත හැකි ෙව්.  
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එෙසේම වයඹ විශ්වවිද්යාලෙය් තාක්ෂණ විෂය ධාරාවට අදාළව 
පිහිටුවා තිෙබන ඉෙලක්ෙටෝනික ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජලජ ජීවී හා 
ධීවර ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා පරිගණක හා ෙතොරතුරු පද්ධති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කෘෂි ව්යවහාර කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පශු සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආහාර විද්යා හා 
තාක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආදී ෙදපාර්තෙම්න්තුවල විෂය 
ක්ෙෂේතවලට අදාළව කියාත්මක වන පාඨමාලා තුළින් ෙමම 
විද්යාපීඨෙය් අධ්යයන කටයුතු සඳහා සම්පත්දායක ෙසේවාවන් ලබා 
ගැනීමට හැකි වීම හා පාෙයෝගික පුහුණු අවස්ථා ලබා ගැනීම වැනි 
ඉඩ පස්ථා ලැබීමද ෙමම විද්යාපීඨය කුලියාපිටිය  පෙද්ශෙය් 
පිහිටුවීම සඳහා වැදගත් ෙහේතුවක් ෙව්. ඒ අනුව ෙමම තාක්ෂණ 
විද්යාපීඨය ඉතා කමවත්ව හා විධිමත් කමෙව්දයක් තුළින් 
නීත්යනුකූලව ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතින බවත්, එය 
කිසිවිෙටකත් පමාද ෙනොකරන වැඩසටහනක් බවත් සඳහන් කරමි. 

එෙසේම, විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් බස්නාහිර පළාතටම සීමා 
ෙනොවී දිවයින පුරා ව්යාප්ත වීෙම් රජෙය් පතිපත්තියක් වශෙයන්ද 
ෙමය බස්නාහිර පළාෙතන් බැහැරව ස්ථාපිත කිරීම වැදගත් ෙව්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන විවාද කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න අමාරුයි. පැහැදිලි 

කිරීමකට මම අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. විවාදයකට යන්න බැහැ. ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමා පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. 
පශ්නය ඉදිරිපත් කළ ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කළා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කිරීමට එක අවස්ථාවයි. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ෙම් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 

අවශ්යද? අවශ්ය නම් පැහැදිලි කරන්න. ෙම් විධියට කථා කරන්න 
ගිෙයොත් මට ගරු සභාෙව් කටයුතු ෙගන යන්න අමාරුයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා එවකට 

අධ්යාපන අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් කැබිනට් පතිකාව කැබිනට් 

මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. එම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අමාත්යවරෙයක් හැටියට මම හිටපු නිසා මා එය දන්නවා. 
KOICA ආධාර යටෙත් ෙමහි ෙක්න්දස්ථානය ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ෙහෝමාගම ස්ථාපිත කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. 
"KOICA" කියන්ෙන්, ෙකොරියානු රජෙය් ආධාර කියාත්මක 
කරන ආයතනය. ඒක සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට ආවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඕනෑ නම් ඒක ගලවා ෙගන 
යන්න ෙවන දිහාවකට. ඒක ෙවනම ෙදයක්. නමුත්, "කැබිනට් 
මණ්ඩල තීරණයක් නැහැ" කියලා අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය ෙමතැනින් ඉවරයි. ෙමතැනින්  එහාට  ඒ කාරණය 

ෙගන යන්ෙන් නැහැ.  ඊළඟ කාරණයට  යන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔෙහොම ඉන්න 

ෙකෝ. දැන් මට කියන්න, ෙමොකක්ද ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් 
පතිකාව කියලා. ඒක ඇවිල්ලාත් නැහැ. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. 

පශ්නය ඇහුෙව් ඔබතුමා ෙනොෙවයි ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
ෙමොකද? [බාධා කිරීම්] ඉඳ ගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් ගරු සභාෙව්දී ස්ථාවර 

නිෙයෝග අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළාට පසුවයි 

project එක එන්න ඕනෑ. තවම ව්යාපෘතිය ඇවිල්ලාත් නැහැ. 
ව්යාපෘතියක් නැතුව ෙකොෙහොමද කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්? මට කියන්න ෙකෝ. ෙමොකටද ඉදිරිපත් කෙළේ? ඔබතුමා 
ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා. අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. කවදාද ඉදිරිපත් 
කෙළේ? දවස ෙපන්වන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is right.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒකටත් FCID යන්න ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඊළඟ පශ්නයට යමු. ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න. ෙමතුමා කථා කළාට පස්ෙසේ 

අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 

 
II 

 

පලාලි ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ පුළුල් කිරීම  
பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப்  

EXPANSION OF PALALI AIRPORT  
 

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

ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் ெகளரவ .எம். சுவாமிநாதன் 
அவர்களிடம் வரலாற்  ாீதியான ம் மக்கள் உண்ைமகைள 
அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்காக ம் சில ேகள்விகைளக் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். இதற்கு அ மதித்ததற்கு த ல் 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இலங்ைகயின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், யாழ்ப்பாண 
நகாி ந்  வடக்ேக 16 கிேலாமீற்றர் ரத்தில் வ காமம் 
வடக்கு பிரேதச ெசயலர் பிாிவி ள்ள பலா யில் பைடத் ைற 
வா ர்தித் தள ம் உள் ர் வா ர்தி நிைலய ம் ஒன்றாக 
இைணந்  அைமந்தி க்கின்ற .  

இரண்டாம் உலகப்ேபாாின்ேபா  - 1940ஆம் ஆண்  
ஆரம்பத்தில் - பிாித்தானிய வான்பைட இலங்ைகயின் காங்ேகசன் 

ைறக்கு அ கில் பலா யில் வான்ெவளிக்களம் ஒன்ைற 
அைமத்த . ேபாாின்ேபா  பிாித்தானியாவின் வான்பைட 
யணிக ம் வான் - கடல் மீட்  அணிக ம் இத்தளத்தில் 
நிைலெகாண் ந்தன. ேபாாின் ைவ அ த்  
இவ்வான்ெவளிக்களம் பிாித்தானியரால் ைகவிடப்பட்டைதய த்  
இலங்ைகயின் கு ைம வான்ேபாக்குவரத் த் திைணக்களம் 
இதைனக் ைகேயற்ற . 

இதன ப்பைடயில், 'ஏயர் சிேலான்' விமான ேசைவ விமானப் 
பயணத்ைத ஆரம்பித்தைதக் குறிக்கு கமாக தலாவ  பயணம் 
1947 சம்பர் 10இல் இரத்மலாைன வா ர்தி நிைலயத்தி ந்  
பலா  வழியாக ெசன்ைனக்கு நடத்தப்பட்ட . இலங்ைக 
சுதந்திரமைடந்த பின்னர் இவ்வா ர்தி நிைலயத்தி டாகத் 
ெதன்னிந்திய நகரங்க க்கும் ெகா ம் க்கும் விமான ேசைவகள் 
இடம்ெபற்றன.  

1976ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக வான்பைடயின் பிாிெவான்  
பலா யில் நி வப்பட்ட . 1982ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 

தல் இப்பைடப் பிாிவின் வான்ெவளிக்களமாகப் பலா  விமான 
நிைலயம் பயன்ப த்தப்பட்  வந்த .  

1983ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் பலா  விமான நிைலய 
விஸ்தாிப் க்காக இதைன அண் ய பிரேதசங்கள் சு காிக் 
கப்ப வதற்கான நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . ஆனா ம்,  
பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்கு இ வைர நட்டஈ  வழங்கப் 
படவில்ைலெயனக் கூறப்ப கின்ற .  

இச்சு காிப் க் காரணமாக அப்பகுதியி ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட்ட மக்க க்கு ஏேத ம் நட்டஈ  வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைதக் கூற இய மா? வழங்கப்பட் ந்தால், எத்தைன 
ேப க்கு, எவ்வள  ெதாைக வழங்கப்பட்ட  என்பைதக் 
கூற மா? வழங்கப்படவில்ைலெயன்றால், அதற்கான 
காரணம் யா  எனக் கூற மா? 

1983ஆம் ஆண்  பலா  விமான நிைலயத்திற்கான காணி 
சு காிப் க்குப் பின்னர் 1990களின் ஆரம்பத்தில் பலா  
வா ர்தி நிைலயத்ைதச் சுற்றி ள்ள பகுதிகள் அைனத் ம் 
அதி யர் பா காப்  வலயமாகப் பிரகடனப்ப த்தப்பட் , அங்கு 
கு யி ந்த ெபா மக்கள் அைனவ ம் ெவளிேயற்றப்பட்டனர்.  

இவ்வா  பலா  விமான நிைலயத்ைத அண்மித்த பகுதிகளில் 
வாழ்ந் வந்த எத்தைன கு ம்பங்கள் ெவளிேயற்றப்பட்டன எனக் 
கூற மா? 

ெபா மக்க க்குச் ெசாந்தமான எத்தைன கள், 
கட் டங்கள் பைடயினரால் ைகயகப்ப த்தப்பட்டன என்பைதக் 
கூற மா?  

ெமாத்தமாக எத்தைன ஏக்கர் காணி பைடயினரால் 
ைகயகப்ப த்தப்பட்ட  என்பைதக் கூற மா?  

இைவ யா ம் என்ன அ ப்பைடயில் இடம்ெபற்றன 
என்பைதக் கூற மா? 

ைகயகப்ப த்தப்பட்ட காணிகள், கள் ஆகியவற் க்குப் 
பதிலாக மாற் க் காணிகள், கள், கு யி ப் க்கள் ஆகியன 
அரசினால் வழங்கப்பட்டனவா என்பைதக் கூற மா? அைவ 
ெதாடர்பான விபரங்கைளக் கூற மா? 

2009ஆம் ஆண்  ேபார் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டதன் 
பின்னர் காலத் க்குக் காலம் இப்பிரேதசத்தின் பல்ேவ  பகுதிகள் 
மீள்கு ேயற்றத்திற்காக வி விக்கப்பட் ள்ளன. ேம ம், மீள் 
கு ேயற்றத்திற்காக அ மதிக்கப்படாமல் பல ஏக்கர் காணிகள் 
இன்ன ம் வி விக்கப்படாமல் உள்ளன. ஆனால் மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சரான தாங்கள் ஏற்ெகனேவ ைகயகப்ப த்தப்பட்ட 
காணிகைளவிட ேம ம் திய காணிகைள பலா  விமான 
நிைலய அபிவி த்தியின்ேபா  ேமலதிகமாகக் ைகயகப் 
ப த்தமாட்ேடாம் எனக் கூறி ள்ளீர்கள்.  

1983ஆம் ஆண்  பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப்பிற்ெகன 
சு காிக்கப்பட்ட காணிகைளவிட அதன் பின்னர் இவ்விமான 
நிைலயத்திற்ெகன ேம ம் காணி சு காிப் கள் இடம்ெபற்றனவா 
என்ப  பற்றிக் கூற மா? 

சு காிக்கப்பட் ப்பின், 1983ஆம் ஆண் ந்  இன்  
வைர சு காிக்கப்பட்ட அரச மற் ம் தனியார் காணிகள் 
ெதாடர்பான விபரங்கைளக் கூற மா?  

பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப்பிற்ெகன அைடயாளம் 
காணப்பட் , ைகயகப்ப த்தத் திட்டமிட் ள்ள திய காணிகள் 
உள்ளனவா? உண்ெடனில், அைவ ெதாடர்பான விபரங்கைளக் 
கூற மா?  

எத்தைன ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பலா  விமான நிைலய 
விஸ்தாிப் த் திட்டம் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள  என்பைதக் கூற 

மா?  
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பலா  விமான நிைலய அபிவி த்தியின்ேபா  எம  
மக்க க்குச் ெசாந்தமான நிலங்க க்ேகா, விவசாய மற் ம் 
கடற்ெறாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரங்க க்ேகா பாதிப்  
ஏற்படாத வைகயில் இத்திட்டம் ன்ென க்கப்ப வ  அவசிய 
மானதாகும். கடந்தகால ஆட்சியின்ேபா  இத்திட்டத்ைத 

ன்ென ப்பதற்கான ஏற்பா கள் அைமச்சரைவயில் சமர்ப் 
பிக்கப்பட் , அதற்கு இந்திய அரசின் உதவி ம் வழங்கப்ப வதாக 
உ தி ெசய்யப்பட் ந்த . எனி ம், இடம்ெபயர்ந்த எம  
மக்களின் மீள்கு ேயற்றம் ெதாடர்பில் உாிய ஏற்பா கள் 

ன்ென க்கப்ப ம் வைரயில் இத்திட்டத்ைத தாமதப்ப த்த 
ேவண் ய நிைல அப்ெபா  ஏற்பட்ட . இந்நிைலயில், 
இத்திட்டம் பற்றி இப்ேபா  மீண் ம் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்  
வ கிற .  

இவ்வாறான பாாிய அபிவி த்தித் திட்டங்கள் எம  பகுதியில் 
ன்ென க்கப்ப வ  வரேவற்கத்தக்க . எனி ம், அைவ எம  

மக்களின் வாழ்விடங்க க்ேகா, வாழ்வாதாரங்க க்ேகா, 
சுற் ப் றச் சூழ க்ேகா பாதிப்பாக அைமந் விடக்கூடா . 
ேம ம், மக்களின் உணர் கைளப் ண்ப த்தி ெபறப்ப ம் 
அபிவி த்தித் திட்டமாக ம் இ  அைமந் விடக்கூடா .  

பலா  விமானநிைலய அபிவி த்தி ெதாடர்பில் இலங்ைக 
அரசாங்கத்தின் பங்கு என்ன என்ப  பற்றிக் கூற மா? 

இந்திய அரசாங்கத்தின் பங்கு என்ன என்ப  பற்றிக் கூற 
மா? இ ெதாடர்பாக ஏேத ம் ஒப்பந்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப் 

பட் ள்ளனவா? ேமற்ெகாள்ளப்பட் ப்பின், அைவ ெதாடர்பான 
விபரங்கைளக் கூற மா? 

பலா  விமான நிைலயத்ைதப் பிராந்திய விமான நிைலயமாக 
விாிவாக்கும் திட்டத்ைதச் ெசயற்ப த் வதில் அரசாங்கம் 
மட் மன்றி இந்தியா ம்கூட அதிகள  ஆர்வத்ைதக் காட் கிற  
என்பைதப் ாிந் ெகாள்ள கிற . இந்த விடயத்தில் வட 
மாகாண சைப எதிர்ப் த் ெதாிவித்தி ந்தா ம், திட்டம் ெதாடர்ந்  

ன்ென க்கப்ப ெமன்  பா காப்  அைமச்சின் ெசயலர் தி . 
க ணாேசன ெஹட் யாராச்சி ெதாிவித்தி க்கின்றார்.  

பலா  விமானநிைலய அபிவி த்தி ெதாடர்பில் வட மாகாண 
சைபயின் பங்கு ஏேத ம் உண்டா? உண்ெடனில், அைவ 
ெதாடர்பான விபரங்கைளக் கூற மா? 

பலா  விமான நிைலய விாிவாக்கம் என்ப  தனிேய 
அபிவி த்தி டன் ெதாடர் ைடய விடயம் மட் மல்ல. அதைனச் 
சுற்றி ள்ள பிரேதசத்தில் காலாகாலமாக வாழ்ந்த ஆயிரக் 
கணக்கான கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத் ட ம் உணர்  
க ட ம் ெதாடர் ைடய விடயமாக ம் உள்ள . எனேவ, அந்தப் 
பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களில் பலைர இன் ம் மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யாமல் இ த்த ப்ப  ெதாடர்பில் எம  மக்கள் மத்தியில் 
ஒ வித அதி ப்தி நிைலேய காணப்ப கின்ற  என்பைதத் 
தாங்கள் அறி ர்கள் என எண் கின்ேறன். 

பலா  விமான நிைலயத்ைத அண் ய பகுதிகளில் ேம ம் 
மீளக் கு ேயற்றப்பட ேவண் ய கு ம்பங்கள் எத்தைன எனக் கூற 

மா? அக்கு ம்பங்கள் அைனத் ம் எப்ேபா  மீளக் 
கு யமர்த்தப்ப ம் என்பைதக் கூற மா ? 

ெதன்னிந்திய நகரங்க க்கு விமான ேசைவகைள 
விாிவாக்குவதன் லம் சுற் லாப் பயணிகைள அதிகளவில் 
ஈர்க்கலாெமன் ம் இலங்ைக - இந்திய வர்த்தகத் ெதாடர் கள் 
ேம ம் அதிகாிக்குெமன் ம் எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . ஏற் 
ெகனேவ, ன்னாள் ஜனாதிபதிகளான சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 
குமார ங்க, மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிேயார் ஆட்சியி ந்த 
காலகட்டங்களி ம் இந்திய அரசு, பலா  விமான நிைலயத்தின் 
ஓ பாைதகைளத் தர யர்த்தி ம் சில அபிவி த்திப் பணிகைள 
ேமற்ெகாண் ம் வந்த . இப்ேபா  அதன் அ த்த கட்டமாகப் 
பைடத்தள விமான நிைலயமாக உள்ள பலா  விமான 
நிைலயத்ைதச் சிவில் விமான நிைலயமாக மாற்றி, அதன் 

ெசயற்பா கைள விாிவாக்குவதற்கான உதவிைய ம் இந்தியா 
வழங்க ள்ளதாக ம் கூறப்ப கின்ற . இ குறித்  ஆராய் 
வதற்கு இந்திய விமானப்பைட அதிகாாிகள் கு ெவான்  
அண்ைமயில் பலா க்கு வந்  ெசன் ள்ளதாக ம் அறிய 

கின்ற . பலா  விமான நிைலயத்ைத அண் ய எம  
மக்க க்குச் ெசாந்தமான எஞ்சியி க்கும் காணிகைள இன்ன ம் 
வி விக்காதி ப்பதனால், பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப் 

க்காக அைவ ைகயகப்ப த்தப்படலாெமன ஒ  சந்ேதகம் எம  
மக்களிைடேய காணப்ப கின்ற .  

எம  மக்களின் வாழ்வாதாரத்தில் க்கிய பங்கிைன வகித்  
வந்த ம் எம  நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சியில் 

க்கியத் வம் வாய்ந்த மான மயி ட்  மீன்பி த் ைற கம் 
இன்ன ம் வி விக்கப்படாத நிைலயில் எம  மக்களில் 
குறிப்பிடத்தக்கெதா  பகுதியினர் மிகுந்த பாதிப் க்குள்ளாகி 
வ கின்றனர்.  

மயி ட்  மீன்பி த் ைற க வி விப் க்கும் பலா  விமான 
நிைலய விஸ்தாிப் க்குமிைடயில் ஏேத ம் ெதாடர் கள் 
உள்ளனவா? உண்ெடனில், அதன் விபரம் பற்றிக் கூற மா?  

இல்ைலெயனில், மயி ட்  மீன்பி த் ைற கம் இன்ன ம் 
ஏன் வி விக்கப்படா ள்ள  என்ப  பற்றிக் கூற மா? அ  
வி விக்கப்படக்கூ ய சாத்தியக்கூ கள் உண்டா?  

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கு மாண் மிகு அைமச்சர் .எம். 
சுவாமிநாதன் அவர்கள் பதில் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க் 
கின்ேறன்.   

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த வினாக்க க்கான 

பதில்கைள நான் இரண்  கிழைமக க்குள் உங்க க்குச் 
சமர்ப்பிப்ேபன். [இைடயீ ] நன்றி. அதற்கு ேவண் ய திட்டங்கள் 
ெசயற்ப த்தப்பட்  வ கின்றன.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මැතිතුමා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. දැන් නම් ඒ 

ගැටලුව  ඉවත්ව ගියා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වුණාට නවක 
මන්තීවරෙයකු හැටියට මට ෙම් කාරණය දැනගන්න අවශ්යයි. 
සමහර සෙහෝදරවරු දරන තනතුරු ෙවනත් සෙහෝදරවරුන් අත් 
පත් කරෙගන ඒ තනතුරුවල වැඩ කරපු හැටි, ඒ තනතුරුවල 
ඉඳෙගන නිෙයෝග -අණ- දුන්නු හැටි ඒ සියල්ල අපි පසු ගිය කාල 
සීමාෙව් දැක්කා. ෙම් ස්ථානෙය්දීත් දැන් ඒ වාෙග් ෙදයක් සිදු වුණා 
මම දැක්කා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. එය රීති පශ්නයක්  ෙනොෙවයි, 

ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is it a point of Order? Under what Standing Order? [බාධා 

කිරීම්] අෙනක් මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න; වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභා  ෙව් මීට ෙපර දිනයක මම 

කථා කරන අවස්ථාවකදී යම් ගැටුමක් ඇති වුණු බව ඔබතුමා 
දන්නවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මා වට කරෙගන මට පහර දීමට උත්සාහ 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ පරීක්ෂණය තවමත් ෙකරීෙගන යනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ඊට පස්ෙසේ සිදු වුණු සිදු වීම 
සම්බන්ධෙයන් වූ වීඩිෙයෝ පටය මාධ්යවලට නිකුත් කළා. නමුත් 
මෙග් පශ්නයට අදාළ වීඩිෙයෝ පටය මාධ්යවලට ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වීඩිෙයෝ පටය මාධ්යවලට ලබා ෙදන ෙලසත්, ඒ වාෙග්ම 
එහි පිටපතක් මටත් ලබා ෙදන ෙලසත් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත්ත තීරණයක්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, point of Order එකක්ද?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඡන්ද 

විමසීෙම්දී සිදු වුණු වැරැද්ද පිළිබඳව ෙසොයන්න ඔබතුමා කමිටුවක් 
පිහිෙටව්වා. ඒ කමිටුෙවන් වාර්තාව ලැබිලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් 

සාකච්ඡා වුණා. අද පක්ෂ නායකයින් සමඟ ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා.  නැවතත් ෙහට ඒ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වැරැදි ඡන්ද පතිඵලය නිකුත් වීමට 

අදාළ සියලුම වීඩිෙයෝ පට මාධ්යයට නිකුත් කරන්න කියලා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That will be discussed tomorrow. ගරු සභානායකතුමා. 

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, ඒ ඡන්ද පතිඵලය වැරැදියි කියලා අපි 

පිළිගන්ෙන් නැහැ. පක්ෂව ඡන්ද 33යි; විපක්ෂව ඡන්ද 31යි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂව ඡන්ද 33යි; විපක්ෂව ඡන්ද 31යි. ඡන්ද පතිඵලය 

වැරැදියි කියලා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඡන්ද 
පතිඵලය වැරැදියි කියලා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් 

පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම්දීම, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යතුමා. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைகத் ேதசிய ஆராய்ச்சிப் ேபரைவச் சட்ட லம் 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF SRI LANKA BILL 

 
"ශී ලංකාව තුළ විද්යා සහ තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ සංස්කෘතියක් සහ පජාවක් 
අභිවර්ධනය කිරීෙම් සහ තහවුරු කිරීෙම් කාර්යය සඳහා සහ ජාතික 
සංවර්ධන න්යාය පතයට දායක වන පර්ෙය්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා 
පහසුකම් සැලැස්වීම සඳහා ද ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා 
විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද ශී ලංකා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාව 
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන සහ සඳහන් කරනු ලබන සභාවක් පිහිටුවීමට 
විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්   විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ  අමාත්ය ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා විසිනි. 

2016 ජුනි 07වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் 
மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ன் 07 இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. A.D. Susil Premajayantha, Minister of  
Science, Technology and Research;  

to be read a Second time upon Tuesday, 07th June, 2016 and to be 
printed. 
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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 provisions of  the motion agreed to by 
Parliament on 08.03.2016, 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. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall  adjourn 
the Parliament without question put." 

 
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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 

 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් වර්තමාන තත්ත්වය 

ஸ்ரீலங்கா விமான ேசைவயின் தற்ேபாைதய 
நிைலைம 

CURRENT STATUS OF SRILANKAN AIRLINES 

 
[අ.භා. 2.04] 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මම 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

" රජයට ෙකොටස් සියයට 60 සහ එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට ෙකොටස් සියයට 
40ක් වශෙයන් ඉතා සාර්ථකව රුපියල් බිලියන ගණනින් ලාභ ලබමින් 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පවත්වාෙගන ගියද පසු ගිය රජය විසින් ගත් 
තීරණයක් මත එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට වන්දි ෙගවා පැවති ගිවිසුම 
අවලංගුෙකොට රාජ්ය ව්යවසායක් ෙලස පවත්වාෙගන යාෙමන් පසු වසරක් 
පාසා රුපියල් බිලියන ගණනින් පාඩු ලබා විශාල ෙලස ණය බරක් දැරීමට 
සිදු වී තිෙබනවා. 

ෙම් සඳහා වසරක් පාසා භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් වැය කිරීමට සිදුවීෙමන් 
ජනතාව මත විශාල ෙලස බදු පැටවීමට සිදුවීමත් සමඟ ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය සහ රෙට් ආර්ථිකය විශාල ෙලස පහත වැටීමට ලක් වී 
තිෙබනවා. 

ෙද්ශීය ගුවන් ෙසේවා ලබා ඇති පාඩුවට සමාන මුදලින් සියලු පහසුකම් 
සහිත ෙරෝහල් 65ක් ෙහෝ සියලු පහසුකම් සහිත පාසල් 200ක් ඉදිකළ 
හැකි බව පැවෙසනවා. එබැවින් අෙප් රටට විශාල ණය බරක් දැරීමට සිදුවී 
තිෙබන අතර, වසෙරන් වසර අෙප් ආර්ථිකය කඩා වැටීමට ලක්වීම 
ෙහේතුෙවන්, ගුවන් ෙසේවය භාවිතා කරන ෙමන්ම ගුවන් යානයක් අහෙසේ 
පියාසර කරන විට දැකීෙමන් පමණක් සතුටට පත්වන බහුතර ජනතාව 
ෙකෙරහිද බදුබර පැටවීමට සිදුවීෙමන්, සමස්ත ජනතාවම පීඩාවට පත්වීම 
වළක්වනු පිණිස ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව 
සියලු කාරණා ෙහළිදරව් කරමින්, තවදුරටත් එම හානිකර තත්ත්වෙයන් 
රටත්, ජනතාවත් මුදා ගැනීම පිණිස රජය විසින් ගනු ලබන කියා මාර්ග 
කවෙර්ද යන්න සඳහන් කරන ෙමන් ෙයෝජනා කරමි. '' 

අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉතාම කාෙලෝචිත 
මාතෘකාවක් යටෙත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම මා ලැබූ 
භාග්යයක් විධියට සලකනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1947දී “එයාර් සිෙලෝන්” නමින්                   
-ෙපෞද්ගලික සමාගමක් විධියට- ශී ලංකාෙව් ගුවන් ෙසේවාවක් 
ආරම්භ ෙවනවා. ෙම් එයාර් සිෙලෝන් සමාගම 1978දී රජයට පවරා 
ගන්නවා. 1979දී එයාර් ලංකා සමාගම පිහිටුවනවා. ෙම් විධියට 
ඉදිරියට පැමිණි ෙම් ගුවන් ෙසේවෙය් ෙකොටස් සියයට 40ක් 1998දී 
එමිෙර්ට්ස් සමාගමට පැවෙරනවා. වසර දහයක ගිවිසුමකට අනුව 
තමයි එමිෙර්ට්ස් සමාගමට ෙම් ෙකොටස් ෙදන්ෙන්. එමිෙර්ට්ස් 
සමාගමට ෙකොටස් පැවෙරනවාත් එක්කම දවසින් දවස ෙම් 
ආයතනය ඉදිරියට යනවා; ලාභ ලබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම්  සියයට 
40ක ෙකොටස්  එමිෙර්ට්ස් සමාගමට දීමට ෙපර වසර ගණනාවක් 
දිහා බැලුවාම,  විශාල ලාභයක් ලබා තිබුෙණ් නැති බව අපට 
ෙපෙනනවා. සමහර වසරවල සුළු සුළු ලාභ ලබා තිෙබනවා. 
හැබැයි, 1998දී එමිෙර්ට්ස් සමාගමට පැවරුවාට පසු විශාල 
වශෙයන් ෙම් ආයතනය ලාභ ලැබූ බව අපි පැහැදිලිවම දකිනවා. 

ඒ අනුව, 1998-1999 වසෙර් රුපියල් මිලියන 1,273කුත්, 
1999-2000 වසෙර් රුපියල් මිලියන 3,661කුත්, 2000-2001 
වසෙර් රුපියල් මිලියන 4,735කුත්, 2001-2002 වසෙර් රුපියල් 
මිලියන 2,049කුත්, 2002-2003 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
3,347කුත්, 2003-2004 වසෙර් රුපියල් මිලියන 7,424කුත්, 2004-
2005 වසෙර් රුපියල් මිලියන 480කුත් 2005-2006 වසෙර් 
රුපියල් මිලියන 476කුත්, 2006-2007 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
568කුත්  ලාභ ලබනවා. 

2007-2008 වසෙර් රුපියල් මිලියන 4,428ක් ලාභ ලබමින් 
තිබුණු ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස්  සමාගම, එමිෙර්ට්ස් සමාගම 
සමඟ  තිබුණු  ගිවිසුම අවලංගු කරලා, එම සමාගමට වන්දි 
ෙගවලා ඒ ෙකොටස් පමාණයත් රජය සතු කර ගන්නවා.  

ෙම් සමාගම රජය සතු කර ගන්ෙන් ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 53කට. ෙම් සඳහා මුදල් ෙයොදවා තිෙබන්ෙන් ලංකා 
බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව සහ ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදලයි. ඒ විධියට රජයට පවරා ගත්ත සමාගමට 
ෙමොනවාද වුෙණ් කියන එක තමයි ඊළඟට තිෙබන බරපතළම 
පශ්නය. 2008 වන තුරු ලාභ ලැබූ ෙම් සමාගම ඉතාම ශීඝෙයන් 
පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 2008 
- 2009 වසෙර් රුපියල් මිලියන 9,306ක්, 2009 - 2010 වසෙර් 
රුපියල් මිලියන 2,698ක්, 2010 - 2011 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
382ක්,  2011 - 2012 වසෙර් රුපියල් මිලියන19,778ක්, 2012 - 
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2013 වසෙර් රුපියල් මිලියන 26,089ක්, 2013 - 2014 වසෙර් 
රුපියල් මිලියන 32,408ක්, 2014 - 2015 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
16,495ක් ෙම් ආයතනය හරහා පාඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය රජය ගත්ත ඒ තීන්දුවත් එක්ක ෙම් සමාගමට සිදු වූ  
ෙදය බලන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් සමාගෙම් සමස්ත 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 461ක්. රුපියල් බිලියන 461ක් කිව්වාම 
අෙප් ජනතාවට දැෙනන්ෙන් ෙපොඩි ගණනක් හැටියටයි. ෙම් මුදල 
ෙකෝටිවලින් කියනවා නම්, රුපියල් ෙකෝටි 46,100ක්,                    
ගරු කථානායකතුමනි. මම කැමතියි, ෙම් පාඩුෙව් තරම රෙට් 
ජනතාවට දැෙනන විධියට ෙවනත් කමයකින් කියන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන 
ෙලෝටස් කුලුන ගැන ඔබතුමා දන්නවා. ෙම්  ෙලෝටස් කුලුන 
ඉදිකරන්න රුපියල් බිලියන 14යි වැය ෙවන්ෙන්. ශීලන්කන් 
එයාර් ලයින් සමාගමට පාඩු වුණ ෙම් මුදලින් ෙලෝටස් කුලුනු 33ක් 
හදන්න පුළුවන්. ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට රුපියල් 
බිලියන 46යි වියදම් ෙවන්ෙන්. ශී ලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගමට 
පාඩු වුණ ෙම් මුදලින් ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය 
වාෙග් 10ක් හදන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙකොළඹ 
පිටරවුම් පාර හදන්න රුපියල් බිලියන 143යි වියදම් ෙවන්ෙන්. 
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගමට  පාඩු වුණ ෙම් මුදලින් ඒ වාෙග් 
තුනක් හදලා, තවත් මුදල් ඉතිරි ෙවනවා. 

Port City ව්යාපෘතියට යන වියදම රුපියල් බිලියන 174යි.               
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගමට පාඩු  වුණ  ෙම් මුදලින් Port 
City ව්යාපෘතිය වාෙග් තවත් ව්යාපෘති ෙදකක් හදලා, රුපියල් 
බිලියන 113ක් ඉතිරි කරගන්නත් පුළුවන්. මත්තල 
ගුවන්ෙතොටුෙපොළ හදන්න රුපියල් බිලියන 27යි වියදම් වුෙණ්. 
මත්තල ගුවන්ෙතොටුෙපොළ වාෙග් 17ක් හදන්න පුළුවන්, 
ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමාගම හරහා පාඩු ෙවලා, විනාශ කරපු 
මුදල්වලින්. හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න රුපියල් බිලියන 47යි 
වියදම් වුෙණ්. අවුරුදු 7ක්, 8ක් තිස්ෙසේ ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
විනාශ කරපු ෙම් ජාතික ධනෙයන් හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් 
වරායවල් 9ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරය වාෙග් බලාගාර 3ක් හදන්න පුළුවන්, ෙම් විනාශ කරපු 
ධනෙයන්. සාම්පූර් බලාගාරය වාෙග් බලාගාර 23ක් හදන්න 
පුළුවන් ෙම් විනාශ කරපු ධනෙයන්. අපි ෙහට අනිද්දා ෙකොළඹ - 
නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ පටන් ගන්න නියමිතයි.  

ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය කඩවත සිට ෙපොතුහැරට ගිහින්, ෙපොතුහැර 
සිට ගලෙගදරට  එක මාර්ගයක් යනවා. තව මාර්ගයක් ෙපොතුහැර 
සිට ගෙල්ෙවලට; දඹුල්ලට  යනවා.  ෙම් සම්පූර්ණ මාර්ගය සඳහා 
වැය වන්ෙන් රුපියල් බිලියන 450යි. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
ෙම් විනාශ කරපු මුදලින් රුපියල්  බිලියන 450ක් වැය වන ෙම් 
අධිෙව්ගී මාර්ගය  හදලා  තව බිලියන 11ක් ඉතිරි කරගන්නත් 
පුළුවන්.  ඔන්න බලන්න ෙම් පාඩුෙව් තරම!  රුපියල්  බිලියන 
461ක් කිව්වාම මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන්, ''ෙම් බිලියන 461ෙන්'' 
කියලායි. මම  ඒකයි ෙම් විධියට ඒ කාරණය පැහැදිලි කෙළේ.  ෙම් 
අනුව අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාව මත රුපියල් විසිතුන්දහස් 
හැටතුනක බරක් තියලා තිෙයනවා. ලංකාෙව් ඉන්න  සෑම  
පුරවැසිෙයක්ම - අත දරුවාෙග් සිට මහල්ලා දක්වා- බුද්ධගයාවට   
එක්කෙගන ගිහින් නැවත එක්ක එන්න පුළුවන් ෙම් පාඩු වුණ 
මුදලින්.  

තව විධියකට ෙම් පාඩුව ගැන කියනවා  නම්, අෙප් රෙට් 
ඉන්නවා,  ලක්ෂ 15කට ආසන්න සමෘද්ධිලාභි පවුල් පමාණයක්. 
ෙම්  ශීලන්කන් එයාර් ලයින් සමා ගමට පාඩු වුණ මුදලින් ඒ සෑම 
පවුලකටම රුපියල්  ලක්ෂ තුන බැගින් නිකම් ෙදන්න පුළුවන්. 
ෙමන්න ෙම්කයි ෙම් පාඩුෙව් තරම!    

ෙමොකක්ද ෙම් විනාශය ෙවන්න ෙහේතුව? ෙම් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම රජයට පවරාගැනීෙම් අත්තෙනෝමතික තීන්දුව ගන්න 
ෙහේතු වුෙණ් ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි. ෙම් ශීලංකන් ගුවන් 
සමාගම  ''මස්සිනාකරණය'' කිරීම නිසායි ඒක සිද්ධ වුෙණ්.  
එමිෙර්ට්ස් සමාගෙම් කළමනාකාරිත්වෙයන් පස්ෙසේ ෙම් සමාගෙම්  
සභාපතිත්වය ෙදන්ෙන් කාටද? ෙදන්ෙන්, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මස්සිනා වන නිශාන්ත විකමසිංහට. ඔහුට ඒ සඳහා තිබුණ  
සුදුසුකම ෙමොකක්ද? ඔහුෙග් සුදුසුකම්  අපි දැක්කා.  ඔහු, අඩු 
ග ණෙන් සාමාන්ය ෙපළවත් සමත්ෙවලා නැති, වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් 
අත්දැකීම් තිෙබන පුද්ගලෙයක්.  ඒ වාෙග්ම ෙම් සමාගෙම් පධාන 
විධායක නිලධාරියා  විධියට  කටයුතු කෙළේ කවුද? පධාන විධායක 
නිලධාරියා  හැටියට කටයුතු කෙළේ කපිල චන්දෙසේන කියන 
පුද්ගලයා. ඔහු රක්ෂණ සමාගමක අෙලවි  නිෙයෝජිතයකු විධියට 
වැඩ කරපු ෙකෙනක්. ෙමන්න ෙම් ''ඩබලට'' තමයි 
ෙකොන්තාත්තුව ෙදන්ෙන් ෙම්  ශීලන්කන්  එයාර් ලයින්  සමාගම 
පාලනය කරන්න. 

ඊළඟ පශ්නය ෙමයයි. ෙම් පුද්ගලයා - සභාපතිවරයා - 
මස්සිනා  නිසා,  ඔහු ගන්නා  තීන්දු තීරණවලට ඇඟිලි ගහන්න, 
අණ  ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් රජෙය් ෙසේවකයන්ට උදා වුණා. 
ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. ඛනිජෙතල් සංස්ථාව 
භාර ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්  ෙම්  ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට ෙතල්  
දීලා,  ෙතල් දීලා, ඛනිජ  ෙතල් සංස්ථාවත් කඩා වැෙටන්න  ඔන්න 
ෙමන්න  තිෙයද්දී තීන්දුවක් ගත්තා, ගුවන් සමාගම ෙම්  ගනුෙදනු 
ෙබ්රන තුරු සංස්ථාෙවන් ෙතල් ෙදන්ෙන්  නැහැ කියලා. ෙම් 
තීන්දුව ගුවන් සමාගමට දැනුම් ෙදන්න කියලා ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාෙව් එවකට සිටි  සභාපතිවරයාට කියනවා.  ඒ 
සභාපතිවරයා එඩිතරව ෙම් තීන්දුව දන්වනවා, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් සභාපතිවරයාට. සති ෙදකයි ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාෙව් 
සභාපතිවරයාට ඒ සභාපති පුටුෙව් ඉන්න ඉඩ ලැබුෙණ්. ඒ 
සභාපතිවරයා ෙදොට්ට  දැම්මා. 

එවකට ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙල්කම්වරයාව සිටි 
Dr. Samaratungaෙගන් -දැන් භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්වරයාෙගන්
- මම ඇහුවා, ෙම් නිලධාරින් නිදාෙගනද හිටිෙය් කියලා. 
නිලධාරින් ෙම් සභාපතිවරයාව රැස්වීමකට කැඳවූවත්, අඩුම 
ගණෙන්  එම රැස්වීමටවත් ෙම් සභාපතිවරයා ඇවිල්ලා නැහැ.  
ඔහුට එච්චර හයියක් තිබිලා තිෙබනවා. සමහරු කියනවා,  ඔහුට 
තිෙබන හයිය නිසා ෙනොෙවයි,  රැස්වීමකට ඇවිල්ලා  නිලධාරින්ට  
මුහුණ ෙදන්න බැරිකම, නුසුදුසුකම තිෙබන්ෙන් කියලා.  ඔහුට 
ෙම් සඳහා අවශ්ය  අධ්යාපන සුදුසුකම් නැති බව ෙහළි ෙවන නිසා 
ඔහු ආෙව් නැහැ කියලා කියනවා. ෙම් සභාපතිවරයා ෙමතැන 
ඉඳෙගන  කෙළේ ෙමොනවාද? ඔහු තමයි ෙම් විනාශයට මූලිකයා 
වුෙණ්. 

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් ගුවන් යානා ෙමොනවාටද ෙයොදා 
ගත්ෙත් කියන කාරණය අපි දැක්කා.  එක්තරා අවස්ථාවක 
ක්වාලාලාම්පූර් ඉඳලා සිංගප්පූරුව හරහා ලංකාවට එන්න තිබුණු 
ගුවන් යානයක් මගීන්ව බස්සවා හරවා යැව්ෙව් තමන්ෙග් 
හිතවතුන්, තමන්ෙග් පවුෙල් අය අරෙගන එන්නයි. ඒ විධියට 
2014 ජනවාරි 22වැනිදා  UL 319 කියන ගුවන් යානය  ෙයොදා 
ගත් අවස්ථාවක් තිබුණා.  

ෙමහි අසාර්ථක කළමනාකාරිත්වයට ෙහේතු වුණු තව කරුණු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. එදා යුෙරෝපය සඳහා අෙළවි හා පවර්ධන 
අධ්යක්ෂවරයකු පත් කරලා තිබුණා, රුපියල් 8,25,000ක 
පඩියකට. ඔහුව අවුරුදු 2ක කාලයක් සඳහා ෙසේවයට බඳවාෙගන, 
ඉන් පසුව රුපියල් ලක්ෂ 15ක පඩියකට ඔහුෙග් ෙසේවය තව 
අවුරුදු 5කට දීර්ඝ කළා.  ෙම් විධියට අධික පඩි ගත් අය ෙම්ෙක් 
හිටියා. ෙකෝටි ගණන් පාඩු ලබමින් ෙම් ආයතනය එන්න එන්නම 
අගාධයට ගියා. 
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ඊළඟට, "ලැම්ෙබෝගිනි" පවාහනය කරන්නට ෙම් ආයතනය 
ෙයොදා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි සභාපතිවරයාට ෙගවල් 3ක් 
තිබුණා; පාෙඩෝ එකක් තිබුණා; ෙබන්ස් එකක් තිබුණා;  සුපිරි 
sports වාහනයක් තිබුණා. ෙම්වා තියාෙගන ඔහු සැප වින්දා. සැප 
වින්දා විතරක් ෙනොෙවයි. එක ගුවන් ෙසේවිකාවක් ෙමම 
ආයතනෙය් කටයුතුවලින්  නිදහස් කරලා තිබුණා. ඒ කාරණය 
ගැනත් ෙමහි සඳහන් ෙවනවා.  "තවත් කාරණයක් වන්ෙන් ගුවන් 
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකාවක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් 
ෙල්කම්වරයා වන ලලිත් වීරතුංගෙග් ඉල්ලීමක් මත ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවෙයන් මුදා හැරෙගන නාමල් රාජපක්ෂෙග් ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවලට ෙයොදා ගැනීමයි. නමුත් ඇයට ගුවන් සමාගෙම් 
වැටුපට අමතරව ගුවන් යානා කාර්ය මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ට 
ලබා ෙදන දීමනාද ලබා දී ඇත්ෙත් ඇය විසින් ෙදන ෙසේවාව 
පිළිබඳව කිසිදු පකාශනයක් ෙනොමැතිවය. ඇයට රුපියල් ලක්ෂ 
45කට වැඩි මුදලක් ෙගවා තිබුණි."   රුපියල් ලක්ෂ 45ක් පඩි ගත් 
අයත් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සිටියා. ඔන්න,  ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගම රුපියල් ෙකෝටි 46,100ක් පාඩු ලබන්නට ෙහේතු 
වුණු කාරණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙම් තරම් 
අපරාධයක්, ෙම් තරම් මහජන මුදල් ෙකොල්ලකෑමක්, මහජන මුදල් 
සමඟ ෙම් තරම් ෙසල්ලම් කළ පාලනයක් තිබුණු ආයතනයක් 
අපට ෙසොයා ගන්නට බැහැ. අපි airportsවල, highwaysවල 
ෙහොරකම් සිදු වුණා කියලා කථා ෙවනවා. ෙම්ක ෙහොරකමක් 
ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ක මහ ෙපොෙළොව නුහුලන 
අපරාධයක්.  

අද අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාව මතට රුපියල් 23,063ක ඒක 
පුද්ගල ණය බරක් පැටවීම මහ ෙපොෙළොව නුහුලන අපරාධයක්. ඒ 
නිසා රට ආපස්සට ඇදලා දාපු ෙම් නිලධාරින්ට විරුද්ධව කටයුතු 
කළ යුතුයි කියලා අපි කියනවා.   "යන යකා ෙකොරහත් බිඳෙගන 
යනවා වෙග්" ෙම් ආයතනය විතරක් ෙනොෙවයි  විනාශයට 
ඇදෙගන ගිෙය්. ෙම් ආයතනෙය් ෙකොටස් ගන්න ලංකා බැංකුෙව්, 
මහජන බැංකුෙව්, NSB එෙක් මුදල් ෙයෙදව්වා.  ඊළඟට ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදලත් ෙයොදවලා, එම ආයතනයත් විනාශ කරලා 
දැම්මා. ඊළඟට  Ceylon Petroleum Corporation එක ණය බරින් 
මිරිෙකන තත්ත්වයට පත් කරලා ඒ ආයතනයත් විනාශ කරලා 
දැම්මා. 

පසු ගිය කාලෙය් මහා භාණ්ඩාගාරය නිකුත් කළ බැඳුම්කර 
ගැන කථා කළා. මහ බැංකු බැඳුම්කර මඟින් ලංකා බැංකුෙව් 
රුපියල් මිලියන 3,732ක ෙකොටස් නිදහස් කරනවා. ඊළඟට 
මහජන බැංකුෙව් රුපියල් මිලියන 1,350ක ෙකොටස් නිදහස් 
කරනවා. NSB එෙක් රුපියල් මිලියන 1,305ක ෙකොටස් නිදහස් 
කරනවා. ෙම් විධියට ෙම්ක මහා භාණ්ඩාගාරෙය් බරක් බවට පත් 
කරනවා. ෙම් විධියට දවසින් දවස මහා භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් 
ෙයොදවලා, ෙයොදවලා විනාශ කරලා අද එය අෙප් රටට බරක් වුණු 
ආයතනයක් බවට පත්කර තිෙබනවා. ඒ මදිවාට යන ෙකොටවත් 
නිකම් ගිහිල්ලා නැහැ. තවත් යානා 8ක් order කරලා තමයි ෙම් 
හාදෙයෝ ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අතර පභූ ෙපළැන්තියට ෙවන් 
කරපු කුටි සහිත යානයකුත් තිෙබනවා. ඒ සඳහා තවත් අමතර 
මුදලක් වැය කරලා තිෙබනවා. ෙහොඳම උදාහරණය තමයි A330-
300 කියන ගුවන් යානා 6ක් order කරලා තිබීම. දැනට ඒ වායින් 
2ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, තවත් 4ක් එන්න නියමිතයි. ඒවා තව 
දුරටත් ලංකාවට බරක් ෙවමිනුයි තිෙබන්ෙන්. 

ඊළඟට, A350-900 වර්ගවල යානා 4ක් order කර තිෙබනවා. 
අපි order කරන්න කලින් එයාර් බස් සමාගෙමන් ෙම් වාෙග් සුපිරි 
යානා එකම එකයි මුළු ෙලෝකෙයන්ම order කරලා තිබුෙණ්. 
කටාර් රෙට් ගුවන් සමාගමක් විසින් තමයි ඒක order කරලා 

තිබුෙණ්. ඒ කියන්ෙන් අපි ඒ තරම් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, ඒ වාෙග් 
සුපිරි යානා ගන්න තරම් අෙප් රට දියුණුද කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විනාශය කරපු,  ජනතාව මත බර 
පටවපු පසු ගිය පාලන සමෙය් සිටි වගකිවයුත්තන්, ඒ 
වැරදිකරුවන් නීතිය ඉස්සරහට ෙගෙනන්නට ඕනෑ. මහජන මුදල් 
එක්ක ෙසල්ලම් කරපු, මහජන මුදල් උඩ යහන්ගත වුණු එම 
නිලධාරින් ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක ජනතාව දන්නවා.  
"කවදාවත් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය ජනතාවෙගන් ඈත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් පාලනය හැමදාම තිෙබනවා" කියලා 
හිතාෙගන සුපිරි බලය අෙත් තියාෙගන තමයි ඒ මස්සිනාලා වැඩ 
කෙළේ. ඒ නිසා තමයි තමන්ෙග් ජීවිතෙය් අන්තිම කාලය ෙම් 
විධියට සුෙඛෝපෙභෝගීව ගත කරමින්, සුරසැප විඳිමින්, 
ෙකළිෙදෙළන් ගත කරමින්, ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් සල්ලි 
ෙම් විධියට විනාශ කරන්න කටයුතු කෙළේ කියන කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශීලන්කන්  ගුවන් සමාගම 
සම්බන්ධෙයන් දැන් ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු රජය තීන්දුවක් 
ගැනීමට නියමිතව තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි.  

දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඒ නිසා අප ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, ගරු 

අගමැතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමපමණයි. විනාශ වුණු 
ෙම් ආයතනය, රටට බරක් වුණු ෙම් ආයතනය, මහජන මුදල් 
විනාශ කළ ෙම් ආයතනය  ගැන ඔබතුමන්ලා තීන්දුවක් ගන්න. 
කවදාවත් plane එකක ගිහින් නැති අෙප් අහිංසක මිනිසුන් 
ඉන්නවා.  Plane  එකක් දැකලා නැති මිනිසුන් ඉන්නවා. Plane  
එකක් අත ගාලාවත් නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ටත් අද 
ෙම් රුපියල්  23,063ක ඒක පුද්ගල ණය බර ෙගවන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා,  ෙම් SriLankan Airlines සමාගම 
"මස්සිනාකරණය" වීම නිසා. ෙම් විනාශය සමස්ත ජනතාව මත 
පටවන්ෙන් නැතිව,  අදාළ පුද්ගලයන්ට දැඩි දඬුවම් ලබා දීලා,  
ඔවුන්ෙගන් ගන්න තිෙබන සම්පත් ලබාගන්න කියලා ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අප ඉල්ලා 
සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 2.22] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාම කාෙලෝචිත ෙමම  
ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. ඒ පිළිබඳව පසුවට මා කථා කරන්න  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. Selvam Adaikkalanathan.   

Before that, the Hon. Deputy Speaker will take the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 
[பி.ப. 2.23] 

 
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, இங்கு ேபசுவதற்கு 

வாய்ப்பளித்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். த ல், 
ள்ளிவாய்க்கா ேல மாித்த எங்க ைடய உற க க்காக இந்த 

உயர் சைபயிேல எல்ேலா ைடய சார்பாக ம் என  
அஞ்ச ைய ம் வணக்கத்ைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அத் டன், மன்னாாிேல நகர சைபத் ேதர்த ல் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் சார்பில் ேபாட் யிட்  நகர பிதாவாகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட அ ைம அண்ணன் சந்தனப்பிள்ைள ஞானப் 
பிரகாசம் அவர்கள் அண்ைமயில் மாரைடப்பால் மரணித் 
தி க்கிறார். அவ க்கும் இந்த உயர் சைபயிேல தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் சார்பாக நான் அஞ்ச ையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண ெதாடர்பான 
விவாதத்தில் நான் எம  மக்கள் சார்ந்த சில விடயங்கைளச் 
ெசால்லலாெமன்  எண் கின்ேறன். அதற்குத் தங்க ைடய 
அ மதிைய ேவண் நிற்கின்ேறன்.   

2008-2015ஆம் ஆண் வைர நாடளாவிய ாீதியில் 4000க்கு  
ேமற்பட்ேடார் பதில் கடைம அதிபர்களாகத் தம்ைம அர்ப்பணித் ச் 
ேசைவயிலீ பட்டனர். இவ்வாறான அதிபர்கள் மாகாணக் கல்வி 
அைமச்சின் ெசயலாளர், மாகாண, வலய, ேகாட்ட மட்டக் கல்விப் 
பணிப்பாளர்கள் ேபான்ேறாாின் அ சரைண டன் பாடசாைலத் 
ேதைவக்ேகற்ப அதிபர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் ம் ஒேரேநாக்கில் 
நியமிக்கப்பட்டவர்கள்.  இவர்கள் அதிபர்களாக சகலவிதக் 
கடைமகைள ம் அர்ப்பணிப் டன் ெசய்  அரசாங்கத்தின் கல்விக் 
ெகாள்ைகைய நைட ைறப்ப த்தித் ேதசிய, சர்வேதச 
நன்மதிப்ைபப் பா காத்த ெப ைமக்குாியவர்கள். அதிபர்க க் 
கான சகல வரப்பிரசாதங்க ம் வழங்கப்பட் க்கின்ற இவர்கள் 
பாடசாைல நிர்வாகம், நிதி நிர்வாகம் ேபான்ற நடவ க்ைக 
கைள ம் மிகப் ெபா ப் ணர்ச்சி டன் ேமற்ெகாள்பவர்கள். 
ேம ம், சகலவிதமான கல்வி தலீ க ம் ஒ க்கப்பட்  
அதிபர்க க்கான உள்நாட் , ெவளிநாட் ப் பயிற்சிக ம் 
வழங்கப்பட்ட மனித வளங்கள் இவர்கள். அதிபர் ேசைவயி ள் 
ளவர்களின் ெவற்றிடத்திைன நிரப்பி, டப்படவி ந்த பல 
பாடசாைலகைள உயிர்ப்பித்தவர்கள்.   

ஏற்ெகனேவ நைட ைறயி ந்த அதிபர் ேசைவச் சட்டப் 
பிரமாணங்கள் 2015 வைர பின்பற்றப்பட்  அதன் பின்னர் 
மாற்றப்பட்ட . வ டத்திற்கு இ ைற அதிபர் பாீட்ைச 
நடத்தப்பட்  ெதாி  நைடெபற ேவண் ெமன்  

கூறப்பட் ந் ம் அவ்வா  அதிபர் பாீட்ைச நைடெபறவில்ைல. 
2015இல் அதிபர் ேசைவ வகுப்  III இற்கு மாத்திரேம வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் ெவளியிடப்பட்ட டன், வயெதல்ைல 50 என 
வைரய க்கப்பட்டைம ம் அவர்க க்குப் பாதிப்ைப ஏற்ப த் 
திய . ன்னர் 3 வ டங்கள் பதில் கடைம ாி ம் அதிபர்கள் 
ேநர் கப் பாீட்ைசயின் லம் ெதாி ெசய்யப்பட்  அதிபர் 
ேசைவயில் ேசர்க்கப்பட்டனர்.  தற்ேபா  அந்த நைட ைற 
இல்ைல. 3 வ டகாலம் ேசைவ ாிந்த பதில் கடைம அதிபர்கள் 
அரசாங்கத்தினால் 2011.03.23ஆம் திகதி அதிபர் ேசைவயில் 
இைணக்கப்பட்டனர்.  அேதேபால் 3 வ ட ேசைவையப் ர்த்தி 
ெசய்த பதில் கடைம அதிபர்கள் 2010.12.31ஆம் திகதி நிரந்தர 
அதிபர் ேசைவயில் இைணக்கப்பட்டனர். ன்ைனய 
காலப்பகுதியில் வர்த்தமானி அறிவித்தல் ல ம் கல்வி 
அைமச்சின் சுற்றறிக்ைகயின்ப ம் அதிபர் ேசைவப் பிரமாணங் 
க க்கிணங்க 1981.01.01, 1982.04.21, 1989.06.01, 1993.06.01, 
1997.01.01, 2000.08.04 ஆகிய திகதிகளில் பதில் கடைம 
அதிபர்கள் நிரந்தர ேசைவயில் இைணக்கப்பட் ள்ளனர்.   

ேம ம், 2015இல் கல்வி அைமச்சினால் ெவளியிடப்பட்ட 
அதிபர் ேசைவக்கான திய  சட்டக்ேகாைவயில், 2008 - 2015ஆம் 
ஆண் வைர பதில் கடைம ாிந்த அதிபர்கைள  நிரந்தரமாக்குவ  
பற்றிக் குறிப்பிடப்படவில்ைல. அதிபர் ேசைவக்கான இந்தப் திய 
சட்டப்பிரமாணம் ன்ைனய ேசைவயில் இ ந்தவர்கைளப் 
பாதிப் க்குள்ளாக்குவதால் அ  மாற்றத்திற்குள்ளாக்கப்பட 
ேவண் ெமன்பைத நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
பல்ேவ  அெசளகாியங்கேளா  தம்ைம அர்ப்பணித்  அளப்பாிய 
ேசைவ ாி ம் பதில் கடைம அதிபர்கைள நிரந்தர அதிபர் 
ேசைவயில் இைணத் க்ெகாள்வ  அரசின் தைலயாய 
கடைமயாகும். எனேவ, பதில் கடைம ாி ம் அதிபர்கைள நிரந்தர 
அதிபர் ேசைவயில் இைணத் க்ெகாள்வதற்காக பின்வ ம் மாற்  
வழிகைள அரசுக்கு ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இ வைர ேசைவயில் ஈ பட் வ ம் பதில் கடைம 
அதிபர்கைள நிரந்தரமாக்குதல், அதிபர் ெவற்றிடம் ஏற்பட்ட 
உடேனேய அைத நிரப் வதற்காக குறிப்பிட்ட சி ெதாைக 
அதிபர்மாைரத் தயார் நிைலயில் ைவத் க்ெகாள் ம் 
கிரம ைறையக் ைகயா தல், குைறந்த  இரண்  வ டத்திற்கு 
ஒ ைறேய ம் பாீட்ைச நடத்தி அதிபர்கைளத் ெதாி ெசய்  
ைவத் க்ெகாள்ளல்,  இதற்கு ேமலாக ேசைவ ப்  அ ப் 
பைடயி ம் அதிபர் ெதாிவிைன ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய காத்திர 
மான ேவைலத்திட்டத்திைன அ ல்ப த் தல் என்பன என  
சிபாாிசுகளாக இ க்கின்றன. எனேவ, இந்த விடயத்திேல 
அரசாங்கம் கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் ெமன நான் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அைதவிட, கண்ணிெவ யால் பாதிக்கப்பட்ட எங்க ைடய 
மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்குவெதன்ப  கானல்நீராக 
இ க்கிற . இங்கு பல விடயங்கள் ேபசப்ப கின்றன. ஆனால், 
கண்ணிெவ யால் பாதிக்கப்பட்  அங்க னர்களாக இ க்கின்ற 
எங்க ைடய உற கள் பற்றிச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யா ேம 
ேபசுவதில்ைல. ஆகேவ, எந்தவித உதவி மில்லாமல், 
தங்க ைடய வாழ்க்ைகையக் ெகாண் ெசல்வதற்கான சந்தர்ப்பங் 
கைள ம் இழந்  வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற அந்த மக்கைள ம் 
அரசாங்கம் உடன யாக கவனத்திெல த்  அவர்கைள ம் 
ைக க்கிவிட ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.  

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Sunil Handunnetti, please.  You have 30 

minutes.  
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[අ.භා. 2.30] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දිනෙය් කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව හැටියට ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් කුරුණෑගල දිසත්ික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතායි. ආණ්ඩු පක්ෂෙයන්ම තමයි, 
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමම ෙයෝජනාව ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගමට අදාළව ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව මුලින්ම වටහා ගැනීම වැදගත් කියා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී ඉදිරිපත් වුණු 
ආකාරයට පසු ගිය -රාජපක්ෂ- පාලනය තුළ ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම පවත්වා ෙගන යෑෙම්දී සිදු වුණු නාස්තිය, දූෂණ, 
අකමිකතා හා වංචා පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ෙමම කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ එකක්. හැබැයි, ඒවා 
ඉදිරිපත් කර ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ඒක පදනම් කර ෙගන 
ඊළඟට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් 
කියන එක තීරණය කරන්නත්, ඒකට අවශ්ය කරන පදනම සකස් 
කර ගන්නත් ෙමය ඉදිරිපත් කළා ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙමහිදී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීතුමාම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා. එෙසේ ඉදිරිපත් කර අහන්ෙන්, ෙමයට ආණ්ඩුෙව් 
උත්තරය ෙමොකක්ද කියායි. ආණ්ඩුෙව් උත්තරය ෙමොකක්ද කියා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ගරු මන්තීතුමා ෙමම 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම පිළිබඳව 
අපට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, එය ෙගන ඒෙම් අරමුණ එක්ක 
තමයි, අපට සාකච්ඡාව හදා ගන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමා 
දැන් ඉදිරිපත් කළ කාරණා එකින් එක ගත්ෙතොත්, එම කාරණා 
වැදගත් කාරණා. ඒක ඇත්ත.  

1998 වර්ෂෙය්දී ෙමම සමාගම එමිෙර්ට්ස් ආයතනය එක්ක 
ඒකාබද්ධ කරලා, ෙමයින් සියයට හතළිහක් එමිෙර්ට්ස් 
ආයතනයට දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙව්ලාෙව්දී ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් තිබුණු ගුවන් මාර්ග පද්ධතිය සහ ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගමට -1998 ෙවනෙකොට- තිබුණු තත්ත්වය එමිෙර්ට්ස් 
ආයතනයට තිබුණු තත්ත්වය සමඟ සංසන්දනය කෙළොත්, 
ඇත්තටම ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පිහිෙටන් තමයි එමිෙර්ට්ස් 
ආයතනය උඩට ආෙව් කියන කාරණය අපට ෙපනී යනවා. 
ෙමොකද, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට තිබුණු යන්තණය පාවිච්චි 
කරලා, ඒ ගුවන් පද්ධතිය පාවිච්චි කරලා, ගුවන් ගමන් මාර්ග 
පද්ධතිය පාවිච්චි කර ඒ ෙගොල්ලන් ෙගොඩ වුණා.  

එෙහම තිෙබද්දී, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා 
සඳහන් කළ ආකාරයට ඒ අය 2008 වසර ෙවනකල් ආයතනයක් 
හැටියට ලාභ ලැබුවා. 2008 වසෙර් රුපියල් මිලියන 4,428ක ශුද්ධ 
ලාභයක් ලැබුවා. ඊට පසුව 2009 වසෙර් ඉඳලා ෙම් ආයතනය පාඩු 
ලබන්න පටන් ගත්තා. පශ්නය තිෙබන්ෙන්, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් 
ආයතනය පාඩු ලැබීමට බලපෑ ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන එක 
පිළිබඳවයි. ෙහේතුව නාස්තිය නම්, ඊළඟට තිෙබන පශ්නය තමයි 
වර්තමාන රජෙය් පාලනය යටෙත් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 
නාස්තිය අවම කරලා, වියදම් අඩු කරලා, ෙහොරකම් අඩු කරලා, 
ෙකටිෙයන්ම කිව්ෙවොත් කලින් පැවැති පාලනෙය් තිබුණු වැරදි 
කියා මාර්ග නවත්වලා, අඩු කරලා, ෙවනස් කරලා ෙම් ආයතනය 
දියුණු කරන්න තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක. 
ෙමොකක්ද, ඒ සඳහා තිෙබන සැලැස්ම?  

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම දියුණු කිරීම සඳහා, එෙහම නැත්නම් 
ෙම් තිෙබන පාඩු ලබන තත්ත්වෙයන් ශීලංකන් ගුවන් සමාගම 
ෙගොඩ අර ෙගන, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් දැක්ම වන ආසියාෙව් 

වඩාත් ආකර්ෂණීය ගුවන් ෙසේවය බවට ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය 
පත් කිරීම සඳහා ෙම් අලුත් පාලනෙය්, නව රජෙය්, යහපාලන 
රජෙය් තිෙබන සැලැස්ම ෙමොකක්ද? ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන එක 
ෙවනම කාරණයක්.  

හැබැයි, අපට ෙත්ෙරන විධියට පසු ගිය පාලන කාලය තුළ ෙම් 
ආයතනය නාස්ති කළා; විනාශ කළා; කාබාසිනියා කළා; ෙම් 
ආයතනය දැන් ඉවරයි. ඒ නිසා ෙම් ආයතනය විකුණන්න ඕනෑ 
නම්, එෙහම නැත්නම් ෙම් ආයතනෙයන් ෙකොටසක් ගලවන්න 
ඕනෑ නම්, ෙම් ආයතනෙය් කළමනාකාරිත්වය විකුණන්න ඕනෑ 
නම්, ෙම් ආයතනය ෙවනත් රටක ෙපෞද්ගලික සමාගමකට 
විකිණීම ඉලක්ක කර ෙගන ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවා නම්, මම 
හිතන විධියට ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒකයි ෙමතැන සාකච්ඡා 
ෙවන්න ඕනෑ වැදගත් කාරණාව. ඒ ආයතනය විකිණීම 
සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහාම නම් ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්, 
ඒක බරපතළ තත්ත්වයක්. ෙමොකද, ඒක ගැෙටනවා, යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට ලැබුණු ජන වරමත් එක්ක.  

පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනෙය් වංචා, දූෂණ, ෙහොරකම්, අඩුපාඩු, 
වැරදි, කළමනාකරණ ගැටලු ගැන ඒ දවස්වල සාකච්ඡා කරන 
ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියපු එක කාරණාවක් තමයි අපි 
නම් ආපසු එෙහම කරන්ෙන් නැහැ කියන එක. ෙහොරකම් 
කරන්ෙන්ත් නැහැ, වැරදි කරන්ෙන්ත් නැහැ, අඩු පාඩු ඇති 
වන්ෙන්ත් නැහැ, අපි ෙම්වා නිවැරදිව කරනවා, අපට ෙම්වා 
නිවැරදිව කරන්න සැලැස්මක් තිෙබනවා කියලා තමයි කිව්ෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1977 වසෙර් ඉඳලා තිබුණු 
ෙපෞද්ගලීකරණ වැඩ පිළිෙවළ ගැන -විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිෙය් 
ෙපෞද්ගලිකකරණ වැඩ පිළිෙවළ ගැන - මැතිවරණ කාලෙය්, 
ජනාධිපතිවරණයට කලින් - ෙබොෙහෝ ෙවලාවට කිව්ෙව්, ''අපි ඒවා 
ගැන සව්යං විෙව්චනාත්මකව බලා තිෙබනවා, අපි පරණ UNP 
එක ෙනොෙවයි, අපි දැන් ඒ ගමන යන්ෙන් නැහැ'' කියලායි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායක රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා posh 
ෙවලා, අලුත් ෙවලා, "අපි දැන් අලුත් විධියටයි වැඩ කරන්ෙන්, අපි 
ෙපෞද්ගලිකකරණෙය් පාඩම් ඉෙගන ෙගනයි තිෙබන්ෙන්, අපි 
ආපසු එතැනට යන්ෙන් නැහැ, අපි ෙම් රාජ්ය ව්යාපාර, රාජ්ය 
ආයතන රකිනවා," කියලා තමයි කිව්ෙව්. අර කට්ටිය වැරදි කරන 
ෙකොට අපට ඊට වඩා ෙහොඳට ඒ වැෙඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා 
ෙපන්වන්න හදපු තර්කය තමයි ඒක. "එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අපි දැන් ෙම්වා අලුෙතන් සමාෙලෝචනය කරලා තිෙබන්ෙන්, අපි 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබන්ෙන්, අපි ස්වයං විෙව්චනයක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, අපි දැන් පරණ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙනොෙවයි, ඒ 
නිසා අපට බලය ෙදන්න, අපි බලය ගත්ෙතොත් ෙම්වා රාජ්ය 
ව්යාපාර හැටියට රැකලා, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම, ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගම හැටියට රැකලා, නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව, 
ෙහොරකම නතර කරනවා, නිශාන්ත විකමසිංහ මහත්මයා පාලනය 
කරපු විධියට ෙනොෙවයි අපි පාලනය කරන්ෙන්, අපි හරි විධියට 
කරනවා කියලා," කිව්වා.  

දැන් අපි අහන්ෙන්, ෙම් නව රජෙය් නව පාලනෙයන් අජිත් 
ඩයස් මහත්මයා සභාපති හැටියට පත් කරලා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
පත් කරලා නව රජය කටයුතු කරපු ෙම් සැලැස්ම ෙමොකක්ද 
කියලායි. ඒ වැඩ පිළිෙවළ  ෙමොකක්ද? ෙම් ආයතනය පාඩු 
ලබනවා කියන එක ගැන ආෙයත් අමුතුෙවන් අහන්න ෙදයක් 
නැහැ. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට අලුත් ගුවන් බස් මිලදී ගැනීම 
පිළිබඳව මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු පශ්නයකට 
අගමැතිතුමා දුන් උත්තරෙය් තිබුෙණ්, "මග හිටිෙයොත් ෙතෝ නසී, 
ෙගදර ගිෙයොත් අඹු නසී තත්ත්වයට මම පත් ෙවලා තිෙබනවා" 
වාෙග් ෙදයක්. "මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම බරපතළ 
අර්බුදයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා" කියලා තමයි තිබුෙණ්.  
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ඊට පස්ෙසේ එතුමා අපට කිව්වා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ෙම් ආයතනය කැඳවලා, ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
කියලා. අපි ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙම් ආයතනය 
කැ ෙඳව්වා. ඒ කැඳවලා සාකච්ඡා කරපු ෙවලාෙව්දීත් අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් ඇහුෙව්, ශීලංකන් ගුවන් සමාගම සම්බන්ධ 
පශ්නෙය්දී අගමැතිතුමාත් කියනවා, " 'ෙගදර ගිෙයොත් අඹු නසී, 
මග හිටි ෙයොත් ෙතෝ නසී' කියන මට්ටමට එතුමා පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, ගුවන් බස් මිලදී ගත්තත් පාඩුයි, මිලදී ෙනොගත්තත් 
පාඩුයි" කියලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද කියලා.   

ඒ අයෙග්ම වචනවලින් කියනවා නම්, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් තිෙබන පතිව හගත කිරීම ෙමොකක්ද? සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රජය අද වන 
තුරු ෙම් රටට එෙහම සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා ද කියායි 
මම අහන්ෙන්. ඒක ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ඒක රජෙය් පශ්නයක්. ඒක රෙට් 
ආර්ථිකෙය් පශ්නයක්.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරමින් තව ෙගොඩක් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් 
මුදල්වලින් කුලුනු ෙමච්චර හදන්න පුළුවන් කිව්වා. ෙම් පාඩුව 
නැත්නම්  අධිෙව්ගී මාර්ග ෙමපමණ හදන්න පුළුවන් කිව්වා. ෙම් 
පාඩුව වන්ෙන් නැත්නම් තව කරන්න පුළුවන් ෙගොඩක් වැඩ ගැන 
කිව්වා. ඔය වෙට් යන්ෙන් නැතිව -කුලුනු, අධිෙව්ගී මාර්ග 
හදන්ෙන් නැතිව- ෙම් පාඩුව අවම කරලා, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම ෙගොඩ ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපට කියන්න ෙකෝ. 
ෙමතුමා කියන්ෙන් නැත්ෙත් ඒක ෙන්. ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන් 
නැහැ. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට ෙම් රජය යටෙත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නව වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් -ඒකට කියන්ෙන්, 
"ෙපෞද්ගලිකකරණය ෙනොකරන" කියායි.- යහ පාලනෙයන්  
ෙමොකද කරන්ෙන් කියා අනික් ඔක්ෙකොම කියනවා. දැන් තව 
කුලුනු හදන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ෙලෝටස් කුලුන තිෙබනවා. ඒ 
ඇති. ෙකොළඹ-කටුනායක වාෙග් අධිෙව්ගී මාර්ග තව හදනවා නම් 
ඒක ෙවනම ෙයෝජනාවක්. හැබැයි, අප ෙම් නාස්තිය, දූෂණය, 
වංචාව, ෙහොරකම, කළමනාකරණ ගැටලු නතර කරලා; ෙම් පාඩුව 
අවම කරෙගන ෙම් ආයතනය විකුණන්ෙන් නැතිව තියා ගන්න 
එකයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙම් ආයතනය විකුණන්ෙන් නැතිව 
ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක ෙගොඩනඟන සැලැස්ම 
ෙමොකක්ද? ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව නැති කරලා, ලාභ 
ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි 
අප කරන්න ඕනෑ වැදගත් සාකච්ඡාව.  

හැබැයි, දැන් තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. කන්න ඕනෑ වුණාම 
කබරෙගොයාත් තලෙගොයා කර ගන්න මට් ටෙම් ෙන්, ෙම් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනය විකුණන්නම ඕනෑ නම්, ෙම්ක 
විකිණීම සාධාරණීකරණය කිරීෙම් කියාවලියක් නම් 
ෙගෙනන්ෙන්, ඒක ෙවනම කථාවක්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මට ෙපෙනන විධියට ඒක තමයි දැන් ෙමතැන 
තිෙබන කථාව වන්ෙන්.    

ෙම්ක විකුණන්න ඕනෑ කරන තර්කනය, ඒකට අවශ්ය කරන 
පදනම, ඒකට අවශ්ය කරන සමාජ මතවාදය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් 
හදා ගන්න තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ෙයෝජනාව ඒකටයි ෙගෙනන්ෙන්. ඇත්තටම ඒක ෙනොෙවයි 
ෙවන්න ඕනෑ. මෑත කාලෙය් සාකච්ඡාවක් ආවා, "ෙම්ෙක් පාඩු 
ලබන තත්ත්වය බරපතළයි. ෙම් පාඩුව තව ෙගන යන්න බැහැ. -
ඒවා ඔක්ෙකෝම ඇත්ත.- ෙම් පාඩුව රජය දරාෙගන, ෙම් පාඩුව 

භාණ්ඩාගාරය අරෙගන ෙම්ක කාට හරි භාර ෙදන්න" කියලා. 
එෙහම භාර ගන්න ඕනෑ තරම් උදවිය ඇති. එෙහම භාර ගන්න 
ඕනෑ තරම් උදවිය ඇති. ෙම් ආයතනෙය් අමාරු ටික -පාඩුව, 
අලාභය- භාණ්ඩාගාරය භාර ගන්නවා. භාණ්ඩාගාරය කියන්ෙන් 
ෙම් රෙට් බදු ෙගවන ජනතාව; වැට් ෙගවන ජනතාව; සියයට 15 
වැට් බර අහු ෙවන ජනතාව. ඒ ජනතාවට ෙම් පාඩුව දීලා, ලාභය 
කාට ෙහෝ මුදලාලි ෙකෙනකුට ෙදනවා නම් ඒක ෙනොෙවයි 
උත්තරය.   

ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද ඉදිරිපත් කරන්න, ෙම් 
ආයතනෙය් පාඩුව භාණ්ඩාගාරය, ෙම් රෙට් සමසත් ජනතාව භාර 
ගන්න ෙකොට ඒ පාඩුව ජනතාවට භාර දීලා රජෙය් අයිතිය යටෙත් 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම හදන්න තිෙබන සැලැස්ම ෙමොකක්ද 
කියලා. එෙහම ශක්යතා අධ්යයනයක් කර  තිෙබනවාද? පරණ 
වැරැදිවලට ගහන්න. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා ඔක්ෙකෝම  
ඇත්ත. අපි පළමුවැනි පශ්නය අහනවා. ඔබතුමන්ලා කියන 
ආකාරයට ඒ ඔක්ෙකෝම ඇත්ත. එයාර් බස ් ගන්න ශක්යතා 
අධ්යයනයක් කෙළේ නැහැ.  

එයාර් බස්වල බර ෙම් රෙට් බදු ෙගවන ජනතාවට දරා ගන්න 
පුළුවන්ද, බැරිද කියලා තහවුරුවක් ගත්ෙත් නැහැ. ඒවා වැරැදියි. ඒ 
වාෙග්ම තමයි භාණ්ඩාගාරය ෙම්ෙක් පාඩුව අරෙගන, ෙම් රෙට් බදු 
ෙගවන ජනතාව ෙම්ෙක් පාඩුව අරෙගන ඉතුරු පංගුව රජයටම 
කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා බැලුවාද? එෙහම බැරි නම්, 
තිෙබන්ෙන් කළමනාකරණෙය් ගැටලුවක් ෙන්. භාණ්ඩාගාරෙයන් 
පාඩුව කපා හැරියාට පස්ෙසේ, පාඩුව භාණ්ඩාගාරෙයන් භාර 
ගත්තාට පස්ෙසේ ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ශී ලංකාෙව් 
පාලනයටම -ශී ලංකාෙව් අයිතියටම- පවත්වාෙගන යන්න 
පුළුවන්ද, බැරිද?  

අපි ආපහු බිංදුෙවන් පටන් ගනිමු ෙකෝ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි බිංදුෙවන් පටන්  ගත්ෙතොත්,  ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගෙම් කළමනාකාරිත්වය ෙම් ඉන්න අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට, ෙම් ඉන්න සභාපතිතුමාට, ෙම් ඉන්න කළමනාකාර 
අධ්යක්ෂතුමාට, ෙම් ඉන්න පධාන වාණිජ   නිලධාරිට -Chief 
Commercial Officer- කරෙගන යන්න බැරිද? වාණිජ 
නිලධාරිෙග් මාසික පඩිය රුපියල් ලක්ෂ 30යි. රුපියල් මිලියන 
තුනයි. මාසික පඩිය රුපියල් මිලියන 3ක් අරගන්න පධාන වාණිජ 
නිලධාරියාට බැරිද ෙම්කට වාණිජ සැලැස්මක් හදන්න? ඔහුට 
වාණිජ සැලැස්මක් හදන්න බැරි නම් දැනටමත් ඔහුට මාසයකට 
රුපියල් මිලියන තුනක් ෙදන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ඒ ආයතනය "ෙකෝප්" එකට කැ ෙඳව්වා ෙන්. ඒ 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවාද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ වාර්තාවත් අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් 

පිළිබඳ වාර්තාවකුත් අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ජූනි මාසෙය් මුල් සතිය වන ෙකොට 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. අපට තිෙබන පශ්නය 
ෙම්කයි. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් මම සභාපති ෙවලා, 
අෙනකුත් මන්තීවරු සාමාජිකයන් ෙවලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙමොන වාර්තා ඉදිරිපත් කළත් වැඩක් නැහැ, ෙම් ආයතනය 
විකුණන්නම බලාෙගන ඉන්නවා නම්.  
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ආණ්ඩුෙව් සැලැස්ම තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතනය විකුණා ෙගන 
කන්න නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි වාර්තා හතක් ඉදිරිපත් කළත් 
වැඩක් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. රජෙය් සැලැසම් ෙන් 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් ෙම් 
ආයතනවල ගිණුම් වාර්තා ෙහොයලා බලලා, එහි ලාභ පාඩු 
ෙහොයලා බලලා, ඒවාෙය් තිෙබන වංචා දූෂණ ෙහොයලා බලලා 
අපට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, ෙම්කයි අෙප් 
නිර්ෙද්ශය කියලා. හැබැයි, අෙප් නිර්ෙද්ශය ඉදිරිපත් කරනෙකොට 
කැබිනට් මණ්ඩලය -රජය- පතිපත්තිමය වශෙයන් ඉන්න 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? ෙමොකද, අෙප් නිර්ෙද්ශය වැඩක් නැහැ. රජය 
පතිපත්තිමය වශෙයන් හරි ෙකළින් තැනක නැත්නම් ඒක හමස් 
ෙපට්ටියට වැෙටනවා.  

රජෙය් පතිපත්තිමය තීරණයයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. අගමැතිතුමා 
කලින් ගුවන් බස් ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කියද්දී "මඟ නසී" 
තත්ත්වයක අතරමැදි උත්තරයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට දුන්නා. 
හැබැයි, ජූලි මාසෙය් පළමුවැනි දා වන විට ගුවන් බස් එක හදලා 
ඉවරයි. ඒක ලංකාවට එනවා. මම දන්නා තරමට ෙම් ෙවන ෙකොට 
ඒකට නියමුවන් පුරුදු කරන්නත් යවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙවන 
ෙකොට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ලාංඡනය ඒෙක් අලවලා, ඒක 
සකස් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙමෙහේ ෙප්න බලන 
ෙකොට එෙහේ ෙකොන්තාත් එක භාර ගත්තු උදවිය -පංශ ගුවන් 
සමාගම ෙහෝ, කවුරු ෙහෝ ඒ වැෙඩ් කරන උදවිය- ඒ වැෙඩ් 
කරනවා. ඒ කියාවලිය අදටත් යනවා. එතෙකොට පශ්නය වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

ඒෙක් පාඩුවත් අපි අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ගුවන් බස් මිලදී 
ගැනීෙම් පාඩුවත් අපි අරෙගන තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් ජනතාව. 
මා නැවත අවධාරණය කරනවා, ඔය පාඩුව භාර ගන්ෙන් රජය 
කියන  ෙකොට, ඒ පාඩුව භාර ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවයි කියලා. 
ජනතාවට පාඩුව ෙබදලා දීලා බදු හැටියට -වැට් බද්ද හැටියට- 
ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් කිරි ෙදොවන ෙකොටස 
කාට ෙහෝ මුදලාලි ෙකෙනකුට ෙදනවා. කිරි ෙදොවන ෙකොටස කාට 
ෙහෝ සමාගමකට ෙදනවා. තණ ෙකොළ කවන ෙකොටස ජනතාවට 
ගන්නවා. ජනතාව තණෙකොළ කවනවා, කවුරු හරි මුදලාලි 
ෙකෙනක් කිරි ෙදොවා ගන්නවා. මම ෙම්ක  ෙමෙහම අමුවට 
අහන්ෙන්, වෙට්ට කැරකිලා කැරකිලා එන්ෙන් එතැනට නම් ඒ 
විකිණීම හරියන්ෙන් නැති නිසයි. ෙමොකද, එෙහමනම්, ඊළඟට 
තිෙයන්න ඕනෑ, විකල්ප කියා මාර්ගයක්. ෙමොකක්ද? දැන් ශී 
ලන්කන් ගුවන් සමාගම පාඩු ලබනවා. ඇත්ත.  

මම ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් තත්ත්වය ෙකටිෙයන් 
කිව්ෙවොත්, 2009 සිට 2016 ෙම් වන විට මුළු පාඩුවල එකතුව; 
ශුද්ධ පාඩුවල එකතුව රුපියල් මිලියන 1,02,816යි.  2015 පාඩුව 
රුපියල් මිලියන 16,000යි. ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම රුපියල් 
මිලියන 16,000ක් පාඩු ලබන ෙකොට ඒ අවුරුද්ෙද් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙදනවා, රුපියල් මිලියන 19,584ක්.  එතෙකොට 
පාඩුත් ලබනවා; භාණ්ඩාගාරෙයනුත් ෙදනවා. ෙමෙහයුම් 
අලාභයකුත් තිෙබනවා.  අර අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හැමදාම 
කියන්ෙන්, ගුවන් සමාගෙම් ගුවන් යානයක් රුපියලටත් ෙදන්නම් 
කියලා. ඒ කියන්ෙන් 2014 - 2015 මූල්ය වර්ෂය වන විට මුළු ශුද්ධ 
වත්කම් ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 74,000ක් ඍණ. ජංගම 
වත්කම්වලට වඩා ජංගම වගකීම් වැඩියි. ෙවනස ගත්ෙතොත්, ශුද්ධ 
වත්කම්වල ඍණභාවය රුපියල් මිලියන 74,000ක්. ඒක ඇත්ත. 
හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා 
කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? ෙම් 
වංචා, ෙම් දූෂණ, ෙම් ෙහොරකම් කළ අයයි.  2008 ලාභ ලැබුවා.  
2009 ඉඳලා ෙම් දක්වා ලබා තිෙබන  පාඩු  අය කර ගන්න 
තිෙබන්ෙන් කාෙගන්ද? නීතිය හමුවට කැඳවා තිෙබන්ෙන් කවුද? 
පශ්න කර තිෙබන්ෙන් කාෙගන්ද?  

ෙම් පාඩු ලබන්න ගත්ත තීන්දු තීරණ වැරදියි කියලා අද රෙට් 
කවුද දන්ෙන්? එෙහම ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැහැ. දැන් කරන්න 
යන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලාෙග් රුපියල් බිලියන 74ක -
රුපියල් මිලියන 74,000ක- පාඩුව ඔබතුමන්ලා ආශීර්වාදයක් කර 
ගන්න හදනවා. පාඩුව ආශීර්වාදයක් කර ගන්න හදන්ෙන් 
ෙමොකටද, ෙම් ආයතනය විකුණන්න; අෙළවි කරන්න. ඒ 
ආයතනය අෙළවි කරන්න ගියාම, මිල දී ගන්න කට්ටිය කියනවා 
"ෙම් පාඩුව පිටින් අපට එපා, පාඩුව ඔයෙගොල්ෙලෝ තියා ෙගන 
අපට ගුවන් ෙසේවය ෙදන්න; ඔයෙගොල්ෙලෝ පාඩුව අරෙගන අපට 
ගුවන් සමාගම ෙදන්න" කියලා. ඒකට තමයි ෙම් පිඹුරුපත් සකස් 
කරන්ෙන්. දැන් මම අහන්ෙන් උත්තරය ඕකද කියලායි. 
ඔබතුමන්ලා ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට ඔය උත්තරය 
ෙත්රුෙවොත් ෙහට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයටත් ඒකම ෙතෝරන්න 
ෙවනවා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවටත් ඒක ෙතෝරන්න 
ෙවනවා. පාඩු ලබන අෙනකුත් සියලුම ආයතන- [බාධා කිරීමක්]  
ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්?  

  
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයයි ෙම් 

ආයතනයයි අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එතුමාට මයික් එක ෙදන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
උඩින් යන්ෙන් ස්වල්ප ෙදනායි. ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා යන 

මිනිස්සුයි ඒකට ෙගවන්න ඕනෑ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ෙවනස්. ඒක හරහා ලංකාෙව් හැම එක්ෙකනාටම විදුලිය 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කවදාවත් 
ෙපෞද්ගලිකකරණය කරන්ෙන් නැහැයි කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා කිව්ව එෙක් record ෙනොවුණ ටික මම කියන්නම්. 

ඒකට වඩා ෙම්ක ෙවනස් කියලායි ඔබතුමා කියන්ෙන්.  ඒ 
කියන්ෙන් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්කට වැෙඩ් ෙදන්න තමයි යන්ෙන්. 
ෙම්ක ෙවනස්, "අරවාට වඩා" කියන ෙකොටම ඒෙකන් කියන 
තර්කය තමයි, එෙහම නම් ෙම්ක උඩින් යන එක නිසා - ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. උඩින් යන එකක 
පාඩුව විඳින්න ඕනෑ උඩින් යන අය විතරක් ෙනොෙවයි ෙන්. 
ෙමතුමා කියන විධියට බිම ඉන්න අයට විදුලිය හම්බ ෙවනවා. ඒ 
නිසා ඒ ආයතනෙය් පාඩුව රෙට් ජනතාව දරා ගන්න එක ෙවනම 
කථාවක්.  උඩින් යන අය විතරක් ෙම් පාඩුව විඳින්න ඕනෑද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කියන්ෙන් ෙම් පාඩුව විඳින්න ඕනෑ උඩින් යන අය 

ෙනොෙවයි. ෙම් පාඩුව විඳින්න ඕනෑ ෙම් පාඩුව කරපු අයයි. [බාධා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීමක්] ඔබතුමා උඩින් යන අය කියන්ෙන් සවුදිවල රැකියාවට 
ගිය අය, කුෙව්ට්වලට job එකට යන අය, ගුවන් යානාවලින් 
ෙබෙහත් ගන්න යන අය, දඹදිව වන්දනාෙව් ගිය අයද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
රෙට් ජනතාව. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒෙගොල්ෙලෝ ෙම් පාඩුව විඳින්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම නම් ෙම් 

පාඩුව විදින්න ඕනෑ, උඩින් ගිය ගුවන් මඟියා ෙනොෙවයි, ගුවන් 
සමාගෙම් බලය අර ෙගන උඩ ගිය කට්ටියයි; ඒෙකන් ෙහොරකම් 
කරලා උඩ ගිය කට්ටිය;  ඒෙකන් වංචා කරලා උඩ ගිය කට්ටිය.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒකත් ඇත්ත. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කියන්ෙන් ඒෙගොල්ලන් අධිකරණය ඉදිරියට ෙග්න්න 

ෙකෝ කියලායි. ඒෙගොල්ලන් නීතිය හමුවට ෙග්න්න ෙකෝ.  

ඔබතුමන්ලා රුපියල් ලක්ෂ 42ක් දීලා වැලිඅමුණ වාර්තාව 
හැදුවා. ෙම් වංචා දූෂණවලට වගකියන්න ඕනෑ කවුද කියලා ඒ 
වාර්තාෙවන් ගන්න. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට 
විගණකාධිපතිතුමා දුන්න වාර්තාෙව් තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 
113ක් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒකට 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් තිෙබන පාඩුෙව් තරමට 
රුපියල් මිලියන 113ක් කියන්ෙන් ෙමෝය කෙටන් ගිය ෙපොල් 
ෙලල්ලක්  වාෙග් ෙදයක්. හැබැයි, ෙම් රුපියල් මිලියන 113 අය 
කර ගත්තාද? 

ජනාධිපති මන්දිරෙයන් ෙදන්න ඕනෑ ඒවා තිෙබනවා. විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ෙදන්න ඕනෑ මිලියන 28ක්. ශී ලංකා 
ගුවන් හමුදාෙවන් ගන්න ඕනෑ. ශී ලංකා සංචාරක පවර්ධන 
කාර්යාංශෙයන් ගන්න ඕනෑ. "CWG  හම්බන්ෙතොට 2018" කියන 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමනුත් ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
Commonwealth Gamesවලට හදාපු සමාගම. ඒ සමාගම දැන් 
ඇත්ෙතන් නැහැ කියලා ෙම් වාර්තාෙව්ම තිෙබනවා. ඒවා ෙවනම 
කථා. එෙහම ගිය ඒවාෙය්,  ඒ සංචාරවලට කට්ටිය එක්කෙගන ගිය 
ඒවාෙය්, ඒ ෙගොල්ලන් සංචාරවලට ගිහිල්ලා ගුවන් යානා නතර 
කරෙගන හිටපු ඒවාෙය් මුදල් ෙවනම අය කර ගන්න.  ඒවාෙය් 
වන්දිය ෙම් රෙට් ජනතාව මත තියන්න එපා කියන එකයි මා 
කියන්ෙන්.  

මා අහනවා, ඔබතුමන්ලාෙගන් එක පශ්නයක්. දැන් 
ඔබතුමන්ලා කියනවා ෙන්, ෙම් ආයතනෙය් පාඩුව භාණ්ඩාගාරය 
භාර ගන්නවා කියලා.  පාඩුව භාණ්ඩාගාරය,  ජනතාව එෙහම 
නැත්නම් රට භාරෙගන ෙම්ක විකුණන්න ෙමොකක් ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් කරෙගන යනවා කියලා කියනවා ෙන්.  රෙට් 
කාෙගන්ද ෙම් පාඩුව අය කර ගන්ෙන්?  ෙම් පාඩු ෙකොටස රෙට් 
කාෙගන්ද අය කර ගන්ෙන්?  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
එෙහම විකුණන්ෙන් නැහැ.  අලාභය හැම  මාෙසකම 

තිෙබනවා.  අපි ඒක වහලා දැම්ෙමොත් ඒකට කවුද ෙගවන්ෙන්? ඒ 
කියන්ෙන්, අලාභයක් තිෙබන ෙකොට දැනටමත් රෙට් ජනතාව 
ඒකට ෙගවලයි තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, අදට තිෙබන 
අලාභය විතරක් ෙනොෙවයි. අනාගතෙය් අහස් යාතා  ගන්න ගිවිසුම් 
ගහලා තිෙබනවා,  එක අහස් යාතාවකට මාසයකට ෙඩොලර් 
මිලියනයක් විතර පාඩු ලබන විධියට. ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඉස්ෙසල්ලාම එතැනට post-

mortem එක කරලා ඒවා කෙළේ කවුද,  ෙකොෙහොමද,  ඒ ගත්ත 
තීන්දු තීරණ ෙමොනවාද, ඒවායින් ජනතාවට වුණු පාඩුව ෙමොකක්ද 
කියන එක රටට කියන්න ඕනෑ. ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න 
ඕනෑ. රෙට් ජනතාවෙගන් අය කරන්ෙන් නැතිව ඒ වැරදි කරපු 
මිනිසුන්ෙගන් ඒවා අය කර ගන්න කමයක් හදන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙගොල්ලන්  පශ්නයක් නැතිව සිටියදි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් බර 
යවනවා රෙට් ජනතාවට. ඒක සාධාරණද කියන්න ෙකෝ.  ඇත්ත 
කථාව ගත්ෙතොත්, ෙම් ගුවන් සමාගම වහන්ෙන් නැතුව ෙහටත් 
පවත්වාෙගන යනවා නම්, ෙහටත් ෙම් පාඩුවලට 
භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් බිලියන 19ක් 20ක් ෙදනවා නම්, ඒ  
බර එන්ෙන් ජනතාව මත තමයි. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒකට 
ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ නැතිකමයි. ඒකට ජනතාව වග 
කියන්න ඕනෑ නැහැ.  

ඊළඟට, එන පශ්නය ෙම්කයි. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් රජය භාර 
ගන්න  ෙකොට ෙම් සියල්ලම දැන ෙගන ෙන් භාර ගන්ෙන්. ෙම්  
රජය භාර ගන්න ෙකොට ෙම් ණය බර, ෙම් වංචා, දූෂණ, ෙහොරකම 
-ෙම් සියල්ල- දැනෙගන ෙන් ගන්ෙන්. රජය භාරෙගන අවුරුදු 
එකහමාර ඇතුළත ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ෙගොඩ ගන්න 
තිෙබන එකම සැලැස්ම ෙම්කද? එකම සැලැසම් ෙම්ක නම්, 
ඒෙකන් කියන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙගොල්ලන්ට 
කරන්න පුළුවන් ෙහොරකම් කරන එක, ඔයෙගොල්ලන්ට කරන්න 
පුළුවන් විකුණන එක කියන එකයි. එච්චරයි කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙගොල්ලන් ෙහොරකම් කරනවා, ඔයෙගොල්ලන් 
විකුණනවා. ඉතින් ඕක ෙනොෙවයි ෙන් උත්තරය.  අපි කියන්ෙන්, 
ෙම්කට මීට වඩා සැලැස්මක් තිෙබන්න ඕනෑ කියන එකයි. 
ඇත්තටම  මාසයකට රුපියල් මිලියන 3ක්  -ලක්ෂ 30ක්- විතර 
පඩි ගන්න අයට ෙවන සැලැස්මක් ඇත්ෙත්ම නැද්ද? මීට කලින් 
ෙමොකක් ෙහෝ අධ්යයනයක් කරලා නැද්ද, ෙම් ගුවන් ගමන් 
ෙවනස් කරන්න, ෙම් ගුවන් මාර්ග පද්ධතිය ෙවනස් කරන්න,  
අෙප් කලාපෙය්, ඉන්දියානු ආසියානු කලාපෙය් ගුවන් පද්ධතිය 
අපට ගන්න? 

ෙම්කට තිෙබන්න එපායැ, විකුණනවායි, ණය ෙවනවායි 
හැෙරන්න ෙවනත් විකල්පයක්. විකුණනවායි, ණය ෙවනවායි 
කියන එකට ෙමහා ෙමොකක් ෙහෝ සැලැස්මක්- 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් මුළු කථාෙව්ම සඳහන් 

කරන්ෙන් විකුණන එක ගැනයි. මා හිතන්ෙන් ඒෙකන් රෙට් 
ජනතාවට වැරදි අදහසක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් අහස් 
යාතා සුදුසුද, නුසුදුසුද, ෙකොෙහොමද ඒවා ෙවනස් කරන්ෙන්, ඒ 
වාෙග්ම යන රටවලින් ෙකොයි රටවලින්ද ලාභ ලැෙබන්ෙන්, අලාභ 
ලැෙබන්ෙන් කියන ඒවා සියල්ලම ෙහොයා බලා දැන් සැලැස්මක් 
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කියාත්මක කරෙගන යනවා, ගුවන් ෙසේවාව මඟින්. විකුණන 
කථාව ෙනොෙවයි, ෙම්ෙක් අලාභය අඩු කරන්න කියා මාර්ගයක් 
ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අෙප් කලාපීය රටවලින්  වැඩිෙයන් 
ලාභ ලබන්න පුළුවන් කියා ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒ විධියට 
අලුත් විධියට තමයි ෙම් සැලැසම් හදාෙගන යන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ කියන්ෙන්, විකුණන්ෙන් නැහැ කියන එකෙන්. එෙහමද? 

අපි එෙහනම් ඒ සාකච්ඡාව එතැනින් පටන් ගනිමු. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම සමාගමක ෙකොටස් තිෙබනවා, 

සියයට 100ක්. ඒ ෙකොටස් සියයට 100ම තියාෙගන ඉන්න පුළුවන්, 
ඒක සියයට 40 කරන්නත් පුළුවන්, 50 කරන්නත් පුළුවන්, 60 
කරන්නත් පුළුවන්. අහන්න ඕනෑ පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. සීමිත 
සම්පතක් රටට තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒ සම්පත අපි ගුවන් 
ෙසේවාවට දමනවා ද,   ෙසෞඛ්යයට දමනවා ද, ඒක අපි අධ්යාපනයට 
දමනවාද කියන එකයි. ඒකයි සාකච්ඡා විය යුත්ෙත්.  අලාභ ලබන 
ෙදයක්,  ස්වල්ප ෙදනකුට ෙමොනවා ෙහෝ පතිලාභයක් ලැෙබන 
ෙදයක් අපි තියාෙගන ඉන්නවාද, නැත්නම් රෙට් ජනතාවට වැඩි 
පතිලාභයක් ලැෙබන විධියට ඒකට  ආෙයෝජන  කරනවාද නැද්ද 
කියන එකයි, සාකච්ඡා විය යුත්ෙත්. ෙමම ගුවන් ෙසේවාව ගැන 
කථා කරනෙකොට මුළුමනින්ම ආර්ථිකය ගැන බලන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම තුළින් දැන් මට 

ෙත්ෙරන්ෙන්, ගුවන් ෙසේවාෙව් පාඩුව භාණ්ඩාගාරයට අරෙගන, 
ඉතිරි ටික සුද්ද කරලා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙදනවා කියන 
එකයි.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
එෙහම ෙදන්න ඕනෑ නැහැ.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමතැන තිෙබන වැදගත්ම පශ්නය ඒකයි. ෙවන ෙමොකුත් 

නැහැ. ෙමහි තිෙබන්ෙන් කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලුව නම්, 
ෙමහි ගැටලුව විධියට තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා කිව්ව අෙනක් කාරණා 
ටික නම්,  අපට ඒවා ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් ෙමහි 
පධානම පශ්නය වශෙයන් තිෙබන්ෙන්, ෙම් පාඩුව භාණ්ඩාගාරය 
භාරෙගන ගුවන් සමාගමට ලැෙබන්න ඕනෑ කාරක පාග්ධනය 
ලබා ගන්නත්, අෙනකුත් පාග්ධන වත්කම් ලබා ගන්නත් ෙමය 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට විවෘත කරනවාද? එෙහම නැතිනම් 
ෙවනත් ගුවන් සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙතෝරා ගත් ගුවන් 
සමාගමකට ෙමය භාර ෙදනවාද කියන පශ්නයයි.  
කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටලුව තමයි  දැන් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙම් පාඩුව භාණ්ඩාගාරය භාර ගත්ෙත් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. 

අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ පාඩුයි. ඒ අවුරුදු 10ම පාඩුව භාණ්ඩාගාරය 
භාරෙගන තිෙබනවා. අලුත් ෙදයක් ෙමහි නැහැ. අවුරුදු 10ම පාඩුව 
භාර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක හරි. ගුවන් සමාගම වහලා දාන්ෙන් නැත්නම් ෙහටත් 

ෙමය පවත්වාෙගන යන ෙකොට භාණ්ඩාගාරය ෙම් පාඩුවට වග 
කියන්න එපා යැ. මම අහන පශ්න ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වග කිව 
යුත්තන් ගැන ෙමොකක්වත් කථා ෙනොකර ඔබතුමන්ලා දැන් ෙම් 
පාඩුව භාණ්ඩාගාරයට භාර ගන්න කියන තැනට එනවා නම්, ඒ 
භාණ්ඩාගාරය කියලා මම කියන්ෙන් ජනතාවයි.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අපි ඔබතුමන්ලාෙග් විෙව්චනය පිළිගන්නවා. ෙහොරකම් කරපු 

අයට දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හරි. ඒ ෙමොකුත් ෙනොකර ෙන් ඔබතුමන්ලා ෙමය ෙකොටස් 

ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගෙනන්න හදන්ෙන්; එ ෙහමත් නැතිනම්, ෙම්ක 
ෙකොෙහේ හරි offer  එකකට ෙදන්න යන්ෙන්. ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම්  අර කතාන්දර ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා.  ඇත්ත.  
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට ගුවන් යානා 21යි තිෙබන්ෙන්. එක 
ගුවන් යානාවකට මගීන් 300 ගණනක් දාන්න බැහැ. හැබැයි, 
ෙසේවකයන් 333ක් ඉන්නවා. ෙම් ගුවන් සමාගෙම් කාර්ය 
මණ්ඩලය 6,982ක් වනවා. එය ෙබදුවාට පස්ෙසේ එක ගුවන් 
යානයකට average එක විධියට 333 ගණෙන් ෙසේවකයන් 
ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒෙකනුත් එම කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සාමාන්ය ෙසේවකයන් වැඩ කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
යමක් උපයලා ගුවන් සමාගමට එය එකතු කරලා ෙදනවා. හැබැයි, 
එක කණ්ඩායමක් ඉන්නවා, ඒ ෙගොල්ලන් තමයි ෙමහි රුපියල් 
මිලියන ගණන් පඩි ගන්ෙන්. දැන් ඒක තමයි පශ්නය. ෙමහි 
කළමනාකරණය ෙවනස් කරන්න කිසිම සැලැස්මක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැතිව, සමහරු  මාෙසට මිලියන 3ක් පඩි ගන්නවා. 
Chief Executive Officer රුපියල් මිලියන 4ක් පඩි ගන්නවා.  ඒ 
වාෙග් ෙමයින් ජීවත්වන එක කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒක තමයි 
ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ අය ෙනොෙවයි පාඩු ලබන්ෙන්.  

මම දන්නා තරමට, ඉදිරිෙය්දී සමහර ගුවන් ගමන් නතර 
කරන්නට ඔබතුමන්ලා තීරණය කරලා තිෙබනවා. ෙරෝමයට යන 
ගුවන් ගමන නතර කරන්න තීරණය කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඒවා ලාභ ලබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගුවන් යානාවක යන ෙකොට  
සීතලට ෙපොරවාගන්න කියලා ගුවන් මගීන්ට blanket එකක් 
ෙදනවා. ෙම් blankets ඔක්ෙකෝම ගුවන් මගියා බහිනෙකොට 
නැවත එකතු කරනවා. හැබැයි, blankets ගන්න ගුවන් 
සමාගෙමන් මාස් පතා රුපියල් ලක්ෂ 60ක් වියදම් කරනවා. ගුවන් 
යානෙය් යනෙකොට ගුවන් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් අපට 
කියනවා,"මන්තීතුමනි, ෙම් ගුවන් ෙසේවයට පාඩු කරවන්ෙන් අපි 
ෙනොෙවයි. අපි blankets ටික එකතු කරලා ෙදනවා;  headphones 
ටික එකතු  කරලා ෙදනවා" කියලා. හැබැයි, කටුනායක 
ඇවරියවත්ෙත් ඒ blankets විකුණන්න තිෙබනවා. Blankets 
ගන්න මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 60ක් වියදම් කරනවා. ඒ blankets 
ෙකොෙහේද යන්ෙන්? ගුවන් යානාෙවන් හැෙලනවාද? Airport 
එෙකන් ගුවන් යානාව ඉහළට ඔසවන විට blankets 
ඇවරියවත්තට හැෙලනවාද? ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙපොඩි තැන 
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ඉඳලා - මම කියන්ෙන් ඒවා පුංචි ෙද්වල්. පුංචිම පුංචි ෙද්වල්. ෙකස් 
ෙකඳි වාෙග් පුංචි  ෙද්වල්. - ඉහළට යනකන් ෙගොඩාක් ෙද්වල් සිද්ධ 
වනවා. ඒවා සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්වල්. ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න, එන 
එන ඇමතිවරු පුරවපු ෙසේවකයන් ෙමහි ඉන්නවා. ගුවන් 
යානාවකට ෙසේවකයන් 333ක් ඉන්නවා.  ෙම්ක බරපතළ 
තත්ත්වයක්.  

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. දැන් 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි තිෙබන්ෙන් 
කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්නය නම්, මම  අහන පධාන සාධාරණ 
පශ්නය ෙම්කයි. ෙමම ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව රජය භාරගන්නවා 
නම් -ඔබතුමා කියන විධියට දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ඒ පාඩුව 
රජය දරනවා නම්- ඔබතුමා වාෙග් දක්ෂ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරෙයකුත් ෙම්කට වග කියමින් ඉන්ෙදද්දි ෙමය රජෙය් 
අයිතිය යටෙත්ම පවත්වා ෙගන යමින්; ෙමෙහයවමින්; 
කළමනාකරණය කරමින් ෙම්ක රජයට හදන්න බැරි ඇයි? ඒක 
තමයි තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
 
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 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 ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

[අ.භා. 2.59] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 

ගරු මන්තීතුෙමකු විසින් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පිළිබඳව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ෙහොරාට කලින් 
මුට්ටිය දමා බලන්නයි. ෙපරහැර එන්න කලින් කසකරුවන් 
ඇවිල්ලා අපට පණිවුඩයක් ෙදනවා, ෙපරහැර එනවාය කියලා. ෙම් 
විවාදෙය් හරය, පධාන අරමුණ තමයි, දන්නා සියලුම උපාය 
උපකම ෙයොදලා පසු ගිය රජයට පහර ගැසීම හා ලංකාෙව් 
අනිවාර්යෙයන් කළ යුතු ෙපෞද්ගලිකකරණ කියාවලියට පවිෂ්ට 
වීම සඳහා අවශ්ය වටපිටාව නිර්මාණය කර ගැනීම.  

ෙමොකද, පසු ගිය කාලය තුළදී රජය රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි 
සංඛ්යාත මුදලක් වියදම් කරලා විශාල පරිමාණෙය් දැන්වීම් 
දමනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙය් ණය ෙගවා ගන්න බැරි නිසා 
තමයි VAT එක ඉහළ නංවන්ෙන්, ඒ නිසා තමයි ජාතිය 
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද වැඩි වන්ෙන් කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ ගත්ත 
ණය බිම් ෙබෝම්බය ජනතාව අෙත් පත්තු ෙවන්න ඉඩ ෙනොදී හරින 
එක තමයි රජෙය් වගකීම. ඒෙකන් එක ණයක් තමයි එයාර් ලංකා 
ණය කියා ෙපන්වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ණය බිල්ලා පිළිබඳව මා 
කියන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් කිසිම ආණ්ඩුවක් ණය ෙනොෙගන ආණ්ඩු 
කරලා නැහැ. හැම ආණ්ඩුවකටම ණය ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් 
රජය පවත්වා ෙගන යෑමට අවශ්ය කරන එදිෙනදා වියදම් හතර 
දරන්න පමාණවත් ආදායමක් ලංකාණ්ඩුෙව් නැහැ. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට වැටුප් හා ෙව්තන ෙගවීම, එදිෙනදා පවත්වා ෙගන 
යන්න අවශ්ය භාණ්ඩ හා ෙසේවා ලබා ගැනීම, රාජ්ය ණය සඳහා 
ෙපොලී ෙගවීම හා සංකාම ෙහෝ සහනාධාර ලබා දීම යනාදිය සඳහා 
වියදම් දැරුවාම රාජ්ය අය වැෙය් ජංගම ගිණුෙම් හිඟයක් ඇති 
වනවා. එතෙකොට එදිෙනදා පවත්වා ෙගන යන්න අවශ්ය කරන 
පුනරාවර්තන වියදමවත් දරන්න ආදායමක් නැත්නම් හැම 
ආණ්ඩුවක්ම ණය ගන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය යටෙත් 
ෙව්වා, ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු රජය යටෙත් ෙව්වා ඒක 
ඕනෑම රජයක් යටෙත් සිද්ධ වනවා. ආණ්ඩු බලයක් ලැෙබන්ෙන් 
නැති ෙකනකුට කියන්න පුළුවන්, "ණය නැතුව ආණ්ඩු කරන හැටි 
අපි කරලා ෙපන්වන්නම්" කියලා. නමුත් එෙහම කරලා 
ෙපන්වන්න බැහැ.  ෙමොකද, පුනරාවර්තන වියදම පියවා ගන්න 
තරම්වත් ආදායමක් මහ ජනයාෙගන් ලබා ගන්න බැහැ. රාජ්ය අය 
වැෙය් ජංගම ගිණුෙම් ඇති වන හිඟය පියවා ගැනීම සඳහාත්, රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් පාග්ධන වියදම් දැරීම සඳහාත්, ලබා ගත් 
ණය ආපසු ෙගවීම සඳහාත් ණය ගන්නවා.  

1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකය හඳුන්වා දීෙමන් පස්ෙසේ ඒ ලබා ගත් ණය පමාණය වැඩි 
වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
යටෙත්, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා යටෙත්, ඩිංගිරි බණ්ඩා 
විෙජ්තුංග මැතිතුමා යටෙත් 1977 සිට 1994 දක්වා ලංකාෙව් රාජ්ය 
ණය වැඩි වීෙම් අනුපාතය සියයට 2,098යි. ඒ කියන්ෙන් 
වර්ෂයකට සාමාන්යෙයන් සියයට 116කින් ණය පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. කීෙය් සිට කීය දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද?  
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් පාලනය කාලය තුළදී රෙට් 
ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය බර 24,986 සිට 5,46,292 දක්වා සියයට 
2,098කින් වැඩි වුණා. ඊට පස්ෙසේ 1995 සිට 2014 දක්වා 
පාලකයන් තුන්ෙදෙනක් රට පාලනය කළා. වැඩක් ෙනොකර 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය රට පාලනය කළා. 
ඊට පස්ෙසේ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙකටි කාලයක් රට 
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පාලනය කළා. ඊටත් පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රට 
පාලනය කළා. ෙම් මුළු කාලය තුළදීම රාජ්ය ණය පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 1,070කින්. යූඑන්පිය සියයට 
2,098කින් ණය බර වැඩි කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් තුන් 
ෙගොල්ලන්ෙග්ම කාලය තුළදී ණය බර වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සියයට 1,070කින්. ඒ කියන්ෙන් වර්ෂයකට සියයට 53.5කින් ණය 
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2005 සිට 2014 දක්වා වූ මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගය ෙවන් කරලා ගත්තාම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
2005 දී පාලනය භාර ගන්න ෙකොට ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය 
22,53,715යි. පාලනය භාර ෙදන ෙකොට ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය 
73,90,899යි. ෙම් මුළු කාලය තුළදීම රාජ්ය ණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් සියයට 228කින්. 

සාමාන්යෙයන් වර්ෂයකට වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 
23කින්. 1977 සිට ෙම් දක්වා ලංකාෙව් රාජ්ය ණය වඩාම 
කාර්යක්ෂම ෙලස කළමනාකරණය කරලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය්දීය කියන එක අපි ෙබොෙහොම අවංකව සංඛ්යා 
දත්ත සහිතව කියනවා. ඒක  නැහැ කියනවා නම් කාට හරි පුළුවන් 
ඒක වැරදියි කියලා ඔප්පු කරන්න. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
අපට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේලාට කථා කරන්න 

තිෙබන ෙවලාෙව්දී ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස මට 
කථා කරන්න තිෙබන අයිතියට- [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉඳලා 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී ඒක නිවැරදි කරන්න. මට ඒක අදාළ 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කාෙග්වත් කථාවලට 
බාධා කර නැහැ. ෙමතැනට ඇවිල්ලා විවිධ විකාර ෙද්වල් කියන 
ෙකොට, ෙම් රෙට් තිෙබන ඇත්ත කියන්න මහජන වරමක් තිෙබන 
නිෙයෝජිතෙයකුට අයිතිය දීෙම් යුතුකම හා වගකීම ඔබතුමාට 
තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් මම කියනවා, ෙම් කියන කරුණු 
වැරදියි කියලා පුළුවන්නම් ඔප්පු කරන්න කියලා.  

1977 ඉඳන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලය තුළදී ලංකාෙව් 
ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය සියයට 2,098කින් වැඩි වුණ අතර, මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය්දී ඒ ණය වැඩි වීම සිද්ධ වුෙණ් සියයට 228කින්; 
වාර්ෂික සාමාන්ය සියයට 23කින් පමණයි. ඒ ෙගෞරවය ලැෙබන්න 
ඕනෑ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පමණක් ෙනොෙවයි.  

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් තිෙබනවා රාජ්ය ණය කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒ රාජ්ය ණය කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෂයානුබද්ධ අවෙබෝධයක් නැති, පාසලකට 
ෙනොගිය අය ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්. විශ්වවිද්යාල හා ෙවනත් රටවලට 
ගිහින් රාජ්ය ණය කළමනාකරණය පිළිබඳ විෙශේෂඥ දැනීමක් 
ලබපු විද්වතුන් පිරිසක් තමයි රටක රාජ්ය ණය කළමනාකරණය 
කරන්ෙන්. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ඒක පිළිගනීවි. අද 
කියනවා, "ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන ණය උගුලකට අපි අහු ෙවලා" 
කියලා. ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? 

රාජ්ය ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් 
ෙලස දක්වන එක තමයි මුළු ෙලෝකෙය්ම ණය බර පිළිබඳ 
දර්ශකය. දැන් බලන්න රාජ්ය ණය අනුපාතය. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම 2001දී රාජ්ය ණය 
103.2යි. 2002දී 105.3යි. 2003දී 105.8යි. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව පැවැති කාලය. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය තිෙබන්ෙන් 
100ක් නම්, 105ක් තිෙබනවා ෙනොපියවූ රාජ්ය ණය. ෙම් බැංකු 
වාර්තාව අරෙගන ඒ විස්තර බලන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා 2005දී රජය භාර ගන්න ෙකොට රාජ්ය ණය 
පතිශතය 102.3යි. 2014දී 70.7යි. අපි සියයට 70.7ට අඩු කරලා 
දීපු රාජ්ය ණය බර අද සියයට 76ට වැඩි කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගන්වන ලද මහ බැංකු වාර්තාව බලන්න. ෙම් 
මහ බැංකු වාර්තාව අනුව රාජ්ය ණය බර සියයට 76ට වැඩි කිරීෙම් 
කාර්ය භාරය තමයි එක අවුරුද්දක් තුළදී ෙම් රජය කරලා තිෙබන 
ෙද්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස  70.7ට අපි අඩු 
කළ රාජ්ය ණය බර අද සියයට 76 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා 
නම්, ෙම් ණය ගැනීම කරලා රට ණය උගුෙල් අහු කරලා 
තිෙබන්ෙන් අපිද, -මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවද- ෙම් ආණ්ඩුවද 
කියන එක ෙත්රුම් ගන්න අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන මහ බැංකු 
වාර්තාව කියවා ගන්න. 

ඊළඟට කියනවා, ආදායම ඉක්මවා ණය ගැනීම නිසා ආණ්ඩුව 
ලබන ආදායම ණය වාරික හා ෙපොලී ෙගවන්න මදි වුණා ලු.  ෙම් 
ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට ෙනෙවයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
2002දී රජෙය් ආදායම 100ක් නම් ණය ෙගවන්න තිබුෙණ් 108ක්. 
2003දී රජෙය් ආදායම 100ක් නම් ණය ෙගවන්න තිබුණා -ණය 
ෙසේවාකරණය - debt service - 125ක්. 2007දී, 2009දී, 2012දී, 
2013දී හා 2014දී යන ෙම් හැම අවුරුද්දකදීම රෙට් ආදායම 
පමාණවත් වුෙණ් නැහැ ණය වාරිකයි, ෙපොලියයි ෙගවන්න. ෙම්ක 
එක ආණ්ඩුවක් යටෙත් සිද්ධ වුණු පාතිහාර්යයක්, කතන්දරයක් 
ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී රජෙය් ආදායම ණය වාරිකයි 
ෙපොලියයි ෙගවන්න මදි ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා 
තිෙබන මහා පාතිහාර්යය තමයි රුපියෙල් අගය අවපමාණ කිරීම. 
2012දී ෙඩොලර් එකකට අපි ෙගව්ෙව් රුපියල් 127යි. 2013දී 
ෙගව්ෙව් රුපියල් 129යි. 2014දී ෙගව්ෙව් රුපියල් 131යි. අද 
රුපියල් 147.50ක් ෙගවනවා. රුපියල අවපමාණ වීම තුළින් 
විතරක් රාජ්ය ණය ෙතොගෙය් බර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා බිලියන 
258කින්. 

ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව අරෙගන බලන්න. රුපියල බාල්දු 
කිරීම තුළින් පමණක් රාජ්ය ණය ෙතොගෙය් බර බිලියන 258කින් 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අද ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙමොන 
අලාභයක් ගැනද? SriLankan Airlines එෙක් ෙසොච්චම් අලාභයක් 
ගැන අද කථා කරනවා. තමන්ෙග් අකාර්යක්ෂම, වැරැදි මූල්ය 
කළමනාකරණ පතිපත්තිය නිසා රුපියල,  බාල්දුෙවලා. රුපියල 
අවපමාණ වීම නිසා ණය ෙගොෙඩ් වටිනාකම වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. මුදල අවපමාණ ෙවන්න ෙවන්න ෙම්  ෙගොඩ ෙකොච්චර 
වැඩි ෙවනවාද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙම් ගුවන් සමාගෙම් අලාභය ගැන 
කථා කරනවා. වැරැදි කරපු අයට දඬුවම්  ෙදන්න ඕනෑය කියනවා. 
ඒ අයට දඬුවම් ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා අපත් කියනවා. 
වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම්, දූෂණයක් කරලා තිෙබනවා නම්, 
වංචාවක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයන්න. ෙසොයලා, ඒ 
අයට දඬුවම්  ෙදන්න; නීතිය කියාත්මක කරන්න. ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් මිනිසුන්ට අඩන්ෙත්ට්ටම්, තර්ජනය කරනවා ෙවනුවට, 
සාධාරණ යුක්ති ධර්මෙය් මූල ධර්මවලට අනුව නඩුවක් පවරලා 

69 70 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නඩු අහන්න. එෙහම නඩු අහනෙකොට ඉස්ෙසල්ලාම මතක තියා 
ගන්න, ලංකා ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු විශාලතම මූල්ය වංචාව තමයි 
මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර පිළිබඳ වංචාව බව.  

කැබිනට් පකාශක රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව රටට කිව්වා, "දින සියෙය් අෙප් ආණ්ඩු වට සිදු වුණු 
ෙලොකුම වැරැද්ද තමයි  මහ බැංකුෙව් ෙවච්ච වංචාව" කියලා. 
එක්සත් ජනතා නිදහස්  සන්ධානෙය් ෙල්කම්, කැබිනට් ඇමති 
මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ෙම් වංචාව ගැන ෙහොයන්න කියලා 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ලිපිෙගොනු  අරෙගන ගිහිල්ලා බාර දුන්නා. අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කිව්වා, මහ බැංකු අධිපතිතුමා 
ඉවත් ෙවන්න ඕනෑය කියලා. ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරපු "ෙකෝප්" වාර්තාව පිට ෙවන්න කලින්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසිෙරව්වාට පස්ෙසේ අගාමාත්යතුමා රටට දීපු පතිඥාව ෙමොකක්ද? 
"කාෙග් ආණ්ඩුවක් ආවත්, ෙමොන ආණ්ඩුවක් ආවත් ඉස්ෙසල්ලාම 
මහ බැංකුෙව් සිදු වුණු වංචාව පිළිබඳව ෙහොයන්න විෙශේෂ කාරක 
සභාවක් පත් කරනවා" කිව්වා. පත් කළාද? නැහැ. ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන් ගණන් හදලා තිෙබන විධියට ඒ පාඩුෙව් පමාණය 
කීයද? මහ බැංකුෙව් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාෙව් පාඩුව 
බිලියන 145ක්.  නමුත් නිරුපදිතයි. ඒ ගැන කිසිම පරීක්ෂණයක් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්  ක ෙළේ අවුරුදු 
30කට. ඒ කියන්ෙන් 2045දී   ෙගෙවන විධියට. 2045 වනෙකොට 
අපි හුඟ ෙදෙනකු ජීවතුන් අතර නැති ෙව්වි. 2045 වනෙකොට 
ඉරාන් විකමරත්න  නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විතරක් ඉඳීවි. එතුමා 
අදහන ආගෙම් අනුහසින් ෙහෝ එතුමාට 2045 වනතුරු ඉන්න 
ලැෙබන්න කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසෙය් 29වැනි දා  බිලියන 10ක් 
ගන්නවා කියලා, බිලියන 29ක - ෙකෝටි 2,900ක - භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කරයක් නිකුත් කළා. ඒ, අවුරුදු 14යි, මාස 1කට. ඒ 
බැඳුම්කරය නිකුත් කරන ෙවලාෙව් ෙපොලිය සියයට 12 මට්ටෙම් 
තිබුණා.  ෙම් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරය ගන්නෙකොට, එක දවසකදී 
ෙපොලිය සියයට 14.23ට වැඩි වුණා. පුළුවන් නම් එෙහම වුෙණ් 
නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා කියන්න.  ෙකෝටි - පෙකෝටි ගණනින් 
මහ බැංකුෙව් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හරහා සිදු වන  ෙම් වංචාව 
කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ.  

ලංකාෙව් ආණ්ඩුව දැන් සියයට 14.23 ෙපොලියට ණය 
ගන්නවා. අෙප් රට සියයට 6 ෙපොලියට ණය ගනිමින් හිටපු රටක්.  
ඒ ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන්ත් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ 
ගැන කියන්ෙන්ත් නැහැ. ශාස්තීය විධියට ඉංගීසිෙයන්  ෙබොෙහොම 
ජයට ෙහොරකම කරනවා. ඒ විධියට ෙම් අවුරුද්ෙද් මාර්තු 29වැනි 
දා ෙකෝටි 2,900ක් ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
අහගන්න, අහගන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරය ෙමොකක්ද කියලා ෙත්ෙරනවා නම් 

ෙමොනවා කරන්න බැරිද? මම කියන ෙද් අහෙගන ඉන්න.  ෙම් 
වාෙග් අය ඉන්න නිසා තමයි ෙහොඳටම ෙම් වංචාව මහ බැංකුව 
ඇතුෙළේ ෙකෙරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් මහත්තුරු තමයි ෙම් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගැන කථා කරන්න ඉන්ෙන්. මහ බැංකුෙව් 

ෙම් වංචාව දිගටම සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා මුදල් ෙව ෙළඳ ෙපොළ කඩා 
වැටිලා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා. ෙම් රජෙය් 
සුරැකුම්පත්වල ආෙයෝජනය කරපු ආෙයෝජකෙයෝ ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන ෙදකකට වඩා වැඩි පමාණයක සල්ලි ආපසු 
අරෙගන ගියා. විවිධ ආෙයෝජකෙයෝ ඒ විධියට දමපු සල්ලි ආපසු 
අරෙගන යනෙකොට ෙම් සංචිතය තවත් පහළට වැෙටනවා. සියයට 
8.2ට තිබුණු ජාත්යන්තර සංචිතය අද වනෙකොට සියයට 5ට වඩා 
අ ඩුෙවලා.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙතන් ශී ලංකා මහ බැංකුව ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. විනිමය අනුපාතය තීරණය ෙවන ආකාරය ගැන,  දවස 
ගණෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන ෙඩොලර්  පමාණය ගැන 
ෙතොරතුරු ඉවත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රුපියල ෙබ්රා ගැනීම සඳහා 
2015 වර්ෂෙය්දී පමණක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.1ක් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට දමා තිෙබන බව  මම වගකීෙමන් කියනවා.  
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 3.1ක් market එකට දැම්මා. ෙම් 
වනෙකොට තවත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් දමා 
තිෙබනවා. දැනට රුපියල ෙබ්රා ගැනීම සඳහා පමණක් 
සංචිතෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක් දමා තිෙබනවා. 
ෙබල්ලට හිරෙවලා, හිරකරලා  ඉන්න අතර ආදායම් මාර්ග 
ඔක්ෙකෝම නැති ෙවනවා. 

විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණන විමසුෙම්  
තිෙබනවා,  "සහනදායි බලපත යටෙත් ෙටොෙයෝටා  ලෑන්ඩ් 
කෲසර් පාෙඩෝ TRJ 150W  මාදිලිෙය් වාහන ආනයනය කිරීෙම් 
ඌන තක්ෙසේරුව මඟින් රුපියල් මිලියන 2,000කට ආසන්න 
අතිවිශාල ෙර්ගු බදු පමාණයක අකමිකතා සිදුවීම" කියලා.  මම  
ෙමම  වාහන ගැන කියන්නම්.  ෙර්ගු සටහන්කරය 24370; දිනය: 
මැයි මාසෙය් 15 ෙවනිදා; TRJ  චැසි අංක 1500057578; රජයට 
නැති වුණු ආදායම රුපියල් 16,642,420යි.  තව එකක් තිෙබනවා, 
ෙර්ගු සටහන්කර අංකය: 28308; දිනය ජනවාරි 15;  TRJ   චැසි 
අංක 15000588742; තීරුබදු අඩුකර දීම නිසා සිදු වූ පාඩුව 
රුපියල් 16,445,918යි.  ජුලි 15 ;  TRJ   චැසි අංක 1500059056; 
අලාභය රුපියල් 16,433,091යි.  ජුලි 15;  චැසි අංක 
1500058869; අලාභය රුපියල් 16,185,650යි.  TGK මාදිලිෙය් 
චැසි අංක 1500058742;  පාඩුව රුපියල් 16,456,918යි.  ෙම් 
ඔක්ෙකෝම පාෙඩෝ නිදහස් කරලා ෙකෝටි ගණනින්, මිලියන 
ගණනින් පාඩු සිදු ෙවලා තිෙබනවා.   මම අදත් ෙම් ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් ඇහුවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම  චැසි අංක 
සමඟ ෙතොරතුරු ටික මම ඉදිරිෙය්දී ගන්නවා.  

 2015 ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙව්  පිටු අංක 204හි  
මූල්ය ෙනොවන පධාන රාජ්ය ආයතනවල ෙනොපිය වූ ණය යටෙත් 
තිෙබනවා, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් ෙනොපියවූ ණය රුපියල් 
බිලියන 9.2ක් වශෙයන් සඳහන් වනවා. 2014 වන විට එය 
රුපියල් බිලියන 9ක් දක්වා  අඩුවී තිෙබනවා. 2015දී එය රුපියල්  
බිලියන 33ක් දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා. එතෙකොට රුපියල් බිලියන 
33ක් දක්වා ෙම් ණය පමාණය වැඩිකරෙගන  තිෙබන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවද? එයාර් ලංකා සමාගම ෙපෞද්ගලිකකරණය 
කරන අවස්ථාෙව්දී, ෙලෝක බැංකුෙව් සභාපති James                        
D. Wolfensohn මහතාට 1998 මැයි මාසෙය් 18 වැනිදා රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා කියා තිෙබනවා "එයාර් ලංකා දූෂිත 
ගනුෙදනුව පිළිබඳව  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
 ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරනවා" කියලා. ෙලෝක බැංකුෙව් 
සභාපතිවරයාට එතුමා කියා තිෙබනවා "ෙමෙහේ ජාතික ගුවන් 
ෙසේවය රට සතුවම තියා ගන්න ඕනෑ, ඩුබායි එමිෙර්ට්ස් 
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ආයතනයට එය විකිණීම සම්පූර්ණ දූෂිත ගනුෙදනුවක්" කියලා.  
චන්දිකාෙග් දූෂිත ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් එෙහම කියලා, 
එතුමා ගිහින් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන  ෙකොමිෂන් 
සභාවට පැමිණිලි කළා. ෙලෝක බැංකුෙව් සභාපතිට ලිව්වා. එෙහම 
කරලා, 1998.05.19 ෙවනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් 
කළා.  එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  අලුත් මන්තීතුමන්ලා අහගන්න, 
නායකතුමාෙග් ෙම් පකාශය.    

1998 මැයි 19 වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 466වන තීරුෙව්  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

''ගරු කථානායකතුමනි, උඩරට ගිවිසුෙමන් පස්ෙසේ ෙම් වෙග් පාවාදීමක් 
සිදුෙවලා නැහැ. අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, අෙප් නාවුක 
ෙතොටුෙපොළවල්, අෙප් ගුවන් යානා ෙම් සියල්ලම අද විකුණලා; 
ඩුබායිවලට දීලා. ෙලෝකෙය් තිෙබන පධානතම ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් වන 
අෙප් ෙකොළඹ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ දැන් ඩුබායිවලට යටකර තිෙබනවා. ෙම් 
කළ අපරාධයට, ෙම් කළ විනාශයට අද ෙම් රෙට් ජනතාව ශාප කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. නායකතුමාෙග් පකාශයක් ෙම් ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන්.  එතුමා තවදුරටත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් යටෙත් මම 
කියා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන අයුරිනුයි. ඉදිරියට 
එන ඕනෑම අභිෙයෝගයකට මුහුණ දී ෙම් රෙට් අයිතිවාසිකම් ආපසු ලබා 
ගැනීමට කියා කරන බව පවසමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් 
කරනවා.''  

 ෙම් කළ අපරාධයට, ෙම් කළ විනාශයට, ෙම් කරන්නට යන 
විනාශයට අනාගතෙය්දී  ජනතාව ශාප කරාවි  කියන එක තමයි 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.  ෙම් ෙපෞද්ගලිකකරණ වැඩ පිළිෙවෙළේ 
න්යාය පතය කියාත්මක කිරීම නතර කරලා,  ෙමය අපි  යටෙත් 
තබාෙගන  දක්ෂ, කාර්යක්ෂම කළමනාකරුවන්ට භාර දීලා  
ස්වාධීනව කළමනාකරණෙය් අවශ්ය ෙවනස්කම් කරන්න  කියන  
ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා. 

 

[අ.භා. 3.20] 
 

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, ඉතාමත්ම වැදගත් 

මාතෘකාවක් සම්බන්ධෙයනුයි අද අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්ෙන්. 

ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් සිදු වුණු විෂම ආෙයෝජනයකට 
ඉතාමත්ම වැදගත් උදාහරණයක් තමයි  ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම.   

2008 ඉඳලා 2015 දක්වා ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සමුච්චිත 
පාඩුව -accumulated loss එක- ෙඩොලර් මිලියන 939යි. 
ෙඩොලරයක් රුපියල් 145යි කියලා අපි  ගත්ෙතොත්,  එම පාඩුව 
පියල් බිලියන 136ක් ෙවනවා. ෙම් ෙඩොලර් මිලියන 939න් ෙපොලී 
සහිත ණය තිෙබනවා, ෙඩොලර් මිලියන 485ක්. 
සැපයුම්කරුවන්ෙග් ණය තිෙබනවා,  ෙඩොලර් මිලියන 342ක්. 
ෙවනත් ණය තිෙබනවා, ෙඩොලර් මිලියන 112ක්. ඍජු ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 136යි. ෙමහි වත්කම රුපියල් බිලියන 
52ක් හැටියටයි සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඍජු පාඩුව 
ගැන සලකා බැලුවාම, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය අද  
බංෙකොෙලොත්භාවෙය් තිෙබන බව ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  

ෙම් ඍජු පාඩුව  උකහා ගන්න යන්ෙන් කවුද? ඒ ඍජු පාඩුව 
කවුරු කළමනාකරණය කළත්, අවසානෙය් රජයට භාර ගන්න 
ෙවනවා; අවසානෙය් ජනතාවට භාර ගන්න ෙවනවා.  

අපි දන්නවා,   අද තිෙබන   VAT බදු පදනම මත   සියයට 
1කින් VAT බද්ද වැඩි කෙළොත්  භාණ්ඩාගාරයට ලැෙබන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 35ක් බව. ඒ අනුව ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය්  
එම පාඩුව උකහා ගැනීමට පමණක් VAT බද්ද සියයට 4කින් වැඩි 
කරන්න සිදු ෙවනවා. ඒ තුළින් පමණයි ෙම් කියාවලිය පාලනය 
කරගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ 
නැහැ. කළමනාකරණෙය් විෂම ආෙයෝජනයක පතිඵලයක් 
හැටියට බිඳ වැටුණු ෙම් ආයතනය නිසා, අවසාන වශෙයන් දුක් 
විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ජනතාවටය කියන එක අප 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, 2004 වර්ෂෙය් 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 18.5යි. 2016 මාර්තු මාසෙය් පමණක් 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 1.7යි. ඒ කියන්ෙන්, කළමනාකාරිත්වය 
ෙකොපමණ බිඳ වැටිලාද කිව්ෙවොත්, දැන් ෙම් ආයතනය  ෙගොඩ 
ගන්න බැරි තත්ත්වයට බංෙකොෙලොත් ෙවමින් පවතින බව 
පැහැදිලියි. ඒක අනුකමෙයන් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් 
පශන්යක් ෙනොවී, රෙට් මූල්ය අර්බුදයක් බවටත්; රෙට් ආර්ථික 
අර්බුදයක් බවටත්; රෙට් ආර්ථිකය බිඳ දමන පිළිකාවක් බවටත් 
පරිවර්තනය ෙවමින් තිෙබන බව ඉතාම පැහැදිලියි. 

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය විසින් මිලදී ගත් ගුවන් යානා, ඒ 
වාෙග්ම මිලදී ගන්න යන ගුවන් යානා සහ ෙම් ණය බරත් එක්ක 
සියල්ල එකට එකතු කරලා බැලුවාම  අෙප් සමස්ත වගකීම 
රුපියල් බිලියන 450ක් ඉක්මවා යනවා. ෙවනත් වචනවලින් 
කියනවා නම්, ඥාති සංගහය සහ වැරැදි කළමනාකාරිත්වය නිසා  
ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවය විසින් ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසියකුම 
රුපියල් 23,000ක වගකීමකට - ණය බරකට - යටත් කර 
තිෙබනවා. ඒක ෙවන කිසිම සුන්දර වචනයකින්; සුන්දර 
තර්කවලින් වහන්න බැරි ඇත්තක්. අෙප් පුංචි දරුවාෙග් ඉඳලා ෙම් 
රෙට් සෑම පුරවැසියකුම රුපියල් 23,000ක පාපයකට ෙම් ඥාති 
සංගහය විසින් පත් කර තිෙබනවා.  අද අෙප් රෙට් පවතින මූල්ය 
අර්බුදය දිහා බැලුවාම, ශීලන්කන් ගුවන්  ෙසේවය විෂම 
ආෙයෝජනයකට තිෙබන ෙහොඳම උදාහරණයක් බවට මා නැවත 
අවධාරණය කරනවා. 

ෙම් විෂම ආෙයෝජනයට තවත් ෙහොඳ උදාහරණ ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් විෂම ආෙයෝජනෙය් පතිඵලයක් හැටියට 
තමයි, රෙට් ණය බර වැඩි ෙවලා, රෙට් මූල්යමය ගැටලුවක් 
මතුෙවමින් පවතින්ෙන්. එම ආෙයෝජනවලින්  එකක් තමයි 
මත්තල ගුවන්ෙතොටුෙපොළ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ඉදිකිරීම් 
මිල තිබුෙණ් ෙඩොලර් මිලියන 209ටයි. හැබැයි, අතරමඟදී ඒ මුදල 
ෙඩොලර් මිලියන 247 දක්වා වැඩි වුණා. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ 2013 වර්ෂෙය් පාඩුව රුපියල් මිලියන 2,336යි. 
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2014 වර්ෂෙය් පාඩුව රුපියල් මිලියන 2,881යි. 2015 වර්ෂෙය් 
පාඩුව රුපියල් මිලියන 2,875යි. ණය වාරිකය ෙගවන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලායි.  එතෙකොට 2015 
වර්ෂෙය් සමස්ත පාඩුව රුපියල් මිලියන 4,675යි. ෙමය විෂම 
ආෙයෝජනයට තිෙබන ෙහොඳම උදාහරණයක්.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඊට අදාළ ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.  

විෂම ආෙයෝජනයකට තිෙබන තවත් ෙහොඳම උදාහරණයක් 
තමයි හම්බන්ෙතොට වරාය. ෙකොළඹට එන නැව් ටික හරවලා 
හම්බන්ෙතොට වරායට ගිහිල්ලාත් 2014 වර්ෂෙය් පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 3,819යි. 2015 වර්ෂෙය් පාඩුව රුපියල් මිලියන 4,949යි. 
ඒක විනිමය හානිය එක්ක ගත්තාම සමස්ත පාඩුව රුපියල් මිලියන 
18,782යි. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘති විෂම ආෙයෝජනවලට ඉතාම ෙහොඳ 
උදාහරණ හැටියට දක්වන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අදාළ එම ෙල්ඛනයත් මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත්  කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.  

පුත්තලම ගල්අඟුරු බලාගාරය උපරිම ධාරිතාෙවන් දුවන්න 
බැරි වීම නිසා, ඒෙක් ඇතිෙවලා තිෙබන තාක්ෂණික ගැටලුව නිසා 
අද විශාල  ශක්තියක් රටට අහිමි ෙවලා යනවා; සෑම කිෙලෝෙවොට් 
ඒකකයකටම අතිෙර්ක වියදමක් යනවා.  උදාහරණයක් හැටියට 
කිව්ෙවොත්, 2015 වර්ෂෙය් ගිගාෙවොට් පැය 6,600ක් ෙදන්න 
පුළුවන්කම තිබුණාට, ලබාදීලා තිෙබන්ෙන් ගිගාෙවොට් පැය 
4,457යි. එම නිසා 2011 සිට 2015 දක්වා වූ කාලය තුළ අතිෙර්ක 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 75,202ක් පුත්තලම බලාගාරෙයන් 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට විෂම ආෙයෝජනෙය් 
පතිඵලයක් හැටියට, ආදායම් ලබාගන්න පුළුවන් තැන්වල 
ආෙයෝජනය ෙනොකිරීෙම් පතිඵලයක් හැටියට, ආදායම් 
ලැෙබන්ෙන් නැති, ව්යාපාරික සැලසුමක් නැතිව සිදු කළ 
ආෙයෝජනෙය් පතිඵලයක් හැටියට ඉතාම බරපතළ 
ණයගැතිභාවයකට ඒ ආයතන පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු රටම 
ඇදෙගන යන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඊට අදාළ ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.  

නිතරම කථා කරන තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මම  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ෙම් විෂම ආෙයෝජනෙයන් තමයි, 
විෂම ණය චකය ඇති ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 2010දී ණය 
ෙගවීම ආණ්ඩුෙව් ආදායෙමන් සියයට 98.4යි.  2015දී ණය ෙගවීම 
ආණ්ඩුෙව් ආදායෙමන් සියයට 95.4යි.  2010 සිට 2015 දක්වා 
කාලය තුළ ආසන්න වශෙයන් ආණ්ඩුෙව් ආදායෙමන් සියයට 
97ක් ගිහින් තිෙබන්ෙන් ණය සහ ෙපොලිය ෙගවන්නයි. ෙම් විෂම 
ණය චකෙය් ඊළඟ කියාවලිය ෙමොකක්ද? ෙම් ණය ෙගවීම සඳහා 
නැවත ණය ගැනීමයි; ණය පියවීම සඳහා නැවත ණය ගැනීමයි. 
2010 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 904ක් අලුතින් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ණය පියවන්න රුපියල් බිලියන 811ක් ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 1,239ක් අලුතින් ණය 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ණය පියවන්න රුපියල් බිලියන 1,083ක් 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අලුතින් ගන්නා සෑම රුපියල් 
සියයකින්ම රුපියල් 85ක් යන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් ෙම් අවුරුදු 
5ක කාලය තුළ අරෙගන තිෙබන පරණ ණය පියවන්නයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අදාළ  ෙල්ඛන ෙදකත්  මා 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම්ෙකන් අපිට ෙපෙනනවා, ෙමොන විධිෙය් විෂම ණය 
චකයකට අද රට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. පළමුවැනි 
එක කළමනාකාරිත්වෙය් තිෙබන වරදවල් නිසා. ෙදවැනි එක 
ආදායම උපදවන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් නැතිව සිදු කරෙගන 
ගිය සංවර්ධනෙය් පතිඵලයක් හැටියට. ෙම් ණය ගැන ෙනොෙයක් 
අර්ථ දැක්වීම් ෙමතැන කථා කරනවා. ණය පිළිබඳව ජාත්යන්තර 
පමිතිය තිෙබන්ෙන් UNESCAP ආයතනයටයි. මුලින්ම ෙම් 
ආර්ථික විෙශේෂඥයන් හැෙමෝටම ගිහිල්ලා ඒක බලාගන්න 
පුළුවන්. විවිධ ආකාරෙය් ණය කම ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙලෝක 
බැංකුව, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල වාෙග් ආයතනත් ආණ්ඩුවක 
ණය කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව -ණය සම්බන්ධව- 
අර්ථකථන  දක්වලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක ණය කියන්ෙන් 
සාමාන්යෙයන් ආණ්ඩුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ඊට අනුබද්ධ 
ආයතනවල ණයයි. ඊට අමතරව තවත් ණය කම තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොනවාද? ඒ තමයි, අප විසින් අෙප් ස්ෛවරී ඇපකරය භාවිතා 
කරලා ගන්න ණය. අෙප් ස්ෛවරී ඇපකරය භාවිත කරලා සමහර 
විට අර්ධ රාජ්ය ආයතන ණය අරෙගන තිෙබනවා. ස්ෛවරී 
ඇපකරය - Public and Publicly Guaranteed Debt - මත තිෙබන 
ෙමොනවාද කියන එකත් බලන්න ඕනෑ. ඒ අනුව ආණ්ඩුෙව් ණය 
කියලා එකක් තිෙබනවා; ස්ෛවරී ඇපකරය මත ගත්ත ණය 
කියලා එකකුත් තිෙබනවා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙබොෙහෝම 
ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, ණය බර සියයට 76ට අඩු කළා කියලා. ෙම් 
ගැන අපි ඒ කාලෙය්ත් පශ්න කළා. ෙම්ක තමයි අපි පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙගනාපු පධාන තර්කය. පී.බී. ජයසුන්දර 
මහත්මයා ෙමොකද කෙළේ? පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාට එදා 
කිව්ෙව් ආර්ථික ඝාතකයා කියලායි.  

හැබැයි,  ජයසුන්දර මහත්මයා කෙළේ ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුෙව් 
ණය කියන එක, ආණ්ඩුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට සීමා කර, ඔහු 
ඒ ණය ටික ෙගන ගියා  රාජ්ය ආයතනවලට.  රාජ්ය ආයතනවලට  
ෙගන ගිහින් රජෙය් ගිණුම් ෙපොෙතන් අයින් කළා. අයින් කරලා 
තමයි කිව්ෙව්,  අපි ෙමන්න ෙමච්චර පමාණයකට  ණය බර  තුනී 
කර තිෙබනවාය කියා.  

මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015දී ඔය කියන ආණ්ඩුෙව් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු සතු  ණය බර රුපියල් බිලියන 8521යි. 
ජයසුන්දර මහත්මයා විසින්  භාණ්ඩාගාර ඇපකර  සහිතව  ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාව, මහා මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,  ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය කියන ආයතනවලට දාලා තිබුණු ණය පමාණය බිලියන 
498යි.  ඒ වාෙග්ම  වරාය අධිකාරිය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ආශිත සමාගම්, LTL  එක, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව, ලංකා බැංකුව, 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, ජලසම්පාදන මණ්ඩලය, ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය යන ෙම් ආයතනවලට  භාණ්ඩාගාර ඇපකර  නැතිව   
දී තිෙබන  ණය  පමාණය රුපියල් බිලියන 949ක්. ෙම් සියල්ෙල්ම  
එකතුව  රුපියල් බිලියන 1447යි. ඒ අනුව 2015 වර්ෂය 
ආසන්නෙය් ආණ්ඩුෙව්  ආයතනවල ඇපකර නැති  දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙය් ණයබර  පතිශතය සියයට 89යි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත.  
එම නිසා  ජාත්යන්තර  සම්මත පමිති අනුව, ඇපකර සහිතව ෙහෝ 
ඇපකර රහිතව ඇති  ෙම් ණය  ෙකොෙහේ හැංගුවත්  ඒක අපට 
හංගන්නට බැහැ.  

මීට අමතරව සමාජෙය් ණය බර තිෙබනවා. අෙප් මිනිස්සු 
බැංකුවලින් ණය ගන්නවා.  Credit cardsවලින් ණය ගන්නවා.  ඒ 
අනුව 2015 වර්ෂෙය්   ජනතාවෙග්  ණය බර රුපියල් බිලියන 
3449යි. ණයවර කාඩ්පත්වලින් අර ෙගන තිෙබනවා, රුපියල් 
බිලියන 63ක්. ඒක අෙප් රටට  සුළු අගයක් වුණාට ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදෙය් ආණ්ඩුෙව් ණයවලටත් වඩා වැඩියි, අෙප් 
සමාජය විසින්  අර ෙගන තිෙබන ණය පමාණය. ඒ වාෙග්ම 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අනුකමෙයන්  ෙම් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණාය කියා අපි 
ආඩම්බරෙයන්  කිව්වාට, ඒක පුද්ගල ආදායමට සමාන්තරවම  
ණය බරත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  එම නිසා 2010 වර්ෂෙය්  
රුපියල් තුන් ලක්ෂ දහ දාහක් වුණු  ඒක පුද්ගල  ආදායමට 
සාෙප්ක්ෂව ඒක පුද්ගල ණය තිබුෙණ්  ෙදලක්ෂ විසිෙදදාහයි.  

2015 වර්ෂය ෙවනෙකොට  ඒක පුද්ගල ආදායම  පන්ලක්ෂ 
තිස්අට දාහට යන ෙකොට  හාරලක්ෂ හාරදාහ දක්වා  ඒක පුද්ගල 
ණය පමාණය  ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  ඒ ආණ්ඩුෙව් ණය 
පමණයි.  මම අර කලින්  කිව්ව හංගපු ණය ටිකත් එකතු කළාම 
ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් පන්ලක්ෂයකට ආසන්න ෙවලා 
තිෙබනවා.  

එතෙකොට ෙමොකක්ද පශ්නය? අද හුඟ ෙදෙනක් කියන එකක් 
තමයි,  ''ජපාන ආණ්ඩුෙව්  ණය බර පමාණය ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්   
දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට  227යි; එෙසේ නම් අපි  සියයට 
89 ෙය් හිටියාම ෙමොකද, අපි ෙහොඳයි ෙන්ද''  යන්න.   අද  මහා 
බිතාන්යය, පංශය ගත්ෙතොත් ඒ රටවල් ෙදෙක්ම ණය බර දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 90යි.  එෙසේනම්, ෙමොකක්ද 
ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව? ඇයි,  ඒ රටවල නැති මූල්ය අර්බුදයක් 
ලංකාවට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්? ලංකාෙව් පශ්නය ෙමයයි.  ජපානෙය් 
දළ  ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 227ක්ම  ණය වුණාට ජපාන 
ආණ්ඩුවට ඒ ණය හා වාරික ෙගවන්න වැය ෙවන්ෙන් ඔවුන්ෙග් 
ආණ්ඩුෙව් ආදායෙමන් සියයට 15යි. අෙප් රෙට් ආණ්ඩුෙව් 
ආදායෙමන්  සියයට 97යි. ඒකයි ගැටලුව? ඇයි එෙහම ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? එෙහම  ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ණයවල සංයුතිය 
අනුවයි. එම නිසා දළ ජාතික  නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව  ණය 
පමාණය අච්චරයි  - ෙමච්චරයි    කියන එෙක් ෙනොෙවයි ෙත්රුම 
තිෙබන්ෙන්.  

ආණ්ඩුෙව් ආදායමට ණය වාරිකයයි, ෙපොලියයි ෙකොපමණ 
ෙගවන්නට පුළුවන්ද කියන පශ්නයයි අප ඉදිරිපිට  තිෙබන්ෙන්. ඒ 
අනුව, ලංකාෙව් ණය සංයුතිය ගැනත් අපි කියන්නට  ඕනෑ. මම  ඒ 
සම්බන්ධ ශී ලංකා  මහ බැකුෙව්  දත්ත ඇතුළත් ෙල්ඛනයක් ෙම්  
අවස්ථාෙව්දී  සභාගත* කරන්නට කැමතියි.  

කල් පිරීෙම් කාලය, - maturity period  එක - ඉතාමත් 
වැදගත්. විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ ණයවල. රෙට් සල්ලි අච්චුගහලා 
ෙද්ශීය ණය පියවන්නට පුළුවන්.  නමුත් විෙද්ශීය ණය ඒ විධියට 
පියවන්නට බැහැ. 2010දී කල්පිරීෙම් කාලය තිබුෙණ් වසර                        
9.22යි. නමුත් වාණිජ ණය ප මාණය වැඩිෙවලා, 2014  
ෙවනෙකොට අෙප් විෙද්ශ ණයවල කල්පිරීෙම් කාල ය  7.75ට අඩු 
වුණා.  විෙද්ශ ණය සංයුතිය ගත්තාම  වසර 2000දී  විෙද්ශ ණය 
සංයුතිය තිබුෙණ් සහනදායි ණය සියයට 99ක්. ඒ පමාණය තමයි  
2004 වර්ෂෙය්දී  මහින්ද  රාජපක්ෂ මහත්මයා  පාලනය භාර 
ගන්නෙකොටත්  තිබුෙණ්. කීයද? විෙද්ශ ණය තිබුෙණ්, සහනදායී 
ණය සියයට 99යි; වාණිජ ණය සියයට 1යි. මහින්ද මහත්මයා 
පාලනය අත්හරිනෙකොට කීයද ණය පමාණය  තිබුෙණ්? සහනදායී 
ණය  සියයට 48යි; සහනාදායී ෙනොවන  වාණිජ ණය පමාණය 
සියයට 52යි. ඕක තමයි කරපු හපන්කම.  ෙකටි කාලීනව 
ෙනොෙයක් ආයතනවලින්, ෙනොෙයක් බැංකුවලින්,  ෙපෞද්ගලික 
බැංකුවලින්, ෙපෞද්ගලික ආයතනවලින්  ණය අරෙගන අර කියන 
විෂම ආෙයෝජනයට ෙයදවීම තමයි කෙළේ.  මම ඒ සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදකත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමතැන කථා 
කළා,  ෙපොලී අනුපාතය ගැන. විෙද්ශ ෙපොලී අනුපාතය   2010 දී 
සියයට 2.9යි තිබුෙණ්.  

2014දී සියයට 3.8යි. නමුත් වඩා වැදගත් ෙවන්ෙන් ෙපොලී 
අනුපාතෙය් LIBOR plus කීයද කියන එක ෙනොෙවයි. රුපියල 
ශීඝෙයන් අව පමාණය ෙවනවා. රුපියලට සාෙප්ක්ෂව සකීය 
ෙපොලී අනුපාතය කීයද කියන එකයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
අෙප් කාලෙය් සියයට 2 ෙපොලියට ගත්ෙත්, සියයට දශම 5 
ෙපොලියට ගත්ෙත් කියලා වැඩක් නැහැ. 2010 ඉඳන් 2014 දක්වාම 
කාලය ගත්තාම, ඒ අවුරුදු 5ම සකීය ෙපොලී අනුපාතය 
ආසන්නෙයන් සියයට 8ට තිබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවා ගිනි 
ෙපොලියට ගත්ත සල්ලි හැටියට තමයි අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ණය බෙර් සංයුතිෙය් 
මූලික ෙවනස්කම් තුනක් තිෙබනවා. පළමු ෙවනස්කම, කල් 
පිරීෙම් කාල වකවානුව එන්න එන්නම අඩුවීම. ෙදවන 
ෙවනස්කම, ණය බෙරහි වාණිජමය පැත්ත, වාණිජ ණය බර 
පමාණය සහනදායී ණය බර පමාණය ඉක්මවා යාම. අද වන විට 
අෙප් විෙද්ශ ණයවල සහනදායී ෙනොවන වාණිජ ණය පමාණය 
අෙප් විෙද්ශ සංචිතය ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා.  ඕනෑ නම් 
ෙකෙනකුට කියන්නට පුළුවන්, "ලංකාව විෙද්ශ ණය පැත්ෙතන් 
ගත්තාම බංෙකොෙලොත් රටක්" කියලා. ෙමොකද, විෙද්ශ 
සංචිතෙයන් වාණිජ ණය පමාණය ෙගවන්නට බැහැ.  

තුන්වන ෙවනස්කම, අධික ෙපොලියට ණය ගැනීෙම් 
කියාවලිය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණා 
නිසා තමයි අපට මූල්ය පශ්නය, මූල්ය අර්බුදය පැන නැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය නිසාම තමයි ජයසුන්දර මහත්මයා  
අවුරුදු ෙදකකට කලින් ඡන්දය තියන්න කියලා උපෙදස් දුන්ෙන්. 
මූල්ය බිම් ෙබෝම්බය පිපිෙරන්නට කලින් රාජ්ය බලය හය 
අවුරුද්දකට pickpocket ගහ ගන්නට. ඒක සාර්ථක වුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කියන්නට 
ඕනෑ අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ආණ්ඩුවක ආදායම සකස් කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් විධියට ගත්ත වාණිජ ණය මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළට දැම්මා, හම්බන්ෙතොට වරායට දැම්මා, 
SriLankan Airlines  එකට ගුවන් යානා ගන්න දැම්මා. තවත් 
ෙමකී ෙනොකී තැන් ගණනාවකට දැම්මා. ඒවායින් කිසිම 
ආදායමක් ගලා එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා රජයට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  ෙම් ණය පියවන්නත්, රෙට් එදිෙනදා ෛදනික 
රාජකාරි ටික කරෙගන යන්නත් ණය ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ආණ්ඩුවකට බදුවලින් ආදායම එනවා. 
ෙද්ෙපොළ තිෙබනවා නම් ෙද්ෙපොළවලින් ආදායම එනවා. එෙහම 
නැත්නම් ණය ගන්න ඕනෑ. පධාන වශෙයන්ම බදු හා ණය කියන 
කම ෙදක හරහා තමයි ෙම් රටට ආදායම් එන්ෙන්;  අෙප් ආණ්ඩු 
සමාජ ෙසේවය කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ලංකාෙව් බදු සංයුතිය 
සලකා බලමු. Excise Dutyවලින් සියයට 25ක් එනවා. සියයට 25 
Excise Duty එක මත්පැන්, මත් දව්යවලින් ගන්නා බදුවලට 
අමතරව ෙපටල්, ඩීසල්වලින් ගහන බදුවලින් ආපු එකක්. ඒෙකන් 
යම් සහනයක් ලබා ෙදන්න එදා ෙමම යහ පාලන ආණ්ඩුව ආපු 
හැටිෙය්ම අෙප් ආණ්ඩුවට  හැකි වුණා. ඊළඟට, VAT එෙකන් 
සියයට 25ක්, ෙර්ගු බදුවලින් සියයට 19ක්, ආනයන බදුවලින් 
සියයට 9ක්, ආදායම් බදුවලින් සියයට 8ක් සහ අෙනකුත් බදුවලින් 
සියයට 14ක් හැටියට තමයි ඒ බදු ආදායම තිෙබන්ෙන්.  

ෙමහි විෙශේෂත්වය ෙම්කයි. 1978දී විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා 
ෙදන ෙවලාෙව් ලංකාෙව් බදු ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සියයට 28යි. අද ඒක සියයට 10යි. ඇත්තටම 1990දී අෙප් බදු 
ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 16ක් තිබුණා. 1990දී 
තිබුණු තත්ත්වයවත් අපි ආරක්ෂා කර ගත්තා නම් අද අපට කිසිම 
අය වැය හිඟයකින් ෙතොරව ෙම් රට ෙගන යන්නට පුළුවන් 
ෙවනවා. අපි ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? එන්න එන්නම බදු 
සහන ලබාදීම, විෙශේෂෙයන්ම ධනපතියන්ට බදු සහන ලබාදීම සහ 
බදු අය කරන පරාසය එන්න එන්නම පළල් කිරීම ෙවනුවට, -රෙට් 
ඒක පුද්ගල  ආදායම වැඩි ෙවන විට පළල් ෙවන්නට ඕනෑ.- එන්න 
එන්නම බදු පරාසය අඩු කිරීම නිසා ඇති වූ, -ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
විධියට තම තමන්ෙග් හිතවතුන්ට උපාය මාර්ගික ආදී වශෙයන් 
බදු සහන පකාශ කිරීම මඟින්- අවසාන තර්කාන්විත පතිඵලය 
ෙම්කයි.  

ඉන්දියාව වාෙග් අපට ළඟ රටක් ගත්තාම, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
කලාපෙය් අෙනක් රටවල් ගත්තාම ඒ සෑම රටකම බදු පතිශතය 
ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් බදු පතිශතය සියයට 33 
දක්වා ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. අෙප් කලාපෙය් රටවල බදු අය 
කර ගැනීෙම් පතිශත සටහන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම සභාගත* 
කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි ඉතිරිව 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම NBT  එක ගැන 

කථා කළා. එතැනදී අපි උදාහරණයක් හැටියට දකිනවා 2012 
වසෙර්දී තීරණාත්මක ෙවනසක් ෙමතැන සිද්ධ වුණු බව. 2012 
වසෙර් ව්යාපාරිකයන්ෙග් ඍජු බදු ලිපි ෙගොනු 32,000ක් තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම ව්යාපාරික ෙනොවන ඍජු බදු ලිපි ෙගොනු 725,000ක් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම VAT files 136,000ක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම 
මුද්දර ගාස්තු ආදී ෙද්වල් සම්බන්ධ ලිපි ෙගොනු 24,000ක් තිබුණා. 
ඒවා ඒ තරම් වැදගත් නැහැ. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
2012දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ධනපතියන්ට සහන දුන්නා. 
ෙමතැනදී ධනපති කථාව කියනවා. සියයට 35 තිබුණු Corporate 
tax එක -වාණිජ බද්ද- සියයට 28ට ෙගනාවා. එෙහම ෙගනාවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, එදා 725,000ක් තිබුණු ඒ බදු files පමාණය 
500,000ට අඩු කළා.  

සහන පිට සහන ලබා දුන්ෙන් ඔය කියන සාමාන්ය ජනතාවට, 
රතු ෙතොප්පි දමාෙගන යන අයට ෙනොෙවයි. හවුල්කාර, 
ජාවාරම්කාර පන්තියටයි ඒ සහනය ලබා දුන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැට් එක ගැන කථා 
කෙළොත්, VAT files 136,829ක් තිබුණා. නමුත් 2015 වර්ෂය 
අවසානෙය්දී තිබුෙණ් VAT files 40,000යි. ඒක තුෙනන් එකකට 
බැස්ෙසව්වා. ෙමොකද, වැට් සහන විතරක් 500ක් විවිධ 
ආයතනවලට එක දිගට, එක දිගට ලබාදීලා තිෙබනවා. කාෙග්ද ඒ 
ආයතන? තම තමන්ෙග් පවුෙල්, රාජපක්ෂ ජුන්ටාෙව් 
හවුල්කාරයන්ෙග් ආයතනවලට තමයි ඒ සියලු සහන දුන්ෙන්. ඒක 
නිසා තමයි එදා තීරණාත්මක අවස්ථාෙව්, හුඟක් ෙදෙනක් වැනි 
වැනී සිටින ෙවලාෙව්, හුඟක් ෙදෙනකුෙග් ෙදපා පණ නැතිව සිටි 
ෙවලාෙව්; කැසිෙනෝ කියාවලිය ෙගනාපු ෙවලාෙව් "ෙම්ක දැන්වත් 
නතර කළ යුතුයි" කියලා අපි කල්පනා කළ නිසයි අපට 
නැඟිටින්න සිද්ධ වුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ SriLankan Airlines සමාගෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුදය 
හුදු SriLankan Airlines සමාගෙම්ම අර්බුදයක් ෙනොවන බව. ඒක 
ෙම් රෙට් මූල්ය තත්ත්වෙය්, මූල්ය අර්බුදෙය් එක් පැහැදිලි 
සංෙක්තයක් පමණයි; බලගතු සංෙක්තයක් පමණයි. විෂම 
ආෙයෝජනයකට, විෂම ආකාරයකට සිදු වුණු වියදම්කරණයකට 
පවුල් හිතවාදීන් විසින් රෙට් ආර්ථිකය සූරාෙගන, රෙට් 
ආර්ථිකයට පිළිකාවක් ෙගන ඒම සඳහා ඇති වුණු පැහැදිලි 
උදාහරණයක් පමණයි SriLankan Airlines සමාගෙම් පශ්නය. ඒ 
මඟින් අද රට තුළ මූල්ය අර්බුදයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 
ජනතාවට බදු වැඩි කළාය, බඩු මිල වැඩි කළාය කියලා අද ෙම් 
ආණ්ඩුවට අපසන්නතාවක් එකතු කරන්න උත්සාහ කළාට, වැට් 
සඳහා වැඩි කරපු සියයට 4 පතිශතය SriLankan Airlines 
සමාගෙම් පාඩුව පියවාගන්නවත් පමාණවත් නැහැ කියා මම 
කියන්න ඕනෑ. අපි ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න නම් විධිමත් ආර්ථික 
කියාවලියක්, විධිමත් මූල්ය පතිපත්තියක්, විධිමත් ආෙයෝජන 
පතිපත්තියක්, සැලසුම් සහගත වියදම්කරණයක්, සැලසුම් සහගත 
කියාවලියක් ඇති කරගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. අවස්ථාවාදී තුන් හතරෙදෙනක් තුන් හතර 
තැනක කෑ ගැසුවාට, පක්ෂ ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව අද පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකට එකතු ෙවලා, ෙලෝකයට ෙම් 
කරුණු කියාදීලා, ෙලෝකෙය් සෑම ෙකෙනකුටම ආෙයෝජනය 
කරන්න පුළුවන් තැනක් බවට පත්කරලා, ඉන්දියානු සාගරෙය් 
පධාන වාණිජ මධ්යස්ථානය බවට ෙම් රට පත් කරන්නට අවශ්ය 
කරන ඒ පසු බිම, ඒ ජනතා වරම ලැබිලා තිෙබනවා. එතැනදී 
ෙනොෙයක් තැන්වල ෙනොෙයක් පශ්න ඇතිෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ජනවාරි 8වැනිදා ජනතාව විසින් නිහඬ විප්ලවයකින් ලබාදුන් ඒ 
ජනවරම ඉදිරියට ෙගනයමින්, ජනතාව විසින් පරාජය කරපු ඒ 
පවුල්කාමයට නැවත බලයට පත් ෙවන්න ඉඩ ෙනොෙදමින්, 
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සාක්ෂාත් කරමින්, ෙම් මූල්ය 
අර්බුදයත් ජය අරෙගන ශී ලංකාව එක පවුලක් රකින තැනක් 
ෙනොව, පවුල් පනස්පන්ලක්ෂයකට ආදායම් ලැෙබන සමෘද්ධිමත් 
රටක් බවට පත් කරන ෙතක් ෙම් ෛමතී-රනිල් පාලනය ඉදිරියට 
යන බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

 මීළඟට, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 
සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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[අ.භා. 3.42] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 

රාජපක්ෂවරුන්ෙග් අහිමි වූ රැකියා සහ හිටපු ඇමතිවරුන්ෙග් 
රැකියා නැවත ලබා ගැනීම සඳහා  විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වන 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ජනතාව ෙනොමඟ යවමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරපු කථාවට පිළිතුරු වශෙයන් ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මැතිතුමා කථා කිරීම පිළිබඳව එතුමාට මම 
ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙමොකද, ජනතාව ෙනොමඟ යවමින් ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කළ කථාවට ෙහොඳම පිළිතුරක් අෙප් 
චම්පික රණවක මැතිතුමා ලබාදීම පිළිබඳව මම එතුමාට 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
දැවැන්ත මුදලක් කාබාසිනියා කරමින්, ෙකොල්ලකමින් ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය අවුරුදු 7ක් තිස්ෙසේ කරෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව අද ෙමම විවාදෙය්දී කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව කථා 
කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම අපි එම සමාගෙම් ආරම්භය ගැනත් කථා 
කරන්නට ඕනෑ. 

1947දී Air Ceylon නමින් පටන් අරෙගන, 1979 වන විට Air 
Lanka බවට පත් ෙවලා, 1998 වසෙර් SriLankan Airlines නමින් 
ඉදිරි ගමන ආරම්භ කළ ෙමම ගුවන් ෙසේවය අද වන විට ගුවන් 
යානා 21ක් නඩත්තු කරමින්, එම ගුවන් යානා 21 සඳහා ලීසිං 
සමාගම්වලට එක මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 6 බැගින් මුදල් 
ෙගවමින් පාලනය කරෙගන යනවා. 

විෙශේෂෙයන් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම දැනට ලබා තිෙබන 
පාඩුව -එනම්, වසර 2007 සිට ෙම් දක්වා ලැබූ පාඩුව- ෙගන 
බැලුවාම, එය රුපියල් ෙකෝටි 10,200කට වැඩි පමාණයක්. අද වන 
විට "වැට්" වැඩි කිරීම තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන ආදායම 
රුපියල් ෙකෝටි 8,000යි. ෙම් වසර 7 තුළ පමණක් ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගම රුපියල් ෙකෝටි 10,000කට වැඩි පමාණයක් පාඩු 
ලබා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැනට අප ලබාගන්නට යන එයාර් බස් ද 
එකතු කර ගත් කල, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම දැනට රුපියල් 
ෙකෝටි 45,000ක පමණ විශාල පාඩුවක් ලබමින් යනවා. ෙමයට 
ෙහේතු ෙමොනවාද? ෙමයට පධාන වශෙයන් ෙහේතුවක් වුෙණ් 2008 
වසෙර්දී ෙමය නැවත රජෙය් පාලනය යටතට ගැනීමයි. 1998දී වූ 
ගනුෙදනුෙව් දූෂණ තිබුණා. ඒ පිළිබඳව ෙවනම කථා කරන්න 
ඕනෑ. නමුත් තමන්ෙග් අභිමානය ගැන හිතලා පසු ගිය රජය 
කාලෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2007දී ලන්ඩන් නුවර සිට ලංකාවට 
පැමිණීම සඳහා ටිකට් පත් 35ක් ලබා ෙදන්න කියා, එවකට එම 
සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරියා වූ පීටර් හිල් මැතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලුවා. එංගලන්තෙය් පැවැති, තම පුතයාෙග් සාමර්ථ උත්සවයට 
ගිහිල්ලා ලංකාවට එන්න ටිකට් පත් 35ක් ඉල්ලපු ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එවකට එම සමාගෙම් පාලකයා -පධාන විධායක නිලධාරියා- එය 
ලබා ෙනොදීමට තීන්දු කළා. එතුමාට පමණක් එදිනට ටිකට් පත් 
පහක් ෙදන්නම්, තවත් දවසක් ගියාම ඉතිරි ටිකට් පත් ෙදන්නම් 
කියපු එෙක් පතිඵලයක් ෙලස තමයි ලාභ ලබමින් පවත්වාෙගන 
ගිය එම ආයතනය -එමිෙර්ට්ස් සමාගම- නැවත පාඩු පිට 
පවත්වාෙගන යෑමට සිදු වුෙණ්. 2008 වසෙර්දී ඒ ආයතනෙයහි 

ලාභය ෙවලා තිබුණා, රුපියල් ෙකෝටි 930ක්. 2008 වසෙර්දී රජය 
එම සමාගම ගත්තාට පසුව, අර රුපියල් ෙකෝටි 930 ලාභය 2009 
වසෙර්දී රුපියල් ෙකෝටි 980ක පාඩුවක් බවට පත් වුණා. එය පසු 
ගිය 2014  වර්ෂය ෙවද්දී රුපියල් ෙකෝටි 3,600ක පාඩුවක් බවට 
පත් ෙවලා ෙම් වසර 4හි සමස්ත පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි දසදහස් 
ගණනක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, ඥාති සංගහය නිසා 
තමන්ෙග් ඥාතින්ට ඒ ආයතනෙය් පාලනය භාර දුන්නාම, 
අන්තිමට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? එතුමන්ලා තමන්ෙග් බූදලයක් 
ෙසේ සලකා එය පාලනය කළා. එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මට මතකයි, 2014 වසෙර් ජනවාරි 22වන දා එවකට පාලකයා 
UN 319 ගුවන් යානය -ක්වාලාලම්පූර් සිට සිංගප්පූරුව හරහා 
ෙකොළඹට පැමිෙණන්න නියමිතව තිබුණු ගුවන් යානය- නැවත 
හරවා ෙගන්වා තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ගමන් යෑම සඳහා ෙයොදාගත් 
ආකාරය. එවැනි ෙද්වල් කිරීම නිසා තමයි එම ගුවන් සමාගෙම් 
ෙමවැනි පාඩුවක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා කුමක්ද කළ 
යුත්ෙත්? ෙම් තත්ත්වය තුළ 2014 වසර වන විට එක් ෙසේවකයකු 
ෙවනුෙවන් වන අලාභය රුපියල් 49,76,000යි. ෙසේවකයන් 
333ෙදෙනක් ඉන්නවා, එක ගුවන් යානයක් ෙවනුෙවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලින් කිව්වා වාෙග්ම, එක 
ගුවන් යානයකට මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 6ක් ෙගවනවා. හැම 
මාසයකටම රුපියල් ෙකෝටි 6 ගණෙන් ගුවන් යානා 21කට -දැනට 
තිෙබන ගුවන් යානාවලට- ෙගවනවා. එෙහම තිෙයද්දී නැවත 
ගුවන් යානා 8ක් මිලදී ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර 
තිබුණා. ඒ ගුවන් යානා 8න් 4කට රුපියල් ෙකෝටි 35 ගණෙන් 
මුදල් බැඳ තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 140ක මුදලක් බැඳලා දැනට 
ඒවා ඇණවුම් කර තිෙබනවා. 2020 වසෙර්දී ගුවන් යානා 4ක් 
ලංකාවට ෙගන එන්නත්, ෙම් වසෙර් අෙගෝස්තු මාසෙය් ගුවන් 
යානා 4ක් ෙගන එන්නත් නියමිතව තිබුණා. අපි 2020 වසෙර් 
ඇණවුම අවලංගු කළා. ෙම් එන ගුවන් යානාවලට එක මාසයකට 
ෙඩොලර් මිලියන 1.4ක්, ඒ කියන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 
ෙකෝටි 20ක මුදලක් බැගින් අවුරුදු 12ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ අනුව 
මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 20 ගණෙන් අවුරුද්දකට රුපියල් 
ෙකෝටි 240යි. ෙම් අලුත් ගුවන් යානා ගත්ෙතොත්, අවුරුදු 12කදී 
එක ගුවන් යානයක් රුපියල් ෙකෝටි 2,880ක් වනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අපි පුවත් පත්වලින් දැකපු ෙදයක් තිෙබනවා. එය 
සත්යයක්. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් ඒ ගුවන් යානා සඳහා 
සුෙඛෝපෙභෝගි විශාල කාමර පවා ඇණවුම් කර තිබුණා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ෙම් ගුවන් සමාගම තවදුරටත් පවත්වාෙගන 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනතාවට ෙමහි බර තවතවත් දරන්න ෙදනවාද? එෙසේ නැතිනම් 
කුමක්ද කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙකොෙහේදිවත් කියා නැහැ, 
"අපි ඒ ආයතනය විකුණනවා" කියලා. අෙප් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා, අපි එය විකුණනවා; වසා දමනවා 
කියලා. එය වසා දමන්න ෙහෝ විකුණන්න ෙහෝ කිසිම අදහසක් 
අපට නැහැ. එහි කළමනාකාරිත්වෙය් යම්කිසි ෙවනසක් කළ 
යුතුයි. එයට ෙද්ශපාලන බලපෑම්, ෙද්ශපාලන ඇඟිලිගැසීම් 
ෙනොෙකෙරන තත්ත්වයක් ඇති කළ යුතුයි. ෙද්ශපාලන 
ඇඟිලිගැසීම් ෙනොතිබුෙණොත් තමයි එදා ඒ ආයතනෙය් හිටපු 
පධාන විධායක නිලධාරිතුමා ගත්තා වාෙග් තීන්දු ගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැති 
වුෙණොත්, කවදාවත් ඒ ගුවන් සමාගම ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
කරගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලයට අදාළව 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් පමණක් රුපියල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙකොෙළොස්ෙකෝටි තිස්හයලක්ෂයක මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා. 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් සහ අෙනකුත් ආයතන 
කීපයකින් රුපියල් ෙකෝටි 15ක ණය මුදලක් ලැෙබන්න 
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්.          

ඒ කාලෙය් සමහර පවුල්වල දරුවන්ෙග් ෙවනත් ෙවනත් 
රාජකාරි සඳහා සමහර ගුවන් ෙසේවිකාවන් එතැනින් ෙවන 
ස්ථානවලට ෙයොමු කරලා ගුවන් සමාගෙමන් පඩි ෙගවන 
තත්ත්වයක් තිබුණු හැටි අපට මතකයි. ගුවන් සමාගෙමන් ඒ අයට 
පඩි ෙගවනවා. නමුත්, ඒ අය ඉන්ෙන් ෙවන තැනකයි, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පුතුන්ෙග් සුඛ විහරණය සඳහා ඒ අය 
ෙවනම ෙගන ගිහිල්ලා. ෙමය ඉතාම ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක්.  

පසු ගිය රජය ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට කළ ඒ වැරැදි වැඩ 
නිසා තමයි ෙමවැනි තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ෙද්වලට අද වන්දි ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් සාමාන්ය 
ජනතාවටයි. ෙම් වැරැදි කළ අයට දඬුවම් දුන්ෙන් නැත්නම්, 
ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත කළ, ජනතාවෙග් මුදල් කාබාසිනියා 
කළ ෙම් ෙහොරුන්ට දඬුවම් දුන්ෙන් නැත්නම් වැඩි කාලයක් 
 ෙනොෙගොස් ජනතාව අපට කෙසන් ගහන, මඩු වලිගෙයන් තළන 
තත්ත්වයක් එයි. ඒ නිසා ෙම් ෙහොරුන්ට අනිවාර්යෙයන්ම දඬුවම් 
ලබාෙදන්න කියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙගනුත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම්ක ජාතික අපරාධයක්. මක් නිසාද යත්, මම මුලින් කිව්වා 
වාෙග්, අද ෙවද්දි ශීලන්කන් ගුවන් සමාග ෙම් සමස්ත වත්කම් 
පමාණය විකුණලා තිෙබන ණය ටික ෙගව්වත් තවත් රුපියල් 
ෙකෝටි 7,400ක් ෙගවන්න ඕනෑ. නමුත්, 2007දී ඒ සමස්ත වත්කම් 
ටික විකුණලා ණය ෙගව්වාම තව රුපියල් ෙකෝටි එක්දහස්පන්සිය 
ගණනක් ඉතුරුත් ෙවන තත්ත්වයක් තිබුණා. 2010 ෙවද්දි එය 
රුපියල් ෙකෝටි 360ට අඩු ෙවලා, අද ෙවද්දි රුපියල් ෙකෝටි 
7,400ක් අපට තවත් වැඩිපුර ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් සිදුවුණු විශාලම නාස්තිය 
තමයි, ශීලංකන් ගුවන් සමාගම ෙම් තත්ත්වයට පත් කිරීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ෙම් පශ්නය 
විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අප COPE එෙක්දීත් සාකච්ඡා කළා. 
අෙප් ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා යටෙත් තිෙබන 
අමාත්යාංශය මඟින් ෙම් රටට පාඩුවක් වන්ෙන් නැති ආකාරයට 
ෙම් සඳහා ඉදිරිෙය්දී යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරාවි.  

අද ෙවද්දි අප ෙලෝකෙය් රටවල් 19ක් සමඟ පමණයි සෘජු 
ගුවන් ෙසේවා පවත්වන්ෙන්. මා හිතන විධියට ගුවන් වාර 40ක්, 
45ක් පමණ  කරනවා. අප තවත් සෘජු ගුවන් ෙසේවා ආරම්භ කරන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ලාභ ලැබීම ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් 
සමස්ත මූල්ය පද්ධතියට පාඩුවක් වන්ෙන් නැතිව, පශ්නයක් 
වන්ෙන් නැතිව ෙගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ෙම් ආයතනය 
පත් කරන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙමහි 
කළමනාකාරිත්වෙය් ෙවනසක් සිදුවිය යුතුයි කියා රජය විශ්වාස 
කරනවා. හැබැයි, 2007දී කළා වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කරන්ෙන් නැතිව, රෙට් ජනතාව දැනුවත් කරන්ෙන් නැතිව කිසි 
ෙදයක් කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. කුමක්ද ෙම් 
ආයතනයට කරන්ෙන් කියා අප අනිවාර්යෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරනවා; රෙට් ජනතාව දැනුවත් කරනවා. ඒ නිසා තමයි 
එදා අගමැතිතුමා ෙම් ගැන කිව්ෙව්. ෙම්කට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියා එතුමාත් කල්පනා කරනවා. ෙමොකද, හිතන්නවත් බැරි 
තත්ත්වයක් තුළ තමයි ෙම් පාඩුව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමම ගුවන් 

සමාගෙම් තිෙබන ඒ පාඩුව අවම කිරීම සඳහා සහ දැනට අප 
ලබාගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ගුවන් යානා පිළිබඳවත් 
විෙශේෂෙයන්ම යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් අප සකස් කළ යුතුයි. 
එෙසේ ෙනොක ෙළොත්, ෙම් තත්ත්වය යටෙත් අපට ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
කටයුතු කරෙගන යන්න බැරි ෙවයි.  

ෙමම ගුවන් සමාගම ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා, ලාභ ලබන 
ආයතනයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ෙඩොලර් බිලියන 2.9ක් 
ෙයොදවන්න සිද්ධ ෙවනවා. එවැනි අතිවිශාල මුදලක් ෙම් සඳහා 
ෙයොදවන්ෙන් ෙකෙසේද කියන පශ්නය ඉදිරිෙය්දී මතු ෙවනවා. මම 
හිතනවා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ සඳහා 
දැන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඇති කියා. අෙප් අමාත්ය 
මණ්ඩලයටත් එය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී 
රෙට් ජනතාව දැනුවත් කරනවා. ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් ඒ ගැන දැනුවත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ශීලංකන් ගුවන් සමාගෙම් ෙමම පාඩුව අවම කිරීම සඳහාත් වි ෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් අප සකස් කරනවා.  

අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මීට ටික ෙවලාවකට 
කලින් කළ කථාව පිළිබඳවත් මා යමක් කියන්න කැමැතියි. එතුමා 
ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනසුලු කථා කීපයක්  කිව්වා. ඒවාට 
අෙප් පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා යම්කිසි උත්තරයක් 
දුන්නා.  

ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් රෙට් ණය බර පමාණය ගැනත් මා 
කියන්න ඕනෑ. 1955 වර්ෂෙය් අපි පළමුවැනි ණය වාරිකය 
ගත්තාට පසුව 2005 වර්ෂය වන ෙතක් -අවුරුදු 50ක් තිස්ෙසේ- 
අපෙග් සමස්ත ණය පමාණය වශෙයන් තිබුෙණ්, ෙකෝටි ෙදලක්ෂ 
විසිෙදදහසයි. නමුත් 2005 වර්ෂෙය් සිට 2014 වර්ෂය ෙවනෙකොට 
එම සමස්ත ණය පමාණය ෙකෝටි අටලක්ෂ තිස්හතරදහස දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

අවුරුදු පනහක් තිස්ෙසේ ෙකෝටි ෙදලක්ෂ විසිෙදදහසට තිබුණු 
ණය පමාණය, අවුරුදු නවයක් තුළ ඒ වාෙග් පස් ගුණයකින් 
පමණ වැඩිවීමට මූලිකවම බලපෑෙව් කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළා. 
ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී සිදු කළ ඒ වැරදි පකාශය පිළිබඳව මා 
කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිසිම රජයක් කවදාවත් 
ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්ෙන් නැහැ. අපි VAT එක වැඩි කෙළේ, 
පසු ගිය රජය විසින් කරන ලද ජනතාවට හිතකාමී ෙනොවන යම් 
 යම් ෙද්වල් නිසා ඇති වුණු තත්ත්වයන් නිසායි. ෙද්ශපාලනය 
කියන්ෙන්, බලය ලබා ගැනීම සහ ඒ ලබා ගත් බලය රැක 
ගැනීමයි. බලය ලබා ගත්තාට පසුව ඒ බලය රැක ගැනීම සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජය යම් යම් කියා මාර්ග ගත්තා.  

පසු ගිය රජය විසින් 2005 වර්ෂෙය්දී බලය ලබා ගත්තා; 2009 
වර්ෂෙය්දී යුද්ධය අවසන් කළා. ඊට පසුව තමන්ෙග් බලය රැක 
ගැනීම සඳහා දහඅට වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙවනසක් සිදු 
කරලා හැම දාම බලෙය් ඉන්නා තත්ත්වයකට පත් වුණා. එෙසේ 
පත් ෙවලා ඊට පසුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් විශාල 
වශෙයන් සිදු කළ ඒ ෙද්වල් පිළිබඳව අපිට දින ගණනක් කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ආණ්ඩුව භාරගත්තාට පසුව අප 
ජනතාවට කිව්වා, දින සියෙය් වැඩසටහන ඇතුළත ෙම් ෙම් 
ෙද්වල් කරනවාය කියා. ඒ කියපු ෙද්වල්වලින් විශාල පමාණයක් 
අපි ඉෂ්ට කළා. අදටත් 2014 වර්ෂෙය්දී තිබුණාට වඩා බඩු මිල 
අඩුයි. 2014 වර්ෂෙය් පැවැති ගෑස් මිල කීයද, අද ගෑස ්මිල කීයද? 
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2014 වර්ෂෙය් පැවැති ෙපටල් මිල කීයද, අද ෙපටල් මිල කීයද? ඒ 
සෑම ෙදයකම මිල 2014 වර්ෂෙය් පැවැති තත්ත්වයට වඩා අඩු 
තත්ත්වයක අද පවතිනවා.  

අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි 
කළා. ෙම් VAT එක වැඩි කිරීම තුළින් ජනතාවට යම් කිසි 
අසහනකාරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම්, එය ඉතාම 
ෙකටි කාලයකට පමණයි කියා මා කියනවා. ෙමොකද, අපි 
ජනතාවට කිව්ෙව්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නිසි මගට ගන්න නම් අපි 
මාස 60කින් අලුත් රටක් හදනවා; අලුත් රටක් හදා අෙප් රෙට් 
ආදායම වැඩි කර ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත රටක් බවට පත් කිරීමට 
අවශ්ය මූලික අඩිතාලම දමනවා කියායි. ඒ මූලික අඩිතාලම දැමීම 
සඳහා තමයි, යම් කිසි ක්ෙෂේතවලට අදාළව VAT එක වැඩි කර 
තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම telephones සඳහා බද්ද ටිකක් වැඩියි කියා හැම 
තැනින්ම කියනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී cellphonesවල බද්ද 
සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඉස්සර 
telephone call එකක් එනෙකොට, ඒ එන telephone call එකටත් 
අය කළා. දැන් එන telephone callsවලට ශතයක්වත් අය 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ එම දුරකථන බද්ද 
වැඩිවීම, ජනතාවට දරා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවාය කියා මම 
නම් හිතනවා. දැන් වනවිට දුරකථන භාවිතය වැඩි නිසා තමයි ෙම් 
පශ්නය විශාල වශෙයන් මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙමය ෙකටි කාලීන තත්ත්වයක් කියා අපි ජනතාවට 
කියනවා. අපි තව මාස කිහිපයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙයන්ම ෙමම 
පශ්නය විසඳනවා. රෙට් ආදායම වැඩි කරන්ෙන් නැතුව කිසි 
ෙසේත්ම අපිට ඉදිරියට යන්න බැරි තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් VAT බද්ද රාජපක්ෂ පාලනය නිසාම ඇති 
වුණු එකක්.  ඒ නිසා තමයි අපි කිව්ෙව්, ෙම්වා "රාජපක්ෂ බදු" 
කියා. මම මුලින් කිව්වා  ෙම් සියලුම බදුවලින් අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්, ෙකෝටි අටදහසක් පමණයි කියා. නමුත් ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් එෙක් පාඩුව විතරක් අවුරුදු හතකට ෙකෝටි 
දසදහසකට එහා ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය විශාල බදු වැඩි 
කිරීමක් ෙනොෙවයි. දැනට තිෙබන තත්ත්වය අනුව අපෙග් ණය 
වාරික සහ ෙපොලී ෙගවීමට ෙම් රෙට් තිෙබන ආදායම පමාණවත් 
නැහැ. 2016 වසෙර් අෙප් ණය වාරිකය ෙකෝටි හැටහතර දහසයි; 
ෙපොලිය ෙකෝටි පනස්එක්දහසයි. ෙම් ෙදක එකතු කළාම, ණය 
වාරිකය සහ ෙපොලිය පමණක් ෙගවීමට ෙකෝටි එක්ලක්ෂ 
පහෙළොස්දහසක් යනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවීමට 
ෙකෝටි හැත්තෑදහසක් යනවා. ඒ වාෙග්ම විශාමික පන්ලක්ෂ 
හතළිස්දහසට විශාම වැටුප් ෙගවීමට ෙකෝටි පහෙළොස්දහසක් 
යනවා. ඒ වාෙග්ම සහනාධාර සඳහා ෙකෝටි දහසයදහසක් යනවා. 
එතෙකොට සහනාධාර සඳහා ෙකෝටි දහසයදහසයි; විශාමිකයන්ට 
විශාම වැටුප් ෙගවීමට ෙකෝටි පහෙළොස්දහසයි; රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවීමට  ෙකෝටි හැත්තෑදහසයි. ඒ සියල්ල 
එකතු වුණාම ෙකෝටි එක්ලක්ෂයක් ෙවනවා. ඒකට ඉතුරු ණය 
වාරික සහ ෙපොලියත් එකතු වුණාම සමස්ත පමාණය වශෙයන් 
ෙකෝටි ෙදලක්ෂ දහසයදහසක මුදලක් වැය ෙවනවා. නමුත් රෙට් 
ආදායම කීයද?  

මා ළඟ තිෙබන ෙමම වාර්තා අනුව ෙපනී යනවා, අෙප් රෙට් 
ආදායම ෙකෝටි එක්ලක්ෂ තිස්දහසයි කියා. රෙට් ආදායම වශෙයන් 
ෙකෝටි එක්ලක්ෂ තිස්දහසක් තබාෙගන අපි ෙකෝටි ෙදලක්ෂ 
දහසයදහසක් ෙසොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රෙට් යටිතල පහසුකම් 
දියුණු කිරීම සඳහා මුදල් ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි, ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
ආදායම අඩුම තරමින් ෙකෝටි ෙදලක්ෂයක් දක්වාවත් -බිලියන 

ෙදදහසක් දක්වාවත්- වැඩි කිරීම සඳහා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
සැදුෙව් නැත්නම් කවදාවත් ෙම් රටට ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ 
නිසා තමයි, අපි ජනතාවට කිව්ෙව් මාස හැටකින් අලුත් රටක් 
හදනවාය කියලා. මාස හැටකින් අලුත් රටක් හැදීෙම් මූලික අඩි 
තාලම ඒ මාස 60 තුළ දමා 2030 වසර ෙවද්දි දියුණු ආර්ථිකයක් 
තිෙබන රටක් බවට අෙප් රට පත් කරනවාය කියලා අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා කියලා තිෙබනවා. එෙසේ කිරීම සඳහා මූලික අඩි 
තාලම දැමූ අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන් රෙට් ජනතාවෙගනුත් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් VAT පශ්නය ගැන පමණක් හිතන්ෙන් 
නැතිව කටයුතු කරන්න කියලායි.  

මම මුලින් කිව්වා වාෙග් දැන් රාජපක්ෂවරුන්ෙග් රැකියා අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා; හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ෙග් රැකියා අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒ රැකියා ටික ලබා ගැනීම සඳහා තමයි විපක්ෂය 
ජනතාවට ෙබොරු කියමින් ජනතාව රවටමින් යන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
Facebook හරහා ජනතාවට අසත්ය පකාශ කරමින්  යන ෙම් 
ගමන ජනතාවෙගන් බහුතර පමාණයක් පිළිගන්ෙන් නැහැයි 
කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙම් ෙකටි කාලීන පශ්නයට මුහුණ දීලා 
අෙප් රට දියුණු ආර්ථිකයක් ඇති රටක් බවට පත් කිරීෙම් මූලික 
අඩි තාලම දමමින් අපි ෙම් රට ඉදිරියට අරෙගන යන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස විෙශේෂෙයන්ම 
ජනතාවෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම SriLankan 
Airlines සම්බන්ධ පශ්නය පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඉතා කාලීන ෙයෝජනාවක් තමයි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම යම් කිසි පරිවර්තනයකට ලක් කෙළේ නැත්නම් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් ඇති වනවා. ෙම් සමාගම අපට 
ෙකොෙහොමවත්ම ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි 
තිෙබන්ෙන්. මුලදී සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා කථා කරද්දි 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ගැන කිව්වා. ඒ ආයතනෙය් 
තත්ත්වයයි, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තත්ත්වයයි සම්පූර්ණෙයන් 
ෙවනස්. නමුත්, එයාර් ලංකා සමාගම ෙම් විධියට අපට ඉදිරියට 
අරෙගන යන්න බැහැ. නමුත්, අපි ෙම් සමාගම විකුණන්ෙන්ත් 
නැහැ; වහන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත්, අපි ෙම් සමාගම පතිව හගත 
කරනවා. එෙලස පතිව හගත කරන්ෙන්ත් අනිවාර්යෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරලා, ඒ වාෙග්ම ජනතාව දැනුවත් 
කරලායි. ජනතාවට කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙනොවන ආකාරයට, ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවට බදු බර වැඩිවීමක් සිදු කරන්ෙන් නැතිවයි අපි 
ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් ගුවන් සමාගම තව දුරටත් ෙමෙහම 
පවත්වාෙගන ගිෙයොත් අනිවාර්යෙයන්ම ජනතාවෙග් බදු බර තව 
තවත් වැඩි කරන්න සිද්ධ වනවා.  

රටක ආදායම එන්ෙන් සෘජු බදු සහ වක බදුවලින්. 
සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල සෘජු බදු සියයට 40කුත්, 
වක බදු සියයට 60කුත් තමයි තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අවාසනාවට 
අෙප් රෙට් සෘජු බදු අනුපාතය සියයට 16 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. වක බදු අනුපාතය සියයට 84 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් එකම බලාෙපොෙරොත්තුව සෘජු බදු 
අනුපාතය අඩුම තරමින් සියයට 20 ෙහෝ 25 දක්වා ෙගන ඒමයි. ඒ 
සංඛ්යාවට සෘජු බදු අනුපාතය ෙගනාෙව් නැත්නම් ෙම් රටට 
ඉදිරියට යන්න බැහැ. සියයට 84 තිෙබන වක බදු පමාණය අඩු 
ගණෙන් සියයට 70ටවත් ෙග්න්න ඕනෑ. අපි ඒ සඳහා තමයි මූලික 
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන මූලික ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ තව වසර 
කීපයක් ඉදිරියට කර ෙගන යනෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් 
පිළිබඳව ෙත්රුම් යයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි හැම අවුරුද්ෙද්ම රුපියල් ෙකෝටි 16,000ක් සහනාධාර 
සඳහා ෙවන් කරනවා. ෙමවර ෙපොෙහොර සහනාධාරය අපි 
මුදල්වලින් ෙදන්න තීන්දු කෙළේ ෙමොකද? ෙම් රෙට් විශාල 
වශෙයන් වකුගඩු ෙරෝගය පැතිෙරනවා. ෙම් වකුගඩු ෙරෝගය 
පැතිෙරන්ෙන් රසායනික ෙපොෙහොරවලින්ය කියලා ඒ ගැන ෙසොයා 
බැලූ විද්යාඥයින් කියලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රසායනික ෙපොෙහොර 
භාවිතය අඩු කර කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි කිරීම සඳහා 
තමයි අපි ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුදල්වලින් ෙදන්න තීන්දු 
කෙළේ. හැබැයි, ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය මුදල්වලින් ෙදන්න තීන්දු 
කළත්, සහනාධාර සඳහා පසු ගිය රජයට වඩා වැඩි මුදලක් අෙප් 
රජය ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය රජය සහනාධාර සඳහා 
රුපියල් ෙකෝටි 3,500ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අපි රුපියල් 
ෙකෝටි 3,700ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සහනාධාර 
ෙදමින්, රෙට් ජනතාවට විශාල වශෙයන් පශ්න ඇති ෙනොකර අපි 
ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවාෙගන යනවා.  

මම මුලින් කිව්වා වාෙග් 2014 වසෙර් බඩු මිලයි, 2016 වසෙර් 
-දැන්- බඩු මිලයි සැසඳුවාම ඒත් 2014 වසරට වඩා දැන් බඩු මිල 
අඩු බව පකාශ කරමින්, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව 
පියවීමට ෙමම ආයතනය පතිව හගත කිරීමට ගන්නා පියවර 
සාර්ථක ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 

 

[අ.භා. 4.03] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ස්තුතියි.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ගැන වාද විවාද කරන ෙම් ෙවලාෙව්දී 
දැනටම මන්තීවරු හා ඇමතිවරු කීප ෙදෙනක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් පකාශ කර අවසන්. මම මුලින්ම ඒ සමහර අදහස්වලට යම් 
කිසි ෙහේතු දක්වන්න, පතිචාර දක්වන්න කැමැතියි.  

අපට අද බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, ඉස්ෙසල්ලා 
තිබුණු රජයට වඩා අෙප් අලුත් රජය ගත් ණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා. ඇත්තටම ණය ගැන කථා කරන ෙකොට අපි 
මුලින්ම ණය පමාණය බලන්න ඕනෑ. ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ණය 
පමාණය මනින්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් 
හැටියටයි. ඒ වාෙග්ම ණය ෙපොලී පතිශතයත් අපි බලන්න ඕනෑ. 
අපි ඒ ණය ෙවනුෙවන් ෙගවන ෙපොලී පමාණය  බලන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ණයවලින් ඇති වන අවදානම අපි ෙත්රුම් ගන්න 
අවශ්යයි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට 
ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම තිබුෙණ් වාණිජ ෙනොවන ණය. මම හිතන 
විධියට වාණිජ ණය පමාණය සියයට පහක් විතර තමයි  එතෙකොට  

තිබුෙණ්. අද ඒ වාණිජ ණය පමාණය විශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා රුපියල්වලින් ගත්ත ණය 
පමණය තමයි වැඩිෙයන් තිබුෙණ්. අද විෙද්ශීය රටවලින් ගත්ත 
ණය පමාණය මුළු ණය පමාණෙයන් සියයට පනහකට කිට්ටු 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශීය ණය ගත්තාම අවදානම වැඩි ෙවනවා. 
වාණිජ ණය නිසා ෙපොලිය වැඩි ෙවනවා. ණය ගන්න කාල 
පමාණය අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය ණය ගන්නෙකොට 
විෙද්ශ විනිමය අනුපාතය -exchange rate-  ගැනත් අවදානමක් 
ඇති ෙවනවා. ඉතින් ෙමොනවාද  ඒ රජය කෙළේ? විෙද්ශීය ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් ණය ගත්තා; අවදානම වැඩි කළා. අවදානම වැඩි කළා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අය එදා රුපියෙල් අගයත් කෘතිම ෙලස 
පවත්වා ෙගන ගියා. රුපියෙල් අගය කෘතිම ෙලස ස්ථිර අගයක 
පවත්වා ෙගන ගිහින් ෙකොච්චර විෙද්ශීය ණය ගත්තත්, රුපියෙල් 
අගයට අනුව ඒ විෙද්ශීය ණය පමාණය ගණනය කරන ෙකොට 
අඩුෙවන් තමයි ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. සියෙයන් වැඩි කරනවාද, 
එකසිය පනෙහන් වැඩි කරනවාද කියන කාරණය තමයි එතැන 
තිෙබන්ෙන්. ෙඩොලර් එකක් රුපියල් සියයක් නම්, සියෙයන් වැඩි 
කෙළොත් එක අගයක් එනවා. ෙඩොලර් එකක් රුපියල් එකසිය 
පනහක් නම්, එකසිය පනෙහන් වැඩි කෙළොත් තව අගයක් එනවා. 
ඒ නිසා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් ෙකොටසක් හැටියට ණය පමාණය 
අඩුයි කියලා ෙපන්වන්න එතුමන්ලා රුපියෙල් අගය කෘතිමව 
පවත්වා ෙගන ගියා. රුපියෙල් අගය එක මට්ටමක පවත්වා ෙගන 
ගියා. ඒක තමයි රටට කරපු අසාධාරණය. ආර්ථික වර්ධනය 
ෙපන්වන්න හැදුෙව්, ෙහොඳ ආර්ථික කළමනාකාරිත්වයක් 
ෙපන්වන්න හැදුෙව් ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවයි. ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
කෘතිමව තබා ෙගන තමයි ඒ වර්ධනය ෙපන්වන්න වෑයම් කෙළේ. 
ඒකයි එදා සිද්ධ වුෙණ්. රුපියෙල් අගය එක මට්ටමක පවත්වා 
ෙගන යනෙකොට  රටට පාඩු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  මම ඒකත් 
කියන්නම්. 

අවුරුදු 15කට කලින් ෙම් රෙටන් අපනයනය කරපු පමාණය 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 34ක් විතර වුණා. ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල් සමඟ බලන විට අද ෙම් රෙටන් අපනයනය කරන 
පමාණය සියයට 14ක පමණ මට්ටමකට වැටිලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපට අද ආර්ථික පපාතයකට වැෙටන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා; අපි අපනයනය කරන පමාණය කම කමෙයන් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. රුපියෙල් අගය කෘතිම ෙලස පවත්වා ෙගන ගිය 
නිසා අපට තරගකාරී ෙලස ෙලෝකයට අෙප් භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
විකුණා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය රාජපක්ෂ රජෙය් ආර්ථික පතිපත්ති ගැනයි මම ඒ 
කියන්න ෙයදුෙණ්. නමුත් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා රටට 
ෙවන පින්තූරයක් ෙපන්වන්න වෑයම් කළා.  ෙමොනවාද, ඇත්තටම 
එදා කෙළේ? ෙම් රෙට් ආර්ථික අනාගතය විනාශ කළා. අපනයනය 
විනාශ කරලා ආර්ථික අනාගතය විනාශ කළා. ඒ නිසා තමයි අපි 
අවුරුදු තුන හතරකට කලින් පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ගැන 
කථා කෙළේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන 
පමාණය කම කමෙයන් කප්පාදු කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අධ්යාපනයට වියදම් කරන පමාණය සියයට 3.4 ඉඳලා සියයට 1.5 
දක්වා කප්පාදු කෙළේත් ඒ ආර්ථික පතිපත්ති නිසායි. ඒෙකන් පාඩු 
වුෙණ් කාටද? ඒෙකන් පාඩු වුෙණ් අම්මලාට. අම්මලාට ආශාවක් 
තිබුණා, තමන්ෙග් දරුවා රාජකීය විද්යාලයට, ආනන්ද විද්යාලයට, 
විශාකා විද්යාලයට, ෙද්වි බාලිකා විද්යාලයට ඇතුළත් කර ගන්න. 
ඒ පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්න බැරි වුණත්, ඒ පාසලකින් 
ලැෙබනවා වාෙග් ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න 
කැමැත්තක් තිබුණා. නමුත් අධ්යාපනයට ෙවන් කළ මුදල කප්පාදු 
කිරීෙමන්, ඒ රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිවලින් අෙප් රෙට් 
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දරුවන්ටයි, අෙප් රෙට් අනාගතයටයි අවාසියක් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. 
ඒ නිසා  මම හිතන විධියට බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ 
මවන්න හදපු චිතය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ කථාවක් හදන්න හැදුවා, අෙප් එකම න්යාය පතය 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විකුණන එකයි කියලා. ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගම විකුණන්න හදනවා කියන එකයි එතුමන්ලා 
හදන්න හදපු කථාව. අපි ඒකට ෙපොඩ්ඩක්වත් එකඟ නැහැ.  

ඕනෑම සමාගමකට ධනයක් තිෙබනවා වාෙග්, රටකටත් 
ධනයක් තිෙබනවා. සමාගමකට තිෙබන ධනයට සීමාවක් 
තිෙබනවා වාෙග් රටට තිෙබන ධන සම්පතටත් සීමාවක් 
තිෙබනවා.  ෙම් ධන සම්පත අපි ෙකොෙහොමද ආෙයෝජනය 
කරන්ෙන්, ෙකොෙහොමද පාවිච්චි කරන්ෙන් කියන පශ්නය තමයි 
අපි අහන්න ඕනෑ. ඒ ධනය, අලාභ ලබන, පතිලාභ අඩු, පතිශතය 
අඩු ආෙයෝජනවලට ෙයොදවනවාද නැද්ද කියන එකයි අපි අහන්න 
ඕනෑ පශ්නය. එෙහම නැතිව ෙමොකක් හරි ආයතනයක් 
විකුණනවාද නැද්ද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි අපි අහන්න ඕනෑ. ඒ 
පශ්නය අදාළ නැහැ. අපි අහන්න ඕනෑ, ෙපොදු ජනතාවට 
පතිලාභයක් ලැෙබනවාද කියන පශ්නයයි. ෙපොදු ජනතාවට 
ෙමොකක්ද ලැෙබන්ෙන් කියන එක තමයි අපි අහන්න ඕනෑ 
පශ්නය.  

එදා ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවාව කියාත්මක වුණු හැටි අපි 
දන්නවා. මට පථම කථා කරපු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ඒ ගැන කිව්වා. එතුමා කිව්වා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
සුෙඛෝපෙභෝගි ෙලස යන්න ඒ අලුත් ගුවන් යාතා හදන්න විෙශේෂ 
kit එකකුත් ආනයනය කරලා තිබුණා; order කරලා තිබුණා 
කියලා. ගුවන් යාතාවක සාමාන්යෙයන් Economy Class 
තිෙබනවා; Business Class තිෙබනවා; සමහර ඒවාවල First 
Class  තිෙබනවා. ෙම් පහසුකම් First Classවලිනුත් ඉහළ ගිය, ඒ 
පාලකයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ගමනාගමනයට ලබා ගත්ත ෙද්වල්. 
ෙමවැනි තීරණ තමයි එදා ගත්ෙත්. ෙම් ආණ්ඩුව අෙප් අතට 
ගත්තාට පස්ෙසේ අපට පුළුවන් වුණා, එවැනි ෙද්වල් නතර කරන්න.  

ෙම් ගුවන් ෙසේවාෙව් දැනට තිෙබන අලාභය -2016 මාර්තු 
මාසෙය් 31වැනි දා වන විට- රුපියල් බිලියන 140යි. ෙකෝටි 
14,000යි, දැනට තිෙබන අලාභය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
අලාභය දිගින් දිගටම ඉදිරියට යනවා. ඇයි ඒ? ෙමයින් ලැෙබන 
 ආදායම අඩුයි, වියදම වැඩියි. අලාභය මාසෙයන් මාසය ඉදිරියට 
යනවා. අපි ෙම් අලාභය නතර කරන්නට ඕනෑ. නැත්නම් බදු 
ෙගවන ජනතාවට ෙම් අලාභය ෙගවන්න ෙවනවා. මම 
මන්තීවරුන්ට ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අලාභය 
ලබලා තිෙබනවා, වසර 10ක් විතර. හැම දාම ෙම් අලාභයට 
ෙගව්ෙව් සාමාන්ය ජනතාවයි. සාමාන්ය ජනතාව කඩමණ්ඩියට 
ගිහින් එතැනින් ෙගවන බදුවලින් තමයි ෙම් අලාභය පිෙයව්ෙව්  
කියන එක මම කියන්න  ඕනෑ.  

ෙම් සමාගෙම් ණය ෙපොලිය ගත්ෙතොත්, බැංකුවලට තිෙබන 
ණය ෙපොලිය විතරක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 468යි. ඒ 
වා ෙග්ම අෙනකුත් ණය තිෙබනවා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙවන් ෙතල් ගන්නවා, ෙම් ගුවන් ෙසේවාවලට. ඒ වාෙග්ම  
Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Limited එකට 
මුදල් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ අෙනකුත් ෙගවීම් ෙඩොලර් මිලියන 
480ක් ෙවනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙගවීම් ෙඩොලර් බිලියනකට කිට්ටු 
ෙවනවා. ෙම් වාෙග් අස්ථාවර මූල්යයක් තිෙබන ෙම් ආයතනයට 
ෙමොනවාද පසු ගිය කාලෙය් හිටපු නායකෙයෝ කෙළේ? ඒ අය 
තීරණය කළා, "ෙම් ගුවන් ෙසේවාව අපි ෙලෝකය වෙට්ම ෙගනියමු. 
අපි අලුත් අහස් යාතා  ගනිමු" කියලා.  

අපි දන්නවා, අෙප් කලාපෙය් ෙම් ගුවන් ෙසේවය කරනවා නම්, 
ෙම් ගුවන් ෙසේවාවට අවශ්ය යාතා ෙමොනවාද කියලා. ඒවාට 
කියනවා, narrow-body aircraft කියලා.  ඒ යානා එච්චර  පැතලි 
නැහැ. නමුත්  ඒ අය ෙමොනවාද කෙළේ?  අපට කලාපය තුළ යන්න 
අවශ්ය නැති පැතලි ගුවන් යාතා ඒ අය එදා විශාල මුදලකට 
ගත්තා. ඇයි,  ඒවා ගත්ෙත් කියන පශ්නය තමයි අපට අහන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන විශාල දූෂණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා 
මම තව ෙමොෙහොතකින් ෙපන්වන්න යනවා. අපට අභිෙයෝගයක් 
කළා, අනාගතෙය් ෙකොෙහොමද ෙම් ගුවන් ෙසේවාව ඉදිරියට 
කරෙගන යන්ෙන් කියලා. ඒකටත් මම පිළිතුරු ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, 2015 මාර්තු මාසෙය්දී වැලිඅමුණ වාර්තාව 
කියලා වාර්තාවක් අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාෙග් ඉල්ලීම පිට 
ඉදිරිපත් කළ බව. ෙමන්න ඒ වාර්තාව. ඕනෑම ෙකෙනකුට 
බලාගන්න පුළුවන්. ෙම් වාර්තාෙව් පිටු ගණනාවක්ම තිෙබනවා. 
ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ෙමොනවාද ෙසොයා බැලිය යුත්ෙත් කියන 
එක. ෙම් වාර්තාෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙව් 
තිෙබන ෙද්වල් ගැන ෙහොයා බලන්න පුළුවන්.  

ෙකොෙහොමද අපි ෙමතැනට ආෙව් කියන එක ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙමම වාර්තාෙවන් ෙපන්වා ෙදන්න මම කැමැතියි. 
ෙම් වාර්තාව ලියා තිෙබන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාෙවන්. එයින් උපුටා 
ගත් ෙකොටස් මම ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියවන්නම්.   

In page 36 of the Report titled “Report submitted to 
the Hon. Minister by the Board of Inquiry appointed by 
Hon. Arjuna Ranatunga, Minister of Ports, Shipping and 
Civil Aviation on SriLankan Airlines,” it states, I quote: 

"The former Chairman, Nishantha Wickramasinghe by Internal 
Office Memo dated 19th November, 2012, addressed to former CEO 
Chandrasena, has expressly stated that, ‘the selection and 
appointment of General Sales Agency with immediate effect will be 
decided by a panel headed by me and will constitute of Chief 
Executive Officer and the respective Regional Manager.’  

This is a direct violation of the GSA Manual.” 

ෙමතැන කථා කරන්ෙන් අෙළවි නිෙයෝජිතයන් පිළිබඳවයි. 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට ෙලෝකය වෙට්ම  අෙළවි නිෙයෝජිතයන්  
පත් කරලා ඉන්නවා. එතුමන්ලා කෙළේ ෙමොනවාද? ෙමතුමා හැම 
එක්ෙකනාටම සටහනක් එවනවා, අෙළවි නිෙයෝජිතයන් කවුද 
කියන එක තීරණය කරන්ෙන් මෙග් සභාපතිත්වෙයන් කියලා. 
සමාගමක  කළමනාකාරිත්වයයි, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයයි ෙවනස්. 
කළමනාකාරිත්වය කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා; අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා. අද අපි ඇමතිවරුන් 
හැටියට කළමනාකාරිත්වය කරන ෙද්වල්වලට  ඇඟිලි ගහන්ෙන් 
නැහැ. අපි නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොටස්කරුවා. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට තමයි ෙම් ෙකොටස් අයිති. ඒ ෙකොටස්කරුවා 
නිෙයෝජනය වන වැඩ පිළිෙවළ විතරයි අපි කර ෙගන යන්ෙන්.  
අපි සභාපතිතුමාව පත් කර තිෙබන්ෙන් ඒ පතිපත්ති අනුගමනය 
කරන්නයි. නමුත් ඒ පතිපත්ති අතර conflict of interest  එකක් 
තිෙබනවා. එතුමා ෙම් වාර්තාෙවන් කියනවා, general sales 
agentsලා නැත්නම් අෙළවි නිෙයෝජිතයන් විය යුත්ෙත් කවුද 
කියන එක එතුමා  තීරණය කරනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ සිදු වන 
ෙද් අපට ෙපෙනනවා.  

කාලයකට පස්ෙසේ - 2012 අවුරුද්ෙද්ම - ෙම්ෙගොල්ලන් 
ෙහමින්ම අෙළවි නිෙයෝජිතයන්ට ෙගවන පමාණය කම කමෙයන් 
වැඩි කරනවා. ඇෙමරිකාෙව් අෙළවි නිෙයෝජිතයන්ට සියයට 5.5ක් 
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ෙගව්ෙව් ORC එෙකන්,  ඒ revenue එෙකන්. ඒක සියයට 7 දක්වා 
වැඩි කරලා තවත් සියයට 1ක් දුන්නා. ඔක්ෙකොම සියයට 8ක් 
දුන්නා. සියයට 5.5 ඉඳලා සියයට 8ක් දක්වා වැඩි කළා. 
කැනඩාෙව් නිෙයෝජිතයාටත් ඒකම කළා. සියයට 5.5 ඉඳලා 
සියයට 8ක් දක්වා වැඩි කළා. ෙම් වාර්තාෙව් 37වැනි පිටුෙව් ඒ 
පිළිබඳව සඳහන් ෙවනවා, ඕනෑ නම් කාට හරි බලා ගන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඩුබායිවල අෙළවි 
නිෙයෝජිතයාට ෙගව්ෙව් සියයට 2.5යි. ඒක සියයට 7 දක්වා වැඩි 
කළා. උතුරු ඉන්දියාෙව් අෙළවි නිෙයෝජිතයාට ෙගව්ෙව් සියයට 
3යි. ඒක සියයට 6ක් දක්වා වැඩි කළා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් සහ 
නවසීලන්තෙය් අෙළවි නිෙයෝජිතයන්ට සියයට 3යි ෙගව්ෙව්. ඒක 
සියයට 8ක් දක්වා වැඩි කළා. එෙහම තමයි වැඩි කෙළේ. හුඟක් අය 
අහනවා, ෙම් ආයතනය අලාභ ලැබුෙව් ෙකොෙහොමද කියලා. අලාභ 
ෙවන්න හුඟක් ෙහේතු තිෙබනවා. එක ෙහේතුවක් කියලා නැහැ. 
කළමනාකාරිත්වෙය් කාර්යක්ෂමතාවෙය් පශ්න තිෙබනවා. 
ෙහොරකම, වංචාව තිෙබනවා. ගුවන් ෙසේවාව කියන්ෙන් ෙබොෙහොම 
අමාරු, තරග කරන්න අපහසු ජාත්යන්තර ෙසේවාවක් කියලා අපි 
කියන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙම් වාෙග් වැඩ කරන ෙකොට 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්ක හරවා ගන්න හුඟක් අපහසුයි. එම 
වාර්තාෙව් 52වැනි පිටුෙව් ෙම් විධියට සඳහන් කර තිෙබනවා. 

In page 52, it talks about the conclusions and 
recommendations, and in paragraph 3(a) it states, I quote:  

“Procurement and Sourcing outside the Procurement Guidelines 
seem to have been a trend from 2012 onwards with the CEO, 
Chandrasena assuming office and the Chairman taking on a full time 
role.” 

ෙම් වාර්තාෙව් හුඟක් විස්තර තිෙබනවා. නමුත් කාලය පිළිබඳ 
පශ්නය නිසා  මම ඒ විස්තර ඔක්ෙකොම කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ෙමවැනි ආයතනවල  පසම්පාදන 
චකෙල්ඛන තිෙබන ෙකොට ඒ පසම්පාදන චකෙල්ඛන 
සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරලා එතුමන්ලාට ඕනෑ විධියට 2012 
ඉඳලා කම කමෙයන් ෙම් පසම්පාදන කටයුතුවල ෙයදී සිටින 
බවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   2015 ජනවාරි 8වැනිදා අපි 
ෙම් රජය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරු 
ඔක්ෙකොම හවුල් ෙවලා දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනා බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ ෙගනා දහනවවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පසම්පාදන ෙකොමිසමකුත් ඇතුළත් කළා.  

ෙමවැනි ෙද්වල් අවම කරන්න තමයි ඒ පසම්පාදන ෙකොමිසම 
ව්යවස්ථාදායක සභාවක් හරහා පත් කරන්න අපි තීරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒක මා සතුටින් මතක් කරන්නට 
කැමැතියි.  

ඊළඟට,  අහස් යාතා මිලදී ගැනීම ගැනත් මා වචනයක් 
කියන්නට  ඕනෑ. ෙමපමණ ෙව්ලාවක් ෙම් ගරු සභාව තුළ අපි 
කථා කෙළේ ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය්  දැනට ඇති ෙවලා තිෙබන 
අලාභය ගැනයි. ඒ කියන්ෙන්, 2016 මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදා 
දක්වා තිෙබන රුපියල් බිලියන 140ක අලාභය ගැනයි.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නමුත් අනාගතෙය්දී ඇති වන 
අලාභය ගැනත් මා ෙමොෙහොතකට කථා කරන්න කැමැතියි. 
ෙමතුමන්ලා ගහපු ගිවිසුම් හරහා අනාගතෙය්දී ඇති ෙවන අලාභ 

ගැන.  ෙම්  මුළු සභාවම ෙම්ක දැන ෙගන සිටිය යුතුයි කියලා මා 
හිතනවා. ෙමම වාර්තාෙව් 110 වැනි පිටුවට මා නැවතත් අවධානය 
ෙයොමු කරනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:   

"  (i)  The difference in the Lease Price between the A340-300's and 
the  A330-200's was approximately USD 550,000 per month or 
more. 

(ii)  In the case of the A350-900's, the difference was about USD I 
million higher per month. " 

දැන් ෙමතැන තිෙබන විවාදය ෙම්කයි. ෙම්වා ගන්න ෙකොටත් 
විශාල ෙලස වාද විවාද ඇති ෙවන්න ඇති, අපි ෙකොයි වාෙග් අහස් 
යාතා ගත යුතුද කියලා.  අෙප් airline එෙක්   උපායශීලී කමෙව්දය 
- strategy එක - ෙමොකක්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් වාද විවාද 
ඇති ෙවන්නට ඇති. ෙමතැන සඳහන් කරනවා, "අපි ගිහිල්ලා 
A350-900 ගුවන් යානා 08ක් ගන්න ගිවිසුම් ගැහුවා, ෙම් 
අවුරුද්ෙද් 04ක් ලැෙබනවා, පසුව 04ක්  ලැෙබනවා" කියලා.  ඒවා 
ගත්ෙත් ෙමොකක් ෙහෝ උපායශීලී කමෙව්දයකට අනුව කියලයි 
අපට විශ්වාස කරවන්න හදන්ෙන්. ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය තුළ 
ෙම් උපායශීලී කමෙව්දය -strategy එක-  ඇති වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපට ෙසොයා ගන්න බැහැ.  Seabury Consulting කියලා  
උපෙද්ශක කණ්ඩායමක් - ව්යාපාරික කණ්ඩායමක්-  සිටියා. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ගැන අපි අධ්යයනය කළත්,  ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ෙම් 
තීරණයට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක අපට ෙහොයා ගන්න 
අපහසු වුණා.   නමුත් අපට දැන් පැහැදිලි ෙවනවා, ෙම් අහස ්යාතා 
අපට අවශ්ය නැහැයි කියලා.  අපි ෙම් අලුත් අහස් යාතා  ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙදනවා නම්, මාසිකව ෙඩොලර් ලක්ෂ හතරක විතර 
ෙවනසක් ඇතිෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.    

අපි ඒක අවම කරන්න එක එක උපාය මාර්ග ෙහොයා ෙගන 
යනවා.  එදා ෙම් අහස ්යාතා ගත්ෙත් අලුත් අහස් යාතා විධියටයි.  
නමුත්,  ෙම් අහස ්යාතාව කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට බහින්න 
පථමෙයන් එහි ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වටිනාකම ෙඩොලර් ලක්ෂ 
හතරකින් විතර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමතැන තිෙබන  
විවාදය වන්ෙන්, "ෙම් අහස් යාතා විතරක් ෙනොෙවයි, අපට A340-
300's, A330-200's එෙහමත් ගන්න තිබුණා, ඒවා ගත්තා නම් 
විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා" කියන එකයි. එතෙකොට ෙම් ඇති 
වුණු ෙවනස විතරක් ෙනොෙවයි, වැරැදි ගුවන් යානා මිලදී 
ගැනීෙමන් ඊට වැඩිය විශාල අලාභයක් අපි දිගටම ලබන්නට 
යනවා.  

දැන් කවුරු ෙහෝ තර්ක කරලා කියන්න පුළුවන්,  A350-900 
ගුවන් යානාව කාර්යක්ෂමයි, ඒක අලුත් කියලා. මම ඒ  
සියල්ලක්ම පිළිගන්නවා. විෙශේෂඥයන්ෙග් උපෙදස් අපි අහලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ව්යාපාරයක් සඳහා ඕනෑම ෙදයක් මිලදී 
ගන්ෙන් ඒ ව්යාපාරෙය් මූල්ය ශක්තිය අධ්යයනය කරලායි. 
නිවසකට, පවුලකට වාහනයක් ගන්න ෙකොට  Benz Car එකක් 
ගන්නවාද,  තිෙරෝද රථයක් ගන්නවාද කියලා තීරණය කරන්ෙන් 
ඒ පවුෙල් මූල්ය ශක්තිය අනුවයි. ව්යාපාරයක් සම්බන්ධෙයන්  
වුණත් ඒ විධියට තමයි තීරණ ගන්න ඕනෑ.  එකක් අෙනක් ඒවාට 
වැඩිය ෙහොඳද,  නැද්ද කියන පශ්නය අහලා වැඩක් නැහැ. Benz 
Car එකයි,  තිවීලර් එකයි සසඳා වැඩක් නැහැ. ඒ තර්කෙයන් 
කිසිම වැඩක් නැහැ. මුල්ය ෙශේෂය අනුව, මූල්ය ශක්තිය අනුව 
තමයි ඒක තීරණය ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම බැලුෙවොත්, ෙම් 
අරෙගන තිෙබන තීරණ නිසා එක ගුවන් යානයකින් මාසයකට 
රුපියල් ෙඩොලර් මිලියනයක් අහිමි ෙවනවා. අවුරුදු 12ක් 
ෙගවන්න ඕනෑ.  එෙහම නම්  අවුරුදු 12ක  අලාභයක් තිෙබනවා. 
ෙම්වා රුපියල්වලින් කියලා ගණනය කර ගන්නවත් අපහසුයි 
කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.  

හරියටම ෙම් ෙකොන්තාත් පදනම දිහා බැලුෙවොත්                        
ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල වාෙග් ෙරෝහල් 15ක් දිස්තික්ක 15ක 
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ඉදිකරන්න පුළුවන්. අප දන්නවා, දිස්තික් ෙරෝහල තිබුණත් 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙකොළඹ තිෙබන 
ෙරෝහල්වලටම පැමිෙණන බව. ෙකොළඹ මහ ෙරෝහල,                         
ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල වාෙග් ෙරෝහල් දිස්තික් මට්ටමින් 
ෙගනයන්න අවස්ථාවක් අපට තිබුණා නම් ෙහොඳයි. ෙම් වාෙග් 
ආයතනවල ෙම් වාෙග් අලාභ ලබා ෙගන, ෙම් විධියටම පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන් ෙමොකටද කියන කාරණය ගැන ෙමම ගරු 
සභාෙවන් මම අහන්න කැමැතියි. ෙසෞඛ්යයටයි, අධ්යාපනයටයි 
මීට වැඩිය පමුඛත්වයක් නැද්ද? අෙප් දරුවන්ට වැඩි පතිලාභයක් 
ලැෙබන්ෙන් ඒ අංශවලින් ෙනොෙවයිද කියන එක ගැන මම 
අහන්න කැමැතියි.  රාජකීය විද්යාලය, විශාඛා විද්යාලය, ආනන්ද 
විද්යාලය, නාලන්ද විද්යාලය, ෙද්වි බාලිකා විද්යාලය, මියුසියස ්
විද්යාලය වැනි ඒ මට්ටෙම් පාසල් දිහා බැලුෙවොත් ඒවා අධ්යාපනය 
අතින් පමුඛත්වෙය් තිෙබන බව අප දන්නවා. ෙම් 
ෙකොන්තාත්වලින් නැති වුණු මුදෙලන් පමණක් ෙමවැනි පාසල් 
තුන් ගුණයකින් වැඩි කර ගන්න අපට පුළුවන්කම තිබුණා.  

දැන් ෙමයින් අපට ගත හැකි පාඩම ෙම්කයි. ෙමවැනි ආයතන 
කළමනාකරණය කරන්න සුදුසු පුද්ගලයන් පත් කළ යුතුයි. සුදුසු 
පුද්ගලයන් නැතිවීෙමන් තමයි  ෙම් වාෙග් පශ්නයකට අපි වැටිලා 
තිෙබන්ෙන්. සුදුසු පුද්ගලයන් පත් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල, සභාපතිවරුන් සහ එක එක අය හැසිරුණු ආකාරය 
ගැනත් "වැලිඅමුණ වාර්තාෙව්" මුල් ෙකොටෙසේ සඳහන් වනවා. 
සමහර පුද්ගලයන්ෙග් නම් පවා ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ පුද්ගලයන් අපහසුතාවට පත් කරන්න අප 
අකමැතියි. ඒ නිසා අපි නම් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් අපි ෙම්ෙකන් කියන්න හදන්ෙන් නුසුදුසු පුද්ගලයන් -
නෑදෑෙයෝ, හිතමිතුරන්- පත් කරපුවාම ඔය වාෙග් ෙද්වල් තමයි සිදු 
වන්ෙන් කියලායි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් දුර්වල කළමනාකාරිත්වය 
ෙහේතුෙවන් අවුරුදු ෙදකක් තුළදී ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් 
ෙසේවක පිරිස සියයට 35කින්  පමණ ඉහළ ගියා කියලා අපට 
ෙපෙනනවා. එක ගුවන් යානයකට ෙසේවකයන් 330ක් පමණ 
සිටිනවා කියලා අෙප් ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. අෙනක් 
රටවල පවතින සාර්ථක ගුවන් ෙසේවය දිහා බලපුවාම 
සාමාන්යෙයන් එක ගුවන් යානාවක 175, 200 අතෙර් ෙසේවක 
පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත්, අෙප් ගුවන් ෙසේවයට විශාල ෙසේවක 
පිරිසක් බඳවා ෙගන ඉන්නවා. එතෙකොට ෙමවැනි අලාභ සිදු 
වන්නට ෙබොෙහෝ ෙහේතු තිෙබනවා. ඉතින්, දැන් අපි ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්? ෙම් වාෙග් ෙසේවක පිරිසක් බඳවා ෙගන තිෙබන ෙකොට 
අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? "රැකියාවක් නැහැ" කියලා අපි ඒ අයට 
කිව්ෙවොත්, අපට ෙචෝදනා කරනවා ෙගදර ඇරියා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට මම අහන්න 
කැමැතියි ඔව්, ෙසේවකයන් 2,000ක් වැඩිෙයන් පඩි ලබනවා 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, අර බදු ෙගවන අයට ඒක සාධාරණ ද 
කියලා? ඒ අයෙග් වැට් බද්ෙදන් තමයි ඒ ෙසේවකයන්ෙග් පඩි 
ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, රජෙය් ෙසේවයට 
එක්ෙකෙනක් එකතු කළාද රජෙය් ෙසේවෙයන් එක්ෙකෙනක් අඩු 
කළාද කියලා අහන්න හරියට ඉක්මන් වනවා. නමුත්, සමස්ත 
ජනතාව ගැන අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැද්ද? සමස්ත ජනතාවෙග් 
බදුවලින් තමයි අපට ෙම් ෙද් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් 
පමණක් ෙනොෙවයි, මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ගත්තත් ඒ 
සමාගම් ෙදෙක්ම  කථාව එතරම් ෙවනසක් නැහැ. අපි වාෙග් කුඩා 
රටකට, කුඩා ෙශේෂ පතයක් තිෙබන රටකට ෙම් එක ගුවන් 
ෙසේවාවක් හරියට කරගන්න බැරිව ෙදවැනි ගුවන් ෙසේවාවකුත් 
පටන් ගන්නවා කියන එක සම්බන්ධව හිතලා බලන්න පුළුවන්ද? 

මෙගන් පසුව කථා කරන කවුරු හරි ගරු මන්තී ෙකෙනක් 
ඉන්නවා නම් මට ෙම් කාරණය ගැන පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. මම 
ෙහොඳට අහෙගන ඉන්නම්. ෙදවැනි ගුවන් ෙසේවාවක් හදන්න ෙදන 
පැහැදිලි කිරීම ෙමොකක්ද? මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවාව කියලා 
ගුවන් ෙසේවයක් පටන් ගත්තා. ඒක පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා හැම 
අවුරුද්ෙද්ම -අද වන විටත්- රුපියල් ෙකෝටි 1,700ක අලාභයක් 
තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 330ක ණය බරක් තිෙබනවා.  

මැද ෙපරදිගට මිනිසුන් යනවා නම්, ඒ අයට උදවු කරන්න 
ඕනෑ නම්, ඒ අයෙග් ගුවන් ගමන් ගාස්තුවට උදවු කරන්න ඕනෑ 
නම් අපිත් කැමැතියි උදවු කරන්න. ගුවන් ෙසේවාව තුළ 
සඟවන්ෙන් නැතුව ඒක ඒ අයට ඍජුවම ෙදමු. ගුවන් ෙසේවාව තුළ 
සැඟවූවාම අපට ෙමොනවාද වන්ෙන්? එතෙකොට ඒ ආයතන 
පාලනය කරන මිනිස්සු, රාජ්ය තන්තෙය්ම ඉන්න මිනිස්සු, රජ 
පවුල්වල ඉන්න මිනිස්සු ඒෙක් ලාභය ලබනවා. අපි සහනයක් 
ෙදනවා නම් ඒ සහනය ඍජුවම ඒ අයට ෙදමු. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයත් මුදලක් හැටියට ඒ ෙගොවි මහත්මයාෙග් බැංකු 
අයිරාවට එකතු කෙළේ ඒ ෙහේතුව නිසායි. ෙමොකද, ලැබිය යුතු 
තැනැත්තාට තමයි ඒ සහනාධාරය ලැබිය යුත්ෙත්. මැද ෙපරදිග 
රටවලට යන අෙප් පවුල්වල අහිංසක අයට සහනාධාර ෙදනවා 
නම් ඒ අයට ඒ සහනාධාරය ඍජුවම ෙදමුයි කියන එකයි මා නම් 
අදහස් කරන්ෙන්. අනාගතෙය්දී අපි ෙමොනවාද කරන්නට 
යන්ෙන්?  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය බාර් එකටයි, ෙපොළටයි යන්ෙන්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. මා දන්ෙන් 

නැහැ, බැංකු හරහා මුදල් ෙදන ෙකොට ඒක සිදු වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. බැංකුව හරහා 
ඒ මුදල ෙදන්ෙන් ෙගොවි මහත්මයාෙග් බැංකු අයිරාවට ෙකළින්ම 
යන්නයි. අතර මැදියන්ට ඒවාට ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. ෙම්වා අලුත් 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි, මන්තීතුමනි. ෙලෝකය වෙට්ම සහනාධාර ෙදන 
ෙකොට ඒ සහනාධාර ඍජුවම අදාළ අයට යන්න ඕනෑ. ඒ 
සහනාධාර, ආයතනවල සඟවලා පාලකයන්ට ඒවායින් පෙයෝජන 
ලැෙබන කම විධි නැති කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා ගැන විපක්ෂයයි, 
අපියි අතෙර් ෙබදීමක් තිෙබන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමය රටට ෙහොඳයි. 
සහනාධාර ෙදන ඒවා දිය යුතු තැනැත්තන්ට ෙකළින්ම ෙදමුයි 
කියන එකයි අපි සඳහන් කරන්ෙන්.  

දැන් ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමවැනි අලාභ තිෙබන 
ෙකොට අපට ෙම් අලාභ පියවන්නට සිදු වනවා. ඒ නිසා VAT එක 
පනවන්න සිද්ධ වුණා. කවුරුත් බදුවලට කැමැති නැහැ. කවුද, 
බදුවලට කැමැති? කවුරුත් බදුවලට කැමැති නැහැ. අපිත් බදුවලට 
කැමැති නැහැ. නමුත් ෙම් VAT එක පනවා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙහේතුව 
නිසායි. රටවල් 160ක කියාත්මක වන VAT කමයක් තමයි ෙම් 
කියාත්මක කරන්ෙන්. අනික් බදු අවම කර ෙගන යනවා. 
ෙක්පීඑම්ජී සමාගම ෙම් රටවල් 160 සම්බන්ධෙයන් study එකක් 
කරලා තිෙබනවා. එහි සඳහන් කරනවා, ෙම් VAT එක සියයට 
13ත්, සියයට 30ත් අතර තිෙබනවාය කියලා.  

ලංකාෙව් VAT එක සියයට 15යි. ෙම් බද්ද නිසා ජනතාවට 
ෙබොෙහොම අපහසුයි කියලා අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම reload 
එක ගැන කථා කරනවා, ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්යය ගැන කථා 
කරනවා. නමුත් භාණ්ඩ 100කට වැඩි පමාණයක් VAT එෙකන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිදහස් කර තිෙබනවා, ෙසේවාවන් 30ක් පමණ නිදහස් කර 
තිෙබනවා. ඒ බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබන භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් 
ෙමොනවාද කියා පතවල පළ කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක රාජපක්ෂ 
දූෂණ බද්දක්. ෙම් බදු පනවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි අලාභ 
පියවන්නයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. රට වෙට් 
ගිහින් රජය අස්ථාවර කරන්න හැදුවාට ඒ කමය නම් හරි යන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි? රට අස්ථාවර කරන්න හදන පුද්ගලයන් ෙකොෙහේද 
සිටිෙය්? එක් ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් හැෙරන්න රට අස්ථාවර 
කරන්න හදන පුද්ගලයන් සිටිෙය් රජෙය්. එක් ෙකෙනක්, 
ෙදෙදෙනක් අලුතින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු අය. ඒ අයට කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ඇති. නමුත් බහුතරය ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔය 
ෙහොරකම, වංචාව සිද්ධ වන ෙකොට රජය තුළ සිටියත් ඒ ගැන කථා 
කෙළේ නැහැ, නිහඬව සිටියා. ජාත්යන්තරව ආර්ථිකය කඩා වැෙටන 
ෙවලාෙව්දී ජනතාව ලංකාෙව් ආර්ථිකය අෙප් රජයට භාර දුන්ෙන් 
ඒ නිසා තමයි. ෙමතැන තාවකාලික තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 
ජාත්යන්තර ආර්ථිකය බහින ෙකොට, චීනෙය්, ඉන්දියාෙව් ආර්ථික 
වර්ධනය අඩු වන ෙකොට එය ෙලෝකයට බලපානවා.  

අෙප් අපනයන යන්ෙන් යුෙරෝපයටයි, ඇෙමරිකාවටයි. ඒ 
රටවල ආර්ථික වර්ධනය අඩු වන ෙකොට ඒ තුළින් අෙප් 
අපනයනයට බලපෑමක් සිද්ධ වනවා. නමුත් ෙම්ක තාවකාලිකයි. 
එන වසෙර්දී ජාත්යන්තර ආර්ථිකය හැෙරන ෙකොට ලංකාෙව් 
ආර්ථිකය හැෙරන විධිය බලාගන්න. ඒකට අත්තිවාරම තමයි අපි 
ෙම් ෙයොදා ෙගන යන්ෙන්.  

අෙප් අනාගත සැලැස්ම ෙමොකක්ද ? මුලසුන ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් අනාගත සැලැස්ම දූෂණය අවම කරලා රට 
ෙගොඩනැඟීමයි. අෙප් ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය සතිෙය් දූෂණ විෙරෝධි 
අන්තර් ජාතික සමුළුවට සහභාගි වීමට මහා බිතාන්යයට ගියා. 
එතැනදී අෙප් ජනාධිපතිතුමාව පිළිගත්ෙත්, "දූෂණ විෙරෝධි 
නායකයා" කියලායි. එංගලන්තෙය් අගමැති ෙඩ්විඩ් කැමරන් 
එතුමාව එෙලස පිළිගත්තා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ජනතාව එතුමාට ජනවරමක් දීලා තිෙබනවා, දූෂණය නැති 
කරන්න; දූෂණය අවම කරන්න. දූෂණය අවම කරන්න අපට කම 
සහ විධි හුඟක් තිෙබනවා. අද අපට ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. ඒ 
තමයි, වැරදි කර තිෙබන අයට අධිකරණ කියා මාර්ග ගැනීෙම්දී 
යම්කිසි පමාදයක් තිෙබනවා කියලා. ඒක මමත් පිළිගන්නවා. 
අධිකරණ කටයුතු මීට වැඩිය ශීඝෙයන් සිදු විය යුතුයි. නමුත්, අෙප් 
ආර්ථික සැලැස්ම තුළ තිෙබන ෙවනස ෙම්කයි. පසු ගිය රජෙය් 
ආර්ථික සැලැස්ම වුෙණ්, ණය අරෙගන- 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව ෙකොපමණ 

ෙව්ලාවක් අවශ්යද? ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මියෙග් 
ෙවලාවත් දීලා තිෙබනවා. මට ෙවලාව ෙබදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
තව විනාඩි පහක් ඇතුළත මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබන ආර්ථික සැලැස්ම තමයි, ආෙයෝජන 

හරහා රට ෙගොඩනඟන්න කියන එක. ආෙයෝජන හරහා තමයි රට 
ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. තව තවත් ණය ගත්ෙතොත්, අනාගත පරපුරට 
තව ණය ෙගවන්න සිදු වනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් අත්තිවාරම 
ෙයොදා තිෙබන්ෙන්.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවාව ගත්ෙතොත් මා පළමුෙවන්ම සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, ඒක විකිණීෙම් කියාවලියක් සිදු ෙනොවන  බව. 
දැනටමත් පතිව හගත කිරීෙම් සැලැස්මක් සිදු වනවා. ෙම් 
සැලැස්ම යටෙත් ඒ අය අධ්යයනය කර තිෙබනවා, ෙම් ගුවන් 
ෙසේවය වැඩිෙයන්ම කියාත්මක වන්ෙන් කලාපීයව නම්, ෙකොයි 
වාෙග් ගුවන් යානාද අපට අවශ්ය කියන එක. There is a 
rationalization of fleet. ඒක තමයි පළමුවැනි කරුණ. ඊට පස්ෙසේ 
අධ්යයනය කර තිෙබනවා, අපි ෙකොයි වාෙග් රටවලටද අෙප් ගුවන් 
ෙසේවය ෙගන යා යුත්ෙත්, ෙකොයි වාෙග් රටවලට ෙගන යාෙමන්ද 
අපට ලාභයක් ෙහොයා ගන්නට පුළුවන් කියලා. There is a 
rationalization of routes as part of the plan that is now being 
discussed and implemented by SriLankan Airlines. ඒ වාෙග්ම 
අභ්යන්තර කාර්යක්ෂමතාව -internal efficiencies- වැඩි 
කරන්නත් සැලැස්මක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
උපෙද්ශක සමාගම් ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවාව සමඟ මාස 09ක සිට 
එක දිගටම වැඩ කරනවා. මම හිතන හැටියට ජාත්යන්තරයට අප 
යමක් -බඩු, භාණ්ඩයක්- විකුණන්න යනවා නම් අප එක්ක තරග 
කරන ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම ගුවන් ෙසේවාවක් පිළිබඳවම අප 
දැන ගන්න අවශ්යයි. ෙම්වා දැනමුතුකම ඇතිව කළ යුතු ෙද්වල්. 
ඒ ගැන අවුරුදු 10ක ඉතිහාසයක් අපට තිෙබනවා. නුසුදුසු 
මිනිසුන්ට යමක් දුන්නාම ෙමොනවාද අන්තිමට සිදු වන්ෙන් කියලා 
අප දන්නවා. ඒෙකන් අපට ඉෙගන ගන්නට පුළුවන්. ඒ 
පතිව හගත කිරීෙම් සැලැස්ම ඉදිරියට යනවා කියලා සඳහන් කළ 
යුතුයි. කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු ඇහුවා, "ෙමොකක්ද ෙම් 
කරෙගන යන්ෙන්?" කියලා.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවාව පතිව හගත කිරීෙම් සැලැස්ම 
ඉදිරියට යනවා. ඒක කරන්ෙන්, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය හා 
කළමනාකාරි මණ්ඩලය. ඒ අය ඒක කර ෙගන යනවා. ෙමොකද, 
ඒක ආයතනයක්. ඒ ව්යාපාරය ෙහොඳ මට්ටමට හරවන්න ඕනෑ 
නිසයි. නමුත්, රජයක් හැටියට, ෙකොටස්කරුෙවකු හැටියට අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙමොනවාද ෙම් ගුවන් ෙසේවාෙවන් අපි 
කරන්ෙන් කියලා. ෙම් රෙට් ජනතාව තමයි ෙකොටස්කරුවන්. ෙම් 
රෙට් ජනතාව අෙපන් අහනවා, ෙම් දීලා තිෙබන සම්පත, ෙම් මුදල 
ඔබතුමන්ලා ෙයොදවන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. ගුවන් ෙසේවාවටද 
ෙයොදවන්ෙන්, ෙසෞඛ්යටද ෙයොදවන්ෙන්, අධ්යාපනයටද 
ෙයොදවන්ෙන්, සමෘද්ධියටද ෙයොදවන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකටද 
ෙයොදවන්ෙන් කියන පශ්නය තමයි ෙපොදු ජනතාව අෙපන් 
අහන්ෙන්. නමුත්, ෙමතැන ෙවන චිතයක් මවන්න හදනවා. ෙම්ක 
විකුණනවා, අරක විකුණනවා කියලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙවන 
ෙවන චිත මවන්න හදනවා.  

"ඕනෑ නම් ඔය ගුවන් ෙසේවාව අද වුණත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට රුපියලකට ෙදන්නම්" කියලා මම මීට 
පථමෙයනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියලා තිෙබනවා. මම එෙහම 
කියන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? මම එෙහම කියන්න ෙහේතුව තමයි, 
එහි තිෙබන සම්පතට වඩා අලාභය වැඩි වීම. ඒ නිසා තමයි ඒක 
ෙඩොලර් එකකට ෙදන්න අපි ලෑස්තිෙවලා ඉන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව 
වාද විවාද කරනෙකොට ෙම්වා නිකම් ෙද්ශපාලන මාතෘකා කරලා 
විතරක් බැහැ. ෙම්වා පිළිබඳව අපි වාණිජ මට්ටමින් බලන්නට 
ඕනෑ. වාණිජ මට්ටමින් ෙපොදු ජනතාවට තිෙබන වාසිය ෙමොකක්ද 
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කියලා අපි බලන්නට ඕනෑ. අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙමයින් 
ෙපොදු ජනතාවට ලැෙබන වාසිය ෙමොකක්ද කියලා අපි බලනවා.  

මම ෙමතැනදී තවත් කාරණයක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා එවකට   ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ගත්ත තීරණයක් පිළිබඳව අද විෙව්චනය කළා. එමිෙර්ට්ස් ගුවන් 
සමාගම කැඳවලා, ඒ අයට සියයට 40ක ෙකොටස් දීලා, ඒ අයට 
කළමනාකාරිත්වය බාර ෙදන්න එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
තීරණයක් ගත්තා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුව තමයි 
එදා ඒ තීරණය ගත්ෙත්. අද එතුමා ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
විෙව්චනය කළා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමා එදා ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
හවුල්කාරෙයක්ද නැද්ද කියලා. සමහර ෙවලාවට ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිදු වන ෙද්වල් අපට ටිකක් මතක තියා ගන්න අපහසුයි. ඒ 
පැත්ෙතන් ෙම් පැත්තට පැනලා, ෙම් පැත්ෙතන්  ඒ පැත්තට 
පනින්න සමහර මැති ඇමතිවරු පුරුදුෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා ඔය 
 ෙල්ඛන තියන්න තවත් ෙකොම්පියුටර් ඕනෑ. එතුමා එදා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුෙව් හිටියාද නැද්ද කියන එක මට නම් 
මතක නැහැ. නමුත්  එතුමා ඒ ගැන අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
විෙව්චනය කළා. එතුමා එෙහම විෙව්චනය කෙළේ  ඇයි? මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට කාරණයක් කියනවා.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවාෙව් අනාගතය ගැන හිතනෙකොට මම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ගුවන් ෙසේවාෙව් ෙකොටස් අපි විකුණන්ෙන් 
නැති බව. ඕනෑම ආයතනයක ෙකොටස්  විකුණනවා නම් ජනතාව 
ඒ ගැන දැනෙගන සිටිය යුතුයි. කාෙගන්ද ඉල්ලුම ආෙව්, එක් 
එක්ෙකනා ඉල්ලුමට ෙගවන මිල කීයද කියලා ජනතාව දැනෙගන 
සිටිය යුතුයි. ෙම්වා විවෘතව කළ යුතු ෙද්වල්. ෙම්වා සඟවලා 
කරන්නට බැහැ. එදා එක් ෙකොම්පැනියක් සමඟ පමණයි ගිවිසුම් 
ගැහුෙව්. ඒ නිසා තමයි අෙප් වත්මන් අගමැතිතුමා ඒකට විරුද්ධ 
වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි වත්මන් අගමැතිතුමා ෙම්ක "දූෂිත 
කියාවලියක්" කියලා එදා කිව්ෙව්. හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්  බාෙගට 
ෙතොරතුරු අරෙගන බාෙගට කථාව කියලා වැඩක් නැහැ. 
එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගම සමඟ සාකච්ඡාවක් තියලා එය එමිෙර්ට්ස් 
ගුවන් සමාගමට තමයි විකුණුෙව්.  නමුත් කමෙව්දය වැරැදි වුණත් 
එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගම යටෙත් එය තිෙබනෙකොට අෙප් බදුවලින් 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවාෙව් අලාභය පියවන්න අපට පුළුවන් වු ෙණ් 
නැහැ.  

කමෙව්දය වැරැදි වුණත් ඒ අය කළමනාකරණය කරෙගන 
ගියා. අපට පාඩුවක් වුෙණ් නැහැ. ෙපොදු ජනතාවෙගන් බදු අරෙගන 
අප ට එය පියවන්න වුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි ෙම් කටයුත්ත 
කරනෙකොට අෙප්  කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා අපි පසිද්ධිෙය් 
දන් වනවා. ආෙයෝජකයන්ට, ගුවන් ෙසේවාවන්වලට අපි ඒ බව 
පසිද්ධිෙය්  දන්වනවා. ෙම්වා අපි සඟවලා කරන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
Request for Proposal එකක් - RFP එකක් - හරහා ඒ අය ෙග් 
ෙයෝජනාවන් අපි විවෘතව ලබා ගන්නවා. ඒ ෙයෝජනාවන් ලබා 
ගත්තාට පස්ෙසේ ඕනෑම සමාගමක් වාෙග් අපි ඒවා එෙහම නිකම් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. අපි ඒෙක් ෙකොටසක් විකුණනවා නම් ඒ 
ෙකොටස විකුණන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට ෙමයින් ලැෙබන  
පතිලාභය වැඩි වාෙග්ම ලාබදායී කියලා හිතනවා නම් පමණයි. ඒ 
වාෙග්ම මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී පසිද්ධිෙය් කියන්නට ඕනෑ, ෙම් 
අලාභය දිගින් දිගටම ෙපොදු ජනතාවට පටවන්න අපි ලෑස්ති නැති 
බව. ඔබතුමන්ලා ගහපු ගිවිසුම් නිසා තමයි ඔය එක අහස් යාතාවක 
අලාභයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ ගිවිසුම් නිසා මාසයකට ෙඩොලර් ලක්ෂ 
හතරයි, ෙඩොලර්  මිලියනයක් අතර අලාභයක් තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ 
ගිවිසුම්වල අලාභය අපි අවම කර ගන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට සැලැස්මක් තිෙබනවා. 
අෙප් සැලැස්ම විවෘතයි. අපි ඒ තීරණය ගත්තාට පස්ෙසේ අවසාන 

තීරණය රැඳී තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් කැබිනට් මණ්ඩලයටයි. ෙම් 
රෙට් ජනතාව ආණ්ඩුවක් පත් කළා. ඒ ආණ්ඩුව ඒ තීරණ කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි ගන්න තීරණ හරිද 
වැරැදිද කියන එක ගැන ඕනෑම පාර්ශ්වයක් එක්ක අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වාද විවාද කරන්න ලෑස්තියි. ගුවනින් යන 
ඔබට මට, ගුවනින් යන රාජපක්ෂවරුන්ට, ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
යන මිනිස්සු ඒ ටිකට් පතට මුදල් ෙගවිය යුතුද නැද්ද කියන 
පශ්නය අසමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. 
 

 

[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙවන්ෙවලා තිෙබන 

සීමිත කාලය ෙයොදාෙගන මම කැමැතියි, කාරණා තුනකට 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න. පළමුෙවනි ෙද් තමයි 
ෙම් ගරු සභාෙව් කියවුණ ඒ වාෙග්ම සභාෙවන් පිටත් කියෙවන 
පට්ටපල් ෙබොරු කිහිපයක් තිබීම. පළමු ෙබො රුව තමයි "මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාට ෙක්න්ති ගිහිල්ලා තමයි එමිෙර්ට්ස් සමාගම 
එළවා ගත්ෙත්" කියන කාරණය.  ෙම්වා ගැන හරි රසබර කථා 
කියනවා. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1998දී 
ශීලන්කන්-[බාධා කිරීම්]මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් සභාව නිශ්ශබ්ද කිරීමට කටයුතු කරයි කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලය මට ලබා ෙදන්න.  

1998දී ලංකාණ්ඩුවත් එමිෙර්ට්ස් සමාගමත් අතර ඇතිවූ 
ගිවිසුම තමයි ෙකොටස්වලින් සියයට 40ක් සහ කළමනාකරණය 
වසර 10කට බාරදීම. 2008 ෙවනෙකොට ඒ වසර 10 ගත ෙවනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008 ෙවනෙකොට "1998 
ෙවනතුරු ෙම් රෙට් ෙගනිච්ච ව්යාපාරයක්, ජාතික සංෙක්තයක් 
වන ජාතික ගුවන් ෙසේවය, එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට ලබා දීම 
අසාධාරණයක්. ෙමය නැවත අෙප් ආණ්ඩුවට ගත යුතුයි" කියා ෙම් 
රෙට් ජනමතයක් හැදුවා. ඒ ජන මතය හැදීමට නායකත්වය 
දුන්ෙන් වර්තමාන අගාමාත්ය, එවකට විපක්ෂ නායකව සිටි ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි. එතුමා  1998 මැයි 19 ෙවනිදා 
විවාදෙය්දී කියන ලද කාරණයක් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. 
එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 466හි එය සඳහන්ව 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙසේයි:  

" ගරු කථානායකතුමනි, උඩරට ගිවිසුෙමන් පස්ෙසේ ෙම් වෙග් පාවාදීමක් 
සිදුෙවලා නැහැ. අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, අෙප් නාවුක 
ෙතොටුෙපොළවල්, අෙප් ගුවන් යානා යන ෙම් සියල්ලම අද විකුණලා; 
ඩුබායිවලට දීලා. ෙලෝකෙය් තිෙබන පධානතම ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් වන 
අෙප් ෙකොළඹ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ දැන් ඩුබායිවලට යටකර තිෙබනවා. ෙම් 
කළ අපරාධයට, ෙම් කළ විනාශයට අද ෙම් රෙට් ජනතාව ශාප කරනවා."  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමන්න ෙම් ජනමතයට ගරු කරලා, 2008දී ආණ්ඩුවට 
විකල්ප ෙදකක් තිබුණා. ඒ, තව වසර 10කට  කළමනාකරණ 
ගිවිසුමට එළෙඹනවාද, නැත්නම් ආණ්ඩුව කළමනාකරණය බාර 
ගන්නවාද කියන විකල්ප ෙදක. ඒ අනුව රෙට් ඇතිවූ ජනමතයට 
ගරු කරලායි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව විසින් 
SriLankan Airlines සමාගම, අෙප් රෙට් ජාතික ගුවන් ෙසේවය, 
කළමනාකරණය කළ යුතුයි කියන තීරණය ගත්ෙත්.  

ෙදවැනි මිත්යාව තමයි, "එමිෙර්ට්ස් සමාගම පාලනය කරද්දී 
නම් ලාභයි, ආණ්ඩුව පාලනය කරද්දී නම් පාඩුයි" කියන මතය. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 
පාලනය නැත්නම් කළමනාකරණය එමිෙර්ට්ස් සමාගමට 
බාරෙදන්න කලින් වසර තුන ගත්ෙතොත්, ඒ වසර තුෙනන් 
ෙදකකම ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කරලා තිෙබනවා. එමිෙර්ට්ස් 
ආයතනෙය් වසර 10ක පාලනෙයන් වසර ෙදකක් දැවැන්ත 
අලාභයක් වාර්තා කරනවා. 2001දී පමණක් ශුද්ධ අලාභය රුපියල් 
බිලියන 4.7ක් වනවා. ඒ වාෙග්ම 2008දී අපි කළමනාකරණය 
බාරගනිද්දී, ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් ලාභය රුපියල් මිලියන 568ක් 
විතරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් අපි බාරගත් 
කාලෙය්ම තමයි  ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල ඉහළ 
යන්න පටන් ගන්ෙන්; ඒ වාෙග්ම ෙලෝකය දැවැන්ත මූල්ය 
අර්බුදයකට මුහුණදීලා ඇෙමරිකාෙව් සහ යුෙරෝපෙය් ආර්ථිකය 
කඩා වැෙටන්ෙන්. ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය කියන්ෙන් ෙද්ශීය 
ගුවන් ෙසේවයක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර ගුවන් ෙසේවයක්. ඒ නිසා 
ජාත්යන්තර ආර්ථික පවණතා ඍජුවම ෙමයට බලපානවා. ෙතල් 
මිල වැඩිෙවද්දී වියදම වැඩි ෙවනවා. ෙලෝක මූල්ය අර්බුදය නිසා 
මගී ගමනාගමනය අඩුෙවද්දී, ආදායම අඩු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණා ෙදෙක්ම ඍජු 
පතිඵලයක් විධියට ශී ලංකාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, සමසත් 
ෙලෝකෙය්ම ගුවන් ගමන් කර්මාන්තය කඩා වැටුණා.  
International Air Transport Associationහි වාර්තාවලට අනුව, 
2008 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කර්මාන්තයක් විධියට සමස්ත ගුවන් 
ගමන් කර්මාන්තය පාඩුයි. ඔවුන්ෙග් වාර්ෂික වාර්තා අන්තර් 
ජාලෙය් තිෙබනවා, පරීක්ෂා කර බලන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණා 
ෙදක නිසා තමයි ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පාඩු ලබන්ෙන්. එෙසේ 
සිදු වූෙය් ෙලෝක පවණතාවක පතිඵලයක් නිසා මිසක් ෙම් රට 
ඇතුෙළේ තිෙබන්නා වූ අභ්යන්තර පශ්නයක් නිසා ෙනොෙවයි. 
ඉන්ධන ඉතා සහන මිලකට ලබා ගන්නා ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදනය 
කරන රටවල ජාතික ගුවන් ෙසේවා පමණයි අද ලාභ ලබන 
තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දක්ෂ 
කළමනාකරුෙවක් වන කපිල චන්දෙසේන මහතා ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරියා විධියට 2008 වර්ෂෙය්දී පත් 
ෙවනවා. 2017/2018 මූල්ය වර්ෂෙය් සිට ෙම් ආයතනය ලාභදායී 
ආයතනයක් බවට පත් කරන්නට වසර දහයකට කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් එදා එතුමා හැදුවා. ඒ සැලැස්ම අනුව අපට ගුවන් මගීන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්න බැරි ඇයි? වසර විස්සකට ආසන්න 
කාලයක පැරණි ගුවන් යානායි අපට තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගුවන් යානා 
ටික නවීකරණය ෙවන්න ඕනෑ; අලුත් ගුවන් යානා මිලදී ගන්න 
ඕනෑ. එෙහම ෙනොකෙළොත් මගීන් එන්ෙන් නැති නිසා ආදායම අඩු 
වනවා; නඩත්තු වියදම වැඩි වනවා; ඉන්ධන නාස්තිය වැඩි වනවා. 
එෙහම වුණාම ෙම් ආයතනය ජාතියට බරක් ෙවන එක කාටවත් 
නතර කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි අනාගතෙය් ගුවන් යානා මිලදී 
ගන්ෙන් ෙකෙසේද කියා වසර දහයක් පුරා ඉතා කමානුකුල 
සැලැස්මක් හැදුවා. සංචාරක කර්මාන්තය තුළට ගැෙනන, ඒ 
වාෙග්ම වැඩි ලාභ තිෙබන ව්යාපාරික පන්තිෙය් ආසනවලට මගීන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා සැලැස්මක් හැදුවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සැලැස්ම නිසා 2017/2018 

ගිණුම් වර්ෂය වන විට කමානුකූලව ලාභ ලබන තැනකට, 
යථාර්ථවාදී බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබන්නට අපට පුළුවන් වුණා.  

තවත් පශ්නයක් අපට තිබුණා. 1993න් පසුව ෙම් ආයතනයට 
සතයක්වත් මුදල් ෙයොදවා නැහැ. ඊට පසුව එමිෙර්ට්ස් සමාගම 
ආවා. ඇවිල්ලා ෙමොකද කෙළේ? තිබුණු ගුවන් යානා සියල්ලම 
විකුණුවා. ඒ සල්ලි ටික කාරක පාග්ධන විධියට පාවිච්චි කළා.  ඊට 
පස්ෙසේ ඒ ගුවන් යානා කල්බදු කමයට, නැත්නම් leasing කමයට 
නැවත ලබා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම, 2001 වසෙර්දී එල්.ටී.ටී .ඊ 
තස්තවාදීන් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට පහරදීම ෙහේතුෙවන් ලැබුණු 
රක්ෂණ වන්දියත් ෙමයට ෙහොඳ මූල්ය පවාහයක් බවට පත් වුණා. 
එයින් කාරක පාග්ධනය සතුටුදායක මට්ටමට ෙගෙනන්නට ෙහේතු 
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර දහයක් ඔවුන් ෙම් 
ආයතනය කළමනාකරණය කර අපට භාර දීලා ගිෙය් සල්ලි ටික 
හිඳවලා. අපි නැවත මුදල් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පාඩුෙව් 
විශාල පමාණයක් තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවන් ෙගවන ෙපොලී 
මුදලයි.  2015/2016 ගිණුම් වර්ෂෙය් පාඩුව රුපියල් බිලියන 8.9යි; 
ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවා තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 5.6ක්. අපි 
ෙමයට මුදල් ෙයොදා තිබුණා නම්, ෙම් පාඩුව රුපියල් බිලියන 3.3 
දක්වා පහතට ෙගන එන්නට හැකියාව තිබුණා.  

ෙම් සැලැස්ම ඉදිරියට කර ෙගන ගිහිල්ලා, ෙම් පාඩුව 
කමානුකූලව පහළට ෙගන එන්නට අපට පුළුවන් වුණා.  ඛනිජ 
ෙතල්වල දැවැන්ත ෙලස මිල ඉහළ ෙගොස ් තිබුණු යුගයක, ඒ 
වාෙග්ම අලුත් ගුවන් යානා මිලදී ෙගන ෙමෙහයුම් වියදම් වැඩි වී 
තිබුණු වකවානුෙව් පාඩුව 2012 වර්ෂෙය්  රුපියල් බිලියන 19.5යි; 
2013 වසෙර් රුපියල් බිලියන 21.7යි;  2014 වසෙර් රුපියල් 
බිලියන 32යියි. එම පාඩුව  2015 වසෙර් රුපියල් බිලියන 16.5 
දක්වා අඩු ෙවනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුෙව් සමහරු පම්ෙපෝරි ගහනවා අපට ඇහිලා 
තිෙබනවා, ''අපි ආවා විතරයි ෙම්ක ලාභ කළා'' කියලා. මතක 
තියා ගන්න, ගිණුම් වර්ෂය අවසන් ෙවන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 
31වැනිදාටයි. ෙම් 'ලාභය' කියන්ෙන් 2015 මාර්තු 31න් අවසන් 
වන වසරටයි. මාස ෙදකක් තිබියදී, කලින් වසරට වඩා පාඩුව 
සියයට 50කින් කපා හැර ගන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා. ඒ පවණතාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. 2016 මාර්තු 31න් අවසන් වසෙර්දී පාඩුව රුපියල් 
බිලියන 8.9 දක්වා පහත වට්ටවා ගන්න පුළුවන් වුණා. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල පහත වැටුණු නිසා, ව්යාපාර 
සැලැස්ෙම් අපි ඉලක්ක කළ පමාණයටත් වඩා ෙව්ගෙයන් අලාභය 
පහතට ෙගන එන්නට හැකි වුණා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
පවණතාවන් අනුව අලාභයන් වින්දා. ඒ අලාභයන් දක්ෂ 
කළමනාකරණයක් තුළින් කම කමෙයන් පහතට ෙගන එමින් 
තිබියදී, ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව බලයට එනවා. ෙම් 
කළමනාකරණ සැලැස්ම ඉදිරියට ගිහිල්ලා පාඩුව අවම ෙවලා 
තිෙබනවා. ලබන වසර ලාභ ලබන වසරක් බවට පත් ෙවන්නට 
නියමිතයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හිතමු, ''අපි නරකයි; අපි 
නරකටයි ෙම් ආයතනය පාලනය කෙළේ, දැන් ෙහොඳ පිරිසක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා" කියලා. යහ පාලනය ෙකොෙහොමද ෙමය 
කරන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව බලයට පත් 
කරන්නට වැඩ කළ ෙජ්.සී. වැලිඅමුණ මහත්මයාට රුපියල් 
මිලියන 3.4ක් ෙගවලා වාර්තාවක් හැදුවා. නමුත් ඒ වාර්තාෙව් 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කෙළේ නැහැ.  

99 100 

[ගරු  උදය පභාත් ගම්මන්පිල  මහතා] 
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ඒ වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ''කපිල චන්දෙසේන කියන පධාන 
විධායක නිලධාරියාට මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 15ක වැටුපක් 
ෙගව්ව එක වැරදියි; වැඩියි'' කියලා. දැන් ෙමොකක්ද තත්ත්වය? 
දැන් පධාන විධායක නිලධාරියාෙග් වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 40යි.  
වාණිජ අංශ පධානියාෙග් වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 35යි. මූල්ය අංශ 
පධානියාෙග් වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 39යි. පධාන තාක්ෂණ 
නිලධාරියාෙග් වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 30යි. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් මැති 
ඇමතිවරුන්ට අපි කියනවා, ''ඔවා ෙදනු පරහට - තමා සම්මෙතහි 
පිහිටා සිට'' කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඥාතීන් ගැන කථා කළා. අද 
SriLankan Airlines ආයතනෙය් තිෙබන්ෙන් ''ගජමිතුරු 
පාලනයක්''. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් පාසල් මිතයන් ඉන්නවා. ඒ 
මිතයන්ෙග් මිතයන් තමයි ෙලොකු වැටුප්වලට පත් කරලා, ෙම් 
ආයතනයට බරක් බවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
ඉන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙකෙනක්. ලංකාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙවයි, යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. නිරන්ජන් 
ආදිත්ය මන්තීතුමාට නිරන්තරෙයන් ලංකාවට එන්න, ශීලංකන් 
ගුවන් ෙසේවෙය් අධ්යක්ෂකවරෙයක් වුණාම ෙනොමිෙල් ගුවන් 
පෙව්ශපත ගන්න පුළුවන් නිසා, එතුමාව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් 
කර තිෙබනවා. ෙමන්න, ෙමතුමන්ලාෙග් යහ පාලන ෙකරුවාව!  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් ෙමෙසේ සඳහන් කරන්නම්. 

Mr. Presiding Member, for the benefit of the 
prospective buyer, I must mention this in English. Last 
but not least, Sir, I have a warning for the prospective 
buyer. Before making the warning, I must recall what the 
Hon. Prime Minister, the then Leader of the Opposition, 
said in Parliament about the Emirates transaction in 1998. 
In the last minute of my speech, I would like to quote 
from a letter sent by the Hon. Prime Minister as the then 
Leader of the Opposition, which appeared in Column 466 
of Hansard of 19th May, 1998 which states: 

" '……In this context I am compelled to communicate to you, in 
your capacity as the President of MIGA that a government formed 
by the United National Party will not honour any commitments or 
agreements that are entered into as part of the AirLanka 
restructuring transaction which are tainted with corruption. As part 
of our own efforts to inquire into this scandal and bring to justice 
those who are culpable, we will be filing a complaint with the 
Bribery Commission of Sri Lanka.' " 

The Hon. Prime Minister, in his capacity as the then 
Leader of the Opposition, warned the Chandrika 
Kumaratunga Government, "As this deal is corrupt, once 
we come back to power, we will not hesitate to reverse 
it". Frankly, I do not know who the prospective buyer is, 
but I would like to make the very same warning to them. 
If this deal is corrupt, if this deal is against the interest of 
Sri Lanka, we will not hesitate to nullify or reverse it, 
whatever the cost we may have to pay. 

Thank you very much, Sir. 

[අ.භා. 4.56] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 

වර්තමාන තත්ත්වය හා එහි අනාගතය පිළිබඳ අද දින පැවැත්ෙවන 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයට එක්වීමට අවස්ථාවක් 
ලබාදීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එදා 
පභාකරන් කරපු ෙද් අද ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තමයි, ආෙයෝජකයන්ට 
ෙම් රටට එන්න එපා කියලා එතුමා අනතුරු ඇඟවීමක් කළා. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ඉතාම පැහැදිලිවම කිව්වා, අපි ෙම් ආයතනය පතිව හගත 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙලෝකෙය් 
සිටින වැදගත් ගුවන් සමාගම්වලට අෙප් ෙම් ගුවන් සමාගම විවෘත 
කරලා, එතුමන්ලාෙගන් ෙයෝජනා අරෙගන, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා ජනතාව දැනුවත් කරලා තමයි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන් කියලා එතුමා කිව්වා. නමුත් කුහකභාවෙයන්, ෙම් 
ආයතන හරිහැටියට ලාභ ලබනවා බලාෙගන ඉන්න බැරිව, 
ෙද්ශපාලන අනාථභාවෙයන් මිදී නැවතත් බලය ගැනීෙම් 
කෑදරකමින් අද අෙප් රටට එන ආෙයෝජකයන්ට අනතුරු අඟවන 
තත්ත්වයට පවා එතුමා   පත් ෙවලා ඉන්නවා. එදා පභාකරන් 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගහලා, අෙප් ගුවන් ෙසේවාව 
විනාශ කරන්න හැදූ අන්දමින්ම අද කථා කරලා, ෙම්වා අහෙගන 
ඉන්න බැරිව එළියට යන්න තමයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න කැමැතියි, ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවය ෙම් අවුරුද්ෙද් මාර්තු 31වැනි දා වන විට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 973ක පාඩුවක් ලබා තිෙබන බව. ෙමය අපි 
සියලුෙදනාෙග්ම වගකීම බවට පසු ගිය ආණ්ඩුව පත් කරලා 
තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් ඉන්න සියලුම ෙදනාට ෙම් වගකීම 
අරෙගන ෙම් ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ගුවන් යානයක ආසනයක් 
දුන්ෙන් නැහැ කියලා තරහා ගිහින් එතුමා එදා එමිෙර්ට්ස් සමාගම 
අෙප් රටින් පන්නලා දැම්මා. එදා හිටිය ඒ නිලධාරියාට වීසා 
ෙදන්ෙන් නැතිව එතුමාට වහාම රටින් යන්න කිව්වා. ඒක අපි 
සියලුෙදනාම දන්නවා. ඒක දන්ෙන් නැත්ෙත් විපක්ෂෙය් 
එක්ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් තමයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට අමතක ෙවලා 
ඒක ෙකොෙහොමද වුෙණ් කියලා. නමුත් අපි සහ රෙට් සමස්ත 
ජනතාව දන්නවා, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම අරෙගන, වත්තක්වත් 
හරියට බලාගන්න බැරි තමන්ෙග් ඥාතියා ෙම් සමාගෙම් සභාපති 
කරලා, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් වටිනා වස්තුවක් භාරදීලා එය 
විනාශ කර දැමූ බව. එෙහම කරලා දැන් අපිට කියන්න එනවා, 
ආෙයත් ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ෙගොඩගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ඒ නිසා මම කියනවා, ඔය කියන සියලුම උපෙදස් ඒ 
කට්ටියටම තියාගන්න කියලා.  

අපි ජනතාවට කියනවා, අෙප් රටට සම්පතක් ෙවන, අෙප් 
සංචාරක කර්මාන්තයට, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ ශමිකයින්ට ඉතාම 
ෙහොඳ ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් අෙප් ජාතික වස්තුවක් වන 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය නැවතත් අෙප් රටට, අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට ඵලදායී වන අන්දමට අපි ෙගොඩගන්න ඕනෑ කියලා.  

පසු ගිය අවුරුදු ගණනාවකම අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන 
ෙකොට දැකපු ෙදයක් තමයි, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුව 
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එන්න එන්නම වැඩි වුණු බව. 2011 - 2012 වර්ෂෙය්දී ෙම් 
සමාගෙම් පාඩුව රුපියල් මිලියන 19,778යි. 2012 - 2013 වසෙර්දී 
පාඩුව රුපියල් මිලියන 26,089යි. 2013 - 2014 වසර වන විට 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම පාඩුව හැටියට රුපියල් මිලියන 32,408ක් 
තිබුණා. ඒ විධියට තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුව පැවතියදී ෙම් 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පාඩු ලබන්නට පටන් ගත්ෙත්. 

බලය අනිසි ෙලස පාවිච්චි කර,  තමන්ට  ඥාතිත්ත්වයක් 
තිෙබන පුද්ගලෙයකුට ෙම් ආයතනය භාර දී, රාජපක්ෂවරුන් 
විසින් පුරප්පාඩු පිරවීෙම්  සිට අෙනකුත් ෙද්වල ට ඇඟිලි ගසා 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය විනාශ කිරීමට එදා කටයුතු කළා.  

අද සමහර අය කියනවා, ෙම් රජය  බදු වැඩි කරනවා, ෙමෙහම 
කළා නම් හරියනවාය කියා. නමුත්  ඉතාම ෙහොඳ  උදාහරණයක්  
හැටියට  කියන්නට පුළුවන් ෙම්  ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය  විනාශ 
කිරීම  නිසා  අද ෙම් රෙට් ජනතාවට බදු ෙගවන්නට සිදු වී තිබීම. 
අපි ෙම් ගැන විශ්ෙල්ෂණය කරන්නට ඕනෑ. අපි ෙම් ගැන විවාද 
කරන්නට ඕනෑ. අපි ෙම් සම්බන්ධ කාරණා ෙසොයා ගන්න  ඕනෑ. 
ෙම් කාරණා අධ්යයනය කර, ෙමවැනි ෙදයක් ඉදිරියට සිදු 
ෙනොවන්නට අවශ්ය නීති රීති ෙගෙනන්නට  ඕනෑ. මා එෙසේ 
කියන්ෙන් ෙමොකද? යම්කිසි කාරණාවක් සිද්ධ වුණාම ෙම් රෙට් 
ජනතාව කියන කියමනක් තිෙබනවා අපි දන්නවා. ඒ තමයි අපි 
ෙහොඳින් ෙසොයා බලා ඒ සඳහා නිවැරදි පියවර ගත්ෙත් නැත්නම් ඒ 
කාරණාව, ඒ පාඩුව අපට ආෙයත් සිද්ධ ෙවනවාය කියන එක.  ෙම්  
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප්  රෙට් තිෙබන 
අෙනකුත් ආයතනවලටත් ෙද්ශපාලනය, බලය, වංචාව හා දූෂණය 
රිංගුවාම ඒ  පාඩුව  එන්ෙන්  රෙට් ජනතාවටයි. රෙට් ජනතාව 
තමයි ඒකට වන්දි ෙගවන්න  ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව, අධිකරණය 
ඇතුළු සියලුම ආයතන  තිෙබන්ෙන්  ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඒ 
සම්පත් ආරක්ෂා කර ගන්නටයි. තමන්ෙග් බලය ෙයොදා තමන්ෙග් 
ඥාතීන්  ඒවාට දමා, ඒවා විනාශ කරනවා නම් අපි ඒ සම්බන්ධව 
රජයක් හැටියට පියවර ගන්නට ලැහැස්තියි කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

ශීලන්කන් එයාර් ලයින්  සමාගෙම් අලාභය වැඩි වුෙණ් ෙතල් 
මිල නිසාය කියා සමහර අය කිව්වා.  නමුත් ෙතල් මිල විතරක්ද  ඒ 
සඳහා බලපෑෙව් කියන එක අපි සියලු ෙදනාම ෙහොඳින් ෙසොයා  
බලන්නට  ඕනෑ. එදා  ශීලන්කන්  එයාර්ලයින් එෙක් රැකියාවලට 
තමන්ෙග් හිතවතුන් ලැයිස්තු පිටින් දමා ගත් හැටි අපි දැක්කා. 
එෙහම වසෙරන් වසර ලැයිස්තු පිටින් ෙසේවකයන් දමාෙගන අද 
ෙවනෙකොට එදා සිටියාට වඩා ෙසේවක සංඛ්යාව සියයට 35කින් 
විතර ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. අද එක් ගුවන් යානයකට ඒ ගුවන් 
යානෙය් යන මගීන්ට වඩා ෙසේවක සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
අපිට අවශ්ය නැති, සුදුසු නැති ගුවන් යානා ඇණවුම් කර 
තිෙබනවා. ඒ ගුවන් යානාවලට විශාල මුදලක් වැය කර තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඒවා විගහ කළා. මම නැවත 
ඒ ගැන විගහ කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණනක්, මාසයක ට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියනයක් පමණ  
අවුරුදු  12ක් තිස්ෙසේ  අපට ඒ ගුවන් යානයකට ෙගවන්නට  සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා කවුද ෙගවන්ෙන්? ෙම්වා  අද ෙවනෙකොට 
බංෙකොෙළොත් කර ගියා නම් කමක් නැහැ. නමුත් අෙප්  අනාගත 
පරපුරටත්, අනාගතෙය් ජීවත් ෙවන සියලු ෙදනාටමත්  බරක් ෙවන 
විධියට ගිවිසුම් ගහලා තමයි ෙම් ගුවන් ෙසේවාව විනාශ කර ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් අලාභය  රුපියල් බිලියන 140යි.  ඒ 
මුදලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ට  අවුරුදු 65කට  

විතර විමධ්යගත මුදල් ෙදන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
සියලුම ගම්වලට යටිතල පහසුකම්  දියුණු  කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 
10 ගණෙන්  අවුරුදු  දහයකට  ෙදන්නට පුළුවන්.  ඒ වාෙග් විශාල 
විනාශයක් තමයි ෙම් එක ආයතනයකින්  කර තිෙබන්ෙන්.  ෙම් 
ආයතනය කාෙග් පාලනය යටෙත්ද තිබුෙණ් කියන එක අපි 
ෙහොඳින් දන්නවා;  අෙප් ජනතාව  ෙහොඳට දන්නවා. බලය අයුතු 
ෙලස පාවිච්චි කර  තමන්ෙග්  වුවමනාකම්  ඉෂ්ට කර ගන්නට  
තමන්ෙග් ඥාතීන්, තමන්ෙග් මිතයන් ඒ ආයතනවලට  දමා ඒ 
ආයතනයට කර තිෙබන විනාශෙය්   බර ෙවනුෙවන්  අද අෙප් 
රෙට් සියලු ෙදනාටම වන්දි ෙගවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්  ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය  නැවත ෙගොඩ ගැනීමට,  නැවත 
එයින්  ලාභයක්  ලබා ගැනීමට  රජයක් හැටියට විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි අද දියත් කර තිෙබනවා.  

ෙහොඳ කළමනාකාරිත්වයක් තිෙබනවා නම්, ෙලෝකෙය් 
තිෙබන අෙනකුත් ගුවන් සමාගම් සමඟ තරග කරන්නට පුළුවන් 
ගුවන් සමාගමක් පිහිටුවන්න පුළුවන්.  අෙප් සංචාරක කර්මාන්තය 
තුළින් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් අපනයන, අෙප් ආනයන හා අෙප් 
ශමිකයන් තුළිනුත් අෙප් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ෙදන්න  
පුළුවන් ගුවන් සමාගමක් අපට ලංකාෙව් පිහිටුවන්නට පුළුවන්.  

පිහිටීම අනුව ගත්තාම අෙප් රට ඉතාම ෙහොඳ තැනක පිහිටා 
තිෙබනවා. ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි ෙවලා, ගුවන් ගමන්වල 
ෙයෙදන ජනතාව වැඩි ෙවලා, ඒ ජනතාවට ෙසේවය කිරීම සඳහා 
අෙප් ගුවන් ෙසේවයක් නැවත ස්ථාපිත කරන්නට පුළුවන් කියන 
විශාල බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා.  

පසු ගිය රජය යටෙත් අපෙග් අපනයන පමාණය දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 34 සිට සියයට 14 දක්වා පහළට වැටුණා. 
ඒ ෙහේතුෙවන් අපට ලැෙබන විෙද්ශ විනිමය පමාණය විශාල 
වශෙයන් අඩු වුණා. අද අෙප් රටට ලැෙබන ආදායෙමන්  අෙප් 
ණය පමාණය ෙගවා ගන්නට බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබන නිසා තමයි  ජනතාවෙගන් බදු ලබා ගන්න අපට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ආර්ථිකය පිළිබඳ  විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා, තව අවුරුදු ෙදක තුනකින් ෙම් රෙට් 
ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන ආකාරයට පතිපත්තියක් 
සකස් කරලා ඉදිරියට යන්න  අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම වැනි ගුවන් සමාගම් ෙම් රෙට් ආර්ථික කියාවලියට විෙශේෂ 
දායකත්වයක් දක්වන බව. අපි ෙම් ගුවන් සමාගම විකුණන්න 
යනවාය, එෙහම නැත්නම් ෙම් ගුවන් සමාගම කාට ෙහෝ ෙදන්න 
යනවාය කියලා කවුරු කිව්වත්, එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
අයිතිය තබා ෙගන, රටට, රෙට් ජනතාවට බරක් ෙවන්ෙන් නැති 
ආකාරයට ෙම් ගුවන් සමාගෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න  
ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත්, මා කියපු ආකාරයට එන්න-එන්නම 
ඒ බර අෙප් ජනතාවට ෙගවන්න  සිද්ධ ෙවනවා. ඒ බර උසුලා 
ගන්නට බැරි තත්ත්වයට අෙප් ජනතාව පත් කරන්නට ෙහොඳ 
නැහැයි කියන පණිවුඩය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාටම 
මතක් කරලා ෙදනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව සමෙය්   ශී ලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවෙය් සිදු වුණු පාඩු, ඒ ගත්ත තීරණ පිළිබඳව පරීක්ෂණ  
කරලා, ඒ ගත්ත තීන්දුවල වැරදිභාවය, නිවැරදිභාවය අධ්යයනය 
කරලා, දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දීමටත් අපි 
සූදානම් කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආෙයෝජනයක් 
කරන විට ඒෙකන් අපට ලැෙබන ආර්ථික වාසිය ෙමොකක්ද කියලා 
අපි ෙහොඳින් හිතලා බලන්න  ඕනෑ. අපි මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ හැදුවා. අපි ඒ සඳහා රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ආෙයෝජනය 
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කළා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒෙකන් යම් කිසි ආදායමක් හරිහැටි 
ලබා ගන්නට බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි හම්බන්ෙතොට වරායත්. 
ඒ ව්යාපෘති ෙදක ආදායම් ලැෙබන තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා 
අධ්යයනයක් කරලා, ඒවාට අවශ්ය ආර්ථික යටිතල පහසුකම් ඇති 
කරලා, ආර්ථික ආෙයෝජන ෙගෙනන්නට පසු ගිය රජය සමත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි  චීනයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, 
විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට කලාපෙය් කර්මාන්ත පුරයක් 
ස්ථාපිත කරන්නත්, ඒ තුළින් මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළත්, 
හම්බන්ෙතොට වරායත් ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්නත්, 
ඒවායින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලැෙබන 
තත්ත්වයක් ඇති කරන්නත් අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයත් ඒ වාෙග්ම ඉතාම වැදගත් ආයතනයක්. 
ඒ වැදගත් ආයතනය නැවතත් කළමනාකරණය කරන්නට 
පුළුවන්.  රජයත් සමඟ එකතු ෙවලා එහි මනා පරිපාලනයක් ඇති 
කරන්නට පුළුවන් ආයතනයක් සම්බන්ධ කරෙගන  ෙම් ගුවන් 
සමාගෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑය කියා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
කිව්වා වාෙග් ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක කරලා, අෙප් අභිමානයත් 
ඇතිව,   අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ෙදන දායකත්වය නැවතත් ඒ 
තුළින් ශක්තිමත් කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ශීලන්කන් ගුවන් 
ෙසේවෙය් අනාගතය ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්,  
A350-900 කියන ගුවන් යානා 4ක් ඇණවුම් කරලා තිබුණා. 
ඇත්තටම අෙප් ගුවන් ෙසේවය සමඟ බලන විට ඒවා කිසිෙසේත් 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියලා අෙප් රජය නිගමනය කරලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ගුවන් යානා නඩත්තුවට සහ ඒවා ධාවනය 
කරවීමට  විශාල මුදලක් වැය වන නිසා. ඉතා දුර  රටවලට අපි 
යන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙකටි ගුවන් මාර්ග තමයි අප වැඩි 
වශෙයන් භාවිත කරන්ෙන්. ඒ  නිසා ඒ ගුවන් යානා 4 ෙගන්වීම 
අවලංගු කරලා විශාල මුදල් පමාණයක් අෙප් රටට නැවතත් ඉතිරි 
කරගන්න අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කටයුතු කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විවිධ රටවල් සමඟ 
ඉදිරිෙය්දී නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාව, චීනය, 
සිංගප්පූරුව සහ තවත් රටවල් සමඟ අත්සන් කරන නිදහස් 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හරහා අපි අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන 
ෙකොට, රැකියා උත්පාදනය කරන ෙකොට ඒ සඳහා ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවය හරහා විශාල දායකත්වයක් ෙදන විධියට ඒ ගුවන් 
ෙසේවය නැවතත් ස්ථාපිත කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අපි සියලුෙදනා දන්නවා, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අපි අෙප් 
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරෙගන යන බව. වසර ගණනාවක් 
එක තැන පල් ෙවලා තිබුණු  ෙහෝටල් ව්යාපෘති විශාල සංඛ්යාවක් 
පිළිබඳව  අධ්යයනය කරලා, සුළු සුළු අඩු පාඩු තිබුණා නම් ඒවාත් 
නිවැරැදි කරලා, ඒ සියලු ෙහෝටල්වල වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කරන්න අෙප් රජය බලයට ආවාට පස්ෙසේ  පියවර ෙගන 
තිෙබනවා. රජය කියාත්මක කරන යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් 
කියාවලිය නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඉදිරිෙය්දී තවතවත් 
සංචාරකයන් විශාල පමාණයක් අෙප් ලංකාවට ඒවි කියලා. ඒ 
සඳහාත් විශාල දායකත්වයක් දීමට අෙප් ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය 
ස්ථාපිත කරනවා කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් කරුණු අනුව බැලුවාම, බංෙකොෙලොත් වූ ෙම් ගුවන් 
ෙසේවය සියලුෙදනා එකතු ෙවලා හරියාකාර සැලැස්මක් යටෙත්, 
හරියාකාර ආෙයෝජනයක් යටෙත් දියුණු කරලා ඒ මඟින් අෙප් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට දායකත්වයක් ලබාගැනීම අපට ඉතාම 
වැදගත් වනවාය කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ෙම් ආයතනය විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය කාලෙය් ෙකරුණු 
විවිධ කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් රෙට් ජනතාවට අහිමි වූ, ෙම් රෙට් 
තිෙබන විවිධ ආයතනත් ෙහොඳ අඩි තාලමක් යටෙත් පතිව හගත 
කරලා,   ඒ ආයතන අෙප් රෙට් ජනතාවට තවදුරටත් බරක් 
ෙනොවන පරිදි, අෙප් රට බංෙකොෙලොත්භාවයට ඇදෙගන යන්ෙන් 
නැති වන පරිදි,  අෙප් ආර්ථිකයට අෙනක් රටවල් සමඟ තරග 
කරන්න පුළුවන් වන පරිදි දියුණු කරලා, ඒ මඟින් අෙප් තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා දසලක්ෂයක් ලබා දීෙම් වැඩසටහන 
කියාත්මක කරලා අෙප් ආදායම් මාර්ග වැඩි කිරීෙම් ආර්ථික 
පතිපත්තිය රජයක් හැටියට අප ඉස්සරහට ෙගන යනවාය 
කියමින්, සියලුෙදනාට නැවත ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  
 

 
[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රටට ඉතාම වැදගත් 

ආයතනයක් වන ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 
ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව් මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න 
ලැබීම පිළිබඳව සතුටට පත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දකින ආකාරයට 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම කියන්ෙන් අෙප් ජාතික අවශ්යතාවක්. 
ඇයි මා එෙහම කියන්ෙන්? ඒ ගුවන් සමාගෙම් අලාභය පිළිබඳව 
අෙප් ගරු මන්තීවරු අද කථා කළා. නමුත් ඍජු හා වක වශෙයන් 
බැලුෙවොත් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල වශෙයන් දායකත්වයක් 
ලබා ෙදන ආයතනයක් බවට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එය සංචාරක ව්යාපාරයට, ඊළඟට විෙද්ශ රටවල 
ෙසේවය කරන අෙප් ෙසේවකයන්ට,  ෙනොෙයකුත් ජාත්යන්තර 
ව්යාපාර කටයුතුවලට,  ආනයන කටයුතුවලට - ඒ සියල්ලට-
දායකත්වයක් ලබාෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ශීලන්කන්  ගුවන් ෙසේවය අපි ජාතික අවශ්යතාවක් හැටියට සලකා 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එහි ගැටලුකාරි  තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 
නමුත් මා දකින ආකාරයට නම්, ඉතිහාසෙය් ශීලන්කන්  ගුවන් 
ෙසේවය  ආරම්භ කළ දවෙසේ සිටම එම සමාගම සම්බන්ධෙයන් 
හරියාකාර ජාතික පතිපත්තියක් ෙනොතිබුණු නිසා තමයි අද ෙම් 
ආකාරෙය් ෙනොෙයකුත් ගැටලුවලට මුහුණපාන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි ශීලන්කන්  ගුවන් සමාගෙම් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් 
අපට ෙපෙනන කාරණය තමයි ෙනොෙයකුත් ආණ්ඩු යටෙත්, 
ෙනොෙයකුත් අමාත්යවරු යටෙත්, ෙනොෙයකුත් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
යටෙත්, ඒ වාෙග්ම ඒවාට පත් වුණු සභාපතිවරුන් ඇතුළු විධායක 
නිලධාරින් යටෙත් එම සමාගම කටයුතු කර තිෙබන බව. එක් එක් 
ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවද්දී ඒ සියලු ෙදනාටම ෙචෝදනා කරනවා. දූෂණ 
තිෙබනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳවත් ෙචෝදනා කරනවා. නමුත් ෙමහි 
ෙනොෙපෙනන කාරණය තමයි, ෙමහි ෙනොෙත්රුණු කාරණය තමයි  
අමාත්යවරුන්,  අධ්යක්ෂ මණ්ඩල, ඒ සියලු ෙදනාම ෙවනස් 
වුණත්, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සිටින ඉහළම 
කළමනාකාරිත්වය ෙවනස් ෙවලා නැහැ කියන එක.  එදා වාෙග්ම 
ෙමම ගුවන් ෙසේවය පිළිබඳ  දැනුමක් නැති අමාත්යවරුන් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලවලට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙයන් බලපෑම් කිරීම නිසා තමයි 
නිවැරදි පතිපත්තියක් කියාත්මක කරන්නට අෙපොෙහොසත් වී  
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් ඉහළ 
කළමනාකාරිත්වය ෙමම සමාගමට ලබාදුන් දායකත්වය පිළිබඳව 
අපට පශ්න කරන්න සිදුෙවනවා. මම හිතන විධියට ඒක තමයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා. 
එතුමා ෙම් පිළිබඳව තව දුරටත් ෙසොයා බලයි කියා අපි හිතනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම යටෙත් තිෙබන අෙනකුත් ආයතන 
ගැන බැලුෙවොත්, ඒ යටෙත් ඇති තවත් සමාගමක් තමයි 
SriLankan Catering ෙසේවය. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් අපි 
ෙමන්න ෙම් කාරණා ගැන අහන්න කැමැතියි. පත්තෙරන් තමයි 
අද අපි ෙතොරතුරු දැනගන්ෙන්.   එක එක පත්තර ෙනොෙයකුත් 
ආකාරෙයන් අපට  වාර්තා සපයනවා. විෙශේෂෙයන්ම ශීලන්කන් 
ගුවන් සමාගම විකුණනවා නම්, එෙහමත් නැත්නම් එම සමාගම 
ෙවනත් කළමනාකාරිත්වයක් යට තට පත් කරනවා නම් එම 
සමාගම යටෙත් තිෙබන SriLankan Catering ෙසේවයත් එයට 
එකතු කරනවාද, නැද්ද කියන කාරණය අපි දැනගන්න කැමැතියි. 
ෙමොකද, එම ආයතනය ලාභ ලබන ආයතනයක්. පසු ගිය වර්ෂ 
ගණනාව තුළ එම ආයතනය ලාභ ලබා තිෙබනවා. එම නිසා පාඩු 
විඳින ශීලන්කන්  ගුවන් ෙසේවයට Sri Lankan Catering ෙසේවයත් 
එකතු කර ලබා දුන්ෙනොත්, ඒක එම ගුවන් ෙසේවය අපි භාර ෙදන 
ආයතනයට ලබාෙදන තෑග්ගක් ෙවනවා. . 

ශීලන්කන්  ගුවන් ෙසේවෙය් තිෙබන ඉතාම වැදගත්  ආයතනය 
තමයි ඉංජිෙන්රු නඩත්තු අංශය.  එම ඉංජිෙන්රු නඩත්තු අංශය 
අෙප් රටට ඉතාමත් වැදගත් එකක්. ෙමොකද, ඉන්දියාව ඇතුළු ෙම් 
කලාපෙය් තිෙබන විශාල ගුවන් සමාගම්වලටත් කලින් පළමුවැනි 
වරට EASA Part-145, EASA Part-147 කියන සහතික ෙදක 
ලබාගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ තුළින් මා දකින්ෙන්,  
ඉංජිෙන්රු නඩත්තු  අංශය ලාභ ලබන ආයතනයක් හැටියටයි. 
දැනටත්  ඒ හා සමානයි. නමුත් පසු ගිය කාලෙය්ත්,  අද වන විටත්  
ඉංජිෙන්රු නඩත්තු අංශෙය්   capacity එක වැඩි කරන්න අපි 
කටයුතු කරලා නැහැ කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ. අපට 
උදාහරණ ඕනෑ තරම් ෙදන්න පුළුවන්.  

එක් උදාහරණයක් තමයි ඉංජිෙන්රු අංශය යටෙත් තිෙබන 
එන්ජින් නඩත්තු අංශය. අපට පුහුණු ඉංජිෙන්රුවන් ඉන්නවා. අපට 
අවශ්ය කරන අෙනක් උපකරණත් ලබාගත්ෙතොත් එන්ජින් එකක් 
නඩත්තු කිරීම සඳහා වැය වන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 5ක 
පමණ මුදලක් ඉතිරි ෙවනවා. අෙප් capacity එක වැඩි කළා නම් 
අෙප් ආයතනය තුළින්ම අපට ලාභ ලබා ගැනීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. 

ෙම් තුළින් අපට අමතර ආදායමක් ලබන්නත් පුළුවන්. 
කාලෙයන් කාලයට ඉන්ධන මිල වැඩි වීමත් සමඟ අෙප් ගුවන් 
සමාගමට  පශ්න, ගැටලු මතු වන අවස්ථාවලදී ෙමය ඉතාම 
වැදගත් ෙවයි කියලා මා හිතනවා.  

ෙම් සියල්ල සඳහා අෙප් ඉහළ කළමනාකාරිත්වය වග කියන්න 
ඕනෑ. ඒ අය එවැනි ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපි ෙම් ෙද්වල් ගැන දන්ෙන් නැහැ. 
සභාපතිතුමා ඇතුළු  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සමහර ෙවලාවට ෙම් 
කාරණා ගැන දැනුවත් ෙවලා නැති අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සියලු කාරණා  ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න; ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉල්ලීමක් කරනවා.   

ඊළඟට, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැනත්  කරුණු කිහිපයක් 
සඳහන් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
එහි වී ගබඩා කළා. නමුත්, අද ෙම් රජයට පවා ෙත්රිලා තිෙබනවා 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ නැති වුෙණොත් අපට විශාල පාඩුවක් 
සිදු වන බව. ෙමොකද, අද වන විට පවතින  ෙම් කාලගුණ තත්ත්වය 
නිසා පසු ගිය දින ෙදක තුන තුළ ගුවන් යානා කීපයක්ම මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ෙගොඩ බස්සවන්න සිද්ධ වුණා.  

ඉදිරි කාල ෙය්දී ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නවීකරණය කරද්දි, 
runway එක resurfacing කරද්දි, අපට තවත් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක අවශ්යතාව මතු ෙවනවා. එතෙකොට අපට ඉදිරිෙය්දී 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අවශ්ය ෙවනවා.  මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ආරම්භ කරන ෙකොටම වාෙග් එදා  උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී අපි ෙම් ෙයෝජනාව කළා.  

ගරු අ ෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එදා 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සිටියා නම් ඔබතුමාට ෙම් කාරණය 
මතක ඇති. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් තිෙබන ඉතාම වැදගත් 
ආයතනයක් තමයි  ඉංජිෙන්රු නඩත්තු අංශය. එම ඉංජිෙන්රු 
නඩත්තු අංශයක්  මත්තලත් ආරම්භ කරන්න අපට හැකියාව 
තිෙබනවා. ෙමොකද,  අෙප් නඩත්තු අංශෙය් ෙහොඳකම නිසා පසු 
ගිය වර්ෂ කීපය තුළ ඉන්දියාෙව් ගුවන් යානා පවා නඩත්තුව සඳහා 
ෙමම ආයතනයට ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් වස ෙර්ත් "එයාර් 
ඉන්ඩිෙගෝ" ගුවන් ෙසේවෙයන්  නඩත්තුව සඳහා අපට ගුවන් යානා  
එවා තිෙබනවා. අපට පසු ගිය වර්ෂෙය්දී ගුවන් යානා 80ක් 
ලැබුණා. නමුත්, අපට නඩත්තු කටයුතු කරගන්න හැකියාව ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ඉන් 30ක පමණයි. ඒ නිසා අෙප් capacities වැඩි 
කළා නම් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් අපට ලාභ ලබන 
ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න හැකියාව තිෙබනවා.  

අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සහ තවත් කථිකයන් airbus 
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කළා. ඒ සමහර ෙද්වල් පිළිබඳව මා 
ඉතාම ෙකටිෙයන් කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී ඔබතුමන්ලාෙග්  
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙම් කලාපයට පමණක් සීමා ෙවලා ලාභ ලැබීම 
නම්,  මා හිතන විධියට එය සුදුසු නැහැ. ෙමොකද, ලාභ ලබන්න 
නම් අපට ෙම් කලාපයට පමණක් සීමා ෙවන්න බැහැ. මුළු 
ෙලෝකය වටා තිෙබන අෙප් routes සියල්ලම පෙයෝජනයට 
අරෙගන කටයුතු කෙළොත් තමයි අපට ලාභ ලබන්න හැකියාව 
තිෙබන්ෙන්. A350 කියන්ෙන් සෑම තැනකටම යන්න පුළුවන් 
long-range wide-body aircraft එකක්. ඒ වාෙග්ම cargo 
capacity එක වැඩි, fuel efficiency වැඩි, aircraft එකක් හැටියට 
තමයි අප එම යානය දකින්ෙන්. ඒ නිසා, Hon. Presiding 
Member, if we are to compete with the other airlines in this 
region, definitely we should have A350 aircraft. That is the 
most efficient aircraft right now. So I hope you will 
reconsider this.  

ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම විකුණන්ෙන් නැහැ කියා 
ඔබතුමන්ලා කියා තිෙබනවා. එය විකුණන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිෙබනවා නම්, ඒ වාෙග්ම A350 airbus ටික release කරන්න, 
එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙකෙනකුට ලබාෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා නම්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් කලාපෙය් 
ෙවනත් ගුවන් ෙසේවාවන් සමඟ compete කරනවා නම්, ෙම් A350 
airbus එක සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන අවශ්යතාව පිළිබඳවත් 
ෙසො යා බලන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ෙමම ආයතනය පවත්වාෙගන යාම ජාතික අවශ්යතාවක් 
කියලා අපි හිතනවා. ෙමහි  යම් යම්  දූෂණ තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ 
සියල්ල නැති කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී 
ෙමම ගුවන් ෙසේවය දියුණු කරන්න ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරයි 
කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

Hon. Presiding Member, there has been no strategic 
plan in running the Airline in the long-term and short-
term.  Routes had been stopped in an ad hoc manner 
considering only short-term implications. Further, when 
running an airline, there should be an overall strategic 

107 108 

[ගරු  කනක ෙහේරත්  මහතා] 



2016 මැයි 17 

plan which not only considers short-term and medium-
term implications and management decisions, but also 
long-term implications.  

The strategic action plan should not only consider the 
cost centres but consider how to make significant profits 
to the Airline by enhancing its capabilities and make 
significant savings to the Airline. With regard to services 
obtained from other organizations, they should be 
obtained in-house. I would like to ask the Government on 
how such decisions have been reached and the pros and 
cons of such decisions that have been made. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

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

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
Further, I would like to ask on what basis such 

decisions were taken, because it was stated by some Hon. 
Members that during the time of Emirates management 
that the Airline was making profits. I wish to re-
emphasize the fact that the Emirates Airline made a profit 
is correct. However, it was a profit confined only to 
accounts and ledgers where one's own assets had been 
sold and re-leased and the cash influx injected to the 
system to show artificial profits.  

It was also seen that the Emirates played the role of a 
modern monarch, where all material and immaterial 
resources were drained including landing rights to many 
destinations where they were not able to travel.  What was 
left behind at the end of this contract was the 
reminiscences that they could not take back with them.  
Let us prevent history repeat itself.  

As the Hon. Prime Minister stated that all debts of this 
Airline shall be borne by the Government, in which case I 
would like to query why a competent management 
experienced in running an airline cannot be appointed - 
and not a management comprising individuals only 
experienced in day-to-day operations of an airline.  

Before I conclude, in relation to my previous queries 
on the pros and cons of selling the Airline, I would like to 
request the said report be provided to Parliament.  

I sincerely wish any decision taken will not burden 
the taxpayer and relive the nation of its valued assets.  

Thank you.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Edward Gunasekara.  
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න 

පුළුවන්ද? 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Eran Wickramaratne.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය්දී ගරු කනක 

ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙහොඳ කථාවක් කළා. ඒ කථාෙව්දී සඳහන් කළ 
හුඟාක් කරුණු තිෙබනවා, සලකා බැලිය යුතු. ශීලන්කන් 
ෙක්ටරින් සමාගම සහ ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම අපි එකට 
ඇතුළත් කර ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන ෙවන ෙවනමයි  
බලන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රු ෙසේවාව ගැනත් අපි ෙවනම 
බැලිය යුතුයි. ඒවා value කරනෙකොටත් ෙවනම value කරනවා. 
මම හිතනවා එතුමා ඒ ඇහුෙව් ෙහොඳ කාරණයක් කියා. [බාධා 
කිරීමක්] මත්තල ඉංජිෙන්රු ෙසේවාව මීට වඩා පුළුල් කරන්න අපට 
පුළුවන්ද කියන එක ගැනත් අප ෙසොයා ෙගන යනවා. ඒකට 
expression of interest එකක් ආෙවොත් අපි බලනවා, ෙකොෙහොමද 
එවැනි ෙසේවාවන් ෙවනම පුළුල් කරන්ෙන් කියා. 

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

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒ වාෙග්ම තව එක කරුණක් තිෙබනවා. ගරු කනක ෙහේරත් 

මන්තීතුමා අහපු පශ්නවලටයි ෙම් උත්තර ෙදන්ෙන්. The 
problem there with the long-range A350-900 airbus is, - I 
accept that the A350-900 aircraft are efficient and all - that 
the total airline will have more wide-body aircraft than it 
would have narrow-body aircraft, given the strategy. These 
decisions are not made by the politicians. They are being 
made by the professionals who are getting advice to help 
them.  So, we do not interfere in the internal strategy of the 
Airline. As a government, we leave it in their hands and we 
only interfere as the shareholder. Thank you.     

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රටට -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කථා කිරීමට 

අවස්ථාවක් ඕනෑ නම් කථා කරන්න. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමට 
අනුබද්ධ ඉංජිෙන්රු ආයතනයත් ෙවනම ගන්න පුළුවන් නම් 
ෙගොඩාක් ෙහොඳයි කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙක්ටරින් සමාගම 
වාෙග්ම එම ආයතනයත් ෙවනම ආයතනයක් හැටියට ෙවන් 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. The 
other problem that I am raising is regarding the A350 airbus. 
Why do you not try to buy, not all, but at least two airbuses, 
and continue flights to Europe and other destinations so that 
we can compete with Singapore Airlines and other airlines in 
this region?        

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Member.  Hon. Edward Gunasekara, 

you may start now.   
 

 
[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය්දී ඉදිරිපත් 

කරන ලද ඉතාම වැදගත් වූ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම  පිළිබඳව 
සතුටු වන අතර ඔබතුමාටත් සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු කනක 
ෙහේරත් මන්තීතුමාත් අද ෙමම විවාදය එක්තරා විධියකින් ෙවනත් 
පැත්තකට ෙයොමු කළා; ඉතාම ෙහොඳ පැත්තකට ෙයොමු කළා. අෙප් 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒකට උත්තර ෙදන්න ෙපලඹුෙණ්, ඒ 
නිසායි කියා මා හිතනවා. ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම අද පත් ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය සහ එයින් අෙප් රටට සහ අපට - රෙට් 
ජනතාවට - බලපාන පශ්න සම්බන්ධව තමයි අද අපට වැඩිෙයන්ම 
කථා කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහජනතාව රටක 
පාලකයන්ට ආණ්ඩුවක් භාර ෙදන්ෙන්, ඒ රට ෙහොඳින් බලා ගනීවි; 
රෙට් ජනතාවට හානියක් ෙනොෙව්වි; රටට සහ ෙලොකු, කුඩා හැම 
ෙකෙනකුටම රට භාර ගන්නා පාලකයන් විසින් කිසිම වැරැද්දක් 
ෙනොකරාවි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. එවන් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතුව තමයි, ඔවුන් ගිහින් ඡන්දයක් දීලා 
පාලකයන් පත් කරන්ෙන්. හැබැයි, ඡන්දය අර ගත්තාට පසුව 
රටක නාය කෙයෝ රෙට් තිෙබන ෙද්පළ තමන්ට ඕනෑ විධියට, 

ෙසල්ලක්කාර විධියට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගැනීම නිසා රෙට් 
ජනතාව, විෙශේෂෙයන් දුප්පත් ජනතාව ඉතා දුක්ඛිත තත්ත්වයට 
පත් කළ අවස්ථා කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒෙකන් අපි  දකින එකක් 
තමයි, අප අද කථා කරන ෙම් මාතෘකාවට අදාළ ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම.  

ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමනි, මා දන්නා හැටියට ඔබතුමාත් 
ෙම් ගුවන් ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවය කළ ෙකෙනක්. ඔබතුමාත් 
දන්නවා, ඔබතුමාෙග් පියාණන්ෙග් ෙද්ශපාලන යුගෙය්,  එදා 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනස් කරලා 
ඒ ෙවනස් වුණු ආර්ථිකය ෙලෝකය සමඟ පවත්වා ෙගන යෑමට 
අවශ්ය විධියට රෙට් අනන්යතාවක් ඇති කරන්න තමයි, "එයාර් 
ලංකා" කියන ගුවන් සමාගම පිහිෙටව්ෙව් කියා. ෙමොකද, එෙතක් 
කල් රෙට් තිබුණු ආර්ථික රටාවට ෙනොෙවයි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් රට හැදුෙව්. එය ෙවනස් කරලා ෙම් රට ෙලෝකයට 
හඳුන්වා දුන්නා.  

"ශී ලංකාව" කියන රට ෙලෝකයට හඳුන්වා දුන්නා. එතැනදී 
අපිට අෙප් නමින් ගුවන් සමාගමක් පවත්වා ගන්න, අෙප් නමින් 
ගුවන් යානයක් යවා ගන්න වුවමනාවක් තිබුණා. එෙතක් කල් 
තිබුෙණ් "එයාර් සිෙලෝන්" කියන ගුවන් සමාගමයි. කවුරුත් 
දන්නවා, එම සමාගම සතුව තිබුණු යානා ඉතාම කුඩා ඒවා බව. 
ඒවා ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් එක්ක අපිට තරග කරන්න බැරි 
ගුවන් යානා. ඒ නිසා තමයි, අෙප් රෙට් හිටපු, ෙබොෙහොම දුරදිග 
බලා කටයුතු කරපු, අදටත්, තව අවුරුදු සියයකටවත් ෙම් 
ෙලෝකයට පහළ ෙනොෙවන ඉතාම උතුම් ෙද්ශපාලන නායකෙයක් 
වන ෙජ්.ආ ර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙමවැනි ෙදයක් කෙළේ. එම 
ගුවන් සමාගම ආරම්භ වුණු -පටන් ගත්- දවෙසේ ඉඳලා ලාභ ගත් 
ව්යාපාරයක් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒ කාලෙය් හැටියට 
අනිකුත් ව්යාපාරත් දියුණු ෙවද්දි ෙම් රට පවත්වාෙගන යන්න 
එවැනි ගුවන් සමාගමක් ඕනෑ වුණා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ඒ ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කරන හැම 
ෙකෙනකුම එෙතක් කල් රජෙය් ෙසේවකෙයකු හැටියට ෙහොඳ 
වැටුපක් අරෙගන ජීවත් වුණු යුගය නිමා කර ෙපෞද්ගලික 
ව්යාපාරයක ෙසේවය කරලා ඊට ෙහොඳින් ජීවත් වන්න පුළුවන් බව 
රටට කියා පෑවා. එයාර් ලංකා ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කරපු හැම 
ෙකෙනකුම ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉහළම තනතුරක හිටිය 
ෙකෙනකුට වැඩිය ෙහොඳින් ජීවත් වුණා. ඉතා සුළු ෙසේවයක 
ෙයදුණු ෙකෙනකු පවා එදා ඒ තත්ත්වෙයන් තමයි ජීවත් වුෙණ්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි.  

අපි අහලා තිෙබන විධියට ඒ ගුවන් සමාගම ආරම්භ කරලා 
එදා පළමුෙවනි ගුවන් යානය වුෙණ් "City of Sri 
Jayewardenepura" කියන එකයි. තව ගුවන් යානා ෙදකක් 
තිබුණා. ඒ "City of Kolomtota" and "City of Galle". ඒ ගුවන් 
යානා තුන තමයි තිබුෙණ්. "City of Sri Jayewardenepura" 
කියන ගුවන් යානෙයන් පළමුෙවනි ගුවන් ගමන ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් තායිලන්තෙය්, බැංෙකොක් නුවරට. ඒ පළමුෙවනි 
ගුවන් ගමන ආරම්භ කර ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ නමක් ෙම් ර ෙට් සිට 
වඩමවා ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අනන්යතාව 
ෙපන්වන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ඒ ගුවන් ෙසේවය පවත්වාෙගන 
ගියා. ෙම් විධියට කාලයක් තිස්ෙසේ ගිහින් Air Lanka ගුවන් 
සමාගම SriLankan Airlines වුණා. දැන් ෙමතැන කථා වුණු 
ආකාරයට ඒ ගුවන් සමාගම ඊට පසුව එමිෙර්ට්ස් සමාගමට දුන්නා. 
එමිෙර්ට්ස් සමාගම ෙම් ගුවන් ෙසේවය කර ෙගන ගියා. ඊට පස්ෙසේ 
නැවත වතාවක් එමිෙර්ට්ස් සමාගෙමන් ෙම් ගුවන් ෙසේවය උදුරා 
ෙගන දැන් ෙම් ආයතනය පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා 
තිෙබනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගුවන් සමාගෙමන් 
ෙම් රටට ඇති වුණු පාඩු ඉලක්කම්වලින් ෙමතැන සිටි ෙබොෙහෝ 
මන්තීවරු ඇමතිවරු කථා කළා. ඒ නිසා මම ඉලක්කම්වලින් ෙම් 
පිළිබඳව කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් හැම පාඩුවක්ම ඇති කෙළේ අෙප් 
රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවෙග් දාඩිෙයන් කඳුෙළන් හම්බ කරපු 
මුදල්වලිනුයි. ඒ අනුව ෙම් රෙට් ජීවත් වන හැම ෙකෙනකුටමයි 
ෙම් පාඩුව ඇති කෙළේ. ෙම් ගුවන් සමාගම පවත්වාෙගන ගිහින් ෙම් 
රෙට් සිටින ඉතාම ඉහළ ෙපළැන්තිෙය් පිරිසක් රෙට් ෙද්ශපාලනය 
කරන අයත් සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් මුදල් නාස්ති ෙකරුවා. ඒ 
අනුව රෙට් ජනතාව අන්ත දුක්ඛිත තත්ත්වයකට පත් ෙකරුවා.  

පාන් ෙගඩිය, හාල් ටික, ලුණු ටික ඇතුළු ෙම් හැම ෙදයකම 
මිල ඉහළ යන්න ෙම් ගුවන් සමාගම කළ විනාශකාරී තත්ත්වය 
ෙහේතු වුණා. රටක පාලනය භාර ගත් නායකෙයෝ ෙම්වා ගැන 
ෙහොයන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගත් අෙප් ජාතික රජය -ෙම් 
යහ පාලන රජය- ෙම් පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් පියවරක් ගත යුතුය 
කියන තැනටයි මම ෙම් එන්ෙන්. නැත්නම් ෙම් ගුවන් සමාගම 
අපට දරන්න බැරි තත්ත්වයකින් පවත්වා ෙගන ගිහින් ෙම් රෙට් 
සිටින අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට ෙම් ආයතනය ශාපයක් වන්න 
තවත් ඉඩ ෙදන්න එපා. හැබැයි, අෙප් රටට ගුවන් යානා ඕනෑ. ෙම් 
පිළිබඳව දැනුම ඇති විෙශේෂඥෙයෝ ඒකට යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
අද කර ෙගන යන්න ඕනෑ. නමුත්, ෙම් සමාගම ෙම් විධියට කර 
ෙගන ගිහින් අපට වින කරන්න එපා. 'අපට' කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
සිටින දුප්පත් ජනතාවටයි. රාජ්ය ෙසේවකයා තමන්ෙග් වැටුප 
අරෙගන ඒෙකන් විවිධ බදු ෙගවා ෙගන ජීවත් වනවා. තමන්ෙග් 
දුවා දරුවන්ට උගන්වන්න තිෙබන සල්ලිත් බදුවලට දීලා, ඔවුන් 
තව තවත් ෙම් ණය ෙගවනවා. ෙම් ණයවල පමාණය ෙකොපමණද 
කියලා දැන් ෙමතැන කිව්වා. ෙම් ගුවන් සමාගම රටට ශාපයක් 
වන්න ඉඩ තියන්න එපාය කියන එක තමයි මමත් ෙමතැනදි මතක් 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් සල්ලි 
තිෙබන රටවල ගුවන් යානා සමාගම්  බංෙකොෙලොත් ෙවලා 
තිෙබනවා. Swissair  ගුවන් සමාගමත් බංෙකොෙලොත් ෙවලා වසා 
දමා, ඒ ගුවන් සමාගමට අයිති ෙගොඩනැඟිලිවලත් විදුලිය කපා 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම නවසීලන්තෙය් තිෙබන ගුවන් සමාගමකුත් 
බංෙකොෙලොත් වුණා. හැබැයි, ඒ රටවලට ඒවා දරා ගන්න පුළුවන්. 
අෙප් රෙට් ෙම් කරපු ෙද්; ෙම් කරපු විනාශය අපට දරා ගන්න 
බැහැ. ෙම් ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කළ එක්තරා ගුවන් 
ෙසේවිකාවකට රුපියල් ලක්ෂ 45ක වැටුපක් දුන්නාය කියලා අපි 
අහලා තිෙබනවා. එවැනි වැටුපක් දීලා තිෙබන්ෙන් ගුවන් 
ෙසේවිකාවකටයි. ඒ ෙවන ෙවන ෙහේතු උඩයි. ඔය විධියට අයාෙල්  
 ගිය ආයතනයක් බවට ෙම් ආයතනය පත් වුණා. ගණන්හිලවු 
හදලා එදා ගත් ණය ෙමපමණයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ගත් 
ණය ෙමපමණයි කියලා ෙමතැන කවුරු හරි කියනවා නම්, එෙහම 
ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒක ෙනොෙවයි ඇත්ත කථාව. ෙම් ගුවන් සමාගම විනාශයට 
ගියා. ෙම් ගුවන් සමාගමත් එක්ක ෙසල්ලම් කළා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා, ඒ ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතුන්, මස්සිනාලා ඇතුළු 
ඥාති පිරිස කියන ෙම් හැම ෙකෙනකුම ෙම් තුළ ඉඳෙගන සුර සැප 
වින්දාය කියලා අපි දන්නවා. යම් කිසි ෙකෙනකු කටුනායක 
රස්සාවකට දැම්ෙම් ඉස්ෙසල්ලා මම කියපු නම් ෙදක තුෙනන් 
ෙකෙනකු තමයි කියලා කටුනායක අසල ජීවත් වන අය හැටියට 
අපි දන්නවා. ඒ අය ඒ තනතුරට සුදුසුද, නුසුදුසුද කියලා බැලුෙව් 
නැහැ. ඒ අනුව ෙමතැන හිටිෙය් සුදුස්ෙසෝ ෙනොෙවයි. කනක 
ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්ව ෙද් හරි. ෙම් ආයතනයට ගැළෙපන අය ඒ 
තනතුරුවලට ෙයොදවන්න ඕනෑ. ඒ පාලකෙයෝ ෙවනස් වුණාට; 
සභාපතිවරු ෙවනස් වුණාට එදා ෙම් සමාගම විනාශ කරපු අය ෙම් 
සමාගම තුළ තවම ඉන්නවාය  කියලා විපක්ෂෙය් සිටින 
මන්තීතුෙමකු හැටියට එතුමාෙග්ම කටින් කිව්වා. 

මමත් ඒක පිළිගන්නවා. මමත් ඒක දන්නවා. අද ඒවාෙය් 
ෙසේවය කරන අෙප් ගම් දනව්වල ඉන්න අය කියනවා, "මන්තීතුමා, 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස් කළාට, යහපාලනය කිව්වාට, ෙම් ආයතන 
විනාශ කරපු අය තවම ඒවාෙය් ඉන්නවා" කියලා. ෙමතැන ඉන්න 
ඇමතිතුමන්ලා, ෙම් කථාව ඇෙහන ෙතක් මානෙය් ඉන්න 
ඇමතිතුමන්ලා ඒවා දිහාත් බලන්න ඕනෑ. ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම විකුණලා ෙම්ක ෙමතැනින් ඉවර කරලා හරි යන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් රෙට් තිෙබන හැම ආයතනයටම ඒ ෙද් ෙවලා 
තිෙබනවා. "යහ පාලනය" කියලා, "ජාතික ආණ්ඩුව" කියලා, අපි 
අපට කරන්න පුළුවන් කැපවීම් කරලා, ෙම් ර ෙට් හතළිස්ලක්ෂයක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනතාව ගුටි කාලා, බැට කාලා, අවුරුදු 
20ක් බලය නැතුව ඉඳලා, ආණ්ඩුව භාර ගත්තාට පසුවත් අපි ෙම් 
ආණ්ඩුව අෙප් ෙනොෙවයි වාෙග් කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන් ෙම් 
රට හදන්නයි. එෙහම නැතුව එදා හිටපු පිරිසක් ෙම් ආයතනවල 
තබා ෙගන ඒ ෙහොරකම්වලට ඉඩ ෙදන්න ෙනොෙවයි කියන එක 
මම ෙම් රටට කියනවා.  

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ ෙමොන තරම් දුක් වින්දාද? 
කැපකරුවන්ෙග් මැයි රැලියක් අපි පැවැත්වූෙව්. කැප කරපු අය 
හැටියටයි ෙමවර මැයි රැලියට මිනිස්සු ආෙව්. සැප විඳින අය 
හැටියට ෙනොෙවයි, යමක් හම්බ කරපු අය හැටියට ෙනොෙවයි. 
ආණ්ඩු බලය ගත්තා. අෙප් ආණ්ඩුව කියලා සතුටු ෙවලා 
ෙනොෙවයි. අපි තවමත් කැප කරනවා. ඒ නිසා ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, සුදු අලි බවට පත් කර ෙගන 
තිෙබන ෙම් රෙට් අෙනකුත් ආයතන ගැන වුණත් ෙම් විධියට 
බලන්න ෙවනවා. 

අපි පුංචි මන්තීවරු. අපි ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් ඡන්දය 
ලබා ෙගන ආපු මන්තීවරු. ෙලොකු මිනිස්සු ෙනොෙවයි අපට ඡන්දය 
දුන්ෙන්. අපි ෙලොකු පවුල්වලින්, මහා ෙපළැන්තිවලින් පැවත ආපු 
මිනිස්සු ෙනොෙවයි. අෙප් අම්මලා තාත්තලා ෙද්ශපාලනය කරලා 
ඇමතිකම් දරපු අය ෙනොෙවයි. ජනතාව අප ෙතෝරා පත් කෙළේ අපි 
ගැන විශ්වාසයක් තියලා. ඒ විශ්වාසය මත තමයි අපි ෙම් වැදගත් 
සභාවට ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන්. අවුරුදු 
විසි ගණනක් තිස්ෙසේ කැප වුණු එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ අදත් 
කැප ෙවනවා, තවත් අවුරුදු ගණනක් වුණත් කැප ෙවන්න 
සූදානම්. හැබැයි ෙම් රෙට් තිෙබන ෙමවැනි දූෂිත තැන් සුද්ද 
කරලා, වැරදි කරපු මිනිසුන්ට දඬුවම් ෙදන කමයක් අපි ඇති 
කරන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙහොරකම් 
කරපු ගණන් හිලවු අපට අවශ්ය නැහැ. ෙහොරකම් කරපු බව අපි 
දන්නවා. ඒවා පාලනය කරපු හැටි අපි දන්නවා. මම අර ඉස්සර 
ෙවලා සඳහන් කළ පිරිස තමයි එතැන හිටිෙය්. රුපියල් ලක්ෂ 
45ක් වැටුප් ලබපු ගුවන් ෙසේවිකාවක් හිටියා. ගුවන් ෙසේවිකාවකට 
රුපියල් ලක්ෂ 45කට වඩා හම්බ කරන්න පුළුවන් බව මම 
පිළිගන්නවා, ඔවුන්ට ලැෙබන allowances සමඟ. අපි කියන්ෙන් 
ෙවනත් කමවලින් රෙට් සල්ලි විනාශ කරපු ආකාරය ගැනයි, 
ආයතන විනාශ කරපු ආකාරය ගැනයි. ඒ තත්ත්වෙයන් ෙම් රට 
ෙබ්රා ගන්න කමයක් හදන්න ඕනෑ කියන එකයි මම 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්ෙන්.  

SriLankan Airlines කියන්ෙන් අෙප් අනන්යතාව ෙලෝකයට 
ෙගන යන ආයතනයක්. ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ෙකටි ගුවන් ගමන් යනවාට වඩා එදා Zurichවලට ගියා 
වාෙග් ගුවන් ගමන් යන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒක අෙප් 
රටට දරන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් යමක් කරද්දී, ව්යාපාරයක් 
කරද්දී අපට ඒක දරන්න පුළුවන්ද කියලා බලලායි කරන්න ඕනෑ. 
ෙලෝකෙය් තිෙබන පලියට අපට ඒවා කරන්න බැහැ. අපි ඒ 
තත්ත්වයට ෙම් රට දියුණු කරන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අහිංසක ජනතාව 
සූරා කන තත්ත්වයට ෙම් ආයතනය පත් ෙනොකර, ෙම් ගුවන් 
සමාගම සුදු අලිෙයක් බවට පත් ෙනොකර, ඒක මළ ෙසොෙහොනක් 
බවට පත් ෙනොකර, ණය තුරුස්වලින් අෙප් රට ෙබ්රා ෙගන 
ජනතාවට යම් සහනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ෙම් 
ආයතනය පත් කිරීම සඳහා හරියාකාර කමයක් හදන එක ඉතාම 
යහපත් කියලා මතක් කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය නිමා 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 5.43] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් 

සමාගම ගැන, පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ එම ආයතනය ලැබූ 
අලාභය ගැන, ඒ වාෙග්ම එහි අනාගතය ගැන කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් තිෙබන සංස්ථා, ආයතන ජන සතු 
ව්යාපාර හැටියට තමයි පවත්වන්ෙන්. ෙම් ව්යාපාර විෙශේෂෙයන්ම 
ජනතාවෙග් බදු මුදල් මත යැෙපන නිසා, ජනතාව රජයට ෙගවන 
බදු මුදල්වලින් ඒ ආයතනවල වැඩ කරන අය වැටුප් ලබන නිසා, 
ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලින් ඒවාෙය් සියලුම කටයුතු ෙමෙහයවන 
නිසා, අපි ඒ ආයතන  ජනසතු සමාගම්, එෙහම නැත්නම් ජනසතු 
ආයතන කියලා කියනවා. නමුත් ඒ ජනසතු ආයතන, ජනතාවට 
අයිති ආයතන  පසු ගිය කාලය පුරාම විශාල ෙලස විනාශයට ලක් 
වුණු ආකාරය අපි දැක්කා.  

පසු ගිය කාලෙය් ඒ ආයතනවල හිටපු නිලධාරින්ෙග් 
කියාකලාපය වාෙග්ම ෙද්ශපාලන අනුගහය මත පබල 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් නෑදෑෙයෝ ඒ ආයතනවල සභාපති විධියට 
පත් කරලා, සමහර විධායක නිලධාරිවරු විධියට පත් කරලා ඒ 
වාෙග් ආයතන විනාශ වුණා. අපි ෙම් සභාෙව්දී ඒ වාෙග් ආයතන 
රාශියක් ගැන වාද විවාද කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන විවාද කළා. 
විදුලිබල මණ්ඩලය තුළ ෙමෙහයවන ඒ මාෆියාව තුළින් ජනතාවට 
අහිමි ෙවන ෙද් ගැන අපි කථා කළා. ජනතාවට විශාල බරක් 
දැෙනන, ජනතාවෙග් මුදල් මත යැෙපන, ජනතාවෙග් මුදල් විනාශ 
කරපු ආයතනයක් හැටියට අද ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම 
ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ආයතනය රුපියල් බිලියන 
ගණනාවක් පාඩු ලබලා තිෙබනවා. ඒ පාඩුව නිසාම අද ඒ 
ආයතනය ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැරුව, ෙමෙහයවා ගන්න 
බැරුව ෙම් රෙට් මුළු ජනතාවටම බරක් වුණු ආයතනයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ, ගුවන් සමාගමට එෙහම 
වුෙණ් ඇයි කියලා. ඕනෑම රටක තමන්ෙග් රෙට් නාමෙයන් ගුවන් 
සමාගම් තිෙබනවා; ගුවන් යානා තිෙබනවා. සමහර ගුවන් යානා 
ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙමෙහයවලා කරෙගන යනවා. සමහර ගුවන් 
යානා ඍජුව රජය මැදිහත් ෙවලා පවත්වාෙගන යනවා. සමහර 
රටවල රජය, ෙපෞද්ගලික ආයතන ඒකාබද්ධ ෙවලා ගුවන් යානා 
ෙමෙහයවන ආයතන තිෙබනවා. අපි දැක්කා, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගම පසු ගිය කාලෙය් එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගමත් එක්ක එකතු 
ෙවලා පවත්වාෙගන යන  ෙකොට විශාල ලාභ ලබන ආයතනයක් 
බවට පත් වුණු බව. නමුත් එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගම අයින් කරලා 
නැවත රජයට පවරා ගැනීම තුළ විෙශේෂෙයන්ම ගුවන් සමාගම 

රුපියල් ෙකෝටි ගණනක පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත් වුණා. 
එෙහම ෙවන්න ෙහේතු වුණු කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපි ඒ ආයතනෙය් අඩු පාඩු ගැන කථා කරන ෙකොට, අපි ඒ 
ආයතනෙය් අනාගතය ගැන කථා කරන ෙකොට, ඒෙක් සිදු වුණු 
පාඩුව ගැන කථා කරන්න ඕනෑ; අලාභය ගැන කථා කරන්න 
ඕනෑ; ඒකට වග කිව යුතු පුද්ගලයන් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරකම් කරපු, ජනතාවෙග් මුදල් එක්ක 
ෙසල්ලම් කරපු ඒ ආයතනෙය් හිටපු නිලධාරින්, ඒ ආයතනෙය් 
සභාපතිවරුන් ඔවුන්ව අපි නීතිය ඉදිරියට ෙගන ආ යුතුයි. එෙහම 
නැතුව අපි විවාදයක් විතරක් කරලා, අපි ෙම්ෙක් ගණන් හිලවු 
ගැන විතරක් කථා කරලා, අපි එකිෙනකාට ෙදොස් කියලා විතරක් 
ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න බැහැ. අපි ගන්නා තීන්දු අනාගතෙය්දී ඒ 
ආයතනෙය් සභාපතිවරු හැටියට පත් ෙවන අයට, ඒ ආයතනෙය් 
නිලධාරින් හැටියට පත් ෙවන අයට උදාහරණයක් ෙවන්න ඕනෑ;  
ඒ ෙගොල්ලන්ට ආදර්ශයක් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් තමයි 
ෙම් නිලධාරි තන්තය අපට පාලනය කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් මස්සිනා -
නිශාන්ත විකමසිංහ මහත්මයා- 2010 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 5වැනි 
දා ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් සභාපතිවරයා හැටියට පත් වුණු 
බව. ඒ පත් ෙවන ෙකොට එතුමාෙග් මූලික පඩිය රුපියල් ලක්ෂ 
පහයි. ඒ ලක්ෂ පහට අමතරව එතුමාට ලබා දුන්නා, ෙගවල් 
තුනක්. කුලී පදනම මත සුෙඛෝපෙභෝගී ෙගවල් තුනක් එතුමාට 
ලබා දුන්නා. එක ෙගයක් ජා ඇල පෙද්ශෙය්, තවත් ෙගයක් 
ආඬිඅම්බලෙම්, අෙනක් ෙගය සීදු ෙව්. ඒ කියන පෙද්ශ තුෙනන් 
ෙගවල් තුනක් අරෙගන දුන්නා, නිශාන්ත විකමසිංහ මහත්මයාට 
ඉන්න. ඊළඟට එතුමාට ලබා දුන්නා, වාහන. වාහන තුනක් දුන්නා. 
ඒ ෙබන්ස් එකයි, ෙමොන්ෙටෙරෝ එකයි, පාෙඩෝ එකයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කළා, 
අෙප් අගමැතිතුමාෙග් වාහන ගැන. අෙප් අගමැතිතුමාට වාහන 
ආනයනය කරන එක ගැන කථා කළා. අද අපට ෙපෙනනවා, ෙම් 
කථා කරන උදවිය එදා ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් ආර්යාවෙග් අයියාට - ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් 
හිටපු සභාපති නිශාන්ත විකමසිංහ මහතාට- සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන 
තුනක් ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ඉන්න අගමැතිතුමාට 
වාහන ෙදකක් ලබා ෙදන එක ගැන විශාල විවාදයක් ෙම් සභාව 
තුළ මතු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් cabin crew එෙක් හිටපු කාන්තාවන් අනුයුක්ත කළා, 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය්  කටයුතුවලට. ලලිත් වීරතුංග 
මහත්තයා ලියුම් යවලා ඒ cabin crew එෙක් වැඩ කරපු 
කාන්තාවන් අනුයුක්ත කළා. ෙකොහාටද? ඒ cabin crew එෙක් 
හිටපු කාන්තාවක් ෙම් සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරෙයකු යටෙත් 
ෙසේවය කරන්න එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට අනුයුක්ත කරලා 
ගුවන් සමාගෙමන් පඩි ෙගව්වා. ගුවන් සමාගෙමන් මාසයකට 
රුපියල් 70,500ක පඩියක් ෙගව්වා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් ඒ ගෑනු ළමයාට රුපියල් 87,500ක 
පඩියක් ෙගව්වා. ඒ ගෑනු ළමයා මන්තීතුමාෙග් කාර්යාලයට 
අනුයුක්තවයි  වැඩ කෙළේ. නමුත් පඩි ෙගව්ෙව්, ගුවන් සමාගෙමන් 
හා  ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම් ෙසේවය කරපු ෙසේවකයන් 150ක් 
ජනාධිපති මැතිවරණය ෙවනුෙවන් 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
27වැනි දා පැල්මඬුල්ලට අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් බස් තුනකින් එයාර් ලංකා එෙක් 
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වැඩ කරන ෙසේවකෙයෝ අරෙගන ගිහිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා ෙවනුෙවන් ෙකොළ ෙබදන්න ෙමෙහයුම් කළා. ඒක 
කෙළේ එදා පැල්මඩුල්ල ආසනෙය්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් ෙසල්ලම් තව තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම එයාර් ලංකා සමාගෙමන් පදාන - donations - දී 
තිෙබනවා. කාටද? හාල් කිෙලෝ 600ක්  ජනාධිපති මන්දිරයට දී 
තිෙබනවා. ඒකට රුපියල් 25,200යි. ඊළඟට IIFA එකට. 
2010.06.29වැනි දා IIFA කියලා ඉන්දියානු චිතපටි උෙළලක් 
ලංකාෙව් පැවැත්වූවා. එයාර් ලංකා සමාගෙමන් ඒකට රුපියල් 
18,10,000ක මුදලක් දී තිෙබනවා. 2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
31වැනිදා හිටපු සභාපතිතුමාට රුපියල් ලක්ෂ 7ක මුදලක් එයාර් 
ලංකා සමාගෙමන් පදාන හැටියට දී තිෙබනවා. සඳහන්ව 
තිෙබන්ෙන් "සභාපතිතුමාෙග් ළමයින්ට කන්න" කියලා එම මුදල 
ලබා දුන් බවටයි. 2014 මැයි මාසෙය් 23වැනිදා  ජනාධිපති 
මන්දිරෙය් උත්සවයකට රුපියල් 77, 86,000ක මුදලක් එයාර් 
ලංකා සමාගෙමන් දී තිෙබනවා. නැවත වතාවක් 
2010.11.23වැනිදා ජනාධිපති මන්දිරෙය් පැවැත්වූ උත්සවයකට 
වියදම් කරන්න පදාන හැටියට  රුපියල් 62,00,000ක් දීලා 
තිෙබනවා. 2010 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 18වැනි දා ජනාධිපති 
මන්දිරෙය් පැවැත් වූ උත්සවයකට රුපියල් 45,95,000ක මුදලක් 
එයාර් ලංකා සමාගෙමන් දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 
කාල්ටන් සමාගමත් මුදල් අර ෙගන තිෙබනවා.  ඔවුන්ෙග් රග්බි 
තරගාවලිය පවත්වන්න එයාර් ලංකා සමාගෙමන් අර ෙගන 
තිෙබනවා, 2009 දී රුපියල් ලක්ෂ 20ක්; 2010දී රුපියල් ලක්ෂ 
30ක්; 2011දී  රුපියල් ලක්ෂ 30ක්. 2012දී රුපියල් 26,15,000ක 
මුදලක් කාල්ටන් සමාගමට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග් තවත් 
මුදල් ලබා දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාල්ටන් සමාගම CSN 
එකත් එක්ක එකතු ෙවලා පැවැත්වූ night race  එෙක් සංවිධායක 
මඩුල්ෙල් සභාපතිතුමා කවුද? ඒ, ෙයෝෂිත  රාජපක්ෂ මහත්මයා. 
එයාෙග් සභාපතිකම අනුව එතුමාට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙමන් 
ගුවන් ටිකට් පත් 104ක් ලබා දී තිෙබනවා. 104ක්! 2012  කාල්ටන් 
එකටයි, CSN නාළිකාවටයි, ඒෙගොල්ලන්ෙග් sports club එකටයි 
පිටරට යන්න ගුවන් ටිකට් පත් 104ක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සඳහා  
රුපියල් 47,30,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  නැවතත් 
2013 රුපියල් 30,56,000ක ගුවන් ටිකට් පත් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙමන් ලබා දී තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද, වැ ෙඩ්?  

ඊළඟට, අපි දැක්කා, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් මුළු 
ෙකොළඹ නගරෙය්ම sticker boards  ගැහුවා. කවුද, ඒ? Kuma 
Stickers කියන ආයතනයක් මඟින් billboards ගහලා, ඒවාෙය් 
දැම්මා,  "Kuma Stickers" කියලා. Kuma Stickers  ආයතනයට 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් විකුණුම් අෙළවිය වැඩි කරන්න කියලා 2011 සහ 
2012 වර්ෂවල රුපියල් 17,00,000ක් එයාර් ලංකා සමාගෙමන් 
දීලා තිෙබනවා;  2013 රුපියල් 60,00,000ක් දීලා තිෙබනවා; 2014 
රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ලබා දී තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි 2013 marketing and 
advertising  සඳහා, අෙළවිය හා විකුණුම් වැඩි කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 9,653ක මුදලක් ලබා දී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අනුව අපට 
ෙපෙනනවා, ෙම් මුදල් ගිෙය් ෙකොෙහේටද කියලා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒෙගොල්ෙලෝ ලංකාවට air taxi  ෙගනාවා.  Air taxi  
ෙගන්වීෙම්දී ලංකාෙව් ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙරගුලාසි තිෙබනවා. ඒ ෙරගුලාසි අනුව ලංකාවට air taxi  ෙහෝ 

සාමාන්ය ගුවන් යානයක් ෙගන්වනවා නම් අඩුම තරමින් ඒ ගුවන් 
යානය නිෂ්පාදිත වර්ෂය අවුරුදු 15කට වඩා අඩු විය යුතුයි. නමුත් 
එයාර් ලංකා සමාගම  අවුරුද 40ක් පැරණි 1969, 1971 
නිෂ්පාදනය කළ ගුවන් යානා ලංකාවට ෙගනාවා. ඒ කියන්ෙන් 
civil aviation  ෙරගුලාසිත් කඩ කරලා අවුරුදු 40ක් පැරණි ගුවන් 
යානා ලංකාවට ෙගනාවා. ඒ ෙගන්වූ එක ගුවන් යානයකට 
ෙගවන්න ඕනෑ, පැයකට ෙඩොලර් 1,360ක්.  දවසකට අඩුම 
වශෙයන් පැය 80ක් දුවන්න ඕනෑ. ඊළඟට අපි ගණන් හදලා බලන 
ෙකොට ඒ ෙකොන්තාත්තුෙවන් අෙප් රටට අඩුම ග ණෙන් ෙඩොලර් 
නවලක්ෂයක් පාඩු වනවා. ෙමච්චර මුදල් කාබාසිනියා කරලා 
තිබියදීත් ෙම් ෙගොල්ලන් අෙපන් අහනවා, ෙම් ආයතනය 
විකුණනවාද කියලා. ෙම් මුදල් ඔක්ෙකෝම කාලා, විනාශ කරලා, 
මාමලා, මස්සිනාලා, බාප්පලා, පුතාලා ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 
ෙම් ආයතනය නැති කරලා දැන් අහනවා ෙම් ආයතනය 
විකුණනවාද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා ජනසතු ව්යාපාර 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා ජනතාවට බර දමන ව්යාපාර. ෙම්වා ජනතාව 
මත බර පටවන ආයතන. ෙම් ආයතන ෙමෙහම පවත්වා 
ෙගනයන්න බැහැ. එක් එක් අය සභාපතිකම් අරෙගන, තනතුරු 
අරෙගන ජනතාවෙග් මුදල් කාබාසිනියා කරලා, ජනතාවෙග් මුදල් 
විනාශ කරලා,  ඒවා තමන්ෙග් සුෙඛෝපෙභෝගී ෙද්වල්වලට වියදම් 
කරලා දැන් ඇවිල්ලා අෙපන් අහනවා ෙම්වා විකුණනවාද කියලා. 
ෙම් අය දැන් අපට වැදි බණ කියනවා. දැන් අපට කියනවා, ෙම් 
ආයතනය විකුණන්න එපායි කියලා. ෙම් ආයතනය දැන් ලාභ 
ලබන ආයතනයක් කියලා කියනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිබුණාෙන්, 
ෙම් ආයතනය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න. ෙම් 
ආයතනය බාප්පලාට, මාමලාට, මස්සිනාලාට ෙදන්ෙන් නැතිව 
අවශ්ය කරන අය දාලා, අවශ්ය ෙද්ශපාලන තීන්දු අරෙගන කටයුතු 
කරන්න තිබුණාෙන්. ඒක කෙළේ නැහැ. ඒක ෙනොකර ෙම් 
ආයතනය විනාශ ෙවන්න ඉඩ දුන්නා. අද අෙප් යහපාලන 
ආණ්ඩුව තුළින් අපි නැවත ෙම් ආයතනය හරි මඟට ෙගෙනන්න 
හදන ෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා, ජනතාවෙග් ආයතන 
විකුණනවායි කියලා.  ෙම් ෙගොල්ලන් අපට ෙදෝෂාෙරෝපණය 
කරනවා ෙම්වා අපි විකුණන්න හදනවා කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වාට කියන්න 
පුළුවන්ද, ජනතාවෙග් ආයතන කියලා. ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ලැෙබන වාසිය ෙමොකක්ද ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙයන්. ෙම් රෙට් 
ඉන්න මිලියන 200ක ජනතාව ෙම් හැම ශත පහක්ම බදු හැටියට 
ෙගවනවා, ෙම් ආයතනය නඩත්තු කරන්න. ඒ බදු ෙගවන 
ජනතාවට ලැෙබන වාසිය ෙමොකක්ද? අන්තිමට ෙම් ෙගොල්ලන් 
දමාපු ෙහොර හැත්ත බුරුත්ත ඒක කාලා, විනාශ කළාට පස්ෙසේ ඒ 
බරත් ජනතාවට කර ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම්වා ජනතා ආයතන ෙනොෙවයි. ෙම්වා ජනතාව ෙකොල්ලකන 
ආයතන. ෙම්වා ජනතාව විනාශ කරන ආයතන. ෙම්වා 
ජනතාවෙග් මුදල් ෙකොල්ල කන, ඒවා හූරාෙගන කන ආයතන. 
ෙම් ආයතන ෙමෙහම දුවන්න ෙදන්න බැහැ. අපි ෙම් සඳහා යම් 
කමයක් ෙගෙනන්න ඕනෑ. එෙහම නම් අපි ෙම් ආයතනය 
පතිව හකරණය කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආයතනයට ෙලෝකයත් එක්ක 
ගමන් කරන්න පුළුවන් වන විධියට තව ආයතන එක්ක බද්ධ 
කරලා ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ.   

පසු ගිය කාලෙය්  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම්වා විනාශ කළා.  රජෙය් ආයතනවලට 
තමන්ෙග් නෑදැයින්, තමන්ෙග් ෙහන්චයියලා, තමන්ෙග් හිතවතුන් 
දාලා සම්පූර්ණෙයන් ෙම් ආයතන බංෙකොෙළොත් කළා. 
ජනතාවෙග් මුදල් එක්ක ෙසල්ලම් කළා. ඒ ෙසල්ලම් කරපු 
මිනිස්සු නීතිය ඉදිරියට අපි ෙගෙනන්න ඕනෑ. අපි ෙම්වාෙය් 
නිමාවක් දකින්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී ෙම් රාජ්ය ආයතන ගැන, 
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ජනතාවෙග් මුදල්වලින් යැෙපන ආයතන ගැන මීට වඩා ෙහොයා 
බලා අපි මීට වඩා වගකීමක් දැරිය යුතු වනවා. ඒ වගකීම දරලා ඒ 
ආයතනවලට පත් වන නිෙයෝජිතයන්ට -සභාපතිවරුන් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙල්කම්වරුන් ෙවන්න පුළුවන්,  අධ්යක්ෂවරුන් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙමොන තරාතිරෙම් අය වුණත් ඒ අයට- අපි යම් 
කමෙව්දයක් හැදිය යුතුයි. ඒවා ජනතාවට වග කියන කමෙව්ද 
ෙවන්න ඕනෑ. අපි නිකම් ඇවිල්ලා, "ෙම්වා ජනතාවෙග් ව්යාපාර, 
ෙම්වා ජනතාවට අයිති ව්යාපාර" කියලා කථා කළාට වැඩක් නැහැ. 
ෙමොකද,  අන්තිමට ෙම් පවු කර ගහන්ෙනත් ජනතාව තමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
පත් කරලා ජනතාව අපට වරමක් ලබා දීලා තිෙබනවා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කරපු ෙද්වල් නිවැරදි කරන්න; ජනතාවෙග් ව්යාපාර 
ආරක්ෂා කරන්න; ඒවා ජනතාවට බරක් ෙනොවී ෙම් රෙට් ලාභ 
ලබන ආයතන බවට පත් කරන්න. ඒ සඳහා අෙප් වගකීමක් 
තිෙබනවා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්ය 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එකතු ෙවලා කරෙගන යන ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ, ෙම් රෙට් තිෙබන පාඩු ලබන ආයතන, 
ජනතාවෙග් මුදල් විනාශ කරපු ආයතන, ජනතාවෙග් මුදල් කාලා 
ඒ ජනතාව විනාශ කරපු ආයතන නිසියාකාරව පතිව හකරණය 
කරලා ජනතාවට ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරන්න අපට 
හැකියාව තිෙබනවායි කියා පවසමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින විවාදයට බඳුන් වූ 

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේව ය සම්බන්ධෙයන් ඉතා  පැහැදිලිව අද ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙදපාර්ශ්වෙය්, තුන්පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරුන් කරුණු 
දැක්වූවා. මා ඉතාමත් කනගාටු ෙවනවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය යැයි 
කියාෙගන අටවා ගනිපු ඉතාමත් අවාසනාවන්ත කණ්ඩායම 
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණු ෙවලාෙව් සිට ෙනොෙයක් ඕපා දූප ෙම් 
ගරු සභාවට ෙගන එමින්, ශත පහක වැදගම්මකට නැති ෙද්වල් 
පකාශ කරලා මාධ්යයට පමණක් තමන්ෙග් කථාව කිරීම ගැන.  

ෙම් ආයතන විකුණනවා කියලා වත්මන් ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා 
කරමින් අද ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙද්වල් පිළිබඳව 
කථා කරන අය අඩු ගණෙන් ෙම් විවාදෙය් අවසානය දැක 
ගන්නටවත් පැමිෙණන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප ජනවාරි 08ෙවනි දා 
ෙම් රෙට් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. ෙම් ආණ්ඩුව අප 
අතට ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය තුළින් වසර නවයක්, 
දහයක් තිස්ෙසේ බැට කාපු, දුක් විඳින ෙම් රෙට් අහිංසක ෙගොවියන්, 
කම්කරුවන් පමණක් ෙනොෙවයි, ධීවරයන් වැනි ජනතාවට යම් 
සහනයක් සලසන්න ඕනෑ කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ඉඳලා දින 100ක් 
තුළ ෙම් රෙට් ජනතාවට කරුණු 100ක් පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදිලි 
වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා අපට පුළුවන් අන්දමින් ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ජීවන වියදම -ජීවන බර- යම් කිසි විධියකට සැහැල්ලු 
කළා. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ධන 
මිල අඩු වුණත් කවදාවත් ලංකාෙව් ෙතල් මිල අඩු කරන්න එදා 

කටයුතු කෙළේ නැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙප ටල්වලින් ෙමෝටර් 
සයිකලයක්, ස්කූටි එකක් පාවිච්චි කරන අය petrol shed එකට 
ෙතල් ගහන්න ගියාම, පළමුෙවනි ලීටරය ගහනෙකොටම රුපියල් 
33ක් සාක්කුෙව් දා ගන්නවා. ෙදවැනි ලීටරය ගහනෙකොට රුපියල් 
66ක්, තුන්වැනි ලීටරය ගහනෙකොට රුපියල් 100ක් සාක්කුෙව් 
දාගත්ත එක ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයට අද අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා. එය එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ.  

අෙගෝස්තු 17ෙවනි දායින් පසුව ෙම් රටට අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි නිර්මාණය කළා. මාස 60කින් අලුත් රටක් 
නිර්මාණය කිරීෙම් වගකීම අපි භාර ගත්තා. ෙම් රෙට් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් සුසංෙයෝගය තුළින් අප ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන ගියා. ඒ වගකීම ගන්නෙකොට අපට 
ෙනොෙයක් පශ්න ආවා. සමහරු කිව්වා අවුරුද්ෙදන් ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉවරයි කියලා. සමහරු කිව්වා මාස 10යි ෙදන්ෙන්, අය වැෙයන් 
ෙම් ආණ්ඩුව ඉවරයි කියලා. ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙචෝදනා කළා.  

රවි කරුණානායක ඇමතිවරයාට විශ්වාසභංග ෙයෝජනාවක් 
ෙගන එනවා කිව්වා. තව ෙපොඩ්ඩයි කිව්වා. දැනුත් කිව්වා. මැයි 
දිනය ෙවනකනුත් කිව්ෙව් ඒක තමයි. හැබැයි, මැයි දිනෙයන් 
පස්ෙසේ ඔක්ෙකෝෙග්ම හුළං බැස්සා. හිතාෙගන හිටපු විධියට වැෙඩ් 
හරි ගිෙය් නැහැ. දැන් ෙම් රෙට් ෙඩඟා නටන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  ෙම් රෙට් ඉන්ෙන් බුද්ධිමත් ජනතාවක්. UNP එකට 
මිනිසුන් හතර, පස් ෙදෙනක් එකතු කර ගන්න බැහැ කිව්වා. අපට 
ගණන් හිලව් කියන්න බැහැ. එදා මැයි දිනය තුළ උෙද් 11 ඉඳලා 
රාතී 10 දක්වා අඛණ්ඩව ආපු ෙපළපාළිවල දිග පළල බැලුෙවොත් 
එය ෙප්නවා. ෙම් ආණ්ඩුව ගැන රෙට් ජනතාවෙග් විශ්වාසයක් 
තිෙබන බව ඒෙකන් ෙප්නවා. ඊට අමතරව අද VAT ගැන කථා 
කරනවා. සියයට 11ට තිබුණු VAT එක ෙම් ආණ්ඩුව සියයට 15 
කරනෙකොට, ෙම් රෙට් VAT පැෙනව්ෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව කියලා කියනවා. නමුත් අප කියන්න ඕනෑ," ගහ දන්නා 
අයට ෙකොළ කඩා පාන්න බැහැ"යි කියා. ෙම් අවස්ථාෙව් 
සමහරුන්ෙග් නම් කියලා මට කථා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙමොකද, අද ඒ අය ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළ අපිත් එක්ක එකට 
වැඩ කටයුතු කරන නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රට ඉතා 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියා අප 
දන්නවා.  එතැනදී ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් දියුණුවට අඩු තරෙම් 
ෙමොනවා ෙහෝ injection එකක් ෙදන්න තිබුණු, ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවල් එක්ක බලන විට ෙම් රටට සුවිශාල ෙසේවාවක් ඉෂ්ට 
කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් තමයි ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් හදවත වාෙග්, ෙම් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරයට 
අත ෙදන්න පුළුවන්, ජාත්යන්තර මට්ට ෙම් ෙවනත් ගුවන් ෙසේවා 
සමාගම් එක්ක අනුබද්ධ ෙවලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
ආයතනයක්. ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල්වලට ගියාම, අප 
ඉස්ෙසල්ලාම මුත කරන්න වැසිකිළියට -washroom එකට- 
යනවා. අපි චීනෙය් බීජිං, තායිලන්තෙය් බැංෙකොක්, ෙකොරියාෙව් 
ෙසෝල් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්වලට ගිහින්, ලංකාෙව් ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළට ඇවිල්ලා, ලංකාෙව් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ වැසිකිළියට 
ගිහින් බැලුෙවොත් ලංකාෙව්ම තත්ත්වය චිතයකින් ෙපෙනනවා.  
අපට ලජ්ජයි. ශී ලංකාෙව් පධාන ජාතික ගුවන් ෙසේවාව ස්ථාපිත 
කරපු ෙම් අංගණෙය් තිෙබන වැසිකිළිය හදා ගන්න පසු ගිය 
අවුරුදු 10ක් තුළ බැරි වුණා. ඒත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද කයිවාරු 
ගහනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් හැදුවා, බණ්ඩාරනායක 
නමට නිඟා ෙදන විධියට. බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර  ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළට වැසිකිළියක් හදා ගන්න බැරි වුණ අය ලජ්ජා 
නැතුව මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් 
කළා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අද ෙම් රෙට් VAT එක 
ගැන කථා කරනවා.  Telephone එෙකන් කථා කරන්න බැරි ලු, 
''මල් කඩන්නවත්'' බැරි ලු. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ඉන්න ඕනෑ, 
ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක. එතුමා හැම දාම කථා කරලා පනිනවා. මා 
අභි ෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් රැස්වීම් කටයුතු අවසාන වන කල් 
එතුමාට ෙම් සභාෙව් ඉන්න, ෙම් ළා බාල අලුත් මන්තීවරුන්ෙග් 
කථාත් අහන්න කියලා. අද ඒ  සියල්ල පැත්තකට දැමීම ගැන අපි 
කනගාටු වනවා. මා එදා කිව්වා, එදා නිවාස හදාපු හැටි, ණය දීපු 
හැටි. ෙහොර තක්කඩි විධියට නීති රීති උල්ලංඝනය කරලා 
ඔප්පුවකුත් නැතිව තාවකාලිකව ඉන්න අයට ණය දීපු මනුෂ්යයන් 
අද කථා කරන්ෙන් විනිවිදභාවෙයන් සියල්ලම කරපු සුදු චරිත 
හැටියටයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ආර්ථිකය ගැන අපට ෙබොරු කරන්න බැහැ, ජනතාව රවටන්න 
බැහැ. එදා මාර්තු මාසෙය් අගාමාත්යතුමා තමන්ෙග් කථාෙව්දී 
පැහැදිලිවම පකාශ කළා, ෙම් රෙට් තිෙබන ආර්ථිකය පිළිබඳව. 
අපට ෙසල්ලම් කරන්න බැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයලා, පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු අය, හරියට නිදා ෙගන නැඟිට්ටා වාෙග්, ඊෙය් 
ඉපදුණා වාෙග්යි අද කථා කරන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වැනි අය ෙජ්යෂ්ඨ නායකවරු. මා දන්ෙන් 
නැහැ, අද වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් 
කියලා. මා හිතන හැටියට අද එතුමාත් ෙවනසක් පිළිබඳව තීන්දු 
කරලා තිෙබනවා, අපි ෙම් ගුවන් ෙසේවය පිළිබඳව කථා කරන 
අවස්ථාෙව්දී.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය කිව්ෙව්, ෙසලියුලර් ගාස්තු, එෙහම 
නැත්නම් දුරකථන ගාස්තු වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලායි. අද 
ෙකොල්ෙලකුට, ෙකල්ෙලකුට ''මලක් කඩා ගන්න'' බැහැයි කිව්වා.   
දුරකථන ගාස්තු සඳහා වන බදු සියයට ගණනකින් වැඩි කිරීම ඒ 
තරම් තත්ත්වයටයි පත් කෙළේ. මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවය, ඒ 
වාෙග්ම ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය තුළින් ෙම් රෙට් මුදල් 
කාබාසිනියා කරපු නිසා තමයි අද ෙම් ර ෙට් අය වැය හිඟයක් ඇති 
කරලා, ෙගවුම් ෙශේෂ තත්ත්වය    ඉතාම දරුණු පපාතයකට ඇද 
දමලා තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් වන්දි ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අර 
ෙකල්ලන්ටයි, ෙකොල්ලන්ටයි කියා මා කියන්නට ඕනෑ. පසු ගිය 
අවුරුදු 9ක් තුළ කරපු විනාශය ගැන අපි ඉතාම පැහැදිලිව පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  මා 
කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්නම්. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි 
බලයට පත් වුෙණ් ෙම් රෙට් දුක් විඳින අහිංසක ජනතාව, 
කබෙලන් ළිපට වැටුණු ජනතාව නැඟිටුවා ඒ අයට ජීවත් වන්න 
පුළුවන් පරිසරයක් ඉදිරි අවුරුදු හතර හමාර තුළ නිර්මාණය 
කිරීමටයි. අපි මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, "ෙවනසකට 
එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක් 100 දිනකින් අලුත් රටක්" කියලා. 
අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාත් කිව්වා, මාස 60කින් අලුත් රටක් 
නිර්මාණය කරනවාය කියලා. එහිදී අපි කිව්වා, ශුභ සාධන 
වැඩසටහන්, රැකියා දසලක්ෂයක් බිහි කරලීම, නිවාස 
පන්ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ ගැන. සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා නිවාස 
පන්ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ අද ඉතාම සාර්ථකව කර ෙගන යනවා. 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් කර ෙගන යනවා. අද ෙම් රෙට් ෙරෝහල්වලට 
ඖෂධ ලබා දීලා, විෙශේෂෙයන්ම ඒ සියල්ල VAT එෙකන් පවා 
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ෙමොන අර්බුදයක් තිබුණත්, ෙම් රෙට් දුක් 
විඳින, අහිංසක ජනතාවෙග් නීෙරෝගීකම ආරක්ෂා කරන්න අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන අවස්ථා පුළුල් කර 
තිෙබනවා. සෑම දරුවකුටම  13 වසර දක්වා පාසල් අධ්යාපනය 
සහතික කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්, ඩිජිටල් අධ්යාපන අවස්ථා පුළුල් 
කරන වැඩ පිළිෙවළක්,   සෑම ජාතික පාසලකටම රුපියල් මිලියන 

10ක -රුපියල් ෙකෝටියක- මුදලක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් 
හඳුන්වා ෙදනවා. ලංකාෙව් සෑම ජාතික පාසලකටම වැසිකිළිවලට 
පමණක් රුපියල් මිලියන 2ක මුදලක් ලැෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලා හදපු 
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර තිෙබන පාසල්වලට පවා ෙවනසක් නැතුව 
ඒ මුදල් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඉලක්කගත කළ පුහුණු ශම බළකායක් පිහිටුවන්න අපි 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ශක්තිමත් මධ්යම පන්තියක් 
බිහි කරන්න, ජනතාවෙග් ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.   

ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවලා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරලා, සියයට 6ක අවම ආර්ථික වර්ධනයක්වත් දිගටම 
පවත්වාෙගන යන්න අවශ්ය කටයුතු අපි කරන්න ඕනෑ. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතය 2024වන විට ෙදගුණයකින් වැඩි කරන්න අපට 
ඕනෑකමක් තිෙබනවා. ආර්ථික ෙමෙහයුම් මධ්යසථ්ානයක් ෙලස 
ශී ලංකාව සංවර්ධනය කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, 2035 වසර වන 
විට සිංගප්පූරුව වාෙග් ඉහළ ආදායම් ලබන රටක්,  දකුණු 
ෙකොරියාව වාෙග් රටක් නිර්මාණය කරන්න අපට ඕනෑකමක් 
තිෙබනවා. ෙම් ඉලක්ක කරා යෑෙම්දී තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙට් සමස්ත ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 8,475ක් වනෙකොට, එය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 74.9යි. වර්තමාන රජෙය් දත්තවලට අනුව 
රාජ්ය ව්යවසායන් ෙගවීමට ඇති ණය රුපියල් බිලියන 1,042.8යි. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රෙට් සමස්ත ණය පමාණය ගත්ෙතොත් 
රුපියල් බිලියන 9,517.8ක් වනවා. මම බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඒ ගැන අහනවා. ෙම් පශ්න අහන්න ෙම් ගරු 
සභාෙව් එතුමා නැහැ. එතුමාෙග් පකාශය කරලා අනිත් පැත්ෙතන් 
පිටෙවලා යනවා. එතුමා ඉදිරිපත් කරපු සමහර සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙබොරු කියලා අපට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, රුපියල් 
2,500කින් මාසයක් පවුලකට ජීවත් වන්න පුළුවන් කියලා කියපු 
ෙකෙනක් එතුමා. එතුමා ඒක කිව්වාම, ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක්ද 
කියලා රෙට් මිනිස්සු හිනා වුණා. එතුමාෙග් දත්ත ෙබොරු කියලා 
මා කියන්ෙන් ඒකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. You were given 

only 12 minutes  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තව ෙවලාව තිෙබනවා 

ෙන්. තව කථා කරන්න කථිකයන් ඉන්නවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු අද අවසන් ෙවන්ෙන් හවස හය හමාරට ෙන්. තව කථා 
කරන්න මන්තීවරු ඉන්නවා. ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමාත් 
ඉන්නවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
තව කථිකයන් තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව පටන් ගත්තා 

විතරයි. ඒකයි මෙග් හිතට අමාරු. මම හිතුෙව් පැය භාගයක්ම 
තිෙය්වි කියලා. කරුණාකර මට විනාඩි පහක් ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවලට අනුව 2015 
වර්ෂය අවසානය වන විට රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය පවත්නා 
ෙවෙළඳ ෙපොළ මිල ගණන් අනුව රුපියල් මිලියන 11,183,220යි. 
එය වර්තමාන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 
ගත්ෙතොත් සියයට 85.1යි. මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් පශ්න 
කරනවා, ෙම් අවුරුද්දයි මාස 09 තුළින්ද අෙප් රෙට් ෙම් තත්ත්වය  
ඇති වුෙණ්, නැත්නම් පසු ගිය අවුරුදු 9, 10 තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කාබාසිනියා කරපු රාජපක්ෂ පාලනය තුළින්ද කියලා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2016 වසෙර් ණය ආපසු ෙගවීම් 
බලන්න, රුපියල් බිලියන 647යි. ණය ෙපොලිය රුපියල් බිලියන 
562යි. ෙදක එකට එකතු කළාම රුපියල් බිලියන 1,209යි. ෙම් 
දත්තවලින් මම ෙපන්වන්න හැදුෙව් ෙම් කාරණයයි. මට පැහැදිලි 
කරන්න ඕනෑ ෙම් කාරණයයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. බලන්න, පසු ගිය කාලෙය් පදාන රහිතව රජෙය් 
මුළු ආදායම. 2011 සිට 2016 දක්වා රාජ්ය ණය ෙසේවාකරණය 
පිළිබඳ දත්ත මා ළඟ තිෙබනවා. මට ෙම් සම්බන්ධව කියන්න 
ෙවලාව නැහැ. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඒ 
ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා. 

අපි බලන්න ඕනෑ, ෙමෙසේ ෙවන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් 
බිලියන 365ක පාඩුවක් ලබන ෙකොට, ඒ එක්කම SriLankan 
Airlines එක රුපියල් බිලියන 260ක් පාඩු ලබනවා. මට ෙපර 
කථා කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධව ඉතාම පැහැදිලි 
විස්තරයක් කළා. එදා, හිටපු ජනාධිපතිවරයා රටකට යන ෙකොට 
ෙවනමම ගුවන් යානයක් ෙවන් කර ෙගන, ෙගෝල බාලෙයෝ 
200ක්, 300ක් දා ෙගන ගිහින්, ඒ අයට පහසුකම් දුන්නා. අද 
බලන්න. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙවනත් රටකට යන ෙකොට  
යන්ෙන් සාමාන්ය මිනිසුන් ගමන් ගන්නා ගුවන් යානයක් ෙවන් 
කර ෙගන. බලන්න ෙවනස. එකම රෙට් නායකෙයෝ 
ෙදෙදෙනකුෙග් ෙවනස ෙම්ෙකන් ෙපෙනනවා. එතෙකොට 
ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්ෙන් කියන එක අපට 
ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පාඩු පිට පාඩු ලබන අතෙර් තවත් 
ෙකෙහල්මලක් පටන් ගත්තා, “මිහින් ලංකා” කියලා. මිහින් ලංකා 
කියලා එකක් ෙමොකටද? අපි දන්නවා ෙම් රෙට් වර්ග කිෙලෝමීටර් 
25,332ක තුළ domestic ගුවන් ගමන් නැහැ. අෙප් අධිෙව්ගී මාර්ග 
ටික හැදුවාම පැය ෙදක, තුෙනන් ලංකාෙව් එහා ෙකොෙන් ඉඳලා 
ෙමහා ෙකොනට එන්න පුළුවන්. ඒ විධියට අනුරාධපුරයට, 
යාපනයට අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දී, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා හම්බන්ෙතොට. අර කවුද කිව්වා, වී ගබඩා 
කරන්න ෙහොඳයි කියලා. ඒකට නම් ෙහොඳයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම දරුණු 
පපාතයකට වැටුණු ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය පාඩු පිට 
පවත්වාෙගන ගියා. ඒවා පාඩු පිළිබඳව පළ වූ පුවත් පත් වාර්තා මා 
ළඟ තිෙබනවා. ලැම්ෙබෝගිනි පවාහනය කරපු හැටි, ගුවන් 
ෙසේවිකාවකට ලක්ෂ 42ක වැටුපක් ෙගවපු හැටි, ෙගවල් 3යි, 
පාෙඩෝ එකයි, ෙබන්ස් එකයි, සුපිරි ස්ෙපෝර්ට් රථයයි හිටපු 
සභාපතිවරු, නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරු පාවිච්චි කරපු හැටි. ඒ අය 

මුදල් කාබාසිනියා කරපු හැටි ෙම් පුවත් පත්වල පළ වී තිෙබනවා. 
ෙම්වා ගැන අද කථා කරන්න මිනිෙහක් නැහැ. ඒකයි මට 
කනගාටු. බලන්න, මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවෙය් 2014-2015 
අලාභය රුපියල් මිලියන 1,483යි. ඒ වාෙග්ම 2015/2016 අෙපේල් 
සිට ඔක්ෙතෝබර් කාලය තුළ අලාභය රුපියල් මිලියන 505යි.  

ඉතින් ෙම්වාද අපට පවත්වාෙගන යන්න කියලා කියන්ෙන්? 
අෙප් රෙට් අහිංසක, දුක් විඳින මිනිස්සු ඉන්නවා. අද ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් විතරක් කටු මැටි ගහපු, ලෑලිවලින් හදපු ෙගවල්වල 
ජීවත් වන පවුල් 48,000ක් පමණ ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්]   මට 
වැඩිපුර විනාඩියක්, ෙදකක් ලබා දීම ගැන මම  ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්තවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මම පැය 
භාගයක කථාවක් කරන්නයි ලෑස්තිෙවලා ආෙව්. ගරු සන්දිත් 
සමරසිංහ මන්තීතුමාට සහ ගරු ඉස්හාක් රහුමාන් මන්තීතුමන්ලා 
ෙදෙදනාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න  ඕනෑ නිසා මම ෙම් 
කාරණයත් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග්ත් 
සුසංෙයෝගය තුළින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙවනස් කරලා, ලාභ 
ලබන තත්ත්වයකට ෙම් ආයතන පත් කරලා, අහිංසක, දුක් විඳින, 
තැෙළන, ෙපොඩි වන ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ පතිලාභ ලබා ෙදන්න 
අපි කටයුතු කරනවා. "බල්ෙලෝ බුරති - තවලම ගමන් කරයි"  
වාෙග් කවුරු ෙමොන ෙද්වල් කිව්වත්  අපි ඒ ගමන යනවා. ඒ ගමන 
වළක්වන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටවත්, ෙම් රෙට් සිටින 
කුමන්තණකාරින්ටවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය 
මතක් කරමින්, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Sandith Samarasinghe. You have five minutes.  
 

[අ.භා. 6.16] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කිරීමට කාලය 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම පථමෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම SriLankan Airlines එක ගැන කථා කරද්දි 
අෙනක් කථිකයන්ෙගන් අපට අහන්න ලැබුණා, පසු ගිය රජය සහ  
හිටපු පාලකයන් ෙකොයි විධියටද ඒ අකමිකතා සිදු කෙළේ කියලා. 
ඒ වාෙග්ම SriLankan Airlines එක ඉදිරියට ෙගනි යන්න, එය 
සංවර්ධනය කරලා ඒ හරහා මුදල් ෙසොයන්න, ලාභ ලබන්න 
අවශ්ය කිසිම ෙදයක් පසු ගිය රජය විසින් සිදු ක ෙළේ නැහැ. මට 
කලින් කථා කරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරයකු 
කිව්වා, "SriLankan Airlines එක ගැන කථා කරන්න ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන කථා 
කරනවා. අපි එෙහම  කථා කරන්ෙන්  පසු ගිය ආණ්ඩු ෙවන් සිදු 
වුණු අකමිකතා ෙපන්වන්න"යි කියලා. ඊට වඩා ෙවනස් ෙදයක් 
ගැන තමයි අපි අද කථා කරන්ෙන්. දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් - 
GDP එෙකන් - සියයට 3.5ක් ගුවන් ෙසේවා සමාගම්වලින් ලැෙබන 
ලාභය  බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම   2014 වසර වනෙකොට මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ගුවන් ෙසේවාවන්  ගුවන් යානාවල ගමන් කළ එක් 
මඟිෙයකුෙගන් ෙහොයපු මුදල රුපියල් 1,000ක් පමණක් බව අපි 
දැක්කා. ඒ කාලෙය් ඒකට "Hamburger Theory" කියලා කිව්වා. 
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[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා] 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙමොකද, ෙපොඩි මුදලක් තමයි ලාභය හැටියට ලැබු   ෙව්. ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් දැකලා  ෙම් ගුවන් ෙසේවාව තව තවත් විධිමත් කරන්න 
ඕනෑ, තවත් ගුවන් යානා ගන්න ඕනෑ කියලා පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කිව්වා.  

"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම - 2010" තුළින් ඉදිරිපත් කළා, 
ගුවන් යානා 30ක් ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒ සඳහා අවශ්ය වියදම් 
කළා. ෙම් ගුවන් යානා අරෙගන   ෙමොන සමාගම් එක්කද අපට 
ගැෙටන්න ෙවන්ෙන් කියලා එදා හිටපු පාල කෙයෝ කල්පනා කෙළේ 
නැහැ. එදා සෑම විටම බැලු ෙව් බටහිර රටවල්වල තිෙබන සමාගම් 
එක්ක හැප්ෙපන්නයි. එමිෙර්ට්ස් ගුවන් සමාගම, ඕමාන් එයාර් 
ගුවන් සමාගම, එටිහාඩ්, කටාර් වාෙග් සමාගම් එක්ක හැප්ෙපන්න 
බැලුවා හැර ෙවනත් මාර්ග, ෙවනත් පෙද්ශ දිහා බැලුෙව් නැති බව 
අපි දන්නවා. හැබැයි, අෙප් වර්තමාන රජය, අෙප් රජෙය් සිටින 
අමාත්යවරු වාෙග්ම SriLankan Airlines එක අෙනක් පෙද්ශ 
ගැනත් දැන් බලාෙගන යනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න. මම ඉක්මනට මෙග් 

කථාව අවසන් කරන්නම්.  

2015 අවුරුද්ෙද් ශී ලංකාෙව් ඉඳලා ඕස්ෙට්ලියා ෙව් 
ෙමල්බන්වලට විතරක් ගුවන් මඟීන්  1,15,000ක් පමණ ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් මාසයකට  10,000ක් පමණ ගුවන් මඟීන් 
පමාණයක්  ඕසේට්ලියාවට ගමන් කරලා තිෙබනවා. අද අපි direct 
flight එකක් ඕස්ෙට්ලියා  ෙව් ෙමල්බන්වලට ෙයදුෙවොත් ඒෙකන් 
SriLankan Airlines එකට  විශාල ආදායමක් ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  අෙනක් පෙද්ශ ගැනත් අපි බැලිය යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම කලාපීය ගුවන් ෙසේවාව අපි දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
අෙනක් රටවලත් ඒ වාෙග් පෙද්ශ තිෙබනවා.  චීනය, අපිකාව 
වාෙග් රටවල  විශාල ගුවන්යානා යන්ෙන් නැති සමහර පෙද්ශ  
තිෙබන බව අපි දන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  ෙහොඳයි,  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. මම කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

 
[பி.ப. 6.20] 

 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இலங்ைகயின் விமான ேசைவயான  தற்ெபா  கவைலக் 
கிடமான ஒ  நிைலயில் இ க்கின்ற . ன்னாள் ஆட்சியாளர் 
களின் பிைழயான நி வாக ைறைமயின் காரணமாக இன்  அ  
150 பில் யன் பாய் கடனில் இயங்குகின்ற . அதற்கு க்கிய 
காரணம் காைமத் வத்தின் பிரச்சிைனேய தவிர, ேவெறான்  
மல்ல. தற்ெபா  இந்த ஸ்ரீலங்கன் விமான ேசைவ நி வனம் 
கட்டேவண் யி க்கும் கடன் ெதாைகயில் 45,000 பஸ் 
வண் கைளக் ெகாள்வன  ெசய்வேதா , சகல வசதிகைள ம் 
ெகாண்ட 25 பல்கைலக்கழங்கள் மற் ம் 40 ைவத்திய 
சாைலகைள ம் அைமக்கலாம். எ  எப்ப ேயா, தவ கள் 
நைடெபற்  ந் விட்டன. ஆகேவ, உள் ர் நி ணர்களின் 
உதவிேயா  மட் மல்ல, ெவளிநாட்  நி ணர்களின் உதவி 
ேயா ம் ஸ்ரீலங்கன் விமான ேசைவயின் காைமத் வத்ைத 

சீர்ெசய்யேவண்  இ க்கிற . அ  பிராந்திய விமான ேசைவகள் 
அடங்கியதாக மீளைமக்கப்பட ேவண் ம்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, உள் ர் 
விமான ேசைவைய உ திப்ப த்த திகண, ப ைள, த்தளம் 
ேபான்ற இடங்களில் விமான நிைலயங்கைள அைமப்பதற்கு 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . எனி ம், அதற்கான யற்சிகள் 
இன்ன ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. அவற்ைற விைரவில் 
ஆரம்பிக்க ேவண் ள்ள . கடந்த ஆட்சியில் மத்தள விமான 
நிைலயம் அைமக்கப்பட் ந்தா ம் தற்ெபா  எந்தவிதமான 
பிரேயாசன மற்ற நிைலயில் அ  காணப்ப கின்ற . அதைன 
விமான ஓட் நர் பயிற்சிக் கல் ாியாக அல்ல  உள்நாட்  
விமான ேசைவக்காகப் பயன்ப த்த ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அரசாங்கமான  சகல ெகாள்ைககைள ம் 
பின்பற்றி எந்தவிதமான கட் ப்பா க மற்ற விமானப் ேபாக்கு 
வரத் ச் ேசைவைய ன்னி த்தி சர்வேதச விமான ேசைவத் 
தளமாக இலங்ைகைய ஆக்கிக்ெகாண்டால் எங்கள் நாட் க்குக் 
கூ ய பயைனப் ெபற் க்ெகாள்ள ம்.  

விமான ேசைவ நி வனத்தின் தற்ேபாைதய நிைலைமைய 
மாற் வதற்காக ேமதகு சனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் பாாிய யற்சியில் ஈ பட்  வ கின் 
றார்கள். இந்நிைலைமைய மாற்றாவிட்டால், இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு அ ெவா  ெப ம் சுைமயாக 
அைமந் வி ம். ன்ைனய ஆட்சியாளர் காலத்தில் Airportஇன் 
VIP entranceக்கு மாதாந்தம் 70-80 இலட்சம் பாய் 
ெசலவழிக்கப்பட்ட . நா ம் அ க்க  ெவளிநா க க்குச் 
ெசல் ம்ேவைளயில் பார்த்தி க்கின்ேறன் - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please  wind up now. 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
தய ெசய்  ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  

தற்ெபா  அந்த ைழவாயி டாகச் ெசல்கின்றவர்கள் -
அ  நாட் ன் சனாதிபதியாக இ ந்தாெலன்ன, பிரதமராக 
இ ந்தாெலன்ன - ஒ  "கப்" green teaஐத்தான் கு க்கின்றார்கள். 
ஆனால், ன்ைனய ஆட்சிக் காலத்திேல இதற்ெகன மாதாந்தம் 70
-80 இலட்சம் பாையச் ெசலவழித்தார்கள். இ  நாட்  
மக்க க்குப் பாாியெதா  சுைமயாக இ ந்த . ஆனால், 
எங்க ைடய நாட் ன் சனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் 
ெசல்கின்றெபா , ஒ  "கப்" green teaஐ மாத்திரம்தான் 
கு த் விட் ச் ெசல்கின்றார்கள் என்பைத நான் இங்கு 
சந்ேதாசமாகத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
[6.25p.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I thank you for giving me this opportunity.   

It really hurts because I know that a few years back 
SriLankan Airlines was running at a profit and the service 
was so good. Unfortunately, when Emirates was doing a 
very good job it was taken back because certain people of 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

the Presidential family were not given tickets.  I am sorry 
to say that it is from that date the SriLankan Airlines has 
been running at a loss.   

The Minister of Civil Aviation of the previous 
Government was from the Puttalam District.  I can 
remember him saying, ''මම අත්සන් කරන්න පමණයි 
ඉන්ෙන්.'' That is the way it was run.  It was run by the 
former President’s brother-in-law with so much authority.  
SriLankan Airlines and Mihin Lanka have come to such a 
low level while countries which have started aviation long 
after us are running at a profit and we are running at a 
loss.  There are ways and means of running an airline.  
For instance, Muslims go to Mecca on Hajj pilgrimage. 
Personally, I know that there were 19 to 20 flights from 
Sri Lanka to Mecaa during the month of Hajj. 
Unfortunately, when we, the members of the Hajj 
Committee, requested the Ministry for more flights, only 
four or five flights were given.  There were 15 flights to 
Saudi Arabia.  In addition, we normally perform Umrah 
monthly and a there is a flight from here to Jeddah once a 
week.  But, SriLankan Airlines did not give that.  Why I 
am saying this is, when we could make a profit through 
those flights, we did not make use of that opportunity.  I 
can remember something I read in the newspapers 
sometime back - a flight was diverted from Malaysia to 
Sri Lanka just to accommodate the former Chairman and 
his family who were staying in Singapore. This is the way 
it has been running. That is why we are running at a loss 
today.  

Today, we are speaking about the increase in VAT. 
Why is that? That is because of such losses we suffered. 
Take the SLTB for instance. When we speak to the 
Minister he says that for each bus there are five people 
working. But, today, there is not enough drivers and 
conductors in the SLTB to run buses.  This is the problem 
we are facing today.  It is not that people do not travel, 
but there is no proper administration.  

You would not believe that the former Chairman of 
SriLankan Airlines imported three super vehicles. But, 
today, just because we are trying to get proper new 
vehicles for the Hon. Prime Minister, the Opposition is 
talking so much.  But, the fact is, everybody knows how 
the former Chairman acted.   

So, what I say is, there are ways and means of making 
a profit through an airline. We will have to correct all 
these wrong decisions taken by the previous authorities 
and they must be punished. We cannot suffer for what 
they have been doing; our generations cannot suffer for 
that. They must be punished and the rogues must be 
brought to book.  The Opposition is talking about selling 
SriLankan Airlines and so on.  Because of their sins we 
have to take a decision. But, we have not taken such a 
decision yet.  However, we can definitely improve the 
service, if we take the correct decision at the correct time.  
Then, we will definitely be able to run the Airline at a 
profit in the future.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, give me one more minute, please. 

Therefore, I would request this Parliament first to find 
out who has created the problem and appoint proper 
people so that the Airlines could run at a profit.  

Thank you.  

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

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 6.30  වුෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මැයි මස 18 වන බදාදා 
අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, மாண் மிகு 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2016 ேம 18, தன்கிழைம பி.ப. 1.00 
மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

        It being 6.30 p.m., THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m., on 
Wednesday,18th May, 2016.  
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[ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි  මහතා] 
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අ. භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.  

කථළනළයකතුමළ [ගු කු ජයසරිය මශතළ]   
මූළවනළරූඪ විය. 

தரரயோன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற]  

மனம கறத்ரர்கள். 

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

in the Chair. 
 
 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
ධළරළනිඳළත ලර්ළල නිවළ රමේ ඇති වුණ බරඳතෂ 

ආඳදළ තත්ත්ලය 
கடும் ம கரரக ரட்டில் ற்தட்டுள்ப 

அணர்த் றமனம 
DISASTROUS SITUATION IN THE COUNTRY DUE TO 

TORRENTIAL RAINS 

 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳසු ගිඹ දින කිහිඳඹ පුයහට ්ටේ යටේ ෆභ ප්රටනලඹක පභ 
ඳහටවය ඇදවළලුණු ධහයහනිඳහත ර්හ ටවයතුටන් ටේ න විට ඇති 
වී තිටඵන ඵයඳතශ මගතුය තත්ත්ඹඅ නහඹඹෆේඅ ඳස ක පඳු ක පලහ 

ළටීේඅ භවහභහර්ම වහනිඹට ඳත්වීේ වහ ටනත් විවිධ ව සහබහවික ප 
ආඳදහන් ටවයතුටන් භසත දියින පුයහභ රක් ගවයහත 
ජ්නතහක පට තභන් ඳදිගචි සිටි තළන් ඳහ ්හිමි ්තළන් වී දළඩි 

දුසක පයතහන්ට වහ හභහනය ජ්න ීවවිතටව ටනොන්සුන් 
තත්ත්ඹක පට ඳත්වී සිටින ඵ ඉතහභත් ගටේදී වහ ගටේමටඹන් 
සිහිඳත් ක පයමි.  

ටේ න විට ඇති වී තිටඵන ඵයඳතශ ආඳදහ තත්ත්ඹ 
ටවයතුටන් පුනමර ීවවිත ්හිමිවීේඅ ටනඳශ විනහලවීේ ඇතුළු දරුණු 

්ර්බුදක පහරී මළටලුරට මුහුණඳෆභට සිදු වී ඇති ්තයඅ ටභභ 
්යණ ව ජ්නතහටේ ්ඳවසුතහන් පිළිඵ භසත 
ඳහර්ලිටේන්තුටේභ දළඩි ්ධහනඹ ටඹොමු වී ඇති ඵත්අ ටභභ 

ඵයඳතශ යන තත්ත්ඹ පිළිඵ සිඹලුභ ඳහර්ලිටේන්තු 
භන්ත්රීරුන්ටේ දළඩි ක පනමහටු වහ ගටේමඹ ඳශ ක පය ල රඵන 
ඵත් දළ ලේදීභට ක පළභළත්ටතමි.  

්රී රහගකික ප ජ්නතහ මුහුණඳහ ඇති ටභභ මළටලුක පහරී 
තත්ත්ඹන් වහ ්ඳවසුතහන් වළකි විම නිභහට ඳත්වී ඔවුන් 

ෆභ ටදනහටේ හභහනය ජ්න ීවවිතඹ ක පඩිනමින් ඹථහ තත්ත්ඹට 
ඳත්  ල ඇතළයි ඉත සිතින් යුතු ප්රහර්ථනහ ක පයමි.  

II 
 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ ඳලත්ලන වර්ලරළත්රික ඳරිළණ 

ධර්ම මේනළල 
தரரயோன்நத்றல் மடததநவுள்ப தொழு இவு தறரறத் 

தரர ர் மதரமண  
ALL NIGHT PIRITH CHANTING CEREMONY AT PARLIAMENT  

 

 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක පර ්රී රගක පහහ ජ ජ්නතහට ටත් ඳතහ 2016 භළයි භ 
27න සිකුයහදහ යහත්රී 9.00 සිට ඳසු දිනට  ඳවන් න තුරු 
ඳහර්ලිටේන්තු ගකීර්ණටවදී ර් යහත්රික ප ඳත්හණ ධර්භ 

ටනලනහක් ඳළළත්වීභටත්අ ඳසු දින එනේඅ භළයි භ 28න 
ටනසුයහදහ හීල්දහනභඹ ගඝමත දක්ෂිණහක් ඳළළත්වීභටත්අ 
භහටේ උඳටදස ඳත්දි ඳහර්ලිටේන්තු ක පහර්ඹ භ්ඩලරඹ විසින් 

ක පටයුතු ගවිධහනඹ ක පය ඇත.  
ඳහර්ලිටේන්තු ක පහර්ඹ භ්ඩලරටව ව ් ලඵනධිත ක පහර්ඹ 

භ්ඩලරටව දහඹක පත්ටඹන්අ ඳහර්ලිටේන්තු ක පහර්ඹ භණලර 

ටඵෞනධ ගමභටව වටඹෝමටඹන් ටභභ පුණයක පර්භඹ සිදු ටක පටර්. 

ටභභ පුණයක පර්භඹ හර්ථක ප ක පය මළීමභ වහ වටඹෝමඹ 
රඵහටදන ටර සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ටමන් ඉල්රහ සිටිමි. ඳත්හණ 

ධර්භ ටනලනඹ ශ්රණඹ කිරීභ වහ 2016 භළයි භ 27ළනි 
සිකුයහදහ දින යහත්රිටව ඳහර්ලිටේන්තුට ඳළමිටණන ටර සිඹලුභ  
මරු භන්ත්රීරුන්ට ටමෞයටඹන් ආයහධනහ ක පයමි. 

ටභභ පුණය ක පටයුතු පිළිඵ ළලටවටන් පිටඳතක් ව 

ආයහධනහ ඳඹක් දළනටභත් සිඹලුභ මරු භන්ත්රීන් ටත ඹහ ඇත. 
 

III 

මඳොදුරළජය මණ්ඩීයය ඳළර්ලිමේන්තු වගගමය  
(ශ්රී ගකළ ළවළල)අ අන්තර් ඳළර්ලිමේන්තු වගගමය 

(ශ්රී ගකළ කණ්ඩළයම) වශ 
"වළර්ක්" ඳර්ලිමේන්තු වගගමය (ශ්රී ගකළ ළවළල) 

යන වගගේල ඒකළබේධ විධළයක කළරක වභළ 
රැවහවීම 

ததரதுனரப் தரரயோன்நச் சங்கம் (இனங்மகக் 

கறமப), அமணத்துப் தரரயோன்ந என்நறம் 

(இனங்மகக் குழு) ற்யம் 'சரர்க்' தரரயோன்ந 

உயப்தறணர்கள் சங்கம் (இனங்மகக் கறமப) 

ஆகறற்நறன் எயங்கறமந் றமநமற்யக் குழுக் 

கூட்டம் 
JOINT EXECUTIVE COMMITTEE MEETING OF 

COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION (SRI 

LANKA BRANCH),  INTER-PARLIAMENTARY UNION (SRI 

LANKA GROUP)  AND SAARC PARLIAMENTARIANS’ 

ASSOCIATION  (SRI LANKA BRANCH)  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ද දින  4.00ට ඳහර්ලිටේන්තුටේ ්ගක ප 8 දයන ක පහයක ප 
බහ ක පහභයටව දී ඳළළත්වීභට නිඹමිත තිබ ටඳොදුයහජ්ය භ්ඩලීයඹ 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ඳහර්ලිටේන්තු ගමභඹ ශ්රී රගක පහ ලහවහ අ ්න්තර් ඳහර්ලිටේන්තු 
ගමභඹ ශ්රී රගක පහ ක ප්ඩලහඹභ  ව "හර්ක්" ඳහර්ලිටේන්තු 
ගමභඹ ශ්රී රගක පහ ලහවහ  ඹන ගමේර ඒක පහඵනධ විධහඹක ප 
ක පහයක ප බහ රැසවීභ භළයි 20ළනි සිකුයහදහ  3.00ට ක පහයක ප 

බහ ක පහභය ්ගක ප 8හිදී ඳළළත්ටන ඵ සිඹලුභ ක පහයක ප භික ප මරු 
භන්ත්රීරුන් ටත දළන්වීභට ක පළභළත්ටතමි. 

 

IV 

ඳළර්ලිමේන්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரயோன்ந அயல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 

BUSINESS  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිටේන්තු ක පටයුතු පිළිඵ ක පහයක ප බහටේ රැසවීභක් භළයි 

18ළනි ඵදහදඅ එනේ ්ද දින ්ඳය බහම 2.30ට භහටේ නිර 
ක පහභයටවදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් ඊට ඳළමිණ වබහගී න 
ටර එභ ක පහයක ප බහටේ මරු භික ප භන්ත්රීන් සිඹලුභ ටදනහට 

ටභයින් දළ ලේ දීභට ක පළභළත්ටතමි. 

 

ලිිළ මල්වනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
2015 ර්ඹ වහ යහජ්ය ටයහ ටක පොමින් බහටේ ක පහර්ඹ හධන හර්තහ වහ 
හර්ෂික ප ගිණුේ.- [්ග්රහභහතයතුභහ ව ජ්හතික ප ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ිකක ප ක පටයුතු 
්භහතයතුභහ ට ලට මරු මඹන්ත ක පරුණහතිරක ප භවතහ  
 

වභළමේවය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

මඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු මවල්ලේ අඩඩක්කනළදන් මශතළ (නිමයෝජය 

කළරක වභළඳතිතුමළ) 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அமடக்கனரன் - குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகப சதரரகர் அர்கமப, உறனங்குபம், 

தொமனக்குத்ற ன்தம் றனரசத்றல் றயும் றய. ஸ். 

கறங்ஸ்யே தையமணர அர்கபறடறயந்து கறமடக்கப் ததற்ந 

தம ரன் சர்ப்தறக்கறன்மநன்.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු රන්ත ් රගිඹන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
මරු ටභොටවොභඩ් නවි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු බන්දු ළල් බණ්ඩළරිමගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භභ ඵනටනමභඅ භහටවයන්ටමොලඅ 
උසමල්ද ඹන සථහනටඹහි ඳදිගචි ටමොඩ්වින් ඳතිනහඹක ප 
භවතහටමන් රළබුණු ටඳත්භක් පිළිමන්මි.  

ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப சதரரகர் அர்கமப, ட்டக்கபப்தை, 

தசல்ரகம் வீற, 69/2ஆம் இனக்கத்றல் றயும் றய. 

தஜகரன் அர்கபறடறயந்து கறமடக்கப்ததற்ந தம 

ரன் சர்ப்தறக்கறன்மநன்.  

 
ඉදිරිඳත් කරන ද මඳත්වේ මශජන මඳත්වේ ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුු 
றணரக்கயோக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ්ගක ප 1-11/'15-ශ2 අ මරු ශවදය  නලින්ද ජ්ඹතිස 

භවතහ.  
 

ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහ එභ ප්රලසනඹ ්වනහ.  
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ (ජනමළධය අමළතය වශ 

ආණ්ඩු ඳක්මේ ප්රධළන වගවිධළයකතුමළ) 
ශரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - தகுசண ஊடக 

அமச்சயம் அசரங்கக் கட்சறறன் தொற்மகரனரசரதம்) 

ශThe Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Chief Government Whip) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ආයක්ක ප ්භහතයතුභහ ට ලටන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ තිඹක ප ක පහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

සුනළමිමයන් පීඩළල  ඳත් ජනතළල වශළ ව 
අරළබියළනු වගලර්ධන අරමුදල් නිලළව ලයළඳිතිය: 

නිලළව මබදළ දීම  
சுணரறரல் தரறக்கப்தட்மடரயக்கரண அமதற 

அதறறயத்ற றற வீடமப்தைக் கயத்றட்டம்: வீடுகள் 

ங்குல் 
ARABIC DEVELOPMENT FUND HOUSING PROJECT FOR 

TSUNAMI VICTIMS: DISTRIBUTION OF HOUSES 
 

390/’15 

3.  ගු එේ.එච්.එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

නිහ වහ ඉදි කිරීේ ්භහතයතුභහටමන් ඇූ  ප්රලසනඹ - ශ2 : 

(්  ශi) ්ේඳහය දිසත්රික්ක පටවඅ සුනහමිටඹන් ඩාලහට ඳත් 
ජ්නතහ වහ ටෞදි ්යහබිඹහ ල ගර්ධන 
්යමුදලින්අ ්ක්ක පයඳත්තුඅ ටනොටයොච්ට ොටල් 
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[මරු ක පථහනහඹක පතුභහ  
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මේභහනටව නිහ යහඳිතිඹක් රිඹහත්භක ප ක පයන 
රද ඵත්;  

 (ii) එභ නිහ යහඳිතිටව ඉදි කිරීේ ක පටයුතු ්න් 
්දිඹටර්දී ප්රතිරහභින් ්තය ටඵදහ දීභට ප්රථභටඹන් 
ටශ්රයසධහධික පයණඹ විසින් රඵහ දුන් ්ගක ප 178/2008 
දයන නඩු නිටඹෝමඹක් භත නිහ ටඵදහ දීභ ්ත් 
හිටුන රද ඵත්; 

 (iii)  2009.12.02 දින ප්රක පහලඹට ඳත් ක පයන රද ඉවත 
නඩුටේ තීන්දු රඵහ දී ය ඳවක ප ක පහරඹක් මත වී 
ඇති නමුත්අ ඒ ් ල නිහ ටඵදහ දීභ සිදු ක පය 
ටනොභළතිවීටභන් එභ ටනඳශ සිඹල්ර මිනිස 
ඳත්වයණඹට  ලසුදුසු ්න්දමින් ඳත්වහනිඹට ඳත් වී 
ඇති ඵත්;  

 එතුභහ දන්ටනහිද? 

(ආ  ඉවත ශ්  ශiii)හි වන් නඩු තීන්දු ් ල ක පටයුතු කිරීභට 
ටනොඳභහ උඳටදස ටදන්ටන්ද ඹන්න එතුභහ ටභභ බහට 
දන්න්ටනහිද? 

(ඇ  ටනො එටය නේඅ ඒ භන්ද? 
 

வீடமப்தை ற்யம் றர்ரத்துமந அமச்சமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ  ශi) அம்தரமந ரட்டத்றல் சுணரறரல் 

தரறக்கப்தட்ட க்கயோக்கரக சவுற அமதற 

அதறறயத்ற றறத்ரல், அக்கமப்தற்ய, 

தமச்மசரமன கறரத்றல் வீடமப்தைக் 

கயத்றட்டதரன்ய அதொல்தடுத்ப்தட்டது 

ன்தமயும்; 

 (ii) மற்தடி வீடமப்தைக் கயத்றட்டத்றன் 

றர்ரப் தறகபறன் இயறக் கட்டத்றன்மதரது 

தணரபறகயோக்கு த்றறல் தகறர்ந்பறக்க 

தொன்ணர், உர் லறன்நத்றணரல் ங்கப்தட்ட 

178/2008ஆம் இனக்க க்கறன் கட்டமபறன் 

தறகரம் வீடுகமபப் தகறர்ந்பறத்ல் 

இமடறயத்ப்தட்டதன்தமயும்; 

 (iii) 2009.12.02ஆம் றகற தபறறடப்தட்ட மற்தடி 

க்கறன் லர்ப்தை ங்கப்தட்டு ந்து யடங்கள் 

கடந்துள்ப மதரறயம், அற்கம வீடுகள் 

தகறர்ந்பறக்கப்தடரம கரரக மற்தடி 

ஆணங்கள் அமணத்தும் ணற தன்தரட்டுக்கு 

ததரயத்ற்நரய மசமடந்துள்பண 

ன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) மமன அ (iii) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப க்குத் 

லர்ப்தைக்கு அம டடிக்மககமப 

மற்தகரள்ற்கு ரறக்கரது அநறவும 

ங்குரர ன்தம அர் இச்சமதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Housing and Construction: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  a housing project was initiated with the help 

of Arabic Development Fund on behalf of 
the people of Ampara District who had 

been affected by Tsunami devastation in 

Norachcholai Village of Akkaraipattu; 

 (ii)  during the final phase of the constructions 

of the aforesaid housing project, the 
distribution of houses among the 

beneficiaries was stalled, going by the 

Supreme Court Order No. 178/2008; 

 (iii)  five years have lapsed since the aforesaid 
court order issued on 02.12.2009 and as 

houses have not been distributed 

accordingly, the aforesaid entire asset has 

fallen into to a  dilapidated condition and is 
inappropriate for human use? 

(b)  Will he inform the House whether early measures 
will be taken to abide by the ruling of the 

aforesaid (a) (iii)? 

(c)  If not, why? 

 
ගු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිිරීමේ 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடமப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துமந தறற அமச்சர்) 

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

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ නිහ වහ ඉදිකිරීේ ්භහතයතුභහ 
ට ලටන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ටදනහ.  

(්   ශi)  ්දහශ ටනොටේ.  

      (ii)  ්දහශ ටනොටේ. 

      (iii)  ්දහශ ටනොටේ. 

(ආ   ්දහශ ටනොටේ.  

(ඇ   ටභභ නිහ යහඳිතිඹ ේඵන්ධටඹන් නිහ වහ ඉදි 
කිරීේ ්භහතයහගලඹ ටවෝ ් ලඵනධිත ආඹතන විසින් 
රිඹහත්භක ප වී ටනොභළත. ්ේඳහය දිසත්රික්ක පටව සුනහමිටඹන් 
ඩාලහට ඳත් ජ්නතහ වහ ටෞදි ්යහබිටව  ළත්ටි 
ආඹතනටව මරය ආධහය භත ඹටිතර ඳවසුක පේ හිත 
නිහ 500ක ප නිහ යහඳිතිඹක් ටනොටයොච්ට ෝටල් 
මේභහනටව රිඹහත්භක ප ක පය ඇති ඵත්අ එභ නිහ ඵළවළය 
කිරීටේ රිඹහලිඹ ් ලමභනඹ කිරීටේදී ීමතිභඹ මළටලු 
ඳළන නළඟීභ නිහ ඒහ ප්රතිරහභින් ටත ටඵදහ දීභ ප්රභහද වී 
ඇති ඵත්අ ්ේඳහය දිසත්රික් ටල්ක පේ වහ ්ක්ක පයඳත්තු 
ප්රහටනය ඹ ටල්ක පේ විසින් හර්තහ ක පය ඇත.    

 
ගු එේ.එච්.එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහ දන්නහ විධිඹට ටභභ නිහ 
ටඹෝජ්නහ ක්රභඹ රිඹහත්භක ප ක පටශයඅ නිහ වහ ඉදි කිරීේ 
්භහතයහගලඹයි. ඒ නිහ 500 දළන් ටඵොටවෝදුයට විනහල ටරහයි 

තිටඵන්ටන්. එභ නිහ ක පරුණහක පය ටශ්රයසධහධික පයණටව තීන්දු 
් ල රිඹහ ක පයරහ එභ නිහ රඵහ දීභට පිඹය මන්නහද කිඹන 
එක පයි භටේ ඳශමුළනි ්තුරු ප්රලසනඹ. 

 

ගු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ නිහ යහඳිතිඹ නිහ වහ 
ඉදිකිරීේ ්භහතයහගලටඹන් රිඹහත්භක ප වුණු යහඳිතිඹක් 
ටනොටයි. මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඒක ප භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලිභ 

වන් ක පශහ. ටේක ප සුනහමි යනටඹන් ඩාලහට ඳත් වුණු ඳවුල් 
වහ ටමනහ යහඳිතිඹක්. නමුත්අ ටේක ප නිහ ්භහතයහගලටඹන් 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ආයේබ ක පශ යහඳිතිඹක් ටනොටයි. ඒ නිහ ්ඳට එභ ප්රලසනඹට 
පිළිතුරු ටදන්න ් ඳවසුයි.  

 
ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මරු නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභනිඅ එටවභ නේ ටේ නිහ යහඳිතිඹ 
රිඹහත්භක ප ක පශ යහජ්ය ආඹතනඹ කුභක්ද කිඹහ ඔඵතුභහට කිඹන්න 
පුළුන්ද?  

 

ගු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටේක ප යහජ්ය ආඹතනඹක් ටනොටයි. යහජ්ය 
ටනොන ආඹතනඹක ප මුදල්ලින් තභයි ටභභ යහඳිතිඹ 
රිඹහත්භක ප ටරහ තිටඵන්ටන්.  

 

ගු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මරු නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභනිඅ වුදි ්යහබිඹහ ල Red Crescent  
එටක පන් තභයි ආධහය ලටඹන් මුදල් දුන්ටන්. නමුත්අ භහ දන්නහ 

විධිඹට එඹ රිඹහත්භක ප වුට්ඩ නිහ ්භහතයහගලටඹන්. ඔඵතුභහ 
කිඹනහ නේ භහ ඔඵතුභහ දුන් ල පිළිතුය පිළිමන්නේ. භහ එඹ 
නළත ටොඹහ ඵරහ ප්රලසනඹ ඉදිත්ඳත් ක පයන්නේ.  

 
ජළතික යන්මෝඳකරණ ආයතනය: මවකලක දීමනළ  
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5.  ගු විජිත මශකරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නිහ වහ ඉදිකිරීේ ් භහතයතුභහටමන් ඇූ  ප්රලසනඹ - ශ1 : 

(්  ශi) ජ්හතික ප ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනඹඅ යහජ්ය 
ඉගජිටන්රු ගසථහටන් ඉත් ක පය ජ්හතික ප නිහ 
ගර්ධන ් ධික පහත්ඹ ඹටතට ටමන තිටේද; 

 (ii) එටය නේඅ එභඟින් ටයක පඹන්ට ටභටතක් රඵහ 
දුන් රු. 4000/= ඳළමිණීටේ දීභනහඅ ය ්හන 
ප්රහද දීභනහ ව රු.40අ000/= භයණහධහය 
දීභනහ ආදී දීභනහ මණනහක් ්හිමි න ඵ 
දන්ටන්ද; 

 (iii) එභ දීභනහ න ආඹතනඹ භඟින් ටයක පඹන් වට 
රඵහ දීභට ටවෝ ටනත් ආක පහයඹකින් ප්රතිූරර්ණඹ 
කිරීභට එක පඟ න්ටන්ද; 

 (iv) එටය ටනොටේ නේඅ ටයක පඹන්ට ඵරත් 
්හධහයණඹක් සිදුන ඵ පිළිමන්ටන්ද; 

 (v) එභ ්හධහයණඹ ළශළක්වීභට  ම ල රඵන පිඹය 
ක පටර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ආ  ශi) යහජ්ය ඉගජිටන්රු ගසථහටන් ටභභ ආඹතනඹ 
ඉත් ක පශ ඳසු තනි ආඹතනඹක් ටර ඳත්හ 
මළීමභ ට ලට  ඩිටඳෝ 50ක් ටර ඹළි ඇයඹීභට 
ළරසුභක් ක පසක පය තිටේද; 

 (ii) එටය නේඅ ටභභ ඩිටඳෝ 50ට ් ලුතින් විදුලිඹඅ ජ්රඹඅ 
දුයක පථන වහ ්නිකුත් විඹදේ දයමින් රිඹහත්භක ප 
කිරීභ වහ විලහර පිත්ළඹක් ්ලය න ඵ 
පිළිමන්ටන්ද; 

 (iii) එළනි පිත්ළඹක් දළරීභ ට ලට ටනත් 
වික පල්ඳඹක් ටත ටඹොමුවීභට ් දවස ක පයන්ටන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

  
வீடமப்தை ற்யம் றர்ரத்துமந அமச்சமக் 

மகட்ட றணர:  

(அ  ශi) மசற இந்ற உதக றயணரணது அச 

ததரநறறல் கூட்டுத்ரதணத்றயேயந்து அகற்நப் 

தட்டு மசற வீடமப்தை அதறறயத்ற அறகர 

சமதறன்கலழ் தகரண்டுப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அதெடரக  ஊறர்கயோக்கு 

இற்மநம ங்கப்தட்ட யதரய் 4,000/= 

யமகக் தகரடுப்தணவு, ஆண்டியற 

றமகயூறம் ற்யம் யதரய் 40,000/=  

உறக் தகரடுப்தணவு மதரன்ந தல்மய 

தகரடுப்தணவுகள் இக்கப்தடும் ன்தம 

அநறரர; 

 (iii) மற்தடி தகரடுப்தணவுகமப தைற றயணம் 

தோனரக ஊறர்கயோக்கு ங்க அல்னது 

மயறரக லபபறப்தைச் தசய் உடன் 

தடுரர; 

 (iv) அவ்ரநறன்மநல் ஊறர்கயோக்குப் தரரற அலற 

இடம்ததயதன்தம ற்யக்தகரள்கறநரர; 

 (v) மற்தடி அலறமத் டுக்க மற்தகரள்யோம் 

டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  ශi) அச ததரநறறல் கூட்டுத்ரதணத்றயேயந்து  

இந்றயணம் அகற்நப்தட்ட தறன்ணர்  ணற 

றயணரகப் மதறயற்குப் தறனரக 50 

டிப்மதரக்கபரக லண்டும் ஆம்தறக்க றட்ட 

தரன்ய ரரறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், 50 டிப்மதரக்கயோக்கு தைறரக 

றன்சரம், லர், தரமனமதசற ற்யம் தறந 

தசனவுகமப மற்தகரண்டு தசற்தடுத்து 

ற்குப் தரரற தசனறணம் அசறதன்தம 

ற்யக் தகரள்ரர; 

 (iii) அத்மக தசனறணத்ம மற்தகரள்ற்குப் 

தறனரக மய ரற்யறறன்தரல் கணம் 

தசயத்துற்கு கயதுகறநரர; 

 ன்தமயும் அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he  inform this House  - 

 (i)  whether National   Machineries Institute has   

been  removed  from  State Engineering 

Corporation and   placed under   the 
purview of  National Housing Development 

Authority;  
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 (ii)  if so, whether he is aware of the fact that  

the employees will be deprived of the 
allowances like attendance allowance of   

Rs. 4,000/=, the year-end bonus and the 

death grant of    Rs. 40,000/=  which have 

been paid until now; 

 (iii)  whether it is agreed to provide those 

allowances by the new institution or to  

reimburse otherwise; 

 (iv)  if not so, whether it is accepted that a grave 
injustice is caused  to the employees; and 

 (v)  of the measures that will be taken to avoid 

aforesaid injustice? 

(b)  Will he also  inform  this  House- 

 (i)  whether there is any plan underway to re-

establish the aforesaid  Institute, having  50  

depots, instead of  having  a single entity, 

once  it is removed from the State 
Engineering Corporation;  

 (ii)  if so, whether it is accepted that  a huge  

cost will be required, in order to operate 

those 50 depots, bearing the costs for 
electricity,  water, telephone and other 

expenses, afresh; 

 (iii)  whether  alternative  measures  will  be  

taken instead of  bearing aforesaid cost?  

(c)  If not, why? 
 

ගු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ නිහ වහ ඉදිකිරීේ ්භහතයතුභහ 
ට ලටන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ටදනහ. 

(්    ශi)  ටනොභළත. 

  1993 ටර්දී එක පට ඳළති යජ්ඹ විසින් නිහ වහ  
ඉදිකිරීේ ්භහතයහගලඹ ඹටටත් ඳළති ජ්හතික ප 
නිහ ගර්ධන ්ධික පහත්ටව ටනභ ඒක පක පඹක් 
ටර ජ්හතික ප ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනඹ ආයේබ 
ක පයන රදී.  නළතත් 2011.02.01 දින සිට එක පට 
ඳළති යජ්ඹ විසින් ක පළබිනේ භ්ඩලර ් ලභළතිඹ 
ඇති ටභභ ආඹතනඹ ්රී රගක පහ යහජ්ය ඉගජිටන්රු 
ගසථහ භඟ ඒක පහඵනධ ක පය එභ ආඹතනඹ 
ඹටටත් ඹන්ටෝඳක පයණ ්ගලඹ ටර සථහපිත 
කිරීභට ක පටයුතු ක පයන රදී. එටර 2015.12.31 
දක්හ රිඹහත්භක ප ව ඹන්ටෝඳක පයණ ්ගලඹ 
නළතත් 2016.01.01 න දින සිට ජ්හතික ප 
ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනඹ ටර රි රගක පහ යහජ්ය 
ඉගජිටන්රු ගසථහට ් ලඵනධ ආඹතනඹක් ටර 
සථහපිත ක පය ඇත.  

    (ii)   ්හිමි ටනොටේ. 

    (iii)   ටභටතක් එභ ටයක පඹන් වට රඵහදුන් රුපිඹල් 
4අ000ක ප ඳළමිණීටේ දීභනහ ජ්හතික ප 
ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනටව ටයක පඹන් වටද 
රඵහදීභ වහ ්ධයක් භ්ඩලර ් ලභළතිඹ ටේ 
න විටත් රළබී ඇත. 

  එටභන්භ ය ්හන ප්රහද දීභනහද යජ්ටව 
් ලභත ක්රභටේදඹට ් ල ජ්හතික ප 
ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනටව ටයක පඹන් වට 
රඵහදීභට ක පශභනහක පහත්ත්ඹ විසින් තීයණඹ ක පය 
ඇත.  

  යහජ්ය ඉගජිටන්රු ගසථහ භඟින්අ සිඹ 
ටයක පටඹකු යහජ්ක පහත් ටේරහ තුශදී මිඹ ගිඹ 
්සථහක ප රුපිඹල් 75අ000/-ක ප ක පරුණහවමත 
දීභනහක් ටමන ්තයඅ ගසථහ ටයටව ටඹදී 
සිටින එටවත් යහජ්ක පහත් ටේරහටන් ඵළවළය 
්සථහක පදී මිඹ ගිඹ විට රුපිඹල් 50අ000/-ක ප 
ක පරුණහවමත දීභනහක් ටම ල රඵයි. 

  භයණහධහය දීභනහක් ටද ල රඵන්ටන් 
ආඹතනටව ශුබහධක ප ටමවීභක් ලටඹනි. යහජ්ය 
ඉගජිටන්රු ගසථහටේ ද හභහජික ප ටයක පඹහ මිඹ 
ගිඹ ්සථහක පදී එභ  හභහජික පඹහ භයණ ඳත්තයහම 
ක්රභටව හභහජික පත්ඹ රඵහ හභහජික ප මුදල් 
ලටඹන් රුපිඹල් 100ක් ටමහ ඇත්නේ ඔහුට 
රුපිඹල් 50අ000/-ක ප මුදරක් ටමන ්තය 
හභහජික පඹහටේ ඹළටඳන්ටනකු වහ රුපිඹල් 
30අ000/-ක ප මුදරක් ටම ල රඵයි. 

  ජ්හතික ප ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනඹ ඹළි සථහපිත 
ක පයන රනටන 2016 ජ්නහත් භයි. ටභභ ක පහරඹ 
තුශදී ඉතහභ ලක්තිභත් ශුබහධන ගවිධහනඹක් 
සථහපිත කිරීභ වහ ටේ න විටත් ්ලය පිඹය 
ටමන ඇති ්තයඅ එභ යසථහට ් ල 
ටයක පයින් වට හිමිවිඹ යුතු සිඹලුභ දීභනහන් 
රඵහ දී ටයක පඹහ වට සුයක්ෂිත ්නහමතඹක් 
ටමොලනඟහ දීභ වහ ඉදිත්ටවදී රිඹහ කිරීභට 
ක පශභනහක පහත්ත්ඹ තීයණඹ ක පය ඇත.  

 (iv) ්දහශ නළත. 

 (v) ්දහශ නළත. 

 (ආ   ශi) ක පස ක පය ටනොභළත. එටය වුද මරු නිහ වහ 
ඉදිකිරීේ ්භහතයතුභන්ටේ ගක පල්ඳඹක පට ් ල 
දියින පුයහ දිසත්රික්ක ප 25 වහභ ඩිටඳෝ 25ක් 
ආයේබ කිරීභ ්ඳටේ ්යමුණ න ්තයඅ එයින් 
ඩිටඳෝ 15ක් ටේ න විට ආයේබ ක පය රිඹහත්භක ප 
ටමින් ඳතී. 

  ජ්හතික ප ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනඹ ආයේබටවදී 
දියින පුයහ ඩිටඳෝ 45ක් ඳළති ්තයඅ එභ ඳළති 
ඩිටඳෝලින් 25ක් ඹළි රිඹ කිරීභක් ටභහිදී සිදු 
න ්තය  ඩිටඳෝ ්ලුතින් ආයේබ කිරීභක් සිදු 
ක පයන්ටන් නළත. 

 (ii)  ආයේබටව සිට ජ්හතික ප ඹන්ටෝඳක පයණ 
ආඹතනඹ තු තිබ ඩිටඳෝ ඹළි රිඹ කිරීභක් 
ටභහිදී සිදු ක පයන ඵළවින් ටභභ ප්රලසනඹ ් දහශ නළත. 

 (iii)  ්දහශ නළත. 

(ඇ   ්දහශ නළත. 

 
ගු විජිත මශකරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භටේ ඳශමුන ්තුරු ප්රලසනඹ ටභඹයි. 

ජ්හතික ප නිහ ගර්ධන ්ධික පහත්ඹ ඹටතට ජ්හතික ප 
ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනඹ මන්ටන් නළවළයි කිඹරහ මරු 
නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභහ පිළිතුයක් දුන්නහ. නමුත්අ ඳසු ගිඹ දිනර 
එටවභ ක පථහ ඵවක් එභ ආඹතනඹ තුශ ඇති වුණහ. මරු නිටඹෝජ්ය 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ඇභතිතුභනිඅ ඉදිත්ටවදීත් ටභභ ආඹතනඹ ජ්හතික ප නිහ 
ගර්ධන ්ධික පහත්ඹ ඹටතට මන්ටන් නළවළයි කිඹන වතික පඹ 
ඔඵතුභහට රඵහ ටදන්න පුළුන්ද? 

 
ගු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ඔේ. මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්නිහර්ඹටඹන්භ භට ඒ වතික පඹ 
රඵහ ටදන්න පුළුන්.  

1993 ටර් එක පට ඳළළති යජ්ඹ විසින් නිහ ව ඉදිකිරීේ 
්භහතයහගලඹ ඹටටත් ඳළළති ජ්හතික ප නිහ ගර්ධන ්ධික පහත්ටව 
ටනභ ඒක පක පඹක් ලටඹන් තභයි ටේ ජ්හතික ප ඹන්ටෝඳක පයණ 

ආඹතනඹ රිඹහත්භක ප වුට්ඩ. ඒ හටේභ ඳසු ගිඹ යජ්ටඹන් 
2011.02.01 ටනි දහ ටේ ආඹතනඹ ේඵන්ධටඹන් ටතොයතුරු 
ක පළබිනේ භ්ඩලරඹට ටඹොමු ක පශහ. ඊට ඳසු ටේ ආඹතනඹ යහජ්ය 

ඉගජිටන්රු ගසථහටේ ්ගලඹක් ලටඹ ලයි රිඹහත්භක ප වුට්ඩ. ්ටේ 
න යජ්ඹ ඹටටත් ටේ ජ්හතික ප ඹන්ටෝඳක පයණ ආඹතනඹ ටනභ 
ආඹතනඹක් ලටඹන් රිඹහත්භක ප නහ. ඒ නිහ ටේ ආඹතනඹ 

ජ්හතික ප නිහ ගර්ධන ්ධික පහත්ඹට ඳයහ මළීමභක් සිදු න්ටන් 
නළවළඅ මරු ක පථහනහඹක පතුභනි. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ්ගක ප 6-440/'16 - ශ1 අ මරු ඩී.වී.  හනක ප භවතහ. 

 
ගු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භභ එභ ප්රලසනඹ ් වනහ. 

 
ගු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ නිහ වහ ඉදිකිරීේ ්භහතයතුභහ 
ට ලටන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ටදක පක ප 
ක පහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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7. ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නීමඹ ඵරලක්ති ්භහතයතුභහටමන් ඇූ  

ප්රලසනඹ - ශ1  : 

(්  ශi) 2015 ජ්නහත් භ සිට විදුලි බිල්ඳත් මහසතු කිසිදු 
දළ ලේදීභකින් ටතොය ළඩි ක පය තිටේද; 

 (ii)  ඒ වහ ් භහතය භ්ඩලර ්  ලභතිඹ රළබී තිටේද; 

 ඹන්න එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ආ  ශi) ්ටරෝතිඹහඅ ළල්මිල්ර වගදිඹ ඹන ලිපිනටඹහි 
ඳදිගචි  ජ. ටවේටිආයච්චි භවතහටේ නිටහි 2015 
ජ්නහත් භ විදුලි බිල්ඳටත් ශගිණුේ ්ගක ප 
3195478318 අ ඒක පක ප 94 වහ මහසතු 
රු.892.40ක් ව ්තය 2015 ටඳඵයහත් භ විදුලි 
බිල්ඳටත් ඒක පක ප 90ක් වහ මහසතු 
රු.1අ308.55ක් වී ඇත. ටේ ්  ල එක් භහඹක් තුශ 
එභ විදුලි ඳහත්ටබෝගික පඹහටේ විදුලි බිර 
රු.416.15කින් ළඩි වී ඇති ඵත්; 

 (ii) එටයභඅ කුලිඹහපිටිඹඅ ටවොයේඵහ ඹන ලිපිනටඹහි 
ඳදිගචි එේ. බී. එස. ඩා. ප්රනහන්දු භවතහටේ නිටහි 
2014 ටදළේඵර් භ විදුලි බිල්ඳත ඒක පක ප 62ක් 
වහ මහසතු රු.283.15 ව ්තයඅ 2015 ජ්නහත් 
භ විදුලි බිල්ඳත ඒක පක ප 61ක් වහ මහසතු 
රු.571/-ක් ටර ළඩි වී ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ටනහිද? 

(ඇ  ටභභ විදුලි බිල්ඳත් මහසතු ළඩිවීභ සිදු වී ඇත්ටත් ටක පටයද 
ඹන්නත් එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ඈ  ටනො එටය නේඅ ඒ භන්ද? 

 

றன்ய ற்யம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சறடம் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015 சணரற ரம் தொல் றன் கட்டம் 

வ்ற தொன்ணநறறத்யறன்நற அறகரறக்கப் 

தட்டுள்பர ன்தமயும்; 

 (ii) அற்கு அமச்சம அங்கலகரம் 

கறமடத்துள்பர ன்தமயும்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அமனரத்றர, தல்றல்ன சந்ற தம் 

தொகரறறல் றயும் றய.சல.தயட்டிரச்சறறன் 

வீட்டிற்கரண 2015 சணரற ர றன் கட்டப் 

தட்டியேல் (கக்கு இனக்கம் 3195478318) 94 

அனகுகயோக்கரண கட்டரக யதர 892.40 

குநறப்தறடப்தட்டியந்துடன் 2015 ததப்ரற 

ரத்றற்கரண கட்டப் தட்டியேல் 90 

அனகுகயோக்கரண கட்டம் யதர 1308.55 ண 

குநறப்தறடப்தட்டியந்து. இன்தடி எய 

ரத்றற்குள் அப்தரமணரபரறன் றன் 

கட்டம் யதர 416.15 இணரல் 

உர்மடந்துள்பதன்தமயும்; 

 (ii) மயம், குபறரப்தறட்டி, தயரம்தரறல் 

றயும் றய. ம்.தே.ஸ்.தே. தர்ணரந்துறன் 

வீட்டிற்கரண 2014 டிசம்தர் ர றன் கட்டப் 

தட்டியேல் 62 அனகுகயோக்கரண கட்டரக 

யதர 283.15 குநறப்தறடப்தட்டியந்துடன் 2015 

சணரற ர றன் கட்டப் தட்டியேல் 61 

அனகுகயோக்கரண கட்டம் ய. 571/- தம் 

மகறல் உர்மடந்றயந்தன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(இ) மற்தடி றன் கட்டம் வ்ரய 

உர்மடந்தன்தம அர் இச்சமதக்கு 

குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a)  Will he inform this House whether- 
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 (i)  the electricity charges have been increased 

from January 2015 without giving any 
notice; and 

 (ii)  the approval of the Cabinet of Ministers has 
been received for it?  

(b)  Is he aware- 

 (i)  that the electricity bill (Account 

No.3195478318) of Mr. C. Hettiarachchi 
residing at Welmilla Junction, Alothiyawa 

was Rs. 892.40 for 94 units in January 2015 

and the electricity bill was Rs. 1,308.55 for 

90 units in February 2015, thus registering 
an increase of Rs. 416.15 within one month; 

and 

 (ii)  similarly, the electricity bill of Mr. M.B.S.P. 

Fernando residing at Horambawa, 
Kuliyapitiya was Rs. 283.15 for 62 units in 

December 2014 and it has increased to Rs. 

571 for 61 units in January 2015?  

(c)  Will he also inform this House as to how this 

increase in electricity bills has taken place? 

(d)  If not, why?   

 
ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ති නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නීමඹ ඵරලක්ති 
්භහතයතුභහ ට ලටන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ටදනහ. 

(්   ශi)  නළත.  

   2014 ළේතළේඵර් භ 16 දින සිට ඳනන රද ්ඹ 
ක්රභඹභ ටේ දක්හ රිඹහත්භක පඹ. 

    (ii)  ්දහශ ටනොටේ. 

 (ආ  ශi)  ජ. ටවේටිආයච්චි භවතහටේ නිටහි 2015 
ටඳඵයහත් භ විදුලි බිර ටභහි වන් ක පය ඇති 
ඳත්දි ළඩි වී ඇත. රගක පහ විදුලිඵර භ්ඩලරටව 
මහසතු  ක්රඹ දින 30කි. නමුත් ප්රහටඹෝගික ප භ ල 
කිඹවීටේදී එඹ දින 30ට ්ඩු ටවෝ ළඩි න ්සථහ 
ඇත. එන් ්සථහරදී ඳහත්ටබෝගික පඹහට 
්හධහයණඹක් සිදු ටනොන ්යුත්න් බිල්ඳත 
මණනඹ කිරීභ සිදු ක පයයි.  

   ජ. ටවේටිආයච්චි භවතහටේ 2015 ජ්නහත් භහටව 
විදුලි බිල්ඳත ක පස ක පය ඇත්ටත් දින 32ක් 
වහඹ. ශදිනක පට හභහනය ඳත්ටබෝජ්නඹ ඒක පක ප 
2.93ක් ටේ.  2015 ටඳඵයහත් භහටව විදුලි 
බිල්ඳත ක පස ක පය ඇත්ටත් දින 29ක් වහඹ. 
ශදිනක පට හභහනය ඳත්ටබෝජ්නඹ ඒක පක ප 3.10ක් 
ටේ.  

  ඒ ් ල 2015 ජ්නහත් භ බිල්ඳටතහි දින 32ක් 
වහ ඳත්ටබෝජ්නඹ ක පශ විදුලි ඒක පක ප 94ක් ව 
2015 ටඳඵයහත් භ බිල්ඳටතහි දින 29ක් වහ 
ඳත්ටබෝජ්නඹ ක පශ විදුලි ඒක පක ප 90ක් වහ බිල්ඳත් 
මණනඹ කිරීභඅ දින 30ක ප මහසතු  ක්රඹ ් ල 
් ලඳහතික ප ක පය ඇත. එඹ ක පස ක පශ ආක පහයඹ 
ඇමුණුභ Iහි වන් ක පය ඇත. 

  මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහට විටලයටඹන් එඹ 
ටඳන් ලේ ක පයන්න ්ඳට පුළුන්. මණන් වදපු 
ආක පහයඹ ්පි ඇමුණුභක් ලටඹන් ඉදිත්ඳත් ක පය 
තිටඵනහ.  

 (ii) එේ.බී.එස.ඩා. ප්රනහන්දු භවතහටේ නිටහි 2015 
ජ්නහත් භ විදුලිබිර ටභහි වන් ක පය ඇති ඳත්දි 
ළඩිවී ඇත. 

  එේ.බී.එස.ඩා. ප්රනහන්දු භවතහටේ 2014 ටදළේඵර් 
භහටව විදුලි බිල්ඳත ක පස ක පය ඇත්ටත් දින 
33ක් වහඹ. ශදිනක පට හභහනය ඳත්ටබෝජ්නඹ 
ඒක පක ප 1.88ක් ටේ.  

  2015 ජ්නහත් භහටව විදුලි බිල්ඳත ක පස ක පය 
ඇත්ටත් දින 30ක් වහඹ. ශදිනක පට හභහනය 
ඳත්ටබෝජ්නඹ ඒක පක ප 2.03ක් ටේ.  

  ඒ ්  ල 2014 ටදළේඵර් භ බිල්ඳටතහි දින 33ක් 
වහ ඳත්ටබෝජ්නඹ ක පශ විදුලි ඒක පක ප 62ක් ව 
2015 ජ්නහත් භ බිල්ඳටතහි දින 30ක් වහ 
ඳත්ටබෝජ්නඹ ක පශ විදුලි ඒක පක ප 61ක් වහ 
බිල්ඳත් මණනඹ කිරීභ දින 30ක ප මහසතු  ක්රඹ 
් ල ් ලඳහතික ප ක පය ඇත. එඹ ක පස ක පශ 
ආක පහයඹ ඇමුණුභ II ටර ඉදිත්ඳත් ක පයමි.  

(ඇ  ටභභ විදුලි බිල්ඳත් මහසතු ළඩිවීභ සිදුවී ඇත්ටත් ටක පටයද 
ඹන්න විසතයහත්භක ප ඇමුණුභ IIIහි වන් ක පයමි.  
ඇමුණුේ වභළගත* ක පයමි. 

(ඈ  ්දහශ ටනොටේ.  

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ඉදිත්ඳත් ක පය තිටඵන ක පරුණ 
හභහනය ඇහින් ඵරන ටක පොට ඇත්තලටඹන්භ විභතහක් ටර 
ටඳණුනත්අ විලසටල්ණඹ ක පය ඵළලුහභ එළනි විභතහක් 

ටඳන් ලේ ක පය නළවළයි කිඹන්න ්ලයයි. ඒ ් ල බිල්ඳත් 
නිළරැදියි.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භටේ ඳශමුළනි ්තුරු ප්රලසනඹ 
ටභටයයි. 

2015 ජ්නහත් භ සිට ටේ බිල්ඳත්ර වන් ක පය ඇති මිර 

ළඩිවීභ තිටඵනහදඅ නළනද?  2015ට ටඳය ටනොතිබුණු මිරක් 2015 
ජ්නහත් භහටඹන් ඳසු බිල්ඳත්ර තිටඵනහදඅ නළනද? 

 
ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඇත්ටත්භ නළත. කිසිටයත් නළත. ඳයණ මහසතු ක්රභඹභ ටේ. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

උත්තයඹ ''නළත'' ඹන්න ටන්ද? එටය නේ මිර ූ ඹ ටවෝ 
මණන් කිරීටේ ූ ඹ ් ල දළන් ටේ ශආ  ශi)උත්තයටඹහි ළඩි 

වුණු ඵ ඔඵතුභහ කිඹන්ටන් ටක පොටවොභද? 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එටය මණනඹ කිරීභට ක්රභටේදඹක් තිටඵනහඅ මරු 
භන්ත්රීතුභනි. විසතයහත්භක ප මතමතභඹ ඇමුණුභක් තිටඵනහ. එඹ 

භහ දළන් ඔඵතුභහට රඵහ ටදන්නේ. ඒ මණනඹ කිරීටේ ක්රභටේදඹ 
් ල ඵරන විට කිසිභ ආක පහයඹක ප ටදෝඹක් සිනධ ටරහ නළවළ. ඒ 
හටේභ 2014 ළේතළේඵර් භහටව 16න දහයින් ඳසු කිසි 

ටරකින් විදුලි බිර ළඩි ටරහ නළවළ.  
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ළඩි ටරහ තිටඵන ඵ භභ ටේ බිල්ඳත් ඉදිත්ඳත් ක පය 
ටඳන්නහ. ඒත් තමුන්නහන්ටය කිඹනහඅ "නළවළ" කිඹරහ.  

 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඒක පයි භභ කිේටේ ඔඵතුභහටේ හභහනය 
ඇට එටය ටඳ ලණත් ඒ බිල්ඳත් වහ - [ඵහධහ කිරීභක්  මරු 
භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ඇහුේක පන් ටදන්න ටක පෝ. භ ල කිඹන්නන් 
වත්ඹටභ දින 30න් 30ට නිට ඹන්ටන් නළවළ. භවය 
්සථහක ප දස 31ක්අ 32ක් මත ටනහ. තත් ්සථහක ප දින 
29න්අ 28න් ඹනහ. ටේ ඉදිත්ඳත් ක පයරහ තිටඵන බිල්ඳත්ර ඇති 
ටරහ තිටඵන ටේ ප්රලසනඹඅ ප්රලසනඹක් ටර ටඳටනන්ටන් ඒ 
ටවයතු නිහයි.  

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහටේ ළල්ටහයේ ක පථහටන් භභ ්වපු ප්රලසනඹට 
උත්තයඹක් රළබුට්ඩ නළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු හසුටන නහනහඹක්ක පහය භන්ත්රීතුභහඅ ටදන ් තුරු ප්රලසනඹ 
්වන්න. 

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ටක පෝ ඉතින්අ ටදන ් තුරු ප්රලසනඹ ්වන්ටන් ටක පොටවොභද? මරු 
නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභහටේ ළල්ටහයේ ක පථහටන් භභ 
්වපු ප්රලසනඹට උත්තයඹක් රළබුට්ඩ නළවළ. 2015 ජ්නහත් 
භහටඹන් ඳසු ආපු බිල් ටදක පක් තභයි භභ ටේ ඉදිත්ඳත් ක පයරහ 
තිටඵන්ටන්. ඒක පක පඹක පට ්ඹ ක පයන මිර ් ල මණන් ඵළලුහභඅ 
2015 ජ්නහත් භහටඹන් ඳසු මිර ළඩි වී තිටඵන ඵ භභ ටේ 
බිල්ඳත්ලින් ටඳන්හ දීරහ තිටඵනහඅ එදහ ඒක පක ප ටභච් යක පට 
ටභච් යයිඅ 2015 ජ්නහත් භහටඹන් ඳසු ඒක පක ප ටේ මණනට 
ටභච් යයි කිඹරහ. ඒක පට උත්තයඹක් තභ ඔඵතුභහටමන් රළබුට්ඩ 
නළවළ. 

 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එච් යක පට ටභච් යයිඅ ටභච් යක පට එච් යයි ඹනහදී ලටඹන් 
යර ආක පහයඹක පට මණන් වදන ක්රභටේදඹක් නළවළ. ඔඵතුභහටේ 
ප්රඥාහටේ ප්රභහණඹටඅ ඔඵතුභහටේ ්ටඵෝධටව ප්රභහණඹට 

ඔඵතුභහට ටේ උත්තයඹ ටත්රුේ ඹනහ ඇති. වළඵළයිඅ මරු 
භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහට විටේක ප බුනධිටඹන් ඳරීක්හ ක පය ඵළීයභට 

විසතයහත්භක ප ගු හිත ඉතහභ මකීටභන් යුතු උත්තයඹක් භභ  

රඵහ ටදන්නේ. මකි යුතු ටජ්යසධ භන්ත්රීයටඹකු න ඔඵතුභහ 
ටභඹ ්ධයඹනඹ කිරීටභන් ඳසටයඅ ටේ විටේ න කිරීභ සුදුසු ඵයි 
භහ  ඔඵතුභහට කිඹන්ටන්. ඔඵතුභහට එටය ඕනෆ නළත්නේඅ ක පභක් 
නළවළ.  

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ ගුඅ ''ගගු මළහීභක්'' විතයයි.   
 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

්පි ගගු මවන්ටන් නළවළ. ්පි මකීටභන් ටේ උත්තය 
ටදන්ටන්.  

 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඹ ගුයිඅ ගකීර්ණ විලසටල්ණඅ- [ඵහධහ කිරීභක්  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු නිටඹෝජ්ය ් භහතයතුභනිඅ ප්රලසනඹ ්වන්න  ඉ ල ටදන්න. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භටේ තුන්ළනි ් තුරු ප්රලසනඹ ටන්ද? 
 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ප්රලසන ටමොලක් ඇහුහ. ක පභක් නළවළ මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ 

ත ප්රලසනඹක් ්වන්න ඉල ටදමු. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභනිඅ විදුලි ඒක පක පඹක ප මිර ටනස 
ටරහ නළනද? 

 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නළවළඅ මරු ක පථහනහඹක පතුභනි. ඒක පක පඹක ප මිරත්අ ඵදු  
ප්රභහණඹත් ටනස ටරහ නළවළ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක පයි භට දළන මන්න ් ලය වුට්ඩ. 
 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ළේ එක පතු ටන්ටන්ත් නළවළ. ජ්හතික ප 
ආයක්ක ප ඵනද එක පතු ටන්ටන්ත් නළවළ. ඳයණ ක්රභඹටභඅ ඒ 
ආක පහයඹට මිර තිටඵනහ. ්පි විදුලි බිර ළඩි ක පයන්ටන් නළවළ. 

ඳයණ මිරටභ ටදනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්  ්පි වගමරහ මවන්ටන්ත් 
නළවළ. එළිපිට මවන්ටන්ත් නළවළ. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟ ප්රලසනඹ ් වන්න මරු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක පක ප මණන ් ල එදහ ටමව මිර තිටඵනහ. ඒ ඒක පක ප 
මණනට ටභන්න ටභච් ය ටමේහ. ඊශඟට ඊට ලහ ්ඩු  ඒක පක ප 
මණනක පට ඊට ලහ ළඩි බිරක් ඇවිල්රහ තිටඵනහ. ටේක ප 
පුළුන්ද ගුටන් වගමන්න? ටේ ගුටේ ක පථහ තමුන්නහන්ටයරහ 
වදරහ තිටඵන්ටන්භ ග නික ප ආක පහයටඹන්. ටේක ප මීට ටඳය 
ඉරහභ එන එක පක්. ්ටේ ආ්ඩඩු ක පහරටවත් භභ ටේ ප්රලසනඹ 
ඇහුහ. ේූරර්ණටඹන්භ ග නික ප ආක පහයඹට ට ගගු මළහීභකින්අ 
විලසටල්ණ ක පථහකින් තමුන්නහන්ටයරහ ටේ ක පථහ වන්නයි 
වදන්ටන්.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභහ උත්තය ටදන්න. 
 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ක පරුණහක පය ටේ ්වන ප්රලසනඹට උත්තය ටදන්න. ටේ විධිඹට 
මිර මණන් ටනස ක පයරහ ් ඹ ක පයන්ටන් ටක පොටවොභද? 

 
 

 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භවරුන්ට ්ගක ප මතමතඹ 
ටත්ටයන්ටන් නළවළ. ඒ ්ඹට වීජ් මණන්ලින් කිඹන්න ඕනෆ. 
භවරුන්ට වීජ් මතමතඹ ටත්ටයන්ටන් නළවළ. ඒ ්ඹට ්ගක ප 
මතමතටඹන් කිඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ටඵොටවොභ විසතයහත්භක පඅ 
ගු හිත විදයහත්භක ප ඳළවළදිලි කිරීභක් ක පයරහ තිටඵනහ.  

ටේ උත්තයඹ ්තට ්යටමන කිඹහ ඵරහඅ ටත්රුේ ්යටමන 
ටේ මණනඹ කිරීේ ළයදි නේඅ ඒ මළන ප්රලසන ්වන්න. ඒක පට 
උත්තය ටදන්න පුළුන්. එටවභ නළතිඅ ''තභන් වත්අ ්ටනක් ්ඹ 
ළයදියිඅ ග හ ක පයනහ'' කිඹන එක ප ්හධහයණයි. ටේ යටේ ළදමත් 
ආඹතනඹක පටඅ මකි යුතු ආඹතනඹක පට ඔටවොභ ට ෝදනහ ක පයන 
එක ප ේූරර්ණටඹන් මකීේ වියහිතයි. ක පරුණහක පයඅ ටේ ටවන 
ඵරන්න. ටේ ගු ඵරන්න. ඒක ප තභයි ටජ්යසධ භන්ත්රීයඹකුටේ 
මකීභ. එටවභ නළතිඅ ''ඔක්ටක පොභ ළයදියිඅ භභ වත්යි'' කිඹරහ 
ප්රලසන ්වන එක ප ළයදියි.  

 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තත් ප්රලසන තිටඵනහද? [ඵහධහ කිරීේ  
 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ විසතය භට එන්න. භභ ආඳසු ප්රලසනඹක් ්වනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ  

 
 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

්න්න වත්. එටවභ ක පයමු. කිඹහ ඵරහ ප්රලසන ්වන්න මරු 
භන්ත්රීතුභහඅ නික පේ ටඵොරුට ඳළටටරන්ටන් නළති. 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ඕහ පිළිමන්ටන් නළවළ.  භභ ්ටේ ආ්ඩඩුට ලත් ටේ 
මළන ප්රලසන ක පශහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ඔඹ ටඵොරුක් ක පයන්ටන් 

කිඹරහ භභ ඒ ටමොල්රන්ටත් ටඳන් ලහ. [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගු අජිත් පී. මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔඵතුභහ නළත යක් ්ධයඹනඹ ක පයන්න. ඵළත් නේ ්ගක ප 

මතමතඹ ඳන්තිඹක පට ඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 ප්රලසන ්ගක ප 8 - 446/'16 - ශ1 අ මරු භහින්දහනන්ද 

්ලුත්මභටේ භවතහ. 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහ එභ ප්රලසනඹ ්වනහ. 

 
මරු මඹන්ත ක පරුණහතිරක ප භවතහ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්ග්රහභහතයතුභහ ව ජ්හතික ප ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ිකක ප ක පටයුතු ්භහතයතුභහ ට ලටන් භහ එභ ප්රලසනඹට 
පිළිතුය දීභ වහ ති ටදක පක් ක පල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ඳළවල් නි ඇඳුේ මරදි මිදී ගෆනීම: විවහතර 

தரடசரமனச் சலயமடத் துற தகரள்ணவு : றதம் 
PURCHASE OF SCHOOL UNIFORM MATERIAL: DETAILS 

373/’15 

11. ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
    (ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

       (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

්ධයහඳන ් භහතයතුභහටමන් ඇූ  ප්රලසනඹ - ශ2 : 

(්  ශi) 2016 ය වහ ඳහල් නිර ඇඳුේ ටයදි මිරදී 
මළීමභට ක පළබිනේ ඳත්රික පහක් ඉදිත්ඳත් ක පශ දිනඹ 
ක පටර්ද; 

 (ii) ඒ ක පය ටයදි ප්රභහණඹක් මිරදී මළීමභටද;  

 (iii) ඒ වහ ටන් කිරීභට ්ටේක්ෂිත මුදර 
ටක පොඳභණද; 

 (iv) එභ ක පළබිනේ ඳත්රික පහ ්  ලභත ව දිනඹ ක පටර්ද; 

 (v) ඒ ් ල ප්රසිනධිටව මිර මණන් ක පළවීේ සිදු 
ක පටශයද;  

 (vi) එටය නේඅ මිර මණන් ඉදිත්ඳත් ක පශ 
ළඳයුේක පරුන් වහ ඔවුන්ටේ මිර මණන් ටන් 
ටන් ලටඹන් ක පටර්ද; 

 (vii) 2016 ය වහ ්ධයහඳන ්භහතයහගලඹ නිර 
ඇඳුේ ටයදි මිරදී මත් ළඳයුේක පරුන් ක පටර්ද; 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

 (viii) මිරදී මත් ටයදි ප්රභහණඹ ක පටර්ද; ඒ වහ ටමව 
මුදර ටක පොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ආ  ශi) ටයදි මිරදී මළීමභ ට ලට ඳහල් නිර ඇඳුේ 
වු යඹක් රඵහ දීභට තීයණඹ ක පශ දිනඹ ක පටර්ද; 

 (ii) ඳහල් නිර ඇඳුේ ටයදි 25%ක් ් බහවිත න ඵට 
ටවළි වටව ඹළයි ්ධයහඳන ්භහතයයඹහ ඳන 
මීක්ණ හර්තහ බහමත ක පයන්ටන්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ඇ  ටනො එටය නේඅ ඒ භන්ද? 
 

கல்ற அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்தகண தரடசரமன சலயமடத் 

துற தகரள்ணறன்ததரயட்டு அமச்சமப் 

தத்றதரன்ய சர்ப்தறக்கப்தட்ட றகற 

ரதன்தமயும்; 

 (ii) அது, வ்பவு துறக் தகரள்ணவுக்கரக ன்த 

மயும்; 

 (iii) அற்தகண எதுக்கலடு தசய்ற்கு உத்மசறத் 

துள்ப தத்தரமக ரதன்தமயும்; 

 (iv) மற்தடி அமச்சமப் தத்றம் அங்கலகரறக்கப் 

தட்ட றகற ரதன்தமயும்; 

 (v) அன்தடி தகறங்க றமன மகரல் இடம் 

ததற்நர ன்தமயும்; 

 (vi) ஆதணறல், றமனகமபச் சர்ப்தறத் ங்கு 

ணர்கள் ற்யம் இர்கபறன் றமனகள் 

ணறத்ணறரக ரதன்தமயும்; 

 (vii) கல்ற அமச்சு, 2016ஆம் ஆண்டுக்தகண 

சலயமடத்துற தகரள்ணவு தசய் ங்கு 

ணர்கள் ரர் ன்தமயும்; 

 (viii) தகரள்ணவு தசய்ப்தட்ட துறறன் அபவு 

ரதன்தமயும், அற்தகண தசயத்ப்தட்ட 

தத்தரமக வ்பவு ன்தமயும்; 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) துற தகரள்ணவுக்குப் தறனரக தரடசரமனச் 

சலயமட வுச்சர் என்மந ங்க தொடிவு 

தசய்ப்தட்ட றகற ரதன்தமயும்; 

 (ii) தரடசரமனச் சலயமடத் துறறல் 25% தொமந 

மகடரகப் தன்தடுத்ப்தடுது கண்டுதறடிக்கப் 

தட்டுள்பரகத் தரறறக்கும் ஆய்வு 

அநறக்மகம கல்ற அமச்சர் சதரதேடத்றல் 

சர்ப்தறப்தரர ன்தமயும்; 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the date on which a Cabinet Paper was 

submitted to purchase school uniform 

material for the year 2016; 

 (ii)  as per the said Cabinet Paper, the volume of 

uniform material to be purchased;  

 (iii)   the amount of money expected to be 

allocated for this purpose;  

 (iv)   the date on which the said Cabinet Paper 

was approved; 

 (v)   whether public tenders were called 

accordingly; 

 (vi)   if so, the names of suppliers who submitted 

tenders and the prices quoted by them 
separately; 

 (vii)   the suppliers from whom the Ministry of 

Education purchased uniform material for 

the year 2016 ; and 

 (viii)  the volume of material purchased and the 

amount paid?  

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the date on which it was decided to grant a 
voucher for school uniforms instead of 

purchasing uniform material; and 

 (ii)   whether the report of the survey which is 

alleged to have revealed that 25 per cent of 

school uniform material is misused 

according to the Minister of Education will 
be tabled?  

(d)  If not, why?   

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம் - கல்வி அமமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ටභටයයි. 
(්  ශi) 2015 භහර්තු 23   -  ඇමුණුභ 01  ඵරන්න. 

  (ii)  (a)  දුසක පයඅ ්තිදුසක පය ඳහල්හි සිසුන් වහ ය  
 භළද ළඳයීේ ්ලයතහ  වහ ටයදි මීටර් 
 2අ140අ000 යි. 

  (b)  ය ්ම සිඹලුභ ඳහල් සිසු ් ලයතහ වහ 
 ටයදි මීටර් 10අ712අ188 

 (iii) හර්ෂික ප ටන් ක පයන රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 
2600යි.  ඇමුණුභ 02 ඵරන්න. 

 (iv) 2015 ් ටප්රයල් භ 09. ඇමුණුභ 03 ඵරන්න.   

 (v) ඔේ.  

  2015.05.25 දිනඅ “දිනමිණ”අ “Daily News” ඹන 
පුත් ඳත්ර දළන්වීේ ඳශ ක පය ඇත. 

 (vi) ළඳයුේක පරුන් විසින් ඉදිත්ඳත් ක පය ඇති මිර 
මණන් ටන් ටන් ලටඹන් ඇමුණුභ 04  ඳත්දි 
ටේ.  ඇමුණුභ 04 ඵරන්න. 

 (vii) ටයදි මිරදී මළීමභ සිදු ටනොක පයන රදී.  

 (viii) ඉවත පිළිතුය ්  ල ් දහශ ටනොටේ.  

147 148 

[මරු (වදය) නලින්ද ජ්ඹතිස භවතහ  
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(ආ  ශi) 2015.11.11- ඇමුණුභ 05 ඵරන්න. 

 (ii) නළත. 

(ඇ  ඳශහත් ්ධයහඳන ආඹතනඅ ඳහල් ව මඵලහලින් රද 
ටතොයතුරු භත ටභභ ඳහල් නිර ඇඳුේ ටයදි සිඹඹට 25ක් 
ඳභණ ්බහවිත න ඵට ටවශවී ඇත. ටේ නිහ 
මීක්ණඹක් ඳළළත්වීටේ  ්ලයතහක් ඳළන 
ටනොනඟී. 

ඇමුණුේ වභළගත* ක පයමි. 

 
ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහටේ ඳශමු ් තුරු ප්රලසනඹ ටභඹයි.  

මරු ්ධයහඳන ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ කිේහ 2016 ය වහ 
ඳහල් නිර ඇඳුේ ටයදි මිරදී මන්න ක පළබිනේ ඳත්රික පහ ඉදිත්ඳත් 

ක පටශය 2015 ්ටප්රයල් 09න දහ කිඹරහ. ඒ ළඳයුේක පරුන්ටමන් 
ටයදි මිරදී ටනොමළීමභ වහත්අ ටයදි ට ලට වු ර් රඵහ දීභ 
වහත් ඵරඳහන රද ටවයතු ටභොක පක්ද?  

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටයදි මිර දී මළීමභ ේඵන්ධටඹන් 

ක පහරඹක් තිසටය භහෆිඹහක් තභයි තිබුට්ඩ. ඇත්ත ලටඹන්භ 

ටනය ඹ නිසඳහදක පඹන් ඹයි කිඹහ මන්නහ පිත්ක් විටනල යටලින් 

ටයදි ටමන්හ දුන්නහ. එහිදී යජ්ටව මුදල් නහසතිඹක් වුණහ. 

ඇත්තටභ ටභතළන ්ත ඹට ම ලටද ල සිනධ ටරහ තිටඵනහ. මීට 

ටඳ ය භහ ඒ ේඵන්ධටඹන් ටේ බහටේදී කිඹහ තිටඵනහ. ටභඹට 

විඳුභක් ටමටනන්න දිගින් දිමටභ ්පි උත්හව ක පශහ. නමුත් 

පුළුන්ක පභක් රළබුට්ඩ නළවළ. මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඵළත්භ තළන 

තභයි වු ර් ක්රභඹ රිඹහත්භක ප ක පයන්න තීයණඹ ක පටශය. ඒක ප භටත් 

ඳහරනඹ ක පයන්න ඵළත් තත්ත්ඹක පට ආහ. ඵළත්භ තළන තභයි ටභභ 

තීයණඹ ම ල රළබුටේ. 

 
ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භටේ ටදන ්තුරු ප්රලසනඹ ටභඹයි. 

ටක පටය ටවෝ ඇණවුේ ක පයන රද ටයදි ප්රභහණඹක් ටභයටට 

ඇවිල්රහඅ ඒහ තත්ත්ටඹන් ඵහරයි කිඹරහ ටේ නටක පොට  

 ටක පොටවය ටවෝ මඵලහ ක පය තිටඵනහද? 

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භට ටත්රුට්ඩ නළවළ.  
 
ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දළන් ඔඵතුභහ කිේහඅ ටයදි ටමනහටේභ නළවළයි කිඹරහ. නමුත් 
ඹේ ටයදි ඹේ ප්රභහණඹක් ටමනළල්රහ ටක පොටවය ටවෝ  මඵලහ ක පයරහ 
තිටඵනහද? 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඒ මළන ්පි දන්ටන් නළවළ. ටයදි ටමටනන්න ්පි ක පහටත්  
ටටන්ලර් රඵහ දීරහ නළවළ. ටටන්ලර් එක පක් ටදන්න ඕනෆ. ටටන්ලර් 
එක පක් - [ඵහධහ කිරීභක්  ඔඵතුභහටේ ආ්ඩඩු ක පහරටව ටමනහහද 

දන්ටන් නළවළ. ්ඳට ඒහට ම කිඹන්න ඵළවළ. මීට ටඳය 
ටමනළවිත් තිටඵන්ටන් එටවභ තභයි. ටටන්ලර් එක ප රළටඵන්න  
ක පලින් ඵඩු ටික ප ටමටනනහ. ඒ මළන දන්නහ. ටටන්ලර් එක ප 

රළටඵන්න ක පලින්   ඵඩු ටමනළවිත් තඵනහඹ කිඹරහ දන්නහ. ඒ 
ටමොල්ටරෝ එටවභ ටමනළවිත් - [ඵහධහ කිරීභක්  ටඳය ටය රළටඵයි 
කිඹන ඳයභහර්ථටඹන් ටමනහහද දන්ටන් නළවළ. එටවභ වුණහ නේ 
්ඳට ක පයන්න ටදඹක් නළවළ.  

 

ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භටේ තුන්න ්තුරු ප්රලසනඹ ටභඹයි. 
මරු ඇභතිතුභහ ඳසු ගිඹ ්ඹ ළඹ විහදඹ ්සථහටේ දී ඳහල් නිර 
ඇඳුේ ටයදි මළන ඹේ  ප්රක පහලඹක් ක පය තිටඵනහ.  

ටභභ ප්රලසනටව  ශආ  ශii) ඹටටත් භභ ්වනහඅ  "ඳහල් නිර 
ඇඳුේ ටයදි සිඹඹට 25ක් ්බහවිත න ඵට ටවළිවටව ඹළයි 
්ධයහඳන ්භහතයයඹහ ඳන මික්ණ හර්තහ බහමත 
ක පයන්ටන්ද?" කිඹරහ. ඔඵතුභහභ ක පශ ප්රක පහලඹක් මළන තභයි  භභ 

ටේ ්වන්ටන්.  "්පි මීක්ණඹක් ක පය ඵළලුහභ ටඳීම ගිඹහ ටේ 
නිර ඇඳුේ ටයදි සිඹඹට 25ක් ඳහවිච්චි ක පයන්ටන් නළති ඵ. ඒහ 
විසි ක පය දභනහ. නළත්නේඅ ඒ ටදන ටයදි ප්රභහණඹ භදි" කිඹරහඅ   

ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ ්ඹ ළඹ විහදටව  ්ධයහඳන ්භහතයහගලටව ළඹ 
ය ර්ඹ ්සථහටේදී ඳහර්ලිටේන්තුට ප්රක පහල ක පය තිටඵනහ. එභ 
මීක්ණඹ ඳදනේ ක පයටමන නේ ටේ තීන්දු මත්ටත්අ ඒ 

මීක්ණ හර්තහ ඳහර්ලිටේන්තුට ඉදිත්ඳත් ක පයනහද කිඹරහ 
භභ ඇහුටේ ඒක පයි.  

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵතුභහට ඕනෆ නේ භට ඒ මීක්ණ හර්තහ ටදන්න 

පුළුන්.  
 

ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔඵතුභහ කිඹපු නිහයි භභ ඇහුටේඅ - 

 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භභ කිඹන්නේඅ මරු භන්ත්රීතුභනි.  මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්පි 

්භහතයහගල භේටමින් මීක්ණඹක් ක පශහ.  ඒ න ටක පොටත් 
්භහතයහගලටව ඳහවිච්චිඹට මත ටනොවළකි  ටයදි ක පේටර රක් 

12ක් තිබුණහ. ඒ වහ ඳදනේ ක පය මත් ක්රභටේදඹ භහ ශඟ 
තිටඵනහ. විටලයටඹන්භ ්පි ක පරහඳ ්ධයහඳන ක පහර්ඹහරඹ භඟින් 
රද ටතොයතුරුඅ ඳශහත් ්ධයහඳන ක පහර්ඹහර භඟින් රද ටතොයතුරුඅ 

ටක පොේධහ ්ධයහඳන ක පහර්ඹහර භඟින් රද ටතොයතුරුඅ ඳහල් 
භඟින් රද ටතොයතුරුඅ ඵහහිය ඳහර්ලස ටතින් රද ටතොයතුරු ටේ 
වහ ඳහදක ප ක පය මත්තහ.  ්ධයහඳන ්භහතයහගලඹඅ ඳශහත් 

ක පහර්ඹහරඅ ක පරහඳ ක පහර්ඹහරඅ ටක පොේධහ ක පහර්ඹහර වහ ඳහල් තු  
නවීන මඵලහ ඳවසුක පේ ටනොභළතිවීභ නිහ ටයදි විනහලඹට ඳත්න 
ඵටඅ ඉවශ ආදහඹේ රඵන ඳවුල්ර ශමුන් ටභභ නිර ඇඳුේ ටයදි 

බහවිත ටනොක පයන ඵට රද ටතොයතුරු භත ්ටේ දළන මළීමභ වහ  
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිටේන්තු 

්පි ්භහතයහගල භේටමින් ්බයන්තය මීක්ණඹක් ක පශහ. මරු 
භන්ත්රීතුභනිඅ ඒ හර්තහ ඔඵතුභහට ඕනළ නේ භට ටදන්න පුළුන්. 
නමුත්අ මරු බහටේ බහමත ක පයන්න තයේ විධිභත් මීක්ණ 

හර්තහක්  ්පි ශඟ නළවළ. ඔඵතුභහට ්ලය නේ භහ ටභභ 
හර්තහ ටදන්නේ.  

 

ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ටයදි ක පේටරඹ ට ලට වු යඹක් රඵහ ටදන්න ඳහදක ප වුට්ඩ 

එභ මීක්ණඹද?  
 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵතුභහත්  පිළිමන්නහ ඇතිඅ  භහ හිතන විධිඹට ටේ යටේ 

ටඵොටවෝ ්ඹ එඹට එක පඟයි.  එභ මීක්ණ හර්තහටේ ළරැනදක් 

නළවළ. නමුත් ඳහර්ලිටේන්තුටේ ඹේකිසි ටදඹක් බහමත 
ක පයනටක පොට ්පි ඒ පිළිඵ විධිභත් මීක්ණඹක් ක පයරහ 
තිටඵන්න ඕනෆ. ්ඳට එභ මීක්ණඹ ්භහතයහගල භේටමින් 

වදිසිටව ක පයන්න සිදු වුණහ.  එක්ටක පෝ වු ර් ක්රභඹ රිඹහත්භක ප 
කිරීභඅ  එටවභ  නළත්නේ ඳයණ විධිඹටභ නිර ඇඳුේ රඵහ දීභ ්ඳ 
ක පශ  යුතු තිබුණහ.  ටේ ේඵන්ධටඹන් තීයණඹක් මන්න ඵළත් 

්පි ටේ ක පටයුත්ත ටදළේඵර් භහඹ නතුරුභ ඇදටමන ඇදටමන 
ආහ. ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇතිඅ  ටනොළේඵර්අ ටදළේඵර් භහ 
නතුරුභ ්ඳට ටේ ේඵන්ධටඹන් තීයණඹක් මන්න ඵළත් සිටි 

ඵ. ඒ නිහ ්ඳට ටේ ක්රභ ටදටක පන් එක පක පට ඹන්න සිදු වුණහ.  
ප්රලසනහලිඹක්  රඵහ දීභ ළනි ක පරහඳ භේටටේ රිඹහලිඹක් 
ක පයන්න ්ඳට ක පහරඹ තිබුට්ඩ නළවළ. ඇත්ත ලටඹන්භ දුයක පථන 
භඟින්අ  විවිධ ක්රභ භගින් තභයි ්පි ඒ ටතොයතුරු ටවන් ක පය 

මත්ටත්.  එභ හර්තහ ඕනෆ නේ ඔඵතුභහට රඵහ ටදන්න පුළුන්.  
 

ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

බහමත කිරීටේදී විතයක් ටනොටයිඅ ඳහර්ලිටේන්තුට 
ප්රක පහලඹක් ක පයනටක පොටත්  ඔඵතුභහ එඹ මකීටභන් ක පශහ නේ 
 තභයි ටවො. ටභොක පදඅ දිගින් දිමටභ  ක පඵයටමොඹහ තරටමොඹහ 
ටනහ හටේ  ටේ මීක්ණ තභයි වළභ ටදඹක පටභ ඳදනේ 

ක පයටමන තිටඵන්ටන්. ටඳොටවොය වහනහධහයඹ ක පඳන්න කුමඩු 
ටයෝමඹ ටවයතු වුණහ හටේ.  ඒ නිහ ටභභ ක පහයණඹ ටක පටයහි භහ 
ඔඵතුභහටේ ් ධහනඹ ටඹොමු ක පයනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ටවොයි. ඔඵතුභහ ඒ මීක්ණ හර්තහ ඉදිත්ඳත් ක පයන්නඅ මරු 

ඇභතිතුභහ. 
 

ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරු නලින්ද ජ්ඹතිස භන්ත්රීතුභනිඅ ඉසටල්රහ තභයි 

ක පඵයටමොඹහ තරටමොඹහ වුට්ඩ. වළඵළයිඅ ටේ තහටේ තරටමොඹහ 
තරටමොඹහ විධිඹටභ  ඉන්නහ.  ඒ විධිඹට තභයි ්පි ක පටයුතු ක පය 
තිටඵන්ටන්.  ්පි මුදල් ඉතුරු ක පශහ විතයක් ටනොටයිඅ ටේ ක්රභඹ 

තුළින් ටක පොමිස මළහිල්රඅ ටවොයක පභ නළති ක පශහ. ඒ විතයක් 
ටනොටයිඅ ටේ වු ර් ක්රභඹ නිහ ්ද වළභ නමයඹක පභ සිටින 
ටටශ යහඳහත්ක පඹන්ට ආදහඹභක් රළටඵනහ. ඳසු ගිඹ ක පහරටව 
ටනලඳහරනඥාඹන්ටඅ එටවභ නළත්නේ යහඳහත්ක පඹන් වතය ඳස 

ටදටනකු ්තට විතයයි ටභහි ආදහඹභ ගිටව. දළන් ඕනෆභ තළනකින් 

්වරහ ඵරන්නඅ ටේ වු ර් ක්රභඹ නිහ ෆභ ක පල හිමිඹහටභ 
ආදහඹභක් රළටඵනහ. වු ර් ්යටමන රක් 42ක පට නිර ඇඳුේ 
වහ ටයදි රඵහ ටදන්න ටේ තහටේ වළභ නමයඹක පභ සිටින 
ක පලහිමිඹන් රෆසති ටනහ. ඒ තුළින්  ක පලහිමිඹන් වළටභෝටභ 

ආදහඹභක් රළටඵනහ.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටඵොටවොභ සතුතියි.  

 මීශඟටඅ ප්රලසන ්ගක ප 12.  මරු උදඹ ප්රබහත් මේභන්පිර 
භළතිතුභහඅ වනිජ් ටතල් ේඳත් ගර්ධන ්භහතයතුභහටමන් 

ඇ ජභට. 
 

ගු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order එක ප ටභොක පක්දඅ මරු භන්ත්රීතුභහ. ටභොන 

සථහය නිටඹෝම ඹටටත්ද point of Order එක ප ඉල්රන්ටන්? 
 

ගු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ නිර ඇඳුේ ේඵන්ධ ප්රලසනටවදීඅ -  

[ඵහධහ කිරීභක්  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු භන්ත්රීතුභහ ටභොන සථහය නිටඹෝම ඹටටත්ද  point of 

Order එක ප ඉල්රන්ටන් කිඹරහයි භභ ්වන්ටන්. [ඵහධහ කිරීභක් 
මරු භන්ත්රීතුභහ හඩි ටන්න. 

මරු  න්දිභ වීයක්ටක පොඩි ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ ප්රලසනඹට 
පිළිතුය ටදන්න.  

 
සීමළවහිත මඳොලිප්ම ෝ ගකළ (මඳෞේගලික) 

වමළගම : මඳට්රල් නිඳදවීම 
ம. ததரயேப்மர னங்கர (ணறரர்) கம்தணற: 

ததற்மநரல் உற்தத்ற 
POLIPTO LANKA PRIVATE LIMITED: PRODUCTION OF 

PETROL 

399/’15 

12.ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
    (ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

       (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 වනිජ්  ටතල් ේඳත් ගර්ධන ්භහතයතුභහටමන් ඇූ  

ප්රලසනඹ- ශ2 : 

(්  ශi) 2009 ටර්දී මරු ඳහධීය  ේපික ප යණක ප 
්භහතයතුභන්ටේ ගක පල්ඳඹක් ඹටටත් ආයේබ 
ක පයන රද දළනට ඔඵටේ ්භහතයහගලඹ ඹටටත් 
ඳතින  ජභහහිත ටඳොලිේටටෝ රගක පහ 
ශටඳෞනමලික ප  භහමභ විසින් 2010 ටර් දී 
හර්ථක ප ටර ටඳොලිතීන් බහවිතහ ක පය ටඳට්රල් නිඳද 
ව ඵ දන්ටන්ද; 
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[මරු ්කිර වියහජ් ක පහත්ඹේ භවතහ  
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 (ii) එයින් ය වඹක පට ආන්න ක පහරඹක් මත වී 
ඇතත්අ ටඳොලිතින් බහවිතහ ක පය නිඳදන ටඳට්රල් 
ටශ ටඳොශට නිකුත් කිරීභට ටනොවළකි වටව 
භන්ද; 

 (iii) ටඳොලිතින් බහවිතහ ක පය නිඳදන ටඳට්රල් ටශ 
ටඳොශට නිකුත් කිරීභට ් ටේක්හ ක පයන ක පහ ල 
ක පටර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ආ  ටනො එටය නේඅ ඒ භන්ද? 

 

ததற்மநரயே பங்கள் அதறறயத்ற அமச்சமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ  ශi) 2009 ஆம் ஆண்டு தகப அமச்சர் தரட்டபற 

சம்தறக்க க்கறன் ண்க்கயறன் கலழ் 

ஆம்தறக்கப்தட்டு ற்மதரது ங்கள் அமச்சறன் 

கலழ் கரப்தடுகறன்ந மயக்கப்தட்ட 

ததரயேப்மர னங்கர (ணறரர்) கம்தணறறணரல் 

2010 ஆம் ஆண்டில் தற்நறகரக ததரயேலன் 

தன்தடுத்ப்தட்டு ததற்மநரல் உற்தத்ற 

தசய்ப்தட்டம அர் அநறரர  ன்தமயும்; 

 (ii) அன்ய தரடக்கம் சுரர் ஆய யடங்கள் 

கடந்துள்பமதரறயம் ததரயேலமணப் 

தன்தடுத்ற உற்தத்ற தசய்ப்தடுகறன்ந 

ததற்மநரமன சந்மக்கு றறமரகறக்க 

தொடிரதுள்பது ன் ன்தமயும்; 

 (iii) ததரயேலமணப் தன்தடுத்ற உற்தத்ற 

தசய்ப்தடும் ததற்மநரமன சந்மக்கு 

றறமரகறக்க றர்தரர்க்கறன்ந கரனப்தகுற 

ரது ன்தமயும்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்மநல், ன்?  

 
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a)  Will he inform this House  - 

 (i)  whether you are aware of the fact that 

Polipto Lanka Private Limited that   

presently comes under the purview of your 

Ministry, which was founded in 2009, 
going by a concept of Hon. Minister Patali 

Champika Ranawaka, was successful  in  

producing  petrol by using polythene in the 

year 2010; 

 (ii)  as to why the petrol produced with 

polythene could not be made available in 

the market, although six years have lapsed 

since the aforesaid production; and 

 (iii)  the period of time that the petrol produced 

with polythene is expected to be made 

available in the market? 

(b)  If not, why? 

ගු චන්දිම වීරක්මකොඩි මශතළ (වනිජ මතල් වේඳත් 
වගලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி - ததற்மநரயே பங்கள் 

அதறறயத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ටභටයයි.   

(්  ශi) මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ 2010 ටර්දී මරු ඳහධීය 
 ේපික ප යණක ප ඇභතිතුභහටේ ගක පල්ඳඹක් 
ඹටටත් ආයේබ ටක පොට ටඳට්රල් ටක පටය ටතත්අ 
ඉන්ධන නිසඳහදනඹ ක පශ ඵ පිළි මනිමි.  

 (ii) ටේ ජ්නහත් භහටව සිට වදනික ප රිඹහත්භක ප 
න ඳත්දි ෆභ දිනක පටභ ීයටර් 800 ඵළගින් ්පි 
නිසඳහදනඹ ක පයනහ. මීට ක පලින් ඒ විධිඹට එක ප 
දිමට නිසඳහදනඹ ක පටශය නළවළ. රඵන භහටව සිට 
දිනක පට ීයටර් 2අ000 ඵළඟින් නිසඳහදනඹ කිරීභට 
ක පටයුතු ටඹොදහ තිටඵනහ.  

 (iii) ටේ න විට විදුලිඵර භ්ඩලරඹට furnace oil 
වළටිඹට ටේ නිසඳහදිතඹ විකිණීභ වහ ක පටයුතු 
ක පයමින් ඳතිනහ.  

(ආ  ඳළන ටනොනඟී. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මරු ්භහතයතුභනිඅ භටේ ඳශමුළනි ්තුරු ප්රලසනඹ ටභඹයි. 

2010 ඳහර්ලිටේන්තු භළතියණ භටව මරු ඳහධීය  ේපික ප 
යණක ප ඇභතිතුභහටේ ගක පල්ඳඹක් හර්ථක ප වී ටඳට්රල් 
නිසඳහදනඹ ක පශහඹ කිඹරහ ඔඹ යහඳිති ්යමුදල්ලින් ෆභ පුත් 

ඳතක පභ ේූරර්ණ පිටුක ප දළන්වීේ ඳශ කිරීභ ජ්නතහ ටනොභඟ 
ඹළවීභක් ඵ දළන් ඔඵතුභහ ඉදිත්ඳත් ක පශ පිළිතුටයන් ටඳීම ඹනහ 
ටන්ද?  

 

ගු චන්දිම වීරක්මකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඒක ප භභ දන්ටන් නළවළ. ඇත්තටභ එදහ මරු ඳහධීය  ේපික ප 
යණක ප ඇභතිතුභහත් එක්ක ප හිටපු ඔඵතුභහ භටත් ලහ ටේ මළන 

දන්නහ කිඹරහ භහ විලසහ ක පයනහ. 

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

එදහ ්පිට කිේටේ ටඳට්රල් වදනහ කිඹරහයි. මරු 
ක පථහනහඹක පතුභනිඅ එදහ ටඳට්රල් වළදුහ කිේහ. ්ද ්වුරුදු 6ක් 
ගිහිල්රහත් ටක පෝ ටේ ටඳට්රල්? ටදළනි ප්රලසනටඹන් ්වරහ 

තිටඵන්ටන් ඒ ක පහයණඹ තභයි. නමුත් ඔඵතුභහ ටදළනි ප්රලසනඹට 
උත්තයඹක් දුන්ටන් නළවළ. 

 
ගු චන්දිම වීරක්මකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ටඳට්රල් වළදුහදඅ නළනද කිඹන එක ප භභ දන්ටන් නළවළ. ඒක ප 
ඔඵතුභහ තභයි දන්ටන්. ටේ යහඳිතිටඹන් ඉන්ධන නිසඳහදනඹ 
ක පයපු ඵ භභ ්වරහ තිටඵනහ. ්පි ්ද furnace oil නිසඳහදනඹ 

ක පයනහ. 2017 ර්ටව ජ්නහත් භහටව ඉරහ ටනොක පලහ ෆභ 
දිනක පභ ීයටර් 800 ඵළගින් නිසඳහදනඹ ක පයනහ කිඹන එක ප තභයි 
භභ කිඹන්ටන්. 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ටදන ්තුරු ප්රලසනඹ ටභටයයිඅ මරු ්භහතයතුභනි. ටඳේයල් 
හර්ථක ප නිඳදව ඵට ඔඵතුභහටේ ්භහතයහගලඹ ඹටටත් එන 
යහඳිතිඹ භඟින් දළන්වීේ ඳශ ක පය ජ්නතහ දළ ලේත් ක පශ නිහ 

යහඳිතිටඹන් නිඳදවටව ටඳේයල් ටනො furnace oil ඵට 
එළනිභ දළන්වීේ ඳශ ක පය ජ්නතහ දළ ලේත් කිරීභට ක පටයුතු 
ටනොක පයන්ටන් ඇයි?  

 

ගු චන්දිම වීරක්මකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඳහධීය  ේපික ප යණක ප ඇභතිතුභහත්අ 
ඔඵතුභහත් එක පට සිටි ක පහරටව එටය ක පශහදළයි ටනොදනිමි. ්ද ක පයන 

ටන පිළිඵ ්පි ළඩිපුය ඳත්තටර් දභන්න ්ලය නළවළ. ්පි ළල 
පිළිටශ රිඹහත්භක ප ක පයනහ කිඹන එක ප කිඹන්න ඕනෆ.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු භන්ත්රීතුභහඅ තුන්න ්තුරු ප්රලසනඹ ් වන්න.  
 
 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරු ්භහතයතුභනිඅ ලිපි ටමො ල තිටඵන්ටන් භහ ශඟ ටනො 
ඔඵතුභහ ඹටටත් ඵ දළන දළනත් ඔඵතුභහ ටභහිදී භටමන් ප්රලසන 
්න නිහඅ ක පයමන්න පුළුන් ටක පටනකුට ඔඵතුභහටේ 

්භහතයහගලඹ බහය දුන්ටනොත් ටවොයි කිඹහ හිටතන්ටන් නළනද?  
 

 

ගු චන්දිම වීරක්මකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ක පය මන්න පුළුන්දඅ ඵළත්ද කිඹන එක ප ඔඵතුභහට ටත්ටයනහ 

කිඹරහයි භහ හිතන්ටන්. ්පි ්භහතයහගලඹ ටවෝ න් ක පයටමන ඹන 
හින්දහ තභයි එදහ හටේ ටනො ්ද වළභ දහභ ටේ නිසඳහදනඹ සිනධ 
න්ටන්. ටනත් ටභොනහ වත් ක පයමන්න ්ලය නේඅ ඵළත් ටදඹක් 

තිටඵනහ නේඅ ඒක පත් බහය ටදන්න කිඹන්නඅ මරු 
ක පථහනහඹක පතුභනි. ් පි ඒක පත් ක පයරහ ටදන්නේ.   

 
අධයළඳනය  වශ මවෞවයය  මලන් කෂ මුදල්: දෂ 

ජළතික නිහඳළදනමේ ප්රතිතය 
கல்ற ற்யம் சுகரரத்றற்கு எதுக்கற தம் : 

தரத் மசற உற்தத்றறன் சவீம் 
MONEY ALLOCATED FOR EDUCATION AND HEALTH: 

PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCTION 
398/’15 

4.  ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් ්භහතයතුභහටමන් ඇූ  ප්රලසනඹ - ශ2 : 

(්  ශi) 2015 ටර් තය නළතටවොත්අ ඇසතටේන්තු ක පශ 
දශ ජ්හතික ප නිසඳහදනඹ ටක පොඳභණද; 

 (ii) 2016 ටර් පුටයෝක පථනඹ ක පශ දශ ජ්හතික ප 
නිසඳහදනඹ ටක පොඳභණද; 

 (iii) ්ඹ ළඹ ඇසතටේන්තු ඉදිත්ඳත් ක පයන ේප්රදහයික ප 
ක්රභඹ ඹටටත්අ ර් 2013 සිට  2016 දක්හ ්ඹ 
ළටඹන් ්ධයහඳනඹට ව ටෞවයඹට ටන් ක පශ 

මුදල්අ දශ ජ්හතික ප නිසඳහදනටව ප්රතිලතඹක් ටර 
ටන් ටන් ලටඹන් ටක පොඳභණද; 

 (iv) 2016 ්ඹ ළටඹන් වඳුන්හ දුන් ්ඹ ළඹ 
ඇසතටේන්තු ඉදිත්ඳත් ක පයන නවීන ක්රභඹ ඹටටත් 
ර් 2013 සිට 2016 දක්හ ්ඹ ළටඹන් 
්ධයහඳනඹට ව ටෞවයඹට ටන් ක පශ මුදල් දශ 
ජ්හතික ප නිසඳහදනටව ප්රතිලතඹක් ටර ටන් 
ටන් ලටඹන් ටක පොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ආ  ටනො එටය නේඅ ඒ භන්ද? 
 

 

றற அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டின் உண்மரண அல்னது, 

றப்தறடப்தட்ட தரத் மசற உற்தத்ற 

வ்பதன்தமயும்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண்டில் றர்வுகூநப்தட்ட தரத் 

மசற உற்தத்ற வ்பதன்தமயும்; 

 (iii) வு தசனவுத்றட்ட றப்தேடுகள் சர்ப்தறக்கப் 

தடுகறன்ந தரம்தரற தொமநறன்கலழ், 2013-

2016ஆம் ஆண்டும வு-தசனவுத்றட்டத்றல் 

கல்றக்கும் சுகரரத்றற்கும் எதுக்கப்தட்ட 

தத்தரமக தரத் மசற உற்தத்றறன் 

சவீரக ணறத்ணறம வ்பதன்தமயும்; 

 (iv) 2016 வு தசனவு றட்டத்றல் அநறதொகப்தடுத்ப் 

தட்ட வு தசனவுத்றட்ட றப்தேடுகமப 

சர்ப்தறக்கறன்ந வீண தொமநறன்கலழ் 2013 - 

2016ஆம் ஆண்டும வு-தசனவுத்றட்டத்றல் 

கல்றக்கும் சுகரரத்றற்கும் எதுக்கப்தட்ட 

தத்தரமக தரத் மசற உற்தத்றறன் 

சவீரக ணறத்ணறம வ்பதன்தமயும்; 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the actual Gross Domestic Production or the 

estimated Gross Domestic Production of 

year 2015; 

 (ii) the  projected Gross Domestic Production 

for the year 2016; 

 (iii) separately, the amount of money allocated  

by the Budget for education and health 
from the year 2013 to 2016,  as a 

percentage to the Gross Domestic 

Production, going by the traditional method 

of Budget estimation; and 

 (iv) separately, the amount of money allocated 

by the Budget for education and health 
from the year 2013 to 2016, as a  

percentage to the Gross Domestic 

Production, based on the modern method of 

Budget estimation introduced by the 2016 
Budget? 

(b)  If not, why? 
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ (මුදල් අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அமச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ටභටයයි.  

(්   ශi)  2015 ය වහ ඇසතටේන්තුමත දශ ටනය ඹ 

නිසඳහදිතඹ ශGDP) රුපිඹල් මිලිඹන 11අ183අ220 

ශ*දශ ජ්හතික ප නිසඳහදිතඹ ප්රතිලතඹක් ටරසින් 

මණනඹ ටනොක පයන ටවයින් දශ ටනය ඹ 

නිසඳහදිතඹට මණනඹ ක පය ඇත.  

 (ii)  2016 ය වහ පුටයෝක පථනඹ ක පයන රද දශ 

ටනය ඹ නිසඳහදිතඹ ශGDP) රුපිඹල් මිලිඹන 

12අ500අ000 ශ*දශ ජ්හතික ප නිසඳහදිතඹ ප්රතිලතඹක් 

ටරසින් මණනඹ ටනොක පයන ටවයින් දශ ටනය ඹ 

නිසඳහදිතඹට මණනඹ ක පය ඇත.  

 (iii)  ්ඹ ළඹ ඇසතටේන්තු ඉදිත්ඳත් ක පයන හේප්රදහයික ප 

ක්රභඹ ඹටටත්අ ර් 2013 සිට 2016 දක්හ ්ඹ 

ළටඹන් ්ධයහඳනඹට ව ටෞවයඹට ටන් ක පශ 

මුදර දශ ජ්හතික ප නිසඳහදනටව ප්රතිලතඹක් ටර: 

 

      අධයළඳනය    ුිළයල් මිලියන 
 

 
 

     මවෞවයය    ුිළයල් මිලියන 
 

 
   

 (iv)  2016 ර්ඹ වහ ්ඹ ළඹ ක පස කිරීටේදී 

හේප්රදහයික ප ක්රභඹභ ් ලමභනඹ ක පයන රද ්තය 

්ධයහඳන වහ ටෞවය ්භහතයහගල වහ ඳභණක් 

ඉලේ වහ ටමොලනළඟිලි වහ ක පල්පිත ්මඹක් 

ළඹරට එක් ක පයන රදි.   

  ඒ ් ල 2016 ර්ඹ වහ එභ ්මඹන් මළශඩාේ 

ක පශ විට ව එටය ටනොක පශ විට ්ධයහඳන වහ 

ටෞවය වහ ටන් ක පයන රද ප්රතිඳහදන දශ 

ජ්හතික ප නිසඳහදිතටව ප්රතිලතඹක් ටර ඳවත ඳත්දි 

ටේ. එටයභ 2013 සිට 2015 දක්හ ටභළනි 

මළශඩාභක් සිදු ක පය ටනොභළත. 

  2013 2014 2015 
ඇවහතමේන්තු 

2016 
ඇවහතමේන්තු 

්ධයහඳන 38අ347 52අ912 62අ133 250අ925 

උස ්ධයහඳනඹ 26අ377 38අ746 45අ408 62අ543 

ඳශහත් ්ධයහඳනඹ 72අ426 86අ225 90අ367 124අ400 

නිපුණතහ/ ිත්තීඹ 
්ධයහඳනඹ 

6අ185 6අ404 10අ223 15අ016 

ඳර්ටවණ ්ධයහඳනඹ 2අ559 3අ267 3අ148 4අ468 

ටනත් ්භහතයහගල 
වයවහ ්ධයහඳනඹ 
වහ ඹන විඹදේ 

13අ703 16අ782 24අ052 29අ472 

එකතුල 159අ597 204අ336 235අ331 486අ824 

          

දෂ මේශීය 
නිහඳළදිතමේ ප්රතිතය 

1.66 1.96 2.10 3.89 

  2013 2014 2015 
ඇවහතමේන්තු 

2016 
ඇවහතමේන්තු 

ජ්හතික ප විඹදභ 94අ062 113අ749 141අ385 198අ028 

ඳශහත් විඹදභ 27අ987 35අ035 40අ449 53අ852 

එකතුල 122අ049 148අ784 181අ834 251අ880 

          

දෂ මේශීය නිහඳළදිතමේ 
ප්රතිතය 

1.27 1.42 1.63 2.02 

්ධයහඳනඹ  

 

ටෞවය  

 
*  ක පල්පිත ටිනහක පභ ඇතුශත් ක පශ විට 

** ක පල්පිත ටිනහක පභ ඇතුශත් ටනොක පශ විට 

(ආ   ඳළන ටනොනඟී.  

්ඳ ඒ ටරහටේ කිේහ හටේ  භහ නළත කිඹනහ ටේ 

්වුරුනටන දී -2016දී-අ 2017 ය වහ ්ඹ ළඹ ඉදිත්ඳත් ක පයන 

ටක පොට සිඹලු ටදඹභ ඹථහ තත්ත්ඹට ්යටමන එභ ්ඹ ළඹ 

ඉදිත්ඳත් ක පයන ඵ. ්ඳ දළන්භභ ඒ ඵ කිඹනහ. ඒ විතයක් 

ටනොටයිඅ ටේටක් economic activity එක පක් ඇති ටරහ නළවළ. 

්ඳ මුදල් ්භහතයහගලඹ මත්ටතොත්අ හභහනයටඹන් එතළන ර්ම ් ඩි 

340අ000ක් තිටඵනහ. තම තඹක් ටමන්ටන් නළවළ. ටභඹ දශ 

ටනය ඹ නිසඳහදිතඹට එක පතු න්ටන් නළවළ. එ තටක පොට ්ටේ ළඵෆ 

දශ ටනය ඹ නිසඳහදිතටව ප්රතිලතටඹන් ්ඩු ටරහ තිටඵනහ. ඒක ප 

එක පතු කිරීභක් තභයි ්ඳ 2016දී උඳටඹෝගී ක පය මත්ටත්. 2018 

ටර් සිට ටරෝක පටව එඹ ටක පොටවොභත් ක පයන්න තිටඵනහ. ්ඳ 

2017 දී ර්ටව ද ටේ ක්රභඹ ඳහවිච්චි ක පයනහ.  

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භටේ ඳශමුළනි ්තුරු ප්රලසනඹ 
ටභඹයි.  

මරු ඇභතිතුභනිඅ 2017 ්ඹ ළටවදී ෆභ ළඹ ය ර්ඹක්භ ටේ 

න ක්රභඹ ්  ල ද ඔඵතුභහ ඉදිත්ඳත් ක පයන්න ඹන්ටන්?. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටේක ප ටරෝක පටව ඳහවිච්චි ක පය තිටඵන ක්රභඹක්. ්ඳ ්වුරුදු 

15ක් තිසටය ඳහවිච්චි ක පය නළවළ. ටේක ප ටමනහ වළටිටවභ ඹථහ 

තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ තභයි ්ඳ ක පටශය. නමුත්අ ක පහරඹ භදි නිහ 

්ඳට සිඹලුභඅ-  [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භටේ ටදළනි ්තුරු ප්රලසනඹ ටභඹයි.  

ටේ න ක්රභඹට 2017 ය වහ ්ඹ ළඹ ඉදිත්ඳත් ක පයනදි 

රුන්ළලි ෆඹඅ ්රී භවහ ටඵෝධිඹ ළනි ඓතිවහසික ප ආමමික ප 

සිනධසථහන බුනධ ලහන ්භහතයහගලටව ළඹ ය ර්ඹටත්අ ඳයහක්රභ 

මුද්රඹඅ තිහ ළ ළනි භවහ ළේ හත්භහර්ම ්භහතයහගලටව ළඹ 

ය ර්ඹටත් එක පතු කිරීභට ඔඵතුභහ ඵරහටඳොටයොත්තු ටනහද?  

ර්ඹ 2013 2014 2015 2016   

දශ ටනය ඹ 

නිසඳහදිතටව ප්රතිලතඹ 

1.66 1.96 2.10 3.89* 2.92** 

ටඳෞනමලික ප වහ යහජ්ය 

්ගලඹ භඟ දශ ටනය ඹ 

නිසඳහදිතටව     

ප්රතිලතඹ 

      5.40   

ර්ඹ 2013 2014 2015  2016   

දශ ටනය ඹ 

නිසඳහදිතටව ප්රතිලතඹ 

1.27 1.42 1.63 2.02* 1.87** 

157 158 



ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යටේ හසිඹට යහජ්ඳක් ආ්ඩඩු නළති වුණහ. ත භහඹක් 

හිටිඹහ නේ ඒක පත් විකුණන්න ඉල තිබුණහ. ඒක ප වුණහ නේ ඊට ඳසු 
්ඳ මන්න ආ්ඩඩු තුශ ඒක පට ්මඹක් එක පතු ක පයන්න ටේවි. [ඵහධහ 

කිරීභක්  දළන් ඒහ ආයක්හ ටරහ තිටඵනහ. ජ්නහධිඳති 
වභත්රීඳහර සිත්ටයන භළතිතුභහත්අ ්මභළති යනිල් වික්රභසිගව 
භළතිතුභහත් ඹටටත් එටය න්ටන් නළවළ කිඹහ ්ඳ කිඹනහ.  

 

ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරු ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභහටේ ටේ ්ූරරු ්ඹ ළඹ ක්රභඹ ටේ 
ටරටභ බහවිත ක පයන තත් එක් යටක් නේ ක පයන්න.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ්වපු ්තුරු ප්රලසනඹ භට ඇහුට්ඩ 

නළවළ. 

 
ගු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරු ්භහතයතුභනිඅ ඔඹ ටරටඩ්ට කිඹන්ටන්අ "්හසිඹහ 
ක පර්ණහඵහධහ" කිඹහයි. ඒ කිඹන්ටන් ්හසි ටනල් ඇටවන්ටන් 
නළවළයි කිඹන එක පයි.  

භහ එඹ නළත ්වන්නේ. ඔඵතුභහටේ ටේ ්ූරරු ්ඹ ළඹ 

ඉදිත්ඳත් කිරීටේ ක්රභඹ දළනට ටේ විධිඹටභ බහවිත ක පයන තත් එක් 
යටක් නේ ක පයන්න. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දළනට ටේ ක්රභඹ න ජරන්තඹඅ ඕසටරේලිඹහඅ ජ්ඳහනඹ බහවිත 

ක පයනහ. ඒ හ  ටේභ භළටල්සිඹහත් බහවිත ක පයනහ. ඵගේරහටනලඹ 
බහවිත ක පයන්ටන් නළවළ. ඉන්දිඹහ 2015 ටර් ඉරහ ඳටන් 
මත්තහ. ඊශඟටඅ භහර දියින. [ඵහධහ කිරීේ  තත් ඒ ඳළත්තට 

ඹනහ නේ ප්රලසන තිටඵන ඇෂසමනිසතහනටවත් එභ ක්රභඹ 
තිටඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ  තත් ඒ ඳළත්තට ඹනහ නේ 
උමන්ලහටේඅ සහසිරන්තටව ටේ ක්රභඹ නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ඇභතිතුභහ පිළිතුරු දී ්හනයි. [ටඝෝහ කිරීේ  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ ්සථහටේදී භභ වන් ක පයන්න 

ඕනෆඅ -[ටඝෝහ කිරීේ  
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක පරුණහක පය ප්රලසන ඇ ජභ විහිළුක් ක පය ටනොමන්නහ ටර භභ 
ටේ මරු බහටන් ටමෞයටඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. ඒක ප එදත් සිනධ 
වුණහ; ් දත් වුණහ. [ටඝෝහ කිරීේ . 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්ඳ ඳහර්ලිටේන්තුටේ ක පථහ ක පයන 

්සථහටේදී ්ඳට mike එක ප රඵහ ටනොටදන ඵ ්ඳට 
ටඳටනනහ. විරුනධ ඳහර්ලසටව ප්රධහන ්ඹටේ - [ඵහධහ කිරීේ  

ටභතළනින් control ක පයරහ ඒ ඳළත්තට ටදන එක ප මළන ටේ 
්සථහටේදී භතක් ක පයන්න ක පළභළතියි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ මළන ටොඹහ ඵරන්නේ. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ක පරුණහක පය ඳහර්ලිටේන්තුටේ ටනලඳහරනඹ ක පයන එක ප 

නත්න්න කිඹන්න. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේක ප ඡන්දඹක් ටන්න 
පුළුන්;- [ටඝෝහ කිරීේ  - ටේ නහලමභ නත්න්න ්ලයයි. 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භට ඒක පට උත්තයඹක් ් ලයයි.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ්ගක ප 2-360/'15-ශ2 අ මරු එස.එේ. භත්ක්ක පහර් භවතහ.  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු යවි ක පරුණහනහඹක ප භළතිතුභනිඅ ඔඵතුභහටේ point of 

Order එක ප ටභොක පක්ද? 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ ඳහර්ලිටේන්තු ඇතුටශය ඹටිකේටු 

ළල සිදු ටන ඵ ්ඳට ටඳටනනහ. ටේ ේඵන්ධ ටොඹහ ඵරහ 
සහධීන ක පටයුතු ක පයන්න ්ලයයි. ්පි මරු 
ක පථහනහඹක පතුභහටමන් එඹ ඵරහටඳොටයොත්තු ටනහ. 

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටවොයිඅ මරු ඇභතිතුභනි. භභ ඒ මළන ඵරන්නේ. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
්පි මුදල් ටන් ක පය ඳහර්ලිටේන්තුට ටදන්ටන් ටේහ 

ක පයන්න ටනොටයි. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ද එටවභ සිදු වුණහද කිඹහ භභ ටොඹහ ඵරන්නේඅ මරු 
ඇභතිතුභනි. 
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
්පි ප්රලසනරට උත්තය ටදනටක පොට mike එක ප off   ක පය 

එතළනට ටදනහ නේඅ එළනි කට රිඹහ නත්න්න ් ලයයි. 
 

ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටදන ටඹ. Under what Standing Order, are you raising 

the point of Order? 

 
ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ  - [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටභොක පක්ද? 

 

ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Mike එක ප දුන්නහභ ඇටවන්න කිඹන්නේ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇටවනහ. කිඹන්න. ඔඹ දීරහ තිටඵන්ටන්. 

 
ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භභ ටේ ්වන්ටන් සථහය නිටඹෝම 23
ශ2  ඹටටත්යි. [ඵහධහ කිරීේ   ඳහර්ලිටේන්තුටේ ඹටිකේටු ළල 

ක පයනහ කිඹහ කිඹනහ නේ ඔඵතුභහ එටය ක පයනහ කිඹහයි                        
ඒ කිඹන්ටන්. ඔඵතුභහ ඹටිකේටු ළල ක පයනහද? මරු 
ක පථහනහඹක පතුභහ ඹටිකේටු ළල ක පයනහ කිඹන ට ෝදනහයි ටේ 

ටදන්ටන්. [ඵහධහ කිරීේ  ඔඵතුභහට එටවභ ට ෝදනහ ක පයනහ නේ 
ඒක ප ළයදියි. භභ ඔඵතුභහ ට ලටන් ටඳීම සිටින්ටන්. [ඵහධහ 
කිරීේ  ඇයි ඒ? ඳහර්ලිටේන්තුටේ ඹටිකේටු ළල ටක පටයනහ කිඹහ 

කිඹනහ නේඅ ඒ කිඹන්ටන් ඔඵතුභහට. ටේ ටේරහටේ ඔඵතුභහට 
එටවභ ට ෝදනහ ක පයන එක පට ් පි එක පඟ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉ මන්න. 

       
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු නලින් ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහටේ point 
of Order එක ප ටභොක පක්ද? 

       
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ [ඵහධහ කිරීේ  23ශ2  තිඹහඅ 23ශ2  මළන 

ක පථහ ක පයන වීයගල භවත්තඹහ ්ට ඳහස නළති ටක පටනක්. ්ට ඳහස 
නළවළ. ඉසටල්රහභ 23ශ2  මළන කිඹහ ටදන්න ටයි. [ඵහධහ කිරීේ   

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු මුදල් ඇභතිතුභනිඅ භභ ඔඵතුභහ වන් ක පශ ඳතමවුලඹ 
ඳරීක්හ ක පය ඵරන්නේ. 

       

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරු විභල් වීයගල භළතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ ඉසටල්රහභ ්ට ඳහස 
ටරහ එන්න. ්ට  ඳහස ටරහ ඳළමිතමඹහට ඳසු පුළුන්අ 23ශ2  
මළන ක පථහ ක පයන්න. [ඵහධහ කිරීේ   

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු නලින් ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භළතිතුභනිඅ හඩිටන්න. 

       
ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

්ට ඳහස ටරහ එන්න. එතටක පොට පුළුන්අ 23ශ2  මළන  ඉටමන 
මන්න. වත්ද? ඳක් නහඹක පටඹකුත් ටනොටයි. [ඵහධහ කිරීේ   
ටභතළන ටඵොරුට ක පෆ මවනහ. [ඵහධහ කිරීේ    

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු නලින් ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භවතහ හඩිටන්න. 

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ්කිර වියහජ් ක පහත්ඹේ භළතිතුභනිඅ ඔඵතුභහටේ point of 
Order එක ප ටභොක පක්ද? 

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ සථහය නිටඹෝම 23ශ2  ඹටටත් 

එතුභහට ප්රලසනඹක් ්වන්න තිටඵන ්යිතිඹ ටභොක පක්ද? එතුභහ 
ඳක් නහඹක පටඹක්ද? 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු යවි ක පරුණහනහඹක ප භවතහටේ රීති ප්රලසනඹ ඉදිත්ඳත් 
ක පයන්න. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භන්ත්රීතුභහට mike එක ප රළබුට්ඩ 

ටක පොටවොභද? ්න්න ඒක පයි තිටඵන ප්රලසනඹ න්ටන්. මරු 
ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඔඵතුභහ භන්ත්රීතුභහට ්ය දුන්ටන් නළවළ. 
්ය දුන්ටන් නළති වුණහට එතළන mike එක ප තිබුණහ. 

ක පරුණහක පයරහ ඔඵතුභහ ඒ මළන ටොඹහ ඵරන්න. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒ මළන ටොඹහ ඵරන්නේ. 
 

ගු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භභ රීති ප්රලසනඹක් ්වනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටභොන සථහය නිටඹෝමඹ ඹටටත්ද ඔඵතුභහ රීති ප්රලසනඹ 
්වන්ටන්? 

 

ගු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

සථහය නිටඹෝම 33ශ2  ඹටටත්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටභොක පක්ද ප්රලසනඹ? 
 

ගු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ටේ බහ ේඵන්ධභ ප්රලසනඹක්. මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ 

භන්ත්රීරු ටේ බහ විහිළුක පට ් යටමන ඵයි ටඳටනන්ටන්. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ප ටවොට ටඳටනනහ. ්වන ප්රලසනලි ලත් ඒක ප 
ටඳටනනහ. 

 

ගු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ටභොක පදඅ මරු ඇභතිරුන්ට ප්රලසනරට උත්තය ටදන්න ඵළත් 
වුණහභ ඒ ්ඹ නිරධහත්න්ට ට ෝදනහ ක පයනහ. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒ ේඵන්ධටඹන් පිඹය මන්නේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ 
හඩිටන්න. 

 

ගු ිළයල් නිළන්ත ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

දළන් ටඵොරුට නිරධහත්න්ට ට ෝදනහ ක පයනහ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ප භතඹක් ඳභණයි. 

ප්රලසන ්ගක ප 2අ මරු එස.එේ. භත්ක්ක පහර් භන්ත්රීතුභහ. 

 
ඳළවල් සිසුන්  ඳළලශන් වෆඳයීම: ම න්ඩර් ඳටිඳළටිය 
தரடசரமன ரர்கயோக்குப் தரறகமப ங்குல்: 

றமனதக் மடதொமந  
PROVISION OF SHOES TO SCHOOLCHILDREN:  TENDER 

PROCESS 

360/’15 

2. ගු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිගශ මශතළ (ගු එවහ.එේ. 
මරික්කළර් මශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க - ரண்தைறகு 

ஸ்.ம். ரறக்கரர் சரர்தரக) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
S.M. Marikkar) 

්ධයහඳන ් භහතයතුභහටමන් ඇූ  ප්රලසනඹ - ශ2  

(්  ශi) 2015දී ඳහල් සිසුන්ට ඳහවන් රඵහදීභට ටටන්ලර් 
ක පළ ල රළබුටේද; 

 (ii) ඒ වහ ් ඹදුේ ක පශ භහමේ ක පටර්ද; 

 (iii) එභ භහමේ මලික ප සුදුසුක පේ පුයහ තිටේද; 

 (iv) භහමේ ඉදිත්ඳත් ක පශ මිර මණන් ටන් ටන් 
ලටඹන් ක පටර්ද; 

 (v)  ඳසු ගිඹ යරදී භහමේ කිහිඳඹක පට රඵහ දුන් 
ටටන්ලයඹ ටභය DSI භහමභ ටත ඳභණක් 
රඵහදී තිටේද; 

 (vi)  ළඩිභ මිර වන් ටටන්ලයඹ ඉදිත්ඳත් ක පටශය DSI 
භහමභද; 

 (vii) DSI ටටන්ලයඹ වහ ක පළබිනේ ් ලභළතිඹ 
රඵහටමන ඇත්ටත් ්භ මිර ඹළයි වන් 
කිරීටභන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ආ  ශi) ටභභ ටටන්ලයඹඅ ඳසු ගිඹ යර භහමේ 
කිහිඳඹක පට රඵහ දුන්ටන්ද; 

 (ii) එටය නේඅ ඒ භන්ද; 

 (iii) ඳසු ගිඹ ටර්දී DSI භහමටභන් රඵහමත් 
ඳහවන් යුමර රක් 4අ එභ භහමටභන්භ ඳඹහ 
තිබුට්ඩද; 

 (iv) ටනොඑටය නේඅ ටනත් භහමභකින් ඳහවන් 
යුමර 50අ000ක් ඳඹහ තිබුට්ඩද; 

 (v)  එළනි තත්ත්ඹක් ඹටටත්අ එභ ටටන්ලයඹ තනි 
භහමභක පට රඵහ දුන්ටන් භන්ද; 

 (vi) DSI ටත ටටන්ලයඹ රඵහදීභ වයවහ මුදල් 
ග හක් ටවෝ යජ්ඹට ඳහඩුක් ටනොව ඵටත් 
වතික ප විඹ වළකිද; 
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 (vii) ග හක් සිදු ව ඵට ටවළිදයේ වුටවොත්අ 
ළයදික පරුන්ට දඬුේ රඵහ දීභට ක පටයුතු 
ක පයන්ටන්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ ටභභ බහට දන්න්ටනහිද? 

(ඇ  ටනො එටය නේඅ ඒ භන්ද? 
 
கல்ற அமச்சமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015 இல் தரடசரமன ரர்கயோக்கு தரற 

கமப ங்குற்கரக மகள்றப்தத்றம் 

மகரப்தட்டர; 

 (ii) இற்கரக றண்ப்தறத் கம்தணறகள் ரம; 

 (iii) மற்தடி கம்தணறகள் அடிப்தமடத் மகம 

கமபப் தர்த்ற தசய்துள்பணர; 

 (iv) கம்தணறகள் தொன்மத் றமனகள் தவ்மநரக 

ரது; 

 (v) கடந் யடங்கபறல் தன கம்தணறகயோக்கு 

ங்கப்தட்ட மகள்றப்தத்றம், இத்டம DSI 

கம்தணறக்கு ரத்றம் ங்கப்தட்டுள்பர; 

 (vi) அறகூடி றமனகள் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

மகள்றப் தத்றத்ம தொன்மத்து DS I  

கம்தணறர; 

 (vii) D S I  கம்தணற மகள்றப்தத்றத்துக்கரண 

அமச்சம அங்கலகரம், றகக் குமநந் 

றமனதணக் குநறப்தறடப்தட்டு ததற்யக் 

தகரள்பப்தட்டர; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கடந் யடங்கபறல் மற்தடி மகள்றப் தத்றம் 

தன கம்தணறகயோக்கு ங்கப்தட்டர; 

 (ii) ஆதணறல், ன்; 

 (iii) கடந் யடத்றல் DSI கம்தணற ததற்யக் 

தகரண்ட 04 இனட்சம் மசரடி தரறகமபயும் 

அக்கம்தணறம ங்கறறயந்ர; 

 (iv) இல்மனதணறல், தறநறதரய றயணத்றணரல் 

50,000 மசரடி தரறகள் ங்கப்தட்டணர; 

 (v) இத்மக எய றமனமறல், இக்மகள்றப் 

தத்றத்ம ணறத்து எய கம்தணறக்கு 

ங்கறமக்கரண கரம் ரது; 

 (vi) DSI கம்தணறக்கு மகள்றப் தத்றம் ங்கப் 

தட்டமறன் ஊடரக றற மரசடி அல்னது 

அசரங்கத்துக்கு ட்டம் ற்தடறல்மனதண 

உயறப்தடுத் தொடியுர; 

 (vii) மரசடி இடம்ததற்யள்பரக தரறயம் 

தட்சத்றல், நரபறகமபத் ண்டிப்தற்கு 

டடிக்மக டுப்தரர; 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether tenders were called to provide 
shoes to schoolchildren in 2015; 

 (ii)  the companies which applied for this; 

 (iii)  whether these companies have fulfilled 

basic qualifications; 

 (iv)  separately, the prices quoted by companies; 

 (v)  whether the tender which was awarded to 

several companies in previous years has 
only been awarded to DSI Company this 

year; 

 (vi)  whether the highest tender was submitted 

by DSI Company; and 

 (vii)  whether the approval for the DSI tender has 

been obtained citing it as the lowest price?  

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)  whether this tender had been awarded to 

several companies in previous years; 

 (ii)  if so, why;  

 (iii)  whether the four hundred thousand pairs of 

shoes procured from DSI Company last 

year were provided by that company itself;  

 (iv)  if not, whether 50,000 pairs of shoes had 
been provided by another company; 

 (v)  under such circumstances, as to why the 

tender was awarded to a single company;  

 (vi)  whether an assurance can be given that no 
financial fraud or loss to the Government 

had occurred by the awarding of the tender 

to DSI Company;  and 

 (vii)  if it is revealed that a fraud had taken place, 
whether action will be taken against the 

culprits?    

(c)  If not, why?  

 
ගු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ වභළගත* 

ක පයනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(  ් ශi) ඔේ. 

 (ii) ඒ වහ ්ඹදුේ ක පශ භහමේ ඳවත ඳත්දි ටේ. 

 . ටෂෝනික්ස ඉන්ලසට්රීස 

 · ටන්ක පටේසය ේටරෝඵල් ක පන්සට්රක්න් 

 · ඵහටහ ෂූ ක පේඳළනි ඔෂස සිටරෝන් ලිමිටඩ් 

 · සිටරෝන් ටරදර් ටප්රොලක්ේ පුනමලික ප භහමභ 

 · ක පහවින් ටඳොලිභර් පුනමලික ප භහමභ 

 · ඩී. ළේන් ව පුටඹෝ පුනමලික ප භහමභ 

 · යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප භහමභ 

 (iii) ්ගක ප  5 ව 6 පුයහ ඇත. 

 ්ගක ප 1 -  ඉදිත්ඳත් ක පය තිබ හේඳර පිත්විතය වහ ටනොමළරටේ. 

 ්ගක ප 2 - ඉදිත්ඳත් ක පය තිබ හේඳර පිත්විතය වහ ටනොමළරටඳන 
 ්තය රගසු ලිඹවිලි භඟ රගසු  ඇඳක පයඹ ඉදිත්ඳත් ක පය 
 ටනොතිබිතම. 

 ්ගක ප 3 - ඉදිත්ඳත් ක පය තිබ හේඳර පිත්විතය වහ 
 ටනොමළරටේ. 

 ්ගක ප 4 - ඉදිත්ඳත් ක පය තිබ හේඳර පිත්විතය වහ 
 ටනොමළරටේ. 

 ්ගක ප 7 - ඉදිත්ඳත් ක පය තිබ හේඳර පිත්විතය වහ ටනොමළරටේ. 
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 (iv) එක් එක් භහමේ විසින් ඉදිත්ඳත් ක පයන රද මිර මණන් 
පිළිඵ විසතය ඇමුණුභ* භඟින් දක්හ ඇත.  

 (v) තනි භහමභක පට රඵහ දී නළත. හයහ ලකර ප්රති හය දළක්ව 
්භ මිර මණන් ඉදිත්ඳත් ක පයන රද ආඹතන ටදටක පහි 
නිසඳහදන ධහත්තහ භත ප්රභහණඹ ප්රදහනඹ ක පය ඇත. 

 (vi) නළත.  

 
 (vii) නළත. 

   තහක්ණ ඇමයීේ ක පමිටු වහ ්භහතය භ්ඩලර ප්රේඳහදන 
ක පමිටු භඟින් හයහ ලකර ප්රති හය දළක්ව ්භ මිර ඹටටත් 
මිරදී ටමන ඇත. 

(ආ  ශi) ඔේ. 

 (ii) ධහත්තහ ඳදනේ ක පයටමන හයහ ලකර ප්රති හය දළක්ව ආඹතන 
කිහිඳඹකින් මිරදී ටමන ඇත. 

 (iii) ඔේ. 

  ඳසු ගිඹ ටර්දී ඩී. ළේන් ව පුටඹෝ පුනමලික ප භහමභ 
විසින් ඳහල් 3096ක් වහ ඳහවන් යුමර 403අ345ක් 
ටඵදහටදන රදී. 

 (iv) නළත. 

 (v) හයහ ලකර ප්රති හය දක්හ ්භ මිර මණන් ඉදිත්ඳත් ක පය 
තිබ ආඹතන ටදක ප න ක පහවින් ටඳොලිභර් පුනමලික ප භහමභ 
වහ ඩී. ළේන් ව පුටඹෝ පුනමලික ප භහමභ ඹන 
ආඹතනර නිසඳහදන ධහත්තහ ් ලඅ එභ ආඹතන ටදක පට 
ටටන්ලයඹ රඵහ ටදන රදී. 

් ල 
්ගක පඹ 

ඳහවටන් 
ප්රභහණඹ 

ළඩිභ මිර ඉදිත්ඳත් ක පයන රද 
ආඹතනඹ 

මිර 

ඩී. 
ළේන් 
ව 

පුටඹෝ 
පුනමලික ප 
භහමභ 
ඉදිත්ඳත් 
ක පශ මිර 

1 8 සිටරෝන් ටරදර් ටප්රොලක්ේ 
පුනමලික ප භහමභ 

852.25 - 

2 9 සිටරෝන් ටරදර් ටප්රොලක්ේ 
පුනමලික ප භහමභ 

852.25 838.00 

3 10 සිටරෝන් ටරදර් ටප්රොලක්ේ 
පුනමලික ප භහමභ 

852.25 838.00 

4 11 සිටරෝන් ටරදර් ටප්රොලක්ේ 
පුනමලික ප භහමභ 

852.25 838.00 

5 12 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

900.00 875.00 

6 13 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

900.00 875.00 

7 1 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

900.00 875.00 

8 2 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

950.00 912.00 

9 3 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

950.00 912.00 

10 4 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

950.00 912.00 

11 5 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

1060.00 956.00 

12 6 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

1060.00 956.00 

13 7 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

1060.00 956.00 

14 8 යවි ඉන්ලසට්රීස පුනමලික ප 
භහමභ 

1060.00 956.00 

15 9 ටෂෝනික්ස ඉන්ලසට්රීස 1100.00 1103.00 

16 10 ඩී. ළේන් ව පුටඹෝ 
පුනමලික ප භහමභ 

1103.00 1103.00 

 (vi) ඔේ. 

 (vii) ඔේ. 

(ඇ  ද්හශ ටනොටේ. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ්ගක ප 9 - 455/'16- ශ1 අ මරු සිසිය ජ්ඹටක පොඩි භවතහ. 
 

ගු කගචන විමජ්මවකකර මශතළ 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றமஜமசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ මරු සිසිය ජ්ඹටක පොඩි භන්ත්රීතුභහ 

ට ලටන් භහ එභ ප්රලසනඹ ් වනහ. 
 

ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ 
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ීමතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ 
ගර්ධන ්භහතයතුභහ වදිසි ආඳදහ තත්ත්ඹ ඳරීක්හ කිරීභට ගිඹ 

නිහ ටභභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු රඵහදීභ භට බහය දුන්නහ. 

ටභඹ ්ධික පයණටව විනිලස ඹට බහජ්නඹ ටමින් ඳතින 
ක පරුණක් න ඵළවින්අ ටේ ේඵන්ධටඹන් පිළිතුරු ළඳයීභ 
සථහය නිටඹෝම 31ශ6 ට ඳටවළනි ඵළවින් එභ  ප්රලසනඹට පිළිතුරු 

රඵහදිඹ ටනොවළක ප. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ්ගක ප 10 - 503/'16- ශ1 අ මරු  තුය ගදීඳ ටයනහයත්න 
භවතහ. 
       

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ මරු  තුය ගදීඳ ටයනහයත්න 
භන්ත්රීතුභහ ට ලටන් භහ එභ ප්රලසනඹ ් වනහ. 

 

ගු ආර්.එේ. රගජිත් මේදුම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 
ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்யம் தொகரமத்து அமச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

ති ටදක පක් ක පල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහන ක පටයුතු ආයේබටවදී ටඹෝජ්නහ. මරු බහනහඹක පතුභහ. 
[ඵහධහ කිරීභක් . මරු විජිත ටවයයත් භන්ත්රීතුභනිඅ ටභොක පක්ද? 

 

ගු විජිත මශකරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற மயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ රගක පහටේ ඇති වී තිටඵන වදිසි ආඳදහ 

තත්ත්ඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ විටලය ප්රක පහලඹක් ක පශහ. භභ ඒක පට 

167 168 

[මරු ්කිර වියහජ් ක පහත්ඹේ  භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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එක පඟ ටනහ. නමුත් දළනට තිටඵන  ක්රටල්වරට ් ල භවය 

තළන්රට වදිසිටව ක පෆභ ඳඹන්න ඵළවළ. ටභොක පදඅ ක පවුරුරට 
විතයයි ක පෆභ ඳඹන්න පුළුන්ක පභ තිටඵන්ටන්. ඒ හටේභ 
ටඵොටවෝ තළන්රට වමුදහඅ ටඳොීයසිඹ ගිහිල්රහ විඳතට ඳත් 
ජ්නතහ ටේයහමන්න උත්හව ක පයනහ. නමුත් ඒ වහ ඳවසුක පේ 

නළවළ. ඒ නිහ විටලයටඹන්භ ටේ  ක්රටල්වලින් ඵළවළය ළල 
ක පයන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති ක පයන්නඹ කිඹහ භහ යජ්ටඹන් 
ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ නිහ ටේ ්සථහටේදී යටේ වදිසි ආඳදහ 

තත්ත්ඹක් ප්රක පහලඹට ඳත් ක පටශොත්අ ආඳදහට රක් ව ් ඹට ් ලය 
ඳත්දි ක පෆභ ව ්නිකුත් ්ලය ඳවසුක පේ ඳඹන්න යජ්ටව 
නිරධහත්න්ට පුළුන්. ඒ නිහ එළනි තත්ත්ඹක් ප්රක පහලඹට ඳත් 

ක පයන්න කිඹරහ භභ ඉතහභ ඕනෆක පමින් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரமனகள் அமச்சயம் தரரயோன்நச் சமத 

தொல்யம்) 

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

මරු භන්ත්රීතුභහ ටේ ඉල්ීයභ මළන ්ටේ ්ධහනඹ ටඹොමු 
ක පයනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටවොයි.[ඵහධහ කිරීභක්] 

මරු විභල් වීයගල භළතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ මුරදී ප්රලසනඹක් 
ඇහුහ. භභ කිේහඅ ්හනටවදී ඔඵතුභහට ්සථහ ටදන්නේ 

කිඹරහ. ඒ ප්රලසනඹ ් වන්ටන්ත් ටේ ේඵන්ධටඹන්භද? 

 
ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ මළන ්දවස ඳශ ක පයන්න ඉල දීභ 

මළන ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. මගතුය ව නහඹ ඹහේ මළන 

ඔඵතුභහ ක පනමහටු ඳශ ක පශහ හටේභ ්ඳ සිඹලු ටදනහභත් ඒ මළන 

ක පනමහටු නහ. නමුත් මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ ආඳදහ 

තත්ත්ඹ ේඵන්ධටඹන් ජ්නතහට වන ළර ජභ වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 150ක් හටේ මුදරක් තභයි ටන් ක පයරහ තිටඵන්ටන්. 

රුපිඹල් මිලිඹන 150ක් කිඹන්ටන් ්ග්රහභහතයතුභහට හවන මන්න 

ළඹ න රුපිඹල් මිලිඹන 600 මළන හිතුටොත් ඒ ප්රභහණටඹන් 

වතටයන් එක පක්. ඒ හටේ සුළු මුදරක් ටන් ක පයරහ ටේ ආඳදහ 

තත්ත්ඹට රක් ව ජ්නතහටේ ීවන තත්ත්ඹ ඹථහ තත්ත්ඹට 

මන්න ඵළවළ. ඒ නිහ මීට ලහ ළඩි මුදරක් ඒ ට ලටන් 

ටඹොදන්න ඕනෆ. යහඳහය සථහන විනහල ටරහ තිටඵනහඅ නිහ 

විනහල ටරහ තිටඵනහඅ ීවවිත වහනි ටරහ තිටඵනහ. රගක පහටේ 

ජ්නතහටමන් සිඹඹට ටදක පක් හටේ ප්රභහණඹක් ටේ ්දහනභට 

්ද ටමොදුරු ටරහ තිටඵනහ. ඒ නිහ ක පරුණහක පය මීට ලහ ළඩි 

මුදරක් ටේ වහ ටන් ක පයන්න කිඹරහ ් පි ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු බහනහඹක පතුභහ ඒ පිළිඵ ්ධහනඹ ටඹොමු ක පයනහඹ 

කිඹරහ කිේහ. මරු ්ග්රහභහතයතුභහත්අ ආඳදහ ක පශභනහක පයණ 

්භහතයතුභහත් ආඳදහරට රක් ව ඒ ඳශහත්ර ්ද ග හයඹ 

ක පයනහඹ කිඹරහ ්ඳ දළ ලත් ක පයරහ තිටඵනහ. 

මරු මඹන්ත ක පරුණහතිරක ප භළතිතුභහ. 

 
ගු ගයන්ත කුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඊටව ක පළබිනේ භ්ඩලරටවදී ටේ 

පිළිඵ දීර්ඝ ලටඹන් හක පච්ඡහ ක පශහ. ටේ වහ ්ලය 

ප්රතිඳහදන ටන් ක පයරහ තත් ්ලය නේඅ තත් ඕනෆභ 

ප්රභහණඹක් ටන් කිරීභට යජ්ඹ ූ දහනේ ඵ එහිදී ප්රක පහල ක පශහ. 
 

 

ගු සුජීල මවකනසිගශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු සුීව ටයනසිගව යහජ්ය ්භහතයතුභහ. 
 
 

ගු සුජීල මවකනසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ විටලයටඹන්භ විභල් වීයගල භළතිතුභහ 

ටේ ප්රලසනඹ භතු ක පයපු එක ප ටවොයි. භභ නිටඹෝජ්නඹ ක පයන 

ක පඩුටර ආනටව 18අ000ක්අ 19අ000ක් හටේ ප්රභහණඹක පට 

්ලය සිඹලුභ ක පෆභ ්පි ඊටව  උටන සිට ටේ න ටතක් රඵහ දීරහ 

තිටඵනහ. මඹන්ත ක පරුණහතිරක ප භළතිතුභහ කිේහ හටේ 

ඉදිත්ටවදී ්පි ටේ වහ තත් මුදල් ටන් ක පයන්න 

ඵරහටඳොටයොත්තු නහ. ඒ හටේභ මරු විභල් වීයගල භළතිතුභහ 

ඳසු ගිඹ ක පහරටව රුපිඹල් මිලිඹන 10ක ප ටිනහක පභක් ඇති ටමල් 

20ක් ඳභණ තභන්ටේ ඥාහතීන්ට ටන් ක පශ ඵත් භභ දන්නහ. ඒ 

ටමල්ර ටිනහක පභත් එක්ක ප ටේ මුදර ඵළලුටොත් එටවභ ්පි 

ටේ ්සථහටේදී ටේ වහ ෆටවන මුදරක් ටන් ක පයරහ 

තිටඵනහ.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ජිත් ටප්රයභදහ භළතිතුභහ. 

 
ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let the Hon. Minister reply.  
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිිරීමේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம - வீடமப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துமந அமச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
මරු භන්ත්රීතුභනිඅ භභ පිළිතුරු දුන්නහට ඳසටය ඔඵතුභහ ක පථහ 

ක පයන්න. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු ජිත් ටප්රයභදහ ඇභතිතුභහ පිළිතුය දුන්නහට ඳසටය මරු 

විභල් වීයගල භන්ත්රීතුභහ ක පථහ ක පයන්න. 

 
ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ විභල් වීයගල භළතිතුභහ භතු ක පයපු 

ප්රලසනඹට පිළිතුයක් ටදන්න භභ රෆසතියි. විටලයටඹන්භ විඳතට 

ඳත් වුණු ෆභ ඳවුරක පටභ වන රන්න රුපිඹල් මිලිඹන 150ක් 
ළඹ ක පයනහ හටේභඅ නිහ ්හිමි වුණුඅ ූරර්ණ වහනි සිනධ වුණුඅ 
්ර්ධ වහනි සිනධ වුණු ඒ සිඹලුභ නිහරට ්ලය ආධහය 

උඳක පහය ක පයන්නට ඇති තයේ ්යමුදල් නිහ වහ ඉදිකිරීේ 
්භහතයහගලඹ තු තිටඵනහ. එඳභණක් ටනොටයිඅ  ්පි 
ටමොලනළඟිලි ඳර්ටවණ ආඹතනඹත් ේඵන්ධ ක පයටමන ක පහර 

ක පහ ල හිත ඉතහභත්භ ඉක්භනින් ආයක්ෂිත ඵර ප්රටනලර 
නිහ ඉදි ක පයරහඅ උදහමේභහන වළටිඹට ඒ නිහ ආයේබ ක පයනහ. 
ජ්ර ඳවසුක පේ හිතඅ විදුලි ඳවසුක පේ හිතඅ භහර්ම ඳවසුක පේ 
හිත ව සිඹලුභ ඹටිතර ඳවසුක පේ හිත ඳභණක් ටනොටයිඅ 

විඳතට ඳත්වුණ ප්රජ්හටේ ීවටනෝඳහඹ ලක්තිභත් ක පයන්නටත් 
්භතය ප්රතිඳහදන ටඹොදහඅ විඳතට ඳත්වුණු [ඵහධහ කිරීේ  ෆභ 
ඳවුරක පටභ වන රනහ. ්ටේ  ඹව ඳහරන යජ්ඹ කිසිභ 

ඳවුරක්අ කිසිභ පුනමරටඹක්අ කිසිභ හභහජික පටඹක්අ  භහතිභූමිටව 
කිසිභ පුයළසිටඹක්  ්තයභග ක පයන්ටන් නළවළ කිඹන ක පහයණඹ  
එතුභහට ඳළවළදිලි ප්රක පහල ක පයනහ. 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටඵොටවොභ සතුතියි. 

 
ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ- 

 
ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මරු විභල් වීයගල භන්ත්රීතුභනිඅ ටභොන සථහය නිටඹෝමඹ 
ඹටටත් ද ඔඵතුභහ ක පථහ ක පයන්ටන්?[ඵහධහ කිරීේ  
 
 

ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වළභ ්කුයක්භඅ වළභ  නඹක්භ සථහය නිටඹෝම ඹටටත්යි 
භභ ක පථහ ක පයන්ටන්අ මරු ක පථහනහඹක පතුභනි. 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළඅ නළවළ. ටභොන සථහය නිටඹෝමඹද?[ඵහධහ කිරීේ  
ටභොක පදඅ දළන් ටේක ප විහිළුක් ටරහ තිටඵනහ.  

 

ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ විහිළුක් ටරහ තිටඵන්ටන් දළන් 
ක පඩුටර මළන කිේහඅ- 
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ප්රලසන ඇ ජභත් විහිළුක් ටරහ තිටඵනහ. ඒ හටේභ 
point of Order එක පත් දළන් විහිළුක් ටරහ. ඒ නිහ  ඹේකිසි 

විධිඹට  භට ටේ ේඵන්ධටඹන් ් සථහක් තිටඵනහ. 
 

ගු විමල් වීරලග මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භටේ නභ කිඹරහ ප්රක පහලඹක් ක පශහ. ඔඵතුභහට ඇටවන්ටන් 

නළවළ.[ඵහධහ කිරීේ   
 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ්සථහ ටදක පක් දුන්නහ. ්ඳට ප්රධහන ළල 
ක පටයුතුරට ඹන්න තිටඵනහඅ ්පි ඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ  

මීශඟට ප්රධහන ක පටයුතු ආයේබටවදී ටඹෝජ්නහ. මරු රක්සභන් 

කිත්ඇල්ර භළතිතුභහ.[ඵහධහ කිරීේ   
 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 
தரரயோன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move, 
 

“That notwithstanding the provisions of the motion agreed to by 

Parliament on 08.03.2016, 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. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the 

Parliament without question put." 
 

ප්රහනය විමවන දින්අ වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ "ඳහර්ලිටේන්තු දළන් ක පල් තළබිඹ 
යුතුඹ"යි භහ ටඹෝජ්නහ ක පයනහ. 

 

ප්රහනය වභළිමමුව කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක පල් තළබීටේ විහදඹ තදුයටත් ඳළළත්වීභටඅ මරු එස. 
විඹහටල්න්දියන් භවතහ. 

 

 

ශ්රීන්කන් වනලන් මවකලමේ ලර්තමළන තත්ත්ලය 
ஸ்ரீனங்கர றரண மசமறன் ற்மதரம 

றமனம 
CURRENT STATUS OF SRILANKAN AIRLINES 

 

[தற.த. 1.50] 

 
ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
இன்ய இந் உரற சமதறமன, தொள்பறரய்க்கரயேல் 

டுரத்றரறறயம் தட்டப்தகயேயம் தட்டதபறறயம் 

ங்கயோமட உறம லத் து க்கயோக்கரக 

ஆத்ரர்த்ரண அஞ்சயேமத் தரறறத்து, அர்கயோமட 

ஆத்ர சரந்றக்கரகப் தறரர்த்றத்து, ணது உமமத் 

தரடங்கனரம் ன்ய றமணக்கறன்மநன்.  

"ரர் னங்கர" றயணத்றன் சகரன றமனப்தரடு 

தற்நறரண சமத எத்றமப்தைமமப றரத்றன் 

இண்டரம் ரள் இன்நரகும். இன்ய ஏர் அச றயணம் 

தரரற ட்டத்ம றர்மரக்கறறயக்கறன்நது. இந்றயணம் 

ஆம்தத்றல் ணறரர் ப்தடுத்ப்தட்டியந்ததரழுது 

இனரதத்றமன இங்கற, தறன்ணர் 2008ஆம் ஆண்டு 100 வீம் 

அச றயணரக உள்ரங்கப்தட்டததரழுது, அது 

றர்ரநரண எய தரரற ட்டத்ம அமடந்றயக்கறன்நது. 

"ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன்ஸ்" றயணத்ம டுத்துக் 

தகரண்டரல், அது இன்ய 44 ரடுகயோக்கு - குநறப்தரக, 94 

றரண றமனங்கயோக்குச் மசமம ங்குகறன்ந எய 

றயணரகக் கரப்தடுகறன்நது. அதுட்டுன்நற, 

ஆசறரறன் சறநந்தரய றரண மசம றயணரகவும் 

தனரல் கயப்தடுகறன்நது. இன்ய "ஸ்ரீனங்கன் 

ரர்மனன்ஸ்" றயணத்றன் தச்சலட்மட டுத்துக் 

தகரண்டரல், அன் ததயற ரயோக்குரள் அறகரறத்துக் 

தகரண்டியக்கறன்நது. ப்ததரழுது தரர்த்ரயம் அந் 

"ரர்மனன்ஸ்" றயணம் றகவும் busyரகத்ரன் 

இயக்கறன்நது. அரது,  அங்கு ரங்கள் தச் 

சலட்டுக்கமபப் ததற்யக்தகரள்ப தொடிர அபவுக்கு 

அறகபரண தறகள் இனங்மகறயேயந்து தசன்மணக்கு 

ட்டுல்ன, உனகறன் தன ரடுகயோக்கு - 94 றரண 

றமனங்கயோக்குச் தசல்யகறன்ந றமன கரப்தடுகறன்நது. 

இவ்ரநரண எய றயணம் இன்ய தரரற ட்டத்ம 

அமடந்றயக்கறன்நது.  

2006-2008ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறம டுத்துப்தரர்த்ரல், 

"ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன்ஸ்" றயணம் இனரதத்றமன 

இங்கறறயப்தம அரணறக்கனரம். "றமட்ஸ்" 

றயணத்துடன் மசர்ந்து "ஸ்ரீ னங்கன் ரர்மனன்ஸ்" 

றயணம் அன் மசமம ங்கறமதரது, 2006ஆம் 

ஆண்டு 476.53 றல்யேன் யதரய் இனரதத்மயும் 2007ஆம் 

ஆண்டு 568.04 றல்யேன் யதரய் இனரதத்மயும் 

அமடந்றயக்கறன்நது. 2008ஆம் ஆண்டு 4,428.23 றல்யேன் 

யதரய் - கறட்டத்ட்ட 4.4 தறல்யேன் யதரய் இனரதத்றமன 

இங்கற இந் "ரர்னங்கர" றயணம் தொழுமரக அச 

ப்தடுத்ப்தட்ட தறன்ணர் - குநறப்தரக, 2008ஆம் ஆண்டுக்குப் 

தறன்தை - தொன்மண அசரங்கம் தொன்மத் த்மணமர 

சறந்மணகபறன் அடிப்தமடறல், அடுத் யடம, 2009ஆம் 

ஆண்டிமனம 9,350 றல்யேன் யதரய் ட்டமடந்து. 

2012ஆம் ஆண்டு 19,778.03 றல்யேன் யதரய் 

ட்டமடந்றயக்கறன்நது. இது இவ்ரய தடிப்தடிரக 

அறகரறத்துச்தசன்ய, 2014ஆம் ஆண்டு 32,408.034 றல்யேன் 

யதரய் ட்டமடந்றயக்கறன்நது. 2015ஆம் ஆண்டில் 123.6 

தறல்யேன் யதரய் ட்டமடந்றயக்கறன்நது.  இந்  ரட்டிமன 

இயக்கறன்ந அச றயணங்கபறல் 55க்கும் மற்தட்டம 

ட்டத்றல் இங்கறக்தகரண்டியக்கறன்நண ன்ய தசரல்னப் 

தடுகறன்நது. அச றயணங்கள் ட்டத்றமன இங்குரணரல், 

இந் ட்டத்ம ஈடுதசய்து ரர்? இமண 

ஈடுதசய்ற்கரண தரமகம ங்கறயந்து டுக்கப் 

மதரகறன்மநரம்?  

குநறப்தரக, இன்ய அச றயணங்கயோமட ட்டத்ம 

ரர் ததரயப்ததடுப்தது? ன்ந மகள்றகள் ழும்ததரழுது, 

ஆட்சறக்கு யம் எவ்தரய தைற அசரங்கதொம் த்ற 

அசரங்கத்றன்லது அல்னது தொன்மண ஆட்சறரபர்கபறன்லது 

தறமச் சுத்றறட்டுச் தசல்கறன்ந ன்மரன் 

கரப்தடுகறன்நது. தரப்தற ரட்டுகறன்ந தக்கம் தற்நறச் 

தசரல்ரர்கள். அந் மகறல் எவ்மரர் அசரங்கதொம் 

ஆட்சறக்கு யம்மதரது அர்கள் தசய்து தறம ன்ய 

இர்கள்லதும் இர்கள் தசய்து தறம ன்ய அர்கள்லதும் 

எயயக்தகரயர் தரப்தறம ரட்டுகறன்நரர்கள். இவ்ரய 

ரநறரநற யகறன்ந அசரங்கங்கள் - ரநற ரநற யகறன்ந 

ஆட்சறரபர்கள் தரப்தறம ரட்டிறட்டுத் ப்தறத்து 

றடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், இந் ரட்டில் தரறக்கப்தடுது 

ரர்? இன்ய தன றல்யேன் யதரய் ஷ்டமடந்றயக்கறன்ந 

'ரர் னங்கர' றயணத்றணது ஷ்டத்ம ஈடு தசய்ற்கரண 

றறம ங்கறயந்து அநறடப்மதரகறன்மநரம்? ரரறடறயந்து 

அநறடப்மதரகறன்மநரம்? அற்குத்ரன் 'ற்' றறக்கப் 

தட்டியக்கறன்நது. இந் ரற றறப்தறதெடரக தத்மப் 

ததநனரம் ன்ய சறந்றக்கப்தடுகறன்நது. ஆணரல், இது ரமப் 

தரறக்கப்மதரகறன்நது? சரர ம  றசரறகமபப் 

தரறக்கப்மதரகறன்நது; லன்தறடித் தரறனரபர்கமபப் 

தரறக்கப்மதரகறன்நது; அன்நரடம் கூயே மமன தசய்கறன்ந 

ம க்கமபப் தரறக்கப்மதரகறன்நது.  

2008ஆம் ஆண்டு ததரயப்ததடுக்கப்தட்ட ஏர் அச 

றயணம் 2009 இயம் 2010 இயம் ஷ்டத்றல் 

இங்கறததரழுது அது ன் ஷ்டத்றல் இங்குகறன்நது 

ன்தமப் தற்நறச் சறந்றத்றயக்க மண்டும். 9,380 றல்யேன் 

யதரறல் ஆம்தறத் அந் ஷ்டம் 2012இல் 19,000 

றல்யேணரக உயம்ததரழுது அந் ஷ்டத்றற்கரண கரம் 

ன்ண ன்தமச் சரறரண தொமநறல் கண்டநறந்து, சரறரண 

தொமநறல் றட்டறட்டுச் தசனரற்நறறயந்ரல் இன்ய இந் 

றயணத்றன் ஷ்டம் 123 தறல்யேன் யதரமத் ரண்டிப் 

மதரறயக்கரது. இவ்ரநரண றயணங்கள் த்மணமர 

இயக்கறன்நண. 55க்கு மற்தட்ட அச றயணங்கள் 

ஷ்டத்றல் இங்குகறன்நண. இந் ஷ்டத்ம ஈடு தசய்து 

ரர்? இம ல்னரம எட்டுதரத்ரக க்கள் மனறமன 

சுத்ப்தடப்மதரகறன்ந றமனமரன் இயக்கறன்நது.  

ஆகம, ந்மரர் அச றயணத்றதமட 

தசற்தரடும் ரட்டு க்கபது ன்மமக் கயத்றல் தகரண்டு 

ஆம்தத்றமனம எய லண்டகரனச் சறந்மணயுடன் இணம், 

ம், தறமசம் ன்ந மயதரடுகபறன்நறச் சரறரண 

றட்டறடுயடன், சரறரண தொகரமத்துத்துடன் 
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தொன்தணடுக்கப்தடுரணரல் அம றகுந் இனரதலட் 

டுதுடன் ரட்டு க்கயோக்குப் தணபறப்தரகவும் இயக்கும். 

இதுரன் உண்ம! இதுரன் ரர்த்ம்!  

 

ගු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 
Committees will now take the Chair.  

 
අනතුුල ගු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් වුමයන්, 

නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ [ගු මවල්ලේ අඩඩක්කනළදන්  
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள்  [ரண்தைறகு தசல்ம் அமடக்கனரன்]  மனம 

கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ச. றரமந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
'ரர் னங்கர' றயணத்றமன சறன குமநதரடுகமப 

ரங்கள் சுட்டிக்கரட்ட தொடியும். இன்ய  'ரர் னங்கர' 

றயணத்றமன றழ் தரறறதமட தன்தரடு சரறரண 

தொமநறமன இல்மன. இன்ய சலணரவுக்குப் மதரகறன்ந 'ரர் 

னங்கர' றரண மசமறல் சலண தரறமச் சரறரகப் 

தன்தடுத்துகறன்நரர்கள். ஆணரல், 'ரர் னங்கர' 

றயணத்றமன றழ் தகரச்மசப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. 'கறரண 

றமனம்' ன்ய அங்மக அநறறக்கறன்நரர்கள். றழ் தரற 

தரறந்ர்கயோக்கு அங்கு மமனரய்ப்தைக்கள் ங்கப் 

தடறல்மனர? றழ் தரறம ன்நரகப் மதசக் 

கூடிர்கள் அங்மக இல்மனர? உண்மறமன இந் 'ரர் 

னங்கர' றயணத்றமன ஆநரறத்துக்கும் மற்தட்ட 

மமனரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தட்டியக்கறன்நண ன்ய 

கூயகறன்நரர்கள். அப்தடிரறன், த்மண றழ் தரற 

மதசக்கூடிர்கள் அந் மமனரய்ப்தைக்கபறமன 

உள்ரங்கப்தட்டியக்கறன்நரர்கள் ன்தது தபறவுதடுத்ப்தட 

மண்டும்.  

கடந் அசரக இயக்கனரம் ன், இன்மந ல்னரட்சற 

அசரக இயக்கனரம். குநறத் அச மமனரய்ப்தைக்கள் 

ங்கும்ததரழுது அறல் தபறப்தமடரண ன்மமக் 

கரட்ட  மண்டும். 100 ரள் மமனத்றட்டத்றயேயந்து 

இன்யம எவ்மரர் அமச்சறன்கலழ் ந் அடிப்தமடறல் 

மமனரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தட்டியக்கறன்நண? ரட்ட 

அடிப்தமடறல் மமனரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தட்டியக் 

கறன்நணர? அல்னது இண றகறரசர அடிப்தமடறல் 

மமனரய்ப்தைக்கள் ங்கப் தட்டியக்கறன்நணர? ன்தம 

தபறப் தமடரகக் கூநமண்டும். அப்ததரழுதுரன் அறல் 

உண்மரண எய தபறவு இயக்கும்; இந் அசறன்லது 

க்கயோக்கரண றசுரசம் தன்மயம் அறகரறத்துக்தகரண்டு 

தசல்யம்.  

'ரர் னங்கர' றயணத்ம டுத்துக்தகரண்டரல் அங்கு 

'ரர் தஸ்மம'க் தகரள்ணவு தசய்கறன்ந தொகர்கள் ரர்? 

அர்கயோமட தொகரமத்தும் வ்ரய இயக்கறன்நது? 

இந் ஷ்டத்துக்கு ரர் ததரயப்தை? இந் ஷ்டம் 

தொழுமயும் ரர் ததரயப்ததடுப்தது? இந் ஷ்டத்ம 

தொழுமரக க்கள்லது சுத்றறட்டுத் ப்தறறடுர? 

மதரன்ந மகள்றகயோக்குப் தறல் தசரல்னமண்டி றமனம 

இயக்கறன்நது.  

டக்கு, கறக்கறமன குநறப்தரக டக்கு ரகரத்ம 

டுத்துக்தகரண்டரல், கடந் அசு அங்மக இயக்கறன்ந தனரயே 

றரண றமனத்மச் சரறரண தொமநறல், எழுங்கரகத் 

றட்டறட்டு தொன்தணடுக்கக்கூடிரண தசற்தரடுகமபச் 

தசய்ரல் த்ப றரண றமனத்மச் தசற்தடுத்றது. 

ரன் ற்தகணம கூநறதுமதரன தூமரக்மகரடு சரறரண 

சறந்மணகமப தொன்தணடுா்த்றயந்ரல் அறல் தரரற ட்டத்ம 

அததறக்க மண்டி சூழ்றமன ரது. இன்ய 'ர் னங்கர' 

றயணத்றன் றமனம அவ்ரயரன் இயக்கறன்நது. 

ஆகம, இயக்கறன்நற்மநச் சரறரண தொமநறல் 

மம்தடுத்க்கூடி தசற்தரடுகமப தொன்தணடுக்க மண்டும். 

அதுரன் து ரட்டுக்கும் க்கயோக்கும் தணபறக்கக் 

கூடிது. இமத்ரன் ரங்கள் றயம்தைகறன்மநரம்; இதுரன் 

ங்கயோமட மரக்கரகவும் இயக்கறன்நது.  

'ர் னங்கர' றயணத்றல் 6,000க்கு மற்தட்மடரர் 

மமன தசய்ரகக் கூயகறநரர்கள். அறல் உண்மறல் 

த்மண மதர் மமன தசய்ரர்கள் ன்ந  சந்மகம்கூட 

இன்ய ழுகறன்நது. அங்மக அர்கயோமட ததர்கள் 

இயக்கறன்நண; அர்கயோக்கரண சம்தபதொம் ங்கப் 

தட்டியக்கறன்நது. ஆணரல், அர்கள் மய இடங்கபறமன 

மமன தசய்ரகக் கூநப்தடுகறன்நது. குநறப்தரக, றரணப் 

தறப்ததண் எயயமட ததர் 'ர் னங்கர' றயணத்றல் 

இயந்ரயம் அர் அங்மக மமன தசய்றல்மனதன்யம் 

அயக்கு ரரந்ம் 75,000 யதரய் தம் 

ங்கப்தட்டரகவும் தரத்ரக 2.85 றல்யேன் யதரய் 

அயக்குக் தகரடுக்கப்தட்டியப்தரகவும் கூநப்தடுகறன்நது. 

இற்மநப் தரர்க்கும்மதரது உண்மறமன சரறரண எய 

தொகரமத்தும், சரறரண மமனப்தங்கலடு, சரறரண 

றட்டறடல் இல்னரரல்ரன் 'ர் னங்கர' றயணம் 

தரடர்தரக எய எத்றமப்தைமமபப் தறமமமக்  

தகரண்டுந்து இந் ட்டத்ம வ்ரய ஈடுதசய்து 

ன்தமப் தற்நற இன்ய றரறத்துக் தகரண்டியக்கறன்மநரம். 

இதுமதரன்ய இன்தம் த்மண றயணங்கள் தரடர்தரக 

தறமமகமபக் தகரண்டுப்மதரகறன்மநரம்! இவ்ரய 

55க்கு மற்தட்ட றயணங்கள் இயக்கறன்நண.  இம 

தரடர்தரக இங்கு றரறப்தர? இந் 55க்கு மற்தட்ட 

றயணங்கபறன் ட்டத்ம சரர க்கள்லது சுத்ற, 

அர்கபறடறயந்து ரற ன்ந அடிப்தமடறல் அநறடுர? 

இது சம்தந்ரகச் சறந்றக்க மண்டும். இவ்ரநரண ரறச் 

சுமம க்கள்லது சுத்ற அர்கபறடறயந்து ரங்கள் 

தத்மப் ததற்யக்தகரள்தன்தது உண்மறமனம 

அர்கமப தன்மயம் யமக் மகரட்டுக்குக்கலழ் 

ள்யோகறன்ந எய தசற்தரடரகத்ரன் அமயும். இந் ரட்டு 

க்கமப இன்தம் கலழ்றமனக்குக் தகரண்டுமதரகறன்ந - இந் 

ரட்மட யமரண எய றமனக்குக் தகரண்டுமதரகறன்ந 

எய தசற்தரடரகத்ரன் இது அமயுதன்ய  ரன் 

கூநறக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.  

'றமட்ஸ்' றயணம்  எய ணறரர் றயணரக 

இயந்ரயம் அது 51 வீ தங்குகமப டுத்துக்தகரண்டு 

சறநப்தரகத் ன்தமட மசமகமபச் தசய்து. ஆம்தத்றல் 

'றமட்ஸ்' றயணத்மரடு 'ஸ்ரீ னங்கர ர்மனன்ஸ்' 

றயணம் மகமகரர்த்துச் தசற்தட்ட மத்றமன அது 
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தடிப்தடிரக இனரதத்றமன இங்கறக்தகரண்டியந்து. 

1998ஆம் ஆண்டு 'றமட்ஸ்' றயணம் 'ஸ்ரீ னங்கர 

ர்மனன்ஸ்' றயணத்மரடு எப்தந்ம் தசய்து அர்கள் 

அந் றயரகத்மச் சரறரக டத்றணரர்கள். அர்கள் 

தபறரட்டர்கபரக இயந்ரயம் றயரகத்மச் சரறரண 

தொமநறல் றட்டறட்டு இனரதம் க்கூடி அபவுக்கு அந் 

றயணத்மக் தகரண்டுதசன்நரர்கள். அணரல்ரன்  

2006ஆம் ஆண்டுடன் எப்தறடும்மதரது 2007ஆம் ஆண்டு 

அர்கயோமட யரணம் 110 றல்யேன் யதரய் 

அறகரறயந்து. 2007ஆம் ஆண்மடரடு எப்தறடும்மதரது 

2008ஆம் ஆண்டு கறட்டத்ட்ட 3,500 றல்யேன் யதரய் 

இனரதலட்டிது. அர்கபறடம் சரறரண றட்டறடல், சரறரண 

தொகரமத்தும், எய கம்தணறம வ்ரய சரறரகக் தகரண்டு 

டத்மண்டும் ன்ந தூமரக்கு இயந்து. ஆணரல் 

இவ்ரய இனரதத்றல் மதரய்க்தகரண்டியந் 'ஸ்ரீ னங்கர 

ர்மனன்ஸ்' றயணத்ம அசரங்கம் உள்ரங்கறமதரது 

அது தடிப்தடிரக தரரற வீழ்ச்சறமத்ரன் கண்டது. ஏரறய 

யடங்கபறல் அது ட்டத்றல் இங்குகறன்நது ன்ய 

அநறந்ததரழும அற்கு ரற்நலடரண மமனகமப, 

ரற்நலடரண றட்டங்கமபக் தகரண்டுந்து அமத் டுத்து 

றயத்றறயக்கனரம். ஆணரல் அவ்ரநரண ந்தரய 

றட்டதொம் கடந் அசறடம் இயக்கறல்மன. தய வீம் 

அசுக்கு உள்ரங்கறறட்மடரம் ன்ந சறந்மணறன் 

அடிப்தமடறல் அமண இங்கச் தசய்ரர்கமபதரற 

தொமநரண றட்டறடல் இயக்கறல்மன. ரநறரநற யகறன்ந 

அசரங்கங்கள் 'ர் னங்கர' றயணத்றமன ஆட்கமப 

மமனக்கு அர்த்தும்ததரழுது அர்கள் ங்கயோக்குச் 

சரர்தரணர்கமப - ங்கயோமட கட்சறக்கு, ங்கயோமட 

அசரங்கத்துக்கு சரர்தரணர்கபர ன்ந றடம 

தரர்க்கப்தடுகறன்நமதரற, அர்கள் அந் றயணத்ம 

றகச் சறநந் தொமநறல் றர்கறக்கக்கூடிர்கபர, அந் 

றயணத்ம இனரதத்றல்  தகரண்டுக்கூடி றகச் சறநந் 

தொகரமத்துப் தண்தைமடர்கபர ன்தமப் 

தரர்ப்தறல்மன. இதுரன் ரநற ரநற யகறன்ந 

அசரங்கங்கபறல் டக்கறன்ந தசற்தரடு!  

குநறப்தரக, ஏர் அமச்சம டுத்துக்தகரண்டரல் அர், 

ணக்குச்   சரகரணர்கள், ன்தமட ரட்டத் 

றற்குரறர்கள், ன்தமட மமனகமபச் 

தசய்க்கூடிர்கமப தக்கச்சரர்தரண தொமநறல் 

மமனக்கர்த்துகறன்நரமதரற, அர் றநமரணர 

ன்தது அங்கு தரர்க்கப்தடுறல்மன. ஆகம, இவ்ரநரண 

றயணங்கயோமட தசற்தரடுகள் ஆயோமறக்க, சறநப்தரண, 

ரண, தபறரண சறந்மணயுமட, ல்ன றட்டறடல் 

சரர்ந் அறகரரறகமபக் தகரண்டு டத்ப்தடுரணரல் து 

ரட்டிமனறயக்கறன்ந தன றயணங்கமப ட்டத்றல் 

இங்குறயேயந்து கரப்தரற்நற க்கமப  ரறதன்ந 

சுமறயேயந்து லட்டுக்தகரள்பனரம். இல்னரறட்டரல் 

தன்மயம் இந் ரட்மடப் தரழ்தடுத்துகறன்ந, க்கமபப் 

தரறப்தைக்குள்பரக்குகறன்ந றமனரன் ற்தடும் ன்தம 

கூநறக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன். 

அடுத்து, ணது ரட்டம் சரர்ந் தறச்சறமணம, 

குநறப்தரக டக்கு, கறக்கறல் உள்ப எய தறச்சறமணம இங்கு 

குநறப்தறட றயம்தைகறன்மநன். கடந் கல்றறற் கல்யொரறக்கரண 

அதறம டுத்துக்தகரண்டரல், குநறப்தரக து 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றதமட ண்தொமண மற்கு, 

கல்குடர ஆகற கல்ற னங்கபறமன றகவும் 

யமக்மகரட்டிற்குக் கலழ் உள்ப குடும்தங்கபறயேயந்து தடித் 

ரர்கயோம், ங்கயோமட றற்மநக்கட்டி, 

ரமக்கட்டித் ங்கயோமட தறள்மபகமப றகவும் 

கஷ்டரண சூழ்றமனறல் பர்த் ததற்மநரயம் இன்ய 

றகவும் ணம் தரந்து மமணறயேயக்கறன்நரர்கள். அற்குக் 

கரம், அண்மறமன கல்றறற் கல்யொரறக்கு 

உள்ரங்கப்தட்ட அதறறமன அந் ரர்கள் 

தைநந்ள்பப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். றகவும் கஷ்டரண 

சூழ்றமனறல் தடித் அந் ரர்கள் கல்றறற் 

கல்யொரறறல் டந் மர்தொகப்தரலட்மசறமன,  குநறப்தறட்ட 

தரடங்கபறமன 1ஆம், 2ஆம், 3ஆம் ங்கமபப் ததற்நறயந்தும் 

அர்கள் கல்றறற் கல்யொரறக்கு உள்ரங்கப்தடறல்மன.  

எவ்தரய தறமச தசனக ட்டங்கபறயம் ஆசறரற 

தற்நறடங்கள் அறகபவு இயக்கத்க்கரக இந் ரர்கள் 

உள்ரங்கப்தடர றமனறயக்கறன்நது.  இன்ய அர்கள் 

வீறறமன றற்கறன்நரர்கள்.  அற்கரண எய சரறரண தொடிம 

இந் அசு, குநறப்தரகக் கல்ற அமச்சு 

தொன்தணடுக்கமண்டும். சரறரண எய தொடிம டுத்துச் 

சரறரண எய தறமனக்தகரடுத்து, அந் ரர்கமபக் 

கல்றறற் கல்யொரறக்கு உள்ரங்குற்கரண 

மமனத்றட்டத்ம றமரகச் தசய்மண்டும்.  கரம், 

அர்கயோக்கரண இந் யடத்றற்குரற தரடங்கள் 

ஆம்தறக்கப்தட்டுறட்டண.  

குநறப்தரக து ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன 

தற்யக்கக்கரண ஆசறரற தற்நறடங்கள் இயக்கறன்நண. 

தறமச தசனக ரலறரகக் கூட உள்ரங்கப்தட்டியந்தும் 

அர்கள் தைநந்ள்பப்தட்டியப்தது றகவும் மமணரண 

றடம். இந் றமன ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் 

ரத்றல்ன, து அம்தரமந, றயமகரமன ஆகற 

ரட்டங்கபறயம் கரப்தடுகறன்நது.  து ரர்கள், 

குநறப்தரகத் றழ் ரர்கள், ற்மந சதோக 

ரர்கமபரடு எப்தறடும்மதரது 5 சவீம் கூட 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் உள்ரங்கப்தடர 

றமனறயக்கறன்நது. ஆகம, இங்மகயும் மணப் 

தரர்க்கறன்மநரம்? எய சரறரண தொகரமத்தும், எய சரறரண 

றட்டறடல் ன்தண இல்னரமப் தரர்க்கறன்மநரம். ஆகம, 

இந் ரர்கயோமட றர்கரனத்மக் கயத்றற்தகரண்டு 

உடணடிரகச் சம்தந்ப்தட்ட அமச்சு - கல்ற அமச்சு 

இறல் கூடுனரண கணத்மச் தசயத்ற, வீறறல் றற்கறன்ந 

இந் ரர்கமப உடணடிரகக் கல்றறற் கல்யொரறக்கு 

உள்ரங்குற்கரண டடிக்மககமப மற்தகரள் 

பமண்டுதன்தமயும் இந் உரற சமதறல் ரன் 

கூநறக்தகரள்ப றயம்தைகறன்மநன்.  அத்துடன், ரன் ற்கணம 

கூநறதுமதரல் கடந் கரனங்கபறல் குநறப்தரக 100 ரள் 

மமனத்றட்டத்றயேயந்து ங்கப்தட்டுள்ப மமனரய்ப் 

தைக்கள் தரடர்தரக ரங்கள் அநறந்துதகரள்பமண்டும். 

குநறப்தரகக் கல்ற அமச்சறணரல் 100 ரள் 

மமனத்றட்டத்றயேயந்து அண்மக்கரனம் ம த்மண 

சறற்யெறர் றணங்கள் ங்கப்தட்டியக்கறன்நண? இறல் 

த்மண இமபஞர் யுறகள் து தகுறறயேயந்து 

உள்ரங்கப்தட்டியக்கறன்நரர்கள்? ன்தற்யக்கரண தறமனக் 

கல்ற அமச்சு தபறறடமண்டும்.   

இந் அசு கடந் றங்கட்கறம கனநறயும் சட்டதோனம் 

சம்தந்ரண கயத்ங்மக டத்றது. அது சம்தந்ரண 

றடங்கமப இங்மக தொன்தரறந்து அம 

மடதொமநப்தடுத்துற்குரற சட்டங்கமபக் தகரண்டு 

இயக்கறன்ந இந்ச் சூயேமன, ந்தரய றடதொம் 

க்கயோக்கு தபறப்தமடரணரக இயக்கமண்டும். 

தபறப்தமடரண மமனத்றட்டங்கமப தொன்மக் 

கமண்டும்.  அந் மகறமன, கல்றமச்சு அண்றத் 

கரனங்கபறமன ங்கறறயக்கறன்ந சறற்யெறர் றணங்கள் 

ந் அடிப்தமடறமன ங்கப்தட்டண? ன்தற்குப் தறல் 
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தசரல்னமண்டும். கரம், து தகுறறமன அறகபரண 

இமபஞர் யுறகள் தடித்துதொடித்துறட்டு மமனறல்னரல் 

இயக்கறன்நரர்கள். அர்கள் சரர எய சறற்யெறர் 

றணத்றற்குக்கூடத் குறறல்னரர்கபர? ஆகம, இந் 

றமனமக் கயத்றமன தகரண்டு உண்மறமன கல்றமச்சு 

அற்கரண தறமனத் மண்டும் ன்தமயும் இந் உரற 

சமதறல் ரன் றர்தரர்க்கறன்மநன்.  ஆகம, 

மமனரய்ப்தைத் தரடக்கம் அமணத்றயம் எய 

தபறப்தமடரண ன்ம இயக்கமண்டும். அற்மந 

ரங்கள் அநறந்துதகரள்பமண்டும். அம குநறப்தறட்ட எய 

சதோகம் சரர்ந்ரகமர, குநறப்தறட்ட எய ரட்டம் 

சரர்ந்ரகமர, குநறப்தறட்ட எய இணம் சரர்ந்ரகமர 

இயக்கக்கூடரது. இந் ரட்டிதமட றழ், தொஸ்யேம், சறங்கப 

க்கள் அமணமயும் மப்தடுத்ற, அமணத்து ரட்ட 

க்கமபயும் மப்தடுத்ற எய சரந்ரண, சத்துரண 

றமன இந் ரட்டில் மதப்தட மண்டும் ன்தமயும் 

கூநறக்தகரண்டு, ணது உமம தொடிக்கறன்மநன்.  ன்நற.   

 
[්. බහ. 2.09  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ (මුදල් අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அமச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
 මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ භභ ටේ ්සථහ 

උඳටඹෝගි ක පය මන්නහඅ ්ද ්රීරන්ක පන් භහමටේ තිටඵන ළඵෆ 
තත්ත්ඹ ටවළිදයවු  ක පයන්න. එක ප ආඹතනඹක් යටේ ආර්ිකක පඹට 

ටක පොයිතයේ ඵරඳහ තිටඵනහද කිඹන එක ප  සිඹලුටදනහට  ටඳන්හ 
දිඹ යුතුයි. මීට ටඳය ක පථහ ක පයපු සිඹලු භන්ත්රීතුභන්රහ ටනලඳහරනඹ 
ඳළත්තක පට දභරහඅ ඉතහභ  ඕනෆක පභකින්  යටේ ළඵෆ  ආර්ිකක ප 

තත්ත්ඹ ටඳන්හ දුන්නහ.  

භහනයටඹන්  ටේ aviation field  එක ප  යටක ප ආර්ිකක පඹක ප 

මණනඹ ටනහ. සිගමේූරරුටේ  සිඹඹට 5.4ක් මණනඹ ටනහ. 
ඩුඵහයි හටේ යටක ප සිඹඹට 16.5ක් මණනඹ ටනහ. දියුණු ව 

යටක් න එගමරන්තටව සිඹඹට 3. 4ක් මණනඹ ටනහ.  ්ටේ 
පුගචි රගක පහ ගුන් මභන් ටක්න්ද්රසථහනඹක්  වළටිඹට ඳහවිච්චි 
ක පටශොත්අ ටේ මණනඹ සිඹඹට වඹක පඅ වතක පඅ ්ටක ප විතය  

ප්රභහණඹක පට ටමටනන්න පුළුන් ටනහ විතයක්  ටනොටයිඅ ටේ 
ක ප සටයඹ තුළින් රැකිඹහ රක් මණනක් ඇති ක පයන්නත් පුළුන් 
ටනහ.  

1947 ර්ටව Air Ceylon  කිඹන ආඹතනඹ ්පි ආයේබ 

ක පශහ. ඒ ටවො ක පහර්ඹඹ ඉදිත්ඹට  ටමන ඹන්න 1979 ර්ටව Air 

Ceylon  ට ලට Air Lanka  කිඹන ටක පොේඳළනිඹක් ඇති වුණහ. 

ඒ වළභ ්සථහටේදීභ ්ටේ ්යමුණ වුට්ඩඅ රගක පහ 

ටක්න්ද්රසථහනඹක් ලටඹන් ඳහවිච්චි ටක පොටඅ රගක පහ ටරෝක පඹ භඟ 
එක පතු  ක පයන්නට පුළුන් භහර්ම ඇති කිරීභයි.  ඉතහභ හර්ථක ප 
Air Lanka ටක පොේඳළනිඹ ඉදිත්ඹට ටමන ගිහින්අ 1998 ර්ටවදී 

ටඳෞනමීයක පයණඹට රක් වුණහ. ඒ   ්සථහ භට  තභ භතක පයි. 

මරු යවුෂස වකීේ ්භහතයතුභහ භට ටේ දළන් ඒ මළන භතක් ක පශහ. 
එතුභහ  ටේ බහටේ මරහනටව සිටින ්සථහක පදී ක පථහ ක පයරහඅ 
ඒ ටඳෞනමීයක පයණඹ කිරීටේ ්ගුණඅ එඹ ක පයන ආක පහයඹ ළයදියි 

කිඹන එක ප භභ ටඳන්හ දුන්නහ. ඒක ප ්ද නහථටරහ තිටඵනහ.  
එදහ ක පයපු ්ඳයහධඹ නිහ ්ද  ටේ මරය තත්ත්ඹ ඇති ටරහ 
තිටඵනහ.  නමුත් ඒ ටඳෞනමීයක පයණඹ කිරීටේ  ප්රතිපරඹක් 

ලටඹන් යටට වුණු  ්රහබටව ්ඩු වීභක් සිනධ වුණහඹ කිඹන 
එක පත් ්පි පිළිමන්නට ්ලයයි.  භභ ටේ ්සථහටේදී  ඒ මළන  
ටඳන්හ ටදන්නේ.  

්හනටවදී ්පි ටඳන්න්න ්ලය න්ටන්අ යටේ ඵදු 

ටමන්නන්ට ටභයින් ටක පොතයේ ්රහබඹක් දයන්නට සිදුටරහ 
තිටඵනහද කිඹන ක පහයණඹයි. 1998-1999 ්වුරුනටනඅ ඒ 
කිඹන්ටන් ටඳෞනමීයක පයණඹ කිරීටභන් ඳසු ඳශමුටනි ්වුරුනටන 
මිලිඹන 1273ක්  SriLankan Airlines ආඹතනඹ රහබඹක් රළබුහ.  

1999-2000 ර්ටව  මිලිඹන 3අ661ක් රහබ රළබු හ. ඊට ඳසටය 
2000-2001 ර්ටව මිලිඹන 4අ735ක ප ්රහබඹක්  තිබුණහ. 2001 
ර්ටව  2අ049ක ප ්රහබඹක් තිබුණහ. ඊට ඳසු 2002-2003 

ර්ටව  මිලිඹන 3අ344ක ප  රහබඹක් තිබුණහ. 2003-2004 
්වුරුනටන මිලිඹන 7අ424ක ප රහබඹක් ඉඳළයහ. 2004-2005 
ර්ටව මිලිඹන 480ක ප රහබඹක් තිබුණහ.  2005-2006 ර්ටව 

මිලිඹන  476ක ප රහබඹක් තිබුණහ. 2006-2007 ර්ටව මිලිඹන 
568ක ප රහබඹක් තිබුණහ.  2007-2008 ර්ටව මිලිඹන 4අ427ක ප 
රහබඹක් තිබුණහ. ටේ 2007-2008 මරය ර්ඹ ්න් නවිට 

එක පට හිටපු ජ්නහධිඳති භහින්ද යහජ්ඳක් භළතිතුභහඅ එමිටර්ේස 
ආඹතනඹත් එක්ක ප තිබුණු ඒ ගිවිසුභ ්ත්තටනෝභතික ප 
්ත්හිටවහ.  එතුභහ එගමරන්තඹට ගිහින් එන මභනක පදී  seats  

10ක්  ටන් ක පයමන්න ඵළත් වුණහඹ කිඹරහඅ එදහ හිටපු CEO, ඩාටර් 

හිල්  ටමදය ඹරහඅ  SriLankan Airlines භහමභ බහය මත්තහඅ                  

්රී රගක පහට.  

භහ හිතන වළටිඹට ්පි ඒ ්සථහටේ  ය එස ටලොරර් මිලිඹන 
53ක්  ටමරහඅ ඒ භහමභට  රඵහ දුන් සිඹඹට 40ක ප ටක පොටස 

ප්රභහණඹ  නළත ්පි ්ත්ඳත් ක පය මත්තහ. ටේ නිහ ්ද න විට 
ඇති වී තිටඵන තත්ත්ඹ මළන භහ මුලින්භ කිඹන්නේ. 

ඒ භහමභ ්පි බහය මත්තහට ඳසුඅ 2008-2009 ඳශමුළනි 
්වුරුනද තුශ ්රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 9අ306යි. 2009-2010 
ටර් ්රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 2අ698යි. 2010-2011ටර් 

්රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 382යි. 2011-2012 ටර් ්රහබඹ 
රුපිඹල් මිලිඹන 19අ778යි. 2012-2013 ටර් ්රහබඹ රුපිඹල් 
මිලිඹන 26අ089යි.  2013-2014 ටර් ්රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 

32අ408යි. 2014 -2015 ටර් ්රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 16අ495යි. 
2015 ටර් සිට ්ද න තුරු -ගිඹ ්වුරුනටන- ්රහබඹ රුපිඹල් 
මිලිඹන 16අ700යි. 

්ටේ භන්ත්රීරුන් සිඹලුටදනහටභ ටේ ක පරුණ ටඳටනනහ. 
ටභතළනදී එක පක් ඳළවළදිලියි. ක පශභනහක පයණ ළයදි ව  

ටනලඳහරන ්ත මළ ජේ නිහ ටේ ආඹතනඹ නළත්තටභ නළති වුණහ. 
භභ  කිඹන්ටන්අ ර්තභහනටව තිටඵන ්ටේ ඳත්ඳහරනඹත්අ ඒ 
ක පශභනහක පයණඹ ක පයන ්ධයක් භ්ඩලරඹත් ටවො භදි කිඹන 

එක පයි. එඹ මීට ලහ හුඟක් ටනස න්න  ඕනෆ. මීට ලහ දක්අ 
ඳශපුරුනදක් තිටඵනඅ ඒ විඹ ේඵන්ධටඹන් දළ ලත්ක පභක් 
තිටඵන ්ඹ ඳත් ක පයරහ ටේ ආඹතනඹ ටමන ඹන්න ්ලයයි. ්පි 

ඒ ්ඹ ඳත් ක පශහඹ කිඹරහඅ එතළන තිටඵන දුර්රතහ ටවළිදයේ 
ටනොකිරීභත් ්ටේ යදක් ටන්න පුළුන්. ඒ නිහ භභ ඒහ මළන 
කිඹනහ.  

ටේ ්සථහටේදී විඹදභ ්ඩු ක පයරහඅ ආදහඹේ ළඩි ක පයන භහර්ම 

මණනහක් තිටඵනහ. නමුත් ටවො ්ඹ ඳළත්තක පට දභරහඅ ඕනෆ 

නළති  පිටසතය ්ඹ ටභභ ආඹතනඹට දළමීභ නිහ ටභළනි 

තත්ත්ඹක් ඇති ටරහ තිටඵනහඹ  කිඹරහ ක පනමහටුටන් වුණත් 

භහ  ප්රක පහල ක පයන්න ඕනෆ.  

භභ ටේ ්සථහ ඳහවිච්චි ක පයන්ටන් කිසිභ ටනලඳහරන 

්යමුණකින් ටනොටයි. නමුත් ්ටේ යටේ ඵදු ටමන්නහටේ ල්ලි 

නහසති ටනොක පයඅ ඒහ යටේ ්භිිනධිඹට ටක පොටවොභද ඳහවිච්චි 

ක පයන්ටන් කිඹන  ක පහයණඹ ඳළවළදිලි ක පයන්න ්ලයයි. 
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ටේ ආඹතනටව ටයක පඹන් 6අ900ක් විතය ළල ක පයනහ. ්ද 

ටේ ආඹතනඹ මළන ටනොටඹක් ටදනහ ටනොටඹක් ප්රක පහල ක පයරහ 
තිටඵනහ. භභ හිතන විධිඹට ඒ හටේ ටදඹක් ප්රක පහල ක පයනහ 
නේඅ යටේ ජ්නහධිඳතියඹහ ටවෝ ්මභළතියඹහ  ඒ වහ මන්නහ 
ප්රතිඳත්ති ඉදිත්ඳත් ක පශහට ඳසු ක පථහ කිරීභ මිඅ දළන් ෆභ ටදනහභ 

ඒ මළන ප්රක පහල කිරීභ ටනොටයි ්ලය න්ටන්. [ඵහධහ කිරීභක්  
බහඳති කිඹන ටන ළරැදියි. කිසිභ ් ලභළතිඹක් නළවළ ක පථහ 
ක පයන්න. ඔටවය නික පේ ්ය cavalier style management එටක පන් 

කිඹපු ටදඹක් කිඹනහ. ් ඳ ටමන ඹන ළල පිළිටශට ටභළනි ටන 
්හිතක පයයි.  ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ විකුණන එක ප ටනොටයි ්පි 
ක පශ යුතු තිටඵන්ටන්.  

ටේ ්රහබඹ නළති ක පයරහඅ ඵදු ටමන්නන්ටේ ල්ලි 
්ධයහඳනඹඅ ටෞවයඹඅ ඹටිතර ඳවසුක පේ ගර්ධනඹ ට ලටන් 
ටඹදවීභයි ක පශ යුත්ටත්.  එටවභ නළති  එක ප සුනටදක් එක ප යටක ප 
ඉරහ ත යටක පට ටමන ඹහභ ට ලටන් ඵදු ටමන්නන්ටේ 

ල්ලි නික පරුට්ඩ ඳහවිච්චි කිරීභ ටනොටයි ක පශ යුත්ටත්. එදහ ක පථහ 
ක පයරහ ටඳන්හ දුන්ටන් ්පි ටේ ආඹතනඹ ටඳෞනමලික පයණඹ 
ක පයනහ කිඹරහයි. නළවළඅ ්පි ටේ ආඹතනඹ ටඳෞනමලික පයණඹ 

ක පයනහ ටනොටයි. ්පි  RFP එක පක් දභරහ ඵරනහඅ ටේ වහ 

ටමන්න්න පුළුන් ටවොභ ටක පනහ ක පවුද කිඹරහ. ඊට ඳසු 
ඵරනහඅ ඒක පට මරය ආධහය ටදන්න පුළුන් ක පහටද කිඹරහ. 

ඵහුතයඹ ්පි තඵහ මන්න ඕනෆ. ටේ යටට ්නිහර්ඹටඹන්භ 
national airline එක පක් ්ලයයි. ජ්හතික ප ගුන් ටයඹක් - 

national airline එක පක් - තිබුණහට ඒක ප ්රහබ රඵනහ නේඅ 

ඳත්ේපු ටිටක පන්අ  ජනි ටිටක පන්අ භහළු ටින් එටක පන් ්ඹ ක පය මන්නහ 
ඵදු මුදල් ටික ප ටේ සුනදන් එවහ ටභවහ ටමන ඹන්න ඳහවිච්චි 
ක පයනහ නේඅ ඒක ප ටභොන ්ඳයහධඹක්ද? ජ්නහධිඳතිතුභහ ව 
්මභළතිතුභහ ටේ ේඵන්ධටඹන් ටවො ප්රක පහලඹක් ක පයරහ තිබුණහ. 

්පි ටේහ ඳහවිච්චි ක පයන්ටන් ය ටේ ්භිිනධිඹට මික්අ 
එක්ටක පටනකුටේ ටදන්ටනකුටේ ටඳෞනමලික ප තිේතිඹට 
ටනොටයි. ටේ ආඹතනඹ ේඵන්ධටඹන් ්පි ඉදිත්ඹට ටමන 

ඹන්ටන්ත් ්න්න ඒ ගක පල්ඳඹයි.  

යටක ප ග හයක ප ක පර්භහන්තඹ දියුණු ක පයන්න ්ලයයි. ඒ වහ 
ටනොටඹක් විධිටව ්වස ඹහනහ ටේ යටට ටමන එන්න ්ලයයි. ඒ 
නිහ ්පි open skies ප්රතිඳත්තිඹ රිඹහත්භක ප ක පයනහ. ්පි ඒ 

්භිටඹෝමඹ බහය මන්න ්ලයයි. ්පි ඒ ්භිටඹෝමඹ බහය මන්නහ 
නේඅ ්ටනක් ්ඹට එන්න ටදන්ටන් නළති ටේක ප වරහඅ  
්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ දියුණු ක පයන එක ප කිසිටයත්භ ළලක් 

නළවළ. ්ටේ ප්රතිඳත්තිඹ න්ටන් open skies. ඕනෆ ටක පටනකුට 

එන්න පුළුන්. ඒ ් ල තුන් මභනක් ආපු එමිටර්ේස ගුන් ඹහනහඅ 
දළන් ඳස මභනක් එනහ.  ටදමභනක් ආපු ඕභහන් ගුන් ඹහනහඅ 

දළන්  තුන් මභනක් එනහ. ඒ හටේභ ටභටවට ආටේ නළති KLM  

ගුන් ඹහනහ දළන් එන්න ඳටන් ්ය ටමන තිටඵනහ. ඒ හටේභ 
Qatar Airways  ගුන් ඹහනහ ඳස මභනක් එනහ. ්පි එහි CEO, 

Mr. Al Baker, වමු වුණහ. ඒ ්ඹ ටභටවය hub ක පයන්නත් 

ඵරහටඳොටයොත්තු ටනහ.  ඒ කිඹන්ටන්අ ටභටවය  ඹේ airport 

එක පක් ්ය ටමන ක පටයුතු ක පයන්න ඵරහටඳොටයොත්තු ටනහ.  

ටක පොටවොභද ටමටනන්න පුළුන් න්ටන් කිඹන ක පහයණඹ 
ේඵන්ධටඹන් ටේ ්සථහටේදී ඒ ්ඹ  ගවයහ ටල්වන ඵරමින් 
සිටිනහ. ඒ හටේ ්සථහක් තිටඵන ටක පොට ්පි ටේ ්රීරන්ක පන් 
ගුන් ටයඹ මීට ලහ පරදහයී තත්ත්ඹක පට ටමන එන්න පුළුන් 

විධිටව ළල පිළිටශක් ඇති ක පයන්න ඕනෆ. ඒක ප ක පයන්න පුළුන් 
න්ටන් ටක පොටවොභද? ඒක ප ක පයන්න පුළුන් න්ටන් 
නිර්ටනලඳහරනඹක් තුළි ලයි. ඒ හටේභ ඹේ විධිඹක ප සඹග 

ඳහරනඹක් ඇති ක පයන්න ඕනෆ. ්ති ත්ක්තඹක් තිටඵන එක ප  
පරදහයිතහක් ඇති ක පයන්න පුළුන් විධිඹට ඳහවිච්චි ක පයන්න 
්ලයයි. ්ද න විට ටයක පඹන් 6අ900ක් ටේ ආඹතනටව ටයඹ 

ක පයනහ.  

භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභහත්අ ටක පටවළිඹ 

යඹුක්ළල්ර භන්ත්රීතුභහත්අ යවුෂස වකීේ ඇභතිතුභහත්අ ්ඳත් ්ද වත් 
ආලේඵයටඹන් ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභට ්ඹත් ගුන් ඹහනහර 
ඹනහ. නමුත්  එහි පිත්හීභක් තිටඵන ඵ ්ඳට ටඳටනනහ. 
ඔඵතුභන්රහත් ඒ ඵ දන්නහ ඇති. එදහ සිදු වුණු ටනලඳහරන 

ඇඟිලි මළ ජේ නිහ  ්ද ඇති ටරහ තිටඵන තත්ත්ඹ ටේක පයි.  ඹේ 
තයභක පට professionalism එක ප ්ඩු වුණහ. ටේහ නිළයදි ක පයන්න 

්ලයයි. ඒ නිහ ්පි ඒ ේඵන්ධටඹන් ප්රථභටඹන්භ ක පටයුතු 

ක පයන්න ්ලයයි. Audit firm එක පකින් ව ඵළගකු ක්ටය තුළින් 

ටඵොටවොභ විිත ටේ ේඵන්ධටඹන් RFP ඉල්රරහඅ ඒක ප ප්රසිනධ 

ක පයරහඅ වළභ ටදනහභ ඇවිල්රහ ඒ මළන හක පච්ඡහ ක පයරහ ක පටයුතු 

ක පයන්න ්ලයයි. රුපිඹල් මිලිඹන 16අ000ක ප ්රහබඹක් 
ටනොටයිඅ රුපිඹල් 16ක ප ්රහබඹක්ත් සිදු ටනොන විධිඹට ්පි 
ළල ක පටයුතු ක පයන්න ් ලයයි.  

්පි ම කීභකින් යුතු ටේ ක පහයණඹ කිඹනහ. ජ්හතික ප ගුන් 
ටයඹක් ්ඳට තිටඵනහ. ්ඳට තිටඵන ඒ ්යිතිඹ ්පි කිසිටයත්භ 
ඵහර ක පයන්න ඉල ටදන්ටන් නළවළ. ්ඳ භඟ එක පතු ටන 

පුනමරඹන් ලක්තිභත් ්ඳ භඟ එක පතු වීභක් මික් ටේ 
ආඹතනඹ නික පරුට්ඩ කුණු ටක පොල්රඹට විකිණීභ ටනොටයි ්ඳට 
ක පයන්න ්ලය න්ටන්. භහ ඳශමු වන් ක පශ  ඳදනභ භත ්ඳ 
ක පටයුතු කිරීභ ්ලයයි. ඒ හටේභ ්ද තිටඵන තත්ත්ඹ ඵරන්න. 

එදහ එමිටර්ේස ආඹතනටඹන් SriLankan Airlines ආඹතනඹ 

මන්න ්සථහටේදී මිලිඹන 9අ488ක ප positive ගචිතඹක් තිබුණහ.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ඇභතිතුභනිඅ  විකුණපු  planesර මණනත්  එතළන 

තිබුණහ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළඅ නළවළ. ටේක ප balance sheet එටක්  තිබුණු මණන. භභ 

කිඹන්ටන් profit එක ප මළන. Assets and liabilities  මළන 

ටනොටයි භභ කිඹන්ටන්. ඒ මිලිඹන 9අ400 මණන ්දත් ඒ 
ටල්වනටව තිටඵන්ටන් ත්ක පේ නළතියි. එදහ  මිලිඹන 9අ400 
මණනක ප profit / loss එක පක් තිබුණහ හටේභඅ ්ද ්ඳට බහය ටදන 

ටක පොටත් තිබුට්ඩ ගුන් ඹහනහ lease ක පයරහ මත්තු ක්රභඹක්. නමුත් 

්ද ටඳොටත් තිටඵන ්රහබඹ බිලිඹන 184යි. ඒ කිඹන්ටන් written-

down loss එක ප බිලිඹන 184යි. ටක පෝටි 18අ400යි. ඉතින් ටේ හටේ 

ටදඹක් ්ඳට ඉදිත්ඹට දයහ මන්න පුළුන් න්ටන් ටක පොටවොභද? 
ටේක ප ්ද තිටඵන විධිඹට ්රහබඹ. To date, the cumulative loss 

is 184 billion.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

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

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I have been allotted half an hour, Sir. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have only 15 minutes. 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I say with responsibility that I will be allotted another 

10 minutes extra. මරු ්ජිත් ඩා. ටඳටර්යහ නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභහ 
ඒ මළන මරහනඹට දළ ලේ ටදයි. 

ටභභ ආඹතනඹ ටදළේඵර් භහඹ ටන විට ඳහඩු ටරහ 
තිටඵන ප්රභහණඹ බිලිඹන 184ක්. ඊට ඳසු ්ද ටන ක පල් 
තිටඵනහඅ  contingent liability එක පක්. නිලහන්ත වික්රභසිගවටේ 

බහඳතික පභ තුශඅ ක පපිර  න්ද්රටයනටේ ටභෝල රිඹහ තුශ aircraft 

මන්නහ. ඳළඹ දවඹක ප ගුන් පිඹහය ක පහරඹක් ඹන තළනක පට ඳළඹ 
14ක් fly ක පයන්න ගුන් ඹහනහ මන්න වදනහ. A350-900 

airbuses මන්නහ. භහඹක පට US Dollar මිලිඹන 1අ400ක් 

ටමන්න ්පි ගිවිසුේ මවනහ. නමුත් ඇත්ත ලටඹන් ්ද 
ටමන්න තිටඵන්ටන් US Dollar මිලිඹන 1අ100යි. ්පි දළන් ක පථහ 

ක පයරහ මිලිඹන 16ක්- 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ඔඹ document එටක්  ඵරන්නඅ - 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභන්රහටේ ඒ ඳත්ඳහරනඹ ඹටටත් US Dollar මිලිඹන 

1අ400ක් ටමන්න තිටඵනහ. එක ප aircraft එක පක පට US Dollars 

1.4 billion per month on ACMI basis ඹටටත් ටමන්න 

තිටඵනහ.   

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ටවොට ඔඹ ගවයහ ටල්වන කිඹරහ ඵරන්න. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළඅ නළවළ. ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන්ටන් ටක පොටශය වරහ මවන 

එක පක්. ටභතළන ්ටේ contingent liability එක පක් ලටඹන් 

තිටඵනහඅ US Dollar මිලිඹන 1අ400ක්. ටේක ප මත්තහ asset එක පඅ 

වික්ක පහ ීයසිග ක පේඳළනිරට. නළත මත්තහඅ ඔන්න 2039 න ටතක් 

ීයසිග ක පේඳළනිඹට ටමන්න තිටඵන commitment එක ප. ටේක ප 

මත්තහභ aircraft 8ට ්ඳට 2039 න ටතක් ේූරර්ණටඹන්භ 

ටමන්න තිටඵනහඅ රුපිඹල් බිලිඹන 467ක ප contingent liability 

එක පක්.  ඉතින් ටේ විධිඹට යටක් ටමන ඹන්ටන් ටක පොටවොභද? 
රුපිඹල් බිලිඹන 467ක් කිඹන්ටන්  2016 ්ඹ ළටඹන් ්පි ටන් 
ක පශ  ප්රහේධන විඹදේලින් බහමඹයි. ඉතින් ටේ ේඵන්ධටඹන්  
ටනක් ක පයන්න ඕනෆ කිඹන එක පයි ්පි කිඹන්ටන්. එටවභ 

ටනක් ක පයන්න ්ලය න්ටන් ටේ ටප්රෝලහ නිහයි. ඒ නිහ 
තභයි ්ද ්ඳට ටේ හටේ ණඹ ක පන්දයහක් ඇති ටරහ 
තිටඵන්ටන්. ්ලය නේ භභ ටේක ප කිඹන්නේ. භභ SriLankan 

Airlines එක ප ේඵන්ධටඹන් තිටඵන ටේ "annex 2z" එක ප 

වභළගත*  ක පයනහ. The current overall liabilities mentioned 

in that Annex are: total interest bearing liabilities - US 

Dollars 508 million; sales in advance of carriage - US 

Dollars 120 million; other short-term and long-term 

liabilities - US Dollars 310 million; committed lease on 

present fleet - US Dollars 1,219 million; total commitment 

including lease on current fleet - US Dollars 2,158 million; 

contingent liabilities on aircraft on order - US Dollars 1,094 

million and present exposure - US Dollars 3,252 million 

නළතටවොත් රගක පහ රුපිඹල්ලින් රුපිඹල් බිලිඹන 461යි. රුපිඹල් 

ටක පෝටි 46100යි.  

ටේක ප තභයි ්ද තිටඵන ළඵෆ තත්ත්ඹ. ටේ නිහ තභයි   
්ධයහඳනඹ ට ලටන්  ්ඳට ටේ තයේ  ්ඩු මුදරක්  ටන් 
ක පයන්න  සිදු වුට්ඩ.  ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩු පිට පිට ්වුරුදු තුනක් 
්ධයහඳනඹට ලහ ළඩි මුදරක් ්රී රන්ක පන් එඹහර් රයින්ස 
ආඹතනඹ ට ලටන්  දීරහ තිටඵනහ. 2012 US Dollars මිලිඹන 
125ක්. 2013 US Dollars මිලිඹන 100ක්. ඊට ඳසටය ්වුරුනටන 
US Dollars  මිලිඹන 150ක්. ඉතින් ටේ තයේ ප්රභහණඹක් 
්ධයහඳනඹ ට ලටන්ත් දීරහ නළවළ. ටභන්න ටේ හටේ ටනල් 
තභයි ්ඳට ටවළිදයවු ක පයන්න තිටඵන්ටන්. ටේක ප ටනලඳහරනඹ 
ටනොටයිද?  ඇත්ත ලටඹන්භ ටේහ ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩුටේ 
ඳත්ඳහරනටඹන් ටන් ක පශ මුදල්. ටේ ටන් කිරීභ තභයි ්ද ්ඳට 
ණඹ ලටඹන් ඇවිල්රහ තිටඵන්ටන්. ඉතින් ටේ යට ඉදිත්ඹට 
ටමන ඹන්ටන් ටක පොටවොභද?   

්ද ළේ ඵනදක් මළන ක පථහ ක පයනහ. භභ ටඵොටවොභ 
මකීටභන්  කිඹනහඅ  ටේ ළේ ඵනද ළඩි ක පය තිටඵන්ටන්   2015  
සිට ටේ යට ඉදිත්ඹට ටමන ඹහභට ටනොටයි.  ්ඳට රළබුණු 
දහඹහදඹ න ඒ ණඹ ක පන්දයහ ටමවීභට විතයයි කිඹරහ. ඉදිත්ඹට 
ක පයන ළල පිළිටශල්රට ්ඳට ඕනෆ තයේ ල්ලි තිටඵනහ. 
ඹේ ඹේ ්ඹ කිඹ කිඹහ ඹනහඅ ්ඳට ල්ලි නළවළයි කිඹරහ. ඒක ප 
්මලික ප ටඵොරුක්. ජ්ඳහනටව ජ්නහධිඳති ආහඅ ්ටේ  ්මභළති 
වමුන්න.  ්ටේ ්මභළතිතුභහ ්පිත් එක්ක ප 2015 ඔක්ටතෝඵර් 
භහටව ජ්ඳහනඹට ගිඹ ්සථහටේදී -[ඵහධහ කිරීභක් නළවළ. ්තය 
ටනල් ක පථහ ක පයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්   ඔඵතුභන්රහටේ 
ක පහරටව ක පශහ හටේඅ  ඩා.බී. ජ්ඹසුන්දය  ටනොටයි  යට දුන්ටන්. 
දළන් යට දුන්ටන්  ජ්නහධිඳතිඅ ්මභළතිඅ මුදල් ඇභති ව මුදල් 
්භහතයහගලටව සිඹලු ටදනහ එක පතු ටරහයි.  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඳහසක පයලිගමේ? 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳහසක පයලිගමේ එක ප ටක පොටක්. ඩා.බී. ජ්ඹසුන්දය  ක පශහ හටේ- 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වකීේ ඇභතිතුභහ හිනහ ටනහඅ ඳහසක පයලිගමේ කිඹන ටක පොට.  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේඅ ඉතින් ටභොක පද? හිනහ ටන්ටන් නළති විත්ත්ත විත්ත්ත 

ඉන්න ඹළ. ළලට දක් ්ඹ ්පි ඳහවිච්චි ක පයනහ. නමුත් 
ඒක පපුනමර යඟඳෆභක් නළවළ. ඒ  සිදුවුණු ටනල් ේඵන්ධටඹන් 
්ද මුදල් ්භහතයහගලටව file එක පක්ත් ටොඹහ මන්න නළවළ. 

්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස ආඹතනඹ bank guarantees දීරහ 

තිටඵනහඅ ටක පොටවන් දුන්නහද කිඹරහ දන්ටන් නළවළ. ්පි 
ඵළගකුලින් තභයි ටමන්හ මන්න වදන්ටන්. ්පි එදහ කිේහ files 

183 184 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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264ක් නළති වුණහඹ කිඹරහ. ටභන්න ටේහටව  ටක පොටස මළන 

තභයි ඒහටව තිටඵන්ටන්. ඵළගකු ඇවිල්රහ ටේහ එකින් එක ප 
දුන්නහට ඳසටය තභයි  ටේ හටේ ටනල් තිබුණහඹ කිඹරහ ්පි 
දන්ටන්. ඒ ේඵන්ධටඹන් ්ඳට කිඹන්න පුළුන් එක පභ ටන 
න්ටන්අ  ්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස ආඹතනටව ටේ ්රහබඹ ඇති 

ටරහ තිටඵන්ටන් තම ලතඹක්ත්; දලභ 05ක පත් ඵනදක් 
ටමන්ටන් නළතියි කිඹන එක පයි. ටභන්න ටේ තත්ත්ඹ තභයි 
තිටඵන්ටන්. සිඹලුභ ඵදු නළති ක පයරහ  තභයි ටේ හටේ ්රහබඹක් 

ඇති ක පය තිටඵන්ටන්. ළඵෆ ්රහබඹ නේ ටේක පට ත රුපිඹල් 
බිලිඹන 200ක් විතය එක පතු ක පයන්න තිටඵනහ.   

ඊශඟටඅ මිහින් එඹහර් ආඹතනඹ මළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ්පි එදහ 

ටභතළන ක පථහ ක පයන ටක පොට ජින් හස ගුණර්ධන කිේහඅ භහ 

තුනක් ටදන්න කිඹරහ. ඊට ඳසටය කිේහ ්පි දණ මහ ටමන ඹනහඅ 

නළඟිටිනක පේ ඉන්න කිඹරහ. ්න්තිභට රුපිඹල් මිලිඹන 20අ000ක් 

නළති ක පශහ. ඒ රුපිඹල් මිලිඹන  20අ000 ඳහවිච්චි ක පටශය ටක පොටවොභද 

කිඹන එක පටයි දළන් උත්තය ටදමින් ඹන්ටන්.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මිහින් එඹහර් ආඹතනටව 2015 රහබඹ ටක පොච් යද? 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

්පි මත්තහට ඳසටය ්රී රගක පහ රුපිඹල් මිලිඹන 220ක් රහබඹ 
තිටඵනහ. ් රහබඹ ටනොටයි.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

2014 රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 700යි.   

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළඅ රුපිඹල් මිලිඹන 700ක් නළවළ. රුපිඹල් මිලිඹන 215ක ප 

රහබඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්   

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉතින් රහබ  රඵරහ ටන්. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රහබ රඵනහ කිේහටඅ   ්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස ආඹතනඹට  

ඔක්ටක පොභ ඵය දභරහ  revenue එක ප විතයක් මත්තහභ ක පවුද 

්රහබඹට දුන්න ක පළභළති න්ටන්? ඒ හටේ ටදක පක් ඒක පහඵනධ 

ක පශහභ ්රහබඹක් තිටඵනහ. ඉතින් මිහින් එඹහර් ආඹතනඹ මළන 

ටනභ ක පථහ ක පයන්න  ඕනෆ නළවළ. මිහින් එඹහර් ආඹතනඹ ්ලය 

න්ටන් ටභොක පටද? ඒක ප පුනමර යඟඳෆභක පට මිහින් එඹහර් 

ආඹතනඹ ටභොක පටද? ඒ ඇති ක පයරහ තිටඵන ටනල් දකින් 

නළති ක පයන්න ඵළවළ ටන්. වේඵන්ටතොට යහඹට රුපිඹල් ටක පෝටි 

22අ800ක් විඹදේ ක පය තිටඵනහ. ආදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන 3000යි. 

ගිහිල්රහ ටඵෝේඵ මවන්න ඹළ.  

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහින්ද යහජ්ඳක් භළතිතුභහ එළනි ටනල් කිරීභ ටවොයි ටන්. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින්අ එතුභහ වේඵන්ටතොට දිසත්රික්ක ප ටව නහඹක පඹහ ලටඹන් 

ඒහ ්නිහර්ටඹන්භ ක පයන්න ඕනෆ. ඒ ළටිරහ තිටඵන සුදු ්ලිඹහ 

නළගිටුන්න දළන් ්පි උදවු ක පයනහ. [ඵහධහ කිරීේ  භත්තර ගුන් 

ටතොටුටඳොශ ළල ක පයන ්ලිටඹක් ඵට ්පි ඳත්ර්තනඹ ක පයනහ. 

භත්තර ගුන් ටතොටුටඳොටශය ්වස ඹහනහ ටනොටයිඅ ටමොල 

ඵහන්ටන්. ්ද න විට එහි ඉන්ටන් ටභොනරු විතයයි. දළන් තභයි 

්පි ටේ ළල ක පටයුතු රිඹහත්භක ප ක පයටමන ඹන්ටන්. [ඵහධහ කිරීේ  

ඉතින් ටේක ප යහජ්ඳක්රහටේ ක පහරටව ක පයපු ළලක් ටන්.  [ඵහධහ 

කිරීේ  ඒ ටමොල්රන් ඳහරභක් වදනහ මඟක් නළති තළනක ප. 

ක පහණුක් දළක පරහ කිඹනහඅ ්වුරුදු සිඹඹකින් ටේක ප මඟක් 

ටනහඹ කිඹරහ. ්න්නඅ ඒ හටේ ප්රහේධන විඹදේ තභයි ඇති ක පය 

තිටඵන්ටන්. ඒහට ්ඳටයි ඳේ ටමන්න ටරහ තිටඵන්ටන්. භට 

ටඵොටවොභ පුදුභ හිටතනහඅ ්ද ටමෝධහබඹ යහජ්ඳක් භවතහ මළන  

“The Island” ඳත්තටර්ට  භන් ඉන්ද්රජිත් භවත්භඹහ කිඹරහ 

තිටඵන ටදඹට. එතුභහ ටභටය කිඹහ තිටඵනහ:  

“GR didn't take money for attending Lanka Hospital board 

meetings”  

ටභතුභහටේ බහඳති ධුයඹ දයපු ක පහරඹ තුශ Board Meeting 

එක පක ප ට Board Director  ටක පටනකුට රුපිඹල් 85අ000ක් ටමේහ. 

රුපිඹල් මිලිඹන 600ක ප මුදරක් විඹදේ ක පයපු ආක පහයඹ මළන 

ටමෝධහබඹ තභ උත්තය දීරහ නළවළ. උත්තය ටදන්ටන් නළති 

ඇටභත්ක පහටේ ඹනහ. Board Meetings  ඕනෆද ඕහ ්වන්න.  

[ඵහධහ කිරීභක්  පිසටතෝරඹ ්යටමන එතුභහටේ ආයක්ක ප 

බටටඹෝ එටවන් ටභටවන් දු දු කිේහට -  

 
ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயயே ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

It is the same.  The present payment for  the Directors 
is the same. -[Interruption.] 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Nonsense! Not a single cent -[Interruption.]  I was the 

Minister up to September.  It was  the same cost.  - 

[Interruption.] How can you  all know? You  are not in 

administration. Hon. Kabir Hashim was the Minister 

thereafter. He has done the same thing.  As a  matter of 

fact, instructions have been given to reduce it to 

Rs.20,000. - [Interruption.] - Hon. Kabir Hashim has 

given instructions because it is a considered decision of 

the Cabinet. There is no entity that is running like those 

days where Gotabhaya had the dictate of doing things. 

That is the difference. This type of statements are only 

ridiculing the common sense of the people. -

[Interruption.] 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ඇභතිතුභනිඅ ටක පෝේටේ රසන ක පටශයත් භහින්ද යහජ්ඳක් 
භළතිතුභහ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
''ආමි'' එටක් ්ඹ දහරහයි ටක පෝේටේ ප්රටනලඹ රසන ක පටශය.  

[ඵහධහ කිරීේ  රුපිඹල් 100ට ක පයන්න පුළුන් ටදඹට රුපිඹල් 
රක්ඹක් විඹදේ ක පශහභ - රසන ටනොටයිඅ  ඒ ල්ලි ටික ප ගිටව 
ටක පොවහටද?  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහටේ ආනඹ රසනයි ටන්.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි දළන් රසන නළනද?  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ටක පොයි තයේ සුන්දය ආනඹක්ද? 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි දළන් රසන නළනද? 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉතින්අ ඹට වුණහටන්. 
 

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඹට ටනහ කිඹරහ කිඹන්ටන්අ ඔඵතුභන්රහ පුයරහ ක පයපු 

්ඳයහධඹ නිහටන් ඹට ටරහ තිටඵන්ටන්. දළන් ඵරන්නඅ ්ද මරු 

ජිත් ටප්රයභදහ ඇභතිතුභහ කිඹනහඅ ටමල් වදහමන්න කිඹරහ 
වළභ ටක පටනකුටභ  ල්ලි දීරහ තිටඵනහ කිඹරහ.  ඒ ල්ලි 
රළටඵන්ටන් ටක පොටවන්ද? ඒ ල්ලි එන්ටන් ටක පොටවොභද?  

්රීරන්ක පන් ගුන් ටයහ ආඹතනඹ ්රහබ නළති නිහ ්පි එතුභහට 
මුදල් රඵහ දීරහ තිටඵනහ.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ ්තය කිඹන්න එඳහ. ඔඵතුභහ 

ජිත් ටප්රයභදහ ඇභතිතුභහට ල්ලි ටදන්ටන් නළවළ.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටදනහ. ඇයි නළත්ටත්? ටදනහ.  

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ටන ක පහට වත් ල්ලි දුන්නත් එතුභහට ටදන්ටන් 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ  
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
දීරහ තිටඵනහ. ටවොට දීරහ තිටඵනහ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භතක ප තඵහ මන්නඅ භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභහඅ 

ජිත් ටප්රයභදහ ඇභතිතුභහට ල්ලි භදි නේ ඒ ්ලය මුදල් 
ප්රභහණඹ ්පි ටවට නළතත් ටන් ක පයනහ.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Record ක පයරහ තඵහ මන්න ඕනෆ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Record ක පයන්න ඕනෆ නළවළ. ්ඳට නවිත් සරඳ නළවළ. බඹ 

ටන්න එඳහ. ්පි කිඹන්න ඕනෆ ටන ටක පළින් කිඹන භ ලයටඹෝ.  

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහටත් ඕනෆ නේ ටදන්නේ.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇත්ත ලටඹන්භ භට කිඹන්න ්ලය වුට්ඩඅ ්රීරන්ක පන් 

ආඹතනටව ටක පොතයේ මුදල් ප්රභහණඹක් ටේ යටට නළති ටරහ 
තිටඵනහද කිඹරහ ්ඳ ටඳන්හ දීරහ තිටඵන ඵයි. මරු 
භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභනිඅ ්පි ගිඹහඅ සුමතදහ 

මිවසථ ක්රීලහගමණඹට එක පට. භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ 
භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ඒ track එටක් ගිහින් තිටඵනහද? එතළන 

යඵර් දභන්න ඕනෆ එක ප ට  දභහ තිටඵන්ටන් ටමොභ. ඒ වහ දළන් 

්පි රුපිඹල් මිලිඹන 600ක් විඹදේ ක පයන්න ඕනෆ. භහ හිතන 
වළටිඹට එදහ  මරු භන්ත්රීතුභහයිඅ භහින්ද යහජ්ඳක් භවත්භඹහයි 
එක්ක ප ටමන ගිඹහ නේ ටේ මභන ත ඳවසු නහ. යණසිගව 

ටප්රයභදහ භළතිතුභහ 1988දී ක පයපු එක ප තභ තිටඵනහ. නමුත් මරු 
භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ්වුරුදු 3ක පට ක පලින් ක පයපු එක ප දළන් නළවළ. 
[ඵහධහ කිරීභක්  ඔඵතුභහත් ටටව භවන්සිටඹන් ළටඩ් ක පශහ. 

නමුත් ටක පොටවය  ටවෝ ළටඩ් misfire වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්  නළවළඅ 

නළවළ. එතුභහ රුපිඹල් මිලිඹන 650ක් ඉල්ලුහ. දුන්ටන් රුපිඹල් 
මිලිඹන 475යි. රුපිඹල් මිලිඹන 400කින් ඒ ක පහර්ඹඹ ඉය 
ක පයන්න තභයි තිටඵන්ටන්. ටභන්න ටේහ තභයි ්පි බඹ නළතු 

කිඹන්ටන්. 2015 සිට ටමන ඹන ඕනෆභ යහඳිතිඹක පට ්ටේ 
ජ්නහධිඳති වභත්රීඳහර සිත්ටයන භළතිතුභහ  වහ ්මභළති යනිල් 
වික්රභසිගව භළතිතුභහටේ ඳහරනඹ ඹටටත් ්පි ටක පටය ටවෝ ල්ලි 

ටොඹහ දීරහ ඒ ළල ක පටයුතු ක පයනහඹ කිඹන එක ප ටේ 
්සථහටේදී භතක් ක පයන්න ක පළභළතියි. [ඵහධහ කිරීභක්  නමුත් 
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්රීරන්ක පන් ආඹතනටව ටේ හටේ ්රහබ - [ඵහධහ කිරීභක්  භඟ 

නළඟුභ ළනි නහලමේ ටනොටයි තිටඵන්ටන්. ජ්නතහටේ 
්ලයතහ නිළරැදි ඉටු ක පයන්න පුළුන් විධිඹටඅ ප්රමුවත්ඹ ් ල 
ප්රහේධනඹ රඵහ දීභයි ් පි ක පයන්ටන්. [ඵහධහ කිරීභක්   

දළන් ඵරන්න. භහින්ද යහජ්ඳක් භන්ත්රීතුභහ ''දියින'' ඳඹට 

කිඹනහඅ - [ඵහධහ කිරීේ  ්වමන්න ටක පෝඅ භන්ත්රීතුභන්රහ. 
ඔඵතුභන්රහ ්වමන්ටන් නළවළ ටන්. ඔඵතුභන්රහ මහල්ටල් 
ඹන්ටන් නළතු කිරුශඳනට ඹනහ. කිරුශඳන ඹන්ටන් නළතු 

්ටයටවය ඹනහ. ්ද ටක පොටවය ඹනහද දන්ටන් නළවළ. භහින්ද 
යහජ්ඳක් භන්ත්රීතුභහ 2016 භළයි 10න දින "දියින" ඳඹට 
ටභටවභ කිඹහ තිටඵනහ.  

"ආ්ඩඩු ටනස ක පටශය විලහර ඵරහටඳොටයොත්තුටන්. ඵඩු මිර ළඩි ඵ 
දළන් ටත්ත්රහ"  

2014 වහ 2016 ර්ර ඵඩු මිර මණන් ගන්දනඹ ක පයරහ 

්ද "දියින" ඳටව තිටඵනහ. ඒක ප භතක් ක පය මන්න. 2014දී 
ආනඹනික ප කිත්පිටි කිටරෝග්රෆේ එක පක ප මිර රුපිඹල් 962යි. ්ද මිර 
රුපිඹල් 810යි. ටලොරයටව ටිනහක පභ රුපිඹල් 145ට තිබිඹදීඅ 

VAT එක පත් එක පතු ක පයරහඅ -  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ කිඹන එක ප ළරැදියි. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ගිහින් මන්න ටක පෝ. ඔඵතුභහ මන්ටන් කීල්ස - [ඵහධහ 

කිරීභක්  ්ද ඹන්න ටක පෝ. භභත් එක්ක ප ඹන්න එන්න. 2014දී ග්රෆේ 
400 ආනඹනික ප කිත්පිටි ඳළක පේ එක පක ප මිර රුපිඹල් 386යි. ්ද මිර 

රුපිඹල් 325යි.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I understand your concern, Sir.   

2014දී ටනය ඹ කිත්පිටි කිටරෝග්රෆේ එක පක ප මිර රුපිඹල් 962යි. 

්ද මිර රුපිඹල් 735යි. 2014දී ග්රෆේ 400 ටනය ඹ කිත්පිටි ඳළක පේ 
එක පක ප මිර රුපිඹල් 386යි. ්ද මිර රුපිඹල් 295යි. මෆස මිර 
ඵරන්න. ඔඵතුභන්රහත් මෆස ටඳන්නහ ටන්. 2014දී මෆස 

සිලින්ලයඹක ප මිර රුපිඹල් 2අ650යි. ් ද මිර රුපිඹල් 1අ350යි.  

රුපිඹල් 165ට තිබුණු ටඳට්රල් ීයටයඹඅ ්ද රුපිඹල් 117යි. 
රුපිඹල් 130ක පට තිබුණු ඩීල් ීයටයඹඅ ්ද රුපිඹල් 95යි. රුපිඹල් 

95ට තිබුණු භූමිටතල් ීයටයඹඅ ්ද රුපිඹල් 55යි. රුපිඹල් 220-
240ට තිබුණු ඳත්ේපු කිටරෝග්රෆේ එක පඅ ්ද රුපිඹල් 155-160යි. 
රුපිඹල් 60-150ට තිබුණු වහල් කිටරෝග්රෆේ එක පඅ ්ද රුපිඹල් 60-

90යි. රුපිඹල් 270ට තිබුණු ටඳොල් ටතල් මිලි ීයටර් 750අ ්ද 
රුපිඹල් 200යි. ටඳොල්අ ඔඵතුභන්රහ ගිහින් ටඳොල් මළහුහ ටන්. 
ටඳොල් මවන ටක පොට රුපිඹල් 60ට තිබුණු ටඳොල් ටමඩිඹඅ ්ද 
රුපිඹල් 45-50යි.  

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்யு. றனவீ றசரரக்க)  

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

රගක පහටේද? 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රගක පහටේද? ඇයිඅ භහරදියිටන් කිඹරහද හිතුටේ? ඔඵතුභන්රහ 

ඒ නිහ තභයි එදහ කිරුශඳනට ගිටව. ඔඵතුභන්රහ ඒ නිහ තභයිඅ 

කිරුශඳනට ගිහින් ් නහ මත්ටත්. [ඵහධහ කිරීේ  

රුපිඹල් 110ට තිබුණු තිත්ඟු පිටි කිටරෝග්රෆේ එක පඅ ්ද රුපිඹල් 
87යි. රුපිඹල් 116ට තිබුණු  ජනි කිටරෝග්රෆේ එක පඅ ්ද රුපිඹල් 90යි.  

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்யு. றனவீ றசரரக்க)  

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

තත්ඳයඹටද? 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තත්ඳය ඕනෆ නළවළ. තත්ඳය ටික ප කිරුශඳනට ගිහින් කිඹන්න.  

ඊශඟටඅ රුපිඹල් 119ට තිබුණු යතු  ජනි කිටරෝග්රෆේ එක පඅ ්ද 
රුපිඹල් 97යි. [ඵහධහ කිරීේ  ඔඵතුභහ ඳහර්ලිටේන්තු ේප්රදහඹ 

දන්ටන් නළත්නේ ඉටමන මන්න. ඉටමන ්වටමන ඉන්න.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I will wind up, Sir. 

රුපිඹල් 202 තිබුණ ග්රෆේ 425 ටින් භහළුඅ ්ද රුපිඹල් 135යි. 
රුපිඹල් 128ට තිබුණු ්ර්තහඳල් කිටරෝග්රෆේ එක පඅ ් ද රුපිඹල් 99යි. 

්ව මන්න. ටේහ තභයි ්ද තිටඵන මිර මණන්. භහින්ද 
යහජ්ඳක්ට ගිහින් කිඹන්න. එතුභහ ඳහර්ලිටේන්තුට ඳත් ටරහයි 
ඉන්ටන්. ්ඩු මහටන් ටේහ මළනත් ්ද ඇවිල්රහ ක පථහ ක පයන්න 

ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීේ  රුපිඹල් 125ට තිබුණු ටරොකු ලූ ල කිටරෝග්රෆේ 
එක පඅ ්ද රුපිඹල් 92යි. රුපිඹල් 314ට තිබුණු මුග ඇට කිටරෝග්රෆේ 
එක පඅ ්ද රුපිඹල් 245යි. ්ව මන්න. විඹළි වහල්භළසන් 

කිටරෝග්රෆේ එක පක් තිබුට්ඩ රුපිඹල් 640ටයි. ්ද මිර රුපිඹල් 
612යි. විඹළි තරඳත් ක පයර කිටරෝග්රෆේ එක පක් තිබුට්ඩ රුපිඹල් 
1අ485ට. ්ද මිර රුපිඹල් 1අ363යි. ඊට ඳසටය සිටභන්ති 
මත්ටතොත්අ එදහ රුපිඹල් 935- 945ට තිබුණු සිටභන්ති ටක පොේටඹක ප 

්ද මිරඅ රුපිඹල් 895-930යි. ටේහ තුළින් ටඳටනනහ ටක පොටවයද 
ටන ඇති ටරහ තිටඵන්ටන් කිඹරහ. VAT එක පත් එක පතු ක පයරහඅ 

රුපිඹල් 135ට තිබුණු ටලොරයඹ ්ද රුපිඹල් 147 ටරහඅ - ළඩි 

ක පහරඹක් ඹන්න ඉසටල්රහ ටලොරයටව ්මඹ රුපිඹල් 135අ 136 
දක්හ ්ඩු නහ. - ටේහත් එක්ක ප තභයි ටේ ටන තිටඵන්ටන්. 
ඒ නිහ තභයි ්පි කිඹන්ටන්අ ්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස හටේ 

ආඹතනර ඳත්ඳහරනඹ ්පි නළත වත්මසරහ- [ඵහධහ කිරීේ  
භතක ප යි ටන්ද? 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 
 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Give me a second, Sir. 
නිලහන්ත වික්රභසිගවරහටේ Rolex watches - [ඵහධහ කිරීේ  

දළන් තභයි ටඳටනන්ටන් ්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස ආඹතනටව 
්රහබඹ. [ඵහධහ කිරීේ  ඔහුටමන් ්වන්න ටක පෝ Rolex watch එක ප 

ටක පොටවයද කිඹරහ. ඒ ්ඳයහධඹ නිහ තභයි VAT එක ප මවරහ 

තිටඵන්ටන්. ්මභළතිතුභහටමන් භහ නළත ඉල්රනහඅ සිඹඹට 4 
VAT එක ප යහජ්ඳක් ඵනදක් ඵට ඳත් ක පයන්න කිඹරහ. නළත්නේ 

්ටේ ආ්ඩඩු ඔඵතුභන්රහටේ ඳවු ටමන ්තටර්අ ්ඳට 
ඵතමන්නත් වදනහ. දළන් භහින්ද යහජ්ඳක් ඳහර්ලිටේන්තුට 

ඇවිල්රහ ටේහ ඇහුහ නේඅ කිරුශඳනට ගිහින් ළයදි ඒහ 
කිඹන්ටන් නළවළ. ක පරුණහක පයරහ ඔඵතුභන්රහටේ ටනලඳහරන 
භතහද ඳළත්තක පට දහරහ යටේ ආර්ිකක පඹ වදන්න එක පතු න්න. යට 

වදන්න පුළුන් ටවොභ ්සථහ ටේ රළබිරහ තිටඵන්ටන්. ්ටේ 
නහඹක පතුභහ න ්මභළති යනිල් වික්රභසිගව භළතිතුභහත්අ යටේ 
ජ්නහධිඳති වභත්රීඳහර සිත්ටයන භළතිතුභහත් භඟ එක පතු ටරහ ්පි 

ටේ යට වදමු. [ඵහධහ කිරීේ  ඔඹතයේ ්යණබහඹක් ඇති ටන්න 
්ලය  නළවළ. ටේ ළටිරහ තිටඵන ආර්ිකක පඹ ්පි එක පට එක පතු 
ටරහ වදමු. ටඵොටවොභ සතුතියි. 

 
[්.බහ. 2.36  

 
ගු දයළසිරි ජයමවකකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ ්ද දටය ඳළළත්ටන 

බහ ක පල්තළබීටේ විහදඹට ේඵන්ධ ටන්න රළබීභ මළන භහ 
ඉතහභ න්ටතෝ නහ. විටලයටඹන්භ ්පි ඳසු ගිඹ ක පහර 
ක පහ ලටේභ ටේ ේඵන්ධඅ - [ඵහධහ කිරීභක්   මරු විභරවීය 

දිහනහඹක ප භන්ත්රීතුභහඅ භට ටඳොඩ්ලක් ක පථහ ක පයන්න ටදන්න  ටක පෝ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ AirLanka ආඹතනඹ 

පිළිඵ ටේ ඳහර්ලිටේන්තු ටේ ්සථහ මණනහක ප ්පි ක පථහ 
ක පයරහ තිටඵනහ. විටලයටඹන්භ AirLanka ආඹතනඹඅ 2010 

්වුරුනටන SriLankan Airlines ඵට ඳත් නටක පොටත් ්පි ටේ 

විධිඹටභ හක පච්ඡහ ක පශහ. එමිටර්ේස ආඹතනඹ එක්ක ප ේඵන්ධ 
න ක පහරටවත් ්පි ටේ පිළිඵ හක පච්ඡහ ක පශහ. ඒ හටේභ 1998 

්වුරුනටන ධර්භසිත් ටයනහනහඹක ප භළතිතුභහ ග හයක ප වහ සිවිල් 
ගුන් ටයහ ්භහතයතුභහ විධිඹට හිටපු ක පහරටව ටේ ආඹතනඹඅ 
එමිටර්ේස ආඹතනඹට ඵහය ටදන රිඹහදහභඹ පිළිඵත් 

ඳහර්ලිටේන්තුටේ විහදඹක් ඳළළත්ව ඵ භට භතක පයි. ටේ 
ආඹතනඹ මුහුණ දීරහ තිටඵන තත්ත්ඹ පිළිඵ ්ටේ මුදල් 
ඇභතිතුභහ ටඵොටවොභ ඳළවළදිලි ප්රක පහල ක පශහ.  

භභ ටේ ්සථහටේදී ක පහයණහ තුන වතයක් කිඹන්න ක පළභළතියි. 
එක් ක පහයණඹක් තභයිඅ SriLankan Airlines ආඹතනටව ඳසු ගිඹ 

ක පහරටව රිඹහත්භක ප වුණු ක්රභටේදඹඅ සිදු වුණු ඳහඩු ව එයින් 

ඇතිටරහ තිටඵන තත්ත්ඹ. ්නික් ක පහයණඹ තභයිඅ රුපිඹල් 
ටක පෝටි 22අ000ක පට ්ධික ප මුදරක් විඹදේ ක පයරහ වදරහ තිටඵන 
වේඵන්ටතොට යහටඹන් ්වුරුනදක පට රළටඵන රුපිඹල් ටක පෝටි 

20ක ප විතය ආදහඹභ ව එයින් රඵහ තිටඵන ්රහබඹ. ටේ හටේ 
්රහබවමත ප්රලසන තුශ යටක් විධිඹට ්පි විලහර ්ර්බුදඹක පට 

රක්ටරහ සිටිනහ. මුදල් ්භහතයහගලඹ විධිඹට මත්තහභ විලහර 

ණඹ ප්රභහණඹක පට ්පි ටමො ලටරහ සිටිනහ. ඳසු ගිඹ ක පහර 
ක පහ ල මත්තහභ ටනොපිඹව යහජ්ය ණඹ ප්රභහණඹ විලහර 
ලටඹන් ළඩිවීටේ ප්රතිපරඹක් ටර ඳහර්ලිටේන්තුටේත් 
් ලභළතිඹ ්යටමන භසත ණඹ මළීමේ ප්රභහණඹ ද මණටන් 

ළඩි ක පයන්න ්ඳට සිදුටරහ තිටඵනහ.  

2010 ්වුරුනටන රුපිඹල් බිලිඹන 817ක් තිබුණු මුළු ආදහඹභඅ 
2013 ්වුරුනද නටක පොට රුපිඹල් බිලිඹන 1අ137ක් දක්හදඅ 2014 
්වුරුනද නටක පොට රුපිඹල් බිලිඹන 1අ195ක් දක්හදඅ 2015 
්වුරුනද න ටක පොට රුපිඹල් බිලිඹන 1අ455ක් දක්හද ළඩිටරහ 

තිටඵනහ. 2010 ්වුරුනටන රුපිඹල් බිලිඹන 1අ280ක් ඳළති මුළු 
විඹදභ 2013 ්වුරුනටන රුපිඹල් බිලිඹන 1අ669ක් දක්හදඅ 2014 
්වුරුනටන රුපිඹල් බිලිඹන 1අ796ක් දක්හදඅ 2015 ්වුරුනටන 

රුපිඹල් බිලිඹන 2අ290ක් දක්හද විලහර ලටඹන් ළඩිටරහ 
තිටඵනහ. ඒක පත් එක්ක ප 2013 ය න විට ්ඹ ළඹ හිඟඹ 
සිඹඹට 5.7යි. 2014 ර්ටව සිඹඹට 5.7යි. 2015 ර් ටව සිඹඹට 

7.4යි. ටේ විධිඹට ටේ රිඹහදහභටව ්පි දිමටභ ගිඹහ නේඅ 2016 - 
2017 න විට ඇත්තටභ සිඹඹට 7ක්අ 8ක් ඳළනරහ ්ඹ ළඹ හිඟඹ 
ළඩි ටන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් තභයි තිබුට්ඩ. ඒ නිහ ටේ 

ආර්ිකක පඹ රුර ක පලහටමන ගිඹ නළක් හටේ ආමහධඹක පට ඹන්න 
තිබිච්  ්සථහටන් ටේයහ ටමන ඉතහභ ක්රභහ ලකර ළල 
පිළිටශක් ් ලයි ටේ රිඹහදහභඹ ඉසයවට ්යටමන ඹන්ටන්. 

ටභයින් ඹේකිසි ඳහරනඹක් ඇති ක පයටමන ්පි ක පල්ඳනහ ක පයන්ටන් 
ආදහඹභ විඹදභ න්න්දනඹ ක පයරහඅ ආදහඹභට ත්රන විඹදභක් 
වදහ මන්නත්අ ඒ හටේභ ණඹ මළීමේ ප්රභහණඹ පිළිඵ ්පි 
ඹේකිසි විධිටව ළල පිළිටශක් ක පස ක පයන්නයි.  

ඳසු ගිඹ ක පහර ක පහ ලටේ ්ටේ භසත ආදහඹටභන් සිඹඹට 
97ක් ණඹ ටමන්න ඳහවිච්චි ක පයන තළනට ටේ යට ඳත් ටරහයි 
තිබුට්ඩ. ඒ හටේභ විටලයටඹන්භ භභ කිඹන්න ක පළභළතියිඅ ්පි 
රුපිඹල් සිඹඹක ප ණඹ මත්ටතොත්අ ඒ සිඹටඹන් රුපිඹල් 80ක්භ 

ණඹ ටමවීභ වහ ටන් ක පයන්න සිනධ ටරහ තිබුණු ඵ. ්ටේ 
යට ඳත්ටරහ තිබු ට්ඩ එළනි තළනක පයි. ඒ කිඹන්ටන් ්පි ණඹ 
මන්ටන් ණඹ ටමන්නයි. ටේක ප තභයි ්ද යට ඇතුටශය ඳතින 
ආර්ිකක ප තත්ත්ඹ පිළිඵ  ළඵෆ සරඳඹ ඵට ඳත් ටරහ 

තිටඵන්ටන්. ඒ හටේභ 2009දී විතය ්පිට ලිපි ටමො ල 704අ769ක් 
තිබුණහ. 2015 ර්ඹ න විට ඒක ප 509අ553 දක්හ ්ඩු ටරහ 
තිටඵනහ. 

2003 ර්ටවදී සිඹඹට 3.2ක් තිබුණු ්ටේ ්ඳනඹන ආදහඹභ 
්ද න විට දලභ 6 දක්හ ්ඩු ටරහ තිටඵනහ. ඒ හටේභ 2002 
ර්ටව GST ට ලට ටමනහපු VAT එක ප නිහඅ 2003 ර්ටවදී 

ටනය ඹ ලටඹන් දශ ජ්හතික ප නිසඳහදිතටඹන් සිඹඹට 2.9ක්  තිබ 
ආදහඹභ ්ද සිඹඹට 6.2 දක්හ ළඩි ටරහ තිටඵනහ. ටේ හටේ 

හතහයණඹක් තභයි භසත විධිඹට ්ඳට තිටඵන්ටන්. ඒ නිහ 
්ද SriLankan Airlines එක ප මත්තහභ භභ කිඹන්න ක පළභළතියිඅ 

විලහර ්ර්බුද මණනහක පට ්පි මුහුණ ටදන තත්ත්ඹක ප සිටින 

ඵ. ඒ නිහ ටේ ආඹතනඹ ටක පොයි විධිඹටද මරහ මන්ටන් කිඹන 
රිඹහදහභඹ මළන ් පිට ක පල්ඳනහ ක පයන්න ටනහ.  

්ද න විට ්පි තමුන්නහන්ටයරහ සිඹලුටදනහභ දන්නහඅ 
SriLankan Airlines එටක පන්  රුපිඹල් මිලිඹන වහයදවස මණනක් 

රහබ තිටඵන ටක පොට තභයි 2008 ර්ටව ටලොරර් මිලිඹන 53ක්  

එමිටර්ේස ආඹතනඹට ටමරහඅ එමිටර්ේස ආඹතනටව තිබිච්  
්රීරන්ක පන් ආඹතනඹ ්පි රගක පහට නළත ඳයහ මත්ටත් කිඹරහ. 
ඒ ටලොරර් මිලිඹන 53 ්රී රගක පහට ්යිති මුදල්. ඒ ක පහරටව ්පිට 

කිඹපු වළටිඹට ටේක ප ්රී රහගකික ප ගුන් භහමභක් වළටිඹට 
ගර්ධනඹ ක පයන්න වුභනහ ටරහ තිබුණහ. වළඵළයිඅ භතක ප තිඹහ 
මන්න ඕනෆඅ ඒ රිඹහදහභටවදී රගක පහ ඵළගකු ඇටභත්ක පන් ටලොරර් 
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මිලිඹන 28ක්අ භවජ්න ඵළගකු ඇටභත්ක පන් ටලොරර් මිලිඹන 10ක්අ 

ජ්හතික ප ඉතිත්කිරීටේ ඵළගකු ඇටභත්ක පන් ටලොරර් මිලිඹන 10ක්අ 
ටයක ප ්ර්ථහධක ප ්යමුදර ඇටභත්ක පන් ටලොරර් මිලිඹන 4.3ක් 
දහරහ ඇටභත්ක පන් ටලොරර් මිලිඹන 53 එක පතු ක පයරහඅ ටක පොටස 
20අ451ක ප ප්රභහණඹක් ් පි මත්ත ඵ. මිලිඹන 22ක්. ටේ විධිඹට ්පි 

්යටමනඅ ්යටමන ගිහිල්රහ 2014 ර්ටව ්ඹ ළඹ ටඹෝජ්නහ 
ප්රක පහය ටේ මත්ත බහ්ඩලහමහය බිල්ඳත්අ SriLankan Airlines 

එටක පන් ්ත්ඳත් ක පයටමන තිබුණු ටක පොටස ටික ප ඔක්ටක පෝභ 

බහ්ඩලහමහයඹට මත්තහ.  

්රී රහගකික පඹන්ටේ මුදල් ටඹොදරහ තභයි ්පි ටේ ආඹතනඹ 
නළත ්යමත්ටත්. ්පිට මකීභක් තිටඵනහඅ ටේ ආඹතනඹ 
නිළයදි ටර ඳහඩු ටනොරඵන ආඹතනඹක් විධිඹට ටමනිඹන්න. 
COPE එටක් හභහජික පටඹක් විධිඹට භභ දන්නහඅ හිටපු 
බහඳතිතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ නිරධහත්න් ්පි ද මණටන් 
ටමනළල්රහ ප්රලසන ක පයරහ ඇහුහඅ “්ඳට කිඹන්න ටභොක පක්ද 
ඔඵතුභන්රහටේ ළල පිළිටශ” කිඹරහ. ඒ ් ඹ කිඹපු ළල පිළිටශ 
තුශ ටේ ආඹතනඹ ක පහරඹක් ඹනටක පොට ත තත් ඳහඩු රඵන 
තත්ත්ඹට ඳත් ටනහ. ඒ ඳහඩු රුපිඹල් මිලිඹන 32අ408යි. 
2014 ර්ටව රුපිඹල් මිලිඹන 16අ495යි. ටේ විධිඹට ගිහිල්රහ 
මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ  ්රී රගක පහ ආර්ිකක පඹට ඵයක් 
වුණු ප්රධහන ආඹතන කිහිඳඹකින් එක පක් ඵට ්ද න විට ටේ 
ආඹතනඹ ඳත් ටරහ තිටඵනහ.  

ඒ විතයක් ටනොටයිඅ  භභ දළක්ක පහඅ  ්ටේ  මරු භහින්දහනන්ද 
්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභහත් කිඹනහඅ ටේ මිහින් රගක පහ  ආඹතනඹ  
රහබ රළබුහඹ  කිඹහ.  භභ කිඹන්නට ක පළභතියිඅ එදහ ටේ ආඹතනඹ 
ඳටන් මන්නටක පොටභ  විරුනධ ඳක්ටව ඉටමන ්පි  ටේ මළන 
ක පථහ ක පශහඹ කිඹන එක ප. රගක පහටේ  එඹහර් රයින් එක පක් 
තිටඹනටක පොට  'මිහින් රගක පහ' කිඹහ ත එක පක් ඳටන් මළීමභ තුශ  
විලහර ්ර්බුදඹකුයි ්පි ඇති ක පයන්ටන් කිඹහ එදහ  ්පි කිේහ. 
වළඵළයි  ඒ මළන එදහ ඒ ්ඹ ක පථහ ක පටශය නළවළ. ජින් ද හස 
ගුණර්ධන  භවත්භඹහරහ එදහ ටේ ඳහර්ලිටේන්තුටේ වළසිරුට්ඩ 
 ්ඩඩි විධිඹටයිඅ ්පි ක පථහ ක පයනටක පොට ්පිට ක පථහ ක පයන්නට ඉල 
දුන්ටන් නළවළ. ඒක පයි ඇති වුණු තත්ත්ඹ. ඒහ  කිඹහ ටදනටක පොට  
ඒ මළන ක පල්ඳනහ ක පටශය ටන විධිඹක පට. නමුත් ්ද භභ කිඹන්නට 
ක පළභතියිඅ යටක් විධිඹටයි ්පි ටේ විනහලඹ  ක පය ටමන තිටඵන්ටන් 
කිඹන එක ප.  

ආ්ඩඩු ක පහටමද කිඹන එක ප ටනොටයි ළදමත් තිටඵන්ටන්. 
්පිට  යජ්ඹක් විධිඹටඅ  යටක්  විධිඹටයි හිතන්න වුභනහ 
ටන්ටන්. ්ද VAT  ්ඹ ක පයනහඹ කිඹහ භන්ත්රීරු ද මහටන් 

ක පථහ ක පයනහ. ටභච් ය  VAT  ්ඹ ක පයනහඅ   සුශඟටත් VAT  

්ඹ ක පයනහ කිඹහ ක පථහ ක පයනහ.  ටේ විධිඹට ගිඹහභ සුශඟටත්  
VAT  ්ඹ ක පයන්නට සිනධ ටනහ.  ක පවුද ටේහට ම 
කිඹන්ටන්? ටේ තිටඵන  විඹදේ ටික පටඅ ටේ විධිඹට  ණඹ මත්තහභඅ 
ටේ  යහජ්ය ආඹතන ක පලහක පේඳල් ටරහ ඳහඩු රඵන තළනට 
ඳත්වුණහභ ක පවුද ඒක පට ම කිඹන්ටන්?  ඳත්ටන ආ්ඩඩු 
ටක පොටවන් ටවෝ ටේහ  දයහ ටමන ඹන්න ඕනෆ.  ඒ එන ආ්ඩඩුට 
ටන වික පල්ඳඹක් නළත්නේ තිටඵන  එක පභ වික පල්ඳඹ තභයි  ඵදු 
ආදහඹටභන් ඒක ප එක පතු ක පය මන්න එක ප. ්ඳට කිඹන්න  ටන 
ටභොක පක්ද තිටඵන ක්රභටේදඹ කිඹහ.  ටේ කිඹන ආර්ිකක ප 
විටලයඥාටඹෝ ක පවුරු ටවෝ ූ දහනේ නේඅ "ටභන්න ටේ විධිඹට 
ක පයන්න පුළුන්" කිඹහ  එඹ ්ඳට ටඳන්හ ටදන්නඅ ්පි ූ දහනේ 
ඒක ප රිඹහත්භක ප ක පයන්න.  

්පි දන්නහඅ hedging ම ලටද ලටන්  ටක පොයිතයේ ටක පෝටි 

මණනක් ්ඳට ඳහඩු වුණහද කිඹන එක ප.  තිටඵන  ටල්වන ටික ප 
මත්තහභ ටඳීම ඹනහඅ  ඳසු ගිඹ ්වුරුදු දවඹ ඳවටශො ඇතුශත  
මත් විවිධ රිඹහදහභඹන්  තුශ ටේ යටේ ආර්ිකක පඹට සිනධ  වුණු  
ඳහඩු.  ක පවුද ඒක පට ම කිඹන්ටන්?  ක පවුද ඒක ප නළත 

වත්මසන්න උදවු ක පයන්ටන්?  විටේ න ක පයන එක ප ටරටවසියිඅ 
නමුත්  රිඹහත්භක ප ක පයන එක ප වත් ්භහරුයි. ක පලන එක ප ටරටවසියිඅ 
ආඳසු වදන එක ප ්භහරුයි.  

භභ කිඹන්නට ක පළභතියිඅ   SriLankan Airlines ආඹතනටව 

මකීේ විධිඹට 2015 ටදළේඵර් 31 ටනිදහ ටනටක පොට මුච්චිත 
්රහබඹක්  ්ඳට  තිටඵනහ කිඹන එක ප.  2015.12.31 ටනවිට  
භසත මකීභ ඇටභත්ක පන් ටලොරර් මිලිඹන  3අ252ක්; නළත්නේ 

රුපිඹල් බිලිඹන 461ක්;  නළත්නේ රුපිඹල් මිලිඹන විධිඹට 
මත්ටතොත් 4අ61අ000ක්;  නළත්නේ රුපිඹල් ටක පෝටි  4අ610ක්. එදහ 
භවළලිඹ වදන්න ්ඳට ගිටව රුපිඹල් ටක පෝටි තුන්දහවයිඅ වහය 

දහවයි.  භවළලිඹ හටේ ටදක පක් තුනක් ්ඳට  වදහ මන්න  පුළුන් 
මුදරක් ටේ එක ප ආඹතනඹක් ට ලටන්  ටේ යටේ දුේඳත් 
්හිගක ප මිනිසුන්ටමන් ්ඳට මන්නට සිනධ ටරහ තිටඵනහ.  

හභහනයටඹන් මටේ  මිනිවහ ක පථහ ක පයනටක පොට කිඹනහඅ -භභ 
ඊටවත් දළක්ක පහඅ කිඹනහ. - "කිත්පිටිරට ඵදු මළහුටේ නළති වුණහට 
කිත් වීදුරුට ඵදු මවනහඅ" " 'ටී' එක පට ඵදු මළහුටේ නළති වුණහට 

'ේටල්න් ටී' එක පට ඵදු  මවනහඅ"  "පිටිරට ඵදු මළහුටේ නළති 
වුණහ ට ඳහන් ටමඩිඹට ඵදු මවනහඅ" කිඹහ.   

ටේහ කිඹන්න ක පලින් ක පල්ඳනහ ක පයන්නට  ඕනෆඅ  ටක පෝටි 

මණනක්  තභන්ටේ යටට ඳහඩු ටන ටනරට ටක පොයිතයේ හය 
මණනක් තභන්ටේ ්ත උසරහ  තිටඵනහද කිඹහ.  ඒ මකීභ 
්තට ්යටමන තභයි ඊශඟට  ක පථහ ක පයන්නට ඕනෆ. එභ නිහ ටේ 
මළන ්ටඵෝධටඹන් ක පටයුතු ක පයන්නටඹ කිඹහ ්ටේ සිඹලුභ 

භන්ත්රීරුන්ටමන් භහ ඉල්රන්නට ක පළභතියි. තභන් ක පථහ ක පයන්නට 
ඉසටල්රහ ක පල්ඳනහ ක පයන්නට ටනහඅ ඒ රිඹහදහභඹ සිනධ 
වුට්ඩ ටක පොටවොභද කිඹහ. A350-900 airbuses ආනඹනඹ 

ක පයනටක පොට ්පි කිහිඳ යක් ඇහුහ. COPE  එක පට ටේ ක පහයණඹ 

ටමනහහභ  - මරු ඉයහන් වික්රභයත්න භළතිතුභහත් හිටිඹහ - ්පි ටේ 
මළන ඇහුහ. ්පි කිේහඅ"business plan එක ප ටභොක පක්ද කිඹහ ්ඳට 

කිඹන්නඹ" කිඹහ. ්ටේ  මරු සුීව ටයනසිගව භළතිතුභහත් එතළන  
හිටිඹහ. ්පි  ඇහුහඅ"business plan එක ප ටභොක පක්ද " කිඹහ. මරු යවි 

ක පරුණහනහඹක ප භළතිතුභහ කිේහඅ "ක පරුණහක පය  ඔඵතුභන්රහටේ 

business plan   එක ප ටභොක පක්ද  කිඹන්න" කිඹහ. ඒක ප ්වුරුදු 

ඳවක පට කිඹරහයි ්ඳට කිේටේ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ භභ ඔඵතුභහට 

කිඹන්නට ක පළභතියිඅ  ටේ A350- 900 airbus එක පක් ්යටමන 

තිටඵන්ටන්  ටලොරර් මිලිඹන 1.4ක පට ඵ. එදහ  මිරත් එක්ක ප 
මණන් වදහ ඵළලුහභ එදහ ්ඳට ටේ එඹහර් ඵස යථඹ ටලොරර් 

මිලිඹන එක පක පට මන්නට තිබුණහ. එක ප එඹහර් ඵස යථඹක් ඇතුටශය 
ඳභණක් ටලොරර් මිලිඹන 0.4ක්.  එක ප එඹහර් ඵසයථඹක් ඇතුටශය 
ටක පෝටි කීඹක්ද ටේ? ඒ හටේභ ්ඳට ටේහ ්තයලය ක පහයණහ 
ටරහද තිබුට්ඩ? [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ඇභතිතුභහඅ - 
 

ගු දයළසිරි ජයමවකකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කිඹන්නඅ මරු භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ඇභතිතුභහඅ ඔඵතුභහ කිේහඅ ඒ airbus  එක පක ප භහසික ප 

හත්ක පඹ US Dollars මිලිඹන 4යි කිඹරහ. ඔඵතුභහට පුළුන් නේ 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ඒ නිළරැදිභ document එක ප  table ක පයන්න. භභ කිඹනහඅ "ඒ 

හත්ක පඹ විධිඹට ටමන්ටන් US Dollars 1 million " කිඹහ. US 

Dollars මිලිඹන 1.4යි කිඹන එක ප ළරැදියි ඇභතිතුභහ.  

 

ගු දයළසිරි ජයමවකකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ හිතන්ටන්අ මරු යවි ක පරුණහනහඹක ප ්භහතයතුභහ -  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ ළරැදි නේ භභ භ ටේ ළරැනද පිළිමන්නහඅ මරු ඇභතිතුභහ. 

භහ කිඹන්ටන් ටේක පයි. භභ කිඹනහඅ ඒ මණන ළරැදියිඅ හත්ක පඹ 
න්ටන් US Dollars 1 million ඹ කිඹහ. භහ එඹ මකීභකින් 

කිඹනහ. භභ document එක ප table *ක පයනහ.   

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරු භන්ත්රීතුභහඅ ටභහි වන් ටන ඳත්දිඅ "total contingent 

liability on aircraft  -" 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ඇභතිතුභහඅ half sheet එක ප එඳහ. ටක පොශ ක පෆල්රක ප තිටඵන 

එක පක් table ක පයරහ වත් ඹන්ටන් නළවළ.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එටවභ නේ ටභොක පක්ද ඕනෆ?  

 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහඅ written document එක ප table ක පයන්න.  

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ටේක ප written document එක පක්. [ඵහධහ කිරීේ  ටේ written 

document එක පක්. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ (අ්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 
ප්රතිඳත්ති ශළ ආර්ිකක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அமச்சயம் மசற 

தகரள்மககள் ற்யம் ததரயபரர அயல்கள் அமச்சயம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

 
නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Prime Minister, please. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳශමුටන්භ ටේ ඇභතිතුභහට ක පථහ ක පයන්න ටදන්න. භහ නේ 
කිඹන්ටන් ්ඹ ළඹට ඇතුළු ටනොක පයපු රුපිඹල් ට්රිලිනඹක ප විලහර 
ණඹක් ටභතළන  තිටඵනහ කිඹරහයි. ටත්රීේ ක පහයක ප බහක් ඳත් 

ක පයරහ ටේහ ඔක්ටක පෝභ මළන ක පථහ ක පයමු. ටවොභ ටන ඒක පයි. 
ඔඵතුභහද වත්අ ටභඹහද වත්අ ්යඹහද වත් කිඹරහ ්පි ටත්රීේ ක පහයක ප 
බහක ප ක පථහ ක පයමු. ඉයයි ටන් ළටඩ්. 

 
ගු දයළසිරි ජයමවකකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වත්ඹට වත්.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ේඵන්ධටඹන්  ටත්රීේ ක පහයක ප බහක් ඳත් ක පයන්න. ඒ 
ේඵන්ධ ඳභණක් ටනොටයි. භව ඵළගකුටේ ඵළඳුේක පය සිනධිඹ 
ේඵන්ධත් ඳත් ක පයන්න.  

 
ගු දයළසිරි ජයමවකකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ක පහයණඹ ේඵන්ධත් ඳත් ක පයන්නේ.  

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
භභ භව ඵළගකු මළන කිඹන්නේ. ඵඹ ටන්න එඳහ. භභ 

කිඹන්නේ ඒ මළන. ඵඹ ටන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ   

 
ගු දයළසිරි ජයමවකකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ භහ කිඹන්ටන් ටේහ 

මළන ක පථහ ක පයන එක ප ටවොයි කිඹහයි. ්පි  ඒ ක පහරටව ටේහ මළන 
ක පථහ ක පයන්න වළදුහභ ටභොක පද වුට්ඩ? භට ක පනමහටුයි දිටන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ ටේ  ්සථහටේ ටේ බහ මළටේ සිටිටව 
නළති වුණත් එතුභහටේ නභ කිඹන්න සිනධ වීභ මළන. ්ඳට 
භතක පයිඅ - ඔඵතුභහටත් භතක ප ඇති.- ටක පොමිටි ඳත් ක පයනහ තිඹහ 
එදහ ටේහ මළන  නඹක්ත් ක පථහ ක පයන්න ්ඳට ඉල දුන්ටන් 

නළවළ කිඹහ. ්ද විතයක් ක පථහ ක පයන ඒහ ටනොටයි භහ ටේ 
කිඹන්ටන්. දිටන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ මළන කිඹනදීභ දළන් 
එතුභහ ටේ මරු බහට එනහ. දිටන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහඅ 

ඔඵතුභහට ටඵොටවොභ මරු ක පයන ටක පටනක්අ භභ. භභ කිේහඅ 
ඔඵතුභහ ටේ මරු බහටේ නළති ටරහටේ ඔඵතුභහ මළන ක පථහ 
ක පයන්න රළබීභ මළන ක පනමහටු ටනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ  ්ද 

භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභහත් කිේහ ටත්රීේ ක පහයක ප 
බහක් ඳත් ක පයනහට ක පභක් නළවළ කිඹරහ. ්ඳත් ඒක පට සිඹඹට 
100ක් ක පළභළතියි. ්ඳත් කිඹන්ටන්අ ක පරුණහක පය ටේ පිළිඵ 

ටත්රීේ ක පහයක ප බහක් ඳත් ක පයන්න කිඹරහයි. ටත්රීේ ක පහයක ප 
බහක් ඳත් ක පයරහඅ SriLankan Airlines එක පට ටභොක පද වුට්ඩ? 

එඹ ්ද තිටඵන්ටන් ටක පොතළනද? ්ඳ ටක පොටවොභද ටභඹ එළිඹට 

195 196 

[මරු භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භවතහ  

———————————- 
* ලියවිල් ඉදිරිඳත් මනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 
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ටමන ඹන්ටන්?' කිඹන එක ප මළන ඳහර්ලිටේන්තු තුශ ක පථහ ක පයමු. 

ටේහ එදහ එටවභ ක පථහ ක පයපු ඒහ ටනොටයි මරු නිටඹෝජ්ය 
ක පහයක ප බහඳතිතුභනි. ්පි එදහ Mihin Lanka ළරැදියි කිඹන්න 

ගිඹහභඅ SriLankan Airlines එටක් ඳහඩු මළන ක පථහ ක පයන්න 

ගිඹහභ ටභොක පද වුට්ඩ? ඒ මළන  නඹක්ත් ක පතහ ක පයන්න තිඹහ 

නළඟිටින්නත් ්ඳට ඉල දුන්ටන් නළවළඅ ඒ ක පහරටව. ඒක පයි භහ ටේ 
කිේටේ. නමුත් ්ද ් පි ඒක පට ූ දහනේ.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please, wind up now.  
 
ගු දයළසිරි ජයමවකකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ දළන් ටමන ඹන තත් 

යහඹක් තභයිඅ ්පි SriLankan Airlines එක ප විකුණන්න ඹනහ 

කිඹන එක ප. "ටේක ප රගක පහට තිටඵන එක පභ එක ප ේඳත. ටේක ප 
්ටේ යටේ ගුන් භහමභ.  ටේක ප ්ටේ ඳපුඅ භව ටඳොටශො. ටේ 
භව ටඳොටශො විකුණහටමන ක පන්න තභයි දළන් වදන්ටන්" කිඹරහ 

කිඹනහ. ්පි ඒක පට ූ දහනේ නළවළ. ඒක ප භතක ප තිඹහමන්න. ඒක පට 
ූ දහනේ නේඅ එදහ ක පයපු ඒහටව වළටිඹට ඒහ තභයි ක පයන්න 
තිබුණු ටනල්. ඒක ප විකුණහ දභනහ වළයඅ ්ද ක පයන්න ටනත් 

වික පල්ඳඹක් නළවළඅ මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනි. වළඵළයි 
්පි ඒක පට ූ දහනේ නළවළ කිඹහ ්පි ටඵොටවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ. 
්පි ඒ ටත්රීේ ක පහයක ප බහටේදී ටේ මළන ක පථහ ක පයමු. මන්න 

තිටඵන ්ටනක් තීන්දු තීයණ ටික ප ඳහර්ලිටේන්තු භඟින් මනිමු. 
නිළරැදි ටර එටවභ තීන්දු ්යටමනඅ 'ටභොක පක්ද ටේක පට 
ක පයන්ටන්? ක පවුරුන්ද ටේක පට ටමන්හමන්න ආටඹෝජ්ක පඹන්?' 

ආදිඹ ේඵන්ධ ්පි එක පට එක පතු ටරහ ක පථහ ක පයමු. ්ටේ ඵහුතය 
ටක පොටස ප්රභහණඹ තිඹහටමන ්රී රගක පහට ටේ ගුන් භහමභ ්යිති 
ක පයටමනඅ ඒ ආඹතනඹ ්යටමන ඉසයවට දුන්නඅ එඹ 
ටමොලමන්න ්ඳට වළකිඹහ තිටඵනහ. ්න්න ඒ වහ න ළල 

පිළිටශක් තභයි ්පි ක පයටමන ඹන්ටන්. එඹ නික පේ එක ප 
එක්ටක පනහට විකුණන ටඹෝජ්නහරට ්ත ඔන්න ්පි ූ දහනේ 
නළවළ කිඹන එක පත් ටමෞයටඹන් භතක් ක පයමින් භටේ  න 

සල්ඳඹ ්න් ක පයනහ.  

 
ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you very much. 

Hon. Prime Minister please. 

 
[්.බහ. 2.53  

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ භහ ඳශමුටන්භ ටේ 
බහට ප්රක පහල ක පයන්න ක පළභළතියි මග තුය තත්ත්ඹ මළන. භහත්අ 

ආඳදහ ක පශභනහක පයණ ඇභතිතුභහත්අ ීමතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ 
ගර්ධන ඇභතිතුභහත් ගුනින් ළත්යහ දළනට ඇති ටරහ 
තිටඵන මග තුය දිවහත්අ වහනිඹ දිවහත් ඵළලුහ. මේඳව දිසත්රික්ක පඹ 

හභහනය මග තුයට ඹට නහට ලහ විලහර ප්රභහණඹක් ඹට ටරහ 
තිටඵනහ. ක පඩුටර ඳළත්තත් එටවභයි. ඳවත් බිේ පුයහ තිබීභඅ 
ඒහටව නිහ වදහ තිබීභ එක ප ්තකින් එඹට ටවයතු ටනහ. 

එටවත් ටේ වළභ එක පක පටභ ලහ විලහර ප්රලසනඹක් වුට්ඩ නහඹ ඹෆේ 

තත්ත්ඹයි. ්පි ්යනහඹක ප දිවහටත් ගිඹහ. ්පි ගුනින් තභයි මභන් 

ක පටශය. එහි ේූරර්ණටඹන් නහඹ ඹෆභක් සිදු ටරහ තිටඵනහ. 
විටලය ක පහර්ඹ ඵරක පහඹ ඇතුළු වමුදහ -ඒ සිඹලුටදනහ- එතළනට 
ගිහින් සිටිනහ. ්ඳට ටේ ේඵන්ධටඹන් ්නහමතටවදී ටවො ළල 
පිළිටශක් තිටඵන්න ඕනෆ. භට ටඳටනන වළටිඹට නහඹ ඹෆේ 

නත්න්න ඵළවළ.  

ඒ එක්ක පභඅ ඳවත් බිේ මළනත් ්ලුත් ප්රතිඳත්තිඹක් ක පස 
ක පයන්න ටනහ. විටලයටඹන්භ යණවිරු දිනටවදී ත්රිවිධ වමුදහ 

ීවවිත ටේයහමන්න රිඹහ කිරීභ පිළිඵ ්පි ඒ සිඹලු ටදනහටභ 
සතුතින්ත ටනහ. යණවිරු දිනඹ භයන්න පුළුන් ටවොභ 
භහර්මඹ තභයි ීවවිත ටේයහමළීමභ වහ ත්රිවිධ වමුදහ ටඹොදහ 

මළීමභ. 

ඒ එක්ක පභ ආඳදහ ක පශභනහක පයණ ඇභතිතුභහටත්අ එභ 
්භහතයහගලඹටත් ්පි ප්රලගහ ක පයන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ ඉත්දහ 

ජ්නහධිඳතිතුභහ ආඳදහ ක පශභනහක පයණ ඇභතිතුභහ භඟත්අ භහ 
භඟත් ක පථහ ක පශහ. විටලයටඹන්භ මගතුත්න් විඳතට ඳත්ව ්ඹට 
වන ළර ජභට රළවළසති ටන්න කිඹරහ ්පි ආඳදහ 
ක පශභනහක පයණ ්භහතයහගලඹට දළ ලේ ටදන්න ඹනටක පොට 

ඇභතිතුභහ ඒක පට රළවළසති ටරහ තිබුණහ. ඒ ් ල එතුභහ රිඹහ 
ක පයරහ තිබුණහ. ඳසු ්ඳට ්ලුත් තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. ඒ තභයි  
්යණහඹක ප නහඹඹහභ. එහිදී ීවවිත ්හිමි ව සිඹලු ටදනහටේභ 

ඳවුල්රට ්පි ්ටේ ක පනමහටු ප්රක පහල ක පයනහ. එළනි නහඹඹෆේ 
සිදු ටන්ටන් ඇයි කිඹහ ටොඹහ ඵරහ ඒහ ශක්න්න පුළුන් 
ළලටවනක් රිඹහත්භක ප ක පයන මභන් ආඳදහ ක පශභනහක පයණ 

්භහතයහගලටව ළල ක පටයුතු තත් ලක්තිභත් ක පයරහ ඒ වහ 
්ලය ගවිධහන ලක්තිඹ රඵහ ටදන්න ඕනෆ. 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ මරු භන්ත්රීයටඹක්                       

්රී  රගක පහ භව ඵළගකු පිළිඵ භටමන් ඇහුහ. භභ එක පක් කිඹන්න 
ක පළභළතියි. භව ඵළගකුටේ ප්රලසනඹ ඇති වුණහභ භභ ඳහර්ලිටේන්තුට 
කිේහඅ ඒ මළන ටොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ඳහර්ලිටේන්තු ටොඹහ 

ඵළලුහභ ් න්තිභට ටභොක පක්ද සිදු වුට්ඩ? භභ හිතුටේ නළති විධිඹටඅ 
්පි ක පවුරුත් හිතුටේ නළති විධිඹට ඩිේ ගුණටයක පය භළතිතුභහ 
හර්තහක් ටමනහහඅ ඒක ප ක පමිටුටේ හර්තහ කිඹරහ කිඹන්න. 
එටවභ එක පක් තිබුට්ඩ නළවළ. ්න්තිභ ටභොටවොටත් ඒක ප ඡන්ද 

හසිඹට මන්න ගිහින් ේූරර්ණටඹන් ක පලහ ළටිරහ ඩිේ ගුණටයක පය 
භළතිතුභහ ටක පටයහි ්ඳට තිබුණු ටමෞයඹත් නළති වුණහ. එච් යයි 
සිදු ටරහ තිටඵන්ටන්. [ඵහධහ කිරීභක්  භභ කිඹන ටන ්වන්න. 

ඔඵතුභහ ඳසු ක පථහ ක පයන්න.  

ඊශඟටඅ භභ ්ලුත් ඳහර්ලිටේන්තුට ටේ මළන ටොඹහ ඵරන්න 
කිඹරහ තිටඵනහ. ඊට ්භතය භභ ්ලුටතන් නිටඹෝම දීරහ 
තිටඵනහ. වළභ ඵළඳුේක පයඹක්භ නිකුත් ක පශහභ - after every bond 

issue - ඒ පිළිඵ ්හන හර්තහ මරය භ්ඩලරඹ විසින් 

විටලයටඹන්භ ඳහර්ලිටේන්තුටේ ්දහශ ක පහයක ප බහට ඉදිත්ඳත් 
ක පයන්න ඕනෆ. That is, after a bond issue, to present a report 

regarding that to the Committee on Public Finance. ෆභ භහ 

තුනක පට යක්භ විටලයටඹන්භ ටේ යටේ විටනල විනිභඹ පිළිඵ 
හර්තහ එභ ක පහයක ප බහට රඵහ ටදන්න ඕනෆ. ටේ යටේ විටනල 
ේඳත් ටදඳහර්තටේන්තු ත්අ ඒ හටේභ භව ඵළගකුත් ආර්ිකක පඹ 

පිළිඵ හර්තහත්අ විටනල ේඳත්ලින් ආටඹෝජ්න ටඹොදහටමන 
තිටඵන ්න්දභ පිළිඵ හර්තහත් ෆභ භහ තුනක පට යක්භ ජ්හතික ප 
ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ිකක ප ක පටයුතු පිළිඵ උඳටනලක ප ක පහයක ප බහට 

ටදන්න ඕනෆ. ්පි ේූරර්ණ විනිවිදබහඹක් ඇතියි ටේ ක ප ටයුතු 
ක පයන්ටන්. ඊට ්භතය ්ලුත් ඳනත් ටක පටුේඳත ේභත ක පශහභ 
ටතොයතුරු දළනමළීමටේ ්යිතිඹඅ -[ඵහධහ කිරීභක්  දළන් ටරොකුට 

ක පෆ මළහුහට ටභතළන හඩිටරහ ටේ මළන ්වුරුදු 10ක් තිසටය 
ක පථහ ක පශහ. ටේ ක පරුණු ඔක්ටක පෝභ ටවළි ටරහ තිටඵන්ටන්. ්ඳට 
ටභොකුත් ටවොඹහමන්න ටදඹක් නළවළ. 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

්ටනක් ක පහයණඹ ටේක පයි. දඹහසිත් ජ්ඹටයක පය ඇභතිතුභහඅ ්ඳට 

ටඳෞනමීයයණඹ ක පයන්න වුභනහ නළවළ. ශඟදී ටඳෞනමීයක පයණඹ 

ක පයරහ තිටඵන්ටන් ටඳොදු විඳක්ඹ ඳභණයි. තහයිරන්තඹට ගිහින් 

ඒක ප උදඹගම වීයතුගමට විකුණරහ දළේභහ. දළන් ඇවිල්රහ ්වනහඅ-

[ඵහධහ කිරීභක්  උදඹගම වීයතුගම දන්ටන් නළනද? 

 
ගු සුජීල මවකනසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භහින්දටමන් ්වන්න.  

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

්වන්න. භභ කිඹන්නේ එඹහ ශඟ තිටඵන ල්ලි ක පහටේද 

කිඹරහ. ඒ හටේභ ටභතළනදී තත් ක පහයණඹක් කිඹරහ තිබුණහ. ඒ 

ක පහරටව  න්ද්රික පහ කුභහයතුගම ජ්නහධිඳතිතුමිඹ ්රීරන්ක පන් ගුන් 

භහමභ එමිටර්ේස භහමභට දුන් ්සථහටේ ්පි කිේටේඅ ඉල්ලුේ 

ඳත් ක පළරහ ටවො භහමභක් ටොඹහමන්න කිඹහයි. එමිටර්ේස 

භහමභට ලක්තිඹක් තිබුණහ හටේ ්ටනක් භහමේරටත් 

ලක්තිඹක් තිබුණහ. ටේහ මළන වත්ඹට තක්ටයරුක් ටනොක පය 

දුන්න එක ප මළන විටේ නටව භභ තභත් ඉන්නහ. 

2001දී ්පි ආ්ඩඩු බහයමන්න ටක පොට SriLankan Airlines 

භහමභ ්වුරුදු 2ක් ්රහබ රඵරහ තිබුණහ. 2000 ර්ටව රුපිඹල් 

බිලිඹන 1.4ක් වහ 2001 ර්ටව රුපිඹල් බිලිඹන 4ක් ්රහබ 

රඵරහ තිබුණහ. ඒක පට එක ප ටවයතුක් වුට්ඩ ක පටුනහඹක ප ගුන් 

ටතොටුටඳොශට සතහදී ප්රවහය එල්රවීභයි. 2001-2002 රුපිඹල් 

බිලිඹන 1.3ක් ්රහබ රළබුහ. ්රීරන්ක පන් ගුන් ටයඹ රුපිඹල් 

බිලිඹන 2ක් ්රහබ රළබුහ. නමුත් ්ටනක් ්ගලර තිබුණු රහබඹ 

නිහ එඹ රුපිඹල් බිලිඹන 1.3 දක්හ ්ඩු වුණහ. ඒ නිහ භභ 

එමිටර්ේස භහමභ ක පළ ටේහ. 

ක පළරහ භභ එමිටර්ේස භහමභට කිේහඅ "ටේක ප රහබ 

රඵමින් ඳත්හටමන ඹන්න ඕනෆඅ ඉන් ඳසු ටේ ක පහරඹ ්න් 

ටරහ ්ඳ ්ලුතින් ටේ පිළිඵ ඉල්ලුේ ඳ ක පළ  ටේහභ 

ඔඵතුභන්රහට ඉල්ලුේ ක පයන්න පුළුන්අ ඒත් ්රහබ රඵනහ නේ 

භභ වහභ ඒක ප නත්නහ" කිඹහ. ඒ ් ල 2002/2003දී ගුන් 

ටයඹ ආඳසු රුපිඹල් බිලිඹන 3.3ක් රහබ රළබුහ. ේූරර්ණ 

භහමභ රුපිඹල් බිලිඹන 4.2ක් රහබ රළබුහ. 2003/2004දී ටේ 

භහමභ රළබ රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 7.4යි. ේූරර්ණ ආදහඹභ 

රුපිඹල් බිලිඹන 8.5යි. කිසි දක ප ඒ මණන ්ල්රරහ නළවළ. භභ 

්මභළති සිටි ක පහරටව ඒ ආදහඹභ රඵහ දුන්නහ; ඒ තත්ත්ඹට 

ටමනහහ. ඒ ලක්තිඹ නිහ ඊට ඳසු ්වුරුදුර ආදහඹභ ටික පක් ළඩි 

වුණහ. 2004/2005දී සුනහමි යනඹ නිහ ඒ ්ඹටේ රහබඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන 480ක පට ්ඩු වුණහ. ඒත් ේූරර්ණ මව යහඳහයඹ 

රුපිඹල් බිලිඹන 1.8ක් රඵහ මත්තහ. 2005/2006දී රුපිඹල් බිලිඹන 

1.7ක් රඵහමත්තහ. 2006/2007දී රුපිඹල් මිලිඹන 862ක් 

රඵහමත්තහ. 2007/2008දී රුපිඹල් බිලිඹන 4.9ක් රඵහ මත්තහ. ටේ 

්සථහටේදී වදිසිටව ටේක ප ්ටවෝසි ක පටශය ඇයි? ්ටවෝසි ක පශහ 

නේඅ ටනත් භහමේ ක පළ ටේටේ නළත්ටත් ඇයි? ඒ පිළිඵ ටේ 

මරු බහටේ විහදඹක් දුන්ටනත් නළවළ. "්ඳ ටේ ආඹතනඹ 

ඳත්හටමන ගිහින් රහබ රඵනහ" කිේහ. එක ප ඳළත්තකින් 

"මිහින් එඹහර්" කිඹහ ක පෆල්රක් ක පලරහ දළේභහ. ඉන්දිඹහට ඹන 

ගුන් භහර්ම කීඳඹක් දුන්නහ. ්රීරන්ක පන් ගුන් ටයඹට ටභොක පක්ද 

වුට්ඩ? ටේ ආඹතනඹ බහයටමන දියුණු ක පයනහඹ කිේහට ඳසුඅ 

2008/2009දී රුපිඹල් බිලිඹන 9.9ක් ්රහබ රළබුහ. ඒක ප ටඳොඩි 

මණනක්ද?  

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 

රජ්ජ්යි! 
 

ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රජ්ජ්යි. 

එතටක පොට ්ධයහඳනඹට ටන් ක පයන ල්ලි ක පඳන එක ප 
පුදුභඹක්ද? 2009/2010දී රුපිඹල් බිලිඹන 6.3ක ප ්රහබඹක් 
රළබුහ. ඉතින් ටෞවයඹට ටන් ක පයන මුදර ක පඳන එක ප 
පුදුභඹක්ද? 2010/2011දී ්රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 202යි. 

2011/2012දී ්රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 17.8යි. 2013/2014දී එඹ 
රුපිඹල් බිලිඹන 26.8යි. 2013/2014දී රුපිඹල් බිලිඹන 31.3යි.  
්ඳට ටන්අ ටේහ ටමන්න කිඹන්ටන්. ජ්නතහට ටන්අ ටමන්න 

කිඹන්ටන්. ඊශඟට 2014/2015දී ්රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 16.3යි. 
2015/2016දී -දළනට- ්ඳ ්රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 8ක පට ්ඩු 
ක පයරහ තිටඵන්ටන්. වි ටලයටඹන්භ ටභභ මරු බහට භභ ටේ 
ක පරුණු ඉදිත්ඳත් ක පයන්ටන් ටේහ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් 

විඹ යුතු නිහයි.   

ඊශඟටඅ ්පි ගුන් භහර්මලින් රළබ රහබ ්රහබ මළන ඵරමු. 
්රහබ රළබුටේ ටභොන ගුන් භහර්මලින්ද? ආසිඹහටේ ගුන් 
භහර්මටව ්ටේ Colombo-Hambantota-Colombo කිඹහ එක පක් 

තිබුණහ. ඒටක පන් 2013දී රුපිඹල් මිලිඹන 45ක් ්රහබයි. 
2014/2015දී රුපිඹල් මිලිඹන 831ක් ්රහබයි. මුළු ආසිඹහටභ 
2013/2014දී රුපිඹල් බිලිඹන 36ක් ්රහබ වුණහ. ්පි 

ඉන්දිඹහටේත්අ ටන ටක පොටවයත් රහබඹක් රළබුටේ නළවළ. 
Flights 6අ264කින් රුපිඹල් බිලිඹන 36.3ක ප ්රහබඹක් රළබුහ. 

ගුන් මභන් 2015දී ්ඳ රුපිඹල් බිලිඹන 10ක ප ්රහබඹක් රළබුහ. 
ඒ ්වුරුනටන ටක පොශම සිට භදුයහසිඹටයිඅ දිල්ලිඹටයිඅ ටඵොේඵහඹටයි 

ඹන ගුන් භහර්මලින් ්ඳට රහබ රඵහමන්න පුළුන් වුණහ. 
භහටල් ගුන් භහර්මටඹන් ් පිට ් රහබ වුණහ.  

2015/2016දී ්ඳ රහබ රඵහ තිටඵන්ටන් ටභටවභයි. භහටල්  -

ටක පොශම- භහටල් ගුන් භහර්මටඹන් ්ඳ රුපිඹල් බිලිඹන 7ක ප 

රහබඹක් රඵහ තිටඵනහ. ඊශඟට ටක පොශම සිට  ත්රිටන්ද්රේ දක්හ 
ගුන් භහර්මටඹන් ත රුපිඹල් බිලිඹන 2.3ක් රඵරහ තිටඵනහ. 
රුපිඹල් මිලිඹන 420ක් ටක පොශම ටඵොේඵහඹ ගුන් භහර්මටඹන් 
රඵහ ටමන තිටඵනහ. ්නික් ඒහ ්රහබයි. ටක පොටවොභ වත් එතළන 

්ඳට ඔළු උසහටමන ඉන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් තිටඵනහ. ටේ 
තමුන්නහන්ටයරහ ක පයපු ඒහට ටන ටනල් කිඹරහ ළලක් නළවළ. 
ඒක පයි භභ කිඹන්ටන්අ  ක පමිටුක් ඳත් ක පයරහ ටේ මළන ක පටයුතු 

ක පයමු කිඹරහ. 2013/2014දී භළදටඳයදිමට ගිඹ ගුන් මභන් ලින් 
රුපිඹල් බිලිඹන 55.6ක ප ්රහබඹක් වුණහ.  

ඒ වුණහට කිඹනහඅ ඔක්ටක පෝභ භළද ටඳයදිම ඹනහ කිඹරහ. 

භළද ටඳයදිම ගුන් මභන්ලින් 2014/2015දී බිලිඹන 20.8ක ප 
්රහබඹක් රළබුණහ. ්පි කුටේේ මභන්ලින් 2013/2014දී බිලිඹන 
12ක ප ්රහබඹක් රඵහ තිටඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  - ේූරර්ණටඹන්  

්රහබයි. "මිහින් රගක පහ" එක පත් තිබුණහ. නමුත් "මිහින් රගක පහ" ඒ 
යටරට ගිටව නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  ගිටව නළවළ. ඔඵතුභහ 
ඇභතියටඹක් ටරහ ඉරහත් දන්ටන් නළවළඅ භළද ටඳයදිමට 

මිහින් රගක පහ ගුන් ඹහනහ ඹන්ටන් නළවළ කිඹරහ.  [ටඝෝහ කිරීේ  
ටභොනහද දන්ටන්?  

199 200 

[මරු යනිල් වික්රභසිගව භවතහ  
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ඒත් ්පි 2015/2016දී   භළද ටඳයදිම ගුන් මභන්ලින් රළබ 

්රහබඹ බිලිඹන 11ට ්ඩු ක පයරහ තිටඵනහ. වළභ දහභ ටේ විධිඹට 
ක පයන්න පුළුන්ද? ්ේනිදිම ආසිඹහටේ ව නළටමනහිය ආසිඹහටේ 
මභන්ලින් 2013/2014දී ්පි  බිලිඹන 68ක් ්රහබ රඵහ 
තිටඵනහ. ඒ හටේභඅ 2014/2015දී බිලිඹන 41ක් ්රහබ රඵහ 

තිටඵනහ. ටටෝකිටඹෝරට ඹන්න එක ප ්වුරුනදක පදී -2013දී- 
බිලිඹන 14ක් නළති ක පයරහ තිටඵනහ. ්පි ටේ ්ේනිදිම ආසිඹහටේ 
ව නළටමනහිය ආසිඹහටේ ගුන් භහර්මලින් රළබ ්රහබඹ 

2015/2016දී බිලිඹන 21ක පට ් ඩු ක පශහ.  

රුසිඹහට ගිඹ මභන්ලින් ්ඳට 2013/2014දී බිලිඹන 6.9ක් 
්රහබ වුණහ. ඒ ්රහබඹ 2014/2015දී බිලිඹන 7.9ට ළඩි වුණහ. 
2015/2016දී ්පි ඒ මභන් නළළත් ව නිහ ඒ ්රහබඹ වුට්ඩ නළවළ. 
යුටයෝඳහ මභන්ලින් බිලිඹන 79ක් ඳහඩු වුණහ.  ඹහළුටෝ 

රන්ලන්රට ගිඹ ඒහයින් බිලිඹන 37ක් නළති වුණහ. යුටයෝඳහ 
මභන්ලින් විතයක්  බිලිඹන 79ක් ඳහඩු වුණහ. ඒ ් ල 
2013/2014දී ේූරර්ණ මභන්ලින් බිලිඹන 247ක් ඳහඩු වුණහ. 

2014/2015දී යුටයෝඳහ මභන්ලින් විතයක් බිලිඹන 48ක් ඳහඩු 
වුණහ. ටර් ේූරර්ණ මභන්ලින් බිලිඹන 130අ000ක්. නමුත් 
ටේ ්වුරුනටන යුටයෝඳහ මභන්ලින් ඳහඩු   වුට්ඩඅ බිලිඹන 29.9යි. 

ේූරර්ණ මභන්ලින් බිලිඹන 62.7ක් ඳහඩු වුණහ. තත් ටේහටේ 
ඳහඩු වුණ ඒහ තිටඵනහ.  - [ඵහධහ කිරීභක්  ඔඵතුභන්රහ ඳසු 
ටේහට පිළිතුරු ටදන්න.  

ඊ ශඟටඅ "සුවිටලය ්මුත්තන් වහ ව ගුන් මභන්" කිඹරහ 
තිටඵනහ.   

''2012අ 2013 වහ 2014 ර්ර සුවිටලය ්මුත්තන් වහ 
ටනභභ ගුන් ඹහනහ ටඹොදමින් මභන් හය 39ක් ටමොස ඇති 

්තය මුළු විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 858.9කි. ඉන් මිලිඹන 113.4ක ප 
මුදරක් තභ ටමහ ටනොභළත. 2010 ටදළේඵර් ටජ්ොවළන්නසඵර්ේ 
ටත ටක පරුණු ගුන් මභන වහ ව රුපිඹල් මිලිඹන 30ද මීට 

ඇතුශත්ඹ." 

ටජ්ොවළන්නසඵර්ේ ගිඹහ. ්පියි ඒහට ල්ලි ටමන්ටන්. ්පියි 
ල්ලි ටමන්ටන්. ටවොට ටජ්ොවළන්නසඵර්ේ ගිඹහඅ නටන්න.  

ටභන්න ටේක පයි ටවොභ එක ප:  

"සුවිටලය ්මුත්තන් වහ ටනභභ ගුන් ඹහනඹක් ටන් 
ක පයන ්සථහන්හිදීඅ නිඹමිත ඹහනහ පිටත්වීභට ඳළඹ 
ටදොශවක පට ක පලින් සිට ්භතය ඹහනහක්ද සථහනමත ක පය ල 
රළටේ. මභන් හය 39ක් වහ එටය ්භතය ගුන් ඹහනහක් 

සථහනමත ක පය තිබීභ නිහ සිදු වුණු ඳහඩු රුපිඹල් මිලිඹන 
291.7කි.'' [ටඝෝහ කිරීේ  

 
ගු මන්ත්රීලු  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

බුදු ්ේටභෝ! ටක පොටවොභද ක පෆභ? ටක පොටවොභද ක පෆභ? [ටඝෝහ 

කිරීේ  

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒත් වභත්රීඳහර සිත්ටයන ජ්නහධිඳතිතුභහ ගිහින් ඳළඹ මණන් 
ඩුඵහයිර යසතිඹහදු ටනහඅ රන්ලන්ර ඉරහ දිල්ලි ඹන්න. ඒත් 
ටභතළන ඵරන්න ටක පෝ. ඳළඹ ටදොශවක් ටන ගුන් ඹහනඹකුත් 

තඵහ ටමන ඉන්නහ. Standby flight එක පක් land ක පයරහ 

තිටඵනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  තත් ඒහ තිටඵනහ. මරු නිටඹෝජ්ය 

ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ ටේහට පිළිතුරු ටදන්න ටභතළන ක පවුරුත් 

නළවළ.  

"2011 ටදළේඵර්හිදී ලහන්ත කිේස දඳත ටත මභන් කිරීභට 
විටලය ගුන් ඹහනහක් '2018 වේඵන්ටතොට ටඳොදු යහජ්ය 

භ්ඩලරයීඹ ක්රීලහ භහමභ' විසින් ටන් ක පය ටමන ඇත්ටත්අ 
රුපිඹල් මිලිඹන 90.1ක ප මුදරක පටඹ. ඳසු ඒ වහ රුපිඹල් 
මිලිඹන 32ක ප ේටභක් රඵහ දී ඇත. නමුත් මුළු මුදලින් 

රුපිඹල් රක් වතයක් තභ ටමහ නළත."  

''2018 වේඵන්ටතොට ටඳොදු යහජ්ය භ්ඩලරයීඹ ක්රීලහ භහමභ.''  

බ්ර ජරටව ජ්නහධිඳතිතුභහට වුණු ටන තභයිඅ එතුභහට සිදු 
වුට්ඩත්. ඒක ප තභයි වුට්ඩ. දළන් ටභච් ය මුදරක් ්රහබ රඵන 
්සථහටේදීත් ටභොනහද ක පටශය? A330 ඹහනහ ට ලට A350 

ඹහනහ මන්නහ. ටේ A350 ්වස ඹහනහරට ඳළඹ 16ක් ගුටන් 

ඉන්න පුළුන්. ්පි ළඩිටඹන්භ  non-stop ඹන්ටන් ඳළඹ 11ක ප 

ක පහරඹක්. එටවනේ ඇයි ටේහ මත්ටත්? ටේ මළන ටවොඹරහ 

ඵළලුහද? ලක පයතහ ්ධයඹන හර්තහක් - feasibility study - 

මත්තහද? ටභොන ඳදනභක් උලද ටේ A350 ඹහනහ මිරදී මන්න 

ක පටයුතු ක පටශය? ඒ ල්ලිද උදඹගම වීයතුගම ඵරහ මන්ටන්? ඒක පයි 

භහ ්වන්ටන්.  දළන් ්ඳට ටේ ්වස ඹහනහ 04ක් මන්න ටරහ 
තිටඵනහ. ්පි ඵරනහඅ ඒ ඹහනහ 04 ටන ටක පොටවයට වත් ටදන්න 
පුළුන්ද කිඹරහ. ්ටනක් ඹහනහ 04 මන්න එක ප ්පි cancel ක පශහ. 

ටේහ මළන ක පථහ ක පශහ ක පශහභ තභයි ටභතළන ක පෆ මවන්ටන්. ටේ 
බිලිඹන 460 විතයක් ටනොටයිඅ බිලිඹන 1අ000ක ප -ට්රිලිඹනඹක ප- 
ප්රලසනඹකුත් තිටඵනහ. ඒ ට්රිලිඹනඹට ටභොක පක්ද වුට්ඩ කිඹරහ 

ඵරන්න ්පි විටලය ක පහයක ප බහක් ඳත් ක පයමු.   

භව ඵළගකු මළන ටවොඹන්න ඕනෆ නේ යජ්ටව ගිණුේ ක පහයක ප 
බහ තිටඵනහඅ ආර්ිකක ප ගර්ධන ආගශික ප ්ධීක්ණ ක පහයක ප 

බහ තිටඵනහඅ   මරු සුනිල් වඳුන්ටනත්ති භන්ත්රීතුභහටේ- 
බහඳතිත්ටඹන් ටඳොදු යහඳහය පිළිඵ ක පහයක ප බහ තිටඵනහ. 
ඕනෆ ටරහක ප ගිහිල්රහ ඕනෆ එක පක් භව ඵළගකු ේඵන්ධටඹන් 

්වන්න. ඕනෆභ ටතොයතුයක් රඵහ ටදන්නේ  බඹ නළති. ටභොක පදඅ 
ඒ වළභ එක පටභ  නිරධහත්න් පිළිතුරු ටදන්න ඕනෆ.  පිළිතුරු ටදන්න 
ඵළත් නේ ඒ ්ඹට විරුනධ රිඹහ ක පයනහ.  නමුත්අ ක පවුද ටේහට 

පිළිතුරු ටදන්ටන්? දළන් ටේ ේඵන්ධටඹන්  යටේ විලහර ප්රලසනඹක් 
තිටඵනහ. එක ප ්තකින් ට්රිලිඹනඹක් ළනි විලහර ණඹක් 
තිටඵනහ. ්ටනක් ්තට ටේහ ට ලටන් ටඹොදන්න ්ටේ 

ආදහඹභ භදි.  ගර්ධන ක පටයුතු ක පයන්නත් ඕනෆ. ්භහරුටන් වත් 
ටේ ආර්ිකක පඹ ඉදිත්ඹට ටමන ඹන්න ඕනෆ. ්පි දළන් ්ධයහඳනඹට 
ටදන ඳවසුක පේ ක පේඳහදු ක පයරහ නළවළ. ්ධයහඳනඹට ළඩිටඹන් 
මුදල් ටදනහ. ටෞවයඹ වහ ටදන ඳවසුක පේ ක පේඳහදු ක පයරහත් 

නළවළ. ්ඳට ත රැකිඹහ රක් 10ක් ඇති ක පයන්න තිටඵනහ. ඒ 
ගර්ධන ක පටයුතු ඉදිත්ඹට ටමන ඹන මභන් ටේ ඳේ ටමන්නත් 
්ඳට සිනධ ටරහ තිටඵනහ. යට ඉදිත්ඹට ටමන ඹන්න ඕනෆ නිහ 

තභයි ්ක පභළත්ටතන් වත් ්තයලය ටනොන භවය බහ්ඩලර 
VAT ළඩි ක පයරහ තිටඵන්ටන්. එච් යයි ්පි ක පයරහ තිටඵන්ටන්. 

ටන ටභොනහද ්පි ක පයන්ටන්?  

ටේ ඵදු ළඩි ක පශහ  කිඹරහ ටඳට්රල් ීයටයඹක ප මිර ළඩි ටරහ 
තිටඵනහද? 2015 ජ්නහත් භහඹට ඉසටල්රහ -2014 ර්ටව- 
ටඳට්රල් ීයටයඹක ප මිර  කීඹද? විරුනධ ක පථහ ක පයන ්ඹ ටේහ 
කිඹන්න. ටේ ටනල්ර මිර දළන් ළඩි ටරහ තිටඵනහදඅ නළනද? 

්පි ක පවුරුත් ක පළභළත්ටතන් ඵදු දභන්ටන් නළවළ. ටේ ටනල්ර ඵය 
ජ්නතහට දභන්ටන් නළති ටේ ක පටයුතු ක පය ටමන ඹන්න නේඅ 
්ක පභළත්ටතන් වත් භවය පිඹය මන්න ්ඳට සිනධ නහ. ්ද 

VAT ටමේහට ඳසටයත් මෆස සිලින්ලයඹ රුපිඹල් 2අ650ද?  ජනි 

කිටරෝක් රුපිඹල් 116ද? ටඳට්රල් ීයටයඹ රුපිඹල් 165ද? ඩීල් 
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ීයටයඹ රුපිඹල් 130ද? නළවළ. භභ කිඹන්ටන්අ ්ඳට තත් ආදහඹභ 
ටවොඹහ මන්න පුළුන් වික පල්ඳඹක් කිඹන්න කිඹන එක පයි.  

භවය භහධය  දළන් VAT දළේභහඹ කිඹරහ  ක පෆ මවනහ. ඇයි 

ඒ? ඒ ක පහරටව ටේ ටමොල්රන්ට ක පථහ ක පයන්න ඵළවළ ටන්. ඒ 
ක පහරටව ටේ ටමොල්රන් ක පථහ ක පටශොත් ටභොක පද ටන්ටන්? එක පට 

හඩි ටරහ එක පට ක පහරහඅ එක පට බිේහට ඳසටය යජ්තුභහ කිේටොත්අ 
"භභ බිල් ටඳන්නහ" කිඹරහඅ එතටක පොට ටභොනහද ලිඹන්ටන්? 
ක පභක් නළවළඅ VAT මළන ඕනෆ තයේ ආ්ඩඩුට මවන්න. ටේ 

භහධයලින් භභ එක පක් ්වනහ. යහජ්ඳක් ටයජිභඹ ක පහරටව ණඹ 
මත් එක ප ටවොයිදඅ ළයදියිද කිඹරහ ්ඳට කිඹනහද? වළභ 
ඳත්තයඹක පභ ටේ මළන එක ප ක පතුළකිඹක් දභන්න. “The Island” 

ඳත්තයටඹන්අ “Daily Mirror” ඳත්තයටඹන්අ "ත්විය" ඳත්තයටඹන් 

ටේහ  කිඹන්න. ්පි ඵරඹට එන්න ්වුරුදු 10ක පට ක පලින් මත්ත 
ණඹඅ සිදු ක පයපු ග හ ළයදියි කිඹරහ එක ප භහධයඹක් කිඹනහද? 

ඒහ කිඹන්න ඔවුන්ට ආත්භ ලක්තිඹක් තිටඵනහද? ඒ ටනල් 
කිඹන්න ඵළත් ඇයි? ටේහ ක පයන ටක පොට වළටභෝභ එක පට ක පෆහඅ 
එක පට බිේහඅ ක පටඩ් ගිඹහ. ක පටඩ් ගිඹහට ඳසටය ටේ ටනල් 
ලිඹන්ටන් ටක පොටවොභද? භභ ්භිටඹෝමඹක් ක පයනහ. ටේක ප වත්දඅ 

ළයදිද කිඹරහ රඵන තිඹ නටක පොට වළභ ඳත්තයඹභ ලිඹන්න 
පුළුන්ද? භභ ඵර ක පයන්ටන්ත් නළවළ. ළයදියි කිඹන්ටන්ත් නළවළ. 
භභ වළභ භහධයඹක පටභ ටේ ටන කිඹනහ.  

ක පරුණහක පය කිඹන්නඅ  ටේ ක පයපු ආර්ිකක ප ග හඅ ටේ ණඹ 
මත්ත එක ප වත්දඅ ළයදිද කිඹරහ? ්පි මින් ඳසටය වළභ භහධය 

හක පච්ඡහක පදීභ ් වන්න ඹන්ටන් එච් යයි. ටන ටභොකුත් ්වන්න 
ඹන්ටන් නළවළ. ටේහ හක පච්ඡහ ක පයන්න කිඹරහ  භහධය 
ගවිධහනලින් භභ ඉල්ීයභක් ක පයනහ. ඇයි ජ්නතහට එදහ දුන් 
ඵය මළන විටේ නඹ ක පයන්න භහධයඹට ඵළත්? ඒහ ළයදියි නේඅ 

ළයදියි කිඹන්න. යහජ්ඳක් ටයජිභටව  භහනසික ප තත්ත්ඹ එක්ක ප 
ටේ ක පටයුතු භනින්න එඳහ. එච් යයි භභ කිඹන්ටන්. 
තමුන්නහන්ටයරහ හිතුටේ වළභ දහභ ඵරටව ඉන්නහ කිඹරහ ටන්.  

්ඳට ඵරඹට එන්න ඵළවළ කිේහ ටන්.   දළන් ටික පක් ජ්නතහටේ 
භතඹට නළටභන්න. දළන් ඕනෆ නේ ටේ ටනල් විටේ නඹ 
ක පයන්න. ටේහට ඵදු දභන්නඅ ටේහට ඵදු දභන්න එඳහ  කිඹරහ 

්ඳට කිඹන්න. ඒක පට ක පභක් නළවළ. ඒක ප වත්. ඒහ මළන ප්රලසනඹක් 
නළවළ.  ටේ ටේ ඒහට VAT දභන්න එඳහ  කිඹරහ හිතනහ නේඅ ඒ 

ට ලට වික පල්ඳ භහර්මඹක් කිඹන්න.  

භවරු ටේ සිනධ ටච්  ටනල් ටවශහ දකින්ටන් නළති  
ටක පොටවොභද VAT මළන ක පථහ ක පයන්ටන්? ටේ ක පයපු  ළයදි ටවශහ 

දළක පරහඅ ඊට ඳසටය VAT මළන ක පථහ ක පයන්න. ඒක ප ප්රලසනඹක් 

නළවළ. ටේ ළයදි ටවශහ දකින්ටන් නළති ්ද මළන ක පථහ ක පයන්ටන් 
ටක පොටවොභද? ඒක ප ටන් ටභතළන තිටඵන ටල්රභ. 
තමුන්නහන්ටයරහ ඒක පට රෆසතිද? ටේ ආර්ිකක ප ්ර්බුදඹ මළන කී 

ටදටනක් කිඹනහද කිඹරහ ඊශඟ තිටව ඳහර්ලිටේන්තු එනටක පොට 
ඳත්තයටඹන් ඳත්තයඹ ්යටමන ්පි ඵරමු. තමුන්නහන්ටයරහට ඒ 
මළන ක පථහ ක පයන්න ඵළවළ ටන්. ඒක ප ටන් ඇත්ත.  ක පවුරුත් 

ක පළභළත්ටතන් ඵදු දභන්ටන් නළවළ. ඒත් ටභටවභ ක පහරහ තිටඵනහ 
නේඅ ත ටභොනහද ක පයන්න තිටඵන්ටන්?  භභ ්වන්ටන් ටන 
එක පක් ටනොටයි.  

්න්තිභට planesරට මන්න කිේටේ ටභොනහද දන්නහද  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනි? විටලය ඒහ -“Quick 

change VIP kit”. ටේ ඹහනහර පිළිටශ ටනස  ක පයන  පින්තය 

ටේ  තිටඵන්ටන්.  ඒහ ඳහර්ලිටේන්තුට ඉදිත්ඳත් ක පයන්න 
පුළුන්. ටේ පින්තයටව භළද තිටඵන ඒහ ටනස ක පයරහ එතළනට 

ඇන් ටදක පකුයිඅ ක පෆභ ක පන ටේඹයි දභරහ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ ටේ එඹහර්ඵස 

භහමටභන් ්ටේ නහඹක පඹන්ට එව ලියුභ ඵරන්න. ටේ ලියුභ 
ඉගග්රීසි බහහටන් තිටඵන්ටන්. භභ ඒක ප කිඹන්නේ. ටේ ලියුටේ 
ආභන්ණඹ තිටඵන්ටන්අ “Dears,”   කිඹරහයි.  ආදයන්තටඹෝ !.   

It states, I quote: 

"Dears, 

We are pleased to present to you our colors harmony for your A330

-300 future VIP KIT. 

We created and imagined these harmonies by mixing design ideas, 

trends and cultural codes. 

Be aware that the design and the details (as decorative lamps) is not 

completed at this stage and take into consideration only colors 

harmony and philosophy. 

All pictures are not contractual they give the artistic design intent.  

The CDN and associated OSC’s define the cabin arrangement, the 

functionalities of cabin monuments and equipments.  

The shape of the seats is subject to the seat structure which will be 

chosen. 

Enjoy,”   

-[Interruption.] “Dears", where are the "Dears"? What 
are you enjoying? 

ටේ ඳහට දීරහ තිටඵනහ. ඇන් ටදක පක් දහරහ තිටඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීේ  නහන ක පහභය ටදක පක්.  භභ හිතන විධිඹට ඇන්ර 
පින්තයඹකුත්  දීරහ තිටඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ   

 
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එඹ වළන්හඩ් මත ක පයන්න ඕනෆ. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ටේ තිටඵන්ටන් ඇන්ර පින්තය. ටේහ වළන්හඩ් හර්තහට 
ඇතුශත් ක පයන්න පුළුන්.   

භභ ටේ පින්තය වභළගත* ක පයනහ. 

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
King size beds! 

 

ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ල්ලි නළති වුණු එක ප පුදුභඹක්ද? ටේ ඵරන්න ටක පෝ.  King 

size ටනොටයිඅ double size.  “Dears”රහට ටදන්නහ ටදන්නහ 
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[මරු යනිල් වික්රභසිගව භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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මණටන් ඹන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීේ  ටභන්න පුටුඅ ටභන්න 

ඊශඟ පුටු. ඔඵතුභහට දුන්ටන් නළනද? [ඵහධහ කිරීේ  ටේ පින්තය  

වභළගත* කිරීභට බහටේ ් ලභළතිඹ ඉල්රහ සිටිනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ  ටේක ප යජ් ටමදයක්.  භභ කිඹන්ටන් ඔඵතුභන්රහ කිඹපු 

ක පහයණඹ මළන විතයයි. භට ඊට ලහ කිඹන්න ටදඹක් නළවළ.  භභ 

ටේ ටල්වන  වභළගත** ක පයනහ.   

ටේ මරු බහටේ සිටින පිත් ්වනහ ටභොක පක්ද ක පයන්ටන් 

කිඹරහ.  ටේහ භහධයර ඳශටයිද කිඹරහ භභ දන්ටන් නළවළ. 

භවරු ඵඹයි. ටභොක පදඅ ඹවළුන් ටන්. භවය ්ඹ ටේහටවත් 

ගිහින් තිටඵනහ.  භට ඒ ් ඹටේ නේ ටික පත්  කිඹන්න පුළුන්.   

 
ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇන් 5ක් තිටඵනහලු! 

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
භට ටේ මළන  ක පෆ මවරහ ළලක් නළවළ. භව ඵළගකුටේත් 

ටේහටේ ඇන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ  එච් යයි භට කිඹන්න 

තිටඵන්ටන්.   ඳහර්ලිටේන්තු ක පහයක ප බහ වුභනහ න්ටන් ටේ 

නිහයි. ටේහටව ඳහරනඹක් තිටඵන්න ඕනෆ. ්ද ්පි ඹන්ටන් 

නික පේ  business class  seat එක පක්  බහටමට දහටමන.  එටවභයි 

ක පයන්ටන්. VIP Lounge එක පට ගිහින් තභයි ළසිකිළිඹ ඳහවිච්චි 

ක පයන්ටන්.  

 ජතහ ්යටමන ඹන්න යහණහත් ටභටවභ flight එක පක් 

ඳහවිච්චි ක පශහ කිඹරහ භභ හිතන්ටන් නළවළ. ටේඅ මිහින් රගක පහ  

විතයයි - [ඵහධහ කිරීේ  

භභ මීට ලහ ක පථහ ක පයන්න ඹන්ටන් නළවළ. භභ  බහට 

ඉදිත්ඳත් ක පශ ටේ ක පහයණහ ටික ප ්ටේ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් 

ක පයයි කිඹරහ ඵරහටඳොටයොත්තු ටමින් භටේ ක පථහ ්න් 

ක පයනහ.  
 
 
*වභළමේවය මත තබන ද ලියවිලි: 
  சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட ஆங்கள் : 

  Documents tabled: 
  

 Document-1 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

 
 

** කථළල අලවළනමේ ඳෂ කර ඇත. 
**  உமறணறயறறல் ப்தட்டுள்பது. 

** Produced at end of speech. 



ඳහර්ලිටේන්තු 
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[මරු යනිල් වික්රභසිගව භවතහ  

Document-2 

Document-3 
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ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ ටේහ මළන උත්තය 

ටදන්න ් ද ඒක පහඵනධ විඳක්ඹ නළවළ. භහින්ද යහජ්ඳක් භවත්භඹහ 
ඇතුළු විඳක්ඹ ්ද ඇවිල්රහ ටේහට උත්තය ටදන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 
කිරීේ   ් ද වළගඟිරහ.  
 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, that is not a point of Order.-

[Interruption.] Hon. Members, please be silent. 
 

[්.බහ. 3.19  
 

ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පහයක ප බහඳතිතුභනිඅ ්මභළතිතුභහටේ දීර්ඝ 
ඳළවළදිලි කිරීටභන් ඳසු ටේ විහදඹට ඹේ ්දවස කිහිඳඹක් එක පතු 

කිරීභට භටත් ්සථහ රළබීභ මළන තුටු ටනහ. එක් 
ඳළත්තකින් යටපුයහ සබහවික ප ආඳදහ තත්ත්ඹක් තිටඵන 
්සථහක ප තභයි ්පි ටේ ආර්ිකක පටව ඇති ක පයන රද ආඳදහ 
පිළිඵ හක පච්ඡහ ක පයන්ටන්. ටේ විහදඹ වහ මතව ඳළඹ 

කිහිඳඹ පුයහභ   ්රීරන්ක පන් එඹහර් රයින්ස ආඹතනඹ ඳහඩු රළබීභට 
ටවයතු ව ක පරුණු මණනහක් ඉදිත්ඳත් වුණහ.  විටලයටඹන්භ ඳසු 
ගිඹ  ඳහරන භටව සිදු වුණු ්ක පහර්ඹක්භ ක පශභනහක පයණඹඅ ඒ 

හටේභ දළඩි නහසතිඹඅ යටට ටනොමළශටඳන airbus  මිරදී මළීමභඅ 

ටයක ප ්තිත්ක්තඹ ඇතුළු ක පරුණු ක පහයණහ මණනහක් ඉදිත්ඳත් 
වුණහ.  
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Document-4 

Document-5 

Document-6 

[මමම මල්වන පුවහතකළමේ ද තබළ ඇත.] 
[இந்  ஆங்கள்  றமனத்றயம் மக்கப்தட்டுள்பண  

[This documents also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to take the Chair? 

 

ගු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 

ප්රහනය විමවන දින්අ වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුල ග  ු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් 

ඉලත් වුමයන්අ ගු  එඩ්ලඩ් වනණමවකකර මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, ரண்தைறகு         ட்ட் 
குமசகஅர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and THE HON. EDWARD 

GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීතුභහ ක පථහ ක පයන්න. 

 

ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ ක පහයණහරදී ඹේ ඹේ සිදුවීේ මණනහක් ටවළිදයවු වුණහ. 

එක පක් තභයි ්මභළතිතුභහ වන් ක පයපු ටජ්ොවළන්නසඵර්ේ මභන. 
භහ දන්නහ වළටිඹටඅ 2010 ටදළේඵර් භහටවදී ටරෝක ප 
ප්රජ්හතන්හදී තරුණ ේටේරනටව උත්ඹක්  දකුණු ්්රික පහටේ 
්රිටටෝත්ඹහර තිබුණහ.  

ඒ උත්ඹට ්පි වතය ඳස ටදටනකුත් ්තින් ල්ලි විඹදේ 
ක පය ටමන ගිඹහ. ඊට ටික ප දිනක පට ඳසු නහභල් යහජ්ඳක් 
භන්ත්රීයඹහඅ නිලහන්ත මුතුටවේටිමභ ර්තභහන නිටඹෝජ්ය 

ඇභතිතුභහ ඇතුළු එදහ ටේ ඳහර්ලිටේන්තු නිටඹෝජ්නඹ ක පශ 
භන්ත්රීරු 10 ටදටනක් ඳභණ ඒ උත්ඹට වබහගි වුණහ. 
්නර්ක පීය ආක පර්ලහත් ඇවිල්රහ හිටිඹහ. ටේ හටේ 175 ටදටනක් 

ඳභණ දභහ ටමන තභයි ඔඹ charter flight එක ප ්ය ටමන ගිටව. 

්පි එදත් ක පල්ඳනහ ක පශහඅ ටේක ප ්ය ටමන ගිටව ටක පොටවොභද 
කිඹරහ. දළන් තභයි ඒටක් විසතය ටවළිදයේ ටන්ටන්.  

ටේ නහසතිඹ මළන ක පථහ ක පයන ටක පොට සිදුවීේ මණනහක් මළන 
ටේ බහටේදී ටවළිදයවු වුණහ.  මීට ක පලි ලත් ්පි ඒහ මළන කිේහ. 
එක පක් තභයිඅ ළලි්මුණ හර්තහට ලත් ටවළිදයේ ව ආක පහයඹට  

එක්තයහ ගුන් ටයවික පහක්  "තහරුණයඹට ටවටක්"  ගවිධහනටව 
ේඵන්ධික පහයක ප විධිඹට ඳත් ක පයරහ ජ්නහධිඳති ටල්ක පේ 
ක පහර්ඹහරටඹ ලයිඅ SriLankan Airlines එටක ප ලයි ටදටක පන්භ 

භහඹක පට රුපිඹල් එක්රක් ඳනස් ටදවක් ඳභණ ළටුේ ටමහ 

තිබීභ. ටඳට්රල් මළහුටේ නළති වුණත්අ ටඵොරු බිල්ඳත් ඉදිත්ඳත් 
ක පයනදී ඇඹටේ ඉන්ධන දීභනහ විධිඹට රුපිඹල් විසි්ටරක් 
ඳනසතුන්දවස නසිඹ තිසඳවක ප මුදරක් ටමහ තිටඵනහ. එළනි 

සිදුවීේ ටඵොටවෝභඹක් තිටඵනහ. හිටපු බහඳතිතුභහඅ 
භළටල්සිඹහටේ ඉරහ ආපු flight එක පක් වයහ ටමන සිගමේූරරුට 

ගිහිල්රහ ක පයපු නහසතිඹ මළනත් ටේ මරු බහටේදී ටවළිදයවු වුණහ.  

දළන් මළටලු තිටඵන්ටන්අ ටේ ේඵන්ධටඹන් මකීභ 

තිටඵන්ටන් ක පහටද කිඹන එක ප මළනයි.  ටේ නහසතිඹටඅ දණඹටඅ 
ටවොයක පේරට ්දහශ මුදල් ්ඹ ක පය මන්න ඕනෆ ක පහටමන්ද? 
සිදුවීේ මළන කිේහ හටේ ටනොටයිඅ ඒහට ්යිතික පහයටඹෝත් 
ඉන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ ක පහරටවදී බහ්ඩලහමහයඹට රුපිඹල් බිලිඹන 

107ක ප විඹදභක් දයන්න සිදු ටරහ තිටඵනහ. ප්රලසනඹ තිටඵන්ටන්අ 
ආ්ඩඩු ටේහ මළන ටවළිදයවු ක පයනහ හටේභඅ ඒ ඳහඩු ්දහශ 
පුනමරඹන්ටමන් ්ඹ ක පය මන්න ක පටයුතු ක පයනහද කිඹන එක ප 

මළනයි. එටවභ නළත්නේ ඒ ඵයත් ජ්නතහ භත ඳටන්නද 
වදන්ටන් කිඹන එක පයි. ටභොක පදඅ දළන් ටේ ්ඹ මළන නේ මේ 
හිත  ටවළිදයවු ටරහ තිටඵනහ.  

්පි ්වන්ටන්අ SriLankan Airlines එටක් හිටපු බහඳතියඹහ 

න නිලහන්ත වික්රභසිගව භවත්භඹහඅ ප්රධහන විධහඹක ප නිරධහත් 

විධිඹට ළල ක පශ ක පපිර  න්ද්රටයන භවත්භඹහ ආදී ්ඹ ක පළරහ 

ඳරීක්ණ ක පයරහඅ ඔවුන්ටමන් ටේ මුදල් ්ඹ ක පය මන්න මත් රිඹහ 

භහර්මඹ ටභොක පක්ද කිඹරහයි. නිලහන්ත වික්රභසිගව භවත්භඹහටේ 

ටනෝනහ නේ කිඹරහ තිබුණහඅ ්වුරුදු තුනකින් විතය ටමදය ආටේත් 

නළවළ; දළක්ටක්ත් නළවළ කිඹරහ. ඔවුන්ටමන් ප්රලසන ක පයන්ටන් 

නළතිඅ ඔවුන්ටමන් ටේ මුදල් ්ඹ  ක පය මන්න උත්හව ක පයන්ටන් 

නළති  ටේ ඵය නළතත් ජ්නතහ භත ඳටන්න වදනහ නේ ඒක ප 

හධහයණ නළවළ.  

ටේහට ම කිඹන්න ඕනෆ ්ඹට තත් යප්රහද ටදන්නද 

ජ්නතහ යභක් දුන්ටන්? 2015 ජ්නහත් 8ළනිදහ 

ජ්නහධිඳතියඹහටත්අ ඊට ඳසටය ටේ ආ්ඩඩු පිහිටුන්නත් ටේ 

යටේ ජ්නතහ  යභක් දුන්ටන් ඒක පටද? ටේහට ම කිඹන්න ඕනෆ 

්ඹට එක ප telephone call එටක පන් උමන්ලහට ඹන්න ටික පේ 

ටදනහ.  ටභොක පක්දඅ ඒටක් තිටඵන හධහයණඹ?  

මරු ්මභළතිතුභනිඅ ටික පේ ඉල්ලුහභ රුපිඹල් වහයරක් 

විසිඳන්දවටය ටික පේ ටදක පක් ටදනහ නේඅ   ඒටක් තිටඵන 

හධහයණඹ ටභොක පක්ද? එදත් ක පෆහ; ්දත් ක පනහ ටන්. ්ඹ ක පය 

මන්න ඕනෆ ඒ ටමොල්රන්ටමන් ටන්. ආ්ඩඩු ඳළත්ටතන් පිළිතුරු 

ටදන භවය ඇභතිරු යහජ්ඳක් ඵනදක් මළන කිේහ. යහජ්ඳක් 

ඵනද යහජ්ඳක්රහටමන් ්ඹ ක පය මන්න. ඒක ප ටේ යටේ ජ්නතහ 

භත ඳළටවීභ හධහයණ නළවළ. ඒක ප හධහයණ නළවළ. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්ටයරහ ටේ ටතොයතුරු ටවළිදයේ ක පයනහ හටේභඅ 

ටේහ ඒ ් ඹටමන් ් ඹ ක පය මන්නත් ක පටයුතු ක පයන්න.   

රුපිඹල් බිලිඹන එක පසිඹ මණනක ප ඳහඩුක් ටන ටක පොට ටේ 

වන් ක පයන ඒහ ටොච් ේ ඒහ ටන්න පුළුන්. වළඵළයිඅ ඔඹ 

මභන් මණනහටත් ඇතුළු ජ්නහධිඳති ටල්ක පේ ක පහර්ඹහරටඹන් 

රුපිඹල් මිලිඹන 113.4ක් ්ඹ ටන්න තිටඵනහ. ටේ හර්තහටේ 

වන් න විධිඹට ජ්නහධිඳති භන්දි යටඹන් රුපිඹල් වත්රක් 

වතළිස් ටදවක් ්ඹ ටන්න තිටඵනහ. විටනල ක පටයුතු 

්භහතයහගලටඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 28.8ක් ්ඹ ටන්න තිටඵනහ. 

ගුන් වමුදහටන් රුපිඹල් මිලිඹන 5ක් ්ඹ  ටන්න තිටඵනහ.               

්රී රගක පහ ග හයක ප ප්රර්ධන ක පහර්ඹහගලටඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 

1.4ක් ්ඹ ටන්න තිටඵනහ. ්මභළතිතුභහ කිේහ හටේ CWG 

වේඵන්ටතොට 2018 නළභළති  ටඳෞනමලික ප භහමටභන් රුපිඹල් 

වහයරක් වතළිසතුන්දවක් ්ඹ ටන්න තිටඵනහ. දළන් එළනි 

ආඹතනඹක් නළවළඅ එඹ හ දභරහයි තිටඵන්ටන්. ටේහ ඒ 

ටමොල්රන්ටමන් ්ඹ ක පය මන්න ඕනෆ. පුනමරඹන් ක පවුද කිඹරහ 

දන්නහ නේඅ ආඹතන ටභොනහද කිඹරහත් දන්නහ නේඅ ්ඹ ක පය 

මළීමටේ මකීභ තිටඵන්ටන් ආ්ඩඩුටයි. එටවභ නළති ඒහ 

ජ්නතහ භත ඳළටවීභ හධහයණ නළවළ. ්ඳට ටඳටනනහඅ ආ්ඩඩු 

එළනි ආක පහයඹට ක පටයුතු ක පයමින් සිටින ඵ.  

211 212 



2016 භළයි  18 

ඳසු ගිඹ දක ප ඳහර්ලිටේන්තුට ඳත්ූරයක ප ඇසතටේන්තුක් 

ඉදිත්ඳත් ක පයපු ටරහටේඅ  ්මභළති ක පහර්ඹහරඹට ප්රභූ ආයක්ක ප යථ 
මිරදී මළීමභ ේඵන්ධටඹන් යටේත් ටරොකු හදඹක් ඇති වුණහ.  

ඒ ේඵන්ධටඹන් එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ටව විවිධ භන්ත්රීරු 
උත්තය දුන්නහ. වළඵළයි හමර යත්නහඹක ප ඇභතිතුභහ ්මභළති 

ක පහර්ඹ භ්ඩලර ප්රධහනිඹහ විධිඹට නිර නිටේදනඹක් භහධයරට 
නිකුත් ක පශහ. භභ ටේටක් රක් 6අ000 ක පථහඅ ප්රභූ ආයක්ක ප 
යථටව ක පථහඅ ඵනද ඒහ මළන ඳළත්තක ප තිඹරහ ඒ භහධය 

නිටේදනටව වන් ක පහයණහක් කිඹන්නේ. එහි ටභටවභ 
කිඹනහ: 

"ජ්නහධිඳති ක පහර්ඹහරයීඹ හවන ගචිතටව තිබ ඉවශභ තත්ත්ටව ව 

්නර්ඝතභ ආයක්ෂිත හවන හිටපු ජ්නහධිඳති භහින්ද යහජ්ඳක් භවතහ 

ජ්නහත් 8ළනි දහ ඳයහජ්ඹට ඳත් වී පිට ඹන ්සථහටේදී රැටමන ගිඹ ඵ 

ටභහිරහ වන් ක පශ යුතුඹ." 

ඹන ටක පොට ්යටමන ගිහිල්රහ ලු.  හිටපු ජ්නහධිඳති භහින්ද 
යහජ්ඳක් භවත්තඹහ ජ්නහත් 8ළනි දහ ඳයහජ්ඹට ඳත් වී ටමදය ඹන 
ටක පොට ටේහ ්යටමන ගිඹහ කිඹරහ ටඳොීයසිඹ බහ ය ඇභතියඹහ 
යටේ ජ්නතහට කිඹන ටක පොටඅ දළන් ඒ හවන ට ලට ්ලුත් 

හවන ්යටමන ඒ ඵය ජ්නතහ භත ඳළටවීභ හධහයණයිද? 
ඔඵතුභන්රහ දන්නහ නේ ක පවුද ්යටමන ගිටව කිඹරහඅ ඔහු 
දකින්න පුළුන් නේඅ ඉරහ හිටරහ වත් ඳහර්ලිටේන්තුට එනහ 

නේ ්වන්න පුළුන් ටන්අ ප්රලසන ක පයන්න පුළුන් ටන් ්ඩු 
මණටන් ටේ හවන ටික ප ටක පෝ කිඹරහ. ටඳොීයසිඹ බහය ඇභතියඹහ 
දන්නහ නේ එටවභ ්වන්න පුළුන් ටන්. එටවභ ්වන්ටන් 

නළතුඅ- 

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එතුභහ ඹන ටක පොට හවන ටමනිච් හ. හිටපු ජ්නහධිඳතියටඹක් 
වළටිඹට එතුභහට ්පි හවන ටදන්න තිටඵනහ. ඒටක පන් එක පක් 
ඔේපු ටනහඅ එතුභහටේ ආයක්හට කිසිභ වහනිඹක් නළවළ 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ටඳොීයසිඹත් දුන්නහ ටන්. භහින්දහනන්ද 
්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ කිඹන්ටන් ටදන්න එඳහ 
කිඹරහද? එටවභ ටදනහ කිඹන්ටන් එතුභහටේ ීවවිතඹට වහනිඹක් 

නළවළ කිඹන එක පයි.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහටේ හිතතහ නිහ ටන් දුන්ටන්. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒක ප ටන්. භභ හිතතහ නිහ දුන්නහ ටන්.  

 
ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

හිතතහට දළන් ටික පේ එටවභත් දීරහයි තිටඵන්ටන්.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ආයක්හ ක පය මන්න ්පි සි ත්ටක පොත ඉසයව ඳහයට 
ක පහඳේ දහරත් දුන්නහ. 

ගු රනිල් වික්රමසිගශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

හිටපු ජ්නහධිඳතියටඹක් වළටිඹට එතුභහට ආයක්හ ටදන්න 
තිටඵනහ. ඒ ඉල්ලූ එක ප දුන්නහ. ජ්නහධිඳතිතුභහත් කිේහ ''එතුභහටඅ 
ඒ ටික ප ්ය මන්න කිඹන්නඅ භභ ටදළනි  වහ්ඩලඹ මන්නේ'' 

කිඹරහ. තුන්ළනි එක ප  න්ද්රික පහ කුභහයතුගමට දුන්නහ. භට ්යිතිඹක් 
තිබුට්ඩ නළවළ. භට තහක පහලික ප දුන්නහ. භභ හවන තුනක් ්ය 
මත්තහ.  

 
ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ටේ ්යටමන ගිඹහ කිඹරහ කිඹනහ නේඅ එතුභහට හිමි හවන 
ටනොටයි නේඅ ඒහ මන්න පුළුන්. දළන් ප්රලසනඹ තිටඵන්ටන් 
ටභොක පක්ද? ්වරහ ්යටමන ගිඹහඅ ්වරහ ටවොයක පේ ක පශහඅ 

්වරහ ඳළවළයටමන ගිඹහ කිඹරහ එළනි නහසතික පහය විඹදේ මළන 
වන් ක පශහට ප්රභහණත් නළවළ. ඒහ ්ඹ ක පය මන්න ීමති රිඹහ 
භහර්ම ක පස ටන්න ඕනෆ. එටවභ නළත්නේ ආඳහු ළයඹක් 

ජ්නතහ භත තභයි ටේ ඵනද ඳළටටන්ටන්.  

ඊටව භභ දළක්ක පහ එක ප ඇභතියටඹක් කිඹනහඅ "ළේ එක ප 
සිඹඹට එක පක් ළඩි ක පශහභ රුපිඹල් බිලිඹන 35යි ්ඹ ක පය මන්න 
පුළුන්. ටේ සිඹඹට 11 ඉරහ සිඹඹට 15 දක්හ ළේ එක ප ළඩි 
ක පශත් ටේ ඳහඩු පිඹහ මන්න  ඵළවළ" කිඹරහ. ඳහඩු පිඹහ මන්න 

ක්රභටේද වදන්න ඕනෆ. ඒක පට තභයි ආඹතන වදරහ තිටඵන්ටන්. 
ඒහට ඵහධහ ටනොක පය ්දහශ පුනමරඹන් ්ත් ්ලගගුට ්යටමන ඒ 
්ඹටමන් ඳහඩු පිඹහ මන්න උත්හව ක පයනහ මික්  ටේ ජ්නතහ 

භත තදුයටත් ඵදු ඳළටවීභ හධහයණ නළවළ. ටේ ටඹෝජ්නහ 
ටමටනන ටරහටේ ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ ටඳෞනමීයක පයණඹ 
ක පයන්ටන් නළවළ කිඹරහ; ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ විකුණන්ටන් 

නළවළ කිඹරහ; ප්රතියුවමත ක පයනහ කිඹරහ කිඹනහ. ටභොක පක් 
ක පයන්න ගිඹත් ්ඳට ජ්හතික ප ගුන් ටයඹක් ඕනෆ. ඒ හටේභ එඹ 
ඳහඩු ටනොරඵන තත්ත්ටව ඳත්හටමන ඹන්න ඕනෆ. ඒ වහ 

න ක්රභටේදඹක් ක පස ක පයන්න ටඹෝජ්නහ ඉදිත්ඳත් ක පයන්නඅ 
ගහදඹට මන්න ්පි ූ දහනේ. වළඵළයි ප්රලසනඹ තිටඵන්ටන් 
ටභතළනයි. ටේක ප ''ඳහඩුයිඅ ඳහඩුයි'' කිඹරහ තමුන්නහන්ටයරහ භවහ 
භතඹක් වදමින් ඹනහ. ටේ භතඹ ඉරක්ක ප ටන්ටන් ටක පොවහටද?  

ඊටව දිනටවදීත් ටේ විහදඹ ේූරර්ණටඹන් ඉරක්ක ප වු ට්ඩඅ 
ටේ ඳහඩු ටනොතිබුණහ නේ ්ඳට ටක පොශම ක පටුනහඹක ප හටේ 
්ධිටේගී භහර්ම 10ක් වදන්න තිබුණහ කිඹරහ; ටක පොශම පිට යවුේ 
ඳහය හටේ තුනක් වදන්න තිබුණහ කිඹරහ; Colombo Port City 

හටේ යහඳිති ටදක පක් වදන්න තිබුණහ කිඹරහ; ටරෝටස කුලුන 
හටේ 33ක් වදන්න තිබුණහ කිඹරහ; භත්තර ගුන් ටතොටු ටඳොශ 
හටේ 17ක් වදන්න තිබුණහ කිඹරහ; වේඵන්ටතොට යහඹ හටේ 
9ක් වදන්න තිබුණහ කිඹරහ; ටනොටයොච්ට ෝටල් ඵරහමහයඹ හටේ 

3ක් වදන්න තිබුණහ කිඹරහ; හේූරර් ඵරහමහයඹ හටේ 23ක් 
වදන්න තිබුණහ කිඹරහ. ඒ විතයක් ටනොටයි ජ්නතහට ටේක ප 
ඕනෆ නේ විකුණුහටත් ක පභක් නළවළ කිඹන්නඅ ්ටඳන් ්යින් 

ක පශහට ක පභක් නළවළ කිඹන්න පුළුන් විධිටව සිහින වදනහ.  

තමුන්නහන්ටයරහ කිඹනහඅ ටේ ඳහඩු නළත්නේ ජ්ඹර්ධනපුය 
භව ටයෝවර හටේ ඳවසුක පේ හිත ටයෝවල් 15ක් වදන්න පුළුන් 

කිඹරහඅ ටේ යටේ දිසත්රික්ක ප 15ක ප. ටේක ප ්වන ටක පොට ඕනෆභ 
ජ්නතහක් ක පළභති ටනහ. ජ්ඹර්ධනපුය ටයෝවරට ්ඩිඹක් තිේඵ 
ටක පටනකු ක පළභති ටනහඅ ටේ ඳහඩු නළතු ඒ හටේ ටයෝවරක් 

වළටදනහ නේ. විලහවහඅ ටනවි ඵහලික පහඅ යහජ්කීඹඅ ආනන්දඅ නහරන්ද 
හටේ ඳවසුක පේ හිත ඳහල් 300ක් වදන්න පුළුන් කිඹරහ 
තමුන්නහන්ටයරහ කිඹනහ. ටේක ප ්වන ඕනෆභ ටදභේපිටඹක් 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ක පළභති ටනහඅ තභන්ටේ දරුටකු ඒ හටේ එක පක පට ඹහ මන්න 
පුළුන් නේ.  

භිනධි වනහධහයඹ මන්න ඳවුරක පට රුපිඹල් රක් තුන 

ඵළගින් ටඵදන්න පුළුන් කිඹනහ. ඒ සිහින ඇහුහට ඳසටය 
ඕනෆභ ටක පටනක් ක පළභළති ටනහඅ "ක පභක් නළවළඅ එටවභ නේ ්පි 

ටේ ඵටයන් වෆල්ලු ටමුඅ" කිඹරහ. එතළනි ලත් එවහට ගිහිල්රහ 
තමුන්නහන්ටයරහ කිඹනහඅ ටේ ඳහඩු රුපිඹල් ටදතුන් දහවක් 
එක්ටක පටනක් දයනහ; ඒ නිහ  ටනොමිරටව ටික පේ දීරහ ඔවුන් 

දමදි බුනධමඹහට ඹන්න පුළුන් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්  ඒක ප 
තභයි. ටභතයේ  න ඳහවිච්චි ක පයරහඅ ටභතයේ ්මු සිගවටරන්අ 
ශුනධ සිගවටරන් කිේටේ ටේක ප ්ටඳන් ්යින් ක පය මන්න 
භහනසික පත්ඹ වදන්නයි. නළත්නේ ටභොක පටද? ටභොක පදඅ 1998 සිට 

2008 දක්හ ්පි ඵළලුටොත් එමිටර්ේස ඳහරනඹ තිටඵන ක පහරටව 
තමුන්නහන්ටයරහ ටෞවයඹටඅ ්ධයහඳනඹට ඔඹ තයේ විඹදේ 
ක පශහද? දළන් කිඹනහ ටන්අ SriLankan Airlines  එටක් ඳහඩු 

නළත්නේ ්ඳට ්ධයහඳනඹටඅ ටෞවයඹට ටභච් ය විඹදේ ක පයන්න 
පුළුන්අ ටභච් ය ඳහල් වදන්න පුළුන්අ ටේච් ය විලසවිදයහර 
වදන්න පුළුන්අ ටභච් ය ටයෝවල් වදන්න පුළුන්අ ඳවසුක පේ 

ටදන්න පුළුන් කිඹරහ.   

ටේ දසර ටරොකු ප්රලසනඹක් තිටඵනහ. භවයමභ පිළික පහ 

ටයෝවරට PET scan  ඹන්ඹක් නළවළ. ඒ ඳරීක්ණඹ ටඳෞනමලික ප 

්ගලටඹන් ක පය මන්න ගිඹහභ රුපිඹල් රක් එක පවභහයක් විතය 
ඕනෆ. ඒක ප ක පය මන්න ඵළත් දුේඳත් ්හිගක ප ්ේභර තහත්තරහ 

මිඹළටදනහ. ඒ නිහ ටේ දසර Facebook  එටක් ටරොකු 

ප්ර හයඹක්- campaign - එක පක් ඹනහඅ  PET scan  ඹන්ඹක් ්ය 

ටමන ටදන්න මුදල් එක පතු ක පයන්න. ඒ හටේභ ්ටේ යටේ භවය 
විදයුත් නහළික පහ -''ටදයණ'' ටේ නහළික පහ- ඒක පට ආධහය ක පයන්නඅ ඒ 

ට ලටන් මුදල් එක පතු ක පයන්න  ටේ න විට යහඳහයඹක් ඳටන් 
්ය ටමන තිටඵනහ. ඒක ප ටවොයි. දළන් ආ්ඩඩු ටවට ්නිනදහට 
කිඹන්න පුළුන් ටේ ආඹතනටව ඳහඩු ටනොතිබුණහ නේ  PET 

scan  ඹන්ඹක් ්ය ටමන ටදන්න පුළුන්ක පභ තිබුණහ කිඹරහ. ඒ 

වහ ්ලය රුපිඹල් මිලිඹන 200යි. ඳහඩු නළත්නේ රුපිඹල් 
මිලිඹන 200ක ප මුදරක පට ්ය ටමන ටදනහ කිඹරහ කිඹන්න 

පුළුන්.  

දළන් ටේ සිඹල්ර ඉරක්ක ප ක පයන්ටන්අ වළභ ටදඹක්භ focus 

ක පයරහ ටක්න්ද්ර ක පයන්ටන් ටභොක පටදඅ ටේ ආඹතනඹ ''ඳහඩුයිඅ 
ඳහඩුයි''අ ඒ ඳහඩු නළත්නේ භවහ ටරොකු ටදඹක් ක පයන්න තිබුණහ 
කිඹරහ. වළඵළයි තමුන්නහන්ටයරහ භතක ප තිඹහ මන්න 1998- 2008 

ක පහරටවදී ටේ යටේ ්ධයහඳනඹට විඹදේ ක පය තිටඵන්ටන් සිඹඹට 2 
සිට 2.5 ්තය මණනක් ඵ. 2001 දලක පටව ්ටේ යටේ 
්ධයහඳනඹට විඹදේ ක පශ ්ඩුභ මණන සිඹඹට 2.01යි. ඒ 
ක පහරටවත් භවහ ටරොකුට විඹදේ ක පටශය නළවළ. ඒ ක පහර ටවත් 

යජ්ටව ඳහල්ර භවහ සුමතිඹක් වුට්ඩ නළවළ. තිබුණු ඳහල් 
ටික පත් ළහුණහ. 

1998 දී 10අ313ක් තිබුණු යජ්ටව ඳහල් 2008 න විට  

9අ662ට ඵළසහ. ටෞවය ඳනධතිඹත් එටවභයි. 2001 ර්ටවත් 
තමුන්නහන්ටයරහ ටෞවයඹට විඹදේ ක පය තිටඵන්ටන් සිඹඹට 

1.33යි. ්ඩුභ විඹදභක්; ්ඩුභ මුදරක්. ඒ නිහ ටේ සිහින 
භන්ටන්අ ටේ ක පතන්දය කිඹන්ටන්; ටරෝටස කුලු ල ටභච් ය 
වදන්න පුළුන්අ ්ධිටේගී භහර්ම ටභච් ය වදන්න පුළුන්අ දමදි 

ඹන්න පුළුන්අ යහජ්කීඹ ඳහර හටේ ඳහල් මටේ වදන්න 
පුළුන් කිඹන ටේ සිහින භහ ටමන එන්ටන් ටක පොතළනටද කිඹරහ 
ටත්රුේ මන්න ඕනෆ.  

ඇත්තටභ තමුන්නහන්ටයරහට වුභනහක් තිටඵනහ නේ ටේ 

SriLankan Airlines එක ප ටමොලමන්නඅ තත් වික පල්ඳ ටමොලක් 

තිටඵනහ. වළඵළයිඅ ඇවිල්රහ තිටඵන්ටන් ටභොක පටද? ඇවිල්රහ 
තිටඵන්ටන් වත් ටරටවසිටඹන් ක පයන්න පුළුන් ළලක පටයි. ්ඳට 
ටඳටනන්ටන් එටවභයි. තමුන්නහන්ටයරහ කිඹනහ විකුණන්ටන් 

නළවළයි කිඹරහ. විකුණන්ටන් නළවළයි කිඹ කිඹහ ටභොක පක්ද ක පයමින් 
ඉන්ටන් කිඹන එක පයි තිටඵන ප්රලසනඹ. ්ටනක් වික පල්ඳ මළන 
හක පච්ඡහ ක පශහද? ඒ විකිණීභටඅ ටඳෞනමීයක පයණඹට ටභපිට 

තිටඵන විඳුේ මළන හක පච්ඡහ ක පශහද? ඒ ට ලටන් ටන්අ ඳසු ගිඹ 
ක පහරටව තමුන්නහන්ටයරහට ඵරඹක් දුන්ටන්. ඡන්දඹට ක පලින් 
කිේටේ නළවළ ටන්අ "SriLankan Airlines එක ප ටභච් ය ඳහඩුයිඅ ්පි 

ආපු මභන් ටභන්න ටභටවභ ටදඹක් ක පයනහ" කිඹරහ.  

ටඳෞනමීයක පයණඹ ටවෝ ප්රතියුවතක පයණඹ ටවෝ ටනත් 
නභකින් එටවභ ටදඹක් ක පයනහ කිඹරහ කිේටේ නළවළ ටන්. 

වළඵළයිඅ දළන් තමුන්නහන්ටයරහ ගවයහ ටල්වනලින් ටඳන්නහ 
ටේ ටර්දී ඳහඩු ඹේ ප්රභහණඹක පට ්ඩු ක පය ටමන තිටඵනහ 
කිඹරහ. ටවොයි. 2014 රුපිඹල් බිලිඹන 32ක් වුණු ්රහබඹ 2015 

රුපිඹල් බිලිඹන 16ට ඵළවළරහ. ටේ ටන ටක පොට රුපිඹල් බිලිඹන 
8 දක්හ ්ඩු ටරහඹ කිඹනහ. එටවභ නේ තමුන්නහන්ටයරහ 
්සථහක් ටදන්න ඕනෆ ටන්ද ටේ ්ලුත් ඳහරනහධික පහත්ඹට. ඹේ 
ප්රභහණඹක පට ඔවුන්ටේ දක්ක පේ ටඳන්රහ ්ඩු තයමින් 

්වුරුනදක්අ ්වුරුදු එක පවභහයක් ඇතුශතත් ටේක ප රහබ රඵන 
තළනක පට ටේන්න. නිලහන්ත වික්රභසිගවට සුදුසුක පේ නළවළ තභයි. 
ඔහුට ටේ ක්ටයටව සුදුසුක පේ නළවළ තභයි. ක පපිර  න්ද්රටයනට 

ටේ ක්ටයටව ්ත් දළකීේ නළවළ තභයි. වළඵළයිඅ තමුන්නහන්ටයරහ 
ඳත් ක පටශය තමුන්නහන්ටයරහට විලසහන්ත ්ත් දළකීේ හිතයි 
කිඹරහ හිතහ ටමන ටන්. ඒ නිහ ටන්  ළටුඳ විතයක් රුපිඹල් 

මිලිඹන 3ක් දීරහ Chief Commercial Officer ටක පටනක් ්ය 

ටමන තිටඵන්ටන්. ඒ නිහ ටන් දළන් ඳත්ූරයක ප ඇසතටේන්තුටන් 
-ටේක පට විතයක් ටනොටයි- තමුන්නහන්ටයටේ යහජ්ය යහඹ 

්භහතයහගලඹ නවීක පයණඹ ක පයන්න රුපිඹල් මිලිඹන 60ක් ටන් 
ක පය ටමන තිටඵන්ටන්. ටේ ඔක්ටක පොභත් ක පය ටමන ්ටේ යටේ 
ආර්ිකක පඹත් එක්ක ප ඵනධ ක පය ටමනඅ ග හයක ප යහඳහයඹත් එක්ක ප 

එක පතු ක පය ටමන  ්ලුත් ළල පිළිටශක් වදන්න. එටවභ ටන් 
ක පයන්න ඕනෆ.  

ග හයක ප යහඳහයඹත් එක්ක ප එක පතු ටරහ SriLankan 

Airlines එක ප දියුණු කිරීභක් පිළිඵ තමුන්නහන්ටයරහ හිතරහ 

තිටඵනහද? හිතීභක් ක පය තිටඵනහඹ කිඹහ ්පි හිතන්ටන් නළවළ. 
්ඳට එටවභ ටදඹක් ටඳටනන්ටන් නළවළ. චීනඹ මත්ටතොත්අ 
ටේමටඹන් ඉදිත්ඹට ඹමින් දියුණු න යටක්. චීන ජ්නමවනටඹන් 

්වුරුනදක පට සිඹඹට 10ක් ග හයක පඹන් විධිඹට යටින් පිටට ඹනහ. 
ඒ කිඹන්ටන්අ මිලිඹන 120ක්. මිලිඹන 120ක ප ග හයක පඹන්ටමන්අ 
මිලිඹන ටදක පක් ග හයක පඹන් විධිඹට ්ඳට ආක පර්ණඹ ක පය 

මන්න  පුළුන් නේඅ ්ටේ airline එක පත් එක්ක ප ඵනධ ක පයටමන 

ටේ ආර්ිකක පඹට ඹේ වනඹක් ටදන්න පුළුන්. දියුණු යටක් 
ලටඹන් න ජරන්තඹ තභන්ටේ ආර්ිකක පඹ ඳදනේ ක පය මන්න 

වදන්ටන් ක පිෂික පර්භහන්තඹඅ ඳශු ේඳත් භත ටනො චීනටඹන් එන 
ග හයක පඹහ භතයි. එළනි යටල් ඳහ චීනඹ භවහ ධන ේඳතක් 
විධිඹට රක පනහ.  

්පි ්ේනිදිම ආසිඹහ ල ක පරහඳටවඅ ආසිඹහ ඳළසිෆික් ක පරහඳටව 
ග හයක ප යහඳහයඹ දියුණු ක පයරහ රගක පහ එහි ටක්න්ද්රසථහනඹක් 
ඵට ඳත් ක පයන්න උත්හව ක පයමු. ඒක පට ටඹෝජ්නහ මනිමු. ඒක පට 

ටත් ක පර්භහන්තඹ ේඵන්ධ ක පය මනිමු.  ඒක පට ටත් ග හයක ප 
යහඳහයඹක්-tea tourism එක පක්- වදමු. එටවභ ටඹෝජ්නහ කිසික් 

නළතිඅ ක පයන්න තිටඵන එක පභ වික පල්ඳඹ ටේක ප විධිඹටයි 
තමුන්නහන්ටයරහ දළන් ටේ ක පළ යටක පමින් ඹන්ටන්. ටේ වළටයමින් 

ඹන්ටන් විකිණීභටභ තභයි. SriLankan Airlines ආඹතනඹ තුශ 
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ළල ක පයපු ටයක පඹන් 3000ක් ඳභණ ටභහි ටක පොටස 

්යිතික පහයඹන්. ඔවුන්ට ටක පොටස රක් 27ක් ්යිතියි. ටයක පඹන් 
3000ක් ඳභණ ඉන්නහ. භවය ්ඹ තභ ළල ක පයනහ. භවය 
්ඹ විශ්රහභ ගිහිල්රහ. භවය ්ඹ ඒ හිමික පේ ඳයරහ තිටඵනහ. මරු 
ඉයහන් වික්රභයත්න භළතිතුභහටමන් දළන මන්න ක පළභළතියිඅ 

තමුන්නහන්ටයරහ ක පයන්න ඹන ප්රතියූවමතක පයණටඹන් ටවෝ 
එළනි කුභක් ටවෝ ටදඹකින් ඒ ටක පොටස හිමි 3000ට ටභොක පද 
ටන්ටන් කිඹරහ.  

ඒ ටක පොටස ළඩි මණනට මිරදී මන්නහ. ඔවුන්ටේ ඉල්ීයභක් 
තිටඵනහඅ ්ඩුභ තයටේ ටක පොටක් ටලොරර් 50ක පටත් මන්න 
කිඹරහ. ඒ මණන පිළිඵ තමුන්නහන්ටයරහට හක පච්ඡහ ක පය 

මන්න පුළුන්. වළඵළයිඅ  ඒ ටක පොටස හිමිඹන්ට ටභොක පද ටන්ටන්? 
ඔවු ලත් සිඹඹට දලභ ඳවයි තුනක ප ටක පොටස ්යිතික පරුන්. ටභහිදී 
තමුන්නහන්ටයරහ ටභොනහ ටවෝ තීයණඹක් මන්නහ නේඅ ඒ ්ඹත් 

එක්ක ප හක පච්ඡහ ක පයන්න ඕනෆ. ්පි ්වන්ටන්අ ටභොක පක්ද ඔවුන් 
එක්ක ප ක පයපු හක පච්ඡහ කිඹරහයි. ඔවුන් ඇවිල්රහ ටභහි නික පේභ 
නික පේ ටක පොටස හිමිඹන් ටනොටයි. ඔවුන් නිලහන්ත 
වික්රභසිගවරහටේ උදවිඹ ටනොටයි. ටේ ආඹතනර ්වුරුදු 30ක් 

35ක් ළල ක පයපු ්ඹ. ඔවුන්ට ්ත් දළකීේ තිටඵනහ. ඔවුන්ටේ 
ටඹෝජ්නහ තිටඵනහ. ඒ ටඹෝජ්නහ හක පච්ඡහට මන්න පුළුන්ටන්. 
තමුන්නහන්ටයරහ විටනය ඹ ටක පොේඳළනි ටමනළල්රහඅ උඳටනලක පඹන් 

ටමනළල්රහ ්ඩු තයටේ ටේ ්ඹ රහබ රඵන තළනක පට ටමන 
ඹන්නත්  හක පච්ඡහ ක පයනහ නේ ටවොයි. ඔවුන්ටේ ්දවස 
ඉදිත්ඳත් ක පයන්න ඔවුන්ට ් සථහක් ටදන්න.  

 
ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය වගලර්ධන 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறயத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ භභ ක පරුණක් නිළයදි ක පයන්න 

ක පළභළතියි. ටභතුභහ කිේහඅ "යහජ්ය යහඹ ගර්ධන 

්භහතයහගලඹ නවීක පයණඹ ක පයන්න රුපිඹල් මිලිඹන 60ක් ටන් 

ක පශහ." කිඹරහ. ඒක ප වත්. ටන් ක පයරහ තිටඵනහ. නමුත්අ එයින් 

තුටනක් එක පයි බහවිත ක පයරහ තිටඵන්ටන්. ඒ කිඹන්ටන් රුපිඹල් 

මිලිඹන 20ක පට ළඩිඹ ්ඩුටන් තභයි බහවිත ක පයරහ තිටඵන්ටන්. 

ඒ මළන ක පරුණු ඔඵතුභන්රහ ටනොදන්න නිහ එභ ක පරුණු නිළයදි 

ක පය ටභභ මරු බහටේදී ඳළළ ජභ ්ලය නහ. භභ හිතන්ටන් 

ටයක පඹන්ටඅ විටලයටඹන්භ ටක පොටස හිමි ටයක පඹන්ට කිසිභ 

්හධහයණඹක් ටනොන විධිඹටඅ ඹේ කිසි මුදරක පට ්පි ටක පොටක් 

විකුණන්න තීයණඹ ක පටශොත්අ ඒ ටයක පඹන්ට ඒ ටක පොටටය 

ටිනහක පභ රළටඵනහ කිඹරහ භභ ටේ ්සථහටේදී කිඹනහ. 

කිසිභ ්හධහයණඹක් ටන්න ් පි ඉල තිඹන්ටන් නළවළ.  

 
ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ටඵොටවොභ සතුතියි. මරු නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභන්රහ 

ඳත්ූරයක ප ඇසතටේන්තුටේ ඳහර්ලිටේන්තුට ඉදිත්ඳත් ක පයපු එක ප 

තභයි භභ කිේටේ. ඒ හටේභ ්ටනක් ඳළත්ටතන් ඵයක් වුණත්අ 

දළන් Mihin Air එක ප ඳටන් ්යටමන තිටඵනහටන්. 

තමුන්නහන්ටයරහ SriLankan Airlines ආඹතනටඹහි 

ප්රතියූවමතක පයණ ළල පිළිටශ ඹටටත් Mihin Air එක පට 

ටභොක පද න්ටන්? ටික පක් රටඳන් ්ඩු ටක පටනක් දීම  ටදන ටක පොට 

ටන ටන ටනල් එක පතු ක පයනහ හටේඅ දළන් ඒක පත් මළට මවරහ 

ටදන්නද සුදහනභ. ටභොක පද කිඹන්ටන්? 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටරෝක පටව ඕනෆභ තළනක ප කුලහ ටලය 
ඳඹක් තිටඵන කුලහ යටක ප යහඳහය දිවහ ඵළලුටොත් ්වන්න 
තිටඵන මලික ප ප්රලසනඹ තභයි ගුන් ටයහ ටදක පක් තිටඵන්න 

පුළුන්ද කිඹන එක ප. Mihin Air කිඹන ගුන් ටයහට ඵනදට 

මත්ත ්වස ඹහහන් ටදක පයි තිටඵන්ටන්. ්ද  ගුන් ටයඹක් 
එක ප ්වස ඹහහකි ලත් ඳටන් මන්න පුළුන්. ්පි ටේ ටද මරය 

ඳළත්ටතන්අ ආර්ිකක පඹ ඳළත්ටතන් ඵරන විට  එක පට ඵරන්න 
්ලයයි. ටභොක පදඅ ටේ ටයහන් ටදක පභ එක පට ඵරන්න ්ලයයි. 
නමුත් ්පි තභත් තීයණඹක් ්යටමන නළවළ. විටලයඥාඹන් ඒ 

ටද ඵරනහ.  

මිහින් රගක පහ ගුන් ටයහ තිටඵන විධිඹටභ ඳත්හ ටමන 
ඹන්න ඵළවළ. ඒ ගුන් ටයහ ආයේබ වුණු දටය ඉරහභ 
්රහබයි. ්ද භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භළතිතුභහ කිේහඅ "ඒ 

ගුන් ටයටව රහබඹක් තිබුණහ" කිඹරහ. භහ ශඟ ටල්වන 
සිඹල්රභ තිටඵනහ. මරු භන්ත්රීතුභහටේ ක පහරඹ භහ මන්ටන් 
නළවළ. නමුත් ඒ ගුන් ටයහ දිගින් දිමටභ ්රහබයි. ඒක පත් එක පට 

ඵරන්න ්ලයයි.  

 
ගු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

්ඩු තයටේ budget airline එක පක් විධිඹටත් ටේ ගුන් 

ටයහ ඳත්හ ටමන ඹන්න පුළුන්ද? ටේක ප ඵයක් තභයි. නමුත් 
දළන් ටේහ ඳටන් ටමන තිටඵනහ. ටේහ යටේ ේඳත්. යටේ 
ආදහඹභ තභයිඅ යටේ ජ්නතහටේ මුදල් තභයිඅ බහ්ඩලහමහයටව 

මුදල් තභයි ටේ වහ ටඹොදහ තිටඵන්ටන්. ඒ නිහ ටේ 
ේඵන්ධටඹන් ගයුක්ත ළරළසභක් ඕනෆ. දළන්  තිටඵන ප්රලසනඹ 
ටේක පයි. තමුන්නහන්ටයරහ ඵරඹට ආටේ භහ 60න් ්ලුත් යටක් 
වදනහඹ කිඹරහයි. භහ 60න් භහ 10ක් ඹන ටක පොට SriLankan 

Airlines එක ප ඉයයි. ත භහ 10ක් ඹන ටක පොට දළන් ඳහඩු 

රඵනහඹ කිඹන රගක පහ වනිජ් ටතල් ීමතිමත ගසථහටඅ රගක පහ 
විදුලිඵර භ්ඩලරඹටඅ ජ්හතික ප ජ්රේඳහදන වහ ජ්රහඳවන 

භ්ඩලරඹට ්ත තඵන්න පුළුන්. ටේ භහ 60 ඉය න ටක පොට 
්ලුත් යටක් කිඹහ කිඹන්ටන් විදුලිඹඅ ජ්රඹඅ ටතල් ේඳත 
සිඹල්රභ විකුණපු යටක්ද? ටේක ප ටත්රුේ මන්න.  

1977 එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ඹ රළබ ජ්නයභ ටවෝ 1994                      
්රී  රගක පහ නිදවස ඳක්ඹ ටවෝ ටඳොදුජ්න එක්ත් ටඳයමුණ රළබ 
ජ්නයභ ටනො 2015 ජ්නහත් භහටවත්අ 2015 ්ටමෝසතු 
භහටවත් ටේ ආ්ඩඩුට රළබුට්ඩ. ්පි දන්නහඅ 

තමුන්නහන්ටයරහටේ ඉතිවහඹ. ්වුරුදු 17ක ප එක්ත් ජ්හතික ප 
ඳක් ඳහරනඹ තුශ ්ටේ යටේ යහජ්ය ආඹතන 43ක් විකුණුහ. 
2001 න ටක පොට ටඳොදුජ්න එක්ත් ටඳයමුණු ඳහරනඹ තුශ යහජ්ය 

ආඹතන 42ක් විකුණුහ. ඒහ විකුණන ටක පොට කිඹපු සුන්දය ක පථහ 
ටභොනහද? "ටයහ ළඩි ටයි. ජ්නතහට ඳවසුක පේ ළඩි ටයි. 
තයමඹ නිහ මිර ් ඩු ටයි." කිඹහ කිේහ. ඒහ ටභොක පක්ත් ටරහ 

නළවළ. ජ්නතහ භතයි ඵය ඳළටවිරහ තිටඵන්ටන්. එන්න-එන්නභ 
ජ්නතහ භත ඵය ඳළටටනහ. දළන් තමුන්නහන්ටයරහටේ ්ලුත් 
ළල පිළිටටශය ඵයත් ජ්නතහ භත ඳටහඅ ඳයණ ආ්ඩඩුටේ 
ටවොයක පේර ඵයත් ජ්නතහ භත ඳටහඅ ජ්නතහ ඩාලහට ඳත් 

ක පයන විධි ටව විඳුේ ටන් ටේ ටදන්න ඹන්ටන්.  

භහ හිතන වළටිඹට ටේහට රුපිඹල් මිලිඹන 3ක් විඹදේ ක පය 
ටමන ්ලුත් උඳටනලක පඹන්අ ්ලුත් CCOරහ ඕනෆ නළවළ; ්ලුත් 

ටමොලනළඟිලි ඕනෆ නළවළ. තිටඵන ටමොලනළඟිලි නවීක පයණඹ ක පය 

මන්න. ටේහ මළන ටනොටයිඅ ටේ ේඵන්ධටඹන් ්ඳට තිටඵන 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ටනත් වික පල්ඳ පිළිඵ හක පච්ඡහ ක පය මන්න ඕනෆ. තත් 
ටඹෝජ්නහඅ ්දවස ටභොනහද කිඹහ ඵරන්න ඕනෆ. එටවභ 
ප්රටේලඹක පට ටේ ගහදඹඅ විහදඹ විිත ක පය මන්න. එටවභ 

නළත්නේ ටේ ක පයන ළල පිළිටශ මළන තමුන්නහන්ටයරහටේ 
ක පළබිනේ ් ලක පමිටු තීන්දුක් මන්න. එටවභ නළතු ්ටේ ්දවස 
උදවස මන්න ඳහර්ලිටේන්තුටේ ක පහරඹ ක පහ දභරහ ළලක් නළවළ. ඒ 

නිහ ටේ ්දවස ළරකිල්රට ටමනඅ ්ටේ ජ්හතික ප ගුන් ටයහත් 
ආයක්හ ක පය ටමනඅ ජ්නතහ භත ඵය ටනොඳළටටන ආක පහයටව 
විඳුභක පට ඹන්න කිඹහ ටඹෝජ්නහ ක පයමින් භහ නිවඬ නහ. 

ටඵොටවොභ සතුතියි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටඵොටවොභ සතුතියි.  

ඊශඟටඅ මරු ජිත් ටප්රයභදහ ඇභතිතුභහ.  

 

[්.බහ. 3.45  
 

ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිිරීමේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம - வீடமப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துமந அமச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ යටට ආලස ර්ඹඹක් ඇති ක පයයි 

කිඹන යුමඹක ප රක් භහතහටේ ජ්හතික ප ටේදහ ක පඹ පිළිඵ ක පථහ 
වළටිඹට ්රීරන්ක පන් ගුන් ටයහටේ ක පථහ වඳුන්න්නට පුළුන්. 
යුද ජ්ඹග්රවණටව නහභටඹන් යටේ භවජ්න ේඳත්අ භවජ්න 

්යමුදල් ක පහඵහසිනිඹහ ක පශ ආක පහයඹ පිළිඵ ටවොභ නිදසුනක් 
තභයි SriLankan Airlines ආඹතනඹ. SriLankan Airlines 

ආඹතනඹ විනහල කිරීටේ ූරර්ණ මකීභ ඳසු ගිඹ යජ්ඹ ප්රමුව හිටපු 

ජ්නහධිඳතියඹහ බහය මත යුතුයි කිඹන එක ප භහ ටේ ්සථහටේදී භහ 
ප්රක පහල ක පයනහ.  

2008 ටර් රුපිඹල් මිලිඹන 9අ200ක ප -රුපිඹල් රක් 

92අ000ක ප- රහබඹක් රඵපු SriLankan Airlines ආඹතනඹඅ 2016 

න විට රුපිඹල් බිලිඹන 461ක ප ණඹ ඵයකින් භන්විත ව 
ආඹතනඹක් ඵට ඳත් වටව ටක පටයද ඹන්න පිළිඵ ්පි ටොඹහ 

ඵරන්නට ඕනෆ. දණඹඅ ග හඅ ටවොයක පභඅ ්ක පහර්ඹක්භතහඅ 
දුර්ර ක පශභනහක පයණඹ වහ ටනලඳහරන ඇඟිලි මළ ජේ නිහ 
SriLankan Airlines ආඹතනඹ ටේ හටේ භවහ විඳතක පට ඳත් 

වුණහ. ඇත්ත ලටඹන්භ SriLankan Airlines ආඹතනඹ ්ටේ 

යටේ ේඳතක්; යහජ්ය ේඳතක්; ජ්හතික ප ේඳතක්. නමුත්අ ඒක පට 
්ත්ඳත් වුණු ඉයණභ ටභොක පක්ද? SriLankan Airlines ආඹතනඹ 

යජ් ඳවුටල් ඳවුල්ක පයණඹටඅ ඳවුල්හදඹට ටමොදුරු වුණහ. යටේ 

ේඳත තභන්ටේ ටඳෞනමලික ප ටනඳශක් ටය ඳත්වයණඹ ක පශහ. 
තභන්ට ත්සි ආක පහයඹට යහජ්ය ේඳත ්බහවිත ක පශහ. එන් 
ආඹතනඹක් නිඹමිත ක පශභනහක පයණඹක පට රක් විඹ යුතුයි; නිළයදි 

නහඹක පත්ඹක් තුශඅ රහබදහයි පිළිටතක් ් ලමභනඹ ක පශ යුතුයි. 
නමුත්අ සිදු වුට්ඩ ටභොක පක්ද?  

ඳසු ගිඹ ක පහරටව යට ඳහරනඹ ක පශ යජ්ඹ ක පටශය SriLankan 

Airlines ආඹතනටව ්භිිනධිඹ මළන හිතන එක ප ටනොටයි. 

SriLankan Airlines ආඹතනඹ ටභටවඹ වටව යජ් ඳවුටල් 

උන්නතිඹ තක පහ. යජ් ඳවුටල් උන්නතිඹ තක පහ SriLankan Airlines 

ආඹතනඹ තභන්ටේ ආයුධඹක්අ උ්ඩලඹක් ටරට ඳහවිච්චි ක පශහ. 

ඇයිඅ භභ ටේ හටේ ක පථහක් කිඹන්ටන්? ටේ ප්රක පහල තවවුරු 

ක පයන්නට භභ ක පරුණු ක පහයණහ මණනහක් ඉදිත්ඳත් ක පයනහ. 
භවය විට ඇත්ත තිත්ත ටන්න පුළුන්. නමුත්අ තිත්ත වුණත් 
ඇත්ත ්ටඵෝධ ක පයමත යුතුයි; තය වළටභෝභ දයහමත යුතුයි.  

SriLankan Airlines ටේදහ ක පඹ ටනල භහභක පත්ටවඅ ටනල 

හිවතෂිත්ටව ප්රතිමර්තිඹක් ඵට ්ඳට වඳුන්හ ටදන්නට 

පුළුන්. දළන් ටභොක පක්ද  SriLankan Airlines ආඹතනඹ තුශ සිදු 

වුට්ඩ? ඵරඹ ්යුතු ටර ඳහවිච්චි ක පශහ. වත්ඹට පුනමලික ප 
බදරඹක් හටේඅ ඳවුටල් ටනඳශක් හටේඅ ඳවුටල් බදරඹක් 

වළටිඹට SriLankan Airlines ආඹතනටව සිඹලුභ ේඳත් 

ප්රටඹෝජ්නඹට මත්තහ.  

ටඳොඩ්ලක් ඵරන්නඅ බහඳතියඹහටේ ව ප්රධහන විධහඹක ප 
නිරධහත්යඹහටේ රිඹහ ක පරහඳඹ. හිතුභටත්ට හවන මත්තහ. 
ටඵන්ස යථ මත්තහඅ ප්රහටලෝ යථ මත්තහ. එළනි සුපිත් යථ මත්තහ. 

මිරදී මත්ටත් වළභ විටභඅ ළයදි ටතොයතුරු ඉදිත්ඳත් ක පයරහ. හවන 
තුනක් ට ලටන් ටක පෝටි වතයක් ළඹ ක පශහ. යක්ණඹටත් 
හර්ෂික ප ටනභභ විලහර මුදරක් ක පළඳ ක පශහ. ඒ විතයක් 

ටනොටයිඅ ඳළවළදිලිභ ්පි ඇති තතු ටවොඹරහ ඵළලුටොත්අ තය 
ක පරුණු ක පහයණහ ටවොඹරහ ඵළලුටොත් විසභඹජ්නක ප සිදුවීේ ඇති 
ටරහ තිටඵනහ.  

SriLankan Airlines ආඹතනටව ගුන් ටයවික පහන්ට 

තභන්ටේ යහජ්ක පහත්ඹට ්භතය විවිධ ්ඹට ඵළශ ටභටවයක පේ 

ක පයන්නටත් සිනධ වුණහ. ගුන් ටයවික පහන් වළටිඹට ක පටයුතු ක පශ 
්ඹ ටනලඳහරන ඵර ්ධික පහත්ටව ඵරඳෆේ භත ජ්නහධිඳති ටල්ක පේ 
ක පහර්ඹහරඹට ් ලයුක්ත ක පය ඳඩි ටදක පක් රඵහ දුන්නහ. SriLankan 

Airlines ආඹතනටඹන් රඵහ මන්නහඅ රුපිඹල් 70අ500ක්; 

ජ්නහධිඳති ටල්ක පේ ක පහර්ඹහරටඹන් රඵහ මන්නහඅ රුපිඹල් 
87අ000ක පට ළඩි මුදරක්. වළභ භහඹක පභ රුපිඹල් 1අ58අ000ක ප 

මුදරක් ටමවීේ ක පශහ. ටභොනහටද? විටලය යහඳිති 
ේඵන්ධීක පහයක ප වළටිඹට. විටලය යහඳිති ේඵන්ධීක පහයක ප 
වළටිඹට ක පහද ටේ මන්ටන්? SriLankan Airlines ආඹතනටව 

ගුන් ටයවික පහක්. එතටක පොට විසභඹජ්නක ප ක පහයණහ ටභොක පක්ද? 
ඒ ගුන් ටයවික පහට විටලය යහඳිති ේඵන්ධීක පහයක ප වළටිඹට 
රුපිඹල් රක් 41ක් ටමරහ තිටඵනහ. ඒඅ යජ්ටව ්යමුදල්. ඊටත් 
ළඩිඹ විසභඹජ්නක ප ක පහයණහ ටභොක පක්ද? ඒ ගුන් ටයවික පහ 

විටලය ේඵන්ධීක පහයක ප වළටිඹට ක පටයුතු ක පයන ටක පොට Cabin 

Service Supervisorක පභට උසවීභක් ටදනහ; promote 

ක පයනහ; පරදහයිතහ දීභනහකුත් රඵහ ටදනහ. ටභන්න 

SriLankan Airlines ආඹතනඹට සිදු වුණු භවහ විනහලඹ !.  

ඒ විතයක් ටනොටයිඅ SriLankan Airlines ආඹතනටඹන් ව 

SriLankan Catering Limited එටක පන් මුදල් ්යටමන ජ්නහධිඳති 

භන්දියටව ඳත්පු ටනලඳහරන උත්රට ළඹ ව බිල්ඳත් 
ටමන්න ඒ ල්ලි ඳහවිච්චි ක පය තිටඵනහ. උදහවයණඹක් 

මත්ටතොත්අ 2010 ටනොළේඵර් 23ළනි දහ රුපිඹල් රක් 77ක ප 

බිරක් ටමේහ; 2010 ටදළේඵර් 23ළනි දහ තත් රුපිඹල් රක් 
62ක ප බිරක් ටමේහ; 2010 ටදළේඵර් 18ළනි දහ ත රුපිඹල් 

රක් 45ක ප බිරක් ටමේහ. SriLankan Airlines ආඹතනටව 

්යමුදල් ්යටමනඅ ජ්නහධිඳති භන්දියටව ඳත්පු ටනලඳහරන 

උත්රට ඒ මුදල් බහවිත ක පයරහඅ ඒ බිල්ඳත් පිඹරහ තිටඵනහ. 
SriLankan Airlines ආඹතනඹ විනහල කිරීටේ ටේ භවහ 

යහඳිතිඹ එතළනින් නතය වුට්ඩ නළවළ. SriLankan Airlines 

ආඹතනඹට සිදු වුණහඅ විටලය ් ලග්රහවක පත් රඵහ දීේ ක පයන්න. 
"Carlton Rugby 7" ළලටවන ඵරන්න. එඹ 'තහරුණයඹට 

ටවටක්' යහඳිතිටව එක් ්ගමඹක්.  SriLankan Airlines එක පට 

ටභොක පක්ද සිදු වුට්ඩ? "Carlton Rugby 7"රට මුදල් ළඹ 

ක පයන්නට සිදු වුණහ. 2009 ්වුරුනදත්අ 2014 ්වුරුනදත් ්තය 

219 220 
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ක පහරඹ තුශ "Carlton Rugby 7" තයමහලිඹට ටනොමිටල් ගුන් 

ටික පේ ඳත් රඵහ ටදන්න සිදු වුණහ; ්නිකුත් ප්රර්ධන විඹදේ රඵහ 
ටදන්නත් සිදු වුණහ. 2009 ටර් රුපිඹල් මිලිඹන 20ක් ටිනහ 

ටික පේ 180ක් ටනොමිටල් රඵහ දීරහ තිටඵනහ; ප්රර්ධන විඹදේ 

වහ තත් රුපිඹල් රක් 19ක් රඵහ දීරහ තිටඵනහ. ඔක්ටක පොභ 
රුපිඹල් රක් 210ක් - රුපිඹල් මිලිඹන 21ක් - . 2010 ටර් 

රුපිඹල් රක් 300ක් - රුපිඹල් මිලිඹන 30ක් - ටිනහ ගුන් ටික පේ 
ඳත් 270ක් ටනොමිටල් රඵහ දීරහ තිටඵනහ; ්නිකුත් ප්රර්ධන 

විඹදේ වළටිඹට රුපිඹල් රක් 25ක් රඵහ දීරහ තිටඵනහ. මුළු 
විඹදභ රුපිඹල් රක් 320යිඅ නළත්නේ රුපිඹල් මිලිඹන 32යි. 

2009 ්වුරුනටන සිට 2014 ්වුරුනද දක්හ ක පහරඹ තුශ ඳහඩු රඵන 

SriLankan Airlines ආඹතනඹට සිදුටරහ තිටඵනහඅ රුපිඹල් 

රක් 740ක් "Carlton Rugby 7" තයමහලිඹ වහ ටනොමිටල් 

ගුන් ටික පේ ඳත් වළටිඹට රඵහ ටදන්නටත්අ ්නිකුත් ප්රර්ධන 
විඹදේරට මුදල් රඵහ ටදන්නටත්. ටේ රුපිඹල් රක් 740න් 

ටක පොච් ය නිහ වදන්නට තිබුණහදඅ ටක පොච් ය ගවයහක පට පිත්සිදු 

ඳහීමඹ ජ්රඹ රඵහ ටදන්නට තිබුණහදඅ කුමඩු ටයෝමටඹන් ඩාලහ 
වි් න ඵර ප්රටනලරට ටක පොච් ය  Reverse Osmosis Plants  - RO 

plants- ටදන්න තිබුණහදඅ කුමඩු ටයෝගීන්ට රුධිය ක පහන්දුක පයණඹ 

වහ hemodialysis machines කීඹක් ්යටමන ටදන්න තිබුණහද 

කිඹරහ භභ ් වන්න ක පළභළතියි. නමුත් එටවභ ක පටශය නළවළ.  

SriLankan Airlines ආඹත නටව රුපිඹල් රක් 740ක්භ ක පළඳ 

 ක පටශය ටන ටභොනහටත් ටනොටයි. රුපිඹල් රක් 740ක්භ 

ක පළඳ  ක පටශය රුධිය ක පහන්දුක පයණ ක පේටර මිරදී මන්න ටනොටයිඅ 

hemodialysis machinesරට ටනොටයිඅ RO plantsරට 

ටනොටයිඅ පිත්සිදු ඳහීමඹ ජ්රඹ රඵහ ටදන්න ටනොටයිඅ නිහ 

තනන්නට ටනොටයි. ඒ මුදල් ටික ප ක පළඳ ක පටශය ටභොනහටද? 

"Carlton Rugby 7" තයමහලිඹට ටනොමිටල් ගුන් ටික පේ ඳත් 

රඵහ ටදන්නටත්අ විටලයෂිත ව ප්රර්ධන විඹදේ වහත්.  රුපිඹල් 

රක් 740ක්!  SriLankan Airlines එටක් විනහලඹ එතළනින් නතය 

වුට්ඩ නළවළ.  

SriLankan Airlines එටක පන් රළේටඵෝගිනි නයිේ ටර්සරටත් 

ල්ලි මත්තහ. රළේටඵෝගිනි  නයිේ ටර්සරට ල්ලි ්යටමන 

ප්රර්ධන විඹදේ වළටිඹටත් මුදල් මත්තහ; ටනොමිටල් ගුන් 

ටික පේඳතුත් රඵහ මත්තහ. ටේ ගවයහ  ටල්වන දිවහ ඵරන්න. 2012 

 ටර් ටනොමිටල් ගුන් ටික පේඳත් 104ක් දීරහ තිටඵනහ. ඒඅ 

ටභොනහටද? ඒඅ නයිේ ටර්සක පහයයින්ට. රුපිඹල් රක් 47ක්! 

්නික් ප්රර්ධන විඹදේ වහ රුපිඹල් රක් 24ක්. 2012 ය 

ට ලටන් රුපිඹල් මිලිඹන 7.1ක් - රුපිඹල් රක් 71ක් - night 

race ට ලටන් විඹදේ ක පය තිටඵනහ. 2013 ටර් ගුන් ටික පේ 

ඳත් 15ක් වහ රුපිඹල් රක් 30ක් ක පළඳ ක පය තිටඵනහ; ්නිකුත් 

විඹදේ වහ රුපිඹල් රක් 21ක් ක පළඳ ක පය තිටඵනහ. 2013 

ටර් රුපිඹල් රක් 52ක් රළේටඵෝගිනි නයිේ ටර්සරට ක පළඳ 

ක පය තිටඵනහ. එතටක පොට 2012-2013 ර්ටව night racesරටඅ 

රළේටඵෝගිනි racesරටඅ -දශදහ වහමුදුරුටෝ ඉදිත්පිට ්ටේ 

විටයෝධහය යණ විරුන්ට කිඹරහ ළලි ටක පොේට මවරහ ටර්ස 

ඳදින්න- SriLankan Airlines ආඹතනටව ්යමුදල්ලින් රුපිඹල් 

මිලිඹන 12ක් -රුපිඹල් රක් 120ක්- ක පළඳ ක පශහ. ටේ රුපිඹල් 

රක් 120න් ව තයයහජ්ඹහණන් වන්ටයරහ ටනොභළති 

විවහයසථහනර ව තය ටක පොච් ය ඉදික පයන්න තිබුණහද කිඹන 

එක ප භභ ් වන්න ක පළභළතියි.  

SriLankan Airlines ආඹතනටව ඒ භවහ විනහලක පහරී 

ළලටවන එතළනින් නතය වුට්ඩත් නළවළ. ගුන් ඹහනහර ක පහර්ඹ 
භ්ඩලරර ටයඹ ක පයපු ක පහන්තහන් හිටි වළටිටවභ SriLankan 

Airlines ආඹතනටව Brand Ambassadorsරහ වළටිඹට ඳත් ක පශහ. 

ඒ ක පහන්තහන් "න්නහභ තහනහඳතිරු" වළටිඹට ඳත් ක පශහ. නමුත් 
වළසිරුට්ඩ ල්රහර තහනහඳතිරු වළටිඹටයි. තභන් රුචික පත්ඹක් 

දක්නහ නේ -තභන් ක පළභළත්තක් දක්නහ නේ- SriLankan 

Airlines එටක් ගුන් ටයවික පහන්ට පුළුන්අ හිටි වළටිටවභ Brand 

Ambassadorsරහ ටන්න. යටේ ගුන් ඹහනහ ක්ටයඹ ඵහය 

ක පටයුතු ක පයන යහජ්ය ආඹතනඹක් ටභටවභද රිඹහත්භක ප ටන්ටන් 
කිඹන එක ප භභ ් වන්න ක පළභළතියි.  

SriLankan Airlines එටක් භවහ විනහලඹ එතළනින් නතය 

වුට්ඩ නළවළ. රජ්ජ්යි කිඹන්න. එක්තයහ ්ධිඹක ප ආධුනික ප ගුන් 

නිඹමුන් ඵහ මළීමටේ ඳරීක්ණරදී simulator test එක පක් 

තිබුණහ. ඔවුන් simulator test එක ප ක පයන්න ඕනෆ. Simulator test 

එක ප ක පශහභ රකුණු 70න් තභයි භත් ටන්ටන්. රකුණු 70ක් ටවෝ 

ඊට ලහ රකුණු මන්නට ඕනෆ. නමුත් තභන්ටේ හිතතුන් කිහිඳ 

ටදටනකුට රකුණු 70ක් මන්නට ඵළත්වීභ නිහ ඒ භත්වීටේ 

රකුණු ප්රභහණඹ 65 දක්හ ්ඩු ක පශහ. ඒ විධිඹට තභ තභන්ටේ 
හිතුභටත්ටයි SriLankan Airlines ආඹතනඹ ඳහරනඹ ක පටශය. ඒ 

ආඹතනටව ප්රධහීමන් තීන්දු ක පශහඅ භත් ටන රකුණු ප්රභහණඹ 

70යි කිඹරහ. නමුත් ඒ ්ඹට රකුණු 70ත් ළඩි වුණහ. ටභොක පද? 

ඒටමොල්රන්ටේ මජ්මිතුරු ගමභටව හභහජික ප හභහජික පහන්ට 

simulator test එක පට වේඵ වුට්ඩ රකුණු 65ක් නිහඅ 70ට තිබුණු 

රකුණු ප්රභහණඹ හිටි වළටිටවභ 65ට ටමනහහ. ටභොක පක්ද ඒටක පන් 

සිනධ වුට්ඩ? පුහුණු ව ප්රමිතිඹ ඵහය ක පටයුතු ක පයපු ප්රධහන 
ගුන් නිඹමුන් න ක පපිතහන් ෂළට්රික් ප්රනහන්දු භවත්භඹහටත්අ 

ක පපිතහන් යගම ්භටදෝරු භවත්භඹහටත් වහභ තභන්ටේ 

තනතුරුලින් ඉල්රහ ්සටන්න සිනධ වුණහ. එක ප එක්ටක පනහට -

ඳහරනහධික පහත්ඹට- ඕනෆ විධිඹට simulator test එටක් රකුණු ්ඩු 

ක පයරහඅ ටේ යටේ ගුන් මභන්ර ක පටයුතු ක පයනඅ SriLankan 

Airlinesර මභන් ක පයන භගීන්ටේ ීවවිතඹට එල්ර ටන 

තර්ජ්නඹ නිහ එතුභන්රහ ටදඳශ තීන්දු ක පශහඅ ඉල්රහ ්සටරහ 
ටමදය ඹන්න. තභන්ටේ හිතුභටත්ට තභන්ටේ මජ්මිතුරු 

ගමභටව හභහජික ප හභහජික පහන්ට ගුන් නිඹමුන් වළටිඹට 

ක පටයුතු ක පයන්නට ්සථහ රඵහදීභ වහ 70ට තිබුණු භත් 

වීටේ රකුණු ප්රභහණඹ 65 දක්හ ්ඩු ක පයපු නිහ ක පපිතහන් ෂළට්රික් 

ප්රනහන්දු භවත්භඹහත්අ ක පපිතහන් යගම ්භටදෝරු භවත්භඹහත් තීන්දු 

ක පශහඅ ්පි ටේ භවහ විනහලඹටඅ භවහ ඳහඳක පර්භඹට ේඵන්ධ 

ටන්ටන් නළවළ; ්පි ඉල්රහ ්සටරහ ටමදය ඹනහ කිඹරහ. 
ටභන්නඅ SriLankan Airlines එටක් රිඹහත්භක ප වුණු ළල 

පිළිටශ.  

ඒ විතයක් ටනොටයිඅ SriLankan Airlines ආඹතනටව ප්රධහන 

විධහඹක ප නිරධහත්යඹහ ඳඩි තුනක් මත්තහ. එක ප ඳඩිඹක් ටනොටයිඅ 

ඳඩි තුනක් මත්තහ. රුපිඹල් රක් 15ක ප මුදරක් රඵහ මත්තහ 

SriLankan Airlines ආඹතනටඹන්. SriLankan Airlines 

ආඹතනටඹන් ඳඩි මන්නහ හටේභඅ මිහින් රගක පහ 
ආඹතනටඹ ලත් ඳඩි මත්තහ. මිහින් රගක පහ ආඹතනටඹන් ඳඩි 

මන්නහ හටේභ ටභොබිටටල් ආඹතනටඹ ලත් ඳඩි මත්තහ. 

SriLankan Airlines ආඹතනටව හිටපු ප්රධහන විධහඹක ප 

නිරධහත්යඹහ ඳඩි තුනක් මත්තහ. ආඹතනඹ ඳහරනඹ ක පයපු 

බහඳතියඹහත්අ ප්රධහන විධහඹක ප නිරධහත්යඹහත් SriLankan 

Airlines ආඹතනඹ වමුලින්භ විනහල ක පශහ. ටේ සිදු න විනහලඹ 

ඇස ටදක ප ඉදිත්පිට ටඳනි ටඳීම එක පට යටේ හිටපු ජ්නහධිඳතියඹහ 
ප්රමුව යජ්ඹ ක පයඵහටමන හිටිඹහ. Cabin  එටක්  ගුන් ටයවික පහන් 

තභන්ටේ හිතුභතඹට "ල්රහර තහනහඳතිරුන්" වළටිඹට 

ඳත්ක පයනටක පොට ක පට වටමන හිටිඹහ. ගුන් ටයවික පහන් 

ජ්නහධිඳති ටල්ක පේ ක පහර්ඹහරඹට ් ලයුක්ත ක පයනටක පොට ක පට 

වටමනඅ ක පය ඵහටමන හිටිඹහ.  
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"ල්රහර" ටනොටයිඅ "න්නහභ".  

 
ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහටන්න භට ළයදුණහඅ න්නහභ. ල්රහර කිඹන                     

එක ප කිඹළටනහ. භහටන්න. න්නහභ තහනහඳතිරුන්. 
ල්රහරටඹෝ වුණහද දන්ටන් නළවළ. න්නහභ තහනහඳතිරුන් 
වළටිඹට ක පටයුතු ක පයපු ටේ පුනමරටඹෝ  ඇත්ත ලටඹන්භ 

රිඹහත්භක ප ක ප ටශය තභතභන්ටේ ටනලඳහරන යහඳිති;  මුළු භවත් 
SriLankan Airlines  ආඹතනඹභ  විනහල ක පශහ;  මුළු භවත් 

ආඹතනඹභ කුඩුඳේටේ ක පශහ;  මුළු භවත් ආඹතනටව ේඳත් ටික ප 
්බහවිත ක පශහ.  

එඳභණක් ටනොටයිඅ මුරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි. 
SriLankan Airlines  ආඹතනඹ තුශ ටභෝටර් යථ ්භතය ටක පොටස 

ටවොය ජ්හහයභක් රිඹහත්භක ප වුණහ. ීමතිවිටයෝධී ආක පහයඹට ඇතළේ 

ඵරධහත්න්  ටේ  SriLankan Airlines  ආඹතනඹ උඳටඹෝගී ක පය 

ටමන ටභෝටර් යථ ්භතය ටක පොටස යටල් වයවහ ප්රහවනඹ ක පශහ. 
නමුත් එක්තයහ ක පශභනහක පහයත්ඹක් -ඇඹටේ නභ ටලත් 

ටප්රයභ න්ද්ර භවත්මිඹ-  ටේ යද ටොඹහ ටමනඅ "ටේක ප ක පයන්නට 
ඉල ටදන්නට ඵළවළ. ටේක ප ළයදි ළලක්" කිඹහඅ ටේක ප තවනේ 
ක පශහ. එතුමිඹ  ඒක ප තවනේ ක පශහයින් ඳසටය ටභොක පක්ද වුට්ඩ? 

ක්තමක පභ එතුමිඹ භහරු ක පය දළේභහ. SriLankan Airlines  

ආඹතනඹ තුශ හවන ්භතය ටක පොටස ටවොයට ප්රහවනඹ කිරීටේ 
ඒ ටවොය භමඩිඹ -ඒ ටවොය යහඳිතිඹ- රිඹහත්භක ප ටනටක පොට ඒ 

ටවොයක පභ ටඳන්හ දුන් ටලත් ටප්රයභ න්ද්ර භවත්මිඹට  සිනධ වුණහඅ 
ක්තමක ප භහරුක පට මුහුණ ටදන්න. ටේක ප වත්ද? භභ කිඹනහඅ 
ඒක ප ල්රහරක පභක් කිඹහ.  ඒක ප ල්රහර රිඹහක්.  ඒක ප නින්දිත  

රිඹහක්.  එභ නිහ තභයි ්ද ටේ  SriLankan  Airlines  

ආඹතනඹ ටේ හටේ භවහ ප්රඳහතක පට ඇද ළටී තිටඵන්ටන්.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඒ හටේභ SriLankan  

Airlines  ආඹතනටව  ටයක ප ්තිත්ක්තඹ දිවහ ඵරන්න. 2008 

ටර් 5130ක් ටයක ප භවත්භ භවත්මීන්  සිටි ටභභ  ආඹතනටව  
2015 ටනටක පොට ටයක ප ටයවික පහන් ගවයහ 6897ක පට ඉවශ 
ගිඹහ. ටයක ප ගවයහ 6897 දක්හ  ඉවශ ඹනටක පොට  එක ප ගුන් 

ඹහනහක පට ටයක ප ටයවික පහන් 330ක පට ළඩි ප්රභහණඹක් සිටිඹහ. 
නමුත් ඵරන්නඅ British Airways එක ප. British  Airways  එටක්  

එක ප ගුන් ඹහනහක පට ටයක ප ටයවික පහන් ඉන්ටන් 135යි. Air 

France-KLM  එටක් එක ප ගුන් ඹහනඹක පට ඉන්ටන්අ ටයක ප 

ටයවික පහන් 166යි. ටභන්න ටේ ආක පහයඹට ආඹතනටව උන්නතිඹ 
මළන ඵරන්ටන් නළතිඅ ආඹතනටව ්භිිනධිඹ  දිවහ ඵරන්ටන් 

නළතිඅ ආඹතනඹ ලක්තිභත් ක පයනහ ට ලට තභන්ටේ 
ටමෝරඵහරයින් ව හිතතුන් ආ ඹතනඹට ඳළටටේහ. ටේ 
තත්ත්ඹ තුශ SriLankan  Airlines  ආඹතනඹ  භවහ  මුර 

පිත්හීභක පට රක් වුණහ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඒ විතයක් ටනොටයි. 
ප්රේඳහදන ටක පොන්හත්තු රඵහ දීටේ රිඹහලිඹ දිවහ ඵරන්න. 
ටඳොදු විකුණුේ ඒජ්න්තරුන් ඳත් කිරීභඅ ්රීරන්ක පන් ගුන් 
ටයටව ටේ ්ලවිටඹන් වහ ්න්තර්ජ්හරටඹන් ආන ටන් ක පය 

මළීමටේ ඹහන්ණඹ ඵළවළය ඳහර්ලසඹකින් රඵහ මළීමභඅ ගුන් 
ඹහනටව තීරුඵදු යහිත ටයහ ටක පොන්හත්තු  පිත්නළමීභඅ ගුන් 
ඹහනටව බහවිතඹ වහ යින් ව ළේටේන් ළඳයීටේ වහ ටඵදහ  

වළරීටේ ටක පොන්හත්තුඅ භගී ටයටව නියතන්නන් ප්රහවනඹ 
කිරීභ වහ ටටන්ලර් ප්රදහනඹ කිරීභඅ ගුන් යක්ණඹ වහ 

යක්ණ තළරැේක පරුකු ඳත් කිරීභඅ බහ්ඩල පිත්ක්සුේ නවිත් 

එක්සටර් ඹන්  ළඳයීභ වහ ටටන්ලර් ්රගගු  කිරීභඅ ටභන්න 
ටේ රිඹහලිඹන් සිඹල්රක පදීභ ් ලභත ව ටටන්ලර් ඳටිඳහටින්අ 
් ලභත ව ප්රේඳහදන රිඹහලිඹන් ේූරර්ණටඹන්භ උල්රගඝනඹ 
ක පයරහයි එක පට ඳහරන ්ධික පහත්ඹ ක පටයුතු ක පටශය. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඒ විතයක් ටනොටයි. දළන් 
ඵරන්න SriLankan  Airlines  ආඹතනඹට ්ලු ටතන්භ ඇණවුේ 

ක පය තිටඵන ඒ ගුන් ඹහනහ ඳනධතිඹ. A320, A310 ගුන් ඹහනහ 

ටක පටි මභන් - short-haul - ගුන් ඹහනහ වළටිඹට ්පි වඳුන්නහ. 

දිගු මභන්රට - long-haul වහ -  බහවිත ක පයන්ටන් A330, 

A340 ළනි ගුන් ඹහනහයි. 

්ටේ ගුන් මභන්ර උඳත්භ ක පහරඹ ඳළඹ 11ක් තිබිඹදීත්අ  
ඳළඹ 16ක් මභන් ක පශ වළකි ඒ350 ගුන් ඹහනහ 8ක් ඇණවුේ 
ක පයන්ටන් ඇයි? එඹ ටක පොයි තයේ මුදල් නහසතිඹක්ද; භව ජ්න 

ටනඳශ ටක පොයි තයේ ටක පොල්ර ක පෆභක්ද; ටේ යටේ ටඳොදු 
ජ්නතහටේ ේඳත් ටක පොයි තයේ ්හිමි කිරීභක්ද? ඒ ගුන් 
ඹහනහරට විටලයෂිත ව custom-made VIP kits ඇණවුේ ක පය 

තිටඵනහ. ඒ කිඹන්ටන්අ භඟීන් ප්රහවනඹ ක පයන ගුන් 
ඹහනහරටත් ටනභභ විටලයෂිත ව ්ධිසුටවෝඳටබෝගි cabin එක පක් 

-වත්ඹට ්ය ඇටභත්ක පහ ල ජ්නහධිඳතියඹහටේ "Air Force One" 

එටක පහි තිටඵනහ හටේ- ඇණවුේ ක පයනහ. ඒ ක පහටද? යටේ 
ප්රධහන පුයළසිඹහ ප්රමුව දත ක ප්ඩලහඹේරට. එභ ආඹතනඹ ටේ 
හටේ භවහ ඳත්භහණටව ්රහබ තත්ත්ඹක ප තිබිඹදීත්අ භවහ 

ඳත්භහණටව ක පලහ ළටීභක් තුශ තිබිඹදීත්අ භවහ ඳත්භහණටව 
ඳත්වහනිඹට රක් ටමින් තිටඵන ටභොටවොතක පදීත් භවහ විලහර 
මුදල් ක පන්දයහක් විඹ ඳළවළදේ ක පයරහ ටනභභ ඒ හටේ ටදඹක් 
ක පයන එක ප වත්දඅ ළරැදිද? SriLankan Airlines එක පට ටභොක පක් 

වුණත් ක පභක් නළවළඅ එක පට ප්රධහන පුයළසිඹහටේ -එක පට 
ජ්නහධිඳතියඹහටේ- පිට යට මභන්රට ්ලය ්ධිසුටවෝඳටඵෝගි 
cabin එක ප යටේ ජ්හතික ප ්ලයතහක් ටර රක පහ එඹ 

SriLankan Airlines ආඹතනටව ප්රමුව ඉරක්ක පඹක් ඵට ඳත් 

කිරීභ හධහයණදඅ නළනද? ඇත්ත ලටඹන් තමුන්නහන්ටයරහට 
පුළුන් ප්රහටඹෝගික ප ටේ ක පරුණු ක පහයණහ පිළිඵ සිතහ ඵරන්න.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ර්තභහන ජ්නහධිඳති මරු 
වභත්රීඳහර සිත්ටයන භළතිතුභහත්අ ර්තභහන ්ග්රහභහතය  මරු 
යනිල් වික්රභසිගව භළතිතුභහත් විටනල ග හයර ඹන විට හභහනය 

ගුන් භඟීන් භඟයි ඹන්ටන්. විටලය cabins නළවළ. VIP kits 

නළවළ. ඔඹ jacuzzi තිටඵනඅ ඇන් තිටඵන ටනභභ ක පහභයර 

ටනොටයි එතුභන්රහ ඹන්න වදන්ටන්. හභහනය ජ්නතහත් එක්ක ප 

-ටඳොදු ජ්නතහත් එක්ක ප- ක පථහ ඵව ක පයමින්අ යටේ තිටඵන ක පරුණු 

ක පහයණහත් හක පච්ඡහ ක පයමින් වළටභෝභ එක්ක ප ගහදඹක් ඇති 
ක පයටමනයි එතුභන්රහ විටනල ග හයර ඹන්ටන්. ඔන්න ටන! 

යටේ ර්තභහන ජ්නහධිඳතිතුභහත්අ ්ග්රහභහතයතුභහත් මුදල් නහසති 
කිරීටේ ජ්හතික ප විනහලක පහත් යහඳිති කිසිභ ආක පහයඹකින්ත් 
රිඹහත්භක ප ක පයන්ටන් නළවළ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඵරන්න මරු ්ග්රහභහතයතුභහ 
එතුභහටේ ක පථහටේදී ටඵොටවොභ ඳළවළදිලි කිේහඅ විටලය ක පහයක ප 
බහක් ඳත් ක පයන්න කිඹරහ. SriLankan Airlines මළන විතයක් 

ටනොටයිඅ භව ඵළගකුටේ ඵළඳුේක පය නිකුත් කිරීභ පිළිඵත් 

ටොඹහ ඵරන්න විටලය ක පහයක ප බහක් ඳත් ක පයන්න කිේහ.  
ටඵොටවොභ නිර්බඹ එතුභහ ඒක ප ප්රක පහල ක පශහ. ඒටක පන් ටභොක පක්ද 
ටත්ටයන්ටන්? ඒටක පන් ටත්ටයන්ටන් විනිවිදබහඹයි. ටතොයතුරුඅ 

ක පරුණු ක පහයණහ ඉදිත්ටව එතුභහ කිසිභ බිඹක් ළක පඹක් ඇති ක පය 
නළවළ. ඕනෆභ ක පරුණක් ක පහයණහක් ඉදිත්ඳත් ක පයන්න පුළුන්. 
තමුන්නහන්ටයරහට පුළුන්අ ඒ ක පරුණු ක පහයණහ ඒ බහට 

ඉදිත්ඳත් ක පයරහ ප්රලසන තිටඵනහ නේ ඒහ මළන ක පථහ ක පයන්න.  
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විටලය ක පහයක ප බහක් සථහඳනඹ ක පයන්න කිඹරහ එතුභහ ඵඹ 

නළති කිඹන්ටන් ඇයි? එතටක පොට සිඹලු ටතොයතුරුඅ තය 
ටතොයතුරුඅ ඇති තතු ටවළි ටනහ. ක පවුද VIP kit එක පක් ඇණවුේ 

ක පටශයඅ ක පවුද airbus එටක් හභහනය භඟීන් භඟ ඹන්ටන් නළති 

ටනභභ ක පහභයඹක පඅ ඇන් දභපු ක පහභයඹක පඅ භවහ ටරොකුට 

cushion ක පයපු settees ර ්ධිසුටවෝඳටබෝගි ළසිකිළි උඳටඹෝගි 

ක පයටමනඅ jacuzzi දභහටමන- 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ළඳ! ළඳ!! 

 
ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
්ටේ භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභහත් ඇත්ත ක පථහ 

ක පයනහ. එතුභහ කිඹනහඅ "ළඳ" කිඹරහ. ළඳ මන්නයි ඹන්ටන්. 

ඇත්ත ලටඹන් හිටපු යහජ්ය නහඹක පඹහ ඒක ප තභයි ඵරහටඳොටයොත්තු 
වුට්ඩ.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහටේ ්ග්රහභහතයතුභහත් ළඳ මන්නහ. එතුභහත් ළඳ 

මන්නහ.  

 
ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒත් ්ටේ ර්තභහන ජ්නහධිඳතිතුභහත්අ ර්තභහන 

්ග්රහභහතයතුභහත් විටනල ග හයර ඹන විට  ජභහහිත 
ආක පහයඹටයි යහජ්ය ්යමුදල් විඹ ඳළවළදේ ක පයන්ටන්. ්ටේ දත 
ක ප්ඩලහඹේර 200ක්අ 250ක් නළවළ. ්ටේ ්මභළතිතුභහටේත්අ 

ජ්නහධිඳතිතුභහටේත් දත ක ප්ඩලහඹේර ඉන්ටන් යටට ්ලය 
ප්රභහණඹ ඳභණයි. උඳත්භටඹන් ඉන්න ඇති 20ටදටනක්අ 
30ටදටනක්. ඒ ඹන්ටන්ත් විටලයඥාරුන්. තභන්ටේ 

්තටක පොළුන් සු  කීක පරුටමෝර ඵහරටඹෝඅ තභන්ටේ මජ් මිතුරු 
ගමභටව හභහජික පටඹෝ ඹන්ටන් නළවළ. ටභොක පදඅ පිට යට මභනක් 
ඹන ටක පොටඅ ග හයඹක පට වබහගි න ටක පොට ඒ ්ඹ දන්නහඅ ටේ 

ඹන්ටන් යට ට ලටන්. භහති භූමිඹ ට ලටන්. යටේ ප්රලසන 
හක පච්ඡහ ක පයරහ යටට ජ්ඹග්රවණ ්ත් ඳත් ක පය දීභ ට ලටන්  
කිඹරහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු ඇභතිතුභහඅ ඔඵතුභහට තත් විනහඩි ටදක පක ප ක පහරඹක් 
තිටඵනහ.  
 

ගු වජිත් මප්රකමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඒ නිහ විටලයටඹන්භ ටේ 

්සථහටේ කිඹන්න ඕනෆඅ SriLankan Airlines ටේදහ ක පඹ 

ඇත්ත ලටඹන්භ ආලස ර්ඹටව ටේදහ ක පඹක් ඵ. ඇත්ත 
ලටඹන්භ ආලස ර්ඹඹ යටට රඵහදුන්අ ්ත් ඳත් ක පයදුන් ප්රතිපර 

ඵරහමන්න ඕනෆ නේඅ SriLankan Airlines ආඹතනඹ තභයි 

ටවොභ නිදසුන. SriLankan Airlines ආක පිතිඹ මුළු යටේභ 

රිඹහත්භක ප වුණහ. යහජ්ය ේඳත්අ යහජ්ය ටනඳශඅ යහජ්ය ්යමුදල් 

්බහවිත ක පටශය වත්ඹට තභන්ටේ ේඳත් හටමයිඅ තභන්ටේ 

ඳවුටල් ේඳත් හටමයි. තභන්ට ්යිති ටනඳශ වළටිඹට තභයි ඒහ 
බහවිත ක පටශය.  ගුන් ටයවික පහන්  තභන්ටේ ළල ක පටයුතුරට 
බහවිත ක පශහ. ඒ භවය ්ඹට හිටපු වළටිටවභ න්නහභ 
තහනහඳතිරු ඵට ඳත්වීටේ භවහ බහමයඹ හිමි වුණහ. තභන්ට 

ඕනෆ වුණු ටරහට තභන්ටේ ටඳෞනමලික ප යහඳිතිරට 
SriLankan Airlines ආඹතනටව ේඳත් ඳහවිච්චි ක පශහ. ටේ 

වළභටනභ රිඹහත්භක ප ටනදී ටේ යටේ ජ්නතහ දුකින් ටඳළුණහ. 

ටේ යටේ ජ්නතහ ්වනටඹන්අ ඩාලනටඹන් භවහ ප්රලසන රැක පට 
රක් වුණහ. ටේ යටේ මිවඹක ප මර්ත ආදහඹභ ඳවශ ළටටනදී ්ටේ 
යට ඳහරනඹ ක පයපු ටරොක්ටක පෝ  airbusesරට VIP kits ඇණවුේ 

ක පශහ. ටභන්න තයඹඅ ටභන්න ඹථහර්ථඹ. ඉතින් ටේ තයඹඅ ටේ 
තයඹටව ඹථහර්ථඹ ්ටඵෝධ ක පයටමන ්ටේ මරු 
ජ්නහධිඳතිතුභහත්අ මරු ්ග්රහභහතයතුභහත් යට නිළයදි මභන් 

භහර්මඹක පට ටඹොමු ක පයනහ ඳභණක් ටනොටයිඅ ඳහඩු රඵනඅ ක පලහ 
ළටටනඅ ජ්යහීවර්ණ වුණු SriLankan Airlines ආඹතනඹන නළත 

යක් භහති භූමිටව ්භිභහනඹ ඵට ඳත් ක පයන ඒ යුතුක පභ  යට 

ට ලටන්අ භේබිභ ට ලටන් ඉසට ක පයනහඹ කිඹහ ප්රක පහල 
ක පයමින් භටේ ක පථහ ්න් ක පයනහ. 

 
[්.බහ. 4.14  
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ජිත් ටප්රයභදහ ්භහතයතුභහ 

“්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස” ගුන් ටයටව ඳහඩු වහ දණඹඅ 

නහසතිඹ පිළිඵ ක පථහ කිරීටභන් ඳසු ්දවස ප්රක පහල ක පයන්න 
්සථහ රළබීභ පිළිඵ භභ ඉතහභ න්ටතෝ ටනහ. 
එතුභහටේ ක පථහටේදී එතුභහ කිේහඅ “්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස” 

ගුන් භහමභඅ ක පහල්ටන් යේබි භහජ්ඹ  ක පයපු ඒහ මළන රජ්ජ්යිඅ 
ඒහ ක පළතයිඅ නින්දිතයි කිඹරහ. ඒ හටේභ භභ එතුභහට භතක් 
ක පයන්න ක පළභළතියිඅ දිගමත ටප්රයභදහ ජ්නහධිඳතිතුභහටේ ක පහරටව 

“්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස” ගුන් භහමටේ හිටපු ජ්ඹටක පොඩි 
කිඹන ්ධයක්තුභහටේ භල් ටික ප ප්රහවනඹ ක පයන්න “්රීරන්ක පන් 
එඹහර්රයින්ස” ගුන් භහමභ බහවිත ක පශ ආක පහයඹ. ඒක ප 
ඔඵතුභහට භතක පද දන්ටන් නළවළ. එතුභහ ඒ වහ මුළු flight 

එටක්භ තිටඵන containers ඔක්ටක පෝභ  book ක පයනහ. ටන කිසි 
ටක පටනකුට භල් ටමනිඹන්න ටදන්ටන් නළවළ. එතුභහ ඒ වහ 
containers ඔක්ටක පෝභඅ  book ක පයනහ. ඒ විධිඹට book ක පයරහ 

්රීරගක පන් එඹහර්රයින් ගුන් භහමභ තුශ තනික පයභ ඒක පහධිඳති 
ඳහරනඹක් ්යටමන ගිඹහ. ඔඵතුභහට ඒහ භතක ප ඇති. ්න්න ඒහ 
තභයි රජ්ජ්හ. ්න්න ඒහ තභයි ක පළත. ්න්න ඒහ තභයි නින්දිත.                  

මරු ඇභතිතුභනිඅ “්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස“ ගුන් භහමටේ 
්ධයක්යඹහ ලටඹන් ක පටයුතු ක පයන ටක පොට ජ්ඹටක පොඩි 
භවත්තඹහ භල් ටමනිච්ටච් ටක පොටවොභද කිඹන එක පඅ ්නිත් ්ඹට 

ඇඟිල්ර දිගු ක පයන්න ක පලින් හිතරහ ඵරන්න කිඹන එක ප භභ 
තමුන්නහන්ටයට භතක් ක පයනහ. 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඊශඟට භභ ්දහශ භහතික පහට 
එන්නේ. දළන් “්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්ස” භහමටේ ඳහඩුඅ 
නහසතිඹ මළන කිේහ. ්මභළතිතුභහටේ සිට ආ්ඩඩුටේ සිඹලුභ 

භළති ඇභතිතුභන්රහටේ ක පථහලින් කිේටේඅ ටේ ්රහබඹ ලටඹන් 
ඇති රුපිඹල් බිලිඹන 188ට ටවයතු භහින්ද යහජ්ඳක් 
භවත්භඹහටේ ඳහරන ක පහරඹ තුශ සිදු ව නහසතිඹ වහ දණඹ 

කිඹහයි. ටේ රුපිඹල් බිලිඹන 188භ විනහල වුට්ඩ නහසතිඹ වහ 
දණඹ නිහ කිඹන එක ප තභයි තමුන්නහන්ටයරහ විටින් විටභ 
කිේටේ. භභ ඔඵතුභහට ටභතළනදී ඔේපු ක පයනහඅ- [ඵහධහ කිරීභක්  

නළවළඅ භභ පිළිමන්ටන් නළවළ. වත්න් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභනිඅ වළඵළයි 
සිඹඹට 100ක්භ නළවළයි කිඹරහ භභ කිඹන්ටන් නළවළ. ටේටක් 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

සිඹඹට 1ක්අ 2ක් නහසතිඹඅ දණඹ තිටඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  
ඔඵතුභහ භටේ ක පථහ ්වටමන ඉන්නටක පෝ භටේ මිඹහ. 
ඔඵතුභන්රහ ටඵොරු කිඹරහඅ ටවොයක පභ මළන කිඹරහඅ ටේ යටට ඒ 

බිල්රහ ටඳන්රහ වදන්ටන් ටේක ප විකුණන්නයි. භභ ්ද  
මකීටභන් කිඹනහඅ “්රීරන්ක පන් එඹහර්රයින්” ගුන් භහමභ 
තමුන්නහන්ටයරහ විකුණනහ  කිඹරහ. තමුන්නහන්ටයරහ 

්නිහර්ඹටඹන්භ ඒක ප විකුණනහ. තමුන්නහන්ටයරහ ඒ වහ 
ම ලටද ල ක පථහ ක පයරහ ඉයයි. තමුන්නහන්ටයරහ ඒ භහමේ එක්ක ප 
ක පථහ ක පයරහ ඉයයි. ඒ නිහ තමුන්නහන්ටයරහ ටේ භහමභ 

විකුණනහ. තමුන්නහන්ටයරහ ටේ භහමභ විකුණන්න ක පලින් ඒ 
වහ යටේ භතඹ වදන එක පයි ්ද ටේ ඳහර්ලිටේන්තු වයවහ 
ක පයන්ටන් කිඹන එක ප භභ මුලින්භ භතක් ක පයනහඅ මරහනහරඪ 

මරු භන්ත්රීතුභනි.  

මුලින්භ ආ්ඩඩු ටේ ක පහයණහ පිළිමන්න ඕනෆ. ්රීරන්ක පන් 
ගුන් භහමටේ ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 188යි කිඹහ ඔඵතුභන්රහ 
කිේහ. ටේ ගවයහ ටල්වන ළරැදියි. [ඵහධහ කිරීභක්  මරු නලින් 

ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ටඳොඩ්ලක් ඔටවොභ ඉන්න 
ටක පෝ. ඔඵතුභහ  මුදල් ඇභති ටනොටයි ටන්. මුදල් ඇභතිතුභහ කිඹපු 
ටන භභ ටේ කිඹන්ටන්. ඔඵතුභහ මුදල් ඇභති ටනොටයි ටන්. 
ඔඵතුභහ ක පහර්ඹ බහයඹක් නළති භන්ත්රී ටන්. ඒ නිහ ටඳොඩ්ලක් 

ඉන්න ටක පෝ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටභන් 
රුපිඹල් බිලිඹන 188ක් ඳහඩුයි කිඹහ මුදල් ඇභතිතුභහ කිේහ. ටේ 
ගවයහ ටල්වනඹ ළරැදියි. ඔඵතුභන්රහ ටේ මණන් වළදුටේ 

ටක පොටවොභද? ්පි aircraft කීඳඹක් lease එක පට ්යටමන 
තිටඵනහ. මරු වත්න් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභනිඅ ඒටක් ේූරර්ණ 
මුදරත් එක පතු ක පයරහ තභයි ටේ මණන වදරහ තිටඵන්ටන්. 2015 

ර්ටව භව ඵළගකු හර්තහ දළන් නිකුත් ටරහ තිටඵනහ. 
්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ වත් ඳහඩු කීඹද කිඹහ 
තමුන්නහන්ටයරහ ටේ ඳහර්ලිටේන්තුට කිඹන්න. එටවභ ටනොක පය 

යටට ්තය ප්රක පහල ක පයන්න එඳහ කිඹහ භභ මුලින්භ කිඹනහ.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටදළනි ක පහයණඹ ටභඹයි. 
ළඵළවින්භ ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ ටමොලමන්න ඕනෆක පභ 
තිබුණහ නේඅ  ඔඵතුභන්රහ ජ්නහත් භහටව 8ළනි දහ ඵරඹට ඳත් 

වුණහට ඳසු ඳශමුටන්භ ක පයන්න තිබුට්ඩ එභ ආඹතනඹට වත් 
නිරධහත්න් ඳත් ක පයන එක පයි. මඹන්ත ක පරුණහතිරක ප ඇභතිතුභනිඅ  
ක පවුද ඳත් ක පටශය? ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ විධහඹක ප නිරධහත්ඹහ 

-CEO- ක පවුද? යත්ත්ටත් භවත්භඹහ. ටේ යත්ත්ටත් භවත්භඹහ 
කිඹන්ටන් ක පවුද?  ත්ත යත්ත්ටත් භවත්භඹහටේ ටවෝදයඹහ. 
ඔන්න ටවෝදය භහමභ. තමුන්නහන්ටයරහ ්ඳට තභයි 
කිඹන්ටන්. භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනිඅ  ඒටක් Chairman 

ක පවුද?  ්මභළතිතුභහටේ ඳහල් මිඹහ. යහජ්කීඹ මිටඹක් ටේ 
ආඹතනටව බහඳති ටර ඳත් ක පයනහ. බහ්ඩලහමහයටව  ත්ත 
යත්ත්ටත් භවත්තඹහටේ භල්ලි CEO ටර ඳත් ක පයනහ. ඳඩිඹ 

රුපිඹල් රක් 40යි. [ඵහධහ කිරීභක්  භට කිඹන්න ටදන්න ටක පෝ. 
ඔඵතුභන්රහ ක පෆ මවරහ ළලක් නළවළ ටන්. මරහනහරඪ මරු 
භන්ත්රීතුභනිඅ ඳඩිඹ රුපිඹල් රක් 40යි. [ඵහධහ කිරීේ  ්පි 

ඔඵතුභන්රහටමන් ටභන්න ටේ ක පහයණඹ ්වනහ.  ළඵවින්භ ටේ 
ආඹතනඹ රැක ප මන්න ඔඵතුභන්රහට ඕනෆක පභ තිබුණහ නේ ටේ 
භහ ඳවක ප ක පහරඹ තුශ  ටේ ටදඹ ක පයන්න තිබුණහ ටන්ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්  ක පවුදඅ [ඵහධහ කිරීභක්  භසසිනහ. ඒක ප තභයි කිඹන්ටන්.  
එතුභහට තිටඵන සුදුසුක පභ ටභොක පක්ද කිඹරහ භභ  
ඔඵතුභන්රහටමන් ්වනහ. භට කිඹන්නඅ ්රීරන්ක පන් ගුන් 

භහමටේ  බහඳතික පභ ටදන්න; එහි  විධහඹක ප නිරධහත්ඹහ ලටඹන් 
ඳත් ක පයන්න එතුභහට තිටඵන සුදුසුක පභ ටභොක පක්ද කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීේ  මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ටේ මරු බහ 

ඳහරනඹ ක පයන්න. එටවභ නළත්නේ ඔඵතුභහ මරහනටව ඉරහ 

ළලක් නළවළ ටන්.  
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක පරුණහක පය නිලසලේද න්න. මරු භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ 
භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ක පථහ ක පයන්න.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මීට ටික ප ටේරහක පට ක පලින් ්මභළතිතුභහ ක පථහ ක පශහඅ ජිත් 
ටප්රයභදහ ඇභතිතුභහ ක පථහ ක පශහ. ්පි එතුභන්රහට ඵහධහ ක පටශය 
නළවළ ටන්. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ භභ කිඹන ටදඹත් ටඳොඩ්ලක්  

්වටමන ඉන්න.  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ එක්ත් ජ්හතික ප ඳක් ටව 
ආ්ඩඩු ටේ ක පයන ම ලටද ලත් එක්ක ප ්ඳට තිටඵන ප්රලසනඹ 
ටේක පයි. මරු භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනිඅ ටේ ්රීරන්ක පන් ගුන් 
භහමභ ඵයක් කිඹන එක ප ්ඳ පිළිමන්නහ. ඒ ට ලටන් ඹභක් 
ක පශ යුතුඹ කිඹන එක පත් ්ඳ පිළිමන්නහ. මරු ඇභතිතුභනිඅ 
වළඵළයි  ඔඵතුභන්රහ ක පය තිටඵන ටනල් ේඵන්ධ ්තීත ්ත් 
දළකීේ එක්ක ප ්ඳට ටඳොඩි ඵඹක් තිටඵනහ. ඔඵතුභන්රහ 2001-
2004 ක පහරටව ඉදිත්ඳත් ක පශහඅ  "Regaining Sri Lanka"  කිඹරහ 
යට විකුණන ළල පිළිටශක්.  ඒ ටඳොත භහ ශඟ දළන් තිටඵනහ.  
එහි මුල් පිටුටේ  තිටඵනහඅ ක පටු ්ත්තක ප පිපුණු රසන ටනළුේ 
භරක ප පින්තයඹක්.  ටේක ප තභයි 2001දී තමුන්නහන්ටයරහ ඉදිත්ඳත් 
ක පශ  ළල පිළිටශ. [ඵහධහ කිරීේ   භට ඵතමන්න එඳහ.  ටේක ප 
තභයි 2001-2004 ක පහරටව තමුන්නහන්ටයරහටේ ළල පිළිටශ.  

"Regaining Sri Lanka" ළල පිළිටශ ඹටටත් 2001-2004 
ක පහරටව ඔඵතුභන්රහ විකුණපු යහජ්ය ආඹතනර නේ ටික ප භභ 

ටේ ්සථහටේ වභළගත* ක පයනහ. එහි ආඹතන 44ක ප නේ වන් 
ටනහ.   

්ඳට තිටඵන ප්රලසනඹ ටේක පයිඅ මරු භලික් භයවික්රභ 
ඇභතිතුභනි. ඔඵතුභන්රහ ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ විකුණනහ 
කිඹරහඅ  දළන් "රගක පහදීඳ" පුත් ඳටත් ඳශ ක පයනහ - [ඵහධහ 
කිරීභක්  මරු භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ කිඹනහ 
ටන් විකුණන්ටන් නළවළ කිඹරහ. එටවභ නේ ්ටේ භන්ත්රීරුත් 
permit  විකුණන්ටන් නළවළඅ  ඒහ ප්රතියුවමත ක පයනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්  භභ  ඳහවිච්චි ක පයනහ. ඳසු ගිඹ ඉත්දහ ඳශ ව "රගක පහදීඳ" 
පුත් ඳත ට භලික් භයවික්රභ ඇභතිතුභහ කිඹහ තිටඵනහඅ  රගක පහ 
විදුලිඵර භ්ඩලරඹ ප්රතියුවමත ක පයන්න වදනහඹ කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ටයරහ ඳටන් මන්ටන් ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටභන්. 
ටද ල තමුන්නහන්ටයරහ එන්ටන් රගක පහ විදුලිඵර භ්ඩලරඹට. 
්ද ්පි ටේ ඳහර්ලිටේන්තුටේ ්ඳ ක පථහ ක පයනහ හටේ  එදහටත් ්පි  
ඔඵතුභන්රහ එක්ක ප  ටේ මළන ක පථහ ක පයන්නේ.  ඊශඟටඅ   දුේත්ඹ 
ටයඹ. ඊශඟටඅ  ්රී රගමභ ඵස ටයඹ.  ඊශඟටඅ ටඳටට්රෝලිඹේ 
එක ප. ටේ සිඹල්ර ටඳෞනමීයක පයණඹ ක පයන්න තභයි 
තමුන්නහන්ටයරහ ටේ මුේටිඹ දභන්ටන් කිඹන ක පහයණඹ භභ ටේ 
්සථහටේ භතක් ක පයනහ.  

227 228 

[මරු භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භවතහ  

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඊශඟට ටේ ගුන් භහමේ 

මළන භභ ටඳොඩ්ලක් කිඹන්නේ. ගුන් ටයහ කිඹන ඒහ 

හභහනයටඹන් රහබ රඵන ටනල් ටනොටයි.  හභහනයටඹන් 

ටරෝක පටව ටඵොටවෝ යටල් විසින් ඳහරනඹ ක පය ල රඵන ගුන් 

ටයහන් තිටඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ  මරහනහරඪ මරු 

භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ ටේ මරු බහ ඳහරනඹ ක පයන්න. 

 
[ මේ අලවහථළ   මේදී මන්ත්රීලු ිළරිවක් විසින් වභළ ගර්භය තුෂ 

   මඳෝවහ ර් ප්රදර්නය කරන දී.]  
[இச்சந்ர்ப்தத்றல் உயப்தறணர்கள் சறனரல் 

சதரதேடத்றதள் சுதரட்டிகள் கரட்சறப்தடுத்ப்தட்டண.] 
[At this stage, some Members stood displaying placards.] 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහට ටේ මරු බහ 

ඳහරනඹ ක පයන්න ඵළත් නේ ළලක් නළවළ ටන්. [ඵහධහ කිරීේ  මරු 

නලින් ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභන්රහටේ ටවොයක පේ 

මළන ක පථහ ක පයනටක පොටඅ ක පෆ මවනහ. මරහනහරඪ මරු 

භන්ත්රීතුභනිඅ හභහනයටඹන් ගුන් භහමභක් රහබ රඵන්න ඵළවළ. 

[ඵහධහ කිරීේ   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීරුනිඅ ක පරුණහක පය හඩි  ටන්න. ඵහධහ ක පයන්න 

එඳහ. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හභහනයටඹන් ටඵොටවෝ ගුන් භහමේ ඳහඩු රඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීේ  මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ  ගුන් භහමේ 18ක ප රහබ 

වහ ඳහඩු මළන විසතය භහ  වභළගත* ක පයනහ. [ඵහධහ කිරීේ  භටේ 

ශඟ එභ විසතය තිටඵනහ. ටේ ගුන් භහමේ 18හි ඳහඩු යඑස 

 ටලොරර් මිලිඹන 916යි. රහබඹ යඑස  ටලොරර් මිලිඹන 145යි. 

[ඵහධහ කිරීේ  ඒ නිහ ටේ ගුන් භහමේ ටමන ඹනහ කිඹන එක ප 

හධහයණ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ  මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ 

ඔඵතුභහ මරහනටව ඉන්නහ නේ භටේ ක පථහ ක පයටමන ඹන්න 

භට ඉල රඵහ ටදන්න. [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීරුනිඅ දළන් ඔඹ ඵහධහ කිරීභ නත්න්න.  - 
[ටඝෝහ කිරීේ  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ භට ක පථහ ක පයන්න 

ටදන්ටන් නළත්නේ ළලක් නළවළටන්. [ඵහධහ කිරීේ  

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීරුනිඅ දළන් ඇති. දළන් ඔඹ ඵහධහ කිරීේ 
නත්න්න. [ටඝෝහ කිරීේ  ක පරුණහක පය දළන් හඩි   ටන්න. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටේ දණඹ වහ ග හ මළන 

කිඹන එක ප ්තයක් කිඹරහ භභ තමුන්නහන්ටයරහට ඔේපු 
ක පයන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ  මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ 
හභහනයටඹන් ්රීරගක පන් ගුන් භහමටේ විඹදේ පිළිඵ භභ 

කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ  මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ 
හභහනයටඹන් ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ විඹදභ ළඩිටඹන්භ 
ඹන්ටන්අ ටතල් වහයි. ඒ වහ සිඹඹට 50ක් ළඹ ටනහ. 

[ඵහධහ කිරීේ  ඊශඟටඅ ඔවුන්ටේ ක පහර්ඹ භ්ඩලරඹ වහ විඹදභ 
සිඹඹට 10ක් ළඹ ටනහ. ඊශඟටඅ ඹහනහ නලත්තු වහ  
මන්නහ ණඹ ටමවීභ වහ සිඹඹට 10ක් ළඹ ටනහ. ඊශඟටඅ 
්ලුත්ළඩිඹහ ක පටයුතු වහ සිඹඹට 14ක් ළඹ ටනහ.                            

ඊට ්භතය සිඹඹට වතයක් ළඹ ටනහ. [ඵහධහ කිරීේ  ඒ ් ල 
්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ සිඹලු විඹදේ මත්තහභ සිඹඹට 90ක් 
ටේ ්තයලය ක පහයණහ වහ ළඹ ටනහඅ මරහනහරඪ මරු 

භන්ත්රීතුභනි. එතටක පොට ටේ භහමභ ටමන ඹන්න ඉතුරු ටන්ටන්  
සිඹඹට 10යි. [ඵහධහ කිරීේ  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ භටේ ප්රලසනඹ ටභඹයි. ටේ 

ගුන් භහමේ ඳහඩු  රඵන්ටන් ඇයි?  ඔඵතුභන්රහ භටේ ක පථහ 
්වන්න. ගුන් භහමේ එටය ඳහඩු රඵන්ටන් ඇයි කිඹරහ භභ 
කිඹන්නේ.   [ඵහධහ කිරීේ  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ්පි ශඟ ගුන් ඹහනහ 22ක් 
තිටඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ  ටේ ගුන් ඹහනහ 22න් 17ක් ඳයණ ඒහ. 
ඒහටඹන් වතක් ්වුරුදු දවඹක පටඅ දවවතක පට ලහ ඳයණයි. 
[ඵහධහ කිරීේ  ්   ටනක්  ඒහත් ඳයණයි. [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීරුනිඅ දළන් ඔඹ ඵහධහ කිරීේ නත්න්න. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ්ඳට ්ලුත් ගුන් ඹහනහ ්ටයි 
තිටඵන්ටන්. [ඵහධහ කිරීේ  ඳයණ ගුන් ඹහනඹක් ධහනඹ 
කිරීටේදී ඹන විඹදභ ්ලුත් ගුන් ඹහනඹක පට ඹන ටතල් විඹදභට 

ලහ සිඹඹට 10කින් ළඩි ටනහ. [ඵහධහ කිරීේ  මරහනහරඪ 
මරු භන්ත්රීතුභනිඅ භභ ඔඵතුභහට උදහවයණඹක් කිඹන්නේ. ඳයණ 
A340 ගුන් ඹහනඹක් - A340 flight එක පක්- ටටෝකිටඹෝ ඵරහ 
මභන් ක පයනහ නේ ඒ වහ යඑස    ටලොරර් 190අ000ක් ළඹ 

ටනහ. ඒ හටේභ න ගුන් ඹහනඹක් ඹනහ නේ යඑස    ටලොරර්  
මිලිඹන 1අ350යි ළඹ ටන්ටන්. [ඵහධහ කිරීේ  දළන් ඵරන්නඅ 
ඳයණ ගුන් ඹහනඹක් මභන් ක පයනටක පොට ඹන විඹදභ ව ්ලුත් 

ගුන් ඹහනඹක් මභන් ක පයනටක පොට ඹන විඹදභ ටද. [ඵහධහ කිරීේ  
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඊශඟට A350 flight එක පක් ඹනහ 
නේ යඑස    ටලොරර් 130අ000ක් ළඹ ටනහ. ඒ නිහ ටේ න 

ගුන් ඹහනහ මළීමභ තුළින් සිඹඹට දවඹක ප ඉතිත්ඹක් සිනධ ටනහ. 
ඒ ේඵන්ධටඹන් ඔඵතුභහටේ ්ධහනඹ ටඹොමු ක පයනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ  
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිටේන්තු 

ඊශඟ එක පඅ ක පහර්ඹ භ්ඩලරඹ. දළන්   ටභතුභන්රහ කිේහඅ ක පහර්ඹ 
භ්ඩලරඹ ළඩියි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීරුනිඅ ක පරුණහක පය දළන් ඔඹ ඵහධහ කිරීේ 
නත්න්න. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වළඵළයිඅ ්පි ක පහර්ඹ භ්ඩලරඹ වහ ළඹ ක පයන්ටන්අ සිඹඹට 

දවඹයි. ්ටේ ේූරර්ණ ආදහඹටභන් සිඹඹට දවඹයි ක පහර්ඹ 
භ්ඩලරඹ ට ලටන් ්ඳ ළඹ ක පයරහ තිටඵන්ටන්.  මරහනහරඪ 
මරු භන්ත්රීතුභනිඅ එමිටර්ේස භහමභ ක පහර්ඹ භ්ඩලරඹ ට ලටන් 

සිඹඹට 17ක්  ළඹ ක පයනහ. [ඵහධහ කිරීේ  ්පිට තිටඵන ප්රලසනඹ 
ක පහර්ඹ භ්ඩලරඹ ටනොටයිඅ  productivity එක පයි. මරහනහරඪ 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ්ඳටේ ක පහර්ඹ භ්ඩලරටව පරදහයිතහ සිඹඹට 

16යි. [ඵහධහ කිරීේ   

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහට ත විනහඩි 

ටදක පක ප ක පහරඹක් ඳභණයි තිටඵන්ටන්. ක පරුණහක පයරහ ්ටනක් 
භන්ත්රීතුභන්රහත් දළන් හඩිටන්න. ඵහධහ කිරීේ ක පශහ ඇති. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ භට ත විනහඩි 
ටදක පයි තිටඵන්ටන් කිඹරහ වත් ඹන්ටන් නළවළ.  භට ක පථහ ක පයන්න 
   ඉල දුන්ටන් නළවළ. ඉසටල්රහ භටේ ටේරහ ටදන්න. [ඵහධහ 

කිරීේ  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීරුනිඅ දළන් හඩිටන්න. ක පරුණහක පය හඩිටන්න.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ මරහනටව ඉන්නහ නේ ටේ මරු බහ ඳහරනඹ ක පයන්න. නළත්නේ 
ඔඵතුභහ -  [ඵහධහ කිරීේ  තමුන්නහන්   ටයට බහ ඳහරනඹ ක පය මන්න ඵළවළ.   

 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහ භට ්  ටනක් ඳළත්ටතන් 
ටේරහ රඵහ ටදන්න.  [ඵහධහ කිරීේ   

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටභභ මළටලුට විඳුභ ක පහර්ඹ 

භ්ඩලරඹ ්ඩු ක පයන එක ප ටනොටයි. [ඵහධහ කිරීේ  ටභහි 
පරදහයීතහ ළඩි කිරීභට ක පටයුතු ක පයන්න ඕනෆඅ මරහනහරඪ 
මරු භන්ත්රීතුභනි.  

්රීරගක පන් ගුන් භහමභ විකුණන ඵ ්පි දන්නහ. 

තමුන්නහන්ටයරහ ්නිහර්ඹටඹන්භ  ටේ ගුන් භහමභ 
විකුණනහ. විකිණුහට ක පභක් නළවළඅ වළඵළයි තයමක පහත් ගුන් 
භහමේරට විකුණන්න එඳහ කිඹරහ ්පි තමුන්නහන්ටයරහට 

කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ  තමුන්නහන්ටයරහ එමිටර්ේස ගුන් 
භහමභට ටදන්න එඳහ; තමුන්නහන්ටයරහ Qatar Airways එක පට 
ටදන්න එඳහ; තමුන්නහන්ටයරහ Etihad Airways එක පට ටදන්න 

එඳහ. තමුන්නහටයරහ  ටභභ ගුන් භහමභ තයමක පහත් ගුන් 
භහමේරට විකුණන්න එඳහඹ කිඹන එක ප ්පි කිඹනහඅ 
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනි. [ඵහධහ කිරීේ  ්පි එටවභ 

කිඹන්ටන් තයමක පහරී ගුන් භහමේරට ටේ ආඹතනඹත් 
දුන්නහභ ් ඳට ඒටක පන් විලහර ඳහඩුක් න නිහයි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක ප ක පහරඹක් 

තිටඵනහ. 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඊශඟට ්පි ඔඵතුභන්රහට කිඹනහඅ ටේ ගුන් භහමභ ක පලරහ 
ටදන්න එඳහඹ කිඹරහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ ශඟ ටේ ගුන් භහමභ 

ක පලහ විකුණන ළරළසභක් තිටඵනහ. ඔඵතුභන්රහ catering 
ටනභ ටදන්නත්අ ඒ හටේභ ground handling ටනභ ටදන්නත් 
වදනහ. තමුන්නහන්ටයරහ ටේ ගුන් භහමභ ක පලහ විකුණන්න 

වදනහ. ඒ ක පටයුත්ත ක පයන්න එඳහඹ කිඹන එක ප ්පි කිඹනහ. 
[ටඝෝහ කිරීේ  

මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටේ වහ  ටවො 

ආටඹෝජ්ක පටඹකු ටමන්හ මන්න කිඹන ඉල්ීයභ ්පි ක පයනහ. 
[ටඝෝහ කිරීේ  යටේ ේඳත්අ ටනඳශ විකුණන ටක පොට ටේ 
ටවග යිටඹෝ ටික ප ටඵෝඩ් එල්රහ ටමන ක පෆ මවනහ. ඒ පිළිඵ භභ 
්ද ක පනමහටු නහ. ටේ ටමොල්රන්ට ටේහ ටත්ටයන්ටන් නළවළ. 

ටේහ විකුණහ මභට ගිඹහභ ටේ ටමොල්රන්ට ගුටි ක පන්න සිදුනහ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ දළන් ්න් ක පයන්න. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Srilankan Airlines, විදුලිඵර භ්ඩලරඹ ළනි ආඹතන 

විකුණරහ  ටේ ටමොල්රන්ට ටමදය ඹන්න ඵළත් නහ. [ටඝෝහ 
කිරීේ  ටේ ටමොල්රන්ට ටේහ ටත්ටයන්ටන් නළවළ. ්ග්රහභහතය 
ක පහර්ඹහරටඹන් ටක පොශ ලිඹහ එනහ. ්මභළතිතුභහ ටේ 

ටමොල්රන්ට කිඹනහඅ ටඵෝඩ් ්ල්රන්න කිඹරහ. ඕහ ්ල්රහ 
ළලක් නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ 
්මභළතිතුභහ flight එක පක ප පින්තයඹක් ටඳන්වහ භභ දළක්ක පහ. 

එතුභහ සුටවෝඳටබෝගී හවනඹක ප පින්තයත් ටඳන්වහ.  

භභ ්මභළතිතුභහටමන් ්වනහඅ ඒ වහ ්රීරන්ක පන් ගුන් 

භහමභ ලත ඳවක්ත් ටමන්න එක පඟ වුණහද කිඹරහ. නළවළ. ඒක ප 
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[මරු භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ  භවතහ  
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ඒ ගුන් ඹහනහ භඟ ටනොමිරටව ටදන ප්රභූ ඳන්නටව ක පේටරඹක්. 

ඒ වහ ලත ඳවක්ත් ටමේටේ නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  ඒ නිහ 

ටඵොරුට භල මවන්න එඳහ. [ටඝෝහ කිරීේ  මරහනහරඪ මරු 

භන්ත්රීතුභනිඅ භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කිඹනහඅ  ්රීරන්ක පන් ගුන් 

භහමටේ ්ක පහර්ඹක්භතහක් තිබුණහ නේඅ ඔඵතුභන්රහට 
ළඵළවින්භ ටේක ප වදන්න ඕනෆ නේඅ ඔඵතුභන්රහ ටවො 

marketing plan එක පක් දභහ ටවො ඳත්ඳහරනඹක් භඟින් ටේ ගුන් 

භහමභ ඉදිත්ඹට ක පය ටමන ඹන්න කිඹරහ. ටේ ගුන් භහමභ 

විකුණන්න ්ලය නළවළ. ටේ ගුන් භහමභ ටවොට ටමන ඹන්න 

පුළුන්. ටේක ප විකිණීටේ ්ලයතහක් නළවළ. තමුන්නහන්ටයරහ 

ටේ ගුන් භහමභ විකුණනන්න උත්හව ක පයනහ. ටේ Srilankan 

Airlines එක පඅ ඊ ශඟට විදුලිඵර භ්ඩලරඹඅ ඊ ශඟට ජ්ර 
ේඳහදනඹඅ ඊ ශඟට ටක පෝච්චිඹඅ ඵස එක ප කිඹන ටේ සිඹල්රභ 

විකිණීටේ ්ලය ළල පිළිටශ තභයි තමුන්නහන්ටයරහ ටේක ප 

ඇතුටශය වදන්ටන්. [ටඝෝහ කිරීේ  තමුන්නහන්ටයරහට ඇත්ත 

කිඹන ටක පොට ත්ටදනහඅ යටට ඇත්ත කිඹන ටක පොට ත්ටදනහ. 

්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ විකිණීටේදී ටඵෝඩ් ්ල්රන ්ඹට කීඹක් 

වේඵ නහද කිඹරහ ් පි දන්ටන් නළවළ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Please, wind up now.   

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ නිහ ටඵෝඩ් ්ල්රනහට තමුන්නහන්ටයරහට කීඹ කීඹ වත් 

වේඵ නහ ඇති. මරහනහ රඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ භතක ප තිඹහ 

මන්න. තමුන්නහන්ටයරහ ටඵෝඩ් ්ල්රන්ටන් යටේ ේඳත්අ ටනඳශ 

විකුණනහට ඳක්යි. තමුන්නහන්ටයරහට ඡන්දඹ දුන්ටන් යටේ 

ේඳත්අ ටනඳශ විකුණන්න ටනොටයි. ඒක ප භතක ප තිඹහ මන්න. 

[ටඝෝහ කිරීේ  මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ්රීරන්ක පන් ගුන් 

භහමටේ ඹේ ්ඩු ඳහඩුක පේ තිබුණහ කිඹරහ ්පි පිළිමන්නහ. 

වළඵළයිඅ ඔඵතුභන්රහට ් වුරුදු එක ප වභහයක ප ක පහරඹක් තිබුණහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ඵහධහ කිරීේ නිහ ඔඵතුභහට ළඩිපුයත් 

ක පහරඹ දුන්නහ. දළන් ් න් ක පයන්න.  

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ටේ ගුන් භහමභ ක පහර්ඹක්භ ්යටමන ගිහිල්රහ ටවො 

marketing plan එක පක් වදරහ ඳහඩු ්භ ක පයරහ 

තමුන්නහන්ටයරහට ටේ භහමභ ඹථහ තත්ත්ඹට මන්න තිබුණහ. 

නමුත්අ තමුන්නහන්ටයරහ ඒක ප ක පටශය නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි. මීශඟටඅ මරු වත්න් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ. 

[්.බහ. 4.30  

 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ (විදුලි වගමේ ශළ ඩිජි ල් 
යටිත ඳශසුකේ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து - தரமனத்தரடர்தைகள் 

ற்யம் டிஜறட்டல் உட்கட்டமப்தை சறகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ භභ ටමොලක් තුටු 
නහඅ ටඵොටවොභ ටරොකුට enjoy ක පයරහ - [ටඝෝහ කිරීේ  

ඔඵතුභහට භභ ඵහධහ ක පටශය නළවළ. ඒ නිහ ්වටමන ඉන්න. 
මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ක පරුණහක පයරහ භට ටරහ 
්යටමන ටදන්න. [ටඝෝහ කිරීේ  වත්අ වත් උසහ ටමන ඉඳීවි. 

ටඵෝඩ් ්ල්රහ ටමනභ ක පථහ ක පයන්නේ. මරු භහින්දහනන්ද 
්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභනිඅ උත්තය ටදන්නේඅ ්වටමන ඉන්න. 
මරහනහරඪ මරු භන්ත්රීතුභනිඅ - [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු භන්ත්රීතුභන්රහ ක පරුණහක පය නිලසලේද න්න. ආ්ඩඩු 
ඳක්ටව භන්ත්රීතුභන්රහත් ක පරුණහක පයරහ හඩි ටන්න. 

 
ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ රගක පහටේ ටවොරු ටික පක් 
වළසිටයන විධිඹ දළක්ක පහභ රජ්ජ්හ ටනහ. දළක්ක පහ ටන්දඅ enjoy 

ක පයන්න දඟරන විධිඹ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේක ප තභයි enjoy එටක් 
ය. ටවොයහ ක පහරහඅ ටවොයහ ක පහරහඅ ටවොයහ ක පහරහ මුළු යටභ ටවොයහ 
ක පහරහ තත් ක පෆ මවන වළටි. මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ 

එක පක් භතක ප තිඹහ මන්නට ඕනෆ. [ටඝෝහ කිරීේ  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහටේ ක පථහට ක පහරඹ මන්න.  [ටඝෝහ කිරීේ  

 
ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

1947 තභයි Air  Ceylon  එක ප ටමනහටේ. [ටඝෝහ කිරීේ   
 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටේ යටේ ටවොයක පේ 

ක පයපුහභඅ ටේක ප තභයි ටවොයක පේ ක පයපු ටවොරුන්ට තිටඵන 
්භහරු.[ටඝෝහ කිරීේ  ටවොයහ ක පහපු එක ප මළන කිඹනහට 
්ක පභළතියි. [ටඝෝහ  කිරීේ  ටවොයහ ක පහපු ටවොයහඅ ටවොයහ ක පහපු ඒහ 
මළන උත්තය ටදන්ටන් නළවළ. [ටඝෝහ  කිරීේ  ටවොයහ ක පහපු වළටි 

පිළිඵ උත්තය ටදන්න ක පළභළති නළවළ. ටවොයහ ක පහපු එක පට 
තිටඵන වික පල්ඳඹ ක පථහ ක පයනහට ක පළභළති නළවළ.  

දළන් භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ ්තය ටනල් යහශිඹක් 

කිේහ. භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ කිඹනහඅ ටේ ආඹතනටව 
වුට්ඩ සිඹඹට 1ක ප ඳහඩුක් විතයයිලු.  මණන් ඵළත් ටක පනහ. ්ටත්  
ඳහස නළවළ. ්ටත් ඳහස නළති නිහඅ ටේ බහඳති ටක පටනක් දහරහ 

කිඹනහඅ - [ටඝෝහ කිරීේ  භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ 
භන්ත්රීතුභනිඅ භභ ඔඵතුභහට ඵහධහ ක පටශය නළවළ. ඒ නිහ 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ක පරුණහක පය ඔඵතුභහ ක පථහ ්වමන්න. ඔඵතුභහට උත්තය ටදන්න 
්සථහ ටදන්න. ඔඵතුභහ ක පයපු ට ෝදනහරට උත්තය ටදන්න 
්සථහ ටදන්න.  [ටඝෝහ  කිරීේ ට ෝදනහට උත්තය ටදන්න 

්සථහ ටදන්න.[ටඝෝහ  කිරීේ   ටඵෝඩ් ්ල්රහටමන ඉන්නහ. 
ටඵෝඩ් ් ල්රහටමන ඉන්නහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මරු භන්ත්රීතුභහඅ- 

 
ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ භභ කිඹහටමන ආටේ 

ටභඹයි. ටේ ප්රලසන ඔක්ටක පෝභ ටමොලනඟහ මත්ටත් ටක පොටවොභද? 
ටේ ප්රලසන ඔක්ටක පෝභ ටමොලනමහ මත්ටත් ඹේකිසි විධිඹක පට. 
[ටඝෝහ  කිරීේ  

මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ටේ බහ නිලසලේද 

ක පයරහ ටදන්න. නළත්නේ ටේ ක පථහ ක පයරහ ළලක් නළවළ. උත්තය 
දීරහ ළලක් නළවළ ටන්. [ටඝෝහ  කිරීේ  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මරු හසුටන නහනහඹක්ක පහය භන්ත්රීතුභනිඅ ක පරුණහක පයරහ භට 

කිඹන්න ඔඵතුභන්රහට ටභොක පක්ද ටක පටයන්න වුභනහ කිඹරහ. 
[ටඝෝහ  කිරීේ  ඔඵතුභහට mike  එක ප ටදන්නයි වදන්ටන්. මරු 
හසුටන නහනහඹක්ක පහය භන්ත්රීතුභහඅ ඔඵතුභහට ටභොක පක්ද ටන්න 

ඕනෆ?[ඵහධහ කිරීේ මරු හසුටන නහනහඹක්ක පහය භන්ත්රීතුභනිඅ 
ඔඵතුභහ ක පථහ ක පයන්ටන් ටභොක පක් මළනද?  

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ටභොනත් ක පථහ ක පයන්ටන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ  ්ටේ 

ක පථහට ටේ ටමොල්රන් ඵහධහ ක පශහ නේඅ ්ඳටත් ඵහධහ ක පයන්න 
පුළුන්.  

 
ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක පරුණහක පයරහ මරු වත්න් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහට ටේ ක පථහ 

ක පයටමන ඹන්න ඉල ටදන්න.[ඵහධහ කිරීේ  දළන් ටදඳළත්ටතන්භ 
ඵහධහ ක පශහ ටන්. මරු වත්න් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ ක පථහ ක පයන්න.
[ඵහධහ කිරීේ  

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඵහධහ ක පයන්න ් ඳටත් පුළුන්. ් ඳටත් පුළුන්. [ටඝෝහ කිරීේ  

 
ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරසුන ටවොඵන මරු භන්ත්රීතුභනිඅ-[ටඝෝහ කිරීේ  

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක පථහ ක පයන ඳළත්ටතන්භ disturb ක පයනටක පොට ක පථහ ක පයන්න 
ඵළවළ. ක පථහ ක පයටමන ඹන තළන ඉටමනභ disturb  ක පයනටක පොට 
ටක පොටවොභද එතුභහ ක පථහ ක පයන්ටන්?[ටඝෝහ කිරීේ  වත්න් ප්රනහන්දු 
ඇභතිතුභහ ක පරුණහක පය ක පථහ ක පයටමන ඹන්න. [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු මන්ත්රීලු  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 
 

මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ටඝෝහ කිරීේ  ටවොයහ ක පහරහ; ටවොයහ ක පහරහ.[ටඝෝහ කිරීේ  
 

ගු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ටේ ්සථහටේදී මරු නිටඹෝජ්ය 
ක පථහනහඹක පතුභහ මරහනඹ මන්නහ ඇත. 
 

අනතුුල ගු එඩ්ලඩ් වනණමවකකර මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 
වුමයන්අ නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ [ගු තිගග සුමතිඳළ මශතළ] 
මුළවනළරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனம, தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and DEPUTY SPEAKER  [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] took the Chair. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු භන්ත්රීරුනිඅ ආ්ඩඩු ඳක්ටව දළන් ක පථහ ඳත්න 
ඇභතිතුභහ ඇටයන්න ්නික් භන්ත්රීතුභන්රහ ඉ මත්තහ නේ 
ටවොයි.  

්ටනක් එක පඅ ටේ ඳහර්ලිටේන්තුටේ ක පලදහසි එල්රහටමන 
ඉන්න එක ප සුදුසුද? විඳක්ටව මරු භන්ත්රීරු ක පරුණහක පය 

ඉමන්න. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු හසුටන නහනහඹක්ක පහය භළතිතුභහ.  [ඵහධහ කිරීේ  
ක පරුණහක පය ්ටනක් භන්ත්රීරු හඩිටන්න. 

235 236 

[මරු වත්න් ප්රනහන්දු  භවතහ  
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ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්පි ටේ ඳහර්ලිටේන්තුටේ 
් ලමභනඹ ක පයන ේප්රදහඹන් ් ලඅ ඵහධහ කිරීභත් එක ප ක්රභඹක් 

තභයි.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක ප වත්. 

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

විටින් විට ඵහධහ ක පයමින්අ ්පි ඒ ඵහධහට පිළිතුරු ටදමින්අ ්පි 
ඒ ඵහධහන්ට මුහුණ ටදමින් ක පථහ ක පයටමන ඹනහ. නමුත්අ 
භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභහට එතුභහටේ ක පථහ 
ක පයන්නභ දුන්ටන් නළතිඅ මුළු ක පථහ පුයහභ ඵහධහ ක පශහ. [ ටඝෝහ 

කිරීේ  එටවභනේ -  [ ටඝෝහ කිරීේ  ් පි - [ ටඝෝහ කිරීේ  

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! [ ටඝෝහ කිරීේ  ටඳොඩ්ලක් ඉන්න. මරු 
හසුටන නහනහඹක්ක පහය භන්ත්රීතුභහටේ ්දව ඳළවළදිලියි. 
 

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ආ්ඩඩු විසින් දිගින් දිමටභ 
්රීරන්ක පන් ගුන්- [ ටඝෝහ කිරීේ   
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ක පථහ ක පයන ්සථහටේ ්ටනක් භන්ත්රීරු ඉමත්තහ 
නේ ටවොයි. [ ටඝෝහ කිරීේ   

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ක පථහක් ක පයන්ටන් නළවළඅ මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනි. 
ඔඵතුභහ භට ටේරහ රඵහ ටදන්න. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ටනොටයිඅ ් ටනක් මරු භන්ත්රීරු හඩිටන්න. 

 
ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ක පථහ ක පයන්ටන් නළවළඅ මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනි.  

ආ්ඩඩුටේ භළති ඇභතිතුභන්රහ ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ 
ඳහඩු ව නහසතිඹ මළන කිේහ. මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ 

ටේ ආඹතනඹ ඳහඩු රළබුටේ ඇයි කිඹහ භභ ඇත්ත ගවයහ ටල්වන 
් ල ඳළවළදිලි ක පශහ. භට ඒ මළන ක පථහ ක පයන්න දුන්ටන් නළවළ. 
[ඵහධහ කිරීභක්  ඔඵතුභහ ටඳොඩ්ලක් ඉන්න. භට රළබී තිබුණු විනහඩි 

14දීභ ඵහධහ ක පශහ. ඒ නිහ ්පි ඔඵතුභහට කිඹනහඅ වත්න් ප්රනහන්දු 

භළතිතුභහට ක පථහ ක පයන්න ්පිත් ටදන්ටන් නළවළ කිඹරහ. ්පි වත්න් 

ප්රනහන්දු භළතිතුභහ භඟ විරුනධ නළවළ. එතුභහ එක්ක ප ප්රලසනඹක් 
නළවළ. ්පි එළිඹට දළේභත්අ ්පිත් එතුභහටේ ක පථහට ඵහධහ 
ක පයනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක පට ්ය නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  මරු වත්න් ප්රනහන්දු 
භළතිතුභහ.  

 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ විනහඩි ඳවක් දළන් ඵහධහ 

ක පශහ. [ඵහධහ කිරීේ  මරු භහින්දහනන්ද භළතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ විනහඩි 
ඳවක් ඵහධහ ක පශහ ටන්.[ටඝෝහ කිරීේ  දළන් ඔඵතුභහටේ ප්රලසනරට 
උත්තය ටදන්න ඉල ටදන්න. [ටඝෝහ කිරීේ  උත්තය ටදන්න 

ඔඵතුභහ ඉල ටදන්න. [ටඝෝහ කිරීේ  - 
 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயயே ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු ටක පටවළිඹ යඹුක්ළල්ර භළතිතුභනිඅ  ඔඵතුභහටේ point of 
Order එක ප ඉදිත්ඳත් ක පයන්න. [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු නලින් ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භළතිතුභනිඅ මරු ටක පටවළිඹ 

යඹුක්ළල්ර භළතිතුභහ ක පථහ ක පශහට ඳසු ඔඵතුභහට ්සථහ රඵහ 
ටදන්නේ. 

 

ගු මකමශිතය රඹුක්ලෆල්  මශතළ 
(ரண்தைறகு தகதயயே ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ 

භළතිතුභහට මිනිත්තු 14ක් ක පථහ වහ ක පහරඹ රළබී තිබුණහ. ඒ 
මිනිත්තු 14 ඇතුශත එතුභහටේ ක පටේ වයිඹ නිහ ක පථහ ක පශහ. 
වළඵළයිඅ ඉතහ ළරසුේ වමතඅ ඉතහභත්භ ්විීමත ටර ඵහධහ 

ක පශහ. [ඵහධහ කිරීේ  ක පරඵර නළති ටඳොඩ්ලක් ඉන්න ටක පෝ. ටේක ප 
වත්න් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහටේ ප්රලසනඹක් ටනොටයි. මුරසුටන් 
හිටිඹ මරු භන්ත්රීතුභහ බහ ඳහරනඹ ක පටශය නළවළ. බහ ඳහරනඹ 

ක පයන්ටන් නළති ඒක පට ්ය දුන්නහ නේඅ එළනි තත්ත්ඹක් 
ටේ බහටේ ඇතිවීභ ශක්හ මන්න ඵළත්ටයි.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු ටක පටවළිඹ යඹුක්ළල්ර භළතිතුභහඅ two wrongs do not 

make a right. I was not here, but I take your point and also 
the point of the Hon. Vasudeva Nanayakkara. -[Interruption] 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

No, you cannot do that. You cannot get the same Member to 
speak on the same subject- [Interruption]. That is correct but 
I think we have to go back to the - [Interruption.] මරු වත්න් 
ප්රනහන්දු භළතිතුභහ.[ටඝෝහ කිරීේ  ක පරුණහක පය මරු භන්ත්රීරුන් 
ඉමන්න. [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු නලින් ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භළතිතුභනිඅ ඔඵතුභහටේ point of 
Order එක ප ටභොක පක්ද? [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யேன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඇත්තටභ මරු 
භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ භළතිතුභහ ක පථහ ක පයනදී කිසිදු ඵහධහ 
කිරීභක් වුට්ඩ නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ ගවයහ ටල්වන 

ටඳන්න ටක පොට ''භූමිටතල් මවපු මළයඬි'' හටේ ටේ ටමොල්ටරෝ 
දළඟලුහ.[ටඝෝහ කිරීේ  ටේහ ටඳන්න ටක පොට ටේ ටමොල්රන්ට  
ඉන්න ඵළවළ  . [ටඝෝහ කිරීේ  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! මරු නලින් ඵ්ඩලහය ජ්ඹභව භළතිතුභහඅ 
ඉමන්න. 

 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ - [ටඝෝහ කිරීේ - 

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඳශමු හඩි ක පයන්න. 

[ටඝෝහ කිරීේ  ඳශමුටන් හඩි ක පයන්න.[ටඝෝහ කිරීේ - 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු වත්න් ප්රනහන්දු භළතිතුභහ ක පථහ ක පයන්න. 

 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ යටට ඳහඩු ක පයපු මිනිසසු 
ඒ ඳහඩු හධහයණීක පයණඹ ක පයන ඵ තභයි ටේ වළසිරීටභන් 

ටඳටනන්ටන්. ්ග්රහභහතයතුභහ කිේහ හටේ enjoy ටනොක පය ඵළත් 
වීභ තභයි ටේ ටඳන්න්ටන්. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ ඔක්ටක පෝභ 
ටවොට ටවොයහ ක පහපු lot එක පක්. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ ඉන්ටන් ඳල් 

ටවොරු ටික පක්. SriLankan Airlines එක ප රඵපු රුපිඹල් ටක පෝටි 
12අ280ක ප ඳහඩුටන් භහින්ද යහජ්ඳක්ට රගක පහටේ ඳහල් විතයක් 

300ක් වදන්න තිබුණහ; රගක පහටේ ටයෝවල් විතයක් 75ක් වදන්න 

තිබුණහ. ටේ ක පහරක ප්ඩතම 
 

[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තභත් ක පෆ මවන්ටන් ඒ ළඳ මන්න ඵළත් නියි. [ටඝෝහ 

කිරීේ  මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ  ටඳටනනහ ටන්දඅ 
වළසිරීභ? [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ වළසිරීභ ටඳටනනහ ටන්ද? භහින්ද 
යහජ්ඳක් හිටපු ජ්නහධිඳතිතුභහටේ ක පහරටවදී plane එක පට ඇල් 

දභපු උදවිඹ තභයි ටේ ක පෆ මවන්ටන්. [ටඝෝහ කිරීේ  Plane එක පට 
ක පක්කුසසි වදපු ක පේටිඹ තභයි ටේ ක පෆ මවන්ටන්. [ටඝෝහ කිරීේ  
ගවයහ ටල්වන මළන ක පථහ ක පයන්න ටදන්ටන් නළවළ. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ටභොක පක්දඅ ටේ ක පයන්ටන්? ්පි 1947 ටර්දී "Air 
Ceylon" කිඹරහ ආඹතනඹක් ඇති ක පශහ. "SriLankan Airlines" 
කිඹන ආඹතනඹ ්වුරුදු මණනහක් රහබ රළබුහ. [ටඝෝහ කිරීේ  

ඊට ඳසු එමිටර්ේස ආඹතනඹත් එක්ක ප එක පතු ටරහ 
්ග්රහභහතයතුභහ කිඹපු විධිඹට රුපිඹල් ටක පෝටි 7අ000ක ප රහබඹක් 
රඵහ දුන්නහ. [ටඝෝහ කිරීේ  රුපිඹල් ටක පෝටි 7අ000ක ප රහබඹක් 

රඵහ දීපු ආඹතනඹ භහින්ද යහජ්ඳක් භවත්භඹහ ්තට ්ය ටමන 
ඩාටර් හිල් භවත්භඹහ එටශේටේ ඇයි? [ටඝෝහ කිරීේ  ඔඵතුභහ 
දන්නහදඅ මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනි? ටේ ටමොල්රන් 
දන්ටනත් නළවළ. 

ටඹෝෂිත යහජ්ඳක්ටේ graduation එක පට ඹන්න Business 
Class tickets 35ක් ඉල්ලුහ. [ටඝෝහ කිරීේ  Business Class 
tickets 35ක් ඉල්ලුහභ එමිටර්ේස ආඹතනටව ඩාටර් හිල් 

භවත්භඹහ කිේහඅ “flight එක ප fully booked. ඒ නිහ Business 
Class tickets ටදන්න ඵළවළ.” කිඹරහ. එමිටර්ේස ආඹතනටව ඩාටර් 
හිල් භවත්භඹහ එක ප දසින් ටමදය ඹළේහ. එක ප දසින් ටමදය 

ඹරහ එමිටර්ේස ආඹතනඹ ඉත් ක පයරහඅ තනික පයභ භහනසික ප 
ටයෝගිටඹෝ ටික පක් ටේ ආඹතනඹ ක පලහක පේඳල් ක පශහ. ක පවුදඅ 
බහඳති විධිඹට ඳත් ක පටශය? ්ජිත් ලඹස භවත්භඹහ මළන ්වනහ. 

්ජිත් ලඹස භවත්භඹහ කිඹන්ටන් රගක පහටේ සුප්රසිනධ ආඹතනඹක ප 
ප්රධහන විධහඹක ප නිරධහත්ටඹක්. [ටඝෝහ කිරීේ  නිලහන්ත 
වික්රභසිගව කිඹන්ටන් ක පවුද? [ටඝෝහ කිරීේ  තු ්ධික පහත්යටඹක්. 
ත්තකින් ටත් දල්රක්ත් ටනශපු නළති මිනිටවක්. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ්ට යත් ඳහස නළති ටක පටනක්. [ටඝෝහ කිරීේ  ්ට 
යත් ඳහස නළවළ. මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ 
වළසිරීටභන් ටඳන් ලේ ක පයන එක ප ටදඹක් තිටඵනහ. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ටේ වළසි රීටභන් එක ප ටදඹක් ටඳන් ලේ ක පයනහ. ටේ 
වළසිරීභ නිහ තභයි SriLankan Airlines එක පට ඔඹ ඉයණභ ්ත් 
වුට්ඩ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ හටේ මිනිසසු තභයි SriLankan 

Airlines එක ප ඳහරනඹ ක පටශය. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ හටේ නත් 
ඳළටේ SriLankan Airlines එක ප ඳහරනඹ ක පයපු නිහ තභයි 
SriLankan Airlines එක පට ඒ ඉයණභ ්ත් වුට්ඩ. [ටඝෝහ කිරීේ  

රජ්ජ්යි. [ටඝෝහ කිරීේ  එටවභ ටනටක පොට භහින්ද යහජ්ඳක් 
භවත්භඹහට toilet ටනොටයිඅ plane එක පට ත ටභොනහ දභහ 
මන්න ඵළත්ද? ්ටේ හනහටඅ ්ටන් ්ය උමන්ලහට ඹන ටක පොට 

වභත්රීඳහර සිත්ටයන භවත්භඹහ තභයි යටේ ජ්නහධිඳති. [ටඝෝහ 
කිරීේ  නික පභට වත් භහින්ද යහජ්ඳක් ජ්නහධිඳති වළටිඹට හිටිඹහ 
නේ ්නිහර්ඹටඹන්භ SriLankan Airlines  එටක් ටේ ඔක්ටක පෝභ 
ටවොරු ඳළටේ ටික පත් ඹනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ ඔක්ටක පෝභ ටවොරු 

ඳළටේ ටික ප දභහ ටමනඅ ටමදය ඉන්න ඵලු ඳළටේ ටික පත් දභහ ටමන 
ඹනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටමදය ඉන්න ඵලු ඳළටේඅ ක පක්කුේටටෝ 
ඳළටේඅ මුන්ටේ ටවොරු මළවළ ල   

 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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[මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභහ  
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කිඹන ඔක්ටක පෝභ ඹනහ. ඔක්ටක පෝභ ්ය ටමන ඹනහ. [ටඝෝහ 

කිරීේ   එටවභ ටරෝක පඹක් තභයි තිබුට්ඩ. [ටඝෝහ කිරීේ  ඒක පට 

තභයි ටේ ආලහ ක පයන්ටන්. ඒක පයිඅ "SriLankan Airlines එක ප 

ටදන්න එඳහ." කිඹරහ ක පෆ මවන්ටන්. එටවභ නළතු SriLankan 

Airlines එක පට තිටඵන ආදටර්ට ටනොටයි. [ටඝෝහ කිරීේ  
SriLankan Airlines එක ප ක පහටත් ටදන්න ටේ යජ්ඹට කිසිභ 

වුභනහක් නළවළඅ මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනි. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ටේ ටරෝක පටව තිටඵන වළභ ගුන් ටයහක්භ දළන් merge 

ක පයනහ. වළභ ගුන් ටයහ භහමභක්භ එක පතු ටනහඅ ඵනධ 

ටනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  වළභ ගුන් භහමභක්භ strategic 

alliancesරට එනහ. ්ඳත් ඵරන්ටන් ටේ ආඹතනඹ රහබ රඵන 

තළනක පට ටමටනන්නයි. [ටඝෝහ කිරීේ  රුපිඹල් ටක පෝටි මණනක් 
ඳහඩු රඵරහ විනහල වුණු SriLankan Airlines එක ප නළත තහක් 

ටවො තළනක පට ටමටනන්නයි. [ටඝෝහ කිරීේ  මරු නිටඹෝජ්ය 

ක පථහනහඹක පතුභනිඅ එක ප ටදඹක් මළන ක පනමහටු ටනහ. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ්ද ටේ භන්ත්රීරු එක ප ටදඹක් ඔේපු ක පයරහ ටඳන්නහ. 

[ටඝෝහ කිරීේ  ්ද ටේ භන්ත්රීරුන්ටේ වළසිරීටභන් එක ප ටදඹක් 

ඔේපු ටනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  ඳළවළදිලි එක ප ටදඹක් ඔේපු 
ටනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටේ ඉන්ටන් රගක පහ විනහල ක පයපුඅ 

භවජ්න මුදල් නහසති ක පයපුඅ ක පහරක ප්ඩතම ක ප්ඩලහඹභ කිඹන එක ප. 

[ටඝෝහ කිරීේ  ටේ ක ප්ඩලහඹභ තභයි යටට වින ක පටශය. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ටේ ක ප්ඩලහඹභ තභයි යට විනහල ක පටශය. ්ටේ වුභනහ 

තිටඵන්ටන් ටේ ේඳත රැක ප මන්න.  

භභ ්හන ලටඹන් තත් එක ප ටදඹක් කිඹරහ ක පථහ 

්න් ක පයනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  මරු නිටඹෝජ්ය 
ක පථහනහඹක පතුභනිඅ "ටික පේ එක පක් ල්ලිරට ්ය ටමන ගිඹහභ ඒ 

ආඹතනඹ ඳහඩු ටන්ටන් ටක පොටවොභදඅ ර්?" කිඹරහ ්ටේ මටේ 

මිනිසසු ්ටඳන් ්වනහ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටභොක පද private bus 

එක පක් මටේ දිේහභ ඒ private bus එක පට රහබයි. [ටඝෝහ කිරීේ  

ටභොක පද ඒටක් ඹන ්ඹට ටවොටයන් ටික පේ මන්න ඵළවළ. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ඒ හටේ තභයිඅ ගුන් ඹහනඹක ප ඹන්න ගුන් භහමභකින් 

ටවොටයන් ටික පේ මන්න ඵළවළඅ ඒක පට electronic tickets තිටඵනහ. 
[ටඝෝහකිරීේ  ටික පේ ්ය මන්නහ. [ටඝෝහ කිරීේ  දමදි ගිඹත් 

ටික පේ එක පක් මන්න ඕනෆ. [ටඝෝහ කිරීේ  ටක පොටවොභද ටේ 

ආඹතනඹ ඳහඩු ටන්ටන් කිඹරහ මිනිසසු ් ටඳන් ් වනහ. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ඳහඩු වුට්ඩ ටන ටභොක පක්ත් නිහ ටනොටයි. [ටඝෝහ 

කිරීේ  ටේ ටමොල්රන්ටේ ඔඹ කිඹපු බහඳතිරහඅ ඔඹ කිඹපු 

ජ්නහධිඳතිරහඅ ඔඹ කිඹපු තහත්තහටේ පුත්තු ටික ප- [ටඝෝහකිරීේ  
හටක පඹ ඇ මත්තු එක ප යහජ්ඳක් ටක පටනක් ්ද ටභතළන නළවළ. 

SriLankan Airlines එක ප විනහල ක පයපු එක ප යහජ්ඳක් ටක පටනක් 

ටේ බහටේ දළන් නළවළ. [ටඝෝහ කිරීේ  යහජ්ඳක්ටේ ක පටු 

ටරක පන ක පේටිඹක්  ටේ මරු බහ ටේ ඉන්නහ. යහජ්ඳක්ටේ ක පටු 

ටික පත් ටර ක පහපු ක පේටිඹක් ටභතළන ඉන්නහ. [ටඝෝහ කිරීේ  ඒ 

නිහ ටේ ක පටු ටරක පන ක පේටිඹට ටඳොඩ්ලක් ්භහරු ඇතිඅ ටර 

ක පහපු ක පේටේ තිටඵන යව දළන් නළති නිහ. [ටඝෝහ කිරීේ  ්ය 
ඉන්ටන් ටරොකුභ ක පේට ක පහපුඅ ේටක්ක පක පහයඹහ.  

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, your time is up. -[Interruption.] 

  
ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

්ය ඉන්ටන් ේටක්ක පක පහයඹහ.  

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත ක පහරඹ ්න්.  ඊශඟට මරු ඥාහනමුත්තු 
්රීටන්න් භවතහ.  

 

ගු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඒක පහ 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
තභයි යහජ්ඳක් රේටේ ේටක්ක පහ ්දින එක පහ.  

 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්හන ලටඹන්අ- [ඵහධහ 
කිරීේ  ටඵොටවොභ සතුතියි.  

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 15 minutes.  

 

[தற.த. 4.48] 

 
ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, ஸ்ரீனங்கன் 

றரண மசம றயணத்றன் ற்மதரம றமனம 

தரடர்தரண இன்மந எத்றமப்தைப் தறமம லரண 

றரத்றல் கனந்துதகரண்டு ணது உமம 

ஆம்தறப்தற்கு றமகறன்மநன். ஆணரல், இன்ய 

இடம்ததற்ந கூச்சல் குப்தத்றணரல் ரன் மதச றமணத்துந் 

றடங்கள் - சறந்மணகள் சறநறறட்டரக உர்கறமநன். 

இயந்ரயம், இங்கு மடததற்ந றடங்கமப 

எட்டுதரத்ரக அரணறத்ன் ன்நமகறல் ணது 

உமறமண ங்க றமகறன்மநன். 

து ரட்டில் இண்டு மகரண மசமகள் 

இடம்ததயகறன்நண. என்ய, அத்றரசற மசம, 

ற்மநது, ஆடம்தரண மசம.  இமண இன்ததரய 

றத்றல் கூநறணரல், அத்றரசறரண மம 

இயக்கறன்நது; ஆடம்தரண மமறயக்கறன்நது. அந் 

மகறல் இன்மந மனப்தைப் ததரயமப ரங்கள் 

கணறக்கறன்நமதரது 'ர் னங்கர' றயணத்றன் ற்கரன 

றமனம தற்நற றகவும் ஆரக அக்குமய ஆறமநரண 

கயத்துக்கள் இங்கு தரறரநப்தட்டுள்பண. அந்மகறல் 

இன் மசமரணது கடந் கரனத்றல் வ்ரய 

மகரபப்தட்டியக்கறன்நது ன்ந றடத்ம றகவும் 

துல்யேரண தொமநறல் இன்மந றரத்றல் 

கனந்துதகரண்டர்கள் கூநறறயந்ரர்கள். அத்றரசற 

மமக்கரக, அத்றரசற மசமக்கரக ங்கயோமட 

க்கள் ங்கறத் றத்துக்தகரண்டியக்கறன்ந மமபறல், 

ங்கள் த்றறல் ஆடம்தரண எய மசம - மம 
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வ்ரய றமநமற்நப்தட்டியக்கறன்நது ன்தது தற்நற 

றடங்கமப இங்கு ங்கபரல் தசறடுக்கக்கூடிரக 

இயந்து. அந் றடங்கமப இங்கு லண்டும் கூநற, இந்ச் 

சமதறல் குப்த றமனம உயரக்கறக்தகரள்ப ரன் 

றயம்தறல்மன.  

து ரட்டு க்கள் ங்கமபத் து தறறறறகபரகத் 

தரறவுதசய்து அர்கபது மனர்கபரக, அர்கபது 

றகரட்டிகபரக இந்க் தகப சமதக்கு -

தரரயோன்நத்துக்கு அதப்தற மத்றயக்கறன்நரர்கள். இந்ச் 

சமதறல் து தசற்தரடுகள், டடிக்மககள் தற்நற 

அர்கள் ஊடகங்கள் தோனரக அரணறத்துக் 

தகரண்டியக்கறநரர்கள். அதுமதரல், ங்கயோமட எவ்தரய 

தசற்தரடுகமபயும் - ஆயோங்கட்சறரக இயந்ரதனன்ண, 

றர்க்கட்சறரக இயந்ரதனன்ண - இங்குள்ப 'கனரற'றல் 

இயந்துதகரண்டு தல்மய கண்கள் அரணறத்துக் 

தகரண்டியக்கறன்நண. அன்மந றகழ்றன்மதரதும் இந்க் 

'கனரற'றல் இயந் தரடசரமனச் சறநரர்கள் சமத 

உயப்தறணர்கபறன் டடிக்மககமப அரணறத்துக் 

தகரண்டியந்ரர்கள். இமடறல் அர்கள் தபறமற்நப் 

தட்டியந்ரர்கள். அப்தடிரண எய றமனமம இன்யம் 

அரணறத்துறட்டு, ரன் இன்மந ணது மதச்மச இங்கு 

றகழ்த்ரல் தசல்னனரர ன்யகூட ண்றமணன். ணம, 

இன்ய ரங்கள் இந்க் தகபரண சமதறன் 

தகபத்மப் மதறப்தரதுகரக்கக்கூடி றத்றல் 

தசற்தடுற்கரண எய மகங்கரறத்றமண, தசற் 

தரட்டிமணப் தற்நற ஆரமண்டி மமறல் 

இயக்கறன்மநரம்.  தகப சதரரகயம் தறறச் சதரரகர் 

அர்கயோம் இமணக் கணத்றதனடுத்து, இணறயம் 

கரனத்றல் அற்கரண எய தசற்தரட்டிமண தொன்தணடுக்க 

மண்டுதன்ய இந் இடத்றல் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

ரன் மயும் குமநத்து றப்தறடறல்மன.  ல்மனரயம் 

தகபரண தரரயோன்ந உயப்தறணர்கதபன்ந மகறல் 

அர்கபது தகபம் இந்ச் சமதறல் மதப்தடக்கூடி 

றத்றல் லங்கள் தசற்தட மண்டுதன்ய றரகக் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

இந் Srilankan Airlines றயணத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், 

து உள்ரட்டு, தபறரட்டுத் தரடர்தைகமப 

ற்தடுத்துகறன்ந மதரக்குத்துக்கமபச் தசய்கறன்ந இந்ச் 

மசமறல் கடந் கரனத்றல் மற்தகரள்பப்தட்ட சறன 

குபயதடிரண தசற்தரடுகள் தோனரக, அந்ச் மசமறல் 

ற்தட்ட சறன டங்கல்கள் அல்னது அணரல் ற்தட்ட 

யரண இப்தைகமபப்தற்நற இங்கு அக்குமய 

ஆறமநரகப் க்கள் தறறறறகள் தனயம் 

சுட்டிக்கரட்டிறயந்ரர்கள். ம்மத் மனர்கபரக 

ற்யக்தகரண்டு இப்தரரயோன்நத்துக்குத் தரறவு 

தசய்றயக்கறன்ந து க்கயோக்கு, க்கள் தறறறறகள் இங்கு 

வ்ரய டந்துதகரண்டியக்கறநரர்கள் ன்ந றடத்ம 

ரமப ஊடகங்கள் தறறதயேக்கப்மதரகறன்நண. உண்மறல் 

ததரதுன மசமதன்ய என்ய இயக்கறன்நது; சுன 

மசமதன்ய என்ய இயக்கறன்நது. ததரதுன மசமறல் 

ஈடுதடமண்டி மனர்கள் அமணச் சுன மசமரக 

ரற்யகறன்நமதரது ப்தடிரண ன்மகள் 

தறறதயேக்குதன்தம அன்ய அரணறக்கக்கூடிரக 

இயந்து. இன்ய இந்ப் தரரயோன்நத்றல் டந்து 

தகரண்டியக்கும் றரத்றன்மதரது தல்மயதட்ட 

உண்மகள், தல்மயதட்ட கயத்துக்கள் ங்கள் கரதுகபறல் 

எயேக்கக்கூடிரக இயந்ண. ன்நரயம், கயத்துக்கமப 

கயத்துக்கபரல் றர்தகரள்பக்கூடி றத்றல் 

எவ்தரயயம் ங்கயோமட ரப்தறறரங்கமப 

தொன்மத்றயந்ரல் றகவும் அயமரக இயந்றயக்கும். 

எயர் மதசுகறன்நமதரது இன்தணரயர் கூச்சயேட்டரல் 

அயமட கயத்துக்கமப ங்கயோக்குச் தசம்மரக கரறல் 

ரங்க தொடிர றமனம கரப்தட்டது. சறனமமபகபறல் 

கயத்து கடுமரக இயந்ரயம்கூட அந்க் கயத்றமண  

றர்தகரள்பக்கூடி ணப்தரங்கு இயந்றயந்ரல் றகவும் 

அயமரக இயந்றயக்கும். அந்க் கயத்றற்கு அடுத்ர் 

கயத்ரல் றமடபறத்றயந்ரல் அது மகட்தற்கு ன்நரக  

அமந்றயக்கும்.  

அது அவ்ரநறயக்க, இன்மந றமனறல் ங்கயோமட 

'ரர் னங்கர' றயணத்மப் தற்நற ரங்கள் இங்கு தல்மய 

றரக ரப்தறறரங்கமபச் தசய்றயக்கறமநரம். 

உண்மறல் இந் 'ரர் னங்கர' றயணம் ட்டத்றல் 

ஏடிக்தகரண்டியக்கறன்நது ன்ந றடம் ஆயோங்கட்சறறணரல் 

ஆரங்கள் தோனரக தொன்மக்கப்தட்டியந்து. அது 

அவ்ரய ட்டத்றல் இங்குகறன்நமதரது அடுத்கட்டரக 

ன்ண தசய்மண்டும் ன்தமப் தற்நற ரங்கள் சறந்றக்க 

மண்டும். 'ரர் னங்கர' றயணத்றல் றகழ்ந் 

குமநதரடுகமப மயம் றரக்கறரணம் தண்றக் 

தகரண்டியந்மதரது குப்தரணதரய சூழ்றமன 

தரரயோன்நத்றல் ற்தட்டம அரணறக்கூடிரக 

இயந்து. ணம, கடந் கரனத்றல் ற்தட்ட கசப்தரண 

தசற்தரடுகள் அல்னது ஆடம்த மரங்கங்தகரண்ட 

தசற்தரடுகள் இணறயம் கரனத்றல் ற்தடரல் சரறரண 

தொமநறல் றட்டறட்டு டிமத்து அமண றயரகம் 

தசய்துகரட்டிணரல் அது ற்நர்கயோக்கு எய தரடரக 

அமற்கு ரய்ப்தறயக்கறநது.  

து ரட்மடப் ததரயத்ட்டில் அதறறயத்றமடந் 

ரட்டு க்கபரக ரங்கள் இல்மன. இன்யம் ரங்கள் 

அதறறயத்றமடந்து யகறன்ந ரட்டில் ரழ்ந்து 

தகரண்டியக்கறன்மநரம். து க்கள் உவுக்கரக, லயக்கரக, 

ங்கயோமட உமநறடத்துக்கரக, அத்றரசற 

மமகமப றமநமற்நறக்தகரள்ற்கரக தல்மய 

றத்றயம் தரறறத்துக்தகரண்டியக்கறன்நமமபறல், 

இவ்ரநரண கயத்துக்கள் அர்கபறன் கரதுகமபச் 

தசன்நமடகறன்நமதரது அர்கள் ம்ம வ்ரய 

றப்தறட்டுக் தகரள்ரர்கள் ன்தமப்தற்நற ரங்கள் 

சறந்றக்கமண்டிர்கபரக இயக்கறன்மநரம். அமமமப, 

சதொக னன்சரர்ந் ததரதுன மசமரணது சரறரண 

தொமநறல் தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்ந மதரது க்கள் ம்லது 

ம்தறக்மக தகரண்டர்கபரக இயப்தரர்கதபன்தது 

ங்கயோக்குத் தரறயும்.   

ங்கயோமட ஜணரறதற அர்கபறன் தபறரட்டு 

றஜம் தற்நற தசய்றதரன்மந அண்மறல் 

தத்றரறமகதரன்நறல் தடித்மன். ரங்கள் தறத் 

றரணத்றல் ஜணரறதறதரயயம் தறத்றயக்கறநரர் 

ன்தது அங்கறயந் தறரறகயோக்குத் தரறரறயந்து. 

"ஜணரறதறதரயர் ந்றயக்கறன்நரர்; அர் தசல்ற்கு 

றறடுங்கள்" ன்ய எயேததயக்கற தோனரக அநறறத் 

தறநகுரன் அந்ப் தறரறகயோக்கு ம்மரடு எயரக - சக 

தறரக ஜணரறதற மத்றரறதரன சறநறமசண அர்கள் 

தறத்றயக்கறநரர் ன்ந தசய்ற தரறந்து. 

அப்தடிதன்நரல் அர் ஆடம்தறல்னரது றகவும் 

பறமரக ரழ்ந்துகரட்ட அல்னது தறத்துக்கரட்ட 

தொற்தட்டியக்கறா்நரர். தன ற மம் றரண றமனத்றல் 

கரத்றயந்து சரர தறகமபப் மதரன்ய அர் 
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தறத்றயக்கறநரர். இப்தடிரண தொன்தரரண 

தசற்தரடு ங்கபது க்கயோக்கு இணறக்கக்கூடி தசய்றரக, 

அர்கபது ணங்கமபக் கக்கூடி தசய்றரக 

அமந்றயக்கும். ணம,  கடந் கரனங்கபறல் ற்தட்ட 

யகமப ரப்ததரயபரக ரற்நறக்தகரள்பரல், அமண 

லண்டும் லண்டும் மதசற இந்ச் சமதறல் குப்தகரண 

றமனம ற்தடுத்றக்தகரள்பரல் ரங்கள் றகவும் 

தைத்றதர்ரக, சரதுரறரக டந்துதகரள்ப மண்டும். அந் 

மகறல், இந்ச் சமதமக்  தகபரண தொமநறல் 

றடத்துற்கு தறறச் சதரரகர் அர்கள் தொன் 

மண்டுதன்ய மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

கடந்கரன யுத்ம் கரரக ற்தட்ட நக்கதொடிர 

ணப்தறவுகயோடன் க்கள் ரழ்ந்துதகரண்டியக்கறநரர்கள். 

யுத்ம் ஏய்ந்து ழு ஆண்டுகள் கடந் றமனறல் உறரறந் 

ஆறக்கக்கரண து க்கயோக்கு இந் இடத்றல் 

ணரர்ந் அஞ்சயேமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

அமமமப, இன்மந றமனறல் ரன் மய சறன 

றடங்கமபயும் சுட்டிக்கரட்ட மண்டிணரக 

இயக்கறன்மநன். அரது, ச கரனத்றல் இண்டு - தோன்ய 

றணங்கள் ததய் ம கரரக இதும 18 மதர் 

உறரறந்ரகப் தத்றரறமகத் கல்கள் கூயகறன்நண. 

அமமம் 7 மதர் கரரல் மதரணரகவும் 8 இனட்சம் 

க்கள் ம தரறக்கப்தட்டரகவும் கூநப்தடுகறன்நது. 

இப்தடிரண எய கமனக்கறடரண ரபறல் இந்ப் 

தரறக்கப்தட்டர்கபது துத்றயம் ரங்கள் தங்குதகரள்ப 

மண்டும். இப்தேட்டுக்குள்பரகற க்கயோக்குரற 

றரங்கமப டுத்துச்தசல்ற்கும் அமண 

ங்குற்குதொரற டடிக்மககமப உரற அசறல் 

தறதொகர்கள் ற்யம் அறகரரறகள் மற்தகரள்ப மண்டும் 

ன்ய இந்ச் சமதமக் மகட்டுக் தகரள்கறன்மநன்.  

மயம், றசரறகமபப் ததரயத்ட்டில் அமடம 

கரரக அர்கள் றகவும் துன்தமடந்றயக்கறன்நரர்கள். 

அரது, ங்கயோமட தரறமன இந்து றர்க்கறரக 

றற்கறன்நரர்கள். ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் அர்கயோக்கு 

உத்றற்கரக ங்க மண்டி அந்க் கரசு - றற இன்ணதொம் 

ங்கறகமபச் தசன்நமடறல்மன; ங்கயோமட மககயோக்குக் 

கறமடக்கறல்மன ன்ந ஏர் க்கத்மரடு அர்கள் 

இயக்கறன்நரர்கள். அமமமப தறர் தசய்ப்தட்ட 

அர்கயோமட றமபறனங்கள்கூட தரறக்கப்தட்ட றமனறல் 

கரப்தடுகறன்நண. தசங்கல் சூமபகபறல் தசங்கல் 

உற்தத்றறல் ஈடுதடுகறன்ந மத் தரறனரபறகயோம் இந் 

மறன் கரரக தகுரகப் 

தரறக்கப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். இவ்ரநரணர்கயோக்குரற 

இப்தேடுகமப ங்குற்கும் உரற அறகரரறகயோக்குப் 

தறப்தைமகமப றடுக்க மண்டும் ன்ய இந்ச் சமதறல் 

ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். இம தற்நறதல்னரம் 

சறந்றக்கமண்டி இன்மந மமபறல், ரங்கள் 

ங்கயோக்குள் தல்மயதட்ட கயத்துக்கள் ரலறரக 

மரறக்தகரண்டியப்தது க்கயோக்குச் சகறத்துக்தகரள்ப 

தொடிர எய றமனமம ற்தடுத்தும் ன்தம இந் 

இடத்றல் ரன் சுட்டிக்கரட்ட றயம்தைகறன்மநன்.  

அமமமப, இன்ததரய றடத்மயும் சுட்டிக்கரட்ட 

மண்டும். அது இந்ச் சமதறல் மற்யப் தறஸ்ரதறக்கப்தட்ட 

எய றடம். அரது து அறதர்கள் கடந் யுத் கரனத்றல் 

அங்கு தற்நறடங்கள் றனற கஷ்டரண, ஷ்டரண, றகவும் 

மதரக்குத்துப் தறச்சறமணயுள்ப இடங்கபறல் றமநமற்ய 

அறகரதொமட அறதர்கள் ன்ந மகறல் - performing 

principal ன்கறன்ந மகறல் தரடசரமனகமப ற்ய அந்ப் 

தரடசரமனகமப இன்ந மறல் ல்னதொமநறல் டத்ற 

ந்றயக்கறன்நரர்கள். இன்மந றமனறல் அந் performing 

Principals’ Service இல் இயந்ர்கள் ங்கயோக்குரற அறதர் 

த்றமண உயறப்தடுத் தொடிர றமனறல் 

ங்கறக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். ணம, இந் performing 

principals தற்நற றடத்றல் அர்கள் தட்ட கஷ்டத்றற்கும் 

மமணக்கும் உரறறத்றல் அர்கமப றந் 

அறதர்கபரக்குற்கரண தசற்தரட்டிமணக்  கல்ற 

அமச்சர் அர்கள் மற்தகரள்ப மண்டும் ன்ய இந்ச் 

சமதறமன மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். தணன்நரல், கடந் 

கரனங்கபறல் இவ்ரநரண தசற்தரடுகள் 

மடததற்நறயக்கறன்நண. ஆகமரன், இக்கரனத்றல் 

அர்கள் அமண றர்தரர்க்கறன்நரர்கள். ஆசறரறர் 

சங்கங்கயோம் இமணப்தற்நற யேயுயத்றக் 

தகரண்டியக்கறன்நண. கஷ்ட, அறகஷ்டப் தறமசங்கயோக்குப் 

மதரகதொடிரது ன்ய சறனர் அடம்தறடித்துக்தகரண்டியந் 

மமபறல், அங்கு தசன்ய அந்ப் தரடசரமனகமப 

இக்கறர்கள் றமநமற்ய அறகரத்மப் ததற்ந இந் 

அறதர்கள் ன்தமக் கயத்றற்தகரண்டு, அர்கயோக்கரண 

அந்ச் தசற்தரட்டிமண மற்தகரள்ப மண்டும் ன்ய ரன் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

மயதரய றடத்ம ரன் சுட்டிக்கரட்ட மண்டும். 

அரது, தரறல் ங்குகறன்ந றடத்றல் இந் ல்னரட்சற 

அசரங்கத்றன் தசற்தரட்டிமண து க்கள் 

எவ்தரயயம் துல்யேரக அரணறத்துக் 

தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். அமகரக இந்த் தரறல் 

ங்குகறன்ந தசற்தரடுகள் தனரக்கப்தடறல்மன. 

ஆணரல், குநறத் ரட்டத்துக்கு, குநறத் சதோகத்துக்கு ன்ய 

அம குறக்கப்தட்டியக்கறன்ந எய றமனமமக் 

கரக்கூடிரக இயக்கறன்நது. கல்ற அமச்சரக 

இயந்ரதனன்ண, சுகரர அமச்சரக இயந்ரதனன்ண, லர் 

ங்கல் அமச்சரக இயந்ரதனன்ண, இந் அமச்சுக்கபறல் 

தரறல் ங்குகறன்ந ன்மறல் எய தபறப்தமடத் 

ன்மமக் கரதொடிர எய துர்ப்தரக்கற றமனம 

இயக்கறன்நது. ணம, இறல் ஆயோம் கட்சற, றர்க்கட்சற ன்ய 

மதங்கமபக் கரட்டரல் தசற்தட மண்டும். இன்ய 

றமநப் தடித் இமபஞர்கள் மமனற்ந றமனறல் 

வீறறல் றற்கறன்நரர்கள். இவ்ரய தடித் இமபஞர் 

யுறகள் தரறல்ரய்ப்தைக்கமபப் ததந தொடிர றமனறல் 

வீறறல் அமனந்து றரறயும் றமனரணது ரட்டில் 

தங்கரண எய சூமன உயரக்கும் ன்தமத் ரங்கள் 

கணத்றற்தகரள்ப மண்டும்.  

1971ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல்கூட இமபஞர் யுறகள் 

மமனரய்ப்தைக்கள் இல்னர கரத்றணரல் மஜ.ற.தே. 

அமப்தறதெடரக எய தைட்சறம மற்தகரண்டரர்கள் ன்தது 

ங்கயோக்குத் தரறயும். இன்யம்கூட இமபஞர் யுறகள் 

தரறல்ரய்ப்தைக்கள் இல்னரல் ங்கறத்றரறகறன்ந 

றமனமரன் கரப்தடுகறநது.  
 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up now. 
 
ගු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Sir, please give me one more minute.   
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இர்கயோக்கு அச துமநரக இயந்ரதனன்ண, 

ணறப்தட்ட துமநரக இயந்ரதனன்ண, 

அத்துமநகயோக்கூடரகத் தரறல்ரய்ப்தைக்கமபப் 

ததற்யக்தகரடுக்க மண்டி ததரயப்தை அசுக்கு 

இயக்கறன்நது. அந்ச் தசற்தரடுகமப லங்கள் 

மற்தகரள்வீர்கள் ன்ந ம்தறக்மக இயக்கறன்நது.  

இயறரக, வு தசனவுத் றட்டத்றதெடரக, 

தரறற்சரமனகமப அமப்ததன்யம் துண்டிக்கப்தட்ட 

தரனங்கமபப் தைணமப்ததன்யம் க்கயோக்கு உத்ரம் 

ங்கப்தட்டியந்து. ட்டக்கபப்தை தறமசத்ம டுத்துக் 

தகரண்டரல், அது யுத்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட தறமசம்; 

தரமகள் துண்டிக்கப்தட்ட தறமசம்; தரறல்ரய்ப்தைக்கள் 

இக்கப்தட்ட தறமசம்; தரறற்சரமனகள் தோடப்தட்ட 

தறமசம் ன்ந றமனறல் இயக்கறன்நது. ணம, வு 

தசனவுத்றட்டத்றல் உத்ரம் அபறக்கப்தட்டதுமதரன்ய 

இந்ப் தறமசங்கயோக்கு தரறற்சரமனகள், தரனங்கள், 

தரமகள் ன்தற்மந அமப்தற்குரற ரய்ப்தறமணச் 

தசய்துதகரடுக்க மண்டும். அமணம க்கள் 

றர்தரர்த்துக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள் ன்ந தசய்றமக்கூநற, 

ணது உமறமண றமநவுதசய்கறன்மநன்.  

 
[්.බහ. 5.04  
 

ගු ශර්ණ රළජකුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්ඹවඳත් ක පහරගුණ 

තත්ත්ඹ නිහ ඊටව ව ්ද ්හනහන්ත සිදුවීේ මණනහක්  
ටරහ තිටඵනහ. භහ නිටඹෝජ්නඹ ක පයන මේඳව දිසත්රික්ක පටව 
ටදොේටේඅ ්ත්තනමල්රඅ බිඹමභ ප්රටනලර දවස මණනක් 

්හිගක ප ජ්නතහට උන්හිටි තළන් නළති ටරහ ටඵොටවෝ 
්ඳවසුතහරට භළදි ටරහ සිටිනහ. ත්රිවිධ වමුදහඅ ටඳොීයසිඹ ව 
යජ්ටව නිරධහත්න්අ ටඳෞනමලික ප ්ගලටව  ්ඹ ඇතුළු සිඹලු ටදනහ 

එක පතු ක පය ටමන යජ්ඹක් වළටිඹට ්පි ඒ ජ්නතහ ට ලටන් 
දළළන්ත වන ළල පිළිටශක් රිඹහත්භක ප ක පයටමන ඹනහ. ඒ 
්ඳවසුතහට ඳත් සිඹලු ටදනහ ට ලටන් භහ ක පනමහටු ඳශ 

ක පයනහ. 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්ද භහතික පහ ඵට ඳත් 
ටරහ තිටඵන ්රීරගක පන් ගුන් භහමටේ තත්ත්ඹ පිළිඵ  න 
සල්ඳඹක් ක පථහ ක පයන්න භභ ක පළභළතියි. 2008 න තුරු 

්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ එමිටර්ේස භහමභත් භඟ ඒක පහඵනධ 
රිඹහත්භක ප වුණහ. ඒ වයවහ රහබ රඵහ මත්තහ ඳභණක් ටනොටයිඅ 
ටේ යටට ආදහඹභකුත් රඵහ දුන්නහ. නමුත් එදහ ්හනහන්ත සිදු 

වීභක් වුණහ. ඒ ්හනහන්ත සිදු වීභ තභයි ්රීරන්ක පන් ගුන් 
භහමභ නළතත් ්ටේ යජ්ඹට බහය මළීමභ. එටය බහය මන්න වුණු 
ප්රධහනභ ටවයතු තභයි ඳසු ගිඹ ක පහර ක පහ ලටේ යහජ්ඳක් 

ටයජිභඹ ඒ භහමභ ඳහරනඹ ක පශ ආක පහයඹයි.  

ඔඵතුභන්රහ දන්නහඅ ඳසු ගිඹ ක පහර ක පහ ලටේ  භහින්ද 
යහජ්ඳක් භළතිතුභහ පිට යටක පට මභනක් ගිඹහ නේ එතුභහ ශඟ හිටපු 

සිඹලුභ ටමෝරටඹෝ ටික පත් එක පතු ක පය ටමන ගිඹ ඵ.  ඒක ප වත්ඹට 
ෆන් එක පක් තිටඵන ටක පටනක්  ක පතයමභ න්දනහටේ ඹනටක පොට 
්ට ටමල්ර ඉන්න නෆදෆයින්ටත් එන්න කිඹරහ ඒ ෆන් එක ප 
පුයහ ටමන ඹනහ හටේ තභයි එතුභහ පිට යට ගිටව. එටවභ 

පිටයට ඹන ්සථහක ප එදහ එමිටර්ේස ආඹතනඹ ඹටටත්                                  
්රී රගක පන් ගුන් භහමටේ  හිටපු විධහඹක ප නිරධහත් ඩාටර් හිල් 

භවතහට ඵරවත්ක පහයක පේ සිදු ක පශහඅ Business Class tickets  35ක් 

රඵහ ටදන්න කිඹරහ. එතුභහ ජ්නහධිඳතිතුභහට කිේහඅ "35ක් රඵහ 
ටදන්න ඵළවළඅ 5ක් 6ක් නේ රඵහ ටදන්න පුළුන්" කිඹරහ. ඒ 
නිටඹෝමඹට ්නත වුට්ඩ නළති නිහභ එතුභහට ටේ යටින් 
ඵළවළය ඹන්න සිදු වුණහ. ඊශඟ ද න විට  වීහ ඵරඳඹ 

්ටවෝසි කිරීභ   නිහ එතුභහට ටේ යට ්තවළය දභරහ ඹන්න සිදු 
වුණහ.  ඒ ක පහයණහ නිහ තභයිඅ "ටඵොටවොභ  සතුතියි" කිඹරහ 
එමිටර්ේස ආඹතනඹ නළතත් ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ 

යහජ්ඳක් ආ්ඩඩුට බහය දුන්ටන්.  එදහ ඳටන් ටභොක පද වුට්ඩ?    

ගුන් ක්ටයඹ පිළිඵ ටභටරෝ ගහයඹක් ටනොදන්නහ 
තභන්ටේ භසසිනහ - බහර්ඹහටේ ටවෝදයඹහ- ්රීරන්ක පන් ගුන් 

භහමටේ බහඳති ක පශහ. එඹහ ්රීරගක පන් ගුන් භහමටේ බහඳති 
ක පයරහ එදහ ඳටන් තභන්ට ඕනෆ විධිඹටඅ තභන්ටේ ඳවුටල් 
ටක පොේඳළනිඹක් විධිඹට ටේ ආඹතනඹ ඳහරනඹ ක පශහ. ඒ විතයක් 

ටනොටයිඅ තභන්ට ඕනෆඅ ඕනෆ විධිඹට ගුන් ඹහනහ ඳහවිච්චි ක පශහ. 
තභන්ට ඕනෆ වුණහභ මුළු ඹහනහභ පුයහ ටමන ඹනහ. මුළු 
ඹහනහභ ටමන ඹනහ විතයක් ටනොටයිඅ ්ලය නළති වුණහභ  

හිස ඹහනහ නළතත් ටේ යටට ටමනළවිත් ටදනහ. භවය 
්සථහර ගුන් ඹහනහ පිට යටක පට ටමනිහිල්රහ ඒ ගුන් 
ටතොටුටඳොටශය දස ටදක ප තුන නික පේ නතය ක පයරහ තිටඵනහ. ඒ  
වහ ටක පෝටි ප්රටක පෝටි මණන් ටේ යටේ ීවත් න ්හිගක ප 

ජ්නතහට ටමන්න සිනධ ටරහ තිටඵනහ. ඒ නිහභ තභයි 
්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ ටේ ආක පහයඹට ටක පෝටි ප්රටක පෝටි 
මණනක් ඳහඩු වින්ටන.   

දළනට දින කිහිඳඹක පට ක පලින් භහින්ද යහජ්ඳක් හිටපු 
ජ්නහධිඳතිතුභහ එදහ ගිඹහ හටේ එතුභහටේ මිතුටයක් ඵරන්න 

උමන්ලහට ගිඹහ. නමුත් එතුභහට එදහ ගිඹහ හටේ ඹන්න 
්සථහක් රළබුට්ඩ නළවළ. එතුභහ ගිඹහ නළතත් උමන්ලහට. ් ද 
භහින්ද යහජ්ඳක් භළතිතුභහ ටේ යටේ ජ්නහධිඳති ටරහ හිටිඹහ නේඅ  

්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ ගුන් ඹහනහක් ්යටමන ඒ ආන 
ඔක්ටක පෝභ පුයහටමනයි උමන්ලහට ඹන්ටන් කිඹන එක ප භහ 
මකීටභන් කිඹනහ. ඒ මළන කිසිභ ළක පඹක් නළවළ. ටභන්න ටේ 

ආක පහයඹට එදහ ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ ගුන් ඹහනහ තභන්ටේ 
ටඳෞනමලික ප හවන  විධිඹට ප්රටඹෝජ්නඹට මත්තහ. ඒ නිහ තභයි 
ටභච් ය මුදල් ප්රභහණඹක් ් රහබ වුට්ඩ.  

2010දී රුපිඹල් මිලිඹන 2අ698ක ප ්රහබඹක් ටරහ තිටඵනහ. 
2012දී රුපිඹල් මිලිඹන 19අ778ක්අ 2013දී රුපිඹල් මිලිඹන 

26අ000ක්අ 2014දී රුපිඹල් මිලිඹන 32අ000ක් ්රහබ ටරහ 
තිටඵනහ. ටේ විධිඹට විලහර මුදල් ප්රභහණඹක්අ -බිලිඹන මණනක්
- ටේ ්රී රගක පන් ගුන් භහමභ ඳහඩු විරහ තිටඵනහ. ඳසු ගිඹ 

්වුරුදු මණනහ තුශ ටභහි ඳහඩුඅ accumulated loss එක ප මිලිඹන 

එක්රක් විසි්ටදවස ටදසිඹ තිස්ටක්.  ටේ හටේ විලහර මුදරක් 
්රහබඹට ඳත් ක පයරහ තභයි දළන් ් ඳට බහය දීරහ තිටඵන්ටන්.  

ටේ ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටේ ණඹ ප්රභහණඹ ටේ යටේ ජ්න 
මවනටඹන් ටඵදුටොත්අ එක ප පුනමරඹකු ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ 

නිහ රුපිඹල් වඹදවක් ණඹ ටරහ තිටඵනහ. ඳවුරක ප වතය 
ටදටනකු ඉන්නහ නේ ඒ  ෆභ ඳවුරක්භ රුපිඹල් විසිවතය දවක් 
්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ ට ලටන් ණඹ ටරහ තිටඵනහ. 

ටභන්න ටේ හටේ ්හනහන්ත තත්ත්ඹක් තභයි උදහ වුට්ඩ.  

්පි ටේ යට බහය මත්තහට ඳසටය ්ඳට දළන මන්න රළබුණු 
ප්රධහනභ ක පහයණහක් තිටඵනහ. ඒ තභයි තත් ගුන් ඹහනහ 08ක් 
මන්න ක පටයුතු ක පය තිටඵනහඹ කිඹන එක ප. ටේ විධිඹට ටක පෝටි 
ප්රටක පෝටි මණනක් ඳහඩු රඵහ තිබිඹදීත්අ ්නලය ටර තත් ගුන් 

ඹහනහ 08ක් ඇණවුේ ක පයරහ තිටඵනහ. ඒහයින් එක ප ගුන් 
ඹහනහක් ප්රභූ ගුන් ඹහනහක්. පුටු දහරහඅ ඇන් දහරහ  භහින්ද 

247 248 

[මරු ඥාහනමුත්තු ්රීටන්න්  භවතහ  
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යහජ්ඳක් හිටපු ජ්නහධිඳතිතුභහට ඕනෆ විධිඹට  බුදිඹහ ටමන ඹන්න 

පුළුන් විධිටව ගුන් ඹහනහ  ඇණවුේ ක පයරහ තිටඵනහ. ටභන්න 
ටේහ නතය ක පයරහ නළතත් ්රීරගක පන් ගුන් භහමභ රහබ රඵන 
ආඹතනඹක් ඵට ඳත් ක පයන්න ටේ යජ්ඹ උඳත්භ උත්හව 
ක පයනහ.  

ටඵොටවොභ සතුතියි. 

 
[தற.த. 5.12] 

 

ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்யம் 

லர்ங்கல் அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, தொற்கண் இந் 

ஸ்ரீனங்கன் றரண மசம குநறத் றரத்றல் ன்தமட 

கயத்துக்கமப ஆங்கறனத்றமன கூயற்கு தொன்தை, மரசரண 

கரனறமனரல் தரறக்கப்தட்ட க்கள் தரடர்தரக எய சறன 

ரர்த்மகள் கூநனரதன்ய றமணக்கறன்மநன். ன்தமட 

மர்ல் ரட்டரண கண்டிறமன கம்னக்க, இயக்த் 

மதரன்ந தறமசங்கபறல் இந் மரசரண கரனறமனரல் 

தரறக்கப்தட்டு 6 மதர் த்மத் ழுறறயக்கறன்நரர்கள்.  

அர்கயோமட குடும்தத்றணயக்கு ன்தமட 

அதரதத்மத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ந அமமமப, 

அரக்க தறமசத்றயம் ண்சரறறணரல் தரறக்கப்தட்டு 

றமநப்மதர் உறரறந்றயக்கறன்ந றமனறல் அர்கயோமட 

குடும்தத்றணயக்கும் ன்தமட அதரதத்மத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.   

மயம், எயசறன றறடங்கயோக்கு தொன்தை தற ந்றரற 

அர்கயோமட மனமறல் மடததற்ந அணர்த் றர 

மமனகமப மற்தரர்ம தசய்யும் குழுறன் கூட்டத்றமன, 

உடணடிரக NBRO றயணத்றன்தோனம் ண்சரறறணரல் 

தரறக்கப்தடுகறன்ந தறமசங்கள் அமடரபங்கரப்தட்டு, 

அங்கறயந்து குடும்தங்கமப அகற்யற்கரண 

டடிக்மககமபயும் ரற்யக் கரறகமப அமடரபப் 

தடுத்ற அர்கமப அந்ந் இடங்கபறல் குடிமற்யகறன்ந 

டடிக்மககமபயும் மற்தகரள்யோரய யேயுயத்ற 

றயக்கறன்மநரம்.  குநறப்தரக, மரட்டப்தைநங்கபறமன 

இவ்ரநரண தரறக்கப்தட்ட தறமசங்கபறல் வீடமப்தைத் 

றட்டங்கபறல் இயக்கறன்ந குடிறயப்தரபர்கமப அல்னது 

வீடுகமப அமத்து ரழ்ந்துதகரண்டியக்கறன்ந 

குடிறயப்தரபர்கமப அகற்யற்கரண டடிக்மககயோக்கு 

தொன்தரறம தகரடுக்கமண்டும் ன்தமயும் ரங்கள் 

யேயுயத்றப் மதசறறயக்கறன்மநரம்.  தொக்கறரக, அசரங்கம் 

இந் அணர்த்த்றன் கரரகப் தரறப்தைற்மநரயக்கரண 

றர மமனகமபச் தசய்கறன்ந அமமம், இவ்ரநரண 

அணர்த்ங்கபறன்தோனம் றர்கரனத்றல் தரறப்தைக்கள் 

ற்தடரல் டுப்தற்கரண டடிக்மககள் தற்நற 

கணத்றற்தகரள்ப மண்டும் ன்ந றடத்ம இங்கு ரன் 

யேயுயத்துற்குச் சந்ர்ப்தம் தகரடுத்மக்கரக 

உங்கயோக்கு ரன் ன்நற கூநறக்தகரள்கறன்மநன்.   

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, ன்தமட 

உமறன் அடுத் தகுறம ஆங்கறனத்றமன றகழ்த்னரம் 

ன்ய றமணக்கறன்மநன்.   

Hon. Deputy Speaker, we have been discussing the 

situation of the SriLankan Airlines the whole of today 
and yesterday. The issue of an exit strategy for the 

Government in the parlous economic situation concerning 

this State-owned enterprise has been a matter of debate 

for many long years. During the 37 years of the existence 
of  the SriLankan Airlines, except for the eight-year 

period during which the Emirates Airline had a strategic 

investment and management contract with the SriLankan 

Airlines, the rest of the years have been loss-making 
years; particularly the recent years and that too 

unfortunately after having brought the longstanding 

conflict to an end. It is very unfortunate that we were 

unable to turnaround our national carrier and it had run 
into very exorbitant debt and has come to a position 

where there is no option, but to once again the 

Government to take over the debt and to restructure the 

company.  

There are several methodologies that we can adopt. 

But I must say very clearly here that we should not in the 

meantime forget the need for a national carrier for the 

country.  It is not for us to throw the baby out with the 
bathwater. We should also realize that the SriLankan 

Airlines, during the 30-year long period of the conflict, 

had been of immense service to the country. Firstly, it 

played a pivotal role in keeping the tourism industry alive 
in this country. The SriLankan Airlines has played a very 

important role in that regard. It also provided the 

necessary air movement for our expatriate workers in the 

Middle Eastern areas. That was another aspect which we 
should not forget. Then, it also facilitated the Sri Lankan 

exports at a time when foreign carriers withdrew from Sri 

Lanka due to the conflict situation in the country. 

Therefore, having had a national carrier, we should not 
forget that it served the purpose, though we have run into 

difficulties in financially managing the airline to a 

satisfactory level.  

We must also realize that airline industry all over the 
world is faced with problems.  The entire world situation 

is, when it comes to the airline industry, it is not a 

profitable business to enter into, except for a few airlines, 

which once again are owned by very rich countries - the 
oil rich countries like the United Arab Emirates. 

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

And subsidized poorly.  

 
ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, but in the meantime, most of them have been 

subsidized heavily by their own governments. I must say 

that we have had some very high degree of politicization; 
there has been a certain degree of cronyism, which has 

been rampant in the management of the SriLankan 

249 250 



ඳහර්ලිටේන්තු 

Airlines. I do not want to go into these sordid details that 

have already been spoken about, but look at proactively 

what we can do to restructure the management and to 

retain the national carrier with at least some of its pride 
intact.  

We all know that there is a brand value for SriLankan 
Airlines. Everybody appreciates all over the world the 
service standards of the SriLankan Airlines. Comparably 
with the other airlines, they still consider the SriLankan 
inflight service to be of a very high and better standard. 
We have several times won many international awards.  

Therefore, I am sure in finding a strategic partner, we 
must look at and leverage the advantages we have with an 
airline which has a certain amount of  goodwill that is still 
there which would be an attraction for us to negotiate 
with possible parties.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

It is interesting the way you are speaking. But, you are 
running out of time. 

 
ගු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Thank you very much, Hon. Deputy Speaker.  

I will just wind up with one particular aspect. At the 

request of the Prime Minister, I went to discuss with the 

Turkish Airlines and persuade them to come and look at a 
strategic partnership with the SriLankan Airlines. There 

had been discussions by others, and they have been 

looking at a possibility of doing some review. But, what 

is important for all these carriers - the main attraction - is 
our national carrier's inventory to India, because of the 

free Sri Lankan traffic rights and access to India due to its 

Open Skies Agreements with us. We have that access and 

that is an attraction that any prospective airline would find 
in negotiating. Then, also, the other bigger airlines have a 

negotiating capacity because of their buying capacity with 

the airbus industry, since we are now saddled with the 
A350 airliners to be delivered in September. We have 

already cancelled four of them. But, then, the rest of the 

four are in order to negotiate - some of these airliners 

have a better leverage because of their capacity with the 
airbus industry. I am sure, with those issues, we would be 

able to find a good strategic partner for us to retain the 

brand name “SriLankan” and to resuscitate the failing 

airline and to continue with it in the future. Thank you.   

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara. 

You have 14 minutes.  

[්.බහ. 5.21  
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහ ්න්තිභට ්වටමන 
සිටිටවඅ භටේ මි මරු යවුෂස වකීේ ඇභතිතුභහටේ ක පථහයි. 
එතුභහටේ ක පථහටේදීත් කිේටේඅ ටේක ප ටදන්නඅ එටවභ නළත්නේ 

ටේක පට එක පතු ක පය මන්න ්පි ක පවුරුන් ටවෝ ටොඹහ මන්න ඕනෆඹ 
කිඹරහයි. ටේක පට ්පි ක පවුරුන් ටවෝ එක පතු ක පය මන්නහ 
ටනොටයිඅ උන්ට ්ඳ එක පතු ක පය මන්න ටදන්නයි ටේ ඹන්ටන්. 

ටේක ප ්ය හිලුන්ටේ වහ කිකිළිඹටේ භඟුර හටමයි. මරු 
නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඔඵතුභහ ටේ ක පථහ ්වරහ 
තිටඵනහද කිඹහ භහ දන්ටන් නළවළ. හිල්ලු කිකිළිඹන්ට ටඹෝජ්නහ 

ක පශහඅ ටදටමොල්රන් එක පතු ටරහ භඟුල් ක පෆභක පට. ්න්තිභට ඒ 
භඟුල් ක පෆභ ටක පශය වුට්ඩඅ හිලුන්ට ක පන්න කිකිළි උසහ 
ටමන ඹෆටභ ලයි. ඒක ප තභයි දළන් ටන්ටන්.  

Sir, I would like to quote from an article which 

appeared in the "DailyFT" newspaper of 27th January, 

2016 under the caption "SriLanka's Rebirth" where Mr. 

Joseph E. Stiglitz made his views on the PPP - public-

private partnership. Joseph E. Stiglitz කිඹන්ටන් Nobel 

Prize winner ටක පටනක්. Having come to Sri Lanka, he 

very candidly said the following about the issue of  PPP. 
He stated, among other things, I quote: 

“Markets on their own won’t solve this problem. Sri Lanka will 

need balanced affirmative action - ” 

"Affirmative action", means to intervene in the 

markets, not lend yourself to the markets.   

එහි එක ප තළනක ප එතුභහ ටභන්න ටභටවභ කිඹනහ:  

“Likewise, another frequently proposed strategy, public-private 

partnerships, may not be as beneficial as advertised.”  

It is because the world is in a fairly weak economic 

outlook. There is a stagnation in some countries and in 
others the purported growth is not an actual growth. In 

these circumstances, investments are difficult and 

everybody is looking for investments which can give the 

best returns. ්ඳත් එක්ක ප වවුල්ක පහයක පභක පට එන්ටන් ටවොභ 
රහබඹක් රඵහ මන්න පුළුන් නේ. ඒ නිහ තභයි රගක පහටත් 
ඳළමිතමඅ ටනොටඵල් තයහමරහභිඹකු වහ ආර්ිකක ප විදයහඥාඹකු න 

ටජ්ෝලේ සටිේලිේස හටේ ටක පටනක් කිඹන්ටන්අ "Public-private 

partnerships are not beneficial as advertised" කිඹරහ. He 

further goes on to say, I quote: 

"Such partnerships usually entail the government bearing the risk, 

while the private sector takes the profits."  

භහ ටනොටයි ටභටවභ කිඹන්ටන්.  

So, these will serve you as an advisory. You got him 

down and this is what he had to say about PPP. Then, 
what does he further say? I quote: 

“Typically, the implicit cost of capital obtained in this way is very 

high. And while the private sector can, and frequently does, renege 

on its contractual obligations (through bankruptcy) -” 
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Private sector often does that. They renege on their 

contractual obligations through bankruptcy, their method 
is "bankruptcy". 

“-or force a renegotiation under the threat of reneging - the 

government cannot, especially when an international investment 

agreement is in place.” 

So, he advises against public-private partnerships 

which are not as rosy as they are advertised.  

එමිටර්ේස ආඹතනඹට දුන්නහ හටේ ්ටේ යජ්ටව 
ක පශභනහක පහත්ත්ඹ partnerට ටදන්ටන් නළතුඅ යජ්ටව 

ක පශභනහක පහත්ත්ඹ යජ්ඹ ඹටටත් තඵහ ටමනඅ ඹේ ්ලයතහක් 
් ල කිසිඹේ ආටඹෝජ්ක පඹකු මන්නහට භහ විරුනධ නළවළ. 
එමිටර්ේස ආඹතනඹ ටභොක පද ක පටශය? එමිටර්ේස ආඹතනඹ ක පටශය 

්ටේ aircraft ටික ප ඔක්ටක පොභ විකුණහ දළමීභයි. ඊට ඳසටය තත් 

aircraft ටික පක් lease එක පට මත්තහ. ඉන් ඳසු ටභොක පද ක පටශය? 

ටක පොටි මවරහ ඉතුරු ටරහ තිබුණහඅ එන්ජින් මඹක්. ඒහ තභත් 
ඳහවිච්චිඹට මන්න පුළුන්. ඒහත් විකුණුහ and they showed a 

good balance sheet.  

 
ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
Anybody can do that. 
 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක ප තභයි භහ ටේ කිඹන්ටන්. And they showed a good 

profit.  එදහ එටවභ තභයි වුට්ඩ. ඊට ඳසටය ්පි ටේ ආඹතනඹ 

්යටමන ටභොක පක්ද ක පයන්න ඳටන් මත්ටත්? ්පි ඇත්තටභ ටේ 

ආඹතනඹ national carrier එක පක් ඵට ඳත් ක පයන්න ක පටයුතු 

ක පශහ.  ටන්ඳහරටව හටේ දුේඳත් යටක පටත් "Biman Bangladesh 

Airlines" කිඹරහ national carrier එක පක් තිටඵනහ. ්ඳට 

national carrier එක පක් නළතු එමිටර්ේස ආඹතනඹට ්ටේ යටේ 

ජ්හතික ප ගුන් ටයඹ මළට මවරහ ටදන්න ්ඳට පුළුන්ද? 

එතටක පොට එමිටර්ේස ආඹතනඹත් ්පිත් එක්ක ප තයම ක පයන්ටන් 

නළනද? ඒ තයමටවදී ්පි ඒ ටමොල්රන්ටේ ලිමඹට ටනොටයිද 

මන්ටන්? ්ඳට ටමොල ඵළ ජටේඅ  ටමොල ඵෆටේ ්යිතිහසික පේ රළබී 

තිටඵනහ. ඒහ ඔක්ටක පොභ ඒ ටමොල්ටරෝ ඳහවිච්චි ක පශහ. ඒ ් ල ඒ 

ටමොල්රන්ටේ රහබඹ නේමහ මත්තහ. ්ටේ රහබඹත් ටඳන්වහ. 

්ටේ තිබුණු ටනටඳොශ විකුණුහ. Reinvestment එක පක් නළවළ ; 

there is no reinvestment. දළන් ඵරන්නඅ ටක පොඳභණ විලහර 

reinvestment එක පක පටද ්පි ගිහින් තිටඵන්ටන් කිඹරහ. භවය 

ළරැදි තීයණ තිටඵන්න පුළුන්. ඕනෆභ යහඳහයඹක ප ළරැදි තීයණ 

තිටඵනහ. ඔඵතුභහ දන්නහඅ යහඳහත්ක ප ටරෝක පටව ඉතහභත් තියුණු 

තීයණ මළීමටේදී ටික පක් දුය දිම ඵරහ ඒ තීයණ මන්නහඹ කිඹරහ. 

භට භතක පයිඅ ්ටේ භල්ලි ඇවිල්රහ භට කිේහඅ "්යිටවඅ ටේක පට 

ල්ලි දභන්න ඕනෆ"යි කිඹරහ.  

භහ කිේහඅ "්ටේ ග හයක ප ක පර්භහන්තඹ ටභච් ය ළටිරහ 

තිබිඹදීඅ ආර්ිකක ප ලටඹන් ටභච් ය ්භහරුක ප සිටිඹදීඅ ්පි 

ටක පොටවොභද ටේක පට ල්ලි දභන්ටන්?" කිඹරහ. "නළවළඅ නළවළ. 

ටේක පට ල්ලි දළේටභොත් ත ්වුරුදු ටදක පකින් ඒටක් ප්රතිපරඹ 

ටඳටනයිඅ" කිඹරහ ඔහු කිේහ. ්ය කිේහ හටේ ්වුරුදු ටදක පකින් 

තභයි ප්රතිපරඹ ටඳටනන්න ඳටන් මත්ටත්.  

ටේටක් මුළු මණන් වළදීභ තිබුට්ඩඅ 2007 - 2018 න ටක පොට 

ඹේ කිසි ප්රටඹෝජ්නත් ප්රතිරහබඹක් එන විධිඹටත්අ ්ටේ airline 

එක ප විලහර capital outlay එක පකින් භන්විත ටන්නත්අ ්ඳට 

ප්රඵර aircraft ප්රභහණඹක් තිඹහටමන - 21ක් ඳභණක් ටනොටයිඅ 

්තිටර්ක ප ඊට ලහ විලහර aircraft ප්රභහණඹක් තිඹහටමන - 

ටරෝක පටව ්ටනකුත් ඒහත් එක්ක ප තයමඹක පට ඹන්නයි. ඇයි ඒ? 
්පි ඉන්ටන් ඉතහභත් ටිනහ hub එක පක පයි.  

දළන් ්ටේ යට තිටඵන තළන ් ලඅ ඒ පිහිටීටේ ප්රටඹෝජ්නඹ 
මන්න නේඅ airline එක පක් ටේ ශඟ පිඹහය ක පයක පය ඉරහ වත් 

ඹන්ටන් නළවළ. ඳළඹ 11ක පට ලහ ක පහරඹක් ටික පක් ඈතට පිඹහය 
ක පයන්න ූ දහනේ ටන්න ඕනෆ.  එටවභ හිතරහ ටන්න ඇති 

මන්න ඇත්ටත්. There is a business plan. Whether it is right 

or wrong is another matter.  දළන් ඒක ප ඵරන්න පුළුන්. ඒ 

business plan එක ප තුශ මත්තු තීයණ වත්දඅ ළයදිද කිඹරහ ඵරන්න 

පුළුන්. ඒහ ළයදි ටන්නත් පුළුන්. නමුත්අ ඒක ප ටනභ 
ක පථහක්. දළන් balance sheet එක පක් තිටඵනහ. Annual Report 

එක පක් තිටඵනහ. ටේහ auditorsරහ audit ක පයරහ තිටඵනහ. 

ඉතින් ටභන්න ටේ හටමයි ටේ SriLankan Airlines එටක් 

ක පථහ.  

දළන් ්ටේ ්මභළතිතුභහ වුණත් ක පථහ ක පටශය ටභොේට විධිඹට 

ටන්. ඳසු ගිඹ දසර භට දළන මන්න රළබුණහඅ  ඔළු උඩුඵළලි 
්තට තිටඵන භ ලයඹකු ඉන්නහ කිඹරහ. ටේ ්මභළතිතුභහටේත් 
ඔළු උඩුඵළලි ්තට තිටඵනහ කිඹරයි භට හිටතන්ටන්? ඒ 

ටභොක පද? එතුභහට ටඳටනන්ටන් උල විතයයි. භවහ ප්රහහද විතයයි 
එතුභහට ටඳටනන්ටන්. එතුභහට ටඳටනන්ටන් නළවළඅ ටේ 
භවටඳොටශො. දළන් එතුභහ ටභොනහද කිේටේ? ''ටභච් ය ්රහබයිඅ 

ටභච් ය ්රහබයිඅ ටභච් ය ්රහබයි'' කිඹනහ. ඒ ්රහබඹ මළන 
කිඹන ටක පොටභ කිඹන්න ඕනෆ ටන්දඅ ටතල්ර මිර ටභච් ය ළඩි 
වුණහ කිඹරහ. කිේහ ද? නළවළ. ් ගක ප ක පභක් නළවළ.  

ටතල්ර මිර ටභච් ය ළඩි ටනදීඅ සිඹඹට 65ක් ටතල් මිරදී 
මන්න ළඹ ටනදීඅ සිඹඹට 17ක් විතය finance cost එක පක් ඹනදීඅ 

්පි මුහුණ දීරහ තිබුණු ටරෝක ප තයමක පහත් තත්ත්ඹත් එක්ක ප ්පි 
ලහත් ඳවසුක පේ ළඩි ක පයනදී - ්ටේ in-flight ඳවසුක පේ - ටේ 

ඔක්ටක පෝභ ක පයනදීඅ ්ටේ යටේ ග හයක ප ක පර්භහන්තඹට ටේ තයේ 
ග හයක පඹන් ප්රභහණඹක් ටමන්රහ තිටඵනදීඅ ්ටේ යටේ ්ඳනඹන 
බහ්ඩල ටටශහභට ටභච් ය දහඹක පත්ඹක් රඵහ දීරහ තිටඵනදීඅ 

්ලුත් ්වස ඹහනහ ටේ තයේ ප්රභහණඹක් රඵහ ටමන තිටඵනදීඅ 
ඒහටව ටිනහක පභඅ ඒහට ළඹ ක පයපු ප්රහේධනඹක් තිටඵනදී ඒහ 
මළන ක පථහ ක පයන්ටන් නළවළ. ටේහ ඔක්ටක පෝභ තිටඵනහඅ balance 

sheet එටක්. දළන් ටේහ එක පක්ත් මළන ක පථහ ටනොක පය ්රහබඹ 
මළන විතයක් ක පථහ ක පශහ. එටවභ පුළුන්ද?  

්පි balance sheet එක පක් ඵරන වළටි ඔඵතුභහ දන්නහ. ්පි 

ඵරනහඅ capital outlay එක ප ටක පොච් ය ළඩි වුණහද කිඹරහ. ඒ 

ප්රභහණඹට ්රහබඹ ටත්රුේ මන්නට ඕනෆ. ටේ ්රහබඹ ඇවිත් 
තිටඵන්ටන් ළඩිපුය ්ලුත් investments නිහ. ඒහ එක පක් 

මළනත් ක පථහ ක පශහද? නික පේ මළරත්ඹට ක පථහ ක පයපුඅ නික පේභ 
නික පේ තුේටු ටදටක් ක පථහක ප තභයි ්මභළතිතුභහ නියත වුට්ඩ. 
[ඵහධහ කිරීභක්   

මරු ඉයහන් වික්රභයත්න නිටඹෝජ්ය ඇභතිතුභනිඅ ඔඵතුභහ 
ටභොනහද ටභතළනදී ක පථහ ක පටශය? ඔඵතුභහටේ ක පථහටේදී ඔඵතුභහ 
ටභොක පක්ද ක පටශය? "නළවළඅ ටේක ප ්පි ටදන්ටන් නළවළ. ්පි partner 

ටක පටනක් ටවොඹනහ" කිඹරහ කිඹනහ. ්න්න බහඳති කිඹනහඅ 
"්පි දළන් භනභහලිඹට ්න්දනහ. භනභහලි දළන් ටඵොටවොභ 
ආක පර්ණීඹ ක පයනහ. දළන් භනභහලිටේ ඇඟ ඳටත් ඵය ්පි ්ඩු 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

ක පයරහ ටක පේටු ක පයරහ ටඳන්නහ" කිඹරහ. ටභොනහද? 
ටයක පඹන් 2අ000ක් ්ස කිරීටේ ටඹෝජ්නහ දහරහ තිටඵනහ. 
ටභටවභද ද රක්ඹක් රැකිඹහ ටදන්ටන්? ද රක්ඹක් රැකිඹහ 

ටදන්ටන් 2අ000ක් ටමදය ඹරහද? 
 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරු භන්ත්රීතුභනිඅ ගුන් ටයහක ප ටවෝ ඕනෆභ යහඳහයඹක පට 
සුදුසු ගවයහක් ඉන්නහ. ටේ ආඹතනරට ටනලඳහරන ඵරඳෆේ 

උල ඵහ ටමන තිටඵනහ. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඹ මළන ක පවුරුත් දන්නහ.  
 

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන - 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔ ටවොභ ඉන්න. ඔටවොභ ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභක්  I am not 

giving way. - [Interruption.] ටනලඳහරන ඵරඳෆේ වළභ දහභ 

තිබිරහ තිටඵනහඅ වළභ ක පහරඹක පභඅ වළභ යජ් ටව ආඹතනඹක පටභ. 

සු්රිේ උහවිඹටත් තිබිරහ තිටඵනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ටයරහ 
පිළිමන්නහ. ඒ නිහ ්ඳට ඕනෆඅ එටවභ ටනලඳහරන ඵරඳෆේ ක පශ 
ටනොවළකි ආක පහයඹට ටශ්රයසධහධික පයණඹ හටේ හටේක් 

සහධීනත්ඹක පටත් ටේ ආඹතන මන්න එක පයි. ්න්න ඒක පට 
වුභනහ ක පයන ළල පිළිටශයි ්පිත් ටඹෝජ්නහ ක පයන්ටන්. දළන් 
තමුන්නහන්ටයරහටේ භන්ත්රීරු නළඟිටරහ ටභොනහද කිේටේ? ටේ 
තයේ ටවොයක පේ ක පයරහ තිටඵනහඅ ටේ තයේ දණ තිටඵනහඅ ටේ 

තයේ ්ඳයහධ ක පයරහ තිටඵනහ කිඹරහ කිේහ. ඇයිඅ ඒහ 
්ල්රන්ටන් නළත්ටත්? භභත් ්වන්ටන් ඒක පයි. ඇයිඅ ඒහ 
්ල්රන්ටන් නළත්ටත්? තමුන්නහන්ටයරහටේ PRECIFAC එක ප 

තිටඵනහ. තමුන්නහන්ටයරහටේ ්ය ළලි්මුණටේ corruptions 

ටවොඹන ඵශඇතමඹක් තිබුණහ. ඊශඟට තමුන්නහන්ටයරහටේ FCID 

එක ප තිටඵනහ. ටේහ ටභොනහ ක පයනහද? ඒ ආඹතන ටේහ 

ටවොඹහ ඵරනහද? ක පහද ඇල්ලුටේ? ඇල්ලුටේ ටක පොයි දණඹද? 
SriLankan Airlines ආඹතනටව ටක පොයි දණඹද ඇල්ලුටේ? 
FCID එක පට ක පහද ටමනිච්ටච්? තමුන්නහන්ටයරහටේ 

භන්ත්රීරුන්ටත් ඳහටර් ඵළවළරහ ඹන්න ඵළත් තත්ත්ඹකුයි 
තමුන්නහන්ටයරහ ඇති ක පයන්ටන්. 

 
ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

දණ ක පයපු ්ඹට ්ධික පයණ රිඹහ භහර්ම මන්නහ. ටඳොඩ්ලක් 

ඉ ජටභන් ඉන්න. 

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තමුන්නහන්ටයරහ ඳටන් මත්තහ - [ඵහධහ කිරීේ  
තමුන්නහන්ටයරහ  "ටභතළන ටවොයක පභ; ටභතළන දණඹ." කිඹරහ 

මුළු ්රහබඹභ තමුන්නහන්ටයරහ දළේටේ දණඹට. ඵරන්නඅ 

ටක පොයි තයේ ටනොභඟ ඹළවීභක්ද ටේ භන්ත්රීරුන්භ ක පයරහ 

තිටඵන්ටන්. තමුන්නහන්ටයරහ ටවොටභ දන්නහඅ ටරොකුභ 
්රහබඹ තිටඵන්ටන් fuelලින් කිඹරහ; ්ටනක් ඳළත්ටතන් 

්රහබඹ තිටඵන්ටන්අ ්ටේ ්ලුත් investmentsලින් කිඹරහ. ටේ 

ඔක්ටක පෝභ තිටඵනදි තමුන්නහන්ටයරහ මුළු ්රහබඹභ ටඳන් ලහඅ 

ටවොයක පභ කිඹරහ. තමුන්නහන්ටයරහටේ භන්ත්රීරුත් යට ටේ 
කිඹ කිඹ ගිඹහඅ "ටවොයක පභඅ ටවොයක පභ" කිඹරහ. දළන් ටරහ 
තිටඵන්ටන්අ ටවොයක පභ ්ල්රන්න ඵළත් තමුන්නහන්ටයරහ 

නපුගක පයි. තමුන්නහන්ටයරහ නපුගක පද? [ඵහධහ කිරීේ  භභ 
්වන්ටන්අ ටවොයක පේ වහ දණ ්ල්රන්න ඵළත් ඇයි? ්පි හිටපු 
ආ්ඩඩුටේ ඒ ටවොයක පභට ේඵන්ධ භභ ටන්න පුළුන්. ්ඩු 

මහටන් තමුන්නහන්ටයරහටේ ක පථහ විලසහ ක පයන්න පුළුන් 
ටන්නඅ ් ල්රන්න. 

භව දළනමුත්තහටේ ටමෝරයින්ට වුණ ළටඩ් ්ද ටරහ 

තිටඵන්ටන්. ඒටමොල්රන්ට ටයදි ඇටමන ඹන්න ඵළවළ. ඇයි? 
මිනිසුන් ්වනහඅ "දණඹ නේඅ ටක පෝ ඇල්ලුහද? ටක පෝඅ ්ය 
යත්තයන් ්ලසඹහ? ටක පෝඅ ්ය ටවලිටක පොේටර්? ටක පෝ 

රළේටඵෝගිනි?" කිඹරහ. තමුන්නහන්ටයරහට ක පට උත්තය නළවළ. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Vasudeva Nanayakkara, you have only one 
more minute.  

 
ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ටවොභයිඅ ටේ ක පහයණහ කිඹරහ භහ ්න් ක පයන්නේ. 

ඇත්ත ක පථහ ටේක පයි. තමුන්නහන්ටයරහ එක ප ඳළත්තකින් 
රුපිඹර ඵහල්දු ටන්න වළයරහ තිටඵනහ. ්ටනක් ඳළත්ටතන් 

තමුන්නහන්ටයරහ ඵදු පිට ඵදු මවටමන ඹනහ. දළන් ටේ ටදටක්භ 
එක පතු ටභොක පක්ද? ටේ ටදටක්භ එක පතු තභයිඅ ්ද ටේ යටේ 
තිටඵන්නහ ව ආර්ිකක ප ්ර්බුදඹ. දළන් ටේ රුපිඹටල් ටිනහක පභ 
ඵහල්දු වීභ කිඹන ්ර්බුදඹ තුශ තමුන්නහන්ටයරහ දන්නහ 2015දී 

ඳභණක්  ් ටේ ණඹ ඵය කීඹකින් ළඩි වුණහද කිඹරහ. බිලිඹන 
285කින්. ඒ ළඩි වුට්ඩ ්වල් එක පක් ්ඳ රඵහ ටමනද? ්ඩු 
මණටන් SriLankan Airlines ආඹතනඹ ක පල් ඵදු ක්රභඹට aircraft 

එක පක් රඵහ ටමනද? ටේක ප නික පේ හුශගභ හුශග ටන්. දළන් ටේ 
ටභොක පක්ද? රුපිඹර ඵහල්දු වීභ නිහ ්ටේ ණඹ ඵය බිලිඹන 
285කින් ළඩි ටරහ. ඒක පට ක පවුද ම කිඹන්ටන්? ඵදු මළ ජභ නිහ 

ටේ යටේ ජ්නතහටේ ක පයපිටට ළටුණු ටේ විලහර ඵයඅ ඒක ප ක පවුද 
මශඳන්ටන්? ටවොයි SriLankan Airlines ආඹතනටව ඒ ්රහබ 

මශඳමු. තමුන්නහන්ටයරහටේ භව ඵළගකුටේ භගටක පොල්රඹඅ ටේ 

යටේ තිටඵන ටඳොලිඹට ලහ ළඩි ටඳොලිඹක පට ඵළඳුේක පය නිකුත් 
ක පයරහ ණඹ මළීමභ ඹන ටේහට මශඳරහ ඵරමු. යක් ටනොටයිඅ 
ටදයක්. ටභහයින් ඇති වුණු ඒ විලහර ්රහබඹඅ SriLankan 

Airlines ආඹතනටව ්රහබඹත් එක්ක ප මශඳරහ ටඳන්න්න. 

ක පයන්න ඕනෆ එටවභ ටන්ද? 

යහඳහය ළරසුභක් තිබුණහ. ඒටමොල්රන්ටේ profits and 

losses තිබුණහ. Ernst & Young ළනි ජ්හතයන්තය භහමේර 

chartered accountantsරහ ඒහ audit ක පය තිටඵනහ. ඒහ 

ටභොක පක්ත් මළන ක පථහ ටනොක පය තුේටු ටදටක් ක පථහක් 

්මභළතිතුභහ ක පශහඅ ඉතහභත්භ ඳවත් විධිටවඅ මළරත්ඹ ආභන්ණඹ 
ක පයමින්. භහ ඒ මළන ක පනමහටු ඳශ ක පයමින්අ උල ඵරහටමන ඹන 
්මභළතියටඹකුට ටේ යට බහය ටදන්න ඵළවළ කිඹරහ ප්රක පහල 

ක පයමින්අ භ ටේ ක පථහ ්න් ක පයනහ. 
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ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. M.L.A.M. Hizbullah, you have 10 minutes.  

 

[தற.த. 5.37] 

 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (පුනුත්ථළඳන ශළ 
නෆලත ඳදිගික ිරීමම රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - தைணர்ரழ்பறப்தை 

ற்யம் லள்குடிமற்ந இரஜரங்க  அமச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, இன்மந 

எத்றமப்தை றரத்றமன கனந்துதகரள்றல் ரன் றகவும் 

கறழ்ச்சறமடகறன்மநன். வீண உனகறற்மகற்த ததரயபரர 

சரல்கயோக்கு தொகங்தகரடுக்கும் மகறமன து 

இனங்மகறன் ததரயபரரத்ம  யசலமத்து அமக் 

கட்டிதழுப்தமண்டி மம க்கு இயக்கறன்நது. இன்ய 

சர்மச ரலறறமன எவ்தரய ரடும் தொன்மணநறக்தகரண்டு 

மதரகறன்நது. குநறப்தரக ஆசற ரடுகபரண மனசறர, 

சறங்கப்தர் மதரன்ந ரடுகபறன் ததரயபரரத்துக்கு றகரக 

ங்கயோமட ரட்டின் ததரயபரரத்மயும் 

கர்த்துகறன்நமதரது ரத்றந்ரன் எய சறநந் 

ததரயபரரத்ம து றர்கரனச் சந்றக்கு ங்க தொடியும். 

ரநரக தரடர்ச்சறரக தமமரத்மரடு து ரட்டின் 

ததரயபரரத்மக் தகரண்டுதசல்ன தொடிரது.  

ரங்கள் இன்ய 'ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன்ஸ்' றரண 

மசமமப் தற்நறப் மதசறக்தகரண்டியக்கறன்மநரம். 

தல்மயதட்ட சரல்கமபக் கடந்து இன்ய ரங்கள் 

ல்மனரயம் ததயமப்தடுகறன்ந அபவுக்கு றகச் 

சறநப்தரணதரய மசமம அவ்றரண மசம 

ங்குகறன்நது. இனங்மகர்கபரண ங்கமப ற்நர்கள் 

தைகழ்ந்து மதசுகறன்ந அபவுக்கு அச்மசம 

ரற்நப்தட்டியக்கறன்நது. அந்ச் மசமறல் தல்மயதட்ட 

யகள் இடம்ததற்நறயக்கனரம். ஆணரல், றர்கரனத்றமன 

அற்கு மயம் தொயைடுகமபச் தசய்ற்கு து 

ததரயபரர றமனம இடங்தகரடுக்கர றமன 

கரப்தடுகறன்நது. அந் மகறல் இன்ததரய சர்மச 

றரண றயணத்மரடு இமந்து அர்கபது 

ஆமனரசமணகமபயும் தொகரமத்துத்மயும் ததற்ய து 

'ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன்ஸ்' றரண மசமம 

தொன்தணடுத்துச் தசல்கறன்நமதரது சறநப்தரணதரய மசமம 

ங்கபரல் ததற்யக்தகரள்ப தொடியும். இனங்மகப் 

ததரயபரரத்துக்கு அச்மசம தகரடுக்கறன்ந சுமமயும் 

குமநக்க தொடியும். இன்ய ததயம்தரனரண சர்மச றரண 

மசமகள் தல்மசற கூட்டுக் கம்தணறகமபரடு இமந்து 

தசற்தடுகறன்நமதரது ஸ்ரீனங்கன் றரண மசமக்கும் 

ரங்கள் தைத்தூக்கத்ம அபறக்கமண்டிறயக்கறன்நது.  

அந் றரண மசமம ரத்றல்ன, இனங்மகறல் 

இயக்கறன்ந தல்மயதட்ட றயணங்கமபயும் அவ்ரய 

ரங்கள் எய தைற யுகத்றற்கு அமத்துச்தசல்ன 

மண்டிறயக்கறன்நது. சர்மச ஆமனரசமணகள், சர்மச 

தொயைடுகள் ன்தற்மநப் ததற்ய இன்ய உனகறமன அந்ந்த் 

துமநகபறமன தொன்மணநறறயக்கறன்நர்கபறன் எத்துமப் 

மதரடு, து ரட்டியள்ப றயணங்கமபயும் தொன்மணற்நற, 

அதறறயத்றமடச் தசய்து, ததரயபரர ரலறறமன 

அற்மநப் தனதொள்பமரகக் கட்டிதழுப்தற, 

இனங்மகறமன றகச் சறநப்தரண மசமமச் தசய்கறன்ந 

றயணங்கபரக றர்கரனச் சந்றறணரறடம் அற்மந 

எப்தமடப்தற்கு ற்ந தறகமபச் தசய்மண்டி 

ததரயப்தை இயக்கறன்நது.  

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, ரங்கள் இங்கு 

மதசறக்தகரண்டியக்கும்ததரழுது, ரட்டிமன ற்தட்ட றக 

மரசரண தள்ப அணர்த்ம் கரரக து க்கள் 

தல்மயதட்ட தரறப்தைக்கமபச் சந்றத்துக்தகரண்டியக் 

கறன்நரர்கள். இண்டு இனட்சத்துக்கும் மற்தட்ட க்கள் 

அரரக்கப்தட்டுள்பரர்கள்; ஆறக்கக்கரண 

குடும்தங்கள் அகறகபரக்கப்தட்டியக்கறன்நண; தன 

தற்யக்கக்கரண வீடுகள் தொற்நரகச் மசமடந் 

றயக்கறன்நண; தன தறமசங்கள் இன்ணதொம்  லரறல் தோழ்கற 

றமனறமன இயக்கறன்நண. இந் ரட்டிமன 30 ஆண்டுகயோக்கு 

மனரகப் தைமமரடிப்மதரறயந் எய தகரடூ யுத்த்ம 

தொடிவுக்குக் தகரண்டுந் றமணவுரள்ரன் ம ரம் 

18ஆம் றகற. அந் யுத்த்றமன தங்மகற்ய, ரட்மட 

லட்தடடுப்தற்கரக உறர்லத் தமடவீர்கமப ரங்கள் 

றமணவுகூர்கறன்ந ரள். அந் மகறமன, ரட்டு க்கள் 

றம்றரக ரமண்டும், ரட்டுக்குச் சுந்றத்மப் 

ததற்யக்தகரடுக்கமண்டும் ன்தற்கரக யுத்த்றமன 

தங்மகற்ய, ங்கபது உறர்கமப லத் தமடத் பதறகள், 

தமடவீர்கள், தரதுகரப்தை அறகரரறகள் உட்தட யுத்த்றணரல் 

ங்கபது உறர்கமப இந் மனர்கள், ததரதுக்கள் 

அமணமயும் ரங்கள் இன்ய றமணவுகூர்கறன்மநரம். 

அத்துடன், ரங்கள் அர்கயோமட ஆத்ர சரந்றக்கரகப் 

தறரர்த்றக்கறன்மநரம்.  

இன்ய து ரட்டில் ற்தட்டியக்கறன்ந அணர்த்த்றணரல் 

து க்கள் தசரல்தனரரத் துத்றல் இயக்கறன்நரர்கள். 

இவ்ணர்த்த்றயேயந்து அர்கமபயும் ரட்மடயும் 

தரதுகரப்தற்கரக றரணப்தமட, மப்தமட, கடற்தமட, 

ததரயேஸ் வீர்கள், அறகரரறகள் ண ல்மனரயம் 

என்யமசர்ந்து இவு தகனரகப் தரடுதட்டுக் 

தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ல்மனரமயும் ரங்கள்  

தரரட்டுமரடு, அர்கயோக்கு ங்கயோமட ன்நறமயும் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநரம். இன்ய மகு சணரறதற 

மத்றரறதரன சறநறமசண அர்கள், தகப அமச்சர்கபரண 

அத தறரறர்ண ரப்தர, ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி 

ஆகறமரயடன் தசன்ய தரறக்கப்தட்ட இடங்கமபப் 

தரர்மறட்டியக்கறன்நரர். அர்கயோக்குத் மமரண 

றர சறகமப உடணடிரக  ங்குரயம் உத்வு 

தறநப்தறத்றயக்கறன்நரர். டக்கு, கறக்கு உட்தட ரட்டின் 

அமணத்துப் தகுறகபறயம் தரறக்கப்தட்ட க்கயோக்குத் 

மமரண சகன உறகமபயும் தசய்யுரய உரற 

அறகரரறகயோக்குப் தறத்றயக்கறன்நரர். தொற்நரகப் 

தரறக்கப்தட்ட வீடுகமபப் தைணமப்தற்கரக 25 இனட்சம் 

யதரய் மறனரண றற உறம உடணடிரக 

ங்குரயம் சணரறதற அர்கள் உரற அறகரரறகயோக்குப் 

தறப்தைம ங்கறறயக்கறன்நரர். அத்மரடு, தரறக்கப்தட்ட 

க்கயோக்குத் மமரண உவு, உமட, அத்றரசறப் 

ததரயட்கள் ன்தற்மந உடணடிரக ங்குரயம் 

தறப்தைம ங்கப்தட்டியக்கறன்நது.  

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப, 

இச்தசற்தரடுகமப தொன்தணடுப்தற்கரக அணர்த் 

தொகரமத்து அமச்சுக்கு எதுக்கப்தட்டியக்கறன்ந றற 

மதரரது. ஆகம, அசரங்கம் அற்குத் மமரண  றறம 

எதுக்கலடு தசய்மண்டும். தணன்நரல், கடந் கரனங்கபறல் 

தரறக்கப்தட்ட க்கயோக்கரண றரங்கள் சறன இடங்கபறல் 

இன்ணதொம் ங்கப்தடரல் இயக்கறன்நண. மககரமன, கண்டி, 

தைத்பம் ஆகற ரட்டங்கபறயள்ப தறமசங்கபறமன றக 
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மரசரகப் தரறக்கப்தட்டு றர்க்கறரகறயுள்ப 

குடும்தங்கயோக்கரண லள்கட்டுரணப் தறகயோக்குத் 

மமரண றறம அசரங்கம் உடணடிரக அணர்த் 

தொகரமத்து அமச்சுக்கு எதுக்கறக்தகரடுக்க மண்டும். 

அன்தோனம் தரறக்கப்தட்ட அந் க்கயோமட ரழ்ம 

லண்டும் கட்டிதழுப்த தொடியும்.  

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கமப,  றர்கரனத்றமன 

இவ்ரநரண சம்தங்கள் இடம்ததயற்கு தொன்தை அந்ப் 

தறமச க்கயோக்கரண அதர அநறறப்தைகமப தொன்கூட்டிம 

ங்குற்குத் மமரண வீண உதகங்கமப 

பறண்டனறல் றமக்கபத்றன் அணர்த் தொகரமத்து 

மத்றற்குப் ததற்யக்தகரடுக்க மண்டும். தணன்நரல், 

அவ்ரநரண அநறறப்தைக்கமபக் தகரடுப்தன்தோனம் 

ங்கமபத் டுக்க தொடியும். இன்ய அரக்கரறயம் 

மககரமனறயம் ண்சரறறணரல் தன கறரங்கள் 

தொற்யதொழுரக தோடப்தட்டுள்பண. தனயமட சடனங்கள் 

இதும கண்தடடுக்கப்தடறல்மன. ஆகம இந் 

அணர்த்த்றன்  அதரகரண சூயேயேயந்து து க்கமபப் 

தரதுகரப்தற்கரக தொன்கூட்டிம அநறறக்கக்கூடி 

உதகங்கமபப் ததற்யக்தகரடுப்தற்கு இந் அசரங்கம் 

தொற்சறக்க மண்டும்.  

இன்ய டக்கறயம் கறக்கறயம் மண தறமசங்கபறயம் 

தல்மய அணர்த்ங்கபறணரல் தரறக்கப்தட்டு அகற 

தொகரம்கபறல் இயக்கறன்ந க்கயோக்குத் மமரண உவு 

உட்தட சகன சறகமபயும் அசரங்கம் மற்தகரள்ப 

மண்டும்; அர்கயோமட வீடுகள் லபக் 

கட்டிக்தகரடுக்கப்தட மண்டும். குநறப்தரக, டக்கு 

ரகரத்றமன யுத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்டு உநறணர் 

வீடுகபறயம் அகற தொகரம்கபறயம் ஏமனக் குடிமசகபறயம் தன 

குடும்தங்கள்  ங்கறறயக்கறன்நண.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Wind up, please. 
 

ගු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

I will wind up in a minute, Sir.  

இந் தள்பத்றணரல் அந் ஏமனக் குடிமசகள் 

தொற்யதொழுரக அறக்கப்தட்டியக்கறன்நண. ஆகம, ரண்தைறகு 

தற அமச்சர் அர்கள் அந் க்கபறன் அடிப்தமட 

சறகமபப் ததற்யக்தகரடுப்தற்கும் அர்கபறன் 

ரழ்றடங்கமப லபக் கட்டிதழுப்தைற்கும் மமரண 

றறம எதுக்குற்கு உடணடிரக டடிக்மகதடுக்க 

மண்டுதன்ய இச்சந்ர்ப்தத்றமன மகட்டு, 

றமடததயகறன்மநன். ன்நற.   

 
[්.බහ. 5.47  
 

ගු ඳවිළමේවි  ලන්නිආරච්ික මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භහින්දහනන්ද ්ලුත්මභටේ 
හිටපු ඇභතිතුභහ ක පථහ ක පයන ටරහටේ ටේ මරු බහටේ ඇති වුණු 

තත්ත්ඹ මින් ඉදිත්ඹට සිදු ටනොවිඹ යුතුයි කිඹරහ භහ විලසහ 

ක පයනහ. ඒ නිහ තභයි ඔඵතුභහත් ඒ තත්ත්ඹ වමු  ටේ 

්ඳවසුතහක පට ඳත් වුට්ඩ. ඒ ේඵන්ධටඹන් භටේ භතඹ ඉදිත්ඳත් 
ක පයන මභන් විටලයටඹන්භ "එඹහර් රගක පහ" - 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ පිළිඵ ඳක් නහඹක පයින්ටේ රැසවීටේදී හක පච්ඡහ 

ක පයනහ.  
 

ගු ඳවිළමේවි  ලන්නිආරච්ික මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඒ ේඵන්ධටඹන් ඔඵතුභහ ක පටයුතු ක පයන්න රිඹහ කිරීභ මළන 
්පි ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ; ටමෞය ක පයනහ. 
 

ගු ලළසුමේල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහ කිඹපු ඒ ්දව ඉතහභ නිළරැදියි. ඒ මළන ඳක් 

නහඹක ප රැසවීටේදී හක පච්ඡහ ක පයන්න. භභත් භන්ත්රීරු එක්ක ප ටේ 
මළන ක පථහ ක පශහභ එතුභන්රහත් ටඹෝජ්නහ ක පටශයත් ඒ ්දවයි. 

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ටරහටේ මරු භන්ත්රීතුභන්රහ න්සුන් ක පයන්න ඕනෆ නියි 

භභ  එටවභ ක පථහ ක පටශය. නමුත් ඳහර්ලිටේන්තු බහ මළඵ තුශට 
ඳත්රික පහ ටමනළල්රහඅ ඒහ ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ටක පොටවොභද බහ 
මළඵට  ටේ ඳත්රික පහ ආටේ කිඹන එක ප පිළිඵ හර්තහක් භට රඵහ 

ටදන්න කිඹහ භහ ඳහර්ලිටේන්තුටේ භව ටල්ක පේතුභහට නිටඹෝම 
ක පශහ. 

 

ගු ඳවිළමේවි  ලන්නිආරච්ික මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ටඵොටවොභ සතුතියිඅ මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනි.  

"එඹහර් රගක පහ" ආඹතනඹ තභයි ්ටේ යටේ තිටඵන ජ්හතික ප 
ගුන් ටයඹ. වි ටලයටඹන්භ එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ටව 
්භහතයතුභන්රහ ්ද ටේ මරු බහටේ භතු ක පයපු ටඵොටවෝ ක පරුණු 
හටේභ ්නිකුත් භන්ත්රීතුභන්රහ භතු ක පයපු ක පරුණු සිඹල්රත් 
එක පට ක පළටි ක පයරහ මත්තහභ ්ඳට නේ ටඳටනන්ටන් සිකය 
ලටඹන්භ ජ්හතික ප ගුන් ටයඹ විකුණන්න ඉරක්ක ප ක පයටමන 
ටේ බහ ක පල් තළබීටේ ටඹෝජ්නහ ඉදිත්ඳත් ක පශහඹ කිඹරහයි. භහ 
ඒ ේඵන්ධටඹන් ක පථහ ක පයන්න හිටපු ටඵොටවෝ ක පහයණහ භටේ 
මරු භන්ත්රීතුභන්රහ ක පථහ ක පයපු නිහ භහ  ඒ මළන දීර්ඝ ක පථහ 
ක පයන්න ඵරහටඳොටයොත්තු න්ටන් නළවළ. නමුත් ටේ භහතික පහ 
ඹටටත් ඇති බහ ක පල් තළබීටේ ටඹෝජ්නහ ්ද ටේ 
ඳහර්ලිටේන්තු ඉදිත්ඹට  ආ්ඩඩු ටමටනන්ටන් ළේ එක ප මවපු 
එක ප හධහයණීක පයණඹ ක පයන්නඅ  "ටභන්න ටභටවභ ඳහඩුට 
ආඹතන තිටඵනහඅ ඒ ආඹතනර ඳහඩු නිහ තභයි ජ්නතහට 
ඵදු මවන්ටන්" කිඹරහ භතඹක් යටට ඉදිත්ඳත් ක පයන්නයි.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ ආ්ඩඩු ඉදිත්ඳත් ක පශ 
භගමර ්ඹ ළඹ භට භතක පයි. ටේ භගමර ්ඹ ළඹ ඉදිත්ඳත් ක පශ 
්සථහ පිළිඵ ඔඵතුභන්රහටත් භතක ප ඇති. ටේ යටේ මුදල් 
ඇභතියඹහ -විටලයටඹන්භ ්ග්රහභහතයයඹහත්- ටඵොටවෝභ 
උජ්හරුට ්ත ඳඹ විසි ක පයමින්අ උඳවහඹට හිනහ ටමින්අ ටේ 
උත්තරීතය ඳහර්ලිටේන්තු ්භතරහ කිේහඅ "්පි ටමනහටේ 
යදිටඹල්ටේ ්ඹ ළඹක්. ්පි ටමනහටේ තිටඵන මිනිසුන්ටමන් 
්යටමන නළති මිනිසුන්ට ටදන ටයොබින් හුඩ්ටේ ්ඹ ළඹක්" 
කිඹරහ. වළඵළයිඅ ටේ ආ්ඩඩු ටේ යටේ ජ්නතහට මවරහ තිටඵන 
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ඵදු දළක්ක පහභ ්ද භට කිඹන්න සිදු ටනහඅ ටේ ආ්ඩඩුටේ ඵදු 
ප්රතිඳත්ති භඟින් ඔඵතුභන්රහ යදිටඹල් ්ද ටේ ඳහර්ලිටේන්තු 
ඉදිත්පිට එල්රරහ තිටඵනහඹ කිඹරහ.  

විටලයටඹන්භ ඳසු ගිඹ ජ්නහධිඳතියණඹට ටඳය එක්ත් 
ජ්හතික ප ඳක්ටඹන් ජ්නතහට දිගින් දිමටභ ටරොකු ටඳොටයොන්දු 
රඵහ දුන්නහ ්ඳට භතක පයි. එදහ එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ඹ කිේටේඅ 
"යහජ්ඳක්රු ටවොයක පේ ක පශ ල්ලි නළත ටමනළල්රහඅ ඒහ යහජ් 
න්තක ප ක පයරහඅ ඒ තුළින් ජ්නතහට ්තිභවත් වන රඵහ 
ටදනහ"ඹ කිඹරහයි.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ එටවභ ටමොටඵල්ස ඳයනදන  
ටඵොරු කිඹන ටක පොට ටේ යටේ ජ්නතහ එදහ ඒහ විලසහ ක පශත්අ 
්ද නටක පොට ඒහ ්තය ඵට ඳත් ටරහ තිටඵන ඵ ්පි 
කිඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ  ටේ ක පතන්දය කිඹපු ්ඹ ්ද ළඵෆටභඅ 
ඳහර්ලිටේන්තුට විහිළු ඳඹන්නන් ඵට ඳත්ටරහ සිටිනහ. මරු 
්මභළතිතුභහ ්ද ක පථහ ක පටශයත් ඒ ආක පහයඹටභයි. ඒක ප තභයි 
හසුටන නහනහඹක්ක පහය භළතිතුභහ කිේටේඅ එතුභහ ක පනමහටු 
ටනහඹ කිඹරහ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඇත්තටභ ටේ යටට වුට්ඩ 
ටභොක පක්ද? ටේ යටේ මුදල් ්භහතයයඹහත්අ ටේ ආ්ඩඩුත් පිසසු 
ටක පශරහ ජ්හතයන්තය ලටඹන් ්ටේ යටට ලක්තිඹක් ටදන්න හිටිඹ 
ේප්රදහයික ප මිතුයන් තයවහ ක පය මත්තහ. ඔවුන් ්ටේ යටට විලහර 
වයිඹක් රඵහ දුන්න ්ඹ. ටරෝක පටව ඉතහභ ඵරත්අ ඉතහභ 
ලක්තිභත් ටරෝක ප ආර්ිකක ප ඵරතහ -චීනඹ- එක්ක ප උයණ වුණහ. 
එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ඹ ටඹොමු වුට්ඩඅ ේප්රදහයික ප ්ටේ යටට 
රක පපු ඒ මිතුයන් තයවහ ක පයටමන ්ටත් පිච්චිඹක් නළති ගලත් 
ජ්හතයන්තය ප්රජ්හ ළරමන්නයි. ගටල ක පඵල් මෆට ්ටත් 
පිච්චිඹක් නළති ගලත් ජ්හතයන්තය ප්රජ්හ ්ටේ යටට තඹක්ත් 
දුන්ටන් නළවළ. ්න්තිටේදීඅ ්ටේ ආ්ඩඩු ක පයපු ප්රතිඳත්තිඹභ 
ඉදිත්ඹට ටමන ඹන්න යනිල් වික්රභසිගව භවත්තඹහට සිදු වුණහ. ඒ 
තභයිඅ ඳහත්තයඹ ්යටමන චීනඹට ඹන්න සිදු වුණ එක ප. ටේ ් යුත්න් 
ළයදුණු තළන් වදහ මන්න උත්හව මත්තත්අ  ආ්ඩඩුට තභ ඒහ 
වදහ මන්න ඵළත් ටරහ තිටඵනහ. ප්රතිඳත්තිභඹ ලටඹන් ආ්ඩඩු 
ක පශ ළරැනද ්ද න විට ්ගලක ප 180ක් ්ටනක් ඳළත්තට වළත්රහ 
්ටේ ආර්ිකක ප උඳහඹ භහර්මඹට ඵරඳහරහ තිටඵනහ. ්දඅ ටේ 
ආ්ඩඩු නහටවන් ්ඬ ්ඬහ චීනඹට ඹනහ. නමුත්අ ටේ 
ඇනමළනිල්ර ඉතිවහටවත් සිදු වුණහ. භට භතක පයිඅ එක්ත් ජ්හතික ප 
ඳක්ටව එක ප ්මභළතියටඹක් ඉන්දිඹහටේ ඉන්දියහ මහන්ධි 
භළතිනිඹට ඔටවොභ ටනලඳහරන  ්ඩඩික පේ ටඳන්න්න ගිහිල්රහ 
ඇනමත්ත ් න්දභ. ටේ ආ්ඩඩුත් ් ද ඒ විධිඹටභ රිඹහ ක පයනහ. 

යනිල් වික්රභසිගව භවත්භඹහ ඒ ආක පහයඹටභ ටනොවුණත්අ ටරෝක ප 
ආර්ිකක ප ඵරතහ න චීනඹත් එක්ක ප ඇති ක පය මත් වියක ප ඵඅ 
තයවහ ළනි තත්ත්ඹන් නිහ ්ද ්ටේ යටට ආර්ිකක ප ලටඹන් 
ලක්තිඹක් ටදන්න යහජ්යඹන් නළති ටරහ තිටඵනහ. ්භතක ප 
ක පයන්න එඳහඅ භහින්ද යහජ්ඳක් යජ්ඹ ්ටේ විටනල ප්රතිඳත්තිඹ 
ටමො ලමත ක පටශය ජිීමහ භතභ ඳදනේ ටරහභ ටනොන ම. ටේ 
ටරෝක පටව ටඵොටවෝ යටල් ටනලඳහරන ක පරුණු ඳදනේ ක පය 
මත්තහට ලහ එවහට ගිහිල්රහ විටනල ප්රතිඳත්තිඹ ටතෝයහ මන්ටන් 
යටේ ආර්ිකක පඹ ලක්තිභත් ක පය මන්න පුළුන්න ආක පහයඹටයි. 
නමුත්අ ටේ ආ්ඩඩු යනද මත්ත තළන් නිහ ජ්හතයන්තයටව 
්යමුදල් ව ප්රදහනඹන් නළති යටක් ක පය මන්න ඵළත් ටච්  
ආ්ඩඩුක් විධිඹට ්ද ඉතිවහමත ටරහ තිටඵනහ. ආ්ඩඩුටේ 
තිටඵන ටනොවළකිඹහඅ ්ක පහර්ඹක්භතහඅ නිළයදි ප්රතිඳත්තිඹක් 
ටනොභළතික පභ ඹනහදී ටේ සිඹල්ර ටවයතුටන් යට ඳත් ටරහ 
තිටඵන තත්ත්ඹ නිහ ජ්නතහ භත ඒහ ඵදු විධිඹට ඳටරහ 
තිටඵනහ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ඒක පහඵනධ විඳක්ඹ විධිඹට 
්පි ටේ ආ්ඩඩුටන් ඳනපු ළේ එක ප "ළල ඵළත් ආ්ඩඩුටේ ඵනද" 

නමින් වඳුන්න්න ක පළභළතියි. ්ද න විට ටේ ඇනමත්තු 
ආ්ඩඩුට ජ්හතයන්තයටඹන් ප්රදහන මන්න ඵළත්අ මුදල් මන්න 
ඵළත් ටභභ "ළල ඵළත් ආ්ඩඩුටේ ඵනද" ජ්නතහ භත ඳටරහ 
තිටඵනහ. ඒ නිහ ටේ ආර්ිකක ප ්ර්බුදටඹන් ආ්ඩඩු ටමොල 
එන්න ටේ යටේ තිටඵන ේඳත් විකුණනහ; යහජ්ය ේඳත් 
විකුණනහ. ටේ ආ්ඩඩුටේ උඳහඹ භහර්මඹ ටරහ තිටඵන්ටන්  
ජ්නතහ භත ඵදු ඳටරහ ඒ ල්ලි ටික ප මන්නයි; ගිනි ටඳොලිඹට 
භව ඵළගකු ඵළඳුේක පය මන්නයි; ඒ හටේභ යටේ තිටඵන ේඳත් 
විකුණන්නයි. ්පි ්වන්ටන්අ එදහ භවහ උඳවහටඹන් හිනහ ටවී 
්ත ඳඹ වීසි ක පය ක පය ටේ ආ්ඩඩුටේ ඳශමුටනි ්ඹ ළටව ක පථහ 
කිඹරහ උඳවයණ ටමනළල්රහ භවහ උජ්හරු ඳහපු යදිටඹල්ටේ ්ඹ 
ළඹද දළන් ටේ යටේ රිඹහත්භක ප ටන්ටන් කිඹරහයි. ටේ යටේ 
ජ්නතහටේ හිට දයහ මන්න ඵළත් ටේ ඵදු ඳළටනේටේ -ළල ඵළත් 
ආ්ඩඩුටේ ඵනද ඳළටනේටේ- ටේ ආ්ඩඩුටේ තිටඵන 
්ක පහර්ඹක්භතහ වහ ටනොවළකිඹහ ව ප්රතිඳත්තිඹක් 
ටනොභළතික පභ නිහඹ කිඹන එක ප ්පි කිඹන්නට ඕනෆ. භභ 
ටමනහහඅ ඳසු ගිඹ ති ්න්තටව "රගක පහදීඳ" ඳත්තයඹ. ඒ 
ඳත්තටර්ටඅ ඵළඳුේක පය භමඩිටව පිඹතුභහ -භව ඵළගකුටේ ් ධිඳතිතුභහ
- කිඹන ටන ඵරන්න මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනි. එතුභහ 

කිඹනහඅ "ආ්ඩඩු ්ඹ ක පයන ඵදු ප්රභහණඹ භදි. ආ්ඩඩුට ල්ලි 
ඕනෆ නේඅ ්ටේ duty එක ප තභයි ටක පොටවන් වත් ල්ලි ටවොඹරහ 
ටදන එක ප." කිඹරහ. මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේක ප තභයි 
ඇත්ත ්රී රගක පහ නිදවස ඳක්ඹයිඅ එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ඹයි ්තය 
තිටඵන ටන. ්පි ටේ යටේ ජ්නතහට ඵදු මවරහඅ ජ්නතහ ූ යහ 
ක පහරහ ආ්ඩඩුට ල්ලි ටවේටේ නළවළ. ්පි ජ්නතහට වන 
ඳඹරහ ආ්ඩඩු ටමනිච් හ. භට ඇහුණහඅ "්පි ටක පොටවන් වත් 
ල්ලි ටවොඹරහ...." කිඹරහ ්දත් ්මභළතිතුභහ කිේහ. ටේක පභ 
තභයි එතුභහටේ භව ඵළගකුටේ ් ධිඳතිතුභහත් කිඹන්ටන්.  

්රී රගක පහ නිදවස ඳක්ටව ්ටේ ආ්ඩඩු ටක පොටවන් වත්අ 
ටක පොටවොභ වත් ල්ලි ටවේටේ නළවළ. ජ්නතහ ූ යහ ක පෆටේ නළවළ. 
ජ්නතහ පිට දයහ මන්න ඵළත් ඵදු ඳටරහ ල්ලි ටවේටේ නළවළ. 
්පි ජ්නතහට වන දීරහ යහජ්යඹ ඳහරනඹ ක පශහ. ආ්ඩඩු ්ඹ 
ක පයන ඵදු ප්රභහණඹ භදි කිඹරහ භව ඵළගකුටේ ්ධිඳතිතුභහ කිඹනහ. 
ඒ හටේභ ්ටේ ල්ලි විඹදේ ක පයරහ ඳත්තටර් එක ප පිටුක ප භවහ 
දළන්වීේ දභනහ. ජ්නතහටේ VAT ඵනටදන් තභයි ඒහට ටක පෝටි 

මණනින් ල්ලි විඹදේ ක පයන්න ටන්ටන්. මරු නිටඹෝජ්ය 
ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්පිට කිඹන්න ටන්ටන් ටභන්න ටේ ටික පයි. 
ටේ ආ්ඩඩු යහකරයි. ටේ ආ්ඩඩුට සිකය ප්රතිඳත්තිඹක් නළවළ. 
ටේ ආ්ඩඩුට සිකය දර්ලනඹක් නළවළ. ටේ ආ්ඩඩුටේ ඔළු ක පයන 
ටන ්ත දන්ටන් නළවළ. ්ත ක පයන ටන ක ප දන්ටන් නළවළ. ක ප 
ක පයන ටන ක පකුර දන්ටන් නළවළ.  

 

ගු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ටේ ආ්ඩඩුට ඔළුක් නළවළ.  
 

ගු ඳවිළමේවි  ලන්නිආරච්ික මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භටේ ටවෝදය භන්ත්රීතුභහ කිඹනහඅ ටේ ආ්ඩඩුට ඔළුක් 
නළවළ කිඹරහ. ටේ ඇතිටරහ තිටඵන තත්ත්ඹ නිහ ්ද ටේ යට 
්සථහය ටරහ තිටඵනහ. කිසිභ ගර්ධනඹක් නළති ටේ යට 

එක ප තළන ඳල් ටනහ. යටට භවහ විනහලඹක් සිනධ ටමින් 
ඳතිනහ. මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ දළන් ටේ ඵදු මවන 
විධිඹ දිවහ ඵරන්න. ටේ ඵදු මවන විධිඹ දකින ටක පොට ්පිට 
ප්රදර්ලනඹ ටන්ටන් ටභොක පක්ද? ටේ ආ්ඩඩුටේ තීන්දු මන්න 

ටක පොට ආ්ඩඩුටේ ප්රධහනිඹහ න ජ්නහධිඳතිතුභහඅ ්මභළතියඹහ ව 
ක පළබිනේ භ්ඩලරඹ ්තය තිටඵන හමහික ප මකීභ පිළිඵ චිඹ 
ටේ VAT ඵනදත් එක්ක පඅ නළත්නේ ළල ඵළත් ආ්ඩඩුටේ ඵනදත් 
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ඳහර්ලිටේන්තු 

එක්ක ප ටේ යටට භනහ නිරඳණඹ ටනහ. ඳසු ගිඹ ්ඹ ළඹ 
ටේරහටේදී මුදල් ඇභතිතුභහ ඇවිල්රහ ඵදු ක්රභඹක් මළන කිේහ. 
්ටන්! ්ටේ යටේ ඉන්න හභහනය යහඳහත්ක පඹන් ඒ ඵදු ක්රභඹට 

් ල තභන්ටේ බිල් ටඳොත් මළහුහ. යටේ ඉන්න ්ටනක් 
යහඳහත්ක ප ප්රජ්හ තභන්ටේ computer software update ක පයරහ ඒ 

විධිඹට වළදුහ. ටභන්නඅ ටික ප දක් ගිහිල්රහ ්මභළතිතුභහ ටේ 

ඳහර්ලිටේන්තුට ඇවිල්රහ ආටඹත් VAT ඵනදක් මළන කිේහ. 

්ටේ යටේ ඉන්න යහඳහත්ක පඹන්ට ආටඹත් ඒ ඵදු ක්රභඹට ් ල 
ටනස ටන්න වුණහ. ඉතින් යටක් ටක පොටවොභද නළඟිටින්ටන්? 

ටක පොටවොභද ඒ මිනිසසු ආර්ිකක ප ඉරක්ක පඹක පට ඹන්ටන්? ්ටේ යටේ 
යහඳහත්ක ප ප්රජ්හ තභන්ටේ computer software ටනස ක පයටමනඅ 

ඵදු ක්රභ වදහටමන ආටඹත් ක්රභඹ ටනස ක පශහ. ටඳොඩි මිනිවහ 

තභන්ටේ බිර ආටඹත් ටනස ක පශහ. ඒ ්තයතුටර්දී ජ්නහධිඳතිතුභහ 
කිඹනහ ්පි ඳත්තයර දළක්ක පහඅ එතුභහ ේූරර්ණටඹන්භ ටේක ප 
ටනස ක පයනහ කිඹරහ.  

ගිඹ තිටව ්පි දළක්ක පහඅ පුගචි තියටව ්ලුත් වීයඹහ ඇවිල්රහ -
් ටේ යහජ්ය ඇභතිතුටභක් ඇවිල්රහ- කිේහඅ ජ්නහධිඳතිතුභහ බහ්ඩල 

33ක ප ඵනද ්යින් ක පයනහ කිඹරහ. භභ ක පලින් කිේ විධිඹට 

එක්ටක පටනක් ක පයන ටන ්ටනක් ටක පනහ දන්ටන් නළවළ. 

එක්ටක පටනක් එක පක් කිඹනහ. ඇභතිතුභහ ඇවිල්රහ VAT එක ප  

මළන කිඹනහ. ්මභළතිතුභහ ඒක ප ් ලභත ක පශහ කිඹනහ. 

ජ්නහධිඳතිතුභහ ඒක ප ්යින් ක පයනහ කිඹනහ. ටේ ආ්ඩඩු 

ප්රතිඳත්තිඹක් නළතිඅ දර්ලනඹක් නළතිඅ ඉරක්ක පඹක් නළතිඅ 

හමහික පත්ඹක් නළති ආ්ඩඩුක් නිහ තභයි ්ද යට ටේ 

තත්ත්ඹට ඳත් ටරහ තිටඵන්ටන්.  

ක පළබිනේ එටක් ්වුරුදු ඳවටශොක් විසක්  හිටපු ටක පටනකු 

විධිඹට භට හිටතනහඅ ්ද ටේ  යටේ  ක පළබිනේ එක පක් තිටඵනහද 

කිඹරහ. ටේ  යජ්ඹ  හමහික ප මකීභකින් ක පටයුතු ක පයනහ 

ටේන්ටන් නළවළ. ්ටේ  ආ්ඩඩු ක පහරටව  භට භතක පයිඅ ඹේ කිසි 

ටදඹක් ක පයනහ නේඅ ඳහර්ලිටේන්තු භන්ත්රී ක ප්ඩලහඹටේ ක පථහ 

ක පයනහ;  ක පළබිනේ එටක් ක පථහ ක පයනහ; ඊට ඳසටය  යජ්ඹ ඒ මළන 

තීන්දුක් මන්නහ. ඒක ප එච් යයි. ්ද  යට එටවභ  ඹන්ටන් නළවළ. 

්ද යට එක ප තළන නළතිරහ. ්ද යට එක ප තළන ඳල්ටනහ. ්ද 

යටේ ගර්ධනඹක් සිනධ ටන්ටන් නළවළ. මිනිසුන්ට 

ීවත්ටන්නට ්භහරුයි.  වනටදයිඹටන්! ටේ මවන ඵනද නිහ 

මිනිසුන්ට ීවත්ටන්නට ්භහරුයි. භභ එදහ ටඳොශට ගිඹහභ  ්ය 

නළන්දරහ කිඹනහඅ "ටේ මවන ඵනදක්  එක ප ළටර් මවන්න ඵළත්ද 

"කිඹරහ. භහ ව  තටයන් වතයට ඵදු  ක්රභ ටනස ක පයනහ.  

භට ටේ ආ්ඩඩු ටේන්ටන්අ වයක් ටදන්ටනකුයිඅ මී වයක් තුන් 
ටදටනකුයිඅ ළසසිටඹකුයිඅ එළුටකුයි එක පට ආරහ ඹන  

මළශටඳන්ටන් නළති ආ්ඩඩුක්  විධිඹටයි. ටේ යටේ ආර්ිකක පඹඅ ටේ 
යටේ ටනලඳහරන සථහයඹඅ භහජ් ප්රමභනඹ විනහල ක පයමින් ටේ 
ආ්ඩඩු මභන් ක පයනහ.  ඵරන්නඅ ්ද සබහ ධර්භඹත් ටේ 

රිඹක පරහඳඹට ක පේඳහ ටරහ. සබහ ධර්භඹහ විසින්භ බිහිසුණු  
්ඳයහධ සිනධ ක පයන  තත්ත්ඹක පට  ්ද යට  ඇදටමන ළටිරහ 
තිටඹනහ. සබහ ධර්භඹ ටක පෝඳටරහ තිටඵනහ. මිනිසුන් 

දයන්නට ඵළත් ආර්ිකක ප ්භහරුක පට ළටිරහ තිටඵනහ. ටේ 
ආ්ඩඩුටේ "ළල ඵළත් ඵනද" නිහඅ ටේ ආ්ඩඩුටේ 
්ක පහර්ඹක්භතහ නිහඅ ටේ ආ්ඩඩුටේ ටනොවළකිඹහ නිහඅ ටේ 
ආ්ඩඩුට වත් ප්රතිඳත්තිඹක් නළති නිහඅ ටේ ආ්ඩඩුට 

හමහික පත්ඹක් නළති නිහඅ ටේ ආ්ඩඩුට දර්ලනඹක් නළති නිහ 
ටේ  ඇති ටරහ තිටඵන තත්ත්ටඹන් වහ ටේ  යට ටමොල මත 
යුතු තිටඵනහ. එභ නිහඅ ්පි ටේ යටේ තිටඵන සිඹලුභ  

ප්රමතිය ලි ඵරටේම එක පතු ක පය ටමනඅ  සිඹලු ජ්හතික ප යහඳහය 
ඵරමුළු මන්හ භහින්ද යහජ්ඳක් භළතිතුභහටේ නහඹක පත්ටඹන්  

ටේ යට නිළයදි  දිහට ටමනිඹන්න  ීවවිත ඳත්තයහමටඹන් ක පළඳ 

ටනහඹ කිඹන එක ප ඳථ ක පයමින් භභ නිවඬ ටනහ. 
ටඵොටවොභ සතුතියි.  

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශඟටඅ මරු ආනන්ද ්ලුත්මභටේ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[්.බහ. 6.04  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ  ්රීරන්ක පන් ගුන්  භහමභ 

මළන ඊටව සිට ටේ දක්හ ටේ මරු බහටේ ඳක් වහ විඳක් මරු 
භන්ත්රීරුන් ටනොටඹකුත් ්දවස දක්න්නට ටඹදුණහ. ටේ 
ආඹතනඹ  ක පලහ  ළටටන්නට ප්රධහනභ ටවයතු වුට්ඩ භහින්ද 
යහජ්ඳක් ඳහරනටව තිබුණු ඵයඳතශ ළයදියි. හිටපු ජ්නහධිඳතිතුභහ 

එක් ්සථහක ප ්ූ ක ප පිත්ක් -යහජ්ය ටයඹට ේඵන්ධ නළතිඅ 
ආ්ඩඩුට ේඵන්ධ නළතිඅ ළලදහඹක ප ටනොවුණු එතුභහටේ ශඟ 
හිටපු ටවග යිඹරහ ටික ප- නගහ ටමන රන්ලනඹට ගිඹහ. ඒ ගිහින් 

ආඳසු එන ්සථහටේදී  ජින් ද හස ගුණර්ධන කිඹන ටේ 
ගුන් භහමටේ උඳටනලක පයඹහ ටේ ගුන් ඹහනඹ ආඳසු 
රගක පහට ටමන ඒභට ළරසුේ ක පයඅ   ටේ ්ූ  ටදනහභ එක පය 

ගුන් ඹහනටඹන් රගක පහට  ටමනඑන්නට ටඹෝජ්නහක් ක පශහ. ටේ 
්සථහටේදී ටභළනි ටදඹක්  ක පටශොත් ටේ ගුන් භහමභ ආඳසු 
ඳහඩු රඵන තත්ත්ඹට ඳත්ටන නිහඅ ටේ ගුන් භහමටේ  

ප්රධහන විධහඹක ප නිරධහත්යඹහ  වළටිඹට ක පටයුතු ක පශ ඩාටර් හිල් 
භළතිතුභහ ටභඹට විරුනධ වුණහ. එතුභහ කිේහඅ හිටපු  
ජ්නහධිඳතිතුභහත් එක්ක ප  ඳස ටදටනකුට ආඳසු  එන්න රළවළසති 

ක පය ටදන්නේ කිඹහ. ටේ ක පටයුත්ත ට  හිටපු ජ්නහධිඳතිතුභහ දළඩි ටය 
විරුනධ වුණහ. ජින් ද හස ගුණර්ධනරහ හිටපු 
ජ්නහධිඳතිතුභහටේ ක පටන් තිේඵහඅ "ටේ ඩාටර් හිල් කිඹන 
්ධයක්තුභහ  ඔඵතුභහට  ක පටශය ්ටමෞයඹක්" කිඹහ.  ඒ සිඹලු 

ටදනහභ රගක පහට ඇවිත් එභ ප්රධහන විධහඹක ප නිරධහත්යඹහටේ 
වීහ නළති ක පයඅ ටේ ගුන් භහමටභන් එතුභහ ඳන්නහ දළේභහ.  

 එතුභහ ගිටව නික පේ ටනොටයි. එතුභහ රගක පහටන් ඹනටක පොට 
ටේ ගුන් භහමභ රහබ රඵන ගුන් භහමභක් වළටිඹට තභයි 
තිබුට්ඩ. එමිටර්ේස ගුන් භහමභට රළබුණුඅ සිඹඹට 40 
ටක පොටසලින් එදහ රළබ රහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 9.3ක්. එතයේ 

රහබ රඵනදී තභයිඅ ටේ ගුන් භහමභ නළත ්ඳට ඳයරහ එතුභහ 
ටේ යට ් ත් වළයරහ ගිටව.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ මරු ඳවිහටනවි න්නිආය

ච්චි භළතිනිඹ ටඵොටවොභ උජ්හරුටන් නළඟිටරහ ටභතළන ක පථහ 
ක පශහ. නමුත් ්ඳට භතක පයි යහජ්ඳක් ආ්ඩඩු ක පයපු ළල. 
එතුමිඹට නේ භතක ප නළති ඇති. ්පිත් යහජ්ඳක් ආ්ඩඩුටේ තභයි 
සිටිටව. එදහ  ේපික ප යණක ප භළතිතුභහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

්භහතය ධුයටඹන් ඉත් ක පයරහ එතුමිඹ  ඳත් ක පශහ විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති ඇභතිනිඹ වළටිඹට. ටභොක පදඅ ටල්සිටඹන් ළල ක පයමන්න 
පුළුන්අ එතුමිඹ හටේ ඇභතිත්ඹක් විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

්භහතයහගලඹට ඳත් ක පයමළීමටභන්. එතුමිඹ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
ඇභතිනිඹ වළටිඹට ක පටයුතු ක පශහ. ටේක පයි ඇත්ත ක පථහ. 
එතුමිඹරහ ටභතළනට ඇවිල්රහ ළදි ඵණ කිඹනහඅ භළස ්ත 

මහමින්.  

ටේ ඳහර්ලිටේන්තුටේදී ්මභළතිතුභහ ්ද ටඵොටවොභ ඳළවළදිලි 
ක පථහක් ක පශහ. ගවයහ ටල්වන ඉදිත්ඳත් ක පයමින් ්මභළතිතුභහ 
ටඵොටවොභ ඳළවළදිලි ක පථහක් ක පශහ; මුදල් ඇභතියඹහ ටඵොටවොභ 

263 264 

[මරු ඳවිහටනවි  න්නිආයච්චි භවත්මිඹ  
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ඳළවළදිලි ක පථහක් ක පශහ. ක පහටත් ධහයණඹ ක පයමන්න පුළුන් 

විධිඹට එතුභන්රහ ටඵොටවොභ ඳළවළදිලි ක පථහ ක පශහ. ්රී රගක පන් 
භහමභ ටක පොටවොභද ටමොල මන්ටන්අ ටේ යට ටක පොටවොභද ටමොල 
මන්ටන්අ ටේ ක පය තිටඵන ්ඳයහධඹ ටභොක පක්ද කිඹන ඒහ මළන 
එතුභන්රහ ටේ සිඹලු ටදනහට ටඵොටවොභ ටවෝ න් ඳළවළදිලි ක පය 

දුන්නහ. ්ඳටත් ටඵොටවොභ ටවෝ න් ඳළවළදිලි වුණහඅ එතුභන්රහ ඉතහ 
යර බහහටන් ඒ ක පථහ ් ඳට ඉදිත්ඳත් ක පශ නිහ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ මරු ඳවිහටනවි  න්නිආය
ච්චි භළතිනිඹ චීනඹ මළන ඉන්දිඹහ මළන ක පථහ ක පශහ. භහින්ද 
යහජ්ඳක් ජ්නහධිඳතියඹහ සිටිඹදී ඉන්දිඹහ භහන හිමික පේ 
ටක පොමිභට ගිහිල්රහ ්ටේ යටට විරුනධ ඡන්දඹ දුන්නහ. 
්මභළතිතුභහට ඳහත්තයඹ ්යටමන චීනඹට ඹන්න සිනධ ටරහ 
තිටඵන්ටන් ්ඳ ක පයපු ඒහ නිහ ටනොටයි. භහින්ද යහජ්ඳක් 
ආ්ඩඩු ක පයපු ඒහ නිහ තභයි ්ද ්ඳට ඳහත්තයඹ ්යටමන 
ඹන්න සිනධ ටරහ තිටඵන්ටන්. ටේ යටේ තිබුණු ේඳත් චීනඹට 
විකුණපු නිහඅ ්ද ්මභළතිතුභහට චීනඹට ඹන්න සිනධ ටරහ 
තිටඵනහ. ටේ යටේ ජ්නතහ ටේ නහභටඹන් ්මභළතිතුභහ ගිහිල්රහ 
චීනඹත් එක්ක ප ඒ ම ල ටද ල විහටමන ඇවිත් තිටඵනහ.  

ටේ යටේ ජ්නතහටේ පිනට තභයි ජ්නහත් 08න දහ ටේ 
ටන සිදු වුට්ඩ. දළක්ක පහදඅ භහින්ද යහජ්ඳක් නලඹ ්ද උටන 
ඉරහ ටභතළන වළසිරුණු වළටි? ඳහර්ලිටේන්තුට මළශටඳන 
විධිඹටද ටේ ්ඹ වළසිටයන්ටන්? ටේ උත්තරීතය ඳහර්ලිටේන්තු ටේ 
ටනොටයි ටේ ්ඹ ඉන්න ඕනෆ. ටේ ්ඹ රඵන ආත්භටවත් හිටර් 
ඉන්නයි ඕනෆ ටේ ක පයරහ තිටඵන ්ඳයහධ දිවහ ඵළලුහභ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භභ නිටඹෝජ්නඹ ක පයන 
නහරපිටිඹ ආනටව භට විරුනධ ඳහර්ලසටව සිටිනඅ හිටපු 
ක පළබිනේ ඇභතියඹහ -ක්රීලහ ඇභතියඹහ- ''මළහුටේ'' ගුරු 
මේභහනටව ශභයින් ටල්රේ ක පයපු පිේටනිටඹන්. ටේ ්ඹ තභයි 
්ද ටයි ටක පෝේ දභහටමන ඇවිල්රහ ්ඳට විරුනධ ්ත දිගු 
ක පයන්ටන්. භභ වළභ දහභ කිඹන ක පථහක් තිටඵනහ. තභන් 
ටවලුටන් ඉටමනඅ ්මුලඹ මවන මිනිවහට "හ" කිඹනහඅ 
"ටේනහ" කිඹරහ. ටේ හටේ ක පථහ තභයි ටේ ්ඹ කිඹන්ටන්. 
එතටක පොට ඵහධහ ක පයන්ටන් නළති ඉඳීද? ඒහ ්වටමන ඉන්න 
පුළුන්ද? ටේක ප තභයි ඇත්ත ක පථහ.  

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ විඳක්ඹ ්ද ඵදු මුදල් මළන 
ක පථහ ක පයනහ. ටේ ආ්ඩඩු විතයක් ටනොටයි. ෆභ ආ්ඩඩුක්භ 
ඵදු මුදල් එක පතු ක පයරහ තභයි යජ්ඹ ඉසයවට ටමන ගිහින් 
තිටඵන්ටන්. ඒ ඵදු මුදල් ්යටමන ටේ ඳහර්ලිටේන්තුටේ සිටිනඅ 
ජ්නහධිඳතියඹහටේ පුටතකුටේ යහජ්ක පහත් ක පයන්න ඒ ක පහර්ඹහරඹට 
ගුන් භහමටේ ටයවික පහක් ටඹොදහ රුපිඹල් 75අ000 මණටන් 
ඳඩි දුන්නහ. ගුන් භහමටේ ්භිිනධිඹක් සිනධ ටේවිදඅ ඒටක පන්? 
ඩීල් ටික ප නික පේ දුන්නහ; හවන නික පේ දුන්නහ.  

මරු ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ්පි ඉඳදුට්ඩ භව ලය. භවහ නහඹක ප 
වහමුදුරුටෝ දළඩි ටය විරුනධ වුණහඅ ළලි ටක පොේට මවරහ ටර්ස  
ඳදිනහට. නමුත් එදහ ටභොක පක්ද ක පටශය? භවහ නහඹක ප වහමුදුරුන් 
කිඹපු ටන ඇහුහද? ඊට ලහ ඵරත් වුණහ හිටපු භව යජ්ජුරුටෝ. 
ටේ යටේ හිටපු භහින්ද යහජ්ඳක් භවහ යජ්තුභහටේ තීන්දු ඊට ලහ 
ඵරත් වුණහ. ජ්නතහ ජ්නහත් 8න දහ ජ්නතහ ඒ ආ්ඩඩු 
ටමදය ඹළේටේ -ඒ ඳහඳතය ආ්ඩඩු ටමදය ඹළේටේ- ඒ ඳහඳතය 
ක පටයුතුලින් ටේ යටේ මිනිසුන් නිදවස ක පයමන්නයි.     

ජ්නතහ එදහ තිබුණු ඳහඳතය ආ්ඩඩු ජ්නහත් 8ළනි දහ ටමදය 
ඹළේටේ ඒ ඳහඳතය ක පටයුතුලින් ටේ යටේ මිනිසසු නිදවස 
ක පයමන්නයි. එතළනින් ඳසටය ්ටමොසතු 17ළනි දහ ඳහන්දය 
ටනටක පොට එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ඹ ප්රමුව යජ්ඹක් ටේ යටේ 
සථහපිත ක පයරහඅ ටේ යට ඉසයවට ටමනඹන්න ටේ යටේ ජ්නතහ 
තීන්දු ක පශහ.  

්ද ්රී රගක පහ නිදවස ඳක්ටව භන්ත්රීරු කිහිඳ ටදටනක් එක පතු 
ටරහ ආ්ඩඩු වදන්න ටනොටඹකුත් ටඹෝජ්නහ  ටමටනනහ. ටේ 
යටේ ආ්ඩඩු ක පයන්න සිගවරඅ මුසලිේඅ ද්රවිලඅ ඵර්මර් ඹන සිඹලු 
ටක පොටස එක පතු ටන්න ඕනෆ. ඒ සිඹලු ජ්න ටක පොටසර 
ආශිර්හදඹ නළතු ටක පොටවොභද දන්ටන් නළවළ භහින්ද යහජ්ඳක් 
හිටපු ජ්නහධිඳතියඹහ නළත ටේ යටේ ඵරඹට  ටමටනන්ටන්. 
තනික පය ජ්හතිහදී ඳක්ඹක් වළටිඹට තභයි ටඳොදු විඳක්ඹ 
කිඹහමන්නහ ටේ ක ප්ඩලහඹභ ක පටයුතු ක පයන්ටන්. ටේක පයි ඇත්ත 
තත්ත්ඹ. ටේක ප තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. [ඵහධහ කිරීභක්  කිඹන 
ටක පොට ඉහටමන ඉන්න ඵළවළ. 

 
ගු ශ්රියළනි විමජ්වික්රම මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றமஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

්තය කිඹන්න එඳහ. 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

්තය? ටවොයක පේ ක පයරහ ඒ ටවලු වමන්නඅ ඒ ජ්යහ 
ටවෝදහමන්න උටන ඉරහ ක පයිහරු මවපු ඔක්ටක පෝභ ්ඹ 
ඳහර්ලිටේන්තුටේ ළදමත් ක පහරඹ මිලගගු ක පශහ මික්අ  ටේ යටට 

ළදමත්   ටදඹක් ්ඳට ඒ ්ඹටමන් ්වමන්න රළබුට්ඩ නළවළ. 
්පිත් ඔඹ ඳක්ටව ඉරහ ඔයිට ළඩිඹ භවන්සි ටරහ ළල ක පයපු 
මිනිසසු. යහජ්ඳක් ඹන ඳළත්ත ටවො නළති වන්දහ තභයි ්පි 
්ටනක් ඳළත්තට ඇවිල්රහඅ ඒ ඔක්ටක පෝභ ඳයහජ්ඹ ක පයරහඅ ටමදය 

ඹරහ ්ද ටේ ඹව ඳහරනඹත් එක්ක පඅ මරු ජ්නහධිඳතිතුභහත් එක්ක පඅ 
්මභළතිතුභහත් එක්ක ප ටේ  ඳහරන ක්රභඹ ඉසයවට ටමනඹන්න 
දිවි හිමිටඹන් ක පටයුතු ක පයටමන ඹන්ටන්. ටේ ආ්ඩඩු ත ්වුරුදු 

ටදක පක් ඉසයවට ඹනටක පොට ටේ යටේ තිටඵන සිඹලු ප්රලසන 
්න් න ඵට ්ඳට විලසහඹක් තිටඵනහ. ඒක ප ්ඳට 
ටඵොටවොභ ඳළවළදිලියි. 

්ද ටේ යටට ර්හ ්ධික ප ටර ඳතිත වීභ නිහ ටනොටඹකුත් 
ආනරටඅ විටලයටඹන්භ නහරපිටිඹ ආනඹඅ මේටඳොර 

ආනඹඅ භටේ ආනඹට ්ල්රපු ආනඹ න ්යණහඹක ප 
ආනඹ භවහ යනඹක පට රක්ටරහ තිටඵනහ. භහ ඒ පිළිඵ 
ක පනමහටු ප්රක පහල ක පයනහ. ක පඩුමන්නහ ප්රටනලටව නික් 

ේූරර්ණටඹන්භ විනහලටරහ තිටඵනහ. ඒ ්යණ තත්ත්ඹට 
ඳත් වුණු රගක පහ හ ජ සිඹලු ටදනහට ්ටේ ක පනමහටු ප්රක පහල 
ක පයනහ. මරු ජිත් ටප්රයභදහ ඇභතිතුභහ නළඟිටරහ කිේහඅ ඒ 

්ඹටේ ටමල් ටික ප වදරහ ටදනහ කිඹරහ. ්ටේ ආනටව ඕනෆ 
තයේ ඉලේ තිටඵනහ. ්පි ඒ ටමල් වදන්න එතුභහට ්ක පහලඹ 
රඵහ ටදනහ; උදේ ක පයනහ. 

්පි දළනට ටභොනහද ක පයන්ටන් කිඹරහ ්වනහ. නහරපිටිඹ 
ආනටව ටවක්ටටඹහය 1අ000ක් ්ක්ක පය  2 මණටන් ටඵදන්න භභ 

ක පටයුතු ක පයටමන ඹනහ. ඉලේ ඇභතිතුභහ ඒ වහ ්ය දීරහ 
තිටඵනහ. ටේ ටන ටක පොට ඒ භළ ලේ ක පටයුතු ක පයටමන ඹනහ. 
එහි ක පිෂික පහර්මික ප මේභහනඹක් ඉදි ක පයනහ. ඒ හටේභ ඒ භූමිඹ 

භළද ්ක්ක පය 50ක් ටන් ක පයරහ ක පිෂික පහර්මික ප ඳහරක් ඉදි 
ක පයන්න ක පටයුතු ක පයනහ. ඒ හටේභ ්සුපිනිඇල්ර වයවහ 
්යණහඹක ප භහර්මඹ ගර්ධනඹ කිරීභ ව ග හයක ප ක පරහඳඹක් 

ඉදිකිරීභ වහ ්ඳට ග හයක ප ්භහතයහගලටඹන් රුපිඹල් ටක පෝටි 
5ක ප මුදරක් රළබී තිටඵනහ. 

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මරු භන්ත්රීතුභහඅ ඔඵතුභහට රඵහ දී තිබ ක පහරඹ ් න්. 

265 266 



ඳහර්ලිටේන්තු 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භට ත විනහඩිඹක ප ක පහරඹක් 
රඵහටදන්න. 

්මභළතිතුභහ ඉතහ හධහයණ ව ්මභළතියටඹක්. එතුභහ 
ග හක් ක පශහඹ කිඹහ කිසිභ තළනක ප වන් ටරහ නළවළ. ්පි  
භහින්ද යහජ්ඳක්ත් භඟ හිටපු ටරහටේත් එතුභහට ට ෝදනහක් 
ක පයන්න ්ඳට ඵළත් වුණහ. එතුභහ ටවො ළදමත් ඳවුරකින් 
ඳළතටමන ඇවිල්රහඅ ටේ යටේ ් මභළතියඹකු වළටිඹට ඳත්ටරහඅ 
ඉතහ ටමෞයීමඹ ටනලඳහරනඹක් ක පයන නිහ තභයි ්පි එතුභහ 
භඟ එක පතු ටරහ ටේ ක පටයුතු ක පයටමන ඹන්ටන්. 

 වභත්රීඳහර සිත්ටයන ජ්නහධිඳතිතුභහ ්රී රගක පහ නිදවස 
ඳක්ඹත්අ එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ඹත් එක පතු ක පයටමන   ්ද ටේ 
ටමනඹන ඹවඳහරන ආ්ඩඩු තුළින් තභයි ක පදහ ටවෝ ටේ යටේ 
ජ්නතහට සුඵසිනධිඹක් ඇති ටන්ටන්. ටේ ටදක පටභ නළතිඅ ටේ 
තුනටභ නළතිඅ ටභොක පක්ටදෝ ක ප්ඩලහඹභක් වදහටමන ටේ යටේඅ- 
[ඵහධහ කිරීභක්  ටවොරු ්ල්රන්න තභයි රළවළසති ටරහ ඉන්ටන්. 
ක පයරහ තිටඵන තක්ක පඩික පේ ටික පටඅ ටවොයක පේ ටික පට ටේ ආත්ටේ 
විතයක් ටනොටයි රඵන ආත්ටේත්  හිටර් ඹන්න ඕනෆ. ඒහට ටේ 
ආත්ටේ විතයක් ටනොටයිඅ රඵන ආත්ටභටත් එක්ක ප ඳවු 
ටමන්න ටයි. 

්ටේ ආ්ඩඩු ඉතහ ඳළවළදිලිභ ඒ ක පටයුත්ත සිනධ ක පයටමන 
ඹනහ. ටේ ්ඹටේ ටනඳශ යහජ් න්තක ප ටයි. ටවොටයන් ටවොඹපු 
ල්ලිඅ ඵළගකුර තිටඵන ල්ලි ටික ප යහජ් න්තක ප ටයි. ඒහ 
ක පයනහඅ ඔඵතුභන්රහ ඳහඩුටේ ඉන්න. ටේ ආ්ඩඩු වත්ඹට ටවොඹහ 
ඵරරහ ඒ ක පටයුත්ත ක පයයි. ඒ ට ලටන් ීමතිඹ රිඹහත්භක ප ටයි 
කිඹන විලසහඹ ් ඳ තුශ තිටඵනහ.   

 

ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
දළන් ක පථහ ්න් ක පයන්නඅ මරු භන්ත්රීතුභනි. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அயத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භට ක පථහ ක පයන්න ්සථහ 

රඵහදීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ටමින්අ භටේ ක පථහ 
්න් ක පයනහ.  

 
ගු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟටඅ මරු  න්දිභ මභටේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

11ක් තිටඵනහ. 

 
[්.බහ. 6.17  
 

ගු චන්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ භට ක පථහ ක පයන්න ්සථහ 

රඵහ දීභ පිළිඵ මුලින්භ ඔඵතුභහට භටේ සතුතිඹ පුද ක පය 
සිටිනහ.  

්රී රගක පහ ්වටය මුලින්භ ගුන් ඹහනහ ළත්ළරීභ ආයේබ වටව 
1911දී බ්රවුන්ත්ේ ආ්ඩඩුක පහයයඹහ "Bleriot"  ර්මටව ගුන් 
ඹහනහ ටේ යටට ටමන්වීභත් භඟයි.  

1947දී එඹහර් සිටරෝන් ආඹතනඹ ආයේබ වුණහ. 1979දී එඹ 

එඹහර් රගක පහ ආඹතනඹ ඵටත්අ 1998 සිට එඹ ්රීරන්ක පන් ගුන් 
භහමභ ඵටත් ඳත් වුණහ. ටභභ ටනසවීේරට ටවයතු වුට්ඩ 
ටභභ ආඹතනඹ ත්න් ය ඳහඩු රළබීභයි. එභ නිහ ටේ ආඹතනඹ 
එමිටර්ේස භහමභ භඟ ේඵන්ධ ක පයන්න සිනධ වුණහ.  2008දී 

එක්තයහ සිනධිඹක් මුල් ක පයටමන හිටපු ජ්නහධිඳති භහින්ද 
යහජ්ඳක් භළතිතුභහ එමිටර්ේස භහමභ ටේ ක්ටයටඹන් ඉත් 
ක පශහ. 2008 සිට 2014 දක්හභ ටභභ ආඹතනඹ ඉවශ ඳහඩුක් 

රළබ ්තයඅ එඹ දශ ලටඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 460ක් ලටඹන් 
මණන් ඵරහ තිටඵනහ. 2009 ටර් භළයි භහටව යුනධඹ ්න් 
ව ඳසු ටේ යටට විටනශික පඹන් ඉවශ ගවයහක් ඳළමිතම ඵ 

කිඹමින් ඳසු ගිඹ ක පහරටව ඳළළති යජ්ඹ උදේ ඇ ලහ. වළඵළයිඅ 
විටනශික පඹන් ඒ තයේ ගවයහක් ආහ නේ ටේ ගුන් භහමභ ඔඹ 
තයේ ඳහඩු රඵන්ටන් ඇයි කිඹන මළටලු ටභහිදී භතු ටනහ.  

ඇත්ත ලටඹන්භ කිඹනහ නේඅ යුනධටඹන් ඳසු ්රීරන්ක පන් 
ගුන් භහමභට හටේභඅ ටේ යටේ පුයහ සතුරටත් ක පණ 

ටක පොක පහ වළඬුහ. ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ විනහල වුණහ හටේභඅ 
ටේ යටේ පුයහ විදයහත්භක ප ටිනහක පභක් ඇති පුයහසතුඅ නිදන් 
ටභන්භ විටලයටඹන්භ උතුරුඅ නළ ටඟනහිය ඳශහත්ර තිබුණු 

ටමොලක් ටනල් විනහල වුණහ. ඒ සිඹල්රටභ ඒ ක පහරටව සිටි යජ්ඹ 
ම කිඹන්න ඕනෆ. හර්තහරට ් ල ්රීරන්ක පන් ගුන් ටයඹට 
් ලඵනධඅ රහබ රළබිඹ වළකි ආඹතන ප්රේඳහදන රිඹහ 

ඳටිඳහටිටඹන් ඳත්ඵහහිය ඵරධහත්න් තභන්ටේ හිත මිතුයන්ට 
රඵහදී තිටඵනහ. එටභන්භ යර රහබ රඵහමත වළකි ්ගල 
්රීරන්ක පන් ගුන් භහමටභන් ඉත් ක පයරහඅ ටේ යටේ 
ආක පර්ණීඹබහඹ ටරෝක පඹට ප්ර හයඹ කිරීටේ ඵළෑරරුේ ක පටයුත්ත 

්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභට බහය දීරහ  තිටඵනහ. ඒ නිහ ටේ 
ආඹතනඹ ඳහඩු රළබීභ එක්තයහ ්තකින් හධහයණීක පයණඹ කිරීටේ 
වළකිඹහකුත් තිටඵනහ. වළඵළයිඅ ඊට ්භතය ටභභ ආඹතනටව 

විලහර ්ර්බුදක පහරී තත්ත්ඹක් ඇති ටරහ තිටඵනහ. 
විටලයටඹන්භ බහඳතියඹහ ලටඹන් නිලහන්ත වික්රභසිගව 
භවත්භඹහත්අ   කිසිදු ඳශපුරුනදක් නළති විධහඹක ප නිරධහත්න් ව 

ක පශභනහක පහය භ්ඩලරඹක් ඳත් වීභත් ටේ තත්ත්ඹට ඵරඳෆ තත් 
ටවයතුක්. ඒ හටේභ ප්රභූන්ටේ ්ලයතහ භත හභහනය ගුන් 
මභන් හය ්රගගු ක පය තභන්ටේ ් ලයතහ ඉසට සිනධ ක පය මන්න 

ගිඹහභ ඇති වුණු නයක ප ආක පල්ඳඹ ටරො පුයහ ඹහභත් එක්ක ප ටේ 
ගුන් භහමභ ආර්ිකක ප ලටඹන් දළඩි ටර ඳහඩු රඵන්න ඳටන් 
මත්තහ. ඒ හටේභ හිතතුන්ටේ ්ලයතහ ් ල ගුන් මභනහන්ත 

තීයණඹ කිරීභත් විලහර ඳහඩුක් රළබීභට තත් ටවයතුක් වුණහ.  ඒ 
හටේභ ටභභ ආඹතනටව බහඳතියඹහ ඇතුළු ඳහරක පඹන් 
සුටවෝඳටබෝගී ීවවිත මත ක පශහ.  

විටලයටඹන් ටතෝයහ මත් ගුන් ටයවික පහන්ට විටලය 

ඳවසුක පේ රඵහටදන්නටත්අ ඒ ්ඹට ඉවශ ළටුේ ටමන්නටත් ටේ 
ඵරධහත්න් ක පටයුතු ක පශහ. වළඵළයිඅ ටේ ටයවික පහන්ටමන් රඵහ මත් 
ටයඹ -ටේ ආඹතනඹ ට ලටන් ඔවුන් ඳඹපු ටයඹ- 

ටභොක පක්ද කිඹන එක ප ්ද නතුරු ටේ ඵරධහත්න් ක පවුරුත් ටවළි 
ක පය නළවළ.  ඒ ් ල  ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ තභ ආඹතනටව 
්හනඹ දක්හ ටේ න විට මභන් ක පය තිටඵනහ. 2008දී හිටපු 

ජ්නහධිඳතිතුභහ එමිටර්ේස ආඹතනඹ භඟ තිබුණු ගිවිසුභ දීර්ඝ 
ක පශහ නේ ටේ න විට දකුණු ආසිඹහතික ප ක පරහඳටව ගුන් භහමේ 
්තත්න් ඉවශභ රහබ රඵන ආඹතනඹ ඵට ටේ ්රීරන්ක පන් ගුන් 

භහමභ ඳත් ක පයමන්න ් ඳට වළකිඹහ තිබුණහ.  

එදහඅ එමිටර්ේස ආඹතනටඹන් ්රීරන්ක පන් ගුන් භහමභ ඳයහ 
මත් විට “්පි ක පයරහ ටඳන්න්නේ” කිඹරහ තභයි කිේටේ. දළන් 
ටේ මරු බහටේදී  භන්ත්රීත්ඹක් කිේහඅ ්ඹ ළඹ මළන 

්මභළතිතුභහ උදේ ඇ ලහ කිඹහ. එතුභහටේ උදේ ඇීමභ මළන ්පි 
දන්නහ. එතුභහ ්ලය ටන ක පයරහ ටඳන්නහ. වළඵළයිඅ භහින්ද 
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යහජ්ඳක් භවත්භඹහ එදහ “්පි ක පයරහ ටඳන්න්නේ” කිඹපු 

එ  ටක පන් ්න්ත ල  ටඹ න්භ තිටඵන තභන්ටේ ටනොවළකිඹහ  ක් 
සුදක් ටය ප්රදර්ලනඹ ක පශහ විතයක් ටනොටයිඅ ් ද ඒ ට ලටන් මුළු 
ජ්හතිඹටභ න්දි ටමන්නත් සිනධ ටරහ තිටඵනහ. 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ ටේ හටේ ඵයඳතශ 
තත්ත්ඹක පට ්රීරන්ක පන්  ගුන් භහමභ ඳත්   ටරහ තිබුණු 

්සථහක ප තභයිඅ හිටපු ජ්නහධිඳතිතුභහ Airbus A330 VIP 
Summit concept -කැබින් කට්ටල- සහිත ගුවන් යානාත් ඒ 
එක්ක පභ ඇණවුේ ක පටශය. ඒ හටේ නිදන ක පහභය ක පහට නිදහ මන්නද; 
ඒ හටේභ නහන ක පහභය ටභොක පටද කිඹන  ප්රලසනඹ ්ද ටේ යටේ 

ජ්නතහට ඇති   ටරහ තිටඵනහ.  

2015 ජ්නහත් 08 ළනිදහ භහින්ද යහජ්ඳක් භළතිතුභහ ඳයහජ්ඹට 
ඳත් ටනොවුණහ නේඅ  ටේ ටනටක පොට ඒ ඇණවුේ ක පය තිබුණු ඒහ 
්ටවෝසි ක පය මන්න ්ඳට ඵළත් ටනහ. එටවභ වුණහ නේ රඵන 

 ් වුරුනටන ටඳඵයහත් භහඹ නටක පොට ඉතිරු මුදරත් ටමහ ටේ  
VIP Summit concept හිත ගුන් ඹහනහ ්පිට බහය මන්න සිනධ 
ටනහ. එටවභ ක පටයුතු ක පයපු ්ඹ ්ද ළේ ඵදු මළන ක පථහ 
ක පයනහ;  ්මභළතිතුභහටේ ආයක්ක ප යථ මළන ක පථහ ක පයනහ. ඒ 

ටමොල්රන් එදහ ආර්ිකක ප ටයහ මහසතු - ESC - ්ඹ ක පයපු වළටි 
භතක ප නළවළ. ඕනෆභ සුළු යහඳහයඹක් ක පයන පුනමරඹකු ටේ භහසික ප 

turnover එක ප රක් ඳවට ළඩි වුණහ නේ ඵදු ්ඹ ක පශහ.  එදහ 
මිනිසසු තභන්ටේ සුළු යහඳහයඅ  ක පර්භහන්ත හ දභහ නික පේ 
හිටිඹහ. ්ද ඒහ මළන ක පථහ ක පයන්න ක පවුරුත් නළවළ. ඒහ මළන 
භතක පත් නළවළ.  

මීට ක පලින් ටේ මරු බහටේ ක පථහ ක පශ භන්ත්රීතුමිඹ මළනත් 
කිඹන්න ඕනෆ. එතුමිඹ ඒ ක පහරටව විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
ඇභතිතුමිඹ විධිඹට ඳත් වුණහට ඳසු එභ ආඹතනඹට සිදු ක පශ 
වහනිඹ මළනඅ ඒ ආඹතනඹ තුශ ඇති වුණු ්ක්රමික පතහරට මුහුණ 

ටදන්න ඵළත් වුණු ආක පහයඹ මළන ්ද එතුමිඹට භතක ප නළවළ. ්ද 
ක පරහඳටව ් ටනකුත් යටල්ර ගුන් භහමේ රහබ රඵනදීඅ   ්ටේ 
ජ්හතික ප ගුන් භහමභ ඳහඩු රළබීභ ටරොකු ක පනමහටුට ක පරුණක්.  

විටලයටඹන්භ IndiGo, Air India, Pakistan International 
Airlines, Singapore Airlines හටේ ගුන් භහමේ ්ද ්ධික ප 

ලටඹන් රහබ රඵනහ. ්ද නවිට ටේ ආඹතන ඳහඩු ්භ ක පය 
ටමන තිබුණත්අ ්රීරගක පන් ගුන් භහමභ රහබ රඵන භේටභක පට 
ටමටනන්න ්ඳට තභ ඵළත් ටරහ තිටඵනහඅ ටේ ්වුරුනද තුශ.  

ටේ ආඹතනඹ රඵන ඳහඩු ඵරඳහන්ටන් එභ ආඹතනඹට විතයක් 
ටනොටයි කිඹන එක පත් විටලයටඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ.  එඹ රගක පහ 
වනිජ් ටතල් ීමතිමත ගසථහට ඵරඳහනහඅ ඒ හටේභ  ටේ 

ආඹතනඹට ේඵන්ධ ්ටනකුත් සිඹලුභ ආඹතනරටත් 
ඵරඳහනහ. ඒ හටේභ බහ්ඩලහමහයඹටත් ටභඹ දළඩි ටර 
ඵරඳහනහ. ඒ නිහ ටේ ආඹතනඹ නිළයදි ක පශභනහක පයණඹට රක් 
ක පයරහඅ  විටනය ඹ උඳටනලක පඹන් ටවෝ විටනය ඹ රහබ රඵන 

ආඹතනඹක් භඟ ඒක පහඵනධ ක පයරහ නිළයදි භහතට ටඹොමු ක පශ 
යුතු තිටඵනහ. 

මරු නිටඹෝජ්ය ක පථහනහඹක පතුභනිඅ  හිටපු ආ්ඩඩුටේ උදවිඹ ්ද 
  ටභතළන ක පථහ ක පයන්ටන් ටඵෝධි ත්ටඹෝ හටේයි.  ඔවුන් ඳසු 

ගිඹ ක පහරටව ක පයපු ටනල් ්පි දළක්ක පහ. ඒ හටේභ ්පි දන්නහඅ 
ටභොන ටභොන දණරටද ඔවුන් ේඵන්ධ ටරහ තිටඵන්ටන් 
කිඹරහ.  ්ද භහින්ද භවත්භඹහ ඉසයවට දභහ ටමන ක පෆ මවන 
උදවිඹ දන්ටන් නළවළඅ ටේ යටේ ආර්ිකක පඹ  ටක පොතළනද තිටඵන්ටන් 

කිඹරහ. ටේ යට ර් ේූරර්ණ ආර්ිකක ප      ටක්න්ද්රසථහනඹක්  ඵට 
ඳත් ක පයරහ ඹව ඳහරන ආ්ඩඩුට බහය දුන්නහ කිඹරයි ඒ 
ටමොල්රන් හිතහටමන ඉන්ටන්.  ඒ ටමොල්රන් ක පථහ ක පයන්ටන් 

එටවභයි. 

්ද චීනඹ මළනත් ක පථහ ක පශහ. එදහඅ Port City ගිවිසුභ තුශ සිදු 

වුණු ්ක්රමික පතහ ව එදහ ඒ උදවිඹ ඒ වයවහ රඵහ මන්න උත්හව 
ක පශ ටක පොමිස ්ද ්හිමි ටනටක පොට ඒ ්ඹටේ හිතට ටික පක් 
්භහරුයි. ්පිට ඒක ප ටත්ටයනහ. වළඵළයිඅ විටලයටඹන්භ කිඹන්න 
ඕනෆඅ ් ද ඒහ නිළයදි ක පය තිටඵන ඵ.  

ටනොටයොච්ට ෝටල් විදුලි ඵරහමහයඹ මළනත් ඹභක් කිඹන්නට 
ඕනෆ. ්ද ටනොටයොච්ට ෝටල් විදුලි ඵරහමහයඹ ඹේ කිසි භේටභකින් 
හර්ථක ප රිඹහත්භක ප ටන තත්ත්ඹක පට ටමනළවිත් තිටඵනහ. ඒ 

හටේභ  පුනර්ජ්නීමඹ ඵරලක්තිඹ ටක පටයහි විටලයටඹන්භ ්ද  
්ටේ ්ධහනඹ  ටඹොමු ටරහ තිටඵනහ.  ්ද ටේ යටේ විදුලිඹ 
්ලයතහ මළන දීර්ඝ ක පහීයන ළරසුේ වදරහ තිටඵනහ. ඉදිත්ටවදී 

වන ටඳොීය ඹටටත් ණඹ රඵහ ටමන ටේ යටේ ආර්ිකක පඹ 
ලක්තිභත් කිරීටේ වළකිඹහ ්ඳට තිටඵන ඵ දළන දළන තභයි ටේ 
උදවිඹ ඳහර්ලිටේන්තුටේදී ටඳොඩි ටඳොඩි න්දර්ලන ඳත්න්ටන්.  

ඳසු ගිඹ ක පහරටව එක්ත් ජ්හතික ප ඳක්ඹටඅ ඒ හටේභ එක්ත් 
ජ්හතික ප ඳක්ඹට වටඹෝමඹ ටදන ඳක්රට  විඳක්ටව ඉන්න 
සිනධ වුට්ඩ ටභභ ඳහර්ලිටේන්තු තුශ ්ර්බුද ඇති ක පටශය නළති 
හින්දහයි කිඹරහ ඒක පහඵනධ විඳක්ටව භවය උදවිඹ කිඹනහ. ඒ 

ටමොල්රන් හිතහටමන ඉන්ටන් ඳහර්ලිටේන්තු ඇතුටශය ් ර්බුද ඇති 
ක පශහභ ඔක්ටක පෝභ වත්යි කිඹරහයි. ඒටක පන් ටඳටනන්ටන් ඒ 
ටමොල්රන්ටේ නළවළදුණුක පභ කිඹරහ ඒ ටමොල්රන් දන්ටන් නළවළ. 

වළභ දහභ ටභොක පක් වත් මළටලුක් ඇති ක පයරහ න්දර්ලනඹක් 
ඳත්හ මිනිසසුන්ටේ ආක පර්ණඹ දිනහමන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ 
ඔවුන් හිතනහ. එටවභ ආක පර්ණඹට ක පළභළති සුළු පිත්ක් ටේ 

යටේ ඉන්නහ. ඒ සුළු  පිත්ටන් භළතියණ දිනන්න පුළුන්ද 
කිඹරහ හිතුටොත් ඒක ප ටඵොරුක් -මිථයහක්- ඳභණයි. ටේක ප 
ටත්රුේ මන්න ඵළත් ඒක පහඵනධ විඳක්ඹ ක පදහ ඵරඹට ඳත්නහද 

කිඹන එක ප ඒ ටමොල්රන්ත් දන්ටන් නළවළ. වළඵළයිඅ ඒ ටමොල්රන් 
එක ප ටදඹක් ටවෝ න් ක පයන්න දන්නහ. ඒක ප තභයි වළභ දහභ 
ඇන්දීභ. ්ද ඵදු මළන ක පථහ ක පයන උදවිඹට එදහ ආඹතනර නභට 

ටවොටයන් ණඹ මත් එක ප මළන ් භතක පයි.  

බහ්ඩලහමහයඹට ටවොටයන්අ භව ඵළගකුට ටවොටයන්අ මුදල් 
්භහතයහගලඹට ටවොටයන් ණඹ ්යටමන තභයි ඔවුන් ටේ යට 
ක පටශය. දළන් ්ටඳන් ්වනහඅ ඵදු මවන්ටන් ඇයි  කිඹරහ. ඒ 

උදවිඹට භභ කිඹන්න ඕනෆඅ ්පි ඵදු මවරහ තිටඵන්ටන් වනදහයී 
විධිඹට කිඹරහ. ආඹතනර නභට ්පි ටක පොටවන්ත් ටවොටයන් 
ණඹ ්යටමන නළවළ. ඒ ටවොයක පේ භහින්ද යහජ්ඳක් භවතහටේ 

යුමටඹන් ් න් ඵ ප්රක පහල ක පයමින් භභ නිවඬ නහ. ටඵොටවොභ 
සතුතියි. 

 
එකල්හි  මේළල අ. භළ. 6.30 වුමයන් ගු නිමයෝජය 

කථළනළයකතුමළ විසින් ප්රහනය මනොවිමවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් 
තබන දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකූලඅ 2016 මළර්තු 08 දින වභළ 
වේමතිය අනුලඅ 2016 මෆයි 19 ලන බ්රශවහඳතින්දළ ප. භළ.10.30 ලන 
මතක් කල්  ගිමේ ය. 

 

 

அப்ததரழுது தற.த. 6.30 றரகறறடம, ரண்தைறகு தறறச் 

சதரரகர் அர்கள் றணர றடுக்கரமனம தரரயோன்நத்ம 

எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரயோன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 08ஆந் மற 

லர்ரணத்றற்கறங்க,  2016 ம 19, றரக்கறம தொ.த. 10.30 

றம  எத்றமக்கப்தட்டது 

 

It being  6.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on 
Thursday, 19th May, 2016, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 08th March, 2016. 
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්රී රගක පහ යජ්ටව මුද්රණ ටදඳහර්තටේන්තුටේ මුද්රණඹ ක පයන රදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ  පශන්ය: 
 යාපනය අර්ධද්වීපෙය් සිදුවන සමාජ විෙරෝධි කටයුතු 

2016 මැයි මස 05 දින විවාදයට ගන්නා ලද පරිපූරක 
මුදල 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන බැංකු ගිවිසුම 
(අපරානුමත  කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත: 

 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී 

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත : 
 නිෙයෝග 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Anti-social Activities in Jaffna Peninsula 
 

SUPPLEMENTARY SUM DEBATED ON 05TH MAY, 
2016   

 

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 
AGREEMENT (RATIFICATION) BILL: 

 Read a Second, and the Third Time, and passed  
 
 

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 
ACT: 

 Order  

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 யாழ். குடாநாட் ல் இடம்ெப ம் ச கவிேராதச் 

ெசயற்பா கள் 
 
2016 ேம 05ஆம் திகதி விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப் 

பட்ட குைறநிரப் த் ெதாைக 
 
ஆசிய உட்கட்டைமப்  தலீட்  வங்கி உடன்ப க்ைக 

(ஏற் தி) சட்ட லம் : 
 

 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
நிைறேவற்றப்பட்ட  

ைற க மற் ம் விமான நிைலய அபிவி த்தி அற ட் ச் 
சட்டம்: 

 கட்டைள 

සුරාබදු ආඥාපනත : 
 නිෙව්දනය 

විසර්ජන පනත: 
 ෙයෝජනා 

මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :  
 නිෙයෝගය - ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී 

සුරාබදු ආඥාපනත :  
 නිෙව්දනය - ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී 

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : 
 அறிவித்தல் 
 
 

ஒ க்கீட் ச் சட்டம் : 
 தீர்மானங்கள் 
 

த்திைரக் கட்டண (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
 கட்டைள -  வாபஸ் ெபறப்பட்ட  
 
 

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் :  
 அறிவித்தல் -  வாபஸ் ெபறப்பட்ட   

EXCISE ORDINANCE: 
 Notification   
 

APPROPRIATION ACT: 
 Resolutions  
 

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
 Order – Withdrawn 
 

EXCISE ORDINANCE: 
 Notification – Withdrawn 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2016  මැයි 19වන බහසප්තින්දා 
2016 ேம 19, வியாழக்கிழைம 

 Thursday, 19 th May, 2016 
—————————————– 

 
පූ.භා.10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.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 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 මැයි මස 19වන බහස්පතින්දා එනම්, අද දින අපර භාග 

3.30ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන මම 

පිළිගන්වමි. 

(1) හබරාදුව, හරුමල්ෙගොඩ, ෙසන්ටල් පාක්, අංක 35 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ඊ. ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2) වඳුරඹ, ඉහළ ෙල්ල්වල, චම්පික නිවස යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.ජී.ආර්. විරාජ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙදොඩන්දූව, පටුවත, ගාලු පාර, අංක 133 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ටී. විෙජ්සිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
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, ෙමොරටුව, උයන, උයන පටුමඟ 11, 

අංක 11/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එෆ්.ඒ. පනාන්දු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා - පැමිණ නැත. 

 
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, බටෙපොල, ෙපොල්ලැව්ව, ෙවද මැදුර, 

අංක 103 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එම්.එම්.පී.ෙක්. කුලසූරිය 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-420/'16-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මැතිතුමා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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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) 
Sir, I need 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. 

 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය: ෙපොලිස ්

නිලධාරින්ෙග් සුදුසුකම් 
நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் பிாி  :ெபா ஸ் 

உத்திேயாகத்தர்களின் தைகைமகள் 
 FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION DIVISION: 

QUALIFICATIONS OF POLICE OFFICERS  
 

427/’16 
2. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1):  

 (අ)  (i) 2015 ෙදසැම්බර් 31 දිනට මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙසේවය කළ ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් 
නම්, තනතුරු, වෘත්තීය සුදුසුකම් සහ අධ්යාපනික 
සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii) 2015 ෙදසැම්බර් 31 දිනට එකී ෙකොට්ඨාසෙය් 
ෙසේවය කළ වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්, 
කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන් සහ ශී ලංකා 
ගිණුම්කරණ ශිල්පින්ෙග් සංගමෙය් (Association 
of Accounting Technicians) සාමාජිකයින් 
සංඛ්යාව කවෙර්ද; 

 (iii) මූල්ය අපරාධ විමර්ශනය නිසි පරිදි සිදු කිරීමට 
විගණනය සහ ගිණුම්කරණය පිළිබඳ වෘත්තීය 
සුදුසුකම් සහිත නිලධාරින් අවශ්ය බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) ඉහත (iii)හි සඳහන් සුදුසුකම් සහිත  නිලධාරින් 
ෙමෙතක් බඳවා ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) ඉදිරිෙය් දී එවැනි සුදුසුකම් සහිත නිලධාරින් බඳවා 
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

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

( அ) (i )  2015 சம்பர் 31ஆம் திகதியளவில் நிதிசார் 
குற்றப் லனாய் ப் பிாிவில் ேசைவயாற்றிய 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள், 
பதவிகள், ெதாழில்சார் தைகைமகள் மற் ம் 
கல்வித் தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 ( i i )  2015 சம்பர் 31ஆம் திகதியளவில் ேமற்ப  
பிாிவில் ேசைவயாற்றிய பட்டயக் கணக் 
காளர்கள், காைமத் வக் கணக்காளா்கள், 

இலங்ைக கணக்கியல் க்கவியலாளர்கள் 
சங்க (Association of Accounting Technicians )  
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்ப 
ைத ம்;  

 ( i ii )  நிதிசார் குற்றப் லனாய்ைவ ைறயாக ேமற் 
ெகாள்வதற்கு கணக்காய்  மற் ம் கணக்கியல் 
பற்றிய ெதாழில்சார் தைகைமகைளக் ண்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள் ேதைவ என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்ப ைத ம்; 

 ( i v )  ேமற்ப  (iii )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள தைகைம 
கைளக் ெகாண்ட உத்திேயாகத்தர்கள் இ வைர 
ஆட்ேசர்க்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 ( v )  எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான தைகைமகைளப் 
ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற் 
கானெதா  ேவைலத்திட்டம் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the names, designations, professional 

qualifications and the educational 
qualifications of the police officers who 
served in the Financial Crimes Investigation 
Division as at 31st December 2015; 

 (ii) the number of Chartered Accountants, 
Management Accountants and the members 
of the Association of Accounting 
Technicians who worked for the aforesaid 
Division as at 31st December 2015; 

 (iii) whether he accepts the fact that there should 
be officers with professional knowledge in 
Auditing and Accounting, in order to 
conduct investigations on financial crimes, 
properly; 

 (iv) the reasons for not recruiting officers with 
the qualifications mentioned in the 
aforesaid (iii) so far; and 

 (v) whether there is any mechanism in place so 
as to recruit officers with the aforesaid 
qualifications in future? 

(b) If not, why? 
 
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, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා. 
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(අ) (i) ෙමම කරුණ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු අංක 
163/2015, 180/2015, 199/2015, 201/2015, 
200/2015 යටෙත් ගරු අධිකරණයක විනිශච්යට 
භාජනය ෙවමින් පවතින අතර, එයට පිළිතුරු 
ඉදිරිපත් කිරීම සථ්ාවර නිෙයෝග 31 (6)ට පටහැනි 
බැවින් පිළිතුරු ලබා දිය ෙනොහැක. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) පැන ෙනොනඟී. 

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම නඩු සියල්ලම පිළිබඳව මට 

අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ෙම් නඩුවලින් පශ්න කර තිෙබන්ෙන්, 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය නීත්යනුකූලද, නැද්ද කියායි. 
එහි ඉන්න නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් අධිකරණෙය් කිසිම නඩුවක් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙදොස ්කියනවා ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා ෙනොමඟ යවන ෙතොරතුරු තමයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පිහිටවූ ආකාරය නීත්යනුකූල 
නැහැ කියලායි, ඒ සියලුම නඩුවලින් අභිෙයෝගයට ලක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පශ්නවලට අදාළ නිලධාරින් ගැන කිසිම 
කාරණයක් ඒ නඩුවල සඳහන් වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විෂය පථයට අදාළව පිළිතුර ලබා 

දුන්නා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

පශ්න අංක 4- 504/'16-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා. 

 

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, අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණයට අවුරුදු අටක් ගතවී 

තිෙබනවා. නමුත් පිළිතුර දීමට තවත් මාසයක් කල් ඉල්ලා 
තිෙබනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப் 

பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ශී ලංකා කිකට් ආයතනය: අධිකරණ කියා මාර්ග 
இலங்ைக கிாிக்கட் நி வனம் : நீதிமன்ற 

நடவ க்ைககள் 
SRI LANKA CRICKET: JUDICIAL PROCEEDINGS  

421/’16 
7. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

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

(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂ තුන තුළදී ශී ලංකා 
කිකට් ආයතනය හා සම්බන්ධ අධිකරණ 
කියාමාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එක් එක් නඩු කටයුත්ත භාරදුන් නීතීඥ සමාගම 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් නඩු කටයුත්ත සඳහා එම නීතීඥ 
සමාගම්වලට ෙගවා ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 3 ,  2 0 1 4  மற் ம் 2015 ஆகிய 
ன்றாண் களி ள் இலங்ைக கிாிக்கட் 

நி வனத் டன் ெதாடர் ைடயதான நீதிமன்ற 
நடவ க்ைககளின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  வழக்கு நடவ க்ைககைள ம் 
ைகயளிக்கப்பட்ட சட்டத்தரணிகள் கம்பனி 
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  வழக்கு நடவ க்ைகக்கும் ேமற்ப  
சட்டத்தரணிகள் கம்பனிக்கு ெச த்தப்பட் ள்ள 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sports : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of judicial proceedings in 
connection with the Sri Lanka Cricket 
during the period of three years 2013, 2014 
and 2015; 

 (ii) separately, the names of the law firms to 
which each case was handed over; and 

 (iii) separately, the amount of money that has 
been paid to each of the aforesaid law firm 
for each case? 

(b) If not, why? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ඇසූ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී ශී ලංකා කිකට් 
ආයතනය හා සම්බන්ධ අධිකරණ කියාමාර්ග 
සංඛ්යාව පිළිෙවළින් 13, 11 සහ 07ක් ෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.   

 (iii) අදාළ ෙතොරතුරු ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා 

අරෙගන තිෙබන අධිකරණ කියාමාර්ග පිළිබඳව ගරු දයාසිරි 
ජයෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්වා. ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට 
ආසන්න වශෙයන් අධිකරණ කියා මාර්ග විසි ගණනක් තිෙබනවා. 
එක් එක් නඩු කටයුත්ත භාර දුන් නීතීඥ සමාගම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ක වෙර්ද යනුෙවන් (අ) (ii) පශ්නෙයන් අසා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා ෙගවන ලද මුදල සහ ඒ නඩුව කුමක්ද කියන කරුණ 
පිළිබඳව ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් ෙහොඳයි, 
ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ශ්වයන් ගණනාවක් ෙම් සඳහා ෙපනී 

ඉඳලා තිෙබනවා. එක් එක් case එක සඳහා වියදම් වුණු මුදල මම 
කියන්නම්. 

ෙමොහාන් ද සිල්වා මහත්මයා එක්ක ශී ලංකා කිකට් පාලක 
මණ්ඩලය නඩු කියලා 2013 වර්ෂෙය් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා, 
රුපියල් 2,402,618.64ක්. ඒකට නීතිඥ සමාගම් ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. තිලංග සුමතිපාල මහත්මයා එක්ක ශී  
ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය නඩු කියලා තිෙබනවා. 2013 
වර්ෂෙය් ඒ සඳහා වියදම් ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 8,665,750ක්.  

නිශාන්ත ද සිල්වා මහත්මයා කියන ෙකනා එක්ක ශී ලංකා 
කිකට් පාලක මණ්ඩලය නඩු කියලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය් ඒ 
සඳහා වියදම් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 2,935,441.65ක්. ඒ.පී. ද 
ෙසොයිසා කියන පුද්ගලයා එක්ක නඩු කියලා තිෙබනවා, ශී ලංකා 
කිකට් පාලක මණ්ඩලය. ඒකට වියදම් ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
2,159,796.64ක්. Gajashakthi Security Vs. Sri Lanka Cricket 
කියන නඩුවට වියදම් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 28,500ක්. ACL 
Cables  සමාගමත් එක්ක නඩු කියන්න වියදම් ෙවලා තිෙබනවා, 
රුපියල් 578,500ක්. Ceylinco Insurance එකත් එක්ක ශී ලංකා 
කිකට් පාලක මණ්ඩලය නඩු කියන්න වියදම් ෙවලා තිෙබනවා, 
රුපියල් 3,349,465.58ක්. Wijeya Newspapers සමඟ නඩු 
කියන්න ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලයට වියදම් ෙවලා 
තිෙබනවා, රුපියල් 417,040ක්. DC Matale Case No. X3672 - 
Vajira Upendra Vs. Wijesekara Walisundra කියන නඩුවටත් 
ෙගවලා තිෙබනවා, රුපියල් 24,000ක්. Case Nos. 59618 and 
59619 සඳහා වියදම් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 37,500ක්. SLC 

AGM 2013 සඳහා වියදම් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 671,000ක්. 
LT Cases, ඒ කියන්ෙන් කම්කරු උසාවි නඩු සඳහා රුපියල් 
191,000ක් ශී ලංකා කිකට් පාලක මණ්ඩලය වියදම් කරලා 
තිෙබනවා.   

ෙම් විධියට නඩු කියන්න වියදම් ෙවලා තිෙබන මුදෙල් grand 
total එක රුපියල්  මිලියන 21ක්. ඒ කියන්ෙන් හරියටම කියනවා 
නම්  රුපියල් 21,719,000ක් 2013 වර්ෂෙය් විතරක්  ෙම් නඩුවලට 
වැය ෙවලා තිෙබනවා.  

2014 වර්ෂෙය් ෙමොහාන් ද සිල්වා මහත්මයාෙග් case එකට  
වැය වූ මුදල රුපියල් 444,780යි; ඒ.පී. ද ෙසොයිසා මහත්මයාෙග් 
case  එකට රුපියල් 189,840යි; DIMO Vs. SLC President & 
Exco Members කියන නඩුවට රුපියල් 390,000යි; ACL Cabels 
Vs. SLC සඳහා රුපියල් 375,500යි; MBSL Insurance Vs. SLC 
සඳහා රුපියල්  64,260යි; Ceylinco Insurance Vs. SLC සඳහා 
රුපියල්  1,495,043යි; තිලංග සුමතිපාල මහත්මයාත් එක්ක ආපසු 
නඩු කියලා ඒ සඳහා රුපියල් 1,584,950යි; DMR/00578/14- 
MPS Hotels Limited Vs. SLC සඳහා රුපියල්  31,500යි; ETF 
එකත් එක්ක තිබුණු Case No. Labour/4883/2013 සඳහා රුපියල් 
15,000යි; ඒකටම නැවත ෙගවලා තිෙබනවා, රුපියල් 424,000ක්.   
ෙම් සියලු ගණන් එකතු කළාම 2014 වර්ෂෙය් වැය වී තිෙබන 
මුදල රුපියල්  8,615,073යි.   

2015 වර්ෂෙය් කිකට් ආයතනයට වැය වූ මුදල මම කියන්නම්. 
DMR/00578/14 සඳහා නඩු කීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 288,500යි; 
Labour නඩුවක් වන ADKM Weerakody Vs. SLC සඳහා 
රුපියල් 40,000යි;  DIMO Vs. SLC President & Exco 
Members සඳහා රුපියල් 198,750යි; Ceylinco Insurance Vs. 
SLC සඳහා රුපියල් 4,351,927යි; Deputy Commissioner 
labour Vs. SLC සඳහා රුපියල් 40,000යි.  Indian Tour 2015 
Sponsorship Rights සඳහා වැය වූ මුදල  රුපියල් 168,000යි 
කියලා සඳහන් කර තිෙබනවා. Total Sports Asia Limited එක්ක 
නඩු කියලා තිෙබනවා, ඒකට වැය වූ මුදල රුපියල්  96,500යි. 
ඒකට විතරක් 2015 වර්ෂෙය් 5,978,950.37ක් වැය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුදු තුනට- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2015 වර්ෂෙය් කීයද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
2015 වර්ෂෙය් රුපියල්  5,978,950.37 යි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කථා කරන්න. 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙල්ඛනය බැලුවාම පැහැදිලි 

ෙවනවා, කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් වර්තමාන සභාපතිතුමාෙග් 
නඩුවට රුපියල් ලක්ෂ 101ක් පමණ වැය ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මුළු එකතුව බලපුවාම රුපියල් 
ලක්ෂ 363කට වැඩි පමාණයක් කිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් 
තමන්ෙග් නඩු ෙවනුෙවන් වියදම් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු 
කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක අපි ෙගවපු නඩු ගාස්තුත් එක්කයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ඔව්. මට පැහැදිලියි. ඒ කියන්ෙන් තිලංග සුමතිපාල 

මහත්තයා තමන්ෙග් නිලවරණය පිළිබඳව දාපු නඩුව ෙවනුෙවන් 
කිකට් පාලක මණ්ඩලය ෙගවලා තිෙබන නඩු ගාස්තු. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම රුපියල් ලක්ෂ 
360කට වඩා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කිකට් කීඩාව 
පවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ කටයුතුවලට මැදිහත්වීමක් කරන්න 
කිකට් පාලක මණ්ඩලයට මූලික වගකීමක් තිෙබනවා.  ගරු 
කථානායකතුමනි, හැබැයි ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන බලපුවාම ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් පාසල් කිකට් පවර්ධනය ෙවනුෙවන් හරි ගාමීය කිකට් 
පවර්ධනය ෙවනුෙවන් හරි ෙමතරම් මුදලක් වියදම් කරලා නැහැ 
කියන එකයි. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් මූලික වගකීම් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් නඩු 
කියන එකද කියලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නඩු කිය කියා හිටපු එක තමයි පසු ගිය කාලෙය්ම වුෙණ්. අපි 

දැන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, නඩු ෙනොකියා කිකට් පාලක 
මණ්ඩලයත් ෙබ්රාෙගන ඉස්සරහට යන්නයි. ඒ වාෙග්ම, 
විෙශේෂෙයන්ම කිකට් පාලක මණ්ඩලයට නීතිඥ සහාය ලබා 
ගන්න නීති උපෙද්ශකවරෙයක් නැති පශ්නයකුත් තිබුණා. ඒ නිසා 
තමයි ෙකළින්ම එක එක සංගම්වලට දුන්ෙන්. ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමනි,  යම් කිසි වැටුපකට -ඉහළ වැටුපකට 
ෙනොෙවයි.-ස්ථාවරව නීතිඥෙයක් බඳවා ගන්න දැන් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරමින් පවතිනවා.  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා,  
ඉන් පසුව එන cases ටික ගැන සාකච්ඡා කරලා අපට කුමන ෙහෝ 
කියා මාර්ගවලට යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතැනින් පසුව 
තීරණය කරන්න පුළුවන්, එම නීතීඥවරයාම ඒ සඳහා ෙපනී සිටිය 
යුතුද, එෙහම නැතිනම් ඊට වඩා ඉහළ මට්ටෙම් නීතිඥෙයක් ෙපනී 
සිටිය යුතුද කියලා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. විවිධ නීතිඥ සංගම්වලට 
ෙහෝ නීතිඥ සමාගම්වලට රුපියල් ෙකෝටි ගණන්වලින් ෙකළින්ම 
මුදල් ෙගවා තිෙබන ආකාරයක් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. ෙම්වා පුද්ගල 
නඩු පමණයි.  

මීට අමතරව තවත් විවිධ නඩු තිෙබනවා. තාජ් ගිවිසුම 
සම්බන්ධ නඩුව ගත්තාම ෙකොළ කැබලි ෙදකකට ෙහෝ තුනකටත් 
රුපියල් මිලියන 36කට වැඩි පමාණයක් ෙගවා තිෙබනවා. මා 
හිතන හැටියට ෙම්වා ෙවනම ගන්න ඕනෑ කාරණා. ෙම් මුදල් 

උසාවිවල තිබුණු පුද්ගල නඩුවලට පමණක් ෙගවපු ගණන විතරයි. 
ෙම් ආයතනයට නීතිඥයකු ෙනොමැති වීම නිසා තාජ් සමාගම ගැන 
ෙහෝ TV rights ගැන කථා කරපු ගමන් අර තිෙබන ෙකොළ කැබලි 
ෙදකම සමාන කරලා ඒකට රුපියල් මිලියන ගණන් මුදල් 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙමය නැවැත්වීම සඳහා කරන්න තිෙබන්ෙන්, 
ෙම් ස්ථානයට සථ්ාවරව නීතිඥයකු පත් කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඊට පස්ෙසේ කියාමාර්ගවලට යන 
එකයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් නඩු පැවරීමට 

පධාන ෙලස එක  ෙහේතුවක් වන්ෙන්, පරිපාලනය නියමිත පරිදි 
කියාත්මක ෙනොකිරීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන අගතියට පත්වන 
පාර්ශ්වයන් තමන්ෙග් සාධාරණත්වය සඳහා අධිකරණ හමුවට 
යෑමයි. ගරු කථානායකතුමනි, එම ආයතනය එක්ෙකෝ 
ෙපෞද්ගලික වුවමනාවන්, එෙහම නැත්නම් සමහර විට ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවන් මත නියමිත පරිපාලන විධි කම අනුගමනය කරනවා 
ෙවනුවට එක් එක් අයෙග් වුවමනාවන් අනුව කටයුතු කරන්න 
ෙගොස් තමයි ෙම් අකරතැබ්බය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහි මූලික 
පදනම බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් එම කාරණයයි. ඒ 
ෙවනුෙවන් Sri Lanka Cricket එක නඩු කියනවා. එවැනි වැරැදි 
පරිපාලන තීන්දු ගැනීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන හානියක් ඇති වී 
තිෙබන බව ෙහොඳින් ෙපෙනනවා. එම නිසා ඒ වැරැදි පරිපාලන 
තීන්දු ගැනීම සඳහා මැදිහත් වූ නිලධාරින් පිළිබඳව ඔබතුමා 
ගන්නා කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒ 

සම්බන්ධව අවශ්ය කරන ෙතොරතුරු ලබා ෙගන අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න. එයට ෙහේතු ෙවලා තිබුෙණ්, සමහර විට Sri Lanka 
Cricket එක විධියට පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වන ෙකොට 
සමස්ත අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, නැත්නම් විධායක කමිටුව - 
Executive Committee එක - ගත්ත තීන්දුවක්. ඒ තීන්දුව 
Executive Committee එෙකන් ගන්ෙන්. පහළ සිට උඩට එන 
කමයක් ඇති කරලා එතැනින් තමයි තීන්දුවක් ගන්න තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට සියලුෙදනා ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. 

පරිපාලනමය වශෙයන් කිසිදු ආකාරෙය් කියාදාමයක් ෙනොකර 
එක පාරට Executive Committee එක මඟින් තීන්දු කරනවා, 
අරයාෙග් වැඩ තහනම් කරන්න ෙහෝ ඒ වාෙග් තීන්දුවක්. ඒ නිසාම 
තමයි මම කිව්ෙව්, ෙසේවකෙයක් විධියට උපෙද්ශයක් ලබා දීලා, 
නීතිමය වශෙයන් යම් කියාදාමයකට යන්න කිසිදු පුද්ගලෙයකු 
ෙම්ෙක් නැහැ කියලා. ෙසේවකෙයෝ 270 ගණනක් හිටියාට නීතිමය 
වශෙයන් වග කියන්න එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඒ නිසා ෙහොඳම 
ෙද් තමයි, ෙම් වාෙග් පශ්නයකදී යම් කියාදාමයකට යන්න කලින් 
ඔවුන්ෙගන් නීතිමය උපෙදස් අරෙගන කළා නම් ෙම්ක මීට වඩා 
ෙහොඳින් ෙබ්රා ගන්න තිබුණා. 

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අලුත් නිලධාරි මණ්ඩලය එක්ක කටයුතු කරන්න අෙප් 

ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ෙදමු. 
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8. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2015 ෙදසැම්බර් 01 දින ෙහෝ ඒ ආසන්න දිනයකදී 
මිලදී ගත් ෙබොරෙතල් බැරලයක සාමාන්ය මිල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙබොරෙතල් බැරලයකින් නිපදවන විවිධ නිෂ්පාදන 
සහ ඒවාෙය් නිෂ්පාදන පිරිවැය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙබොරෙතල් බැරලයකින් නිපදවන විවිධ 
නිෂ්පාදනයන්හි විකුණුම් මිල සැලකීෙම්දී, 2015 
ෙදසැම්බර් 01 වන දින ෙහෝ ආසන්න දිනයකදී 
මිල දී ගත් ෙබොරෙතල් බැරලයක විකුණුම් මිල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව ෙපටල් මිලදී ගන්නා ෙවළඳ ෙපොෙළන් 
2015 ජනවාරි 01 දින ෙහෝ ඒ ආසන්න දිනයකදී 
මිලදී ගත් ෙපටල් ලීටරයක සාමාන්ය මිල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉන්ධන පිරවුම්හල් සඳහා ෙපටල් නිකුත් කරන 
තුරු ලීටරයක් සඳහා දැරීමට සිදුවන පිරිවැය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) 2015 ෙදසැම්බර් 01 දින මිලදී ගත් ෙපටල් 
ලීටරයක් ෙවළඳ ෙපොළට නිකුත් වන මුල්ම දිනය 
කවෙර්ද;  

 (iv) ඉහත (ii) හි සඳහන් ෙපටල් ලීටරයක සිල්ලර මිල 
ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2015 சம்பர்  01ஆம் திகதியன்ேறா அல்ல  
அைத அண்மித்த திகதிெயான்றிேலா 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட  ஒ  பீப்பாய் மசகு 
எண்ெணயின் விைல யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஒ  பீப்பாய் மசகு எண்ெணயின் லமாக 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற பல்ேவ  
உற்பத்திகள் மற் ம் அவற்றின் உற்பத்திச் 
ெசல  தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒ  பீப்பாய் மசகு எண்ெணயின் லம் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற பல்ேவ  உற்பத்திகளின் 
விற்பைன விைலைய க த்திற்ெகாள் ம்ேபா , 
2015  சம்பர் 01ஆம் திகதியன்ேறா அல்ல  
அைத அண்மித்த திகதிெயான்றிேலா 

ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட ஒ  பீப்பாய் மசகு 
எண்ெணயின் விற்பைன விைல 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகப் ெபற்ேறாைலக் ெகாள்வன  
ெசய்கின்ற சந்ைதயில் 2015 சனவாி 01ஆம் 
திகதியன்ேறா அல்ல  அைத அண்மித்த 
திகதிெயான்றிேலா ெகாள்வன  ெசய்த 
ெபற்ேறால் ஒ  லீட்டாின் விைல 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயங்க க்குப் 
ெபற்ேறாைல விநிேயாகிக்கும்வைர ஒ  
லீட்ட க்காக ஏற்க ேநாி கின்ற ெசலவினம் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2015 சம்பர் 01ஆம் திகதியன்  ெகாள்வன  
ெசய்த ஒ  லீட்டர் ெபற்ேறால் சந்ைதக்கு 
விநிேயாகிக்கப்ப கின்ற தலாவ  நாள் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (ii) இல்  குறிப்பிட் ள்ள ஒ  லீட்டர் 
ெபற்ேறா ன் சில்லைற விைல யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
asked  the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the average price of a barrel of crude oil 
purchased on or around 01st December, 
2015; 

 (ii) the various products made from a barrel of 
crude oil and their production cost, 
separately; and 

 (iii) the selling price of a barrel of crude oil 
purchased on or around 01st December, 
2015, taking into consideration the selling 
price of various products made from a 
barrel of crude oil? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the average price of a litre of petrol 
purchased on or around 01st January, 2015 
at the market where Sri Lanka purchases 
petrol, ; 

 (ii) the cost that has to be borne per litre of 
petrol up to the issuing of same to filling 
stations, separately; 

 (iii) the first date on which a litre of petrol 
purchased on 01st December, 2015 is issued 
to the market; and 

 (iv) the retail price of a litre of petrol mentioned 
in (ii) above? 

(c) If not, why? 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 46.46 (රුපියල් 6,734.16) 
 (ii) ෙබොර ෙතල් බැරලයකින් නිපදවන විවිධ නිෂ්පාදන 

සහ ඒවාෙය් නිෂ්පාදන පිරිවැය  

 (iii)  ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ෙබොර ෙතල් 
විකිණීම සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්. 

(ආ) (i)   

 

 

 

 

 
 
             

 
(බදු, ආනයන සම්බන්ධ පිරිවැය හා අෙනකුත් පිරිවැය රහිතව මිල) 

 

 (ii) 
 
 

 

 (iii) `  ආනයනය කරන ලද දින සිට දින 35ත්, 40ත් අතර 
කාලයක් ගතෙව්.  

  ඒ අනුව 2016 වසෙර් ජනවාරි පළමුෙවනි දා 
ෙගෙනන ඒවා ජනවාරි ෙදවන ෙහෝ තුන්වන 
සතිෙය්දී පමණ ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් ෙව්. 

 (iv)   2015.01.01 දිනට ෙපටල් ලීටරයක සිල්ලර මිල   

 

 

 

 

ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් අමාත්යතුමා (අ) (iii) පශ්නයට 

පිළිතුර විධියට කිව්ෙව් සංස්ථාව ෙබොර ෙතල් විකුණන්ෙන් නැහැයි 
කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පශ්නය අවෙබෝධ ෙවලා 
නැහැ. පශ්නෙයන් අහන්ෙන්, "ෙබොරෙතල් බැරලයකින් නිපදවන 
විවිධ නිෂ්පාදනයන්හි විකුණුම් මිල සැලකීෙම්දී, 2015 ෙදසැම්බර් 
01 වන දින ෙහෝ ආසන්න දිනයකදී මිල දී ගත් ෙබොරෙතල් 
බැරලයක විකුණුම් මිල ෙකොපමණද?" කියලායි.  

ඒ කියන්ෙන්, ෙදසැම්බර් 01 වන දා ෙහෝ ආසන්න දිනයක මිල 
දී ගත් ෙබොරෙතල් බැරලයක විකුණුම් මිල කීයද කියන එකයි. ඒ 
ෙබොරෙතල් බැරලයකින් හදන විවිධ නිෂ්පාදන ෙමොනවාද, ඒවාෙය් 
විකුණුම් මිල කීයද කියලා ඔබතුමා ෙවන ෙවනම ෙපන්වූවා. ඒ 
අනුව, අහවල් දවෙසේ මිලදී ගත් ෙබොරෙතල් බැරලයක විකුණුම් 
මිල කීයද කියන එකයි අහන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙබොරෙතල් 
විකුණන මිල ෙනොෙවයි  අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකළින්ම පශ්නය ඇහුවා නම් ෙල්සියි ෙන් මන්තීතුමා? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා ෙමොන තර්කයක් 

ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා. ෙම් පශ්නය ෙත්ෙරන විධියට ෙහළ 
භාෂාෙවන් ලිව්වා නම් මට ෙත්ෙරනවා.  එක්ෙකෝ ෙම්ක 
ඔබතුමාෙග් සිංහල දැනුම පිළිබඳ පශ්නයක්. නැත්නම් මෙග් 
සිංහල දැනුම පිළිබඳ පශ්නයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙහළ භාෂාෙවන් පිළිතුරු ෙදන්න. ෙමොකද, 

අපට ෙවලාව ඉතිරි කරගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට සහ මෙග් නිලධාරින්ට ෙත්ෙරන 

විධියට  පිළිතුර දුන්නා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

283 284 

 
නිෂ්පාදන වර්ගය 

ෙබොරෙතල් 
බැරලයකින් 
නිපදවන 
පමාණය (ලීටර්) 

නිෂ්පාදන 
පිරිවැය 
(රුපියල්) 

ෙපටල් 92 15.76 1,740.38 

භූමිෙතල් 7.45 364.16 

ඔ ෙටෝ ඩීසල් 44.00 2,526.48 

දැවි ෙතල් 51.40 1,586.72 

නැප්තා 16 788.80 

ගුවන් යානා ෙතල් (Jet A-1) 15.30 731.03 

දවිත ඛනිජ ෙතල් වායු (LPG) 01 67.85 

එකතුව 150.91 7,805.42 

ෙපටල් වර්ගය ලීටරයක සාමාන්ය මිල (රුපියල්) (DES Cost 
- Delivered Ex Ship Cost) 

ෙපටල් 92 59.07 

ෙපටල් 95 87.15 

පිරිවැය වර්ගය ෙපටල් 92 
(රුපියල්) 

ෙපටල් 95 
(රුපියල්) 

DES Cost 59.07 87.15 

ආනයන සම්බන්ධ පිරිවැය 1.22 1.85 

බදු 65.83 47.35 

ෙපොදු කාර්යය හා අෙනකුත් 
පිරිවැය 

11.12 11.54 

මුළු පිරිවැය 137.24 147.89 

ෙපටල් වර්ගය ලීටරයක සිල්ලර මිල (රුපියල්) 

ෙපටල්  92 150.00 

ෙපටල්  95 158.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්නයක් ඇහුෙව් නැහැ. 

මම මතක් කෙළේ ගරු ඇමතිතුමා අහපු පශ්නයට උත්තර දුන්ෙන් 
නැහැ කියලා විතරයි.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් ඒ දවස්වල වාෙග් චම්පික 

රණවක ඇමතිතුමාෙගන් අහගන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට පුළුවන් ඔබතුමාට පශ්නය ෙදන්න. ඒත් 

පශ්නය ෙත්රුම් ගන්න ෙමොළයක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. ඒකයි 
තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙදවැනි අතුරු පශ්නයද? 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා දැන් සඳහන් කළා, ෙපටල් ලීටරයකට රුපියල් 
65ක බදු අය කරන බව. ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති පකාශෙයන් 
ලිඛිතව ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි ෙපටල් මත තිෙබන බදු 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරන්ෙන් කවදා සිටද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඒ ඇසුෙව් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඔබතුමා ජනාධිපති වූ දිෙනක සලකා බැලිය හැක. ෙම් 

ෙලෝකෙය් කිසිම රටක එෙහම බදු ඉවත් කරලාත් නැත. නමුත් 
2015 ජනවාරි මාසෙය් ඉතා ඉහළ අගයකින් ෙපටල් මිල අඩු කර 
ඇත.  

ඔබතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෙව්විද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි එතුමාට තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදමු ගරු 

ඇමතිතුමා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමවැනි පිළිතුරක් දුන්නා නම් 

ඔබතුමා ඉක්මනින්ම මතක් කරනවා, පශ්නයට අදාළව කථා 
කරන්න කියලා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අහන්ෙන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ඇහුවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති 

පකාශයක ෙනොව, වර්තමාන ජනාධිපති ධුරය දරන ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා බලය ලබා ගැනීම සඳහා රෙට් ජනතාවට 
ලිඛිතව ෙබොරු ෙපොෙරොන්දුවක් දුන් බවද ගරු ඇමතිතුමා 
පවසන්ෙන්? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්න විහිළුවක් කරගන්න එපා. පශ්න ඇසීෙම්දීත්, පිළිතුරු 

දීෙම්දීත් කරුණාකර යථාර්ථවාදිව කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක මැතිවරණ ෙව්දිකාවක් 

ෙනොෙවයි. ෙම්ක උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව.  

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව විශාල 
අගයකින් ෙපට්රල් මිල අඩු කර තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 3-493/'16-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5-510/'16-(1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා.  

එතුමා නැති නිසා කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ඒ පශ්නය 
අහනවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ඔන්න විපක්ෂය-  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා විපක්ෂෙය් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  එතුමා ආණ්ඩු 

පක්ෂෙය් ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] 

 
ඩීසල් සහ ෙපටල්  මිල: පහත දැමීම 

டீசல், ெபற்ேறால் விைல: குைறத்தல் 
PRICE OF DIESEL AND PETROL : REDUCTION 

512/’16 
6. ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන 

මහතා ෙවනුවට) 
     (மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா 

அேபவர்தன சார்பாக) 
     (The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. 

Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (1): 

(අ) ෙම් දිනවල ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් මිල 
ගණන් අඩුම මට්ටමට පැමිණ ඇති බව එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ)  වර්තමානෙය්දී ෙබොර ෙතල් මිල අඩුම මට්ටමට පැමිණීම 
අනුව, සාධාරණ ලාභ ආන්තිකයක් සහිතව ඩීසල් ලීටරයක් 
රුපියල් 31.00කට ද, ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 52.00කට ද 
පාරිෙභෝගිකයන්හට ලබා දීමට ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත 
සංසථ්ාවට හැකි බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  පසු ගිය මැතිවරණ කාලය තුළදී ලබා දුන් 
ෙපො ෙරොන්දු පකාරව ඩීසල් හා ෙපටල් මිල ගණන් 
අඩු කිරීමට රජය විසින් තීරණය කරනු ලබන්ෙන් 
කවදා ද; 

 (ii) ෙමෙලස ෙබොර ෙතල් මිල ගණන් ඉතිහාසය තුළ 
අඩුම මට්ටමට පහත වැටීම සැලකිල්ලට ෙගන 
අෙප්ක්ෂිත මිල අඩු කිරීම් කවෙර්ද;  

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) இன்ைறய நாட்களில் உலகச் சந்ைதயில் மசகு 
எண்ெணய் விைலகள் மிக ம் குைறந் ள்ளன 
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ)  தற்ேபா  மிகக் குைறந்த விைலயில் மசகு எண்ெணய் 
கிைடப்பதால் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த் 
தாபனத்திற்கு நியாயமான இலாப எல்ைல டன் ஒ  
லீற்றர் டீசைல பாய் 31.00 இற்கும் ஒ  லீற்றர் 
ெபற்ேறாைல பாய் 52.00 இற்கும் கர்ேவா க்கு 
வழங்க ெமன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) கடந்த ேதாத் ன்ேபா  நாட்  மக்க க்கு 
அளித்த வாக்கு திக்கு அைமய அரசாங்கம் 
டீசல் மற் ம் ெபற்ேறால் விைலகைளக் 
குைறப்பதற்கு தீர்மானிக்கும் திகதிைய ம்; 

 (ii) மசகு எண்ெணய்க்கான விைல இவ்வா  
வரலாற்றில் ஆகக் குைறந்த மட்டத்திற்கு ழ்ச்சி 
யைடந் ள்ளைதக் க த்திற்ெகாண்  எதிர்பார்க் 
கப்ப ம் விைலக் குைறப்  யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதா◌ிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a) Will he accept that the crude oil prices have come 
down to the lowest in the world market in these 
days? 

(b) Will he admit that with the present lowest price of 
the crude oil, the Ceylon Petroleum Corporation 
can supply a diesel litre at Rs. 31/= and a petrol 
litre at Rs. 52/= to the consumers with a 
reasonable profit margin? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) the date on which the Government going to 
reduce the prices of diesel and petrol in 
compliance with the promise given  during 
the recent election period; and 

 (ii) the anticipated reduction of the prices in 
terms of this ever lowest prices of crude 
oil? 

(d) If not, why? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

 

(අ)  ෙම් වන විට ෙබොර ෙතල් මිල ගණන් අඩු මට්ටමකට පැමිණ ඇත. 
2016 ජනවාරි මාසෙය්දී අඩු වීමක් ෙපන්නුම් කළ නමුත් මාර්තු 
මාසෙය්දී නැවත වැඩි වීමක් ෙපන්නුම් කරයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ)  වර්තමානෙය් ඔෙටෝ ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 71.27ක් හා 
ෙපට්රල් 92 ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 127.86ක පිරිවැයක් සංස්ථාව 
විසින් දරනු ලැෙබ්. එම නිසා ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 31.00කට ද 
ෙපට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 52.00කට ද ලබා දිය ෙනොහැක.  

(ඇ)  (i)   2015.01.21 දින සිට ඩීසල් හා ෙපට්රල් මිල ගණන් අඩු කර 
ඇත. 

 (ii)   ජාත්යන්තර මිල මට්ටම් ඉතා අධික අවස්ථාවලදී පවා ෙද්ශීය 
පාරිෙභෝගිකයා සඳහා ෙමන්ම බලශක්ති නිෂ්පාදනයට ද 
අවශ්ය වන ඉන්ධන සහනදායි මිලට ලබා දීම ෙහේතුෙවන් 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් මූල්ය තත්ත්වය තවදුරටත් 
පිරිහීමට ලක් වී ඇත. ඒ ෙහේතුෙවන් ඉන්ධන මිලදී ගැනීම 
සඳහා ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුව මඟින් ණය ලබා 
ගැනීමට සිදු විය. 

  2016 ෙපබරවාරි 17වන දින වන විට ලංකා ඛනිජ ෙල් 
නීතිගත සංස්ථාව විසින් ලබා ෙගන තිබූ විෙද්ශ විනිමය ණය 
සඳහා ලංකා බැංකුවට රුපියල් මිලියන 94,602ක් හා 
මහජන බැංකුවට රුපියල් මිලියන 171,727ක් විය. සංස්ථාව 
ෙමම ණය මුදල් ෙවනුෙවන් මසකට ෙපොලිය ෙලස රුපියල් 
මිලියන 1,200ක් බැගින් ඉහත බැංකුවලට ෙගවීම් සිදු කරයි. 
මීට අමතරව 2016.02.17 දින වන විට ආනයනික බිල්පත් 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 54,739ක් හා රුපියල් මිලියන 
28,019ක් පිළිෙවළින් ලංකා බැංකුවට හා මහජන බැංකුවට 
ෙගවීමට ඇත. ෙහජින් ගනුෙදනුව නිසා ෙම් වන විට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 79ක පමණ පාඩුවක් සිදු වී 
ඇත. ඒ අතර, ෙඩොලර් මිලියන 27ක් ෙඩොයිෂ් බැංකුවට 
ෙගවීමට ද නියමිතව ඇත. තවද ෙකොමර්ෂල් බැංකුව සමඟ 
අවසන් ෙනොවූ නඩුවක් ද පවතී. 

  ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට ෙයොදා ගන්නා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය සියයට 9.2කින් 
අවපමාණ  වීම ෙහේතුෙවන් ඉන්ධන ආනයනය සඳහා 
වැඩිපුර රුපියල් පමාණයක් වැය කිරීමට සිදුව ඇත. 
2015.01.01 සිට 2016.03.31 දක්වා කාලය තුළදී 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය 
අවපමාණ  වීම ෙහේතුෙවන් ඉන්ධන ආනයනය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 33,338ක පමණ මුදලක් වැඩිපුර ෙගවීමට 
සිදු විය.  

  එෙසේම ෙපට්රල් 92 හා ඩීසල් ලීටර 01ක් සඳහා රජය විසින් 
පිළිෙවළින් රුපියල් 66.15ක් හා රුපියල් 16.06ක් බදු 
වශෙයන් අය කරයි. 

  ඉහත කරුණු ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල 
පහත වැටීෙම් වාසිය පාරිෙභෝගිකයාට ලබා දීමට ෙනොහැකි 
වීමට බලපා ඇත. 

 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය්  සිදුවන සමාජ විෙරෝධි 

කටයුතු 
யாழ். குடாநாட் ல்  இடம்ெப ம் ச கவிேராதச் 

ெசயற்பா கள் 
ANTI-SOCIAL ACTIVITIES IN JAFFNA PENINSULA  

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

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, do you want to say something?  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Hon. Speaker, I want to ask for time to give a reply to 

the Hon. Member.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Would you allow him to raise the Question today and 

give the reply later?  
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I agree with whatever you want to do. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, let the Hon. Member raise the Question today and 

then you can ask for time to reply. Hon. Member, you can 
go ahead.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியல் கட்டைள 

23/2இன் கீழ் சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சர் ெகளரவ சாகல ரத்நாயக்க அவர்களிடம் ேகள்வி 
ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.   

அண்ைமக்காலமாக யாழ். குடாநாட் ல் ேபாைதவஸ்  
பாவைன மற் ம் கடத்தல் சம்பவங்கள், வாள் ெவட் ச் 
சம்பவங்கள், ெகாைல, ெகாள்ைள, அச்சு த்தல், சி வர் 

ஷ்பிரேயாகம், பா யல் வன் ணர்  ேபான்ற ச கச் 
சீர்ேகட் ச் சம்பவங்கள் அதிகாித்  வ கின்றன. இவற்ைறக் 
கட் ப்ப த் ம் ேநாக்கில் காவல் ைறயின் பல்ேவ  
நடவ க்ைககள் விாி ப த்தப்பட் ள்ளதாகக் கூறப்பட் ள்ள 
நிைலயி ம் இவ்வாறான சம்பவங்கள் குைறவின்றி 
அதிகாித்  வ வைத அன்றாடம் ெவளிவ கின்ற பத்திாிைகச் 
ெசய்திகள் மற் ம் ஏைனய ஊடகங்கள் லம் அறியக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற .  இவ்விடயம் ெதாடர்பில் கடந்த 
26.02.2016 அன்  நாடா மன்றத்தில் நிைலயியல் கட்டைள 
23/2இன் கீழ் எ ப்பியி ந்த வினாக்க க்குத் தாங்கள் 
பதிலளித்  இவற்ைறக் கட் ப்ப த்த உாிய நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்வதாகத் ெதாிவித்தி ந்த டன், இவற்ைற ஆராய் 
வதற்ெகன யாழ்ப்பாணத்திற்கு ேநர யாக விஜயம் 
ேமற்ெகாண்  காவல் ைற உட்பட ஏைனய தரப்பின டன் 
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கலந் ைரயா  உாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் மா ம் 
பணித்தி ந்தீர்கள். அந்த வைகயில் எம  மக்கள் சார்பாகத் 
தங்க க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், தாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு விஜயம் ெசய்  யாழ். 
மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒ ங்கு நடவ க்ைககள் ெதாடர்பிலான 
ஆேலாசைனகள் நடத்தி, அங்கு நிக ம் வன் ைறச் 
சம்பவங்கைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு ஏற்றவைகயில் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்டதன் பின்ன ம் குடாநாட் ல் 
அவ்வாறான ெசயற்பா கள் குைறவின்றித் ெதாடர்வைதேய 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . இந்த நிைலயில் கடந்த 8ஆம் 
திகதி காவல் ைறயினர் 'ெறாக் ாீம்' என அைழக்கப்ப ம் 5 
ேபரடங்கிய ஒ  கு வினைரக் ைக  ெசய் ள்ளதாக 
அறியக்கிைடத் ள்ள . இக்கு வினர் கடந்த காலங்களில் 
யாழ். குடாநாட் ல் இடம்ெபற் ள்ள 9 பார ரமான 
சம்பவங்க டன் ெதாடர் ைடயவர்கெளனக் கூறப்ப  
கின்ற . இவ்வா  ைக  ெசய்யப்பட்டவர்கள் அைனவ ம் 25 
வயதிற்குட்பட்டவர்களாக இ க்கின்றனர். இக்கு க்கு 
மானிப்பாையச் ேசர்ந்த 20 வய ைடய ேமாகன் த சன் 
என்பவர் தைலைமதாங்கியதாகக் கூறப்ப கின்ற . இதில் 
உ ம்பிராையச் ேசர்ந்த 23 வய ைடய சிவகுமார் நிசாந்தன், 
ேகாப்பாையச் ேசர்ந்தவர்களான 22 வய ைடய ஸ்ரீரஞ்சன் 
ராகுலன், 20 வய ைடய ேகாபால் கிேசார் ஆகிேயா ம் 
கல்வியங்காட்ைடச் ேசர்ந்த 19 வய ைடய இரத்தினசிங்கம் 
ெசந் ரன் என்பவ ம் அடங்குவதாகத் ெதாியவ கின்ற . 
யாழ். குடாநாட் ல் ேமற்ப  வன் ைறச் சம்பவங்கள் மிக ம் 
அதிகாித்தி ந்த நிைலயில், நான் உட்பட பல்ேவ  அரசியல் 
பிரதிநிதிக ம் ச க ஆர்வலர்கள், த்திஜீவிகள், நீதிபதிகள் 
ேபான்ற பல தரப்பின ம் பிரேயாகித்த அ த்தங்கள் லம் 
இக்கு வினர் ைக  ெசய்யப்பட் ப்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 
இந்தக் ைகதிைனய த்  யாழ். குடாநாட் ல் இடம்ெபற்  
வந்த வன் ைற மற் ம் ெகாள்ைளச் சம்பவங்கள் ஓரள  
கட் ப்பாட் க்குள் வந்தி ப்பைதக் காணக்கூ யதாக 
உள்ள .   

இக்கு வினர் ைக  ெசய்யப்பட்ட அன்  - கடந்த 8ஆம் 
திகதி இர  வண்ணார்பண்ைண சிவப்பிரகாசம் தியி ள்ள 
ஒ  ட் ல் 12 ப ண் தங்க நைககள் ெகாள்ைள 
யிடப்பட் ள்ளதாகக் கூறப்பட் ள்ள .  கடந்த 11ஆம் திகதி 
தாவ யில் 11 ப ண் தங்கத் தா ெயான்  வழிப்பறி 
ெசய்யப்பட்டதாக ம் 12ஆம் திகதி இர  அளெவட் ப் 
பகுதியில் 21 வய ைடய இைளஞன்மீ  வரடங்கிய 
கு வினரால் தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாக ம் 
கூறப்ப கின்ற . ேமற்ப  'ெறாக் ாீம்'க்குச் சுவிற்சர் 
லாந்தி ந்  பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் வங்கி டாகப் பணம் 
வந் ள்ளதாக ம் இவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்களில் ஓாி  
ெகாள்ைளச் சம்பவங்கைளத் தவிர, அதிகமானைவ தாக்குதல் 
சம்பவங்கெளன் ம் ஊடகங்கள் வாயிலாகத் ெதாிய 
வ கின்ற . இந்நிைலயில், யாழ். குடாநாட் ல் ெதாடர்ந் ம் 
பதற்ற நிைலைமையப் ேப வதா, இக்கு வின் ேநாக்கம்? 
என்ற ேகள்வி எ கின்ற . குடாநாட் ல் அண்ைமக் காலமாக 
அதிகாித்தி ந்த ெகாள்ைளச் சம்பவங்க டன் ேவேற ம் 
கு க்க க்கு அல்ல  நபர்க க்குத் ெதாடர்  இ க்குமா 
என் ம் சந்ேதகம் நில கின்ற .  எனேவ, இ  ெதாடர்பான 
பின்வ ம் ேகள்விகைள நான் ேகட்கின்ேறன். 

'ெறாக் ாீம்' ைக  ெசய்யப்பட்டதன் பின்னர் யாழ். 
குடாநாட் ல் ேமற்ப  சம்பவங்கள் குைறந் ள்ளதால் 
இ வைர அங்கு இடம்ெபற்  வந்த சம்பவங்க க்கு 
இக்கு தான் ப்ெபா ப்பா? அல்ல  ேவ  ஏேத ம் 
கு க்கள் அல்ல  நபர்கள் இவற் டன் ெதாடர்  
பட் ள்ளனவா?  

ேமற்ப  கு  ைகதானதால் அச்சம் காரணமாகத் தங்கள  
ெசயற்பா கைள அவர்கள் டக்கி ள்ளனரா என்பன குறித்  
ஆராயப்பட் ள்ளதா? அப்ப  ஆராயப்பட் ப்பின் அ  
குறித் த் ெதளி ப த்த மா? 

ேவ  கு க்கள் அல்ல  நபர்க க்கு இவ்வாறான 
ெசயற்பா களில் ெதாடர் கள் இ க்குமாயின், அவர்கைள ம் 
உடன யாகக் ைக  ெசய்வதற்கு எத்தைகய நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன என்ப  பற்றி ம் அறியத் 
தர மா?  

ேமற்ப  'ெறாக் ாீம்' உடன் யாழ். மாவட்டத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அரசியல்வாதியின் மகன் 
ஒ வ க்கும் ெதாடர் கள் இ ப்பதாகக் கூறப்ப கின்ற . 
இதன் உண்ைமத் தன்ைம என்னெவன்ப  பற்றிக் 
கூற மா?  

ேமற்ப  'ெறாக் ாீம்' இன் பின்னணி மற் ம் ேநாக்கம் 
பற்றிய விபரங்கைளத் தர மா?  

இவ்வாறான கு க்கள் மீண் ம் உ வாகாத வைகயில் 
எத்தைகய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ளன? 
என்ப  பற்றி அறியத் தர மா?  

ேமற்ப  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடமி ந்  எதிர்பார்க்கிேறன்.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 

සඳහන් කළ කරුණු සම්බන්ධෙයන් පුළුල් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න 
මම කැමැතියි. ෙම් පිළිබඳව අපෙග් අවධානය දිගින් දිගටම ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කර 
තිෙබනවා. ෙමහිදී මැර කණ්ඩායම් වාෙග්ම එෙහම ෙනොවන තනි 
පුද්ගලයනුත් එවැනි කියා කරන අවස්ථා තිෙබනවා. එම නිසා මම 
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් දිනෙය් දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් අංග 
සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. ෙමම පශ්නය මට ලැබුෙණ්, 
ඊෙය් උදය වරුෙව්යි. ඇති වූ හදිසි ආපදා තත්ත්වය නිසා එම 
කටයුතුවලට අපෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිබුණු බැවින්  ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න ෙනොහැකි වීම 
ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.   ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් දිනෙය් දී 
මා ගරු මන්තීතුමාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, is that all right? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay, thank you.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් ෙයෝජනා පිළිබඳ 

දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු යටෙත් අංක 01 ෙයෝජනාව 
ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  මම මුළු 
ෙයෝජනාවම කියවන්න යන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  
එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා:   

"...විවාද ෙකොට අවසානෙය්දී ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටින ලදුව, ඡන්ද 
විමසීම එදින අ. භා. 6.30ට නියමිත ව තිබූ නමුත් නියමිත ෙව්ලාවට පථම 
අදාළ ෙයෝජනාව ඡන්ද විමසීමට ෙයොමු කළ ෙහයින්ද" 

ඒ කියන්ෙන්, එක ෙහේතුවක් තමයි පස්වරු  6.30ට ඡන්දය 
විමසන්න තිබුණත්  ඊට කලින් ඡන්දය විමසීම.  ඊළඟට එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"ඡන්ද විමසන අවස්ථාෙව් දී සහ ඡන්ද පතිඵල පකාශ කරන අවස්ථාෙව් දී 
ඇති වූ ව්යාකූල තත්ත්වය සලකා බලන ලදුව එකී ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
නැවත ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්විය යුතු බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්ම්ත කරයි." 

පසු ගිය 05 ෙවනිදා සිදුවූ ඡන්ද ගැනීෙම් අවස්ථාව සම්බන්ධව, 
සභානායකතුමා අද න්යාය පතයට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව එම ෙයෝජනාව නැවත ගැනීම සඳහා එතුමා 
ෙහේතු ෙදකක් කියනවා. එක ෙහේතුවක් තමයි පස්වරු 6.30ට 
ගැනීමට තිබූ ඡන්දය ෙව්ලාසනින් ගැනීම.  

මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පස්වරු 6.30ට ෙහෝ නියම කරන ලද ෙව්ලාවට ෙපර ඡන්දයක් 
ගැනීම නැවත ඡන්දයක් විමසීමට ෙහේතුවක්ද කියා.  ෙමොකද, ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා "නියමිත ෙව්ලාවට පථම අදාළ ෙයෝජනාව 
ඡන්ද විමසීමට ෙයොමු කළ ෙහයින් ද" කියලා. ෙද ෙවනි ෙහේතුව 
හැටියට කියනවා, ඡන්ද විමසීෙම් අවස්ථාෙව්දී ඇති වූ 
"ව්යාකූලත්වය" කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ව්යාකූලත්වය 
විවිධාකාරෙයන් ෙවන්න පුළුවන්. කට්ටිය කෑ ගහනවා ෙවන්න 
පුළුවන්; කට්ටිය නැඟිටලා ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් 
ව්යාකූලත්වය ෙමොකක්ද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ. 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නැතුව ෙම් ෙයෝජනාවට යනවා 
නම්, එනම් අපි නැවත ඡන්ද විමසීමකට යනවා නම්, පස්වරු 
6.30ට කලින් ඡන්ද විමසීම ගත්ෙතොත් සහ ව්යාකූලත්වයක් ඇති 
වුෙණොත් නැවත ඡන්ද විමසීමකට යන්න සිද්ධ ෙවනවා. මම දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙම් ව්යාකූලත්වය කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් විෙරෝධය තිබුෙණ් එම ඉදිරිපත් 
කරන ලද ඡන්ද පතිඵලය වැරැදියි කියලායි. එෙහම නම්,   ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් එය පැහැදිලිව  සඳහන් විය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් 
"ව්යාකූලත්වය" කියන වචනය අස්ෙසේ හැං  ෙඟන්න එපා. ෙම් ෙවන 
ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, එදින මූලාසනය විසින් පකාශයට පත් කරන 

ලද ඡන්ද පතිඵලය වැරැදියි. එදින ඡන්ද පතිඵලය ආණ්ඩු පක්ෂයට 
ඡන්ද 33ක් සහ විපක්ෂයට ඡන්ද 31ක් යනුෙවන් පකාශ කර 
තිබුණාට, එහි ඇත්ත ගණන 31; 31යි. ඒ නිසා "ඡන්ද පතිඵලය 
වැරැදීම ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි නැවත  ඡන්ද විමසීමකට 
යන්ෙන්" කියා ෙමය නිශ්චිත විය යුතුයි. එෙහම නැතුව 
ෙව්ලාසනින් ඡන්දය ගැනීම ෙහෝ එෙහමත් නැත්නම් 
ව්යාකූලත්වයක් ඇතිවීම කියන වගන්ති ඇතුෙළේ හැංඟුෙණොත්, 
ඕනෑම තත්ත්වයක් ව්යාකූල තත්ත්වයක් කියා අර්ථ කථනය 
කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව නියමිත ෙව්ලාවට ෙපර ඡන්දයක් ගැනීම 
හරහා ඕනෑම ෙමොෙහොතක නැවත ඡන්ද විමසීමකට යන්න පුළුවන් 
වනවා. එම නිසා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු 
සභානායකතුමා ෙම් "ව්යාකූලත්වය" කියන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, අපි ෙම් කාරණය 

ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කළා. ඔබතුමා ෙවනුෙවන් 
ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීමට  සහභාගි වුණු ගරු විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමාත් ෙම් කාරණයට එකඟ වුණා. 05 වැනිදා සිට දින 
ගණනක් අපි ෙම් ගැන කථා කළා. පුළුවන් තරම් සාධාරණ වන 
විධියට තමයි මා එහිදී කියා කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් කාරණය 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැතිව අවසන් කළ යුතුයි. 
විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්නට ඕනෑ, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 74
(2) ව්යවස්ථාව අනුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කිරීෙම් පිළිෙවළ  
තීරණය කිරීෙම් අයිතිය ඇත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට බව. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනා සම්මතෙයන්, එෙහම නැත්නම් 
ස්ථාවර නිෙයෝග මඟින් අවශ්ය විධිවිධාන සලස්වා ගැනීමට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් බලය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුව තීන්දු කරනු ලබන පරිදි, ෙයෝජනා 
සම්මතෙයන් ඒ අවශ්ය විධිවිධාන සලස්වා ගැනීම නීත්යනුකූලයි.  

ඒ නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී, සභානායකතුමාට ෙමය සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් කාරණය මීට වඩා 
තව ඉදිරියට ෙගන යන්න එපා. ෙමහිදී හැකිතාක්දුරට අපි 
සාධාරණ වුණා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් ගැන වැඩිය වාද කරන්න එපා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් තිෙබනවා කියා මම කිව්වා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාදයක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහට තීරණය කරන්න. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී මම ඉතා 

පැහැදිලිව ෙපන්වා දුන්නා. එම අවස්ථාෙව්දී ඡන්දය වැරදියි කියන 
පකාශය අප ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ගැන රට තුළ විශාල පවෘත්ති 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා; සමාජ මතයක් ෙගොඩනැඟී 
තිෙබනවා.  ''ව්යාකූලත්වය'' කියන වචනයට මුවා වුෙණොත්, අප 
විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙචෝදනා සහ ෙයෝජනා වැරදියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, අප ඊෙය් එය කියවා 

අනුමත කළා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි කියන්ෙන් ඡන්ද පතිඵලය වැරදියි. ඡන්ද පතිඵලය වැරදි 

නිසා - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජිතයන් ෙමය අනුමත කළා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
''ව්යාකූලත්වයක්'' කියන වචනය තුළ ෙමය හංඟන්න එපා 

කියන එකයි මා කියන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් අපි ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා

- [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා කෑ ගහන්න එපා. ෙහමින් කථා කරන්න, මට 

ඇෙහනවා. ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්]  

 
ගරු අගාමාත්යතුමා කථා කරන්න. [ෙඝෝෂා 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)  
ගරු කථානායකතුමනි, - [ෙඝෝෂා කිරීම්] - 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔෙහොම ඉන්න, ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 

අපි ඒක දන්නවා. මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] මම ෙම් 
කියන්ෙන් තුන්වැනි වතාවට. ඔබතුමා වාඩිෙවන්න.  

ගරු අගාමාත්යතුමා, කථා කරන්න.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සභාෙව් පශ්න මතු කරන එකයි, 

කථා කරන එකයි අපි සදාචාරාත්මකව කරන්න ඕනෑ. ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා චණ්ඩි වාෙග් කෑ ගහන්න බැහැ.[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් 
පශ්නය තුළදී ආණ්ඩුවට තද ස්ථාවරයක ඉන්න තිබුණා. අපි 
එෙහම හිටිෙය් නැහැ. එය විසඳීමට ගත්ත ෙයෝජනාව ගැන අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා -විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක- 
පශන්යක් මතු කළා. ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න අපි ලැහැස්තියි. 
ෙමතැන ඇවිල්ලා චණ්ඩි වාෙග් කෑ ගහනවා නම්, අපි මුලින් ඒ 
අය සභාෙවන් ඉවත් කරලා සභාෙව් කටයුතු කරෙගන යන්නට 
ඕනෑ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම්වා කරන්න බැහැ. වාඩිෙවන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, කථා කරන්න. 
 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
 

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

 

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament". 

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

 
 
 

 2016 මැයි මස 05 දින විවාදයට ගන්නා ලද 
පරිපූරක මුදල 

2016 ேம மாதம் 05ஆம் திகதி விவாதத்திற்கு 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட குைறநிரப் த்ெதாைக 

SUPPLEMENTARY SUM DEBATED ON 05TH MAY 
2016 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
"Resolution in connection with the Supplementary Sum-Head 240-
Programme 2 debated on 05th May 2016,- That this Parliament 
resolves that having taken into consideration that  the Item No.1 of 
the Notice of Motions and Orders of the Day on the Order Paper of 
05th May, 2016 in respect of the supplementary sum of Rs. 55 
million under Head 240 - Programme 2- and presented by the 
Minister of Finance and debated on that day and whereas the 
division was scheduled at 6.30 p.m., the division was in fact called 
much before the scheduled time and also considering the disorder 
and confusion that prevailed at the time the vote was taken and the 
result was declared, a fresh division be taken in respect of the said 
motion." 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
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. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Now, the Item has been moved. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is finished. දැන් ඒක තීරණය කරලා ඉවරයි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සභාව ෙමෙහම යටත් කරන්න 

හදන්න එපා. එදා ඡන්ද විමසීම ගැන විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙම් 
පශ්නය මතු ෙනොකළා නම් ඒ වැරදි ඡන්ද පතිඵලය, හරි ඡන්ද 
පතිඵලයක් බවට පත් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි අපි ෙම් ෙයෝජනා කෙළේ. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ නිසා සිදු වුණු වැරැද්ද පිළිගන්න. [බාධා කිරීම්] ඒකට 

ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් වැරැද්ද වහලා, ෙබොරුවට 
ඒක නිවැරදි කරන්න යන්න එපා. වැරැද්ද හරි ගස්වන විධිය ගැන 
කියන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වැරැද්ද හරි ගස්වන්න තමයි හදන්ෙන්. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා 

අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
වැරැද්ද හරි ගස්වනවා ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ වැරැද්ද 

වහන්නයි යන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතැනිනුත් ෙද්ශපාලන පෙයෝජන ගන්න හදනවා. [බාධා 

කිරීම්] Now, we have to move Item No. 2 to Item No. 10. ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමා.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
Sir, I move, Item No. 2.  Item No. 2 is on the Asian 

Infrastructure Investment Bank which has been brought 
into existence and we would like to get the consent of 
Parliament. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 01 

සම්බන්ධෙයන් අපි ඊෙය් පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා 
කරලා තීරණයක් ගත්තා. [බාධා කිරීම්] ෙහට අපි නැවත ඡන්දය 
විමසනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමන්ලා වාඩි 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. ෙම් රැස්වීම් 
පැවැත්වීම සඳහා මහජන මුදල් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් වියදම් 
කරනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මහජනතාව 
ෙවනුෙවන් මම වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. මම හැකිතාක් දුරට 
සාධාරණව කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. ඉස්සර ෙවලාම කථා කරන්න ඉෙගන 
ගන්න. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජා ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.  එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳවයි ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ. මම ඒවා ෙපන්වන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, 
you go ahead. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I am on my feet.- [Interruption.]  They are just  

disturbing us. - [Interruption.] ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
[Interruption.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, please go ahead. - [Interruption.] Item 

No. 1 is over.  I have given my Ruling on that. - 
[Interruption.]  We have to take them one by one. Now, we 
are taking up Item No. 2 and the Hon. Minister is speaking 
on that. - [Interruption.]  Item No. 1 is finished. ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, දැන් ඒ ගැන  කථා කරන්න බැහැ. අපි ඒ 
ගැන ඊෙය් කථා කළා. ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජිතයාත් ඒකට එකඟ 
වුණා. [බාධා කිරීම්] මට ඒක කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] දැන් අපි 
විවාද කරන්ෙන් අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 2 සිට 10 
දක්වායි. විෂය අංක 01 ගැන ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කථා 
කළා. ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජිතයා ඒකට එකඟ වුණා. ෙම් draft එක 
දුන්නා. ඒ නිසා දැන් ඒ ගැන කථා කිරීම සාධාරණ නැහැ. ඒක මට 
දැන් ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඊෙය් ඒකට එකඟ වුණා. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගි වුණා. ඒ 
ගැන ෙහට අපට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ෙම් ගැන තවත් මට 
කථා කරන්න අමාරුයි. අපි පසු ගිය 5 වනදා ඉඳලා ෙම් ගැන කථා 
කරනවා. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, අපි ෙම් ගැන ෙමතැනින් එහාට කථා කරලා වැඩක් 
නැහැ. Item No. 1 is over. 
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Now, we are taking up Item No. 2.  Hon. Minister of 
Finance - 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, I thank you - [Interruption.]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Item No.1 is over. I have taken a decision. 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වැඩි ඡන්දෙයන් සම්මතයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හැබැයි, මීට පසේසේ ෙම් වාෙග් ඡන්ද ගණනය කරන ෙවලාෙව් 

චිතපටි බලන්න යන්න එපා. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හරි, හරි. 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
යන ෙකොට කියලා යන්නම්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අගය කරනවා ෙම් අවස්ථාව මට 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. [බාධා කිරීමක්] Sir, I have to move 
Item Nos. 2-10. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You have to move one by one.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I move Item No. 3, Order under the Ports and Airports 

Development Levy Act;  Item No. 4, Notification under 
the Excise Ordinance and seven Resolutions under the 
Appropriation Act, No. 41of 2014. 

(a)     Advancing monies to be used in bribery detection 
as bribes Advance Account- Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption  

(b)  Printing, Publicity and Sales of Publications 
Advance Account - Department of Educational 
Publications  

(c)    Stores Advance Account (Explosive items) - Sri 
Lanka Navy  

(d)     Stores Advance Account - Department of Sri 
Lanka Railways  

(e)   Work Done Advance Account - Government 
Factory  

(f)       Stores Advance Account - Government Factory 

(g)     Resolution under Section 8 of the Appropriation 
Act, No. 41 of 2014. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
We can take a vote now. -[Interruption.]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No, there are other speakers and I must allow them 

also to speak on this subject. There are so many speakers 
who are here - [Interruption.]   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Nobody wants - [Interruption.]   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා වාද කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. රවි 

කරුණානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. You have 
20 minutes. 

 

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන බැංකු 
ගිවිසුම (අපරානුමත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ஆசிய உட்கட்டைமப்  தலீட்  வங்கி 
உடன்ப க்ைக (ஏற் தி) சட்ட லம் 

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 
AGREEMENT (RATIFICATION) BILL 

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

 
[පූ.භා. 11.10] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, "ආසියානු යටිතල පහසුකම් 

ආෙයෝජන බැංකු ගිවිසුම (අපරානුමත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අප අද ඉතා වැදගත් කරුණු 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ කරුණු ගණනාෙවන් 

299 300 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලිකත්වය ගන්ෙන්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඇති කර තිෙබන 
අලුත් බැංකුෙව් ලංකාව founder member ෙකෙනක් ෙවලා 
තිෙබන එක ගැන සාකච්ඡා කරන්නයි. අෙප් රට එහි මූලික 
සාමාජිකත්වය ලබා ෙගන තිෙබනවා. අෙප් සම්පදාය අනුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඒෙක් වග කීම ආණ්ඩුවට පවරන්න අවශ්යයි, 
එවැනි පිටස්තර ඒකකයක් එක්ක බද්ධ ෙවලා කටයුතු කරන්න.  

ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, ෙලෝක බැංකුව, Colombo Plan 
එක, ආසියනු සංවර්ධන බැංකුව කියන  සියලුම ආයතන සමඟ 
founder member status එකක් අපට තිෙබනවා. ෙම් ගමනත් ඒ 
ආකාරෙයන්ම ඒකට එකතු වුණු පළමුවැනි රටවල් 12 අතරට 
ලංකාවත් එකතු ෙවලා තිෙබන එක අප සියලු ෙදනාටම ආඩම්බර 
විය හැකි කරුණක්. US Dollars මිලියන 54ක් නැතෙහොත් 
රුපියල්වලින් මිලියන 750ක්, 800ක් ෙයොදලා අපට සියයට 2.3ක 
ෙකොටස් හිමිවන විධියට - shareholding එකක් හිමිවන විධියට- 
කටයුතු කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන්ෙගන් ෙම් 
අවස්ථාෙව් අවසරය ඉල්ලනවා.  

අප ෙම් අවස්ථාව  උපෙයෝගී කර ගන්ෙන් කවුරුන් නිසාද? මම 
නැවත ඔබ සියලු ෙදනාටම සතුටින් කියන්න අවශ්ය වන්ෙන්, 
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අෙප් අතිගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් කියන ෙම් සුසංෙයෝගය නිසා අපට 
ඉතාමත් ෙලෙහසි තත්ත්වයක් ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 
කියන එකයි. එදා සල්ලි ෙදන්ෙන් නැති රටවල් අද අපට සල්ලි 
ෙදන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. එදා සියයට 8ට, සියයට 9ට 
ණය දුන්න රටවල් අද - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමොනවද රටවල්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම කියන්නම්. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා මට 

බාධා කරමින් ඇහුෙව් ෙකොයි රටවල් ද දුන්ෙන් නැත්ෙත් කියා. එක 
නිදසුනක් වශෙයන් ජපානය කියන්න පුළුවන්. ඊෙය් ජපන් රෙට් 
අගමැති ෂින්ෙසෝ අෙබ්  මැතිතුමාෙග් special representative, 
Hiroto Izumi ඇවිල්ලා අෙප් අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් හමු 
ෙවලා යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 3,500කට වැඩි පමාණයක් රෙට් 
සංවර්ධන වියදම්වලට ලබා දී තිෙබනවා.  පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ 
ජපානෙයන් ලැබී තිෙබන්ෙන් යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 350යි. [බාධා 
කිරීම්] ඉතින් ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා,  the type of diplomacy that 
you used was an utter failure and you could see the 
immediate rewards that are taking place now.   ෙම්වාට සියයට 
7, සියයට 8- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
What about what we got from China?   That is the 

plan -[Interruption.]  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 චීනෙයන් සියයට 6 ට, 7ට, 8ට වාණිජ  ණය අර ෙගන 

තිෙබන්ෙන්. ජපානෙයන් ලැෙබන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කථා කරනවා. ෙම්ෙගොල්ලන්ට 

අහෙගන ඉන්න බැරි එක තමයි තිෙබන පශ්නය. ඒ ෙදක බද්ධ 
කරලා තමයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එදා ෙම් අයෙග් තිබුණු විෙද්ශ 
පතිපත්තිය අපි ෙපන්වන්න අවශ්යයි. එදා තිබුණ තත්ත්වයයි, අද 
ෙලෝකය පිළිගත් විෙද්ශ පතිපත්තියයි අතර ෙවනස ෙපන්වන්න 
අවශ්යයි. චීනෙයන් සියයට 6ක සියයට 7ක ෙපොලියට වාණිජ 
ණයක් ගන්න එක හරිම ෙලෙහසි ෙදයක්. නමුත් ජපන් 
ආණ්ඩුෙවන් අපට ලැබී තිෙබන්ෙන් සියයට 0.05 ෙපොලියක් 
යටෙත් ණයක්. එතෙකොට සියයට 7ක් ඉතිරි ෙවනවා. ෙම් ඉතිරි 
වන්ෙන් ෙවන කාෙග්වත් සල්ලි ෙනොෙවයි, බදු ෙගවන්නන්ෙග් 
සල්ලි. අද සියයට 11 සිට 15 දක්වා වැට් එක වැඩි කරන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  චීනෙයන් ගත්ත ඒ ණය නිසායි.  චීනෙයන්ම කියලා 
නැහැ, ෙවනත්  අධික වාණිජ ණය ගත්ත නිසායි. ඒ නිසා තමයි 
ෙවනත් බද්දක් කියන්න ඕනෑ නැහැ, මම ෙම්ක නම් කරන්න 
කියන්ෙන් "රාජපක්ෂ සියයට 4 බද්ද" කියලා. එෙහම කිව්වා නම් 
වැෙඩ් හරි. ෙමොකද, නැත්නම් නිකරුෙණ් බැණුම් අහන්න 
ෙවන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව ෙන්.  

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

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, එෙහම තමයි කියන්න අවශ්ය වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

ඔබතුමන්ලාෙග් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි  - 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රාජපක්ෂ එකතු කරපු බද්ද.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විහිළු කථා කියන්න එපා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)   

[බාධා කිරීම්] විහිළු කථා තමයි අද කියන්ෙන්. ෙමොකද, 
මහින්ද රාජපක්ෂ කිරුළපනට  ගිහින් විහිළු කථා - [බාධා කිරීම්] 
ඇයි,"ජීවන වියදම එදාට වඩා අද වැඩියි" කියලා කිරුළපනදී හිටපු 
ජනාධිපතිට විහිළු කථා කියන්න පුළුවන් නම්, අපත් ඒවා මතක් 
කර ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] මහින්ද රාජපක්ෂ කිව්වාම විහිළු නැහැ, 
අපි කිව්වාම විහිළු. ඒවා ඔබතුමාට විහිළු ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා 
කිරීම්] එක ෙදයක් මතක තියා ගන්න.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
"විහිළු කාරයා", කියන වචනය  unparliamentarily. ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, "විහිළුකාරයා" වැනි වචන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාවිච්චි කරන්න එපා. ෙම්ක උත්තරීතර 
සභාවක්.  

301 302 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි. විහිළු සපයන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 අපි බල්ලාට වුණත් කියන්ෙන් "සුනඛයා" කියලායි. ඒ නිසා 

වැදගත් විධියට කථා කරන්න.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විහිළු සපයන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ වාෙග් කට්ටිය. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
'විහිළුවක්'  කියන වචනය ෙකොෙහොමද  unparliamentarily 

ෙවන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ඇෙහනවා, ඔබතුමා ෙග් වචන. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඩු ගණෙන් අද පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් එන්ෙන් නැහැ, ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් උත්තර ෙදන්න.  අපට අවශ්ය වන්ෙන්  ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් නැවත- [බාධා 
කිරීම්] පශ්නයක් ඇහුවා,-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉඳ ගන්න, මා පසුව ෙපන්වන්නම් ඒ ටික. ඒ ටික ෙපන්වන්න 

පුළුවන්.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You have got to withdraw that.  -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There are so many.   I will show it to you later today.  

-[Interruption.]  Hon. Minister, you go ahead.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, Hon. Dinesh Gunawardena, is a senior 

Member of Parliament.  -[Interruption.]  Look at the 

manner he is speaking.  The Hon. Prime Minister, has just 
mentioned the way the Hon. Wimal Weerawansa 
behaved.  You can say that because he has come from the   

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

But look at these type of people.  There must be a sense 
of dignity. The decorum of this House -[Interruption.] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
"විහිළුව" ෙනොෙවයි, "විහිළුකාරයා" කියලායි කිව්ෙව්.  [බාධා 

කිරීම්] දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.  ඔබතුමා 
කියාපු හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. මා පසුව කියන්නම් ඒ ටික. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The decorum of this House must be protected.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
"විහිළු" කියන වචනය unparliamentary ෙනොෙවයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
"විහිළුකාරයා" කියන එක  unparliamentary.   ඔබතුමා 

කියාපු හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම අගය කරනවා ෙම් 

අවස්ථාව යථා තත්ත්වයට පත් කර දීම සම්බන්ධෙයන්. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,  විහිළු සැපයීම ෙනොෙවයි කළ 
යුතු වන්ෙන්. ෙම්ක මූලික ආරම්භය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
කිරුළපනට ගිහිල්ලා කිව්වාම,"අද ජීවන වියදම එදාට වැඩිය 
වැඩියි" කියලා ඒක මතක් කර දීම තමයි අවශ්ය වන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා කථා කරපුවාෙව්. ඔබතුමන්ලා ඉඳෙගන ඉන්න. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිසා අපි අහනවා, -[බාධා කිරීම්] බලන්න තිෙබන ෙද් ඔෙබ් 

අෙත්යි තිෙබන්ෙන්.  ෙම් රෙට් දණ ගස්සවපු ආර්ථිකය  දැන් අපි 
හදන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් සල්ලි 
ටික ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් තිෙබන පාග්ධන වියදම්වලට ෙයොමු 
කරන්නයි.  පාග්ධන වියදම්වලටයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් 
- චීනෙයන් මූලිකත්වය අරෙගන- බිලියන 110ක් ගන්න කටයුතු 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට මූලිකත්වය දීලා තිෙබන්ෙන්- [බාධා 
කිරීම්] නැහැ. මා ඒකයි කිව්ෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කවුද ෙම්කට මූලිකත්වය දුන්ෙන්?   ඒකත් කියන්න.  ගරු 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් කාලෙය් -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලිකත්වය දීලා තිෙබන්ෙන්- [බාධා කිරීම්]  චීනෙයන් පටන් 

ගත්ෙත්, 2014 ජනවාරි මාසෙය්. ඒ අවස්ථාෙව්දී සියලුම රටවලට 
ආරාධනා කළා. අද වන විට රටවල් 54ක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ලංකාව ඒ රටවල් පනස්හතෙරන් එක රටක්. ෙම්ක විෙශේෂෙයන් 
ලංකාවට විතරක් ඇති කර දී තිෙබන තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 
ආසියාෙව් එවැනි රටවල් හත, අටක් තිෙබනවා. ඒවාත් ඒ රටවල් 
54ට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාවට විෙශේෂ ආරාධනාවක් කෙළේ 
නැහැ.  නමුත්, අපි අගය කරනවා, ෙම්ෙක් founder status  එක 
ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, ෙලෝක 
බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කියන බැංකු තුනම ආරම්භ 
කරන අවස්ථාෙව්දී, ලංකාව මූලිකත්වය අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක 
තිබුණ එක තමයි වාසිය. ඒක එවකට පැවැති මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව තුළ කිරීම අපි අගය කරනවා. ඒ ගැන කිසි ෙසේත් 
පශ්නයක් නැහැ. ෙහොඳ ෙදයක් කරලා තිෙබනවා  නම් අපි ඒක 
කියනවා.  

අපට ෙම් සඳහා දැන් අවශ්යයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය. 
ෙම්ක ෙමෙතක් දුරට  කල් ගිහින් තිබුණා.  අවසරය ඉල්ලන්ෙන් 
ෙමන්න ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයනුයි. මිලියන 750ක් අෙප් 
ෙකොටස්වලට ෙගවන්න අපි ඉදිරිපත් ෙවන්නට ඕනෑ. එහි ෙකොටස ්
2.543ක් අපිට ලබා ගන්න තිෙබනවා. ඒ පමාණය තමයි අෙප් රට 
වාෙග් ෙපොඩි රටකට, අෙප් ජනගහනෙය් අනුපාතය අනුව ලබා 
ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් - GDP 
එෙකන් -ෙකොටසක් හැටියට තමයි ඒක ෙදන්ෙන්. අපට ලබා ෙදන 
ඒ ෙකොටස සියයට 2.5යි. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක කරන්නට අවශ්යයි. ජූලි 
මාසෙය් 01ෙවනි දාට ඉස්ෙසල්ලා අපි ෙම්කට අවසරය ගත යුතුයි. 
ෙදවන වරටයි අපි ෙම්කට කල් අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

මට ෙම් අවස්ථාෙව් ෙපෙනනවා, සියලු ෙදනාෙග්ම 
එකමුතුභාවය ෙම් සඳහා තිෙබන බව. ෙමය අපිට පාවිච්චි 
කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා, පධාන කාරණයක් සඳහා. ෙම් 
අවසරය අපි අද ගත්තා නම් අපට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට  -ලබන 
ජූලි මාසෙය් අග  ෙවන්නට ඉස්ෙසල්ලා- ෙම්ෙකන් මිලියන දාහක් 
විතර ලබා ගන්නට පුළුවන් හැකියාව තිෙබනවා. ඒකත් අපි අගය 
කරනවා. ෙමොකද, සියයට 2ට අඩු ෙපොලී අනුපාතයකටයි ඒ මුදල 
ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  

ෙමහිදී මට නැවත මතක් කර ෙදන්නට තිෙබන එක 
කාරණයක් තිෙබනවා.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම ඉතාමත් 
ආඩම්බරෙයන් කියන ඒ ෙද් තමයි,  අෙප් රෙට් ඉදිරි ගමනට 
අවශ්ය අෙප් පාග්ධන වියදම් සඳහා සල්ලිවලින් කිසිම බාධාවක් 
නැහැ කියන එක. ඊෙය් අෙප් ගරු අගමැතිතුමාව ඇවිත් හම්බ  
වුෙණ්, ජපානෙය්  ෂින්ෙසෝ අෙබ්  අගමැතිතුමාෙග් විෙශේෂ 
නිෙයෝජිත හිෙරෝෙටෝ ඉසුමි මහතායි. එතුමා ඇවිත් අපිට දීලා 
තිෙබනවා,  bondsවලට  බිලියන 1.2ක්; ඒ වෙග්ම අපිට දීලා 
තිෙබනවා, Development Policy Loan එකට  යූඑස් ෙඩොලර් 
මිලියන 2,500ක් විතර. කෘෂිකර්මය සම්බන්ධෙයනුත් උදවු 
කරනවා. අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් ගිවිසුමකට අත්සන් 
කළා.  ෙම් රටට ෙමෙතක් ලැබුෙණ් නැති සල්ලි තමයි අ ද අපිට 
අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අෙප් අගමැතිතුමාෙග්ත් විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින් ලබාගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් සාකච්ඡා යන 
අවස්ථාෙව්දී මට මුදල්  ඇමති වශෙයන් නැවත ආඩම්බරෙයන් 

කියන්නට පුළුවන්, ෙම්  තිෙබන සුසංෙයෝගය නිසා ලංකාවට 
විෙශේෂ තැනක් ලැබී තිෙබනවාය කියන එක.  දැන් අපි ෙම් 
තත්ත්වය උපෙයෝගී කර ගන්නට ඕනෑ, අෙප් රෙට් අභිවෘද්ධියට. 

අපි ෙමයින් කරන්ෙන් කාරණා ෙදකක්. එකක් තමයි සියලුම 
ණය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම. වාණිජ ණය අපි නවත්වා 
තිෙබනවා. මට ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකීමකින් කියන්නට අවශ්ය 
වන්ෙන් ෙමයයි. අපි වාණිජ ණයක් ගත්ෙතොත් ඒ ගන්ෙන් සියයට 
2කට ෙහෝ සියයට 3කට අඩු ෙපොලියකටයි. නැත්නම් අෙප් රට  
bond issue එකකට ගිහින් ගන්න මුදලකට  වඩා අඩු ෙපොලියකට 
ගන්නට පුළුවන් මුදලක් තමයි අපි මින් පසු වාණිජ ණයක් තුළින් 
ගන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජපානෙය්- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, Yen loan  එකක් ගත්ෙතොත් එහි 

ෙපොලිය සියයට 0.05යි. නමුත් සියයට 0.05ක ෙපොලියකට ඒ ණය 
ගත්තාට පසුව එහි ටිකක් exchange fluctuation  risk එකක් 
තිෙබනවා. ඒ, විෙද්ශ විනිමය අනුපාතෙය් තිෙබන පශ්නයක්. එම 
නිසා අපි ෙම්ක Dollar swap  එකක් හැටියට ගන්නවා. එෙහම 
ගත්තාට පස්ෙසේ සියයට තුනහමාරක් හතරක් අතර පමාණයක 
තමයි ෙපොලිය තිෙබන්ෙන්. නමුත් සාමාන්යෙයන් bond issue  
එකක ෙපොලිය සියයට පහමාරක් පමණ වනවා. ඒ අනුව අපට 
සියයට ෙදක තුනක ෙපොලිෙය් වාසියක් ඒ තුළින් තිෙබනවා. අපට 
අවශ්ය නම් Yen loan ඒ ආකාරෙයන්ම ගන්නට  පුළුවන්. ෙම් 
ගන්න Yen loan  එක එෙහන් ආනයනය කරන භාණ්ඩවලට අපි 
පාවිච්චි කරනවා. එතෙකොට කිසි පශ්නයක් නැහැ.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 Yen loan එකක්ද, Dollar loan එකක්ද දැන් අරෙගන 

තිෙබන්ෙන්? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි අරෙගන තිෙබන්ෙන් Yen loan එකක්. අපට දීලා 

තිෙබන්ෙන් Yen loan  එකක්. අපි මහ බැංකුවට US Dollar 
currency swap එකක් පෙව්ශෙමන් ගන්නවා. ඒ swap එෙකන් 
exchange fluctuation එක අපි  ආරක්ෂා කරනවා. ඒක තමයි අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරලා තිෙබන්ෙන්. අවදානම් තත්ත්වය 
බලන්ෙන් නැතිව මීට ෙපර අරෙගන තිෙබන ඒවා සම්බන්ධෙයන් 
ණයට වැඩිය සියයට තුන්සියයක ගුණයක  පමණ  මුදලක් අප 
ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ පාෙයෝගික දැනුම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
ෙමවැනි උපකමයක් භාවිත කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙයන් 
එෙකන් ෙඩොලර් එකට ගන්ෙන් සාමාන්යෙයන්- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Swap එක කෙළේ ඇයි? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Swap එක කරන්ෙන්- ෙයන් එකක වටිනාකම අද වන විට 

රුපියල් 110ටයි තිෙබන්ෙන්. ෙහට ෙම්ක රුපියල් 90ට 
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appreciate වුෙණොත්, ඊට පසුව සියයට 40 ගුණයක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. 1980 වසෙර්දී අපි වරායට ගත්ත ණයට වඩා තුන් 
ගුණයක් වැඩිෙයන් ෙගවන්න තිබුණා. අන්න එවැනි  ෙද්  නිවැරදි 
කිරීමක් වශෙයන් තමයි අපි ෙමෙහම අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
සාමාන්යෙයන් ෙඩොලර් එකට තමයි අපි සියලුම loans peg 
කරන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් ඒක උපකමයක්  වශෙයනුයි පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. මම හිතන විධියට ඒක ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී වැඩ 
පිළිෙවළක්. ඒ තුළින් අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, විෙද්ශ 
විනිමය අනුපාතය අනුව රුපියල බාල්දුවීම සම්බන්ධෙයන් වන 
අනිසි වියදම් අඩු කරෙගන කටයුතු කරෙගන යන්න.  

ෙම්  තුළින් මට අවශ්ය වන්ෙන් කරුණු ෙදකක් ෙපන්වන්නයි. 
ෙම් වාණිජ ණය අපි ගන්ෙන් කිසිෙසේත්ම අනවශ්ය වියදමකට 
ෙනොෙවයි. ඒක ගන්ෙන් bond issue එකක ෙපොලියකට වැඩිය අඩු 
ෙපොලියකටයි. ෙලෝකයම දන්නවා, රටකට ඕනෑ ෙවලාවට 
bondsවලින් මුදල් ගැනීෙම්දී තිෙබන ෙපොලී අනුපාතය ගැන. ඊට 
වැඩිය සියයට 50කට අඩු ෙපොලියකට තමයි අපි වාණිජ ණය - 
commercial loans - ගන්ෙන්. වාණිජ ණය කියලා කියන්ෙන්, 
බැංකුවකට ගිහිල්ලා අප රට ෙවනුෙවන් ණයක් ගන්න හැකියාව 
තිෙබනවා නම්,- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සමාෙවන්න මම බාධා කරනවා නම්. පසු 

ගිය කාලෙය් මහ බැංකුව කරපු bond issuesවල ෙපොලී rate එක 
ඔය ගණනටද තිබුෙණ්?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකොයි කාලෙය්ද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව, bonds issue කළා, තුන් සැරයක්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් bonds issue කරලා තිෙබන්ෙන් මීට කලින් ගත්තට වඩා 

සියයට 15කට වඩා අඩුෙවන්. ඒක තමයි තිෙබන ෙවනස.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඊට වැඩිෙයන් ෙන් bond issuesවලින් ගත්ෙත්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා නැවතත් පටලවලා ආෙයත් යනවා, 

වැරැදි තැනකට. යම් විධියකට රුපියල් බිලියන 10ක් ගන්ෙන් 
නැතිව, රුපියල් බිලියන 15ක් ගත්තා නම් ඔය වැඩි වීම තමයි 
පශ්නයක් ෙලස ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා කථා 
කෙළේ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු 5ක කාලයක් 

පමණයි ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම අගය කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් ඔය කාරණා 
ෙදක පටලවන්න එපා කියන එකයි.  අපි වැඩිපුර ගත්ත නිසා 
සියයට 15කට, සියයට 16කට  යන්න තිබුණු ෙපොලී අනුපාතය 
සියයට 11කට අඩු වුණා. වැඩිපුර මුදල් ගත්ත පශ්නය තමයි ඔය 
ෙගොල්ලන් පශ්නයක් විධියට ගත්ෙත්. අනික් පැත්ෙතන් ඒෙකන් 
ලැබුණු වාසිය ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිහින් තිෙබනවා; අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහින් තිෙබනවා. මා 
ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. කියන්න පුළුවන් එකම ෙද් තමයි, 
වැඩිෙයන් සල්ලි ගත්ත නිසා ෙපොලී අනුපාතය අඩු කරන්න අපට 
පුළුවන් වුණාය කියන එක. ෙමය ෙම් ෙදක අතර තිෙබන 
ඝට්ටනයක්. දැන් අඩු ගණෙන් ෙම්ක පසිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා 
පසිද්ධ වන්ෙන් නැතුව කළාම, unsolicited proposal එකක් 
හැටියට ගත්තාම දන්ෙන් නැහැ කීයද කියලා. Templeton Fund 
එෙකන් සියයට 17 ෙපොලියට නිවාඩ් කබ්රාල් මුදල් ගත්තාම 
එතැන පශ්නයක් නැහැ. අද අෙප් ෙපොලී අනුපාතය ෙමතරම් ඉහළ 
මට්ටමට ගිහින් තිෙබන්ෙන් ඒ කාලෙය් තිබුණු පශ්නයක් නිසායි. 
එදා සියයට 18 ෙපොලියට යූඑස් ෙඩොලර් බිලියන 3ක් -යූඑස් 
ෙඩොලර් මිලියන 3,000ක්- ගත්තා. ඒකට fixed rate එකක් දුන්නා 
කියලා තමයි දැන් කියන්ෙන්.  

ෙම් තිෙබන අනුපාතය නිසා මාසෙයන් මාසයට ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ එළියට විකුණනවා. ඒ විකිණීම තමයි අපට පාලනය 
කරන්න අමාරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි ඇති කළ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි; එදා කරපු කියාවක් නිසා ඇති වුණු ෙදයක්.  එදා යූඑස් 
ෙඩොලර් මිලියන 3,000ට තිබුණු එක අද අපි යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 
1,200 දක්වා පුළුවන් තරම් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක 
තමයි අද තිෙබන පශ්නය.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී කර 
ගන්ෙන්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම සඳහා වරම 
ඉල්ලීමට විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් මුදල් 
පමාණයන් ෙවන් කරන්න විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට මුදල් පමාණයක් අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන් කරන වැඩ පිළිෙවළ අනුව. නමුත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලුම ආයතනවලින් ඉල්ලන්ෙන්, ඒ ෙදන සල්ලි 
ඵලදායීතාවකින් පාවිච්චි කරන්න කියලායි. ඒ ෙදන සල්ලි පුළුවන් 
තරම් වියදම් කළ යුත්ෙත්, අල්ලසට හා දූෂණයට ෙයොමු ෙවලා 
සිටින අය අල්ලන්නයි. ඔවුන්ට නිකරුෙණ් හිරිහැර කිරීමට 
අවශ්යතාවක් නැහැ. නිල ෙනොවන ලිපිවලට නිකරුෙණ් කාලය 
නාස්ති කරන්නත් එපා.  කවුරුත් අත්සන් කරන්ෙන් නැති, නම් 
නැති ලිපි තැන් තැන්වලට යවලා කාලය නාස්ති කරන වැඩ 
කරන්ෙන් නැතුව, බදු ෙගවන අයෙග් මුදල් හරිහැටි පාවිච්චි 
කරන්නය කියලා මා කාරුණිකව ඉල්ලනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද පතෙය් තිෙබනවා මා දැක්කා, 
රුපියල් මිලියන 600ක් අගමැතිතුමාෙග් කාර් එකට ෙවන් කරන 
ෙකොට disaster relief සඳහා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
150යි කියලා අෙප් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා සංසන්දනය කර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන බව. ෙම් වාෙග් පට්ටපල් අසත්ය කියන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් ඉන්නවා. මා හිතන හැටියට එතුමන්ලා දන්ෙන් 
නැහැ, ෙමොනවාද අනුමත කරන්ෙන් කියලා. විනිවිදභාවයකින් 
යුතුව අෙප් අගමැතිතුමා කිව්වා, මට කාර් එකක් නැතුව යන්නද 
කියන්ෙන් කියලා. ඉස්ෙසල්ලා අපි කාටත්, හැමෙදනාටම, 
ජනාධිපතිටත්, අගමැතිටත් ෙගන්වන වාහනවලට බදු ෙගවලා 
තමයි එළියට ආෙව්. රෙට් ජනාධිපතිටත්, රෙට් අගමැතිටත් බදු 
ෙගවන්න තිෙබනවා නම් ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තිෙබන විහිළුව? ඒ 
නිසා තමයි ඒ බදු ඉවත් කෙළේ. නමුත් ෙම් වාහනයට බදු මුදල් 
ෙගවලා තිබුණා. ඒ නිසා රුපියල් මිලියන 450ක් රජයටයි 
ලැෙබන්ෙන්. ෙම් මුදල වියදමක් හැටියට යන්ෙන් නැහැ. විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා passports ෙදකක් අෙත් තබා ෙගන යන ෙකොට 
ෙම්වා ගැන හිතන්ෙන් නැද්ද? අඩු ගණෙන් යන්න අවසර දුන්න 
අගමැතිෙගනුත් පශ්න කරන එක හරි ෙදයක්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාවත් අවසන් 

ෙව්ෙගන එනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට බාධාවක් නැත්නම් මට තව 

මිනිත්තු තුනක්, හතරක් දුන්ෙනොත් මා එය හා අගය කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවශ්ය නම් සභානායකතුමාෙග් අවසරය ඇතිව ෙදන්න 

පුළුවන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා එය අගය කරනවා.  

මා එය මතක් කෙළේ ෙමොකද, නැවත නිවැරැදි කිරීමක් අවශ්ය 
නිසායි. අගමැතිතුමා මට උපෙදස් දුන්නා, "ෙම්ෙක් විවෘතභාවයක් 
ඇති කරන්න. අෙප් වියදම් ෙපන්වන්න. ෙමොකද, එෙහම නැතුව 
මට තිෙරෝද රථයකින්ද යන්න තිෙබන්ෙන්?" කියලා. ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් bulletproof vehicle එකට නිල 
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 458ක් බදු වශෙයන් ලැබුණා. ඒ මුදල 
එකතු වුණාම වියදම ෙමච්චරයි කියන එක ෙපෝඩාවක්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒවා ඔක්ෙකොම ෙපොත්වල මාරු කිරීමක් ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙපොත්වල මාරු කළා කියා කියනවා නම්, විමල් වීරවංශ 

මන්තීතුමා රුපියල් මිලියන 600ක් කියලා කියන එක       
විහිළුවක්  ෙන්.  

මා නැවත ඒක මතක් කෙළේ, මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන 
කාලෙය් කාර් 43ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒවාට සම්පූර්ණෙයන් 
බදු ෙගව්ෙවොත්, එෙහමනම් ෙමෙතක් දුරට ෙගවා තිෙබනවා 
බිලියන 84ක්. ෙමන්න, ෙම්වා තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒවාත් එක්ක 
අපි සංසන්දනය කළාම,-[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
බදු ෙගව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි ෙම් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. අපට හංගන්න ෙදයක් 

තිෙබනවාද? අෙප් අගමැතිතුමා ෙගන්වන වාහනවල බදුවලට 
රුපියල් මිලියන 450ක් යනවා කියන එක ගැන පශ්න කරනවා 
නම්, තව ෙමොනවාද ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්? අපි ඒවා හංගන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, මහින්ද රාජපක්ෂ වාහන ආනයනය කළාම බදු 
ෙනොෙවයි, register කරලාවත් නැහැ. වාහන වරායට එනවා; අද 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා තවම දන්ෙන්ත් නැහැ. 

ජනාධිපති කාර්යාලෙය් අද කාර් 1,500ක් තිෙබනවා කියා 
කියනවා. නමුත්, වාර්තා අනුව 220යි තිෙබන්ෙන්. අෙනක් කාර් 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? අෙප් ඇමතිවරුන්ට කාර් නැහැ. අෙප් 
ජනාධිපති හා අගමැති කිව්ෙව්, ඒවා ගන්න කියලා. ෙකෝ ඒ වාහන 
1,500? ෙහොයන ෙකොට කාර් ෙකොෙහේ ගිහිල්ලාද දන්ෙන් නැහැ. 
හම්බන්ෙතොට තිෙබනවා. සිරිලිය කියාවි, අරලිය කියාවි. ඒවාෙය් 
කාර් තිෙබනවා. නමුත්, බදු ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලිවලින් ගත්ත ඒ 
වාහන ටික ෙකොෙහද ගිහින් තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතෙකොට වාහන 1,500ක්- 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අහන්න මහින්ද රාජපක්ෂෙගන්. ඒක අහන්න ගාමිණී 

ෙසනරත්ෙගන්. ඒක අහන්න ඒ වාෙග් කට්ටියෙගන්. ඒෙගොල්ෙලෝ 
තමයි දන්ෙන්. අපි ෙම් වග කීමකින් කියන්ෙන්. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න කරන ෙකොට අපට කියන එකම ෙද් තමයි, 
සිදුවුණ ෙද් සම්බන්ධව සංසන්දනය කරන්න අවශ්ය නැහැ කියලා. 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වග කීමකින් 
කියන්ෙන්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් කාර් එෙක් වියදම රුපියල් 
මිලියන 154යි. මහින්ද රාජපක්ෂ එදා bulletproof ඒවා ෙගනාවාට 
වඩා අඩු මිලකට අලුත් කාර් එකක් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ කාර් 
එකට පාර්ලිෙම්න්තුව බදු වශෙයන් රුපියල් මිලියන 450ක් ෙගවා 
තිෙබනවා. ඒ විවෘත භාවය තමයි තිෙබන්ෙන්. 

අද අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
පතිපාදන සංෙශෝධනය කරන ෙකොට මා ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී 
කර ගන්නවා ෙම් කාරණය අහන්න. ගාමිණි ෙසනරත් ගැන අද 
ෙමොකද නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන්? ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් සිද්ධිය ගැන 
ඇයි අද නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන්? උදයංග වීරතුංග ගැන අද 
INTERPOL එක අහනවා. අපි මහින්ද රාජපක්ෂෙගන්, ජී.එල්. 
පීරිස්ෙගන් අහන්න අවශ්යයි, උදයංග වීරතුංග හම්බ වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද, ෙමොකටද හම්බ වුෙණ් කියලා. 
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They are fugitives of Sri Lanka at the moment. So, 
why is the INTERPOL not asking them about those 
fugitives? They should have questioned Mahinda 
Rajapaksa when he came back to Katunayake. So, these 
are things on which we would like to ensure clarity and 
confirmation. Therefore, I hope the Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption uses the 
money allocated by Parliament in the correct manner for 
that type of prospective activities. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
One of your Ministers has made a complaint to the 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption. But, that is not being investigated. I am 
referring to the Hon. Mahinda Amaraweera’s complaint. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I beg your pardon? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The Hon. Mahinda Amaraweera has made a complaint 

to the Commission to Investigate Allegations of Bribery 
or Corruption. That is not being investigated.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Why not? Every single case - [Interruption.] That is 

why they wanted the money allocated. We have allocated 
more money because they say they do not have enough 
staff. This is what we inherited. There had been a 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption in name only. There were more people 
working outside than in the Commission. So, now we 
have fortified that: we have ensured that 70 new staff 
have come in; they have got the vehicles; there is 
computerization and that all the things required have been 
provided with to ensure that all those involved in bribery 
and corruption are brought to book irrespective of 
whether they are in the Opposition or in the Government. 
All we want to do is to ensure that we walk the talk. So, 
that is the difference.  

Sir, I basically look forward to the fullest support of 
Parliament in order to ensure that we get these Items 
approved and I am also sure that those would be 
unanimously approved without any vote because all these 
are for the collective good of the country. All I could say 
is that we are financially well-disciplined. Every rupee 
that is earned in this country is being spent on Capital 
Expenditure and not on Recurrent Expenditure.  We are 
going through some turbulent times at this moment for no 
other reason than the brought forward and not the carry 

forward. We can only say that during the tenure of 
President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil 
Wickremesinghe we will ensure there is financial 
discipline, the growth factor takes place and that we will 
once again integrate into the world as a country or a force 
to reckon with in the SAARC Region.  

So, I look forward to everybody’s support to ensure 
that we get our economy back in good order. Let us stop 
colourizing the economy. We want to make a national 
economy. That is why we have a National Government. 
The voice of just a handful of people - 30 or 40 - who 
have basically missed a step and gone in different 
directions is not sufficient to offload us on the journey we 
have embarked to put Sri Lanka back in good order. So, I 
look forward to everyone’s support to ensure that we will 
make a new economy for Sri Lanka before too long.  
Thank you. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 The next speaker is the Hon. Selvam 

Adaikkalanathan. You have 25 minutes. 

 
[ .ப. 11.35] 

 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய இந்த 

விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
தற்ேபா  மைழ ெபய் ெகாண் க்கின்ற ; ய ம் 
அ த்தி க்கின்ற . ேநற்ைறய தினம் தாங்கள் ெவள்ளத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு இந்த உயர் சைபயிேல அ தாபத் 
ைதச் ெச த்தியேதா , அ  சம்பந்தமாக பாரா மன்றம் 
அதன  கவனத்ைதச் ெச த் ெமன்ற உத்தரவாதத்ைத ம் 
அளித்தீர்கள். எங்க ைடய வன்னி மாவட்டத்திேல மக்கள் 
கூ தலான பாதிப்ைப எதிர்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
குறிப்பாக ெசால்லப்ேபானால் ேபசாைலயிேல தாக்கிய சி  

யல் காரணமாக எம  மீனவர்களின் ேராலர்கள் ேசதப் 
ப த்தப்பட் க்கின்றன; பல ேராலர்கள் கட க்குள் 

ழ்கியி க்கின்றன; இன் ம் பல ேராலர்கள் உைடத்  
ெநா க்கப்பட் க்கின்றன. ேம ம், பலேகா  பாய் 
ெப மதியான boats அந்த அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றன. இதனால் எங்க ைடய ேபசாைல மீனவ 
ச கத்தினர் மிக ம் நிர்க்கதியான நிைலயிேல இன்ைறக்கு 
இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இ பற்றி 
உடன யாகக் கவனெம த் , அதற்கான நஷ்டஈட் ைன 
வழங்குவதற்கான யற்சிைய அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் 
இச்சைபயிேல ேகட்  நிற்கின்ேறன்.  
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அங்ேக இடம்ெபயர்ந்த மக்க க்குத் ாிதகதியிேல 
உடன  நிவாரணங்கைள வழங்கியதற்காக அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நான் நன்றி கூ கின்ேறன். இவ்வா  இந்த 
விடயங்களில் கவனெம த் , உடன  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா தான் அந்த மக்கைள எங்களால் 

க்கிநி த்த ம்; காப்பாற்ற ம். அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள் ச்சுடன் மிகத் 

திறைமயாகச் ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற அேதேநரத் 
திேல, எல்லா விடயங்க க்கும் சம்பந்தப்பட்ட எல்ேலாைர ம் 
அைழத்  அவற்ைற நைட ைறப்ப த் வதற்கு யற்சிக்க 
ேவண் ெமன் ம்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இங்கு ம வாி சம்பந்தமாக நான் சில விடயங்கைளப் 
ேபசலாெமன வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய வடக்கு, 
கிழக்ைகப் பார்த்தால் கூ தலான - bar - ம  விற்பைன 
நிைலயங்கள் காணப்ப கின்றன. த க்கி வி ந்தா ம் ம  
விற்பைன நிைலயத்தின் வாச ல் வி கின்ற அள க்கு 

ைலக்கு ைல ம  விற்பைன  நிைலயங்கள் ைளத் 
தி க்கின்றன. அதன் காரணமாக கு காரர்க ம் ெப கி, 
அங்கு வாள்ெவட் க்க ம் சண்ைடக ம் மற் ம் ச க 
விேராதச் ெசயல்க ம் இடம்ெபற்  வ கின்றன. 
இைளஞர்கள் ம க்கும் ேபாைதவஸ் க்க க்கும் 
அ ைமயாகி தங்க ைடய வாழ்க்ைகையத் ெதாைலத் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இதற்கு இந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள் ெப கிய ம் ஒ  காரணமாக இ க்கின்ற 
ெதன்பைத இங்கு நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
அரசாங்கம் இதிேல கவனெம த்  இனி ம் ம பான 
விற்பைன நிைலயங்கைளத் திறப்பைத நி த்தேவண் ம்.  

இப்ெபா ள்ள ம பானசாைலகளில் அதிகமானைவ 
ேகாவில்க க்குப் பக்கத்தி ம் பாடசாைலக க்குப் பக்கத் 
தி ம்தான் இ க்கின்றன. இவற்ைறெயல்லாம் கவனத்தி 
ெல த் , மாவட்ட ாீதியாக இதற்குப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற 
ம வாித் திைணக்கள அதிகாாிகள் உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண் , அவற்றின் அ மதிகைள உடன யாக 
இரத் ச் ெசய்யேவண் ம் என்பைத நான் இந்த உயர் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அைதவிட, இர  பத்  
மணிக்குப் பிறகு ம பானசாைலகள் டப்படேவண் ம் என்  
ஒ  கட்டைள இ ந்தா ம், சில இடங்களிேல அைவ 
திறக்கப்பட்  விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . இதற்குக் காரணம், அதிகாாிகளின் 
ெமத்தனப்ேபாக்காகும். இவ்வதிகாாிகள் அவர்களிடமி ந்  
இலஞ்சத்ைத வாங்கிக்ெகாண்  அவற்ைறக் கண் ம் 
காணாத ேபால இ க்கின்ற சூழல்தான் எங்க ைடய 
நாட் ேல இ ந் ெகாண்  இ க்கின்ற . குறிப்பாக, இந்த 
நிைலைம வடக்கு, கிழக்கிேல காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
இதைனப் ேபார்க்கால நடவ க்ைகயாகக் க தி, இதற்கு 
எதிராக அதிகாாிகள் உடன யாகச் ெசயற்பட்  தக்க 
நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்கான யற்சிகைள ேமற் 
ெகாள்வ டன், நான் இங்கு ேகட் க்ெகாண்டப , இந்த 
ம பானசாைலகைள வதற்கு ெகளரவ நிதி அைமச்சர் 
அவர்கள் உடன  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் 
என் ம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல,  எங்க ைடய கிராமத்தி ள்ள கள்  
உற்பத்தியாளர்கள் இன்  அந்தத் ெதாழிைல நம்பித்தான் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், ெவளிநாட் க் 
கு வைககள் விற்கப்ப கின்ற நிைலயங்களிேல, ேபாத்தல் 
களில் அைடக்கப்பட்ட கள் ம் விற்பைன ெசய்யப் 
ப கின்ற . 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ravi Karunanayake.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I do not want to disturb the Hon. Member in any 

way. What I want to ask is, is there any way that we 
could finish this Session early, for the simple reason that 
people are saying we are not in our electorates at a time 
when there is heavy flooding. So, I would greatly 
appreciate if the Opposition can look at finishing the 
Session  around 11.30 a.m. or so because people are 
asking where the Members of Parliament in those 
relevant electorates are. There are Hon. Members from 
Colombo North, Kolonnawa, Avissawella, Aranayaka in 
Kegalle here. Really, it was the Hon. Kabir Hashim who 
reminded me this. So, I would  urge you, Hon. Speaker, if 
you can accommodate this, it would be wonderful.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, several requests came to me. In fact, I 

thought of discussing this in the afternoon at the Party 
Leaders’ Meeting because it is up to the House. So, if the 
House decides by all means- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
If you can finish by 1 o'clock - we have got  Field 

Marshal Hon. Sarath Fonseka to speak and I am sure the 
Hon. Bandula Gunawardane may also want to speak - it 
would be greatly appreciated because this is national-
oriented. Otherwise, we are shouting in Parliament while 
people are languishing, when their houses are 8 to 10 feet 
under water.  It is not ethical. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena also spoke to me and 

made the same request. So, we will see what we can do. I 
will also ask the Secretary-General to -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The Hon. Bandula Gunawardane wants to speak and 

we have got Field Marshal Hon. Sarath Fonseka due to 
speak. I am sure all others will concede to our request.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Bandula Gunawardane what would you think? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට විනාඩි 10ක 15ක කාලයක් 

ෙදන්න. අපට ෙම් ටික අනුමත කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව  රැස්වීම් 
කටයුතු  අවසන් කරන්න එකඟ නම්,  පශ්නයක් නැහැ. අපි 
එකඟයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අදහස ෙබොෙහොම අගය 

කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ෙම් සඳහා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අදහසත් ලබා ගන්න 

අවශ්යයි. The Secretary-General will speak to the Party 
Leaders and then, we will take a decision.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
They are also Hon. Members representing the people. 

They also would be - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will take a decision once they are consulted.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We have got to pass the Asian Infrastructure 

Investment Bank Agreement (Ratification) Bill either 
through a Vote or  with the consent of the House.  That 
needs to be done. So, if you can finish by 12.30 p.m, I 
would greatly appreciate that.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒකට එකඟද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් වැඩි ෙදෙනක් 

කථා කරන්ෙන් නැත්නම් අපි එකඟයි. ෙම් වනෙකොට ගරු 
ඇමතිතුමා කථා කරලා අවසන්. ෙම් අවස්ථාෙව් විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා කථා 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ අෙප් අදහස් ටිකක් පකාශ කරලා සභාෙව් 
කටයුතු අවසන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We have one speaker, Field Marshal Hon. Sarath 

Fonseka.  මම හිතන්ෙන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාටත් කථා 
කරන්න අවශ්ය ෙවයි. ඔබතුමාට කථා කරන්න අවශ්යද? 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාට කථා කරන්න 

අවශ්ය ෙවයි. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාට කථා කිරීෙම් 

අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. We will talk to them. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමන්ලාෙග් මන්තීවරු තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ 

මන්තීවරුත් ෙගන්වා ෙගන කථා කරන්න මිනිත්තු 10ක්, 15ක්  
දුන්නා නම් හරි.  එෙහම වුෙණොත්, අපට දහවල් 12.30ට පමණ 
සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ටීඑන්ඒ එක ෙවනුෙවන් දැන් කථා කරනවා.  Hon. 

Adaikkalanathan, you may continue.  I am sorry about the 
interruption.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. බාධා කිරීමට 

සිදුවීම ගැන කනගාටුයි. 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Thank you, Sir.  

ெவளிநாட் க் கு வைககைள விற்பைன ெசய்கின்ற 
நிைலயங்களிேல ேபாத்தல்களில் அைடக்கப்பட்ட கள்  
விற்பைன ெசய்யப்ப வ  நி த்தப்படேவண் ெமன்  
எங்க ைடய கள்  உற்பத்தியாளர்கள் என்னிடம்  விநயமான 
ேவண் ேகா டன்கூ ய ஒ  க தத்ைதத் தந்தி க்கிறார்கள். 
அதைன நான் ெகளரவ நிதி அைமச்சாிடம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெகா த்தி க்கின்ேறன். ஆகேவ, ெவளிநாட்  கு வைககள் - 
ம  விற்பைன ெசய்கின்ற நிைலயங்களிேல இந்தக் கள்  
விற்பைன ெசய்வைதத் தைடெசய்ய ேவண் ம். இத டாக 
எங்க ைடய உள் ர் உற்பத்தியாளர்கள் தங்க ைடய 
வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்த ம். அவர்கள் தங்க ைடய 
பிள்ைளகைளக் கல்வி கற்பிப்பதற்கும் தங்க ைடய ச கத்ைத 
உயர்த் வதற்கும் இத்ெதாழிைல நம்பித்தான் இ க்கின் 
றார்கள். இந்தக் கள்ளி டாக க ப்பட்  உட்பட இன் ம் பல 
ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு வாய்ப் க் கிட் ம். 
ஆகேவ, இந்த விடயத்ைத ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனத்தில் எ த்தால்தான் உள் ர் கள்  உற்பத்தியாளர்கள் 
தங்க ைடய வாழ்க்ைகைய ேமம்ப த்த ம்.  

தற்ெபா , திய அரசாங்கம் 'வற்' வாிைய அதிகாித்தி க் 
கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற எங்க ைடய 
மக்களின் வாழ்வாதார நிைல இன்ைறக்குக் ேகள்விக்குறியாக 
இ க்கின்ற . இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற மக்களின் இரண்  
பிரதான ெதாழில்களாக விவசாய ம் கடற்ெறாழி ம் 
விளங்குகின்றன.  அேதேபால, ேதயிைல, இறப்பர் 
ேபான்றைவ வ மானம் ஈட்டக்கூ ய, உற்பத்திையப் 
ெப க்குகின்ற, நாட்ைட வளப்ப த்தி ெபா ளாதார ாீதியிேல  

ன்ேனற்றக்கூ ய ெதாழில்களாக இ க்கின்றன.  

விவசாயிகைளப் ெபா த்தவைரயில், அவர்களிடமி ந்  
அரசாங்கம் 50 பாய்க்கு ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய்கிற . 
பின்னர் அதைன ைவப்பதற்கான stores - களஞ்சியங்கள் 
ேமலதிகமாக இல்லாத காரணத்தால், இ க்கின்ற களஞ்சியங் 
களிேல  வாங்கிய ெநல்ைல நிரப்பி ைவத் விட்  தி ம்ப ம் 
வாங்க யாத நிைலயில் உள்ள . இதனால்  எங்க ைடய 
விவசாயிகள் தங்க ைடய ெநல்ைல அநியாய விைலக்குத் 
தனியா க்குக் ெகா க்கின்ற ஒ  பாிதாப நிைல இப்ெபா  
ஏற்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, ெநல் க்கு நல்ல விைலைய 
நிர்ணயித்தி க்கின்ற அரசாங்கம் அந்த விைலயிேல அதைனத் 
ெதாடர்ச்சியாக வாங்குவதற்கான ஒ  ைறைய ம் 
ைகயாளேவண் ம். விவசாயிகள் கூ தலாக வாழ்கின்ற 
இடங்களிேல களஞ்சியசாைலகைளத் ாித கதியிேல நி வி 
அவற்ைறச் ெசயற்ப த் வத டாகத்தான்  நிர்ணயிக்கப்பட்ட  
இந்த விைலயில் ெகாள்வன  ெசய்வைத நைட ைறப்ப த்த 

ம். ஆகேவ, எங்க ைடய விவசாயிகள் ப கின்ற 
ன்பங்கைளப் ேபாக்கேவண் மாயின்,  அவர்கள் ெநல்ைல 

அ வைட ெசய்த டேனேய அவர்களிடமி ந்  ெநல்ைலக் 
ெகாள்வன  ெசய்யேவண் ம். அவ்வா  ெசய்தால்தான் 
அவர்களால் வாங்கிய கடன்கைள அைடக்க ம்; அடகு 
ைவத்த  நைககைள மீட்க ம். அந்த வைகயிேல 
எங்க ைடய விவசாயிகளின் நிைலைம ப ேமாசமான 
பாிதாபநிைலயிேல இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த விடயத்ைத 
அரசாங்கம் கவனத்தில் எ க்கேவண் ம்.  

ேம ம், கூ தலான வயல்கள் ைவத்தி ப்பவர்களிடம் 
ன் ாிைம ெகா த்  ெநல்ைலக் ெகாள்வன  ெசய்வதால் 

குைறவாக வயல்கள்  ைவத்தி ப்பவர்களிடம் ெநல்ைலக் 
ெகாள்வன  ெசய்ய யாத நிைலேயற்ப கின்ற . இந்தப் 
பாரபட்சநிைல  தவிர்க்கப்பட் , எல்ேலாாிட ம் ெகாள்வன  
ெசய்கின்ற வாய்ப்ைப ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  

இரண்டாவ  பிரதான ெதாழிலாக ள்ள மீன்பி த் 
ெதாழி ம் வ மானம் ஈட்டக்கூ ய ஒ  ெதாழிலாகும். இந்த 
நாட் ேல இப்ேபா  ஆட்சிக்கு வந் ள்ள திய அரசாங்கம் 
பணத்ைதக் கடனாகப் ெப வதற்கு பல நா க க்குச் ெசன்  

பல யற்சிகைள ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . உள் ர் 
உற்பத்திகைள நாங்கள் சாியான ைறயிேல ேமற்ெகாள் 
ேவாமாகவி ந்தால், ெவளிநா களிேல வாங்குகின்ற 
கடன்கைளக் குைறக்க ம். எனேவ அந்த நிைல மாற்றப் 
பட ேவண் மாக இ ந்தால், எங்க ைடய மீனவர்களின் 
நிைலைமகைளக் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல எங்க ைடய மீனவர்கள் பல 
ன்பங்கைளச் சந்தித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். பல 

தடைவகள்  அரசாங்கத்திட ம் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் 
அவர்களிட ம் இைவபற்றி ைறப்பா  ெசய்யப்பட் க் 
கிற . சில விடயங்க க்கு அைமச்சர் அவர்கள் அ மதி 
ெகா த் ம் அவற் க்குாிய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாமல் இ க்கின்றன. அதிகாாிகள் யா க்ேகா 
பயப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
அரசாங்கம் அவற்ைறக் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 

ல்ைலத்தீவிேல மீனவர்கள் அதிகமாேனார் சட்டத்ைத 
மீறித்தான் மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ ப கிறார்கள். அவ் 
வாறான நடவ க்ைககைள அைமச்சர் அவர்கள் உடன யாக 
நி த் வதாக வாக்குக் ெகா த்தார். ஆனால், அ  
நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல. 
  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
நீங்கள் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சரா?  

இரவில் ெவளிச்சத்திேல மீன்பி ப்ப  தைடெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . ஆனா ம் அவ்வா  மீன்பி க்கின்ற 
நிைலைம இப்ெபா ம் வடக்கு மாகாணத்திேல 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . அப்ப யான நடவ க்ைகயில் 
ஈ பட்டவர்கள் 2 - 3 தினங்க க்கு ன் ைக  ெசய்யப் 
பட் க்கிறார்கள் என்ற ெசய்திையப் பத்திாிைககளிேல 
பார்த்ேதன். கடற்பைடயினர் எங்க ைடய மீனவர்கள் 
ெதாழி க்குப் ேபானால் சட்டம் ேபசுகின்றனர்; ஆனால், 
தைட ெசய்யப்பட்ட வைலகைளக் ெகாண்  ெப ம்பான்ைம 
இன மக்கள் இந்தத் ெதாழிைலச் ெசய்கின்றேபா  அதைன 
வரேவற்கின்றனர். இதில் என்ன நியாயம் இ க்கின்ற ?  

கடற்ெறாழிலாளர்கைள, ல்ைலத்தீவிேல இ ப்பவர்கள் 
அல்ல  வடக்ைகச் சார்ந்தவர்கள், கிழக்ைகச் சார்ந்தவர்கள், 
ெதன்னிலங்ைகையச் சார்ந்தவர்கள் என்   பிாித் ப் பார்க்க 

யா . ஏெனனில் இந்த நாட் ேல எல்லாச் ச கங்க ம் 
வாழ்கின்றன. அவர்கள் கட க்குச் ெசன் தான் மீன்பி க்க 
ேவண் ம். ஆகேவ, அவர்கள் அங்கு ெசன்  மீன்பி ப்பைத 
யா ம் த க்கவில்ைல. ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
தைடெசய்யப்பட்ட வைலகைளக் ெகாண்  தைடெசய்யப் 
பட்ட விதத்தில் ெதாழிைலச் ெசய்கின்றேபா  எங்க ைடய 
மீனவர்க க்கு மிக ம் கஷ்டத் க்குள்ளாகும் சூழல் 
ஏற்ப கிற .  இந்த வைகயில் இன்ைறக்கும் எங்க ைடய 
மீனவர்கள் சாப்பாட் க்கு வழியின்றி ைறயி கின்ற ஒ  
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[ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා] 
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நிைல! "நாங்கள் கட க்குப் ேபாய் வைலையப் ேபாட்டால் ஒ  
'ேபாட்' க்க நிரம் கின்ற அள க்கு மீைனப் பி க்க 

ம்; ஆனால், இப்ெபா  எங்க ைடய கறிக்குக்கூட 
மீன் கிைடப்பதில்ைல" என்  அவர்கள் ெசால்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இதைனக்  கவனத்தில் எ த்  அவர்க க்கு நியாயம் 
வழங்கும் விதத்தில் ெசயற்பட ேவண் ம். யார் இந்தத் தப்ைபச் 
ெசய்தா ம் அைதத் தட் க் ேகட்கின்ற ெபா ப்ைப எல்லா 
அதிகாாிக க்கும் அரசாங்கம் ெகா க்க ேவண் ம். 
கடற்பைடயின க்கும் ெகா க்க ேவண் ம். எங்க ைடய 
கடற்பரப்பிேல இவ்வா  மீன்பி ப்பவர்கைளத் த ப்பதில் 
தய தாட்சணியம் பார்க்கக்கூடா . ஆகேவ, அரசாங்கம் 
இ குறித்  உடன யாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கு 

யற்சி எ க்க ேவண் ம்.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have five more minutes to speak.  

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
இந்த நாட் ேல பழங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றன. 

இைவ ம ந்  அ க்கப்பட்டைவ என்பதனால் அவற்ைற 
இரண்  - ன்  நாட்கள் ைவத்தி க்க யாதி க்கின்றன. 
இந்த அரசாங்கம் ஒ  யற்சிைய ேமற்ெகாள்ளலாம். அதாவ  
நல்ல கனி த கின்ற 'கிேரப்ஸ்', 'அப்பிள்' ேபான்ற பழக் 
கன் கைள இந்த நாட் ேல மக்க க்கு மத்தியில் 
வழங்குகின்றேபா  உண்ைமயிேல எங்க ைடய நாட் ேல 
நல்ல பழவைககைள உற்பத்தி ெசய்ய ம். ஆகேவ, 
இதிேல அரசாங்கம் கவனம் எ க்க ேவண் ம்.  

அைதவிட இன் ெமா  பிரதான விடயம் இ க்கின்ற . 
அதாவ , இன்  வடக்கிேல குரங்குகளின் ஆதிக்கம் 
ேமேலாங்கியி க்கின்ற . [இைடயீ ] அைதக் குரங்கிடம் 
தான் ேகட்க ேவண் ம்! இதனால் அங்கு களிேல 
ெபா ட்கைள ைவத்தி க்க யா  ய கத க க்குள்ேள 
மனிதர்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அ  மாத்திர 
மல்ல, விவசாயம் ெசய்ய யா . அதாவ  கனித ம் 
மரங்கைள வளர்க்க யா  மற் ம் ேதாட்டங்களில் மரக்கறி 
வைககைளச்  ெசய்ைகபண்ண யா . குரங்குகளின் 
ஆதிக்கத்தால் எங்க ைடய வடக்கு மக்கள் மிக ேமாசமான 
ஒ  நிைலைமையச் சந்தித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
காட் ேல வாழ்கின்ற குரங்குகள் எல்லாம் இன்ைறக்கு 
நாட் க்குள் வந்தி க்கின்றன. இ குறித்  நடவ க்ைக 
எ க்கவில்ைல என்றால் மிக ேமாசமான நிைலைம 
உ வாகும். ட் த் ேதாட்டங்கள் அதாவ  மரக்கறி வைககள் 
ஏன், கனி த ம் மரங்கைளக்கூட எங்க ைடய மக்களில் சிலர் 

ட் ன் ெமாட்ைட மா யிேலதான் ெசய்ைக பண் வார்கள். 
இப்ெபா  இந்தக் குரங்குகளின் ஆதிக்கம் காரணமாக 
அவர்கள் அதைன வி த் ப் ட் ய கத க க்குள் 
வாழ்கின்றார்கள். இவ்வா  மக்கள் ட் ன் ஜன்னல்கைளப் 

ட்  ைவப்பதனால் ட் ள்ேள காற்  வ கின்ற 
நிைலைமகூட இல்லாதி க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தக் 
குரங்குகைளத் த ப்பதற்கான ஒ  யற்சிைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அந்த யற்சிைய ேமற்ெகாண்டால்தான் 
எங்க ைடய மக்கள் தாங்கள் நிைனக்கின்ற ெபா ட்கைளத் 
தங்க ைடய ட் த் ேதாட்டங்களில் உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
வாய்ப்  இ க்கும்; இயற்ைக காற்ைற நிம்மதியாகச் சுவாசிக்க 

ம்; நல்ல சுவாத்தியத்ைதப் ெபற ம். இந்த 
நிைலைமைய நீ க்க அ மதித்  எங்க ைடய மக்கைள 
ேநாயாளிகளாக மாற் கின்ற நிைலைம ஏற்படக்கூடா  
என்ப தான் எங்க ைடய ேவண் ேகாளாக இ க்கின்ற .  

இந்தப் திய அரசாங்கம் நாட் ன் வளங்கைளப் 
பயன்ப த்தி உற்பத்திைய ேமற்ெகாள்வதில் சாியான 

ைறயில் ெசயற்ப மாக இ ந்தால், நிச்சயமாக அ  எங்க  
ைடய நாட் ன் ேதைவைய நிைறேவற் ம்; ெவளிநா களிேல 
ேபாய்க் கடன் வாங்குகின்ற நிைலைமையக் குைறக்கும். 
ஆகேவ, நாட் ன் உற்பத்தியிேல இந்த அரசாங்கம் கவனம் 
எ க்கேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண்  விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[පූ.භා. 11.57] 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ෙම් 

රට ණය උගුෙලන් ෙගොඩ ගැනීමට දරන උත්සාහය අපි අගය 
කරනවා. රාජ්ය විෙරෝධීන් ෙම් දිනවල කථා කරන්ෙන් පසු ගිය 
වකවානුෙව් රට සුඛිත මුදිත වී තිබුණා වාෙග්යි. ජනතාව මත බදු 
බර පැටවුෙණ් නැහැම වාෙග්යි. අද රට ඉදිරියට යන්ෙන් දූෂිත ගනු 
- ෙදනුවලින් ෙතොරවයි. පසු ගිය වකවානුෙව් රජෙය් මුදල්වලින් 
විශාල වශෙයන් ජාවාරම් කළා. ෙටන්ඩර් පටිපාටිවලින් ෙතොරව 
රෙට් මුදල් විශාල වශෙයන් විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව නාස්ති 
කළා; ෙහොරකම් කළා. අද අපි දකින්ෙන් ඒෙක් අෙනක් පැත්තයි. 
දූෂිතයන්ට ෙම් රජය තුළ ඉඩක් නැහැ. දූෂිතයන් හිටිෙයොත් අපි 
නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන්ත් නැහැ. අපි ෙම් වන විට රෙට් ආර්ථිකය 
ගැන විවිධ මත පකාශ කරමින් සිටිනවා. යථාර්ථය වන්ෙන් අෙප් 
රට 2015 ජනවාරි වන විට ආර්ථිකය කඩා වැෙටන තත්ත්වයට 
පත්ව තිබූ බවයි. රෙට් බහුතරයකෙග් ඒකපුද්ගල ආදායම 
ඇමරිකන් ෙඩොලර් 500කට පමණ සීමාවී තිබුණා. රෙට් බහුතරයක් 
ජනතාව තුන්ෙව්ල කෑමට බැරිව, දරුවන්ෙග් කුසගිනි නිවා ගනු 
ෙනොහැකිව ලතෙවන තත්ත්වයට වැටී තිබුණා.  

රෙට් නායකයන් ෙලෝකය පුරා ෙගොස් විශාල පමාණෙයන් ණය 
මුදල් ලබා ගත්තත්, ඒවා හිර වුෙණ් ආර්ථික පතිලාභ ෙනොලැෙබන 
ව්යාපෘතිවලයි. පිටින් ෙපෙනන අධිෙව්ගී මාර්ග, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල්, වරායවල්වලින් ජනතාවට ෙවනම ෙලෝකයක් 
මවා පා විශාල මුදල් වංචාවල ෙයදුණත්, රට ඇතුළත කිසිම 
සංවර්ධනයක් දැකීමට ජනතාවට ෙනොහැකි වුණා. පධාන 
මාර්ගවලින් පිටත මාර්ග අබලන් වී තිබුණා. පාලම් දිරා ෙගොස් 
තිබුණා. අධික ජීවන බර නිසා ජනතාවට හිසට වහලක් සාදා 
ගැනීමට ෙනොහැකි වුණා. ර ට පුරා මධ්ය පමාණ ව්යාපාර වැෙසමින් 
පැවතුණා. රෙට් කර්මාන්තශාලා විශාල පමාණයක් වැසුණා.  

ෙත් වතු, ෙපොල් වතු, රබර් වතු පාළුවට ගියා. රට පුරා වැව් 
අමුණු නඩත්තු ෙනොකළ නිසා කුඹුරුවලින් සියයට 50ක් පුරන් 
වුණා. ෙදමව්පියන් දහ දුක් විඳ අෙත් තිෙබන අන්තිම සතය දක්වා 
වියදම් කර දරුවන්ට ඉගැන්වූවත්, විශ්වවිද්යාලයට යාමට හැකි 
වුෙණ් 15 ෙදෙනකුෙගන් එක් අෙයකුට පමණයි. පාසල් වැසී ෙගන 
ගියා. ෙකොළඹින් පිට පාසල්වලට වැසිකිළියක්වත් ලබාදීමට 
ෙනොහැකි වුණා. ෙද්ශපාලන වාසි ගැනීමටත්,  ෙගොඩනැඟිලි හරහා 
ෙකොමිස් ගැසීමටත්, "මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර" පමණක් 
ෙගොඩනැඟුවා. දරුෙවක් ෙහොඳ පාසලකට දමා ගැනීම සඳහා 
ෙදමාපියන් තුළ වූ සිහිනය ෙබොඳ වුණා. හැකි පමණ දුප්පතුන් පිට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රට පටවා විෙද්ශ විනිමය ලබා ගැනීම රජෙය් පධාන ආදායම් 
මාර්ගය වුවත්, අෙප් අහිංසක ජනතාව පිට රට ෙගොස් විඳින දුක් 
රජය ෙත්රුම් ගත්ෙත් නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්ය ආරක්ෂාව ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ.  

රටට GSP Plus සහනය ෙනොලැබුණු නිසා කර්මාන්තශාලා 
වලින් සියයට 50ක් වැහුණා. මානුෂීය අයිතිවාසිකම් ෙනොරැකීම මීට 
පධාන ෙහේතුවක් වුණා. මත්ස්ය කර්මාන්තය හරහා රටට ලැබුණු 
ආදායම යුෙරෝපා තහනම නිසා අපට නැතිව ගියා. අද වනවිට අප 
රජයට ෙලොව පුරා රටවලින් ලැෙබන සුබවාදී පතිචාර නිසා ෙමම 
තත්ත්වයන් ෙකටි කාලයක් තුළ ෙහොඳ අතට හරවා ගන්න අපට 
හැකි වී තිෙබනවා.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ආර්ථිකය කඩා වැටී තිබුණා. ඔවුන්ට 
ලැෙබන පඩිෙයන් ජීවත් වීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් තිබුණා. 
2010 ජනාධිපතිවරණෙයන් රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් 
2,500කින් පඩි වැඩි කරනවාය කියා දිවුරා දුන් ෙපොෙරොන්දුව පවා 
එවකට සිටි පාලකයා කඩ කළා. පසු ගිය රජය කාලය තුළ රෙට් 
මුදල් පරිහරණය කෙළේ රාජපක්ෂ ෙරජීමයට ගැතිකම් කළ අය 
පමණයි. ෙතෝරා ගත් ව්යාපාරිකයන් කිහිප ෙදෙනකුට පමණක් 
රෙට් මුදල් ෙමෙහයවීෙම් හැකියාව ඇති කළා. පාලකයින් 
ෙහොරකම් කළ මුදල් ෙමම ව්යාපාරිකයන් හරහා සඟවනු ලැබුවා.  

ෙලෝකෙය් බහුතරයක් රටවල් අෙප් රට ෙකොන් කළා. 
කලාපෙය් පබල රටවල් සමඟ තිබූ සුහදතාවය බිඳ වැටුෙණ් 
පාලකයින් දූෂිත බව ඔවුන් ෙත්රුම් ගත් නිසයි. ෙම් සියල්ල හමුෙව් 
සමස්තයක් ෙලස රටවැසියා කලකිරීෙමන් හා බිෙයන්  ජීවත් 
වුණා.  පාලකයා, ඔහු වටා පහළ මට්ටෙම් සිටින ෙද්ශපාලනඥයන් 
රැස් කර ගැනීෙම් උපායක් ෙලස රජෙය් මුදල් වංචා කිරීමට උදවු 
කිරීම සීමාවලින් ෙතොරව කියාත්මක කළා.  රජෙය් නිලධාරින්ද 
විශාල පමාණයක් පාලකයාට ළං වී ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරකම් 
කිරීම සිදු කළ නිසා ෙමය රෙට් ආර්ථිකයට තදින් බලපෑවා.  

පසු ගිය දිනවල ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට අත් වූ ඉරණම 
පිළිබඳව විස්තරාත්මකව කථා කළා. ෙමය රෙට් ආර්ථිකය 
ෙහොරකම් කළ ආකාරය ගැන කියන්න ෙහොඳම උදාහරණයක්. 
පාලකයාට අවශ්ය පරිදි ගුවන්  යානා එහා ෙමහා ෙගන යාමට 
එමිෙර්ට්ස් ගුවන් ෙසේවය විරුද්ධ වුණු නිසා විශාල මුදලක් ෙගවා 
ගුවන් ෙසේවෙය් තනි අයිතිය පවරා ගත් බව සත්යයක්.  

 
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) 
අද විපක්ෂය පැත්ෙත් කට්ටිය හරි ෙහොඳයි ෙන්. කට්ටිය යනවා, 

ගරු  සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමනි. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ෙහොඳම කෑල්ල කියන්න හදනෙකොට නැඟිටලා ගියා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒක තමයි. 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
පාලකයාෙග් දරුවන්ෙග් සල්ලාල ජීවිතය සඳහා ගුවන් 

ෙසේවෙය් මුදල් පාවිච්චි කළා.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා එන්න ෙකෝ. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
පාලකයාෙග් බිරිඳෙග් සෙහෝදරයා රූපලාවණ්ය කටයුතු සඳහා 

මසකට වරක් සිංගප්පූරුව බලා ගුවන්ගත වුෙණ් රජෙය් 
මුදල්වලින්. පාලකයාෙග් සෙහෝදරයාට බලු පැටිෙයක් රටට 
ෙගන්වා ගැනීමට අවශ්ය වූ විට ගුවන් යානා හිතුමෙත්ට 
ෙයෙදව්වා. 

රෙට් විදුලිය ඇන හිටීම ඇතුළුව ඇති වන අහිතකර 
තත්ත්වයන්, පාලකයාෙග් අත්තෙනෝමතික මුදල් වංචා කිරීම් නිසා 
ඇති වුණු තත්ත්වයක්. එවන් තත්ත්වයන් නිසා අද පවතින අෙප් 
රජයටයි ජනතාවට උත්තර දීමට සිදුවී තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආකාරයට 
ඉතා විශාල දුෂ්කරතාවන් හමුෙව් රට ෙගොඩ ගැනීමට අපට සිදුවී 
ඇති බව ෙත්රුම් ගැනීමට හැකිවීමට තරම් අෙප් ජනතාව බුද්ධිමත් 
වීම අෙප් වාසනාවක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දවස පුරාම අපි රණ විරුවන් 
සැමරුවා. තිස ්වසරක යුද්ධය ජයගහණය කරා ෙගන යෑමට යුද 
හමුදාව ෙමෙහය වූ පුද්ගලයා හැටියට මම රණ විරුවන් 
ෙවනුෙවන් යමක් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් ෙනොකෙළොත් එය 
වගකීම් පැහැර හැරීමක් බවට පත්වනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් යුද 
ජයගහණයට කෑදර වී රණ විරුවන් කළ විශාල කැපවීම් අමතක 
ෙකොට ඔවුන්ට ගරහන රජයක් අතීතෙය් පැවතියත්, අද පවතින 
අෙප් රජය ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙකොට රණ විරුවන්ට නිසි 
ෙගෞරවය ලබා දීමට කියා කරනවා. 

රණ විරු ෙසේවා අධිකාරිය හරහා රණ විරුවන්ෙග් සුභසාධනය 
සැලසීමට හා ඔවුන්ට පිළිගැනීමක් ලබා දීමට ෙම් වන විට විශාල 
උනන්දුවකින් කියා කරනවා. රණවිරු සංසදය හරහා ෙද්ශපාලනය 
කිරීම පමණක් පසු ගිය රජය කාලෙය්දී සිදු වුණා. රණ විරු ෙසේවා 
අධිකාරිය රණවිරු සුභසාධනය සඳහා කාඩ් පතක් හඳුන්වා දීම 
මඟින්, රට ෙවනුෙවන් ජීවිත පූජා කළ රණ විරුවන්ෙග් 
ආදරණීයයන්ටත්, රණ බිෙම් කැප කිරීම් ෙකොට ආබාධිතවූ රණ 
විරුවන්ටත් විශාල ෙමෙහවරක් සිදු ෙවනවා. ෙසේවෙය් සිටින රණ 
විරුවන්ෙග් සුභසාධනය අද ඉහළ මට්ටමකට ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා.  

පසු ගිය රජය සමෙය් රණ විරුවන්ට නිවාස ණයක් පවා 
ගැනීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් තිබුණා. ඊෙය් රණ විරු දිනෙය්දී 
රණ විරු ස්මාරකය ඉදිරිපිටදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ 
පකාශයක් කළා. එතුමා පැවසූෙය්, යල් පැනපු යම් යම් 
ෙද්ශපාලනඥයන් අද වන විට රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් කිඹුල් 
කඳුළු ෙහළීමට උත්සාහ කළත්, තිස් වසරක යුද්ධය නිම කිරීමට 
නායකත්වය දුන් දැෙය් මහා රණ විරුවාෙගන් පළි ගන්නට ෙබොරු 
ෙචෝදනා දමා, නිල තල ගලවා, මහ උළු ෙගදර සිර ෙකොට, සිර 
ඇඳුම් අන්දවා, විශාම වැටුප පවා අහිමි කළ ආකාරය ජනතාවට 
අමතක වී ෙනොමැති බවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, රණ විරුවාෙග් සුභසාධනයටය 
කියමින් "අපි ෙවනුෙවන් අපි" කියා විශාල ධනස්කන්ධයක්, එනම් 
රුපියල් ලක්ෂ 45,000ක් එකතු ෙකොට ලක්ෂ 3,000කින් පමණක් 
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කුඩා ෙගවල් 300ක් සාදා ඉතිරි මුදල් විගණනයකින් පවා ෙතොරව 
වංචා කළ ආකාරය ගැන රණ විරුවන් ෙහොඳින් ෙත්රුම් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙමය රණ විරුවන් විකුණා කෑමකි. මල්ලි "අපි 
ෙවනුෙවන් අපි" ෙහොරා කෑ අතර, රෙට් පාලකයා රණ විරුවන්ෙග් 
නම විකුණමින් ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල යැයි කියමින් විශාල 
ධනස්කන්ධයක් එකතු කෙළේ එහි අරමුණ රණ විරු සුභසාධනය 
යැයි කියමිනුයි.  

ජාතික ආරක්ෂක අරමුදෙල් 2013 වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වාර්තාවට අනුව 2009 සිට 2013 දක්වා ලැබී ඇති 
මුදල් හා ජනතාවෙග් සහ ෙසබළුන්ෙග් -රණ විරුවන්ෙග්- 
සුභසාධනය ෙවනුෙවන් වියදම් කළ මුදල් පතිශතය ෙමෙසේයි. 
2009 ලැබුණු මුදල රුපියල් මිලියන 78යි. සුභසාධනය සඳහා 
ෙවන් කෙළේ සියයට 7යි. 2010දී ලැබුණු මුදල රුපියල් මිලියන 
75යි. සුභසාධනය ෙවනුෙවන් සියයට 53යි. ඒ, යුද ජයගහණය 
නිසා එය ෙනොකර සිටිය ෙනොහැකි තත්ත්වයක් බවට පත්වූ නිසායි. 
2011දී ඒකත් ආපසු අල්ලා ගත්තා. 2011දී ලැබුණු මුදල රුපියල් 
මිලියන 49යි. සුභසාධනය ෙවනුෙවන් සියයට 0යි. 2012දී ලැබුණු 
මුදල රුපියල් මිලියන 64යි. සුභසාධනය ෙවනුෙවන් සියයට 11යි. 
2013දී ලැබුණු මුදල රුපියල් මිලියන 84යි. සුභසාධනය 
ෙවනුෙවන් සියයට 4.5යි.  

ෙම් ආකාරයට රෙට් පාලකයා ජනතාව රවටමින්, රණ 
විරුවාෙග් නම විකුණමින් මුදල් ෙහොරකම් කිරීෙම් කටයුත්ෙත් 
දිගටම ෙයදුණා. වාර්තා වන ආකාරයට කාර්ය සාධන වාර්තා 
ඉදිරිපත් කර නැහැ. 2010 සිට 2013 දක්වා සංයුක්ත සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් ෙකොට නැහැ. වර්ෂය අවසන් වන තුරුත් කියාකාරී 
සැලැස්මක් ඉදිරිපත් ෙකොට නැහැ. ෙම් අයුරින් ගිණුම් කටයුතු සහ 
යහපාලනය අකිය කර තිබුණා. 

යුද හමුදා මූලසථ්ානයට කළ ෙද් කනගාටුදායකයි. අවුරුදු 
63ක් පුරාවට ෙගෞරවනීය ෙලස ආරක්ෂා කරගත් හමුදා 
මූලස්ථානය ෙකොමිස්වලට කෑදර වී පාලකයා විසින් විනාශ ෙකොට 
දමා එම භූමිය අධික මුදලකට විකුණා හමුදාෙව් අභිමානය වූ හමුදා 
මූලස්ථානය යුද හමුදාවට අහිමි කළා, ෙපොෙළොවට සමතලා කළා. 
ෙලෝකෙය් ෙමොනම රටක වුවද හමුදා මූලස්ථාන ෙඵතිහාසිකව 
ස්ථානගත ෙකොට ඇති ස්ථානවලින් ෙනරපීම සාමාන්යෙයන් සිදු 
ෙනොකරයි. අක්කර 34ක් වන යුද හමුදා මූලස්ථානය තිබූ ඉඩෙමන් 
අක්කර 25ක් ෙහෝටල් සංකීර්ණයක් සඳහා ලබා දී ඇත්ෙත් රුපියල් 
බිලියන 275කටයි. ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
2කටයි. නමුත් පැලවත්ෙත් තිවිධ හමුදා මූලස්ථානය ෙගොඩනැඟීම 
සඳහා ලබා දී ඇත්ෙත් රුපියල් බිලියන 54ක් පමණයි. ඉතිරි 
රුපියල් බිලියන 220ට වූෙය් කුමක්ද? ඉදිරිෙය්දී නාවික හමුදා සහ 
ගුවන් හමුදා මූලස්ථානද විකුණා දැමීමට සැලසුමක් තිබුණා. රජය 
මාරු වූ නිසා ඒ සැලසුම නැවතුණා. එම මුදල්වලට සිදු වූ ෙද් ගැන 
රෙට් හිටපු පාලකයා ජනතාවට කථා කළ යුතුයි.  

රණ විරුවන්ෙග් අභිමානය රකින්ෙන් ෙමෙහමද? යුද හමුදා 
මූලස්ථානෙය් සිටි හමුදාව දැන් ෙකොළඹ පුරා කුඩා කැබලිවලට 
කඩා විසුරුවා දමා ඇත. යුද හමුදා මූලස්ථානය තිබුණු තැන පවා 
ෙසොයාගැනීමට ෙනොහැකි වී ඇත. දැනට පවතින රජය ෙමම 
තත්ත්වය ෙහොඳින් ෙත්රුම් ෙගන ඇත. ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ 
ගරු අගමැතිතුමා පමුඛ රජය අවංකව රණ විරුවන්ෙග් කීර්ති 
නාමය රැක රෙට් ෙගෞරවය රැකගැනීමට කැප වී සිටී. රණ විරු 
පවුල්වලට, රණ විරු දරුවන්ට ලැබිය යුතු පිළිගැනීම ඉදිරියට 
පවත්වාෙගන යෑම අද පමුඛත්වය මත ෙකෙරන කර්තව්යයක් බවට 
පත් වී ඇත. මා අණ දුන් හමුදාව සතුව තිබූ අලුත් සටන් කම, සීමා 
රහිත කැපවීම, රටට ආදරය කිරීම, උසස් ගණෙය් පුහුණුව, 
සාර්ථක යුද සැලසුම් හරහා රෙට් ජනතාවෙග් පැතුම වූ යුද 
ජයගහණය රටට ලබා දුන්ෙන්ය. අවුරුදු 2යි මාස 9ක් පැවැති එම 

සටෙන් ජයගහණෙය්දී උඩ පැන්න ෙද්ශපාලනඥයින් ෙමන් ෙනොව 
ආදරණීය ජනතාව පරාජෙය්දීද අප සමඟ කැපවීෙමන් සිටීම අපට 
විශාල ශක්තියක් විය. පුද්ගල වාසි පිණිස හමුදාව හැර රටින් පලා 
ගියවුන් ෙමන් ෙනොව සැබෑ රණ විරුවන් ජීවිත පූජාෙවන් දීර්ඝ 
කාලීනව ස ටෙන් රැඳී සිටිෙය්ය. 

පාලකයාෙග් දරුවන් හමුදාවට රිංගුෙව් රගර් ගසන්නට සහ 
කාර් ෙර්ස් යන්නට පමණි. එම දූෂිත දරුවන් දළදා මාළිගාව වටාද 
කාර් ෙර්ස් ගිෙය්ය. පාලකයාෙග් දරුවන්ෙග් මන ෙදොළ පිරවීමට 
රණ විරුවන් ලවා පාරවල් පුරා ලක්ෂ ගණන් වැලි ෙකොට්ට ඇතිරූ 
පාලකයා රණ විරු සුභසාධනය හා රණ විරු අභිමානය ගැන කථා 
කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 

අතීතෙය් රණ විරුවන්ෙගන් පළිගත්ෙත් ඉතා නිවට විධියටය. 
ෙම්ජර් ෙජනරාල්වරු 10ක්, බිෙග්ඩියර්වරු 10ක්, කර්නල්වරු 
10ක් සහ තවත් නිලධාරින් 5ෙදෙනක් යුද සමෙය් වැදගත් වගකීම් 
දරපු නිසාත්, මා යටෙත් ෙසේවය කළ නිසාත් ඔවුන් ෙගදර යවා 
පළිගත්ෙත්ය. ඔවුන්ට පිට රැකියාවක්වත් ගැනීමට හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට රැකියා ෙනොෙදන ෙලස 
සමාගම් අයිතිකරුවන්ට තර්ජනය කළා. එය ඉතා නිවට සහ 
බියගුලු කියාවක් බවට පත් වූවා. මින් ඉදිරියට රණ විරුන්ට 
කණෙකොකා ෙනොහඬන බවට අපෙග් රජය රණ විරුවන් 
ෙවනුෙවන්, රට ෙවනුෙවන් ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. එතුමා නැත. 

මීළඟට, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 

 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக" [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க]                  
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake ] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
1 සිට 10 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

1 ஆம் வாசகத்தி ந்  10 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses  1  to 10  ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උපෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්  හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

அட்டவைண  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Schedule ordered to   stand part of the Bill. 
 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without  Amendment. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙසෝදුපත්වල 

මුදණ  ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ නිවැරදි කර 
ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිමි.  

ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් තුන්වන වර 
කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
 පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  நிைற 

ேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
 

 
වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු 

පනත : නිෙයෝග 
ைற க மற் ம் விமான நிைலய 

அபிவி த்தி அற ட் ச் சட்டம் : கட்டைள   
PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 

ACT: ORDER 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා:  
 

"2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත් 3 
වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ 
සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 
2016 ජනවාරි 01 දිනැති අංක 1947/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරනු ලැබ, 2016.04.06 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. 

 සුරාබදු ආඥාපනත : නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE:  NOTIFICATION  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි  (52 වැනි අධිකාරය වන) 
සුරාබදු ආඥාපනෙත්, 32 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවනු ලබන 22 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ඊතයිල් මධ්යසාර මත සුරාබදු සංෙශෝධනය කිරීම සහ 
ඊතයිල් මධ්යසාර ආනයනය කිරීමට බලපත නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 මාර්තු 02 දිනැති අංක 
1956/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.04.06 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අංක 988 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
විසර්ජන පනත : ෙයෝජනාව 

ஒ க்கீட் ச் சட்டம் : தீர்மானம் 
APPROPRIATION ACT: RESOLUTION 

 

I  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 07 දරන නියමය 
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:- 

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 07 
දරන නියමය 

මුදල් අමාත්ය, රවි කරුණානායක වන මම, 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන)  සහ 
2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 2014 
අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 01002 
"අල්ලස් වැටලීම්වල අල්ලස් වශෙයන් පරිහරණය කිරීම සඳහා 
අත්තිකාරම් ගිණුම - අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ  ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව" ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති 
සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි. 
   

              අයිතමය                            සංෙශෝධනය 

325 326 

(i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි 
තීරෙයහි  නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි 
උපරිම සීමාව  

රු.12,000,000 සිට  

රු.  250,000,000දක්වා 

(ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි 
තීරෙයහි  නිශ්චිතව දක්වා ඇති  ලැබීම්වල 
අවම සීමාව  

සංෙශෝධන ෙනොමැත 
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(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2015.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 
      

   අත්සන් කෙළේ/ රවි කරුණානායක, 
    මුදල් අමාත්යතුමා. 

    2016.04.25 වැනි දින, 
    ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 

 
II 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 08 දරන නියමය 
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:- 

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය   යටෙත් අංක 08 
දරන නියමය 

 
මුදල් අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) සහ 
2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 2014 
අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 21302 
"ෙපොත් මුදණය, පචාරණය හා අෙලවිය අත්තිකාරම් ගිණුම - අධ්යාපන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් 
නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි. 

   
 අයිතමය                                                                 සංෙශෝධනය 
                                                                                             

 (i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
  II වැනි තීරෙයහි රු. 2,500,000,000 සිට  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි  
  උපරිම සීමාව රු. 3,950,000,000 දක්වා 

 
 

 (ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
  III වැනි තීරෙයහි රු. 2,400,000,000 සිට  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල  

  අවම සීමාව රු. 3,000,000,000 දක්වා 

 
 

 (iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
  IV වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග්   ෙනොමැත 
  උපරිම සීමාව 

 (iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය්  
  V වැනි තීරෙයහි රු. 1,900,000,000 සිට  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව  
   රු. 2,500,000,000 දක්වා    

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2015.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

   අත්සන් කෙළේ/ රවි කරුණානායක, 
   මුදල් අමාත්යතුමා. 
2016.04.25 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
III 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 09 දරන නියමය 
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:- 

2014 අංක  41 දරන  විසර්ජන  පනෙත්  8  වැනි  වගන්තිය  යටෙත්  
අංක  09 දරන  නියමය  

මුදල් අමාත්ය, රවි කරුණානායක වන මම, 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) සහ 
2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 2014 
අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 22302 
"ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම (පුපුරණ දව්ය) - ශී ලංකා නාවික හමුදාව" 
ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම 
නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි. 

අයිතමය                                 සංෙශෝධනය 
 

(i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
 II වැනි තීරෙයහි රු. 338,000,000   සිට  
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි  
 උපරිම සීමාව රු.   345,000,000   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 2015.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

    
   අත්සන් කෙළේ/ රවි කරුණානායක, 
    මුදල් අමාත්යතුමා. 

2016.04.25 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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(iii)  එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV 
වැනි තීරෙයහි  නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර 
ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව  

රු.20,000,000 සිට  

රු.  275,000,000දක්වා 

(iv)  එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි 
තීරෙයහි  නිශ්චිතව දක්වා ඇති  බැරකම්හි 
උපරිම සීමාව  

සංෙශෝධන ෙනොමැත 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

IV  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 10 දරන නියමය 
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:- 

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 10 
දරන නියමය 

මුදල් අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) සහ 
2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 2014 
අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 30602 
"ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත 
පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම 
නියමය මඟින් සංෙශෝධනය කරමි. 

 
           අයිතමය    සංෙශෝධනය 
                                                                                             

(i) පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
 II වැනි තීරෙයහි සංෙශෝධන  
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව ෙනොමැත 
 

(ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
 III වැනි තීරෙයහි රු. 1,800,000,000  සිට  
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල 
 අවම සීමාව රු. 1,200,000,000  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. 1,000,000,000  සිට   
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි  
 උපරිම සීමාව රු. 1,500,000,000  දක්වා    

  

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2015.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

   අත්සන් කෙළේ/ රවි කරුණානායක, 
    මුදල් අමාත්යතුමා. 

2016.04.25 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
V  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 11 දරන නියමය 
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:- 

2014 අංක  41 දරන  විසර්ජන  පනෙත්  8  වැනි  වගන්තිය    
යටෙත්  අංක  11 දරන  නියමය  

මුදල් අමාත්ය, රවි කරුණානායක වන මම, 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) සහ 
2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 2014 
අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 31003 
"කළ වැඩ අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව" ෙවත පැවරී 
ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය 
මඟින් සංෙශෝධනය කරමි. 
  

              අයිතමය                                                    සංෙශෝධනය 
                                                                                             

(i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
  II වැනි තීරෙයහි රු. 260,000,000 සිට   
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි  
  උපරිම සීමාවරු. 308,000,000

 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 2015.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 
 

   අත්සන් කෙළේ/ රවි කරුණානායක, 
    මුදල් අමාත්යතුමා. 

2016.04.25 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 

VI 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 
අමාත්යවරයාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 12 දරන නියමය 
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:- 

2014 අංක  41 දරන  විසර්ජන  පනෙත්  8  වැනි  වගන්තිය  යටෙත්  
අංක  12 දරන  නියමය  

මුදල් අමාත්ය, රවි කරුණානායක වන මම, 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) සහ 
2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 2014 
අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක 31002 
"ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව" ෙවත පැවරී ඇති 
කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මඟින් 
සංෙශෝධනය කරමි. 

 
   අයිතමය                       සංෙශෝධනය 
                                                                           

(i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  II වැනි තීරෙයහි සංෙශෝධන   
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව ෙනොමැත 
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(ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
 III වැනි තීරෙයහි රු.120,000,000  සිට  
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව රු. 80,000,000  දක්වා 
  

(iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  
 IV වැනි තීරෙයහි රු. 40,000,000  සිට  
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග්  
 උපරිම සීමාව රු. 80,000,000 දක්වා 
 

(iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි සංෙශෝධන  
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව ෙනොමැත    

  

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2015.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 
 

 අත්සන් කෙළේ/ රවි කරුණානායක, 
 මුදල් අමාත්යතුමා. 
2016.04.25 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

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

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය අනුව කරන විධාන 
  
 
2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා රාජ්ය නිලධාරින්ට අත්තිකාරම් ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් මුදල්  අමාත්යවරයා 
විසින් බලය ෙදන සීමා ෙවනස් කිරීෙම් උපෙල්ඛනය. 
 
  
 කණ්ඩායම් විධාන අංක 01  
 
 
 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය අනුව මා ෙවත පැවරී ඇති බලතලවලට අනුව රවි කරුණානායක වන මම, මුදල් අමාත්යවරයා වශෙයන් 

ආණ්ඩුෙව් අනුමතියට යටත්ව ෙම් සමඟ දක්වා ඇති උපෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන ආකාරයට රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම්වල විෂය අංක 12101, 16401, 
16501, 19601, 19701 සහ 19801ට අදාළ වන්නා වූ 2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) සහ 2015 අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනය තීරු අංක II සහ IV හි දක්වා ඇති උපරිම සීමාවන් සහ අංක III හි දක්වා ඇති අවම සීමාවන් සංෙශෝධනය 

කරමි. 

අනු 
අංකය 

අමාත්යාංශය / ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

විෂය 
අංකය 

II 
  

රජෙය් කටයුතු සඳහා වියදෙමහි 
උපරිම සීමාව 

III 
  

රජෙය් කටයුතු පිළිබඳ 
ගිණුම්වලට බැර කළ 
යුතු ලැබීම්වල අවම 

සීමාව 

IV 
  

රජෙය් කටයුතුවල හර 
ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව 

නිෙයෝග 
අංකය 

     සිට රු. දක්වා රු. සිට රු. දක්වා රු. සිට රු. දක්වා රු.   

1 ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 12101 5,500,000 30,000,000 - - 15,000,000 350,000,000 1 

2 දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය 16401 2,000,000 0 10,000 0 10,000,000 0 2 

3 ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන 
අමාත්යාංශය 

16501 2,000,000 0 20,000 0 10,000,000 0 
3 

4 විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යාංශය 

19601 4,000,000 20,000,000 - - - - 
4 

5 නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය 

19701 30,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 90,000,000 40,000,000 
5 

6 වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 

19801 - - - - 20,000,000 23,000,000 6 

 
(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2015.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)   අත්සන් කෙළේ/ රවි කරුණානායක, මුදල් අමාත්යතුමා. 2016.04.25 ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

VII 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) සහ 2015 අංක 15 දරන 

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත්වලින් සංෙශෝධිත 2014 අංක 41 දරන 

විසර්ජන පනෙත් අංක 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යවරයාට 

පැවරුන බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, අමාත්යවරයා 

විසින් සාදන ලද ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති 

නියමයන් අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත 

කරයි:- 

 
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුද්දර ගාසත්ු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 
නිෙයෝගය 

த்திைரக் கட்டண (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டம் : கட்டைள 

STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
ORDER 

 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය්  විෂය අංක 26 

යටෙත් ඇති මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් වූ 
නිෙයෝගය ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට මා අවසර පතනවා.  

 

 
 
 

අවසර ෙදන ලදුව නිෙයෝගය ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
சட்ட லம், அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Order, by leave, withdrawn. 

 
 
 

 
 

සුරාබදු ආඥාපනත : නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 
 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 27 

යටෙත් ඇති සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් වූ නිෙව්දනය ඉල්ලා 
අස්කර ගැනීමට මා අවසර පතනවා.  

 
 
 

අවසර ෙදන ලදුව  නිෙව්දනය ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
சட்ட லம், அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Notification, by leave, withdrawn. 

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. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.  

 එතුමා සභාෙව් නැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්. 

පක්ෂ නායක රැස්වීම 2016.5.20 වන සිකුරාදා මධ්යාහ්න 
12.00ට පැවැත්ෙවන බව මම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න 
කැමැතියි.  

 

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 12.15ට, 2016 මාර්තු 08 දින 
සභා සම්මතිය අනුව, 2016 මැයි 20වන සිකුරාදා පූ.භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 12.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 மார்ச் 08ஆந் 
திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ேம 20, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 
10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 12.15 p.m. until 10.30  a.m on 
Friday, 20th May, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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නිෙව්දන: 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව : අතිෙර්ක සාමාජිකයකු 

පත් කිරීම 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ  පශන්ය: 
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පූ.භා.10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

මැයි මස 20 වන සිකුරාදා, එනම් අද දින මධ්යාහ්න 12.00ට මාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි 
වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් 
දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

II 
 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව : අතිෙර්ක 
සාමාජිකයකු පත් කිරීම 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு :  ேமலதிக உ ப்பினர் 
நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE: NOMINATION OF 
ADDITIONAL MEMBER 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කර ගත් ෙයෝජනාව පකාරව 2016 ෙපබරවාරි මස 25 වන 
දින මවිසින් සිදු කරන ලද නිෙව්දනයට අමතරව ෙත්රීම් කාරක 
සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත් කර ඇති 
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි - පැමිණ නැත. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2-432/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
Hon. Speaker, there have been numerous questions 

asked about the FCID. These are sensitive matters, Sir. 
Also, there are some cases pending before court. So, I am 
sorry, I am unable to answer to this Question at this 
moment.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay.  

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Speaker, I am fully aware of the fact that there 

are certain cases pending, but the Question raised is not 
relevant to those cases at all. There are also several 
petitioners who have challenged the legality of the 
establishment of the FCID. 
 

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. Speaker, it  can jeapordize the investigations and 

this is a matter of great public importance. The 
investigators need security and privacy to conduct the  

335 336  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

investigations. When you ask Questions of this nature, 
you compromise the investigators. ඔච්චරටම ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැද්ද? හැම එකම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, we will have to leave it at that, Hon. Member. 

 
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, ෙමහි පසුබිම කියනවා නම්, පගීත් 

එක්නැළිෙගොඩ,  වසීම් තාජුදීන් උස්සපු උදවිය තමයි  ෙමතැන 
ඉන්ෙන්. නම් කිව්ෙවොත් අපි ඉවරයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගමැතිතුමනි, අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න.  වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් පශ්නය මඟහැරීම ගැන විෙරෝධය පළ කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3- 441/'16-(1), ගරු ඩී.වී. චානක මහතා. 

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

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

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ 
වාර්තාව: ෛනතික කියා මාර්ග   

 திைறேசாி றிகள் வழங்கல் பற்றிய அறிக்ைக : 
சட்ட நடவ க்ைக 

REPORT ON THE ISSUE OF TREASURY BONDS: LEGAL 
ACTION 

505/’16 
7. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)  
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2015 වසෙර් ශී ලංකා මහ බැංකුව මඟින් සිදු කරනු 
ලැබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර  නිකුත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙසොයා බැලීම සඳහා 
තිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කළ බවත්; 

 (ii) එම තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාෙව් සඳහන් කරුණු 
මඟින් අපරාධ ෙචෝදනාවක් අනාවරණය වන්ෙන්ද 
යන්න සම්බන්ධෙයන් උපෙදස ්ලබාගැනීම සඳහා 
2015.03.30 දින එම විමර්ශන ෙගොනු නීතිපතිතුමා 
ෙවත ෙයොමුකර ඇති අතර, ඊට අදාළ උපෙදස ්ෙම් 
දක්වා ලැබී ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එම උපෙදස ් ෙමෙතක් ෙනොලැබීම නිසා, ඊට 
අනුකූලව ඉදිරි ෛනතික කියාමාර්ග ගැනීමට 
ෙනොහැකි වී ඇති බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙනහිද?    

(ආ) එම උපෙදස ් වහාම ලබාෙගන ෛනතික කියාමාර්ග 
ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக மத்திய வங்கி 
யினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திைறேசாி 

றிகளின் வழங்கல் பற்றிய விடயத்ைத 
கண்டறிவதற்காக வர் அடங்கிய கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வர் அடங்கிய கு வின் அறிக்ைகயில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயங்கள் ஊடாக 
குற்றவியல் குற்றச்சாட்  லனாகின்றதா 
என்ப  பற்றி அறி ைர ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
2015.03.30ஆம் திகதி ேமற்ப  விசாரைணக் 
ேகாப்  சட்ட மாஅதிப க்கு அ ப்பி 
ைவக்கப்பட் ள்ள டன், இதற்கான அறி ைர 
இற்ைறவைர கிைடக்கவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அறி ைர இற்ைறவைர கிைடக்காைம 
யால், இதற்ேகற்றவா  அ த்த சட்ட 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள யா ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ேமற்ப  அறி ைரகைள உடன யாகப் ெபற் க் 

ெகாண்  சட்ட நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked  the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a three-member committee was appointed 
to look into the issuing of Treasury Bonds 
by the Central Bank of Sri Lanka in 2015; 

 (ii) even though those investigation files were 
referred to the Attorney-General on 
30.03.2015 to get advice as to whether a 
criminal charge is disclosed through the 
matters mentioned in the report of the said 
three-member committee, the relevant 
advice has not been received up to now; and 

 (iii) it has not been possible to take further legal 
action accordingly, as such advice has not 
been received up to now? 

(b) Will he inform this House whether necessary 
action will be taken to obtain such advice 
immediately and take legal action? 

(c) If not, why?  
 
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 ෙදනවා. 

(අ) (i) තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර ඇත. 

 (ii) එම තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාව අගාමාත්ය කාර්යාලය 
විසින් ෙපොලිසප්ති ෙවත ෙයොමු කිරීෙමන් 
අනතුරුව ෙපොලිසප්ති විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කර ඇත. අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එම වාර්තාව 
නීතිපති උ පෙදස ්ලබා ගැනීමට ෙයොමු කර ඇත. 

 (iii) අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
2015.11.19 දින සිහි කැඳවීමක්ද කර ඇති නමුත් 
නීතිපති උපෙදස ් ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැති බව 
වාර්තා වී ඇත. 

(ආ) එම උපෙදස ්ලැබුණු පසු ඒ අනුව ඉදිරි කියාමාර්ග ගැනීමට 
කටයුතු කරමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මෙග් පශ්නෙය් (අ) (ii) යටෙත් ෙපන්නුම් කරනවා, 
නීතිපතිතුමාට ඔය කාරණය ෙයොමු කළ දිනය කවදාද කියලා. එම 
දිනෙය් සිට, අද දිනට අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ගතවී තිෙබන බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 ෙමොන දිනෙය්ද, ගරු මන්තීතුමනි?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දිනය සඳහන් ෙවනවා ෙන්ද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ කියන්ෙන්, පශ්නෙය් සඳහන් දිනෙය් ඉඳලාද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අසවල් දිනෙය් නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කරනවාය කියා පකාශ 

කර තිබුණු බවට, මෙග් පශ්නෙය් (අ) (ii)වන ෙකොටෙසේ දිනයක් 
තිෙබනවා. ඒ දිනෙය් ඉඳලා, අද දිනට වසරක් ගතවී ඇති බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද කියලායි අහන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා, කථා කරන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පරීක්ෂණ ෙපොලීසියට භාරදීෙම් 

වගකීම අපට තිෙබනවා. ඒවාෙය් කරුණු තිෙබන්න පුළුවන්, 
ෙනොතිෙබන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් ෙම් පශ්නය ගැන 
ඊට පසුව අහන්න තිෙබන්ෙන් ඒ විෂය භාර ඇමතිතුමාෙගන් 
කියලායි. ඒ දිනය ෙමොකක්ද ආදිය සඳහන් කර විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරලා පශ්නයක් ඇහුවා නම්, විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට කිසිම ගැටලුවක් නැතිව සම්පූර්ණෙයන්ම පිළිතුරු 
ෙදන්න පුළුවන්.  

මීට අමතරව ෙම් සභාව ෙම් වැඩ කටයුත්ත ගැන විභාග 
කරන්න භාර ගත්තා. ඒ කටයුත්ත  ගිය වතාෙව් අවසන් වුෙණ් 
නැහැ. වර්තමාන මහ බැංකුෙව් සභාපතිතුමා ඒ වැඩ කටයුත්ත 
කරනවාය කියා, මාධ්යවලින් පකාශයක් කර තිෙබනවා මා 
දැක්කා.  ඊට අමතරව මහ බැංකුෙව් සෑම බැඳුම්කරයක් 
සම්බන්ධෙයන්ම, මූල්ය මණ්ඩලෙයන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට අප වාර්තා කරනවා. ෙම් රෙට් සෑම කාර්තුවකම විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතය ඒ කාරක සභාවට වාර්තා කරනවා.  

ඊට අමතරව මාෙග් අමාත්යාංශෙයන් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය 
පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ඒ ඒ කාර්තුෙව් විෙද්ශ සම්පත් ෙයොදා 
ගැනීම පිළිබඳවත්, ඒවා කියාත්මක කිරීම පිළිබඳවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනවා. ඊට අමතරව ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට ඕනෑ තරම් අවස්ථාව තිෙබනවා, ඕනෑ 
ෙවලාවක මහ බැංකුව ගැන ෙසොයා බලන්න, ෙවනත් ආයතන 
ගැන ෙසොයා බලන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් අතට අපි ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාට පසුව ඉතුරු 
කාරණා පිළිබඳවත් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඉතින් මම 
දන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා ඒෙකන් පෙයෝජන ගන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි කියලා. හැම ෙවලාෙව්ම ඇවිල්ලා පශ්න අහනවා, 
ඒෙකන් පෙයෝජන ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? වහන්න ෙදයක් නැහැ. 
ඔබතුමාට දැනුම තිෙබන්න ඕනෑ, ෙම් කරුණු ෙසොයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි 

කිරීමක් අවශ්යද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පැහැදිලි කිරීමක් ෙනොෙවයි.  ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය 

අමාත්යතුමා පිළිතුරු ෙදමින් සිටියා, මම අතුරු පශ්න අසමින් 
සිටියා. ඒ ෙවලාෙව් ගරු අගමැතිතුමා නැඟී සිටියා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ෙම් සභාෙවන් ඕනෑ ෙදයක් ගැන 

ෙසොයා ගන්න පුළුවන්, දැන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමා කළ පැහැදිලි කිරීම මම අහපු පශ්නයට 

සම්පූර්ණෙයන්ම පරිබාහිරයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරලා 

තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතුමා කියන හැටියට අපට ෙමතැන පශ්න අහන්න බැහැ. 

එතුමා කියන්ෙන්, පශ්න අහන එක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්, ෙවන 
ෙවන ෙද්වල් කරන එකයි කියලා. එතුමාෙග් උපෙද්ශයට අනුව 
කියා කරනවාද, මන්තීවරෙයක් හැටියට  මෙග් අයිතිවාසිකම මම 
පාවිච්චි කරනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරලා 

තිෙබනවා. ඕනෑ ෙදයක් අහන්න.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු පිළිබඳ රාජ්ය අමාත්යතුමා නිසායි අගමැතිතුමා පිළිතුරු 
දුන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උත්තර ෙදනෙකොට ඒක වළක්වලා නැඟී සිටි අගමැතිතුමා ෙම් 

ෙමොනවාද, කියන්ෙන්?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් රජෙය් විනිවිදභාවය ගැන අපි පකාශ කරලා තිෙබනවා. 

ෙමතැන බැලුෙව්, ෙබරයක් ගහන්න. ඉතින් ඒ ෙබරය කැඩුණාට 
මම ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට පශ්න අහන්න අයිතියක් නැද්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමතැන අද ඇවිල්ලා මාධ්යයට ෙබරයක් ගහන්නයි බැලුෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න බැරි නම් බැහැ කියන්න. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීට වඩා පිළිතුරක් - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පිළිතුරු දුන්නා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මීට වඩා පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ කියලා කියනවා නම් 

මට කරන්න ෙදයක් නැහැ ෙන් ගරු මන්තීතුමනි. අගාමාත්යතුමා 
පිළිතුරක් දුන්නා, රාජ්ය ඇමතිතුමාත් පිළිතුරක් දුන්නා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පිළිතුරු ෙදන්න කියන්න, අහපු පශ්නයට. අහපු පශ්නයට 

පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැතුව ඒක මඟ හරිනවා.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now, we will move on to the next Question. - 

[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව දුන්ෙනොත්, මා එක 

කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. මම මුදල් ඇමතිතුමාට කියලා 
තිෙබනවා, අෙප් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා -ඒ දිස්තික්කවල, ඒ පෙද්ශවල ව්යාපාර 
ගණනාවක් නැති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවට හානි ඇති වුණා.
- ඒ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න ඒ සඳහා ෙවනම ෙයෝජනා 
කිහිපයක් එන සතිෙය් ලබා ෙදන්න කියලා.  

 
රජෙය් අමාත්යවරු: විසත්ර  

அரசாங்கத்தின் அைமச்சர்கள் : விபரம் 
MINISTERS OF THE GOVERNMENT: DETAILS 

433/’16 
8. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ)  2006 ජනවාරි 01 දිනට සහ 2016 ජනවාරි 01 දිනට            
ශී ලංකා ආණ්ඩුෙව් අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් වන 
අමාත්යවරුන්, අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ෙනොවන 
අමාත්යවරුන් සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන් ගණන ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) 2006 சனவாி 01ஆம் திகதியில் உள்ளவா ம் 2016 
சனவாி 01ஆம் திகதியில் உள்ளவா ம் இலங்ைக 
அரசாங்கத்தின் அைமச்சரைவயில் அைமச்சர்கள், 
அைமச்சரைவ அங்கத்தவர்கள் அல்லாத அைமச்சர்கள் 
மற் ம் பிரதி அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

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

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House, separately, of the 
number of Cabinet Ministers, Non-Cabinet 
Ministers and Deputy Ministers of the Sri Lankan 
Government as at 01st January, 2006 and 01st 
January, 2016? 

(b)  If not, why? 

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 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) 2006 ජනවාරි 01වැනි දිනට  

 අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් වන අමාත්යවරු ගණන 
(අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ද සමඟ) -  26යි.  

 අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් ෙනොවන අමාත්යවරු 
ගණන - 26යි.  

 නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු ගණන - 20යි.  

 නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, පසු කාලයක ෙම් සංඛ්යාව 
වැඩි කරලා තිබුණා, ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරු 10කට, කැබිනට් 
අමාත්යවරු 56කට, නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 41කට හා 
ව්යාපෘති අමාත්යවරු 02කට.  

 2016 ජනවාරි 01 දිනට 

 අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් වන අමාත්යවරුන් ගණන  
 -  46 

 (අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ද සමඟ) 

 අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ෙනොවන අමාත්යවරුන් 
ගණන -19 

 නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන් ගණන -  23 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තව ෙදෙදෙනකු ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්නය අහන්න එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න.[බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නය අහන්න සභාව 

නිහඬ කරවා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  ෙපර ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි 
වසර සමඟ සාෙප්ක්ෂව බලද්දී, ඒ ආණ්ඩුවට වඩා අමාත්ය 
මණ්ඩලය අඩු කිරීමට ෙපොෙරොන්දු වුණු ආණ්ඩුවක් ජනතාව මත 
වැඩි බදු බර පටවමින් ෙමවැනි දැවැන්ත ඇමති මණ්ඩලයක් 
නඩත්තු කිරීම ජනාධිපතිවරණෙය්දී ලබා දුන්නු ෙපොෙරොන්දුවලට 
පටහැනියි ෙන්ද? 

343 344 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක පටහැනි නැහැ.  දහනවවන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී කැබිනට් මණ්ඩලය 30කට 
සීමා කළා. නමුත්, ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහි කිරීෙම්දී අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඇතිව ඒ සඳහා ෙවනස්කම් කරන්නට 
අනුමැතිය ගත්තා. ඒ අනුව දැනට අපට කැබිනට් මණ්ඩලය 48ක් 
දක්වා සහ රාජ්ය සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු ගණන 45 දක්වාත් 
යන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියාත්මක 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

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

ෙමම ජාතික ආණ්ඩුෙව් දැවැන්ත ඇමති මණ්ඩලය වසර 
ෙදකක් ඉක්මවා ගිය පසුත් පවත්වා ෙගන යෑමට ආණ්ඩුෙව් 
අදහසක් තිෙබනවාද? නැතිනම්, වසර ෙදකකින් පසුව ඉවරද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න ඇසීම විහිළුවක් බවට පත් කර 

ගන්න එපා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පශ්න ඇසීම විහිළුවක් බවට පත් 

කර ෙගන. [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා හිටියා. නමුත් එතුමාත් ඇමතිවරෙයක් හැටියට තමයි 
කටයුතු කෙළේ. සජින් ද වාස ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා හිටියා. 
එතුමාත් ඇමතිවරෙයක් හැටියට තමයි කටයුතු කෙළේ. ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහතා හිටියා. එතුමාත් ඇමතිවරෙයක් හැටියට තමයි 
කටයුතු කෙළේ. ෙම් රජෙය් ඇමති මණ්ඩලයට වඩා ෙලොකු ඇමති 
මණ්ඩලයක් තමයි ඉස්සර ඒ අය තියා ෙගන හිටිෙය්. ෙමොනවාද 
ෙම් අහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීම්] 

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

[බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔව්. තුන්වන අතුරු පශ්නය තමයි. මාෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය වන්ෙන් ෙමයයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලබා දුන් උත්තරවලින් සෑහීමකට පත් වුණාද? 

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

ෙමම දැවැන්ත ඇමති මණ්ඩලය නඩත්තු කිරීම සඳහා තවදුරටත් 
ජනතාවට බදු හඳුන්වා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?[බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ අතුරු පශ්නය ෙමයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි ගරු 

මන්තීතුමනි. ඉඳගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
බදු අය කරන්ෙන් රාජපක්ෂ ෙරජිමය ෙහොරකම් කරපු ඒවාට; 

අර ෙපන්වූ රුපියල් ටිලියනයක බදු ෙගවන්න. ඒ මුදල් අපට ආපසු 
ලබා ෙදනවා නම්, අපි  බදු  අඩු කරනවා කියලා මන්තීතුමාට 
කියන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] 

      
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති 

පශ්නය? 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් රීති පශ්නයක්.  
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙගන් මම අහනවා, 

ලබන වසෙර් හදනවා කියන සිහින රාජ්යෙය් ඇමතිවරු කීයද 
කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ගරු නලින් 

බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.  

ෙදවන වටය.  
 
 

"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන : සිදු වූ 
අසාධාරණය 

“அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல - மிகச்சிறந்த 
பாடசாைல” நிகழ்ச்சித்திட்டம் : இடம்ெபற்ற அநீதி 
"NEAREST SCHOOL IS THE BEST SCHOOL" PROGRAMME: 

INJUSTICE CAUSED 
429/’16 

 

1.  ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (ගරු එස.් එම්. 
මරික්කාර් මහතා ෙවනුවට)  

      (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ - மாண் மிகு எஸ்.எம். 
மாிக்கார் சார்பாக)  

  (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon. 
S.M. Marikkar) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) ෙවනත් දිසත්ික්කවලට සාෙප්ක්ෂව වැඩිම 

ජනගහනයක් ෙවෙසන දිසත්ික්කය ෙකොළඹ 
දිසත්ික්කය බවත්; 

 (ii) 2015 ෙදසැම්බර් මස එළිදැක්වූ "ළඟම පාසල - 
ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහන යටෙත් කඩුෙවල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 04ක් ද, 
කැසබ්ෑව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් 
පාසල් 03ක්  ද ෙතෝරාෙගන ඇති බවත්; 

 (iii)  එම වැඩසටහන යටෙත් ෙකොළඹ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් ෙතෝරාෙගන ඇත්ෙත් 
උතුරු ෙකොළඹ කුමර මහා විදුහල සහ මැද 
ෙකොළඹ ෙහේමමාලී විද්යාලය පමණක් බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) මැද ෙකොළඹ හා උතුරු ෙකොළඹ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාස ෙදක ආවරණය වන පරිදි පාසල් 
ෙදකක් පමණක් ෙතෝරා ගැනීම පමාණවත් 
ෙනොවන බවත්; 

 (ii) ෙකොළඹ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
ජනගහනෙයන් 70%ක් පමණ ෙදමළ භාෂාව කථා 
කරන අතර, එකම ෙදමළ මාධ්ය පාසලක්වත් 
ෙතෝරා ෙනොගැනීම අසාධාරණ බවත් එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) උක්ත (i) සහ (ii) හි සඳහන් කරුණු නිවැරදි කිරීම 
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ேவ  மாவட்டங்க டன் ஒப்பி ைகயில் அதி 
கூ ய சனத்ெதாைக வசிக்கின்ற மாவட்டம் 
ெகா ம்  மாவட்டேம என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 சம்பர் மாதம் ஆரம்பித்  ைவக்கப்பட்ட 
“அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல - மிகச்சிறந்த 
பாடசாைல” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் க ெவல 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ந்  04 
பாடசாைலக ம் ெகஸ்ேபவ பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவி ந்  03 பாடசாைலக ம் 
ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் ெகா ம்  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ந்  ெகா ம்  
வடக்கு குமார மகாவித்தியாலய ம் ெகா ம்  
மத்தி ேஹமமா  வித்தியாலய ம் மாத்திரேம 
ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  மத்தி மற் ம் ெகா ம்  வடக்கு 
ஆகிய இரண்  ேதர்தல் ெதாகுதிகைள ம் 
உள்ளடக்கத்தக்கதாக இரண்  பாடசாைலகள் 
மாத்திரம் ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளைம ேபாதிய 
தாக இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 (ii) ெகா ம்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் சனத் 
ெதாைகயில் ஏறக்குைறய 70% மாேனார் தமிழ் 
ெமாழி ேபசுவேதா , ஒ  தமிழ் ெமாழி லப் 
பாடசாைலகூட ெதாி ெசய்யப்படாைம அநீதி 
யாகுெமன்பைத ம் அவர் ஏற் க் ெகாள்கிறாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i) மற் ம் (ii)  இல் குறிப்பிட் ள்ள 
விடயங்கைள சீர்ெசய்வதற்கான நடவ க் 
ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education : 
 

(a)  Is he aware that- 

 (i)   the Colombo District is the district with the 
largest population compared to the other 
districts; 

 (ii)   four schools from the Kaduwela Divisional 
Secretary's Division and three schools from 
the Kesbewa Divisional Secretary's 
Division have been selected under the 
“Nearest School is the Best School” 
Programme launched in December, 2015; 
and 

 (iii)   only the Kumara Maha Vidyalaya of 
Colombo North and the Hemamalie 
Vidyalaya of Colombo Central have been 
earmarked under this programme from the 
Colombo Divisional Secretary's Division? 
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(b)  Will he inform this House - 

 (i)   whether it is not sufficient to select only two 
schools from the Colombo Central and the 
Colombo North Electorates; 

 (ii)   whether he admits that, since nearly 70 per 
cent of the population in the Colombo 
Divisional Secretary's Division speak Tamil 
language, it is unreasonable that no Tamil-
medium school has been selected; 

 (iii)   if it is not so, the reasons for that; and 

 (iv)   whether steps will be taken to correct the 
above-mentioned facts in (i) and (ii) above? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) නැත.  

  කැස්බෑව හා කඩුෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල 
ජනඝනත්වය ඉතා ඉහළ අගයක් වන බැවින් අදාළ 
නිර්ණායක අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් 
පාසල් ෙතෝරාගනු ලැබූ ව්යාපෘතිය සඳහා කඩුෙවල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන්  පාසල් 03ක් ද, කැස්බෑව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 03ක් ද, 
ෙතෝරාෙගන ඇති අතර "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" මුළු 
වැඩසටහන සඳහාම කඩුෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 20ක් ද, කැස්බෑව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 17ක් ද, ෙතෝරාෙගන ඇත. 

 (iii) නැත. 

  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පාසල් ෙතෝරාගනු 
ලැබූ ව්යාපෘතිය සඳහා ෙකොළඹ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙයන් කුමර මහා විදුහල, ෙහේමමාලී විදුහල, 
දරුසලාම් මහා විද්යාලය හා මුත්වල් හින්දු විද්යාලය ද 
ඇතුළත්ව "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහෙන් 
සියලු ව්යාපෘති සඳහා පාසල් 40ක් ෙතෝරාෙගන ඇත. 

(ආ) (i) නැත. 

  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පාසල් ෙතෝරාගනු 
ලැබූ ව්යාපෘතිය සඳහා මැද ෙකොළඹ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 2ක් ද, උතුරු ෙකොළඹ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 2ක් ද, ආවරණය වන පරිදි "ළඟම 
පාසල ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහෙන් සියලු ව්යාපෘති සඳහා 
උතුරු ෙකොළඹ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 14ක් හා 
මැද ෙකොළඹ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් පාසල් 26ක් 
ෙතෝරාෙගන ඇත.  

 (ii) නැත. 

  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පාසල් ෙතෝරාගනු 
ලැබූ ව්යාපෘතිය සඳහා ෙකොළඹ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙයන් ෙදමළ පාසල් 01ක් ද "ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල" වැඩසටහෙන් සියලු ව්යාපෘති සඳහා ෙදමළ 
මාධ්යය පාසල් 15ක් ද ෙතෝරාෙගන ඇත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 

ශිෂ්යයින් 3000ට වඩා ඉෙගනුම ලබන පාසල් : 
ශිෂ්යත්ව කඩඉම් ලකුණු 

3000க்கும்  அதிக மாணவர்கள் கல்வி பயி ம் 
பாடசாைலகள் : லைமப்பாிசில்  ெவட் ப் ள்ளி 

SCHOOLS EDUCATING MORE THAN 3,000 STUDENTS: 
SCHOLARSHIP CUT-OFF MARKS 
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4. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 

 (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
 

(අ) (i) දිවයිෙනහි ශිෂ්යයින් 3000ට වඩා ඉෙගනුම ලබන 
පාසල් කවෙර්ද; 

 (ii) වර්ෂ 2011- 2015 දක්වා එම පාසල්වලින් පහ 
ෙශේණිය ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත්වී ඇති ශිෂ්යයින් 
සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම වසර පහ තුළ ඉහත කී පාසල්වල පහ වසර 
ශිෂ්යත්ව කඩඉම් ලකුණු වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එම කඩඉම් ලකුණු අනුව බඳවා ගත් ශිෂ්යයින් 
සංඛ්යාව වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) நாட் ல் 3000க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் 

கல்வி பயி ம் பாடசாைலகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2011 - 2015 வைரயிலான காலப்பகுதியில் அப் 
பாடசாைலகளி ந்  ஐந்தாம் தர லைமப் 
பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்தியைடந் ள்ள 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  
வ டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஐந்  வ ட காலப்பகுதியில் 
ேமற்குறித்த பாடசாைலகளின் ஐந்தாம் தர 

லைமப்பாிசில் பாீட்ைசக்கான ெவட் ப் 
ள்ளிகள் வ டங்களின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 

யாெதன்பைத ம்; 
 (iv) ேமற்ப  ெவட் ப் ள்ளிகளின் பிரகாரம் 

அ மதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
வ டங்களின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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ask the Minister of Education : 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the schools in the Island in which more than 
3,000 students learn; 

 (ii)   the number of  students in the aforesaid  
schools, who have passed the Grade Five 
Scholarship Examination in each year 
during the period from 2011 up to 2015, 
separately; 

 (iii)   the cut-off marks of the Grade Five 
Scholarship Examination of the aforesaid 
schools in each year of the aforesaid five 
years, separately; and 

 (iv)  the number of  students enrolled in each 
year based on the aforesaid cut-ff marks, 
separately? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇත. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි (1) තීරුෙවන් දක්වා ඇත.  

 (iii) ඇමුණුෙමහි (2) තීරුෙවන් දක්වා ඇත. 

 (iv) ඇමුණුෙමහි (3) තීරුෙවන් දක්වා ඇත.  

(ආ) අදා ළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 460/'16 - (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 

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

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 479/'16 - (1), ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

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

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

 
ජාතික ව්යාපාර කළමනාකරණ පාසල (NSBM) : 

විසත්ර 
ேதசிய வியாபார காைமத் வ பாடசாைல 

(NSBM) : விபரம்  
NATIONAL SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT (NSBM): 

DETAILS 
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9. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට)  

 (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 

      (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ජාතික ව්යාපාර කළමනාකරණ පාසල (NSBM) 
ආරම්භ කරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එහි පළමු අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් ෙලස 
කටයුතු කළ පුද්ගලයින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) ඕෂධී ජගත් කුමාර අලහප්ෙපරුම හා එල්. පී. 
ජයතිසස් යන පුද්ගලයින් එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන් ෙලස කටයුතු කළ කාලය කවෙර්ද; 

 (iv) එම කාලය තුළ ඔවුන් ලැබූ වැටුප් හා දීමනා ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (v) ෙමම ආයතනෙය් වර්තමාන අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ேதசிய வியாபார காைமத் வ (NSBM) 
பாடசாைல ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்ப 
ைத ம்; 
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———————— 
*  ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
*   இைணப்  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Annexes placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) அதன் தலாவ  பணிப்பாளர் சைப உ ப்பினர் 
களாக ெசயலாற்றியவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஓசதி ஜகத் குமார அழகப்ெப ம மற் ம் எல்.பி. 
ஜயதிஸ்ஸ ஆகிேயார் அதன் பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினர்களாக ெசயலாற்றிய காலம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காலத்தி ள் அவர்கள் ெபற்ற சம்பளம் 
மற் ம் ெகா ப்பன கள் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) அந்த நி வனத்தின் தற்ேபாைதய பணிப்பாளர் 
சைப உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Skills Development and 

Vocational Training: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the date on which the National School of 
Business Management (NSBM) was 
commenced; 

 (ii)   the names of the members of its first 
Director Board;  

 (iii)   the period of time for which the two 
persons by the names of Oshadi Jagath 
Kumara Alahapperuma and L.P. Jayatissa 
worked as members of  its Director Board; 

 (iv)   the salaries and allowances they have 
received during that particular period, 
separately; and 

 (v)   the names of the members of the present 
Director Board of this institution? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
Hon. Speaker, I table* the Answer.  

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

(a) (i)  7th October, 2011 

 (ii)  1.  Prof. L.P. Jayathissa  - Chairman 

  2.  Dr. E.A. Weerasinghe - Member  

  (Director General, National Institute of Business 
Management)  

                  3.   Dr. D.M.A. Kulasooriya - Member 

 (Director, Productivity and Management Division, 
National Institute of Business Management)  

 4.   Mrs. Kishani Wijesiriwardana  - Member   

  (Directress, Management Information System Division, 
National Institute of Business Management) 

                  5.   Mr. Oshadi Jagath Kumara Alahapperuma  - Member 

 (iii)  Mr. Oshadi Jagath Kumara Alahapperuma -                             
Since 07.10.2011 upto 29.04.2014 

  Prof. L.P. Jayathissa - Since 07.10.2011 upto 13.09. 2013 

 (iv) Mr. Oshadi Jagath Kumara Alahapperuma has not obtained 
any salary or an allowance.  

  Prof. L.P. Jayathissa has not obtained any salary but has 
obtained the allowances of Rs. 425,000.00 

 (v)  1.  Mr. Sarath Stembo  - Chairman 
 

2.  Dr. E.A. Weerasinghe  - Member 
 (Director General, National Institute of Business 

Management) 

3.  Dr. D.M.A. Kulasooriya  - Member 
 (Director, Productivity and Management Division, 

National Institute of Business Management) 

4.  Mr. S.P. Hidelalarachchi - Member 

5.  Mr. A.D. Ranjith - Member 

6.  Mr. A.K.J.N. Kumara - Member 

(b)   Not relevant.  
 

 
මාවනැල්ල - රඹුක්කන මාර්ගය : සංවර්ධනය 

மாவெனல்ைல - ரம் க்கைண தி : அபிவி த்தி 
MAWANELLA - RAMBUKKANA ROAD: DEVELOPMENT 
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10.  ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා (ගරු කනක ෙහේරත් 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா - மாண் மிகு கனக 
ேஹரத் சார்பாக) 

         (The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath)  

උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මාවනැල්ල සිට රඹුක්කන දක්වා මාර්ගය `බී' 
ෙශේණියට අයත් ඉතා පැරණි මාර්ගයක් බවත්; 

 (ii) එම මාර්ගෙය් ෙකොටසක් කාපට් දමා සංවර්ධනය 
කර ඇති බවත්;  

 (iii) එම මාර්ගෙය් ඉතිරි ෙකොටස අබලන්ව පවතින 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම මාර්ගෙය් කාපට් දමා සංවර්ධනය කර ඇති දුර 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  මාර්ගෙය් ඉතිරි ෙකොටස කාපට් දමා සංවර්ධනය 
කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iii)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

353 354 
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உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாவெனல்ைலயி ந்  ரம் க்கைண வைரயி 
லான தி “பி” வகுப்ைபச் ேசர்ந்த மிகப் 
பழைமயானெதா  திெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  தியின்  ஒ  பகுதி காபற் இடப்பட்  
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தியின் எஞ்சி ள்ள பகுதி சீர் 
குைலந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  தியில் காபற் இடப்பட்  அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள ரம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தியின் எஞ்சி ள்ள பகுதிைய காபற் இட்  
அபிவி த்தி ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில்,  அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways:  

(a)  Is he aware that - 

 (i)   the road from Mawanella to Rambukkana 
is a ‘B’ Grade road, which is very old; 

 (ii)   a part of the aforesaid road has been laid 
with carpet and developed; and 

 (iii)   the remainder of the road is in a dilapidated 
condition? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the extent which has been laid with carpet 
and developed of the aforesaid road; 

 (ii)   whether steps will be taken to lay carpet and 
develop the remainder of the aforesaid road; 
and 

 (iii)   if so, of the date on which it will be done? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I table* the Answer.  
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(a) (i)  Yes. 

 (ii)  Yes. 

 (iii)  The remainder of this road, which is to be developed, is being 
maintained in a manner not causing any hindrance to the 
traffic. 

(b) (i)  The length of this road is 16.89 km and 5 km of it has been 
developed by laying concrete. 

 (ii)  Yes. The balance 11.89 km of this road has been included to 
develop under priority Road Project (Phase 2). 

 (iii)  As the contract is already awarded, construction will be 
commenced within a short period of time. 

 (c)    Does not arise.  
 

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

 
උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත් සඳහා රැකියා අවසථ්ා 

ඇති කිරීම 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் ெதாழில் 

வாய்ப் க்கைள உ வாக்குதல் 
GENERATION OF EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR 

NORTHERN AND EASTERN PROVINCES 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 

23/2 இன்கீழ் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு 
நன்றி!  

அண்ைமக் காலமாக யாழ். குடாநாட் ல் பல்ேவ  ச க 
விேராதச் ெசயற்பா கள் மற் ம் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன 
ேபான்ற ெசயற்பா கள் அதிகாித்  வ வைத ம் இவற்றில் 
ெப ம்பா ம் இளம் வய ைடயவர்கேள ஈ பட்  வ வ 
ைத ம் தாங்கள் அறி ர்கள் என எண் கின்ேறன். இப்பகுதி 
யான  சுமார் ன்  தசாப்த காலமாக த்த சூழ்நிைலக்குள் 
சிக்குண் , தற்ேபா  அதி ந்  ப ப்ப யாக வி பட்  
வ வதால் இளம் வயதினர் இவ்வாறான ெசயற்பா கள் 
ெதாடர்பில் இலகுவாக ஈர்க்கப்படக்கூ ய சூழ்நிைலக ம் 
காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக வன் ைறகைளத் ண்டக் 
கூ ய தமிழ்நாட் த் திைரப்படங்கள், திய தகவல் ெதாழில் 

ட்பங்களி டான பாவைனகள், அதிகாித் ள்ள ேபாைத 
வஸ் ப் பாவைனகள் அைனத் ம் ச கச் சீர்ேக க க்கான 
உந் சக்திகளாக அைமகின்றன. இைவ அைனத் க்கும் இந்த 
இளம் வயதினர் உட்ப வதற்குத் ெதாழி ன்ைமப் 
பிரச்சிைன ம் பிரதான காரணமாகும்.  

இலங்ைகயின் ெதாழி ன்ைம தமான  2013ஆம் 
வ டம் 4.4 தமாக இ ந் , 2014ஆம் வ டம் 4.3 ஆகக் 
குைறந் , 2015ஆம் வ டம் 4.6 ஆக அதிகாித் ள்ளதாக 
மத்திய வங்கி சுட் க்காட் ள்ள . அந்த வைகயில், யாழ். 
மாவட்டத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர், வதிகள் 
ெதாழில் வாய்ப்பற்ற நிைலயில் இ ந்  வ கின்றனர். 
இவர்களில் பட்டதாாிகள் உட்பட கல்விப் ெபா த் தராதர 
உயர்தரப் பாீட்ைசயில் ேதறி, பல்கைலக்கழகத்திற்குச் ெசல்ல 
இயலாத நிைலயில் உள்ளவர்க ம் பல்லாயிரக்கணக்கில் 
அடங்குகின்றனர். அேதேநரம் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெதாழி ன்ைமப் பிரச்சிைன 
தைலவிாித்தா கின்ற . இந்த நிைலைய மாற்றியைமக்கு 

கமாக இப்பகுதிகளில் ெதாழில் வாய்ப் க்கைள உ வாக்கு 
வதற்கும் தலீ கைள அதிகாித்  இப்பகுதி இைளஞர், 

வதிக க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் கிைடக்கக்கூ ய 
வைகயில் ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென ப்பதற்கும் அரசு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ள்ள . எனேவ, இ  
சம்பந்தமாகப் பின்வ ம் வினாக்கைள எ ப்ப வி ம்  
கின்ேறன். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

10 இலட்சம் ேவைலவாய்ப் க்கைள உ வாக்கும் தங்கள  
திட்டத்தில், த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாண இைளஞர், வதிகள் உட்படக்கூ ய விகிதாசாரம் 
குறித் த் ெதளி ப த்த மா?  

கல்விப் ெபா த் தராதர உயர்தரப் பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந் ம் பல்கைலக்கழகம் ெசல்ல இயலா , 
தற்ேபா  ெதாழில்வாய்ப் க்களின்றி இ க்கின்ற 
இைளஞர், வதிக க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள 
வழங்கக்கூ ய திட்டங்கள் ஏேத ம் உள்ளனவா என்ப  
பற்றி அறியத்தர மா?  

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களில் திய ெதாழில்வாய்ப் க்கைள உ வாக்கக்கூ ய 
வைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய திட்டங்கள் ஏேத ம் 
உண்டா என்ப  குறித்  அறியத்தர மா? 

இப்பகுதிகளின் வளங்கைளப் பயன்ப த்திச் சுயெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள உ வாக்கி, அவற்ைற வளர்க்கக்கூ ய 
வைகயில் ன்ென க்கப்படக்கூ ய திட்டங்கள் ஏேத ம் 
உள்ளனவா என்ப  பற்றி விளக்க மா? 

இப்பகுதிகளில் ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றச் 
ெசயற்பா கைள ேம ம் ெசய க்கப்ப த்தி, அதன் 
ஊடாக இைளஞர், வதிகளின் திறன்கைள வி த்தி 
ெசய்வதற்கும் அவர்கைளச் ச கத்தின்பாலான ஆர்வலர் 
களாக மாற் வதற்கும் எ க்கப்படக்கூ ய நடவ க்ைககள் 
ெதாடர்பில் ெதளி ப த்த மா? 

கடந்த காலத்தில் னர்வாழ் க்கு உட்ப த்தப்பட் , 
ச கத் டன் இைணக்கப்பட் ள்ள ன்னாள் 
ேபாராளிகளில் ெப ம்பாலானவர்கள் ெதாழில்வாய்ப் க் 
களின்றி, தங்க க்கான வாழ்வாதாரங்கைள ஈட் க் 
ெகாள்ள இயலாத நிைலயில் மிக ம் கஷ்டப்ப கின்றனர். 
இவர்களில் பல க்குக் கல்வித் தைகைமகள், ெதாழில் 
திறைமகள் இல்லாதநிைலேய காணப்ப கின்ற . 
இவர்க க்கு ஏற்ற வைகயில் ெதாழிற்பயிற்சிகைள 
வழங்கி, சுயெதாழில் யற்சிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா த் , 
அதைன ஊக்குவிப்பதற்கு ஏேத ம் நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட வாய்ப் க்கள் உள்ளனவா என்ப  பற்றி 
அறியத்தர மா? 

இவர்களில் தைகைம மற் ம் திறைம உள்ளவர்க க்கு 
அவர்கள  தைகைம மற் ம் திறைமகள் அ ப்பைடயில் 
அரச ேசைவகளில் உள்வாங்கப்படக்கூ ய வாய்ப் க்கள் 
ஏேத ம் உள்ளனவா என்ப  பற்றி அறியத்தர மா? 

இவர்க க்கான வாழ்வாதாரங்கள் ெதாடர்பில் அரசுக்கு 
ஏேத ம் மாற் த் திட்டங்கள் உள்ளனவா என்ப  பற்றிக் 
குறிப்பிட மா? 

கடந்தகால த்தம் காரணமாகப் ெபண்கள் தைலைமத் வக் 
கு ம்பங்கள் மற் ம் அங்க னர்கள் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் அதிகாித் ள்ள நிைலயில், இவர்கள  
வாழ்வாதாரங்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய 
விேசட திட்டங்கள் ஏேத ம் உண்டா என்ப  பற்றி 
அறியத்தர மா? 

ேமற்ப  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப்படக் 
கூ ய நடவ க்ைககள் குறித் ம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள் அறியத் த வாெரன எதிர்பார்க்கிேறன். 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister, you have to reply to his Question. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker, the State Minister will reply. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා විසින් 
අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය සහ ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
මගෙපන්වීම යටෙත් අප රජය විසින් මාස ''60කින් අලුත් රටක්'' 
යන  ෙත්මාවට අනුව ආර්ථිකය දියුණු කිරීම, දූෂණය තුරන් කිරීම, 
නිදහස තහවුරු කිරීම, යටිතල පහසුකම් සඳහා ආෙයෝජන 
කියාවලිය සහ අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ඉහළ නැංවීම 
යන පංචවිධ  කරුණු කියාත්මක කරමින් පවතී.  

ඒ යටෙත් ශී ලාංකීය ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ තරගකාරිත්වය ඉහළ 
නැංවීම සඳහා දැනුම මත පදනම් වූ මානව හිතවාදී ආර්ථිකයක් 
ෙගොඩනැංවීම උෙදසා වූ ආර්ථික පතිපත්තියක් හඳුන්වා දී 
කියාත්මක ෙකෙරමින් පවතී.  

එෙමන්ම විවිධ අංශ සහිතව මහා පරිමාණ සංවර්ධන කලාප 
ඉදි කිරීමත්, පුරවැසියාට වැඩි බලය ලැෙබන පරිදි ෙද්ශපාලන 
පරිපාලන කමය ශක්තිමත් කිරීමත් සිදු ෙව්.  

ෙමම ජාතික පතිපත්ති කියාත්මක කිරීෙමන් ලැෙබන පතිලාභ, 
රෙට් උතුර - නැ ෙඟනහිර පළාත් ඇතුළු සමස්ත සමාජයටම සර්ව 
සාධාරණව ෙබදී යන ෙලස සැලසුම් කර ඇත.  

ඉහත ආර්ථික රාමුව තුළින් උතුර - නැ ෙඟනහිර ඇතුළු සමස්ත 
ශී ලංකාෙව් තරුණ පරපුර සඳහා වන පතිපත්ති හා වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීම රජෙය් අරමුණයි. ෙම් කටයුතු සාර්ථක කර 
ගැනීම සඳහා, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය 
යටෙත්, ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව, ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකය 
සහ කුඩා ව්යාපාර සංවර්ධන අංශය එක්වී වැඩසටහන් රාශියක් 
කියාත්මක කරමින් පවතී.  

ෙයෝජිත රැකියා දසලක්ෂෙය් වැඩසටහන, රාජ්ය අංශය හා 
ෙපෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධ කරෙගන නව ආෙයෝජන අවස්ථා 
තුළින් කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිතය. එෙමන්ම රජෙය් ඉදිරි 
සංවර්ධන සැලසුම් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ෙමන්ම පවුල් 
ඒකකවල ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීම හා ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය 
සංවර්ධනය කිරීමද ඉලක්ක කර ඇත.  

උතුර - නැ ෙඟනහිර සංවර්ධන අවශ්යතාවන් තවදුරටත් සපුරා 
ලීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඇති අතර, එම අවශ්යතාවන් පිළිබඳ 
තක්ෙසේරුවක්ද - need assessment - සිදු කර ඇත. එෙමන්ම නව 
රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය සඳහා රජය අෙනකුත් සංවර්ධන 
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පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ ඒකාබද්ධව ධීවර වරායන් ඇතුළු ධීවර 
කර්මාන්ත සංවර්ධනය, කෘෂි ආර්ථික කලාප - Agriculture 
Technoparks and Mega Zones- පිහිටුවීම, සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් 
රැකියා බිහි කිරීම, පෙද්ශෙය් ඇති ස්වාභාවික සම්පත් උපෙයෝගි 
කර රැකියා අවස්ථා බිහි කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඇති 
අතර, ඉන් සමහරක් ෙපෞද්ගලික අංශය සහ රජය මඟින් 
කියාත්මක ෙකෙර්.  

ඉහත සඳහන් කළ රැකියා උත්පාදන සැලසුම්වලට අමතරව 
ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකය, තරුණ ෙසේවා සභාව, වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිය, කුඩා ව්යාපාර සංවර්ධන අංශය සම්බන්ධීකරණෙයන් 
උතුර නැ ෙඟනහිර තරුණ සංවර්ධනය සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා.  

රජය විසින් ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකය මඟින් නව වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙලසට ජාතික තරුණ සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භ 
කර ඇති අතර එහි මූලික අරමුණ වන්ෙන් තරුණයන්ෙග් 
නායකත්ව ගුණාංග, හැකියා හා කුසලතා වර්ධනය සහ 
ව්යවසායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීමයි. ඒ තුළින් රැකියා 
උත්පාදනය වැඩිදියුණු කර විරැකියාව තුරන් කිරීම සඳහා සැලසුම් 
කියාත්මක ෙකෙරනවා.  

ෙමම වැඩසටහන ජාතික ෙයොවුන් ෙසේනාංකය, ජාතික ශිෂ්ය 
භට බලකාය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය, නිපුණතා හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය ඒකාබද්ධව සිදු කරනු ලබනවා.  ඒ සඳහා පාසල් හැර 
යන තරුණ තරුණියන් බඳවාෙගන ඔවුන් සවිබල ගැන්වීෙමන් 
පසුව රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ පදනම් කරගත් වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතන සහ ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. 
පුහුණු කාලය තුළ ඔවුනට මාසිකව රු.3,000/-ක දිමනාවක් ලබා 
ෙදන අතර, වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා වන වියදම රජය විසින් දරනු 
ලබනවා. පුහුණුවට අමතරව ෙමම තරුණ තරුණියන් ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය රැකියා අවස්ථා ෙවත ෙයොමු ෙකෙරනවා.  

ෙමම වැඩසටහන සඳහා 2016 අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
3,000ක් ෙවන් කර ඇති අතර, උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
තරුණ තරුණියන් 1,500ක් සම්බන්ධ කර ගනු ලබනවා. ලබන 
වසෙර්දී ෙමම වැඩසටහන සඳහා තරුණ තරුණියන් 4,000ක් 
බඳවා ගැනීමට ෙයෝජිතයි.  

උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල තරුණ තරුණියන්ෙග් 
හැකියාවන්  වර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන් සමාජ ෙසේවා කටයුතුවල 
ෙයදවීම සඳහා  ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව මඟින් පහත සඳහන් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරනු ලබනවා.  

ෙයෞවන සමාජ පිහිටුවීම: ගාමීය මට්ටෙම් වයස අවුරුදු 13 - 
25ත් අතර තරුණ තරුණියන්ෙග් සාමාජිකත්වෙයන් පහත සඳහන් 
ෙලස උතුරු නැ ෙඟනහිර ගාම ෙසේවා වසම් 2,002ක ෙයෞවන 
සමාජ 2,003ක් කියාත්මක කරනු ලබනවා.   

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන සමාජ සංඛ්යාව 251යි, 
සාමාජික සංඛ්යා ව 9,139යි. මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන 
සමාජ  සංඛ්යාව 368යි, සාමාජික සංඛ්යාව 16,322යි. අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන සමාජ සංඛ්යාව 474යි, සාමාජික සංඛ්යාව 
18,250යි. වවුනියාව දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන සමාජ සංඛ්යාව 94යි, 
සාමාජික සංඛ්යාව 3,934යි. මන්නාරම දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන 
සමාජ සංඛ්යාව 171යි, සාමාජික සංඛ්යාව 7,197යි. කිලිෙනොච්චිය 
දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන සමාජ සංඛ්යාව 89යි, සාමාජික සංඛ්යාව 
3,847යි.  මුලතිව් දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන සමාජ සංඛ්යාව 130යි, 
සාමාජික සංඛ්යාව 5,089යි.  යාපනය දිස්තික්කෙය් ෙයෞවන සමාජ 
සංඛ්යාව 426යි, සාමාජික සංඛ්යාව 12,844යි. ඒ අනුව මුළු ෙයෞවන 
සමාජ සංඛ්යාව 2003යි, මුළු සාමාජික සංඛ්යාව 76,622යි.  

රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ වැඩසටහන යටෙත් වෘත්තීය 
මාර්ෙගෝපෙද්ශනය හා රැකියා බැංකු සංවර්ධනය, තුරුණු ශම 
ශක්ති පජා සංවර්ධනය ආදී වැඩසටහන් කියාත්මක කරයි. ඒ 
වාෙග්ම පජා ව්යාපෘති කියාත්මක කරනු ලබනවා. උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් මැදිහත්වීම 
මත ෙයෞවන සමාජ මඟින් 2015 වර්ෂෙය්දී පජා ව්යාපෘති 158ක් 
කියාත්මක කර ඇති අතර, රජය ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 
15.8කි.  පජා දායකත්වය රුපියල් මිලියන 10කි. ව්යාපෘතිෙය් මුළු 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 25.8කි. එම වැඩසටහන ෙම් වසෙර් 
දීද කියාත්මක ෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්         
ශී ලංකාෙව් තරුණ පජාවට ෙද්ශපාලන නායකත්වය පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් ලබාදීම තුළ පජාතන්තවාදී පාලන කම පිළිබඳ 
පාෙයෝගික අත්දැකීමක් ලබාගැනීමට අවස්ථාවක් සලසා දීම හා 
රාජ්ය පතිපත්ති සැලසුම්කරණෙය්දී තරුණ තරුණියන්ෙග් අදහස්, 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථායවන් පුළුල් කිරීම තුළින් 
තරුණ පජාව සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීමටත්, විවිධත්වෙයන් 
යුතු තරුණ පජාව "සංවාදෙයන් සංහිඳියාවට"  නැමැති සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියකට හුරු කිරීම තුළින් ජාතික 
ඒකාබද්ධතාව තහවුරු කිරීම සඳහා  පෙව්ශයක් හඳුන්වා දීමටත් 
අප කියා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ෙයොවුන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 34ෙදෙනක් දැනට ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
කුඩා ව්යාපාර සංවර්ධන අංශය විසින් උතුරු නැ ෙඟනහිර තරුණ 
ව්යවසායකයින් 1,200 ෙදනකු 2016 වසර තුළදී ස්වයං 
ව්යවසායකත්ව කටයුතු සඳහා ෙයොමු කරමින් පවතින අතර රාජ්ය 
බැංකු හා වාණිජ බැංකු මඟින් තරුණ ව්යවසාය සංවර්ධනයට ණය 
ෙයෝජනා කම රාශියක් ඉදිරිපත් කර කියාත්මක කරමින් 
පවතිනවා.  

දැනට උතුරු පළාත තුළ පිහිටුවා ඇති වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 
සංඛ්යාව මා කියන්නම්. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් පුහුණු 
මධ්යස්ථාන 28ක් තිෙබනවා, සාගර විශ්වවිද්යාල 1ක් තිෙබනවා, 
ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙව් මධ්යස්ථාන 3ක් තිෙබනවා, ජාතික 
ආධුනිකත්ව පුහුණු ආයතන 10ක් තිෙබනවා, කාර්මික විද්යාල 3ක් 
තිෙබනවා, උසස ් තාක්ෂණ ආයතන 1ක් තිෙබනවා. ෙම් අනුව 
දැනට වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 46ක් උතුරු පළාත තුළ පිහිටුවා 
ඇති අතර, විෙශේෂෙයන්ම කිළිෙනොච්චිෙය් ඉතා නුදුෙර්දී විවෘත 
කිරීමට නියමිත ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය ජර්මන් රජෙය් 
ආධාර යටෙත් නිම ෙවමින් පවතිනවා. එහි ඇති කරන ෙමෝටර් රථ 
තාක්ෂණය පිළිබඳ අංශය ස්වයං රැකියා සඳහා වඩාත් විභවතාවක් 
ඇති අංශයකි.  

එෙමන්ම සහජ දක්ෂතා සහිතව යම් වෘත්තියක නියැලී සිටින 
ශිල්පීන්ෙග් හැකියාවන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු සහතිකයක් ලබා 
දීෙම් වැඩසටහනක් ෙහවත් ෙපර දැනුම පසු ඇගයීෙම් කමෙව්දය - 
RPL -  වෘත්තීය පුහුණු අංශය තුළ දැනටමත් කියාත්මක වනවා. 
මීට අමතරව ජාතික ආධුනිකත්ව පුහුණු ආයතනය හරහා වෘත්තීය 
පුහුණුව සම්බන්ධව පාෙයෝගික දැනුම ලබා දීම පිණිස විවිධ 
ආයතනවලට සිසුන්  ෙයොමු ෙකෙරනවා. මීට අමතරව නිපුණතා හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන 
යටෙත් පිහිටුවමින් පවතින skills sector councils මඟින් දැනට 
ශම ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ශමය සඳහා ඇති ඉල්ලුම හා සැපයුම 
සම්බන්ධව සංඥා ලබා ෙදනවා.   

ඒ අනුව තරුණ තරුණියන්  පුහුණුව සඳහා ෙයොමු  කළ යුතු 
අංශ ෙමොනවාද යන්න පිළිබඳ අවෙබෝධයක් ලැෙබන අතර, 
කර්මාන්ත අංශය තුළ  එම අංශ අදාළ ආයතනය සමඟ රාජ්ය - 

359 360 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වය යටෙත් පාඨමාලා ආරම්භෙවමින් 
පවතිනවා. එමඟින් ද  තරුණ තරුණියන්ට නව රැකියා කරා 
පෙව්ශ වීෙම් අවකාශ ලැබී තිෙබනවා. වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 
යටෙත් පවතින ශිල්පීය පාඨමාලා අවසන් වූ පසුව එම පාඨමාලා  
හැදෑරූ සිසුන් සඳහා ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම අරමුණු කරමින් 
අවශ්ය උපකරණ කට්ටල ෙනොමි ලෙය් ලබාදීමත්, ස්වයං රැකියා 
ආරම්භ කිරීමට රුචිකත්වයක් දක්වන සිසුන්ට  මූල්යමය ආධාර 
ලබා ගැනීමටත් පහසුකම් සැපයීමක් සිදු කරනවා. ෙමම අංශය තුළ 
රැකියා අවස්ථා ලබා දීම  ඔවුන් අත්පත් කර ෙගන ඇති නිපුණතා 
මට්ටම අනුව තීරණය ෙවනවා. එෙමන්ම රජෙය් ආයතනවලට 
බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය  හා බඳවා ගැනීෙම් විභාග හරහා රජෙය් 
ෙසේවයට බඳවා  ගැනීමටත් තීරණය  ෙවනවා.   

පුනරුත්ථාපනය කරන ලද එල්ටීටීඊ  සාමාජිකයින්  සඳහා 
ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම  සඳහා සහනදායි ණය ලබා දීෙම් 
වැඩසටහනක් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ශී ලංකා ඉතිරි 
කිරීෙම්  බැංකුව, පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව සමඟ කියාත්මක 
කරන ලද  අතර, එහි ෙදවැනි අදියර කියාත්මක කිරීම සඳහා 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය දැනටමත් ලැබී තිෙබනවා. එය 
කියාත්මක කිරීමට අදාළ  බැංකු සමඟ සාකච්ඡා  කරමින් සිටිනවා.  

එෙමන්ම පතිසංස්කරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු  
අමාත්යාංශය මඟින් පසු ගිය කාලවල පැවති ගැටුම්කාරි 
තත්ත්වයට මුහුණ දී ස්වාමියා අහිමි වීෙමන් කාන්තාවන් මූලික වූ 
පවුල්  හා  පුනරුත්ථාපනය කර සමාජ ගත කළ පුද්ගලයින්  සඳහා 
ඔවුන්ෙග්  සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට  2015 අය වැය 
ෙයෝජනා මඟින් රුපියල් මිලියන 1205ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
යටෙත් එක් පවුලකට රුපියල් ලක්ෂයක් වටිනා  ව්යාපෘතියක් 
බැගින්  පවුල්  12015කට  ව්යෘපෘති හදුන්වා දීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම් යටෙත් කෘෂිකර්ම, සත්වපාලන, සුළු කර්මාන්ත හා 
විවිධ ෙසේවා අංශයන්හි ආදායම් උත්පාදන අවස්ථා බිහි කරමින් 
සිටිනවා.  

ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරි වර්ෂවලදීද අඛණ්ඩව කියාත්මක 
ෙකොට ඔවුන්ෙග් සමාජ,  ආර්ථික මට්ටම සථ්ාවර කිරීමට හා ඉහළ 
නැංවීමට කටයුතු කරනවා. උතුර හා නැෙගනහිර පළාත්වල 
වැන්දඹු හා ගෘහමුලික  කාන්තාවන් උෙදසා  ඔවුන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරී ම ෙවනුෙවන් පහත සඳහන්  
ආකාරයට  විෙශේෂ ව්යාපෘති  කියාත්මක කරනු ලබනවා. 

කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය්  කරච්චි පාෙද්ශීය ෙල්කම්  
ෙකොට්ඨාසෙය් වැන්දඹු හා ගෘහමූලික කාන්තාවන් උෙදසා කටයුතු 
කිරීම සඳහා ජාතික මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවා තිෙබනවා.  ෙමම 
මධ්යස්ථානය යටෙත් කාන්තාවන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන 
වැඩසටහන්, ව්යවසායකත්ව වැඩසටහන්, නිපුණතා වර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා  ෙම් වනවිටත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා.  

ශී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය යටෙත් කියාත්මක කරනු ලබන 
වැන්දඹු හා  ගෘහ මුලික  කාන්තාවන් ආර්ථික වශෙයන් සවිබල 
ගැන්වීම යටෙත්  ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය  පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීම  උෙදසා  2015 වර්ෂෙය්දී විෙශේෂ  ව්යාපෘතියක් යටෙත් 
රුපියල් මිලියන  50ක් ෙයොදවමින්  වැන්දඹු හා ගෘහ මුලික  
කාන්තාවන් 2008 ෙදෙනකු ආර්ථික වශෙයන්  සවි බල ගැන්වීම 
සිදු කර තිෙබනවා. 

ශී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය 2016 වර්ෂය තුළ පහත සඳහන් 
ව්යාපෘතින් උතුර හා නැෙගනහිර පළාත් තුළ කියාත්මක කරමින් 
තිෙබනවා.  

එෙසේම, තවදුරටත් ෙමම පෙද්ශයන්හි වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික 
කාන්තාවන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා සකස් කර ඇති 
ව්යාපෘති ෙයෝජනාව සඳහා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පදානයන් ලබා 
ෙදන ආයතන සමඟ සාකච්ඡා වටයක් පවත්වා ඇති අතර, 
ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගිත්වය ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.  

ඒ අනුව නැෙගනහිර පළාෙත් යුදමය තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික තත්ත්වයට පත් වූ කාන්තාවන් සවිබල 
ගැන්වීම සඳහා ඉන්දියානු රජය යටෙත් කියාත්මක වන Self 
Employed Women’s Association - SEWA - විෙශේෂෙයන් 
කටයුතු කරයි. ෙම් යටෙත් ෙතෝරා ගත් වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික 
කාන්තාවන් පුහුණු කර ස්වයංරැකියා උපකරණ ලබා දී තිෙබනවා. 
එෙසේම, වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් "ස්වයං 
රැකියාවල නියුතු කාන්තාවන්ෙග් සමුපකාර සමිතිය" ෙම් වන විට 
ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ෙමම ව්යාපෘතිය අම්පාර දිස්තික්කෙය්ද 
කියාත්මක ෙකෙරනවා. ෙමම ව්යාපෘතිය උතුරු පළාෙත් ද ඇරඹීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක් වැය කිරීමට එකඟතාව පළ කර 
තිෙබනවා.  

එෙසේම, ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 
සඳහා ජාතික ඒකාබද්ධ සංහිඳියා කාර්යාලය - ONOR -, 
ඕස්ෙට්ලියානු මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ජනගහන අරමුදල යන ආයතන දායකත්වය දැක්වීම සඳහා 
එකඟතාවන් පළ කර තිෙබනවා.  

2016 වසර සඳහා ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් උතුර හා නැෙගනහිර පළාත්වල යටිතල 
පහසුකම් සහ ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන පහසුකම් සඳහා විමධ්යගත 
අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 465ක්ද, ගාම ෙසේවා වසමක් සඳහා 
රුපියල් මිලියනය බැගින් රුපියල් මිලියන 1,849ක්ද ලබා දී 
තිෙබනවා. 

අවසාන වශෙයන් උතුර හා නැෙගනහිර පළාත් හා සම්බන්ධ 
සියලුම රජෙය් ආයතන, පළාත් සභා, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන විසින් 

361 362 

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා] 

වැඩසටහන 

2015 ෙවන් 
කරනු ලැබූ 
පතිපාදන 
(රු.මිලි.) 

2016 ෙවන් 
කරනු ලැබූ 
පතිපාදන  
(රු.මිලි.) 

1. යුදමය තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් වැන්දඹු, 
ගෘහ මූලික කාන්තාවන් සඳහා 
ස්වයංරැකියා ව්යාපෘති ආධාර ලබා දීම 
යටෙත් උතුර හා නැෙගනහිර පළාත්වල 
දිස්තික්ක අටක පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 99ක ගෘහ මූලික කාන්තාවන් 
321ක් සඳහා දින සියය විෙශේෂ ව්යාපෘතිය 
යටෙත් ආධාර ලබා දී ඇත 

10 - 

2. පශු සම්පත් වැඩසටහන 0.3 0.152 

3. ආදායම් උත්පාදන මාර්ග සඳහා 
ෙපලඹවීම වැඩසටහන 

0.9125 0.252 

4. විෙද්ශගත වන කාන්තාවන් සඳහා 
විකල්ප ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන 

0.4269 0.10 

5. ශිල්පීය පුහුණු වැඩසටහන 0.3 0.40 

6. දිරිය දෑතට සවිය ධීවර කාන්තා 
වැඩසටහන 

0.625 0.25 

7. ස්තී-පුරුෂ සමාජභාවීය හිංසනය 
වැළැක්වීෙම් වැඩසටහන 

0.15 0.475 

8. කාන්තා රැකවරණ මධ්යස්ථාන තුනක් 
යාපනය, මඩකලපුව සහ මුලතිවු 
දිස්තික්කවල කියාත්මක ෙකෙර් 

38.00 - 
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උතුර හා නැෙගනහිර පළාත්වල ජන ජීවිතය සහ ආර්ථිකය 
නංවාලීමට විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරන බවද සිහිපත් කළ 
යුතුයි.  

ඒ වාෙග්ම 2016 අය වැය යටෙත් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ 
සඳහා රුපියල් මිලියන 156,706ක් ෙවන් කර ඇත. එෙමන්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමා ජපාන නිල සංචාරෙය්දී උතුරු නැෙඟනහිර ඇතුළු 
ශී ලංකා සංවර්ධනය අරමුණු කර ගත් ජාත්යන්තර ආධාර 
කණ්ඩායම්වල සම්මන්තණයක් ෙයෝජනා වූ අතර, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජපාන සංචාරෙයන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය ඉදිරිපත් කරනු ඇත.  ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் ெகளரவ 

இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்க க்கும் எம  மக்கள் சார்பாக 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා. 

 
හානි වූ ජල පවිතාගාර අලුත්වැඩියාව: නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
ேசதமைடந்த நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத் 

தி த்தம் : நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சாின் கூற்  

 REPAIR OF DAMAGED WATER INTAKES: 
STATEMENT BY MINISTER OF CITY PLANNING 

AND WATER SUPPLY   
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Speaker, I am compelled to make this Statement 
in view of some unsubstantiated social media reports 
relating to a pending shutdown of the Ambatale Intake. In 
my opinion, it is very irresponsible reporting. As a matter 
of fact, I thought I should clarify some of the details so 
that there will not be a panic situation arising over the 
already stretched-out disaster position that we all are 
faced with.       

Mr. Speaker, as a result of the unusually heavy 
rainfall and the flood situation during the last few days, 
many of our water intakes have been damaged and filled 
with mud and silt. In addition, power supply interruptions 
and the landslide situation have also caused disruptions to 
the water supply.  

In order to overcome the situation, we have cleaned 
and repaired most of the intakes and where necessary, 
obtained the assistance of the Sri Lanka Navy for the 
cleaning operations. Further, diesel-operated generators 
have been utilized to maintain a minimum supply. 
Actions have been taken to provide temporary storage 
tanks and to supply water through bowsers to hospitals, 
other essential institutions and the camps provided for 
displaced persons.  

All our Regional Offices and the Provincial and 
Regional Support Centres are coordinating with the 
relevant disaster management offices, district secretariats 
and divisional secretariats to maintain water supply to 
essential areas and to ensure at least the minimum water 
supply needs.  

In order to maintain the safety of water supply, the 
National Water Supply and Drainage Board has increased 
the level of residual chlorine in the systems and also 
strengthened the Water Quality Surveillance Mechanism 
by deploying chemists and other staff to the relevant 
points.  

The National Water Supply and Drainage Board is 
constantly coordinating with the Department of Irrigation 
and Mahaweli Authority of Sri Lanka in order to 
minimize the water levels in the rivers and reservoirs so 
that Response Plans could be initiated. Further, 
maintenance and repair gangs have been mobilized in 
order to face any expected emergency situation.  

Mr. Speaker, when it comes to water levels in the 
Kelani River, sometimes people mistake the 
measurement of the Department of Irrigation taken at 
Nagalagam Street with the water levels in Ambatale, 
where the intake is at a higher elevation.  

Sir, now I would like to place before the House the 
rectification efforts we have taken in this situation.    

1) Western Province: 
 

Due to flood water rising in the Kelani River, the 
Ambatale New Intake had to be kept under careful 
observation for the past few days. Only if the water level 
reaches 23 feet, we may be compelled to completely shut 
it down. Since of yesterday, we have seen a steady 
decrease of water level and it has gone down to 19 feet 
and 11 inches by early morning today. We have also kept 
the necessary water pumps on standby to pump out water 
seeping into the pump house and the Navy’s assistance in 
this regard must be appreciated. Due to the natural 
phenomenon of the sea level increase during the two days 
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before Poya and the two days after Poya and the sea level 
reaching the peak during the Poya Day, we are closely 
monitoring the high tide that is being reported. Last 
morning, there was a 0.4-metre rise in the sea level 
observed between 3.00 a.m. and 4.00 a.m. It is reported 
that tomorrow being a Poya Day, it may rise up to 0.5 
metres. In such a situation, discharge of water from the 
river will slow down and the water level rising could be 
observed. With the receding flood levels, we can 
confidently say that it will not reach the critical 23 feet, 
which will necessitate any shutdown of the Ambatale  
New Intake.  

We must also assure consumers that there is no truth 
to the rumour that the Kelani River water had been 
severely polluted with oil. We have been constantly 
checking water for impurities and we can guarantee the 
quality of the water that has been treated and supplied to 
the consumers.   

In the Avissawella Intake, pumps were submerged 
since yesterday. Due to receding water levels, the 
situation will be rectified today.  

There is no issue in Kethhena WTP and Kandana 
WTP located along the Kalu Ganga. Hence, there is 
uninterrupted water supply to Kalutara and Panadura.  

In the Western North Region, the following situations 
have arisen due to flooding. 

i) In Divulapitiya, all three intake boreholes are 
damaged and the NWSDB is unable to provide 
water to about 1,000 connections.  

ii) In Raddolugama, CEB power line and the 
transformer is damaged. The NWSDB is 
managing with great difficulty using generators. 
The affected areas are Raddolugama and a part of 
BOI Zone. 

iii) In Gampaha, the intake access roads are 
submerged. The NWSDB is operating the intake 
for eight hours per day with great difficulty. The 
affected areas are Nittambuwa and Kalagedihena.   

Mr. Speaker, since my Statement also deals with the 
rectification efforts we have taken in other provinces in 
this emergency situation, it is quite lengthy and I thought 
I would table* it to be included in toto in Hansard and 
also circulate it to the press in the Gallery so that it will be 
reported properly.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද පකාශෙය් ඉතිරි ෙකොටස: 
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
*Rest of the Statement tabled: 

2) Central Province: 
 
In the Central Province the Nillambe 500mm diameter treated water 

pipe line is at high risk due to road damages. If there is a breakdown 
Daulagala and Hiddaula Towns will be affected. NWSDB is collecting 
500mm pipes for new pipe line in case of a failure.  

In Akurana, the distribution pipe was damaged due to A9 Road slip. 
Action is taken to rectify the pipe line today itself.  

In Gampola, Araththana, Balagolla the river intakes are blocked 
due to floating material during high floods. When flood level recedes, 
intakes are cleaned and pumping shall recommence.  
 

3) North-Western Province: 

In the North-Western Province, following issues were observed. 

i) In Giriulla, electrical panels are under water and there is no 
pumping at present. This will be rectified today.  

ii) In Nattandiya, five tube wells are under water. Three days of 
dry weather necessary to rectify the situation. There are 2,000 
connections affected in Nattandiya and NWSDB is providing 
bowser supply at present.  

iii) In Pannala, 200mm PVC pumping main was damaged. 376 
connections were affected due to the pipe damage. NWSDB 
will rectify the pipe line today.  

4) North-Central Province:  

In the North-Central Province, Eppawala water supply is disrupted 
due to the collapse of Eppawala Wewa Bund. It will take about a week 
for Mahaweli Authority to rectify the bund. Three bowsers are engaged 
to provide water to consumers.  
 

5) Northern Province: 

In the Northern Province, no water supply interruptions reported 
from Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya and Mannar. 

 

6) Sabaragamuwa Province: 

In Ratnapura District, supply has been interrupted to Kiriella area 
due to flooding of the intake borehole and interruption to power supply. 
The blocked intake in Balangoda was cleaned and disrupted power 
supply was restored on 17th and water supply situation is normal now.  

Water supply to Kegalle area had been restored and water is 
supplied to all the consumers. In Mawanella area, the supply has been 
restored, except in the Hemmathagama Zone which is still paralysed 
due to blocking of the intake and damages to water lines. Even the Navy 
divers could not reach the intake due to very high flow. Water supply 
has been restored in Rambukkana area after cleaning the intake at 
Hiriwaddunna at Maha Oya.  

Water supply in Ruwanwella area was disrupted on 16th and 17th 
due to the blocking of the intake. Intake-well was cleaned with the help 
of Sri Lanka Navy and supply was restored from 17th evening. 
Damaged water line across Anguruwella Bridge as a result of heavy 
flooding was repaired on 18th morning. The gravity intake in Dehiovita 
is blocked from mud and silt and only a curtailed supply is provided to 
the areas. It is not possible to reach the intake due to landslide in the 
Dehiowita -Deraniyagala Road. Even the well used to supplement the 
supply is covered with mud and silt.  

Water supply is being provided from today morning to the nine 
temporary camps sheltering the displaced persons from the Aranayake 
landslide. Water is provided through temporary tanks and bowsers. 
NWSDB is coordinating with the District Secretariat and a  NWSDB 
officer is stationed full-time at the help desk.  

7) Eastern Province: 

In Pulmoddai, the blocked intake was cleaned and the disrupted 
power supply was restored from 17th. The Neeplapola Intake of the 
Muttur Water Supply is not accessible due to flood and is operated 
using diesel generators. Sri Lanka Navy support was obtained to 
transport diesel to the intake and supply is maintained continuously.  
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8) Uva Province: 

Water supply to Mahiyangana area was interrupted on 16th due to 
floods and consequent damages to the pump. Water supply has been 
restored on 17th by replacing with a new pump while temporary supply 
was maintained to hospital and other institutions by bowsers.  

 

9) Southern Province; 

The blocked intake pipes in Wakwella Old Intake of Galle water 
supply was cleaned and the damaged pipeline across three flooded 
bridges were restored. Water supply to Galle is continuing without 
curtailment.       

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,  ෙමම විෂය සම්බන්ධව 

තවත් අමාත්යාංශ නිෙව්දන  ෙදකක් තිෙබනවා. ඒවා අවසන් වුණාම 
ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.   

ගරු මුදල් අමාත්යතුමා, කථා කරන්න. 

 
ආපදා කළමනාකරණය සඳහා මුදල් වැය 
කිරීම්: මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

 அனர்த்த காைமத் வத் க்காகப் பணம் 
ெசலவிடல் : நிதி அைமச்சாின் கூற்  

SPENDING OF MONEY ON DISASTER 
MANAGEMENT : STATEMENT BY MINISTER OF 

FINANCE  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

අද රෙට් ඇතිවී තිෙබන ව්යසනය සහ ආපදා තත්ත්වය ගැන 
ෙනොෙයක් පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් දිනෙය් රෙට් ජනතාව ආමන්තණය කළා. ගරු 
අගමැතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කර තිෙබන නිසා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමවැනි පකාශයක් කළ යුතුයි කියා මා හිතුවා. 

ගරු අගමැතිතුමා අද උදෑසන මට නිර්ෙද්ශ කළා, සුළු සහ 
මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන්ට පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන 
නිසා, ඒ අය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න කටයුතු කරන්න 
අවශ්යයි කියා. නායයෑම් ඇති ෙවලා තිෙබන තැන්වල, ඒ අයෙග් 
ජීවිත යථා තත්ත්වයට ෙගන එන්නට පුළුවන් වැඩ කටයුතු 
හැකිතරම් ඉක්මනට කරන්නය කියන කාරණයත් කිව්වා.  

කාර් සහ ශීතකරණ සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා රක්ෂණ 
සංස්ථාවට සහ ෙවනත් රක්ෂණ ෙකොම්පැනිවලට claims 
ෙබොෙහොමයක් එන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. නිවාස 
පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ආකාරෙය් 
පශ්න ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. නැවත පදිංචි කිරීම 
සම්බන්ධෙයනුත් යම් අදහස් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට කියන්න අවශ්ය වන්ෙන් ෙමයයි. ඊෙය් 
''දිවයින'' පුවත් පතට විමල් වීරවංශ මැතිතුමා පකාශයක් කර 
තිබුණා, අගමැතිතුමාෙග් කාර් එකට  රුපියල් මිලියන 600ක් 
වියදම් කරන ෙකොට, ආපදා කළමනාකරණය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 150යි වියදම් කරන්ෙන් කියලා. ෙමවැනි අසත්ය පකාශ 
කිරීම නිසා, අපි ඇත්ත තත්ත්වය රෙට් ජනතාවට  ෙපන්වන්න 
අවශ්යයි කියා මා හිතුවා.  

ඊෙය් සවස හයහමාර වන විට ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ 
අගමැතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ තුළින්, මුදල් අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 1,588ක් ෙම් සඳහා වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් අවස්ථාව වන විට ඒ සඳහා අවශ්ය මුදල් පමාණය 
කිසිෙසේත්ම අඩු කරන්ෙන් නැතිව ලබා ෙදන්න කියා අපට 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙබොරු පකාශ කරමින්, 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන පකාශ කිරීම රටට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 

අප සියලුම ඇමතිවරුන්ට කියනවා, කරුණාකර තමන්ෙග් 
අමාත්යාංශය තුළින් යම් වියදමක් කරන්න අවශ්ය නම්, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හරහා එම කටයුත්ත කරන්නය කියා. 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් වියදම් කරන්ෙන් නැතිව, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය තුළින් ෙමවැනි කටයුතු කිරීම වඩා 
ෙයෝග්යයි කියන ෙද් අගමැතිතුමා අද උදෑසනත් මට මතක් කළා. 
සියලු ෙදනාටම කාරුණිකව මා කියන්ෙන්, වියදම් දරන්න අවශ්ය 
නම්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය මුල් කර ෙගන, ඒ 
අවසරය තුළින් කිරීමට හැකියාව තිෙබන බවයි.  

ඒ වාෙග්ම, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙනොෙයක් රටවල් පරිත්යාගයන් 
කිරීමට අෙපන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පිටරටවලින් භාණ්ඩ ආනයනය කරන අවස්ථාෙව්දී, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට ඒ භාණ්ඩ විස්තර ඉදිරිපත් කළා නම්, 
බදු රහිතව ආනයනය කරන්න ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් 
අවසර ලබා දී තිෙබනවාය කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි.    

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරු ෙවන්න පුළුවන්, විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු ෙවන්න පුළුවන්, ඉතාම බරපතළ පශ්නයක් තිෙබන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාම ඒකරාශි ෙවලා පුළුවන් තරම් ජනතාවට 
සහන ලබා ෙදන්න කියලා මම කාරුණිකව ඔබ 
සියලුෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දැන් මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
hotline එකක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මුදල් ෙදන්න අවශ්ය නම් DST account එකක් විවෘත කරලා 
තිෙබනවා. ඒ බැංකු අංකය අද ප.ව.1.00ට පකාශ කරන්නම්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මීළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවතැන් වූවන්ට සහන සැලසීම : ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
இடம்ெபயர்ந்ேதா க்கான நிவாரணம் 

வழங்கல்: அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சாின் கூற்  

 PROVISION OF RELIEF TO THE DISPLACED : 
STATEMENT BY MINISTER OF DISASTER 

MANAGEMENT  
 
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් ඉතාම දරුණු ගංවතුර 

තත්ත්වයක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාම සැෙකවින් කියනවා 
නම්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් අපට දැනට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව බලපෑමට ලක් වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස ගණන 219ක් ෙවනවා. පවුල් සංඛ්යාව 98,075ක් 
හැටියට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. සාමාජිකයන් ගණන 414,677ක් 
හැටියට තමයි සඳහන් වන්ෙන්. මරණ සංඛ්යාව 43කුත්, තුවාල වූ 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 28කුත් බව තමයි අපට දැනට ලැබී තිෙබන 
ෙතොරුතුරු අනුව ෙපනී යන්ෙන්. ෙම්වා දිෙනන් දින ෙවනස් 
ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම දළ වශෙයන් පූර්ණ 
නිවාස හානි 286කුත්, අර්ධ නිවාස හානි 3,057කුත් දැනට අපට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ආරක්ෂිත ස්ථාන 594ක් අපි දැනට 
නඩත්තු කරනවා. ආරක්ෂිත ස්ථානවල රැඳී සිටින පවුල් සංඛ්යාව 
61,382ක්. සාමාජිකයින් ඉන්නවා, 3,06,773ක්.  

ෙම් ආපදා තත්ත්වය කාරණා ෙදකකට ෙබෙදනවා. එකක් 
තමයි ලංකාෙව් සිදු වුණු දැවැන්තම නාය යෑම අරණායක 
පෙද්ශෙය් සිදු වුණා. ඒ නාය යෑම තවමත් සකියයි. යුද හමුදාව සහ 
අෙනකුත් සහන කණ්ඩායම් තවමත් ඒ පෙද්ශ නිරීක්ෂණය 
කරමින් අවශ්ය කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ඉදිරි දින 
කිහිපෙය්දීත් වැසි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊෙය් දවෙසේදීත් 
කැලණි ග ෙඟ් ඉහළ ජල ධාරා පෙද්ශයට මිලිමීටර 120කට වැඩි 
වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා අද සවස වන විට පහළ 
ෙකොටෙසේ ජල මට්ටම තවත් වැඩි ෙවයි කියන එක තමයි අපෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. අවපීඩන තත්ත්වෙය් අවසාන භාගෙය් තමයි 
අපි දැන් ඉන්ෙන්. ඒ අවපීඩන තත්ත්වය මත ඉදිරි දින කිහිපෙය්දීත් 
වැසි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්ක තමයි කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාව.  

මුදල් අමාත්යාංශය, ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, තිවිධ හමුදාව 
ඇතුළු සියලු ෙදනාම දැවැන්ත වශෙයන් අපට උදවු කළා. ඒ සියලු 
ෙදනාටම අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මුදල් අමාත්යාංශය අවශ්ය මුදල් පමාණය සීමාවකින් ෙතොරව 
ලබා ගන්න කියලා අපට උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ඒ 
කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම මන්තීතුමන්ලා අපට 
උදවු කරනවා. ඒ අනුව විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා සියලුම තානාපතිතුමන්ලා දැනුවත් ෙකරුවා. සමහර 
අවශ්යතා සපුරාදීමට ඔවුන් එකඟ වුණා. අද දවෙසේ මමත්, සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත්, වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත් 
කඩුෙවල සහ ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශයට ගිහිල්ලා ඒ පෙද්ශවල 
සහන තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කරලා, සහන කටයුතු තවත් 
ෙව්ගවත් කරන්න කිව්වා.  

විශාල පිරිසක් හිටියා, ගං වතුරට ෙකොටු ෙවලා. අපට මුලින්ම 
අවශ්ය වුෙණ් ඒ අය ඉවත් කර ගන්න. ඒ ඉවත් කර ගැනීම සඳහා 
ෙබෝට්ටු 150කට වැඩි පමාණයක් අපට ෙයොදන්න සිදු වුණා. ඒ 
අනුව දැන් විශාල පමාණයක් අපි ආරක්ෂිත ස්ථානවලට 
ෙගනැල්ලා ඉවරයි. ඒ වුණත් තවමත් ෙකොටසක් ඉන්නවා, ස්ථාන 
දාලා එන්ෙන් නැති. ඒ සඳහා ඊෙය් රාතිෙය් ඉඳලා ගුවන් හමුදාව 
විෙශේෂිත ෙමෙහයුමක් ආරම්භ ෙකරුවා, ඒ අය ෙගෙනන්න. අදත් 
ඒ ෙමෙහයුම සාර්ථකයි.  

අපි ඉතාමත් ඕනෑකමින් සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකර නිෙවස් අත් හැරලා ආරක්ෂිත ස්ථානවලට එන්න 
කියලා. ෙමොකද වතුර පමාණය වැඩි ෙවන නිසා. ෙම් වතුර 
ඉක්මනින් බහිනවා කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන් 
ඊෙය් අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් පකාශ ෙකරුවා, ඒ ෙගවල් 
සඳහා අවශ්ය ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවා කියලා. ඒ 
අනුව කිසි ෙකෙනකුට භය ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ අනුව අපි 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් සියලු ෙදනාටම දිගු කාලීන සහ ෙකටි කාලීන 
වශෙයන් ලබා දිය යුතු සියලු ෙද්වල් ලබා ෙදන්නත් කියා 
කරනවා.  

මුදල් අමාත්යාංශය මුල් ෙවලා රක්ෂණ කමයක් ආරම්භ 
ෙකරුවා, රක්ෂණ භාර අරමුදල සඳහා. පළමුවැනි වතාවට,  
මරණයක් සිදු වුෙණොත් රුපියල් ලක්ෂයකුත්, අර්ධ නිවාස 
කැඩීමක් ෙහෝ පූර්ණ නිවාස හානියකට රුපියල් ලක්ෂෙය් ඉඳලා 
රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ෙදන වැඩ පිළිෙවළකුත් කියාත්මක ෙවනවා. 
ඒ සඳහා දැනටත් අපට රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන් යම් මුදල් 
පමාණයක් ෙවනත් කටයුතු සඳහා ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සියලු ෙදනාෙගන්ම ලැෙබන සහාය පිළිබඳව අපි ෙම් අවස්ථාෙව් 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා, මුළු රජයම එකට එකතු ෙවලා,  
සියල්ලම එකට කරන්න සහාය දීම ගැන. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න අවසරයක් ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවසරයක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ආපදාවට ලක් වූ රාජ්ය ෙසේවෙය් අයටත් ඒ ආකාරෙයන්ම 

වන්දි ෙදනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ ආකාරෙයන්ම ෙදනවා, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙදන්න බැහැ කියලා ති ෙබනවා. 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, නැහැ. නව රක්ෂණ කමය අනුව රාජ්ය ෙසේවකයා 

ෙව්වා, මුදල් තිෙබන ෙකනා ෙව්වා, දුප්පත් ෙකනා ෙව්වා 
සියල්ලන්ටම එක සමාන විධියට ෙගවීම තමයි බලාෙපොෙරොත්තුව. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීෙමන් පසුව 

ඔබතුමාට අවසථ්ාව ෙදන්නම්. ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සභානායකතුමා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

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

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day's sitting from the 
provisions of the Stading Order No.23 of the Parliament."  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි, මා විෙශේෂ 

කාරණයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙම් වන විට ඇති වී 
තිෙබන ගං වතුර හා හානිකර තත්ත්වය පිළිබඳව ගරු 
අමාත්යතුමන්ලා පකාශ කළා. ඒ පකාශ ෙහොඳයි. අද තිෙබන ගං 
වතුර තත්ත්වය යටෙත්, ජීවිත නැති වීම්, නිවාසවලට හානි සිදුවීම්, 
විවිධ ෙවෙළඳ ව්යාපාරවලට හානි සිදුවීම්, ෙලඩ ෙරෝග පැතිරීම 
ඇති වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදිෙනදා දරුවන්  පාසල් කරා ෙගන 
යාම නතර වී තිෙබනවා. දැනටමත් ලංකාෙව් බැංකු රාශියක් වහලා 
තිෙබනවා, වතුරට යට වීම නිසා. ෙම් වාෙග් සංකීර්ණ තත්ත්වයක් 
ඇති වී තිෙබන නිසාත්, ෙම් ජාතික ආපදාවක් නිසාත් ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ විවාදයක්,  -ෙම්ක කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන් සාකච්ඡාවක්.- ලබා ෙදන්න කියා මා ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ඔබතුමාෙග් එකඟතාෙවන් එන 
සතිෙය්  දවසක  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මධ්යාහ්න 12.00ට රැස්වන පාර්ලිෙම්න්තු 

කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන තීරණයක් ගන්න 
පුළුවන්, රජය එකඟ නම්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා විෙශේෂෙයන් ෙයෝජනා කරන්ෙන් 

ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් වාර්තාවක් අරෙගන, 
ඒක පදනම් කරෙගන කියා කරන්නයි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙපොල් 
ගහන්ෙන් නැති නම් ෙම්වා ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමනි, නිවාස සම්බන්ධෙයන් 

ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්යයි කිව්වා ෙන්ද? 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සියලු 

ෙදනාටම පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි,  සිදු වුණු මහා ව්යසනය 
තුළින් විපතට පත් සියලු ජනතාවට අපි සහන සලසන බව. අර්ධ 
නිවාස හානි, පූර්ණ නිවාස හානි සිදුවී තිෙබන සියලු ෙදනාටත්,  
රාජ්ය ෙසේවකයන් වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවක ෙනොවන අයෙගනුත් 
විපතට පත්වූවන් සියලු ෙදනාටත් තරාතිරම ෙනොබලා  යළි නිවාස 
ෙගොඩ නඟා ගන්නට සහන සලසනවා. නාය යෑම්වලට පත් වුණු 
පෙද්ශවල පුද්ගලයන්ට විකල්ප ඉඩම් ලබා දීලා ඒ ඉඩම්වල නිවාස 
තනා ගන්නට අෙප් රජයත් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශයත් 
පූර්ණ ශක්තිය ලබා ෙදනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්, රාජ්ය ෙනොවන 
ෙසේවකයින් කියලා අපි ෙවනස්කම් කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය් නම් විවිධ චකෙල්ඛනවලට යට ෙවලා විවිධ පුද්ගලයින්ට 
සහන ලබා දුන්නා; විවිධ පුද්ගලයන්ට සහන අහිමි කළා. අපි අද 
විපතට පත් වුණු ජනතාව සලකන්ෙන් එක මාතෘ භූමිෙය් 
පුරවැසියන් හැටියටයි. එෙහම නැතිව රාජ්ය ෙසේවකයින්, රාජ්ය 
ෙනොවන ෙසේවකයින් කියලා කප්පාදු කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා සිද්ධ 
වුෙණ් පසු ගිය කාල වකවානුෙව්.  

විෙශේෂෙයන්ම නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත් සමඟ අත්වැල් බැඳ ෙගන නිවාස 
පශ්නෙයන් පීඩා විඳින සියලුම ෙදනාට ලබා දිය යුතු සහන අබ 
මල් ෙර්ණුවකින්වත්  පළුදු කරන්ෙන් නැතිව, පසු ගිය කාලෙය් 
සිද්ධ වුණු කප්පාදුවීම් කරන්ෙන් නැතිව, ෙභ්දයකින් ෙතොරව ලබා 
ෙදනවායි කියා මා පකාශ කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.  

මීළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා කිව්ව 

ආකාරයට අපි අද උෙද් ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න 
රැස්වීමක් පැවැත්වූවා. එහිදී  හානියට පත් වූ සියලු නිෙවස් -
නීත්යනුකූලභාවෙයන් ෙතොරව අනවසරෙයන් පදිංචි නිෙවස් පවා- 
නැවත පිළිසකර කරන්නත්, ඒවාට ෙගවීම් කරන්නත් තීන්දු කළා. 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් ඒ පීඩා 
විඳින ජනතාව සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන එක ෙහොඳයි. නමුත්, 
විවාද කරලා ෙම් ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න බැහැ. අපි 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, එම ජනතාවට සහන 
ෙදන කියාවලියට ඇවිල්ලා ෙපොඩ්ඩක් බැහැලා උදවු කරන්න 
කියලායි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි උදවු කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඒක ෙත්රුම් ගන්නම්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි, අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගනිමු. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට වචනයක්, ෙදකක් කියන්න 

ෙදන්න. ෙම් සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා කියනවා, අපට 
බැහැලා වැඩ කරන්න කියලා. අපට කාෙග්වත් ආරාධනා ඕනෑ 
නැහැ. අපි ගම්වල බැහැලා වැඩ කළා, රජෙය් නිලධාරින් එන්න 
ඉස්ෙසල්ලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි තීරණයක් ගනිමු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම විෙශේෂෙයන් රජයට -[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

රජයට අමතක වුණා -[බාධා කිරීම්] රජෙය් ඇමතිවරු ගණනාවක් 
පකාශ -[බාධා කිරීම්]ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇයි, ෙම් කෑ ගහන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. කරුණාකර වාඩි ෙවන්න ගරු මන්තීතුමා. [බාධා 

කිරීම්] කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ෙහොඳයි. අපි ඒක පිළිගත්තා. අපි 
දැන් ඊළඟ කටයුතුවලට යමු. [බාධා කිරීම්] 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමනි වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් වාඩි 
ෙවන්න. අපි සාකච්ඡා කරලා දිනයක් ෙයොදා ගනිමු. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමාත් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
ෙහොඳයි. ඊළඟට පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  

 
පරිපූරක මුදල : 2015 වර්ෂය තුළ අවිනිශච්ිත 
අවසථ්ා අරමුදලින් ලබාගත් අත්තිකාරම් 

මුදල පියවීම 
குைறநிரப் த்ெதாைக: 2015இல் எதிர்பாரா 
ெசலவின நிதியத்தி ந்  வழங்கப்பட்ட 

ற்பணங்கைளத் தீர்த்தல் 
SUPPLEMENTARY SUM : SETTLEMENT OF THE 
ADVANCE MADE FROM THE CONTINGENCIES 

FUND IN THE YEAR 2015 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move: 

"That a supplementary sum not exceeding Rupees Fifty Five 
Million (Rs. 55,000,000) be payable out of the Consolidated Fund 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, or from the 
proceeds of any loans obtained by the Government of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the service of the 
Financial year beginning on 01st January 2016 and ending on 31st 
December 2016. 

On the services specified in the schedule hereto. 

(a) In settlement of the Advance Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 and 11 
made from the Contingencies Fund in the financial year 2015. 

 
    Schedule 

Head 240 - Department of National Budget 
Programme 02  - Development Programme 
Project 03  - Accounting Assistance  
Total Expenditure    =  Rs. 55,000,000 

   (Rupees fifty five million only) 
(Cabinet approval signified) 

Vide Supplementary Estimate No.01 of 2016 presented on 24th 
March, 2016." 

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

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
"Ayes" have it. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"Ayes" have it; it is over. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, before the point of Order, 

I want to clarify the situation. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Can I explain this? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, I am raising a point of Order on some 

other matter, which is urgent. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Is it not on this matter? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then?  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is why I am raising a point of Order. You must 

listen.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am raising this under Standing Order Nos. 78 and 84. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය බදාදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැවැති 
විවාදෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරෙයකු වූ 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග ෙදකක් කඩ කරමින් ඉතාම කැත වචන පාවිච්චි කරමින් 
ගරු අමාත්ය -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා පසු ගිය බදාදා ගරු 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට කථා කළ ආකාරය 
පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පාවිච්චි ෙනොකළ 
යුතු භයානක, කනගාටුදායක වචන එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී පාවිච්චි 
කළා. මම ඒවා repeat කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට හා මන්තීවරුන්ට එය යළිත් 
අෙප් වීඩිෙයෝ පට ෙයන් අහන්න වාෙග්ම බලා ගන්න පුළුවන්. 
ස්ථාවර නිෙයෝග කඩ කරමින් ෙම් වාෙග් පකාශයන් කළ 
ඇමතිවරෙයක් ෙව්වා, -[බාධා කිරීම්] ඕස්ෙට්ලියානු 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් අගමැතිතුමාටත් සභාෙවන් පිට ෙවන්න කියලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද කියලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ රෙට් කථානායකතුමා.  

ගරු හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා ඒ අවස්ථාෙව් හැසුරුණු හා 
කියා කළ ආකාරය පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, මම ඒ කරුණ ගැන 

අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මම පරීක්ෂණයක් 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] Then, Item No. 2. - Resolution under 
the Constitution. ගරු ස භානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we are not moving Item No. 2. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Are you not moving that? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, move the Adjournment. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අංක 1? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I moved Item No. 1. You were arguing with someone. 

- [Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Item No. 1 was moved and "Ayes" had it. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, "Ayes" had it. ඒ ෙයෝජනාව අවසන්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I call for a Division. -[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Leader of the House moved Item No. 1 and 

"Ayes" had it. That is over. - [Interruption.] On Item 1, I 
said, “ 'Ayes' have it”.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Item 1 ඉවරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Item 1 ඉවරයි. So, please do not disturb me. -

[Interruption.] Now, it is over. -[Interruption.] No, we 
cannot have a Division now. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා රණ්ඩු  ෙවමින් හිටියා. ෙමතුමාට ඇහුෙණ් නැහැ. You 

were fighting with us. - [Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
On Item No. 1, I said, " 'Ayes' have it". Then, before I 

move on to Item No. 2, Hon. Dinesh Gunawardena, you 
raised that other issue. - [Interruption.] No, we cannot. 
This is an issue we have already decided on. - 
[Interruption.] Let me explain this.  

ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමන්ලාට පහදලා 
ෙදන්නම්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, 
සභානායකතුමාත් දැන් වාඩිෙවන්න. පසු ගිය 05වැනි දා ෙම් 
පශ්නය ඇති වුණාට පස්ෙසේ ඒ ගැන ෙසොයන්න මම උගත්, 
බුද්ධිමත් මන්තීවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ 
කමිටුව මට කිව්වා, "ඒ අවස්ථාෙව්දී යම්කිසි ව්යාකූලභාවයක් ඇති 
වුණා"ය කියලා. එතැනදී රජෙය් ස්ථාවරය වුෙණ්, "නැහැ. ෙම්ක ඒ 
විධියටම තිෙබන්න ඕනෑ"ය කියලායි. නමුත් ෙමතැන 
ව්යාකූලභාවයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා නම් ෙම් ගැන නැවත 
පරීක්ෂා කර බලා ඒ අයෙග් අදහස් ලබා ගන්න ඕනෑය කියලා අපි 
කල්පනා කළා. ඒ අනුව පසුව රජයත් නම්යශීලී ෙවලා ඒ  
අදහස්වලට එකඟ වුණා. එතැනදිත් ෙයෝජනා කෙළේ ෙම් විධියට 
අපි සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගනිමු කියලායි. ෙපෙර්දා 
පැවැත්වුණු පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්දී සියලුම පක්ෂ 
නායකයින් සමඟ ෙම් ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ, TNA ඇතුළු සියලුම පක්ෂ අපි කරපු ෙයෝජනාවට 
එකඟ වුණා.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ ෙයෝජනාව බලලා කිව්වා, 
"මට ෙම්කට තනියම තීරණයක් ලබා ෙදන්න බැහැ. මම ඒ ගැන 
බලලා පසුව තීරණයක් කියන්නම්" කියලා. ඊෙය් උෙද් ආපසු 
මෙග් කාමරයට ඇවිල්ලා එතුමා කිව්වා, "ෙම් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. 
ෙම් ගැන පශ්නයක් නැහැ. එක්  ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් කෑ ගහවි. 
ඒ වුණාට කමක් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව අනුමත කරන්න" කියලා. 
ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව දැන් කථා කරලා අවසානයි.  ආපසු ෙම් 
ෙයෝජනාවට බාධා කරන්න එපා. ජනතාව රවට්ටන්න එපා. [බාධා 
කිරීම්] 

So, Hon. Leader of the House, are you all not moving 
Item No. 2? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, we are not moving that, Sir. 
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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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, the  Adjournment Motion is to be moved by the 

Hon. Nihal Galappaththi. අද ෙපරවරු 11.45ට පක්ෂ 
නායකයින්ෙග් රැස්වීමක් පවත්වනවා. 
 
 
සීමාසහිත හම්බන්ෙතොට ලුණු ආයතනෙය් නිෂප්ාදන 

ෙබදාහැරීම 
வைரய க்கப்பட்ட அம்பாந்ேதாட்ைட உப்  

நி வனத்தின் உற்பத்தி விநிேயாகம் 
DISTRIBUTION OF PRODUCTION BY HAMBANTOTA SALT 

LIMITED  

 
[පූ.භා. 11.32] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු භාර ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවීම සඳහා මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා: 
 

"(අ)  සීමාසහිත හම්බන්ෙතොට ලුණු ආයතනය තුළින් එහි නිෂ්පාදිත සුද්ද 
කළ හා ෙනොකළ ලුණු නි ෙයෝජිතයන්ට, කර්මාන්ත හිමියාට සහ 
ව්යාපාරිකයාට ලබා දීමට වර්තමානෙය් කටයුතු කරන ආකාරය  
එතුමා ෙමම සභාවට පැහැදිලි කරන්ෙන්ද?   

 (ආ)  උක්ත තුන් ෙකොටසට අතීතෙය් ෙමන් සාධාරණ හා යුක්තිසහගත 
ෙලස ඔබ ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන ලුණු මිලදී ෙගන බාධාවකින් 
ෙතොරව ඒවා අෙළවි කිරීමටත්, යලි නිෂ්පාදන කටයුත්තකට 
ෙනොෙගොස් ඔවුන්ට සුද්ද කළ ලුණු පමණක් ෙතොග මිලට ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

(ඇ)  අයඩින් ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉන්දියාෙවන් ආනයනය කරන 
මූලදව්ය සීමා කර එය ෙමහිම නිපදවීමට කටයුතු කළ යුතු බවත්, ලුණු 
බහාලන ෙපොලිතීන් කවර නිෂ්පාදනය කරන අමු දව්ය මැද ෙපරදිගින් 
ෙගන එනු ලැබූවත්, එය පතිචකීකරණයට ෙයොමු කළ හැකි වන ෙසේ 
කටයුතු කිරීමට ඔබතුමා පියවර ගන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම් මන්ද?" 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය රජය යටෙත් හම්බන්ෙතොට 
ලුණු ආයතනෙය් පාලනාධිකාරිය විසින් ඒ වකවානුව තුළ 
නිෂ්පාදකයාට, ව්යාපාරිකයාට, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජිතයන්ට ෙමොන 
ආකාරෙයන් සැලකුවාද, ෙමොන ආකාරෙයන් කටයුතු කළාද යන 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් පකාශ කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඒ තරම්ම ඒ කටයුත්ත ඉතාමත්ම 
හිරිකිතයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතනය අත්තෙනෝමතිකව කියාත්මක 

වුණු ස්වභාවයක් තිබුෙණ්. ඒ නිසා වර්තමාන රජෙයන් -යහපාලන 
ආණ්ඩුෙවන්- මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙගොල්ලන් කරපු ඒ ෙනොසණ්ඩාල වැඩ 
කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව නිෙයෝජිතයාට, ඒ වාෙග්ම 
කර්මාන්තකරුවාට, ඒ වාෙග්ම ව්යාපාරිකයාට සාධාරණ 
යුක්තිසහගත විධියට පක්ෂ ෙභ්දයකින්, ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
කටයුතු කරන  ෙලසත්, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ජීවන වෘත්තිය, ඒ 
වෘත්තිෙයන් යැෙපන අයෙග් ජීවන වෘත්තිය ඉතාමත්ම යහපත් 
ආකාරෙයන් කර ෙගන යන්න විනිවිද ෙපෙනන ආකාරෙයන් 
කටයුතු කරන ෙලසත් මා  විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ලුණු නිෙයෝජිතයන් - agentsලා - සම්බන්ධෙයන් මා 
පළමුෙවන්ම අවධානය ෙයොමු කරවන්න  ඕනෑ. ෙම් ලුණු 
නිෙයෝජිතයන්ට ආයතනය විසින් යම් ලුණු පමාණයක් ලබා 
ෙදනවා. එෙසේ ලබා දීලා ඒ අයෙග් වාහනවලින් ෙහෝ නැත්නම් ඒ 
ආයතනෙය් වාහනවලින් ඒ ආයතනෙය්ම ෙසේවකයන් දමා අෙළවි 
කරලා ඒ ලබන ලාභෙයන් යම් පමාණයක් ඒ නිෙයෝජිතයන්ට - 
agentsලාට - ලබා ෙදනවා. ෙම් ලුණු විවිධ පෙද්ශවලට සීමා 
කරලා,  පිට ෙගන යන්න ලබා ෙදන්න බැහැයි කියලා ඒ අයට 
සීමාවන් පනවා තිෙබනවා. ඒක එතැන තිෙබන කමෙව්දෙය් 
පශ්නයක් වන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ගැටලුවක් 
එතැන නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් කර්මාන්ත හිමියාට ෙම් 
වනෙකොට ෙලොකු ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන ලක් ලුණු කිෙලෝවක් 
රුපියල් 40 ගණෙන් තමයි අර agentට ලබා ෙදන්ෙන්. නමුත්, 
කර්මාන්ත හිමියාට ඒ පමාණය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. කර්මාන්ත 
හිමියාට ලබා ෙදන්ෙන්  සුද්ද ෙනොකළ ලුණු. ඒ සුද්ද ෙනොකළ ලුණු 
ලබා ෙදන්ෙන්ත් අන්න අර සුද්ද කළ ලුණු පැකට් එෙක් 
ගණනටමයි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 40ට. රුපියල් 40ට ලබා 
දුන්නාට පස්ෙසේ ඔවුන්ට ෙම්වා සුද්ද කරන්න සිද්ධ වනවා. ඒ 
සඳහා යම් වියදමක් - cost - එකක් යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා 
ශමයත් යම් කිසි පමාණයක් වැය කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ක්ෂයවීමකුත් වනවා. එෙහම ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ අයට ෙම් මුදලට 
ලුණු කිෙලෝවක් අරෙගන රුපියල් 60ට විකිණීමට හැකියාවක් 
නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ෙලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා මා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් ඉල්ලීම කරනවා.  

සාමාන්යෙයන් ඒ කර්මාන්තශාලාවක 10ක්, 15ක් පමණ වැඩ 
කරනවා. එවැනි කර්මාන්ත හිමියන් රාශියක් ඉන්නවා. ෙම් 
කර්මාන්ත හිමියන්ට ෙම් විධියට අත්තෙනෝමතිකව සලකන නිසා 
ඒ අයට ෙම් කර්මාන්තය ඉදිරියට කර ෙගන යන්න බැරිවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කර්මාන්තෙයන් යැෙපන අයටත් ෙලොකු ගැටලුවකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රජෙයන් මා 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් කර්මාන්ත හිමියන්ට සුද්ද 
ෙනොකළ ලුණු සුද්ද කළ ලුණුවල මිලටම ෙදන්න එපා; ඒක 
අසාධාරණයි; අයුක්තිසහගතයි. ඒ නිසා සියයට 30කින් ෙහෝ cost 
එක අඩු කරලා දළ වශෙයන් ලුණු කිෙලෝවක් රුපියල් 28කට 
වාෙග් ලබා ෙදනවා නම්, ශම වියදම් ආදී සියලුම වියදම් අඩු කර 
ෙගන සුද්ද කළ ලුණු කිෙලෝවක් පැරණි මිලටම විකුණන්න ඒ 
කර්මාන්ත හිමියන්ට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 

සාමාන්යෙයන් ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ ශුද්ධ කළ ලුණු කිෙලෝග්රෑම් 
එකක් විකුණන්ෙන් රුපියල් 60ට.  ශුද්ධ කළ ලුණු පැකට් එකක් 
රුපියල් 40 ගණෙන් සමහර  ව්යාපාරිකයන්ට ලබා ෙදන්ෙන් නැති 
වුණාට, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිතවත් කර්මාන්ත හිමි සමහර 
ව්යාපාරිකයන්ට ඒ ගණනට ලබා දීලා තිෙබනවා. එතැනදී 
තමන්ටත් ඒ මිලට ලුණු ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියලා සාමාන්ය 
ව්යාපාරිකයන් පාලනාධිකාරිෙයන් පශ්න කරනවා. 
පාලනාධිකාරිෙයන් කියන්ෙන්, "එයාලා අෙප් පාක්ෂිකයන්. ඒ 
නිසා ලබා ෙදනවා" කියලායි. නමුත් එෙහම කරන්න එපා. ඒක 

379 380 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අයුක්තිසහගතයි. ෙමොකද, ෙම් කටයුතුවල ෙවනසක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි ෙම් හැම ෙකෙනක්ම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දීලා ෙම් තැන්වලට පත්කර ගත්ෙත්. ඒ 
නිසා කාටත් සාධාරණ යුක්තිසහගත විධිෙය් කමෙව්දයක් තුළ ඒ 
සාමාන්ය ව්යාපාරිකයන්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙහම නැත්නම් ශුද්ධ ෙනොකළ ලුණු රුපියල් 
28 ගණෙන් ලබා දුන්ෙනොන්, ඇත්ෙතන්ම ඒක ඒ අයට ෙලොකු 
සහනයක්. ඉදිරිෙය්දී ඒ විධියට කටයුතු කරන්න කියලා 
පාලනාධිකාරියට උපෙදස් ෙදන්න කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම විෂය 
භාර අමාත්යවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඊළඟට ව්යාපාරිකයාටත් බරපතළ විධියටම පශ්න තිෙබනවා. 
තිබුණු ආණ්ඩුව අතීතෙය්දී ෙම් සාමාන්ය ව්යාපාරිකයාටත් ලුණු 
මිලදී ගන්න අවකාශ සැලසුවා. එදා ''ලක් ලුණු'' පැකට් එකක් 
රුපියල් 40ට වඩා අඩුයි. එදා ශුද්ධ කළ ලුණු ව්යාපාරිකයන්ටත් 
ලබාදීමට කටයුතු කළා. එෙසේ ලබාදීමට කටයුතු කරපු නිසා ඒ 
ව්යාපාරිකයා - සාමාන්ය ජනතාව- ෙම් ලුණු පැකට් අරෙගන 
එක්ෙකෝ pushbike එෙකන්, තීවිල් එෙකන්, නැත්නම් බස් එෙකන් 
දිස්තික්කෙය් හැමතැනම, රෙට් හැමතැනම ගිහිල්ලා විකුණලා, 
ෛදනික ආදායමක් ෙසොයා ෙගන තමන්ෙග් පවුල් නඩත්තු 
කරෙගන ජීවත් වුණා. 

නමුත් දැන් හම්බන්ෙතොට ලුණු ෙල්වාෙය් පාලන අධිකාරිය 
විසින් ඒ තිබුණු තත්ත්වය මුළුමනින්ම නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ව්යාපාරික ජනතාවට, සාමාන්ය ජනතාවට ශුද්ධ කළ ලුණු කිසිම 
ආකාරයකින් මිලදී ගන්න අවකාශ සලසලා නැහැ. ඒක 
අපරාධයක්. ඒක අයුක්තියක්; අසාධාරණයක්. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
agentෙගන් ලුණු ගන්නත් බැහැ. ඒ  ෙගොල්ලන්ට ඒ අය ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ නිසා අද ෙම් ව්යාපාරික ජනතාවෙග් ෛදනික ජන 
ජීවිතයට බලපෑමක් ඇති ෙවලා, ඒ අයෙග් පවුල් ආරක්ෂා කර 
ගැනීෙම් අවස්ථාව මුළුමනින්ම අෙහෝසි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
මා ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර ෙම් ආයතනය හරහා සාමාන්ය 
ව්යාපාරිකයාටත් ලක් ලුණු පැකට් එකක් රුපියල් 40 ගණෙන් 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්න කියලා. එෙහම වුෙණොත් ඒ අයටත් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

දැන් මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂක මහත්වරු - PHIs- ෙම් 
සාමාන්ය ව්යාපාරිකයන්ට කියනවා, ශුද්ධ කළ ලුණු පැකට් 
අරෙගනම විකුණන්න කියලා. ඒ ශුද්ධ කළ ලුණු පැකට් සාමාන්ය 
ජනතාවට, සාමාන්ය ව්යාපාරිකයාට ලබා ෙදනවා නම් විකුණන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් ශුද්ධ කළ ලුණු පැකට් ඒ අයට   
ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම  ෙදන්ෙන් නැති නිසා, ඔවුන්ට විකිණීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ මහජන 
ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂක මහත්වරුන්ෙග් - PHIsලාෙග් - ඉල්ලීම අනුව 
ශුද්ධ කළ ලුණු පැකට්ම ඒ ව්යාපාරික ජනතාවට ලබා දීලා, ඒ 
අයෙග් කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යන්න උදවු වන්න කියලා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඇෙදන්ෙන් පැෙදන්ෙන් නැති, කල් යන්ෙන් නැති 
උත්තරයක් මිස අයුක්තිසහගත, අසාධාරණ උත්තරයක් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙගෙනන්න කටයුතු 
කරපු සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් කියන්නා වූ, පක්ෂ 
ෙභ්දයකින්, ජාතිකත්ව ෙභ්දයකින් ෙතොර ජනතාව ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය. ඒ නිසා ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිත සැපවත් 
කරන්න, ඒ ජීවිත පවත්වාෙගන යන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ තිෙබන අත්තෙනෝමතික කියා කලාපය මුළුමනින් ෙවනස් 
කරලා, කාට කාටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන විධිෙය් කියා 
මාර්ගයක් ගැනීමට ලුණු සංසථ්ාෙව් පාලන අධිකාරියට -
සභාපතිවරයා ඇතුළු අයට- නිෙයෝගයක් නිකුත් කරන්න කියලා 
අමාත්යවරයාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා.   

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Sir, I second the  Motion.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මන්තීතුමා. 

 
[11.42a.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much Hon. Speaker, for giving me 

this opportunity to speak on this Adjournment Motion on 
the salt industry - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව් කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 
සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
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, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
As you are aware, because of the rainy weather we 

had for almost one year, salt production in Sri Lanka 
came down very badly. I represent the Puttalam District, 
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which supplies 40 per cent of the salt need of the country 
and in the last Maha Season, salt production almost came 
down to zero. Especially in Puttalam and Mannar, there 
was no salt. There was no salt in Palaviya also. There was 
a shortage of salt and the prices have gone up drastically. 
Actually, it has gone up by 200 - 300 per cent. Sir, I 
would like to bring to your kind notice the fact that the 
Society in Puttalam supplies properly-produced iodized 
salt. Our industry directly comes under the supervision of 
the  Ministry of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine and the Ministry of Industry and Commerce.  

In our country, there is a shortage of salt. In addition 
to that, there is iodine deficiency. Iodine can be added to 
the diet through salt. Actually speaking, 95 per cent of the 
people in the country should have sufficient iodine. 
Unfortunately, it is only about 60 - 65 per cent. Therefore, 
it is a must that we add iodine to the diet through salt, 
which is the easiest way. There are only a few companies 
which produce iodized salt. It is very difficult for us to 
produce it without the necessary salt. Now, only the 
Mantai Salt Limited of Mannar is supplying salt to us. 
The Salt Limited in Hambantota has stopped supplying. 
So, we request the Hon. Minister of Health, Nutrition and  
Indigenous Medicine and also the Minister of Industry 
and Commerce to intervene and request these people to 
supply the necessary salt to us, so that we could produce 
iodized salt.  

There is a committee coming under the Ministry of 
Health for which we have to attend regularly and give 
reports. All these things are done in order to give quality 
salt to the people. It is with great difficulty that we are 
supplying iodized salt at the moment. But, there are ample 
stocks at Hambantota. They are holding stocks of salt thus 
creating this problem. Specially, the Ministry of Industry 
and Commerce is aware that we supply pure quality salt. 
Even to Sathosa we supply. But, unfortunately, we do not 
have the necessary salt to produce iodized salt and the 
prices also have gone up. The Salt Limited, Hambantota  
has ample stocks of salt. So, I request them to sell that salt 
at a nominal price to people who are producing good 
iodized salt according to the rules and regulations of the 
Ministry of Health.  Otherwise, what will happen is there 
will be a shortage of salt. Probably, we may have to 
import salt which may affect our industry in the future. 
Our Maha Season will begin in June-July. So, until such 
time I request Salt Limited, Hambantota to give us the 
necessary salt so that we can produce necessary iodized 
salt.   

Thank you.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස රාජ්ය අමාත්යතුමා පිළිතුරු කථාව 

කරන්න.   

[පූ.භා. 11.47] 
 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා අෙප් අමාත්යාංශයට ෙයොමු කර තිෙබන පශ්නයට 
පිළිතුර ෙමෙසේයි: 

 

(අ)  සී/ස හම්බන්ෙතොට ලුණු ආයතනය කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට අයත් ෙනොෙව්. එම 
ආයතනය ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් ෙව්. එම 
අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට මාන්තායි ෙසෝල්ට් ලිමිටඩ් 
ආයතනය අයත් අතර මන්නාරම සහ අලිමංකඩ ලුණු 
ෙල්වායන් එම ආයතනයට අයත් ෙව්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  ලුණු ෙමටික් ෙටොන් 1ක් සඳහා අවශ්ය අයඩින් පමාණය 
ගෑම් 300කි. අයඩින් කිෙලෝ ගෑම් 1ක මිල රුපියල් 
10,000ක් (රුපියල් දසදහසක්) පමණ ෙව්. කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති මාන්තායි 
ෙසෝල්ට් ආයතනෙය් වාර්ෂික මුළු නිෂ්පාදනය ෙමටික් 
ෙටොන් 5,000 (පන්දහස)ක් පමණ ෙව්.   

 එම නිෂ්පාදනෙයන් අයඩීන් මිශ කරනු ලබන්ෙන් ෙමටික් 
ෙටොන් 3,500ක් වැනි ලුණු පමාණයකට පමණි. ඉතිරි ලුණු 
පමාණය කරවල සහ ෙපොල් වගාව සඳහා නිකුත් කරනු 
ලබයි. ඒ අනුව නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අඩු අයඩීන් 
පමාණයක් භාවිත කරන බැවින් අයඩීන් නිෂ්පාදනය 
වාසිදායක ෙනොෙව්. 

 මාන්තායි ෙසෝල්ට් ආයතනය "රාජා ෙසෝල්ට්" නමින් 
කිෙලෝගෑම් එෙක් ලුණු පැකට් නිපදවනු ලබයි. එම 
ආයතනෙය් මුළු නිෂ්පාදනෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 500ක් 
පමණ කිෙලෝගෑම් එෙක් පැකට් සඳහා ෙයොදා ගනී. ඒ අනුව 
අවශ්ය මුළු ඇසුරුම් කවර පමාණය ලක්ෂ 5ක් පමණ ෙව්. 
එම එක් ඇසුරුම් කවරයක මිල රුපියල් 3.40කි.  SLS 
සහතිකය හිමි අදාළ ගුණත්වෙයන් යුක්ත ෙපොලිතින් කවර 
ෙයොදාගනු ලැෙබ්. ඉවතලන ෙපොලිතින් සැලකිය යුතු 
පමාණයක් ෙනොමැති බැවින් පතිචකීකරණ කියාවලියක් 
සිදු ෙනොෙකෙර්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් උත්තර දුන්ෙන් 

සීමාසහිත හම්බන්ෙතොට ලුණු ආයතනයට අදාළව ෙනොෙවයි 
ෙන්ද? සීමාසහිත හම්බන්ෙතොට ලුණු ආයතනය රජෙය් ආයතනක් 
ෙන්. ඔබතුමා විෂය භාර රාජ්ය අමාත්යවරයා විධියට මම 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ෙමම ආයතනය අයත් 
වන්ෙන් වර්තමාන රජෙය් කුමන අමාත්යාංශයටද කියලා. 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
රජයට අයිති නැහැ, ෙපෞද්ගලික ආයතනයකටයි අයිති. [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමා අහපු පශ්නයට අදාළ උත්තරය තමයි දීලා 
තෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔබතුමා කියපු එක හරි. මම අහන්ෙන්, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමතුමා දැන් පිළිතුරු කථාව කළා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම් ආයතනය අයිති ෙවන්ෙන් ෙමොන අමාත්යාංශයටද කියන 

එකයි මම අහන්ෙන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට ඒක පැහැදිලි 

නැත්නම් ඔබතුමා වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇහුවා නම් 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ඔව්, එෙහම නම් පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය 

ෙම්කයි. දැන් මුළු ලංකාවටම ලුණු නැහැ. අපට පුත්තලෙම් 
ෙපෞද්ගලික societies තිෙබනවා. නමුත් අපට ලුණු නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට දැන් උත්තර ෙදන්න ෙනොහැකි නම්,- 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
අපි ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුති කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපට දැන් 

මාන්තායිවලිනුත් salt හම්බ ෙවනවා. අපත් කියන්ෙන් 
හම්බන්ෙතොට Salt Limited එෙක් ෙහොඳ salt අෙප් 
societiesවලටත් ෙදන්න කියලායි. එෙහම දුන්ෙනොත් තමයි 
අමාත්යාංශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙහොඳ Iodized salt අපට 
ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා  ඒවා release කරන්න 
කියලා ඒ ෙගොල්ලන්ට කියන්න. ඒ ෙගොල්ලන්  ළඟ මාස 6කට, 
7කට අවශ්ය stocks තිෙබනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මන්තීතුමාෙග් අදහස ඔබතුමා ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතනෙය්  පත්වීම් ලබා 

දීම සිදු කරන්ෙන්  - සභාපති පත් කරන්ෙන්, පාලනාධිකාරිය පත් 
කරන්ෙන්, ෙසේවකයන් බඳවා ගන්ෙන් - ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලායි. 
එතෙකොට ෙම්ක ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් කියලා  මඟහරින්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලා 

අවශ්ය කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම්ක මට හරි ගැටලුවක්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇමතිතුමාත් හම්බ ෙවලා කථා බහ කරලා, 

මට එම පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමාට දැන් ඒකට උත්තර ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමාට 
උත්තර ෙද්වි.   

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව පූ. භා. 11.55ට, 2016 ජුනි 07 වන 

අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  .ப.11.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ன் 07, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 11.55 a.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

07th June, 2016. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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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 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීම 
பாரா மன்றத்ைதக் கூட்டல் 

SUMMONING OF PARLIAMENT  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීෙම් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මහ ෙල්කම්වරයා විසින් දැන් සභාවට කියවනු ලැෙබ්. 
 
අනතුරුව පහත සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 

ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී. 
அதன்ேமல் பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம் 

வர்த்தமானி அறிவித்தைல வாசித்தார்; 
Whereupon the Secretary-General of Parliament read the following 

Gazette Notification. 

II 
 

ෙත්රීම් කාරක සභා රැසව්ීම 
ெதாி க்கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 මැයි මස 25ෙවනි 

බදාදා එනම්, අද දින අපර භාග 2.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී 
පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු 
සභික මන්තීන්  සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
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) 
Sir, I move,  
 

"That the Business of Parliament be exempted at this day’s sitting 
from the provisions of  Standing  Order No. 7 of the Parliament and 
the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016." 

 

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 

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

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 
on Tuesday,  June 07th, 2016. 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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කථානායකතුමාෙග් නිෙව්දනය 
2016 මැයි මස 25 වැනි බදාදා අපර භාග 1.00ට 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් රැස්වීමක් කැඳවීම 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අංක 14 දරන 
ස්ථාවර නිෙයෝගය පකාරව 2016 මැයි මස 25 වැනි බදාදා අපර භාග 1.00 ට රැස්වන ෙලස 
පාර්ලිෙම්න්තුව මා විසින් කැඳවන ලද බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක කරු ජයසූරිය වන 
මම ෙමයින් දැනුම් ෙදමි.  

      
 කරු ජයසූරිය, 
 කථානායක. 

2016 මැයි මස 20 වැනි දින, 
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් දී ය.” 

“ 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වරපසාද: අගාමාත්යතුමාට අධිකරණෙයන් 
කළ දැනුම්දීම 

சிறப் ாிைம : பிரதம அைமச்ச க்கு 
நீதிமன்றத்தால் அ ப்பப்பட்ட அறிவித்தல் 

PRIVILEGE: NOTICE SERVED ON PRIME 
MINISTER BY COURTS 

 

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)  
Hon. Speaker, before we get on to the main item, there 

is an issue of Privilege that I want to bring to your notice. 
You can give a Ruling later because we have summoned 
Parliament today for the specific purpose of discussing 
the floods and the disaster that has taken place. 

I want to bring to your notice that a petition has been 
filed and notice has been served on me contrary to the 
Constitution by Rear Admiral (Dr.) Sarath Weerasekera 
and  Prof. Wimaladharma Abeyewickreme against me 
and another number of Hon. Members of Parliament, on 
whose behalf  I would like to take this up. 

Hon. Speaker, on the 3rd of September, 2015 in 
Column 117 of Hansard, you  made a Ruling on the 
Resolution regarding the National Government and what 
are the Parties for that. In accordance with that, I 
presented a Resolution and that Resolution was carried by 
the House. So, all that is over now. Your Ruling cannot 
be challenged now. It is part of the powers of the House 
and the Resolution has been carried.   

I have been noticed to appear before courts or my 
counsel to appear before courts to answer something that I 
have done under the Ruling given by you, Hon. Speaker. 
It is very important to know what the petitioner has said 
in paragraph 1.7. He has said that he was the only 
Member of Parliament who voted against passing of the 
Nineteenth Amendment to the Constitution. He 
challenges this whole Resolution on how a National 
Government should be formed. But, he does not mention 
here that the Resolution has been passed. He has said that 
the purported determination made by Parliament is of no 
force or effect in law.  

All these amounts to challenging the Ruling given by 
you in the House in exercising our powers under Article 4 
(c) of the Constitution. When the decisions of the House 
are challenged it is a breach of privilege. It is done, I 
would say, wilfully because the petitioner does not 
disclose the Ruling given by you, Hon. Speaker. He is 
aware of it. Having been a Member of Parliament, he 
cannot say that he is not aware of it. It does not disclose 
the powers of Parliament that judicial power is vested in 
us and it is through us the powers of Parliament have to 

be disclosed, even on a Fundamental Rights procedure. 
This is mala fide and wilfully done. Therefore, I would 
like you to go into this matter and give a Ruling on the 
breach of Privilege by Dr. Sarath Weerasekera and Prof. 
Abeywickrema and let this also serve as notice to the 
Supreme Court that the House is in cognizance of the 
matters raised by me.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Give me time to look into it, Hon. Prime Minister. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
In relation to the matter raised by the Hon. Prime 

Minister, we would like to have a copy of it, so that we 
can express our views also. - [Interruption] No, that is 
another question that you are asking. I am only requesting 
you to give a copy to the Hon. Members or to the Party 
Leaders because if it is a matter in relation to the 
Privilege of Parliament we should have a copy, Hon. 
Prime Minister. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
It is a breach of Privilege by a former Member of 

Parliament. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will look into that. We will give you a copy of 

that. Thank you. 
 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Harin Fernando will - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු  අමාත්යතුමා. 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் 

ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  ෙම්  කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු  

අගාමාත්යතුමාෙගන් මාත්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත්යතුමාත් ඉල්ලීමක් කර  තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාත් ඒ ඉල්ලීම කර තිෙබනවාද, ලිඛිතව? 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම  ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කර තීරණයක් 

ෙදන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Harin Fernando will tender an Apology. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු  අමාත්යතුමා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා සමාව අයැදීම 
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  அவர்கள் 

மன்னிப் க்ேகாரல் 
TENDERING OF APOLOGY BY HON. HARIN 

FERNANDO 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහජන ඡන්දෙයන් පත්ෙවච්ච 

මන්තීවරෙයකු  හැටියට ෙම් ගරුතර සභාෙව් උත්තරීතරභාවය 
ආරක්ෂා කිරීමටත්, එහි අභිමානය ආරක්ෂා කිරීමටත් මා 
නිරන්තරෙයන්ම කැප ෙවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 18 වනදා ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් 'ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම' සම්බන්ධෙයන් කථා 

කිරීමට ගිය අවස්ථාෙව්දී ඇති ෙවච්ච සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්               
-විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් සමඟ ෙවච්ච කලබැගෑනියක් 
අතරතුෙර්දී- පිටවුණු වචනයක් ගැන විශාල පශ්නයක් උද්ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඒ පැත්ෙතන් ෙවච්ච පකාශයට 
පතිඋත්තරයක් දීෙම්දී ඇති වුණ අඩු පාඩුවක්. අවුරුදු හතක් වැනි 
ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  කටයුතු කරන මට 
ෙම් ගරුතර සභාෙව් උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විශාල වගකීමක් තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම මම දන්නවා, ඔබතුමාත් ෙම් සභාෙව් ගරුත්වය රකින්න; 
උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කරන්න විශාල වශෙයන් කැප ෙවනවා 
කියලා. නමුත් නිරන්තරෙයන්ම  ඔබතුමාට පවා 'පෙතෝලයා'  වැනි 
ෙනොෙයකුත් වචන ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කිරීම සාමාන්ය ෙදයක්. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒවා  අදාළ නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාෙග් කරුණ ගැන 

කියන්න. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමාටත් ඔය විධියටමයි 

කථා කෙළේ. ඔය කථා කරන කට්ටිය ඔෙහොම තමයි කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can refer to your Apology.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සිදු වුණු අඩු පාඩුව සම්බන්ධෙයන් 

මම සමාව අයැද සිටින අතර, එවැනි ෙදයක් නැවත වතාවක් සිදු 
ෙනොවීමට වග බලාගන්නා බවත් පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ගරු සභාෙව් උත්තරීතරභාවය  රැක ගැනීම ෙවනුෙවන් ඔබතුමා 
ගන්නා වූ ඕනෑම තීන්දුවකට මා එකඟ වන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු අමාත්යවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

එවැනි සිද්ධියක් සිදුවීම ගැන මම කනගාටු වුණා. ඒ වාෙග්ම මම 
ඒ ගැන ලජ්ජාවට පත් වුණා. මෑතකදී සිදු වූ සිද්ධි නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය පහළ මට්ටමට වැටී ඇති බව මා 
පවසන්ෙන් ඉතාම සංෙව්ගෙයන්. ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව මුළු 
රටටම ආදර්ශවත් විය යුතු තැනක්. පාසල් ළමයින් පවා අද ෙමම 
ස්ථානය ෙදස  බලන්ෙන් අවඥා සහගතවයි. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙවනුෙවන් චර්යා ධර්ම පද්ධතියක් සකස් 
කෙළේත් ඔබ සැමෙග්ම ඒ ෙගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවනුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු හරින් පනාන්දු අමාත්යතුමනි, ෙමම සිද්ධිය ගැන ඔබතුමා 
දැඩිව කම්පා වන බවත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සමාව අයදින බවත් 
සඳහන් කළා. ඒ කියාව මා ඉතාම අගය කරනවා. 
ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් තමන්ෙග් වරද පිළිගැනීම ඔබෙග් 
ෙද්ශපාලන අනාගතයට ආශීර්වාදයක් ෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

සිද්ධි ෙදකක් වුණා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන නිලධාරියකුට 
අශිෂ්ට ෙලස පරිභව කිරීමත්, ඔහුෙග් ලියකියවිලි උදුරා ගැනීමත් 
වීඩිෙයෝ පටවල සඳහන් ෙවලා තිබී මා ඒවා දැක්කා. ෙම් සියලු ෙද් 
ගැන දැඩි පියවර ගන්නට පසු ගිය දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දීත් මට පූර්ණ බලය ලබා දුන්නා.  ඒ 
අදාළ මන්තීතුමන්ලාත් ඒ ගැන කනගාටුව පකාශ කළෙහොත් විනය 
පියවර ෙනොෙගන අපට කියා කළ හැකියි. එෙහම නැති වුෙණොත්, 
එදා තීරණය කළ පරිදි අකැමැත්ෙතන් වුවත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීමට මට විනය පියවර ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ඉදිරිෙය්දී අපට ෙම් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා 
කරෙගන, සාමූහිකව, එකඟත්වෙයන්, සමඟිෙයන් කටයුතු කිරීමට 
අවස්ථාව ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

 
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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මහතා. 

  
අයහපත් කාලගුණික තත්ත්ව ය ෙහේතුෙවන් විපතට 

පත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සැලසීම  
சீரற்ற காலநிைலயால் பாதிப் ற்ற மக்க க்குத் ாித 

நிவாரணம் வழங்கல்  
ACCELERATION OF PROVIDING RELIEF TO PEOPLE 

AFFECTED BY ADVERSE WEATHER  
 
[අ.භා. 1.11] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මම 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"පසු ගිය දිනවල ඇති වූ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නිසා මහ වැසි, 
නාය යාම්, තද සුළං සහ ගං වතුර ෙහේතුෙවන් දිව යිෙන් ෙබොෙහෝ 

පෙද්ශවලට අහිතකර බලපෑමක් එල්ල විය. ෙමයින් සැලකිය යුතු 
පමාණයක පුද්ගල මරණ හා අතුරුදහන්වීම් සිදු වී ඇති අතර නිවාස, 
ෙද්පළ දහස් ගණනක් විනාශ වී ලක්ෂ ගණනක් ජනයා අවතැන්ව තවත් 
විශාල පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇත. ෙම් වන විටත් සැලකිය යුතු පිරිසක් 
කඳවුරුවල ජීවත් ෙව්.  
 
එබැවින් ෙමම පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට සහ හානියට පත් 
නිවාස සහ ෙද්පළ යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම හා ඔවුන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීම සඳහා දැනට කියාත්මක කර 
ඇති වැඩ පිළිෙවළ තවදුරටත් කාර්යක්ෂම කර අදාළ කටයුතු කිරීම සුදුසු 
බව ෙමම සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 14 සහ 15 කියන දවස් 
ෙදෙකන් ආරම්භ වුණු ෙම් මහ වැසි නිසා අරණායක පෙද්ශෙය් 
නාය යෑම් සිදු වුණා. කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්ත්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ත් ජනතාව විශාල වශෙයන් 
අවතැන් වී සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ෙකොෙළොන්නාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පමණක් ගාම නිලධාරී 
වසම් 36ක ජීවත් වන පවුල් 18,756ක සාමාජිකයන් 94,151ක් ෙම් 
නිසා පීඩාවට පත් වුණා. පසු ගිය 16 වැනි සඳුදා ෙවනෙකොට ෙම් 
ජනතාව කඳවුරුවලට පැමිණියා. ඔවුන්ව මුදා ගැනීම සඳහා තිවිධ 
හමුදාවත්, ශී ලංකා ෙපොලීසියත් කරන ලද ෙමෙහයුම ඉතාම 
පශංසනීය බව මතක් කළ යුතු අතර, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ට අෙප් 
ෙගෞරවය පුද කරන්න මා කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලින් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය 
පමුඛව අෙනක් පෙද්ශවලට ෙමවැනි ගංවතුර විපතක් කැලණි 
ග ෙඟන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 1989 වසෙර්දීයි. 1989දී ආ ගංවතුර 
දවස් ෙදක තුනකින් බැස ගිහින් තිබුණා. නමුත් ෙම් වතාෙව් ඊට 
වඩා දින ගණනක් වතුර බැස ෙනොයෑෙම් තර්ජනයට අපට 
මුහුණපාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට පධාන 
මාර්ගවලින් වතුර බැස ගිහින් තිබුණත්, සමහර අතුරු මාර්ගවල, 
වතු නිවාස ඇතුෙළේ තවමත් වතුර ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට 
විෙශේෂ ෙහේතුවක් තමයි, පසු ගිය කාලෙය්දී විශාල වශෙයන් 
අනවසර ඉදිකිරීම් සහ අනවසර ෙගොඩ කිරීම් සිදු කිරීම නිසා වතුර 
බැස යාෙම් මාර්ග වැසී තිබීම. ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් 
වැස්ෙසන් එකතු වන වතුර බැස යන පධාන ඇල මාර්ගය 
කිත්තම්පහුව ඇල මාර්ගය බව අපි දන්නවා. ෙමවැනි අනවසර 
ෙගොඩ කිරීම් සහ ඉදිකිරීම් නිසාත්, ඒ වාෙග්ම වාරි මාර්ග පද්ධතිය 
නිසි ෙලස කළමනාකරණය ෙනොකිරීම නිසාත්, ඒ ආකාරයට 
එකතු වුණු වතුර කැළණි ගඟට ගලා යාමට ෙනොහැකියාවක් 
තිබුණා. කැලණි ග ෙඟ් වතුර මට්ටම වැඩි වීමත් එක්ක, කලින් 
තිබුණු වැහි වතුරට ග ෙඟ් වතුර එකතුවීම නිසා තමයි ෙම් පීඩාවට 
මුහුණපාන්න සිදු වුෙණ්.  

ෙපෙර්දා පැවති ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකා රැස්වීෙම්දී 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් මූලික ෙවලා, 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අනවසර ඉදිකිරීම් සහ ෙගොඩ කිරීම් තහනම් 
කිරීමටත්, ෙම් වන විට එවැනි ආකාරෙයන් අනවසර ෙගොඩ කිරීම් 
සහ ඉදිකිරීම් කර තිෙබන ස්ථාන රජයට පවරා ගැනීමටත් ගන්නා 
ලද තීන්දුව සම්බන්ධෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමවැනි 
ගංවතුරක්, ෙමවැනි විපතක් නැවත වතාවක් ෙනොෙවන්නට ෙමය 
අත් දැකීමක් කර ෙගන, ෙමයින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.  ඒ අතරම අෙප් 
පෙද්ශෙය් 94,000ක් ජනතාව ගංවතුරින් පීඩාවට පත් ෙවද්දී -
අවතැන් ෙවද්දී-  සිදු වීමට තිබූ මරණ සංඛ්යාව ඉතාම අඩු මට්ටමක 
පවත්වා ගැනීමට හැකි වුෙණ් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් සහ තිවිධ 
හමුදාෙව් කැපවීම නිසා බව මම ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

ෙමවැනි ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වුණාම ඒ වතුර බැස යාම 
පමාද ෙවන්න බලපාන ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. අතීතෙය්දී 
විෙශේෂෙයන්ම නාගලගම්වීදිය හරහා සහ ෙකොළඹ වරාය හරහා 
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වතුර ගලා යන උමං මාර්ග තිබුණා. ඒ උමං මාර්ග හරහා මුහුදට 
වතුර ගලා යාම නිසා ෙමවැනි ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වුණාට 
පසුව ඉක්මනින් ඒ වතුර බැස යනවා. නමුත් යුද්ධය පැවැති 
කාලෙය්දී තස්තවාදී තර්ජන නිසා ඒ උමං මාර්ගය වසා දැමුවා. 
නමුත් දැන් අපට ෙම්ෙකන් පාඩමක් ඉෙගන ගන්න ෙවනවා. දැන් 
ආයුධ ගබඩා කරන ස්ථාන නැති නිසාත්, දැන් ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 
නැති නිසාත් ඒ උමං මාර්ග පිරිසිදු කිරීම අත්යවශ්ය ෙදයක් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්පයක් වන 
“ෙමගාෙපොලිස්” සංවර්ධන වැඩසටහන හරහා ෙකොළඹ නගරය 
සහ තදාසන්න පෙද්ශවල ගංවතුර පාලනය සඳහා ඉතා ඉක්මනින් 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම අත්යවශ්ය කරුණක් බව 
දැන් අපට ෙත්ෙරනවා.  

ෙම් අසරණ වූ ජනතාව දැන් වතුර බැස යාමත් සමඟ ඉතා 
ඉක්මනින් තම තමන්ෙග් නිවාසවලට යමින් ඉන්නවා. තවත් 
පිරිසක් යන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ඒ ජනතාව 
ඔවුන්ෙග් නිවාසවල පදිංචි කරවන්න රජෙයන් මූලික කියා මාර්ග 
අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් බාධක ගණනාවක් මැද තමයි ඒ කියා 
මාර්ග ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමහර ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග්ත්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග්ත් 
නිවාස වතු රට යට ෙවලා තිෙබන නිසා ඔවුන් ෙවනුෙවන් රාජකාරි 
කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා ෙම් වන විට රජෙය් උපෙදස් මත 
කැස්බෑව සහ මහරගම පෙද්ශවලින් ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් 
ෙගන්වලා, දැන් ඒ තක්ෙසේරු කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ 
නිසා අපි ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
රජය තීන්දු කළ පරිදි ඔවුන්ට ලබා ෙදන අත්තිකාරම් මුදල් ඉතා 
ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, ලුණු කැටෙය් ඉඳලා, 
සහල් ඇටෙය් ඉඳලා, පිඟාෙන් ඉඳලා හැම ෙද්ම ඔවුන්ට නැති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉතා ෙව්ගෙයන් ඒ අවශ්ය පියවර ෙගන 
ෙම් ජනතාව නැවත පදිංචි කරවන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගං වතුෙරන් පීඩාවට පත් වුෙණ් 
විෙශේෂෙයන්ම අඩු ආදායම් සහ මැදි ආදායම් ලබන ජනතාවයි. 
එදිෙනදා ස්වයං රැකියාවකින් හම්බ කරෙගන ජීවත්වන ජනතාවක් 
ෙම් පෙද්ශවල හිටිෙය්. ෙමය බසන්ාහිර පළාෙත් ආර්ථිකයට දැඩි 
ෙලස බලපානවා. ඒ නිසා ෙම් ජනතාව ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට 
ගියායින් පසුව රජය විසින් ලබා ෙදන වියළි ආහාර සලාකෙයන් 
ජීවත් වීමට එහා ගිහිල්ලා, ඔවුන්ට ආදායම් මාර්ග ලබා දීම සඳහා 
ගරු අගාමාත්යතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබන ණය ලබා දීෙම් 
වැඩසටහනත් ඉතා ඉක්මනින් කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තවත් වැදගත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
පවුල්වල ඉන්න දරුවන් සියලු ෙදනා ගං වතුරින් ෙබ්රිලා ආෙව් 
ඔවුන් ඉෙගන ගත්තු ෙදය පමණක් ඔළුෙව් තියා ෙගනයි; ෙපළ 
ෙපොත්, පාසල් නිල ඇඳුම්, සපත්තු කුට්ටම්, පාසල් බෑග් සියල්ල 
නැතිවයි. ඒ නිසා ෙම් වන විට අෙප් පළාෙත් දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාළ ෙවලා තිෙබනවා. ලබන සඳුදා 
වන ෙකොටවත් ෙම් සියලු පාසල් නැවත විවෘත කරලා අධ්යාපන 
කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා රජය දැනට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ෙම් දරුවන් සඳහා නිල 
ඇඳුම්, ෙපළ ෙපොත් වාෙග්ම පෑන්, පැන්සල් ටික ලබා ෙදන්න. ඒ 
ළමුන් සඳහා පාසල් බෑග් සහ සපත්තු කුට්ටම් ලබා දීමත් සිදු 
කරලා ෙම් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය නැවත ෙගොඩ  නඟන්න කටයුතු 
කරන්න කියලා අප ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන වතුර බැස 
යාම් සම්බන්ධව, ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් සම්බන්ධව, මහාමාර්ග 
පිළිසකර කිරීම් සම්බන්ධව ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශය භාර 
මන්තීවරයා හැටියට මා පසු ගිය මාස අටක කාලය තුළ ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ගරු අමාත්යවරුන්ෙගන් විවිධ පශ්න ඇහුවා. ඒ 
පශ්නවලට ලබා දුන්නු පිළිතුරු අනුව, ඒ වැඩ කටයුතු ටික ඉක්මන් 

කිරීමට දැන් කාලය එළැඹී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝෙලවල් 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ඉතා ෙව්ගෙයන් ආරම්භ කරන්න 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශය සූදානමින් ඉන්නවා.  

ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙය් සහෙයෝගෙයන් ඉතා ඉක්මනින් 
වතුර බට අලුතින් එළීම ආරම්භ කළ යුතු වනවා. ඒ එක්කම සියලු 
අතුරු මාර්ගවල  කානු පද්ධති අලුතින් හදලා ඒ හරහා වතුර බැස 
යෑෙම් නිසි කමෙව්දයක් ඇති කිරීම වැනි කටයුතු කිරීම අත්යවශ්ය 
වනවා.  

අවාසනාවට ආපු ෙම් ගංවතුර වාසනාවකට පරිවර්තනය කර 
ෙගන, ෙකොෙළොන්නාෙව් කුණු කන්ද අස්ෙසේ හැංගිලා තිෙබන 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ජනතාවෙග් පින මතු කර ගන්න තිෙබන ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් හැටියටයි මා ෙම් අවස්ථාව සලකන්ෙන්.  

ෙම් පවුල් 19,000 අතුරින්, අඹතෙල් සිට වැල්ලම්පිටිය දක්වා 
පෙද්ශවල ජනතාවෙග් නිවාස ෙසෝදා පවිත කර, ඒ නිවාසවලට 
ඉතා ඉක්මනින් පදිංචියට යා හැකිව තිබුණත්, කුණු කන්ද ආශිතව 
ජීවත්වන ජනතාවට කුණු සහ gully line මිශවීම නිසා විශාල 
ෙලස පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එය දැන් විශාල පාරිසරික 
ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාව ඔවුන්ෙග් ශක්ති පමාණෙයන් ඒ පෙද්ශය පිළිසකර 
කරන්න කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ අතරවා රෙය් අතීතෙය්දී 
ෙකොෙළොන්නාවට සම්පතක් ෙවලා තිබිච්ච ෙතල් සංස්ථාෙව් ෙතල් 
නළ මාර්ගවල තිබිච්ච ෙතල්, කළු පාලම සහ ෙසේදවත්ත 
පෙද්ශෙය්දී ගංවතුරට එකතුවීම ෙහේතුෙවන් ඒ ජනතාවත් විශාල 
පීඩාවකට ලක්ෙවමින් සිටිනවා. ඒවා පිරිසිදු කරන්න නාවික 
හමුදාව සහ ෙතල් සංස්ථාව ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ 
නමුත්, ගංවතුරට අසු වූ අෙනක් පෙද්ශ පිරිසිදු කරනවා වාෙග් ඒ 
පෙද්ශය පිරිසිදු කරන එක ෙල්සි නැහැ. ඒ නිසා අපි රජයක් 
හැටියට අරෙගන තිෙබන තීන්දු, කියාමාර්ග කඩිනම් කරලා, 
කාර්යක්ෂම කරලා ෙම් ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම යථා තත්ත්වයට 
පත් කරලා, ඒ ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග යථා තත්ත්වයට 
පත් කරලා, ඒ දරුවන්ෙග් අධ්යාපනයත් යථා තත්ත්වයට පත් 
කරලා, ඒ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරලා ෙමම පෙද්ශ  
දියුණු කිරීම අත්යවශ්ය වනවා.  

 ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් තවත් ෙදයක් අපි ඉල්ලා සිටින්න 
කැමැතියි. ෙම් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය පසු ගිය රජය  කාලෙය්දී 
ෙනොසැලකිල්ලට භාජන වූ පෙද්ශයක්. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
අනිකුත් සියලු පෙද්ශවල පාරවල් හදද්දී, ඇළ මාර්ග හදද්දී, වැව් 
හදද්දි, ඉස්ෙකෝල හදද්දී, අෙනකුත් දියුණු කිරීම් කරද්දී 
ෙකොෙළොන්නාව  ෙනොසලකා හැරපු පෙද්ශයක් වුණා. ඒ නිසා 
තමයි  ජනවාරි 8 වන දා වැඩි ඡන්ද 17,000ක් ලබා දීලා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති  කරවන්නත්, අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 17 වැනි දා වැඩි ඡන්ද 14,000ක් ලබා දීලා  ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මහතා අගමැති කරවන්නත් එෙතක් අපට දිනන්නට 
බැරි වූ ෙකොෙළොන්නාව ආසනෙය් ජනතාව කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා 
ෙම් ගංවතුර අස්ෙසේත් ජාතිවාදය පතුරුවන ''බයියන්ට'' කියන්න 
කැමැතියි, ඉදිරි අවුරුදු හතර ඇතුළත අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
සහ ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අපි ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශය යලි ෙගොඩ නඟනවා කියලා.  

ෙලෝක ඉතිහාසෙය් අපි දැක තිෙබන විධියට අවතැන් වූ හැම 
තැනකම තිබුණු අවාසනාව වාසනාවට පරිවර්තනය කර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ෙම් වතාෙව් ෙකොෙළොන්නාවත්  
වාසනාවන්ත තැනක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. අගාමාත්යතුමා 
ඇතුළු රජෙය් දායකත්වයත්, විෙද්ශ සංවිධානවල දායකත්වයත් 
ලබාෙගන ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු අපට සකස් කර ෙදන්න කියලා 
ෙම් අවස්ථාෙව්  ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසාන වශෙයන්, මම තවත් කරුණක් කියන්න කැමැතියි. 
ෙම් අය ජාතිවාදය පතුරුවලා ජනවාරි අටවැනි දා පැරදුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙදවැනි වතාවට අෙගෝස්තු දහහත්වැනි දා පැරදුණා. මැයි 
පළමුවැනි දා තුන්ෙවනි වතාවටත් පැරදුණා. අපි ෙම් පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කරලා හතරෙවනි වතාවට පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ 
ටිකත් පරද්දනවා. ෙම් අය එතෙකොටවත් පාඩමක් ඉෙගන ගනියි 
කියලා අපි හිතනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න 

මහත්මිය. 
 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන අතර, ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් කථාව අවසන් වුණාම මෙග් කථාවට අවස්ථාව 
ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
[අ.භා. 1.22] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජීවිත නැති වුණු සියලු ෙදනාටත්, ඒ 

අයෙග් පවුල්වලටත්, ඒ වාෙග්ම ෙද්පළ නැති වුණු ඒ සියලු 
ෙදනාටත් ෙම් සභාව ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා.  

මම හිතන හැටියට අපි කුමන පක්ෂයකට අයිති වුණත්, ඒ 
ස්ථාවරෙය් ඉඳෙගනයි ඒ වැඩ කටයුතු කෙළේ. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් 
ඇති වුණු ගංවතුර ගැන මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඒ 
ගැන දීර්ඝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරයි.  

මම 1975 වර්ෂෙය් සිට ෙම් පෙද්ශවලට පැමිණි ගංවතුරවලට 
මුහුණදීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වාෙග් විශාල ගංවතුරක් 
කාෙලකට පස්ෙසේ තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ගංවතුෙරන් විපතට පත්වූ ජනතාව ෙකොටස් තුනකට 
ෙබදන්න  පුළුවන්. සාමාන්යෙයන් ගංවතුරට යට ෙවලා දවස් තුන 
හතරකින් වතුර බැස ගියාට පස්ෙසේ නැවතත් තමන්ෙග් 
නිෙවස්වලට යන පවුල් ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ ෙවලාෙව්දී සහන 
ලබා ෙදන්න, ආහාර ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙදවැනි කණ්ඩායම 
තමයි, අරණායක පෙද්ශෙය්දී වාෙග් නාය යෑම් නිසා මිනිස් ජීවිත 
නැති වුණු පෙද්ශවලට අදාළ කණ්ඩායම්.  අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් නැහැ, අරණායක ෙම් නාය යෑමක් සිදුෙවයි කියලා. 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරණායක නාය යෑම වාෙග්ම, තවත් 
පෙද්ශ කිහිපයකම එවැනි  නාය යෑම් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ  අවස්ථාෙව්  අෙප් කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා, රංජිත් 
සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා, මහ ඇමතිතුමා ඇතුළු ඒ පළාෙත් 
මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම කළ කාර්ය භාරයත් අපි අගය 
කරනවා කියලා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි.  

තුන්ෙවනුව තිෙබන්ෙන් කැලණි ගඟ ඉවුර ෙදපැත්ෙත් ඇති 
වුණ ගංවතුර සම්බන්ධ පශ්නයයි. මම ෙමවැනි ගංවතුර තත්ත්ව 
මීට කලින් දැකලා තිෙබනවා. අපි 1975 සිට ෙමවැනි අවස්ථාවලට 
මුහුණදීලා තිෙබනවා. නමුත්  දැන් ඒක විශාල පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශයට 
ඇති වන ගංවතුර තත්ත්වය ගැන අපි ෙහොඳට දන්නවා. ෙමොකද, 
අපට මුල් ගමින් පිටෙවලා ෙකොළඹට එන්නත් සිද්ධ වුෙණ් 
ෙකොෙළොන්නාව වතුරට යට වන නිසායි. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමතැන,-
[බාධා කිරීමක්] එකක් ෙනොෙවයි, ගම් තුන හතරක් තිෙබනවා.   

ෙම් ගැන කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී අෙප් කමෙව්දෙය් අඩු 
පාඩුකම් ගණනාවක් ෙපනුණා. කාලයක් තිස්ෙසේ ආපදා 
කළමනාකරණ  කටයුතු හරියට කියාත්මක ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙහොඳ ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහනක් 
ඇති කරලා කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි ඉෙගන 
ගන්න ඕනෑ. අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අලුත් නීතියක් ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු ෙවයි. ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව් සහන ලබාෙදන්න 
පැමිණි රාජ්ය ෙසේ වෙය් නියුතු සියලු ෙදනාටමත්, තිවිධ හමුදාව, 
ෙපොලීසිය, ඒ වාෙග්ම ආගමික සංවිධාන, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන සහ  
තනි පුද්ගලයන් වශෙයන් පැමිණි සියලු ෙදනාටමත් අපි අෙප් 
ස්තුතිය පුද කරනවා. අපට විෙද්ශ රටවලින් විශාල වශෙයන් 
ආධාර ලැබුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ගංවතුර ඇති  වුණු තැන්වලට ගියාම, 
ෙවනම ඇවිල්ලා තම තමන්ෙග් උත්සාහෙයන් උදවු උපකාර 
කරන කණ්ඩායම් ගණනාවක් අපි දැක්කා. ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 
මන්තීතුමා  වාෙග්ම එම පෙද්ශෙය් සිටි අෙනකුත් මන්තීවරුනුත් ඒ 
වැඩ කටයුතුවලට මහන්සි වුණා. එතුමා ෙසේදවත්ත පන්සෙල් 
ඉඳෙගන තමයි ඒ වැඩ කටයුතු කෙළේ. එම පන්සල, එතැන තිෙබන 
මුස්ලිම් පල්ලිය, ඒ වාෙග්ම අංෙගොඩ පන්සල ඇතුළු  මුස්ලිම් හා 
කිස්තියානි පල්ලි ගණනාවක ජනතාව රඳවාගන්න අපට හැකියාව 
ලැබුණා.  

ගංවතුර බැසෙගන යන ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළමුෙවන්ම අප 
කල්පනා කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් එම ජනතාවට යම් කිසි වන්දියක් 
ෙගවීෙම් කටයුත්ත ගැනයි. ඒ කටයුතු රජෙයන් කියාත්මක 
කරෙගන යනවා. අපි පසු ගිය සඳුදා හැන්දෑෙව් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් මුණ ගැහිලා ඒ පිළිබඳව ෙහොඳ සැලැස්මක් සකස් 
කළා.  

අරණායක පෙද්ශෙය් නායයෑමට ලක් වුණු ජනතාවෙග් නිවාස 
ෙවනුවට අලුතින් නිවාස සාදා දීමට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ 
පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. නාය යෑමට ලක් වුණු අෙනකුත් 
පෙද්ශ ගැනත් අනාගතෙය්දී අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. විශාල ජීවිත පමාණයක් නැති ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවක, ෙදපාර්ශ්වෙය්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් 
වැඩකටයුතු කළාය කියලා කියද්දිත්, තවමත් ෙම් අය 
ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරනවා නම් අපි ෙකොෙහොමද ඉදිරියට 
කටයුතු කරන්ෙන්? අපි කාටවත් බනින්න ගිෙය්ත් නැහැ;  සමහර 
අයව අපි දැක්ෙකත් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි ග ෙඟ් ඉවුරුවලත් අඩු පාඩුකම් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කැලණි ග ෙඟ් මිටියාවෙත් 
යට වූ low-lying area එක තමයි බියගම මල්වාන දක්වාම 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා, කුඩා ෙවළඳුන් සිටින පෙද්ශ. ඒ අයෙග් ව්යාපාර 
ඉක්මනින්ම  ආරම්භ කරලා ඉදිරියට කරෙගන යෑම සඳහා ඒ අයට 
ආධාර, උපකාර කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි දැන් මුදල් ඇමතිතුමා 
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එක්ක සාකච්ඡා කරනවා.  ඒ අයෙග් නිවාස කැඩිලා තිෙබනවා,  ඒ 
ගැනත් බලන්න ෙවනවා. අනාගතෙය්දී සමහර පෙද්ශවල නිවාස 
ඉදි කරන එක නවත්වලා,  යම්කිසි සැලැස්මක් අනුව ඒවාෙය් 
ෙවනස් කිරීම් කරන්න සිදු ෙව්වි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කරපු 
අවස්ථාෙව්දී අක්කර 1,000ක් ෙවන් කර තිබුණා, වතුර රඳා 
පවත්වන්න කියලා. එයින් අද ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අක්කර 
500ක් විතරයි. අපි ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  ඉදි කිරීම්වලට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අනවසරෙයන් කළ ඉදි කිරීම් තිෙබනවා. එෙහම නම් අෙප් ගරු 
මරික්කාර් මන්තීතුමාත් කියපු විධියට අලුත් සැලැස්මක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ.  ෙම් පෙද්ශවලට විතරක් ෙනොෙවයි, ආපදාවලට 
ලක් වන්නට ඉඩ තිෙබන අෙනකුත් පෙද්ශ සම්බන්ධෙයනුත් වැඩ 
කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
ආණ්ඩුෙව් එක් එක් අංශ එකතු කරෙගන එදා ඉඳන්ම ෙම් වැඩ 
කටයුතු  කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම අපට විපක්ෂෙයනුත් ආධාර, 
උපකාර ලැබුණා. අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමන්ලා ෙදෙදනාම -හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සහ හිටපු ජනාධිපතිතුමිය- ෙම් ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. එතුමන්ලා ඇතුළු සියලුෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මෙග් 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  අනාගතෙය්දී  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප 
සියලුෙදනා එකතු ෙවලා යම් සැලැස්මක් අනුව කියා කරමු කියා 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 1.27] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුර තත්ත්වය 

ෙහේතුෙකොටෙගන අපදාවට පත් වුණු ජනතාවට සහ අයහපත් 
කාලගුණය ෙහේතුෙකොටෙගන මියගිය අය ෙවනුෙවන් අෙප් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම විපතට පත් ජනතාවෙග් 
ජීවිත නැවත නඟා සිටුවීම සඳහා අප ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව 
විධිමත් සාකච්ඡාවක ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙපොඩි කාලෙය් ෙම් රට පිළිබඳව  අපි 
ඉෙගන  ගත්ෙත් ෙම් රට ස්වභාවික අතුරු විපත්වලින් හීනවූ රටක් 
හැටියටයි. අපට ගංවතුර තත්ත්වයක් නැහැ; නාය යාෙම් 
තත්ත්වයක් නැහැ; මහා නියඟයන් නැහැ ආදී වශෙයන් තමයි ෙම් 
රට ගැන අපි ෙපොඩි කාලෙය්  ඉ ෙගන ගත්ෙත්.  ඒ විධියට තිබුණු රට 
අද විවිධ අවස්ථාවලදී ගංවතුර දකින; කුඩා වර්ෂාවටත් නාය යන 
රාජ්යයක් බවට පත්වී  තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම්වා ස්වභාවික 
විපත්ද? නැහැ. ෙම්වා කිසිවක් ස්වභාවික විපත් ෙනොෙවයි. මිනිසා 
විසින් ඇති කරන ලද විකෘතිෙය් පතිඵල තමයි අද අපි ෙම් භුක්ති 
විඳිමින් සිටින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් හදවත තමයි මධ්ය 
කඳුකරය. මධ්ය කඳුකරෙය් ආරක්ෂාව මත තමයි ෙම් රෙට් 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල්වල ආරක්ෂාව රඳා පවතින්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙම් මධ්ය කඳුකරය 
මුහුණ දී තිෙබන පාරිසරික විපත්තිය තමයි විෙටක අපට ගංවතුර 
ෙලසත්; විෙටක නාය යාම් ෙලසත් දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. මධ්ය 
කඳුකරය ආරක්ෂා කර ගැනීම අතිශය වැදගත්. ගරු 
කථානායකතුමනි, එහා පැත්ෙතන් නකල්ස් කඳුවැටිෙයන් 
පටන්ෙගන, සබරගමුව පැත්ෙතන් රක්වාන කඳුවැටිය දක්වා 
දිෙවන මධ්ය කඳුකරයට සිදුවී ඇති විපත්තිය  බලන්න කියා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙවනදා මධ්ය කඳුකරයට වැෙටන 
වර්ෂාෙව්  ජල පහර  ඉතා ෙව්ගෙයන් ගංගා ෙවත ගලාෙගන ආෙව් 

නැහැ. විවිධ වනාන්තර පසු කරමින්, ෙපොෙළොවට උරා ගැනීම් 
හරහා,  අඩු ෙව්ගවත් භාවෙයන්  තමයි ගංගාවන්ට ෙම් වතුර ආෙව්. 
හැබැයි, අද ෙම් ගංගාවන්ට  ෙව්ගෙයන් වතුර එනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. සියලු වනාන්තර විනාශයට පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්; සියලු දළ බෑවුම් විනාශයට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන් අෙප් රටට එනෙකොට 
අෙප් රෙට් මධ්ය කඳුකරෙය් තිබුෙණ් වනාන්තර බව අපට මතකයි. 
"ෙබ්කර්" කියන දඩයක්කාරයාම  කියනවා, - ඒ ගැන විවිධ 
අර්ථකථන තිෙබනවා - ඔහු අලින් විශාල පමාණයක් ඝාතනය 
කෙළේ මධ්ය කඳුකරෙය්ය කියලා. මධ්ය කඳුකරයට අෙප් මුතුන් 
මිත්තන් හානි කෙළේ නැති බව ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න. 
මධ්ය කඳුකරය තමයි අපව ආරක්ෂා කෙළේ. අෙප් මුතුන් මිත්තන් 
වැව්, ජලාශ තිස් ෙදදහසක් අෙප් රෙට් ෙගොඩ නඟලා තිබුණත්, 
මධ්ය කඳුකරෙය් එක ජලාශයක්වත් ෙගොඩ නැඟුෙව් නැහැ. ඒ, 
තාක්ෂණය නැති නිසා ෙනොෙවයි. මධ්ය කඳුකරය තමයි හදවත 
බවට පත්ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ මධ්ය කඳුකරෙයන් ගලා බහින ගංගා 
පද්ධතිය තැන්ෙනන් හරස් කරලා තමයි අපි ෙගොවිතැන් කෙළේ. 
මධ්ය කඳුකරෙයන් ගංගා ටික ගලා බහිනවා. අපි තැන්ෙනන් ඒ 
ගඟ හරස් කරලා, තැන්ෙනන් වගාවට වතුර ලබා ගන්නවා. 
හැබැයි, අපි දැන් ෙමොකක්ද සිදු කර තිෙබන්ෙන්? මධ්ය කඳුකරය 
එළි කරලා, තැන්න වනාන්තර බවට පත් කරන්න ගියා. ඒ නිසා 
දැන් තැන්ෙන් ඉන්න අලි ෙගවල්වලට එනවා. මධ්ය කඳුකරය එළි 
කළා. ඒ නිසා මධ්ය කඳුකරයට කරන ලද ෙම් විනාශෙය් පතිඵල, 
ඒ විනාශයට කිසිෙසේත්ම හවුල් ෙනොවුණු ජනතාවට අද භුක්ති 
විඳින්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. නාය යාමට අසු වුණු පවුල් වාෙග්ම 
නාය යෑෙමන් මිය ගිය පිරිස් ෙම් විනාශයට කිසිෙසේත්ම වග කිව 
යුතු අය ෙනොෙවයි. පතිපත්ති සම්පාදනය කරපු අය, ආණ්ඩු 
පාලනය කරපු අය අෙප් රෙට් මධ්යම කඳුකරෙය් තිෙබන 
පැවැත්මත්, එහි වුවමනාවත් පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් 
ෙනොෙකොට කරන ලද විනාශෙය් පතිඵල අද අපි භුක්ති විඳිමින් 
සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වනෙකොටත් සිංහරාජ අඩවිය අවට 
කුඩා ෙත්වතුවල අස්වැන්න පමාණය වැඩි කරනවා ෙවනුවට, -
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! අද ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් ගැන අපි කථා 

කරන නිසා ගරු සභාෙව් අවධානය  ඒ කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් වනෙකොට ෙත් වතු පුළුල් කරමින් තිෙබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. එය නැවතත් සිංහරාජ අඩවිය දිසාවටත් 
බලපෑමක් ඇති කරමින් තිෙබනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, අපි දන්නවා නකල්ස් කඳු 
වැටිෙය් විශාල වශෙයන් එනසාල් වගාව කර තිෙබන බව. ඒ 
ෙහේතුෙවන් අද ඒ පළාෙත්ම කඳු පද්ධතිය විශාල හානියකට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙහෝර්ටන් තැන්නත් එෙහමයි, 
ශීපාද අඩවියත් එෙහමයි ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා අපට ෙම් 
කඳු පද්ධතිෙය් ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැදගත් සැලැස්මක අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. අපට සමහර පෙද්ශ වනාන්තර කරන්නට ෙව්වි, 
සමහර පෙද්ශවල ජනගහනය ඉවත් කරන්නට සිද්ධ ෙව්වි. මධ්ය 
කඳුකරය ආරක්ෂා කර ගත්ෙත් නැත්නම් අපට ෙම් සඳහා දිගු 
කාලීන විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මධ්ය කඳුකරයට කරන ලද 
විනාශෙය් පතිඵල තමයි අද අපි ෙම් භුක්ති විඳිමින් සිටින්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහවැලි ග ෙඟන් 
විශාල ජල කඳක් ෙගන ගියත් ෙම් තරම් පමාණයක ගං වතුරක් 
අපට මහවැලි ග ෙඟන් දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? 
මහවැලි ගඟ අවට තිෙබන පිටාර ජල භූමි පෙද්ශ ආරක්ෂා කරලා 
තිෙබනවා, අඩුම තරමින් යම් පමාණයකින්වත්. විෙශේෂෙයන් 
ෙසෝමාවතිය, වස්කඩුව, ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වෙනෝද්යානය 
සහ කන්දකඩුව වැනි ජාතික වෙනෝද්යාන හරහා මහවැලි ග ෙඟ් 
පිටාර ජල මට්ටම් ආරක්ෂා කරන්නට අපි සමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා විශාල වර්ෂාවක් ආවත් මිනිසුන්ට හානියක් ෙනොකර 
මහවැලි ග ෙඟ් වතුර ටික ගලාෙගන යනවා. නමුත් කැලණි ග ඟට 
ඒ ටික සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි ග ඟ හංවැල්ෙල් සිට විශාල 
පරිසර හානියකට ලක් කරලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා රජෙය් ඉඩම් 
ආඥාපනත යටෙත් අඩි 50ට වඩා පළල ඕනෑම ගඟක ෙහෝ ඔයක 
මීටර් 60ක රක්ෂිත කලාපයක් තියන්නට ඕනෑ. ගං ඉවුෙර් සිට මීටර් 
60ක රක්ෂිත කලාපයක් ෙගොඩ නැඟිය යුතු ෙවනවා. නමුත් අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි 
ග ෙඟ් හංවැල්ෙලන් පටන් ගත්තාම පහළට යන තුරු සියලුම 
රක්ෂිත කලාප විනාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් 
කැලණි ගඟ අවට තිබුණු පිටාර ජල ගලන ස්ථාන විනාශ කිරීෙම් 
පතිවිපාකවලට අපි අද මුහුණ දීලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන පහත් බිම් 
ෙගොඩ කිරීමත් ෙම් සඳහා තදින්ම බලපානවා. මාදින්නාෙගොඩ, 
ජයවර්ධනපුර, වැල්ලම්පිටිය, මුල්ෙල්රියාව වැනි පෙද්ශවල පහත් 
බිම් ෙගොඩකර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් පාංශු සංරක්ෂණ පනතක් 
තිෙබනවා. ඒ පාංශු සංරක්ෂණ පනත හරහා මුළු මධ්ය කඳුකරයම 
අපි පාංශු සංරක්ෂණයට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් කිසි 
ෙදයක් ආරක්ෂාකාරීව සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අද නීති තිෙබනවා. 
සමහර නීති අපට අලුෙතන් හදන්නට ෙවයි. නමුත් තිෙබන නීති 
උල්ලංඝනය ෙවමින් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් "අනවසර ඉදි කිරීම්" කියලා 
ෙලොකු සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. ඒවා අනවසර ඉදි කිරීම් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? නගර සභාෙවන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, 
පාෙද්ශීය සභාෙවන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, ඉඩම් ෙගොඩ 
කිරීෙම් සංස්ථාෙවන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, සමහර 
ඒවාට විදුලිය දීලා තිෙබනවා නම්, සමහර ඒවාට නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් අවසර අරෙගන තිෙබනවා නම්, ඒවා 
අනවසර ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් ෙගොඩ නඟලා තිෙබන, -
කර්මාන්තශාලා ෙවන්න පුළුවන්, ෙගොඩනැඟිලි ෙවන්න පුළුවන්, 
නිවාස ෙවන්න පුළුවන්- සියල්ලටම අවසර ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එෙහම නම් අවසර ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තිෙබන නීති 
උල්ලංඝනය කරලා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  සමහර පාෙද්ශීය සභාවල 
සභාපතිවරු, මන්තීවරුන් තමන්ෙග් පධානම ව්යාපාරය බවට පත් 
කර ගත්ෙත් ඉඩම් ෙගොඩ කරන්නට අවසර ලබාදීෙම් ව්යාපෘතිය. ඒ 
ව්යාපෘතිය තමයි පධාන ආදායම් මාර්ගය බවට පත් කර ගත්ෙත්.  
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විධියට ෙද්ශපාලනය මැදිහත් ෙවලා 
අෙප් පහත් බිම් ටික මුළුමනින්ම විනාශ කළා; ජලය පිටාර ගැලුම් 
ස්ථාන ටික, ඒ බිම් කඩවල් ටික විනාශ කළා. ඒ විනාශෙය් පතිඵල 
තමයි අද අපි බුක්ති විඳිමින් සිටින්ෙන්. ඒ නිසා හැමදාම ගංවතුරක් 
එන ෙකොට, නියඟයක් එන ෙකොට, ෙවනත් ෙමොකක් ෙහෝ 
ආපදාවක් එන ෙකොට අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති තරම් 

සාකච්ඡා කර තිෙබනවා; කථා කර තිෙබනවා. මුදල් ෙවන් කිරීම් 
පිළිබඳව, වැඩ කිරීම් පිළිබඳව, වැඩ කිරීමට මැදිහත් වීම් පිළිබඳව 
විවිධ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, තවත් අවුරුදු කිහිපයකින්, - ෙබොෙහෝ 
දුරට අවුරුදු කිහිපයක් යන්ෙන්ත් නැති ෙවයි.- තවත් මාස 
කිහිපයකින් අපට නාය යාමක් ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවයි; 
ගංවතුරක් ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවයි. හැබැයි, නාය යාම් ගැන, 
ගංවතුර ගැන  එෙසේ කථා කිරීම ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. අෙප් 
රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා විධිමත් කමෙව්දයකට 
ඇතුළත් වී නැත්නම් පළමුව ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. සියල්ල විකුණා; සියල්ල අෙළවි ෙකොට තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය සම්පූර්ණ කර ගන්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරන 
සමාජයක් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා නම් ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
නරුම සමාජය කිසිෙසේත්ම පරිසර පද්ධතිය ඉතිරි කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා පරාකම සමුදය එහා 
පැත්ෙත් ෙහෝටල් හදන්ෙන් කවුද කියලා.  අපි දන්නවා, කලාවැව 
ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් හැදුෙව් කවුද කියලා. අපි දන්නවා, නාච්චදූව 
වැව ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් හැදුෙව් කවුද කියලා. අද තබ්ෙබෝව වැව 
ඉස්මත්ෙත් ෙහෝටල් හදලා තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක අපි 
දන්නවා. මුදල් පසුපස හඹා ෙගන යන ෙද්ශපාලනයක් ෙගොඩ 
නඟලා සියලු පරිසර පද්ධති විනාශ කළා. පරිසර පද්ධතිය යළි 
යථාවත් කෙළේ නැත්නම් ෙම්  පශ්නයට පිළිතුරක් ලැෙබ්වි කියලා 
අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට් පරිසර පද්ධතිය 
යළි පිහිටුවීෙම් ව්යායාමයක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑකම අපට 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා පනත් තිෙබනවා. තිෙබන නීති මදි නම් අපි 
නීති සම්පාදනය කරන්න ඕනෑ; අලුතින් නීති ඇති කරන්න ඕනෑ.  
අෙප් රෙට් පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා එවැනි 
දිශාවකට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේ නැත්නම් අපට හැමදාමත් හඬා 
වැලෙපන්න සිදු ෙව්වි; ෙශෝක ෙයෝජනා පකාශ කරන්න සිදු ෙව්වි; 
කනගාටු ෙවන්න සිදු ෙව්වි.  තවත් වසර ගණනාවක් අෙප් ඇස් 
ඉදිරිපිට ෙම් ව්යසනය දකිමින් තිෙබ්වි. ඒ නිසා ෙම් ව්යසනය නතර 
කිරීම සඳහා වූ පතිපත්තිමය ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණ 
විය යුතුය කියන එක තමයි ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පළමු 
වන ෙයෝජනාව වන්ෙන්.  

පතිපත්තිමය ෙලස ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
පළමුෙකොටම අපි ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණ ෙවන්න 
ඕනෑ. එවැනි ෙවනස් කිරීමකින් ෙතොරව අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට  පස් 
කඳුවලට යට ෙවලා මිනිස්සු මැෙරනවා නම්, ගරු 
කථානායකතුමනි ෙමොකක්ද, ෙම් රට. කඳු අසබඩ ඉන්න මිනිස්සු  
තමන් කිසිෙසේත්ම වගකිව යුතු නැති පශන්යකට, තමන් 
කිසිෙසේත්ම දායක ෙනොවුණු පශ්නයකට,  මළකඳවත් ෙසොයා 
ගන්න බැරි විධියට තමන්ෙග් ජීවිත මහ ෙපොෙළොෙව් වැළෙලනවා 
නම් ඒක සාධාරණද? ඒක යුක්ති සහගතද? එය කිසිෙසේත්ම යුක්ති 
සහගත නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්වාට කිසිෙසේත්ම 
සම්බන්ධ ෙනොවුණු මිනිස්සු මළකඳවත් දකින්න නැති විධියට පස් 
යට වැ ළෙලනවා. එෙහම රටක් අපට ඕනෑද? එෙහම පරිසර 
පද්ධතියක් අපට ඕනෑද? ඒ නිසා අෙප් රෙට් පරිසරය පිළිබඳව 
ජාතික පතිපත්තියක් සහිත වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා, ඒ 
සඳහා ෙව්ගවත්, කාර්යක්ෂම මැදිහත් වීමක අවශ්යතාව අද 
තිෙබනවා. එය ඉටු කිරීමකින් ෙතොරව අපි හඬා වැලපීෙමන්, 
කනගාටු වීෙමන්, ෙශෝක පකාශ කිරීෙමන්, එවැනි යම් යම් 
කාර්යයන් කිරීෙමන් පතිඵල ලැෙබ්වි කියලා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා  අෙප් රෙට් පබල ජාතික මහා 
සභාවක්  ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑකම තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. දැන් අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම  
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ගැන ජාතික සභාවක් ෙගොඩ නඟනවා වාෙග්ම, ෙම් පශ්නය 
පිළිබඳවත් ජාතික සභාවක්    ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ, ගරු 
කථානායකතුමනි. විවිධ විද්වතුන් ඉන්නවා. විවිධ ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. විවිධ අත් දැකීම් තිෙබන 
පිරිස් ඉන්නවා. ඒ පිරිස් සමඟ කරන සාමුහික සාකච්ඡාවක් හරහා 
අපි තීරණාත්මක පතිපත්තිමය ෙවනසකට ෙම් රට අවතීර්ණ කෙළේ 
නැත්නම්  මළ කඳන් ෙසොයා ගන්න බැරි විධියට අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට 
තවත් මිනිස්සු මිය යන එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට, එය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු 
හැටියට ඉන්න අපව ෙතෝරා පත් කෙළේ ජනතාව නම්, ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් නීති සම්පාදනය කරනවා නම්, ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් 
පතිපත්ති හදනවා නම් අපට තිෙබන අත් ෙනොහළ හැකි වගකීම 
තමයි ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරි කියා මාර්ග සඳහා ෙව්ගවත් 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් අවතීර්ණය කිරීෙම් දිශාවකට  ෙයොමු 
කරන එක.   

පරිසරයට ඇති ෙකොට තිෙබන ෙම් විනාශය සරල නැහැ. වැව් 
ටික විනාශ කර තිෙබනවා නම්; වැව් ටික ෙගොඩ ෙවලා තිෙබනවා 
නම්; මධ්යම කඳුකරෙය් ගංගා ෙගොඩනඟා තිෙබනවා නම්; 
ගංගාවල මඩ පිරී තිෙබනවා නම්; වනාන්තර විනාශ කර තිෙබනවා 
නම්; ගංගා අසබඩ ස්ථාන විනාශ කර තිෙබනවා නම්; ගංගා ෙගොඩ 
ෙවලා තිෙබනවා නම්; ඇළ ෙව්ළි  නාටු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
නම් ෙමොකක්ද ෙම්? අපි  ෙම් වාෙග් පද්ධතීන් ආරක්ෂා කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ෙම් පද්ධතිය යළි සංරක්ෂණය 
ෙකොට, ආරක්ෂා ෙකොට ජාතික වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණය කිරීම 
අත්යවශ්ය කරුණක්, ගරු කථානායකතුමනි.  

අපට ෙම් පාඩම් ටිකත් මදිද? පස් කඳුවලට යට ෙවලා අෙප් 
ඇස් ඉදිරිපිට මිනිස්සු මිය යනවා නම්; අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට මිනිසුන්ට 
උන් හිටි තැන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා නම්; තමන්ෙග් දරුවන් 
උකුෙල් ගහ ෙගන වහලයට නැඟලා හඬන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, ෙබෝට්ටුවක් එන ෙතක් තමන්ෙග් ආහාර ෙව්ල 
සපයා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට මිනිසස්ු පත් කර තිෙබනවා නම් 
ෙම් වගකීම අපට අත්හරින්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා අෙප් රෙට් පරිසර 
පද්ධතිය පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් අවශ්යයි කියන එක අපි පළමු ෙකොටම ෙයෝජනා 
කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙදවැනි කරුණ, දැන් මතු ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා 
ජාතික වශෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ගන්න බැරි නම්, අඩුම 
තරමින් ෙමවැනි තත්ත්වයකට කාර්යක්ෂමව මුහුණ දීම සඳහා වූ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුව  ඇති කළ යුතුව තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මුල් දින ෙදක තුන තුළ පැවැති   තත්ත්වය නිසා 
එවැනි ක්ෂණික අවස්ථාවකට මුහුණ ෙදන්න සමත් වන රාජ්ය 
යාන්තණයක් සකස් කර ගන්න අසමත් වුණ බව අපි දැක්කා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් රට ගැන, අෙප් 
මිනිසුන්ෙග් මිනිසත්කම ගැන විවිධ විෙව්චනයන්, විවිධ 
සාකච්ඡාවන් පසු ගිය කාලෙය් සිදු ෙවමින් තිබුණා.  

කවුරුන් ෙහෝ ෙකනකු කපා ෙකොටා මරන ෙකොට ඒක 
ෙෆොෙටෝ ගහන අවස්ථාවන් අපි දැකලා තිබුණා. පන්සෙල් 
හාමුදුරුවන් සහ උපාසක කණ්ඩායම් අතර ඇති වන ගැටුම, 
ෙපොලීසිය සහ සාමාන්ය ජනතාව අතර ඇති වන ගැටුම අපි දැකලා 
තිබුණා. ඒ නිසා  මිනිසත්කම පිළිබඳ පශ්නයක් ෙම් රෙට් අපට 
ඇති ෙවලා තිබුණා. අෙප් රෙට් මිනිසත්බවට ෙමොකක්ද සිද්ධ 
වන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව කනගාටුවක් වාෙග්ම කම්පාවක් අපි 
හැමෙදනාටම තිබුණා. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගංවතුර 

ව්යසනෙය්දී මිනිසුන් හැටියට සියලුෙදනාටම කම්පාවක් තිබුණා 
වාෙග්ම තමන්ට කළ හැකි හැම ෙදයක්ම කිරීම සඳහා ඔවුන් 
උත්සාහයක් දැරුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එක් එක් ෙකනාට වුවමනාවක් 
තිබුණාට, එක් එක් ෙකනාට උත්සාහයක් තිබුණාට, එක් එක් 
ෙකනා මැදිහත් වුණාට ඔවුන්ට ඒක සර්ව සම්පූර්ණ කරලා 
අවසන් කර ගන්න බැහැ. ෙම් වුවමනාවන් තිෙබන මිනිසුන් 
කණ්ඩායම ෙකොෙහොමද ඒකාබද්ධ කරන්ෙන්? එය දුර පළාතක 
වන්න පුළුවන්, නාගරික වන්න පුළුවන්, වයසක ෙක නකු  වන්න 
පුළුවන්, තරුණයකු වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, මූල්යාධාරයක් 
වන්න පුළුවන්, ශම දායකත්වයක් වන්න පුළුවන්, භාණ්ඩ 
උපකාරයක් වන්න පුළුවන්. හැමෙදනාම කම්පා වුණා වාෙග්ම ෙම් 
ෙවනුෙවන් තමන් යමක් කළ යුතුයි කියන අධිෂ්ඨානයකට ඔවුන් 
ආවා. හැබැයි, තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ අයට ෙම්ක 
සම්බන්ධීකරණය කර ගන්න කමයක් නැහැ. ෙකොතැනටද වාර්තා 
කරන්ෙන්, කවුද මැදිහත් වන්ෙන්, කවුද පමුඛතාව ගන්ෙන්, කවුද 
ෙමෙහයවන්ෙන්, කාෙග් නායකත්වයටද යටත් වන්ෙන් කියන 
එක දන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ආණ්ඩුවක කාර්ය භාරය වන්ෙන්. 
ආණ්ඩුව ඒක කෙළේ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, කඩුෙවල සිට 
ෙදමටෙගොඩ, වැල්ලම්පිටිය පැත්තට යන ෙකොට විශාල 
කන්ෙට්නරයක බත් පාර්සල්  දහස් ගණනක් ෙගොඩ ගහලා 
තිෙබනවා අපි දැක්කා. ගංවතුර මැද ඒවා ෙබදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා දන්ෙන් නැහැ, ෙබදන්න විධියක් නැහැ, සම්බන්ධීකරණයක් 
නැහැ. ෙමවැනි ව්යසනයක් වුණාට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව පළමු ෙකොටම 
සියල්ලම සම්බන්ධීකරණය කර ෙගන ෙමෙහයවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුව 
තිබුණා. එය මඟ හැෙරමින් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජනතාවට දැන් පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ව්යසනයට පත් ෙවලා තිෙබන නිෙවස් 
යථාවත් කිරීම. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තුළත් සැලකිය යුතු 
ෙලස සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් අවතැන් වූවන් 
පිළිබඳ පශ්නය; ෙමවැනි ව්යසනයන්ට මුහුණ ෙදන ජනතාව 
පිළිබඳ පශ්නය. ගරු කථානායකතුමනි, එහිදී එළඹී තිෙබන 
ස්ථාවරය තමයි, ෙමවැනි ව්යසනයකට මුහුණ දුන්නාට පසුව 
ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය, තිබුණු තත්ත්වයට වඩා උසස් කිරීම 
වගකීම බවට පත් ෙවන්න ඕනෑය කියන එක. ඔවුන්ට තිබුණු 
ජීවන තත්ත්වයට වඩා උසස ් ජීවන තත්ත්වයක් ළඟා කර දිය 
යුතුයි. එය තමයි ෙමවැනි ව්යසනයක් පිළිබඳව ෙලෝක මට්ටෙමන් 
ෙගන තිෙබන පතිපත්තිමය තීරණය. ව්යසනය ඇති වන ෙකොට 
තිබුණු තත්ත්වයට වඩා උසස් තත්ත්වයකට ඔවුන්ෙග් ජීවිතය 
ෙගන යා යුතුයි. ඒ නිසා පළමු ෙකොටම ඒ මිනිසුන් ජීවත් කිරීම 
සඳහා ඔවුන්ට අවශ්ය නිවාස, ආහාර, ආදායම් මාර්ග, ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතය යථාවත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන පහසුකම් -ඇඳුම් 
ටික ෙවන්න පුළුවන්, ෙමට්ට ටික ෙවන්න පුළුවන්, නිදා ගන්න 
ෙදන පැදුර ෙවන්න පුළුවන්, කෑම සකස ්කර ගැනීම සඳහා ෙදන 
භාණ්ඩ ටිකක් ෙවන්න පුළුවන්, ගෑස් සිලින්ඩරයක් ෙවන්න 
පුළුවන්- ලබා දීමට කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. තවමත් අවශ්ය 
පමාණෙයන් ඒ ෙදය සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. දැනට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොෙහන් ෙහෝ ෙගෙනන බත් 
පාර්සලයක් දිහා බලා ෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්  ෙහෝ හට්ටියක්, මුට්ටියක් එකතු කර ෙගන තමන්ට 
කන්න උයන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය පියවර කිහිපයකට කරන්න 
ඕනෑ. පළමුවන පියවර ෙම් ජනතාව ඔවුන්ෙග් සාමාන්ය ජන 
ජීවිතයට ෙගන එන එකයි. ෙබොෙහෝ අයට තමන්ෙග් නිවාස 
පිළිසකර කර ගැනීෙම් පශ්න තිෙබනවා. නිවාස අබල දුබල ෙවලා 
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තිෙබනවා. සමහර නිවාස ජලයට ගහෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 
සමහර නිවාස මුළුමනින් විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
නිවාස යථාවත් කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙදවන පියවර හැටියට ෙම් පිරිසෙග් නිවාස යථාවත් කර 
ගැනීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් මුළු ජීවෙනෝපායම අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. කුඩා සිල්ලර කඩයක් තිබුණා නම් ඒ ක ඩෙය් භාණ්ඩ 
ටික ජලයට ගහෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන් ජීවිතය ගත කෙළේ 
ඒ බඩු ටික විකුණා ගැනීෙමන් තමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, කුඩා ව්යාපාරිකෙයක් සිටියා නම්, බිම් 
මල් වගා කරන්නකු සිටියා නම් ඔහුෙග් මුළු ගබඩාවම, බිම් මල් 
වගා කරන ස්ථානයම ගහෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඔහුෙග් මුළු 
ජීවිකාවම අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් පධාන 
වශෙයන් සුළු අපනයන ෙභෝග ව්යාපාරය කරන ඉබාහිම් 
මහත්මයාෙග් -ගරු හකීම් ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති.- මුළු 
ගබඩාවම යට ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, දවස් 
තුනක් වතුරට යට ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්නා පරිදි එහි තිබුණු 
භාණ්ඩවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 350කට වඩා වැඩියි. ඒෙක් 
තිබුණු කරාබු නැටි, ෙගොරකා ඇතුළු සියලු ෙද් ෙහොදි බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. සුළු පරිමාණෙය් සිට මහා පරිමාණය දක්වා 
ව්යාපාර විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය ඒකයි. 
ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ඒකයි. ෙම් ආර්ථිකයට ඔවුන් දක්වන 
දායකත්වය ඒකයි. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් ජීවිතය යළි එතැනට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. කුඩා පරිමාණ ව්යාපාරිකයින්ෙග් ජීවෙනෝපාය 
මාර්ග අහිමි ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම මහා පරිමාණ ව්යාපාර 
පවත්වා ෙගන යන අයෙග් ව්යාපාරික කටයුතු සියල්ල විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට විධිමත් කමෙව්දයක් අවශ්යයි. ඔවුන්ෙග් 
ව්යාපාරය රක්ෂණය කර තිෙබන්ෙන් කීයටද කියා ඔවුන්ෙගන් 
ඇහුවාම රුපියල් මිලියන 100ටයි කියා කියනවා. නමුත් ඔවුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 50යි. නමුත් විනාශය රුපියල් 
මිලියන 500ට වඩා වැඩියි කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඉතින් 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්?  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන රුපියල් 10,000 මුදල පළමුව ෙදන්න. 
ඒකට කමක් නැහැ. කෑම සකස ්කිරීම සඳහා අවශ්ය භාණ්ඩ ගන්න 
නම්, පැදුරක් ගන්න නම්, ෙකොට්ටයක් ගන්න නම් ඒ රුපියල් 
10,000 ෙබදන්න. නමුත් ෙම් රුපියල් දහදාහ ෙබදීෙමන් ෙම් 
පශ්නයට උත්තරයක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඔවුන්ෙග් 
ජීවන රටාව යළි ආරම්භ කිරීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්නට 
ඕනෑ. සුළු ව්යාපාරිකෙයකු ෙවන්නට පුළුවන්, ස්වයං රැකියා 
ලාභිෙයක් වන්නට පුළුවන්, මහා පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකෙයකු 
ෙවන්නට පුළුවන්, ඔවුන්ෙග් ඒ ආර්ථිකය යළි අත්පත්  කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ගරු කථානායකතුමනි, ෙව්ගවත් ෙලස කියාත්මක වන 
සැලැස්මක් ආරම්භ කරන්නට ඕනෑකම තිෙබනවා. සමහර යන්ත 
සූත දිරාපත්ෙවලා තිෙබනවා, සමහර යන්ත සූත වතුරට ගහෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා, සමහර යන්ත සූත අබල, දුබල ෙවලා තිෙබනවා. 
නිදසුනකට වාහන හිමිකරුෙවකු ගත්ෙතොත් ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔහුෙග් වාහනය කඩා  වැටී තිෙබනවා;  
වාහනය පදවන්නට බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

අපි දන්නවා,  ඉන්ෂුවරන්ස්  සමාගම් ගැන කථා කරන්නට  
ඕනෑ නැති බව. ඒවා මිනී ෙපට්ටි සාප්පු වාෙගයි.  ෙමොකක් ෙහෝ 
ෙවනතුරු බලාෙගන ඉන්ෙන්, ඒකට  ෙගවන්න ෙනොෙවයි;  
ඒෙකන්  ෙබ්ෙරන්න.  එම නිසා අද ෙබොෙහෝ රක්ෂණ සමාගම් 
ෙමවැනි ආපදා රක්ෂණ අත්හැර තිෙබනවා; ෙම් ආපදාවලට 
රක්ෂණ ෙදන්ෙන් නැහැ කියනවා. හැබැයි,  ඒ ෙගොල්ලන්ට 

ෙමොකක්  ෙහෝ පතිපත්ති තීරණයක් ගන්න ඕනෑ.  අඩුම තරමින් ශී 
ලංකා රක්ෂණ  සංස්ථාව පතිපත්ති තීරණයක්  අරගන්න ඕනෑ, 
"ෙම් වැනි ආපදාවලට රක්ෂණයක් ෙදන්නට අපි සුදානම්" කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගං වතුෙරන් වාහන විශාල පමාණයක් 
විනාශ වුණා;  තී වීල් රථ විශාල පමාණයක් හානිය ට පත්වී 
තිෙබනවා. -ඔබතුමාත් දකින්නට ඇති.-   සමහර මිනිසුන්ෙග් 
ජීව ෙනෝපාය ඒක. තී වීල්  එක පාරට ෙගනැවිත් තමයි  ඔවුන්ෙග් 
ජීවිත සකස් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් ජීවිතත්  විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් තත්ත්වය? එම නිසා 
පළමුෙකොටම  ඔවුන්ෙග් ජීවිත යළි යථා තත්ත්වයට ෙගෙනන  
එක, නැවත ඔවුන්ට ස්ථාවර තැනක් හදන එක, ඔවුන්ට ආදායම් 
මාර්ග සකස්  කරන එක අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ක්ෂණිකව අපි 
මුහුණ දී තිෙබන ව්යසනයට එවැනි කියා මාර්ග අනුගමනය කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  ඒ සඳහා රජය මැදිහත් වීමක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, තරුණ කණ්ඩායම් ෙම් වනවිට විශාල 
කාර්ය භාරයක් අද ඉටු කරමින් සිටිනවා. ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් 
හැටියට අපත් අප විසින් කළ යුතු උපරිම කාර්ය භාරය කරමින් 
සිටිනවාය කියා අපි කල්පනා කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
දිස්තික් ෙදකටම දාහකට ආසන්න තරුණ කණ්ඩායමක් 
ෙගනැල්ලා සියලු නිෙවස් අපට පුළුවන් පමාණෙයන් පිරිසිදු කර 
ෙදන්න, ළිං ටික ඉහලා ෙදන්න, ඔවුන්ෙග් ජීවිත යළි යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීමට ෙහට අනිද්දා  කියන ෙදදින ඇතුළත 
කටයුතු ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. දිස්තික් ෙදකටම ආසන්න 
වශෙයන් තරුණ කණ්ඩායම්  දාහ බැගින්වත්  ෙගනැල්ලා 
ස්ෙව්ච්ඡා  ෙමෙහයුමක් කරන්නට  ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ෙම් ජීවිත යළි යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒම සඳහා  අපි 
සියලුෙදනාෙග්ම මැදිහත් වීමක් සහ දායකත්වයක් ලබා දිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමා කථාව අවසන් කරනවාද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
ඊළඟට ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
 

[අ.භා. 1.47] 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා, 

විෙශේෂෙයන් ෙම් ගං වතුර විපතින් මියගිය අයෙග් පවුල්වලට සහ 
අවතැන් වූවන් සියලුෙදනාටම මුලින්ම අෙප් කනගාටුව පකාශ 
කරන්න.  
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2016 මැයි 25 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට  මතක ඇති කාලෙය්,  1958  දී 
මහා ගං වතුරකට  මුහුණ දුන්නා; 1977 දී මහා සුළි සුළඟකට අපට  
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි 2004 වර්ෂෙය් 
සුනාමිය. අපි ඒකටත් මුහුණ දුන්නා. ෙම් ව්යසනවලට මුහුණ දුන්න 
නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම එයින් අත්දැකීම් ලබපු සියලුෙදනා - 
විෙශේෂෙයන්ම හමුදාෙව්, රාජ්ය ෙසේවෙය් අය- අදත් ඉන්නවා. ඒ 
නිසා ෙම් අයටත් ෙම් ෙද්වලට මුහුණ ෙදන්න සහ ඒවායින් ෙගොඩ 
එන්න ශක්තිය තිෙබනවාය කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.  

ෙම් ෙවලාෙව්දී එක එක්ෙකනාට ෙචෝදනා කිරීම ෙනොෙවයි අප 
කළ යුත්ෙත්. අද අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙගොඩක් තිෙබනවා. 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා, විපක්ෂෙය් ෙව්වා අප සියලුෙදනාෙග්ම 
යුතුකම වන්ෙන් ෙම් අවතැන් වූවන්ට අෙපන් ඉටු විය යුතු යුතුකම 
ෙමොකක්ද, විපතට පත් අයට අප උදවු කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීමයි. ඒකට 
පක්ෂ ෙභ්දයක් ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා තමයි, ෙම් විපතින් පසුව 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා, විපක්ෂෙය් ෙව්වා සියලුෙදනාම ඒ 
ස්ථානවලට ගිහින් ඒ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුෙණ්. අප ෙබොෙහොම 
කැමැත්ෙතන් තමයි ඒ කටයුතු කෙළේ.  ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න 
ෙනොෙවයි, අෙපන් විය යුතු යුතුකමක් ෙලස සලකලයි අප ඒ සියලු 
කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අප විෙව්චනය කෙළේ නැත්ෙත්. යම් 
යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා. ෙම්ක අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු 
සිද්ධියක්. ෙමවන් විපතකට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය ගැන 
ෙව්ලාසනින් අප ජනතාවට අවවාද කළා නම්  ෙම් වුණු සමහර 
ව්යසනයන් නතර කර ගන්න හැකියාව තිබුණා කියලායි මට 
හිෙතන්ෙන්. එෙහම කළා නම් ෙම් ජීවිත විනාශ වීම්, වාහන විනාශ 
වීම් නතර කර ගන්න ෙහොඳටම ඉඩ තිබුණාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.    

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා, රාජ්ය නිලධාරින් ෙකෙරහි විශ්වාසය තියලා ඔවුන් 
ෛධර්යවත් කරන්න, ෙම්වාට ඉදිරිපත් ෙවලා කටයුතු කරන්න 
කියලා. ෙමොකද, යම් යම් තීන්දු අරෙගන ෙම් කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ ෙවන්න සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන් බිය ෙවනවා. තීන්දු 
ගන්න ඔවුන් තුළ යම් පසුබෑමක් තිෙබනවාය කියන එක යම් යම් 
අවස්ථාවලදී අපට පැහැදිලි ෙවනවා. අප ඔවුන් සමඟ කථා කරන 
ෙවලාවට ඒ බව ෙහොඳින්ම පැහැදිලි ෙවනවා. ඒ පිළිබඳවත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මධ්යම කඳුකරය පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශයක් කළා. ඒ පිළිබඳවත් අෙප් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
විනාශ ෙවලා යන ඒ වනාන්තර නැවත වගා කිරීමට අවශ්ය වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කළ යුතුයි. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වගකීම 
අප සියලුෙදනාටම තිෙබන බව තමයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් ගං වතු ෙරන් සහ නාය යෑම්වලින් මිය ගිය 
අයෙග් පවුල් ෙගොඩ නැඟීම සඳහාත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, මිය ගිය අයට නැවත පණ ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
නමුත් ඒ මිය ගිය අයෙග් පවුල් ආරක්ෂා කරන්න, ඔවුන්ෙග් පවුල් 
ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමම සිදුවීෙමන් 
වැඩිෙයන්ම පහර වැදුෙණ්, දරුවන්ට කියා මා හිතනවා. දරුවන්ෙග් 
පාසල් ෙපොත් ටික නැහැ; ඇඳුම් ටික නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් පාසල් 
යන්න අකැමැතියි. ෙම්වා පිළිබඳව  විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කිරීම වැදගත් කියා අප කල්පනා කරනවා.  

අවසර අරෙගන ෙහෝ අනවස රෙයන් ෙහෝ ෙගොඩ කර ඇති 
පහත් බිම් පිළිබඳවත් නැවත සලකා බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අපි 
highway එක හදනෙකොට එහි අවසන් ෙකොටෙසේදී මාර්ගය ඔසවා 
පාලමක් වාෙග් හදා ෙගන ගියා. එතැනට යනෙතක් වතුර ඇවිත් 

තිබුණා. පාර උඩටත් වතුර ඇවිත් තිබුණා. අපි එම ෙකොටස හදන 
අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා වුණා, "ඇයි ෙම්කට පස් පුරවන්ෙන් 
නැත්ෙත්?" කියා. නමුත් එෙහම වුණා නම් මීට වඩා විනාශයක් සිදු 
ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ නිසා වටරවුම් පාර හදනෙකොටත් තීන්දු 
ගැනීෙම්දීත්, ගත්ත තීන්දු ෙවනස් කරන අවස්ථාවකත්  ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කර කල්පනා කර බලා කටයුතු කරන්නය කියා 
මම මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් 
සැලසුම් හැදුෙව්, විශ්වවිද්යාලවල ඉංජිෙන්රුවන් විතරක් 
ෙනොෙවයි. පරිසරෙව්දීන්ෙග්ත් උපෙදස් ලබා ගනිමින් පළාත් 
පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ඇතුව තමයි, ඒ කටයුතු කෙළේ කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා ෙම් 
ගංවතුෙරන් විපතට පත් දරුවන්ට සහ ඒ පවුල්වලට නැති වුණු 
ෙද්වල් ලබා දීමට කටයුතු කිරීෙම්දී අෙපන් විය යුතු යුතුකම් ඉටු 
කිරීමට හැම අවස්ථාෙව්දීම අපි සූදානම් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් සහ අෙප් මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් අපි පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
ජනතා සංවිධානවලට, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට, හමුදාවන්ට සහ ෙපොදු 
ජනතාවට අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඔවුන් රජයට වඩා ඉක්මනින් කියාත්මක ෙවලා ඉදිරියට ඇවිත් 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ්යත් අමතක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ජනමාධ්ය ඉදිරිපත් ෙවලා සිදු කළ ෙසේවය 
අප අගයනවා. ෙමොකද, ඇත්තවශෙයන්ම ජනතාව වඩාත් දැනුවත් 
වුෙණ් ඒ තුළින්ය කියන එකත් අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර 
ෙදන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
කටයුතුවලට අෙපන් ලැබිය යුතු සම්පූර්ණ සහාය ලබා ෙදන්නට 
අප සූදානම් බව මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය, ඔබතුමියෙග් කථාව 

ආරම්භ කරන්න. 

[අ.භා. 1.54] 
 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රට තුළ දැනට පවත්නා 

ගංවතුර තර්ජනය ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව 
පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් ෙද්ශගුණික විපර්යාසයත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්ක ජීවිත අහිමි වූ  සියලු ෙදනා සම්බන්ධෙයන්, ඒ සියලු 
ෙදනාෙග්ම පවුල්වල ඥාතීන්ට අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙද්ශගුණය හා කාලගුණය 
පිළිබඳව අනාවැකි කීෙම්දී, අෙනකුත් රටවල් එක්ක බලන කල 
අෙප් ලංකාව වසර ගණනාවක් පිටුපසින් සිටින්ෙන්. තාක්ෂණය 
ෙමතරම් දියුණු ෙවලා තිබියදීත්, ගතානුගතික කම, යල් පැන ගිය 
කමෙව්දයන් එක්කයි අපි ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, නව තාක්ෂණය අපට ෙයොදා ගන්න තිබුණු 
අවස්ථා මගහැරීම නිසා ෙදෝ, සංඥා පද්ධති, ෙර්ඩාර් පද්ධති 
කියාත්මක කිරීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ආපදාවකදී රටක් විධියට 
මීට වඩා කමානුකූලව, සියලු ෙදනාම කණ්ඩායමක් විධියට, 
සාමූහිකව, විද්වත් මණ්ඩලයක් සමඟ සාකච්ඡා කර ෙහෝ අෙප් 
ඉදිරි කියා මාර්ග ගැනීම වඩාත් ෙයෝග්යයි කියා මා හිතනවා. රටක 
ආපදාවකදී පමුඛතාව දිය යුත්ෙත් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳවයි. 
ජීවිත ආරක්ෂා කිරීෙම්දී සාමූහික කණ්ඩායමක් විධියට අෙප් 
කමෙව්දයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඕනෑම ආපදාවකදී ජනතාව මුදවා 
ගැනීෙම් කමෙව්දයට rescue team එකක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

ෙමවර ගංවතුර විපෙත්දී ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
මඟින් අපට ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු ලබා දී තිබුණා. මා නිෙයෝජනය 
කරන කෑගල්ල දිස්තික්කය තුළ මා දුටු ෙදයක් තමයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙබෝට්ටු ලබා දුන්නත් ඒ සඳහා 
පුහුණුව ලබා දීමට කාලය තිබුෙණ් නැති නිසා, ෙම් ෙබෝට්ටු ටික 
කියාත්මක කරන්න නාවික හමුදාව එන ෙතක් බලා සිටින්නට සිදු 
වීෙමන් ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් වන්නට අපට සිදු වුණා. සමහර 
අවස්ථාවල ගංවතුෙරන් පුද්ගලයන් මුදවා ගැනීෙම්දී සහ විපතට 
පත් වූවන්ට ආහාර සැපයීෙම්දී අපහසුතාවට පත් වුණා. මා දුටු 
ෙදයක් තමයි, ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු වාෙග්ම අඟුල් පදින්න සහ 
ගතානුගතික සාම්පදායික කමවලට ඔරු පදින්න පුළුවන් පැරණි 
ජනයා අෙප් දිස්තික්කය තුළ සිටින බව. ඒ නිසා එවන් අවස්ථාවක 
ඔරු අඟුල් ලබා දීමත් සුදුසුයි කියා මම අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම හදිසි ආපදා 
අවස්ථාවකදී ජනතාව මුදවා ගැනීෙම් කටයුතුවල ෙයදවීම සඳහා 
emergency team එකක් ඉන්න ඕනෑ. ෛවද්ය මණ්ඩලයක්, හදිසි 
පතිකාර අංශයක් එයට ඇතුළත් වන්න ඕනෑ. Helicopters, 
ambulances, හදිසි ආපදා රථ එයට තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් බලන විට රටක් විධියට අපි පිටුපසිනුයි ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්වාභාවික ආපදා 
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙහොඳ අත් දැකීම් තිෙබනවා. 2004 වසෙර්දී 
සුනාමි ව්යසනෙයන් අපි  ෙහොඳ අත් දැකීමක් ලැබුවා. ඒ නිසා අපි 
ෙම් කණ්ඩායම් සියල්ලම එකතු කරලා හදිසි ආපදාවකට මුහු ණ 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අවෙබෝධයක් ලබා 
දුන්ෙනොත් ජීවිත හානි, ෙද්පළ හානි මීටත් වඩා අඩු කර ගන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙද්ශගුණ විපර්යාසයත් 
සමඟ මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්තික්කය තුළ 
පළමුෙවන්ම ඇති වුෙණ් ගංවතුර තර්ජනයයි. ඉන් අනතුරුව දැන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් නාය යාෙම් තර්ජනය. අෙප් දිස්තික්කය 
තුළ අරණායක පෙද්ශෙය් මරණ 39ක්, බුලත්ෙකොහුපිටි ය 
පෙද්ශෙය් මරණ 14ක් සහ ෙදහිඕවිට පෙද්ශෙය් මරණ 4ක් සිදු 
ෙවලා තිෙබන අතර දිස්තික්කය තුළ අතුරුදහන්වීම් 108ක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ගංවතුර බැස ගියත්, අද සමසත් දිස්තික්කයම 
මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලුව වන්ෙන් ෙම් නාය යාෙම් තර්ජනයයි. 
එම නිසා දිස්තික්කය පුරා කඳවුරු ගණනාවක් පිහිටුවා තිෙබන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාට මම ෙයෝජනා 
කරනවා, පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්න ජනතාවට ස්ථිර නිවාස සාදා 

ෙදන ෙතක් තාවකාලික නිවාස සාදා දීම සඳහා යම් කමෙව්දයක් 
ඇති කරන්න කියලා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා, මුදල් 
අමාත්යතුමා, අපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ඇතුළු ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය අරණායක පෙද්ශෙය් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදු කළා. 
මුදල් අමාත්යතුමාත්, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාත් 
සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලා 
පකාශ කළා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හරහා මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ලබා ෙදන බවට. ස්ථිර 
නිවාස සෑදීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීෙම්දී කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් අපි මුහුණ දීලා තිෙබන පධාන පශ්නය තමයි ඉඩම් 
හිඟකම. එම නිසා වැවිලි සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් අත් පත් කර 
ෙගන ෙහෝ පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට ස්ථිර නිවාස සකස් කර 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන ෙලස ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට අෙප් 
දිස්තික්කය තුළ වන වගාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 25ක් 
තිබිය යුතු වන වගාව ෙම් වන ෙකොට අෙප් දිස්තික්කය තුළ 
තිෙබන්ෙන් සියයට 5ක පමාණයක්. පරිසර අමාත්යවරයා විධියට 
සිටින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් පරිසරයට ආදරය කරන ජන 
නායකෙයක්. අද ෙම් ගරු සභාෙව් අදහස් ඉදිරිපත් වුණා, වර්ෂාව 
සෘජුවම ෙපොෙළොවට පතිත වීෙම්දී  ෙහෝදා යාම වැඩි ෙවලා, වතුර 
සැර වැඩි වීම නිසා ගංගා ෙදපස ඉතිරී ෙගොස් තිෙබනවා කියා. ඒ 
නිසා වන වගාව වැඩි කරලා, ඒ පරිසර සංරක්ෂණයත් එක්ක අෙප් 
ජීවිත ඒ වාෙග්ම පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්නට පුළුවන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට දකින්න තිෙබන තවත් 
විෙශේෂ ෙදයක් තිෙබනවා. අෙප් දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම 
ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශය තුළත් අනවසර ඉදිකිරීම් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙද්ශපාලන අධිකාරිය වාෙග්ම 
සියලුම පළාත් පාලන ආයතනවල රාජ්ය නිලධාරින් සියලු ෙදනාම 
එකට එකතු ෙවලා ෙම් අනවසර ඉදිකිරීම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු 
පතිපත්තිමය තීරණයක් ෙගන එකඟතාවකට ඇවිත් අනවසර ඉදි 
කිරීම් නවත්වන ෙලස මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් පීඩාවට පත් වුණු 
ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා වාෙග්ම අෙප් 
අමාත්යවරුන් සියලු ෙදනා දැක්වූ සහෙයෝගය පිළිබඳව නැවත 
වතාවක් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නිරීක්ෂණ චාරිකාව තුළදී එතුමා දුන්නු උපෙදස් කියාත්මක කරන 
ෙලස  ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 2.02] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අරණායක පෙද්ශෙය් ඇති 

වුණු නාය යාමත්, බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් ඇති වුණු නාය 
යාමත් නිසා අනතුරට පත් වුණු, ජීවිතක්ෂයට පත් වුණු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කරන අතෙර්, ඇති වූ මහා ගංවතුර නිසා 
ෙගවල් ෙදොරවල් නැති වී, උන්හිටි තැන් අහිමි වී අද යළි තමන්ෙග් 
ස්ථාන කරා ගමන් කිරීමට බලා සිටින ජනතාවෙග් ෙශෝකය අපත් 
ෙබදා ගන්නා බව පළමු ෙකොට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   
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කැලණි මිටියාවත පෙද්ශය ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පුරා ගංවතුර 
තර්ජනයට මුහුණ දුන් බලපෙද්ශයක්. එහි වම් ඉවුරත්, දකුණු 
ඉවුරත් විටින් විට ගංවතුර උවදුරුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
එනමුත්, කැලණි මිටියාවත ගංවතුරින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
විෙශේෂ සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් හරියාකාරව සකස් වුෙණ් නැහැ. 
මම සිහිපත් කරන්න කැමැතියි, දැනට තිෙබන්ෙන් කැලණි ගඟ 
සහ කළු ගඟ සංවර්ධන ව්යාපෘති පිළිබඳ රුසියානු වාර්තා ෙදක 
පමණයි කියලා. ඒවා පර්ෙය්ෂණ කර, ඉංජිෙන්රුවන් එක්ක 
සාකච්ඡා කර  කියාත්මක ෙනොවුණු ව්යාපෘති ෙදකක් හැටියට 
අදටත් පවතිනවා.  

ෙම්, අපි ව්යසනයකට භාජනය ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක්. 
එයින් අෙප් රෙට් මිය ගිය ගණන සියයකට පමණ කිට්ටු වනවා. 
127 ෙදෙනක් පමණ ආගිය අතක් නැහැ. නිවාස 4,500කට වැඩි 
පමාණයක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. විනාශ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා ගණන් ගන්ෙන් විනාශ වුණු නිවාසයක් විතරයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිවසක අභ්යන්තරෙය් ෙකොයි 
තරම් ෙද්වල් විනාශ ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ අභ්යන්තරෙය් විනාශ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට ගත යුතුයි කියන එක 
පළමුෙවන්ම මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

අද ජන ජීවිතෙය් රැකියාවන් නැති ෙවලා තිෙබනවා; 
ස්වයංරැකියාවන් නැති ෙවලා තිෙබනවා;  ව්යාපාරික පැළැන්තිෙය් 
විවිධ ආදායම් මාර්ග නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නවලට  මුහුණ දීමට අවශ්ය පියවර සැකැසිය යුතුයි. 
කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත, ෙසේවා වාෙග්ම පාසල්, ෙරෝහල්, 
ගමනාගමනය විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා; ඇනහිටලා 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා ජන ජීවිතය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
යථා තත්ත්වයට පරිවර්තනය කිරීෙම් ඉක්මන් කියා මාර්ගයක් 
අවශ්යයි.  

ෙම් රෙට් ජනතාව පරාර්ථකාමී ෙච්තනාෙවන් ෙකොයි තරම් 
ආදර්ශවත් කියාවලියක ෙයදුණාද කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. පවතින රජෙයන්, ආයතනවලින් 
ෙසේවාවන් ලැෙබන තුරු බලා ෙනොසිට ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, ජනතා 
සංවිධාන, ව්යාපාර සංවිධාන ඉදිරිපත් ෙවලා තමන්ට පුළුවන් 
විධියට ඉටු කළ එම ෙසේවාව අප යළිත් ෙගෞරවයට භාජනය 
කරනවා. ජන මාධ්යය විසින් ඉෂ්ට කරන ලද ෙසේවාව, හදිසි 
අවස්ථාවකදී තාක්ෂණෙය් පෙයෝජනය පාවිච්චි කළ ආකාරය අදත් 
අප ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

දැන් අපට තිෙබන අභිෙයෝගය වන්ෙන් ෙම් ඇති වුණු 
විනාශෙයන් ෙගොඩ ඒමයි. ෙම් විනාශෙයන් ෙගොඩ ඒමට නම්, අපි 
හානියට පත් වුණු ක්ෙෂේත ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ දිසත්ික්කය 
කියන්ෙන්, ගම්පහ දිස්තික්කය කියන්ෙන් ලංකාෙව් දියුණුම 
දිස්තික්ක ෙදකයි; ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දීය දිස්තික්ක 
ෙදකයි. ෙම් දිස්තික්ක ෙදක තමයි අෙප් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් 
ෙක්න්දීය කර්තව්ය ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් කර්මාන්ත සම්පූර්ණෙයන්ම අඩ පණ වී තිෙබනවා; 
ගබඩා අඩ පණ වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපනයන අඩ පණ වී 
තිෙබනවා. බැංකු ෙසේවා අඩ පණ වී තිෙබනවා. රක්ෂණ කටයුතු 
අඩ පණ වී තිෙබනවා. රජය කියන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම 
සඳහා අපට ලබා දිය හැකි හැම සහෙයෝගයක්ම අපි ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙම් ජන ජීවිත යළි ෙගොඩ නැඟීමටයි.  

අපි කවුරුත් පිළිගන්නා විධියට ජනතාවට ලබා දිය යුතු මූලික 
අයිතිවාසිකම් තුන වන්ෙන් ආහාර, වසත් සහ නිවාසයි.   අද අෙප් 

රෙට් ජනතාවෙගන් විශාල ෙකොටසකට ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ජනතාවට විශ්වාසනීය 
ජීවිතයක් ගත කළ හැකි භූමියක ජීවත් වන්නට අවශ්ය පියවර 
සකසා දීම  අතිපමුඛතා කාර්යයක් ෙලස අපි සලකනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු හිටියා නම් මීට වඩා 
ෙසේවාවක් වහා ඉෂ්ට වන බව රජය දැන්වත් පිළිගත යුතුයි. ඒ 
අවස්ථාව නැතිවීම සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටු වනවා. කවුරුත් 
ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවාවට ඉදිරිපත් වුෙණ් ෙම් විපතට පත් වුණු ජනතාව 
ෙමොන පක්ෂෙය්ද කියා ෙසොයා බලා ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් තිෙබන 
පාෙද්ශීය සභා  273ක් විසුරුවා හැර තිෙබනවා. ඒවාෙය් සිටි 
මන්තීවරුන් ජනතාව සමඟ තිබූ සම්බන්ධය යළි ඇති කිරීෙම් 
කියාවලිය, විපතට පත් වුණු ජනතාව යළි ෙගොඩ නැගීෙම් 
කියාවලියටත් අත්යවශ්ය සම්බන්ධ යක් තිෙයනවාය කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම රජයට පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අපි ෙමවැනි සංවර්ධන කියාදාමවලට සම්බන්ධ වන අතර,  
ඉතාම ඕනෑකමින් සඳහන් කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී බැංකු කටයුතු රාශියක් අඩ පණ වී තිෙබනවා. 
එදිෙනදා ණය ගත් අය, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් නියුතු අය, 
ෙවෙළඳාෙම් නියුතු අය,  වාහන හිමියන්, ෙමෝටර් සයිකල් හිමියන් 
ඇතුළු ෙම් සියලු ෙදනාට ෙපොදු සහනයක් පකාශයට පත් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විනාශ වුණු ෙගවල් ෙදොරවල්, 
ඒවාෙය් ඇති භාණ්ඩ යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න අවශ්ය උදවු 
උපකාර අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම leasing සම්බන්ධ 
කටයුතුවලටත් අපි සහනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.     

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් තවත් 
කාරණයක් මම දැනගන්න කැමැතියි. මට දැනගන්න ලැබුණු 
විධියට ෙම්  disaster එක ෙවලා දවස් හයකට පස්ෙසේ තමයි 
Special Presidential Task Force එක රැස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නිවැරදි පකාශයක් කරන්න, ඇයි ඒ සඳහා 
එච්චර දවස් ගත වුෙණ් කියලා. ඒ වාෙග්ම, the Land 
Degradation Committee of the Ministry of Environment has 
not sat for the last one and a half years. අපි අද land 
degradation ගැන කථා කරනවා. නාය යෑම් ගැන කථා කරනවා. 
ඒ සම්බන්ධ අපි හදපු සැලැස්මක් තිෙබනවා; සිතියමක් තිෙබනවා. 
ඒ සිතියම කියාත්මක කරවීමට අපි මැදිහත්වී කටයුතු කරන්ෙන් 
නැත්නම්, ජීවිත කීයකට තවත් නාය යෑම්වලට යට ෙවන්න සිද්ධ 
ෙවයිද? ඒ නිසා අපි ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීෙම් වැදගත්කම 
ඉතාම ඕනෑකමින් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

මෙග් පියා අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනෙය් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයා හැටියට, ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
රුවැන්වැල්ල ආසනෙය් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා හැටියට, 
කැලණි මිටියාවත මුහුණ ෙදන තත්ත්වය පිළිබඳව 1936 වර්ෂෙය් 
සිට 1940 දක්වා කරපු පකාශ හැන්සාඩ් වාර්තාවල අදත් 
තිෙබනවා. මෙග් ආදරණීය මව අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනය 
නිෙයෝජනය කළ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරිය හැටියට, සීතාවක 
ග ෙඟ් සිට කැලණි ග ෙඟ් ෙමෝය දක්වා වූ ගංවතුර උවදුර පිළිබඳව 
කරපු පකාශ හැන්සාඩ් වාර්තාවල තිෙබනවා.  

ෙම් ගරු සභාෙව් අද කථා කරපු හැම මන්තීවරෙයක්ම කරුණු 
කියා තිෙබන්ෙන් ගංවතුර වළක්වා ගැනීම පිළිබඳවයි. ඒ නිසා මම 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබතුමාෙග් "ෙමගා ෙපොලිස්" සැලැස්ම 
කියාත්මක කරන්න ෙපර ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා.  

There is a very important article written by Mr. Anton 
Nanayakkara, who is one of the eminent engineers in the 
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field of irrigation in Sri Lanka; in which he quotes from 
our Cabinet Paper submitted for the development of the 
Kelani Valley. In that, there are two main areas where it 
was proposed to have outfalls, which have been ignored 
by the Megapolis Development Plan.  So, all these 
matters should be taken into consideration.  

Also I would like to make a proposal. අෙප් ඉහළ 
කඳුකරෙය් සිදු වන ෙසෝදා පාළුව වළක්වන්න වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි ආයතන 
එකතු වුණු ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් ඕනෑ බවට මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  Our Soil Conservation Act has not been put into 
effect. It is virtually a dead document today and we have to 
revive that.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගංවතුෙරන් පසුව 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයට සිදු වන හානි වළක්වා ගැනීමට 
අපි සියලුෙදනා මැදිහත්වී වහාම කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුව Standing Committee එකක් ඇති කළ යුතුයි, 
පරිසර විනාශය හා ෙම් ආපදා පිළිබඳව monitor කිරීම හා ඒවාෙය් 
පගතිය බැලීමට.  

ෙම් ඇති වී තිෙබන ව්යසනය පිළිබඳව අෙප් කනගාටුව පකාශ 
කරන අතර, අපි එක්ව ෙම් අභිෙයෝග කලින් ජයෙගන තිෙබනවා 
ෙසේම යළිත් ජයෙගන, ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ විශ්වාසනීය 
අනාගතය නිර්මාණය කරමු.  

ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Rauff Hakeem, please. You have five minutes. 

[අ.භා. 2.13] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2004දී ඇති වූ සුනාමිෙයන් 
පසුව ෙම් රටට විටින් විට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණු ස්වභාවික 
ව්යසනයන් අතුරින් උගතම,  විශාලතම  ව්යසනයක් හැටියට අපි 
ෙමම ගංවතුර ව්යසනය සහ නාය යෑෙම් ව්යසනය දකිනවා. ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් පක්ෂය ෙවනුෙවනුත් වචන 
ස්වල්පයක් පකාශ කිරීමට මම කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට මම දැක්කා, 
ෙමවර මුලින්ම නාය යෑ ම ඇති වුෙණ් කඩුගන්නාව පෙද්ශෙය් 
ඉලුක්වත්ත, රම්මල කියන ගම්මානෙය් බව. එහිදී අෙප් ජනතාවට 

ජීවිත 6ක් පූජා කරන්නට සිදු වුණා. එම සිද්ධිෙයන් පසු අරණායක 
සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් ඊට වඩා දරුණු ෙලස සිදු වුණු 
නාය යෑම් තුළින් සිය ගණන් ජීවිත අහිමි වී තිෙබනවා. 

ෙම් අතරින් විෙශේෂෙයන්ම නාය යෑම් පිළිබඳව විෙශේෂඥ 
දැනුමක් ඇති ආයතනයක් විධියට ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය විටින් විට එම පෙද්ශ පිළිබඳව අනතුරු හැඟවීම් 
කරමින්, ඒ අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුම් ෙදමින් එම 
පෙද්ශවලින් ජනතාව ඉවත් කළ යුතුයි කියන දැනුම් දීම කර 
තිෙබනවා. එම අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු 
කර තිබියදීත් එය සිදුෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට කියන්න පුළුවන් 
මහනුවර දිස්තික්කය පිළිබඳව විතරයි. එම දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
පාසල් පිළිබඳව මා කියන්න ඕනෑ.  මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
පමණක් නාය යෑෙමන් හානියට පත්විය හැකියි කියලා ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් අනතුරු ඇඟවීම් කර 
තිෙබන පාසල් 50ක් පමණ තිෙබනවා. දැනටමත් ඒ පාසල් 
කිහිපයකින් දරුවන් ඉවත් කරලා එම ෙගොඩනඟැලි පාවිච්චියට 
ෙනොගත යුතුයි කියා අනතුරු හඟවලා තිෙබනවා. ගරු ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගනුත්, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාෙගනුත් මම විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ගියවර නාය 
යෑම නිසාත් ආඬියාකඩවත මුස්ලිම් පාසෙල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඒ 
ළමයින්ට පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිබුණා. 
ෙමවර ගම්ෙපොළ සහිරා විදුහෙල්ත් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉවත් 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

තවත් එවැනි ෙගොඩනැඟිලි රාශියක් තිෙබනවා. මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් විතරක් එවැනි ෙගොඩනැඟිලි 50ක් පමණ තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම වතුකර පෙද්ශවල  එවැනි ෙගොඩනැඟිලි ඊට වඩා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙම් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා,  අවශ්ය ෙගොඩනැඟිලි වහාම හදා 
දිය යුතුය කියන කාරණය ෙකෙරහි මා ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රත්නපුර දිස්තික්ක සහ 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, අෙනකුත් දිස්තික්කවලත්  ෙම් වාෙග් 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන පාසල් ගණනාවක් ඇති. පාසල් 
ෙගොඩනැඟිලි පිළිබඳව තීරණ ගැනීෙම්දී ෙමම පාසල්වලට 
මූලිකත්වය ලබා ෙදන්න කියා මා පථමෙයන් ඉල්ලීමක් කර 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකොෙළොන්නාව, ෙගොතටුව, අයිඩීඑච් ආදි පෙද්ශවල සිදු වී තිෙබන 
ගං වතුර හානිය දිහා බැලුවාම අපට ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනන 
ෙදයක් තමයි, 1940න් පසුව කැලණි ගෙඟ් වම් ඉවුෙර්ත්, දකුණු 
ඉවුෙර්ත් සාදා තිෙබන බැම්ම නැවත වරක් සකස් කර නැහැ කියන 
එක. 1940න් පසුව ඒ බැම්ම නැවත වාරයක් සකස් කරලාත් නැහැ; 
ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙවලාත් නැහැ. ගඟ ආශිත දකුණු 
ඉවුෙර් බැම්ම නම් දැන් හදලා තිෙබනවා. නමුත් වම් ඉවුෙර් 
කිෙලෝමීටර ෙදකකට ඈතින් තමයි ඒ බැම්ම සාදා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
මිටියාවත -වර්ග කිෙලෝමීටර 30ක පහත් බිම් හැටියට තිෙබන ඒ 
භූමි පමාණය- මුලින්ම ෙකොළඹ නගරෙය් අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්  
පදිංචි වීමට පටන් ෙගන දැන් වන විට ශීඝෙයන් නාගරීකරණයට 
ලක් වූ පෙද්ශයක් හැටියට අප දකිනවා.   ෙම් වර්ග කිෙලෝමීටර 
30ක භූමි පමාණය තුළ ෙතත් බිම් තිබුණා; කුඹුරු තිබුණා. ඒවා 
පිළිබඳව ගත යුතු කියා මාර්ග කිහිපයක් තිබුණා.  විෙශේෂෙයන් ඒ 
පිළිබඳව සකස් කරපු ඉංගීසි කථාවක ෙකොටසක් මා ළඟ 
තිෙබනවා.  ෙමම විස්තර ටික  මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් හැටියට 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.    
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, please wind up. now   
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මතු කරපු පශ්න කීපයක් 

පිළිබඳව, ඒවාට අදාළ විසඳුම් පිළිබඳවත්, පහත් බිම් සංවර්ධන 
මණ්ඩලය ගත් කියා මාර්ග පිළිබඳවත්, මින් ඉදිරියට ගත යුතු කියා 
මාර්ග පිළිබඳවත්  විස්තරාත්මක  කරුණු කීපයක් ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you can table that.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මා එය සභාගත* කරන අතර,  ජනතාවෙග් 

දැනගැනීම පිණිස මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් හැටියට එය හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් පළ කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා සමු ගන්නවා.    

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

 
According to findings of studies carried out for the Greater 
Colombo Basin an area of approximately 380 hectares of retention 
areas should be reserved together with Madiwela South Diversion 
and New Mutwal tunnel in order to maintain a safety flood level. 

 One of the main long-term remedial measure proposed aiming 
at reducing storm water runoff to the Parliament Lake 
catchment is the Madiwela South Diversion Scheme. The 
scheme envisages diverting storm water runoff from the 
upstream basin to the Bolgoda Basin. This scheme once 
implemented will result in a satisfactory drainage mediatory 
solution  along with the Weras Ganga Scheme.  

 New Mutwal tunnel was proposed by the JICA study in 2003 
for enhancing the draining out capacity of the Greater Colombo 
basin. A tunnel section with a 4.0m diameter and a length of 
740m is proposed to run from Walls Lane to the outfall to the 
sea located on the seaside of the Muthwella Mawatha. 

 The construction of Gothatuwa pumping station is also 
identified as a vital solution for recession of flood in the 
Colombo Basin. This will reduce the water level of the 
downstream of Parliament Lake so that flow rate at the outlet of 
Parliament Lake will significantly increase giving rise to quick 
recession of floods in the Parliament catchment. 

 Widening of bridges in Wellawatta canal at High Level Road 
and Galle Road would significantly contribute for quick 
recession of floods in Colombo Basin which is a great 
hindrance to flow at these locations especially during floods.  

 Metro Colombo Urban Development Project is aimed at (i) 
reduce flooding in the catchment of the Colombo Water Basin, 
and (ii) strengthen the capacity of local authorities in the 
Colombo Metropolitan Area to rehabilitate, improve and 
maintain local infrastructure and services. One of the 
components of the project is flood and drainage management 
through improvements to flood and drainage management 
infrastructure in the Colombo Water Basin.  

Recent floods 

Swelling of the Kelanin River resulted in the severe flooding of the 
areas coming within the “unprotected areas” such as Kolonnawa, 
Gothatuwa, IDH etc.  

Two flood protection bunds constructed along the banks of the Kealni 
River retains    the water of the river during heavy rains. Bunds were 
constructed in the 1940s by the Department of irrigation. Bunds run 
from Nagalagam Street up Kaduwela along the banks of the Kelani 
River.  

While the right bank bund is built along the river the left bank bund is 
built at a distance of about two kilometers of the left bank of the river. 
The area between the left bank of the river and the bund is designated 
as “unprotected area” covering approximately 30-square kilometer area 
in extent. The areas affected by the recent floods come within this area 
and is highly urbanized and densely populated.  

 

Options 

 Possibility of constructing a protection bund along the left 
bank of the Kelani River to protect the “unprotected area”. The 
Climate Resilience Improvement Project (CRIP) is studying 
this. However this should be carefully assessed on the basis of 
impact that would be caused to upstream areas such as 
Hanwella and Awissawella.  

 Relocation of people and assets from “unprotected area” to 
mitigate the effects of floods. However relocation would be at 
an enormous cost and requires massive movement of people. 
Next best option is to build a protection bund along the left 
bank of the Kelani River and make the “unprotected area” as 
protected.  

 Zoning of the “unprotected area” to identify vulnerable levels 
and provide solutions.  

Other matters 

Damaged to life, property and other assets run in to thousands of 
millions and the rehabilitation and reconstruction effort would take 
months if not years. Restoring the civil life of the affected, relief 
measures, payment of compensation, repair and replacement of 
infrastructure requires well coordinated and concerted effort involving 
all stakeholders including the affected. 

In addition persons affected by the recent floods are unable to exercise 
certain rights and enjoy certain benefits as a result of their inability to 
comply with certain existing legal requirements a special legislation is 
necessary to provide for - 

1. the issue of death certificates to missing persons. 

2. the exclusion of period of dispossession of property during 
floods for purpose of prescription. 

3. special protection to land and property (tenants and leases) 

4. any other incidental matters. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you. Hon. R. Sampanthan, please. You have 

ten minutes.  
 
 

[2.18a.m.] 
 

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

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Speaker.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Sir, at the commencement of my speech, I wish to pay 
our deepest and most sincere sympathies to all the people 
who have been affected by this disaster that has occurred 
recently. A large number of people have died; a large 
number of people have gone missing; several tens of 
thousands of people have been displaced; a large number 
of houses have been destroyed and other assets have been 
destroyed. We feel very intensely for the people who have 
suffered this natural disaster and I think it must be 
acknowledged that the people have suffered immensely.  

Most unfortunately, Mr. Deputy Speaker, as is usual, 
it is the weaker sections of the society who have suffered 
the most. That is what invariably happens.  But that 
makes our responsibility even greater, because we have 
indeed a very sacred responsibility to look after the 
weaker sections of the society. Therefore, I would urge 
the Government to make its best efforts and to do 
everything that needs to be done to ensure that the 
suffering of these people is mitigated to the maximum 
possible extent. I would even go thus far and say that if 
the affluent sections of our society have to be called upon 
in some way to provide for the amelioration of the 
immense harm and difficulty that has been caused to the 
weaker sections of the society, the Government should 
not hesitate to take such action. Currently, we are 
concerned with relief and what needs to be done. I have 
not the slightest doubt that  all concerned would do the 
maximum to ensure that these people are looked after as 
best as is possible.  In due course of time, when we 
discharge our obligations by the people who have been 
affected and they themselves for the present come out of 
their difficulties, we all will begin to once again forget the 
natural disaster and the fact that a natural disaster can 
occur once again. I wish, in that context, Sir, to look at 
the larger picture. 

Natural disasters are inevitable.  They have happened 
in the past and they will continue to happen. The question 
I want to pose is to what extent are we prepared to face 
these natural disasters? To what extent are we prepared to 
give protection to the weaker sections of the society who 
are invariably the victims of these natural disasters? This 
is not something which can be done when the disaster is 
at our doorstep. It has to be accomplished in advance. 
Would it not be correct to say that the country faces the 
consequences of such disasters, and that such 
consequences of such disasters would be considerably 
mitigated if we were prepared to face the disaster in 
advance. Whether it be a flood or a landslide, advice 
should be sought from experts and plans must be prepared 
in disaster-prone areas to provide protection to the people 
- the poorer sections of the people - to enable them to be 
protected from such disasters. It is not sufficient for 
everyone to become active after the disaster has happened 

and people have suffered.  What have you done in the 
past to mitigate the consequences of the disasters that 
have happened? What are the lessons we have learnt 
consequent to what we have experienced in the past? 
Have we taken any steps to mitigate the consequences of 
these disasters? These are the questions that need to be 
answered.  Specific plans should be implemented to 
avoid or at least minimize their impact.  This, of course, 
Mr.  Deputy Speaker, requires a great deal of study, a 
great deal of planning and a great deal of preparation, 
based upon the advice of experts, persons who are 
knowledgeable and we will require resources to 
implement these plans.  

This is where I think, Sir, we are in a state of inability, 
because the fact of the matter is that we do not have the 
resources to be able to implement plans which can avoid 
or mitigate the disasters that happen naturally and the 
victims have been generally the poorer sections of the 
society.  We are a heavily indebted country - both 
domestic and foreign. Our debt service ratio is in excess 
of the income that we derive. 

We invest heavily on grandiose schemes, which we 
want implemented for one reason or another. Sometimes, 
for personal glory, we want these schemes to be 
implemented - airports, ports, airlines and various 
projects on which precious money belonging to the 
people is dumped - which do not generate income that 
such investments should normally generate. 
Consequently, the country is lacking in resources.  Even 
in the matter of providing protection to our people from 
natural disasters, even if we do the studies and draw the 
plans we do not have wherewithal with us to implement 
those plans.  That is why we have not been able to do 
anything in the past.  

Therefore, I would urge, Mr. Deputy Speaker, that if 
we need to get over these difficulties we need to come 
together; we need to stand together. This country needs to 
be developed; this country needs to progress 
economically. The people should be prepared to invest in 
this country without fear; the people should be able to 
contribute to the development of this country both local 
and foreign.  There must be foreign investment, and if 
foreign investment is to come, there must be stability in 
this country; there must be permanent peace in this 
country and the people must be confident that they can 
invest in this country. It is only then that we will be able 
to muster the resources that would enable us to 
accomplish such programmes. This country needs to be 
put on a better footing, Sir, and that can be done only 
when we come together and we all get together in the 
better interest of this country.  

Sir, before I conclude, I want to make just one small 
point.  That is, the districts that have been badly affected 
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have been identified by international sources and we must 
ensure that all the districts  that have been badly affected 
are included in any special programme that will be 
implemented in regard to providing the necessary relief to 
the people and those districts.  

Thank you.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙමන්ඩිස් නැමැති නිලධාරිෙයක්,   
එම ෙකොමිෂන් සභාෙවන් නිකුත් කළ ලිපියක් මෙග් අතටම 
බාරදීමට අවශ්ය බව කියමින් ෙම් අවස්ථාව වන විට  
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට පැමිණ තිෙබනවා. මා දන්නා විධියට සහ 
මා විශ්වාස කරන විධියට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සියලුම 
වරපසාද සහ අයිතිවාසිකම් අනුව බැලුෙවොත්, එම ෙකොමිසෙම් 
නිලධාරිෙයකුට මෙග් අනුමැතියකින් ෙතොරව මට ලිපි බාරෙදන්න  
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය තුළට එන්න අවසරයක් නැහැ; එෙහම 
අයිතියකුත් නැහැ. මට ලිපියක් පුද්ගලිකව අතට ෙදන්න වුවමනා 
නම්, මා නිවෙසේ සිටින ෙව්ලාවක පැමිණ ෙදන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට 
ෙමෙහම එන්ෙන් ඇයි? ෙමොකක්ද, ඒකට තිෙබන බලය? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පශන්යක් ගැන 
පමණක් ෙනොෙවයි, මම කියන්ෙන්. ෙමහි සිටින සෑම 
මන්තීවරෙයකුම සම්බන්ධවයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලා 
"අතටම ලියුම ෙදන්න ඕනෑ" කියා බලපෑම් කරන්න Commission 
to Investigate Allegations of Bribery or Corruption එකට 
පුළුවන්ද?  මම දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථාවක් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. එෙහම තිෙබද්දී ෙමොකක්ද, ෙම් 
කරන ෙද්? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කරුණාකර 
මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සලකා බලා, ෙම් පිළිබඳ 
නිසි පියවර ගන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ පුද්ගලයාව ආපසු යවන්න, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, ඒ ආයතනය ෙමොකක්ද? 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 

ෙමන්ඩිස් නැමැති නිලධාරිෙයක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මන්තීවරෙයක් 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී අත් අඩංගුවට ගන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ලිපියක් බාරදීමට වුණත්, එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික නිවසක් 

තිෙබනවා. ගිහිල්ලා එතුමාව මුණගැසීමට කමයක් තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී, මන්තීවරෙයකුට එෙහම  කිසිම බාහිර 
බලපෑමක් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මන්තීවරෙයක් 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී අත්අඩංගුවට ගන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් කාරණය අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සම්බන්ධව ෙනොෙවයි, 

notice එකක් බාරදීමක් ගැනයි. [බාධා කිරීම්] ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමනි,  ඒ කාරණය ගැන ගරු කථානායකතුමා දැනුවත් කර, 
ගරු කථානායකතුමා හරහා අවශ්ය කියා මාර්ගය ගැනීමට මා 
කටයුතු කරන්නම්.  

මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.31] 

 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව 
අදහස් දැක්වීමට පුංචි කාලයක් ෙහෝ  ලබා දීම පිළිබඳව මා ඉමහත් 
සතුටට පත් ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආපදා 
තත්ත්වය මුලින්ම ආරම්භ වුෙණ් මා නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙයනුයි. පසු ගිය 17 ෙවනිදා ඇතිවූ ඒ තත්ත්වයත් සමඟ 
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් පවුල් 11,230ක  සාමාජිකයන් 43,242කට 
ෙම් ආපදා තත්ත්වයට, ගංවතුර තත්ත්වයට මුහුණ දීමට සිද්ධ 

419 420 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුණා. සුරක්ෂිත මධ්යස්ථාන කරා පවුල් 5,015ක සාමාජිකයන් 
18,052ක් ඇතුළත් කිරීමට අපට සිද්ධ වුණා. සුරක්ෂිත මධ්යස්ථාන 
95ක් පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ ආරම්භ කරන්න සිද්ධ වුණා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් දිස්තික් ෙල්කම් එන්.එච්.එම්. 
චිතානන්ද  මැතිතුමා ඇතුළු අනිකුත් නිලධාරින්, වයඹ පළාත් 
ආණ්ඩුකාරතුමිය වන අමරා පියසීලි රත්නායක මැතිනිය, වයඹ 
පළාත් පධාන අමාත්යතුමා, වයඹ පධාන ෙල්කම් (වැඩබලන), 
පුත්තලම දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සියලුම නිලධාරින්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 16හි පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඇතුළු 
අනිකුත් නිලධාරින්, දිස්තික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකෙය් 
සහකාර අධ්යක්ෂතුමා ඇතුළු නිලධාරින්, බලෙසේනාධිපති කර්නල් 
එල්.එස්.පී.  ෙපෙර්රා මැතිතුමා, අණෙදන නිලධාරි ඒ.එච්.ඩී. 
තරංගන මැතිතුමා ඇතුළු නාවික හමුදා කණ්ඩායම, අණෙදන 
නිලධාරි වින්ග් කමාන්ඩර් එල්.ඩී.ආර්.පී. ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 
කල්පිටිය විජය නාවික හමුදා කඳවුෙර් අණෙදන නිලධාරි 
කුමාරසිංහ මැතිතුමා, පුත්තලම ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමා, 
හලාවත ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්, 
අණෙදන නිලධාරි ලුතිනන් කර්නල් වයි.එම්. පුංචිබංඩා මහතා 
ඇතුළු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා කණ්ඩායම, විෙශේෂ කාර්ය බලකා 
කණ්ඩායම, ෙගොවිජන සංවර්ධන සහකාර ෙකොමසාරිස් - හලාවත, 
පළාත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශ  ෙල්කම්, පළාත් වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ, 
පළාත් සමාජ ෙසේවා අධ්යක්ෂ, වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රු - තබ්ෙබෝව 
සහ ඉඟිනිමිටිය, ෙන්වාසික ව්යාපාර කළමනාකරු තබ්ෙබෝව සහ 
ඉඟිනිමිටිය ආදී රාජ්ය අංශය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරින් විශාල 
පමාණයක්, ෙම් පශ්නයට මුහුණ දුන් මුල් අවස්ථාෙව් සිටම එකට 
එක්කාසුෙවලා කටයුතු කළා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ෙවොයිස් ආයතනය, මර්සි ලංකා ආයතනය, වර්ල්ඩ් විෂන් 
ආයතනය, මුස්ලිම් හෑන්ඩ්ස ්ආයතනය, ෙබෙරන්ඩිනා ආයතනය,  
නිදන් ආයතනය වැනි රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානත්, පුත්තලම 
ෙහෝල්සිම් ලංකා ආයතනය, පුත්තලම ෙසෝල්ට් ආයතනය වැනි 
ෙපෞද්ගලික ආයතනත්, ගාමීය මට්ටෙම් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන හා 
පුද්ගලයින් එකට එක්කාසුෙවලා ඉතාමත් කමවත්ව, විධිමත්ව, 
විනයගරුකව ෙම් ෙමෙහයුම දියත් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙමෙහයුම දියත් කිරීම 
තුළින් අෙප් දිස්තික්කෙය් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත අවදානම අවම 
කරෙගන, ඔවුන් ෙබ්රා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක අංශ, ෙපොලීසිය කරන ලද කැප කිරීමත් 
එක්ක ඔවුන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් 
සුරක්ෂිතව කඳවුරුගත කරන්නත්, කඳවුරුවල ඉන්න කාලය තුළ 
ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කර ෙදන්නත් අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ජනතාව විසින් ලබා 
ෙදන ලද සහන නිසියාකාරව ඒ කඳවුරුගත උදවිය ෙග් පවුල්වලට  
කමවත්ව, විධිමත්ව ලබා ෙදන්නටත් අපට පුළුවන් වුණා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
සිහිපත් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් ව්යසනය 
සිදු වුණු ෙමොෙහොත, තබ්ෙබෝ  ව කුඩාවැව පෙද්ශෙය් ජනතාව 
තමන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳව අවිනිශ්චිතභාවයකින්, මර බිෙයන් ගත 
කරපු ෙමොෙහොතක්. ගරු අගාමාත්යතුමාට අපි ෙම් පිළිබඳව 
දුරකථනෙයන් දැනුම් දුන්නාම එතුමා පැය භාගයක් යන්නට 
පථමෙයන් ගුවන් හමුදා ෙව් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා අපට ලබා 
දුන්නා. ඒ ආකාරයට  එක වරකට එක් පුද්ගලෙයකු බැගින් ෙහෝ 
අනතුරු ෙවච්ච  පෙද්ශෙයන් ෙගොඩ ගන්නට එතුමා අපට සහාය 
දැක්වූවා. ෙම් තුළින් මර භිෙයන් සිටි ජනතාවෙග් මර භිය තුරන් 

ෙවලා ඔවුන්ට විශ්වාසයක් ඇති වුණා අෙප් ජීවිතත් ෙබ්රා 
ගන්නවා කියලා. ඒ වාෙග් ෙලොකු කැප කිරීමක් කළා. ඒ කළ කැප 
කිරීම අගය කරන අතෙර්, ඒ දැක්වූ සහෙයෝගය පිළිබඳව ගරු 
අගාමාත්යතුමාටත් මම විෙශේෂ ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් මම ඉහතින් සඳහන් කළ සියලුම 
නිලධාරීන්ට ඒ ෙගෞරවය පුද කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය ඇති වුණාම 
ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව, චීනය සහ ජපානය වාෙග් රටවල් ගුවන් 
යානා මඟින් විපතට පත් වුණු ජනතාවට ආධාර, අනුගහයන් ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කළා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම තව විනාඩියකින් අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

ඒ විපතට පත් වුණු ජනතාවට ඒක විශාල අස්වැසිල්ලක්, 
සහනයක් වුණා; රජයට විශාල අස්වැසිල්ලක්, සහනයක් වුණා 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මම විෙශේෂෙයන්ම අද තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 2004දී සුනාමිය ආවා. 2004දී සුනාමිය 
ඇවිල්ලා ජීවිත විනාශ වුණාම, ෙද්ෙපොළ විනාශ වුණාම එදා සිටි 
පාලකෙයෝ විෙද්ශ රටවලින් ලැබුණු ආධාර අරෙගන ගිහින් 
තමන්ෙග් ගිණුම් පටන් ගත්තා, "Helping Hambantota" කියලා. 
තමන්ට ඕනෑ විධියට ඒ මහජන ෙද්ෙපොළ, මහ ජනයාට උදවු 
කරන්නට දුන්නු ෙද්ෙපොළ විනාශ කරන්නට, කාබාසිනියා 
කරන්නට කටයුතු කළා. නමුත් පසු ගිය වසෙර් ජනවාරි 8ෙවනි දා 
ඇති වූ ෛමතී පාලනය නිසා "Helping Aranayaka" කියලාවත්, 
"Helping Polonnaruwa" කියලාවත්, "Helping Kolonnawa" 
කියලාවත් ගිණුම් ආරම්භ කෙළේ නැහැ. ඒ ලැබුණු ආධාර සියල්ල, 
දව්ය සියල්ල, මුදල් සියල්ල තුළින් ෙම් රෙට් ගං වතුරින් විපතට 
පත් වූ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්නට කටයුතු කළා. එෙහම නම් 
ජනවාරි 8ෙවනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව ගත්තු තීන්දුව නිවැරදි 
තීන්දුවක් කියන එක "Helping Hambantota" වාෙග් ගිණුම් 
නැවත  ආරම්භ ෙනොවීම තුළ, එක එක්ෙකනාෙග් ෙපෞද්ගලික 
අවශ්යතාවලට ඒවා පාවිච්චි ෙනොවීම තුළ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා කියන කාරණයත්, ෙම්ක නිවැරදි යහ පාලනයක් 
කියන එකත් ෙම් සභාෙව්දී ඉතා ආඩම්බරෙයන් පකාශ කරන්නට 
මම කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

අපි නිදහස ලබලා අවුරුදු 68ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුදු 68 තුළම හැම අවුරුද්දකම වාර ෙදකක් වී විකිණීමට 
ෙනොහැකි ෙගොවීන්ෙග් පශ්නයට අපට මුහුණ දීමට සිදු ෙවනවා. 
ෙම් රෙට් වැඩි පිරිසක් ජනතාව හැම අවුරුද්ෙද්ම ජනවාරි මාසය 
වන විට පාසල් දරුවන් ඉස්ෙකෝලවලට ඇතුළත් කර ගැනීම 
පිළිබඳ පශ්නයට මුහුණ ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ගං වතුර 
පශ්නය, නියඟය පශ්නය සහ කුණු පශ්නය තිෙබනවා. ෙම් පශ්න 
පහට විධිමත් විසඳුමක් අප නිදහස ලබලා අවුරුදු 68ක් ෙම් රට 
පාලනය කළත් තවමත් ලබා ගන්නට ෙනොහැකි වුණා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම නම් අපි සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා කල් ෙනොයවා ෙම් සියල්ලට විසඳුම් ෙසවීම අත්යවශ්යයි 
කියන කාරණය මතක් කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මීට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද 
පැමිණිල්ල පිළිබඳව මම ගරු කථානායකතුමාෙගන් විමසුවා. ඒ 
පැමිණිල්ල පකාරව ඒ නිලධාරියා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමා ඒ නිලධාරියාව වහාම කියාත්මක 
වන පරිදි හරවා යවා තිෙබනවා. එෙහම පැමිණ මන්තීවරයකුට 
Notice එකක් එෙහම නැත්නම් ලිපියක් දීම එතුමා පිළිගන්ෙන් 
නැහැ, එම නිසා එන්න එපා කියලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් ගැන 
ඔබතුමාට ලිඛිතවත් එතුමාව  දැනුවත් කරන්නට පුළුවන්.  

 
[අ.භා. 2.39] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පසු ගිය දිනවල අෙප් රෙට් ඇති වුණු ගං වතුර උවදුරු 
තත්ත්වය, ස්වභාවික ආපදාව ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් සියලු ජන ෙකොටස් ඉතාම සංෙව්ගී වුණු අවස්ථාවක්. 
පළමුෙකොටම ඒ ස්වභාවික ආපදාෙවන් මරණයට පත් වුණු සියලු 
ජනතාවට වාෙග්ම අෙනකුත් දුෂ්කරතාවලට පත් වුණු සියලු 
ජනතාවට අපි අෙප් කනගාටුව, සංෙව්ගය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළ 
කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට්  ෙපොදු ජනතාව 
ඔවුන්ෙග් තිෙබන මානව දයාව, විපෙත්දී අෙනකා ෙවනුෙවන් 
නැඟී සිටීෙම් ගුණය නැවත වතාවක් ෙම් විපත්තිදායක අවස්ථාෙව්දී 
විදහා දැක්වූවා, ෙපන්නුම් කළා, සනාථ කළා. ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් කෘතෙව්දී භාවය ගැන සමාජ ෙවබ් අඩවි ජාලාවල 
තිබුණු ෙද්වල් මම දැක්කා. ශී ලංකාවට පැමිණ සිටින තුර්කිෙය් 
එක්තරා ෛවද්යවරියක් හැඬු කඳුළින් යුතුව ඇෙග් Facebook 
ගිණුෙම් සටහනක් තබලා කියනවා, "ලංකාෙව් ජනතාව විපතකදී 
අෙනක් මනුෂ්යයන් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වීෙම් ගුණය ගැන මට 
හිතා ගන්නවත් බැහැ. මම ඒ ගැන ලියන්ෙන් කඳුළු සලමින්" 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමහර ෙවලාවට අපි ෙම් 
මහා ගුණය යටපත් කරලා ෙපොඩි නුහු ගුණක් ගැන කථා කරන්නට 
ෙබොෙහොම උනන්දු ෙවනවා. අපි අෙප් සමාජෙය් දුර්ගුණ ගැන කථා 
කරනවා. ෙම් විපත ඇතුෙළේ දැකපු ඉතාම වැදගත් ෙද් තමයි මානව 
දයාව.  මුල් දවස් ගණනාව තුළ විපතට පත් වුණු මිනිසුන්ට කන්න 
දුන්ෙන්, ඒ ෙවනුෙවන් නැඟී සිටිෙය් සංෙව්දී ජනතාවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපතට පත් වුණු හැම 
මිනිෙහක්ම පන්සලට ෙහෝ ෙවනත් ආගමික ස්ථානයකට ෙහෝ 
පාසලකට ෙහෝ ආෙව්  නැහැ. අපි දන්නවා, පහළ මැද පාන්තික 
ජනතාව විශාල පමාණයක් ෙම් විපතට ෙගොදුරු වුණු බව. ෙගොඩාක් 
ෙවලාවට ඒ පවුල් ෙදක, තුන, හතර, පහ බැගින් ඒ අවට තිෙබන 
විපතට පත් ෙනොවුණු ෙගවල්වල තමයි තියා ගත්ෙත්. ඔවුන් ජීවත් 
වුෙණ්, කෑෙව් බිව්ෙව්, ඔවුන්ව බලා කියා ගත්ෙත් ඔවුන්ෙග්ම 
පරිසරෙය් සිටි, නමුත් විපතට පත් ෙනොවුණු අෙනක් නිවාසවල 
මිනිස්සුයි. ඒ  මිනිස්සු ඒ සියලු ෙදනාම රැක බලා ගන්න ඉදිරිපත් 
වුණා. ෙමොන තරම් දුෂ්කර වුණත් දින හතකට වැඩි කාලයක් ඒ අය 
ආරක්ෂිතව රැක බලා ගන්න මහජනයා ඉදිරිපත් වුණා. අපි ඒ 

මනුස්සකමට නැවත නැවතත් දණ ගහලා වඳින්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙපොෙළොවට අනන්ය වූ ඒ මනුස්සකමට දණ ගහලා වඳින්න ඕනෑ, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. කාෙග්වත් ආරාධනාවකින් 
ෙතොරව සමහරු වැලිගම පැත්ෙතන් ෙබෝට්ටු අර ෙගන ඇවිල්ලා 
තිබුණා. සුනාමි ව්යසනෙය්දී ෙමෙහේ මිනිස්සු එෙහේ ගිහිල්ලා කරපු 
ෙද්වල් ගැන ඔවුන්ට සිහිපත් ෙවලා  කෘතෙව්දී හැඟීෙමන් ඒ 
විපතට ලක් වුණු; ආපදාවලට ලක් වුණු පෙද්ශවලට ෙබෝට්ටු අර 
ෙගන දකුෙණ්, වැලිගම පැත්ෙත් ධීවරෙයෝ ඇවිල්ලා තිබුණා. 
මීගමුෙව් ධීවරෙයෝ ඇවිල්ලා තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙමතැනින් ෙපෙනනවා අෙප් සමාජය, ඇත්ත 
වශෙයන්ම දින ගණනාවක් ඒ මිනිස්සු රැක බලා ගන්න 
පුෙරෝගාමීව ෙමෙහවර කළ ආකාරය.  ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙමොකුත්ම කෙළේ නැහැයි කියලා මම කියන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් යම් යම් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ ෙදන්න ඇති. නමුත් ඒ 
මහා ජනකාය ඉතාම සංෙව්දීව, පශ්නය තිෙබන තැනටම ගිහිල්ලා 
පශ්නයට ලක් වුණු ජනතාව ෙවනුෙවන් කළ හැකි සියලු ෙදයක්ම 
කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. අපි දැක්කා,   ෙගොඩක් ෙවලාවට 
ෙද්ශපාලන  වශෙයන් එකිෙනකාට එෙරහිව පහර එල්ල කර 
ගන්න එළෙඹන සමාජ ජාලා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙද්ශපාලන වාද ෙභ්ද 
අතහැරලා, මානුෂවාදී හැඟීෙමන් පිළිසරණ ෙසොයන ඒ ජනතාවට 
අවශ්ය කරන සහාය ෙදන්න ස්වයංකීයවම ඉදිරිපත් වුණු ආකාරය. 
ඒ සමාජ ජාලා ආශිතව කටයුතු කරන තරුණ පජාව තමන්ෙග් 
මානව දයාව විදහා දක්වමින් පුෙරෝගාමීව ඒ කාර්යයට කැප වුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් ෙවලාෙව් ශී ලාංකික 
ජනතාව වර්තමාන පාලනෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් 
තිෙබනවා. අවතැන් වුණු ලක්ෂ ගණනාවක ජනතාවක්. මුළු 
ෙසේසතම නැති වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. යාන වාහන නැති වුණු 
මිනිස්සු ඉන්නවා. ෙගදර ඔප්පුව පවා නැති වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. 
ඇඳ ෙගන ආපු ඇඳුම පමණක් ඉතිරි වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ අය 
ෙමෙතක් කාලයක් දුක් විඳලා ෙගොඩ නඟා ගත් ජීවිතෙය් සෑම 
ෙභෞතික සම්පතක්ම අහිමි වී මහා ෙව්දනාවකින් ෙපෙළන මිනිස්සු 
බවට පත් ෙවලා සිටිනවා.  ඔවුන්ට ලබා ෙදන පිළිසරණ කල් ගත 
ෙනොකර ඉතා ඉක්මනින් නිසියාකාරව ලබා දිය යුතුයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. වතුර බැහැලා යාවි. මඩ ටික ශුද්ධ 
කර ගනීවි. යන්න තිෙබන්ෙන් හිස් වුණු ෙගයකට. තිබුණු ෙභෞතික 
සම්පත් සියල්ල අහිමි ෙවලා. නිවෙසේ ඔප්පුව පවා අහිමි ෙවලා. 
දරුවන්ෙග් ෙපොත්පත් පවා අහිමි ෙවලා. ඒ හිස් තැන පුරවන්න අපි 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ මානුෂවාදී ෙමෙහයුම සඳහා සකීයව 
වහාම කියාත්මක ෙනොවුණෙහොත් ඔවුන් ෙකොයි විධිෙය් 
අසරණභාවයකටද වැෙටන්ෙන් කියන එක අපට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙම් අය නඟා 
සිටුවීම ෙවනුෙවන්  රජය සෑම ශතයක්ම  ෙයොදවයි කියලා. 
කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.  

කැලණිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ෙම් වන විට 
රුපියල් ලක්ෂ 40ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල විපතට 
පත් වුණු ජනතාවෙග් සංඛ්යාෙවන් ෙබදා බැලුෙවොත් තනි 
පුද්ගලයකුට වැඩිම වුෙණොත් ලැෙබන්ෙන් රුපියල් පහක මුදලක්. 
මම හිතන්ෙන් අපි මුදලක් ෙවන් කළාය කියනවාට වඩා ඒ 
ජනතාවෙග් අවශ්යතා ෙමොනවාද, -එකිෙනකාෙග් අවශ්යතාවන් 
ෙවනස්.- ඒ අවශ්යතා ඉෂ්ට කරන්න රජයක් හැටියට පූර්ණ ෙලස 
මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  පසු ගිය දා ගංවතුර කාලෙය් 
අමාත්ය මණ්ඩලයට ආවා "අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීවරුන් සඳහා වාහන සැපයීම" කියලා කැබිනට් පතිකාවක්.  
ඒ කැබිනට් පතිකාෙව් කියනවා, පක්ෂ නායකයාෙග් අනුමැතියට 
යටත්ව එන ෙල්ඛනයට වාහනයක් - අලුත් ජීප් රථයක්- හැම 

423 424 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීවරයකුටම ෙදනවා කියලා. "හැම මන්තීවරයකු" කියන්ෙන් 
පක්ෂ නායකයා අනුමත කරන අය. දීලා තිෙබන permit එකට 
අමතරව තවත් වාහනයක් අලුතින් ෙදනවා. හැබැයි, පක්ෂ 
නායකයා අනුමත කරන්න ඕනෑ. ඔහු අනුමත කෙළේ නැත්නම් 
මන්තීවරයාට වාහනය හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ 
වාහනයට ඉන්ධන පහසුකම් ලැෙබනවා. අවුරුදු පහක් ගියාට 
පස්ෙසේ ක්ෂය වීෙම් පදනම මත මන්තීවරයාට ඒ වාහනය අයිති කර 
ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න, ජනතාව ගංවතුරින් විපතට පත් 
ෙවලා සිටින ෙවලාවක ෙගන එන කැබිනට් පතිකාව.  ෙම්ෙකන් 
මහජනයාට ෙපෙනන්ෙන්, එකිෙනකාට අල්ලස් දී ෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි ෙගොඩ ෙබදා ගන්නවා; වාහන ලබා 
ගන්නවා කියන එකයි.  

ෙම් අතෙර් මහ විපතක් ෙපොෙළොෙව් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. 
කරුණාකර, මන්තීවරුන්ට අල්ලස් ෙදන විධිෙය් වාහන සපයන්න 
එපා. [බාධා කිරීම්] ඉතින් ඒක කිව්වාම රිෙදනවා. [බාධා කිරීම්] මා 
ෙම් තරහට කියන ෙදයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] සිඩ්නි ජයරත්න 
මන්තීතුමා කලබල වන්න එපා. සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමාට ඕනෑ 
නම් නායකතුමාෙගන් වාහනයක් ඉල්ලා ගන්න. මා ඒකට එපාය 
කියා කියන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමනි, ෙපොෙලොන්නරුෙව් ගහ උඩ 

හිටිෙය් ඔබතුමා ෙන්. 

මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] අපි ෙමතැනදී අෙප් වරපසාද අඩු 
කර ෙගන ෙහෝ ඒ ෙපොදු ජනතාවට අවශ්ය සහන සපයන්න 
ඉදිරිපත් වන්න ඕනෑය කියන කාරණය අවධාරණය කරමින්, 
කෘතෙව්දී ජනතාවට අෙප් පණාමය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක පමණ ෙකටි කාලයක් නියමිතව තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
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) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.46] 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම 

මා පකාශ කරන්න ඕනෑ, 10වන දා ආරම්භ වුණු මහ වැස්ස දවස් 
3ක් යන ෙකොට ගං වතුරක් බවට පත්ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ නාය යෑම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා, අද වන ෙකොට ආපදා තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙම් සව්ාභාවික විපත ෙහේතුෙවන් මිය 
ගිය අයෙග් පවුල්වලට අපෙග් ෙශෝකය පළ කරන අතරම අවතැන් 
වුණු ජනතාවට අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරමින්, ඒ අයට 
ඉදිරිෙය්දී අවශ්ය කරන සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අපි කටයුතු කරන්න සූදානම් බවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගං වතුර ව්යසනය 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව ජාති, ආගම්, කුල 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව  කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව අපි 
ඇගැයීමක් කරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරුන් ෙබෝට්ටුවලින් ගිහින් 
නිරීක්ෂණ චාරිකා කරන ෙකොට ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු 
තමන්ෙග් ජීවිත පරදුවට තබා මිනිසුන් ෙබ්රා ගැනීෙම් සටනක 
ෙයදී සිටියා. මිනිසුන් විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සතා සිවුපාවුන් පවා ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කළ 
ආකාරය සමාජ ෙවබ් අඩවි තුළින් අපි දැක්කා. ඒ අයට අපෙග් 
විෙශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.  

රජය තමන්ෙග් වගකීම ඉෂ්ට කළාද කියන ගැටලුව ජනතාව 
තුළ තිෙබනවා. හැන්දෑවට news බලන ෙකොට අපට ෙපෙනනවා, 
පීඩාවට පත් වුණු අය කථා කරන්ෙන් තමන්ට සිද්ධ වුණු ෙද් හා 
ෙම් වන ෙකොට ඒ අය මුහුණ පාන ගැටලු පිළිබඳවයි කියලා. 
රජය ට ඉටු කරන්න බැරි වුණු වගකීම් ෙකොටසක් සියලුම මාධ්ය 
ආයතනවලින් කළා. ඒ පිළිබඳව මාධ්ය ආයතනවලටත් අපෙග් 
ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරු ෙෆොෙටෝ ගහෙගන බඩු 
ෙබදන ෙකොට ගම්වල අහිංසක මිනිස්සු බත් පාර්සල් 10, 15 
ෙගනැවිත් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට ෙබදූ ආකාරයත් අපි 
දැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් බියගම 
ආසනය විශාල වශෙයන් ගං වතුර තර්ජනයට මුහුණ දුන් 
ආසනයක්.  මා ඉස්ෙසල්ලා කියපු කාරණාවට උදාහරණයක් මා 
කියන්නම්. බියගම ආසනෙය් ආපදාවට පත් වුණු පුද්ගලයන් 
20,000ක් ඉන්නවා. ඊෙය් හැන්දෑව වන ෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය වියදම් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 38ක් වැනි 
මුදලක්. දවසකට රුපියල් 225 ගණෙන් වියදම් කළා නම් ෙම් 
20,000ක ජනතාවට එක දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 45ක් වියදම් 
කරන්න ඕනෑ. දවස් 8කට රුපියල් ලක්ෂ 360ක් වියදම් කරන්න 
ඕනෑ. නමුත් රජයක් හැටියට වියදම් කරන්න පුළුවන් වුෙණ් 
රුපියල් ලක්ෂ 38යි. ඒ අනුව බලන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් 
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[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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රෙට් රජයට වඩා ඉදිරියට ඇවිල්ලා, විපතට පත් ජනතාවෙග් දුකට 
පිහිට ෙවන්න කටයුතු කළාය කියන එක ඒ අයට ෙගෞරවයක් 
හැටියට ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 10වන දා වැස්ස පටන් ෙගන, 
13වන දා ගං වතුර බවට පත්ෙවලා, 13වන දායින් පස්ෙසේ නාය 
යෑම් සිද්ධ වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් රජය තමන්ෙග් වගකීම් 
ෙකොටස ඉටු කෙළේ නැහැයි කියන කථාවක් ජනතාව අතර 
තිෙබනවා. ඒ ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ආපදා අවස්ථාවක් නම් කරන ෙකොට දවස් 2ක් 
ගත ෙවලා තිබුණා. ඒ වන ෙකොට චකෙල්ඛ ෙනොලැබුණු නිසා 
ආපදාවලට ලක් වුණු අයට සහන ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. මුලින් එක් ෙකනකුට රුපියල් 150ක් වියදම් 
කරන්න කියා තිබුණා. පසුව ඒ මුදල රුපියල් 225 දක්වා වැඩි 
කළා. ෙපෙර්දා තමයි චකෙල්ඛය ආෙව්. ෙපෙර්දා! ෙමෙතක් කල් 
වියදම් කෙළේ එක් අෙයකුට රුපියල් එකසිය පණහයි.[බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු  

මන්තීතුමනි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනතාව පීඩනයට පත්ෙවලා සිටිනවා. අද 
මැති ඇමතිවරු යනෙකොට ගම්වල ජනතාව විෙරෝධය පළ 
කරන්ෙන්  ඒ නිසායි. ගම්පහ මන්තීවර ෙයක් ආපදාවට පත්ෙවච්ච 
ස්ථානයකට ගියාම,  පීඩනයට පත් වී සිටින ජනතාව ඔවුන්ෙග් දුක 
කියලා ඉන්පසු  යම් කථාබහක් ඇති ෙවලා,  පහරදීමකුත් සිද්ධ 
වුණා. අවුරුදු  දහසයක ළමෙයක්, පහර දීමට ලක්ෙවලා අදටත් 
ඉස්පිරිතාලෙය් ඉන්නවා.  ඒ අයට ෙපොලීසිෙයන් සහනයක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ෙම් ෙවලාෙව් ආපදාවට පත් ෙවච්ච  
අය  ඉන්ෙන් පීඩන ෙයන්. ඉවසිලිමත්ව කටයුතු  කිරීම අපි 
හැෙමෝෙග්ම වගකීමක්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් ඉදිරිෙය්දී  ඇති 
ෙනොවන්නට කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාට  විනාඩි 5ක කාලයක් 
තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 2.51] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්  ගරු 

පසන්න රණතුංග මන්තීතුමාෙග් කථාවට පිළිතුරු ෙදන්නට  ඕනෑ. 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සම්බන්ධීකරණ කමි ටුෙව් සම සභාපතිවරයා 
වශෙයන් එතුමා ඒ කිසිම රැස්වීමට සහභාගි ෙවන්ෙන් නැතිව 
අසත්ය කථා ෙමතැනට ඇවිත් කියන්න එපාය කියා මම 
එතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.   

ෙම්  රෙට්  සියලු සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 201ක පවුල් හැ ටෙදදහස් පන්සිය අටක්, පුද්ගලයන් 
ෙදලක්ෂ පණස්පන්දහස් ෙදසිය අසූ එකක් අවතැන් වුණා. එයින් 
මරණ සංඛ්යාව අනූ  හතරක්. දැනටත් ෙසොයා ෙනොගත් පුද්ගලයන් 
-අතුරුදහන් වී ඇති පුද්ගලයන්- 107ක් වාර්තා ෙවනවා. තුවාල 
වුණු සංඛ්යාව 31ක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  523ක් නිවාසවලට  පූර්ණ 
හානි ෙවලා තිෙබනවා, අර්ධහානි නිවාස වශෙයන් හතළිස්ලක්ෂ 
හාරදහස් තිස්හතරක් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත් විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අවාසනාවන්ත  සිද්ධිය එළඹුණු ගමන් 
පකාශයක්  කළා, - ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා  ෙම් ගැන  
දන්ෙන් නැහැ, රැස්වීම්වලට එන්ෙන් නැති නිසා.-  සියලු  චකෙල්ඛ 
අභිභවා නිලධා රින්ට කටයුතු කරන්නටය කියා. ගරු මන්තීතුමනි, 
මම එය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු  කරනවා. ඒ වාෙග්ම  
අපිත් දිස්තික් සම්බන්ධිකරණ  කමිටුෙව් විෙශේෂ රැස්වීමක්  ගම්පහ 
දිස්තික්කය තුළ පවත්වා  ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා.  කැලණිය 
නිෙයෝජනය කරමින් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමාත් සහභාගි  
වුණා. අෙනක් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාමත් සහභාගි වුණා.  
තමන්ෙග් පෙද්ශවල තිෙබන අඩු පාඩු, පශ්න සියල්ලක්ම සාකච්ඡා 
කළා. දිසාපතිතුමාත්, සම සභාපතිවරුන් වශෙයන් මාත්, ගරු 
සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනියත්  එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය  
ගැන  සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර පළාෙත් මහ 
ඇමතිතුමා ත් ෙමතැනට සම්බන්ධ වුණා,  ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාත් 
සම්බන්ධෙවලා  විෙශේෂ  තීන්දු තීරණ රාශියක් අරෙගන  කටයුතු 
කරන්නට තීරණය කළා. 

ඊට පසුව ගරු අගාමාත්යතුමා, කථානායකතුමා පමුඛව  
පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවා ඒ සියලුම පෙද්ශවල ජනතාවෙග් 
පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න-  ආගම් ෙභ්ද ෙද්ශපාලන ෙභ්ද, කුල 
ෙභ්ද, ජාති ෙභ්ද නැතිව- ෙපොල් ගහපු අයටයි, නැති අයටයි 
ඔක්ෙකොටම එන්න කියලා තමන්ෙග් පෙද්ශවල තිෙබන පශ්න 
ෙමොනවාද  කියා සාකච්ඡා කරන්න  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම අද 
පැවැත්වීම ගැන  ගරු අගාමාත්යතුමාටත්, ගරු කථානායකතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම්  අය ෙචෝදනා කරන විධියට ඒ කාලෙය් රජය  මැදිහත් 
වුණාය කියන්ෙන්,  සියලු ආධාර තමන්ෙග් ගිණුම්වලට දාෙගන 
ගරු මන්තීතුමා, පාරට බැහැලා  වීරයා වාෙග් බත් පැකට් ෙබදනවා 
වාෙග් වැඩ කරනවා නම් තමයි. අෙප් රජය කෙළේ  ඒක ෙනොෙවයි, 
ෙම් රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක කළා.  මම වගකීෙමන් කියනවා, 
සියලු දිසාපතිවරුන්, සියලු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, ගාම  නිලධාරි 
මහත්වරුන්, තමන්ෙග්  ගම්වලට  ඇවිදින්   තමන්ෙග් රාජකාරි 
අකුරට හරියට ඉෂ්ට කළාය කියන එක. මම ෙකළින් කියනවා, 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන වැඩ කළ බව.- [බාධා කිරීම්]තව 
සතියක්  ඉන්න  ඕනෑද? තව සතියක් ෙගදර ඉන්න ඕනෑද? [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුන් නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තවමත් හැදිලා නැහැ, දඬුවම් දුන්නාට. තව සතියක් දඬුවම් 

ෙදයි, ඉස්සරහට බලාෙගන ඉන්න.  මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. සියලු ෛවද්යවරු ෛවද්ය සායන 
පවත්වා ඒ අවතැන් වූවන්ෙග් ෙසෞඛ්ය  තත්ත්වය ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය දවස්වල ගම්පහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිස්තික්කෙය් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තියලා, අවශ්ය ෙබෙහත්, ඒ 
වාෙග්ම නිවාස පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය ෙඩෙටෝල්, සනීපාරක්ෂක 
දව්ය  චකෙල්ඛයකින් ෙතොරව ලබා ෙදන්නටය කියා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා නිෙයෝග කළා. දැන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ගණන් හදා ෙගන 
ඇවිත්  එක්ෙකනකුට වියදම් කෙළේ කීයද කියා අහනවා.  

රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවලටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
රජය ෙම් කරන වැඩ පිළිෙවළ දැකලා, රජෙය් කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළ දැකලා, ඔවුනුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා  
ඇවිත් තමන්ෙග් ධනය, ශමය, කාලය වැය කර ෙම් විපතට  
ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ්ය ෙසේවය  ඉටු කළාය කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා.  

ෙම් ව්යසනය තමන්ට වූ විපතක් ෙලස සලකලා ඒ ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කළ ෙම් රෙට් සියලු රාජ්ය නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවලටත්, ෙම් සඳහා දායක වුණු ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලටත්, අනිකුත් සියලු පුද්ගලයන්ටත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙම් සියලුෙදනා දිවා 
රෑ ෙනොබලා කටයුතු කිරීම නිසා ෙවන දාට වඩා හානිය අඩු  
කරගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ කාරණය මම විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාටත් 
මා ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා වහාම කියාත්මක 
ෙවලා, “117” කියන අංකය නිකුත් කරලා, ජනතාවට දැනුම් 
දුන්නා ආපදාවකදී එම අංකයට කථා කරලා අවශ්ය ෙද් දැනුම් 
ෙදන්න කියා. දැන් වුණත් ඔබතුමන්ලා “117” කියන අංකයට 
කථා කර බලන්න. උත්තර ෙදනවා. රෑ ෙදොළහට වුණත් එම 
අංකයට කථා කර බලන්න, ඒත් උත්තර ෙදනවා. එම අංකය 
ඔස්ෙසේ ෙම් ආපදා ෙවනුෙවන් ෙවනම ෙසේවයක් කරනවා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා දුක් 
ෙවන්න ඕනෑ ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. රුපියල් ෙකෝටි 
20කට වැඩිය වියදම් කරලා අවුරුදු පහකට කලින් ෙගනාපු 
කාලගුණ ෙර්ඩාර් යන්තය දැන් අකිය ෙවලා තිබීම ගැනයි 
ඔබතුමන්ලා දුක් ෙවන්න ඕනෑ. රෙට් සල්ලි නාස්ති කළා. එය 
ෙදනියාෙය් ෙගොන්ගල කඳු පෙද්ශෙය් සවිකරන්න ගිහින් විශාල 
මුදලක් වියදම් කරලා පාරවල් කැපුවා. අද ඒ මැෂින්වලට වුණු 
ෙදයක් නැහැ. ඒවා පරණ යකඩවලට ගිහින්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ කාලෙය් එෙහම තමයි රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි විනාශ 

කෙළේ. ඔබතුමන්ලා අන්න ඒවාට දුක් ෙවන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ බලය අරෙගන 
"ෙම්ක ෙගොඩකරන්න, ෙම්ෙක් කඩ ගහන්න" කියා නිෙයෝග දීපු 
කාලයක් තිබුණා. අද අප ඒවා නවත්වලා තිෙබනවා. අද අප දුක් 
විඳින්ෙන් ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය් කරපු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් නිසාය 
කියන කාරණයත් ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙකෝටි 
ගණන් ණය අරෙගන අප ෙම් ෙලෝකයට ණයකා රෙයෝ කළා. අප 
අද දුක් විඳිනවා. එදා නීතියක් නැතිව කුඹුරු ෙගොඩ කළා. අද අප 

ඒවාෙය් දුක විඳිනවා. නමුත්, ෙම් සියලු ෙදයින් රට මුදා ගැනීමට 
අප කටයුතු කරනවාය කියන කාරණයත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  එතුමා අද ෙම් රෙට් සියලු ෙද්පළ, සියලු 
නිවාස රක්ෂණය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ව්යසනයට මුහුණ 
දීමට රජය කිසිදු බයක් සැකක් නැතිව ලැහැස්ති ෙවලා සිටිනවා. 
එදා ආපදාවක් ෙහේතුෙවන් වුණු මරණයකදී ඒ පවුලට රුපියල් 
15,000යි දුන්ෙන්. නමුත්, දැන් ඒ මුදල රුපියල් ලක්ෂය දක්වා 
වැඩි කර තිෙබනවා. ආපදාවකදී නිවාසයකට හානියක් වුෙණොත්, 
රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා - ෙම් රජෙය් සල්ලි ෙනෙවයි- ජාතික 
රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන් අරෙගන ෙගවන්න අප ලැහැස්තියි. 
ඉස්සර ඒ ලියකියවිලි හමස් ෙපට්ටියට ගියා. දැන් ඒ සියලු ෙද්වල් 
අප නවත්වලා තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

මීළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමා.  
 
 
[අ.භා. 2.58] 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඉතාම 

වැදගත් පකාශ තුනක් අපට අහන්න ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා විෙව්චනවලින් ෙතොරව ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඉතාම සං ෙව්දීව මුළු පාර්ලිෙම්න්තුව සහ රජය එකට එක් ෙවලා 
කටයුතු කළ යුතුයි කියා. මධ්ය කඳුකරෙය් ෙවලා තිෙබන විනාශය 
පිළිබඳව අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා. එය දීර්ඝ වශෙයන් 
සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණාවක්. එම කාරණාව අප පිළිගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇන්ටන් නානායක්කාර 
වාර්තාව ගැන කිව්වා. ෙම් කරුණු තුනම ඉතාම වැදගත්. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න ඕනෑ  ෙම් රජය පමුඛ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, අමාත්ය මණ්ඩලයත් ෙම් 
ව්යසනය ගැන පූර්ව දැනුමකින් ෙහෝ ෙනොදැනුමකින් විශාල 
වැඩෙකොටසක් ආරම්භ කර තිෙබන බව. ෙමොකද, ෙම් ගංවතුර 
බැමි හදලා  තිබුෙණ් එක්දහස් අටසිය ගණන්වල, අධිරාජ්යවාදී 
යුගෙය්යි. ෙම් ෙව්ලි වර්තමාන අවශ්යතාවලට ගැළෙපන ෙව්ලි 
ෙනොෙවයි. ෙම් ෙව්ලි, එදා තිබුණු ජන ශූන්ය පෙද්ශ අත් හැරලා, ඒ 
වාෙග්ම ෙකොළඹ නගරය පමණක් ආරක්ෂා කරන ෙව්ලි බවට පත් 
ෙවලා තිබුණා.   

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බාධා කළාට සමාෙවන්න. කැලණිෙය් 

ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඔය කැලණි ග ෙඟ්  ෙව්ල්ල නැවත අලුතින් හදන්න පටන් 
ගත්ත ෙවලාෙව් ශබ්ද දූෂණ කියාකාරකමක් නිසා කැලණිෙය් 
ජනතාවට විශාල හානියක් ෙවන්න ගියා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඒ හානිය වළක්වන්න කටයුතු කළා.  
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ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

කරුණාකර මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැලණි ගං ඉවුෙර් අක්කර 
12,000කට වැඩි පමාණයක් අත් හැරලා දකුණු ෙව්ල්ල හදා 
තිෙබනවා. එදා, ඒ පෙද්ශය ජනශූන්ය පෙද්ශයක්. නමුත් අද එම 
ප ෙද්ශය ජනාකීර්ණ පෙද්ශයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම කැලණි ෙව්ල්ලත් ඉතා වටිනා බිම් පමාණයක් යට ෙවන 
ආකාරයට තමයි, නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ එදා 
අවශ්යතාව අනුවයි.  

ඊළඟට, ෙගොතටුව ෙව්ල්ල ගැන කථා කරනවා නම් ෙගොතටුව 
ෙව්ල්ලත්, ගඟත් අතර විශාල දුර පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
එහි නිවාස විශාල සංඛ්යාවක් හැදිලා තිෙබනවා. ෙම් ෙව්ලි ආරක්ෂා 
කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව වගකීම අපට තිබුණත්, ෙම් 
ෙව්ලිවලින් සිදුවන ගංවතුර හානි පිළිබඳ වගකීම අද යුගෙය් 
හැටියට අපට දරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි එය අවෙබෝධ කර 
ගත යුතුයි.  

අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගාමාත්යතුමාත් මැයි 10වැනි දා ඉතාලි සමාගමක් සමඟ ෙද්ශගුණ 
බලපෑම් අවම කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් ගංගා දහයක ගංගා 
ෙදෝණි අධ්යයනයක් ආරම්භ කර තිෙබනවාය කියන කාරණය. ෙම් 
අධ්යයනයට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 13ක් වියදම් කරන්න 
ෙම් රජය සූදානම් ෙවලා සිටිනවා. ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය් ෙම් ගැන 
කථා කර තිබුණත්, කිසිම සැලකිල්ලකට ෙගන ෙනොතිබුණු ෙම් 
ෙව්ලි පිළිබඳව, ෙම් ගංගා ෙදෝණි පිළිබඳව අධ්යයනය කිරීම සඳහා 
අදාළ එම ගිවිසුම ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව විසින් අත්සන් කරලා ඒ 
පිළිබඳව අධ්යයනයක් අද කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම කැලණි 
ගඟ, අත්තනගලු ඔය, මල්වතු ඔය, කලා ඔය, දැදුරු ඔය, මා ඔය, 
ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ සහ මහවැලි ගඟ ෙමම අධ්යයනයට ඇතුළත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා රජයක් හැටියට ෙම් ව්යසනය පිළිබඳව මුලින්ම 
අධ්යයනය කරලායි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. එය සිදු කෙළේ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්යතුමාෙග්ත් උපෙදස් අනුවයි.  

ෙමහිදී අපි අමාත්යාංශ විශාල සංඛ්යාවක් සමඟ අන්තර් 
සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගනිමින් කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම කටයුත්තට කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කාලගුණ               
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික 
ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, මහවැලි අධිකාරිය, මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වාෙග්ම පහත් බිම් 
ෙගොඩ කිරීෙම් සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් මණ්ඩලය ඇතුළු රාජ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තු රාශියක් ඒකාබද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි රජය 
හැටියට ඉතා පබල ඒකාබද්ධ පයත්නයක් ෙගන ජනතාව පීඩාවට 
පත් ෙවන ෙමවැනි ව්යසනයන් ගැන මුලින්ම කල්පනා කරලා ඒ 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. මම වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් 
නැහැ. කැලණි ගඟ පිටාර ගලා සිදු වුණු ෙම් ව්යසනෙය්දී අපි 
අවශ්ය කියා මාර්ග ගනිමින් නිහඬ ෙසේවයක් සිදු කළා. පසන්න 
රණවීර මන්තීතුමා අපට ස්තුති කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ගත් කියා මාර්ග පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් පිටු 
තුනකින් සමන්විත වාර්තාවක් මම සභාගත* කරනවා. එම 
වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්නය කියා මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අපි ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව කල්පනා කරනෙකොට අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. දැන් බලන්න, 
මිලිමීටර් 350ක වර්ෂාවක් ෙපොෙළොව මත පතිත වුණාම, ෙම් 
ෙපොෙළොව සංතෘප්ත ෙවනවා. ෙම් ෙපොෙළොවට උරා ගත් - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම් ෙපොෙළොව සංතෘප්ත වුණාට පසුව මිලිමීටර් දහයක් 

වැස්සත්, පනහක් වැස්සත්, සියයක් වැස්සත් ඒ වහින සෑම ජල 
බිංදුවක්ම ඇළ-ෙදොළ දිෙග් ගලා ෙගන ගිහින් ගංගාවලට සහ 
ෙවනත් වැව් අමුණුවලට එකතු ෙවනවා. මම මීට වඩා කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් සඳහා කියා 
මාර්ග කිහිපයක් අරෙගන තිෙබනවාය කියන එක මම අවසාන 
වශෙයන් කියනවා. ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් ෙමම ව්යසනය 
ආරම්භ වූ අවස්ථාෙව් සිට ගංවතුර බැස ෙගන යන ආකාරය අනුව 
අවිස්සාෙව්ල්ෙලන් පටන් අරෙගන වතුර ෙපොම්ප 42ක්, ඒ   
වාෙග්ම - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොෙහොතකින් අවසන් 

කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක් වැඩිපුර දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් වතුර ෙපොම්ප සහ generators 

ෙයොදවා ශුද්ධ කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. අද 
උෙද්ත් අපි එම කටයුතු නවගමුව ෙද්වාලෙයන් පටන් ගත්තා. 
සිකුරාදා ෙවනෙකොට අපි ෙකොෙළොන්නාවට යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙදදහසක බලකායක් අපි ෙම් සඳහා 
ෙයොදවා තිෙබනවා. වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය සියලු පිරිසිදු කිරීම්, 
නළ ළිං අලුත්වැඩියා කිරීම් සහ නළ ළිං පිරිසිදු කිරීෙම් කටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ස්වාභාවික ළිං පිරිසිදු 
කිරීම, ෙපොකුණු පිරිසිදු කිරීම සහ ෙගවල් පිරිසිදු කිරීමටත් අපි 
කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද වාර්තාව: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அறிக்ைக : 
* Report tabled : 

 
කැලණි ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ පද්ධතිය 
 

* ෙකොළඹ හා ඒ ආශිත පෙද්ශවල ඇති වන ගංවතුර ෙදයාකාර ෙව්. 

* පළමු ආකාරය වන්ෙන් කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීමයි. 

* ෙදවන ආකාරය වන්ෙන් එම පෙද්ශයට ඇද හැෙලන වර්ෂාව නිසා 
ඇති වන ගංවතුර තත්ත්වයි. 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

* කැලණි ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ පද්ධතිය කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම 
නිසා ඇති වන ගංවතුර තත්ත්වය වැළැක්වීමට ඉදිකර ඇත. 

* ෙමය හඳුන්වා දී ඇත්ෙත් බිතාන්ය පාලන සමෙය්ය. 

කැලණි ග  ෙඟ් ගංවතුර තත්ත්වය නාගලගම වීදිෙය් ජල මාපකෙය් දක්වන 
උස අනුව පහත පරිදි වර්ග කර ඇත. 

 

- අඩි 5ට වඩා වැඩි - සුළු ගංවතුර තත්ත්වය 

- අඩි 7ට වඩා වැඩි - මහ ගංවතුර තත්ත්වය 

- අඩි 9ට වඩා වැඩි - දරුණු ගංවතුර තත්ත්වය 

- අඩි 12ට වඩා වැඩි - ඉතා අවදානම් ගංවතුර තත්ත්වය 
 

* නාගලගම වීදිෙය් ජල මාපකෙය් වැඩිම අගයක් ෙපන්වමින් විශාලම 
ගංවතුර තත්ත්වය 1837දී ඇති වී ඇති අතර, එය අඩි 13.5කි. ඉන් පසුව 
1922දී අඩි 12.6ක් වන ගංවතුරක් වාර්තා වී ඇත. 

* මෑතකදී වාර්තා වූ විශාලම ගංවතුර වන්ෙන්, 1989දී අඩි 9.17ක 
ගංවතුර තත්ත්වයයි. 

* 2016 මැයි මස 18 දින ප.ව. 3.00ට ෙමවර ඇති වූ ගංවතුරින් වැඩිම ජල 
මට්ටම අඩි 7.65ක් ෙලස වාර්තා විය. 

 
වර්ෂාව හා ගංවතුර තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය හා වාර්තා කිරීම. 

 

· කැලණි ගංගා ෙදෝණිය පුරා ජල විද්යා මාපාංක පද්ධති සවිකර ඇත. 

· ගංගා ජල මට්ටම මැනීම සඳහා මාපක 7’ක් හා වර්ෂාව මැනීම සඳහා 
මාපක 9’ක් සවි කර ඇත. 

· දවෙසේ 24 පැය පුරාම පැෙයන් පැය ෙමම මාපාංක ලබා ගන්නා අතර 
ජල විද්යා අංශය ෙවත වාර්තා ෙකෙර්. 

· ෙමම දත්තයන් විශ්ෙල්ෂණය කරන අතර ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවබ් 
පිටුෙව්ද පළ කරනු ලැෙබ්. 

· ගංගාවල ජල මට්ටම සුළු ගංවතුර තත්ත්වයකට ආසන්න වනවිට ඒ 
බව සඳහන් කරයි. (Alert) 

 
2016 මැයි ගංවතුර තත්ත්වෙය්දී අනුගමනය කළ කමෙව්දය 

මැයි 15 දවස පුරා කැලණි ගංගා ෙදෝණිෙය් ඉහළ හා පහළ ෙකොටසට හා 
ෙකොළඹ හා ගම්පහ දිස්තික්කවලට මිලිමීටර 150ට වඩා වැඩි වර්ෂාවක් 
ලැබුණි. ඒ අනුව නාගලගම වීදිෙය් ජල මට්ටම ෙවනස්වීම පහත පරිදි ෙව්. 

 

· මැයි 15 දින - අඩි 3’ 

· මැයි 16 දින ෙප.ව. 1.00ට - අඩි 4’ 

· මැයි 16 දින ෙප.ව. 7.00ට - අඩි 5’ 

· තාක්ෂණික කණ්ඩායම් ෙලස ගංවතුර ආරක්ෂණ ෙව්ලි නිරීක්ෂණය 
ආරම්භ කරන ලදී. (උතුරු ෙව්ල්ල, දකුණු ෙව්ල්ල, ෙගොතටුව ෙව්ල්ල) 

· මැයි 16 දින අඩි 5.9’ක මාපාංකය ෙපන්වන ලද අතර 3 වන අගුල් 
දමන ලදී. 

 මැයි 17 - නාගලගම 4 වන ෙලොග් ෙග්ට්ටුව ද වසන ලදී. වැලි ෙගෝණි 
සූදානම් කර අමතර ෙසේවක මඩුල්ලක් කැඳවන ලදී. 

 මැයි 18 - ෙපතියාෙගොඩ ෙග්ට්ටුව කැඩී යාම. 

- යකඩ ෙප්ට් හා වැලි ෙගෝණි ආධාර කරෙගන ග ෙඟ් ජලය ෙගොඩබිමට 
ගලා ෙනොයන ෙසේ ෙග්ට්ටුව වසා දමන ලදී. ෙම් සඳහා හමුදා ආධාර ද 
ලබා ගන්නා ලදී. 

- ෙප.ව. 7.00ට විශාල ගංවතුර මට්ටමට (අඩි 7) ග ෙඟ් ගංවතුර මට්ටම 
වැඩි විය. 

- රතු පල්ලිය හා පිලපිටිය පල්ලිය අසල බැම්ෙම් ජල කාන්දුවක් 
නිරීක්ෂණය කරන ලදී. වැලි ෙකොට්ට ආධාරෙයන් කාන්දුව වසන ලදී. 
එම ස්ථානෙය් ෙපරණයක් ද ඉදිකරන ලදී. 

- ප.ව. 5ට තල්වත්ත ෙග්ට්ටුව අකීය විය. යකඩ ෙප්ට් හා වැලි ෙගෝණි 
ආධාරෙයන් ෙග්ට්ටු වසා දමන ලදී. 

- ප.ව. 7.00ට පස්වන ෙලොක් එක දැමීය. 

- ෙව්ලි ආරක්ෂණය සඳහා රාතී මුර ෙසේවාවන් 15 දින ආරම්භ කරන ලද 
අතර පධාන කාර්යාලෙය් පධාන ඉංජිෙන්රුවරුන්, වාරිමාර්ග 
ඉංජිෙන්රුවරුන්, අනිකුත් තාක්ෂණික නිලධාරින්ෙග් සහාය ඉතා 
උපරිමෙයන් ලැබුණි. 

- එෙමන්ම කුරුණෑගල හා මහනුවර කලාපවලින් අමතර තාක්ෂණික 
නිලධාරින් හා ෙසේවකයින් සහායට එවනු ලැබුණි. 

- අවශ්ය යන්ත, උපකරණ ෙගන්වා ෙගන එම කාර්යාලෙය් ගාල් කර 
තිබුණි. 

- ටැක්ටර් අවශ්ය පමාණයට සූදානම්ව තැබීය. 

- නිවාඩු අවලංගු කර යන්ත  කියාකරුවන් සූදානම්ව තැබීය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා. 
 

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම 

 ෙම් සංෙව්දී සිදුවීෙමන් විපතට පත් වූ අයට වාෙග්ම ජීවිත විනාශ 
වුණු අයෙග් පවුල්වල සියලු ෙදනාටමත් මාෙග් කනගාටුව පකාශ 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සිද්ධිය සිදු වුණු 
ෙව්ලාෙව් අපි දැකපු සුවිෙශේෂී ෙදයක් තමයි, අෙප් රෙට් ජනතාව 
එම අවස්ථාෙව්දී කටයුතු කළ ආකාරය. 

ෙම් ෙලෝකෙය් ජීවත් වන ජනතාව අතරින් ඉතාම සංෙව්දී, 
ඕනෑම අවස්ථාවකට පිහිට වන ජනතාවක් ෙම් රෙට් ඉන්නවාය 
කියලා පසු ගිය දා සිදු වුණු ගංවතුර ගැලීෙම් හා නාය යෑෙම් 
සිද්ධිෙය්දී ඔප්පු වුණා. අපි එය දැක්කා. අපි එය සුනාමි 
ව්යසනෙය්දීත් දැක්කා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අයහපත් 
කාලගුණයත් එක්ක ෙම් රෙට් ඇති වුණු ව්යසනය ෙවලාෙව් 
විපතට පත් ජනතාවට උදවු කිරීම සම්බන්ධව, රජයට වාෙග්ම 
සමස්ත රෙට් මහ ජනතාවට අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.  

''ෙදරණ'' රූපවාහිනී නාලිකාව රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කළා, තමන්ෙග් කෑම පාර්සලය පරිත්යාග කරන්න  
කියලා. ඒ අය වැඩට යන විට ෙකොටුව දුම්රිය ෙපොළට ඇවිල්ලා, 
දවල්ට කෑමට ෙගනා තමන්ෙග් බත් පාර්සලය පරිත්යාග කරලා 
දායක වුණ හැටි අපි දැක්කා. ඒ විධිෙය් ඉතාම සංෙව්දී ජනතාවක් 
ඉන්න රටක්, අෙප් රට. සුනාමි ව්යසනෙය්දීත් අපි ෙම් තත්ත්වය 
දැක්කා. විපතට පත් අයට සහන සැලසීම රජෙය් වගකීමක්. ඒ 
කටයුතු කිරීම ගැන අපි රජයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්,  
සමස්ත මහ ජනතාවටත ් අපි  ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගත්තා වූ ඒ කියා මාර්ග පිළිබඳව .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ජීවත්වන මහනුවර 
දිස්තික්කෙය්, නාවලපිටිය ආසනය ගැන යි මා අද කථා කරන්ෙන්. 
ෙම් සිද්ධිය නිසා ඒ පෙද්ශෙය් පවුල් 2,000කට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා.  ගඟඉහළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පවුල් 322ක්, පුද්ගලයන් 1,144ක් අවතැන් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, පස්බාෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් පවුල් 82ක්, 
පුද්ගලයන් 388ක් අවතැන් ෙවලා සිටිනවා. මා නිෙයෝජනය කරන 
ආසනෙය් පුද්ගලයන් 1,555ක් අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අරණායක මායිෙම් තමයි 
මෙග් ආසනය තිෙබන්ෙන්. ෙම් නාය ගිහිල්ලා තිෙබන කන්ද 
ෙකළවෙර් තමයි නාවලපිටිය ආසනෙය් ''ෙබරවිල'' ගම්මානය 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ආසනෙය් තිෙබන ෙබරවිල 
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ගම්මානෙය් කන්දක් සම්පූර්ණෙයන්ම නාය ගිහිල්ලා පවුල් 388ක් 
-පුද්ගලයන් 1,182ක්- අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අයට ගමට 
යන්න පාරක් නැහැ. ඒ අයෙග් පාර සම්පූර්ණෙයන් කැඩිලා 
ගිහිල්ලා. කඳු ඔක්ෙකෝම පහළට ඇවිල්ලා තිෙබන නිසා ඔවුන් 
පාසෙල් සහ පන්සෙල් තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව් 
සියලුෙදනාෙග් අවධානය අරණායකට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක ෙහොඳයි, ඒ කටයුතු ෙකෙරන්න ඕනෑ. නමුත් ඇමතිතුමනි, 
අරණායක පෙද්ශෙයන් පස්ෙසේ එවැනි විශාලම අලාභය සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නාවලපිටිෙය්, ෙබරවිල ගම්මානයටයි කියලා 
මා හිතනවා. ඒ නිසා ඒ ගම ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. අද ඒ මිනිසුන්ට යන්න පාරක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කැලෑ 
අස්ෙසන් පාරවල් හදාෙගන ගිහින් තමයි ඒ ජනතාවට කෑම 
දුන්ෙන්. යුද හමුදාව  මැෂින් පාවිච්චි කරලා කැලයක් මැද්ෙදන් 
කිෙලෝමීටර් 15ක අලුතින් පාරක් හදලා තමයි ඒ කෑම ටික දුන්ෙන්. 
ඒ සම්බන්ධව යුද හමුදාවට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අය ෙවනුෙවන් කඩිනමින් ඒ මාර්ග සකස් 
කර ෙදන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් වන විට 
ඒ අයෙග් කෑම පශ්නය විසඳී තිෙබනවා ඇමතිතුමනි. ෙමොන 
ෙදයක වුණත් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් රජයක් 
හැටියට පුළුවන් විධියට උදවු කරනවා; මිනිස්සුත් උදවු කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම කථාව අවසන් 

කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට තිෙබන පශ්නය තමයි ෛවද්ය 
පතිකාර සහ නිවාස පශ්නය. ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. ඒ ගැන අෙප් ඇමතිවරු කියනවා මා අහෙගන හිටියා, 
''නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ෙදනවා, අරවා ෙදනවා, ෙම්වා 
ෙදනවා'' කියලා. හැබැයි, ෙම්වා ගන්න ගියාම චකෙල්ඛනවල හිර 
ෙවනවා. ෙම්වා ගන්න ගියාම අවුරුදු ෙදකක් විතර යනවා. 
සම්පූර්ණෙයන් කැඩුණු ෙගවල් නාවලපිටිය ආසනෙය් තිෙබනවා. 
අද වනෙතක් ඔවුන්ට ඉඩමක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට ආධාර 
නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් චකෙල්ඛ පැත්තකට දමලා 
කඩිනමින් ඒ කටයුතු කරන්න. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට 
කියන්න ෙටන්ඩර්  පැත්තකට දාලා ෙම් පාරවල් හදන්න පටන් 
ගන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ඉල්ලුම්පත් පුරවාෙගන ඉක්මනින් 
ෙම් ආධාර ෙදන්න කියලා පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට කියන්න. 
මිනිස්සුන්ට ඒ ෙගවල්වල ඉන්න බැහැ. ෙගවල් කැඩිලා; ෙගවල් 
නාය ගිහින්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ආධාර ෙදන එක 
කඩිනම් කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.10] 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රට ෙශෝකයට 

පත්ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක්. මුළු රෙට්ම එක එක පළාත්වල 
නාය යෑම්, ගංවතුර ගැලීම් වැනි ව්යසන ඇති ෙව්ෙගන යන 
අවස්ථාවක් බවට  පත්ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ෙද් ගැන අප 
කනගාටුවට පත් වනවා වාෙග්ම, ෙමවැනි ෙද්වල් අෙප් රෙට් මින් 
ඉදිරියට ෙනොෙවන්න කියලා  පාර්ථනා කරනවා. 

මම හලාවත ආසනෙය් පදිංචිකරුවකු හැටියට දන්නවා, දැදුරු 
ඔෙය් ගැලීම් කට ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් හලාවත ආසනෙය් 
කියලා. පසු ගිය දවස් හත අට තුළ අපි විශාල කරදර ෙගොඩකට 
මැදිහත් ෙවලා, ෙබෝට්ටු උපකාරයට අරෙගන, නාවික හමුදාව 
උපකාරයට අරෙගන ෙම් ව්යසනයට පත් වුණු උදවිය හරි 
අමාරුෙවන් ෙගොඩට අරෙගන ආවා. හැබැයි, අෙප් පළාෙත් කිසිම 
තැනක මිනිස් ජීවිත හානියක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ ගැන අපි සතුටු 
ෙවන්න  ඕනෑ. ඒ ගැන අපි උඩ ඉන්න ෙදවියන් වහන්ෙසේට ස්තුති 
කරන්න ඕනෑ. 

අපි දන්නා කාලෙය් සිට වයඹ පළාත තුළ භූ විපත් වැනි 
ස්වාභාවික ආපදා ඇති වුෙණ් ෙගොඩක් අඩුෙවන්. රෙට් අෙනකුත් 
පළාත්වල ස්වාභාවික ව්යසන නිසා සෑම වතාවකදීම වාෙග් මනුස්ස 
ජීවිතවලට හානි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ස්වාභාවික විපත්වලින් 
මනුස්ස ජීවිතවලට හානි වීම ෙගොඩක් අඩු, වාසනාවන්ත පළාතක් 
හැටියට තමයි අපි වයඹ පළාත දකින්ෙන්.   

අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙපොළක්ම කථා කෙළේ, ෙම් 
රජය පීඩාවට පත් වූ ජනතාවට උදවු කෙළේ නැහැ කියලායි.   දැදුරු 
ඔය අයිෙන් ඉන්න ජනතාව ගංවතුර නිසා සෑම වතාවකම දුක් 
විඳින හැටි අපි දන්නවා. හැබැයි මට කියන්න පුළුවන්, ෙමවර  
තමයි, රජය හරියාකාරව මැදිහත් ෙවලා, එක පුද්ගලෙයක් 
ෙවනුෙවන් කෑම ලබා දීම සඳහා ක්ෂණිකව රුපියල් 250 ගණෙන් 
මුදල් ෙවන් කරලා, රාජ්ය ආයනවල නිලධාරින් මඟින් විශාල 
ෙසේවයක් සිදු කෙළේ කියලා. අපත් ෙපෞද්ගලිකව ආධාර උපකාර 
කළා. කෑම බීම සකස් කරෙගන, ඒ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඒ උදවිය 
ෙබ්රා ගන්න අපිත් කැපවීෙමන් කටයුතු කළා. මම රජයටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, ඉතා ක්ෂණිකව නිෙයෝග නිකුත් කරලා, 
ගැසට් නිෙව්දනවලට පරිබාහිරව ඒ සියලු කටයුතු ඉටු කිරීම 
ෙවනුෙවන්. නමුත් අපි යම් යම් අඩු පාඩුත් දැක්කා. ඒ දැකපු 
අඩුපාඩු  අපි ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. අෙප් රජය ෙකොච්චර උදවු 
උපකාර කළත්, ෙද්ශපාලන ෙභ්ද හිෙත් තබා ෙගන ඉන්න යම් යම් 
නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් ආසනවල ගාම 
නිලධාරින්ෙගන් සියයට 10ක පමණ පිරිසක් අවංකවම ෙම් 
ජනතාවෙග් හිත රිදවන්න, රජය අපහසුතාවට පත් කරන්න, 
රජෙයන් ෙදන දීමනාව හරියට ෙදන්ෙන් නැතුව ඒක මඟ 
හරවන්න කටයුතු කළා.  

ලංකාවට ෙමවැනි ස්වාභාවික ව්යසනයක් ආපු අවස්ථාවක අපි 
කවදාවත් ඒ ෙදස ෙද්ශපාලන ඇසකින් බලන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙකෙනක් වතුෙර් ගහෙගන යනවා නම්, එයා ෙමොන පක්ෂෙය්ද, 
ෙමොන ජාතිෙය්ද, ෙමොන කුලෙය්ද කියලා හිතන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවලා විපතට පත්වූවන් ෙබ්රා ගැනීම තමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. 
ශී ලාංකිකයන් හැටියට  ජනතාවට ලබා දිය යුතු සහනාධාර ලබා 
දීම තමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. නමුත්, "ඒ උදවියෙග් පත්වීම් 
නිසා තමයි අපි  ඉන්ෙන්" කියලා ඔළුෙව් යම් ෙදයක් තබාෙගන 
අෙප් පළාෙත් ගාම නිලධාරින් පිරිසක් ෙම් රජය අපසාදයට ලක් 
කිරීම සඳහා ඉතාම කනගාටුදායක විධියට, මහා සවුත්තු ආකාරයට 
වැඩ කටයුතු කරෙගන ගියා. අපි දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට සහ 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමාට දන්වලා තිෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
ගම්වල උදවි යෙග් පැමිණිලි භාරෙගන එවැනි නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයන් යම් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. 
ෙද්ශපාලනය  කරන එක ෙහොඳයි. නමුත් ව්යසනයක් ඇති වුණු 
අවස්ථාවක කවදාවත් එතැනට පක්ෂ ෙභ්දය කියන එක 
ෙගෙනන්න එපා කියලා මම කියනවා. අද ඒක හරි අමුතු කමයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. යම් ෙකෙනක් වතුෙර් ගහෙගන 
යනවා දැක්කාම, ඒ ෙකනා ෙවන පක්ෂයක ෙකෙනක් නම්, ෙබ්රා 
ගන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා; කෑම ෙව්ලක් ෙදන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ෙමන්න ෙම් විධියට රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කියාත්මක වීම 

වළක්වන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි රාජ්ය අමාත්යතුමා.  

ඊට පථම, මූලාසනය සඳහා ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙව්ලු 

කුමාර් 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 
and  THE HON. VELU KUMAR  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. A.H.M. Fowzie please.  
 
 
[3.14p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Sir, we are destined to witness one of the greatest 

natural calamities during our lifetime. The ravages of 
floods and landslides have rendered lakhs of people 
homeless and their dwellings washed away and lives lost.  

We have seen the worst destruction as a result of the 
Tsunami  on  26th December,  2004.   

Some of the worst affected areas fall within the 
administrative units of Kolonnawa, Kaduwela, Biyagama, 
Malwana, Akurana, Aranayake and Kadugannawa. We 
have also witnessed people overflowing with the of milk 
of human kindness.  The operation of massive relief work 
undertaken by the Government and the voluntary 
organizations cutting across race,  caste, religion and 
other boundaries have displayed a great sense of urgency 
mounting extraordinary charitable disposition in helping 
the victims of this calamity.  

If you harm the nature, the nature would harm you. 
This is the axiom that  environmentalists follow the world 
over. There are "Green Clubs" formed in other countries 
to protect their environment. Cutting down trees 
indiscriminately, building unauthorized houses along the 
banks of rivers, filling up paddy fields and other such 
lands were the main causes for floods. This must be 
stopped forthwith. I am happy that His  Excellency the 
President has declared these affected areas as "High 
Security Zones" so that the people will not be able to 
create environmental problems.  

We, as the Government, are committed to serve those 
who affected by the disaster and we express our gratitude 
and respect to all those voluntary organizations and 
individuals who have rallied round to extend their 
genuine help to their brethren  who yearned for 
immediate help. Whilst thanking the Government, 
particularly the Army, the Navy, the Air Force and Police 
for the great humanitarian services they  carried out so 
magnificently, I think, it is also the prime duty of the 
Government to take immediate action to prevent the 
occurrence of such disasters in the future.     

The Divisional Secretaries and their staff also should 
receive our appreciation for the untiring services they are 
rendering to afford redress to the victims. Disaster also 
struck with ferocious velocity to the mountainous region 
of Arnanayake, Kadugannawa and surrounding places 
and the up-country plantation areas, completely burying 
human lives with their houses.  

As instructed by President His Excellency Maithripala 
Sirisena, all government machinery should be geared to 
speed up the rehabilitation and reconstruction work, 
providing  house equipment and clothing and  paying 
compensation to the flood and landslide victims.  

I am personally aware that a large number of people  
have lost everything in life. They went to office in the 
morning and returned home to see their houses 
submerged in  flood waters  and all their belongings gone 
forever. They were left with only the clothes they were 
wearing. Action must be taken to rebuild their houses  
and  household equipment and utensils should be 
provided. The affected government servants, employees 
in corporations  and  private sector employees should also 
be helped. Teachers, doctors, media personnel and all of 
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them must be given immediate relief. I know several 
media personnel have not only  lost their dwellings but 
also their cameras, video equipment and other 
wherewithal due to the floods. I know personally that 
some media personnel had lost equipment to the tune of 
millions of  rupees. It is our duty to help them all. 
Attention should also be drawn to the thousands of school 
children who have lost their uniforms, books and other 
school equipment.   

I suggest that all the government servants, corporation 
employees, doctors and teachers in the affected areas 
must be given leave covering the whole period. Scientists 
have predicted that in 2060 there will be a massive flood 
drowning the whole world and the United States will 
suffer most. We have to be very careful of that prediction.  

I also pay a compliment to the friendly countries such 
as Pakistan, India, Saudi Arabia and other Arab States, 
Iran, Australia, Japan, the United States, China, Nepal and 
the Maldives who displayed a great sense of charity in 
pouring assistance to about 600,000 people. Let us all get 
together and look after the interests of the poor people.  

Let us in a somber mood remind ourselves of the 
saying of Al-Quran Sura Al-Zilzaal. The Sura 99 states, I 
quote:  

“When the Earth is shaken to her (utmost) convulsion, And the 
Earth throws up her burdens (from within), And man cries 
(distressed); ‘What is the matter with her?” 

These natural disasters give us ample ideas of that 
supreme world-shaking event. May we pray for the mercy 
and blessings of the Almighty!  
Thank you.  

 
[අ.භා. 3.20] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙමම 

ආපදා තත්ත්වය ඇති වූ විගස පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්,  ඒ 
වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් තම තමන්ෙග් පළාත්වල ඒ 
සහන ෙසේවාවන් කියාත්මක කළා.  ඒ සියලු ෙදනාටම මම ස්තුති 
කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම දිසාපතිතුමා ඇතුළු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු දැනටමත් ඒ කටයුතු ආරම්භ කර සාර්ථකව කරෙගන 
යනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩපළාත, ෙදොළුව, උඩු නුවර, 
ෙදල්ෙතොට, පහත ෙහේවාහැට, පස්බාෙග් ෙකෝරලය, ගඟ ඉහළ 
ෙකෝරලය, ගඟ වට ෙකෝරලය, මැද දුම්බර, කුන්ඩසාෙල් පවුල් 
727ක්, පුද්ගලයන් 2,511ක් පාසල්වල, විවිධ ස්ථානවල ඉන්නවා. 
රජය ෙවනුෙවන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්,  ඒ සියලු ෙදනාටම 

රජෙය් ඉඩම්වල නිවාස ඉදි කර ෙදන බවට අපි දැනටමත් 
ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබන බවයි. ඉඩම් ලබා ගැනීම එතරම්ම අපහසු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මම රම්මලක මුස්ලිම් ගම්මානයට සිදු ෙවලා 
තිෙබන  හානිය බලන්න ගියා. ආපදාවට ලක් වූ අයට ලබා දීම 
සඳහා උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අක්කර 300ක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා විසින් දැනටමත් මැනලා ෙවන් කර  තිෙබනවා.  
රම්මලක ගෙම් අයත්, එම ස්ථානයට එන්න කැමැති අෙනකුත් 
ගම්වල අයත් අපි දැන් ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන යනවා.  

හන්තාන වත්ෙත් ෙකළවෙරන් -උඩුෙවල පැත්ෙතන්- අපට 
යම් ඉඩම් පමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්, විෙශේෂෙයන්ම ඒ අවට 
අවතැන්  ෙවලා ඉන්න අය පදිංචි කරවන්න. මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි. ෙම් අයට ඉඩම් ලබාදීම විතරක් ෙනොෙවයි,  
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය  සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා එක්කත් 
කථා කරලා, ඒ අයට අවශ්ය නිවාස සියල්ලම ඉදිකර ෙදන්න 
කටයුතු කරන බවට අපි රජය විධියට පැහැදිලි ෙපොෙරොන්දුවක් 
ෙදනවා.  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙගදර 
විතරක් ෙනොෙවයි ෙගදර ඇතුෙළේ තිබුණු භාණ්ඩ ගැනත් යම් කිසි 
අධ්යයනයක් කරලා ආධාරයක් ෙදන්න කියලා. අපි රජයත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා;  මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ 
ගැන තීරණයක් ගන්නවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙම් කාරණය ගැනත් මම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම කන්ද උඩරට පළාත්වල ෙම් තත්ත්වය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? NBRO එෙකන් නාය යන යම් යම් 
පෙද්ශ හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ අයට අයින් ෙවන්න කියලා අපි 
ෙකොච්චර කිව්වත් ඒ අය අයින් ෙවන්ෙන්  නැහැ. තමන් දන්නා 
හඳුනන ඥාතීන් සිටින,  තමන්ට  පුරුදු පරිසරෙය් ජීවත් ෙවන්න 
තමයි කවුරුත් කැමැති. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගම්පිටින්ම ෙවනත් 
තැනකට අරෙගන යන්න පුළුවන් නම්  ෙම් තත්ත්වය ෙබොෙහෝ 
දුරට සමනය කරන්න අපට අවස්ථාවක් ලැෙබ්වි කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු 
ෙම් සඳහා විශාල මහන්සියක් ගන්නවා. ඒ අය දැනටමත් NBRO 
එක සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කරෙගන, ෙම් ඉඩම් මිනිස් 
වාසස්ථානයට සුදුසුද කියන එක ගැන පරීක්ෂා කරෙගන යනවා. 
මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඉදිරි කාලය තුළ අපි එන එන විධියට ඒ පශ්නවලට විසඳුම් ලබා 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බවත් සඳහන් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 3.23] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அண்ைமயிேல நாட் ல் ஏற்பட்ட இயற்ைக 
அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற் ம் உயிாிழந்த 
உற கள் சார்பாக இந்த ேநரத்தில் என் ைடய ஆழ்ந்த 
அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அனர்த்தங்க டான அ ப 
வங்கள் மற் ம் அவற்றின் விைள கைளக் க த்திற் ெகாண்   
எதிர்காலத்தில் அவ்வா  இடம்ெபறாமல் நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம். பல இடங்களில் மண் அகழ் கள் 
நடந்தி க்கின்றன; மரங்கள் ெவட்டப்பட் க்கின்றன. 
இயற்ைக அனர்த்தங்க க்குத் ைணேபாகக்கூ ய வைகயில் 
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இவ்வாறான ெசயற்பா கள் இடம்ெபற்றதால் மண் சாி கள் 
ஏற்பட் க்கின்றன. ெவள்ளத்ைதக் கட் ப்ப த் வ  
சம்பந்தமான சாியான திட்டமிடல் இல்லாதப யினால் 
ெவள்ள ம் மக்க ைடய கு யி ப் க்கைள ழ்க த் 
தி க்கின்ற . இவற்ைறக் க த்திற்ெகாண்  வ ங்காலத்தில் 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்றெபா  அதைனத் 
த ப்பதற்கு ன்கூட் ய ஏற்பா கைளச் ெசய்வதில் கூ ய 
கவனம் ெச த்த ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெதன்னிலங்ைகையப்ேபால் அல்லாமல் வடக்கு, 
கிழக்கி ம் ெவள்ளப் பாதிப் க்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. சில 
இடங்களில் மினிச் சூறாவளியினால் ட் க் கூைரகள் 

க்கிெயறியப்பட் க்கின்றன; க க்குள் ெவள்ளம் 
குந்தி க்கின்ற . பல ஆயிரக்கணக்கான வயல் நிலங்க ம் 

ேதாட்ட நிலங்க ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. எனேவ, 
அரசாங்கம் ெதன்னிலங்ைகயில் ஏற்பட்ட பாதிப் க்க க்கு 

ன் ாிைம ெகா த்  பாிகாரம் காண்ப ேபால, வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள மக்க க்கு ஏற்பட்ட பாதிப் க்கைள ம் 
க த்திெல த்  அவற் க்கும் பாிகாரம் காணேவண் ம். 
வழைமேபால தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ன்ென க்கக் 
கூ ய வைகயில் அவர்க க்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
அரசாங்கம் உதவ ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம்.       

 
[අ.භා. 3.25] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න 

පථමෙයන්, අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නිසා  ජීවිත හානි වුණු 
අය ෙවනුෙවනුත්, ෙද්ෙපොළ හානි වුණු සියලු ෙදනා ෙවනුෙවනුත් 
මෙග් කනගාටුව  පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

එෙමන්ම, රජයක් විධියට ෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට 
මුහුණ ෙදමින් අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළවල් කඩිනමින් කරන්න 
ශක්තිය, ෛධර්ය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් ෙගෞරවණීය 
ස්තුතිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත්  පුද 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යසනෙය්දී  ෙපොලීසිය, තිවිධ 
හමුදාව ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගත්තා.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඒ අවශ්ය කටයුතු සිදු කරන්න ඒ අය  අපට දැවැන්ත 
ශක්තියක් ලබා දුන්නා.  ඒ අයෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීෙමන් පසුව ඒ 
මුල් දින ෙදක, තුන තුළ ඒ අය ජීවත් කරවන්න අවශ්ය ආහාරපාන  
ටික අප ලබා දුන්නා. විශාල ගැටලුවක් වුණා ඒ ආහාර ටික ලබා 
දීමත්.  

විෙශේෂෙයන් නාවික හමුදාව මැදිහත් ෙවලා ෙබෝට්ටුවලින් ඒවා 
අවශ්ය තැන්වලට ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා.  පසුව ඒ ජනතාව 
තමන්ෙග් නිෙවස්වලට  ගියාට පසු  ඒ අයට අවශ්ය වියළි ආහාර 
දව්ය  ලබා දීෙම් කටයුතු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුනුත්, ගාම නිලධාරි මහත්වරුනුත් එකතු කරෙගන ඉතා 
ඕනෑකමින් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් දිසාපතිතුමා, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා,  ගාම නිලධාරින් ඇතුළු  රාජ්ය නිලධාරින් 
දැවැන්ත ෙසේවාවක් සිදු කර තිෙබනවා.  

ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ වියළි ආහාර දව්ය ගංවතුරට යට වුණු සෑම 
නිවසකටම ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි.  මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ගංවතුරට 
යට වුණු නිවාසවලට පමණක් ෙනොෙවයි, ගංවතුර නිසා ෙකොටු 

වුණු  සියලු ෙදනාටත් ඒ අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න ෙම් රජය 
කටයුතු කර තිෙබනවා කියන එක. එතැනින් එහාට බැලුවාම, 
පිරිසිදු ජලය නැවත ලබා ගැනීම තමන්ෙග් එදිෙනදා කටයුතු 
සාමාන්ය පරිදි කරෙගන යන්න අත්යවශ්ය කාරණාවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  ආහාර පිස ගැනීමට ෙමන්ම ෙබොන්න වතුර ටික 
ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ඒ පෙද්ශවල තිෙබන ළිං ටික පිරිසිදු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් ෙවන ෙකොට තිවිධ හමුදාව, 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන -ඒ 
සියල්ලම- එකතු ෙවලා ෙපොම්ප මඟින් ඒ ළිං  පිරිසිදු කිරීම ආරම්භ 
කර තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ෙදොම්ෙප් පෙද්ශෙය් පූෙගොඩ සිට මල්වාන දක්වා මුළු මායිම 
ගංවතුරින් යට වනෙකොට රුවන්වැල්ල ආසනයට යාබද වන 
ෙකොටසට නාය යෑෙම් තර්ජනයක් අද උදෑසන වන විට එල්ල වී 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් මා ෙම් ෙවලාෙව් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
අෙප් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට. 
එතුමා අද දිනෙය්ත් ඒ පෙද්ශවලට ගියා.  ජීවිත හානිවලට 
අමතරව, ඒ පෙද්ශෙය් නිවාසවලටත් විශාල ෙලස හානි සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉතින් ඒ සියලුම නිවාස යළි ෙගොඩ නඟන්න අප රජය 
කටයුතු කරෙගන යනවා.  අර්ධ හානිවලට ෙමන්ම පූර්ණ 
හානිවලට ලක් වී තිෙබන ඒ සියලුම නිවාසවලට අවශ්ය මූල්යමය 
ආධාර ලබා ෙදන්න නව රජය කටයුතු කරෙගන යනවා.  ඒ 
කටයුතු කිරීෙම් සම්පූර්ණ වගකීම නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය භාර ගන්නා බව ඉතා පැහැදිලියි.     

විෙශේෂෙයන් නව රජය ගත්ත තීරණයක් අනුව, ෙම් රට 
රක්ෂණය කිරීෙමන් ලැෙබන මුදල්වලින් ඒ හානියට පත්  සියලු 
ෙදනාට  යම් සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කටයුතු කරනවා. අප 
රජයක් හැටියට කරන්න පුළුවන් උපරිම කැප කිරීම කරන බව මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. නමුත්, සමහර අය ඒ 
අවතැන් වූවන් ෙවනුෙවන් බත් පාර්සලයක්වත්, වතුර 
ෙබෝතලයක්වත් ෙදන්ෙන් නැතිව  ෙද්ශපාලන වාසි තකා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කිරීම 
කනගාටුදායක බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
 
 

[பி.ப. 3.30] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சீரற்ற 
காலநிைலயால் ஏற்பட்ட அனர்த்தம் குறித்த இந்த விேசட 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு 

த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
நாட் ேல கடந்த வாரம் மக்கள் எல்ேலா ம் ெதாடர்ந் 
ேதர்ச்சியாக ேவதைனப்ப கின்ற அள க்கு இந்த அனர்த்தம் 
பல உயிர்கைளக் கா ெகாண் விட்ட . ேம ம் பலர் 
இ க்கிறார்களா? இல்ைலயா? என்ப  ெதாியாமல் அவர்க  
ைடய கு ம்பங்கள் ேத யைலகின்றன. இந்த அனர்த்தத் 
தினால் பாதிக்கப்பட்ட ெகா ம்  மாவட்டத்திேல 
ெகாலன்னாவ, ெவல்லம்பிட் ய, அங்ெகாைட, கங்ெவல்ல, 
மல்வான ேபான்ற பிரேதசங்க க்கு விஜயம் ெசய்  
நிைலைமகைள  நான் ேநர யாகப் பார்த்ேதன். இந்த 
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அனர்த்தத்தினால் அந்த மக்கள் அ பவிக்கின்ற ேவதைனைய 
மிக ம் ேவதைன மிகுந்த ஒ  கமாக நான் உணர்ந்ேதன். 
குறிப்பாக விகாைரயிேல, பள்ளிவாச ேல, பள்ளிக் 
கூடங்களிேல, ேவ  ெபா  இடங்களிேல பலர் தங்கியி ந் 
தா ம், அவர்களில் அதிகமானவர்கள் ெகளரவமாக வாழ்ந்த 
வர்கள். அதனால் அவர்கள் அங்கு தங்கியி க்க யாமல் 
ெதாிந்தவர்கள் பலாின் களில் தங்கி மிகக் கஷ்டங்கேளா  
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ேகாடீஸ்வரர்களாக இ ந்த 
வர்கள் உ த்த உ ப்ேபா  ெவளிேயறி மாற் ப்பில்லாமல், 
அ த்த ேநர உண க்கு வழியில்லாமல் பட்ட கஷ்டங்கைள 
நான் ேநர யாகக் கண்ேடன்.  எனேவ, இந்த அனர்த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கைள இவ்வாறான நிைலயி ந்  மீட்  
அவர்க ைடய ெசாந்த களிேல கு ேயற் வதற்கான 
ஏற்பாட்ைட இந்த அரசாங்கம் உடன யாக எ த்தா ம், ஆகக் 
குைறந்த  ஒ  கு ம்பத்திற்கு ஓர் இலட்சம் பாயாவ  
உடன யாக வழங்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
அைமச்சர் அவர்களிடத்திேல நான் அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.   

அ மாத்திரமல்லாமல் நிைறயப்ேபர் அவர்க ைடய 
ெதாழில்கைள இழந்தி க்கின்றார்கள்.  ெகளரவ அைமச்சர் 
ெபளசி அவர்கள் ெசான்னார், ஊடகத் ைறயினர் அவர்க 

ைடய ஊடக உபகரணங்கைள இழந்தி க்கின்றனர் என் .  
அேதேபால், எத்தைனேயா வியாபாாிகள் அவர்க ைடய 

தலீ கைள இழந்தி க்கின்றார்கள். ேநற்  என் ைடய 
நண்பர் ஒ வரான சி  வியாபாரம் ெசய்பவர் "என் ைடய 

ச் ெசாத் ம் அழிந் விட்ட ; எைத ேம எ க்க யா ; 
என் ைடய வாகனத்ைதக்கூட இழந்  நிற்கின்ேறன்" என்  
ெசான்னார், இவ்வாறான நிைலயில் இ க்கின்றவர்கள் 
அவர்க ைடய ெதாழிைல மீள ஆரம்பிப்பதற்காக அவர்க க் 
கான நஷ்டஈ கைள அரசாங்கம் உடன யாக வழங்க 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறாம்.   

ேம ம், இந்த அனர்த்தத்ைதய த் , இந்த நாட் ேல ஒ  
நல்ல பண்ைப நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ெபளத்தர்கள், 
கத்ேதா க்கர்கள், இந் க்கள், இஸ்லாமியர்கள் என்  
பிாிவிைனவாதம் ேபசி ஒ  சிலர் அரசியல் ெசய்ய ற் 
பட்டா ம், 30 வ ட த்த வ  இன்ன ம் மைறய ன்னர் சில 
கு வினர் மத ாீதியாக, இன ாீதியாகப் பல அநியாயங்கைள 
ஏற்ப த்தி இந்த நாட் க்குள்ேள குழப்ப நிைலைய 
உண்டாக்குவதற்குச் சதி ெசய்தா ம் இந்த அனர்த்தத்தின் 
ேபா  மதங்க க்கப்பால், இனங்க க்கப்பால் மனிதா 
பிமானத்ேதா  ஸ் ம்கள் ெபளத்தர்க க்கு, தமிழர்கள் 

ஸ் ம்க க்கு, ெபளத்தர்கள் இஸ்லாமியர்க க்கு என்  
எ வித பாகுபா மின்றி உத வைத நாங்கள் கண்ேடாம். 
விகாைரகளி ம் பள்ளிவாசல்களி ம் மதத்தைலவர்கள் 
ஒன் ேசர்ந்  இந்த நிவாரணப் பணிகைள மாறிமாறிச் 
ெசய்தைத நான் கண்ணால் கண்ேடன். அவர்க க்கு 
என் ைடய மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்வேதா , இந்த ஒற் ைமயான தன்ைம ெதாடரேவண்  
ெமன ம் இைறவைன நான் பிரார்த்திக்கின்ேறன்.  

ெகாலன்னாவ, ெவல்லம்பிட் ய பள்ளி நிர்வாகங்கள் 
சார்பாக ெகாலன்னாவ பள்ளிவாச ேல அைனவ ம் ஒன்  
ேசர்ந்  ேசைவ ெசய்தைத நான் கண்ேடன். பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெபளத்த, இந் , இஸ்லாமிய, கத்ேதா க்க மக்கள் 
பள்ளிவாச க்குள்ேள நின்றைத ம் அவர்கள் பாிபா க்கப் 
பட்டைத ம் நான் கண்ேடன். எங்க ைடய அந்தப் பள்ளித் 
தைலவர் ஹனிபாபாய் தைலைமயிலான அந்த நிர்வாகக் கு  
இர  பகலாகச் ேசைவ ெசய்தைத நான் கண்ேடன். நான் 
ேநற் ப் பின்னிர  2 மணிக்குக்கூடச் ெசன்  பார்த்ேதன். 

அந்த ேநரம் அவர்கள் சைமத் க்ெகாண் ம் parcel ெசய்  
ெகாண் ம் அந்த மக்க க்கு எந்தவித பாகுபா மில்லாமல் 
ேசைவயாற் வைத நான் கண்ேடன். இவ்வாறான நல்ல 
பணிகைளச் ெசய்கின்றவர்கைள நாங்கள் பாராட்டேவண் ம்.   

அத் டன், அகில இலங்ைக ஜம்மிய்யத் ல் உலமா, Shura 
Council, the Muslim Council of Sri Lanka, ெகா ம்  
மாவட்டப் பள்ளிவாசல்கள் சம்ேமளனம் ஆகிய நான்கும் 
ேசர்ந்  கடந்த பல நாட்களாக இன, மத ேவ பா  
க க்கப்பால் பல ஆயிரக்கணக்கான ெதாண்டர்கள், 
தனவந்தர்க ைடய நன்ெகாைடகைள வசூ த்  இன, மத 
ேபதங்க க்கப்பால் அவர்க க்கு உண  ெகா த்தைத ம் 
அவர்கைளப் பாிபா த்தைத ம் அவர்க க்குத் ேதைவயான 
வசதி வாய்ப் க்கைளச் ெசய் ெகா த்தைத ம் நாங்கள் 
கண்ேடாம்.  எனேவ, அந்த வைகயிேல இவ்வா  தனி நபர்கள் 
உதவி ெசய்தைமக்காக, உதவி ெசய்த அத்தைன ேப க்கும் 
நாங்கள் எம  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம். 
குறிப்பாக ெபளத்த வியாபாாிகள், இந் , கத்ேதா க்க, 
இஸ்லாமிய வர்த்தகர்கள் நிைறய நல்ல பணிகைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். எனேவ, அரசாங்கம் என்ற வைகயிேல 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அைனவ ம் உடன யாக க க்குச் 
ெசல்வதற்கும் அவர்க ைடய மதத் தலங்கைள, பாடசாைல 
கைள, கைள, ெதாழில் ஸ்தாபனங்கைளத் ப்பர  
ெசய்வதற்கும் ேதைவயான ெபா ட்கைள வழங்குவதற்கு 
ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ம். அத் டன், அவர்க க்கு 
ஆகக்குைறந்த  ஓர் இலட்சம் பாயாவ  உடன யாக 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைகெய த்  அவர்க ைடய 
மீள்வாழ்க்ைகக்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ெமன ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், குப்ைபக் குவியல்க க்க ேக பல்லாயிரக்கணக் 
கான மக்கள் வாழ்ந்  வ கின்றார்கள்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELAVM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய 

உைரையத் ெதாடரலாம். 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
நன்றி! நீங்கள் தைலைமதாங்கும்ேபா  என  உைரையத் 

ெதாடரக் கிைடத்தைமையயிட்  சந்ேதாசமைடகின்ேறன். 
நான் ன்னர் ெசான்ன ேபால, இந்த அனர்த்தத்திேல 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு உடன யாக ஆகக் குைறந்த   
ஓாிலட்சம் பாைய வழங்கிவிட் , பின்னர் அவர்க ைடய 
இழப் க்க க்கு ஏற்ப நட்டஈ கைள வழங்கேவண் ம். 
குப்ைபக் குவியல்க க்கு அ கிேல வாழ்ந்த பல்லாயிரக் 
கணக்கான மக்கள் இடம்ெபயர்ந்  இ க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய நிைலைம மிக ம் ேவதைன மிக்கதாக 
இ க்கின்ற . தற்ெபா  அவர்கள் குைறந்தபட்சம் வாடைக 

ட் லாவ  வாழ்வதற்கு உாிய ஏற்பா கைளச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். அதன்பின் ஒ  மாற் த் திட்டமாக 

திய டைமப் த் ெதாகுதிைய அைமத்  அவர்கைள 
ெயல்லாம் வாழச்ெசய்ய ேவண் ம். இதற்கான நஷ்டஈ கைள 
வழங்குகின்றெபா , "நாங்கள் வாக்காளர் இடாப்ைபப் 
பார்த் த்தான் வழங்குேவாம்; உ திகைளப் பார்த் த்தான் 
வழங்குேவாம்" என்  ெசால் , வாடைகக்கு இ க்கின்றவர் 
க க்கு - பல இலட்சங்கைள இழந்தவர்க க்கு - எைத ேம 
வழங்காமல் விட் விடேவண்டாம் என்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ගාම ෙසේවක සහතිකය - அதாவ , 
கிராம ேசைவயாளர்க ைடய recommendationஐப் ெபற்  
மனிதாபிமான அ ப்பைடயில் அவர்க க்கான அத்தைன 
ஏற்பா கைள ம் ெசய்  ெகா ப்பன கைள ம் வழங்க 
ேவண் ம்.  

அேதேபால, பல அைமப் கள் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு 
சைமத்த உண கைளப் ெபற் க் ெகா த்தி க்கின்றன. யார், 
யார் எல்லாம் இந்தப் பணிகைள அைமப்  ாீதியாகச் 
ெசய்தார்கேளா, அவர்க க்கு அதற்குாிய ெகா ப்பன கைள 
அரசாங்கம் வழங்கினால், எதிர்காலத்திேல இவ்வாறான நல்ல 
பணிகைளச் ெசய்வதற்கு ஓர் ஊக்கப்ப த்தலாக அ  அைம ம் 
என்  கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, அரநாயக்காவிேல ஏற்பட்ட மண்சாி  
அனர்த்தத்தினால் பல்லாயிரக்கணக்கான  மக்கள் இடம் 
ெபயர்ந்தி க்கின்றார்கள். இன்  அவர்க ைடய கள் 
மட் மல்ல, உடல்க ம் மண் க்குள் ைத ண் க் 
கின்றன. ைத ண்ட உடல்கைள மீட்பதற்காக அந்தப் 
பகுதிகள் ேதாண்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. அந்தப் 
பகுதியில் உயிாிழந்தவர்க க்கு என  ஆழ்ந்த அ தாபங் 
கைளத்  ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். அந்தப் பகுதியில் பாதிக்கப் 
பட்டவர்க க்கும் உாிய நஷ்டஈ கைள வழங்கி, அவர்கைள 
இன்ேனார் ஆபத்  வராத பிரேதசத்திேல கு ேயற்றேவண் ம்.  

த்தளம், கண் , கு நாகல் உட்பட இன் ம் பல 
மாவட்டங்களிேல ெவள்ளத்தினால் மக்கள் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளனர். வடக்கிேல நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் க்கின்ற 
மன்னா க்கும் த்தளத் க்குமான பாைதகள்கூட ெவள்ளத் 
தினால் ழ்கி ள்ளன. அங்குள்ள மக்கள் ேபாக்குவரத் ச் 
ெசய்ய யாமல் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, பாதிக்கப் 
பட்ட எல்ேலாைர ம் இந்த நட்டஈ  வழங்கும் ைறைமக்குள் 
உள்வாங்குமா  ேகட் க்ெகாண் , இந்த நல்ல பணிக க்காக 
உதவிெசய்த தனவந்தர்கள், அைமப் கள், அரச உத்திேயாகத் 
தர்கள் உட்பட அைனவ க்கும் எங்க ைடய நன்றிையக்கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி! 

 
[பி.ப. 3.37] 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இயற்ைக அனர்த்தத்தினால் உயிாிழந்த, பாதிக்கப்பட்ட 

அைனத்  மக்க க்கும் தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
சார்பிேல நான் ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், இப்ப ப்பட்ட இடம் 
ெபயர் கள், இழப் க்கள் எவ்வள  வ ைய ம் ேவதைன 
ைய ம் த ம் என்பைத நாங்கள் நன்கு அறிேவாம். அந்த 
வைகயிேல, இந்த இயற்ைக அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற மக்க க்கு  - க்கியமாக மத்திய மைலநாட் ப் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற மக்க க்கு அரசாங்கம் பா காப் 
பான காணிகைள வழங்கி அவர்க க்கு நிரந்தரமான  
கைள ம் அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இ தான் அந்த மக்கள  நீண்டகாலக் 
ேகாாிக்ைகயாக ம் இ ந் வ கின்ற . குறிப்பாக, இந்த 
மக்கள் இந்த நாட் ன் ேதசிய வ மானத்திேல ெபாியளவில் 
தங்க ைடய உைழப்ைபச் ெச த் பவர்கள். ஆனால், 
கிட்டத்தட்ட 60 - 70 வ ட காலமாக இந்த மக்கள் வா கின்ற 
கு யி ப் க்கள் மனிதர்கள் வாழ யாதள க்கு, ஆ , 
மா கள்கூட அங்கு தங்க யாத அள க்கு, மிக ம் 
ேமாசமான நிைலயில் இ க்கின்றன. அவர்கள் வசிக்கின்ற 
அந்தப் பிரேதசம் பா காப்பற்ற  என்  அரசாங்கம் 
காலத் க்குக் காலம் அறிவித்தா ம்கூட, அந்த மக்க க்குப் 
ெபா த்தமான, பா காப்பான காணித் ண் கள் நீண்ட 
காலமாகி ம் வழங்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, இப்ப யான 
அனர்த்தத் க்குப் பிற்பாடாவ , இந்த மத்திய மைலநாட் ப் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற இந்த மக்க க்குப் பா காப்பான 
காணி, நிரந்தரமான ட் த்திட்டம் என்பவற்ைற 
வழங்குவதற்கு இந்த அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம் என்  
நான் இந்த ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற மக்கள் ேபார் அழி , 
இயற்ைக அனர்த்த அழி  என இரண்  விதமாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். தற்சமயம் ஏற்பட் க்கின்ற 
இந்த அனர்த்தத்தினால் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள்  
பாாியளவில் பாதிக்கப்படாவிட்டா ம், குறிப்பாக 
கிளிெநாச்சி, மன்னார் மாவட்டங்கள் ெவள்ளத்தினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. அங்கு விவசாய நிலங்கள் பாதிக் 
கப்பட் க்கின்றன; பாைதகள் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றன. இயற்ைக அனர்த்தமாக இ க்கலாம் 
அல்ல  ேபார் அனர்த்தமாக இ க்கலாம், இவற்றினால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற அப்பாவிப் ெபா மக்க க்கு எந்தவித 
பாகுபா ம் இல்லாமல் அரசாங்கம் உதவி ெசய்வதற்கு 

ன்வரேவண் ம். தற்சமயம் ஏற்பட் க்கின்ற இயற்ைக 
அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற  மக்க க்கு 
சர்வேதசச கம் அவசர அவசரமாக உதவிகைளச் ெசய்ய 

ன்வந்தி க்கின்ற . உண்ைமயிேல நாங்கள் அதைனப் 
பாராட் கின்ேறாம்; அதற்காக  நன்றிைய ம்  ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறாம். ஆகேவ, ஐ.நா. சைபயாக இ ந் தா ம் 
அரசாங்கமாக இ ந்தா ம் இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட 
ெபா மக்க க்கு உதவி ெசய்யேவண் ய பாாிய கடைம ம் 
ெபா ப் ம் அவற் க்கு இ க்கின்ற .  

வடக்கு, கிழக்கில் இன்  ேபார் நிைற ற்  7 வ டங்கள் 
வைடந் ள்ளேபாதி ம் ஐ.நா. சைபயின் அதிகாாிகளி 

னால் அல்ல  எம  அரசாங்கத்தினால் அந்தப் ேபாாில் 
எத்தைன ேபர் உயிாிழந்தி க்கிறார்கள்? எத்தைன ேபர் 
காணாமல் ேபாயி க்கிறார்கள்? எவ்வள  ெசாத் க்கள் 
அழிக்கப்பட் க்கின்றன? என்பவற் க்கான எந்தவித 

ள்ளிவிபரங்கேளா, தகவல்கேளா  இ வைரக்கும் திரட்டப்பட 
வில்ைல. இ ந்தா ம், இயற்ைக அனர்த்தங்கள், ேபார் 
அனர்த்தங்களில் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்க க்கு எந்தவித 
பாகுபா மில்லாமல் உதவி ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் 
பின்நிற்கக்கூடா  என்பைத இந்த ேநரத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  
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[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 



2016 මැයි 25 

ேம ம், சட்டவிேராதமான காடழிப் , மண்ணகழ்  
ேபான்ற விடயங்கள் ெதாடர்பாக இங்ேக பல தடைவகள் 
கூறப்பட்டா ம்கூட இற்ைறவைர அந்நடவ க்ைககள் 
ெதாடர்ந் ெகாண் தான் இ க்கின்றன. க்கியமாக  
இயற்ைக அனர்த்தத்தி ந்   மக்கைளப் பா காக்க இவ் 
வாறான நடவ க்ைககைளத் தைடெசய்ய ேவண் ம்.  

65,000 ட் த்திட்டமான  எங்க ைடய பிரேதச 
சூழைமவிற்ேகற்ப அைமக்கப்பட ேவண் ம்; அங்ேக ெபா த்  

கள் சாத்தியமில்ைல; அவற் க்குப் பதிலாக நிரந்தரமான 
கல் கள் அைமக்கப்பட ேவண் ெமன்  நாங்கள் பல 
தடைவகள் ெசால் யி ந்ேதாம். இப்ெபா  இயற்ைக 
அதற்குாிய பாடத்ைதப் கட் யி க்கின்ற . இந்த இயற்ைக 
அனர்த்தத்திற்குப் பின்னராவ  வடக்கு, கிழக்கில் அைமக்க 
வி க்கின்ற ெபா த் கைள நிரந்தரமான கல் களாக 
மாற்ற இந்த அரசாங்க ம் அைமச்சர் அவர்க ம் 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  

இயற்ைகயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக அல்ல  ேபாாி  
டாக மனிதர்களால் பாதிப் கள் ஏற்ப த்தப்பட்ட மக்களாக 
இ க்கலாம் - 
   

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order?   

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
அவர்க க்குக் கட்டாயம் கல் கள்தான் கட் க் 

ெகா க்கப்ப ம். இந்த அரசாங்கம் பாகுபா ன்றி உதவிெசய்ய 
ேவண் ெமன்  நீங்கள் கூறியி ந்தீர்கள். இ  ஒ  ேதசிய 
அரசாங்கம் என்பதால் எல்லா ேவைலத்திட்டங்க ம் 
பாகுபா ன்றித்தான் நடந் ெகாண் க்கின்றன.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி! இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 

ெசால்வைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால் மீள்கு  
ேயற்ற அைமச்சர் அவர்கள் ந்த வாக அேதநிைலப் 
பாட் ல்தான் இ க்கின்றார். உங்க ைடய நிைலப்பா  
ேவ ; அைமச்சர் அவர்க ைடய நிைலப்பா  ேவ  என்ப  
எங்க க்கு விளங்குகிற . இயற்ைக அனர்த்தம், ேபார் இைவ 
இரண்டா ம் எங்க ைடய மக்கள் பாதிக்கப் பட் க் 
கிறார்கள்; வடக்கு, கிழக்கில் 1,50,000க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் 
இன்ன ம் தற்கா க களில்தான் வாழ்கிறார்கள்; 
அவர்கைள ம் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற் 
காகத்தான் நான் பாகுபா ன்றி உதவிகைளச் ெசய்யேவண் ம் 
என்  ெசான்ேனன். அவர்க க்கு நிரந்தரமான ட்  
வசதிகள் எ ேம இல்ைல என்ப ம் உங்க க்குத் ெதாி ம்.  
இயற்ைக இப்ெபா  தன் ேகாரக்கண்ைணத் திறந்தி க் 
கின்ற . தர்மத்திற்கு - நீதிக்கு மாறாக யார் நடந்தா ம் 

இயற்ைகயின் தாக்கத்ைத நாங்கள் அ பவிக்க ேவண் ய 
நிைலயி க்கின்ற . ஆகேவ, இயற்ைக அனர்த்தத்தில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு இந்த அரசாங்கம் விைரவாகக்  
காணிகைள ம் கைள ம் ெகா த்  உதவி ெசய்வதற்கு 

ன்வரேவண் ம். அேதேபால், ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் ேதைவகைள ம் க த்திற்ெகாண்  அதற்கான 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம். குறிப்பாக, 
வடக்கின் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக ன்ென க்கின்ற 
ேவைலத்திட்டங்களில் க்கியமாக அங்கி க்கின்ற மாகாண 

தலைமச்ச ட ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் க ட ம் 
அரசாங்கம் கலந்தாேலாசித்  சில கைள எ க்க 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் இன்  வடக்கு மாகாணத்தின் 
ஆ நர்- 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தய ெசய்  நீங்கள் என் ைடய ேபச்ைசக் குழப்ப 

ேவண்டாம். உங்க ைடய ேநரத்தில் ேபசுங்கள்! என் ைடய 
ேநரத்ைத எ க்க ேவண்டாம்.  
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
அங்ேக பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப 

உ ப்பினர்கள் எல்ேலா ம் கலந் ைரயா த்தான் அபிவி த் 
தித் திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இல்ைல. ேநற்ைறயதினம்கூட வட மாகாணத்தின் ஆ நர் 

அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தின் நகர அபிவி த்தித் திட்டம் 
சம்பந்தமாக தலைமச்சர் அவர்கள் கூட்டேவண் ய 
கூட்டத்ைதத்  தன்னிச்ைசயாகக் கூட் யி க்கின்றார். மாகாண 

தலைமச்சாின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட சில அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள் ெதாடர்பான கூட்டங்கள் அவர  தைலைமயில் 
தான் நைடெபற ேவண் ம். இவ்வாறான நடவ க்ைககைளப் 
பார்க்கும்ேபா  தலைமச்ச க்கும் மாகாண ஆ ந க்கு 
மிைடேய அரசாங்கம் திட்டமிட்  ரண்பாட்ைட 
ஏற்ப த் கின்றதா  என்ற சந்ேதகம் எங்க க்கு எ கின்ற . 
ஆகேவ, வடக்கி ைடய இந்த அபிவி த்தித் திட்டங்களி ம் 
கலந்தாேலாசித்  ெவ க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 3.45] 
 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ස්වාභාවික 

ආපදාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම නාය යෑම නිසා  ජීවිත නැති ෙවච්ච ඒ 
වාෙග්ම ගංවතුර උවදුර නිසා විපතට පත් ෙවච්ච පවුල්වල සියලු 
ෙදනාටම අෙප් කනගාටුව මුලින්ම පකාශ කර සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි දැක්කා, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් විෙශේෂෙයන් අරනායක 
පෙද්ශය, ෙකොළඹ දිස්තික්කය, මම නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ 
දිස්තික්කය, පුත්තලම දිස්තික්කය ඉතාමත්ම දරුණු ෙලස ෙම් ගං 
වතුර උවදුරට මුහුණ දුන්න අන්දම. ඒ වාෙග්ම තමයි අපි දැක්කා, 
අෙපේල් අග ෙවනකල්ම ෙම් රෙට් තද නියඟයක් තිබුණු බව.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව්  ෙද්ශගුණික උෂ්ණත්වය 
ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 38, 39 වාෙග් අගයක තිබුණා. විෙශේෂෙයන් 
අෙප් පෙද්ශවල නියඟයක් තිබුණා; ළිං ෙව්ළිලා ගියා; ජල හිඟයක් 
ඇති වුණා. ඒ එක්කම මැයි 9වැනි දා අධික වර්ෂාව නිසා නාය 
යෑම, ගං වතුර වාෙග් ෙද්වල් ඇති වුණා. ෙම් වාෙග් අන්ත ෙදකක 
ස්වාභාවික ව්යසනයක් අපට පසු ගිය දවස්වලදී දකින්න ලැබුණා.  

ෙම් අන්ත ෙදෙකන්ම අපට දීලා තිෙබන පණිවුඩය වන්ෙන්, 
පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවයි. ඒ නිසා පරිසරය 
ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිබීම ඉතාමත්ම වැදගත් වනවා. 
අද  කුඹුරු ෙගොඩ කරලා, පහත් බිම් ෙගොඩ කරලා අවිධිමත් ෙලස 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරලා තිෙබනවා. එහි විපාකය තමයි අද අපි අත් 
විඳින්ෙන්. ඒ නිසා නීතිය හරියට කියාත්මක කිරීම තුළින් ෙම් 
ආපදා තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීමට අපට පුළුවන් වනවා. 
ෙමවැනි ආපදාවන් සියයට 100ක් නවත්වන්න බැහැ. නමුත්, අවම 
කර ගැනීමට අපට තවම හැකියාව තිෙබන බව මා මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

ෙමම ගං වතුර උවදුර නිසා අෙප් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
1,30,000ක ජනගහනයක් අවතැන් වුණා.  මම නිෙයෝජනය කරන 
කටාන ආසනෙය් 8,000ක ජනගහනයක්- විෙශේෂෙයන්ම දඬුගං 
ඔය සහ මහ ඔය ආශිතව ජීවත් වුණු පවුල්- ෙම් ගං වතුර උවදුර 
නිසා අවතැන් වුණා. නමුත්, කියන්න සන්ෙතෝෂයි, අද ෙම් රජෙය් 
මැදිහත් වීම තුළ, විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් හරහා ගාම 
නිලධාරිවරු කියාත්මක වුණු තැන්වල, ගාම නිලධාරිවරු වැඩ කළ 
තැන්වල, ඒ අවතැන් වුණු ජනතාවට ඉතාම සංවිධානාත්මකව 
සහන සැලසුණා; පිසූ ආහාර ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
වුණා. 

අද රෙට් උවදුරක් ඇති වුණාම, එදා සුනාමි ව්යසනෙය්දී 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් සංෙව්දී ජනතාව ජාති, ආගම් හා කුල ෙභ්ද 
පැත්තකින් දාලා ආණ්ඩුවත් එක්ක අත්වැල් බැඳෙගන ආපදාවට 
ලක් වූ ජනතාවට සහන සැලසීමට කටයුතු කිරීම මම හිතන 
හැටියට අෙප් ශී ලංකා ජනතාව ලද විශාල වාසනාවක්. ඒ බව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ආපදාවට ලක් වූ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් සහන සැලසීමට ෙපරමුණ ෙගන කටයුතු 
කිරීම ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා 
ඇතුළු ෙද්ශපාලන අධිකාරියට වාෙග්ම, දිසාපතිතුමන්ලා, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා පමුඛ ගාම නිලධාරිවරුන් දක්වා රාජ්ය 
තන්තයටත්, තිවිධ හමුදාවට, ෙපොලීසියට, මාධ්ය ආයතනවලට හා 
සිවිල් සංවිධානවලටත්  අෙප් ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනෑ. අපි 
දැක්කා,  අවතැන් වූ ජනතාවට වියළි ආහාර, පිසූ ආහාර ෙබදීෙම්දී 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් සම්බන්ධීකරණෙයන් ෙහොඳ 
කළමනාකරණයකින්  එය ෙක රුණු බව. එහිදී හැෙමෝටම ඒ සහන 
ලැබුණා. නමුත් ෙපෞද්ගලිකව ෙබදා දීෙම්දී, සමහර අයට වැඩිපුර 
ලැබුණා; ෙපොරකා ෙගන ගිහින් ගන්න අය වැඩිපුර ගත්තා. ඒ නිසා 
ෙබදා දීෙම් යන්තණය පාෙද්ශීය ෙල්කම් හරහා සම්බන්ධීකරණය 
කරනවා නම් හැෙමෝටම ඒ සහන ලැෙබයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ හා ගම්පහ පෙද්ශවල කවදාවත් ගං 
වතුරකට ලක් ෙනොවුණු ජනතාව  ෙම් ගං වතුර උවදුරට ලක් වුණා. 
අද ඒ ජනතාව මානසික පීඩනයකට, කඩා වැටීමකට ලක් ෙවලා 
සිටිනවා. ඔවුන් සඳහා උපෙද්ශනයක් ලබා දීම වැදගත් බවත් මා 
මතක් කරනවා.  

රැකවරණ මධ්යස්ථානවලට ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ෙයදවීම තුළින් 
කාන්තාවන් හා දරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබා දීෙම් විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළකුත් ෙම් සහන වැඩ පිළිෙවළට එකතු කරනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන බවත් මතක් කරමින්,  උදවු දුන්නු සියලුෙදනාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
[பி.ப. 3.50] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் மாிக்கார் அவர்கள் சமர்ப்பித்த ெவள்ள 
அனர்த்தம் பற்றிய இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண 
சம்பந்தமான விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்த 
ைமக்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ெகா ம்  மாவட்டத்திேல ெகளரவ உ ப்பினர்களான 
மாிக்கார், ஜி ர் ரஹ்மான் மற் ம் மாகாண சைப 
உ ப்பினர் ெகளரவ பாயிஸ் ேபான்றவர்கள் ெவள்ள 
அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குத் ெதாடர்ச்சி 
யாகப் பணியாற்றிக்ெகாண் ப்பைதயிட்  அவர்க க்கும் 
நன்றி கூ கின்ேறன். மைலயகத்தி ம் வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளி ம் மற் ம் ெகாலன்னாைவ, ெவல்லம்பிட் ய 
ேபான்ற பகுதிகளி ம் ஏற்பட்ட ெவள்ள அனர்த்தமான  
எம  மக்க ைடய அன்றாட வாழ்ைவப் பாதிப் க் 
குள்ளாக்கிய  மட் மல்லா  பல உயிர்கைள ம் கா  
ெகாண்ட .  
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ஆ ங்கட்சிையச் ேசர்ந்த ஒ வர் ேபசியதற்குப் பிறகு எதிர்க் 
கட்சிையச் ேசர்ந்த ஒ வர்தான் ேபச ேவண் ெமன்  பாரா  
மன்ற நைட ைற ஒன்றி க்கின்ற . இங்கு ஆ ங்கட்சியினர் 
மாறிமாறிப் ேபசுகின்றார்கள்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்ைல, அப்ப யான நைட ைறெயான் ம் இல்ைல.  

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தய ெசய்  என் ைடய ேநரத்ைத எனக்குத் தர ம்.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நீங்கள் ெதாடர்ந்  ேபசுங்கள்! 
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[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 
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ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இேதேபான்  தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 

கிண்ணியா, குறிஞ்சாக்ேகணி, தம்பலகாமம் ேபான்ற பிரேதசங் 
களிேல பாாிய அளவில் ெவள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்டதனால் 3 
குளங்கள் உைடக்கப்பட் க்கின்றன. தம்பலகாமம் பிரேதசத் 
தி ள்ள குளம் உைடக்கப்பட்டதன் காரணமாக 400  
ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட வயல் நிலங்களில் ேவளாண்ைம 
பாதிப்பைடந் ள்ள . அங்குள்ள 520 ஏக்கர் விைளநிலத்திேல 
480 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ெசய்ைக பண்ணப்பட் ந்த . 
ஆகேவ, இவர்க க்கான நஷ்டஈ கள் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

ேநற்  ன்தினம் மஜீத் நகாிேல குரங்குபாஞ்சான் 
பகுதியி ள்ள குளத்தின் அைணக்கட் ல் ஏற்பட்ட ெவ ப்பின் 
காரணமாக தற்ெபா  3' நீர் குைறக்கப்பட் க்கின்ற . 
அ மட் மல்ல, வாாிெவட் வான் - ெகாசுமன்கடவல 

தியின் bund உைடக்கப்பட் க்கின்ற . இதனால் 4.2 
கிேலா மீற்றர் நீளமான அந்தப் பாைதயின் 2 கிேலா மீற்றர் 

தி அ ேயா  இல்லாமற்ேபாயி க்கின்ற . இப்ெபா  
விவசாயம் ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்ற நிைலைமயில், அவர்க 

ைடய விைதெநல் மற் ம் பசைளகைளக் ெகாண் ெசல்ல 
யாத சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . அத்ேதா , 

கல்ெமட் யாவ வடக்கு மற் ம் தம்பலகாமம் ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற சி  பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்கள் 
மற் ம் ெநற்ெசய்ைகயாளர்கள் தங்க ைடய விவசாயத்ைதப் 

ர்த்தி ெசய்தி ந் ம் அ  பயனற் ப் ேபாயி க்கின்ற 
காரணத்தினால் ஏக்கர் ஒன் க்கு குைறந்தபட்சம் 10 ஆயிரம் 

பாையயாவ  ெகா த்  அவர்கள் மீண் ம் ெநல்ைல 
விைதப்பதற்கான உதவிகைளச் ெசய்ய ேவண் ம். இந்தப் 
பிரேதசங்க க்கான அனர்த்த விடயத்திேல அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர் மட் ம் பங்குெகாள்ள யா . 
விவசாய அைமச்சு, ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சு மற் ம் தி 
அபிவி த்தி அதிகாரசைப - RDA என்பன ம் பங்குெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

ேம ம் குறிஞ்சாக்ேகணி, குட் க்கராச்சி, மற் ம் 
உப்பாறி ள்ள றிஞ்சா  என்  கூறப்ப கின்ற பகுதி 
ேபான்ற இடங்களிேல temporary ஆக Bailey bridge 
கைளயாவ  அைமக்காவிட்டால் தீேனாி, கண்டக்கா  
ேபான்ற பிரேதசங்களில் 14,000 ஏக்கர் ெசய்ைகக்குள்ளான 
வயல்நிலங்கள் அப்ப ேய நாசமாகிப் ேபாய்வி ம். கடந்த 
வாரம் எங்க ைடய Governor, தலைமச்சர் ேபான்றவர்கள் 
மீள்கு ேயற்றத்திற்காக 56 காணித் ண் கைளக் ெகா த் 
தி ந்தா ம் ேம ம் 480 ேபர் எதிர்வ ம் சம்பர் மாதத்திற் 
கிைடயில் மீள்கு ேயற்றப்பட  இ க்கிறார்கள். றிஞ்சா க் 
காக இப்ப  temporary பாலெமான்  ேபாடப்படாத 
பட்சத்திேல அந்த மீள்கு ேயற்றத்ைதச் ெசய்ய யா . 
கண்டக்கா , தீேனாி ேபான்ற ெப ம் நிலப்பரப்பி ம் 
விவசாயம் ெசய்ய யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . 
இதைன எங்க ைடய அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 
அவர்க ம் விவசாய அைமச்சர் அவர்க ம் கவனத்திற் 
ெகாள்ள  ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, இந்த அனர்த்தம் பற்றிய ெசய்திைய 
எங்க ைடய கட்சியின் தைலவரான அைமச்சர் றிஸாட் 
பதி தீன் அவர்க க்கு நாங்கள் உடன யாகக் கூறிேனாம். 
அவர் நா  தி ம்பிய டன் ேநர யாக அங்கு ெசன்  அந்த 
மக்க க்கு உதவிகைளப் ாிந்தேதா , தன் ைடய 
நண்பர்கைள ம் அவர்க க்கு உதவி ெசய்யத் ண் னார். 

அந்த வைகயில் ேகா க்கணக்கான பாைய அங்குள்ள 
ெபளத்த, கிறிஸ்தவ, ஸ் ம் மத ஸ்தலங்க க்கூடாக வழங்கி 
அந்த மக்கள் பயனைடயச் ெசய்தைமக்காக அவர்க க்கும் 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி 
அவர்க ம் அனர்த்தத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் 
அவர்க ம் உடன யாக அைதக் கவனத்திற்ெகாண்  ெசயற் 
பட்டதன் காரணமாகப் பல விடயங்கள் இன்  மக்க க்கு 
இலகுவாக்கப்பட் க்கின்ற . அந்தப் பிரேதசத்தில் இ க் 
கின்ற 60 சத தமாேனா க்குச் ெசாந்தக் காணி இல்ைல. 
இன்  அவர்கள் டற்ற நிைலயிேல தனிைமப்பட் க் 
கிறார்கள். நஷ்டஈ  வழங்கப்ப ம்ெபா  வாடைக 

களில் இ ந்த தங்க க்கு அந்த நஷ்டஈ  வழங்கப்ப மா? 
அல்ல  ட் ன் உாிைமயாள க்கு வழங்கப்ப மா என்ற 
சந்ேதகம் அவர்க க்கு இ க்கின்ற . இவர்க க்குாிய 
பங்களிப்பிைன நாங்கள் ெசய்யேவண் ம். அதாவ , நஷ்ட 
ஈட் த் ெதாைக யிைன அவர்கள் ெபற ேவண் ம்.  

இந்த ேநரத்திேல உங்க க்கு ஒன்ைற நான் கூறிக்ெகாள்ள 
ஆைசப்ப கின்ேறன். இன்  பல இயக்கங்கள் மட் மல்ல, 
மதத் தைலவர்கெளல்ேலா ம் தங்க ைடய ேபதங்கைள 
மறந்  ஒன் பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் மத ாீதியிலான 
ேபதங்கைள மறந்  ெசயற்ப வ  இன நல் ணக்கத் க்கு ஓர் 
எ த் க்காட்டாக இ க்கின்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட 
ஏைனய அைமச்சர்கள் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  இந்த 
ேவைலத்திட்டத்திேல இறங்க ேவண் ெமன்  ேகட்  
விைடெப கின்ேறன். அத்ேதா , என  உைரயில் குறிப்பிட்ட 
விடயம் சம்பந்தமான ஆவணங்கைள ம் ஹன்சாட் ல் 
இைணத் க்ெகாள்வதற்காகச் சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பிக் 
கின்ேறன்.  

நன்றி.  

 
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) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, ஏைனய 

உ ப்பினர்க ம் ேபசுவதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதத் த ம்ப  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், இ  ஒ  க்கியமான 
விடயம்.  இதிேல எல்ேலா ம் ேபசுவதற்கான விடயங்கள் 
இ க்கின்ற காரணத்தினால் நீங்கள் ேநரத்ைதத் தரேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்குச் சந்தர்ப்பம் தரலாம். அ த் , ெகளரவ சாள்ஸ் 

நிர்மலநாதன், நீங்கள் ேபசுங்கள்! 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 3.58] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நன்றி. 

நாட் ல் இடம்ெபற்ற இயற்ைக அனர்த்தத்தால் இறந்த 
அைனத்  உற க க்கும் த ல் என  ஆழ்ந்த அ தாபங் 
கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். இன்  இந்தப் பாரா  
மன்றத்திேல இயற்ைக அனர்த்தம் ெதாடர்பாக ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ம் தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பின மாகிய 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ேபசும்ேபா , பாடசாைல 
மாணவர்கள் மிக ம் சிரமப்பட்டார்கள் என்  மனேவதைன 
யாகக் குறிப்பிட் ந்தார். அவ க்கு நான் ஒன்ைறச் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  2008, 2009ஆம் 
ஆண் களில் வன்னிப் பிரேதசத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான 
மாணவர்கள் பாடசாைலகளில் க்கத் க்கக் ெகால்லப் 
ப வதற்கு லகாரணமாக இ ந்த அவர்,  

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

இன்  மாணவர்கள் ெவள்ளத்தால் சிரமப்பட்டார்கெளன்  
மனேவதைனயைடகின்றார். இந்த மனேவதைன அந்தக் 
காலத்தில் ஏன் அவ க்கு வரவில்ைல என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில் இந்த ெவள்ள அனர்த்தம் எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் உயிர்கைளக் கா ெகாள்ளாவிட்டா ம் பாாிய 
இழப் க்கைளச் சந்தித்தி க்கின்ேறாம். குறிப்பாக மன்னார் 
மாவட்டத்தில் 44 மீன்பி ப் படகுகள் ேசதமைடந்தி க் 
கின்றன. மன்னாாில் ேபசாைல என்கின்ற கிராமத்தில் 
இவ்வா  ேசதமைடந்த ஒவ்ெவா  படகுக ம் 15 இலட்சம் 

பாய்க்குேமல் ெப மதி வாய்ந்தைவ. அதில் 12 படகுகள் 
ற் தாகச் ேசதமாகி நீாில் ழ்கிவிட்டன. மிகுதி 32 

படகுக ம் ேசதமைடந்தி க்கின்றன. எனேவ, அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள் அந்த மீனவர்க ைடய 

இழப் க்கைள ஈ ெசய்ய ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், மன்னார் மாவட்டத்தில் 1,512 கு ம்பங்கள் இந்த 
ெவள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. வ னியா 
மாவட்டத்தில் 1,377 கு ம்பங்க ம் ல்ைலத்தீ  மாவட் 
டத்தில் 1,997 கு ம்பங்க ம் இந்த ெவள்ள அனர்த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றன.  அவ்வா  பாதிக்கப்பட்  காமி 

ந்த மக்க ைடய விபரங்க ம் அவர்கள  உறவினர்கள் 
களி ந்த மக்க ைடய விபரங்க ம் என்னிடமி க் 

கின்றன. அவற்ைற நான் ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் 
ேசர்த் க்ெகாள்வதற்காக இங்கு *சமர்ப்பிக்க வி ம் கின்ேறன்.   

இந்த மாதம் 23ஆம் திகதிய 'தினக்குரல்' பத்திாிைகச் 
ெசய்தியில், நந்திக்கடல் நீர் ெப க்ெக த்ததன் காரணமாக 
இறால் ெப க்கம் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் இதனால் 4,000 
வைரயான கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தில் கஷ்டம் 
ஏற்பட் ள்ளெதன் ம் கூறப்பட் ள்ள .  இதைன ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். தம  
வாழ்வாதாரத்திற்காக நந்திக்கடைல நம்பியி க்கின்ற மக்க க் 
குப் ெபாியேதார் இழப்பாக இ  உள்ள . அவர்க ைடய 

இந்தத் யரமான நிைலைய ம் அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரம் எனக்கு இன்  ேபசுவதற்கு ேநரம் ஒ க்கப் 
படவில்ைல. ெகளரவ உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்க க் 
குத்தான் ேநரம் ஒ க்கப்பட் ந்த . ஆனால், அவ ைடய 
தகப்பனார் இன்  எதிர்பாராத விதமாக 
இைறபதமைடந்ததால் அவர் அவசரமாகச் ெசன் விட்டார்.  
அதனால், அவாின் சார்பாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் ேசத 
விபரங்கைள ம் இங்கு கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
வடக்கில் குறிப்பாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அதிகள  
ெவள்ளம் ஏற்பட்  நிைறயப்ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். 

கிளிெநாச்சி மாவட்டத் க்குச் சர்வேதச நா களின் 
உதவிகள் இ வைர கிைடக்கவில்ைல. கிளிெநாச்சி மாவட் 
டத்தில் 6,035 ஏக்கர் நிலங்களில் சி ேபாகப் பயிர்ச்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த . அதில் 3,164 ஏக்கர் நிலங்கள் 

ற் தாகச் ேசதமைடந்தி க்கின்றன. இ  பற்றிய 
விபரங்கைள ம் மன்னார் மாவட்டத்தில் இயற்ைக 
அனர்த்தத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப் க்கள் பற்றிய விபரங்கைள ம் 
ஹன்சாட் ல் பதிவதற்காகச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

அ த்ததாக, தற்ேபாைதய அனர்த்தங்களினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சாப்பாட் ப் 'பார்சல்' ெப வதற்காக 

ண் ய க்கின்ற நிைல இ க்கின்ற  என்  24ஆம் 
திகதியான ேநற்ைறய 'தினக்குரல்' பத்திாிைகயில் ெசய்தி 
ெவளிவந் ள்ள . 2009ஆம் ஆண்  'ெமனிக் பாம்' காமி ம் 
வ னியா ஓமந்ைத காம்களி ம் எங்க ைடய மக்க க்கும் 
இேதநிைலதான் ஏற்பட்ட . இந்தப் பத்திாிைகச் ெசய்திையப் 
பார்த்தேபா  அன்  எங்க ைடய மக்க ம் இேதமாதிாிச் 
சாப்பாட் க்காக ண் ய த்த ஞாபகம் எனக்கு வந்த . 
அதனால்தான் நான் இந்த இடத்தில் இந்தப் பத்திாிைகச் 
ெசய்திையப் பற்றிச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

இயற்ைக அனர்த்தம் ஏன் ஏற்ப கின்ற ? இதற்குாிய 
காரணங்கள் என்ன? என்பன பற்றி நாங்கள் கண்டறிய 
ேவண் ம். அேதேநரத்தில் காடழித்தல் ெசயற்பாடான  
இயற்ைக அனர்த்தம் ஏற்ப வதற்கு  மிக க்கிய காரணி 
யாகின்ற . காடழிப் க்களால்தான் இவ்வாறான இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் கூ தலாக ஏற்ப கின்றன. எங்க ைடய 
பிரேதசங்களில் மட் மல்ல, ெவளிப்பிரேதசங்களி ம் 

ைறயற்ற விதத்தில் மண் அகழ்  இடம்ெப வதனால், 
சாியான பாைதயில் - இயற்ைகயாக அைமந் ள்ள பாைதயில் 
ெசல் ம் நீேராட்டமான , ைறயற்ற விதத்தில் மண் 
அகழ் ெசய்த பாைத டாகத் தி ம்பி, மக்க ைடய 
கு யி ப் கைள ேமவிச்ெசல்கின்ற தன்ைமதான் தற்ெபா  
காணப்ப கின்ற . இவ்வாறான அனர்த்தங்களி ந்  
எங்க ைடய மக்கைளப்  பா காப்பதற்கு அரசாங்கம் ஒ  
சாியான திட்டத்ைத வகுக்கேவண் ம். எங்க ைடய 
மக்க க்கு இயற்ைக அனர்த்தம் ஏற்படா  என்  
கூற யா . இயற்ைக அனர்த்தம் ஏன் ஏற்ப கின்ற ? 
அைத எவ்வா  த க்க ம்? என்ப  ெதாடர்பில் ஒ  
திட்டத்ைத வகுப்பதன் லம் வ ங்காலத்தில் எங்க ைடய 
மக்கைள இயற்ைக அனர்த்தங்களி ந்  பா காக்க ம் 
என்  ெசால் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2016 මැයි 25 

[අ.භා. 4.02] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ව්යසනෙයන් 

අරණායක පෙද්ශෙය් අප අතරින් ෙවන් වුණු ජනතාවෙග් 
පවුල්වලටත්, ඒ වාෙග්ම බුලත්ෙකොහුපිටිය ඇතුළු කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් අනිකුත් පෙද්ශවල අප අතරින් ෙවන් වුණු 
ජනතාවෙග් පවුල්වලටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යසනයට ලක් වී 
අවතැන් වුණු  මුළු ශී ලංකාෙව්ම පවුල්වලටත්, ගංවතුෙරන් 
අවතැන් වුණු සියලුම ෙදනාටත් මෙග් ෙශෝකය මම පථමෙයන්ම 
පුද කරන්න කැමැතියි.  

අද මුළු ලංකාෙවන්ම වැඩිෙයන්ම අලාභ හානි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ජීවිත නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
අරණායක පෙද්ශෙය් සිදුවූ නාය යාම තුළිනුයි. අද වනෙකොට 
අරණායක සිද්ධිෙයන් ජීවිත 48ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මුළු කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්ම අද වනෙකොට ජීවිත 66ක් 
පමණ නැති ෙවලා තිෙබනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සිදු වූ ෙම් 
සිද්ධිය නිසා අප අතරින් ෙවන් වුණු ජනතාවෙග් පවුල්වල අය අද 
ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටිනවා. 

ෙම් ව්යසනය සිදු වුණු අවස්ථාෙව් ඉඳලා අපට සහෙයෝගය ලබා 
දුන් සියලුම ෙදනාට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. හමුදාව එදා ඉඳලාම 
එම ස්ථානෙය් රැඳී හිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියත්, කෑගල්ල 
දිසාපතිතුමාත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා, ගාම නිලධාරිතුමා 
ඇතුළු රජෙය් නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම සබරගමුව පළාත් සභාෙව් 
පධාන ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ඒ සියලුම නිලධාරින් ලබා දුන් 
සහෙයෝගය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
සියලුම ෙදනාට අෙප් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි පුද කරන්න 
කැමැතියි.  

සියලුම කථිකයන් කියපු ආකාරයට අරණායක සිද්ධිය ඇතුළු 
ඒ සියලුම නාය යාම්වලදී ශී ලංකාෙව් සෑම පෙද්ශයක්ම 
නිෙයෝජනය කරමින් ජනතාව ඇවිල්ලා ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්ද 
කිසිවක් ෙසොයන්ෙන් නැතිව ෙම් අවතැන් වුණු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. කෑගල්ල දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට ඒ සියලුම ජනතාවට 
මෙග් ස්තුතිය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් රජය මඟින් අවතැන් වුණු එක් පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් 
දිනකට රුපියල් 225ක් පමණ ෙවන් කර තිෙබනවා. ජනතාව නන් 
අයුරින් සහනාධාර ලබා දුන් නිසා ඒ ෙවන් කළ මුදෙලන් සෑෙහන 
මුදලක් ෙම් රජයට අෙප් ශී ලාංකීය ජනතාව ඉතිරි කර ෙදන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  අෙප් පෙද්ශෙය් අවතැන් ෙවලා ඉන්න 
පමාණය අද වනෙකොට 11,600ක් පමණ වනවා. නමුත්, පසු ගිය 
දවස් ෙවද්දි ඒ පමාණය 10,000ක් පමණ වුණා. ඒ 10,000 අරෙගන  
225න් වැඩි කෙළොත් අපි එක දිනයකදී රුපියල් ලක්ෂ 22ක පමණ 
මුදලක් රජයට ඉතිරි කර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ෙගෞරවය 
සියලුම ජනතාවට පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි වැඩ කටයුතුවලට 
ෙම් මුදල භාවිත කර ඉතාම කඩිනමින් ඒ අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
කරන්න කියලාත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙගනුත් අපි ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ව්යසනෙයන් අවතැන් වූ ජනතාවට අවශ්ය සහන අපි 
කඩිනමින් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ෙදෙදනායි 

ෙමතැන ඉන්ෙන්. ඒ ෙදෙදනාටත් තිෙබන්ෙන් විනාඩි ෙදකක 
පමණ කාලයක්. ඒ නිසා අඩුම ගණෙන් තව විනාඩි ෙදකක්වත් මට 
ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අෙප් පෙද්ශෙය් 
තමයි වැඩිම පමාණයක් අවතැන් වුෙණ්. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
නව ෙදෙනක් ඉන්නවා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
නවයක් ඉන්නවා. නමුත්, ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිතුමන්ලාවත් 

ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
කථා කරනවා. ඒක ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කාරණා ටික ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අවතැන් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන සහන දීර්ඝ කාලීන සහ 
මධ්ය කාලීන සැලැස්මක් ඇතිව කියාත්මක කරයි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ අවතැන් වූ පිරිස් ඉන්ෙන් පන්සල්වල 
සහ පාසල්වල.  දරුවන්ට අද පාසල් යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන නිසා, ජනතාව ඒ පාසල්වලින් ඉවත් කරලා රජෙය් 
ආයතන ෙව්වා, රජෙය් ගබඩා ෙව්වා, එෙහමත් නැත්නම් වසා දමා 
තිෙබන පාසල් ෙව්වා,  එවැනි තැන්වලට ෙයොමු කරන්න. මධ්ය 
කාලීන වශෙයන් එවැනි සැලැස්මක් කියාත්මක කරලා, ඒ 
සියලුෙදනාට අවශ්ය සහන ලබා ෙදන්න.  

දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් වශෙයන් ඒ පෙද්ශවල, 
විෙශේෂෙයන්ම බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් වතුකරෙය් ඉන්න 
ජනතාවට  ඒ  පෙද්ශෙයන්ම ඉඩමක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා මා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
ජනතාවට අවශ්ය සහන සියල්ලක්ම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවත් ආධාර ලබා ෙදනවා. ඒ අධාර ෙබදා ෙදන්න නිලධාරින් 
උදවු කරනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට NBRO එෙක් නිලධාරින් අවශ්යයි. එම 
නිලධාරින්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉඩම් නාය යෑම් පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ කරන්න ෙවනත් දිස්තික්කවල ඉන්න නිලධාරින් ටිකක් 
ෙහෝ කෑගල්ල දිස්තික්කයට ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. 
අද  අවතැන් ජනතාව පාසල්වල ඉන්නවා. අද, ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා 
කටයුතු කරන්න, පාසල් යන්න, ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන රැකියාවට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අදාළ  
පරීක්ෂණ පවත්වලා,  ඒ ජනතාව ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් ෙවන්න 
ඕනෑද, නැද්ද කියන එක කියලා ෙදන්න. ඒ සඳහා ඒ නිලධාරින් 
ෙයොමු කරන්න කියලා අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ආපදාවට පත් වූ සියලුෙදනාටම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට 
අපෙග් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන ගමන්,  එදා  
වාෙග්ම අපි ඉදිරියටත් ආපදාවට පත්වූවන් සඳහා කියාත්මක 
කරන සහන වැඩ පිළිෙවළට අපට දිය හැකි සහෙයෝගය, අෙප් 
දායකත්වය ලබා ෙදන බව  මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.09] 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගංවතුෙරන් මුළු රටම 

විපතට පත් වුණු ෙමොෙහොතක ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මුළු රටම ගංවතුෙරන් සහ නාය යෑම්වලින් විශාල විපතකට පත් 
වුණු ෙවලාෙව්, මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කයටත් 
විශාල හානියක් වුණා. ගාම නිලධාරි වසම් 250කට, පවුල් 
3,116කට, පුද්ගලයන් 10,000කට අධික පිරිසකට ෙම් ස්වාභාවික 
ව්යසනෙයන් බලපෑම් එල්ල වුණා. පුද්ගල මරණ 5ක් අෙප් 
දිස්තික්කෙයන් වාර්තා වුණා. ඒ වාෙග්ම සම්පූර්ණ  හානි  නිවාස 
25කුත්, අර්ධ  හානි නිවාස 100කට ආසන්න පමාණයකුත්  
තිෙබන බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී ආහාර සහ අෙනකුත් 
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ක්ෂණික ආධාර විධියට රුපියල් ලක්ෂ 
50කට අධික මුදලක් රජය ෙම් වන විටත් ෙයොදවා තිෙබනවා. ෙම් 
ව්යසනෙයන් විපතට පත් වූ සහ මරණයට පත් වූ කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් අයට වාෙග්ම, මුළු රෙට්ම මරණයට පත් වූ හා 
විපතට පත් වූ අයට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපෙග් ෙශෝකය පකාශ 
කරනවා.  

ඇත්තටම ෙම් වාෙග් ස්වාභාවික විපත් සිදු ෙවනවා අපි ඕනෑ 
තරම් දැකලා තිෙබනවා. සමහරු, ෙම් ස්වාභාවික ව්යසනය 
සම්බන්ධෙයන් රජයට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න උත්සාහ කළාට, 
ෙමවැනි ව්යසනයක් සිදු වන බව රජයකට ස්ථිරවම කියන්න බැහැ.  
අෙප් රටට වඩා ෙගොඩක් දියුණු ඇමරිකාවට "කතිනා" චණ්ඩ 
මාරුතය ආපු ෙවලාෙව් ඔවුන්ටත් ඒක කල් ඇතිව හඳුනා ගන්න 
බැරිව ගියා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි විපතත් අපට කල් ඇතිව හඳුනා 
ගන්න බැරිව ගියා. ඒ නිසා හදිසිෙය් මුළු රටටම සිදු වුණු ෙදයක් 
හැටියටයි අපි ෙම් ව්යසනය දකින්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ව්යසනෙය්දී 
රජය විධියට අපි ක්ෂණිකව මැදිහත් වුණා. රජය විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් ජනතාවත් ෙම් ව්යසනෙයන් විපතට පත් 
ජනතාවට උපකාර කළා. අෙප් සංස්කෘතිය අනුව අෙප් රෙට් 
ඉන්ෙන් පරිත්යාගශීලි ජනතාවක්. ඒ පරිත්යාගශීලි ජනතාව ෙම් 
ව්යසනය සිද්ධ වුණු ෙව්ලාෙව් සිට විපතට පත් සියලු ජනතාවට 
උදවු කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. මම හිතන විධියට ඒෙකන් 
ෙලෝකයට ෙලොකු පණිවුඩයක්  ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

 අෙප් දිස්තික් ෙල්කම්වරු ඇතුළු නිලධාරින් වාෙග්ම, අෙප් 
අවධානයට ෙයොමු ෙනොවුණු විශාල ෙසේවයක් කළ කණ්ඩායම් 
හිටපු බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ තමයි සමාජ ෙවබ් අඩවි 
සහ Facebook ඔස්ෙසේ ෙම් කියාන්විතයට සම්බන්ධ වුණු විශාල 
පිරිස. අපි දැක්කා, ෙම් ස්වාභාවික ව්යසනය සිදු වූ අවස්ථාෙව් සිට 
ෙම් දක්වාම ඔවුන් පණිවුඩ හුවමාරු කරමින්, ෙතොරතුරු එකතු කර 
ගනිමින් සම්බන්ධීකරණය කටයුතු කළ ආකාරය. ඒ වාෙග්ම අපි 
දැක්කා, අෙප් තරුණ තරුණියන් ඔවුන්ට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව 
අන්තර්ජාලය හරහා සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා තවත් පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධ කර ගනිමින් එකමුතුව විශාල ෙසේවයක් කළ ආකාරය. 
ඔවුන් කළ ඒ ෙසේවය ෙවනුෙවන් අපි ඔවුන්ටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දිගින් දිගටම අනවසර පදිංචි කිරීම් ගැන 
කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙතත් කලාපවල, ෙතත් බිම්වල ගංගා 
ෙදෝණි ආශිතව පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම අනවසර පදිංචි 
කිරීම් සිද්ධ වුණු බවත් අපි දන්නවා.  

අපට තවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් ව්යසනෙය්දී කැලණි ගඟ 
ආශිතව තමයි  බරපතළම හානි සිද්ධ වුෙණ්.  කැලණි ගඟට ජලය 

එන පධාන අතු ගංගා ෙදක තමයි මස්ෙකළි ඔය සහ 
ෙකෙහල්ගමුව. නමුත් ෙම් අතු ගංගා ෙදෙක් තිෙබන ජලය, විදුලි 
බලාගාරවලින් පෙයෝජනයට ගත්තාට පස්ෙසේ, පානීය ජලය සඳහා 
හැර ෙවනත් කිසිදු වාරි ව්යාපෘතියකට ෙහෝ වාරිමාර්ග 
කටයුත්තකට පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් අතු ගංගා ෙදෙක් 
ජලය විදුලි බලාගාර කිහිපයකට පාවිච්චි කළාට පස්ෙසේ ෙවනත් 
කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගන්නවා ඉතාම අඩුයි. කැලණි ග ෙඟ් ජලය 
පිළිබඳව මම මීට කලිනුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකෙහල්ගමුව ඔය, ෙනෝර්ටන් බිජ් 
ජලාශෙයන් හැටන් ඔයට හරවලා මහවැලි ගංගාවට ඒ ජලය එකතු 
කරන්න අපට පුළුවන්. ඇත්තටම ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ෙම්ක ෙහොඳ අවස්ථාවක්. ෙමොකද, 
මහවැලි කලාපය කියන්ෙන් ජල විදුලි බලාගාර විතරක් ෙනොෙවයි, 
විශාල වාරි පද්ධතියක් තිෙබන කලාපයක්. අපි ෙභෝග වගා කරන 
විශාල බිම් පමාණයක් තිෙබන කලාපයක් තමයි මහවැලි කලාපය. 
කැලණි ග ෙඟ් පධාන අතු ගංගාවක් වන ෙකෙහල්ගමුව ඔයත් 
මහවැලි ගඟට හරවන්න අපට පුළුවන් වුෙණොත් ඉතාම  ෙහොඳයි. 
කිෙලෝමීටර් 6ක පමණ උමගක් සෑදීෙමන් ඒක කරන්න පුළුවන්. 
අපි ඒ ගැන ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ගංවතුර පාලනයටත් ඒ ව්යාපෘතිය 
ෙහොඳ වාසියක් ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Please give me one more minute, Sir.  

ඒ හරහා කැලණි ගඟට එන විශාල ජලකඳ අපට ෙවනත් 
පැත්තකට හරවලා යවන්න පුළුවන්. මම හිතනවා, ඒක  
පෙයෝජනවත් ෙවයි කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කරන ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්ය ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මැතිතුමාත්,  ගරු ජනාධිපතිතුමාත්,  ගරු 
අගමැතිතුමාත් නිලධාරින් සියලුෙදනාම එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් 
ෙමෙහයුමට දක්වපු දායකත්වයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. 
රටක් විධියට ඉදිරිෙය්දී ෙම් අභිෙයෝගය ජයගන්න සියලුෙදනාටම 
හැකිෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරනවා.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි.   

 
[අ.භා. 4.15] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව 

සම්බන්ධෙයන්  මටත් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත වනවා. පථමෙයන්ම කෑගල්ල, 
අරණායක හා බුලත්ෙකොහුපිටිය යන ප ෙද්ශවල මියගිය ජනතාව 
සහ අවතැන් වුණු ජනතාව ෙවනුෙවන්  අපෙග් කනගාටුව පකාශ 
කිරීමට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

2004 වසෙර්දී ඇති වූ සුනාමි ව්යසනෙයන් පසුව ෙම් සිදුවූ 
ව්යසනය තමයි ස්වාභාවික ව්යසනයක් හැටියට අපට ඇතිවුණු 
ෙලොකුම අභිෙයෝගය වුෙණ්. නමුත් ෙමම අභිෙයෝගයත් අපට 
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ෙලෙහසිෙයන්ම ජයගහණය කරන්න පුළුවන් වුණා. ෙමහි 
පළමුවැනි පියවර අප ෙලෙහසිෙයන්ම ජයගහණය කළා. ඊෙයත් 
එම  අවතැන් වූවන්ෙග් කඳවුරුවලට ගිය අවස්ථාෙව් දී මා දැක්කා, 
එම කඳවුරුවලට විශාල ෙලස ආධාර ලැබී තිෙබන බව. හැබැයි, 
අපි ෙම් බිම් මට්ටම් ෙදස බැලුෙවොත්, බිම් මට්ටෙම් ෙපොඩි 
පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා ෙපෙනනවා. ෙමම කඳවුරුවල 
කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. එක කණ්ඩායමක් තමයි, 
සම්පූර්ණෙයන්ම තමන්ෙග් ෙගවල් නැති වුණු අය. අෙනක් 
කණ්ඩායම තමයි තමන්ෙග් ෙගවල්වල යම් කිසි පිපිරීමක් වැනි 
අවදානමක් තිෙබන නිසා  ඒවායින් ඉවත් වූ අය. ඒ වාෙග්ම 
තුන්වන කණ්ඩායම තමයි, අවදානම් කලාපයක පදිංචි වී සිටියා 
නම් එම අවදානම ගන්ෙන් නැතිව කඳවුරුවලට පැමිණ සිටින අය.   

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 
සභාෙව් සිටින නිසා  ෙමම කාරණය මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. 
දැන් තිෙබන මූලිකම අවශ්යතාව තමයි ෙම් කඳවුරුවල ඉන්න 
අයට හැකි තරම් ඉක්මනින්ම තමන්ෙග් ෙගවල්වලට යාමට 
අවස්ථාව සලසා දීම. ඔවුන්ව තමන්ෙග් ෙගවල්වලට ආපසු 
යවන්න නම් NBRO වාර්තාව ලැෙබන්න ඕනෑ. කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය්ත් NBRO වාර්තාව ෙදන්න ඉන්ෙන් නිලධාරින් 10 
ෙදනායි. නමුත් 12,000ක් වාෙග් පමාණයක් අවතැන් වී සිටිනවා. 
ඒ නිසා  එම වාර්තාව ලබා ෙදන්න  ෙම් නිලධාරින් 10ෙදනාට 
ෙකොපමණ කාලයක්  ගත ෙවයිද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පුළුවන්නම් අෙනක් දිස්තික්කවලින් හරි ඒ සඳහා නිලධාරින් 
ෙගන්වාෙගන පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෙම් වාර්තාව ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

ලංකාෙව් හැම පෙද්ශයකින්ම - අනුරාධපුය, කුරුණෑගල වාෙග් 
පෙද්ශවලින්, දකුණු පළාෙතන් -  විශාල ෙලස වියළි ආහාර වර්ග 
වැනි ෙද්වල් රැගත් ජනතාව පසු ගිය ෙවසක් දිනෙය්ත්, අෙනකුත් 
දිනවලත්  ෙම් ආපදාවට ලක් වූ  පෙද්ශවලට ඇවිල්ලා ආධාර 
උපකාර කළ ආකාරය අපි දැක්කා. හැබැයි, ෙම් කඳවුරුවල තව 
ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. මම ඊෙය් පන්නල, 
යටියන්ෙතොට පෙද්ශෙය් කඳවුරකට ගියාම ඒ අය ඇහුවා, ගෑස ්
ළිපක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම්වා එච්චර ෙලොකු ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. එවැනි ෙදයක් ලබා ෙදන්න කැමැති කට්ටියත් ඕනෑ 
තරම් ඉන්නවා. ඒ නිසා සංවර්ධන නිලධාරින්ෙගන්, ගාම 
නිලධාරින්ෙගන්, එෙහම නැත්නම් වග කිවයුතු ෙවනත් රජෙය් 
නිලධාරින්ෙගන් අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් කඳවුරුවල ඉන්න අය 
සම්බන්ධෙයන්  -telephone number එකක් ෙහෝ, ඔවුන්ව 
සම්බන්ධ කර ගත හැකි යම්කිසි- ෙතොරතුරු පුවත් පත්වල පළ 
කරන්න කියලායි. එතෙකොට ඒ අයට ආධාර උපකාර කරන්න 
කැමැති අයට පුළුවන්, එම telephone number එකට කථා කරලා 
ඒ කඳවුරුවල සිටින අයෙග් අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා ෙහොයලා 
බලලා, ඒ අයට ෙකළින්ම ආධාර උපකාර කරන්න.   

ෙම් ඇති වූ ව්යසනය නිසා අපට මුහුණ පාන්නට සිදු වූ 
අභිෙයෝගය ජය ෙගන යම් කිසි විධියකට ඔළුව උසස්න්න උදවු 
උපකාර කළ ලංකාෙව් සියලුම ජනතාවට ස්තුති කරන්න අපි ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. හැබැයි, ෙම් එක පියවරක් පමණයි. 
ඊළඟ පියවර තමයි ෙම් අයට ෙගවල් හදා ෙදන එක. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අමාරුම කාර්ය තමයි ෙම් කට්ටියට ඉඩම් ලබා ෙදන 
එක. කෑගල්ල වාෙග් පෙද්ශවල 12,000ක් පමණ අවතැන් ෙවලා 
ඉන්නවා. රජය පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්  ආපදාවලට ලක් ෙනොවන 
පෙද්ශවලින්  ෙම් අයට ඉඩම් ලබා ෙදනවා නම් හුඟාක් ෙහොඳයි 
කියලා මා විශව්ාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම තුසිතා විෙජ්මාන්න 
මන්තීතුමිය ෙගනාපු ෙයෝජනාවට මමත් එකඟ ෙවනවා. කෑගල්ල 
පෙද්ශෙය් ෙබොෙහෝ වතු තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ 

ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා ෙහෝ ෙම් වතුවලින් ෙකොටසක් අවතැන් 
ෙවලා ඉන්න අයට ලබා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු  කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම වැඩිම අවතැන් 

වූ පිරිසක් ඉන්ෙන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්යි. නමුත් අවාසනාවකට 
වාෙග් කෑගල්ල දිස්තික්කය ගැන කථා කරන්න කෑගල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන එකම ඇමති ෙකෙනකුවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අද දින කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලැබී තිෙබන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ටත් ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙකටි කාලයක් බව 
සඳහන් කරමින්,  සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Velu 

Kumar.  
 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes,  Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මීට කලින් කථා කළ 

චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා කළ පකාශයක් ගැනයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. එතුමා දමිළ භාෂාෙවන් කථාව කළ නිසා මට හරියටම 
ෙත්රුෙණ් නැහැ. එතුමා කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්දී ෙම් රෙට් 
ළමයින් 10,000ක් පමණ පිරිසක්  

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

වුණා කියලා. ඉතින් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලීමක් කරනවා, එම 
පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා. ෙමොකද, 
ජනාධිපතිවරෙයක් ඒ විධිෙය් සමූල ඝාතනයක්  

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

 
කළා කියලා ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කරන්න 
බැහැ. ඒ නිසා එම පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged.  Hon. Velu Kumar, you may start your 
speech.  

 
[பி.ப. 4.19] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நா  

இன்  ஒ  ேசாகமான நிைலைமக்குள் தள்ளப்பட் க்கின்ற 
இவ்ேவைளயிேல, இயற்ைக அனர்த்தம் ெதாடர்பில் இங்ேக 
ேபசுவதற்கு வாய்ப் த் தந்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக அரநாயக்க, லத்ேகாப்பிட் ய, 
க கண்ணாவ உட்பட நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் 
இடம்ெபற்ற அனர்த்தங்களில்  உயிாிழந்தவர்கள் மற் ம் 
தங்க ைடய ெசாந்த இடங்களி ந்  ெவளிேயறித் 
தற்கா க காம்களில் இ ப்பவர்கள் உட்படப் பல்ேவ  
பாதிப் க்கள், இன்னல்க க்கு உள்ளாகியி க்கின்ற 
சகல க்கும் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் சார்பில் என  
ஆழ்ந்த அ தாபத்ைத ம் மனவ த்தத்ைத ம் இந்த 
இடத்திேல பதி ெசய்  ெகாள்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, நான் மைலயகப் பிரேதசத்ைதப் பிரதி 
நிதித் வம் ெசய்கின்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயிேல, 
மைலயகத்ைத ைமயமாகக் ெகாண் க்கின்ற ேதாட்டப் பகுதி 
களிேல அைமக்கப்பட் க்கின்ற 'லயன்' அைறகள் 
அைனத் ம் இயற்ைக அனர்த்தம் ெதாடர்பில் எச்சாிக்ைகக் 
குட்பட்டைவயாகக் காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, மைலயகம் 

வதி ம் இ க்கின்ற ேதாட்டப் பகுதிகளில் அைமந்த 
அைனத் க் கு யி ப் க்க ம் இத்தைகய ஓர் அனர்த்தத் க் 
குள்ளாகும் அபாய நிைலேய காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
இந்த ப் பிரேதசத்ைத ம் அனர்த்தத் க்குாிய ஒ  
பிரேதசமாக அைடயாளப்ப த்தி, ஒ  விேசட ேவைலத் 
திட்டத்ைத ன்ைவப்பத டாக அம்மக்களின  உயிர்கைளக் 
காப்பாற்ற நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

அந்த வைகயிேல, எனக்கு ன் உைரயாற்றிய உ ப்பினர் 
அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்ற, ெவளிேயறியி க்கின்ற அல்ல  பாதிப் க்கு 
உள்ளாகலாம் என அைடயாளம் காணப்பட் க்கின்ற 
வர்க க்குப் பா காப்பான நிலத்ைத - காணிையப் ெபற் க் 
ெகா ப்ப  ெதாடர்பான நைட ைறைய இலகுப த்தி, 
அவர்க க்கு அதைன விைரவாகப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
உாிய நடவ க்ைககைள  ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  

குறிப்பாக, ஒன்ைற ஞாபகப்ப த்தேவண் ம். கடந்த 100 
நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல இந்தத் ேதாட்டப் பகுதியிேல 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு ஏ  ேபர்ச்சஸ் காணிையக் ெகா ப்ப 
ெதன "ெகபினட்" தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . ஆனால், அந்த 
100 நாள் ேவைலத்திட்டத் க்குப் பிறகு, அத்திட்டமான  
ம ங்க க்கப்பட்ட அல்ல  விைனத்திறனற்ற - ேவகமற்ற ஒ  
திட்டமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்தத் திட்டமான  
உடன யாக அரச வர்த்தமானி டாக அறிவிக்கப்பட் , 
விைரவாக அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பதைன நான் 
இந்த இடத்திேல கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். இல்ைல 
ெயனில், மீாியெபத்ைதயில் ஆரம்பித்  இன்  அரநாயக்க, 

லத்ேகாப்பிட் ய, க பஹன என விாிவைடந்  ெசல்கின்ற 

இந்த நிைலைமைய நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் எதிர்ேநாக்க 
ேவண் ய நிைலைம வ ம். 

කඳුකර පෙද්ශෙය් - වතුකරෙය් - තිෙබන සියලුම ලැයිම් 
කාමර අවදානම් තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. වතුකරෙය් තිෙබන එම සියලුම 
ලැයිම් කාමර අවුරුදු 150ක් පමණ පැරැණි ඒවායි. එම පෙද්ශය 
නායයෑෙම් අවදානමක තිෙබනවා වාෙග්ම, එම පැරැණි ලැයිම් 
කාමර කඩා වැෙටන තත්ත්වයටත් පත්ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ලැයිම් කාමර පිහිටා තිෙබන සම්පූර්ණ වතුකර පෙද්ශයම 
අවදානම් පෙද්ශයක් හැටියට හඳුනාෙගන, එය අවදානම් 
පෙද්ශයක් බවට පකාශයට පත් කරලා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
වතුකරය ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක්  සකස් කළ යුතුයි. 

පසු ගිය දින 100 වැඩසටහන තුළදී වතුකරෙය් ජනතාවට 
පර්චස් 7ක ඉඩමක් ලබාදීම පිළිබඳව කැබිනට් තීරණයක් ෙගන 
තිෙබනවා. නමුත් දැන් ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධව ගැසට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර එම වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන්න කියලා මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. 
එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙකොට වතුකරෙය් ජනතාවට ඉඩම් 
ලබාදීෙමන් තමයි ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි ආපදාවන් ඇති වුවත්,  විපත්  
සිදු වීමට ඉඩ ෙනොදී ඒ ජනතාව ෙගොඩගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා. 

මහනුවර දිස්තික්කය තුළ ඇති වූ ෙම්  ආපදා අවස්ථාෙව්දී  
විපතට පත් වූ අය ෙවනුෙවන් සහන සැලසීම සඳහා මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා අපට 
නායකත්වය ලබාදුන්නා. එම අවස්ථාෙව් රජෙය් කටයුතු ඉදිරියට 
 කරෙගන යෑමට අපට සහෙයෝගය දුන් සියලුම රාජ්ය නිලධාරින්, 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ඇතුළු සියලු ෙදනාටම මෙග් හෘදයාංගම 
ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

நன்றி! 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lasantha Alagiyawanna. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
How many minutes have I been allotted, Sir? 

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

[අ.භා. 4.25] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට පසු ගියදා ඇති 
වූ ගංවතුර ෙහේතුෙවන් මියගිය අයටත්, අවතැන් වුණු අයටත් මෙග් 
ෙශෝකය පළ කරනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ 
125,000කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට පත්වුණා. පස්ෙදෙනකු මිය 
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ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන්  අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරන 
අතරම, විෙශේෂෙයන්ම දිස්තික් ෙල්කම්තුමා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින්, තිවිධ හමුදාව සහ මාධ්ය, ඒ 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් තත්ත්වය අවම කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ලබාදුන් සහෙයෝගයත් අපි කෘතෙව්දීව සිහිපත් 
කරන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය ෙමවැනි ගංවතුර අවදානමක් 
ඇති වූ අවස්ථාවකදී යම් කිසි ආකාරයක දායකත්වය ලබාදිය යුතු 
අමාත්යාංශයක්. ඒ අනුව අපි පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් ගංවතුර උවදුර අවම කරගැනීම 
ෙවනුෙවන් ජල බස්නා පද්ධතිය ඉතාමත් ෙහොඳින් නඩත්තු කර 
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු වනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට 
ෙකොළඹ නගරය සහ ඒ අවට පෙද්ශෙය් ගංවතුර තත්ත්වය තරමක් 
පාලනය කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් කැලණි 
ගෙඟ් ඇති වූ ඒ අධික ජල ගැල්ම නිසා විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්ත්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ත් සැලකිය යුතු භූමි 
පමාණයක් ගං වතුර තත්ත්වයට ලක් වීම සිද්ධ වුණා.  

විෙශේෂෙයන් අප සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීම, ෙම් තත්ත්වයන්ට විසඳුම් ලබා දීම මාසයකින්, 
අවුරුද්දකින් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියා. පැවැති අෙප් 
රජයනුත් දශක එකහමාරක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ඉඳන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ශක්යතා අධ්යයනයන් කරලා දැනට යම්කිසි 
ආකාරයක පගතීන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළ ලබාෙගන තිෙබනවා.  

අපි උදාහරණයක් ගනිමු. ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ මුහුදට 
ජලය බසින ස්ථාන හතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ හතර මඟින් දැනට 
තත්පරයකට ඝන මීටර් 75ක පමාණයකින් තමයි මුහුදට ජලය 
යන්ෙන්. නමුත් අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ කරපු ශක්යතා අධ්යයනයක් 
අනුව ව්යාපෘති හතරක් සඳහා දැන් ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබනවා. 
දැනට ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ මුහුදට ජල බස්නා  ඝන මීටර් 
75ක පමාණය 2018 සැප්තැම්බර් මාසය වන විට ඝන මීටර් 185 
දක්වා වැඩි කරන්න එම ව්යාපෘති තුළින් අනිවාර්යෙයන් හැකි  
වනවා. ඒ  තත්ත්වය ඇති කළාට පසුව, ෙම් දිනවල ඇති වුණා 
වාෙග් වර්ෂාපතනයක් ලැබුණත් ගං වතුර තත්ත්වය පාලනය 
කරගන්න අපට අනිවාර්යෙයන් පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා කියායි 
මා හිතන්ෙන්. ෙම් ආකාරෙයන්ම ගම්පහ සහ කළුතර කියන 
දිස්තික්කවලත් ජල ගැලීම් පාලනය සඳහා අමාත්යාංශයක් විධියට 
දැනට ශක්යතා අධ්යයනයන් ආරම්භ කර තිෙබනවා කියන එකත්, 
ඒ කටයුතු කියාත්මක වනවා කියන එකත් ඉතා වගකීෙමන් යුතුව 
අප පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගං වතුර පාලනය සඳහා 
පහත් බිම් පධාන සාධකයක්. බසන්ාහිර පළාෙත් පහත් බිම් සියයට 
20ක් තිෙබනවා. සියයට 17ක් තිෙබනවා, ගම්පහ; සියයට 18ක් 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ. සියයට 15යි කළුතර තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා 
ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන් 1990 දශකෙය් JICA 
ආයතනෙයන් කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව ෙකොළඹ නගරය 
තුළ වගුරු බිම් අක්කර 1,000ක් ගැසට් කරලා අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංස්ථාව ඒවා සුරක්ෂිත වගුරු බිම් ෙලස පවත්වා ෙගන 
ගියා. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, එයින් අක්කර 400ක් ෙම් වන 
විට ෙගොඩ කර අවසන් බව. තවත් අක්කර 600ක් පමණයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අෙප් නීති රීති පමාණවත් 
නැති බව අප පධාන වශෙයන් පිළිගත යුතුයි;  එම නීති - රීති 
සංෙශෝධනය කළ යුතුයි. නීතිපතිතුමා ළඟයි ඒ අදාළ පනත් 
ෙකටුම්පත තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට ඒ කටයුතු කඩිනම් කර 
තිෙබනවා. පහත් බිම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම සඳහා තිෙබන 

පනත  සංෙශෝධනය කිරීෙම් කටයුත්ත ඉදිරි මාසය තුළ ආරම්භ  
කරනවා කියන එකත් අපි ඉතාම වගකීමකින් යුතුව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් අප සියලුෙදනාට 
වගකීමක් තිෙබනවා. ෙමවැනි සිද්ධියක් වුණාම යම්කිසි 
ආකාරයක අඩු පාඩුකම් සිද්ධ වන්න පුළුවන්; විෙව්චන එල්ල 
වන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ නගරය තුළ ගං 
වතුර පාලනය කිරීම ෙවනුෙවන් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් 
ව්යාපෘති 4ක් කියාත්මක කරන්න නියමිතව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
වැරැදි මතයක් ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් ජනතාව අතර 
තිෙබනවා, ඒ ව්යාපෘති කියාත්මක කළාම ෙකොළඹ වතුර 
ෙකොෙළොන්නාවට ෙගනැවිත් දමනවා කියා. එෙහම ෙදයක් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් පශ්නවලදී සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ -අපි
- ෙපොදු මතයකට පැමිණීෙම් කාෙලෝචිත අවශ්යතාව තිෙබනවා. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත්, ෙම් ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්න අපට 
අපහසු ෙවනවා කියා මම හිතනවා. ෙම් තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් ඇති වන ෙම් තත්ත්වය 
පාලනය කිරීම තමයි අපට අනිවාර්යෙයන් කරන්න පුළුවන් වී 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව, අද මුළු ෙලෝකෙය්ම ඇති ෙවලා 
තිෙබන කාලගුණික විපර්යාස එක්ක නිර්මාණය වන යම් යම් 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව උපකල්පනය කරන්න අපට පුළුවන්කමක් 
ෙනොමැති වීමයි. ඉතිහාසෙය් ඇති ෙනොවූ තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. 
එවිට අපට අලුත් අත්දැකීම්වලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙමය තමයි යථාර්ථය. ෙමය ඉතා සංකීර්ණ පශ්නයක්. ෙමය 
බැරෑරුම් පශ්නයක්. එම නිසා අෙප් අමාත්යාංශය විධියට ෙම් 
ෙවනුෙවන් ඉටු කළ යුතු කාර්ය භාරයන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපි ඉතාම වගකීමකින් යුතුව ඉටු කරනවා කියන 
පණිවුඩය මා ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.       

[අ.භා. 4.33] 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හදිසිෙය් අෙප් රෙට් 

ඇතිෙවලා තිෙබන ආපදා තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන 
ෙම් විෙශේෂ විවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබීම මා ඉතා 
වැදගත්ෙකොට සලකනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්න කැමැතියි, ෙමම හදිසි ආපදා 
තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් වැඩිම ජීවිත හානියක් සිද්ධ වුෙණ් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් බව. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරණායක පෙද්ශෙය්ත්, 
ඒ වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය්ත් බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශෙය් කළුපහණ වත්ත සහ 
ෙදහිඕවිට පෙද්ශෙය් ෙඩන්ස්වර්ත් වතුයාෙය්ත් පදිංචිකරුවන් 
එකසිය ගණනකට ආසන්න පිරිසක් ෙම් ආපදා තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් මිය ගියා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මියගිය අය ෙවනුෙවන් ඒ 
පවුල්වල අයටත්,  ඒ වාෙග්ම ආපදාවට ලක්ෙවච්ච පවුල්වල ඒ 
සියලු ෙදනාටත් මාෙග් කනගාටුව පකාශ කිරීමට ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. මා හිතන විධියට ආපදාවට ලක්වුණ පවුල් ලක්ෂ 
3කට ආසන්න සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කෑගල්ල දිස්තික්කය 
තමයි ආපදා තත්ත්වය නිසා වැඩිෙයන්ම හානියට ලක්වුණු 
පෙද්ශය. විෙශේෂෙයන්ම යටියන්ෙතොටත්, බුලත්ෙකොහුපිටිය 
පෙද්ශෙය්ත් ආපදාවට ලක්ෙවලා අවතැන්වුණු පදිංචිකරුවන් 
2,000කට ආසන්න පිරිසක් ෙම්වනෙකොටත් අවතැන් කඳවුරුවල 
සිටින බව  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න ඕනෑ.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ඒ වාෙග්ම 
අදාළ ඇමතිවරුන්ටත්, විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණ ගරු 
ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන යටියන්ෙතොට මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය, ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා 
ඇතුළු සියලු නිලධාරි මහත්වරුන්ට සහ දිසාපතිතුමාට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් හදිසි ආපදා තත්ත්වය 
ඇතිවූ අවස්ථාෙව් සිට ෙම් ෙවනතුරු ඔවුන්  සහන කඳවුරු ඇති 
කරලා, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් විෙශේෂ 
ෙමෙහවරක්  කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරම ෙම් රෙට් 
පජාවට විෙශේෂෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් ජනතාව ෙබොෙහොම සංෙව්දී ෙවලා, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ගංවතුෙරන් අවතැන් වූ ජනතාවටත්, ඒ වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය 
කරන කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ආපදාවට ලක් වුණු ජනතාවට හා ඒ 
අවට පෙද්ශවල ජනතාවටත් ආපදාවට ලක් වුණු අෙනකුත් 
පෙද්ශවල සිටින අෙප් ජනතාවටත් ෙබොෙහෝ ආධාර උපකාර 
ෙකරුවා. ෙම් ආපදා තත්ත්වෙයන් මිදීමට ඒ ෙද්වල් අපට ෙලොකු 
අස්වැසිල්ලක් වුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනතාවට සහන සලසන 
අවස්ථාෙව්දී හැම ෙකනාෙග්ම උදවු උපකාර ලැබුණා කියන 
කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ආදරෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.    

 අද ෙමහිදී අඩු පාඩුකම් ගැනත් කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අපට දැන් ෙලොකු අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 
ඒ තමයි  ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් අයට අපි සහන  සලසන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. රජය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්,  
ආපදාවට ලක්වුණ අයට ෙදන මිල මුදල් පමාණය, වන්දි පමාණය 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒවා ගැනත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් පශ්නය. ෙමොකද, රජෙය් ඉඩම් ලබා ගැනීම 
පිළිබඳ ගැටලුවක් තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට, කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් පවුල් හාරපන්සියයකට ආසන්න පමාණයකට ස්ථිර 
වශෙයන්ම ඉඩම් කැබැලි ලබාදීම අවශ්යෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ෙම් ගැන ඉහළ 
මට්ටෙම් සාකච්ඡාවක් කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් විශාල වශෙයන් තිෙබන්ෙන් වැවිලි 
සමාගම්වලටයි. යටියන්ෙතොට, බුලත්ෙකොහුපිටිය පෙද්ශ 
ගත්ෙතොත් කැලණිවැලි වතු සමාගමත්, ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල 
පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, කෑගල්ල වැවිලි සමාගමත්, ඊට අමතරව 
මල්වත්ත වැවිලි සමාගම, ලලාන් වැවිලි සමාගම යන වැවිලි 
සමාගම්වල සහෙයෝගය ලබා ගත්ෙතොත් විතරයි ෙම් අයට ඉඩම් 
ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි සහනයක් සලසන්න අපට පුළුවන් 
වන්ෙන්; ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ෙද්වල් සහ නිවාස සාදා ෙදන්න 
අවස්ථාව උදා ෙවන්ෙන්. ඉතින් මම හිතන හැටියට ඒ ගැන අපි 
හැම ෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා  ෙම් ෙවනෙකොටත් පකාශ කර 
තිෙබනවා, අවශ්ය කරන ඉඩම් ටික ලබා ෙදනවා කියලා. මම 
හිතන විධියට ඒක තමයි අපට තිෙබන පමුඛතම කාර්යය. අෙප් 
ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා සමඟ මම අද උෙද් වරුෙව් 
සාකච්ඡා කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපට තිෙබන අෙනක් අභිෙයෝගය තමයි 
අවතැන් කඳවුරුවල සිටින ෙම් පිරිස ඉවත් කිරීෙම් කටයුත්ත. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානෙය් නිලධාරි මහත්වරු ඒ කටයුතු සඳහා පැමිණීම අවශ්ය 
ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ අය ඇවිල්ලා, අවතැන් වූ ජනතාව පදිංචි වී  

සිටි ස්ථානවල නැවත ඉන්න පුළුවන් කියා වාර්තාවක් දුන්ෙනොත්, 
ඒ පදිංචිකරුවන්ට නැවතත් ඒ අදාළ පදිංචි ස්ථානවලට යන්න 
පුළුවන්.  එතෙකොට  අවතැන් කඳවුරුවල සිටින අෙප් ජනතාව ඒ 
අදාළ ස්ථානවල නැවත ස්ථාපිත කරන්න, එෙහම නැත්නම් පදිංචි 
කරවන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  නමුත් ඒ සඳහා දැනුම 
තිෙබන නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා.  

අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින නිසා ඒ කාරණය ගැන එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න මා කැමැතියි. එතුමා මට පකාශ කළා, විශ්වවිද්යාලවල 
සිටින ඒ ගැන දැනුම තිෙබන ඉහළ නිලධාරි මහත්වරු ෙහෝ ඒ 
දරුවන් ෙහෝ ෙම් කාරණයට ෙයොමු කරලා, ජාතික ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් -NBRO- වාර්තාව ලබා ෙදන්න එතුමා 
කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරනවා කියලා. ඒ වාර්තාව 
ලැබුණාට පසු  මම හිතනවා ඉදිරි මාස ෙදක තුන ඇතුළත අපට 
ඉඩම් ලබා ගැනීමට අදාළ සමාගම්වලිනුත් උදවු උපකාර ලැෙබයි 
කියලා. එතෙකොට ෙම් අය නැවත වරක් ස්ථිර වශෙයන් පදිංචි කර 
ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් තවත් යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් අයට ඉඩ කඩම් ටික 
ලැබීම විතරක් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙගොඩනැඟිලි, නිවාස 
හදන්න අපට විශාල මුදලක් අවශ්ය ෙවනවා. අපට රජය පැත්ෙතන් 
ඒ සඳහා අවශ්ය කරන මුදල් ලැෙබ්වි.  පසු ගිය කාලෙය් ආපදාවට 
පත් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් පරිත්යාගශීලින්  ෙලොකු උදව්වක් කළා. 
ආපදාවට ලක් වූ ජනතාවට ෙමෙතක් ආධාර ලබා දුන්නා වාෙග්ම 
ආපදාවන්ට ලක් වුණු දිස්තික්කවල ජනතාවට පරිත්යාගයන් 
හැටියට ෙගොඩනැඟිලි දව්ය ලබා ෙදන්න කියලා රජය ට සම්බන්ධ 
ආයතනවලට, ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට සහ සමාගම්වලට මාධ්ය 
මඟින් දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තුළින් ඒ ජනතාවට 
විශාල ෙසේවාවක් ඉටු වනවාය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් වාෙග් කාරණා තමයි අපි ඉතා වැදගත්ෙකොට 
සලකන්ෙන්. මා තව කාරණයක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපට තිෙබන අනික් ෙලොකුම අභිෙයෝගය තමයි, වර්ෂාව නිසා 
සිදු වුණු නාය යාම් ෙහේතුෙවන් හානියට පත් වූ මාර්ග පද්ධතිය යළි 
සකස් කර ගැනීම. තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙකනාම දන්නවා, 
කෑගල්ල දිස්තික්කය කියන්ෙන් දුෂ්කරම පෙද්ශයක් බව. කඳු, 
පල්ලම් සහිත දුෂ්කර පාරවල් තමයි ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ආපදා තත්ත්වය නිසා ෙම් පෙද්ශෙය් මාර්ග පද්ධතිය විශාල 
වශෙයන් හානියට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් මාර්ග පද්ධතිය සකස් කරන්න මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ්ය වනවාය 
කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඊට 
අමතරව කරවනැල්ල පෙද්ශෙය් තිෙබන අවිස්සාෙව්ල්ල - හැටන් 
පධාන මාර්ගය ෙකෙරහිත් කඩිනමින් අවධානය ෙයොමු කිරීම 
අවශ්යෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ මාර්ගය ආපදාවට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වනෙකොට ඒ මාර්ගෙය්  බස් රථ ධාවනය කිරීම 
අපහසු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ මාර්ගෙය් බර වාහන ධාවනය 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා  ෙම් මාර්ගය පිළිසකර කරන්න මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් කඩිනම් අවධානය ෙයොමු කරන්න  කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු  මැති 
ඇමතිවරුන්ට වාෙග්ම ෙම් වැඩ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණු 
රජෙය් සියලුම නිලධාරින්ට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න සියලුම ෙදනාට 
අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය,  වාසනාව ලැෙබ්වා කියලා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
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[අ.භා. 4.39] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය දිනවල ඇදහැළුණු ධාරානිපාත 
වර්ෂාව නිසා අෙප් ෙකොළඹ දිස්තික්කය, ගම්පහ දිස්තික්කය 
වාෙග්ම කෑගල්ල, මහනුවර වැනි දිස්තික්ක කීපයක් විශාල 
වශෙයන් හානිදායක තත්ත්වයකට පත් වුණා. අවුරුදු 28ක වාෙග් 
කාලයකට පස්ෙසේ කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා කැලණි ගං 
මිටියාවත ආසන්න ඒ පෙද්ශයම විශාල ගංවතුරකට යට වුණු 
ආකාරය අපි පසු ගිය දවස්වල දැක්කා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, ස්වභාව ධර්මයා විසින්  
ඇති කරන ස්වාභාවික විපත්තිවලට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් කම 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් පවා තවම හඳුනාෙගන නැති බව අපි 
දන්නවා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් ෙලස අපි සලකන ඇෙමරිකාව, 
චීනය වාෙග්ම යුෙරෝපීය රටවලත් වර්ෂාව ෙහේතුෙවන් ගංගා පිටාර 
ගැලීම නිසා ඒ පෙද්ශ විනාශ වුණු හැටි අපි පසු ගිය කාලය 
පුරාවටම දැක්කා. ගංවතුර වැනි ස්වභාව ධර්මයා විසින් ඇති කරන 
විපත්තිවලට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
පිළිබඳව වැඩ පි ළිෙවළක් ඔවුන් සතුව නැහැ. නමුත් අපට ෙම් 
ෙවනුෙවන් එක් ෙදයක් කරන්න පුළුවන්. ස්වභාව ධර්මයා විසින් 
ඇති කරන විපත් අවම කර ගන්නා කමෙව්දයක් ගැන අපි හිත 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ඉදිරිෙය්දිත් ෙම් වාෙග් ගංවතුර, නායයාම් වැනි 
විපත් සිදු ෙවනවා නම්, ඒ විපත් සිදු වන පෙද්ශ හඳුනාෙගන, ඒ 
විපත් අවම කර ගන්න වැඩ පිළි ෙවළකට අපි රජයක් හැටියට යම් 
සැලැස්මක් සැකසිය යුතුයි කියන එකයි මෙග් අදහස වන්ෙන්. 
ෙමොකද, අපට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම්වා අයින් කරෙගන  - bypass 
කරෙගන - යන්න බැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම අපි රටක් හැටියට ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙසවිය යුතුයි. තාක්ෂණය අතින් ඉතා දියුණු 
ඇෙමරිකාෙව් චිකාෙගෝ නුවර වාෙග් පෙද්ශ පවා ගංවතුෙරන් යට 
වන බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙටක්සාස්වල තිෙබන හියුස්ටන් 
කියන නගරය ෙපොඩි වැස්සකට පවා යට  ෙවනවා; ෙගවල් යට 
ෙවනවා. අපි ඒ වාෙග් දර්ශන අනන්ත අපමාණ පමාණයක් දැකලා 
තිෙබනවා. නමුත් ස්වභාව ධර්මයා විසින්  ඇති කරන විපත් අවම 
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව  අපි ඉදිරිෙය්දී 
සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් යම් යාන්තණයක් අපි සැකසිය 
යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ෙකොෙළොන්නාව, කඩුෙවල  පෙද්ශෙය් ඇති වුණු ගංවතුර තත්ත්වය 
නිසා පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට සිවිල් සංවිධාන, ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්, ෙම් රෙට් මාධ්ය ආයතන ඇතුළු සියලු ෙදනාම 
එකතුෙවලා  විශාල වශෙයන් උපකාර කළ ආකාරය අපි පසු ගිය 
දිනවල දැක්කා. ඒ වාෙග්ම රජය මැදිහත් ෙවලා, රජෙය් 
යාන්තණය මුල් කරෙගන කටයුතු කළා. ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්ය ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා පසු ගිය දිනවල 
නිරන්තරෙයන්ම ෙම් කටයුතුවල නිරතෙවලා හිටපු ආකාරය අපි 
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම රජය තමන්ෙග් යාන්තණය ෙමෙහයවලා, ෙම් 
රෙට් ජනතාවට සහන ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණය මුල් 
කරෙගන විශාල වැඩ  ෙකොටසක් ඉටු කළා. නමුත් ඒ ෙකොයි වැඩ 
ෙකොටස කළත් අවසානෙය් වතුර බැහැලා ගියාට පසුව අපට නැවත 
විශාල අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්නට ෙවනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් 
ජීවත් වුණු ජනතාවෙග් ජීවිත නැවත ෙගොඩ නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන පශ්නය අද පශ්නාර්ථයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 

පෙද්ශවල ජීවත් වුෙණ් සාමාන්යෙයන් පහළ මධ්යම පාන්තික 
ජනතාව. ඒ වාෙග්ම ඉහළ මධ්යම පාන්තික ජනතාවත් ඉන්නවා. 
පහළ මධ්යම පාන්තික ජනතාව හුඟාක් දුරට ස්වයං රැකියා 
කරෙගන, සුළු සුළු ෙවෙළඳාම් කරෙගන ජීවත් වුණු ජනතාව තමයි 
අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන්. රජයක් හැටියට ඒ ජනතාව මුල් 
කරෙගන යම් කාලයකට යම් සහනදායී වැඩ පිළිෙවළකට අපි යා 
යුතුයි කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ ව්යසනයට මුහුණ දුන් ජනතාවෙග් 
විදුලි බිල, වතුර බිල වාෙග් ෙද්වල් මැයි මාසය සඳහාවත් කපා 
හැරිය යුතුයි කියන අදහස සහ ෙයෝජනාව මම ගරු අනුර 
පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
විදුලි බිල සහ වතුර බිල වාෙග් ෙද්වල්.  

ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, ෙම් ව්යසනෙයන් පීඩා විඳින විශාල 
පිරිසක් කුලී නිවාසවල ගත කළ අය බව. ෙකොෙලොන්නාව වාෙග් 
ආසනයක් ගත්තාම සියයට 20ක් 30ක් වාෙග් පමාණයක් ඉන්ෙන් 
කුලී ෙගවල්වල. ෙම්වාට වන්දි ෙගවීෙම්දී අපට යම් නිර්ණායක 
පනවන්නට සිදු ෙවනවා. ෙමොකද, අපි ෙගවල්වලට වන්දි ෙගවන 
විට ඒ වන්දිය ෙගවල් හිමියාට යයි. ඒ වාෙග්ම කුලී ෙගවල්වල සිටි 
අයෙග් සියලු ෙද්වල් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් බඩු 
බාහිරාදිය, ලිය කියවිලි, ඔවුන් අවුරුදු ගණනාවක් ඉතිරි කළ 
ෙද්වල් වාෙග්ම යම් වටිනා ෙද්වල් සියල්ලම විනාශ ෙවලා. මම 
හිතනවා ෙම් සඳහා රජයක් හැටියට කාටත් සාධාරණයක් වන 
විධියට නිර්ණායක ඉදිරිපත් කරලා ඔවුන්ට සහන සලසා දිය යුතුයි 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් ගං 
වතුර කාලෙය්දී වුණු ෙම් සිදුවීම් හරහා මම තව පණිවුඩයක් 
ෙදන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම සමාජ මාධ්යවල, සමාජ ෙවබ් 
අඩවිවල, සමහර Facebook ගිණුම්වල ෙකොළඹ නගරය තුළ, ෙම් 
පෙද්ශවල නැවත ජාති වාදය ඇති කරන campaigns පවා යනවා. 
අපි කියනවා, නැවත ෙම්කට හිස ඔසවන්නට ෙදන්න එපා කියලා. 
ෙම් පෙද්ශවල ජාති ෙභ්දයක් නැතිව ඒ විපතට පත් සියලුම 
ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා සහන කටයුතු 
කියාත්මක කළා; සහන වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කළා. කිසිම 
ජාති ෙභ්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. කා අතරවත් කිසිම ෙභ්ද භින්නයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. අපි පටන් ගත්ත ඒ ජාතික සංහිඳියාව සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා ඒ පෙද්ශවල කියාත්මක කළා. නමුත් ෙම්වාට 
අකමැති යම් යම් බලෙව්ග, ෙම් රෙට් ජාතික සමඟියට විරුද්ධ යම් 
යම් බලෙව්ග නැවත  ෙම් ගං වතුර මුල් කරෙගන, ගං වතුර 
සහනාධාර මුල් කරෙගන අප ෙභ්ද භින්න කරමින් නැවත 
ජාතිවාදය පතුරුවන්නට උත්සාහ කරනවා. එම නිසා අපි ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම්කට 
ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. ෙම්වා අපි පරාජය කළ ෙද්වල්: අපි 
අවසන් කළ ෙද්වල්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සියලු ජනතාව ආරක්ෂා 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් රජයක් හැටියට කියාත්මක කරන ෙලස 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, 
කාලය ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த்ததாக, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் அவர்கள், 

உங்க க்கு ன்  நிமிடங்கள்!  
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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) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு 

நான்கு நிமிடங்கள் தா ங்கள்! 

பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகா ம் , ேககாைல ஆகிய மாவட்டங்களில் குறிப்பாக, 
ெகாலன்னாைவ,  ெவல்லம்பிட் , மல்வாைன, அரநாயக்க 
ேபான்ற பிரேதசங்களிேல ஏற்பட்ட அனர்த்தத்திேல உயிாி 
ழந்த, பாதிக்கப்பட் க்கின்ற அைனத்  மக்க க்கும் என  
கட்சியின் சார்பி ம் தனிப்பட்ட ைறயி ம் ஆழ்ந்த 
அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
ெகளரவ அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் அவர்கள்  இந்தச் 
சைபயிேல நீண்ட ேநரமாக இ ந் , ெகளரவ உ ப்பினர் 
கள  ேபச்சுக்களின் லமாக அனர்த்தம் ெதாடர்பாக 
ஏற்பட் ள்ள பிரச்சிைனகைள உள்வாங்கிக்ெகாண் ப்ப  
மிக ம் ெபா த்தமானதாகும். ஓர்  அனர்த்த சூழ ேல நா  

ழ்கிப்ேபாயி க்கின்ற . நாங்கள் இதைன ஒ  ேதசிய 
அனர்த்தமாகேவ பார்க்க ேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் மிக ம் ைதாியத்ேதா  ன்வந்  இந்த விடயத்திேல 
அதிக பங்களிப் ச் ெசய்கிறார். அதிகாாிக ம் ந்தவைர 
தி ப்திகரமாகத் தங்க ைடய பணிகைளச் ெசய் ெகாண் க் 
கிறார்கள். எனேவ, அவ க்கும் அவ ைடய அதிகாாிக க்கும் 
இந்த இடத்திேல நன்றி ெசால்லக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கிேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் உடன யாகச் 
ெசயற்பட்டைமக்காக ம் பாரா மன்றத்தின் ெகளரவ 
உ ப்பினர்களான மாிக்கார், ஜி ர் ரஹுமான் மற் ம் 
மாகாண சைபயின் ெகளரவ உ ப்பினர்களான பாயிஸ், 
றியாஸ் சா  ேபான்ேறார் அந்தப் பிரேதசங்களி ந்  
மிக ம் அர்ப்பணிப்ேபா  பணியாற்றியைமக்காக ம் இந்த 
இடத்திேல அவர்க க்கு நன்றிகூறக் கடைமப்பட்டவனாக 
இ க்கின்ேறன்.  

இந்த அனர்த்தத்தினால் பலதரப்பட்ட மக்க ம் அதிகம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். குறிப்பாக, எதிர்வ ம் வாரத்தில் 
நைடெபறவி க்கின்ற இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவ - 
SLEAS - க்கான பாீட்ைச எ பவர்கள் பாதிக்கப் 
பட் ள்ளார்கள்.  இைதவிட, ேவ  ெவளிவாாியான உயர்தரப் 
பாீட்ைசகள் எ பவர்க க்கும் பாீட்ைச எ வதற்கான 
சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் ேபாய்வி ம். எனேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இதைனக் க த்திற்ெகாண்   இவ்வாறான 
பாீட்ைசகைளச் சற் ப் பிற்ேபாட நடவ க்ைகெய த்தால் 
அதைன எதிர்பார்த்தி க்கின்ற பாதிக்கப்பட் ள்ள  விண்ணப்ப 
தாாிக க்கு  அ  சாதகமாக அைம ெமன்  நான் நிைனக் 
கின்ேறன். ஆகேவ, இதைனக் கட்டாயம் ெசய்யேவண் ம் 
என்ற ேவண் ேகாைளக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
வி க்க வி ம் கின்ேறன். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் அவசரமாகத் 
தீர்மானெம த்  அவர்கைள மீள்கு ேயற்றம் ெசய்ய 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். அந்தப் பணிக க்கு உதவி, 

ஒத்தாைச ெசய்வதற்கு அைனவ ம் ன்வர ேவண் ம். 
இ ேபான்  வ கின்ற நவம்பர், சம்பர் மாதங்களிேல 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் அதிக மைழைய எதிர்பார்க்கின்ற 
காரணத்தினால் இவ்வாறான ஒ  நிகழ்  அந்தப் பிரேதசங் 
களி ம் ஏற்படலாம். எனேவ, அதற்குாிய ன்ேனற் 
பா கைளக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் அைமச்சு 
அதிகாாிக ம் ெசய்யேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
நான் விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், இந்த விடயத்திேல ஊடகங்கள் உட்பட, ெபா  
ஸார், பைடயினர், மதப் ெபாியார்கள், ெபளத்த, இஸ்லாமிய, 
கிறிஸ்தவ மக்கள் அைனவ ம் பாகுபா ல்லாமல் 
ெசயற்பட்டைத நாம் பாராட் கின்ேறாம்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட .  
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

எதிர்காலத்தி ம் எனக்கு விவாதங்களில் பங்குெகாள்ள 
பிரச்சிைனயில்லாமல் ேநரம் ஒ க்கித் தரேவண் ெமன்  
ேகட் , இந்த விடயத்தில் பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற எல்ேலா க் 
கும் மீண் ம் நன்றி கூ வ டன், என  கட்சியின் தைலவர் 
றிசாட் பதி தீன் அவர்க ம் இந்த விடயத்திேல அதிக 
பங்களிப் ச் ெசய் ெகாண் க்கின்றார் என்பைத ம் 
ஞாபகப்ப த்தி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. 

உங்க க்கு ன்  நிமிடங்கள்! 
 
[4.50 p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

giving me this opportunity. First of all, I would like to 
convey my deepest sympathies to the families of which 
members have passed away and all those who have been 
suffering. I must thank His Excellency President, Hon. 
Prime Minister and especially, the Hon. Minister Risad 
Badhiutheen. I know him for a long time. He is a hard 
worker and has been doing very well.  

Sir, I come from the Puttalam District, where over 
4,000 people have been affected by this disaster. There, 
the Government Agent along with the officials and the 
NGOs have been doing a very good job and so far the 
situation has been satisfactory.  

Sir, I would like to bring to your notice the problems 
in the Puttalam District. Every six months, we have to 
face this problem. There are three major rivers and five 
irrigation schemes carrying all the water that comes down 

469 470 



2016 මැයි 25 

from Anamaduwa and Kurunegala to the lagoon and the 
sea at Puttalam. We have been really suffering as a result 
of frequent floods. I have informed the Hon. Minister 
also. There are well over 16,000 acres of agricultural land 
in Puttalam. In every flood situation, we have been 
suffering. It is not a problem of coconut plantation only, 
but also other agricultural lands, where 50 per cent of the 
farmers have been suffering severe losses. 

Sir, as you know, Kala-Oya flows into the lagoon 
through Puttalam and in addition to this, when it 
overflows, the two villages, Gange Wadiya and 
Eluwankulama, always go under water. I have pleaded 
and I have informed His Excellency President and the 
Hon. Prime Minister that we have to relocate them. That 
will have to be done. The Hon. Minister Anura 
Priyadharshana Yapa also knows about this. We have 
been representing Wayamba right from the start. We 
know each other.  

This 16,000 acres of land, which supplies 25 per cent 
of the agricultural products must be protected. That is my 
request. Last time also, when we suffered losses, I 
informed the Hon. Minister. I propose that additional 
interest be taken regarding this to help us preserve this 
16,000 acres of agricultural land. I have already informed 
my leader, the Hon. Minister Risad Badhiutheen, and we 
hope to meet him because the loss suffered by farmers is 
not a small amount. If it is coconut, rubber or whatever, 
they invest about Rs. 2 million to 3 million and if the 
water stagnates for just two or three days, the whole crop 
will be lost. It is a big amount and as I said, 25 per cent of 
the agricultural products are coming from that area.  
Therefore, I request the Hon. Minister also to look into 
this and help us.  

I thank you, Sir, for giving me this opportunity.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is, the Hon. 

Mylvaganam Thilakarajah.  
 
[பி.ப. 4.54] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரைணமீ  ேபசுவதற்கு எனக்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். என  உைரயின் ஆரம்பத்திேல, சீரற்ற 
காலநிைல காரணமாக நம  நாட் ல் உயிாிழந்த மக்கள் 
அைனவ க்கும் என  அஞ்ச ையச்  ெச த்திக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

இயற்ைக அனர்த்தத்திற்குள்ளாகும் மாவட்டங்களில் 
மிக ம் அதிக ஆபத் க்கைள எதிர்ேநாக்கியி க்கும் மைலப் 
பாங்கான பிரேதசமான வெர யா மாவட்டம் ெதாடர்ச்சி 

யாக இந்த இன்னல்க க்குட்பட்   வ கின்ற . 
அந்தவைகயிேல, கடந்த ஒ வார காலத்திற்கு ன்னர் 
இடம்ெபற்ற அனர்த்தங்களின்ேபா  மக்கள் இடம்ெபயர்ந்த 
நிைலயில் அவர்க க்கு உடன  நிவாரணங்கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு எம  மாவட்டச் ெசயலாளர் உள்ளிட்ட 
அைனத் ப் பிரேதச ெசயலாளர்க ம் அங்கி க்கின்ற 
அதிகாாிக ம் கிராம ேசைவயாளர்க ம் இடர் காைமத் வ 
நி வன அதிகாாிக ம் ேதசிய கட் ட ஆய்  ைமய 
அதிகாாிக ம் சிரேமற்ெகாண்  அந்த நிவாரணப் பணிகைள 
ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்க க்கு இந்த உச்ச 
சைபயிேல நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வெர யா மாவட்டத்தின் அம்பக வ, ெகாத்மைல, 
வலப்பைன, வெர யா மற் ம் ஹங்குராங்ெகத்ைத 
பிரேதசங்க க்குட்பட்ட ெப ம்பாலான ெப ந்ேதாட்டப் 
பகுதிகளில் மண்சாி  அபாயம் இடம்ெபற்  ஆங்காங்ேக 
மக்கள் தங்கா க காம்களில் வாழ்ந் வ கின்றார்கள். 
ஏைனய மாவட்டங்களிேல ஒன்  ேசர்க்கப்பட்ட இடங்களில் 
அவர்கள் அகதி காம்களில் வாழ ேநாிட்டேபாதி ம் 

வெர யா மாவட்டத்தில் ேதாட்டங்களில் ஆங்காங்ேக 
தற்கா கக் கூடாரங்கைள அைமத்  அவர்கள் தங்கள  
நிவாரணங்கைளப் ெபற் வ கிறார்கள். இவர்க க்கு உடன 

யான நிவாரணங்கள் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டேபா ம் 
இவர்க க்கு நீண்டகால நிரந்தரமான ேதைவயாக இ ப்ப  
தனி டாகும். இந்தத் தனி ட் த் திட்டத்ைத ேமற்ெகாள் ம் 

யற்சிைய மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  
வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகளரவ 
பழனி திகாம்பரம் அவர்கள் ன்ென த்  வ கின்ற 
ேபாதி ம், இந்த அனர்த்தங்களின்ேபா  உடன யாகப் 
பாதிப்  ஏற்ப கின்ற மக்க க்கு இந்த டைமப் த் 
திட்டத்ைதத் ாிதமாக்குகின்ற வைகயில், அரசாங்கம் 
தற்ெபா  அறிவித்தி க்கும் இந்த அனர்த்தத்திற்கான 
நிதி தவியின்கீழ் இதற்கு விேசடமான நிதியிைன ஒ க்க 
ேவண் ெமன இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால் ேதாட்டங்கள் தனியார்மயப்ப த்தப்பட் , 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிக க்குகீழ் இ க்கின்ற நிைலயிேல, 
அவர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட 
சட்டத்ைதக்கூட மதிக்காமல்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க் 
கான சம்பளத்ைத வழங்கா  ம த் வ கின்ற நிைலயில், 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்காக அைமச்சரைவத் தீர்மானம் 
நிைறேவற்றப்பட்  ஒ க்கப்பட்ட 7 'ேபச்சஸ்' காணிகைள 
வி விப்பதி ம் இந்தப் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் அதிக 
அக்கைற டன் ெசயற்பட ேவண் ெமன்ற அறி த்தைல ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சி டாக வி க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கியைமக்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி, விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 4.57] 
 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් උවදුර පිළිබඳව මුල් 

අවස්ථාෙව් සිටම යම් පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම මෙග් යුතුකමක් 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ අය සමහර කරුණු හරිහැටි ෙනොදැන 
සිටීමක් දකින්නට ලැබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් දිවයින වටා මුහුදු පෙද්ශෙය් තද වැසි සහ සුළං ඇතිවීම 
පිළිබඳව විෙශේෂ කාලගුණ නිෙව්දනයක් අෙප් කාලගුණ                      
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැයි මාසෙය් 13ෙවනි දා යවලා, 
ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳව පූර්ව අනතුරු හැඟවීෙම් මධ්යස්ථානය 
විසින් ඒ නිෙව්දනය නිකුත් කළා. ඒ අනුව මැයි මාසෙය් 14ෙවනි දා 
සිට 17 දක්වා දිවයින අවට පෙද්ශවල සුළං සහ තද වැසි අෙප්ක්ෂා 
කරන බව කිව්වා. ඒ අනුව අපි පුළුවන් තරම් ජනතාවට දැනුම් දීම් 
කළා, අවදානම් පෙද්ශවල ආරක්ෂාව තර කරන්න, නැත්නම් ඒ 
පෙද්ශවලින් ඉවත් වන්න කියලා. ජාතික ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණායතනෙය් උපෙදස් පකාරව නාය යාෙම් අවදානම 
තිබුණු පෙද්ශවලටත් අපි ඒ දැනුම් දීම එෙහමම කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දින කිහිපය තුළ 
අෙප් රෙට් පැවති වර්ෂාපතනය ගණන් ගත්ෙතොත්, මැයි මාසෙය් 
15වැනි දා සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව් පෙද්ශ කිහිපයක් හැර අෙනක් 
සියලුම පෙද්ශවලට මිලි මීටර් 250කට වැඩි 300කට ආසන්න ජල 
කඳක් පතිත ෙවලා තිෙබනවා. මැයි මාසෙය් 16වැනි දා 
විෙශේෂෙයන්ම කැලණි ගඟ ආශිත පෙද්ශයටත්, උතුර - 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලටත් මිලි මීටර් 250කට වැඩි වර්ෂාපතනයක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. මැයි මාසෙය් 17වැනි දා කැලණි ගං මිටියාවෙත් 
-කැලණි ගං ධාරාෙව්- සියලුම පෙද්ශවලට සාමාන්යෙයන් මිලි 
මීටර් 150කට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබුණා. ෙම් නිසා තමයි විශාල 
ජල ධාරාවක් ආෙව්. සාමාන්යෙයන් අෙප් ඉතිහාසෙය් කැලණි 
ගංගා තීරෙය් ඉහළ ඉඳලා පහළ ජල ධාරාවට එපමණ වැසි 
පමාණයක් ලැබී නැහැ. ෙම් දවස් තුෙන් පැවති වර්ෂාපතනය 
සංඛ්යාමය වශෙයන් එකතුවක් ගත්ෙතොත් මිලි මීටර් 450කට වැඩි 
වර්ෂාපතනයක් ලැබිලා තිෙබනවා. දැරණියගල, කෑගල්ල වාෙග් 
පෙද්ශවලටත් ඒ වර්ෂාපතනය ලැබුණා. ඒ නිසා අපට 
ෙදපැත්තකින් පශ්න ඇති වුණා. එකක් තමයි විශාල පෙද්ශයකට 
ගංවතුර ගැලීම. අනික් පැත්ෙතන් කෑගල්ල වාෙග් පෙද්ශවල නාය 
යාම් අනතුරු කිහිපයක් සිද්ධ වුණා. එයින් සාමසර කන්ෙද් නාය 
යාම ලංකාෙව් සිදු වුණු විශාලතම - දැවැන්තම- නාය යාමක් 
හැටියට සැලෙකනවා. එයින් මිය ගිය සහ තුවාල වුණු සියලු 
ෙදනාටම පළමුෙවන්ම අෙප් ෙශෝකය පිළිගන්වන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට ෙම් ෙතොරතුරු ලැබුණු වහාම අපි 
අෙප් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ කටයුතු 
ආරම්භ කෙළේ මැයි මාසෙය් 16වැනි දායි. එදා සිට අපි අවශ්ය 
කටයුතු කියාත්මක කළා. ඒ අනුව දිසාපතිතුමා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා සහ අෙප් ආපදා සහන නිලධාරින් එක්ක කඳවුරු 
සංවිධානය කිරීම වාෙග් කටයුතු කළා. 16වැනි දා වන විට අපි 
රැඳවුම් මධ්යස්ථාන 110ක් කියාත්මක කර තිබුණා. 17වැනි දා වන 
විට ෙම් තත්ත්වය ඊට වඩා වැඩි වුණා. ඒ අනුව අපි රැඳවුම් 
මධ්යස්ථාන 382ක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
18වැනි දා වන විට තිබුණු තත්ත්වය අනුව අපි රැඳවුම් මධ්යස්ථාන 
613ක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. 2,32,450ක් ජනතාව අපි ඒවාට 
සම්බන්ධ කර තිෙබනවා. දළ වශෙයන් බැලුෙවොත් 4,00,000කට 
වැඩි පිරිසක් අවතැන් වුණා. ඒ වාෙග්ම 3,00,000කට ආසන්න 
පිරිසක් අපි රැඳවුම් කඳවුරුවල රඳවා ගත්තා. ඒ සියලු ෙදනාටම 
ආහාර පාන ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කළා. ඒ සඳහා රජය, 
විෙශේෂෙයන් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා 
අවශ්ය අරමුදල් සියල්ලම දිසාපතිවරුන්ට ලබා දුන්නා. අපි වැඩ 
කරන්ෙන් එෙහමයි.  ගාම නිලධාරිවරුත් එක්ක  දිසාපතිවරයා සහ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා තමයි  ඒ මූලික කටයුතු කෙළේ. ඒ අනුව 
අපට මුදල් පිළිබඳ පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ඒ සියලුම වැඩ 
කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මැයි මාසෙය් 16 සහ 17 
වන විට අපට තිබුණු පධානම වුවමනාව තමයි, ෙම් පීඩාවට පත් 
වුණු අය ෙගොඩ බිමට ෙගන ඒම. විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුර වැඩි වන 
විට  ඒ ජනතාව ෙගොඩ බිමට ෙගන එන්න සිදු වුණා. ඒ සඳහා 
ජනාධිපතිතුමා තිවිධ හමුදාවට කළ නිෙයෝගය අනුව නාවික 
හමුදාව ෙබෝට්ටු විශාල පමාණයක් ඒ පෙද්ශවලට අරෙගන ගිහින් 
ඒ අය ෙගොඩට ෙගනාවා. ඒ පෙද්ශවල ජනතාව කල්පනා කෙළේ 
නැහැ, ෙමතරම් වතුර කඳක් එයි කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ෙපර 
විධියට අඩියක්, ෙදකක් වතුර ඇවිල්ලා දවසින් බැහැලා යයි කියන 
විශ්වාසය උඩ සාමාන්ය උදවිය හැටියට එෙහමම හිටියා.  

එම නිසා අපට සිද්ධ වුණා, අෙප් නිමල් ලාන්සා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාට කියලා 16වන දා රාතී විෙශේෂෙයන්ම මීගමුව වැනි 
පෙද්ශවලින් තව ෙබෝට්ටු 50ක් වැඩිපුර ෙගෙනන්න.  අපි ෙබෝට්ටු 
170කට වැඩි පමාණයක් ෙයොදවා එක් ෙකෙනක්වත් ගිෙලන්න 
ෙනොදී ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් පිරිස ෙබ්රා ගත්තා. අවසානෙය්දී ගුවන් 
හමුදාවත් විශාල ෙමෙහයුමක් කළා. ෙකොළඹ පමණක් ෙනොෙවයි, 
තබ්ෙබෝව වැනි පෙද්ශවලත් ඒ කාර්යය විශාල වශෙයන් 
ෙකරුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝග කළා, එක් ෙකනකුට 
ලැෙබන්න ඕනෑ සහනාධාර මුදල රුපියල් 150 සිට රුපියල් 225 
දක්වා වැඩි කරන්න කියලා. විෙශේෂෙයන් ෙවසක් සතිය නිසා 
මහජනයා පවත්වන්නට සැලසුම් කර තිබුණු දන්සැල් විශාල 
පමාණයක් නවත්වා ඒ ආධාර ෙගනැවිත් පීඩාවට පත්වුණු 
මිනිසුන්ට ලබා දුන්නා. නමුත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ, සමහර 
පෙද්ශවල හිටපු සමහර අය දිගටම ඒ පෙද්ශවල සිටි නිසා 
helicopters  මඟින් ආහාර සපයන්න සිද්ධ වුණු බව. ඒ නිසා 
කවුරුන් ෙහෝ කියනවා නම් ආණ්ඩුව කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ, 
සාමාන්ය ජනතාව තමයි ඔක්ෙකොම කෙළේ කියලා -සමහර 
කථාවලින් මට ෙත්රුෙණ් එෙහමයි.- එය වැරැදියි. මා හිතන 
හැටියට අපි කාෙග්ත් ෙකොටස ෙබදා ගත්තාම සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවලා ෙහොඳ ෙසේවාවක් කළාය කියා අපට සන්ෙතෝෂ වන්න 
පුළුවන්.  

සාමාන්ය ජනතාවත් ෙලොකු වැඩක් කළා. ආණ්ඩුවත් ෙලොකු 
වැඩක් කළා. මෙග් ඇස් ෙදකට දැක්කා, ගුවන් හමුදාෙව් 
helicopters ෙමොන තරම් මහන්සි වුණාද කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
කැලණිමුල්ල වැනි පෙද්ශවල ෙකොටු ෙවලා සිටි ජනතාවට ආහාර 
ෙදන්න ගුවන් හමුදාව කළ ෙමෙහයුම් මා දැක්කා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට සත්ුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. අෙප් 
මන්තීතුමන්ලා, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් හිටපු පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරු ෙබොෙහෝෙදෙනක් ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් විශාල 
වශෙයන් මහන්සි වුණා.  

අද අපි ෙම් මූලික කාර්යය කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්ෙන් 
ජනතාව ෙගොඩට ෙගනැවිත් ඉවරයි. ගංවතුර බැහැලා ගිහින් 
තිෙබනවා. අෙප් කඳවුරුවල 1,27,000ක විතර පිරිසක් තවමත් 
ඉන්නවා. ඉන් සමහරුන්ට යන්න විධියක් නැහැ. ගරු 
මන්තීවරුනුත් කථා කරපු විධියට අපට ෙලොකුම පශ්නය ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් නාය යන පෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයනුයි. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අෙප් කඳවුරු පමාණය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 10,000කට ආසන්න පමාණයක් අෙප් 
කඳවුරුවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ගම්පිටින් නාය යන 
බව දැනුණාම ඒ අය කඳවුරුවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සමහර 
ගම්වල නැවත කවදාවත් ඒ අය පදිංචි කරවන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම නම්  අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ඒ අයට නිවාස 
හදා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය ෙලොකු වැඩ ෙකොටසක් පසු 
ගිය කාලෙය් කළා. අපෙග් උපෙදස් අනුව ෙවනත් 
දිස්තික්කවලිනුත් නිලධාරින් ෙගන්වා ඒ අය ඒ ඒ තැන්වලට 
යැව්වා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නාය යෑමක් සිදු වුණාම 
ඒ ස්ථානයට ගිහින් බලා, දවසකින්, ෙදකකින් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තාවක් ෙදන්න බැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පිළිබඳව කාලයක් 
ගත වනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ෙසොයා බලන්න ඕනෑ, 
පස පිළිබඳ තත්ත්වය ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. එය තාක්ෂණික 
කටයුත්තක්. ඒ නිසා ඊෙය් වන විට අපි ෙප්රාෙදණිය සහ ෙමොරටුව 
විශව්විද්යාල ෙදෙක් ඒ අංශවල පධානීන් සමඟ කථා කළා. ෙම් 
කාර්යය කරන්න අපි ඒ අයෙග්ත් උදවු ගන්න කල්පනා කරනවා. 
අපි ෙම් කටයුත්ත ෙදවන පියවර හැටියට ගත්තා. 

තුන්වන පියවර තමයි, අපි ෙකොෙහොමද ෙම් ෙගවල් පිරිසිදු 
කරන්ෙන් කියන එක. ඊෙය් සිට ෙගවල් පිරිසිදු කිරීම ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් සහන මධ්යස්ථානයට මා අද කිව්වා, පිරිසිදු 
කිරීමට අවශ්ය කරන උපකරණ සහ detergent වර්ග ඒ ඒ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලටත්, ඒ වාෙග්ම ඒ කඳවුරුවලටත් 
සපයා ගාම නිලධාරින් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒවා ෙබදා ෙදන්න 
කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියලා. මතක තබා ගන්න, ෙම්ක 
දැවැන්ත ගැටලුවක් කියලා. එක කාලයක අෙප් රට සැලකුෙව් 
කිසිම අනතුරක් ෙනොවන රටක් හැටියටයි. There were no man-
made disasters. නමුත් අද එෙහම ෙනොෙවයි. සාමාන්ය ව්යසන 
විශාල සංඛ්යාවක් අද අෙප් රෙට් ඇති වනවා. ඒවා වරින් වර ඇති 
වනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් නාය යෑම්වලට පධාන ෙහේතුව ජල බස්නා 
මාර්ග හරියාකාරව සකස් ෙනොකිරීමයි. අද අෙප් ජනතාව තමන්ෙග් 
ෙගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ඉහළ ජල ධාරාවට ගමන් කරමින් 
ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් කඳුකර පෙද්ශවල අඩි 5,000 සීමාව 
ඔබ්බවා මිනිස් කියාකාරකම් සිද්ධ වන බව මා කියන්න කැමැතියි. 
ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් අයට ෙගවල් සාදා ෙදන්න අවශ්යයි. 
ෙම් අවස්ථාෙව් රජය ඉතා ඥානවන්ත පියවරක් ගත්තා. ඒ තමයි 
රක්ෂණ කමයක් ආරම්භ කිරීම. ෙම් රෙට් සියලුම ජනයාට දැන් 
රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා. රක්ෂණ භාර අරමුදල යටෙත් රක්ෂණ 
කමයක් තිෙබනවා. ව්යසනයකදී පුද්ගලයකු මිය ගිෙයොත් රුපියල් 
ලක්ෂයක මුදලක් හා ෙගයකට අනතුරක් සිද්ධ වුෙණොත් රුපියල් 
ලක්ෂ ෙය් සිට රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා මුදලක් ඒ රක්ෂණ කමය 
යටෙත් ලබා ෙදන්නත් රජය පියවර ෙගන තිෙබනවා. රක්ෂණ භාර 
අරමුදෙලන්  මට ඇවිත් කිව්වා, ඒ ඕනෑම මුදලක් ලබා ෙදන්න 
ඔවුන් සතුව මුදල් තිෙබනවා  කියලා. එම නිසා කාටවත් භය 
වන්න ෙදයක් නැහැ. කමානුකූලව ෙම් මුදල් ලබා ෙදන කමෙව්දය 
හදන්න අමාත්යාංශවල නිලධාරින් තිෙදෙනක් පත් කරලා කටයුතු 
කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ කමෙව්දය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ ලාට 
දන්වනවා. ඒ අනුව අපට පුළුවන් ෙවයි, ෙම් කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන්ම  කියාත්මක කරන්න.   

මහජනයාට හිරිහැර වන කාරණාවලින් අපි ෙබ්රන්න ඕනෑ 
පධාන තැනක් තමයි ෙකොළඹ නගරය. ෙකොළඹ නගරය කියන්ෙන් 
අෙප් ආෙයෝජනවල පධාන තැන; අද විශාල පිරිසක් ජීවත්වන 
තැන. ෙමතැන ගංවතුර උවදුෙරන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා, අපට  
අවශ්ය ඒ කමෙව්ද  හදන්න අපට උදවු කරන්න රටවල් ගණනාවක් 
දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන්නවා. දැනටත් ෙලෝක බැංකු ආධාර කමය 
යටෙත් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉක්මන් කරන්න අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට විතරක් තනිවම ෙම් කටයුතු 
කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා අපි සියලුෙදනාම එකතුවන්න ඕනෑ.  

ෙදවන කාරණය තමයි, අෙප් රෙට් ජනතාව අනාවැකි ඒ තරම් 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැති එක. අනාවැකි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්, අනාවැකියක් නිසා අපට හිරිහැරයක් වුෙණ් නැති නිසා. 
නමුත් දැන් අපි අනාවැකි විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් කාරණා ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා  අපි සියලු ෙදනාම එකතුෙවලා  ෙම් පශ්නය සඳහා 
උත්තරයක් ෙසොයන්න  ඕනෑ.  

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න අවස්ථාව ෙදන්න  පුළුවන්ද, 

අමාත්යතුමා? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
පුළුවන්.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් තිෙබනවා, ව්යසන 

කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික  සභාවක්. ෙම් ජාතික සභාව 
රෙට් ආපදා තත්ත්වයක් සම්බන්ධ පතිපත්ති පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන තැනක්. ෙම් ජාතික සභාෙව් කියාත්මකභාවය පිළිබඳව  
ඔබතුමාට ෙම් ෙවලාෙව් යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කළ හැකිද?   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ව්යසන කළමනාකරණ ජාතික සභාව ජනාධිපතිතුමාෙග්  

නායකත්වෙයන් තිෙබන්ෙන්. ඒකට අමාත්යාංශ ගණනාවක් 
සම්බන්ධ ෙවනවා.  ඒ ව්යසන කළමනාකරණ සභාව විවිධ 
අවස්ථාවල රැස්ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙම් සුවිෙශේෂී අවස්ථාෙව් ෙම් ජාතික සභාව රැස්වූණාද? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් කාර්ය සාධක බළකායක් 

හැදුවා. ඒ කාර්ය සාධක බළකායට ව්යසන කළමනාකරණ 
සභාවට ඔබ්ෙබන් වන තවත් අමාත්යාංශ ගණනාවක්  සම්බන්ධ 
කරවූවා. ඒ ව්යසන කළමනාකරණ සභාව සහ ඒ කාර්ය සාධක 
බළකාය  සෑම සති ෙදකකට වරක්ම රැස්විය යුතුයි කියලා එතුමා 
ෙයෝජනා කළා. ඒ අනුව ඒ කළමනාකරණ සභාව සති ෙදකකට 
වරක් රැස්වී ෙම් තිෙබන තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් කළමනාකරණ  
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ලෑස්තියි. ෙමහිදී  පධාන කරුණු ෙදකක් 
පිළිබඳව අවසන් නිගමනයකට ආවා. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාෙත් 
ෙකෙරන සියලුම ෙගොඩ කිරිම් නවත්වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම යම් 
ආයතනයකින් ඒ  සඳහා පර්මිට්  එකක් දීලා තිෙබනවා නම්, ඒකත් 
අෙහෝසි කරන්න  කියලා නිෙයෝග කළා. ඒ වාෙග්ම අපි ආරක්ෂිත 
පෙද්ශ නම් කරන්න තීන්දු කළා. අපි දැන් ෙම් ෙවනෙකොට ඊට 
අදාළ ගැසට් නිෙව්දනයක් සකස්  කරලා තිෙබනවා. එය අද ෙහෝ 
ෙහට පළ ෙවයි. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය අනුව සමහර  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල නාය යන සමහර ෙකොටස් ගණනාවක් නම් 
කරලා තිෙබනවා.  ඔබතුමා අහන්ෙන්, ෙම් ගංවතුර ෙවලාෙව් ඒ 
සභාව රැස්වුණාද කියලා ෙන්. ඒක අපට අවශ්ය වුෙණ් නැහැ. අපට 
 ඒ ෙවලාෙව්  ජනාධිපතිතුමාෙග් සහාය අවශ්ය වුණා, විපතට පත් වූ 
අය  ෙගොඩ ගන්න; ෙගොඩට ෙගෙනන්න. ඒ සඳහාත් එතුමා අවශ්ය 
නිෙයෝග දුන්නා, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ සභාව මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් සුනාමි ව්යසනයට 

පස්ෙසේ  හදපු සභාවක්. ඉන් පසු   රෙට් ෙමවැනි ආපදා තත්ත්වයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මතු ෙවනවා නම් ඒ කාරණා සම්බන්ධ පතිපත්තිමය තීන්දු 
ගැනීමට කිසියම් කාල වකවානුවක් තුළ - වාර්ෂිකව ෙහෝ මාසිකව 
- කලින් ෙහෝ  වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙහෝ ෙම් ජාතික  
සභාව රැස් කර තිෙබ්ද?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරක්  මම හරියට කියන්න දන්ෙන් නැහැ. 

නමුත් මම දන්නා එකම ෙද් තමයි, අපදා කළමනාකරණ සභාව 
තිෙබන්ෙන් යම් පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්නයි කියන එක. ඒ 
පතිපත්තිමය තීන්දු ෙබොෙහෝවිට අරෙගන තිබුණා. ඒ සඳහා අපට 
අවශ්ය කරන සැලසුම් සකස් කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේට  ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය  සියලුම ෙතොරතුරු මා 
ළඟ තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ජාතික පතිපත්තියක් 2014 අවුරුද්ෙද් හදලා, එය මුදණය කරලාත් 
තිෙබනවා. අමාත්යාංශය මඟින් කැබිනට් පතිකා හරහා අපි ඒ ඒ 
පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම තමයි කරන්ෙන්. ඒ කළමනාකරණ 
සභාව  සුළු  සුළු කරුණු සම්බන්ධෙයන් රැස්ෙවන සභාවක් 
ෙනොෙවයි. එම සභාව රැස්ෙවන්ෙන් පතිපත්ති නිර්මාණය 
කරන්නයි. පතිපත්ති  නිර්මාණය කළාට පස්ෙසේ ඒ පතිපත්ති 
ඉදිරියට  ෙගන යෑම තමයි අප කළ යුතු කාර්යය. විවිධ අවස්ථාවල  
චකෙල්ඛවල යම් ෙවනසක් කරන්න තිෙබනවා නම්, එවැනි 
අවස්ථාවල අපි කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා  ඒ අවශ්ය සහාය ලබා 
ගන්නවා. ඒක තමයි දිගටම පැවතුණු කමය. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම සභාව රැස ් ෙවන යම්කිසි කාල 

වකවානුවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, එෙහම කාල වකවානුවක් නැහැ. නමුත්, ෙම් 

ව්යසනෙයන් පසුව ඒ සභාව වාෙග්ම, ඒ කාර්ය සාධක බ     ළකායත් 
කණ්ඩායමක් ෙලස රැස ් ෙවන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ සභාෙව්දී පතිපත්තිමය තීන්දු ෙදකක් ගත්තා 
කියලා මම කලින් කිව්වා ෙන්. ඒ පතිපත්තිමය තීන්දු ෙදකම 
කියාත්මක කරන්න අපි දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අපට ෙම් අවස්ථාෙව් ජාත්යන්තර ආධාර ෙගොඩක් හම්බ 
ෙවමින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජපානය, තුර්කි රාජ්යය, 
ඉන්දියාව, පාකිස්තානය අපට විශාල වශ ෙයන් ආධාර ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ආධාරත් අපි ජනතාවට ලබාෙදන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් දැන් අපට කරන්න අවශ්ය ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් 
ජනතාව නිවාස සුද්ද කළාට පසුව, ඒ හානි වූ නිවාස හදා ෙදන්න 
අවශ්යයි. නිවාස අහිමි වුණු අයට නිවාස හදා ෙදන්න අවශ්යයි. 
නිවාස හදා ෙදනතුරු ඔවුන් තාවකාලිකව පදිංචි කරන්න  අවශ්යයි. 
එෙහම පදිංචි කරන අයට පහසුකම් ලබාෙදන්න අවශ්යයි. දැන් අපි 
ඒ සඳහා සූදානම් ෙවමින් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් හමුදාව 
මාර්ගෙයන් තමයි අපි ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ෙම් 
ස්වාභාවික විපත් නැවත ඇති ෙනොවීමට නම්, අෙප් ගංගා දාරය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. මා හිතන විධියට ෙමවර 

ගංවතුරට පධානම ෙහේතුවක් වුෙණ් අධික වර්ෂාවයි. අනික් 
කාරණය තමයි, අෙප් පහත් බිම් ෙබොෙහෝ තැන්වල විශාල ෙලස 
ෙගොඩ කර තිබීම. ඒ වාෙග්ම සමහර පළාත් පාලන ආයතනවල 
තිබුණු අකටයුතු කියා නිසා ෙම් තත්ත්වයට උත්ෙත්ජනයක් ඇති 
වුණා කියන එකයි අෙප් අදහස.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම් නාය යන පෙද්ශ ගැන තිෙබන 
ගැටලුවයි. අපි නාය යෑම ගැන ෙකොච්චර කිව්වත්, ඉඩම් පිළිබඳ 
පතිපත්තියක් නැත්නම්, පහළට වතුර ගලායෑෙම් කමයක් 
නිර්මාණය කරන්ෙන් නැත්නම්, ජල මාර්ග මැදදී හරස් කරනවා 
නම්, එමඟින් පසට ෙලොකු පීඩනයක් ඇති ෙවනවා. ඒ පීඩනය 
තමයි පුපුරා යන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා අපි සාමාන්ය ජනයා ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තවත් කාරණාවක් කියන්නයි 
සූදානම් වන්ෙන් ෙන්ද?   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
සාමාන්යෙයන් ෙම් විෂයට අයත් ආයතන ෙදස බැලුවාම, 

ව්යසන කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික සභාව, ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය, ජාතික ආපදා සහන ෙසේවා 
මධ්යස්ථානය, කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් විද්වත් කතිකාවක් මතු කරන නිසායි මම 
ෙමතැනදී මැදිහත් වන්ෙන්. ඔබතුමා කියන කාරණා වන ජල 
මාර්ග හරස් කිරීම්, ඉඩම් ෙගොඩකිරීම් වැනි කරුණු සියල්ල අනුව, 
ෙම් ආපදා කළමනාකරණය ජාතික මට්ටෙම් විෂයයක් ෙලස 
සලකලා, එයට එකතු විය යුතු තවත් විෂයයන් පිළිබඳ යම්කිසි 
ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑය කියන 
අදහසක් වර්තමාන රජයට -ෙම් ආණ්ඩුවට- ඇති වන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාත් දන්නවා, අපි 

දන්නා කාලෙය් ඉඳලා අෙප් රෙට් හැම දාම විෂයයන් ගණනාවක් 
සම්බන්ධ වුණු එක අමාත්යාංශ තිබුෙණ් නැති බව.  ඒ නිසා හුඟක් 
ෙවලාවට අපි වැඩ කරන්ෙන් ඒ ඒ අමාත්යාංශ එක්ක. අන්තර් 
අමාත්යාංශ එකමුතුවක් අපට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග 
අමාත්යාංශය සහ පරිසර අමාත්යාංශය අපි එක්ක වැඩ කරනවා.  

ඊළඟට, ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් කාර්යය 
අයත් වන "ෙමගාෙපොලිස්" අමාත්යාංශයත් අපි එක්ක වැඩ 
කරනවා. ෙම් සියලු අමාත්යාංශ එක්ක අෙප් අන්තර් සබඳතාවක් 
තිෙබනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි ගංවතුරක් ගැන 
අනතුරු අඟවන්ෙන් ෙමෙහමයි. අෙප් ඉහළ ජල ධාරාවලට   
වැෙටන වැස්ෙසේ පමාණය අනුව, නාගලගම් වීදිෙය් ජල මාපකෙය් 
ජල මට්ටම ෙකොච්චර වැඩි ෙවයිද කියන එක අපට කියන්ෙන් 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ඒ දත්ත අරෙගන තමයි අපි 
කාලගුණ නිෙව්දනයක් හැටියට ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා 
කියලා කියන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම එෙහම කිව්ෙව් ෙම් විෂයය ඇතුෙළේ තව 

විෂයයන් ගණනාවක්  තිබිය යුතුය කියන විශ්වාසෙයන්.  

477 478 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
එෙහම නම් ලංකාෙව් සියලු විෂයයන් එකට එකතු කරලා  

එක්ෙකෙනකුට ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් තර්කයට මම එකඟ 
වන්ෙන් නැහැ. එෙහම පශ්නයක් නැහැ. එෙහම පශ්නයක් නැහැ 
කියලා මම කියන්ෙන්, ඒ ඒ විෂයයන් පිළිබඳව අපි හැෙමෝම එකට 
වැඩ කරන නිසායි. ඔබතුමාත්  කාලයක් රජෙය් මන්තීවරයකු 
හැටියට වැඩ කර තිෙබන නිසා දන්නවා ඇති ෙන්, ෙකොයි ෙකොයි 
ආකාරයටද වැඩ කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන විධිෙය්  
පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඇත්තටම කළ 
යුත්ෙත්  ජනතාවට මීට වඩා අධ්යාපනය, අවෙබෝධය ලබාදීමයි.  
ඉඩම් පරිහරණය, ජල පවාහන මාර්ග ආරක්ෂා කිරීම සහ උස ්
බිම්වල කටයුතු කිරීෙම්දී තිෙබන අවදානම ගැන අපි ඒ අය  
දැනුවත් කළ යුතුයි.  

පහළ ජල ධාරා ගැන බලන ෙකොට රජයක් වශෙයන් අපට 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, කැලණි ගඟ ඔස්ෙසේ එන විශාල ජල කඳ 
මුහුදට යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කල්පනා කරලා, 
අලුත් පතිපත්ති අනුව අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් හදන එකයි. ඒ අනුව 
අපට අලුත් ෙපොම්පාගාර හදන්න, ජල මාර්ග පුළුල් කිරීම් වැනි 
කටයුතු කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, අපි ෙමච්චර කාලයක් ගණන් 
හදලා තිෙබන්ෙන් මිලිමීටර් අසූෙව් වැස්සක් ලැෙබනවා කියලා 
හිතාෙගනයි. නමුත් දැන් එෙහම ෙනොෙවයි. නිකම්  වැස්සකදීත් 
මිලිමීටර් 100කට වඩා වහිනවා. එ  තෙකොට ඒ ජලය ෙගනයන්න 
අෙප් ජල මාර්ග පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අලුත් කම අවශ්යයි. 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් ෙදස බලන්න.  

අපි ජපානය  අරෙගන බලමු. ජපානෙය් ජනගහනෙයන් සියයට 
50කට වඩා ඉන්ෙන් ජල ගැලීම් සිදුවන පෙද්ශවල. නමුත් ඔවුන්ට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, එම ජල ගැලීම් සිදු වන පෙද්ශ 
කළමනාකරණය කරන්න; ජලය එක් එක් මාර්ගවලට හරවන්න; 
එෙසේ හරවා තමන්ෙග් නගරය ආරක්ෂා කරන්න. ඒ නිසා ෙම්වා 
අලුත් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්වා අපට ඓතිහාසිකව උරුම වුණු 
කරුණු. ඒ නිසා එවැනි කරුණු සම්බන්ධෙයන් සෑම රාජ්ය 
ආයතනයක්ම හරියාකාරව වැඩ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම  පහත් බිම් ෙගොඩ කිරීෙමන් වැළකී සිටීමට 
නිශ්චිත, ශක්තිමත් නීති - රීති අෙප් රටට ෙගන ආ යුතුයි කියලා මා 
ඍජුවම විශ්වාස කරනවා. එම නීති - රීති උල්ලංඝනය කිරීමට අපි 
කාටවත් ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. එෙසේ නීති උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා 
නම් එම පස් ඉවත් කරලා ෙහෝ නැවත වතාවක් එම පෙද්ශ වගුරු 
බිම් බවට පත් කරන්නට ඕනෑ.  මා ඇමතිවරයකු හැටියට එවැනි 

නීති - රීති අෙප් රටට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියන මතෙය් සිටිනවා. 
ඒක ෙද්ශපාලනය ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒක කළ යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් 
ආෙයෝජකයනුත් අප පිළිබඳව අවිශ්වාසයක් ඇති කර ගන්නවා. 
ඔවුන් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරන්න ෙමහි එන්ෙන් නැති 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඔක්ෙකෝටම ඉස්සර ෙවලා  අපි නගරය ආරක්ෂා 
කර ගැනීමට වැඩ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම කටයුත්ෙත්දී ගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ඇතුළු සියලු ෙදනාම අපෙග් අමාත්යාංශයට විශාල සහෙයෝගයක් 
ලබා දුන්නා. කිසිම අවස්ථාවක "බැහැ" කියලා කියන්ෙන් නැතිව 
එම කටයුතු සඳහා අවශ්ය සියලු මුදල් අපට ලබා දුන්නා. අපි ඒ 
මුදල් ලබාෙගන භාණ්ඩ වශෙයන් හා මුල්යමය වශෙයන් සියලු 
දිස්තික්කවලට ආධාර ලබා දුන්නා. යම් ෙකෙනකුට ඒ කිසිවක් 
ලැබී නැහැ කියා කියනවා නම් ඒ පිළිබඳව ඕනෑම ෙව්ලාවක 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න අප සූදානම්. එෙහම ෙවන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකද, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම අපි යම් 
මුදල් පමාණයන් මුදා හැර තිෙබනවා. අවශ්ය නම් තවත් 
ඉල්ලන්නය කියලාත් අපි ඒ අයට දන්වා තිෙබනවා. ෙමොකද, මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් අපිට ෙකළින්ම හිස ්ෙචක්පතක් දුන්නා, ඕනෑම 
මුදල් පමාණයක් ලබා ෙදන්නම් කියලා. ඒ කාරණය ඔවුන් ඉටු 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ කමයක් යටෙත්ත් අපට වන්දි 
මුදලක් ලැෙබනවා.   

ෙම් සිදු වුණු ව්යසනෙයන් දුකට පත් වූ සියලු ෙදනාවම ගලවා 
ගැනීමට අප හැම ෙදනාටම ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා මා පාර්ථනා 
කරනවා. විපතට පත්වූ ජනතාවටත් ඔවුන්ෙග් ජීවිත නැවත 
ෙගොඩනඟා ගැනීමට ශක්තිය ලැෙබ්වා! කියා මා පාර්ථනා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම  නැවත වතාවක් ෙමවැනි විපතක් සිදු 
ෙනොවන ආකාරෙය්  වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට - ෙකොපමණ 
මුදලක් වියදම් වුණත් - අප සියලු ෙදනාටම ශක්තිය ලැෙබ්වි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව අ. භා. 5.20 ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 

ජුනි 07 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 

பி.ப. 5.20 மணிக்கு, பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் திற்கிணங்க, 2016 ன் 07, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 
1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament  adjourned at 5.20 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 
07th June, 2016, pursuant to the Resolution of  Parliament of this Day. 
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PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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අ. භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.  

කථළනළයකතුෙළ [ගරු කරු ජයසූරිය ෙශතළ]   
මූළවනළරඪ විය. 

தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரர்  அர்ள்  [ரண்தைறகு த ஜசூரற]  

மனம றத்ரர்ள். 

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

in the Chair. 
 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்ள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

කථළනළයකතුෙළමේ වශතිකය 
ெதரரது ெரன்தம 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රශහ ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජගආ ංණ්ඩුරභ 

යසථහග  79 ළනි යසථහ ප්රහය  

2016 භළයි භ 20 න දින ්ෂෂුද්රමරය නභළති ඳනත් 
ගටුම්ඳගතිර ද  

2016 භළයි භ 30 න දින ංසිඹහනු ඹටිතර ඳවසුම් 
ංගඹෝජන ඵළශකු ගිවිසුභ (ධඳයහනුභත කිරීගම්) නභළති ඳනත් 
ගටුම්ඳගතිර ද  

භවිසින්ත වතිඹ ටවන්ත යන රද ඵ දන්තනු 
ළභළත්ගතමි. 

 

II 
 

ජළතයන්තර වඳතළ ිළිතඳ ංංිකක අීක්ෂණ 
කළරක වභළල: අතිමර්ක වළෙළජිකයන් ඳත් කිරීෙ 

ெர்தெ தரடர்தைள் தற்நற துமநெரர் 

தற்தரர்மக் குல : தனற உதப்தறணர் றணம்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON INTERNATIONAL 

RELATIONS: NOMINATION OF ADDITIONAL MEMBERS  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 
ම්භත යත් ගඹෝජනහ ප්රහය ව 2016 ගඳඵයහරි භ 25 

ළනි දින භවිසින්ත සිදු යන රද නිග දනඹට ධභතය  ගත්රීම් 

හය බහ විසින්ත ජහතයන්තතය ඵතහ ිළිබඵ ංශික 
ධීක්ෂණ හය බහග  ගේඹ ිළණි භතු වන්ත 
ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රීන්ත ඳත් ය ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 

රු එස. එම්. චන්තද්රගේන භවතහ 

රු ප්රන්තන යණතුශ භවතහ 

රු භලිත් ජඹතිර භවතහ 

 
III 

 

තිරවර වංලර්ධනය ශළ ඳරිවර වශ වහලභළවික 

වේඳත් ිළිතඳ ංංිකක අීක්ෂණ කළරක වභළල: 
අතිමර්ක වළෙළජික යකු ඳත් කිරීෙ 

லுரர அதறறதத்ற, சுற்நரடல் ற்தம் 

இற்ம பங்ள் தற்நற துமநெரர் தற்தரர்மக் 

குல : தனற உதப்தறணர் றணம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT AND NATURAL 

RESOURCES: NOMINATION OF ADDITIONAL MEMBER 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 
ම්භත යත් ගඹෝජනහ ප්රහය ව 2016 ගඳඵයහරි භ 25 
ළනි දින භවිසින්ත සිදු යන රද නිග දනඹට ධභතය  ගත්රීම් 

හය බහ විසින්ත ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු භිරන්තද ඹහඳහ 
ධගේේධන භවතහ තියය ශේධනඹ වහ ඳරිය ව සබහවි 
ම්ඳත් ිළිබඵ ංශික ධීක්ෂණ හය බහග  ගේඹ ිළණි 

ඳත් ය ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 

 
IV 

 

වහත්රී රුරු වෙළජ භළලය ිළිතඳ ංංිකක අීක්ෂණ 
කළරක  වභළල: අතිමර්ක වළෙළජිකයන් ඳත් කිරීෙ 

ததண்ள் ற்தம் தரல்றமன தற்நற துமநெரர் 

தற்தரர்மக் குல : தனற உதப்தறணர் றணம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON WOMEN AND 

GENDER: NOMINATION OF ADDITIONAL MEMBERS 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 
ම්භත යත් ගඹෝජනහ ප්රහය ව 2016 ගඳඵයහරි භ 25 

ළනි දින භවිසින්ත සිදු යන රද නිග දනඹට ධභතය  ගත්රීම් 
හය බහ විසින්ත සත්රී රුරු භහජ බහඹ ිළිබඵ ංශික 
ධීක්ෂණ හය බහග  ගේඹ ිළණි භතු වන්ත 

ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රීන්ත ඳත් ය ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ 

රු ගය හන්ත යණසිශව භවතහ  

රු ප්රන්තන යණීමය භවතහ 

481 482 



ඳහේලිගම්න්තතු 

V 
අධයළඳනය ශළ ෙළනල වේඳත් වංලර්ධනය ිළිතඳ 
ංංිකක අීක්ෂණ කළරක වභළල : වළෙළජිකයන් 

ංමද් කිරීෙ 
ல்ற ற்தம் ணற ப அதறறதத்ற தற்நற 

துமநெரர் தற்தரர்மக் குல: உதப்தறணர் தறலீடு 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON EDUCATION AND 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF 

MEMBERS 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 
ම්භත යන රද  ගඹෝජනහගිර 8 (ඈ) ව (ඉ)ගේද ප්රහය 

ධධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ශේධනඹ ිළිබඵ ංශික 
ධීක්ෂණ හය බහගිර හභහජිත්ගඹන්ත ඳහේලිගම්න්තතු 

භන්තත්රී රු (දදය) යගම්ස ඳතියණ භවතහ ව ඳහේලිගම්න්තතු 

භන්තත්රී රු තුහය ඉඳුනිල් ධභයගේන භවතහ ඉත් ග ට                
ගත්රීම් හය බහ විසින්ත ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු                           
. තුගයයිගයත්නසිශවම් භවතහ ව ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු 
මුජිබුේ යහුභහන්ත භවතහ එභ හය බහග  ගේඹ ිළණි ඳත් ය 

ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 

 

VI 

මවෞඛ්ය වශ ෙළනල ුභභ වළධනය  වෙළජ 
වවිඳගෆන්වීෙ ිළිතඳ ංංිකක අීක්ෂණ කළරක 

වභළල : වළෙළජිකයකු ංමද් කිරීෙ 
சுரரம், ணற தெனம், ெதோ லுவூட்டல் 

தற்நற துமநெரர் தற்தரர்மக் குல: உதப்தறணர் 

தறலீடு  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON HEALTH AND 

HUMAN WELFARE, SOCIAL EMPOWERMENT: SUBSTITUTION 

OF MEMBER 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 
ම්භත යන රද ගඹෝජනහගිර ධශ 8 (ඈ) ව (ඉ) ගේදඹ  
ප්රහය ගෞය ව භහන සුබ හධනඹ  භහජ විඵරළන්තීමභ 

ිළිබඵ ංශික ධීක්ෂණ හය බහග  හභහජිත්ගඹන්ත 
ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු . තුගයයිගයත්නසිශවම් භවතහ ඉත් 
ග ට  ගත්රීම් හය බහ විසින්ත ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු 
(දදය) යගම්ස ඳතියණ භවතහ එභ හය බහග  ගේඹ ිළණි 

ඳත් ය ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 
 

VII 

ඳ්ෂති ිළිතඳ ංංිකක අීක්ෂණ කළරක වභළල :  
වළෙළජිකයන් ංමද් කිරීෙ 

லுெக்ற தற்நற துமநெரர் தற்தரர்மக் குல: 

உதப்தறணர் தறலீடு  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ENERGY: 

SUBSTITUTION OF MEMBERS 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 

ම්භත යන රද  ගඹෝජනහගිර 8 (ඈ) ව (ඉ) ගේද ප්රහය 

ඵරල්ෂති ිළිබඵ ංශික ධීක්ෂණ හය බහගිර 

හභහජිත්ගඹන්ත ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු භලිත් ජඹතිර 
භවතහ ව ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු විජිත ගවේයත් භවතහ ඉත් 
ග ට  ගත්රීම් හය බහ විසින්ත ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු 
ර්ෂසභන්ත ගගනවියත්න භවතහ ව ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු 

ගයෝිරත ධගේගුණේධන භවතහ එභ හය බහග  ගේඹ ිළණි 

ඳත් ය ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 

 
VIII 

 
අභයන්තර ඳරිඳළනය ශළ රළජය කෂෙනළකරණය 

ිළිතඳ ංංිකක අීක්ෂණ කළරක වභළල : 

වළෙළජිකයකු ංමද් කිරීෙ 
உள்ப றதரம் ற்தம் அெ தொரமத்தும் 

தற்நற துமநெரர் தற்தரர்மக் குல: உதப்தறணர் 

தறலீடு  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON INTERNAL 

ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT:  

SUBSTITUTION OF MEMBER 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 

ම්භත යන රද ගඹෝජනහගිර 8(ඈ) ව (ඉ) ගේද ප්රහය 

ධබයන්තතය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය ශභනහයණඹ ිළිබඵ ංශික 

ධීක්ෂණ හය බහග  හභහජිත්ගඹන්ත ඳහේලිගම්න්තතු               

භන්තත්රී රු ඳහලිත කුභහය ගතයපෙගඳරුභ භවතහ ඉත් ග ට  

ගත්රීම් හය බහ විසින්ත ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු තුහය 

ඉඳුනිල් ධභයගේන භවතහ එභ හය බහග  ගේඹ ිළණි ඳත් 

ය ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 

 
IX 

 

ප්රතිවන්ධළන ශළ උතුර ශළ නෆමගනිරර නෆලත 
මගොඩනෆඟීෙ ිළිතඳ ංංිකක අීක්ෂණ කළරක 

වභළල : වළෙළජිකයකු ංමද් කිරීෙ 
ல்லிக்ம் ற்தம் டக்மத்ம் றக்மத்ம் லபக் 

ட்டிதலப்தைல் தற்நற துமநெரர் தற்தரர்மக் 

குல: உதப்தறணர் தறலீடு  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON RECONCILIATION 

AND NORTH AND EAST RECONSTRUCTION: SUBSTITUTION 

OF MEMBER 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ගදළම්ඵේ භ 19 ළනි දින ඳහේලිගම්න්තතු විසින්ත 

ම්භත යන රද  ගඹෝජනහගිර 8(ඈ) ව (ඉ)ගේද ප්රහය 

ප්රතින්තධහන වහ උතුය වහ නළ ගෙනිරය නළත ග ඩනළීමභ ිළිබඵ 

ංශික ධීක්ෂණ හය බහග  හභහජිත්ගඹන්ත 

ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ ඉත් 

ග ට  ගත්රීම් හය බහ විසින්ත ඳහේලිගම්න්තතු භන්තත්රී  රු 

බිභල් යත්නහඹ භවතහ එභ හය බහග  ගේඹ ිළණි ඳත් 

ය ිති ඵ දන්තනු ළභළත්ගතමි. 
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තද   සිඹලුභ ංශික ධීක්ෂණ හය බහර රැසීමම් ගභභ 

තිඹ රුයහභ ඳළළත්ීමභට සිඹලු ටයුතු සදහනම් ය තිගඵන 
ඵළවින්ත  ඒහගආ ටයුතු පරදහයී ගර යගන ඹෆභට එකී 
රැසීමම්රට ඳළමිණ වබහගී ීම ධලය වගඹෝඹ රඵහ ගදන 
ගර සිඹලුභ  භි රු භන්තත්රීතුභන්තරහගන්ත ඉල්රහ සිමටභට 

ළභළත්ගතමි. 

ංණ්ඩුරභ යසථහ ප්රතිශසයණ ිළිබඵ භවජන ධදවස 
විභසීගම් මිටු හේතහ ඳහේලිගම්න්තතුට රළබී තිගඵන ඵත්  එකී 

හේතහග  ිළටඳත් ඳහේලිගම්න්තතු රුසතහරගඹන්ත සිඹලුභ රු 
භන්තත්රීතුභන්තරහට රඵහ දීභට ධලය ටයුතු ගඹ දහ තිගඵන ඵත් 
ගභභ බහට දළන්තීමභට ළභළත්ගතමි. 

  
 

විගණකළධිඳතිලරයළමේ ලළර්තළල 
க்ரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்ம 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී රශහ ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජගආ ංණ්ඩුරභ 

යසථහග  154(6) ළනි යසථහ ප්රහය 2011 මුදල් ේඹ 
වහ විණහධිඳතියඹහගේ හේතහග  ධටළනි හණ්ඩගආ IV 
ළනි ග ට; 2012 මුදල් ේඹ වහ විණහධිඳතියඹහගේ 

හේතහග  වඹළනි හණ්ඩගආ XXIV ළනි ග ට; 2013 මුදල් 
ේඹ වහ විණහධිඳතියඹහගේ හේතහග  ඳශමුළනි 
හණ්ඩගආ VIII ළනි ග ට  ගදළනි හණ්ඩගආ XIX ළනි 

ග ට  වතයළනි හණ්ඩගආ VI, VII, VIII, IX ව X ළනි 
ග ටස  ඳසළනි හණ්ඩගආ VII ළනි ග ට ව වඹළනි 
හණ්ඩගආ I, II, III, IV ව V ළනි ග ටස ව 2014 මුදල් 

ේඹ වහ විණහධිඳතියඹහගේ හේතහග  ඳශමුළනි 
හණ්ඩගආ I ව II ළනි ග ටස  ගදළනි හණ්ඩගආ VI, VII, 
VIII, IX ව X ළනි ග ටස  තුන්තළනි හණ්ඩගආ III ළනි 

ග ට  වතයළනි හණ්ඩගආ VI ව VII ළනි ග ටස ව 
ඳසළනි හණ්ඩගආ I, II ව III ළනි ග ටස භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

 
 

ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල් ෙශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
ෙශළෙළර්ග අෙළතයතුෙළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුෙළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்தம் 

தடுஞ்ெரமனள் அமச்ெதம் தரரலன்நச் ெமத 

தொல்தம்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි  "එකී හේතහග  එකී ග ටස මුද්රණඹ 
ශ යුතුඹ"යි භභ ගඹෝජනහ යමි.  

 
ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ලළර්තළල මුද්රණය කෂ ුතතුයි  නිමයෝග කරන දී. 
அநறக்ம அச்ெறடப்தடக் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ලිිළ මල්ඛ්නළිනය ිළිතගෆන්වීෙ 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රතිවංවහකරණ ශළ ජනෙළධය අෙළතය වශ ංණ්ඩු ඳ්ෂම  

ප්රධළන වංවිධළයකතුෙළ)  
(ரண்தைறகு ந் தரறனக் - தரரலன்ந 

தெலமப்தை ற்தம் தகுெண ஊட அமச்ெதம் 

அெரங்க் ட்ெறறன் தொற்தரனரெரதம்) 

(The Hon.  Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභනි  ධග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ංේථි ටයුතු ධභහතයතුභහ ගනුගන්ත භභ 2015 ේඹ 
වහ විගේල ම්ඳත් ගදඳහේතගම්න්තතුග  හේඹ හධන හේතහ 

ඉදිරිඳත් යමි.  

ගභභ හේතහ ංේථි ශේධන ිළිබඵ ංශික ධීක්ෂණ 
හය බහට ගඹ මු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝජනහ යමි.  

 

ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ලජිර අමේලර්ධන ෙශතළ (වහලමද් ක ුතතු 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு  ஜற அததர்ண - உள்ரட்டலுல்ள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත හේෂි හේඹ 

හධන හේතහ ව ගිණුම් හේතහ ඉදිරිඳත් යමි. 

(i) 2015 ේඹ වහ හල්ර දිස්රි්ෂ ගල්ම් හේඹහරගආ 
හේඹ හධන හේතහ ව ගිණුම්; 

(ii)  2015 ේඹ වහ ඹහඳනඹ දිස්රි්ෂ ගල්ම් හේඹහරගආ 
හේෂි හේඹ හධන වහ ගිණුම් හේතහ; 

(iii)  2015 ේඹ වහ ළුතය දිස්රි්ෂ ගල්ම් හේඹහරගආ 
හේෂි හේඹ හධන හේතහ ව ගිණුම්; 

(iv) 2015 ේඹ වහ කිිබගන ච්චිඹ දිස්රි්ෂ ගල්ම් 
හේඹහරගආ හේඹ හධන වහ හේෂි  ගිණුම් හේතහ; 

(v)  2015 ේඹ වහ භන්තනහයභ දිස්රි්ෂ ගල්ම් 
හේඹහරගආ හේඹ හධන හේතහ ව හේෂි  ගිණුම්; 
ව 

(vi) 2015 ේඹ වහ ගභ නයහර දිස්රි්ෂ ගල්ම් 
හේඹහරගආ හේඹ හධන හේතහ වහ ගිණුම්.  

ගභභ හේතහ ධබයන්තතය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය 
ශභනහයණඹ ිළිබඵ ංශික ධීක්ෂණ හය බහට ගඹ මු 
ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝජනහ යමි.  

 

ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

2015 ධශ 16 දයන විේජන ඳනගත් 6(1) ළනි න්තතිඹ ඹටගත් 

2016.05.17 දිනට ජහති ධඹළඹ ගදඳහේතගම්න්තතුග  ළඹ ශීේ ධශ 

240 ඹටගත් ඳරිපූය වහඹ ගේහ ව වදිසි ධලයතහ කීම් යහඳෘතිඹ 

භඟින්ත සිදු යන රද ඳරිපූය ගන්ත කිරීභ - 2016.- [මුදල් ධභහතයතුභහ 

ගනුට රු ඹන්තත රුණහතිර භවතහ]  

 
වභළමේවය ෙත තිබිය ුතතුයි  නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

485 486 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  හන්තතහ වහ ශභහ ටයුතු ධභහතයතුමිඹ 

ගනුගන්ත භභ 2013 ේඹ වහ ජහති ශභහ ංය්ෂ 
ධධිහරිගආ හේෂි හේතහ ව 2014 ේඹ වහ ශභහ 

ශේධන වහ හන්තතහ ටයුතු ධභහතයහශලගආ හේෂි හේඹ 
හධන හේතහ ඉදිරිඳත් යමි.  

ගභභ හේතහ හන්තතහ වහ සත්රී රුරු භහජබහඹ ිළිබඵ  

ංශික ධීක්ෂණ හය බහට ගඹ මු ශ යුතු ඹළයි භභ 
ගඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ (අධයළඳන 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம் - கல்வி அறைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ 2014 ේඹ වහ ධධයහඳන 

ප්රහලන ගදඳහේතගම්න්තතුග  හේඹ හධන හේතහ ඉදිරිඳත් 
යමි.  

ගභභ හේතහ ධධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳත් ශේධනඹ 
ිළිබඵ  ංශික ධීක්ෂණ හය බහට ගඹ මු ශ යුතු ඹළයි 

භභ ගඹෝජනහ යමි. 
 
ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ඵන්තධනහහය ප්රතිශසයණ  

රුනරුත්ථහඳන  නළත ඳදිශචි කිරීභ වහ ිරන්තදු ංමි ටයුතු 
ධභහතයතුභහ ගනුගන්ත භභ 2015 ේඹ වහ ඵන්තධනහහය 

ගදඳහේතගම්න්තතුග  හේඹ හධන හේතහ ඉදිරිඳත් යමි.  

ගභභ හේතහ ජහති ංය්ෂහ ිළිබඵ  ංශික ධීක්ෂණ 
හය බහට ගඹ මු ශ යුතු ඹළයි භභ ගඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

මඳත්වේ 
தக்ள் 
PETITIONS 

 
ගරු චන්ිනෙ වීර්ෂමකොඩි ෙශතළ (ඛ්නිජ මතල් වේඳත් 
වංලර්ධන අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்தரடி - ததற்தநரலி பங்ள் 

அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් ඳව 

ිළිබන්තමි. 

(1) හල්ර  ්ෂළල්ර  127/4/බී දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
එයන්තද විජඹසිරි ටුකුරුන්තද භගේ භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(2)  හල්ර  ධශග ්ෂහර  ළලිළටිඹ  "භව ගදය" ඹන 
ලිිළනගඹිර ඳදිශචි ඉගනෝහ ගීනගේ ගභගන විඹගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(3)  ධවශභ  තලු  ගුරුන්තද  "තරිඳු" ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
නීතහ විරභසරිඹ භවත්මිඹගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(4)  ඵරිළටිඹ  බ්රහවසභණත්ත  "ගවේභහනි" ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
එස.පී.ග්ෂ. ද සිල්හ භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(5)  හල්ර  ිරඹහගේ  ගපෙයරන්තද ත්ත  "තුහයහ" ඹන 
ලිිළනගඹිර ඳදිශචි ීම.පී. චරනහ ජහනකී ජඹේධන 
ගභගනවිඹගන්ත රළබුණු ගඳත්භ. 

 

ගරු ුභජීල මවේනසංශ ෙශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல தெணெறங் - சர்வததச வர்த்தக இராஜாங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් දවඹ 
ිළිබන්තමි. 

(1)  භහරගේ  සුසිරහයහභ ඳහය  ගන . 500 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි ඩී. ගුණදහ භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(2)  ඩුගර  ඳවශ ගඵෝමිරිඹ  ගන . 362 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි එච්.ඒ.එන්ත. ගඳගේයහ භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(3)  ඩුගර  ළලිවිට  ගන . 152 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
ගේ.ග්ෂ.ඒ.ඩී. ඉන්තද්රසිරි ජඹේධන භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(4)  ධශග ඩ  ධේග න  ධශ 517/1 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
ග්ෂ.බී.ඩේලි . ධල්විස භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ;  

(5)  ග ශම 01  ගඳ ලිස මරසථහනගආ ගේඹ යන 
ගඳ ලිසඳති භහණ්ඩලි වහය  ගඳ ලිස ධධිහරි 
එල්.එන්ත.පී. ජඹයත්න භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(6)  ග ශම 03  ග ල්ලුිළටිඹ  10 ගනි ඳටුභ  20 ඒ දයන 
සථහනගඹිර ඳදිශචි එම්.එස.ඒ. ෂහර්ෂ භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(7)  ඩත  ගන්තමුල්ර ඳහය  ගත්සිරි උඹන  ගන . 327/33 
දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි ප්රදීපෙ ගත්තසිශව භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(8)  ඵත්තයමුල්ර  දිඹන්තනහ උදයහන භහත  ගන . 116 දයන 
සථහනගඹිර ඳදිශචි ංේ.එම්. විනීතහ ධයියහශනී 
භවත්මිඹගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(9)  නිට්ටඹු  යදහඩුන්තන  විවහය භහත  ධශ 160/ඒ දයන 
සථහනගඹිර ඳදිශචි ඩේලි .ඒ. ඉඳුනිල් ප්රිඹන්තත කුභහය 
භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(10) ග ශම 10  භයදහන ගඳ ලිස නිහ  බී 9 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි ඩේලි .එම්. ධතුර ඵණ්ඩහය භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ. 

 

ගරු  ුභවන්ත රුංිකනිමේ ෙශතළ (රළජය ඳරිඳළන ශළ 
කෂෙනළකරණ නිමයෝජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சுெந் தைஞ்ெறறனத - ததரது றர்ர ற்தம் 

தொரமத்து தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් දවඹ 

ිළිබන්තමි. 
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(1) ්රිකුණහභරඹ  5 ණු  න න යහඹ  ගේත ටයවුම් ඳහය  
ධශ 544/59 ඒ දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි ඒ.ජී. ධමිත් චන්තදන 
කුභහය භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ;  

(2) ඳදවි-ශ්රීරුය  හන්තතිසරුය  ධශ 882 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි බී.එම්. ප්රිඹශගිහ සුබහෂි ම භවත්මිඹගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(3) ග ඩගර  රිරටිඹ  චූරඳහඹ ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
ඩී.ග්ෂ. යණසිශව භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(4) ්රිකුණහභරඹ  න න යහඹ  නුය ඳහය  ශ්රී ගඵෝධිඳහදඳහයහභඹ 
ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි ඊ. ජිත් එදිරිසිශව භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(5) ඹ්ෂර  භවවිට  විග ඩ ඳහය  ගන : 94 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි ධයි.ංේ.එස. කුභහයතුශ භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(6) ග ශම ග ටු  ඵළසටිඹන්ත භහත  දුම්රිඹ නිර නිහ  
ගන : 78/15 ඒ දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි ගේ.එම්.එන්ත.එස. 
ජඹගේන භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(7) ්රිකුණහභරඹ  ංන්තදම්කුරභ  ගල් 10 ඳහය ඹන 
ලිිළනගඹිර ඳදිශචි එම්. ළළුම් දේලන ද සිල්හ භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(8) කින්තනිඹහ-06  ගඳරුන්තගත්රු ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
එම්.එම්. ගභ ගව භඩ් ධන්තේ භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(9) න්තතගල්  යජ ිර  යුනිට් 4  ධශ: 668/සී දයන 
සථහනගඹිර ඳදිශචි ංේ.ජී. භශලිහ භවත්මිඹගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(10) කින්තනිඹහ-06  ගඳරුන්තගත්රු ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි එස.ඒ. 
ෂසමීේ භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(11) ්රිකුණහභරඹ  න න යහඹ  ීකය ම්භහනඹ  ධශ: 22/1 දයන 
සථහනගඹිර ඳදිශචි එස.එම්. ජනිත රන්තත භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(12) ්රිකුණහභරඹ  ඵ්ෂමීභ  භළදච්චිඹ  හනහ ගට්ෂස ඹන 
ලිිළනගඹිර ඳදිශචි එස.ග්ෂ. විගේනහඹ භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(13) න්තතගල්  ගන්තඩ්රහන්තරුය  51 ළනි ඒඹ  ධශ: 1039/
සී දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි එස.එස.එල්. ගේනහීකය 
භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(14) ්රිකුණහභරඹ  න න යහඹ  නුය ඳහය  5 ණු ඹන 
ලිිළනගඹිර ඳදිශචි මට.ජී. ධජිත් කුභහය භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(15) ධම්ිළටිඹ න්තද  ධශ 205/25 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
ඩේලි .එම්. භල්ලිහ ජඹේධන භවත්මිඹගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; ව 

(16)  ඳහදු්ෂ  ධරු්ෂත්ත  භවහභහඹහ ගඳගද ඹන ලිිළනගඹිර 
ඳදිශචි ඩේලි .ඒ.ඩී.ඩේලි .ග්ෂ. විරභසිශව භවත්මිඹගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ. 

 

ගරු ඳළලිත මතලරප්මඳරුෙ ෙශතළ (අභයන්තර ක ුතතු  
ලයඹ වංලර්ධන ශළ වංවහකෘතික ක ුතතු නිමයෝජය 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத - உள்ப அலுல்ள், 

டதல் அதறறதத்ற ற்தம் னரெர அலுல்ள் தறற   

அமச்ெர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් ඳව 
ිළිබන්තමි. 

(1)  තිනිඹහර  ටුළන්තද ඳහය ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි ඒ.ඒ. 
සුනිල් භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(2)  බුරත්සිශවර  භධය භවහ විදයහර ඳහය ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
ලිඹනගේ ගඩ්සි ගඳගේයහ භවත්මිඹගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(3)  ගුරුඵළේද  වළඩිල්ර  ත්තගවේන ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
එම්.ඒ. ගඹසලි යත්නසිරි භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(4)  ධඹභ  යගියඹ  තුහයභ ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
ඩේලි . නීල් ිළඹන්තත ගපෙභනන්තද භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; ව 

(5)  භතුභ  ෆත්තෆ  භහේ ශේධන ධධිහරිගආ නිහ ඹන 
ලිිළනගඹිර ඳදිශචි ඩේලි . ගෝභසිරි ධල්විස භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ.  

 
ගරු අනුර ිනවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් ගද 
ිළිබන්තමි. 

(1)  භවගලිඹ  නිරතළන්තන  5 න ඳටුභ  ධශ 284 දයන 
සථහනගඹිර ඳදිශචි ග්ෂ.එම්.සී. කුරතුශ භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2)  භවළ  ඉවශ භවළ  ධශ. 327/C දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි ඩේලි .පී. යත් ගවේභසිරි විරභනහඹ භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  ෙශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් තුන 
ිළිබන්තමි. 

(1)  ඵණ්ඩහයගර  හීල්ඔඹ  ලුස ධයහ  
ගගවයරතළන්තන  ධශ 55 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
සී.ඒ.ඩී. ධභයහන්තනද ගභල් භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ;  

(2)  ඵදුල්ර  ෙඵඩ ඳටු භහත  14/8 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
ංේ.ජී. ංරිඹයත්න භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(3)  ෆඵඩ  ගෝනගවේන  ධශ 97/3 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
යි.ඩේලි . ිළඹදහ භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ගරු ුභනිල් ශඳුන්මනත්ති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් නඹ 

ිළිබන්තමි. 

(1) ිර්ෂඩු  හලු ඳහය  ධශ.185 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
ධජිත් ගුණේධන භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(2) ධ්ෂමීභණ  රුගවම්ඳර  රු්ෂවනත්තත්ත  "නමුණු" 
ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි බී.පී.සී. ගනවිල් ද සිල්හ 
භවතහගන්ත රළබුණු  ගඳත්භ; 

(3) ගඳ ගශ න්තනරු  ජඹන්තතිරුය  ගන .377 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි ඊ. සුනිල් හන්තත භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(4) උළුවිටිග්ෂ  ග ට්ඨහත්ත ඹන ලිිළනගඹිර ඳදිශචි 
එච්.ඒ.එස. නහනහඹ්ෂහය භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 

(5) නුගේග ඩ  ඳහග ඩ  ඳශමුළනි වයස ීමදිඹ  ධශ 52/2 
දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි ගේ.සී.එල්. ඵණ්ඩහය භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

489 490 



ඳහේලිගම්න්තතු 

(6) ගවෝභහභ  ටුහන ඳහය  ප්රති භහත  ධශ 236/5 දයන 
සථහනගඹිර ඳදිශචි ග්ෂ.එම්. ගරෝලිම්ඵශල භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; 

(7) ිළිබඹන්තදර  දළල්තය  ධශ. 273 දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි 
එම්.මට.පී. කුගේ භවතහගන්ත රළබුණු  ගඳත්භ; 

(8) ධනුයහධරුය  ෆ්රභන්ත භහත  ධශ 15/624 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි එම්.ංේ. විගේකුභහය භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ; 
ව 

(9) ඵදුල්ර  ළපෙගඳටිගඳ ශ ඳහය  ඳශමු ඳටුභෙ  ධශ. 12/4 
දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි ය.ංේ.සී. දේලන භවතහගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භභ ඳවත වන්ත ගඳත්ම් තුන 
ිළිබන්තමි. 

(1) තශල්ර  දුරුගඳ කුණ  සිඹමරවගවේන ඹන ලිිළනගඹිර 
ඳදිශචි එම්.ග්ෂ.බී. ජඹගේය භවතහගන්ත රළබුණු 
ගඳත්භ; 

(2) භහතය  ඉදීන්ත නයඹ  ශ්රී යතනඳහර භහත  ගන . 65/16 
දයන සථහනගඹිර ඳදිශචි පී.ග්ෂ. ඳත්භහ භවත්මිඹගන්ත 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(3) ළලිභ  ේධහනන්තද භහත  ගන . 24/3 දයන සථහනගඹිර 
ඳදිශචි පී.ග්ෂ.සී. විභරසරිඹ භවතහගන්ත රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ඉිනරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  ෙශජන මඳත්වේ ිළිතඳ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය ුතතු යි  නිමයෝග කරන  දී. 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட தக்மபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் ெரட்டக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන්ත හචි ිළිබතුරු ධගපේෂහ යන ප්රලසන. ප්රලසන ිසීගම්දීත්  

ිළිබතුරු දීගම්දීත් රුණහය හරඹ ම්ඵන්තධගඹන්ත ධධහනඹ 
ගඹ මු යන ගරට භභ රු භළති ිභතිරුන්තගේ ධධහනඹ 
ගඹ මු යනහ.  

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்லக்கு ரய்தோன றமடள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

උතුරු ෙෆද ඳෂළත් වභළ ෙන්ත්රීලරුන් : විමද් වංචළර 
டத்ற ரர ெமத உதப்தறணர்ள்: 

தபறரட்டு றஜங்ள் 
PROVINCIAL COUNCILLORS OF NORTH-CENTRAL PROVINCE: 

FOREIGN TOURS 
58/’15 

1. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශහත්  බහ  වහ  ඳශහත්  ඳහරන ධභහතයතුභහගන්ත ිස 
ප්රලසනඹ - (3): 

(ධ) (i) 2013 ව 2014 ඹන ේඹන්තිර උතුරු භළද ඳශහත් 
බහග  භන්තත්රීරුන්ත විගේල ශචහයඹන්ත වහ 
යජගආ විඹදමින්ත වබහගී ීම තිගේද; 

 (ii) එගේ නම්  එභ විගේල ශචහය වහ වබහගී වූ 
භන්තත්රීරුන්ත ණන වහ ඔවුන්තගේ නම් ගේද;  

 (iii) එභ භන්තත්රීරුන්තගේ විගේල ශචහයඹන්ත වහ 
ඳශහත් බහ විඹදම් ශ මුදර  එ්ෂ එ්ෂ 
භන්තත්රීයඹහට ගන්ත ගන්ත ලගඹන්ත ග ඳභණද; 

 ඹන්තන එතුභහ වන්ත යන්තගනිරද? 

(ං) (i) උ්ෂත භන්තත්රීරුන්ත විගේල ශචහයඹන්තට වබහගී වූ 
ගවේතු ගේද;  

 (ii) එභ ශචහයඹන්තගන්ත යටට රළබුණු ප්රතිරහබ 
ගේද;  

 ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

( )ි (i) භන්තත්රීරුන්තට ධභතය ඳශහත් බහග  විඹදමින්ත 
ගනත් රුේරඹන්ත විගේල ශචහයඹන්තට වබහගී ීම 
තිගේද; 

 (ii) එගේ නම්  ඔවුන්තගේ නම් වහ තනතුරු ගේද; 

 (iii) එභ රුේරඹන්ත විගේලත ීමභට ගවේතු ගේද;  

 (iv) එයින්ත යටට රළබුණු ප්රතිරහබ ගේද; 

 ඹන්තනත් එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

(ඈ) ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 

 
ரர ெமதள் ற்தம் உள்லரட்ெற அமச்ெமக் 

தட்ட றணர: 

(அ) (i) 2013 ற்தம் 2014ஆம் ஆண்டுபறல் ட த்ற 

ரர ெமத உதப்தறணர்ள் அெரங்ச் 

தெனறல் தபறரட்டு றஜங்மப தற் 

தரண்டுள்பணர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், தற்தடி தபறரட்டு றஜங்பறல் 

னந்துதரண்ட உதப்தறணர்பறன் ண்றக் 

மத்ம் அர்பது ததர்லம் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 (iii) தற்தடி உதப்தறணர்பறன் தபறரட்டு 

றஜங்லக்ர ரர ெமத தெனறட் 

டுள்ப தத்தரம எவ்தரத உதப்தறணர் 

ெரர்தறலும் ணறத்ணறர வ்பதன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி உதப்தறணர்பறன் தபறரட்டு 

றஜங்லக்ரண ரங்ள் ரமதன் 

தமத்ம்; 

 (ii) தற்தடி றஜங்பறன்தோனம் ரட்டுக்குக் 

றமடத்துள்ப ன்மள் ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர?  

(இ) (i) உதப்தறணர்லக்கு தனறர ரர 

ெமதறன் தெனறல் தத தர்பறன் 

தபறரட்டு றஜங்பறல் னந்துதரண் 

டுள்பணர  ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், இர்பது ததர்ள் ற்தம் 

தறள் ரமதன்தமத்ம்; 

 (iii) தற்தடி தர்ள் தபறரடு தெல்ற்ரண 

ரங்ள் ரமதன்தமத்ம்; 
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 (iv) அன்தோனர ரட்டுக்கு றமடத்துள்ப 

ன்மள் ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 
  

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government:  

(a) Will he state- 

 (i) whether the Provincial Councillors of the 

North-Central Province participated in 

foreign tours in the years  2013 and 2014, 

the expenses of which were borne by the 
Government; 

 (ii) if  so, the number of  Provincial Councillors 
that participated in the aforesaid  foreign 

tours and their names; and 

 (iii) the amount of money spent by the 

Provincial Council  for the foreign tours of 

each of the aforesaid Provincial 

Councillors, separately? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for which the aforesaid 

Provincial Councillors participated in 

foreign tours; and 

 (ii) the benefits received  by the country from 

the aforesaid tours? 

(c) Will he also  inform this House- 

 (i) whether persons other than  Provincial 

Councillors participated in foreign tours, the 

expenses of which were borne by the 
Provincial Council; 

 (ii) if so, their names and designations; 

 (iii) the  reasons for which  the aforesaid persons 

went abroad; and 

 (iv)  the  benefits received by the country from 

the aforesaid tours? 

(d) If not, why? 
 

ගරු සි වර් මුවහතළඳළ ෙශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர - ரர ெமதள் ற்தம் 

உள்லரட்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a) (i) In 2013 - Yes.  

  In 2014 - No.  

 (ii) Seven Hon. Members.  

  Hon. Chairman- Mr. T.M.R. Siripala 

  Hon. Member - Mr. Janaka Mahendra 

Adikari 

  Hon. Member - Mr. P.B. Kumara 

  Hon. Member - Mr. K. P Sarath Kumarasiri 

  Hon. Member - Mr. W.A. Sampath Sri 

Nilantha Wickramaarachchi 

  Hon. Member - Mr. P. Sahidu 

  Hon. Member - Mr. W.M. Rohana Bandara 

 (iii) Total amount is Rs. 2,603,420.00  

  (Rs. 355,260.00 per head for seven 

Members and Rs. 116,600.00 for the air 

ticket of Mr. Kamal Gunarathna, assistant 
of Member Janaka Mahendra Adikari, who 

is suffering from physical paralysis.) 

(b) (i) The Hon. Members who participated in this 

foreign tour could study activities related to 

fisheries, animal husbandry and forest 

conservation and gain knowledge on 
strategies of maintaining such works 

effectively and methods to achieve ultimate 

productivity from the resources used for 

that. Further, they were able to obtain 
knowledge on conservation of ancient 

places of historical importance.  

  Further, they could understand how 

Vietnam women greatly contribute to uplift 

the country’s economy and maintain family 

economy with a good standard.  

 (ii) Since the Members of the Provincial 

Council have been appointed as 
Supervisory Members and Advisory 

Committee Members of the Ministries of 

the Provincial Council, when implementing 

development proposals with the Hon. 
Ministers, the knowledge gained from this 

type of tours is very important for the 

development of North-Central Province.  

(c) (i) Yes. Participated on the approval of the 

Hon. Governor.  

 (ii) Mr. Kamal Rohitha Gunarathna (not an 

officer of the Provincial Council) 

 (iii) As the assistant of the sick Member, Hon. 

Janaka Mahendra. 

 (iv) He has helped the Hon. Member to 

participate in field works in the foreign 

tour. 

(d) Not relevant.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භගේ ඳශමුළනි ධතුරු ප්රලසනඹ භභ 
ධවනහ. ධශල බහ ගයෝගඹන්ත ගඳළුණු ජනතහ නිගඹෝජිතගඹකු 

ගනුගන්ත ධතිගේ හභහජිගඹකු වබහගී ය ළනීභ ිළිබඵ 
රු ිභතිතුභහ රඵහ දුන්ත ිළිබතුය ධඳට ිළිබන්තනට රුළුන්ත. නමුත් 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

රු ිභතිතුභහගන්ත භභ ගම් හයණඹ දළනන්තනට ළභළතියි. 
ගඵ ගවෝ ඳශහත් බහර යහඳෘති හේතහ විගේල ත නග ට 
ඉදිරිඳත් ශත්  විගේලතගරහ රශහට ඳළමිනුණහට ඳසගේ ඒ 

යහඳෘති හේතහග  තිගඵන ප්රතිරහබ රළගඵන්තගන්ත නළවළ. එළනි 
්රිඹහදහභඹ්ෂ ඳශහත් බහ තුශ සිේධ ගන්තගන්ත නළවළ. ඒ නිහ මුදල් 
ගන්ත ය ළනීභට ගඹ දන යහඳෘති හේතහග  තිගඵන ධයමුණු 

පරදහයී ගඹදවුණහද කිඹරහ ඵරන්තන ධභහතයහශලඹ යන භළදිවත් 
ීමභ ගභ ්ෂද? 

 
ගරු සි වර් මුවහතළඳළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker, that is a matter for the Chief Minister 

and the Provincial Council. It will be an  interference if 
we question them with regard to the productivity of the 

tour. I have been answering the questions put forward. 

But, to have a correlation and answer these questions in 

this House will be an interference with the administration 
of the Provincial Council.  

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  භගේ ගදළනි ධතුරු ප්රලසනඹ භභ 

ධවනහ. ඳශහත් බහරටත් ළඩි මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ ගන්ත 
ගන්තගන්ත ධගපෙ ඳහේලිගම්න්තතු වයවහ ඵ ධිළ දන්තනහ. ඳශහත් 
බහ උඳඹහ න්තනහ මුදල් ධඩු ප්රභහණඹ්ෂ තභයි තිගඵන්තගන්ත. 

එගවභ තිබිඹදී ංණ්ඩුහයයඹහ  ප්රධහන ධභහතයයඹහ ව ිභති 
භණ්ඩරගආ කීභ්ෂ විධිඹට ධඳට ගදන මුදල් ගඹදීමභ කිඹන 
හයණඹ ධඳට සුළුගන්ත තන්තන රුළුන්තද? එගවභ නළත්නම් ඒ 

ිළිබඵ ධභහතයහශල භට්ටමින්ත ඹම් භළදිවත් ීමභ්ෂ සිදු විඹ යුතුයි 
කිඹරහ ිභතිතුභහ ල්ඳනහ යන්තගන්ත නළේද? 

 
ගරු සි වර් මුවහතළඳළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு மதெர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, on policies, they make certain references to me, 
but they have a certain amount of freedom as to how they 

utilize their funds.  
 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්තළනි ධතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ධතුරු ප්රලසන ගදයි ධවන්තගන්ත. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගව යි. ගඵ ගව භ සතුතියි. 

ප්රලසන ධශ 6-461/'16-(1)  රු  සුනිල් වඳුන්තගනත්ති භවතහ.  

ගරු ුභනිල් ශඳුන්මනත්ති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ ධවනහ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  යහජය යහඹ ශේධන ධභහතයතුභහ 

ගනුගන්ත භහ එභ ප්රලසනඹට ිළිබතුය දීභ වහ භහඹ හරඹ්ෂ 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය ෙතු ිනනකදී ඉිනරිඳත් කිරීෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
මඩංගු මරෝග ෙර්දනය: ක්රියළ ෙළර්ග 
தடங்கு தரய் எறப்தை : டடிக்ம 
DENGUE ERADICATION: ACTION TAKEN 
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7. ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගෞය  ගඳෝණ වහ ගේශීඹ දදය ධභහතයතුභහගන්ත ිස 
ප්රලසනඹ- (1): 

(ධ) (i) 2015 ේඹ තුශදී දියිගනන්ත හේතහ වූ ගඩශගු 
ගයෝගීන්ත ශයහ ග ඳභණද; 

 (ii) එභ ශයහගන්ත ජීවිත්ෂඹට ඳත් වූ ශයහ 
ග ඳභණද; 

 (iii) දළනට  රඹහත්භ ගඩශගු ගයෝ භේදන ළඩ 
ිළිබගශ හේථ ීම තිගේද; 

 ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

(ං) (i) 2016 ේගආදී දිස්රි්ෂ භට්ටමින්ත ගඩශගු ගයෝ 
භේදනඹට ගන ි ති ්රිඹහභහේ ගේද; 

 (ii) ඒ වහ ළඩි ජන වබහගීත්ඹ්ෂ රඵහ ළනීගම් 
 රභග දඹ්ෂ ළරසුම් ය තිගේද; 

 (iii) එගේ නම්  එභඟින්ත ගඩශගු ගයෝඹ භේදනඹ ය 
ළනීභට වළකිඹහ්ෂ ඳතින ඵ විලසහ 
යන්තගන්තද; 

 ඹන්තනත් එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

( )ි ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 

 

சுரரம், ததரெம ற்தம் சுதெ தத்து 

அமச்ெமக் தட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் ரட்டில் அநறக்மறடப் 

தட்ட தடங்கு தரரபர்பறன் ண்றக்ம 

வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) தற்தடி ண்றக்மறல் உறரறந்ர்பறன் 

ண்றக்ம வ்பதன்தமத்ம்; 

 (iii) ற்ததரது தெற்தடுத்ப்தடுறன்ந தடங்கு 

தரய் எறப்தைத் றட்டம் தற்நறபறத்துள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 
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(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டில் ரட்ட ட்டத்றல் தடங்கு 

தரய் எறப்தைக்கு தற்தரள்பப்தட்டுள்ப 

டடிக்மள் ரம ன்தமத்ம்; 

 (ii) அற்கு அற க்ள் தங்தற்மத 

ததற்தக்தரள்ற்ரண தொமநறதனரன்த 

றட்டறடப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அன் தோனம் தடங்கு தரமக் 

ட்டுப்தடுத் தொடித்தண ம்தைறன்நரர 

ன்தமத்ம்; 

 அர்  இச் ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked  the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of dengue patients reported in 

the Island within year 2015; 

 (ii) the number of patients who succumbed out 

of the aforesaid number; and 

 (iii) whether the dengue eradication programme, 

which is implemented at present, has been 

successful? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the action that has been taken at district 

level in the year 2016 for dengue 

eradication; 

 (ii) whether a methodology has been planned to 

encourage greater public participation; and 

 (iii) if so, whether he believes that dengue could 

be eradicated through the method 

mentioned above? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න ෙශතළ (මවෞඛ්ය  
මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற தெணரத்ண - 

சுரரம், ததரெம ற்தம் சுதெ தத்து அமச்ெர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹට ිළිබතුය රඵහ ගදනහ. 

(ං) (i) 29 777. 

 (ii) 60. 

 (iii) ඔ . 

(ං) (i) i. ඵසනහිරය ඳශහත තුශ විලහර ඳරිභහණගආ 
විගලේ භදුරු භේදන ළඩටවන්ත භහරහ්ෂ 
දිඹත් යන රදී. 

  ii. භහේතු භ 29 දින සිට ධගප්රේල් භ 4න දින 
ද්ෂහ භදුරු භේදන තිඹ්ෂ ප්රහලඹට ඳත් 
ය ි ත. 

  iii. දියින රුයහ ගෞය දදය නිරධහරි 
ග ට්ඨහ 349 තුශ ප්රජහ දළනුත් කිරීගම් 
ළඩටවන්ත ්රිඹහත්භ යනු රඵයි. තද 
දදය ංඹතන තුිබන්ත වඳුනහ න්තනහ සිඹලු 

ගයෝගීන්ත භවජන ගෞය ඳරී්ෂරු විසින්ත 
විභේලනඹ ය ධලය ිළඹය නු රඵයි. 

  iv. ගෞය දදය නිරධහරි හේඹහර  ්රිවිධ 
වමුදහ වගඹෝඹ ිති ප්රජහ 
වබහගිත්ගඹන්ත  භදුරුන්ත ගඵෝන සථහන 
තුයන්ත කිරීභට ඳවිත්ර  කිරීගම් 
ළඩටවන්ත ඳළළත්ීමභ. 

  v. ජනහධිඳති හේඹ හධ ඵරහගආද 
වබහගිත්ඹ ිති වහ ගේලඳහරන 
නහඹත්ඹ ඹටගත් ග්රහමීඹ වහ දිස්රි්ෂ 
භට්ටමින්ත මිටු ිළිරටුීමභ. 

  vi. 2015 ගේ ගව භ ගඩශගු මු්ෂත ංදේල 
ඳහර ගත්රීභ වහ දීඳ යහපෙත ඳහල් තය 
ඳළළත්ීමභ. 2016 ය තුශද ගභඹ 
්රිඹහත්භ  ග . 

  vii. ගෞය දදය නිරධහරි හේඹහර භට්ටමින්ත 
නිහ ඳරී්ෂහ වහ දළනුත් කිරීභ වහ 
භදුරු  භේදන වහඹඹන්ත 1 500්ෂ ඵහ 
ළනීභට ටයුතු කිරීභ. 

  viii. රඳහිරනී ප්රචහය දළන්තීමම්  ධත්ඳ්රිහ  ගටලි 
නහටය වහ ගඳෝසටේ භඟින්ත ප්රජහ දළනුත් 
කිරීභ 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ඔ . 

( )ි ඳළන ගන නීම. 

 
ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහගේ ඳශමුගනි ධතුරු ප්රලසනඹ 

ගභඹයි.  

දළන්ත ගම් ළඩ ිළිබගශ හේථ ්රිඹහත්භ වුණත්   
නයහන්තනගආ -විගලේගඹන්තභ ග ශම ප්රගේලගආ තිගඵන 

ඳහල්ර- ගඩශගු ගයෝඹ වළගදන ශභයින්ත ප්රභහණඹ ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ කිඹරහ භභ ිරතනහ. ඒ නිහ  ගම් ළඩටවන ගම් 
ේගආදී වරිඹහහයභ ඳහල්ර ්රිඹහත්භ ගනහද කිඹරහ 

භභ දළන න්තනට ළභළතියි. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற தெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ ළයදියි රු භන්තත්රීතුභහ. 2014 ේගආදී හේතහ වූ ගඩශගු 
ගයෝගීන්ත ශයහ 47 502යි. ඒ 2015 න විට 29 777 ද්ෂහ ධඩු 
ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ මිඹ ගිඹ ශයහත් 97 සිට 60 ද්ෂහ 

ධඩු ගරහ තිගඵනහ. ිත්තටභ කි ග ත්  ධද ඒ භයණ ශයහ 
දලභ 2 ප්රතිලතඹට ධඩුගරහ. ගම් ධවුරුේගේ ධගප්රේල් භහඹ 
ගත්ෂ හේතහ වූ ගයෝගින්ත ශයහ 1 563යි. ඒ ධනු ඵළලුග ත් 

භයණ ශයහ දලභ 1ට ධඩු ගරහ තිගඵනහ.  ගඩශගු ගයෝගින්ත 
ශයහ ධද ඉතහභ ධඩුයි. ත ධවුරුදු ගද්ෂ  තුන්ෂ ඹන ග ට 
භළගල්රිඹහ ගයෝගඹන්ත හගේ ගඩශගු ගයෝගඹනුත් ධඳට මිගදන්තන 

රුළුන්ත.  

 
ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ථහනහඹතුභනි  භගේ ගදන ධතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ධඹවඳත් හරගුණඹ නිහ ශතුය ළනි ංඳදහරට  
විඳත්රට ර්ෂ ගරහ තිගඵන ප්රගේලර දළන්ත ගඩශගු ගයෝඹ 
වළගදනහ  කිඹරහ PHI භවත්රු කිඹනහ. ඒ වහ විගලේ 

ළඩිළිබගශ්ෂ ්රිඹහත්භ යන්තන ඵරහගඳ ගය ත්තු නහද  
එගවභ ළඩ ිළිබගශ්ෂ ංයම්බ ය තිගඵනහද කිඹහ දළන න්තන 
ළභළතියි. 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற தெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ේහ තිගඵන හර ඳරිච්ගේදගආ  ඒ කිඹන්තගන්ත ගේ ධ 
ව ගේ මුර ග ගව භත් ගඩශගු ගයෝඹ ළඩි නහ. ඒ 
තභයි ඳත්රලින්ත කිඹන්තගන්ත ගඩශගු ගයෝඹ ළඩි වුණහ  ළඩි වුණහ 

කිඹරහ. ඒ හර ඳරිච්ගේදගආ ළඩි ීමභ්ෂ තිගඵනහ. එඹට ගවේතු 
ඒ හරර තුය එතු ීමභයි. ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත තභයි භහ කිඹරු 
ළඩ ිළිබගශ ළඩිගඹන්තභ ්රිඹහත්භ න්තගන්ත.  

 

ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ථහනහඹතුභනි  භගේ ධහන ධතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  

දජ ඳහරන රභග දඹකින්ත ගම් ගඩශගු ගයෝඹ භේදනඹ 
යන්තන ඳරී්ෂණ ඳත්නහද කිඹහ දළන න්තන ළභළතියි. 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ரஜற தெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත ගරෝගආ ඳරී්ෂණ ඳත්හ තිගඵනහ. 
තභ ඒහ ම්පූේණ නළවළ. දළන්ත ප්රශලගආ "Dengvaxia" කිඹරහ 

ධලුතින්ත vaccine එ්ෂ වදරහ තිගඵනහ. ඒ රශහට වඳුන්තහ 

ගදන්තනයි තිගඵන්තගන්ත. දළන්ත ඒ රුණ ජහති ඖධ ධධිහරිඹට 
ගඹ මු යරහ තිගඵනහ.  නමුත් ඒ ළන ගඳ ඩි ප්රභහදඹ්ෂ 
තිගඵනහ. ඒ ගනහහට ඳසගේ vaccine එ්ෂ විධිඹට ඳහවිච්චි 

යන්තන රුළුන්ත. විගලේගඹන්ත බ්රසීරඹ  ිළලිපීනඹ ළනි යටල් 
කිිරඳඹ ඒ ඳහවිච්චි ය හේථ ප්රතිපර රළබී තිගඵනහ. ඒ 
vaccine එ ඉදිරිගආදී රශහට ගගනනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

ගරෝගආ ග ගවේත්  හේථබහඹ්ෂ ිති ගරහ නළවළ.  
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8. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මුදල් ධභහතයතුභහගන්ත ිස ප්රලසනඹ - (2): 

 (ධ) (i) විණහධිඳති හේතහ ධනු ගේශීඹ ංදහඹම් 
ගදඳහේතගම්න්තතුග  ධහේඹ්ෂභතහ වහ 
ගන ළරකිලිභත්බහඹ ගවේතුගන්ත යජඹට ධිරමි ීම 
ිති මුදර රුිළඹල් බිලිඹන 388්ෂ ඵත්; 

 (ii) ගභභ මුදරට  ළට් ඵදු මුදල් ශචහග  රුිළඹල් 
බිලිඹන 3.9 මුදරද ි තුශත් ඵත්; 

 (iii) ඒ ධනු ළට් ඵදු ශචහගන්ත යජඹට ධිරමි වූ මුදර  
යජඹට ධිරමි වූ භසත මුදගරන්ත ංන්තන 
ලගඹන්ත 0.5% ්ෂ ඳභණ්ෂ න ඵත්;  

 (iv) ඉතිරි 99.5% ිළිබඵ ගභගත්ෂ ඳරී්ෂණ සිදු ීම 
ගන භළති ඵත්; 

 එතුභහ දන්තගනිරද? 

(ං) (i) ළට් ඵදු මුදල් ශචහ වළරුණු ග ට ඉතිරි රුිළඹල් 
බිලිඹන 384.1්ෂ යජඹට ධිරමි කිරීභ 
ම්ඵන්තධගඹන්ත කියුත්තන්ත ිළිබඵ 
විභේලනඹ ය තිගේද; 

 (ii) එගේ නම්  ඔවුන්තගේ නම්  ලිිළන  දුයථන ධශ වහ 
තයහතියම් ගේද;  

 (iii) ගභභ රුේරඹන්ත ම්ඵන්තධ ගන ිති නීතිභඹ 
්රිඹහභහේ ගේද; 

 ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද?  

( )ි ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 
  

 

றற அமச்ெமக் தட்ட றணர: 

(அ) (i) க்ரய்ரபர் மனம அறதறறன் 

அநறக்மறன் தறரம் உண்ரட்டு 

இமநரறத் றமக்பத்றன் றமணத் 

றநணறன்ம ற்தம் ணதௌணம் ரர 

அெரங்ம் தௐதரய் 388 தறல்லின் 

தத்தரமம இந்துள்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) இத்தரமறல் தெர் தததற ரறத் தரம 

தரெடிறன் தௐதரய் 3.9 தறல்லிதம் 

உள்படங்குறன்நதன்தமத்ம்; 

 (iii) இற்ம, தெர் தததற ரற தரெடிறன் 

தோனம் அெரங்ம் இந்துள்ப தத் 

தரமரணது, அெரங்ம் இந்துள்ப 

தரத்ப் தத்தரமறல் அண்பர 

0.5% ரத்றத ன்தமத்ம்; 

 (iv) றகுற 99.5% தற்நற இற்மநம றெரம 

துவும் தற்தரள்பப்தடறல்மன ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தெர் தததற ரறத் தரம தரெடிமத் ற 

றகுற தௐதரய் 384.1 தறல்லிமண அெரங்ம் 

இக்ச் தெய்ம தரடர்தறல் ததரதப்தைக்கூந 

தண்டிர்ள் தரடர்தறல் தைனணரய்வுள் 

தற்தரள்பப்தட்டர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அர்பது ததர், தொரற, 

தரமனததெற இனக்ங்ள் ற்தம் அந்ஸ்துள் 

ரமதன்தமத்ம்; 

 (iii) தற்தடி ஆட்ள் தரடர்தர தற்தரள்பப் 

தட்டுள்ப ெட்ட டடிக்மள் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Is he aware  that- 

 (i) the amount of money that the Government 

has lost due to the negligence and the 

inefficiency of the Department  of  Inland  
Revenue is 388 billion rupees  as per the 

reports of the Auditor General; 
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 (ii) even the amount of  3.9 billion rupees of the 

VAT fraud is included in the aforesaid  
amount; 

 (iii) accordingly the amount of money that the 
Government lost  due to the VAT fraud is 

approximately  0.5 per cent of the total 

amount of money that the Government lost; 

and 

 (iv) investigations have not been conducted so 

far in regard to the remaining 99.5 per cent 

(b) Will he inform  this  House-  

 (i) whether investigations have been conducted 
in regard to the  persons responsible  for the 

deprivation  of  the Government  of the 

remaining  384.1 billion rupees in addition 

to the VAT fraud ; 

 (ii) if so, their names, addresses, telephone 

numbers along with their status; and 

 (iii) the legal action taken against the  aforesaid 

persons? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ (මුදල් අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ற தரரக் - றற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේයි.  

(ධ) (i) ගේශීඹ ංදහඹම් ගදඳහේතගම්න්තතුග  
ධහේඹ්ෂභතහ වහ ගන ළරකිලිභත්බහඹ නිහ 
යජඹට රුිළඹල් බිලිඹන 388්ෂ ධිරමි ීම නළත. 

 (ii) ළට් ඵදු ශචහග  මුදර රුිළඹල් බිලිඹන 3.9කි. 
(රුිළඹල් මිලිඹන 3900කි.) 

 (iii) ධදහශ ගන ග . 

 (iv) ධදහශ ගන ග . 

(ං) (i) එළනි ංදහඹම් ධිරමිකිරීභ්ෂ සිදු ීම ගන භළති 
ඵළවින්ත විභේලනඹ්ෂ ංයම්බ ය ගන භළත. 

 (ii) ධදහශ ගන ග . 

 (iii) ධදහශ ගන ග . 

( )ි   විණහධිඳතියඹහ විසින්ත රුිළඹල් 3 573 372 886්ෂ ංඳසු 
ගීමගම්දී ධරමිතහ්ෂ සිදුීම ිති ඵ ට හේතහ ය ිති 
ධතය  ඒ ිළිබඵ ධඳයහධ ඳරී්ෂණ ගදඳහේතගම්න්තතු 
විසින්ත සිදු යන රද ඳරී්ෂණඹ ධනු රුිළඹල් 
3 996 008 151්ෂ හදය ගර ඳරිවයණඹ ය ිති ඵට 
නහථ ය ිති ධතය  එඹ නීතිඳතිගේ ධශ 
CRI/109/2006 වහ භවහධියණ නඩු ධශ HC4027/2007 
ඹටගත් නඩු ඳයහ ි ත.  

 ධඳයහධ ඳරී්ෂණ ගදඳහේතගම්න්තතුග  ඳරී්ෂණඹ ධනු 
යජඹට ධිරමි ිත්ගත් රුිළඹල් බිලිඹන 3.9 මුදර්ෂ 
ඳභණ්ෂ ඵත්  රුිළඹල් බිලිඹන 388්ෂ ගන න ඵත් 
තවවුරු ීම ිත. එඹට ම්ඵන්තධ වූ සිඹලුභ ඳහේලස වහ 
ගම් න විට ධධියණ ්රිඹහ භහේ ගන ි ත.  

 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි   භගේ ඳශමුළනි ධතුරු ප්රලසනඹ 
ගභඹයි.  ළට් ඵදු ශචහ ම්ඵන්තධගඹන්ත ධධියණභඹ තීන්තදු රළබ 

ිතළම් නිරධහරින්ත  යහජය ගේහ ග මිගම් නිේගේල භත ඹිබ 
ගේගආ ිළිරටුීමභ්ෂ සිේධ ගරහ තිගඵනහද කිඹහ 
ිභතිතුභහගන්ත දළනන්තනට ළභළතියි. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ற தரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළත. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ හගේභ දළනට නීතිභඹ ්රිඹහ භහේඹන්තට  ඹටත් ගන වුණු  
එගවත් ගම් ම්ඵන්තධගඹන්ත ගචෝදනහ රළබ නිරධහරින්ත මුදල් 

ධභහතයහශලඹ ඹටගත් ිති ගේශීඹ ංදහඹම් ගදඳහේතගම්න්තතුග  
දළනටත් ගේඹ යනහද කිඹන හයණඹ භහ දළනන්තනට 
ළභළතියි.   

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ற தரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඍජු ඵරඳෆභ්ෂ තිගඵන ධඹ ධයගන නළවළ. නමුත් ර 

උදවු ගරහ තිගඵන ඹම් ිළරි්ෂ ඉන්තනහ. ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත 
නීතිභඹ ඳදනභ්ෂ නළති නිහ ධඳට ඒ ළන ගභ නත් යන්තන 

ධභහරුයි.  
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ිභතිතුභනි  ධධියණභඹ ්රිඹහ භහේ නළති වුණත් 

ධබයන්තතය ලගඹන්ත විනඹ ඳරී්ෂණඹ්ෂ ගවෝ ඹම් කිසි එළනි 
්රිඹහ භහේඹට එශලාරහ තිගඵනහද? ගභඹ ඳසු ගිඹ හනුග  
ඔඵතුභන්තරහ  ධිළ වුරුත් වඬ නෙරු භවහ ශචහ්ෂ.  ගම් ිළිබඵ 

ධබයන්තතය  ගවෝ  ඹම් ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය තිගඵනහද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ற தரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නහටුගන්ත වුත් ප්රහල ශ යුතු ගදඹ්ෂ තභයි  නිලසචිත 

ලගඹන්ත යද්ෂ ය නළතිනම්  යජගආ ගේඹ තුශ 
ධවිනිලසචිතබහඹකින්ත ටයුතු යන්තන ධභහරු කිඹන හයණඹ.  

භභත් ඔඵතුභහගේ භතගආභයි සිටින්තගන්ත. වළඵළයි  ඹම් තළන 
එළනි දණඹ්ෂ ර ගවෝ සිදු ගරහ තිගඵනහ නම්  ඒ ිළිබඵ  
ධබන්තතය ටයුතු යගන ඹන එ ජනහරි භහගආ 8ළනිදහ 

ධිළ ංයම්බ යරහ තිගඵනහ.  

ේඹ  භසත ංදහඹභ         

(රුිළඹල් මිලිඹන) 

එතු ශ ධඹ භත 

ඵදු  (රුිළඹල් මිලිඹන) 

 2002 137 609.0  35 181.0 

 2003 139 043.0  97 759.0 

 2004 164 803.8 117 030.0 

එකතුල 441 455.8 249 965.0 

501 502 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ධතීතගආ සිදුවූ ංහයඹට ගභ නභ  ංහයඹකින්තත් ගභළනි 
ළට් ඵදු ශචහ සිදු ගන න්තනට ඔඵතුභහ ධලය යන ළට-ඩුළු 

ඵළරහ තිගඵනහද කිඹහ භහ දළනන්තනට ළභළතියි. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ற தரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ   රු භන්තත්රීතුභනි.  භහ එඹ ගඵ ගව භ ධඹ යනහ. ධිළ 

යජඹ බහය ත්ත ධසථහග දී දශ ගේශීඹ නිසඳහදනගඹන්ත සිඹඹට 

10.8 ංදහඹභ්ෂ තිබුගණ්. දළන්ත එඹ සිඹඹට 13.2්ෂ ද්ෂහ ළඩි 
ගරහ තිගඵනහ. ධිළ ඹම් නීමයණඹ්ෂ ය ගන ඹන 
ධසථහ්ෂ.  ඹම් ධරමිතහ්ෂ  දණඹ්ෂ සිදු ගනහ නම්  
එළනි ගේ ළන ථහ තිගඵනහ නම්   රුණහය ධඳ දළනුත් 

යන්තන කිඹරහ භභ ෆභ භන්තත්රීයඹකුගන්තභ ඉල්රනහ.  

ංසිඹහනු ශේධන ඵළශකුග  වගඹෝඹ තුිබන්ත  2020 ගේ 
ගන ඒභට තිබ RAMIS එ ධිළ 2016 ගේදී ගන ංහ. ඒ 

නිහ ඵදු ගන්තන රුළුන්ත වළකිඹහ ිති හතහයණඹ ළඩි 
ග ගන ඹන ඵ දළන්ත ධඳට ගඳගනනහ. ගම් ම්ඵන්තධගඹන්ත 
සිඹලු ගදනහගේභ ධදවස ගඵ ගව භ ධඹ යනහ. ධිළ ළඩි ල් 

ඹන්තනට ගඳය revenue officersරහ ඳත් යන්තන ඵරහගඳ ගය ත්තු 

ගනහ. ඒ තුිබන්ත ංදහඹභ ළඩි ය ගන  ජනතහගේ ධලයතහ 
ඉටු යන්තන ධඳ ටයුතු ය ගන ඹනහ.          

 
ගං ශළ නිල්ලළ ගංඟළ ිළ ළර ගෆලීෙ නෆලෆත්වීෙ: 

ලයළඳෘතිය 
ஜறன் ங்ம ற்தம் றல்ப ங்ம 

தததக்தடுப்மதத் டுத்ல்: தத்றட்டம் 
PREVENTION OF GIN AND NILWALA RIVERS FROM 

OVERFLOWING: PROJECT 
 

380/’15 

9. ගරු එවහ.එේ. ෙරි්ෂකළර් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
හරිභහේ වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ ධභහතයතුභහගන්ත 

ිස ප්රලසනඹ- (2): 

(ධ) (i) හරිභහේ වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ 
ධභහතයහශලඹ භඟින්ත ගිශ ෙ වහ නිල්රහ ෙ ිළටහය 
ළලීභ නළළත්ීමභ වහ යහඳෘතිඹ්ෂ ස ය 
තිගේද; 

 (ii) එළනි යහඳෘතිඹ්ෂ වහ න නගආ CAMC 
ඉන්තජිනිඹරින්ත ග ම්ඳළණි ලිමිටඩ් නභළති 
භහභ්ෂ භෙ ගිවිසුභ්ෂ ධත්න්ත ග ට ති ගේද; 

 (iii) එගේ  නම්  එිර ේතභහන තත්ත්ඹ ගේද; 

 (iv) ගිවිසුභ්ෂ ධත්න්ත ගන ය ඉවත භහභට 
2014.12.31 දින වුචේ ධශ 2568 භඟින්ත රු. 
998 576 311/=්ෂ ව 2015.01.31 දින වුචේ ධශ 
99/1 භඟින්ත රු.1003 136 336/=්ෂ වහ වුචේ ධශ 
99/2 භඟින්ත රු. 2009 342 336/=්ෂ ගහ තිගඵන 
ඵ දන්තගන්තද; 

 (v) එගේ නම්  ඒ ිළිබඵ ගත යතුරු ගේද; 

 (vi) එගර මුදල් ගහ ි ති ඳදනභ ගේද; 

 ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

(ං) (i) ගභභ යහඳෘතිඹ වහ 2015 ධඹළගඹන්ත රුිළඹල් 
මිලිඹන 40 මුදර්ෂ ඳභණ්ෂ ගන්ත ය තිබිඹදී 
ගභඳභණ මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ ගන්තගන්ත ගගේද; 

 (ii) ගභගේ ගහ තිගඵන මුදර හධහය මයණඹ 
යන්තගන්තද; 

 (iii) එගේ නම්  ඒ භන්තද; 

 (iv) එගේ ගන ග  නම්  ගම් වහ කියුත්තන්ත 
වුරුන්තද; 

 (v) ඔවුන්තට දඬුම් යන්තගන්තද; 

 (vi) ඒ වහ ගන ි ති ිළඹය ගේද; 

 ඹන්තනත් එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

( )ි ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 
 

லர்ப்தரெண ற்தம் லர் பதோன தொரமத்து 

அமச்ெமக் தட்டறணர: 

(அ) (i) லர்ப்தரெண ற்தம் லர் பதோன தொரமத்து 

அமச்ெறணரல் ஜறன் ங்ம ற்தம் றல்ப 

ங்ம தததக்தடுப்தம றதத்துற்ரண 

தத்றட்டதரன்த ரரறக்ப்தட்டுள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) அத்ம தத்றட்டத்றற்ர ெலணரறன் 

CAMC இன்ஜறணறரறங் ம்தணற லிறடட் தம் 

ம்தணறத்டன் உடன்தடிக்மதரன்த 

மச்ெரத்றடப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அன் ற்ததரம றமனம 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) உடன்தடிக்ம மச்ெரத்றடரது தற்தடி 

ம்தணறக்கு 2014.12.31ஆம் றறன்த 

2568ஆம் இனக் உதறச்ெலட்டின் தோனம் தௐதரய் 

998,576,311/- ற்தம் 2015.01.31ஆம் 

றறன்த 99/1ஆம் இனக் உதறச்ெலட்டின் 

தோனம் தௐதரய் 1,003,136,336/- ற்தம் 99/2ஆம் 

இனக் உதறச்ெலட்டின் தோனம் தௐதரய் 

2,009,342,336/- தெலுத்ப்தட்டுள்பதன்தம 

அநறரர ன்தமத்ம்; 

 (v) ஆதணறல், அது தற்நற ல்ள் 

ரதன்தமத்ம்; 

 (vi) அவ்ரத  தம் தெலுத்ப்தட்டுள்பன் 

அடிப்தமட ரதன்தமத்ம்; 

 அர்   இச்ெமதக்கு  அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி தத்றட்டத்றற்ர  2015  வு 

தெனவுத் றட்டத்றன் தோனம் தௐதரய் 40 றல்லின் 

தரம ரத்றம் எதுக்ப்தட்டுள்பததரது 

இவ்பவு தத்தரமம தெலுத்துது 

வ்ரதநன்தமத்ம்; 

 (ii) இவ்ரத தெலுத்ப்தட்டுள்ப தத்தரமம 

றரப்தடுத்துரர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், தணன்தமத்ம்; 

 (iv) இன்தநல், இற்கு ததரதப்தைக்கூந 

தண்டிர்ள் ரர் ன்தமத்ம்; 

 (v) இர்லக்கு ண்டமண ங்குரர 

ன்தமத்ம்; 
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 (vi) அது தரடர்தர டுக்ப்தட்டுள்ப 

டடிக்மள் ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 
 

 asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management has designed a 
project to prevent the Gin river and Nilwala 
river from overflowing; 

 (ii)  whether any agreement has been signed with 
the CAMC Engineering Company Limited of 
China for such a project; 

 (iii)  if so, the current state of that agreement; 

 (iv) whether he is aware of the fact that a sum of 
Rs. 998,576,311/= by the voucher number 
2568 on 31.12.2014, a sum of Rs. 
1,003,136,336/= by the voucher number 99/1 
on 31.01.2015 and a sum of Rs. 
2,009,342,336/= by the voucher number 99/2 
had been paid to the above company without 
signing an agreement; 

 (v) if so, the details of those payments; and 

 (vi) the basis on which payments had been made 
in the above manner? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) as to how such a huge sum of money can be 
paid when 40 million rupees had been 
allocated for this project by the 2015 
Budget; 

 (ii) how the amount paid in the above manner 
can be justified; 

 (iii) if so, why; 

 (iv) if not, the persons who are responsible for 
that;  

 (v) whether they will be punished; and 

 (vi) the steps taken in this regard? 

(c) If not, why? 
 

ගරු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි මවොි වළ ෙශතළ (ලළරිෙළර්ග 
ශළ ජවේඳත් කෂෙනළකරණ අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ரறணற றஜறத் றஜதொணற தெரய்ெர - லர்ப்தரெண 

ற்தம் ல பதோன தொரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේයි. 

(ධ) (i) හරි භහේ ධභහතයහශලඹ භඟින්ත ගිශ ෙ වහ 
නිල්රහ ධතිරි්ෂත ජරඹ ගිනිග ණ දි විඹිබ 
ප්රගේලරට වයහ ඹළීමභ ධයමුණු යත් 
යහඳෘතිඹ්ෂ ස ය ි ත. 

  ගිශ වහ නිල්රහ ශෙහර ශතුය ඳහරනඹට ද 
ගභඹ තයභ්ෂ දුයට ඉවල් න නමුත්  යහඳෘතිගආ 
මලි ධයමුණ ඉවත ශෙහර ධතිරි්ෂත ජර 

ප්රභහණඹ්ෂ ිති භහරදී එභ ජරගඹන්ත 
ග ට්ෂ ඳහනීඹ ප්රගඹෝජනඹ වහ ෘව 
ධලයතහඹන්ත වහ විඹිබ ප්රගේලරට වයහ 
ඹළීමභත්  එගේ වයහ ඹළීමගම්දී රඵහ ත වළකි 
ඵරල්ෂතිඹ ජහති ඳේධතිඹට එතු ය 
ළනීභත්ඹ. 

 (ii) ඔ . ගිවිසුභ්ෂ ධත්න්ත ය ිත. ගිවිසුම් ත මුළු 
මුදර ිගභරිහනු ගඩ රේ මිලිඹන 690කි. 
(රුිළඹල් මිලිඹන ර්ෂඹ්ෂ ඳභණ ග .) 

 (iii) ගිවිසුභ 2014 ගන ළම්ඵේ 05 ළනි දින ධත්න්ත 
ය ිති ධතය ධදහශ මී්ෂණ ටයුතු ළරසුම් 
වහ ඉදිකිරීම් ංයම්බ කිරීභට ග න්තත්රහත්රුට 
ගවිඹ යුතු සිඹඹට 15 ධත්තිහයම් මුදර 
ම්පූේණගඹන්ත ගහ නළති නිහ ග න්තත්රහත් 
ටයුතු ංයම්බ ය නළත.  

  ධත්තිහයම් මුදගල් ග ට්ෂ ගර 2015 
ජනහරි 08 දිනට ගඳය රුිළඹල් බිලිඹන 4්ෂ 
(සිඹඹට 4.35්ෂ) ගහ ිති නමුත් ඳසු ංේථි 
ටයුතු ිළිබඵ ධභහතය භණ්ඩර මිටුග  
උඳගදස භත යහඳෘතිගආ ටයුතු තහහලි 
ධත්ිරටුහ ි ත. 

  ඉන්ත ඳසු නළත ගභභ යහඳෘතිගආ ටයුතු 
ඉදිරිඹට යගන ඹහභ වහ ධභහතය භණ්ඩරගආ 
උඳගදස රඵහ ළනීභට භහ විසින්ත 2016.02.16 දින 
ළබිනට් ඳ්රිහ්ෂ ඉදිරිඳත් යන රද ධතය  
ධභහතය භණ්ඩරඹ විසින්ත ගම් ිළිබඵ නිේගේලඹන්ත 
රඵහ දීභට ංේථි ශභනහයණඹ ිළිබඵ 
ධභහතය භණ්ඩර හය බහ ගත ගඹ මු ය 
ිත. ංේථි ශභනහයණඹ ිළිබඵ නිරධහරි 
මිටුග දී ගම් ිළිබඵ හච්ඡහ යමින්ත ඳතින 
ධතය ඉදිරිගආදී නිලසචිත තීයණඹ්ෂ ධගපේෂහ 
ගගේ. 

 (iv) ඔ . 

 (v) ධත්තිහයම් මුදගල් ග ට්ෂ ගර රුිළඹල් 
මිලිඹන වහයදවස එග ශව්ෂ (4 011්ෂ) ගහ 
ිත. ගභභ මුදල් ගහ ි ත්ගත් ගිවිසුභ්ෂ ධත්න්ත 
ය ඊට ධදහශ ග න්තගේසි එනම් ධත්තිහයම් ිඳ 
ඵළඳුම්ය  ංදිඹ රඵහ ළනීගභන්ත ඳසුඹ. 

 (vi) මුදල් ගහ ිත්ගත් ගිවිසුගම් එෙ ීම ිති 
සථහනත ීමගම් ධත්තිහයම් මුදලින්ත ග ට්ෂ 
 ලගඹනි. 

(ං) (i)  ගභභ යහඳෘතිඹ වහ 2015 ධඹ ළඹ 
ිසතගම්න්තතුග  රුිළඹල් මිලිඹන 40්ෂද  ඊට 
ධතිගේ ගභභ ධභහතයහශලඹට ධදහශ ගිශ  
නිල්රහ  ඹහන්තඔඹ  තල්ිළටිර ංදී යහඳෘති 
වහ ධතිගේ රුිළඹල් බිලිඹන 10්ෂද ධඹ ළඹ 
ගඹෝජනහ ඹටගත් ගන්ත ය ි ත. ධනුභත ධඹ ළඹ 
ගඹෝජනහග  ධදහශ ිළටු ඉදිරිඳත් ය ිත. 
ිමුණුභ 01 ඵරන්තන.  

  ගභභ ගන්ත කිරීභ තවවුරු යමින්ත බහණ්ඩහහය 
නිගඹෝජය ගල්ම් විසින්ත හරිභහේ ගල්ම් ගත 
එහ ිති ලිිළඹ වහ ඒ වහ හරිභහේ ගල්ම් 
විසින්ත ස ය ඹහ ි ති ළඩ ළරළසභ ි මුණුභ 
02 වහ 03 ගර ඉදිරිඳත් යමි.  ිමුණුම්  සිඹල්ර 
වභළගත* යමි. 
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————————— 
*  රුවහතකළම  තඳළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහේලිගම්න්තතු 

 (ii) යහඳෘතිඹට ධදහශ ටයුතු ඉදිරිඹට යගන ඹහභ 
වහ ගිවිසුභ්ෂ ධත්න්ත කිරීගභන්ත ඳසු ගිවිසුභට 
ධනුකර යන රද ගීමභ්ෂ ඵළවින්ත විගලේ 
හධහය මයණඹ කිරීභ්ෂ ධලය ගන ග . 

 (iii)  ධදහශ ගන ග . 

 (iv) ධදහශ ගන ග . 

 (v)  ධදහශ ගන ග . 

 (vi) ගභභ යහඳෘතිඹ ධදහශ මී්ෂණ ඳහරිරි 
ධධයඹන  නිභ ය ඉදිරිඹට යගන ඹහභ වහ 
ධභහතය භණ්ඩරගආ ධනුභළතිඹ ඉල්රහ ිත. එභ  
ධනුභළතිඹ රඵහ ළනීගභන්ත ඳසු යහඳෘතිඹ නිසි 
ඳරිදි ්රිඹහත්භ කිරීභට ධ ඳ ධගපේෂහ යමි. 

( )ි ධදහශ ගන ග . 

 
ගරු එවහ.එේ. ෙරි්ෂකළර් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹතුභනි  එ ධතුරු ප්රලසනඹයි ධවන්තන 
තිගඵන්තගන්ත. ගිවිසුභ ධනු සිඹඹට 5 ධත්තිහයම් මුදර්ෂ 

ගන්තන තිබිඹදී  සිඹඹට 4.35යි ගරහ තිගඵන්තගන්ත. මිලිඹන 
448්ෂ ගහ තිගඵනහ. ත මිලිඹන 40යි ධඩු. සිඹඹට 5භ ගහ 
තිබුණහ නම් ඒ යෘඳහතිඹ ගම් න ග ටත් ඳටන්ත ධයගන. ධනි  

ඩිමුඩිගආ ගම් ගන්තගනත් ජනහධිඳතියණඹ භගආ. ඒ 
සිඹඹට 5 ධත්තිහයම් මුදර එය ගන ගහ  සිඹඹට 4.35්ෂ 
ගීමගභන්ත යහඳෘතිඹ ල් ගිඹහ. ඒ  ධනු යජගආ මුදල් නිරුගණ් 

තිගඵනහ ගන්තද?  

 
ගරු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි මවොි වළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற றஜறத் றஜதொணற தெரய்ெர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

රු භන්තත්රීතුභනි  ගම් යජඹන්ත ගද්ෂ ධත්න්ත යන රද 
ගිවිසුභ්ෂ. ඳශමුළනි හයණහ ඒ.  එයි දලභ ණන්ෂ ධඳට 
ත ගන්තනත් තිගඵනහ. ඒ ගදළනි හයණහ.    ඒ ග හ 

නම් ගම් ධඹ ිවිල්රහ  ළඩ ංයම්බ යනහ.  නමුත්   භත තඵහ 
ත යුතු ගදඹ්ෂ තිගඵනහ  රු භන්තත්රීතුභනි.  ගව  උදහවයණඹ්ෂ 
ගම් ධසථහග  ඳඹහ තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ දිනර ග යි තයම් 

ළසත්  ධගපෙ ජරහල සිඹල්ර ිළරී තිබුණත් මුරුතගර 
ජරහලගආත්  චන්තද්රිහ ළග ත් ජරඹ හන්ත දළම්ගම් නළවළ. ගිශ ෙ 
ව  නිල්රහ ෙ ිළටහය ළලීගභන්ත ශතුය තත්ත්ඹ්ෂ ිති 

වුණහ. ධිළ ගම් යහඳෘතිඹ ඉ්ෂභන්ත යරහ ශහ නම්   ගම් ධතිගේ 
ජරඹ ධඳට ඹහ න්තන රුළුන්තභ තිගඵනහ ගම්  ධදහශ ළ රට 
ව ඒ ප්රගේලඹට.  

 
ගරු එවහ.එේ. ෙරි්ෂකළර් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ිභතිතුභනි  භභ ිහුග  ඒ ළන ගන ගයි. ගම් ගීමම් 

ය තිගඵන්තගන්ත 2014.12.31 දින ව 2015.01.31දින. එතග ට 
එ භහඹදි ගදතහට මිලිඹන 448්ෂ ගහ තිගඵනහ. ඒ 
කිඹන්තගන්ත  සිඹඹට 4.35යි. භහ කිඹන්තගන්ත ධය ඉතිරි ගඳ ඩි ණනත් 
ග ග  නළත්ගත් ියි කිඹරහ ගඳ ඩ්ඩ්ෂ විභසීභ්ෂ යන්තන 

කිඹරයි. එගවභ ගහ තිබුණහ නම්  සිඹඹට 5 complete වුණහ නම් 

ළඩ ඳටන්ත න්තන තිබුණහ.  

ගරු  ගළමිණී විජිත් විජයමුණි මවොි වළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரறணற றஜறத் றஜதொணற தெரய்ெர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ධිළ ඒ නළළත්තුහ. න යජඹ විසින්ත ගම් සිඹලු යහඳෘති  
ධධයඹනඹ කිරීභට තහහලි නළළත්ීමභ්ෂ ශහගන්ත. ඒ උඩ 
තභයි ගම් ටයුත්ත සිේධ වුගණ්. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ධශ 10 -434/'16 - (1)  රු උදඹ ප්රබහත් ම්භන්තිළර 
භවතහ. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ ධවනහ. 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question 
 

ප්රහනය ෙතු ිනනකදී ඉිනරිඳත් කිරීෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
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11.ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath)  

ඳහේලිගම්න්තතු ප්රතිශසයණ වහ ජනභහධය 
ධභහතයතුභහගන්ත ිස ප්රලසනඹ - (1): 

(ධ) (i) ශ්රී රශහ තුශ ්රිඹහත්භ භවය රඳහිරනී 
නහලිහර විහලනඹ න ශභහ ළඩටවන්ත  
නිඹමිත ප්රමිතිගඹන්ත ගත ය ඵත්; 

 (ii) එභඟින්ත ශභහ ගඳෞරු ේධනඹ වහ නිේභහණ 
ල්ෂතිඹ වහනිඹට ර්ෂ න ඵත්; 

 (iii) ගම් ගවේතුගන්ත භහජඹ ඳරිවහනිඹට ඳත්ීමගම් 
ධදහනභ්ෂ ඳතින ඵත්; 

 එතුභහ ිළිබන්තගනිරද? 

(ං) (i) පරදහයී ශභහ ශේධන ළඩටවන්ත ඉදිරිඳත් 
කිරීගම් ළඩිළිබගශ්ෂ ධභහතයහශලඹ තු තිගේද; 

 (ii) එගේ නම්  එභ ළඩිළිබගශ ගේද;  

 ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

( )ි ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 
 

தரரலன்ந தெலமப்தை ற்தம் தகுெண ஊட 

அமச்ெமக் தட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்மறதள் இங்குறன்ந ெறன தரமனக் 

ரட்ெற அமனரறமெபறல் ஐறதப்தப்தடுறன்ந 

ெறதர் றழ்ச்ெறள் உரற த்றல் 

இல்மனதன்தமத்ம்; 
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 (ii) இன்தோனம் ெறதரறன் ஆலம அதறறதத் 

றக்கும்  ற்தம் ஆக்த்றநன் ெக்றக்கும் தரறப்தை 

ற்தடுறன்நதன்தமத்ம்; 

 (iii) இன் ரர ெதோம் ெலறவுக்கு 

உள்பரறன்ந அதரம் ரப்தடுறன்ந 

தன்தமத்ம்; 

 அர் ற்தக்தரள்ரர? 

(ஆ) (i) தன்றக் ெறதர் அதறறதத்ற றழ்ச்ெறமபச் 

ெர்ப்தறப்தற்ரண தமனத்றட்டதரன்த 

அமச்ெறடம் உள்பர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அவ்தமனத்றட்டம் ரதன் 

தமத்ம்; 

அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்தநல், ன்?  

 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media: 

(a) Will he admit that -  

 (i) children's programmes telecast on certain 

television channels lack quality; 

 (ii) this hampers personality development and 

affects creativity of children; and 

 (iii) as a result, there exists the danger of 

degradation of the society? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) whether the Ministry has any course of 

action to present inspiring children’s 

programmes; and 

 (ii) if so, what that course of action is? 

(c) If not, why?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට ිළිබතුය ගභගේයි. 

(ධ) (i) (ii)  (iii)  ඔ .  ගඵ ගවෝ විට යහජය භහධය ංඹතන 
භඟින්ත ප්රචහයඹ ගගයන ශභහ ළඩ ටවන්ත 
කීභ්ෂ ිරත නිේභහණඹ ය ප්රචහයඹ ගගේ.  
එගේ නමුත්  ිතළම් රඳහිරනී නහලිහර 
ප්රචහයඹ ගගයන ිතළම් ශභහ ළඩ ටවන්ත 
ිළිබඵ ෆහීභට ඳත්විඹ ගන වළකි ධසථහ ිති 
ඵ වන්ත ශ යුතුයි. 

(ං) (i) තිගේ.  

 (ii) ධභහතයහශලඹ භඟින්ත යජගආ නහලිහන්ත ගත 
විටින්ත විට උස නිේභහණ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
භෙගඳන්තීමම් සිදු යනු රළගේ. ගම් වළය ගඳ දුග  
සිඹලුභ නහලිහ ධනුභනඹ ශ යුතු ංචහය ධේභ 
ඳේධතිඹ්ෂ ධභහතයහශලඹ විසින්ත ස ග ට 
ප්රසිේධිඹට ඳත් ග ට ි ත.  

  නමුත් රු භන්තත්රීතුභනි  භවය ධසථහරදී 
වරිඹටභ එඹ ිළිබඳළදීභ්ෂ දකින්තන රළගඵන්තගන්ත 
නළවළ. ඒ නිහ විදුත් භහධය නිඹහභන ඹන්තත්රණඹ්ෂ 
ිති කිරීභ ගගයිර ධිළ ගම් දසර ධධහනඹ 

ගඹ මු ය තිගඵනහ. ගම් සිඹලුභ ධශල ිළිබඵ  
සිඹල්රන්තගේභ ධදවස ධයගන හගේත් 
එෙතහගඹන්ත ඹම් ළඩ ිළිබගශ්ෂ ිති ය 
ගභිර ගුණහත්භ බහඹ ළඩි යන්තන ධඳට 
වළකිඹහ රළගඵයි.  ඊට ඳටවළනි ්රිඹහ ගශ ත්  
ඕනෆභ ධසථහ ඹම් කිසි ංහයඹ 
්රිඹහභහේඹන්ත න්තන ඳහ එවිට රුළුන්තභ 
රළගඵයි. ඉදිරිගආදී ශභහ ශේධන වහ හන්තතහ 
ටයුතු ධභහතයහශලඹ එ්ෂ ශභහ ධයිතිහසිම් 
ගභන්තභ හන්තතහ ධයිතිහසිම්ද ංය්ෂහ න 
ඳරිදි ළඩටවන්ෂ ්රිඹහට නළශීමභට 
ඵරහගඳ ගය ත්තු ග .  

( )ි ධදහශ ගන ග . 

 

ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහගේ ඳශමුගනි ධතුරු ප්රලසනඹ 
ගභඹයි.  

රු ිභතිතුභනි   එළනි ංහයඹ ප්රමිතිඹ ඵරන හයණ 
භණ්ඩරඹ්ෂ දළනට නළේද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ධනුභනඹ ශ යුතු ංචහය ධේභ ඳේධතිඹ්ෂ ිළිබඵ 

වඳුන්තහ දීභ්ෂ දළනට තිගඵනහ. නමුත්  ඒ වරිඹටභ වළභතළනදිභ 

ධනුභනඹ ගන න ඵ ගඳගනන්තන තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි ධිළ  
හගේත් එෙතහ  ගඹන්ත විදුත් භහධය නිඹහභන ඹන්තත්රණඹ්ෂ 
ිති ය   ගම් වළභ එටභ ගඳ දු න ඳරිදි ඉසයවට ටයුතු 

යන්තන ඵරහගඳ ගය ත්තු න්තගන්ත.  

 
ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ශභහ ශේධන වහ හන්තතහ ටයුතු ධභහතයහශලගඹන්ත 

ජනභහධය ධභහතයහශලඹට ගඹෝජනහ්ෂ ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහලු  
එ භණ්ඩරඹ්ෂ ගවෝ ඹම් කිසි ණ්ඩහඹභ්ෂ තුිබන්ත ගවෝ ගභිර 
ප්රමිතිඹ ිළිබඵ ග ඹහ ඵරහ ඹම් ධීක්ෂණඹ්ෂ යන්තන කිඹරහ. 
නමුත්  තභත් එඹ ්රිඹහත්භ න්තගන්ත නළවළ කිඹරහ තභයි 

කිඹන්තගන්ත.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු භන්තත්රීතුභනි   ශභහ ධයිතිහසිම් හගේභ හන්තතහ 

ධයිතිහසිම් ංය්ෂහ ගන ංහයඹට ගභභ ටයුත්තට 

ිතුශත් යරහ තභයි ඉදිරි ළඩ ිළිබගශ වදන්තන ධිළ 
ඵරහගඳ ගය ත්තු න්තගන්ත.  

 
ගරු කනක මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ண தயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
ඉසය යජගආ භහධය ව ගඳෞේලි භහධය ිළට යට ඉරහ 

යන ළඩටවන්තර ධගපෙ ශභයින්තගේ නිේභහණ කුරතහන්ත 
හගේභ ගඳෞරුඹ ේධනඹ යන ළඩටවන්ත තිබුණහ. නමුත් 

ඒහ ගනස ගරහ තිගඵනහ. භභ ිරතන්තගන්ත  ඒ ිළිබඵ 
ඩිනමින්ත ළඩටවන්ෂ ්රිඹහත්භ යන්තන රුළුන්තනම් ගව යි 
කිඹරහයි.  
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔ . ඔඵතුභහ කිඹන හයණගආ ඹම් තයතහ්ෂ තිගඵනහ. 

ධිළ ඒ දළරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි ගම් ඹන්තත්රණඹ 
ඉ්ෂභනින්ත ස කිරීභ ිළිබඵ ධධහනඹ ගඹ මු ගශේ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගව යි. ගදන ටඹ. 

 

අළුත් මදන්නල ගේෙළනම  රජම  ඳළව්ෂ 
වහථළිළත කිරීෙ : විවහතර 

அலத் தன்தண றரத்றல் அெ 

தரடெரமனதரன்மந அமத்ல்: றதம் 
ESTABLISHMENT OF GOVERNMENT SCHOOL IN ALUTH 

DENNEWA VILLAGE: DETAILS  

297/’15 

2. ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ (ගරු එේ.එච්.එේ. වල්ෙළන් 
ෙශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற - ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன் 

ெரர்தர) 

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

ධධයහඳන ධභහතයතුභහගන්ත ිස ප්රලසනඹ - (2) : 

(ධ) (i) මලි ධධයහඳනඹ වහ ඳහර්ෂ  ගන භළති ීමභ 
නිහ ධනුයහධරුය දිස්රි්ෂගආ  ඉඳගරෝභ 
ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහගආ  ධළුත් ගදන්තනෆ 
ම්භහනගආ මුසලිම් දරු දළරිඹන්ත 200ට ධධි 
ිළරිට දුය ඵළවළය ඳහල්රට ඹෆභට සිදුීම 
තිගඵන ඵත්; 

 (ii) සුදුසු භහේ ඳේධතිඹ්ෂ ගවෝ ගඳ දු ප්රහවන 
ගේඹ්ෂද ගන භළති  දිනඳතහ   කි. මී. 10ට 
ංන්තන දුය්ෂ ඳයින්ත භන්ත කිරීභට සිදු ීමගභන්ත එභ 
දරු දළරිඹන්ත මුහුණ ගදන දුසයතහ ළරකිල්රට 
ගන ප්රගේලහසීන්ත විසින්ත ධ්ෂය 1½ ඳභණ 
ඉඩභ ග ඩනළඟිලි ගද්ෂ ඉදියන රද ඵත්; 

 (iii) එකී ඉඩභ ව ග ඩනළඟිලි යජඹට ඳයහ ගන 
එඹ ිළිබත් ඳහර්ෂ ඵට ප්රහලඹට ඳත්කිරීභට 
ගඹෝජනහ යන රද ඵත්; 

 (iv) ඒ වහ ධශ උභළඳ/ළකි/ධශ - 01/23 II ගළුභ 
වහ 2011.01.14 දිනළති ලිිළඹ භඟින්ත ළකියහ 
රහඳ ධධයහඳන ධධය්ෂයඹහ විසින්ත උතුරු භළද 
ඳශහත් ධධයහඳන ධධය්ෂයඹහට නිේගේලඹ්ෂ 
ඉදිරිඳත් යන රද ඵත්; 

 එතුභහ දන්තගනිරද? 

(ං) දුසය ම්භහනඹ ගගන එභ දරු දළරිඹන්තගේ ඹවඳත 
උගදහ ගදන්තනෆ ම්භහනගආ යජගආ ඳහර්ෂ සථහිළත 
කිරීභට ිළඹය න්තගන්තද ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට 
දන්තන්තගනිරද? 

( )ි ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 
 

ல்ற அமச்ெமக் தட்ட றணர:  

(அ) (i)  ஆம்தக் ல்றமக் ற்தற்ரண 

தரடெரமனதரன்த இல்னர ரத்றணரல் 

அதரதைம் ரட்டத்றல், இததனர 

தறதெ தெனரபர் தறரறறல், அலத் தன்தண 

றரத்றல் 200 இற்கும் தற்தட்ட தொஸ்லிம் 

ெறதர்லக்கு தூ இடங்பறல் அமந்துள்ப 

தரடெரமனலக்குச் தெல்ன தர்ந்துள்பது 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) உரற வீறக் ட்டமப்தை அல்னது ததரதுப் 

ததரக்குத்துச் தெம இல்னர றமனறல், 

ரபரந்ம் அண்பர 10 ற.ல. தூம் தெல்ன 

தண்டிதற்தட்டுள்பரல்  இந் ெறதர்ள் 

றர்தரக்கும் ெறங்மபக் ணத்றற் 

தரண்டு தறதெ ரெறள் 1 1/2 க்ர் 

ரறறல் இண்டு ட்டிடங்மப 

றர்ரறத்துள்பணர் ன்தமத்ம்; 

 (iii) தற்தடி ரறமத்ம் ட்டிடத்மத்ம் 

அெரங்த்றற்குப் ததரதப்ததற்த அமண 

அங்லரறக்ப்தட்ட தரடெரமனர தறடணம் 

தெய்த்ரத தறதரறக்ப்தட்டுள்பது 

ன்தமத்ம்; 

 (iv) උභළඳ/ළකි/ධශ-01/23ஆம் இனக்ம் அத்றரம் II 

ற்தம் 2011.01.14 ஆம் றற டிம் தோனம் 

தக்றர னக் ல்ற தறப்தரபரறணரல் 

டத்ற ரர ல்றப் தறப்தரபதக்கு 

தரறந்தும தெய்ப்தட்டுள்பது ன்தமத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) தறன்ங்ற றரத்றல் ரலம் இந்ப் தறள்மபபறன் 

னன் தற தன்தண றரத்றல் அெரங்ப் 

தரடெரமன என்மந அமக் டடிக்ம டுப்தரர 

ன்தம அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ)  இன்தநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Education: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  over 200 Muslim children from the village 
of Aluth Dennewa belonging to the 

Ipalogama Divisional Secretary's Division 

of the Anuradhapura District have to attend 

to schools located in distant places because 
a school is not available for them to obtain 

basic education; 

 (ii) taking into consideration the difficulties 

faced by the aforesaid children who travel 

almost 10 kilometres on foot daily as there 

is neither a proper road network nor a 
public transportation system, people of the 

area have built two buildings on a plot of 

land with an extent of approximately one 

and a half acres; 

 (iii) it was proposed to declare this a 

government school after action is taken by 
the Government to aqcuire the aforesaid 

land and the buildings; and 

 (iv) a recommendation was submitted to the 

North-Central Provincial Director of 

Education by the Kekirawa Zonal Director 

of Education by Letter No. උභළඳ/ ළකි/ධශ

-01/23 II Vol and dated 14-01-2011? 
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(b)  Will he inform this House whether steps will be 

taken to establish a government school in 
Dennewa Village in the interest of the aforesaid 

children who are living in a difficult village?  

(c)  If not, why? 

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට ිළිබතුය භහ වභළගත* 

යනහ. 

 
* වභළමේවය ෙත තඳන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(ධ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ඔ . 

 (iv) ඔ . 

(ං) ඉවත (ධ) ප්රලසනගආ වන්ත දුසයතහන්ත ළරකිල්රට ගන 
19590උභළඳ/ධනු/ළකි/ඉඳ/ධලුත් ගදන්තනෆ ධන්තනුේ ප්රහථමි විදුවර 
නමින්ත ඳහර්ෂ 2014.01.24 දින සිට ංයම්බ ය ඳත්හ ගන ඹන 
ඵත්  එභ විදුවගල් 1 ගරේණිගආ සිට 5 ගරේණිඹ ද්ෂහ ඳන්තති 
ඳළළත්ගන ඵත් ඒ වහ ප්රභහණත් ගුරුරුන්ත ගඹ දහ ිති ඵත් 
හරුණි දන්තහ සිටිමි. 

 ඳහගල් ේතභහන තත්ත්ඹ ඳවතින්ත ද්ෂහ ිත. 

 *  විදුවල්ඳතිගේ නභ :- ගේ.එම්. ලීමුදීන්ත භඹහ 

 *  ඳහගල් ග ඩනළඟිලි ශයහ :- 02 

 *  ංයම්බ ඳන්තති ශයහ :- 05 

 *  ත්භන්ත ගුරු ශයහ :- 06 

 *  ත්භන්ත සිසුන්ත ශයහ :- 67 

 * ප්රහථමි ඳහල් ශේධන යහඳෘතිඹ ඹටතට ගභභ ඳහර ද 
ඩිනමින්ත ශේධනඹ කිරීභ වහ ි තුශත් ය ි ත. 

ිකය ශයහ  

ගුරු ශයහ  

(ි) ධදහශ ගන ග . 

රජය වතු ඉඩේ :  විකිණීෙ/ඳදු දීෙ 
அசுக்குச் தெரந்ரண ரறள் : றற்நல்/

குத்மக்கு ங்ல் 
LANDS IN POSSESSION OF GOVERNMENT: SALE / LEASE 
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3. ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ (ගරු ජයන්ත වෙරවීර 
ෙශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண - ரண்தைறகு ஜந் 

ெவீ ெரர்தர) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf  of the Hon. 
Jayantha Samaraweera) 
ඉඩම් ධභහතයතුභහගන්ත ිස ප්රලසනඹ - (2) : 

(ධ) (i) 2015.11.15 දින න විට ශ්රී රශහ තුශ යජඹ තු 
ඉඩම් ප්රභහණඹ; 

 (ii) එකී ඉඩම් ධතරින්ත ඵදු දී ි ති ඉඩම් ප්රභහණඹ;  

 ග ඳභණද ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

(ං) (i) යජඹ තු එ්ෂ එ්ෂ ඉඩගම් නභ වහ ප්රභහණඹ  
ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහඹ වහ දිස්රි්ෂඹ 
ධනු ගන්ත ගන්ත ලගඹන්ත ගේද; 

 (ii) ඵදු දී ිති එ්ෂ එ්ෂ ඉඩගම් නභ  ප්රභහණඹ  ඵදු දී 
ිති හරඹ  හේෂි ඵදු කුලිඹ වහ ඉඩභ ිළිරටහ 
තිගඵන ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහඹ වහ 
දිස්රි්ෂඹ ගන්ත ගන්ත ලගඹන්ත ගේද;  

 ඹන්තන එතුභහ බහත යන්තගනිරද? 

( )ි (i) ගම් න විට යජඹ තු ඉඩම් විකි මභට ගවෝ ඵදු 
දීභට ළරසුම් ග ට තිගේද; 

 (ii) විකි මභට ගවෝ ඵදු දීභට ළරසුම් ග ට තිගඵන 
ඉඩම් ගේද; 

 (iii) එභ ඉඩම් විකුණනු රඵන ගවෝ ඵදු ගදනු රඵන 
රුේරයින්ත වුරුන්තද;  

 ඹන්තන එතුභහ වන්ත යන්තගනිරද?  

(ඈ) ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 

 

ரற அமச்ெமக் தட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015.11.15 றறன்த உள்பரத இனங் 

மறதள் அசுக்குச் தெரந்ரண ரறபறன் 

அபவு ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) தற்தடி ரறபறல் குத்மக்கு ங்றத்ள்ப 

ரறபறன் அபவு ரதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அசுக்குச் தெரந்ரண எவ்தரத ரறறன் 

ததர் ற்தம் அபவு, தறதெ தெனரபர் தறரறவு 

ற்தம் ரட்ட ரரறர ணறத்ணறர 

ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) குத்மக்கு ங்ப்தட்டுள்ப எவ்தரத 

ரறறன் ததர், அபவு ற்தம் குத்மக்கு 

ங்ப்தட்டுள்ப ரனம், தடரந் குத்மத் 

தரம ற்தம் ரற அமந்துள்ப தறதெ 

தெனரபர் தறரறவு ற்தம் ரட்டம் 

ணறத்ணறர ரதன்தமத்ம்; 

 அர் ெமதறல் ெர்ப்தறப்தரர? 
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ගරේණිඹ 
ිළරිමි ශමුන්ත 
ශයහ 

ළවළනු ශමුන්ත 
ශයහ 

එතු 

1 ගරේණිඹ 10 08 18 

2 ගරේණිඹ 08 09 17 

3 ගරේණිඹ 05 06 11 

4 ගරේණිඹ 06 06 12 

5 ගරේණිඹ 04 05 09 

   එතු 33 34 67 

අනු අංකය නෙ ගුරු ලර්ගය 

01 ගේ.එම්. ලීමුදීන්ත භඹහ විදුවල්ඳති 

02 එන්ත.ජී. සුභතිඳහර භඹහ ප්රහථමි රුහුණු 

03 ේහන්ත ීමවි මිඹ ප්රහථමි රුහුණු 

04 එච්. නේජිහ මිඹ රහ උඳහධි 

05 එම්.සි.එස. යෆිහ මිඹ ප්රහථමි රුහුණු 

06 ගේ.එස. ඳවුසිඹහ මිඹ ප්රහථමි රුහුණු 

07 එස.ඒ. නසිමිරහ මිඹ ප්රහථමි රුහුණු 



ඳහේලිගම්න්තතු 

(இ) (i) இன்நபறல் அசுக்குச் தெரந்ரண ரறமப 

றற்தற்கு அல்னது குத்மக்கு ங்குற்கு 

றட்டறடப்தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 (ii) றற்தற்கு அல்னது குத்மக்கு ங்குற்கு 

றட்டறடப்தட்டுள்ப ரறள் ரம 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) தற்தடி ரறள் றற்ப்தடும் அல்னது 

குத்மக்கு ங்ப்தடும் தர்ள் ரர் 

ன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 
 asked the Minister of Lands: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the extent of lands in possession of the 

Government of Sri Lanka as at 15.11.2015; 
and  

 (ii) out of the aforesaid lands, the extent of 
lands which have been leased out? 

(b)  Will he table - 

 (i) separately, as per each Divisional 

Secretary's Division and each district, the 
name and the extent of land in possession of 

the Government; and  

 (ii) separately, with regard to each of the lands 

which have been leased out, the name, land 

extent, period of lease, annual lease, the 
Divisional  Secretary's Division and the 

District in which the land is located? 

(c)  Will he state - 

 (i) whether it has been planned to sell or to 
lease out the lands in possession of the 

Government as at present;  

 (ii) the lands which have been planned to be 

sold or to be leased out; and 

 (iii) the persons to whom the aforesaid lands 

will be sold or leased out? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු මජෝන් අෙරතුංග ෙශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ංගමික ක ුතතු අෙළතයතුෙළ වශ ඉඩේ 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங் - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் றநறஸ் ெ அலுல்ள் அமச்ெதம் ரற 

அமச்ெதம்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹට ිළිබතුය භහ වභළගත* 

යනහ. 

* වභළමේවය ෙත තඳන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்ப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 ශ්රී රශහ තුශ ිති යජඹ තු ඉඩම් ම්ඵන්තධගඹන්ත ධහ ිති 319/'15 
(ධ) (ං) (ි) ප්රලසනරට ධදහශ ගත යතුරු නිලසචිත වන්ත කිරීභ 
ධඳවසුඹ. යජගආ විවිධ ශේධන හේඹඹන්ත වහ ගඳෞේලි ඉඩම් 
යජඹට ධත්ය න්තනහ ඵළවින්ත ද  යජගආ ඉඩම් ගන්තහසි  හණිජ වහ 
ෘෂි හේමි ටයුතු වහ විවිධ රුේරයින්ත වහ ංඹතන ගත දීේක 
හලීන ඵදු ඳදනමින්ත වහ දීභනහ ඳත්ර භඟින්ත ඵළවළය යන ඵළවින්ත ද 
ඉඩම්රට ධදහශ ගත යතුරු වහ දත්ත නියන්තතයගඹන්ත ගනස ග . 

 විවිධ රුේරඹන්ත වහ ංඹතන විසින්ත ඉදිරිඳත් යනු රඵන ඉල්ලීම් 
ධධයඹනඹ ය ධදහශ නිරධහරින්තගන්ත වහ ංඹතලින්ත රඵහ න්තනහ 
නිේගේල ඳදනම් යගන ඵදු දීම් සිදු යන ඵළවින්ත ඵදු දීභට ළරසුම් 
ස ය ිති ඉඩම් ගේද ඹන්තන ගවෝ ඵදු ගදනු රඵන රුේරඹන්ත 
වුරුන්තද ඹන්තන ිළිබඵ ළරසුම් ස ශ ගන වළ. ඉඩභ ඵදු 
ගදනු රඵන රුේරඹහ වහ ංඹතනඹ ගවෝ ඵදු ගදනු රඵන ඉඩභ 
ිළිබඵ තීයණඹ යනු රඵන්තගන්ත එභ රුේරඹහ ගවෝ ංඹතනඹ 
විසින්ත ඉදිරිඳත් යනු රඵන ඉල්ලීම් රහ ඵළලීගභන්ත ඳසුයි. 

 දළනටභත් යජගආ ඉඩම් ගත යතුරු ශභනහයණඹ කිරීගම් 
ළඩටවන (e-SLIMS) වහ ඉඩම් ඵළශකු (Land Bank) ඹන 
ළඩටවන්ත ඹටගත් යජගආ ඉඩම් ිළිබඵ ගත යතුරු ඳරිණත 
කිරීභ ංයම්බ ය ිත. දළනට e-SLIMS ළඩටවන දියිගන්ත 
ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහ 127්ෂ ංයණඹ යමින්ත ්රිඹහත්භ 
න ධතය ඉදිරිගආදී දියිගන්ත සිඹලුභ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහ 
ංයණඹ යමින්ත ගභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භ කිරීභට නිඹමිතඹ. ඒ 
ධනු යජඹ ඹටගත් ඳත්නහ සිඹලු ඉඩම්රට ධදහශ ගත යතුරු ිළිබඵ 
ග නු්ෂ තළගනනු ිත. මීට ධභතය ඳසු ගිඹ ධඹ ළඹ ගඹෝජනහ 
ඳරිදි යජගආ ඉඩම් සිඹල්ගරිරභ විසතය ි තුශත් දත්ත ඵඩහ්ෂ ගර 
ඉඩම් ඵළශකු (Land Bank) වහ ගත යතුරු රඵහ ළනීගම් ටයුතු ද 
ගම් න විට ංයම්බ ය ිත. ඉවත යජගආ ඉඩම් ගත යතුරුරට 
ධභතය ඉඩම් ප්රතිශසයණ ග මින්ත බහ වහ ධදහශ ධගනකුත් 
සිඹලු මරහරඹන්තට ධඹත් ඉඩම් ගත යතුරුද ඉඩම් ඵළශකු (Land Bank) 
ඹටගත් ග නු ගගේ. එගභන්තභ දළනට භව ජනතහ ගත 
සේණභූමි  ජඹභූමි වහ ඉඩම් ශේධන ංඥහ ඳනත ඹටගත් නිකුත් 
යන රද ඵරඳත්රද ිතුශත් 1 500 000්ෂ ඳභණ න ඉඩම් ළඵළලි 
සින්තන්ෂය එභ ජනතහ ගතභ රඵහ දීභ වහ ඉඩම් ශේධන 
ංඥහ ඳනත ශගලෝධනඹ කිරීගම් ටයුතු සිදු යමින්ත ඳතින ධතය 
ඉඩම් විලස විධිවිධහන ඳනත නමින්ත න ඳනත්ෂ ඉදිරිගආදී ඉදිරිඳත් 
ය ගභභ 1 500 000 ඉඩම් ප්රභහණඹ භව ජනතහ ගත 
සින්තන්ෂය රඵහ දීභටත් එභ ගත යතුරු ම්පූේණගඹන්ත ගල්නත 
කිරීභටත් නිඹමිතඹ. ගභභ සිඹලු ළඩටවන්ත ඩිනමින්ත ධන්ත 
කිරීභට ධගපේෂෂිත ධතය එභඟින්ත යජගආ ඉඩම් ම්ඵන්තධ සිඹලු 
ගත යතුරු විනිවිදබහඹකින්ත යුතු භව ජනතහට රඵහ ළනීභට 
වළකිනු ිත.  

(ඈ)  ඳළන ගන නීම. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන ධ 4 -348/'15 - (2)  එස.එම්. භරි්ෂහේ භවතහ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  රු එස.එම්. භරි්ෂහේ භවතහ 

ගනුගන්ත භහ එභ ප්රලසනඹ ධවනහ. 
 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ ෙශතළ (ජළතික ප්රතිඳත්ති ශළ 

ංර්ථික ක ුතතු රළජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு றதரன் தததர - தெற தரள்மள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்ள்  இரஜரங் அமச்ெர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි  ධග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 
වහ ංේථි ටයුතු ධභහතයතුභහ ගනුගන්ත භහ එභ ප්රලසනඹට 
ිළිබතුය දීභ වහ ති ගද්ෂ ල් ඉල්රනහ. 

 

ප්රහනය ෙතු ිනනකදී ඉිනරිඳත් කිරීෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

515 516 

[රු දිගන්තස ගුණේධන භවතහ] 
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5. ගරු උදය ප්රභළත් ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදල් ධභහතයතුභහගන්ත ිස ප්රලසනඹ - (2): 

(ධ) 2015 මුදල් ේඹ තුශදී   

 (i) ධගපේෂහ ශ ඵදු ව ඵදු ගන න ංදහඹභ ගන්ත 
ගන්ත ලගඹන්ත ග ඳභණද; 

 (ii) තය ඵදු ව ඵදු ගන න ංදහඹභ ගන්ත ගන්ත 
ලගඹන්ත ග ඳභණද; 

 (iii) තය ඵදු ව ඵදු ගන න ංදහඹභ  ධගපේෂෂිත ඵදු 
ව ඵදු ගන න ංදහඹගම් ප්රතිලතඹ්ෂ ගර 
ග ඳභණද; 

 ඹන්තන එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

(ං) (i) 2015 ංදහඹභ භෙ හගපේෂ ළඳීගම්දී  2016 
ධගපේෂෂිත ංදහඹභ ගතයම් දුයට ඹථහේථහදීද; 

 (ii) 2016 විඹදම් ශීේ ංදහඹභ භෙ ළරපීගම්දී ඳහ 
වළගයන විඹදම් ගභ නහද; 

 ඹන්තනත් එතුභහ ගභභ බහට දන්තන්තගනිරද? 

(ඈ) ගන  එගේ නම්  ඒ භන්තද? 
 

றற அமச்ெமக் தட்ட றணர:  

(அ) 2015 றற ஆண்டிதள்,  

 (i) றர்தரர்க்ப்தட்ட ரற ற்தம் ரற அல்னர 

தரணம் தவ்தநர வ்பவு  

ன்தமத்ம்; 

 (ii) உண்மரண ரற ற்தம் ரறள் அல்னர 

தரணம் தவ்தநர வ்பவு 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) உண்மரண ரற ற்தம் ரற அல்னர 

தரணம் றர்தரர்க்ப்தட்ட ரற ற்தம் ரற 

அல்னர தரணத்றன் ெவீர வ்பவு 

ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2015ஆம் ஆண்டின் தரணத்துடன் எப்தறடு 

மறல் 2016இல் றர்தரர்க்கும் தரணம் 

வ்பவு தூம் ரர்த்ரணது ன்தமத்ம்.; 

 (ii) 2016 தெனவுத் மனப்தைக்ள் தரணத்துடன் 

ெலரக்ம் தெய்ப்தடும்ததரது தறறக்ப்தடும் 

தெனவுள் ம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House in regard to the 

Financial Year 2015 -  

(i) the tax and non-tax income expected, 

separately; 

(ii) the actual tax and non-tax income, 

separately; and 

(iii) the actual tax and non-tax income as a 

percentage of the expected tax and 

non-tax income? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) how realistic the income expected in the 

year 2016 is, in comparison to the income 

of the year 2015; and 

 (ii) the expenses that are cut when adjusting the 

expenditure Heads of the year 2016 with 

the income? 

(c)  If not, why ? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ற தரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රලසනඹට ිළිබතුය. 

(ධ) (i) 2015 ේඹ තුශදී ධගපේෂහ ශ ඵදු ංදහඹභ - රු. 
බිලිඹන 1 293යි. 

  2015 ේඹ තුශදී ධගපේෂහ ශ ඵදු ගන න 
ංදහඹභ - රු. බිලිඹන 162යි. 

 (ii) 2015 ේඹ තුශදී තය ඵදු ංදහඹභ (තහහලි)  
- රු. බිලියන 1,282යි. 

  2015 ේඹ තුශදී තය ඵදු ගන න ංදහඹභ 
(තහහලි) - රු. බිලිඹන 125යි. 

 (iii) 2015 ේඹ තුශදී තය ඵදු ංදහඹභ ධගපේෂෂිත 
ඵදු ංදහඹගම් ප්රතිලතඹ්ෂ ගර - 99.2යි. 

  2015 ේඹ තුශදී තය ඵදු ගන න ංදහඹභ 
ධගපේෂෂිත ඵදු ගන න ංදහඹගම් ප්රතිලතඹ්ෂ 
ගර - 97යි. ගභඹ මීට ගඳය 65  70  75 ළනි 
ප්රතිලතරයි තිබුගණ්. 

(ං) (i) යහජය ංදහඹභ ල්ෂතිභත් කිරීගම් ධයමුණින්ත 
ඳත්නහ ඵදු රභඹ තදුයටත් යර කිරීභ  ඵදු 
ඳදනභ රුළුල් කිරීභ  න ඵදු ගඹෝජනහ රභ 
වඳුන්තහ දීභ ංදිඹ ගභන්තභ යහජය ංදහඹම් රැස 
කිරීභ වහ ම්ඵන්තධිත ප්රධහන ංඹතන වහ න 
තහ්ෂණි රභ වඳුන්තහ දීභ තුිබන්ත ඵදු ඳරිඳහරන 
ටයුතු හේඹ්ෂභ කිරීභ යහජය යහඹඹන්ත 
තදුයටත් ල්ෂතිභත් කිරීභ ංදිඹ තුිබන්ත 2016 
ේගආදී ශෙහ ය ළනීභට ධගපේෂෂිත රු. 
බිලිඹන 1 866්ෂ වූ ංදහඹභ 2015 ය වහ හ 
ඵරන ශ හගපේෂ ලගඹන්ත ඹථහේථහදී ග . 

 (ii) ධදහශ ගන ග . 

( )ි ඳළන ගන නීම. 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි  භගේ ඳශමුළනි ධතුරු ප්රලසනඹ ගභඹයි.  

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ගඳන්තහ දුන්ත ංහයඹ ධනු   
ධගපේෂෂිත ඵදු ංදහඹගම් වහ තය ඵදු  ංදහඹගම් ප්රතිලත ධතය ළඩි 

ගන්ෂ නළවළ. 2016 ය භළදදී ඵදු ංදහඹභ ගනස කිරීභට ඵදු 
ප්රතිලතර ශගලෝධනඹ්ෂ සිදු වුණහ. විගලේගඹන්තභ ළට් එ 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ශගලෝධනඹ ශහ. ඔඵතුභහ ංදහඹභ එතු යන වළටි ඳළවළදිලි 
යේදී ඵදු ඳළනීමභ්ෂ ළන වන්ත ගශේ නළවළ. ගම් ේගආ ඉදිරි 
හරඹ තුශදී ඵදු ළඩි කිරීභ තුිබන්ත ංදහඹභ ඉඳයීභට 

ඵරහගඳ ගය ත්තු න්තගන්ත නළේද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ற தரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ 2015 ේඹ භත තඵහ න්තන. ඒ 

ේඹ තභයි ඹව ඳහරන ංණ්ඩුග  මුල් ේඹ. එිරදී 

ධගපේෂෂිතබහඹයි  ධදහශ ංදහඹභයි ගදභ එ ශෙට ගනළල්රහ 

තිගඵන්තගන්ත ධලුත් රභ ඳහවිච්චි යරු නිහයි. මීට ගඳය ේගආ -

2014- සිඹඹට 69යි  2014ට ගඳය ේගආ සිඹඹට 71යි. ඒ හගේභ 

2016 ේගආත් ගභඹ ශගලෝධනඹට ර්ෂ ගරහ තිබුණහ. 

ඳහේලිගම්න්තතු  භන්තත්රීරුන්තගේ ධදවස තුිබන්ත ඹම් ගේල් 

ගනළල්රහ ඊට ඳසගේ ශගලෝධනඹට ර්ෂ ගරහ තිබුණහට  ධගපෙ 

භසත ංදහඹගම්  දශ ගේශීඹ නිසඳහදනගආ ගන්ෂ ිති 

ගන න ංහයඹට ධිළ ටයුතු ය ගන ඹනහ. ඹම් ගේල් 

තුිබන්ත ඹම් විධිඹ තහහලි ඳසුඵළසීම් තිබුණහ. නමුත්  ධවුරුේද 

ධ ගනග ට ධගපේෂෂිත මුදල් ප්රභහණඹ ධිළ රඵහ ත්තහ. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔඵතුභන්තරහ ඉදිරිගආදී ත දුයටත් ධලුගතන්ත ඵදු වඳුන්තහ දීභට 
ඵරහගඳ ගය ත්තු නහද  නළේද කිඹරහ ධිළ දළනන්තන ළභළතියි. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ற தரரக்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ධලයතහ්ෂ නළවළ. තහහලි ඳනහ තිගඵන ඵදු ප්රභහණඹ 

මීට ගඳය ත් ණඹ ප්රභහණඹ වහ ඳභණයි. ඊට ඳසු ඵදු ලිිරල් 
කිරීගම් ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ධඳට ගඳගනනහ. ට්ටරු ංේථිඹ වදන්තන 
ධඳට ඹම් හරඹ්ෂ ධලයයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්තගනි ධතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු උදය ප්රභළත් ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் ம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි  ත ප්රලසන ධවන්තන ගදඹ්ෂ නළවළ. රු 
මුදල් ිභතිතුභහ ධඳට රඵහ දුන්තගන්ත ඉතහභ සුඵදහයී ංයශචිඹ්ෂ. ගම් 

ධවුරුේගේ ඹිබ ඵදු ළඩි යන්තගන්ත නළවළයි කි හ. ඒ ගව ටභ 
ිති. එතුභහට ගවට දිනඹට සුඵ ඳතමින්ත භභ නිවඬ නහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් ප්රලසන  රු දිගන්තස ගුණේධන 
භළතිතුභහ. 

මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමෙන් ඇසූ ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

මකොවහගෙ වළළල ුතද ශමුදළ කවුමර් අවි ගඳඩළල 

රුරුරළයළෙ  
தரஸ் ெரனர இரணு தொரறன் ஆத்க் 

பஞ்ெற தடிப்தை  
EXPLOSION IN AMMUNITION DUMP OF ARMY CAMP AT 

SALAWA, KOSGAMA 

 
ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  ගම් ප්රලසනඹ ිසීභට ධය දීභ ළන 

ඔඵතුභහට සතුතින්තත නහ. ගභඹ ධගපෙ යගට් භෆත හරගආදී සිදු 
වුණු දරුණුතභ සිදුීමභ්ෂ. ග සභ හරහ යුද වමුදහ වුය 
රුරුයහඹෆභ නිහ වට ත් ගිනි ළනීම් ඳළඹ වත්ෂ තිසගේ- 

 

ගරු ්ෂහෙන් ංනන්ද විමජ්ෙළන්න ෙශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றதஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is the point of Order? ගම්ට ධදහශ ගදඹ්ෂද? 

නළත්නම් ඔඵතුභහට ඳසු ධසථහ ගදන්තනම්. 

 
ගරු ්ෂහෙන් ංනන්ද විමජ්ෙළන්න ෙශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றதஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
භට ඳනත් ගටුම්ඳත්ෂ ඉදිරිඳත් යන්තන තිගඵනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගම් ප්රලසනගඹන්ත ඳසගේ භභ ඒ වහ ඔඵතුභහට ධසථහ 
ගදන්තනම්. 

 
ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹටගත් 
ප්රලසනඹ ඳටන්ත න්තන ගඳය භභ තත් රුණ්ෂ ඔඵතුභහ ගේ 
ධධහනඹට ගඹ මු යන්තනම්.  

ධද ංශික ධීක්ෂණ හය බහ ණනහ්ෂ දවල් ගදට 
ළහ තිගඵනහ. නමුත්  ඒ මිටු ංයම්බ කිරීභ ඳළඹ බහඹකින්ත 

වරි ල් දභනහ නම්  භන්තත්රීතුභන්තරහට ඒ මිටුරට වබහගිීමභ  
ගර කු ඳවසු්ෂ නහ. 

රු ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහ ඒ මිටු ඳළඹ බහඹට 
ල් දභන්තන උඳගදස ගදන්තන. උඳගදස දුන්තගන ත් ගව යි. එගවභ 
ගන වුගණ ත් ධගපෙ රු භන්තත්රීතුභන්තරහට ළටලු්ෂ ිති ගන්තන 

රුළුන්ත.  
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ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගව යි. ඒ විධිඹට ධිළ ඳළඹ බහඹට ල් තඵමු.  
     

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 ගදවභහයට ඳටන්ත න්තන තිගඵන එ  තුන ද්ෂහ 
ල් තඵන්තන. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෆභ මිටු්ෂභ  තුනට ඳටන්ත නිමු. ගඵ ගව භ සතුතියි.  

ගව යි  රු දිගන්තස ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ ථහ යන්තන. 

 
ගරු ිනමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශ්රී රශහග  යුද වමුදහ වුය්ෂ රුරුයහ ඹහභ වහ ගින්තදය 

ඳළතියඹහභට බහජනඹ ීමභ. ග සභ හරහ යුද වමුදහ වුගේ 
ගඳගේදහ  සිට  ඊගආ උගේ ඳහන්තදය ද්ෂහ ධණ්ඩ සිදු වුණු 
ගේදහචඹ ගම් යගට් භෆත ඉතිවහගආ යුද වමුදහ ඵරඹ දරුණුතභ 

ඩහ ළමටභ්ෂ. ගභඹ එ ඳළත්තකින්ත යුද වමුදහග  මරසථහනඹ්ෂ 
ංය්ෂහ යගන ශභනහයණඹ කිරීභට තිබුණු ගන වළකිඹහ 
ප්රදේලනඹ ීමභ්ෂ. ඳළඹ ණනහ්ෂ රු ථහනහඹතුභනි  ගිනි 

දළල් වහ රුරුයහඹහම් ඳභණයි සිේධ වුගණ්. එයින්ත ිළටවුණු විවිධ රුරුයහ 
ඹන ද්රය ම් නිඹම්ම් වයවහ නිහ වහ ගේගඳ ශ භතට ළටුණහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  ධවිසහග ල්ර භළතියණ 
ග ට්ඨහගආ ිළිරටි ග සභ හරහ යුද වමුදහ වුය තුශ 2016 
ජුනි 5 න දින ඳස රු 5.30ට ඳභණ විලහර ිළිළරීම් යහිකඹ්ෂ 
සිදුීමභ නිහ ගිනි ජහරහ්ෂ ිති වුණහ. ඉන්ත ඳසු ගන නළතී 
ිළිළරීම් යහිකඹ්ෂ  ගිනි දළල් භෙ රුරුයහ ගිඹ ද්රයඹන්ත යහිකඹ්ෂ ධට 
ම් නිඹම්ම් යහ ඳතිතගමින්ත භූමිගආ ම්ඳනඹද ිති යමින්ත 
ඳසු දින ගඳය රු ද්ෂහ ඳළතිය ගිඹහ. ගම් ගේදජන තත්ත්ඹ 
ධඳ ළග භත්  යටත්  ජනතහත්  වමුදහ ගේනහශත් භවිතඹට ඳත් 
යන රදී. සීතහ ප්රහගේශීඹ බහග  ඹහඵද ම් නිඹම්ම් න 
හරහ  මුරුතභ  ධයවිට  වටිළටිඹ  ඳයණභ  ළුධේර  
සුදුළල්ර  යණවිරුභ  ගඵ යළුග ඩ  භහල්භ  ග සභ  
ගනලුත්තුඩු  බ්රෆණ්ඩිම්ගඳ ර  භහඹුර ළනි ප්රගේලරට ඉතහ 
ඵයඳතශ වහනිය තත්ත්ඹන්ත ිති වුණහ. විගලේගඹන්තභ 
ගන්තහසි ජනතහගේ නිහරට  ජීගනෝඳහඹ භහේ  ගගශ 
ළල් ටයුතු  ධධයහඳන වහ ගෞය ගේහ ළනි ටයුතුරට වහනි 
ිති වුණහ.  

එභ ඵඩහග  රැසය තිබ සුවිගලේ ධවි ංයුධ ඉවිබන්ත භන්ත 
ග ට ඉතහ දුයසථ ම් ප්රගේල න ධවිසහග ල්ර  වශළල්ර  
පූග ඩ ද්ෂහද ඳළතිරී ඹෆභ ගභිර ඵයඳතශභ තත් කිඹහඳහන 
සිේීකන්ත ගනහ. ගභභ ප්රගේලර ජීත් න ජනතහට ඒ 
ප්රගේලලින්ත ඉත් න ගර වමුදහ විසින්ත ගදන රද නිගඹෝ 
ධනු ජනතහ ඉත් ීමභට ටයුතු ශහ. යුද වමුදහ  ගුන්ත 
වමුදහ  ගඳ ලීසිඹ  සග ච්ඡහ ශවිධහන ව ම්හසීන්ත ද්ෂන රද 
වගඹෝඹ එභ තත්ත්ඹ ශභනහයණඹ ය ළනීභට 
ගඵගවවින්ත උදවු වුණහ. ගම් තත්ත්ඹ ිළිබඵ ධතිරු දභත්රීඳහර 
සිරිගේන ජනහධිඳතිතුභහටත්  රු ධග්රහභහතය යනිල් විරභසිශව 
භළතිතුභහටත්  ිරටරු ජනහධිඳති රු භිරන්තද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහටත්  
වමුදහඳතිතුභහටත් ඉතහ ඉ්ෂභනින්ත දළනුම්දීභට භහ ටයුතු ශහ. 
දළනට ජීවිත්ෂඹට ඳත් වූ ව ධනතුයට බහජනඹ වූ වමුදහග  ව 
හභහනය ජනතහටද ධිළ ධගපෙ නහටු ප්රහල යනහ. 

ගභභ ධනතුයට බහජනඹ වූ ප්රගේලරට ඳසු ගිඹදහ ශතුයට 

වසු වූ ම් නිඹම්ම්ද ධඹත් න ඵළවින්ත එභ ජනතහගේ ප්රලසන ත 
දුයටත් උග්ර ීම ිති ඵ ධිළ යජඹට දන්තහ සිටිනහ. රු 
ධග්රහභහතයතුභනි  ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් ශ යුතු ප්රලසන කිිරඳඹ්ෂ 
තිගඵනහ. 

ඳශමු ප්රලසනඹ ගභඹයි. ග සභ හරහ යුද වමුදහ වුය වහ 

එිර ංය්ෂ ඵඩහන්ත රුරුයහ ග ස ගිනි ළනීභ නිහ ධට 
ම්ර ජනතහගේ නිහ  ගේඳශ වහ ගේහන්ත හගේභ හරහ 

ගයෝවරද ම්පූේණගඹන්ත ඩහ ළමට තිගඵනහ. ඒහ ඹිබ ස 

කිරීභ වහ සිදුවිඹ යුතු ධතය  ගම් ධසථහ න විටත් ඳහනීඹ ජරඹ 

ගඵදහ වළරීභ ඩහ ළමට තිගඵනහ. විදුලි ඳේධතිඹ ්රිඹහ වියිරත ීම 

තිගඵනහ. දුයථන ඳේධතිරට වහනි ගරහ තිගඵනහ. ඒ ංදී 

ලගඹන්ත න ධතයලය ගේහන්ත ඹිබ ්රිඹහහරී තත්ත්ඹට ඳත් 

කිරීභට ව ිළිළරී ිති ග ටස ඉත් ය ජන ජීවිත ංය්ෂහ 
යදීභට ිළඹය න්තනහද කිඹන හයණඹ භභ ඳශමු ග ට 

ධවන්තන ළභළතියි. 

ගදළනි ප්රලසනඹ ගභඹයි. ගභභ ග්ෂන්ත්රීඹ වමුදහ වුය ිළිළරී 

ඹහගභන්ත ව ගිනි ළනීගභන්ත ිති වුණු විනහලඹ ිළිබඵ ම්පූේණ 

ඳරී්ෂණඹ්ෂ ඳත්හ ප්රසිේධිඹට ඳත් යනහද?  

ඒ ම්ඵන්තධ ටයුතු කිරීභ වහ නු රඵන ්රිඹහ භහේඹ 
ළන ගම් රු බහට වහ යටට ධද දින ඳළවළදිලි යනහද කිඹන 

ප්රලසනඹ සුවිගලේගඹන්ත ඔඵතුභහ ගත ඉදිරිඳත් යනහ.  

රු ධග්රහභහතයතුභහ  ධභහතයරු ණනහ්ෂ  ඵන්තදුර 

ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ ිතුළු විඳ්ෂගආ භන්තත්රීරු ඊගආ එභ 

සථහන යහ ගිඹහ. ගම් න විටත් වමුදහට ඳහය -ප්රධහන ඳහය- 

විෘත යන්තන ඵළරි ීම තිගඵනහ  රු ධභළතිතුභනි. ඒ නිහ 

ඳළඹ බහගඹන්ත ඳළඹ බහඹටත් භන්ත හය ිරත ග සභ සිට 
ඳහදු්ෂ ද්ෂහ ජශභ දුම්රිඹ ගේහ්ෂ ඳත්හගන ගිගඹ ත්  

යත්නරුයගආ සිට ඳහ ඳළමිගණන භීමන්තට භන්ත යන්තන ඵළරි ීම 

තිගඵන තත්ත්ඹට විඳුභ්ෂ ගදන්තන රුළුන්ත. නමුත් තභ එඹ සිදු 

ගරහ නළවළ. භව ජනඹහට තභන්තගේ ගල් ගද යල් යහ භන්ත 

කිරීභට ධලය ිළඹය ළනීභ ළන  ධබයන්තතය භනහභන 

ගේහන්ත රඵහ දීභ ළන  ංවහය  ගෞය ඳවසුම්  වන ංදිඹ 

රඵහ දීභ ළන  ඒහ රඵහ දීභ ගනුගන්ත න්තනහ ිළඹයඹන්ත ළන 
ධිළ හච්ඡහ ශහ. නිහ 300ට ධධි ප්රභහණඹ්ෂ 

ම්පූේණගඹන්ත විනහල ීම තිගඵනහ  ඒහගආ තිබුණු ගේඳශත් 

භෙභ. ඒ හගේභ  නිහ 1 100ට ළඩි ප්රභහණඹ්ෂ විනහලඹට  

වහනිය තත්ත්ඹට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ජන ජීවිතඹ ගභළනි 

තත්ත්ඹට ඳත් වුගණ් ශ තුරින්ත ඳසුයි. ඒ නිහ ගම් 

ම්ඵන්තධගඹන්ත වහ භළදිවත් න්තන කිඹහ භභ ගම් ධසථහග දී 
ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි  වමුදහඳතිතුභහ ගම් න විටත් කිසිදු 

ප්රහලඹ්ෂ යරහ නළවළ. We expected the Army Commander 

to give an immediate explanation. But nothing has happened.  
We have only received a statement from the Secretary-

Defence yesterday.  But it is inconclusive of what happened.   

The public, the country and we are interested, because this is 

within our defense network. It is one of the key army 

cantonments and dumps that was at Salawa. It is not only the 

cost, but it is costing the defense of the country. So, I hope 
the Hon. Prime Minister will explain what the Government 

intends to do.   
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you.   

Hon. Prime Minister.  
 
ගරු රනිල් වික්රෙසංශ ෙශතළ (අ්ළෙළතයතුෙළ වශ ජළතික 

ප්රතිඳත්ති ශළ ංර්ථික ක ුතතු අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்றெறங் - தற அமச்ெதம் தெற 

தரள்மள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்ள் அமச்ெதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

රු ථහනහඹතුභනි  දිගන්තස ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ ගම් 
හයණඹ භතු කිරීභ ළන භහ විගලේගඹන්ත සතුතින්තත ගනහ.  

ගම් ිළිබඵ හච්ඡහ කිරීභට  ගඳගේදහ යහ්රිගආ  ධතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහත්  භභත් මුණ ළසුණහ. ඒ ප්රගේලගආ රු දිගන්තස 
ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ තභයි භට ගම් ිළිබඵ ඉසගල්රහභ දළනුම් 
දුන්තගන්ත. ඒ හගේභ රු ජිය ධගේේධන ධභහතයතුභහත් ගම් ළන 

දළනුම් දුන්තනහ.   දිගන්තස ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ ගම් ළන විලහර 
උනන්තදු්ෂ ද්ෂහ තිගඵනහ.   

රු ථහනහඹතුභනි  ංය්ෂ භණ්ඩරඹ ඊගආ රැසීම  

තීයණඹ්ෂ ත්තහ  ගම් ළන මලි ඳරී්ෂණඹ්ෂ සිදුග ට ඊශෙට 
ප්රහලඹ්ෂ කිරීභට. විවිධ ප්රහල ඹනහ. දළන්ත තිගඵන්තගන්ත 
ඳරී්ෂණඹ යරහ  ග ගව භද ගම් සිදුවුගණ් කිඹන ඒ ප්රහලඹ  
ඊට ඳසු කිරීභටයි. ඒ ඳරී්ෂණඹ සිදු කිරීභ වහ ්රිවිධ වමුදහ 

නිරධහරි භණ්ඩරඹ්ෂ ඳත් යරහ  ඊට වගඹෝඹ රඵහ දීභට 
නිගඹෝජය ගඳ ලිසඳතියගඹකුත් ඳත් ශහ. ගභ ද  ගම් ිළිළරීභ 
සිදු  වුගණ් ග ගව භද කිඹහ වළභ ඳළත්ගතන්තභ ග ඹහ ඵළලීභට.  

දළනට එ ජීවිතඹ්ෂ නළති වූ ඵට ධඳට හේතහ යරහ 
තිගඵනහ. කිිරඳ ගදගන්ෂ තුහර රළබුහ. විලහර ිළරිට ගල් 
නළති වුණහ. ඒ සිඹලු ගදනහටභ ධිළ ගම් ධසථහග  නහටු 

ප්රහල යනහ.  ගම් හගේ ිළිළරීම් මීට ගඳය රශහග  සිදුගරහ 
තිගඵනහ. 2010 ගේ සිදුවූ ිළිළරීභදී විගේිකඹන්ත ද ඊට වසුීම 
භයණඹට ඳත් වුණහ. නමුත් එඹ නළ ගෙනිරය ප්රගේලගආ සිදුගරහ 

තිබුගණ්. ගම් ිළිළරීභ ගභතළන සිදුවුගණ් ියි? යුේධ හරගආදී   
තුනීරෆලි ශසථහට ධඹත් තිබ ඉඩභ  තභයි ගම් හරහ වමුදහ 
වුය ිති ගශේ. භට භත විධිඹට ගම් ළඩ ටයුතු ය ගන 
ඹෆභ වහ ගම් ඉඩභ වමුදහට ඵහය දුන්තගන්ත භභ ිභතිගරහ ිරටරු 

හරගආ. ඊට ඳසගේ ඒ වුගේභ ධවි ංයුධ ඵඩහ යරහ 
තිගඵනහ. එගේ ධවි ංයුධ ඵඩහ යන ග ට ඒ වහ හභහනය 
ඵඩහත් ඳහවිච්චි යරහ තිගඵනහ. යුේධ හරගආදී හභහනයගඹන්ත 

සිදු න ගදඹ්ෂ තභයි එ එ තළන්තර ධවි ංයුධ ඵඩහ කිරීභ. 
ගම් ගින්තන ිති ගරහ තිගඵන්තගන්ත ඒ හගේ හභහනය ඵඩහ්ෂ 
තුිබනුයි. ගින්තන ිතිීමභට ගවේතු ගභ ්ෂද කිඹහ ධිළ ග ඹන්තන 

ඕනෆ.  

විගලේගඹන්තභ භවහභහේඹ ංන්තනගආ ගම් වුය ිළිරටහ තිබ 
නිහ භභ ිහුහ  යුේධගඹන්ත ඳසුත් ගම් ඵඩහ රභඹභ ගනිච්ගච් 

ියි කිඹරහ.  එතග ට භට වමුදහගන්ත කි හ  " විගලේගඹන්තභ  
ංය්ෂ ධභහතයහශලගආ මරසථහනඹ ෆදීභට විලහර මුදර්ෂ 
ගන්තය තිගඵනහ; ඒ නිහ ධනි්ෂ ළඩ ටයුතුරට ඒ හරගආ 

මුදල් තිබුගණ් නළවළ" කිඹරහ.  ගගේ ගතත්  ගම් ඵඩහ වහ 
ජනහකීේණ ගන න ප්රගේලර  සථහන ධිළ ග ඹහ ගන  ගම්හ 
හභහනය ඵඩහ ලගඹන්ත ගන ගයි  ග න්ත්රීට් ඵශේ වළටිඹට 
ඒහ ස ශ යුතුයි.  ඒ හගේ එ්ෂ ධද ළලිය තිගඵනහ. 

නමුත් ළලියත් තිගඵන්තගන්ත ජනහකීේණ ප්රගේලඹයි. ඒ නිහ ගම් 
ළඩ ටයුත්ත යරහ  ජනතහ ංය්ෂහ ය ළනීභට ඒ වහ 

ධලුත් ප්රගේල ග ඹහ න්තන ධඳට සිදුගනහ. එභ ිළිළරීභ ළන 

ධගපෙ දිගන්තස ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ ගව න්න්ත ඳළවළදිලි ශ නිහ 
භභ ඒ ළන වන්ත යන්තගන්ත නළවළ.  

එගවත් ගම් න  ග ට වමුදහට ඒ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ 
යන්තන ධසථහ රළබිරහ තිගඵනහ. ඳහය ඹිබත් විෘත කිරීභ 
ම්ඵන්තධගඹන්ත දිගන්තස ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ ධවරු නිහ භභ 

කිඹන්තන ළභළතියි   විගලේගඹන්තභ  ධද යහ්රිගආ නළත්නම් ගවට 
උගේ ඳහය ඹලිත් විෘත යන්තන ඵරහගඳ ගය ත්තු න ඵ. එගවත් 
තභත් විටින්ත විට ිළිළරීම්  සිදු ගනහ. ත දස කීඳඹ්ෂ ිළිළරීම් 
ටි්ෂ සිදු ග වි කිඹරහ  ඒග ල්රන්ත ධඳට කි හ. භභත්  සුසිල් 

ගප්රේභජඹන්තත  හර යත්නහඹ  ඹන්තත රුණහතිර වහ ධනුය 
ප්රිඹදේලන ඹහඳහ කිඹන ිභතිතුභන්තරහ ඊගආ දල් ගම් ප්රගේලඹට 
ගිිරල්රහ ගත යතුරු විභහ ඵළලුහ. දිගන්තස ගුණේධන 

භන්තත්රීතුභහත් ඒ ධසථහට වබහගි වුණහ. ඳශහත් බහ 
ිභතිතුභහත්  ඳශහත් බහ භන්තත්රීරුනුත්  ප්රහගේශීඹ බහග  ිරටරු 
බහඳතිරු ිතුළු භන්තත්රීතුභන්තරහත් ිවිල්රහ ධිළ එ්ෂ ගම් 

ම්ඵන්තධගඹන්ත හච්ඡහ ශහ. ඳශහත් බහ භන්තත්රීතුභන්තරහත්  
ප්රහ ගේශීඹ බහග  ිරටරු භන්තත්රීතුභන්තරහත්  නය බහ ග  ිරටරු 
භන්තත්රීතුභන්තරහත් - ඒ සිඹලු ගදනහභ - ගම් ටයුත්ගත්දි 

වගඹෝගඹන්ත ළඩ යනහ. 

ගම් ිළිළරීභ වහ ගින්තන වට ත් ධසථහග  ිති වූ ධදහනම් 
තත්ත්ඹ ගවේතුගන්ත ධට ප්රගේලර ජනතහ ඉත් කිරීභට 
ටයුතු ශහ. එභ ජනතහ වහ ගවෝභහභ  ගද ම්ගපෙ ව 
ඳහදු්ෂ ඹන ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහර ධතළන්ත වුරු 

15්ෂ සථහිළත ශහ. ධතළන්ත වුරුර නහතළන්ත ත් 1 800්ෂ 
ඳභණ ිළරිට ධලය විඹිබ ංවහය  ඳහනීඹ ජරඹ වහ ගනත් 
ධතයලය ද්රය ංඳදහ ශභනහයණ ධභහතයහශලඹ විසින්ත ධදහශ 

ප්රහගේශීඹ ගල්ම්රු වයවහ ඩිනමින්ත රඵහ දීභට දළන්ත ටයුතු 
යනහ.  

ගම් සිදු ීමභ සිදු වුණු ඳශමුළනි දගේ යහ්රිගආ තභයි ංවහය 
රඵහ ළනීගම් ප්රලසනඹ භතු වුගණ්. ඒ ධසථහ ග දි ස ශ 
ංවහය වුභනහ වුණහ. විඹිබ ංවහයලින්ත ඒ ධසථහග දී 

ප්රගඹෝජනඹ්ෂ තිබුගණ් නළවළ. ජරඹ රඵහ න්තන ධලයයි. ඒ ළඩ 
ටයුත්තට තභයි දළන්ත ධභහතයහශලගආ ධධහනඹ ගඹ මුගරහ 
තිගඵන්තගන්ත.  

එගේභ ශ්රී රශහ යුද වමුදහ භඟින්ත ංය්ෂ ිසුරුම්ර 
ඵවහරන දිහ ංවහය ඔවුන්ත වහ ළඳයීභටද ටයුතු ශහ. 

ගගේ නමුත් ධද දිනඹ නවිට හරහ යුද වමුදහ වුය ධට 
ග්රහභ ගේහ ම් 9 ඳදිශචි ජනතහ වළය ඉතිරි සිඹලුභ ජනතහට 
නළත තභ නිගස යහ ඹෆභට ධසථහ රහ දී තිගඵනහ. යුද 

වමුදහග  ව  ගඳ ලීසිගආ වහඹ ිති හරහ යුද වමුදහ වුගේ 
සිට මීටේ 500්ෂ ිතුශත ිළිරටි නිහ ඳරී්ෂහ කිරීභ වහ එභ 
නිගස ිරමිඹන්තවට ගවට උදෆන සිට ධසථහ රහ දීභට ධිළ 

ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ.  

එගේභ ගභභ ිළිළරීභ ගවේතුගන්ත වහනිඹට ඳත් සිඹලු නිහ වහ 
ගේඳශ ිළිබඵ මී්ෂණඹ්ෂ ගම් නවිට ඳළළත්ගන ධතය  ධද 
දින මී්ෂණගආ ටයුතු ධන්ත කිරීභට ඵරහගඳ ගය ත්තු 
නහ. යජගආ ධනුග්රවගඹන්ත වහ යුද වමුදහග  රභ දහඹත්ගඹන්ත 

ගභඹ ඩිනමින්ත ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ වහ ධලය ටයුතු 
සිදු කිරීභට යජඹ තීයණඹ ය තිගඵනහ. එගේභ ගම් ඵරඳෆම් 
ගවේතුගන්ත ිබශ ජරඹ ධඳවිත්ර ීමභට ර්ෂ  ිති නමුත් ඳහනීඹ ජරඹ 

රඵහ ළනීභට ධඳවසු නම් එභ ඳවුල් වහ  ජර ඵවුේ 
ගඹ දහගන ඳහනීඹ ජරඹ ගඵදහ වළරීභට ටයුතු යන ගරට 
දළනටභත් ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ ගත 
ධලය උඳගදස නිකුත් ය තිගඵනහ. 
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එභ ප්රගේලර විදුලි ළඳයුම් ඩිනමින්ත ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් 

යන ගරට විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ගත උඳගදස දුන්තනහ. ිළිළරීභ 
ගවේතුගන්ත ධට ප්රගේලර විසිරී ිති සුන්තබුන්ත ග ටස ඉත් 

කිරීභ දළනටභත් ගඳ ලිස විගලේ හේඹ ඵරහඹ විසින්ත ධයමහ ිති 

ධතය  ධට ප්රගේලර ජීවිත වහ ගේඳශ ංය්ෂහ වති කිරීභ 
වහ ද ධතිගේ ගඳ ලිස නිරධහරි ණ්ඩහඹභ්ෂ ගේගආ ගඹ දහ 

තිගඵනහ. හරහ යුද වමුදහ වුයට ංන්තන ග ශම-
ධවිසහග ල්ර ප්රධහන භහේඹ ිළිබය කිරීගම් ටයුතු 

ගගයමින්ත ඳතින ධතය  ගම් නවිට සිඹඹට 50 ප්රභහණඹ්ෂ 
ිළිබය ය ධහනයි. ගවට දින  එනම් 08 ළනි දින එභ 

භහේඹ භනහභන ටයුතු වහ විෘත කිරීභට ටයුතු 

යනහ. විගලේගඹන්තභ ගම් ිළිළරීභ නිහ වහනි වුණු නිහරට 
වහ ම්පූේණගඹන්ත විනහල වුණු නිහරට න්තදි රඵහ දීභටත්  

නළත්නම් එභ නිහ වමුදහ රභඹ ගඹ දහ ඹිබත් ඉදි ය 
ගදන්තනටත් යජඹ ්රිඹහ යනහ කිඹන එ භභ ගභතළනදී වන්ත 

යන්තන ළභළතියි. එගේභ  එභ සිේධිඹ ම්ඵන්තධගඹන්ත ශ්රී රශහ 
යුද වමුදහ විසින්ත ද  ධඳයහධ ඳරී්ෂණ ගදඳහේතගම්න්තතු විසින්ත ද 

ඳරී්ෂණ ටයුතු ංයම්බ ය තිගඵනහ. ඒ වහ යජගආ ය 

ඳරී්ෂ ගදඳහේතගම්න්තතුග  වහඹ ද රඵහ ගන තිගඵනහ. 
ගභභ ඳරී්ෂණ හේතහ රළබුණු වහභ ධලය ඉදිරි ිළඹය න්තනහ 

ඵ භභ වන්ත යන්තනට ළභළතියි. 

ගභළනි යනඹ්ෂ සිදු වූ විට එයින්ත ගේලඳහරන හසි රඵහ 

ළනීභට ළයගන ිළරි්ෂ ද ධඳ ධතය සිටිනහ. ධිළ ඒ දළ්ෂහ; 

ගේ ධඩවිගආ එ එ ජහතිහදී ප්රහල සිදු ය තිබුණහ. භභ 
ඔවුන්තගන්ත ඉල්රහ සිටින්තගන්ත  විඳතට ඳත් වුණු විට එභ විඳගතන්ත 

ග ඩ එන්තනට ජනතහට වහඹ ද්ෂන ගරයි; යට විඳතින්ත මුදහ 
ළනීභට වහඹ න ගරයි. ගභභ සිේධිඹ සිදු වුණු ධසථහග දී 

භවජන නිගඹෝජිතයින්ත සිඹලු ගදනහභ ඳ්ෂ ගේදගඹන්ත ගත ය එභ 
ප්රගේලගආ ධලය ළඩ ටයුතු ශ එ ළනත් ධඳ ප්රලශහ 

යනහ. 

 
ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නෆඟී සටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්තදුර ගුණේධන භළතිතුභනි  ගභතළනදී දීේක 

විහදඹට ඹන්තන ඵළවළ.  

 
ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ රු ධභළතිතුභහගේ විගලේ 
ධධහනඹ ඹම් රුණට ගඹ මු යන්තන ළභළතියි. ගභ ද  
ජනතහ ඉත් යරු ගල්රට තභ - 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

එභ රුණ ළන කි හ ගන්ත. රු දිගන්තස ගුණේධන 
භළතිතුභහ ඒ ළන වන්ත ශහ ගන්ත.  

ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ගල්රට තභ ඹන්තන ඵළවළ. 
රු ධභළතිතුභනි  ඒ නිහ එභ ඳරී්ෂහ කිරීගම් ටයුතු ඉය 
කිරීභට ධලය ධතිගේ ඵර ිණි ටි්ෂ ගඹගද ග ත්  ඒ ධඹට 

ංඳසු නිගසරට එන්තන රුළුන්ත ගයි. භවය තළන්තරට ඳහනීඹ 
ජරඹත් නිසි ගර රළගඵන්තගන්ත නළවළ කිඹන එ ධද උගේත් 
වන්ත ශහ.   

 

ගරු රනිල් වික්රෙසංශ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்றெறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු භන්තත්රීතුභනි  ඒ ඔ්ෂගෝභ ටයුතු යගන ඹනහ. 
ඔඵතුභහ දිගන්තස ගුණේධන භන්තත්රීතුභහගන්ත ිසුග ත්  ඒ 
රුණු ටි කිඹයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගව යි. 

රු ඩේරස ගේහනන්තදහ භළතිතුභහ. [ගකෝහ කිරීම්] රු 
භන්තත්රීරුනි  රුණහය හඩිගන්තන. Order, please! [ගකෝහ 
කිරීම්] රු ඩේරස ගේහනන්තදහ භළතිතුභහ. 
 

 

II 

රළජය භළළ ප්රතිඳත්තිය ක්රියළත්ෙක මනොවීෙ 
அெ த தரறக்தரள்ம அதொனரக்ப்தடரம 
NON-IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGES POLICY 

 
 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தப ெதரரர் அர்தப, தெற ெரழ்வு, 

னந்துமரடல்ள் ற்தம் அெ த தரறள் அமச்ெர் 

தப தணர தென் அர்பறடம் ணது றணரமக் 

தட்தற்கு அதறபறத்மக்கு ன்நற.  

ெறங்ப தரறத்ம் றழ் தரறத்ம் இனங்மறன் அெ 

த தரறபரவும் தெற தரறபரவும் றர்ர 

தரறபரவும் இதக்தண்டுதண அெறனமப்தைக்ரண 

13து றதத்த்றன்தோனம் றதத்ப்தட்டுள்ப 18(1), (2) ஆற 

உதப்தைமள் சுட்டிக்ரட்டுறன்நண. இன்தோனம் ென அெ 

ஆங்லம் தடிங்லம் அநறறத்ல்லம் ததர்ப் 

தனமலம் சுற்தறததங்லம் ெறங்பம், றழ், ஆங்றனம் 

ஆற தோன்த தரறபறலும் இடம்ததநதண்டும் அல்னது 

தபறறடப்தட தண்டுதன்தம், ததரதுக்ள் தரடர்தை 

தரள்லம் தரறறதனத அர்லக்குப் தறல் 

அதப்தப்தடல் தண்டுதன்தம் ெறங்ப தரறறல் தறல் 

அதப்ததண்டி தமபறதப்தறன் றழ் அல்னது ஆங்றன 

தரறததர்ப்தை இமக்ப்தடல் தண்டுதன்தம் 

ந்தரத தறமஜத்ம் ணது தெரந் தரறதோனம் அெ 

அலுனங்லடன் தரடர்தைதரள்ப தொடித்தன்தம் 

அற்ரண ெறள் ென அெ அலுனங்பறலும் 

தற்தரள்பப்தட தண்டுதன்தம் அெ ல்ற 

றதணங்ள், ததரணர றமனங்ள் ன்தற்நறல் 

தரறலக்குத் ணறத்ணறரண றதணங்ள் இதந்ரனன்நற, 

525 526 



ඳහේලිගම්න්තතු 

தோன்த தரறபறலும் ததரமணள் இடம்தததம உதற 

தெய் தண்டுதன்தம் ெறங்பம் தரறரர்ள் 

னந்துதரள்லம் அெ கூட்டங்பறல் இடம்தததம் 

னந்துமரடல்ள் ற்தம் குப்தைபறல் தரறததர்ப்தை 

ெறள் தெய்துதரடுக்ப்தட தண்டுதன்தம் குநறப்தைள் 

அர்பது தரறபறல் ங்ப்தட தண்டுதன்தம் 

எததக்குத் தரறர தரறறல் ரக்குதோனம் அபறக்க் 

ட்டரப்தடுத்துது, றபங்ர - ரெறக் தொடிர 

ரக்குதோனத்றல் தனந்ர எப்தம் ரங்குது, எதர் 

தரடர்தைதரண்ட தரறறனன்நற அல்னது அரறன் ரய் 

தரறறனன்நற தத தரறபறல் தரடர்தைதரள்ப 

தொல்து ன்தண தரற உரறமம ட்டுல்ன, அடிப்தமட 

உரறமமபத்ம் லதம் தெல்பரக் தரள்பப்தடுதன்தம் 

அெ ற்தம் றர்ர மடதொமநபறன்ததரது தரற 

உரறமள் லநப்தடும் ெந்ர்ப்தங்பறல் தரறக்ப்தடுதர்ள் 

அடிப்தமட ணற உரறம லநலுக்தறர உர் 

லறன்நத்றல் க்குத் தரடனரதன்தம் ணற உரறம 

ஆமக்குலவுக்கு தொமநறடனரம் அல்னது அெ த 

தரறள் ஆமக்குலறன் அரணத்துக்குக் தரண்டு 

னரதன்தம் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது.   

தற்தடி அெறல் ெலர்றதத்ம் தற்தரள்பப்தட்டு 

அதொலுக்கு ந்ன் தறன்ணர் ஆட்ெறறரத்றற்கு ந்துள்ப 

அசுபறணரல் றழ் தரற அதொனரக்ம் குநறத்துச் சுரர் 18 

சுற்நநறக்மள் தபறறடப்தட்டுள்பரத் தரறதறன்ந 

ததரறலும், றழ் தரற அதொனரக்ம் ன்தது தட்தரற்ந 

தரத றமனறல் தறன்ங்றறதப்தமத ரக்கூடிர 

இதக்றன்நது. 

எதெறன அமச்சுக்மபத் ற மண அமச்சுக்ள், 

அெ றதணங்ள் ததரன்நற்நறலிதந்து றழ் தரறமத் 

ரய் தரறரக் தரண்ட க்லக்கு அதப்தற 

மக்ப்தடுறன்ந டிங்ள், ஆங்ள் ன்தண ணறச் 

ெறங்ப தரறறதனத அதப்தப்தடுரவும் அற்மநப் 

தைரறந்துதரள்ப தரறததர்ப்தரபர்பறன் உறம 

ரடதண்டித்ள்பரவும் இணரல் ற்தடுறன்ந ரங்ள் 

ரரப் தல்தத இப்தைமபச் ெந்றக் தரறடு 

ரவும் தனதம் தொமநறடுறன்ந றமனத ரப்தடுறன்நது. 

ஆத, தறன்தம் றணரக்மப ரன் லப்த 

றதம்தைறன்தநன். 

றழ் தரற அதொனரக்த்ம தலும் லுவுள்ப மறல் 

மடதொமநப்தடுத்துற்குத் ங்பது அமச்சு தற் 

தரண்டு தறன்ந தெற்தரடுள் தரடர்தறல் கூந 

தொடித்ர? 

ல்ற அமச்ெறல் றழ் தரறக்தணத் ணறரணதரத 

தறரறவு இதக்கும் றமனறல் டக்கு, றக்கு உட்தட றழ் 

தரறமத் ரய் தரறரக் தரண்ட ல்றச் ெதோத் 

றணதக்கு அதப்தப்தடுறன்ந டிங்ள், சுற்தறததங்ள், 

மதல்ள், குநறப்ததடுள் ததரன்நம ெறங்ப தரற 

றதனத அதப்தப்தடுரக் கூநப்தடுறன்நது.  

இந் றமனமம ரற்நறமக் டுக்ப்தடக்கூடி 

டடிக்மள் குநறத்து ஆரப்தடுறன்நணர ன்தது 

குநறத்துக் கூந தொடித்ர? 

ரட்டில் சுரர் 72 தறதெ தெனங்ள் இத தரறப் 

தறதெ தெனங்பர உள்ப றமனறல் றழ் 

தரறமத் ரய் தரறரக் தரண்ட க்பறன் ெற 

தற இப்தறதெ தெனங்பறல் தற்தரள்பப் தட்டுள்ப 

ற்தரடுள் ன்ண தன்தது தற்நற கூந தொடித்ர?  

குநறப்தர, தன அெ றதணங்லடன் றழ் தரற 

தோனரண தரடர்தைமப தற்தரள்ப இனர றமனத 

ரப்தடுரக் கூநப்தடுறன்நது. இமணத் றர்ப் 

தற்கு வ்ரநரண டடிக்மள் தற்தரள்பப் 

தடவுள்பண ன்தது தற்நற அநறத் தொடித்ர? 

றழ் தரற அதொனரக்ம் குநறத்து தொமநப்தரடுள் 

றமடக்கும்ம ரத்றரல், இது தரடர்தறல் ஆரய்ந்து 

தரர்த்து உரற டடிக்மமப டுக் அெ த 

தரறள் ஆமக்குல எத  ண்ரறப்தைக் குலம 

அமத்து அன் தோனம் டடிக்ம டுப்தது குநறத்து 

ஆரப்தடுறன்ந தெற்தரடுள் தும் தொன்தணடுக் 

ப்தடுறன்நணர?  

அெ றதணங்பறல் இத தரறபறல் தர்ச்ெறததற்ந 

அலுனர்பறன் தற்நரக்குமந ற்தம் மண பப் 

தற்நரக்குமநமப லக்குற்கு டுக்ப்தடுறன்ந 

டடிக்மள் ததம் உண்டரதன்தது தற்நற றதரறக் 

தொடித்ர? 

ெறங்ப தரறமத் ரய் தரறரக் தரண்டர்ள் 

றழ் தரறமத்ம், றழ் தரறமத் ரய் தரறரக் 

தரண்டர்ள் ெறங்ப தரறமத்ம் ற்தத இந் 

ரட்டுக்ரண லுரணதும் ஆதரக்றரணதுரண 

தரறக்தரள்மர இதக் தொடித்ம். ணத,  

ஆம்தம் தொதன ரர்ள் இத தரறமபத்ம் தறனக் 

கூடிரத தெற ல்றக் தரள்மத் றட்ட தரன்மந 

ற்தடுத்துது தரடர்தரண ரய்ப்தைக்ள் தற்நறக் கூந 

தொடித்ர?  

ற்ததரது தெமறலுள்ப அெ அலுனர்லக்கு இத 

தரறள் ற்தற்ரண ரய்ப்தை, ெறமப ற்தடுத்தும் 

தெற்தரடுமப உதற தெய்து தரடர்தறல் டுக்ப் 

தடக்கூடி டடிக்மமப அநறத் தொடித்ர?  

அெ ததரறள் தரடர்தரண தரள்மறன் 

அதொனரக்த்றற்குப் ததரதப்தரண தற அெ த 

தரறள் அதொனரக்ல் அலுனர்ள் ற்தம் அெ த 

தரறள் அதொனரக்ல் அலுனர்ள் அற்ரண தர்ச்ெற 

றமணப் ததற்நர்பரதன்தது குநறத்தும், அெ த 

தரறள் அதொனரக்ம் தரடர்தறலும் அர்ள் தற் 

தரள்றன்ந டடிக்மள் தரடர்தறலும் தரடர் 

ண்ரறப்தைள் தற்தரள்பப்தடுறன்நணர ன்தது 

குநறத்தும் தபறவுதடுத் தொடித்ர?  

தற்தடி தள்றலக்ரண தறல்மப தப அமச்ெர் 

அர்பறடறதந்து றர்தரர்க்றன்தநன்.   

 

ගරු ෙමනෝ ගමන්වන් ෙශතළ (ජළතික වශජීලනය  වංලළද 

ශළ රළජය භළළ අෙළතයතුෙළ ) 
(ரண்தைறகு தணர தென் - தெற ெரழ்வு, 

னந்துமரடல் ற்தம் அெத தரறள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
தப உதப்தறணர் அர்தப, இன்மந ரனசூழ் 

றமனக்தற்ந தொமநறதன தெற தரறக்தரள்ம 

தரடர்தரண இந் தள்றம லங்ள் லப்தறமறட்டு 

ஆம்தத்றதனத உங்லக்கு ரன் ணது ணரர்ந் 

ன்நறமத் தரறறத்துக்தரள்ப றதம்தைறன்தநன்.  
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அெறனமப்தறன்13ஆது, 14ஆது, 16ஆது 

றதத்ங்ள் தற்நற லங்ள் குநறப்தறட்டீர்ள், இந் ரட்டிதன 

ற்ததரம அெறனமப்தை அநறதொப்தடுத்ப்தட்டு தன 

ெரப்ங்பரறறட்ட றமனறதன டந் தெப்தம்தர் ரம், 

அரது 8 ரங்லக்கு தொன்தைரன் இந் அமச்மெ ரன் 

ததரதப்ததடுத்தன். டந் ரனங்பறல் இந் தெற 

தரறக்தரள்ம ற்தக்தரள்பப்தட்ட தொமநறதன 

தரடர்ச்ெறர மடதொமநப்தடுத்ப்தடரல் இதந்மறட்டு 

ரதம் உங்மபப்ததரன ணம் தந்துறன்தநன், உண்ம 

றதனத தெற தரறக் தரள்ம என்த ரட்டிதன இதக் 

தண்டும், அந் மறதன றழ் தரறக்கும் ெணரண 

அந்ஸ்து தரடுக்ப்தட்டிதக் தண்டும். ஆணரல், தெற 

தரறர, றதர தரறர, ஆட்ெற தரறர 

இதக்க்கூடி மறல் மடதொமநறல் றழ் தரறக்கு 

உரற அந்ஸ்து ங்ப்தடறல்மன. ரன் அமச்சுப் 

ததரதப்மத ற்கும்ததரலது தெற தரறக்தரள்ம 

தரல்றமடந் என்நரத இதந்தன்தம தறங் 

ரச் தெரல்ன றதம்தைறன்தநன். அதுரன் உண்ம! ரன் 

அமச்சுப் ததரதப்மத ற்கும்ததரலது இந் அமச்சு 

ணறரண ஏர் அமச்ெர இதக்றல்மனதன்ததும் 

உங்லக்குத் தரறத்ம். ரநர, ததரது றதர அமச்தெரடு 

இமக்ப்தட்ட ஏர் அமச்ெரத்ரன் அது இதந்து. ரன் 

அந் அமச்சுப் ததரதப்மத ற்ந தறநகுரன் அந் அமச்சு 

ணற அமச்ெர ரற்நப்தட்டு இன்த ணது றதரத்றன் 

லத தன தைணமப்தை டடிக்மலக்கு தொங்தரடுத்துக் 

தரண்டிதக்றன்நது.   

டந் தொப்தது தடங்பரத் தரல்றமடந்து 

தறன்ந இந் இத தரறக் தரள்மச் தெற்தரட்மட 

இந்க் குதற ரனப்தகுறரண ட்டு ரங்லக்குள்பர 

தொலமரச் ெலர்றதத்றறட தொடிரது ன்ததும் உங்லக்கு 

ன்நரத் தரறத்ம். இமண லங்ள் ற்தக்தரள்வீர்ள் ண 

ரன் ம்தைறன்தநன். இற்ரண தல்ததறரண தொற்ெற 

மப ரங்ள் தெற்தடுத்றக்தரண்டிதக்றன்தநரம். 

உண்மறதனத இன்த ணது அமச்ெறன்லழ் தெற 

தரறள் தரடர்தறனரண அெ தரறள் ஆமக்குல, அெ 

த தரறள் றமக்பம் அதததரன தெற தரறப் 

தறனம் ஆறண  இங்றக்தரண்டிதக்றன்நண. இந் 

தோன்மநத்ம் அடிப்தமடர மத்து ரங்ள் தல்தத 

டடிக்மமப தொன்தணடுத்துக்தரண்டிதக்றன்தநரம்.  

லங்ள் 72 இத தரறப் தறதெச் தெனங்மபப் 

தற்நறத்ம் கூநறணலர்ள். உண்மரன்! ஆணரலும் 

ெட்டப்தடிரண ர்த்ரணறப் தறடணத்றன் ஊடர 41 

தறதெ தெனங்ள்ரன் இததரறப் தறதெ தெனங் 

பரப் தறடணப்தடுத்ப்தட்டிதக்றன்நண. இன்தம் 

தனறரண அரது தல்தத தறதெ தெனங்ள் 

இததரறப் தறதெ தெனங்பரப் தறடணப்தடுத்ப்தட 

தண்டும் ன்த ணது அமச்ெறன்லீ்ழ் தறன்ந தெற 

தரறள் தரடர்தர தொலமரண அறரங்மபக் 

தரண்டிதக்றன்ந அெ த தரறத் றமக்பம் 

ஜணரறதற அர்லக்குச் ெறதரரறசு தெய்றதக்றன்நது. 

இப்ததரலது ரங்ள் அந் அடிப்தமடறதன 72 அல்ன, 

அற்கும் அறரண தறதெ தெனங்மப இத தரறப் 

தறதெ தெனங்பர அமடரபம் ண்டிதக்றன்தநரம் 

ன்தம றழ்ச்ெறத்டன் தரறறத்துக்தரள்ப றதம்தை 

றன்தநன்.  

அெ தரறக் தரள்மமப் ததரதத்மறதன அெ 

தறரபர்ள் அமணதத ரய்தரற றர்ந் இண் 

டரது ஆட்ெற தரறமக் ற்தக்தரள்ப தண்டும் - 

தறன்நறதக் தண்டும் ன்த இப்ததரலது சுற்நநறக்மதோனம் 

லித்தத்ப்தட்டு தறன்நது. அது மடதொமநறதன 

ெரறரச் தெற்தடறல்மன ன்தது உண்ம. அந்க் 

ரனட்டம் தோன்ததொமந லடிக்ப்தட்டிதப்தன்தோனர 

உங்லக்குத் தரறத்ம் அந்ச் சுற்நநறக்ம ெரறரண தொமநறல் 

தெற்தடறல்மன ன்தது. ஆதரன் ரன் இந் 

அமச்மெப் ததரதப்ததற்ந தறநகு றங்மப தொலமர 

ஆரய்ந்து தைற அமச்ெமப் தத்றதரன்மநச் 

ெர்ப்தறத்றதக்றன்தநன். அமச்ெமறன் ெம்ம் 

இதும இற்குக் றமடக்றல்மன. இதந்ரலும்கூட அது 

ெம்தந்ர அமச்ெம உத குலறதன னந்தும 

ரடப்தடுறன்நது; தற்தக்கூட னந்துமரடப் 

தட்டிதக்றன்நது. ற்ததரம மடதொமநறன்தடி அெ 

தறக்கு ந் தறநகுரன் ரய்தரற றர்ந் இண்டரது 

ஆட்ெற தரறம அெ தறரபர்ள் தறன தண்டும் ன்த 

ட்டரப்தடுத்ப்தடுறன்நது. அப்தடில்னரல், குநறப்தர 

லங்ள் தெரன்ணதுததரன அெ தறறல் ஈடுதடுற்கு 

தொன்ணத எவ்தரததம் இண்டு தரறமபத்ம் ற்நறதக் 

தண்டும் ன்த ட்டரப்தடுத்க்கூடி எத றட்டத்மத் 

ரன் ரன் இந்ப் தைற அமச்ெமப் தத்றத்றன்தோனம் 

ெர்ப்தறத்றதக்றன்தநன். அது உங்லக்கு ன்நரப் தைரறத்ம் 

ன்த ரன் றமணக்றன்தநன். அலுனர்லக்ரண ல்றத் 

மமமப் ததரதத்மறதன அர்ள் இப்ததரலது 

ெறங்பம் அல்னது றழ் ற்நறதக் தண்டும். ஆணரல், 

ெறங்பதொம் றலம் ட்டரம் ற்நறதக் தண்டும்; ரடு 

தொலக் இல்னரறட்டரலும்கூட தொலிதன இததரறப்  

தறதெ தெனங்பறதன அப்தடிரண ட்டரம் 

தண்டும் ன்தமத்ரன் ணது அமச்ெமப் தத்றம் 

லித்தத்றக் தரண்டிதக்றன்நது. அந் அமச்ெமப் 

தத்றம் தகுறமறதன அமச்ெமறன் ெம்த்மப் 

தததம் ன்ந ம்தறக்ம ணக்கு இதக்றன்நது.   

அது ற, றழ் தரறர லறதறபறன் தொன்ணறமனறதன 

க்கு றெரம தெய்ப்தடும்ததரலது றமத் ரய் 

தரறரக் தரண்ட ெந்த தர்லக்கு - குற்நஞ்ெரட்டப் 

தட்டிதப்தர்லக்குப் தரரற தறச்ெறமண ற்தடும் ன்ந 

ரத்மக் ணத்றற்தரண்டு, லறன்நங்பறதன றழ் 

லறதறள் அரது றழ் ததசும், றழ் தரற அநறந் 

லறதறள் அடங்ற ணறரணதரத லறதறள் குலம - 

Bench  றறக்குரத தரக்கூடி உரறமம 

அர்லக்குப் ததற்தக்தரடுக்க்கூடி எத தொமநமம 

லித்தத்தும் அமச்ெமப் தத்றம் என்மநத்ம் ரன் 

இப்ததரலது ரரறத்துக்தரண்டிதக்றன்தநன்.  

ரல் துமநமப் ததரதத்பறல் இப்ததரலது டக்கு, 

றக்றதன றழ் ததரலிமரர் இல்னர குமநதரடு ரப் 

தடுறநது. றர்ள் 100 வீர ரக்கூடி தொல்மனத் 

லறல் இதக்றன்ந ததரலிஸ் றமனங்பறதன றழ் 

தரறறல் தைரர் தெய் தொடிர அபவுக்கு றமனம 

இதப்தர றழ்த் தெறக் கூட்டமப்தறன் தொல்மனத்லவு 

ரட்டத்மச் தெர்ந் தரரலன்ந உதப்தறணர் ன்ணறடம் 

தெரல்லிறதந்ரர். அது தரதூரண தறச்ெறமண. ஆத, 

இமணக் ணத்றற்தரண்டு இப்ததரலது ததரலிஸ் 

றமக்பத்றதன 500க்கும் தற்தட்ட றழ் ததரலிமரம 

றறப்தற்ரண டடிக்ம டுக்ப்தட்டு தறன்நது. 

அற்ர இப்ததரலது அர்லக்குப் தறற்ெற ங்ப் 

தட்டுக்தரண்டிதக்றன்நது ன்தம ரன் உங்பறடம் 

றழ்ச்ெறத்டன் அநறறக் றதம்தைறன்தநன். அர்ள் 

அமணதத டக்கு, றக்குப் தறதெங்பறதன றறக்ப் 

தடுரர்ள் ன்த ரன்  உத்ரபறக்றன்தநன்.  
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ඳහේලිගම්න්තතු 

டக்கு, றக்றலுள்ப தன இடங்பறல் ட்டுல்ன, 

ரட்டின் மண தகுறபறலும் றழ் ததசும் க்ள் 

ங்லக்குரற தறல்மப ஆ ரலறரதர ததச்சு 

தோனரதர அல்னது மண டடிக்மள் தோனரதர 

ங்ள் ரய்தரறறதன ததற்தக்தரள்ற்கு றரட்டு 

தொர, அெ றதணங்பறதன உமததர்ப்தரபர்மபத்ம் 

தரறததர்ப்தரபர்மபத்ம் றறக்க்கூடி எத 

தெற்தரட்மடத்ம் ரங்ள் தொன்தணடுத்துக் தரண்டிதக் 

றன்தநரம். அந் அடிப்தமடறதன ஏர் அமச்ெமப் 

தத்றம் ரரறக்ப்தட்டுக்தரண்டிதக்றன்நது.  அமத்ம் 

ரங்ள் றமறதன ெர்ப்தறத்து, இததரறப் தறதெ 

தெனங்பறதன றழ், ெறங்பம் ஆற இண்டு தரறலம் 

அநறந்ர்மபப் தறரபர்பர றறக்வுள்தபரம். 

ஆணரல், அதும ரங்ள் ரத்றதக்ரல் அற்கு 

தொன்தணரடிர தரறததர்ப்தரபர்மப, உமததர்ப் 

தரபர்மப றறக்கும் டடிக்மமப தற்தரள்ப 

இதக்றன்தநரம்.  

அதுட்டுல்ன, லங்ள் தெரன்ணலர்ள் றழ் தரற ஆட்ெற 

தரறதன்ந தொமநறதன, ெரறரண தொமநறதன அது 

மடதொமநப்தடுத்ப்தடரறட்டரல் அந்ப் தைரமப் 

ததற்தக்தரண்டு டடிக்மதடுப்தற்கு எத ண்ரறப் 

தைக் குல அமக்தண்டுதன்த.  இது ல்னதரத 

தரெமண. ரங்ள் அந் தரெமணக்ரண றடங்மப 

உதரக்றக்தரண்டிதக்றன்தநரம். ற்தணத language 

rights complaint centre ன்ந எத றதணத்ம அமக் 

தொடிவுதெய்றதக்றன்தநரம். அந் அடிப்தமடறதன 

இப்ததரலது அெ த தரறள் ஆமக்குலறன்லழ் எத 

றமனத்ம அமத்து அந் றமனத்றற்கு ல்னர 

தொமநபறலும் தொமநப்தரடு தெய்ற்கு றதெய்தரம். 

ற்ததரது தரமனததெறதோனர ட்டும் இந்ப் தைரமச் 

தெய் தொடிறன்நது. இணறதம் ரனத்றல் தரமனததெற 

ஊடர ட்டுல்னரது, ெதோ ஊடங்ள் தோனரவும் 

தடிரவும் அஞ்ெல் தோனரவும் அப்தடிரண தைரர்மபத் 

தரறறத்து அற்தக்கு டடிக்மமப டுக்க்கூடி 

மறல் ரங்ள் தெற்தடுதரம்.  தெற தரற உரறமப் 

தைரர் றமனத்ம தகுறமறதன அமப்தற்கு தொடிவு 

தெய்றதக்றன்தநரம். அது அமக்ப்தடும்ததரது 

உங்லக்கும் அமப்தை றடுப்தததணன்த கூநறக்தரள்ப 

றதம்தைறன்தநன். றச்ெர ரம் இது தரடர்தரப் 

தல்தத டடிக்மமப தொன்தணடுத்துக் 

தரண்டிதக்றன்தநரம் ன்தமக் குநறப்தறட றதம்தை 

றன்தநன். 

அதுட்டுல்ன, தைற அெறனமப்ததரன்மந ரங்ள் 

ரரறத்துக்தரண்டிதக்றன்தநரம் ன்தது உங்லக்குத் 

தரறத்ம். லங்லம் அறல் தங்ரபறர இதக்றன்நலர்ள். 

உண்மறதனத தெற தரறக் தரள்ம ெரறரண 

தொமநறதன மடதொமநப்தடுத்ப்தடுரணரல், அது தெற 

இணப்தறச்ெறமணத் லர்வுக்குப் தரரற றரட்டிர 

இதக்குதன்ந ம்தறக்ம ணக்றதக்றன்நது.  தெற 

இணப்தறச்ெறமண ன்தது, தொலமர தரறப் தறச்ெறமண 

ரத்றம்ரன் ன்த ரன் தெரல்னறல்மன; அப்தடிச் 

தெரல்னவும் தொடிரது. தெற இணப்தறச்ெறமணக்குத் லர்ர 

அறரங்ள்  தறப்தட்டரலும், - 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Hon. Minister, I do not want to disturb 

you. But, please be mindful that we have time restrictions.  

ගරු ෙමනෝ ගමන්වන් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு  தணர தென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

I will wind up, Sir.  

ஆத, தெற இணப்தறச்ெறமணத் லர்வுக்ரண எத 

தொன்தணரடிர தெற தரறக்தரள்மம மடதொமநப் 

தடுத்தண்டும் ன்தம ரன் இங்கு உதறரக் 

கூநறக்தரள்ப றதம்தைறன்தநன். இற்ர உங்பது 

எத்துமப்மத ரடுறன்தநன்.  

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
லங்ள் தரறக்தரள்மக்குப் ததரதப்தரண அமச்ெர 

இதக்றன்நலர்ள். அந் மறல், உங்மப உற்ெரப் 

தடுத்துற்ரவும்  இதக்றன்ந தறச்ெறமணமப றம 

ரத் லர்ப்தற்கு ல்தனரதம் தெர்ந்து தொற்ெற தெய் 

தண்டும் ன்தற்ரவும்ரன் ரன் இமண இச்ெமதறன் 

ணத்துக்கும் உங்லமட ணத்துக்கும் தரண்டு 

ந்தன்.  
 

ගරු ෙමනෝ ගමන්වන් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு  தணர தென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
ன்நற, தப உதப்தறணர் அர்தப! தொன்தொமநர 

தரறக்தரள்மக்குரற அமச்மெப் ததரதப்ததற்தக் 

தரண்ட ணக்கு, இந் ரட்டிதன மடதொமநறல் 

இதக்றன்ந தோன்த தரறமபத்ம் ததெவும் லவும் 

தரறத்ம். லங்ள் ம்தறக்மத்டன் இதங்ள்! றச்ெர, 

தெற இணப் தறச்ெறமணக்ரண  லர்வுக்கு தொன்தணரடிர எத 

தரறக் தரள்மம மடதொமநப்தடுத்றக் ரட்டதொடித்ம் 

ன்ந ம்தறக்ம ணக்கு இதக்றன்நது.  ஆத, ணக்கு 

எத்துமப்தைத் ரதங்ள்! 

 
මනොඳෆමිණීමේ අලවරය: ගරු ංරුමුගන් 

මතොණ්ඩෙන් ෙශතළ 
ரறதக் அதற: ரண்தைறகு 

ஆததொன் தரண்டரன் 

LEAVE OF ABSENCE: HON. ARUMUGAN 

THONDAMAN 
 

ගරු මුතු සලලිංගේ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு தொத்து ெறலிங்ம்) 

(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Hon. Speaker, I move,  

"That the Hon. Arumugan Thondaman, Member of Parliament, be 

granted leave under Article 66 (f) of the Constitution to be absent 

from the Sittings of Parliament for a period of three months from 

07th June, 2016." 
 

ගරු සී.බී. රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெல.தற. த்ரக்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 
 
ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳනත් මකටුේඳත් ිළිතගෆන්වීෙ 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட ெட்டதோனங்ள் 

BILLS PRESENTED 

 

 

මශෝමිමයෝඳති ඳනත් මකටුේඳත 
ஏறதரதற ெட்டதோனம் 

HOMOEOPATHY BILL 

"ගවෝමිගඹෝඳති දදය බහ ිළිරටුීමභ වහ ද  ගවෝමිගඹෝඳති දදය 

ෘත්තිඹන්ත ව ගවෝමිගඹෝඳති ඖධග දීන්ත ලිඹහඳදිශචි කිරීභ  වහ ද  

ගවෝමිගඹෝඳති ංඹතන ලිඹහඳදිශචි කිරීභ වහ නිඹහභනඹ කිරීභ වහ ද  

ගවෝමිගඹෝඳති දදය රභඹ ප්රේධනඹ කිරීභ  ගඳෝණඹ කිරීභ ව 
නිඹහභනඹ කිරීභ වහ ගභන්තභ ගවෝමිගඹෝඳති ගඵගවත් ේ  ඖධ ව 

ධගනකුත් ගවෝමිගඹෝඳති ිළිබගඹර කිරීම් නිසඳහදනඹ  ංනඹනඹ  ඵඩහ 

කිරීභ  විකි මභ ව ගඵදහවළරීභ නිඹහභනඹ කිරීභ ව ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

ද  1970 ධශ 7 දයන ගවෝමිගඹෝඳති ඳනත ඉත් කිරීභ වහ ද  ඒ වහ 

ම්ඵන්තධ ගවෝ ඊට ංනුශගි රුණු වහ ද  විධිවිධහන ළරළසීමභ 

ිළණි වූ ඳනත් ගටුම්ඳතකි." 

 
ිළිතගන්ලන ද්මද් මවයඛ්ය  මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අෙළතය 

ගරු රළජිත මවේනළරත්න ෙශතළ විසනි. 
2016 ජුනි ෙව 21 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය ුතතුයි  ද  

එය මුද්රණය කෂ ුතතුයි  ද නිමයෝග කරන දී.  

 
சுரர, ததரெம ற்தம் சுதெ மத்ற அமச்ெர் ரண்தைறகு 

(மத்ற னரறற) ரஜற தெணரத்ண அர்பரல் ெர்ப்தறக்ப் 

தட்டது. 

2016 தன் 21 தெவ்ரய்க்றம இண்டரம் தொமந றப்தறடப்தட 

தண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட தண்டுதணவும் ட்டமப 

றடப்தட்டது. 

 
Presented by the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, Minister of Health, 

Nutrition and  Indigenous Medicine;  

to be read a Second time upon Tuesday, 21st June, 2016 and to be 

printed. 
 

 
වෙථ ෙණ්ඩ (වංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත 

த்றஸ் ெமத (றதத்ம்) ெட்டதோனம் 
MEDIATION BOARD (AMENDMENT) BILL 

 "1988 ධශ 72 දයන භථ භණ්ඩර ඳනත ශගලෝධනඹ කිරීභ වහ 

වූඳනත් ගටුම්ඳතකි." 

 
 

ිළිතගන්ලන ද්මද් අධිකරණ ශළ බුද්ධළවන අෙළතයතුෙළ 
මලනුල  ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල් ෙශතළ විසනි. 

2016 ජුනි ෙව 21 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය ුතතුයි  ද  
එය මුද්රණය කෂ ුතතුයි  ද නිමයෝග කරන දී.  

 
லற ற்தம் தைத்ெரெண அமச்ெரறன் ெரர்தர ரண்தைறகு 

னக்ஷ்ன் றரறல்ன அர்பரல் ெர்ப்தறக்ப்தட்டது. 

2016 தன் 21 தெவ்ரய்க்றம இண்டரம் தொமந றப்தறடப்தட 

தண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட தண்டுதணவும் ட்டமப 

றடப்தட்டது.  

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Minister 

of Justice and Buddhasasana;  

to be read a Second time upon Tuesday, 21st June, 2016 and to be 

printed. 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

"That notwithstanding  the provisions of the motion agreed to by 

Parliament on 08.03.2016, 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. At 6.30 p.m.  Mr. Speaker shall  adjourn 

the Parliament without question put." 
 

ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
මඳෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්මේ ඳනත් මකටුේඳත් 

ணற உதப்தறணர் ெட்டதோனங்ள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ජනකරලිය වංවහකෘතික ඳදනෙ (වංවහථළගත කිරීමේ) 

ඳනත් මකටුේඳත 
ஜணலி னரெர ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) 

ெட்டதோனம் 
JANAKARALIYA CULTURAL FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු ුභනිල් ශඳුන්මනත්ති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ ඳවත වන්ත ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

“ජනයලිඹ ශසෘති ඳදනභ ශසථහත කිරීභ වහ වූ ඳනත් 

ගටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට ධය දිඹ යුතුඹ."  

     

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විෙවන ිනන් වභළ වේෙත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිනන්  එය 

මුද්රණය කිරීෙ  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය මත් ඳනත් 

මකටුේඳත අධයළඳන අෙළතයතුෙළ මලත ඳලරන දී. 
 

றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்ட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ல்ற 
அமச்ெதக்கு அநறக்ம தெய்ப்தடுற்ரச் ெரட்டப்தட்டது. 

  

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 Education for report. 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ශ්රී ංකළ කළන්තළ වේමේනය (වංවහථළගත කිරීමේ) 
ඳනත් මකටුේඳත  

ஸ்ரீ னங்ர பறர் ெம்தபணம் 

(கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம் 
SRI LANKA WOMEN’S CONFERENCE (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු ්ෂහෙන් ංනන්ද විමජ්ෙළන්න ෙශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றதஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ ඳවත වන්ත ගඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"ශ්රී රශහ හන්තතහ ම්ගම්රනඹ ශසථහත කිරීභ වහ වූ ඳනත් 

ගටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට ධය දිඹ යුතු ඹ." 

 

ගරු ම්ෂ.ම්ෂ. ිළයදළව ෙශතළ 
(ரண்தைறகு த.த. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 
 
විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆதரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විෙවන ිනන් වභළ වේෙත විය. 
ඳනත් මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන ිනන්  එය 

මුද්රණය කිරීෙ  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිරීෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය මත් ඳනත් 

මකටුේඳත  කළන්තළ  ශළ ෂෙළ ක ුතතු අෙළතයතුමිය මලත ඳලරන දී. 
 
றணர றடுக்ப்தட்டு, ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

ட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்ட்டமப இன. 47(5)இன்தடி பறர் ற்தம் 

ெறதர் அலுல்ள் அமச்ெதக்கு அநறக்ம தெய்ப்தடுற்ரச் 

ெரட்டப்தட்டது. 

  
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 Women and Child Affairs for report. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ල් තළබීභ  රු බහනහඹතුභහ.  

 
කල්තෆබීෙ 

எத்றமப்தை 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  ''ඳහේලිගම්න්තතු දළන්ත ල් තළබිඹ 
යුතුඹ''යි භහ ගඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ් කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ල් තළබීගම් ගඹෝජනහ  රු බිභල් යත්නහඹ 
භන්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට මිනිත්තු 30 හරඹ්ෂ තිගඵනහ.  

 
අධයළඳන ශළ උවවහ අධයළඳන ්ෂමේරම  ෙතු වී ඇති 

ගෆ ලු 
ல்ற ற்தம் உர்ல்றத் துமநறல் லந்துள்ப 

தறச்ெறமணள் 
PROBLEMS ARISEN IN EDUCATION AND HIGHER 

EDUCATION SECTOR  

 
[ධ.බහ. 2.26] 
 

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ථහනහඹතුභනි  බහ ල් තඵන ධසථහග  විහදඹ 
වහ විගලේගඹන්තභ ධගපෙ යගට් ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ මුහුණ දී ිති 

ප්රධහන ලගඹන්ත ගන විඳී තිගඵන ළටලු 10්ෂ ිතුළු ගම් 
බහග  රු භන්තත්රීතුභන්තරහගේ ධධහනඹ ගඹ මු ීම තිගඵන 
ධගනකුත් ළටලුත් හච්ඡහ කිරීභ වහ භභ ගම් ධසථහ ගඹ දහ 

නු රඵනහ. ඒ ධනු භහ ඳවත වන්ත ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
යනහ: 

" නිදවස ධධයහඳනඹ ධඳ යගට් ජනතහ විසින්ත දිනහ ත් ඉතහ 

ළදත් ජඹග්රවණඹ්ෂ න ධතයභ දල 7්ෂ තිසගේ විවිධ 
ධභිගඹෝ භළද භන්ත ය  ඳහල් වහ උස ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ 
ධඳ යට  ගරෝඹ තුශ ධනහත්භ ඔහ තළබීභට දහඹ ීම ිති 
ඵ ගඳ දුග  ිළිබනී. 

එගේ වුද ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ භතු ීම ිති ඵයඳතශ ළටලු 
යහිකඹ්ෂ තිබීභත්  ඒහ විඳීභට ධලය ිළඹය ධධයහඳන ඵරධහරින්ත 
ගන ළනීභත් නිහ ධඳ යගට් ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ තුශ ඵයඳතශ 

ධේබුදඹන්ත ණනහ්ෂ නිේභහණඹ ය තිගේ.  

භතු ීම ිති ටලු ධතරින්ත  

 01.  දදය බහග  ධනුභළතිඹත් නළති ප්රමිතිඹකින්ත ගත ය  ඳසු ගිඹ 
ංණ්ඩු භඟින්ත ංයම්බ කිරීභට ගේලඳහරන ධනුග්රවඹ රඵහ දුන්ත 
භහරගේ SAITM ංඹතනඹ ිළිබඵ ළටලු  

 02.   ය ණනහ්ෂ තිසගේ යහජය විලසවිදයහරරට ඵහ න්තනහ සිසුන්ත 
ප්රභහණඹ ප්රතිලතහත්භ දිගින්ත දිටභ පෙඳහදු කිරීභ  

03.  ධධයහඳන විදයහ පීඨරට සිසුන්ත ඵහ ළනීගම්දී ංණ්ඩු ප්රභහණත් 
ධධයඹනඹකින්ත ගත ය වඳුන්තහ දුන්ත න ඵදහ ළනීගම් රභග දඹ 
නිහ විදයහ පීඨරට ගත්රිඹ යුතු සිසු සිසුවිඹන්ත දවස ණනට 
ධහධහණඹ්ෂ සිදු ීම තිබීභ. 

04.   HNDE  වහ HNDA  ිතුළු  ගඳ දුග   SLIATE ඳරිඳහරනඹ තුශ 
ිළිරටුහ ිති උස ධධයහඳන ංඹතන මුහුණ ගදන ංචහේඹ ිරෙඹ  
ම්ඳත් ිරෙඹ ංදී ළටලු ඔඩුදුහ එභ ංඹතන දුේර භට්ටභට ිද 
ළමට තිබීභ. 

05.  ඳහල්ර වහ උස ධධයහඳන ංඹතන තුශ ධනධයඹන ගේ 
තනතුරු වහ විලහර ලගඹන්ත ගේලඳහරන ඳත් කිරීම් සිදු කිරීභ. 

06.   ගේලඳහරන ඳිබළනීම් මිටු දඩමීභහ ය ගන ඉතහභ නුසුදුසු වහ 
ංණ්ඩු ඳ්ෂගආ ගේලඳහරන  ිරතතුන්ත ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ 
ඳරිඳහරන වහ ධගනකුත් ඉවශ තනතුරුරට විලහර ලගඹන්ත ඳත් 
කිරීභ. 

07.   සිඹලුභ යවිර ඳතින ංචහේඹ ිරෙඹ  ම්ඳත් ිරෙඹ වහ සුඵ 
හධ ළටලුරට නිසි විඳුම් රඵහ ගන දීභ ව ිකයඹන්තට එගයිර 
භේදනහරී ප්රග ලඹ්ෂ ධනුභනඹ කිරීභ. 
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08.   ඳහල් තුශ මුදල් ධඹ කිරීභ  උතුරු ඳශහගත් සග ච්ඡහ ගුරු ළටලු වහ 
තුයගආ ප්රගේලර දිගින්ත දිටභ ඳතින විලහර ධධයහඳන ම්ඳත් 
ිරෙඹ. 

09.  යවි ංචහේඹ භණ්ඩර ිරෙඹ වහ ංචහේඹ ශභඹ  දිගින්ත දිටභ 
ඉදිරිඳත් ය ිති ෘත්තීඹ වහ ධධයහඳනි ළටලුරට විඳුම් රඵහ 
ගන දීභ. 

10.   ඳහල් දරුන්ත ඳහල් තුශ දී වහ ඳහල් භන තුශත්  ගඳ දුග  ලිශගිත 
ලගඹන්ත ධඳගඹෝජනඹට ර්ෂ ීමභ ළශළ්ෂීමභට ්රිඹහත්භ ගන ීමභ 
වහ ඳහල් සිසුන්ත ප්රහවනඹ ිළිබඵ කිසිදු නිඹහභනඹ්ෂ ධධයහඳන 
ඵරධහරින්ත විසින්ත ගන කිරීභ  

ිතුළු ළටලු විගලේ ධේබුද ද්ෂහ ඔඩු දිහ තිගේ. එභ නිහ 
ඉවත වන්ත ළටලු ිතුළු ධධයහඳන වහ උස ධධයහඳන 
්ෂගේත්රගආ භතු ීම ිති ළටලු විඳීභ වහ ංණ්ඩු ඩිනම් ්රිඹහ 

භහේ ත යුතු ඵ ගභභ ඳහේලිගම්න්තතුට ගඹෝජනහ ය සිටියි." 
 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ ඉදිරිඳත් ශ  ගම් ගඹෝජනහ තුශ  

ප්රධහන රුණු 10්ෂ ධඩශගු ය තිගඵනහ.  ගම් ළටලු  10භ 
හච්ඡහ කිරීභට භහ  ඵරහගඳ ගය ත්තු න්තගන්ත නළවළ. ගරහ 
සීමිත නිහ ප්රධහන රුණු කිිරඳඹ්ෂ ළන ඳභණ්ෂ ධධහනඹ 

ගඹ මු යන්තන ළභළතියි.  මුලින්තභ ඳශමු හයණඹ ගගයිර ගම් 
රු බහග  ධධහනඹ ගඹ මු යන්තන භහ ළභළතියි.  

රු ථහනහඹතුභනි  විලසවිදයහර ධධයහඳනඹ  ගම් යගට් 

දරුන්තට රළගඵන ඉතහභ සුවිගලේෂී ධසථහ්ෂ. ධපෙ යගට් හභහනය 
ඳන්තතිගආ දරුන්තට ඉසයවට ඹන්තන තිගඵන එභ රභඹ එඹයි. 
නමුත් විලසවිදයහරරට ඵහ න්තනහ සිසුන්ත ප්රභහණඹ දිගින්ත 
දිටභ පෙඳහදු කිරීභ ිළිබඵ ධිළ උස ධධයහඳන 

ධභහතයතුභහගේත්  ජනහධිඳතියඹහගේත් ධධහනඹ  ගඹ මු ය 
තිගඵනහ.  1990 ගේදී ධගපෙ යගට් උස ගඳශ භතුන්තගන්ත 
සිඹඹට 20.79්ෂ; සිඹඹට 21්ෂ විලසවිදයහරරට ිතුශත් ය 

ත්තහ. ධවුරුදු 25ට ඳසගේ ධද එභ ප්රභහණඹ  සිඹඹට 17්ෂ ද්ෂහ 
ධඩු ගරහ තිගඵනහ. 2014 ධවුරුේගේ උස ගඳශ ප්රතිපර 
ත්ගත ත් සිසුන්ත 1 49 572්ෂ විලසවිදයහරරට සුදුසුම් රඵනහ.  

ධවුරුදු 25්ෂ තිසගේ විලසවිදයහරරට ඵහ න්තනහ සිසුන්ත 
ප්රභහණඹ පෙඳහදු ය තිගඵනහඹ කිඹන එ ංණ්ඩු්ෂ ලගඹන්ත 
- මේ ආණ්ඩුව පමණක් මනොමවයි. මේ ආණ්ඩුවටත් ම ොකු  

කීභ්ෂ තිගඵනහ.- ිළිබත යුතුයි. ඒ ංණ්ඩුග භ විලසවිදයහර 
ප්රතිඳහදන ග මිගම් ශයහගල්නලින්ත ඉතහ ඳළවළදිලි 
ගඳන්තනුම් ය තිගඵනහ. 1990 හගේ හරඹදී සිසුන්ත 100්ෂ 

ඳහස වුණහභ 21්ෂ විලසවිදයහරඹට ඵහ ත්තහ නම්  ධද 100්ෂ 
ඳහස වුණහභ විලසවිදයහරඹට ඵහ න්තගන්ත 17යි  රු උස 
ධධයහඳන ිභතිතුභනි. නමුත් ඳසු ගිඹ ධවුරුදු 11 හරඹ ිතුශත  
එදු යජගආ විලසවිදයහරඹ්ෂ ධලුතින්ත ංයම්බ කිරීභ වහ ධඹ 

ළඹ තුිබන්ත යහජය මුදල් ගන්ත ය නළවළ. ඹම් ඹම් පීඨර ගඳ ඩි 
ගඳ ඩි ගනසම් ය තිගඵන ඵ ිත්ත.  

ඳසු ගිඹ ධවුරුදු 11 හරඹ තුශ එදු විලසවිදයහරඹ්ෂත් 

ංයම්බ ය නළවළ. ගම් ඵයඳතශ ළටලු්ෂ. ඒ නිහ ගඳෞේලි 
යවි ංයම්බ කිරීභ ිළිබඵ ගදස ගදග ල් තිඹ-තිඹහ ඉන්තගන්ත 
නළති ධඩුභ ණගන්ත 1990 දී ඵහ ත්  භට්ටභටත් යජගආ 

විලසවිදයහරරට ිකය ිකයහන්ත ඵහ ළනීභ යන්තන.  
ගඳෞේලි විලසවිදයහරරට ඹන්තන රුළුන්ත ප්රභහණඹ ඉතහභ 
සීමිතයි.  ඒහ ශචනි ංයම්බ ශහ වුණත් ඒහට ඹන්තන 

රුළුන්ත ප්රභහණඹ සීමිතයි. ඒ නිහ ගම් ධවුරුේගේ උස ගඳශ 
විබහගආ ප්රතිපර ධනු භත් න දරුන්තගන්ත ධඩු ණගන්ත 
සිඹඹට 21්ෂත් යජගආ විලසවිදයහරරට ඵහ ළනීභට ටයුතු 
ංයම්බ යන්තනඹ කිඹරහ ධිළ ඉතහභ ඵයඳතශ ගර ධධහයණඹ 

යනහ.  

ඔඵතුභන්තරහගේ ංණ්ඩු හරඹ ධවුරුදු 5්ෂ කිඹරහ 

ඔඵතුභන්තරහගේ භළතියණ ප්රහලනගආ තිගඵනහ. 
විලසවිදයහරරට ඵහ න්තනහ ප්රභහණඹ සිඹඹට 35 ද්ෂහ ළඩි 
ය න්තගන්ත ග ගව භද  1/3්ෂත් ඵහ න්තගන්ත ග ගව භද 
කිඹරහ ධඩු ණගන්ත ගම් ධවුරුදු 5 ිතුශතදී ගම් ඳහේලිගම්න්තතුට 

ළරළසභ්ෂ ඉදිරිඳත් යන්තන. ගම් ළටලු ිකය ිකයහන්ත 
ඉදිරිගආ තිගඵන ඵයඳතශ ධභිගඹෝඹ්ෂ. ඔවුන්ත ග ඳභණ රකුණු 
රඵහ ත්තත් ඔවුන්තට විලසවිදයහරඹට ඹන්තන ඵළවළ. ගම් 

ගේදහචඹ්ෂ.  

ගදන හයණඹ ගභඹයි  රු ථහනහඹතුභනි. ධිළ ගම් 

හයණඹත් රු ිභතිතුභහගේ ධධහනඹට ගඹ මු යරහ 

තිගඵනහ; යගට් ධධහනඹට ගඹ මු යනහ. ංණ්ඩුගන්ත  උස 

ධධයහඳන ධභහතයහශලගඹන්ත  විගලේගඹන්ත UGC එගන්ත වළභ 

ධවුරුේගේභ ඳම්ගඳෝරි වනහ  "ධිළ ගභය ිකයඹන්ත 25 000්ෂ  

26 000්ෂ ඵහ න්තනහ"යි කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි  ෆභ 

යභ සුදුසුම් භත ශභයින්ත 25 000්ෂ ගතෝයහ ත්තහට 

22 000්ෂ  23 000්ෂ ළනි ිළරි්ෂ තභයි විලසවිදයහර ිතුශට 

ඹන්තගන්ත. විගලේගඹන්තභ UGC එග්ෂ තිගඵන දුේරතහ නිහ  

ඔවුන්තගේ ඳරිඳහරන ධඳවසුතහ නිහ වළභ ධවුරුේදභ 

විලසවිදයහරරට ගත්රුණු දරුන්තගන්ත 2 000්ෂ ඳභණ 

විලසවිදයහර ිතුශට එන්තගන්ත නළවළ. ගම් ම්ඵන්තධ ළඩිදුයටත් 

ථහ යන්තන භට ගරහ නළවළ. ගම් ම්ඵන්තධගඹන්ත ධිළ 

ිභතිතුභහට කිඹහ තිගඵනහ. සුදුසුම් තිගඵන ශභයින්ත ඕනෆ තයම් 

ගඳෝලිගම් ඉන්තනහ. එ ශභඹකු විලසවිදයහරඹට එන්තගන්ත නළති 

වුණහභ ඊශෙ ශභඹහ ඵහ න්තන ඳරිණ රභ ඕනෆ තයම් වදරහ 

තිගඵනහ. ගම් ම්ඵන්තධගඹන්ත නිරධහරින්ත ඳරිඳහරන ගවේතු 

කිඹන්තන රුළුන්ත. ධිළ නිරධහරින්තට යි ගම් ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් 

යන්තගන්ත. ධඩුභ ණගන්ත 25 000්ෂ නම් ඵහ න්තගන්ත  ඒ 

25 000 ඵහ න්තන ංණ්ඩු ඵරහ න්තන ඕනෆ. ඒ 25 000න්ත 

2 000 ණගන්ත ධවුරුදු 10්ෂ ඵහ න්තගන්ත නළති වුණහභ 

ග ඳභණ ප්රභහණඹ්ෂද රු ථහනහඹතුභනි? එ ධවුරුේද 

එ දරුකුත් විලසවිදයහරඹට ඵහ ත්ගත් නළති වහ භහනයි. 

2005 ඉරහ 2015 ද්ෂහ එ ධවුරුේදට 2 000 ණගන්ත ඵහ 

ත්ගත් නළත්නම් ඒ ධවුරුදු 10 ිතුශත දරුන්ත 20 000්ෂ 

විලසවිදයහරඹට ඵහ ගන නළවළ. ඒ නිහ උස ගඳශ විබහඹ 

භත් සුදුසුම් රඵන ිකය ිකයහන්ත ධඩු ණගන්ත  

විලසවිදයහරර ඉඩඩ ිති ප්රභහණඹටත් ඵහ න්තන ළඩ 

ිළිබගශ්ෂ ස යන්තනඹ කිඹරහ ධිළ ඵයඳතශ ගර 

ධධහයණඹ යනහ. 

තුන්තන හයණඹ ගභඹයි  රු ථහනහඹතුභනි. ගම් 

ිළිබඵත් ධසථහ ණනහදී රු කිරිිල්ර ිභතිතුභහගේ 

ධධහනඹට ගඹ මු ශහ. ඔඵතුභහ දන්තනහ  ධද ධගපෙ යගට් 

දරුන්තට ගදන ය ව ගතන ය ද්ෂහ  උස ගඳශ විබහඹට 

ලිඹන්තන ධසථහ්ෂ තිගඵනහඹ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ තහග  භතු 

වුණු ළටලු ගභඹයි. උස ගඳශ විබහගආ ගදන ය ප්රතිපර 

භත දදය පීඨරට  ඉශජිගන්තරු පීඨරට ගත්රුණු දරු දළරිඹන්ත 

විලහර ප්රභහණඹ්ෂ ඉන්තනහ. වළඵළයි ඔවුන්තගේ ඳශමුන තහග  

ප්රතිපර භත ඔවුන්ත සුදුසුම් රඵහ තිගඵන්තගන්ත භවය විට ඊට ඩහ 

ධඩු රකුණු භට්ටභ්ෂ ධලය පීඨරටයි. වළඵළයි   ඔවුන්ත ගදන ය  

විබහඹ යනග ට ඒ පීඨ එ්ෂත් ඳටන්ත ගන නළවළ. 

ඳශමුන ය විබහඹට ලිඹරහ  ප්රතිපර එනග ටත්  ඔවුන්තගේ 

ඳශමුන ය ප්රතිපර භත  ංයම්බ ශ යුතු පීඨ  ඳටන්ත ගන 

නළවළ. නමුත් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ග මිභ ඉතහභ දළඩි  ඉතහභ 

ධහධහයණ තීන්තදු ඉන්තනහ  ඔවුන්ත ඳශමුන ය රළබ  රකුණු 

භත ඹම් කිසි  පීඨඹට   ගත්රුණහ නම්  එඹටභ ිතුශත් ශ 

යුතුඹ කිඹහ.  
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගම් ධසථහග දී  රු රකී ජඹේධන 
භන්තත්රීතුභහගේ නභ   මරහනඹ වහ  ගඹෝජනහ යන්තන. 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගම් ධසථහග දී  "රු  රකී ජඹේධන  භන්තත්රීතුභහ   

මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භභ ගඹෝජනහ යනහ.  
 

ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුෙළ මූළවනමයන් ඉලත් වුමයන්  ගරු 
කී ජයලර්ධන ෙශතළ මූළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரர் அர்ள் அக்றரெணத் 

றணறன்த அனத, ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண அர்ள் மனம 

றத்ரர்ள்.  

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ ථහ යන්තන. 
 

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහනහරුඪ රු භන්තත්රීතුභනි   ශභගඹ්ෂ  විලසවිදයහරඹට 
ිතුශත් ීමභ වහ ලිඹහ ඳදිශචි ගරහ තිබිරහ ඒ පීඨඹට ඔහු ගවෝ 

ිඹ ිතුශත් ගන වුගණ ත් එයින්ත ඹට ඉන්තන   ශභගඹකුට  
ධහධහයණඹ්ෂ ගන්තගන්ත    ඒ ශභඹහට  ඒ පීඨඹට ිතුශත් 
ගන්තනට ඵළරි වුගණ ත් ඳභණයි. නමුත් භභ ගම් කිඹන ධසථහ 
එගවභ එ්ෂ ගන ගයි. ශභගඹ්ෂ ඳශමුන තහට  විබහඹට 

ලිඹරහ  ගදන තහග    විබහ ප්රතිපර එනග ටත්  ඔහු ඳශමුන 
තහග   සුදුසුම්  රළබ පීඨඹ ඳටන්ත ධයගන නළත්නම්    ඒ දරුහ 
ධලුත් පීඨඹට ිතුශත් ීමගභන්ත -ඔහු ගවෝ ිඹ දදය පීඨඹට 

ගවෝ ගනත් පීඨඹට ිතුශත් ීමගභන්ත-  ඔහු ලින්ත සුදුසුම් 
රඵහ තිබ පීඨගආ ිතින රුයපෙඳහඩුට  ඹට ඉන්තන දරුග්ෂ  
ිතුශත්  ය  න්තන  රුළුන්ත.  

ධද විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ග මිභ  තභන්තගේ 
ධහේඹ්ෂභතහ හන්තන  ටයුතු යනහ. ධිළ ගම් හයණඹ  
රු ර්ෂසභන්ත කිරිිල්ර  ිභතිතුභහ ගත ගනහහ   දදය 

පීඨඹට ගත්රුණු දළරිවිඹන්ත ඳස ගදගන්ෂ ව ඉශජිගන්තරු පීඨඹට  
ගත්රුණු දරුගෝ තුන්ත ගදගන්ෂ ම්ඵන්තධ.   ඔවුන්ත  ධතිලඹ 
හභහනය ඳවුල්ර දරුගෝ. ඔවුන්ත  දදය පීඨඹට ගත්රිරහ 

තිගඵනහ.  ධද ගම් යගට් භන්තත්රීරු   ිභතිරු  ජනහධිඳතිරු 
හුේෂ ධඹ  කිඹුල් ඳුළු ගවරනහ  "S" හභහේථ  තුන්ෂ  ත්තු  
ධඹට  දදය  උඳහධිඹ ගදන්තන  ඕනෆඹ කිඹරහ. එගවභ ංණ්ඩු 
ගම්.  "S" හභහේථ  තුන්ෂ  නළති   ර්ෂ සිඹඹ   ගදසිඹ විඹදම් 

යන්තන ල්ලි තිගඵන  ට්ටිඹට උඳහධිඹ ගදන්තන  ඕනෆඹ  
කිඹනහ. නමුත්  නහයම්භර භයුයඳහද විදයහරගආ  ඉගන ත්ත 
යගට් හභහනය දුපෙඳත් ධම්භහ - තහත්තහගේ   දළරිවිඹ්ෂ දදය 

ිළඨඹට ගත්ගයනහ. ඒ ළන ථහ යන්තන  වුරුත් නළවළ.  ඒ  
ළන ථහ යන්තන ගම් යගට් ඳහේලිගම්න්තතුග  ිභතිරු  
ධභළතිරු  නළවළ.  ධද ගඳෞේලි යවි ගනුගන්ත ග ච්චය 

ධඹ ඉදිරිඳත් ගනහද කිඹහ ධිළ දන්තනහ. එභ නිහ  ංණ්ඩුට   

රු ිභතිතුභහට ධධහයණඹ ය   ධඳ  ගම් හයණඹ කිඹහ 

සිටිනහ. ගම් ළන ධගඵෝධඹ්ෂ  ඔඵතුභහට තිගඵනහ.  ඔඵතුභහ 
උත්හවඹ්ෂ ගන දළරුහඹ කිඹහ ධිළ කිඹන්තගන්ත නළවළ. නමුත් එභ  
උත්හවඹ ප්රභහණත් භදි රු ිභතිතුභහ. UGC  එට විරුේධ 
නඩු  කිඹන්තන  ඵළවළ කිඹරු හයණඹ  ඔඵතුභහ ිළිබ ධයගන. 

ඔඵතුභහ ප්රතිඳත්ති ම්ඳහද. ඔඵතුභහ නිරධහරින්ත කිඹන එ 
ධවනහ නම්  ඔඵතුභහ  ඕනෆ නළවළ ගන්ත ගම් ප්රලසනඹ විහ න්තන. 
එගවභ නම්  UGC  එග්ෂ Chairman එ්ෂ ගම් විහ 

න්තනහ.   ගම් ඵයඳතශ ධහධහයණඹ්ෂ.  ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත 
නඩුකුත් දළන්ත ඹනහ.  ධඳට ළඵෆ ගර ගඳගනන තයඹ විෘති 
යමින්ත  නිරධහරින්තගේ ධහේඹ්ෂභතහට  ඔඵතුභන්තරහ 

දරුන්ත  ගම් විධිඹට ගඳශනහ නම්  ඒ ඵයඳතශ ළටලු්ෂ. 
එභ නිහ ධිළ ඉල්රහ සිටින්තගන්ත ගභඹයි. ගදන ය  විබහගආ 
රකුණුලින්ත ඉවශට ඹන්තනට ධසථහ රළගඵන වළභ ශභඹහටභ 

ගන ගයි; ගදන ය විබහගආ රකුණුලින්ත ඉවශ පීඨඹට  
ඹන්තන රුළුන්ත  ශභයින්ත ඉන්තනහ නම්  ඔවුන්තගේ ඳශමුන ය 
විබහගආ  ප්රතිපර භත ඔවුන්ත ඹන්තනට සුදුසු තිබුණු පීඨ ඳටන්ත  
ගන නළත්නම් ඒ ශභයින්තට ගම් ධසථහ  රඵහ ගදන්තන. එයින්ත  

කිසිභ වහනිඹ්ෂ  ඳවශ රකුණු ප්රභහණගආ ඉන්තන දරුන්තට සිේධ 
න්තගන්ත නළවළ.  ධගපෙ යගට්   ගන මිරගආ රළබ ධධයහඳන රභගඹන්ත 
ඉවශට ගිඹ  නිරධහරින්ත ඉන්තනහ.  ඔවුන්ත කුවයි. ඔවුන්ත ඉවශට 

ං රභඹ ගත්ගයන්තගන්ත නළවළ. ඒ ළන ථහ යන්තන ගිගඹ ත් 
ගඵ ගවෝ  හරඹ ත ගනහ.   එභ නිහ ගම් හයණහ තුන භභ 
ඔඵතුභහ ගේ ධධහනඹට ගඹ මු යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ගම් ශෙදී  මීට දට 
ගදට ලින්ත භභ දළ්ෂහ  භහරගේ  SAITM ංඹතනගඹන්ත   

උඳහධිඹ්ෂ රඵහ ත්තහඹ කිඹහ ගෂ ගටෝ එ්ෂ දහරහ තිගඵනහ.  
යජඹ නීතයනුකර ිළිබ ගන ත් ගදඹ්ෂ උඳහධිඹ්ෂ ගර 
ිළිබන්තනහ ඡහඹහරඳ එගවභ දහන්තන  රුත් ඳත්රට ධයිතිඹ්ෂ 
තිගඵනහද කිඹහ භභ දළන න්තනට ළභළතියි. ප්රෘත්තිඹ්ෂ 

ලගඹන්ත දහන්තන රුළුන්ත. නමුත්  දළන්තීමභ්ෂ  ලගඹන්ත දහනග ට 
භගේ දළනීගම් වළටිඹට නම්  නීතිග දීන්තගන්ත ධය ත යුතුයි. 
ධද ගම් යගට් දදය උඳහධිඹ  ම්ඵන්තධ වතිඹ රඵහ 

ගදන්තගන්ත  ගම් යගට්  තිගඵන Sri Lanka Medical Council එ.  
Sri Lanka Medical Council එ ප්රති්ෂගේඳ ය   තිගඵනග ට 
"ධිළ  දදයරුඹ" කිඹහ කිඹන්තගන්ත   ග ගව භද කිඹන එ ධිළ 

දළන න්තනට ළභළතියි.  ගම් යගට් දදයරු  ඉශජිගන්තරුරු    
නීතිඥගඹෝ ගවෝ නිේභහණඹ කිරීගම් ඳදනභ න්තගන්ත ඕනෆ  
ගභ ්ෂද? භගේ ධම්භහට භහ ගද සතය ගගන්ෂ යන්තන  ඕනෆ 

වුභනහ නිහ  ගන ගයි ගම් යගට් දදය උඳහධිඹ වළගදන්තන  
ඕනෆ. භගේ ධම්භහට භහ නීතිඥඹකු කිරීගම් වුභනහ  නිහ 
ගන ගයි ගම් යගට් නීති විදයහර වළගදන්තනට  ඕනෆ. ගම් යගට් 
දදයරු වළගදන්තන ඕනෆ ගභ ටද? ගම් යගට් මිනිසුන්තට 

වරිඹට ගඵගවත් ටි ගදන්තන   ගෞය ගේගආ නියත ගන්තන. 

දදයරු  නිේභහණඹ කිරීගම් ඳදනභ ගන්තන  ඕනෆ ඒ. 

නළති  භගේ ධම්භහගේ ළ්ෂකුභ ගන ගයි.  

ඒ නිහ භභ ළඩි ගරහ්ෂ න්තගන්ත නළවළ. ඳසු ගිඹ යහජඳ්ෂ 

ඳහරන භගආදී ගේලඳහරන ධනුග්රවඹ භත ඵරවත්හයගඹන්ත නීති 
්රිඹහත්භ ය වදරු නීති විගයෝීක ංඹතනඹ්ෂ තභයි SAITM 
එ. ල්ලිරට උඳහධි ගදන්තන ඵරවත්හයගඹනුයි එඹ එතළනට 
ගන ගිගආ.  2012 ජුනි භහගආ 20ළනි දහ ඳහේලිගම්න්තතුග  ගම් 

ම්ඵන්තධ ශ විහදගආදී ේතභහන ධධයහඳන ධභහතය රු 
ධකිර වියහේ හරිඹම් භළතිතුභහ ශ ථහගන්ත ග ට්ෂ භහ 
ගම් ධසථහග  උරුටහ ද්ෂනහ. දළන්ත ගම් ංණ්ඩුග  ප්රතිඳත්තිඹ 

එඹ නහ නම් ධඳට තුටුයි.   

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  2012 ජුනි භ 20ළනි දහ ඳශ 

වූ වළන්තහඩ් හේතහග  864ළනි තීරුග  ේතභහන ධධයහඳන 

539 540 
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ධභහතය රු ධකිර වියහේ හරිඹම් භළතිතුභහ ගභගේ කිඹහ 

තිගඵනහ: 

"භහරගේ දදය විදයහරඹ ඳටන්ත ධයගන තිගඵන්තගන්ත BOI යෘඳෘතිඹ්ෂ 

ඹටගත්යි.  ිත්ත ලගඹන්තභ BOI යහඳෘතිඹ්ෂ ගර ඳටන්ත ධයගන 

තිගඵන්තගන්ත දදය උඳහධිඹ්ෂ රඵහ ගදනහ කිඹරහ ගන ගයි. ඒ BOI 
යහඳෘතිඹට ධනු රඵහ ගදන උඳහධිඹ වළටිඹට වන්ත ය තිගඵන්තගන්ත 

Health Science කිඹරහ එ්ෂ. ඒ හගේභ ඳශමුළනි ණ්ඩහඹගම් සිටභ 

ිකයඹන්ත ිතුශත් කිරීගම්දී ගභභ භහරගේ SAITM දදය විදයහරඹට 

විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ග මින්ත බහග  -UGC එග්ෂ- ධනුභළතිඹ 

තිගඵනහ  ඒ හගේභ WHO එග්ෂ ධනුභළතිඹ තිගඵනහ  ඒ හගේභ 

දදය බහග  ධනුභළතිඹ තිගඵනහ කිඹහ ඒ ගදභවුිළඹන්තට ලිිතත 
රුණු ද්ෂරහ තිගඵනහ. ගදභවුිළඹන්තට රඵහ ගදන ඳ්රිහරත් එඹ 

ඳළවළදිලි වන්ත යරහ තිගඵනහ...." 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ගභගවභ කිඹන්තගන්ත ධගපෙ 
ධකිර වියහේ හරිඹම් ිභතිතුභහයි. එතුභහගේ ථහග  

තදුයටත් ගභගේ කිඹහ තිගඵනහ: 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඒ හගේභ SAITM  දදය විදයහරඹ 

රුසිඹහග  Nizhny Novgorod Medical Academy  එට ධනුඵේධ 

විලසවිදයහරඹ්ෂ විධිඹට වන්ත යරහ තිගඵනහ. ඒත් affiliation එ 

රඵහ ගන තිගඵනහ කිඹරහ තභයි භහරගේ දදය විදයහරගආ ඳරිඳහරන 
ධධිහරිඹ විසින්ත දළනුම් දීරහ තිගඵන්තගන්ත. නමුත්  භහරගේ SAITM  දදය 

පීඨඹ වහ ඒ කිසිකින්ත ධනුභළතිඹ රඵහගන ගන භළති ඵයි ධඳට දළන්ත 

ම්පූේණගඹන්ත ඳ්ෂ ගරහ තිගඵන්තගන්ත. විගලේගඹන්ත භභ එිර සිටින 

ධධය්ෂයඹහගන්ත විභසුහභ  එතුභහ භහ භෙ ප්රහල ශහ එභ 

ධනුභළතිඹ රඵහ ගන තිගඵනහඹ කිඹරහ. ඊට ඳසු භභ එතුභහගන්ත 

ිහුහ  ඒ රඵහගන තිගඵන්තගන්ත ග ගව භද   කි යුතු ඳහේලස 
විධිඹට වුද ඒ වහ ධත්න්ත තඵහ තිගඵන්තගන්ත කිඹරහ. එතුභහ භට ප්රහල 

ශහ  එභ දදය ිඩමිගආ ධනුඵේධ ංඹතනඹ්ෂ විධිඹට භහරගේ 

දදය විදයහරඹ ිතුශත් යමින්ත රුසිඹහග  තිගඵන ඒ Nizhny 

Novgorod Medical Academy එග්ෂ Rectorයඹහ ධත්න්ත යරහ 

තිගඵනහ කිඹරහ. ධ ඳ ඒ ිළිබඵ ගව ට ධධයඹනඹ ශහ. ිත්ත 

ලගඹන්තභ ඒ ම්පූේණ ගඵ රු්ෂ කිඹරහ භභ ගම් ධසථහග  
කිඹන්තනට ඕනෆ." 

රු ධකිර වියහේ හරිඹම් ිභතිතුභනි  ගම් එදහ 

භන්තත්රීයගඹ්ෂ ලගඹන්ත ඔඵතුභහ ශ ථහගන්ත ග ට්ෂ.  

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු භන්තත්රීතුභනි  ඕ ධදටත් එගවභ තභයි. ඔඹ චනඹ්ෂ 

නෆයභ වරි.  

     
ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගඵ ගව භ සතුතියි  රු ිභතිතුභනි.    

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ රුණු හයණහර කිසිභ ගන්ෂ නළවළ. ඒ කිඹරු රුණු 

හයණහ වරිඹටභ වරි.  

 
ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගඵ ගව භ සතුතියි  ධධයහඳන ිභතිතුභනි.  ඔඵතුභහ නළත 
තහ්ෂ ගම් ධදවස දළ්ෂීමගභන්ත ඉතහභ විලහර ගේඹ්ෂ ගශේ. 
නමුත්  ගම් ංණ්ඩුග  ප්රතිඳත්තිඹ ගභ ්ෂද කිඹහ භහ දළනන්තන 

ළභතියි. එභ ංඹතනඹ සුදුසු නළවළ කිඹහ Sri Lanka Medical 

Council එ කිඹනහ නම් ංණ්ඩු ියි එඹ ඳත්හගන 

ඹන්තගන්ත? ඒ නිහ ගම් යගට් දදය උඳහධිඹ වදන්තන ඕනෆ ධම්භහ 
තහත්තහගේ ළ්ෂකුභට ගන ගයි කිඹන හයණඹ ධඳ කිඹනහ. 
ධද  SAITM එග්ෂ දරුන්ත ගන ගඹ්ෂ ගේරට ඳහවිච්චි යනහ. 
ගභතළන ඉන්තන ගේලඳහරනඥඹන්ත  විලහර ශයහගේ දරුන්ත 

එිර ඉගන න්තනහ. ගභතළන ඉන්තන ිභතිරුන්තගේ රුතුන්තගේ 
දරුන්ත ඳහ එිර ඉන්තනහ  දදයරුන්තට කුණුවරුඳගඹන්ත 
ඵණින ට්ටිඹත් එ්ෂභ. ගේලඳහරඥඹන්තගේ; ිරටරු 

ිභතිරුන්තගේ  දළන්ත ඉන්තන ිභතිරුන්තගේ ඥහති ගවෝදයරු 
ඉන්තනහ; ඥහති දරුන්ත ඉන්තනහ. ඔවුන්ත එ්ෂ ධගපෙ තයව්ෂ 
නළවළ. ගඳෞේලි විලසවිදයහර ම්ඵන්තධ ප්රතිඳත්තිඹ ළන 

ගනභ විහද යමු  මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි.  

ධිළ කිඹන්තගන්ත  ගම් නීති විගයෝීක  ප්රමිතිගඹන්ත ගත ය ''උඳහධි 
ඩඹ්ෂ'' කිඹරහ. දදයරු වදන්තන ඕනෆභ තිගඵන්තගන්ත 

තභන්තගේ ධම්භහගේ  භගේ තහත්තහගේ තිගඵන වුභනහට 
ගන ගයි. ධිළ වුරුත් ළභළතියි ඉවශ තනතුරුරට ඹන්තන. ඒ 
නිහ භභ ඒ හයණඹ රු ිභතිතුභහගේ ධධහනඹට ගඹ මු 
යන්තන ළභළතියි. 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  විදයහපීඨරට ඵහ ළනීභ 
ම්ඵන්තධ ධතිවිලහර ළටලු්ෂ ිති ගරහ තිගඵනහ. ගම් 
ම්ඵන්තධ ධිළ බහ ල් තළබීගම් විහදඹ්ෂ ඳත්හ රු 

ධධයහඳන ිභතිතුභහගේ ධධහනඹට ගඹ මු ශහ. නමුත් එතුභහ ඒ 
ම්ඵන්තධ කුභන ිළඹය්ෂ ධයගන තිගඵනහද කිඹහ භහ දන්තගන්ත 
නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  විදයහපීඨරට ඵහ ළනීගම්දී 
මීට ලින්ත ඵහ ත්ත ප්රතිඳත්තිඹ ංණ්ඩු ගනස යනහ. 
ගවේතු  ගම් ඳත්ීමම් රඵන ගුරුරු රින්තය ගුරු භහරු ගරහ එන 

නිහ දුසය ප්රගේලරට ගුරුරු ඹහ න්තන ඵළරි ීමභයි. ගම් 
ම්ඵන්තධගඹන්ත ථහ යන්තන ගභතළන ඉන්තන ෆභ 
භන්තත්රීයඹකුගේභ භවජන දිනඹට ගම් දරුන්ත ිවිල්රහ ිති කිඹහ 

භහ ිරතනහ. ගම් ිළිබඵ ඳළළත්වූ විහදගආදී භහ ථහ ශහට 
ඳසගේ  ංණ්ඩු ඳ්ෂගආ භන්තත්රීතුභන්තරහ ගඵ ගව භඹ්ෂ භට ථහ 
ශහ. ගභය ිභතිතුභන්තරහ ගම් ඵහ ළනීගම් රභඹ ගනස 
ශහ. දුසය ප්රගේලඹ ඹම්කිසි ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහඹ 

රුයපෙඳහඩු තිගඵනහ නම්  ඒ රුයපෙඳහඩුරට ඳභණ්ෂ ඒ ප්රගේලගආ 
ඉන්තන දරුන්ත ඵහ න්තන තීයණඹ ය තිගඵනහ. ඒ ගවේතු 
නිහ  මීට ලින්ත විදයහපීඨරට ඵහ ළනීගම් ඳටිඳහටිඹ ිළිබඵ 

ධගඵෝධඹ්ෂ තිබුණු දරුන්ත විලහර ධහධහයණඹට ර්ෂ ගරහ 
තිගඵනහ.  

තත් රුණ්ෂ භහ කිඹන්තන ළභළතියි. ඒ ඵහ ළනීගම් 

රභගඹන්ත ඔඵතුභන්තරහ ඵරහගඳ ගය ත්තු න ගේ ඉටු ය ළනීභ 
වහ එභ ළට් එග්ෂ ඉතහ ඳළවළදිලි ගනත් ගඹදුභ්ෂ ගඹ දහ 
තිගඵනහ ''ඳත්ීමභ්ෂ බහය න්තනහ ගගන්ෂ ධවුරුදු ඳව්ෂ 

ධනිහේඹගඹන්තභ එතළන ගේඹ යන්තන ඕනෆ'' කිඹරහ. ඒ නිහ 
්රිකුණහභරගආ ගුරුරිඹ්ෂ වම්ඵන්තගත ටට ඳත් ගරහ ංහට 
ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ  ධවුරුදු ඳව්ෂ ඵළන්රහ ඉන්තනහ ළඩ යන්තන. 
ඳත්ීමභ බහය ත්තහට ඳසගේ හද ඵළන්තගද ත් ඹන්තන ගන්තගන්ත 

නළතිද කිඹහ ඔඵතුභහට කිඹන්තන ඵළවළ. රුයපෙඳහඩුට ඳත්ීමභ 
ත්තහට ඳසගේ ත ග ච්චය ගේල් ගන්තන රුළුන්තද? මිනිසසු 
එ තළන ළට වරහ තිඹන්තන ධඳට රුළුන්තද? ඔඵතුභහට  භටයි   

ඕනෆ වුණහට එගවභ යන්තන ඵළවළ. ඒ නිහ ඔඵතුභන්තරහ ධවුරුදු 
ඳවට ග න්තගේසිඹ්ෂ දභහ ගම් දරුන්තට ගභගවභ සීභහ්ෂ 
දළමීභ නිහ  විලහර ධහධහයණඹ්ෂ සිදු ීම තිගඵනහ.  

ඳශමුළනි ගේ තභයි මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ගම් 
දරුන්ත ගභය විදයහපීඨරට ඵහ ත්ගත් ධවුරුදු තුන්ෂ 

541 542 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ඳහුගරහ. 2013 ගේ උස ගඳශ ප්රතිපර භත තභයි 2016දී ගම් 
දරුන්ත ඵහ න්තගන්ත. 2015 ධගෝසතු භහගආ 08ළනිදහ තභයි 
ළට් එ නිකුත් යන්තගන්ත. ඵරන්තන කිරිිල්ර ිභතිතුභනි  
2013 ගේ උස ගඳශ ප්රතිපර භත  -ධවුරුදු ගදට ඳසගේ- 
2015 ගේදී තභයි  ''ගභය විදයහපීඨරට ඵහ න්තන ඹන්තගන්ත 
ගනස රභඹට'' කිඹරහ ගම් දරුන්ත දළනන්තගන්ත.  
විදයහපීඨරට ඵහ න්තනහ ළට් එග්ෂ ග න්තගේසිඹ්ෂ 
තිගඵනහ  ''ගන කිසිදු උස ධධයහඳන ංඹතනඹ ලිඹහඳදිශචි 
ගන්තනත් ඵළවළ  ගන ගභ නත් යන්තනත් ඵළවළ'' කිඹරහ. ගම් 
දරුන්ත ඵරහ ගන ඉන්තනහ තභන්තගේ රකුණු භට්ටභ ධනු 
විදයහපීඨරට ඹන්තන. හටත් ධගඵෝධඹ්ෂ තිගඵනහ  ''ගම් 
රකුණු භට්ටභ ංහභ; ගම් ප්රභහණගආ Z - Score ධඹ්ෂ ත්තහභ 
ධඳට විදයහපීඨරට ඹන්තන රුළුන්ත'' කිඹරහ. ඒ ධනු දරුන්ත 
ධවුරුදු ගද්ෂ ඵරහ ගන ඉන්තනහ විදයහපීඨරට ඹන්තන. ධවුරුදු 
ගදට ඳසගේ ඔඵතුභන්තරහ ළට් එ්ෂ නිකුත් ය කිඹනහ  
''ගේම් එග්ෂ rules ගනස ශහ'' කිඹරහ.  ඒ ළයදියි. ගම් 
ම්ඵන්තධ භට ලියුම් විලහර ප්රභහණඹ්ෂ රළබිරහ තිගඵනහ. එයින්ත 
එ්ෂ ළන භහ ඔඵතුභහට කිඹන්තනම්.  

ඔඵතුභහගේ භට ංන්තන ප්රගේලඹ්ෂ න තිගෝභ සිටින 
ඩේලි .එම්. ගනළුම් රුන්තති ීමයසිශව කිඹනහ  ''කුරුණෆර 
දිස්රි්ෂගආ  බිශගිරිඹ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහගආ ඉවත 
ලිිළනගආ ඳදිශචි සිටින ධතය  භහගේ 2013 ේගආ ධ.ගඳ .. 
උස ගඳශ විබහගආ Z - Score ධඹ දලභ 0.7283යි'' කිඹහ. ඒ 
ධනු විදයහපීඨ ප්රහථමි ධධයහඳන ඳහඨභහරහ වහ සුදුසුම් 
රඵනහ කිඹරහ ිඹ ිරතනහ. ිඹ තදුයටත් කිඹහ තිගඵනහ  
''ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහගආ ගුරු රුයපෙඳහඩු ගන භළති ඵළවින්ත  
විදයහපීඨ යම් භට ධිරමි ිති ඵත්  භහගේ ඳහර වූ වරහත 
ංනන්තද ජහති ඳහගල්  භගේභ ඳශති හභයඹ තුශ ධධයහඳනඹ 
වදහයහ -විබහ ධශඹ්ෂ වන්ත ය තිගඵනහ.-  ධ.ගඳ . . උස 
ගඳශ විබහඹට මුහුණ දී  Z - Score ධඹ ගර 0.5117්ෂ රඵහ 
ත් ිකයහට විදයහපීඨ ගුරු රුහුණු ිරමිීම ිත'' කිඹහ. ගම් 
ගදගදනහගන්ත බිශගිරිඹද දුසය  වරහතද දුසය? දුසය ඳදනභ 
ත්ගත ත් වරහතට ඩහ බිශගිරිඹ දුසයයි. බිශගිරිගආ ශභඹහ 
න්තනහ දලභ 72්ෂ. ිඹ ිරතහගන ඉන්තනහ ිඹ විදයහපීඨඹට 
ඹනහ කිඹරහ. ිඹගේ ගම්භ තිගඵනහ විදයහපීඨඹ. වළඵළයි 
එතළන රුයපෙඳහඩු්ෂ නළවළ.  

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 

නෆඟී සටිම ය. 
லந்ரர். 

rose. 
 

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

භට ළඩි ග රහ්ෂ නළවළ  රු ිභතිතුභනි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

ඒ නිහ රුණහය භට ධසථහ ගදන්තන. ගම් ඉතහභත් 

ඳළවළදිලි සිේධි. එභ ඳන්තතිගආ දුසයතහ ළඩි දරුහ ගුරුයඹහ 
ලගඹන්ත ඵහ න්තගන්ත නළවළ. එභ ඳන්තතිගආ දුසයතහ ධඩු 
දරුහ ඵහ න්තනහ. භගේ මලි තේඹ ගම්යි. දුසය 

ප්රගේලර ගුරුරු ඉන්තනහ නම් ධිළ ළභළතියි. ඔඵතුභන්තරහගේ 
ළට් එග්ෂ ඉතහ නිඹභ ඉතහ ටිනහ නිේගේලඹ්ෂ තිගඵනහ  ඳත් 
වුණහට ඳසගේ ධවුරුදු ඳව්ෂ ගේඹ යන්තන ඕනෆ කිඹරහ. ඒ ිති. 

ගභ ද  2018 රුයපෙඳහඩු ගද ඵරරහ ඔඵතුභන්තරහ ධද රුයපෙඳහඩු 
ණනඹ යනහ. ඔඵතුභන්තරහ ගම් දසර ගදන ගේලඳහරන 

ඳත්ීමම් ධයගන ඵරන්තන. ඔඵතුභන්තරහ රඵහ ගදන ගේලඳහරන 

ඳත්ීමම් ධනු ඔඹ රුයපෙඳහඩු ඔ්ෂගෝභ ගනස ගනහ.  

2008 ඉන්ත ගේලඳහරන උසීමම් ගදනහ. ඒ ළන රු විජිත 
ගවේයත් භන්තත්රීතුභහ ථහ යයි. ඒ නිහ ඒ රුයපෙඳහඩු ඔ්ෂගෝභ 
ධවුල් ගනහ. ධන්තතිභට ගම් දරුගෝ සිඹ දිවි නහ න්තනහ 

තත්ත්ඹට ඳත් ගනහ. මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භභ 
ඔඵතුභහගේ ධධහනඹ ගම් ම්ඵන්තධ ගඹ මු යනහ. වළභ 
භන්තත්රීයගඹකුටභ ගම් ළන ධගඵෝධඹ තිගඵනහ. රු 

ිභතිතුභනි  rules ගනස ශහ කිඹරහ දළන්ත ඔඵතුභහ කිඹයි. 
2016 දරුන්තට කිඹන්තන  2016න්ත ඳසගේ ගභගවභයි කිඹරහ. ඒ 
ග ල්රන්ත දන්තනහ  ධහධහයණ වුණත් ඒ ග ල්රන්තට ගභ ද 

ගන්තගන්ත කිඹරහ. වළඵළයි  2013 ධඹට ගභගවභ යන එ 
ළරැදියි. ඒ ග ල්රන්ත 2013 ඉන්ත ඵරහගන ඉන්තනහ  2016 ධ 
ගන ල්. ඊට ඳසගේ ඔඵතුභහ  ගවෝ  නිරධහරින්ත ගවෝ ිවිල්රහ 

කිඹනහ  ධිළ rules ගනස ශහ කිඹරහ. එගවභ යන්තගන්ත 
ග ගව භද?  

බිශගිරිගආ ශභඹහ ගභ ්ෂද කිඹන්තගන්ත? ිඹ කිඹනහ  "ිඹ 
වහ භභ එභ ඳහගල් භහන ඳවසුම් ඹටගත් ධධයහඳනඹ 

වළදෆරුද  ගභභ රභග දඹ ඹටගත් ිඹට විගලේ යප්රහදඹ්ෂ 
ිරමි තිගේ. ගභිර ිති ගලෝචනීඹභ රුණ න්තගන්ත ිගේ ිළඹහ 
යජගආ සථිය ගේගඹකු වුද භහගේ ිළඹහ ව භ සථිය 

රැකිඹහ්ෂ ද ගන භළති ගඵ ගවෝ දුසයතහ භධයගආ ධධයඹන 
ටයුතුරට ඳඹහ දුන්ත ඳවසුම් ඹටගත් ධධයහඳනඹ වළදෆරුද  
නුසුදුසහට තළන රළබීභයි" කිඹරහ. ගම්හට ග ගව භද ඔඵතුභහ 

 කිඹන්තගන්ත? ඒ නිහ ිත්තටභ ප්රතිපරඹ්ෂ නළති  දරුන්ත 
නිම් යදයඹට ඳත් ගන විඳුභ්ෂ විතයයි ඔඵතුභහ ධයගන 
තිගඵන්තගන්ත කිඹන එ ඔඵතුභහට ධවුරුදු ගද  තුනකින්ත 

ගත්ගයයි. ඒ නිහ රුණහයරහ ගම් ගම් තහග  ගනස 
යන්තන. ගනස යරහ ඔඵතුභහ ළභති නම්  2016 ඉන්ත 
implement යන්තන. මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඒ 

දරුන්තගේ දු්ෂළනවිලි ිතුශත් ලිිළ ටි වළන්තහඩ් හේතහට 

ිතුශත් කිරීභ වහ භහ වභළගත* යනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භහ ළභතියි  ඊශෙ හයණඹ 

ළන ථහ යන්තන. SLIATE ඳරිඳහරනඹ ිළිබඵ ගභතළන 
වන්ත ය තිගඵනහ. භභ දන්තගන්ත නළවළ  ධගපෙ උස ධධයහඳන 
ිභතිතුභහ ධවගන ඉන්තනහ ද කිඹරහ. ගම් විඹ ධයිති ගන්තගන්ත  
ධකිර වියහේ හරිඹම් ිභතිතුභහට ගන ගයි  උස ධධයහඳන 

ිභතිතුභහටයි. විගලේගඹන්තභ තෘතීයි ධධයහඳනඹ වහ වුණු 
ංඹතන 16්ෂ ිළිබඵ ඳරිඳහරනඹ යන්තන SLIATE  කිඹරහ 
ංඹතනඹ්ෂ වදරහ තිගඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  

ගභඹ ඳටන්ත ත්තු දගේ ඉන්තභ ගභ න්තල්. ගම් ංඹතනඹ 
ම්පූේණගඹන්තභ දරුන්තගේ හරඹ හ දභරු  ගදන්තන රුළුන්ත ඒ 
ගේ ගන දීරු ංඹතනඹ්ෂ ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ම්ඳත් 

වම්ඵ  වුගණ් නළති ප්රලසනඹත් තිගඵනහ. එතළන නිරධහරින්තගේ 
ප්රලසනඹ්ෂ විතය්ෂභ ගන ගයි භභ කිඹන්තගන්ත. UGC එ හගේ 
ඳණ තිගඵන  ම්ඳත් තිගඵන  සුදුසුම් ිරත මිනිසසු ඉන්තන 

ංඹතනඹ්ෂ ඵට ඳත් ගන ීම නිම්භ නිම් තෘතීයි 
ධධයහඳනඹට නිම් ගඳ ඩි ළකිල්ර්ෂ වරහ තිබුණු නිහ 
HNDE, HNDA හගේ ංඹතන ඳේධති සුවිලහර පීඩනඹට ර්ෂ 

ගරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහ දළරහ ිති  ගම් දරුන්ත ධවුරුදු 25්ෂ 
තිසගේ උේගකෝණ යනහ; ිළටිශ යනහ; ගඳශඳහිබ ඹනහ. 
රුදුභහහය දුසය තත්ත්ඹන්තට මුහුණ ගදමින්ත ඉන්තනහ. ගභ ද 
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[රු  බිභල් යත්නහඹ භවතහ] 

————————— 
*  රුවහතකළම  තඳළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගම්හට ඳවසුම් නළවළ. ගම්හට ධදහශ ගුරුරු නළවළ. ගම්හ ළන 

ගව ඹරහ ඵරන්තන ගගන්ෂ නළවළ.  

භභ වමුගන්තන  HNDE ිකය ශභගආ ිකය නහඹ 
නහයිහන්ත ප්රභහණඹ්ෂ ංහ. ඔවුන්ත ඉදිරිඳත් යරු ළටලු යහිකඹ්ෂ 

තිගඵනහ. භභ ිරතුහ  ඒ ළටලු කිිරඳඹ්ෂ ළන ගම් රු බහග  
ධධහනඹ ගඹ මු යන්තන. භභ ිරතනහ  උස ධධයහඳන 
ිභතිතුභහ ගභතළනට එනහ නම් ගව යි කිඹරහ. එතුභහ ගම් ප්රලසන 

ළන ධගඵෝධඹ්ෂ ත යුතුයි. එතුභහට ළඩ ග ඩ්ෂ තිගඵන නිහ 
ගම්හ ළන ඵරන්තන ගරහ්ෂ තිගඵනහද දන්තගන්ත නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භභ උදහවයණඹ්ෂ කිඹන්තනම්. 

HNDE ංඹතනඹ ත්ගත ත් රශහග  ඉශජිගන්තරු ඳහඨභහරහ 
ධතරින්ත ය වතයට ංන්තන හරඹ්ෂ ඉශජිගන්තරු ඳහඨභහරහ 
වදහයන්තන තිගඵන ංඹතනඹ්ෂ. නමුත් ඒ ිකයඹන්තට ධදහශ 

ගුරුරු ම්ඵන්තධගඹන්ත ත්ගත ත් -HNDE එග්ෂ ඒ ඳහඨභහරහට 
ධදහශ ගුරුරුන්ත ත්ගත ත්- විලසවිදයහරඹට ඵහ න්තන 
ගුරුරුන්තගේ සුදුසුම් තභයි ඒට ඉල්රහ තිගඵන්තගන්ත. නමුත් 

ඔවුන්තගේ ළටුඳ කීඹද? ඔවුන්තගේ ළටුඳ ඉතහභ ධඩුයි. විලසවිදයහර 
ංචහේඹරුන්තට හගපේෂ ළටුඳ ධඩුයි. ඒ නිහ ගම් HNDE 
ඳහඨභහරහට ගුරුරු එන්තගන්ත නළවළ.  

ධගපෙ TNA භන්තත්රීරු දන්තනහ  ඹහඳනගආ  HNDE 
ංඹතනඹ්ෂ තිගඵන ඵ. ඹහඳනගආ HNDE ංඹතනගආ 
උන්තන්තන ගුරුරු නළවළ. ඵහිරය ථිහචහේඹරු දභහ තභයි 

ඉශජිගන්තරු ඳහඨභහරහ යන්තගන්ත. ඔඵතුභහත් දන්තනහ  මරහනහරඪ 
රු භන්තත්රීතුභනි. ඉශජිගන්තරු ඳහඨභහරහ ඳහඩම් යරහ යන්තන 
ඵළවළ. ඒහ practically යන්තන ඕනෆ. එගවභ  නළතු ශහභ 

තභයි එගවන්ත ගභගවන්ත රුරුයන්තගන්ත. ඒ නිහ වරිඹහහය 
ඉශජිගන්තරුන්ත නිේභහණඹ යන්තන ගම් ංඹතනරට ධලය 
ඳවසුම් රඵහ ගදන්තන ඕනෆ. ගභ ද  HNDE කිඹන්තගන්ත ධඳට 

තිගඵන ගර කුභ ඳහඨභහරහ. ඒ  ධතීතගආ එශරන්තතගආ තිබුණු 
තහ්ෂණි දළනුභත් එ්ෂ ිළිබළනීභ ිරත ඳහඨභහරහ්ෂ. 

ධදත් එඹට එශරන්තතගආ ිළිබ ත් ෘත්තීඹ විලසවිදයහරඹ 

වතිඹ රළගඵනහ  ධනුභළතිඹ රළගඵනහ. වළඵළයි  ධඳට 
උන්තන්තන ගුරුරු නළවළ. ගුරුරු නළත්ගත් ියි? ධඩු ඳඩි නිහ 
ංචහේඹරු එන්තගන්ත නළවළ. ඒ නිහ එ්ෂගෝ ගභඹ UGC එ 

ඹටතට න්තන. නළත්නම් UGC  භට්ටගම් ිළිබ ත් ංඹතනඹ්ෂ 
ඵට SLIATE එ ගගනන්තන.  ධධයහඳන ිභතිතුභහ ඉන්තන 
කුලිඹහිළටිගආ ප්රගේලඹට ංන්තනගආ  තිගඵනහ HNDA එ.  

ිභතිතුභහ දන්තනහත් ිති.  ඒග්ෂ ධඩු ඳහඩු ග ඩ්ෂ තිගඵනහ.  

භහ උදහවයණඹ්ෂ විධිඹට ඉදිරිඳත් යන්තනම්  ග ශම 15 

HNDE ංඹතනඹ තුශ දළනට සිටින ව සිටිඹ යුතු  ගේලරු 
ිළිබඵ හේතහ. එිර සිවිල් ඉශජිගන්තරු ්ෂගේත්රගආ ඉන්තන ඕනෆ 
ගේලරු ණන  විසිඑ්ෂගදනහයි. ඉන්තගන්ත නගදනහයි.  
එතග ට electrical ධශලගආ ඉන්තන ඕනෆ ගේලරු ශයහ 

විසිවත්ගදනහයි. ඉන්තගන්ත වඹගදනහයි. ඊශෙට  mechanical  
ධශලගආ ඉන්තන ශයහ ඕනෆ විසිගදනහයි. ඉන්තගන්ත දවගදනහයි. 
English ධශලගආ ඉන්තන ඕනෆ ගේලරු ශයහ ගදගදනහයි. ඒ 

ගදගදනහ ඉන්තනහ. IT එග්ෂ තුන්තගදගනකු ඉන්තන ඕනෆ.  නමුත් 
ඉන්තගන්ත ගදගදනහයි.   

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඒ ලිිළඹ වළන්තහඩ් හේතහට 

ිතුශත් කිරීභ වහ වභළගත* යනහ.  

ඊශෙට ධිළ ඵරමු  ඹහඳනඹ HNDE ංඹතනගආ තත්ත්ඹ. 

එගවේ ඉන්තගන්ත යුේධගඹන්ත ඵළට හරු දරුන්ත. ංණ්ඩු  ගඵෝඩ් 
දභනහ   තු්ෂකු තිබුණු ධතට computer  එ ගදනහ කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහයි  භභයි ගිිරල්රහ 

computer ගදන්තන ඵළවළ ගන්ත? ඒට ඉන්තන ඕනෆ උත් 

ංචහේඹරු. ඒ ංඹතනගආ තත්ත්ඹ ගභ ්ෂද? ගේදනීඹයි. ඒ 
දරුන්ත ංගඹභත් තු්ෂකු ධතට න්තන එ්ෂ නළවළ.  නමුත්  
ගම් ගේලරුන්ත ිළිබඵ තත්ත්ඹ  ත්ගත ත් කිඹළගන්තගන්ත 
ඒ. ඒ ංඹතනගආ සිවිල් ඉශජිගන්තරු ්ෂගේත්රගආ සථිය ගුරුරු 

ඳවගශ සගදගනකු ඉන්තන ඕනෆ. දළනට එ්ෂගගනකුත් නළවළ. 
ඹන්තතමින්ත ඵහිරය දවතුන්තගදගනකු ළට වගන දුනහ. ඊශෙට  
electrical ධශලගආ එග ගශ සගදගනකු ඉන්තන ඕනෆ.  ඉන්තගන්ත 

වත්ගදනහයි. English ධශලගආ ගදගදනකු ඉන්තන ඕනෆ. නමුත් 
එ්ෂගනකුත් නළවළ. IT ධශලගආ ගදගදගන්ෂ ඉන්තන ඕනෆ.  
ඹන්තතම් ගදගදගනකු ඉන්තනහ. ග ගව භ වරි තිසගදගනකු ඉන්තන 

ඕනෆ තළන ඉන්තගන්ත නගදනහයි.  ඉතින්ත  ධිළ ඹහඳනගආ දරුන්තට 
රන්තගන්ත ගභගවභද?   

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ගන්ත ශ ගරහගන්ත ත විනහඩි 

ගද හරඹ්ෂ ඳභණයි තිගඵන්තගන්ත.  

     

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගව යි  භභ ධන්ත යනහ.   

HNDE ංඹතනඹ තුශ ගම් ගේලරු ිළිබඵ ළටලු 
ග ඩ්ෂ දුයට තිගඵනහ  රු ර්ෂසභන්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභනි. 

ඔඵතුභහ ගම් ගරහග  රු බහට ංරු එ ඉතහ ගව යි. 
ඊශෙට  ගම් ංඹතනගආ දරුන්තට training න්තන නම් විලහර 
ගඳෞේලි ව යහජය ංඹතන එ්ෂ ථහ යරහ න්තන training

-coordinator ගගනකු ඕනෆ. ගම් ංඹතනගආ training-
coordinator ගගනකු නළවළ. ඒ නිහ NDT, ඒ වහ භහන 
ඳහඨභහරහර දරුන්ත coursesරට ගිඹහට ඳසගේ තභයි රු 

ිභතිතුභනි  HNDE ංඹතනගආ දරුන්තට  training එ වම්ඵ 
ගන්තගන්ත. ඒහට එතග ට ඉඩ ඩ නළවළ.  

ඊශෙට  භවගඳ ශ ම්ඵන්තධගඹන්ත තිගඵන තත්ත්ඹ 

ගභ ්ෂද?  දළන්ත ගම් රුදුභ ඳහරනඹ්ෂ. ඳසු ගිඹ හරගආ සිටභ 
තිගඵන  ගම් ංණ්ඩුග ත් තිගඵන ධමුතුභ ඳහරනඹ්ෂ. දළන්ත 
ඵරන්තන   NDT ඳහඨභහරහග  හරඹ ධවුරුදු 3යි. NDT ිකයඹන්තට 

භවගඳ ශ ිකයහධහයගඹන්ත රුිළඹල් 5 000්ෂ ගදනහ. ඒ ගව යි  
ගදන්තන ඕනෆ. වළඵළයි  HNDE ිකයඹන්තගේ හරඹ ධවුරුදු 
තුනවභහයයි. -භට භත විධිඹට ඉශජිගන්තරු පීඨගආ ඉශජිගන්තරු 
course  එ units 160්ෂ   HNDE එග්ෂ course එ units 146යි.   

ගගේ ගවෝ Engineering Faculty එග්ෂ course එ ධවුරුදු 
වතයයි. HNDE එග්ෂ course එ ධවුරුදු තුනවභහයයි.-  NDT 
එග්ෂ course එ ධවුරුදු තුනයි.  NDT දරුන්තට රුිළඹල් 5 000 

භවගඳ ශ ිකයහධහයඹ වම්ඵ ගනහ. HNDE ධඹට කීඹද? රුිළඹල් 
1 250යි. භහ දන්තගන්ත නළවළ  ංණ්ඩුගන්ත එතළන ධමුතු ඩඹ්ෂ දභහ 
තිගඵනහද කිඹරහ. ඉතින්ත  ගම්හ rocket science ගන ගයි. 

ගම්හ ඒ ිභතිරු  බහඳතිරු දළරහ ගනස යන්තන ඕනෆ 
ගේල්. ගම්හට තිගඵන තේඹ ගභ ්ෂද?  ගම්හ ඳත්හ ගන 
ඹන්තන තිගඵන ඳදනභ ගභ ්ෂද? ගම්හ ළන ඵරන්තන ධිළ ෆ 

වනතුරු ඉන්තන ඕනෆද? ඔඵතුභන්තරහ ඳඩි න්තගන්ත  ගේඹ 
යන්තන කිඹරහ ඡන්තද දිනරහ එන්තගන්ත ඕහ යන්තනගන්ත.  දළන්ත ගම් 
ප්රලසනඹ ළන ථහ යරු නිහ භභ ධවනහ  ගභ ්ෂද යරහ 

545 546 

————————— 
*  රුවහතකළම  තඳළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහේලිගම්න්තතු 

තිගඵන්තගන්ත කිඹහ. භභ දළ්ෂහ  ඒ දරුන්ත  ංග  ධය ම්ප්රදහයි 
ිකය නහඹයින්ත හගේ ගන ගයි  ඔවුන්ත ගඵ ගව භ ිළිබගශට 
ිගන  ඉතහභ විනඹරුයි ධිළ වම්ඵ ගන්තන ංග . 

ිවිල්රහ ඉදිරිඳත් ගශත් ඒ ධඹගේ ංඹතනඹ ළනයි. කිසිභ 
ගේලඳහරනඹ්ෂ ළන ථහ ගශේ නළවළ   picketing ළන ථහ 
ගශේ නළවළ. වළඵළයි  ධද ගරහ තිගඵන්තගන්ත ගභ ්ෂද? ඒ 

ග ල්රන්ත වරහ තිගඵන HNDE ංඹතනඹ ධරින්තන ටයුතු 
ශහයි කිඹරහ දළන්ත ඒ ිකය නහඹයින්ත නගදනහ ිතුළු 
තිසගදගනකුගේ ඳන්තති තවනම් -suspend- යරහ තිගඵනහ.   

ධිළ ඉතහ කීගභන්ත කිඹනහ  HNDE  ංඹතනඹ රැගන 

තිගඵන්තගන්ත එිර ඳහරඹන්ත විසින්ත ගන ගයි  ධවුරුදු විසි ණන්ෂ 

තිසගේ ඒට ංරු දරුනුයි  ිකය ිකයහන්ත විසිනුයි කිඹන එ.  

ඔවුන්ත ඉල්රන්තගන්ත ගන ගභ නත් ගන ගයි.  ඔවුන්ත ඳහරඹන්ත 

භහරු යන්තන කිඹන්තගන්ත නළවළ   ංණ්ඩු ගනස යන්තනඹ කිඹරහ 

ඉල්රන්තගන්ත නළවළ. ඔවුන්ත ඉල්රන්තගන්ත ංඹතනඹ ල්ෂතිභත් 

යන්තන කිඹරහයි. ධිළ  රු ිභතිතුභහට කිඹනහ  HNDE  එට  

ගිිරල්රහ  ඒ දරුන්ත ඉගන න්තනහ තත්ත්ඹ ඵරන්තන  කිඹරහ. 

භට්ට්ෂකුලිඹට භව දුය්ෂ  නළවළ ගන්ත.  ඒ නිහ ගම්හ ධයඹට 

ගභඹහට බහය ගදන්තගන්ත නළති ඔඵතුභහ ඹන්තන. 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඔඹ  හයණහරට ධභතය  

ත එ හයණඹ්ෂ  කිඹන්තන තිගඵනහ. භහ ඒ  ලින්ත 

ධසථහදිත් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ තභයි ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ 

ධනධයඹන ධශලරට ගේලඳහරනි ඳත්කිරීම් කිරීභ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භහ මීට ලිනුත් ගම් හයණඹ 

ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් භහ නළත ඉදිරිඳත් යනහ. ගම්  හයණඹ  

ඵයඳතශයි.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ේතභහන ංණ්ඩු ඳසු ගිඹ 

හරඹ තුශ ඳහල්ර ම්රු තනතුරු ිතුළු ධනධයඹන 

තනතුරු වහ ගේලඳහරන ඳදනභ භත තභ ිරතතුන්ත විලහර  

ශයහ්ෂ ඳත් ය තිගඵන ඵ ඔඵතුභහත් දන්තනහ ිති. 

තභන්තගේ ංනගආ ඳත් ය න්තන ඒහ ළන ධිළ එෙ නළති 

වුණත්  ධඳට එඹ ගත්රුම් න්තන රුළුන්ත. නමුත් භභ දළන න්තන 

ළභළතියි  වුනිඹහ භඩුන්තද ජහති ඳහරට කුලිඹහිළටිගඹන්ත 

ම්රුන්ත ඳත් යනග ට  නහයම්භලින්ත ඳත් යනග ට 

ධධයහඳන ිභතිතුභහ ජනහධිඳතියණඹට ඉල්රන්තනද වදන්තගන්ත 

කිඹරහ. භවනුය තිගඵන්තගන්ත ගදභශ ජහති ඳහල් ගදයි. ඒ 

ජහති ඳහල් ගදටභ ම්රුන්ත දහරහ තිගඵන්තගනත් එගවභයි. 

ඒ ළන භට ඩහ ගව ඹරහ ඵරන්තන ඕනෆ  TNA එග්ෂ 

භන්තත්රීතුභන්තරහයි. කිලිගන ච්චිගආ  ඹහඳනගආ තත්ත්ඹ ගභ ්ෂද 

කිඹරහ එතුභන්තරහ ගව ඹරහ ඵරන්තන. භභ ගම් කි ග   වුනිඹහග  

තත්ත්ඹ. ගම්හ ළයදියි ිභතිතුභහ. ගභ ද  දන්තනහද? භභ 

උදහවයණ කීඳඹ්ෂ කිඹන්තනම්. 

වුනිඹහ භඩුන්තද ජහති ඳහරට ම්රු තනතුය වහ 

ඳත් ය ඹනහ  එස.ග්ෂ. ධේභසිරි භවත්භඹහ. වරිඹටභ ඳසු ගිඹ 

ධවුරුේගේ ගදළම්ඵේ භහගආ 30 ඔහු ඳත් යරහ ඹන්තගන්ත. ඊට 

ඳසගේ- 

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභහ  හරඹ ධහනයි. 

    රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භහ විනහඩිඹකින්ත ධහන 
යන්තනම්. 

ත ගගන්ෂ ඳත් ය ඹනහ. ඒ  ල්මුග  කුභහරි 

භවත්මිඹ. එඹහට ඳත්ීමභ දීරහ තිගඵන්තගන්තත් 30ළනි දහ. දළන්ත 
ධළුත්භ  ගඵෝවමුල්ර  නහයම්භර ඳදිශචි එස.ග්ෂ. ධේභසිරි 
භවතහට ඳත්ීමභ්ෂ ගදනහ භඩුන්තද ජහති ඳහරට. ධේභසිරි 
භවතහ ගිිරන්ත ඉන්තනහද භඩුන්තගේ? එඹහ භහරු වදහගන එනහ 

කුරුණෆරට. එතග ට ගභ ්ෂද ගන්තගන්ත?  ඒ  යුේධඹ ඳළළති 
ප්රගේල. ඒ ප්රගේලර ජීත් වුණු ධඹ යුේධගඹන්ත ඵළට ෆහ. 
එල්මටමටඊ ශවිධහනගආ යුද තේජන භළද තිබුණු ඉසගෝර ගම්හ. ඒ 

ප්රගේලගආ දරුගෝ ඵශේ ධසගේ ජීත් වුගණ්. ඒ ඉසගෝරරට 
ගම් ධඹ ධලයයි.  

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ගභ ්ෂද යන්තගන්ත? 

ඔඵතුභන්තරහගේ ංණ්ඩු ගභ ්ෂද යන්තගන්ත? ඔඵතුභන්තරහගේ 
ංණ්ඩුගන්ත කුරුණෆර ඉන්තන මිනිසසු  භඩුන්තදට ගිිරන්ත 
දභනහ; වුනිඹහට ගිිරන්ත දභනහ. ඒ ළඩඹ ළතයි ගන්ත. ධඩු 

ණගන්ත ඔවුන්ත ඒ ප්රගේලර ඉන්තගන්තත් නළවළ; ගේඹ යන්තගන්තත් 
නළවළ. ඒ මිනිසසුන්තට වුනිඹහ  කිලිගන ච්චිඹ ිතුළු උතුරු 
ඳශහගත් ංණ්ඩුග  යසහ්ෂ යන්තන තිගඵන ධසථහ 
ගභ ්ෂද? ඒ ප්රගේලර එ ේභහන්තතලහරහ්ෂ නළවළ  

ිභතිතුභනි. භත තඵහ න්තන. උතුරු ඳශහගත් යජඹට ධඹත් 
ේභහන්තතලහරහ ගභ නහද තිගඵන්තගන්ත? වරිඹට එ්ෂ නළවළ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභනි  හරඹ ධහනයි. 

     

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගේලඳහරන ඳත්ීමම් ගභගවභ රඵහ දීභ ධිළ ගවශහ දකිනහ. භට 
ගරහ ධඩු නිහ ගම් රුණු ම්ඵන්තධ භභ ග ගඹන්ත ථහ 
ශහ. ඒ නිහ ඹම් කිසි ංහයඹ සිත් රිදීමභ්ෂ වුණහ නම්  ඒ 

ළනත් භගේ ඳළත්ගතන්ත භභ නහටු නහ. නමුත්  ධගපෙ යගට් 
ගඳ දු ජනතහගේ ධයිතිඹ්ෂ ගරහ තිගඵන ධධයහඳනඹ ම්ඵන්තධ 
ේතභහනගආ ිති ගරහ තිගඵන ළටලු ම්ඵන්තධ 

ිභතිරුන්තගේ ධධහනඹ ගඹ මු ය ගම්හට හධහයණ විඳුම් 
රඵහ ළනීභටයි භට ඕනෆභ තිබුගණ්.  

ගඵ ගව භ සතුතියි  මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි. 
 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඹෝජනහ සථිය කිරීභ. 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  ෙශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் னப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භභ ඒ ගඹෝජනහ සථිය 

යනහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට  රු ර්ෂසභන්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභහ. 
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ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
ෙශළෙළර්ග අෙළතයතුෙළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුෙළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்தம் 

தடுஞ்ெரமனள் அமச்ெதம் தரரலன்நச் ெமத 

தொல்தம்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  එතුභහ ඉසගල්රහභ ථහ 

ගශේ SAITM ංඹතනඹ ළන. ිත්ත ලගඹන්තභ ගම්  SAITM 

ංඹතනඹ ඳටන්ත ත්ගත් ධිළ ගන ගයි  ගිඹ ංණ්ඩු හරගආ. 

දළන්ත ධිළ ගදග ල්රන්තභ එතු ගරහ ගම්ට විඳුභ්ෂ ගදමු. රු 

භන්තත්රීතුභනි  ධිළ ළභළති වුණත්  නළති වුණත් ගම් SAITM 

ංඹතනගආ ිකයගඹෝ ධවුරුදු ඳව්ෂ ඉරහ උඳහධිඹ්ෂ ධයගන 

තිගඵනහ. ගම් උඳහධිඹ එස.බී. දිහනහඹ ිභතිතුභහ උස 

ධධයහඳන ිභති ලගඹන්ත සිටි හරගආ උඳහධිඹ්ෂ වළටිඹට 

ිළිබගන තිගඵනහ. It is a degree recognized by the 

University Grants Commission. ධඳට දළන්ත ගභ ්ෂද යන්තන 

කිඹන්තගන්ත? ගම් ශභයි ටි ධතයභශ යන්තන කිඹරහද කිඹන්තගන්ත?  

   
ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු බිභල් යත්නහඹ භවතහ.  

     
ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ිභතිතුභනි  භභ විනහඩිගඹන්ත කිඹන්තනම්. ගම් SAITM 

ංඹතනඹ ිළිබඵ රු ජනහධිඳතිතුභහ 2013 ේ ගආදී ම්පූේණ 

ඳරී්ෂණඹ්ෂ ශ ඵ ඔඵතුභහත් දන්තනහ. එතුභහ ගෞය 

ිභතියඹහ ලගඹන්ත සිටිඹදී ශ ඳරී්ෂණඹ ධනු ස යන 

රද ම්පූේණ හේතහ්ෂ තිගඵනහ. ධිළ ධවන්තගන්ත ධධයහඳන 

ධභහතයහශලඹ  උස ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ ජනහධිඳතිතුභහට 

විරුේධ  ඒ හේතහග  තිගඵන රුණුරට විරුේධ ඹන්තනද 

වදන්තගන්ත කිඹරහයි. 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Prof. Rezvi Sheriffගේ ප්රධහනත්ගඹන්ත SAITM 

විලසවිදයහරඹ ම්ඵන්තධගඹන්ත මිටු්ෂ ඳත් ශහ. ඹම් ඹම් ගේල් 

ගරුග ත් ගම් SAITM ංඹතනඹ ිළිබන්තන රුළුන්ත කිඹරහ ඔහු 

ඹම් ඹම් නිේගේල දීරහ තිගඵනහ. ඒ නිේගේල ගඵ ගව භඹ්ෂ දළන්ත 

්රිඹහත්භ ගරහ තිගඵනහ.  

රු භන්තත්රීතුභනි  ඒ ගගේ ගතත් භභ ඔඵතුභහට තත් 
ගදඹ්ෂ කිඹන්තන ළභළතියි. ඔඵතුභහ කි හ  passes තුන්ෂ එ්ෂ 

SAITM එට ිකයගඹෝ ිතුළු වුණහඹ කිඹරහ. Passes තුන්ෂ 

එ්ෂ දුසය ඳශහත්ලින්ත ිකයගඹෝ විලසවිදයහරඹටත් ගිිරල්රහ 

තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භවනුය  හල්ර  භහතය 
හගේ ප්රධහන නයර ිකය ිකයහන්තට 'ඒ' ගදයි  'බී' එයි 
තිබිරහත් විලසවිදයහරඹට ඹන්තන ඵළවළ. ඒ ට්ටිඹට ධිළ 
ගභ ්ෂද යන්තගන්ත? Even with 2 As' and 1 B they cannot 
enter to a State university from Colombo, Kandy or  Galle. ඒ 
ට්ටිඹට ධිළ ගභ ්ෂද යන්තගන්ත? ගගේ ගතත් දළන්ත ගම් 
ප්රලසනඹ ගරේසඨහධියණගආයි තිගඵන්තගන්ත. ඒ ිකයගඹෝ කි හ   ඒ 
ග ල්රන්ත ලිඹහ ඳදිශචි න්තන ඉල්ලුම් ඳත්ර දළම්භහ  ඒ ප්රති්ෂගේඳ 
වුණහ කිඹරහ. දළන්ත ඒ ධඹ ගරේසඨහධියණඹට ගඳත්භ්ෂ ඉදිරිඳත් 
ය තිගඵනහ. ගරේසඨහධියණගඹන්ත ගම් ශභයින්තට හධහයණඹ්ෂ 
ඉසට න්තන කිඹරහ ධිළ ප්රහේථනහ යනහ. ගභ ද  ගම් ප්රලසනඹ 
ධඳට විහ න්තන ඵළවළ ගන්ත. ගම් ංඹතනඹ ඳටන්ත ත් ධඹභ දළන්ත 
ගම්ට විරුේධයි. ගිඹ ංණ්ඩුගන්ත ඳටන්ත ත්ගත්. SAITM 
ංඹතනඹ නීතයනුකර යන්තන ඔඵතුභන්තරහ වගඹෝඹ 
ගදනහද? භභ ඒහඵේධ විඳ්ෂගආ භන්තත්රීරුන්තගන්ත ධවන්තගන්ත. 
තමුන්තනහන්තගේරහ වගඹෝඹ ගදනහද?  

 

ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) தஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹන ළටලු ධිළ ිළිබන්තනහ. 
ගම් ංඹතනඹට දදය බහග  ධනුභළතිඹ්ෂ නළති නිහ ඒ 
ධනුභළතිඹ රඵහ න්තන කිඹරහ ධිළ ගඹෝජනහ යනහ. ඒ ධතගයදිභ 
ඩ ඉම් විබහඹ්ෂ ඳත්න්තන. දදයරු ව දදය බහ 
එ්ෂ ථහ යරහ ිළට යට උඳහධි වදයහ ංරු දරුන්තට හගේ Act 
16 විබහඹට මුහුණ ගදන්තන රුළුන්ත රභග දඹ්ෂ ගම් ංඹතනගආ 
ඉගනුභ රඵන ිකය ිකයහන්තටත් ස යන්තන. එතග ට ගම් 
උඳහධිඹ ිළිබන්තගන්ත රශහග  උඳහධිඹ්ෂ වළටිඹට ගන ගයි. 
මලි ළටලු  රුසිඹහනු විලසවිදයහරඹ්ෂ භෙ ධනුඵේධ ශහඹ 
කිඹරහයි ගම් ංඹතනඹ ඳටන්ත ත්ගත්. එතළනයි ගම්ග්ෂ ළටලු. 
එළනි ංඹතනඹ්ෂ භෙ ධනුඵේධ යරහ ගම් දරුන්තට Act 16 
විබහඹ යන්තන ඉඩ රසන්තන. ඒ ගම් ප්රලසනඹට ගව භ 
විඳුභ්ෂ. ඒ භගේ ගඳෞේලි භතඹ.  

 

ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I agree with you.  

ඔඵතුභහ කිඹන්තගන්ත Act 16 හගේ විබහඹ්ෂ ගම් ශභයින්තට 
රඵහ දීරහ ඔවුන්ත ඒ pass වුගණ ත් ඔවුන්ත ිළිබන්තන කිඹරහ. 

 

ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) தஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඔ . ඊට ගඳය දදය බහග  ධනුභළතිඹ රඵහ න්තන ධලය 
ග න්තගේසි රුයන්තන.  

ඒ හගේභ රශහග  දදය උඳහධිඹ ගභතළනදී රඵහ දීභයි 
ළටලු ගරහ තිගඵන්තගන්ත. ගම් ංඹතනඹ ධනුඵේධ 
විලසවිදයහරඹ්ෂ වළටිඹටයි ංයම්බ ගශේ. ඒ මලි ළටලු 

විහගන ගභ වුන්තට Act 16 විබහඹට හඩි ගන්තන රසන්තන. 
එතග ට ගම් ළටලු ධන්ත ගනහ. 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු එස.බී. දිහනහඹ භළතිතුභහ උස ධධයහඳන ිභතියඹහ 

ලගඹන්ත ටයුතු ශ හරගආ SAITM ංඹතනගආ උඳහධිඹ 
ිළිබත් උඳහධිඹ්ෂ වළටිඹට ිළිබත්තහ. ඒ ධඹ දළන්ත ධවුරුදු 5 
ම්පූේණ යරහ තිගඵන්තගන්ත. දළන්ත ංගඹත් ළට ඩුලු දභන්තගන්ත 

නළති ගම් ධඹට Act 16 විබහඹට  -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

549 550 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) தஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ිභතිතුභනි  ගම් ළටලු ඒ විධිඹට වින්තන ඵළවළ ගන්ත. 
දදය බහ ව - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභන්තරහ ගම්ට වගඹෝඹ ගදන්තගන්ත නළවළ. ඒ තභයි 
ිත්ත. ඒ තභයි ළගඩ්. ගම් ඳටන්ත ත්ත ධඹභ දළන්ත ගම්ට 
විරුේධයි. ගම් තභයි රශහග  ගේලඳහරනඹ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) தஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ිභතිතුභනි  භභ ප්රහල ගශේ භගේ භතඹයි. 
දදයරුන්ත වළටිඹට ගඳෞේලි දදය විදයහරරට ධඳ 
විරුේධ නළවළ. වළඵළයි  ගම්ග්ෂ රභග දගආ ළටලු්ෂ තිගඵනහ. 

ඒ ළරැේද ධිළ ශත් එයි  ඔඵතුභන්තරහ ශත් එයි. ඒ ධිළ 
වන්ත යන්තන ධලයයි. වුරු ශත් ළරැේද ළරැේදභ තභයි.  

 

ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ගම් ශභයි ධද ගවටභ 

ගරේසඨහධියණඹට ගඳත්භ්ෂ ඉදිරිඳත් යනහ. ධිළ 
ධධියණගඹන්ත ගදන තීන්තදු ිළිබනිමු. එච්චයයි. ගම් ඳටන්ත 
ත්ත ධඹභ විරුේධ නම්  ධිළ ග ගව භද ගම්ට විඳුභ්ෂ 

ගදන්තගන්ත? ඒ නිහ ධිළ ගම් ළටලු ධධියණගඹන්ත විහ නිමු. 
භභ විලසහ යනහ  ගරේසඨහධියණඹ ගම් ශභයි ළන 
හනුම්ිළත ඵරරහ ප්රමිතිඹ - standard එ - ංය්ෂහ යගන 

ඹම් ිළඹය්ෂ නියි කිඹරහ. යහජය විලසවිදයහරරට ඵහ න්තනහ 
සිසුන්ත ප්රභහණඹ ධඩු ය ිති ඵ රු බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ 
වන්ත ශහට  යහජය විලසවිදයහරරට ඵහ න්තනහ සිසුන්ත 
ප්රභහණඹ ේඹ්ෂ ඳහහ ළඩි ීම ිති ධතය  පෙඳහදු කිරීභ්ෂ සිදු ීම 

නළවළ. පෙඳහදු කිරීභ්ෂ සිදු ගරහ නළවළ. ඒ ධනු ඳසු ගිඹ ය 
ගද තුශ සිසුන්ත ශයහ ඳවත වන්ත ඳරිදි ළඩි ය ිත. 2015 
ව 2016 ේර ඵහ න්තනහ සිසුන්ත ප්රභහණඹ සිඹඹට 9කින්ත - 

by 9 per cent - ළඩි යරහ තිගඵනහ. 2015 ේගආ 25 395යි. 
2016 ේගආ 27 603යි. It is a 9 per cent increase.  

    
ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

රු ිභතිතුභනි  ප්රලසනඹ ගම්යි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ කිඹන්තගන්ත 99 එ ළන ගන්තද? 

     
ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

නළවළ  නළවළ. රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ උත් රුේරගඹ්ෂ 
ගන්ත. භභ ඉතහ ඳළවළදිලි කි ග   භත් ගන සිසුන්ත ප්රභහණගආ 
ප්රතිලතඹ්ෂ විධිඹට. ඒගන්ත තභයි  ගුණඹ - quality එ - 

ඵරහන්තන රුළුන්ත ගන්තගන්ත. ප්රභහණගඹන්ත ඵරහන්තන ඵළවළ. 
1990දී සිසුන්ත සීගඹන්ත 21්ෂ ත්තහ. දළන්ත න්තගන්ත සීගඹන්ත 17.9යි 

කිඹරහ භභ ගන ගයි කිඹන්තගන්ත  UGC website එග්ෂ තිගඵන 

හේතහයි. UGC එ ගම් හගේ ධතය හේතහ ඔඵතුභහට 
ගදන්තගන්ත ියි? 

 
ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධිළ ඒ ළන හච්ඡහ යමු. ධිළත් ංයි ළඩි ළඩිගඹන්ත ශභයි 

න්තන. ඒ හගේභ උස තහ්ෂණ ධධයහඳන ංඹතනඹ ධධයඹන 
වහ ධනධයඹන හේඹ භණ්ඩරඹ රුයපෙඳහඩු වහ ධඹඳුම්ඳත් 

ළහ ම්මු ඳරී්ෂණ භඟින්ත සුදුසන්ත ගතෝයහ ළනීභට ්රිඹහ 
ය ිත. ිකය ශයහට භහනුඳහති හේඹ භණ්ඩරඹ ළඩි 

කිරීභට ධලය ීම ිති ඵළවින්ත  ඒ වහ ධලය ටයුතු ංයම්බ ය 
ිත. විගලේගඹන්තභ තනතුරු වහ ඵහ ළනීභට නිඹමිත 

සුදුසුම් ිළිබඵ නළතත් භහගරෝචනඹ යන ගර ධධය්ෂ 

ජනයහල්යඹහට උඳගදස දී ිත. ගම් වළරුණු විට දළනට තහ්ෂණ 
්ෂගේත්රගආ වහ ධගනකුත් ්ෂගේත්රර රැකිඹහර නියුතු 

තහ්ෂණදහඹඹන්තගේ ගේඹ ඵළවළය ම්ඳත්දහඹ ඳදනභ භත 
රඵහ ළනීභට ටයුතු යනු ිත. ංඹතනගආ ම්ඳත් ම්ඵන්තධ 

ළටලු ඳතින ඵට හේතහ ීම නළත. දළනට දියින රුයහ ඳතින 
ධධයහඳන භධයසථහන යහිකඹ්ෂ වහ න ග ඩනළඟිලි ඳවසුම්  

සිසුන්ත වහ ගන්තහසි ග ඩනළඟිලි  ප්රධහන හේඹහරඹ වහ 

ග ඩනළඟිල්ර්ෂ ංදී ලගඹන්ත ගබෞති ම්ඳත් ශේධනඹ 
වහ යහඳෘති කිිරඳඹ්ෂ ංයම්බ ය ිත. ගම් වළරුණු විට 

ධලය උඳයණ වහ ලී ඵඩු ිතුළු ධගනකුත් ම්ඳත් ඳඹහදීභට 
්රිඹහ ය ිත. උස ධධයහඳන ංඹතන තුශ ධනධයඹන ගේ 

තනතුරු වහ ඵහ ළනීගම්දී ඳටිඳහටිරට ධනු සුදුසුම් රත් 

ගේඹන්ත ඵහ ළනීභ සිදු ග . ගම් ධනු විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ග මින්ත බහ විසින්ත නිකුත් ය ිති ධශ: 876 දයන 

චරගල්නගආ විධිවිධහන ප්රහය ධදහශ ඵහ ළනීභ සිදු යනු 
රඵයි. විලසවිදයහර ංචහේඹ භණ්ඩර ඵහ ළනීම්  ඔවුන්ත රුහුණු 

කිරීම් වහ තෘපෙතිභත් ගර ගේගආ ගඹ දහ ළනීභ ධණ්ඩ සිදු 
යනු රඵයි. දළනට විලසවිදයහර ඳේධතිඹ තුශ ංචහේඹරුන්ත 

7 664්ෂ ගේඹ යනු රඵයි.  

එගභන්තභ විලසවිදයහර ංචහේඹරුන්තගේ ඳේගආණ දීභනහ 
ඳසු ගිඹ ධඹ ළඹ ඹටගත් සිඹඹට 30්ෂ ළඩි ය තිගඵනහ. 

ේතභහන යහජය ධශලඹ තුශ ගව  ංේ මඹ ළටුපෙ වහ ධනිකුත් 
ඳහරිරමි රඵන ධශලඹ ඵට විලසවිදයහරඹ ඳත්ීම තිගඵනහ. 

 විගලේගඹන්තභ ධනිකුත් ධශල වහ න විට විලසවිදයහර 

ංචහේඹරුන්තගේ ළටුපෙ ඉවශ භට්ටභ තිගඵනහ. ධිළ සිඹඹට 
50කින්ත විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ළඩි යරහ තිගඵනහ. උස 

ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ වහ යජඹ භඟින්ත හේෂි සිදු යන 
ප්රතිඳහදන ධිළ සිඹඹට 50කින්ත ඳභණ ළඩි යරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භසතඹ්ෂ ලගඹන්ත ත් 
ශ ධිළ විලසවිදයහර ධධයහඳනඹ ළන ඉතහභත් විභසිල්ගරනුයි 

ඉන්තගන්ත. ගභ ද  ධභළතිතුභහ ලින්ත ධධයහඳන ිභතිතුභහ 

වළටිඹට ටයුතු ශහ. ධිළ විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන සිඹඹට 50කින්ත 
ළඩි ය තිගඵනහ. ධිළ විලසවිදයහර ිකයඹන්තගේ ිකය දීභනහ 

ළඩි ය තිගඵනහ; bursary එ ළඩි ය තිගඵනහ; ඒ හගේභ 
භවගඳ ශ ිකයත් දීභනහ ළඩි ය තිගඵනහ. දළන්ත විලසවිදයහර 

ිකයයින්තට ධඩු ගඳ ලිඹට laptops රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 
2018 න ග ට ගන්තහසිහහය ප්රලසන සිඹල්රභ ධිළ වින්තන 

ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ. ිත්ත ලගඹන්තභ ධද විලසවිදයහර 

ිකයඹන්තට issues නළවළ. ඒ තභයි ිත්ත.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඒට ප්රධහන ගවේතු තභයි 

ඳසු ගිඹ ංණ්ඩුයි  ධගපෙ ංණ්ඩුයි විලසවිදයහර දිවහ ගදවිධිඹට 
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ඵළලීභ. ඳසු ගිඹ ංණ්ඩු   විලසවිදයහර සිඹල්රභ ගද ඩම් ග ඩ ඵදහ 

ත්තහ හගේ ඵදහගන ිරටිඹහ. ධිළ එගවභ යන්තගන්ත නළවළ. 
විලසවිදයහර ඳහරනඹ යන්තන  උඳකුරඳතියඹහටයි  ඳහර 
භණ්ඩරඹටයි ධිළ ම්පූේණ නිදව දීරහ තිගඵනහ. ධිළ ඒහට 
ිඟිලි වන්තගන්ත නළවළ. භභ ඒ හයණඹ විලසවිදයහරර 

ම්භන්තත්රණරට ගිඹ ධසථහරදී රුනරුනහ කිඹරහ තිගඵනහ. 
වළඵළයි  ශභයි ලිපෙටන්ත ට යවුභට ංග ත්  UGC එ ඉසයවට 
ංග ත්  කිඹන්තන ඕනෆ උඳකුරඳතියඹහයි. ගභ ද  ධිළ ඒ 

ඉල්ලීම් සිඹල්රභ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. දළන්ත ඔවුන්තට ගදන්තන 
ගදඹ්ෂ නළවළ. උඳකුරඳතිරු ඉල්රරු වළභ ගදඹ්ෂභ රඵහ දීරහ 
තිගඵනහ. ඳහර බහ ඉල්රරු වළභ ගදඹ්ෂභ දීරහ තිගඵනහ. 

එතග ට ිකයඹන්තට ිත්ත ලගඹන්තභ ගඳශඳහිබ ඹන්තන 
ධලයතහ්ෂ නළවළ. වළඵළයි  ඳසු ගිඹ ද එ විලසවිදයහරඹ 
ිකයඹන්ත ග ට්ෂ ලිපෙටන්ත ට යවුභට ංහ. භභ ඒ ිකයඹන්ත 

ගන්තනරහ "ියි?" කිඹරහ ිහුහ. එතළන ගිබන්තභ 
උඳකුරඳතියඹහගේ ළරැේද්ෂ තිබුගණ්. ඳුදහ ඉරහ සිකුයහදහ 
ද්ෂහ ඒ ධඹට ගේලන ඳත්න්තන lecturersරහ ඉරහ නළවළ. ඒ 
විලසවිදයහරඹට ගේලන ඳත්න්තන කිසිභ lecturer ගගන්ෂ 

ගිිරල්රහ නළවළ. එළනි ප්රලසනඹ්ෂ තිබුණහ. ධිළ ඊට ඳසගේ ඒ 
ගේලඹන්තගේ - lecturersරහගේ -  දීභනහ ධවුරුේදට රුිළඹල් 
ර්ෂඹ්ෂ ළඩි යරහ දුන්තනහ. උස ධධයහඳන යහජය ිභතිතුභහ 

න ගභ වහන්ත රහල් ගග්රේරු භළතිතුභහ තභයි ඒ ගනුගන්ත හුේෂ 
භවන්තසි වුගණ්. එතුභහ ඒ විලසවිදයහරඹට ගිිරල්රහ හච්ඡහ 
ඳළළත්වූහ. ධන්තතිභට ඒ ිකයඹන්ත රුත් ඳත් හච්ඡහ්ෂ 

ඳත්රහ කි හ  "ගම් විලසවිදයහරඹ රශහග  ගව භ 
විලසවිදයහරඹ යනහ"ඹ කිඹරහ.  උඳකුරඳතියඹහටයි  ඳහර 
භණ්ඩරඹටයි ධිළ ම්රුේණ නිදව රඵහ දීරහ තිගඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ංණ්ඩු හරගආ පීඨහධිඳතිරුන්ත ඳත් යන්තන ඡන්තද 
ඳළළත්වූහ. ඡන්තදගඹන්ත ඳශමුළනිඹහට ගත්ගයන ගනහ දහත් 

පීඨහධිඳති ලගඹන්ත ඳත් ගශේ නළවළ. වළභ දහභ පීඨහධිඳති 

ලගඹන්ත ඳත් ගශේ ඡන්තදගඹන්ත ගදළනිඹහට  තුන්තළනිඹහට  

වතයළනිඹහට ඳත් ගන ගනහයි. ඒ ගේලඳහරන ඳත්ීමභ්ෂ. 

නමුත් ධිළ එගවභ යන්තගන්ත නළවළ. ධිළ විලසවිදයහර ිතුගශේ 

ඡන්තදඹ්ෂ ඳත්රහ  ළඩිරුය ඡන්තද රඵහ ත් ගනහ පීඨහධිඳති 

වළටිඹට ඳත් යනහ. ධිළ ඒ නිදව රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ධඳට 

ඕනෆ විලසවිදයහරරට ඒ නිදව රඵහ ගදන්තනයි. විලසවිදයහරඹ්ෂ 

දියුණු ගන්තගන්ත එතග ටයි. ධනලය විධිඹට ගේලඳහරන ිඟිලි 

ළසීම් විලසවිදයහර තුශ තිගඵනහ නම් ඒ විලසවිදයහර දහත් 

දියුණු ගන්තගන්ත නළවළ.  

භට භතයි 1950 ණන්තර  1960 ණන්තර ගපෙයහගදනිඹ 

විලසවිදයහරගආ උඳකුරඳතියඹහ ලගඹන්ත සිටි ේ නිරස 

ංටිර භළතිතුභහට ථහ යන්තන ධභළතියඹහ ඵඹයි; even the 

Prime Minister was scared of him. ගභ ද  deals දහන්තගන්ත 

නළති  හධහයණ ළඩ යරහ  ඒ උඳකුරඳතියඹහ ඒ 

ගඳෞරුත්ඹ වදහගන තිබුණහ. ධිළත් කිඹන්තගන්ත ඒ විලසවිදයහර 

ඳහරනඹ යන උඳකුරඳතිරු ඒ ගඳෞරුත්ඹ වදහ න්තන ඕනෆ 

කිඹරහයි. න දඹ ත්තත්  ිකයඹන්තගේ විලසහඹ දිනහගන 

ඉන්තන ගව  උඳකුරඳතිරුන්ත සිටින විලසවිදයහරර න දඹ 

නළවළ. නමුත් ිකයයින්තගේ විලසහඹ දිනහ ත්ගත් නළති 

විලසවිදයහරර තභයි ගම් හගේ තත්ත්ඹන්ත ිති ගන්තගන්ත. ධිළ 

විලසවිදයහර දිවහ ඵරන්තගන්ත ම්රුේණගඹන්තභ ධමුතු විධිඹට. 

නමුත් ධිළ ඒ නිදව රඵහ ගදන්තන ඕනෆ. ධිළ ඒ නිදව ප්රහගඹෝගි 

රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඉදිරිගආදී  ධිළ ඳනත් ගටුම්ඳත්ෂ භඟින්ත - a 

new Universities Bill will be drafted - ඒ සහීකනත්ඹ රඵහ 

ගදන්තන ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ. ඒ හගේභ ධධයහඳනඹට 

ගඳෞේලි දහඹත්ඹ්ෂ ධලයයි. ධගපෙ ිරතත් බිභල් 

යත්නහඹ භළතිතුභහ කි හ  "විලසවිදයහර ධලුතින්ත ංයම්බ යරහ 

නළවළ" කිඹරහ.  

ඒ වහ ංණ්ඩුට ම්ඳත් තිගඵන්තන  ඕනෆ. ංණ්ඩුට 

ම්ඳත් නළත්නම් ග ගව භද ධිළ විලසවිදයහර ඳටන්ත න්තගන්ත? ධද 

ධගපෙ ංේථිඹ ග ගව භද? ධද ධගපෙ ංේථිගආ ධවුරුේගේ 

ංදහඹභ භදි  ණඹ හරිඹ ව ගඳ ලිඹ ගන්තන. That is the 

truth. ධවුරුේගේ ංදහඹභ භදි ණඹ හරි ව ගඳ ලිඹ ගන්තන. 

එතග ට ග ගව භද විලසවිදයහර open යන්තගන්ත; 

ේභහන්තතලහරහ open යන්තගන්ත? ගම් තභයි තිත්ත ිත්ත. ඒ 

ළන  වුරුත් කිඹන්තගන්ත නළවළ. ඳසු ගිඹ ධවුරුදු 10 තුශ ශ 

ශේධනඹ්ෂ ළන ගර කුට ථහ යනහ. නමුත් ධගපෙ 

ශේධනඹ ගගේද ඹත්  ධවුරුේගේ ංදහඹභ භදි ණඹ හරි ව 

ගඳ ලිඹ ගන්තන! ංදහඹභ 100යි  හරියි ගඳ ලිඹයි 110යි. 

ගම් තභයි ිත්ත. එභ නිහ ධඳට ගඳෞේලි ධශලගආ 

දහඹත්ඹ  ධලයයි.  

ඉන්තදිඹහග  භනිඳහයි විලසවිදයහරඹ රශහට එන්තන ළභළතියි. 

ඒ ධඹ ිවිල්රහ ධිළත් එ්ෂ ඒ ළන හච්ඡහ ශහ. ධිළ 

කිඹන්තගන්ත  වුරු ංත් විලසවිදයහරර ප්රමිතිඹ ංය්ෂහ ය 

න්තන ඕනෆ කිඹරහයි. The standard should be maintained. ධිළ 

SAITM එටත් කිඹන්තගන්ත ඒයි. ගරේසඨහධියණඹ වයවහ ගවෝ 

ප්රමිතිඹ වදහ න්තන රභඹ්ෂ ධඳට රඵහ ගදන්තන. ගම් ප්රලසනඹ ළන 

හච්ඡහ යරහ විඳුභ්ෂ ගදන්තන ඳහේලිගම්න්තතුට ඵළරි නම්  ධිළ 

ඒ විඳුභ ධධියණගඹන්ත ඉල්රනහ.   

නදඹ නළති යන්තන ධිළ ධලුත් රභඹ්ෂ වඳුන්තහ ගදන්තන  

ඵරහගඳ ගය ත්තු ගනහ ගම් ධවුරුේද ධහනගආදී. ඒ ිකයඹන්තට 

online ඳළමිණිලි යන්තන රුළුන්ත රභඹ්ෂ ධිළ වදනහ. 

ඉන්තදිඹහගත් එගවභයි.  It is a success, because the students 

are able to complain online to an outside authority. ධභහරුභ 

ගේ තභයි ඳළමිණිල්ර්ෂ යන එ. ඒ නිහ online ඳළමිණිලි 

යන්තන රුළුන්ත රභඹ්ෂ ධිළ ගදළම්ඵේ භහඹ න විට ධගපෙ 

විලසවිදයහරරට වඳුන්තහ ගදනහ. ගම් ම්ඵන්තධගඹන්ත ධගපෙ 

දළ්ෂභයි  තමුන්තනහන්තගේරහගේ දළ්ෂභයි ම්පූේණගඹන්තභ ගනස. 

ධිළ යටට ධලය ධශ ම්පූේණ ිකයඹන්ත බිිර කිරීගම් ළඩ 

ිළිබගශ්ෂ තභයි ඉදිරිඳත් යරහ තිගඵන්තගන්ත. 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි   ගඳ ත ඳගත් ධධයහඳනඹ 

විතය්ෂ ගන ගයි  රහ  ්රීඩහ ළනි ්ෂගේත්ර ධද විලසවිදයහරර 

තිගඵන්තන  ඕනෆ. ඒ හරගආ ගපෙයහගදනිඹ විලසවිදයහරගඹන්ත 

නිේභහණඹ වුණු නහටය ධද නිේභහණඹ ගනහද? ඒ හරගආ 

යච්චන්තද්රරහ වදරු නහටය හගේ ඒහ ධද ගපෙයහගදනිගආ 

තිගඵනහද? ඒහ නළවළ. ියි ඒ? විලසවිදයහරඹ්ෂ කිඹන එ ඒ 

සිඹලු ධශලලින්ත ම්පූේණ බිභ්ෂ ගන්තන ඕනෆ. ගඳ ත ඳත  

්රීඩහ  රහ  ශසෘතිඹ හගේ වළභ ගදඹ්ෂභ තිගඵන්තන ඕනෆ. 

ධගපෙ එස.බී. දිහනහඹ ිභතිතුභහ බහට ිවිල්රහ ඉන්තනහ. 

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ංයම්බ ශ SAITM  එ ළනයි දළන්ත 

ථහ ගශේ. විරුේධ ඳ්ෂගආ ට්ටිඹ දළන්ත ඒට විරුේධයිලු. ඒ 

තභයි භභ කි ග - 
 
ගරු එවහ.බී. ිනවළනළයක ෙශතළ (වෙළජ වවිඳ ගෆන්වීේ ශළ 

ුභභවළධන අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக் - ெதோ லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற அமச்ெர்) 

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

ඒ ධඹගේ දරුගෝ තුන්ත ගදගන්ෂ ඉන්තනහ. 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු ්ෂහෙන් කිරිඇල්  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ මීට ඩහ ථහ යන්තන  ඵරහගඳ ගය ත්තු ගන්තගන්ත නළවළ. 
ගඵ ගව භ සතුතියි. 

 
[ධ.බහ. 3.16] 
 

ගරු මෙොශළන් ළල් ම්ේරු ෙශතළ (උවවහ අධයළඳන රළජය 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் றதத - உர் ல்ற இரஜரங்  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධද දින බහ ල් තළබීගම් 
ගඹෝජනහ ගර  රු බිභල් යත්නහඹ භළතිතුභහ ධධයහඳන වහ 

උස ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ භතු ීම ිති ළටලු ිළිබඵ 
ගඹෝජනහ්ෂ ඉදිරිඳත් යමින්ත  ධධයහඳනගආ ධඩු ඳහඩු ිළිබඵ 
එතුභහගේ ළටහීභ ගම් බහට ප්රහල කිරීභ ළන භභ එතුභහට 

විගලේගඹන්තභ සතුතින්තත  ගනහ.  

භභ මුලින්තභ කිඹන්තන ඕනෆ  එතුභහගේ භවය ධදවස ඉදිරිඳත් 
ගරහ තිගඵන්තගන්ත විගලේගඹන්ත ිකයයින්ත එතුභහ වමු ගරහ 
ඉදිරිඳත් ශ රුණු භත ඵ. නමුත් ඒ රුණුර ගදඳළත්තභ 

ළන ිරතරහ නළති ඵ ධඳට ගඳගනනහ.  

විගලේගඹන්ත  සුදුසුම් රළබ දරුන්තගන්ත  Z-score  එ ධනු 
ගතෝයහ ත් සිසුන්තට ලිඹහ ඳදිශචි ගන්තන කිඹහ  විලසවිදයහර 
ප්රතිඳහදන ග මින්ත බහ විසින්ත දළනුම් දුන්තනහභ  ඒ වහ ධඹදුම් 

ඳත්රඹ්ෂ ඹළ හභ  ඒ ධඹදුම් ඳත්රගආ ඉතහ ඳළවළදිලි  තිගඵනහ  ගම් 
ධඹදුම් ඳත්රඹ ඉදිරිඳත් ශහට ඳසු  නළත තහ්ෂ ගනත් 
විලසවිදයහරඹට ිතුශත්ීමභට ගවෝ ගනත් ඳහඨභහරහට 
ධඹදුම් ශ ගන වළකිඹ කිඹරහ. ඒ ඵ සිශවගරන්ත තිගඵනහ  

ඉශග්රීසිගඹන්ත තිගඵනහ  ගදභගශන්ත තිගඵනහ. උස ගඳශ විඹ 
නිේගේලඹ භත් ගරහ  දදය විදයහරඹට ඹන්තන  තයම් සුදුසුම් 
රඵහ න්තන රුළුන්ත ශභගඹකුට ගම් හයඹ කිඹරහ ගත්රුම් 

න්තනට ඵළවළ කිඹරහ ඔඵතුභහ ිරතනහද? එගවභ ග න්තගේසිඹ්ෂ 
තිබිඹදීත් ධඹදුම් යරහ  ඒ ගතෝයහ ළනීම් සිඹල්ර ශහට ඳසු  
ගදගනි ගවෝ තුන්තගනි තහග  උස ගඳශ ප්රතිපර ඳහවිච්චි 

යරහ  නළත ඳහඨභහරහ ගනස කිරීභට ගවෝ ගනත් 
ඳහඨභහරහට ධඹළදුම් යන්තන  ඵළවළ. ඒ යන්තන 
රුළුන්තභ්ෂ නළවළ. කිිරඳ ගදනකුට ඒට ඉඩ දුන්තගන ත් භසත 

ිකයඹන්ත ිතුශත් කිරීගම් ගම් ්රිඹහලිඹ භවහ ධවුල් ජහරඹ්ෂ 
ගනහ. ඒ  විතය්ෂ ගන ගයි  ඒ වහ කිසිභ නීතිභඹ ඳදනභකුත් 
නළවළ.  "භභ ලිඹහ ඳදිශචි වුගණ් ධඳයහගේ  භගේ ගදළනිය 
ප්රතිපරලින්ත  තුන්තළනය ප්රතිපරලින්ත භට දදය විදයහරඹට 

ඹන්තන රුළුන්තභ තිගඵනහ"  කිඹරහ ිකයඹන්ත ිවිල්රහ 
කිඹනග ට ධඳටත් ගම් ධනුම්ඳහ එනහ. ඒ වුණහට ඹම් කිසි 
ගදඹ රභඹ්ෂ තිගඵන්තන ඕනෆ. ගම් යගට් භසත තරුණ 

ප්රජහගේ ධනහතඹ තීයණඹ යන ගම් ්රිඹහලිඹ   විධිභත්  
නීතයනුකර ගන න විධිඹට   එ එ ිකයඹන්ත ිවිල්රහ කිඹන 
කිඹන විධිඹට ගනස යන්තන ගිගඹ ත්  ධඳට රුළුන්තභ්ෂ 

තිගඵනහද නිළයදි ඳටිඳහටිඹ්ෂ ධනු ිකය ිකයහන්ත 
විලසවිදයහරරට ිතුශත්  ය න්තන?  

උදහවයණඹ්ෂ වළටිඹට ධිළ ිරතමු  දදය ඳහඨභහරහට 
ශභයින්ත 100්ෂ න්තන රුළුන්ත කිඹරහ. දදය ඳහඨභහරහට 

ශභයින්ත 100්ෂ න්තන රුළුන්ත නම්  ධිළ ඒ වහ ධඹදුම්ඳත්ර 
ළ ග හභ   ඒ වහ ශභයින්ත 100්ෂ ඉන්තනහ. ඒ 100 ිතුශත් 
ශහට ඳසගේ -ලිඹහ ඳදිශචි ශහට ඳසගේ- ගදළනි තහට 

විබහඹ යරහ භත් වුණු දරුග්ෂ ඒ ප්රතිපර ධනු දදය 

ධශලඹට සුදුසුම් රඵනහ ගන්තන රුළුන්ත. ඒ න විට ඔහු 
ගනත් ඳහඨභහරහට ලිඹහ ඳදිශචි ගරහ ඉයයි. නමුත් ඔහු 
ිවිල්රහ දදය පීඨඹට ිතුශත් ීමභ වහ ධයිතිහසිභ 
ඉල්රනහ. එතග ට දළනටභත් ලිඹහ ඳදිශචි ීම සිටින සිඹ ගදනහට 

ගභ ද ගන්තගන්ත? ධිළට ඒ සිඹගදනහ ධයින්ත යන්තන රුළුන්තද? 
ධිළ ඔවුන්ත ලිඹහ ඳදිශචි යගන ඉයයි. ගම් ්රිඹහලිඹ ිතුගශේ ඒ 
හගේ ගන ගඳගනන ගඵ ගවෝ ගේල් තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් 

භසත ්රිඹහලිඹ වරිඹටභ ධධයඹනඹ ගශ ත්  ඒ භවහ විලහර 
්රිඹහලිඹ්ෂ. ධඳට ගභතළන ඒහ ළන ඉගන ථහ යන්තන වරි 
ගරගවසියි. ඒ වුණහට ගම් ළගඩ් යන්තන ගිඹහභ  ඒ තුශ තිගඵන 

ශකීේණබහඹ  ශකරබහඹ නිහ ගම් කිඹන ගේල් ගම් කිඹන 
විධිඹට යර ්රිඹහත්භ යන්තන ඵළවළ  මරහනහරඪ රු 
භන්තත්රීතුභනි.  

ඒ විතය්ෂ ගන ගයි  භභ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්තන ඕනෆ  ගම් 
ප්රලසනරට මලි ගවේතු්ෂ ගරහ තිගඵන්තගන්ත 2011දී ිති වූ  Z-

score  ධේබුදඹ ඵ. ඒ නිහ විලසවිදයහර ඳහඨභහරහ ඳටන්ත 
ළනීභ  උස ගඳශ ප්රතිපර නිකුත් වුණු දගේ ඉරහ  හුේෂ 
ඈතට ගිඹහ.   දරුග්ෂ උස ගඳශ විබහඹට හඩි ගරහ 

ධවුරුේදකුත් භහ වතයට ළඩි හරඹ්ෂ ත ගනහ   
විලසවිදයහරඹට ිතුළු ගන්තන. ඒ ප්රභහදඹට මලි ඳදනභ 
ළටුගණ් Z-score ධේබුදඹ නිහ ගරේසඨහධියණ නඩු තීන්තදුත් 

එ්ෂ විලසවිදයහර ඳටන්ත ළනීභ ල් ඹෆභයි. ධද ද්ෂහභ  ඒ 
ඳසුඵෆභ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ගම් වහ තිගඵන ගව භ 
විඳුභ න්තගන්ත  ගම් කිඹන විධිඹට ගම් තිගඵන රභග දඹ බි 
දභරහ රින්ත ය එන  සිසුන්ත විලසවිදයහරඹට ිතුශත් ය ළනීභ 

ගන ගයි   උස ගඳශ විබහගඹන්ත ඳසගේ විලසවිදයහරඹට 
ිතුශත් ය ළනීභට ත න හර ඳරිච්ගේදඹ ධඩු කිරීභයි.  ධිළ 
ඒ වහ දළඩි ්රිඹහ භහේ ගන තිගඵනහ. ධිළ උඳ කුරඳතිරු 

ළ ග හ; පීඨහධිඳතිරු ළ ග හ. ඒ ගරහග  ධිළ කි හ  
විලසවිදයහරඹට ිතුශත් යළනීභ වහ ධවුරුේදකුත් භහ 
වතය්ෂ තන හරඹ ධඩු යන්තන ඕනෆ කිඹරහ. ඒට ඔවුන්ත 
සිඹලු ගදනහ එෙ වුණහ. ධඳට ගම් ළන දළනුභ්ෂ තිගඵනහ.  වළභ 

ධවුරුේදභ භහ තුන ණගන්ත ගම් හරඹ ධඩු යන්තන ඒ ධඹ 
එෙ වුණහ. දළනට ඳතින ඳහඨභහරහ වහ ළඩි හරඹ්ෂ ළඹ 
යරහ   වස රුග ත් ඳන්තති ඳත්රහ-  ඳගවන්ත ඳසුත් 

ඳන්තති ඳත්රහ-  ධවුරුේද ඳහඨභහරහ හරඹ භහ නඹට ධඩු 
යගන  භහ තුනකින්ත ඳහඨභහරහග  හරඹ ධඩු ය න්තන ඒ 
ධඹ එෙ ගරහ තිගඵනහ. 2017 සිට ධිළ ඒ ළඩ ිළිබගශ 

්රිඹහත්භ යනහ.  ධවුරුේදට භහ තුන ඵළගින්ත ඉසයවට 
ිවිල්රහ ධවුරුදු වතය්ෂ ඹන ග ට  ගම් හරඹ ධවුරුේදකින්ත 
ඉසයවට න්තන රුළුන්ත. උස ගඳශ විබහඹට හඩි වුණු 

දරුග්ෂ විලසවිදයහරඹට ිතුශත් ගනග ට   ඔහුගේ ඉතහ 
ටිනහ තරුණ හරගඹන්ත ධවුරුදු ගදට ංන්තන හරඹ්ෂ    
නළති ගනහ. ඒ හරඹ රැ න්තන වුභනහ ්රිඹහ භහේ ළන ධිළ 
ථහ යරහ තිගඵනහ; ඒහ ිළිබගන තිගඵනහ. 2017 ඉරහ ධිළ 

ඒ ගේල් ්රිඹහත්භ යන්තන ඵරහගඳ ගය ත්තු ගනහ. එගවභ 
වුණහභ  එ ය්ෂ විලසවිදයහරඹ ලිඹහ ඳදිශචි වුණු දරුහ ඒ 
විලසවිදයහරඹට ිතුශත් ගනග ට ගදළනි ය විබහඹට හඩි 

ගරහ නළවළ. එඹහට විබහඹට හඩි ගන්තන ගන්තගන්ත 
විලසවිදයහරඹට ිතුශත් ීමගභන්ත ඳසුයි. වුරුත් එගවභ විබහ 
යන්තගන්ත නළවළ. එතග ට ගම් ප්රලසනඹ වි ගනහ. ඒ නිහ ගම් 

ප්රලසනඹට විඳුභ රින්ත ය එන දරුන්ත ිතුශත් කිරීභ ගන ගයි. 
ඒ තභයි ධිළ වඳුනහ න්තන ඕනෆ.  රු බිභල් යත්නහඹ 
භන්තත්රීතුභහ කිඹරු ප්රලසනඹ ගභතළනයි තිගඵන්තගන්ත. ධිළ හරඹ 

ඉසයවට ත්තහභ ගම් ප්රලසනඹ ම්පූේණගඹන්තභ ඉත් ගරහ 
ඹනහ. ඒ වහ ධිළ නිළයදි ්රිඹහ භහේඹ ගන තිගඵනහ.  
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 ඔඵතුභන්තරහ කිඹනහ  විලසවිදයහරරට වුභනහ යන 

ගුරුරු ප්රභහණඹ ධඩුයි කිඹරහ.  

ෆභ විලසවිදයහරඹටභ රුළුන්තභ තිගඵනහ  
ංචහේඹරුන්ත  ගුරුරුන්ත ගභඳභණ ප්රභහණඹ්ෂ ිරෙයි කිඹහ 
විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ග මින්ත බහට ඒ ධඩු ඳහඩු ඉදිරිඳත් 

යන්තන. ඔවුන්ත ඉල්රන සිඹලු ප්රභහණඹ දීරහ තිගඵනහ. 
විලසවිදයහරර පීඨහධිඳතිරුන්ත ඹම් ප්රභහණඹ්ෂ ඉල්රනහ නම් ඒ 
සිඹලුගදනහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ විතය්ෂ ගන ගයි. තත් ගදන්තන 
වුභනහ යන ඉඩඩ තිගඵනහ. නමුත් ධිළ ගදන්තගන්ත නළත්ගත් 

ියි? ධනුභත ධධයඹන හේඹ භණ්ඩරඹ  ගම් ඉල්රන හේඹ 
භණ්ඩරඹට ඩහ ටි්ෂ ළඩිගඹන්ත තිගඵනහ. එගවභ නම් ධිළ 
ගදන්තගන්ත නළත්ගත් ියි? විලසවිදයහරඹට ධලය නළත්නම්  

විලසවිදයහර ඉල්රන්තගන්ත නළත්නම්  යජගආ මුදල් නහසති ය ගන 
තත් ගුරුරුන්ත  ධධයඹන හේඹ භණ්ඩරඹ ළඳයීගම් 
ප්රගඹෝජනඹ්ෂ නළති නිහයි.  

ඒ විතය්ෂ ගන ගයි. ඳසු ගිඹ හරගආ විලසවිදයහරර 
ගුරුරුන්ත  ංචහේඹරුන්ත  භවහචහේඹරුන්ත ඔවුන්තගේ ළටුපෙ 
ප්රලසනඹ ිළිබඵ ගර කු යහඳහයඹ්ෂ ගන ගිඹ ඵ ධිළ දන්තනහ. 
ඒ ළටුපෙ ිළිබඵ ප්රලසනඹට ඳසු ගිඹ යජගඹන්ත ඹම් තයභ ිළිබතුය්ෂ 

දුන්තනහ. ධගපෙ යජඹ එඹ තත් ඉදිරිඹට ගන ගිිරන්ත ගම් න ග ට 
හභහනය ගේලයඹකුගේ සිට ගජයසඨ භවහචහේඹයඹකු ද්ෂහ 
ගදන දීභනහ සිඹඹට 125කින්ත ළඩි යරහ තිගඵනහ. භෆත 

හරගආ FUTA විලසවිදයහරගආ ංචහේඹරුන්තගේ ශභඹ භෙ 
ඳළළත්වූ හච්ඡහග දී ඔවුන්ත ඉතහ ෆහීභට ඳත් ගරහ 
තිගඵනහ. ඔවුන්තගේ ඊශෙ ඉල්ලීම් න්තගන්ත  ගම් දීභනහ ඳඩිඹට 
එතු යරහ  ඒ ඳඩිඹ සථහය එ්ෂ යන්තන කිඹන එයි. ඒ 

වහ විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ග මින්ත බහ එෙ ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ එෙතහ ශභනහයණ ගේහ 
ගදඳහේතගම්න්තතුගන්ත වහ ජහති ළටුපෙ වහ ගේ ශයහ 

ග මින්ත බහගන්ත ධනුභත න්තනට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ 
SLIATE එ ළන ඉතහ ළදත් ගදඹ්ෂ කි හ. SLIATE එග්ෂ 
ංඹතන 17්ෂ තිගඵනහ. විගලේගඹන්ත ඉශජිගන්තරු ංඹතනඹ ළන 

එතුභහ ඉතහ නිළරැදි ථහ ශහ. වළඵළයි එ ළරැදි රුණ්ෂ 
කි හ. එතුභහ වමු ගන්තන ඳළමිණි ඒ ිකයඹන්ත 9ගදනහගේ ගවෝ 
ිකයඹන්ත 10ගදනහගේ ඳන්තති තවනම් ගශේ ඒ ගවේතු නිහ 

ගන ගයි  න ධඹ ිළිබඵ ප්රලසනඹ්ෂ නිහයි ඳන්තති තවනම් 
ගශේ. එගවභ ඳන්තති තවනම් වුණහභ ඒ ග ල්ගරෝ ගිිරන්ත 
ගඳන්තන්තගන්ත  ධන්න්තගන්ත  ඳහට යන්තගන්ත ගනත් ිළන්තතයඹ්ෂ. 

ඒයි ධඳට තිගඵන ප්රලසනඹ. වළඵයි එතුභහ කිඹරු ප්රලසනඹ මුල් 
ඵළගන තිගඵනහ. එඹ ධිළ වඳුනහ ගන තිගඵනහ. SLIATE 
ංඹතනගආ ගුරුරුන්තට  ගේලරුන්තට ධිළ ඵරහගඳ ගය ත්තු න 
සුදුසුම් විලසවිදයහර ථිහචහේඹරුන්තගේ සුදුසුම් නම්  

විලසවිදයහර ථිහචහේඹරුන්තට ගන ළටුඳ ඔවුන්තට ගවිඹ 
යුතුයි කිඹන එ ධිළ ිළිබන්තනහ. ගම් ඳසු ගිඹ යජගඹනුත් 
ධනුභත ගරහ තිගඵනහ. ඒ හරගආ ංචහේඹ පී.බී. ජඹසුන්තදය 

භළතිතුභහ ධනුභත යරහ තිගඵනහ  ධදහශ ංඹතනලින්ත  ජහති 
ළටුපෙ වහ ගේ ශයහ ග මින්ත බහගන්ත එඹ ධනුභත ය 
ගන ගන්තනඹ කිඹරහ. ධිළත් ගම් ධනුභත යරහ තිගඵනහ.  

ගම් ජුනි භහගආ 06න දහ SLIATE ංඹතනගආ ඵරධහරින්ත 
වහ ෘත්තීඹ මිති නිරධහරින්ත ශභනහයණ ග මින්ත බහ 

ව ජහති ළටුපෙ වහ ගේ ශයහ ග මින්ත බහ එ්ෂ 
හච්ඡහ ඳළළත්වූහ  ගම් ළටුඳ වදහ න්තන. ධිළ එඹ නිේගේල 
යරහ තිගඵනහ. ධිළ එඹ ධනුභත යනහ. ගම් ඳහේලිගම්න්තතු ග දී 

භහ කිඹහ සිටිනහ  ගම් ළටුපෙ නිළරැදි කිරීභ සිදු විඹ යුතුයි කිඹරහ. 
ඒ නිහ ශභනහයණ ගේහ ගදඳහේතගම්න්තතු  ජහති ළටුපෙ වහ 

ගේ ශයහ ග මින්ත බහ ගම් ළටුපෙ ධනුභත කිරීගභන්ත 

ඳභණයි විගලේගඹන්තභ උස ජහති ඉශජිගන්තරු ඩිපෙගරෝභහ 
ංඹතනගආ  -HNDE-  තිගඵන ගම් ප්රලසනඹ වින්තන රුළුන්ත. ඒ 
නිහ ඒ ිළිබඵ භහ එතුභහට විගලේගඹන්ත සතුතින්තත නහ.  

ධිළ දන්තනහ  ධගපෙ ිභතිතුභහ ඉතහ නිළරැදි කි හ හගේ 

උස ධධයහඳනඹ වහ ධඹ ළගඹන්ත ගන්ත යරු මුදල් ප්රභහණඹ 
දහත් ගන වූ විර ඳරිදි සිඹඹට 50ට ංන්තන ප්රභහණඹකින්ත 
ළඩි ය තිගඵන ඵ. ඒ ළඩි ීමම් ප්රභහණගඹන්ත රුිළඹල් බිලිඹන 

3්ෂ තහ්ෂණ විලසවිදයහරඹ වහ ගන්ත ය තිගඵනහ. ගඵ ගවෝ 
හරඹ සිට ගන්තහසිහහය ප්රලසනඹ්ෂ තිගඵනහ. ධිළ දන්තනහ  
එස.බී. දිහනහඹ භළතිතුභහ ගන්තහසිහහය 60්ෂ ෆදීගම් 

යහඳෘතිඹ්ෂ ඳටන්ත ත් ඵ. ඒහ ගව  ළඩ. ගම් යජඹ ඒහ 
ඉදිරිඹට ය ගන ඹනහ. ර්ෂසභන්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභහ ඉතහ 
ඳළවළදිලි කි හ  ධිළ ගම් ගන්තහසිහහය ළඩ ිළිබගශ ඉදිරිඹට 

ගන ඹන්තන ඕනෆ  ගම් යජගආ ඳහරන හරඹ තුශ ධඩුභ ණගන්ත 
විලසවිදයහර ිකයඹන්තගන්ත සිඹඹට 80ට ගන්තහසිහහය 
ඳවසුම් ගදන්තන ඕනෆඹ කිඹරහ. ධිළ ගම් ධවුරුේගේ ත 
ගන්තහසිහහය 14්ෂ වහ රුිළඹල් මිලිඹන 1 010්ෂ ගන්ත 

යරහ තිගඵනහ. ඒ විලසවිදයහර ගන්තහසිහහය ඳවසුම් තුිබන්ත 
ධිළ දරුන්තට රඵහ ගදන්තගන්ත ඳවසුම්. භවගඳ ශ ිකයත්ඹ 
රුිළඹල් 2 500 සිට රුිළඹල් 5 000 ද්ෂහ ළඩි ශහ. ිකයහධහයඹ 

රුිළඹල් 2 000 සිට රුිළඹල් 4 000 ද්ෂහ ගදගුණඹකින්ත ළඩි ශහ. 
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ ිළිබඵ තභ ඳටන්ත ත්ගත් නළවළ. ිත්තටභ 
ගභ න ඳදනභ්ෂ ඹටගත්ද ගම් ටයුතු යන්තගන්ත කිඹන එ 

ිළිබඵ හච්ඡහ භට්ටගම්යි තිගඵන්තගන්ත.  

 
ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) தஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගම් ධවුරුේගේ ඳටන්ත න්තනහද?  

 
ගරු මෙොශළන් ළල් ම්ේරු ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் றதத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ඒ ිළිබඵ හච්ඡහ භට්ටගම්යි තිගඵන්තගන්ත. භවය විට ගම් 
ධවුරුේගේ ඳටන්ත න්තන ඉඩ තිගඵනහ. ගඵ ගවෝ විට ඒ ටයුතු 

ගගයයි කිඹහ ධිළ ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ. ධගඳත් ගර කු 
වුභනහ්ෂ තිගඵනහ  ඒ ළඩ ටයුතු ඳටන්ත න්තන.  

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ිභතිතුභනි   ඔඵතුභහට  ත  විනහඩිඹ්ෂ ඳභණයි 
තිගඵන්තගන්ත.  

 
ගරු මෙොශළන් ළල් ම්ේරු ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் றதத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ගම් ගනග ට  ගන්තහසිහහය  57්ෂ  වළදිරහ   තිගඵනහ  
ත  ගන්තහසිහහය 14්ෂ ධනුභත  ගරහ තිගඵනහ.   

ඊශෙට  විලසවිදයහර ප්රග ලඹ  ළනත් කිඹන්තන  ඕනෆ.   

විලසවිදයහර ර ප්රලසන ණනහ්ෂ තිගඵනහඹ කිඹන එ   ධිළ 
දන්තනහ.  ප්රලසන නළතිහ ගන ගයි.  එ්ෂ   ප්රග ලඹ භදිභ. 
ධගන්ෂ එ ගුණහත්භබහගආ තිගඵන  ප්රලසන. ධගන්ෂ 

ඳළත්ගතත් ධදහශත්ඹ නළතිීමභ.  ඉගන න්තනහ දරුන්තගේ 
ධධයහඳනඹ  රැකිඹහ ග ගශ ගඳ ශට ගන ළශපීභ.  ධගන්ෂ 
ඳළත්ගතන්ත  ඳේගආණඹ  වහ ශේධනඹ ිළිබඵ තිගඵන ධඩු 

557 558 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ඳහඩුම්.  ගම් ගේ ධිළ ඳේගආණඹ වහ ශේධනඹ වහ   
දහත් ගන වූ විර විධිගආ මුදර්ෂ ගන්ත ය තිගඵනහ.  තරුණ  
ඳයරුයට ඳේගආණ  ධලුත්  ග ඹහ ළනීම්  වහ ගඹ මු ගන්තන  

ඳවසුම්  රඵහ දීභ   දධේඹ දීභ   වහ මුදර්ෂ  ගන්ත ය  
තිගඵනහ. 

ප්රග ලඹ ළඩි කිරීභ ම්ඵන්තධගඹන්ත  භහ එ ගදඹ්ෂ කිඹන්තනට 

ඕනෆ. ප්රග ලඹ  ළඩි  කිරීගම්දී එතුභහ ත්ගත්  ඹම්කිසි ප්රතිලතඹ්ෂ. 
ඒ ප්රතිලතඹ ත්ගත්ත් හසිදහඹ න ධවුරුේද සිටයි.  හසිදහඹ 
ධවුරුේද සිට ඳටන්ත ගන ගභතළනට  ගනහහ.  

 

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ිභතිතුභහට නිඹමිත හරඹ ධහනයි 

 
ගරු මෙොශළන් ළල් ම්ේරු ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் றதத) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

මුරහනහරුඪ  රු භන්තත්රීතුභනි   භභ ත විනහඩිඹ හ රඹ්ෂ 
ඉල්රහ සිටිනහ.  

1993 ේඹ ත්ගත ත් ධභ සුදුසුම් රළබු ිකය 
ප්රභහණගඹන්ත ිත්තටභ සිඹඹට 6.54්ෂ තභයි  විලසවිදයහරරට 
ිතුශත් ගරහ තිගඵන්තගන්ත. එතුභහ ත්ගත් ගන ධවුරුේද්ෂ.  

1999 ේ ඹ ත්ගත ත්  ධභ සුදුසුම් රළබ ප්රභහණගඹන්ත සිඹඹට 
7.1්ෂ  විලසවිදයහරරට ධයගන තිගඵනහ. එතළන සිඹඹට 1 
විතය ළඩි  ීමභ්ෂ තිගඵනහ. 2005-2006 ේඹ ත්ගත ත්  ධභ 
සුදුසුම් රළබ  ිකය ප්රභහණගඹන්ත සිඹඹට 8.5්ෂ විලසවිදයහරරට 

ධයගන තිගඵනහ.  ඒ ධනු  තත් සිඹඹට  1 විතය ේධනඹ්ෂ 
තිගඵනහ.  ගම්  තත්ත්ඹ ගභගවභ  ගිිරන්ත 2010-2011 ේගආදී 
-  කා ය මදි නිසායි මම අවුරුදු  හතමෙන් හතෙට  කියන්මන්.-  

ධභ සුදුසුම් රළබ  ිකය  ශයහගන්ත  විලසවිදයහරරට  
ිතුශත් න ිකය ප්රභහණඹ  සිඹඹට  9.4්ෂ  ද්ෂහ ළඩි ගරහ 
තිගඵනහ.  ඊශෙට   2014- 2015 ේඹ නග ට   ධභ 

සුදුසුම් රළබ  ිකය ශයහගන්ත  විලසවිදයහරරට ිතුශත් ය 
න්තනහ ප්රභහණඹ සිඹඹට 10.4්ෂ  ද්ෂහ ළඩි ීම තිගඵනහ. එභ 
නිහ ඳටන්ත ත්ත ධවුරුේද  එවහ ගභවහ ය ත්තහභ  ධඳට ගම් 

ශයහ ගත්රුම් න්තන රුළුන්ත. ිත්තටභ භහ ශෙ ශයහගල්න 
නළවළ.  ගම්ග්ෂ ධඩු ීමභ්ෂ ගන ගයි  ළඩි ීමභ්ෂ සිදු ගරහ 
තිගඵන්තගන්ත කිඹන එ භහ ඳළවළදිලි කිඹනහ.  

ධඳට  යුද හර ඳරිච්ගේදඹ්ෂ තිබුණහ. ධගපෙ රු ිභතිතුභහ  
ඉතහ ඳළවළදිලි කි හ හගේ ධිළ වුරුත්  ඹථහේථඹ දන්තනහ. 
ධිළට තිගඵන  ංේථි ප්රලසන  ගම් සිඹලු ගදල් එ්ෂ  උස  
ධධයහඳනඹ ව ගම් යගට් තරුණ ඳයරුය ගනුගන්ත යජගආ 

යුතුම් ඉතහ ඳළවළදිලි  ඉටු ය තිගඵන ඵ භහ ප්රහල යනහ.  
සතුතියි. 

 
 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශෙට   රු එස.බී. දිහනහඹ ධභහතයතුභහ.  

[ධ.බහ. 3.31] 
 

ගරු එවහ.බී. ිනවළනළයක ෙශතළ (වෙළජ වවිඳ ගෆන්වීේ ශළ 
ුභභවළධන අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக் - ெதோ லுவூட்டல் ற்தம் 

னன்தைரற அமச்ெர்) 

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

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි   ගභභ විහදගආ දී ථහ 

කිරීභට භටත්  විනහඩි  ඳව ධසථහ්ෂ රඵහ  දීභ ිළිබඵ 
ඔඵතුභහට ගඵ ගව  භ සතුතියි. විලසවිදයහරරට ගන්ත ශ මුදල් 
වහ ශන්තදනඹ යනග ට ගම් යජඹ ධශභ ඳසු ගිඹ හරඹට 
ඩහ ළඩිරුය මුදර්ෂ ධධයහඳනඹට  උස ධධයහඳනඹට  

ගෞයඹට ගන්ත ය තිගඵනහ. ඒ රුශචි මුදර්ෂ ගන ගයි. 
ලින්ත ගන්ත ය තිබුණු ප්රභහණඹට ඩහ ගදගුණඹටත් ළඩි 
මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ ධධයහඳනඹටත්  උස ධධයඳහනඹටත්  

ගෞයඹටත් ගභය ගන්ත ය තිගඵනහ.  

මරහනහරුඪ රු භන්තතිතුභනි   ධගපෙ යගට් විලසවිදයහරරට 
දරුගෝ විසිවඹ දහව්ෂ  විසිවත් දහව්ෂ විතය ඵහ න්තනග ට 
ගම් දරුන්ත ධතය තිගඵන තයඹ නිහ ධද විගලේගඹන්තභ   
ග ශම  ළුතය  ම්ඳව  භවනුය  හල්ර  භහතය ඹන 

දිස්රි්ෂර ිතළම්විට A හභහේථ තුන රඵහ න්තනහ 
ශභයින්තටත් දදය ධශලඹට ිතුළු න්තනට ඵළවළ. ඒ හගේභ  
ග ශම  නුය ම්ඳව  ළුතය  හල්ර  භහතය කිඹන  

දිස්රි්ෂර A හභහේථ තුනභ රඵහ න්තනහ දරුන්තටත් 
ඉශජිගන්තරු පීඨඹට ිතුළු න්තනට ඵළවළ. ඒ හගේභ 
ශභනහයණ විඹ  වදහයන දරුන්තට  A හභහේථ තුනභ 

රඵහගන ග ගවේත් විලසවිදයහරඹට  ිතුළු න්තනට ඵළවළ. 
විලසවිදයහර දව වගත්භ  ධද  ශභනහයණ පීඨ තිගඵනහ. ගම් 
දවවගතන්ත එටත්  හණිජ විදයහ  වදහයහ A හභහේථ තුනභ  

රඵහ න්තනහ ශභයින්තට ිතුළු න්තනට ඵළවළ.  එභ නිහ  ඳසු ගිඹ 
හරගආ යජගආ ගන න  ගඳෞේලි විලසවිදයහරලින්ත ගම් 
ඳවසුම් රඵහ ගදන්තන ධිළ ඉඩඩ දුන්තනහ. විගේශීඹ 
විලසවිදයහරරට  ඔවුන්තගේ ලහහ ගභගව ංයම්බ යන්තන ඉඩ 

දුන්තනහ.  ඒ හගේභ  විගේශීඹ විලසවිදයහරත් එ්ෂ ම්ඵන්තධ 
ගරහ ධගපෙ යගට් ධධයහඳන ංඹතනරට ගම් විලසවිදයහර 
ංයම්බ යන්තන ඉඩ දුන්තනහ.  

ධද ඉශජිගන්තරු උඳහධිඹ රඵහ න්තන රුළුන්ත. විගේශීඹ 
විලසවිදයහරත් එ්ෂ ම්ඵන්තධ ගරහ ඉතහභත්භ ගව  ඉශජිගන්තරු 
උඳහධි රඵහ ගදන ංඹතන 6්ෂ රශහග  තිගඵනහ. වළඵළයි  
විලසවිදයහරරට ිතුශත්ීමගම්දී ඉතහභ ධඳවසුතහ්ෂ තිගඵන්තගන්ත 
දදය ධශලගආ දරුන්තටයි.  ගචන්තනහයිර -ගභිර සිට ඳළඹ්ෂ 

ඳභණ ඹන තළන- Sri Ramachandra Medical College එ 
තිගඵනහ. ඒට දරුගකුට ිතුශත් ගන්තන ලිඹහඳදිශචි ීමගම් 
හසතු ලගඹන්ත -registration fees එ ඳභණ්ෂ- ඉන්තදිඹහනු 

රුිළඹල් ර්ෂ 50්ෂ ගන්තන ඕනෆ. රශහග  ශභගඹකුට එභ 
ංඹතනගඹන්ත දදය උඳහධිඹ්ෂ රඵහ න්තන රශහග  
රුිළඹල්ලින්ත ර්ෂ 400්ෂ විතය ඹනහ. ඒ ධතය ධිළ භහරගේ 

දදය විදයහරගඹන්ත - South Asian Institute of Technology 
and Medicine ංඹතනගඹන්ත - ගම් යගට් දරුන්තට දදය 
උඳහධිඹ්ෂ වළදෆරීභ වහ ධයඹ දුන්තනහ. ඒ වහ දරුන්ත 

ගතෝයහ ළනීගම් ටයුතුරට උස ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ 
භළදිවත් වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඒ දරුන්ත ගතෝයහ ළනීභ 

වහ ගගයන ම්මු ඳරී්ෂණරට විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ග මින්ත බහග  නිගඹෝජිතගඹ්ෂ ගිිරල්රහ ඒ මිටුග  ිරටිඹහ. 
දදය බහත් එ්ෂ දිටභ ගම් වහ විලහර ිවිලීභ්ෂ 
තිබුණහ. දදයරුන්තගේ ශභඹ ගම් වහ දිටභ විරුේධ 

559 560 

[රු ගභ වහන්ත රහල් ගග්රේරු භවතහ] 
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වුණහ. වළඵළයි  ධිළ ඒහ ගන රහ ළඩ ශහ. ගම් ධදහශ 

ගුණහත්භ බහඹ නළවළ කිඹරහ දදය ශභඹත්  දදය 
බහත් ඊගඹත් කිඹනහ භභ දළ්ෂහ.  

ග ශම විලසවිදයහරඹත්  ගපෙයහගදනිඹ විලසවිදයහරඹත්  යහභ 
දදය විදයහරඹත්  ළරණිඹ දදය විදයහරඹත් ත්තහභ ගභභ 

ංඹතනරටත් ඩහ ඉවශ භට්ටමින්ත ධලය භවහචහේඹරු ධද 
භහරගේ ගඳෞේලි දදය විදයහඹතනගආ ඉන්තනහ. ග ශම 

විලසවිදයහරගආ උන්තන ගඵ ගවෝ දදය ංචහේඹරුන්ත 

භහරගේ  ගඳෞේලි දදය විදයහඹතනගආ උන්තනහ. එභ 
නිහ ංචහේඹරුන්ත ධතය ත්ගත ත්  ධද රශහග  ඉවිබන්තභ 

තිගඵන ංඹතනඹ භහරගේ  ගඳෞේලි දදය විදයහරඹ ඵ භභ 
ඔඵතුභහට කිඹන්තන ළභතියි. භහතය රුහුණු දදය විදයහරඹත්  

භඩරරු දදය විදයහරඹත්  ඹහඳනඹ දදය විදයහරඹත්  
යජයට දදය  විදයහරඹත් එකිගනට ත්තහභ විලහර ගර 

ංචහේඹරුන්තගේ ධඩු්ෂ තිගඵනහ. නමුත්  භහරගේ දදය 

විදයහරඹට -SAITM ංඹතනඹට- භවහචහේඹරුන්ත  ංචහේඹරුන්ත 
කිසිභ ධඩු්ෂ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඒ හගේභ ඳසු ගිඹ ධවුරුේද 
නගත්ෂ ඵහ ත් සිසුන්තගේ සුදුසුම් ධතින්ත ත්ගත ත්  ගිඹ 
ධවුරුේදට ඉසගල්රහ ධවුරුේගේ කිලිගන ච්චිගඹන්ත "S" 3න්ත 

දදය විදයහරඹට සිසුන්ත ිතුශත් වුණහ. ඒ වහ district quota  

එ්ෂ තිගඵනහ. ඒ quota එගන්ත සිසුන්ත 3 ගදගනකුට 
විලසවිදයහරඹට ිතුශත් ගන්තන රුළුන්ත. ධන්තභ තුන්ත ගදනහ 

ංග  කිලිගන ච්චිගඹන්ත "S" 3ටයි.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඒ හගේභ ඊට ඉසය 
ධවුරුේගේ භන්තනහයගභන්ත "S" 3න්ත විලසවිදයහරඹට ිතුශත් වුණහ. 

ඒ quota එග්ෂ ධන්තතිභ ශභඹහට තිබුගණ් "S" 3යි. ඒ නිහ 

විලසවිදයහරඹට ිතුශත් ගන්තන රුළුන්ත වුණහ. වළඵළයි  භහරගේ 
ගඳෞේලි දදය විදයහරගආ එළනි ධඹ නළවළ. භහරගේ 

ගඳෞේලි දදය විදයහරගආ "A" 3,  "B" 3,  "A" 2යි  "B" 1යි 
තිගඵන සිසුන්ත ඉන්තනහ. ග ශලාන්ත  හල්ගරන්ත  භහතරින්ත  

භවනුරින්ත දදය විදයහරඹට ිතුශත් ගන්තන ඵළරි ගච්ච  
ිළටයට ගිිරල්රහ ර්ෂ තුන්ත වහයසිඹඹ්ෂ විඹදම් යන්තන ඵළරි 

දරුගෝ තභයි එිර ඉගන න්තගන්ත. ධද ඵළශකු කිිරඳඹ්ෂභ ගම් 

දරුන්තට ණඹ ඳවසුම් රඵහ ගදනහ. ඒ නිහ ගම් දරුන්ත ගභභ 
දදය විදයහරගආ ඉගන න්තනහ. දළන්ත ගම් SAITM එ ඳටන්ත 

ත්තහට ඳසු -ධවුරුදු ගදට ඳසු - භභ ිභති ධුයඹ දයන 
හරගආ ේ ගජෝන්ත ග තරහර ංය්ෂ විලසවිදයහරඹ තුශ 

දදය පීඨඹ්ෂ ඳටන්ත ත්තහ. ඒ ගඳෞේලි ංඹතනඹ්ෂ. එභ 

දදය පීඨඹට ශභයින්ත ිතුශත් ය ත්ගත් කිසිගේත්භ 
විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන ග මින්ත බහගන්ත ධවරහ ගන ගයි. 

ඕනෆ ධඹ ිතුශත් ය ත්තහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි   දදය බහ විසින්ත දදය 

ඳනත ගනස යන්තන එෙ ගරහ  ඳනගත් ග න්තගේසි ගනස 
යරහ ේ ගජෝන්ත ග තරහර ංය්ෂ විලසවිදයහරඹ තුශ 

දදය විදයහරඹ ංයම්බ යන්තන ධය දුන්තනහ. ගභ ද  ඒ 

ඉසයවට ධයගන ංග  ිරටරු ජනහධිඳතිතුභහගේ ගවෝදයඹහ 
න ිරටරු ංය්ෂ ගල්ම්තුභහ-ගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ- 

නිහයි. ධය දුන්තනහ. නීතිඹ ගනස යරහ ධය දුන්තනහ. 
වළඵළයි  ධදත් භහරගේ ගඳෞේලි දදය විදයහරඹට ගම් ධයඹ 

ගදන්තගන්ත නළවළ. ගම් දරුන්ත රුහුණුීමම්රට ඉසිළරිතහරරට  
ගිඹහභ ඔවුන්තට විලහර ගර යදය ශහ. වළඵළයි  ධහනගආ 

උහවි ගිිරල්රහ තීන්තදු්ෂ රඵහ ගන ගම් දරුන්ත දළන්ත ඒ රුහුණුීමම් 

ටයුතු රඵහ න්තනහ. යජයට දදය විදයහරඹයි  ඹහඳනගආ 
දදය විදයහරඹයි  භඩරරු දදය විදයහරඹයි  රුහුණු 

දදය විදයහරඹයි  භහරගේ ගඳෞේලි දදය විදයහරඹයි 

ශන්තදනඹ යරහ ගම් ගුණහත්භ ඵ කිඹන එ ිළිබඵ 
ඕනෆභ ගගන්ෂ ඵරන්තන.  

තිගඵන ඳවසුම් ළන  ංචහේඹරු ළන ඵරන්තන. කිසිභ 
තේඹ්ෂ නළවළ. ගම් තිගඵන්තගන්ත  කුවභ. ගම් යගට් 

විලසවිදයහරඹට ිතුළුීමභට තිගඵන ධධි තයඹ නිහ  
විලසවිදයහරරට ිතුළු ගන්තන ඵළරි දරුගකුට ගඳෞේලි 

විලසවිදයහරඹට ගිිරල්රහ දදය උඳහධිඹ්ෂ රඵහ න්තන තිගඵන 
ඉඩ ඩ රඵහ ගන ගදන්තන තිගඵන ඒ කුවභ වහ ඊේයහ 

නිහයි  ගම් ටයුත්ත යන්තගන්ත. මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  

දදය බහ යසථහ ඹ ටගත්  ගෞය ිභතියඹහට දදය 
බහග  තීයණඹ නිගේධනඹ ය තීන්තදු්ෂ දීගම් ම්පූේණ ධයිතිඹ 

තිගඵනහ. ඒ ෂවුසි ිභතිතුභහ ඉතිවහගආ යරහ තිගඵනහ; 
ඒ ගේණුහ ගවේයත් ිභතිතුමිඹ ඉතිවහගආ යරහ තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ ත ගෞය ිභතිරු ණනහ්ෂ ඒ ඉතිවහගආ 
යරහ තිගඵනහ.  

ගම් ටයුත්ත ම්ඵන්තධගඹන්ත එභ දදය ිකයගඹෝ 
 ගරේසඨහධියණගආ නඩු්ෂ ග නු ය තිගඵනහ. 

ගරේසඨහධියණගඹන්ත ගම් දරුන්තට ම්පූේණ හධහයණත්ඹ 
ඉසට ගයි කිඹහ භහ ිරතනහ. ඒ හගේභ දදය බහ 

ිරතු්ෂහය විධිඹට ත් එභ තීන්තදු ගෞය ධභහතයයඹහට 
ඕනෆභ ග රහ නිගේධනඹ ය ඒ ධයිතිඹ ඒ දරුන්තට රඵහ 

ගදන්තන රුළුන්තඹ කිඹන හයණඹත් භත්ෂ යමින්ත භභ නිවඬ 

ගනහ. ගඵ ගව භ සතුතියි. 
 

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.   

මීශෙට  රු (දදය) එස. සිගභෝවන්ත භවතහ.  

Order, please! ගම් ධසථහග දී රු එඩ්ඩ් ගුණගේය 

භන්තත්රීතුභහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹෝජනහ යන ගර භහ 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග ෙශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක ුතතු 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங் - துறைமுகங்கள் ைற்றும் 

ப்தற்தமந அலுல்ள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  "රු එඩ්ඩ් ගුණගේය 
භන්තත්රීතුභහ දළන්ත මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විෙවන ිනන්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்தக்தரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුල ගරු කී ජයලර්ධන ෙශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර ෙශතළ මූළවනළරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்ற ஜர்ண அர்ள் அக்றரெணத் 

றணறன்த அனத, ரண்தைறகு ட்ட் குதெ அர்ள் மனம 

றத்ரர்ள்.    
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

[3.40 p.m.] 

 

ගරු (වලදය) එවහ. සලමෙෝශන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) ெற. ெறதரன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

Mr. Presiding Member, firstly, I want to thank you for 

the opportunity given to me to speak on this Adjournment 
Motion.  Presently, the Sri Lankan education structure is 

divided into five parts: primary, junior-secondary, senior-

secondary, collegiate and tertiary. According to the 

studies done in 2013, there are 9,905 Government schools 
functioning with a total student population of 4 million 

and 15 State universities enrolling 105,127 undergraduate 

and postgraduate students.  

Our educational system provides good opportunities 
for some and disappointment for others. Most of the 
students are unable to attend a State university as places 
are limited and they have to face fierce competition.  

According to University World News, only 23,000 
students are admitted annually to the State universities out 
of the 220,000 students who sit for the university entrance 
examination every year. National Human Development 
Report shows that only 15.2 per cent of the students enter 
State universities. The balance 84.8 per cent of the 
students who are eligible for higher education have 
challenges for their future. Twelve thousand Sri Lankan 
students go abroad each year for higher education and that 
means US Dollars 400 million goes out of the country 
along with those students. Therefore, it is important to 
give the Sri Lankan students a wider variety of 
educational options to entice them to stay and study at 
home.  

Swami Vivekananda has said that true education helps 
a person to think for himself.  So, my point of view in this 
regard is that the Government has to create more options 
for the younger generation to get free education and there 
should be educational freedom. Both free education and 
educational freedom are equally important for our 
younger generation in Sri Lanka. Free education is a good 
concept mainly for poor people in Sri Lanka.  But, that 
does not mean that we have to restrict education to a 
particular percentage of students who are entering to the 
Government universities. 

We are living in a globalized world. There are no 
barriers or differences among countries. The quality of 
education is important and the educational freedom is also 
important. Free education for all eligible students who are 
entering universities is a good concept.  But, in our 
country, the Government is not in a position to give every 
student who is eligible to enter universities free higher 
education. The Government provides that opportunity 
only for 15.2 per cent of the students on a competitive 
basis.  

In this situation, we have to think about an alternate 
way to compete with global education.  It is important not 
to look at private universities as an enemy of the 
Government-funded universities, but as an effective 

means of absorbing the remaining 84.8 per cent of the 
qualified student population who are eligible to enter the 
universities.  Unfortunately, in our country, the students 
of the Government universities think that the students of 
the private universities are their enemies.  But, they have 
to realize that the other 84.8 per cent of students who are 
idling without an opportunity to get free higher education 
would ultimately benefit Sri Lanka's labour force. 
Ultimately, we only need a Minister who has his heart in 
the right place to withstand criticism and take up the 
challenges. That is my view. 

அததம், ட தகுறறலுள்ப தொன்தள்பற ஆெறரறர்ள் 

ந்ற தரடுப்தணவுலற்ந றமனறல் தெற்தட்டுக் 

தரண்டிதக்றன்நரர்ள். இந் தொன்தள்பற ஆெறரறர்மப 

'ஆெறரற உறரபர்ள்' ன்ந அடிப்தமடறல் உள்ரங்ற 

அர்லக்ரண தரடுப்தணவுமப ங் இந் அெரங்ம் 

தொன் தண்டும். ஆணரல், அங்குள்ப எத தரகுற 

தொன்தள்பற ஆெறரறர்மப - CSD - Civil Security Division - 

அரது தரதுரப்தைப்தமடறல் ஏர் அங்ர தெர்த்துக் 

தரண்டு தெற்தடுத்ற தறன்நரர்ள். அர்லக்ரண 

ெம்தபத்மப் தரதுரப்தை அமச்ெறதெடர ங்ற 

தறன்நரர்ள். இது மனக்குரற றடரகும். ல்ற 

அமச்ெறதெடர அமணத்து தொன்தள்பற ஆெறரறர்மபத்ம் 

உள்ரங்ற அர்லக்ரண தரடுப்தணவுமப ன், 

உங்பரல் ங் தொடிறல்மன? ண  ரன் இந் அமெக் 

தட் றதம்தைறன்தநன். இவ்ரநரண தெற்தரட்டின்தோனம் 

றட்டறட்ட ஏர் இரணு தனரறக்த்ம ங்பது இமப 

ெதொரத்றன்லது லங்ள் தைகுத்துறன்நலர்ள் ன்தது 

ன்தமட குற்நச்ெரட்டரகும்.  

அது ட்டுல்ன, இன்த தததந்தரமரண தரண்டர் 

ஆெறரறர்ள் ங்லக்கு ஆெறரறர் றணங்ள் றமடக்கு 

தண றர்தரர்த்துக் ரத்துக்தரண்டிதக்றன்நரர்ள். 

ஆணரல், அர்லக்ரண றணங்மப ங்குது ெம்தந் 

ர ன்ண தொடிறமண ல்ற அமச்சு  டுத்றதக்றன்நது 

ன்தது ணக்குத் தரறறல்மன. இந் இண்டு 

றடங்லம் ட தகுறறல் இன்த தொக்றரண 

தறச்ெறமணபர உள்பண. ஆத, தொக்றர தொன்தள்பற 

ஆெறரறர்லக்குரற அங்லரம் ல்ற அமச்ெறதெடரத 

ங்ப்தட தண்டும்; இரணுத்துக்கு அந் அறரங்ள் 

தறர்ந்து ங்ப்தடக்கூடரதணக் தட்டு, ன்தமட 

உமம தொடித்துக்தரள்றன்தநன். ன்நற. க்ம்.  

  
 [ධ.බහ. 3.47] 
 

ගරු අජිත් ෙළන්නප්මඳරුෙ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  රු බිභල් යත්නහඹ 
භන්තත්රීතුභහ විසින්ත ධද දින බහ ල් තළබීගම් ගඹෝජනහ ඹටගත් 
ඉදිරිඳත් ය තිගඵන ගඹෝජනහලිඹ දිවහ ඵළලුහභ  ඒ තුශ ත 

යුතු ගේල් ව ගන ත යුතු ගේල් හගේභ ශ වළකි ගේල් 
ව ශ ගන වළකි ගේල් යහිකඹ්ෂ තිගඵන ඵ ගඳනී ඹනහ. ගම් 
උත්තරීතය ඳහේලිගම්න්තතු තුශදී රු ධග්රහභහතයතුභහගේ 
ශල්ඳඹ ධනු ගම් යගට් තිත්ත ිත්ත ළන සිඹලු ්ෂගේත්රඹන්ත 

ගව ඵන රු භන්තත්රීතුභන්තරහ හද-විහද ගන එ ිත්ත. ඒ 
ගව යි. ඒ වහ ගඹ මු කිරීභ ගව යි.  

ඒ ග ගව භ වුණත් රු බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ 
ඉදිරිඳත් ශ බහ ල් තළබීගම් ගඹෝජනහ ිළිබඵ ධහ ගන 
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සිටිඹදී භට භත්ෂ වුගණ්  ධිළ විලසවිදයහරඹට ගිඹ හරඹයි. භභත් 

භවගඳ ශ විගලේ කුරතහ ිකයත්ඹ ධයගන  ගභ යටු 
විලසවිදයහරගආ ිකයගඹකු ලගඹන්ත සිටිඹහ. එදහ ධිළට ිකයහධහයඹ 
විධිඹට රළබුගණ්  රුිළඹල් ඳන්තසිඹඹයි. එගේ සිටිඹදී  ජනතහ 
විමු්ෂති ගඳයමුගණ් ගවෝදයඹන්ත ිවිත් "භවගඳ ශ ිකයහධහයඹ 

රුිළඹල් දව්ෂ ය " කිඹහ  ගඳෝසටේ ළහුහ. ධිළ ඔ්ෂගෝභ 
"ඒ ගව  ළඩ්ෂ" කිඹහ ඒට එෙ ගරහ ටනට ගිඹහ. ඒ 
වුණහට රුිළඹල් දව්ෂ වම්ඵ වුගණ් නළවළ. නමුත් ධන්තතිභට ධිළ 

ධලුත් විධිඹට ිරතන්තන ඳටන්ත ත්තහ. "රුිළඹල් දව්ෂ ය " 
කි හට  එඹ සිදු යන්තගන්ත ග ගව භද කිඹන එ ළන ඊට ඩහ 
ඹථහේථඹකින්ත ඵරහ තය ධගඵෝධ යගන භවගඳ ශ ිකයත් 

ධයමුදර ළඩි යනහද  ළඩි යන්තගන්ත ග  ගව භද කිඹහ 
ිරතන්තනට ධිළ රුරුදු ගන්තන ඕනෆඹ කිඹන ගේ ධඳ ගත්රුම් ත්තහ. 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ගම් ඉදිරිඳත් ය තිගඵන 
ගඹෝජනහ දිවහ ඵළලුහභ එයින්ත ගඵ ගවෝ ඒහ ගව  ගඹෝජනහ ඵ 
ගඳනී ඹනහ. යන්තන රුළුන්ත නම් ශ යුතු ගඵ ගවෝ ගේල් 

තිගඵනහ. ේතභහන ධග්රහභහතයතුභහ  විගලේගඹන්තභ රු ධකිර 
වියහේ හරිඹම් ධභහතයතුභහ  රු ර්ෂසභන්ත කිරිිල්ර 
ධභහතයතුභහ ිතුළු ධධයහඳන ධභහතයරුන්ත ඳහ භවන්තසි ගරහ 

ඉතිවහගආ ළඩිභ මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ ඳසුගිඹ ධඹ ළගඹන්ත යටට 
ගන්ත ශහට ගම් යගට් තිගඵන ංේථි තත්ත්ඹ ධනු එ 
දකින්ත ගම් සිඹලු ගදඹ ධන්ත යන්තන ධඳට වළකිඹහ්ෂ නළවළ 

කිඹහ ධඳ දන්තනහ. ග ගව භ වුණත්  ගරෝඹට ෘව ගේවිහන්ත 
රඵහ ගදන යට්ෂ විධිඹට භළදගඳයදි යහජයර ප්රචලිත වුණු ධගපෙ 
ය ට ගරෝඹට උතුන්ත රඵහ ගදන යට්ෂ ගර ඳරිේතනඹ කිරීභට 
ගම් යජඹ දළඩි ගර ටයුතු යනහ  ප්රතිඳත්ති ස යනහ. 

එඹ ඉර්ෂ යගන ළඩ යන ධසථහ භහ තුනට 
තහ්ෂ ගවෝ භහ වඹට තහ්ෂ ගවෝ භ්ෂ නළවළ  ධධයහඳන 
්ෂගේත්රඹ ළනත් ගම් උත්තරීතය ඳහේලිගම්න්තතුග දී හද-විහද 

යනහ නම් එඹ ධගපෙ හේඹ බහයඹ ඉ්ෂභන්ත ය ළනීභටත්  
ධගන්ෂ ධඹගේ ධදවස රඵහ ළනීභටත් ගව  ධසථහ්ෂ කිඹහ භහ 
ිරතනහ.  

ධිළ දන්තනහ  රු ධග්රහභහතයතුභහ ප්රතිඳත්තිභඹ ලගඹන්ත ගම් 
යගට් තිගඵන තිත්ත ිත්ත ිළිබඵ විෘත  ගන බිඹ හච්ඡහ 

කිරීගම් භණ්ඩඳඹ්ෂ ඵට ගම් උත්තරීතය ඳහේලිගම්න්තතු ඳත් 
කිරීභට  ඒ වහ ගඹ මු කිරීභට වළභ විටභ ධසථහ රඵහ න්තනහ 
ඵ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ගම් ගරෝගආ ඉතිවහඹ දිවහ 
ඵළලුහභ ධිළ දන්තනහ  එදහ ඉසය ගරහභ ඳටන්තත්ගත් රභ 
විපෙරඹයි කිඹහ. ගම් ගරෝඹ ගනස යරු ඊශෙ විපෙරඹ තභයි  
ජර විපෙරඹ. ජරවිදුලිඹ ිති වුණහ. හසඳ එන්තජින්ත  steam 
turbines ිති වුණහ. ජර විපෙරඹ භඟින්ත ගම් ගරෝඹ ගනස 

ශහ. ඊශෙ හරඹ න ග ට විදුලි විපෙරඹ්ෂ ගම් යගට් ිති 
වුණහ. විදුලි ඵරගඹන්ත ්රිඹහ යන දෆ භඟින්ත ගම් ගරෝගආ 
ගන්ෂ ිති යන්තන විදුලි විපෙරඹ ඉවල් වුණහ. ඊශෙ හරඹ 

න ග ට ඉගර්ෂගරෝනි විපෙරඹ ිති වුණහ. ේතභහනගආත් 
එිර ධ බහඹ ත ගමින්ත ඳතිනහ. ේභහන්තතලහරහර ළඩ 
යන ගය ගඵෝරු  සඹශ්රීඹ ඹන්තත්ර ංදි ගේල් ිති වුණහ. ඒ 

ඉගර්ෂගරෝනි විපෙරඹ භඟින්ත ගම් ගරෝඹ ගනස ශහ. 
ධනහත විපෙරඹ තභයි යිඵේ විපෙරඹ. ධනහතගආ ගම් 
ගරෝඹ ගනස යන විපෙරඹ යිඵේ විපෙරඹ ගර ධිළ 

වඳුනහගන තිගඵනහ. විගලේගඹන්තභ රු ජනහධිඳතිතුභහත්  රු 
ධග්රහභහතයතුභහත් උත්හව යන්තගන්ත ගම් යිඵේ විපෙරගආ 
ප්රමුඹහ විධිඹට  එිර ළඩිභ හසිඹ රඵහන්තනහ යට විධිඹට                        
ශ්රී රශහ ඳත් යන්තනයි. ගභ ද  ගම් වළභ විපෙරඹ්ෂභ න 

ධසථහරදී ඒ වහ හේථ දහඹත්ඹ්ෂ ගදන යට  ඒ යගට් 
ංේථිඹ ෆභ ධතින්ත දියුණු තත්ත්ඹට ඳත් ගන්තන එකී 

දහඹත්ඹ විගලේගඹන්ත ඉවල් වුණහ. යිඵේ විපෙරඹ ජඹ 

න්තන නම් ගම් යටට උතුන්ත ධලය නහ. ගම් යටට උතුන්ත 
ධලය නහ නම් ධධයහඳනඹ ව එිර ඳසු බිභ ළන ළඩිගඹන්ත 
ථහ යරහ  එඹ තතත් ල්ෂතිභත් යන්තන ඕනෆ. ඒ වහ න 
ඹටිතර ඳවසුම් ළරසීභ භඟින්ත ධධයහඳනඹ තතත්  ඩඩහත් 

ල්ෂතිභත් කිරීභ ධගපෙ කීභ්ෂ ව ශ යුතු ගදඹ්ෂ ඵට ඳත් 
ගනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධගපෙ රු ධග්රහභහතයතුභහ 

ිරටරු ධධයහඳන ිභතියගඹ්ෂ. ඒ හගේභ එතුභහ ශ්රී රශහග  

විලසවිදයහරඹ ඉගන ත් ගගන්ෂ. ඒ නිහ භභ ිරතනහ  
ධඳට ගම් භන ඹන්තන රුළුන්ත කිඹහ. ඒ හගේභ  රු ර්ෂසභන්ත 

කිරිිල්ර ධභහතයතුභහ  රු ගභ වහන්ත රහල් ගග්රේරු යහජය 
ධභහතයතුභහ  ධගපෙ ධධයහඳන ධභහතය රු ධකිර වියහේ හරිඹම් 

භළතිතුභහ ංදි ධඹ උත් ධඹ ීමභ ධඳට ගම් භන ඳවසුගන්ත ඹන්තන 
රුළුන්ත ීමභට ගවේතු්ෂ නහ කිඹහ භභ ිරතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  රු බිභල් යත්නහඹ 

භන්තත්රීතුභහ ප්රහල ශහ හගේ ගභගත්ෂ ඉතිවහගආ ධධයහඳනඹට 
ගන්ත ගන යරු මුදර්ෂ ධගපෙ යජඹ ගන්ත ශහ. නමුත් ධිළ 

කිඹන්තගන්ත නළවළ  ඳසු ගිඹ ධවුරුදු ණන්ෂ තිසගේ ඩහ ළටුණු 
නිදවස ධධයහඳනඹ ගම් භඟින්ත එ ගභ ගව ගතන්ත ග ඩ නෙන්තන 

රුළුන්ත ග වි කිඹන එ. ධිළ එගවභ ිරතන්තගන්ත නළවළ. නමුත් ධිළ 
ඹම් ළරළසභ්ෂ තුශ නිදවස ධධයහඳනඹ ංය්ෂහ යළනීභට  

නිදවස ධධයහඳනඹ ල්ෂතිභත් යළනීභට ටයුතු යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ යජඹ හරගආ 

විලසවිදයහර භවහචහේඹරුන්ත  තභන්තගේ A/C හභයලින්ත එිබඹට 

ඵළවළරහ ගිනි ධ ග  ගිිරන්ත ෆ වනහ ධිළ දළ්ෂහ  ධධයහඳනඹ 

වහ ගන්ත යන මුදර දශ ගේශීඹ නිසඳහදනගඹන්ත සිඹඹට 6 

ප්රතිලතඹ්ෂ විඹ යුතුයි කිඹරහ. එදහ එගවභ ගඵරිවන්ත දුන්තනහ; වඬ 

නළඟුහ. එඹ ඳසු ගිඹ යජඹට බීරි ධලින්තට ීමණහ හදනඹ යනහ 

හගේ ගදඹ්ෂ වුණහ. නමුත් ධගපෙ ේතභහන යජඹ එඹට න්ත දීරහ  

'ගභඹ ධලයයි. යට්ෂ ල්ෂතිභත් කිරීභට නිදවස ධධයහඳනඹ 

ධලයයි. යගට් ඉදිරි ධනහතඹ ල්ෂතිභත් කිරීභට නිදවස ගෞය 

ධලයයි.' කිඹන විලසහඹ තුශ ධතිවිලහර මුදල් ම්බහයඹ්ෂ  ගන්ත 

යමින්ත ටයුතු යගන ඹන ංහයඹ ධඳට විගලේගඹන්ත 

ගඳගනනහ. මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධඳට ළටලු 

තිගඵනහ. ගම් යගට් ේතභහන තත්ත්ඹ දිවහ ඵළලුහභ ධිළ 

දන්තනහ  ඉසගෝරර ඳශමුළනි ගරේණිඹට දරුන්ත 300්ෂ විතය 

ිතුළු ගනහ කිඹහ. නමුත් 13න ගරේණිඹ භත් ගරහ උස 

ධධයහඳනඹට 50 000්ෂත් ඹන්තගන්ත නළවළ. ර්ෂ ගදවභහය්ෂ 

දරුගෝ 13න ගරේණිගආ ධධයහඳනඹටත් ඹන්තගන්ත නළති භෙ 

නතය ගනහ. ගභඹ ධද ඊගආ වූ එ්ෂ ගන ගයි. එගවභ නම් ධඳ 

සිතන යට -උතුන්ත ගරෝඹට බිිර යන්තන රුළුන්ත යට- 

නිේභහණඹ යන්තන නම් ධධයහඳනඹ ගනුගන්ත දළඩි ගගව්ෂ 

ධඳ ත යුතු ගනහ. 

 ඳගවේ ිකයත් විබහඹ දිවහ ඵළලුග ත් ධිළ දන්තනහ  එඹ 
ංයම්බ ගශේ ංේථි ධඳවසුතහ තිගඵන දරුන්තට  මුදල් රඵහ 

ගදන්තනයි; ංේථි ලගඹන්ත ංධහය රඵහ ගදන්තනයි කිඹහ. නමුත් 

ධද එඹ තයඹ්ෂ ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. දරුහගේ ශභහ 
හරඹ විනහල යන රභග දඹ්ෂ ඵට ධද එඹ ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. එභ නිහ ධඳට සිදු තිගඵනහ  ගම් ළන ළඩිගඹන්ත 
සිතන්තන. “S” තුන්ෂ ත්තහභ විලසවිදයහරගආ ධධයහඳනඹ යන්තන 

ධලය සුදුසුම් තිගඵනහ. නමුත් හණිජ විඹඹ ධහයහ -
commerce stream- දිවහ ඵළලුහභ ගඳගනනහ  “A” තුන්ෂ 

ත්තත් විලසවිදයහරඹට ඹන්තන ඵළවළ කිඹහ.  
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ දළන්ත ධහනයි  රු භන්තත්රීතුභහ.  

 
ගරු අජිත් ෙළන්නප්මඳරුෙ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භට තත් විනහඩිඹ්ෂ ගදන්තන  මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි.  

ධඳට ඒ හගේ ප්රලසන විහන්තන තිගඵනහ. භභ විගලේගඹන්ත 

ඒ ගගේ ඔඵතුභන්තරහගේ ධධහනඹ ගඹ මු යනහ.  

දළන්ත ජහතයන්තතය ඳහල් එ මිණුම් දණ්ඩ්ෂ නළති ගනත් 
මිණුම් දඬුර ඹනහ.  ංදී හරගආ ළසුණු භවය ඉසගෝර 
ධයගන  ඒ නමින්ත ධලුත් ඉසගෝර ිළිරටුහ ධධයහඳනඹ ප්රමිතිඹ්ෂ 

නළති යගන ඹනහ. භවය ඳහල් තිගඵනහ  ඳශමුළනි 
ගරේණිගආ ඳන්තති 15්ෂ ඳභණ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් යගට් 
ධධයහඳනඹ එ ළකිල්රට ළනීගම් හරඹ දළන්ත ිවිල්රහ 

තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධහන ලගඹන්ත භභ ගම් 
හයණඹ භත්ෂ යනහ. තහ්ෂණ විදයහ ඳහල් විඹ ධහයහට  
දළන්ත ිතුළු ය තිගඵනහ. ඒ ම්ඵන්තධ රු ධධයහඳන 
ධභහතයතුභහගේ ධධහනඹ ගඹ මු යනහ. ජහති ඳහල්ර 

තහ්ෂණ විඹඹ ටයුතු ගව න්න්ත යගන ගිඹත්  ඳශහත් බහ 
ඳහල්ර තහ්ෂණ විඹඹන්ත ඉළන්තීමභ වහ ගුරුරුන්තගේ 
ිරෙඹ්ෂ ඳතිනහ. ඒ නිහ ධිළ ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත ඹම් 

වගඹෝඹ්ෂ දීරහ  තහ්ෂණ විඹඹත් ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ තුශ  
ඳහල් ඳේධතිඹ තුශ ල්ෂතිභත් කිරීභට ධලය ිළඹය ත යුතුයි 
කිඹන හයණඹත් භත්ෂ යමින්ත භහ නිවඬ නහ. 

 
 

[தற.த. 3.56] 

 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. ිරවහබුල්ළ ෙශතළ (රුනරුත්ථළඳන ශළ 
නෆලත ඳිනංික කිරීෙ රළජය  අෙළතයතුෙළ)  
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - தைணர்ரழ்பறப்தை 

ற்தம் லள்குடிதற்ந இரஜரங்  அமச்ெர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தப றெரபர் அர்தப, ல்ற ற்தம் உர்ல்ற 

தரடர்தரண இந் றரத்றதன னந்துதரள்றல் ரன் 

றவும் றழ்ச்ெறமடறன்தநன். தகு ஜணரறதற 

மத்றரறதரன ெறநறதெண, ரண்தைறகு தறர் றல் 

றக்றெறங் ஆறதரதமட மனமறனரண இந் 

அெரங்ம் அறரண றறம ல்றக்ர எதுக்றறதக் 

றன்நது. குநறப்தர, இந் தட வு தெனவுத்றட்ட றற 

எதுக்லட்டிதன டந் ஆண்மடறடவும் இண்டு டங்கு 

றறம ல்ற, உர்ல்ற ற்தம் தரறற்தறற்ெற 

ெம்தந்ரண அமச்சுக்லக்கு எதுக்றறதப்தமறட்டு ரன் 

றவும் ெந்தரெம் அமடறன்தநன். உர்ல்ற அமச்ெர் 

தப னக்ஷ்ன் றரறல்ன அர்லம் ல்ற அமச்ெர் 

தப அக்றன றரஜ் ரரறெம் அர்லம் இரஜரங் 

அமச்ெர்பரண தப தரயரன் னரல் றதத, தப 

இரரறதஷ்ன் ஆறதரதரடு இமந்து அந் 

அமச்சுக்லமட தறமப றச் ெறநப்தரண தொமநறதன 

தெய்து தம ரங்ள் தரரட்டுறன்தநரம்.  

ல்றத் துமநறதன டந் தன ஆண்டுபரத் 

தமரண ரற்நங்ள் தெய்ப்தடறல்மன. அத்ம 

ரற்நங்மப உள்ரங்ற, ெர்தெ ரலறரத் தமரண 

அநறமப் தைட்டுறன்ந மறல் தப ல்ற அமச்ெர் 

அக்றன றரஜ் ரரறெம் அர்ள் ல்றத்துமநறதன எத 

ரற்நத்ம ற்தடுத் றதம்தைறன்நரர். அந் மறல் 

றர்ரனத்றதன தரடத்றட்டங்ள், தரலட்மெ தொமநள், ல்ற 

ற்தறக்றன்ந தொமநள் ன்தற்நறல் ரற்நம் தெய்து எத 

தைற த்த்துக்கு து ல்றச் ெதோத்ம - ரர்மப 

இட்டுச்தெல்ற்ர அர் டுத்துதறன்ந தொற்ெறமப 

ரங்ள் தரரட்டுறன்தநரம்.  

குநறப்தர ட, றக்கு ரரங்ள் த்த்த்றதன 

தரறக்ப்தட்ட தறதெங்பரகும். தங்ர ெம்தங் 

பறலிதந்து அப்தறதெத்ம லட்தடடுத்து இன்த லண்டும் 

அங்கு ல்றமக் ட்டிதலப்தைற்கு ரங்ள் ஆம்தறத் 

றதக்றன்தநரம். தப ல்ற அமச்ெர் அர்தப, 

அண்மறல் ரன் வுலவு தறதெ அதறறதத்றக் குலக் 

கூட்டத்றற்குச் தென்நறதந்தன். அந் தறதெத்மச் தெர்ந் 

தப உதப்தறணர்ள் இங்றதக்றநரர்ள். தப 

உதப்தறணர் ஸ்ரீதென் அர்லம் இதக்றநரர். அங்கு சுரர் 

ம்தது ெவீரண ஆெறரறர் தற்நரக்குமந றனவும 

ரங்ள் அநறந்துதரண்தடரம். றஞ்ஞரணம், றம், 

ஆங்றனம் ஆற தொக்ற தரடங்மபக் ற்தறப்தற்கு 

ஆெறரறர்ள் இல்னர எத தததங்குமந அந்ப் தறதெங் 

பறல் ரப்தடுறன்நது. குநறப்தர, ட்டக்பப்தை ரட் 

டத்றதன அறரண ரர்ள் ற தரடத்றல் ெறத்ற 

ததநர ரத்றணரல் A/L தடிப்தற்த குறற்நர்பர  

ரநறறதக்றநரர்ள். 

O/L தரலட்மெறல் Mathematics தரடத்றல் ெறத்றததநர 

ரத்றணரல், ட்டக்பப்தை ரட்டத்றதன ஆறக்க் 

ரண ரர்ள் A/L தடிப்தற்குத் குறற்ந 

றமனமக்குத் ள்பப்தட்டிதக்றன்நரர்ள். இது தரடர்தறல் 

ரர ட்டத்றல் தட்டரல், "ங்லமட 

ரரத்துக்ரண - ரட்டத்துக்ரண 'தரட்டர' 

தொடிமடந்றதக்றன்நது; ங்பறடம் ஆெறரறர் தற்நரக்குமந 

ரப்தடுறன்நது" ன்த தெரல்றன்நரர்ள். த்த்த்றதன 

தரறக்ப்தட்ட இந்ப் தறதெங்பறதன இதக்றன்ந 

தரடெரமனலக்கு ஆக் குமநந்து இப்தரடங்லக்ரண 

ஆெறரறர்மபரது ங்தண்டி தமறதக்றன்நது. 

தப ல்ற அமச்ெர் அர்தப, ற இபமரண 

லங்ள் துடிதுடிப்ததரடு, றவும் தர ல்றம 

தொன்தணற்த ற்கு டுத்துதறன்ந தொற்ெறமப ரங்ள் 

தரரட்டு றன்தநரம். அததத்றல் றக்கு ரரத்றதன 

ங்பது ட்டக்பப்தை ரட்டத்றதன இதக்றன்ந 

தரடெரமனலக்கு Mathematics, Science, English 

தரடங்லக்ரண ஆெறரறர் மப எத றதெட 

தமனத்றட்டத்றன்லழ் ரதங்ள் அல்னது 

அப்தரடெரமனபறதமட ல்றத் த்ம தொன்தணற்தம் 

ம அந்ப் தறதெங்பறதன இப்தரடங்பறல் ெறத்ற 

ததற்நர்மப Teacher Assistants ன்ந அடிப்தமடறல், 

எத குநறத் ரனப்தகுறக்கு - ந்து ஆண்டுலக்கு - 

றறத்ங்ள் ன்த ரன் உங்பறடம் றவும் அன்ததரடு 

தட்டுக் தரள்றதநன். 

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Your time is over now, Hon. Member. 
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ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. ිරවහබුල්ළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

I have been allotted ten minutes, Sir.  

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

You have been allotted only six minutes.  

 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. ිරවහබුල්ළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

Okay. 

தப அமச்ெர் அர்தப, இந் அடிப்தமடறனரது 

அர்மப றறத்து, அந்ப் தரடெரமனபறல் ற்றன்ந 

ரர்பறன் ல்றக்கு லங்ள் தொக்றத்துபறக் 

தண்டும். தலும் அந் ரட்டத்றதன A/Lஇல் Bio-Science, 

Mathematics தடிக்றன்ந ரர்பறன் வீம் றவும் 

குமநந்றதக்றன்நது. இன்த தததம்தரனரண ரர்ள் A/

Lஇல் Commerce, Arts துமநலக்குச் தெல்றன்நரர்ள். 

ரம், Bio-Science, Mathematics க்குப் ததரதுரண 

teachers இல்மன. இணரல், இந்ப் தரடங்மப - இந்த் 

துமநமபக் ற்தற்கு அர்ள் தொல்றன்நரர்ள் இல்மன. 

இது எத தரரற தறன்ணமடரகும். இவ்ரத ரர்ள் 

Mathematics, Science தறரறவுபறல் தடிக்ரல் 

தததுமநமபத் தரறவுதெய்த்ம்ததரது, றர்ரனத்றதன 

றக்கு ரரத்றல் ததரநறறல்துமந, றஞ்ஞரணத்துமந 

ெரர்ந்ர்மபப் ததநதொடிர எத சூழ்றமன ற்தடும். 

ஆத, தப அமச்ெர் அர்தப, இது தரடர்தறல் 

லீ்ங்ள் அற ணம் தெலுத்தண்டும். அங்கு ததபற 

பங்ள் றமநக் குமநந்றதக்றன்நது. ட்டக்பப்தை 

ரட்டத்றதன த்த்த்றதன தரறக்ப்தட்ட தறதெங்பறல் 

இதக்றன்ந தரடெரமனபறல் ட்டிடங்ள் இல்மன. தற்தக் 

க்ரண தரடெரமனள் ற்ரலிக் தரட்டில்பறதன  

இங்குறன்நண. இது தரடர்தறல் தட்டரல், ரரத்றதன 

றற இல்மன ன்த தெரல்லுறநரர்ள். ஆத, தப 

அமச்ெர் அர்தப, லங்ள் இந்ப் தரடெரமனலக்கு 

ரதரத தமனத்றட்டத்றன்லழ் றற எதுக்லட்மடச் 

தெய்தண்டும்.  

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Please wind up now.  

 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. ිරවහබුල්ළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

Sir, give me only one more minute. I will wind up my 

speech within one minute.  

இன்த A/L தரலட்மெறதன ெறத்றமடந்தும் தல்மனக் 

அதறமப் ததநதொடிர இனட்ெக்க்ரண ரர்ள் 

இந் ரட்டிதன இதக்றன்நரர்ள். அர்ள் தபறரடு 

லக்குச் தென்த தல்மனக்ங்பறதன ல்றமப் 

ததநதொடிரது. ஆத, இந் ரட்டிதன ரர்ள் 

குநறப்தர, றஞ்ஞரணத்துமநறல், தத்துத்துமநறல் 

ங்லமட உர் ல்றம - தல்மனக்க் ல்றமப் 

தததற்குத் தமரண ணறரர் தல்மனக்ங்மப 

இந் அசு ஊக்குறக்தண்டும்; அற்ரண ெறமபச் 

தெய்தண்டும். ெர்தெ தல்மனக்ங்ள் குநறப்தர, 

இனங்மக்கு அண்மறதன இதக்றன்ந ரடரண 

இந்றரறலுள்ப தல்மனக்ங்பறன் றமபமப இங்த 

தரண்டு தண்டும். இன்தோனம் A/L தரலட்மெறதன 

ெறத்றமடந் அறரண ரர்ள் ங்லமட உர் 

ல்றம இந் ரட்டிதனத தததற்குத் தமரண 

ென ெறமபத்ம் இந் அெரங்ம் தற்தரள்பதண்டும். 

அந் மறதன, தப அமச்ெர் னக்ஷ்ன் றரறல்ன 

அர்ள்  டுக்றன்ந தொற்ெறமப ரங்ள் தரரட்டுதரடு, 

அதமட அந்ச் தெற்தரடுலக்கு ன்தநன்தம் 

உததுமர இதப்ததரம் ன்தகூநற, 

றமடதததறன்தநன். ன்நற. 
 
[ධ.බහ. 4.04] 

 

ගරු විජිත මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ ඳතින 

ළටලු ණනහ්ෂ ිළිබඵ ගම් නවිටත් හච්ඡහ වුණහ. ඉන්ත එ්ෂ 
ප්රධහන ළටලු්ෂ තභයි ඳශමු යට සිසුන්ත ිතුශත් ය ළනීභ. 

රු ධධයහඳන ධභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ ධධයහඳන ධභහතයයඹහ 
වළටිඹට ළඩ ඵහය නිේදී  වතිඹ්ෂ දුන්තනහ   "ඳශමු ගරේණිඹට 
ශභයින්ත ිතුශත් ය ළනීගම්දී  ඳහල්ර මුදල් රඵහළනීභ  

වහභ නතය යනහ" කිඹරහ. නමුත් ගම් ප්රහගඹෝගි නතය 
කිරීභට ඔඵතුභහ තභ ධභත් ගරහ තිගඵනහ. ඕනෆ නම්  ඕනෆ 
තයම් උදහවයණ භට කිඹන්තන රුළුන්ත. එතළනදී ිතින ප්රධහන 
ප්රලසනඹ තභයි ධගපෙ යගට් ර්ෂ වතිබසවතය්ෂ න ඳහල් ිකය 

ිකයහන්තගන්ත  වළභ ධවුරුේදභ ඳශමුගනි ය වහ සිසුන්ත 
ිතුශත් ය ළනීගම්දී විලහර තයඹ්ෂ තිබීභ. ිත්තටභ ගම් 
තයඹට භළදිවත් ගරහ තිගඵන්තගන්ත ශභයින්තට ඩහ ගදභ ිළඹනුයි. 

වළභ ගදභ ිළගඹ්ෂභ  ළභළතියි  තභන්තගේ දරුහට ගව  
ඉසගෝරඹ්ෂ රඵහ න්තන. ජනප්රිඹ  යගට් ිළිබත්  ධධයහඳන 
තත්ත්ගඹන්ත උස ඳහර්ෂ රඵහළනීභ වළගභෝගේභ ධභිප්රහඹ්ෂ. 

ඒ නිහ තභයි ගම් තයඹ ිති ගරහ තිගඵන්තගන්ත. ගම් තයගආදී 
ඔඵතුභහගේ ඳළත්ගතන්ත තභයි ගභිර හධහයණත්ඹ ිති කිරීගම් 
රභග දඹන්ත ස ශ යුතු න්තගන්ත. නමුත් තභත් ඒ තත්ත්ඹ 

ිති ගරහ නළවළ. ගම් ිළිබඵ විවිධ ධසථහර  විවිධ උදහවයණ 
ිරත ථහ ගගයනහ.  

ඳශහත් බහ ඳහල් භට්ටගභන්ත  ජහති ඳහල් භට්ටගභන්ත වළභ 
්ෂගේත්රඹභ ගම් ප්රලසනඹ තිගඵනහ. විගලේගඹන්තභ ග ශම 
ජනප්රිඹ ඳහල්ර ගම් තයඹ ඉතහ ඵයඳතශ විධිඹට තිගඵනහ. 

ධිළ දකිනහ  ග ශම ප්රධහන ගඳගශේ ඳහල්ර ගඵ ගවෝ ටයුතු 
ඒ ඒ ඳහගල් ංදි ිකය ශභඹ එගවභත් නළත්නම් ඳහල් 
ශේධන මිති භඟින්ත ඳහරනඹ යන ඵ. වළඵළයි  ධධයහඳන 

ධභහතයහශලගආ චරගල් තිගඵනහ; ඒ චරගල්රට ධනු තභයි 
ඳහල් ශේධන මිතිඹ ්රිඹහත්භ විඹ යුතු න්තගන්ත.  

ඔඵතුභහත් දන්තනහ  ඳහල් ශේධන මිතිඹ්ෂ හේෂි 
රැසීමම් ඳත්නග ට  එිර නයහඹ ඳත්රඹට ිතුශත් විඹ යුතු 
රුණු ිළිබඵ. ඒ ධනු  හේෂි විණන හේතහ ඉදිරිඳත් 

ගන්තන ඕනෆ; ඒහ ධනුභත ගන්තන ඕනෆ; ඒහ ිළිබත් විණන 
ංඹතනඹ්ෂ භඟින්ත ඳරී්ෂහට ර්ෂගරහ  ධනුභත කිරීභට 
ර්ෂගන්තන ඕනෆ. ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත විදුවල්ඳතියඹහ ඵළඳී 

සිටිනහ. විදුවල්ඳතියඹහ ඒ ිළිබඵ කිඹන්තන ඕනෆ. ඔහු තභයි 
ඳහල් ශේධන මිතිගආ බහඳති.  

භභ  ඔඵතුභහට කිඹනහ  ඳහල් කිිරඳඹභ ගම් ළටලු 
තිගඵන ඵ. උදහවයණඹ්ෂ  වළටිඹට ධිළ ග ශම නහරන්තදහ 
විදයහරඹ ත්ගත ත්  එිර ංදි ිකය ශභඹ්ෂ තිගඵනහ. ඒ ංදි 

569 570 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ිකය ශභගආ උඳබහඳති  ේතභහන ගුන්ත වමුදහඳති එඹහේ 
යිස භහේල් න බුරත්සිශවර භවතහයි.  ඒ ඳහගල් සිදුන 
භවය ධටයුතුම්  ධරමිතහ නතය ය න්තන ඵළරු   ගුන්ත 

වමුදහඳතියඹහ උඳබහඳති ගරහ සිටින ංදි ිකය ශභඹත් ධද 
ධයණ ගරහ සිටිනහ. ියි ඒ? විදුවල්ඳතියඹහගේ 
ධත්තගනෝභති වළසිරීභ. විදුවල්ඳතියඹහ ඳහල් ශේධන 

මිතිගආ ඔඹ කිඹන විණන හේතහ ිළිබඵ ළරකිල්ර්ෂ 
ද්ෂන්තගන්ත නළවළ. භභ උදහවයණ ිරත විසතය ගදන්තනම්. භහ 
ශෙ තිගඵනහ  ඒ විණන හේතහ. ඒ විණන හේතහ ිළිබඵ 

සහීකන ඳරී්ෂරුන්තගේ  විණයඹන්තගේ හේතහ 
තිගඵනහ. ඒ කිසි්ෂ ඒ විදුවල්ඳතියඹහ ළරකිල්රට ත්ගත් 
නළවළ. ඒ විදයහරගආභ ''නිසඨ ංදි ිකය ශභඹ'' කිඹරහ තත් 

එ්ෂ තිගඵනහ. ගම් රුශචි දරුන්ත ඳහරට ිතුශත් ය 
ළනීගම්දී  විදුවල්ඳතිතුභහත් දළනුත් ඒ නිසඨ ංදි ිකය 
ශභගඹන්ත ල්ලි න්තනහ.  

එ තහත්තහ ගගන්ෂ එරු දීේක ලිිළඹ්ෂ භහ ශෙ තිගඵනහ. 

ඔහු ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන ඳරිදි   නහරන්තදහ විදයහරගආ නිසඨ ංදි 
ිකය ශභගඹන්ත ඔහුගන්ත රුිළඹල් ඳන්තර්ෂ වළටදව්ෂ ඉල්රහ 
තිගඵනහ. එගවභ ඉල්රහ තිගඵන්තගන්ත ගිඹ ධවුරුේගේ -2015 

ගේ- ශභඹහ ිතුශත් යන්තන ලින්ත. ඔහුට ගම් මුදර ගදන්තන 
ල්ලි නළවළ. ඒ නිහ ඔහු වතය ගට්ට ණඹ ගරහ ඒ මුදර 
ගදනහ. ඒ ණඹ ත්ත විධිඹත් ගම් තහත්තහ ලිඹරහ තිගඵනහ. 

නහරන්තදහ විදයහරගආ තිගඵන "Future Minds" කිඹන 

ළඩටවනට රුිළඹල් ඳන්තර්ෂ වළටදව මුදර්ෂ ඉල්ලුහභ  
ගම් තහත්තහ ධසථහ කිිරඳඹදී ඒ ගීමම් යනහ. ඒ ග හට 

ඳසගේ receipt එ්ෂ ගදනහ. ඳශමුළනි receipt එ රුිළඹල් 

ර්ෂඹයි  ගදළනි receipt එ රුිළඹල් ර්ෂඹයි  ංඳසු රුිළඹල් 

ඳවගර ස දවයි. ඒ විධිඹට ගරු receipts ඔ්ෂගෝභ භහ ශෙ 

තිගඵනහ. ගම් නිසඨ ංදි ිකය ශභගඹන්ත ගඳ ගය න්තදු ිළට 
ගඳ ගය න්තදු දීරහ ධහනගආ ගභ ද ගන්තගන්ත රු ිභතිතුභනි? 
ධහනගආදී භහ වතය්ෂ  ඳව්ෂ ඹන ග ට -ජනි භහඹ ගන 

ග ට-  කිඹනහ  ''ශභඹහ ිතුශත් ය න්තන ත ගඳ ඩ්ඩ්ෂ 
ඉන්තන  ත ගඳ ඩ්ඩ්ෂ ඉන්තන'' කිඹරහ.  

ශභයි වඹගදගන්ෂ ිතුශත් ය ළනීභ ිළිබඵ නිසඨ ංදි 
ිකය ශභගඹන්ත රු ිභතිතුභහටත් ලිිළඹ්ෂ එහ තිගඵනහ. ඒ 

ලිිළඹ භහ ශෙ තිගඵනහ. ිභතිතුභහටත් කිඹනහ  ''ගම් ශභයි 
න්තන'' කිඹරහ. ඳසගේ ඵරන ග ට එතළනින්ත ශභයින්ත 
එ්ෂගගන්ෂ  ගදගදගන්ෂ ඵහ ගනත් තිගඵනහ. ඒ ඵහ 

ත්ත විධිඹ තභ දන්තගන්ත නළවළ.  

ගන රද මුදල් ම්ඵන්තධ කුවිතහන්තසි කිිරඳඹ්ෂ භහ ශෙ 

තිගඵනහ. භභ ඒ  කුවිතහන්තසි වභළගත* යනහ.  

ගම් ඵයඳතශ ප්රලසනඹ්ෂ. රුිළඹල් ඳන්තර්ෂ වළටදව්ෂ රඵහ 
දීරහත්  ධහනගආදී ගම් තහත්තහට තභන්තගේ ශභඹහ ඳහරට 
ිතුශත් ය න්තන ඵළරි ගනහ. ගම් තභයි ගේදහචඹ. ගම් 

වහ ත් ණඹ ගහ න්තන ඵළරි ධද ඒ තහත්තහ ධයණ ගරහ 
තිගඵනහ. ගම් ංදි ිකය ශභඹ ඒට උත්තය ඵන්න්තගන්ත 
නළති  විදුවල්ඳතියඹහ උත්තය ඵන්න්තගන්ත නළති  ධද ඒ 

ශභඹහත් තහත්තහත් ධයණ ගරහ තිගඵනහ. ගම් ප්රලසනඹ 
නහරන්තදහ විදයහරගආ දිටභ තිබුණු ප්රලසනඹ්ෂ. 

වළඵළයි  ප්රධහන නිර ංදි ිකය ශභගඹන්ත ඒ ිළිබඵ ථහ 

යනහ. හේෂි මුළුග දී ගම් ම්ඵන්තධ විණන හේතහ 
ඉදිරිඳත් යේදී  ශමුන්ත ිතුශත් ය ළනීගම්දී සිදු න ධරමිතහ 
ිළිබඵ දිගින්ත දිටභ ප්රලසන යනහ. විදුවල්ඳතියඹහ ගම්ට 
උත්තය ගදන්තගන්ත නළවළ. විදුවල්ඳතියඹහ තභන්තගේ 

ධත්තගනෝභති ඵරඹ ඳහවිච්චි යනහ. විණන හේතහ 
ධනුභත ගන්තගන්ත නළත්නම්  ඒ බහ ගන ඹන්තන ඵළවළ. ඒ 
ඳරී්ෂහ යන්තන ඵරඹ තිගඵන්තගන්ත ධධයහඳන ධභහතයහශලඹටයි. 

ඒට  ධධයහඳන ධභහතයහශලගආ නිරධහරියගඹ්ෂ ඳත් යරහ 
තිගඵනහ. නහටුට රුණ නම්  ඔඵතුභන්තරහ නිකුත් යරු 
චරගල්ඹට ඳටවළනි  නීතිවිගයෝීක විධිඹට ඒ බහ ගන ඹන 

ග ට ගම් නිරධහරියඹහත් ඒට ඉඩ ගදනහ; ඒට ධනුභළතිඹ 
ගදනහ. ඔඵතුභන්තරහ යන්තන ඕනෆ ගභ ්ෂද? ගම් විණන 
හේතහ රු ිභතිතුභහටත් ිවිල්රහ තිගඵනහ. ඒ විණනඹ 

ිළිබඵ ඳරී්ෂණ හේතහ ළන ඔඵතුභහ දන්තනහ; ගඳෞේලි 
දන්තගන්ත නළති වුණත් ඔඵතුභහගේ නිරධහරින්ත දන්තනහ. ඒහ ළන 
ග ඹහ ඵරහ  ධධයහඳන ධභහතයහශලගඹන්ත ඒ ිළිබඵ භළදිවත් වුණු 
නිරධහරියඹහ වහභ ළරහ  ''ගම් විධිඹට නහරන්තදහ විදයහරගආ 

විදුවල්ඳතියඹහට තභන්තගේ ධත්තගනෝභති ඵරඹ ඳහවිච්චි යරහ 
ගම් ටයුත්ත යන්තන ඉඩ දුන්තගන්ත ියි?'' කිඹහ ප්රලසන යන්තන. 
එගවභ ගශ ත් විතයයි ගම් නතය යන්තන රුළුන්ත ගන්තගන්ත. 

එගවභ නතය ගන ගශ ත්  ගම් හගේ විදයහරර සිේධ ගන 
ධසීමිත ගර ල්ලි ධඹ කිරීභ නතය යන්තන ඵළවළ.  

ඳහල්රට ශභයි ිතුශත් කිරීභ විතය්ෂ ගන ගයි  ෆභ 

ධවුරුේගේභ විවිධ උත් තිගඵනහ. ඒ ෆභ උත්ඹටභ 
ශභයින්තගන්ත ල්ලි න්තනහ. භරු රහඳ වනහ. භවය 
භරු රහඳ ිළටඳත් 13  14 තිගඵනහ. ගම් විණන හේතහග ත් 

ඒ ිළිබඵ ලිිතත හ්ෂෂි තිගඵනහ.  එභ භරු රහඳගඹන්ත 
ිළටඳත් 16්ෂ මුද්රණඹ යරහ තිගඵනහ.  ඒ මුද්රණඹ යරු ඒහ 
විවිධ ංහයගආ ඒහ. ඒහයින්ත ල්ලි වම්ඵ යරු ඒහත් 

තිගඵනහ. ඒ ල්ලිලින්ත ගභ නහද ගශේ කිඹන එ වරිඹට 
ඳළවළදිලි නළවළ. භභ කි ග  එ උදහවයණඹ්ෂ ඳභණයි  රු 
ිභතිතුභනි.  

ධගපෙ යගට් ප්රධහන ගඳගශේ ඳහල් ණනහ ධද ගභළනි ගේ  

සිේධ ගනහ.  ''ධිළ චරගල් වරහ තිගඵනහ. එගවභ ල්ලි 
ධඹ යන්තන ඵළවළ  ඒහ ඳහරනඹ යරහ තිගඵනහ. දළන්ත එගවභ 
යන්තගන්ත නළවළ'' කිඹහ ඔඵතුභහ කි හට  ඹථහේථඹ ඒ 

ගන ගයි. ගම් ප්රලසනඹ එදහ හගේභ ධදත් තිගඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ංණ්ඩු හරගආ  ඔඵතුභහ විඳ්ෂගආ ඉන්තන 
හරගආ ිරටරු ධධයහඳන ිභතිරුන්තට ගචෝදනහ ශහ. ඔඵතුභහ 

කි හ ඒහ ගනස යනහ කිඹරහ. ගනස යනහ කිඹන 
වුභනහ ඔඵතුභහට ගඳෞේලි තිගඵන්තන රුළුන්ත.[ඵහධහ 
කිරීභ්ෂ] 

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹකුයි 

තිගඵන්තගන්ත. 
 

ගරු විජිත මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
නමුත් ගනස යරහත් නළවළ. ඒ නිහයි භභ ගම් උදහවයණඹ 

ඳළවළදිලි කි ග . 

ඒ විතය්ෂ ගන ගයි  ගදළනි හයණඹ ගභඹයි. ගේලඳහරන 
ඳත්ීමම් රඵහ දීගම්දී ගේලඳහරන ඳිබළනීම් මිටු ඳත් යරහ 
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[රු විජිත ගවේයත්  භවතහ] 

————————— 
*  රුවහතකළම  තඳළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඔඵතුභන්තරහ යරහ තිගඵන්තගන්ත ඉතහභ ධහධහයණ  ධයු්ෂතිවත 

ගදඹ්ෂ. ධධයහඳන සුදුසුම්  ෘත්තීඹ සුදුසුම් නළති -කිසිභ 
සුදුසුභ්ෂ නළති- ගඵ ගවෝ ධඹට  arrears cover ය න්තන ගම් 

මිටු භඟින්ත ඳසු ගිඹ හරගආ ඳත්ීමම් දීරහ තිගඵනහ. ිත්තටභ 
විබහරට ලිය  ඒ සුදුසුම් තිගඵන ධඹ භට  නම් ලගඹන්ත 

කිඹන්තන රුළුන්ත. නමුත් භට ත තිගඵන්තගන්ත විනහඩිඹ හරඹ්ෂ 
නිහ  ඒ නම් ටි ඉදිරිඳත් ය න්තන ග රහ භදි. භභ ඒ නම් ටි 
ිතුශත් ගල්නඹ බහත යන්තනම්. රුේරඹන්ත ිළිබඵ 

කිඹන්තන භභ ළභළති නළවළ. ගභ ද  ඒ රුේරඹන්තට සිදු ගන 
ධඳවහඹ්ෂ නිහ.  නමුත් රභග දගආ ළරැේද නිහ ඒ ගේල් සිදු 
ගනහ.  

1994දී විදුවල්ඳති ගරේණිඹ වහ ිළරිගන්ත ගුරුරු විබහඹට 
හඩි වුණහ. ඔවුන්තට ඳරී්ෂණ ඳළළත් වූණහ. ඔවුන්ත ලිිතත 

ඳරී්ෂණඹටත්  ුවහත්භ ඳරී්ෂණඹටත් ඉදිරිඳත් වුණහ. දළන්ත 
ඔවුන්ත යහජය ගේඹට ධයිති නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. ිළරිගන්ත 
ගුරුරුන්තට සුදුසුම් තිගඵේදී -උඳහධි  ඳලසචහත් උඳහධි තිගඵේදී- 

ඔවුන්ත ධද ඵහ න්තගන්ත නළවළ. ඔවුන්ත යහජය ගේඹට ධයිති 
නළවළ කිඹරහ ගන රහ වළයරහ තිගඵනහ. සුදුසුම් තිගඵන 
ිළරිගන්ත ගුරුරුන්ත විදුවල්ඳති ගරේණිඹට ඵහ ත්ගත් නළතු  

ිත්තටභ කිසිදු සුදුසුභ්ෂ නළති භවය ගචෝදනහරට ර්ෂ වුණ 
ධඹ -ධධයහඳන ධභහතයහශලගඹන්තභ ඳරී්ෂණ භඟින්ත ඔපෙරු ගරහ 
ගචෝදනහරට ර්ෂ වුණ භවය ගුරුරුන්ත- ඔඵතුභන්තරහ දළන්ත 

ගේලඳහරන ඳිබළනීම් මිටු වයවහ ඳශමුළනි ගරේණිඹට  ගදළනි 
ගරේණිඹට උස යරහ තිගඵනහ. ධතීතඹට ඵරඳහන ඳරිදි දළන්ත 
ඔවුන්තට ළටුපෙ ේධ රඵහ ගදමින්ත තිගඵනහ. ගම් කිසිගේත්භ 
හධහයණ ගන්තගන්ත නළවළ.  

රු ිභතිතුභනි  විලසවිදයහර ප්රලසනඹ ළන ථහ යේදී ධද 
එතුභහ කි හ  "ිකයඹන්ත න ගදගන්ෂ ංහ NDT ංඹතනගආ 

ප්රලසනඹ ථහ යන්තන. ඒ න ගදනහගේභ ඳන්තති තවනම් ශහ. 
න දඹ දීභ නිහ තභයි ඒ ඳන්තති තවනම් ගශේ" කිඹරහ. නළවළ. 

ඒ ඳට්ටඳල් ගඵ රු්ෂ. න දඹ තභයි ඳහවිච්ච් ය න්තගන්ත. 
උස ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ විගලේගඹන්ත විලසවිදයහර ්ෂගේත්රගආ 
ඒ ිකයඹන්තගේ ළටලු ළන ථහ යන්තන එන ිකයඹන්ත 
භේදනඹ යන්තන ගභරභ විධිඹට ඳහවිච්චි යන්තගන්ත න දඹ. 

ඔවුන්ත ඒ ප්රලසනඹ ගනුගන්ත ළඵෆ ලගඹන්තභ ධශභ ථහ 
යේදී ධහනගආදී වුගණ් ගභ ්ෂද? න දඹ ඳහවිච්චි යරහ 
ඒ ධඹගේ ඳන්තති තවනම් ශහ.  

ඒ විතය්ෂ  ගන ගයි  ඔඵතුභන්තරහ ඳශහත් බහ භට්ටමින්ත 
උඳහධිධහරින්ත ඵහ නිේදී ඹ ධවුරුදු 35 කිඹන ප්රලසනඹ දහරහ 
තිගඵනහ. ඒ ධඹ ිත්තටභ විලසවිදයහරගඹන්ත උඳහධිඹ ධයගන 
යසහ්ෂ නළතු ධවුරුදු ණනහ්ෂ ිරටිඹහ. ගඵ ගව භ 
ධභහරුගන්ත උේගකෝණ යරහ  ඒ ගනුගන්ත ටන්ත ශහට 

ඳසගේ තහහලි දළන්ත ඳත්ීමභ්ෂ දුන්තනහ. නමුත් දළන්ත 
ග න්තගේසිඹ්ෂ දහරහ තිගඵනහ  ධවුරුදු 35 නිහ ඵහ න්තන 
විධිඹ්ෂ නළවළ කිඹරහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන්ත ථහ ධන්ත යන්තන. 

 
ගරු විජිත මශේරත් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගම් හගේ ළටලු ණනහ්ෂ තිගඵනහ.  

විගලේගඹන්ත ධහන ලගඹන්ත ඔඵතුභහගේ ධධහනඹට ර්ෂ 

යනහ  ජනප්රිඹ ඳහල්ර සිදුන ගම් මුදල් ධඹ ය ළනීභ 

වහභ නතය යන්තන කිඹන හයණඹ. ඳහල්ර විවිධ යහඳෘති 

වයවහ ගදභ ිළඹන්ත භත ඵය ඳටරහ ල්ලි ධඹ ය න්තන එ 
වහභ නතය යන්තන. එිරදී විගලේඹ්ෂ න්තනහ  ග ශම 
නහරන්තද විදයහරඹ. වහභ භළදිවත් න්තන. ගඵ ගව භ සතුතියි. 

 

[தற.த. 4.14] 
 

ගරු මේලු කුෙළර් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு தலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்தப, இன்த 

ல்ற ற்தம் உர் ல்ற தரடர்தரண இந் றரத்றதன 

னந்துதரண்டு உமரற்ந ரய்ப்தபறத்மக்கு தொலிதன 

உங்லக்கு ன்நறமத் தரறறத்துக்தரள்றன்தநன். இந்ப் 

தைற அெரங்த்றதன ல்ற அமச்ெர அக்றன றரஜ் 

ரரறெம் அர்லம் ல்ற இரஜரங் அமச்ெர 

தலுெரற இரரறதஷ்ன் அர்லம் உர் ல்ற 

அமச்ெர ண்டி ரட்டத்மப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துறன்ந னக்ஷ்ன் றரறல்ன அர்லம் 

றச் ெறநப்தரண தொமநறதன ங்லமட தறமப 

தொன்தணடுத்துக் தரண்டிதக்றன்நரர்ள். இங்த ததெற 

தனதம் குநறப்தறட்டதுததரன இற்கு தொன் இதந் 

அசுமபறட இந் அெரங்ம் ற அறரண றறம 

இந்க் ல்றத் துமநக்ரண தோனணர 

எதுக்றறதக்றன்நது. இந்க் ல்றத் துமநக்குள் தன 

வீணத்துங்ள், தன தைற அங்ங்ள் உள்ரங்ப்தட்டு 

தமத்ம் ரங்ள் ண்டுதரண்டிதக்றன்தநரம். டந் 

ரனங்பறதன ங்ப்தட்ட ெலதமட தொமநக்குப் தறனர எத 

தைற தொமந - 'வுச்ெர்' தொமந - 

அநறதொப்தடுத்ப்தட்டிதக்றன்நது. இவ்ரநரண தைற 

ரற்நங்ள் ல்றத்துமநறல் தரண்டுப்தடும ரங்ள் 

ரண்றன்தநரம்.  

ண்டி ரட்டப் தரரலன்ந உதப்தறணர் ன்ந 

மறல் ரன் இந் இடத்றதன அமச்ெர் அர்பறடம் ெறன 

றடங்மப தொன்மக் றதம்தைறன்தநன். த்ற 

ரரத்றதன குநறப்தர ண்டி ரட்டம் றழ் க்ள் 

அல்னது றழ் ததசும் க்ள் தெநறந்து ரழ்றன்ந எத 

தறதெரகும். ஆணரல், னரற்நறதன த ெறதரண்ட 

றழ் தரறதோனரண எத தரடெரமன இந்க் ண்டி ரறல் 

இல்னரம இப்தறதெத்துக்குத் தரடர்ந்தும் தரரற எத 

தறன்ணமடரக் ரப்தடுறன்நது. இனங்மறலிதக்றன்ந 

எத தறரணரண ரண ண்டி ரறலுள்ப றழ் 

தரறதோனரண தரடெரமனறல் .ததர.. ெரர ம் 

ம ட்டுத குப்தைக்ள் ரப்தடுறன்நண. இணரல் 

அங்த ெறத்றமடறன்ந ரர்ள் ங்லமட ற 

ற்தம் றஞ்ஞரணத்துமந தரடர்தறனரண ற்மபறன்ததரது 

அங்றதந்து ததலிர ரட்டத்றதன இதக்றன்ந 

தரடெரமனமப தரக்றப் ததரதண்டி துர்ப்தரக்றரண 

றமனக்குத் ள்பப்தடுறன்நரர்ள். ஆத, இது 

தரடர்தரக் ல்ற அமச்ெர் அர்ள் கூடுனரக் ணம் 

தெலுத்தண்டும் ண ரன் இந் இடத்றதன 

தட்டுக்தரள்றன்தநன்.   

இனங்மறன் ல்றத் துமநறல் ல்ற அமச்சு, ல்றத் 

றமக்பம் அதததரன தரடெரமனள் ன்தற்நறன் 

றதரக் ட்டமப்தைக்ள் என்தநரதடரன்த 

இமக்ப்தட்டிதக்றன்நது. மனத்றதன இதக்றன்ந 

தரட்டப் தரடெரமனள் 1977ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணத 

அெ தரடெரமனள் ன்ந அந்ஸ்மப் ததற்நறதக்றன்நண. 

அற்கு தொன்ணர் தரட்ட றர்ரங்பறணரல் டத்ப்தட்ட 

தரடெரமனபரத இம இதந்றதக்றன்நண. அந் 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

மறல் இம 1977ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணத அம அெ 

தரடெரமனள் ன்ந அங்லரத்மப் ததற்தக் 

தரண்டதரடு, அெறணது றற எதுக்லடுபறலும் 

ணறப்தறலும் இங்குறன்ந தரடெரமனபர ரநறறதக் 

றன்நண.  

இன்த றழ்ப் தரடெரமனபறதமட றர்ரம் 

தரடர்தரண றடங்பறல் குநறப்தர ல்ற றர்ர தெம 

தரடர்தரண றடங்பறதன ரங்ள் தரரற அபறனரண 

தற்நறடங்மபக் ரண்றன்தநரம். மனப் தகுறபறதன 

இதக்றன்ந தரடெரமனபறல் ஆெறரற ஆதனரெர் அதததரன 

இமப்தரபர் தறபறல் தரரற அபறனரண தற்நரக்குமந 

ரப்தடுறன்நது. இந் ஆெறரற ஆதனரெர்ள் ற்தம் 

ல்ற றர்ரத் துமநறதன இதக்றன்நர்பறன் 

தற்நரக்குமந ரர ல்ற அமச்ெறணரல் ற்தம் ல்றத் 

றமக்பத்றணரல் மடதொமநப்தடுத்ப்தடுறன்ந ல்றக் 

தரள்மள் ற்தம் ல்ற மடதொமநள் அந்ப் 

தரடெரமனலக்குச் ெரறரண தொமநறல் தென்நமடற்குரற 

டடிக்மள் இடம்ததநரல் இதக்றன்நண. ஆத, 

இமணக் ணத்றற்தரண்டு ல்ற றர்ரம் தரடர்தரண 

உள்ரங்லின்ததரது 1977ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் அெ 

தரடெரமனபர அந்ஸ்துப் ததற்ந இந்ப் தறன்ங்ற 

தரடெரமனபறல் தரலட்மெ ற்தம் தைள்பறறடல் தொமநள் 

ெம்தந்ப்தட்ட றடங்ள் ெரறரண தொமநறல் உள்ரங்ப்தட 

தண்டும் ன்தம் ரன் இந் இடத்றதன 

தட்டுக்தரள்றன்தநன். அத்தரடு இன்த மனப் 

தகுறள் ங்கும் தரரற ஆெறரறர் தற்நரக்குமந றனவுறன்நது. 

ஆத, இமணத் லர்த்துமப்தறலும் றகுந் ணம் 

தெலுத் தண்டும் ணக் தட்டுக்தரண்டு 

றமடதததறன்தநன். ன்நற.      
 
[ධ.බහ. 4.19] 
 

ගරු සසර ජයමකොඩි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறெற ஜதரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹට ධතිලඹ 

ළදත් න රුණු යහිකඹ්ෂ ධඩශගු  රු බිභල් යත්නහඹ 
භන්තත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ගඹෝජනහ ිළිබඵ ථහ යන්තන 
ධසථහ්ෂ රළබීභ රද බහයඹ්ෂ ග ට රනහ.  

ධද ධඳ යගට් දවකුත් එ්ෂ දු්ෂ ම්ටුලු භළද ධධයඹන 
ගඳ දු වති ඳත්ර උස ගඳශ විබහඹට ගඳනී සිටින සිසු දරු 
දළරිඹන්ත ධනගපේෂෂිත තත්ත්ඹට රමි ඳත්ගමින්ත සිටිනහ. 
ඒට ගවේතු තභයි  විලසවිදයහරරට ඵහ ළනීගම් ඳටිඳහටිඹ 
ිළිබඵත්  විදයහපීඨරට ඵහ ළනීගම් ඳටිඳහටිඹ ිළිබඵත් 
ඳතින නිේණහඹ හරගඹන්ත හරඹට ගනස කිරීභ. එ්ෂතයහ 
යුඹ  ධිළ උස ධධයහඳනඹට සුදුසුම් රඵන ධසථහ න 
විට  ධගපෙ යගට් තිබුණු රකුණු ඳටිඳහටිඹ භත  ඒ තිබුණු ධධයහඳන 
ුවඹ තුශ  තභන්ත විලසවිදයහරඹට ගත්ගයනහද  නළේද කිඹරහ 
මුලින්තභ තීයණඹ යන්තන රුළුන්ත ධහලඹ්ෂ ිකයඹහට  රළබුණහ. 
නමුත් ධද ඒ ධසථහ ධිරමි ගමින්ත ඳතිනහ. හරඹ්ෂ තිසගේ 
්රිඹහත්භ න Z-score රභඹ නිහභ  දරුහට  පූේ නිලසචඹට 

එශළඹීභට ගන වළකිීමභ භත   ඔවුන්ත ඉවශභ සුදුසුම් රඵන 
ඳහඨභහරහට ගත්රීභ ිළිබඵ ඵයඳතශ ළටලුට මුහුණ 
ගදනහ. රහ ධශලගආ විඹ ධහයහ වහ ගභභ  Z-score රභඹ 

ධනුභනඹ ශත්  විදයහ විඹ ධහයහ ම්ඵන්තධගඹන්ත එඹ 
ධනුභනඹ යන්තගන්ත ියිදළයි භට ගත්ගයන්තගන්ත නළවළ.  ඵය 
තළබිඹ වළකි විඹඹන්ත ිළිබඵ විගලේ ගනසභ්ෂ ඔවුන්තට 

 ගන ඳතින නිහ  තදුයටත් ගම් රකුණු ඳටිඳහ  ටිඹ ඳත්හගන 
ඹෆගම් රභ ග දඹ ගගයිර උස ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ -
විලසවිදයහරර- ඵරධහරින්ත නළත ධධහනඹ ගඹ මු ශ යුතුඹ 
කිඹන හයණඹ භහ මුලින්තභ කිඹහ සිටිනහ.  

ධද විදයහපීඨරට සිසුන්ත ඵහ ළනීගම්දී ගම් Z-score රභඹත් 

ඵළවළය යමින්ත ධනුභනඹ යන රභග දඹ නිහ භවය 
ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහර දරුන්තට ඵයඳතශ 
ධහධහයණඹ්ෂ සිේධ ගනහ. ඒ වහ භහ උදහවයණඹ්ෂ 
කිඹන්තනම්. භභ නිගඹෝජනඹ යන ම්ඳව දිස්රි්ෂගආ  
ළරණිඹ ග ට්ඨහගඹන්ත විදයහපීඨ වහ ගතෝයහගන 
තිගඵන්තගන්ත ිකයහන්ත ගදගදගනකු ඳභණයි. ඒත් ඔවුන්තට ඩහ ධඩු 
රකුණු තිගඵන සිසුන්ත විලහර ිළරි්ෂ එභ දිස්රි්ෂගඹන්තභ ගතෝයහ 
ගන තිගඵනහ. ගභඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹ්ෂ ඵට ඳත් ගරහ 
තිගඵනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ංේථි දුසයතහ ඳදනම් 
යගන 1989 ේගආදී ගුරු ගේඹට ඵහත් වළටි භට ගම් 
ධසථහග දී භත්ෂ ගනහ. ඒ ධසථහග  ධධයහඳන සුදුසුම් 
ගන රහ ගුරු ගේඹට  ඵහ ළනීභ ගවේතු ග ටගන 
ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ ධදත් භවහ ධවුල් ජහරඹ්ෂ  තිගඵනහ. 
එළනිභ ්රිඹහදහභඹ්ෂ තභයි විදයහපීඨරට සිසුන්ත ඵහ ළනීගම්  
ගම් ධලුත් රභ ග දඹ තුශ ධදත් සිදුගමින්ත ඳතින්තගන්ත.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේඹ 
වහ ගම් න විටත් ඳත්ීමම් ලිිළ ඹහ තිගඵන්තගන්ත හටද ඵරන්තන. 
විගලේගඹන්තභ ගේලඳහරන ඳිබළනීම් කිඹන හයණඹ ඳදනම් 
යගන රඵහගදන උසීමම් ගද ඵරන විට ධඳට ගඳගනනහ  
ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹට  ඵයඳතශ ගර ගේලඳහරනඹ රිශීමභ වහ 
වූ උත්හවඹ්ෂ ධද දයහ තිගඵන ඵ.  ගම් ගේලඳහරන ඳිබළනීම් 
ටයුතු විභේලනඹ කිරීභ වහ රු ිභතිතුභහ  ඳත් ය තිගඵන 
මිටු ගද ඵරන්තන. ඒ මිටු නිගඹෝජනඹ යන 
වතයගදනහභ  ගේලඳහරන ටයුතු නිහ ධහධහයණඹට ර්ෂ වූහඹ 
කිඹහ උසීමම් රඵහ ළනීභට ටයුතු යන ධඹ. මරහනහරඪ  
රු භන්තත්රීතුභනි  භහ ඉතහභ ඕනෆමින්ත ඒ හයණඹ කිඹහ 
සිටිනහ.   

ධගපෙ රු ිභතිතුභහ ගම් ිළිබඵ ඉතහභ ගව න්න්ත දන්තනහ. 
එභ මිටුග  බහඳතියඹහ ලගඹන්ත ටයුතු යන්තගන්ත එස.එම්. 
සිරිගේන භවත්භඹහයි. එතුභහ විරහමියි. එතුභහභ නිගඹෝජනඹ 
යන මිටු විසින්ත ඉතහ ඉවශ ළටුපෙ ේධඹ්ෂ වහ 
එතුභහගේ නභ  ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ  එභ මිටු 
නිගඹෝජනඹ යන ප්රිඹන්තත ඳත්ගේරිඹ ඩුගර භව නය 
බහග  භන්තත්රීයගඹ්ෂ. එතුභහ 1989දී ධබයහරහභි ඳදනමින්ත 
තභයි ගුරු ගේඹට ඳත් න්තගන්ත.  ඔහු නිගඹෝජනඹ යන මිටු 

විසින්තභ නිේගේල ය තිගඵනහ  2000 ේගආ සිට ඔහුට 
ධහධහයණඹ්ෂ වුණහ  කිඹරහ. ධබයහරහභි ඳදනමින්ත ඳත් වුණු ගම් 
ගුරු භවතහ  2000 ේගආ සිට ගේලඳහරන ඳිබළනීම්රට 
ර්ෂවූහඹ කිඹන ඳදනභ භත  ගම් ගේ ධහනඹ න විට 
ඳශමුළනි ගරේණිගආ ධධයහඳන ඳරිඳහරන නිරධහරිගඹකු ඵට ඳත් 
ගනහ.  

ඒ හගේභයි පී.ග්ෂ. විතහනගේ භවත්භහ. එතුභහත් විරහමියි. 
එතුභහ කිඹනහ  එතුභහට උසීමම් රළබිරහ නළවළ  ඒ නිහ   තීරුඵදු 
යිරත හවන ඵරඳත්රඹට ිරමිම් තිගඵනහ  ළටුපෙ ේධ වහ 
සුදුසුම් රඵනහ කිඹරහ. ගප්රේභසිරි භවත්භහත් ඒ මිටුග  
හභහජිගඹ්ෂ. ඔහුටත් තිගඵන්තගන්ත එළනිභ හයණඹ්ෂ.  
විනිලසචඹහයයඹහ ලගඹන්ත තමුන්තභ  තමුන්තගේ  නඩු්ෂ විබහ 
යනහ නම් එඹ හධහයණ යු්ෂතිගආ මරධේභඹට ඵයඳතශ ගර 
ඳටවළනියි. ඒ ධනු  ධධයහඳන ගදඳහේතගම්න්තතු ගම් යු්ෂති 
ධේභගආ මරධේභ තම තඹට ගන රහ තිගඵනහ.  
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[රු ග ලු කුභහේ  භවතහ] 
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ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්ගේදඹ තුශ ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹට ගුරුරුන්ත 

විලහර ලගඹන්ත ඵහ ත්තහ. එතළනදී ගේලඳහරනඹ්ෂ තිබුගණ් 
නළවළ. උඳහධිධහරින්තට ඒ වහ ධසථහ රළබුණහ. එගේ ඵහ ත් 
උඳහධිධහරින්ත ධතිවිලහර ප්රභහණඹ්ෂ ඉන්තනහ. ධධයහඳන ඳරිඳහරන 
ගේගආ ගේහ යසථහ්ෂ තිගඵනහ. ඒ ගේහ යසථහග  

උසීමම් වහ සුදුසු රභග දඹ නිඹභ යරහ තිගඵනහ. ඒ වහ 
විබහ ඳටිඳහටිඹ්ෂ වඳුන්තහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ විබහ ඳටිඳහටිගඹන්ත 
ඵළවළය  තභන්තගේ  ගවන්තචයිඹන්තට ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගආ 

ඉවශ උසීමම් රඵහ දීභ වහ වූ රභග දඹට ගම් ්ෂගේත්රඹ 
ඳරිේතනඹ ය තිබීභ නහටු්ෂ ඵ ගම් ගරහග  කිඹන්තන 
ඕනෆ. භභ විගලේගඹන්තභ- 

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ ධහනයි.  

 

ගරු සසර ජයමකොඩි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறெற ஜதரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඒ නිහ මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ 
තුශ තිගඵන ගම් ගේලඳහරන භළදිවත්ීමභ ඉත් යන්තන  ටයුතු  

යන්තන  කිඹන ඉල්ලීභ යනහ.  

ඒ එ්ෂභ  ගම් යගට් ගඵෞේධ භි්ෂෂන්ත වන්තගේරහ 
විලසවිදයහරරට ඵහ ළනීභ රභහනුකර ධඩු යගන ඹනහ. 
ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත යජගආ ධධහනඹ ගඹ මු යනහ. ඒ හගේභ  

ගම් යගට් ගඵෞේධ ඳහල්ර විදුවල්ඳතිරුන්තට කීම් වියිරත 
ඳවය ගදන්තන එඳහඹ කිඹන ඉල්ලීභත් ධිළ ඉතහ ඕනෆමින්ත 
යනහ. භභ ඉගන ත්ත නහරන්තදහ විදයහරඹ ගන්තන රුළුන්ත  

ධගනකුත් ගඵෞේධ ඳහල් ගන්තන රුළුන්ත. ඒ ගඵෞේධ ඳහල්ර 
විදුවල්ඳතිරු ධේභනය යරහ  ඒ ඳහල් ඩහ ළමටභට ර්ෂ 
කිරීභට ටයුතු  ගන යන්තනඹ කිඹන ඉල්ලීභත් යමින්ත  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි ගම් ධසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්තධ 
ඔඵතුභහට සතුතින්තත ගමින්ත භභ නිවඬ ගනහ.   

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශෙට  රු රු ඥහනමුත්තු ශ්රීගන්තන්ත භන්තත්රීතුභහ. 

 
[தற.த. 4.26] 
 

ගරු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீதென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்தப, 

இன்மந இந் றரத்றல் ல்ற தரடர்தரக் 

தத்துக்மப தொன்மப்தறல் ரன் றழ்ச்ெறமடறன்தநன். 

அந் மறல் இந் றரத்றல் தன றடங்ள் தற்நறப் 

ததெதண்டி இதந்ரலும் தத்மக் தத்றற்தரண்டு, 

ற்ரனத்றல் ததசு ததரதபர இதக்றன்ந ெறன றடங்மப 

இந் இடத்றல் ரன் றபக்றக்கூந றதம்தைறன்தநன். அந் 

மறல் தொனரது றடர ஷ்ட, அறஷ்டப் 

தறதெத்றல் றனவுறன்ந ற, றஞ்ஞரண, ல் 

தரறல்தட்த ஆெறரறர்லக்ரண  ட்டுப்தரடு ன்ந 

றடத்மக் குநறப்தறட றதம்தைறன்தநன்.  

து தரடெரமன அமந்துள்ப தறதெங்மப 

டுத்துப்தரர்க்றன்நததரது அங்கு ெறரண தறதெங்ள், 

ெறரண தரடெரமனள் ன்த தெரல்னப்தடுறன்ந 

றமனம ெறன இடங்பறல் ரப்தடுறன்ந அததம், 

ஷ்டப் தரடெரமனள், அறஷ்டப் தரடெரமனள் தனவும் 

இதக்றன்நண. ற்ரனத்றல் இனெரக் ல்றம 

அபறத்ல், இனெர தல்மப ங்குல், இனெரச் 

ெலதமடமப ங்குல் ன்த ல்னரம் ரங்ள் ல்ன 

றடங்மபச் தெய்றன்ந அததமபறல், இந்க் ஷ்ட, 

அறஷ்டப் தறதெங்பறல் தொக்றரண தரடங்லக்குரற 

ஆெறரறர்லக்ரண ட்டுப்தரடு தரடர்ந்தும் றனற 

தமத்ம் ணத்றற்தரள்ப தண்டிறதக்றன்நது.  

குநறப்தர GCE O/L தரலட்மெறல் என்தது தரடங்பறல் 

ற தரடத்றல் ெறத்றததநத் நற, 8A ெறத்றமபப் 

ததற்நறதந்ரலும்கூட அந்ப் தததததற்மந எத ெறத்றரக் 

த தொடிர றமனம ரப்தடுறன்நது. ணத, ற 

தரடம் ன்தது ற தொக்றரண எத தரடர இதக்றன்நது. 

ஆணரல், ஷ்ட, அறஷ்டப் தறதெங்பறல் இந்க் ற 

தரட ஆெறரறர்லக்ரண ட்டுப்தரடு இதக்றன்நது. ஆத, 

ஷ்ட, அறஷ்டப் தறதெங்பறலுள்ப ற்க்கூடி ஆற்நல், 

றநமத்ள்ப ரர்ள் ற தரட ஆெறரறர் ட்டுப்தரடு 

ரரவும் றஞ்ஞரணப் தரடங்ள் ற்தம் ல் 

தரறல்தட்தப் தரடங்லக்ரண ஆெறரறர் ட்டுப்தரடு 

ரரவும் தரறக்ப்தடுறன்நரர்ள். அர்ள் மண 

தரடங்பறல் றநமமப தபறப்தடுத்றததரறலும் ற 

தரடத்றலும் றஞ்ஞரணப் தரடத்றலும் ெறத்ற இல்னர 

ரத்றணரல் அர்லமட ெறத்றறமண 

உதறப்தடுத்க்கூடி எத றமனம இல்மன. ணத, ஷ்ட, 

அறஷ்டப் தறதெங்பறல் ரப்தடுறன்ந ற, 

றஞ்ஞரண, ல் தரறல்தட்தப் தரடங்லக்ரண ஆெறரறர் 

தற்நறடங்மப உடணடிர றப்த தண்டும். அறலும் 

குநறப்தர ற தரடத்றற்ரண தற்நறடங்ள் உடணடிர 

றப்தப்தட தண்டும் ன்த ல்றமச்ெர் அர்பறடம் 

ரன் றர தண்டுதரள் றடுக்றன்தநன்.  

இந் ரத்றலிதந்து றர்தம் ரங்மபப் 

ததரதத்ட்டில் அம ததரதுப் தரலட்மெலக்ர 

ரர்மபத் ரர்ப்தடுத்துறன்ந எத ரனப்தகுறரக் 

ரப்தடுறன்நது. ஆணரல், இந் தத்றல்கூட ஆெறரற 

இடரற்நங்ள் மடததற்நறதக்றன்நண. அறஷ்டப் 

தறதெங்மபக் தரண்டுள்ப ெறன னங்மபப் 

ததரதத்ட்டில் - டக்குப் தகுறர இதக்ட்டும், றக்குப் 

தகுறர இதக்ட்டும், மனப் தகுறர இதக்ட்டும், 

தன்தகுறர இதக்ட்டும் -  அங்கு  ஆெறரறர் ட்டுப்தரடு, 

அறலும் குநறப்தர ற ஆெறரறர் ட்டுப்தரடு 

றனவுறன்நது. ணத, உடணடிப் தரறரர இற்குரற 

ஆெறரறர்மப றறப்தற்குரற றதெட தமனத் 

றட்டத்றமண ல்றமச்ெர் அர்ள் தற்தரள்ப 

தண்டுதண இந் இடத்றல் அலத்ந்றதத்ரக் 

கூநறக்தரள்ப றதம்தைறன்தநன். அத்தரடு, இவ்ரநரண 

றணங்மப ங்ரதுறட்டரல் 'ல்றறல் ெத்தும்' 

ன்றன்ந து றமனப்தரடு மனலர ரநக்கூடி எத 

றமனதற்தடும் ன்தமத்ம் கூநறக்தரள்ப 

றதம்தைறன்தநன்.  

அடுத்ர, ல்றறற் ல்லூரறக்கு தறலுர் 

ஆெறரறர்மப அதறக்றன்ந றடம் தற்நறத்ம் கூநறர 

தண்டும். இந் றடத்றலும்கூட ஷ்ட, அறஷ்ட 

தறதெங்மப உள்படக்ற தறதெ தெனப் தறரறவுலக்கு 

ரய்ப்தைக் தரடுக் தண்டுதன்ந அடிப்தமடறல் தைற 

அணுகுதொமந மரபப்தட்டிதந்ததரறலும், டக்றல் 

தடுந்லவு ெரர்ந் அந் லவுப் தகுறள்,   றக்றல் ரம, 

ற்குடர னம் ெரர்ந் தறதெங்ள், ட்டக்பப்தை தற்கு 

577 578 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ெரர்ந் தறதெ தெனப் தறரறவுபறலுள்ப ரர்ள் 

ங்லமட ஆற்நல், றநமமப 

தபறப்தடுத்றறதந்ததரறலும் ல்றறற் ல்லூரறக்ரண  

தமறமணப் ததநதொடிர றமனறல் அர்ள் 

ஞ்ெறக்ப்தட்டிதக்றநரர்ள். அர்ள் அற்குரற 

ததரதத்ரண தரடங்பறல் GCE O/L தரலட்மெறல் 

ெறத்றததற்நறதக்றநரர்ள்; அற்குரற றத்றல் 

தரறல்தட்தக் ல்லூரறக்கு தென்த 10 ர 

ற்மதநறறமணப் தர்த்ற தெய்றதக்றநரர்ள்; GCE A/L 

தரலட்மெறல்கூட குநறத் அந்ப் தரடங்பறல் 

ெறத்றததற்நறதக்றநரர்ள். ஆணரல், "தற்நறடங்ள் இல்மன" 

ன்த கூநற, அர்லக்ரண அதற தக்ப்தட்டிதப்தது 

எதமறல் அந் ரர்மப ஞ்ெறத் எத 

தெனரத்ரன் ததண்டித்ள்பது. குநறப்தர, ல்றறற் 

ல்லூரற அதற தக்ப்தட்ட அந் ரர்ள் - 

தறலுர்ள் இதுதரடர்தர தன்தொமநதௌடு தெய்து 

ல்றமச்சுக்குச் தென்ந தமபறல், "2018ஆம் ஆண்டில் 

ஏய்வுதததறன்ந ஆெறரறர்பறன் தற்நறடத்ம 

அடிப்தமடரக் தரண்டுரன் இந் அதறள் 

ங்ப்தட்டண" ன்ந றடம் தறஸ்ரதறக்ப்தட்டது 

ன்தம ரன் இந் இடத்றல் கூநறர தண்டும்.   

'மனத்ம் மப்தறத்ம்' ன்ந எத தரடம் இதக்றன்நது; 

'டிமப்தைம் தரறல்தட்ததொம்' ன்ந எத தரடம் 

இதக்றன்நது. இம தைறர அநறதொப்தடுத்ப்தட்ட 

தரடங்பரகும். இந்ப் தரடங்மபப் ததரதத்ட்டில், 

ரர்ள் இற்நறல் ஆர்ரத் ங்லமட 

தெற்நறநன்மப தபறப்தடுத்க்கூடிர இதக்றன்நது. 

அந்ப் தரடங்லக்ரண ஆெறரறர்ள்  அண்மக் ரனங்பறல் 

தைறர றறக்ப்தட்டிதக்றன்நதடிரல் அர்லக்கு 

ஆக்கூடிது 28-32 து மரன் இதக்தொடித்ம். 

இப்தடிரணர்ள் ஏய்வுததற்தச் தெல்ர இதந்ரல் 

இன்தம் றட்டத்ட்ட 25 - 28 தடங்ள் தெல்லும். அந்க் 

ரனம் தம்மக்கும் இந்ப் தரடதநறலக்குரற 

ஆெறரறர்மப வ்ரத உள்ரங்ரறதப்தது? ன்தம 

இந் இடத்றல் ல்றமச்ெர் அர்பறடம் ரன் 

தட்டுக்தரள்ப றதம்தைறன்தநன். ல்றமச்ெறல் அந் 

ரர்பறடம் 2018ஆம் ஆண்டில் ஏய்வுதததறன்ந 

ஆெறரறர்பறன் தட்டிமன மத்துக்தரண்டுரன் 

2013க்குரற ஆெறரற தமறமணச் தெய்ரக் 

கூநறறதந்ரர்ள்.  அந் தமபறல் எத ரத்ம் லம் அந் 

றடத்மச் சுட்டிக்ரட்டி றரறத்றதக்றநரர்ள். அரது, 

"மனத்ம் மப்தறத்ம், டிமப்தைம் தரறல்தட்ததொம் 

ததரன்ந தரடதநறலக்ரண ஆெறரறர்ள்  இன்தம் 28 - 30 

தடங்லக்குப் தறன்ணர்ரன்   ஏய்றல் 

தெல்னப்ததரறநரர்ள்; அப்தடிதன்நரல் வ்ரத 

தைறர்லக்ரண தமறமணக் தரடுக்ப்ததரறன்நலர்ள்" 

ன்த தட்டிதக்றநரர்ள். அற்குரற ததரதத்ரண தறல் 

அங்கு தரடுக்ப்தடறல்மன.  

ஷ்ட, அறஷ்ட தறதெ தெனப் தறரறவுபறல் தறலுர் 

ஆெறரறர்மப உள்ரங்குறன்ந உங்லமட அந்க் 

தரள்ம ன்நர இதக்றன்நது. ஆணரல், ரர்த்ரண 

ரலறறல் தரர்க்றன்நததரது ல்றறற் ல்லூரறக்கு தமறன்ந 

ரய்ப்தை அர்லக்கு தக்ப்தட்டிதக்றன்நது. இன்தம்கூட 

அர்லக்குரற தன்தொமநதௌடு ஆமரபரறன் தோனர 

தற்தரள்பப்தட்டிதக்றன்நது.  ணத, இந் றடத்றல் 

ரங்ள் தபரத் மனறட்டு இந்க் ஷ்ட, அறஷ்டப் 

தறதெங்பறலிதந்து ல்றறற் ல்லூரற அதறக்ர 

றண்ப்தறத் அந் றண்ப்தரரறலக்குரற 

றணங்மப, உள்ரங்மனச் தெய்ற்குரற 

தரறந்துமமப தற்தரள்பதண்டும்.  தணன்நரல், ஷ்ட, 

அறஷ்டப் தறதெங்பறல் அர்ள் வ்பதர 

றரங்மபச் தெய்துரன் அந்க் ல்றறமணக் 

ற்நறதக்றன்நரர்ள்.  அர்லக்குரற ரய்ப்தை, ெறமபச் 

தெய்றன்நததரது ஷ்ட, அறஷ்டப் தறதெங்பறல் அர்ள் 

அந் தற்நறடங்மப றப்தைற்குரற ரய்ப்தறமணப் 

ததநக்கூடிர இதக்கும். ணத, இந் றடத்றல் 

கூடுனரண ணம் தெலுத்துரத தப அமச்ெர் 

அர்பறடம் ரன் லண்டும் லண்டும் 

தட்டுக்தரள்றன்தநன்.   

அடுத் றடம் தரண்டர் ஆெறரறர் றணம் 

தரடர்தரணது. உண்மறல் ஷ்ட, அறஷ்டப் 

தறதெங்பறல் ஆெறரறர் தற்நறடங்ள் றமரக் 

ரப்தடுறன்நண. குநறப்தர ட்டக்பப்மத 

டுத்துக்தரண்டரல், அங்த ட்டக்பப்தை தற்கு னம், 

ல்குடர னம் ன்தண த்த்த்றணரல் 

தரறக்ப்தட்டிதக்றன்நண. ட்டக்பப்தை டக்ம 

டுத்துக்தரண்டரல், அங்கு லவுமப உள்படக்ற 

னங்ள் உள்பண. இற்நறதனல்னரம் இவ்ரநரண 

தறச்ெறமணள் ரப்தடுறன்நண. மனத்றலும்  

இவ்ரநரண தறச்ெறமணள் ரப்தடனரம். ன், 

தன்தகுறறல்கூட இவ்ரநரண தறச்ெறமணள் 

ரப்தடனரம். ணத, ங்லமட ரர்லக்கு எத 

ெ ரய்ப்தைக் தரடுப்தர இதந்ரல், றச்ெரக் ஷ்ட, 

அறஷ்டப் தறதெப் தரடெரமனள் தரடர்தறல் கூடுனரண 

ணம் தெலுத்தண்டிறதக்றன்நது.   

இதததரன்த இன்ததரத றடத்மக் கூநதண்டும். 

அரது இந்த் தரறல்தட்தறல் - technology ெரர்ந் 

தரடதநறறமண னம்தரதம் ங்தண்டும் ன்ந 

உங்பது தரள்மமத்ம் டந்ரன அெறன் 

தரள்மமத்ம் ரங்ள் ற்தக்தரள்றன்தநரம். ஆணரல், 

ெறன னங்லக்கு அந் technology ெரர்ந் தரடதநறள் 

ங்ப்தடறல்மன. ெறன னங்லக்கு அந் technology 

ெரர்ந் தரடதநறமக் ற்தக்தரள்ற்ரண ரய்ப்தைக் 

தரடுக்ப்தட்டிதந்ரலும் ற்தறப்தற்ரண ததரதத்ரண 

ஆெறரற பரபர்ள் ங்ப்தடறல்மன. ெறன னங்பறல் 

ஆெறரற பரபர்ள் ங்ப்தட்டிதந்ரலும் ற்தற்குரற 

தரறல்தட்த ஆய்வுகூடங்ள் ங்ப்தடறல்மன.  

உண்மறல் தரடெரமன ட்டத்றல் தரறல்தட்தத்மக் 

ற்தக்தரள்றன்ந, தரறல் ரய்ப்தைக்மபச் சுரத் 

தடிக்தரள்றன்ந றத்றல் அந்ப் தரடதநறறமணப் 

தைகுத்றது தற்த்க் எத றடம்.  ஆணரல், அந்ப் 

தரடதநற ெறன னங்லக்குக் றமடக்றல்மன. குநறப்தரச் 

தெரல்னப்ததரணரல், ட்டக்பப்தறல் ம் ெரர்ந் 

னங்லக்குக் றமடத்றதக்றன்நது.  அததத்றல் இந் 

ட்டக்பப்தை தற்கு னம், ல்குடர னம் 

ததரன்நற்நறல் இந் தநறறமணக் ற்தறப்தற்குரற 

ரய்ப்தைக் குமநரத ரப்தடுறன்நது.   

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up.  
 

ගරු ඥළනමුත්තු ශ්රීමන්වන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீதென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Sir, please give me one more minute.  
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ணத, இமணத்ம் தத்றற்தரண்டு இந் றடத்ம 

லங்ள் ணரக் மரபதண்டுதன்த 

தட்டுக்தரள்றதநன்.  

இதறரக் ஷ்டப் தறதெங்லக்கும் தரறக்ப்தட்ட 

தறதெங்லக்கும் எத றதெட தமனத்றட்டத்றன் தோனரக் 

ற ஆெறரறர்மப றறத்ல், ல்றறற் ல்லூரறக்ரண 

அதற ததரன்ந றடங்பறல் லங்ள் கூடுனரண ணம் 

தெலுத்துவீர்பர இதந்ரல்,  தமக்தரட்டில் ரழ்றன்ந 

அந் ம ரர்ள் உங்ள்லது ன்நறதரண்டர்பர 

இதப்தரர்ள் ன்தமக் கூநற, ணது உமறமண 

தொடிக்றன்தநன்.   

 
[ධ.බහ. 4.37] 

 
ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜதர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධධයහඳනඹ ිළිබඵ ඹම් 

ධදව්ෂ ප්රහල යන්තන රළබීභ ිළිබඵ භභ ඉතහ තුටු නහ. 

විගලේගඹන්තභ ධධයහඳනඹ ම්ඵන්තධගඹන්ත ඳසු ගිඹ හර 

හනු ළන ථහ ගශ ත් ළඩිගඹන්තභ ධවන්තන රළබුගණ් 

විබහ ප්රලසන ඳත්තයඹ සිදු වුණු ළයදි ිළිබඵයි. එභ විබහඹ 
හභහනය ගඳශ න්තන රුළුන්ත  උස ගඳශ න්තන රුළුන්ත  එගවභ 

නළත්නම් ඳගවේ ිකයත්ඹ න්තන රුළුන්ත. වළඵළයි  දළන්ත එළනි 

ගේල් ිගවනහ ධඩුයි; ිගවන්තගන්ත නළති ණනටභ ළටිරහ 

තිගඵනහ. ගම් හභහනය ථහ්ෂ වුණහට ගම්ග්ෂ ිත්ත්ෂ 

තිගඵනහ කිඹරහයි භභ ිරතන්තගන්ත. ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ ඳසු 

ගිඹ හරගආ ගේලඳහරනීයණඹට ර්ෂ වුණහ. ඳසු ගිඹ හරගආ 

තිබුණු තත්ත්ඹට ඩහ ඉදිරිඹට ඹෆභ්ෂ ධද ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ 
ම්ඵන්තධගඹන්ත දකින්තන තිගඵනහ. ධද ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ 

නළතත් ප්රතිශවිධහනඹ ය ධලය  සුදුසු රුේරඹන්ත සුදුසු 

සථහනරට ඳත් යරහ ගේලඳහරනගඹන්ත ගත ය භධයසථහනඹ්ෂ 

ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. භවය ගරහට රු ධකිර වියහේ 

හරිඹම් ධභහතයතුභහට එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂගආ භන්තත්රීරු ඳහ 

ඹම් ගචෝදනහ යනහ. ඒ  ''ධඳට ළඩ්ෂ ය න්තනත් ධභහරුයි'' 
කිඹරහයි. ඒට ප්රධහන ගවේතු න්තගන්ත  ඒ ළඩඹ නිළයදි 

සිදුීමභයි. ධද ගේලඳහරනඹකින්ත ගත ය ඒ ටයුත්ත සිදු නහ. 

භභ ිරතන්තගන්ත යට්ෂ වළටිඹට ධධයහඳන ධභහතයතුභහට ධිළ ඒ 

ගෞයඹ රුද යන්තන ඕනෆ.  

විගලේගඹන්තභ ිරටරු ධධයහඳන ධභහතයයගඹකු වළටිඹට 

ධග්රහභහතය රු යනිල් විරභසිශව භළතිතුභහට ධධයහඳන විඹඹ 

ම්ඵන්තධගඹන්ත විලහර උනන්තදු්ෂ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ධගපෙ 
යජඹත් විලහර උනන්තදුකින්ත ධධයහඳන විඹඹ ගනුගන්ත ටයුතු 

යනහ. ධධයහඳනඹට ඉතිවහගආ ළඩිභ මුදල් ප්රභහණඹ ගභය 

ගන්ත යරහ ධධයහඳනඹට ප්රමුත්ඹ රඵහ ගදන්තන ධිළ ටයුතු 

යනහ. ඳසු ගිඹ හරගආ ඳහයල් වදන්තන ඳභණ්ෂ රඵහ දුන්ත 

මුදල් ප්රභහණඹ දිවහ ඵරන්තන. ඒ හරගආ ඒ හේඹඹට ග තයම් 

උනන්තදු්ෂ දළ්ෂවූහද? නමුත්  ඒ උනන්තදු දළන්ත ධිළ ධධයහඳනඹට 

ගඹ මු ය තිගඵනහ. ගම් යට දියුණු යනහ නම් දියුණු යන්තන 
ඕනෆ  ගම් යගට් ධධයහඳනඹ දියුණු කිරීගභන්ත. ඒ ධගඵෝධ ය 

ගනයි ගම් යජඹ දළන්ත ටයුතු යන්තගන්ත.  

යහජඳ්ෂ ල්ලිගආ භන්තත්රීරු කිිරඳ ගදගනකුගේ ථහ ධවරහ 

ඵරන ග ට ධහනහට භට එතළනත් දකින්තන රළබුගණ් ගම් 

යගට් ඳසු  ගිඹ හර හනුග  ඳළළති තත්ත්ඹ නළතත් උදහ 

යන්තන ටයුතු යන ඵකුයි. ඒ ගභ ්ෂද? තභත් ජහතිහදඹ  
ංම්හදඹ ගම් වළභ ගදඹදීභ ඔවුන්ත ථහ යනහ. ල්ඳනහ 

යරහ ඵරන්තන  ධද ධිළ ථහ යන්තගන්ත ධධයහඳනඹ ළන. දළන්ත 

ධධයහඳනඹ ළන ථහ යන ග ට ගභතුභන්තරහ තභ කිඹනහ  

ගඵෞේධ ඳහල් ඉර්ෂ ය ගන ගම් ගඵෞේධ ඳහල් ටි විනහල 

යන්තන ගම් ංණ්ඩු; ගම් ධධයහඳන ිභති ගනභ ළඩ 

ිළිබගශ්ෂ ගන ඹනහ කිඹරහ. ගම් ධඹ යන ථහග  ගත්රුභ 
ගභ ්ෂද? ගම් ධඹ ගභතළනදි නළතත් ජහතිහදඹ  ංම්හදඹ 

ගන එන්තන ඵරනහ. දළන්ත ධඳට තිගඵන වුභනහ ගභ ්ෂද? 

ධගපෙ ධධයහඳන ිභතිතුභහත් ගව  සිශවර ගඵෞේධගඹ්ෂ. ගම් යගට් 

නහඹඹහ න දභත්රීඳහර සිරිගේන භළතිතුභහත්  ධග්රහභහතය යනිල් 

විරභසිශව භළතිතුභහත් සිශවර ගඵෞේධඹන්ත. ගඵෞේධ ඳහල් ද  

ගතෝලි ඳහල් ද  මුසලිම් ඳහල් ද  එගවභ නළත්නම් ද්රවිඩ 

ඳහල් ද කිඹරහ ගන්ත යන්තන ධඳට ධලයතහ්ෂ නළවළ. ධඳට 
ධලයතහ තිගඵන්තගන්ත ගම් ෆභ ඳහර්ෂභ ජහතිහදගඹන්ත 

ගත ය  ංම්හදගඹන්ත ගත ය ඉදිරිඹට ගන ඹන්තනයි. නමුත්  

ගභතළනදි නළතත් ජහතිහදඹ  ංම්හදඹ ධවුසහ ඳහල්රත් 

ජහතිහදඹ  ංම්හදඹ ධවුසනහ. ඒ භට්ටභට ධද ගම් ල්ලිගආ 

ඉන්තන භන්තත්රීරු ඳත් ගරහ තිගඵනහඹ කිඹරහයි භභ ිරතන්තගන්ත.  

ධඳට ධලය නළවළ  ජහතිහදඹ්ෂ; ධඳට ධලය නළවළ 
ංම්හදඹ්ෂ. ගම් යගට් ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ දියුණු කිරීභ තභයි 

ධඳට  ධලය එභ ගේ. ඒ ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ දියුණු යන්තන 

ධලය ළදත් තීන්තදු තීයණ ධයගන තිගඵනහ. ධද ඳහර 

ඳශමු ඳන්තතිඹට දරුගකු ිතුශත් කිරීභ ගේලඳහරනඥඹහගේ 

ලියුභට යන්තන ඵළවළ. ඒ වහ රභග දඹ්ෂ ධද ස ය 

තිගඵනහ. ධද ඳගවේ ිකයත්ගඹන්ත ගනත් ඳහරට ඹන්තන 

ධලය නම් ිකයත් විබහගඹන්ත රඵහ ත් රකුණු ිළිබගශට ඒ 
ඳහල් ටි රළගඵනහ. ඒග්ෂ කිසිභ ගේදඹ්ෂ නළවළ.   

විදයහපීඨරට ඹන්තන ධලය නම් ධගඳ   උස ගඳශ විබහඹ 

භත් වුණහට ඳසු  Z - Score එ ධනු ඒ ධසථහ රළගඵනහ. 

ඒහ ධද ගේලඳහරනගඹන්ත ගත ය ංඹතන ඵට ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ.  ඒ යටට ළදත්.   ධද ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ 

ගේලඳහරනගඹන්ත ගත ය ංඹතනඹ්ෂ ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. 

වළඵළයි  ගම් ධසථහග දී  ධිළ ප්රහල යන්තන ඕනෆ  ඳසු ගිඹ 
හරගආ ගේලඳහරන ගවේතු භත ධහධහයණඹට ර්ෂ වුණු විලහර 

ිළරි්ෂ ඉන්තන ඵ. ඒ ධිළ නළවළ කිඹන්තගන්ත නළවළ. ඒ ධඹට 

හධහයණඹ්ෂ ඉටු විඹ යුතුයි.  ධධයහඳන ධභහතයහශලගඹන්ත ඒ 

ටයුත්ත ගම් න ග ට ්රිඹහත්භ ය තිගඵනහ. තභ 

ධන්ත ගරහ නළවළ.  

ඳසු ගිඹ හරගආ ංණ්ඩුට විරුේධ ඹම් ගනකු තුශ 

ගඳෞේලි භතඹ්ෂ තිබුණහ නම් ඒ ධඹට රළබිඹ යුතු උසීමම් 
ගන රළබීභට එඹ ගවේතු්ෂ වුණහ. ඒ ධඹගේ සුදුසුම්රට  සුදුසු 

සථහන රඵහ දුන්තගන්ත නළවළ. ඉතින්ත ඒ ධඹට හධහයණඹ්ෂ කිරීභ 

ළදත්. එතළනදි ගේලඳහරනඹ ළදත් නළවළ. ඒ  ධහධහයණඹට 

ර්ෂ වුණු  ධඹ ධතය ශ්රී රශහ නිදවස ඳහ්ෂෂිඹන්ත ග ටකුත් 

ඉන්තනහ.  ඳසු ගිඹ හරගආ හධහයණඹ ඉටු ීමභ යහජඳ්ෂහදීන්තට 

ඳභණ්ෂ සීභහ ගරහ තිබුණහ. ධද එඹ හධහය මයණඹ ගරහ 
තිගඵනහ.   ගම් යජඹ ගන ඹන ගම් ළඩ ිළිබගශට ඔඵතුභන්තරහ 

සිඹලුභ ගදනහගේ වගඹෝඹ රඵහ ගදන්තනඹ කිඹහ නළතත් 

ඉල්රහ සිටිමින්ත භගේ චන සල්ඳඹ ධන්ත යනහ. ගඵ ගව භ 

සතුතියි.  

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵ ගව භ සතුතියි.  

මීශෙට  රු විභරීමය දිහනහඹ භන්තත්රීතුභහ. 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

[ධ.බහ. 4.44] 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙවීර ිනවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றெரரக்)  

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

මරහනහරඪ  රු භන්තත්රීතුභනි  රු බිභල් යත්නහඹ 
භන්තත්රීතුභහගේ ගඹෝජනහ ධනු ගම් විහදඹ ඳළළත්ගන 
ගභ ගව ගත්  භභත් හරඹ්ෂ නළ ගෙනිරය ඳශහගත් ධධයහඳන 

ධභහතයයඹහ විධිඹට ටයුතු කිරීගභන්ත රද ධත්දළකීම් ධනු 
උත්හව යනහ භළදවත් ථහ්ෂ යන්තන.  

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට විනහඩි 6 හරඹ්ෂ ඳභණයි 

තිගඵන්තගන්ත. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙවීර ිනවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றெரரக்)  

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

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  රු ජඹන්තත භයීමය 
භන්තත්රීතුභහගේ විනහඩි ධටභ ඉතිරි ගරහ තිගඵනහ. ඒ භට 

න්තනඹ කි හ; එතුභහට නීඳ නළවළ කිඹරහ. 

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරහ ධනු ඵරමු  ග ගව භද-  [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙවීර ිනවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றெரரக்)  

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

භහ එච්චය දුයට ඹන්තගන්ත නළවළ. වළභදහභ භට ඔඹ ප්රලසනඹ 
තිගඵනහ. ථහ ඳටන්ත න්තන ග ටභ නතය යන්තනඹ 

කිඹනහ. ඕ තභයි වළභදහභ තිගඵන ප්රලසනඹ. 

ගගේ නමුත්  ධිළ වළභ ගදනහභ ථහ යන්තගන්ත ශේධනඹ්ෂ 
ළනයි. භහ  ගම් රු බහට ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්තන ළභළතියි  

ශේධනඹ කිඹන චනඹ ිළිබඵ ඵයඳතශ ළටලු්ෂ තිගඵන 
ඵ. "ශ" කිඹන්තගන්ත "ඹවඳත්" කිඹන එයි. "ේධනඹ" 
කිඹන්තගන්ත "ග ඩ නළීමභ" කිඹන එයි.  ඒ ධනු  "ඹවඳත් වූ 

ේධනඹ්ෂ" කිඹන එයි  ශේධනඹ කිඹරහ කිඹන්තගන්ත. ධිළ 
වළගභෝභ ථහ යන්තගන්ත ගබෞති ේධනඹ්ෂ ළනයි. වළඵළයි  
ධධයහඳනගආ ඳයභ  උත්තුශ ධයමුණ වූ ංධයහත්මි ශේධනඹ 

ිළිබඵ  ඹවඳත ිළිබඵ ධිළ ථහ යන්තගන්ත නළවළ.  ධධයහඳනඹ 
ඹනු කුභ්ෂද කිඹන එ ළන ථහ ගශ ත් ගම්ට විවිධ 
නිේචන  තිගඵනහ. වළඵළයි   නතන ගරෝඹ ිළිබ න්තගන්ත 
ගනස න ගරෝ තත්ත්ඹන්තට මුහුණ ගදමින්ත ජීත් ීමභට 

ඉගනීභයි.  වළඵළයි   ධවුරුදු ධට්ෂ නළ ගෙනිරය ඳශහගත් ධධයහඳන 
ිභති ධුයගආ ිරටරු ගනකු විධිඹට  ව ඉතහ ශකීේණ ඳශහත  
ගදභශ  මුසලිම්  සිශවර ජනතහ ජීත් න යුද ළටුගභන්ත ඩහ 

ළටුණු ඳශහත   ධධයහඳනඹ ග ඩ නෙරු මිනිගව්ෂ විධිඹට භහ 
බඹ නළති කිඹන්තන ළභළතියි  ග ශම යහජකීඹ විදයහරගආ ඉරහ 
ධම්ඳහය දිස්රි්ෂගආ ඵ්ෂමිටිඹහ විදයහරඹ ද්ෂහ ගම් යගට් කිසිභ 

ඳහර ධධයහඳනඹ නළවළ කිඹන එ. තිගඹන්තගන්ත විබහ භත් 
ීමගම් ්රිඹහලිඹ්ෂ ඳභණයි. ගම් විබහ භත් ීමගම් ්රිඹහලිගආ 
ප්රතිපරඹ විධිඹට ගම් භහජඹ ඳළගඹන්ත ඳළඹ  දසින්ත ද 

ප්රචණ්ඩත්ඹට ඳත් ගනහ. ංණ්ඩුරභ යසථහ වදරහ  න්තති 
ගනස යරහ  නීති රීති වළදීභ තුශ ඳභණ්ෂ ගම් යට ග ඩ 
නෙන්තන ඵළවළ.  දණඹ  ශචහ  ගව යභ  මිනී භළරුම් ගම් සිඹලු 

ගේල්ර මලි හයණඹ ඳතින්තගන්ත ධධයහඳනඹත් එ්ෂයි.  

ධධයහඳනගආ උත්තුශ ඳයභහේථගඹන්ත ඵළවළය විබහ 

භත්ීමගම් ්රිඹහලිඹට ගම් ධධයහඳන රභඹ රු  ය තිගඵනහ. 
ධද හුේෂ ධම්භහරු උත්හව යන්තගන්ත තභන්තගේ දරුහ ඳසළනි 
ගරේණිගආ විබහගඹන්ත භත් යන්තන. දරුකු උඳදින  ග ට 
ගගනන වජ කුරතහ භවහ ම්බහයඹ්ෂ තිගඵනහ. දරුහගේ 

නිේභහණශීලීත්ඹ ගඳයඳහගල් ඉරහ විනහල යනහ. වළගභෝභ 
උත්හව යන්තගන්ත ඳව ය ිකයත් විබහඹ ට ඳහඩම් 
යරහ භත් යන්තනයි. ධය දරුහගේ නිේභහණශීලී ගුණඹ  

එගවභ නළත්නම් දරුහගේ වජ කුරතහ ඳහගල්දීභ භයණහ. 
ඉය ව තහයහ ධත හන්තන  භව ගඳ ගශ  ධතට න්තන  භවහ 
දහේලනි භතඹ්ෂ  භවහ චින්තතනඹ්ෂ ිති ඉඳදුණු ඒ දරුහ 

ධවුරුදු වතය්ෂ ඳන්තති හභයඹට ග ටු යරහ  ධවුරුදු වතය්ෂ 
විබහ ග ශඹට සීභහ යරහ ඒ ධිරශ දරුහගේ චින්තතනඹ 
භයරහ දහනහ. ගම් යගට් භවහ ත්තුයඹහ වූ භහේටින්ත විරභසිශව 

භළතිතුභහ ඉසගෝගල් ගිිරන්ත තිගඵන්තගන්ත වගආ ඳන්තතිඹට විතයයි. 
ගම් යගට් භවහ බහහ විලහයදඹහ වූ මුණිදහ කුභහයතුශ ඉගන 
ගන තිගඵන්තගන්ත ඉසගෝගල් වගත් ඳන්තතිඹට විතයයි. ධද 
ඳතින තත්ත්ඹ ධනු ත්ගත ත්   භහේටින්ත විරභසිශව භවහ 

ගල්ඹහට ඉසගෝගර මුයහය ඳත්ීමභ්ෂත් න්තන ඵළවළ. 
මුයහය ඳත්ීමභ්ෂත් න්තන රුළුන්තභ්ෂ නළවළ.  

සිඹලු ්රිඹහලින්ත එ්ෂ උස ගඳශ විබහ වතිඹ  

හභහනය ගඳශ විබහ වතිඹ ධගත් තිඹහගන දරුගෝ 
කීගදගන්ෂ ගේලඳහරනඥගඹෝ ඳසගේ ඹනහද? වළගභෝභ 
ිරතන්තගන්ත විබහ වතිඹ්ෂ තිගඵනහ නම්  "ඒ 9"්ෂ  "ඒ 3"්ෂ 

තිගඵනහ නම් ජීවිතඹ ජඹ න්තන රුළුන්ත කිඹරහ. වළඵළයි  "ඒ 
9"්ෂ ගවෝ "ඒ 3"්ෂ ත් ඳභණින්ත ජීවිතඹ ජඹ න්තන රුළුන්තභ්ෂ 
නළවළ.  

ධද භහධය වයවහ ථහ යනහ  "තහත්තහ ඵලු කඩුග  දහරහ"  
"ධම්භහ ඳහගේ දහරහ ගිිරන්ත" තිගඵන රුත්. ඳසු ගිඹ භහ 12ට ගම් 

යගට් ධම්භහරු 18ගදගන්ෂ භයහ දභහ තිගඵනහ. ිළඹරු 
කීගදගන්ෂ භයහ දභහ තිගඵනහද  දරුගෝ කීගදගන්ෂ ගඳ ගශ ග  
හ භයරහ තිගඵනහද? ංදයඹ ඉල්රරහ රළබුගණ් නළත්නම් 

ගභ ද ගන්තගන්ත? ිළිරගඹන්ත ධනිනහ; භයණහ.  කුරුණෆර 
දිස්රි්ෂගආ දළදුරු ඔඹ ජරහලගආ ඳතුරට ගිගආ ඉසගෝගල් ඹන 
හභහනය ගඳශ ඳන්තතිගආ ඉගන න්තනහ ළවළනු ශභඹයි  ිළරිමි 

ශභඹයි. ංදයඹ ජඹ න්තන ඵළරි නම් භළගයන්තන තභයි දන්තගන්ත. 
නළත්නම් භයණහ.  

ශගීත ශදේලනඹ්ෂ තිබුණත් එගවභයි. ඊගආ-ගඳගේදහ 
ධම්ඳහය දිස්රි්ෂගආ ශගීත ශදේලනඹ්ෂ තිබුණහ. ගනෙ 
ර්ෂඹ්ෂ ංහ. දමහගන්ත ංදිහසීනුත් ංහ. ගඳ ල්ගර ඵළේගද 

ංදිහසීනුත් ංහ. ඳහුදහ මුළු ධම්ඳහය නයගආභ තිබුගණ් ිරස 
ධය්ෂකු ගඵෝතල්  shopping bags, පෙරහසටි්ෂ ගඵෝතල් වහ 

ගඳ ලිතින්ත විතයයි. වළඵළයි  රෑ එිබගන තුරු ඔවුන්ත නළටුහ. 

භවය ධඹ ගදය ගිගආ ගල් වරහගන. දළිබ ිළිරඹ හ්ෂකුග  
දහගන  ගඵෝම්ඵ හ්ෂකුග  දහගන  ගල් ගඳයහගන තභයි 
ශගීතඹ ය වින්න්තගන්ත. ධිළ ගම් ධධයහඳනගඹන්ත වදරු දරුහගේ 

තත්ත්ඹ ගම්යි. ධිළ වළගභෝභ ථහ යන්තගන්ත ගබෞති 
ශේධනඹ ළනයි. 

භභ නළ ගෙනිරය ඳශහගත් ධධයහඳන ිභති ධුයඹට එන ග ට 
එභ ඳශහගත් තිබුගණ් ඳහල් 983යි. භභ එතළනින්ත එනග ට 

1 240්ෂ තිබුණහ. ධද හුෙගදගන්ෂ ගභතළන ථහ ශහ  ධිළ 
ජහතිහදඹ ළන ථහ යනහ කිඹරහ. නළ ගෙනිරය ඳශහගත් 
ළදත්භ ඳහර  ගර කුභ ඳහර වදරහ තිගඵන්තගන්ත හගේ. 

හගේ කිඹන්තගන්ත  එල්මටමටඊ භේභසථහනඹ. යුේධගආ ගිනි දළල් 
ිවුළුණු  දයඹ ිවුළුණු තළන. එතළන යසතිඹගේ ඳවන්ත තිය 
දළල්වූගආ ධිළ. ගෝඳහයි  ිළල්ලුභගල්  මතේ  හම්පූේ  එගවභ 
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නළත්නම් ගතෝපූේ ඩහ ළටුණු සිඹලු ඳහල් වළදුග  ධිළ. ගදභශ 

දරුහට ධධයහඳනඹ රඵන්තන ධසථහ වදරහ දුන්තගන්ත ධිළ. ගදභශ 
දරුහ ධගත් තිඹහ ගන ිරටිගආ ඳෆන ගන ගයි  තු්ෂකු. 
තු්ෂකු ගනුට ඳෆන දුන්තගන්ත ධිළ. ගේ තිබුගණ් ඳශචහයුධඹ 
ගන ගයි  ඹනයිඩ් යර. ඒ දරුහගේ ගේ ඳශචහයුධඹ ඵළන්තගේ 

ධිළ. ිරගත් ිරටිගආ යසතිඹ ගන ගයි  භයහගන භළගයන 
ඹ්ෂගඹ්ෂ. ඒ ඹ්ෂඹහ ගනුට යසතිඹ ළඩගභ ග  ධිළ. 
එගවභ යරු ධිළට ගම් ධඹ ධද ජහතිහදඹ ළන කිඹරහ ගදන්තන 

එනහ.  

භභ සිශවර ගඵෞේධගඹ්ෂ. භභ කිඹන්තගන්ත  "සිඹලු ත්ත්ගඹෝ 
නිදු්ෂ ගත්හ! නීගයෝගී ගත්හ! සුඳත් ගත්හ!" කිඹරහ. භභ 

ගම් උත්තරීතය ඳහේලිගම්න්තතුග  ඉරහ කිඹන්තන ළභළතියි  භට 
ගේල සීභහ නළවළ කිඹහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභහ  හරඹ ධහනයි. 

 

ගරු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙවීර ිනවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றெரரக்)  

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

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  රු ජඹන්තත භයීමය 
භන්තත්රීතුභහට ගන්ත යරු විනහඩි ධට භට ගදන්තන. 

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුභහ ධඳට දළනුම් දුන්තගන්ත නළවළ. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙවීර ිනවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றெரரக்)  

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

එතුභහට දළනුම් ගදන්තන විධිඹ්ෂ නළවළ. එතුභහ ගඩශගු වළදිරහ 
ි ගේ ඉන්තගන්ත. ඒ නිහ එතුභහගේ හරගඹන්ත භට ථහ යන 
ධසථහ ගදන්තන. ගම් රු බහග  ඉන්තන ධධයහඳන ිභතිතුභහට 

භභ රුණහගන්ත කිඹන්තන ළභළතියි  දරුහගේ නිේභහණ 
කුරතහට  නිේභහණශීලීත්ඹට මුල් තළන්ෂ ගදන්තන කිඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  විසිළනි සිඹගේ භවහ 
විදයහඥඹහ ිල්ඵට් ධයින්තසටයින්ත කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්තනහ. එතුභහ 
හගපේෂතහහදගආ ිළඹහ. එතුභහ ඉසගෝගරන්ත එිබඹට එශරු 
ගගන්ෂ. ගව  ගරහට එතුභහ ඉසගෝගල් ගිගආ නළවළ. 
ඉසගෝගල් ගිඹහ නම්  එතුභහට භවහ විදයහඥගඹ්ෂ ගන්තන ඵළවළ.  

සිේධහේථ කුභහයඹහ ිරටරු හරගආ ඉසගෝර තිබුගණ් නළති 
නිහ ගව යි. ඉසගෝර තිබුණහ නම්  සිේධහේථ කුභහයඹහට 
බුේධත්ඹ ධගඵෝධ යන්තන ගන්තගනත් නළවළ. ඳතින 
තත්ත්ඹ තුශ ශභඹහගේ ගභ ශඹ භයණ තළන ඵට ධද 
ඉසගෝගල් ඳත්ගරහ තිගඵනහ. භභ ඉසගෝගල් වඹ යට 
විතය්ෂ ගිඹ ගගන්ෂ. නමුත් භට උඳහධි ගද්ෂ තිගඵනහ. 
ඉසගෝගරන්ත ගන ගයි භභ ඉගන ත්ගත්  ඉසගෝගරන්ත 
ඵහිරයයි. භහේටින්ත විරභසිශව ළනි භවහ ගල්ගඹ්ෂ බිිර 
ගන්තගන්ත ගව  ගරහට එතුභහ වගආ ඳන්තතිගඹන්ත එිබඹට ඳළන්තන 
නිහයි. නළත්නම්  එතුභහට භවහ ත්තුයඹහ ගන්තන 
රුළුන්තභ්ෂ නළවළ. ඒ නිහ රු ධකිර වියහේ ධධයහඳන 
ිභතිතුභනි  ඳහගරන්ත ශභඹහගේ ගභ ශඹ භයණ  විබහ ග්ෂන්ත්රීඹ 
ධධයහඳන රභඹ  ඔඵතුභහ නිේභහණශීලී කුරතහට 
ගගනන්තන. ගම් රභඹ ඳරිේතනඹ යන්තන  තීන්තදු න්තන  ඳව 
ය ිකයත්ඹ ධරශගු යන්තන. දරුහගේ ගභ ශඹ භයණ 

විබහඹ ධරශගු යන්තන. බඹ ගනහ නම් රුළුන්තභ්ෂ නළවළ  
ගම් යට ඉසයවට ධයගන ඹන්තන. ඒ නිහ උදහවයණඹ්ෂ විධිඹට 
ත්තහභ ගඵ ගවෝ දරුන්ත විබහ භත්  ජීවිතඹ ධභත්. විබහ 
භත්  ජීවිතඹ ධභත් දරුන්ත ධිළ වදනහද? ඉය  ව  තහයහ 
ිළිබඵ ඔවුන්තට ධගඵෝධඹ්ෂ නළවළ.  

භව ගඳ ගශ  ළන ධගඵෝධඹ්ෂ නළවළ. ස ළල්  තහ 
සි ඳහහ ිළිබඵ ධගඵෝධඹ්ෂ නළවළ. ගදය ඉසයවහ තිගඵන 
ළ ළන දන්තගන්ත නළවළ. ජීවිතඹ ළන ඔවුන්ත මුකුත්භ දන්තගන්ත 
නළවළ. උ ගේට ඉසගෝගල් ඹන්තන ෆන්ත එට ඳටනහ. 
ඉසගෝගල් ශඟින්ත ඵහනහ. නළත ඉසගෝගල් ශඟින්ත ඳටහ 
න්තනහ. නළත ගදය ශඟින්ත  ඵහනහ. ඔවුන්තට ජීවිතඹ්ෂ නළවළ. 
භ රු  ිළඹරු දරුන්තගේ ශභහ ගරෝඹ ඉතහභ රුදුරු විධිඹට  
ංත්භහේථහමී විධිඹට විනහල යරහයි තිගඵන්තගන්ත.  

ධිළ ධලුතින්ත ිරතුග  නළත්නම්  ධලුත් ිළඹය ත්ගත් නළත්නම්  
ගම් බහග  ඉගන ධලුත් ංණ්ඩුරභ යසථහ වදරහ  ධලුත් 
නීති-රීති වදරහ විතය්ෂ ගම් යට ග ඩනන්තන ඵළවළ  
මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි. විබහ ප්රතිපර එනග ට ඳත්තය 
රුයරහ එභ ප්රතිපර ඳශ යනහ. රඳහිරනිගආ ප්රෘත්ති 
නිග දනගඹන්ත "ධයඹහ ගභච්චය භත්. ගභඹහ ගභච්චය භත්" 
කිඹරහ කිඹනහ. "ගභන්තන හභහනය ගඳශ විබහගඹන්ත "ඒ 9" ්ෂ 
ත්ත ධඹ; ගභන්තන උස ගඳශ විබහගඹන්ත "ඒ 3" ්ෂ ත්ත ධඹ; 
ගභන්තන ඳව ය ිකයත්ගඹන්ත රශහගන්තභ ළඩිරුයභ රකුණු 
ත්ත ධඹ" කිඹරහ කිඹනහ. වළඵළයි  ඒ ශභයින්තගේ භනුය 
ගුණහශ ග ච්චය භයරහ තිගඵනහද? බුේධහභ විඹට "ඒ" 
හභහේථඹ්ෂ තිගඵනහ. නමුත්  බුදුදවභ ධභත්. සිශවර විඹට 
"ඒ" හභහේථඹ්ෂ තිගඵනහ. නමුත්  නිළයදි ලියුභ්ෂ ලිඹහන්තන 
දන්තගන්ත නළවළ. ඒ නිහ ගම් ධධයහඳන රභඹ ගනුට නිේභහණශීලී 
ගුණඹ යකින  ජීවිත ධගඵෝධඹ්ෂ ිති  ජීවිත ඳරිඥහනඹ්ෂ ිති  
ගම් භව ගඳ  ගශ  ව ධගනහගේ දු ගඵදහ ත වළකි  
ධගනහගේ දුට ශග දී න භනුය දරුග්ෂ වදන්තන ඵළරි නම්  
තමුන්තනහන්තගේරහ ධධයහඳනඹ ගනුගන්ත රුිළඹල් බිලිඹන කීඹ්ෂ 
ගන්ත ගරුත් ළඩ්ෂ නළවළ. රුිළඹල් බිලිඹන ණන්ත විඹදම් 
යරහ ධිළ ගභච්චය ග ඩනළඟිලි වළදුහ.  

භභ භවය ඉසගෝර වදරහ තිගඵනහ  රුිළඹල් ර්ෂ 
3 000යි. වළඵළයි  එ භනුය දරුග්ෂ ඒ ඉසගෝගරන්ත එිබඹට 
එන්තගන්ත නළත්නම්  ඒ ග න්ත්රීට්ලින්ත ිති ළගඩ් ගභ ්ෂද? රු 
ධකිර වියහේ ධධයහඳන ිභතිතුභනි  භභ ගම් ඳත්තගේ තිගඵන 
ලිිළඹ්ෂ කිගඹ හ. ඒග්ෂ තිගඵනහ  ගේලඳහරන ඳිබළනීම්රට 
ර්ෂ වුණු 4 600ට වන ගදන්තන ඹනහ කිඹරහ. ධධයහඳන 
ඳරිඳහරන ගේගආ III න ගරේණිගආ නිරධහරින්ත ළඩ ඵරන 

රහඳ ධධයහඳන ධධය්ෂ තනතුයට ඳත් යරහ තිගඵනහ. 
එතුභන්තරහත් ිවිල්රහ ගේලඳහරන ඳිබළනීම් මිටුගන්ත වන 
ඉල්රනහ. ඒ කිඹන්තගන්ත රුදුභ ඳිබළනීභ්ෂ ගන්ත යරහ 
තිගඵන්තගන්ත. ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගආ III න ගරේණිගආ 

නිරධහරිඹහ ළඩ ඵරන රහඳ ධධයහඳන ධධය්ෂ තනතුයට ඳත් 
ශහ. භවය ගුරුරු ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිරු ශහ. ඒ 
ග ල්රන්ත මිටුට ිවිල්රහ කිඹනහ  "ධඳට වන ගදන්තන" 
කිඹරහ. රු ධධයහඳන ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහ කිඹන්තන එඳහ  
"ඉතිවහගආ ධවල්  ධවල් තළන ගභන්තන ගභගවභ වුණු නිහ 
ධිළ ගභගවභ යනහ" කිඹරහ.  

ඉතිවහගආදී යද්ෂ වුණහ නම්  ඒ යද නළතත් 
තමුන්තනහන්තගේරහ යන්තන එඳහ. එගවභ වුගණ ත්  මුළු ධධයහඳන 
රභඹ තුශභ ඵයඳතශ විෘතිඹ්ෂ භතු ගයි. ධධයහඳනඹ 
කිඹන්තගන්ත යන්ත යඬු්ෂ හගේ ංය්ෂහ යන්තන ඕනෆ ගදඹ්ෂ 
මි්ෂ  ගේලඳහරන ිරතතුන්තට  ළත්තන්තට  ගවශචයිඹන්තට වන 
රන තළන්ෂ යන්තන එඳහ. රු භන්තත්රීයගඹ්ෂ ගඵෞේධභ 
ළන ගභ ්ෂද කි හ. ගභතුභහ කිඹන්තගන්ත එ ථහ්ෂ. එතුභහ 
කිඹන්තගන්ත තත් ථහ්ෂ. දළන්ත ගම් රු බහග  උස ධධයහඳන 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ිභතිතුභහ නළවළ. නමුත් භභ කීගභන්ත කිඹනහ  "ධද භඩරරු 
විලසවිදයහරගආ සිටින සිශවර ශභයින්තට ඵයඳතශ පීඩනඹ්ෂ ිති 
යරහ තිගඵනහ" කිඹරහ. භභ දහත් ළභළති නළවළ  
ේහදීම්රට. භභ ේහදිගඹ්ෂ ගන ගයි.  
 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභනි  දළන්ත හරඹ ධහනයි.  
 

ගරු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙවීර ිනවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றெரரக்)  

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

ගව යි.  

භභ ගම් බහග  ඉරහ භට කිඹන්තන තිගඵන්තගන්ත ගම් 
හයණඹයි. ේහදඹට භභ විරුේධයි  ධන්තතහදඹට භභ 

විරුේධයි. භභ ඳශහත් බහග  ිභති ධුයගආ ඉන්තන ග ට  රු 
ශ්රීගන්තන්ත ඥහනමුත්තු භන්තත්රීතුභහ ඒ ප්රගේලගආ නිගඹෝජය ධධයහඳන 
ධධය්ෂ විධිඹට ිරටිඹහ. ඒ නිහ එතුභහත් භහ ළන දන්තනහ. භභ  
ධන්තතහදඹට විරුේධ මිනිගව්ෂ. ඒ නිහ ගම් ංණ්ඩුගන්ත භභ 

ඉල්ලීභ්ෂ යනහ  ේහදඹට ග ගව භත්භ ඉඩ තිඹන්තන 
එඳහ කිඹරහ. හභහනය ගදභශ ජනඹහ ේහදිගඹෝ ගන ගයි; 
ධන්තතහදිගඹෝ ගන ගයි. නමුත් භඩරරුග  සිශවර ිකයගඹෝ භභ 

වම්ඵ ගරහ කි හ  "ගස රහගන ිවිල්රහ ධඳට ඳවය 
ගදනහ" කිඹරහ. ඒ නිහ එළනි තත්ත්ඹන්ත භතු ගන්තන ඉඩ 
තිඹන්තන එඳහ.  කීගභන්ත ළඩ යන්තන කිඹරහ ංණ්ඩුගන්ත ධිළ 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

භභ නළතත් ඉල්රහ සිටිනහ  භව ගඳ ගශ ග  ඳඹ තළබිඹ 
වළකි  කුරුල්රහගේ වඬට න්ත දිඹ වළකි  ඈත න්තද දිවහ ඵරරහ 
තුටු විඹ වළකි  ව ග ශ  තහ සි ඳහහ ධඳුනන  ශග දී භනුය 
දරුගකු වදන්තන කිඹරහ. එගවභ යන්තන ඵළරි නම් ත ධවුරුදු 

ඳවට ඳසගේ ිවිල්රහ තමුන්තනහන්තගේරහ කිඹන්තන එඳහ  
ධධයහඳනඹට බිලිඹන ගභච්චය ණන්ෂ විඹදම් ගරුහ  ඒත් 
ප්රතිපරඹ්ෂ නළවළ කිඹරහ. ග න්ත්රීට් හගේ වදත් ිති දරුගෝ 

ඉසගෝගරන්ත එිබඹට ධයගන ගම් යට වදන්තන ඵළවළයි කිඹන එ 
භත්ෂ යමින්ත භභ නතය ගනහ. ගඵ ගව භ සතුතියි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵ ගව භ සතුතියි.  

මීශෙට  රු (දදය) සුදේිකනී ප්රනහන්තදුරුල්ගල් යහජය 
ිභතිතුමිඹ. 

 
[ධ.බහ. 4.58] 

 
ගරු (වලදය) ුභදර්ිකනී ප්රනළන්දුරුල්මල් ෙශත්මිය (නගර 

වෆුභේ ශළ ජ වේඳළදන රළජය අෙළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற)(றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்தப - த் றட்டறடல் ற்தம் லர்ங்ல்  

இரஜரங்  அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 

සතුතින්තත ගනහ  මරහනඹ ගව ඵන  රු භන්තත්රීතුභනි. 
ධධයහඳනඹ ළන ථහ යන ධසථහග දී භටත් ධදවස ප්රහල 

කිරීභට ධසථහ්ෂ රළබීභ ිළිබඵ භහ න්තගතෝ ගනහ.  

ගම් යටට නිදව රළබ දගේ ඉරහභ නිදවස ධධයහඳනඹ 

සුය්ෂෂිත යන්තන  ඒ ගනුගන්ත ප්රතිඳහදන ගන්ත යන්තන ඳළති 
වළභ යජඹ්ෂභ  ටයුතු යරු නිහ තභයි ධද රශහ භහන 
ම්ඳත් ශේධනඹ ධතින්ත ඉතහභත් ඉවශ තළනට ිවිල්රහ 
ඉන්තගන්ත. ඒ ිළිබඵ ධිළ න්තගතෝ ගනහ. එනමුත් ධධයහඳනඹ 

වහ ජහති ධධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ වළගදනහ නම් ඉතහභත් 
ගව යි. ධිළ දළ්ෂහ  රින්ත ය ංරු යජඹන්ත විසින්ත ගව  
ප්රතිඳත්තීන්ත ගනහරු ංහයඹ. වළඵළයි  යජඹ ගනස න ග ට ඒ 

ප්රතිඳත්ති ගනස නහභඹකින්ත  ගනස ංහයඹකින්ත ්රිඹහත්භ 
ගනහ. නමුත් 'ධධයහඳනඹ' කිඹන එට ජහති ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ 
වළගදනහ නම් ගව යි කිඹහ භභ ිරතනහ.  

ධිළ දකිනහ  ධධයහඳනඹ ළන ගදභ ිළඹන්තට භත්ෂ ගන්තගන්ත  
යජඹට භත්ෂ ගන්තගන්ත දරුහ ඳශමුළනි ඳන්තතිඹට ංහභයි කිඹහ. 

වළඵළයි  ඳශමුළනි ඳන්තතිඹට එන්තන ලින්ත මුල් ශභහ විඹ 
ශේධනගආ සිටභ ල්ඳනහ ය  සබහ ධේභඹහ ළරසුම් ය 
තිගඵන ංහයඹට ඒ දරුහගේ ගභ ශඹ වළඩ සන්තන  ගභ ශඹ 

ගනස යන්තන රුළුන්ත හරගආ ඉන්තභ ධධයහඳනඹ ළන 
සිතනහ නම් යටට පරදහයි දරුන්ත හුෙගදගනකු බිිර යන්තන 
රුළුන්ත කිඹහ භභ ිරතනහ. ඳශමුන ගේ ඉරහ මුදල් ප්රතිඳහදන 

ගන්ත ශත්   GCE (Advanced Level) ධධිඹට  university ඹන 

ධසථහට තභයි ධධයහඳනඹ ගනුගන්ත ළඩිරුයභ මුදල් 
ප්රතිඳහදන ගන්ත යන්තගන්ත. වළඵළයි මුල් ශභහ විඹ හරඹ තුශ 

ළඩිරුය ප්රතිඳහදන ධලය නළති වුණත් ළරසුම්වත ඒ 
දරුන්තට ධලය යන ඳරියඹ ස ගශ ත් ධඳට රුළුන්ත ඒ 
දරුන්ත හේථ ළඩිිරටිඹන්ත ඵට ඳත් යන්තන.  

භභ න්තගතෝ ගනහ  භට ලින්ත ථහ යරු රු 
භන්තත්රීතුභහගේ ථහ ළන. විගලේගඹන්ත ධද ඳතින ධධයහඳනගආ 

තිගඵනහ  ඹම්කිසි යද්ෂ. ගම් ධධයහඳන රභඹ තුිබන්ත ධද රකුණු 
න්තන  දළනුභ තිගඵන මිනිසසු යටට බිිර ගනහ. වළඵළයි 
නිරුණතහ නළවළ. ඒ හගේභ   හය ධේභලින්ත ඈත් වූ ජනතහ්ෂ 

තභයි ධද භහජගආ ධඳ දකින්තගන්ත. ධභිගඹෝරට මුහුණ ගදන්තන 
ඵළරි  ධභිගඹෝ ංහභ ඩහ ළගටන ළඩිිරටිඹන්ත ධිළ දළ 
තිගඵනහ. රකුණු ධඩු නම් දරුගෝ ඉසගෝගල් ඉරහ ගදය 
ඹන්තගන්ත නළවළ; ගනත් ග ගවේ ගවෝ ඹනහ. රකුණු ධඩු නම් 

ගදය ඹන්තගන්ත නළවළ; සිඹ දිවි වහනි යන්තනහ. ඒ නිහ රකුණු 
ඳහද යත් ගම් ධධයහඳන රභඹ ගනස යරහ නිරුණතහලින්ත 
ිළරුණු  ජීන කුරතහ තිගඵන ඹවඳත් රුයළසිඹන්ත ගම් යටට බිිර 

යන්තන නම් ගම් ධධයහඳන රභග දඹ ගනස යන්තන ඕනෆ.         

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ඳගවේ ිකයත් විබහඹ නිහ 
ධද දරුගෝ විලහර භහනසි පීඩනඹට ර්ෂ ගනහ. ධම්භරහට 
දරුන්ත භත්ෂ න්තගන්ත  ඳශමු ගරේණිඹට ිතුශත් යන විටයි; 
ඊශෙට  ඳව ගරේණිගආ ිකයත් විබහඹ එන විටයි. ඒ විබහගඹන්ත 

ඳසු දරුන්ත ංගඹත් ධත් වරිනහ. නමුත් ඒ දරුන්තට ජීවිතගආ 
තත් ඉසයවට ඹන්තන තිගඵනහ. ඒ නිහ ධිළ ගභළනි 
තත්ත්ඹන්ත ගනස යන්තන ඕනෆ හරඹ  දළන්ත ිවිල්රහ කිඹහ 

භභ ිරතනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධිළ දකිනහ  ධද යගට් 
ධඳගඹෝජන  විගලේගඹන්ත rape cases ළඩි ඵ. ගභ ද  ධවුරුදු 

16ට ධඩු දරුන්ත ධද ප්රජනන ධධයහඳනඹ -ලිශගි ධධයහඳනඹ- 
ිළිබඵ දළනුත් ීමභ්ෂ න්තගන්ත නළවළ. ගම් ඳහල් ධධයහඳනඹ 

තුිබන්ත ඒ දළනුභ ගන රළගඵන නිහ දරුන්ත ධද ඒ ගත යතුරු 
ග ඹහ න්තගන්ත ධළබි රුත් ඳත් ඵරහයි; ධළබි websiteරට 

ගිිරල්රහයි. එගේ න්තනහ ගත යතුරු නිහ ජීවිත නහසති යන්තනහ 

දරුගෝ ධද ඉන්තනහ. ධද ධඩු ඹසින්ත ළේ න්තනහ දළරිගඹෝ 
ඉන්තනහ. ඒ ධඹට ඉගන න්තන තිගඵන ධසථහයි  ඔවුනගේ 
ජීවිත හරගඹන්ත ඒ නිහ භෙ වළරිරහ ඹන්තගන්ත. ගම් නළති න්තගන්ත 
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[රු ඩී. මට. ඩේලි . විභරීමය දිහනහඹ  භවතහ] 
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යටට ළදත් ම්ඳත්. ඒ නිහ ගම් ිළිබඵත් ධධහනඹ ගඹ මු 

යන්තන කිඹහ රු ධධයහඳන ිභතිතුභහත් ගම් රු බහ ළගේ 
සිටින ගරහග  භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

විගලේගඹන්ත වළභ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහඹභ ධඩුභ 
ණගන්ත ඳහල් තුන්ෂ සිඹලු ම්ඳත් ිරත නිේභහණඹ යරහ 

ධලය සිඹලු ම්ඳත් රඵහ දීභ තුශ ගම් ධධයහඳනගආ තිගඵන 
විභතහ ටි ධභ යන්තන ධඳට රුළුන්ත. ඒ හගේභ  නයගආ 
තිගඵන තයහරිත්ඹ ධභ යළනීගම් වළකිඹහ එභඟින්ත 

රළගඵන ඵත් ධිළ කිඹන්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධද ධිළ දකිනහ  භවය 
ඳශහත්ර  භවය දිස්රි්ෂර ිති තයම් ගුරුරුන්ත සිටිඹත් 

දුසය ඳශහත්ර ගුරු රුයපෙඳහඩු තභත් තිගඵන ඵ. ඒ නිහ ධගපෙ 
ධධයහඳන ිභතිතුභහගන්ත ධිළ ඉල්ලීභ්ෂ යනහ  ගම් ිළිබඵ 
ධධහනඹ ගඹ මු යරහ  ඒ ගුරු රුයපෙඳහඩු නළති යරහ ගුරු 

තුරනඹ්ෂ ිති යන්තන ටයුතු යන්තන කිඹහ.  

ධද Z-Score එ භත තභයි ශභයින්තට විලසවිදයහර යම් 

රළගඵන්තගන්ත. ඉවශභ Z-Score තිගඵන ශභයින්තට රුළුන්ත  ධද 

දදය විදයහරඹට ඹන්තන. නමුත් එභ විබහඹ යරහ ඉවශ Z-

Score තිබුණත්  භවය දිස්රි්ෂර සිමටභ නිහ ිතළම් දරුන්තට 

ඒ ධසථහ ධිරමි ගරහ ඹනහ. ඒ නිහ ඒ දරුගෝ ධද විගේලත 

ගනහ  දදය විදයහ වදහයන්තන. ධිළ දන්තගන්ත නළවළ  ඒහගආ 
ප්රමිතිඹ.  

දළන්ත රශහග  SAITM ංඹතනඹ ංයම්බ ය තිගඵනහ. එඹ 

ප්රමිතිත යරහ එිර සිටින දරුන්තටත් Act 16 Exam එ ගවෝ 

යරහ රශහ තුශ ඔවුන්තගේ ඉගනුම් ළඩ ටයුතු ධන්ත 
යන්තන ධසථහ්ෂ රඵහ ගදනහ නම් එඹ ඉතහභ ධගන්තඹ කිඹහ 
භභ ිරතනහ. ඒ ඵ භත්ෂ යමින්ත  භට හරඹ ගන්ත ය දීභ 

ිළිබඵ භහගේ සතුතිඹ රුද යමින්ත භභ නිවඬ ගනහ.     

 
[தற.த. 5.03] 
 

ගරු එවහ. වියළමල්න්ිනරන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெ. றரதந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்தப, இன்த 

ல்ற, உர்ல்ற தரடர்தரண ெமத எத்றமப்தைதமப 

றரத்றல் னந்துதரண்டு ததசுமறட்டு 

றழ்மடறன்தநன். உண்மறதன, இன்த ரம் தரனர் 

குப்தறலிதந்து தல்மனக்ம் ம எத ெறநந் ல்ற 

தொமநம டிமத்துக்தரண்டு தெல்னதண்டி எத 

சூலிதன இதக்றன்தநரம். தததண தரலட்மெமப 

ரத்றம் மப்தடுத்ற ல்ற தொமநறலிதந்து றடுதட்டு, 

து றர்ரன ெதொரத்ம 21ஆம் தற்நரண்டின் 

ெரல்லக்கு தொம்தரடுக்க்கூடி எத ெறநந் ல்றச் 

ெதோர உதரக்தண்டும். இன்த பர்தொ ரடுபறல் 

இதக்றன்ந ரர்லடன் எப்தறடும்ததரலது, து 

ரர்ள் இந் தற்நரண்டின் ெரல்லக்கு ந்பவுக்கு 

தொம்தரடுப்தரர்ள் ன்தது தள்றக்குநறரத 

இதக்றன்நது. ஆத, அற்கு ற்நமரண ல்றக் 

தரள்மமபக் ல்ற அமச்சும் உர் ல்ற அமச்சும் 

தரனர் குப்தறலிதந்து தல்மனக்ம் ம 

தொன்தணடுக்தண்டும் ன்த இந் உரற ெமதறல் ரன் 

கூநறக்தரள்றன்தநன்.  

இன்த இனங்மறதன, குநறப்தர டக்கு, றக்குப் 

தகுறபறதன இதக்றன்ந அறரண தரடெரமனள் - 80 

வீத்துக்கும் தற்தட்ட தரடெரமனள் ந்றரண 

ததரக்குத்து ெறதபர, ததபற பங்தபர இல்னரல் 

றவும் ஷ்டரண எத சூலிதன இங்குமக் 

ரதொடிறன்நது. அதரண தரடெரமனலக்குப் 

ததரக்குத்து ெற இல்னரமரல், அங்கு ஆெறரறரீ்ள் 

தெல்னதொடிர எத துர்ப்தரக்ற றமனம இதக்றன்நது. 

குநறப்தர, ட்டக்பப்தறலுள்ப ட்டுதொநறவு, ெறன்ணத்ம 

ததரன்ந றரங்பறலுள்ப தரடெரமனலக்குச் தெல்ர 

இதந்ரல், 2-3 ரணங்ள் ரநற, ெறன இடங்பறல் தன 

றதனரலற்நர்ள்ம டந்துரன் தெல்னதண்டும். 

அவ்ரத அர்ள் தரடெரமனலக்குச் தெல்லுறன்ந 

றபறதன ரமணபறன் அச்சுதத்ல் தறச்ெறமண உட்தட 

தல்தததட்ட தறச்ெறமணமப றர்தரள்றன்நரர்ள். 

மக் ரனங்பறல் ததண் ஆெறரறர்ள் உடுத்றச் தெல்றன்ந 

தெமனமப ரற்நறத்ரன் ற்தறத்ல் டடிக்மபறல் 

ஈடுதடதண்டி றமன அங்கு ரப்தடுறன்நது. அவ்ரத 

தெமனம ரற்தற்குக்கூட, அங்கு ஏர் அமந இல்னர - 

ததபற பம் இல்னர றமன ரப்தடுறன்நது. 

இவ்ரநரண றமனறல் த்மணதர தரடெரமனள் அங்கு 

இதக்றன்நண ன்தம ரன் இந் இடத்றதன கூநறக்தரள்ப 

றதம்தைறன்தநன். அதுரத்றல்ன, இன்த அறஷ்டப் 

தறதெங்லக்குப் தன தற்தக்க்ரண றதனரலற்நர்ள் 

ம றவும் ங்மப தத்றப் தறக்றன்ந தனர், 

தொள்பந்ண்டு தரய் ததரன்ந தத்ங்லக்கு 

உள்பரறறதப்தமத்ம் ரன் இந் இடத்றல் சுட்டிக்ரட்ட 

றதம்தைறன்தநன்.  

அதுரத்றல்ன, இன்த த்மணதர தரடெரமனள் 

இன்ணதொம் இரணு தொரம்பரத இதக்றன்நண. 

டக்றதன குநறப்தர, தரற றக்தணஸ்ர றத்றரனம் 

இன்ணதொம் இரணு உர் தரதுரப்தை னரத 

உள்பது. அதுரத்றல்ன, இமலறலுள்ப தரன் 

த்தரலிக் றத்றரனம், இப்ததரலதும் டற்தமட ெம் 

உள்பது. ட்டக்பப்தை ரட்டத்றலுள்ப 

தொநக்தரட்டரஞ்தெமண றத்றரனம் இன்ணதொம் இரணு 

தொரரத இதக்றன்நது. குநறப்தறட்ட தரடெரமனபறன் 

றமனமள் றவும் தரறரதரணம.  

தலும், ட்டக்பப்தை ரட்டத்றலுள்ப ட்டக்பப்தை - 

தரலம்தை தறரண வீறறதெடர இன்த த்மணதர 

அமச்ெர்ள் ந்துததரறன்நரர்ள்; இந் ரட்டின் 

மனரண ஜணரறதற ந்துததரறன்நரர்; தறர் ந்து 

ததரறன்நரர். ஆணரல், தறரண வீறம அண்டிறதக்றன்ந 

எத தரடெரமன அடிப்தமட ெறபறன்நற க் 

தரட்டில்பறலும் ஏமனக் தரட்டில்பறலும் இங்குமக் 

ரக்கூடிர இதக்றன்நது. அண்மறல் ரன் அந்ப் 

தரடெரமனக்கு றஜம்தெய்து, அங்கு ரர்ள் ற்றன்ந 

றமனமமபப் தரர்த்தன். ததன கூமத்டுள்கூட 

இல்னரல், எத தட்டதபறறல்ரன் ற்றன்நரர்ள். 

இவ்ரத ந்ற ெறலம் இல்னரல் அந் ரர்ள் 

ற்றன்ந அனறமனரன் அங்கு தரடர்ந்தும் 

ரப்தடுறன்நது. ஆணரல், அந்ப் தரடெரமனறன் அற 

ட்டிடம்,  றச் ெறநந் ததபற பத்துடன்கூடி மரணம் 

ன்தற்மந உள்படக்ற இரணு தொரம் 

அமந்றதக்றன்நது. குநறப்தர, அந்ப் தரடெரமனறதந்து 

200-250 லற்நர் தரமனறதன, அந்ப் தரடெரமனக்குரற 

ட்டிடம் இரணு தொரறன் தமக்ரப் தன்தடுறன்நது 

ன்தம ரன் இந் இடத்றதன சுட்டிக்ரட்ட 

றதம்தைறன்தநன். ணத, இன்த டக்கு, றக்குப் 

தகுறபறதன இரணு தொரம்பர இதக்றன்ந 

தரடெரமனமபக் ரனம் ரறக்ரல் உடணடிர 

றடுறக் இந் ல்னரட்ெற அெரங்ம் டடிக்ம 

டுக்தண்டும்.  

589 590 



ඳහේලිගම්න්තතු 

அண்மறதன ல்ற அமச்சு, .ததர.. உர்ப் 

தததததற்நறன் அடிப்தமடறல்  23,000 ததம ஆெறரறர்பர 

இமத்துக்தரள்ர அநறறத்றதப்தரத் 

தரறதறன்நது. அப்தடிரறன், றச்ெர து 

ரட்டத்றதன குநறப்தர எவ்தரத தறதெ தெனப் 

தறரறறலிதந்தும் றர தெர் தறரறவுபறன் அடிப்தமடறல் 

ஆெறரறர்ள் இமத்துக்தரள்பப்தடும்ததரலது, அங்குள்ப 

ஆெறரறர் தற்நரக்குமநம தொடிந்பவுக்குத் 

லர்த்துக்தரள்பக்கூடிர இதக்கும் ன்த ரன் 

றமணக்றன்தநன்.  

1988ஆம் ஆண்டு இவ்ரநரண எத தொமநமம 

அன்நறதந் அெரங்ம் தற்தரண்டது. குநறப்தர றர 

தெர் ட்டத்றதன, தறதெ தெனரபர் ட்டத்றதன 

ஆெறரறர்ள் உள்ரங்ப்தட்டரர்ள். அர்ள் 

உள்ரங்ப்தடும்ததரது 10 தடங்ள் அந்ப் தறதெத்றல் 

டமரற்நதண்டுதன்த தெரல்னப்தட்டது.  ஆத, 

ல்றமச்சு ற்ததரது கூநறறதப்தற்ம, 23,000 ததம 

உள்ரங்கும்ததரதும் 1988ஆம் ஆண்டு தற்தரள் 

பப்தட்டதுததரல் அந்ந்ப் தறதெங்பறலுள்ப 

தரடெரமனமபக் தத்றற்தரண்டு தறதெ தெனரபர் 

ட்டத்றலும் றர தெர் தறரறவு ட்டத்றலும் தைறர்மப 

ெறநப்தர இதக்குதன்த றமணக்றன்தநன்.   

அடுத்ர, து றக்குப் தல்மனக்ம் 1981இதன 

உதரக்ப்தட்டததரது ரடு தட்டி றனத்ம டுத்து 

உதரக்ப்தடறல்மன. ந்ரததோமன த்ற ர 

றத்றரனம் ன்ந றப் தறதனரண எத தரடெரமனம - 

றக்கு ரரத்றதன தைழ்தத் எத தரடெரமனம - 

ரங்ள் றக்குப் தல்மனக்த்ம ஆம்தறப்தற்ரக் 

தரடுத்றதந்தரம். உண்மறதன றக்குப் தல்மனக்ம் 

ஆம்தறக்ப்தட்டன் தரக்ம் றக்குப் தறரந்றத்றதன 

இதக்றன்ந ரர்ள், அது றழ் ரர்பர 

இதந்ரலும் ெரற, ெறங்ப ரர்பர இதந்ரலும் ெரற, 

தொஸ்லிம் ரர்பர இதந்ரலும் ெரற அமணதம் 

எற்தமரக் ல்ற டடிக்மம தற்தரள்ப 

தண்டும் ன்ததுரன். ஆணரல், டந் ெறன ரங்பர 

றக்குப் தல்மனக்த்றதன எத ெறன இணரறள், 

இணரத்மத் தூண்டுதர்ள் இணரத்மத் தூண்டி 

ரர்லக்றமடத தரல்மப ற்தடுத்துறன்நரர்ள். 

றறதன தெற லம் தரடப்தட்டமக்ர எதர் அங்த 

ன்மரத் ரக்ப்தட்டரர்.  அதுரத்றல்ன, 

அண்மறதன எத ரர் தொள்பறரய்க்ரல் 

றமணவுறணத்மப் தற்நற அதமட தொப்தைத்த்றதன 

தறதற்நறமக்ரப் தன இணர ரர்பரல் றவும் 

தரெரத் ரக்ப்தட்டரர். இறல் ன்ண 

தறமறதக்றன்நது? எதர் ன்தமட ப்தன் 

இநந்மறட்டுத் ன்தமட ரய் இநந்மறட்டுத் 

ன்தமட அண்ன் இநந்மறட்டுத் ன்தமட ம்தற 

இநந்மறட்டு, அந்த் றணத்ம ன் றமணவுகூ 

தொடிரது?  ஆணரல், எத ெறன இணரறள் அந்த் றழ் 

ரமண றவும் ன்மரத் ரக்றரல் அர் 

மத்றெரமனறல் அதறக்ப்தட்டிதந்ரர்.  ஆத, இந் 

ல்னரட்ெறறல் இவ்ரநரண இணரத்மத் 

தூண்டுறன்நர்ள் உடணடிரக்  மபப்தடதண்டும்.  

இந் ரட்டின் தததம்தரன்மரண ெறங்ப க்ள், றழ் 

க்தபரடும் தொஸ்லிம் க்தபரடும் இமந்துர 

றதம்தைறன்நரர்ள்.  ஆணரல், இந் ரட்மட றடத்துறன்ந 

எதெறன அெறல் மனர்லம் த் மனர்லம்ரன் 

இணரத்மத் தூண்ட றதம்தைறன்நரர்ள்.  ஆத, இந் 

ல்னரட்ெறறல் டுக்ப்தடுறன்ந அமணத்துக் ல்றெரர் 

டடிக்மலம் ரட்டிதன ந்றரண 

தரதட்ெதொறல்னரல் ெத்துர தொன்தணடுக்ப் 

தடதண்டும் ன்தமத ரங்ள் ல்தனரதம் றதம்தற 

றற்றன்தநரம்.  அதுத ன்தமட அரரவும் 

இதக்றன்நது.  ன்நற. 

 
[ධ.බහ. 5.10] 

 

ගරු චන්ිනෙ ගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற த) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  ධධයහඳනඹ ළන ධදවස 

දළ්ෂීමභට ගඳය ධයණහඹ ිතුළු ංඳදහ තත්ත්ඹන්ත ිතිවූ ප්රගේල 
ිළිබඵ භත්ෂ යන ධතය  ධද ගනග ට ඒ ප්රගේලර දරුන්ත 

ඳුළු ිළදහගන නළත ඳහල් එන තත්ත්ඹට ඳත්ගරහ 
තිගඵන ඵ කි යුතුයි. ධගපෙ යජඹ ඒ ධදහශ ටයුතු කිරීභට ධලය 
කීභ ඵහය ධයගන තිගඵනහ. ධඳ යගට් ්රිඹහත්භ න නිදවස 

ධධයහඳනඹ  1940 දලගඹන්ත ංයම්බ යරු ටනත් එ්ෂ 1947 
භළයි 27ගනි දහ භහ 15 විහදඹකින්ත ඳසු තභයි ම්භත වුගණ්. 
එදහ "ධනතුන්තට උරුභගරහ තිබ ධධයහඳනඹ දිිබන්තදන්තගේ 
උරුභඹ්ෂ ඵට ඳත් ශහ" කිඹන චනඹ සී.ඩේලි .ඩේලි . 

න්තනන්තය භළතිතුභහ ප්රහල ශහ. ඒ හගේභ එදහ ගේ.ංේ. 
ජඹේධන භළතිතුභහ කි ග  "දියුණුට ඳත්න ඕනෆභ යට ඒ 
දියුණු රළබුග  යහජය ධධයහඳනගආ ප්රතිපරඹ්ෂ ලගඹන්ත" 

කිඹරහයි. ධද න විට ධධයහඳනගආ ධයමුණ හභඹ  භහජ 
ශිරන්ඹහ  ධගඵෝධඹ හගේ රුළුල් ඳයහඹ්ෂ ද්ෂහ විිරදී ගිිරන්ත 
තිගඵනහ. ඹව ඳහරන යජගආ ධධයහඳන ප්රතිඳත්තිගආ ධයමුණ 

න්තගන්ත ධධයහඳනගආ ගුණහත්භබහඹ ඉවශ නළශීමභයි. යජඹ 
විගලේගඹන්තභ ඒ ළන ළරකිලිභත් න ඵ කිඹන්තන ඕනෆ. 
වහේඩ් විලස විදයහරගආ ජහතයන්තතය ධධයහඳනඹ ිළිබඵ 

භවහචහේඹ ෂේනළන්තගඩෝ ගේභසගේ ධදව න්තගන්ත තභහ ළන ඉතහ 
ළඹුරින්ත ධගඵෝධඹ්ෂ ිති  ඒ හගේභ ටිළටහ ළන ගව න්න්ත 
ඳෆගවන්තනට වළකිඹහ තිගඵන  ශකීේණ ළටලු්ෂ හේථ 

විහ ළනීභට වළකිඹහ තිගඵන ඒ හගේභ කුරතහ ේධනඹ 
රඵහත් නිේභහණශීලි රුේරගඹ්ෂ උගත්ෂ ලගඹන්ත 
වළන්න්තීමභට රුළුන්ත ඵයි. නමුත් ධද එඹ සිදු ගනහද කිඹන 
හයණගආ ප්රලසනඹ්ෂ තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි  ධිළ ගම් ධධයහඳන 

රභඹ යගට් ඹවඳත ගනුගන්ත ගනස ගන්තන ඕනෆ කිඹරහ 
කිඹන්තගන්ත.  

ධගපෙ යගට් උස ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹට ව්ර ගද ඳභණ 

ඉතිවහඹ්ෂ තිගඵනහ. ගභඹ ංයම්බ න්තගන්ත 1870දී ංයම්බ 
වුණ ග ශම දදය විදයහරඹ  1875දී ංයම්බ වුණ ග ශම නීති 
විදයහරඹ  1893දී ංයම්බ වුණ යහජය හේමි විදයහරඹ  ඒ 

හගේභ 1921දී ියඹුණු Ceylon University College කිඹන 

ංඹතන වතගයනුයි. ධද න විට විලසවිදයහර ප්රභහණඹ 15්ෂ 
ඳභණ ගනහ. එනමුත් එඹ කිසිගේත් ප්රභහණත් න්තගන්ත නළවළ. 

උස ගඳශ හභහේථඹ ඳභණ්ෂ ගන ගයි  ධද උඳහධිඹත් හභහනය 
සුදුසුභ්ෂ ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ධධයහඳනඹ ධද ගරෝගආ 
ඉවශභ ගගශහභ ඵට ඳත්ීම තිගඵනහ. ධධයහඳනඹ ධද ගදගනි 

ගන්තගන්ත ගරෝගආ තිගඵන ධවි ංයුධ ගගශහභට ඳභණයි. ඒ 
නිහ ධඳට එ තළන ිරයගන්තන වළකිඹහ්ෂ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භභ නිගඹෝජනඹ යන 
ප්රගේලඹ ළනත් ඹභ්ෂ කිඹන්තන ඕනෆ. උතුරු භළද ඳශහගත් 

ධධයහඳන රුයපෙඳහඩු 2 644්ෂ තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ හරගආ ගම් 
යගට් වළභ තළනභ භිරන්තගදෝදඹ විදයහහය ව විදයහපීඨ ිති ශහ. 
එිරදී රුිළඹල් ර්ෂ 98 විදයහහයඹ්ෂ ද  ර්ෂ 80 උඳයණද 

591 592 

[රු එස. විඹහගල්න්තදියන්ත  භවතහ] 
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දුන්තනහ. ර්ෂ 250 තහ්ෂණ පීඨඹ්ෂ ගදනහ   ර්ෂ 400 

උඳයණ ගදනහ කිඹහ කි හට ධන්තතිභට ග ඩනළඟිලි වහ 
තභයි ළඩිරුය ධධහනඹ ගඹ මු වුගණ්. ගම් නිහ ගම් තත්ත්ඹත් 
භෙ ඉදිරිගආදී ධිළ ග ඳභණ ල්  ග ඳභණ දුය ඹනහද කිඹන 
හයණගආ ප්රලසනඹ්ෂ තිගඵනහ. ගම් ඹව ඳහරන ංණ්ඩුගන්ත 

 ඉදිරිගආදී ගම් යගට් ධධයහඳනඹ වහ විලහර දහඹත්ඹ්ෂ දීරහ  
ගම් ධධයහඳන රභඹ ගනස යනහ කිඹරහ ප්රහල යමින්ත භභ 
නිවඬ නහ.  සතුතියි. 

 
[ධ.බහ. 5.15] 

 

ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) தஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි   භට රඵහ දී තිගඵන ගටි 

හරඹ තුශ ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ ිළිබඵ ධදවස කීඳඹ්ෂ ප්රහල 
යන්තන ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ.  

ධගපෙ විභරීමය දිහනහඹ භළතිතුභහ ගම් ම්ඵන්තධගඹන්ත විගලේ 
රුණු ණනහ්ෂ වන්ත ශහ. ගම් යගට් දරුන්ත ධඳවසුතහට 
ඳත් යන්තගන්ත නළති  ගම් යගට් දරුන්තගේ සුඵසිේධිඹ 

ගනුගන්ත  විබහ ග්ෂන්ත්රීඹ ධධයහඳන රභඹ්ෂ ගනුට  ිකය 
ග්ෂන්ත්රීඹ ධධයහඳන රභඹ්ෂ  එගවභ නළත්නම් දරුහගේ කුරතහ 
ධණ්ඩ ිළයීභට ර්ෂන ධධයහඳන රභඹ්ෂ ිළිබඵ ඳසු ගිඹ 

හරගආ ඵන්තදුර ගුණේධන භළතිතුභහ ධධයහඳන ිභතියඹහ 
ලගඹන්ත සිටිඹදී තිහත්ෂ ඳළතුණහ. ඒ ධනු  ගව  ගඹෝජනහ 
කීඳඹ්ෂ ්රිඹහට නළඟුණහ. ඒ භවය ගඹෝජනහ ඉතහභ  ළදත් 

ගඹෝජනහ. නමුත් ධහනහට හගේ දරුන්ත ඳව ය ිකයත් 
විබහ පීඩනගඹන්ත හගේභ ධනිකුත් විබහර පීඩනගඹන්ත රහ 
න්තනට යන ගඹෝජනහ තභත් ්රිඹහට නළඟිරහ නළති ඵ ධිළ 
ඉතහභ නහටුගන්ත වුණත් වන්ත යන්තන ළභළතියි.  

භගේ ිළඹහ වූ රිචේඩ් ඳතියණ භළතිතුභහ ධධයහඳන 
ිභතියගඹකු ලගඹන්ත  ගේඹ ශහ. ගුරුරුන්ත ගනුගන්ත 
එතුභහ විලහර ළඩ ග ට්ෂ ශහ. ඒ හගේභ එතුභහ 
විදුවල්ඳතිරුන්ත ගනුගන්තද විලහර ළඩ ග ට්ෂ  ශහ. නමුත් 

ඒ හරගආ ඉරහභ එතුභහටත් ගනස යන්තන ඵළරි වුණු 
හයණඹ්ෂ තිගඵනහඹ කිඹරහ ගේලඳහරන භතහදඹකින්ත ගත ය 
භහ විලසහ යනහ. ඒ තභයි  විඹඹ භහරහ තුිබන්ත දරුහගේ 
ඳහල් හරඹ ම්පූේණගඹන්තභ ධේභණය යන ගම් දළළන්තත 

ඵය දරුහගේ ය භතින්ත  ිර භතින්ත ඉත් යන්තනට ගන වළකි 
ීමභ. ධිළ ෆභ ගගනකුභ ගේලඳහරන ඳ්ෂ ගේදගඹන්ත ගත ය 
එතුගරහ ඒ ඵය ඉත් කිරීභ වහ ටයුතු ශ යුතුඹ කිඹන 

විලසහඹ ධඳ තුශ තිගඵනහ. ඒ නිහ ධිළ ධධයහඳන ිභතිතුභහට 
ගඹෝජනහ යනහ  රුණහයරහ ඔඵතුභහ ධධයහඳන ිභති ධුයඹ 
දයන හරඹ තුශ ගම් ිළිබඵ විගලේ ධධහනඹ්ෂ ගඹ මු යරහ 

්රිඹහ යන්තන කිඹරහ.  

ධභළතිතුභහ ඳසු ගිඹ ද ඉතහ ගව  ප්රහලඹ්ෂ යනහ 
භභ දළ්ෂහ. ඒ තභයි  ිගභරිහ එ්ෂත් ජනඳදගආ දරුගකුට 
උස ගඳශ ද්ෂහ එභ විබහඹ්ෂත් ඳත්න්තගන්ත නළති 
ඉදිරිඹට භන්ත යන්තන රුළුන්ත කිඹන හයණඹ. ඒ විධිඹට ගම් 

විඹඹ භහරහග  තිගඵන ඵය ධඩු යරහ  ඳව ය ිකයත් 
විබහගආ  ඵය ධඩු යරහ  දරුහගේ ඳහල් හරඹ ංධයහත්මි 
ලගඹන්ත ඉවශට ඹන්තන රුළුන්ත තත්ත්ඹට ඳත් යන්තන ධිළ 

ටයුතු යමු.  දළනුභ තිබුණහට  කුරතහ ව ංල්ඳ  ලගඹන්ත 
දරුහ ධද ඉතහභ ඳවත් භට්ටභට ළටිරහ තිගඵන ඵ ගම් 
ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ ිතිගරහ තිගඵන පීඩනඹත් එ්ෂ ධඳට 

ප්රහල යන්තන සිදු ගනහ.  

භට රළබී තිගඵන ගම් ගටි හරඹ තුශ රු ිභතිතුභහගේ 
ධධහනඹට ගඹ මු ශ යුතු තත් හයණඹ්ෂ තිගඵනහ. ගම් රු 
බහග  භන්තත්රීරු කීඳ ගදගනකුභ ප්රහල ශහ  භෆත හරගආ 
ගේලඳහරන ඳිබළනීම් මිටු්ෂ වයවහ ධධයහඳන ිභතිතුභහ 
කිසිඹම් ගතෝයහත් ිළරිට වන රන්තන උත්හව යන ඵ 
දළනට හේතහගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ගේලඳහරනභඹ ලගඹන්ත 
ඳිබළනීභ්ෂ සිදුගරහ තිගඵනහ නම්   ඒ වහ වන රන්තන  
ඔඵතුභහට ධලය නම් ඒ හයණඹ යන්තන කිඹරහ ධිළ ඔඵතුභහට 
ගඹෝජනහ යනහ. වළඵළයි  ඒ විනිවිද ගඳගනන සුළු 
සබහගඹන්ත යන්තන කිඹන ඉල්ලීභ භහ යනහ. 1994 ධගපෙ 
ංණ්ඩු ඵරඹට ඳත් වුණහභත් රිචඩ් ඳතියණ ිභතිතුභහ එළනි 
වන ළරසීම් කීඳඹ්ෂ යරහ තිගඵනහ. වළඵළයි  ඒ ධසථහග දී 
ඳත්තයර දළන්තීමම් ඳශ යරහ  විධිභත් විධිඹට ම්මු ඳරී්ෂණ 
ඳත්රහ  ඹම් ඹම් රුණු හයණහ  ග න්තගේසි යහිකඹට 
ඹටත් තභයි ඒ   වන රඵහ දුන්තගන්ත.  

රු ිභතිතුභනි  ඳසු ගිඹ හරගආ භවය විනඹ විගයෝධි 
්රිඹහරට ම්ඵන්තධ වුණු  යහජය ගේහ ග මින්ත බහගන්ත  ළඩ 
තවනභට ඳහ ර්ෂ වුණු භවය නිරධහරින්තට දළළන්තත ිරෙ ළටුපෙ 
ිරත උස ීමම් රඵහ ගදන්තන ටයුතු යනහඹ කිඹරහ ධඳට 
හේතහ ගනහ. ගම් වයවහ භසත ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ හගේභ  
ධධයහඳන ඳරිඳහරන ්ෂගේත්රඹට ම්ඵන්තධ විලහර ිළරි්ෂ දුේමු 
නහඹ  නහටුට ඳත් නහඹ කිඹන හයණඹ භහ ගම් 
ධසථහග දී කිඹන්තන ළභතියි. ඒ නිහ යහජය ගේහ ග මින්ත 
බහග  ධනුභළතිඹ නළති  ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේහ 
යසථහට ඳටවළනි ඔඵතුභහ ඒ හයණඹ යන්තන ඹන්තන එඳහ. 
එගවභ ගශ ත් ඔඵතුභහට විලහර ගචෝදනහ්ෂ එල්ර ගන්තන ඉඩ  
තිගඵනහඹ කිඹන හයණඹ භභ  සිිරඳත් යනහ.  

ගම් රු බහ ග දී භතු යරු තත් හයණඹ්ෂ ිළිබඵ භහ 
කිඹන්තන ළභතියි. භෆත ඉතිවහඹ තුශ කිසිභ ද 
වි ලසවිදයහරරට සිසුන්ත ිතුශත් කිරීගම්දී ව විදයහ පීඨරට 
සිසුන්ත ිතුශත් කිරීගම්දී ගේලඳහරනභඹ ලගඹන්ත ඵරඳෆභ්ෂ සිදු 
වුගණ් නළවළ. නමුත් ධහනහට හගේ ගම් තහග දී ප්රහගේශීඹ 
ගල්ම් ග ට්ඨහ ඳදනම් යගන රඵහ ත් රුයපෙඳහඩු වහ -  
Z-score ධඹ භත - විදයහපීඨරට දරුන්ත ිතුශත් කිරීභට ත් 
තීයණඹ ඔසගේ ගම් යගට් ධතිවිලහර දරුන්ත ිළරි්ෂ ධඳවසුතහට 
ඳත්ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන හයණඹත් රු ිභතිතුභහගේ 
ධධහනඹට  ගඹ මු යන්තන ළභළතියි. භවය විට ගම් ිළිබඵ 
ලින්ත දළනුම්දීභ්ෂ යන්තන ිති. නමුත් ඒ දළනුත් කිරීභ 
ප්රභහණත් නළවළ. ධගපෙ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහරට 
තිගඵන රුයපෙඳහඩු ශයහ නිළරැදි දළනුම් දීරහත් නළවළ. ගම් 
නිහ ඉතහභ  ධයණ තත්ත්ඹට ගම් දරුන්ත ඳත්ගරහ 
සිටිනහ. ගම් නිහ Z-score ධඹ ඉතහභ ඉවශ භට්ටභ තිගඵන 

දරුන්ත  ගම් විදයහ පීඨරට ගත්ගයන්තගන්ත නළවළ.  නමුත් කිසිභ 
ඳදනභ්ෂ නළති ංහයඹට ගනත් ප්රහගේශීඹ  ගල්ම් හේඹහර 
වයවහ ධඩු  Z-score ධඹ රඵහ ත් දරුන්ත ිළරි්ෂ ගම් විදයහපීඨ 

වහ  ගත්රිරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් තත්ත්ඹ  නිළරැදි 
ශභනහයණඹ යන්තන ධලයයි. ගඵ ගව භ ඳළවළදිලි ගම් 
ිළිබඵ දරුන්ත දළනුත් යන්තන ධලයයි. ඔඵතුභහට ධලය නම් 
ඒ ගනසභ ගම් ධවුරුේගේ යන්තගන්ත නළති ඉදිරි ධවුරුදුරදී 
යන්තන. ඒ හගේභ ගම් ම්ඵන්තධගඹන්ත දරුන්ත ප්රභහණත් ගර 
දළනුත් යන්තන කිඹන ඉල්ලීභ ධිළ යනහ.  

ඔඵතුභන්තරහගේ ංණ්ඩු ඵරඹට ඳත්නග ට විලහර 
ලගඹන්ත යරු ප්රහලඹ්ෂ තභයි  "දශ ජහති  නිසඳහදනගආ 
ප්රතිලතඹ්ෂ වළටිඹට සිඹඹට වඹට ඩහ ළඩි මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ 
ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ වහ ගන්ත යනහ"ඹ කිඹන හයණඹ. 
"ධධයහඳනඹට යන ංගඹෝජනඹ ධේවිතීඹයි" කිඹරහ කිඹභන්ෂ 
තිගඵනහ. ඒ නිහ ධිළ විලසහ යනහ  ගභ න ංණ්ඩුගන්ත 
ශත් ධධයහඳනඹ ගනුගන්ත යන විඹදම් ධේවිතීඹයි කිඹරහ. ඒ 

හගේභ  ධගපෙ ංණ්ඩුට ඩහ ගම් ංණ්ඩුගන්ත ධධයහඳනඹ 

593 594 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ගනුගන්ත ය ගවෝ මුදර්ෂ ළඩිරුය විඹදම් යනහ නම් ධිළ ඒ 
ිළිබඵ තුටු ගනහ. වළඵළයි   2015  භව ඵළශකු හේතහ ධනු 
ධධයහඳනඹ වහ විඹදම් ගරහ තිගඵන්තගන්ත  දශ ජහති 
නිසඳහදනගඹන්ත සිඹඹට 1.9්ෂ හගේ මුදර්ෂ. ගම් ධවුරුේගේ 
සිඹඹට ඳව්ෂ   එගවභ නළත්නම් සිඹඹට වඹ්ෂ ගන්ත ගනහ නම්  
රුිළඹල් බිලිඹන 500ට  600ට ඩහ ළඩි මුදර්ෂ ඒ වහ 
ගන්ත යන්තන ධලයයි. ඒ ගන්ත යන මුදල් ප්රතිඳහදනලින්ත ගම් 
යගට් ගබෞති ම්ඳත් ශේධනඹ ගනුගන්ත ගවෝ ගගයන 
ටයුතුර ඉදිරි දළ්ෂභ්ෂ දළනට ධඳට ගඳගනන්තගන්ත නළවළ කිඹන 
හයණඹත් කිඹන්තන ධලයයි.  

විගලේගඹන්තභ ධගපෙ ංණ්ඩු හරගආ ඳටන්ත ත්ත ඉතහභ 
ළදත්  හධනීඹ ිළඹය්ෂ තභයි  ප්රධහන විඹ ධහයහ වතයට 
ධභතය  තහ්ෂණි විඹ ධහයහ ංයම්බ කිරීභ. ඒ වහ විවිධ 
ඳශහත්ලින්ත විලහර ඉල්ලුභ්ෂ ඳළතුණහ. ඒ තහ්ෂණි විදයහහය 
ධද සථහඳනඹ යරහ තිගඵනහ. ඒ විදයහහය වහ ංසිඹහනු 
ශේධන ඵළශකුගන්ත ිගභරිහනු ගඩ රේ මිලිඹන 200 ණඹ 
මුදර්ෂ රළබුණහ. ඒහගආ විවිධ ධලයතහන්ත යහිකඹ්ෂ තභ ඉතුරු 
ගරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභන්තරහ ළඩිරුය මුදල් විඹදම් යනහ නම්  
රුණහය ගම් ධලයතහන්ත ගනුගන්ත විඹදම් යන්තන. 
විගලේගඹන්තභ ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹට ධදහශ ගම් තහ්ෂණි 
විදයහහයර ධලයතහන්ත ටි රුයහ ගදන්තන. ගභ ද  ඒ 
ධධයහඳනගආ දියුණු වහ න විලහර ඉදිරි ිළම්භ්ෂ වළටිඹට ධිළ 
දකිනහ.  ඒ නිහ ඒ ිළිබඵ රු ධධයහඳන ධභහතයතුභහගේ 
ධධහනඹ ගඹ මු යන්තන  කිඹරහ  ඉල්ලීභ්ෂ යනහ.  

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්තත්රීතුභනි  දළන්ත ඔඵතුභහගේ ථහ ධන්ත යන්තන. 
 

ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற னரறற) தஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගම් යගට් දරුන්තගේ ධනහතඹ ගනුගන්ත ය ංණ්ඩු්ෂ 
ඹටගත් ගවෝ ගව  ිළඹය න්තනහ නම්  ගේලඳහරන ඳ්ෂ 

ගේදගඹන්ත ගත ය  ධඳට එතු ගරහ ටයුතු යන්තන රුළුන්ත 
කිඹරහ ධඳ විලසහ යනහ. ඒ නිහ විෘත භනකින්ත ගම් 
ධධයහඳනඹ දිවහ ඵරහ දරුන්තගේ ධනහතඹ ඩහත් හධනීඹ 

තත්ත්ඹට ඳත් යන්තන ටයුතු යමු කිඹන ඉල්ලීභ යමින්ත භහ 
නිවඬ ගනහ. ගඵ ගව භ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගඵ ගව භ සතුතියි.  

මීශෙට  රු ීම.එස. යහධ්රිසනන්ත යහජය ධභහතයතුභහ.  

 
[தற.த. 5.22] 
 

ගරු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් ෙශතළ (අධයළඳන රළජය 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரறதஷ்ன் - ல்ற இரஜரங் 

அமச்ெர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 

Education) 
தப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்தப, இந் 

றரத்றதன டக்கு, றக்குப் தகுறறலும் மனத்றலும் 

ற்தட்டிதக்றன்ந ல்ற தரடர்தரண தறச்ெறமணள் தற்நற 

இங்கு ெறன உதப்தறணர்ள் ததெறணரர்ள். அம தற்நற ரதம் 

எத ெறன ரர்த்மமபப் ததெனரம் ன்த றமணக்றன்தநன். 

டக்கு, றக்ம டுத்துக்தரண்டரல், அங்கு த்த்த்ரல் 

தரறக்ப்தட்ட  தறதெங்ள் இன்த ல்றறதன அதறறதத்ற 

தெய்ப்தடதண்டி தறதெங்பர அமடரபப்தடுத்ப் 

தட்டிதக்றன்நண. அன் அடிப்தமடறல், றபறதரச்ெற, 

தொல்மனத்லவு, ன்ணரர் ததரன்ந ரட்டங்பறதன அறபவு 

தரறக்ப்தட்ட தறதெங்பறல் ல்றம தொன்தணற்தற் 

ரண டடிக்மமப தற்தரள்லம்தடி ம்ம 

ரண்தைறகு தற அமச்ெர் அர்ள்  தறத்றதக்றன்நரர். 

அன் அடிப்தமடறதன, இப்ததரலது அங்குள்ப 

தரடெரமனள் அதறறதத்ற தெய்ப்தடுறன்நண. அதததரன, 

ட ரர ெமதறதமட ஆதனரெமணக்கு இங், 

அர்லமட உறத்டன் தன தரடெரமனள் தொன்தணநற 

தம ரங்ள் இன்த ரக்கூடிர இதக்றன்நது.  

இதந்ததரலறலும், அந்ப் தகுறறதன ஆெறரறர் 

தற்நரக்குமந ன்தது இன்தம் தெரல்னக்கூடி அபறதன 

இதக்றன்நது. றதெடர றம், றஞ்ஞரணம், ஆங்றனம் 

ததரன்ந தரடங்லக்கு தறற்தறக்ப்தட்ட ஆெறரறர்ள் 

இல்னரது அங்கு தததம் குமநர இதக்றன்நது. ஆத, 

இமண தகுறமர றர்த்ற தெய்ற்கு டடிக்ம 

டுக்ப்தடும் ன்தமத் தரறறத்துக்தரள்றன்தநன். 

அதததரல், அங்கு volunteerஆ தடிப்தறத் ஆெறரறர்லக்கு 

றந் றணம் ங்குற்கு டடிக்ம டுக்ப் 

தட்டிதக்றன்நது. ங்லமட தப அமச்ெர் அக்றன 

றரஜ் ரரறெம் அர்ள்  தோனர இப்ததரலது 

இற்ரண அமச்ெமப் தத்றம் ரக்ல் 

தெய்ப்தட்டிதக்றன்நது. இர்லக்ரண றணங்ள் 

இன்தம் 2-3 ரங்பறல் ங்குற்கு டடிக்ம 

டுக்ப்தடும் ன்தம ரன் இந் தத்றதன 

தரறறத்துக்தரள்ப றதம்தைறன்தநன்.  

அதததரன, தரட்டப் தகுறறதன இதக்றன்ந தததந் 

தரட்டப் தரடெரமனபறல் ல்ற ற்றன்ந தறள்மபபறன் 

ல்ற பர்ச்ெற தற்நறத்ம் இங்கு ததெப்தட்டது. இப்ததரலது 

தததந்தரட்டப் தரடெரமனமப அதறறதத்ற தெய்ற்ரண 

டடிக்மள் டுக்ப்தட்டிதக்றன்நண. ரண்தைறகு தற 

அமச்ெர் அர்லமட றதெட தறப்தைமக்கு இங், 

இந் வு தெனவுத் றட்டத்றதன 250 றல்லின் தௐதரய் 

தம் எதுக்ப்தட்டு, 25 தரடெரமனமப ற, றஞ்ஞரண 

தறரறவுள் உள்படங்ற தரடெரமனபரத் ம் உர்த்து 

ற்ரண டடிக்மள் டுக்ப்தட்டு தறன்நண. அந்ப் 

தரடெரமனபறல் ஆெறரறர் தற்நரக்குமந இதக்றன்நது. 

தகுறமறதன  அப்தரடெரமனபறலுள்ப தட்டரரற 

ஆெறரறர் தற்நரக்குமநம லக்குற்கு உரற டடிக்ம 

டுக்ப்தடும். தட்டரரற ஆெறரறர்மப றறத்து, அந்ப் 

தரடெரமனமபத் தொர்த்துற்கும் டடிக்ம 

டுக்ப்தடும் ன்தம ரன் இந் தத்றதன 

தரறறத்துக்தரள்ப றதம்தைறன்தநன்.  

தலும், தததந்தரட்டப் தரடெரமனபறல் ஆெறரற 

உறரபர்பர இமத்துக்தரள்பப்தட்டர்லக்கு 

6,000 தௐதரய் தரடுப்தணவு ங்ப்தடுறன்நது. அது றவும் 

குமநரண தரம ன்தரல், இப்ததரலது தலும் 10,000 

தௐதரமக் தரடுப்தற்கு டடிக்ம டுக்ப்தட்டிதக் 

றன்நது. இற்தணக் டந் 2016.05.13ஆம் றற றதெட 

அமச்ெமப் தத்றம் ரக்ல் தெய்ப்தட்டது. ணத, 

றர்தம் ரனத்றல் அர்லக்கு 10,000 தௐதரம 

தனறரக் தரடுப்தற்ரண டடிக்ம டுக்ப்தடும் 

ன்தமத்ம் ரன் இந் தத்றதன தரறறத்துக் 

தரள்றன்தநன்.  
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[රු (දදය) යගම්ස ඳතියණ භවතහ] 
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அதுட்டுன்நற, உன ங்ற, ஆெற அதறறதத்ற ங்ற, 

GIZ ததரன்ந தன றதணங்ள் இன்த இந்ப் தகுறலக்கு 

உவுற்கு தொன்ந்துள்பண. அதததரன்த டக்கு, றக்கு, 

ெப்தறதொ, ஊர ற்தம் த்ற ரரங்பறல் GIZ இன் 

உறத்டன் ஆெறரறர்மபப் தறற்தறப்தற்கும் தரட 

ெரமனமப அதறறதத்ற தெய்ற்குரண டடிக்மள் 

டுக்ப்தட்டுள்பண. அத்துடன், றர்தம் ரனங்பறதன 

ெறங்ப, றழ் தரறதோனரண ஆெறரறர்மப றறப்த 

ற்ரண டடிக்மள் றறமறதன தற்தரள்பப் 

தடறதக்றன்நண. 

ரண்தைறகு தற அமச்ெர் அர்ள் ப்ததரலது 

ததெறணரலும் தரடெரமனப் தறள்மபபறன் அதறறதத்ற 

ெம்தந்ர அடிக்டி ததசுது உங்ள் ல்தனரதக்கும் 

தரறந் றடம். ரர்ள் ட்டரம் 13 தடங்ள் தடிக் 

தண்டுதன்ந தரள்மம அர் தொன்மத்றதக் றன்நரர். 

அதததரன, .ததர.. ெரர த்றல் அர்ள் 

ெறத்றமடரறட்டரலும் அடுத்ர vocational training 

ததரன்ந குப்தைக்ள் தோனர அர்பறன் ல்றம அநறம 

றதத்ற தெய்து அர்ள் தமனரய்ப்மதப் தததற்ரண 

எத ரய்ப்மத ற்தடுத்துற்ர தற அமச்ெர் அர்ள் 

டடிக்மதடுத்து தறன்நரர்.  

ரண்தைறகு ல்ற அமச்ெர் அக்றன றரஜ் ரரறெம் 

அர்ள் தொலதர அமச்ெறதன தமனதெய்து ல்றறல் 

எத தனர்ச்ெறம ற்தடுத்துற்ரண டடிக்மம 

தற்தரண்டு தறன்நரர்; அது ெந்தரத்துக்குரற எத 

றடரகும். ணக்கும் ெறன அறரங்ள் gazette தோனரப் 

தறப்தட்டுள்பண. அரது, றழ்தரற தோனரண தரட 

ெரமனள், டக்கு, றக்றலுள்ப தரடெரமனமப 

அதறறதத்ற தெய்ற்ரண அறரங்ள் இப்ததரலது 

தரடுக்ப்தட்டுள்பண. ஆத, றர்ரனத்றல் இங்றதக் 

றன்ந றழ் உதப்தறணர்லமட எத்துமப்தைடன் டக்கு, 

றக்கு தகுறபறலும் அதததரன மன தகுறபறலும் 

தரடெரமனமப அதறறதத்ற தெய்ற்ரண டடிக்மள் 

டுக்ப்தடும்.  

இங்கு தலு குரர் அர்ள் ததெறததரலது, "த்ற 

ரரத்றதன எத தெற தரடெரமனகூட இல்மன" ன்த 

கூநறணரர். உண்மறதன ததலிர ரட்டத்றதன எத 

தெறப் தரடெரமன இல்னரது தததம் குமநரத 

இதக்றன்நது. ஆத இப்ததரலது து அமச்ெறன் 

தோனர அங்கு ணறப்தட்ட எத தரடெரமனம அல்னது எத 

தெற தரடெரமனம ஆம்தறப்தற்ரண டடிக்ம 

டுக்ப்தட்டு தறன்நது. தகுறமறதன ங்பரல் 

அமண ஆம்தறக்க்கூடுரறதக்குதன்த ரன் றமணக் 

றன்தநன். அத்தரடு இப்ததரது இதக்றன்ந தரடெரமனள்- 

  

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ිභතිතුභහ  දළන්ත ධන්ත යන්තන. 
 
ගරු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரறதஷ்ன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Sir, please give me one more minute.  

"அதறலுள்ப தரடெரமன ல்ன தரடெரமன" - "ගව භ 

ඳහශ ශෙභ ඳහර" ன்ந அடிப்தமடறதன இப்ததரலது 

தொன்தணடுக்ப்தடுறன்ந தெற்நறட்டத்றல் லத்துமநறதன 

எத தரடெரமனம inauguration - ஆம்தறத்துமக்றன்ந 

அததத்றல், றபறதரச்ெறறலும் இவ்ரநரண எத 

தரடெரமனம அதறறதத்ற தெய்ற்ரண டடிக்ம 

டுக்ப்தடும் ன்தம இந் தத்றதன தரறறத்துக் 

தரள்றன்தநன். ஆத, தகுறமறதன தரடெரமனபறன் 

குமநமபத்ம் ரர்லக்கு ற்தட்டிதக்றன்ந தறச்ெறமண 

மபத்ம் ல்ற அமச்ெறன் தோனரத் லர்ப்தற்ரண 

டடிக்ம டுக்ப்தடும் ன்தமக் கூநற, ன்தமட 

ததச்மெ றமநவுதெய்றன்தநன். ன்நற.  

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශෙට  රු ඵන්තදුර ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ. 
 

ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භභ ිරටරු ධධයහඳන 
ධභහතයයඹකු ලගඹන්ත - 

 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ නිහ  ඔඵතුභහට විනහඩි 8 හරඹ්ෂ තිගඵනහ. 
 
[ධ.බහ. 5.28] 
 

ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භට විනහඩි 10්ෂ ගන්ත ය තිගඵනහ.  භභ විලහර රුණු 

ප්රභහණඹ්ෂ කිඹන්තනට ඵරහගඳ ගය ත්තු න්තගන්ත නළවළ  ධගපෙ හර 
ඳරිච්ගේදඹ තුශදී. ගම් යගට් ධනහතඹ නිේභහණඹ යන්තනට නම්   
ගම් ධධයහඳන රභගආ ඳශල් ගන්ෂ ිති ගන්තනට ඕනෆ    භභ 

ජහති ධධයහඳනගආ ිළඹහ ගර රන්තගන්ත ශ්රීභත් ධනහරි 
ධේභඳහරතුභහයි. එතුභහ ඳළවළදිලිභ රශහග  ධධයහඳන 
ප්රතිඳත්තිඹ ගගේ ස විඹ යුතුද කිඹන හයණඹ ළන මීට 

ධවුරුදු සිඹ ණනට ගඳය ඉතහ විලහර දේලනඹ්ෂ ිති යරහ 
තිගඵනහ. භභ ඉතහභ ගටිගඹන්ත ඒ ළන කිඹන්තනම්. "ධගපෙ 
ජහතිඹ රහ ළනීගම් ඒහඹන භහේඹ ධධයහඳනඹයි. රශහට 

ිත්ගත් ධජහත ධධයහඳන රභඹකි. සිශවර තරුණඹන්ත 
ිගභරිහ  ජඳහනඹ  ජේභනිඹ  ඉන්තදිඹහ  ගව ශග ශ  ප්රශලඹ  
එශරන්තතඹ ංදී යටරට  ිකයත් දී ඹහ තහ්ෂණඹ  
විදයහත්භ ෘෂිේභඹ  හරි ේභහන්තතඹ ංදී න විඹන්ත ළන 

දළනුභ්ෂ රඵහ දී ංඳසු රශහට ගන්තහගන ජහතිඹ 
ග ඩනළීමගම් හේඹ ංයම්බ ශ යුතුඹ. දියුණුීමභට නම්  
සඹශගඳෝෂිතීමභට නම් විගේශීඹ බහණ්ඩ ඳරිවයණගඹන්ත වහ 

ඳරිගබෝජනගඹන්ත ළශකිඹ යුතුඹ. යට තුශ නිසඳහදනඹ ශ වළකි 
ෆභ බහණ්ඩ්ෂභ නිඳද විඹ යුතුඹ; ඳරිවයණඹට ත යුතුඹ. යට තුශ 
ේභහන්තත නළත ංයම්බ කිරීභ තුිබන්ත ධනඹ වහ රැකිඹහ 

උත්ඳහදනඹ ශ වළකිඹ." ඹනහදී ලගඹන්ත ශ්රීභත් ධනහරි 
ධේභඳහර චරිතහඳදහනගආ කිඹරහ තිගඵනහ. එිර ඉතහභ ඳළවළදිලි 
කිඹරහ තිගඵනහ ගම් යගට් දරුගෝ  - මීට ධවුරුදු සිඹ ණනට 

ඉසගල්රහ කිඹරහ තිගඵන්තගන්ත- ගනත් යටට ඹරහ 
තහ්ෂණඹ  විදයහ  ශභනහයණඹ  හරිභහේ ිළිබඵ 
උන්තන්තන කිඹරහ.  රශහග  ඳහල් 122්ෂ වදරු  රශහග  

ධධයහඳනඹට තභන්තගේ ගඳෞේලි ඉඩ ඩම්  ඹහන හවන 
සිඹල්ර ඳරිතයහ යරු   ග ශම ංනන්තදඹ  හල්ර භිරන්තදඹ  
භවනුය ධේභයහජඹ ළනි  ඳහල් වළදීභ වහ ශභනහරු 
ගර ්රිඹහ යමින්ත- 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු මූළවනළරඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගම් ධසථහග දී රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්තනහ ිති. 
 

 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර ෙශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ  [ගරු තිංග ුභෙතිඳළ ෙශතළ] 
මූළවනළරඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குதெ அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்த அனத, தறறச் ெதரரர் அர்ள் 

[ரண்தைறகு றனங் சுறதரன] மனம றத்ரர்ள். 
 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  

took the Chair. 

 
ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහත් දන්තනහ ඳරිදි 

ගරේසඨ උතුගභ්ෂ න ධනහරි ධේභඳහරතුභහ ජහති 
ධධයහඳනගආ ිළඹහයි. එතුභහගේ භෙ ඹමින්ත ධිළ ඳසුගිඹ හරඹ තුශ 
තහ්ෂණ විඹ ධහයහ වඳුන්තරහ දුන්තනහ. ඉශජිගන්තරු තහ්ෂණඹ  

දජ ඳේධති තහ්ෂණඹ  තහ්ෂණඹ වහ විදයහ ඹන විඹන්ත 
එඹට ිතුශත් ගනහ.   රශහග  නිදවස ධධයහඳනගආ විලහරභ 
වළයවුභ එඹයි කිඹරහ භහ ිරතනහ.  ඒ වහ ධලය ගුරුරුන්ත 
රුහුණු ය න්තනට ධඳට තිගඵන තහ්ෂණඹ භදි. එභ නිහ භභ 

ගම් රු බහග  දී ධගපෙ රු දිගන්තස ගුණේධන භන්තත්රීතුභහ වයවහ 
රු ධධයහඳන ිභතිතුභහගේ ධධහනඹ ඒ වහ ගඹ මු යවූහ. 
ධඳට  ගුරුරුන්ත රුහුණු කිරීභ වහ තහ්ෂණි විදයහපීඨඹ්ෂ රඵහ 

න්තනට භභ තහල් යහිකඹ්ෂභ ග රිඹහට ගිඹහ. එඹට ගවේතු 
ග රිඹන්ත - රශහ ඳහේලිගම්න්තතු මිත්ර ශභගආ බහඳතියඹහ 
භභයි  රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  එභ නිහ භභ 

ග රිඹහත් භෙ ඉතහභ කිට්ටු මිත්ර ම්ඵන්තධඹ්ෂ වදහගන ගම් 
ම්ඵන්තධගඹන්ත ටයුතු ශහ.  භභ  ධධයහඳන ිභතිතුභහට 
කිඹන්තන ළභළතියි   2013 ඔ්ෂගතෝඵේ භහගආයි 24ගනි දහ තභයි  

ධිළ ගම් “Project concept paper for establishment of teacher 

training centre for technology subjects funded by KOICA - 

Ministry of Education, Sri Lanka”  එ වළදුග .  රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  ගභභ concept paper එ භහ වභළගත* 
යනහ.  

ඉන්ත ඳසු විගේල ම්ඳත් ධභහතයහශලඹ භඟින්ත  2014 

ඔ්ෂගතෝඵේ භහගආ 17ගනි දහ මුදල් ධභහතයහශලඹට ලිිළඹ්ෂ 
එනහ   W. A.W.  Malkanthi, Director, Japan-Korea 
Division එගන්ත  ගම් වහ ධලය මුදල් ගන්ත ය  ඒ මුදල් 

රළබීභ ිළිබඵ.  

එළනි විලහර උත්හවඹ්ෂ දයරහ ග රිඹහග  ග යිහ 
ංඹතනගආ බහඳතියඹහ රශහට ගන්තහ ිගභරිහනු ගඩ රේ 
බිලිඹන 13 ප්රදහනඹ්ෂ - ණඹ්ෂ ගන ගයි - ම්පූේණගඹන්ත රඵහ 

ත්තහ.   භභ ගඳෞේලි ධහභහනය ගර භවන්තසි ගරහ තභයි  
ගම් විදයහ පීඨඹ රඵහ ත්ගත්. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  
ඒ තභයි ිත්ත. එභ විදයහ පීඨඹ ගවෝභහභ භ න්තට් ්ෂලිෂේඩ් 
ත්ගත් සථහඳනඹ කිරීභ වහ ග යිහ ංඹතනගආ නිරධහරින්ත 
භෙ භහ ගඳෞේලිභ ගිඹහ.  එගේ ගිිරන්ත ඒ ංඹතනගආ 

නිරධහරින්තට ඒ ඳශහත ගඳන්තහ එතළන එභ විදයහ පීඨඹ 
ිළිරටුන්තනඹ කිඹහ කි හ.  ගභ යටු විලසවිදයහරගආ තහ්ෂණි 
පීඨඹ දිඹභ ිළිරටුනහ. ඊශෙට   ගවෝභහභ ධ්ෂය 58 ඳභණ 
භූමි බහඹ නළගනෝ තහ්ෂණ ිළිබඵ විලසවිදයහරඹ තිගඵනහ. 
ඊට එවහ ඳළත්ගතන්ත සිසුන්ත විසි දවට ඉගන ළනීගම් ඳවසුම් 
ිරත වරිත විලසවිදයහරඹ තිගඵනහ. Highway එගන්ත ඉතහභ 
ඉ්ෂභනින්ත ිවිල්රහ ග ට්ටහග  ප්රග ල භහේගඹන්ත ඹන්තන 
තිගඵන තළන නිහ ගම්  වහ භවහචහේඹරුන්ත  ංචහේඹරුන්ත 

ඩහ ඳවසුගන්ත රඵහ න්තන රුළුන්ත ඵ ග යිහ ංඹතනගආ 
නිරධහරින්තට ගිිරල්රහ ගඳන්තහ දීරහ තභයි  ඒ ඉඩභ රඵහ ත්ගත්. 
ගම් ණඹ්ෂ ගන ගයි  ංධහයඹ්ෂ. ගම් වහ ධලය concept 
paper එග්ෂ ඉරහ ම්පූේණගඹන්ත ස ගශේ  ධිළයි. එගේ 
ස යරහ තභයි  ගභඹ රඵහ ත්ගත්. ඒට දු්ෂ විරු මිනිගව්ෂ 
භභ. ගම් යටට ගෝටි ණන මුදර්ෂ එගවභ රළගඵන්තගන්ත උඳ-
නඳන්ත ඳයම්ඳයහර දරුන්තට ධලය ගුරුරු ගදන්තනයි. භට 
ඒගන්ත කිසිභ ගෞයඹ්ෂ රළ බුගණ් නළතුහට භ්ෂ නළවළ. භභ 
රු ධධයහඳන ිභතිතුභහගන්ත නළත ඉල්රහ සිටින්තගන්ත  ඒ 
රළබුණු ප්රදහනඹ ගඹ දහ නිමින්ත ධනහත ඳයම්ඳයහට ඳවසුගන්ත 
ම්ඳත් රඵහ න්තන රුළුන්ත ගන ංහයඹට   එභ විදයහ පීඨඹ  
සථහිළත කිරීභට හරුණි ගන්තන කිඹරහයි.   

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
රු භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹ්ෂ ඳභණයි 

තිගඵන්තගන්ත. 
 

ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භට ත විනහඩි ගද 

හරඹ්ෂ රඵහ ගදන්තන.  

ගභඹ ඉතහභ ළදත් එ්ෂ. භවයභ ජහති ගුරු විදයහරඹ 
හ දභහ තිබිඹදී ධිළ රශහග  ඳශමුළනි යහඹත් වහ 
ශභනහයණ ධධයඹනඹ ිළිබඵ ජහති විදයහ පීඨඹ භවයභ 
විෘත ශහ. ඳශමුළනි තහට හණිජය ධශලගඹන්ත ඉගනුභ රළබ 
ශභයින්ත 400 ගදගනකු එඹට ිතුශත් ශහ. හණිජය ධශලගඹන්ත 
ඉගනුභ රළබ දරුන්තට රශහ ඉතිවහගආ දහත් 
විලසවිදයහරඹට ඹන්තන ඵළරි වුණහ නම්  විදයහ පීඨඹට ඹන්තන 
රුළුන්තභ තිබුගණ්ත් නළවළ. ගම් යගට් ශභයින්තගන්ත ර්ෂ 
ණන්ෂ හණිජය ධශලගඹන්ත ඉගනුභ රඵනහ. ඒ දරුන්තට 
විලසවිදයහරඹට ඹන්තන ඵළරි වුගණ ත්  Z-scoreලින්ත ඹන්තන 
ගවෝ ගන ඳහය්ෂ තිබුගණ් නළවළ. ඒ නිහ තභයි  යහඹත් 
වහ ශභනහයණ ධධයඹනඹ ිළිබඵ විදයහ පීඨඹ වළදුග . එභ 
විදයහ  පීඨඹ භගින්ත ශභයි 400 ගදගනකු රුහුණු ගශ ත්  ධවුරුදු 
දවඹට 4 000යි. ධවුරුදු විස්ෂ රුහුණු ගශ ත්  8 000යි. 

ණහධියණඹ  ංේථි විදයහ  හණිජය  යහඳහය 
ශභනහයණඹ ගරෝඹට ළදත්. දරුන්තට  ශභනහයණඹ 
උන්තන්තන ගුරුරු රුහුණු යන ංඹතනඹට ධිළ 400්ෂ ඵහ 
ත්තහ. දළන්ත ඒට න්තගන්ත 40යි. ශභනහයණඹ ගභ ටද 

කිඹරහ ඒ විදයහපීඨඹ වන්තන ඹනහඹ කිඹරහ භට විලහර දු්ෂ 
ළනවිල්ර්ෂ ඉදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ගම් ධවුරුේගේ ධයගන 
තිගඵන්තගන්ත 40යි. 400්ෂ ත්ත තළනට 40්ෂ න්තනහ. ඒ 
ම්ඵන්තධගඹන්ත සිඹලුභ දරුගෝ ධත්න්ත ය ඉදිරිඳත් ය තිගඵන 

ගම් ලිඹවිල්ර භභ වභළගත* යනහ.  

599 600 

———————————- 
* ලියවිල් ඉිනරිඳත් මනොකරන දී. 
  ஆம் ெர்ப்தறக்ப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 

————————— 
*  රුවහතකළම  තඳළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்ப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ ගම්හ ඔ්ෂග භ යරහ 

තිගඵන්තගන්ත ලත ඳවත්  ගව යභ්ෂ  ශචහ්ෂ  දණඹ්ෂ  
ග මිස මුදර්ෂ නළතියි. ගම් ඔ්ෂග භ ංඹතන 
ම්පූේණගඹන්තභ වදරහ තිගඵන්තගන්ත යජගආ භධයභ ඉශජිගන්තරු 
හේඹහශලගඹන්ත.  ඒග ල්ගරෝ තභයි ළරසුම් යරහ ඒ ගශේ. 

ඉතින්ත ඒ ංඹතනඹ හ දභන්තගන්ත නළති  පරදහඹ ගර ගඹ දහ 
න්තන. ධිළ වදරු  රශහට තිගඵන එභ යහඹත්ඹ වහ  
ශභනහයණඹ ිළිබඵ විදයහපීඨඹ දිටභ ඳත්හ ගන ඹන්තනඹ 

කිඹන ඉල්ලීභ භභ යන්තන ළභළතියි.  

 විදයහපීඨරට දරුන්ත ිතුශත් කිරීගම්දී  භභ නම් කිසිභ 
දරුකුගේ නභ්ෂ භ්ෂත් දළන ගන සිටිගආ නළවළ. 

විලසවිදයහරරට දරුන්ත න්තනහ විධිඹට තභයි විදයහපීඨරටත් 
ත්ගත්. ඒ නිහ භට විතය්ෂ ගන ගයි රශහග  භට ගඳය ිරටරු 
ධධයහඳන ිභතිරුන්තටත් විදයහපීඨරට දරුන්ත ඵහ ළනීභ 

ිළිබඵ  ප්රලසනඹ්ෂ ිති වුණහඹ කිඹරහ කිසිභ ද කිසිභ 
ගචෝදනහ්ෂ ිවිල්රහ නළවළ. එඹට ගවේතු ඒ ශුේධ  පූජනීඹ 
ගදඹ්ෂ ගර සිේධ ීමභයි. ඒට වුරුත් භළදිවත් වුගණ් නළවළ. 
නමුත් ධද තිගඵන තත්ත්ඹ තුශ විලහර ප්රලසනඹ්ෂ ිති ීම 

තිගඵනහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්තත්රීතුභනි  හරඹ ධහනයි. දළන්ත විනහඩි ගද්ෂ 
ළඩිරුය රඵහ ගන තිගඵනහ.  

 
ගරු ඳන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගව යි.  

දළන්ත විදයහපීඨරට ඵහ ළනීභ ිළිබඵ විලහර ප්රලසනඹ්ෂ 

ිති ීම තිගඵනහ.  රු ිභතිතුභහ ඒ ිළිබඵ එ නිරධහරිගඹ්ෂ 
කිඹන රුණ විතය්ෂ ගන ගයි  ගම්හට න්ත දීරහ  හච්ඡහ 
යරහ ඩහත් හධහයණ ගර විදයහපීඨරට දරුන්ත ඵහ න්තනහ 

ගර ඉල්රහ සිටිමින්ත භගේ චන ගද තුන භහපෙත යනහ.  

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු භන්තත්රීරුන්තගේ ඉල්රහ සිටිනහ  ඉසරහම් ංභ ධදවන 
ධඹට ඒ ධඹගේ ංමි ටයුතුරට ඹන්තන තිගඵන නිහ   ලින්ත  
ථහ යන්තන ධසථහ ගදන ගර. ඒ ධනු ගම් ධසථහග  

ඉම්යහන්ත භවරුෂස භන්තත්රීතුභහට ථහ යන්තන ධසථහ ගදනහ. 

   
 

[தற.த. 5.38] 
 

ගරු ඉේරළන් ෙශරසහ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தப தறறச் ெதரரர் அர்தப, ல்ற தற்நற 

இன்மந எத்றமப்தைப் தறதம ெம்தந்ரப் 

ததசுற்கு ணக்கும் தம் எதுக்றத் ந்மமறட்டு ன்நற 

கூநறக்தரள்றன்தநன்.  உனறல் ல, ரெறக்த் தரறந் 

தரம அறரக் தரண்ட ரடுலள் இனங்மத்ம் 

என்நரகும். து ல்ற அதறறதத்றத இற்குக் 

ரரகும். அந் மறதன ரன் றவும் 

தததமமடறன்தநன். ஆறதம், தடரந்ம் உர்ப் 

தரலட்மெக்குத் தரற்தம் ரர்லள் 20 ெவீத்றற்கும் 

குமநந்ர்தப இங்குள்ப தல்மனக்ங்லக்கு 

அதறக்ப்தடுறன்நரர்ள்; தததம்தரனரதணரர் ரய்ப்தை 

பறன்நற இதக்றன்நரர்ள். மனத்துமந, ர்த்த்துமநறல் 

ற்தநரர் தபறரரறரப் தட்டங்மபப் ததற்தக்தரள்லம் 

ரய்ப்தைள் அறர இதக்றன்நண. ஆணரல், 

றஞ்ஞரணத்துமநறல் ற்தநரர் ரம் றதம்தற தரடங்மப 

தபறரரறரக் ற்தக்தரள்லம் ரய்ப்தை து ரட்டில் 

குமநரத ரப்தடுறன்நது. ெற, ரய்ப்தைள்பர்ள் 

தபறரடுலக்குச் தென்த தத்துத்துமநறல் தபறரரற 

ரப் தட்டங்மபப் ததற்தக்தரள்றன்நணர். ஆணரல், ெற 

குமநந்ர்ள் இவ்ரத ற் தொடிர றமனறல் 

இதக்றன்நரர்ள். ணத, இனங்மறல் தத்துத்துமந 

உட்தட றஞ்ஞரணத்துமந ெரர்ந் தட்டக்ற்மமப 

ங்குறன்ந தபறரரற றதணங்மப ரதறக்கும் 

டடிக்மமப உடணடிர ஆம்தறக் தண்டும் அல்னது 

தபறரட்டுப் தல்மனக்ங்பறன் றமபமப இனங்ம 

றீ்ல் ரதறக் தண்டும். அதுகுநறத்துச் ெறந்றக்தண்டி எத 

டப்தரட்டிதன ரங்ள் இதந்துதரண்டிதக்றன்தநரம்.  

இன்த அறதஷ்டம் ன்த கூதம் அபவுக்குச் ெறனதமப 

பறல் உர்ப் தரலட்மெ ரநறறடுறன்ந ெந்ர்ப்தங்மப 

ங்பரல் ரக்கூடிர இதக்றன்நது. தரடெரமனப் 

தரலட்மெபறதன றநம ரட்டுறன்ந ெறனர் உர்ப் 

தரலட்மெறதன தரல்றமடறன்ந றமனமத்ம் ரம் 

ரண்றன்தநரம். இவ்ரநரணர்லக்கு தபறரரற 

றதணங்ள் தோனம் து ல்றம ற்க்கூடி ரய்ப்மத 

ங்பரல் ற்தடுத் தொடித்ம். தல்மனக்ங்மபப் 

ததரதத்ம, அம ெற, ரய்ப்தைக்ள் தப்தடுத்ப் 

தடர எத றமனறதனரன் இன்ணதொம்  இதந்துதரண்டிதக் 

றன்நண. ணத, ரனத்துக்குக் ரனம் இற்நறன் ெறமப 

அறரறக் டடிக்மள் தொன்தணடுக்ப்தட தண்டி 

த்ள்பது.  

றக்கு ரரத்மப் ததரதத்ம, அங்கு டந் 

ரனங்பறதன ஆெறரறர் ட்டுப்தரடு றனறது. அந்த் 

தத்றதன ெறன தரடங்லக்ர தரண்டர் ஆெறரறர்மப 

றறக்தண்டி றமனம இதந்து. அன்த ங்லமட 

தமமபக் தற தரண்டர் அடிப்தமடறதன றறத் 

ஆெறரறர்மப இன்த தமள் தர்த்ற தெய்ப்தட்டன் 

தறன்ணர் ணறக் தொடிர றமனறல் இதப்தது றவும் 

தமமணக்குரறரகும். ணத, இர்ள் குநறத்து 

லள்தரறெலனமண தெய் தண்டும். அத்துடன்,  ததரதத் 

ரணர்மப ஆெறரற தெமறல் இமத்துக்தரள்ப 

டடிக்ம தற்தரள்ப தண்டுதன்தம் இந் இடத்றல்  

தட்டுக்தரள்ப றதம்தைறன்தநன்.  

றக்கு ரரத்மப் ததரதத்ம, ல்றரணது 

டந் ரனங்பறலிதந்து அங்கு அெறல் ரக்ப்தட்ட 

எத றடர இதந்துதறநது. அெறல்ரறலக்கு 

ததக் ரணர்ள் னக் ல்ற அலுனத்றலும் 

ஆெறரறர் ப றமனத்றலும் தமறல்னரல் 

இமக்ப்தட்டிதக் றநரர்ள். இர்ள் ரமனறல் ந்து 

எப்தறட்டுறட்டு ங்ள் தெரந் தமனலக்குச் தென்த, 

தறன்தை லண்டும் ரமனறதன ந்து மதரப்தறடுறன்ந எத 

றமனரன் அங்கு இதக்றநது. ணத, இற்மநதல்னரம் 

தத்றற்தரண்டு இற்ரண தமனத்றட்டங்மபத்ம் 

தெற்தரடுமபத்ம் உடணடிர தற்தரள்ப 

தண்டுதன்தம்  இந் இடத்றல் தட்டுக்தரள்ப 

றதம்தைறன்தநன். 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ல்றறற் ல்லூரறலக்குப் தறலுர்மப அதறப்தது 

தரடர்தரப் தைற மடதொமநள் ற்ததரது தறன்தற்நப் 

தடுறன்நண. அரது, ஆெறரற தற்நறடங்ள் உள்ப 

தறதெங்பறல் ட்டுத தறலுர்ள் தரறவுதெய்ப்தடு 

றன்நரர்ள். இது ெறன ெறக்ல்மபத் தரற்தறப்தரல் 

இப்தைற மடதொமந குநறத்து லபரய்வு தெய்ப்தட 

தண்டுதன்தது ன்தமட தத்ரகும்.  

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු ඉේරළන් ෙශරසහ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

Sir, please give me one more minute.  

றக்கு ரரத்மப் ததரதத்ம, அங்குள்ப ெறன 

னக் ல்ற அலுனங்பறல் ஆெறரறர்ள் ததரதுரணபவு 

இதந்ரலும் அவ்னத்றன் லழ் தம் ல்னரப் 

தரடெரமனபறலும் ஆெறரறர்ள் ததரதுரணபவு இல்னர 

சூழ்றமன இதந்துதரண்டிதக்றன்நது. இற்குக் ரம், 

அவ்னங்பறன் லலள்ப ெறன தரடெரமனலக்கு 

ஆெறரறர்ள் ெரறரப் தறப்தடரமதரகும். உர 

ர, றததரமன னக்ல்ற அலுனப் தறரறறல் 

ஆெறரறர்ள் ததரதுரணபவு இதக்றன்நரர்ள். ஆணரல், 

அங்கு ஆெறரறர்ள் ெரறரப் தறப்தடரன் ரர 

அன்லழ் தம் குச்ெதபற தறதெத்றலுள்ப தரடெரமனபறல்  

ஆெறரறர் தற்நரக்குமந இதந்துதரண்டிதக்றன்நது. ஆணரல், 

ல்றக் ல்லூரற தறலுர் தரறறன்ததரது குச்ெதபற 

ஆெறரறர் பம் உள்ப தகுறரப் தரர்க்ப்தட்டுள்பது. அங்கு 

தற்நரக்குமந இதந்தும், குறரணர்ள் இதந்தும் றக் 

குமநந் தரமறணத தரறவுதெய்ப்தட்டுள்பணர். இது 

இப்தறதெத்துக்கு இமக்ப்தட்ட அலறரகும்.  

ம்தனரம் தறதெத்ம டுத்துக்தரண்டரல், 

அங்குள்ப றழ்ப் தரடெரமனள் றததரமன ல்ற 

னத்றன்லலம் தொஸ்லிம் தரடெரமனள் றண்றர ல்ற 

னத்றன்லலம் ெறங்பப் தரடெரமனள் ந்பரய் ல்ற 

னத்றன்லலம் உள்ரங்ப்தட்டுள்பண. இங்கும் அறரண 

ஆெறரறர் தற்நரக்குமந உள்பது. ஆணரல், தறலுர் தரறவு 

குமநரத இடம்ததற்தள்பது. ணத, ெறன அறரரறபறன் 

நரண க்லடுபரல் தன தறதெங்ள் தரறக்ப் 

தட்டுள்பண. இமகுநறத்து தப அமச்ெர்ள் றதெட 

ணம் தெலுத்தண்டுதன்த தட்டுக்தரள்லறன்தநன்.  

றண்றர ல்ற னத்றல் அறதர் இடரற்நங்ள் 

சுற்நநறக்மக்தற்த இடம்தததறல்மன. ெறன அறரரறபறன் 

றதப்தை ததப்தைக்மத அம இடம்தததறன்நண. 

இணரல் தரடர்ச்ெறர 20 தடங்ள் எத தரடெரமனறல் 

டமரற்ததரர்கூட அங்கு இதக்றன்நணர். இதுகுநறத்து 

றக்கு ரர ெமத உதப்தறணர இதந்ததரது 2013ஆம் 

ஆண்டு ரன் ரர ெமதறல் தள்றதலப்தறதணன். இந் 

றமனம ெலர்தெய்ப்தடுதன்த கூநப்தட்டததரதும் 

இதும துவும் டக்றல்மன. றக்கு ரரதொம் 

றததரமன ரட்டதொம் ல்றறல் தறன்ங்குற்கு 

இதுததரன்ந தொமநதடுதப தறரண ரரகும். 

இவ்ரநரண குமநதரடுமப றர்த்ற தெய்ரல் ரம் 

ல்றறல் தொன்தணற்நம் ர தொடிரது. 

அண்மக்ரனப் ததததததபறன் அடிப்தமடறல் 

ல்றறல் றததரமன ரட்டம் தறன்ணமடந்றதப்தது 

தரறதறன்நது. அங்கு ல்றத் துமநறனரண தற்தரர்ம 

ெரறரண தொமநறல் இடம்ததநரறதப்தம அரணறக் 

தொடிறன்நது. ரரக் ல்றத் றமக்பத்றணரல் னக் 

ல்ற அலுனங்ள் ெரறர தற்தரர்ம தெய்ப் 

தடுறல்மன; னக் ல்ற அலுனங்பரல் தரட 

ெரமனள் ெரறர தற்தரர்ம தெய்ப்தடுறல்மன; 

தரடெரமன அறதர்பரல் ஆெறரறர்ள் ெரறர தற்தரர்ம 

தெய்ப்தடுறல்மன. இவ்ரநரண குமநதரடுபரல் 

ஆெறரறர்ள், அறதர்ள் ெரறரண தொமநறல் இங் தொடிர 

றமன ரப்தடுறன்நது. ணத, இமணக் தப 

அமச்ெர்ள் ணத்றற்தரள்ப தண்டுதணக் தட்டுக் 

தரண்டு ணது உமம றமநவுதெய்றன்தநன். ன்நற. 

 

[தற.த. 5.44] 
 

ගරු අේදුල්ළශහ ෙශහරසහ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்தௐப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தப தறறச் ெதரரர் அர்தப, ணக்குக் 

றமடத்துள்ப இச்ெந்ர்ப்தத்றல் தப ல்ற அமச்ெர் 

அர்லக்கு ெறன றடங்மப டுத்துக்கூநனரதண 

றமணக்றன்தநன். இப்ததரது - transfer policy - இடரற்நம் 

ெம்தந்ரண தரள்ம தத்றற்தரள்பப்தடரல் 

இடரற்நங்ள்  தெய்ப்தடுன் ரர றக்கு 

ரரத்றன் ல்தொமண னத்றதன 480க்கும் தற்தட்ட 

ஆெறரறர்லம் ட்டக்பப்தை ரட்டத்றதன 290க்கும் 

தற்தட்ட ஆெறரறர்லம் தனறர இதக்றன்ந 

அததத்றல், றததரமன ரட்டத்றதன சுரர் 500 

ஆெறரறர்லக்கு தற்நரக்குமந றனவுறன்நது. இவ்ரத 

ஆெறரறர் தற்நரக்குமந றனவுற்குக் ரம் அங்கு 

இடரற்நத்றற்ரண எத policy தறன்தற்நப்தடரமரகும். 

அதுட்டுல்ன, அன்த secondary தரடெரமனபறதன primary 

education க்ர இதந் தற்நறடங்லக்குப் தட்டரரறள் 

றணம் ததற்நரர்ள். ற்ததரது 20 - 22 தட ரனர 

ங்லமட தரறமனச் தெய்துதரண்டிதக்றன்ந 

அர்மப லண்டும் primary education க்குச் 

தெல்லுங்தபன்த தட்றன்நததரது அர்பரல் தடிப்தறக் 

தொடிரது. து ரட்டத்றதன குநறப்தர, றண்றர - 

தோதூர் zone இதன 281 க்கும் தற்தட்ட primary education 

க்ரண ஆெறரறர் தற்நரக்குமந றனவுறன்நது. அமணப் 

தற்நரக்குமநரத க்றட்டு அற்ரண றணங்மப 

ங் தண்டும். அரது zone ட்டத்றதன, எவ்தரத 

தரடெரமனறலும் இதக்றன்ந ஆெறரறர் தற்நரக்குமநம 

றர்த்ற தெய்ற்கு தொன்ணமப்ததரன லங்ள் ஆண தெய் 

தண்டும்.  

ெறன தரடெரமனபறதன ட்டிட ற்தம் பதரட ெறள் 

ரரபர இதந்ரலும் அங்கு ல்ற றமன தடுதரெர 

இதப்தமக் ரண்றன்தநரம். அன்த ரங்ள் ல்ற ற்றன்ந 

ரனத்றதன ல்றத் றமக்ப உர் அறரரறள் ரரந்ம் 

எவ்தரத தரடெரமனக்கும் ந்து குப்தமநரச் தென்த 

ஆெறரறர்மபப் தரலட்ெறப்தரர்ள். அமண "தெரமண 

ஆெறரறர்ள் ந்றதக்றநரர்ள்" ன்த தொன்தை தெரல்ரர்ள். 

அறதர்லம் ஆெறரறர்லம் அர்மபக் ண்டு தந்து 

தெற்தடுரர்ள். ரரெமத தொமநம அநறதொப்தடுத்ப் 

தடுற்கு தொன்தை த்ற அெரங்த்றதமட தடிக் 

603 604 

[රු ඉම්යහන්ත භවරෂස  භවතහ] 
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ண்ரறப்தறன் லறதந் அந் தொமநம லண்டும் 

தரண்டுப்தட தண்டும்; அந் றமனம லண்டும் ற்தட 

தண்டும். எவ்தரத தரடெரமனக்கும் தென்த ல்ற 

றமனம ஆரய்ந்து உரற தொமநப்தடி syllabus இமண 

ற்தறத்து தொடித்றதக்றநரர்பர  ன்த தரலட்ெறத்துப் தரர்க் 

தண்டும்.  

அதுட்டுல்ன, இன்த அங்கு பப் தற்நரக்குமநப் 

தறச்ெறமணத்ம் ரப்தடுறன்நது. றக்கு ரரத்றற் 

தன்த எதுக்ப்தடுறன்ந றறறதன அம்தரமந, ட்டக்பப்தை 

ரட்டங்லக்கு கூடுனரவும் றததரமன ரட் 

டத்துக்கு ஆக் குமநரவும் எதுக்ப்தடுறன்ந றமனம 

இதக்றன்நது. அததத்றல் இன்தள்ப 97 ல்ற 

னங்பறல் றண்றரவும் தோதூதம் றமனறல்  

மடெறர இதப்தம ரன் இங்கு சுட்டிக்ரட்ட 

றதம்தைறன்தநன். ஆத, ல்ற அமச்ெர் அர்ள் இந் 

றடத்றதன கூடி ணத்மச் தெலுத் தண்டும்.  

து volunteer teachers ெம்தந்ரக் கூதர 

இதந்ரல் அர்ள் 20 - 22 தட ரனர GCE (O/L) 

தரலட்மெத் த்துடன் ற்தறத்றதக்றன்நரர்ள். இன்த 

ற்தட்டிதக்றன்ந ல்ன சூமனறட த்த்ம் றனற 

ரனப்தகுறறதன அர்ள் ற்தறத்றதக்றன்நரர்ள். ஆத, 

அர்பறன்லது றதெடரண ணத்மச் தெலுத்ற 

அர்பறன் தரரறக்மம றமநதற்ந தண்டும். றக்கு 

ரரத்றதன இன்த அர்ள் வீறபறதன இநங்றப் 

ததரரடுறன்நரர்ள். அர்பறன் தரரறக்ம ெம்தந்ர 

தொனமச்ெர் அர்ள் ரக்குதறபறத்ரர். ஆத,  

volunteer teachers தற்நற றடத்மத்ம் ரன் அமச் 

ெதமட ணத்றற்குக் தரண்டு றதம்தைறன்தநன். 

அததம் volunteer principals ஆக் டமரற்நற 

ர்பறல் குறரணர்லக்கு றந் றணத்ம 

ங்குற்கும் டடிக்ம டுக் தண்டும் ன்த ரன் 

தட்டுக் தரள்றன்தநன்.   

'ஆறம் தரடெரமன' ற்தம் 'இசுத' தரடெரமனத் 

றட்டங்பறன்லழ் தம் தரடெரமனலக்ர  land acquisition 

க்கும் ற்தம் parapet wall அமப்தற்கு தடிரத 

அதற றமடக்றன்நது. ஆணரல், ரரபரண றற இதந்தும் 

றனத்ம அபவீடு தெய்ற்தர அல்னது சுற்தறல் 

அமப்தற்தர ெரர தரடெரமனலக்கு இடம் 

தரடுக்ப்தடுறல்மன. ஆத, இன்த தரச் 

தெற்தட்டுக் தரண்டிதக்றன்ந ங்லமட இபம் 

அமச்ெர் அர்ள் இந் றடத்றலும் ற்தம் ரன் இங்கு 

கூநற ங்ள் தறதெ தரடெரமனபறன் குமநதரடுமப 

றர்த்ற தெய்றன்ந றடத்றலும் டடிக்ம டுக் 

தண்டும் ன்த தட்டு, றமடதததறன்தநன். ன்நற.  

  

[ධ.බහ. 5.48] 

 
ගරු ංනන්ද අලුත්ගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்த) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු බිභල් යත්නහඹ 
භන්තත්රීතුභහ විසින්ත ඉදිරිඳත් යන රද ගම් හගරෝචිත ගඹෝජනහ 

ිළිබඵ ධදවස දළ්ෂීමභට ධසථහ රඵහ දීභ ිළිබඵ ප්රථභගඹන්තභ 
ඔඵතුභහට භගේ ගෞයඹ ිළරිනභනහ. රළබී තිගඵන ගටි හරඹ 
තුශ ගම් ිළිබඵ දීේක ලගඹන්ත ධදවස දළ්ෂීමභට හරඹ භදි නිහ 
ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ ිළිබඵ ඉතහ ගටිගඹන්ත ධදවස ඉදිරිඳත් 

යන්තන භහ ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ. 

ගම් යගට් ජීත් න මිලිඹන 21ට ංන්තන ජනතහගේ 
ිරතසු ිළණි ජහරඹ්ෂ ධනු යට ටහ ්රිඹහත්භ න ධධයහඳන 
්ෂගේත්රඹ තුශ ගභගත්ෂ න්තනහ වූ තීන්තදු ව තීයණ ිළිබඵ 
බහග  ළඩ ටයුතු ංයම්බගආ සිට ගම් ද්ෂහ ගන ගඹකුත් හද 
විහද ිති වුණහ. ඳසු ගිඹ දිනර සිදු වූ ජර ළල්භ නිහ ධගපෙ 
භවනුය දිස්රි්ෂගආ නහරිළටිඹ ග ට්ඨහඹ තුශ තභයි 
ළඩිගඹන්තභ නහඹ ඹෆම්රට ර්ෂ ගරහ  ධනහථ වුරු ඳත්හ 
ගන ඹන්තගන්ත. ඉතහ තරුණ ධභහතයයඹකු වළටිඹට ධගපෙ 
ධධයහඳන ධභහතයතුභහ ඒ ගරහග භ ඳහල් දරුන්තට ඳත්තු  
ගඳ ත් ඳත් වහ ධනිකුත් සිඹලු ංවහය ඳහන රඵහ දීභට 
විගලේගඹන්තභ ්රිඹහත්භ වුණු ඵ ධිළ ගම් ධසථහග දී ඉතහ 
ගෞයගඹන්ත සිිරඳත් ශ යුතු තිගඵනහ. ගම් යටට විතය්ෂ 
ගන ගයි  මුළු ගරෝඹටභ ධභිගඹෝ යන්තන රුළුන්ත තීන්තදු 
තීයණ එතුභහ ත්ත ඵ ධඳට ගත්ගයනහ. ගභ ද  භවය 
විදයහරර විදුවල්ඳතිරුන්ත ය තිබුණු දණඹන්ත ම්ඵන්තධගඹන්ත 
ඉතහ නිළරැදි තීන්තදු ගන  ඒ විදුවල්ඳතිරුන්ත භහරු යරහ  ඒ 
විදයහර නළත නිළරැදි භහේඹට ගඹ මු කිරීභ වහ එතුභහ 
දළළන්තත උත්හවඹ්ෂ ත් ඵ ධිළ දළරහ තිගඵනහ.  

ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ හගේත් ධධහනඹට ර්ෂ න  
ගන ගඹකුත් ගචෝදනහන්තට ර්ෂ න ධභහතයහශලඹ්ෂ වළටිඹට ධිළ 
දකිනහ. රු ධභහතයතුභහ ගම් බහග  සිටින නිහ භහ ගම් 
හයණඹ භත්ෂ ශ යුතු තිගඵනහ. භහ ිරතන වළටිඹට විදයහ පීඨ 
වහ සිසුන්ත ිතුශත් ය ළනීගම්දී ගතෝයහ ත්ත නිේණහඹඹන්ත 
ිළිබඵ ත ගඳ ඩ්ඩ්ෂ ළරකිලිභත් නහ නම් ගව යි කිඹන 
ගඹෝජනහ භහ ගගනනහ. ගභ ද  ධගපෙ ංනරත්  ධගපෙ 
දිස්රි්ෂරත් ගම් ිළිබඵ ඹම් ඹම් ප්රලසන ිති ගරහ තිගඵනහ.  

ඒ විතය්ෂ ගන ගයි  රු ධභහතයතුභනි. ඳසු ගිඹ දිනර 
ඳළති ධඹවඳත් හරගුණ තත්ත්ඹ නිහ නහරිළටිඹ ංනගආ 
ගඵයවිර කිඹන භට ධද ඹහභට ගන වළකි තත්ත්ඹ්ෂ ිති ගරහ 
තිගඵනහ. ඳහර්ෂ වන්තන තයම් තත්ත්ඹ්ෂ ිති ගරහ 
තිගඵනහ. ගභ ද  ඳහරට ශෙහ ීමභට තිබුණු එභ භහේගආ 
කිගරෝමීටයඹ තයම් ප්රභහණඹ්ෂ ගිරහ ඵළ ිති නිහ ඳහරට 
ගුරුරුන්තට ශෙහ ීමභට ගන වළකි තත්ත්ඹ්ෂ ිති ගරහ 
තිගඵනහ. ශභයින්ත 73ගදගන්ෂ ඒ භහේඹ වයවහ ගනත් 
විදයහරරට ඹනහ. ඒ හගේභ ගුරුරුන්ත විලහර ප්රභහණඹ්ෂ ඒ 
විදයහරඹට ගිඹහ. රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහගේ විගලේ 
ධධහනඹත්  ඳශහත් බහග  ධධහනඹත් ගඹ මු ය ගම් 
ම්භහනඹ නළත නෙහ සිටුීමභ වහ  ධලය ිළඹය න්තනහ ගර 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ඳහර ඳශහත් බහ ඳහර්ෂ ගන්ත. 
 

ගරු ංනන්ද අලුත්ගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்த) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඳශහත් බහ ඳහර්ෂ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභහට 
සතුතින්තත නහ  එඹ නිළරැදි කිරීභ ිළිබඵ. එඹ ඳශහත් 
බහට ධයිති විදයහරඹ්ෂ. භහ විගලේගඹන්තභ රු ිභතිතුභහගේ 

ධධහනඹ ගඹ මු යනහ  ඳශහත් බහ වයවහ ඒ ටයුතු සිේධ 
කිරීභ වහ. ඒ භහේඹ ගිරහ ඵළසීභ නිහ ඳවුල් තුන්තසිඹ 
ණනට ඹන එන භශ නළති ගරහ ධද ඉතහ ධයණ තත්ත්ඹට 
ඳත් ගරහ සිටිනහ.  ඒ හයණඹත් භහ භත්ෂ ය සිටිනහ.  

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගඵ ගව භ සතුතියි.  

ඊශෙට  රු ඵන්තදුර රහල් ඵණ්ඩහරිග ඩ භන්තත්රීතුභහ.  
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ඳහේලිගම්න්තතු 

[ධ.බහ. 5.52] 
 

ගරු ඳන්දු ළල් ඳණ්ඩළරිමගොඩ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු බිභල් යත්නහඹ 

භන්තත්රීතුභහ විසින්ත ඉදිරිඳත් යන රද ගඹෝජනහ ිළිබඵ 
හච්ඡහට න්තනහ ගම් ධසථහග  ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත රුණු 
කිිරඳඹ්ෂ ඉදිරිඳත් යන්තන රළබීභ තුටට හයණඹ්ෂ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  සී.ඩේලි .ඩේලි . 
න්තනන්තය භළතිතුභහ ධධයහඳන ප්රතිශසයණ තු ිත්ත 
ටිනහභ වළටිඹට වළන්න්තවුග  සිඹල්රන්තට ගඳ දු ජහති 
ධධයහඳනඹ්ෂ යටට වඳුන්තහ දීභ හගේ ජනවනගආ විවිධත්ඹ 

යකින්තනහ වූ ගඳ දු ජහතිත්ඹ්ෂ ිරත හභහමී ධනහතඹට 
ධලය දළනුත් භහජඹ්ෂ බිිර කිරීභයි. එගවභ ධයමුණු ය ගන 
තභයි  1944 හගේ ඈත හරගආ එතුභහ ධධයහඳන ප්රතිශසයණ 

වඳුන්තහ ගදමින්ත ධදවස දළ්ෂවුග . එයින්ත ධවුරුදු 70ට ළඩි 
හරඹ්ෂ ත ීමගභන්ත ඳසු ංඳසු වළරී ඵරහ ධඳට තීයණඹ යන්තන 
ගනහ  එතුභහ එදහ ඒ නිදවස ධධයහඳනඹ තුශ දළ්ෂ ළඵෆ 

ළඵෆ්ෂ ගරහ තිගඵනහද නළත්නම් ග යි තයම් දුයට 
ඹථහේථඹ්ෂ ගරහ තිගඵනහද කිඹහ.   

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  නළතත් ගම් යගට් 

ධධයහඳනගආ ගන්ෂ විඹ යුතුඹ  ඳරිේතනඹ්ෂ විඹ යුතුඹ කිඹන 
එ ිළිබඵ හගේ හගේත් ඵරතු ඉල්ලීභ්ෂ ථිහ්ෂ 
නිේභහණඹ ගරහ තිගඵන ඵ ධිළ දන්තනහ.  ගම් ඳහේලිගම්න්තතුට 
ඳළමිණි ඳශමුළනි දගේ ඳශමුළනි ථහග දීත් භභ වන්ත ශහ 

ධධයහඳන රභගආ දළළන්තත ගන්ෂ  ඳරිේතනඹ්ෂ විඹ යුතුඹ 
කිඹරහ. ඒ රුණුභ ගම් විහදගආදී උතුගේ භන්තත්රීරුන්තගනුත් 
දිගින්ත දිටභ ඉදිරිඳත් වුණහ  දකුගණ් ධගපෙ ධදවස වළටිඹටත් 

ඉදිරිඳත් වුණහ. කුරතහගඹන්ත  දළනුගභන්ත  ංල්ඳලින්ත ිළරිරුන්ත 
භනුසගඹ්ෂ නිේභහණඹ ගනහ ගනුට  ගඵ ගවෝ ගරහට  
වති තිගඵන  රකුණු රඵහ ත්  තය විබහලින්ත භත් වුණු 

හුදු උතුන්ත ඳභණ්ෂ බිිර න ධධයහඳන රභඹ්ෂ තභයි ධඳට ිරමි 
ගරහ තිගඵන්තගන්ත කිඹන එ ධද ධඳට නහටුගන්ත වුත් 
කිඹන්තන සිේධ ගරහ තිගඵනහ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  

භට රළබී තිගඵන හරඹ ධඩුයි. භගේ ථහට තභ ප්රවිසට 
න්තනටත් රළබුගණ් නළවළ. භභ ඔඵතුභහගන්ත තත් රුශචි 
ගරහ්ෂ ඉල්රනහ  හයණහ කිිරඳඹ්ෂ කිඹන්තන.  

ගම් රු බහග  විඳ්ෂගආ භන්තත්රීරුන්තගන්ත ධදව්ෂ 
ඉදිරිඳත් වුණහ   ගේලඳහරන ඳිබළනීම්රට ර්ෂ වූන්තට වන 
ළරසීභට ඳත් ය ිති මිටුග  නිේගේල ්රිඹහත්භ යන්තන 
එඳහඹ කිඹහ. මරහනහරඪ රු භන්තත්රීතුභනි  භභ කිඹනහ  එභ 

නිේගේල ්රිඹහත්භ ශ යුතුභයි කිඹහ. ගභ ද  ධද භවය ධඹට 
ධභත ගරහ තිගඵනහ  1994 ේගආ  ගඳ දුජන එ්ෂත් 
ගඳයමුණ ඵරඹට ංරු ගරහග   එදහ ගේලඳහරන ඳිබළනීම්රට 

වන ළරසීභට ඳත් ශ මිටුගන්ත ශ ිතළම් නිේගේල. 
ිතළම් උඳ ගුරුරු එ සථහන භහරුීමභ්ෂ රළබ ඳභණින්ත රහඳ 
ධධයහඳන ධධය්ෂරු ඵට ඳත් න නිේගේල රඵහ දුන්තනහ. ඒහ 

්රිඹහත්භ වුණහ. එදහ 1994 ේගආ ත් ්රිඹහභහේ මුළුභනින්තභ 
ධභත යරහයි ධද භවය ධඹ ථහ යන්තගන්ත. ඹම් ඹම් ගචෝදනහ 
තිගඵනහ නම් ඒහ නළත විබහ ය  ඹම් ගනසම් විඹ යුතු 

නම් ඒහ යන්තනට එඳහඹ කිඹහ භභ කිඹන්තගන්ත නළවළ. එදහ 
ඉතිවහඹ වමුලින්තභ ධභත ය ථහ යන ධඹට භභ ගම් 
හයණඹ  කිඹන්තනට ළභළතියි. ිත්ත ලගඹන්තභ ඳිබළනීම්රට 
ර්ෂ වුණ ධඹ ඉන්තනහ. ඳිබළනීම්රට ර්ෂවුණ ගුරුරුන්ත 

ඉන්තනහ. ඳහල්ර  ගුරුරිඹන්ත දණ සරු ගේලඳහරනඹ්ෂ 
තිබුණු යට ගුරුරුන්තට ගේලඳහරන ඳිබළනීම් සිදු වුගණ් නළවළ 

කිඹහ කිඹන්තන රුළුන්ත නම්  ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ ිරටරු 

නිරධහරින්තට ඳිබළනීම් සිදු වුගණ් නළවළ කිඹහ කිඹන්තන රුළුන්ත 
නම් ඒ මිථයහ්ෂ. එභ නිහ රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  
භභ කිඹන්තනට ළභළතියි  ධද යගට් ධධයහඳනගආ ඹම් 
ඳරිේතනඹ්ෂ සිදුගමින්ත ඹනහඹ කිඹන එ. ධධයහඳනගආ ඹම් 

ගුණහත්භ ේධනඹ්ෂ විඹ යුතුඹ කිඹන ංල්ඳගආ රු 
ධධයහඳන ිභතියඹහ ඉන්තනහ. ඒ ගනුගන්ත එතුභහ ළඳ 
ගනහ. 'ශෙභ ඳහර ගව භ ඳහර'  කිඹන යහඳෘතිඹ තුිබන්ත 

ධද ගම් ඳහල්රට ගබෞති ම්ඳත්  භහන ම්ඳත් රඵහ දී  
තයඹ්ෂ තිගඵන ජහති ඳහල් ධත ගශ සට සිසු සිසුවිඹන්ත ිදී 
ඹන එ ශ්ෂන්තන ගම් ඳහර දියුණු යන ංල්ඳඹ රු 

ධධයහඳන ිභතියඹහ ත්  ගම් යජඹත් ඉන්තනහ. ඒ වහ විලහර 
මුදර්ෂ ගන්ත ය තිගඵනහ; විලහර මුදර්ෂ විඹදම් යමින්ත 
ඉන්තනහ. ත ධවුරුේද්ෂ ගද්ෂ ඹනග ට ගභිර ප්රතිපරඹ ධිළට 

ඉතහ ගව න්න්ත දළ න්තනට රුළුන්ත ග ඹ කිඹහ භභ ිරතනහ. 
රුණු ගඵ ගව භඹ්ෂ කිඹන්තනට තිබුණත් ඔඵතුභහට රු යමින්ත 
භගේ ථහ ගටි යනහ. ගඵ ගව භ සතුතියි. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශෙට  රු රන්තත ධරගිඹන්තන නිගඹෝජය ධභහතයතුභහ.   

 
[ධ.බහ. 5.57] 

 

ගරු වන්ත අගයලන්න ෙශතළ (ෙශළනගර ශළ ඳවහනළිරර 
වංලර්ධන නිමයෝජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு னெந் அனறன்ண - ர ற்தம் தல் 

ரர அதறறதத்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  රු බිභල් යත්නහඹ 

භන්තත්රීතුභහගේ බහ ල්තළබීගම් ගඹෝජනහට ධදවස කිිරඳඹ්ෂ 
ඉදිරිඳත් කිරීභට රළබීභ ිළිබඵ භභ ඉතහ තුටු ගනහ.  

ධගපෙ යගට් නිදවගන්ත ඳසු ඳළළති සිඹලුභ යජඹන්ත 
ධධයහඳනගආ දියුණු ගනුගන්ත විලහර හේඹ බහයඹන්ත ශහ. ඒ 

හගේභ සිඹලුභ යජඹන්ත විසින්ත ධධයහඳන ්රිඹහලිඹ තුශ 
ධඩුඳහඩුම් ද සිදු ය තිගඵනහ. එභ නිහ භභ ගඳෞේලි 
දකින්තගන්ත  ගම් ඳහේලිගම්න්තතු නිගඹෝජනඹ යන සිඹලුභ 

ගේලඳහරන ඳ්ෂර ධඹ ධධයහඳනඹ කිඹන රුගණ්දී  
ගේලඳහරනභඹ ගෝණලින්ත ගත ය ගම් ගද ඵළලිඹ යුතුඹ 
කිඹන එයි. ගේලඳහරන හසිලින්ත ගත ය  හදගේද ධභත 

ය ගම් ධධයහඳනඹ ම්ඵන්තධගඹන්ත න්තනහ තීන්තදු තීයණරදී  
එමුතු ටයුතු කිරිභ ධිළ සිඹලු ගදනහගේභ  කීභ්ෂ 
යුතුභ්ෂ ඵ ධමුතුගන්ත වන්ත යන්තනට ධලයතහ්ෂ නළවළ.  

ධද  නවිට ගරෝගආ ධගනකුත් යටරට ධනු ධගපෙ යගට් 
හ්ෂයතහ ඉවශ භට්ටභ තිගඵනහ. නිදවගන්ත ඳසු ිතිවුණු 
තත්ත්ඹන්ත එ්ෂ ධද විලහර දියුණු්ෂ ගම් ්ෂගේත්රඹ තුශ ශෙහ 
ය න්තනට රුළුන්තභ්ෂ රළබී තිගඵනහ. ඒගන්ත කිඹගන්තගන්ත 

නළවළ  ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ සිඹල්ර ධශ ම්පූේණයි කිඹහ. 
ධඩුඳහඩුම් විලහර ප්රභහණඹ්ෂ තිගඵනහ. එභ නිහ ගම් 
ධඩුඳහඩුම්රට විඳුම් ගීමභ ධඳගේ  කීභ්ෂ  ධගපෙ 

යුතුභ්ෂ ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

ර්ෂ තුන විතය දරුගෝ හේෂි ඳහල් ඳේධතිඹට 
ිතුශත් ගන ඵ ධිළ දන්තනහ. ධහනගආ ගභයින්ත 

විලසවිදයහරඹට ඹන්තගන්ත හේෂි විසිඳන්තදහව්ෂ විතයයි. ගම් 
ප්රලසනඹට විඳුම් ගීමභ ධයමුණු ය ගන තභයි ඳසු ගිඹ හර 
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සීභහ තුශදී තහ්ෂණ විඹ ධහයහ ංයම්බ ගශේ.  එඹ හේථ 

ළඩටවන්ෂ  ළඩ ිළිබගශ්ෂ. වළඵළයි  ගම් තහ්ෂණ විඹඹ 
ඳහල්ර ංයම්බ කිරී ගම්දී එ ඵරහගඳ ගය ත්තු්ෂ තිබුණහ. ඒ 
ගභ ්ෂද? ධධයඹන ගඳ දු වති ඳත්ර හභහනය ගඳශ විබහගආදී 
ණිතඹ ව සිශවර කිඹන විඹන්තරට "ඒ" හභේථ 

ගන තිබුණත්  උස ගඳශ විබහඹ කිරීගම් වළකිඹහ ගභභ 
තහ්ෂණ විඹ ධහයහ තුශ තිබුණහ.  නමුත්  ධද න විට ගම් 
තහ්ෂණ විඹඹ වහ දරුන්ත උස ගඳශ ඳහල්රට ිතුශත් 

කිරීගම්දී "ඒ" හභේථ නඹ තිගඵන  නළත්නම් "ඒ" හභේථ වඹ  
වත තිගඵන දරුන්ත ඳභණ්ෂ ිතුශත් කිරීගම් ප්රණතහ්ෂ ිති 
ගරහ තිගඵනහ. ඒට ගවේතු  ගම් විඹඹ වහ ප්රධහන ඳහල් 

ඳේධතිඹ තුශ ධද විලහර ඉල්ලුභ්ෂ ිති ගරහ තිබීභයි. එභ නිහ 
ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ ගම් ිළිබඵ ප්රධහන ලගඹන්තභ ධධහනඹ 
ගඹ මු ශ යුතු තිගඵනහ.  

විගලේගඹන්තභ උස ගඳශ විඹඹන්ත ත තත් ධලුතින්ත 
ඒයහික කිරීගම් ටයුත්ත සිදුන ධතයතුය  දළනට ධලුතින්ත 

වඳුන්තහ දී තිගඵන ගම් තහ්ෂණ විඹඹ තදුයටත් ල්ෂතිභත් ය  
ධලය යන ගුරුරු වහ ම්ඳත් රඵහදීරහ  ගම් වහ ළඩි සිසුන්ත 
ප්රභහණඹට ධසථහ රඵහදීභ ධද ධධයහඳන ධභහතයහශලගආ මලි 

කීභ ඵට ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

 ධඳට ගම් ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ තිගඵන ප්රලසන විහ නිභ 
යන්තන රුළුන්තභ්ෂ රළගඵන්තගන්ත නළවළ. ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ 
තුශ ප්රධහන ලගඹන්ත තිගඵන ගේහ ගභ නහද කිඹහ ධඳ දන්තනහ. 
ගුරු ගේඹ  විදුවල්ඳති ගේඹ  ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේඹ  

ධධයහඳනඥ ගේඹ ලගඹන්ත ධඳට ඒ ගේහ ේ යන්තන 
රුළුන්ත. ගම් ෆභ ගේහ යසථහභ ධද ප්රලසන විලහර 
ශයහ්ෂ තිගඵනහ. ගම් ප්රලසනරට එ්ෂ ගවේතු්ෂ ගම්යි. ඳසු 

ගිඹ හර සීභහ තුශදීභ ධණ්ඩ  ගේහ යසථහරට ධනු 
ටයුතු ගන කිරීගම් ප්රතිපරඹ්ෂ විධිඹට තභයි ධද ගම් ෆභ ගේහ 
යසථහභ  ගේඹභ ප්රලසන ග ඩනළඟිරහ තිගඵන්තගන්ත. 

එගවභ නළති ගුරුරුන්තගේ  විදුවල්ඳතිරුන්තගේ  ධධයහඳන 
්ෂගේත්රඹට ම්ඵන්තධ වූන්තගේ ධඩුඳහඩුම් නිහ ගන ගයි ධද ගම් 
ධඹ ගම් ප්රලසනරට මුහුණ දී තිගඵන්තගන්ත කිඹන හයණඹ ධඳ 
ධගඵෝධ යත යුතුයි.  

ධඳ ගම් ප්රලසනරට විඳුම් රඵහ ගදන්තගන්ත ග ගව භද? ධද 
ගේහ යසථහරට ධනු විබහ ඳත්නහ. විබහ ඳළළත්වුත් 
ගම් ප්රලසනරට සථියහය විඳුම් රඵහ න්තන රුළුන්තභ්ෂ 
රළගඵන්තගන්ත නළවළ. ධඳ එඹ ගත්රුම් න්තන ඕනෆ. ධද ධගපෙ යගට් 

විදුවල්ඳතිරුන්තගේ cadre එ 16 000්ෂ විතය ගනහ. ගම් න 
විට ධලුතින්ත විබහඹ්ෂ ඳත්රහ විදුවල්ඳතිරු 3 000ට 
ංන්තන ප්රභහණඹ්ෂ ඵහ න්තන නිඹමිත තිගඵනහ. ගම් 
විදුවල්ඳතිරු 3 000 ඵහ ත්තත්  ධගපෙ යගට් භසත විදුවල්ඳති 

ධලයතහ නිභ න්තගන්ත නළවළ. රුයපෙඳහඩු 2 000ට  3 000ට 
ංන්තන ප්රභහණඹ්ෂ ධගපෙ යගට් තභත් තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ 
විබහගඹන්ත ගම් ිළරි ඵහ ළනීභට රුළුන්තභ්ෂ රළබුගණ් 

නළවළ. එභ නිහ ධද ධගපෙ යගට් තිගඵන ඳහල් 10 000න්ත ඳහල් 
3 000 විතය තභත් ඉන්තගන්ත ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිරුන්තඹ 
කිඹන හයණඹ ධඳට ධභත යන්තන ඵළවළ. ඒ ළඩ ඵරන 

විදුවල්ඳතිරු තභන්තගේ වුභනහගන්ත ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිරු 
ඵට ඳත් වුණහ ගන ගයි. ඒ හයණඹ ධභත යන්තන එඳහ. ගම් 
විදුවල්ඳතිරු 16 000භ ඵහගන ධන්ත යන්තන ධඳ ධදටත් 

ධභත් ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් ප්රලසනඹ නිභ යන්තන ධඳට 
රුළුන්තභ්ෂ රළබිරහ නළවළ. එභ නිහ ධඳ ගඹෝජනහ ගශේ 
විගලේගඹන්තභ ගේහ ධලයතහ භත ටයුතු ශ ගම් ධඹගේ 
ගේහ ියීභ්ෂ යරහ  හේඹ හධන ියීභ්ෂ යරහ  ගම් ධඹට 

ඹම්කිසි ංහයඹ සථියත්ඹ්ෂ රඵහ දීරහ  ගේහ යසථහ 
ධනු ඉදිරිගආදී ටයුතු යන්තන කිඹහයි. එගවභ ගන ය ගභ නභ 

ංහයඹකින්තත් ගම් ප්රලසනඹ විහන්තන රුළුන්තභ්ෂ 

රළගඵන්තගන්ත නළවළ.  

ධද ළඩ ඵරන විදුවල්ඳතිරු ඹටගත් ද්ෂතහ ද්ෂරු ඳහල් 
විලහර ශයහ්ෂ තිගඵනහ. ඒ නළවළ කිඹහ කිඹන්තන ධඳට 
රුළුන්තභ්ෂ නළවළ. ගම් ෆභ ගගන්ෂභ මලි ධධයහඳන 
සුදුසුම් රුයහ තිගඵන ධඹයි. ඒ නිහ ගම් ප්රලසනඹට ධඳ විඳුම් 

රඵහ දිඹ යුතුයි.  

 රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගුරු උඳගේල ගේඹ 
ළනත් භහ කිඹන්තන ඕනෆ. දළන්ත එඹ ධහන භට්ටභට ිවිත් 
තිගඵනහ. ධඳ ජහති ධධයහඳන ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ිළිබඵ ගම් 
ඳහේලිගම්න්තතුග  ථහ ශහ; ඒ මිටුග  ථහ ශහ. ඒ මිටු 

තුශ ගුරු උඳගේල ගේඹ ධඳ ිළිබගන තිගඵනහ; ගඹෝජනහ 
ය තිගඵනහ. එභ නිහ දළනට ටයුතු ස ගමින්ත ඳතින ගම් 
ගුරු උඳගේල ගේඹ ඉතහභ ඩිනමින්ත සථහිළත යරහ  එභ 

ගේගආ ළඩටයුතු ධනිහේඹගඹන්තභ නිභ ශ යුතු තිගඵනහ.   

ඊශෙට  ගුරු ධධයහඳනඥ ගේඹ ළන භහ කිඹන්තනම්. 1985දී 
ධගපෙ යගට් විදයහපීඨ ශල්ඳඹ ංයම්බ ශහ. 1985දී එඹ ංය ම්බ 
ශත්  ගුරු ධධයහඳනඥ ගේඹ ිළිරගට ග  1998දීයි.  

එතග ට ඳහල්ර ඉන්තන විදුවල්ඳතිරු  ගුරුරු ගභ ද 
ගශේ? ධය විදයහපීඨරට ගිිරල්රහ ථිහචහේඹරුන්ත  
පීඨහධිඳතිරුන්ත විධිඹට ටයුතු ශහ. ධවුරුදු 13්ෂ ගේහ 

යසථහ්ෂ ගන භළති ගම් විදයහපීඨ හේථ ය ගන ංහ. 
ඊට ඳසගේ ගේහ යසථහ්ෂ ගනහහ. ගේහ යසථහ්ෂ 
ගනහහට ඳසගේ  ධවුරුදු 13්ෂ තිසගේ ගම් විදයහපීඨ දියුණු 

යන්තන; ල්ෂතිභත් යන්තන ටයුතු යරු ධඹට විලහර 
ධහධහයණඹට ර්ෂ ගන්තන සිේධ වුණහ.  

යජගආ ප්රතිඳත්තිඹ ගුරු ධධයහඳනඥ ගේඹ ංයම්බ කිරීභට 
ගඳය විදයහපීඨ ංයම්බ කිරීභ. ඒ විධිඹට ංයම්බ ශහ. 
ගුරුරුන්තට  විදුවල්ඳතිරුන්තට විදයහපීඨරට ඹන්තන කි හ. 

ගිඹහ. ඒ ධඹ ඉතහභත් හේථ ගම් විදයහපීඨ ඳත්හගන ගිඹහ. 
භභත් විදයහපීඨගඹන්ත ගුරු ෘත්තිඹට ඳත් වුණු ගගන්ෂ. 
ඳශමුළනි ධවුරුදු දවඹ තුශ විදයහපීඨලින්ත ඒ ගුණහත්භබහඹ 

රඵහ න්තන ධද න විටත් රුළුන්තභ්ෂ රළබිරහ නළවළ. ගම් 
තභයි ිත්ත; ඹථහේථඹ. ඒ නිහ ගුරු ධධයහඳනඥ ගේගආ ගම් 
ිළිබඵත් ධිළ ධනිහේඹගඹන්තභ ධධහනඹ ගඹ මු ශ යුතු 

තිගඵනහ.  

ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගආත් ගම් ප්රලසනඹභ තභයි 
තිගඵන්තගන්ත. තුන්තදවස ණන්ෂ cadre එ තිගඵනහ. නමුත් ඳසු 

ගිඹ ෆභ ේඹදීභ ගේහ යසථහන්තරට ධදහශ විබහ 
ඳත්න්තන රුළුන්තභ්ෂ රළබුගණ් නළවළ. ඒට තත් ගවේතු්ෂ 
තිගඵනහ. ඒ තභයි  ධධියණභඹ ටයුතු තිබීභ. ධධියණභඹ 
ටයුතු තිබුණහභ ගදඳහේතගම්න්තතුට රුළුන්තභ්ෂ නළවළ විබහ 

ඳත්න්තන. එභ නිහ ගම් ෆභ ගේහ යසථහභ ධලය 
යන ිළරිස ම්පූේණ කිරීභට උත්හව ශත්  කිසිදු යජඹට 
යන්තනට රළබුගණ් නළවළ කිඹහයි භහ ිරතන්තගන්ත. නමුත් ගම් 

රුයපෙඳහඩු තිබීභ නිහ  ඒ ගේහන්ත රුයන්තන ඹම්කිසි ිළරිට 
ධනිහේඹගඹන්තභ  සිේධ වුණහ. ඒ ධඹගේ ගේඹ ධයගන  ඒ 
ධඹගේ ගේඹ තුිබන්ත ඳහල් දියුණු යරහ; ධධයහඳන ්ෂගේත්රඹ 

දියුණු යරහ; විදයහපීඨ දියුණු යරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගභ නභ 
ංහයඹටත් ධඳට රුළුන්තභ්ෂ නළවළ  ඒ ධඹට ධයින්ත ගන්තන 
කිඹරහ ගම් ටයුත්ත යන්තන.  

ධතීතගආදී ගම් විබහ ගන ඳළළත්ීමභ නිහ ිති වුණු ගම් 
ප්රලසනගඹන්ත ඵළට න ධඹ ම්ඵන්තධ හධහයණ හේඹ හධන 

609 610 



ඳහේලිගම්න්තතු 

ිළයීභ්ෂ ය  ඒ ධඹගේ මලි සුදුසුම් ඵරහ  ගම් ළඩ 
ිළිබගශට සථියහය විඳුභ්ෂ රඵහ දීරහ  නළත ෆභ ේඹදීභ 
ගේහ යසථහන්තරට ධනු ටයුතු කිරීභ ශ යුතුයි. ඒ තුිබන්ත 

ඳභණයි ගම් ප්රලසනඹට සථියහය විඳුම් රඵහ න්තන - ිති ය 
න්තන- රුළුන්තභ්ෂ රළගඵන්තගන්ත. එභ නිහ ඒ ිළිබඵත් රු 
ධධයහඳන ධභහතයතුභහගේ  ධධයහඳන ධභහතයහශලගආ ධධහනඹ 

ගඹ මු යන්තනඹ කිඹන ඉල්ලීභ ගම් ධසථහග දී යනහ. ධිළ 
සිඹලු ගදනහභ ''ධධයහඳනඹ'' කිඹන රුගණ්දී ඒ යහශී ගරහ  ගම් 
යගට් ද දරුන්තගේ ඉදිරි ධනහතඹ ගනුගන්ත ටයුතු යමුඹ 

කිඹන ංයහධනඹ යමින්ත භභ නිවඬ නහ. සතුතියි. 

 
[ධ.බහ. 6.07] 
 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ධද ඳළඹ කිිරඳඹ්ෂ රුයහභ 

ඳළළත් වුණු ගම් විහදගආදී ප්රලසන  ඳළවළදිලි කිරීම් ණනහ්ෂ 
ගඵ ගවෝ භළති ිභතිරුන්තට තිබුණහ. ගම් ප්රලසන ඉදිරිඳත් ශ 
ගඵ ගවෝ ගදගන්ෂ භගේ ිළිබතුරු ථහට න්ත දීභටත් ගම් රු 

බහග  නළතිීමභ ළන භහ නහටුට ඳත් නහ. එතුභන්තරහ දළන්ත 
ගම් රු  බහග  ිරටිඹහ නම් භට ගම් රුණු සිඹල්රභ ඳළවළදිලි 
ය ගදන්තන තිබුණහ. 

රු ඵන්තදුර ගුණේධන ිරටරු  ධභහතයතුභහ රුණු හයණහ 
කිිරඳඹ්ෂ ඉදිරිඳත් ශහ. හණිජ ධශලගආ රුයපෙඳහඩු  නළත්නම් 
භවයභ තිබුණු විදයහපීඨගආ හණිජග දී ඳහඨභහරහ වහ ඵහ 

ළනීභ ධිළ  ධඩු ය තිගඵනහ; නත්හ තිගඵනහ කිඹහ එතුභහ 
ධඳට ගචෝදනහ ශහ. ඒ ිත්ත. ඒ දිටභ ධිළ යනහ. ඒට 
ගවේතු රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ිරටරු ධභහතයතුභහ 

හණිජග දී ඳහඨභහරහ වහ භවයභ විදයහපීඨඹට සිසුන්ත ඵහ 
න්තන ග ට  මුළු යගට්භ ගම් විඹ වහ රුයපෙඳහඩු  තිබුගණ් 
50යි. නමුත් ගභතුභහ 400්ෂ ඵහ ත්තහ. ඒ ංහයඹට ගභතුභහ 

400්ෂ ඵහ ළනීභට ඳහද ය ත්ගත්  '' 'A'  හභහේථ 

ළඩිගඹන්ත ත්ත ිළරි ඉන්තනහ'' කිඹරහයි. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  ගභළනි ගේ ම්ඵන්තධගඹන්ත කුභන ගවෝ 
නිේණහඹරට ඹන්තගන්ත නළති  ිභතිරුන්තට -ධය ග ල්රන්තට 

ගම් ග ල්රන්තට- ඕනෆ විධිඹට ගභගවභ ඵහ න්තනහද? ධිළ ඒ 
නළළත්තුහ; ධඩු ශහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුයපෙඳහඩු ඳදනම් ය ගන යන්තගන්ත? 

 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුයපෙඳහඩු ඳදනම් ය ගන යන්තගන්ත. ගභ ද  

විලසවිදයහරර හණිජග දී උඳහධිඹ වළදෆර ධඹ ගය ත්ත්ෂ 
ඉන්තනහ  ඳහල්ර ගුරුරුන්ත ලගඹන්ත ඹන්තන. ඒ ග ල්රන්තටත් 

ධසථහ නළති ගේදී රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගභ නහද 
ගම් යන්තගන්ත? විදයහපීඨඹට තත් ළඩිරුය ධයගන ගභ නහ 
යන්තනද? ඒ නිහ ධිළ න යජඹ ඹටගත් මින්ත ඉදිරිඹට ෆභ 

එ්ෂභ රුයපෙඳහඩු ඳදනම් ය ගන  නිේණහඹ භත තභයි 
ගඵ ගවෝ දුයට යන්තන වදන්තගන්ත. සිඹඹට සිඹඹ්ෂ ඵළරි නම්  
සිඹඹට ධනඳව්ෂ ඒ ංහයඹට ඉසට යන්තනයි ධඳ ටයුතු 

යන්තගන්ත. 

එතුභහ ධවරු ඉතුරු ප්රලසනරට භට උත්තය ගදන්තන විධිඹ්ෂ 

නළවළ  එතුභහ දළන්ත ගම් රු බහග  නළති නිහ. එතුභහ ිරටිඹහ නම් 
භභ එතුභහට උත්තය ගදනහ. ඒ හගේභ ධගපෙ ිරතත් රු බිභල් 
යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ ල් තළබීගම් ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යමින්ත 
හයණහ ගද්ෂ උරුටහ ද්ෂමින්ත කි හ  බිශගිරිඹ ප්රහගේශීඹ 

ගල්ම් ග ට්ඨහගආ ඳදිශචි නුන්තතිහ සිසුවිඹගේ ප්රලසනඹ්ෂ 
ළන. එතුභහ කි හ  "Z-score එ ධනු ඒ ගභගනවිඹ 

විදයහපීඨරට ඵහ ළනීභට වළකි තිබුණහ. නමුත් ගම් රභඹ 

ඹටගත් රළබුගණ් නළවළ" කිඹරහ.  

රු භන්තත්රීතුභනි  ිත්ත ලගඹන්තභ ධිළ ඒ ළන ගව ඹරහ 
ඵළලුහ. ඳසු ගිඹ ගේ දිස්රි්ෂ රභඹට ත්තත් ඒ ිකයහ 
විදයහපීඨරට ගත්ගයන්තගන්ත නළවළ. කුරුණෆර දිස්රි්ෂගඹන්ත 
ප්රහථමි ධධයහඳන ඳහඨභහරහට ඵහ නු රඵන Z-score ධඹ 

වූගආ 1.3137යි. බිශගිරිඹ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහගආ ඳදිශචි 
නුන්තතිහ සිසුවිඹ විසින්ත ගභය රඵහ ත් Z-score ධඹ 0.7183 

න ඵළවින්ත දිස්රි්ෂ රභඹට ඵළලුත් ිඹ ගත්ගයන්තගන්ත නළවළ. 

ධිළ ගම් ගභ ්ෂද ගශේ? භභ මීට ඉසගල්රහ ල් තළබීගම් 
විහදඹදීත් ගම් ප්රලසනඹට ිළිබතුරු දුන්තනහ. ධිළ ගදඹ්ෂ ගනස 
යේදී වරි ධභහරුයි. ගදඹ්ෂ ගනස යේදී විග චන ළඩියි.  

හෆම් නත්රහ  රුිළඹල් ගෝටි ණන්ෂ ඉතුරු යරහ 
නිර ිඳුම් ගයදි ගනුට voucher එ දුන්තනහභ  ඒත් 

විග චනඹට ර්ෂ වුණහ. දළන්ත නම් ඒ ධඹ කිඹනහ  ඒ ගව යි 
කිඹරහ. ගදභ ිළගඹෝ වුණත් කිඹනහ  ඒ ගව යි කිඹරහ. ධිළ 
තත් මුදල් ඉතුරු යරහ ඒ දරුන්ත ගනුගන්ත රඵහ ගදන 

voucher එග්ෂ ටිනහභත් ළඩි යන්තනයි ඉන්තගන්ත. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගම් ළන භභ නළත 
කිඹන්තන ධලය නළවළ. නමුත්  ඳළවළදිලි ීමභ වහ ඒ හයණඹ භභ 
නළත කිඹනහ. විදයහපීඨරට ගතෝයහ නු රළබුගආ ගභගත්ෂ 

තිබුණු රභඹට ධභතය නිේණහඹ භතයි. ිත්ත ලගඹන්තභ ගිඹ 
ගේ මුළු රශහගන්තභ ධගපෙ විදයහපීඨරට ඒ ඒ විඹඹන්තට 
ධනු  ඒ ඒ ඳහඨභහරහන්තට ධනු ත්තු ප්රභහණඹ න්තගන්ත 
3 720යි. ධිළ ගතෝයහ ත්තු නිේණහඹ වුගණ් ගම්හයි. ප්රහගේශීඹ 

ගල්ම් ග ට්ඨහගආ ය තුන සථිය ඳදිශචිඹ එගේ ගන භළති 
නම් ඹහඵද ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහඹ. ඒ හගේභ Z-score 

එග්ෂ ඉවශ ධඹත් ඳදනම් යගන තභයි ග ට්ඨහලින්ත ධිළ 

න්තන තීයණඹ ගශේ. ගම්ට ගවේතු්ෂ තිගඵනහ  රු 
නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  

ධගපෙ රු බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහභ කි හ  ධවුරුදු ඳව්ෂ 
ධනිහේඹගඹන්තභ ඉන්තන ඕනෆ කිඹරහයි ඹන්තගන්ත කිඹරහ. ඒ 
වළඵෆ. ධිළ ඹථහේථඹ එ්ෂ ජීත් ගමු ගෝ. ඳසු ගිඹ හරගආ 

එ එ නයලින්ත ඔඹ විධිඹට ධවුරුදු ඳවට ගිඹ ධඹ ඒ දුසය 
ප්රගේලර ිරටිඹහද? ඒ ඹන ධඹ ඳත්ීමම් වදහගන එන්තගන්ත  ගම් 
ඳතින ගේලඳහරන ටිළටහ නිහ ගන්තන රුළුන්ත; ඒ 

හරඹ්ෂ තිසගේ ංරු රභඹ්ෂ නිහ ගන්තන රුළුන්ත. ඳශහත් 
බහලින්ත දළම්භහභ  ඒ ඳත්ීමම් වදහ න්තනහ. ගේලඳහරනඥඹන්ත 
වයවහ වදහ න්තනහ ගන්තන රුළුන්ත. ගභ නඹම් රභඹකින්ත වරි 

භළදිවත් ගරහ ධවුරුදු ඳව්ෂ ඹන්තන ඉසගල්රහ ඒ ඳත්ීමම් වදහ 
න්තනහ. ඔඹ කිඹන ඳශහත් රභඹට   දිස්රි්ෂ රභඹට  ජහති 
රභඹට ත්තහභ එගවභ වදහගන ංඳසු නයරට එනහ. ඊට 

ඳසගේ ංඳහු නයඵද ප්රගේලරට ඹනහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ධගපෙ ධතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහගේ ඳහර න ගඳ ගර න්තනරු යහජකීඹ 
විදයහරගආ ගුරුරු 30්ෂ ිරෙයි. රේර ප්රගේලඹ ළනි දුසය 
ප්රගේලරට ගිිරල්රහ ගුරුරු ඉන්තගන්ත නළවළ. එ්ෂගෝ වදහගන 

ඹනහ. නළත්නම් ධතයභෙ නතය ගනහ. එගවභත් නළත්නම් ඒ 

611 612 

[රු රන්තත ධරගිඹන්තන  භවතහ] 
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ධවුරුදු ඳව ගිිරල්රහ එනහ. ඒත් එනහ. ඒ ධවුරුදු ඳව ගිිරල්රහ 

ංහට ඳසගේ ඒ ප්රගේලරට ගුරුරු විධිඹට දහන්තගන්ත වුද? ඒ 
නිහ තභයි ගම් නිේණහඹ භත විදයහපීඨරට ඵහ න්තගන්ත. 
විලසවිදයහරඹට ගතෝයහ නිේදී දදය පීඨඹට - Medical Faculty 

එට - ග ශම දිස්රි්ෂගඹන්ත එ රකුණ්ෂ  රුත්තරම් 

දිස්රි්ෂගඹන්ත ත රකුණ්ෂ ගන්ත. ඒ Z-score එත් ඹම් 

උච්චහචනඹන්තට ර්ෂ ීමභ්ෂ ගනහ. එගවභ ගන ය ධඳට ගම් 
ප්රලසනඹ වින්තන ඵළවළ. ගම් ප්රලසනඹට -ගුරු රුයපෙඳහඩුරට- 

ඹථහේථහදී එ ිළිබතුය්ෂ තභයි  ගම්. ධනි්ෂ එ  ිරෙ ගුරුරු 
ටි ඵහ ළනීභ.  

ඳසු ගිඹ හරගආ ඵහ ළනීම් ගරුග  නළවළ ගන්ත. ධිළ දළන්ත 

ගව ට ඒ නිේණහඹ භත ඵහ ළනීම් යනහ. ධද ගම් 
ඳහේලිගම්න්තතුට ධගපෙ නිරධහරින්ත ිවිල්රහ ඉන්තනහ. එතුභන්තරහ 
ගඵ ගව භ ද්ෂ විධිඹට ඒ ඳහල් 10 000භ වරිඹට සෆන්ත යරහ 

ඒ ඒ විඹඹන්ත ධනු සිඹලුභ රුයපෙඳහඩු වඳුනහ ගන තිගඵනහ. ධිළ 
ඉදිරිගආදී ඵහ න්තගන්ත ඒ ඒ විඹඹන්ත ධනු විතයයි. නිම් 
ංහට ගිඹහට  එගවන්ත ගභච්චයයි  ගභගවන්ත ධච්චයයි කිඹරහ 

එගවභ ඵහ ගන ගම් වින්තන රුළුන්ත ගදඹ්ෂ ගන ගයි  
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි.  

කුරතහග  ධනුිළිබගශ ධනු ධිළ ඵහ ත්තහ.  

භභ ිළිබන්තනහ  ගිඹ ළගේ Z-score එගන්ත රළගඵයි කිඹරහ 

ඵරහගඳ ගය ත්තුගන්ත භවය ධඹ ඉන්තනහ කිඹරහ. ඒත් 
වින්තන ධිළ ටයුත්ත්ෂ ශහ. විදයහපීඨරට ධිළ ගභගත්ෂ ල් 
ත්ගත්  3 720යි. ධිළ ගභය ළඩිරුය 1 259්ෂ ත්තහ  Z-score 

එගන්ත දිස්රි්ෂ ඳදනභත් ංයණඹ ගන විධිඹට. ගභ ද 
ගම් එ ඳහය ගනස යේදී ධිළ වනඹ්ෂ ගදන්තන ඕනෆ නිහ. ඒ 
ග ල්රන්ත ිරතහගන ිරටිඹහ නම් විදයහපීඨඹට ිතුළු ගන්තන ගම් 

රභඹ එ ඳහය ගනස යේදී ඒ ග ල්රන්තට ළඩි ධසථහ්ෂ 
ගදන්තන ඕනෆ. ඒ නිහ ෆගවන ප්රභහණඹ්ෂ ගම් ඵහ ළනීගම් 
රභඹට ංයණඹ ගරහ තිගඵනහ. නමුත් ධඳට සිඹඹට 100්ෂභ 

ඒ විධිඹට වින්තන ඵළවළ. " ඒ " තුන ත්ත ධඹ ඕනෆ තයම් 
ඉන්තනහ. "ඒ" ගදයි  "බී" එයි ත්ත ධඹත් ඉන්තනහ. ඒ නිහ 
ප්රතිපර ධනු විදයහපීඨරට න්තන  ගුරුඳත්ීමම් ගදන්තන 

රුළුන්තභ්ෂ නළවළ. ය 3කින්ත ිති න රුයපෙඳහඩු  තභයි ධිළ ධද  
වඳුනහ ත්ගත්. දළන්ත රුයපෙඳහඩු තිගඵනහ තභයි. ඒත් ධිළ ධද 
ඵහන්තන විදයහපීඨ ික්ෂණරහභිඹහ ත ධවුරුදු තුනකින්ත තභයි 
ගුරුයඹකු ලගඹන්ත රුහුණු ගරහ එිබඹට එන්තගන්ත. ය තුන්ෂ 

ත ගනග ට විරහභ ඹෆභ තුශ ව ගනත් හයණහ භත ිති 
න රුයපෙඳහඩු තභයි ධිළ වඳුනහ ත්ගත්. ගම් රභග දඹ ගනස. භහ 
ගම් රභග දඹ ළන ඳළවළදිලි කි හ. විදයහපීඨරට ඵහ 

න්තනත් රුළුන්ත 3720ගදනහයි. 1759 ගදගන්ෂ ළඩිරුයත් ත්තහ. 
දළන්ත ගම් රභඹ ධවුල් වතයි කිඹරහ ිතළම් ධඹ කිඹන නිහ 
ඔ්ෂගෝභ ිරතහගන ඉන්තනහ  "භගේ ප්රතිපරඹ ගම්ගන්ත  ධගන්ත! 

භභ ගත්රුගණ් නළවළගන්ත" කිඹරහ. ගිඹ තහග  හගේ ඳළයණි 
රභඹට  ඵහ ත්තත් ග ඩ්ෂ  විදයහපීඨරට ගත්ගයන්තගන්ත 
නළවළ.   

ගව භ උදහවයණඹ තභයි රු බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ 
ඉදිරිඳත් යරු උඳවළයණඹ. ඒ කිඹන භවත්මිඹ දිස්රි්ෂ රභඹට 
ඵළලුත් ගත්ගයන්තගන්ත නළවළ. භහ ගම් ඔ්ෂගෝභ check  ශහ. ධිළ 

ගභ ්ෂ වරි රභග දඹ්ෂ වඳුන්තහ ගදන්තගන්ත නිම්භ ගන ගයි. 
භවය සුඵහදීන්ත කිඹනහ  ගයෝ ඳඳුගේ භල් තිගඵනහ කිඹරහ. 
භවය ධසුඵහදීන්ත කිඹනහ  ගයෝ ඳඳුගේ ටු තිගඵනහ කිඹරහ.  
ඉතින්ත ධඳට ගයෝ ඳඳුගේ ටු තිගඵනහ කිඹන්තනත් රුළුන්ත  

ගයෝ ඳඳුගේ භල් තිගඵනහ කිඹන්තනත් රුළුන්ත. ගම් ගදභ 
කිඹන්තනත් රුළුන්ත. ඒත් ධිළ ඵරන්තන ඕනෆ වරි ගභ ්ෂද කිඹරහයි. 
ධසුඵහදීන්ත ඒ විධිඹට විග චන  යහවි.  සුඵහදීන්ත විධිඹට  

හධනීඹ තත්ත්ඹ්ෂ ඵරහගඳ ගය ත්තු න ධඹ විධිඹට ධිළ ඊට 
ළඩිඹ එවහට ගිඹ ගදඹ්ෂ ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ.   

ඊශෙට  එතුභහ ධවරහ තිගඵනහ  ඳහල්ර ධනධයඹන 

තනතුරුරට ඵහ ළනීභ ම්ඵන්තධගඹන්ත. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  ශභනහයණ ගේහ ගදඳහේතගම්න්තතු විසින්ත 
ධනුභත යන රද ධනධයඹන තනතුරු වහ ඵහ ළනීගම් 
ඳරිඳහටිඹ්ෂ තිගඵනහ. ඒ වහ ප්රසිේධ දළන්තීමම් ඳශ ශ යුතුයි  

ධඹදුම් ඳත් ඳරී්ෂහ ය ම්මු ඳරී්ෂණඹට බහජන ය සුදුසුම් 
ිති ධඹදුම්රුන්ත ගතෝයහ ළනීභ ශ යුතුයි. ඒ සිදු වුණහ. ඳසු 
ගිඹ හරගආ  ඵසනහිරය ඳශහගත් රුයපෙඳහඩු තිබුගණ් නළවළ. ඉතහභ 

සීමිත ණනයි තිබුගණ්. නමුත් එ එ විධිඹට ඵහ ගන 
තිබුණහ. ඹම ඳශහගතත් රුයපෙඳහඩු නළවළ. ගම් රුයපෙඳහඩු ිළයීමගම්දී 
භහ භගේ දිස්රි්ෂගආ ධඹ ළඩිගඹන්ත ගඹ මු ශහ. භභ ධධයහඳන 

ිභතියඹහ විධිඹට භගේ ංනගආ ධඹ ළඩිගඹන්ත ගඹ මු ශහ. ඒ 
ඵහ ළනීම් වහ ප්රසිේධ දළන්තීමම් ඳශ ය තිබුණහ. භහ කි හ  
"ගම් රුයපෙඳහඩුරට ඔඹග ල්රන්තට ඹන්තන රුළුන්ත. ධඹදුම් 

යන්තන" කිඹරහ. ඒ විධිඹට ගඹ මු කිරීභ ළරැේද්ෂද?  වළඵළයි  
විධිභත් රභග ද ඔසගේයි ඒ ධඹ ඵහගන තිගඵන්තගන්ත. වළඵළයි  
ඳසු ගිඹ හරගආ ගශේ ඒ ගන ගයි.  ධිළ ගම් විධිඹට ඵහ 
ගන තිගඵන්තගන්ත  ම්රු තනතුයට  නීඳහය්ෂ 

තනතුයට   මුයරු තනතුයට. ඒත් ඳසු ගිඹ හරගආ ගුරු 
ඳත්ීමම් දුන්තනු විධිඹ ඵරන්තන. ඳසු ගිඹ හරගආ විදුවල්ඳතිම්  
දුන්තනු විධිඹ ඵරන්තන. ඳසු ගිඹ හරගආ විලසවිදයහරරට ශභයින්ත 

ිතුශත් යන්තන  ඳහ ලියුම් දුන්තනු විධිඹ දන්තනහගන්ත?   ධිළ ඒහ 
යරහ තිගඵනහද? නළවළ.  ගුරු ඳත්ීමම් ගදන්තන ඕනෆ  විදුවල්ඳති 
තනතුරු ගදන්තන ඕනෆ ද්ෂතහ භතයි  සුදුසුම් භතයි.    

දළන්ත ඵරන්තන  විදුවල්ඳති ගේගආ එ එ භට්ටම්ර 
රුයපෙඳහඩු තිබුණහ. ඳසු ගිඹ හරගආ ගම් රුයපෙඳහඩු ිළගය ග  
නළත්ගත් ියි?  විදුවල්ඳති ගේගආ III ගරේණිගආ රුයපෙඳහඩු 

වඹදවස ණන්ෂ -රුයපෙඳහඩු 6 868්ෂ- තිබුණහ.  ියි ඒ? රුයපෙඳහඩු 

ිළගය ග  ග ගව භද ඒ ධඹ?  ිරටරු රු ිභතිතුභහ කි හ හගේ 
ඒ වහ ද්ෂ ධඹ ිරටිඹහ ගන්තන රුළුන්ත. ඒ ගනභ ථහ්ෂ. 
නමුත්  යගට් චරගල්න ධනු ගවෝ ගභ ්ෂ ගවෝ විධිභත් 

රභග දඹ්ෂ තිගඵන්තන ඕනෆගන්ත  ඒ විධිඹට ඵහ න්තන. ගම් 
රුයපෙඳහඩු වඹදවස ධටසිඹ ණනට ඵහ ත්ගත් නළවළ. ඒ 
ගනුට ගභ ද ගශේ? ළඩ ංයණඹ යන්තන කිඹරහ  

ගේලඳහරනි ව විවිධ රභලින්ත එ එ ධඹ ඵහ ත්තහ. 
නමුත්  ධිළ ගභ ද  ගශේ? ධිළ ඵරඹට ංරු  භන්ත ගම් රුයපෙඳහඩු 
ඔ්ෂගෝභ වඳුනහගන  විදුවල්ඳති ගේගආ III ගරේණිඹ වහ 

විබහඹ්ෂ ඳළළත්වූහ. ඒට  applications  විසිඑ්ෂදව්ෂ ංහ.  

දවනදව්ෂ විබහඹට ගඳනී සිටිඹහ. එයින්ත වහයදව්ෂ ඳහස 
වුණහ. ධඵ භල් ගේණු තයමින්තත් ධිළ ඒට ගේලඳහරනඹ 
ම්ඵන්තධ ය ත්ගත් නළවළ. ගභන්තන  ඉසය රභග දඹ ගනුට 

ධිළ උඳගඹෝගි ය ත්ත රභග දඹ! දළන්ත විදුවල්ඳති ගේගආ I 

ගරේණිගආ ධනුභත තනතුරු ශයහ 3 532යි. නමුත් 2 430 ගදනයි 
ඉන්තගන්ත. විදුවල්ඳති ගේගආ II ගරේණිගආ ධනුභත තනතුරු 

ශයහ 6 112යි. ඉන්තගන්ත 4 320 ගදනයි. ධිළ දළන්ත ඒ රුයපෙඳහඩු 
ඔ්ෂගෝභ ිළඹගයන්ත ිළඹය රුයනහ. එතළනදී කිසිභ 
ගේලඳහරනඹ්ෂ ධදහශ ය න්තගන්ත නළවළ.  

ශ්රී රශහ ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගආ - SLEAS -  I න 

ඳන්තතිගආ   රුයපෙඳහඩු 200්ෂ තිබුණහ. 115 ගදනහයි දළනට ඉන්තගන්ත. 
SLEAS  II ඳන්තතිගආ රුයපෙඳහඩු 300්ෂ තිගඵනහ; 165 ගදනහයි 

ඉන්තගන්ත. ධධයහඳන ඳරිඳහරන ගේගආ III  ඳන්තතිගආ cadre  එ 

1783්ෂ. 852්ෂ ිරටිගආ නළවළ. භහ ධධයහඳන ිභතියඹහ විධිඹට 
ගම් 852භ න්තන ගම් න ග ට ගඵ ගව භ විනිවිදබහගඹන්ත යුතු 
රභග ද ඔසගේ ටයුතු යරහ තිගඵනහ. විබහ ඳත්න්තන 

ළට් යරහ තිගඵනහ. විෘත විබහඹ්ෂ -Open Exam- 

ඳළළත්වූහ. ඊශෙට Limited Exam එ තිගඵනහ. ගම් 852භ 

න්තගන්ත කිසිභ ගේලඳහරන ඳදනභ්ෂ නළතියි.  ධිළ ගම් ඳේධතිඹ 

රුයහ ගනයි ඹන්තගන්ත. 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ඊශෙට  ිරෙ ගුරු ප්රභහණඹ ඵරරහ ධිළ ඒ ටිත් වරිඹහහය 
රුයනහ. ඒයි ධිළ යන්තගන්ත. භවය ගේල් විඳ්ෂගආ 
තමුන්තනහන්තගේරහ භන්තන වදන ගේල්. ධිළත් භළරිරහ ඉඳදුගණ් 

නළවළගන්ත. ගම් ඳහේලිගම්න්තතු තුශ ධිළත් ධවුරුදු 12්ෂ  13්ෂ ිරටිඹහ 
ගන්ත. ධිළ දළ්ෂහ ගන්ත  වුණ ගේල්. ග ගව භද ඒ ඳත්ීමම් දුන්තගන්ත 
කිඹරහ  ගට් ගල් යව ගනල් ධිළ ථහ ශහ ගන්ත. ඒ නිහ භභ 

තමුන්තනහන්තගේට කිඹනහ  ධිළ එදහ ඹභ්ෂ ථහ ශහ නම් ධදත් 
ඒභ තභයි ථහ යන්තගන්ත කිඹරහ.  

භහරගේ SAITM එ ම්ඵන්තධගඹන්ත ප්රලසනඹ්ෂ ංහ. ඒ ළන 

එදහ කිඹරු ගේ තභයි ධිළ ධදත් කිඹන්තගන්ත.  ළබිනට් 
භණ්ඩරගආදීත් භභ ඒ ළන ථහ ශහ. ඒ විදයහරගආ ඉගන 
න්තනහ ශභයින්ත ගනුගන්ත ගභ නහ වරි රභග දඹ්ෂ රන්තන 

ඕනෆ. ඹම්  හධහයණ රභග දඹ්ෂ ඔසගේ ිරතරහ  ධිළ ඒ ටයුත්ත 
යන්තන ඕනෆ. එගවභ  නළති එදහ ඒ ළන කිඹරු ගේට ඩහ 
ගනස ගදඹ්ෂ ධද ධිළ කිඹන්තගන්ත නළවළ. ධිළ දහත් කිඹන්තගන්ත 

එභ ගදඹයි. එච්චයයි භට කිඹන්තන ඕනෆ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  දළන්ත භට ගචෝදනහ 
යනහ "ගේලඳහරන ඳිබළනීම් මිටු දඩමීභහ යගන ඉතහභ 
නුසුදුසු වහ ංණ්ඩු ඳ්ෂගආ ගේලඳහරන ිරතතුන්ත ධධයහඳන 
්ෂගේත්රගආ ඳරිඳහරන වහ ධගනකුත් තනතුරුරට ඳත් 
යනහ"කිඹරහ.  ධගන්ත! රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඳසු 
ගිඹ ධවුරුදු 20්ෂ තුශ ධිළ ගම්හ සිේධ ගච්ච වළටි දළ්ෂහ.  
Cabinet Papers වයවහ දිට වයවට  ඉ්ෂ ඵ්ෂ නළති ඳත්ීමම් 

වඹදවස ණන්ත දුන්තගන්ත. එගවභ ඳත්ීමම් දීරු මිනිසසු ධද 
ලහන්තතුයඹන්ත හගේ ිවිල්රහ කිඹනහ "ගේලඳහරන 
ඳිබළනීම්රට ර්ෂ ගච්ච ධඹට වන ගදන්තන එඳහ'' කිඹරහ. ධිළ 
ඳළවළදිලි කිඹනහ  ඒ මිටු ඳත් යරහ ඒ වහ ළබිනට් 
භණ්ඩරගආ නිේගේලත් ධයගන තිගඵනහ  කිඹරහ. නමුත්  ධිළ 
තභ ඒ ඳත්ීමම්  දීරහ නළවළ.  ගේලඳහරන ගවේතුභත ළටලුරට 
මුහුණ දුන්ත ධධයහඳන ්ෂගේත්රගආ සිඹලුභ ධඹට ධිළ ඒ ඳත්ීමම් 
ගදන්තගන්ත යහජය ඳරිඳහරන ධභහතයහශලගආ ගල්ම්ගේ චරගල් 
ධනුයි. ධිළ විධිභත් රභග දඹ්ෂ ඔසගේ තභයි ඒ ඳත්ීමම් 
ගදන්තගන්ත. ඒ ධහධහයණම් ිළිබඵ ග ඹන්තන ධිළ මිටු ඳත් 

යරහ තිගඵනහ. ඒහ ධතය ප්රලසන තිගඵන ඒහත් තිගඵනහ  
නළති ගන ගයි. ිරටරු ංඹතන ධධය්ෂ ජනයහල්යඹකු න 
රුණහයත්න භළතිතුභහගේ ප්රධහනත්ගඹන්ත  භභ ංඳහු මිටු්ෂ 
ඳත් ශහ. ගභගවභ මිටු ඳත් යන්තගන්ත වුද?  මිටු දභරහ  
ඳරී්ෂහ යරහ  ංඳසු ළබිනට් නිේගේල ධයගන  ඒ ළබිනට් 
නිේගේල තිබිඹදීත් ංඳසු මිටු දභන්තගන්ත ගභ ටද? ංඳහු මිටු 
දභන්තගන්ත ගම් ටයුත්ත විධිභත් යන්තනයි. ිත්ත ලගඹන්තභ 
ගේලඳහරන ඳිබළනීභ්ෂ සිදු ීම ිත්නම් ඒ ග ල්රන්තට වන  
ගදනහ. ඒ ඳිබළනීගම් සබහඹ භත වන ගදන්තන ඕනෆ. ඒ 
යුතුභ්ෂ. ඒ හගේභ  ගේලඳහරන ඳිබළනීම් වුණහඹ කිඹරහ 
ගඵ රුට කිඹන ධඹට  වන ගදන්තගන්ත නළවළ. ඒ හගේභ  
ගේලඳහරන ඳිබළනීම් සිදු ගච්ච ධඹට වන ගදන්තගන්තත්  
ගේලඳහරන ඳිබළනීගම් සබහඹ ව තීව්රතහ භතයි. ඒ භභ 
ඳළවළදිලි කිඹන්තන ඕනෆ. ඒ නිහ ගඵ රු  රුණු වදන්තන එඳහ. 
භභ විඳ්ෂගආ ඉන්තන හරගආ දලඹට ළඩි හරඹ්ෂ 
ධධයහඳන ගේ ශභගආ බහඳති ලගඹන්ත ිරටිඹහ.  ඔඹ කිඹන 
ගේලඳහරන ඳිබළනීම් ඒ තත්ත්ගඹන්තභ තිබුගණ් නළවළ. නමුත්  
ගම් ගේලඳහරන ඳිබළනීම් මිටු ගවේතුග ට ගන දළන්ත ග ඩ්ෂ 
ධඹ දෙරනහ  වන න්තන. නමුත් එගවභ ගදන්තගන්ත නළවළ. මිටු 
දභරහ ඳරී්ෂණ යනග ට ඒගන්ත ෆගවන්තන ගදගන්ෂ 
වළගශයි. ඒ ධඳට ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ. ඒ මිටුගන්ත එගවභ වන 
ගදන්තගන්ත නළවළ. ධතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්  රු ධභළතිතුභහත් භට 
ඒ වහ උඳගදස දීරහ තිගඵනහ. ගභතළන   තිගඵන ප්රලසනඹ 
ගම්යි.  

ඳසු ගිඹ හරගආ විවිධ තනතුරුරට ගේලඳහරන ඳත්ීමම් 

ත්ත ධඹ තභයි ගම් නටන්තගන්ත. ඒ හගල් ේද නළති ිරටිඹහ. ඒ 
හරගආ ඔඹ එ්ෂගගන්ෂත් ෆ ළහුහද? ඒ හරගආ ගම්හට 
විරුේධ උේගකෝණ ශහද? ඒ හරගආ ගම්හට විරුේධ 
ඳහේලිගම්න්තතුග  ගඳ ඩ්ඩ්ෂ ථහ ශහ මි්ෂ ගම් හගේ ප්රලසන 

භතු ශහද? නළවළ.  රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි   භභ ඒත් 
කිඹන්තන ඕනෆ.  

ඳහල් තුශ මුදල් ධඹ කිරීභ ළනත් කිඹන්තන ඕනෆ. භභ 

ධධයහඳන ධභහතය ධුයඹ බහය න්තන ලින්ත ඉන්තභ  ඳහල් තුශ 
මුදල් ධඹ කිරීභ චියහත් හරඹ්ෂ තිසගේ ජයහගභට සිේධ වුණහ. 
නමුත් ධිළ ඵරඹට ංරු භන්තභ චරගල්ඹ්ෂ නිකුත් ශහ  ගභඹ 

නත්න්තන. ධඳට යජගඹන්ත ගදන මුදලින්ත ඳභණ්ෂ භවය ඳහල් 
ඳත්හගන ඹන්තන ඵළවළ. නමුත්  ගම් විඹදම්  වහ දින සිඹඹ 
තුිබදී ධිළ ෆගවන්තන මුදල් දුන්තනහ. න යජඹ ඹටගත් ගිඹ ය ධඳට 

රළබුගණ් ප්රහේධන විඹදභ ලගඹන්ත රුිළඹල් බිලිඹන 16යි. ගභය 
ප්රහේධන විඹදම් ගනුගන්ත රුිළඹල් බිලිඹන 84්ෂ රළබිරහ 
තිගඵනහ.  ධිළ "ශෙභ ඳහර-ගව භ ඳහර" යහඳෘතිඹ ඹටගත් 
ඳහල්රට ගබෞති ම්ඳත් ඹනහදී  ගඵ ගවෝ ගේල් ගදනහ.  

ධිළ  ඳහල්රට එළනි ගේ ගදන නිහ  ල්ලි එතු යන එත් 
ඳහරනඹ යරහ තිගඵනහ. ඳසු ගිඹ හරගආ ධිළ කි හ  ගම් 
චරගල්ඹට  ිළටින්ත ටයුතු යන්තන එඳහ   මුදල් ධඹ යනහ 

නම්  ඒ හධහයණ ගවේතු භත සිදු ගන්තන ඕනෆ  ඒ ධධයහඳන 
ධභහතයහශලගඹන්ත ධනුභත ය න්තන ඕනෆ   ඳශහත් බහට ධඹත් 
ඳහර්ෂ නම් ඳශහත් ධධයහඳන ගදඳහේතගම්න්තතුගන්ත ධනුභත ය 

න්තන ඕනෆඹ කිඹරහ. ධනුභත යගන- 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ දළන්ත ධහනයි.  
 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ධගන්ත! රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භට ගම් සිඹලුභ 

ප්රලසනරට ිළිබතුරු ගදන්තන ඕනෆ.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ந்  தரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  සුළු හරඹ්ෂ දීේක යරහ 

රු ිභතිතුභහට ිළිබතුරු ගදන්තන ධසථහ ගදමුද? 

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  විනහඩි 10  විනහඩි 15  

හරඹ්ෂ රඵහ ගදන්තන. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ිභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ගම් ධසථහග  සිට විනහඩි 15 

හරඹ්ෂ රඵහ ගදනහ.  
 

ඒ වහ බහ එෙද? 

ගරු ෙන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்ள்) 

(Hon. Members) 

Aye.  
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ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි. එගවභ විධිභත් රභඹට 

චරගල්ඹ ඹළ හ.  හරඹ්ෂ තිසගේ යරු ගම් ගල්රභ ධඳට 
එ ඳහයටභ  නත්න්තන ඵළවළ. වළඵළයි රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  ඒ චරගල් උල්රශකනඹ යරු ධඹ 
ම්ඵන්තධගඹන්ත තයහතියභ ගන ඵරහ  ඒ ඳහගල් තත්ත්ඹ 
ගන ඵරහ  ධිළ ගිබන්ත ිරටගන ිළඹය ත්තහ. ගම් ගනග ට 

විදුවල්ඳතිරුන්ත ණනහ්ෂ ධයින්ත යරහ තිගඵනහ. ධලය ඳරිදි 
නිළයදි  විධිභත් ඳරී්ෂණ යරහ  විභේලන යරහ තත් 
කිිරඳ ගදගනකුභ ධයින්ත යන්තන තිගඵනහ. ගම්හ ගඳෞේලි 
ඳිබළනීම් ගන ගයි. එගවභ නළත්නම්  "ගම් ශ්රීරශහහයඹහ  ගම් 

ගේීමපීහයඹහ" කිඹරහ වන එ්ෂ නම් ගන ගයි. 
ඒග ල්රන්තගේ තයහතියභ ගභ ්ෂද කිඹරහත් ධිළ දන්තගන්ත නළවළ. 
වළඵළයි  ධිළ බඹ නළතු ග න්තද ගිබන්ත තිඹහගන ඒ ිළඹය 

ගන තිගඵනහ. ධිළ ඒ තත්ත්ඹ ගම් න ග ට ෆගවන දුයට 
භනඹ යගන තිගඵනහ. ගම්හ එ ඳහයට වින්තන ඵළවළ  
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි. ගම්හ එ ඳහය වින්තන  

රුළුන්තභ්ෂ ධඳට නළවළ. ඒ නිහ  ධිළ දළන්ත ඒ රභග ද වදමින්ත 
සිටිනහ. 

ඊට ධභතය ගම් ගේල් ඵරන්තන.  ඳන්තතිඹ ශභයින්ත 50්ෂ 
ගවෝ 60්ෂ ඉන්තනහ. ඒහ ේභහන්තතලහරහ ගන ගයි ගන්ත. ග ශම 
යහජකීඹ විදයහරගආ ශභයින්ත 8 000 ණන්ෂ ඉන්තනහ. ඩී.එස. 

ගේනහනහඹ විදයහරගආ ශභයින්ත 7 000 ණන්ෂ ඉන්තනහ. ඒහ 
ේභහන්තතලහරහද? භභ දළරහ තිගඵනහ භවය ඳහල්ර එ 
ඳන්තතිඹ ශභයින්ත 60 ණන්ෂ ඉන්තනහ. ඔඵතුභහත් ගම්හ 

දන්තනහ ිති. එ ඳන්තතිඹ ශභයින්ත 60 ණන්ෂ ඉන්තනහ නම්   
ගභගවභ ගම්හගආ උන්තන්තන රුළුන්තද? ඒ නිහ ඳන්තතිඹ සිටිඹ 
යුතු ශමුන්ත ප්රභහණඹ 40 ද්ෂහ ධඩු යන්තන ධිළ තීයණඹ ශහ. 

ධධියණ තීන්තදු්ෂ තිබුණහ  ඳන්තතිඹ සිටිඹ යුතු ශමුන්ත ප්රභහණඹ 
35යි කිඹරහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ඒ තීන්තදු ්රිඹහත්භ ගශේ 
නළවළ. නමුත්  ඒ තීන්තදු ්රිඹහත්භ යන්තන ධිළ තීයණඹ ශහ.  

ඒ විතය්ෂ ගන ගයි  ඒ පීඩනඹ එ ඳහයටභ ධඩු යන්තන 
ධභහරු නිහ ධිළ එ ඳන්තතිඹ සිටිඹ යුතු ශමුන්ත ශයහ 40 

ද්ෂහ ධඩු යරහ  2016 ගේ  සිට යට එ්ෂගනහ ඵළගින්ත 
ධඩු යමින්ත  2020  න ග ට - ධඳට රඵහදුන්ත  mandate  එ 

ඉය ගනග ට -  එ ඳන්තතිඹ සිටිඹ යුතු ශමුන්ත ප්රභහණඹ 35ට 

ධඩු යන්තන තීයණඹ ය තිගඵනහ. ගම්හ ගල්සි-ඳවසු ගේල් 
ගන ගයි. ඒ හගේභ ඳන්තති හභය ත දියුණු ගන්තන ඕනෆ. ධිළ 
ඒහ  ග ගඹන්ත වදහගන ඹනහ  ඕනෆ තළන ගිිරල්රහ ඵරන්තන. 

ධගපෙ "ශෙභ ඳහර ගව භ ඳහර" යහඳෘතිඹ ගම් 15ළනි දහ 
ළුතරින්ත ංයම්බ යනහ.  එභ යහඳෘතිඹ වඳුන්තහ දීගභන්ත ඳසු   

වළභ ප්රහගේශීඹ ගල්ම් ග ට්ඨහඹභ ධඩුභ ණගන්ත  ඳහල් 
ගද්ෂත් දියුණු නහ. ධභ ලගඹන්ත ඳහල් වත් දවස 
ණන ගබෞති ම්ඳත් ටි ම්පූේණ නහ; ජරඹ 

රළගඵනහ. ධගපෙ ධභහතයහශලගආ නිරධහරින්ත දළන්ත නිේණහඹ 
ස ය තිගඵනහ. ඒ නිේණහඹ ධනු  ධඩු ඳහඩු ගභ නහද 

කිඹරහ ධිළ දන්තනහ. භභ ඳසු ගිඹ තිගආ කුරුණග  ලහන්තත 

ගජෝලපෙ ඳළලිකළ විදයහරඹට ගිඹහ. ඒ ඳහගල් ශභයින්ත වහයදවස 
ණන්ෂ ඉන්තනහ. ඒ වහයදවස ණනටභ ළවළනු ශමුන්තගේ 

toilets තිගඵන්තගන්ත 18යි. ිළරිමි අය  22ි . භභ  

විදුවල්ඳතියඹහගන්ත ිහුහ  "විග  හරඹ ග ච්චයද?" 
කිඹරහ. එතුභහ කි හ  "ඳළඹ හරයි" කිඹරහ. භභ ිහුහ  "එ්ෂ 
ධගඹකුට විනහඩිඹ්ෂ ගිඹත් සිඹලුගදනහටභ ඹන්තන රුළුන්තද?" 

කිඹරහ. විදුවල්ඳතියඹහ කි හ  "ඵළවළ ේ  interval  එගන්ත 

ඳසුත් ඳළඹ්ෂ ඹනහ" කිඹරහ. ඒ නිේණහඹ ඔ්ෂගෝභ දළන්ත ධඳ 

ශෙ තිගඵනහ. ශමුන්ත ණන තිගඵනහ  ළසිකිිබ වහ ළසිකිිබ 

ධඩු ඳහඩු ිළිබඵ තිගඵනහ. ඒ ලළමේෙ 800 ගණනක  ලතුර 

බිංදුල්ෂලත් නෆශෆ. ගම් සිඹලු නිේණහඹ භත තභයි ඒ ධලයතහ 

වහ  ල්ලි ඹන්තගන්ත. ත ටි හරඹ්ෂ ඹන ග ට ගම් 
නිේණහඹ ඳදනම් යගන  මලි ධලයතහර ඉරහ සිඹලු 
හයණහ ඉසට ග වි.  

ඳසු ගිඹ හරගආ ළසිකිිබ ළසිකිිබ වදන්තන ඳහල් 2 000ට 
ංන්තන ප්රභහණඹට රුිළඹල් ර්ෂ 20 ණගන්ත grant එ්ෂ 

දුන්තනහ. ියි? මුදල් දුන්තගන ත්  ධගන්ෂ ඳළතිරට ඹරුහභ 
ග මිස වනහ. දළනටභත් ධිළ කිඹරහ තිගඵන්තගන්ත වළභ 

ඉදිකිරීභ්ෂ වහභ තයහරි රශසු රභඹ -competitive bidding- 

ඹටගත් ඹන්තන කිඹරහයි.  ඒහ ්රිඹහත්භ යේදි භවය ධඹ භට 
වනහ. භවය ප්රහගේශීඹ ගේලඳහරනඥගඹ ත් වනහ. භ්ෂ 
නළවළ. ධිළ එගවභ ටයුතු යරහ තිගඵනහ. ඉදිරි හරඹ තුශ 

සිඹලුභ ධලයතහ ඉසට න විධිඹට ධිළ ටයුතු ය තිගඵනහ. 

ඳසු ගිඹ හරගආ දහත් ඳහල්රට ගඩස්ෂ  රුටු දුන්තගන්ත 
නළවළ. ගවට - ධනිේදහ න ග ට ඵරන්තන. ධගපෙ ධභහතයහශලගආ 
ගර රිලින්ත ගඩස්ෂ  රුටු ඹනහ. ර්ෂ ණන්ෂ ඹනහ. වළභ 
ඳන්තති හභයඹභ ගුරුරුන්තට ගම් ට්ටරඹ්ෂ ඹනහ. ගම් 

ඔ්ෂගෝභ ධිළ ළරසුම් යරහයි තිගඵන්තගන්ත. ඒහ ජහතයන්තතය 
ප්රමිතීන්තට ධනුයි හදහ තිගඵන්තගන්ත. ඒ රුටු  හඩි වුණහභ ග න්තගද 
ධභහරු වළගදන  ඒහ ගන ගයි.  දදයරුන්ත  විගලේඥඹන්ත 

ගන්තහ  ඳරී්ෂහට ර්ෂ යරහ තිගඵනහ.  ඒ සිඹලු ගේල් ධිළ 
ළරසුම් යරහයි තිගඵන්තගන්ත  රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 

ධිළ විලහර ගනසම් ටි්ෂ යගන ඹන ඵ භභ කිඹන්තන 
ඕනෆ. ධගපෙ ිරටරු ධධයහඳන ධභහතයතුභකුගේ රුත්රඹකු න රු 
(දදය) යගම්ස ඳතියණ භන්තත්රීතුභහ  ගඵ ගව භ ද්ෂ තරුණ 

නහඹගඹ්ෂ. එතුභහ කි හ  ධිළ ගනසම් ය ගන ඹනහ 
කිඹරහ. වරිඹටභ වරි. ධිළ රෆසතියි ගනසම් ටි යන්තන. 
ගරෝගආ දියුණු යටර ධධයහඳන රභ ධිළ ගව ට ධධයඹනඹ 

ශහ. ිළන්තරන්තතඹ ත්තත්  ිගභරිහ ත්තත්  එශරන්තතඹ 
ත්තත් ගභතයම් තයහරීත්ඹ්ෂ නළවළ  රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි. ඒ නිහ  G.C.E. (O/L)ලින්ත වරන්තගන්ත නළතු 

ය 13 ධණ්ඩ ධධයහඳනඹ වළභ දරුගකුටභ රඵහ ගදන්තන ධිළ 
තීයණඹ ශහ. ර්ෂ 42ට ළඩි ිකය ඳයම්ඳයහට ධණ්ඩ 
ධධයහඳනඹ්ෂ රඵහ ගදන්තන ධිළ තීයණඹ ශහ. ඊට ධලය ඳවසුම් 

දළන්ත ස යමින්ත තිගඵනහ; ඊට ධලය ගබෞති ම්ඳත් දළන්ත 
ස යමින්ත තිගඵනහ. එතග ට ධිළ කිසිභ දරුග්ෂ 
ධධයහඳනගඹන්ත වළලීභට ර්ෂ යන්තගන්ත නළවළ. තභන්ත ළභළති 

විඹ ්ෂගේත්රඹ්ෂ ඔසගේ ඹෆභට ධලය ඳදනභ ගම් න ග ට 
ස යමින්ත තිගඵනහ.  

විඹ භහරහර දළළන්තත ගන්ෂ නහ. ත ධවුරුදු 50  
100 හරඹ්ෂ වහ ධනහතඹ දළරහ  හේමි ධශලගඹන්ත 
ගවෝ ගනත් ගනත් ධශලලින්ත ඉදිරිඹට ඹන්තන රුළුන්ත 

ංහයඹට විඹ භහරහ ගනස යනහ. රැකිඹහ ධභිමු ධධයහඳන 
රභඹකුත්  දළනුභ ඳදනම් යත් භහජඹකුත් කිඹන ගම් ගද 
භහන්තතය ඹන්තන රුළුන්ත විධිඹට විඹ භහරහර ගනසීමම් සිදු 

නහ. ගම් වහ ධිළ රු ධග්රහභහතයතුභහගේ ප්රධහනත්ගඹන්ත 
මිටු්ෂ ඳත් යරහ ධලය තීන්තදු තීයණ න්තනහ. තිඹට 
ළයඹ්ෂ  ගදළයඹ්ෂ ධගපෙ නිරධහරින්ත වමු ගමින්ත ගම් ගනුගන්ත 
ධිළ විලහර ළඳීමභ්ෂ යන ඵත් කිඹන්තන ඕනෆ. ඉදිරි 

ධනහතගආදී උඳහධිධහරින්ත ඳහ යල් හගන්ත ඉන්තනහ දකින්තන ධිළ 
ඵරහගඳ ගය ත්තු න්තගන්ත නළවළ. ඔවුන්ත රැකිඹහ වියු්ෂති ග න්තනට 
එතු නහ දකින්තන ධිළ ඵරහගඳ  ගය ත්තු න්තගන්ත නළවළ. 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

විලසවිදයහරගඹන්ත ිළටන ධඹට කුභන ගවෝ රැකිඹහ්ෂ යන්තන 
රුළුන්ත ධධයහඳන රභඹ්ෂ වදන්තන ධිළ ගම් න ග ට ටයුතු 
යමින්ත සිටිනහ.  

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ධිළ ත ගනසම් 
ණනහ්ෂ සිදු ය තිගඵනහ. ධිළ ඳසු ගිඹ දසර විදුවල්ඳති 
ඳත්ීමම් දුන්තනහ.  

ධිළ දළන්ත විදුවල්ඳතිරුන්ත 4 000ට ංන්තන ප්රභහණඹ්ෂ 

රුහුණු යනහ. ධිළ ඔවුන්තට ඉතහභත් ල්ෂතිභත් රුහුණු්ෂ රඵහ 

ගදනහ. ගේශීඹ ව විගේශීඹ ලගඹන්ත එභ රුහුණු රඵහ  ගදන්තන 

ධිළ ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ. ඒ ග ල්රන්තගේ දළනුභ ඹහත්හලීන 

යන්තන විදුවල්ඳති ව ගුරු රුහුණු ධිළ නියන්තතයගඹන්ත යනහ. 

ිළන්තරන්තතගආ යනහ හගේ තභන්ත උන්තන විඹ ධනු 

ධනහතගආ ඒ විඹට ප්රීමණඹකු ඵට ඒ ගුරුයඹහ ඳත් යන්තන 

රුළුන්තද කිඹරහත් ධිළත් ඵරනහ.  ධිළ ගුරුරුන්තට ඒ විඹ 

ිළිබඵ licence එකුත් ගදන්තනට ඵරහගඳ ගය ත්තු ගනහ.  ඒ 

licence එ  විටින්ත විට ඹහත්හලීන යන්තන ඕනෆ  ඒ ගුරුයඹහ 

තභන්තට එභ විඹ ඉළන්තීමභට ධලය ද්ෂතහ  වළකිඹහ 

තිගඵනහද කිඹරහ ගඳන්තන්තන. 

විදුවල්ඳතිරුන්ත ජහතයන්තතය ලගඹනුත් රුහුණු යන්තන ධිළ 

ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ. ධිළ විදුවල්ඳතිරු ණ්ඩහඹම් ිළටින්ත 
භළගල්සිඹහට ඹළ හ; සිශපෙපූරුට ඹළ හ. දළන්ත ධිළ SLES 

නිරධහරින්ත 852්ෂ න්තනහ. ධිළ ගම් නිරධහරින්ත ඔ්ෂගෝභ 

විගේශීඹ රුහුණුරට ඹනහ. ගම් ළගේ ධගපෙ නිරධහරින්ත ගුරු 
රුහුණු ගනුගන්ත විලහර මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ ධනුභත ය ගන 
තිගඵනහ. ගනදහ ගශේ ගභ ්ෂද? ඳසු ගිඹ හරගආ ල්ලි ටි 

ංරු භන්ත ඉසගල්රහභ ගවෝභහභ එ විදයහරඹ්ෂ වළදුහ. 
රශහග භ තිගඵන ල්ලි ටි එතළනට දළම්භහ. ධගපෙ ිරටරු 
ිභතිතුභහ එ ළගේ රුිළඹල් මිලිඹන 1 000්ෂ දළම්භහ.  ධිළ 

එගවභ යන්තගන්ත නළවළ. ප්රතිඳහදන රුළුන්ත තයම් භහන්තතය 
ගඵදිරහ ඹන විධිඹට තභයි ධිළ ටයුතු යන්තගන්ත  රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගභ ්ෂද ඉසගෝරඹ? 

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගවෝභහභ භිරන්තද යහජඳ්ෂ විදයහරඹ. ගම් ගේල් යන්තන 

ඕනෆ එගවභ ගන ගයි. ධිළ දළන්ත ගම් ගේල් යන්තගන්ත නිේණහඹ 

ඳදනම් ය ගනයි. දළන්ත භවය ඳහල්ලින්ත ඔවුන්තට ධලය 

ගේල් ධගඳන්ත ඉල්රහ ගන ංග ත් ධිළ කිඹනහ  " වරි  ධිළ 

ඉදිරිඳත් යන්තනම්. වළඵළයි ධිළ norms ධනු  තිගඵන නිේණහඹ 

භත තභයි ඳහරට ධලය ගේ ගදන්තගන්ත" කිඹරහ. එගවභ නළති 

ධඳට ගදන්තන ඵළවළ. ඒට ප්රමුතහ ගදන එ ගන එ්ෂ. රු 

නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  දළන්ත ධධයහඳනගආ ගන්ෂ 

සිදුීමගන ඹන ධසථහ්ෂ.  ධිළ - තමුන්තනහන්තගේරහ සිඹලු ගදනහ 

එතු ගරහ ගම් යමු. ධිළ ගම් ගේල් යන්තගන්ත ගනභ 

රකුණු දභහ න්තනත්  ගන ගභ ටත් ගන ගයි. ඳසු ගිඹ 

හරගආ ්රිඹහත්භ වූ රභග ද වරි ගිගආ නළවළ ගන්ත. වරි ගිඹහ 

නම්  ධධයහඳන රභඹට ගභගවභ ගදඹ්ෂ ගන්තගන්ත නළවළ ගන්ත. 

ධඳට විලහර ගුරු ිරෙඹ්ෂ තිගඵනහ. භභ ඒ ිළිබන්තනහ. 

දළන්ත ධිළ ඒ වහ ිළඹය න්තන ඕනෆ. ධඳට ගුරුරු විලහර 
ප්රභහණඹ්ෂ ධඩුයි. ගුරුරු විධිභත් රභඹට න්තන ඕනෆ. ධඳට 
ධලය ගුරුරු ධගයගවන්ත ගභගවන්ත න්තන ඵළවළ. ඒ ධඹ න්තන 
ඕනෆ නිේණහඹ භතයි. ධිළ එිර ප්රමිතිඹ ඳත්හ ගන ඹහභත් 

යන්තන ඕනෆ. ධිළ ධනහතගආදී ගඵ ගවෝ ගේල් යන්තන 
ඵරහගඳ ගය ත්තු නහ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි   භට 
ග ඩහ්ෂ ගේල් කිඹන්තන තිබුණත්  ඒ ඔ්ෂගෝභ ළටි යරහ ගම් 

ගටි හරඹ තුශ කිඹන්තන රුළුන්තභ්ෂ නළවළ.  

රු බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ භගන්ත ත ප්රලසනඹ්ෂ 
ධවරහ තිබුණහ. ඒටත් භභ උත්තයඹ්ෂ ගදන්තන ඕනෆ. නළත්නම් 

ඔඵතුභහගේ  ප්රලසන සිඹල්රටභ උත්තය ගන දුන්තනහ නහ. ඳහල් 
දරුන්ත ඳහල් තුශදී වහ ඳහල් භන තුශත් ගඳ දුග  එ එ 
ධඳගඹෝජනඹන්තට ර්ෂ නහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කි හ. ඒ වහ 

ධලය ිළඹය ගම් නග ට ධිළ ධයගන තිගඵනහ. ධධයහඳන 
ධභහතයහශලඹ  ශ්රී රශහ ගඳ ලීසිඹ  ජහති ශභහ ංය්ෂ 
ධධිහරිඹ එ්ෂ සිඹලුභ දිස්රි්ෂ ංයණඹ න ඳරිදි ඳහල් තුශ 
්රිඹහත්භ න ශභහ සුය්ෂෂිතතහ මිටු 2 060්ෂ ිළිරටුීමභ ධිළ 

ංයම්බ යරහ තිගඵනහ. ඳහල්ර ඒ ටයුත්ත ගම් දසර 
සිේධ නහ. 

රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඒ හගේභ "ිකය 

ඳහේලිගම්න්තතු ළඩටවන" භඟින්ත "ඳහල් ිකය ඳහේලිගම්න්තතු" 
සථහිළත කිරීභත් ධිළ යනහ. භභ ගම්හ ඔ්ෂගෝභ විසතය 
යන්තන ඹන්තගන්ත නළවළ.  නමුත්  "ශභහ සුය්ෂෂිතතහ භහඹ" 

විධිඹට ධිළ ගම් භහඹ නම් ශහ. ධිළ ජුනි භහගආ ඳශමුගනිදහ 
සිට තිසගනිදහ ද්ෂහ "ශභහ සුය්ෂෂිතතහ භහඹ" ගර නම් යන 
ඵ භහධය හච්ඡහ්ෂ ඳත්හ ප්රහලඹට ඳත් ශහ. ගම් තුිබන්ත 

ධිළ විලහර ළඩ ග ට්ෂ යනහ. දුම් ළටි ිතුළු භත් ද්රයරට 
ිේඵළිර වූ ධඹ ඒගන්ත මුදන්තන  ඒ හගේභ ත ත ධඳචහය 
ිළිබඵ දළනුත් යන්තන ගම් ගේල් ්රිඹහත්භ නහ.  

ඒ හගේභ ඳහල් දරුන්ත ඳහගල්දී වහ ඵහිරය ඳරියගආදී 
ංය්ෂහ ය සුය්ෂෂිත කිරීභ වහ ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ විවිධ 
චරගල්න නිකුත් ය තිගඵනහ. ඒ ධනු ඳහල් දරුන්ත වහ 
චිත්රඳටි දේලන නිේගේල කිරීභ  ඵහිරය ඳහේලසඹන්ත විසින්ත ඳහල් 

දරුන්ත වහ නහටය ව චිත්රඳටි දේලන ළඩටවන්ත ඳළළත්ීමභ 
ප්රමිතිත කිරීභ  ඳහල් තුශ ජශභ දුයථන බහවිතඹ  ඳහල් තුශ 
විනඹ ංය්ෂහ කිරීභ  ඳහල් සිසුන්ත ප්රසිේධ උත්රට වබහගි 

යීමභ ඹනහදිඹ ම්ඵන්තධගඹන්ත  ධිළ විධිභත් රභග ද ්රිඹහත්භ 
කිරීභට චරගල්න නිකුත් ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ ගඳෞේලි 
ප්රහවන ගේඹ්ෂ භඟින්ත දරුන්ත ඳහරට රැගන ඹහභ වහ 

ධභතය රිඹ වහයිහ්ෂ ගඹ දහ ළනීභට උඳගදස දීරහ 
තිගඵනහ. ගම් ටයුතු විධිභත් යන්තන ධිළ තත් ිළඹය යහිකඹ්ෂ 
ගන තිගඵනහ.  දළන්ත ගම්හ ඔ්ෂගෝභ කිඹන්තන ගිගඹ ත්- 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහගේ ගඹෝජනහග  දව ළනි 
හයණඹ ගර දරුන්ත ඳහරට භන්ත යන ධතයතුය 
ධඳගඹෝජනඹට ර්ෂීමභ ළන වන්ත ය තිගඵනහ ගන්තද? 

     

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ිභතිතුභහ ධගපෙ ප්රලසනරට උත්තය ගදනහට ඩහ  
ිභතිතුභහගේ  ධභහතයහශලගආ ළඩ ළන ථහ යන නිහ භභ 
ිරතුහ - 

619 620 

[රු ධකිර වියහේ හරිඹම්  භවතහ] 
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ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නළවළ  භභ ඔඵතුභහගේ වළභ ප්රලසනඹටභ උත්තය දුන්තනහ. භභ 

උත්තය ගන දුන්ත ප්රලසනඹ්ෂ තිගඵනහ නම්  කිඹන්තන. භභ දළන්ත 
උත්තය ගදන්තනම්. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

උස ධධයහඳනඹ ම්ඵන්තධගඹනුත් එතුභහ ධවරහ තිගඵනහ.  
ඒ ම්ඵන්තධගඹන්ත ඔඵතුභහ - 

 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒට ධගපෙ ර්ෂසභන්ත කිරිිල්ර ිභතිතුභහ උත්තය දුන්තනහ. 

එතුභහ විදයහපීඨරට ඵහ ළනීම් ම්ඵන්තධගඹන්ත ධවරහ තිබුණහ. 
ඊට ධභතය ගේලඳහරන ඳිබළනීම් ිළිබඵ ධවරහ තිබුණහ. ඊට 

ධභතය ඳත් කිරීම් ිළිබඵ ධවරහ තිබුණහ  දරුන්තගේ 
සුය්ෂෂිතතහ ිළිබඵ ධවරහ තිබුණහ. 

  

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ිභතිතුභහ දළන්ත ගම් යරු ථහ   ඔඵතුභහ ධධයහඳන 

ිභතිතුභහ ලගඹන්ත යන ප්රහලඹ්ෂ විධිඹටත් යන්තන රුළුන්ත. 

භභ  ගම් බහග  ඉගන එතුභහගේ ථහට ිහුම්න්ත 
ගදනග ට භට දළනුගණ් දළන්ත යගට් ධධයහඳනඹ ිළිබඵ කිසිභ 
ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ හගේ ථහ යනහ කිඹරහයි. එතුභහ දන්තන ටි 

කිඹනහ.  ධිළ ල් තළබීගම් විහදගආදී ඵරහගඳ ගය ත්තු වුගණ් ගම් 
හගේ ගදඹ්ෂ ගන ගයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵතුභහ ධවරු ප්රලසනරට උත්තය ගදනහ විනහ  ගන 

ගභ ්ෂද භට යන්තන කිඹන්තගන්ත? 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බිභල් යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ කිඹන්තන. 
 

ගරු බිෙල් රත්නළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගම්ට තේ යන්තන ගරහ්ෂ නළවළ. භභ ිරතනහ  මීට 
ඩහ භන්තත්රීරුන්තට ිහුම්න්ත ගදන්තන රුළුන්ත ප්රග ලඹ්ෂ තිබුණහ 
නම් ගව යි කිඹරහ. රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ඔඵතුභහත්  
ධවරු නිහ භභ කිඹන්තනම්. ඳහල් දරුන්ත ධඳගඹෝජනඹට ර්ෂ 

ගනහ. ඒ දරුන්ත ධඳගඹෝජනඹට ර්ෂීමභ ශ්ෂන්තන ම්පූේණ 
කීභ නළතත්  ප්රධහන කීභ්ෂ ධධයහඳන ධභහතයහශලඹට 
තිගඵනහ. ඒ ගනුගන්ත සුදුසු ්රිඹහ භහේ න්තන ඕනෆඹ කිඹන 

එයි කිඹන්තගන්ත.   

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ධධයහඳන ිභතිතුභනි  භභ ග ශම ඳහල් ළන 
ධගඵෝධඹ්ෂ  - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ධිළ ධධයහඳන ධභහතයහශලඹ විධිඹට භත් උදුය  ශභහ 

ධඳගඹෝජනඹ  හවනලින්ත ඳහල් දරුන්ත රැගන ඹහගම්දී සිදු 

න ප්රලසන ංදී ගම් සිඹල්රභ ගනුගන්ත භභ දළන්ත කි හ  

චරගල් 5්ෂ නිකුත් යරහ තිගඵනහ කිඹරහ. රු බිභල් 

යත්නහඹ භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභහගේ දළනළනීභ වහ භභ ගම් 

චරගල් සිඹල්රභ වභළගත* යනහ. ඒ හගේභ රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ිභතිතුභනි  භභ ළඩිගඹන්තභ එභ රුණ ඉදිරිඳත් ගශේ 

ඳහල් හවන 1 700්ෂ විතය දිනඳතහ ග ශම නයඹට එන 

නිහයි. රිඹළදුයන්තට  ඳහල්රට එන ධඹට -ඒ කිඹන්තගන්ත දරුන්තට 

ගන ගයි.- හවන ඳහරනඹ ිළිබඵ චර ගල්න තිගඵනහ කිඹහ 

ඔඵතුභහ ප්රහල ශහ. භවය විට ඒහ ඔඵතුභහ ඹටගත් ගන ගයි 

ගන්තන රුළුන්ත තිගඵන්තගන්ත. ඒහගආ ිළටඳත් රු බිභල් 

යත්නහඹ භන්තත්රීතුභහ කි හ හගේ සිඹලුභ භන්තත්රීරුන්තට 

එන්තන රුළුන්ත ගන්තද?  

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ිත්ත ලගඹන්තභ ගම් 

ඳහල් ඳහරනඹ ම්ඵන්තධගඹන්ත ධිළ ල්ෂතිභත් රභග දඹ්ෂ 

ධනුභනඹ යන්තන ඕනෆ ගන්ත. ගම් ගඵ ගවෝ ගේල්රට ගවේතු 

විදුවල්ඳතියඹහට විලහර හේඹ බහයඹ්ෂ ඳළරී තිබීභයි. ඳහල් 

ශභනහයණඹ ිළිබඵ ව ඳහල් දරුන්තගේ සුය්ෂෂිතබහඹ 

ිළිබඵ  ඒ සිඹලු ගේල් ිළිබඵ විදුවල්ඳතියඹහට පූේණ 

කීභ්ෂ තිගඵනහ. ඒ නිහ තභයි රු නිගඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි  ධිළ ගම් විදුවල්ඳතිරුන්තට විධිභත්  ල්ෂතිභත් 

රුහුණු්ෂ රඵහ ගදන්තගන්ත. ගේශීඹ රුහුණු ගන ගයි  විගේශීඹ 

රුහුණුයි ඒ විදුවල්ඳතිරුන්තට රඵහ ගදන්තගන්ත. ඒ හගේභ 

චරගල් නිකුත් යන්තගන්ත. ධන්තතේ ඳහරන හරඹ වළරුණහභ 

වරිඹට ඵළලුග ත් ධිළ  ඵරඹට ිවිල්රහ භහ 8්ෂ  9්ෂ ගන්තගන්ත. 

නමුත් ධිළ ගම් හරඹ තුශ ධයගන තිගඵන ප්රතිශීලී ්රිඹහභහේ 

ගද ඵළලුග ත් රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  භභ එ්ෂ 

ධධයහඳන ිභතියඹහ විධිඹට ගශේ නළවළ. ගම් රු බහග  

ඉන්තන භගේ ිරතත් භළති ිභතිරුත් කිඹනහ  ධගපෙ ංනඹට 

එන්තන; ධගපෙ ංනඹටත් එන්තන එ එ විෘත කිරීම්රට 

කිඹරහ. ඵළරිභ එ්ෂ ිගයන්තන භභ හුේෂ ගරහට ඒහට 

ඹන්තගන්ත නළවළ. ධධයහඳන ිභතියඹහ විධිඹට භභ විලසහ 

යනහ   ධභහතයහශලගආ ිරන්මින්ත ගම් ප්රලසනරට මුහුණ ගදමින්ත - 

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔ   ඔඵතුභහ ඹන්තගන්ත නළවළ තභයි. 
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ඳහේලිගම්න්තතු 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නළවළ  භභ ඹනහ. නමුත් වරිභ ධඩුගන්ත තභයි ඹන්තගන්ත. 

ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ හරඹයි  ගම් හරඹයි ළන ගව ඹරහ ඵරන්තන.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ තභයි භභ කි ග . ඉසය නම් ගඳය ඳහලුත් විෘත 

යන්තන ගිඹහ.  

 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දළන්ත වරිභ ධඩුගන්ත ඹන්තගන්ත. ගභ ද  ධිළට කීභ්ෂ - duty 

එ්ෂ - ඳළරිරහ තිගඵනහ. ඒ කීභ ඉසට යන්තන නම් රු 

නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]   

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගම් ගේලඳහරන නහඹඹන්තට ඒ විෘත කිරීම් ටයුතු 
ඵහයදීරහයි තිගඵන්තගන්ත. ඒයි ගම් කිඹන්තගන්ත. 

 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නළවළ  නළවළ. ධගපෙ කීභ ඉසට යන්තන නම්  ගභතළන 

ඉගන යන්තන ධිළට ගඵ ගවෝ ගේල් ති ගඵනහ. රු බිභල් 
යත්නහඹ භන්තත්රීතුභනි  ඔඵතුභන්තරහ දන්තනහ වඳුනන ධඹ ිතිගන්ත. 
ඒ ධඹගන්ත ධවන්තන ධභහතයහශලගආ නිරධහරින්ත ළහ හච්ඡහ 

යන්තගන්ත නළේද කිඹරහ. ධිළ තිඹට ළයඹ්ෂ භහණ්ඩලි 
නිරධහරින්ත වමු ගනහ. ධගපෙ ණ්ඩහඹභත් එ්ෂ ගම් ප්රලසන ළන 
ථහ යනහ. ඒහට විඳුම් ග ඹනහ. ධගපෙ ධභහතයහශලඹට 

ධභතය ධධයහඳන යහජය ධභහතය රු යහධ්රිසනන්ත භළතිතුභහ 
ඉන්තනහ.  එතුභහ උතුය  නළ ගෙනිරය ප්රගේලර ධධයහඳනගආ 
දියුණු ගනුගන්ත විලහර ළඩ ග ට්ෂ දළන්ත යගන ඹනහ. 

ඒ ඳහල් දළන්ත ග ඩනළ ගෙනහ. ඒහට මුදල් ගන්ත යරහ 
තිගඵනහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ිභතිතුභහ  ගඳ ඩ්ඩ්ෂ එිබඹට ගිිරන්ත ඵළලුහ නම් ගව යි. 

ගභ ද  හේඹහරගආභ ළඩ ශහභ ම් භට්ටගම් ප්රලසන 
ගත්ගයන්තගන්ත නළවළ ගන්ත. ඒ ිළිබඵත් ගඳ ඩි භළසිවිල්ර්ෂ 
තිගඵනහ.  

 

ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිගඹෝජය ථහනහඹතුභනි  ගම් ඔ්ෂගෝභ ගව ට 

ගත්රිරහ තභයි ගභතළනට ංග . ධවුරුදු 15්ෂ  20්ෂ ධිළ විඳ්ෂගආ 
ඉරහ ඔඹ කිඹන ගන්තන තිගඵන ඔ්ෂගෝභ ගරහ තභයි 
ගභතළනට ංග . ඒ නිහ ධිළ ගම් ඔ්ෂගෝභ දළ්ෂහ. ගභතළන 

ගච්ච ඒහත් දළ්ෂහ; එිබගආ ගච්ච ඒහත් දළ්ෂහ; 

ඉසගෝරර සිේධ ගන ඒහත් දළ්ෂහ; ගම් ගත ගට් සිේධ 

ගන ඒහත් දළ්ෂහ. ගභ ද  ධිළත් ම්ලින්ත ංරු මිනිසසු ගන්ත. 
ඒ නිහ ගම් ඔ්ෂගෝභ ගව ට දළරයි තිගඵන්තගන්ත. ගම්හ ළන 
ධලුතින්ත ධගඵෝධඹ්ෂ න්තන ගදඹ්ෂ නළවළ. රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි  ඒ නිහ ධිළ ගඵ ගවෝභ ධශ කිඹනහ  

ගඵ ගවෝභ ේ ඳයභහේථගඹන්ත ටයුතු යන්තගන්ත කිඹහ. ධධයහඳන 
ධභහතයහශලඹ ට භවය ධඹ ඒ හරගආ විවිධ ගචෝදනහ ශහ. 
වළඵළයි  දළන්ත ඵරන්තන ඳසු ගිඹ ධවුරුදු එවභහය හරඹ තුශ 

එභ ප්රලසන ඳත්රඹ්ෂත් ිළටවුණහද කිඹරහ. ඉසය වළභදහභ ප්රලසන 
ඳත්ර ිළට ගනහ.  

 
ගරු විමජ්ඳළ මශට්ටිංරච්ික ෙශතළ 
(ரண்தைறகு றதஜதரன தயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ හරගආ ප්රලසන ඳත්ර ගරල්ර තිබුගණ්. 

 
ගරු අකි විරළජ් කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔ . ප්රලසන ඳත්ර ගරල්ර තිබුගණ්. ඳසු ගිඹ දසර ධිළ 

විධිභත් රභග දඹ්ෂ දළම්භහ. ධිළ විබහ ගදඳහේතගම්න්තතුග  
ගදතුන්ත ගදගනකුට යවස ධශ දීරහ  ඒ රභග දඹ ල්ෂතිභත් 

කිරීභට ධලය ිළඹය ත්තහ. ඒහ හටත් ගරගවසි නළවළ. 
නමුත්  ගවට ප්රලසන ඳත්ර ිළට ගයිද දන්තගන්ත නළවළ. නමුත් ධිළ ගම් 
ගනම් ඒ ංය්ෂහ යරහ තිගඵනහ. ධනි කිසිභ 

නිරධහරිගඹකුට ධිළ භහ්ෂ දීරහ නළවළ. ගේලඳහරන ගේදඹ්ෂ 
ඵරන්තගන්ත නළති ධිළ ඊගආ ගඳගේදහත් නිරධහරින්ත ගදගදගන්ෂ 
ධයින්ත ශහ. ප්රධහන කීම් දයන නිරධහරින්ත ගදගදගන්ෂ ධිළ 
ධයින්ත ශහ. ඒට ගවේතු ගභ ්ෂද? ඔවුන්තගේ කීම් ඉසට 

ගශේ නළවළ කිඹරහ තභයි ඔවුන්ත ධයින්ත ගශේ. ඕනෆභ භධයසථ 
නිරධහරිගඹකුගන්ත ගිිරල්රහ ධවරහ ඵරන්තන  තභන්තගේ කීභ 
ඉසට ගන යරු නිහ තභයි ඒ ධඹ ඉත් ගශේ. එගවභ නළත්නම් 

ගම් ධභහතයහශලඹ යගන ඹන්තන ඵළවළ  රු නිගඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි. එභ නිහ භභ රු බිභල් යත්නහඹ 
භන්තත්රීතුභහට සතුතින්තත ගනහ  ගම් ප්රලසනඹ ිසීභ ිළිබඵ. 

එතුභහ ධගපෙ මිත්රගඹ්ෂ. එතුභහට ධිළ රු යනහ. එතුභහ හරඹ්ෂ 
ධගපෙ දිස්රි්ෂඹත්  නිගඹෝජනඹ යරු භන්තත්රීයගඹ්ෂ. ඒ හගේභ 
ධිළ කිඹන්තන ඕනෆ  ඔඵතුභන්තරහ ගන ගයි  භවරු ිවිල්රහ ධවරු 

ප්රලසන දිවහ ඵරන ග ට ධඳට ඳළවළදිලි කිඹන්තන රුළුන්ත  භවය 
ඒහ හධහයණ නළවළ කිඹරහ. ගඵ ගව භ සතුතියි. 

 
එකල්ිර මේළල අ. භළ. 6.30 ඳුභ කර තිබුමණන් ගරු නිමයෝජය 

කථළනළයකතුෙළ විසන් ප්රහනය මනොවිෙවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් 
තඳන දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල  අ. භළ. 6.40    2016 ජුනි 08 ලන 
ඳදළදළ අ. භළ. 1.00 ලන මත්ෂ කල් ගම ය. 

 
 

அப்ததரலது தம் தற.த. 6.30 றக்குப் தறந்றறட்டமரல் 

ரண்தைறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள் றணர றடுக்ரதனத 

தரரலன்நத்ம எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தற.த. 6.40 க்கு தரரலன்நம்,  2016 தன் 08, 

தைன்றம தற.த. 1.00 ற ம எத்றமக்ப்தட்டது. 

 
 

And it being past  6.30  p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 

adjourned Parliament without Question put.  

Parliament Adjourned accordingly at  6.40 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 08th June, 2016. 
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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.  

 
 

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, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා 
අගාමාත්ය කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව සහ 2015 වර්ෂය 
සඳහා මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් / මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ 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, සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 
2015 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
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 වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් සහ 
2015 වර්ෂය සඳහා කෑගල්ල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2015 වර්ෂය සඳහා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
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 (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம் 

த்தசாசன அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා අධිකරණ 

අමාත්යාංශෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ්ය  
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

2014 වර්ෂය සඳහා පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ 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, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2015 වර්ෂය සඳහා තැපැල්, 
තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
කාර්යසාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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 සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය 

භාෂා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව පතිසන්ධාන හා උතුරු හා නැ ෙඟනහිර නැවත 
ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2015 

වර්ෂය සඳහා කීඩා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ 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. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අඟුණෙකොළපැලැස්ස, 

එරමිණියාය, මයුර මාවත, අංක 87 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්. 
විදානාරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) හන්ෙදසස්, යාෙල්ෙගොඩ, අංක 248/8/බී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙජ්.ඒ. මිසිෙනෝනා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කඩුගන්නාව, කුරුකුරුත්තල, අංක 35/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ෙජ්.එම්. රමීස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) දවුලුගල, ගංහත, ෙවලම්බඩ, ෙල්කම් නිවස, අංක 102/1 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි සුදත් රත්නායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ගිනිගත්ෙහේන, හැටන් පාර, අංක 22 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි හර්ෂණී නිමාෂා ගමෙග් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මසේකළිය ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ෙසේවය කරන ටිෙරෝන් 
ෙරෝජා රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) රිකිල්ලසක්ඩ, ගැටකුලාව, අංක 35 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
වයි.ෙක්.ඒ.ෙක්.බී. යටිවැල්ල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
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(1) කරන්ෙදණිය, ගා/ තල්ගවත්ත කනිටු විදුහෙල් විදුහල්පති 
ඒ.බී. පාවුලුෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) අම්බලන්ෙගොඩ, කුලීෙගොඩ, හම්බුවත්ත, අංක 135/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්. හිරාන් චින්තක ෙමන්ඩිස ්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) කහදූව, පිනිකහන පහළ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්.පී. 
සුමනදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) බලපිටිය, වැල්ලඉඩ පන්සල පාර, අංක 08 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්. චන්දලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කරන පශ්න. ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. එතුමා පැමිණ නැහැ. මීළඟට, ගරු 
සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා.  

 
ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் 
வினாக்கள் 

QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 
 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சர் அவர்களிடம்  பின்வ ம் வினாக்கைளக் 
ேகட்கின்ேறன்.   

அ) வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தத்தின்ேபா  
குண் த் தாக்குதல்கள், 'ெஷல்' ச்சுக்கள், விமானத் 
தாக்குதல்கள் என்பவற்றினால் சி வர்கள் உட்பட 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின்  உடம்பில் ஆபத்தான 
இரசாயனக் கலைவகள் அடங்கிய ண் கள் 
உட்ெசன் ள்ளனவா என்ப  பற்றித் 
ேத ப்பார்ப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ த் ள்ளதா? 

ஆ) அவ்வா  உட்ெசன் ள்ள ஆபத்தான ண் கைள 
அம்மக்களின் உடம்பி ந்  அகற் வதற்கு அல்ல  
அவ்வாறான ண் கள் உடம்பில் இ ப்பதனால் 
எ வித பாதிப் ம் இல்ைலெயன ம த் வச் சான்றிதழ் 
வழங்குவதற்கு அல்ல  மாற்  நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கு அரசாங்கம் பின்பற்ற எதிர்பார்க்கும் 
வழி ைறகள் என்ன?  

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, උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 

යුද්ධයක් තිබුණා පමණක් ෙනොෙවයි, යුද්ධෙය් අන්තිම 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම වන්නිෙය් ජනතාවට විශාල හිරිහැර  
දුක් විඳින්න සිදු වුණා. යුද්ධයට මැදි ෙවලා සිටි ජනතාවට 
විඳින්නට සිදු වුණු දුක ගැන අපි අලුෙතන් කියන්න වුවමනා නැහැ.  
සිරියාව, ඉරාකය වැනි මැදෙපරදිග රටවල  රජෙය් හමුදා සහ 
තස්තවාදී හමුදා සටන් කරන විට යුද්ධයට මැදිව සිටින ජනතාවට  
හානි ෙවන බව අපි අද දකිනවා. අෙප් රෙට් යුද්ධ කරපු 
අවස්ථාෙව්දී ෙදපැත්ෙතන්ම කාලතුවක්කු, ෙමෝටාර්  පාවිච්චි කළා. 
අපට එහිදී ගුවන් හමුදාවත් ෙයොදවන්න සිදු වුණා. ඒ අවස්ථාවලදී 
සාමාන්ය ජනතාවට හා නියක් වුණා කියන කාරණය හැම ෙකනාම 
පිළිගන්නවා.  

අෙප් ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් 
උතුරු - නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පැවති යුද්ධෙය්දී ෙබෝම්බ, ෙෂල් 
පහාරවලට හා ගුවන් පහාරවලට ෙගොදුරු වූ දරුවන්ෙග් හා 
වැඩිහිටියන්ෙග් ශරීරවලට හානිකර වූ රසායනික සංෙයෝජන සහිත 
කැබලි ඇතුළු වී තිෙබ්ද යන්න ෙසොයා බැලීමට රජය විසින් 
පියවරෙගන තිෙබ්ද කියලායි. ෙම් වනතුරු එෙහම නිල වාර්තාවක් 
අපට ලැබිලා නැහැ. We have so far not received any official 
report on this. නමුත් කිසියම් ෙකෙනකුට එවැනි ෙදයක් ගැන 
සැකයක් ඇත්නම් දිවයිෙන් ඕනෑම ෙරෝහලකට යන්න පුළුවන්. 
මම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමාටත් 
කියනවා, "ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතුෙවලා ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත කරන්න" කියලා.  

We have not had any official report. But if the Hon. 
Member likes, you can sit down with the Minister of 
Health, Nutrition and Indegenous Medicine and the 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs, Hon. D. M. Swaminathan 
and work out a scheme. I think, the Hon. Minister is more 
than ready to work with the Provincial Councils and if  
there are people, we could have them treated. We have 
hospitals in the Northern Province, including the 
Teaching Hospital in Jaffna. We can handle the situation 
and we can bring them out of Jaffna to Colombo, if 
further treatment is necessary. Since we have had no 
official reports, as the first step, Hon. Member, you could 
take the initiative with the Hon. Minister to go and look 
at the people who are suffering. Then the Hon. Minister 
will prepare a scheme where we can give treatment and 
the necessary certification to all of them. We do not rule 
it out. We have not got any official reports. That is all. 
But if there are people who are suffering, yes, we will 
take action.  People were injured in the war; people were 
caught in the cross-fire of the war. So, we have to look 
after them once the war is over.  

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, குண் , 'ெஷல்' 

ேபான்றவற்றின் தாக்குதல்க க்குள்ளானவர்களில் பலர் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மாணவர்களாக இ க்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ேபர் 
வைரயில் இவ்வா  பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  அதில் 
பலேப க்குத் தாய் அல்ல  தகப்பன் இல்ைல. அதனால், 
அவர்கள் ெபா ளாதார ாீதியாக மிக ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அண்ைமயில்கூட வ னியா 
வடக்கு, ெந ங்ேகணிையச் ேசர்ந்த பல்கைலக்கழக மாணவர் 
ஒ வர் ெசன்ைனக்குச் ெசன்  அவர  உடம்பில் ஆ  
இடங்களி ந்த 'ெஷல்'  ண் கைளச் சிகிச்ைச லம் 
அகற்றியி க்கின்றார். அதற்காக அவ க்கு இந்தியப் பணம் 
ஐந்  இலட்சம் பாய் ெசலவாகியி க்கின்ற . அவர் இந்தப் 
பணத்ைத அவ ைடய உறவினர்கள், நண்பர்களிடம் 
ெபற் த்தான் இந்தச் சிகிச்ைசையப் ெபற்றி க்கின்றார். 
அேதேபால் மாணவர்கள் நிைறயப்ேப க்கு இவ்வாறான 
பாதிப்  இ க்கின்ற . அவர்க க்கு உறவினர்கள், தாய், 
தகப்பன் இல்லாததனால் ெபா ளாதார ெந க்க கள் 
இ க்கின்றன. சில ேப க்கு அந்தக் குண் கைள 
அகற் வதற்கு விேசட ைவத்திய நி ணர்களின் வசதி 
ேதைவப்ப கின்ற .  சில க்கு இலங்ைகக்கு ெவளிேய 
ெசன்ைன ேபான்ற இடங்களிேல ைவத்திய சிகிச்ைச 
ெசய்யேவண் யி க்கின்ற ; அல்ல  விேசட ைவத்திய 
நி ணர்கைள இலங்ைகக்கு வரவைழக்கேவண் யி க்கின்ற . 
சிலாின் உடம்பி க்கின்ற குண் கள் அகற்றப்ப வதன் 
காரணமாக உயிராபத் க்கள் ஏற்படக்கூ ய நிைலைம ம் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, அதற்ேகற்ற வசதிகள் இங்கு ெசய்  
ெகா க்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக மாணவர்கள் இதனால் 
க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்க க்குப் 
ெபா ளாதார ெந க்க ம் உறவினர்கள், நண்பர்கள் 
இல்லாத நிைலைம ம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த 
விடயத்ைத ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம் என்பேத என் ைடய ேவண் ேகாள். 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
The Hon. Member says that there have been a large 

number of students affected. First, you and the Hon. 
Minister can give us a report with the numbers that are 
affected, then we can take it up. I will speak to President 
Maithripala Sirisena and together with the Health 
Minister, we will prepare a programme. If we have to get 
any medical expertise from outside we will bring them in.  
If they have to be sent to Tamil Nadu we will do that as 
well. We will work out what the economic cost is. We 
will take up the responsibility.  But first I suggest that the 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs, the Hon. Member 
concerned, other Hon. Members of the area and the 
Minister of Health would identify the numbers and let us 
know. Then we will have a discussion and finally I will 
refer this matter to the President.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ෙමම 

පශ්නය අහනවා. 

ගරු අගාමාත්යතුමනි, නිතර නිතර අප රට තුළ සිදු වන 
ස්වාභාවික ව්යසන ගංවතුර ගැලීම්, නාය යෑම්,  මුහුදු ඛාදනය, 

නියඟ වැනි ආපදාවන් ෙහේතුෙවන් විශාල ජනතාවක් පීඩනයට හා 
මහත් අපහසුතාවකට පත් ෙව්.  

ෙමවැනි ආපදා සිදු වූ විට ඒ ඒ සිද්ධියට අදාළව එම 
අවස්ථාෙව්දී පමණක් පිළියම් ෙයදීමට කටයුතු කරන අතර, ඉන් 
පසුව එම සිදුවීම් ගැන ඉදිරි කටයුතු කිරීමක් දකින්නට 
ලැෙබන්ෙන් නැත.  

ආපදාවක් සිදු වූ විට රාජ්ය ආයතන හා ෙපෞද්ගලික සංවිධාන 
ආපදාවට ලක්වූවන් ෙවනුෙවන් සහන සැලසීමට ඉදිරිපත් වන 
අතර,  ෙමම විපතට පත්වූවන් ෙවනුෙවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම 
ෙලස සහන සැලසීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. ඒ 
ෙවනුෙවන් ආපදාවකදී පරිහරණය කිරීමට වියළි ආහාර, කූඩාරම්, 
සනීපාරක්ෂක දව්ය වැනි දෑ ගබඩා කර තබා ගැනීමට කමෙව්දයක් 
සැකසිය යුතුයි. එම නිසා රට තුළ සිදු විය හැකි සියලු ආපදාවලින් 
සිදු විය හැකි හානිය අවම කර ගැනීමට ෙපර සූදානමකින් සිට 
කටයුතු කිරීම හා ඒ ෙවනුෙවන් ජාතික පතිපත්තියක් සකස් 
කිරීෙම් වැදගත්කම ෙපනී යන ෙහයින්, එවැනි ජාතික 
පතිපත්තියක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද?  එෙසේ නම් ඒ 
කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරන ෙලස ඉල්ලමි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය 

ආපදාවකට පත් ෙවලා විශාල පශ්න ගණනාවක් ඇති වුණා. පසු 
ගිය මැයි මාසෙය් සහ ජුනි මාසෙය්දී නාය යාම, ගංවතුර, පිපිරීම් 
කියන ආපදා තුනටම අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගංවතුර සහ 
පිපිරීම් ඇති වුෙණ් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්, අපි නිෙයෝජනය කරන 
දිස්තික්කෙය්. විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුර ඇති වුණු අවස්ථාෙව්දී ආපදා 
කළමනාකරණ කමෙව්දය තුළ ආණ්ඩුවත්, ආණ්ඩුව ෙනොවන 
අංශත් සම්බන්ධීකරණෙය්දී, එක් රැස් කිරීෙම්දී  සිදු වුණු අඩු 
පාඩුකම් අපට ෙපනුණා.  

ඒ සැලැස්ම සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක ෙවලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙහොඳ ෙවලාවට අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට 
භාරව තිෙබන්ෙන් ඒ විෂයය පමණයි. එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිබුණා, ෙම් අඩු  පාඩුකම් ගැන. අපිත් දැක්කා, සමහර 
කියාකාරකම් නිසා සිදු වන හානි. ඒ සියල්ලම සම්බන්ධ ෙයන් 
පියවර ගන්න අපි කියා කර ෙගන යනවා. ගංවතුර ව්යසනය නිසා 
ඇති වුණු අඩු පාඩුකම් දිහා බලන අවස්ථාෙව්දී තමයි අපට අලුත් 
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම සාලාව හමුදා කඳවුෙර් පිපිරීමක් ඇති වුණා. 
සාලාව පෙද්ශෙය් ජනතාවට ගංවතුරට මුහුණ දීමට සිදු වීම නිසාත්, 
ඒ පිපිරීම නිසාත් දුක් විඳින්න සිදු වුණා. ඒ සිටින ස්ථානවල 
ඔවුන්ට කෑම සකස් කර ගන්න අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
අත් දැකීම් තුළින් ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් මහජන නිෙයෝජිතයන්, මන්තීතුමන්ලා, පළාත් 
සභා මන්තීවරුන්, හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් කියා කළ 
ආකාරය ගැන ඒ අයට ස්තුති කරන්න කැමැතියි. අපි ෙම් සියල්ලම 
ඒකාබද්ධ කරන්න ඕනෑ. නායකත්වය ගන්න මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ඉන්න පුළුවන්, රාජ්ය ෙසේවෙය් දිසාපතිවරුන් -දිසා 
ෙල්කම්වරුන්- ඉන්නවා, රාජ්ය ෙනොවන අංශවල අය ඉන්නවා. ඒ 
සියලුෙදනාම එකතු කර ෙගන තමයි ෙම් සැලැසම් හදන්න ක ටයුතු 
කරන්ෙන්.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් සම්බන්ධීකරණය 
යටෙත් අදාළ දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, 
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තිවිධ හමුදාව, ෙපොලිස් නිලධාරින්, ආපදා කළමනාකරණ 
නිලධාරින් හා අදාළ අංශවල නිලධාරින් හරහා ආපදා සහන ෙසේවා 
කටයුතු කිරීමට ඒ කාලෙය්ත් කියා කළා. ඒක තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑ.  

සමහර තැන්වලට ආහාර වැඩි වුණු බව ඔබතුමා දන්නවා. 
සමහර තැන්වලට ආහාර ලැබුෙණ් නැහැ. වියළි ආහාර වුවමනා 
තැන්වලට ඒවා ලැබුෙණ් නැහැ. සකස් කළ ආහාර වුවමනා 
තැන්වලට වියළි ආහාර ලැබුණා. ඒ අත් දැකීම අපට තිෙබනවා.  
ෙම් සඳහා වුවමනා මුදල් ආධාර ලබාෙදන්නත්, විෙශේෂෙයන්ම 
සාලාව පෙද්ශෙය් හානියට පත් වූ නිවාස අලුත්වැඩියා කරන්න 
මුදල් වියදම් කරන්නත් අප තීරණය කර තිෙබනවා. ෙහොඳ 
ෙවලාවට අපි අෙපේල් මාසෙය් රක්ෂණ කමයට ඇතුළු වුණා. එය 
දැන් ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. අෙප් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය 
අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා යටෙත් ෙම් අලුත් වැඩසටහන 
සකස් කරෙගන යනවා.  

ෙමතැනදී අපට අඩු පාඩුකම් ගණනාවක් ෙපණුනා. සමහර 
තැන්වල රජෙය් බිම් මට්ටෙම් නිලධාරින් ගංවතුරට යට වුණා, 
නැත්නම් ඒ අයෙග් ෙගවල් නැති වුණා. අනික් තැන්වල ඒ 
පාෙද්ශීය නිලධාරින් හිටිෙය් පෙද්ශෙය් ෙනොෙවයි. ඒ ගම් 
පෙද්ශෙයන් ඈතයි ඔවුන් හිටිෙය්. එතැනට එන්න සිදු වුණා. ගාම 
නිලධාරින් සාමාන්යෙයන් ගෙම් හිටියාට සමහර සංවර්ධන 
නිලධාරින් ඒ පෙද්ශවල හිටිෙය් නැහැ. ඒ සංවර්ධන නිලධාරින්ටත් 
ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව වගකීමක් පවරා ෙදන්න ඒ අදාළ 
නිලධාරින් හඳුනාෙගන සම්පූර්ණ වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරනවා.   

මරික්කාර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව විධියට කූඩාරම් ගන්න 
එක, පහසුෙවන් ඉදි කළ හැකි ෙගොඩනැඟිලි සකස් කිරීම, 
ආෙරෝග්ය ශාලා පහසුකම් දියුණු කිරීම වැනි කටයුතු ගැන 
ඇමතිතුමා වැඩකටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ පිළිබඳව ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් පත් කර තිෙබන නිසා ඒ සභාපතිතුමා මාර්ගෙයන් 
ඒ කාරක සභාවට පුළුවන් ඒ පියවර සියල්ලම දැන ගන්න.  ඕනෑ 
නම් ඊට පසුව ආපසු කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් යටෙත් ෙම් 
සභාෙව්දී අපට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මම එක අතුරු පශ්නයයි ඔබතුමාෙගන් 

අහන්ෙන්.   

ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට සමහර රාජ්ය යාන්තණ 
කියාත්මක වීෙම්දී සමහර පෙද්ශවලට හරි විධියට ඒක ෙබදිලා 
ගිෙය් නැති අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.  

අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පිළිබඳව ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හරහා පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. ෙමොකද, 
අනාගතයට ඒක ෙහොඳ පූර්වාදර්ශයක් ෙවයි. ඒ අනතුරට මුහුණ 
දුන් අයට රජය තීන්දු කරපු වන්දි මුදල් ලබා ෙදන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු අතුරු පශ්නය වන්ෙන්, ඒ අයෙග් 
ජීවිතය  ඉතා ඉක්මනින්  යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න රජය විසින් 
ලබා ෙදන අත්තිකාරම් මුදල ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවාද යන්නයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් එම මුදල් ලබා ෙදන්නම්. 

විෙශේෂෙයන්ම කැලණි ගං මිටියාවෙත් ආර්ථිකය, කුඩා 

ව්යාපාරිකයන්ෙග් ආර්ථිකයක්. ඒ අයට තමන්ෙග් ව්යාපාර ආරම්භ 
කරන්න අෙප් බැංකුවලින් විෙශේෂ සහනාධාර කමයක් ඇති කර 
ෙගන යනවා. මුදල් ඇමතිතුමාත් සමඟ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. 
ඒ එක්කම තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකොෙළොන්නාව, කඩුෙවල පෙද්ශෙය් දැක්ක ෙදයක්. ඒ පෙද්ශවල 
ෙගවල් හදලා ජලය ගඟට ගලා ෙගන යෑෙම් අවහිරකම් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් ගංවතුරට එක ෙහේතුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අෙනක, ඇළවල් සුද්ද කරලා නැහැ. සමහර ව්යාපෘති 
කියාත්මක කරන්න හදන විට පෙද්ශෙය් ජනතාව විරුද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. අප ෙම් දිහා බලා එක සැලැස්මක් හදනවා. ඒ සැලැසම් 
අනුව වැඩ කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා සමහර අයට යළිත් 
එතැනම නිවාස ඉදි කරන්න අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  අපි 
නිවාස ඉදි කරන්න ෙවනත් තැන් ෙසොයලා ෙදන්නම්. සැලැස්මක් 
හදන්ෙන් නැත්නම්, අපි නිකම් ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න ඉඩ ෙදනවා 
නම්, ජලය ගලා යෑමට අවහිර වන විධියට ෙගොඩනැඟිලි ඉදි 
කරනවා නම්, ඇළවල් ඔක්ෙකොම පිෙරන්න ඉඩ ෙදනවා නම් ෙම් 
ගංවතුර යළිත් ඇති වන්නට පුළුවන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් යට 
ෙවන තරමටයි වතුර ආෙව්. ඒ නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ 
සැලැස්ෙම් ඇතුළත් කාරණා දිහා බලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙතත් බිම් ගණනාවක් පුරවලා තිෙබනවා. අපට ඒ ගැන තීරණයක් 
ගන්න ෙවනවා. ෙමොකද, නැතිනම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ෙම් 
පෙද්ශයම, නැවතත් ජලෙයන් යට ෙවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු 

අගාමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරන පශ්නය ෙමයයි.  

(අ) බරපතළ මූල්ය අපරාධ පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසම විසින් සහ මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
විසින් (FCID) ෙම් වන විට පරීක්ෂණ අවසන් කර ඇති 
විමර්ශන පමාණය ෙවන් ෙවන්ව  ෙකොපමණද? 

(ආ)  බරපතළ මූල්ය අපරාධ පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිසම විසින් එම වාර්තා ෙකොපමණ  පමාණයක් ෙම් 
වන විට ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ලබා දී තිෙබ්ද?  

(ඇ) එම වාර්තා සභාගත කරන්ෙන්ද? එම වාර්තා මඟින් සිදු කර 
ඇති නිර්ෙද්ශ කවෙර්ද?  

(ඈ) එම නිර්ෙද්ශ අනුව ෙම් වන විට ෙගන ඇති කියා මාර්ග 
සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඉ) මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය විසින් පරීක්ෂණ 
නිමාකර නීතිපතිතුමාෙග් අනුමැතිය ෙවත  ෙයොමු කර ඇති 
සහ නීතිපතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ මත අධිකරණය ෙවත ෙයොමු 
කර ඇති විමර්ශන පමාණය ෙවන් ෙවන්ව සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
දූෂණය ෙහළි කිරීෙම් වැඩසටහනත්, ඒ ගැන ෙසොයා බලා 

නීතිය අනුව පියවර ගන්නා වැඩසටහනත් අපි කියාත්මක කර 

633 634 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගන යනවා. එෙහත් ෙමය ආරම්භ කරද්දී තිබුණු පශ්නය තමයි, 
ෙමවැනි අපරාධ, දූෂණ ගැන පරීක්ෂා කරන්න පුහුණු කරපු පිරිසක් 
ෙනොසිටීම. ඒ නිසා  මූලික කණ්ඩායම පුහුණු කර ගන්න කල් ගියා. 
විෙද්ශ රටවලට ගිහින් දැන් ඒ අය පුහුණුව ලබා තිෙබන්ෙන්. 

ෙදවනුව, තවත් කණ්ඩායම් ලංකාෙව් පුහුණු කර ෙගන යනවා. 
ඒ පුහුණු කර ෙගන යන කණ්ඩායම්වලින් තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු 
කර ෙගන යන්ෙන්. ලිපි ෙගොනු ලබා ගන්න, ෙම්වා ගැන ෙසොයා 
ගන්න සමහරවිට පිට රටවලට යන්න තිෙබනවා. එෙහම ගියාම 
සමහර විෙද්ශ ආයතනවලින් සහෙයෝගය ලැෙබනවා; සමහර 
ඒවායින් සහෙයෝගය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුණාම යළිත් 
රජය මාර්ගෙයන් යන්න සිදු ෙවනවා.  

ඒ අනුව විභාග කරෙගන යන කාරණාවලින් පරීක්ෂණ 44ක් 
විමර්ශනය ෙකොට අවසන් කර ඇති අතර එම පරීක්ෂණවලට අදාළ 
ලිපි ෙගොනු සියල්ලම නීතිපති උපෙදස් සඳහා ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. දැන් නීතිපතිතුමාට යළිත් ඒ පිළිබඳව ෙහොයලා 
කියාත්මක කරන්න ෙවනවා. නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස් මත ෙම් 
වන විට විමර්ශන ෙගොනු හයක් අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ඉතිරි විමර්ශන ෙගොනු සඳහා නීතිපති උපෙදස් ලද 
වහාම ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය විසින් අවශ්ය පියවර 
ගැනීමට කටයුතු කරන බවට මා දන්වන්න කැමැතියි. මම 
නීතිපතිතුමාෙගන් ඒ ගැන ඇහුවා. එතුමා කිව්වා, නඩු දාන්න කියා 
කරෙගන යන්න, තවත් කිහිපයක් දැන් ඉදිරියට ෙගන යනවා 
කියලා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
බැලුෙව් ෙම් තිෙබන පරීක්ෂණ ටික පළමුෙවන්ම නීතිපතිට භාර 
දීලා අවසන් ෙවන ෙකොට තවත් පරීක්ෂණ ගන්නයි. දැන් සමහර 
පරීක්ෂණවලදී අලුත් කරුණු ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. නඩු දැම්මා 
කියලා ඒක එතැනින් අවසන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පරීක්ෂණවලදී 
තවත් කරුණු අනාවරණ ෙවන්න පුළුවන්. පැටවු ගහන විධියට 
තමයි ෙම් වැඩ කටයුතු දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බරපතළ වංචා 
දූෂණ විමර්ශන ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ද වංචා හා 
දූෂණ පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනු ලබන අතර එම 
විමර්ශන අවසන් වූ විටම එම වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ලබා දීමට නියමිතය. දැන් විමර්ශන වැඩ කටයුතු කළාට වාර්තාව 
තවම ජනාධිපතිතුමාට ලැබිලා නැහැ. ලැබුණාම ඒ ගැනත් ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

දැන් ඔබතුමා කිව්වා, "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලිපි ෙගොනු 
44ක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. හයක් අධිකරණය හමුවට ෙගන 
ෙගොස් තිෙබනවා" කියලා. 

මා ළඟ තිෙබනවා ගරු අගමැතිතුමනි, පසු ගිය 18වැනි දා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසෙය් පධානියා ෙවත එවන ලද ලිපියක්. සංචාරක 
මණ්ඩලයට අදාළ පරීක්ෂණ කටයුත්තක් අවසන් ෙකොට, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළාට පස්ෙසේ, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 06 ෙදෙනකු -ඔබතුමා දන්නවා  ෙම් 
කියන 06ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක් අගාමාත්ය කාර්යාලෙය්  වැඩ 
කරන නිලධාරිතුමියක් බව-  අත්අඩංගුවට ෙගන, පකාශ සටහන් 
ෙකොට, ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත යටෙත් අධිකරණයට වහාම ඉදිරිපත් 
ෙකොට ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් නීතිපතිවරයාට ෙයොමු කරන්න කියලා 
අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල් මුදලිෙග් මහතා අත්සන් කරපු 

ලිපියක් මා ළඟ  තිෙබනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලිපිෙගොනුව යවා ඔවුන් අත් අඩංගුවට ෙගන පකාශ සටහන් ෙකොට 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත 
යටෙත් නිෙයෝගයක් ලබා දී තිබියදී,  තවමත් එම කියා මාර්ගය 
ෙනොගැනීමට ෙහේතුව කවෙර්ද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නීතිපතිතුමා ෙම් නිෙයෝගය දීලා තිබුණා. ඒකට අදාළ රජෙය් 

නිලධාරින් 05ෙදෙනකු ඉන්නවා. මා හිතන විධියට එයින් 
ෙදෙදෙනකු මුදල් අමාත්යාංශෙය් අය.  

 
 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ අය රජෙය් ෙසේවකයන් හැටියට ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා 

තිෙබනවා. ඒ අය ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ අදාළ ඇමතිවරුන්ටත් 
කරුණු කියලා තිෙබනවා, ඒ අය නිලධාරින් හැටියටයි කියා කෙළේ, 
ෙවන කාරණයක් ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ් කියලා. ඒ අයට ෙම් 
ෙචෝදනා කළාම ඒ අය තීරණයක් ගත්තා,  නිලධාරින්ට දඬුවම් 
කරන එක වැරදියි කියලා.  මා හිතන විධියට රජෙය් නිලධාරින් 
දැන් ඒ ගැන ෙපත්සමක් අත්සන් කරෙගන යනවා. මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් සමහර නිලධාරින් කියනවා, නීතිය අනුව  ඒ 
මණ්ඩලවලින් ඉවත් ෙවනවා කියලා. 

ෙම් ගැන අදහස් ලබා ගන්න ෙම් පශ්නය නීතිපතිතුමාට යළිත් 
ෙයොමු කරන්න තීරණය කළා. ෙමතැන රජෙය් නිලධාරින්ෙග් 
පශ්නයක් ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ පිළිබඳව ගත යුතු පියවර 
කුමක්ද කියලා තමයි අපි නීතිපතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කර 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අතුරු පශ්නය ගරු අගමැතිතුමා 

දුන් පිළිතුරත් එක්ක බැඳී පවතිනවා. 

මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පරීක්ෂණ පවත්වා, ලිපි 
ෙගොනුව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවුවාට පස්ෙසේ,  අත් 
අඩංගුවට ෙගන පකාශ සටහන් ෙකොට අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිෙයෝගයක් ලබා 
දී තිබියදී, එම ෙචෝදනාවට ලක් වූ අයම ජනාධිපතිතුමාට ලිපියක් 
ෙයොමු කළාම ඒ අය අත් අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමට හැකිද? 
එයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයත්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා 
ෙදන නිෙයෝග පෙසකලා ෙද්ශපාලන වුවමනාව මත කටයුතු 
කරන බවයි. ගරු අගමැතිතුමනි, මම ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්ෙන් 
ෙම්කයි. එෙහම නම්, මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් 
නිලධාරින්ට තිෙබන්ෙන්  එක්ෙකෝ අරලියගහ මන්දිරයට ඒ files 
ටික එවලා, නැත්නම් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට ඒ files ටික 
එවලා, ඒෙකන් පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ ෙමොන files ද කියලා 
හඳුන්වලා එවන්න කියන එක.  ගරු අගමැතිතුමනි, පරීක්ෂණ 
ඉවර ෙවලා සම්පූර්ණ නිර්ෙද්ශයක් ලබා දීලා ති බියදීත් ඒ කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ඒ පරීක්ෂණ කෙළේ ෙමොකටද? ඒ 
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නිෙයෝග ලබා ගත්ෙත් ෙමොකටද? එෙහම නම් කරන්න ඕනෑ 
පරීක්ෂණ කරන්න අවශ්ය files ටික  ෙතෝරලා එවන්න කියන 
එකයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණ සඳහා ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීමක් තිෙබන බව තමයි ෙම් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. එම 
තත්ත්වය මඟ හැරීම සඳහා ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කියා 
මාර්ගයක් ගන්නවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒවා ෙම්වා  ෙතෝරන්න ගිෙය් නැහැ. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙපොලීසියට කිව්වාම, ෙපොලීසිය 
තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ තීරණය කරන්ෙන්. ඒත් 
රාජ්ය ෙසේවය තුළ විශාල පශ්නයක් ඇති වන්න ඉඩ තිෙබන නිසා 
නීතිපතිතුමාත් කිව්වා, ඒ ගැන බලලා එතුමාෙග් නිෙයෝගය 
ෙදන්නම් කියලා.  

සමහර විට ඒ ෙගොල්ලන් අත් අඩංගුවට ගන්න කියන්න 
පුළුවන්. එතැන සිදු වන ඒ වැඩ කටයුත්ත පිළිබඳව මම දන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා අපි කියන්න ගිෙය් නැහැ. 
එෙහත් ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා  කියලා දැනුම් දුන්නා. 
රජෙය් නිලධාරින් ගණනාවක් දැන් ඒ මණ්ඩලවලින් ඉවත් වන්න  
ලිපි අත්සන් කරෙගන යනවා. අපට රජෙය් වැඩ කටයුතු  
අත්හිටුවන්නත් බැහැ. ෙම් ගැන විශාල පශ්නයක් ඇති වන්න ෙපර 
නීතිපතිතුමා ෙම් ඔක්ෙකෝම සලකා බලා එතුමාෙග් අදහස 
කියනවා නම් හරි. ෙම් අය රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් වුණාට 
ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑය කියලා කිව්ෙවොත් අපි ඒ ගැන  
කියාත්මක වන්න ඕනෑ.  රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් හැටියට ෙම් 
ගැන සලකා බලන්න   නීතිපතිතුමාට ෙයොමු කළා පමණයි. ෙම්ක 
විශාල ෙපොදු පශ්නයක් මිසක්,  පුද්ගලයන් පිළිබඳ පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියපු කාරණය  හරි 

පැහැදිලියි. කවුරු හරි කණ්ඩායමක්  ෙමොකක් හරි ෙපත්සමක් 
අත්සන් කරලා භාර ෙදනවා. රජය ඒ ගැන කල්පනා කරනවා. 
ඒකට කමක් නැහැ, ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය. ඒ වාෙග්ම, 
බරපතළ වංචා සහ දූෂණ ෙසවීෙම් ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් කිසිදු වාර්තාවක් ජනාධිපතිවරයා ෙවත භාර දීලා 
නැහැ කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ගරු අගමැතිතුමනි, මා දන්නා පරිදි 
වාර්තා තුනක් භාර දීලා තිෙබනවා.  

එකක්, මීගමුෙව් සිදුවීමක් පිළිබඳව. ඒ සිදුවීමට නිශ්චිත 
වශෙයන් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙග් නම සඳහන් වී 
තිෙබනවා. ෙදෙවනි එක, ITN නාලිකාෙව් පචාරක දැන්වීම් පිළිබඳ 
පරීක්ෂණය සහ තවත් පරීක්ෂණයක්. ගරු කථානායකතුමනි, පසු 
ගිය කාලෙය් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශයට  ගායකයන් 
ෙගනියනවා, නළුවන් ෙගනියනවා, රාජ්ය නිලධාරින් ෙගනියනවා, 
ෙද්ශපාලකයන් ෙගනියනවා අපි දැක්කා. ඊට පස්ෙසේ ඔවුන් එළියට 
ඇවිල්ලා මාධ්යයට  "voice cut" එකක් ෙදනවා. ෙම් ජාතිෙය් 
සන්දර්ශන ෙගොඩක් අපි දැකලා තිෙබනවා.  

හැබැයි, ඒ සංදර්ශනෙය් ෙකළවර තමයි, ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චිත ෙලස සකස් කළ වාර්තාවක් 
ජනාධිපතිවරයා ෙවත ලබා දීම. ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා 
පරිදි  ජනාධිපතිවරයා ෙවත  වාර්තාවක් ලබා දී තිෙබනවා.  ගරු 
අගමැතිතුමාට වාර්තාවක් ලබා දීලා තිෙබනවාද කියලා මා දන්ෙන් 
නැහැ. අගමැතිතුමාට ලබා දීලා නැහැ කියලා තමයි කිව්ෙව්. මා 
දන්නා පරිදි නම් ජනාධිපතිවරයාට වාර්තා කිහිපයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එෙසේ ලබා දී තිෙබන -ඔබතුමාට ෙදගිඩියාවක් 

තිෙබනවා නම් මා කියනවා එම වාර්තා ලබා දී තිබුණා කියලා. - 
එම වාර්තාවන් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරනවාද 
කියලායි මම අහන්ෙන්.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 
 

[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ශබ්දවාහිනි පද්ධතිෙය් බිඳ වැටීමක් සිදු විය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒ வாங்கிக் கட்டைமப்பில் ேகாளா  ஏற்பட்ட .] 
[At this stage there was a breakdown in the sound system.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ශබ්දවාහිනි පද්ධතිෙය් බිඳ 

වැටීමක් සිදු වී ඇති නිසා එහි පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු ෙකෙරන 
ෙතක් විනාඩි පහකට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු තාවකාලිකව අත් 
හිටුවනවා. 

 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
2.39ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப. 2.39க்கு மீண் ம் 
ஆரம்பமாயிற் .    

Sitting accordingly suspended till 2.39 p.m. and then resumed.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මයිෙකෝෙෆෝන තවමත් කියා විරහිත නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

කටයුතු කල් තබනවා. ගරු සභානායකතුමා. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව ඊළඟට න්යාය පතෙයහි තිබිණ: 
அ த்  ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் பின்வ ம் பிேரரைண இ ந்த : 
The following Motion stood next on the Order Paper: 

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි සහ පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් 2016.03.08 වැනි දින සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් විධිවිධානවල 
කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්ෙවන 
කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය." 

 
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 ෙයෝජනාව සංෙශෝධන සහිතව 

මම දැන් ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි සහ පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් 2016.03.08 වැනි දින සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් විධිවිධානවල 
කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභා රැස්වීෙම්දී එළඹි තීරණය අනුව 2016 ජුනි මස 09 වැනි 
බහස්පතින්දා පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව පූ. භා. 
9.30 සිට අ. භා. 5.30 දක්වා විය යුතුය." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 2.40ට අද දින සභා සම්මතිය 
අනුව, 2016 ජුනි 09 වන බහසප්තින්දා පු.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් 
ගිෙය්ය. 

 
 
அதன்ப  பி.ப. 2.40க்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 

தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 ன் 09, வியாழக்கிழைம  .ப.  9.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 
 

Parliament adjourned accordingly at 2.40 p.m. until 9.30 a.m. on 
Thursday, 09th June, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිමේදන : 
 ඳහර්ලිමේන්තු බහ ර්බමේ ලබ්දහහිනී  ඳද්ධතිමේ බි ළටීභ 
 

මඳෞද්ගලිකව දනුේ දීමෙන් ඇස ප්රශ්නය : 
 ඹහඳන අර්ධද්වීඳමේ ජනතහට ඳහනීඹ ජර ළඳයුභ  
 අයලිඹව භන්දියමේ ප්රදර්ලනඹ ශ බුද්ධ ප්රතිභහට ිදදුව වහිඹ 
 
මුදල් අෙතයවයය මකමයි  විශ්වස ංගග්වවය -   
 මඹෝජනහ ිලසප්රබ ිඹ 

අන්තර්ගත ප්රධන කුණණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

   Failure in the Audio System in Parliament Chamber  
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Supply of Drinking Water for People in Jaffna Peninsula  

   Damage to Buddha Statue Displayed at Temple Trees  
 

VOTE OF NO CONFIDENCE ON MINISTER OF FINANCE: 

   Motion Negatived 
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றறகச்சர் லரண ம்தறக்ககறன்க:   

 தறயக றரகரறக்கப்தட்டது 
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ප.ං. 9.30ට  ඳර්ලිමේන්තුව රැස විය.   

කථනයකතුෙ [ගුණ කුණ ජයසරිය ෙහත] මලසනරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

 
ඳර්ලිමේන්තු සං ගර්ංමේ ශ්බ්දවි නී ඳද්ධිනමේ 

බි වටීෙ 
தரரளுன்நச் சதரண்டதத்றன் எலிரங்கற 

தொகநக தசலிப்தை 
FAILURE IN THE AUDIO SYSTEM IN PARLIAMENT CHAMBER 

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ඊමේ දිනමේදී ඳහර්ලිමේන්තු බහ ර්බමේ ලබ්දහහිනී 
ඳද්ධතිමේ බි ළටීභ ිහ ිදදු ව අඳවසුතහන් ළන මේ 
අසථහමේදී භහමේ නහටු ඳශ යනහ. අඳ ඒ ළන පර්ණ 

ඳරීක්ණඹක් ශහ. ඒ අනු මභඹ කිිදභ ිධිඹ කුභන්ත්රණහරී 
ළඩක් මවෝ ඕනෆමින් ශ ළඩක් මනොන ඵ භහ මේ 
අසථහමේදී කීමභන් යුතු මභභ රු බහට ප්රහල යනහ. 
ඒ හමේභ මභඹ, මභළි  බි ළටීභක් ිදදු ව ඳශමුළි තහ 

මනොන ඵත් භහ වන් යනහ. 2002 ර්මේදීත්, 2003 
ර්මේදීත්, 2004 ර්මේදීත්, මභළි ිදදුවීේ මරහ තිමඵනහ. 
මභභ ඳද්ධතිඹ අවුරුදු 15ක් ඳයණ ඳද්ධතිඹක්. 2011 ර්මේ 

ඉරහ මභභ ඳද්ධතිඹ අලුත් කිරීභ වහ ිිධ උත්හව දයහ 
තිබුණහ. අපි දළනටභත් න ඳද්ධතිඹක් වහ මටන්ඩර් ඳරිඳහටිඹ 
අනු මඹෝජනහ ළහ තිමඵනහ. ඒ මඹෝජනහ ළවීභ 21 ළි දහ 

මනමොට අන් මොට, අඳ මේ අවුරුද්ද තුශ ඉතහ ඉක්භින් 
න ලබ්දහහිනී ඳද්ධතිඹක් සථහපිත කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තු 
මනහ.  

මභභ ලබ්දහහිනී ඳද්ධතිමේ බි ළටීභ වරිඹටභ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ මමනන මොටභ ිදදු වුණු මදඹක් කිඹහ පුත් ඳත්ර 
වන් මරහ තිබුණු ඵත් භහ වන් යන්න ඕනෆ. එඹ ළයදියි. 

එඹ ිදදු වුමේ, “රු අග්රහභහතයතුභහට මඹොමු ශ ප්රලසන” අන 

අසථහමේදීයි. ඒ ිහ මභළි  ිදදුවීේ පිළිඵ හර්තහ කිරීමේදී 
භවජනතහ මනොභඟ ඹෆභට ඉඩ ඇති ිහ රුණහය සථිය වහ 
තය හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්නඹ කිඹහ භභ ිමල මඹන්භ 
භහධයලින් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

 

ලිපි මල්ඛනදිය පිළිගන්වීෙ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත (උසස අධයඳන හ 

ෙහෙර්ග අෙතයතුෙ සහ ඳර්ලිමේන්තුමේ 
සංනයකතුෙ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சயம் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்யம்) 

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

Hon. Speaker, on behalf of the Prime Minister and 

Minister of National Policies and Economic Affairs, I 

present the Annual Performance Report of the 
Department of Project Management and Monitoring for 

the year 2015 and move that these Reports be referred to 

the Sectoral Oversight Committee on Economic 

Development.   
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

(i) Order made by the Minister of Higher Education and 

Highways under Section 25A of the Universities Act, No. 16 

of 1978, having obtained a report under Section 70C of the 

aforesaid Act and with regard to the recognition of the Sri 

Lanka International Buddhist Academy as a degree awarding 

institute and published in the Gazette Extraordinary No. 

1948/11 of 06th January 2016; and 

(ii) Order made by the Minister of Higher Education and 

Highways under Section 25A of the Universities Act, No. 16 

of 1978, having obtained a report under Section 70C of the 

aforesaid Act and with regard to the recognition of the National 

School of Business Management Limited as a degree awarding 

institute and published in the Gazette Extraordinary No. 

1950/27 of 19th January 2016. - [The Hon. Lakshman Kiriella] 
 

සංමේසය ෙත ිනබිය යුතුයයි නිමයෝග කයන ලදී. 
சதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Science, Technology 

and Research, I present the Annual Report of the National 

Science and Technology Commission for the year 2013 

and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Education and Human 

Resources Development.  
 
ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Home 

Affairs, I present the Annual Performance Report and 

Accounts of the District Secretariat - Ampara for the year 

2015 and Performance Report and Accounts of the 
District Secretariat - Matara for the year 2015 and move 

that these Reports be referred to the Sectoral Oversight 

Committee on Internal Administration and Public 

Management.  
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Finance, I 

present:   

(i) the Performance Report of the Department of 

Treasury Operations for the year 2015; 

(ii) the Performance Report of the Department of 

Public Finance for the year 2015; 

(iii) the Performance Report of the Department of 

Management Audit for the year 2015; 

(iv) the Performance Report of the Department of 

Development Finance for the year 2015; and 

(v) the Performance Report of the Department of State 

Accounts for the year 2015  

and move that these Reports be referred to the 

Committee on Public Finance.  
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Foreign 

Employment, I present the Performance Report of the 

Ministry of Foreign Employment for the year 2015 and 

move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on International Relations.   
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Industry 

and Commerce, I present the Performance Report of the 

Food Commissioner’s Department for the year 2015 and 
move that this Report be referred to the Sectoral 

Oversight Committee on Manufacturing and Services. 
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Law and 

Order and Southern Development, I present the Annual 

Performance Report of the Ministry of Law and Order 

and Southern Development for the year 2015 and move 
that this Report be referred to the Sectoral Oversight 

Committee on National Security.   
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Provincial 

Councils and Local Government, I present the 

Performance Report of the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government for the year 2015 and 

move that this Report be referred to the Sectoral 

Oversight Committee on Internal Administration and 

Public Management.  
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
මඳ්වසේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු මේයිඩ් අලී හහීර් භවුරහනහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

මීශඟට, ඳහර්ලිමේන්තු සථහය ිමඹෝ 23(2) ඹටමත් 
මඹෝජනහ, රු ඩේරස මද්හනන්දහ භවතහ. 

 
මඳෞද්ගලිකව  දනුේ දීමෙන් ඇස ප්රශ්නය 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

යඳන අර්ධද්වීඳමේ ජනතවට ඳනීය ජල සඳයුෙ  
ரழ். குடரரட்டு க்களுக்கு குடிலர் றறயரகம் 

SUPPLY OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN JAFFNA 

PENINSULA  

 
ගුණ ඩග්ලස මද්වනන්ද ෙහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் யரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப சதரரகர் அர்கயப, றகனறற் கட்டகப 23

(2) இன்கலழ் கத் றட்டறடல் ற்யம் லர் ங்கல் அகச்சர் 

ரண்தைறகு நவுப் யக்கலம் அர்கபறடம் யகள்ற யகட்க 

அதறத்ற்கு ன்நற!  
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ரழ். குடரரட்டில் கரப்தடுகறன்ந லர் பங்ககபக் 

தகரண்டு க்களுக்கு உரற அபறல் ரண குடிலக ங்க 

தொடிரதுள்பது. ரழ். குடரரடரணது றனத்டி லக ட்டுய 

ம்தறறயக்கும் றகனறல், அறகபரண இசரணப் 

தரர்த்ங்கபறன் தரகணரலும் றட்டறட்டுக் கட்டப்தடர 

னசனகூடங்கபறன் னக்கறவுகபறணரலும் கறவு எறல் 

கனப்தறணரலும் றசரத்துக்கரக தம்தறககபப் தரறத்து 

யகக்கறகரண லக தபறயற்யம்யதரது கடல் லர் 

உட்தைகுந்து குடிலரணது உர் லரணரலும் ரழ். 

குடரரட்டின் கக்கலழ் லர் பரணது ரசகடந்தும் 

குகநந்தும் கரப்தடுகறன்நது. யலும், து ரட்டத்றன் 

க வீழ்ச்சறரணது சரசரறரக யடத்றற்கு 1,200 

றல்லிலற்நரகவும் அன் ஆறரக்கரணது 1,800 

றல்லிலற்நரகவும் இயப்தணரல், யதரறபவு லரறகணத் 

யக்கற கப்தற்குரற ககப்தை இன்கரலும் ரழ். 

குடரரட்டு லர்பம் தரறப்தைக்குள்பரகறயுள்பது. 

இவ்றடங்கள் தரடர்தரக யசற லர் ங்கல் 

டிகரனகப்தைச் சகதறணரலும் லர் பச் சகதறணரலும் 

ற்யம் கண சம்தந்ப்தட்ட அசரங்கத் றகக்கபங்கபற 

ணரலும் டத்ப்தட்ட ஆய்வுகபறன்தடி, ரழ். குடரரட்டின் 

குடிலரணது இனங்கக  றர்த்றற்கு அகரக 

குடிப்தற்கு உகந்ரக இல்கனதணப் தன கரனரக 

தல்யய சந்ர்ப்தங்கபறலும் தரறப்தடுத்ப்தட்டு 

ந்துள்பது.  

இந்றகனறல், ரழ். குடரரட்டு றனத்டி லகப் 

தரதுகரப்தகணயும் அங்குள்ப க்கபறன் குடிலர்த் 

யகறகண றர்த்ற தசய்கணயும் அடிப்தகடரகக் 

தகரண்டு யசற லர் ங்கல் டிகரனகப்தைச் சகதறணரல் 

1985ஆம் ஆண்டிலியந்து தொற்சறதடுக்கப்தட்டு, 2005-

2006ஆம் ஆண்டுகபறல் சரத்றப்தரட்டு ஆய்வுகள் 

யற்தகரள்பப்தட்டண. அன்தடி, ரழ். குடரரட்டின் 

ற்யதரக சணத்தரககறன் அடிப்தகடறல் யகப்தடும் 

குடிலரறன் அபவு 50,000 கணலற்நர்/ரள் ண 

அநறப்தட்டரகத் தரறயகறநது. இது றர்யம் 

கரனங்கபறல் றர்தரர்க்கப்தடும் சணத்தரகக பர்ச்சறக்யகற்த 

அறகரறக்கக்கூடும். இந்றகனறல் லண்ட கரனத்றற்கரண 

யகக றகநவு தசய்கணயும் றகனத்றயக்கக் 

கூடிரண லர் ங்கல் யசகறகண யற்தகரள்ளுகண 

யும் அடிப்தகடரகக்தகரண்யட ரழ்ப்தரம் - கறபறதரச்சற 

லர் ங்கல் ற்யம் சுகரரத் றட்டரணது 2006ஆம் ஆண்டு 

அசரங்கத்றணரல் தொன்தரறப்தட்டது. இன்தறகரம், 

இகடுக் குபக்கட்டு இண்டு அடிரல் உர்த்ப்தடும் 

யகனகள் ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பரகவும் இன்தோனம் 

குபத்றன் தகரள்பபவு அன் ற்யதரக தகரள்பபரகற 

1,06,500 க்கர் அடிறலியந்து 1,20,000 க்கர் அடிரக 

அறகரறக்குதன்யம் கூநப்தடுகறநது. யலும் IFAD 

உறயுடன் அசரங்கத்றணரல் கலழ்க் கரல்ரய்கள் 

அகணத்தும் லள்கட்டப்தட்டு யரகவும் இன்தோனம் லகச் 

சறநந் தொகநறல் தற்தறர்ச் தசய்ககக்குப் 

தன்தடுத்க்கூடிரக இயக்குதன்யம் தரறயகறநது. 

இக்குபத்றன் தகரள்பபவு 1,20,000 க்கர் அடிரக 

அறகரறக்கும்யதரது, யனறகரகச் யசறக்கப்தடுகறன்ந13,500 

க்கர் அடி லரறல் 12,000 க்கர் அடி லக ரழ். குடரரட்டு 

க்கபறன் குடிலர் யகக்குப் தரறக்கனரம் ன்ந யரக்கத்க 

இத்றட்டம் தகரண்டியந்து. அன்ய றடுகனப் தைலிகள் 

உட்தட தல்யய ப்தறணயம் இத்றட்டத்க ற்யக் 

தகரண்டியந்ணர். ணறதம், அன் தறற்தட்ட கரனங்கபறல் எய 

சறனரறன் சுனரத அசறல் கரரக இத்றட்டம் 

கடப்தட்டியந்து.  

இந்றகனறல், இகடுக் குபத்கப் தைணகத்து, 

கறபறதரச்சற ரட்ட றசர க்கபது யககள் யதரக, 

ஞ்சற லக ரழ். குடரரட்டு க்கபறன் குடிலர் யகக்குக் 

தகரண்டு யண்டுதன்தது தனதும் றர்தரர்ப்தரக 

இயக்கறன்நது. அயயம், கக் கரனத்றல் இகடுக் 

குப லக ரழ்ப்தரக் குடிலயக்குப் தரறக்கயண்டும் 

ன்யம் ட்சறக் கரனத்றல் கடல் லக ன்ணலரக்கும் றட்டம் 

தன்தடுத்ப்தட யண்டும் ன்ந கயத்தும் எய சறனரறடம் 

கரப்தடுகறன்நது. கடந் 31.05.2016ஆம் றகற ரழ். 

ரட்டத்றல் கடததற்ந ரட்ட எயங்கறகப்தைக் குழுக் 

கூட்டத்றல் இற்கரண லர்ரணம் யற்தகரள்பப்தட்டரகவும் 

ஊடகச் தசய்றகள் குநறப்தறடுகறன்நண. இது கரனங்கடந் 

ஞரணரக இயப்தறதம், இர்கள் றயம்தறயர, 

றயம்தரயனர உடன்தட்டியக்கறன்ந றகனறல், 

இத்றட்டத்க கடதொகநப்தடுத்துற்கு உரற டடிக்கக 

ககப உடணடிரக டுக்க யண்டியுள்பது. ஆம்தத்றயனய 

இத்றட்டத்க கடதொகநப்தடுத் கடகள் ற்தடுத்ரது 

இயந்றயப்தறன், இன்கநக்கு இத்றட்டத்றன் தோனரண 

தன்ககப து க்கள் ஏபவு  ததற்நறயப்தரர்கள்.  

ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற லர் ங்கல் ற்யம் 

சுகரரத்றட்டத்றன்கலழ் ஆசற அதறறயத்ற ங்கறறன் 

உறயரடு னக்கறவு லகற்நல் றட்டம் - sewerage system 

- ரழ்ப்தர கரறல் யற்தகரள்பப்தடுற்கரண ற்தரடுகள் 

தசய்ப்தட்டண. ஆறதம் இகடுக்குபத்றலியந்து லர் 

ததயறல் ற்தட்ட இடர்தரடு கரரக இத்றட்டம் 

ககறடப்தட்டுள்பது. அயயம் தறரன்ஸ்  றயணரகற - 

AFD - ரழ்ப்தரத்றற்கரண குடிலர் றறயரகத் றட்டம் 

றகநயற்நப்தட்ட தறன்தை, னக்கறவு லகற்நல் றட்டத்றற்கு 

உவுற்கு தொன்ந்துள்பரகத் தரற யகறன்நது. 

இத்றட்டம் அன்யந ற்கப்தட்டியந்ரல், ச கரனத்றல் றட்டம் 

தொன்தணடுக்கப்தட்டியந்ரல் இன்ய து க்கள் இன் 

தகணப் ததற்நறயப்தரர்கள். இந்றகனறல், தறன்யம் 

றணரக்ககப ரன் றடுக்க றயம்தைகறன்யநன்.  

இகடு - ரழ்ப்தரம் குடிலர் றறயரகத் 

றட்டத்க தொன்தணடுப்தறல் யயநதும் கடகள் உள்பணர 

ன்தது குநறத்து அநறத் தொடியுர? 

அவ்ரய கடகள் இயப்தறன், இத்றட்டத்க 

தொன்தணடுப்தற்குரற சரத்றப்தரடுகள் ன்ண ன்தது தற்நற 

றதரறக்க தொடியுர? 

கடகள் தும் இல்னர றகனறல் இத்றட்டம் 

தொன்தணடுக்கப்தட்டு, அகண றகநவு தசய்க்கூடி 

கரனகட்டம் குநறத்துக் கூந தொடியுர?  

இத்றட்டரணது ஆம்தத்றல் தொன்கக்கப்தட்ட 

அம்சங்ககபக் தகரண்டர அல்னது யதம் ரற்நங்களுக்கு 

உட்தட்டர ன்தது தற்நறக் கூந தொடியுர? 

இத்றட்டத்துடன் இகந் சுகரரத் றட்டம் தற்நற 

றகனப்தரடு குநறத்துக் கூந தொடியுர?  

ட்சறக் கரனங்கபறல் ரழ். குடரரட்டுக்கரண சுத்ரண 

குடிலக ங்குற்குரற ன்தணன்ண ரற்ய ற்தரடுகள் 

இணங்கரப்தட்டுள்பண ன்தது தற்நறக் கூந தொடியுர? 

கரலி றட்டத்றதெடரண ட த்ற ரகரக் 

கரல்ரய்த் றட்டத்றன் தொனரம் கட்டம் அதரதைத்க 

யரக்கறரகவும் இண்டரம் கட்டம் டக்கக 
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யரக்கறரகவும் இயக்கும் றகனறல், இத்றட்டத்க 

இகடு உட்தட டக்கறன் தறரண குபங்களுடன் 

இகக்கும் றட்டங்கள் தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்நணர 

ன்தது தற்நறக் கூந தொடியுர? 

அத்துடன், களுகங்ககக டக்குடன் இகக்கும் 

றட்டத்க தொன்தணடுத்ரல், அப்தகுற க்கபது குடிலர்த் 

யககள் ரத்றன்நற, இய யதரகங்கள் உட்தட உத 

உவு உற்தத்றகளுக்கும் சறயற்தடுதுடன், இதெடரக 

உவு உற்தத்றறல் ன்ணறகநவு கரக்கூடி 

ரய்ப்தைக்களும் ற்தடும் ன்தரல் இத்றட்டத்க 

தொன்தணடுப்தற்குரற சரத்றப்தரடுகள் கரப்தடு 

கறன்நணர ன்தது தற்நறக் கூந தொடியுர? 

தகரற குபத்றட்டம் ணக் கூநப்தடும் றட்டத்றன் ஊடரக 

தகரக்குகடரன், ரனரய்ப்தை உட்தட யலும் சறநற தோன்ய 

குபங்ககப இகத்து அத்றட்டத்க உயரக்குன்தோனம் 

அன் தகரள்பகக் கூட்டுன் ஊடரகச் யசகரறக்கப்தடும் 

க லக றசரத்துக்கும் குடிலர் ங்கலுக்கும் 

தன்தடுத்றக் தகரள்பனரம். அத்துடன் இகடுக் 

குபத்துக்கு கரறப்தட்டதொநறப்தை ன்தறடத்றல் யலும் எய 

ரன் கக அகப்ததெடரக கக் கரனத்றல் லகச் 

யசறத்து ட்சறக் கரனத்றல் அகணப் தன்தடுத் தொடியும். 

ஆறதம், இத்றட்டரணது 2005-2006ஆம் ஆண்டுகபறல் றற 

யதரரகறணரல் ககறடப்தட்டியக்கறன்நது. அயயம் 

ண்கடக்கல்னரய, குடதொயட்டிக்குபம், தரலிரய ஆகற 

தைற குபங்ககப இகத்து அற்நறன் தகரள்பபறகணப் 

ததயக்கற அந் லக றசரத்துக்குப் தன்தடுத்து 

தெடரக அகண அதறறயத்ற தசய்னரம்.  

இத்கக பங்ககப யம்தடுத்துன்தோனம் 

ரழ்ப்தரக் குடரரட்டுக்கரண றர்கரனக் குடிலர்த் 

யககப் தர்த்ற தசய்ற்கு ஆய்வுகள் யற்தகரள்பப்தட 

யண்டும் ன்ய யகட்டுக்தகரள்கறன்யநன்.  

இங்கு ன்ணரல் யகட்கப்தட்ட சறன யகள்றகள் லர்ப்தரசண 

அகச்சுக்குரறரக இயக்கறன்நதடிரல் தகப அகச்சர் 

வுப் யகலம் அர்கள் லர்ப்தரசண அகச்சயடன் 

கனந்துகரடி குநறத் றடத்க றகவுதடுத் யண்டும் 

ன்ய யகட்டுக்தகரள்கறன்யநன். ன்நற.   

 
ගුණ යවුෆ හකීේ ෙහත (නගය සලසුේ  හ ජල සේඳදන 
අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்யம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
தகப சதரரகர் அர்கயப, தகப உயப்தறணர் 

டக்பஸ் யரணந்ர அர்கள் ரழ். குடரரட்டுக்கரண லர் 

றறயரகம் தற்நறயும் தகரறப் தறயசங்களுக்கரண லர் 

றறயரகம் தற்நறயும் எய லண்ட யகள்றக இங்கு 

தரடுத்ரர். யகள்றக்குள்யபய தறல்ககபயும் அடக்கற அர் 

இங்கு இகண தொன்கத்றயப்தரகத்ரன் ணக்குத் 

யரன்யகறன்நது.  

அண்கறல் இது சம்தந்ரக ட ரகர சகத ற்யம் 

தரரளுன்நத்கப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

தறறறறகள், சறறல் சதோகப் தறறறறகள், ன்தகட 

அகச்சறன் அறகரரறகள் ஆகறயரர் கறபறதரச்சற ரட்டச் 

தசனகத்றல் லண்ட யம் கனந்துகரடியுள்பரர்கள். 

அந்க் கனந்துகரடலின் தறன்ணறறல் இண்டு 

ரங்களுக்கு தொன்தை ரன் ன்தகட அகச்சறயன ஆசற 

அதறறயத்ற ங்கற அறகரரறகயபரடு கனந்துகரடியுள்யபன். 

இன் அடிப்தகடறயன இகடுக்குபத்றலியந்து ரழ். 

குடரரட்டுக்கு லர் ங்கும் றட்டத்கக் ககறடுற்கரண 

உத்யசம் துவும் இல்கன.  

ற்கரலிகத் லர்ரக - இகடக்கரனத் லர்ரக ஆசற 

அதறறயத்ற ங்கறறன் எதுக்கலட்கடப் தன்தடுத்ற 

கடல்லகச் சுத்றகரறத்து ரழ். குடரரட்டுக்கு ங்குகறன்ந 

தொற்சறககப தொன்தணடுத்துச் தசல்ற்கு ரங்கள் 

உத்யசறத்றயக்கறன்யநரம். இயந்ரலும், லங்கள் அநறந்தடி 

கடலிலியந்து லகப் ததயகறன்ந இடத்றலுள்ப லணர்கள் 

சம்தந்ரண எய தறச்சறகணயும் ழுந்றயக்கறன்நது. அந்ப் 

தறச்சறகண குநறத் சுற்நரடல் அநறக்கக கணத்றற் 

தகரள்பப்தட்டன் தறநகுரன் இக ரங்கள் 

அதொல்தடுத்துயரம்.  

அயயம்,  இகடுக்குபத்றலியந்து லக ரழ். 

குடரரட்டுக்குக் தகரண்டுதசல்து சம்தந்ரக றசரறக 

பறடதொம் தறச்சறகண ழுந்றயக்கறன்நது. அர்ககபத் 

றயப்றப்தடுத்துற்கரகத்ரன் இந்க் கூட்டத்க ரங்கள் 

கறபறதரச்சற ரட்டச் தசனகத்றயன கூட்டிறயந்யரம்.  

கறபறதரச்சற ரட்டப் தரரளுன்ந உயப்தறணர்கள், ரகர 

சகத உயப்தறணர்கள் ல்யனரயம் இந் றடத்றயன 

றர்ப்தைக்கரட்டி யகறன்நரர்கள் ன்தக ரங்கள் கணத்றல் 

தகரண்டியக்கறயநரம். இயந்ரலும், ல்னர அசறல் 

தறறறறககபயும் சறறல் சதோகப் தறறறறககபயும் 

றயப்றப்தடுத்ற இந் றடத்க அதொல்தடுத்துது 

சம்தந்ரக ரங்கள் தரடர்ந்தும் ஆரய்ந்து யகறன்யநரம். 

அயயம், தகரறப் தறயசத்றல் இயக்கறன்ந குபங்ககப 

எயங்கறகத்து குடிலர்த் றட்டத்றற்குப் தன்தடுத்துது 

சம்தந்ரகவும் லங்கள் குநறப்தறட்டீர்கள். லங்கள் 

குநறப்தறட்டரறரற அக லர்ப்தரசணத் றகக்கபத்றன் 

அங்கலகரத்துடன் தசய்ப்தடயண்டி றடங்கபரகும். 

அத்துடன், ங்களுகட லர் ங்கல், டிகரனகப்தைச் 

சகதறன் தரறசலனகணக்கு உட்தடுத்ப்தட யண்டி 

றட்டங்கபறல் என்நரக அதுவும் அகடரபப்தடுத்ப் 

தட்டியக்கறன்நது ன்தகயும் கூநறக்தகரள்ப 

றயம்தைகறன்யநன்.  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහ. 

       
II 

 

අයලියගහ ෙන්දියමේ ප්රදර්ශ්නය කළ බුද්ධ 

ප්රිනෙවට ිදදුව හනිය  
அனரற ரபறககறல் கரட்சறப்தடுத்ற தைத்ர் சறகனக்கு 

ற்தட்ட யசம்  
DAMAGE TO BUDDHA STATUE DISPLAYED AT TEMPLE 

TREES 
 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභි, සථහය ිමඹෝ 23(2) ඹටමත් මභභ 
ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධමඹන් 
ඔඵතුභහට මඵමවින්භ සතුතින්ත මනහ. 
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[රු ඩේරස මද්හනන්දහ භවතහ] 
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ඳසු ගිඹ මක් දිනමේ මොශම මෞතුහහයමේ ිදට 

අයලිඹව භන්දියඹ මත මන ඹන රද ඓතිවහිද බුද්ධ 
ප්රතිභහට අරහබවහි  ිදදු වීභ ේඵන්ධමඹන් ඳළන නළී  ඇති 
ළටලුහරී තත්ත්ඹ පිළිඵ මභභ බහමේ අධහනඹ මඹොමු 
යනු ළභළත්මතමි. 

ඳසු ගිඹ මක් දිනමේ අග්රහභහතය ිර ි න අයලිඹව 
භන්දියමේ ඳළති ඳහකිසතහනමේ ිදට ළඩභ යන රද ර්ඥ 
ධහතු ප්රදර්ලනඹ වහ භහමී ප්රදර්ලනඹ කිරීභ වහ මොශම 
මෞතුහහයමේ ිදට අනුයහධපුය යුඹට අඹත් බුද්ධ ප්රතිභහක් 
රැමන මොස ඇති ඵත්, ඹේ කිිද මව තුක් ිහ එභ බුද්ධ 

ප්රතිභහ මඳයී  ඊට අරහබවහි ිදදු වී ඇති ඵත් ජනභහධය ිිදන් 
ඳසු ගිඹ දහ හර්තහ ශහ. 

එභ අසථහමේ ආේඩු ඳහර්ලසමඹන් ඒ ේඵන්ධ ඳරීක්හ 
ය ඵළලීභ වහ මිටු මදක් ඳත් ය ඇති ඵ ප්රහල වුණහ. 

එක් මිටුක් අග්රහභහතය හර්ඹහර ඳහර්ලසමඹන්ද, අමන 
ංසෘති අභහතයයඹහමේ ඳහර්ලසමඹන්ද ඳත් ය ඇති ඵත්, 
ඒහමේ ප්රතිපර ඉක්භින්භ භවජනතහට රඵහ මදන ඵත් 
කිඹළවුණහ. එමවත් එභ ිදදුවීමභන් ති මදට ළඩි හරඹක් ත 

වී ඇති නමුදු, ිදදු වමේ කුභක්ද ඹන්න මවෝ ිදදු වී ඇති අරහබවහි  
පිළිඵ ි ර ඳළවළදිලි කිරීභක් මේ දක්හ ිදදුවී නළවළ. 

රු ථහනහඹතුභි, මීට මඳයත් මෞතුහහයඹ   බි දහරහ 
එහි තිබුණු ඓතිවහිද ඩු ඹක් අතුරුදවන් වුණහ කිඹරහ 

ප්රෘත්ති හර්තහ මරහ තිබුණහ අඳට භතයි. න් ළ්ටමටක්මේ 
නහටඹක් දිඹත් වුණහ. අහනමේදී උත්තයරුමොත් නළවළ; 
ඒ බහේඩ ටිත් නළවළ. ඒ හමේභ මීට ලින් අඳට භතයි 
මෞතුහහයඹ සහබහි යනඹට රක් වුණහ. ඒ ිහත් ඹේ 

මෞතු බහේඩරට වහි  වුණහ. ඒ ිහ මේ මෞතුහහයමේ 
තිමඵන ජහති, මඳෞයහණි බහේඩ ආයක්හ ය ළනීභ අඳ 
හමේත් කීභක් මර රනහ,  රු ථහනහඹතුභි. 

ිමල මඹන්භ ජහති මෞතුහහයඹක් ඹනු මිර ශ 
මනොවළකි පුයහසතු තළන්ඳත් ය ඇති සථහනඹක්. ඒ ිහභ 
ඕනෆභ යටක් ඒහමේ පුයහසතු ආයක්හ ය ළනීභ වහ ිමල  
අධහනඹක් මඹොමු යනහ.  

එමවත් පුයහසතු ේඵන්ධමඹන් රංහමේදී මේ අධහනඹ 
ව ආයක්හ එමරභ රළමබ්ද ඹන්න ළන මභළි  ිදදුවීේලින් 

ළ භතු යනහ. ඳසු ගිඹ ඳහරන හරමේ ජහති 
මෞතුහහයමේ තිබුණු මිර ශ මනොවළකි ඩුක් ඇතුළු 
බහේඩ කිහිඳඹක් මොයහනු රළබුහ. එමවත් ඒ ේඵන්ධමඹන් 

"න් ළ්ටටහ" නළභළත්තහ  කි යුතු ඵ කිඹළවුණහ වළමයන්නට 
ළඵින්භ ිදදු වමේ කුභක්දළයි භවජනතහ මේ න මතක් දන්මන් 
නළවළ. ඒ බහේඩ මභොනහද, ිදද්ධ වුමේ මභොනහද,  කි 
යුත්මත් වුද කිඹරහ වුරුත් මභොකුත් තභ දන්මන් නළවළ.  

එම භ ඳසු ගිඹ ිදදුවීභ ේඵන්ධමඹන්ද භවජනතහ තුශ 
ඇත්මත් යහකරත්ඹක්. ිමල මඹන්භ ටිනහ මෞතු 
සතුක් මෞතුහහයමඹන් ඵළවළය කිරීභ නීතයනුකරද ඹන්න 
ව එළි ඵළවළය කිරීභක් ිදදු ශ වළකි නේ ඒහමේ ආයක්හ 
පිළිඵ  කිඹන්මන් වුද ඹන්න පිළිඵ ළටලුක් තිමඵනහ. 

ජහති මෞතුහහයමේ ඇති පුයහසතු හුදු පුද්රමඹකුට, 
ආේඩුට අඹත් මද් මනොමයි. ඒහ යටට, ජහතිඹට අඹත් 
ේඳත්. එඵළි න් ඒහ ේඵන්ධ තීන්දු, තීයණ ළනීමේදී ඵයඳතශ 

මොඹහ ඵළලීභක් ිදදු ිඹ යුතු තිමඵනහ. එමවත් මභභ ිදදුවීමේදී 
අනීති මදඹක් ිදදුවී ඇති ඵත්, ඊට ිිද ක්රිඹහලිඹක් අනුභනඹ 
මරී නළති ඵටත්, මද්ලඳහරන ඵරඹ උඳමඹෝගී ය  ිමින් 

මභභ බුද්ධ ප්රතිභහ රැමන මොස ඇති ඵටත් මතොයතුරු ඳශ වී 

තිබුණහ. මේ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ළටලුරට පිළිතුරු 

අදහශ අභහතයයඹහ ිිදන් බහ වමුමේ තඵනු ඇතළයි අමකක්හ 
යනහ.  

1. මෞතුහහයමේ ිදට අයලිඹව භන්දියඹට රැමන ඹනු 
රළබ බුද්ධ ප්රතිභහ පිළිඵ ඓතිවහිද මතොයතුරු 
මර්ද? 

2. අදහශ ිදදුවීමේදී එභ ප්රතිභහට ිදදු වී ඇති අරහබවහි  
මර්ද, ඊට  කි යුත්මත් වුද? 

3. මභභ ප්රතිභහ ඵළවළයට රැමන ඹහභට අනුභළතිඹ ඉ්ලරහ 
ඇත්මත් වුරුන් ිිදන්ද, අය රඵහ දී ඇත්මත් වුරුන් 
ිිදන්ද? 

4. අය රඵහ ළනීභකින් මතොය රැමන මොස තිමබ් නේ 
ඒ වුරුන් ි ිදන්ද? 

5. මභභ ිදදුවීභ ේඵන්ධමඹන් ඳත් යන රද මිටු මදමහි 
හර්තහ මභභ බහ වමුට ඉදිරිඳත් යන්මන්ද? 

6. ඉදිරිමේදී මභළි  ිදදුවීේ ශක්හ ළනීභ වහ 
අනුභනඹ කිරීභට අමකක්හ යන්නහ ව ක්රිඹහ භහර් 
මර්ද? 

මඵොමවොභ සතිතුයි, රු ථහනහඹතුභි. 
 

ගුණ එස.බී. නවින්න ෙහත (අංයන්තය කටයුතු  වය  

සගවර්ධන හ සගසකෘිනක කටයුතු  අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண - உள்பக அலுல்கள், 

டயல் அதறறயத்ற ற்யம் கனரசர அலுல்கள் 

அகச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභි, අනුය දිහනහඹ ඳහර්ලිමේන්තු 
භන්ත්රීතුභහමේ ප්රලසනඹට පිළිතුය මභම යි. 

1. ක්රි.. 9න ිදඹට අඹත්, අනුයහධපුයමේ මමවයර 
ිදරිඟමඵෝ පුයහණ මමවය බිමභන් මොඹහ න්නහ රද 
භහධි පිළිභ වන්ම  නභකි. 

2.  බුදු පිළිභඹ ඳහදසථරමඹන් ලිසහ මොස පිළිභමේ 
ඳද්භහනඹ ේ ඳටත්, ිදයසඳත දකුණු ඳටත් න ම  
පිළිභ වන්ම  ද භඟින් වීදුරු අ්ලභහරිඹ තුශභ රැඳී 
තිබිණි. මභභ ිදයසඳත බුදු පිළිභඹට ි ය තිබී ඇත්මත් 
එර බහි ත ශ කිිදඹේ ඇරවීේ භහධයඹක් භඟිි. මභභ 
බුදු පිළිභඹ අයලිඹව භන්දියඹට ළඩභ යන රද්මද්, 
බුද්ධ යලසමී මක් රහඳඹට භහමී එහිදී ප්රදර්ලනඹ 
යනු රළබ ඳහකිසතහනමේ තක්ෂිරහ මෞතුහහයමඹන් 
ළඩභ යනු රළබ ර්ඥ ධහතුන් වන්ම රහට උඳවහය 
ලමඹන් තළන්ඳත් කිරීභටඹ.  

 මන ඹන අසථහමේදීත් බුදු පිළිභමේ ිදයසඳත ඇරවීේ 
භහධයඹ දුර්ර වී තිබ ඵළේ ිරීක්ණඹ වී ඇත. මභභ 
ිදයසඳත බුදු පිළිභඹ ිර්භහණඹ යන අසථහමේභ එඹට 
හත්තුය තිබ එක් මනොමේ. එඹ මනභභ ිර්භහණඹ 
ය එභ පිළිභ වන්ම ට ඇරවීේ භහධයඹක් භඟින් 
ේඵන්ධ ය තිබී ඇත. 

 ඒ අනු, මභභ පිළිභ වන්ම ට ිදදු ව වහි ඹ මර 
දළක්ිඹ වළක්මක් එභ පිළිභ වන්ම ට ි ය තිබ 
ිදයසඳත ළරවී මන් වීභයි.  එඹ ිදදුවී ඇත්මත් අතීතමේ 
බහි ත ය තිබ ඇරවීේ භහධයඹ ලක්තිමඹන් දුර්ර වීභ 
ිහ, එඹ අයලිඹව භන්දියමේ තළන්ඳත් ය තිබුණ 
අසථහමේ ිදදු ව සුළු මරවීභකින් ිදයසඳත ළරවී 
ඹෆභකිි. බිභට එරහ තිබ ඇතිරිලි නළත ස කිරීමේදී 
මනොදළනුත්මින් මභභ සුළු මරවීභ ිදදුවී ඇති ඵළේ 
ිරීක්ණඹ න ඵළි න්, මේතනහත්භ ශ අරහබ 
වහි ඹක් මනොන ඵළි න්, මීට කිිදමක්  කි යුතු ඹළයි 
ප්රහල කිරීභ හධහයණ මනොමේ. 

649 650 



ඳහර්ලිමේන්තු 

3.  මභභ පිළිභඹ මෞතුහහයමඹන් ඵළවළයට මන මොස 
ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ඉ්ලරහ ිදටින රද්මද්, අග්රහභහතය 
හර්ඹහරඹ ිිදි. එභ අයඹ රඵහ මදන රද්මද්, 
ංසෘති ි ඹබහය අභහතයයඹහ වළටිඹට භහ ි ිදි. 

4. ඉවත 3 පිළිතුය අනු ඳළන මනොනී . 

5. මු්ල අසථහමේදී අග්රභහතය හර්ඹහරඹ ිිදන් මේ පිළිඵ 
ඳරීක්ණ මිටුක් ඳත්ය ඇති ඵළේ භහ මත 
න්ිමේදනඹ වී මනොතිබුණ ඵළි න් භමේ 
අභහතයහංලමඹන් මේ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්ිඹ යුතු 
ඵ භහ ිිදන් තීයණඹ ය තිබිණි. නමුත්, අග්රහභහතය 
හර්ඹහරමඹන් මේ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්මන ඵළේ 
දළන ළනීභට රළබීමභන් ඳසු එභ හක්ෂි මරහශ්ර ඳදනේ 
යමන ඳරීක්ණ මදක් ඳළළත්වීභ අලය මනොන 
ඵළි න් භමේ අභහතයහංල මිටු ටයුතු යමන ඹෆභ 
අත්වළය දභන රදී. ඒ මනුට අග්රහභහතය හර්ඹහරමේ 
ඳරීක්ණ මිටුට වහඹ දීභට තීයණඹ යන රදී. 

6. මේ ේඵන්ධමඹන් අග්රහභහතය හර්ඹහරඹ ිිදන් ඳත්යන 
රද මිටු හර්තහ අනු න්න රද තීයණ පිළිඵ 
ඉදිරිමේදී එභ හර්ඹහරඹ ිිදන් භහ දළනුත් යනු රඵනු 
ඇත. මම මතත්, මභභ පිළිභ වන්ම  මේ න ිට 
මොශම ජහති මෞතුහහයමේ භළදිරි අං 3 හි භවජන 
ප්රදර්ලනඹ වහ තළන්ඳත් ය ඇත. 

7. ර්ඥ ධහතන් වන්ම රහ මභයටට ිමද්ලඹ ිදට ළඩභ 
යන අසථහක් ළි  ිමල  අසථහ වළය මභළි  
මෞතු සතු මෞතුහහයමඹන් පිටතට රැමන 
මනොඹෆමේ ඳතින මෞතුහහය ේමුති ඉදිරිඹටත් 
ඳත්හමන ඹෆභට ටයුතු කිරීභ. 

 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභි, ඳළවළදිලි වහ දීර්ක පිළිතුයක් රඵහ දීභ පිළිඵ  
ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ඓතිවහිදත්ඹ යහ ඳතින්මන් ඒ 
අරන රද මද්ත් ඇතුළු එහි තිමඵන ිදඹ්ලරත් එක් තභයි.  
රු ඇභතිතුභි, ඓතිවහිද බහේඩඹ අරහ තිමඵන මදඹක්  
මන් වුණහට ඳසු, නළත භ්ලටිමඵොන්ඩ් දහරහ ඇමරේහට ඒ 
ඓතිවහිද ටිනහභ ආයක්හ මන්මන් නළවළ. රු 
ථහනහඹතුභි, දළන් රු ඇභතිතුභහ කිඹන ඳරිදි නළත අඳට 
පුළුන්, "ඇමරේමොත් ඇමරේහභයි" කිඹරහ භ්ලටිමඵොන්ඩ් 
ටික් දහරහ අරන්න. වළඵළයි, ඒ හධහයණ නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභි,  මේ පිළිභ වන්ම   දුර්ර මර 
අරහ  තිබුණහ නේ,  සුළු මරවීභදී ඳහ අනතුයක් ි ඹ වළකි ඵ 
දළනමන තිබුණහ නේ, එළි  පිළිභ වන්ම  නභක් එතළින් 
පිටතට රැමන ඹෆභ ේඵන්ධමඹන් තභයි ප්රලසනඹ භතු න්මන්. 
මභොද, එළි දුර්ර ඇරවීභක් හිත ඒ පිළිභඹ තිමඵන ිහ.  
ඒ ිහ   අඩුභ තයමින්, ඹේ වහි ඹට රක් ිඹ වළකි ඹළයි කිඹරහ 
වඳුනහ මන තිමඵන බහේඩත් පිටතට රැමන ඹෆභට ඉඩ රඵහ 
මනොදීමේ තීයණඹක් ඔඵතුභන්රහ ත යුතුඹ කිඹරහයි භභ 
හිතන්මන්. 

 

ගුණ එස.බී. නවින්න ෙහත 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

භන්ත්රීතුභි, ඇත්ත ලමඹන්භ මේ පිළිභ වන්ම  ඒ 

සථහනමේ තළන්ඳත් ශ අසථහමේ අපි වුරුත් දළනමන හිටිමේ 
නළවළ, ඒ ිදයසඳත screw  මනොය, අරහ තිමඵන ඵ. මේ පිළිභ 
වන්ම  කුඩහ වීදුරු showcase එක් ඇතුමශ  තභයි තිබුමේ. 

මඳොඩි මරවීභක් ිහ තභයි මේ මොට ඳළත්තට වළරිරහ 

තිමඵන්මන්. නමුත්, මේ පිළිභ වන්ම  එළිඹට ළටිරහ නළවළ, ඒ 

showcase එ ඇතුමශ භයි තිබුමේ. මේ පිළිභ වන්ම  
මඵොමවොභ ඳළයණි එක් ිහ ඒ අරන රද ද්රයර ිදදු ව 
මේී භක් ිහ ඒ මොට ළරමන්න ඇති කිඹරහ භභ ිලසහ 
යනහ.  භභ ඒ අසථහමේ එඹ ඵරන්න ගිඹහ. මම  මතත්, 

මේ පිළිභ වන්ම  වරිසරහ නළත යක් ඒ ිධිඹටභ තළන්ඳත් 
ශහ. එමවභ යරහ අද මේ පිළිභ වන්ම  ප්රදර්ලනඹට තඵහ 
තිමඵනහ. 

 

ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත (අ්ෙතයතුෙ සහ ජිනක 
ප්රිනඳ්වින හ රර්ිකක කටයුතු අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சயம் யசற 

தகரள்கககள் ற்யம் ததரயபரர அலுல்கள் அகச்சயம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ඳහකිසතහනමේ තක්ෂිරහ නුය ිදට ර්ඥ ධහතුන් වන්ම  

ළඩභ ශ අසථහමේදී, භභ තභයි ඒ මිටුමේ ප්රධහනත්ඹ 
ත්මත්. ඳහකිසතහනමඹනුත් ඉ්ලලීභක් ශහ, රංහමේ 
මෞතුහහයමඹනුත් මඵෞද්ධ ප්රතිභහක් මවෝ ඒ වහ භහන මදඹක් 

ප්රදර්ලනඹට තිඹන්න කිඹරහ.  

ඒ අනු පිළිභඹක් රඵහ ළනීභට භමේ හර්ඹහරමඹන් රු 
ංසෘති ටයුතු ඇභතිතුභහමන් ඉ්ලලීභක් ශහ. 
මෞතුහහයමේ ිරධහරින් ඒ වහ මේ පිළිභඹ නේ යරහ 
තිබුණහ. ඒ පිළිභඹ මන එද්දී ිදයසඳත අරහ තිමඵන ඵ 
දළනමන හිටිමේ නළවළ. ඒ  ිහ තභයි මේ පිළිභඹට වහි  ිදද්ධ 
වුමේ. ඇත්ත ලමඹන්භ රු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු ළදත් 
හයණඹක් තිමඵනහ. ඒ අනු, මීට ඳසම  ඒ ිධිඹට අරහ 
තිමඵන මෞතු බහේඩ ළන මනභ රළයිසතුක් වදන එ 
මවොයි. නළත්නේ ඉදිරිමේදීත් මභළි  ප්රලසන ඇතිමන්න පුළුන්.  
භභ හිතන ිධිඹට ිටින් ිට මෞතුහහයමේ තිමඵන එ එ 
බහේඩර ඹේ ඹේ මොටසර මභළි ඇරවීේ යරහ 
තිමඵනහ. ඉතින් අපි ඒහ දළනන්න ඕනෆ. අපි ආඳසු ඒ බුදු 
පිළිභඹ මෞතුහහයඹට මිහින් දුන්නහ. ඇත්ත ලමඹන්භ  
මභළි ක්රිඹහ ඕනෆභ යට ිදද්ධ මනහ. මෞතුහහයඹකින් 
මෞතු සතුක් මනළ්ලරහ ආඳසු ඒ මෞතුහහයඹටභ 
ඵහය මදනහ. නමුත් රංහමේ තිබුණු ක්රභඹක් වළටිඹට, 
මෞතුහහයමඹන් මන ගිඹහට ඳසම  ආඳසු මෞතුහහයඹට 
ඵහය දුන්මන් නළවළ. ඒ බහේඩ මොමව  ගිඹහද කිඹරහ දන්මන්ත් 
නළවළ. "න්ළ්ටටහ" හමේ අඹ තභයි ඳසු ගිඹ හරමේ 
මෞතුහහයමේ මෞතු බහේඩ මන ගිහින් තිබුමේ. ඒ ක්රභඹ 
දළන් ිදද්ධ මන්මන් නළවළ. අපි මෞතුහහයමඹන් ත්ත ෆභ 
බහේඩඹක්භ නළතත් ඵහයදීරහ තිමඵනහ.  අපි ඒ බහේඩ ආයක්හ 
යන්න ඕනෆ. ංසෘති ඇභතිතුභහත්, අධයහඳන ඇභතිතුභහත්, 
දළන් පුයහිදයහ ළඩ ටයුතු යන භන් මෞතුහහයඹ ආයක්හ 
යන්නත් ළඩ යමන ඹනහ. ඒ හමේභ ජහති 
මෞතුහහයඹ ව ජහති රහබන වහ එ භේඩරඹක් 
ඇති යන්නත් ටයුතු යමන ඹනහ. දළනට එ එ 
ිරධහරින් ිතයයි මේ ආඹතන ඳහරනඹ යන්මන්. ඒ භේඩරඹ 
ඹටමත් මේ ආඹතන ඳහරනඹ යන්නත් දළන් අපි හේඡහ 
යමන ඹනහ.  

 
ඳර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබ කයක සං රැසවීෙ 
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2016 ජුි භ 09 න බ්රවසඳතින්දහ, එනේ අද දින අඳය බහ 
1.30ට ඳහර්ලිමේන්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහමේ රැසවීභක් 

651 652 

[රු එස.බී. නහින්න භවතහ] 



2016  ජුි 09 

භහමේ ිර හභයමේදී ඳළළත්වීභට ිඹමිත ඵළි න්, ඊට වබහගි 

න මර රු භි භන්ත්රීරුන් ිදඹලු මදනහටභ මභයින් 
දළනුේදීභට ළභළත්මතමි.      

මීශඟට,  අද දින නයහඹ ඳත්රඹට අනු, මුද්ල අභහතය රු යි 
රුණහනහඹ භවතහට එමයහි ිලසහබං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ.  

රු දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. 

 
මුද්ල අභහතයයඹහ මමයහි ිලසහ 

බංත්ඹ 
றறகச்சர் லரண  ம்தறக்ககறன்க 
VOTE OF NO CONFIDENCE ON MINISTER OF 

FINANCE 

 
[ප.බහ. 10.00] 

 
ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි, ඒහඵද්ධ ිඳක්මේ අඳ ිදඹලු මදනහ 
ිිදන් අත්න් යන රද මුද්ල අභහතය යි රුණහනහඹ භවතහට 
එමයහි ිලසහ බං මඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් යනහ. මභභ 

මඹෝජනහමේ ඉංග්රීිද ව මදභශ ඳරිර්තන වළන්හඩ් හර්තහට 
ඇතුශත් යන මර භහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

 
"රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ   

රු ඩරස අරවකමඳරුභ භවතහ   

රු හසුමද් නහනහඹක්හය භවතහ   

රු චභ්ල යහජඳක් භවතහ   

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භවතහ   

රු හමිණී මරොකුමේ භවතහ   

රු භහින්ද ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ   

රු උදඹ ප්රබහත් ේභන්පිර භවතහ 

රු ිජිත මබ්රුමොඩ භවතහ  

රු ිභරවීය දිහනහඹ භවතහ    

රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ   

රු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ   

රු තහය ඵහරසරිඹ භවතහ   

රු මලවහන් ම භිදංව භවතහ   

රු මමවලිඹ යඹුක්ළ්ලර භවතහ   

රු න මව යත් භවතහ   

රු ිදිදය ජඹමොඩි භවතහ   

රු පිඹ්ල ිලහන්ත ද ිද්ලහ භවතහ  

රු ංචන ිමේම ය භවතහ   

රු ඉන්දි අනුරුද්ධ මව යත් භවතහ   

රු ශ්රිඹහි ිමේික්රභ භවත්මිඹ   

රු සී. බී. යත්නහඹ භවතහ   

රු එස. මප්ර භයත්න භවතහ  

රු ජඹන්ත භයවීය භවතහ  

රු මරොවහන් යත්ත්මත් භවතහ 

රු ටී. යංජිත් ද මොයිහ භවතහ  

රු ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණම ය භවතහ  

රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ 

රු (වදය) යමේස ඳතියණ භවතහ 

රු මජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ  

රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ  

රු මභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද ිද්ලහ භවතහ  

රු කුභහය ම්ලභ භවතහ 

රු චන්ද්රිදරි ජදීය භවතහ 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,- මුද්ල අභහතය රු යි රුණහනහඹ 

භවතහට එමයහි ිලසහ බංත්ඹ,- ආේඩුක්රභ යසථහමහි 148 ළි 

යසථහට අනු, යජමේ මුද්ල ටයුතු පිළිඵ පර්ණ ඵරඹ ඳහර්ලිමේන්තු 

තුන ඵළින් ද, යහජය මරය ශභනහයණමඹහි රහ ප්රධහනතභ උඳයණඹ 

න හර්ෂි අඹළඹ ම්ලනඹ මභභ උත්තරීතය බහට ඉදිරිඳත් නිට, 
ඉතහ ිසතයහත්භ, ිිිද බහඹකින්, උඳරිභ ිලසහඹ රැ  මන ඳරිදි, තය 

මර ඉදිරිඳත් කිරීභ මුද්ල අභහතයයඹහමේ ප්රධහනතභ යුතුභ වහ කීභ 

න්මන් නමුදු, 2016 අඹළඹ ම්ලනඹ ේභත කිරීමේදී මුද්ල අභහතයයඹහ, 

දුර්ිරඳණඹක් තුළින් ඳහර්ලිමේන්තු වහ භවජනතහ මනොභඟ ඹහ එකී 

අඹළඹ ම්ලනඹ හුදු ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත් ශ ඵළින් ද;  

යමටහි භසත ිභවුභ, ආදහඹේ, ම හ ියුක්තිඹ, මිර භ්ටටේ, මවුේ 
මල ඹ, ඉතුරුේ වහ ආමඹෝජන ළි හර් ආර්ථි ිචරයඹන් මමයහි 

ඵයඳතශ වහිය ඵරඳෆේ ඇතිමොට, භසත ආර්ථිඹභ මුළුභින්භ 

ිනහලඹ යහ මන ඹමින්, හිතුක්හරී, අනභය වහ අත්තමනෝභති යහජය 
මරය ශභනහයණ ප්රතිඳත්තිඹක් අනුභනඹ යන ිහමන් ද; 

ශ්රී රංහ රුපිඹර දිගින් දිටභ අප්රභහණඹ මමින් ආනඹන 

උද්ධභනහරී පීඩනඹක් ර්ධනඹ න අතය, යට තු ිර ිමද්ල ංචිත ඉතහ 
දරුණු මර ඳවත ළටීමභන්, ආර්ථිඹ ඳභණට ඩහ යත්වී, අදහනේ වත 

තත්ත්ඹක් ිර්භහණඹ වී ඇති ඵළින් ද; 

සවරී ණඹ මශ්ර ණිත කිරීමේදී (ච්ේ මර්ටිං) ශ්රී රංහ B+ 

ිමඹෝධහත්භ (ෘණ) තත්ත්ඹට මශ්ර ණිත වීමභන්, ශ්රී රංහට ණඹ 
මවීභට ඇති වළකිඹහ පිළිඵ අදහනේ තත්ත්ඹට යට ඇද දභහ ඇති 

මවයින් ද; 

2016ක් ව ජනහරි 30 දින, “දිනමිණ” ජහති පුත්ඳමතහි මු්ල පිටුමහි 
මු්ල පුතින්, "ආේඩුමේ මරය ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ ඳළවළදීභක් - ිමද්ශීඹ 

ආමඹෝජයින් මභයට ඵළංකුර මඩොරර් බිලිඹන 1.2ක් තළන්ඳත් යරහ" 

ඹනුමන් මුද්ල අභහතයයඹහමේ ප්රහලඹක් මරොපුයහ ප්රචහයඹ මොට ඇති 

නමුදු දළළන්ත ිිභඹ ප්රහවඹක් ඵළංකු තුශට රහ මනොආ ඵ මරය වහ ඵළංකු 

මමශ මඳොශ වන් යන ඵළින් ද;   

"භහින්දමේ ආේඩු ත් ත මෝටි රක්ඹට ළඩි ණනක් 
ගිණුේත වී නළති" ඵ මුද්ල අභහතයයඹහ ිමල  ප්රෘත්ති හේඡහක් 

ඳත්හ යන රද ඵයඳතශ ප්රහලඹ භඟින් යහජය මරය ශභනහයණ 

(කීේ) ඳනමත් ිධිිධහන, දළනුත් මවෝ මනොදළනුත් ඩ මොට ඇති 
ඵළින් ද;  

මුද්ල අභහතය රු ය  ිරුණහනහඹ භවතහ පිළිඵ මභභ රු බහමේ 

ිලසහනීඹබහඹ ේපර්ණමඹන්භ මනොභළති ඵළින්, තදුයටත් මුද්ල 
අභහතයයඹහ ිිදන් එභ ධයමේ ටයුතු කිරීමේ වළකිඹහ පිළිඵ ිලසහඹ 

බං වී ඇති ඵට මභභ ඳහර්ලිමේන්තු මඹෝජනහ ේභත යයි." 

 
මයෝජනමේ මදෙළ ඳරිවර්තනය 

தறயகறணது றழ் தரறததர்ப்தை 
TAMIL TRANSLATION OF THE MOTION 

 

தகௌ றயணஷ் குர்ண 

தகௌ டனஸ் அகப்ததய 

தகப ரசுய ரரக்கர 

தகௌ சல் ரஜதக்ஷ 

தகௌ யறந்ரணந் அலுத்கயக 

தகௌ கரறணற தனரக்குயக 

தகௌ யறந் ரப்தர அயதர்ண 

தகௌ உ தறதரத் கம்ன்தறன 

தகப றஜற யதயதகரட 

தகௌ றனவீ றசரரக்க 

தகப ஜரணக க்கும்தை 

தகப ஸ்.சல. தொத்துகுர 

தகௌ ரக்க தரனசூரற 

தகப தசயரன் யசசறங்க 

தகௌ தகதயலி ம்தைக்தல்ன 

தகப கணக யயத் 

தகௌ சறசற ஜதகரடி 

தகௌ தறல் றசரந்  சறல்ர 

தகௌ கஞ்சண றயஜயசக 

653 654 



ඳහර්ලිමේන්තු 

தகௌ இந்றக அதயத் யயத் 

தகப (றயற) ஸ்ரீரற றயஜறக்கற 

தகௌ சல.தற. த்ரக்க 

தகௌ ஸ். தறயத்ண 

தகௌ ஜந் சவீ 

தகப தனரயரன் த்த்ய 

தகப ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர 

தகௌ தத் உசரந் குயசக 

தகௌ சரலிந் றசரரக்க 

தகப (கத்ற கனரறற) யஷ் தற 

தகௌ யஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து 

தகௌ வீகுர றசரரக்க 

தகப தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

தகௌ குர தல்க 

தகௌ சந்றசறநற கஜல 

தகப தந்துன குர்ண,- றறகச்சர் தகௌ ற 

கயரரக்க லரண ம்தறக்ககறன்க,- அசறனகப்தறன் 

148 ஆது உயப்தைகறன் தறகரம் அச றற டடிக்கககள் 

லரண தொழுகரண அறகரத்க தரரளுன்நம் 

தகரண்டுள்பணரலும், அச றற தொகரகத்துத்றன் 

தறரணரண கயறரண யடரந் வு - தசனவுத் றட்ட 

அநறக்ககறகண இந் உரற சகதக்கு சர்ப்தறக்ககறல், றகவும் 

றதரக, தபறப்தகடத்ன்கயுடன், உரற ம்தறக்ககறகண 

ற்தடுத்தும் ககறல் உண்கரண றத்றல் சர்ப்தறப்தது றற 

அகச்சரறன் தறரண கடகயும் ததரயப்தைரக 

கரப்தட்டயதரறலும், 2016 வு-தசனவுத் றட்ட அநறக்ககக 

றகநயற்யககறல் றற அகச்சர், நரண தபறக்கரட்டல் 

தோனம் தரரளுன்நத்கயும் ததரதுக்ககபயும் நரண றறல் 

இட்டுச்தசன்ய, குநறத்  வு - தசனவுத் றட்ட அநறக்ககறகண 

தயயண ததரயபற்ந எய தறற்நனரக ஆக்கறயுள்பணரலும்;  

ரட்டின் தொழுதரத் உற்தத்ற, யரணம், யகனரய்ப்தை, 

றகன ட்டங்கள், தசன்ற றலுக, யசறப்தைக்கள் ற்யம் 

தொலீடுகள் யதரன்ந  யதண்டப் ததரயபரர ரநறகள் 

தரடர்தறல் தரரற தரகரண ரக்கத்க ற்தடுத்ற, 

தொழுதரத்ப் ததரயபரரத்கயும் அறவுப் தரகறல் இட்டுச் 

தசன்ய, தறடிரரண, தகறழ்வுத்ன்கற்ந, ரன்யரன்நறத் 

ணரண அச றற தொகரகத்துக் தகரள்ககறகணக் 

ககடப்தறடிப்தணரலும்; 

இனங்கக யதரய் தரடர்ச்சறரக ததயற இநக்கத்துக்கு 

உள்பரகற, இநக்குறறன் லரண தவீக்க அழுத்ம் 

அறகரறப்ததுடன், ரட்டுக்குச் தசரந்ரண உத்றயரகதர் 

தபறரட்டு எதுக்குகள் தரரறபறல் வீழ்ச்சறகடரல்,  

ததரயபரரம் அபவுக்கறகரக தயக்கடிக்குள்பரகற, 

இடரணதரய றகனக உயரகறயுள்பகறணரலும்; 

இகநகக் கடன் ப்தடுத்லின்யதரது (தறச் யடிங்) 

இனங்கக B+ றர்கந (கந) றகனறல் ப்தடுத்ப் 

தட்டுள்பகரல், இனங்ககறணரல் கடகணத் றயப்தறச் 

தசலுத்துற்கரண இலுக தரடர்தறல் ரட்கட ஆதத்ரண 

றகனகக்கு ஆபரக்கறயுள்பகறணரலும்; 

2016 சணரற 30ஆந் றகற, றணறண யசற தத்றரறககறன் 

தொற் தக்கத்றல் கனப்தைச் தசய்றறல் “அசரங்கத்றன் றறக் 

தகரள்கக தரடர்தறல் றயப்ற - தபறரட்டு தொலீட்டரபர்கள் 

இந்ரட்டு ங்கறகபறல் தடரனர் 1.2 தறல்லிகண 

கப்தறலிட்டுள்பணர்" தம் றற அகச்சரறன் கூற்ய உனகம் 

தரவும் றபம்தப்தடுத்ப்தட்டுள்பயதரறலும், தரரறபறல் 

தசனரற ங்கறகளுக்கு உட்தரய்ச்சப்தடறல்கன ண றற 

ற்யம் ங்கறச் சந்ககள் குநறப்தறடுறணரலும்; 

"யறந்றன் அசரங்கம் ததற்யக்தகரண்ட யலும் ஏர் 

இனட்சம் யகரடிக்கும் அறகரண தம் கக்குகபறல் 

இடப்தடறல்கன" ண றற அகச்சர் தசய்றரபர்களுடணரண 

றயசட கனந்துகரடலின்யதரது றடுத் தரதூரண 

கூற்நறணரல் அச றற தொகரகத்து (ததரயப்தைக்கள்) சட்டத்றன் 

ற்தரடுககப, யண்டுதன்யநர அல்னது அநறரயனர 

லநறயுள்பகரலும்; 

றற அகச்சர் தகௌ ற கயரரக்க தரடர்தறல் இந் 

உரற சகத ம்தறக்ககறகண தொழுகரக இந்துள்பகரல், 

தரடர்ந்தும், அர் றற அகச்சர் தறக கறப்தற்கரண 

இலுக தரடர்தறல் ம்தறக்ககக இந்துள்பரர் ண இப் 

தரரளுன்நம் கயதுகறன்நது. 

 
මයෝජනමේ ඉගග්රීිද ඳරිවර්තනය 

தறயகறணது ஆங்கறன தரறததர்ப்தை 
ENGLISH TRANSLATION OF THE MOTION 

 
"Hon. Dinesh Gunawardena 

Hon. Dullas Alahapperuma 

Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Hon. Chamal Rajapaksa 

Hon. Mahindananda Aluthgamage  

Hon. Gamini Lokuge 

Hon. Mahinda Yapa Abeywardena  

Hon. Udaya Prabhath Gammanpila 

Hon. Vijitha Berugoda 

Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka  

Hon. Janaka Wakkumbura 

Hon. S. C. Mutukumarana 

Hon. Tharaka Balasuriya 

Hon. Shehan Semasinghe 

Hon. Keheliya Rambukwella 

Hon. Kanaka Herath 

Hon. Sisira Jayakody 

Hon. Piyal Nishantha De Silva 

Hon. Kanchana Wijesekera 

Hon. Indika Anuruddha Herath 

Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

Hon. C. B. Rathnayake 

Hon. S. Premarathna 

Hon. Jayantha Samaraweera 

Hon. Lohan Ratwatte 

Hon. T. Ranjith De Zoysa 

Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera  

Hon. Salinda Dissanayake 

Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 

Hon. Johnston Fernando 

Hon. Weerakumara Dissanayake  

Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 

Hon. Kumara Welgama 

Hon. Chandrasiri Gajadeera 

Hon. Bandula Gunawardane, 

- Vote of No Confidence on the Hon. Ravi Karunanayake, Minister 

of Finance,- Whereas Parliament shall have full control over public 

finance in terms of Article 148 of the Constitution, and whereas in 

passing the 2016 budget, the Minister of Finance misled the Parliament 

and the general public through misrepresentation and made the budget a 

mere fabrication even though it is the primary duty and responsibility of 

the Minister of Finance to present the annual budget, the key instrument 

in the management of public finance, in a highly detailed manner with 

transparency, maximum credibility and accuracy when it is presented to 

this august Assembly;  

And whereas an arbitrary, inflexible and capricious public finance 

management policy is followed causing seriously damaging impact on 

the macro economic variables of the country such as the total output, 

income, employment, price levels, balance of payment, savings and 

investments, leading the entire economy towards total destruction; 
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And whereas an import inflationary pressure is building as the Sri 

Lankan rupee continues to depreciate and a vulnerable situation has been 

created with the overheating of the economy as a result of severe 

depletion of the official foreign reserves held by the country; 

And whereas Sri Lanka has been dragged into a vulnerable situation 

in relation to the debt repayment capacity of the country with the B+ 

negative outlook (minus) rating of Sri Lanka in the sovereign credit 

rating (Fitch Rating); 

And whereas the financial and banking market states that no 

massive influx of foreign exchange to the banks took place even though 

a statement made by the Minister of Finance published in the national 

newspaper “Dinamina” of 30th January 2016 on the front page with the 

headline “Pleased with the financial policy of the government - Foreign 

investors have deposited 1.2 billion dollars in local banks” has been 

given worldwide publicity; 

And whereas the Minister of Finance has intentionally or 

unintentionally violated the provisions of the Fiscal Management 

(Responsibility) Act through the serious statement “Over another 

hundred thousand crores taken by the Mahinda’s government has not 

been accounted”, made by holding a special press briefing;  

That this Parliament resolves that it has lost confidence in the 

competence of the Minister of Finance to function further in that office 

as the Minister of Finance, Hon. Ravi Karunanayake has totally lost 

credibility in this august Assembly." 

රු ථහනහඹතුභි, මේ මඹෝජනහට අත්න් ශ රු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹයි ිමඹෝජනඹ යන්මන්. 
ඊමේ අපි ඵරහමඳොමයොත්තු වුණු ආහයඹට මභභ ිහදඹ 
ඳත්න්න අඳට ඵළරි ගිඹහ. භෆත ඉතිවහමේ ඳශමු යට 
තහක්ණි බි ළටීභක් මව තුමන් ඳහර්ලිමේන්තු ිහද ්ල 
දභන්නට ිදදු වුණහ. මුද්ල ඇභතියමඹකුට ිරුද්ධ මඹෝජනහක් 
මනහපු අසථහ ඒ ේඵන්ධ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඳළළත්මන 
ිහදඹ  ්ල දභන්නට ිදදු වුණු, මරෝමේ එභ අසථහ 
මභඹයි.  

රු ථහනහඹතුභි, අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඳහර්ලිමේන්තුට 
හිමි ඵරඹක්. නමුත් අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත්  කිරීමේදී 
ඳහර්ලිමේන්තු මනොභඟ ඹහ, යට මනොභඟ ඹහ තිමඵනහ.  
ඉදිරිඳත් ය තිමඵන ංයහ ම්ලන ිදඹ්ලර ළයදියි. යට 
 ඵංමොමරොත් තත්ත්ඹට ඳත් ය තිමඵන මුද්ල 
අභහතයයඹහමේ ක්රිඹහ රහඳඹ මවලිදයවු කිරීභ අපි යට 
මනුමන් ඉසට ශ යුතු හර්ඹක්.  

රු ථහනහඹතුභි, අපි ථි රළයිසතුක් දීරහ තිමඵනහ. 
අද දින රැසවීේ ඳළළත්මන හර සීභහ තත් ඳළඹ 
මදවභහයකින් දීර්ක ය තිමඵනහ.  ඒ අනු අඳට රළමඵන හර 
මරහ  ළඩි ිඹ යුතුයි. මභභ මඹෝජනහට  අත්න් තළබ 
භන්ත්රීතුභන්රහට ථහ යන්න තිමඵන මේරහමේ ළඩිවීභක් ිදදු 
මනොය, මේරහ භංමෝලරෆභක් ිදදු කිරීමේ උත්හවඹක් 
ඳතිනහ. භභ නහටුමන් කිඹනහ, මේ භංමෝලරෆභ දළන් 
වළභ තළනභ ිදදු මමින් ඹන ඵ. අමක බහේඩහහයමේ ිදට වළභ 
තළනභ භංමෝලරෆභ ිදදු මනහ. ඳහර්ලිමේන්තුමේත්  අඳට 
මන් ය තිමඵන මේරහ දළන් භංමෝලර න්න වදනහ.  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි කිරීභක් ශ යුතුයි.  

මභහිදී භංමෝලරෆභක් ිදදු මරහ නළවළ.  
 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ිදදු මරහ තිමඵනහ. භභ - 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට ඒ ළන ඳළවළදිලි යන්න ඉඩ මදන්න, රු භන්ත්රීතුභි. 

 
ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි,  ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ වළටිඹට අඳට  
ිනහඩි 120 හර මේරහක් මන් යන මර ඉ්ලලීභක් භභ 

ඔඵතුභහට බහය දුන්නහ.  

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ හඩිමන්න. භට ඒ ළන ඳළවළදිලි 
යන්න ඉඩ මදන්න.  

 
ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ථහ යන්මන්  භමේ මේරහමේ මන්, ඔඵතුභහ භමේ  

හරඹ න්නයි  වදන්මන්.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ වන් ශ මදඹක් ළනයි භභ ඳළවළදිලි යන්මන්.  

 
ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 

 
ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අමක මේරහ මදන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ භභ වදරහ මදන්නේ. රු බහනහඹතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ මේ 

ිලසහ බං මඹෝජනහට අත්න් යරහ තිමඵනහ නේ  ිනහඩි 
120ක් මදනහ. එතුභහ අත්න් යරහත් නළවළ. [මකෝහ කිරීේ] 
භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ මේ අත්න් යරහ 

නළවළ.  [මකෝහ කිරීේ] 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනඹට ිනහඩි 144ක් දීරහ 
තිමඵනහ. එයින් රු දිමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභන්රහමේ 
ේඩහඹභට  ිනහඩි 80ක් දීරහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] අමනක් 

ප්රලසන භට ින්න ඵළවළ. ඳක්මේ ප්රලසන භට ින්න ඵළවළ. 
ඒ තමුන්නහන්ම රහ ඳක්ඹ ඇතුමශන් ි හ න්න.  

 
ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි, භහ අද උමද් ඔඵතුභහමේ ිර 

හභයඹට ඇි්ලරහ අමක ථි භන්ත්රීරුන්ට රඵහ මදන හර 
මේරහමේ එතු ිනහඩි 120ක් මර ස ශ අදහශ  රළයිසතු  

ඔඵතුභහටත්, භව ම්ලේතුභහටත් බහය දුන්නහ.  අපි ඊමේ දිනමේත් 

මේරහ ළඩි යමන තිබුමේ  මේ ප්රලසනඹ ින්නයි. ඒ ිහ 
අමක මේරහ භංමෝලර න්මන් නළති මන ඕනෆ තළනකින් 
මේරහ රඵහ න්න. 

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊමේ දිනඹට ඩහ අද මේරහ දීරහ තිමඵනහ.  

 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අමක මේරහ භංමෝලර න්න එඳහ. 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තමුන්නහන්ම රහට ඊමේ දිනඹට ඩහ අද මේරහ දීරහ 

තිමඵනහ. 

 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ.  [ඵහධහ කිරීේ] අපි අත්න් යරහ මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ අද මනහමේ නළත්නේ, මභළි මඹෝජනහක් අද 
නළවළ. ඔඵතුභහ මේ ිධිඹට ටයුතු යන්න එඳහ. මභළි  ිලසහ 

බං මඹෝජනහක් අද දින මමනන්න ිදදු වුමේ,  අඹ ළඹ 
ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් කිරීමේදී යට වහ ඳහර්ලිමේන්තු යටපු යි 
රුණහනහඹ මුද්ල ඇභති ධුයමඹන් ඉත් කිරීභටයි. ඒ හමේභ 

මේ යට තත් ප්රඳහතඹට වහ ිනහලඹට මන ඹන එ අඩු කිරීභට 
මවෝ  නත්හ ළනීභටයි. මභළි අසථහ භන්ත්රීරුන්ට ථහ 
යන්න මදන්මන් නළත්නේ, මේ යම්ට - 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මේරහ රඵහ ළනීභ ඔඵතුභන්රහ ඳක්ඹ භඟ මබ්යහ න්න. 
ඒ ථහනහඹයඹහට අයිති මදඹක් මනොමයි.  

භට දීපු list එ භභ එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනඹට 

ඹළේහ. ඒ භට ඵහය න්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] කිිදභ 
මද්ලඳහරන ඳක්ඹට භමේ ේඵන්ධඹක් නළවළ. ඒ ප්රලසන 
ඳක්ඹ ඇතුමශන් මබ්යහන්න. ිනහඩි 144න් ිනහඩි 80ක් 
තමුන්නහන්ම රහට දීරහ තිමඵනහ. ඒ තභයි එක්ත් ජනතහ 

ිදවස න්ධහනමේ භතඹ. 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු අග්රහභහතයතුභහ,  භහර්තු භහමේ මේ බහ අභතද්දීභ, 
අග්රහභහතයතුභහ ඒ නත්හ ිහදඹක් ඉ්ලලුහ. ඕනෆ තයේ 
මේරහ මදන්නේ කිේහ. මභොක්ද, රු ථහනහඹතුභි,  

ඔඵතුභහ මේ යන්මන්? අඳට රළමඵන මේරහ මදන්මන් නළති 
මභොක්ද මේ යන්මන්? නහටුදහඹයි. 
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනමඹන් රඵහමදන මේරහ, 
රඵහමදන එයි භභ යන්මන්. න්ධහනමේ මරහ ඇතුශත් 
රළයිසතු භභ මනොමයි වදන්මන්. ඒ භට අයිති මදඹක් 
මනොමයි.  

 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. ඔඵතුභහමේ අයිතිඹ. [ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අග්රහභහතයතුභහ. 
 

ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  

රු ථහනහඹතුභි, ථිඹන් 10 මදමනක් නේ යරහ 
තිමඵනහ. රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ, රු භහින්දහනන්ද 
අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ, රු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ, රු මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ, රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, රු දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, රු 
භහින්ද අභයවීය අභහතයතුභහ, රු භහින්ද භයිදංව අභහතයතුභහ, 
රු එස.බී. දිහනහඹ අභහතයතුභහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් 
අමුණුභ අභහතයතුභහ ලමඹන් 10 මදමනක් නේ යරහ 
තිමඵනහ.  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භට එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනමේ රළයිසතු මනස 
යන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි අත්න් යපු රළයිසතු මනොමයි, රු අභළතිතුභහ 
කිමඹේමේ.  

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ රළයිසතුමේ ඇභතිරු කී මදමනකුමේ නේ වන් 

මනහද? 
 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු අභළතිතුභහ කිමඹේමේ වුරු දුන්නු රළයිසතුක්ද? 
[ඵහධහ කිරීේ] 
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ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහමේ 
ඳක්ඹ මභොක්ද? 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ. අපි ිඹභ ශ්රී රංහහයමඹෝ.[ඵහධහ 

කිරීේ] 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මේ බහ ඇතුමශ  තිමඵන්මන් එක්ත් ජනතහ ිදවස 
න්ධහනඹ ිතයයි.  න්ධහනඹටත් භන්ත්රීරුන්මේ නේ 10ක් 
තිමඵනහ. මොමවන් ආහද භභ දන්මන් නළවළ. නේ දවඹක් 

තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිමන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහමේ ථහ 
යමන ඹන්න.  

 
ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි මමනන රද මේ මඹෝජනහට මේ අසථහමේ අඳට හිමි 
ිනහඩි 120 රඵහ මදන්න. රු ථහනහඹතුභහට ඉතහභ 
මෞයමඹන් එඹ කිඹනහ.  

මේ ආේඩුමේ ආර්ථි මරයභඹ ශභනහහරි ළඩ පිළිමශ 
ඹටමත් යට ඉතහභ අබහය ේඳන්න තත්ත්ඹට ඳත්මරහ 

තිමඵනහ. 2016 ර්ඹ වහ 2015 මනොළේඵර් භ 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් කිරීමභන් අනතුරු, ේභත යන රද 
අඹ ළඹ ම්ලනමේ අන්තර්ත  මඹෝජනහ ිදඹ්ලරභ ඳහමව  

ක්රිඹහත්භ කිරීභ අත්හිටුහ මවෝ ංමලෝධනඹ ය තිමඵනහ. 
ඳහර්ලිමේන්තු ිිදන් අනුභත යන රද ආදහඹේ ව ිඹදේරට 
මුළුභින්භ මනස න මඹෝජනහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභළතිඹකින් 

මතොය ක්රිඹහත්භ කිරීභ මේ න ිට ආයේබ ය ඇත. මුද්ල 
ඇභතියඹහට එම  කිරීභට ඵරඹක් නළත.  ඳහර්ලිමේන්තු ඵරඹක් 
එම  භංමෝලර ෆභට ද ආේඩුට අයිතිඹක් නළත. ආේඩුක්රභ 
යසථහමේ 148 න යසථහ අනු මුද්ල ඵරඹ හිමින්මන් 

ඳහර්ලිමේන්තුටයි. ඒ ිහ ඳහර්ලිමේන්තුට ඇි්ලරහ, 
ංමලෝධනඹ යමන ටයුතු යන ඵට ඳහර්ලිමේන්තුට දුන් 
මඳොමයොන්දු ිදඹ්ලර මුද්ල ඇභතිතුභහත්, ආේඩුත් අද 

උ්ලරංකනඹ ය තිමඵනහ. භභ දීර්ක අද ථහ යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන් නළවළ.  එ ඳළත්තකින් මරෝ ඵළංකු 
මදන ිර්මද්ලඹන්, හර්තහන් අපි දන්නහ; යට දන්නහ; එඹ දළන් 

මවළිදයේ වී තිමඵනහ.  

මේ ආේඩු ඵරඹට ඳත් ව දම  ිදට අපි ඉතුරු ය ගිඹ 
ිමද්ල ංචිතඹ මේමඹන් අඩු ය  මන ගිහි්ලරහ තිමඵනහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] රුපිඹර ඵහ්ලදු යරහ තිමඵනහ.  රුපිඹර ඵහ්ලදු 
මන මේඹ චක්රඹක් ඵට ඳත්මරහ. අමක අමත් තිබුණු ්ලලි 

අද රුපිඹර මබ්යහ ළනීභ වහ ිිද යනහ. නමුත් ිිදයන 
ිිදයන ්ලලි ජරඹට දභපු මදඹක් වළටිඹට අද ගිරහ ඵිදනහ. 
The Rupee is getting devalued at a rate and you all cannot 

prevent this crisis.  

රු ථහනහඹතුභි, IMF මොන්මද්ිද මභොනහද කිඹරහ 
රු අග්රහභහතයතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. 
ඉදිරිඳත් යන රද අඹ ළඹ ම්ලනඹ IMF එ මනස යරහ 
තිමඵනහ. එභ මොන්මද්ිද මුද්ල ඇභතිතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුට 
දුන්නහද?  ළබින්ට භේඩරඹට ඉදිරිඳත් ශ  ඳත්රිහ,  ළබින්ට 
භේඩරමේ ඇතිවුණ උද්මකෝණඹකින් ඳසු  ඉ්ලරහ අසයමන, 
ආඳසු මන එන රද ළබින්ට ඳත්රිහ පුළුන් නේ අද-  අමක යට 
ඳහහ දීරහ, ආර්ථිමේ ඵංමොමශොත්භ, ඵඩගින්න, ිරැකිඹහ 
ඇති යන මේ IMF මොන්මද්ිද ඇතුශත් මඹෝජනහ- 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න කිඹහ මුද්ල ඇභතිතුභහට අපි 
අභිමඹෝ යනහ. ඳහර්ලිමේන්තුට ඒ ඉදිරිඳත් යන්න කිඹහ 
රු අග්රහභහතයතුභහටත් අපි අභිමඹෝ යනහ. මේ ිහ ළ්ට 
ඵද්ද අද ඳළටේ න චක්රඹක් හමේ. බින්දුට තිබුණු එ 15ට 
ඉවශ ගිහින් තිමඵනහ. 11ට තිබ ළ්ට ඵද්ද 15ට ව එඹට ත 
03ක් එතු ශහභ 18ට ළඩි වී තිමඵනහ. 

මේ ිධිඹට ළ්ට ඵදු එතු ශහභ  වළභ ද්රයඹභ මිර ිදඹඹට 
30කින් ළඩි නහ. මුද්ල ඇභතිමේ මේ නහඩේ ඵදුලින් 
භංමෝලරහයඹන්ට වහ ඳහතහර මරෝඹට ේඵන්ධ අඹට 
ඳභණයි ිදඹඹට 30 රහබඹක් අයමන රංහමේ බිසනස 
යන්න පුළුන් මන සමන්. මේ මභෝඩභ, අද - the Chamber of 
Commerce has come up condemning what you all are doing 
openly and you sit ignoring the Chamber of Commerce. අපි 
මේ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. මභොද, භව ජනඹහමේ ය භතටයි 
මේ ඵදු ඵය දහරහ තිමඵන්මන්. මේ ය ම්ට ළඩි මදනහ මොවීන්, 
ේරුන්, සුළු යහඳහයර ියතමරහ එදිමනදහ විිහ 
ඳත්හමන ඹන හභහනය මිිසසු . ආේඩුමේ හර්තහ අනුභ 
මඳමනනහ, ආේඩුමේ මේ ළඩ පිළිමශ ිහ සුළු යහඳහය 
5,000ට ළඩි ප්රභහණඹක් හ දභහ තිමඵන ඵ. සුළු යහඳහය 
5,000ට ළඩි ප්රභහණඹක් මේ නමොට ළසී මොස තිමඵනහ. 
මේ ආර්ථි අර්බුදඹ උත්න්න න අසථහමේදී මුද්ල ඇභති 
යන්මන් මභොක්ද? මුද්ල අේචු වනහ. මුද්ල අේචු වන්න 
පුළුන් ප්රභහණඹක් තිමඵනහ. ප්රභහණඹ ඉක්භරහ මුද්ල අේචු 
ළසීමභන් උද්ධභනඹ ළඩි මනහ. The crisis signal came two 
weeks ago - the negative cash flow of the Treasury. මේහමේ 
වංන්න මදඹක් නළවළ. මේ පිළිඵ දළන් IMF හර්තහමේ 
වන්මරහ තිමඵනහ. කිඹරහ ඵරන්න.  There is a negative 

cash flow. The Hon. Minister of Finance sits here. He thinks 

that he can mislead Parliament and the country. But, I want 

to warn the Hon. Prime Minister and his Government; he 

may want to rule, but the country is going into an economic 

chaos. We will not be able to face the monetary crisis that is 

being propelled on us by the IMF and this Minister of 

Finance. Hon. Speaker, if you take examples from other 

countries which followed this prescription, you will see that 

they are all in chaos today; their economy is also in chaos; 

pensions are being withdrawn and people are being laid off 

in hundreds of thousands in those countries which followed 

this dictate.    
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට රළබී ඇති හරඹ අහන මේමන එනහ.  

ඔඵතුභහට මිිත්තු තුනක් ළඩිපුය රඵහ දුන්නහ, භභ disturb යපු 
ිහ. දළන් ඔඵතුභහ ථහ අන් යන්න . 

 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මත්ල මිර ේඵන්ධමඹන් අඳට තිබුණු ඵය අඩු වුණහ, ඒමන් 

හිදඹක් ත්තහ. නමුත් ඒ ්ලලි ෆහ. දළන් මත්ල මිර ඉවශ 

661 662 



ඳහර්ලිමේන්තු 

නඟින්න ඳටන්මන තිමඵනහ. ඒ ිහ මේ නහඩේ තන්දය 
නත්රහ, මේ යම්ට හභහනය ජනඹහමේ යට ඵදු ඵය ඳටන්මන් 
නළති, දවස ණන්, රක් ණන් ජනඹහ යසහලින් ඉත් 

යන්න වදන ළරළසභ නත්න්න. අපි ආේඩුට කිඹනහ, 
ඔඵතුභන්රහට යට මි ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත්මරහ 
තිමඵන ඵ. භමේ ථහමේදී භභ ආර්ථිඹ ළන න්ති කීඳඹක්  

වන් ශහ.  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහත යන්න. 

 
ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ න්ති කීඳඹ ඇතුශත් ම්ලනඹ වළන්හඩ් හර්තහට 

ඇතුශත් කිරීභ වහ භහ සංගත* යනහ. තත් යට 
ය්ටටන්මන් නළති, ඳහර්ලිමේන්තු ය්ට ටන්මන් නළති, යට 
ඵංමොමරොත් යන්මන් නළති, මුද්ල ඇභතිතුභහ ට ඉ්ලරහ 

අසමරහ මදය ඹන්න කිඹරහ ිඳක්ඹ මනුමන් භහ ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ. 

 
*සංමේසය ෙත තබන ලද මල්ඛනය : 
  சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட கூற்ய : 

  Statement tabled: 

"මේ අතය 2016 අඹ ළඹට ඳදනේ ව ආර්ථි තත්ත්ඹද මනස වී ඇත. 

ශ්රී රංහ භව ඵළංකුමේ 2015 අලුත්භ හර්ෂි හර්තහ අනු ආර්ථි 

ර්ධන මේඹ ිදඹඹට 4.8 දක්හ අඩු වී ඇත. ම හ ියුක්ති අනුඳහතඹ 
ිදඹඹට 4.6 දක්හ ළඩි වී ඇත. ජහතයන්තය මත්ල මිර ණන් මඩොරර් 90 

ඳභණ ිදට මඩොරර් 40ට ඩහ අඩු භ්ටටභට අඩු වී තිබිඹදීද මවුේ 

මල මේ මමශ හිඟඹ 2014 ඳළති මඩොරර් මිලිඹන 8,287 ිදට මඩොරර් 

මිලිඹන 8,430 දක්හ ළඩි වී ඇත. 2014 ර්ඹ අහනමේදී මඩොරයඹට 

රුපිඹ්ල 131.05ක් ව ිිභඹ අනුඳහතඹ 2015 ය අහනමේදී 145.06 

දක්හ අප්රභහණඹ වී ඇත.  

මභභ අප්රභහණඹ මව තු  මොටමනභ යජමේ ණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 

285කින් 2015 තුශ ළඩි වී ඇති ඵ 2015 භව ඵළංකු හර්තහ මඳන්හ දී 

ඇති අතය, අඹ ළඹ ඵයද ළඩි වී ඇත. මභභ තත්ත්ඹ තුශ ිමද්ල ණඹ 

රඵහ ළනීභ මුළුභින්භ නතය ශද ිිභඹ අනුඳහතමඹහි ඳත්නහ මභභ 

ශීඝ්ර අප්රභහණඹ ිහ 2016 ර්මේද අඹ ළඹට එතු න අතිමර් 

යහජය ණඹ ඵය ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 300 ඉක්භන ඵ ිද්තුන්මේ 

භතඹ වී ඇත." 

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 

 
[ප.බහ. 10.13] 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභි, මුද්ල අභහතයතුභහට එමයහි ඉදිරිඳත් 
ශ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ මනුමන් භහ 

සථිය යනහ. ඒ හමේභ රු දිමන්ස ගුණර්ධන ඒහඵද්ධ 
ිඳක්මේ නහඹතුභහ ඉදිරිඳත් ශ මඹෝජනහ නහථ කිරීභ 
වහ අලය රුණු කීඳඹක් දක්න්න භභ ඵරහමඳොමයොත්තු 

නහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ආේඩුක්රභ යසථහමේ 148ළි 

යසථහ අනු මුද්ල පිළිඵ ේපර්ණ ඵරඹ මේ රු බහට 
ඳළමයනහ. යට ළබින්ට භේඩරමේ තිමඵන ඉතහභ ළදත් 
අභහතය ධුයඹ මුද්ල අභහතය ධුයඹයි. ිදවිදන් ඳසම  මේ.ආර්. 
ජඹර්ධන මුද්ල අභහතයතුභහමේ ිදට  කි යුතු මුද්ල 

අභහතයරු යහියඹක් මේ රු බහට ඳත්මරහ ජනතහ 
මනුමන් ඉතහභ කීමභන් තභන්මේ යහජහරි මොට ඉසට 
ශහ. 1980 ණන්රදී මනත් අඹ නළති ජනහධිඳතියඹහභ 

මුද්ල අභහතයහංලමේ කීේ ඵහය ත්තහ. ඒ අනු ඩිංගිරි ඵේඩහ 
ිමේතුං හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ, චන්ද්රිහ ඵේඩහයනහඹ 
කුභහයතුං හිටපු ජනහධිඳතිතුමිඹ, භහින්ද යහජඳක් හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහ මුද්ල අභහතයරු ලමඹන් ටයුතු ශහ. 

මුද්ල අභහතයතුභහ මේ රු බහට මමනන අඹ ළඹ 
ම්ලනඹ භඟින් යට ිභළවුභ, ආදහඹභ, ම හ ියුක්තිඹ, මිර 

භ්ටටභ, මවුේ මල ඹ, ඉතුරුේ, ආමඹෝජනඹ ඇතුළු ිදඹලුභ 
ක්රිඹහන් මමයහි දළළන්ත ඵරඳෆභක් ඇති යනහ. යම්ට 
ජනතහමේ විිතරටත්, ඔවුන්මේ මුළු භවත් විිත මනස කිරීභ 
වහත්  අදහශ මද් කිරීමේ කීභ ඳළමයන්මන් මුද්ල 

ඇභතියඹහටයි. එභ ිහ ිදවිදන් ඳසම  2009 න මතක් 
රංහමේ මුද්ල ඇභතිරු රංහමේ ආර්ථිමේ ර්ඹ 
ටිනහභ ළඩි යරහ තිබුමේ ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 

25යි. 2009 න මතක් යුද්ධඹක් ඳළතුණහ. ආර්ථිමේ ටිනහභ 
ළඩි කිරීභ වහ දීර්ක හරඹක් යම්ට ිසඳහදන ධහරිතහ ඳහි ේචි 
යන්න පුළුන්භක් තිබුමේ නළවළ. එහි ප්රතිපරඹක් මර 

2009න් ඳසම  තභයි රළ ිදටි ආර්ථිඹ නළඟිටන්න ඳටන් 
ත්මත්. ඒ අනු අපි 2014දී ආේඩු බහයමදන මොට -යවුෂස 
වකීේ ඇභතිතුභහත් ඒ ආේඩුමේ මොටසහයමඹක් මර ිදටිඹහ.- 

ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 80 ටිනහභක් හිත ආර්ථිඹක් 
තභයි අපි බහය දුන්මන්. ිදව රළබ දම  ිදට 2009 න තුරු 
ආර්ථිමේ ර්ඹ ටිනහභ ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 

25යි.  

2014දී අපි ආේඩු බහයමදන මොට ආර්ථිමේ ර්ඹ 
ටිනහභ ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 80යි. දළන් ඇමභරිහනු 
මඩොරර් බිලිඹන 82යි. ඒ අනු යම්ට  ි සඳහදනඹ ළඩි වුණහ. 

ආදහඹභ ළඩි වුණහ. ම හ ියුක්තිඹ ළඩි වුණහ. ිරැකිඹහ අඩු 
වුණහ. ඉතිරි කිරීේ ළඩි වුණහ. ආමඹෝජනඹ ළඩි වුණහ. මවුේ 
මල  අර්බුදඹ අඩු වුණහ. ිමද්ල ංචිත ළඩි වුණහ. ය ට අලුත් භන් 

භහතට මොස පිබිදීභක් ඇති වුණහ. ඒ ඵ මුද්ල අභහතයයඹහ 
2014 මුද්ල අභහතයහංලඹ ිකුත් ශ මභභ හර්තහ භඟින් 
පිළිමන තිමඵනහ. 

2014 ර්මේදී යම්ට ිසඳහදනඹ ළඩි වුණහ, ආදහඹභ ළඩි 
වුණහ, ම හ ියුක්තිඹ ළඩි වුණහ, ඉතිරි කිරීේ ළඩි වුණහ, 
ආමඹෝජනඹ ළඩි වුණහ, මවුේ මල  අතිරික්තඹක් ඇති වුණහ, 

ිමද්ල ංචිත ළඩි වුණහ, මුදම්ල අඹ සථහය වුණහ, ණඹ ඵය අඩු 
වුණහ කිඹන ටි මේ හර්තහ මේ රු බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ 
භඟින් එතුභහ පිළිමන තිමඵනහ. එතුභහ මේ හර්තහ මුද්රණඹ 
ය දී තිමඵනහ. එහි මු්ල මොට නළත භභ භමේ ථහට 

ඇතුළු යන අතය, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු ිිදන් "ප්රතිඳත්ති මඳය 
දළක්භ 2015" නමින් ිකුත් ය ඇති 2015 ර්ඹ න ිට 
රංහමේ ආර්ථිමේ ිදඹලුභ ිළයදි ංයහ දත්ත ඇතුශත් 

හර්තහ මභතළන තිමඵනහ. භභ එභ හර්තහ මේ රු බහමේ 

අමනකුත් භන්ත්රීරුන්මේ දළන ළනීභ වහ සංගත* යනහ. 

663 664 

[රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

——————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිඳ්ව මනොකයන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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වළකි නේ එභ හර්තහ වළන්හඩ් හර්තහමේ මොටක් මර 

ඳශ යන මරත් ඉ්ලරහ ිදටිනහ. අමක ආේඩු හරඹ තුශදී 
මේ යම්ට ඳළළති යුද්ධඹ ිභ ය ිදංවර, මුසලිේ, මදභශ, ඵර්ර් 
කිඹන ිදඹලු ජහතීන්ට ිදවම  හුසභ න්න අසථහ රළබිරහ 
තිමඵනහ. ඒ හමේභ ිසඳහදන ධහරිතහ ළඩිමරහ, යට අලුත් 

ප්රමඵෝධඹට ගිහි්ලරහ, රංහමේ ආර්ථිඹ තුශ යහජය මරය 
ශභනහයණමේ ඩහත්භ හර්ඹක්භ යුඹ භහින්ද යහජඳක් 
මුද්ල අභහතයයඹහමේ යුඹයි කිඹරහ ංයහ දත්ත හිත ඔකපු 

මරහ තිමඵනහඹ කිඹන ටි භභ මේ රු බහට ප්රථභමඹන් 
වන් යන්න ළභළතියි. 

ඊට ඳසම  මභොද මශ ? දින ිදඹමේ ළඩ පිළිමශ ඉදිරිඳත් 
ශහ. එඹ ඉදිරිඳත් ශහට ඳසම  යි රුණහනහඹ මුද්ල 
අභහතයතුභහ අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් ශහ. ආදහඹභ, ිඹදභ, 

අඹ ළඹ හිඟඹ කිඹන ප්රධහන රුණු ටි එතුභහට අඹ ළඹ 
ම්ලනඹ තුශ ිලසචිත ආහයඹට මභමවඹහන්න ඵළරි වුණහ. 
එහි ප්රතිපරඹ මභොක්ද? 2015 අඹ ළඹ ම්ලනමේ අඹ ළඹ 

ඳයතයඹ -ඩහභ ළදත් මන්මන් අඹ ළඹ ඳයතයඹයි.- ිදඹඹට 
4.4යි. අවුරුද්ද ඉය මන මොට අඹ ළඹ ඳයතයඹ ිදඹඹට 7.4 
දක්හ ළඩි වුණහ. දශ ජහති ිසඳහදනමේ ප්රතිලතඹක් මර අඹ 

ළඹ ඳයතයඹ ිතයක් ිදඹඹට 3කින් මනස වුණහ. ේපර්ණ අඹ 
ළඹ ඩහ ළටුණහ කිඹන එමක් දර්ලඹ තභයි ිදඹඹට 4.4ක් 
ඉරක් යපු අඹ ළඹ හිඟඹ ිදඹඹට 7.4ක් වීභ. එහි ප්රතිපරඹ 

මභොක්ද? 

එතුභහ මේ රු බහට කිේහ, "අේචු වන මුදර රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 70ක්" කිඹහ. නමුත් රුපිඹ්ල බිලිඹන 292 මුදරක් අේචු 
ළහුහ. අේචු වපු මුද්ල ප්රභහණඹ 2014ට ඩහ ිදඹඹට 130කින් 
ළඩි වුණහ. එඹට කිඹනහ, යහජය මරය ටයුතුර ප්රහයණහත්භ 

ඵරඳෆභ කිඹරහ. රංහ ඉතිවහමේ මුද්ල අේචු ළහීභ ිදඹඹට 
130කින් ළඩිව එභ අඹ ළඹ ම්ලනඹ 2015 අඹ ළඹ 
ම්ලනඹයි. අේචු වරහ තිමඵන මුද්ලර ටිනහභ ත්මතොත්, 

එඹ රුපිඹ්ල මිලිඹන 291,841ක් මනහ. යම්ට ඳවශට ළමටමින් 
තිබුණු උද්ධභන අනුඳහතඹ -මලි උද්ධභනඹ-  ිදඹඹට 4.5 දක්හ 
ළඩි මරහ තිමඵනහ. ණඹ ළනීභ රංහ ඉතිවහමේ මනොව ිර 
ඳරිද්මදන් ළඩි මරහ තිමඵනහ. ිමද්ල ණඹ බිලිඹන 42.9 ිදට 

44.8 දක්හ ළඩි මරහ තිමඵනහ. මද්ශීඹ ණඹ බිලිඹන 40.9 ිදට 
44.3 දක්හ ළඩි මරහ තිමඵනහ. භසත යම්ට ණඹ ඵය  බිලිඹන 
7,390 ිදට 8,503 දක්හ ළඩි මරහ තිමඵනහ. දශ මද්ශීඹ 

ිසඳහදනමේ ප්රතිලතඹක් මර යහජය ණඹ අනුඳහතඹ ිදඹඹට 70.7 
ිදට 76 දක්හ ළඩි මරහ තිමඵනහ.  

රු අග්රහභහතයතුභි, අමක යම්ට මරය ඉතිවහමේ 
පුදුභවත මනසවීභක් ිදද්ධ මරහ තිමඵනහ. 2015 ජුි 
භහමේ 10න දහ ශ්රී රංහ ංර්ධන ඵළඳුේය -Sri Lanka 

Development Bonds-  ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 2.5 දක්හ 
අනුභත සීභහ ළඩි ය තිමඵනහ. Reserve Bank of India භඟින් 
බිලිඹන 1.5ක් අයමන හක්කුර තිමඵන ඒහත් භඟ එයින් 

400ක් මහ තිමඵනහ.  මේ ංචිතමේ මුදර තහහලි දහරහ 
තිමඵන්මන්. සවරී ඵළඳුේය -Sovereign Bonds- මදක් 
ිකුත් යරහ තිමඵනහ. ඒ මදමන්  ඇමභරිහනු මඩොරර් 

බිලිඹන 2.1ක් අයමන තිමඵනහ. එඹ අයමන තිමඵන්මන් ගිි 
මඳොලිඹටයි.  ඳශමු  එ, අයමන තිමඵන්මන් ිදඹඹට 6.125 
මඳොලිඹටයි. මදන එ, අයමන තිමඵන්මන් ිදඹඹට 6.85 

මඳොලිඹටයි. ඒ මඳොලී ප්රතිලතරටයි අයමන තිමඵන්මන්. 
මභමවභ අයමන තිමඵන ප්රභහණඹ ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 
6.6යි. IMF එමන් අඳ රඵහ න්න ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් 
හරි 6ට ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 1.1යි. ඒමන් 169යි 

වදිිදමේ රළමඵන්මන්.  

2015 ර්ඹ තුශ ශ්රී රංහ ංර්ධන ඵළඳුේයලින් 
ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 2.5ක් අයමන තිමඵනහ. 

ඉන්දිඹහනු ංචිත ඵළංකුමන්  ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 1.5ක් 

අයමන තිමඵනහ. ඒමන් 400ක් මේහ. සවරී 
ඵළඳුේයලින්  ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 2.1ක් අයමන 
තිමඵනහ. ඔක්මෝභ ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 6.6යි. මේ 
ිහ ඇති මරහ තිමඵන ප්රතිපරඹ භව ඵළංකුමේ 2015  හර්ෂි 

හර්තහමේ 199න පිටුමේ මභම  වන් යනහ:  

"භසතඹක් ලමඹන් ත් ර 2015 ය තුශ දී ිමද්ල යවහය 
මුදලින් රඵහත් මද්ශීඹ ණඹ ප්රභහණඹ 2014 මර් ඳළති රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 20.4 ිදට 2015 මර් දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 222.4 දක්හ ළරකිඹ 

යුතු මර ළඩි ිඹ."  

භහ මේ රු බහට කිඹන හයණඹ මේයි. 2014 අවුරුද්මද් 
ිමද්ල යවහය මුද්ලලින් රංහ ආේඩු ණඹ රඵහමන 
තිමඵන්මන් රුපිඹ්ල බිලිඹන 20.4යි. 2015 අවුරුද්මද්දී රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 222.4ක් රඵහමන තිමඵනහ. ළඩිවීභ කීඹද? ිදඹඹට 

1,010යි. රංහ ඉතිවහමේ කිිදභ මුද්ල ඇභතියඹකු ර්ඹක් 
තුශදී ිදඹඹට 1,010 ළඩි වීභකින් ි මද්ල ණඹ අයමන ණඹ ඵය 
ළඩි යරහ නළවළ. එමවභ මමනකු ඉන්නහ නේ, ඔකපු යරහ 

භට කිඹන්න, "ඔඵතුභහ කිඹන්මන් මඵොරු" කිඹහ. මේ රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 20.4 තභයි භහින්ද යහජඳක් හරමේ ිමද්ල යවහය 
මුදලින් ණඹ මර අයමන තිමඵන්මන්. මේ ආේඩු ඹටමත් 

මශ මඳොශට ගිහි්ලරහ ගිි මඳොලිඹට රුපිඹ්ල බිලිඹන 222.4ක් 
අයමන තිමඵනහ. ිදඹඹට 1,010 ළඩිවීභකින් ණඹ අයමන 
තිමඵනහ. මුළු ඳහර්ලිමේන්තු මනොභඟ ඹනහ. යට මනොභඟ 
ඹනහ. ජනහධිඳතිතුභහ මනොභඟ ඹනහ. මේ ිදඹ්ලර තුශ 

ආර්ථිමේ දරුණු නහඹ ඹෆභක් ිදද්ධ මරහ තිමඵනහ. භහ ඒ 

පිළිඵ ංයහ දත්ත ඇතුශත් ම්ලන  සංගත* යනහ.  

අඹ ළඹ හිඟඹ මරයයණඹ වහ ව ප්රදහනරට මභොද 
වුමේ? ප්රදහන -grants- කිඹන්මන්, ආඳසු මනොමිඹ යුතු ඒහයි. 

2009දී බිලිඹන 31ක් රළබුණහ. 2010දී බිලිඹන 25ක් රළබුණහ. 
2014දී  බිලිඹන 9යි රළබුමේ. 2015දී බිලිඹන 6යි රළබුමේ.   පිට 
යටින් රළබුණ- 

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත (මුදල් අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

රුණහය ළයදි ංයහ මදන්න එඳහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ මේ කිඹන්මන් 2015 ඉරක්භ. 
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ තභයි භභ කිඹන්මන්. ඔඵතුභහ කිේමේ 6යි කිඹරහ. ඒ 

ළයදියි. දහත් මුද්ල ඇභතියඹකුට- [ඵහධහ කිරීභක්]   

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තමුන්නහන්ම , තමුන්නහන්ම මේ ථහමේදී උත්තය මදන්න. 
[ඵහධහ කිරීභක්] රු ථහනහඹතුභි, භභයි ථහ යන්මන්. 

එතුභහට එතුභහමේ ථහමේදී උත්තය මදන්න පුළුන්. [ඵහධහ 
කිරීභක්] එතුභහට උත්තය මදන්න පුළුන්.  [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

665 666 

————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ථහනහඹතුභි, 2014 රළබුමේ බිලිඹන 9යි;  ප්රදහන බිලිඹන 
6යි. දළන් බිලිඹන 3ක් අඩු මරහ තිමඵනහ.  ඒ කිඹන්මන් ිදඹඹට 
33 1/3කින් ිමද්ල  ප්රදහන රළබීේ අඩු මරහ තිමඵනහ. හර්ෂි 

ඇසතමේන්තුමේ වන් ශහ, බිලිඹන 30ක් රළමඵනහ කිඹරහ. 
බිලිඹන 30ක් රළමඵනහ කිඹරහ හර්ෂි ඇසතමේන්තුමේ වන් 
ශහට රළබුමේ බිලිඹන 6යි.  

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ 2016දී. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2016 අවුරුද්ද තභ ඹනහ මන්. මභොනද මේ කිඹන්මන්?  
[ඵහධහ කිරීභක්] අපි ථහ යන්මන් 2015 අඹ ළඹ ළනයි. 2015 
අඹ ළඹ ේපර්ණමඹන්භ යහජ එක් ඵට ඳත් මරහ ිිද මරහ 

ගිහි්ලරහ. රළමඵන තිමඵන ිමද්ල ප්රදහන, ආධහය ලමඹන් රළබුණ 
ඒහ රඵහ න්නත් ක්රභමේදඹක් නළවළ.  "Establishment of 
teacher training centre for technology subjects funded by 

KOICA" කිඹන concept paper  එක් භභ ඉදිරිඳත් යනහ. 

KOICA එමන් රළබුණ ඒ ආධහයඹ - ප්රදහනඹ - තභ රඵහ 
න්න ඵළරි වුණහ. ඒ ිමද්ල ේඳත් මදඳහර්තමේන්තුමේ හිය 

මරහ තිමඵන්මන්. තමුන්නහන්ම ට ගිහි්ලරහ ඵරන්න පුළුන්. ඒ 
හමේභ ිමද්ල ආමඹෝජනරට මභොද වුමේ? යජමේ 
බහේඩහහය බි්ලඳත්ර, යජමේ සුරැකුේඳත්ර, ආමඹෝජනඹ ය 

තිමඵන ආමඹෝජමඹෝ ඔක්මොභ  භව ඵළංකුමේ ඵළඳුේය 
ිදද්ධිමඹන් ඳසම  ඒහ ආඳසු මන ඹන්න ඳටන් ත්තහ.  

රු අග්රහභහතයතුභි, මේ යම්ට යජමේ සුරැකුේඳත්ර 
ආමඹෝජනඹ ය තිබුණහ, 2014 බිලිඹන 456ක්; 2015දී බිලිඹන 

303ක්. මේ ිමද්ල ආමඹෝජමඹෝ යජමේ බහේඩහහය  
බි්ලඳත්ර, යජමේ සුරැකුේඳත්ර දභහ තිබුණු ්ලලි බිලිඹන 
153ක් ආඳසු අය මන ගිමේ නළද්ද? තුමනන් එක් ආඳසු අය 

මන ගිඹහ. මවට අිද්දහ මන මොට ඉතිරි තුමනන් මදත් අය 
මන ඹනහ. මභොද, දළන් නළතත්  දිගින් දිටභ භව ඵළංකුමේ 
බහේඩහහය බි්ලඳත් පිළිඵ භංමෝලරඹ ඇති වුණහ. 

භළතියණඹට මඳය අග්රහභහතයතුභහ යටට කිේහ, භව ඵළංකුමේ  භව 
ද්ල ිදද්ධ වුණු භවහ මුද්ල භංමෝලරඹ පිළිඵ, ය 
ආේඩුක් ආත් එතුභහ මත්රීේ හය බහක් දභනහ කිඹරහ. 

නමුත් එමවභ මත්රීේ හය බහක් දළේමේ නළවළ. අද මේ 
පිළිඵ ි ලසහඹ ේපර්ණමඹන්භ ඳළුදු මරහ.  Credibility එ 
නළති මරහ. මභොද මුද්ල නීති ඳනමත් තිමඵනහ "මුද්ල ිඹ 

බහය අභහතයයඹහමේ ිර්මද්ලඹ භත ජනහධිඳතියඹහ ිිදන් භව 
ඵළංකුමේ අධිඳති ඳත් යනු රළබිඹ යුතුඹ" කිඹරහ. භව ඵළංකු 
ඩහ ළමටනමොට, ංචිත අඩු මනමොට, දිනඳතහ රුපිඹම්ල 
අඹ ඩහ ළමටනමොට, මේ යම්ට ආමඹෝජනඹ ශ ්ලලි 

ආඳසු මන ඹනමොට, ිමද්ල ආමඹෝජමඹෝ එන්මන් නළති 
මනමොට අපි මඵොමවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ිමද්ල 
ආමඹෝජමඹෝ ආඳසු ඹහභ ආයේබ ය තිමඵනහ, බහේඩහහය 

බි්ලඳත්ර තළන්ඳත් ය තිමඵන මුද්ල ආඳසු අය මන ගිහි්ලරහ 
තිමඵනහ කිඹරහ.  

මේ ඇති මරහ තිමඵන අර්බුදඹ ඹටමත් මවුේ මල මේ උග්ර 

අර්බුදඹක් ඇති වුණහ. පුළුන් නේ නළවළයි කිඹන්න. අමක 
හරමේ, 2014 මර්, මවුේ මල මේ අතිරික්තඹ ඇමභරිහනු 

මඩොරර් මිලිඹන 1,369යි. 2015 මවුේ මල මේ හිඟඹ 1,489 

දක්හ ළඩි වුණහ. ඒට ප්රධහන මව තු තභයි දින 100 ළඩ 
පිළිමශ ඹටමත් ක්ඩ ළඩුහ හමේ බහේඩ ආනඹනඹ 
යන්න ඉඩ ප්රසථහ රඵහ දීභ. භරුති  හවන ඳභණක්, 
ඉන්දිඹහමන් රංහට ආනඹනඹ ශ  ංයහ 2015දී ළඩි 

මරහ තිමඵනහ ිදඹඹට 637කින්. ඉන්දිඹහමන් මන්ව මභෝටර් 
යථ ිදඹඹට 566කින්, ඹතුරු ඳළදි ිදඹඹට 15කින්, ත්රිමයෝද යථ 
ිදඹඹට 56කින්  ළඩි මරහ තිමඵනහ. ඒ අනු 2015  එ 

යටකින් ඳභණක් - ඉන්දිඹහමන් ිතයක්- ආනඹනඹ ශ මභෝටර් 
හවන ප්රභහණඹ  ිදඹඹට 637කින් ළඩි මරහ තිමඵනහ. මවුේ 
මල ඹ ඔක්මොභ ගිඹහ. ඒ ්ලලි ටි ඔක්මොභ ඉන්දිඹහට ගිඹහ. 

2014 දී මවුේ මල මේ අතිරික්තඹ  ව ඇමභරිහනු මඩොරර් 
බිලිඹන 1,369 ප්රභහණඹ 2015 දී ඇමභරිහනු මඩොරර් බිලිඹන 
1,489 මවුේ මල ඹක් දක්හ  2,858කින් අඩු වුණහ. රුපිඹර 

ඩහ ළමටන්න ඳටන් ත්තහ.   

මඩොරර් 1ට 2012 දී මේමේ රුපිඹ්ල 127යි; 2013 දී 
රුපිඹ්ල 129යි; 2014 දී රුපිඹ්ල 131යි.   මඩොරර් 1 අඹ  අද 
රුපිඹ්ල 148යි; Black market එමක් රුපිඹ්ල 152යි.  රු 

ථහනහඹතුභි, භභ ඉතහභ  කීමභන් කිඹනහ, මඩොරයඹ 
මභමවභ ඳත්හ මන ඹෆභ මනුමන් 2015 ර්මේදී 
ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 3,249.53ක් ිකුණහ තිමඵනහඹ 

කිඹරහ. රුපිඹර ආයක්හ කිරීභ වහ ඇමභරිහනු මඩොරර් 
මිලිඹන 3,249.53ක් - බිලිඹන 3.2ක්- ිකුණහ තිමඵනහ, 2015 දී 
ිතයක්. රු දිමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ භතු ශ ආහයඹට 

ිජ මත්ල පිට යටින් මන්වීමභන් අමක යට තුශ ඇමභරිහනු 
මඩොරර් බිලිඹන 2ක් ඉතුරු වුණහ. ඒ ිදඹ්ලරභ හසඳ වුණහ. එමවභ 
වුමේ මොමවොභද? මුද්ල අභහතයයඹහ යටට ප්රහලඹක් ශහ, 

තිඹක් ඇතුශත මඩොරයමේ අඹ රුපිඹ්ල 130ට මමනනහඹ 
කිඹරහ. එම  කිරීභ වහ එතුභහ මේ තිමඵන ංචිතඹ අයමන 
මමශ මඳොශට ිකුණන්න ඳටන් ත්තහ. එම  ිකුණුහ. 2015 

ර්මේ ශුද්ධ ිමද්ල ිිභඹ ිකුණුේ ප්රභහණඹ මඩොරර් මිලිඹන 
3,249.53යි. ිමද්ල ිිභඹ රුපිඹ්ල මිලිඹන 3,249.53ක් 
ිකුණුමේ නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද? ිර මනොන භහර් 
කිඹන්මන් 2016 ර්මේ අද මේ න මොට ඇමභරිහනු මඩොරර් 

මිලිඹන 1,500ක් මමශ මඳොශට දභහ තිමඵන ඵයි.  
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි 4 හරඹක් 
තිමඵනහ.  
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දළනට, 2015 ව 2016 ර්ර, මඩොරර්  බිලිඹන 4.7ක් 
මමශ මඳොශට දභහ තිමඵනහ.  ජනහරි 30න දහ ිමද්ල 

ආමඹෝජමඹෝ මභයටට බිලිඹන 1.2ක් මනහහඹ කිඹරහ කිේහ. 
මෝ ඒහ?  

ඊශඟට, TRJ150W භහදිළිමේ හවන ආනඹනඹ කිරීමේදී 

අතිිලහර මර්ගු අක්රමිතහ ිදද්ධ මරහ තිමඵනහ. මේ පිළිඵ 
තුන්මදනකුමන් යුත් මිටුක් ජනහධිඳතිතුභහ ඳත් යරහ 
තිමඵනහ. ඇභතිතුභහමේ ිමඹෝ අනු ඵදු තක්ම රු කිරීභ ිහ 
මේ හවනලින් ිදද්ධ මරහ තිමඵන අරහබඹ මිලිඹන 700යි. ඒ 

හවනර චළිද අං ව ිණන ි භසුභ භහ සංගත* යනහ.  

667 668 

[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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අලුතින් හවන ඵදු ඳළනවීභ ේඵන්ධමඹන් එ උදහවයණඹක් 

ඳභණක් කිඹන්න ළභළතියි. මර්ගු ටවන්ය අං 24370 

ඹටමත්, ඒ හවනමඹන් ිදද්ධ මරහ තිමඵන අරහබඹ රුපිඹ්ල  

166,42,420යි. මර්ගු ටවන්ය අං 28308 ඹටමත්, ඒ 

හවනමඹන් ිදද්ධ මරහ තිමඵන අරහබඹ රුපිඹ්ල 164,56,918යි. 

මර්ගු ටවන්ය අං 32825 ඹටමත්, ඒ හවනමඹන් ිදද්ධ මරහ 

තිමඵන අරහබඹ රුපිඹ්ල 164,33,091යි. මර්ගු ටවන්ය අං 

32814 ඹටමත්, ඒ හවනමඹන් ිදද්ධ මරහ තිමඵන අරහබඹ 

රුපිඹ්ල 161,85,650යි.  

මර්ගු මදඳහර්තමේන්තුමන් කිඹන්මන්, " මනෞහ 

ඳළමිමණනහ, මනෞහ ඇි්ලරහ ිධහන මදනහ" කිඹරහ. 

"මනෞහ" කිඹරහ කිඹන්මන් අිඹේ නභකින්. මනෞහ ඇි්ලරහ 

ිධහන දුන්නහභ, ළඹුරු ආලසහදමේ අනන්තඹ මොඹහ මන ඹන්න 

ගිඹහභ, අසීමිත ඵදු ඵයක් ඳළනමනහඹ, හවනරට ිිධ 

ආහයඹට  ඒ ඵදු මනස නහඹ කිඹන එ තභයි  මර්ගුමේ 

තිමඵන භතඹ.  

භහර්තු 09න දහ මේ පිළිඵ ජනහධිඳතිතුභහට ඳළමිණි්ලරක් 

යරහ තිමඵනහ. ඒ අනු මර්ගු අංලඹ මනස යන්න, 

මඳෞද්ලි අංලමේ අමලෝ මෝභයත්න, පී. වීයම ය, 

නනහථපි්ලම්ල ඹන අඹමන් භන්ිත මිටුක් ඳත් යරහ, 

දණ යන්න තිමඵන ඉඩ ප්රසථහ පුළු්ල ය ළනීභට අදහශ මර 

මේ ඳනත් මනස යන්න ටයුතු ය මන ඹනහ.  

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අන් මමින් 

ඹනහ. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභි, මේ අසථහමේදී යහජය ණඹ, 

තහක්ණි පුහුණු, හවන තීරු ඵදු ංමලෝධන පිළිඵ ම්ලන 

සංගත* යනහ.  

අපි තමුන්නහන්ම රහ පිළින්න ඕනෆ, යම්ට ිභළවුභ ළටිරහ, 

ආදහඹභ ළටිරහ, ිරැකිඹහ ළඩි මරහ, ිමදස ංචිත අඩු මරහ 

තිමඵන්මන් කිඹරහ. මේ ිහ මුද්ල ඇභතිතුභහමේ වක් භහ්ටටු 

මරහ, මඵොක් මදෝටට ඳළනරහ, මභොමශ  චකඳ චකිරි මරහ 

තිමඵන්මන්. 

 
ප්රශ්නය සංිමමුඛ කයන ලදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශඟට, රු අග්රහභහතයතුභහ. 

[ප.බහ. 10.34] 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත (අ්ෙතයතුෙ සහ ජිනක 

ප්රිනඳ්වින හ රර්ිකක කටයුතු අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சயம் யசற 

தகரள்கககள் ற்யம் ததரயபரர அலுல்கள் அகச்சயம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
රු ථහනහඹතුභි, මේ ිලසහබං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීමභන් මඳන්න්මන් මේ  යම්ට  ප්රජහතන්ත්රහදී ක්රභඹක් රු 

වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහමේ ඹවඳහරනඹ ඹටමත් 
තිමඵනහඹ කිඹන එයි. මීට ඉසම්ලරහ පුළුන්භ තිබුණහ ද 
මුද්ල ඇභතියමඹකුට ිරුද්ධ ිලසහබං  මඹෝජනහක් 
ඳහර්ලිමේන්තුට මේන්න? ඒ හරමේ මොමවොභද  මශ ?  හිටපු 

ජනහධිඳති 2005 ර්මේ ිදට මුද්ල ඇභතිභ අ්ලරහමන  
ිදටිඹහ. ිලසහ බං මඹෝජනහක් මේන්න කිිදභ අසථහක්  
තිබුමේ නළවළ. රු වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ ජනහධිඳති 

මරහ  මනත් මුද්ල ඇභතියමඹක් ආහයින් ඳසම  ිතයයි 
අඳට මේ අසථහ රළබුමේ.  

 
ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ හරමේ බඹයි. 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තමුන්නහන්ම රහ  ්ලලි වන්මන් නළති රුණහය 

ඇි්ලරහ න්ධහනඹට එතු මරහ ළඩ යන්නඹ කිඹහ භභ 
මභතළනදී කිඹන්න ළභළතියි. [ඵහධහ කිරීේ] ඔේ.ඔේ. එමවභ 

එක් නළවළ.  ඳශමුන තහට. මන එක් තඵහ  ආේඩු 
මිේමේ මේ අඹ මනොමයි මන්. ආේඩු මිේමේ හිටපු  
ජනහධිඳතිතුභහ ව මුද්ල අභහතයහංලමේ ම්ලේ මන්. අමනක් අඹ 

ඔක්මොභ second-class citizens, third-class citizens, fourth-
class citizens, fifth-class citizens නළත්නේ footboard එමක් 
එ්ලලිරහ එන මිිසසු. එේචයයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඇභතිරු හිටිමේ. 

[ඵහධහ කිරීේ] දළන් ඇි්ලරහ මරොකුට ථහ යනහ. 

භභ එ හයණඹයි කිඹන්මන්. භභ මේ ිලසහලබංඹ ළන 
ඵළලුහ. ඒ ඇත්ත ලමඹන් මොටස තුනට මඵදන්නට 

පුළුන්. රු මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ තිමඵන ිලසහබං 
මඹෝජනහමේ ඳශමුන මොට තභයි, ආර්ථිඹ දුර්ර මරහ 
තිමඵනහ, දුර්ිරඳණඹක් තුළින් ඳහර්ලිමේන්තු වහ  භවජනතහ  

මනොභ ඹළේහඹ කිඹන එ.  ඒ ඹට මත් මේද  වතයක් තිමඵනහ. 

ඊශඟට තිමඵනහ,  2016 ජනහරි 30මි  දින "දිනමිණ" 
ඳත්තයමේ තිබු ණු ථහක්  ළන.  ිේ ඳත්තයඹ තිමඵන 
ථහක් මේන්මන් ඵංමොමශොත් මරහ ිහයි කිඹහ භභ 

හිතනහ.  

භභ ඊශඟ මේදඹ ළන ථහ යන්නේ. " 'භහින්දමේ  
ආේඩු ත්  ත මෝටි රක්ඹට  ළඩි ණනක් ගිණුේත වී 

නළති' ඵ මුද්ල අභහතයයඹහ  ිමල  ප්රෘත්ති  හේඡහක්  
ඳත්හ යන රද  ඵයඳතශ  ප්රහලඹක්  භඟින්  යහජය මරය 
ශභනහයණ (කීේ) ඳනමත්  ිධිිධහන, දළනුත් මවෝ  

මනොදළනුත් ඩමොට ඇති  ඵළින්ද; මුද්ල අභහතය රු යි 
රුණහනහඹ භවතහ පිළිඵ මභභ රු බහමේ 
ිලසහනීඹබහඹ ේපර්ණමඹන්භ මනොභළති ඵළින්,.... "  කිඹහ 

කිඹනහ. ඇත්ත ලමඹන්භ  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහමේ 

669 670 

————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

හරමේ රුපිඹ්ල ට්රිලිඹනඹක් ගිණුේරට ඇතුශත් මශ  නළවළ 
කිඹහ මුද්ල අභහතයතුභහ ප්රහලඹක් ශහ නේ, මේ ප්රලසනඹ 
ඔඵතුභන්රහට මරමවිදමඹන්භ  ිහ න්න ට තිබුණහ. අපි දළන් 

අලුමතන් යජමේ මුද්ල පිළිඵ හය බහක් ඳත් ය තිමඵනහ. 
යජමේ මුද්ල ඳහරනඹ ව ණඹ ේඵන්ධමඹනුයි ඒ ඳත් ය 
තිමඵන්මන්.  සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ භළයි 05ළි දහ ඒ හය 

බහමේ බහඳති වුණහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ මොමිටිඹට  ගිහින් යි 
රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට මේ ඔකපු යන්නඹ කිඹහ  කිේමේ 
නළත්මත් ඇයි?  ඔකපු යන්න ඵළරි වුණහ නේ ථහ එතළින්  

ඉයයි.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු අභළතිතුභි, ඒ මිටු රැසවුණහ. මිටුමේදී අපි ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ, මේ ිදඹලුභ මද්්ල ළන  ඊශඟ  මොමිටිඹට හර්තහක් - 
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඊශඟ මොමිටිමේ මනොමයි. ඔඵතුභන්රහ ඒ මොමිටිඹට 

මනළ්ලරහ නළවළ. ිහදඹ  තිමඹන භන්  මේන්න ඕනෆ.  

ිහදඹක් තිමඵනහ නේ ි හදඹට ්ල ඉ්ලරන්න ඕනෆ.  නළත්නේ  

ඉදිරිඳත් මරහ කිඹන්න, "අතයඹයි කිේමේ" කිඹහ. අමනක් 

හයණඹ ඔඵතුභන්රහ මොමවොභද මොමිටිඹට එමවභ මේන්මන්? 

භහ ශඟ  තිමඵනහ, International Monetary Fundහි  Fiscal 

Affairs Department  එමක් මොඹහ ළනීේ. ඒ අඹ අමක ඉ්ලලීභ 

අනු  බහේඩහහයමේ ිරධහරින් එක් ළඩ ටයුතු යරහ they 

have identified arrears and fiscal risks. මේ ළන මොඹහ මන 

තිමඵනහ. භභ  කිඹන්නේ. මේ මොඹහ ළනීේ ළන 39මි 

පිටුමේ 59මි මේදමේ වන් මනහ.  Based on additional 

information provided by the Department of Public 

Enterprises, the mission has identified Rs. 1,281 billion of 

liabilities at the end of 2015. This represents an increase of 

33 per cent compared to the previous year. Four SoBEs - 

CPC, SLPA, SriLankan Airlines and CEB - represent 94 per 

cent. ඩරහ දීරහ  තිමඵනහ. මභතළන වති ය තිමඵනහ, මේ 

contingent liabilities - මේ ණඹ ඔ  සමොභ -   මවොමයන් අයමන 

තිමඵන්මන්, අඹ ළඹට ඇතුළු මශ  නළවළ කිඹහ. දළන් මොමවොභද 

කිඹන්මන් මුද්ල ඇභතිතුභහ කිේමේ මඵොරු ක්ඹ කිඹහ. එතුභහ 

ඇත්ත ප්රහල ය තිමඵන්මන්.  

ඊශඟට කිඹහ තිමඵනහ, මේ හයණඹ ශ්රී රංහ ප්රජහතන්ත්රහදී 
භහජහදී ජනයජමේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 2003 අං 3 දයන මරය 
ශභනහයණ (කීභ) ඳනතට ඳටවළියි; එභ ඳනත 
උ්ලරංකනඹ ය තිමඵනහඹ කිඹහ.   

රු ථහනහඹතුභි, මරය ශභනහයණ (කීභ) 
ඳනමත් 9. (1) උඳ න්තිමේ මභම  වන් මනහ:  

"ඊශඟ මුද්ල ර්ඹට ව ඉන්ඳසු එශමමන අනුඹහත මුද්ල ර් මදට 

අදහශ ඳවත දළක්මන මතොයතුරු, අඹළඹ ආර්ථිඹ ව මුද්ල තත්ත්ඹ 

පිළිඵ හර්තහමේ අන්තර්ත ිඹ යුතුඹ :- ...." 

ඒ ඹටමත් රුණු කීඳඹක් දක්හ තිමඵනහ.  

 "(එ) මුද්ල තත්ත්ඹ මමයහි ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති යන -  

(i)   ඹේ ලිඛිත නීතිඹක් ඹටමත් ආේඩු ිිදන් ප්රදහනඹ යනු රළබ 

ඇඳය ව මුක්තිදහන ඇතුළු අිිලසචිත ඵළයේ ; ...." 

ඒ එ ේඩහඹභ වන් න්මන් අිිලසචිත ඵළයේ. 

(ii)   ඉවත (ඉ) මේදමේ වන් ඇසතමේන්තුරට ඇතුශත් මනොශ 
ආේඩුමේ ිඹදේ පිළිඵ ව ආේඩුමේ මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹන් 
ජනතහ මත යනු රඵන දළනුේදීේ ; 

(iii)  අහන මනොවී ඳත්හමන ඹමින් ඇති ආේඩුමේ ප්රභන්ත්රණ...." 

අන්න එතළනදී මේ "contingent liability" කිඹන එ 
ඇතුශත් මන්න ඕනෆ. එඹ ඇතුළු මශ  නළවළ. එමවභ නේ 
ඔඵතුභන්රහ මභභ ඳනමත් 9න න්තිඹ උ්ලරංකනඹ ය 

තිමඵනහ. එභ න්තිඹ උ්ලරංකනඹ ශහ ිතයක් මනොමයි, 
අඩු ණමන් එමවභ නේ ඒ අඹට 26න න්තිඹ ඹටමත් ඇති, 
මේ ඳනමත් ිධිිධහනලින් ඵළවළය ඹහභට ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඵරඹ 
ඉ්ලරන්න තිබුණහ. ඒ යරහත් නළවළ. එමවභ නේ ඇත්ත 

ලමඹන්භ මේ අන්තිභ හයණහමන් ඔකපු මරහ තිමඵන්මන්, 
භහින්ද යහජඳක් ආේඩුමේ මුද්ල ඇභතිතුභහ වළටිඹට එතුභහ 
2003 අං 3 දයන මරය ශභනහයණ (කීභ) ඳනත 

උ්ලරංකනඹ යරහ මුද්ල ිඹදේ ය තිමඵනහ කිඹන එයි. 
මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ප්රහල මනොය, ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
යප්රහද ඩ ය තිමඵන ඵ භභ මේ අසථහමේ ප්රහල යන්න 

ළභළතියි. ඒ ිහ භභ මේ රුණු ටි මුද්ල මිටුට ඉදිරිඳත් 
යනහ, මේ ළන - whether there is a violation - මොඹහ 
ඵරරහ රුණහය හර්තහ යන්න කිඹහ.    

ඇත්ත ලමඹන්භ මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
මන්න ඕනෆ හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධයි. රුණහය 
කිඹන්න, ඇයි ඒ මශ  නළත්මත් කිඹහ. මේ රු බහට ඇිත් 
ථහ මශ . මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ 

ඔඵතුභන්රහට ිරුද්ධයි, ඉ්ලරහ අසමන්න. [ඵහධහ කිරීේ] භභ 
එ හයණඹක් කිඹන්නේ. අද භහින්ද යහජඳක් හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහ මේ රු බහට එනහ නේ එතුභහ කිඹන මදඹට 

ඇහුේන් මදන්න භභ රළවළසතියි. අන්න එේචයයි. භමේ කිිදභ 
ප්රලසනඹක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු අභළතිතුභි, එතුභහ අඩු ණමන් මේට අත්න් 

යරහත් නළවළ. 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එතුභන්රහ ඳයහජඹ න ඵ දන්නහ. ඒයි.  

 මොමවොභද මභතළනට ඇිත් ිලසහ බං මඹෝජනහ 

මේන්මන්? ඔඵතුභන්රහට ිරුද්ධ මන්, රුණු තිමඵන්මන්. 
ඳනමත් තිමඵන මේ නීතිඹ උ්ලරංකනඹ මශ  ඇයි කිඹහ, 
රුණහය මේ රු බහට කිඹන්න. Sri Lanka Customs 
එමක් හර් තිමඵනහඹ, අයහ, මේහ කිඹන්මන් නළති, අන්න 

ඒ කිඹන්න. Sri Lanka Customs එමක් හර් තිමඵන එ ළන 
මනොමයි කිඹන්න ඕනෆ, ඔඵතුභන්රහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ තිමඵන 
ඵරතර උ්ලරංකනඹ යරහ, යප්රහද ඩ යරහ තිමඵන්මන්. 

ඇත්ත ලමඹන්භ එතුභන්රහ මේ යරහ තිමඵනහ. භහ නේ 
කිඹන්මන් මේ ළන මොඹහ ඵරරහ එතුභහමේ භන්ත්රීභ 
සුභහනඹක් තවනේ යරහ, උන්ඩහට ඹන්න ඕනෆඹ කිඹහයි.  

මේ යම්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ ළන අඳ ිදඹලුමදනහභ දන්නහ. 
2014දී භභ කිේහ ඒ ර්ඹ අහන මන්න මඳය අඳ ඡන්දඹට 

671 672 

[රු යි්ල ික්රභිදංව භවතහ] 
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ඹනහ කිඹහ. ඒයි අඳ මඳොදු අමකක්මඹක් මවොඹන්න ගිමේ.  

මන වුරුත් වුභනහ වුමේ නළවළ. ආර්ථිඹ මන ඹන්න 
ඵළරියි තිබුමේ. ළබින්ට භේඩරඹටත් ඇත්ත කිේමේ නළවළ. 
මේ ඡන්දඹ  තීයණඹ  මශ  සුභනදහ මනොමයි. මේ ඡන්දඹ 
තීයණඹ මශ  පී.බී. ජඹසුන්දයයි. සුභනදහ මශ   දිනඹ දුන්න 

එයි. එඹහ දිනඹ දුන්නහ. පී.බී. ජඹසුන්දය කිේහ, "මේ ආර්ථිඹ 
මනඹන්න ඵළවළ" කිඹහ. ජනහරි භහමේ ිවට 
ජනහධිඳතියණඹ තිඹරහ, භහර්තු භහමේ -ිදංවර අවුරුද්දට මඳය- 

ඳහර්ලිමේන්තු ඡන්දඹ තිඹරහ අහන වුණහට ඳසු තභයි ආර්ථිඹ 
සුද්ද යන්න හිටිමේ. ්ලලි තිබුමේ නළවළ. ආර්ථිඹ ඩහ 
ළටිරහ තිබුණහ. අපි මේ ආේඩු වළදුහභ මේ අඹ හිතුහ, අඳට මේ 

ආේඩු මනඹන්න ඵළරි මයි කිඹහ.  

මභොක්ද ඉසය මරහභ තිබුණු ප්රලසනඹ? මේ යම්ට භසත 
ඉ්ලලුභ ළටිරහ තිබුණහ. 2015 අඹ ළමඹන් ඒ ්ලලි දුන්නහ. 

භසත ඉ්ලලුභ ළටිරහ තිමඹද්දි මිිසසු ඉන්දිඹහමන් හර් 
මේනහ කිඹන එට ඔඹ තයේ ඊර්යහ යන්මන් ඇයි? ත ්ලලි 
තිමඵනහ නේ ත හර් මේන්න පුළුන්. අඳට ්ලලි නළවළ. වළභ 
මමනක්භ ළභළතියි, හර් එක් න්න; මඹක් අයන්න; 

දරුන්ට මවො අනහතඹක් වදන්න.  තමුන්නහන්ම රහ ිරුද්ධ 
ඕට මන්. මේ අමක ආර්ථිඹයි. මේ මිිසුන්ට අඳ මුද්ල 
මදන්න ඕනෆ. ආර්ථිඹ මවොට මන ඹන්න ඕනෆ. ිදවම  විත් 

මන්න ඉඩ මදන්න ඕනෆ. අඳට ඵණින්න ඉඩ මදන්න ඕනෆ. අඳට 
ඒ මෝලරන්ට ඵණින්නට ඉඩ තිමඵන්න ඕනෆ. අන්න ඒ ිධිඹට 
තභයි අඳ මේ ළඩ ටයුතු යමන ඹන්මන්. මභොක්ද තිබුමේ? 

දළන් කිඹනහ, ඉන්දිඹහමන් හර් මේනහ ලු. හර් ඉන්දිඹහමන් 
නළත්නේ මොමවන්ද මේන්මන්? අඳට ශඟභ යට මන්? 
ඔඵතුභන්රහ හමේ BMWs මේන්නද? නළත්නේ, මභොක්ද අය 

අමනක් ඒහ මමනන්නද? මභොක්ද ඒ සමඳෝ්ටස  හර් එ- 
[ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
රළේමඵොගිි. 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ආ! රළේමඵොගිි මමනන්න කිඹනහද?  රළේමඵොගිි 

මනොමයි.  මභතළනදී ආර්ථිඹ ඩහ ළටුමේ නළවළ. භසත 
ඉ්ලලුභ ළඩි වුණහ. ඒ හමේභ, ඊශඟ අඹ ළඹ මුද්ල ඇභතිතුභහ 
ඉදිරිඳත් ශහ. ඒට භවය ිමේචන තිබුණහ; ංමලෝධන 

තිබුණහ. අපි ඹේ රුණක් භත තභයි එමවභ මශ . එංරන්තමේ 
මශ ත් ඒ හමේ. මෝලීඹ ආර්ථිඹ මේ අවුරුද්මද් දියුණු මයි 
කිඹරහ හිතුහ. එමවත් මෝලීඹ ආර්ථිඹ දියුණු වුමේ නළවළ. ඒ 

ආර්ථිඹ ළමටන්න ඳටන් ත්තහ. චීනමේ ප්රලසන තිබුණහ. මත්ල 
මිර ඩහමන ළටුණහ. ිමල මඹන්භ යුමයෝඳඹට යණහතඹන් 
ඳළමිණීමේ ප්රලසනඹ තත් උග්ර වුණහ. ජඳහනමේ ප්රලසන තිමඵනහ. 

එ යටටත් මේ අවුරුද්මද් ඵරහමඳොමයොත්තු වුණු ළඩ ටයුතු 
යන්න ඵළරි වුණහ. ජඳහනමේ අමබ් අභළතිතුභහට මදයක් 
මමශ ඵද්ද - Sales Tax  - ළඩි යන්න ඵළවළ. ඒ එ 

ළයඹක් ජඳහනඹට ඵරඳහයිද, අමනක් ළමර් මරෝ ආර්ථිඹට 
ඵරඳහයිද කිඹන ඵඹ ිහ. ඒ හමේභ, ඇමභරිහමේ  Federal 
Reserve එමක් බහඳතිි මඹරන්ට වුභනහ ිධිඹට ඒ මඳොලිඹ 
ළඩි යන්න ඵළරි මරහ තිමඵනහ. මභන්න මේ තත්ත්  තුශදී 

අපිත් මේ රුණු ඔක්මෝභ රහ ඵළලුහ.  

රු ථහනහඹතුභි, මේ ඔක්මෝභ හයණහ දිවහ ඵරරහ 
අපි අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යද්දී ජහතයන්තය මරය අයමුදරට -IMF  - 

ඹන්න අපි තීයණඹ යරහ තිබුමේ නළවළ. නමුත් ජහතයන්තය මරය 

අයමුදරට ගිහින් මුද්ල ඉ්ලරහ න්න, ඒ මුද්ල ඉ්ලරහ මන 
ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ 2016 භහර්තු 08ළි දහ භභ  
ඳහර්ලිමේන්තුමේදී ප්රහල ශහ.  

2016 භහර්තු 08ළි  දින වළන්හඩ් හර්තහමේ 57න තීරුමේ 
මභම  වන් මනහ:. 

''2016 ර්ඹ අිිලසචිත ව අභිමඹෝහත්භ යක් ඵට භභ ලිනුත් 
වන් මශ  ඒ ිහයි. 2016 අඹ ළඹ ප්රහලඹට ඳත් කිරීමභන් 

අනතුරු මරෝ ආර්ථිමේ ිදදු ව මනසේ ව යහජය ආඹතනර 

ඳතින අලුතින් මවළි ව කීේ ප්රභහණඹන් ද ළරකි්ලරට ළනීභ 
අිහර්ඹමඹන්භ ිදදු ශ යුත්තක්. මේ ණඹ උගුර අමඵෝධ ය ිමින් 

2016 යට අමකක්ෂිත ංර්ධන ඉරක්ඹන් මනොමනස ඳත්හ 

ළනීභ ද අඳ ිදදු ශ යුතුයි. ඒ ිහ 2016 අඹ ළඹ මඹෝජනහන්ට අදහශ 

ඵදු ප්රතිඳත්ති කිහිඳඹක් ංමලෝධනඹ යන්නට ඵරහමඳොමයොත්තු 

මනහ.'' 

මේමක් 61න මොරේ එ දක්හ, මේ ළන කිඹරහ 
තිමඵනහ. මේ ිදඹ්ලර ළනභ හේඡහ යරහ,  ඳහර්ලිමේන්තුට 
ඉදිරිඳත් යරහ අපි ඒ ළඩ ටයුතු යන්මන් කිඹරහ කිේහ. 

ඇත්ත ලමඹන්භ චීනඹ එක් හේඡහ ශහ. ඒ මශ  අමප්ර ්ල 
ඳශමුළි තිමේ. ඊට ඳසම  IMF එ එක් හේඡහ ශහ. 
ඊශඟට ඉන්දිඹහ එක් හේඡහ ශහ. අන්තිභට ජඳහනඹ එක් 
හේඡහ ශහ.  

ඒ ළඩ ටයුතු අන් යරහ තිමඵන ිහ තභයි අද අඳට 
මේ ආර්ථිමේ සථහයබහඹක් ඇති යන්න  අසථහක් රළබිරහ 
තිමඵන්මන්.  

අමඳන් අවනහ, යමටන් මුද්ල පිටමන එ ළන. ඔේ, 
යමටන් මුද්ල පිටමනහ. භවය ිමද්ල ආමඹෝජඹන් අමක 
ය ටට මුද්ල මනහමේ, මටි හලීනයි - hot money. අපි එදහත් ඒ 

ළන කිේහ, මේහ වළභ දහභ තිමඵන්මන් නළවළ, මවො 
ආමඹෝජඹන් මමනන්න කිඹරහ. එමවභ අඹ මනහමේ නළවළ. 
මභොක්ද ශ මරොකුභ මද්? Templeton Fund කිඹරහ එක් 

මනහහ. Templeton Fund  එමන් මඩොරර් බිලිඹන තුනක් 
ිතය මේ යටට මනහහ. ඒහ ඕනෆ මරහ ආඳහු ඒ අඹට 
මන ඹන්න ඉඩ දුන්නහ.  

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඒ වහ මනභ ිමද්ල 
ිිභඹ අනුඳහතඹක් නේ ශහ. අපි කිේහ, මේ මෝලරන් ආහට, 
 යුමයෝඳමේ තත්ත්ඹ, ඇමභරිහමේ තත්ත්ඹ දියුණු මනමොට 
මේ මුද්ල ඉත් ය න්නහ කිඹරහ. Templeton Fund  එමක් 

මුද්ල තභයි අයමන ඹන්මන්. වුද ඒ මශ ? මොයි ඇභතිද? 
අමක හිටපු මුද්ල ඇභති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ. ඒ හමේභ 
ඒට ේඵන්ධ ඉන්නහ, එ හිටපු භව ඵළංකු අධිඳති අජිත් 

ිහඩ් බ්යහ්ල. ඒ ්ලලි තභයි දළන් යටින් පිටට ඹන්මන්. ඒ 
්ලලි තභයි ඹන්මන්. ඒ ්ලලි පිට මනමොට තභයි අඳට ිමද්ල 
ිිභඹ ප්රලසනඹක් ඇති වුමේ. ඒ ිහ මේ,- [ඵහධහ කිරීභක්]  

මරොවහන් යත්ත්මත් භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ මේ ළන දන්නහ නේ 
ථහ යන්න. ඔඵතුභහ මභොකුත් දන්මන් නළවළ මන්. අලි ඵළලුහ 
කිඹරහ ආර්ථිඹ ළන ථහ යන්න ඵළවළ මන්. [ඵහධහ කිරීේ]  

භභ ළඩිඹ ථහ යන්න ඹන්මන් නළවළ. භට හයණහ මද, 
තුනක් ිතයයි ථහ යන්න තිමඵන්මන්. ිලහර මුදරක් අද අඳට 
රළබිරහ තිමඵනහ. අමන මේ ළමර් ණඹ දිවහ මනොමයි, 
ආමඹෝජනඹ දිවහයි ඵරන්මන්.  

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔඵතුභහට ත ි නහඩි ඳවක් තිමඵනහ, රු අභළතිතුභි. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ අමක හරමඹන් ත ිනහඩි ඳවක් රඵහ න්නහ.  

රු ථහනහඹතුභි, IMF එමන් කිඹපු හයණඹ භභ 
ඔඵතුභහට කිඹන්නේ.  

"ධනහත්භ ර්ධන නළඹුරුක් ඳළතිඹද ිමද්ශීඹ ලමඹන් 
දිගින් දිට ළඩි මන දුසය තත්ත්ඹන් ව ප්රතිඳත්ති 

ංමලෝධනඹ පිළිඵ අභිමඹෝඹ මව තුමන් ශ්රී රංහමේ ආර්ථිඹ 
ඹේ ඳසුඵෆභට රක් මන රකුණු දක්නට ඇත. ඳඹනු රඵන 
ිසතීර්ණ ණඹ ඳවසුේ භඟින් න යජමේ ආර්ථි ළඩ පිළිමශ 

හර් ආර්ථි ප්රතිඳත්ති ප්රතිසාහඳනඹට පිළිඹේ මඹදීභටත්, ංචිත 
ඉවශ නළංවීභ ව සථහයඹ ශඟහ ය ළනීභ වහ අලය අසථහ 
ඳඹනු ඇත."  

ඒ ිධිඹට කිඹරහ වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහමේ 

ආේඩුමේ ළඩටවන ළන ිමල මඹන් වන් යරහ 

තිමඵනහ. 

මරෝඹ ළන එදහ අපි කිේමේ මභොක්ද?  

"චීනඹ ිිදන් අනුභනඹ යන්නට මඹදුණු ේප්රදහයි 

මනොන මරය ප්රතිඳත්තිඹ වහ ිමද්ශීඹ අංලඹන්හි ඳත්නහ 

තත්ත්ඹන් ශ්රී රංහට ආන්තු මනොමේ"  

එමවභයි කිේමේ. මභළි  ප්රලසනරට අපි මුහුණ දීරහ 

තිමඵනහ.  ඒ ිහ මේහට මුහුණ මදන්න අද අඳට ලක්තිඹක් 

තිමඵනහ. 

අද න ිට අඳට රළබී තිමඵන ිමද්ල ිිභඹ ප්රභහණඹ 
ත්මතොත්, IMF එමන් රළබිරහ තිමඵනහ, මඩොරර් බිලිඹන 

මදක්. ඉන්දිඹහමන්, චීන මඹන් රළබිරහ තිමඵනහ බිලිඹන 

එයි, දලභ ඳවක්. මනත් යටලින් බිලිඹන මදක් ි තය රළබිරහ 

තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ පිළිතුරු මදන්න මෝ. භහ 

ඔඵතුභහට ඵහධහ මශ  නළවළ මන්?  මභොක්ද ඔඹ තිමඵන බඹ? 

ඊශඟට, “Foreign Loan Agreements signed during January to 

May, 2016” ත්මතොත්, බිලිඹනඹක් තිමඵනහ. ඉන්දිඹහමන් 

දළනට අයමන තිමඵනහ  400ක්. ත න්න තිමඵනහ. 1,500ක් 

දක්හ න්න තිමඵනහ. චීනමඹන් 1,500- [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු මරොවහන් යත්ත්මත් භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහමේ මරහමේදී 
ථහ යන්න. 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ජඳහනමේ Samurai Bond එමන් බිලිඹන 1.2යි. Japanese 

Development Policy Loan එමන් 2.7යි. IMF's Extended 

Fund Facility එමන් US Dollars 1.5 billion. දළනට අඳට රළබී 

තිමඵනහ, බිලිඹන 9ක්. ඒ ිතයක් මනොමයි. අපි ඵළඳුේයලින් 

ත බිලිඹන 3ක් න්නහ. එතමොට ේපර්ණ ණන 

බිලිඹන12ක් නහ. අද ඇති මරහ තිමඵන තත්ත්ඹ මභොක්ද? 

මේ අවුරුද්ද අන් මන්න ඉසම්ලරහ අඳට ිමද්ල ිිභඹ 

ඳහරනඹ ඉත් යන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති මනහයි කිඹන 

එ භහ කිඹන්න ළභළතියි.  ඊශඟ අඹ ළඹට ඉසම්ලරහ ඒ නීතිඹ 

අපි මමනනහ. We can remove the exchange control. We 

are strong enough to go on that. We have that confidence.   

අපි මවොයේ යන්මන් නළවළ. ඒ ්ලලි අයමන ගිහින් ඩුඵහයි 

ඵළංකුර දභන්මන් නළවළ.  අපි ්ලලි මවොයේ යන්මන් නළවළ.  

අපි ්ලලි මනගිහි්ලරහ ඩුඵහයි ඵළංකුර දභන්මන් නළවළ. We 

can now open out the exchange control.    

ඒ ිතයක් මනොමයි.  ප්රහේධනඹට අපි ඵදු වනහ -Capital 
Gains Tax.  වේඵ යපු ඒහට භවය ිට ඔඹමෝලරන්ට, ඒ 

භහේරට මන්න ිදදු මයි. Capital Gains Tax එ 
අලුතින් මනහමේ. මේ ධනඳති ඳන්තිමඹන් ඵදු අඹ යන 
ඳශමුළි තහ.  ඒ ිතයක් මනොමයි.  මේ යම්ට උදහේ හමේ 
යහඳහය භඟින් ජනතහට ඉඩේ දුන්නහ; ිහ දුන්නහ. ඒ අඹට 

මේ අවුරුද්ද  අහන මන්න ලින් ිදන්නක්ය ඔකපු රඵහ 
මදනහ කිඹන එත් කිඹන්න ළභළතියි.  

අඳට බහය දුන්නහ නළේ නළති යහඹක්. අඳට බහය දුන්නහ අවස 

ඹහනහ නළති ගුන් මතොටුමඳොශක්. ඒහ ළන අපි ථහ ශහ, චීනඹ 
එක්. ඒහ ේපර්ණමඹන් දියුණු යන්න ඕනෆ. චීන භහභ 
එක් එතු මරහ ඒ යහඹ දියුණු යනහ; ගුන් මතොටුමඳොශ 

දියුණු යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභන්රහ අවුරුදු 3ක්, 4ක් 
තිසම  ඒහ මශ  නළවළ මන්? දළන් මේ යටට අලුතින් ර්භහන්ත 
එනහ. පිරිඳවදුක් එනහ. ිදුලි ඵරහහයඹක්  - powerhouse -  

එනහ.  

ඒහ යමන ඹනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ හම්ල මභොක්ද 
මශ ? [ඵහධහ කිරීේ] මභොක්ද මශ ? [ඵහධහ කිරීේ]  දළන් තභයි 

ළඩ ඳටන් න්මන්.  භභ එ හයණඹක් අවන්න ළභළතියි. මේ 
ආේඩුමේ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු මරොවහන් යත්ත්මත් භන්ත්රීතුභහ, භභ මදතහක් 
ඔඵතුභහට කිේහ. තුන්න ළමර් disturb මශොත් භට ඒ 

ේඵන්ධ ක්රිඹහ යන්න ිදද්ධ නහ. රුණහය මවොන්න් 
වළිදමයන්න. ඔඵතුභහ අසථහක් අයමන ථහ යන්න.  

 

ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මේ ආේඩු මභඳභණ ිලහර මුදරක් රඵහ මන තිමඵන්මන් 
වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහමේ නහඹත්ඹ ඹටමත් 

කිඹරහ භභ කිඹන්න ළභළතියි. එතුභහ ජඳහනඹට ගිහින් Samurai 
Bond එමන් බිලිඹන 1.2ක් වහ Japanese Development Policy 
Bond එමන් බිලිඹන 2.7ක් මනහහ. ඒ කිඹන්මන් 

ේපර්ණමඹන් බිලිඹන 3.9ක්. බිලිඹන 4ට ආන්න ප්රභහණඹක් 
එතුභහ ජඳහනමඹන් ිතයක් මනහහ. භටත් ඒ යන්න ඵළරි 
වුණහ.  

අද තමුන්නහන්ම රහ මේ මඹෝජනහ මනහමේ එක්ත් 
ජහති ඳක්මේ යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට වන්න කිඹරහ 
හිතමු මෝ. ඒට භක් නළවළ. ඒත් ඇයි, වභත්රීඳහර ිදරිම න 

ජනහධිඳතිතුභහ බිලිඹන 4ක් මනහහත් ඒ ළන මනොකිඹන්මන්. 
ඇයි, තමුන්නහන්ම රහ රෆසති නළත්මත් තමුන්නහන්ම රහමේ 
නහඹඹහ බිලිඹන 4ක් ජඳහනමඹන් මනහහ කිඹන්න. අඩු 

ණමන් ඒ කිඹන්න. මරොවහන් යත්ත්මත් භන්ත්රීතුභහ රෆසතිද 
ඒ කිඹන්න. ඒ පිළින්නහද? තභන්මේ නහඹඹහ බිලිඹන 
4ක් මනහහ කිඹරහ පිළින්නහද? නළඟිටරහ කිඹන්න. 
මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ එමවභ කිඹනහද? 
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ගුණ මලොහන් ය්වව්වම්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ய) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඕනෆ මරහ රෆසතියි. 
 

ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

වරි. [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහ කිඹනහ ්ලලි මනහහ කිඹරහ. 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ, ්ලලි මනහ මේ 

නළවළ කිඹරහ. ඉතින් මභොද මදක් කිඹන්මන්? මදමන් එක් 
කිඹන්න. එතුභහ මභේචය ්ලලි මනහහ නේ, මභේචය ළඩක් 
ශහ නේ ඇයි, තමුන්නහන්ම රහමේ ඒ නහඹඹහට මද්රෝහින 

්ලලිඹට ඇතුළු මරහ ඉන්මන්? දළන් වරි මේ ඳින් මබ්මයන්න  
පුළුන්. මේ ිලසහ බංඹට ේඵන්ධ මන්න එඳහ. දළන් මවෝ- 
[ඵහධහ කිරීේ]  

භට පුදුභ  හයණඹක් තිමඵනහ. යි රුණහනහඹ එඳහ 
කිඹරහ අඳට ළහුහ නේ භක් නළවළ.  මභොද, අපි එක්ත් 
ජහති ඳක්මේ මන්. භභ අවන්මන්, තමුන්නහන්ම රහ මේමන් 
වන්මන් යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහටද, නළත්නේ 
ජනහධිඳතිතුභහටද? ඒ මළින් කිඹන්න; භට කිඹන්න. එතමොට 
භභ හඩි මන්නේ. භ ට කිඹන්න හටද වන්මන් කිඹරහ? යි 
රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහටද, නළත්නේ වභත්රීඳහර ිදරිම න 
ජනහධිඳතිතුභහටද? ඇයි, එමවභ නේ වභත්රීඳහර ිදරිම න 
ජනහධිඳතිතුභහ මේ මඹෝජනහමන් අයින් යරහ දළේමේ නළත්මත්? 
මේ මුළු ආේඩු ළන මන් ථහ මශ . ඔඵතුභන්රහ මදමදනහභ 
ථහ මශ  මුළු ආේඩු ළන මන්. එමවභ නේ භවජන එක්ත් 
මඳයමුමේ අඹ එක් ්ලලිඹක් වදහ න්නහද, නළත්නේ 
ඔඵතුභන්රහ- [ඵහධහ කිරීේ] අන්න, එේචයයි භට අවන්න 
තිමඵන්මන්.   

අද වළන්දෆමේදී තමුන්නහන්ම රහ මද්රෝහි නහද, නළද්ද කිඹරහ 
හිතහ න්න. අ මක භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ 
ජනහධිඳතිතුභහ ළඩ මශ  නළවළ කිඹරහ මභතළනදී ඵණිනහද, 
එමවභ නළත්නේ එතුභහ ආයක්හ යරහ ථහ යනහද? 
මභොක්ද සථහයඹ කිඹරහ අඳට කිඹන්න. භහ මීට ඩහ ථහ 
යන්මන් නළවළ. "මේ මඹෝජනහ වීිද යරහ දභන එක්; මේ 
කුණු වරුඳඹක්; අපි මේ ඳයහජඹ යරහ දභමු" කිඹරහ කිඹනහ. 

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු ආර්. ේඳන්දන්. Hon. Leader of the 

Opposition, you have ten minutes. 

 
[10.56a.m.] 
 

ගුණ යජවමයෝදියේ සේඳන්දන් ෙහත (විුණද්ධ ඳර්ශ්වමේ 
නයකතුෙ) 
(ரண்தைறகு இரஜயரறம் சம்தந்ன் - றர்க்கட்சற 

தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Thank you, Mr. Speaker.  

Today, we are debating, Sir, a Motion of No 
Confidence brought by a section of the Opposition against 

the present Minister of Finance, the Hon. Ravi 

Karunanayake. We were not consulted in regard to this 

Motion of No Confidence. So, I wish to make certain 
common observations, Sir, in regard to both the Motion 

and the state of the country’s economy.  

The economy of this country has been in a parlous 

state for a long time. It is not something which has come 
about after the change in government and during the term 

of the present Government. The country had been in debt, 

both domestic and foreign, for a long time as never 

before, largely because of the manner in which public 
finance was used and expended. There were no returns 

from projects on which large sums of money were 

invested. These projects were meant to promote personal 

ego than be for the public good or the benefit of the 
country. One might say that extravagance and profligacy 

have been quite excessive in this country for a long period 

of time.  

Various matters that are now coming to light would 
seem to suggest that public finance was unjustifiably used 

in several ways for several purposes as if public finance 

was personal and private property. Everybody who was in 

the former Government must accept responsibility for that 
situation and I must say that all the signatories to the 

present Motion of No Confidence were persons holding 

positions of responsibility in the former Government.   
 

ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
You are also a part of the Government, Sir.  
 

ගුණ යජවමයෝදියේ සේඳන්දන් ෙහත 
(ரண்தைறகு இரஜயரறம் சம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

The fact that I am making this observation does not 

mean, however, Mr. Speaker, that the supremacy of 

Parliament over public finance can in anyway be 
disregarded or diminished. It is our duty to ensure that 

public finance, which belongs to the people, is properly 

and usefully expended and expended only with the 

approval of Parliament. Observation of several events that 
have happened in the recent past, would suggest that 

greater accuracy and perfection based upon careful study 

and preparation is compulsory in regard to proposals 

made to Parliament, whether it be through the Budget or 
other financial proposals that are made from time to time. 

There can be no room for any other approach in regard to 

this matter. It is also absolutely fundamental that persons 

dealing with public finance must be completely above 
suspicion. 

There can be no compromise in regard to that matter 

either. In that sense, one might say that the present 

Motion could be an alarm bell. We, on our part, will 
never compromise on these fundamental values. We are 

amongst a very few who can claim that we be counted 

amongst those whose hands are absolutely clean. We 

would like to caution the Finance Minister, the Finance 
Ministry, and the Government that you are being 

carefully watched by the people of this country.  

There is no purpose in trying to establish guilt 

amongst others or against former culprits unless you are 
absolutely and perfectly clean yourselves. With the 
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people of this country we would be continuing to watch 

carefully further developments. We must say that we have 
reason not to be totally satisfied with the way in which the 

Finance Minister and the Finance Ministry have dealt 

with financial proposals as far as this Parliament is 

concerned. It must be remembered by everyone that this 
Parliament owes the responsibility and duty to the people 

of this country to ensure that every cent that is expended 

as public expenditure is for the benefit of the public and 

not for the benefit of anyone else. I do not think the 
Finance Ministry can say with certainty and with 

complete veracity that they have recognized that 

fundamental importance of Parliament and the duty that 

Parliament has to perform in the execution of their 
responsibilities as those in charge of public finance.  

The country is today acquiring a new image. Our 

President has been visiting various countries the world 

over and wherever he has been going we can see that 
those countries are receiving him with a great deal of 

respect.  That is on account of the new policies pursued 

by the new Government; that is on account of the 

inclusive approach that is being pursued by the new 
Government; that is on account of the efforts being made 

by the President which are being recognized by the 

international community to bring all the people of this 

country together. So, I think this country does have an 
opportunity with the present turn of events to ensure that 

we can develop, we can get rid of our debts - both 

domestic and foreign - and that we can take this country 

forward.  

So, I think, this is a responsibility cast on all of us. 

The Finance Ministry plays an important role in regard to 

this matter and the observations that we have made are for 

the benefit of the people of this country and we do hope 
that these observations would be taken into serious 

account. I thank you, Sir. 
 

[ප.බහ. 11.05] 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත (මසෞඛය  
මඳෝෂණ හ මද්ශීය වවදය අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண - 

சுகரரம், யதரசக ற்யம் சுயச யத்து அகச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභි, අද මේ මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 
ඉදිරිඳත් යන ිලසහ බංඹ ළන අපි එ ඳළත්තකින් තුටු 
නහ. මභොද, මභළි  ංසෘතිඹක් භත ඇති හරඹ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ තිබුමේ නළවළ. 1994 ර්මේ ඉරහ භභ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්නහ. මීට ලින් මුද්ල ඇභතියමඹකුට 
ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් මේන්න ිධිඹක් තිබුමේ නළවළ. 
මභොද, වළභ දහභ මුද්ල අභහතයහංලඹ තඵහ ත්මත් 
ජනහධිඳතියමඹක් ඹටමත්යි. ඳසු ගිඹ යහජඳක් යුමේ නේ මේ 
ථහ යන ්ටටිඹ ිලසහ බංඹක් තිඹහ හණු බිත්තයඹක්ත්  
තඵහ න්න පුළුන් පිටමොන්දක් තිබුණු ්ටටිඹක් මනොමයි. මේ 
අඹ අද මේ මරොකු යිහරු ළහුහට එදහ එමවභයි. ඒ හරමේ 
ජනහධිඳතිතුභහ යපු වළභ මද්ටභ මේ අඹ "එමවයි" කිඹහමන 
ිදටිඹහ. එමවභ ඉරහ තභයි ඒ භනුසඹහත් ප්රඳහතඹට ඇදරහ 
දළේමේ. ඒට  කිඹන්න ඕනෆ ඒ ්ටටිඹයි. වළභ දහභ යපු වළභ 
මද්ටභ  කිඹන්න ඕනෆ ඒ අඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ළන මනොමයි භභ 
කිේමේ. ඔඵතුභහ භමේ උත් මිත්රඹහ මන්. අමක ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භළතිතුභහ ළන කිඹනහ නේ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
එතුභහයි, භභයි 1994 ර්මේ ඉරහ දීර්ක හරඹක් තිසම  
ඉන්නහ. වළභ දහභ හමේ එතුභහ ේඵන්ධමඹන් භභ දළපු 
මදඹක් තිමඵනහ. එනේ, එතුභහ ආේඩුමේ ඉන්න මොට වළභ දහභ 
මේ යම්ට ආර්ථිඹ ධනහත්භ ඉවශ ඹනහ. එතුභහ ිඳක්ඹට 
ඹන වළභ මභොමවොතභ මේ යම්ට ආර්ථිඹ ෘණ මරහ ඳවශ 
ඵිදනහ. එතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ මනොිදටි හරමේදී භභ 
එතුභහමේ මදය ගිහි්ලරහ එතුභහමන් තභයි ආර්ථිඹ පිළිඵ 
ංයහ ම්ලන ිදඹ්ලර ඉ්ලරහ න්මන්. ඒ අසථහරදී එතුභහ 
භට න්න මඵොන්න ඳහ දීරහ මේ ංයහ ම්ලන රඵහ මදනහ. 
එතුභහ එමවභ ිඳක්මේ ඉරහ ඊට ඳසම  අවුරුද්මද් 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඳළමිණිරහ එතුභහ ිමඹෝජය මුද්ල ඇභතියඹහත් 
වුණහ. එක් දිනක් එතුභහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේභ ඉමන ංයහ 
ම්ලන කිඹනහ. ඒ අසථහමේ ඊට ඉසම්ලරහ අවුරුද්මද් 
ංයහ ම්ලන භමේ අමත්ත් තිබුණහ. ඒ එතුභහ ිිදන්භ රඵහ දුන් 
ංයහ ම්ලනයි. ඒ අසථහමේ භභ නළඟිටරහ කිේහ, "රු 
ථහනහඹතුභි, මභතුභහ ගිඹ අවුරුද්මද් භට දුන්මන් මේ ංයහ 
ම්ලන මනොමයි" කිඹරහ. මේ ංයහ ම්ලන මනස යරහ 
එතුභහභ අලුත් ංයහ ම්ලන මමනනහ. මේ පිළිඵ එතුභහට 
තිමඵන වළකිඹහ ළනයි භභ කිඹන්මන්. එතුභහට ඒ හමේ ිලහර 
වළකිඹහක් තිමඵනහ.   

භත තඵහ න්න, මේ මුද්ල ඇභතියඹහ ඹටමත් අද මර්ගුමේ 
ඵදු ළඩිවීභ ඓතිවහිදයි. භභ ඒ ළන ංයහ ම්ලන ඉදිරිඳත් 
යන්නේ.  දළන් තමුන්නහන්ම රහ මභොක්ද මේ යන්මන්? ඒ 
හරමේ අපි හිටපු යහජඳක් ආේඩු රුපිඹ්ල ට්රිලිඹන 1.3ක් 
වංරහ තිබුණහ කිඹහ දළන් මොඹහ මන තිමඵනහ. IMF 
හර්තහමන් ඒ මොඹහමන  තිමඵනහ. මේ රුපිඹ්ල ට්රිලිඹන 
1.3 යහජඳක් යුමේ ංයහ ම්ලනර නළවළ. දළන් එය ඒ 
රුපිඹ්ල ට්රිලිඹන 1.3 අමක ආේඩුමේ ණඹරට  එනහ. ඒ මන්, 
ශුද්ධ ිදංවමරන් කිඹන්න තිමඵන්මන්. එතමොට එදහ රුපිඹ්ල 
ට්රිලිඹන එක් ණඹ තිබුණහ නේ, දළන් ඒ එඳහයටභ රුපිඹ්ල 
ට්රිලිඹන 2.3ක් මරහ.  

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහමේ අයඹ තිමඵනහ නේ, භභ 

ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්නද? 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අය මදන්නේ. ථහ යන්න රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහට පුළුන් නේ ජහතයන්තය මරය 
අයමුදම්ල මභමවභ, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඇයි, අමක අග්රහභහතයතුභහ දළන් ඉදිරිඳත් මශ . ඒ IMF 
Report එ ඳළවළදිලිභ ඉදිරිඳත් ශහ මන්.  
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ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

IMF එ කිඹරහ තිමඵනහ නේ ඒ ණඹ මේ අවුරුද්මද් ණඹට 
එතු ශහ කිඹරහ, භභ රුණහය ඔඵතුභහමන් ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ, පුළුන් නේ මේ බහට ඒ ම්ලන ඉදිරිඳත් යන්න 
කිඹරහ.  

 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒහ එතු මන්මන් නළති මභොක්ද ඒහට මන්මන්? 
ඔඵතුභන්රහ කිඹන ංයහ ම්ලනඹට අය ණඹ ටිත් දහරහ 
කිඹනහ මභේචය ණඹයි කිඹරහ.  

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතමොට මේ භව ඵළංකු හර්තහමේ මභොක්ද තිමඵන්මන්? 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භභ ඔඵතුභහට මඳන්නරහ මදන්නේ ණඹ ළඩි වුණහද, අඩු 

වුණහද කිඹරහ. එතමොට ඉයයි මන්.  
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ, ණඹ ළඩි වුණහ. 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔඵතුභහමේ ංයහ ම්ලනයි, භමේ ංයහ ම්ලනයි ත්තහභ 
ඔඵතුභහමේ ංයහ ම්ලන ''ඍණ'' මන්. භමේ ංයහම්ලන 
''ධන''. [ඵහධහ කිරීභක්]- දළන් ඍණ මේච එ ධන මන්මන් 
මොමවොභද කිඹරහ භභ මඳන්න්නේ. ඔඵතුභහමේ ''ඍණ'' භමේ 
''ධන'' මනමොට අන්න එතමොට නළඟිටරහ කිඹන්න මභොක්ද 
වුමේ කිඹරහ.  

දළන් ඔඵතුභහ කිඹපු ිධිඹට ඵදු ළසීේ ළන ඵරන්න. ආදහඹේ 
ඵදු මදඳහර්තමේන්තු 2012 ර්ඹට ඵදු ආදහඹභ එතු යරහ 
තිමඵන්මන් රුපිඹ්ල බිලිඹන 305යි. 2013 මනමොට එතු 
යරහ තිමඵන ඵදු ආදහඹභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 355යි. එතමොට 
ළඩිවීභ කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 50යි. 2013දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 
355 ඵදු ආදහඹභ 2014 ර්ඹ මනමොට බිලිඹන 367 දක්හ 
ළඩි මනහ. එතමොට 201 4 ර්මේදී කීඹකින්ද ඵදු ආදහඹභ 
ළඩි වුමේ? රුපිඹ්ල බිලිඹන 12යි. 2013දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 50 
ළඩිවීභ, 2014දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 12 දක්හ අඩු වුණහ. මොමවොභද 
ඒ වුමේ? Files කීඹක් වළංගුහද? භත තිඹහන්න. මභන්න 
මේහ තභයි, 2015 භළතියණමේදී රැේ දුන්මන්. 2014දී රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 367ක් තිබ ඵදු ආදහඹභ 2015 ර්මේ මේ මුද්ල 
ඇභතිතුභහමේ හරමේදී මභතුභහ ඵදු ආදහඹභ මවොඹහ න්නහ, 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 421ක්. ඒ බිලිඹන 12 ළඩිවීභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 
44 දක්හ ඉවශ නඟිනහ. මොමවොභද අලුතින් එඳහයටභ files 
වේඵ වුමේ? කිඹන්න ඵරන්න. මභන්න මේහ තභයි එදහ ඒ 
මයජිභමඹන් ිදදු මශ .  

මදළි එ තභයි මර්ගු ඵදු ආදහඹභ. තමුන්නහන්ම රහ මර්ගු 
ඵදු ආදහඹභ ළන ථහ යනහ. 2012 මර්දී මර්ගු ඵදු ආදහඹභ 
කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 516යි. 2013 මර්දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 
554යි. මර්ගු ඵදු ආදහඹභ කීඹකින් ළඩි වුණහද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 
38කින් ළඩි වුණහ. 2013 මර්දී රුපිඹ්ල බිලිඹන 554ක් වුණු 
මර්ගු ඵදු ආදහඹභ 2014 ය න ිට කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 

575යි. බිලිඹන 21ක් ිතයයි ළඩි වුමේ. රුපිඹ්ල බිලිඹන 38 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 21ට ඳවශ ඵළසහ. 2014 මර්දී රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 575ට තිබුණු මර්ගු ඵදු ආදහඹභ මභතුභහ - යි 
රුණහනහඹ භවතහ - මුද්ල අභහතය ධුයඹ බහය ත්තහට ඳසු 
කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 788යි. ළඩි වීභ කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 
213යි. රුපිඹ්ල බිලිඹන 213ක් අලුමතන් මවේහ. ඒටද, ිලසහ 
බං මඹෝජනහක් මමනන්මන්? 

 ආදහඹභ අඩු වුමේ මභොනහ ිහද? එතමනෝ්ල මනහපු 
ිහ. ඳසු ගිඹ ආේඩු මන්පු එතමනෝ්ලරට ඵදු අඹ මශ  
නළවළ. අපි නේ ලමඹන් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ ඒ ළන මවොටභ දන්නහ. භමේ ශඟ ඉද මන 
ඔඵතුභහභ අවරහ තිමඵනහ, "යහජිත, මේ ිධිඹට මේ ආර්ථිඹ 
මන ඹන්න පුළුන්ද?" කිඹරහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, 
ඔඵතුභහ ඇහුමේ නළද්ද? ඇහුහ. නමුත් තීන්දු න්න මොට මන 
ඳළත්ත. ඔඵතුභහ භට ඩහ මවොට දන්නහ, එදහ තිබුණු තත්ත්ඹ 
මභොක්ද කිඹරහ. ආර්ථි ි දයහ පිළිඵ ි මල ඥමඹක් ලමඹන් 
ඔඵතුභහ ඒ ළන මවොට දන්නහ. මභතුභහ භහ භඟ කිඹහ 
තිමඵනහ, "යහජිත, මේ ිධිඹට මේ ආර්ථිඹ මන ඹන්න 
පුළුන්ද, මේමන් භවහ ිලහර ිනහලඹක් ිදදු මනහ" කිඹරහ. 
සුභනදහ භවත්භඹහට ඵළන්නහට, අන්න ඒ ිදදු මන්න ගිඹ 
ිනහලඹ ිහ තභයි පී.බී. ජඹසුන්දයට ථහ යරහ එදහ ඡන්දඹක් 
මනහමේ. එ ඳහයට මොමවොභද, රුපිඹ්ල බිලිඹන 788ට මර්ගු 
ඵදු ආදහඹභ ළඩි වුමේ? එතමනෝ්ලරට ඵදු අඹ මශ  නළවළ. 
රංහට මනොමඹකුත් මද්්ල මනහහ. ඵදු අඹ මශ  නළවළ, 
තභන්මේ මවන්චයිඹන්මන්. රුපිඹ්ල බිලිඹන ණන් ඵදු අඹ 
මශ  නළවළ. අඳට එමවභ යන්න අලය වුමේ නළවළ. නමුත් 
තමුන්නහන්ම  ඒහ භත තඵහ න්න.  

අමනක් එ තභයි සුයහඵදු මදඳහර්තමේන්තු. "භතට තිත" 
ං්ලඳඹ මන් එදහ තිබුමේ. "භතට තිත". මභන්න, "භතට තිත". 
2012 මර්දී සුයහඵදු ආදහඹභ කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 60යි. 2013 
ය මද්දී කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 66යි. ඒ කිඹන්මන් රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 6කින් තභයි ළඩි වුමේ. 2014 ය න ිට ඒ ළඩි වීභ 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 3ට අඩු වුණහ. ඒ කිඹන්මන් ිදඹඹට 50කින් අඩු 
වුණහ. එමවභ අඩු මරහ රුපිඹ්ල බිලිඹන 69ක් තිබුණු සුයහ ඵදු 
ආදහඹභ මභතුභහ -යි රුණහනහඹ භවතහ- මුද්ල අභහතය ධුයඹ 
බහය ත්තහට ඳසු කීඹද? රුපිඹ්ල බිලිඹන 105යි. ඳසු ගිඹ 
අවුරුද්මද් සුයහඵදු ආදහඹභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 105යි. රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 36කින් ළඩි වුණහ. සුයහඵදු ආදහඹභ ළඩී වීභ වතය 
ගුණඹකින් ළඩි ශහ. මෝ, එතමනෝ්ලරට අඹ යපු ඵද්ද? 
මවන්චයිඹන්මන් අඹ මනොශ එතමනෝ්ල ඵදු, අයක්කු ඵදු අද 
එළිඹට ඇද්දහ. ඵදු අඩු වුණහ නේ කිඹන්න, අඳත් ිලසහ 
බංඹට එනහ. නමුත් මභන්න මේ තභයි තය න්මන්.  

දළන් ඵරන්න, මේහමේ ප්රතිලතමේ ර්ධනඹ මොමවොභද 
කිඹහ. 2014 ර්මේදී මද්ශීඹ ආදහඹේ ඵදු මදඳහර්තමේන්තුමේ 
ආදහඹේ ර්ධනඹ ිදඹඹට 3.4යි. 2015 ර්මේදී ර්ධනඹ කීඹද? 
2014 ර්මේදී ිදඹඹට 3.4ට තිබුණු එ 2015 ර්මේදී ිදඹඹට 
14.7ක් වුණහ. අද ආදහඹේ ඵදු මදඳහර්තමේන්තුමේ ආදහඹේ ර්ධන 
ප්රතිලතඹ වතය ගුණඹක් මරහ තිමඵනහ. ඒටද, ිලසහ බං 
මඹෝජනහ මමනන්මන්? 2014 ර්මේදී මර්ගු 
මදඳහර්තමේන්තුමේ ආදහඹේ ර්ධනඹ ිදඹඹට 3.8යි. රු යි 
රුණහනහඹ භළතිතුභහමේ හරමේදී කීඹද? ිදඹඹට 37යි. දව 
ගුණඹකින් ඳභණ ළඩි මරහ තිමඵනහ. මර්ගු මදඳහර්තමේන්තුමේ 
ආදහඹභ ළඩිවීමේ ප්රතිලතඹ දව ගුණඹකින් ළඩි මරහ තිමඵනහ. 
ඒටද, ි ලසහ බං මඹෝජනහ මමනන්මන්?  

සුයහඵදු මදඳහර්තමේන්තු ළන ඵරන්න. 2014 ර්මේදී 
සුයහඵදු මදඳහර්තමේන්තුමේ ආදහඹේ ර්ධනඹ ිදඹඹට 
වතයවභහයයි. 2015 ර්මේදී කීඹද? ිදඹඹට 52.2යි. මේටද, 
ිලසහ බං මඹෝජනහ මමනන්මන්? මේහ හපු, මර්ගු හපු, 
සුයහඵදුලින් වපු උදිඹ එක්හසු මරහ දළන් ිලසහ බං 

මඹෝජනහක් මමනනහ, සුයහ ඵද්ද ළඩි ශ මනහට ිරුද්ධ.  
මර්ගු ඵදු ළඩි ශ මනහට ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් 

681 682 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මමනනහ. ිඹ යුත්මත් මේමක් අමනක් ඳළත්තයි. [ඵහධහ කිරීේ] 
තමුන්නහන්ම රහ අතය මභොශඹක් තිමඵන මිිමවක් ඉන්නහ 
නේ, උත් මිත්රමඹකු ඉන්නහ නේ ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
හමේ මේ කිඹන මදඹ මත්රුේ න්න පුළුන් මයි. මේ කිඹහ 
ඵරහ අවන්න, මේ ිදදු වුමේ මභොක්ද කිඹහ. ඵදු ළහුමේ නළත්මත් 
හටද? රු යි රුණහනහඹ භවතහ ඇිත් එයභ අමුතුමන් 
squad  එක් දභහ මවේහද? නළවළ. එදහ ිේ ආපු එතමනෝ්ල 
ටිට අද ඵදු වනහ. එදහ ිේ ිකුණපු අයක්කුරට අද ඵදු 
වනහ. එතමනෝ්ල මනළිත් වදන අයක්කුරට අද ඵදු දිනහ. 
අන්න ඒයි ළඩි මන්මන්.  [ඵහධහ කිරීේ] මභෝඩමඹෝ හමේ ථහ 
යන්න එඳහ. ඉමන ත් අඹ හමේ ථහ යන්න. මේ 
ඳහර්ලිමේන්තු මික් මේදිහ මනොමයි. [මකෝහ කිරීේ] 

ඊශඟට, යහජය ණඹ ඵරන්න. භමේ මිත්ර ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භළතිතුභහ යහජය ණඹ ළන වන් ශහ. 2006 ර්මේ ිදට 2009 
ර්ඹ නමතක් මුළු අඹ ළමඹන් යහජය ණඹ ප්රතිලතඹ ිධිඹට 
තිබුමේ කීඹද? ිදඹඹට 16යි, 18යි අතය තිබුමේ. රංහමේ යහජය 
ණඹ. 2015 ර්මේදී රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහමේ හරඹ 
ඹටමත් තිමඵන්මන් කීඹද? ිදඹඹට 15යි. තභ මේ ඳටන් ත්තහ 
ිතයයි. එභ ප්රතිලතඹ අවුරුද්දක් ඇතුශත ිදඹඹට එයි, ිදඹඹට 
තුනයි අතය ප්රභහණඹකින් අඩු ය තිමඵනහ.  දශ මද්ශීඹ 
ිසඳහදනඹට භහනුඳහති 2006 ර්මේ ිදට 2009 ර්ඹ 
නමතක් ණඹ ඵ ය ප්රතිලතඹ කීඹද? ිදඹඹට 12යි. 2015 ර්මේදී 
කීඹද? මේ අවුරුද්මද් ණඹ ඵය   ිදඹඹට 9.9 දක්හ අඩු ය 
තිමඵනහ.  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ මභොක්ද? 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔඵතුභහට මත්මර්ි, අිත් අවුරුද්ද මනමොට මේ ඳළත්තට 
ඳළමිණිඹහභ. රඵහත් මද්ශීඹ ණඹලින්, borrowingsලින් 
ිදඹඹට 98ක් ළඹ වුමේ මද්ශීඹ ණඹ මන්නයි. මේ කිඹන්මන් 
2000 ර්ඹත්, 2015 ර්ඹත් අතය හරඹ ළනයි. මේ 
borrowingsලින් ිදඹඹට 65ක් ළඹ වුමේ ිමද්ශීඹ ණඹ 
මන්නයි. මභන්න මේයි, තත්ත්ඹ.  

ඊශඟට ඵරන්න, රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහමේ 

හරමේදී මනොමඹකුත් අභහතයහංල වයවහ ජනතහ මනුමන් 
ිඹදේ කිරීභට මුද්ල රඵහ දුන් ිධිඹ ළන. 2015 ර්මේදී 
පුනයහර්තන ිඹදේ ිදඹඹට කීඹකින් ළඩි වුණහද? ිදඹඹට 29කින් 

පුනයහර්තන ිඹදේ ළඩි වුණහ. නමුත් 2014 ර්මේදී ළඩි මරහ 
තිමඵන්මන් කීඹකින්ද? ිදඹඹට 9.8කින් තභයි ළඩි මරහ 
තිමඵන්මන්. එම  ිදඹඹට 9.8කින් ළඩි යපු පුනයහර්තන ිඹදභ 

ිදඹඹට 29 දක්හ ළඩි ශහ.  

ඊශඟට, ළටුක වහ දීභනහරට 2014 ර්මේදී ළඩි මශ   
මොමවොභද? ිදඹඹට 12කින් තභයි ළටුක වහ දීභනහ ළඩි මශ . 
2015 ර්මේදී ිදඹඹට 27කින් ළඩි ශහ. එභ ප්රභහණඹ 2014 
ර්මේ ළඩි ශ ප්රභහණඹට ඩහ මදගුණඹටත් ඩහ ළඩියි. 

මේහට තභයි, අපි මුද්ල ිඹදේ මශ . ඊශඟට, යජමේ 
ම ඹන්මේ ළටුඳට රුපිඹ්ල 10,000 දීභනහක් එතු ශහ. 
රංහ ඉතිවහමේ ළඩිභ මුදරකින් එභ දීභනහ ළඩි ශහ. ඊට 

ඳසු එභ රුපිඹ්ල 10,000 දීභනහමන් රුපිඹ්ල 2,500 මුදරක් 
මලි ළටුඳට එතු ශහ. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභි, ඒ 
ිතයක් මනොමයි, හරඹට ඳසු රංහ ඉතිවහමේ තුන්ළි  

යට ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යරහ මඳෞද්ලි අංලමේ 
ළටුඳත් ළඩි ශහ. ඒ හමේභ ි ශ්රහභ ළටුක ි භතහ නළති ශහ. 

රුපිඹ්ල දවකින් ිශ්රහභ ළටුඳ ළඩි ශහ. ඒ මනුමන් 

රුපිඹ්ල මිලිඹන 4,900ක් ිඹදේ ශහ. ඳඩි ළඩි කිරීභ වහ 

රුපිඹ්ල මිලිඹන 89,400 මුද්ල ිඹදේ ශහ. ඒ ිතයක් 

මනොමයි, භෘද්ධි දීභනහ මදගුණ ශහ. එඹ ිදඹඹට 

මදිදඹඹකින් ළඩි ශහ. ඒ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 8,000ක් ිඹදේ 
ශහ. එතමොට මජයසා පුයළිදඹන් වහ රුපිඹ්ල මිලිඹනඹ 

දක්හ ව තළන්ඳතු මනුමන් interest  එ ිදඹඹට 15ක් ශහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] නළත්මත් මභොද? ඒ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 

4,000ක් ගිඹ අවුරුද්දට මන් ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] මොි 

ජනතහමේ මොි  ණඹ ිදඹඹට 50කින් ඳහ වළරීභ වහ රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 2,500ක් ළඹ ශහ. ඒ හමේභ ර්භිණී භහතහට රුපිඹ්ල 

20,000 මඳෝණ භ්ලර රඵහදීභට රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,000ක් 
මන් ශහ. ළඩිහිටි දීභනහ රුපිඹ්ල 1,000 ිදට 2,000 දක්හ  

ළඩි ශහ.  රුපිඹ්ල 5,000ට තිබ ිහව ලිඹහ ඳදිංචි හසතු 

රුපිඹ්ල 1,000ට අඩු ශහ. 

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ඇභතිතුභි, මඳොඩ්ඩක් භහමන්න. ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් 
යන  ංයහ ම්ලන  භඟ එඟයි. 

 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අඹ ළඹ මඹෝජනහ ළනයි භභ ථහ යන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

ක්රිඹහත්භ මශ  නළවළ. 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මභොද, ක්රිඹහත්භ මශ  නළත්මත්?  අඹ ළඹ මඹෝජනහ 

ක්රිඹහත්භ යරහ රළමඵන මද්්ල භභ මේ කිඹන්මන්.  
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කිඹන්න, ක්රිඹහත්භ මරහ නළත්මත් මභොනහද? [ඵහධහ 

කිරීේ]  

 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

කිඹන්න ඵරන්න. ක්රිඹහත්භද නළද්ද කිඹරහ මේ මෝලමරෝ 
දන්මන් නළවළ. මේ මෝලමරෝ හිතනහ, අඹ ළඹ මඹෝජනහ 
ක්රිඹහත්භ නළවළයි කිඹරහ. මභොද, මේ මෝලමරෝ එ එ 
යිහරු වනහ "ක්රිඹහත්භ නළවළ" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
මඹොවුන් ඳහර්ලිමේන්තු ක්රීඹ යන්නට රුපිඹ්ල මිලිඹන 250ක් 
රඵහ දුන්නහ. එම  රඵහ දුන්මන් රු ඩරස අරවකමඳ රුභ භවතහ 
මඹෝජනහ ශ මඹොවුන් ඳහර්ලිමේන්තු ලක්තිභත් කිරීභටයි. ඒ 
හමේභ ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීයමඹකුට මන ිභධයත මුදර 
රුපිඹ්ල මිලිඹන 5 ිදට 10 දක්හ ළඩි ශහ.  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

මෝ? 

683 684 

[රු (වදය) යහජිත ම නහයත්න භවතහ] 
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ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
දළන් අපි මුද්ල මන් යරහ, ්ලලිත් ිඹදේ යනහ.  නළවළයි 

කිඹන්මන් මොමවොභද? [ඵහධහ කිරීේ] මන මුදර  රුපිඹ්ල 
මිලිඹන 15 දක්හ මිලිඹන 10කින් ළඩි ශහ. කුඩු මයෝගීන්ට 
රුපිඹ්ල 3,000 ණමන් මනහ. ඒ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 
2,000ක් මන් ශහ. ඒ හමේභ භූමිමත්ල ලීටයඹ රුපිඹ්ල 49 
මනේ රුපිඹ්ල 33කින් එඹ අඩු ශහ. මඳ්ටය්ල ලීටයඹ රුපිඹ්ල 
117 මනේ රුපිඹ්ල 33කින් අඩු ශහ. ඩී්ල ලීටයඹ රුපිඹ්ල 95 
දක්හ රුපිඹ්ල 16කින් අඩු ශහ. මේ ඔක්මෝභ ශහ. ජනහරි 
භහමේ අතයහලය බහේඩ 13 මිර අඩු යරහ, තත් බහේඩ 
10 මිර අමෝසතු භහමේ අඩු ශහ. ඒ හමේභ යහජය ඵළංකුර  
රුපිඹ්ල රක් මද දක්හ උස යන රද සර්ණහබයණර 
මඳොලිඹ  අමක මඳොමයොන්දු ඳත්රමේ තිබුණ ිධිඹට ඳහ වළරිඹහ. 
ෆස ිදලින්ඩයඹ මිර රුපිඹ්ල 450කින් අඩු ශහ. එඹත් නළවළ 
කිඹන්න. මභොද, තමුන්නහන්ම රහ ෆසලින් උඹන්මන් නළවළ 
මන්. [ඵහධහ කිරීේ] ජහති කුඩු අයමුදර ේපර්ණමඹන් 
ඵද්මදන් ිදවස ය දුන්නහ. ඒ ිලහර මදඹක්. භවමඳොශ 
ියයහධහයඹ රුපිඹ්ල 5,000 දක්හ ළඩි ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] හටද?  
ගිහි්ලරහ ඵරන්න. එදහ භවමඳොශ ියයත් උමශම්ලදී ඒ ශභඹහ 
යපු ථහ තමුන්නහන්ම රහ කිඹන්න; මන මභොක්ත් 
ඕනෆ නළවළ. ඒ මනුමන් සතුති ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] මතෝයහත් 
අඹට ඳභණක් මනොමයි, භවමඳොශ ියයත්ඹ තිමඵන වළමභෝටභ 
ළඩි ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ම   ිලසිදයහරඹට ගිමේ 
නළති ිහ, ඒ ළන දන්මන් නළවළ. ිලසිදයහරමේ මන මුද්ල 
ප්රභහණ ළන ිලසිදයහරඹට ඇතුළු වුමේත් නළති මිිමවක් 
දන්මන් මොමවොභද? [ඵහධහ කිරීේ] අපි ිලසිදයහරමේ 
ියයමඹොත් භඟ ඉන්නහ; අපි ිලසිදයහරර ආචහර්ඹරුත් 
භඟ ඉන්නහ. ඒ ිහ ඒහ ළන අපි දන්නහ. මභතුභහ දන්මන් 
නළවළලු! මභතුභහ  දන්මන් මොමවොභද තිමඹනහද නළද්ද කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] මභතුභහ ආේඩු මඳයළුණ වළටිමේ  යඑන්පී එට 
එන්න ඇහුහ. මේ ආේඩු ඵරඹට ඳත් ව වළටිමේභ ආේඩුට 
එන්න ඇහුහ. රු යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහ කිේහ, "එන්න 
එඳහ" කිඹරහ. එතමොට මභතුභහ දන්නහ, දළන් මදොය වරහ 
කිඹරහ. ඒ ිහ දළන් ඒ ඳළත්මත් ඉමන ෆ වනහ, "භහින්ද 
යහජඳක්" කිඹරහ. මේ ආේඩු ඵරඹට ඳත් ව වළටිමේභ 
ආේඩුට එන්න මභතුභහ ඇහුහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ත්මත් නළවළ. 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

යුඑන්පී එට එන්න වළදුහ. රු යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහ 
කිේහ, "මේ හමේ අඹ න්මන් නළවළ" කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ ථහ යමන ඹන්න.[ඵහධහ කිරීේ]  
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
රු ථහනහඹතුභි, මඳය ඳහ්ල ගුරුරුන්ට මන 

දීභනහ රුපිඹ්ල  250කින් ළඩි ශහ. දවේ ඳහ්ල ගුරුරුන්ට 
රුපිඹ්ල 200 දීභනහක් රඵහ දුන්නහ.  

මේ හුඟක් අඹ  ඒ ඳළත්මත් තභ ඉන්මන් ආේඩුට එන්න 
අවරහ එන්න ඵළරිවුණ උදිඹ. [ඵහධහ කිරීේ]  අමක රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ නේ, අවුරුදු මදකින් මේ ආේඩු 

අහන මන්මන් නළවළ කිඹරහ දළන ත්තහභ, එතුභහ හමේ  
උත් මමනක් මේ ඳළත්මත් ඇිත් හඩිමරහ මේ යටට ළඩක් 
යන්න ඕනෆ. එන අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් යන මොට භභ 
ඵරහමඳොයහත්තු මනහ, එතුභහත් මේ ඳළත්මත් ඉමන ඔඹ ඍණ 
ලමඹන් ප්රහල යපු හයණහ ධන  ඵට ඳත් යයි කිඹරහ.  

භභ ඒ මවොටභ දන්නහ. ඔඵතුභහ ඔතළන රළරහ, යසතිඹහදු 
මරහ, මඵොරුට ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ඒ අවුරුද්දට 
මවොයි; අවුරුදු මදට මවොයි. ඊට ඩහ ඔඹ මභොමශ  නහසති 
ය න්න එ අඳයහධඹක්. ඒ ිහ 2017 මර්දී ඒ තීන්දු 
තමුන්නහන්ම මේ භනම  ඳවශ මේහ! 

ිමද්ල ම හ ියුක්ති හර්ඹහංලමඹන් ශ්රමිමඹකුමන් අඹ 
කිරීමේ මුදර රුපිඹ්ල 5,000 දක්හ අඩු ශහ. රුපිඹ්ල මිලිඹනඹ 
ධීය යක්ණ මඹෝජනහ ක්රභඹ දළන් ආයේබ යරහ තිමඵනහ. අපි 
එදහ ඇති තයේ මේ හයණඹ ළන ආේඩුට කිේහ. නමුත් 
අන්තිභට ය න්න මදඹක් නළති භභ ධීයඹන්ට දහඹත් 
යක්ණ ක්රභඹක් වඳුන්හ මදන්න ටයුතු ශහ.  

ඖධ ිසඳහදන ළනත් භහ කිඹන්න ඕනෆ. යහජය ඖධ 
නීතිත ංසථහත් එක් ඒහඵද්ධ මේ යම්ට ඖධලින් 
ිදඹඹට 75ක් ිමද්ශීඹ වහ මද්ශීඹ ඖධ ිසඳහදඹන් ිිදන් 
වදන්න දළනට මඹෝජනහ යරහ තිමඵනහ. රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ත ටි දක් ත වුණහභ ළබින්ට 
භේඩරමඹන් මේ වහ අනුභළතිඹ භභ න්න ඵ ඔඵතුභහ භත 
තිඹහ න්න. එතමොට අඳට ආනඹනඹ යන්න  තිමඵන්මන් 
ඖධලින් ිදඹඹට 25යි. ත මඹෝජනහ තිමඵනහ. ඔවුන් 
ිදවස, මේ ඖධ ිසඳහදනඹ යන ්ටටිඹ. මේ අවුරුද්ද 
අහන නමොට ඒ ්ටටිඹත් එතු  යමන අඳට ිදඹඹට 
100ක් ඖධ ිසඳහදනඹ යන්න පුළුන් මේි කිඹරහ භහ 
හිතනහ. රංහමේ -මද්ශීඹ-  ඖධ වදනහ නේ ඒ ිසඳහදන 
ආඳසු මිර දී ළනීභට - buy-back guarantee එ - ආේඩු 
අවුරුදු ඳවට එඟතහ ඳශ ය තිමඵනහ.  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි ඳව හරඹක් 
තිමඵනහ. 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ිහ ඉදි කිරීභ වහ ඉඩේ මිරදී ළනීභ වහ ම  අර්ථ 
හධ අයමුදලින් මොටක් ිකුත් යන්නට ත් තීන්දුත් 
ඉතහභත් ළදත්. මභොද, එඹ මේ යම්ට ම ඹන් එදහ ඉරහභ 
ඉ්ලරපු මදඹක්. ඳසු ගිඹ යජඹ ඳළති හරමේ හමිණී මරොකුමේ 
භළතිතුභහ මේ වහ ළබින්ට ඳත්රිහක් මනහහ භට භතයි. 
නමුත් ඒ ළබින්ට ඳත්රිහ  ප්රතික්ම ඳ ශහ. ඒ ක්රිඹහත්භ 
මශ  නළවළ. එතුභහ මදළි යටත් ඉ්ලරහ හිටිඹහ, "මේ ටයුත්ත 
යන්න, මේ තභයි ිදඹලු ෘත්තීඹ මිතිර ඉ්ලලීභ" කිඹරහ. 
නමුත් ඒ ටයුත්ත මශ  නළවළ.  

2013 අවුරුද්මද්දී මෞය අභහතයහංලඹට මන් ශ මුළු මුදර 
රුපිඹ්ල මිලිඹන 122ක් ඵ තමුන්නහන්ම රහ භත තිඹහ න්න. 
2015 අවුරුද්මද්දී මේ මුදර  රුපිඹ්ල මිලිඹන 193 දක්හ ළඩි 
ශහ. 2016 අවුරුද්දට මෞය අභහතයහංලඹට රුපිඹ්ල මිලිඹන 
237ක් මන් යරහ තිමඵනහ.  

භභ මේ තහමේ මරෝ මෞය ංිධහනඹට ගිඹහ. ඒ 
අසථහමේදී මරෝ මෞය ංිධහනමේ අධයක්රිඹ අමක 
මුද්ල ඇභතියඹහට ව මේ යජඹට සතුති ශහ, මේ තයේ ිලහර 
මුදරක් එක් යදී මෞය අභහතයහංලඹ මනුමන් ළඩි ශ 
මරෝමේ එභ යට ශ්රී රංහ කිඹරහ. ආයක් අභහතයහංලමේ 
ළඹ ශීර්ඹට අභතය ළඩිභ මුදරක් මන් යන්මන් මෞය 
අංලඹ ව අධයහඳනඹ මනුමනු යි.  

685 686 



ඳහර්ලිමේන්තු 

අධයහඳනඹට මන් යන මුදර දිවහ ඵරන්න. 2013 අවුරුද්මද් 
අධයහඳනඹ මනුමන් මන් යරහ තිබුමේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 
110යි.  ඒ මුදර රුපිඹ්ල මිලිඹන 178 දක්හ ළඩි ශහ. 2016 

අවුරුද්ද නමොට අධයහඳනඹ වහ රුපිඹ්ල මිලිඹන 256ක් 
මන් යරහ තිමඵනහ.  එඹ දශ මද්ශීඹ ිසඳහදනමේ ප්රතිලතඹක් 
ලමඹන් ත්තහභ 2013 අවුරුද්මද් 1.67යි; 2014 අවුරුද්මද් 

1.97යි; 2015 අවුරුද්මද්දී 2.96යි. ඒ කිඹන්මන්, දශ මද්ශීඹ 
ිසඳහදනමේ ප්රතිලතඹක් ලමඹන් 3ට ආන්න ප්රභහණඹක් 
අධයහඳනඹ මනුමන් මන් යරහ තිමඵනහ. අපි 

මඳො මයොන්දුමරහ තිමඵනහ, අධයහඳනඹ මනුමන් මන් යන 
මුදර දශ මද්ශීඹ ිසඳහදනමේ ප්රතිලතඹක් ලමඹන් 6 න තුරු 
ළඩි යන්න. අධයහඳනඹට ව මෞයඹට දශ මද්ශීඹ 

ිසඳහදනමේ ප්රතිලතඹක් ලමඹන් 3ක් මන් යනහඹ කිඹරහ 
තභයි අපි පිළිත්මත්.  නමුත් මේ න මොට අධයහඳනඹට ව 
මෞයඹට දශ මද්ශීඹ ිසඳහදනමේ ප්රතිලතඹක් ලමඹන් 1.28 
ඉරහ  1.9 ට - ිදඹඹට 2ට ආන්න ප්රභහණඹක්- ළඩි යරහ 

තිමඵනහ.  දශ මද්ශීඹ ිසඳහදනමඹන් ිදඹඹට 3ක් මන් යන්න 
අපි මඳොමයොන්දු වුණහ.  

ජනතහමේ සුඵ මත වහ, ජනතහමේ මෞය ව 

අධයහඳනඹ දවහ මේ තයේ ිඹදේ යපු, මේ තයේ මුද්ල මන් 
යපු යජඹක්, මුද්ල අභහතයහංලඹක් මවෝ මුද්ල අභහතයයමඹක් 
දහත් හිටිමේ නළවළයි කිඹන හයණඹ ඔඵතුභන්රහ භත තිඹහ 

න්න. (ආචහර්ඹ) එන්.එේ. මඳමර්යහ භළතිතුභහ හිටපු හරමේ,-
[ඵහධහ කිරීභක්]  ප්රන්න යණවීය භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ම  හිනහ 
මනහ. තමුන්නහන්ම  අඹ දන්මන්ත් නළවළ; ළඹ දන්මන්ත් 

නළවළ. තමුන්නහන්ම  ඉමන ත්ත ඳන්තිඹ භට කිඹන්න. 
මභතුභහයි, භර්ින් ිද්ලහයි මදමදනහභ එ ජහතිමේ. වරිද? 
මදන්නහ වත්තහට මදන්නහභ එ ළරෆිදමේ. මදන්නහටභ 

තිමඵන එභ සුදුසුභ මභොක්ද? නත්භ. නත්භ තභයි 
මරොකුභ සුදුසුභ. ඇත්තටභ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඳත් න 
්ටටිඹට අඩු ණමන් අභ අධයහඳන සුදුසුභක්ත් තිමඵන්න 
ඕනෆඹ කිඹරහ භහ මඹෝජනහ යනහ. එතමොට මේ හමේ 

අයිඹරහට ඳහර්ලිමේන්තුට එන්න ඵළවළ. මේමෝලරන් යජමේ 
ම ඹට ගිඹහ නේ නීඳහයක් ේරු තනතුයත් 
රළමඵන්මන් නළවළ. මභොද, ඒටත් ඕනෆ ළඩ වඹයි, credit 
මදක්. වඹයි මදක්ත් නළති මිිසසු ඳහර්ලිමේන්තුමේ රළරහ 
අඳට ආර්ථිඹ ළන උන්න්න වදනහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ඳහර්ලිමේන්තුට ඳත් න අඹට 
අධයහඳි ලමඹන් අභ සුදුසුභක්ත් තිමඵන්න ඕනෆඹ 
කිඹරහ භහ කිඹපු ඒ මඹෝජනහ ළන ඔඵතුභහත් රහ ඵරහ එඹ 
මිටුට ඉදිරිඳත් යන්න. එතමොට වළිදරීභයි, 

ගුණහත්භබහඹයි මදභ තිමබ්ි. මඵොමවොභ සතුතියි.   
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු භහින්ද අභයවීය අභහතයතුභහ.  
ඊට ප්රථභ රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ 

ඇති. 
 

අනතුුණව ගුණ කථනයකතුෙ මලසනමයන් ඉව්ව වුමයන්  
නිමයෝජය කථනයකතුෙ [ගුණ ිනලගග සුෙිනඳල ෙහත] 
මලසනරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ய அகனய, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க 

சுறதரன] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 

Chair. 

[ප.බහ. 11.29] 
 

ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත (ධීවය හ ජලජ සේඳ්ව 
සගවර්ධන අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்யம் லக 

பதோன அதறறயத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අද ිහද යන මභභ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ පිළිඵ එක්ත් ජනතහ ිදවස 
න්ධහනඹ ිධිඹටත්, ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිධිඹටත් අපි අමක 
අදවස දළක්ිඹ යුතු මනහ. 

භහ ප්රථභමඹන්භ මභන්න මේ හයණඹ වන් යන්න 
ළභළතියි. අද මභභ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් මරහ 
තිමඵන අසථහමේ අඳට අමක මිත්රඹන් මඹෝජනහ ණනහක් 
ඉදිරිඳත් ය තිමඵනහ. භභ ඳසු ගිඹ දසර ඳත්තය ටි 
කිමඹේහ. ඒ ඳත්තය ටි කිමඹේහභ ඒ භවය ථහලින් අඳට 
මඳමනන්මන්, මේ ආේඩුමේ ඉන්න ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ 
ඇභතිරුන්ට ිරුද්ධ මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනළ්ලරහ 
තිමඵනහ හමයි. මභොද, භභ පුත් ඳත් කිහිඳඹක්භ ඵළලුහ. 
මභභ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඳයහජඹට ඳත් මශොත් අඳ 
මද්රෝහීන් ිධිඹට වඳුන්න්න සදහනේ යරහ තිමඵනහ. ඒ හමේභ 
මේමන් ඳසම  අඳ යඑන්පීහයමඹෝ ිධිඹට වංඩු වන්න 
උත්හව දයමින් ඉන්නහ. මේ  ි ලසහ බං මඹෝජනහ මන 
ඒමේ ඳයභහර්ථඹ මරහ තිමඵන්මන් මුද්ල ඇභතිතුභහ න යි 
රුණහනහඹ භළතිතුභහට ිරුද්ධ මනො, අපි අතය ප්රලසනඹක් 
ිර්භහණඹ යන්නයි කිඹන එයි භට මඳමනන්නට තිමඵන්මන්. 
භභ ඒ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] මඳොඩ්ඩක් 
අවමන ඉන්න. 

 

ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
මඳොඩ්ඩක් අවමන ඉන්න, ෆ වන්මන් නළතු. 
 

ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභ රුණු හිත කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගුණ සිත්ව මප්ර ෙදස ෙහත (නිවස හ ඉදිකිම්ේ 

අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம - வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
අවමන ඉන්න, අවමන ඉන්න. 
 

ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භන්ත්රීතුභි, භභ ඔඵතුභන්රහට ප්රවහයඹක් එ්ලර යන්න 
මනොමයි වදන්මන්. ඳසු ගිඹ භහඹ ිතය මන්ල අපි, 
ඔඵතුභන්රහ මඵොමවොභ මවොන්න් ිදටිඹහ. භට එ ප්රලසනඹක් 
තිමඵනහ. ඒ තභයි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉක්භින්භ 
ිහදඹට ත්මත් ඇයි කිඹන එ. ආේඩු ඳක්මේ ප්රධහන 
ංිධහඹතුභහ ඇතුළු ්ටටිඹ මේ ළමඩ් plan යරහ ඉසයවට 
මනහහද දන්මන් නළවළ. ඳසු ගිඹ දස ටිමක් ඳත්තය ටි 
අයමන ඵරන්න. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ අඳ ලි්ටභස 
ඳරීක්ණඹට ළනහ, ඒ හමේභ අපි මද්රෝහීන් ඵට ඳත් 
මනහ කිඹනහ. ඒ හමේභ මමවලිඹ යඹුක්ළ්ලර භළතිතුභහ 
අපි ළන ප්රහල මඵොමවොභඹක් යරහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
මඵොමවොභ මවොයි. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ ආයක්හ පිළිඵ 
ඔඵතුභහ තභයි ථහ යන්න ඕනෆ. මභොද, ඒ ඉතහභත් ළදත්. 
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ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
යඑන්පී එට එන්න වළදුහ, ත්මත් නළවළ. 

 
ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භව ඵළංකු අධිඳතියඹහමේ ිදද්ධිඹ ේඵන්ධමඹන් ථහ යන 

මොට එතුභහ අමක නේ ඳහ වන් යරහ තිමඵනහ. "ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳක් ඇභතිරුන්මේ ඳක් රළදිඹහ අද මඳමන්ි" මේහ 

තභයි කිඹන්මන්. අපි මේ යජඹට එතු වීමේ මව තු ඔඵතුභන්රහ 

මවොන්න්භ දන්නහ. මේ අපි මඳෞද්ලි ත් තීන්දුක් 
මනොමයි. අපි ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිධිඹට හේඡහ යරහ 

ත් තීන්දුක්. අපි 2017 අහනඹ න මතක් අපි අමඵෝධතහ 

ගිිසුභක් අත්න් යරහ තිමඵනහ. ඒ ළන ඔඵතුභන්රහ 

මවොන්න්භ දන්නහ. එභ අමඵෝධතහ ගිිසුභ අනු අපි යජමේ 

මවො හර්ඹඹන්ර ගුණහත්භබහඹ පිළිඵ තුටු මනහ 

හමේභ ිදදු න ඹේ ඹේ අඳවසුතහ ිදයහන්නටත් ිදද්ධ 

මනහ. 

මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ අන් මරහ ේරට ඹන 

මොට ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිමඹෝජන යන අභහතයරුන්ට 

මදය ඉන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ිර්භහණඹ යන්න 

තමුන්නහන්ම රහ අතරින් භවරු ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ. අඳට 

ිරුද්ධ ිිධ ඵරමේ ිර්භහණඹ යන අදවිදන් තභයි භවය 

ප්රහල ිකුත් ය තිමඵන්මන් කිඹන එ ඉතහභ නහටුමන් 

වන් යන්න ඕනෆ. ිදඹලුභ පුත් ඳත් හර්තහ භමේ ශඟ 
තිමඵනහ. භභ ඵළලුහ මේමන් මොේචය ප්රභහණඹක් එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹට ිරුද්ධ ථහ යරහ තිමඵනහද කිඹරහ. මුද්ල 

ඇභතියඹහට ිරුද්ධ මොේචයද ථහ යරහ තිමඵන්මන් ව 

අඳට ිරුද්ධ - මේ ආේඩුමේ අභහතයධුය දයන ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳක්මේ අඳට ිරුද්ධ - මොේචය ප්රහල ිකුත් ශහද කිඹන 

එ පිළිඵ තභයි අපි ළරකිලිභත් වුමේ. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඳසු ගිඹ භව භළතියණමේ 

ප්රතිපරඹ ඉතහභත් ඳළවළදිලියි. එභ ඳක්ඹටත් ති 

ආේඩුක් යන්න ඵරඹක් දුන්මන් නළවළ. එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹට ආන 106ක් දුන්නහ, අඳට ආන 95ක් දුන්නහ. 

එතමොට එ ඳක්ඹටත් ති ආේඩුක් පිහිටුන්න ඵළවළ. 

ඒ ිහ තභයි වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහ ජහති 

ආේඩුක් වදන්න මඹෝජනහ මශ . මොමවොභටත් එතුභහමේ 
භළතියණ ප්රහලමඹනුත් එතුභහ ඒ මඳොමයොන්දු මරහ තිබුණහ. 

අමක ඳක්මේ භධයභ හය බහ හේඡහ යරහ තභයි 

ජහති ආේඩුට අපි එතු වුමේ.  මේ ජහති ආේඩුට 

එතු වුණහට ඳසම  මේ යජමේ ළඩ පිළිමශ ඉසයවට මන 

ඹන්න අපි අමඵෝධතහ ගිිසුභක් අත්න් යරහ ටයුතු යමන 

ඹනහ. අඳ එභඟින් රඵහත් මඵොමවෝ මද්්ල තිමඵනහ. ඒ 

හමේභ මේ ජහති ආේඩු තුශ අමක ිමේචනඹට බහජනඹ ව 
හයණහ මඵොමවොභඹක් තිමඵනහ. අපි ඒහ පිළිඵ අමක භතඹ 

ඉදිරිඳත් ශහ. අපි මඵොමවෝ මද්්ල මනස ශහ.  

ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් යපු මරහමේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථහ යමින් තමුන්නහන්ම රහ ඔක්මෝභ 

කිේහ භට භතයි, "ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ භන්ත්රීරුන්ට මේ 

අඹ ළඹට ඡන්දඹ මදන්න පුළුන්භක් නළවළ. ඡන්දඹ දුන්මනොත් 
මොිඹහමේ මඳොමවොය වනහධහයඹ ළපුහ කිඹහ භට ඹන්න 

පුළුන් න්මන්ත් නළවළ" කිඹහ. මොිඹහමේ මඳොමවොය 

වනහධහයඹට ත්ටටු ශහ කිඹහ කිේහ. වී මොිඹහ අන්ත අයණ 

තත්ත්ඹට ඳත් ශහ කිඹහ කිේහ. වී මොි ඹහ මොිතළින් ඈත් 

යන තත්ත්ඹට ඳත් ශහ කිඹන මචෝදනහ තමුන්නහන්ම රහ 

ඉදිරිඳත් ශහ. භහ ශඟ ඒ ථහ ඇතුශත් වළන්හඩ් හර්තහ 

තිමඵනහ. ඒහ කිඹන්න භට මරහක් නළවළ. ඒ මරහමේත් -ඒ 
අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් යපු මරහමේත්- අඳ අඳවසුතහට 

ඳත් න ිධිමේ ථහ තභයි මඵොමවොභඹක් අඹ මශ . අපි ඒ 

පිළිඵ නහටු මනහ. නමුත් අහනමේ අද මභොක්ද මරහ 

තිමඵන්මන් කිඹහ ඵරන්න. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ ිමඹෝජනඹ 

යන අභහතයයඹකුමේ -ඳක්මේ ම්ලේයඹහමේ- 

අභහතයහංලඹට තභයි දිගින් දිට ඒ මචෝදනහ ඉදිරිඳත් වුමේ. අද 

තමුන්නහන්ම රහ ගිහි්ලරහ වී මොි ඹහමන් අවරහ ඵරන්න, ඒ වී 
මොිඹහට එදහ රළබුණු වනහධහයඹ අද රළමඵනහද, නළද්ද කිඹන 

එ පිළිඵ. මොි ප්රමද්ලඹ භව ජන ිමඹෝජිතඹකු ිධිඹට 

භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, අද ඒ වනඹ රළමඵනහ කිඹරහ. 

එමවභ නේ, තමුන්නහන්ම රහ එදහ කිඹපු ථහ ඇත්තද? 

මඳොමවොය වනහධහයඹට එමයහි එළිඹට ඵහින්න කිඹරහ එදහ 

අඳට මඹෝජනහ යපු එ හධහයණද? තමුන්නහන්ම රහ මවොටභ 
දන්නහ අපි අවුරුදු මදට අමඵෝධතහ ගිිසුභක් අත්න් ය 

තිමඵන ඵ. මභභඟින් මභොක්ද මන්න පුළුන් මද්?  

මේ  ිලසහ බංඹ ේඵන්ධත් දිගින් දිට වළභ භහධයඹභ 

අඳට කිේමේ, මේ ිලසහ බංඹ මනුමන් යි රුණහනහඹ 
භළතිතුභහට ිරුද්ධ ඡන්දඹ ඳහි ේචි යන්න කිඹරහයි. එමවභ 
ඡන්දඹ ඳහි ේචි කිරීමභන් තමුන්නහන්ම රහ ඵරහමඳොමයොත්තු න 
මද් මභොක්ද? ඒ ළන භහ ඉතහභ ඳළවළදිලි තමුන්නහන්ම රහට 

කිඹන්න ළභළතියි. අඳ ඉත් වීමභන් මන්න පුළුන් එ මදඹක් 
තභයි, යට අයහජි වීභ. භහ ඒ ළන තමුන්නහන්ම රහට කිඹන්නේ. 
[ඵහධහ කිරීේ] රඵර නළති ඉන්න.  

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, තමුන්නහන්ම  යපු එ 
ප්රහලඹක් පිළිඵ භහ කිඹන්නේ. මභඹ ළරැදි නේ ිළරැදි 
යන්න. 2016.06.06 "භේබිභ" පුත් ඳතට ඔඵතුභහ කිඹහ 

තිමඵනහ, ිලසහබංඹ මමනන්මන් දිනන්න මනොමයි, ඒ 
ිලසහඹ නළති ඵ ිඳක්ඹ ිිදන් මඳන්හ මදන්නයි 
ිලසහබංඹ මමනන්මන්, ඒ -ිලසහ බංඹ- මද්ශීඹ වහ 

ජහතයන්තය ලමඹන් ඒ ඇභතියඹහමේ ක්රිඹහ රහඳඹ 
ේඵන්ධමඹන්  ඵරඳහනහ, යම්ට ආමඹෝජනඹ යන අඹට ඒ 
ඵයඳතශ ඵරඳහනහ, අපි ිලසහබංඹ මමනන්මන් ඒ අඹ 
ඳයහද යන්නභ මනොමයි කිඹරහ. එමවභ නේ, මේ යම්ට 

ආමඹෝජනඹ යන අඹ අවධර්ඹ යන්න ටයුතු කිරීභ භඟින් 
මභොක්ද ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන්?  

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ම  තමුන්නහන්ම මේ මරහමේදී 
ඒ ළන කිඹන්න. භහ කිඹන්මන් ඳත්තමර් තිබුණු මද්යි.  

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභහ,-   

689 690 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මරහ මදන්න භට ඵළවළ. භට ඉතහභ මටි මරහක් තභයි 
දීරහ තිමඵන්මන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භට භහමන්න, රු 
භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට ඕනෆ නේ මරහ අයමන ඳසු කිඹන්න. 
භමේ මරහමන් න්න එඳහ. මභහි කිඹපු මද් ළරැදි නේ ඔඵතුභහ 
එඹ ිළරැදි යන්න. මභොද, භභ මශ  එඹ කිඹහමන ගිඹ 
එයි. අඳට වුභනහක් නළවළ මේ යට අයහජි යන්න. රු 
ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, අමක 
මේ එතු ඇති වුමේ ඳක්ඹට ඩහ යට උතුේ කිඹන වළී මභන් 
ඵ. ඒ ිහ යට අයහජි න කිිදභ මදඹක් අඳ යන්මන් නළවළ 
කිඹන එ අඳ ඉතහභ කීමභන් වන් යන්න ළභළතියි.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අඳ ඉත් වීභ භඟින් ඊශඟට 
ඇති ිඹ වළකි තත්ත්ඹ මභොක්ද? තත් මදඹක් මර අඳට 
කිඹන්න පුළුන්, අඳ ඉත් වුමණොත් ති යඑන්පී ආේඩුක් 
වළමදන්න මඵොමවොභ ඉඩ ඩක් තිමඵනහ කිඹරහ. අමක රු 
යහජිත ම නහයත්න ඇභතිතුභහ නේ ඹක් කිේහ මන්. භභ 
දන්මන් නළවළ. නේ ළන භභ කිඹන්න ඹන්මන් නළවළ. අඳටත් 
රළමඵනහ ආයංචි. මඵොමවෝ මදමනක් එමවභ ගිහි්ලරහ තිමඵනහ. 
තනතුරු මනොරළබුණහභ ි මේචනඹ කිරීභ හධහයණ න්මන් නළවළ. 
අපි දන්නහ මේ භවය අඹ ගිහි්ලරහ මනභ ආේඩු වදන්න ථහ 
යන ඵ. "මේ ජහති ආේඩු එඳහ. අපි එන්නේ. අපි ආේඩු 
වදමු" කිඹරහ ථහ යන ඵ අපි දන්නහ. එමවභ තත්ත්ඹට ඳත් 
මන්න, එමවභ අහධහයණ ිධිමේ මඹෝජනහ යන්න මවො 
නළවළ. ජහති ආේඩුක් කිඹන්මන් යටට රළබුණු අසථහක්.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු ජනහධිඳතිතුභහත් එක් 
ජඳහනමේ ඹන්න භට අසථහ රළබුණහ. ජඳහනමේ ිදටින                       
ශ්රී රහංකිඹන් භට කිඹපු ථහක් භහ කිඹන්නේ. "මේ වි - 7 
මුළුට රංහට ආයහධනඹ කිරීභ පිළිඵ ජඳහනමේ භහධයර 
ථහ ව තයභට රංහමේත් ථහ වුමේ නළවළ මන්ද? මේ 
ිමල  අසථහක්. යටක් ි ධිඹට ඳක් ඳහට මේද නළති ආඩේඵය 
මන්න ඕනෆ අසථහක්" කිඹරහ ඔවුන් කිේහ. මභමවභ කිේමේ, 
වළභ ඳක්ඹටභ ඡන්දඹ දීපු අඹයි. ශ්රී රහංකි ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳහක්ෂිඹන් ළඩි මදමනක් ඇිත් අඳට එමවභ කිේහ. නමුත් 
අමක යම්ට තිබුණු තත්ත්ඹ මභොක්ද? භභ දළක්හ අමක 
ජනහධිඳතිතුභහට ජඳහනමේදී මභොන හමේ පිළිළනීභක්ද තිබුමේ 
කිඹරහ. වභත්රීඳහර ිදරිම න භවතහ ජනහධිඳතිතුභහද කිඹන එ 
මනොමයි ප්රලසනඹ. ශ්රී රංහමේ යහජය නහඹඹහටයි ජහතයන්තය 
ඒ පිළිළනීභ රළබුමේ. ඒ හමේභ, ආධහය රළබීේ පිළිඵත් ිිධ 
ථහ ගිඹහ. භභ දළක්හ මභොන තයේ ආධහය ප්රභහණඹක් රඵහ 
මදන්න එඟ වුණහද කිඹරහ. ජඳහනමේ අග්රහභහතයයඹහ 
ලිඹහමන ආ ඒ ලිඹි්ලර කිඹන මොට භට ළඹක් තිබුණහ, ඒ 
කිඹන මද්්ල මදනහද කිඹන එ පිළිඵ. නමුත් එහි ිදටි                            
ශ්රී රහංකිඹන් භට කිේහ, "ජඳහනමේ අභළතියමඹකු එමවභ 
කිේත් ඇති. එතළන ඉරහ ක්රිඹහත්භ මනහ" කිඹරහ.  

අපි  ඹන්න ඉසය මරහ ඒ අභහතයරුයි, ජනහධිඳතිතුභහයි 
ඹේ ප්රභහණඹක් හේඡහ ශහ. අපි කිේහට ළඩිඹ ප්රභහණඹට 
එතුභන්රහ එඟතහ ඳශ ශහ. අහනමේ ජනහධිඳතිතුභහ ි මල  
ඉ්ලලීභක් ශහ. "අමක යම්ට මත් මිර පිළිඵ ප්රලසනඹක් තිමඵනහ. 
ඒ ිහ මත් ළඩි ප්රභහණඹක් ළනීභ පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු 
යන්න" කිඹරහ එතුභහ කිේහ. ඒ මරහමේ ඒ ඒ අභහතයරුන්ට  
මනභභ කීභ බහය දීරහ කිේහ, මේ පිළිඵ ිමල  අධහනඹ 
මඹොමු ය ටයුතු යන්නඹ කිඹරහ. මේ ිධිඹට අඳට ිලහර 
ළරකි්ලරක් රළබුණහ.  

ඵංේරහමද්ල අභළතිිඹ භඟ ංතුය පිළිඵ හේඡහ 
ශහ. ඵංේරහමද්ලඹ කිඹන්මන් භවහ මරොකු ්ලලිහය යටක් 
මනොමයි කිඹරහ අපි දන්නහ. ංතුය පිළිඵ ථහ ශහභ 
එතුමිඹ ඇහුහ "භභ ළභළතියි ංතුරින් ිඳතට ඳත් අඹට උදවු 
යන්න. මභොනහද ඕනෆ?" කිඹරහ. ඊමේ මඳමර්දහ රුපිඹ්ල 
මිලිඹන 250ක් ටිනහ ඵඩු නළක් එහ තිමඵනහ භභ දළක්හ. 

ඵරන්න, මේ ිධිඹට අඳට ජහතයන්තයඹ දිනහ න්න පුළුන් 
වුණහ. යටක් ිධිඹට අඳට මේ අසථහන් අහිමි ය න්න 
පුළුන්ද? යට අයහජි යන්න අඳට පුළුන්ද?  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ 
ිධිඹට අමක එතු වීභක් තභයි අලය න්මන් කිඹන එ අපි 
ඉතහභත් ඳළවළදිලි කිඹනහ. මේ ිධිඹට පුත් ඳත්රට කිඹහ 
ළනීමභන්, මේ ිධිඹට භහධයර ඵළණ ළනීමභන් ඇති න 
ප්රතිපරඹ මභොක්ද? මේමන් හිදඹ ඇති න්මන් හටද?         
ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ මඵදුමණොත් හට වරි හිදඹක් 
තිමඵනහද? ඒමන් යටටත් හිදඹක් ඇති මනහඹ කිඹරහ භභ 
හිතන්මන් නළවළ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ මඵදන්න වුභනහ 
යන ේඩහඹේ ඉන්න ඵ අපි දන්නහ. මඵදීේ පිළිඵ, 
මනභ ඳක් වදන්න ථහ යන ්ටටිඹ පිළිඵ ලි්ටභස 
ඳරීක්ණඹ තිඹරහ ඵරන්න. මනත් ඳරීක්ණ මනොමයි, ඒ 
පිළිඵ ඳරීක්ණ තිඹන්න. අපි ඉතහභත් ඳළවළදිලි කිඹන්මන් ශ්රී 
රංහ ිදවස ඳක්ඹ ලක්තිභත් යන්න ඕනෆ; ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්මේ අඹ එට තිඹහ න්න ඕනෆ කිඹන එයි. ඒ වහ තභයි 
අපි භවන්ිද න්මන්. ඒ මනුමන් ඕනෆභ ළඳ කිරීභක් යන්න 
අපි සදහනේ. ආේඩුක් න්න පුළුන් මරහට අපි ආේඩුකුත් 
ිමු. අඳට ඕනෆ මරහට ආේඩු න්න ඵළවළ මන්. යට ිනහල 
ය ඵරවත්හයමඹන් ආේඩු න්නත් ඵළවළ මන්. අපි ඹථහර්ථඹ 
මත්රුේ න්න ඕනෆ. ජනතහ ළභළත්ත දීපු ආහයඹ අපි ටවහ 
න්න ඕනෆ. ඡන්දමඹන් තභයි අපි ජනතහ භතඹ දළක්මක්. ඳහමර් 
ඉන් ෆ වන එ මනොමයි, ඳත්තමර්, මර්ඩිමඹෝ එමක් කිඹන 
ථහ මනොමයි ජනතහමේ තියඹයි ටින්මන්. ඒ තියඹ අනු 
තභයි අඳට ටයුතු යන්න මන්මන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

රු මරොවහන් යත්ත්මත් භන්ත්රීතුභි, තමුන්නහන්ම  
ඔමවොභ කිේහට තමුන්නහන්ම  ඉන්මන් මොතළනද කිඹරහ භභ 
දන්නහ. තමුන්නහන්ම මේයි භමේයි අතය ප්රලසනඹ, අපි ප්රලසනඹක් 
ඵට ඳත් ය න්න ඕනෆ නළවළ. ඒහ ළන කිඹන්න ගිමඹොත් 
අඳට හමේ හමේ ඒහ ළනත් කිඹන්න පුළුන්. භභ ඒයි 
කිඹන්මන්, මභතළින් ඳසම  - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ 
තමුන්නහන්ම රහමන් අවන්මන් මභේචය දස භහධයලින් 
තමුන්නහන්ම රහ ශ ථහ මේ ආහයඹට දිට ගිමඹොත් 
මභොක්ද මන්මන් කිඹරහයි. අපි උඳරිභ ිධිඹට, ඇති මන්න 
අව මන හිටිඹහ. අපි දිගින් දිට මේ ළන ථහ ශහ. මභොක්ද 
මේමක් අයමුණ කිඹරහ අපි මන මනභ ථහ ශහ. මභතළන 
ඉන්න ඵහුතයඹ ඒට ළභළති නළති ඵ අපි දන්නහ. මභතළන 
ඉන්න කිහිඳ මදනකුට ඹේ ඹේ නු-මදනු මබ්යහ න්න තිමඵන 
ඵ අපි දන්නහ. ඹේ ඹේ මද්්ල මබ්යහ න්න තිමඵන ඵ අඳ 
දන්නහ. නමුත් අපි ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕනෆ මේ ඉන්න ශ්රී 
රංහ ිදවස ඳක්මේ අපි කිිදභ මරහ තමුන්නහන්ම රහ වහ 
අපි අතය ළටුභක් වදහන්න ථහ ය නළවළ කිඹන එ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] අපි එමවභ ථහ ය නළවළ.  

තමුන්නහන්ම  එදහත් භට කිේහ "හඩිමන්න" කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ම  හඩිමන්න කිඹන මව තු භභ මනභ කිඹන්නේ. 
තමුන්නහන්ම ට තිමඵන මව තු භභ දන්නහ. ඒට අපි 
අහුමන්මන් නළවළ. අපි අපිභ ිමේචනඹ ය න්න අලය 
නළවළ. තමුන්නහන්ම රහ  ඳසු ගිඹ දස ටිමක් ඳත්තය හර්තහ ටි  
ිතයක් අයමන ඵරන්න. භභ අංභ කිඹනහ ඳත්තය හර්තහ 
ටි අයමන කිඹන්න කිඹරහ. ඒහයින් ළහුමේ හටද? හටද 
වන්මන්? මේ යම්ට ජනහධිඳතියඹහ අමක ඳක්මේ නහඹඹහ. 
ඳක්මේ නහඹඹහ පිළිමන මික් අඳට ඉසයවට ඹන්න 
පුළුන්භක් නළවළ. ඒ පිළින්න ඵළරි නේ ඔඵ අඳට ඒ භගිඹ 
පිළිඵ ථහ යරහ ළඩක් මන්මන් නළවළ. ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්මේ නහඹඹහ ිධිඹට වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහ 
පිළින්න ඵළරි නේ එමවභ ඵළරි අඹ එක් තදුයටත් හේඡහ 
කිරීමභන් අඳට ඳක්ඹක් මොඩනඟන්න පුළුන් මයි කිඹරහ භභ 
හිතන්මන් නළවළ.  

ඹේ ඹේ මද්්ල කිඹද්දී අපි ඇති මන්න අවමන හිටිඹහ. 
අඳට ඵණිද්දී අවමන හිටිඹහ. මතොයතුරු තිමඹද්දී අපි ථහ 
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මනොය හිටිඹහ.  ිමේචනඹ යන්න මොඩක් මද්්ල තිමඵද්දී අපි 
අවමන හිටිමේ මේ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ එතු යමන 
ඹන්නයි. ඒ ිහ ඳසු ගිඹ භහමේ මේ ටයුත්ත ඉතහභත් මවොට 
ිදද්ධ වුණහ. තමුන්නහන්ම රහ අඳට ඵළන්මනත් නළවළ. අපි 
තමුන්නහන්ම රහට ඵළන්මනත් නළවළ. නමුත් දළන් මභොක්ද මේ 
ඳටන් ත්මත්? මේ ඳටන් ළනීභ මොමවන් මශය මයිද?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
අඳට මනභ නයහඹ ඳත්ර නළවළ. භට ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්න 
පුළුන් ඔඹ හටත් ළඩිඹ අපි භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට ළඩ 
ශහඹ කිඹරහ. ඒ භට ක්රිඹහමන් ඔකපු ය මඳන්න්න පුළුන්. 
භභ ඒ කිඹන්මන් මොමවොභද? භභ රංහමේ ළඩිභ ඡන්ද 
ප්රභහණඹ තං්ලර භළතියණ මෝටාහමඹන් අයමන දුන්නහ. 
භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ංිධහඹ වුණු මඵලිඅත්ත 
භළතියණ මෝටාහමඹන් රඵහ ත් ඡන්ද ප්රභහණඹටත් ඩහ භභ 
ඡන්ද අයමන දුන්නහ. එතුභහමේ ඳවුම්ල අඹ තය ශ 
ආනලින් ත් ඡන්ද ප්රභහණඹටත්  ඩහ භභ  අයමන දුන්නහ. 
අපිට ඒ මචෝදනහ යන්න එඳහ. තමුන්නහන්ම රහ එක් මමනක් 
මදන්මනක් තළන් තළන්ර ඉමන ඹේ ඹේ මද්්ල කිඹනහඹ 
කිඹරහ භභ දන්නහ. අපි අං ළඩ ශහ. භභ ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්මේ අත රකුමණන් ප්රහමද්ශීඹ බහට තය ය ඳවශ 
භ්ටටමේ ඉරහයි ආමේ.  

අද භට මේ ඳක්මේ උඳම්ලේ ධුයඹට ඳත් මන්න පුළුන් 
වුණහ; එක්ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනමේ ම්ලේ ධුයඹ රඵහ 
න්න පුළුන් වුණහ. වළඵළයි අපි හටත් මචෝදනහ යන්මන් 
නළවළ. භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ යපු ළඩ පිළිමශ 
අපි ිමේචනඹ යන්මන් නළවළ. එතුභහ යුද්ධඹ අහන ශහ. ඒ 
අමක හිමත් තිමඵනහ. එතුභහ ඳක්ඹ ඉදිරිඹට මනහහ. වළඵළයි 
අික් නහඹඹන්ටත් අසථහ මදන්න ඕනෆ. වභත්රීඳහර 
ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහ කිඹන්මන් මේ ඳක්ඹ මනුමන් මභොන 
තයේ දුක් න්දයහක් ින්ද නහඹමඹක්ද? ඒ අභත යන්න 
මවො නළවළ. ඒ අපි දළක්හ. මේ ඳක්ඹ රැ න්න එතුභහ 
 මොේචය භවන්ිද වුණු මමනක්ද කිඹන එ අමක ඇවළට 
දළක්හ. අමක ඳක්මේ අඹ ඒ පිළිඵ තළන් තළන්ර ිමේචනඹ 
යන්න එඳහ.  අපි තභ මේහ හිමත් තිඹහ මන ඉන්නහ. අපි 
තභ  මඵොමවෝ මද්්ල කිඹන්න ඳටන් ත්මත් නළවළ. අඳට ඕනෆ, 
අලුතින් ඳක්ඹක් වදන්න මනොමයි, ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ 
ලක්තිභත් යන්නයි කිඹරහ භහ තමුන්නහන්ම රහට කිඹනහ. 
තිමඵන අඩු ඳහඩු  අපි ථහ යමු. අපි ඕනෆ මරහ රෆසතියි, 
ඕනෆ ළඩක් අතවළයරහ අමක ඳක්ඹ මනුමන් යහත්රී 12.00 - 
1.00 දක්හ ථහ යන්න. භහින්ද භවත්තඹහ මේ ඳක්ඹ අත 
වළයරහ ගිඹත්, වභත්රී භවත්තඹහ මේ ඳක්ඹ අත වළයරහ ගිඹත් අපි 
ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ අත වළයරහ ඹන්මන් නළවළයි කිඹන එ 
ඉතහභ  ඳළවළදිලි කිඹනහ. අඳට වුභනහක් නළවළ, එමවභ 
ඹන්න. අමක මද්ලඳහරනමේ එළි තත්ත්ඹක් ඇති න්මන් 
නළවළ.  

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අහනයි. 
 

ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ ිතයක් මනොමයි. අඳට ිමේචන තිමඵනහ, මේ ආේඩු 
ේඵන්ධත්. භහ ඒ කිඹනහ. ජනහධිඳතිතුභහ එක්, 

අග්රහභහතයතුභහ එක් අපි ථහ ශහ. භට මඵොමවෝ මද්්ල කිඹහ 
තිමඵනහ. "ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහට ිරුද්ධ 
මඳත්භක් අ්ලරස මවෝ දණ මචෝදනහ ිභර්ලන මොමිභට බහය 

දුන්නහ. දළන් මභොක්ද යන්මන්? ඇභතිේ ත්තහට ඳසම  දළන් 
ම්ට පි්ටටුද?" කිඹරහ අවනහ. අමක ම්ට පි්ටටු නළවළ. ශ්රී  රංහ 
භව ඵළංකු අධිඳතියඹහට ිරුද්ධ භහ අ්ලරස මවෝ දණ මචෝදනහ 

ිභර්ලන මොමිභට ගිඹහ. භහ එදහ සථහයඹක් දළරුහ නේ අදත් ඒ 

මනුමන් මඳනී ිදටිනහ. ඒ හමේභ ජනහධිඳතිතුභහටත් කිඹහ 

තිමඵනහ, අග්රහභහතයතුභහටත් කිඹහ තිමඵනහ, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 
අධිඳතියඹහට ිරුද්ධ ඹේ ක්රිඹහ භහර්ඹක් න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. 
ඒ භමේ භතඹ. ඒ අමක භතඹ. අමක ඒ භතඹ මනස න්මන් 
නළවළ. තමුන්නහන්ම රහ හමේ අපි එක් කිඹරහ මන එක් 

යන අඹ මනොමයි. අමක මද්ලඳහරනඹ එමවභයි. අමක 
මද්ලඳහරනඹ මොඩ නළී  තිමඵන්මන් කිඹපු මද් යන 
මද්ලඳහරනඥඹන් ිධිඹටයි. භට ඡන්දඹ මදන්න එඳහ  කිඹරහ 

ිදඹලුමදනහභ ගිහි්ලරහ කිඹද්දී, මේ ිදඹලුභ ඵහධ භළද්මද් 
වේඵන්මතොට දිසත්රික්මඹන් භට ජඹග්රවණඹ යන්න පුළුන් 
වුමේ ඒ ිහයි. ඒ භළතියණඹ මොමවොභද ිදද්ධ වුමේ කිඹන 

එ භහ කිඹන්මන් නළවළ. අපි ඒහ කිඹහ න්න අලය නළවළ. 
අමඳන් ඒහ කිඹහ න්නත් එඳහ. අමක ඳක්ඹ ළන, අමක 
නහඹඹන් ළන අමඳන් අවන්න තත්ත්ඹට ඳත් න්මන් 

නළතු අපි මේ භන ඹන්න ඵරමු.  

භහ ඉතහභ  නහටු නහ. අද ිහදමේදී  භහ මේ ළන ථහ 
මනොයන්නයි ිදටිමේ. අපි එක්ත් ජහති ඳක්ඹට සුදු හුනු 
හනහ මනොමයි. ත එ තිමඵනහ භහ දළක්හ, අමක             
-ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ- උඳමත්භ තිමඵන්මන් එක්ත් ජහති 

ඳක් ිමයෝධීභක්ඹ කිඹරහ. වරි, එමවභ තභයි. යඑන්පී එ ව 
අපි අතය ිමයෝධතහ තිමඵන්න පුළුන්. වළඵළයි අපි යටට ි රුද්ධද? 
අපි ආේඩුමන් අයින් වුමණොත් මවට මේ යටට මභොක්ද 

න්මන්? අමක මනස වීභ තුශ මවට යටට මවො මදඹක් නහද? 
තමුන්නහන්ම රහට, අඳට ථහ යන්න පුළුන්  මවොයි කිඹරහ. 
එමවභ වුමණොත් අඳට ජහතයන්තයමඹන් මේ වමඹෝඹ 
රළමඵනහද?  

තමුන්නහන්ම රහ ඵරන්න, යුමයෝඳහ භත්ය තවනභ ළන. 
යහජිත ම නහයත්න ඇභතිතුභහ ඒ ළන දන්නහ. ඒ එතුභහමේ 
ප්රලසනඹක් මනොමයි. යුමයෝඳහ භත්ය තවනභ ඳළනමන්න ඹේ 
ඹේ මද්ලඳහරන මව තු තිබුණහ. අඳට ඒහ ඉත් ය න්න පුළුන් 

වුමේ මොමවොභද? අපි මේ ජහති ආේඩු ඳත්හ මන ඹෆභ 
ිහයි. ජනහධිඳතිතුභහ, අභළතිතුභහ, ිමද්ල ඇභතිතුභහ ඇතුළු 
ිදඹලුමදනහ හමහි ටයුතු යපු ිහ අඳට භත්ය තවනභ 
අයින් ය න්න පුළුන් වුණහ. රඵන භහමේ ඉරහ රුපිඹ්ල 

මෝටි 1,600 භහළු යට ඹන්න ඳටන් න්නහ. මේහ හටද 
රළමඵන්මන්? මේහ රළමඵන්මන් භටද? මේහ රළමඵන්මන් යටට.  

ඊශඟට, GSP වනඹ අමක යටට රඵහ න්න පුළුන්භ 

රළමඵනහ. මේ තභයි ඇත්ත ථහ. දළන් GSP වනඹ 

රළමඵන්මන් හටද? ශ්රී රංහහයඹහටද, යඑන්පීහයඹහටද? නළවළ, 
මුළු යටටයි රළමඵන්මන්. එමවභ නේ අපි මේ ළඩ පිළිමශ ද  
ඵ්ල යන්න ඕනෆ? මේ ළඩ පිළිමශ ද අපි ඩහ කඳ්ල 

යන්න ඕනෆ?  

අපි ජිනීහ ප්රලසනඹ ළන ථහ ශහ. ජිනීහ උණු සුමභන් තභයි 
භහර්තු භහඹ ත වුමේ. අපි ථහ ශහ, ිදුලි පුටු ළන. අපි ථහ 
ශහ, ජහතයන්තය යුද්ධහධියණ ළන. අපි ථහ ශහ, 
ජහතයන්තය ඳරීක්ණ ළන. අද අඳට ඒහ භනඹ ය න්න 

පුළුන්භ රළබුමේ, ජනහධිඳතිතුභන් ඇති ශ මේ ජහති 
ආේඩු තුළින් මරෝඹ මේ යට මමයහි ඇති ය ත් ිලසහඹ 
ිහයි. මේහ ඩහකඳ්ල යරහ මේ යට නළත අයහජි 
තත්ත්ඹට මන ඹන්නද වදන්මන් කිඹරහ අපි ප්රලසන යන්න 

ඕනෆ. අපි ඉතහභ  ඳළවළදිලි කිඹනහ,  ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ 
අපිට හටත් මුක්කු වන්න වුභනහක් නළවළයි කිඹරහ. මුක්කු 
වන ්ටටිඹ වුද කිඹරහ ඕනෆ නේ භට කිඹන්න පුළුන්. භහ 

ඒහ කිඹන්න ඹන්මන්ත් නළවළ. මේ රළබුණු අසථහ 
ප්රමඹෝජනඹට මන ශ්රී රංහ ආිදඹහමේ දියුණු යටක් ඵට ඳත් 
යන්න යටක් ිධිඹට අපි වළභ මදනහභ අත් - ළ්ල ඵළ න්න 

ටයුතු යමුයි කිඹන ආයහධනඹ යමින් භහ ිවඬ නහ. 
සතුතියි. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශඟට, රු මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ. 

 
[ප.බහ. 11.50] 
 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අද දම  ිහදඹට 
ළමනන, මුද්ල අභහතය රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට 

ිරුද්ධ ඇති මේ ි ලසහ බං මඹෝජනහමේ රුණු  අංල තුනට 
මඵදරහ භභ ථහ යන්න  ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහට මව තු ඳහද වුණ ඳසු බිභ ළන ථහ මශොත්, රු 
භහින්ද අභයවීය හිතත් ඇභතිතුභහට භත ඇති, මුද්ල ඇභතිතුභහ 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ අසථහ. ඒ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ 
මරහමේ ඒ අඹ ළමේ තිබුණහ, ිලහර මනොළශපීේ. ශ්රී රංහ 
ිදවස ඳක්ඹ වළටිඹටත්, න්ධහනමේ භවම්ලේයඹහ  වළටිඹට  

ඔඵතුභහත් ඇතුළු ිලහර  පිරික් එදහ ඒ මනුමන් මඳනී ිදටිඹහ,  
ඒ අඹ ළමේ අහිතය  මඹෝජනහ  ණනහක් තිමඵනහ, ඒහ  
ිළයදි ශ යුතුඹ කිඹරහ. ඒ හමේභ, අතිරු ජනහධිඳති 
වභත්රීඳහර ිද රිම න භළතිතුභහ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන්න දස 

තුනට මඳය අඳ භඟ රැසවීභක් තිබ්ඵහ. ඔඵතුභන්රහ  
ිදඹලුමදනහභ ඒට වබහගි වුණහ.  ඒ වබහගි වුණ මරහමේ අඹ 
ළමේ තිබුණු අඩු ඳහඩුේ ළන අඳට ඩහ වයිමඹන්  ථහ මශ  

රු ජනහධිඳතිතුභහයි. එතුභහ ඒ ළන ථහ ශහ ඳභණක් 
මනොමයි. එතුභහ කිේහ, "මේහ ේපර්ණමඹන්භ ිළයදි ශ 
යුතුයි" කිඹරහ. එතුභහ ප්රංලඹට ගිහින් ඳරිය ේමේරන මේ ථහ  

යන දම  තභයි, electric cars රට ඵදු ළහුමේ. එමවභ 

මදඹක් වුමේ මරෝමේ ඳශමුන තහට. භභ එතුභහට ඒ 
මරහමේ ඒ කිේහ. ඒ ිහ අඳට ඹේ ඹේ ප්රලසන ිහ න්න 

තිබුණහ. ඒ ප්රලසන ිහන්න අපි  හේඡහ ශහ. අපි මඹෝජනහ 
ශහ, අඹ ළඹ  අහන ථහමේදී  ඒ ංමලෝධන ඉදිරිඳත් යන්න 
කිඹරහ.  වළඵළයි, ඒ ංමලෝධන යනහඹ කිඹරහ රු  අභළතිතුභහ 

මඳොමයොන්දු වුණහ. ජනහරි භහමේ මොමිටිඹක් දභරහ ඒ 
මනසේ යනහඹ කිේහ. නමුත් ඒ කිිදභ මනසභක් මේ 
මනිටත් යරහ නළවළ.  

ඊට අභතය, තත් මව තු තිබුණහ මේ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
යන්න. අමප්ර ්ල භහමේ 19න දහ ිදංවර අවුරුදු උත්ඹට 

ගිඹ අසථහ,  "ජන දු මනොදන්නහ ිමල ඥඹන් මදය ඹනු"  
කිඹරහ  කිේහ. වුද එමවභ කිඹන්මන්? අතිරු ජනහධිඳති 
වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ තභයි එමවභ කිඹන්මන්.  

''ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ මේ ඵ ප්රහල 
මශ  උදහ ව ිදංවර අලුත් අවුරුද්ද ිමිති ය මන 

මඳොමශොන්නරුමේ ජනතහට සුඵ ඳළතීභ වහ මඳොමශොන්නරු 
පුරතිිද බුද්ධි භේ ඩඳමේ ඳළළති උත්ඹක්  අභතමිි.  එහිදී 
තදුයටත්  අදවස දළක් ව ජනහධිඳතියඹහ, භභ ඳසු ගිඹ දිනර 

දළක්හ, භවය භහධයර ඳශ මරහ තිමඵනහ, අලුත්  ළ්ට ඵදු 
ඳළනවීභ භත යම්ට මඳොදු භවජනතහට ඒ ේඵන්ධමඹන් ඵරඳහන 
රුණු තිමඵනහ කිඹරහ.  යම්ට මඳොදුජනතහට ඵයක්න ිධිමේ 

ඵදු ඳළනවීභට කිිදදු ආර්ථි ිමල ඥමඹකුට භභ ඉඩ මදන්මන් 
නළතළයි  මඵොමවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ට ඕනෆ. යජමේ ඇතළේ 
අංලර ිදටින අඹ භභ එශහ දභනහ.'' වළඵළයි, ඊට දින 
කිහිඳඹට ඳසු  පුත් ඳත ිමේදනඹක් ඹනහ, "අපි කිිදභ 

මනසභක් යන්නට සදහනේ නළවළ"යි කිඹරහ.  ඒ අනු තභයි 
ළ්ට ඵද්ද ඇති වුමේ.  

දළන් ළ්ට ඵද්ද ළන ථහ යනමොට මේ අඹ කිඹනහ, 

මේ ිදඹඹට 11 ිදට  ිදඹඹට 15 දක්හ වතයකින් ඳභණයි ළඩි 
මශ  කිඹරහ. නමුත් එමවභ මනොමයි.  මුද්ල ඇභතියඹහ 
ඳළවළදිලිභ මේ ළන දන්නහ. එදහ අභ ණන - threshold - 

මිලිඹන 500 ිදට 250ට මනහහ;  250 ිදට ිදඹඹට මනහහ. 

නමුත් එතුභහමේ අඹ ළමඹන් මේ මිලිඹන තුනට මනහහ.  
මිලිඹන තුනට මනහහභ  මේ යම්ට  ිදටින එක්රක්  වළටඑක් 
දහවක් අලුමතන් ඵද්දට ඇතුළු මනහ.  ිද්ලරය ඩහයඹහ  ඳහ 

මේ ඵද්දට ඇතුළු මනහ.  ඒ අඹත් මේ ඵද්දට ඇතුළු මනමොට  
ිදඹඹට 11 ිදට ිදඹඹට 15ට මනොමයි ළඩි න්මන්. ෆභ 
අංලඹභ  බිංදුමේ ිදට ඳවමශොට ළ්ට ඵද්ද ළඩි මනහ. මේ 

මනමොට රංහමේ ඳශමුන  තහට  භවනුය  දිසත්රික්මේ  
මඳෞද්ලි අංලමේ-   

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත  
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  

ළයදි භතඹක් ඔඹ මිඹන්න වදන්මන්.  ඒ මපු  එ 
ඉත් ය න්න පුළුන්.  ඔඵතුභහ ඒ මනොදන්නහ හමේ තභයි 

ථහ ය මන ඹන්මන්.  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහමේ ථහමේදී ඒ කිඹන්න මෝ.  වළඵළයි, ප්රලසනඹ 
තිමඵන්මන් මේයි. හභහනය මිිවහමේ මඩ්ට අද ක්රහක් 

මමනක් ඕනෆ VAT වදන්න. 

ඊශඟට ඔඵතුභන්රහ, - [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. 
මඳොඩ්ඩක් ඉන්න මෝ, රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභි. 

රුණහය ඔඵතුභහමේ මරහමදී ථහ යන්න මෝ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මභතුභහ භමේ මරහ 
න්නහ.  

මේ ළ්ට ඵදු ළඩිවීභ ළන  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් ථහ ය 
තිමඵනහ. එතුභහ ඒ ළන ථහ ය තිමඵනහ. ඊශඟට භහින්ද 
අභයවීය ඇභතිතුභහමේ ථහමේදී මඵොමවොභ ඳළවළදිලි ඒ ළන 
කිේහ. මේ ආේඩුට ිරුද්ධ  මනොමයි අපි මේ ිලසහ බං 

මඹෝජනහ මනළිත් තිමඵන්මන්. ආේඩු අයහජි යන්මන් 
නළවළ. මඵොමවොභ ඳළවළදිලි, යි රුණහනහඹ මුද්ල 
ඇභතිතුභහට ිරුද්ධයි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනළිත් 

තිමඵන්මන්.  

අපි මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ  
මමනන්න මව තු වුණු ඳශමුළි හයණඹ මේයි. රු 

ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඓතිවහිද 
පුරතිිදපුය  ඳළළති උත්ඹට වබහගී ව අසථහමේදී  වන් 
ශ ළඩ පිළිමශට වමඹෝඹ මදන්න අඳ එඟයි. එතුභහ 

කිඹනහ නේ, "භභ මේමක් හිටපු ිරධහරින් ිදඹ්ලර එශහ 
දභනහ" කිඹරහ, අන්න ඒ ළඩ පිළිමශට  වමඹෝඹ මදන 
ඵට ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ වළටිඹට අඳ 51මදනහභ එ වඬින්  
එඟත්ඹ ඳශ ය ිදටින අතයතුමර්, ඔඵතුභන්රහමේ ඳළත්මතන් 

ඒට වමඹෝඹක් මනොභළතිවීභ ළන අඳ නහටු මනහ. 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ිිදන් ප්රහලඹට ඳත් යන රද  එභ ළඩ 
පිළිමශට වමඹෝඹ මදන්න අඳ සදහනමින් ඉන්නහ. ඒ අනු 

තභයි මුද්ල ඇභතියඹහට ිරුද්ධ අඳ මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ මනහමේ. රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 
මඵො මවොභ ඳළවළදිලිභ මේ මේ මනොමඹකුත් ඳක් ළන තිමඵන 

ප්රලසනඹක් මනොමයි. ඒ ිහ අඳට අයිතිහිදභක් තිමඵනහ; 
යුතුභක් තිමඵනහ මේ මනුමන් ථහ යන්න. 
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රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මභභ මඹෝජනහ මන 

එන්න මව තු වුණු මදළි  හයණඹ මර භහ දකින්මන් මේයි. 
අපි දන්නහ, "conflict of interest"  කිඹරහ මදඹක් තිමඵනහඹ 

කිඹරහ. මුද්ල ඇභතියඹහ යහඳහරිඹකු න්නට පුළුන්. වළඵළයි, 
එභ යහඳහය මළින්භ -ෘජුභ- තභන්මේ අභහතයහංලඹට 

ඵරඳහන රුණුරට ේඵන්ධ මනහ නේ, එයින් ඵළවළය වීභ 
ඔහුමේ යුතුභක්. ඒ තභයි, ඉතිවහමේ අඳ දළ තිමඵන 
ිදද්ධහන්තඹ. තභන්ට අයිති යහඳහය ේඵන්ධමඹන්  Customs 

එත් එක් නු-මදනු තිමඵනහ නේ, Customs එ තිමඵන්මන් 

මුද්ල ඇභතියඹහ ඹටමත් නේ, අන්න එතළන මඵොමවොභ 
ඳළවළදිලිභ තිමඵනහ, conflict of interest. ඒ හමේභ යහඹට 

හවන දභනහ නේ, යහඹට හවන දභන මොට ඒ දභන හවන 
assemble යරහ, duty අඩු යරහ, ඒ මනුමන් 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඳනත්  ේභත යරහ, අඹ ළඹ ථහමේදී ඒහ 

ිසතය යරහ, තභන්මේ හිදඹ මනුමන් ටයුතු යනහ නේ 
ඒ ළරැදියි. ඒ ිහ තභයි එතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් මමනන්න අඳ ්ලඳනහ මශ .  

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඹ කිේමේ ඳ්ටටඳ්ල මඵොරු ටික්. රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ 

මනොදන්නහ රුණු ළන ථහ යන්න එඳහ.  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භභ නභක් කිේමේ නළවළ.  

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නභක් ළන කිඹනහ. භභ මභතළන ඉන්නහ. අතය 

ප්රහල යන්මන් ඇයි? තමුන්නහන්ම රහ ඔඹ ක්ම ත්රමේ යන 
ළඩ අඳ යන්මන් නළවළ. ඒයි මන. 

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

වරි, ඔඵතුභහ හඩි මන්න. 

දළන් භහ මනොකිඹන්නට  ිදටි ථහක් භට කිඹන්න ිදදු 
මනහ. රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ 
භන්ත්රීතුභහට නඩුක් තිබුණහ. ඒ නඩුට අදහශ යි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ නේ  තිස වතළිස තහක් උහි  ගිඹහ.  
නමුත්, යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ උහි ඹට ගිමේ එ ඳහයයි. 
උහිමඹන් නඩු එළිඹට දභනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] මඳොඩ්ඩක් 

අවමන ඉන්න මෝ. භත තිඹහන්න, නඩු එළිඹට දභන්මන් 
තහක්ණ මව තන් - technical grounds - භතයි.  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහමේ රීති ප්රලසනඹ 
මභොක්ද? 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මභතුභහ ථහ යන්මන් 

උහිඹ ේඵන්ධමඹන්. එඹ ළරැදියි. භහින්ද යහජඳක්මේ 
හරමේ භහ 73තහක් උහි  මිේචහ. භභ ඇභති වුණහට 

ඳසුත් 31තහක් උහි ගිඹහ. එමවභ ගිඹහට ඳසු තභයි මේ 
තීන්දු රඵහ ත්මත්. මභතුභන්රහමේ හරමේ හමේ මනසුයහදහ 
උහිඹට ගිහින් ත්තු තීන්දු මනොමයි අමක ආේඩු අයමන 

තිමඵන්මන්. ඔඵතුභහ භත තිඹහන්න, අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ 
දම ත් භට උහි ඹන්න තිබුණහ. අන්න ඒයි මන. [ඵහධහ 
කිරීේ] 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභි, උහිමේ order එ appeal  

මශ  නළවළ මන්. 

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නළවළ, රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි. [ඵහධහ කිරීභක්] 
මඳොඩ්ඩක් ඉන්න මෝ භභ කිඹන තුරු.  

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ, ඔඵතුභහ කිඹන්න.  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Technical grounds භත නඩුක් ඉත් වුණහභ නළත ඒ නඩු 

මන ඒමේ වළකිඹහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] දළන් මභමව  ඵඹ 
මරහ. මඳොඩ්ඩක් අවමන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ]  ඵඹ මරහද?  

අ වමන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඵඹ මරහද? ිලහයද, ටික් අවමන ඉන්න මෝ. [ඵහධහ 
කිරීේ] ඵඹ මරහ නේ ටික් අවමන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අවමන ඉන්න ථහ යන්න එඳහ ඹළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භන්ත්රීතුභි, ඇයි, ඔඵතුභන්රහට ඒ හරමේ ිලසහ බං 

මඹෝජනහ මමනන්න ඵළරි වුමේ? [ඵහධහ කිරීේ] 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, by law, locals must bring in foreign investments 

through an SIA account. Hon. Ravi Karunanayake has 
brought in US Dollars 3 million not through an SIA 

account, but through a mysterious account. That was the 

case. And what did he do? In the last Budget, he brought 

in a clause under paragraph 208 to cover that with 
retrospective effect. I will read that. - [Interruption.] 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I have basically got to mention this to the Hon. 

Member of Parliament that there was not a single cent that 

was brought in under my name. That is what they do not 

understand. Mr. Nivard Cabraal and Mr. Basil Rajapaksa 
have concocted this yarn. Tell me if there was one cent 

that came in under my name? - [Interruption.] Do not tell 

that. You are in Parliament. There is a live telecast. Do 

not mislead the people.  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

I am not misleading anyone.  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, if the Hon. Keheliya Rambukwella thinks that he 

is such a macho, I ask him to come out of Parliament and 
tell this. Then, I will ensure that he will be taken to courts 

for defaming me. I challenge him to do so. - 

[Interruption.] 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහමේ ථහ 
ය මන ඹන්න. වළඵළයි, ඔඵතුභහ රින්ය යි රුණහනහඹ 
භළතිතුභහමේ නභ වන් යද්දී, එතුභහට ිරුද්ධ මභහිදී ඕනෆභ 

භන්ත්රීයඹකු - 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

නභ කිඹන්මන් නළවළ.  
 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භන්ත්රීයඹහට තිමඵන අයිතිඹ,  එතුභහට ිරුද්ධ  අතයඹක් 
කිේමොත්- 

 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒ වරි.  ඒ ේඵන්ධ  ඔඵතුභහ කිඹන එ  වරි. 
 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මවොයි.  
 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භභ මේ ම්ලනඹ table යනහ,  එතමොට අතයඹක්  නේ 

ඉත් යයි. භභ මභභ ම්ලනඹ සංගත* යනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]    මේ ඵඹ මරහ  ෆ වනහ.  
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, he may have the right to say 

any scurrilous thing and table it, but you as the Presiding 
Member, has the right to see the veracity of that. He 

cannot just come and table anything. He must show you 

where it comes from. He has to give credible evidence to 

Parliament. He cannot bring anything and place it here. -
[Interruption.] 

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ, what he says is, 

you have to substantiate what you are saying. At the same 

time, please make your submissions without mentioning 

names.  
 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Okay. I would like to bring to your notice paragraph 208 

of the Budget Speech - 2016. In paragraph 208, he has taken 

that off.  In paragraph 208 it states, I quote: 

“Instead, I propose that investors should be allowed to bring in 

money to Sri Lanka through any bank account existing in the 

formal banking system. The Government shall not take any 

criminal action against any persons making inward remittances of 

such monies....”  
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දළන්  මභොක්ද මේ කිඹන්මන්? තභන් යදක් යරහ නළතිනේ 

ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි, මේ clause එ ළබින්ට භේඩරඹට 

ඉදිරිඳත් යරහ, ඊට ඳසු මේ clause  එ අඹ ළඹට ඇතුශත් 

යනහ. අඹ ළඹට ඇතුශත් යරහ අඹ ළමඹන් තභන්මේ 
නඩුට රැයණඹක් න්නහ. ඒ ේඵන්ධ  ඔඵතුභහට -   

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, what is he trying to implicate? He is trying to 

implicate that there was an apparent case and 
subsequently there was a release. This clause was to 

overcome the draconian policy that was there. That has 

nothing to do with my case. The money is still in the 

Central Bank. You can check that. You cannot say 
anything you want here. There should be due recognition. 

On that particular basis, I challenge you. The money is 

still in the Central Bank. What are you talking about?  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Mr. Deputy Speaker, Roton Vander was a freight 
forwarding company owned by somebody who is 

connected to the finance sector. I am not mentioning 

names. By law, foreigners cannot own more than 40 per 

cent in a freight forwarding company. Somebody sells the 
majority shares of  Roton Vander and to an American 

company named IJS Global. Then, what happens? To 

make this transaction legal, a clause was brought into 

Parliament through the Budget Speech.   

Paragraph 484 of the Budget Speech - 2016, under 

caption “Freight Forwarding,” states, I quote: 

“Entry into international freight forwarding will be liberalized so 

that foreign participation could extend up to a maximum of 75 

percent with a ….” 

මේ තභන් වදන Budget එමක් තභ තභන්මේ අයිතිහිදේ 

රැ න්න, තභ තභන්මේ නඩුලින් ිදවස මන්න, තභ 

තභන්මේ ආඹතන ර්ධනඹ ය න්න - [ඵහධහ කිරීේ] භභ නභ 
කිේමේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] භභ නභ කිඹරහ නළවළ. 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Ravi Karunanayake. 
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
At any time when a Member of Parliament refers to a 

subject matter that I am involved in, I also have a right to 

respond to that.  

 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

You are taking it upon yourself.   
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
He is basically implying that there was a company that 

had been owned by us and sold out.  If that is so, it should 

have been rectified ten years before. What is he talking 
about now? He does not know business ethics. This type 

of heinous campaign should not be maintained in 

Parliament. This is a Debate on the Motion of No 

Confidence.  If that is the case, bring those into the No 
Confidence Motion.  These are substantive motions.  

 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Hon. Deputy Speaker, I am drawing your attention to 

paragraph 484 of the Budget Speech-2016. My 

submission is that there are certain clauses that have been 
brought into the Budget for his personal interest. I have 

proved that and beyond doubt and I am tabling* them.    
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Ravi Karunanayake. 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
How can you take up a matter that had happened ten 

years ago? You do not have an ounce of brain.  That is 

why you are talking like this.    

701 702 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිඳ්ව මනොකයන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔඵතුභහමේ මේරහමේදී ථහ යන්න. 

රු අභළතිතුභහ ප්රහල ශහ, ''දළන් මේ මඹෝජනහ 
මමනන්මන් වභත්රීඳහර  ජනහධිඳතිතුභහට ිරුද්ධයි'' කිඹහ. අපි 

කිේහ, වභත්රීඳහර ජනහධිඳතිතුභහ ිිදන් ප්රහල යන රද මද්්ල 
ලක්තිභත් ඉදිරිඹට මන ඹන්නයි අපි මේ ළඩ පිළිමශට 
අතීර්ණ මරහ තිමඵන්මන් කිඹරහ.  

කිඹන්න නහටුයි, අද මේ ඳහර්ලිමේන්තුමන් එළිඹට 
ගිඹහභ; මේ බිත්ති වතමයන් එළිඹට ගිඹහභ, -තමුන්නහන්ම රහ දළන් 
ෆ වයි මේ කිේහභ, 'අපි නේ මනොමයි' කිඹරහ. ''පුහු්ල 
මවොයහ මයන් දළමනයි'' කිඹන්මන් මේහට තභයි.-  

කිඹනහ,''අමක ආේඩු න්මන් යි රුණහනහඹ'' කිඹරහ. 
[මකෝහ කිරීේ] වරිද? [මකෝහ කිරීේ] ඒත් එක්භ ශ්රී රංහ 
ිදවස ඳක්මේ- [මකෝහ කිරීේ]   

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! [මකෝහ කිරීේ] රුණහය ඉන්න.[මකෝහ 

කිරීේ] නලින් ඵේඩහය භළතිතුභහ, ඉන්න.[මකෝහ කිරීේ] Order, 

please! තමුන්නහන්ම රහ අද දම - [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ි මඹෝජය ථහනහඹතුභි,- 

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, මඳොඩ්ඩක් ඉන්න. 
අද දම  ිහදඹ තිමඵන්මන්, මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 
තිමඵන ිලසහ බං මඹෝජනහ පිළිඵයි. එතුභහට මඳෞද්ලි 

ඹභක් කිේමොත්  ිදවට රුණු ඉදිරිඳත් කිරීමේ අයිතිඹ 
එතුභහට තිමඵනහ. නමුත් මේ රුණු ඉදිරිඳත් යන්න 
ිඳක්මේ භන්ත්රීරුන්ට අසථහක් මදන්න. 

තමුන්නහන්ම රහමේ ථහරදී ඒහට ප්රතිඋත්තය මදන්න. 
තමුන්නහන්ම රහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ආේඩු ඳක්මේ ඉමනත් 
ිඳක්මේ වඬ ඳහරනඹ යන්න ඹන්න එඳහ. රුණුරට, 

රුණු ථහ යන්න. එමවභ නළති ඵහධහ යනහ නේ ඒ 
ළරැදියි. [මකෝහ කිරීේ] 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අමක අයිතිඹ යකින්න. 

ආේඩු ඳක්මේ මන්න පුළුන්, ිඳක්මේ මන්න පුළුන් මේ 
රු බහමේදී ඹේ භන්ත්රීයමඹක් භහ ළන අමලි මඵොරුක් 
කිඹනහ නේ, භභ මේ බහ ඇතුමශ  ඉන්නහ නේ ඒ ිළරැදි 
යන්න අලයයි. ඒ මභතළන ඵහධහ කිරීභක් මනොමයි.  

 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

දළන් භහ අසථහ දුන්නහ. භට ථහ යන්න හරඹ මදන්න. 
අපි මඵොමවොභ උමකක්හමන් ඵරහමන ඉන්නහ. 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහමේ  කීභක් 

තිමඵනහ, මේ හමේ  ද්මේ වත ප්රහල වළන්හඩ් 
හර්තහමන් ඉත් යන්න. එමවභ මන්මන් නළත්නේ ඒ 

ප්රහලඹට එතුභහ  කිඹන්න ඕනෆ.  

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභි, රු මමවළිඹ 
යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහමේ නභ වන් යරහ ථහ 

යපු වළභ අසථහභ ඔඵතුභහට නළඟිටරහ ථහ යන්න 
අසථහක් දුන්නහ. ඒ ළන කිිද ප්රලසනඹක් නළවළ. 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩය ජයෙහ ෙහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ි මඹෝජය ථහනහඹතුභි, රීති ප්රලසනඹක් තිමඵනහ. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු නලින් ඵේඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහමේ point 

of Order එ මභොක්ද කිඹරහ කිඹන්න.  

       
ගුණ නලින් බණ්ඩය ජයෙහ ෙහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ි මඹෝජය ථහනහඹතුභි, - 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මභොක්ද ඔඵතුභහමේ point of Order එ? 

       
ගුණ නලින් බණ්ඩය ජයෙහ ෙහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අපි දළක්හ, ඳසු ගිඹ හරමේ හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභන්රහ ලු 

තරමඹන් ළටුණු අඹටත් මඵමවත් දහන්න ්ලලි දුන්නහ. අයක්කු 
බීරහ ිහය යරහ ලු ත රමඹන් ළටුණු අඹටත් මඵමවත් 
දහන්න ්ලලි දුන්නහ. එමවභ ්ටටිඹ මභතළන ඉන්නහ. මටලි 

නහටයලින් රුපිඹ්ල 50,000ක් ්ලලි ත්තු අඹ ඉන්නහ. එමවභ 
අඹ තභයි මේ ි ධිඹට ථහ යන්මන්. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.  
 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මේහ කිඹන මොට 
රිමදනහ. රිමදන මොට ෆ වනහ. කිරි ඳණු හඹ වළදිරහ හමේ 
මඵරිවන් මදනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මේට අපි පුදුභ මන්මන් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීේ]  
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ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු නලින් ඵේඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභි, 

ඔඵතුභහට භභ ඳශමුළි තහට මේ මරහමේ කිඹහ ිදටිනහ, 
ඵහධහ යන්න එඳහ කිඹරහ. කිහිඳ තහක්භ භභ ඵරහමන හිටිඹහ. 

ඔඵතුභහ රුණහයරහ මේ බහ ඳත්හමන ඹෆභට අසථහ 
මදන්න. 

රු මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ත 

ිනහඩිඹ හරඹක් තිමඵනහ.  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

භට ථහ යන්න වේඵ වුමේ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ දන්නහ 
මන්.   

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භභ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි 

මේ හයණඹ ළන කිඹන්න ඕනෆ. රු අග්රහභහතයතුභහමේ 
ථහමේදී එතුභහ අඳට කිේහ, වභත්රීඳහර ජනහධිඳතිතුභහට 
වමඹෝඹ රඵහ මදන්න කිඹරහ. අපි වමඹෝඹ මදනහ. ඒ 

වමඹෝඹ මදන්න තභයි අද මේ මඹෝජනහ මනහමේ. මේ 
මඹෝජනහ මන එන්මන් ආේඩුට ිරුද්ධ මනොමයි. මේ 
මඹෝජනහ මනහමේ, ඉදිරි දළක්භත් එක් ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹට 

මේ යට ඳත් මරහ තිමඵන ිහයි. අද ඵදු ළඩි කිරීභක් ළන ථහ 
යනහ. ගිඹ ළමර් අඹ ළමේ තිබුණු හර්තහ මනළ්ලරහ 
කිඹනහ. අඳටත් තිමඵන්මන් ඔඹ හර්තහභ තභයි. ඔඹ 
හර්තහමේ තිමඵන ඒහයින් ිදඹඹට 90ක් ක්රිඹහත්භ මරහ නළති 

ඵ මුළු යටභ දන්නහ. එ මදඹක් ඇත්ත. මර්ගුමේ ඵදු ආදහඹභ 
ළඩි මරහඹ කිඹරහ කිඹනහ. ිමල මඹන්භ හවනරට වරහ 
තිමඵන රක් ණන් ඵදුත් එක් ඒ ඵදු ළඩි වීභ හධහයණයි. ඒ 

වරි. ඒ ළරැදියි කිඹරහ කිඹන්මන් නළවළ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අපි මඵොමවොභ ඳළවළදිලි 
මේ හයණඹ කිඹන්නට ඕනෆ. රු වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ 

පුරසති පුය ඓතිවහිද ප්රහලමඹන් මභොක්ද කිේමේ? ඒ 
ප්රහලමඹන් කිඹනහ, "භභ මේ මවොරු ටි එශනහ" කිඹරහ. 
වළඵළයි එශවමේ නළවළ. ඒ මනුමන් අද අපි මඳනී ිදටිනහ. 

එතුභහ මනුමනුයි -ඳක්මේ නහඹඹහ, බහඳතිතුභහ 
මනුමනුයි- අපි මඳනී ිදටින්මන්. අද අපි මඳනී ිදටින්මන් ඒ 
මනුමන්ඹ කිඹන එ ප්රහල යන්න ඕනෆ. අහන ලමඹන් 
භට මිිත්තුක් මදන්න.  

රු යහජිත ම නහයත්න ඇභතිතුභහමේ ථහමේදී කිේහ, 
ඳහර්ලිමේන්තුට එන අඹමේ උත්භ එමවභ නළත්නේ සුදුසුේ 
මභොනහද කිඹරහ ඵරන්න ක්රභඹක් මමනන්න කිඹරහ. භභ ඒ 

වති යනහ. එතුභහමේ මඹෝජනහ භභ සථිය යනහ. 
මඵොමවොභ මවොයි. වහභ ඒ මමනන්න.  

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, please give me thirty seconds.  

භට මේ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. අමක ිලහයද, භවහචහර්ඹ 

යහජිත මෞය ඇභතිතුභහට PET scanner එක් න්න ඵළරු 

"මදයණ" නහලිහ ඳසම  ඹනහ; "රක් ණනක්, මෝටි 
ණනක්  භට ්ලලි තිමඵනහ. ඒත් භට PET scanner එ න්න 

්ලලි නළවළ" කිඹමින් ඹනහ. PET scanner එ න්න 

මිිසසුන්මන් ්ලලි ඉ්ලරනහ. රේජහ නළති මෞය 
ඇභතියමඹක්ඹ කිඹන එ භහ මේ අසථහමේදී ප්රහල යනහ. 

 
ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මභතුභහ තත් හදය 

ප්රහලඹක් ශහ. යජමඹන් මමනන PET scanner එ ත 

භහඹක් ඹන්න ඉසම්ලරහ Epilepsy Unit එමක් ි යනහ. 

ඊට අභතය ත ්ටටිඹක් කිඹනහ, ත එක් ඒ මෝලරන්මේ 

ණමන් මදන්නේ කිඹරහ. මභතුභහ කිඹන්මන් මභොන මභෝඩ 
හයණහද? ත භහඹක් ඹන මට Epilepsy Unit  එට ඒ PET 

scanner එ රළමඵනහ. රු භන්ත්රීතුභි, තමුන්නහන්ම ත් 

එන්න. භභ ඒ ඳරීක්හ යරහ මදන්නේ.  

 
ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, වළඵළයි එ මදඹක් 
ඳළවළදිලියි.  

මදයණ නහලිහමන් ේභහදේ එතු යනහ භවයභ 
ඉසපිරිතහරඹට PET scanner ඹන්ත්රඹක් න්න. මඵොමවොභ 

ඳළවළදිලි- [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඔඵතුභහමේ නභ වන් මශ  

නළවළ.  

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහමේ හරඹ 
අන්. මීශඟට රු බීර් වහෂීේ ඇභතිතුභහ.  

 
[අ.බහ. 12.14] 

 
ගුණ කබීර් හෂීේ ෙහත (යජය වයවසය සගවර්ධන 

අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம் - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறயத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අද දින ඉදිරිඳත් ය තිමඵන 
ිලසහ බං මඹෝජනහ පිළිඵ ආේඩු ඳක්ඹ මනුමන් ථහ 
කිරීභට අසථහ රළබීභ භමේ තුටක් ඵ ප්රථභමඹන්භ භතක් 

යන්න ළභළතියි.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, කිඹභනක් තිමඵනහ, 
"ිරුතින් පිහිනමින් ිදටිමේ වුදළයි අනහයණඹ මන්මන් ෆභ 

ිටභ ඩදිඹ ඵළ ගිඹහට ඳසුයි" කිඹරහ. මීට මඳය අවුරුදු 10ක් 
ඵරමේ හිටපු  අඹට ඵරඹ නළති වුණහට ඳසම  ඒ අඹමේ ිරුත 
මවොන්න් මඳන්න්නට අද  අඳට අසථහක් රඵහ දීභ මනුමනුත් 

ප්රථභමඹන් අමක සතුතිඹ ප්රහල යන්න ඕනෆ.  මේ මවො 
අසථහක් අඳට ථහ යන්න.  

ඳශමුමන්භ කිඹන්න ඕනෆ, 2015 අමෝසතු භහමේ 

15ළිදහ ිදට අද න තුරු භහ 09ක්, 10ක් අපි ආේඩු ය  

705 706 



ඳහර්ලිමේන්තු 

තිමඵන ඵ. මේ හරඳරිේමේදඹ ේඵන්ධ ප්රලසන අවනහ නේ,  
අපි අවන්න ඕනෆ අපි බහය ත්මත් මභොන හමේ යටක් ද කිඹන 
එ; අඳට උරුභ වුමේ මභොන හමේ යටක් ද කිඹන එ.  රු 

යහජිත ම නහයත්න ඇභතිතුභහ ප්රහල ශහ, අපි ඵරඹට ඳළමිණි 
ඳසු  ආේඩුක් වළටිඹට මේ යට ඉදිරිඹට මන ඹන්නට ත්ත 
පිඹය; ඵදු ළඩි මශ  මොමවොභද; ඇයි ඒහ ළඩි මශ ; 

මභමතක් ්ල ඵදු අඹ  මනොය වන දුන්මන් හට හටද කිඹහ. 
නමුත්, අඳට උරුභ  වුණු ආර්ථිඹ, යුද්ධඹ අන් මරහ අවුරුදු 
05ක් ත මරහත් යට මභොන තත්ත්මේ තිබුණහ ද  කිඹන එ අපි 

වරිඹට වඳුනහ න්න ඕනෆ.  ඒට තභයි අමක මුද්ල ඇභතිතුභහට 
මුහුණ මදන්න ිදද්ධ වුමේ. ඒ හමේ තත්ත්ඹටයි එතුභහට ය 
වන්න ිදද්ධ වුමේ. ඒ ඳවසු ළඩක් මනොමයි.  

අපි ඵරමු, ඹවඳහරන යජඹට මේ යට බහය මදන ිට ඳළළති 

තත්ත්ඹ මභොක්ද කිඹරහ. භවහභහනය ඩී.එස. ම නහනහඹ 

භළතිතුභහමේ ිදට යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහමේ 2004 හරඹ න 

තුරු,  ඒ කිඹන්මන් ය 55 හරඹක් තුශ මේ යට රඵහ ත්  

ේපර්ණ ණඹ  ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,860යි.  අවුරුදු 55ට 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1860යි. ඒත් භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහමේ 

ඳහරනඹ ඹටමත් 2005 ිදට 2015 දක්හ අවුරුදු 10ක් ඇතුශත 

එතුභහ රඵහ ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 7,000යි. අවුරුදු 

10ක් තුශ අවුරුදු 55ට ඩහ තුන් ගුණඹකින්, වතය ගුණඹකින් ණඹ 

අයමන තිමඵනහ. එමවභ ණඹ අයමනයි මේ යට නඩත්තු 

මශ . ඒ ණඹලින් ළඩි ප්රභහණඹ අයමන තිමඵන්මන්  2010දීයි. 

එනේ, යුද්ධඹ අන් වුණහට ඳසුයි. ණඹ අයමන තිමඵන්මන් 

යුද්ධඹට මනොමයි,  තභන්මේ ංදර්ලනඹට. ඒ ංදර්ලනඹට අත 

ඔපු භන්ත්රීරු තභයි ඒ ඳළත්මත් ඉමන දළන් ඒ මනුමන් 

ථහ යන්මන්. ඒ ිහ ඔඵතුභන්රහ ථහ යන්මන් මභොනහද 

කිඹහ භහ ඳශමුමන්භ අවන්න ඕනෆ. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අපි 2015 මේ යට බහය 

න්න අසථහ න මොට ්ලඳහත, ඵටමොඩ කිඹන 

ේභහනමේ මභොක්ද ිදද්ධ වුමේ? එ ඳවුර අේභහ දරුන් 

දභහ යක්හට එමතය ගිඹහ. තහත්තහටත් දරුන් භඟ වළමයනහ. 

දරුන් ඵරහ න්න මමනකු නළවළ. තභන්ට විිතඹ ළට හ 

න්න ඵළරි ිහ අක්යි, භ්ලලියි මදමදනහ එ්ලලිරහ භළමයනහ. 

මේ එ භ වුණු මදඹක් ිතයක් මනොමයි. මේ හමේ මද්්ල 

යට පුයහභ වුණහ.  ඒ දසර භහතය ඳහරමභන් ඳවු්ල කීඹක් නේ 

ඟට ඳළන්නහද?  මභන්න මභමවභ මද්්ල ිදද්ධ වුමේ ඒ 

හරඳරිේමේදඹ තුශයි.  

මරෝ මෞය ංිධහනඹ ිිදන් ිකුත් යන රද 

හර්තහට අනු, ිදඹ දිි නහ ළනීභ ඳළත්මතන් වතයළි  

සථහනඹ භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ අමක යටට දිනහ දී 

තිමඵනහ. ඒ තභයි ඉරක් ය තිමඵන්මන්. ඒ තභයි එදහ 

රංහමේ තත්ත්ඹ න්මන්. එළි තත්ත්ඹක් තුශයි මේ මුද්ල 

ඇභතියඹහ ව මේ ආේඩු යට බහය න්මන්. ඒ ිතයක් 

මනොමයි. කුයවන් හටඹක් ඇමන මද්ශීඹ ිසඳහදනඹ ළන, 

ජහතිත්ඹ ළන, මද්ලමප්ර මීත්ඹ ළන එතුභහ ථහ යනහ.  

එතුභහ 2005 මේ යට බහය න්න මොට මේ යම්ට කුයවන් 

ආනඹනඹ යන ප්රභහණඹ මභට්රික්මටොන් 1,900යි. භහින්ද 

යහජඳක් භවත්භඹහමේ හරඹ අන් න මොට  මේ යටට අපි 

කුයවන් ආනඹනඹ යන ප්රභහණඹ මභට්රික්මටොන් 12,500යි. මේ 

තභයි මද්ශීඹ ිසඳහදනමේ උරුභඹ න්මන්. මේහ ළන තභයි අපි 

දළන් ිහද යන්මන්. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, එතුභහමේ 2014 ඳහරන 

හරඹ න මොට එනේ, දලඹක් තුශ ත්ත ිමද්ල ණඹ ව 
මද්ශීඹ ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 7,391යි. ත්තු ණඹ ආඳසු 
මවීභ ිහ අඳට ිදද්ධ මරහ තිමඵන්මන් මභොක්ද? අද අඳට 
රළමඵන අඳනඹන ආදහඹමභන් ිදඹඹට 25ක් ඹන්මන් ණඹ 

මඳොලිඹ ව හරිඹ මන්න. ඒ භත තඵහ න්න. 
උදහවයණඹක් වළටිඹට කිේමොත්, 2014 න මොට ණඹ හරිඹ 
ඳභණක් මඩොරර් බිලිඹන 6.9යි. මභන්න මේ ණඹ ටි මන්න 

ිමද්ලත ව ශ්රී රහංකිඹන් උඳඹහ මේ යටට එන ේපර්ණ 
ිිභඹ ප්රභහණත් නළවළ. මේ තභයි යම්ට තත්ත්ඹ. මේ 
තභයි අඳට උරුභ මශ .  

අමක මත්  අඳනඹනඹ ිමු. මත් අඳනඹනමඹන් අපි 
උඳඹන්මන් මඩොරර් බිලිඹන 1.3යි. භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ 

ත්ත ණඹ මන්නට මඩොරර් බිලිඹන 6.9ක් ඹනහ නේ මත් 

අඳනඹනඹ භදි ණඹ මන්නට. නළත්නේ මත් අඳනඹනඹ ඳස 

ගුණඹකින් ළඩි යන්න ඕනෆ ඒ ණඹ ටි පිඹන්න. මත් 

අඳනඹනඹ ඳස ගුණඹකින් ළඩි මශොත් තභයි ණඹ මන්න 

පුළුන් න්මන්. ඒ අනු ඵළලුහභ මේ යම්ට මත් න්නන්ට 

වනහධහය මදන්මන් මොමවොභද? මභන්න මේ ළටලු තභයි අමක 
ආේඩුට දී තිමඵන්මන්.  

අපි ළඩිමඹන් ණඹ න්නහ කිඹරහ මචෝදනහක් තිමඵනහ. 

මචෝදනහ ළන කිඹනහ නේ, 2004 ව 2015 ය ත්තහභ 

ණඹ ළනීේර ළඩි වීභක් තිමඵනහ. රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,239ක් ව 

ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,673 දක්හ රුපිඹ්ල බිලිඹන 

435කින් අමක හරමේ ළඩි වුණහ. ඒ ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි වුණහට 

ණඹ මවීමේ අනුඳහතඹ, හරි මවීමේ අනුඳහතඹ ත්තහභ ඒ 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 435න් රුපිඹ්ල බිලිඹන 290ක්භ ඹන්මන් ණඹ 

ආඳහු මන්න. යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ණඹ න්මන් මේ 

යම්ට ංදර්ලන තිඹන්න මනොමයි. භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහමේ හරමේ ත්ත ණඹ ටි මන්න. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 2005 ිදට 2014 න මොට 
මේ යම්ට ිමද්ල ණඹ ම හ අනුඳහතඹ ිදඹඹට 1,000කින් ළඩි 

මරහ තිමඵනහ. ඒට භක් නළවළ. ණඹ න්මන් නළතු යටක් 

මන ඹන්න ඵළවළ. යහඳහයඹක් යන මොටත් ණඹ න්නහ. 

නමුත්, ණඹ ත්තහභ ඒහ ඳහිේචි යරහ තිමඵන්මන් මේ යම්ට 

ජනතහමේ ඹවඳත වහද, එමවභ නළත්නේ මේ යම්ට එ 
ඳවුර ඹවඳත වහද, මේ යම්ට ේඩහඹභමේ ඹවඳත වහද 

කිඹන එ තභයි ප්රධහන ප්රලසනඹ න්මන්. මේ ණඹ න්දයහ 

අයමන මභොක්ද යරහ තිමඵන්මන්? අපි දකින වළටිඹට නේ ඒ 

දසර මශ  ආර්ථි ංර්ධනඹ මනොමයි, ආර්ථි 

ංදර්ලනඹ. මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට ජනහධිඳතියඹහට ඕනෆ 

ිධිඹට අඹ ළමඹන් මන් යන මුද්ලලින් ිදඹඹට 60ක්භ එභ 
ඳවුම්ල අඹට ිතයයි මන් ය ත්මත්. ඒ අඹ තභයි ඒ මුද්ල ටි 

බහිත මශ . අපි අද ඒ මනස ය තිමඵනහ. අපි න්න මුද්ල 

අද  ිඹදේ යන්මන් මොමවොභද? අපි වළභ මරහභ ඒ මුද්ල 

මන් යරහ, ිඹදේ යරහ තිමඵන්මන් මේ යම්ට ජනතහමේ 

අලයතහ භතයි. 

ඳසු ගිඹ දිනර අපි ළටුක ළඩි ශහ. ළටුක ළඩි කිරීභට 
ඳභණක් යට රුපිඹ්ල බිලිඹන 165ක් ඹනහ. ඔඵතුභන්රහ 

දන්නහද? ඒහට මුද්ල මවොඹන්මන් මුද්ල අභහතයහංලමඹන්. 

ළටුක ි භතහ නළති කිරීභ වහ යට රුපිඹ්ල බිලිඹන 20ක් 

ඹනහ. භහින්ද යහජඳක් භවතහ අවුරුදු ණනක් ආේඩු ශහ. 
නමුත්, 2005 ිදට 2015 දක්හ එ තහත් මලි ළටුඳට ලත 

ඳවක් එතු යරහ නළවළ. මේ ආේඩු ඳළමිණි ඳසු අපි තභයි ඒ 

මශ . එතුභහ ළටුඳට දීභනහ එතු ශහ.  
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ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

2006දී- 

 
ගුණ කබීර් හෂීේ ෙහත 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

2006 කිඹන මොට අවුරුදු කීඹක්ද? අපි මේ න මොට 

රුපිඹ්ල 2,500 දීභනහ මලි ළටුඳට එතු ය තිමඵනහ. 
ඔඵතුභන්රහ ළඩි යපු මේ රුපිඹ්ල 2,500 දීභනහත්, ඹව ඳහරන 
ආේඩුමන් ළඩි ශ රුපිඹ්ල 10,000යි එතු යරහ 2020 න 

මොට රුපිඹ්ල 12,500ක් මලි ළටුඳට එතු යරහ අමක 
මඳොමයොන්දු ේපර්ණ යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. මේ 
තභයි අමක මන. අද රුපිඹ්ල 11,740ක් රඵන මමනකුමේ 
අභ ළටුඳ රුපිඹ්ල 24,000ක් කිරීභට අඳ ටයුතු ය තිමඵනහ.  

භභ කිඹන්නේ, එදහ රඵහ ත්ත ණඹලින් මභොක්ද මශ  

කිඹරහ. මභන්න මේ තභයි ඔමබ් ආේඩු මශ . එදහ 
වේඵන්මතොට යහඹ වළදුහ. වේඵන්මතොට යහඹට ගිඹ ිඹදභ 

ඵරන්න. ඒ මනුමන් ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ මොඳභණද? රු 

ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, වේඵන්මතොට යහඹ වදන්න මඩොරර් 

මිලිඹන 1,200 ණඹක් මන තිමඵනහ. නමුත්, ඒ යහඹට 

ඹන්මත්රෝඳයණ මුකුත් නළවළ. හිස යහඹ ිතයයි. නමුත්, ඒ භ 

යරහ ඵරන්න. CICT එ වළදුහ.   

CICT එ මඳෞද්ලි ආමඹෝජනඹක්. CICT එ වදන්න 

ගිමේ මඩොරර් මිලිඹන 500යි. ඒ මඩොරර් මිලිඹන 500ට අදහශ 

ඹන්මත්රෝඳයණ ඔක්මෝභ රඵහ ත්තහ. වේඵන්මතොට යහඹට 

මඩොරර් මිලිඹන 1,200ක් ළඹ වුණහ. නමුත්, එතළන කිිදභ 

ඹන්මත්රෝඳයණඹක් නළවළ. අද න මතක් වරිඹට නළක් 

එන්මන්ත් නළවළ. දළන් තභයි ඒට ළඩ පිළිමශක් වදහ මන 

ඹන්මන්. එතමොට මඩොරර් මිලිඹන 700ක් හමේ හක්කුටද 

ගිමේ? ඒහ කිඹන්න. මේ අමක යම්ට ්ලලි. මේ මද්්ලරට 
චීනමඹන් ණඹ ත්තහ. රංහමේ ආේඩුට ිදද්ධ මනහ, 2007 

ිදට 2012 ර්ඹ දක්හ  යඑස මඩොරර් මිලිඹන 51ක්, නළත්නේ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 7.1ක් යක් ණමන් චීන යජඹට මන්න. ඒ 

ණඹ හරි වළටිඹටයි. නමුත්, වේඵන්මතොට යහමඹන් ඒමන් 

ිදඹඹට 10ක්ත් අපි උඳඹන්මන් නළවළ. ඒ ිහ ත් ණඹ මහ 

න්න ිධිඹක් නළවළ. 

වේඵන්මතොට යහඹ වදන්න ගිඹහභ චීන භහභට ඵර යරහ 
හිටපු ජනහධිඳතියඹහ කිඹරහ තිමඵනහ, එතළන දඳතක් වදහ 

මදන්න කිඹරහ. යහජඳක් ඳවුරට එතළන දඳතකුත් වදහ තිමඵනහ. 

ඒ ්ලලිත් මන්මන් මේ යම්ට මිිසසු. අද අඳට ඵදු අඹ යන්න 

ිදද්ධ මරහ තිමඵන්මන්  යපු ඒ හමේ ජයහ ළඩ ිහයි. 

එතමොට ඵරන්න, ඒමන් තම ලතඹක් අපි උඳඹන්මන් නළවළ. 

අික් ඳළත්මතන් න්න, භත්තර ගුන් මතොටුමඳොශ. ඒ වහ 
ිඹදභ මඩොරර් මිලිඹන 210යි. ඒමන් භහඹට උඳඹන ආදහඹභ 

රුපිඹ්ල 16,000යි. මේ ණඹ ටි මන්මන් මොමවොභද? මේ 

ණඹ ටි මන්මන් වුද? මේහට ඒ මරහමේදී ට ඇරිමේ 

නළවළ. ඒ මරහමේදී ිලසහ බං 100ක් මළින්භ මේන්න 

තිබුණහ. එදහ මුද්ල ඇභතියඹහ භහින්ද යහජඳක්. එදහ එතුභහට 

ිරුද්ධ මභතළන නළඟිටරහ ථහ යන්න මේ අඹට මොන්දක් 

තිබුණහද? 

ඊශඟට, මනොමයොේමචෝම්ල තහඳ ිදුලි ඵරහහයඹ පිළිඵ 

ඵරන්න. මභොක්ද යන්මන්? මඩොරර් මිලිඹන 280ක් ිඹදේ න 

මේ යහඳෘතිඹට මඩොරර් මිලිඹන 520 ආමඹෝජනඹක් යරහ 

තිමඵනහ. මදගුණඹක් ළඩි යරහ. නමුත්, "always breakdown".  

ඒමන් තම ලතඹක් උඳඹහ න්න ඵළවළ. ඒත් තුමර් රහ ගිඹහ 

හමේයි.  එතමොට මේ ්ලලි මන්මන් වුද? මේ අඹ 

යන්මන් මොමවන්ද? මේ අඹට ඒ මරහමේදී ිලසහ බංඹක් 
මේන්න මොන්දක් තිබුණහද? නළවළ. ද්ද මශ  නළවළ. බඹයි. 

ඊශඟට, ශ්රීරන්න් ගුන් භහභ පිළිඵ ඵරන්න. 2008 

ර්ඹ න මොට මේ ආඹතනඹ රහබ රඵන ආඹතනඹක්. නමුත්, 

2015 ර්ඹ නමොට ේපර්ණමඹන් ඳහඩු රඵන ආඹතනඹක් 

වුණහ. එතමොට භහින්ද යහජඳක් භවතහ ඒට න්නහ, 

airbuses 8ක්: A350 airbuses 4යි, A320 airbuses  4යි. ඒ ළඩඹ 

මශ  වරිඹට three wheelers න්නහ හමේයි. ඒහ අඳට 

අලයද? ඒහ අපි ඹන භහර්රට ළදත්ද? ඒහට ඹන ිඹදභ 

මොඳභණද? ඒහට ඹන මිර ඵරන්මන්ත් නළවළ. වරිඹට three-

wheelers අටක් න්නහ හමේයි ඒ ගුන් ඹහනහ 8 මඩොරර් 

බිලිඹන 1.2ට න්මන්. හභහනයමඹන් අද A350 ඹහනඹක් 

න්න ඹන ිඹදභ මඩොරර් මිලිඹන 130යි. නමුත්, භහින්ද 

යහජඳක් භවත්තඹහ න්මන් මඩොරර් මිලිඹන 200ට. එ ගුන් 

ඹහනඹට මඩොරර් මිලිඹන 70 ළඩිවීභක් තිමඵනහ. එතළන 

ගුන් ඹහනහ 8ක් තිමඵනහ. මඩොරර් මිලිඹන 560ක් මොමවන් 

මවෝ ළඩි මරහ හමේ හක්කුටද ගිමේ? අද අඳට ඒ ඹහනහ 

ඳහිේචි යන්න ඵළවළ. දළන් අපි ඒ cancel යන්න උත්හව 

යනහ.  

ශ්රීරන්න් ගුන් භහමේ දළනට මුේචිත ඳහඩු මඩොරර් 

මිලිඹන 955යි. මේ මුදර මන්මන් වුද? වරිනේ මේ ිලසහ 

බංඹ මේන්න තිබුමේ ඒ හරමේ. ඔඵතුභන්රහ දළන් ිලසහ 

බංඹක් ළන ථහ යනහ. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඇති, මේ 

ශ්රීරන්න් ගුන් භහමේ ඳහඩු න මඩොරර් මිලිඹන 955 

ත්තහභ වරි නේ, රංහමේ ඉවශභ ප්රමිතිමේ ඳහ්ල 130කුයි, ඒ 

හමේභ ඇන් 300ක් තිමඵන ඉවශභ ප්රමිතිමේ මයෝව්ල 65කුයි 

වදන්න තිබුණහ. ඒ තභයි යටට ිදදු වුණු ඳහඩු. අඳයහමද්!  

Entrust Securities භහභ කිඹරහ භහභක් තිමඵනහ. 

මරය ංචහ ළන ථහ යන මොට Entrust Securities භහභ 

ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. Entrust Securities භහමේ දළන් න 

මොට රුපිඹ්ල බිලිඹන 12 ංචහක් ිදදු මරහ තිමඵනහ. මේ 

බිලිඹන 12 ංචහ ිදදුන්මන් මොමවන්ද? මේ වහ භව 

ඵළංකුමන්භ අනුභළතිඹ රඵහ න්නහ. මේමක් ප්රධහන 

මොටසරුහ වළටිඹට ඉන්මන් ඳහර්ලිමේන්තුමේ ිදටින 

භන්ත්රීරුන්මේ මවෝදයමඹෝ ේඩහඹභක්. මභතළන  ිදදු වී 

තිමඵන එක් ංචහක් න්මන්, ිදුලිඵර භේඩරමේ අර්ථ හධ 

අයමුදමරන් ව ිශ්රහභ අයමුදමරන් රුපිඹ්ල බිලිඹන මද 

වභහයක් රඵහ මන, ඒ මුද්ල අතුරුදවන් මරහ තිබීභ. 

ඊශඟට, භව ඵළංකුමේ අර්ථ හධ අයමුදමරනුත් රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 2ක් අතුරුදවන්. ඒ හමේභ රංහ ඵළංකුමන්, භවජන 

ඵළංකුමන් රුපිඹ්ල බිලිඹන ණනක් රඵහ මන තිමඵනහ. 

එතු රුපිඹ්ල බිලිඹන 12ට ආන්නයි. දළනට මභඹ FCID 

එමක්යි තිමඵන්මන්. මේ හමේ ංචහ ළන ඕනෆ තයේ භට 

කිඹන්න පුළුන්. ඒහ ඔක්මෝභ ිදදු වුමේ ඳසු ගිඹ හරමේ. 

එමවභ ඵරන මොට මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ අමනක් ඳළත්තට 

යරහයි මමනන්න තිබුමේ. භභ හිතන ි ධිඹට අඳට ඳසු ගිඹ 

හරමේ ිලසහ බං මඹෝජනහ 10ට ඩහ මමනන්න තිබුණහ. 

මේ තත්ත්ඹ මනස යන්න අඳට ඹේ කිිද ළඳ කිරීභක් ිදදු 

 යන්න මරහ තිමඵනහ. අපි අළභළතියි, ඵදු ළඩි යන්න. අපි 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

අළභළතියි, ඒ ඵදු මඳොදු ජනතහ පිට ඳටන්න. ඒ ිහභ තභයි 

අභළතිතුභහ "Capital Gains Tax" කිඹරහ, මඳොමවොත් 

ේඩහඹේලින් අඹ යන ඵදු ක්රභ ඹක් මමනන්මන්. ඒ ිහභ 

තභයි මේ යම්ට ආදහඹේ ිභතහ නළති කිරීභ වහ ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹ මනස යරහ, භහජ මමශ මඳොශ ආර්ථිඹක් ඇති 

යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන්.  

භභ අන් ලමඹන් මේ හයණඹත් කිඹන්න ළභළතියි. 

ඔඵතුභන්රහමේ ආේඩු හරමේ මුද්ල අභහතයහංලමේ හිටපු 

ම්ලේ පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහමේ 

ආේඩු ළන මභන්න මභමවභ කිඹහ තිමඵනහ. "අමක යම්ට 

ආර්ථිඹ ක්රිඹහත්භ න්නහ ව ආහයඹ අධයඹනඹ යන ිට 

මඳමනන්මන් නහරි ආර්ථිඹ මක්රඩි්ට හඩ්ස  භත ඳදනේ 

මද්දී ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ උස ණඹ භත ඳදනේ න ඵඹ." ඒ 

හමේභ එතුභහ කිඹහ තිමඵනහ, "මේ ආහයඹට ේඵද ජනතහ 

ිදඹ යත්තයන් බහේඩ උස ය රඵහ න්නහ ණඹ මුද්ල 'මයෝ්ල' 

ය තභන්මේ ි ඹදභ පිඹහ ිති. මේ ආර්ථිඹට ළඩිපුය මුද්ල 

ඳඹන්මන් උස ණඹ ආශ්රිත භළමන මුදලිි. මභඹ පිළිත 

යුතු තයයි" කිඹරහ. මේ තභයි ඔඵතුභන්රහමේ ආේඩු 

හරමේ ිදද්ධ වුමේ. මිිසුන් ණඹ මරහයි ිදටිමේ. ඒ තභයි 

ඔඵතුභන්රහමේ ආේඩු හරමේ මුද්ල අභහතයහංලමේ හිටපු 

ම්ලේයඹහභ ය තිමඵන මචෝදනහ. මේහ මනස කිරීභට ඹේ 

හරඹක් ත මනහ. අවුරුද්දක් ඇතුශත අපි ළඳ මරහ 

තිමඵනහ. මේ යම්ට ජනතහ මනුමන් ඒ වන වරිඹට මදන්න 

මේ ආේඩු ටයුතු යනහ. ඒ ිහ මේ ිලසහ බං 

මඹෝජනහ අපි ේපර්ණමඹන්භ ප්රතික්ම ඳ යනහ. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, රු එස.බී. දිහනහඹ අභහතයතුභහ.  

ඊට ප්රථභ, වුරු මවෝ භන්ත්රීයමඹක් මරහනඹ වහ රු 
එඩ්ඩ් ගුණම ය භන්ත්රීතුභහමේ නභ මඹෝජනහ යන්න.  

 
ගුණ යවුෆ හකීේ ෙහත  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, "මේ අසථහමේදී රු 

එඩ්ඩ් ගුණම ය භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ 
මඹෝජනහ යනහ. 

 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ මලසනමයන් ඉව්ව 
වුමයන්  ගුණ එඩ්වඩ් ගුණමස කය ෙහත මුලසනරූඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனய, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

[අ.බහ. 12.30] 
 

ගුණ එස.බී. දිසනයක ෙහත (සෙජ සවිබල ගන්වීේ හ 
සුංසධන අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - சதோக லுவூட்டல் ற்யம் 

னன்தைரற அகச்சர்) 

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට සතුතියි. මේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ ිහදඹට න්නහ අසථහමේදී භභ 

ඳශමුමන්භ කිඹන්න ළභළතියි, අමක ඳක්මඹන් එළිඹට 
ගිහි්ලරහ, මඳොදු අමකක්ඹහ වළටිඹට තය යරහ මේ යජඹ 
පිහිටවමේ, මේ යම්ට ජනහධිඳති ඳදිඹ රඵහ ත් වභත්රීඳහර 

ිදරිම න භළතිතුභහ ඵ. අමක ඳක්මඹන් එළිඹට ගිඹ වභත්රීඳහර 
ිදරිම න භළතිතුභහට අමක ඳක්ඹ බහය දුන්මන් අමක හිටපු 
ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි, එතුභහ අපි හමන්ත් අවරහ මනොමයි මේ ඳක්ඹ 
ත්භන් ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහට බහය දුන්මන්. 
එතුභහ ඇි්ලරහ අඳට ඒ තීයණඹ ප්රහල ශ එ ිතයයි මශ . 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අපි අමක ඳක්ඹට එතුභහ අය 
මන, අමක ඳක්මඹන් එතුභහ ඉත් කිරීමේ මඹෝජනහ ඉ්ලරහ 
අස ය මන, එතුභහ අමක ඳක්මේ බහඳති වළටිඹට ඳත් ය 
ත්තහ. දළන් මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිමඵන                 

ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ අමක හිත මිත්ර භන්ත්රීරු ව අපි ිදඹලු 
මදනහභ එට එතු මරහයි එඹ මශ . අපි ිදඹලු මදනහභ තභයි 
මේ ත්භන් ජනහධිඳතිතුභහ අමක ඳක්මේ බහඳති වළටිඹට ඳත් 

ය ත්මත්. අපි වුරුත් ඒට ිරුද්ධ වුමේ නළවළ. ිදඹලු 
මදනහභ එඟ මරහ තභයි ඒ ය ත්මත්. අදත් අමක ඳක්මේ 
බහඳති, යම්ට ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ. මුද්ල 

ඇභතිතුභහ ඳත් මශ ත් මේ ජනහධිඳතියඹහභයි.  

අපි දන්නහ, මුද්ල අභහතයහංලමඹන් ඉදිරිඳත් යන ඳනත් 
මටුේඳතක් ඳයහජඹ වීභත් ආේඩුක් මනස මන්න මව තු න 
ඵ. ඒ ිහ මුද්ල අභහතය යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට 

ිරුද්ධ මමනන රද මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ අපි 
රන්මන් අමක ඳක්ඹට, අමක ඳක්මේ බහඳතියඹහට, යම්ට 
ජනහධිඳතියඹහට ිරුද්ධ මමනන රද ිලසහ බං 

මඹෝජනහක් වළටිඹටයි. ඒ ිහ මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ 
ඳයහජඹ යන්න අපි ටයුතු යන ඵ භභ මුලින්භ ප්රහල 
යන්න ළභළතියි. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අමක භන්ත්රීරුන් තභයි, -

අමක මිත්ර ඹන්, අමක ඳක්මේ භන්ත්රීරුන්-  අද ිඳක්මේ 
ඉන්මන්. මේ ිදඹලු මදනහ මවොටභ දළන න්න ඕනෆ, මේ 
ආේඩු ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ එමවභ නළත්නේ අඳ භඟ 
ිදටින න්ධහනමේ ති ආේඩුක් මනොමයි කිඹන එ.  

ඉතිවහමේ ඳශමුළි  තහට මේ යම්ට ප්රධහන ඳක් මද 
න ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ වහ එක්ත් ජහති ඳක්මේ අඹ 
මේ තුශ ඉන්නහ. ඒ ිහභ මභඹ, ප්රධහන ඳක් මද එතු 
මරහ ත ඳක් ණනහක් එක් වදපු ආේඩුක්. ඒ ිදඹලු 

ප්රතිඳත්ති අඳට ඕනෆ ප්රතිඳත්ති මන්මන් නළවළ. යන ිදඹලු 
මද්්ල අපි ළභළති මද්්ල මන්මන් නළවළ. අමක ිදඹලුභ 
මඹෝජනහ මේ හමේ ආේඩුක් තුශ ක්රිඹහත්භ යන්න 

රළමඵන්මන්ත් නළවළ. ඒ ිහ මේ ප්රධහන ඳක් මද එතු මරහ 
මේ ආේඩු වළදුමේ, මේ යට ඉදිරිමේ තිබුණු ඉතහභ ඵයඳතශ 
ප්රලසන ණනහක් ි හ න්න මඳොදු ේමුතිඹකින්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ප්රධහන හයණඹ තභයි, 1978 
ර්මේ ඉරහ අපි හේඡහ යපු මේ අත්තමනෝභති ිධහඹ 
ජනහධිඳති ඵරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ. මදළි  හයණඹ තභයි, අපි 
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දිගින් දිටභ ථහ යපු මේ ඳතින අනුඳහත ඡන්ද ක්රභඹ -භනහඳ 

ඡන්ද ක්රභඹ- මනස යරහ න ඡන්ද ක්රභඹට ඹෆභ. වළඵළයි, මේ 
රුණුරට අභතය 2015 ජනහධිඳතියණඹට ඹනමොට අපි 
ිදඹලු මදනහභ දළන මන ිදටිඹහ, අඳ ඉදිරිමේ ිලහර තර්ජන 
තිමඵන ඵ. එක් තභයි, එක්ත් ජහතීන්මේ ංිධහනඹ ිිදන් 

අඳට ිරුද්ධ දිගින් දිටභ මඹෝජනහ මන එමින් අඳට ිරුද්ධ 
ටයුතු කිරීභ. මදළි රුණ තභයි, යුමයෝඳඹ වහ ඇමභරිහ 
තුශ අඳට ිරුද්ධ තිබුණු ඵයඳතශ ිමයෝධඹ. තුන්ළි  හයණඹ 

තභයි, යුද්ධමේ තීයණහත්භ මභොමවොමත් මොන්මද්ිද ියහිත 
අපිට උදවු ශ ඉන්දිඹහමන් අඳට ිරුද්ධ භතු මරහ තිබුණු 
ිමයෝධඹ වහ අඳට වළභ දහභ උදවු ශ ජඳහනඹ අඳට ිරුද්ධ භතු 

ය තිබුණු  ි මයෝධතහ. මේ ිදඹලුභ හයණහ ිහ ළනීභ වහ 
ප්රධහන ඳක් මද එතු මරහ මොඩ නඟපු මේ ආේඩු තුශ අද 
අපි ි ලහර මර ජඹග්රවණ රඵමින් ඉදිරිඹට ගිහි්ලරහ තිමඵනහ.  

අපි ිධහඹ ජනහධිඳති ක්රභමේ ඵරතර තීයණහත්භ මර 

මනස ශහ. අපි අද න ිට න ඡන්ද ක්රභඹක් වඳුන්හ දීමේ 

හේඡහමේ අන් අදිඹමර් ඉන්නහ. ඒ හමේභ ඳශහත් බහ 

ඵරතර පිළිඵ ළටලු ිමින් ඉන්නහ. අමක යම්ට ප්රධහන 

ආර්ථිඹ වළටිඹට තිබුණු ඇඟලුේ ර්භහන්තඹ තුශට ඇදරහ දභපු 

GSP ඵදු වනඹ අරංගු කිරීභ අඳට තිබුණු එ ප්රලසනඹක්.  දළන් 

එඹ ආඳසු අඳට රළමඵන අහන අදිඹයට ඇිත් තිමඵනහ. අමක 

න්ධහන භව ම්ලේයඹහ න භහින්ද අභයවීය ඇභතිතුභහ ප්රහල 

ශහ හමේ අඳට ිරුද්ධ ඳළළති භත්ය තවනභ මේ 

මනමොටත් ඉත් ය න්න අඳට පුළුන් මරහ තිමඵනහ. ඒ 

ිදඹ්ලරටභ ඩහ අද අමක භන්ත්රීරුන් මොටක් 

ජනහධිඳතියඹහමේ එඟත්ඹ භත ිඳක්ඹට ගිහි්ලරහ ටයුතු 

යමින් ිදටිනහ. භන්ත්රීරුන්ටත්, ඇභතිරුන්ටත්, යම්ට මඳොදු 

ජනතහටත්, භහධයමේදීන්ටත් මේ හටත් අලුත් ප්රජහතන්ත්රහදී ඳසු 

බිභ විත් මන්න පුළුන් ඳරියඹක් මොඩ නළී  තිමඵනහ. ඒ 

හමේභ ආේඩු වහ ජනහධිඳතිතුභහ මේ යම්ට ිඹදේ, නහසතිඹ වහ 

දණඹ අඩු යමින් ආේඩු ඉසයවට මන ඹහභ වහ අලය 

ප්රතිර්භ මඵොමවොභ ප්රමේලමභන් අයිමින් තිමඵනහ. මේ 

ටයුතු ිදඹ්ලර අද මවොන්න් මමයනහ කිඹහ භහ හිතනහ.  

අඳට ිරුද්ධ එක්ත් ජහතීන්මේ ංිධහනඹ මන ආ 

මඹෝජනහ හමේභ මඹෝජනහක් තභයි, අවුරුදු ණනහට 

ලින් ඉයහඹට ිරුද්ධ මන ආමේ. ඒ හමේභ මඹෝජනහක් 

තභයි, එක්ත් ජහතීන්මේ ංිධහනඹ ලිබිඹහට ිරුද්ධ මන 

ආමේ. අද මේ යට්ල මදට මරහ තිමඵන්මන් මභොක්ද? එභ 

යට්ල අපිට ඩහ ඵරත්, ලක්තිභත් වහ ධනත් යට්ල මදක්. 

අපි ඒ ඳළත්තට ත්ලලු මමින් හිටපු ඒ තර්ජනඹ අද වමුලින්භ 

අන් මමින් තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ ප්රධහන ඳක් මද 

ඉතහභත්භ අභහරුමන් ඹන්මන්. ප්රධහන ඳක් මද එතු මරහ 

වදපු මේ ආේඩු තුශ අපි ිලහර ජඹග්රවණ ඉදිරිඹට ිමින් 

ඉන්නහ කිඹන එ අභත යන්න එඳහ. මුද්ල ඇභතිතුභහට 

ිරුද්ධ න ඵදු ළන, න වින ිඹදභ ළන, රුපිඹම්ල 

අප්රභහණඹවීභ ළන දිගින් දිටභ ථහ ශහ. අභත යන්න 

එඳහ, මේ න යජඹ ඵරඹට ඳත් වුණු භන් දහත් නළති ි ධිඹට 

අපි යහජය ම ඹන්මේ ළටුඳ රුපිඹ්ල 10,000කින් ළඩි ශ 

ඵ. මීට ලින් දහත් රුපිඹ්ල 5,000කින්ත් යහජය 

ම ඹන්මේ ළටුක ළඩි යරහ නළවළ. භභත් 1989 ඉන් මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්නහ. දහත් රුපිඹ්ල 4,000කින්ත් යහජය 

ම ඹන්මේ ළටුක ළඩි යරහ නළවළ. රුපිඹ්ල 3,000කින්ත් 

ළඩි යරහ නළවළ. නමුත් මේ ආේඩු රුපිඹ්ල 10,000කින් යහජය 

ම ඹන්මේ ළටුක ළඩි යරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හමේභ ළඩිහිටි දීභනහ 
ිදඹඹට ිදඹඹකින් ළඩි ශහ. ළඩිහිටිඹන් රක් වතයට ළඩිහිටි 
දීභනහ මදනහ. ඒ දීභනහ ිදඹඹට ිදඹඹකින් ළඩි ශහ. මීට 
ලින් දහත් එමවභ යරහ නළවළ. 1996දී අපි රුපිඹ්ල බිලිඹන 
8කින් තභයි භෘද්ධි වනහධහයඹ ඳටන් ත්මත්. 2015 අවුරුද්ද 
මනමොට මේ මුදර රුපිඹ්ල බිලිඹන 14ක් දක්හ ළඩි මරහ 
තිබුණහ. මේ යජඹ ඒ මුදර රුපිඹ්ල බිලිඹන 42ක් දක්හ ළඩි ශහ. 
ිදඹඹට ිදඹඹකින් මනොමයි, ිදඹඹට මදසීඹකින් ඒ මුදර ළඩි 

යරහ තිමඵනහ. ඒ ිහ අමක යම්ට අඹ ළඹ ම්ලනඹ ට 
මඵොමවෝභ රිමදන, දළමනන ඵයක් මේ මඹෝජනහලින් මුද්ල 
ඇභතිතුභහ දුන්නහ කිඹන එ අඳ පිළින්න ඕනෆ. එතළි න් 
නළතුමේ නළවළ. මුද්ල ඇභතිතුභහ ඉන්ධන මිර අඩු ශහ. ඒහ 
අඳට ඳළවළදිලි තිමඵන මවො ආදහඹේ භහර්. ඉන්ධන මිර 
ඵයඳතශ මර අඩු ශහ. ිදුලි හසතු අඩු ශහ. ෆස මිර අඩු 
ශහ. යහජය ආදහඹභ අඩු ශහ. යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 23ක් ිතය 
තිබුණු එ ිදඹඹට 11ක් දක්හ අඩු ශහ. අද න ිට යහජය 
ආදහඹභ ිදඹඹට 11යි. එභ ිහ යටට යහජය ආදහඹභ ළඩි ය 
ළනීභට ඹේ ඹේ ක්රිඹහභහර් න්න ිදද්ධ මනහ කිඹන එ මේ 
හයණහමේදී අපි අභත යන්න මවො නළවළ.  

ඳසු ගිඹ යජඹට ඩහ ර්තභහන යජඹ ජනතහට දීපු ඵයඳතශ 
ඵදු වන, මිර අඩු කිරීේ, ඳඩි ළඩි කිරීේ ව මනත් යප්රහද 
ළඩි කිරීේ වයවහ ඹේ මනක් ඇති වුණහ. ඇත්තටභ මේ ඇති 
වුණු මන වයවහ අපිට යම්ට ආර්ථිඹ ඉසයවට මනඹහභ 
වහ ඹේ ඹේ ඵදු ක්රිඹහභහර් න්න ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ 
ිදඹලුමදනහභ පිළින්න ඕනෆ. අපි මවොටභ දන්නහ, භවය 
හයණහ පිළිඵ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ වළටිඹට අපිට ළටලු 
තිමඵනහ කිඹරහ. භවය හයණහ අපි මුද්ල ඇභතිතුභහ එක් 
ථහ යරහ, අභළතිතුභහ එක් ථහ යරහ ිටින් ිට මනස 
යමනත් තිමඵනහ. භවය හයණහ අපිට අළභළත්මතන් වුත් 
ඉහමන ඉන්නත් මරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, වළඵළයි, අපි භත තිඹහ න්න 
ඕනෆ, මේ ආේඩු ඊට ඩහ මඵොමවෝභ ඳශ්ල, ඊට ඩහ මඵොමවෝභ 

ළඹුරු අයමුණු වහ ඉසයවට ඹමින් ිදටින ඵ. මඵොමවෝ 
අයමුණු ජඹ අයමනත් තිමඵනහ. ඒ හමේභ ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්ඹ වළටිඹට අපි ිමල මඹන්භ අභළතිතුභහටත්, 
ජනහධිඳතිතුභහටත් දන්හ ිදටින්න ළභළතියි, මේ භහඹ 
අහනමේදී ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහමේ ධුය හරඹ 
අන් න ඵ. එතුභහට භව ඵළංකු අධිඳතිමින් ඹන්න මදන 
එ භභ හිතන වළටිඹට, අභළතිතුභහටත් මවොයි; අමක 
ජනහධිඳතිතුභහටත් මවොයි; ආේඩුටත් මවොයි; මුද්ල 
ඇභතිතුභහටත් මවොයි. භභ දන්නහ, ඊ මේ මෝක මිටුමේදීත් ඒ 
ේඵන්ධමඹන් ිලහර ප්රලසන භතු වුණු ඵ. භභ හිතන ිධිඹට රු 
අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහත් ඒ මිටුමේ හිටිඹහ. භභ නේ 
කිඹන්මන්, ශ්රී රංහ භව ඵළංකුමේ අධිඳතියඹහමේ හරඹ 
අන්වීභත් භඟභ එතුභහට ඹන්න අරින එ මවොයි කිඹරහයි.  
භට භතයි, ඳසු ගිඹ ඡන්ද හරමේ  ජනහධිඳතිතුභහ ප්රිදද්ධ 
ප්රහලඹක් ශහ, "භභ ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ ඉත් 
යන්න  කිේහ"  කිඹරහ.  

රු අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, භහ හිතන වළටිඹට     
ශ්රී රංහ භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ හමේ මමනකු ේඵන්ධමඹන් 
ජනහධිඳතිතුභහ ඒ හමේ ප්රහලඹක් ශහට ඳසම , ඔහු ඒ 
තනතුරින් ඉත්මරහ ඹන්න ඕනෆ. ඒ ිහ මේ පුද්රඹහ පිළිඵ 
ළටලුක් තිමඵනහ. ඒ ිහ භහ මේ ටි කිඹන්න ළභළතියි. 
එතුභහ ඒ තනතුරින් ඉත්මරහ ඹෆභ අභළතිතුභහටත්, මේ 
ආේඩුටත් මවොයි.   

මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ම නහපු මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ ළන අපි හිතන්මන්, ආේඩුට ව ජනහධිඳතියඹහට 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ිරුද්ධ මනහපු ිලසහ බං මඹෝජනහක් වළටිඹටයි. ඒ ිහ 
මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ ඳයහජඹ යන්න අපි ටයුතු 
යනහඹ කිඹන එ ප්රහල යන්න ළභළතියි. 

[අ.බහ. 12.44] 

 

ගුණ මයෝි ත අමබ්ගුණවර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ ආේඩුමේ මුද්ල 
ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ  මනහ  ිලසහ බං මඹෝජනහ පිළිඵ 
අපි  අද දම  ිහද යනහ. 2014 අවුරුද්මද් ිඳක්මේ 

භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට හිටපු යි රුණහනහඹ භවතහ - ත්භන් 
මුද්ල ඇභතියඹහ- 2014 ඔක්මතෝඵර් භහමේ 25ළි  දහ, 2015 
අවුරුද්ද මනුමන් ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ  ේඵන්ධමඹන්  ශ 

ථහ ඇතුශත් වළන්හඩ් හර්තහ භහ ශඟ තිමඵනහ. එදහ අමක 
ආේඩු ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹ ේඵන්ධමඹන් එතුභහ මභමවභ 
කිඹහ තිමඵනහ.  

"මභොද, උඳමත් ිදට ිඳත දක්හ මිිසුන්ට ඹභක් මදන්න 
ගිහි්ලරහ අන්තිභට මභ මරෝ මදඹක් දුන්මන් නළවළ කිඹන එ තභයි 
එ ිධිඹට මභය අඹ ළමඹන් මඳමනන්න තිමඵන්මන්. 
ආේඩුට ඵදු අඩු යන්න ඵළරි නේ, මිිසුන්මේ වින ඵය අඩු 

ය මදන්න ඵළරි  නේ ඒ ආේඩු මදය ඹන්න ඕනෆ. ඒ ආේඩු, 
මනොවළකිඹහ තිමඵන ආේඩුක්. කිිද මදඹක් ශභනහයණඹක් 
ය න්න ඵළරි වුණු ආේඩුක්."    

එදහ ිඳක්මේ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට එතුභහ එම  ප්රහල 
ශත්, අද එතුභහ මුද්ල ඇභති ධුයඹ දයන මරහමේ, ඵඩු මිර අඩු 
යරහ ජනතහ මඵොමවොභ තුටින් භහදහනමඹන් ළතමඳන 

මභොමවොත තභයි අපි එතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් අද මේ රු බහට ඉදිරිඳත් යන්මන්.  

ඒහඵද්ධ ිඳක්ඹ වළටිඹට - ේඩහඹභක් වළටිඹට - භහ මේ 

ිලසහ බං මඹෝජනහට අත්න් ශහ. වළඵළයි, භහ මේ ිලසහ 
බං මඹෝජනහට අත්න් මශ  ළභළත්මතන් මනොමයි. 
මභොද, ළරැදිරහත් මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ අපි ජඹග්රවණඹ 
මශොත්, මභතුභහට මුද්ල ඇභතිභ නළති මනහ. මභතුභහට 

මුද්ල ඇභතිභ නළති වුමණොත්, මේ ආේඩුමේ ආයු ළඩි 
මනහ. මේ ආේඩුමේ ආයු අඩු යන්න නේ, මේ මුද්ල 
ඇභතියඹහභ මේ පු ටුමේ ඉන්න ඕනෆ. ඒ තභයි භමේ 

මඳෞද්ලි භතඹ. මභොද, මේ මුද්ල ඇභතියඹහ ඉන්න තයභට 
තභයි භට ගිඹහභ යට අවන්න පුළුන් මන්මන්. මේ මුද්ල 
ඇභතියඹහ ඉන්න තයභට තභයි, ඳහර්ලිමේන්තුමේ ළන්ටිභට 

ගිඹහභ ආේඩු ඳක්ඹ ිමඹෝජනඹ යන භළති ඇභතිරුන්මන් 
යට අවන්න පුළුන් මන්මන්. එමවභ මවොට ලුණු ඇඹු්ල 
ඇති අවන්න පුළුන් මන්මන් මේ යි රුණහනහඹ මුද්ල 

ඇභතියඹහ මුද්ල ඇභති පුටුමේ හඩිමරහ ඉන්න තයභට තභයි.  

මුද්ල ඇභතිතුභහ හවන රංහට මන්වීභ ේඵන්ධමඹන් 
කිේහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අමක ආේඩු හරමේ 

ජඳහනමඹන් ආනඹනඹ යපු "ිහන් ලීෂස" කිඹන හවනඹට ඵදු 
වරහ තිබුමේ රුපිඹ්ල 180,000යි. ඒ ේඵන්ධමඹන් මතොයතුරු 

ඇතුශත් ම්ලනඹ භභ මේ අසථහමේදී සංගත* යනහ.  

මේ ආේඩුමේ මුද්ල ඇභතියඹහ ිිදන් මේ නමොට හවන 

ආනඹනඹ කිරීමේ ළඩ පි ළිමශට ඳස තහක් ංමලෝධන 

මනළ්ලරහ තිමඵනහ. මේ ආේඩු ඳස  තහක් ඵදු මිර ළඩි 

ය තිමඵනහ.  

ඳස තහක් ඵදු  ළඩි යනමොට, ිහන් ලීෂස කිඹන ඳරිය 

හිතහමී හවනඹට රුපිඹ්ල 180,000ක් වළටිඹට තිබුණ ඵද්ද,  

රුපිඹ්ල රක් 28කින් ළඩි මනහ. මේ  ිහන් ලීෂස හවනඹට 

රක් 28 ඵදු ළමටනමොට, මශ මඳොමශ  මේ හවනඹ 

ිකුණුේ මිර  තිබුමේ රක් 25යි. භභ හිතන වළටිඹට ඒ මරෝ 

හර්තහක්. ජඳහනමේ අඹ ඒ ලිඹහ තිඹයි, ''අපි ඹන හවන වත් 

ගුණඹකින් මවෝ අට ගුණඹකින් ිකුණන යට මොමව ද ඇහුහභ, 

ඒ යට ශ්රී රංහ'' කිඹරහ. ඒ යම්ට මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට 

හර්තහත න්මන් යි රුණහනහඹ මුද්ල ඇභතියඹහයි. ඳරිය 

හිතහමී ඇභතියමඹක්. ඳරිය හිතහමී ිධිඹට කිිදභ අඩුක් 

නළති ඵද්ද වරහ තිමඵනහ. මදයිඹන්මේ පිහිටයි!  

අපි දන්නහ, මේ යම්ට ළඩි පිරික් මටොමඹෝටහ ඇක්හ කිඹන 

හර් එ ඳහි ේචි ශ ඵ. අය ඡන්ද හරමේ රඳහහිිමේ 

මඳන්ව, මතමි මතමී ආපු පුංචි මනෝනහ, මතමීමන ඇි්ලරහ 

තභන්මේ ඹ ිශ්රහමි අේභටයි  තහත්තටයි කිඹනහ, "මේ 

ආේඩුමන් භට මතමි මතමී තභයි ඹන්න මන්මන්, භභ අලුත් 

ආේඩු ඳත් යන්මන් හර් එ ඹන්න" කිඹරහ. ඒ මනෝනහට 

න්න තිබ ඇක්හ හර් එට මභොද වුමේ?  ඒ මනෝනහ න්න 

හිටපු හර් එ තභයි ඇක්හ හර් එ. අමක හරමේ ඒ 

මනෝනහට ඒ හර් එ න්න ඵළරි වුමේ, ඒ හරමේ අපි මේ හර් 

එට රුපිඹ්ල දරක් ඳනසදව ඵද්දක් වරහ තිබුණ ි හයි. 

ඒ හින්දහ තභයි ඒ හර් එ න්න ඵළරු ඒ මනෝනහ මතමුමේ.  

ඒ ිහ ඒ මතමිේච මනෝනහ මතමීමනභ ගිහි්ලරහ ළහුහ, 

වංඹහට තියඹ. එමවභ තියඹ වරහ ඇක්හ හර් එමක් ඵද්ද 

අඩු ය න්න ඵළලුහ. වංඹහට තියඹ ළහුහ; ළහුහභ 

ආේඩු මනස වුණහ. මුද්ල ඇභතියඹහ ඵට යි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීයඹහත් ඳත් ය ත්තහ. ඒ මනෝනහ හිතුහ, 

"ළමඩ් වරි, මතමිේච භට දළන් මවොයි හර් එක් න්න පුළුන්, 

නළත භට මතමභන්මන් නළතු ඹන්න පුළුන්" කිඹරහ. එමවභ 

හිතරහ ගිඹහ මශ මඳොශට. අමන්! ඹනමොට මභොද මරහ 

තිමඵන්මන්? ඒ හර් එමක් ඵද්ද  රුපිඹ්ල ිිදන රක් අසදහවක් 

මරහ! මතමිේච මනෝනහට මභොක්ද ිදද්ධ වුමේ? රුපිඹ්ල 

ිිදනරක් අසදවක් ඇක්හ හර් එට ඵද්ද වනහ. ඉතින්, 

ඒ මනෝනහ තභ මතමභනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හමේභ මටොමඹෝටහ මනෝවහ 

කිඹන හවනඹ රංහමේ මිිසසු මිරදී ත්මත් රුපිඹ්ල රක් 

වළටඳවට. අද මනමොට රක් වළත්තෆ එක් මේ හවනඹට ඵදු 

වරහ තිමඵනහ.   වළඵළයි, මේ ිධිඹට ඵදු වන භන් කිඹනහ,  

මේ ආේඩු දයහ න්න ඵළරි ණඹ ඵය ඉන්මන්. ඒ ිහ ඵදු 

වන්න ඕනෆ කිඹරහ. මුද්ල ඇභතියඹහ කිඹහ තිබුණහ, ''භභ හවන 

ආනඹනඹ යන අඹත් එක් ථහ ශහභ, ඒ මෝලමරෝ තභයි  

මේ ඵදු ළඩි යන්න කිඹරහ කිේමේ" කිඹරහ. නමුත් ඒ මිිසසු 

කිඹනහ, "අන්න එමවභ කිඹපු දක් අඳට මවොඹහ මදන්න" 

කිඹරහ. මේ හවන ඵදු ළඩි යන්න කිඹරහ කිඹපු දක් මවොඹහ 

මදන්න කිඹනහ. 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු භන්ත්රීතුභහ,- 
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[රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ මයෝි ත අමබ්ගුණවර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔඵතුභහ ඳසු උත්තය මදන්න. භභ ඔඵතුභහට disturb මශ  
නළවළ. අපි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහපු ඇභතිතුභහට 
මේහට උත්තය මදන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ මේ රුණු ලිඹහ න්න.  

ඔඵතුභහ, මේහ ලිඹහ න්න මවො ඵඵහ හමේ. ලිඹහමන, මේහට  
උත්තය මදන්න. 

දළන් අපි අවන්මන් මේයි. හවන ආනඹනඹ යන මභොන 
භහමේ අඹද කිේමේ ඵදු ළඩි යන්න  කිඹරහ? ඒ භමේ ඳශමු 
න ප්රලසනඹ.   රු ඇභතිතුභි,  ිරධහරින් ිදටින කුටිඹට  මුද්ල 

අභහතයහංලඹත් එක් ේඵන්ධ මේ යම්ට යහජය ිරධහරින් ආහ 
නේ මවොයි. භභ මදන ප්රලසනඹ අවනහ. දින 100 ආේඩු 
හරමේ රංහමේ නීතිමේ තිමඵන්මන්, අවුරුදු 2ක් ඇතුශත  

ිසඳහදිත හවනඹක් මන්වීභටයි. නමුත් මුද්ල අභහතයහංලමේ 
අනුභළතිඹ ඇති හවන 580ට ඵරඳත්ර - permits - දුන්නහ.  ඵස 
යථ ව ෆන් යථරට ඵරඳත්ර දුන්නහ. මොමවොභද දුන්මන්? ඹව 

ඳහරන ආේඩුර එමවභ පුළුන්ද? යහජඳක් ආේඩු ඳළයදුමේ 
ළයදි යපු හින්දහ ලු! වරි, අපි ළයදි යපු හින්දහ ඒට දඬුේ 
රඵරහ දළන් ි ඳක්මේ ඉන්නහ.  

දළන් ළරැදි මනොයන ආේඩුක් මන්, මේ ඹව ඳහරන 
ආේඩු.  ඹව ඳහරන ආේඩු මොමවොභද ඵරඳත්ර - permits - 

දුන්මන්? හටද ඵරඳත්ර දුන්මන්? ඵරඳත්ර ගිඹහ, ජඳහනමඹන්  
අවුරුදු වතය, ඳව, වඹ ඳයණ හවන එේහ. ෆන් ආහ, ඵස ආහ. 
වුද ඒහ ත්මත්? මුද්ල අභහතයහංලමඹන් අත්න් යනහ, 

"ඔඵට හවන 5යි; ඔඵ ගිහි්ලරහ තභන්මේ දිසත්රික්මේ ඡන්ද 
ටයුතු ය න්න; මඳෝසටර් ටි වන්න" කිඹරහ. ගිහි්ලරහ, 
රුපිඹ්ල රක් 5ට, 6ට ඵරඳත්රඹ ික්හ. රක් 5, 6ට ිකුණුහට 
ඳසු,- මක්.ඩී.එේ. ෆන් එක්  රංහට එනමොට  අද රුපිඹ්ල 

රක් 110ක් ඳභණ ඵදු එතු මනහ  මක්.ඩී.එේ. ෆන්  එ 
රංහමේ රුපිඹ්ල රක් 5ට  මද්ලඳහරන මවංචයිමඹක්මේ අතට 
ඹනහ. වළඵළයි, යහඳහරිඹන් ටි එතු මරහ අයමන, හවන 

570ක් රංහට  ආහ. අපි කිඹනහ, දහ වරි ද මේ 
ආේඩු මනස මේච මරහට මේ හවන මන්න්න 
අනුභළතිඹ දීපු ිරධහරින්, එඹට  අනුභළතිඹ දීපු මද්ලඳහරනඥඹන් 

ඔක්මෝභ ටි රළවළසති මන්න ඕනෆ, මේ ආේඩු අඳට කිඹහ 
දීපු ි ධිඹටභ මේහට උත්තය මදන්න.  

ඒහට උත්තය මදන්න රළවළසති මන්න කිඹන එ අපි 

මඵොමවොභ ඳළවළදිලි භතක් යනහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි. දළන් අ මනක් ඳළත්මතන් කිඹනහ,  මේ ඵදු වන්මන් 
හවන ළඩි ිහ ලු.  නමුත් ඒ ිධිඹට ඵදු ළහුහට, ඊමේ හිරු 

නහලිහමේ ප්රෘත්තිලින් අඳට අවන්නට රළබුණු මදඹක් භභ 
කිඹන්නේ.  ඇභතිරුන්මේ වහ ිමඹෝජය ඇභතිරුන්මේ නේ 
වන් යරහභ කිේහ.  මදිඹන්මේ පිහිමටන්  රුපිඹ්ල මෝටි 
118 හවන රංහට එනහ.  අභළතියඹහ මනුමන් රුපිඹ්ල 

රක් 6,000 හවන රංහට එනහ. වළඵළයි යම්ට මිිසසුන්ට 
කිඹනහ, "උමරහ ජඳන් හවනර ඹන්න එඳහ, උමරහ යුමයෝඳමේ 
වදන හවනර ඹන්න එඳහ.  ඳරඹන්, අ්ලරපු යට න ඉන්දිඹහමේ 

වදන හවනර" කිඹරහ. වළඵළයි, ඇභතිරුන්ටයි, 
අභළතියඹහටයි කිඹනහ, "ඔඵරහ ළඳට ඹන්න" කිඹරහ.  

ගිඹ ආේඩුමේ හවන තිබුමේ නළද්ද? මේ ඉන්න අපි 

ඔක්මෝභ ඇභතිේ යපු අඹ. හවන තිබුණහ,  මරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභි. එ අභහතයහංලඹ ඇභතියමඹකුට හවන 
මදක්, තුනක් තිබුණහ. මෝ ඒහ? මභොද මරහ තිමඵන්මන්? 

ඹව ඳහරන ආේඩුමන් මවොඹන්න ඵළරිද? හවන නළති වුණහද? 
අපි ඹනමොට හවන මවොයේ ය මන ගිඹහද? නළවළ. 

මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? ළඳ ඉ්ලරනහ. අමක ෆී්ලඩ් භහ්ල 

භවත්භඹහ තභයි ළඩි ළඳ ඉ්ලලුමේ. ළඳ භදි හින්දහ ළඩි ළඳ 
ඉ්ලරනහ. ළඳට පුරුදු ඵඩු මන් මේහ. ළඳට පුරුදු මේච ඒහ. 
එතුභහට රුපිඹ්ල රක් 700 හවනඹක්. "භට භදි, ළඳ අඩුයි" 
කිේහ. මදයිඹන්මේ පිහිමටන් දළන් මවොට ළඳ ින්න්න 

ඉ්ලරනහ. මභොක්ද මේ  යන්මන්? මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි, මභතළන තිමඵන්මන්  2015 ජනහරි 8ළි දහට 
ඉසම්ලරහ වපු ගිිසුේ ක්රිඹහත්භ කිරීභක්. ජඳහනමේ 

ිසඳහදනඹ යන හවන ිදඹ්ලරභ මේ යටට මන්න එ 
නළළත්වීමේ ළඩ පිළිමශ තභයි මේ ක්රිඹහත්භ මන්මන්.    

හර් එක් නළති මමනකුට; "අමන්! අපිත් හර් එ 
ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ හිතන මමනකුට  ඇක්හ හර් එක් න්න 
ඵළරි නේ, ජඳහනමේ ිසඳහදනඹ යන ිහන් හර් එක් න්න 

ඵළරි නේ, එළි හවනඹක්  රුපිඹ්ල රක් 80යි, 90යි, 110යි නේ, 
මභොද යන්මන්?    මමශ මඳොමශ  මඳමනන්න තිමඵනහ, 
ඉන්දිඹහමේ වදන භරුටි යථඹ. ඒ  brand new කිඹරහත් 

කිඹනහ. ඒ හින්දහ ඒ න්නහ. වළඵළයි, මන්මන් මභොක්ද? 
යි්ල ික්රභිදංව අභළතියඹහ 2001-2004 හරමේ අපි "ටහටහ 
ෂහරි" එමක් ඹළේහ. අඳට "ටහටහ ෂහරි" හවන දුන්නහ. භතද? 

භමව න්ද්රහ වික එ දුන්නහ. අද මන මොට යහේ එ ඵෂර් 
එක්ත් නළවළ.  එතුභහ එදහ ශහ මේභ අදත් මිිසසුන් භරුටි 
හර් එමක් ඹන්න වදනහ. අහනමේ අඳට ිදද්ධ මන්මන් 

ඳයණ ිධිඹට වයහ ඵළමන යත්තර ඹන්නයි. දළන් ඒ  
යුඹට ඹන්න තභයි රළවළසති යරහ තිමඵන්මන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
මඳොඩ්ඩක් ඉන්න,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. 

මභන්න ඹව ඳහරන ආේඩු. මේ මවො මද්්ල යන්න 
ආපු ආේඩුක් මන්. මේ මවො මද්්ල යන්න ආපු ආේඩුක් 

ිහ මේ ආේඩුමන් අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන්,  ඔක්මෝභ 
පිරිිදදු ළඩ. අපිරිිදදු ළඩ ඵළවළ. අපිරිිදදු ළඩ ශහ නේ මරඩක් 
මන්. මවොයේ ඵළවළ. මේ ිිිද මඳමනන ආේඩුක්. ඒ 

හින්දහ මන් මේට "අලුත් ඳයපුය", "දණ ිමයෝධී මඳයමුණ" 
හමේ ිදඹලු මදනහභ එතු වුමේ. මවොයි.  

අපි දළක්හ, දවනන ආේඩුක්රභ යසථහ ංමලෝධනඹ 
අනු භළතියණඹට දින ිඹභ ශහට ඳසම  ඒ භළතියණඹ 
අන් මන මොටත් ළබින්ට භේඩරඹ ඉන්නහ; ළබින්ට 

භේඩරඹ යම්ට ළඩ යනහ. වළඵළයි, භළතියණඹ ඳළළත්තුමේ 
දහද මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි? භළතියණඹ ඳළළත්තුමේ 
2015.08.17 ළි දහ. අමෝසතු භහමේ 17ළි දහ භළතියණඹ 

ඳත්රහ අපි ිදඹලු මදනහභ 2015.09.01 ළි  දහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
දිවුරුේ මදනහ. ඊට ඳසු 2015.09.04ළිදහ ජනහධිඳතිතුභහ ිිදන් 
ළබින්ට භේඩරඹ ඳත් යරහ, එදින ළබින්ට භේඩරඹ දිවුරුේ 
මදනහ. භළතියණඹ ඳත්පු 2015.08.17 ළි  දින ිදට 

2015.09.04 ළි දහ මන්ල ළබින්ට භේඩරඹ දිවුරුේ 
මදන්ල ඇභතිරුන් නළතු ඳරිහ හරඹ යට ඳතිනහ. 
මුද්ල අභහතයයඹකුත් නළවළ. එළි ඳරිහ හරඹ යට තිමඵන 

අසථහ ළ්ට ිමේදනඹක් ිකුත් ශහ. මභොක්ද, එභ 
ළ්ට ි මේදනඹ?   

2015 ළකතළේඵර් 01 ළි දින අං 1930/11 දයන ශ්රී රංහ 
ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජමේ ළ්ට ඳත්රමේ  මභන්න 
මභමවභ ඳශවුණහ :  

"(235 න අධිහයඹ න) මර්ගු ආඥහඳනමත් 69 න නත්මඹන් ඳළරී 
ඇති ඵරතර ක්රිඹහත්භ යනු ස මර්ගු අධයක් ජනයහ්ල යණිදංවමේ 

ම භිදංව න භභ, එකී න්තිමඹන් භහ මත ඳළරී ඇති ඵරතර ප්රහය 

රු මුද්ල අභහතයයඹහ ිිදන් මදන රද අනුභළතිඹ වහ එතුභහමේ ිඹභඹ 

ඳරිදි ඳත් යන රද්දහව ද, මභහි දක්හ ඇති උඳම්ලනමේ 03 න තීරුමේ 
ිමල ෂිත දක්හ ඇති, සථහනඹන්හි භගීන්මේ ළටු මනොඑන භන්ඵඩු 

717 718 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඵළඳුේය ගුදභක් ම  තීරු හසතු මවීභකින් මතොය ගුදේ තය 

ළනීභ, තඵහ ළනීභ මවෝ ආයක්ෂිත තඵහ ළනීභට වළකි ඵ මභයින් 
ප්රිදද්ධිමේ ප්රහල ය ිදටිමි." 

මභොක්ද මේ ළ්ට ිමේදනමේ උඳම්ලනමේ දළක්මන 

ආඹතනඹ? මේ ඵළඳුේය ගුදභ හිමිරු,  ට්රහන්සමෝ ජහතයන්තය 
හමෝ ර්ිස (පුද්ලි) භහභයි. එහි ලිපිනඹ,  අං 60,3 
ළි භවර, රකී කරහහ,  ලහන්ත අන්මතෝි භහත, මොශම 03 
ඹන සථහනඹයි. මේ ඵළඳුේය ගුදභ  පිහිටහ තිමඵන්මන් මොමව ද? 

අං 38/2 ඒ, ඇතහඵළන්ළ ඳහය, ්ලමරන්ත්ත, ඳන්නේපිටිඹ, 
දඹු්ලර කිඹන සථහනමේයි. මදයිඹන්මේභ පිහිටයි!  ඵළඳුේය ගුදභ 
පිහිටි සථහනඹ  යහඹ කි්ටටු තඵහ අඩු ණමන් ඳශහත තුශත් 

නළති ඳශහමතනුත් පිට දඹු්ලරට ඹනහ. වළඵළයි ප්රලසනඹ 
තිමඵන්මන් මේ මදභ ේඵන්ධමඹන් මනොමයි. ප්රලසනඹ 
න්මන්, ට්රහන්සමෝ ජහතයන්තය හමෝ ර්ිස (පුද්ලි) 

භහභ හමේද කිඹන එයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි,  
ඔඵතුභහත් ඔළු ඉසසුහ. භට එඹ මත්රුණහ. ඔඵතුභහත් ඵසනහහිය 
ඳශහමත් මමනකු හින්දහ මන්න ඇති, ඔළු ඉසමනහ. 

ට්රහන්සමෝ ජහතයන්තය හමෝ ර්ිස (පුද්ලි) භහභ 
හමේද? මභහි ිදටින අධයක් භේඩරඹ වුද? රු මුද්ල 
ඇභතිතුභි, රුණහය එඹ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් 

යන්න.  අමක හිටපු ජනහධිඳතිතුභකුමේ පුත්ර යත්නඹ න  රු 
ජිත් මප්ර භදහ ඇභතිතුභහ මේ හමේ ඒහට ිරුද්ධයි. රු 
ඇභතිතුභි,  ඔඵතුභහ මේ ළන මොඹහ ඵරන්න. ළබින්ට එමක්දි 
මේ ළන අවන්න. "මයෝහිත භන්ත්රීතුභහ කිඹපු එ ඇත්තද? එමවභ 

නේ අපිත් ගිඹ ආේඩු යපු ළරැදි යන්නද ඹන්මන්?" කිඹරහ 
අවන්න, රු ඇභතිතුභි. ඔඵතුභහ එමවභ අවරහ රුණහය 
මභඹ ිළරැදි යන්න. භභ මඵොමවොභ ඳළවළදිර මේ මචෝදනහ 

යනහ. භභ ඒ ළ්ට ි මේදනමේ පිටඳතක් සංගත* යනහ.    

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තමුන්නහන්ම ට ත ිනහඩි මදක් තිමඵනහ කිඹන්නයි භහ 
ඔළු ඉසසුමේ.  

 

ගුණ මයෝි ත අමබ්ගුණවර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ත ි නහඩි මදද තිමඵන්මන්?  

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ඔේ.  

 
ගුණ මයෝි ත අමබ්ගුණවර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ආ, ඒටද ඔළු ඉසසුමේ? වරි, වරි. එමවභ නේ තත් ිනහඩි 
මදක් වේඵ මේි. අපි මදමදනහ ඹහළුමෝ. මදයිඹන්මේ පිහිටයි!  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, තත් භහය ඒහ කිඹන්න 
තිමඵනහ. දළන් යම්ට තත්ත්ඹ මභොක්ද? භභ මඳමර්දහ මඳොමශ  
ගිඹහ. මඳොමශ  ගිහි්ලරහ ඇහුහ, ඵඩුර මිර ණන්. ේඵහ කිමරෝ 

රුපිඹ්ල 85යි. නහඩු කිමරෝ රුපිඹ්ල 74යි. යතු ළකුළු කිමරෝ 

රුපිඹ්ල 69යි. ඳරිකපු -වළභදහභ න එ- කිමරෝක් රුපිඹ්ල 
169යි. සුදු ේපී කිමරෝක් රුපිඹ්ල 249යි. මේ තභයි අද 
තත්ත්ඹ. යතු ලනු කිමරෝ රුපිඹ්ල 165යි. සුදු ලනු කිමරෝ 
රුපිඹ්ල 390යි.  

තත්ත්ඹ මභම  තිබිඹදී අමක දිසත්රික්මේ භමේ මිත්ර යහජිත 

ම නහයත්න ඇභතිතුභහ යි රුණහනහඹ මුද්ල ඇභතිතුභහමේ 

ශඟින්භ ඉමන අද මවො ථහක් ශහ. එතුභහ මීට ඉසය 

ද යපු ථහක් භට භතක් මනහ. එතුභහ කිේහ,  "භහ 

මෞය ඇභතියඹහ ිධිඹට මේ ඖධ ඳනත මනහපු භන් මේ 

යම්ට මිිසුන්ට න්න ිදඹලු ඖධර මිර ඳවත දභනහ,  අපි 

'ටුක්' හරහ එඹ යනහ" කිඹරහ. ඒ  ිධිඹටභ කිේහ. ඒ 'ටුක්' 

හන ඵඩුක් මන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අද 

තමුන්නහන්ම ත් භභත් ඇතුළු මේ යම්ට අහිං මිිසුන්ට ඒ 

කිඹපු ිධිඹට ඳළනමඩෝ්ල මඳත්තක්ත් න්න ඵළවළ. මෝ, ඖධ 

ඳනත? එදහ එමවභ ෆ ළහුහට, මෝ ඖධ ඳනත? දිඹළඩිඹහ 

ඇතුළු යම්ට ළඩි ලමඹන් තිමඵන අමනකුත් මයෝ වහ න්න 

මඵමවත්ර මිර ිදඹඹට 400කින් ඉවශ ගිහින් තිමඵනහ, 

ගිහි්ලරහ ඵරන්න.  මනහපු ඖධ ඳනත මෝ?  

කුඩු මයෝගින් ළන ථහ ශහ; ඒ අඹ ළන භවහ මරොකුට 

ෆ ළහුහ. කුඩු මයෝගින්ට අත් මරහ තිමඵන ඉයණභ 

මභොක්ද? කුඩු මයෝගින්මේ රුධියඹ පිරිිදදු කිරීභ වහ යන 

dialysis යන්න ිධිඹක් නළවළ. මඳෞද්ලි අංලමේ තළනකින් 

එඹ යන්න ඹන ිඹදභ මරහ තිබුමේ රුපිඹ්ල 8,000යි. දළන් 

ිදඹභ රුපිඹ්ල 12,400යි. රුපිඹ්ල 4,400කින් ළඩි මරහ. එඹ 

භහඹට වතය ළයඹක් යන්න ඕනෆ. එතමොට මභොක්ද 

තත්ත්ඹ? භහ ගිඹ තිමේත් කුඩු මයෝඹ ිහ මිඹ ගිඹ 

මමනකුමේ  භශ මදය ගිඹහ.   

මේයි යම්ට ඇත්ත තත්ත්ඹ.  මේ මඹෝජනහ පිළිඵ ථහ 

ශ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ ඇභතිරුන්ට අපි කිඹනහ,  

රුණහය භට ගිහින් මේ ඇත්ත තත්ත්ඹ මොඹරහ ඵරන්න 

කිඹරහ.  මොඹහ ඵළලුහභ මේ ඇත්ත තත්ත්ඹ දළන න්න 

පුළුන් මයි. අඳට මභතළන ථහ යන්න පුළුන්.  වළඵළයි, 

මේ ඇත්ත තත්ත්ඹ මේ මනොමයි. මුද්ල ඇභතිතුභි, 

තමුන්නහන්ම ට ිරුද්ධ අපි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ 

මනහමේ තමුන්නහන්ම රහ ය තිමඵන මද්්ල ිහයි. ඒහ 

එක් මනොමයි. ත තිමඵනහ. ත එනහ. 

තමුන්නහන්ම රහමේ ිරධහරින්භ අඳට මතොරුතුරු මදනහ. 

භවය මරහට මභන්න මේයි ඇත්ත තත්ත්ඹ කිඹරහ,  

තමුන්නහන්ම ත් එක් ඉන්න භන්ත්රීරුභ අඳට  මතොයතුරු 

මදනහ.  මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ අංලින් එවහට මභවහට 

මන්න පුළුන්.  වළඵළයි මභොන මද් වුණත් තමුන්නහන්ම රහමේ 

ආේඩු මමයහි අද ිලසහඹ බං මරහ තිමඵනහ. ළඩි ්ල 

මනොමොස  ඒ ිලසහඹ බං වුණු ආේඩුමේ ඉන්න 

තමුන්නහන්ම රහට නළතත් මේ ිඳක්ඹ ඳළත්තට ඇි්ලරහ 

හඩිමන්න ිදද්ධ මනහඹ කිඹන  එත් මේ අසථහමේ භතක් 

යන්න ළභළතියි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත මමින් භමේ ථහ අන් යනහ.  

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු ජිත් මප්ර භදහ ඇභතිතුභහ. 
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[රු මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ සිත්ව මප්ර ෙදස ෙහත (නිවස හ ඉදිකිම්ේ 

අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம - வீடகப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ිලසහ බං මඹෝජනහ 
පිළිඵ හේඡහ න මේ අසථහමේදී  භටත් අදවස කිහිඳඹක් 
ඉදිරිඳත් යන්නට අසථහ රළබීභ ළන භභ තුටු මනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ිලසහඹ එ මරහට  
උේච මනහ. ත මරහට බං මනහ. ිලසහඹ උේච 
මන්මන් ජනතහ වමඹෝඹ රළමඵන  මොටයි. ිලසහඹ බං 
මන්මන් ජනතහ තුශ අප්රහදඹ බිහි මන මොටයි.  ඳසු ගිඹ 

මර් ජනහධිඳතියණඹක් ඳළතුණහ; භව භළතියණඹක් 
ඳළතුණහ. ජනතහ තභන්මේ ිලසහඹ ඳශ ශහ. ඹව ඳහරනමේ 
ිලසහඹ උේච වුණහ; ඹභ ඳහරනමේ ිලසහඹ බං වුණහ. 

ජනතහ කිේහ, ඹව ඳහරන යුඹක් අලයයි කිඹරහ. තිබුණු ඹභ 
ඳහරන යුඹ වමුලින්භ අතුහරහ දළේභහ.  

හභහනයමඹන් රැකිඹහට ගිඹහභත් ය මවෝ මද 

ඳරිහ හරඹක් තිමඵනහ. ඒ හරඹ තුශ ඒ පුද්රඹහමේ 
වළකිඹහ දිවහ ඵරරහ, ප්රතිඹ දිවහ ඵරරහ රැකිඹහ සථිය යනහ. 
යජඹටත් එමවභයි. යජඹට ඹේ හර හනුක් රඵහ මදන්න 

ඕනෆ, තභන්මේ ංර්ධන ක්රිඹහ දහභඹන් ආයේබ යරහ, තභන්මේ 
ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ දිඹත් යරහ ඒහමේ ප්රතිපර මඳොදු 
ජනතහමේ ඵඩට, ටට, වදතට දළමනන ආහයඹට ක්රිඹහත්භ 
යන්න. නමුත් ජනහධිඳතියමඹක් ඳත් මරහ, අභළතියමඹක්, 

ළබින්ට භේඩරඹක් ඳත් මරහ;  යජඹක් බිහි මරහ යක්ත් 
ඹන්නට මඳය ඳයහජිත ව, කුවිත ව ිඳක්ඹ  ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යනහ. දළන් මේ ඳයහජිත ව, කුවිත ව 

ිඳක්ඹ මභොක්ද ප්රදර්ලනඹ යන්මන්? තභන්මේ අමකක්හ 
බංත්ඹයි. මොමවොභද, මේ අමකක්හ බංත්ඹ බිහි වුමේ?  

ඳසු ගිඹ හරමේ ක්රිඹහත්භ වුණු ිදඹඹට 20, 30 ඳහ 

වන්න ඵළවළ; මවොයහෆභ ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ; ංචහ, 
දණඹ, ජනතහ ්ලලි භං මෝලර ෆමේ  සුඳරුදු ක්රිඹහලිඹ 
ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ. ඒ ිහ කුවිත ව, ඳයහජිත ව "ඒහඵද්ධ 

ිනහලඹ" තභන්මේ අමකක්හ බංත්ඹ තුශ ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යනහ. දළන් අමක කුවිත ව "ඒහඵද්ධ 
ිනහලඹ" දිවහ ඵරන මොට අඳට මඳමනනහ, මේ ඒහඵද්ධ 

ිනහලමේ මඵොමවෝ මදනහමේ  මුහුණුර ඳංච භවහ මලෝඹ 
තිමඵන ඵ. මභොක්ද මේ ඳංච භවහ මලෝඹ? කුඩු ඵරමේමේ 
ඵර අධිහරිඹ මනොභළති මලෝඹ; සත්රී දණ, ශභහ අඳචහය 
ක්රිඹහත්භ කිරීමේ ඵරමේඹ අහිමි වුණු මලෝඹ; සුදු ෆන් 

ංසෘතිඹ තුළින් අතුරුදවන් වීේ, මිනී භළරුේ, හඳයහධී ක්රිඹහන් 
අද දම  ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළරි මරහ තිමඵන භවහ අමකක්හ 
බංත්ඹ; මවොයභ, හ ෆභ, භවහ බහේඩහහයමේ අයමුද්ල 

අමු-අමුමේ මෝලර න්නට රිිද ම  තිබුණු අසථහ අහිමි වීමේ 
මලෝඹ; ඒ හමේභ යට තුශ ඒහධිඳති ඳහරනඹක්, 
ආඥහදහඹත්ඹක් ක්රිඹහත්භ යන්නට ඵළරි වීමේ මලෝඹ. මේ 

ඳංච භවහ මලෝඹ අද ඒහඵද්ධ ිනහලමේ කුවිත ව 
හභහජිඹන්මේ මුහුණුර මඵොමවොභ රසනට ප්රදර්ලනඹ නහ. 
මොේචය කුවිත වීභක් ිදද්ධ මරහ තිමඵනහද කිේමොත්, මේ 

ඳංච භවහ මලෝඹ ළන ථහ යන මොට ඒහඵද්ධ ිනහලමේ 
හභහජිඹන් ළඩි පිරික් මේ බහ තුශ රැඳී මනොිදටීභත් 
ඵයඳතශ නහටුට හයණහක් වළටිඹටයි භහ දකින්මන්. ඒ ිහ 
ිමල මඹන්භ මේ කුවිත ව ඒහඵද්ධ ිනහලඹට අපි රඵහ මදන 

ඳණිවුඩඹ මභොක්ද?  

ඔඵතුභන්රහ ය 10ට ආන්න හරඹක් යට ඳහරනඹ 

ශහ. ය මදට මඳය තමුන්නහන්ම රහ යම්ට ජනතහ 
ඉදිරිඹට ගිහින් ලි්ටභස ඳරීක්ණඹ ශහ. ලි්ටභස ඳරීක්ණඹ 
යන මොට ජනතහ ජනහධිඳතියණමේදී කිේහ, "අමඳෝ, මදය 
ඳරඹන්!" කිඹරහ; භවහ භළතියණමේදී කිේහ, "අමඳෝ, මදය 

ඳරඹන්!" කිඹරහ. දළන් මදය ගිඹ එමක් තමුන්නහන්ම රහ 
ළඩඳත ඉදිරිඹට ගිහින් තමුන්නහන්ම රහමේ මුළු ර්හංඹභ 
දිවහ ඵරරහ, ඒ යපු ඳහඳ ර්භ පිළිඵ මවො මීක්ණඹක්, 

මවො මේණඹක්, ිලසම්ලණඹක් යරහ ළරැදි වදහ මන 
ජනතහ ඉදිරිඹට ආඳහු එන්න. ත ය 5කින්, ය 6කින් 
භළතියණඹක් එනහ. ඒ භළතියණමේදී අපි වළභ මදනහටභ මුහුණ 

මදන්න ිදද්ධ නහ, ජනතහ ඳරීක්ණඹට. මවොට භත තඵහ 
න්න, ජනතහ ඳරීක්ණමඹන් තභයි අමක භත්බහඹ වහ 
අභත්බහඹ ක්රිඹහත්භ යන්නට න්මන් කිඹරහ. ඒ ි හ කුවිත 

ව ඒහඵද්ධ ිනහලඹට ඳළවළදිලිභ භහ මදන ඳණිවුඩඹ තභයි, 
ජනතහමේ ිලසහඹ දිනහ මන, අමක ර්තභහන යජඹට, 
ජනතහමේ ිලසහඹ දිනහ ත් යජඹට උඳමදස මදන්න 
ඳළමිමණන්න කිඹන එ. එම  ඳළමිමණන්න කිඹහ භහ මඹෝජනහ 

යනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, යි රුණහඹ භළතිතුභහට 
ිරුද්ධ මේ ිලසහල බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ මභොක්ද 
මේ යන්න වදන්මන්? මේ යන්න වදන්මන්, අතිරු ජනහධිඳති 

වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහමේ කුමරන් අදින එයි. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ මඳොදු ජනතහමේ ිලසහඹ දිනහ මන ජන 
යමින්, ජන ලක්තිමඹන්, ජන ිමඹන් මඳොඩි තළන ඉරහ 
ජනහධිඳති පුටුට ගිඹහ.  

වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ කිඹන්මන් පුංචි තළනකින් ආපු 
භනුයමඹක්; රිදී වළන්ද ම්ට තඵහ මන ඉඳදුණු භනුයමඹක් 
මනොමයි; භවහ ඳවු්ල ඳයපුයකින් බිහි වුණු භනුයමඹක් 
මනොමයි. පුංචි ඳවුරකින් ඇි්ලරහ, ග්රහභ ිරධහරි තළන ඉරහ 

යම්ට ිධහඹ ජනහධිඳති ධුයඹ යහ ඹන මොට අය කුවිත ව 
ඒහඵද්ධ ිනහලමේ හභහජිඹන් මඵොමවෝ මදනකුට අභහරු ඇති, 
එතුභහට "ර්" කිඹරහ කිඹන්න; "නහඹතුභහ" කිඹරහ කිඹන්න. 
එමවභ ඇ මේ අභහරුක්, ඔළුමේ අභහරුක් ඇති. ඔඵතුභන්රහමේ 

කුවභ, ඊර්යහ, ඵරමරෝභිත්ඹ, ඵරෆදයභ මක්න්ද්ර ය 
මන, මේ යම්ට ජනතහ ිිදන් ජඹග්රවණඹ යපු, මඳොඩි තළන 
ඉරහ ඉවශ තළනට ආපු වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ කිඹන ඒ 

පුංචි භනුයඹහට මභමවභ යවන්න එඳහඹ කිඹහ භහ මඹෝජනහ 
යනහ. එතුභහමේ නහඹත්ඹ පිළින්න; එතුභහත් එක් එට 
හිටන්න; එතුභහත් එක් එට හිටමන එතුභහමේ භනට 

වමඹෝඹ රඵහ මදන්න කිඹරහ කුවිත ව ඒහඵද්ධ ිනහලඹට භහ 
කිඹනහ.  

ඇත්ත ලමඹන්භ අද ක්රිඹහත්භ න්නට ඕනෆ, ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් මනො මයි. අද යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ ප්රමු 
අමක යජඹට තමුන්නහන්ම රහ ඳශ යන්න ඕනෆ, ිලසහඹ ඳශ 

කිරීමේ මඹෝජනහක්. භහ එමවභ කිඹන්මන් ඇයි? ඔඵතුභන්රහට 
භතද, ඔඵතුභන්රහමේ යජ ඹ භමේ අමක මද්ලමප්ර මී භවහභහනය 
වීයංල භළතිතුභහ මභොනහද කිේමේ කිඹරහ?  

එතුභහ කිේහ, " පී.බී. ජඹසුන්දය එක් යන්න ඵළවළ. අමක 
මුද්ල ඇභතියඹහත්  එක් යන්න ඵළවළ.  අමක යජමේ ඉන්නහ, 
ආර්ථි කහතමඹක්" කිඹහ. ඒ ආර්ථි කහතඹහ හිටිමේ, ඒ 

ආර්ථි කහතඹහ මුද්ල ඇභතියඹහ  වළටිඹට ටයුතු මශ , අමක 
ය ජමේ මනොමයි.  ඳසු ගිඹ යජමේ. රු ිභ්ල වීයංල භළතිතුභහ 
ඒ ඳළවළදිලිභ කිේහ. එතමොට හිටපු ජනහධිඳතිතුභහත්, 
මුද්ලඅභහතයහංලමේ හිටපු ම්ලේතුභහත්  මදන්නහභ ආර්ථි 

කහතමඹෝ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හමේභ  භවහ ිලහයද අමක 
රු  ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ  මභොක්ද එදහ කිේමේ? 
''පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ යට නහ;  ආර්ථිඹ නහ''  කිේහ.  

එමවභ කිඹන භන්භ තත්, එතුභහ කිේහ, ''කිිද ප්රලසනඹක් නළවළ, 
රුපිඹ්ල මදදවස ඳන්ිදඹඹකින් පුද්රමඹකුට භහඹක් 
විත්මන්නට පුළුන්ඹ" කිඹහ. රුපිඹ්ල මදදවස ඳන්ිදඹඹකින්  

පුද්රමඹකුට භහඹක් විත්මන්නට පුළුන්ඹ කිඹහ කිේ 
පුද්රඹහ  මභන්න ඇි්ලරහ ිලසහ බංඹක් ඉදිරිඳත් යනහ. 
ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ යන්නට  ඕනෆ, තභන් තභන්ටභ  

ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් මඹෝජනහ  ය ළනීභයි. ඇයි? එතුභහ 
එමවභ අමු මඵොරු මබ්්ල  මේ උත්තරීතය බහමේ කිඹනමොට  
යජමේ ංයහ ම්ලනභ කිඹනහ, ඳවුරට විත් මන්නට 

භහඹට රුපිඹ්ල ඳණස එක්දහවක් ඕනෆඹ කිඹහ. නමුත්  
එතුභහමේ ණන් වළදීභ තුශ රුපිඹ්ල මදදවස ඳන්ිදඹඹකින් 
පුද්රමඹකුට භහඹක් විත්  මන්නට පුළුන්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හ මේභ භභ අවන්න  
ළභළතියි ඒහඵද්ධ ිනහලමඹන්,  ඔඵතුභන්රහමේ මුද්ල ිලහයද  

අමක ඵන්දුර ගුණර්ධන  ශරීන්  භතද කිේහ,  "ලක්රඹහමේ පුතහ  
'යිභහ' ආත් ඵඩු මිර අඩු යන්න ඵළවළ "කිඹහ.  භතද ඒ චන? 
ඒහ භතද? ය දවඹක් තුශ  එ මරහත් ඵඩු මිර අඩු 

ශහදළයි භට කිඹන්න. ඳරිකපු මිර අඩු ශහ ද? සීිර මිර අඩු 
ශහ ද? වහ්ලභළසන් මිර අඩු ශහ ද? අපි ආඩේඵයමඹන් 
කිඹනහ, යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ  මුද්ල ඇභති ධුයඹට ඳත් 
අවුරුද්දක් ත න්නටත් මඳය මේ යම්ට ෆභ අතයලය 

බහේඩඹභ  මිර අඩු ශහඹ කිඹන එ.   අපි  එඹ කීමභන් 
ප්රහල යනහ.   

ඇත්ත ලමඹන්භ භභ නළත යක් කිඹනහ, ිලසහබංඹක් 
මනොමයි, ඔඵතුභන්රහ ට   මමනන්නට තිබුමේ රු යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ මමයහි ිලසහඹ ඳශ කිරීමේ 
මඹෝජනහක් ඵ. ිලසහඹ ඳශ කිරීමේ මඹෝජනහක් 
තමුන්නහන්ම රහට මමනන්නට  තිබුමේ.  ඇත්ත ලමඹන්භ 
ථහ යනහ නේ  මභොක්ද ඔඵතුභන්රහමේ  හර හනුමේ 

ිදදු වුමේ?  යහජය ආදහඹභ ඩහමන ළටුණහ; අඳනඹන  ක්ම ත්රඹ 
ිනහල වුණහ. තමුන්නහන්ම රහ මඵොමවොභ රසනට             
ංයහ ම්ලන  ජි්ලභහ්ට එක් ක්රිඹහත්භ ය,   භව මරොකුට 

පුේඵරහ කිේහ, දුකඳත්භ අඩුයි; ආර්ථි ර්ධන මේඹ  ළඩියි;  
යක්හ බිහි මනහ; උද්ධභනඹ අඩු මනහ කිඹරහ. භවහ 
සුයංනහ මරෝඹකුයි තමුන්නහන්ම  රහ ිර්භහණඹ මශ .  

තමුන්නහන්ම රහ ජනතහ යට යටහ මශ  මභොක්ද? යුද 
ජඹග්රවණමේ නහභමඹන් ජනතහ යට යටහ,  යුද  ජඹග්රවණඹ  
මු්ල ය මන  මේ යම්ට භවජන  ්ලලි  අමු අමුමේ හ ෆහ; 

අමු අමුමේ මවොයහ ෆහ.  ඒ  මවොයහ හපු, ඒ ක්රිඹහත්භ යපු  ඒ 
භවහ ඳරිභහණමේ  මවොයේර ප්රතිපර තභයි  අද යජඹටත්,  යම්ට 
ජනතහටත් අත්ින්න්නට ිදද්ධ මරහ තිමඵන්මන්.  ඔඵතුභන්රහ 
වපු ළහිලිර  ගිි මඳොලිඹ තභයි අද යම්ට ජනතහට 

මන්නට ිදද්ධ මරහ තිමඵන්මන්.   

මුරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳසු ගිඹ යජඹ  මරෝ ප්රට 
හර්තහක් අමක යටට රඵහ දී  තිමඵනහ.  මභොක්ද මේ මරෝ 

ප්රට හර්තහ? මරෝමේ ඳහළුභ ගුන් මතොටුඳශ බිහි ය 
තිමඵනහ. ඒ ගුන් මතොටුඳශ ිර්භහණඹ වුමේ, ඉදි වුමේ 
මොමවොභද?  ගිිමඳොලිඹට ්ලලි අයමන.  ගිි මඳොලිඹට ්ලලි 

ත්තහභ,  ගිි මඳොලිඹ මන්නත්  ඕනෆ;  ප්රහේධනඹ මන්නත්  
ඕනෆ.  මරෝමේ ඳහළුභ ගුන් මතොටුඳශ ිර්භහණඹ යරහ, නළේ 
එන්මන් නළති යහඹ්ල බිහි යරහ, ක්රි්ට ක්රීඩහ මනුට  

භංර  උත් ඳත්න ක්රි්ට ක්රීඩහංණත්  බිහි ශහ. ඒහට 

ගිි මඳොලිඹ මනමොට අිහර්ඹමඹන්භ යම්ට ජනතහට 

ඵයක් ඇති න්මන් නළද්ද? ඒ ණඹ මන මොට, ඒහට මඳොලිඹ 
මන මොට අිහර්ඹමඹන්භ යම්ට ජනතහ තුශ අවනඹක් 
භතු මනහ මන්ද? ණඹ මවීමේ, මඳොලිඹ මවීමේ ඒ භවහ ඳහඳ 
ර්භඹට  කිඹන්න ඕනෆ ඳළළති ඔඵරහමේ යජඹයි; යහජඳක් 

යජඹයි. ආලසචර්ඹත් යුඹ තභයි, මේ ආලසචර්ඹත් ගිි මඳොලිඹ, 
ගිි ඵදු ටි ිර්භහණඹ මශ . ඒ ිහ යජඹක් වළටිඹට මේ 
අසථහමේ අඳ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕනෆ, වීමයෝදහය යණ ිරුහ 

මොටි ත්රසතහදඹ තුයන් යන්න අීතත මර ටයුතු ශහ ම , 
අමක ඹව ඳහරන යජඹ ණඹ ත්රසතහදඹ තුයන් යන්න ටයුතු 
යන ඵ.  

යට තුශ ඓතිවහිද ංර්ධන ංග්රහභඹක් අඳ දිඹත් යනහ. 
අමක යම්ට කුඩහ ද දරුන්මේ ය පිට හි භත ඳටපු මේ භවහ 
උමන්, මේ භවහ ගිි මඳොලිමඹන්, ප්රහේධන මුදලින් අඳ මේ 
යම්ට දරු ඳයපුයත්, භේ ඳයපුයත්, පිඹ ඳයපුයත්, පුයළිද ඳයපුයත් 
මබ්යහ න්නහ. අමක රු මුද්ල ඇභතිතුභහමේ මභමවඹවීභ තුශ 
යහජය ම ඹන්ට රුපිඹ්ල 10,000 දීභනහක් රඵහ දුන්නහ.  

ිශ්රහමි ප්රජහමේ ිශ්රහභ ළටුක ිභතහ තුයන් යනහ 
කිඹහ අවුරුදු 10ක් තිසම  තමුන්නහන්ම රහ මඵොරු ශහ. ඒ 
ිශ්රහභ ළටුක ිභතහ අඳ වමුලින්භ ඉත් ශහ. රු 
අග්රහභහතයතුභහමේ නහඹත්මඹන් අඳ ය 5ක් ඇතුශත රැකී 
යක්හ දරක්ඹක් බිහි යනහ. ශ්රී රංහ මරය 
මක්න්ද්රසථහනඹක්, ආමඹෝජන මක්න්ද්රසථහනඹක් යනහ 
හමේභ ආිදඹහනු ඳළිදච්ක් රහඳමේ මරොකුභ මරය 
මක්න්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත් යන්නට ලක්තිභත් ළඩ පිළිමශක් 
අඳ ක්රිඹහත්භ යනහ. මුළු යටභ ංචහය ඳහයහදීඹක් ඵට 
ඳත් යනහ. අඳ මුළු යටභ මතොයතුරු තහක්ණමඹන්  
ඵඵශනහ. ළභට ිදවස, ිව්ල අධයහඳනඹක් අඳ මනොමිම්ල 
රඵහ මදනහ. ළභට ිදවස, ිව්ල, ඳරිණත මෞය ම හක් 
අඳ මනොමිම්ල රඵහ මදනහ. ඉඩේ මනොභළති වළභ පුද්රමඹකු ටභ 
ඉඩේ අයිතිඹ රඵහ දීරහ, වළභටභ ප්රහේධන අයිතිඹක් හිමි න 
ිදන්නක්ය ඔකපුක් රු අග්රහභහතයතුභහමේ නහඹත්මඹන් 
අඳ රඵහ මදනහ. 2025 න ිට මේ යම්ට ිහ ප්රලසනඹ අං 
ේපර්ණ ිනහ. ඹව ඳහරන යජඹ ළභට මණ රඵහ 
මදනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, යට මබ්යහ ත් යණ ිරුන් 
අමක යජඹ ිදුලි පුටුමන් මබ්යහ ත්තහ. ිදුලි පුටුට ඹනහඹ 
කිඹහ වුරුත් ථහ යන්මන් නළවළ. අද වුරුත් යණිරු 
දඩඹභ ක්රිඹහත්භ න්මන් නළවළ. අද යණ ිරුන්ට ආත්භ 
අභිභහනමඹන් යුතු විත් මන්න පුළුන්. රළේමඵොගිි මර්ස 
දුන ඉවශ මඳශළන්තිමේ ඳහරඹන්මේ ද පුතුන්ට දශ දහ 
භහළිහ ඉදිරිපිට, හලු මුමදොය ළලි මෝටට ළසීමේ 
යහජහරිමඹන් අඳ වීමයෝදහය යණ ිරුන් ිදවස ය 
තිමඵනහ. තභන්මේ විිතඹ අභිභහනමඹන් යුතු මන ඹන්නට 
අඳ ඔවුන්ට අසථහ රඵහ දීරහ තිමඵනහ. මතොයතුරු දළනළනීමේ 
අයිතිඹ තුළින් මේ යම්ට ජනතහමේ පුයළිද අයිතිඹ අඳ ලක්තිභත් 
ය තිමඵනහ.   

ඔඵතුභන්රහ දවවත්න ආේඩුක්රභ යසථහ ංමලෝධනඹ 
ඉත් යරහ, දවඅටන ආේඩුක්රභ යසථහ ංමලෝධනඹ 
මනළිත් මේ යම්ට ඹව ඳහරන ආඹතන ිදඹ්ලරක්භ ිනහල ය 
තිමඵන මභොමවොත, සහධීන ජහති මඳොලිස මොමිභක්, 
සහධීන යහජය ම හ මොමිභක්, සහධීන අධියණඹක්, 
සහධීන අ්ලරස මවෝ දණ මචෝදනහ ිභර්ලන මොමිභක්, 
සහධීන භළතියණ මොමිභක් සථහඳනඹ යරහ,  ඹව ඳහරනඹ 
තුළින්  යම්ට පුයළිද ඳයපුයට ළඵළි න්භ ප්රහමඹෝගි ළඵෆ 
ලක්තිඹක් ශඟහ ය න්න අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේත්, රු අග්රහභහතයතුභහමේත් ද්ිත් 

ලක්තිඹ; ද්ිත් නහඹත්ඹ ජහති යජමේ ඒහඵද්ධ ව භමන්දී 
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මුළු යටටභ ලක්තිඹක් මරහ තිමඵන ඵ අමක යම්ට ආදයණීඹ 

ජනතහත් අද පිළිමන තිමඵනහ.  

මොන් මරහ තිබුණු අමක යට, ඳළත්තට වීිද යරහ තිබුණු 
අමක යට, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ, රු අග්රහභහතයතුභහ නළතත් 
යක් ජහතයන්තය ප්රජහ තුශ පිළිත් මද්ලඹක්; හර්ථ මද්ලඹක් 

ඵට වඳුන්න තත්ත්ඹට අද මනළිත් තිමඵනහ.  අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ වි - 7 මුළුට ගිහි්ලරහ යට මනුමන් ජඹග්රවණ 
රැක් රඵහ ත්තහ. ඵටහිය මරෝමේ යට්ල අද අමක යටට ට 

චනමඹන් ඳභණක් මනොමයි, වන වළන්මදනුත් ප්රතිචහය රඵහ 
මදනහ. ජහතයන්තය මරය අයමුදර, මරෝ ඵළංකු, ආිදඹහනු 
ංර්ධන ඵළංකු, තත් ිිධහහය ව ජහතයන්තය මරය 

ආඹතනඹන් අමක යට ලක්තිභත් යන්නට ඓතිවහිද ලක්තිඹක් 
රඵහ මදනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, රු අග්රහභහතයතුභහ භඟ චීන 

ංචහයඹ වහ ගිඹ ේඩහඹමේ හභහජිමඹක් වළටිඹට ටයුතු 
යන්න භටත් හනහ රළබුණහ. භභ දළක්හ, රු අග්රහභහතයතුභහ 
චීන ජනහධිඳති ෂී ජින්පින්ේ භළතිතුභහ භඟත්, චීන අග්රහභහතය ලී 
'චිඹහන් භළතිතුභහ භඟත්, චීන ආේඩුමේ මසු භළති ඇභතිරු 

භඟත් ඒ යපු නු - මදනු. ඒ නු-මදනු මශ  ික්රභිදංව 
ඳවුර මනුමන් මනොමයි, ඒ නු-මදනු මශ  වභත්රීඳහර 
ිදරිම න ඳවුර මනුමන් මනොමයි, ඒ නු-මදනු මශ  

ළබින්ට භේඩරමේ ඉන්න ඇභතිරුන්මේ ඳවු්ල මනුමන් 
මනොමයි, ඒ නු-මදනු මශ  යට මනුමන්; භහතෘ භූමිඹ 
මනුමන්; භහතෘ භූමිමේ භේරුන්, පිඹරුන්, මවෝදය 

මවෝදරිඹන්, ඒ ිදඹලු මදනහ මනුමනුයි.  අද අමක යජඹ තුශ 
ඳවු්ල හදඹක් නළවළ. අද අමක යජඹ තුශ ඳවු්ල ංභඹක් නළවළ. 
අද අමක යජඹ තුශ ජ මිතුරු ංේ, ජ මිතුරු ්ලලි ක්රිඹහත්භ 

න්මන් නළවළ.  

රු අග්රහභහතයතුභහ චීන ජනහධිඳතිතුභහමේ, අභළතිතුභහමේ 
හිත දිනහ මන තිමඵනහ. අද නටඹුන් ඵට ඳත් මරහ තිමඵන 

යහඹ, ගුන් මතොටුඳශ ළි  යහඳෘති ක්රිඹ කිරීභත්, ඒ හමේභ 
වේඵන්මතොට දිසත්රික්ඹ මක්න්ද්ර ය මන ඓතිවහිද 
ආමඹෝජන රහඳඹක් සථහඳනඹ යරහ, ළඵින්භ වේඵන්මතොට 
දිසත්රික්ඹත්, මුළු භවත් ශ්රී රංහත් ංර්ධනමේ සුයපුයක් ඵට 

ඳත් යන්නට රු අග්රහභහතයතුභහ ඒ ලක්තිඹ රඵහ ත්තහ.  

   
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභන්ට ත ිනහඩි තුන හරඹක් 

තිමඵනහ. 

 
ගුණ සිත්ව මප්ර ෙදස ෙහත 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මඳොඩ්ඩක් හිතරහ ඵරන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳසු 

ගිඹ හරමේ මොමවොභද මේ යහජය තහන්ත්රි ජහතයන්තය නු-

මදනු ක්රිඹහත්භ වුමේ කිඹහ. අමක අතිරු ජනහධිඳතිතුභහයි, 
අමක රු අග්රහභහතයතුභහයි, අමක රු භළති ඇභතිතුභන්රහ 
ළමොභ නු-මදනු යන්මන් අමක යටට පරක් ඇති යට්ල 

භඟයි. ඇමභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ, යුමයෝඳහ වවුර, ළනඩහ, 
රුිදඹහ, චීනඹ, ඉන්දිඹහ, හර්ක් යට්ල, ආිදඹහ ඳළිදච්ක් යට්ල 
හමේ අමක යටට පරදහයී ළඩදහයී; වන රළමඵන; ආධහය 
රළමඵන; ප්රමඹෝජනඹක් මන යට්ල භඟයි නුමදනු යන්මන්.  

ඳසු ගිඹ හරමේ අය ''ආලසචර්ඹමේ පීතෘයඹහ'' හත් එක්ද 
නු-මදනු මශ ? ආලසචර්ඹමේ පීතෘයඹහ රුන්ඩහ භඟ නු-

මදනු ශහ; බුරුන්ඩිඹ භඟ නු-මදනු ශහ; ිදේඵහබ්මේ භඟ 

නු-මදනු ශහ; උන්ඩහ භඟ නු-මදනු ශහ; ටළන්හිඹහ 
භඟ නු-මදනු ශහ. අමන්! අය ළඩට නළති, භවහ 
අන්ත:පුයඹක් තිමඵන සහිදරන්තමේ යජතුභහත් අමක යටට 
මන්නුහ. මභමවභ නු-මදනු යපු යටර නහඹමඹෝ 

මභොනහද කිේමේ? අමන්! අමක යමටන් ආධහය ඉ්ලරනහ.  

අමක යම්ට ඵදු මන්නන්මේ ්ලලි ළඹ යරහ,  ඉතහභත්භ 
නවීන ඳන්නමේ මඹොවුන් ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනඹක් 

ටළන්හිඹහමේ වදරහ තිමඵනහ.   

එතමොට අමක යම්ට ජනතහට ජහතයන්තය භ්ටටමේ මඹොවුන් 
ෘත්තීඹ භධයසථහනඹක් වදන එ ඳක්ද? අමක යම්ට මඹෞන, 

මඹෞිඹන් අළඳද? එතළින් නතය වුමේ නළවළ. අමක යම්ට 

ඳහය්ල වදනහ මනුට භහරදියිමන්ත් අධිමේගී ඳහයක් වළදුහ. 

හමේ ්ලලි ද? යම්ට ්ලලි. මභමවභ යම්ට ්ලලි නහසති යරහ, 

අනලය ිධිඹට ිඹදේ යරහ ජයහ විර්ණ යරහ, අමක යම්ට 

ආර්ථිඹ වළය රන තුහරඹක් ඵට ඳත් යරහ දළන් එනහ 

යට වදන ළඩටවනට ිරුද්ධ, මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 
ිලසහ බං ඉදිරිඳත් යන්න. මභොන ිහිළුක්ද? මන ළඩක් 

නළද්ද යන්න? ඇත්තටභ ළඩක් නළද්ද?   

භභ මේ අසථහමේ ඳළවළදිලිභ මේ හයණඹ කිඹනහ. භභ 
ඇත්තටභ නහටු මනහ, භමේ ථහ අවන්නට ඔඹ කුවිත 

ඒහඵද්ධ ිනහලමේ හභහජිමඹෝ මනොිදටීභ ළන. උත්තය 

මදන්න ඵළරු තභයි නළඟිටරහ ගිමේ. මුහුණ මදන්න ඵළරුයි 

නළඟිටරහ ගිමේ. ඒ ිහ ිමල මඹන්භ භභ මේ අසථහමේ 

කිඹනහ, අමක ජහති යජඹ අතිරු වභත්රීඳහර ිදරිම න 

ජනහධිඳතිතුභහමේ, රු යි්ල ික්රභිදංව අග්රහභහතයතුභහමේ 

නහඹත්ඹ තුළින් අපි යටත් වදනහ; භත් වදනහ; නයඹත් 
වදනහ කිඹරහ.  

අමක අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, අමක රු අග්රහභහතයතුභහත් 

අමක යම්ට ඳශහත් නඹ, දිසත්රික් 25 විත් මන උඳදිහඳති 
මෝටාහ 330, ග්රහභ ිරධහරි ේ 14,022, කුඩහ ේභහන 

37,000 විත් මන රක් 210ට ළඩි ව අමක යම්ට පුයළිද 

ඳයපුය  දිිහිමිමඹන් සුයකිනහ; රැ න්නහ; යට වදනහ. 

තමුන්නහන්ම රහ ඔඹ හිතන ආහයඹට එමවභ මරමවිදමඹන් 

අඳ මදය එශන්නට ඵළවළ. එමවභ අදවක් තිමඵනහ නේ 

තමුන්නහන්ම රහ ඒ හිතින් ඉ්ලරහ අස ය න්න. ඒ මභොද? 

අපි ඉන්මන් මඳොදු ජනතහ භඟ, අපි ඉන්මන් හභහනය ජනතහ 
භඟ, අපි ළඩ යන්මන් මයද්ද, ඵළි ඹභ, යභ, ර්්ට එ අන්න 

භව මඳොමශොට ඳඹ වරහ විත් මන මේ යම්ට හභහනය 

ජනතහත් භඟයි.  

දළන් තමුන්නහන්ම රහ ථහ යන ලි්ටභස ඳරීක්ණඹ ය 

ඳවකින් මවෝ වඹකින් එන මොට ඳළවළදිලිභ අපි යටට ඉදිරිඳත් 

යන්මන් යට වදපු, ඉදිරිඹට යට වදන ඳළවළදිලිභ යට 
මෞබහ යමඹන්, ංර්ධනමඹන්  සුපිරි යුඹක් ඉදිරිඳත් යන ඒ 

භවහ ිකරවීඹ නයහඹ ඳත්රඹයි. එමතක් ඵරහමන ඉන්න. අමක 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්, රු අග්රහභහතයතුභහත් ඒ හමේභ මුද්ල 

ඇභතිතුභහත් අපි ිදඹලු මදනහභත් ලක්ති ේඳන්න, අමක 

එමුතුබහඹ ලක්තිභත් යමන, අමක ලක්තිඹ ජනතහමේ 

ලක්තිඹ ඵට ඳත් යරහ, මඳොදු ජනතහමේ මුද්ල ඳසුේබිඹ 

පුයරහ, මඳොදු ජනතහට වන රඵහ මදන ළඩටවන අපි අද 
දම ත්, මවට දම ත්, අනහතමේත් ක්රිඹහත්භ යනහ කිඹන 

එ මේ අසථහමේ ප්රහල යමින් භට ථහ යන්න අසථහ 

රඵහ දුන්නහට අමක මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහට සතුතින්ත 

මමින් භමේ තහ අන් යනහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට, රු යවුෂස වකීේ ඇභතිතුභහ.  

මේ මභොමවොමත් වුරු මවෝ භන්ත්රීයමඹක් රු රකී 
ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහමේ නභ මරහනඹ වහ මඹෝජනහ 

යන්න. 

 
ගුණ සිත්ව මප්ර ෙදස ෙහත 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, "රු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භභ මඹෝජනහ යනහ.  

  
ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ එඩ්වඩ් ගුණමස කය ෙහත මලසනමයන් ඉව්ව 

වුමයන්  ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහත මලසනරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனய, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථහ යන්න, රු ඇභතිතුභහ.  
 
[අ.බහ. 1.31] 

 
ගුණ යවුෆ හකීේ ෙහත (නගය සලසුේ  හ ජල සේඳදන 

අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்யம் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිසමි්ලරහහිර් යවසභහිර් යහීේ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අද දින මභභ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ පිළිඵ භමේ ථහ භභ ඉංග්රීිද ඵිදන් යන්න තභයි 

අදවස මශ . නමුත් මේ යත් ථහ කිහිඳඹක් ඇහුහට ඳසම  
භට හිතුණහ,  මුලින්භ ිදංවර බහමන් චන ස්ලඳඹක් ථහ 
යන්න. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ බහ ර්බමේ 

එක්තයහ ිදරිතක් තිමඵනහ. ිලසහ බං මඹෝජනහ පිළිඵ අපි 
ආඳසට වළරිරහ ඵරන මොට අඳට දළමනන මදඹක් තභයි, 
හභහනයමඹන් ිඳක්මඹන් ිලසහ බංඹක් මමනන්න මතෝයහ 

න්මන් ඒ මඹෝජනහමේ අන්තර්ත ව හයණහ පිළිඵභ 
මනොමයි, නමුත් ිමල මඹන්භ යජඹක් ්ටටන්න ඒ යජමේ ඉන්න 
ඳතහ මඹෝධමඹක් ඉරක් ය න්න ඵ. ඒ යජමේ ඉන්න 

ලක්තිභත් මඳෞරුත්ඹක් තිමඵන පුද්රඹකු ඒ වහ මතෝයහ 
න්නහ. ඒ ිහ රු යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ මේ ිලසහ 
බං මඹෝජනහ ළන ඒ තයේ රඵර මන්න අලය නළවළ. 

එතුභහට මත්රී මොස ඇති, මේ ිලසහ බංඹ දළනටභත් පුස 
මඩි්ලරක් මරහ ඉයයි කිඹන එ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එතුභහත් භභත් මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ බහ ර්බඹට ආමේ එභ ආේඩුක් ඹටමත්. 

ඒ, 1994 ර්මේ. ඔඵතුභහ ඉන්න මරහනමේ ළඩ ටයුතු 

යන්න ඒ මරහමේ භට බහයඹ රළබුණහ. ඒ මු්ල ය 06 තුශදී 

අපි දළපු ි මල  හයණඹක් තිමඵනහ.  ඒ ආේඩු තුශත් ඉන්න 

ඳතහ මඹෝධඹන් මතෝයහ ත්තහ, මභළි  මද්්ලරදි. ඒ 

කිඹන්මන්, එතුභහභ ිමඹෝජනඹ යපු යඑන්පී ආේඩු, - අපි 

හිටිමේ ඒ හරමේ මනත් ඳළත්ත.-  ිඳක්මේ ඉන්න මොට 

ිලසහ බං මඹෝජනහ මමනන්න මතෝයහ ත්මත් වුද?  

රක්සභන් දියහභර් භවත්භඹහ මතෝයහ ත්තහ, එේ.එේ.එේ. 

අසමයොෂස භවත්භඹහ මතෝයහ ත්තහ. ඒ ිලසහ බං මඹෝජනහ 

තුශ අන්තර්ත මරහ තිබුණු හයණහ ඳළත්ත තිඹරහ,  මතෝයහ 

ත්මත් ඒ මඳෞරුත්ඹන්ට ඳවය ළසීභයි.  ඒ ිතයක් මනොමයි, 

දළනුත් යි රුණහනහඹ කිඹන මේ ංමක්තහත්භ ඉරක්ඹ 

වයවහ මළින්භ  ඳවය වන්මන් මන හටත් මනොමයි.  මේ 

යජමේ, මේ ආේඩුමේ, මේ යම්ට ආර්ථිඹටයි මළින්භ ඳවය 

වන්මන්. මේ යම්ට ආර්ථිඹ ඉරක් යමන ඒට 

කුරුභහනේ අ්ලරන එක් තභයි දළන් මමයන්මන් කිඹන එ 

අඳට ඉතහභ ඳළවළදිලි  මඳමනනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීතුභි, අමක රු යහජිත ම නහයත්න 

භළතිතුභහ කිය ඳරිදි,  ආර්ථි ිදයහ පිළිඵ ිලහයද රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහමේ හදරට භභත් එතු මරහ තිමඵනහ. 

එතුභහ ළන, එතුභහමේ ආර්ථි දළනුභ ළන රුත්ඹක් දක්න 

මනකු වළටිඹට භභත් හිටිඹහ. නමුත් එතුභහට අද මරහ 

තිමඵන්මන් මභොක්ද?  මව්ලර ිිද යන ශයඹකු හමේ එතුභහ 

දළන් කුරුභහනේ ඵරනහ. නමුත් ඒ ඳය ඇිදන්.  ඒයි ප්රලසනඹ. 

අපි වුරුත් ප්රමේලේ මන්න ඕනෆ. අය javelin ශයමඹෝ 

කුරුභහනේ ඵරරහ ඒ මව්ලරඹ ිිද යන්න වදන මොට, ඒ 

පුද්රඹහ ඳය ඇක් තිමඵන ශයඹකු නේ අපි ඔක්මෝභ 

මඳොඩ්ඩක් ප්රමේේ මන්න ඕනෆ. දළන් ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භළතිතුභහ  එළි  මනකුයි කිඹන එ මවොටභ මඳමනනහ. 

මභොද, එතුභහ ිඳක්මේ ඉන්න මොට මේ යම්ට ආර්ථිඹ ෘණ 

ආර්ථිඹක්, එතුභහ ආේඩුමේ  ඉන්න මොට මේ යම්ට ආර්ථිඹ 

ධන ආර්ථිඹක්. ඒයි එතුභහමේ ප්රතිඳත්තිඹ. ඉතහභ ඳළවළදිලි ඒ 

ළන භහ කි යුතුයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භමේ ථහමේ අහන 

මොට ඉංග්රීිද බහහමන් යන්න භහ අදවස යනහ.  මභොද, 

භභ යම්ට ආර්ථිඹ පිළිඵ අමක මුද්ල ඇභතිතුභහ අයමන 

තිමඵන පිඹය පිළිඵ ථහ යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු න  

ිහ.  ිමල මඹන් අපි ඵරමු, 2005 ඉරහ මේ යම්ට ආදහඹභ දශ 

මද්ශීඹ ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට.  අමක රු කුභහය 

ම්ලභ භළතිතුභහමේ  පිර -භට භහ මන්න, 'පිර' කිඹරහ 

කිේහට. ඔඵතුභන්රහ ිඳක්ඹ පිළිඵ මනත් අර්ථ 

ිරඳණඹක් මදනහ මන්. ඒහ ළන භහ කිඹන්මන් නළවළ.-  

ආේඩු බහය ත්මත් 2005 මර්යි.  

එදහ ිදට අද න මතක් යජමේ ආදහඹභ දශ මද්ශීඹ 

ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ ක්රභහනුකර ඳවත 

ළටීභක් අපි දකිනහ. මේ ආර්ථිමේ තිමඵන ිලහරතභ ප්රලසනඹ 

ඒයි. ඒමන් මොඩ ළනීභට තභයි දළන් අමක උත්හවඹ.  

ඵරන්න, 2005දී යජමේ ආදහඹභ දශ මද්ශීඹ ිසඳහදිතමේ 

ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ ිදඹඹට 20ක් තිබුණහ. 2012, 2013, 

2014 න මොට ඒ ිදඹඹට 12 දක්හ ඳවත ළටුණහ. නමුත්, 

අමක යි රුණහනහඹ භවතහ මුද්ල අභහතයහංලඹ බහයත් දහ ිදට 

යහජය ආදහඹභ ක්රභහනුකර ළඩි යන්න උත්හව ය තිමඵන 

ඵ අඳට ඳළවළදිලි මඳමනනහ.  
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I am trying to say, Mr. Presiding Member, that with 

regard to the Government revenue as a proportion to the 
Gross Domestic Product, we have seen a declining trend 
from the time His Excellency Mahinda Rajapaksa took 
over as the President - from the year 2005 up to the time 
he left office. In 2005, the Government revenue was 20 
per cent as against the GDP.  From 20 per cent, it came 

down to 12 per cent. But now, it has begun to climb up. 
So, this is the situation. When you compare our 
Government revenue as against the GDP with that of 
countries with the same per capita income like ours, ours 
is a very low percentage - the lowest in the Asian region. 
So, the effort of Hon. Minister of Finance has been to 

bring this up.  

As the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne quoted, we 
particularly see a very devious trend in the collection of 
VAT. The falling VAT collection has been the main 
driver behind declining tax revenue in recent years.  That 
is why we wanted to introduce some major reforms. The 

VAT revenue in 2005 was 41.2 per cent of the total tax 
revenue. It came down to 16.2 per cent in 2015. 
Therefore, there is some point in this effort to levy a 
slightly higher proportion of VAT, because we observed 
that we have had a declining trend in the past. During the 

disastrous five-year post-war period - from 2009 up to 
2014 - the then Government did everything without any 
fiscal prudence. All were seduced into a spending spree 
by the post-war euphoria. They said, “We will make this 
country a miracle of the world.” The "miracle", Sir, was 
that the nation was lulled into a false sense of prosperity. 

Finally, the society woke up, challenged and rejected a 
regime that will be remembered only for its unbridled 
profligacy and extravagance.   

The Hon. Kabir Hashim laid out in detail as to what 
had happened, particularly, during the past five years or in 
the post-victory period. Everything was done without any 

fiscal prudence - heavy foreign exchange borrowings at 
very high commercial rates resulted in this parlous 
situation of our country’s external debt. While they did all 
those foreign-funded costly infrastructure development, if 
there were some acceptable changes in the tax regime, we 
could have appreciated it. But, there was a serious 

imbalance. As I have showed and enumerated earlier, the 
Government revenue, as a proportion to the Gross 
Domestic Product of this country, had a steady decline 
from 2005 up to the time the last Government 
relinquished office.   

That happened, not due to anything else, but because 

of the serious negligence of the Department of Inland 
Revenue. Tax exemptions were given at the whims and 
fancies of the ruling class; tax avoidance was 
uncontrollable; tax evasion was not being properly 
monitored and finally we had a tax base which was too 

narrow to yield an adequate revenue. That is what 
resulted in us having to reverse that trend.  So, some 
pragmatic approach for taxes to be effectively collected 
had to be undertaken and that effort has resulted in this 
particular Motion being brought about.  

The VAT is not intrinsically regressive. It is levied on 

consumption expenditure. Higher-income households that 
consume more would be paying higher amounts. But, 

when you have exempted essential basic items of 

household consumption, there is sufficient safeguard for 

vulnerable sections of the population. We have seen to it- 
essential food items have been exempted from the 

increased VAT formula. Increasing the VAT is an 

effective means of increasing Government revenue and it 

is a more reasonable form of tax as there is no cascading 
effect on prices. But, some still argue that the BTT was 

more efficient and that we were able to collect more 

revenue. But with a very low proportion of direct 

taxation, our entire tax system comes to be blamed as 
regressive.  

There is one point which I must enunciate, Sir. In the 

past, the ratio of direct taxes to indirect taxes was 

estimated to be 40: 60 or something to be in that region . 
But, in our recent Budget, this gap has widened even 

further. This is as a result of our inefficient tax collection 

paradigm. This disproportionate ratio that places burden 

on indirect taxation is due to the inability of the tax 
administration to collect taxes from some of the high 

earners in this country. 

In order to face this situation, the response of 

successive Governments has been to resort to ad hoc tax 
measures from time to time, rather than a system of taxes 

that would be effective in collecting higher revenue. That 

is why we have seen in the past there was a Tax 

Commission appointed. A Presidential Commission was 
set up in 2009.  Reform of the tax system and tax 

administration was their recommendation. But, what 

happened to the Report of that particular Presidential 

Commission is still a mystery. The Report was handed 
over to the previous administration.  I would request the 

Hon. Finance Minister, against whom this Motion has 

been brought, to bring to light the results and the Report 

of this particular Presidential Commission which looked 
into the need to reform the tax system and tax 

administration of the country. That must be published as 

a White Paper for all of us to look at and perhaps even 

debate in this House to see how we can reform the tax 
system.  

When I was the Chairman of the Public Accounts 

Committee, I probed the largest fraud that took place in 

the Inland Revenue Department - the VAT scam. The 
way in which money was pilfered from the Inland 

Revenue Department - the amount that the Auditor-

General found out was about Rs. 4 billion, but my 

estimation is, it could be six times more; but evidence 
was available only for Rs. 4 billion. It was such a massive 

fraud that took place within the Inland Revenue 

Department. I was the Chairman of the Public Accounts 

Committee and we were able to expose the fraud and 
finally those people had to be taken before the High 

Court and punished. Since there were loopholes, there 

was a possibility to commit these frauds.  But then, this 
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House is the principal watchdog over finance.  It is good 

that at least in a Debate, such as this, we are able to look 

at the need to bridge this declining trend of Government 

revenue as a percentage of the Gross Domestic Product 
and find ways and means of improving it. I must 

congratulate the Hon. Finance Minister that during his 

tenure, efforts at improving the collection efficiency of 

the Inland Revenue Department has gone up by leaps and 
bounds. We see between 2014 and 2016, a large 

difference. The total revenue in 2014 has gone up from 

Rs. 1,195 billion to Rs. 1,550 billion. That is almost a Rs. 

500 billion increase in the tax efforts of the Inland 
Revenue Department. This alone is enough for us to bring 

a Confidence Motion on our Finance Minister and 

therefore, this whole puerile No Confidence Motion has 

already fizzled out.  

As I told originally in my speech in Sinhala, this is 

only a symbolic gesture at targeting the economy of this 

country. What the Opposition, or these few Hon. 

Members of the Opposition, are trying to do is to weaken 
our economy by targeting the Minister of Finance who 

has done, within the short one-and-a-half years of our 

rule, much more than what the former regime did within 

the entire ten-year period. 

Mr. Presiding Member, with those comments, I very 

categorically say that we, the Sri Lanka Muslim Congress 

- we have  seven Members of Parliament- would extend 

our full cooperation to defeat this No Confidence Motion 
today.  Thank you.  

 
[1.50p.m.] 

 

ගුණ රිසඩ් බදියුදීන් ෙහත (කර්ෙන්ත හ වණිජ කටයුතු 
අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - ககத்தரறல் ற்யம் ரறத 

அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, the No Confidence Motion 
against our Finance Minister has signatures of  37 Joint 

Opposition MPs.  It states that the Minister mishandles 

the economy and puts the country into an economic crisis.  

Sir, we need to clearly understand that the Unity 

Government of His Excellency the President Maithripala 

Sirisena and the Prime Minister, the Hon. Ranil 
Wickremesinghe along with the Finance Minister, the 

Hon. Ravi Karunanayake, is trying to handle an already 

mishandled economy as a result of waste and luxuries of 

the previous Government. We all now know of  the 
wasteful expenses and the international borrowings of the 

previous Government that has created this difficult 

situation in the country today.   

A single family was directly managing the economy 

and the Central Bank of Sri Lanka during the former 
Government. This single family controlled almost 70 per 

cent of the GDP.  As a result, the inflation increased to 15 

per cent.  As the economy faced more difficulties, they 

turned to other countries requesting loans, but at high 
interest rates. At the beginning of this year, short-term 

external debt totalled 104 per cent of foreign exchange 

reserves.  Our foreign debt increased by three times, to 94 

per cent of GDP, from 2010 to 2015.  Reports say that 
our interest payments for debt obtained from one country 

alone is around US Dollars 30 million per year.  Reports 

also say that the total debt obtained by this country stands 

at 10 per cent of our GDP.  Sir, this is the sad state of the 
broken economy that the unity Government of His 

Excellency the President and the Hon. Prime Minister 

received from the previous Government.  

I believe that the Budget of the Finance Minister, 
Hon. Ravi Karunanayake is the most important 

instrument that can correct this problematic economy and 

place us in a reform-oriented development drive 

envisioned by the Unity Government of His Excellency 
the President Maithripala Sirisena and the Prime 

Minister, the Hon. Ranil Wickremesinghe.  

The other allegation in the No Confidence Motion is 

that the country is in an economic crisis. We all know  
that our difficult financial situation is due to debt 

repayment and global market situation. In 2014, the IMF 

warned us on our increasing foreign debt. The IMF 

Assessment-2014 states, “The rapid increase in debt 
servicing costs that have accompanied - the shift from 

bilateral concessional debt to new loans on commercial 

terms. The Market Access Debt Sustainability Analysis -

MAC-DSA - highlights the sensitivity of Sri Lanka’s debt 
sustainability to growth and foreign exchange stocks. The 

staff of the IMF urges caution with respect to external 

borrowings through the banking system”  

As I just mentioned, the total debt obtained from one 

country alone stands at 10 per cent of our GDP and 

repayment of foreign debt is a big burden. A huge 65 per 
cent of foreign borrowings went for repayment of 

existing foreign debt in 2010 to 2015.  

Even 98 per cent of domestic borrowings is spent for 

repayment of existing debt, but we are expecting an 

improvement this year. Thanks to the latest budgetary 

efforts of the Finance Minister, we now expect an 
improvement in 2016. 

In fact, we should commend the Finance Minister, the 

Hon. Ravi Karunanayake, for taking the lead in reforms 

through his many budgetary initiatives. Among his 
reforms, there is reduction of handing out free money. As 

we make our efforts to upgrade Sri Lanka from lower-

middle income ranks to higher levels, we are also 

compelled to reduce giving free money and subsidies. 
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Subsidies are a burden on the economy and on our 

taxpayers. At the same time poor people in Sri Lanka 
cannot be ignored as well. Therefore, we cannot stop 

subsidies but we need to use it correctly. 

Despite the fiscal challenges and difficulties, 

expenditure on subsidies such as fertilizer and Samurdhi 
has increased. For example, there is 73 per cent growth in 

pension alone in 2015. Realizing this situation, in his 

Budget for 2016, the Hon. Karunanayake made special 

efforts to link subsidies with employment. This is in line 
with the Government’s efforts to provide targeted 

subsidies rather than subsidies for everyone and a 

successful effort to fulfil the election promises given to 

Sri Lankans.  

As we struggle to meet our debt repayment 

obligations, we have less funds to give back to the 

economy. This affects the private sector and we are trying 

to bring back faster credit and businesses. The good news 
is that interest rates on Government Securities increased 

greatly in 2015. This helps the market. The rate of 364-

day Treasury Bills has increased from 6 per cent to 21 per 

cent in 2015. The two-year Treasury Bond rate has 
increased to 25 per cent in 2015.  

I am pleased to say that, despite these difficulties, in 

the last Budget, we have increased our development 

expenditure as well as subsidies and transfers so that we 
can fulfil our promises to all Sri Lankans. 

Finance Minister, the Hon. Karunanayake, despite 

fiscal challenges, has allocated Rs. 65,000 million for 

education in the last Budget. Thishas  increased our 
education expenditure as promised in our election 

campaign.  

Sir, many people criticize the Government on VAT. 

Many times, the Hon.  Karunanayake was criticized more 

than the Government regarding VAT. I would like to ask 

this august House as to on what logical basis that the Hon. 
Karunanayake could be criticized on VAT. I believe that 

such criticisms against him are mostly politically 

motivated.  

I would like to say that the reality about VAT is 

different. Do you know that VAT is only 16 per cent of  

the Government’s total tax revenue in 2016? Even income 
tax stood at 19 per cent of total tax revenue this year. In 

fact, I would like to inform this august Assembly about 

the correct picture today. The VAT income collected by 

the Government has been actually declining since 2005. 
In 2005, 41 per cent of  the Government’s tax revenue 

was VAT. Today, only 16 per cent of Government’s tax 

revenue is VAT. In this background, I would like to ask 

this august House on what basis that the Minister, the 
Hon. Karunanayake, is criticized regarding VAT? I urge 

the criticizers and promoters of the No Confidence 

Motion to focus on the country’s fiscal background rather 

than the Hon. Minister of  Finance. 

Another challenge the Minister of Finance is faced 

with is the foreign debt issue. Thanks to him, this Unity 
Government is working on the repayment of the huge 

debt collected by the pervious Government.  

The annual growth of the Government debt in 2009 

was 18 per cent, but today, we have reduced it to 15 per 
cent. I also wish to highlight another challenge that is 

before us. Due to global market pressures, our exports 

have been suffering. When exports decline, it is clear that 

all connected sectors such as suppliers, SMEs and value 
adders too will suffer. This too contributes to our present 

economic difficulties.  

In this background, I commend the Finance Minister 

for his work towards the successful IMF agreement for 

US Dollars 1.5 billion and the three-year extended fund 

facility programme for Sri Lanka agreed in early May. 
We should specially praise the Minister, Hon. Ravi 

Karunanayake,  for getting IMF to agree to give this loan 

facility without any condition. This shows that Sri Lanka 

has regained the lost confidence of international 
community as well. Unfortunately, we all know, at this 

moment, our valuable national resources and funds are 

sacrificed to clear the mistakes made by the previous 

Government rather than starting the economic reforms 
and the social market model of development that we are  

keenly seeking today.  

It is even more unfortunate that some Members of the 

Opposition, despite always blaming the Rajapaksa 

Government for creating this economic situation, are now 

coming forward to defeat the development and economic 
reform agenda of our Unity Government - which came 

into power through high political and personal risks - has 

brought in freedom and good governance after years of 

suffering. 

Sir, therefore, today, I would like to tell the 

Opposition not to get caught up in narrow political 
agendas, but to act towards national development. 

Sir, now I would like to say a few words in Tamil.  

இந் றரத்றயன ங்களுகட கட்சற சரர்தரகப் 

யதசக்கறகடத் இந்ச் சந்ர்ப்தத்றயன தொக்கறரண சறன 

றடங்ககபக் கூநனரதன்ய றகணக்கறன்யநன்.  

உண்கறயனய இந் ரடு கடந் 30 யடங்கபரகப் தரரற 

யுத்த்றற்கு தொகங்தகரடுத்து. இந் யுத்த்றன்தோனம் ற்தட்ட 

தன அறவுகபறணரல் உள்பங்களும் உகடந்ண. தன 

துன்தங்ககபயும் அறவுககபயும் சந்றத் ங்கபது ரட்டியன, 

தறரறந்றயந் சறங்கப, றழ், தொஸ்லிம் உள்பங்கதபல்னரம் 

யகு ஜணரறதற கத்றரறதரன சறநறயசண அர்களும் 

ன்யய என்யயசர இண்டு கட்சறகபறல் என்நரண க்கற 

யசறக் கட்சறறன் கனர் றல் றக்கறசறங்க அர்களும் 

யசர்ந்து உண்டரக்கறறயக்கறன்ந இந்ப் தைற ல்னரட்சற 

அசறல் இன்ய என்யதட்டியக்கறன்நண. இந் ரட்டிணது 

யர்ல் தொகநகக ரற்யது தரடர்தரகவும் இந் 

ல்னரட்சறறயன அறகரங்ககபப் தகறர்கறன்ந றடம் 

தரடர்தரகவும் அறந்துயதரறயக்கறன்ந தறயசங்ககப 
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தல்னரம் அதறறயத்ற தசய்து தரடர்தரகவும் இன்ய எய 

யகடறலியந்து ரங்கள் யதசுகறன்யநரம்.   

இவ்ரநரண யகபறயன தைறரக உயரக்கப்தட்ட இந் 

அசரங்கத்றன் எயயட கரனப்தகுறக்குள், ரகரறகறல்னரல் 

றறகச்சயக்தகறரக எய ம்தறக்கக றல்னரப் 

தறயககக் தகரண்டுந்றயப்தக ங்ககபப் 

ததரயத்கறயன ரங்கள் யகணயரடு தரர்க்கறன் 

யநரம். குநறப்தரக, கடந் 10 யடங்கபரக எய 

றறகச்சயக்தகறரக இவ்ரநரணதரய ம்தறக்கக 

றல்னரப் தறயககக் தகரண்டுக்கூடி எய 

ரய்ப்தறயக்கறல்கன. கரம், கடந் 10 யடங்கபரக 

இந் ரட்டின் ஜணரறதறய றறகச்சரக இயந்ரர்.  

அவ்ரநரண றகன ரற்நப்தட்டு, இன்ய ல்னரக் 

யகள்றகளுக்கும் தறனபறக்கறன்ந, ல்ன றநகயுள்ப, 

ஆற்நலுள்ப, இந் அசறன் தொதுதகலும்தரகச் தசற்தடுகறன்ந 

அகச்சர் ற கயரரக்க அர்கள் இந் 

அசரங்கத்றணது அத்கண கடன் சுகககபயும் 

ரங்கறக்தகரண்டு அதறறயத்றகயும் தொன்தணடுத்துச் 

தசல்னக்கூடி எய ல்ன தறகச் தசய்து 

தகரண்டியக்கறன்நரர். ங்களுகட அசறல் யரக்கங்ககப 

அகடற்கரகய எய குயகற கரனத்றற்குள் 

அயக்தகறரக  இவ்ரநரணதரய ம்தறக்ககறல்னரப் 

தறயககக் கூட்டு றர்க்கட்சறறணர் தகரண்டு 

ந்றயக்கறநரர்கள்.   

இன்ய இர்கள் தகரண்டுந் இந்ப் தறயககத் 

யரற்கடிப்தற்கரக தோன்நறல் இண்டு ததயம்தரன்கக்கு 

யனரண உயப்தறணர்கள்  என்யயசர்ந்றயக்கறன்நரர்கள் ன்ய 

ரன் றகணக்கறன்யநன். கரம், ரட்டில் அகந்றயக்கும் 

இந் ல்னரட்சறறயன இன்ய எய ல்ன தரகக யரக்கற 

இந் அசரங்கத்கக் தகரண்டு தசல்ற்கரக அதறறயத்றப் 

தரக, ழ்கக எறக்கறன்ந தரக அயயதரல் இந் 

ரட்டின் ததரயபரரத்க யம்தடுத்ற தபறரட்டு 

ற்யறக அறகரறத்ல், இயக்கறன்ந கடன் சுககக் 

குகநத்து  இந் ரட்டின் ணறதர் யரணத்க அறகரறத்ல் 

யதரன்ந தரரற தொன்யணற்நகரண றடங்களுக்குத் 

கனகரங்கற, கடும் சுககளுக்கு த்றறயன 

ததரயபரரத்க தொன்தணடுத்துச் தசல்கறன்ந எய 

கனணரக ங்களுகட றறகச்சர் ற கயரரக்க 

அர்கள் றகழ்கறன்நரர்.  ணய, அயக்தகறரண இந்ப் 

தறயகக ணது கனகறனரண அகறன இனங்கக 

க்கள் கரங்கறஸ் கட்சற உயப்தறணர்கள் என்யயசர்ந்து 

றர்க்கவுள்யபரம். இந்ச் சகதறயன து கட்சறகப் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ந்து உயப்தறணர்களும்  

எட்டுதரத்ரக இந்ப் தறயகக றர்த்து 

ரக்கபறப்தற்கு ஆத்ரக இயக்கறன்யநரம்.   

றர்க்கட்சறறணர் இவ்ரநரண எய தசலில் 

றர்கரனத்றயன ஈடுதடக்கூடரது.  ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் 

கட்சறறன் கனரக இயக்கறன்ந கத்றரறதரன சறநறயசண 

அர்கள் எய கறரத்றயன தறநந்ர். அயயம் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கள் தொறர்ச்சறயுள்ப ஏர் அசறல்ரற. 

ணய, இர்களுகட கனகறயன ரங்கள் இன்ய 

உயரக்கறறயக்கறன்ந இந் ல்னரட்சறறயன சறங்கப, றழ், 

தொஸ்லிம் க்கள் ற்யக்தகரள்பக்கூடி எய றரதர்ரண 

சரரணத்க அகடற்கும் து ரட்கடச் சறநந் 

எற்யகயுள்ப ரடரகக் கட்டிதழுப்தைற்கும் லங்களும் 

ரங்களும் என்யயசர்ந்து தசற்தடயண்டும் ன்தரல், 

"லங்களும் ங்களுடன் என்யதட்டு ரயங்கள்!" ன்ய 

றர்க்கட்சறறணயக்கு ரன் அகப்தை றடுப்தயரடு, தகப 

அகச்சர் ற கயரரக்க அர்கள் தசய்துயகறன்ந 

ல்ன தறகளுக்கரக அயக்கும் அயகட தசனரபர் 

உட்தட அயகட அகச்சறன் அறகரரறகளுக்கும் ன்நற கூநற 

றகடததயகறன்யநன்.  ன்நற.   
 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ ථහ යන්න. 

[අ.බහ. 2.06] 

 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත (විමශ් ෂ කර්යංය 
අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக - றயசட 

தறப்ததரயப்தைகளுக்கரண அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳශමුමන්භ භභ ිරුද්ධ 
ඳක්ඹට සතුතින්ත මනහ, මභභ ිලසහ බං මඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කිරීභ තුළින් අමක යම්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ ළන  කි 
යුතු ිග්රවඹක් කිරීභට අඳට අසථහ රහ දීභ පිළිඵ. 
මනොමඹක් මනොමඹක් භත ඉදිරිඳත් ය තිමඵනහ. ේපර්ණ 

ංයහ ම්ලන නළති, ිිද අමඵෝධඹක් මනොභළති, මනොමඹක් 
මනොමඹක් ිධිඹට භවජනඹහ උිදන්න භත ප්රහල ය 
තිමඵනහ. එභ ිහ මේ රු බහ ඉදිරිමේ  රුණු ඳළවළදිලි 

යරහ  ජනතහට ඹථහ තත්ත්ඹ දළන්වීභට අසථහක් රහදීභ 
ළන අමක සතුතිඹ පුද යන්න ළභළතියි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ මඹෝජනහ දිවහ ඵළලුහභ 
මඳමනන හයණහ තභයි මභඹ ඉතහභ අඳළවළදිලි මඹෝජනහක් 
ඵ;  රුණු හයණහ නළති මඹෝජනහක් ඵ. මීට ඉසයත් මේ 
රු බහට ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිමඵනහ. 
ඒහමේදී සුිමල  රුණු බහ ඉදිරිමේ තඵහ තිමඵනහ. එමවභ 
සුිමල ෂී රුණු තිබුණහ නේ, මභන්න මේ මව තු ිහ, මභන්න 
මේ ංයහ ම්ලන ිහ අඳට කිඹන්න පුළුන් ඹේකිිද ළරැද්දක් 
ිදද්ධ වුණහඹ කිඹරහ. නමුත් මේ මඹෝජනහමේ එමවභ කිිදභ මදඹක් 
වන් මරහ නළවළ. ිේ තභන්මේ භතඹක් ප්රහල කිරීභ 
ඳභණයි ිදද්ධ ය තිමඵන්මන්. තභන්මේ භතඹ ප්රහල යන්න 
මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ මනොමඹක් අසථහ තිමඵනහ. ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් මේන්න වුභනහක් නළවළ. දළන් ඵරන්න, මේ 
මඹෝජනහමේ  තිමඵන මේ චන මද.  

"දුර්ිරඳණඹක් තුළින් ඳහර්ලිමේන්තු වහ භවජනතහ මනොභඟ ඹහ එකී 

අඹළඹ ම්ලනඹ හුදු ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත්ශ ඵළින් ද;"  

මභොක්ද මේමක් මත්රුභ? මේ චන වයමඹක් ිතයයි මන්. 
තමුන්නහන්ම රහ හිතනහ, මේ ප්රරහඳඹක් කිඹරහ. මෝ, ංයහ 
ම්ලන? මොමව ද ළයදි තිමඵන්මන් කිඹරහ කිඹන්න ඕනෆ මන්. 
දළන් වුද මේ ංයහ ම්ලන ළයදියි කිඹරහ කිඹන 
තමුන්නහන්ම රහමේ ප්රධහන ථිඹහ? ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ මන්ද? එතුභහ තභයි කිේමේ, රුපිඹ්ල 2,500කින් මේ 
යම්ට ඳවුරට භහඹක් විත් මන්න පුළුන් කිඹරහ.  අමක රු 
යි රුණහනහඹ මුද්ල ඇභතිතුභහ ඒ හරමේදීභ එතුභහ එක් 
ිහදඹට ගිහි්ලරහ ඒ අති මභෝඩ ථහක් කිඹරහ මඳන්නුහ. 

දළන් මේ ංයහ ම්ලන ළන ථහ යන්මන් ආර්ථි ංයහ 
ම්ලන මරෝ ිහිළුක් ඵට ඳත් යපු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භවත්භඹහයි. ආ! කිඹන මොටභ ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 
බහට එනහ. එන්න, එන්න. ඔඵතුභහ එන එ මඵොමවොභ 

735 736 

[රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ] 
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මවොයි. ඔඵතුභහ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහමේ යජඹ හරමේදී 

මේ බහමේ ව යම්ට වළභ තළනභ කිේහ, ඳවුරට රුපිඹ්ල 
2,500කින් භහඹක් විත් මන්න පුළුන් කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීභක්] 
රු භන්ත්රීතුභහ ඵහධහ යන්න එඳහ. ඔඵතුභහමේ මේරහමේදී ථහ 
යන්න. ඒ ළන හද ිහද යන්න භට මේරහක් නළවළ. 

තමුන්නහන්ම ට භභ තත් රුණු කිඹන්නයි ඉන්මන්. දළන් 
එක් භභ කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] අමක ිරුද්ධ ඳක්මේ 
රු භන්ත්රීරු දන්නහ, එතුභහ  එමවභ  කිඹරහ ඳසු ගිඹ යජඹ 

අන්ත ිහිළුට රක් ශ ඵ. වළඵළයි, භහින්ද යහජඳක් 
භවත්භඹහ එ මවොක් ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න මෝ. භහින්ද 
යහජඳක් භවත්භඹහමේ මවොක් මන් භභ කිඹන්න වදන්මන්. 

එතුභහ දහත් ආර්ථි ප්රලසනරට ඔඵතුභහ හ ත්මත් 
නළවළ.  

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වුද? 

 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] මභතුභහ මභොද 
මශ ? භභ ථහ මනොයයි හිටිමේ. ඔඵතුභහ බහට ආපු ිහයි 
මේ කිඹන්මන්. යි්ල ික්රභිදංව භවත්භඹහමේ දෆත් ලක්තිභත් 

යන්න මභතුභහ එට අමක ආේඩු අතවළයරහ එක්ත් ජහති 
ඳක්ඹට ගිඹහ. ඒ ගිහි්ලරහ මභතුභහ ිමඹෝජය මුද්ල ඇභතියඹහ 
ිධිඹට ටයුතු ශහ. මභොක්ද මශ ? [ඵහධහ කිරීභක්] අවුරුදු 
මදමන් යි්ල ික්රභිදංව භවත්භඹහමේ ආේඩුත් නළති යරහභ 

දළේභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්න මෝ භන්ත්රීතුභහ කිඹනේ. යි්ල 
ික්රභිදංව භවත්භඹහමේ ආේඩු නළති යරහ තමුන්නහන්ම මේ 
කිිදභ ළදළේභක් නළති ථහ ිහ, ළයදි ආර්ථි නයහඹන් ිහ 

භහින්ද යහජඳක් භවත්භඹහත් ඳයහජඹ යරහ දළේභහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහමේ ඳයහජඹට ප්රධහන 
මව තු තමුන්නහන්ම රහමේ මේ ආර්ථි ි මල ඥඹහයි.  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
 මේහ අවන්න ඉන්න. 

 
ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වළභදහභ ථහ මශොත් මභෝඩ ථහක් එළිඹට එනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

භභ කිඹන මද් අවමන ඉරහ තමුන්නහන්ම  උත්තය මදන්න. 
භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහ එක් ශහ. ඒ තභයි, එතුභහ 

දහත් තමුන්නහන්ම  බහේඩහහයඹ හට මනහමේ නළවළ. 
බහේඩහහයඹ ඳළත්ත ඳශහතට තමුන්නහන්ම  මනහමේ නළවළ. 
අධයහඳනඹ නළති යන්න තමුන්නහන්ම  ඳත් යරහ දළේභහ.  

අද ඵරන්න, ඔඵතුභහ අධයහඳනඹට යපු ඒ ි ලහර වහිඹ ිහ 
අද ඳන්ති හභය තිමඵනහ, ගුරුරු නළවළ; උඳයණ නළවළ; 
ශභයින් එළිමේ. ආර්ථිඹත් ෆහ; අධයහඳනඹත් ෆහ. එමවභ 
යපු මභතුභහ තභයි දළන් ංයහ ම්ලන ළන ථහ යන්මන්. 

රුපිඹ්ල 2,500කින් ඳවුරට භහඹක් විත් මන්න පුළුන් 
කිඹපු මනහ කිඹනහ, අමක ංයහ ම්ලන ළයදියි ලු. මේ 
"යට ිහිළුක්" මන්. රුණහය- [ඵහධහ කිරීභක්] උත්තය ඕනෆ 

නළවළ. තමුන්නහන්ම මේ මරහමේදී ථහ යන්න. මේහ කිඹන 

මොට රිමදනහ. තමුන්නහන්ම රහට භභ කිඹන්න ඕනෆ, භභ අමක 

ඳක්ඹ මනුමන් අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් යපු මරහමේ 
මභතුභහ තභයි එක්ත් ජහති ඳක්මේ ප්රධහන ථිඹහ වුමේ. 
දළන් අමක ළයදි කිඹනහ. 

ඊශඟට භභ කිඹන්න ළභළතියි, - [ඵහධහ කිරීේ] ඉන්න, ඉන්න. 

කිඹන්නේ. දළන් මේ මෝලමරෝ කිඹනහ, "ශ්රී රංහ ිදවස 
ඳක්මේ අඹටයි, එක්ත් ජහති ඳක්මේ අඹටයි එට ළඩ 
යන්න ඵළරි ලු". ඵරන්න, ඔඵතුභන්රහමේ හිටපු නහඹමඹක් 

න පිලික ගුණර්ධන භවත්භඹහ 1965 ඩඩ්ලි ම නහනහඹ 
භවත්භඹහමේ යජමේ ර්භහන්ත ඇභති මරහ හිටිඹහ. 1965 ඉරහ 
1970 න මතක් එතුභහ ඒ යජඹත් එක් එට ළඩ ශහ. 

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ජහති ආේඩුක්. 
 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඉතින්, මේත් ජහති ආේඩුක් මන්. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මේ ජහති ආේඩුක්ද? 
 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මභොද, නළත්මත්? මේ ජහති ආේඩුක්ද, නළද්ද කිඹන 
එ තමුන්නහන්ම මන් අවන්න ඕනෆ නළවළ මන්. අමක 
ආේඩු ජහති ආේඩුක්. අමක බහඳතිතුභහ ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳක්මේ නහඹඹහ. එතුභහ ඹටමත් අපි ළබින්ට භේඩරමේ 
ඉන්නහ. ඒ ජහති ආේඩුක්. මේ ආේඩුට 
තමුන්නහන්ම රහ මභොන නභක් දුන්නහද කිඹරහ අපි දන්මන් 

නළවළ. මභොන නභක් වදහ ත්තහද කිඹන එ අඳට කිඹන්න ඵළවළ. 
භභ එක් කිඹන්න ඕනෆ. ආර්ථිඹ ළන ලිඹපු මඳොත්ර, 
ටියුන් ඳන්තිර මභොනහ කිේත් ළඵෆ විිතඹ මනස. ආර්ථි 

මරෝඹ මනස. ඔඵතුභහමේ ඳන්ති හභයමේ තිමඵන දළනුභ 
මනොමයි ළඵෆ විිතඹ. භභ ඒ එදහත් කිේහ. ඔඵතුභහ එක්ත් 
ජහති ඳක්මේ ප්රධහන ථිඹහ ිධිඹට ථහ යද්දී භභ එදහ 

කිේහ, "භභ නේ දහත් මභතුභහ අර්ථ ලහසත්රඥමඹක් වළටිඹට 
පිළින්මන් නළවළ" කිඹරහ. මභතුභහ මවො ගුරුයමඹක්. මවො 
ගුරුයමඹක්. නමුත් ළඵෆ මරෝඹ මනස, රු භන්ත්රීතුභහ.  

දළන් ඔඵතුභන්රහ මේ ිලසහ බංත් මඹෝජනහමේ වන් 

ය තිමඵනහ, - [ඵහධහ කිරීේ] අව න්න මේහ. යි 
රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළමේ ඹේ - 

 
ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභහ, දළන් ි ලසහ බංත්ඹ බං මරහද? 

 
ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ - [ඵහධහ කිරීේ] මඵොමවොභ මවොයි. 
රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ, මේ ිලසහ බංඹ මභතුභහට 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් ඵට ව මභතුභහමේ ්ලලිඹට ිරුද්ධ 
ිලසහ බංඹක් වළටිඹට අපි වයනහ. ඒ තභයි අමක 
උඳක්රභඹ. ඒයි භභ ථහ ඳටන් ිද්දි මභතුභන්රහට සතුති 

මශ . අඳට මවො අසථහක් දුන්නහ. මේ මෝලරන්මේ 
තතීරුේ මුළු යටටභ මඳන්න්න මවො අසථහක් රඵහ 
දුන්නහ. ඒ ිහ අපි සතුතින්ත නහ. දළන් ඵරන්න. [ඵහධහ 

කිරීේ] ඉන්න, ඉන්න. පිලික ගුණර්ධන භවත්භඹහ - [ඵහධහ කිරීේ] 
රිමදන මොට ෆ වනහ. Injection එ දින මොට ෆ 
වනහ. පිලික ගුණර්ධන භවත්භඹහ ජහති ආේඩුමේ 

ඇභතියමඹකු ිධිඹට අවුරුදු 5ක් ටයුතු ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! [ඵහධහ කිරීේ] ි ලසලබ්ද න්න. 
 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වභත්රීඳහර ම නහනහඹ භවත්තඹහ, පී.බී.වි. ළු්ලර 
භවත්තඹහ ඒ ඔක්මෝභ ළඩ ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] භහින්ද 
යහජඳක් එ මවො ළඩක් ශහ. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

ආර්ථිඹට ේඵන්ධ මශ  නළවළ. ඒ ළඩඹ ශහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

දළන් ඊශඟට භභ කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ම රහ 
මභන්න මේහට ිරුද්ධද? අඳට රුණහය කිඹන්න. [ඵහධහ 
කිරීේ] ඉන්න, මේහ අවන්න. යජමේ ම  ළටුඳ රුපිඹ්ල 

10,000කින් ළඩි කිරීභ ි ලසහ බංඹට මව තුක්ද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහට ථහ යන්න ඉඩ මදන්න. 

 
ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මේහ ද්ද නළති අවන්න. 

 භවමඳොශ ියයහධහයඹ රුපිඹ්ල 2,500 ිදට 5,000 දක්හ ළඩි 
කිරීභට ිලසහ බංඹක් ඕනෆද? ත කිඹන්නේ. මඳට්ර්ල ලීටයඹ 
මිර රුපිඹ්ල 33කින් අඩු කිරීභ, සුපිරි ඩී්ල ලීටයඹ මිර රුපිඹ්ල 
23කින් අඩු කිරීභ, හභහනය ඩී්ල ලීටයඹ මිර රුපිඹ්ල 16කින් 

අඩු කිරීභ, භූමිමත්ල ලීටයඹ මිර රුපිඹ්ල 10කින් අඩු කිරීභ 
ිලසහ බංඹට මව තුක්ද කිඹරහ අපි ජනතහමන් අවනහ.  

ඊශඟට, ළඩිහිටිඹන්ට මනු රඵන ආධහයඹ රුපිඹ්ල 1,000 

ිදට 2,000 දක්හ ළඩි කිරීභ ිලසහ බංඹට මව තුක්ද? මේ 
ථහ යටටභ ඹනහ. භෘද්ධි දීභනහ රුපිඹ්ල 630කින් ළඩි 
කිරීභ, ඒ අනු එඹ රුපිඹ්ල 4,500 දක්හ ළඩි කිරීභ ිලසහ 

බංඹට මව තුක්ද? රුණහයරහ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
ෘවසථ ෆස ිදලින්ඩයඹ මිර ඳශමු රුපිඹ්ල 100කින් අඩු 
කිරීභ. ඊට ඳසු තත් රුපිඹ්ල 300කින් මිර අඩු කිරීභ ිලසහ 

බංඹට මව තුක්ද? ඔන්න අපි ංයහ ම්ලන මදනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] ත තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ]රඵර න්න එඳහ.   මොි  
ණඹ ඔක්මෝභ ඳහ වළරීභ ිලසහ බංඹට මව තුක්ද?  [ඵහධහ 

කිරීේ] ඔඵතුභන්රහට ඒහට උත්තය මදන්න ඵළවළ. 
තමුන්නහන්ම රහ මේ මවොට හිමත් තිඹහ න්න. මේ ආේඩුමේ 
මු්ල අඹ ළමඹන් රංහ ඉතිවහමේ දහත් මනොදුන් වන 

රැක් අපි ඔක්මෝභ එතු මරහ ජනතහට රඵහ දුන්නහ කිඹරහ 

ඹේ කිිද අංබහඹක් තිමඵනහ නේ ඔඵතුභන්රහත් පිළින්න. 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහත් අං මමනක් 
ිධිඹට එඹ පිළින්න. යම්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ අනු ඒ මනස 
න්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීේ] භට ථහ යන්න ඉඩ මදන්න.  

ඔඵතුභන්රහ මඵොරුට මේදිහරට ගිහි්ලරහ ෆ වනහ. 
අික් එ, මේහ ඳහර්ලිමේන්තුට ඇි්ලරහ කිඹන්මන් නළති 
ඳන්්ලර ථහ යරහ වරිඹනහ ද භන්ත්රීතුභහ? දළන් ඳවුරත් 

නළවළ, ඳන්රත් නළවළ. මභතළනට ඇි්ලරහ ථහ යන්න මෝ. 
දළන් ඔඵතුභහමේ නහඹඹහ මෝ, ඇයි ඇි්ලරහ ඔඵතුභන්රහට 
උදවු යන්මන් නළත්මත්? එතුභහට එන්න කිඹන්න මෝ.  

ඇත්ත ලමඹන්භ භභ ත එක් කිඹන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ 
යජමේ ආර්ථි ටයුතු යපු අඹ අතමර් භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහ, පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ, ිහඩ් බ්යහ්ල භළතිතුභහ 

ඉන්නහ. භභත් ටික් උදවු ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ කිඹන්මන් 
නළවළ. එතමොට ඒ වතය මදනහමන් අද ඉන්මන් භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහයි, භභයි ිතයයි. භභ අද මභතළනට ඇි්ලරහ 
ඉන්නහ. මෝ එතුභහ? රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, 

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ යජඹ හරමේ ඔඵතුභහ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 
ළන කිිදභ වමඹෝඹක් දුන්මන්ත් නළවළ, ඒහට අදවස 
දුන්මන්ත් නළවළ. ඒහ මශ  අමක ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ. 

එතුභහ ඳළවළදිලිභ කිේහ, "ආර්ථි කහතමඹෝ තභයි ඒ හරමේ 
මේ ළඩ    පිළිමශ මිේමේ" කිඹරහ. ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභි, 
එඹ ඔඵතුභහ කිේමේ නළද්ද? 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට ිනහඩිඹක් මදන්න. 

 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහට භභ කිේමේ මේයි. ආර්ථි කහතමඹෝ තභයි දළන් 
මේ ි ලසහ බං මඹෝජනහ මමනන්මන්. 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහට ථහ යන්න ඉඩ මදන්න.  

 
ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහමේ point of Order එ ඉදිරිඳත් 
යන්න ඉඩ මදන්න. 
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ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, රු යත් අමුණුභ 
ඇභතිතුභහ භමේ නභ වන් යමින් ඹභක් ිභහ ිදටිඹහ. භභ 
හිතන ිධිඹට ඒ භමන් පිළිතුයක් අමකක්හමන් මන්න ඇති. 
[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ භමේ නභ වන් යමින් 
ප්රලසනඹක් අවපු ියි භභ පිළිතුරු මදන්මන්. ඇත්තටභ ආර්ථි 
කහතඹහ වුද කිඹහ හිතපු අඹට ඩහ දළන් තභයි භට 
මඳමනන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] ිඹභ ආර්ථි කහතඹහ වුද කිඹරහ 
දළන් තභයි භට මඳමනන්මන්.  

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඒ point Order එක් මනොමයි. රු 

ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වළභ මරහමේභ මභතුභහට බුද්ධිඹ ඳවශ න්මන් ්ල ගිඹහට 
ඳසම . අවුරුදු මද තුනක් ිතය ත වුණහට ඳසු තභයි ඇත්ත 
මත්මයන්මන්. භවය ිට ත අවුරුදු මද තුනකින් ඔඵතුභහට 
දළන් තිමඵන තත්ත්ඹ මනස යන්න මයි. අමක හිතත් 
භන්ත්රීතුභහට දළනුභ රළමඵන්මන් මඵොමවොභ මවමින්, ක්රභ 
ක්රභමඹන්. ඹථහ හලීන තභයි එතුභහට අමඵෝධ මන්මන්. 
[ඵහධහ කිරීේ] ලින්  හිටපු ඳක්මේ අවුරුදු දවඹක්ද, ඳවමශොක්ද 
ඉන්නමොට ඹථහ හලීන දළනුභ රළබුණහ. දළන් මේ ඳක්මේ 
ඉන්නමොටත් ඹථහ හලීන දළනුභ රළමඵනහ. ඇත්ත ලමඹන්භ 
ඔඵතුභහ මේ  මෝලරන් තුශ භත වදන එක්මනහ මන්. 

 
ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ. 
 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ. අඳට "නළවළ" කිඹන්න ඵළවළ. මභතුභන්රහමේ 
භහර්මෝඳමද්ලඹහ. භහර්මෝඳමද්ලඹහත් කිඹනහ නේ අවුරුදු 
මද තුනකින් අදවස මනස මනහ කිඹරහ, ඒ මේ 
මෝලරන්ට බඹහන තත්ත්ඹක්. ිඹභ ආර්ථි කහතඹහ 
මතෝයහ න්න අවුරුදු තුනක් ත වුණහ නේ, මේ මෝලරන්ට 
මභොනහ මයිද කිඹරහ කිඹන්න අපි දන්මන් නළවළ. මේ අමක 
ඳයණ ඹවළුමෝ. තභත් මේ මෝලරන් අමක ඳහක්ෂිමඹෝ. ඒ 
ිහ රුණහයරහ මේ මෝලරන්ට අනුේඳහ යරහ අනහතඹ 
මනුමන් ිළයදි උඳමදස මදන්න කිඹරහ භහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] 

අද අමක යම්ට තිමඵන ප්රලසන මද අපි අංභ ඵරන්න 
ඕනෆ. වන මදන්න, යට ඉදිරිඹට මන ඹන්න ආදී ලමඹන් ඒ 
ිදඹලුභ මද්්ල යන්න නේ අපි ජහති ඉතිරි කිරීේ ළඩි යන්න 
ඕනෆ. මේ යම්ට ආදහඹභ ළඩි යන්න ඕනෆ. ආදහඹභ ළඩි ය 
න්මන් නළතු අපි මොමවොභද, වන මදන්න, භහජ 
ංර්ධනඹට මුද්ල ළඹ යන්මන්? ඉසය මොමවොභද මශ ? 

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභි, හරඹ අහනයි. 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භට ිනහඩි ඳව හරඹක් මදන්න, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි.  

ඉසය මශ , ණඹ අය මන. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ "නළවළ" 
කිඹන්මන් නළවළ. යුද්ධඹක් තිමඵන හරඹට ණඹ න්න ඕනෆ. 
භභ "නළවළ" කිඹන්මන් නළවළ. යුද්ධඹක් තිමඵන හරඹට ණඹ 
න්න ඕනෆ. නමුත් දළන් ණඹ අය මන, අය මන - [ඵහධහ කිරීේ] 
ණඹ ක්රභ තුළින් මේ යට ඉදිරිඹට මන ඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 
භට මේමක් ආර්ථි ඳළත්ත ළන ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ. 
මද්ලඳහරන ඳළත්ත ළන ිතයක් කිඹන්නේ. අපි අමක 
ජනහධිඳතිතුභහ එක් බහ ආේඩුයි ඉන්මන්. නමුත් අමක 
ඳක්මේ ප්රතිඳත්තිඹ, ිදඹඹට ිදඹඹක් එක්ත් ජහති ඳක්මේ 
ප්රතිඳත්තිඹ මනොමයි. ළබින්ට භේඩරමේදී අපි හේඡහ 
යනහ. එක්ත් ජහති ඳක්මේ අදවස එමවන් ඉදිරිඳත් 
යනහ. අමක අදවස අමනක් ඳළත්මතන් ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ 
අනු අපි ේමුතිඹට එශමමනහ. තමුන්නහන්ම රහත් දෆත 
ලක්තිභත් යන්න එක්ත් ජහති ඳක්මඹන් 15 මදමනක්ද 
මොමව ද ත්තහ මන්. ඒ මෝලරන් මන් දළන් අඳත් ිමේචනඹ 
යන්මන්; මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භවත්භඹහ හමේ අඹ. කී 
තහක් මේ ඳළත්තට එන්න වළදුහද? ඵළරි වුණහට ඳසු දළන් 
තමුන්නහන්ම රහමේ ථිඹහ; ප්රධහන ප්රහලඹහ. ඉතින් මේ 
හමේ - [ඵහධහ කිරීභක්] අවන්න මෝ, අමක මරොවහන් යත්ත්මත් 
භන්ත්රීතුභහමන්. භමේ ඹවළුහත් ඉන්නහ මන්; භහින්දහනන්ද 
අලුත්භමේ භවත්භඹහ. අවරහ ඵරන්න, මේ ඳළත්තට ඇි්ලරහ 
යටට ම ඹ යන්න, මමවළිඹ යඹුක්ළ්ලර භන්ත්රීතුභහ 
මොේචය භවන්ිද වුණහද කිඹරහ. ඒ ළන අපි ථහ යරහ ළඩක් 
නළවළ. ඒ ිහ අමක හිතත් ඳහක්ෂිඹන්මන් භහ ඉ්ලරහ 
ිදටිනහ, මේ යට ඉදිරිඹට මන ඹන්න; ආර්ථිඹ ර්ධනඹ 
යන්න උදවු මන්න කිඹරහ. දළන් ඵරන්න, රංහමේ ආර්ථි 
තත්ත්ඹ පිළිඵ ජහතයන්තය මරය අයමුදමරන් ිකුත් ය 
තිමඵන හර්තහ මද. [ඵහධහ කිරීේ]  ඒමක් ඳළවළදිලිභ 
තිමඵනහ, මේ අත්තිහයභ තුශ අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන් ඵ. 
ඒ වහ අපි ඔඵතුභන්රහමේ වමඹෝඹ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. ඒ 
හමේභ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹ මනුමන් අපි මුද්ල ඇභතිතුභහ 
මමයහි ේපර්ණ ිලසහඹ තඵන ඵත් භභ මේ මරහමේ 
ප්රහල යනහ.  

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

මීශඟට, රු භහින්ද භයිදංව ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 2.25] 
 

ගුණ ෙි න්ද සෙයිදගහ ෙහත (නිපුණත සගවර්ධන හ 
වෘ්වතීය පුහුණු අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறயத்ற 

ற்யம் தரறல்தறற்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහමන් අයයි. භභ හිතන 
ිධිඹට ඔඵතුභහත් මේ බහ ර්බමේ ඉන්න අසථහමේදී මන්න 

ඇති භභ මේ කිඹන්න ඹන හයණඹට ේඵන්ධ ථහ ඉදිරිඳත් 
වුමේ. අපි අව මන ිදටිඹහ, ිඳක්මඹන් යපු ථහ කිහිඳඹක්.  

ඒ ථහ කිහිඳමේ වළටිඹට ආර්ථිඹ දළන් නළත්තටභ නළති 

මරහ ඉයයි. ආර්ථිඹ බි ළටිරහ, රැකිඹහ ියහිතබහඹ ළඩි 
මරහ, උද්ධභනඹ ළඩි මරහ ජනතහට විත් මන්න ඵළරි 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

තත්ත්ඹක් දළන් උදහ මරහ තිමඵනහ කිඹන එ තභයි, මේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ අත්න් යරහ ඉදිරිඳත් ශ ථි මඹෝ 
වන් මශ . [ඵහධහ කිරීේ] භභ ිමල   මඹන්භ වන් යන්න 

ළභළතියි - [ඵහධහ කිරීේ] ටික් ඉන්න. භට ථහ යන්න ඉඩ 
මදන්න. තමුන්නහන්ම රහ ථහ යද්දී, භභ ෆ මෝ ළසුමේ 
නළවළ මන්. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඵහධහ යන්න එඳහ. රු ඇභතිතුභහට ථහ යන්න ඉඩ 
මදන්න. 

 
ගුණ ෙි න්ද සෙයිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

රු භන්ත්රීරුි ටික් ඉන්න.  

කිිදභ යජඹට මනොරළබුණු ජහතයන්තය වමඹෝඹක් අමක 
යජඹට රළමඵමින් ඳතිනහ කිඹහ අපි දකිනහ. මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි, 2015 ජනහරි 08 ළි දහ ත්භන් ජනහධිඳතිතුභහ 

ළඩි ඡන්ද රඵහ ිමින් යම්ට නහඹත්ඹට මත්රී ඳත් න 
අසථහ නිට ජහතයන්තයමේ තිබුමේ මභොන හමේ 
තත්ත්ඹක්ද කිඹහ අපි දළක්හ. ිමල මඹන්භ අපි දළන මන 
ිදටිඹහ, ඳසු ගිඹ ර්මේ භහර්තු භහඹ මනමොට ජිනීහ භහන 

හිමිේ වුන්ිදරඹට ඉදිරිඳත් කිරීභට මඵොමවොභ දරුණු 
හර්තහක් පිළිමඹර ය තිබුණහ කිඹහ. එභ හර්තහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභට සදහනේ ය තිබුණහ හමේභ තත් යට්ල කිහිඳඹක් 

ආර්ථි ේඵහධ ඳහ ඳළනවීභට රළවළසති මරහ හිටිඹහ. එභ 
හර්තහ ඒ ිධිඹට ඉදිරිඳත් වුණහ නේ ඇත්තලමඹන්භ අදත් 
ආර්ථි ේඵහධරට මේ යම්ට ජනතහට මුහුණ මදන්න ිදදු 

මනහ. 

 
ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභි, ඒ හරමේ ප්රහල යරහ තිබුණහ, ඔඵතුභහ 
ඒ තත්ත්මඹන් මබ්යහ ත්තහ කිඹරහ. 

 
ගුණ ෙි න්ද සෙයිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

නළවළ. එක්තයහ අසථහදී ඳශමු ළි  මඹෝජනහ මමනන 
මොට භමේ ප්රධහනත්මඹන් යුත් ේඩහඹභක් ගිහින් ඒට 
මුහුණ දීරහ  ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්ිදරමේදී අපි තුමනන් 
මදට කි්ටටු මන්න ඡන්ද රඵහ ත්තහ. ඊට ඳසු මනහ වළභ 

මඹෝජනහක්භ අපි ඳළයදුණහ. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, 
අන්තිභට අපි ඡන්ද 11ට ඵළසහ. තුමනන් මදට කි්ටටු 
මන්න ඡන්ද ත්ත යටක් වළටිඹට අපි එදහ ටයුතු ශහ.  

භභ කිඹහ මන ආමේ මේයි. ඒ ආර්ථි ේඵහධ 
ඳළමනේහ නේ මේ කිඹන ථහ මනොමයි, අද අඳට කිඹන්න 
ිදද්ධ මන්මන්. මේ යම්ට ජනතහ ඳහයට ඵළවළරහ යන්න තිමඵන 
මද් ඒ සථහපිත වුණු යජඹට යන්නයි එතමොට රළවළසති 
මන්මන්. ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ තයේ බඹහන තත්ත්ඹක් තිබුණු 

අසථහදී තභයි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේ මත්රී ඳත්වීභ ිදදු 
වුමේ. ඒ තුළින් ජහතයන්තයමේ මොඩ නඟන්න පුළුන් වුණු 
ිලසහඹ භත තභයි ඳශමුමන්භ, භහර්තු භහමේ මමනන්න 

රළවළසති යරහ තිබුණු මඹෝජනහ ළකතළේඵර් භහඹ දක්හ ්ල 

දභහ න්න අඳට පුළුන් වුමේ. ළකතළේඵර් භහමේ ඉදිරිඳත් 
යපු ඒ හර්තහ ඇත්ත ලමඹන්භ හුඟහක් දුර්ර හර්තහක් 
වළටිඹට තභයි, අපි දළක්මක්. [ඵහධහ කිරීේ] මඵොමවොභ දුර්ර 
හර්තහක් වළටිඹට තභයි එඹ අහනමේදී ජිනීහ භහන හිමිේ 

වුන්ිදරඹට ඉදිරිඳත් වුමේ. මභොද, ජනහරි 08 ළි දහ ිදට 
ළකතළේඵර් භහඹ දක්හ අපි මේ යට තුශ ිදදු ශ ළඩ මොට 
ිහභ ජහතයන්තයඹ දිනහ න්න අඳට පුළුන් වුණහ. අපිට 

ිරුද්ධ ටයුතු යපු යට්ල අඳට වමඹෝඹ මදන්න ඳටන් 
ත්තහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහභ අපිට මරොකු 

ප්රලසනඹකින් යට මබ්යහ න්න අසථහ රළබුණහ. ඇත්ත 

ලමඹන්භ මේ ඳතින යජඹට සතුතිඹ ප්රහල ශ යුත්මත් ඒ 
ේඵන්ධයි.  

අද මේ ආර්ථිඹ ිමේචනඹ යන අඹ දළන න්න ඕනෆ, 

ජනහරි 08 ළි  දහ ඒ මන වුමේ නළත්නේ ඒ හමේභ ජනහරි 

08 ළි දහ ඉරහ ළඩ යරහ ඒ ිලසහඹ ර්ධනඹ යන්න අමක 

යජඹ ටයුතු මශ  නළත්නේ ආර්ථිඹ අද මේ ිධිඹට 

කිිදම ත්භ වසුරුන්න ඵළරි මන ඵ. ඒ හමේ සුිමල  

ම ඹක් යරහ තභයි, අද ජහතයන්තය වමඹෝඹත් ඇති අපි 

මේ ආර්ථිඹ වසුරුන්න ඳටන් මන තිමඵන්මන්.  

දළන් රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ උදහවයණ කිහිඳඹක් 

ඉදිරිඳත් ශහ. අද අපි මේ ආර්ථිඹ වසුරුන අසථහමේදී 

ආර්ථිඹ පිළිඵ ථහ යනහ නේ, ජහතයන්තය 

අභිමඹෝරටත් මුහුණ මදන්න අඳට ිදදු මරහ තිමඵන ඵ 

කිඹන්න භහ ළභළතියි. අද ජහතයන්තයඹ තුශ ිලහර ආර්ථි බි 

ළටීභක් ිදද්ධ මමින් ඳතිනහ. අපි දන්නහ, එ දක් 

ඵළලුහභ මඩොරයමේ අඹ ළඩි මනහ; ත දක් ඵළලුහභ 

මඩොරයමේ අඹ අඩු මනහ කිඹරහ.  

අද වළභ දියුණු යටභ තිමඵන ඒ අඹ ඳහි ේචි යන මඩොරයඹ 

මවෝ මනත් මුද්ල ඒ ළන ථහ යනමොට අපි දකිනහ, 

මුද්ල ඒර ිලහර බි ළටීභක්, අප්රභහණඹක් මරහ තිමඵන 

ඵ. අද චීනඹටත් ආර්ථි බි ළටීභට මුහුණ මදන්න ිදදු මරහ 

තිමඵනහ.  

මීට මඳය ර් ණනහක් තිසම  රඵහ ත් ආර්ථි ර්ධනඹ 

2015/2016  ඳශමුන හර්තුමේ න්න ඵළරි මරහ තිමඵනහ.  

චීනඹට අපි බහේඩ අඳනඹන යනහ ඳභණක් මනොමයි, 

චීනමඹන් බහේඩ ආනඹනඹත් යනහ. චීනඹ අමක යමටනුත් ඵඩු 

න්නහ. මනත් යටලින් ිලහර ඳරිභහණමඹන් බහේඩ 

න්නහ. නමුත් චීනමේ ආනඹනඹ අඩු මන මොට, ඒ අික් 

යටරටත් ආර්ථි ප්රලසනරට මුහුණ මදන්න ිදදු මනහ. ඒ 

ිහ  අික් යටර අඳනඹන ක්ම ත්රඹ  ඩහ ළමටනහ. ඒ 

තභයි මභතළන මරහ තිමඵන්මන්. ඒ අඹ ිසඳහදනඹ යන 

බහේඩ ඒ තයමින්භ චීනඹට මේන්න ඵළරි මනහ. චීනමේ 

ආර්ථි බි ළටීභ ිහ, එමව  ිදටින ඳහරිමබෝගිඹන්ට බහේඩ 

මිරදී ළනීමේ ලක්තිඹ අඩු මනහ. මේ ිහ අද අපි දකිනහ, 

වළභ යටක්භ හමේ ිලහර ආර්ථි ප්රලසනරට අභිමඹෝරට 

මුහුණ මදන ඵ. මභළි  අසථහදී   අමක ආර්ථිඹ  

ිළයදි වසුරුහ ළනීභට අඳටත් ිදද්ධ මරහ තිමඵනහ. මටි 

හලීන හිතන්මන් නළති, භධයභ වහ දීර්ක හලීන හිතරහ 

මවො ලක්තිභත් ආර්ථිඹක් මොඩ නළී භට ටයුතු යන්න 

ඕනෆ.  එතළනට ඹන්න, අද අඳට ඒ වමඹෝඹ රළමඵන්න ඳටන් 

අයමන තිමඵනහ.  

උදහවයණඹක් වළටිඹට, ඳසු ගිඹ හරඳරිේමේදඹ තුශදී අපි 
ටයුතු යපු ආහයඹ ිහභ  ධීයඹන්ට ඳනපු ඒ තවංචි ඉත් 

743 744 

[රු භහින්ද භයිදංව භවතහ] 
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කිරීභට යුමයෝඳහ වවුර තීයණඹක් ත්තහ. රඵන භහඹ 

මනමොට එඹ ක්රිඹහත්භ වීභට ිඹමිතයි. එතමොට මභතළන 
ථහ යපු භන්ත්රීරු දළන න්න ඕනෆ, ඒ ඳළත්මතන් ඵළලුහභ 
අඳට අහිමිවුණ ිලහර ිමද්ල ිිභඹක් නළත යක් අමක යටට 
එතු මන ඵ, අමක යටට රහමන එන ඵ. එතමොට ධීය 

ක්ම ත්රමේ  ිදටින ජනතහමේ ආදහඹේ තත්ත්ඹ ළඩි මනහ. 
එඵළි න් එතළන ිරැකිඹහක් තිමඵනහ නේ, ඒට ිඳුභක් අඳට 
රඵහ මදන්න පුළුන්.  ඒ ඳළත්මතන් ඵළලුහභ අඳනඹන ක්ම ත්රඹ 

ලක්තිභත් කිරීභට දළන් අමක වළිදරීභ ිහ අඳට වළකි මරහ 
තිමඵනහ.  දියුණු යට්ල අද අඳට වමඹෝඹ මදන්මන් ආර්ථි 
මරධර්භ දිවහ ඳභණක් ඵරරහ කිඹරහ හිතන්න එඳහ. ඔවුන් අද 

අලුත් ිර්ණහඹ ඳහිේචි යනහ. යටක් දිවහ ඵරරහ ආමඹෝජනඹ 
යන්න තීයණඹක් න්නහ නේ, නළත්නේ මශ නු-මදනු 
යන්න තීයණඹක් න්නහ නේ ඉසම්ලරහභ ඵරන්මන් 

මභොක්ද? ඉසම්ලරහභ ඵරන්මන් ඒ යම්ට මද්ලඳහරන 
සථහයබහඹක් තිමඵනහද කිඹරහයි. අද මේ යම්ට ප්රධහන 
මද්ලඳහරන ඳක් මද එතුමරහ පිහිටුහ තිමඵන ේමුතිහදී 
යජඹ ිහ  ඉතිවහමේ කිිදභ අසථහ මනොතිබුණු ආහයමේ 

මද්ලඳහරන සථහයබහඹක් අපි අද ඇති යරහ තිමඵනහ.  ඇත්ත 
ලමඹන්භ මේ මව තු ිහභ අපිත් එක් ේඵන්ධ මන්න, 
අපිත් එක් ආර්ථි නුමදනු යන්න, මේ යටට ඇි්ලරහ 

ආමඹෝජනඹ යන්න මනොමඹකුත් අඹ ඉදිරිඳත් මන්න ඳටන් 
අයමන තිමඵනහ. ඒ අපි එ ඳළත්තකින්  ඇති යරහ 
තිමඵනහ.  

ත ඳළත්තකින් GSP Plus වනඹ අඳට නළතිවුණු ිහ අමක 
ිමද්ල ිිභඹ ිලහර ලමඹන් අඩු වුණහ; රැකිඹහ අසථහ දවස 

ංයහක් අහිමිවුණහ. භවය ර්භහන්තලහරහ ළහුහ. භට 
භතයි, ඒ හරමේ එඹ අහිමිමනහ කිඹරහ දළන ත්තහට ඳසු 
අපි තීයණඹක් ත්තහ, "භක් නළවළ, අපි මේට මුහුණ මදමු" 

කිඹරහ. එට හිටපු භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ තභයි ඒ ළඩ 
පිළිමශ මභමවඹවමේ. ඒ මරහමේ යන්න පුළුන් මද්්ල අපි  
ශහ. වළඵළයි, ිලහර ආර්ථි ප්රලසනඹට අඳට මුහුණ මදන්න ිදදු 

වුණහ. අද ඒ ප්රලසනඹත් ිහමන ඹනහ. භට එක් මමනක් 
කිේහ, මේ භහමේ 15 මිදහ මනමොට   අපි යටක් වළටිඹට ඒ 
අඹදුේඳත්රඹ යුමයෝඳහ වවුරට ඉදිරිඳත් යන ඵ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒ ළන හේඡහ කිරීභට අමේ යටට ේඩහඹභක් ආපු මරහමේ 
ඒ හයණඹ ඉදිරිඳත් වුණහ. එතමොට මේ භහමේ 15 මිදහ 
මනමොට අපි ඒ අඹදුේඳත්රඹ ඉදිරිඳත් යනහ. මේ අවුරුද්මද් 

අහනඹ මනමොට GSP Plus  වනඹ නළත යක් අඳට 
රළමඵයි කිඹහ අමක ිලසහඹක් තිමඵනහ.  අඳට ඒ තුළින් හිතහ 
න්න පුළුන්, මේ අවුරුද්ද අහන මනමොට ිලහර ආර්ථි 

හිද ණනහක් රළමඵන ඵ.  

රැකිඹහ ප්රලසනඹට අඳට ඒ ඳළත්මතන් පිළිතුයක් රඵහ මදන්න 
පුළුන්. ආමඹෝජඹන් ේඵන්ධ මනහ. අලුත් ර්භහන්තලහරහ 
ඇති මයි. ඒ තුළින් අඳට මීට ඩහ ිමද්ල ිිභඹ රහමන 
එන්න ඳටන් න්නහ. අමක යජ ඹ දිවහ ඵරහ ඔවුන් අඳට මේ වන 

රඵහ මදන්මන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ තදුයටත් දියුණු යන්න 
ේඵන්ධ මරහ ළඩ යන යජඹක් වළටිඹට අමක යජඹ ඳළවළදිලි 
වඳුනහ ත් ිහයි. භහන හිමිේ ආයක්හ යන්න ව 

ප්රර්ධනඹ යන්න චනමඹන් ඳභණක් මනොමයි ක්රිඹහමන් 
ටයුතු යන යජඹක් වළටිඹට හමේභ ඹවඳත් මද්ලඳහරන ක්රභ 
අනුභනඹ යමින්  ිධහඹ ඵරතර ඳහ සමේේඡහමන් මදන්න 
යම්ට ඉන්න නහඹඹහ ඉදිරිඳත් වීභ ිහ අමක යට මේ නමොට 

ිලහර ප්රලංහට ඳත්මරහ තිමඵනහ. 

නීති ඳද්ධතිමේ සහධීනත්ඹ ඇතුළු මේ ිදඹලු හයණහ ිහ  
අද අමක යම්ට ජහතයන්තය ප්රතිරඳඹ ර්ධනඹ වීභත් භඟ අමක 
යටට ආර්ථි ලමඹන් ිලහර ලක්තිඹක් රළබිරහ තිමඵනහ. ඒ 

හටත් "නළවළ" කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. අද ආර්ථිඹ ලක්තිභත් 

යරහ තිමඵනහ කිඹරහ අපි ිේ කිඹන්මන් නළවළ. භහ ලින් 

කිඹපු හයණහ ඳදනේ යමනයි අපි කිඹන්මන් ආර්ථිඹ අද 
ලක්තිභත් සථහනඹට ඇි්ලරහ තිමඵනහඹ කිඹරහ.  

ශඟදී ජහතයන්තය මරය අයමුදර අමක යටට ිලහර මුද්ල 
ේබහයඹක් රඵහ දුන්නු ඵ අපි දළක්හ. ඇමභරිහනු මඩොරර් 
බිලිඹන 1.5ක් - ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 1,500ක් - අඳට 

රඵහ මදන්න දළන් ඒ ිධහඹ භේඩරමඹනුත් තීයණඹක් මන 
තිමඵනහ. ඳශමුළි මොට ශඟදීභ අඳට රළමඵනහ. 
ජහතයන්තය මරය අයමුදරත් එක් ඒ ටයුත්ත යන්න යි 
රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ිලහර භවන්ිදඹක් දළරුහ. ජහතයන්තය 

මරය අයමුදර මභොක්ද යන්මන්, මභොන හමේ තීයණ ද 
න්මන් කිඹරහ ජහතයන්තය මරය අයමුදර දිවහ අික් මරය 
ආඹතන ඵරන්මන් ඇත්ත ලමඹන්භ ිලහර ිලසහඹකින් 

යුතුයි. ඒ හමේභ ජහතයන්තය මරය අයමුදරත්  ි ේ මුද්ල 
මදන්න ඉදිරිඳත් මන්මන් නළවළ. මුද්ල මදන්න නේ ආර්ථිඹ 
වරිඹට වසුරුන්න ඳතින යජඹ ටයුතු යනහ කිඹරහ 

ඒමෝලරන් තුශ ිලසහඹක් ඇති මන්න ඕනෆ. ඒ ිලසහඹ 
නළත්නේ අඳට මභතයේ මුදරක් මදන්මන් නළවළ. ඒමෝලරන් 
මද්ලඳහරන තීයණ න්මන් නළවළ. ඒමෝලරන් ඇත්ත ලමඹන්භ 

සහධීන මොඹහ ඵරහ තීයණඹක් න්නහ, අව්ල යටට අපි උදේ 
උඳහය යන්න ඉදිරිඳත් නහඹ කිඹරහ.  

ජහතයන්තය මරය අයමුදමරන් අඳට රළබුණු මුද්ල ිහභ 
මරෝ ඵළංකු, ආිදඹහනු ංර්ධන ඵළංකු හමේභ මනත් 
දියුණු යට්ල අඳට වමඹෝඹ රඵහ මදන්න දළන් ඉදිරිඳත්මරහ 

ිදටිනහ. භවය අසථහරදී අඳට රළමඵන්මන් ආඳසු මන්න 
ිදදු න මුද්ල මනොමයි. වනහධහය ක්රභඹට අපි න්න ණඹලින් 
ිලහර මොටක් අඳට ඳරිතයහඹක් - grant එක් - වළටිඹටයි 

රළමඵන්මන්. මේ වමඹෝඹ අඳට ලින් රළබුමේ නළවළ.  

දළන් ඵරන්න, අපි ජහතයන්තයමේ ආශ්රඹ යන අඹ වුද 
කිඹරහ.  අඳ චීනඹ දහත් අභත  යරහ නළවළමන්. චීනඹ 
දහත් අපි අභත යන්මන් නළවළ. චීනඹ අමක රයහණ 
මිත්රමඹක්. චීනඹ මවො හරමේත් අපිත් එක් හිටිඹහ; නය 

හරමේත් අ පිත් එක් හිටිඹහ. ජනහධිඳතිතුභහ චීනඹට ගිඹ 
අසථහමේදී එතුභහ මඵොමවොභ ඉවශ භ්ටටමින් පිළිත්තහ. 
අභළතිතුභහ චීනඹට ගිඹ අසථහමේදී මඵොමවොභ ඉවශ භ්ටටමින් 

පිළිත්තහ. ශඟදීභ ජනහධිඳතිතුභහට චීනඹට ඹන්න තත් 
ආයහධනඹක් රළබිරහ තිමඵනහ. එතුභහ ඒ යට්ලරට ගිහි්ලරහ 
ිේ එන්මන් නළවළ. ිලහර මුද්ල ේබහයඹක් අයමන තභයි 

එතුභහ නළතත් අමක යටට එන්මන්.  

ජඳහනමේ ඳළති G7 මුළුට වබහගී මන්න කිඹහ එතුභහට 
ආයහධනඹක් රළබුණහ. එතුභහ ජඳහනඹට ගිහි්ලරහ හිස අතින් ආමේ 
නළවළ මන්. එතුභහ ිලහර ේඩහඹභක් භඟ ිලහර ිඹදභක් 
දයරහ ඒ මුළුට වබහගී වුණත් මභොක්ත් අයමන එන්මන් 

නළති මනොමයිමන් අමක යටට ආමේ. ජඳහන  යජමඹන් ිලහර 
මුදරක් එතුභහට දුන්නහ. ජඳහනමඹන් ඳභණක් ඇමභරිහනු 
මඩොරර් මිලිඹන 300ක් එතුභහට රඵහ දුන්නහ. මේ හමේ මද්්ල 
අයමන තභයි එතුභහ ආඳසු අමක යටට එන්මන්.  

එතුභහ ජර්භිඹට හමේභ ඔසට්රිඹහට ගිහි්ලරහ හිස අතින් 
ආමේ නළවළ මන්. එතුභහ අමක යටට ඇි්ලරහ භහඹක් ත වුමේ 
නළවළ, ජර්භිමඹනුයි, ඔස ට්රිඹහමනුයි ආමඹෝජන ේඩහඹේ 
රංහට ආහ. ඔවුන් අමක ඇභතිරුන් කීඳ මදමනකු වමුමරහ 

හේඡහ ඳළළත්වහ. දළන් ඔවුන් අමක යම්ට ආ මඹෝජනඹ යන්න 
රළවළසති මනහ. මේ හමේ ිලහර වමඹෝඹක් මරෝමේ 
අිකුත් යටලින් අඳට දළන් රළමඵන්න ඳටන්මන තිමඵනහ. 
මේ වමඹෝඹ ඔවුන් ිේභ රඵහ මදන්න මනොමයි 

745 746 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඉදිරිඳත්මරහ ිදටින්මන් කිඹන හයණඹ නළත යක් භහ 
කිඹන්න ළභතියි. අපි ඹටත් ිජිත යටක් වළටිඹට ටයුතු යනහ 
කිඹරහ හිතරහ මනොමයි ඔවුන් අඳට වමඹෝඹ රඵහ මදන්න 

ඉදිරිඳත්මරහ ිදටින්මන්. ඇත්ත ලමඹන්භ  ිමේචන යන 
ඕනෆභ මමනකුට අද පිළින්න ිදද්ධ මනහ, අද  
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ිලහර ලමඹන් ලක්තිභත් යන්න අපි 

භත්මරහ තිමඵනහඹ කිඹන හයණඹ. ඉදිරිමේදී තත් මද්්ල  
යන්න තිමඵනහ. ඒහත් යන්න අපි ඵළඳී ඉන්නහ. ඒ හමේභ 
අද අමක යම්ට තිමඵන්මන් සහධීන නීති ඳද්ධතිඹක්.  

වුරුන් මවෝ මමනක් අත් අඩංගුට ත්තහභ ඇඳ මදනහ. 
ඇඳ දුන්නහට ඳසම  ඒ case එ ඉදිරිඹට ඹනහ. මද්ලඳහරනභඹ 
ලමඹන් ක්රිඹහත්භ මන්මන් නළවළ. අවරහට ඇඳ මනොදී ඉන්න 

කිඹරහ අධියණඹට ඵරඳෆේ යන්න අඳට ඵළවළ, අපි යන්මනත් 
නළවළ. භභ නේ ලමඹන් කිඹන්න ඹන්න ඕනෆ නළවළ.  

ඳසු ගිඹ දසරත් මනොමඹකුත් අඹ අධියණඹට ඉදිරිඳත් 
යරහ තිබුණහ. යජඹක් වළටිඹට අපි ිමේචනඹ යන අඹ 
ේඵන්ධමඹන් වුත් සහධීන ටයුතු යරහ ඒ අඹට ඇඳ රඵහ 

දීරහ තිමඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඇත්ත ලමඹන්භ 
ඒ ටයුතු ජහතයන්තයඹ ිිදන් ළරකි්ලරට න්මන් නළවළ කිඹරහ 
හිතන්න එඳහ. අඳට ිරුද්ධ ටයුතු ශ, අඳ ්ටටන්න ටයුතු 

ශ ෆභ යටභ තහනහඳති හර්ඹහර මේ යට තුශ සථහපිත යරහ 
තිමඵනහ. ඒ අඹ ද ණමන් මවෝ එමවභ නළත්නේ අලය 
මරහට ඔවුන්මේ අනුය්ලරට හර්තහ ඹනහ. 
ජනහධිඳතිතුභහ තභන්මේ ඵරතර අඩු යන්න කිඹරහ තභන්මේ 

අත්ින්භ ළබින්ට ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහභ, ඒ හර්තහ ිමද්ල 
යටර අනුය්ලරට ගිඹහ. මරෝමේ කිිදභ යට 
නහඹමඹක් යපු නළති මදඹක් එතුභහ ශහ. මශ්ර සාහධියණඹ 

තභයි කිේමේ, භවය ඵරතර ඉත් යන්න ඵළවළ කිඹරහ. "එතුභහ 
ජනතහ ිිදන් ඳත් යපු මමනක් ිහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
තුමනන් මද ළභළත්තක් ිතයක් භදි, ජනභත ිචහයණඹටත් 

ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ මශ්ර සාහධියණඹ කිේහ. අපි වළිදමයන 
ආහයඹ ව අපි ටයුතු යන ආහයඹ ිහ තභයි 
ජහතයන්තයමේ සුිමල  වමඹෝඹ අඳට රළමඵන්මන්. ඒ ිහභ 

ළඩි හරඹක් ඹන්න ඉසම්ලරහ මීට ඩහ මවො ආර්ථි 
දියුණුක් අමක යට තුශ සථහපිත යන්න අඳට වළකිඹහ රළමඵයි 
කිඹරහ අඳට ිලසහඹක් තඵන්න පුළුන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අහන ලමඹන් මභන්න මේ 
හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහ 

අඹත්, දිනන්න පුළුන් කිඹරහ හිතරහ මනමභයි මේ මඹෝජනහ 
මනහමේ කිඹරහ අඳ දන්නහ. භභ දළක්හ ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ ඳත්තමර්ට interview එක් මදන මරහමේ කිඹරහ 

තිමඵනහ, "අපි දිනන්න ඵරහමඳොමයොත්තුමන් මනමභයි ඒ 
ඉදිරිඳත් මශ " කිඹරහ. අද මේ ිලසහ බං මඹෝජනහට ඡන්දඹ 
න්න මොට  මඵොමවෝ දුයට අඳට තුමනන් මදක් රළමඵන්න 
ඉඩඩ තිමඵනහ. ඒ භඟිනුත් මරෝඹට මවො ඳණිවුඩඹක් 

ඹන්න අඳට පුළුන්. ඒ ිහ තභයි මේ මඹෝජනහ මනහ 
ිඳක්මේ භන්ත්රීරුන්ට රු යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ සතුතිඹ 
ප්රහල මශ .  

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒහඵද්ධ ිඳක්මේ භන්ත්රීතුභන්රහ අඳට 
උදේක් යරහ තිමඵන්මන්. අමක ලක්තිඹ ඳළවළදිලි යරහ මදන්න 
අඳට මේදිහක් වදරහ දුන්නහ. අමක එතු වීභත් එක් අද 
මඵොමවොභ ලක්තිභත් යජඹක් අපි බිහි ය තිමඵනහ. මේ යජඹ 
්ටටන්න ඵළවළ. මේ යජඹ මුළු හරඹ පුයහභ එට අත් ළ්ල 

ඵළමන ටයුතු යනහ. මද්ලඳහරනඹ යන්න මනමභයි අපි 

එතු මරහ ිදටින්මන්. යට ංර්ධනඹ යන්න, මේ යම්ට 

ජනතහ නඟහ ිදටුන්න තභයි අපි එතු මරහ ඉන්මන්. අපි අත් 
ළ්ල ඵළමන මේ යම්ට ජනතහ නඟහ ිදටුනහ හමේභ, 
මඵොමවොභ දියුණු යටක් සථහපිත යන්න අපි ිදඹලු මදනහභ 
ටයුතු යනහඹ කිඹන එත් මේ අසථහමේ භතක් යමින්, 

මේ මඹෝජනහ මන ඒභ ේඵන්ධමඹන් නළත තහක් 
ඔඵතුභන්රහට සතුතිඹ ප්රහල යමින් භමේ ථහ අන් 
යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. ඊට ප්රථභ වුරුන් 
මවෝ රු භන්ත්රීයමඹක් මරහනඹ වහ රු එඩ්ඩ් 

ගුණම ය භන්ත්රීතුභහමේ නභ මඹෝජනහ යන්න. 
 

ගුණ ෙි න්ද සෙයිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, "රු එඩ්ඩ් ගුණම ය 
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 

 

ප්රශ්නය විෙසන ලදින්  සං සේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහත මලසනමයන් ඉව්ව 
වුමයන්  ගුණ එඩ්වඩ් ගුණමස කය ෙහත මලසනරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனய, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.    

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

[අ.බහ. 2.44] 
 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මුද්ල අභහතයයඹහට එමයහි 

ඉදිරිඳත් මොට තිමඵන ිලසහ බං මඹෝජනහ පිළිඵ මේ 
බහ තුශ දිවළරුණු ිහදමේදී එ ඳළත්තකින් ආේඩුමේ මඳොදු 
ආර්ථි ප්රතිඳත්ති පිළිඵත්, යම්ට මද්ලඳහරනඹ පිළිඵත්, 

මුද්ල අභහතයයඹහමේ ිලසචිත රුණ පිළිඵත් හේඡහ මරහ 
තිමඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහ භමේ අදවස 
දළක්වීමේදී මඳොදු ආර්ථිඹ පිළිඵත්, මුද්ල අභහතයයඹහමේ 

ක්රිඹහ රහඳඹ පිළිඵත්, මද්ලඳහරනඹ පිළිඵත් රුණු 
ඉදිරිඳත් යන්න භභ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

භට මඳය ථහ මශ  (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ ඇභතිතුභහ 
ව භහින්ද භයිදංව ඇභතිතුභහයි. ඔඹ ඳළත්මත් ිදට මේ මදමදනහ 

යපු ථහ - පුටු නේ ටික් මනස ඇති - ඳසු ගිඹ අවුරුදු 
10ට ආන්න හරඹක් පුයහ අපි ඇහුහ. ඒ හරමේත් 
තමුන්නහන්ම රහ යම්ට මෞබහය පිළිඵ, යම්ට දීකතිභත් 

අනහතඹ පිළිඵ, භවහ ආර්ථි භෘද්ධිඹක් පිළිඵ ිිධ 
ප්රහලඹන් මේ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ ඉදිරිඳත් ශහ. අද 
තමුන්නහන්ම රහ ඒ ඳට මොස එදහ තමුන්නහන්ම රහ ිිදන්භ 

ඉදිරිඳත් යන රද මෞබහය, එදහ තමුන්නහන්ම රහ ිිදන්භ 
ඉදිරිඳත් යන රද ආර්ථිමේ භවහ දීකතිභත් අනහතඹ ඳතුරු 
වන්න ඳටන් මන තිමඵනහ. 
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දළන් අඳට ඒ ළන මත්මයනහ. අද තමුන්නහන්ම රහ මඳනී 

ිදටින රුණ තත් අවුරුදු කීඳඹකින් මොයි ඳළත්තට වයහි ද 
දන්මන් නළවළ. ඒ තයභට, ඒ ඳළත්තට මේ ඳළත්තට රුණු 
වයන්න පුළුන් භවත්රුන් මදමදමනකු තභයි භට ලින් ථහ 
මශ .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මභභ ිලසහ බං 
මඹෝජනහමේ ඳශමුළි රුණ මර ඇතුශත් මොට තිමඵනහ, 
2016 අඹ ළඹ ම්ලනඹ ප්රරහඳඹක් ඵ. ඒ අඳට පුදුභඹට 

රුණක් මනොමයි. මභොද, ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහට අඳ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ දළපු වළභ අඹ ළඹ ම්ලනඹක්භ ප්රරහඳඹක් 
ිතයයි. ඇත්තටභ ත්මතොත්, 2016 අඹ ළඹ ම්ලනඹ 

ප්රරහඳඹට අභතය, මලෝහරහඳඹක්. මභොද, ඵළරිභ, ණඹ 
ඵය, ඇති මරහ තිමඵන අසීරුතහ ළි රුණු ිතයයි එයින් 
ඉදිරිඳත් මශ . ඒ අඹ ළඹ ම්ලනඹ ප්රරහඳමඹන්, මලෝහරහඳඹ 

ඳළත්තට ගිඹහ ිතයයි. භහ එමවභ කිඹන්මන් මභොද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භහ ශඟ තිමඵනහ අඹ ළඹ 
ම්ලන ප්රරහඳ ව ඉතිවහඹ පිළිඵ රුණු. 2014 අඹ ළඹ 
ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් යමින් එට මුද්ල අභහතය භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ  කිඹනහ, ශ්රී රංහ රහපීඹ වදය මක්න්ද්රසථහනඹක් 
මර  ඉදිරිඹට මන එනහ කිඹරහ.  2014 අඹ ළමේදි එතුභහ 
කිේහ, අමක යට මරෝමේ වදය මක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් 

යනහ කිඹරහ. වළඵළයි වදය මක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ඳත් 
යනහ කිඹපු යම්ට, ඒ අඹට අනීඳඹක් වුණහභ, මනත් යටරට 
මඵමවත් න්න ඹන්න මන තත්ත්ඹක් තභයි ිර්භහණඹ මරහ 

තිබුමේ. ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. ඒ ිහ ඒ ථහ ප්රරහඳඹක්භ 
තභයි.  

භට භතයි, තු ිහ 50,000ක් වළදීභ පිළිඵ මඹෝජනහක් 

එතුභහමේ ඒ අඹ ළඹ ම්ලනමඹන් ඉදිරිඳත් ශ ඵ. එහි වන් 
න්මන් මභමවභයි.  

"... ඒ වහ ත්ටටු ිහ ක්රභඹට ිහ ඒ 50,000 ක් 

ඉදිකිරීභට මඹෝජනහ යනහ."  

මේහ, 2014 අඹ ළඹ ම්ලනමේ තිබුණු මඹෝජනහ. 2014 ය 
පුයහ ඔහුමේ ඳහරනඹක් තිබුණහ. නමුත් භහ දන්නහ ඳරිදි එදු තු 
ිහඹක්ත් වදහ තිබුමේ නළවළ. ඒ ිහ ඒ ථහත් -අඹ ළඹ 

ම්ලනඹ- ප්රරහඳඹක්භ තභයි.  

එතුභහ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ, හ දභන රද ර්භහන්තලහරහ 
නළත ිෘත කිරීභ ළන. දශ ලමඹන් එළි  ර්භහන්තලහරහ 30 
ිදට 40 දක්හ ණනක් ඹළි ිෘත කිරීභ භඟින් එභ ප්රමද්ලර 

රැකිඹහ දදවක් වදන ඵ  කිේහ. නමුත් භහ දන්මන් නළවළ, 
ිෘත යපු ර්භහන්තලහරහක් ළන. ඇඹිලිපිටිමේ එක් ිෘත 
ශහ. ඒ ඉඩේ ටිත් ඵළංකුට තිඹරහ ඒ ආමඹෝජඹහ ඳළනරහ 
ගිඹහ. දළනුත් ඇඹිලිපිටිමේ ර්භහන්තලහරහ වරහ. ඉතින්, ඒ අඹ 

ළඹ ම්ලන ප්රරහඳභ තභයි. ඒ හමේභ කිේහ, අඩු යප්රහද හිත 
ඳහ්ලර දරුන් වහ ආවහය මේරක් රඵහ දීමේ ළඩ 
පිළිමශක් ළන. නමුත් භහ දන්මන් නළවළ, ඒ ආවහය මේර මභොන 

ඳහරටද රළබුමේ කිඹරහ.  

ඊශඟට, තත් මදඹක් කිේහ. එඹ ළදත්භ එක්.   

"සුනහමි යනඹ වහ උතුරු වහ නළ මඟනහිය අර්බුදඹ 
මව තුමන් මදභේපිඹන් අහිමි ව ෆභ දරුකු වහභ 'මමනව' 
ඵළංකු ගිණුභක් ආයේබ යනු ඇත."  

භවජන ඵළංකු මවෝ රංහ ඵළංකු ඳත්හමන ඹනු රඵන 
එළි  ගිණුේර ෆභ භටභ රුපිඹ්ල 1,500 ඵළගින් දභනහ 
කිේහ. ඒ කිඹන්මන්, සුනහමිමඹන් යනඹට රක් ව, යුද්ධමඹන් 

යනඹට රක් ව ඳළතිර දරුන්ට "මමනව" නමින් ගිණුභක් 

ආයේබ යරහ, එඹට වළභ භහඹභ රුපිඹ්ල 1,500ක් දභනහ 

කිඹන එයි. භහ දන්මන් නළවළ ඒට මභොක්ද වුමේ කිඹරහ. ඒ 
ිහ මේ ිලසහ බං මඹෝජනහමේ ඳශමුළි රුණ මර 
තිමඵන, 2016 අඹ ළඹ ම්ලනඹ ප්රරහඳඹක්ඹ කිඹන එ මේ අඹ 
ළඹ ම්ලනමඹන් ිතයක් මනොමයි ඔකපු න්මන්. මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහට ඉදිරිඳත් යපු අඹ ළඹ 
ම්ලන ප්රරහඳ ඵට ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ ිහ, 2016 අඹ 
ළඹ ම්ලනඹ ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත්වීභ කිඹන එ අඳට අරුභ 

පුදුභ රුණක් මනොමයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඇත්තටභ, 2016 අඹ ළඹ 

ම්ලනමේ තිමඵන්මන් ප්රරහඳඹට ඩහ මනස ථහක්. ඒ 

ප්රධහන රුණ තභයි, ිලසචිත අඹ ළඹ ම්ලනඹක් මනොභළතිභ. 

අන්න ඒයි ප්රලසනඹ. භහ දළනන්න ළභළතියි, ඒ අඹ ළඹ 

ම්ලනඹ කුභක්ද කිඹරහ. යි රුණහනහඹ අභහතයයඹහ, 

ආදහඹේ උඳඹහන්නහ ආහයඹත්, ඒහ ිඹදේ යන ආහයඹත් 

පිළිඵ ඳසු ගිඹ මනොළේඵර් භහමේ ඳහර්ලිමේන්තුට අඹ ළඹ 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ හ ර්තහට තභයි ඳහර්ලිමේන්තු 

භන්ත්රීරුන්මේ තුමනක් මදමක් ඡන්දඹක් රඵහ දුන්මන්. ඒ 

හර්තහ අනු ආදහඹේ රඵහ න්නහ ආහයඹ ඳළවළදිලි ශහ. 

නමුත් අඹ ළඹ ිහදඹ අන් න මොට, ආදහඹේ රඵහන්නහ 

ආහය ණනහක් කඳහදුට රක් මරහ, ඇත්ත ආදහඹභ 

මභොක්ද කිඹහ දන්මන් නළති තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. ඒ හමේභ, 

ඳසු ගිඹ භළයි භහමේ මදන දහ ිදට නළත ඵදු ප්රභහණඹක් ඳනනු 

රළබුහ. එදහ අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් යන මොට ආදහඹේ 

පිළිඵ ඉදිරිඳත් යන රද හර්තහට මුළුභින් ඳටවළි, භළයි 

භහමේ මදන දහ ිදට ඵරඳහන ඳරිදි නළත ආදහඹේ හර්තහක් 

ඉදිරිඳත් ශහ.  

ඊමේ මඳමර්දහ තත් එක් දළේභහ, හවනරට තත් ඵදු 
වරහ. ඒ ිහ ඇත්තටභ ත්මතොත් මරහ තිමඵන්මන් 

මභොක්ද? මන දහ අඹ ළඹ ම්ලන ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත් 
මනහ. මේ ළමර් ිදදු වී තිමඵන මද් තභයි, ප්රරහඳඹක් ඵට ඳත් 
මන්නත් අඹ ළඹ ම්ලනඹක් නළතිභ. මේ තභයි 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ කිඹන්න තිමඵන ඇත්ත. එයින් මඳන්නුේ 
යන්මන් අන් යක් මනො, අමක යට දිගු හරඹක් තිසම  
අනුභනඹ යමින් තිමඵන ආර්ථි ප්රතිඳත්තිමේ ගිලී ඇති 
තයභයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ ිලසහ බංමේ මදන 
රුණ වළටිඹට මඳන්නුේ ය තිමඵන්මන්, හර් ආර්ථි 
ක්ම ත්රමේ ඇති වී තිමඵන අර්බුදඹයි. එඹ යර නළවළ තභයි. 

හර් ආර්ථි ක්ම ත්රමේ ඇතිවී තිමඵන ළටලු ඳසු ගිඹ හරඹ 
පුයහට ඳළතුණහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. අමක යට 
සුිමල  ව ණඹ අර්බුදඹ මළිරහ ිදටිනහ.  

අඹ ළඹ ම්ලනඹ ඉදිරිඳත් යන මරහමේ මුද්ල 
අභහතයතුභහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට කිේහ, මුළු ණඹ ප්රභහණඹ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 8,475යි කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් රුපිඹ්ල මෝටි 
8,47,500ක්. ඒ තභයි ඳසු ගිඹ මනොළේඵර් භහමේ මනහපු අඹ 
ළඹ ම්ලනමඹන් කිේමේ. වළඵළයි, මනොළේඵර් භහමේ මනහපු 

අඹ ළඹ ම්ලනමඹන් ඳසු, ඳසු ගිඹ භහර්තු භහමේ 
අග්රහභහතයයඹහ  මේ ඳහර්ලිමේන්තුට කිේහ, ''නළවළ, අපි මොඹහ 
මනොන්නහ රද තත් ණඹ මුද්ල තිමඵනහ, ඒ ණඹ මුදර රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 1,042යි.'' කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් රුපිඹ්ල මෝටි 
1,42,000ක්.   

ආේඩුමේ අග්රහභහතයයඹහට මේ ඳහර්ලිමේන්තුට කිඹන්න 

ිදද්ධ මරහ තිමඵනහ, මනොළේඵර් භහමඹන් ඳසම  තත් 
රුපිඹ්ල මෝටි 1,42,000 ණඹ මුදරක් මොඹහ ත්තහඹ කිඹරහ. 

749 750 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒමන් මඳන්නුේ යනහ, මේ ණඹ අර්බුදමේ තයභ. ඒ 
මභොමවොමත්දී අපි අග්රහභහතයයඹහමන් ිභස ආහයඹට 
ඇත්තටභ මේ ණඹ මුදරත් තිමඵන්මන් ඇත්ත ණඹ මුදරක් 

ිධිඹටද දන්මන් නළවළ.  දළන් අඳ වමුමේ යහජයඹක් තිමඵනහ. අඳ 
විත් න යටක් තිමඵනහ.   මරෝඹට මොේචය ණඹද කිඹරහ 
දන්මන් නළති යටක් තිමඵනහ. ආේඩුට මොේචය ණඹ 

ප්රභහණඹක් තිමඵනහද කිඹරහ දන්මන් නළති යහජයඹක් තිමඵනහ. 
අග්රහභහතයයඹහ කිඹනහ, මේ ණඹ ප්රභහණඹ ආන්න ලමඹන් 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 10,500 දක්හ, රුපිඹ්ල මෝටි 10,50,000 දක්හ 

ඉවශට ඹහ වළකිඹ කිඹරහ. ඒ හර් ආර්ථි දත්තර ිලහර 
අර්බුදඹක් තභයි. ණඹ ප්රභහණඹ, ඒ හමේභ ණඹ  ප්රභහණඹ දන්මන් 
නළතිභ ි ලහර අර්බුදඹක් මනොමයිද?  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිතයක් මනොමයි. ඳසු ගිඹ 
හරඹ පුයහටභ අපි උඳඹහ න්නහ රද ආදහඹභ හිරේ මශ  

මභොක් මනුමන්ද? 2012 මර් යජඹ උඳඹහ න්නහ රද මුළු 
ආදහඹභ  රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052යි. ඒ කිඹන්මන් රුපිඹ්ල මෝටි 
1,52,000යි. රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052ක් උඳඹහ න්නමොට, 

අයමන තිමඵන ණඹ මඳොලිඹ ව හරිඹ වළටිඹට රුපිඹ්ල 
බිලිඹන 1,017ක් මන්න ආේඩුට ිදද්ධ මනහ. මුළු ආදහඹභ 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052යි. ණඹ මඳොලිඹ ව හරිඹ වළටිඹට 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,017මන්න ිදද්ධ මනහ. යජඹට ඉතිරි 
න්මන් රුපිඹ්ල බිලිඹන 35යි. ඒ මුදර තමුන්නහන්ම රහට හවන 
මේන්නත් භදි. ඒයි ඇත්ත ථහ. 

ඒ ිතයක් මනොමයි. 2013 මර් ආේඩුමේ මුළු ආදහඹභ 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,137යි. යජඹ උඳඹහ න්නහ රද මුළු ආදහඹභ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1.137යි. වළඵළයි, ඒ මර් යජඹට ණඹ මඳොලිඹ 
ව හරිඹ මවීභට අලය මනහ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1.162ක්. 
ආේඩු උඳඹහ න්නහ ආදහඹභ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,137ක් මන 

මොට, ආේඩුමේ  ණඹ මඳොලිඹ ව හරිඹ වළටිඹට මන්න 
ිදද්ධ මනහ රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,162ක්.  ඒ කිඹන්මන් මභොක්ද? 
ඒමන් කිඹන්මන් උඳඹහ න්නහ මුද්ල ණඹ මඳොලිඹ ව හරිඹ 
මන්න  ප්රභහණත් නළවළ කිඹන එයි. ඒ ණඹ මඳොලිඹ ව 

හරිඹ මන්නත් අලුතින් රුපිඹ්ල බිලිඹන 25ක් ණඹට න්න 
මනහ. මේ ළන ්ලඳනහ ය ඵරන්න.  

ඒ ිතයක් මනොමයි. 2014 මර් ආේඩුමේ මුළු ආදහඹභ 
රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,254ක් මනමොට, ණඹ මඳොලිඹ ව හරිඹ 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 1,052යි. ඒ ිහ මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? 
මේ ඳක් මදභ මදඳළත්මත් ිදට - ිමට මන්ද, ිමට 
එක්ද, ිමට ඒ ඳළත්මතන් මේ ඳළත්තට පුද්රඹන් අයමනද, 
තත් ිමට මේ ඳළත්මතන් අමනක් ඳළත්තට පුද්රඹන් 

අයමනද- අනුභනඹ යන රද ආර්ථි ප්රතිඳත්ති තුළින්  අවුරුදු 
68ක් මේ යට ඳහරනඹ ශහ. 1950 නමොට මරෝඹට 
ලතඹක්ත් ණඹ නළති තිබුණු යටක්, 2015 න ිට 

තමුන්නහන්ම රහ  රුපිඹ්ල මෝටි 10, 50,000 ණඹ යටක් ඵට 
ඳත් ය තිමඵනහ. ඒ ිතයක් මනොමයි, මුළු යහජය ආදහඹමභන් 
යම්ට ණඹ හරිඹ  මහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් ය 

තිමඵනහ. මේ තත්ත්ඹ හභහනය මමශ යහඳහයඹට 
වුමණොත් මභොක්ද මන්මන්,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි? 
තභන් උඳඹහ න්නහ මුළු ආදහඹභ ඵළංකු මඳොලිඹ ව හරිඹ 

මන්න ප්රභහණත් නළත්නේ මභොද මන්මන්? ික් තුශ 
මේ තත්ත්ඹ ඇති වුමණොත් මභොද මන්මන්? තභන් භහඹදී  
උඳඹහ න්නහ මුළු ආදහඹභ ඒ භහමේ ණඹ මඳොලිඹ ව හරිඹ 
මවීභට ප්රභහණත් නළත්නේ ඒ යහජයඹන්ට, ඒ ිහරට, ඒ 

යහඳහයරට කිඹන්මන් ඵංමොමරොත් මරහ කිඹරහයි.   
තමුන්නහන්ම රහ අවුරුදු 68ක් තිසම  මේ යට  ඳහරනඹ යරහ  

යපු මද් තභයි, මේ යට ඵංමොමරොත්බහඹට මන ගිඹ එ. 

ඒ තභයි මේ ණඹ අර්බුදඹ ිහ හර් ආර්ථි ක්ම ත්රමේ අද 
ඇති වී තිමඵන ප්රධහනභ ළටලු.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිතයක් මනොමයි. මේ 
මඹෝජනහමේ තිමඵන තිමඵන තුන්ළි රුණ වළටිඹට රුපිඹර 

අප්රභහණ වීභ වන් යනහ. ඔේ, රුපිඹර දිගින් දිටභ 
අප්රභහණ මමින් තිමඵනහ. ඒට ප්රධහන මව තු ඵට ඳත් වී 
තිමඵන්මන් මභොක්ද? අද අමක ආනඹන ිඹදභ ව අඳනඹන 
ආදහඹභ අතය ළටලුක් භතු වී තිමඵනහ. අමක ආනඹනඹ ිලහර 

මර ඉවශ ගිහින් තිමඵනහ. ඊට හමකක් අමක අඳනඹන 
ඉවශ ගිහි්ලරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, උදහවයණඹක් වළටිඹට 
ත්මතොත්, 2012 මර් පිටයටින් බහේඩ ආනඹන කිරීභ 

මනුමන් අඳට මඩොරර් දරක්   20,268ක් ළඹ වුණහ. වළඵළයි, 
අපි පිට යටට බහේඩ ිකිණීමභන් රළමඵන්මන් රුපිඹ්ල මිලිඹන 
10,559යි. ඒ කිඹන්මන් මභොක්ද? යවුේ අඹ වළටිඹට කිේමොත්,  

රුපිඹ්ල මිලිඹන 10,000  බහේඩ  ි කිණුත්, අමක යටට බහේඩ 
මන්න්න රුපිඹ්ල මිලිඹන 20,000ක් ඕනෆ මනහ.  

ිදඹඹට 100 මමශ ඳයතයඹක් තිමඵන යටක් මේ. මේ 
යට ඉදිරිඹට ඹන්මන් මොමවොභද කිඹහ ්ලඳනහ ය ඵරන්න. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, 2012 මර් බහේඩ 
ආනඹනඹ කිරීභ වහ ආන්න ලමඹන් -භහ යවුේ අඹ 
කිඹන්නේ.- මඩොරර් බිලිඹන 19ක් ළඹ මරහ තිමඵනහ. වළඵළයි 
පිට යටට බහේඩ ිකුණහ රළබුමේ මඩොරර් බිලිඹන 9යි. මඩොරර් 

බිලිඹන 19ක් අලය න මොට බහේඩ ිකුණහ රළමඵන්මන් 
මඩොරර් බිලිඹන 9යි. 2013 මර් මඩොරර් බිලිඹන 18 බහේඩ 
අපි මන්හ තිමඵනහ. වළඵළයි බහේඩ ිකුණහ අඳට රළමඵන්මන් 

මඩොරර් බිලිඹන 10යි. ඒ කිඹන්මන් මභොක්ද? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි,  ආනඹන ිඹදභත්, අඳනඹන 
ආදහඹභත් අතය මන ආන්න ලමඹන් ත්මතොත් මදගුණඹක් 
ඵට ඳත් මරහ තිමඵනහ. අඳනඹන ආදහඹභ හමේ මදගුණඹ 

මඩොරර් අඳට ඕනෆ නහ, බහේඩ ආනඹනඹ යන්න. ඒ ිහ 
මඩොරයඹ වහ තිමඵන ඉ්ලලුභට මභොද න්මන්? මඩොරයඹ 
වහ තිමඵන ඉ්ලලුභ ළඩි නහ. මඩොරර් මෝටි 2,000ක් අඳට 

අලය නහ, බහේඩ මන්න්න. වළඵළයි බහේඩ ිකුණහ අඳට 
රළමඵන්මන් මඩොරර් මෝටි 1,000යි. ඒ ිහ මඩොරයඹ වහ 
තිමඵන ඉ්ලලුභ ළඩි නහ. වළඵළයි අඳට ඳඹහ තිමඵන්මන් 
මඩොරර් මෝටි 1,000යි. ඒ ිහ ශක්න්නභ ඵළරි ිධිඹට 

මඩොරයමේ අඹ ඉවශ ඹනහ. මඩොරයමේ අඹ ඉවශ ඹන එ 
ශක්න්න තමුන්නහන්ම රහ මතෝයහ ත් උඳක්රභඹ මභොක්ද? 
තභන් තු තිබුණු ංචිතමේ මඩොරර් මමශ මඳොශට මුදහ වළරීභ 

ිතයයි  මශ .  

අග්රහභහතයතුභහ කිේහ, "මේ අවුරුද්මද් අ බහඹ න මොට 
රුපිඹර ිදවම  ඳහ මන්න වරිනහ. බඹ මන්න මදඹක් නළවළ, 
අපි ලක්තිභත් ආර්ථිඹක් වදනහ"යි කිඹරහ. ඒ අතයඹක්. 

ඒ මන්මන් නළවළ. දළනුත් මඩොරයඹ රුපිඹ්ල 147 තුශ යහ 
මන තිමඵන්මන්, අඳ තු තිමඵන ිමද්ල ංචිත ඳසු ගිඹ භළයි 
භහඹ න මොට -ඳසු ගිඹ භහ 5 ඇතුශත- මඩොරර් බිලිඹන 

1.5ක් -මඩොරර් මෝටි 150ක්- ශ්රී රංහ භව ඵළංකුමන් එළිඹට 
දළමීභ ිහයි. එම  කිරීභ ිහ තභයි මඩොරයමේ අඹ රුපිඹ්ල 
147ක් තුශ යහ මන තිමඵන්මන්. ඒ කිඹන්මන් මභොක්ද?  

අමක ආනඹන ව අඳනඹන අතය ිලහර ළටුභක් භතු වී 
තිමඵනහ. තමුන්නහන්ම රහ වදපු ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ මභොක්ද? 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අමක යටට අවුරුද්දට කිරි පිටි 

751 752 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ව කිරි පිටි ආශ්රිත ිසඳහදන ආනඹනඹ කිරීභ වහ මඩොරර් 

මෝටි 34ක් ළඹ නහ. අවුරුද්දට සීි ආනඹනඹ කිරීභ වහ 
මඩොරර් මෝටි 25ක් ළඹ නහ. අවුරුද්දට මිරිස ආනඹනඹ 
කිරීභ වහ මඩොරර් මෝටි 6ක් ළඹ නහ. අවුරුද්දට ලනු 
ආනඹනඹ කිරීභ වහ මඩොරර් මෝටි වතයවභහයක් ළඹ නහ. 

අවුරුද්දට මුං ඇට ආනඹනඹ කිරීභ වහ මඩොරර් රක් 70ක් 
ළඹ නහ. මඩොරර් රක් 70 මුං ඇට මන්නහ නේ, මඩොරර් 
මෝටි 6 මිරිස මන්නහ නේ, මඩොරර් මෝටි වතයවභහය 

ලනු මන්නහ නේ, මඩොරර් මෝටි 25 සීි මන්නහ නේ,  
මඩොරර් මෝටි 34 කිරි ව කිරි ආශ්රිත ිසඳහදන මන්නහ 
නේ තමුන්නහන්ම රහ වදපු යට මභොක්ද? අපි අවන්මන් ඒයි. 

සීි ටි වදහ න්න ඵළරි යටක්, කිරි ටි වදහ න්න ඵළරි යටක්  
තිමඵන්මන්.  මිරිස, ලනු, මුං ඇට, වුපි ළි කිිදභ බහේඩඹක් 
ිසඳහදනඹ යන්මන් නළති යටක් වළදුහ. මේ අර්බුදඹ තභයි අද 

මඩොරයඹ වයවහ ප්රහලඹට ඳත් මමින් තිමඵන්මන්. මඩොරයඹට 
හමකක් රුපිඹර මේමඹන් ඩහ ළටීභ, මේ අනුභනඹ යන 
රද ආර්ථි ප්රතිඳත්තිමේ ප්රතිපරඹක්; අිහර්ඹ ප්රතිපරඹක්. 
ිසඳහදනඹ ඩහ ්ටටරහ, ආනඹන භත ඳභණක් ඳදනේ වුණු 

ආර්ථිඹක් වදරහ, පිට යටින් බහේඩ මන්වීභ අඳනඹන මමශ 
මඳොශ වළකිී භ වයවහ ිදද්ධ න එ අිහර්ඹයි. මඩොරයඹ 
තදුයටත් ඩහ ළමටන එ අිහර්ඹ හධඹක්. මේ වහ එක් 

එක් අඹමේ මඳෞද්ලි දුඵරතහ ඹේ ප්රභහණඹට දහඹ මරහ 
තිමඵනහ. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු තභන් තු තිමඵන ංචිත 
මමශ මඳොශට දභන්මන් නළත්නේ මේ මඳොදු අර්බුදඹ වති 

ලමඹන් මඩොරයඹ තත් අප්රභහණඹ යනහ. ඒ ිහ හර් 
ආර්ථි ක්ම ත්රමේ ආනඹන අඳනඹන මමශ මඳොමශ  අර්බුදඹක් 
තිමඵනහ. ඒ අපි පිළින්න ඕනෆ. 

 ඊශඟට, ප්රධහන ලමඹන් යහජය ආදහඹභ ළන කිඹන්න ඕනෆ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එන්න-එන්නභ මභොක්ද ිදද්ධ 
මමින් තිමඵන්මන්? යහජය ආදහඹභ අඩු මමින් තිමඵනහ. 2010 

ය න මොට දශ ජහති ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට 
යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 13ක් ලමඹන් තිබුණහ. 2011 ය න 
මොට දශ ජහති ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ 

ිදඹඹට  13.6 දක්හ ඉවශ ගිඹහ. වළඵළයි 2012 ය න මොට 
මභොක්ද වුමේ? 2012 ය න මොට දශ ජහති ිසඳහදිතමේ 
ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 12.2 දක්හ අඩු වුණහ. 

2013 ය න මොට දශ ජහති ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් 
වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 12 දක්හ අඩු වුණහ. 2014 ය 
න මොට දශ ජහති ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය 

ආදහඹභ ිදඹඹට 11.7 දක්හ අඩු වුණහ. 2015 ය න මොට දශ 
ජහති ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ිදඹඹට 
11.6 දක්හ අඩු වුණහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු 6 තුශභ දශ ජහති 
ිසඳහදිතමේ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට යහජය ආදහඹභ ක්රභහනුකර 

ඳවශ ඵළ තිමඵනහ.  

යහජය ආදහඹභ ඳවශ ඵහින්මන් ඇයි? එඹට ප්රධහන මව තු 

මභොක්ද? යම්ට ආර්ථිඹ ංයණඹ න්මන් ඉතහ සීමිත 
ප්රභහණඹක් ඇතුමශ යි. ඵළංකු ඳද්ධතිඹ, මරය ආඹතන, 
ඉන්ෂුයන්ස භහේ, ලීිදං භහේ, ම හ ඳඹන භහේ වයවහ 

තභයි ආර්ථිඹ ංචයණඹ න්මන්. ංචයණඹ න ආර්ථිමඹන් 
මීට ඩහ ආදහඹභක් උඳඹහ න්න ඵළවළ. ඒ ඇයි? අපි අමක යම්ට 
ආර්ථිඹ ි සඳහදනඹ ඳළත්තට මඹොමු මශ  නළවළ.  

තමුන්නහන්ම රහ දිටභ හර් භහේ ළන කිඹනහ. දළන් 
අලුතින් කිඹන්න ඳටන් මන තිමඵනහ, වේඵන්මතොට යහඹ 
ආශ්රිත ර්භහන්තලහරහ පිළිඵ. ඒහ ඉදිරිමේදී ිදද්ධ න මද්්ල.  

වළඵළයි මභමතක් මරහ තිමඵන්මන් මභොක්ද? මභමතක් ිදදු 
වී තිමඵන මදඹ තභයි, ර්භහන්ත ඳද්ධතිඹ ඩහ ළටී තිබීභ.  අපි 

ර්භහන්තඹක් ආයේබ යනහ නේ, ඒමන් දරුන්ට රැකිඹහ 

ඇති මනහ, ඒ ර්භහන්තලහරහ රහබඹක් රඵනහ, රහබඹට 

ඵද්දක් ළහුහට ඳසම   ආේඩුට ආදහඹභක් එනහ. වළඵළයි 
මභොක්ද අලුමතන් ඇති වී තිමඵන  ර්භන්තලහරහ?  මභොක්ද 
අලුමතන් ඇති වී තිමඵන ිසඳහදනඹ? මභොක්ද අලුමතන් 
ඇතිමේච ක්ම ත්රඹ? කිිදභ ක්ම ත්රඹක් අලුමතන් ර්ධනඹ 

මනොවී  යහජය ආදහඹභ ළඩි ය න්නට ඵළවළ.   

යහජය ආදහඹභ අඩු වීමේ ළටලු යර  නළවළ. ිදඹඹට 13.6 ිදට  

ිදඹඹට 11.7 දක්හ යහජය ආදහඹභ අඩු මරහ තිමඵනහ.-  2011 
ර්මේදී ිදඹඹට  13.6 ක් ව  යහජය ආදහඹභ  2014 ර්ඹ 
මනමොට  ිදඹඹට 11.7 දක්හ අඩුමරහ තිමඵනහ.  2015 

ර්ඹ නිට එඹ ිදඹඹට 11.6 දක්හ ඳවශ ඵළ තිමඵනහ. මේ 
යහජය ආදහඹභ අඩුවීමේ ළටලුට හරහන්තයඹක් තිසම  
තමුන්නහන්ම රහ ිඳුේ මොඹහ ළනීභට අභත් මරහ 
තිමඵනහ.  එභ ිහ භභ පිළින්නහ, මේ ිලසහ බං 

මඹෝජනහමේ  තිමඵන තුන්න රුණ ර් ආර්ථි ක්ම ත්රමේ 
ඇති වී තිමඵන ළටලු ඵ.  

වතයළි   රුණ  තභයි, ණඹ ක්ම ත්රමේ අඳට ඇති වී 

තිමඵන ිම ධහත්භ තත්ත්ඹ. මේ අරුභ පුදුභ මදඹක්ද?  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභි,  මේ තයේ කුඩහ ආර්ථිඹක්  මේ  

තයේ දළළන්ත ණඹ ඳංගු ඉන්න මොට  මේ යහජයඹට ඉතහභත් 
මවො ණඹ මවුේරුමක් වළටිඹට වතිඹක් මදන්මන් වුද? 
ඕනෆභ ඵළංකුට හධහයණ අයිතිඹක් තිමඵනහ. ඵළංකුක් 

ඳභණක් මනොමයි, අපි හභහනය ඩඹට ගිඹත් මඩ් මුදරහලිට 
අපි ළන "මර්ටින්ස" තිමඵනහ. ඹේ මමනකුට භහඹක් ණඹට 
ඵඩු දුන්මනොත්, ඒ ම නහට මන්න පුළුන්ද කිඹරහ මඩ් 
මුදරහලි දන්නහ,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි.  ඕනෆ 

මමනක් හට මවෝ  ණඹක්  මදනහ නේ ඒ  ණඹ මදනහ මනහ 
ළන   "මර්ටින්"  එක් ඔළුමේ වදහ න්නහ. මභඹහට ණඹ 
දුන්නහට භක් නළවළ  ආඳසු න්න පුළුන්,   වළඵළයි මභඹහට  

ණඹ මදන  එ අදහනේ, අඩුභ තයමේ ඉඩභක්ත්  ඇඳඹට තිඹහ 
න්න ඕනෆ කිඹරහ දන්නහ.  අඩුභ තයමේ යහජය ම ඹන් 
මදන්මනක්ත්  ඇඳඹට අත්න් යහ න්නහ. ඇයි, එමවභ 

මොන්මද්ිද  එන්මන්? එකිමනහ ට ණඹ මවීමේ වළකිඹහ 
පිළිඵ ිර්ණහඹඹක්  මරෝඹ පුයහ වළමදන එ හධහයණයි.  
ණඹ මදන ආඹතන  ිේ යහජයඹන්ට ණඹ මදන්මන් නළවළ. 

ඔවුන්මේ ණඹ දීමේ අයමුණු මදක් තිමඵනහ.  

එක් තභයි,  ඳශමුමොටභ තභන් මදන රද ණඹ  නළත අඹ 
ය ළනීභ.  තභන් මදන රද ණඹ නළත අඹ ය න්න නේ,  ඒ 

ආර්ථිඹ  ලක්තිභත් මරහ  තිමඵන්නට  ඕනෆ. මදළි  රුණ 
නේ,  ණඹ  දීභට අභතය  මඳොලී ආදහඹභක්  උඳඹහ ළනීභ. මේ 
අයමුමණන් තභයි ණඹ මදන්මන්. වළඵළයි ණඹ මදන කිිද 

යහජයඹක්  නළත තභන්ට  ණඹ අඹ ය න්නට ඵළරි යහජයඹට  
ණඹ මදන්න  උත්ව  යන්මන් නළවළ.  අපිත්  එමවභ එක් 
ශහ.     

ග්රීිදමේ ආර්ථිඹ ඩහ ළමටනහ.  මරෝමේ ඕනෆටත්  
ඩහ ආර්ථි දත්ත මඳන්නුේ යමින් තිමඵනහ, ග්රීිදමේ 
ආර්ථිඹ ඩහ ළමටමින් තිමඵනහඹ කිඹරහ. යුමයෝඳහ ංභඹ 

තුශ හේඡහක් ිදදු වුණහ,  ග්රීිදමේ ණඹ අර්බුදඹ  මුළු යුමයෝඳඹ 
පුයහභ ඳළතිරීමේ අනතුයක් තිමඵනහ කිඹරහ. එළි  භවහ 
හේඡහක් ිදදු මමින් තිමඵන මරහ, ආර්ථිඹ ඩහ 

ළමටමින් තිමඵන ග්රීිදමේ  අපි ගිහි්ලරහ මඩොරර් මිලිඹන 152ක් 
්ලලි  දළේභහ. අද අඳට ඒ ්ලලි ිදඹ්ලර අහිමි මරහ තිමඵනහ. 
ඔඹ ළි  ආර්ථිඹ ඩහ ළමටමින් තිමඵන  යහජයඹන්ට ණඹ 

මදන්නට නේ, ඩහ  ළමටන යහජයඹන්හි මුද්ල තළන්ඳත් යන්න 
නේ බ්යහ්ලරහ හමේ  භව ඵළංකු අධිඳතිරු ඉන්න ඕනෆ. එමවභ 
අඹ හිටිමඹොත් ිතයයි ආර්ථිඹ ඩහ  ළමටන යහජයඹන්රට 

මුද්ල මදන්මන්.  අමක යම්ට ආර්ථිඹ ඩහ ළමටමින් තිබුණහ.  
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ිලහර ආර්ථි අර්බුදඹක් තිමඵනහ. ආර්ථි අර්බුදඹක් තිමඵන 
තළන මවො ණඹ දර්ලඹක් නළවළ. ණඹ මඳොලී හරිඹ 
මන්න තභන්මේ ආදහඹභ  ප්රභහණත් නළත්නේ, ණඹ ප්රභහණඹ 

දන්මන් නළත්නේ, ණඹ වඳුනහමන නළත්නේ, ණඹ ප්රභහණඹ 
ඉක්භහ ගිහින් තිමඵනහ නේ ණඹ  මදන්මන් වුද? එභ ිහ 
මරෝමේ ඒ අදහශ ආඹතන ිිදන්  යරහ තිමඵන  මද් තභයි 

රංහ ණඹ දීමේ අදහනභ හිත යහජයඹක් ඵට ඳත් කිරීභ. 
මේයි ිදද්ධ මරහ තිමඵන්මන්. එඹ පිළිත යුතු රුණක්. එඹ 
අවුරුද්දක්, භහ වඹක් ඇතුශත මනොමයි. මේ ඇති වී තිමඵන 

ණඹ අර්බුදඹ  දි ඇමදමින් තිබුණු භන් භමේ මශය ඵට අද 
ඳත්මරහ තිමඵනහ. මේ ර් ආර්ථි   ක්ම ත්රමේ භතු වී තිමඵන 
ළටලු  යර නළවළ.  දළන්  තිමඵන ප්රලසනඹ මභොක්ද?  

අද අඳට අලය තිමඵන්මන්, මුද්ල ඇභතියඹහට එමයහි 
ිලසහ බං මඹෝජනහක් මන එනහට ඩහ, ආේඩු මමයහි 

ිලසහ බංඹක් මන එනහට ඩහ, තමුන්නහන්ම රහ 
මදඳළත්තභ භහරුමන් භහරු ට අනුභනඹ යන රද මේ  ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹට එමයහි ිලසහ බංඹක් මන ඒභයි.  මේ ළයදි 
ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹක්. මභොක්ද මේ ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹ තුළින්  

මනළිත් දී  තිමඵන්මන්? යට ණඹ  අර්බුදඹ මවශහ තිමඵනහ  

නේ, ිසඳහදනඹ ඩහ ්ටටහ තිමඵනහ නේ, ආනඹන අඳනඹන 
මමශ මඳොමශ  ළටලුක් භතු ය තිමඵනහ නේ, රුපිඹර 

අප්රභහණඹ මමින් තිමඵනහ නේ, පුද්රඹන්මේ වින දර්ලඹ  
ඉවශ ඹන්මන් නළති තිමඵනහ නේ, විත්වීභ පිළිඵ 

ළටලුට මුහුණ දී තිමඵනහ නේ, හභහනය ආර්ථිඹ තුශ 

ජනතහ ඵරහමඳොමයොත්තු න සථහයත්ඹ ඉටු යන්නට අභත් 
මරහ තිමඵන යහජයඹක් වී තිමඵනහ  නේ ඒ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 

හධහයණද? ඒ ප්රතිඳත්ති වරිද? එභ ිහ අද අලය න්මන්,  
අවුරුදු වළට අටක් තිසම    තමුන්නහන්ම රහ භහරුමන් භහරුට  

ඒ ඳළත්මත් ිදට ථහ යමින්, මේ ඳළත්මත් ිදට ථහ යමින්  
අනුභනඹ යන රද ආර්ථි ප්රතිඳත්තිරට එමයහි මේ යම්ට 

ජනතහ මන එන ිලසහ බංඹක්.  ඒ මභතළි න් ිදදු න්මන් 

නළවළ. මභතළි න් වළභදහභත් තුමනන් මදමක් ඡන්දමඹන් ේභත 
ය න්නහ; ඵහුතයමඹන් ේභත ය න්නහ. ඔඹ ළකි අපි 

ඕනෆ තයේ අහ තිමඵනහ. වළඵළයි හේඡහ තිමඵන්මන් 
මභතළන මනොමයි, මභතළි න් එළිමේ.  එභ ිහ න ආර්ථි 

භහජ ක්රභඹක් මනුමන්, මේ අනුභනඹ යමින් තිමඵන 
ආර්ථි ප්රතිඳත්තිඹට එමයහි අද මේ යම්ට ජනතහමන්  

ිලසහ බංඹක් ඕනෆමරහ තිමඵනහ. මේ අනුභනඹ යමින් 

තිමඵන ිනහලහරී ඵ ඔකපු ය තිමඵන ආර්ථි ක්රභඹට  
එමයහි   ිලසහ බංඹක් අද මේ  යම්ට ජනතහ ඉදිරිඳත් ශ 

යුතුයි.  මේ අහර්ථ ආර්ථි භනක්.  

මේ අහර්ථ ආර්ථි භන තභයි  ජනහරි භහමේ 8ළි දහ 

ර්තභහන ආේඩු මොඩ නඟන්න මව තු හධ වුමේ. ඒ 

තභයි ප්රධහන හධඹ. ආර්ථිමේ ඇති වී තිබුණු අර්බුදඹ, 

ප්රජහතන්ත්රහදමේ භතු වී තිබුණු ළටලු, ංචහ, දණඹ, නහසතිඹ 

ප්රධහන හධඹන් ඵට ඳත් වුණහ, තමුන්නහන්ම රහමේ ආේඩු 

මොඩ නඟන්නට. අඳ එඹ මවොන්න් මත්රුේ න්නට ඕනෆ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි.  

අපි දන්නහ, මීට ලින් අමක යම්ට ආේඩු වළදුමේ 

මොමවොභද කිඹරහ. 1977දීයි  මේ.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහමේ 

ආේඩු වළදුමේ. එට තිබුණු ිදරිභහමෝ ඵේඩහයනහඹ 

භළතිිඹමේ ආේඩුට එමයහි 1975දී තභන්මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ අසුමනන් ඉත් මරහ, ඒ දීර්ක ය ළනීභට 

එමයහි ඳහ භන් ගිහින්, ජනතහ ංිධහනඹ යරහ, ආන ඵර 

භේඩර මොඩ නඟරහ, ලහහ මිති මොඩනඟරහ, භවහ 

ජනප්රහවඹක් එක් රැස යරහ තභයි, 1977දී එට තිබුණු  

ිදරිභහමෝ ඵේඩහයනහඹ භළතිිඹමේ ආේඩු බි ළ්ටටුමේ.  

1994 එක්ත් ජහති ඳක් ආේඩු බි ළටුණහ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. ඒ ආේඩු මේ යම්ට 60,000ට 

ආන්න ප්රභහණඹක් ජනතහ කහතනඹ යරහ, ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

අවුයරහ, ඒට එමයහි ප්රජහතන්ත්රහදී ඵරමේඹන්, ිිධ භහජ 

ේඩහඹේ එතු මරහ, ආර්ණීඹ නහයිහක් වළටිඹට 

චන්ද්රිහ කුභහයතුං භළතිිඹ එහි මුදුනතට මනළ්ලරහ, ඳහ භන් 

ගිහි්ලරහ, උද්මකෝණ යරහ, ජනතහ මඳශ ළසභක් අනු, ඒ 

ජනතහ මඳශ ළසභට ඒ ඳක් නහඹත් දීභ වයවහ තභයි 1994දී 

ආේඩු බි ළටුමේ. නමුත්, 2015දී ආේඩු බි ළ්ටටුමේ 

මොමවොභද? - [ඵහධහ කිරීභක්] 2005දීත් එමවභභ තභයි ආේඩු 

බි ළ්ටටුමේ; ජනතහ මඳශ සරහ තභයි ආේඩු බි 

ළ්ටටුමේ. වළඵළයි, 2015දී ආේඩු බි ළටුමේ මොමවොභද? 

2015දී ආේඩු බි ළටුණු තත්ත්ඹ මභොක්ද කිඹරහ 

තමුන්නහන්ම රහ මත්රුේ න්න. 

ිදරිමොත ෘතයහධිහරී භේඩරඹ ළහ න්න ඵළවළ 

මඳොලිස ආයක්හ නළති. ඔන්න, ඳක්ඹ තිබුණු තළන. ඒ 

මත්රුේ න්න. ිදරිමොත ෘතයහධිහරී භේඩරඹ ළහ න්න 

මඳොලිස ආයක්හ මමනන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ම රහමේ ප්රධහන 

හධඹ ඵට ඳත් මරහ තිබුමේ මභොක්ද? ිදරිමොත 

තභන්මේ ඳහක්ෂිඹන්මන් මබ්යහ ළනීමේ අර්බුදඹට මුහුණ දී 

තිබුණහ. ිදරිමොත ඉදිරිපිට තිබුණු බුදු පිළිභඹට ්ල ළහුහ 

කිඹරහ කිේහ. වුද? මන ඳක්ර අඹ මනොමයි. මනදහ 

මනත් හර්ඹහරරට ්ල වන්මන් මනත් ඳක්ර අඹ. 

වළඵළයි, තභන්මේ ඳක්මේ අඹ බුදු පිළිභරට ්ල ළහුහ, වීදුරු 

ළඩුහ. අන්න! තමුන්නහන්ම රහමේ ඳක්ඹ තිබුණු තළන.  

තමුන්නහන්ම රහ භහතයදී ඳහයට ඵළසහ. මභොක් 

මනුමන්ද? තභ තභන් ඇන න්න. ඒට මන්, ඳහයට ඵළසම . 
තමුන්නහන්ම රහ භහතය උහිඹට ගිඹහ. මභොක් මනුමන්ද? 
තභන්මේ ඳහක්ෂිඹන්ට මඩි තිබ්ඵහ කිඹරහ තභන්මේභ 

ඳහක්ෂිඹන් නඩු කිේහ. එදහ තමුන්නහන්ම රහමේ ඳක්ඹ 
තිබුමේ එතළනයි. ඒ භත තඵහ න්න.  

තමුන්නහන්ම රහ ආන ඵර භේඩර මොඩ නළඟුහද? 

ිමඹෝජය නහඹතුභහත්, නහඹතුභහත් කුරුභහනේ අ්ලරමින් 

ඉන්නහ, මේදිහට ඉසයරහ නඟින්මන් වුද, ඳසම  

නඟින්මන් වුද කිඹරහ මවොඹන්න. මේ කිඹන්මන් ඇත්ත 

ඉතිවහඹ. ඒ ළන භභ දන්නහ මන්. මඳොමශොන්නරුමේ 

රැසවීමේදී භහ දළක්හ මන් මදන්නහ කුරුභහනේ අ්ලරහමන හිටිඹ 

වළටි. නහඹතුභහ ඇි්ලරහ ඹන ්ල ිමඹෝජය නහඹතුභහ භභ 

නහපු ළමේ උඩ මන් හිටිමේ. මේ තභයි එදහ තිබුණු ඳක්ඹ. ඒ  

මත්රුේ න්න. ආන ඵර භේඩර මොඩනඟරහ නළති, ලහහ 

මිති මොඩනඟරහ නළති, ෘතයහධිහරී භේඩරඹ ළහ න්න 

ඵළරි, අර්බුද ණනහක් තිබුණු ඳක්ඹක්. ඳක්ඹ ඇතුමශ  නඩු 

කිඹන, ඳක් හර්ඹහරරට ගුටි ඇන භයහ න්නහ ඳක්ඹක් 

තිබුණහ. ඒ ඳක්ඹ ඵරඹට ආමේ මොමවොභද?  

මනදහ වළභ ඳක්ඹක්භ ඵරඹට එන්මන් ඒ ඳක්ඹ ඳහයට 

ඵළවළරහ, ජනතහ ංිධහනඹ යරහ, උද්මකෝණ යරහ. ඒ 

2001දී ඹේ ප්රභහණඹට පිළින්න පුළුන්. ඵරඹට එන්න ඒ 

හධ වුණහ. වළඵළයි, මේ තහමේ එමවභ හධ මනොමයි ආමේ. 

ඳක්ඹ ඉක්භහ ඹන ජනතහ ඵරමේඹක් මේ ආේඩු ඵරඹට 

මනහහ. ඒයි ළදත්. ිිධ ිදි්ල ංිධහන, ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

අඹන ිිධ ේඩහඹේ, භහධයමේදීන්, වහමුදුරුන් වන්ම රහ, 
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ආමි පජරු ඇතුළු භහජ ඵරමේඹන් ිිදන් තභයි 

තමුන්නහන්ම රහමේ ආේඩු පිහිමටේමේ. භමේ ඇස ඉදිරිපිට 

ඉන්නහ ඒ අතරින් භවය අඹ. ''යි්ල ික්රභිදංව භවත්තඹහමේ 

නහඹත්ඹ ඹටමත් දහත් ආේඩුක් වදන්න ඵළවළ'' කිඹරහ 

භහ එක් කිඹපු භවත්රු මභතළන ඉන්නහ. මේයි ඇත්ත 

ථහ. නමුත්, මොමවොභද ආේඩුක් වළදුමේ? ආේඩුක් 

වළදුමේ ඳක්මේ ජඹ අයමන, ඳක්ඹ ංිධහනඹ යරහ, 

ඳක්ඹ ඳහයට ඵළවළරහ, ඳක්ඹ ජනතහ ංිධහනඹ යරහ 

මනොමයි; ඳක්ඹට ඉසයහින් ජනතහ ගිහින් තභයි 

තමුන්නහන්ම රහමේ ආේඩුක් මොඩ නළඟුමේ. ඒ ිහ අමනක් 

වළභ ආේඩුටභ ඩහ තමුන්නහන්ම රහට තිමඵනහ කීභක්. 

ජනතහ උඩින් ඇි්ලරහ තභයි; ඳක්ඹ ඉක්භහ මොස තභයි 

තමුන්නහන්ම රහමේ ආේඩු මොඩනළඟුමේ. ඒ ිහ 

තමුන්නහන්ම රහට, අන් වළභ ආේඩුටභ ඩහ ජනතහ පිළිඵ 

්ලඳනහ යමින් තීන්දු-තීයණ න්න තිමඵනහ. මේයි ඇත්ත 

හධඹ.  

අමනක් වළභ ආේඩුක්භ ත්මතොත් තභන්මේ ඳක්මේ 
තිමඵන ලයතහ; තභන්මේ ඳක්මේ තිමඵන වයිඹ; තභන්මේ 

ඳක්මේ තිමඵන ංිධහන ඵරඹ; තභන්මේ ඳක්මේ උඳහඹ-
උඳක්රභ තභයි ඵරඹ න්න මව තු හධ මන්මන්. වළඵළයි මභය 
තමුන්නහන්ම රහ ඵරඹ ත්මත් එමවභ මනොමයි. ඳක්මේ 
තිමඵන ලයතහ; ඳක්මේ තිමඵන උඳහඹ-උඳක්රභ; ඳක්මේ 

තිමඵන ංිධහන ලක්තිඹ; ඳක්මේ තිමඵන ඵර භේඩර 
මොඩනළී භ; ඳක් ලහහ මිති මොඩනළී භ වයවහ මනොමයි 
ඵරඹ ත්මත්. ඳක්මේ උඩින් ඹන ජනතහ ඵරමේඹක් වයවහයි 

තමුන්නහන්ම රහ ඵරඹට ආමේ. ඒ ිහ මභමතක් මොඩ නළඟුණු 
වළභ ආේඩුටභ ඩහ තමුන්නහන්ම රහට කීභක් තිමඵනහ; 
තමුන්නහන්ම රහට වීභක් තිමඵනහ, මේ යම්ට ජනතහමේ 

ඇත්ත ප්රලසන මමයහි. වළඵළයි, එමවභද වළිදමයමින් තිමඵන්මන්?  

මේ ිලසහ බං මඹෝජනහට ිලසචිත මර ත්මතොත්, මුද්ල 
අභහතයහංලමේ ප්රලසනඹ ළන තමුන්නහන්ම මන් දළන් භභ 
අවනහ. ඒ ළන මේ ඳහර්ලිමේන්තුට භභ මීට ලින් කිේහ.  

2015 මර්දී රංහට ආනඹනඹ ශහ, ප්රහමඩෝ වික යථ 
930ක්. 2015 මර් මටොමඹෝටහ ර්මේ ප්රහමඩෝ වික යථ 930ක් 

ආනඹනඹ ශහ. මේ 930න්, 710ක්භ ආනඹනඹ මශ  
undervalue යරහ. ඇත්ත ටිනහභ මනොමඳන්නහ තභයි 710ක් 
ආනඹනඹ යන්මන්. මේ 710න් හවන 180ක් යහ මන 
ඳරීක්ණඹක් දිඹත් ශහ. ඉතිරි හවන 530 ිදවස ශහ. ඳශමු 

මොටභ, ඒ ිදවස කිරීභ ළරැදියි.  වළඵළයි 180ක් යහ මන 
ඳරීක්ණ ශහ. ිඹමිත ටිනහභ මනොමඳන්හ, undervalue ය 
හවනඹක් මනහමොත්, ඒ ේඵන්ධමඹන් මර්ගු අනුභනඹ 

යන මභමතක් තිබුණු ේප්රදහඹ ව නීතිඹ මභොක්ද? එක්මෝ, 
ඒ හවනඹ යහජ න්ත යන්න ඕනෆ; නළත්නේ,  ඒ හවනමේ 
ඇත්ත ටිනහභ හමේ තුන් ගුණඹ ඵදු වන්න ඕනෆ. ඔන්න 

නීතිඹ. ඇත්ත ඵදු ටිනහභ හමේ තුන් ගුණඹ ටිනහභක් ඵදු 
වන්න ඕනෆ. වළඵළයි මේ හවන 180 පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් දිඹත් 
වුණහ. භහ ශඟ තිමඵනහ, ිදඹලු ලිඹකිඹිලි. මේ වහ ඳත් යන 

රද ිරධහරින්, ඒ ිරධහරින්මේ ිභර්ලන හර්තහ භහ ශඟ 
තිමඵනහ. ඒ ිරධහරින් ඒ ේඵන්ධමඹන් ටයුතු යමින් 
තිබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ ප්රහමඩෝ යථ 180 වයවහ 
මර්ගු අධිහරිඹට උඳඹහත වළකි වුණහ, රුපිඹ්ල මිලිඹන 300ක්. ඒ 

දඩ නළතු ිඹමිත ඵදු ටිනහභ. රුපිඹ්ල මිලිඹන 300ක් උඳඹහ 
ත වළකි වුණහ. අමක යම්ට මර්ගුමේ බහේඩ ිදවස කිරීභ පිළිඵ 
මවෝ දඩ ඳළනවීභ පිළිඵ ිිද ඵරධහරිඹහ ඵට ඳත් මන්මන් 

මර්ගු අධයක් ජනයහ්ලයඹහ. වළඵළයි මර්ගු අධයක් 

ජනයහ්ලයඹහ එම  ිදටිඹදී මුද්ල අභහතයහංලමේ මුද්ල 

ඇභතියඹහත්, හවන මන්පු ්ටටිඹත්, මර්ගුමේ ිරධහරි 
භවත්තමඹකුත් මනළ්ලරහ අබයන්තය හේඡහක් වයවහ එ 
හවනඹට රුපිඹ්ල රක් 16 ණමන් දීරහ ඹන්න කිඹරහ ඒ 
හවන ටි ිදවස යනහ. හධහයණද?  

මේ එ හවනඹකින්  රක් 16 ණමන් අඹ ශහභ වේඵ 
වුමේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 300යි. හවන 180යි. වේඵ වුමේ රුපිඹ්ල 
මිලිඹන 300යි. වළඵළයි ඇත්මතන්භ රඵහ ත වළකි තිබුණහ, 

රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,500ක්.  රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,500ක් රඵහ 
ළනීමේ වළකිඹහ තිබුණහ. මේ හවන 180 පිළිඵ ිඹමිත මර්ගු 
ඳරීක්ණ ඉසයවට ගිඹහ නේ, ඒ හවන ිදවස මනොය ිදටිඹහ 

නේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,500ක් රඵහ ත වළකි තිබුණහ. වළඵළයි  
මිලිඹන 1,500ක් රඵහ ළනීභට තිබුණු අසථහ මුද්ල 
අභහතයහංලමේ තිබුණු කුභන්ත්රණඹ ිහ මනොරළබී ගිඹහ. ඒහට 

තභයි කුභන්ත්රණ කිඹන්මන්.  

ඇභතියඹහත්, මර්ගු ිරධහරිමඹකුත්, ඒ මභෝටර් යථ මන්පු 
මුදරහලිරහත් එතු මරහ යන හේඡහදී රුපිඹ්ල රක් 16 
ණමන් මහ ඒ හවන ිදවස යන්න අසථහ මදනහ. ඒ 

ිහ ආේඩුට වේඵ මන්මන් රුපිඹ්ල මිලිඹන 300යි. 
ළඵින්භ රළබිඹ යුතු ණන රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,500යි. දළන් 
තමුන්නහන්ම රහමන් භභ අවනහ, ආේඩුට රුපිඹ්ල මිලිඹන 

1,200ක් අහිමි යන රද මුද්ල අභහතයයඹහට තමුන්නහන්ම රහ 
ිලසහඹ ඳශ යනහද කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් තමුන්නහන්ම රහත් 
එමවනේ "ඇන්නෆමේ" කිඹනහ හමේයි. ඕ මන් ිදදු මන්මන්. 

අනුභත යනහද?  

මේ යහජයඹට අහිමි යන රද රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,200ට මුද්ල 
අභහතයයඹහ  කිඹන්න ඕනෆ නළද්ද? භභ මීට මඳය 

ඳහර්ලිමේන්තුමේදී  මේ හයණඹ  කිේ මරහ දී, යි 
රුණහනහඹ භවත්තඹහ භට කිේහ, "භභ අභිමඹෝ යනහ, 
පුළුන් නේ එළිඹට ඇි්ලරහ කිඹන්න" කිඹරහ. භභ එළිමේදීත් 

කිේහ. භභ අභිමඹෝඹත් බහය ත්තහ. ඊට ඳසම  ලබ්දඹක් නළවළ. 
භභ මේ ඇත්ත ථහ කිඹන්මන්. දළන් තමුන්නහන්ම රහ අඳට 
මේ හයණඹ ළන කිඹන්න. භභ ලින් ඒ ළන පර්ිහක් 
මශ . මේ ආේඩු මොඩ නළඟුමේ මොමවොභද? මේ 

අභහතයරු ඒ මත්රුේ න්න ඕනෆ.  

අග්රහභහතයයඹහ, ජනහධිඳතියඹහ වළභ මදනහභ මත්රුේ ත 
යුතු තිමඵනහ, මේ ආේඩු මොඩ නළ ඟුමේ මොමවොභද 

කිඹරහ. ජනහධිඳතිතුභහ, ජනහධිඳති පුටුමේ හඩි මන්මන් 
මොමවොභද? මෞය අභහතය ධුයඹත් තභන්ට ිිද ඳරිදි යහ 
න්න ඉඩ මනොදුන්නු ඳහරමඹක් ඹටමත් ඉන් මේ යම්ට මු්ල 

පුටුමේ එතුභහ හඩි මන්මන් මොමවොභද? ඒ වභත්රීඳහර 
ිදරිම න භවත්භඹහ තුශ තිමඵන වජතහක් මවෝ  මනත් 
පුද්ලි හධ භත මනොමයි. ජනතහ ිිදන් මොඩ නඟන රද 

ඵරමේමේ මොත ඵට තභයි වභත්රීඳහර ිදරිම න භවත්භඹහ 
ඳත් වුමේ.  

වභත්රීඳහර ිදරිම න භවත්භඹහ ජනහධිඳති වීභත්, යි්ල 

ික්රභිදංව භවත්භඹහ අභළති වීභත්, යි රුණහනහඹ භවත්භඹහ 

මුද්ල ඇභති වීභත් පිටුඳ තිමඵන ඇත්ත -තයඹ- 

තමුන්නහන්ම රහ මත්රුේ න්න ඕනෆ. ඒ ිහ ඒ ජනතහ 

අමකක්හ ශහද, ඒ ජනතහ ඵරහමඳොමයොත්තු මනහද, ඒ 

ජනතහට හධහයණද, ඒ ජනතහමේ අමකක්හක්ද රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 1,500ක් රඵහත යුතු තිබුණු ප්රහමඩෝ යථලින් රුපිඹ්ල 

මිලිඹන 300ක් අයමන රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,200ක් ආේඩුට 

අහිමි යන එ. ඒ රුපිඹ්ල මිලිඹන 1,200 අය හේඡහට 

ේඵන්ධ වුණු තුන් ්ටටු අමත් මඵදහමන -භභ හිතනහ, 

මඵදහමන කිඹරහ. භට ඒ ළන හක්ෂි නළවළ. ිේ රුපිඹ්ල 

757 758 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මිලිඹන 1,200ක් මදන්මන් නළවළ මන්.- ඒ හවන ිදවස යන්න 

මේ යම්ට ජනතහ අනුභළතිඹක් දුන්නහද?  

යම්ට ජනතහමේ අනුභළතිඹට එමයහි නේ අභහතයයඹහ 
ටයුතු යමින් තිමඵන්මන්, ඒ ජනතහමේ ජනයමභන් නේ 
තමුන්නහන්ම රහ ඇි්ලරහ තිමඵන්මන්, තමුන්නහන්ම රහට 

අයිතිඹක් තිමඵනහද ඒ ජනයභට ඳටවළි  ටයුතු යන 
අභහතයයඹහමේ ආයක්හ මනුමන් අත උසන්න කිඹරහ අපි 
අවනහ. ඒ නුමදනු ිතයක් මනොමයි, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි. ඊශඟට භහ ශඟ මතොයතුරු තිමඵනහ, මඵන්ස යථ 
ජහහයභ පිළිඵත්.  

ශ්රී රංහ මර්ගු මදඳහර්තමේන්තු ිිදන් BMW යථ මන්න 
රද භහභට ිරුද්ධ ආයේබ ය ඳත්හමන ඹන ඳරීක්ණ 

ංයහ තුනයි. මභභ ඳරීක්ණ මොනු අං පිළිමළින් භහ 
වන් යන්නේ. ඳශමුළන්න,  සීඅයිබී/එන්අයිඑන්වී/32/213. 
මදළන්න, සීඅයිබී/අයිඑන්වී 789/2015. තුන්ළන්න, සීඅයිබී/

අයිඑන්බී/005/2016. මේ ආහයඹට BMW යථ පිළිඵ 
ඳරීක්ණ තුනක් දිඹත් ය තිමඵනහ. ඒ ඳරීක්ණ හර්තහ 
අනුභනඹ කිරීමභන් ඳසු ිලසචිත ලමඹන්භ යජඹට වුණු ඳහඩු 

මර්ගු අධයක්යඹහ වන් ය තිමඵනහ. යජඹට අහිමි ව මුළු 
මර්ගු ඵදු මුදර රුපිඹ්ල මෝටි 1670ක් මර ණනඹ ය 
තිමඵනහ.  රුපිඹ්ල මෝටි 1670ක්. ඒ කිඹන්මන්, රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 167ක්. මේ BMW යථ ේඵන්ධමඹන් ිඹමිත ඳරිදි, ඵදු 
මනොමවීභ මව තු මොටමන ඳරීක්ණඹක් දිඹත් මමින් 
තිමඵනහ. මර්ගුට ඵදු මනොමහ භඟ වළරීමේ ප්රභහණඹ රුපිඹ්ල 

මෝටි 1670යි.  ඒ කිඹන්මන්, රුපිඹ්ල බිලිඹන 167යි. දළන් අවුරුදු 
3ක් තිසම  ඳරීක්ණ දිඹත් මමින් තිමඵනහ. දළන් මභොක්ද 
මන්මන්? 

මභතයේ ිලහර ව මර්ගු ඵදු ංචහ තුනට ඳරීක්ණ ඳත්න 

අසථහදී මුද්ල අභහතයහංලමේ ෘජු භළදිවත්  වීභ භඟින් - මුද්ල 
අභහතයහංලඹ මර්ගුත් එක් යන ම්ලරභ මභොක්ද? භහ 
අවන්මන් එේචයයි.-   2016 ජනහරි භහමේ ිදට මර්ගු භඟින් 

ඳර්මේණ ටයුතු වහ යහ මන ිදටි අති සුමෝඳමබෝගී 
BMW මභෝටර් යථ 70ක් ඳභණ ඳසු ගිඹ තිමේ ිදට මුදහ වළරීභට 
ඳටන් මන තිමඵනහ.  මේහ තභයි යහ මන හිටපු බහේඩ. 

මේ BMW යථ 70භ දළන් ිදවස මමයමින් තිමඵනහ.  භහ  මුද්ල 
අභහතයයඹහමන් එ හයණඹයි අවන්මන්. මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුට පිළිතුරු මදන්න ඕනෆ. මේ රුපිඹ්ල මෝටි 

1,670ක් ඳභණ න ිලහර මර්ගු ඵදු ංචහක් පිළිඵ 
ඳරීක්ණඹක්.  2013 ිදට ය 3ට අධි හරඹක් ිභ වත්, 
අඹ ිඹ යුතු දඩ මුද්ල බහේඩහහයඹට ඉක්භින් රඵහ ත 
මනොවළක්මක් ඇයි?  ඇයි ඒ මශ  නළත්මත්?  

මදළි හයණඹ මේයි.  මේ හ ිලහර ංචහට ේඵන්ධ 

ආඹතනඹකින් මර්ගු ිිදන් යහ මන ිදටි 70ට අධි BMW 

මභෝටර් යථ වදිිදමේභ මුදහ වරින්මන් ඇයි? ඇයි, ඒහ මුදහ 

වරින්මන්? ිලසහ බංමේ ටයුතු ඉය මන්න ලින් ඒ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට කිඹන්න  ඕනෆ. ය 20ට  අධි හරඹක් 

ංචි මර, දෂිත මර මේ වහ භහන  රුපිඹ්ල මෝටි ිදඹ 

දවස ණින් මුද්ල අඳ යටට ංචහ යන වයින්ස මයොයිටර් 

නභළති ිමද්ියඹහ  නීතිභඹ ක්රිඹහ භහර්ඹට මොටු ය න්මන් 

නළත්මත් ඇයි? මභොක්ද ඒ ිමද්ියඹහ එක් තිමඵන 

ේඵන්ධඹ? ඒ ජර්භන් ජහතිඹහ එක් තිමඵන ේඵන්ධඹ 

මභොක්ද කිඹරහ අපි තමුන්නහන්ම රහමන් අවන්න ළභළතියි. 

ඳහර්ලිමේන්තුට ම නළිත් තිමඵන ිලසහ බංඹට එමයහි අත 

එවීභට මඳය තමුන්නහන්ම රහ ඒ දළන න්න ඕනෆ නළද්ද? 

තමුන්නහන්ම රහමේ මේ ඡන්ද දහඹඹකු ඇහුමොත්, BMW  

හර් 70 ිදවස මශ  ඇයි කිඹරහ මභොක්ද කිඹන්මන්? උත්තය 

මදන්න ඕනෆ නළද්ද? තමුන්නහන්ම රහ ිලසහ බංඹට අත 

එවීභට මඳය ඒ ියහයණඹ ය න්න. ඹටි නු මදනුක් 

වයවහ ප්රහමඩෝ යථ 180 ිදවස මශ  ඇයි? තමුන්නහන්ම රහ 

ිලසහ බංඹට අත ඔසන්න ලින් ඒ උත්තය අව න්න. ළඵෆ 

ජනයභට, ජනතහට  කිඹනහ නේ තමුන්නහන්ම රහ ඒ 

පිළිඵ තීයණඹක් ත යුතු තිමඵනහ.   

තුන්ළි  රුණ මභොක්ද?  රුණහය, මුද්ල අභහතයයඹහ 
මේ ේඵන්ධමඹන්  ඳහර්ලිමේන්තුට රුණු ඉදිරිඳත් යන්න.   
2015 අවුරුද්මද් ජනහරි භහමේ ිදට ජුි භහඹ දක්හ භහ 6 

ඇතුශත අමක යටට හභහනයමඹන් හවනඹක් ආනඹනඹ කිරීමේදී 
අවුරුදු මද සීභහ තිබුණහ. නමුත්, ෘෂි හර්මි ඹන්ත්ර 
මනුමන් අවුරුදු මද සීභහ ඵරඳළළත්වමේ නළවළ. 

ෘෂිර්භඹ වහ මමනන ට්රළක්ටර්, ඉදිකිරීේ ක්ම ත්රඹට 
මමනන ළටපිරර් ළි  ඹන්ත්රරට මේ අවුරුදු මද සීභහ 
ඵරඳෆමේ නළවළ. වළඵළයි, අවුරුදු මද සීභහ ෆන්, ඵසයථ, හර් 
ළි හවනරට ඵරඳෆහ.  වළඵළයි, 2015 ජනහරි ිදට ජුි භහඹ 

නමොට අවුරුදු මද සීභහ ඉක්භහ මොස හවන 580ක් 
රංහට මනළ්ලරහ තිමඵනහ. ඒහ ෘෂි හර්මි ඹන්ත්ර 
මනොමයි. හවන 580 ආමේ මොමවොභද? මේ වහ ඵරඳත්ර 

මදන්මන් ෘජුභ මුද්ල අභහතයහංලමඹනුයි. මේ ඵරඳත්ර ත්මත් 
වුද? අවුරුදු මද සීභහක් දහරහ තිබිඹදී මොමවොභද 
මදන්මන්?  අපි තමුන්නහන්ම රහමන් අවන්මන් ඒයි.  ඒ සීභහ 

ඩන්න පුළුන් ෘෂි හර්මි ටයුතුරට මමනන 
හවනරට ිතයයි, ඉදි කිරීේ ක්ම ත්රඹට මමනන හවනරට 
ිතයයි. ඒ ඔක්මෝභ අත් වළයරහ හවන 580 ඵරඳත්ර දුන්නහ 

අවුරුදු මදට ඩහ ඳළයණි හවන මමනන්න. ෆන් යථ 
කිඹන්මන් ෘෂි හර්මි හවනද? ඵස යථ ෘෂි හර්මි 
හවනද? ෘෂි හර්මි හවන කිඹන එට මුහ මරහ මභන්න 
මභමවභ හවන ඵරඳත්ර 580ක් රඵහ දීරහ තිමඵනහ.  

මෝ්ටම්ට කී මදමනකුට දුන්නහද, තභන්මේ ඡන්දඹට ළඩ 
යපු මොශම දිසත්රික්මේ කී මදමනකුට දුන්නහද, ඡන්දඹට ළඩ 
යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු න කී මදමනකුට දුන්නහද කිඹරහ 
තමුන්නහන්ම රහ මවොඹරහ ඵරන්න.  

යි රුණහනහඹ මුද්ල අභහතයයඹහමේ ක්රිඹහ රහඳඹට 
එමයහි මනත් තිමඵන මේ ිලසහ බංඹට ිරුද්ධ ඡන්දඹ 

ඳහිේචි යන්න ලින් හවන ඵරඳත්ර 580 මභොක්ද කිඹරහ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න කිඹන්න. ඇයි ඒහ මනහමේ, 
දුන්මන් හටද, දීපු අයමුණ මභොක්ද කිඹන මද්්ල 

තමුන්නහන්ම රහට දළන න්න ඕනෆ නළද්ද? දළන න්මන් නළතු 
වළභ දහභත් ඉඵහහමත් අත ඉසසුහ. එමවභ අත උසපු ්ටටිඹක් 
2015 ජනහරි භහමේ 8ළි  දහට ලින් හිටිඹහ. ඒ අඹට 

මභොක්ද වුමේ? ඳහර්ලිමේන්තුමේ තුමනන් මදමක් ඵරඹ වළදුහ. 
එදහත්, වළභ දහභත් ඡන්දඹක් ඉය වුණහභ කිේමේ, "අඳට තුමනන් 
මදක් තිමඵනහ. අඳට ඵහුතයඹක් තිමඵනහ" කිඹරහ.  දළන් 
භහින්ද භයිදංව ඇභතිතුභහ කිේමේ, "මේ මවෝලරන්න ඵළරි 

ආේඩුක්. මේට තුමනන් මදක්  තිමඵනහ. අපි මේ 
ලක්තිභත් ය න්නහ" කිඹරහ. ඔඹ ේඳප්රරහඳ ඔඹ ිධිඹටභ 
ඳසු ගිඹ අවුරුද්මද් ජනහරි භහමේ 8ළි  දහ න මතක් අපි 

ඇහුහ. එදත් ඳහරමඹෝ හිතහ මන හිටිමේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඔළු  
මඩි තභයි මේ යම්ට ජනතහමේ ඔළු මඩි කිඹරහ. නළවළ. 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඔළු මඩියි, ජනතහමේ ඔළු මඩියි මනස. 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඔළු මඩි එමනහ මන මන 
වුභනහන්ට. තමුන්නහන්ම රහට ආේඩුක් වළටිඹට හමහි 
කීභ කිඹන වුභනහමන් අත ඔන්න පුළුන්. මුද්ල 

අභහතයයඹහ තභන්මේ අභහතයයඹහ. ඒ අභහතයයඹහ රැ  
ළනීභ මනුමන් තමුන්නහන්ම රහමේ අත එමන්න පුළුන්.  
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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යම්ට අර්බුදඹක් තිමඵන මරහ මුද්ල අභහතයයඹහ 

වදිිදමේ ඇභතිරු ණනහට හවන මමනන්න මෝටි 118ක් 
මන් යමන තිමඵනහ. ඒ මන් යරහ තිමඵන මෝටි 118න් 
භටත් හවනඹක් රළමඵනහ මන් කිඹරහ අත ඔන්න පුළුන්. 
භහ දන්නහ ිධිඹට ඳසු ගිඹ දින අග්රහභහතයයඹහ ිිදන් ළබින්ට 

ඳත්රිහක් දළේභහ. දළන් ඇභතිරුන්ට මදනහ අභහතයහංල 
හවමන්. වළඵළයි, ඇභතිරු මනොන භන්ත්රීරු ංයහක් 
ඉන්නහ. ඒ අඹට ආේඩුමන් හවනඹක් අයන් මදනහ. දළේභහ 

මන්ද ඳත්රිහක්? මභතළන ළබින්ට ඇභතිරු ඉන්නහ. නළත්නේ 
නළවළ කිඹන්න. මොමවොභද? එඹහට  හවන ඵරඳත්රඹක් වේඵ 
මනහ. හවන ඵරඳත්රඹක් වේඵ මද්දී ත මභොක්ද 

යන්මන්? ආේඩුමේ භන්ත්රීයඹහට ත හවනඹක් මදන්න 
වදනහ. හවන ඵරඳත්රඹයි, හවනඹයි මදභ මදන්මන් 
මභොටද? තමුන්නහන්ම රහ මේහ ිහ අත ඔනහද? අපි 

අවන්මන් එේචයයි. 

"අග්රහභහතයයඹහට හවන මදක් න්න  මෝටි 60ක් මන් 
ශහ. අඳට හවන න්න මෝටි 118ක් මන් ශහ. අඳට 
හවනඹක් මදනහ. ඒ ිහ මුද්ල අභහතයයඹහ රැ න්න ඕනෆ" 
කිඹරහ තමුන්නහන්ම රහ ්ලඳනහ යනහද? එමවභ ්ලඳනහ 

යපු ආේඩුක් තභයි ඳසු ගිඹ අවුරුද්මද් ජනහරි 8ළි දහ 
ඳයහජඹ වුමේ. එමවභ ්ලඳනහ යරහ අත ඔපු ිහ තභයි 
ජනහරි භහමේ 8ළි  දහ ඒ යජඹ ඳයහජඹ වුමේ. 

තමුන්නහන්ම රහත් අද අත ඔන්මන් එමවභ ්ලඳනහ යරහද? 
තමුන්නහන්ම රහ  මේ ිලසහ බංඹට එමයහි අත එවීභට මඳය 
මේ ිදඹලු රුණු පිළිඵ ්ලඳනහ ය ඵරන්න. අඩුභ තයමේ 
තමුන්නහන්ම රහමේ වෘදඹ හක්ෂිඹට එඟද, නළද්ද කිඹරහ 

්ලඳනහ ය ඵරන්න. 

ඊශඟට, LIOC එත් එක් ිදදු න ජහහයභ. දළන් මත්ල මිර 
ඉවශ මොස තිමඵන ඵ අපි දන්නහ. නමුත්, මරෝ මමශ 
මඳොමශ  මත්ල මිර ඳවශ ඵළසහ. ශීඝ්ර මර ඳවශ ඵළසහ. ඒ ඳවශ 

ඵළසීභ මව තුමොටමන  Ceylon Petroleum Corporation එට 
අතිමර් රහබඹක් ආහ. ආේඩු භවය  ඒහට ඵදු වරහ ළඩි 
ය ත්තහ. භක් නළවළ. "අපි මේ මිරට මත්ල මදන්මන්" කිඹරහ 
තමුන්නහන්ම රහ තීයණඹක් න්නහ නේ, මත්ලරට ඵද්දක් 

වනහ. ඵද්දක් ළහුහභ මත්ල මිර ඉවශ ඹනහ. ඒ ඵද්ද 
ආේඩුට එනහ. වළඵළයි, ඵදු මේහට ඳසු මඳ්ටය්ල 
ලීටයඹකින් රුපිඹ්ල 30 රහබඹක් තිබුණහ. ඵදු මේහට ඳසු 

මඳ්ටය්ල ලීටයඹකින් රුපිඹ්ල 30 රහබඹක් තිමඵනහ. IOC එ 
අමක මඳ්ටය්ල මමශ මඳොමශන් තුමනන් එක් වසුරුනහ. 
අමක මුළු මඳ්ටය්ල මමශ මඳොමශන්භ තුමනන් එක් 

වසුරුන්මන් IOC එ. IOC එ ආන්න ලමඹන් භට 
මඳ්ටය්ල ලීටර් මිලිඹන 20ක් ි කුණනහ. ඒ රුපිඹ්ල 30 ණමන් 
ත්මතොත් භහඹට IOC එමක් රහබඹ මිලිඹන 600යි. ිඹමිත 

රහබඹට අභතය රඵහ න්නහ අතිමර් රහබඹ ළනයි භහ මේ 
කිඹන්මන්. රංහ ිජ මත්ල නීතිත ංසථහටත් මේ රහබඹ 
ආහ. වළඵළයි, මත්ල ංසථහ ආේඩුමේ ආඹතනඹක්. ඒමක් 
රහබඹ එතළනට ගිඹහ. IOC එ ආේඩුමේ ආඹතනඹක් මනොමයි, 

මඳෞද්ලි ආඹතනඹක්. ඒ ආඹතනඹට මඳ්ටය්ල ලීටර් එකින් 
අතිමර් -ඒ කිඹන්මන්, තභන්මේ ිඹමිත රහබඹට අභතය- 
රුපිඹ්ල 30 රහබඹක් රළබුණහ. භහඹට මඳ්ටය්ල ලීටර් මිලිඹන 

20ක් ිකුණපුහභ රහබඹ මිලිඹන 600යි. ඒ ආඹතනඹට භහ 5ක් 
එ දිට මේ රහබඹ රළබුණහ. එතමොට ආන්න ලමඹන් 
ත්මතොත් කීඹද? මිලිඹන 600 ඒහ 5ක් මිලිඹන 3,000යි.  

දළන් තමුන්නහන්ම රහ මඳ්ටය්ලරට ඵදු වනහ. දුයථන 
හසතුරට ඵදු වනහ. ඒහට මේහට ඵදු වනහ. ඒහ භභ 

ඳසම  කිඹන්නේ. එමවභ ඵදු වන එමක් තිබුණහ මන් එක්මෝ 
ඩී්ල මිර අඩු යරහ, මඳ්ටය්ල මිර අඩු යරහ ඒ රුපිඹ්ල 30 
රහබඹ ජනතහට මදන්න. එමවභ නළත්නේ 30 ඵද්දක් වරහ 

ඒ ආේඩුට න්න. වළඵළයි, රුපිඹ්ල 30 රහබඹ ජනතහට 

දුන්මනත් නළවළ. 30ට ඵද්ද වරහ ආේඩුට ත්මතත් නළවළ. 
ඒ දුන්නහ IOCහයඹහට. මිලිඹන 3,000 -බිලිඹන 3- 
රහබඹක් IOC එ රළබුහ. බිලිඹන 3 ිේ රඵන්මන් නළවළ. 
බිලිඹන 3 රසනට මඵමදනහ. ඒ මඵදුණු අඹ ළන 

තමුන්නහන්ම රහ මවොඹරහ ඵරන්න. තමුන්නහන්ම රහ ිේ අත 
උසන්න එඳහ. අඩුභ තයමේ බිලිඹන 3න්- එමවභ ත් නළවළ මන්. 
එමවභත් නළතු අත උසන්මන් මභොටද? ්ලඳනහ ය 

ඵරන්න.  

දළන් මේ LIOC එ අතිමර් රහබඹක් රඵහ න්න එමක්, 
එක්මෝ ඒ ඵද්ද ආේඩුට න්න ඕනෆ. නළත්නේ ඒ වනඹ 
ජනතහට මදන්න ඕනෆ. ජනතහටත් වනඹ මනොදී, ආේඩුත් 
ඵද්ද මනොමන අතිමර් රහබඹක් රඵහ ළනීභ මනුමන් IOC 
එට ඒ අසථහ රඵහ දුන්මන් ඇයි? ඒ පිළිඵ මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුට මුද්ල ඇභතියඹහ කිඹන්න ඕනෆ. ඔහු තභයි ඵදු 
ඳනන්මන්. ඔහු වළභ එටභ ඵද්දක් වනහ. එතුභහමේ වික 
එමක් ඹනමොට ඳහමයදි three-wheeler එක් වේඵ වුමණොත්, 
"භරු හවනඹ" කිඹරහ ඒට ඵද්දක් වනහ.  

ඊශඟට, වික එමක් ඹනමොට එතුභහ හර් එක් දළක්මොත්, 
"මේමනුත් ණනක් න්න ඕනෆ" කිඹරහ ඵද්දක් වනහ. ඳසු 
ගිඹ අවුරුදු එවභහමයභ ඒ මන් මශ . දකින දකින හවනඹට, 
දකින දකින ර් ඹට, මඳමනන මඳමනන මරහට 

බහේඩහහයඹට ගිහි්ලරහ ඵදු ළහුහ. මේයි ිදද්ධ මශ . ඇස 
ඳනහපිට මඳමනන්න තිමඵන අමක යම්ට මත්ල ංසථහට රළබිඹ 
යුතු රහබඹ, එක්මෝ ජනතහට රඵහ දිඹ යුතු වනඹ, නළත්නේ 
ආේඩුට රඵහ දිඹ යුතු රහබඹ IOC එට රහමන ඹන්න ඉඩ 
වළරිමේ ඇයි? ඒ ි හ මේ රුණු පිළිඵ මුද්ල අභහතයයඹහ මේ 
ිලසහ බංඹට මඳය මේ ඳහර්ලිමේන්තුට රුණු ඉදිරිඳත් 
යන්න ඕනෆ. එම  නළති මේ ිලසහ බංඹට  
තමුන්නහන්ම රහ අත ඔන්මන් ඇයි? ඒ ිහ ිලසචිත 
ලමඹන්භ මුද්ල ඇභතියඹහට ඉදිරිඳත් වී තිමඵන ිලසහ 
බංමඹන් මුළු ආර්ථිඹටභ ිමේචනඹක් තිමඵන අත ය මුද්ල 
අභහතයයඹහ ිලසචිත මොට මොඩ නළී  තිමඵන ිමේචනඹක් 
තිමඵනහ. ඒ ිමේචනඹට තමුන්නහන්ම රහ වහඹ රඵහ දිඹ 
යුතුයි. ඒ මභොද? එතුභහ ඔඹ පුටුමේ හඩි යන රද ඊට පිටුඳ 
ිදටි ජනතහමේ අයමුණ මභොක්ද, ඒ ජනතහමේ වුභනහ 
මභොක්ද, ඒ ජනතහමේ අමකක්හ මභොක්ද කිඹරහ 
තමුන්නහන්ම රහ මත්රුේ ත යුතු තිමඵනහ. එඹ මත්රුේ 
න්මන් නළති මේ ිලසහ බංඹට  අත ඔන්න එඳහඹ කිඹන 
ඉ්ලලීභ තභයි භභ තමුන්නහන්ම රහමන් යමින් ිදටින්මන්.  

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත ි නහඩි ඳවක් තිමඵනහ. 
 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අමක හරඹ ත තිමඵනහ. ඒ හරඹ භභ රඵහ න්නහ. 
 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අමනක් භන්ත්රීතුභන්රහමේ හරඹද? 
 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඊශඟට, මේ යජඹ අනුභනඹ යමින් තිමඵන ආර්ථි 
ප්රතිඳත්තිමේ ඇති වී තිමඵන ළටලු ඵරමු. මේට මුද්ල 
අභහතයයඹහ ෘජු  කිඹන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳසු ගිඹ මනොළේඵර් භහමේ 
ඳසමි දහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදී අග්රහභහතයයඹහ ප්රහලඹක් 
ශහ. ඒ ප්රහලඹ වයවහ කිේහ, අමක යම්ට ඵදු ක්ම ත්රමේ 
ිෘතිඹක් ඇති මරහ තිමඵනහඹ කිඹරහ. ඵදු ක්ම ත්රමේ ඇති වී 
තිමඵන ිෘතිඹ තභයි ක්ර ඵදු ිදඹඹට 80යි, ෘජු ඵදු ිදඹඹට 20යි 
වීභ. වළඵළයි, මරෝඹ පිළිත් ප්රතිලතඹ ඒ මනොමයි. මරෝඹ 
පිළිත් ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ න්මන්,  ක්ර ඵදුරට ඩහ ෘජු ඵදු ළඩි 
ිඹ යුතුඹ කිඹරහයි. නමුත්, අමක ඵදු ප්රතිඳත්තිමේ ිෘතිඹක් 
මරහ තිමඵනහ. ක්ර ඵදු ිදඹඹට 80ක් තිමඵනහ, ෘජු ඵදු ිදඹඹට 
20ක් තිමඵනහ. ඒ ිහ එතුභහ කිේහ, එතුභහමේ ආර්ථි 
මමරෝඳහඹඹන් ස යනු රඵන්මන් ක්ර ඵදු ප්රතිලතඹ අඩු 
යමින් ෘජු ඵදු ප්රතිලතඹ ළඩි කිරීමභන් කිඹරහ.  

භහ උදහවයණඹක් වළටිඹට කිේමොත් 2012 මර් ක්ර ඵදු 
ප්රතිලතඹ ිදඹඹට 81යි, ෘජු ඵදු ප්රතිලතඹ ිදඹඹට 19යි. ජනතහ 
තභන් මිරදී න්නහ බහේඩ වහ ම හ වයවහ මන ඵදු ප්රභහණඹ 
ිදඹඹට 81යි, ඉවශ ආදහඹේ රඵන අඹ මන ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 
19යි. ඒ 2012 දී. 2013 දී ආේඩුමේ ක්ර ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 79යි, 
ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 20යි, දලභ ණනක්. 2014 දී ක්ර ඵදු 
ප්රභහණඹ ිදඹඹට 81යි, ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 18යි. 2015 දී ක්ර 
ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 80යි, ෘජු ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 19යි, දලභ 
ණනක්. මභන්න මේ තභයි එතුභහ කිේමේ. ඒ ිහ මභතළන 
ිෘතිඹක් තිමඵනහ. අපි ෘජු ඵදු ළඩි යන්න ඕනෆ, ඉවශ 
ආදහඹේ රඵන අඹට ඵදු වරහයි. අමක යම්ට ජනවනමඹන් 
ිදඹඹට 10ක් ජහති ආදහඹමභන් ිදඹඹට 38.4ක් භුක්ති ින්නහ. 
ඳවශභ ිදඹඹට 10ට වේඵ න්මන් ජහති ආදහඹමභන් ිදඹඹට 
1.1යි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳහන් යහත්තරක් මඳති 
ිදඹඹට ළපුමොත් ඉවළින් ඉන්න දව මදනහ මඳති 38ක් 
න්නහ. ඹට ඉන්න දව මදනහට රළමඵන්මන් එ මඳත්තයි. ඒ 
ිහ අතිලඹ අහධහයණ ආදහඹේ මඵදී ඹහභක් තිමඵනහ. ඒ 
ආදහඹේ මඵදී ඹහභ අඩු කිරීභ මනුමන් තභයි ෘජු ඵදු ළඩි 
යන්මන්. ඉවශ ආදහඹේ රඵන අඹට ඵද්ද වරහ ඒ එතු ය 
න්නහ ධනමඹන් බහේඩහහයඹ මභොක්ද යන්මන්? ඒ ධනඹ 
අධයහඳනඹ වයවහ, ම හ වයවහ, වනහධහය වයවහ ඳවශ ජනතහ 
අතයට මඵදහ වරිනහ. ඒ තභයි ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ ිඹ යුතු 
තිමඵන්මන්.  

තමුන්නහන්ම රහ කිේහ, තමුන්නහන්ම රහ අනුභනඹ 
යන්මන් ක්රභහනුකර ෘජු ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ ළඩි යන, ක්ර ඵදු 
ප්රතිඳත්තිඹ අඩු යන ක්රභමේදඹක් කිඹරහ. වළඵළයි, 2015 
නමොට ෘජු ඵදු ිදඹඹට 19යි, ක්ර ඵදු ිදඹඹට 80යි. 2016 
ඇසතමේන්තු මභොක්ද? 2016 ඇසතමේන්තු ක්ර ඵදු ිදඹඹට 
85යි, ෘජු ඵදු ිදඹඹට 14යි. තමුන්නහන්ම රහ ඒමක් ිෘතිඹ 
තත් ළඩි යරහ තිමඵන්මන්. ජනතහ භත වන ඵදු ප්රභහණඹ 
ිදඹඹට 85යි. ළඩි ආදහඹභක් රඵන අඹමන් එතු ය න්නහ 
ඵදු ප්රභහණඹ ිදඹඹට 14යි. යි්ල ික්රභිදංව අග්රහභහතයතුභහ කිේමේ 
මේ ප්රභහණඹ ිදඹඹට 20 දක්හ අඩු යනහ කිඹරහයි. වළඵළයි, 
යරහ තිමඵන්මන් මභොක්ද? මේ අික් ඳළත්තටයි යරහ 
තිමඵන්මන්. ඒ ිහ ජනතහ භත ඵදු වනහ. මොමවොභද ඵදු 
වන්මන්? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මීට ලින් අඳට භතයි, අපි 
ඉසපිරිතහරඹට ගිඹහභ ඉසපිරිතහරමඹන් මුත්රහ ටි ඵරනහ; අමක 
ම්ල ටි ඵරනහ. ඒහ ඵරහ අඳට මඵමවත් ටි ිඹභ යනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඉසය ඉසපිරිතහරඹක් ඉසයවහ 
තිමඵන්මන් මිනී මඳ්ටටි හකපුක් ඳභණයි. මභොද, 
ඉසපිරිතහරමඹන් මිනී මඳ්ටටිඹ මදන්මන් නළවළ. 

වළඵළයි, අමනක් ිදඹ්ලරභ ඉසපිරිතහමරන් දුන්නහ. දළන් 

මභොද මරහ තිමඵන්මන්? දළන් ඉසපිරිතහරඹට ගිඹහභ ඒ 

ඉසපිරිතහම්ල කි්ටටු මභොනහද තිමඵන්මන්? ෂහභිදඹ තිමඵනහ, 

ඳරීක්ණහහය ටි තිමඵනහ. මිනී මඳ්ටටි හකපුත් 

මශයකින් තිමඵනහ. ඒ දළන් ටික් ඈතින් තිමඵන්මන්. 

මේ මන් ිදද්ධ මරහ තිමඵන්මන්. ඒ කිඹන්මන් යජමේ 

මයෝවමරන් ය න්නහ ඳර්මේණ ටි ය න්න එළිඹට 

ඹන්න ිදද්ධ මනහ. ඒ තභයි මදළි  පිඹය.  

ආේඩුමන් දීපු එ රරහ, එළිඹට ඹන්න වුණහ. දළන් 

මභොද යන්මන්? ඒ මනමොට ඉසපිරිතහමරට ගිඹ 

මයෝගිමඹකුට මුත්රහ ඳරීක්හක් යන්න කිේමොත්, ඔහු 

යහඹනහහයඹට ඇි්ලරහ කීඹක් වරි දීරහ මුත්රහ ඳරීක්හ 

යත්තහ. තභන් ්ලලි දීරහ තභන්මේ මුත්රහ ටි ඳරීක්හ 

යත්තහ. අමක මෞය ම හ එතළනට ආහ. දළන් 

තමුන්නහන්ම රහ මේ VAT එමන් මභොක්ද මශ ? 

තමුන්නහන්ම රහ ඒ ම හ වහ ිදඹඹට 15 ඵද්දක් ළහුහ. 

දළන් ඉසපිරිතහමරට ගිඹහභ අපිට කිේමොත් මුත්රහ ඳරීක්හ 

යන්න කිඹරහ, අපි එළිඹට එනහ. ඇි්ලරහ රුපිඹ්ල 400ක් 

දීරහ මුත්රහ ඳරීක්ණඹ ය න්නහ. නමුත්, ඒටත් රුපිඹ්ල 60 

ඵද්දක් වනහ. අපි මුත්රහ ඳරීක්හ යන්න ආේඩුට රුපිඹ්ල 

60ක් මදන්න ඕනෆ. මේමන් මශ . අපි මේ අනුභත යන්න 

ඕනෆද? අඩුභ තයමින් ආේඩු මේ මනොය හිටිඹහ නේ භක් 

නළවළ. ඒත් මවොයි කිඹනහ මනොමයි. නමුත් 

තමුන්නහන්ම රහ වළභ ඳරීක්ණඹක්භ එළිමඹන් යන්න 

කිඹන තළනට අමක මෞය ම ඹ මනහහ මන්.  

දළන් මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? වුරු වරි තභන්මේ මුත්රහ 
ටි ඳරීක්හ යන්න ගිමඹොත් ආේඩුට හනක් මදන්න ඕනෆ. 

රුපිඹ්ල 400යි නේ මුත්රහ ඳරීක්හ කිරීමේ හසතු, රුපිඹ්ල 60ක් 

ආේඩුට මදන්න ඕනෆ. තභන්මේ ඉතිරි ඳරීක්ණ ටි  

යන්න ඔහුට රුපිඹ්ල 10,000ක් ඹනහ නේ, රුපිඹ්ල 1,500ක් 
ආේඩුට මදන්න ඕනෆ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, 

මමනකුමේ ම්ල ඳරීක්හ යන එමනුත් ආේඩු ්ලලි 

න්නහ නේ, මුත්රහ ඳරීක්හ යන එමනුත් ආේඩු ්ලලි 

න්නහ නේ, මොමරොසටමයෝ්ල ඳරීක්හ යන එමනුත් 

ආේඩු ්ලලි න්නහ නේ, මභොක්ද මේ ආේඩු? 

මරඩුන්මනුත්, මරඩහමේ ඳරීක්ණලිනුත් ්ලලි න්න 

ආේඩුක් වළදුහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහ මේ 
වපු VAT එ මභමතක් මනොතිබුණු ක්ම ත්රරට මනහහ. 

මිරදී මන ිකිණීභ කිඹන ක්ම ත්රඹට මේ VAT එ මනහහ. 

මීට ලින් මිරදී  මන ිකිණීභට VAT එ තිබුමේ නළවළ. දළන් 

මභොද මරහ තිමඵන්මන්? දළන් ෆභ ඳහර්්ල ිකුණන මඩ් 

VATරට register මරහ නේ, ෆභ ඳහර්රඹ රුපිඹ්ල 100යි 

නේ, රුපිඹ්ල 15ක් VAT එ වනහ. ඊට ඳසම  ආේඩු 
කිඹන්මන් මභොක්ද? "අපි අතයලය බහේඩරට VAT එ 

ළහුමේ නළවළ." කිඹනහ. ෆභ ඳහර්රඹ අතයලය නළද්ද?               

මුත්රහ ඳරීක්ණඹ අතයලය නළද්ද? ම්ල ඳරීක්ණඹ අතයලය 

නළද්ද? මේ යම්ට ඒහ යන්න අපිට නේ ඒහ අතයලයයි. 

වළඵළයි, ආේඩු කිඹනහ, ඒහ අතයලය ඒහ මනොමයි කිඹරහ. 

ඒ ිහ VAT ළහුමේ අතයලය බහේඩ අත්වළයරහ මනොමයි. 

අතයලය බහේඩ මොඹ මොඹහ VAT  ළහුහ.  

 
[මෙෙ අවසථමේදී අිනගුණ ජනධිඳින වෙත්රීඳල ිදරිමස න 

ෙිනතුෙ සං ගර්ංයට ඳමිණිමේය.]  

[இச்சந்ர்ப்தத்றல் யகு சணரறதற கத்றரறதரன சறநறயசண 

அர்கள் சதரண்டதத்துட் தறயசறத்ரர்.] 

[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 
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ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 
 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මිරදී මන ිකිණීභ කිඹන එට VAT එ ළහුහ. මිරදී 
මන ිකිණීමභන් මභොක්ද ිදද්ධ මන්මන්? VATරට register 
මේච ෆභ ිද්ලරය ඩඹටභ ඵද්ද දිනහ. කීඹක්ද? දට 
රුපිඹ්ල 33,000ක් පිරිළටුභ රඵනහ නේ,  VATරට  register 
මන්න ඕනෆ. දට රුපිඹ්ල 33,000 business එක් 
තිමඵනහ නේ, එඹහ VAT එට  register මන්න ඕනෆ. අද බුරත් 
ිට ඩඹත් දට රුපිඹ්ල 33,000 බුරත් ිට ිකුණනහ. 
ඒමන් ඇත්ත ථහ. දට රුපිඹ්ල 33,000 පිරිළටුභක් 
නළති salon එක් තිඹහමන ඹන්න ඵළවළ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි. අඩුභ තයමේ බුරත් ිට ඩඹක් ඳත්හමන ඹන්න 
ඵළවළ, රුපිඹ්ල 33,000 පිරිළටුභක් නළති. රුපිඹ්ල 33,000 
පිරිළටුභ කිඹරහ කිඹන්මන්, අමක යම්ට හභහනය යහඳහයඹක් 
ඳත්හමන ඹන අඩුභ පිරිළටුභ. ඒ කිඹන්මන් මභොක්ද? 
ිදඹලුභ යහඳහයරට මේ ඵද්ද දිනහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි. ඒ ිහ මභොක්ද ිදද්ධ මන්මන්? ිදඹලුභ 
ජනතහමේ බහේඩ වහ ම හ මිරදී ළනීභට මේ ඵද්ද වරහ 
තිමඵනහ. 

ඊට ඳසම  කිඹනහ, මේ ඵද්මදන් අතයලය බහේඩ 
අත්වළරිඹහ කිඹරහ. අතයලය බහේඩ අත්වළයරහ නළවළ. ඒ ිහ 
මේ ඵදු ඳළනවීභ, මේ ඵදු ඳළනවීමේ ඇති ය තිමඵන ිෘතිඹට 
මේ මුද්ල අභහතයයඹහ  කිඹන්න ඕනෆ. ඒ කීභ මනුමන් 
මේ ිලසහ බංඹට වහඹ ඳශ ශ යුතු තිමඵනහ. මන මුකුත් 
මනොමයි. අය භභ ලින් කිඹපු රුණු ව මේ ඵදු ඳනරහ 
තිමඵන ිෘතිඹ ිහ මේ ිලසහ බංඹට වහඹ ඳශ ශ යුතු 
තිමඵනහ.  

ඒ ිතයක් මනොමයි, භහ දන්නහ, මරෝඹ මොවහටද ඹන්මන් 
කිඹරහ. මරෝමේ න්ිමේදන ක්ම ත්රඹ ඉතහභ ළදත්. 
න්ිමේදන ක්ම ත්රඹ වයවහ හර්ඹක්භතහ මේනහ. 
දුයථනඹ ඳහිේචි යන මොට හර්ඹක්භතහ මේනහ. 
Internet එ ඳහිේචි යන මොට හර්ඹක්භතහ මේනහ; e-
mail එ මමනන මොට හර්ඹක්භතහ මේනහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අමක යම්ට ඇතිවී තිමඵන ප්රධහන 
මද් තභයි, අපි ිලහර ේඳත් ප්රභහණඹක් මඹොදරහ තිමඵනහ, 
හර්ඹක්භතහ නළති. හභහනයමඹන් අපි ිදංකපරු හමේ 
යටක් ත්මතොත්, ිදංකපරුමේ එ ඵස එක් ඔවුන් දට 
කිමරෝමීටර් 800ක් දුනහ නේ, අපි ඒ ඵස එ මොශම නයමේ 
දුන්මන් කිමරෝමීටර් 150යි. ඒමන් මරහ තිමඵන්මන්. 
එතමොට ිදංකපරු මිරදී න්නහ ඵස එමන් දට 
කිමරෝමීටර් 800 ම හක් න්නහ. අපි මිරදී න්නහ ඵස 
එමන් න්මන් දට කිමරෝමීටර් 150 ම හක්. ඒ 
කිඹන්මන් මභොක්ද? අපි අහර්ඹක්භයි. අමක හර්ඹක්භතහ 
ර්ධනඹ මරහ නළවළ. හර්ඹක්භතහ ර්ධනඹ මන්මන් නළති 
අපි මභොන තයේ ප්රහේධනඹ මඹමදවුත්, මභොන තයේ ේඳත් මිරදී 
ත්තත්, ඒ හර්ඹක්භතහමන් යුතු අපිට ප්රතිපර රළමඵන්මන් 
නළවළ. ඒ ිහ අහර්ඹක්භතහ ඇති යරහ තිමඵනහ. ඒ 
අහර්ඹක්භතහ නළති කිරීභට දුයථන, ජහතයන්තය ජහර 
ඳවසුේ, e-mail ළි ක්ම ත්රඹන් ළදත් මනහ. ඒ පුළු්ල 
යන්න ඕනෆ. ඒ පුළු්ල මන ප්රභහණඹට තභයි යහජයඹක් 
හර්ඹක්භ මන්මන්.  e-mail එමන් ඳණිිඩ ඹන ප්රභහණඹට, 
දුයථනමඹන් ථහ යන ප්රභහණඹට, internet ඳහිේචි යන 
ප්රභහණඹට, මරෝඹ හර්ඹක්භ මනහ. වළඵළයි, අද 
තමුන්නහන්ම රහ මභොක්ද යරහ තිමඵන්මන්? ඒ වහ අසීමිත 
ඵද්දක් ළහුහ. මරෝඹ හර්ඹක්භ යන්න ඕනෆ යුමේ 
තමුන්නහන්ම රහ මභොක්ද යන්මන්?  

අද මඩ්ට ගිහි්ලරහ රුපිඹ්ල 100 reload එක් දළේමභොත්, 
ඵද්දක් වළටිඹට රුපිඹ්ල 49.48ක් මන්න ඕනෆ. රුපිඹ්ල 100 
reload එක් දළේමභොත්, රුපිඹ්ල 49.48ක් ආේඩුට මන්න 
ඕනෆ. හර්ඹක්භතහ අඩු යනහ. ඒ ිහ ඒ ක්ම ත්ර ර්ධනඹ 
යන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ම රහ ඵරඹට ඇි්ලරහ Wi-Fi  මදනහ 
කිේමේ මභොක් මනුමන්ද? ඒමක් ඳතුම්ල තිබුමේ 
හර්ඹක්භතහයි. අන්තර්ජහර ඳවසුේ රඵහ දීභ වයවහ 
යහජයඹ හර්ඹක්භතහ ළඩි මනහ. ඒ මනුමන් තභයි 
තමුන්නහන්ම රහ මනොමිරමේ Wi-Fi රඵහ මදනහ කිඹහ කිේමේ. 
ඒමක් ආර්ථි ිදයහ අර්ථඹ ඒයි. වළඵළයි තමුන්නහන්ම රහ ඒ 
අත් වළරිඹහ ඳභණක් මනොමයි, තිබුණු ප්රභහණඹටත් ඩහ ළඩි 
ප්රභහණඹක් ජනතහට මන්න ිදද්ධ න ිධිඹට ටයුතු යරහ 
තිමඵනහ. රුපිඹ්ල 100 reload එක් දළේමභොත් රුපිඹ්ල 
49.48ක් ඵදු ලමඹන් මන්න ිදද්ධ මරහ තිමඵනහ. 
මභොක්ද, හර්ඹක්භතහ? මභොක්ද, යරහ තිමඵන්මන්? 
VAT එ ආශ්රිත මේ ළමර් ඳනන රද ඵදු, අතිලඹ 
අහධහයණයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිතයක් මනොමයි, NBT 
එත් අඹ යනහ. ිසඳහදඹහමන් ිදඹඹට 2 ඵද්දක් අඹ 
යනහ. VAT එ එතු යරහ ඒටත් අඹ යනහ. ඊශඟට, 
මතො මමශන්දහට VAT එ එතු යරහ ිදඹඹට 2ක් අඹ 
යනහ. ිද්ලරය ම මශන්දහටත් VAT එ එතු යරහ ිදඹඹට 
2ක් අඹ යනහ. වයහ වත් අට තහක් වභ වනහ හමේයි. 
්ලඳනහ යරහ ඵරන්න. NBT කිඹන එ හධහයණ ද 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි? එ ඳහයට පිරිළටුභට ඵද්ද අඹ 
යරහ ඉය යන්න. ිසඳහදඹහමේ පිරිළටුමභන් අඹ ය 
න්නහ. මතො  මමශන්දහමේ පිරිළටුමභන් අඹ ය න්නහ. 
ිද්ලරය මමශන්දහමේ පිරිළටුමභන් අඹ ය න්නහ. ඊට 
ඳසම  VAT එ එතු යරහ අඹ ය න්නහ. මේ භවහ 
අහධහයණ ඵදු ඳළනවීභක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඵළරි නේ භක් නළවළ. 

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත  
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
අපි ඵදු පිට ඵදු අඹ යන්මන් නළවළ. ිළයදි තත්ත්ඹ 

මඳන්න්න අලයයි. තිබුණු ප්රභහණඹට ඩහ එ තහක් 
ඳභණයි VAT එ ළඩි මරහ තිමඵන්මන්. ඵදු පිට ඵදු වත් 

තහක් ඳනන එ අමක ආේඩුමේ ක්රිඹහක් මනොමයි.  
 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි, භභ කිඹන්නේ. NBT එ එමවභ තභයි තිබුමේ. NBT 
එ තිබුණු ිධිඹටභ තභයි ඔඵතුභන්රහ තිඹරහ තිමඵන්මන්. 
වළඵළයි දළන් මන මද් මභොක්ද? ිද්ලරය මමශහභට VAT එ 
ඳළමනේහභ, ඒ VAT එත් එතු මරහ තභයි NBT එ 
ඳළනමන්මන්. එතමොට එදහ අඹ ශ NBT එට ඩහ අද අඹ 
යන NBT එ ළඩි මනහ. මේ තභයි ඇත්ත ථහ. භභ 
කිඹන්මන් ඒයි. NBT එ එදහ තිබුණු ිධිඹටභ තභයි අද 
තිමඵන්මන්. වළඵළයි එදහ මභොක්ද, වුමේ? මිරදී මන ිකිණීභ 
කිඹන ක්ම ත්රඹට -ිද්ලරය මමශහභට- අදහශ තිබුමේ නළවළ. 
[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, 
VAT එ ිදඹඹට 8ට තිබුණු මෂ ත්රර එඹ ිදඹඹට 15 දක්හ ළඩි 
ශහ. ිදඹඹට 11ට තිබුණු ක්ම ත්රර ිදඹඹට 15 දක්හ ළඩි ශහ. 
VAT අඹ යන්මන් නළතු තිබුණු ක්ම ත්රරත් ිදඹඹට 15 දක්හ 
ළඩි ශහ. භභ කිඹන්මන්, මිරදී මන ිකිණීභ කිඹන ක්ම ත්රඹට 
VAT එ ඳනහ තිබුමේ නළවළ කිඹරහයි. ඒට අලුමතන් VAT 
එ එතු වුණහ. ඒ VAT එ එතු මරහ තභයි NBT එ අඹ 
මන්මන්. ඒයි ිදද්ධ මරහ තිමඵන්මන්. ඒ ිහ තභයි  මමශ 
මඳොමශ  බහේඩ මිර එ ඳහයටභ  ඉවශ ගිමේ. හභහනය ඵදු ළඩි 
කිරීභට ඩහ VAT එ ව NBT එ අතය වදපු මේ අන්තර් 
ේඵන්ධඹ මේත් මර බහේඩ මිර ඉවශ ඹහභට ප්රධහන 
හධඹ වුණහ. මේ තභයි ඇති මරහ තිමඵන ිෘතිඹ.  

765 766 



ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඒ ිහ තභයි අපි මේ 
මඹෝජනහ අනුභත යන්න ඕනෆ මන්මන්. හවන මනුමන් 
රුපිඹ්ල මෝටි 118ක් ළඹ යන්න පුළුන් ආේඩුක් මේ. ඇයි, 

තමුන්නහන්ම රහ ජනතහමන් මභමවභ ඵදු අඹ යන්මන්? 
තමුන්නහන්ම රහ මත්රුේ න්න ඕනෆ, තමුන්නහන්ම රහ 
ඵරඹට ඳත් යන රද ජනතහමේ අමකක්හ මභොනහද කිඹරහ. 

එ ඳක්ඹ ඵරඹකින්, එ පුද්රමඹකුමේ ඵරඹකින්, එ 
ංිධහනඹ ඵරඹකින්, ඳක් ංිධහනඹ යරහ, ජනතහ ඳහයට 
ඵසරහ ත්ත ඵරඹක් මනොමයි. ඳක්ර ඉසයවට ජනතහ 

ගිහි්ලරහ වදහ න්නහ රද ඵරඹක්. ඒ ිහ මන වළභ 
ආේඩුටභ ඩහ ජනතහට හධහයණඹ ව යුක්තිඹ ඉටු කිරීමේ 
ංයුතිඹ ඒ ජනයභ ඇතුමශ  තිමඵනහ. එඹ අඩංගු තිමඵනහ, ඒ 

ජනයභ ඇතුමශ . අන්න ඒ ජනයභට අනු ටයුතු යන්මන් 
නළවළ. ඒ ජනයභට අනු ටයුතු යන්මන් නළත්නේ  මඳොදු 
ආේඩුට එමයහි ිමේචනඹක් තිමඵනහ, මඳොදු ආර්ථි 
ප්රතිඳත්තිඹට එමයහි ිමේචනඹක් තිමඵනහ, සුිමල ෂී ිමේචන 

ටික් තිමඵනහ. භහ කිඹන්මන් නළවළ, මුද්ල අභහතයයඹහ භහරු 
ශ ඳභණින් මේ ිදඹ්ලර මනස මයි කිඹරහ. අපි ඒ මිථයහට 
ඹන්මන් නළවළ. මුද්ල අභහතයයඹහ ඳභණක් මේට ඍජු  

කි යුතුයි කිඹරහ අපි ්ලඳනහ යන්මන් නළවළ. වළඵළයි ඍජු 
මරභ මුද්ල අභහතයයඹහත්  කි යුතු ක්ම ත්ර ණනහක් 
ඉතිරි තිමඵනහ. ඒ ිහ මේ අනුභනඹ යන ආර්ථි 

ප්රතිඳත්තිඹ, ජනතහ භත ඇති මොට තිමඵන මේ පීඩනඹ ආදී 
ලමඹන් ඇති ය තිමඵන ිනහලහරී තත්ත්ඹට -ඒ ිදඹ්ලරභ 
අඩංගු- එමයහි තභයි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහමේදී අපි වඹ 

ඳශ යන්මන්. ිදඹ්ලරභ මභහි ඇතුශත් මරහ නළති වුණත්, 
ිලසහ බං මඹෝජනහ දළන් ඉදිරිඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ ිලසචිත  මොට ඉදිරිඳත් ය තිමඵන 

රුණුරට එ වහ ඹන අන්තර්තඹක් ව වුභනහක් හිත 
තභයි අපි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහට ඳක්ඹ ඡන්දඹ ඳහිේචි 
යන්මන්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. ඒ ිහ භහ ඹට කී 
රුණු පිළිඵ මුද්ල අභහතයයඹහමන් මඳෞද්ලි මවෝ 

ිභහ තභන්මේ වෘදඹ හක්ෂිඹත් පිරිිදදු ය මන අත ඔන්න 
කිඹරහ මේ  ි ලසහ බං මඹෝජනහට එමයහි ඡන්දඹ ඳහිේචි 
යන්න ඉන්න භන්ත්රීරුන්මන් ඉ්ලරහ ිදටිමින් භභ නතය 

මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි.  

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

මීශඟට, රු ඉයහන් ික්රභයත්න ිමඹෝජය  ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.40] 

 

ගුණ ඉයන් වික්රෙය්වන ෙහත (යජය වයවසය සගවර්ධන 
නිමයෝජය අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறயத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

සතුතියි.  

අද භට ප්රථභ ථහ ශ අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 
හුඟක් රුණු කිේහ. ඒ ිදඹ්ලරටභ පිළිතුරු මදන්න මරහක් 
නළවළ. නමුත් භභ රුණු කිහිඳඹක් ිළයදි ශ යුතුයි. 
අභළතිතුභහමේ හවනරට මෝටි 60ක් ිඹදේ යනහ කිඹහ අද 

කිේහ. භභ ඳශමුමන්භ ඒ ළන වන් යන්න ඕනෆ. 

අභළතිතුභහට ිර හවන මදක් තිමඵනහ. ජනහධිඳති 
හර්ඹහරමඹන් රඵහ ත්ත ඒ ිර හවන මදට මඳෞද්ලි 
හවනඹකුත් එතු යරහ තභයි හවන තුනක් වදහ මන 
තිමඵන්මන්. හිටපු ජනහධිඳතිතුභහමේ, ඒ හමේභ ත්භන් 

ජනහධිඳතිතුභහමේ ව අභළතිතුභහමේ ආයක්හ මඵොමවොභ 
ළදත්. ඒ ිහ ඒ අඹට bulletproof හවන රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹහ 

භහ ිලසහ යනහ. මේ දසර හවන ළන මරොකු 

හේඡහක් තිමඵනහ. භහ හිතන ිධිඹට හවන ළන තිමඵන 
මේ හේඡහ ිමල මඹන්භ මන ඹන්මන් වරිඹටභ ඇභති 
මමනක් වුණහභ ිර හවනඹක් මනොභළති ඉන්න පුළුන් 

හමයි. ඕනෆභ මදඹක් මශොත්, ඹේ රැකිඹහ මඹදුමණොත්, ඒ 
රැකිඹහමේ ප්රධහන ිධහඹ ිරධහරි වුමණොත්, නළත්නේ භහධය 
ආඹතනඹ ප්රධහිමඹක් වුමණොත්, ඒ අඹ ිදඹලුමදනහටභ මේ ිර 

හවන තිමඵනහ. හුඟක් මරහට මේ මබ් අඩිර ළයදි 
මතොයතුරු ඳශ ය තිමඵනහ. අමක වරින් ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහට 
ිරුද්ධත් ළරැදි මතොයතුරු ඳශ මරහ තිමඵනහ, එතුභහ මේ 

හවන න්නහ කිඹහ. එමවභ මදඹක් නළවළ. ඇත්තටභ තභන්ට 
හිමි ි ර හවන තභයි එතුභන්රහ අයමන තිමඵන්මන්.   

මත්ල මිර ජහතයන්තය අඩු වුණත්, ඒ මිර අඩුවීභ අඳ මඳොදු 
ජනතහට දීරහ නළවළ කිඹහ මභතුභන්රහ වන් ශහ. 2015 

ජනහරි 08ළි  දහ වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහ ඳත් 
වුණහට ඳසු අඳ යජඹ අතට ත්තහභ ඉන්ධනර -මඳට්ර්ල, ඩී්ල 
ව භූමිමත්ලර- මිර අඩු ශහ. ඒ ිතයක් මනොමයි, ආදහඹභ 

ළඩි ශහ. යහජය ම ඹන්මේ ආදහඹභ ළඩි ශහ. යහජය 
ම ඹන්මේ මලි ළටුඳට රුපිඹ්ල 10,000භ එතු 
මනොශත්, රුපිඹ්ල 2,500ක් අඳ එතු ශහ.  

ඒ ිතයක් මනොමයි, මුද්ල ඇභතිතුභහ වන් ශහ වළභ 
යභ අඳ ඒ මලි ළටුඳට ඹේකිිද ප්රභහණඹක් එතු 
යනහඹ කිඹහ. ඇත්තටභ එතු යරහ තිමඵනහ. ජහතයන්තය 

මත්ල මිර අඩුවීමභන් රළබුණු ේපර්ණ රහබඹ ජනතහට 
මනොදුන්නහඹ කිඹන මචෝදනහමේ  තයතහක් තිමඵනහ. ඇයි? 
ඒමක් මොටක් අඳ තිඹහමන ඉන්මන් ඳසු ගිඹ යජඹ ත්ත ණඹ 
මවීභටයි. රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, අතිමර් රහබඹ 

IOC එට ගිඹහඹ කිඹහ ඔඵතුභහ කිේහ. භභ ඒ පිළින්නහ. 

අතිමර් රහබඹක් ඇති මනහ. මභොද, රහබඹක් තිබුණහභ 
භහේ මදක් තිමඵන ිට ඒ භහේ මදටභ ඒ රහබඹ 

රළමඵනහ. ඒ තර්ඹ වරි. මුද්ල ඇභතිතුභහ අද මේ ිහදඹ 
අවමන ඉන්න ිහ අඳට ඒටත් පිළිඹභක් තිමඵනහ. අඳ ිිද 
මරහට ඒ පිළිඹභ මඹොදන්නත් ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.  

භභ මඵොමවොභ නහටුමන් කිඹන්න ඕනෆ, ය 20ක් මේ 
යම්ට මුද්ල ඇභතිතුභහ මරහ හිටිමේ ජනහධිඳතියමඹක් ඵ. ය 
20ට ඳසු සහධීන පුද්රමඹක් -මේ රු බහමේ 

භන්ත්රීයමඹක්- මුද්ල ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඳත් ය තිමඵන 
අසථහ තභයි, අද මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනළත් 
තිමඵන්මන්. එ පුද්රමඹකුට ිතයක් ෆභ මදඹක්භ යන්න 

පුළුන්, එ පුද්රමඹකුට ිතයක් තීයණ න්න පුළුන් කිඹන 
ඒ අදවිදන් ඇත්තටභ අඳ අයින් මන්න ඕනෆ. අද මේ තිමඵන 
ිදව ිහ තභයි මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් මේන්න පුළුන් මරහ තිමඵන්මන්.  

මේ මඹෝජනහ මනහ භන්ත්රීරුන්මන් භභ අවන්න 
ළභළතියි, එදහ හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් මේන්න ඔඵතුභන්රහට හිතන්නත් පුළුන් වුණහද 
කිඹහ. එදහ මරයඹ පිළිඵ තීයණ න්න මොට ඒ තීයණ ත්මත් 
හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහ -ජනහධිඳතිතුභහ- මුද්ල අභහතයහංලමේ 
ම්ලේ, භව ඵළංකුමේ අධිඳති ව ආර්ථි මෂ ත්රඹ පිළිඵ 
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ටයුතු ශ ඇභතිතුභහ -ඒ ඳවුම්ල භ්ලලි- ිිදනුයි. ඒ අඹ තභයි 
ඔඹ තීයණ ත්මත්. ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. එදහ ඒහ ළන 
හේඡහ යන්නත් අසථහක් දුන්මන් නළවළ. අද අඳට 
අසථහක් තිමඵනහ. ිදදුවුණු ංසෘතිභඹ මන මේයි. 
අඳට ඳයසඳය අදවස  තිමඵනහ නේ ජනහධිඳතිතුභහට, 
අභළතිතුභහට ඒහ ඉදිරිඳත් යන්න අද අඳට ඉඩඩ තිමඵනහ; 
අමක ආේඩු තුශ ඒ ළන හද ිහද යන්න ඉඩඩ තිමඵනහ. 
මේයි අද ඇති මරහ තිමඵන මන. ඒ ිහ භවය භහජ 

ජහරලින් අඳට ඳවය වමන, වමන ඹන මොට අඳ ඒ 
පිළින්නහ. මභොද, අද තිමඵන්මන් පුයළිද භහධයඹක්.  
මරෝඹ ඳරිර්තනඹ මමින් ඳතිනහ. ඒ පුයළිද භහධයමඹන් 
එන ිමේචන අඳ පිළින්නහ. ඒහ ිළයදි යන්න ෆඹේ 
යනහ. නළත්නේ යදක් තිමඵනහ නේ ඒ ළරැදි මදඹ වරිසහ 
මන ඉදිරිඹට ඹන්න අඳ උත්හව යනහ.  

2007 යට ඉදිරිඳත් ශ ිර්ජන ඳනත් මටුේඳත පිළිඵ 
ිහදමේදී ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිඹපු මද් නළත 
තහක් මඵොමවොභ මටිමඹන් භතක් යන්න භහ ළභළතියි. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එභ අඹ ළඹ ිහදමේ ඳවමශොස 
න මන් ශ දිනමේ, එනේ 2006 මදළේඵර් භහමේ 6ළි  දහ 
ඳශ ව වළන්හඩ් හර්තහමේ තීරු අං 2664හි එතුභහ මභම  කිඹහ 
තිමඵනහ: 

"මේ රහඳමේ ඉන්දිඹහටත් ලින් යි්ල ික්රභිදංව අභළති මරහ 
ිදටිද්දි තභයි මරය ශභනහයණ (කීභ) ඳනතට මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

ඵන්දන්නට උත්හව මශ ."   

වුද මේ කිඹන්මන්? ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහයි. එතුභහ 
තදුයටත් මභම  කිඹහ තිමඵනහ: 

ප්රධහන ණන් දීමේ ිරධහරිඹහ ළන ප්රලසන යන එ ළරැදිද කිඹහ භහ 
අවනහ. අමත් නර ළඩුණු රුංරඹ හමේ යම්ට ඵඩු මිර ළඩි මනහ 

නේ, ද ණමන් රුපිඹර ඵහ්ලදු මරහ, ඵහ්ලදු මරහ අන්තිභට 
භසතඵහ්ලදු මනහ නේ, ජහතිඹ තු ිමද්ල ත්ේ ද හමන් 

පිරිමවනහ නේ, ණඹ මඳොලී අනුඳහතඹ දිනඳතහ ළඩි මනහ නේ, 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 109 ඳරිපය ඇසතමේන්තු ඉදිරිඳත් යරහ- අදත් 
එක් තිමඵනහ." 

එතුභහමේ ථහමේ ත මොටක් උපුටහ දක්න්න භභ 
ළභළතියි. 2006 මදළේඵර් 06ළි  දහ ඳශ ව වළන්හඩ් හර්තහමේ  
තීරු අං 2673හි එතුභහ මභම  කිඹහ තිමඵනහ: 

"මනොමඵෝදහ - මනොළේඵර් භහමේ - 2006 රංහමේ මොටස මමශ 

මඳොශ පිළිඵ ිමද්ල ආමඹෝජන ේභන්ත්රණඹක් ිදංකපරුමේදී 
ඳළළත්වුණහ. මේ ේභන්ත්රණමේදී අයමුද්ල ශභනහරුන්ට - Fund 

managersරහට තභයි, ඇභතීභ මශ . ප්රධහන මද්ලනඹ - keynote address 

එ - මශ  ර්තභහන ශ්රී රංහ භව ඵළංකුමේ අධිඳතිතුභහයි. මුළු 

මරෝමේභ ඉන්න අයමුද්ලරුන් මනුමන්, රංහමේ මොටස 
මමශ මඳොශ පිළිඵ ප්රලසනඹ වහ GoldQuest භහභ මොටස මමශ 

මඳොශට ේඵන්ධ මරහ ජහති ංර්ධන ඵළංකුමේ මොටස ළනීභ... -" 

භට මේ ළන ිමල මඹන්භ කිඹන්න පුළුන්, භභ ජහති 

ංර්ධන ඵළංකුමේ හිටපු ිහ. GoldQuest එමන් මොටස 
ළනීභ පිළිඵත් මභතළන ප්රලසන ය තිමඵනහ. කී්ලස භහමේ 
මොටස ළනීභ ළනත් වන් ය තිමඵනහ. එහි තදුයටත් 

මභම  වන් මනහ: 

"කී්ලස භහමේ මොටස ළනීභ ළන වන් යරහ, රංහ මුද්ල 

ිශුද්ධියණඹ - money laundering - ිදදු යන මමශ මඳොශක්ද කිඹහ 

මේ ේභන්ත්රණඹ අහනමේ ප්රලසන ශහ. වුරුන් මනුමන්ද ? දළන් 
මේ යට මනුමන් මන්ද ඹන්මන් ?" 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භහ මේ වන් මශ  එදහ රු 
ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ප්රහල ය තිබුණු මද්යි. එතුභහ 

තදුයටත් මභම  කිඹහ තිමඵනහ: 

"රු බහඳතිතුභි, මරෝමේ මොටස මමශ මඳොශ්ල පුේඵන්න 

භවහ ඵළංකු අධිඳතිරහ ථහ යන්න ඹන්මන් නළවළ. මභොද ? ඒ 

යහඳහරි ළඩක්. එඹට ඹටිතරඹ වහ නීතිභඹ යහමු වදනහ මි, ඒ 

වහ ිදංකපරුට ගිහින් ේභන්ත්රණ තිඹන භවහ ඵළංකු අධිඳතියමඹක් 

ළන භහ අවරහ නළවළ. එතමොට රංහ මුද්ල ිශුද්ධියණ 
භධයසථහනඹක් මන්ද ?" 

එමවභ අහ තිමඵන්මන් රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහයි.  

"මුද්ල ිශුද්ධියණඹ ළශළක්වීමේ ඳනත නමින් ඳනතක් මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ේභත ශහ. මේ ඳනත ේභත යරහ, මේ නීති 

ිමයෝධී  ශහ. දළන් GoldQuest එමක් පිරිමීඩ ජහහයමින් අයණ වුණු 

මිිසසු දවස ණනක් ිදටිනහ. ඈත ේර එඹ තත් මමයනහ. 

ිභර්ලන ඒඹ තිබුණහ. ඒඹ අමවෝිද යරහ, භව ඵළංකුමහි මරය 

බුද්ධිභඹ අංලඹ, ප්රධහන ආමඹෝජන පිළිඵ ඒඹ ළඩ යන්මන් නළති 

තත්ත්ඹට ඳත් මරහ." 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ මභොනහද මේ කිඹන්මන්? 
මරය බුද්ධි අංලඹක් තිබුණහ, ඒ  මරය බුද්ධි අංලඹත් එදහ යජඹ 

අමවෝිද ශහඹ කිඹනහ. ඒ ඇත්ත. ඒ බුද්ධි අංලඹ අමවෝිද 
යරහ ේපර්ණමඹන්භ අඩඳණ යරහ දළේභහ. රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භළතිතුභහ එදහ එතුභහමේ ථහමේ එභ මොට අන් 

යන්මන් මභමවභයි:   

"...එතුභහ ඳත් ශ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට තිමඵන රුත්ඹ 
මභොක්ද?"   

එමවභ කිඹමින් එතුභහ භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ 
පිළිඵ ප්රලසන යනහ.  

භභ කිඹන්න ළභළතියි, එදහ තභයි මරය ඳද්ධතිඹ බිඳුමේ 
කිඹරහ. එදහ තභයි, මෝ්ලඩන් කී භහභ ඹට ගිමේ. එදහ තභයි, 
දඬුේ මුදරහලිරහ ඇති වුමේ. එදහ තභයි, මරහන් ඵළංකු  

මව්ලමරන්න ඳටන් ත්මත්. රු බීර් වහෂීේ ඇභතිතුභහ අද 
වන් ශහ, Entrust කිඹන මරය භහභ අරහබඹක් මරහ 

තිමඵනහ, දළනට දළන මන තිමඵන ිසතය අනු රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 12 අරහබඹක් ිදදු මරහ තිමඵනහ  කිඹරහ. දළන් ඒ 
ළන යවස මඳොලීිදමඹන් මොඹහ මන ඹනහ කිඹරහත් එතුභහ  
වන් ශහ. මරය ඳද්ධතිඹ ළඩී බිඳී තිමඵනහඹ කිඹන තර්ඹ 

භතු කිරීභට අද ිලහර ෆඹභක් මන තිබුණත්, ඒ හමේ කිිද 
මදඹක් මේ අවුරුදු එවභහය තුශදී ඒ එ මරය ආඹතනඹට 
මවෝ මරහ නළවළ කිඹන එ අපි මේ අසථහමේදී මේ රු 

බහට භතක් යන්න ඕනෆ.  

අද මභොනහද අපි යජඹ තුශ හේඡහ යන්මන්? අපි අද 
හේඡහ යන්මන්, මොමවොභද භව ඵළංකු ිදවස යන්මන් 
කිඹරහයි. මරය ඳද්ධතිඹ අධීක්ණමඹන් ිදවස යන්මන් 
මොමවොභද කිඹන හේඡහ තභයි අපි යමන ඹන්මන්. අපි 

්ලඳනහ යනහ, මරය අධීක්ණඹට මනභ අධිහරිඹක් යට 
තුශ ඇති යන්න ඕනෆද කිඹරහ. ඔඹ ආර්ථි කහතඹහ වුද, 
එමවභ කිේමේ මොයි මේරහමේද, කිේමේ වුද කිඹන ඒහට අපි 

ේඵන්ධ නළවළ. ඒහ කිේමේ ඔඵතුභන්රහභයි. ඇට නළති දි 
වළමයන වළමයන ඳළත්තට ථහ යරහ නේ වරි ඹන්මන් නළවළ. අපි 
දන්නහ, ඳසු ගිඹ යජඹ ආමඹෝජනඹ ශහ. 

ිමල මඹන්භ ඒ අඹ ඹටිතර ඳවසුේ වහ ආමඹෝජනඹ 
යනමොට  මරය  තත්ත්ඹ දිවහ ඵළලුමේ නළවළ. 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ිමඹෝජය අභහතයතුභි, ඔඵතුභහට රඵහ දුන් මේරහ නේ 
අහනයි.  

769 770 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ ඉයන් වික්රෙය්වන ෙහත  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ අන් යනහ.  

එම  ආමඹෝජනඹ යනමොට මරය තත්ත්ඹ දිවහ ඵළලුමේ 
නළවළ; ආර්ථිඹ දිවහ ඵළලුමේ නළවළ. භහජයීඹ ිරීක්ණ අනු 

මනොමයි ඒහ තීයණඹ මශ .  මඳෞද්ලි මද්ලඳහරි හිදඹ 
උඩ තභයි ඒහ තීයණඹ මශ . නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ මනස 
මරහ තිමඵනහ. අද අඳ ළන ජහතයන්තයමේ ිලසහඹ 

තිමඵනහ; මරෝ ඵළංකුමේ ිලසහඹ තිමඵනහ; IFC එමක් 

ිලසහඹ තිමඵනහ; ජහතයන්තය මරය අයමුදම්ල ිලසහඹ 
තිමඵනහ. ඒ ිතයක් මනොමයි, චීනඹ, ඉන්දිඹහ, ජඳහනඹ ළි  

යටරටද  අමක යට ළන  ි ලසහඹක් ඇතිමරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එදහ අඳට ආයහධනහ යරහ 
වේඵන්මතොටට ගිඹහභ, නයහධිඳතියඹහ පිසමතෝරඹක් අයමන 
තභයි අඳ වමුමන්න එතළනට ආමේ. අද එමවභ තත්ත්ඹක් 

නළවළ. අපි වේඵන්මතොටට වය යන්මන් නළවළ.  
වේඵන්මතොටට අපි හර්මි ජනඳදඹක් මමනනහ.  ගුන් 
ම හ ඉංජිමන්රු යහඳහයඹක්  වේඵන්මතොටට අපි මමනනහ. ඒ 

ිතයක් මනොමයි, මත්ල පිරිඳවදුකුත් වේඵන්මතොටට අපි 
මමනනහ. ඒ ඇයි? අපි යට ළන හිතරහ තභයි අමක තීයණ 
න්මන්. ඒ ිහ මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ මමනන මේ 

ිලසහ බං මඹෝජනහ, එතුභහට ිරුද්ධ මමනන 
මඹෝජනහක් ිධිඹට මනොමයි, අතිරු වභත්රීඳහර ිදරිම න 
ජනහධිඳතියඹහට ි රුද්ධ මමනන මඹෝජනහක් වළටිඹට රහ 

තුමනන් මදමක් ළඩි ඡන්ද ඵරමඹන්  ඳයහජඹ යනහඹ කිඹන 
හයණඹ මේ අසථහමේදී භතක් යන්න ඕනෆ. මඵොමවොභ 
සතුතියි. 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ. 
 

[අ.බහ. 3.53] 

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ිලසහ බං මඹෝජනහක් 
ඉදිරිඳත් ය ිහද යන මේ අසථහමේ  මීට මඳය ථහ ශ 
ඉයහන් ික්රභයත්න ිමඹෝජය ඇභතිතුභහ කිේහ, මේ ිලසහ බං 

මඹෝජනහ මනළත් තිමඵන්මන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටයි 
කිඹරහ. මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහමේ හටද කිඹරහ 
එතුභහ කිඹහ ඵළලුහ ද   දන්මන් නළවළ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි, අපි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහමේ යි 
රුණහනහඹ මුද්ල අභහතයයඹහට. මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ 
ළන ිඳක්මඹන් ව ආේඩුමන් ථහ යරහ කිේහ, "ඇයි 

මේහ මමනන්මන්, දිනන්න පුළුන්ද?'' කිඹරහ. ඉයහන් 
ික්රභයත්න ිමඹෝජය අභහතයයඹහ කිේහ "තුමනන් මද ළඩි 
ඡන්දඹකින් දිනනහ" කිඹරහ. අපි දන්නහ, තුමනන් මද ළඩි 

ඡන්දමඹන් දිනනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳහර්ලිමේන්තු ඉතිවහමේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ 45ක්  ඉදිරිඳත් ය තිමඵනහ. ඳශමුන 
ිලසහ බං මඹෝජනහ මනළත් තිබුමේ 1949දී. එදහ ිදට මේ 

දක්හ ිලසහ බං මඹෝජනහ 45ක්  ඳහර්ලිමේන්තුට මනළ්ලරහ 
තිමඵනහ. එයින් ිලසහ බං මඹෝජනහ මදයි දිනුමේ. දිනුමේ, 

එට හිටපු ිඳක් නහඹ අමිර්තලිංේ භළතිතුභහට මනහපු 

ිලසහ බං මඹෝජනහ ව  ියයහණි ඵේඩහයනහඹ භවත්මිඹට 
ිරුද්ධ   මනහපු ිලසහ බං මඹෝජනහයි. අමනක් ිදඹලු 
ිලසහ බං මඹෝජනහ ඳළයදුණහ. වළඵළයි, මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ මමනන්මන්, දිනන්න මනොමයි; ආේඩුක් 

මඳයශන්න මනොමයි. මුද්ල අභහතයයඹහ මමයහි ිලසහඹක් 
නළවළ කිඹන හයණඹ  ඳහර්ලිමේන්තුට ව යටට කිඹන්නයි මේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ මමනන්මන් කිඹන එ ඔඵතුභන්රහට 

මුලින්භ කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීේ]  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි,  මුද්ල අභහතයයඹහට එමයහි 
මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මන ඒභට ිදදුව හයණහ ඳව ළන 

භභ කිඹන්න ඕනෆ. 

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ භමේ මේරහ න්න එඳහ.  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ රු බහමේ ඉන්න 37 

මදමනකුමේ ිලසහඹ  නළවළ කිඹනහ. ඒ කිඹන්මන්,  භහින්ද 

යහජඳක්, නහභ්ල යහජඳක්, ිභ්ල වීයංලට ප්රලසනඹක් නළද්ද? 
ඇයි  ඒ අඹ මේ ිලසහ බං මඹෝජනහට අත්න් යරහ 
නළත්මත්? [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යමන ඹන්න. 
 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, රු මුද්ල ඇභතිතුභහට මේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ මන ඒභට මව තු ව හයණහ ඳවක් 
තිමඵනහ. ඳශමුමි හයණහ මේයි. ඹව ඳහරන ආේඩුට 

දහචහයහත්භ අයිතිඹක් නළවළ,  මභතුභහ හමේ පුද්රමඹකුට 
මුද්ල ඇභතිභ මදන්න. මදමි හයණහ තභයි,  ිඳක්ඹට 
මම  මතත්, තමුන්නහන්ම  මමයහි යජඹට ිලසහඹක් නළති 

එ. තමුන්නහන්ම ට මුද්ල ඇභතිභ මදන්න ජනහධිඳතිතුභහට, 
අභළතිතුභහට ිලසහඹක් නළවළ. භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි යන්නේ.
[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

වුද කිඹන්මන්? 

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, තුන්මි හයණඹ මේයි.  
මභතුභහ මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට මේ යම්ට ආර්ථිඹට යපු 
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ිනහලඹ ිහයි මේ ිලසහ බංඹ මනළත් තිමඵන්මන්. 

වතයමි හයණඹ මේයි.  මුද්ල ඇභතියඹහ වළටිඹට ිදටිමින් 
තමුන්නහන්ම මේ මඳෞද්ලි යහඳහයරට මේ ඇභතිභ 
ඳහිේචි යරහ තිමඵනහ. එඹට ිරුද්ධ මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ මනළත් තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ]  ඳසමි හයණහ 

තභයි, තමුන්නහන්ම මේ අභහතයහංලඹ ඇතුමශ  තිමඵන දණ ව 
අක්රමිතහ.  මභන්න මේ හයණහ ඳව මව තුමොටමන තභයි මේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහමේ. භභ දළන් ඒ හයණහ ඳව ළන 

කිඹන්නේ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඳශමුමන්භ කිඹනහ නේ  
දහචහයහත්භ අයිතිඹක් නළවළ, මභතුභහට මේ ඇභතිභ මදන්න.  
රු ඇභතිතුභි, තමුන්නහන්ම  ිිභඹ ංචහ චදිතමඹක්.  ඒ 
හමේභයි, තමුන්නහන්ම  යන යහඳහය. You are involved in 

logistic business. තමුන්නහන්ම  මර්ගු වහ ේඵන්ධ යහඳහය 
යන අභහතයයමඹක්. එමවභ මමනක් යම්ට මුද්ල ඇභති 
යනහද? ඹව ඳහරන ආේඩුට එමවභ යන්න ඵළවළ. ඒයි 
භභ මුලින්භ කිඹන්මන් ඹව ඳහරන ආේඩුක් වයවහ මේ 
ඇභතිභ දයන්න ඔඵතුභහට සුදුසුේ නළවළ කිඹරහ.  

මදනු භභ ඔඵතුභහට කිේහ, මේ ආේඩුට ඔඵතුභහ 
ිලසහ නළවළ කිඹරහ. මුද්ල ඇභතිතුභි, අභළතිතුභහට - 
තමුන්නහන්ම මේ නහඹඹහට - තමුන්නහන්ම  ළන ිලසහඹක් 
නළවළ. රංහ ඉතිවහමේ ඳශමුළි  තහට ළබින්ට භේඩරඹ 
දිවුරුේ දීරහ ිඹඹන් බහයමදන මොට මුද්ල ඇභතියඹකු තු 
ිඹන් 6ක් තමුන්නහන්ම මන් න්නහ. ඳශමුළි තහට 
මුද්ල ඇභතියඹහ ඹටමත් තිමඵන භව ඵළංකු ඉත් ය න්නහ. 
ඉතිවහමේ දහත් භව ඵළංකු මුද්ල ඇභතියඹහමන් ඉත් 
ය මන නළවළ. ඔඵමේ ආේඩුට ඔඵ මමයහි ිලසහඹක් 
නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, ඊශඟ හයණඹ තභයි,- [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ වන් ශ යුතු මදඹක් තිමඵනහ, මරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභි. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ මුද්ල අභහතයහංලඹ 
ඹට තට ිලහර අධියහජයඹක් ඇති ය මන තිබුණහ. ඒ ආේඩු 

ඳළත්තට ගිඹහ. ඊට ඳසම  අපි ඒ අධියහජය ළඩුහ.  

අමනක් හයණඹ තභයි අපි ිරුද්ධ ඳක්මේ ඉන්න මොට 
කිේහ, භව ඵළංකු මනභ ආඹතනඹක් ිධිඹට සහධීන යනහ 

කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ ඔක්මෝභ එතළනට ගිහි්ලරහ ළරහ ආපු 
මිිසසු මන්. 

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ කිඹන්මන් ඔඵතුභහට මුද්ල ඇභතිතුභහ ිලසහයි? එමවභ 

නේ වරි. ඔඵතුභහට මුද්ල ඇභතිතුභහ ිලසහයි කිඹරහ කිඹනහ 
නේ භහ ශ ප්රහලඹ  ඉ්ලරහ අසය න්නේ. 

    
ගුණ නලින් බණ්ඩය ජයෙහ ෙහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලින් ඵේඩහය භන්ත්රීතුභහ, මභොක්ද point of Order 
එ? 

ගුණ නලින් බණ්ඩය ජයෙහ ෙහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ ඉතහභ ළදත් රීති 
ප්රලසනඹක් මඹොමු යනහ. රු මුද්ල ඇභතිතුභහ ේඵන්ධමඹන් 
ිලසහඹක් නළත්නේ ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් මභතළන 

ඉමන ඉන්මන් නළවළ. එතුභන්රහ මභතළනට ඇි්ලරහ අවමන 
ඉන්නහ. ිලසහඹක් නළවළ කිඹන්මන් මොමවොභද? හිටපු 
ජනහධිඳතිතුභහ මෝ? හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට එන්න කිඹන්න. 

ඉසම්ලරහභ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට එන්න කිඹන්න. [ඵහධහ 
කිරීේ] 

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ කිේහ අභළතිතුභහට 

මුද්ල ඇභතිතුභහ මමයහි ිලසහඹක් නළවළ කිඹරහ. මුද්ල 
ඇභතිතුභහ ගිඹ අවුරුද්මද් අඹ ළඹක් මනහහ. අඹ ළඹ මනහට 
ඳසම  අභළතිතුභහ ංමලෝධන මනහහ. ඒ මනහපු අඹ ළමේ 

මඹෝජනහ කිහිඳඹක් ජනහධිඳතිතුභහ ඉත් ශහ. එස.බී. දිහනහඹ 
ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහට භත ඇති භභ එදහ අඹ ළඹ ිහදඹ තුශදී 
ඔඵතුභහමන් ඇහුහ, ඔඵතුභහමේ දිි නළඟුභ අයමුදර ළන 
මභොද කිඹන්මන් කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිේහ, "ඒ න්නහභයි" 

කිඹරහ. "දුන්මන් නළත්නේ ඵමරන් වරි න්නහ" කිඹරහ ඔඵතුභහ 
මභතළනදී කිේහ. දුන්නහද? නළවළ. ඔඵතුභහට දුන්මන් නළවළ. ඒ 
ිහ අඳට ලින් ඔමබ් යජඹට ඔඵතුභහ මමයහි ිලසහඹ 

නළවළයි කිඹන එ භත තිඹහන්න ඇභතිතුභි. ඒ තභයි 
මදළි හයණඹ. 

තුන්ළි  හයණඹ මභඹයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. 

රු ඇභතිතුභි, රංහ ඉතිවහමේ ඳශමුළි තහට ඔඵතුභහ 
ඔඵතුභහමේ අභහතයහංලඹ, ඔඵතුභහමේ ිඹ ඔඵතුභහමේ යහඳහය 
වහ බහි ත යනහ. රංහ ඉතිවහමේ ඳශමුළි  තහට 

අභහතයයමඹක් තභන්මේ යහඳහය වහ තභ අභහතයහංලඹ 
ඳහිේචි යනහ. 

 

ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත (ප්රමද්ශීය 

සගවර්ධන අෙතයතුෙ) 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர - தறயச 

அதறறயத்ற அகச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

ලින් හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහ තභයි එමවභ මශ . 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මභොක්ද ලින් හිටපු මුද්ල ඇභතිතුභහ මශ ? ලින් හිටපු 
මුද්ල ඇභතිතුභහ මභොක්ද මශ  කිඹරහ කිඹන්න, මෂොන්ම හ 

භවත්භඹහ. 

 
ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

තභන්මේ යහඳහය ටයුතු මනුමන් ඳහිේචි ශහ. 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මභොක්ද යහඳහයඹ? [ඵහධහ කිරීේ] ඒ හමේභ මුද්ල 

ඇභතියඹහට ිරුද්ධ ඳභණක් මනොමයි, වමුදහට බහේඩ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මන ඒභ වහ න මටන්ඩයඹ තභන්මේ ඵෆණහට රඵහ දුන් 
ඳශමුළි වමුදහඳතියඹහ ඉන්මන්ත් රංහමේ. 

 
ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ජඹ මේහ! [ඵහධහ කිරීේ]  වයිමෝකහයඹහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භභ එතුභහමේ නභ කිේමේ 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහමේ  point of Order එ මභොක්ද? 
 

ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දනුන තිරයත්න දළන් භමේ ඵෆණහ මනොමයි. දළන් ඒ නඩු 
අවරහ ඔහු ිමදොස මොට ිදවස යරහ ඉයයි. ඒ පිළිඵ 
ිමඹෝඹක් තිබිඹදී තමුන්නහන්ම  ඵහුබත මදොඩන්න එඳහ. 

තමුන්නහන්ම  ඒ ථහ ඉ්ලරහ අසය න්න. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, නඩුමන් ිදවස යපු එ 

භභ පිළින්නහ. වළඵළයි, වයිමෝක කිඹරහ භහභක් වදරහ 
වමුදහට අලය බහේඩ ඔඵතුභහමේ ඵෆණහ මනහහ කිඹන එ 
ඔඵතුභහ පිළින්න. ඒ වන්න ඵළවළ මන්.  

රු මුද්ල ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහමේ යහඳහයරට මේහ 
ේඵන්ධ ය මන තිබීභ ළන භභ කිේහ.  මේ අසථහමේදී ඳසු 
ගිඹ අඹ ළඹ මමයහි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේ ව රු 
අභළතිතුභහමේ අධහනඹ භහ මඹොමු යනහ. අඹ ළඹ ථහමේ  
484,  208  paragraphs ඵරන්න.  මභතුභහමේ භවය භහේර 
නු-මදනුරට අඹ ළමඹන් ඹේ ඹේ මඹෝජනහ මනළ්ලරහ 
තභන්මේ යහඳහයර හිදඹට ඳහිේචි ය තිමඵනහ. මේ යම්ට 
මන කිිදභ මුද්ල ඇභතියමඹක් තභන්මේ යහඳහයරට හිද න 
ිධිඹට අඹ ළමඹන් මඹෝජනහ මවෝ අඹ ළඹ ංමලෝධන 
මනළ්ලරහ නළවළ. 

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මුද්ල ඇභතිතුභහ, මභොක්ද point of Order එ? 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මේ හමේ මචෝදනහ යනහ නේ, රුණහය හක්ෂි හිත 

මභොක්ද කිඹරහ මඳන්රහ මදන්න. අසථහ තිබුණහ කිඹරහ 

ිරුමේ මඵොරු ප්රචහය යනහ. ඒ ිධිඹට තම තඹක් මවෝ 

දීරහ තිමඵනහ නේ අඳට මඳන්න්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ඇභතිතුභි, - [ඵහධහ කිරීභක්]   ඔඵතුභහමේ 

මඳෞද්ලිත්ඹට භභ වන්න ගිමඹොත් ඔඵතුභහමේ යභ 

ළරමනහ. භභ එමවභ වන්මන් නළවළ. ඔඵතුභහට යභ ඇරහ 

පුරුදුත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහට යභ ඇරහ පුරුදුත් 

නළවළ, යභ රහන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] භභ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහමන් ඉ්ලලීභක් යනහ, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේදි.  

 
ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 

නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අයිමඹෝ, ම්ල ිදහමන් මඳොඩ්ඩක් ඉන්න මෝ! [ඵහධහ කිරීේ]  

මුද්ල ඇභතිතුභහ, තමුන්නහන්ම  තමුන්නහන්ම මේ මඹ මේ 
දසර repair යනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ රනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ආනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ point of Order එක් 

ඉදිරිඳත් යනහ.  

 
ගුණ රනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, එතුභහ අමක මුද්ල 

ඇභතිතුභහමේ මයදි රන්න ථහ යනහ. භන්ත්රීතුභහ, 

ඔඵතුභහමේ මනෝනහ ඔඵතුභහමේ මයදි රහ අහනයි. [ඵහධහ 

කිරීේ] ඔඵතුභහමේ මනෝනහ තභයි උහි ඹට ගිහි්ලරහ කිේමේ. අපි 

මනොමයි කිේමේ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ රීති ප්රලසනඹක් මනොමයි.  රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ 
ථහ යමන ඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ]  

775 776 

[රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භවතහ] 
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ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ මේ හයණඹ මමර් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේ අධහනඹ 
මඹොමු යනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභි,- [ඵහධහ කිරීේ] යම්ට 
ජනහධිඳතිතුභහ  ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්නහ. මේ ඌයන්ට මඩි 

තඵන තළනක් මනොමයි. යම්ට ජනහධිඳතිතුභහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
ඉන්නහ. [ඵහධහ කිරීේ] මේ ඌරු භස මඩ් මනොමයි. [ඵහධහ 
කිරීේ]  

 
ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
තළඵෆරුභ මනොමයි මේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේ 
අධහනඹ මේ හයණඹ මමයහි මඹොමු යනහ. මුද්ල 
ඇභතිතුභහ ඉන්මන්, "මභොනහර්ක්" කිඹන සුපිරි ි හ ංකීර්ණමේ 
5න ත්ටටුමේයි. රු අභහතයතුභි, තමුන්නහන්ම මේ ිහ 
කුලිඹ භහඹට US Dollars 10,000යි. ඔඵතුභහ භහ තුන 
ඉන් එහි ඉන්නහ. වුද එහි කුලිඹ මන්මන්? භට කිඹන්න, 
වුද එහි කුලිඹ මන්මන් කිඹරහ.  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යි රුණහනහඹ අභහතයතුභහ.  

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, මේ හමේ අභූත මචෝදනහ 

යන්මන් නළති මේහ ඔකපු යන්න කිඹන්න. මේ ිධිඹට චරිත 

කහතනඹ යරහ වරි ඹන්මන් නළවළ, ිලසහ බං මඹෝජනහදී. 
මේහ ිර තර තිමඵද්දී අඳ මොඹහත් ප්රහේධනඹ මනොමයි. 
[ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ මමනන 
මේ මචෝදනහ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, එභ US Dollars 10,000 භහිද 

කුලිඹ මන්මන් භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහට අයිති භහභකිනුයි. 

භහ ඒ ගිිසුභ ඇතුළු ිදඹ්ලර ඳහර්ලිමේන්තුමේදී තමුන්නහන්ම රහට 
මඳන්නහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත (විදුලිබල හ පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ින නිමයෝජය අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர - றன்லு ற்யம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

මෝ?  ඒහ දළන් මඳන්න්න.  
 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භහ කිඹන මද් ළරැදි නේ ඒ payment එ  ේඵන්ධ  ිසතය  

දළන් 'ටක්' හරහ ෂළක්ස භඟින් මන්හමන ඵරන්න පුළුන්.  
ඳහර්ලිමේන්තුමේ රැසවීභ තත් ඳළඹ එවභහයක් ිතය 

ඳළළත්මන ිහ යන්න පුළුන් මන්.  [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, රු මුද්ල අභහතයතුභහ දළන් ඉ්ලරහ ිදටි ඳරිදි 

ඔඵතුභහට ඒ හයණහ ඔකපු යන්න අලය ලිඹිලි  ඉදිරිඳත් 
යන්න පුළුන් නේ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ මුද්ල ඇභති මනොමයි මන්. ඔඵතුභහ ිදටින්මන් 

මරහනමේ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ රීති ප්රලසනඹක් මනහහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
එතුභහ ිදටින්මන් මරහනමේ  ඵ එතුභහට භත නළවළ මන්. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු අභහතයතුභහ රීති ප්රලසනඹක් මනහහ.  [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, භට ථහ යන්න මන් ය 
තිමඵන්මන් ිනහඩි 19යි. කිඹන්න මරහ නළති ිහ,  මේ 
ඳනත් මද භඟින් එතුභහමේ භහේරට, යහඳහයරට උදවු 

රඵහත් ලිපි ම්ලන ිදඹ්ලර භහ සංගත* යනහ. 

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුණහය ඒහ යටට කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] රුණහය 

කිඹන්න.  

777 778 

————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි, අහන ලමඹන් භහ 
කිඹන්නේ මභතුභහමේ අභහතයහංලමේ මමයන දණ ව 
අක්රමිතහ ළන. මභතුභහට ිදටිනහ උඳමද්ලඹන් ඳසමදමනක්. 

රු ඇභතිතුභි, තමුන්නහන්ම මේ අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන 
ශ්රී රංහ මර්ගු බහය උඳමද්ියහ නවුකි. ඇඹ තභයි මරොකුභ 
dealer. අවුරුදු 23යි. නවුකි කිඹන තළනළත්තිඹ Sri Lanka 

Customs එ ට ඵරඳෆේ යරහ, ිදරිඳහර එදිරිභහන්න භවත්භඹහ-   

 

ගුණ මලසනරූඪ ෙන්ත්රීතුෙ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මේ අසථහමේදී රු ිමඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 

 
අනතුුණව ගුණ එඩ්වඩ් ගුණමස කය ෙහත මලසනමයන් ඉව්ව 

වමයන්  නිමයෝජය කථනයකතුෙ මලසනරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குயசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனய, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, ශ්රී රංහ මර්ගු මදඳහර්තමේන්තුමේ 

හිටපු මවොභ අං ි රධහරිඹකු ව ිදරිඳහර එදිරිභහන්න භවත්භඹහ 
ලියුභක් දීරහ ිශ්රහභ න්නහ, මද්ලඳහරන ඵරඳෆේ තිමඵනහ 
කිඹරහ. මභොක්ද හයණඹ? දකුමේ ආේඩුහය මව භකුභහය 
නහනහඹක්හය භවත්භඹහ ළරැදි ිධිඹට හවනඹක් මනහහ. ඒ 

හවනඹ ිදවස යන්න කිඹහ කිේහ. නවුකි ඒ ිරධහරිඹහට 
ඵළන්නහ. ඒ ිරධහරිඹහ ඉ්ලරහ අසවීමේ ලියුභ දුන්නහ. ඔහු අං 
ිරධහරිමඹක්. ඔඵතුභහ ඒ ළන මොඹහ ඵරන්න.  

ඔඵතුභහ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසු රුංහ න්ම්ටනය 
1,500ක් රංහට එනහ. ඔඵතුභහ දන්නහ රුංහ මන්න්න 
ඵළරි ඵ. නමුත් රුංහ ඉන්දුනීිදඹහමන් රංහට මනළ්ලරහ 

රංහමන් ආඳසු ඉන්දිඹහට අඳනඹනඹ යනහ. ළබින්ට 
ඳත්රිහක් තිමඵනහ, මේහ යන ක්රභඹ පිළිඵ. එඹට 
ඳරිඵහහිය ගිහි්ලරහ ඒ න්ම්ටනය 1,500 මමනනහ. ආනඹන 

අඳනඹන ඳහරමේ ළ්ට එක් තිමඵනහ. ඒ ළ්ට එ අනු 
මේහ මමනන්න ඵළවළ. නමුත් මේහ මමනන්මන් වුද? 
Wayamba Traders, 4S International (Pvt) Limited, Global 

Agro Foods Limited කිඹන භහේ තුනයි මේහ මමනන්මන්.   

 

ගුණ ෙන්ත්රීවයමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
ලිනුත් මනහහ.  

 

ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ලිනුත් මනහහ. ඒට ේඵන්ධ ඇභතිතුභහ දළන් ඉන්මන් 
ආේඩුමේ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 
ලින් මනළ්ලරහ ඒහ ිඹභ ිධිඹට පිරිිදදු යරහ ිකුණුහ. 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, මේ මන්පු න්ම්ටනය ටි මර්ගු 

තවනේ ශහ.  

මර්ගු ඳරීක්ණමේ ේපර්ණ files ටි භමේ ශඟ තිමඵනහ. 

මභන්න තිමඵනහ මර්ගු අධයක් ජනයහ්ල වපු minute එ.  

Minister’s instruction හිත මේ ම්ලන භභ සංගත* යනහ. 
මභඹ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් යන මර ඉ්ලරහ ිදටිනහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ආනඹන අඳනඹන ඳහර 
වරහ තිබුණ ළ්ට එ withdraw යනහ. Withdraw යරහ 

ඵඩු ටි ආඳසු ඉන්දිඹහට ඹනහ.  මේහ අමු ද්ල මවොයේ, 

ජනහධිඳතිතුභි. මේහ අමු ද්ල ිදද්ධ වුණු මද්්ල.   භභ මර්ගු 
අධයක් ජනයහ්ලයඹහමේ - 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. රු ිමඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, මභඹ භමේ ිඹ ඳථඹට අයිති ිහ කිඹන්න 

ඕනෆ. අවුරුදු 11ක් භහින්ද යහජඳක්මේ ඳහරනඹ තුශ containers 

11,800ක් මනහහ, ආේඩුට තම ලතඹක්ත් මන්මන් 
නළති. දළන් මේ ඹව ඳහරන ආේඩු තුශ අඳට රුපිඹ්ල මෝටි 

23,000ක් රළබී තිමඵනහ. ඒ මද අතය මන මභොක්ද? 
තමුන්නහන්ම රහමේ හක්කු පුයහ ත්තහභ යම්ට - [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භහින්ද යහජඳක් 

භවත්භඹහමේ ආේඩුමන් containers මන්පු ිහ තභයි 

එතුභහ මදය ඹළේමේ. වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහ 
මනහමේ ඒ containers මේන්න මනොමයි. ඒ ඔඵතුභහ මත්රුේ 

න්න. රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහමේ හරමේ ඒ 
භහේ ිිදන් දළම නඩු පිළිඵ ම්ලන, ඒ හමේභ 
ඇභතියඹහමේ උඳමදස ඳරිදි කිඹරහ DG, Sri Lanka Customs 

වපු minute එ ඇතුළු මේ ිදඹ්ලර භභ බහත යනහ. 

ඊශඟට, දළන් ඔඵතුභහ න්න ඹනහ HCV mobile X-ray 

screening systems හිත scanning machines 4ක්; US Dollars 

70 million. ඒ පිළිඵ භභ අභළතිතුභහමේත්, 

ජනහධිඳතිතුභහමේත් අධහනඹ මඹොමු යනහ. භභ මේ ම්ලනඹ 

වළන්හඩ්ත යන මර ඉ්ලරහ ිදටින අතය, එඹ සංගත* 

යනහ.  

ජනහධිඳතිතුභි, කිිදභ ප්රමිතිඹට නළති, Customs එමක් 

ිරධහරින් එඳහ කිඹන machines  4ක් Customs එට න්න 

ඹනහ. මේහ තභ ත්මත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] රු ිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභි, මේ ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහමේ අධහනඹ 
මඹොමු යනහ. මේ හමේ ළයදි මද්්ල යන්න ඉඩ මදන්න 

එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] දඹහිදරි ජඹ ම ය ඇභතිතුභහ හිටිඹහ නේ 
කිඹහි  රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ ඒ ආ නමේ cheques කීඹක් 

මවොයේ යරහ මඳොලීිදමඹන් නඩු දභරහ තිමඵනහද කිඹරහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

රළේජයි, රළේජයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

779 780 

————————— 
* *  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
* *   தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

* *   Placed in the Library. 
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ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රු භන්ත්රීතුභි, භට ඵහධහ යන්න එඳහ. භභ ථහ යන්මන් 
මඳෞද්ලි රුණු මනොමයි, ලිඹකිඹිලිර තිමඵන රුණුත් 
එක්යි. මේහ ළයදි නේ භභ ඒ කීභ අයමනයි ථහ 

යන්මන්. භට ඵහධහ යන්න එඳහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභි, 
අහන ලමඹන් හවන ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ඊමේ මඳමර්දහ 

හවන වහ ඵද්ද ළඩි ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහමේ මනෝනහ තභයි 
අ්ලරපු මදය එක්මනහත් එක් ගිහි්ලරහ අඳටත් අහු වුමේ.  

 

[මලසනමේ අණ ඳරිදි ඉව්ව කයන ලදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ ිහ රුණහය භහතෘහ අනු ථහ යන්න. භහන්න 
ජනහධිඳතිතුභි, භමේ ථහට ඳවත් ිධිඹට දිගින් දිටභ ඳවය 
මදන ිහ ඔඵතුභහ ඉසයව වුණත් භට මේ ිධිඹට ථහ යන්න 

ිදද්ධ මනහ. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මේ ආේඩු හවන ඵද්ද 
ළඩි ශහ.  හවන ඵදු ළඩි යන්න ලින් රංහමේ ප්රමු මඳමශ  
හවන ආනඹනරුන් එක්තයහ තළනට මන්වුහ. නවුකි 

ඉත්තහ, රැසවීමේ කිේහ ''ටළක්ස ළඩි යනහ, ඒ ිහ හවන 
ටි දභන්න'' කිඹරහ. ඊට ඳසම  ටළක්ස ළහුහ. ඔඵතුභහ ඵරන්න, 
ත ටි දකින් යහඹට මොේචය හවන එනහද කිඹරහ. දළන් 

නළතත් ළ්ට එක් වන්න ඹනහ, එදහ ඉරහ ඳයණ ටළක්ස 
එට ඒ හවන ටි මදන්න කිඹරහ. එ හවනඹකින් රහබඹ 
රක් 80ක් මනහ, ජනහධිඳතිතුභි. මේ Customs එමක් නු-

මදනු මන්මන් ජයික් හි්ලටන් එමක්. එතළන ළිදමනෝ බහය 
යහඳහරිමඹක් ඉන්නහ. ඔහුමේ හභයමේ තභයි මේ නු-මදනු 
ටි මන්මන්. එතළනට තභයි යහඳහරිමඹෝ ඹන්මන්. හවනඹ 

එශහ මන වඹළි ත්ටටුට ඹනහ. ගිහි්ලරහ ්ලලි ඵෆේ එ 
අය මන එනහ. මභන්න මේ ිධිඹට තභයි හවන 
ආනඹනරුන් එක් නු-මදනු යන්මන්.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අමක හරමේ ඹේ ඹේ අඩු 
ඳහඩුේ ිදද්ධ වුණහඹ කිඹරහ අපි පිළින්නහ. අපි ඒහ නළවළයි 
කිඹන්මන් නළවළ. ඒ ිහ තභයි ජනතහ අඳ අයින් යරහ 
තමුන්නහන්ම රහට ඵරඹ දුන්මන්. ඒ ිහ ඹව ඳහරන ආේඩුක් 

වහ  වභත්රීඳහර ිදරිම න ජනහධිඳතිතුභහට ඡන්දඹ දුන්මන් 
මේහ යන්න මනොමයි.  

මුද්ල ිඹ බහය අභහතයයඹහට ිරුද්ධ ඉදිරිඳත් ය ඇති 

ිලසහ බං මඹෝජනහ තමුන්නහන්ම රහ තුමනන් මද 
ඡන්දඹකින් දිනහ නීි. මුද්ල ඇභතිතුභහ දිනනහ කිඹරහ එතුභහ 
පිළින්න අන්න මේ්ටටු ශඟ භ්ල භහරහ තිඹහ මන ඉන්නහ. 

යතිඤසඤහ ළරක් තිමඵනහ. තුටු මන්න පුළුන්. තුමනන් 
මදක් න්න පුළුන්. යතිඤසඤහ දභන්න පුළුන්. ඔඵතුභන්රහට 
ිදඹ්ලර යන්න පුළුන්. වළඵළයි ඡන්දඹ මදන ඔඵතුභන්රහමන් 

භභ අවනහ, මේ ලිපි ම්ලන ළඵෆ නේ; මේ ලිපි ම්ලන වරි 
නේ; මේ නු-මදනු වරි නේ තමුන්නහන්ම රහමේ වෘදඹ හක්ෂිඹට 
එඟ - මන හමන්ත් ඕනෆ නළවළ, වභත්රීඳහර ිදරිම න 

ජනහධිඳතිතුභහ අමක ඳක්මේ භව ම්ලේ  ිහ භභ එතුභහ ළන 
මවොට දන්නහ. එතුභහත් මේට ිරුද්ධ ඡන්දඹක් ප්රහල 
යන එක් නළවළ. මභොද, මේ ලිපිම්ලන අනු යම්ට මුද්ල 
අභහතයයඹහ වළටිඹට ය තිමඵන නු-මදනු ටි පිළිඵ 

ඵරන්න. භභ මේ ිදඹ්ලරභ බහත ය තිමඵනහ. ඒහ 
ඔඵතුභන්රහට ඵරන්න පුළුන්. ඒ ිහ මුද්ල ඇභතිතුභි, අපි 

ඔඵතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහමේ මුද්ල 

අභහතයයඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහ මේ යම්ට ිලසහඹ ඩ ය 
තිමඵන ි හයි.  

ඒ ියි රු ඇභතිතුභි, අපි ඔඵතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ 
බං මඹෝජනහ මනහමේ. එස.බී. දිහනහඹ ඇභතිතුභහ 

අභළතිතුභහට ව  ජනහධිඳතිතුභහට මඹෝජනහ ශහ, භව ඵළංකු 
අධිඳතිතුභහට ඉත් මන්න කිඹහ කිඹන්න කිඹරහ. මේ ිලසහ 
බං මඹෝජනහමන් ඳසම  ඹව ඳහරන ආේඩුට යන්න 

පුළුන් මවොභ මද් තභයි, මුද්ල ඇභතිතුභහටත් ඉ්ලරහ අස 
මන්න කිඹරහ මඹෝජනහ යන එ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි 
තමුන්නහන්ම රහ ට යන්න පුළුන් මවොභ මද්.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භහ මේ ළන කිඹන්න මීට 

ළඩිඹ භමේ හරඹ ත යන්මන් නළවළ. ආේඩු ඳක්මේ 

රක්සභන් කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ඇතුළු ඹව ඳහරන ආේඩුමේ 

ඇභතිරු වතය මදමනක් මර්ගු අධයක් ජනයහ්ලට මේ හවන 

ිදවස යන්න කිඹරහ ලියුේ ඹරහ තිමඵනහ. රු රක්සභන් 

කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ිිදන් හවනඹක් ිදවස ය ළනීභ 

ේඵන්ධමඹන් මර්ගු අධයක් ජනයහ්ලට ඹන රද ලිපිඹ භහ මේ 

අසථහමේදී සංගත* යනහ, රු ි මඹෝජය ථහනහඹතුභි.  

මර්ගුමේ භවහ ංචහ, දණ ිදදු මනහ. රු අභළතිතුභි,  
ඔඵතුභහට මිිසසු “Mr. Clean” කිඹරහත් කිඹනහ. ඒ, ඔඵතුභහ 

මඵොමවොභ පිරිිදදු නහඹමඹක් ියි. ඒ ිහ ඔඵතුභහ හමේ 
පිරිිදදු නහඹමඹකු ඉන්න ආේඩුමන් මභළි මද්්ල මන්න 
ඵළවළ, රු අභළතිතුභි. භභ මේ කිඹපු හයණහ ටිට අභතය 
තත් හයණඹක් කිඹන්න ළභළතියි. ළ්ට එක් වරහ 

දඹු්ලම්ල ගුදභක් අයමන තිමඵනහ, ඇභතියඹහමේ 
භහභට.  අපි ඒ මතොයතුරු ිදඹ්ලර බහත ශහ.  

ඒ ිතයක් මනොමයි, හවන ආනඹනඹ කිරීමේදී ිදදු වුණු 

ංචහන් ළන අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේහ. මේ 
ිදඹලුභ මතොයතුරු අපි බහත ශහ. අභළතිතුභි, ඔඵතුභහ රෑට 
එතළනට ගිහි්ලරහ ඵරන්න. මුද්ල ඇභතිතුභහමේ උඳමද්ලමඹෝ 

එතළන ඉන්මන්. හි්ලටන් එට ඹන්න. ජයික් හි්ලටන් එට 
ඹන්න. නවුකිමේ ්ටටිඹ ඔක්මොභ රෑට නු-මදනු යන්මන් 
මභොනහද කිඹරහ ඵරන්න. එතළන ඕනෆ තයේ අඹ ඉන්නහ. නු-

මදනු යනහ. ්ටටිඹ නු-මදනු ළන ථහ ය න්නහ.  

රු ජනහධිඳතිතුභි, ආනඹන අඳනඹන ඳහරට කිඹරහ 

උමද්ට ළ්ට එ වරහ,  නු-මදනු ථහ යරහ, වට ඒ 

ළ්ට එ withdraw ය න්නහ. රංහ ඉතිවහමේ දහත් 

මභමවභමරහ නළවළ, රු ජනහධිඳතිතුභි.  උමද් ළ්ට එ 

වරහ, බහේඩ මනළ්ලරහ, නු-මදනු පිළිඵ ථහ යරහ, 

වට ඒ ළ්ට එ withdraw යනහ.  

එක්ත් ජහති ඳක්මේ බහඳති භලික් භයික්රභ 

භළතිතුභි, දහත් එමවභ මද්්ල මරහ නළවළ. මේ ිලසහ 

බං මඹෝජනහ  මනහමේ ඔඵතුභහට ිරුද්ධ මභන්න මේ 

මචෝදනහ තිමඵන ියි, රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ. ඒ 

ිහ දහචහයහත්භ තිමඵන ඹව ඳහරන ආේඩුක් වළටිඹට 

ඔඵතුභහ මේ තනතුරින් ඉ්ලරහ අස ිඹ යුතුයි කිඹන හයණඹ 

භතක් යමින් භහ ි වඬ නහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 
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————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු (පජය) අතුයලිමේ යතන සහමීන් වන්ම . 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ. 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මභතුභහට මොන්දක් තිමඵනහ නේ දළන් මේ කිඹපු මද් 

ඳහර්ලිමේන්තුමන් එළිමේ කිඹන්න කිඹරහ භහ කිඹනහ.  
එතමොට භහ අඳවහ නඩුක් දභන්නේ. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු (පජය) අතුයලිමේ යතන සහමීන් වන්ම . 

 
[අ.බහ. 4.13] 

 
ගුණ (පජය) අතුයලිමේ යතන ි මි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிய ண யர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මේ ආේඩුමේ මුද්ල 

ඇභතියඹහට ි රුද්ධ ි ලසහ බං මඹෝජනහක් මනත්  තිමඵන 
මේ අසථහමේ යම්ට ජනතහ ඵරහමන ිදටිනහ, අපි මොමවොභද 
මේ ආේඩු ළන හිතන්මන්, අපි මොමවොභද ්ලඳනහ යන්මන් 

කිඹරහ. මේ ආේඩු එක්ත් ජහති ඳක් ආේඩුක් මනොමයි; 
මේ ආේඩු ශ්රී රංහ ිදවස ඳක් ආේඩුක් මනොමයි. 
ජනහධිඳතියණමේදී හතිලඹ ඵහුතයඹක් ඡන්ද රඵහමන 
වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ යම්ට ජනහධිඳතියඹහ ඵට ඳත් 

වුණහ. නමුත් ඊශඟ භව භළතියණමේදී ඳක් මදටභ හතිලඹ 
ඵහුතයඹක් ඡන්ද රඵහ න්න ඵළරි මරහ තිමඵනහ. ඒ අනු මේ 
ආේඩු ජහති ආේඩුක්. අපි මොමවොභද ඒ ජහති ආේඩු 

මන ඹන්මන්? භහ දකින ිධිඹට මුද්ල ඇභතියඹහ කිඹරහ 
කිඹන්මන් ඵහුතය ආේඩුමේ ඹේකිිද කීභක් දයන එක් 
පුද්රමඹකු ඳභණයි. ඒ පුද්රඹහමේ කීභ යම්ට හුදු භවත් 

එඟතහට ඳත් වුණ ඳහර්ලසඹන් ණනහමේ ේමුතිඹ 
ක්රිඹහට නළී භක්. භහ මේ ේඵන්ධමඹන් දීර්ක ථහ යන්න 
අලය මන්මන් නළවළ. මීට ලින් ථහ යපු අනුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ කිේ රුණු කීඳඹක් ළන භහ ථහ 
යන්න ළභළතියි.  

එක් හයණඹක් තභයි, අද ආනඹන අඳනඹන පිළිඵ අඳට 
ප්රතිඳත්තිඹක් නළතිභ.  අද ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්ඹත්, එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹත් ඒහඵද්ධමරහ තිමඵනහ. ඒමක් එක් 
ේඩහඹභක් ිරුද්ධ ිදටිනහ. ඵහුතයඹක් ආේඩු 

ඳත්හමන ඹනහ. ිඹභ ජහති ආේඩුක් වළටිඹට මේ 

ජනහධිඳතියඹහ ඹටමත්  මේ ජහති ආේඩු අපි හර්ථ ය 
න්මන් මොමවොභද? අද මුද්ල ඇභතියඹහමේ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති 
ේඵන්ධ  ථහ ශහ. ඒ හමේභ හවන මන්වීභ ළන ිලහර 
ිමේචන එ්ලර වුණහ. මනත් බහේඩ ේඵන්ධමඹන් ිලහර 

ිමේචන එ්ලර වුණහ. මේ ිදඹ්ලර ේඵන්ධමඹන් ආේඩුමේ 
ප්රතිඳත්තිඹ කුභක්ද කිඹන හයණඹ ේඵන්ධමඹන් ඉදිරිමේදී 
ඉතහ ළදත් තිහතක් අපි ආයේබ යන්න ඕනෆ.  

ඳසු ගිඹ ආේඩු හරමේ අපි යම්ට භෘද්ධිඹක් මඳන්නුහ. 
මේ භෘද්ධිඹ මඳන්නුමේ මොමවොභද? අහනමේදී අපි ිලහර 
ණඹ න්දට මුළු යටභ හිය යරහ තභයි ඒ මුද්ල මොඹහ 

ත්මත්. අලුත් ආේඩු ඹටමත් අපි උදේ අනනහ, "අඳට අය 
යමටන් ණඹ මදනහ, මේ යමටන් මේ ණඹ මදනහ"ඹ කිඹරහ. 
කුභන මොන්මද්ිද ඹටමත්ද අඳට ණඹ රඵහ මදන්මන්?  අපි ඹලිත් 

ණඹ ිමින් ිදටින්මන් ඒ  ඳයණ ඳහමයන්භ තභයි. තභ අඳට 
ණඹ න්න අලුත් ඳහයක් වළදිරහ නළවළ. ඒ ිහ අද මේ ිලසහ 
බං මඹෝජනහ මමනන අසථහමේදී අඳ ණඹ න්මන් කුභන 
මොන්මද්ිද ඹටමත්ද?  

ජනතහට ඵදු ඳටන්නටද? එමවභ නළත්නේ මනත් භහර්  
ඔසම ද කිඹන එ ේඵන්ධමඹන් ජහති ආේඩුමේ 
තිහතක් තිමඵනහ. අද මේ අසථහමේදී මේ ආේඩු  පිළිඵ 

ිිධ ිමේචන එ්ලර යපු ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ ඹේ 
ඳර්ලසඹමේ වහ  අමනක්  ඳහර්ලසඹන්මේ ිමේචන  ිදඹ්ලරභ 
මේ ආේඩු  ි ිදන්  ළරකි්ලරට ත යුතු මනහ.   

එඳභණක් මනොමයි. ඒ ිදඹලු ඳහර්ලසඹන්ට මේ ආේඩු 
පිළිඵ  කීභක් තිමඵනහ. ඒ ථහ යන භහ මන්න 

පුළුන්. මේ ආේඩු  ඵරඹට ඳත් යරහ  ිඳක්මේ හඩි වී 
ිදටින  ඳහර්ලසඹන් මන්න පුළුන්. අපි ිදඹලු මදනහටභ  
කීභක් තිමඵනහ. භක්ිහද කිඹනහ නේ, මේ  ආේඩු  ති 

පුද්රමඹකු මේ ආේඩුක් මනොමයි, ජනතහමේ වුභනහ 
ිමඹෝජනඹ යන  අදවකින් තභයි අලුත් ආේඩුක්  අඳට ඳත් 
යන්නට පුළුන්භ රළබුමේ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භට තිමඵන මටි මරහ 
අනු, රුණු කිහිඳඹක් ේඵන්ධ රු බහමේ අධහනඹ මඹොමු 

යන්නට ළභළතියි. ණඹ ළනීමේ ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵ මේ 
ආේඩු ඹටමත් අලුත් ිර්ණහඹඹක් වළදීභ වහ මේ 
අසථහක් ය  න්නට  ඕනෆ. ශ්රී රංහ  ිදවස ඳක්මේ, 

ිරුද්ධ වහ ඳක් ථහ යන හමේභ එක්ත් ජහති ඳක්මේ 
අඳ භඟ හඩි වී ිදටින ිදඹලු මදනහටභ භහ මඹෝජනහ යන්මන්, 
ළඵෆ ජහති ආේඩු ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ස ය ළනීභට 

මේ අසථහක් ය ත යුතුඹ කිඹහ. 

දළන්  ිලහර ලමඹන් මඹෝජනහ වුණහ, ඉන්දිඹහ භඟ 
තිමඵන  ගිිසුේ ව අ පි  ගිිසුේ ඇති මවෝ නළති  ආයේබ යපු  
IOC  එ ේඵන්ධ. මත්ල මශහමභන් අද භහිද කීඹක් 

ඹනහ ද කිඹහ  ලින් ශ ථහරදී ඳළවළදිලි වුණහ. යට ිද්ලරය 

මශහභ ිමද්ශීඹ අඹට රඵහ දුන්මන් ඇයි? මේ ආේඩු 
මනොමයි රඵහ දුන්මන්. අපි ඉදිරිමේ ගිිසුේ අත්න් යනිට  
අමක ජහති ආර්ථිඹට, අමක ජහති ආර්ථිමේ 

ිර්ණහඹඹන්ට  වහි  ය ිධිඹට අපි ගිිසුේ අත්න් යන්මන් 
නළවළ. අපි ඒ ගිිසුේ අත්න් යනහ නේ  ති පුද්රමඹකුමේ, 
ේඩහඹභමේ මනොමයි, ඒ ජහති ආේඩුක් ිිදන් න්නහ  

ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ගිිසුේ ඵට ඳත්න්නට  ඕනෆ.  අපි අද මේ 
යම්ට තත් ණඹ න්න ථහ යනහ. තභත් අපි ථහ 
යන්මන් අධිමේගී භහර් වදන්න.  ඳහයර සීභහ භණිනහ.  අපි 
ගිඹ ආේඩු හරමේ අධිමේගී භහර් වළදීභ අධි මර 
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ිමේචනඹ ශහ. අධිමේගී භහර් වදන එ මවොයි.  වළඵළයි, 

ප්රමුතහ මදන්න ඕනෆ යම්ට භවජනතහමේ  භහර් ඳද්ධතිඹ 
පිළිඵ ප්රලසනඹ ි ඳීභටයි.   

අපි කිේහ, "මේ යම්ට ණඹ න්න  ඕනෆ. Railway එට 

ප්රමුතහඹ මදන්න  ඕනෆ." කිඹහ. අද අමක ආේ ඩුමේ ජහති 

ප්රතිඳත්තිමේ  එමවභ එක්  ඉසයවට ඇිත් නළවළ.   ආේඩු  
මනස කිරීභ ේඵන්ධ ථහ යපු භට  ඒ ළන  කියුතු 
ිමේචනඹක් තිමඵනහ. මේ ආේඩුමේ ජහති ප්රතිඳත්තිඹ  පිළිඵ  

වරි ේමුතිඹක් අද න තුරු අපි ස ය මන නළවළ. ඒ 
ේඵන්ධමඹන් අඳට ිමේචනඹක් තිමඵනහ. දළන් වදන්මන්  
ිලසහ බංඹක් මනළ්ලරහ මේ ආේඩු ඩන්නද? මේ 

ආේඩු ඩන්න ඵළවළ. මේ ආේඩු ළමටන්මන්ත් නළවළ.  
ිලසහ බංඹක්  මමනන්මන් ඹේ කිිද  හධනීඹ මඹෝජනහක්  
භඟයි. භහ ිඳක්මේ ිදටින භන්ත්රීරුන් ිදඹලුමදනහට 

කිඹන්මන්, ජහති ආේඩු තුශ  ඳක් මදමක් ප්රධහන නහඹමඹෝ 
මදමදනහ මද්ලඳහරි එතුමරහ තිමඵන ඵයි. ඒ එතු 
ගුණහත්භබහඹට ඳත් යන්මන් මොමවොභද කිඹන 

හේඡහයි අපි අද ආයේබ ශ යුතු න්මන්.  

ලින් ආනඹන අඳනඹන  ේඵන්ධ කිේහ. එ  ඳළත්තකින් 
ණඹ ව හරිරට අපිට ිලහර මුදරක් මන්නට  ිදද්ධ මරහ 
තිමඵනහ. අපි ිලහර ණඹ න්දට ඹට මරහ,  ඒ  ණඹ න්ද 

තුශභ  තත් ණඹ ළනීභට  ඹනහ මික් අපි ජහති ප්රතිඳත්තිඹක්  
ස ය නළවළ.  අමක යම්ට ිද්ලරය මශහභ  ඒ කිඹන්මන් 
හභහනය ඩ මශහභ අපි ිමද්ශීඹ භහේරට බහය දී 

තිමඵනහ. ඳශමුමන්භ අමක යම්ට මලි හයණහ- ආනඹනඹ 
අඳනඹනඹ  භඵය ය ළනීභ- ේඵන්ධමඹන් අඳට තිමඵන 
ප්රතිඳත්තිඹ මභොක්ද? 

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ත ි නහඩිඹ හරඹක් ඔඵවන්ම ට තිමඵනහ.  

 

ගුණ (පජය) අතුයලිමේ යතන ි මි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிய ண யர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
භට  ථහ යන්නට තිමඵන හරඹ  ඉතහභ මටියි.  

අහන ලමඹන්, රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අමක 

අදව මභඹයි.   අද  ි මේචනඹ යන ිදඹලු මදනහටභ අඳ 
කිඹන්මන් එ මදඹයි. මේ යට ිලහර අහධඹට තභයි ළටිරහ 
තිමඵන්මන්.  අහධමඹන් මොඩ ළනීභ වහ මේ ප්රධහන ඳක් 
මද එතුවීභ ආශීර්හදඹක්  ඵට ඳත්  ය මන  ඒ ආියර්හදඹ 

තුශ අපි හධනීඹ  මඹෝජනහකින් මේ ආේඩු ජහති 
ප්රතිඳත්තිඹක් දිහට  ත්ලලු යන්න පුළුන්.  ඒ ිලසහඹ අඳට 
තිමඵනහ. ඒ වහ  මභඹ අසථහක්  ය ළනීභයි ශ යුතු 

න්මන්. 

ණඹ ළනීමේදී මරෝ ඵළංකුට මවෝ ජහතයන්තය  මුරය 
ආඹතනරට ඹටත් මනොමයි, ණඹ ත යුත්මත්. මරෝමේ 
ණඹ   න්න පුළුන්  ක්රභමේදඹක් තිමඵනහ. ඒ තභයි යට ණඹ 
මනොය  යම්ට ආර්ථිඹ මොඩ නඟන්නට පුළුන්  තියහය 

ංර්ධනඹ පිළිඵ ළවළ්ලලු ණඹ ළනීමේ උඳහඹ භහර්ඹ.  ඒ  
හමේභ  හඵන් ිමභෝචනඹ අඩු කිරිභට  මදන ඒ වනදහයී ණඹ   
මොට.  ඒමන් ිතයයි අමක යටට  සහධීන  නළඟිටින්නට 

පුළුන්.  ඒ වහ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් වදරහ නළවළ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අහන ලමඹන් භට 
කිඹන්න ිදද්ධ න්මන්, අද මුද්ල ඇභතියඹහට එමයහි ඉදිරිඳත් 
ශ ිලසහ බං මඹෝජනහ භසත ආේඩුට ව භසත 

ආේඩුමේ ඳද්ධතිඹට එ්ලර යන ිමේචනඹක් කිඹරහයි. මුද්ල 

ඇභතියඹහට මනොමයි අද මේ ිමේචන එ්ලර ශ යුත්මත්. ඒ 
ිමේචන අපි එ්ලර ශ යුත්මත් භසත ආේඩු ිළරැදි ය 
ළනීමේ දිහටයි. මේ ආේඩුමේ ඉන්න ඹේකිිද මමනකුට 
ිරුද්ධ මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ය තිමඵනහ නේ, එතුභහ 

මමයහි ආේඩුමේ ේඩහඹභ අබයන්තරි ිරුද්ධත්ඹක් 
තිමඵනහ නේ එළි ිලසහ බං මඹෝජනහට ඹථහර්ථඹක් 
තිමඵනහ. අද මේ ිලසහ බං මඹෝජනහමන් ඳසම  ිදද්ධ 

න්මන්, අපි ශ හධනීඹ ිමේචන ඳහ ේපර්ණමඹන්භ අික් 
ඳළත්තට වළයවීභයි. ඒ ිහ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ 
ිදඹලුමදනහමන් භහ ඉ්ලරන්මන්, මේ නහඹඹහ ඔඵතුභන්රහමේ 

ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹට පිළින්න කිඹරහයි. එතළින් තභයි 
ජහති ආේඩු වළමදන්න ඳටන් න්මන්. ඔඵතුභන්රහ ආේඩුට 
වබහගි මනොවී වුණත් හධනීඹ ිමේචනඹක් එ්ලර යමින් අද 

මේ යට ඹන භන් භඟ ිළරැදි කිරීභට ිබඹක් තිමඵනහ; 
වළකිඹහක් තිමඵනහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඒ ිබඹ අඳට ස ය 
ත වළකි න්මන් අමක ආර්ථිඹ භන් ශ යුතු දිහ පිළිඵ 

ප්රතිඳත්තිඹක් ස කිරීමභනුයි. ඒ ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ස ය 
න්න මේ ඉදිරි භහ මද, තුන තුශ අපි ිදඹලුමදනහභ එතු 
මමු. අමක එභ ිලසහඹ මභඹ ළඵෆ ජහති ආේඩුක් ඵට 

ඳත් ය ළනීභයි.  

මුද්ල ඇභතිතුභහට වුභනහ අත්තමනෝභති මද්්ල යන්න 
ඵළවළ. අභළතිතුභහට වුභනහ අත්තමනෝභති මද්්ල යන්න 

ඵළවළ. ජනහධිඳතියඹහට හිමතන අත්තමනෝභති මද්්ල යන්න 
ඵළවළ. ති ඳක්ඹ ජනහධිඳතියමඹක් මනොමයි අද ඉන්මන්. ඒ 
හමේභ ති ඳක්ඹ අභළතියමඹක් මනොමයි අද ඉන්මන්. 

අද තමුන්නහන්ම රහමේ පිම්ල පිරික් මේ ආේඩුමේ හඩි 
මනොවුණහ නේ මේ ආේඩු මන ඹන්න ඵළවළ. ඒ ිහ ඹථහර්ථඹ 
පිළිමන  ජහති ප්රතිඳත්තිඹට මේ යට වසුරුහ ළනීමේ ඉඩක් 

අද තිමඵනහ. ඒ වහ අසථහ ිය ය ළනීභට මේ 
හේඡහ මන ඹමුයි කිඹහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ.  

ිමල මඹන්භ ජහති ආර්ථිඹට ඹෆභ පිළිඵ එමවභ 
නළත්නේ අමක යට ණඹ ඵරින් ිදවස ය ළනීමේ උඳහඹ භහර් 

පිළිඵ අපි තිහතක් ආයේබ යමු. අමක මුද්ල 
අභහතයහංලමේ ප්රමුතහ මභොනහද, ඵදු ළඩි ශ යුත්මත් 
මභොනහටද, ඵදු අඩු  ශ යුත්මත් මභොනහටද කිඹහ ප්රතිඳත්තිඹක් 

අපි යටට ඉදිරිඳත් යමු. ඒ තුළින් ළබින්ට භේඩරඹ ලක්තිභත් 
ය මන ඉදිරිඹට ඹන්මන් මොමවොභද කිඹහ හේඡහ යමුයි 
කිඹරහ ඉ්ලරහ ිදටිනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 4.23] 

 

ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත (විදුලිබල හ පුනර්ජනනීය 
බලශ්ක්ින නිමයෝජය අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මේ ිලසහ බං 

මඹෝජනහ අරුභ පුදුභ ිලසහ බං මඹෝජනහක්. එහි අරුභ 
පුදුභභ, මේ මඹෝජනහට ඳක් ථහ යන අමක රු 
භන්ත්රීතුභන්රහ නයහඹ ඳත්රමේ යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට 

ිරුද්ධ ඉදිරිඳත් ය තිමඵන මචෝදනහ 6 ළන ථහ මනොය 
මනත් මද්්ල ළන ථහ කිරීභයි. හිතහ භතහ, ළඹුයට රහ 
ඵරහ, තර්හනුකර ශඳහ, ඔකපු යන්න හක්ෂි තිමඵනහ නේ 

තභයි ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. ඒහ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

තවවුරු යමින් ථහ යන මොට ඒ තිමඵන හක්ෂි ඉදිරිඳත් 
යන්න ඕනෆ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ිලසහ බං මඹෝජනහමේ 

ඉදිරිඳත් ය තිමඵන මචෝදනහ 6න් එභ මචෝදනහක්ත් තවවුරු 
යන ආහයමේ ථහක් මේ මභොමවොත න තුරු මශ  නළවළ. ඒ 
ිහ අඳට හිතන්න තිමඵන්මන්, කිිදභ ඳදනභක් නළති හිතලු භත 

ටයුතු යනහඹ කිඹරහයි.  

ඒ ිතයක් මනොමයි. ිලසහ බං මඹෝජනහමේ මලිඹහ, 
ප්රමුඹහ තභයි අමක හිතත් ඵන්දුර ගුණර්ධන සරින්. ඵන්දුර 

ගුණර්ධන සරින් කිඹන්මන්, ආර්ථි ිදයහ ළන පුළු්ල දළනුභක් 
තිමඵන, ආර්ථි ිදයහ පිළිඵ ළඹුරු වළදෆරීභක් තිමඵන ඵ 
එතුභහ ිිදන්භ ප්රහල යන, ආර්ථි ිදයහ පිළිඵ මඵොමවොභ 

ඉවශ අධයහඳනඹක් මදන ිලසිදයහරඹ ඉමන ත් ඵ අඳත් 
දන්නහ, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ අවුරුදු ිිද ණන ඳශපුරුද්දක් 
තිමඵන රු භන්ත්රීයමඹක්.  එළි  රු භන්ත්රීයමඹක් මභළි  
ිලසහ බං මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීභට මලි මරහ 

තිමඵනහ නේ රු ි මඹෝජය ථහනහඹතුභි, අඩුභ ණමන් 
එතුභහමේ ථහමන්ත් මභහි තිමඵන ිලසචිත මචෝදනහ වඹ ළන 
කිඹන්නට ඕනෆ. 

භභ අවමන හිටිඹහ, 1, 2, 3, 4, 5 ව 6 හයණහ.  හයණහ 
වඹයි, මචෝදනහ වඹයි.  නමුත්, ඒ  හයණහ වඹ වළය මන මද්්ල 
ළන එතුභහ ථහ ශහ. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, 

භනහ ඳශපුරුද්දක් තිමඵන, ඳහර්ලිමේන්තුමේ, මරෝමේ අත් 
දළකීේ මඵොමවොභඹක් තිමඵන ඔඵතුභහ මේ මචෝදනහ වළය මන 
මද්්ල ළන ථහ යන මොට අඳට හිමතන්මන්, ඔඵතුභහ 

මේට මලි වුමේ ආර්ථි ිදයහ භත ඳදනේ මරහ මනොමයි, 
මන මභොක් මවෝ මව තුක් උඩ කිඹහයි. 

 රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ භභ 

ත යපු හරඹ හමේ වතය ගුණඹ හරඹක් එතුභහ ඉරහ 
තිමඵනහ. ඳහර්ලිමේන්තුමේ මේ භමේ වඹළි අවුරුද්දයි. 
එතුභහමේ 20ළි අවුරුද්දයි.  

 
ගුණ සුජීව මස නිදගහ ෙහත (ජතයන්තය මවමළ යජය 

අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

වළඵළයි, ඳක් තුන.  

 
ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳක් කීඹක් වුණත් භක් නළවළ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ මන්.  

එතුභහ  ඒ ඳක්මේත් හිටිඹහ; මේ ඳක්මේත් හිටිඹහ; දක්ඹහ. 
මභොන ඳළත්මතන් ඡන්දඹ ඉ්ලලුත් දිනනහ. මභොනහ මවෝ 
ම්ටටුක්, ළඩක් දභරහ දිනනහ. ඒ හමේභ එතුභහ එ එ 
මද්්ල කිඹනහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, එතුභහ මීට සුභහනඹට 
ලින් ප්රිදද්ධිමේ පුත් ඳතට කිේහ, "භට යි රුණහනහඹ 
ඇභතිතුභහ ළන මඳෞද්ලි වයඹක්, මක්රෝධඹක් නළත" කිඹහ. 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහ එමවභ  කිේහ 
මන්ද?  

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කිේහ. 

 
ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කිේහ මන්.  ිඹහනුඵද්ධ ථහ යන ඵ කිඹන, තභන් 

මඵොමවෝ රුණු හයණහ දන්නහ ඵ කිඹන ඔඵතුභහ, "භට යි 
රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ළන මඳෞද්ලි වයඹක් 
මක්රෝධඹක් නළවළ" කිඹහ මඵොමවොභ යවුේ යරහ රසනට කිඹන 
මොට භමේ තිමඵන ඳශපුරුද්ද අනු භහ ්ලඳනහ ශහ, "ඇයි, 

එතුභහ මභමවභ කිඹන්මන්?" කිඹහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 2015 ඔක්මතෝඵර් භහමේ 
20ළි දහ ඳශ ව වළන්හඩ් හර්තහමේ මේට උත්තයඹ 

තිමඵනහ.  

අමක මේ මඵොමවොභ ඳශපුරුදු, උත්, නළණත්, ගුණත්, 
ආර්ථි ිදයහ ිමල ඥ රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ, අමක 

මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ එතුභහ තයේභ හරඹක් තය තිමඵන, 
ිඳක්මේත් ආේඩු ඳක්මේත් හරඹක් ළඩ යරහ ඳශපුරුද්ද 
තිමඵන, මඵොමවොභ මවොන්න් දන්නහ, ථහ ඵව යන අමක යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ ළන කිඹරහ කිඹනහ, "යි 
රුණහනහඹමේ ිඹභ නභ යවීන්ද්ර න්මරේස මන්න්" කිඹහ. 
භශ වත් ඉරේයි! භභත් එදහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ හිටිඹහ. එතමොට 

මේ යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ කිඹහ මභමවභ මභතළන  ඉන්මන් 
මන මමනක්ද? ඒ අවරහ අපිත් මවෝලභන් වුණහ. 
මසරහමන මේ ඉන්මන් මන වුරුත්ද? "ඵන්දුර 
ගුණර්ධන දහත් මඵොරු කිඹන්මන් නළවළ, ඵන්දුර 

ගුණර්ධන සරීන් කිේමොත් ඇත්තභයි කිඹන්මන්, ඵන්දුර 
ගුණර්ධන සරින් ඹභක් කිේමොත් කිඹන්මන් කීමභන්, 
ඵන්දුර ගුණර්ධන ඹභක් කිේමොත් කිඹන්මන් ිඹභ ලහසත්රීඹ 

ඳදනභක් ඇතියි ; හක්ෂි ඇතියි. ෂුර් එටභ අමක යි 
රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ මන නභකින් ඉන්න මමනක්; මන 
ජහතිඹක්, ආභක්, කුරඹක් තිමඵන මමනක්, එතුභහ වළංගිරහ 

යඟඳහන මමනක්" කිඹහ අපි හිතුහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ 
ඇභතිතුභහ ඒ මරහමේ ඇිත් අභිමඹෝ ශහ, "ඔඵතුභහ භහ ළන 

මඵොරු කිඹන්මන්,  මභළි මද් කිඹන්න එඳහ" කිඹහ. අහනමේ 
ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහට මභොක්ද යන්න ිදදු වුමේ? ඒ 
අසථහමේ රක්සභන් කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භළතිතුභහට අභිමඹෝ ශහ. රු ි මඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

හභහනයමඹන් ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යරහ ථහ යන්මන් 
වයඹ අනුයි.  ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යන්මන් විිතමේ 
ඳවශටභ ළටුණු මිිසසු. ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යරහ 

මමනකුට ඳවයක් වන්මන් ළටිරහ නන්නත්තහය මරහ ඉන්න 
මොටයි. ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ භතු යන්මන් ය කිඹහ න්න 
මදඹක් නළති මොටයි. රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි, ඒ 

මරහමේ අමක රක්සභන් කිරිඇ්ලර ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට 
අභිමඹෝ ශහ. ඔඵතුභහ ිලසහමඹන් කිේහ, "නළවළ, භට 
ිලසහයි, භභ ම්ලන භත ඳදනේ මරහයි ථහ යන්මන්" 

කිඹහ. එමවභ මනොවුමණොත් ශ්රී ජඹර්ධනපුය තිමඵන මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමන් ඔඵතුභහ ඉ්ලරහ අසමනහ කිඹහත් කිේහ. 
අකඳේචිමේ! අඳට හිතුණහ, රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

"ඵන්දුර ගුණර්ධන සරින් ෂුර් එටභ මේ ඇත්තභයි 
කිඹන්මන්, අමක යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ අඳටත් මඵොරු 
යනහ" කිඹහ. එමවභ හිතරහ අපිත් ළ ංහමන්, 
මදගිඩිඹහමන් එදහ යහත්රිඹ ත ශහ.  
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රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඳහුදහ ඇි්ලරහ අමක 

ඵන්දුර ගුණර්ධන ිඹතහණන්, ශ්රීභතහණන් දණින් ළටිරහ 
කිඹනහ, "භට ළයදුණහ, භට භහමන්න" කිඹරහ.  

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එමවභ පිළිත්තු එ ළරැදිද? 
 

ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, එමවභ පිළිත්තු එ 
මවොයි. මඵොමවොභ මවොයි. එමවභ යද පිළිත්ත එ මවොයි. 
නමුත් රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මඵොමවොභ ඳළවළදිලි 
මඳමනනහ, ඵන්දුර ගුණර්ධන ශ්රීභතහණන්- 

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, point of Order එක් 

තිමඵනහ. 
 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහමේ point of Order එ 
මභොක්ද? 

 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භමේ නභ වන් යරහ 
කිඹපු ිහ භභ මේ ඳළවළදිලි කිරීභ යන්න ඕනෆ. එතුභහ කිඹපු 
රුමේ ළරැද්දක් තිබුණහ. ඳහුදහ මනොමයි, එදිනභ ඇි්ලරහ 
නභ මනස ආහයඹට මුද්රණඹ මරහ තිබීමභන් එළි ළරැද්දක් 
ිදද්ධ ව ඵත්, ඒ පිළිඵ රු බහමේ භහ අඹදින ඵත් භභ 
එදිනභ ප්රහල ශහ. ඒ ි හ ඒ කිඹන ප්රහලඹ තය නළවළ. 

 

ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, හරඹත් තිමඵන හින්දහ, 
ඔඵතුභහ අය මදන හින්දහ භභ මේ ළන කිඹන්නේ. මඵොමවොභ 
මවොයි. එතුභහ ඉ්ලරහ අස වුණහද? රු ිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභි, තභත් එතුභහ මේ බහ ළමබ් ඉන්නහ 
මනොමේද? ඒ කිඹන්මන් රේජහ නළතිභ මනොමයිද? රේජහ, ඵඹ 
නළතිභ මනොමයිද? ඳළඹ කීඳඹට වරි, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
ඉන්න තභන් හමේභ මජයසාත්ඹ තිමඵන, මුද්ල ඇභති ධුයඹ 
දයන මජයසා භන්ත්රීතුභහමේ කුරඹ, ආභ, ජහතිඹ ඇදරහ ථහ 
යන එමක් රේජහ මභතුභහට. රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 
භභ මේ හයණඹ මඵොමවොභ  ඳළවළදිලි කිඹනහ. 

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ි මඹෝජය ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහමේ හරඹ අන්. 
 

ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අද හක්ෂි භත මේ එභ මචෝදනහක්ත් ඔකපු මශ  නළවළ. 
ඔඵතුභහමේ ඉතිවහමේ ක්රිඹහහරිත්ඹ තුශ මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

ඇතුමශ  යි රුණහනහඹ භළතිතුභහමේ මඳෞද්ලි කීර්තිඹ 

නළති කිරීභට ජහතිඹ, ආභ, කුරඹ ළි  අද නවීන මරෝමේ අපි 
කිිදමක් අනුභත මනොයන ඳවත් තළනට ළටිරහ ටයුතු 
යපු ිහ ඔඵතුභහ මේ ටයුත්ත යන්මන්ත් තය භත ඳදනේ 
මරහ මනොමයි; ිළරැදි රුණු භත ඳදනේ මරහ මනොමයි, 

ද්මේමඹන්, ඊර්යහමන් ව කුවමභන්ඹ කිඹන එ 
නහටුමන් වුණත් කිඹන්න මනහ රු භන්ත්රීතුභි.   

ඒ ිතයක් මනොමයි අමක අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ කිේහ,- 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු අජිත් පී. මඳමර්යහ ිමඹෝජය ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහමේ 
හරඹ අන්. 

 
ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භට භහමරහ තත් තත්ඳය 30ක් මදන්න.  

අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ ම්ලන ණනහක් ඉදිරිඳත් යනහ 
කිඹරහ කිේහ. වත් මදයි ඹමන්! කිඹඳන්මෝ, ම්ලන ටිමක් 
තිමඵන මචෝදනහ මභොක්ද කිඹරහ. මචෝදනහ නළවළ. මභොක් 

වරි තන්දයඹක් කිඹරහ ම්ලනඹ බහත යනහ. බහත 
යන එ අපි ඵරන්න ඕනෆ, ථහ මත්රුේ න්න. අද මේ 
ිහදඹ පුයහ යි රුණහනහඹ අමක මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ 

තිමඵන මචෝදනහ වඹ මවෝ, මනත් මචෝදනහක් මවෝ ඔකපු 
යන්න කිිදභ හක්ෂිඹක් ඉදිරිඳත් මශ  නළවළ. ආර්ථි ිදයහ 
ළන මනස භත තිමඵන්න පුළුන්.  

ආර්ථි උඳක්රභ ළන මනස භත තිමඵන්න පුළුන්. ඒ 
ලහසත්රීඹ හයණඹක්. වළඵළයි මඳෞද්ලි යි රුණහනහඹ 
භළතිතුභහට ිරුද්ධ ිලසහ බං මඹෝජනහක් අයමන එනහ 
නේ එතුභහමේ මඳෞද්ලි ි ලසනීඹත්ඹ ඳළුදු යන්න පුළුන් 

ආහයමේ හක්ෂි තිමඵන්න ඕනෆ. නමුත් ිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභි, එමවභ කිිදදු හක්ෂිඹක් නළතු ද්මේඹ, 
වයඹ, මක්රෝධඹ භත ළඩ යන සුළු පිරික් ඉදිරිඳත් යපු මේ 

මඹෝජනහ  තුමනන් මද ඡන්දඹකින් ඳයහජඹ ට ඳත් යනහ 
කිඹන හයණඹ අපි කිඹන්න අලයයි. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඳහලිත යංම ඵේඩහය යහජය ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට 

ිනහඩි වඹ හරඹක් තිමඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.34] 

 

ගුණ ඳලිත යගමග බණ්ඩය ෙහත (නිපුණත සගවර්ධන හ 
වෘ්වතීය පුහුණු  යජය අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு தரலி ங்யக தண்டர - றநன் அதறறயத்ற 

ற்யம் தரறல்தறற்சற  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මුද්ල අභහතයතුභහ ප්රධහන 

මේ යජඹට ිරුද්ධ ඉදිරිඳත් යරහ තිමඵන  ි ලසහ බං 
මඹෝජනහ පිළිඵ චන කිහිඳඹක් ථහ යන්න රළබීභ 
පිළිඵ භහ තුටු මනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ මුද්ල 
අභහතයතුභහට ිරුද්ධ, ිරුද්ධ ඳක්මඹන් වන්න ඳටන් 
ත්මත් අද මනොමයි. එතුභහ මද්ලඳහරනඹට ආපු හරමේ ඉරහභ 

එතුභහට දිගින් දිටභ ඳවය මදන තත්ත්ඹක් අපි දළක්හ. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 2004 මර් යි 

රුණහනහඹ භවත්භඹහමේ මදයට මිනී ඔළු එරහ ඵඹ ය 
න්න ඵළලුහ. භඩ ඳත්රිහ ේඵන්ධ එතුභහ අත් අඩංගුට 
අයන්න ගිහි්ලරහ ඵඹ යන්න වළදුහ. ඒ හමේභ ිිධ නඩුරට 

ඳටරහ ඔහු මභ්ලර යන්න, හීරෆ යන්න, ඵඹ යන්න 
උත්හව ශහ. වළඵළයි මේ මභොනහ ශත් යි රුණහනහඹ 
මභ්ලර ය න්න ඵළරු ගිඹහ. අහනමේ අද ිලසහ බං 
මඹෝජනහක් මනළ්ලරහ ඒ ිලසහ බං මඹෝජනහ තුළින් යි 

රුණහනහඹ ඇභතිතුභහ මමයහි තිමඵන ිලසහඹ තවවුරු 
කිරීභට එඹ මනහපු උදිඹභ ටයුතු යරහ තිමඵන එ පිළිඵ 
අපි න්මතෝඹට ඳත් මනහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු යි රුණහනහඹ 
මුද්ල ඇභතිතුභහ අතිරු වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහමේ 

නහඹත්මඹන් යුතු මේ යජඹ තුශ ටයුතු යමින් යම්ට 
ජනතහට ඳළටිරහ තිබුණු ඵදු ඵය අඩු යරහ, බහේඩ මිර අඩු 
යරහ භසත ලමඹන් යම්ට ජනතහට විත් මන්න පුළුන් 

ඳරියඹක් වදන්නට ටයුතු ශහ. ඒ හමේභ එතමනෝ්ල 
යහඳහයඹ, කුඩු යහඳහයඹ, අයක්කු යහඳහයඹ, භත් ඳළන් යහඳහයඹ, 
බිඹර් යහඳහයඹ, ළිදමනෝ යහඳහයඹ හමේ යහඳහය යන 
යහඳහරිඹන්ට ඵදු පිට ඵදු ඳනහ, ඔවුන්මන් යජඹට අඹ ය 

ත යුතු මුද්ල ප්රභහණඹ අඹ ය න්න ටයුතු ශහ.  

අතීතමේ හිටපු මුද්ල ඇභතිරු එතමනෝ්ල න්ම්ටනර් පිටින් 

මමනන අඹ ව ඒ මමනන එතමනෝ්ල මුදහ වළරීභට ටයුතු 
ශහ. ඒ උදිඹමන් ඵදු අඹ කිරීභක්ත් ිදද්ධ වුමේ නළවළ. ඳසු 
ගිඹ යජඹ හරමේදී එතමනෝ්ල යහඳහයර හිටපු මේේස ඳළර්රහ 

මමනන්න උදවු වුණු, මේේස ඳළර්රහ එක් යහඳහයර 
මඹදුණු උදිඹ තභයි අද යි රුණහනහඹ අභහතයයඹහට 
ිරුද්ධ මභළි ිලසහ බං මඹෝජනහක් මමනන්නට 

ටයුතු ය තිමඵන්මන් කිඹන එ පිළිඵ භහ මඵොමවොභ 
ඳළවළදිලි කිඹනහ. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, රළබී තිමඵන මරහ අනු 

ථහ යන්න ඵරහමඳොමයොත්තු වුණු හයණහ ථහ යන්නට 
අසථහක් මනොරළබීභ පිළිඵ භහ නහටු මනහ. මොමවොභ 
වුණත්,   ිරුද්ධ ඳක්ඹ තභන්මේ වි ගුණඹ ඳත්හ මන ඹහභ 

වහ ඉදිරිඳත් යපු එක් තභයි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ. 
මභොද, ිඳක්මේ ඉන්න මොට මභොනහ මවෝ ක්රිඹහහරිත්ඹ 
මනොමඹදුමණොත්, ඒ අඹ ිඳක්මේ ඉන්නහද කිඹන එ යම්ට 

ජනතහට දළමනන්මන් නළති ඹනහ. ඒ ිහ මභළි ිලසහ 
බංඹක් මන ඒභ ඔවුන්මේ වි ගුණඹ රැ ළනීභ වහ යන 
රද මදඹක් ිධිඹටයි භහ දකින්මන්. දිමන්ස ගුණර්ධන, ිභ්ල 
වීයංල, උදඹ ේභන්පිර ළි  මද්ලඳහරන ඳක්ඹක් නළති, 

තිඹභ තය යරහ ඳහර්ලිමේන්තුට අතීර්ණ මන්නට ඵළරි 
ආතක් ඳහතක් නළති උදිඹමේ ග්රවණඹට රක් වුණු ශ්රී රංහ 
ිදවස ඳක්මේ කිහිඳ මදනකු අ්ලරහ මන  මභළි  ිලසහ 

බංඹක් මන ඒභ ඔවුන් මොඩ ඹහභට දයන උත්හවඹක් 
ිධිඹටයි භහ දකින්මන්. වළඵළයි, මේ ිලසහ බං මඹෝජනහත් 
එක් ඔවුන්මේ වි ගුණඹ අවිි මරහ නළත්තටභ නළති මරහ 

ඹන තත්ත්ඹට ඳත් මනහ. ත මභොමවොතකින් ඳළළත්මන 
ඡන්ද ිභසීමේදී තුමනන් මද ඡන්ද ප්රභහණඹකින් ිලසහ බං 
මඹෝජනහ ඳයහජඹට ඳත් වීභ තුශ ඔවුන් දවටභ මද්ලඳහරනමේ 

අවිවී චරිත ඵට ඳත් මනහ කිඹන එ මඵොමවොභ ඳළවළදිලියි.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු භන්ත්රීරු ණනහක් 

ථහ යන මොට කිේහ, ිමද්ල ංචිතමේ මුද්ල අඩු මරහයි 
කිඹරහ. ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහත් ආර්ථි ිමල ඥඹකු 
ලමඹන් කිේහ, ිමද්ල ංචිතමේ මුද්ල අහිමි මරහඹ, අඩු 
මරහඹ කිඹරහ. රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, යහජඳක් යුඹ 

තුශ, අමක යටට එන ිමද්ශීඹ ්ලලි ටි මවොයට අයමන 
ගිහි්ලරහ ඳළනභහ යම්ට  තභන්මේ ගිණුේර තළන්ඳත් යන 
මොට,  සිස යටට  අයමන ගිහි්ලරහ තළන්ඳත් යන මොට, 

ඩුඵහයි යටට මන ගිහි්ලරහ තළන්ඳත් යන මොට, සීම්ලස 
යහජයඹට අයමන ගිහි්ලරහ තළන්ඳත් ය න්න මොට ිමද්ල 
ංචිතමේ මුද්ල අහිමි මන්මන් නළද්ද, අඩු මන්මන් නළද්ද? 

යහජඳක් ඳහරනඹ තුශ හිටපු යහජඳක් හිතහදීන් ිිදන් මේ 
ිධිඹට ටයුතු යන මොට, මේ ිලසහ බංඹ මමනන්න 
ටයුතු යපු උදිඹ ඒ ිධිඹට ටයුතු යන මොට එළි 

තත්ත්ඹක් ඇති මන්මන් නළද්ද කිඹන එ තභයි අඳට අවන්න 
තිමඵන්මන්.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, රු මමවළිඹ 
යඹුක්ළ්ලර හිටපු අභහතයතුභහ අද මේ ිහදමේදී ඉතහ ඳහරිශුද්ධ 
චරිතඹක් ිධිඹට රුණු දළක්වහ. රු ිමඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, එතුභහ ජනභහධය අභහතයයඹහ ලමඹන් ළඩ 
ටයුතු ශ හරමේ යහජය මුද්රණ නීතිත ංසථහමේ ඉතරන 
ඩදහිද, ඉතරන හඩ් මඵෝඩ් ළඵලි ටි භවනුය එ 

තළනළත්මතකුට ිතයක් මදන්න  ටයුතු ශහ. කිමරෝ එක් 
රුපිඹ්ල වඹ ණමන් දුන්නහ. අද එළි  කිමරෝ එක් රුපිඹ්ල 39 
ණමන් ිකිණීභට ටයුතු ය තිමඵනහ, මටන්ඩර් ඳරිඳහටිඹ 
තුශ. ඒ ිහ යහජය මුද්රණ නීතිත ංසථහමේ මුද්ල ප්රභහණඹ, 

ආදහඹේ ප්රභහණඹ ළඩි යමන අද එහි ඉන්න ම යින්ට 
bonus රඵහ මදන තත්ත්ඹකුත් ඇති යන්නට පුළුන් මරහ 
තිමඵනහ. 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඳසු ගිඹ හර ඳරිේමේදඹ 
තුශ ජහති රඳහහිිමේ, ITN එමක් මටලි නහටයඹක් 
මඳන්නහ නේ ඒ මටලි නහටයමේ එ episode එට අදහශ 
ඇභතියඹහට රුපිඹ්ල 50,000ක් මන්න මරහ තිබුණහයි කිඹන 
එ රහරුන්, ිසඳහදරුන්, අධයක්රුන්  අපිත් එක් 

මඵොමවොභ ඳළවළදිලි කිඹහ තිමඵනහ. රුපිඹ්ල 50,000ක් 
මනහ ිතයක් මනොමයි, ඒ මටලි නහටයමේ යඟඳහන 
ිලිමඹොත් භවය ඇභතිරුන්ට මදන්න ිදද්ධ මරහ තිබුණහ.  

එදහ එළි  තත්ත්ඹකුයි තිබුමේ, රු ිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභි.   

යහජය මුද්රණ නීතිත ංසථහමේ හිටපු බහඳතියඹහ න 
හීන්මන්ද  කිඹන තළනළත්තහ "මෝක" එමන් ත්ත 
තීයණඹකින් තභයි ඉත් මශ . අදහශ ඇභතියඹහ යන රද 

ිහය ළඩ, අිනීත ළඩ, ංචහ වත ළඩ ආයණඹ යන්න 
ටයුතු යපු මමනක් තභයි හීන්මන්ද කිඹන්මන්. 
හීන්මන්ද යුමේ යපු මවොය ළඩ, ංචහ ළඩ ිදඹ්ලර 

ආයණඹ ය ළනීභට මඹොදහ ත්මත් අතුමෝයර කිඹන 
පුද්රමඹක්. භට භත ිධිඹට ඳසු ගිඹ දසර ඔහු ඳත් ය 
තිබුණහ, අමක අභහතයහංලඹ ඹටමත් තිමඵන ජර්භහනු හර්මි 

පුහුණු ආඹතනඹට.  

ඊමේ-මඳමර්දහ NAITA එට ඳත්වීභ මනස ය තිබුණහ. 
මභළි ංචි පුද්රඹන්, මේ හමේ ක්රිඹහරට ේඵන්ධ 
පුද්රඹන් ඒ හරමේ අභහතයරු ආයක්හ ය න්න ඒ හමේ 
පිඹය ත්තහ.  

යි රුණහනහඹ රු අභහතයතුභහට දිගින් දිටභ භඩ ප්රවහය 
එ්ලර යමින්, දිගින් දිටභ මචෝදනහ යමින් භට මඳය 
අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ. අපි දන්නහ සුතදහ 

791 792 

[රු ඳහලිත යංම ඵේඩහය භවතහ] 
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ක්රීඩහංණමේ carpet එ වන මොට, indoor stadium එ 

වදන මොට මභොන හමේ ළහි්ලරක් ළහුහද කිඹරහ. Carpet 
ළහුහද, එමවභ නළත්නේ මභොන ිධිමේ ළහි්ලරක් ළහුහද 
කිඹන එ අපි දන්නහ. ඒ carpet එ වරහ මටි හරඹයි. අද 
ඳහිේචි යන්න ඵළවළ. ඒ හමේභ රංහමේ ක්රීඩහ භහජරට 

carrom boards මඵදනහ කිඹරහ, carrom boards ටි අයමන 
ගිහින් තභන්මේ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක් ලහහ ංිධහනරට, 
ිමඹෝජිතඹන්ට මඵදුහ. ඒ ේඵන්ධමඹන් හිටපු ක්රීඩහ අධයක් 

ජනයහ්ලරිඹ ව යංජනී ජඹමොඩි භවත්මිඹට ිරුද්ධ අද 
නඩුකුත් ළටිරහ තිමඵනහ. ඒ ඇභතියඹහ යපු ක්රිඹහදහභඹ ිහ 
එභ ිරධහරිිඹත් අභහරුමේ ළටිරහ තිමඵනහ. රු ිමඹෝජය 

ථහනහඹතුභි, ඒ හමේභ- 
 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට රළබී තිමඵන හරඹ අන්. 

 
ගුණ ඳලිත යගමග බණ්ඩය ෙහත  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்யக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භහ මේ හයණඹ කිඹරහ 

භ මේ ථහ අහන යන්නේ.  

නහරපිටිමේ ජඹතිර ක්රීඩහංණඹ තභයි ඒ ප්රමද්ලමේ 
ශභයින් football වපු තළන. මභමව   football, යර් වපුහභ 

යේජුරුන්මේ පුතහට දහඩිඹ දහනහ ළඩියි කිඹරහ නහරපිටිමේ 
යර් ක්රීඩහංණඹක් වදරහ ඒ දරුන්මේ අයිතිහිදභ නළති ශහ. 
ඊට ඳසම  ගුරු ේභහන වදනහ කිඹරහ ජඹතිර ක්රීඩහංණඹ 
අයමන ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ උදිඹමේ ේභහනඹක් 

වදන්නට ටයුතු ශහ. අද නහරපිටිඹ භධය භවහ ිදයහරමේ 
දරුන්ට ම්ලරේ යන්න ජඹතිර ක්රීඩහංණමේ තිමඵන්මන් 
ඳර්චස 40යි. ඒ ිධිඹට එභ දරුන්මේ අයිතිහිදේ අහිමි 

යන්නට ටයුතු ශහ.  එදහ ිලසහ බං මේන්න තිබුමේ 
එළි  ඇභතිරුන්ට ිරුද්ධයි. එදහ හිටපු මුද්ල ඇභතිරුන්ට 
ිරුද්ධයි ිලසහ බං මේන්න තිබුමේ. එදහ ද්ද නළතු මී 

ඳළටේ හමේ ඉරහ අද මේ ළමඩ් වරිඹට මමයන මොට ිලසහ 
බං මමනමින් ඵහධහ කිරීභ පිළිඵ අඳ නහටු නහ. මේ 
ිලසහ බංමඹන් යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ අපි ජඹග්රවණඹ 

යන ඵ ප්රහල යමින් භහ නතිනහ. සතුතියි. 

 
[தற.த. 4.43] 

 

ගුණ ෙමනෝ ගමන්සන් ෙහත (ජිනක සහජීවනය  සගවද 
හ යජය ංෂ අෙතයතුෙ ) 
(ரண்தைறகு யணர கயசன் - யசற சகரழ்வு, 

கனந்துகரடல் ற்யம் அசகய தரறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கயப, அசறன் தங்கரபறக் 

கட்சறரக இயக்கறன்ந றழ் தொற்யதரக்குக் கூட்டறறன் 

உயப்தறணர்கபரண ரம் அகணயம் இந் ம்தறக்ககறல்னரப் 

தறயகக தொழுகரக றர்த்து, தகப றறகச்சர் 

ற கயரரக்க அர்களுக்கு ங்கபது ஆகயும் 

எத்துகப்கதயும் தரறறத்துக்தகரள்ப றயம்தைகறன்யநரம்.   

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் எய றடத்கக் கூநறகக்க 

யண்டும். அரது 2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் 8ஆம் 

றகற இந்ப் தைற அசறல் ரற்நத்க ற்தடுத்ற 

கரனகட்டத்றல் ங்களுக்கு தொன்ணரல் இண்டு சரல்கள் 

இயந்ண. என்ய ததரயபரரச் சரல். இன்தணரன்ய 

ஜணரகச் சரல். ஜணரகச் சரகனப் ததரயத்கறல் 

இன்ய ரங்கள் அந் றடத்றயன தகுதூம் தொன்யணநற 

ந்றயக்கறன்யநரம். இன்ய இந் தொழுப் தரரளுன்நதொய 

ஏர் அசறனகப்தைப் யதகரக ரற்நப்தட்டன் தோனரக 

ரங்கள் தைற அசறனகப்ததரன்கந உயரக்கற, ரட்டில் 

இயக்கறன்ந யசற இணப்தறச்சறகணக்குத் லர்றகணக் 

கரண்தற்கும் யர்ல் தொகநகக ரற்நறகத்து 

அறலுள்ப குகநதரடுகளுக்குத் லர்றகணக் கரண்தற்கும் 

அயயதரல் ரட்டின் ஆட்சற தொகந துதன்ய 

லர்ரணறப்தற்குரண சகன தசற்தரடுககபயும் 

தொன்தணடுத்துக் தகரண்டியக்கறன்யநரம்.   

யதைநத்றல், ததரயபரரத் துகநறயன உள்ப 

தொன்யணற்நங்கள் தரடர்தரக இன்ய ணக்கு தொன்தை 

அசரங்கத் ப்தறயன யதசற தன உயப்தறணர்கள் தபறரண 

தொகநறயன ல்னரற்கநயும் தசரல்லிறயக்கறன்நரர்கள். அது 

தரடர்தரக யலும் றபக்கயண்டி அசறம் 

கறகடரதன்ய ரன் றகணக்கறன்யநன். கடந் 

அசரங்கத்றன் - யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் ஆட்சறக் 

கரனத்றயன  கடததற்நறயக்கறன்ந ஊல்கள், வீண் றம் 

ற்யம் நரண தொகரகத்தும் கரரக ற்தட்டியந் 

தரரற குகநதரடுகபறணரல், ததநப்தட்ட ததயந்தரககக் 

கடன்களுக்கரண ட்டிகயும் தொகனயும் தசலுத்யண்டி 

றகனறல் து அசரங்கம் இயக்கறன்நது. 

அவ்ரநறயந்தும்கூட, ங்களுக்கு ரக்கபறத்து ஆட்சறறயன 

அ கத் க்களுக்குத் யகரண தசபகரறங்ககபயும் 

றகனகுகநப்தைக்ககபயும் ங்கபரல் இன்நக இன்ய 

ரங்கள் தசய்றயக்கறன்யநரம். இன்தம் தசய்க்கூடி 

ரய்ப்தறயக்கறன்நது. ஆறதம், குநறப்தறட்டபவுக்குயல் 

உடணடிரகச் தசய் தொடிரற்கரண கரம், கடந் 

அசரங்கக் கரனத்றல் கடததற்நறயக்கறன்ந ஊல், வீண் 

றம் ற்யம் நரண தொகரகத்தும் ஆகற தோன்யய 

ன்ய உங்களுக்குத் தரறயும். ஆகய, இன்ய  றறகச்சர் 

ற கயரரக்க அர்களுக்தகறரகக் தகரண்டுப் 

தட்டியக்கறன்ந ம்தறக்ககறல்னரப் தறயகக்கு அர்கள் 

ன்ண கரம் தசரன்ணரலும்,  உண்கறல் யகு 

ஜணரறதற கத்றரறதரன சறநறயசண அர்களும் ரண்தைறகு 

தற அகச்சர் றல் றக்கறசறங்க அர்களும் இகந் 

இந்த் யசற அசரங்கத்றன் ற்தத்துக்கு ஊய 

றகபறக்கும் தொகரகய ததரநரகக்கரர்களும் 

கரழ்ப்தைர்ச்சறக்கரர்களும் இந்ப் தறயககக் 

தகரண்டுந்றயக்கறன்நரர்கள் ன்தது ணக்கு ன்நரகத் 

தரறகறன்நது. ஆகய, இந்ப் தறயககத் யரற்கடிக்க 

யண்டி கடப்தரடு ங்கள் ல்யனரயக்கும் இயக்கறன்நது.   

இந் அசரங்கம் ன்தது ணறதரய கட்சறறன் 

அசரங்கல்ன. க்கற யசறக் கட்சறறணயர, ஸ்ரீ னங்கர 

சுந்றக் கட்சறறணயர அசரங்கல்ன. இந் 

அசரங்கத்றற்குள்யப தன கட்சறகள் இயக்கறன்நண. 

அயயதரல் ல்னரக் கட்சறகபறலும் இயக்கறன்ந ல்னர இண 

க்ககபயும், அரது சறங்கபர்கள், றர்கள், தொஸ்லிம்கள் 

ன்ய அகணகயும் என்யயசர்த்துள்ப ஏர் அசரங்கரக 

இது உயரக்கப்தட்டியக்கறன்நது. ஆகய, இந் 

அசரங்கத்றன் தற்நறப் தத்கக் குகநத்து 

றப்தறடுற்கும் அகணத் டுப்தற்கும் அகணக் 

குப்தைற்கும் யற்தகரள்பப்தடுகறன்ந ந் 

தொற்சறகயுய றழ் தொற்யதரக்குக் கூட்டற ற்யக் 

தகரள்பரது ன்தகத் தபறரகக் கூநறகக்க 

றயம்தைகறன்யநன்.   
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இந் அசரங்கத்றன் தசற்தரட்கட ததரயபரர 

ரலறரக சர்யச ர றறம், உனக ங்கற, ஆசற 

அதறறயத்ற ங்கற ஆகற சர்யச அகப்தைக்கதபல்னரம் 

அங்கலகரறத்றயக்கறன்நண ன்தது உங்களுக்குத் தரறயும். அந் 

ககறல், ங்கபது தம் தபறரண தரக 

இயக்கறன்நது. ற்தகணய தசரன்ணகப்யதரன, ஜணர 

கத்க ரங்கள் ஸ்ரதறத்றயக்கறன்யநரம். ததரயபரர 

ரலறரகவும் இந் ரட்கட சறநந் எய ரடரக 

கட்டிதழுப்தைற்கரண அடிப்தகடககப ற்தடுத்றக் 

தகரண்டியக்கறன்யநரம். ஆகய, ங்ககபப் தற்நற சந்யகம் 

யக்கும் இயக்கயண்டி யகறல்கனதன்ய கூந 

றயம்தைகறன்யநன்.  

இந் றரத்றல் றர்க்கட்சற உயப்தறணர்கள் சறனர் 

தசரன்ண றடங்ககபக் யகட்டுக்தகரண்டியந்யன். இந் 

அசரங்கத்றல் தன குகநதரடுகள் இயக்கனரம்; தொண்தரடுகள் 

இயக்கனரம்; தறச்சறகணகள் இயக்கனரம். அர்கள் கூநற சறன 

றடங்கபறல் உண்ககள் இயக்கனரம்! யப்தற்கறல்கன. 

ஆணரலும், அற்கநதல்னரம் தொன்கப்தடுத்ற அல்னது 

அற்கந அடிப்தகடரக கத்துக்தகரண்டு இந் 

அசரங்கத்றன் தத்கக் குப்தைற்கு ரங்கள் ந்க் 

கட்டத்றலும் இடங்தகரடுக்க  ரட்யடரதன்தகத் 

தபறரகக் கூநறகக்க றயம்தைகறன்யநன். இன்ய 

உயரகறறயப்தது யசற அசரங்கம்! இந் அசரங்கத்றன் 

தசற்தரடுகளுக்குள்யபரன் இந் ரட்டின் றடுகன 

இயக்கறன்நது; சுந்றம் இயக்கறன்நது; லற, றரம் 

அகணத்தும் அடங்கறறயக்கறன்நண ன்தகயும் தரறறக்க 

றயம்தைகறன்யநன். ஆகய, அசறன் தசற்தரடுகளுக்கு ரயம் 

இகடயூய றகபறப்தற்கு  இடங்தகரடுக்க தொடிரது.  

தரயங்கள்! இந் அசு உயரக்கப்தட்டு இப்ததரழுது 

இண்டு யடங்கள்கூட தர்த்றரகறல்கன. அதுட்டுல்ன, 

கடந் தசப்தம்தர் ரத்றல் ஆம்தறத் ங்கபது தைற 

அகச்சகப் தத்துக்கு எய யடம்கூட 

தர்த்றரகறல்கன. ந்தரய றயணத்துக்யகர, 

அசரங்கத்றற்யகர, இக்கத்துக்யகர, ஸ்ரதணத்துக்யகர 

அடிப்தகடறல் குநறப்தறட்ட கரன அகரசத்க ங்க 

யண்டும். அப்தடி கரன அகரசம் ங்கரல் அச 

அசரக இப்தடிரண எய ம்தறக்ககறல்னரத் 

லர்ரணத்கக் தகரண்டுயது இந் அசறன் தத்கத் 

டுப்தற்கரகத்ரன்! ஆகய, ரட்டில் இயக்கறன்ந ல்னர 

இண க்களும் என்யயசர்ந்து உயரக்கறறயக்கும் 

அசரங்கத்றன் இந் யசறப் தத்கத் டுக்கும் ந் 

தொற்சறக்கும் றழ் தொற்யதரக்குக் கூட்டற ன்ந தொகநறல் 

ரங்கள் இடங்தகரடுக்க ரட்யடரம். ங்கபது தொழுகரண 

எத்துகப்கத அசரங்கத்துக்கு ங்குயரம். கண்டி, 

ததலிர, ததுகப, தகரழும்தை ஆகற ரட்டங்கள் சரர்ந் 

ங்கபது ஆய உயப்தறணர்கள் இங்கறயக்கறன்நரர்கள். அந் 

ககறல், அந் ஆய உயப்தறணர்களும் எயயச தகப றற 

அகச்சர் அர்களுக்கு ஆகத் தரறறப்தன் தோனரக 

அசரங்கத்றற்கு ங்கபது றரரண தங்கபறப்கத 

ங்குயரம் ன்தகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்யநரம். 

இயறரக, றர்க்கட்சறறன் எய தறரறறணர் தகரண்டுந்றயக் 

கறன்ந இந் ம்தறக்ககறல்னரத் லர்ரணம் தறகரணதன்ய 

கூநறக்தகரண்டு றகடததயகறன்யநன். ன்நற.  

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු මුජිඵර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ිනහඩි ඳව 

හරඹක් තිමඵනහ. 
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ගුණ මුිතබුර් යහුෙන් ෙහත  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි,  ඹව ඳහරන ආේඩුට 

ිරුද්ධ, එහි මුද්ල ඇභතිතුභහට ිරුද්ධ ිඳක්මේ 
ේඩහඹභක් ිිදන් අද ඉදිරිඳත් යරහ තිමඵන මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹන් ථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ළන 

ඔඵතුභහට භභ සතුතින්ත නහ.  

මේ යම්ට ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඇති යන්න, ජහති භඟිඹ මොඩ 
නඟන්න, ඒහධිඳති ඵරඹ ිනහල යන්න, ඳවු්ලහදඹ අහන 
යන්න,  භහධය ිදව ඇති යන්න ඹනහදී  රුණු ණනහ ක් 

මු්ල ය මන ඳසු ගිඹ අවුරුද්මද් ජනහරි අටළි  දහ අපි 
වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහ  ඵරඹට මනහහ. ඒ හමේභ,  
අමෝසතු අටළි  දහ මේ යම්ට ජහති ආේඩුක් වදන්න 

නළතත් අපි ජන යභක්  රඵහ ත්තහ. එදහ භහින්ද යහජඳක් 
භවත්තඹහමේ ආේඩුට ිරුද්ධ, ඒ ඒහධිඳතිහදඹට ිරුද්ධ 
ටන් යන්න, ඒ ජන යභ රඵහ න්න,  ප්රධහන ලමඹන්භ 

ජනතහ ිමුක්ති මඳයමුණත් අපිත් එක් ඒ ටමන් ිදටිඹහ. ජනතහ 
ිමුක්ති මඳයමුණ එදහ අපිත් එක් ඒ ටමන් ිදටි ිහ ජනතහ 
ිමුක්ති මඳයමුණට මේ යම්ට ිලහර මෞයඹක් තිමඵනහ. එදහ 

භහින්ද යහජඳක් භවත්තඹහමේ ආේඩු ඳයහජඹ යන්න, ඒ 
ඵරඹ, ඒ මයජිභමේ ඳහරනඹ අහන යන්න, මනභ 
මේදිහ ඉරහ වරි, මනභ යහඳහයඹක් මිඹරහ වරි ජනතහ 
ිමුක්ති මඳයමුණ ිලහර දහඹත්ඹක් අඳට රඵහ දුන්නහ. ඒ ිහ 

අඳ තුශත් ඒ මෞයඹ  තිමඵනහ. එදහ ඹව ඳහරන ආේඩුට 
ඡන්දඹ දීපු වළභ ඡන්ද දහඹමඹකුටභ ජනතහ ිමුක්ති මඳයමුණ 
ළන මෞයඹක් තිමඵනහ. ඒ මෞයඹ තිමඵන්මන් ිේ 

මනොමයි. එදහ භහින්ද යහජඳක්මේ ඒහධිඳතිහදඹ ඳයහජඹ 
යරහ මේ යම්ට නළත ඹව ඳහරනඹ වදන්න ිලහර දහඹත්ඹක් 
ජනතහ ිමුක්ති මඳයමුණ රඵහ දුන් ි හ.  

ිඳක්මේ ේඩහඹභක් අද ිලසහ බං මඹෝජනහක් 
ඉදිරිඳත් යරහ තිමඵනහ. මේ ිඳක් ේඩහඹමේ ඉන්න      
උදිඹ ඳසු ගිඹ හරමේ ංචහරට ේඵන්ධ මරහ තිමඵනහ. ඒ 

හමේභ දණ රට ේඵන්ධ මරහ තිමඵනහ. ඒ හමේභ මේ 
යම්ට මුද්ල අබහිත යරහ තිමඵනහ. එදහ භවය කහතනරට 
 කිඹන්න ඕනෆ පුද්රමඹෝ, තත් මනොමඹකුත් මද්්ලරට 

 කිඹන්න ඕනෆ පුද්රමඹෝ ිදටින මේ ේඩහඹභ එතු මරහ 
අද ආේඩුට ිරුද්ධ ිලසහ බංඹක් මනළ්ලරහ තිමඵනහ. 
මේ ිලසහ බංඹ මනහපු  ඒ උදිඹත් එක් ජනතහ ිමුක්ති 
මඳයමුණ එතු වුමේ මොමවොභද කිඹරහ අඳට ළටලුක් 

තිමඵනහ.  ජනතහ ිමුක්ති මඳයමුමේ අනුය දිහනහඹ 
භන්ත්රීතුභහ වළභ දහභ මේදිහර කිඹනහ, මේ පිරි අත් අඩංගුට 
න්න ඕනෆඹ කිඹරහ. මේ මෝලරන් හිමර් දභන්මන් නළත්මත් 

ඇයි, උහි  මේන්මන් නළත්මත් ඇයි  කිඹරහ එතුභහ අමඳන් 
අවනහ.  අපි  ඒ මෝලරන් එක් "ඩී්ල" දභනහ කිඹරහ 
කිඹනහ. එමවභ මචෝදනහ යපු ජනතහ ිමුක්ති මඳයමුණ, ඳසු 

ගිඹ ආේඩුමේ ිදඹලු මචෝදනහරට  කි යුතු, අද ිඳක්මේ 
ඉන්න එ ේඩහඹභක් මනහපු ිලසහ බං මඹෝජනහට 
ඳක් ඡන්දඹ මදන්මන් මොමවොභද කිඹරහ අඳට අද ප්රලසනඹක් 

භතු මරහ තිමඵනහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, "යහශ ඉන්ද්දි ඳණික්කිඹන්ට 
ඉඩ දුන්නහ හමේ ළඩක්" තභයි අද ජනතහ ිමුක්ති මඳයමුමණන් 
යරහ තිමඵන්මන්. එමවභ නේ අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහට තිබුණහ, ිලසහ බං මඹෝජනහක් මමනන්න.  
එමවභ වුණහ නේ අඳට වයත් හේඡහක්, වයත් ිහදඹක්  
යන්න තිබුණහ. නමුත් එමවභ මශ  නළවළ. ඒ යන්මන් 

නළති අද මද්ලඳහරන ලමඹන් අනහථ මරහ ඉන්න, මද්ලඳහරන 

795 796 

[රු භමනෝ මන්න් භවතහ] 



2016  ජුි 09 

ලමඹන් කුණු ඵක්කිඹට ඹන්න ඉන්න, මද්ලඳහරන ලමඹන් 

ිනහල මරහ ඉන්න පිරිත් එක් එතු මරහ, මේ ආේඩුට 
ිරුද්ධ ිලසහ බං මඹෝජනහට ඳක් ඡන්දඹ මදන්මන් 
මොමවොභද කිඹරහ අඳට ජනතහ ිමුක්ති මඳයමුමණන් අවන්න 
නහ. අනුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභි, ඒට ඔඵතුභහ 

උත්තය මදන්න ඕනෆ. මභොද, මේ පිරි දණරට ේඵන්ධයි, 
මේ පිරි එතමනෝ්ල මනහහ, මේ පිරි මුද්ල මවොයේ ශහ, 
මේ පිරි ංචහ ශහ, භහධයමේදින්ට ඳවය දුන්නහ කිඹරහ වළභ දහභ 

ඔඵතුභන්රහ මචෝදනහ යනහ. ඒ වළභ මද්ටභ මේ අඹ 
ේඵන්ධයි කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ අ්ලරස මවෝ දණ මචෝදනහ 
ිභර්ලන මොමින් බහට දවස හයඹක් ගිහි්ලරහ තිමඵනහ. 

එමවභ ළයදි යපු උදිඹ එක් එතු මරහ ආේඩුට ිරුද්ධ 
ඡන්දඹ මදන්මන් මොමවොභද කිඹරහ අද අඳට ප්රලසනඹක් 
තිමඵනහ. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අන්. 

 
ගුණ මුිතබුර් යහුෙන් ෙහත  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ත එ මදඹක් කිඹන්න 
ඕනෆ. 

මේ මෝලරන්  කිඹනහ, අමක ිලසහ බංඹ ළන. නමුත්, 

අද ඒමෝලරන්ටභ ිලසහ බංඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. 
මභොද, ඒමෝලමරෝ ්ලඳනහ යන මද්්ල අද මන්මන් නළති 
ිහ. අද ප්රජහතන්ත්රහදඹ තිමඵනහ. අද භහධය ිදව තිමඵනහ. 
අද සුදු ෆන් ංසෘතිඹ නළවළ. අද ඕනෆ මමනකුට ඕනෆ මදඹක් 

ථහ යරහ උමද්ට නළඟිටින්න පුළුන්, රෑට සුදු ෆන් එන්මන් 
නළවළ. ඒ ිහ අද මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහපු උදිඹටභ 
ිලසහ බංත්ඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. ඒ ඇයි? ඒ අඹ හිතපු 

මද්්ල වුමේ නළවළ. ඒ අඹ හිතන මද්්ල මන්මන් නළවළ. අද 
ඒමෝලරන්ට ඳහර්ලිමේන්තුට ආත් ප්රලසනඹක් තිමඵනහ. ඒ 
මභොක්ද? ආර්. ේඳන්දන් භළතිතුභහ ිඳක් නහඹඹහ මරහ 

ඉන්නහ. අද ඒ දයහ න්න ඵළවළ. ඒ තභයි අද ඒමෝලරන්ට 
ඇති මරහ තිමඵන බංත්ඹ. ඒ බංත්ඹ උඩ මමනන මේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ ඳයහජඹ යන එ අඳට මරොකු ේජක් 

මනොමයි. මේ ඉතහභ ඳවසු මදඹක්.  

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මවොයි. අන් යන්න. 

 
ගුණ මුිතබුර් යහුෙන් ෙහත  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ත එ මදඹක් කිඹන්න ඕනෆ, රු ිමඹෝජය 
ථහනහඹතුභි. 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
මුජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ, භභ ඊශඟ භන්ත්රීතුභහ ළ මේහ. රු 
ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ිනහඩි 19ක් තිමඵනහ.  

[අ.බහ. 4.54] 
 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහට සතුතින්ත 
නහ.  

මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ තයභක් ප්රභහද මරහ මවෝ නයහඹ 

ඳත්රඹට ඇි්ලරහ, මේ රු බහමේ ිහදඹට න්න රළබුණු එ 
ඉතහභ  ළදත් කිඹරහ භහ ඳශමුමන්භ වන් යන්න 
ළභළතියි. මේ ිලසහ බං මඹෝජනහට ංයහත්භ රළමඵන 
ප්රතිපරඹට ඩහ, මේ ඉදිරිඳත් න රුණුරට දහචහයහත්භ 

රළමඵන ටිනහභයි ඉතහ ළදත් න්මන් කිඹරහ අපි ිලසහ 
යනහ. එ අතකින් මුද්ල ඇභතියඹහ ඉරක් මොටමන මේ 
ිලසහ බං මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් වුණහට, එයින් ඔහුමේ ිලසචිත 

ක්රිඹහරහඳඹ ප්රලසන මමයනහ හමේභ, භසත ආේඩුමේභ 
ක්රිඹහ රහඳඹ පිළිඵ තිමඵන ප්රලසනහර්ථඹක් තභයි මේ ිලසහ 
බං මඹෝජනහ භඟින් අද භතු යනු රඵන්මන්.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භට ලින් ථහ යපු 
එක්තයහ ිමඹෝජය අභහතයයමඹකු මවෝ යහජය අභහතයයමඹකු  

කිේහ, Panama Papers ළන.   

''යම්ට ිමද්ල ත්ේ ංචිතඹ  රැමන්මන් මොමවොභද, ඳසු 
ගිඹ ආේඩුමේ ්ටටිඹ Panama Papersර තිමඵන ්ලලි එ 
එ තළන්ර මොඩ ව මන'' කිඹරහ කිේහ. එභ Panama 
Papersර මභහ මඳොලිස ඇභතිතුභහමේ උඳමද්ල උන්නළවළමේ 

නභ තිමඵනහ; බීර් වහෂිේ ඇභතිතුභහමේ මඳෞද්ලි 
ම්ලේමේ නභ තිමඵනහ; ත අඹමේ නේ තිමඵනහ. ඔඵතුභහ 
මරහනමේ ිදටින ිහ භභ  කිඹන්මන් නළවළ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, Panama Papers 
යහජඳක්රහට වරි යහජඳක් ආේඩුට වරි ේඵන්ධඹක් නළවළ. 
ඒහට ේඵන්ධ; ෆි ේච නභක් තිමඵනහ නේ තිමඵන්මන් ඔඹ 
ඳළත්මත් අඹමේ. ඒ ිහ ඒහට අපි අ්ලරහ න්න එඳහ. 
''සීම්ලස, සීම්ලස'' කිඹ කිඹහ ඉරහ වරිඹන්මන් නළවළ. 

මභොනහ වරි දහපු බිබික්භක් තිමඹනහ නේ අයමන ඇි්ලරහ 
මඳන්න්න. එමවභ නළති  ''ිමද්ල ත්ේ ංචිතඹ හිඳුමන් 
සීම්ලස ිහ'' කිඹරහ වළභදහභත් කිඹ කිඹහ ඉරහ වරිඹන්මන් 

නළවළ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, භභ මේ ථහමේදී ප්රධහන 
හයණහ කිහිඳඹක් මමයහි අධහනඹ මඹොමු යන්න ළභළතියි. 
ඳසු ගිඹ ආේඩුමේ ආර්ථි ශභනහයණමේ දුඵරතහ, එමවභ 
නළත්නේ තිබුණු අඹථහ ක්රිඹහ මවෝ මඳන්රහ, ර්තභහන ආේඩුමේ 

තිමඵන ිදඹලු ිර්රේජිත ක්රිඹහන් ං යන්න ඵළවළ. ඒ අය 
හයණමඹන් වන්න ඵළවළ. එතළන තිමඵන ළරැද්දට පිඹය 
න්නහ මික්, තභන්මේ දෂිත ක්රිඹහ රහඳඹ රැ න්න ඒ 

සත්රඹක් ය න්න ඵළවළ.  රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි,  
ප්රධහන හයණහ කිහිඳඹක් භභ ඉදිරිඳත් යනහ.  

අඳට තිමඵන ඳශමුළි  ප්රලසනඹ මභඹයි. මුද්ල ඵරඹ 
තිමඵන්මන් ඳහර්ලිමේන්තුට. ඳහර්ලිමේන්තුට තිමඵන මුද්ල 
ඵරඹ  ආයක්හ මන ආහයඹටද අද මුද්ල ඇභතියඹහ ඇතුළු මේ 

ආේඩු ටයුතු යන්මන්? නීතිඹ ආයක්හ යනහද? භභ 
ඔඵතුභහට රුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් යන්නේ. ඒ රුණු 
ඉදිරිඳත් යන්න ලින් භභ මේ ළනත් කිඹන්න ළභළතියි.   

මේ දසර ජනහධිඳති භන්දියඹ භව ජනතහට ඵරන්න 
ිෘත යරහ තිමඵනහ. රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, 

ජනහධිඳති භන්දියඹ ිෘත ශහභ මේ යම්ට ඔක්මෝභ ප්රලසන 
ිමනහ නේ, අපි ඒ ළන තුටුයි. වළඵළයි, රුපිඹ්ල මෝටි 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

118ක් ළඹ යරහ ඇභතිරුන්ට හවන න්න වදනහ. එ 
ඇභති මමනකුට -අය ෆී්ලඩ් භහර්්ල මෂොන්ම හ භවත්තඹහට- 
රුපිඹ්ල මෝටි 7 හවනඹක් න්න ඹනහ. එතුභහට ඡන්ද 

5,000යි වේඵ වුමේ. [ඵහධහ කිරීේ] මභමවභ මනළ්ලරහ රුපිඹ්ල 
මෝටි 118 මුදරක් න භන් තභයි කිඹන්මන්, -[ඵහධහ කිරීේ]- 

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
''මභන්න, දළන් අපි ඉතුරු යනහ, ඉතුරු යනහ'' කිඹරහ.  

දළන් ජනහධිඳති භන්දියඹ එළිදක්රහ මඳන්නහ. මේහ ිේ 
මොභඩි චිත්රඳටිරට මවොයි, රු ි මඹෝජය ථහනහඹතුභි.  

භභ ඔඵතුභහට මඳන්න්නේ මභතළන තිමඵන ප්රධහන               
ප්රලසනඹ. ආේඩුමේ මරය ක්රිඹහදහභඹ නීතයහනුකරද? නළවළ. 
තමුන්නහන්ම රහ මවොඹරහ ඵරන්න, මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ේභත 
වුණු 2016 අඹ ළඹට අනුද මේ ක්රිඹහදහභඹ මන ඹන්මන් කිඹරහ. 
ඒ අඹ ළඹ දළන් කී තහක් මනස වුණහද? මෝ, ඒ මනස වුණු 
අඹ ළඹ මභතළනට මනළ්ලරහ ේභත ශහද? එමවභ මරහ 
නළවළ. ඳහර්ලිමේන්තුමේ  තිමඵන මරය ඵරඹ ළන 
තමුන්නහන්ම රහ තළකීභක් නළවළ. අඹ ළඹක් මනස මන්න 
පුළුන්. මනස මනහ නේ මනස මේච එ නීතයහනුකර 
මනළ්ලරහ, ඒ ංමලෝධනඹ නළත මේ බහමන් ේභත මන්න 
ඕනෆ. තමුන්නහන්ම රහ එදහ අඹ ළඹ මමනන මොට කිේහ,  
ිදඹඹට 11ක් තිබුණු VAT  ඵද්ද  ිසඳහදන වහ ිදඹඹට 12.5යි, 
ම හ වහ ිදඹඹට 8යි කිඹරහ. ඊට ඳසම  අභළතිතුභහ 
ඳහර්ලිමේන්තු අභතරහ කිේහ,  ිදඹඹට 12.5ක් තිබුණු එයි, 
ිදඹඹට 8ක් තිබුණු එයි ඔක්මෝභ ිදඹඹට 11ක් ශහ කිඹරහ. 
එමවභ මශ ත් අඹ ළමේ ිලසචිත ංමලෝධනඹකින් මතොයයි.  

දළන් මභොක්ද මරහ තිමඵන්මන්? දළන් VAT  ඵද්ද ිදඹඹට 
15 ශහ. ඒට ඵරඳහන ක්ම ත්ර ිලහර ඳරිභහට මුදහ වළරිඹහ. 
ලින් ඵර මනොඳහපු ක්ම ත්රරට මුදහ වළරිඹහ. එතමොට මේ 
මශ  නීතිඹට අනුද? එ ඳළත්තකින් අඹ ළඹ දළන් හුශමේ ව 
මන ගිහි්ලරහ. අමනක් ඳළත්මතන්, තමුන්නහන්ම රහ VAT  ඵද්ද 
ඳනන්මන් -ජහතිඹ මොඩ නළී මේ ඵද්ද ඳනන්මන්- මේ නීතිඹට 
අනුද? අපි අද අධියණඹට ගිහි්ලරහ තිමඵනහ; 
මශ්ර සාහධියණඹට ගිහි්ලරහ තිමඵනහ, මේ ඵදු ළඩි කිරීභ ව 
ඳරිභහ ඳශ්ල කිරීභ ේපර්ණමඹන් නීතිඹට ඳටවළි යි කිඹරහ. 
තමුන්නහන්ම රහ VAT  ඵදු ඳනත ංමලෝධනඹ මශ  නළවළ.  
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, අඩුභ තයමින් VAT ඵදු 
ප්රතිලතඹ ළඩි යනහ නේ, ඒ ඇභතිතුභහට ළ්ට 
ිමේදනඹකින් යන්න පුළුන්. වළඵළයි, ඵරඳහන ක්ම ත්ර මනස 
මනහ නේ  අිහර්ඹමඹන් ඒ  ඳනමත් ංමලෝධනඹ මන්න 
ඕනෆ. ඳනත ංමලෝධනඹ මශ ත් නළවළ. නමුත් VAT  ඵදු 
ප්රතිලතඹ ඉවශ දළේභහ. මෝ, ළ්ට ිමේදනඹක්ත් ිකුත් 
ශහද? නළවළ.   මභන්න,  ඒ වහ තිමඵන්මන් මේ  ලියුභ 
ඳභණයි. මේ ලිපිඹ ''Kalyani Dahanayake, Commissioner 
General of Inland Revenue''. මභතුමිඹමේ අත්ින් තිමඵන 
දළනුේ දීභකින් තභයි මේ VAT ඵදු ප්රතිලතඹ ඉවශ නළංවුමේ; 
ඵරඳහන ක්ම ත්ර ළඩි මශ . මේ  ලිපිඹ භහ සංගත* යනහ.  

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, මභඹ නීතිඹ මනොතහ 

වරින භනක්. මොමවොභද මදයිඹමන්! යම්ට නීති අණඳනත්ර 
තිමඵන ක්රභඹට වළය, ඒහ මනොතහ වළයරහ, ආදහඹේ ඵදු 
මොභහරිසතුමිඹමේ හිස ලිඹි්ලරකින් මේ යම්ට ඵදු ළඩි යරහ 
අඹ ය මන ඹන්මන්? ඒ නීතිඹට අනුකරද? එභඟින් ප්රලසන 

මමයන්මන් මේ ඳහර්ලිමේන්තු තු තිමඵන මුද්ල ඵරඹ 
මනොමයිද? එභඟින් ප්රලසන මමයන්මන් මේ ඳහර්ලිමේන්තු තු 
අයිතිඹ මනොමයිද?  

 රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ළ්ට ිමේදනඹක්ත් 
නළති,  ඳනත ංමලෝධනඹ මනොය නීති ිමයෝධී ආහයඹට අති 
ිලහර ඵදු ඵයක් ඳටරහ තිමඵනහ. එතමොට මේ 

ිලසහබංඹට මව තුක් මන්න ඵළරිද? යම්ට නීති වදන 
තළනභ නීතිඹ ඩනහ නේ, ජනතහට නීතිරු මන්න කිඹරහ 
කිඹන ආේඩුභ නීතිඹට ඳටවළි  ඵදු ඳනනහ නේ, නීතිඹ 

මනොතහ වළයරහ ටයුතු යනහ නේ, එමවභ ආේඩුක්  
ආයක්හ යන්න කිඹරහද අපිට කිඹන්මන්? ඒද ඹව ඳහරනඹ? 
රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඒ ිතයක් මනොමයි. නීතිඹ 
ඩමින් ඵදු දහනහ නේ, ේභත යපු අඹ ළඹ ඹහට ඹනහ 

නේ, මරය ිනඹක් ළන ය ථහද? මොමව ද මරය ිනඹ 
කිඹන එ තිමඵන්මන්? තමුන්නහන්ම රහ ්ලඳනහ යරහ 
ඵරන්න,- [ඵහධහ කිරීේ]- රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි,  භළයි 

භහම  මදළිදහ ඉරහ යම්ට ජනතහමන් මේ ඵදු එතු 
යන්මන් නීතිඹට ඳටවළි යි.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු නලින් ඵේඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ ි ලසලබ්ද මන්න. 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිමඹෝජය ථහනහඹතුභි, ඒ ිතයක් මනොමයි. 
අමනක් හයණඹ මභොක්ද?  යජඹට ණඹ න්න ඕනෆ නේ, මේ 
අවුරුද්මද් මභන්න මභේචය ණඹ ප්රභහණඹක් න්නහ කිඹරහ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේදී මුද්ල ඳනත ඹටමත් -  

 

ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුණහය ිලසලබ්ද න්න. මේ අසථහමේදී රු 
ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති. 
 

අනතුුණව ගුණ නිමයෝජය කථනයකතුෙ මලසනමයන් ඉව්ව 
වුමයන්  ගුණ කථනයකතුෙ මුලසනරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ய அகனய, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

கனக கறத்ரர்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ථහ යන්න. 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, ඔඵතුභහයි, භභයි මොශම නය 
බහමේ ඉන් එටභ අත්ළ්ල අ්ලරහමන මේ ඳහර්ලිමේන්තු 

799 800 

[රු ිභ්ල වීයංල භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකලමේ තබ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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දක්හ ආපු මදමදමනක් මන්. ඔඵතුභහ භට ථහ යන්න මවො 

අසථහක් රඵහ මදයි කිඹරහ භභ හිතනහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු 
ථහනහඹතුභි,  මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ේභත ශ අඹ ළමඹන් 
ආේඩු අවුරුද්දට න්න ණඹ ප්රභහණඹක් තිමඵනහ. ඒ 
ප්රභහණඹ තභයි න්මන්. ත ළඩිමඹන් ණඹ න්න ඕනෆ නේ, 

නළතත් ංමලෝධනඹක් මනළ්ලරහ ේභත යන්න ඕනෆ. රු 
ථහනහඹතුභි, 2015 ර්මේ ේභත මරහ තිමඵන ණඹ 
න්නහ ප්රභහණඹ කීඹද? රුපිඹ්ල මිලිඹන ඳවමශොස රක් 

එමොමශොස දවස එිදඹ තිස අටයි.  නමුත් ආේඩු ඇත්තටභ 
ත්ත ණඹ ප්රභහණඹ කීඹද? රුපිඹ්ල මිලිඹන දවවත්මෝටි අස අට 
රක් අටිදඹ අන මදයි.  [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ළයදුණහ. 
 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ළයදුමේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] තමුන්නහන්ම රහ ළඩිපුය ණඹ 
අයමන තිමඵනහ. මේ ණඹ ළඩිපුය ත්මත් මොමවොභද? 

්ලඳනහ යරහ ඵරන්න. මේ ණඹ ළඩිපුය ත්මත් මොමවොභද? 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ ංමලෝධනඹක් මනළ්ලරහ අනුභත යරහද? 
නළවළ, රු ථහනහඹතුභි. ඳහර්ලිමේන්තුට මේහ කිඹන්මන් 

නළති ඳහර්ලිමේන්තු අනුභත යපු සීභහට එවහ ගිහි්ලරහ ණඹ 
ත්තහ. 2015 භව ඵළංකු හර්තහමේ,- [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka ) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 
by Field Marshal Hon. Sarath Fonseka. 
 

ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ථහනහඹතුභි, රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ භමේ 
නභ කිඹරහ රුපිඹ්ල මෝටි 7ට හවනඹක් මිරදී න්න ඹනහ 
කිඹරහ ප්රහල ය තිමඵනහ. මෝටි 7ට න්න හවනඹක් 

නළවළ, රු භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ හඩි මන්න, මේ භමේ මේරහ. රු 
ථහනහඹතුභි, මේ භමේ මේරහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු 

ථහනහඹතුභි,  රු ිජඹදහ යහජඳක් අධියණ ඇභළතිතුභහ 
ඔඹ හමේ අඹට කිඹන්මන් නහ්ටටහමිමඹො කිඹරහයි.  භභ නේ 
මනොමයි,  අධියණ ඇභතිතුභහ තභයි එමවභ කිඹන්මන්.  

නහ්ටටහමි කිඹරහ කිඹන්මන්.  භභ නේ එමවභ කිඹන්න ඹන්මන් 
නළවළ.   

2015 භව ඵළංකු හර්තහමේ 91ළි  table එමක් මේ ණඹ 
ළඩිමඹන් ත්තු එ වන් යරහ තිමඵනහ. රු 
ථහනහඹතුභි, අපි අවන්මන් ළඩිමඹන් ණඹ න්න ඕනෆ නේ, 

ඇයි ඳහර්ලිමේන්තුට මනළ්ලරහ අනුභත යන්න ඵළරි?  

ඳහර්ලිමේන්තුට මනළ්ලරහ අනුභත යන්මන් නළති, එඹ 
මනොතහ වළයරහ ළඩිමඹන් ණඹ ළනීභ යුක්ති යුක්තද? ඒමන් 
යන්මන් මේ ඳහර්ලිමේන්තු තු මුද්ල ඵරඹ අභිමඹෝඹට රක් 
යන එ මනොමයිද? ඳහර්ලිමේන්තු තු ඵරඹ මනොතහ වරින 

එ මනොමයිද? එතමොට ිලසහබං මමනන එ යදක්ද? 
VAT ඵද්ද දහනහ නේ නීතිඹට ඳටවළි , ඵදු ංමලෝධනඹ 
යනහ නේ නීතිඹට ඳටවළි , ේභත යපු අඹ ළඹ ඹහට 

ගිහි්ලරහ නේ, ණඹ සීභහ ඉක්භරහ ඳහර්ලිමේන්තු අනුභත යපු 
ප්රභහණඹට ඩහ ණඹ අයමන තිමඵනහ නේ, එමවභ ආේඩුක්, 
එමවභ මුද්ල අභහතයයමඹක් ආයක්හ යන්න මභොක්ද 

තිමඵන දහචහයහත්භ ඳදනභ? රු ථහනහඹතුභි, ඒ ිතයක් 
මනොමයි. දළන් මේ ආේඩුමේ භන්ත්රීරුන්ට අලුත් හවන වේඵ 
වුණහ.  

ඒ හවනඹ අවුරුදු 5ට ඳසු ක්ඹ වීමේ ඳදනභ භත අයිති 
මනහ. ඒ හවන ත්ත ්ටටිඹ තභයි ඔඹ ළඩිමඹන් ෆ 
වන්මන්. අයමවන් රුපිඹ්ල මෝටි 118යි, මභමවන් අය permit 
එට අභතය මනභ හවනඹයි, අඳට කිඹනහ, "ළඳ 

යව්ලරහ, ළඳ යව්ලරහ, ළඳ යව්ලරහ" කිඹරහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] මුද්ල අභහතයහංලමේ ්ලලි ිඹදේ යරහ දළන්වීේ ඳශ 
යනහ,  ළඳ යන වළටි අඳට උන්න්න. [ඵහධහ කිරීේ] අඳට 

උන්න්න, ළඳ යන වළටි.  

රු ථහනහඹතුභි, දළන් ඵරන්න, මේ  න ිට මරහ 

තිමඵන්මන් මභොක්ද කිඹරහ. අද රුපිඹර මේමඹන් ඩහ මන 

ළටිරහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] අද න ි ට - 2015 මර් - ඩහ 

ළටීභ ිදඹඹට 9කින් ිදදු මරහ තිමඵනහ. 2006 -2009 අවුරුදු 

කිහිඳඹ ඇතුශත ිදඹඹට 13කින් රුපිඹම්ල අඹ අප්රභහණඹ 

වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] යට හභහනයමඹන් ිදඹඹට 3.2යි. [ඵහධහ 

කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, අපි මේහ ළන කිඹන මොට 

මභතුභන්රහට අව මන ඉන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඔමවොභ ෆ 

වන්න. ප්රලසනඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ිතයක් මනොමයි, රු 

ථහනහඹතුභි. 2010 - 2014 දක්හ ය ඳමව  රුපි ඹ ම්ල අඹ 

ිදඹඹට 14කින් තභයි අප්රභහණඹ වුමේ, ඒ කිඹන්මන් 

අවුරුද්දට ිදඹඹට 2.8යි. අද මභොක්ද, මන්මන්? [ඵහධහ කිරීේ] 

අවුරුද්දට ිදඹඹට 9කින් රුපිඹර අප්රභහණඹ මනහ. [ඵහධහ 

කිරීේ] දළන් මේ රුපිඹර අප්රභහණඹ මන්මන්, මරෝ මමශ 

මඳොමශ  මත්ල ඵළයරඹ මිර ඳවශ ඵළවළරහ තිමඵන මරහමේ. 

[ඵහධහ කිරීේ] රුපිඹර අප්රභහණඹ වීමභන් ිතයක් රුපිඹ්ල 

බිලිඹන 250ට ඩහ ළඩිමඹන් ණඹ ඵය ළඩි වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

රුපිඹ්ල බිලිඹන 285කින් ණඹ ඵය ළඩි වුණහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

රු ථහනහඹතුභි, දළන් භභ ඊශඟ හයණඹට එන්න 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! එතුභහට ථහ යන්න ඉඩ මදන්න. 

 
ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, දළන් භභ ඔඵතුභහමේ අධහනඹ ට 

මඹොමු යනහ, ඊශඟ හයණඹ. [ඵහධහ කිරීේ] මඵොමවොභ සතුතියි, 
භහ ළන එේචය ළරකිලිභත් මනහට. [ඵහධහ කිරීේ] රු 
ථහනහඹතුභි, මේ ඉතහභ ළදත්. නීතිඹට අනු භව 

ඵළංකු මුද්ල අභහතයයඹහ ඹටමත්යි තිමඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

කිරීේ] මුද්ල අභහතයයඹහ ඹටමත් තභයි භව ඵළංකු තිමඵන්න 
ඕනෆ.  දළන් මභොක්ද, මරහ තිමඵන්මන්? [ඵහධහ කිරීේ] රු 
ථහනහඹතුභි, භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ භව ඵළංකුමන් 

රළමඵන credit card එමන් ිතයක් රුපිඹ්ල රක් 140ට ඩහ 
මුදරක් මඳෞද්ලි ඳහි ේචිඹ වහ මඹොදහ මන තිමඵනහ. 
රුපිඹ්ල රක් 140ට ළඩියි, අවුරුද්ද හරඹටත් අඩුයි. 

[ඵහධහ කිරීේ] භහ 11ට භව ඵළංකුමන් රළමඵන credit card 
එමන් ිතයක් රුපිඹ්ල රක් 140ට ඩහ ඳහි ේචි යරහ 
තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] ිමනෝදහලසහද ටයුතු මනුමන් 

රුපිඹ්ල දහවත්රක්ඹයි. [ඵහධහ කිරීේ] න්න මඵොන්න ිතයක් 
රුපිඹ්ල ිිදවතයරක්ඹයි. [ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, 
මේ ිධිඹට මේ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ එ අතකින් භව ඵළංකුමේ 

ඵළඳුේය නු-මදනුර මඳොලි අනුඳහතඹ ඉවශ දභනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] මේ ඵරන්න, භභ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් යන්නේ, එතුභහ මේ 
ඵෆනහමේ භහභ න ''ඳර්මඳචු්ල මට්රරීස භහභ'' 
මොමවොභද මේ නු-මදනු ය මන ඹන්මන් කිඹරහ, භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹහමේ ආියර්හදඹ ඹටමත්.  

2014 මඳඵයහරි 26නදහ ඉරහ 2014 මදළේඵර් 30නදහ 
දක්හ ඔඹ භව ඵළංකු අධිඳතිමේ ඵෆනහමේ භහභට භව ඵළංකු 

ඵළඳුේයලින් න්න පුළුන් මරහ තිමඵන්මන් -bid යරහ 
රළබිරහ තිමඵන්මන්- රුපිඹ්ල මිලිඹන 27ක් ඳභණයි. ඒ කිඹන්මන් 
රුපිඹ්ල මිලිඹන 2,650 ිතය ඵළඳුේය නුමදනුක් වුණු 

මරහ, ඔහුට පුළුන් වුමේ රුපිඹ්ල මිලිඹන 27 ඵළඳුේය 
නුමදනුක් යන්නයි. ඒ කිඹන්මන් 2014 මඳඵයහරි 26න දහ 
ඉරහ 2014 මදළේඵර් 30න දහ දක්හ. නමුත් අර්ජුන් භමව න්ද්රන් 

භවත්භඹහ භව ඵළංකු අධිඳති මනහ. මභන්න අධිඳති වුණු 
හරමේ, 2015 මඳඵයහරි 27නදහ ඉරහ 2015 භළයි 5නදහ 
දක්හ කිඹන මේ මටි හරඹ ඇතුශත ඳභණක් මේ භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹහමේ ඵෆනහමේ භහභ රුපිඹ්ල මිලිඹන 33,640 
ඵළඳුේය නුමදනුරට ේඵන්ධ මරහ තිමඵනහ. රුපිඹ්ල 
මිලිඹන 15,475 ත නුමදනුට ේඵන්ධ  මරහ තිමඵනහ. 
රු ථහනහඹතුභි, ඒමන් මඳමනනහ, අද භව ඵළංකු 

අධිඳතියඹහ ඒ ඳර්මඳචු්ල මට්රරීස භහභත් තඵහ මන භව 
ඵළංකු ඵළඳුේය නුමදනුමන් අති ිලහර මර මඳොලිඹ ළඩි 
යරහ දීරහ තිමඵන ඵ. මඳොලිඹ ළඩි යරහ මදනහ. මඳොලිඹ 

ළඩි යන්මන් හභහනය අඹට මනොමයි. රු 
ථහනහඹතුභි, 2014.12.31නදහ න ිට භහ තුන 
ඵළඳුේයඹට මඳොලිඹ තිබුමේ ිදඹඹට 5.72යි. ඊශඟට, 

2015.12.31නදහ න ිට මඳොලිඹ ිදඹඹට 6.37යි. 
2016.03.31නදහ න ිට මඳොලිඹ ිදඹඹට 8.82යි. මඳොලිඹ 
ළඩිවීභ ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ිදඹඹට 54.2යි. [ඵහධහ කිරීේ] භහ 

තුමන් ණඹරට ිදඹඹට 54.2කින් මඳොලිඹ ළඩි ශහ, ඵළඳුේය 
නුමදනුට. හිදඹ හටද? ිදඹඹට 54.2කින් මඳොලිඹ ළඩි ශහභ 
හිදඹ ඹන්මන් ළඩිපුය නුමදනුමේ ඉන්නහ ඵෆනහමේ භහභට. 
භහ වමේ ඵළඳුේයරට ිදඹඹට 64.3කින් මඳොලිඹ ළඩි ශහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] භහ මදොශමව  ඵළඳුේයරට ිදඹඹට 69.5කින් 
මඳොලිඹ ළඩි ශහ. අවුරුදු මදමක් ඵළඳුේයරට ිදඹඹට 67යි. 
අවුරුදු ඳමව  ඵළඳුේයරට මඳොලිඹ ිදඹඹට 73යි.  

රු ථහනහඹතුභි, මේ ිධිඹට වළභ ඵළඳුේය 
නුමදනුටභ තිබුණු මඳොලී අනුඳහතඹ ිලහර මර ඉවශ 
දළේභහ. එභගින් ඵෆනහමේ භහභට අයුතු හිද න්න ඉඩ වළදුහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] ඒ ඵෆනහමේ භහභ න්නහ ්ලලි මොමව ට 
මොමව ට මඵමදනහද කිඹහ අපි දන්මන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] මීට 
ලින් ථහ ශ භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ කිේමේ, ඒ 

ඵෆනහමේ භහමභන් තභයි, මභතුභහමේ මභොක්ද flat එ 
කුලිඹක් මන්මන්ත් කිඹහ. ඒ ිහ මේ ්ලලි මොමව  මොමව ට 
මඵදනහද කිඹහ අපි දන්මන් නළවළ.  

දළන් අභළතිතුභහට  "Mr. Clean" කිඹහ කිඹනහ. එතුභහට 

"Mr. Clean" කිඹහ කිේහට, මේ මුද්ල ඇභතියි, මේ භව ඵළංකු 

අධිඳතියි තිඹහ මන ිදටිමඹොත් එතුභහ dry-clean මරහ තභයි 

අන්තිභට ඉය මන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ිහ මභමවභ ගිමඹොත් 

Mr. Cleanට මබ්මයන්න වේඵමන්මන් නළවළ. රු 

ථහනහඹතුභි, මේ හ ෆභ මමයන්මන් භව දහම්ලයි. මේ 

රු බහමේදී වන් වුණහ, හවන මමනන මොට මර්ගුත් 

එක් එතු මරහ මොමවොභද - 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි මද හරඹක් 

තිමඵන්මන්. 

 
ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, නය බහමේ ඉරහභ ඔඵතුභහත්, 

භභත්  ඳළමිණි ිහ ඔඵතුභහමේ අතින් ත එ ිනහඩිඹක් භට 
රඵහ මදන්න.  

[ඵහධහ කිරීේ] දළන් ඵරන්න, ළ්ට ිමේදන උමද් ිකුත් 

යනහ; ආමඹත් ඳසු දහ මනමොට මනස යනහ. නුමදනු 
මනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මුළු මර්ගුභ ඳහරනඹ යන්මන් නවුකි 
නභළති තරුණිඹක්. ඇඹ, අවුරුදු 23 තරුණිඹක්. මර්ගුමන් යතු 

ඳහමයන් ඹන්න තිමඵන එ මොශ ඳහමයන් ඹන්න වදහ මදනහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] මේහ ළන කිඹනමොට, ෆ වන්න එඳහ ඵඵහරහ. 
මේ "ඵඵහරන්තඹ" මනොමයි මන්. [ඵහධහ කිරීේ] අන්න, 

"ඵනහනහ භෆන්" ෆ වනහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු 
ථහනහඹතුභි, ඒ ිහ - [ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, 
තමුන්නහන්ම ත් අඳත් මත්රුේ න්න ඕනෆ - [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ සුජීව මස නිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 

නඟී ිදටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ ඔඵතුභහට මනොමයි, කිේමේ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ සුජීව මස නිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order?  

803 804 
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ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට ිනහඩි ඳවයි තිමඵන්මන්.[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Minister?  
 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, ඒ ි හ - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු සුවි ම නිදංව භළතිතුභහ. 
 

ගුණ සුජීව මස නිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුභි, ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ නවුකි 
නභළති තරුණිඹක් ේඵන්ධමඹන් දළන් වන් ශහ. මභතුභහ 

ිමයෝහ නභළති  තරුණිඹට - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order.  
 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹකුතභි, අපි කිඹන්මන් මේයි. මේ යම්ට 
ආර්ථිඹ බි ළටිරහ, භවජනතහ ට ඵඩු මිර ඉවශ දභරහ, VAT 
එමක් ඵය - මඳෝරිඹ්ල එ - මුළු යට භතභ ඳටහ තිමඵනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] අද ංතුමයන් ිඳතට ඳත් මිිසුන්ට වන නළවළ. 
හරහමේ අි ඵඩහ ිනහල වීභ ිහ ිහ වහ මද්ඳශ ිනහල 
වුණු මිිසුන්ට ආධහය නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ මභොනත් මනොය 
මෝටි 118ක් ිඹදේ යරහ හවන අයමන, තමුන්නහන්ම රහ 
ිතයක් සුය ළඳ ින්න භනක් ඹනහ. මවොයභ මවොටභ 
යමන, මඵොරුට යහජඳක් ඳහරනඹට මදස මදමෝල තිඹ තිඹහ, 
මේ මප්රෝඩහ දිටභ යන්න තමුන්නහන්ම රහට ඵළවළ. [ඵහධහ 
කිරීේ] අද භවජනතහ ඕනෆටත් ඩහ මවොන්න් මේ මත්රුේ 
අයමන ඉන්මන්. ඒ ිහ අද තමුන්නහන්ම රහ මභතළනදී ඔළු 
මඩි ණින් මභොක් ය ත්තත්, ඔළු මඩි ණින් මේට 
උත්තය මදන දක් එනහ. එදහට තමුන්නහන්ම රහට මේමක් 
ඵයඳතශභ මත්මර්ි කිඹහ වන් යමින්, රු 
ථහනහඹතුභහට ිමල මඹන් සතුතින්ත මමින් භමේ ථහ 
භහ අහන යනහ.  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹතුභහ. 
 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි, බහමේ හරඹ දීර්ක යන මර 
ඉ්ලරහ ිදටිනහ. 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහ එඟද? 
 

ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye.  
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟට, රු වරින් ප්රනහන්දු භළතිතුභහ. 
 

[අ.බහ. 5.13] 

 
ගුණ හරින් ප්රනන්දු ෙහත (විදුලි සගමද්ශ් හ ිජිතටල් 
යටිතල ඳහසුකේ අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து - தரகனத்தரடர்தைகள் 

ற்யம் டிஜறட்டல் உட்கட்டகப்தை சறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

රු ථහනහඹතුභි, ඳශමුමන්භ- [ඵහධහ කිරීේ] මේ තභයි, 
මභෝඩමේ- [ඵහධහ කිරීේ] තුන් ත්ත. රු ථහනහඹතුභි, 
මුලින්භ එ හයණඹක් භතක් යන්න ඕනෆ. මේ ිලසහ බං 
මඹෝජනහ මනළිත් තිමඵන්මන්, ිලසහඹ බං වුණු ්ටටිඹක්. 

[ඵහධහ කිරීේ] මේ වළිදරීභ තුළින් එම  ිලසහඹ බංවීභ භනහ 
මොට ඔකපු මනහ. දළන් ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ. 
[ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, එතුභහ යත් මෂොන්ම හ 

භන්ත්රීතුභහට එ්ලර ශ මචෝදනහක් ේඵන්ධමඹන් භභ මුලින්භ 
ඔඵතුභහමේ අධහනඹ මඹොමු යනහ.   රු ිභ්ල වීයංල 
භන්ත්රීතුභහ හිටපු අභහතයහංලඹට කුලිඹට ත් හවන 27ක් ඇතුශත් 

ංයහ ම්ලනඹක් භභ මුලින්භ සංගත* යනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
කුලිඹට ත් හවන නේ ටිත් එක් එහි වන් මරහ 
තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මේ, ඇභතියමඹක්ට, යජමේ 

ම්ලේයමඹක් ඒ අලුත් අභහතයහංලඹට කුලිඹට හවන 
න්මන් නළතු යජමේ ත්භට හවන මදක් ත් එක්.  
[ඵහධහ කිරීේ] ඒහට ඵදුත් දභරහයි ත්මත්. [ඵහධහ කිරීේ] ඵදුත් 

භඟයි ත්මත්. රු ථහනහඹතුභි, ඒ ිහ ඉසම්ලරහභ 
ඒ ශුද්ධ යරහ ඉය මරහ තභයි මේ ි ලසහ බංඹ ළන  ථහ 
ශ යුත්මත්.  

දළන් මේ මෝලරන් කිඹන ිධිඹට, යි රුණහනහඹ 
භළජික්හයමඹක් ිඹ යුතුයි. භළජික් මඳන්න්න ඕනෆ 
මොමවොභද ? අවුරුදු 10ක් හපු යට, භහ වමඹන් උසරහ 
මදන්න ඕනෆ. අවුරුදු 10ක් හරහ, මවොයේ යපු යට. ම්ල 

දුන්නු, මෝේචිර භහර ඩපු, ඔක්මෝභ මවොයේ යපු ඒ 
වළමභෝභ ඉන්න  මවොරුන්මේ යහජය භළජික්හයමඹක් න යි 
රුණහනහඹ එ ඳහයට ශුද්ධ යරහ මදන්න ඕනෆ. එමවභ 

යන්න පුළුන්ද? ඒ වහ හරඹක් අලයයි. [ඵහධහ කිරීේ] රු 
ථහනහඹතුභි, එ හයණඹක් ළන ථහ යන්න භභ ආයි. 
[ඵහධහ කිරීේ]  

භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භමේ මිත්රඹහ කිේහ, "මේ ිලසහ 
බං මඹෝජනහ මමනන්න මව තු 5ක් තිමඵනහ." කිඹරහ. එ 
හයණඹක් ිධිඹට එතුභහ කිේහ, "යි රුණහනහඹ 
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* ලියවිල්ල ඉදිරිඳ්ව මනොකයන ලදී. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඇභතියඹහට හදහචහයහත්භ අයිතිඹක් නළවළ" කිඹරහ. 
දහචහයඹක් තිමඵන මිිසසුද මේ ඉන්මන්? [ඵහධහ කිරීේ] 
දහචහයඹක් තිමඵන මිිසසුද මේ ථහ යන්මන්? [ඵහධහ කිරීේ]  

දහචහයඹක් තිමඵන මිිමවක්ද ථහ මශ ? දහචහයඹක් තිමඵන 
මිිමවක් ථහ ශහ නේ, එඹ ිලසහ යන්න පුළුන්.[ඵහධහ 
කිරීේ]   

රු ථහනහඹතුභි, මදමි හයණඹ ිධිඹට එතුභහ 
කිේහ, "යජඹට ිලසහඹක් නළවළ ලු." මේ ආේඩුමේ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු අග්රහභහතයතුභහටත් යි රුණහනහඹ 
ඇභතියඹහ ළන ිලසහඹක් නළවළ ලු. යි රුණහනහඹ 
ඇභතියඹහ ළන ිලසහඹක් නළත්නේ, අමක නහඹඹන් මදඳශභ 
මභතළනට මරහ ඉමන, යි රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට 
තදුයටත් මුද්ල ඇභතිභ දීමන බහ ආේඩුක් තිඹහමන 
ිදටිනහ ද?  මභතුභන්රහ ඳභණක් අද දිඹන්නහ කිඹන ිර 
භළද්මද් තිමරහ. අද ඵරන්න පුළුන්, ි ලසහ බං මඹෝජනහට 
එතුභන්රහමේ ඳළත්මත් ඉමන කී මදමනක් ඡන්දඹ මදයිද 
කිඹරහ.[ඵහධහ කිරීේ] එතුභන්රහ භඟ ඉන්න අඹමනුත්,-   ඔඹ 
ඳළත්මත් ඉන්න කී මදමනක් ඡන්දඹ මදයිද කිඹරහ ත ිනහඩි 
කිහිඳඹකින් ඵරහ න්න පුළුන් කිඹහ භභ අභිමඹෝ යනහ. 
එතමොට ඔන්න ඇත්ත -ඹථහර්ථඹ එළිඹට එයි. රු භහින්දහනන්ද 
අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ ත හයණඹක් කිේහ, "ආර්ථිඹ ිනහල 
යරහ තිමඵනහ ලු" කිඹහ. මදයිමඹෝ හක්කි!  මේ අඹ භළරිරහ 
ඉඳදිරහද? ආර්ථිඹ ෆමේ අපිද? නළත්නේ මේමෝලරන්ද? 
[ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, භහ වඹකින් ආර්ථිඹක් 
න්න පුළුන්ද?  මේ හපු ෆභ න්න නේ, අවුරුදු ිසක්ත් 
ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභි, එතුභහ තත් හයණඹක් කිේහ, "යි 
රුණහනහඹ ඇභතිතුභහට  මඳෞද්ලි යහඳහය තිමඵනහ ලු" 
කිඹහ. එමවභ කිේහ නේ ඔකපු යන්න. ිභ්ල වීයංල 
භන්ත්රීතුභහත් ඇි්ලරහ කිේහ, හමේද නභට මඹක් තිමඵනහ 
කිඹරහ. එමවභ නේ, ඒ ඔකපු යන්න. එමවභ යන්න ඵළරිනේ, 
ඉ්ලරහ අසමනහ කිඹරහ මඳොමයොන්දු මන්න. ඔකපු යන්න, 
නළත්නේ ඉ්ලරහ අසමන්න. එේචයයි. එමවභයි අභිමඹෝඹක් ඵහය 
න්මන්.  

රු ථහනහඹතුභි, දණ අක්රමිතහ ළන කිඹනහ. 
දණ, අක්රමිතහ යපු set  එභ තභයි මභතළන ඉන්මන්. 
තිය ඔක්මෝභ  දණ. භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ 
කිඹපු රුණු ඳව එතුභන්රහටභ රංගුයි.  

රු ථහනහඹතුභි, භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ 
තත් හයණඹක් කිේහ, අමක නහඹතුභහට කිඹන්මන් "Mr. 
Clean"ලු! ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ ඒ හයණඹ පිළිළනීභ ළන 
එතුභහට භමේ වෘදඹහංභ සතුතිඹ ඳශ යනහ. වළඵළයි, ඒ හමේභ 
ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ කිේහ, අමක භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ 
හිටිමඹොත්  dry-clean  මනහලු! මභොක්ද දන්නහද ඒමන් 
කිඹන්මන්? ඉංග්රීිද බහහමේ තිමඵන ඒත් වරිඹට මත්මයන්මන් 
නළවළ. Dry-clean  කිඹන්මන් තත් ශුද්ධ මනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
ඒයි කිේමේ. Dry-clean  කිඹන්මන් තත් ශුද්ධ මනහ. දළන් 
ඇඳුභක් dry-clean යන්මන් මභොටද? මයද්ද dry- clean   
යන්මන් මභොටද? මරොන්ඩරිඹට දහරහ මයද්ද dry-clean   
යන්මන් මයද්ද පිරිිදදු ය න්නයි. තත් ශුද්ධ මනහ. 
ඒත් මත්මයන්මන් නළවළ. අන්න ්ටටක්හ නළඟිටරහ.[ඵහධහ 
කිරීේ]  

  
ගුණ වසුමද්ව නනයක්කය ෙහත 
(ரண்தைறகு ரசுய ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුමද් නහනහඹක්හය භන්ත්රීතුභහමේ රීති ප්රලසනඹ. 
[ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගුණ වසුමද්ව නනයක්කය ෙහත 
(ரண்தைறகு ரசுய ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අමක යම්ට බහහමේ චන ළරැදි මත්රුභක් මදන්න එතුභහට 
අයිතිඹක් නළවළ. 

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

It is not a point of Order. You speak, Hon. Minister.  
 

ගුණ හරින් ප්රනන්දු ෙහත  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු ථහනහඹතුභි, ඒ අමක බහහ පිළිඵ  හිටපු මජයසා 

ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ හිටපු ඇභතිතුභහ පර්හදර්ලඹක් 
දුන්නහ. භමේ ටිනුත් ළරැදි චනඹක් ගිඹහ. එතුභහමේ 
පර්හදර්ලමේ භභ ගිහි්ලරහ භමන් ළරැදි චනඹක් පිටවුණහ.  

රු ථහනහඹතුභි, වළඵළයි, එතුභහ ඹන ඳහමර් භභ නළත 
ඹන්මන් නළවළ. ඒ භභ ඔඵතුභහට මඳොමයොන්දු වුණහ. රු 
ථහනහඹතුභි, මේ හයණඹ ඔඵතුභහ මත්රුේ න්න ඕනෆ 

මදඹක්. මේ ආේඩුමේ මුද්ල ඇභතිතුභහට, මභතුභන්රහ ිලසහ 
බං මඹෝජනහක් මනළ්ලරහ  ථහ යනහ. වෘදඹ හක්ෂිඹක් 
ඇතුද ථහ යන්මන්? මභතුභන්රහ අද කිඹනහ, "යි 

රුණහනහඹ භවත්භඹහ ළන ආේඩුට ිලසහඹක් නළවළ" 
කිඹරහ. මභතුභන්රහ ළන භහින්ද යහජඳක් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහට 
ිලසහඹක් තිබුණහද? ගිඹ ආේඩුමේ ිදඹඹට 65භ  ඵරඹ 
තිඹහමන හිටිමේ භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහමේ ඳවුම්ල 

උදිඹමේ අමත්.  

එමවනේ එදහ එතුභහ මේ හිටපු ඇභතිරු ළන ිලසහ 

ශහද? එමවත් අද ජනහධිඳතියඹහයි, අභළතියඹහයි අමක ිදඹලු 
ඇභතිරුන්ට ඵරඹ ේපර්ණමඹන් මඵදහ දීරහ තිමඵනහ. 
එමවභයි  ිලසහ යරහ තිමඵන්මන්. ඔඵතුභන්රහ ිලසහඹක් 

ළන ථහ යන්මන් මොමවොභද? ඵන්දුර ගුණර්ධන 
භවත්තඹහ, දිමන්ස ගුණර්ධන භවත්තඹහ හිටිඹහ. නමුත් තභන්මේ 
මවොභ, අංභ මවෝදයඹහ ථහනහඹ පුටුමේ හඩි යරහ 

හිය යරහ තළබුහ. මන මභොනහද යන්න තිමඵන්මන්? මවොභ 
මවෝදයඹහ ථහනහඹ ශහ. මවොය මවෝදයමඹෝ ටි ම්ට 
තිඹහ ත්තහ. ඕ තභයි වුමේ.  

රු ථහනහඹතුභි, අවුරුදු ණනහට ඳසම  -1980 

හරමේ- මඳශඳහළි ගිමේ මභොටද? රුපිඹ්ල දවඹ ඳඩි ළඩි 
කිරීභක් යන්න කිඹරහ  තභයි 1980 හරමේ මඳශඳහළි ගිමේ. මේ 

ආේඩු ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසම  යි රුණහනහඹ භවත්තඹහ 
රුපිඹ්ල දවදහවකින් ඳඩි ළඩි ශහ. ඒ ිහද එතුභහට  මේ ිලසහ 
බං මඹෝජනහ මමනන්මන්?  ඉතිවහමේ ඳශමුළි තහට 

1976න් ඳසම  -එන්.එේ. මඳමර්යහ භළතිතුභහමන් ඳසම - 
ප්රතිඳත්තිඹක් මනළ්ලරහ නීතීඹක් ේභත ශහ,  මඳෞද්ලි 
අංලමේ ියුතු ම ඹන්ට රුපිඹ්ල 2,500 ළටුක  ළඩි කිරීභක් 

යන්න. ඒ මනුමන්ද, මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ? 

රු ථහනහඹතුභි, භට ිභ්ල වීයංල භවත්තඹහ 
දළක්හභ ගීතඹක් භතක් මනහ. මේ ්ලලිඹට රසන මත්භහ 

ගීතඹක් තිමඵනහ. මේ රසන ්ලලිඹට අලුත් ිදන්දුක් 
තිමඵනහ. 

807 808 

[රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ] 
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"පින් භහළු මශ  කු්ල වහමි භහළු  ඵහනහ 

ිද්ල අයන් ඇිත් සීරතී භකුමණො  භයනහ 
ධනඳහර වුණත් මිිවහ භව ඳහමය  හිඟනහ 

භං අවර නෆමන ත් ඹඳහර ඇත්ත    කිඹනහ." කිඹන  
එ තභයි මේ ේඩහඹමේ මත්භහ ගීතඹ;  මේ තභයි මේ 
්ලලිමේ මත්භහ ගීතඹ. මේ මත්භහ ගීතඹ ඔළුමේ මවෝ මඵ්ලම්ල 

වමන ඹන එ ඊට ඩහ නේබුයි. මේ යට ිනහල යරහ, දළන් 
ිලසහ බං මඹෝජනහක් මනළ්ලරහ තිමඵනහ. මයදි ඇමන 
මේහ මොමවොභ යනහද භන්දහ. 

රු ථහනහඹතුභි, දිමේ ගිමරන්න ඹන මිිවහට 
එ්ලමරන්න ළරක් නළති වුණහභ පිදුරු මවත් එ්ලමරනහ ලු. ඒ 
හමේ ිලසහ බං මඹෝජනහක් මනළ්ලරහ දළන් භහජත 
යනහ. භහින්දහනන්ද අලුත්භමේ භළතිතුභහ හභහනයමඹන් 
මභොක්ද යන්මන්? අය හමේ මඵොරු ෆ්ලරක් කිඹරහ "ඔන්න 
භභ ේභත ශහ. ඔන්න භභ බහත ශහ" කිඹරහ ඒ   
Facebook  එට දභනහ. ඊට ඳසම  "භව ඵළංකුමේ එහ මවොයහ" 
කිඹරහ Facebook  එට දභනහ. එයින් එතුභහ මරොකු ආත්ල 
එක් න්නහ.  ඊට ඳසම  ඒට ්ලලි මරහ sponsor ය 
න්නහ.  Facebook එ තභයි  යහජඳක් අලුත් ්ලලිමේ, අලුත් 
ේඩහඹමේ ළමඩ් . රු ථහනහඹතුභි, ඒ මෝලරන්ට 
Facebook එමන් මශමරහ ගිඹහට ඳසම  අඳටත් ඒභ 
යන්න උත්හව යනහ. වළඵළයි, ඒට රෑ මයි.  

රු ථහනහඹතුභි, ඇත්ත ලමඹන්භ භභ තත් 
හයණඹක්  කිඹන්න ඕනෆ. අද අනුය දිහනහඹ භළතිතුභහත් අඳට 
ිලහර මචෝදනහ ටික් එ්ලර ශහ. වළඵළයි, එතුභහ ඒ එ්ලර යපු 
 මචෝදනහර ඹේකිිද වයඹක් තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීේ] එතුභහ ථහ 
මශ  භහජහදඹ ඳළත්මත් ඉමනයි. එතුභහ භහජහදඹ ළනයි 
ථහ මශ . ඒ මභතළනට ළශමඳන්මන් නළවළ. අනුය කුභහය 
දිහනහඹ භවත්තඹහ කිඹන ඒහ යටට ළශමඳන්මන් නළවළ. යම්ට 
මිිසසු  ඒහ පිළින්න ළභති නළති ිහ තභයි එතුභන්රහ වතය 
මදමනක් ඳහර්ලිමේන්තුට එේමේ. මේ මිිසසු ළභති නේ අනුය 
කුභහය දිහනහඹ භවත්තඹහ කිඹන මද් පිළින්න ිසක් ිතය 
ඳහර්ලිමේන්තුට එනහ. ිසක් එේමේ නළති වතය මදමනක් 
ඳහර්ලිමේන්තුට  එේමේ එතුභන්රහමේ භහජහදඹ ජනතහ 
පිළින්මන් නළති ියි.  

අමක යටට ිසඳහදන ආර්ථිඹක් ඕනෆ. සීි අමක යම්ට 
ිසඳහදනඹ යන්න ඕනෆ. එ ඳහයට සීි ිසඳහදනඹ යන්න 
මේ භනුසඹහ භළජික්හයමඹක්ද? එමවභ නළත්නේ මුං ඇට 
න්න භළජික්හයමඹක්ද? ඔඹ කිඹපු මනත් මද්්ල න්න 
භළජික්හයමඹක්ද? මදිඹමන්! ිසඳහදන ආර්ථිඹක් අපි වදනහ.  
යි්ල ික්රභිදංව භළතිතුභහ කිේහ, "බිලිඹන වතක් මේ වහ 
මන් ශහ" කිඹරහ. ජිත් මප්ර භදහ භළතිතුභහ කිේහ හමේ ඒ 
මුද්ල මවෝලභන් යහජයරට මනොමයි ඹන්මන්. ඔඵහභහ ඇි්ලරහ 
ජනහධිඳතිතුභහට අතට අත මදනමොට මභතුභන්රහමේ ඇඟ 
නළිඹනහ. ඇයි, ඒ? මභොද, මේ මන්මන්? මභතුභන්රහ 
යන්මන් ඔඵහභහමේ පින්තයඹක් වරහ එතළනට ගිහි්ලරහ පින්තය 
වන එ. මභතුභන්රහ ඇ මේ ිලි ව න්මන් නළති 
සහිදරන්තඹ ළි  යටර නහඹමඹෝ ඵදහ ත්ත මිිසසු මන්.  

රු ථහනහඹතුභි, යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට අපි 
ිලසහඹ ඳශ යන්න එක් මව තුක් තිමඵනහ. මේ ආේඩුමේ 
මේ ේඩහඹේ මදමක්භ උදිඹ ඉන්නහ. අපි අතමර් භතහද 
තිමඵනහ. අපි අතය මඳොඩි හිත් තළවු්ල තිමඵනහ. අපිට 
තිමඵන්මන් අමකභ ආේඩුක්ද කිඹන  ළඹ තිමඵනහ. ඒ 
ළඹ තභත්  යම්ට මිිසුන්ට තිමඵනහ මන්න පුළුන්. ඇයි, 
ඒ? අපි අලුත් ව මද්ලඳහරන ංසෘතිඹට ඇි්ලරහ තිමඵනහ. ඒ 
මද්ලඳහරන ංසෘතිඹට එන්මන් නළති ද්මේමඹන්, 
වයමඹන්, මක්රෝධමඹන් මේ යට අවුසරහ, ජහතිහදඹ අවුසරහ, 
 මිිසුන්මේ භන ිෘති යරහ, ඵරඹ න්න උත්හව යන ඵර 

මඳමර්තමඹෝ ටිකුත් ඉන්නහ. ඒ ඵර මඳමර්තමඹෝයි, මේයි 
අතය තිමඵන මන තභයි යටට ආදයඹ යන ේඩහඹභක් 
මභතළනට එතුමරහ ිදටීභ. ඒ යටට ආදයඹ යන ේඩහඹභ, 
තභන්මේ ඳක්මේ නහඹඹහ න වභත්රීඳහර ිදරිම න 
භළතිතුභහට අනත වුණහ.  වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහට 
එතුභන්රහ අනත වුමේ ඇයි? වභත්රීඳහර ිදරිම න භළතිතුභහට 
මේ වුරුත් ඡන්දඹ දුන්මන් නළවළ. වළඵළයි, වභත්රීඳහර ිදරිම න 
භවත්තඹහ ශ්රී රංහ ිදවස ඳක්මේ නහඹඹහ කිඹරහ එතුභහට 
රු ශහ. වළඵළයි, භවය උදිඹට ජන්භඹට ඩහ පුරුද්ද 
මරොකුයි.  

වරි මද්ට ඩහ ළයදි මද් මරොකුයි. දළන් මභොක්ද ඵරන්මන්? 
අලුතින් එමවන් මභමවන් ආපු ඳළටේ ටික් දළන් ඉන්නහ. ඒ 

මෝලමරෝ හිතන්මන් මභොක්ද? අපි මභතළන ම්ටමරහ 
හිටිමඹොත් අඳට ආේඩුක් ආපු ද අපි තභයි මරොකුභ 
ඇභතිරහ මන්මන් කිඹරහ ඔවුන් හිතනහ. එමවභ මන්මන් 
නළවළ භන්ත්රීරුි, එමවභ මන්මන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

රු ථහනහඹතුභි, භභ යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ 
ිලසහ කිරීභට ත මව තුක් තිමඵනහ. භමේ ිඹ තුශ භමේ 
අභහතයහංලඹට අලුතින් මොටක් ිර්භහණඹ ශහ. මේ ඉන්මන් 

මේහ ළන හිතරහත් නළති අඹ. මභොක්ද ඒ ිඹ? ිදුලි ංමද්ල 
අභහතයහංලඹට 'ඩිජිට්ල ඹටිතර ඳවසුේ' කිඹරහ ත මොටක් 
එතු ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] රු ථහනහඹතුභි, බුද්ධිමේ තයභ! 

යි රුණහනහඹ භළතිතුභහ 'ඩිජිට්ල' කිඹරහ අභහතයහංලඹක් 
ිර්භහණඹ මශ  ඇයි? රංහමේ දට ඇමභරිහනු මඩොරර් 
මිලිඹන 2 මුදරක් නහසති මනහ; අබහිත මනහ. මඩොරර් 

මිලිඹන 2ක් කිඹන්මන් රංහමේ මුදලින් රුපිඹ්ල මිලිඹන 250ක් 
නහසති මනහ. මභතුභහ අභළතිතුභහත් එක් ළඩටවනක් 
මනළ්ලරහ තිමඵනහ. යම්ට ආර්ථිඹ තුශ ඒ නහසති මන මුදර 
වරිඹට ශභනහයණඹ මශොත්, ඒ ජනහරි භහමේදී ඳටන් 

ත්මතොත් රංහමේ ආේඩුට එතළින්භ kick start එක් 
න්න පුළුන් කිඹන එ, එමවභ නළත්නේ ඳණ න්න්න 
පුළුන් කිඹන එ ආර්ථි ිලසම්ලමඹෝ කිඹරහ තිමඵනහ. 

මේ අඹට මේහ මත්මයන්මන් නළවළ, මේහ දන්මන් නළවළ, මේහ 
මත්රුේ න්න අලයත් නළවළ. අලය මභොනහද කිඹරහ 
දන්නහද? කුණුවරුඳඹක් මඳන්න්න, හවනඹක් ළන කිඹන්න 

තභයි අලය. 

රු ථහනහඹතුභි, අමක එ ඇභතියමඹක්ත් ලියුභක් 
අත්න් යරහ මේ එ හවනඹක්ත් ඉ්ලරරහ නළවළ. භභ ඒ 

 කීමභන් කිඹනහ. එ ඇභතියමඹක්ත් ඉ්ලරරහ නළවළ. 
යහජඳක්රහට මඩ් ඹන අඳුරු මණළලි තභ ඉන්න ිහ 
භහධය ංසෘතිඹකින් අද මේ යට ිනහල යරහ තිමඵනහ. භභ 

අභළතිතුභහත් එක් එඟ මනහ, ඒ අඳුරු මණළලි තභ 
මේ යම්ට ඉන්නහ. ඒ අඹ අඳ අතයභ මවෝලභන් යනහ. අපිටත් 
ඔළු අතහරහ මටොක් ඇනරහ ඹනහ. රු ථහනහඹතුභි, 
වළඵළයි කිිදභ ඇභතියමඹක් ලියුභක් අත්න් යරහ "භට හවන 

මදක් ඕනෆ" කිඹරහ ඉ්ලරරහ නළවළ. ඒ අභහතයහංලරට හවන 
නළතු rent යන මොට, මේ ඵරන්න මෝ වීයංල මරොක්හ 
හවන 27ක් ඳහි ේචි යරහ තිමඵනහ. නේ එක් මභතළන 

වන් මරහ තිමඵනහ. මභතළන තිමඵන ිධිඹට ඉත්තෆන්මද් 
ද්ධහතිස වහමුදුරුන්ට ිතයක් හවන 3ක් දීරහ තිමඵනහ. 
භහඹට රුපිඹ්ල 120,000ක්,- වහමුදුරුන්ට ිතයක් හවන 3ක් 

දීරහ තිමඵනහ. ඉතින් මේ රළයිසතුමේ තිමඵනහ, 27මදමනකුට 
හවන දීරහ තිමඵනහ කිඹරහ. එක්මමනකුට මනොමයි, rent 
එට අයමන 27මදමනකුට හවන දීරහ. දළන් අමක හවන ළන 

ථහ යනහ. ඒ හවන එක්ත් හටත් මදය අයමන 
ඹන්න ඵළවළ. හවන නළති ඇභතිරුන්ට rent එට න්නහ 
මනුට යජමේ ත්භක් වළටිඹට අභහතයහංල ම්ලේරුන්ට 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

බහේඩහහයමඹන් දුන්නහ මික් ඇභතිරුන්ට හවන දුන්මන් 

නළවළ. ඒ භවහ ින්දිත, කුවිත ළඩටවනක්. "මේ මෝලරන් 
න්න හරමේ ත්ත මද්්ල අපි දළක්ද, වහමුදුරුමන්?" කිඹරහ 
තභයි අවන්න මන්මන්. අපි දළක්හද? කම්ලන් අයමන යට ගිඹහ. 
ඵ්ලරහට ඉන්මජක්න් වන්න යට මිේචහ. අඳට ථහ යන්න 

අයිතිඹක් තිබුණහද? පස ළටේ හමේ හිටිමේ. ථහ යන්න 
අසථහක් දුන්නහද? පස ඳළටේ හමේ හිටිමේ. මර්ස ඳදින්න 
අලය ිහ ආමි එමක් මෝලමරෝ ටි අයමන ළලි මෝටට 

ළහුහ. ථහ යන්න අයිතිඹක් තිබුණහ ද? පස ඳළටේ හමේ 
හිටිමේ. අද ඵරන්න මෝ, ිදව දීරහ, භහධයටත් ිදව දීරහ, 
ිදඹලු මදනහභ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභහතයතුභි, ඔඵතුභහට ත මිිත්තු 5 හරඹක් 
තිමඵනහ. 

 
ගුණ හරින් ප්රනන්දු ෙහත  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රු ථහනහඹතුභි, අඳට අද මරහ තිමඵන්මන් ඒ ිදඹලු 

මද්්ල ඵරමින් ඉන්නයි. දළන් ඵරන්න, මේ මෝලරන්ට අභත 
මරහ මේ ආර්ථිඹට මභොක්ද මන්න ඹන්මන් කිඹරහ. මේ 
මෝලමරෝ ඉන්න හරමේ භත්ය තවනභ ළන ථහ ශහ. දළන් 
ඵරන්න. රුණු මදක් කිඹන්නේ. හවන ළන දළන් ිලහර 

ප්රලසනඹක් තිමඵනහ. දළන් එඳහයටභ හවන ළන වරි ළක්කුභක් 
ඇති මරහ. දළන් හවන න්න ඵළවළ. ඔේ, ප්රලසනඹක්. මේ ආේඩු 
ළන කිේහ, ආේඩු ළන ි ලසහඹක් ඇති වුණහ.  

අපි දන්නහ, ජනතහ තුශ මේ ආේඩු මමයහි ිලහර 
ිලසහඹක් තිමඵනහ. අඳටත් එමවභයි. මේ ආේඩුමේ අපි අද 
ඡන්දඹ මදන්මන් අපි යි රුණහනහඹ භවත්භඹහ ිලසහ 
යන ි හයි. අපි ි ලසහ යන්මන් මන වුරුත් මනොමයි, අපි 
ිලසහ යන්මන් අමක ජනහධිඳතිතුභහත්, අමක අභළතිතුභහත්, 

අමක ළබින්ට භේඩරඹත්, අමක භන්ත්රීරුනුත්, අමක ළඩ 
පිළිමශත්, අමක යටත්. අපි ේපර්ණ ේඩහඹභක් ිලසහ 
යන්මන්. යි රුණහනහඹ භළතිතුභහට අපි රන්මන් ඒ 

ේඩහඹභ වළටිඹටයි. අපි යට ළන හිතරහ එතුභහ මමයහි 
ිලසහඹ, එතුභහමේ ළඩ පිළිමශ මමයහි ිලසහඹ තිමඵන 
ිහ තභයි අද අපි එතුභහට ඡන්දඹ මදන්මන් කිඹන එ මේ 

අසථහමේ අපි කිඹනහ. 

රු ථහනහඹතුභි, ඒ ිහ ඒ හරමේ මේ හටත් 
ඕනෆ ිධිඹට ටයුතු යන්මන් නළවළ. එමවයිමඹෝ හමේ, 
"නළඟිටඳන්" කිේහභ නළඟිටින්නයි, "ඉින්" කිේහභ 
ඉන්නයි  ඒ හමේ නළමභන මිිසසු මේමක් නළවළ. මළින් 

ථහ යන්න පුළුන් ේඩහඹභක් මභතළන වදරහ තිමඵනහ. 
තභත් ඒ ව්ල යුඹට ඹටත් වුණු පිරි තභයි ඒ ව්ලමේ 
ඉන්මන්. 

අද ඵරන්න, හිටපු මුද්ල ඇභති මභතළන නළවළ. දළන් ඉන්න 
මුද්ල ඇභතිට ිලසහ බංඹක්. නමුත් හිටපු මුද්ල ඇභති මභතළන 

නළවළ, ජඳන් ගිහි්ලරහ. "අරිමතෝ මොයිභස".  ජඳන් ගිහි්ලරහ. 

එමවභ නේ, ඒමන් මභොක්ද කිඹන්මන්? ඒ මුද්ල ඇභති 
දන්නහ, මේ මුද්ල ඇභති ළඩහයඹහ කිඹහ. මන මභොත් 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] භමේ මිත්රඹහ න නහභ්ල යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ 

මභඹට අත්න් යරහ නළවළ. වළඵළයි මභදහ ඳහයත් ඵහකඳහ ඳහහ 
දුන්නහ. ඵහකඳහ අත්න් ශහ. හිටපු ථහනහඹතුභහ අත්න් 
ශහ. එතුභහ තභයි වළභදහභ ඕහට වසු න්මන්. ඳේ ළමඩ්!  

රු ථහනහඹතුභි, මභහිදී එක් භත තිඹහන්න ඕනෆ. 

දළන් භහ කිේහ හවන ළන. රු ථහනහඹතුභි, 1997 මරෝ 

ඵළංකු හර්තහට අනු මොශම භළලිඵන් වන්දිමේ ඉරහ ඩික්භන් 

ඳහයට හවනඹට ඹන්න පුළුන් වුමේ ඳළඹට කිමරෝමීටය 28 

මේඹකිනුයි. එමවත් 2014 න මොට එඹ ඳළඹට කිමරෝමීටය 9 

දක්හ අඩු මරහ තිමඵනහ. දළන් ඳහමර් හවන ඹන්න අභහරු 

තත්ත්ඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. ඳහය්ල ටි වදන Megapolis 

ළඩටවන එනහ. Smart City ළඩටවන එනහ. මභතුභන්රහ 

වළදුහ හමේ මවෝලභන් අධිමේගී භහර් මනො, හර්ථ අධිමේගී 

භහර් වදහමන එනහ.  

ඊමේ මඳමර්දහ වර් ද ිද්ලහ භවත්භඹහමේ ආනඹ වයවහ 

ගුන් ඳහරභක් වදන ටයුත්ත ආයේබ වුණහ. ඳසු ගිඹ හරමේ 

වළදුහ හමේ ඩහ ළමටන ගුන් ඳහරේ මනොමයි ඒහ. එකී 

ිදඹලු මද්රට ළරසුේ තිමඵන මොට ඵදුභඹ ලමඹන් මටි 

හලීන මඳොඩි හිය වීභක් තිමඵන්න පුළුන්. එඹ, ආර්ථි 

ළඩපිළිමශත් එක් ඵද්ධ ව මටි හලීන ිඳුභක්. වළඵළයි 

ිලසහමඹන් යුතු එතුභන්රහභ පිළින්නහ "Mr. Clean" කිේහ, 

dry clean මරහභ ඇි්ලරහ මදළේඵර් මන්න ඉසය මරහ මේ 

ආර්ථිමේ ිදඹ්ලර ිඹභ තළනට මමනනහ, රුපිඹම්ල අඹත් 

සථහය න ිධිමේ ළඩටවනක් වදනහ, ිසඳහදන ආර්ථිඹ 

නංන ිධිමේ, වරහ තිමඵන ගුන් මතොටුමඳොශ ව යහඹ ඹළි 

මොඩ නංන ිධිමේ, ර්භහන්ත වළමදන ිධිමේ ළඩ පිළිමශක් 

වදනහ කිඹන එ. අඳට එඹ ිලසහයි. අපි ළබින්ටටුමේ ිදටින 

ිහ දන්නහ, ඒ ළඩ පිළිමශ ක්රිඹහත්භ න ඵ. ඵරමේ ඉරහ 

ඵරඹ නළති මරහ නන්නත්තහය මේච පිරික් මභඹ දයහන්න 

ඵළරි, ය කිඹහ න්න මදඹක් නළතිභට ිලසහ බංඹක් 

මඳන්හ ජනතහ යටන්න වදනහ. අමක යම්ට ජනතහත් 

මඵොමවෝ ආමේශීලියි; මඵොමවෝ ංමේදියි. මේ ිලසහ බං 

මඹෝජනහ දළක්හභ හිතනහ, "අමන්! යි රුණහනහඹ ඵදු 

ළහුහ මන්ද? මුන් හවන ත්තහ මන්ද? මදන්නේ උමරහට." 

කිඹරහ. ඉතින් මභතුභන්රහත් උඩ ඳළන ඳළන කිඹනහ, "අමක 

හරමේ එමවභ වුමේ නළවළ. යුද්ධඹ අහන ශහ" කිඹහ. ඒ 

ඵයිරහභ  වනහ. වළඵළයි ඉතින් මභතුභන්රහමේ -දළන් මේ ෆ 

වන අඹමේ- මවොය තභ දළේමේ නළවළ මන් එළිඹට.  

රු ථහනහඹතුභි, භභ අහන ලමඹන් සංගත* 

යනහ, මභන්න මේ ම්ලනඹ. භහ මභඹ කීමභන් බහය 

මදනහ. මභඹ ඔඵතුභහට න්න පුළුන්, රු ථහනහඹතුභි. 

හිටපු මුද්ල ඇභතියඹහට 2014 මදළේඵර් 8න දහ ඉන් 2014 

මදළේඵර් 25 න දහ දක්හ ව ති මදට- ඊමේ මඳමර්දහ 

මභතුභන්රහමේ ම්ලේයඹකුමේ driver මනකු අත් අඩංගුට 

ඳත් වුණහ මන්. ඒ driver කිඹහ තිමඵනහ, රංහ ඵළංකු, ේඳත් 

ඵළංකු ඇතුළු ඵළංකුලින් වමුවුණු මචක් මනොේභයර ඉරහ වමු 

ව පුද්රඹන්මේ, මොේඳළි ර නේර ඉරහ ිසතය. භභ ඒ 

නේ කිඹන්මන් නළවළ, මොේඳළි රට අහධහයණඹක් න ිහ 

ව අඳ දන්නහ මොේඳළිත් තිමඵන ිහ. [ඵහධහ කිරීේ] මම  

මතත්, ඒහ රංහමේ සුප්රිදද්ධ මොේඳළි .  

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අන්, රු අභහතයතුභහ.  

811 812 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිඳ්ව මනොකයන ලදී. 
  ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன. 

  Document not tendered. 
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ගුණ හරින් ප්රනන්දු ෙහත  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ති මදට මිලිඹන 500යි. මේ, මචක්ලින්. එමවභ නේ 
cashලින් මොමවොභ එන්න ඇද්ද? මභන්න හිටපු මුද්ල ඇභතිමේ 
ළඩ.  

රු ථහනහඹතුභි, භභ ථහ අහන යන්නයි 
වදන්මන්. එළි මුද්ල ඇභතිරහ ඉරහ, යට ිනහල යරහ, යට 
හරහ, යට නළති බංසථහන යරහ තිබිඹදී, කිිදභ ප්රතිඳත්තිඹක් 

නළති, කිිදභ ි්ලඳ භහර්ඹක් නළති, ඹන එන භං නළති ව මේ 
ේඩහඹභ ිිදන් මදනු රඵන ිලසහ බං මඹෝජනහට ිරුද්ධ 
අද අඳ යි රුණහනහඹ අභහතයතුභහමේ දෆත් ලක්තිභත් යනහ 
කිඹන එ ආඩේඵයමඹන් භතක් යමින් භභ ිවඬ මනහ. 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 5.34] 
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත (මුදල් අෙතයතුෙ) 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
රු ථහනහඹතුභි, භභ ප්රථභමඹන් භමේ සතුතිඹ පුද 

යන්න ළභළතියි, අද ිහදඹට එතු ව ිදඹලු මදනහට. ඇයි 
දන්නහද ඒ? ිලසහ බං මඹෝජනහ මනහමේ අමක ආේඩුට 

ව අඳට ප්රලසනඹක් ඇති යන්න ව අඳ ්ටටන්නයි. නමුත් 
අන්තිමේදී දළන් එඹ ඒ අඹභ ගුටි න තත්ත්ඹක් ඇති ය 
තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මේ හමේ අසථහ අමක යම්ට 

ජනහධිඳති වභත්රීඳහර ිදරිම න භවතහත්, අමක අග්රහභහතයතුභහත් 
නහඹත්ඹ අයමන අපි ේඩහඹභ සරඳමඹන් මඳන්හ 
තිමඵනහ, එ ආේඩුක් ලමඹන් අඳ ටයුතු යන්මන් 

මොමවොභද කිඹහ. භභ එඹ අඹ යනහ. නහඹඹන් 
මදමදමනක්; එ ප්රතිඳත්තිඹක්. මේ සුංමඹෝඹ ිහ අද යට 
හර්ථ ඉදිරි අනහතඹට මන ඹන්න පුළුන් වළකිඹහ ඇති 

මරහ තිමඵනහ.  මේ දළරහ තභයි මේ අඹ  බඹමරහ 
ිදටින්මන්.  

ඉතහභත් කුඩහ ්ලලිඹක් භහින්ද යහජඳක්මේ නහඹත්ඹ 
ඹටමත් ටයුතු යනහ. භභ මුලින්භ කිඹන්න අලය න්මන් 

මේ ිලසහ බං  මඹෝජනහට නහඹත්ඹ මදනහ නේ, ඒ ළන 
ිලසහඹක් තිමඵනහ නේ ඒට අත්න් යන්න ඕනෆ ඵයි. 
මෝ, භහින්ද යහජඳක්මේ අත්න? මෝ, මරොකුට ලබ්ද ශ 

ිභ්ල වීයංලමේ අත්න?  මෝ, නහභ්ල යහජඳක්මේ අත්න? 
මභන්න මේ හයණඹ තභයි කිඹන්න තිමඵන්මන්. ිලසහඹ ළන 
ථහ යනමොට මීට ඩහ මදඹක් කිඹන්න අලය නළවළ. 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභි, මභොක්ද point of Order 
එ? 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි, මභතුභහ භමේ නභ වන් යරහ 
ළයදි හයණඹක් කිේහ. භභ ිමද්ලත ඉන්න අසථහදී 

තභයි මේ ිලසහ බං මඹෝජනහ අත්න් යරහ බහය දී 

තිමඵන්මන්. භභ මනත් යට ඉන්න මොට මභමව  අත්න 
වන්න ඵළවළ.  

 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභි, 2015 ජනහරි 08ළි  දහ අඳට බහය 

දුන්මන් ්ටටපු ආර්ථිඹක්; දණ සපු ආර්ථිඹක්. ඒ 
අසථහමේදී අමක යම්ට ආදහඹභ භදි වුණහ, ණඹ මන්න. Pin 
එ රපු මග්රමන්ඩ්  එක් හමේ ආර්ථිඹක් තභයි අමක 
ජනහධිඳතිතුභහටත්, අභළතිතුභහටත් බහය දුන්මන්. අපි එතු 

මරහ  සුංමඹෝමඹන් ඇති ශ ජහති ආේඩු තුළින් ඒ 
ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් යන්න අඳට පුළුන් වුණහ; ඒ දණළසව 
ආර්ථිඹ වරිසන්න අසථහ රළබුණහ. අපි ආදහඹභ ළඩි 

යන්න භහර් ඇති ශහ. ිඹදභ අඩු ශහ. ඳේමඳෝරිඹ නළති 
ශහ. දණඹට තිතක් තිඹරහ තිමඵනහ. ඒ තුළින් තභයි අපි 
ඉදිරිඹට ඹන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] මේ අසථහමේ ඔඵතුභන්රහ 

මනොමඹක් මචෝදනහ ඉදිරිඳත් ශහ. භභ ඒ වළභ එටභ උත්තය 
මදන්නේ. මභතළන තම ලතඹ මනක් තිමඵනහ නේ ඕනෆ 
මදඹක් යන්න කිඹරහ භභ ජනහධිඳතිතුභහටත් අභළතිතුභහටත් 

බහය මදනහ. නමුත් අඳට මොන්දක් තිමඵනහ. භහින්දහනන්ද 
අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන මරහමේ භභ කිේහ පුළුන් 
නේ මේහ එළිමේදී ප්රහල යන්න කිඹරහ. භභ කිේ එමක්  
මනත් අර්ථඹක් ඒ අඹ මත්රුේ ත්මත්. භභ හරුණි 

ඉ්ලලුමේ ඒ මද්්ල මභතළන ප්රහල යන්න මොන්දක් තිමඵනහ 
නේ, ඳහර්ලිමේන්තුමේ තිමඵන Privilege එ අයින් යරහ 
මභතළි න් එළිඹට ගිහි්ලරහ ප්රහල යන්න කිඹරහයි. එතමොට 

භභ ඒට defamation ඹටමත් ිිදඹහහය මචෝදනහ ඉදිරිඳත් 
යන්නේ. ඔඵතුභන්රහ ළන කිඹන්න තිමඵන මද්්ල ිෘත 
මශොත් අන් යන්මන් මොනළතින්ද කිඹරහ තිතක් තිඹන්න 

ඵළවළ. ඒ ි හ ඒහ ේඵන්ධමඹන් කිඹන්න අලය නළවළ.  

භභ 1994 අමෝසතු භහමේ 25ළි  දහ තභයි 
ඳහර්ලිමේන්තුට ආමේ. දළනට අවුරුදු 22ක් මනහ. එයින් 

අවුරුදු 21ක් භභ ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහල ඉදිරිඳත් ය 
තිමඵනහ. දහද, මභොනහද වුමේ කිඹරහ තමුන්නහන්ම රහට 
මොඹන්න ඕනෆ නේ ඔන්න ඳදනභ. මේ ඉන්න භවය 

භන්ත්රීරුන්ට අද  මචෝදනහ තිමඵනහ ත්ේ ඵළයේ ප්රහල 
දීරහ නළවළයි කිඹරහ. මේ මඹෝජනහට ඳක් ථහ ශ වළභ 
එක්මනහ ේඵන්ධමඹන්භ ඒ මචෝදනහ තිමඵනහ. නමුත් දණ 
තිමඵනහ කිඹරහ ඇඟි්ලර දික් යන්මන් අඳටයි. අඳ මභතළන 

ඇති යන්මන් වහහත් එක් දුන නරි මොඹන්න ඹන භනක් 
මනොමයි. අපි පිරිිදදු මද්ලඳහරනඹට ළඳ මරහ තිමඵනහ. අඳ 
එදහ භහින්ද යහජඳක් ඳහරනඹට ි රුද්ධ ටයුතු යද්දී අපි 48 

තහක් උහිඹට මන ගිඹහ. ඒ හමේභ ිමද්ල ිිභඹ 
ේඵන්ධමඹන් මචෝදනහ ඉදිරිඳත් ශහ. [ඵහධහ කිරීේ] අන්තිභට ඒ 
ිදඹලු මදයින්භ ිමදොස මරහ තභයි අපි අද මභතළන ිදටින්මන්. 

මේ  ථහ යන පිරිිදදු ඳහරනඹ ඒ ආහයමඹන්භ ක්රිඹහත්භ 
කිරීභට තභයි අපි ඵළඳී ිදටින්මන්. අන්න ඒ ිහ තභයි බඹ නළති 
මේ ි ලසහ බං මඹෝජනහට ඉදිරිඳත් වී ිදටින්මන්.  

අද උමද් අමක ිඳක් නහඹ රු ආර්. ේඳන්දන් භළතිතුභහ 
ථහ ශහ.  යම්ට මුද්ල ඳහරනඹ ේපර්ණමඹන්භ අඳ ඹටමත් 

තිමඵනහද කිඹරහ එතුභහ ඇහුහ. I can confirm to him that 

the full responsibility lies only with the Ministry of 

Finance, guided by the President and the Hon. Prime 
Minister. We will ensure that the full responsibility over 

public finance is discharged  through Parliament and 

confirm that every single cent is spent on behalf of the 

people.  There are limited resources; unlimited wants. So, 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

what we have done is, we have prioritized the wants and 

gone on that basis.  

රු ථහනහඹතුභි, අමක ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ 
ථහ ශ මද්්ල ළන කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. භමේ නභ යි 
රුණහනහඹ. ඒ යි රුණහනහඹේ කිඹරහ දභරහ මිිත්තු 

10න් ඳහර්ලිමේන්තු මනස ශ පුද්රමඹක් තභයි එතුභහ. 
ජනතහට රුපිඹ්ල 2,500කින් භහඹක් න්න වදපු 
භනුසමඹක්. එතුභහ මනොමඹක් මනොමඹක් තර් ඉදිරිඳත් යරහ, 

ංයහ ම්ලන ඉදිරිඳත් යරහ මේ යම්ට ආර්ථි තත්ත්ඹ 
මඳන්න්න වදනහ.  

අපි 2005 ර්මේදී යට බහය මදන මොට ඒපුද්ර 
ණඹඵයතහ තිබුමේ රුපිඹ්ල 84,000යි. අපි නළත 2015 ජනහරි 
භහමේ 08ළි  දහ යට බහය න්න මොට ඒපුද්ර ණඹඵයතහ 

රුපිඹ්ල 4,48,000ක් දක්හ ළඩි මරහ ති බුණහ. 2015 ජනහරි 
භහමේ යට බහය න්න මොට අඳට මභන්න මේ ණඹඵය තභයි 
මන්න තිබුමේ. මඳන්න්න වළදුහ අපි ණඹ න්නහඹ 

කිඹරහ. ඔේ, අපිට ණඹ න්න ිදද්ධ වුමේ ඔඵතුභන්රහමේ භහින්ද 
යහජඳක්  ජනහධිඳතිතුභහමේ අභහතයහංලඹ කිිදභ මටන්ඩර් 
ඳටිඳහටිඹක් නළති ශ ිඹදේ ිහයි. ශ්රීරන්න් එඹහර් රයින්ස 
ආඹතනඹට රුපිඹ්ල මෝටි 46,800යි.  

මනොමයොේමචෝම්ලට රුපිඹ්ල මෝටි 28,200යි. භත්තර ගුන් 
මතොටුමඳොශට රුපිඹ්ල මිලිඹන 46,800යි. මභන්න මේ ිධිඹට 
තභයි ිඹදේ ය තිමඵන්මන්. මනොමයොේමචෝම්ල ිදුලි ඵරහහයඹ 
ළන අමක හිටපු ජනහධිඳතිි, චන්ද්රිහ කුභහයතුං භළතිිඹ 

මඳන්හ දුන්නහ. එතුමිඹ එළිඹට ඹන මොට අත්න් යතිබුමේ 
ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 252යි. වහභ ඒ අමවෝිද යරහ 
ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 580ට අත්න් මශ  වුද? ඒ 
ිදද්ධ වුමේ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහමේ හරමේ. මේ ඵය 

තභයි අඳට බහය දීරහ තිමඵන්මන්. 

අද න ිට ේපර්ණ ණඹ ඵයතහ බිලිඹන 9,888යි. අද 
තිමඵන තත්ත්ඹ අනු රළමඵන ආදහඹභ තුළින් මේ ණඹ 
මන්මන් මොමවොභද? අඳට අධයහඳනඹට මන්න තිමඵනහ; 

මෞයඹට මන්න තිමඵනහ; ඒ හමේභ ඹටිතර ඳවසුේ 
වහ මන්න තිමඵනහ. මේ එක්ත් අඩු යන්මන් නළතු 
අමක ආේඩු තුළින් ටයුතු ය මන ඹන්මන් පිරිිදදු ඳහරනඹක් 
තිමඵන ිහයි. ළබින්ට භේඩරමේ ිදඹලුමදනහමේභ ඒභති 

වමඹෝඹ තුළින් අඳට පුළුන් මරහ තිමඵනහ, ඉදිරි දළක්භක් 
හිත ඒ ප්රතිඳත්ති ඉදිරිඹට මන ඹන්න. ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් 
ය තිමඵන ප්රතිඳත්තිඹත්, අමක අභළතිතුභහ මනොළේඵර් භහමේ 

05න දහ ඉදිරිඳත් ශ ඒ ළරළසභත් තුළින් තභයි අපි භන් 
යන්මන්. ඒ ිහ අත්තමනෝභති වළිදමයන්න කිිදභ 
අලයතහක් නළවළ. මභොද, ේඩහඹේ සරඳඹකින් මන ඹන 

ිහ ිදඹලු මදඹභ ිෘතයි. මේ හමේ  මචෝදනහ ට ථහට 
කිඹන්න පුළුන්. මේ ේඵන්ධමඹන් එ හක්ෂිඹක්ත් ඉදිරිඳත් 
යන්න පුළුන් නේ අන්න එදහට තභයි අමක ආේඩුමේ තිමඵන 

ිිිදබහඹ මඳන්න්න පුළුන් න්මන්.  

The Hon. Rauff Hakeem mentioned tax reforms. Sir, it 

has already been tabled in Parliament and published. The 

President has appointed a Cabinet Committee to go into 
that.  

අමක මයෝහිත අමබ්ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ කිේහ, හවන 
ආනඹනඹ යන්න අපි අලුතින් ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති ශහඹ කිඹරහ. 
අපි අභිමඹෝ මශොත් ලිඛිත ඉදිරිඳත් යනහ. හවන 

ආනඹනරුන් 48මදමනක් ඉන්නහ. ඳහි ේචි යපු හවන 

මන්න ආනඹනරුන්මේ මොේඳළි  මදක් තිමඵනහ. 
එක් තභයි භහින්ද භළතිතුභහ නහඹත්ඹ මදන මොේඳළි ඹ. 
අික් එක් මනහ තභයි භහර්ලින් කිඹන පුද්රඹහ. මේ 
මෝලරන් ඒ ංභඹත් එක් යපු ඉ්ලලීභට අනු අඳට 

ඉදිරිඹට මන ඹන්න පුළුන් ඵදු ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි මභතළන 
ලිඛිත දීරහ තිමඵන්මන්. මේ දීරහ තිමඵන්මන් අමක ඕනෆභට 
කිඹරහ හට මවෝ ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්ද? හමහි  කීභක් 

හිත ඒ මෝලරන්මේ ඉ්ලලීභට අමක ආේඩු ටයුතු යරහ 
තිමඵනහ.  

අපි මේ ඵදු ඳනහ තිමඵන්මන් Leaf හයඹක් මවෝ ඉන්දිඹන් 

හයඹක් මමනන එට මනොමයි. රුපිඹ්ල රක් 250ක් 
මන්න තිමඵන එට රුපිඹ්ල රක් 25ක්, රුපිඹ්ල රක් 30ක් 
මරහ Range Rover, Benz, BMW ළි හවන මන්න එ 

තභයි අද නත්හ තිමඵන්මන්. ඔඵතුභන්රහට ළක්කුභ 
තිමඵන්මන් රුපිඹ්ල රක් මද, රුපිඹ්ල රක් තුන ඵදු ළඩි 
වීභ ළන මනොමයි. Range Rover එට රුපිඹ්ල රක් 65ක්, 
රුපිඹ්ල රක් 70ක් ළඩි වීභ, BMW එ රුපිඹ්ල රක් 100කින් 

ළඩි වීභ ළන තිමඵන රුදහ ිහ තභයි මභතළන ෆ වන්මන්. 
Lamborghinis තුනක් මනළිත් තිමඵනහ, ඵදු නළතු. Bentley 
එක් මනළිත් තිමඵනහ. ඒට මන්න තිබුමේ -[ඵහධහ 

කිරීේ] මභන්න මේහ තභයි තිමඵන්මන්. වුද ඒ Lamborghinis 
ඳහිේචි යන්මන්? අමක ආේඩු ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසම  
මවොමයන් අත්න් යරහ අමක යජමේ ි රධහරින් මේ මයජිසටර් 

යන්න වළදුහ. අඳට මචෝදනහ යනහ නේ, රුණහයරහ 
හක්ෂි හිත මචෝදනහ යන්න. අපි ඒ හමේ මදඹක් යන්මන් 
නළවළ.  

අඳට පුළුන් මරහ තිමඵනහ, රුණු මදක් ඹටමත් 
ආදහඹභ ළඩි යන්න. අමක යහජිත ම නහයත්න ඇභතිතුභහ ඉතහ 
දක් මර මඳන්හ දුන්නහ, අමක ආදහඹභ ළඩි මරහ තිමඵන්මන් 

මොමවොභද කිඹරහ. මද්ශීඹ ආදහඹේ මදඳහර්තමේන්තුමේ ආදහඹභ 
ගිඹ අවුරුද්දට ඩහ ිදඹඹට 22කින් ළඩි මරහ තිමඵනහ. මේ 
භහ 4 තුශ සුයහඵදු මදඳහර්තමේන්තුමේ ආදහඹභ ිදඹඹට 31.8කින් 
ළඩි මරහ තිමඵනහ. ඒ හමේභ ශ්රී රංහ මර්ගුමේ ආදහඹභ 

ිදඹඹට 48කින් ළඩි මරහ තිමඵනහ.  

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභි, ඔඵතුභහට ත ිනහඩි 5 හරඹක් 
තිමඵනහ. 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභි, පුළුන් නේ ත ිනහඩි 5ක් ළඩි 

යන්න. 

 
ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. 

 
ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එඹ මඵොමවොභ අඹ යනහ, රු ථහනහඹතුභි. 
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මේ ආදහඹභ ළඩි න ිහ තභයි අඳට ිඹදේ යන්න 

වළකිඹහ තිමඵන්මන්. ඒ ිතයක් මනොමයි. අමක 
ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් ජහති ආේඩු තුළින් ඇති ශ 
ඒ සුංමඹෝඹ ිහ ඒ වළකිඹහ ඇති මරහ තිමඵනහ. මුද්ල 
ඇභති ලමඹන් භහ ඉතහභත් තුටු න්මන්, අපි පිට යට ගිඹහභ, 

"අන්න අලුත් යටක්. මේ ඹන භනට අඳට ණඹ මදන්න පුළුන්" 
කිඹහ කිඹන ිහයි. එදහ ිදඹඹට 6 මඳොලිඹට, ිදඹඹට 7 මඳොලිඹට, 
ිදඹඹට 8 මඳොලිඹට චීනමඹන් ත්ත ණඹ මනුට අද ිදඹඹට 

දලභ 01 මඳොලිඹට ජඳහනමඹන් ණඹ න්නහ. භමේ මිත්ර 
හසුමද් නහනහඹක්හය භළතිතුභහ මේ ළන ප්රලසන ශහ. අඳට 
කිඹන්න පුළුන්, අපි මවළිදයවු යන්නේ, ඒහ රඵහ න්න 

පුළුන් න්මන් මොමවොභද කිඹරහ.  

අමක අභළතිතුභහ ඒ ේඵන්ධමඹන් උමද් ප්රහල ශ ිහ ඒ 
ළන නළත කිඹන්න ගිහින් මරහ නහසති යන්මන් නළවළ. 
ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 9,100ක් මොඹහ තිමඵනහ. ඒ 
හමේභ bond issuesලින් ත ඇමභරිහනු මඩොරර් මිලිඹන 

3,000ක් මොඹහ තිමඵනහ. Other resourcesලින් ඇමභරිහනු 
මඩොරර් මිලිඹන 6,000ක් තිමඵනහ. මේ ිදඹ්ලර එතු ශහභ මේ 
යම්ට තිමඵන ංචිත ප්රභහණඹ ිහ අද අභළතිතුභහ ිර්මද්ල 

ශහ, exchange control එ ේපර්ණමඹන්භ අමවෝිද යන්න.  
මේ යටින් පිට යටට ්ලලි මන ඹන එ මේ තුළින් ආයක්හ 
යනහ. මේහ තභයි තිමඵන ප්රලසන.  

භහ මුද්ල ඇභතියඹහ ලමඹන් දිදන් ද ඒ අභහතයහංලමේ 
ටයුතු යනහ. තිමඵන ප්රලසනරට ඒ ආහයමඹන් උත්තය 

මදන්න වළකිඹහ තිමඵනහ. ශං මෝදන මනහ අතින් මන් ශං 
බි මන්මන්. ඕනෆ මදඹක් ිදද්ධ වුමණොත් ඒ දභන්මන් අමක 
ඇඟටයි. ඔඹ කිඹපු  යහජ ඳත්රිහ වළන්හඩ් ත යන්න. ඊට ඳසු  

පිරිිදදු ඳහරනඹක් තුළින් අපි ඒහට උත්තය  මදන්නේ.   

රු ථහනහඹතුභි, රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 
භන්ත්රීතුභහ මේ හයණඹ කිේහ. අපි ඉන්දිඹන් මත්ල  
මොේඳළි ඹට  ිමල  යප්රහදඹක් මදනහ ලු. ඒ අමලි 
මඵොරුක්. අපි ගිඹ අවුරුද්මද් අධි ඵද්දක් දභපු ිහ  ඒ අඹට 

මිලිඹන 8600 ඳහඩුක්  තිබුණහ. මේ ය ඒ මෝලමරෝ  මිලිඹන 
8800  රඵහත් ිභ ඒ  ලීටයඹට රුපිඹ්ල 6ක් තිබුණු  මිර අපි 
ඉත් ශහ.  ඒ ිහ ත  මිලිඹන 12,000ක් අඳට රළමඵනහ.  ඒ 

අරහබඹ  පිඹන්න ටයුතු කිරීභ තුළින්  කිිද ම ත්භ  ඒ අඹට 
යප්රහදඹක්  දුන්මන් නළවළ.  ඒ  තිබුණු හිදඹ ේපර්ණමඹන්භ 
ඵදු ලමඹන් අපි අයමන තිමඵනහ.  

රු භන්ත්රීතුභි, ඒ හමේභ  ඔඵතුභහ කිේහ  ප්රහමඩෝ  හවන 
580ක් දීරහ තිමඵනහ  කිඹරහ.  නමුත් එමවභ කිිද මදඹක් නළවළ.  

භභ ඒ නහටුමන් වුණත් කිඹන්න  ඕනෆ.  ඔඵතුභන්රහමේ  
JVP union එ තභයි ඒ ළන ථහ යන්න ජනහධිඳති වමු 
මන්න ගිමේ. එමවභ ගිඹහට ඳසු  මභොනහද මරහ තිබුමේ  කිඹහ 

මොඹහ න්න පුළුන් වුණහ. ඒ අඹ නහටු ප්රහල යරහ තභයි 
එළිඹට ආමේ. අපි ඒ හමේ මද්්ල මනොමයි යන්මන්. ඒ 
මෝලරන්ට රළමඵන ආදහඹභ අඩු වුණහ. ඒ මෝලරන්මේ ්ලලි 
ටි ආේඩුට රළබුණහ. ඒ මෝලරන්ට රළමඵන ිදඹඹට ඳනව 

අඩුවුණහ. ඒ ළන තිබුණ රුදහ ි හ තභයි  ඔඹ ි ධිඹට කිඹන්මන්. 
අඳට ඒ හමේ ඵහර ළඩ යන්න කිිදම ත්භ අලයතහක් නළවළ.  
අපි තම තඹක්   මවෝ රඵහ න්නහ නේ, ඒ රඵහ න්මන් 

ආේඩුට. ඒ ිහ  තභයි ිදඹඹට  48ට ආදහඹභ  ළඩි මරහ 
තිමඵන්මන්.  

පුක් ේඵන්ධමඹන් කිේහ. න්ම්ටනර්ස 1563ක්  පිට යටට 
ඹළවුහ කිඹනහ.  ඒ ඹන්මන්  යඑස මඩොරර්ස 5,000ක් මරහ.   
මභමතක් හරඹක් මේ යටට  තම තඹක් මන්මන්  නළතියි 

ඒහ පිටයටට ඹහ තිමඵන්මන්. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහමේ 

ඳහරන හරඹ තුශ ඒ ටයුතු මොේඳළි  මදට දුන්නහ. 

මුයලිදයන්මේ භ්ලලීමේ මොේඳළි ඹටයි, Wayamba Traders 
රටයි දුන්නහ. මර්ගුමේ ්ටටිඹ ඳහිේචි යරහ ේපර්ණමඹන්භ  
හිදඹ රඵහමන ඒහ පිටයට ඹළේහ. ඒමන් මේ යටට තම 
තඹක් රළබුණහද? නළවළ. අමක ජනහධිඳතිත්, අභළතිත්  මේ යම්ට 

ඳහරනඹ  බහය ත්තහට ඳසම   ඒ හමේ න්ම්ටනර්ස  ඹළවීභ 
තුළින් අද බිලිඹන 1,800 ආදහඹභක්  රළබී තිමඵනහ.  මීට  
ලින් මොමව ද  එමවභ ආදහඹභක් රළබුමේ?   

සුයහඵදු ආදහඹභත් ළඩි මරහ තිමඵනහ. 2014 ර්මේ 
මනොළේඵර්  භහමේ  මිලිඹන 2, 800ක් භහඹට රළබුණහ. අද 
මිලිඹන 13,100ක් භහඹට රළමඵනහ. ඒ ිධිඹට වඹ 

ගුණඹකින් ළඩි මන්මන් මොමවොභද? පිරිිදදු ඳහරනඹක් තිමඵන 
ිහ මන්ද?  

මභතළන  භන්ත්රීරුන් ඉන්නහ. භභ ඒ අඹමේ නේ කිඹන්මන් 
නළවළ.  මේ මෝලරන්මේ permits ඵළලුහභ  මොමවොභද  එදහ  
ඒහ මශ  කිඹරහ මඳමනනහ. එතමනෝ්ල මමනනහ; 
මොේඳළි ඹට දහනහ. එමවභයි එදහ මොයේ යරහ 
තිමඵන්මන්. ඉතින් එදහ මභොනහද  මශ  කිඹන එ ළන ථහ 
යන්නට අලයතහක් තිමඵනහද?  එභ ිහ භභ මේ 
අසථහමේදී කිඹන්මන්  මභඹයි.  පුක් ේඵන්ධමඹන් ළබින්ට 
අනුමොමිටිඹක් ඳත්ය ති මඵනහ. ඒ තුළින්  යන්මන් ඒ 
යහඳහයමඹන් යටට හිදඹක් රඵහ න්මන් මොමවොභද කිඹන එ 
මොඹහ ඵළලීභයි.  අමක මේ හරඹ තුශදී  එ න්ම්ටනයඹක්ත්  
මවොමයන් පිටයටට ගිහින් තිමඵනහ නේ අඳ දළනුත් යන්න, ඒ 
මභොන න්ම්ටනයඹද කිඹරහ. ඒ ිහ  භභ මේ අසථහ 
උඳමඹෝගි ය න්නහ, ඔඹ කිඹන අභූත මචෝදනහ  ළන ඳළවළදිලි 
උත්තය  මදන්න. 

අමක රු  ිභ්ලවීයංල භළතිතුභහත් අද ථහ ශහ. එතුභහට 
ඉතින් ප්රලසනඹක් තිමඵනහමන්, passports මදක් අමත් 
තිඹහමන ඉන්න ිහ. අද ඉන්න තිමඹන්මන් හිය මදය. නමුත් 
මභතළන ඉන්නහ. අපි මේ හමේ අඹ ිදළ්ලම්ල  තිඹන එ තභයි 
ප්රලසනඹ.  ත්ේ වහ ඵළයේ ේඵන්ධමඹන් අද  හිය මදය තභයි 
ඉන්න තිමඹන්මන්. අද bail  පිට මභතළනට ඇිත් අඳට මචෝදනහ 
යන්න වදනහ. ඔඹ හමේ ිරුමේ යන මඵොරු 
මචෝදනහරට අඳට උත්තය මදන්න තිමඵන්මන් එ ිධිඹයි. අපි  
මේ පිරිිදදු ඳහරනඹක් මන ඹන ිහ තභයි ළක්කුභ 
තිමඹන්මන්. මොඹහ න්න පුළුන් යදක් තිමඵනහද? නළත.  
ිභ්ල වීයංල භන්ත්රීතුභහ ශඟ  හවන 17ක් ති ඹහමන තිමඵනහ.   
මේ අසථහමේදී අඳට  කිඹන්න මදඹක් තිමඵනහ.   

අඳට අලය න්මන් මේ යම්ට දුගී දුකඳත්භ නළත්තට  නළති 
යන්නයි.  අඳට අලය න්මන් මේ යම්ට  ශීඝ්ර  ංර්ධනඹක් 
ඇති යන්නයි.  අඳට අලය න්මන් මේ යට එක්ත් ය  
ිදංවර, මදභශ,  මුසලිේ, ඵර්ර්  භළම්ල කිඹන ිදඹලු ජහතීන්ට  
එට විත්මන්න පුළුන් හතහයණඹක්  ඇති යන්නයි. ඒ 
පිරිිදදු ඳහරනඹ නළති යන්න තභයි  ඹේ ්ලලිඹක් ටයුතු 
යන්න වදන්මන්. ඒ ිහ අඳුයට ලහඳ යන්මන් නළති 
ආමරෝඹක් ද්ලරහ, අපිත් එක් එතු මරහ  මේ යම්ට 
ංර්ධනඹක් ඇති යන්න  පුළුන් භහර්ඹක් ඇතිය ිමු.  
යම්ට ළඵෆ ංර්ධනඹක්  වහ තභයි අපි ටයුතු යන්මන්.  

භභ මේ අසථහ උඳමඹෝගි ය න්නහ,  හයණහ මදක්  
මඳන්හ මදන්න. එක් තභයි,  රංහ ේඵන්ධමඹන් මරෝමේ 
තිමඵන පිළිළනීභ. "මඩ්ලි මියර්" ඳත්තයමේ දළන් සුභහන මද ට 
ලින් වන් වුණහ, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ  2005 ර්මේ 
ිදට 2015 ජනහරි භහමේ 8 න දහ මනතුරු  යහජය නහඹඹන් 
28 මදමනක් වමු මරහ තිමඵනහ කිඹරහ. ඒ අවුරුදු 
එමොශවට. නමුත් අමක  රු ජනහධිඳතිත්, අමක අභළතිත්  
අවුරුද්දක් තුශ මරෝ නහඹඹන්  27 මදමනකු  වමු වී 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

තිමඵනහඹ කිඹන එ මේ අසථහමේදී  වන් යන්න  
ළභළතියි. මභන්න මන. මභන්න මේහ තභයි මඳන්න්න 
වදන්මන්. මේයි, නහඹඹන් අතය මන. ඒ ිධිමේ 
පිළිළනීභක් අඳට තිමඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභි, ජඳහනමේ G-7 මුළුට බබහගි 
මන්න භටත් අසථහ රළබුණහ. ඒ අසථහමේ  භභ, භලික් 
භයික්රභ, භංර භයවීය, නවීන් දිහනහඹ, භහින්ද අභයවීය 
කිඹන අපි ඳසමදනහභ දළක්හ, ඇමභරිහමේ ජනහධිඳති ඵළයක් 
ඔඵහභහ භවත්භඹහ අමක ජනහධිඳතිතුභහ වමු වුණු ආහයඹ. ඒ 
හමේභ එතුභහමේ එ ඳළත්තකින් මඩ්ිඩ් ළභයන්, ඉදිරිමඹන් 
ඵළයක් ඔඵහභහ, අික් ඳළත්මතන් ජඳහනමේ අභළති ෂින්මෝ අමබ් 
භළතිතුභහ හිටිඹහ. මේ යට ළන මේ හමේ ිලසහඹක් ඇති ිහ 
තභයි  ඔඵතුභන්රහට ළක්කුභක් තිමඵන්මන්.  

අද අඩු ණමන් අඳට ිරුද්ධ ඡන්දඹ මදන්න භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහ මේ රු බහමේ ඉන්නහද?  

 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අහනයි, රු ඇභතිතුභි. 
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මවොයි, රු ථහනහඹතුභි. 

අපි අනුභනඹ යන  ප්රතිඳත්ති අනු ිලසහමඹන් භභ මේ 
හයණහ කිඹන්මන්. රුණහය අඳ මද ඳය ඇහින් ඵරන්න 
එඳහ . ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් යට බහයමන තිමඵන්මන් 
පිරිිදදු ඳහරනඹක් මන ඹන්නයි. අපි ඳක් මදක් එතු මරහ, 
එ ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් ක්රිඹහත්භ යන්මන් පීඩනඹට ඳත් 
අහිං ජනතහ තුශ මනක් ඇති යන්නයි. යට බහය ත්ත 
භන්භ අඳට ඒ මන ඇති යන්න ඵළරි වුණහට, මවට ඒ 
මනම  ප්රතිරහබඹ ඔඵතුභන්රහට රළමබ්ි. ඒ ිහ අපි ිදඹලු 
මදනහභ ඒ යහිය මරහ මේ යට මනුමන් ළඩ යමු. මේ මඵොරු 
මචෝදනහ අඳට මනහහට ඒහ ඔඵතුභන්රහමේ අමත්භ ඳත්තු 
මරහ තිමඵන්මන්.  මේ හමේ කිිද ප්රතිඳත්තිඹක් නළති, මරහ 
නහසති යන ළඩ යන්මන් නළති, යම්ට ංර්ධනඹට එතු 
මරහ, මේ පිරිිදදු ඳහරනඹ ඉදිරිඹට මන ඹන්න අපිත් එක් 
අත්ළ්ල ඵළන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභන්රහට ආයහධනහ යනහ.  

මේ ිලසහ බං මඹෝජනහට මුහුණ මදන්න අඳට ආත්භ 
ලක්තිඹ තිමඵනහ. නමුත්, භට එ මදඹක් කිඹන්න තිමඵනහ.  
රුණහයරහ ඔඵතුභන්රහ නහසති යන ඔඹ මරහ යම්ට 
ංර්ධනඹට එතු යන්න. ිේ අතය මද්්ල ප්රහල 
යන්න එඳහ. ඒට උත්තය රළමඵන්මන් තයමඹන්. මභතළන 
තිමඵන්මන් පිරිිදදු ඳහරනඹක්. ඔඵතුභන්රහ මභොන ප්රහල ශත්, 
මභොන ිධිමේ අර්ථථන ශත්, මභොන ිධිමේ මචෝදනහ ඉදිරිඳත් 
ශත් භක් නළවළ.  අපි දන්නහ ඒ මචෝදනහ අමලි මඵොරු ඒහ 
ඵ. අපි මේ යට ශීඝ්රමඹන් ංර්ධනඹ යමු. ය ම්ට 
ජනහධිඳතිතුභහත්, අභළතිතුභහත් භඟ අත්ළ්ල ඵළමන මේ යට 
ංර්ධනඹ යන්න අපිත් සදහනමින් ිදටිනහඹ කිඹන හයණඹ 
භභ මේ අසථහමේ භතක් යනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු අභළතිතුභහටත්, ළබින්ට 
භේ ඩරඹටත්, යහජය ඇභතිරුන්ටත්, ි මඹෝජය ඇභතිරුන්ටත්, 
භන්ත්රීරුන්ටත්, අද භට ඡන්දඹ මදන්මන් නළති ිඳක්මේ 
භන්ත්රීරු ඇතුළු අිකුත් ිදඹලුමදනහටභත් සතුතිඹ පුද යමින්, 
භමේ ථහ අන් යනහ.  අපි ඉදිරිමේදී සුවද ටයුතු 
යමන ඹමු. 

ගුණ කථනයකතුෙ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින නයහඹ ඳත්රමේ මඹෝජනහ අං 1 රු බහට ඉදිරිඳත් 
යනහ. 

ඡන්දඹ අහන න මතක් ළඩ ටයුතු යමන ඹහභට 

බහ එඟද?   
 

ගුණ ෙන්ත්රීවුණ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye.  
 

ප්රශ්නය විෙසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "විුණද්ධ" ෙන්ත්රීන්ට ජය බව                              

ගුණ කථනයකතුෙ විිදන් ප්රකශ් කයන ලදී. 
றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி "இல்கன" யயனரங்கறற்ய ண ரண்தைறகு 

சதரரகர் அர்கள் அநறறத்ரர்கள். 

Question put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the  "Noes" had it. 

 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide by name! 
 

ඳර්ලිමේන්තුව ෙතු ඳළවන අන්දෙට - ඳක්ෂව 51 ;  විුණද්ධව 
145 ; මනොඳමිණි 28; යනුමවන්  මබදුමණ්ය. 

தரரளுன்நம் தறரறந்து: சரர்தரக 51; றரக 145; ரயரர் 28. 

The Parliament divided :   Ayes 51 ; Noes 145; Absent 28. 

 
ඳක්ෂව 

சரர்தரக 
Ayes 

 

ගුණ මයෝි ත අමබ්ගුණවර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு யரயற அயதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 
ගුණ ෙි න්ද යඳ අමබ්වර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அயதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 
ගුණ දිළුේ අමුණුගෙ ෙහත 
(ரண்தைறகு றளும் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 
ගුණ ඩලස අලහේමඳුණෙ ෙහත 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
ගුණ ෙි න්දනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 
ගුණ ගීත සෙන්ෙලී කුෙයිදගහ ෙහ්වමිය 
(ரண்தைறகு (றயற) கலர சன்லீ குரசறங்ய) 

(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 

819 820 

[රු යි රුණහනහඹ භවතහ] 
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ගුණ උදය ප්රං්ව ගේෙන්පිල ෙහත 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 

ගුණ නිහල් ගලේඳ්වින  ෙහත 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 

ගුණ දිමන්ෂ ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  றயணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

ගුණ රර්. එේ. ඳද්ෙ උදයශ්න්ත ගුණමස කය ෙහත 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குயசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 

ගුණ එස.එේ. චන්ද්රමස න ෙහත 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றயசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 

ගුණ ඩී. වී. චනක ෙහත 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 
 

ගුණ ිදිදය ජයමකොිජ ෙහත 
(ரண்தைறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 
 
ගුණ ජනක බණ්ඩය මතන්නමකෝන් ෙහත 
(ரண்தைறகு  ஜணக தண்டர தன்ணயகரன்) 

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

 
ගුණ පියල් නිශ්න්ත ද ිදල්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு தறல் றசரந்  சறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

 

ගුණ මෙොහන් ප්රියදර්ශ්න ද ිදල්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
 

ගුණ ටී. යගිත්ව ද මසොයිස ෙහත 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 

ගුණ අනුය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 

ගුණ ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විෙලවීය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்யு. றனவீ றசரரக்க)  

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

ගුණ වීයකුෙය දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 

ගුණ සලින්ද දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ගුණ වසුමද්ව නනයක්කය ෙහත 
(ரண்தைறகு ரசுய ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 

ගුණ (වවදය) යමේෂ ඳිනයණ ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) யஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 

ගුණ සන්ව නිශ්න්ත මඳමර්ය ෙහත 
(ரண்தைறகு சணத் றசரந் ததயர)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 

ගුණ මජොන්සටන් ප්රනන්දු ෙහත   
(ரண்தைறகு யஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 

ගුණ එස. මප්ර ෙය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு ஸ். தறயத்ண) 

(The Hon. S. Premarathna) 

 

ගුණ තයක බලසරිය ෙහත  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 
ගුණ විිතත මබ්ුණමගොඩ ෙහත 
(ரண்தைறகு றஜற யதயதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
 

ගුණ එස. සී.  මුතුකුෙයණ ෙහත 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
 

ගුණ බිෙල් ය්වනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 

ගුණ සී.බී. ය්වනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 

ගුණ මලොහන් ය්වව්වම්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ய) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 
ගුණ ප්රසන්න යණතුගග ෙහත  
(ரண்தைறகு தறசன்ண துங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
 

ගුණ ප්රසන්න යණවීය  ෙහත 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 

ගුණ මකමහළිය යඹුක්වල්ල  ෙහත 
(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 

ගුණ චෙල් යජඳක්ෂ ෙහත 
(ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
 

ගුණ නෙල් යජඳක්ෂ ෙහත 
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
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ගුණ ගමිණී මලොකුමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குயக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
 

ගුණ ජනක වක්කුඹුය ෙහත 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
ගුණ ඳවිත්රමද්වි  වන්නිරයච්චි ෙහ්වමිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தறத்ரயற ன்ணறஆச்சற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
 

ගුණ විදුය වික්රෙනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு றதுந றக்கறரக்க)  

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 

ගුණ ශ්රියනි විමිවික්රෙ ෙහ්වමිය 
(ரண்தைறகு (றயற) ஸ்ரீரற றயஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
ගුණ කගචන විමිමස කය ෙහත 
(ரண்தைறகு கஞ்சண றயஜயசக) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 

ගුණ විෙල් වීයවගශ් ෙහත   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

ගුණ කුෙය මවල්ගෙ ෙහත 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 

ගුණ මශ්හන්  මස ෙිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு தசயரன் யசசறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
ගුණ සුනිල් හඳුන්මන්වින ෙහත 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධ මහ ය්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு இந்றக அதயத் யயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

 
ගුණ කනක මහ ය්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு கணக யயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 
ගුණ විිතත මහ ය්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு றஜற யயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

 
විුණද්ධව 

றரக 

Noes 

 
ගුණ යනිල් වික්රෙිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගුණ තලත අතුමකෝයල ෙහ්වමිය  
(ரண்தைறகு (றயற) னர அத்துயகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 

ගුණ විතය අමබ්වර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு  ஜற அயதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
 

ගුණ මජෝන් අෙයතුගග ෙහත  
(ரண்தைறகு யஜரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
 

ගුණ ෙි න්ද අෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 

ගුණ (රචර්ය) සය්ව අමුණුගෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 

ගුණ ගයන්ත කුණණිනලක ෙහත  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 
 

ගුණ යවි කුණණනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ற கயரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

ගුණ අකිල විය  ිකරියවසේ ෙහත 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 

ගුණ ලක්ෂෙන් කිරිඇල්ල  ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

ගුණ ෙමනෝ ගමන්සන් ෙහත  
(ரண்தைறகு  யணர கயசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

 

ගුණ දය ගෙමග් ෙහත  
(ரண்தைறகு ர கயக) 

(The Hon. Daya Gamage) 
 

ගුණ දයිදරි ජයමස කය ෙහත  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜயசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 

ගුණ නිෙල් ිදරිඳල ද ිදල්ව ෙහත  
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 
ගුණ ඳලනි දිගේබයේ ෙහත  
(ரண்தைறகு தணற றகரம்தம்) 

(The Hon. PalanyThigambaram) 
 

ගුණ දුමින්ද දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு துறந்  றசரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 

ගුණ නවින් දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
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ගුණ එස.බී. දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
 

ගුණ එස.බී. නවින්න ෙහත 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 
 

ගුණ ගමිණී ජයවික්රෙ මඳමර්ය ෙහත 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததயர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 

ගුණ හරින් ප්රනන්දු ෙහත  
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 

ගුණ ඒ.ඩී. සුිදල් මප්ර ෙජයන්ත ෙහත 
(ரண்தைறகு  .டி. சுசறல் தறயஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 

ගුණ සිත්ව මප්ර ෙදස ෙහත 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறயரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

ගුණ රිසඩ් බදියුදීන් ෙහත  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 

ගුණ රර්.එේ. යගිත්ව ෙද්දුෙ බණ්ඩය ෙහත  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 

ගුණ චන්ද්රනි බණ්ඩය ෙහ්වමිය  
(ரண்தைறகு (றயற) சந்றரற  தண்டர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
 

ගුණ ෆයිසර් මුසතඳ ෙහත 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 

ගුණ අනුය ප්රියදර්ශ්න යඳ ෙහත 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 

ගුණ සගල  ය්වනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 

ගුණ අර්ජුන යණතුගග ෙහත  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 

ගුණ ඳඨලී චේපික යණවක  ෙහත 
(ரண்தைறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 

ගුණ (රචර්ය) විජයදස යජඳක්ෂ ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 

ගුණ චන්දිෙ වීයක්මකොිජ ෙහත  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගුණ ෙලික් සෙයවික්රෙ ෙහත   
(ரண்தைறகு லிக் சறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
 

ගුණ ෙි න්ද සෙයිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 
ගුණ යගිත්ව ිදය ලපිටිය ෙහත 
(ரண்தைறகு  ன்ஜறத்  சறம்தனரதறடி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
 

ගුණ (වවදය) යිතත මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற யசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 

ගුණ  ගමිණී විිත්ව විජයමුණි මසොයිස ෙහත 
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற தசரய்சர) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
 

ගුණ ඩී.එේ. සවමිනදන් ෙහත  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
 

ගුණ යවුෆ හකීේ ෙහත  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

 
ගුණ අබ්දුල් හලීේ ෙහත  
(ரண்தைறகு அப்துல் யலீம்) 

(The Hon. Abdul Haleem) 
 

ගුණ කබීර් හෂීේ ෙහත 
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 

ගුණ පී. හරිසන් ෙහත  
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 

ෆීල්ඩ් ෙර්ෂල් ගුණ සය්ව මෆොන්මස ක ෙහත 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்யசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
 

ගුණ ිනලගග සුෙිනඳල ෙහත  
(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 

ගුණ ලක්ෂෙන් යඳ අමබ්වර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அயதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 
ගුණ වසන්ත අලුවිහමර් ෙහත  
(ரண்தைறகு சந் அலுறயர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

 

ගුණ ටී. බී. ඒකනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ரற.தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 

ගුණ මෙොහන් ලල් ම් ුණ ෙහත 
(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறயய) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 
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ගුණ පියගකය ජයය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

 

ගුණ ිජලන් මඳමර්ය ෙහත 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததயர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

 

ගුණ නිමයෝෂන් මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு றயரன் ததயர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 
ගුණ (වවදය) සුදර්ිනනී ප්රනන්දුපුල්මල් ෙහ්වමිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற)(றயற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்யப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

 
ගුණ ඒ.ඩී. මප්ර ෙදස ෙහත  
(ரண்தைறகு .டி. தறயரச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 

 
ගුණ ඳලිත යගමග බණ්ඩය ෙහත  
(ரண்தைறகு தரலி  ங்யக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 

ගුණ විජයකල ෙමහ සවයන් ෙහ්වමිය  
(ரண்தைறகு (றயற) றஜகனர யகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

 
ගුණ වී.එස. යධක්රිෂනන් ෙහත  
(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறயஷ்ன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 
ගුණ ුණවන් විජයවර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு யன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 
ගුණ දිලිේ මවදරයච්චි ෙහත  
(ரண்தைறகு றலிப் தஆச்சற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 

ගුණ යවීන්ද්ර සෙයවීය ෙහත  
(ரண்தைறகு  வீந்ற சவீ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 

ගුණ සුජීව මස නිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு சுஜல யசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
ගුණ ලක්ෂෙන් මසමනවිය්වන ෙහත  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

 

ගුණ වසන්ත මස නනයක ෙහත  
(ரண்தைறகு சந் யசணரரக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 

 

ගුණ එේ.එල්.ඒ.එේ. ි සබුල්ල ෙහත 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)  

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

ගුණ ඒ.එච්.එේ. ෆවුිද ෙහත 
(ரண்தைறகு  .ச்.ம். ததௌவ) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
 

ගුණ අමශ්ෝක් අමබ්ිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு அயசரக் அயதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහත 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 

ගුණ ෆයිසල් කිදේ ෙහත  
(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
 

ගුණ දුමන්ෂ ගන්කන්ද ෙහත 
(ரண்தைறகு துயணஷ்  கங்கந்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
 

ගුණ (වවදය) අමනෝෙ ගෙමග් ෙහ්වමිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ((றயற) அயணரர கயக) 

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 

 
ගුණ අනුයධ ජයය්වන ෙහත  
(ரண்தைறகு அதர ஜத்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

 
ගුණ සුමේධ ජී. ජයමස න ෙහ්වමිය 
(ரண்தைறகு (றயற)  சுயர ஜல. ஜயசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 

ගුණ ඳලිත මතවයේමඳුණෙ ෙහත  
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததய)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

 
ගුණ (රචර්ය) හර්ෂ ද ිදල්ව ෙහත  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 
ගුණ එච්.රර්. සයතී දුෂෙන්ත ෙහත   
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். சரல துஷ்ந்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

 
ගුණ ෙනෂ නනයක්කය ෙහත  
(ரண்தைறகு த ரரக்கர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 
ගුණ කුණණය්වන ඳයණවිතන ෙහත  
(ரண்தைறகு கயரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

 
ගුණ  සුසන්ත පුගචිනිලමේ ෙහත 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனய) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 

ගුණ අිත්ව පී. මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததயர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
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ගුණ ලක්ෂෙන් වසන්ත මඳමර්ය ෙහත 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் சந் ததயர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනන්දු ෙහත  
(ரண்தைறகு அயந்றக்க தர்ணரந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

 

ගුණ ඉන්දික බණ්ඩයනයක ෙහත  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

 

ගුණ තයන්ව බසනයක ෙහත  
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
 

ගුණ නිශ්න්ත මුතුමහට්ටිගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு றரந் தொத்துதயட்டிகயக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 

ගුණ යන්ජන් යෙනයක ෙහත  
(ரண்தைறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 

ගුණ නිෙල් ලන්ස ෙහත  
(ரண்தைறகு றல் னரன்சர) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
 

ගුණ ඉයන් වික්රෙය්වන ෙහත  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 

ගුණ අමීර් අලි ිදහබ්දීන් ෙහත  
(ரண்தைறகு அலர் அலி சறயரப்லன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
 

ගුණ එච්.එේ.එේ. හම්ස ෙහත 
(ரண்தைறகு ச்.ம்.ம். யரலஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
 

ගුණ මහක්ටර් අේපුහමි ෙහත 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 

ගුණ ිදිදය කුෙය අමබ්මස කය ෙහත 
(ரண்தைறகு சறசற குர அயதயசக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 

ගුණ තුෂය ඉඳුනිල් අෙයමස න ෙහත 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அயசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 

ගුණ මි. සී. අලවතුවල ෙහත 
(ரண்தைறகு யஜ.சல. அனத்துன)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
 

ගුණ රනන්ද අලු්වගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கயக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 

ගුණ යගිත්ව අලුවිහමර් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அலுறயரய) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගුණ අ. අයවින්ද් කුෙර් ෙහත 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
 

ගුණ මි. එේ. රනන්ද කුෙයිදරි ෙහත 
(ரண்தைறகு யஜ.ம். ஆணந் குரசறநற) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

 
ගුණ මේලු කුෙර් ෙහත  
(ரண்தைறகு யலு குரர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

 

ගුණ නලක ප්රසද් මකොමලොන්මන ෙහත 
(ரண்தைறகு ரனக்க தறசரத் தகரதனரன்யண) 

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 

ගුණ චන්දිෙ ගෙමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு சந்ற கயக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණමස කය ෙහත 
(ரண்தைறகு ட்ட் குயசக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

 

ගුණ ෙලි්ව ජයිනලක ෙහත 
(ரண்தைறகு லித் ஜறனக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩය ජයෙහ ෙහත 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
ගුණ අනුය ිදඩ්නි ජයය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு அத சறட்ணற ஜத்ண) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

 

ගුණ  (වවදය) කවින්ද මහ ෂන් ජයවර්ධන ෙහත  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) கறந் யயரன் 

ஜர்ண) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 
ගුණ ලකී ජයවර්ධන ෙහත 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 
ගුණ ෙයිල්වගනේ ිනලකයජ ෙහත 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 
ගුණ එේ.එස. තේෆික් ෙහත 
(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

 
ගුණ  ිදරිනල් ද මෙල් ෙහත 
(ரண்தைறகு சறநறணரல் டி தல்) 

(The Hon. Sirinal de Mel) 

 
ගුණ ෙයන්ත දිසනයක ෙහත 
(ரண்தைறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගුණ ඩග්ලස මද්වනන්ද ෙහත 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் யரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
 

ගුණ මෙොමහොෙඩ් නවවි ෙහත 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

 

ගුණ බුද්ධික ඳිනයණ ෙහත 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

ගුණ මක්.මක්. පියදස ෙහත 
(ரண்தைறகு யக.யக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

 

ගුණ සුිත්ව සගජය මඳමර්ය ෙහත  
(ரண்தைறகு சுஜறத் சங்ஜ ததயர) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
 

ගුණ අමශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහත 
(ரண்தைறகு அயசரக்க தறரறந்) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 

 
ගුණ ි ුණනික මප්ර ෙචන්ද්ර ෙහ්වමිය 
(ரண்தைறகு (றயற) யறயறகர தறயச்சந்ற) 

(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
 

ගුණ බන්දුල ලල් බණ්ඩරිමගොඩ ෙහත 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
 

ගුණ මුහේෙදු ඉබ්යි ේ මුහේෙදු ෙන්සර් ෙහත 
(ரண்தைறகு தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

 

ගුණ එස.එේ. ෙරික්කර් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
 

ගුණ මක්. කදර් ෙසතන් ෙහත 
(ரண்தைறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

 

ගුණ ඉේයන් ෙහරූෆ ෙහත 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
 

ගුණ අබ්දුල්ලහ ෙහරූෆ ෙහත 
(ரண்தைறகு அப்துல்னர ஹ்யப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
ගුණ අිත්ව ෙන්නේමඳුණෙ ෙහත 

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 
ගුණ ිනලක් ෙයඳන ෙහත 
(ரண்தைறகு றனக் ரதண) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

 
ගුණ (ෙහචර්ය) රශු ෙයිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு (யதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ගුණ (පජය) අතුයලිමේ යතන ි මි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிய ண யர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 

ගුණ ඉෂක් යහුෙන් ෙහත 
(ரண்தைறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගුණ මුිතබුර් යහුෙන් ෙහත  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 

ගුණ හර්ෂණ යජකුණණ ෙහත 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
 

ගුණ අගගජන් යෙනදන් ෙහත  
(ரண்தைறகு அங்கஜன் இரரன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
 

ගුණ (රචර්ය) ජයේඳින වික්රෙය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
 

ගුණ ඒ. ඒ. විමිතුගග ෙහත 
(ரண்தைறகு .. றயஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 
 

ගුණ (වවදය) තුිදත විමිෙන්න ෙහ්වමිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) (றயற) துவர 

றயஜரன்ண) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 

ගුණ ලක්ෂෙන් රනන්ද විමිෙන්න ෙහත 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றயஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 

ගුණ මයෝි ණී කුෙරි විමිය්වන ෙහ්වමිය 
(ரண்தைறகு (றயற) யரயறணற குரரற றயஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
 

ගුණ චමින්ද වි මිිදරි ෙහත 
(ரண்தைறகு சறந் றயஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 

ගුණ මහ ෂන් විතනමග් ෙහත 
(ரண்தைறகு யயசரன் றரணயக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 
 
ගුණ සන්දි්ව සෙයිදගහ ෙහත  
(ரண்தைறகு சந்றத் சசறங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

 
ගුණ එේ. එච්. එේ. සල්ෙන් ෙහත 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

 

ගුණ මුතු ිදවලිගගේ ෙහත  
(ரண்தைறகு தொத்து சறலிங்கம்) 

(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
 

ගුණ විජමේල් සුමර්ෂ ෙහත 
(ரண்தைறகு  டியல் சுயஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
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ගුණ මසේයිඩ් අලී සහීර් ෙවුලන  ෙහත 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
 

ගුණ චතුය සගදීඳ මස නය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு  சத்து சந்லத யசணரத்ண) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 

ගුණ විමිඳල මහට්ටිරයච්චි ෙහත 
(ரண்தைறகு றயஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

 
මනොඳමිණි 
ரயரர் 

Absent 
 

ගුණ ෙගගල සෙයවීය ෙහත  
(ரண்தைறகு ங்கப சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.මි. මසමනවිය්වන ෙහත 
(ரண்தைறகு  டதறள்யு.டி.யஜ. தசதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 

ගුණ මසල්වේ අවඩක්කලනදන් ෙහත  

(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
 

ගුණ ඩුලිේ විමිමස කය ෙහත 
(ரண்தைறகு துலிப் றயஜயசக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
 

ගුණ කවීන්දියන් මකෝඩීසවයන් ෙහත 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் யகரடீஸ்ன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
 
ගුණ චන්ද්රිදරි ගජදීය ෙහත 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

ගුණ ිදරිඳල ගෙල්ව ෙහත 
(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்) 

(The Hon. Siripala Gamalath) 
 

ගුණ (වවදය) නලින්ද ජයිනසස ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 

ගුණ එච්.එල්. මප්ර ෙලල් ජයමස කය ෙහත 
(ரண்தைறகு  ச்.ல். தறயனரல் ஜயசக) 

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
 

ගුණ ක. තුමයයිමය්වනිදගහේ ෙහත 
(ரண்தைறகு  க. துகதட்சறங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
 

ගුණ රුණමුගන් මතොණ්ඩෙන් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஆயதொகன் தரண்டரன்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 

 
ගුණ ඉ. චල්ස නිර්ෙලනදන් ෙහත 
(ரண்தைறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගුණ සීනිතේබි මයෝමහ සවයන් ෙහත 
(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற யரயகஸ்ன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
 

ගුණ මයොෂන් යණිදගහ ෙහත 
(ரண்தைறகு தரசரன் சறங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 

ගුණ ෙි න්ද යජඳක්ෂ ෙහත  

(ரண்தைறகு யறந் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
 

ගුණ ම්වනුක විදනගෙමග් ෙහත  
(ரண்தைறகு யதக றரணகயக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
 

ගුණ එස. වියමල්න්දියන් ෙහත 
(ரண்தைறகு ச. றரயந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
 

ගුණ එස. ශ්රීතයන් ෙහත 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

 

ගුණ ඥනමු්වතු ශ්රීමන්සන් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீயசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
 

ගුණ ශ්න්ින ශ්රීසකන්දයස ෙහ්වමිය  

(ரண்தைறகு (றயற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
 

ගුණ ජයන්ත සෙයවීය ෙහත 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 

ගුණ යජවමයෝදියේ සේඳන්දන් ෙහත 
(ரண்தைறகு இரஜயரம் சம்தந்ன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
ගුණ ඊ. සයවනඳවන් ෙහත 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
 
ගුණ ධර්ෙලිගගේ ිදද්ධර්ථන් ෙහත 
(ரண்தைறகு யலிங்கம் சறத்ரர்த்ன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
 

ගුණ (වවදය) එස. ිදවමෙෝහන් ෙහත 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) சற. சறயரகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 

 

ගුණ ිදවශ්ක්ින රනන්දන් ෙහත 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
 

ගුණ එේ.ඒ. සුෙන්ිනයන් ෙහත 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

ගුණ ෙවව මසෝ. මස නධියජ ෙහත 
(ரண்தைறகு ரக.  யசர.  யசணரறரஜர) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

කල්තබීෙ 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 
 

එකල්ි  මේලව අ.ං. 5.30 ඳසු කය ිනබුමණන්                                
ගුණ  කථනයකතුෙ විිදන් ප්රශ්නය මනොවිෙස ඳර්ලිමේන්තුව කල් 
තබන ලදී. 

 

ඳර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකලව  අ.ං. 6.25ට  2016 ෙර්තු ෙස 08 
දින සං සේෙිනය අනුව  2016 ජුනි 10 වන ිදකුයද  ප.ං.10.30 
වන මතක් කල් ගිමේය. 

அப்ததரழுது யம் தற.த. 5.30 றக்குப் தறந்றறட்டகரல் 

ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் றணர றடுக்கரயனய 

தரரளுன்நத்க எத்றகத்ரர். 
 

அன்தடி, தற.த. 6.25க்கு, தரரளுன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 

08ஆந் யற லர்ரணத்றற்கறங்க, 2016 யூன் 10, தள்பறக்கறக 

தொ.த. 10.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

 
And it being past 5.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put.  
 

Parliament Adjourned accordingly at  6.25 p.m. until 10.30 a.m. on 

Friday, 10th June, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 

08th March, 20116. 
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පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
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PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

නිෙව්දන : 
 2016 මැයි මස 05 දින පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළ ඇති වූ 

සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 
 ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තුළ පවත්නා ගැටලු සහගත 

තත්ත්වය 
 සාලාව හමුදා කඳවුෙරහි අවි ගබඩාව පිපිරීම නිසා මහජනතාව 

මුහුණපා ඇති ගැටලු 
 තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අත්අඩංගුවට ගත් රැඳවියන් 

නිදහස් කිරීම 
 

මුල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාෙග් 
ඉල්ලා අසව්ීම: 

 තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
    Report on Incident Occurred Inside Parliament Chamber 

on 6th May, 2016 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Convoluted Situation in Sri Lanka Transport Board  
      Problems Faced by People Due to Explosion of 

Ammunition Dump in Salawa Army Camp         
      Release of Detainees Arrested Under Prevention of 

Terrorism Act     
                                                                             
 

 FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) 
(AMENDMENT) BILL: 

     Read the First time 
 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் க்கள்: 
 2016 ேம 05ஆந் ேததி சபாமண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற 

சம்பவம் பற்றிய அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் நில ம் சிக்கலான 

நிைலைம 
 சாலாவ இரா வ காம் ஆ தக் களஞ்சிய ெவ ப் 

பினால் மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
 பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப் 

பட்ேடாைர வி தைல ெசய்தல் 
 
நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
வனவிலங்குப் பா காப் த் திைணக்களப் பணிப்பாளர் 

நாயகத்தின் இராஜினாமா: 
 வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சாின் கூற்  

2016 අෙපේල් 06 දින සභාව කල් තබන ලද අවසථ්ාෙව් ෙයෝජනාෙව්දී 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා විසින් මතු කරන ලද පශන්ය: 

 අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් : 
 අමිර් අලි පදනම  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මහතා] - පළමු වන වර කියවන ලදී  
 ශී ලංකා ළමා සංවර්ධන සංගමය (SLACD)(සංස්ථාගත කිරීෙම්) 

- [ගරු(ෛවද්ය) තුසිතාවිෙජ්මාන්නමහත්මිය]-  පළමු වන වර 
කියවන ලදී  

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 හමුදාව අත්පත් කර ෙගන ඇති  උතුරු - නැ ෙඟනහිර ඉඩම් 

නිදහස් කිරීම හා අවතැන් වූවන් සඳහා ව හාත්මක 
වැඩසටහන්  

 
2016 ஏப்பிரல் 06ஆம் திகதிய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணமீதான 

விவாதத்தின்ேபா  மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா 
எ ப்பிய வினா:  

 நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவாின் கூற்   
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 அமீர் அ  மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ஹமட் 

நவவி] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 இலங்ைகச் சி வர் அபிவி த்திச் சங்கம் (S L A C D ) 

(கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
(தி மதி) தா விேஜமான்ன] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 

வடக்கு, கிழக்கில் இரா வத்தினர் வச ள்ள ெபா மக்களின் 
காணிகைள வி வித்தல் மற் ம் இடம்ெபயர்ந்ேதா க் 
கான ஒ ங்கைமந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

RESIGNATION OF DIRECTOR-GENERAL OF 
DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION:  
Statement by Minister of Sustainable Development and 
Wildlife 

 

QUESTION RAISED BY HON. T. RANJITH DE ZOYSA 
DURING ADJOURNMENT MOTION ON 06TH APRIL, 
2016:  

   Statement by Minister of Justice and Buddhasasana   
 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
   Ameer Ali Foundation (Incorporation) – [The Hon. 

Mohamed Navavi] – Read the first time  
    Sri Lanka Association for Child Development (SLACD) 

(Incorporation) – [The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha 
Wijemanna] –  Read the first time 

 

 ADJOURNMENT MOTION:  
     Return of Military-Held Lands and Structured Programmes 

Aiming the Displaced in the North and East      





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 

 
2016  ජුනි 10 වන සිකුරාදා  

2016 ன் 10, ெவள்ளிக்கிழைம  
 Friday, 10th June, 2016 
—————————— 

 

පූ.භා.10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]                   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] 
தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2016 මැයි මස 05 දින පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය 
තුළ ඇති වූ සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාව 

2016 ேம 05ஆந் ேததி  சபாமண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற 
சம்பவம் பற்றிய அறிக்ைக 

REPORT ON INCIDENT OCCURRED INSIDE PARLIAMENT 
CHAMBER ON 5TH MAY, 2016  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්තීවරුනි, 2016 මැයි මස 05ෙවනි දින විවාදයට 
ගන්නා ලද රුපියල් මිලියන 55ක් සඳහා වූ පරිපූරක මුදල පිළිබඳ 
එදින න්යාය පතෙය් අංක 1 වශෙයන් සඳහන් වූ ෙයෝජනාව පිළිබඳ 
පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීෙම් පතිඵලය පිළිබඳව ඇතිවූ ව්යාකූල 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් දින පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කරන ලද අතර, මා විසින් ෙම් පිළිබඳව 
විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට පත් කරන ලද විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. 
සම්පන්දන්, හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ, නගර සැලසුම් 
හා ජල සම්පාදන අමාත්ය ගරු රවුෆ් හකීම් සහ අධිකරණ හා බුද්ධ 
ශාසන අමාත්ය ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ යන ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුෙව් පූර්ණ වාර්තාව මා ෙවත 
ලබා ෙදන ලදී.  

එම වාර්තාවට අනුව සඳහන් වන්ෙන් අදාළ දිනෙය්දී පස් වරු 
6.30ට නියමිතව තිබූ ඡන්දය පස් වරු 5.45ට කැඳවීෙමන් පසු 
ඡන්දය දීම සඳහා මන්තීවරුන් සභාවට ඡන්දය ගණන් කරන 
අතරතුර අවස්ථා ගණනකදී පැමිණීම නිසා ඇති වූ කලබලකාරී 
තත්ත්වය හමුෙව් අවස්ථා තුනකදී එෙසේ පමාද වී පැමිණි 
මන්තීවරුන්ෙග් ඡන්දය ගණන් කිරීමට අවකාශ සලසා දීෙම්දී යම් 
මානුෂික අත් වැරැද්දක් ෙහෝ පමාද ෙදෝෂයක් සිදුවීමට අවස්ථාව 
තිබූ බවයි. එනමුත්, ෙමමඟින් එම අවස්ථාෙව් මූලාසනෙය් සිටි 
මන්තීතුමාෙග් ෙහෝ මහ ෙල්කම්වරයාෙග් අපක්ෂපාතීත්වය ෙහෝ 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක සැකයක් ෙහෝ 
අවිශ්වාසයක් ඇතිවීමට කිසිම ෙහේතු සාධකයක් ෙනොමැති බවද ගරු 
පරීක්ෂණ කමිටුව අවධාරණය ෙකොට ඇත.  

තවද, පරීක්ෂණ කමිටුව පහත සඳහන් කරුණු අවධාරණය 
ෙකොට ඇත. මම ඒ කරුණු ඉංගීසි භා ෂාෙවන් ඉදිරිපත් කරන්නම්: 

 
“ General Observation  

The Committee is of the view that during the last few 
months the conduct of some Members had been 
unruly, aggressive and hostile. If there will be a 
continuation of this kind of conduct, there will be an 
erosion of public confidence reposed in the Parliament 
and the democratic system of governance. Such a 
situation might eventually eat into the vitals of the 
democratic principles and norms. Hence the 
Committee recommends that stringent measures 
should be taken to uphold the discipline and to 
maintain the decorum of the Parliament.  

 

Recommendations 

i. The Committee recommends that this is a 
noteworthy matter to be resolved, by a discussion 
at the Party Leaders’ Meeting in the interests of 
the Parliamentary system. If no consensus is 
arrived at, in considering circumstances under 
which the uncertainty has arisen, we recommend 
to hold a fresh counting  of vote. (Noted a 
fresh vote was held.) 

ii. When a Bill or a Resolution is presented to the 
Parliament, the Minister in charge of the subject 
concerned (including the officials) shall act in due 
diligence and appraise the House with clarity the 
nature and the purpose of the Bill or Resolution.  

iii.  The ringing of Division Bell to indicate the voting of 
Members must be continued for five minutes.  

iv. When voting had been fixed at a particular time, the 
House shall not commence voting before the fixed 
time even  if the Debate is concluded.  The House 
may be adjourned till the time fixed for voting.  

v. At the time of voting, in the absence of the Speaker, 
the Deputy Speaker shall preside and conduct the 
voting in the House.  

vi. Members of the Speaker’s Panel shall be given a 
special training to develop their skills.  

vii. Officials of the Parliament shall not engage with the 
Members or any outsider to evaluate or examine the 
conduct in the House or any other related matter 
unless there shall be a direction from the Speaker. 

viii. Stringent measures should be taken to uphold the 
discipline and to maintain the decorum of the 
Parliament. 

ix. The existing Standing Orders may be revised 
appropriately to meet the above-mentioned 
requirement”  

ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව මහෙල්කම්වරයා විසින් තම කනගාටුව 
මා ෙවත ලිඛිතව පකාශ ෙකොට ඇති බවද දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවද, ඊෙය් රැස් වූ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීන් විසින් අත්සන් කරන ලද  
මහෙල්කම්වරයාට එෙරහිව ෙදෝෂාභිෙයෝගය ගැනද සාකච්ඡා වූ 
අතර, එවැනි ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගන ඒමට කිසිදු ෙහේතු 
සාධකයක් ඉදිරිපත් වී නැති බව ද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් අදහස විය. 

තවද, ෙමවැනි සිදුවීම් අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් පාර්ලිෙම්න්තුවලත් සිදු වූ අවස්ථා ෙබොෙහෝ ගණනක් 
වාර්තා වී ඇත. දැනට හැන්සාඩ් වාර්තාවල සඳහන් වන පරිදි, අප 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථා තුනකදී ෙමවැනි අත්වැරදීම් පසුකාලීනව 
නිවැරදි ෙකොට ඇත. මහා බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථා 11කදී 
ඡන්දය ගැනීෙම්දී සිදු වූ වැරදීම් සහ අඩු පාඩු නිවැරදි ෙකොට ඇත. 
එබැවින්, ෙමවැනි සිද්ධියක් ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවක සිදු වූ 
පළමු අවස්ථාව යැයි හුවා දැක්වීමට සමහර මන්තීවරු ගන්නා 
උත්සාහය මා තරෙය් පතික්ෙෂේප කරමි. 

එෙමන්ම, එම සිද්ධිය ඇති වූ අවස්ථාෙව් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මහතා සහ ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ඔවුන්ෙග් කියාකලාපය 
සම්බන්ධෙයනුත් කනගාටුව මා ෙවත පළ කර සිටින ලද බවත් 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙකෙසේ වුවද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දයක් ගන්නා 
අවස්ථාවන්වලදී ඒ සඳහා සියලු මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය 
අත්යවශ්ය වන බව අවාධාරණය කරන අතර, මහෙල්කම් 
මණ්ඩලය විසින් ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව මූලාසනෙය් සහෙයෝගය 
ඇතිව ඡන්දය ගණන් කිරීමට පියවර ගත යුතු බව ද අවධාරණය 
කරමි. 

ඒ වාෙග්ම, ෙමම වාර්තාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් එම 
කමිටුවට මාෙග් ෙගෞරව පූර්වක ස්තුතිය පුද කරන්නත් මම ෙමය 
අවස්ථාවක්  කර ගනිමි.     

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2016 වර්ෂය සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154ජ (4) වගන්තියට අනුව 
මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙකෙරන 
නිර්ෙද්ශ.- [අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
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 (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்   மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
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 නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා පවාහන හා සිවිල් 

ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ 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 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. Speaker, I present the Annual Report of the 
Road Development Authority for the year 2012 and move 
that this Report be referred to the Sectoral Oversight 
Committee on Transport and Communication. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා 

ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා පරමාණුක ශක්ති 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

839 840 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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එම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
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. 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහතුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) වඳුරඹ, නාත්තෙවල, මිනුවන්ෙදනිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.ජී. ෙසෝමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ගාල්ල, කෙල්ගාන, පළාත් සභා ෙද්ශීය ෛවද්ය උදාන 
ව්යාපෘතිෙය් ෙසේවය කරන ෛවද්ය එම්.ඩී. අසංග රංජන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ගාල්ල, අංෙකොක්කාවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ජී. ධර්මදාස 
මෙතෝගල කනත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) හික්කඩුව, වැල්ලවත්ත, ෙනො. 16 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජී.ඩබ්ලිව්.පී. චන්දවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) අහංගම, කතළුව, ගිනිවැල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ජී. 
චන්දපාල මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) බද්ෙද්ගම, පිටවිටෙගොඩ, හික්කඩුව, නයාපාමුල පිවිසුම් 
මාර්ගය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්.ජී. නිමල් 
කරුණාතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7)  බූසස්, මහනෑෙගොඩ, හදනෙගොඩවත්ත, "අභිදිසානි" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්. ටීමන් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(8)  බලපිටිය, වැලිකඩමුල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එම්.එම්.ෙක්.සී. ජයවිලාල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9)  රත්මලාන, අත්තිඩිය පාර, ෙසත්සිරි මාවත, අංක 34 බී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ටී.එම්. නිසාර් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(10)  ගාල්ල, කරාපිටිය, සනිසයිඩ් ගාඩ්න්ස,් අංක 247/45 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ෙජ්. රූපසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(11)  බටෙපොළ, කහටපිටිය, ෙයෝගාශමය පාර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි පී.එස.් රුක්මනී ඩයස ් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(12)  තඹුත්ෙත්ගම, අංක 352, ෙත්ක්කවත්ත, "අමා සුව අරණ" 
භාවනා මධ්යසථ්ානය දරන සථ්ානෙයහි වාසය කරන පූජ්ය 
ටී. සද්ධම්මචාලා ෙතරණියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(13)  ගිංෙතොට, දඩල්ල, ෙබෝගහවත්ත, ෙනො. 70/9/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ෙෂල්ටන් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mrs. 

Kolsum Beevi Marzook of  Riyaz Bakery Road, 
Jeyanhary, Eravur 03. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1)  කිරිඳිවැල, මිල්ලෙත්, කිරිවැෙල්වත්ත අංක 116/F දරන 
සථ්ාන ෙයහි පදිංචි බී.ජී.ඩබ්ලිව්. ජයසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  මහනුවර, අම්පිටිය, පල්ෙල්ගම, අංක 48/3 ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.අයි.ජී. සම්පත් ජයවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  මල්වාන, කළුෙකොඳයාව, අංක 76 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්ඒ. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

 (4). කිරිඳිවැල, ෙබෝගහවත්ත, හත්ෙපරුම, අංක 200/ඒ/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.  කරුණාෙසේන මහතාෙගන් 
ලැබුණු     ෙපත්සම; සහ 

(5) ෙව්යන්ෙගොඩ, මග ෙල්ෙගොඩ, අංක 194/35 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.පී. සහන් පතිරාජ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
  පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 105/'15 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
 

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

841 842 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ 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. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 463/'16 - (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා.  

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර ඇති ආසනයට ගිහින් 
පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා සිටින ස්ථානය වැරදියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉක්මනට තමන්ෙග් ආසනයට යන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
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, ෙමෙහම දුවන්න ෙම්ක ඔලිම්පික් 

තරගයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් ෙව්ගය අගය කළාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා දුවෙගන, දුවෙගන 

ඇවිල්ලා පශ්නය අහනවා. මුදල් ඇමතිතුමා ඉල්ලීමක් කළා, 
ෙදවන වටයට ෙපර එතුමාම ඇවිල්ලා පිළිතුර ලබා ෙදනවා 
කියලා.  

සව්භාවික උවදුරු නිසා සිදු වූ ෙද්පළ හානි:  වන්දි  
இயற்ைக அனர்த்தங்களால் ெசாத் க்கள் ேசதம் : 

நஷ்ட ஈ  
PROPERTY DAMAGED BY NATURAL DISASTERS: 

COMPENSATION 
 

489/’16 
4.  ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය්දී අයහපත් කාලගුණික විපර්යාස 
ෙහේතුෙවන් ෙද්පළ අලාභහානි සිදු වූ පවුල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතරින්, වන්දි මුදල් ෙගවා ඇති පවුල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) වන්දි මුදල් ෙගවීමට ඇති පවුල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉතිරි පවුල් සඳහා වන්දි මුදල් ෙගවනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉදිරිෙය්දී සව්භාවික උවදුරු මඟින් සිදු වන ෙද්පළ හානි 
වැළැක්වීම සඳහා රජය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் பாதகமான காலநிைல மாற் 
றங்கள் காரணமாக ெசாத் க்கள் ேசதத் க்கு 
உள்ளான, கு ம்பங்களின்  எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவற்றில், நஷ்டஈட் த் ெதாைக  வழங்கப்பட் 
ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) நஷ்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்பட ேவண்  
ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) எஞ்சிய கு ம்பங்க க்கு நஷ்டஈட் த் ெதாைக 
வழங்கப்ப ம் திகதி யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) எதிர்காலத்தில் இயற்ைக அனர்த்தங்களினால் 
ெசாத் க்க க்கு ஏற்ப ம் ேசதத்ைதத் தவிர்ப் 
பதற்காக அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க் 
ைககள் யாைவ என்பைத ம்  அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a)  Will he inform this House - 
 (i)    the number of families which suffered 

property damage as a result of the 
unfavorable weather changes that occurred 
in the year 2015; 

 (ii)   out of the aforesaid families, the number of 
families to which compensation has been 
paid; 

843 844 
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 (iii)   the number of families to which 
compensation is yet to be paid; and 

 (iv)   the date on which compensation will be 
paid to the rest of the families? 

(b)  Will he also inform this House the steps taken by 
the government to prevent property loss that may 
occur due to natural disasters? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය් අයහපත් කාලගුණික විපර්යාස 
ෙහේතුෙවන් නිවාස හානි සිදු වූ පවුල් සංඛ්යාව 
5,993ක් ෙවයි.  

 (ii)  ඒ අතරින් වන්දි මුදල්වල පළමු වාරිකය ෙගවා 
ඇති පවුල් සංඛ්යාව 4,057ක් ෙව්. 

 (iii)  පවුල් 1,936ක් සඳහා සම්පූර්ණ ඇසත්ෙම්න්තුගත 
මුළු මුදල ෙගවීමට ඇත. පවුල් 4,057ක් සඳහා 
ෙදවන හා ෙතවන වාරික ෙගවීමට ඇත. 

 (iv)  වන්දි මුදල් ෙගවීම මහා භාණ්ඩාගාරෙය් පතිපාදන 
ලැෙබන පරිදි සිදු ෙකෙර්. 

(ආ) ඉදිරිෙය්දී සව්ාභාවික උවදුරු මඟින් සිදු වන ෙද්පළ හානි 
වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර පහත පරිදි ෙව්. 

 (1) පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම. 

 (2) කාලගුණ නිෙව්දන නිතිපතා ජනතාව ෙවත නිකුත් 
කිරීම. 

  ෙමම කාර්යය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්යාපෘතියක් 
සකස ්කර ඇත. 

 (3) නායයෑම් ආපදා අවම කිරීම හා එමඟින් සිදු වන 
ජීවිත හා ෙද්පළ හානි අවම කිරීම සඳහා පහත 
සඳහන් පියවර ෙගන ඇත. 

 a. ආපදා කලාප හඳුනා ගැනීම හා සිතියම්ගත 
කිරීම. 

 b. නායයෑම් පූර්ව අනතුරු දැනුම් දීම. 

 c. ජනතාව සහ අදාළ ආයතන දැනුවත් කිරීම. 

 d. නායයෑම් ආපදා අවමකරණ ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීම. 

 e. පතිපත්ති සම්පාදනය හා සැලසුම් සැකසීම. 

 f. ආපදාවන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන නිවාස සකස ්
කිරීම සඳහා උපෙදස ්දීම. 

 (4) ආපදා කළමනාකරණයට සම්බන්ධ කාර්ය මණ්ඩල 
පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

 (5) ආපදා සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

 (6) ආපදා අවදානම අවම කිරීෙම් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙමය පරණ පශ්නයක්.  වර්තමාන තත්ත්වය අනුව බලන 
විට එදා ස්වාභාවික උවදුරු සඳහා වැඩසටහනක් කියාත්මක වුණා 
නම්, තත්ත්වය මීට වඩා ෙවනස් ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්, අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව ෙමෙසේ ආපදාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබන පෙද්ශවල, විෙශේෂෙයන්ම කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
අරණායක සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය ආදී පෙද්ශවල අර්ධ වශෙයන් 
හා මුළුමනින්ම නිවාස විනාශ වී තිෙබන අයට ඒ වන්දි ලබා දීෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා කියා මා හිතනවා. නමුත් එම 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න ෙකොයි තරම් කාලයක් යනවාද 
කියා අහන්න මම කැමැතියි.  

පළමුෙවන්ම ඉඩම් ලබා දීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් තමන්ට ෙවනම ඉඩමක් 
තිෙබනවා නම් ඒ වාෙග්ම එතැනට භූ විද්යා හා පතල් කැණීම් 
කාර්යාංශෙයන් හා NBRO එෙකන් අනුමැතිය ලබා ෙදනවා නම් 
එම ස්ථානෙය් නිවසක් සාදා ගැනීමට ෙකොපමණ මුදලක් ලබා 
ෙදනවාද කියා මම අසනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. මම ඒ ගැන ආපදා 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. තමන්ෙග් ඉඩමක් 
තිෙබනවා නම් අපට තිෙබන්ෙන්, ඊ ට අවශ්ය පහසුකම් හා මුදල් 
ලබා ෙදන්නයි.  

ෙදවැනි කාරණය, යළි පදිංචි කිරීම. සමහර ඉඩම් තිෙබන්ෙන් 
වැවිලි සමාගම් යටෙත්යි. ජනාධිපතිතුමා එම වැවිලි සමාගම් එක්ක 
සාකච්ඡා කර එම ඉඩම් ලබා ගත්තාට පසුව ඒවාෙය් නිවාස ඉදි 
කිරීම සඳහා අපෙග් නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාත්යාංශය සූදානමින් 
සිටිනවා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථානායකතුමනි, තව එක අතුරු පශ්නයක් ඇසීමට 
තිෙබනවා. NBRO එක හා භූ විද්යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය 
වැනි ආයතනවල ඉන්නා ෙසේවක සංඛ්යාව සම්බන්ධවයි මම 
අසන්ෙන්. ඇත්තටම එම නිලධාරින් පසු ගිය කාලෙය් දැවැන්ත 
වැඩ ෙකොටසක් කළා. නමුත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලවල සිටින ෙසේවක 
සංඛ්යාව අඩු නිසා අරණායක, එළඟපිටිය, අක්කර දහය, 
ෙතොංගමෙල් කියන පෙද්ශවල සිටින ජනතාව එම පෙද්ශවලින් 
ඉවත් විය යුතුද, එෙහම නැත්නම් නැවත එම පෙද්ශවල ඔවුන්ට 
පදිංචි ෙවන්න පුළුවන්ද කියන ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු තවම අවසන් 
කරලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර ඉතාම 
කඩිනමින් එම කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, එම පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් නැති නිසා 
පාසල් බහුතරයක් වසා තැබීමට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉතාම කඩිනමින් පියවර ගන්නවාද කියා මා 
අසන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ සම්බන්ධවත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරවන්නම්. මිනිස් බලය අඩුවීම ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 
අලුතින් වුවමනා කරන මිනිස් බලය ෙකොපමණද කියා 
ඇමතිතුමාට වාර්තාවක් ෙදන ෙලස අප ඉල්ලා තිෙබනවා. 

845 846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාලගුණ නිෙව්දන නිකුත් කිරීෙම් 

කම, ජාත්යන්තර මට්ටමට ගැළෙපන ආකාරයට තාක්ෂණික 
වශෙයන් වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළව සකස් කර ඇති වැඩ සටහනට 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා.  ඒ සඳහා දැන් 
පතිපාදන ෙසොයමින් ඒ  කටයුත්තත් ඉදිරියට යනවා. 

 
 ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙකොටස ්හිමියන් : 

වන්දි  
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் 

பங்குைடைமயாளர்கள்: இழப்பீ  
SHAREHOLDERS OF SRI LANKA TRANSPORT BOARD: 

COMPENSATION   
 

551/’16 
8. ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
පවාහන  හා  සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 1994 ට ෙපර පැවති රජය ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය පවාහන සමාගම් බවට පත් කිරීෙම්දී 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට එකී සමාගම්වල යම් 
ෙකොටස ්පමාණයන් ලබා දුන් බවත්; 

 (ii) ෙමම පවාහන සමාගම් 2005 අංක 27 දරන 
පනතින් නැවතත්, ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය බවට සථ්ාපිත කළ බවත්; 

 (iii) එකී පනෙත් 33(3) වගන්තිය යටෙත් හිටපු ලංගම 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග්  ෙකොටස ් නැවතත් ශී 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට පවරාගත් බවත්; 

 (iv) එකී 33(3) වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි ෙකොටස ්
හිමියන්ට ෙකොටසකට රු. 10/- බැගින් වූ මුදල 
2005 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා ෙනොෙගවා ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම වන්දි මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 1994ஆம் ஆண் க்கு ன்னர் இ ந்த அரசாங்கம் 

இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபைய ேபாக்கு 
வரத் க் கம்பனியாக மாற்றியேபா  அந்தக் 
கம்பனிகளில் குறிப்பிடப்படத்தக்கள  பங்கு 
கைள ஊழியர்க க்கு வழங்கிய  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேபாக்குவரத் க் கம்பனிகள் 2005ஆம் 
ஆண் ன் 27ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் லம் 
மீண் ம் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயாக 
நி வப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் 33(3)ஆம் பிாிவின்கீழ் 
ன்னாள் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப 

ஊழியர்களின் பங்குகள் மீண் ம் இலங்ைக 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயினால் ைகேயற்கப் 
பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பிாி  33(3) இல் குறிப்பிடப்பட்டவா  
பங்குாிைமயாளர்க க்கு பங்ெகான் க்கு  10/- 

பாய் தமான ெதாைக 2005 ெதாடக்கம் 
இ வைர ெச த்தப்படாமல் உள்ள  என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  இழப்பீட் த்ெதாைகையச் ெச த்த 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த்த் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation:  

(a) Is he aware that - 

 (i) when the Ceylon Transport Board was 
converted into transport companies by the 
Government in power prior to1994, certain 
amounts of shares of the aforesaid 
companies were given to the employees; 

 (ii) these transport companies were re-
established as the Sri Lanka Transport 
Board through Act, No. 27 of 2005; 

 (iii) the shares of the former CTB employees 
were re-acquired to the Sri Lanka Transport 
Board as per Section 33(3) of the said Act; 
and 

 (iv) the stipulated amount of Rs. 10 per share to 
be paid to the shareholders as mentioned in 
Section 33(3) of the said Act has not been 
paid from 2005 to date? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to pay the 
aforesaid compensation; and 

 (ii) if so, what that date is? 

(c) If not, why? 
 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva )  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 

(ආ) (i) පතිපාදන සපයාගත් වහාම වන්දි මුදල් ෙගවීමට 
කටයුතු කරනු ඇත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පිළිතුර ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.   පතිපාදන ෙසොයා ගැනීම පිළිබඳව  
විෙශේෂෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අවධානය ෙයොමු කර සිටිනවා. 
ෙම් ලංගම ෙසේවෙය් සිටි සමහරු දැන් විශාමිකයන්. ඔවුන් සතුව 
තිබූ ෙකොටස් සඳහා කීයක් ෙහෝ මුදලක් ලැෙබනවා නම්, දැන් ඒක 
ඔවුන්ට ෙලොකු ෙදයක් වනවා. එම නිසා ඔබතුමා හැකිතාක් 
ඉක්මනින් ෙමම පතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරයි කියා 
මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ෙකොටස් සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  පශ්නයක් අසා 
තිෙබනවා. අර්ථ සාධක සහ gratuity රුපියල් බිලියන 13ක් පමණ 
ෙගවීමට තිෙබනවා. ෙමොකද, 2010 වසෙර් සිටම ෙගවා නැහැ.  අපි  
ඒ සඳහා විෙශේෂ කමෙව්දයක් සකස් කරලා, දැන් ඒ කටයුතු 
අවසාන අදියෙර් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  ඉතා ඉක්මනින් ඒ සියලුම 
ෙගවීම් සඳහා අපි කටයුතු සම්පාදනය කරෙගන යනවා. 

 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවසරය මත අතුරු 

පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු 

ෙදන්න කැමැතිද? 
 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

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

ඔවුන්ට අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ පාරිෙතෝෂික මුදල් 
ෙගවන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියලා ඔබතුමා කිව්වා.       
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට සම්බන්ධ ෙසේවකයන්ට 
ෙගවීමට අවශ්ය මුදල් 2015 වසර දක්වාම ලැබිලා තිෙබනවා ද, 
නැත්නම් මුදල් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් යම් කාලයක් සඳහා පමණක් 
ද? 

 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
දැනට හිඟ අර්ථ සාධක අරමුදල් තිෙබනවා. නමුත් මම 

අමාත්යාංශය බාර ගත් දවෙසේ ඉඳලා නිසි ෙලස අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවලා තිෙබනවා.  

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

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

අනික් කාලවලට ෙගවලා නැහැ. ඒ ෙනොෙගවපු බර තමයි දැන් 
තිෙබන්ෙන්. අපි ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුෙව්දී ගරු අගමැතිතුමා 
සහ මුදල් ඇමතිතුමා සමඟත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා 
කමෙව්දයක් සකස් කර තිෙබනවා. ඒක දැන් අවසාන අදියෙර් 
තිෙබන්ෙන්. ඉතා ඉක්මනින් ඒ අර්ථ සාධක අරමුදල් බැර කරලා, 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ වුණු  අසාධාරණය නිවැරැදි කිරීමට ෙම් 
රජය පියවර ගන්නා බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු ඇමතිතුමාත්, මුදල් අමාත්යාංශය සහ මහ බැංකුවත් ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ෙගන යන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාවට කියන්න කැමතියි. දැනට හිඟ අර්ථ සාධක අරමුදල් 
තිෙබන අයෙග් මුදල් ෙගවනවා. අතීතෙය් ෙගවීමට තිෙබන මුදල් 
ෙගවන්න සමහර වත්කම් රජයට බාර දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ වැඩ 
කටයුත්තත් අපි අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
වනෙකොට ඒ වැඩ කටයුත්ෙතන් සියයට 75ක්, සියයට 80ක් පමණ 
අපි අවසන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. නීත්යනුකූල පියවර ගන්න 
විතරයි තිෙබන්ෙන්. එක් කාරණයක් මතක තියාගන්න. ෙම්ක 
ෙහොඳ උදාහරණයක්. කාලයක් තිස්ෙසේ රජෙය් සංස්ථා තමන්ෙග් 
ෙසේවක පිරිසට අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගව්ෙව් නැති බව අපි 
දන්නවා. මින් පසුව අපට ඒ පිළිබඳව නීති ෙගෙනන්න ෙව්වි. 
ෙම්ෙක් එක අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. දැන් නඩු දාන්ෙන් අලුතින් 
ආපු අධ්යක්ෂවරුන්ටයි. සමහර අය දැන් හැංගිලා ඉන්ෙන්. පරණ 
අධ්යක්ෂවරුන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න අපට අයිතියක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ පශ්නය විසඳා ගත්ෙතොත් සංස්ථා ෙගනියන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවාය කියා මා හිතනවා.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය හැටියට 

ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. 

ගරු අගාමාත්යතුමා දුන් පිළිතුෙර් සඳහන් කළා, පරණ 
අධ්යක්ෂවරුන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න අපට අයිතියක් තිෙබන්න 
ඕනෑ කියා. ඇත්තටම අතීතෙය් වුණු සිද්ධි සම්බන්ධෙයන් දැනට 
ඉන්න අධ්යක්ෂවරුන්ට විරුද්ධව නඩු දාලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා 
ඒ සඳහා හදන කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 

 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
නීති-රීති ෙවනස් කරන්න ෙවනවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක 

අරමුදල් පනත යටෙත් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් දැනට ඉන්න 
අයට තමයි නඩු දාන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව අපි දැන් ෙනොෙයකුත් 
කාරණා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, warrant 
එකක් file කළාට පස්ෙසේ මුදල් ෙගවන්ෙන් නැත්නම් වෙරන්තු 
කිරීම හැර මෙහස්තාත්වරෙයකුට කළ හැකි ෙවනත් විකල්පයක් 
නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පයිනස ්හා ඉයුකැලිප්ටස ්වගාව :  වාසි  සහ අවාසි 
ைபனஸ் மற் ம் இ ெக ப்டஸ் ெசய்ைக : நன்ைம, 

தீைமகள் 
AFFORESTATION OF PINES AND EUCALYPTUS: ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES 
 

159/’15 
10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තිරසර  සංවර්ධන  හා  වනජීවී  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
වනාන්තර තුළ පයිනස ්හා ඉයුකැලිප්ටස ්වගා කර 
ඇති පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අක්කර 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව නිසා පරිසරයට ඇති වාසි හා අවාසි 
කවෙර්ද; 

 (iii) පයිනස ්හා ඉයුකැලිප්ටස ්වගාව නිසා ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට ඇති පතිලාභ කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

 (ආ) (i) පයිනස ් හා ඉයුකැලිප්ටස ් ෙවනුවට ෙද්ශීය 
ශාකයක් වගා කිරීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ශාක වර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී ෙද්ශීය ශාක වගා කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; ඒ සඳහා සැලසුම් සකස ් කර 
තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வன விலங்குகள் பா காப் த் திைணக்களத் 
திற்குச் ெசாந்தமான வனங்களில் ைபனஸ் 
மற் ம் இ ெக ப்டஸ் பயிாிடப்பட் ள்ள 
பரப்பள  தனித்தனியாக எத்தைன ஏக்கர் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இச்ெசய்ைகயின் காரணமாக சுற்றாட க்கு 
ஏற்பட் ள்ள நன்ைமகள் மற் ம் தீைமகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ைபனஸ் மற் ம் இ ெக ப்டஸ் ெசய்ைகயின் 
காரணமாக இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
ஏற்பட் ள்ள அ கூலங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ைபனஸ் மற் ம் இ ெக ப்டஸ் ெசய்ைகக்குப் 
பதிலாக உள்நாட் த் தாவரங்கைளப் பயிாி வ 
தற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தாவர வைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் உள்நாட் த் தாவரங் 
கைளப் பயிாி வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம், அதற்கான திட்டங்கள் தயாாிக்கப் 
பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked  the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the extent of acres in which 
pines and eucalyptus have been grown  in 
the forests that come under the Department 
of Wildlife Conservation; 

 (ii) the advantages and disadvantages to the 
environment owing  to aforesaid 
afforestation; and 

 (iii) the benefits that  Sri Lankan economy 
achieve through pines and eucalyptus 
afforestation?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether measures have been taken to grow 
a variety  of  local trees instead of pines and 
eucalyptus; 

 (ii) if so, aforesaid types of trees; and 

 (iii) if not, whether measures will be taken to 
grow local  trees in time to come and plans 
have been made to grow local trees?  

(c) If not, why? 

 
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, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පකාශයට පත් කරන ලද රක්ෂිත තුළ වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පයිනස ්සහ 
යුකැලිප්ටස ් ශාක වගාකර ෙනොමැත. එෙසේ වුවද 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
රක්ෂිත පකාශයට පත් කිරීෙම්දී වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඊට ෙපර වගා කරන ලද 
උක්ත ශාක ඇතුළත් බිම් ෙකොටස ්සුළු වශෙයන් 
ඇතුළත්ව ඇත. ෙකෙසේ නමුත් වනජීවී රක්ෂිතවල 
එවැනි වන වගා ඇත්ෙත් සුළු වශෙයන් වන අතර, 
අක්කර පමාණ සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ෙනොමැත.  

  යම් යම් සථ්ානවල තිෙබනවා. නමුත් විශාල 
වශෙයන් නැහැ. අපි ඒවාත් ඉවත් කරනවා. ඒවා 
ෙපොෙළොවටත් ෙහොඳ නැහැ, ඒවාට යටින් කැලයක් 
හැෙදන්ෙනත් නැහැ, සත්තුන්ට අවශ්ය ෙද් 
කන්නත් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ඉවත් කිරීම කරනවා. 
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 (ii) පයිනස ්සහ යුකැලිප්ටස ්වගාවන් මඟින් පරිසරයට 
සැලකිය යුතු වාසි අත්වන බවක් ෙනොෙපෙනන 
අතර, භූමිය හායනය වීම, යටි වගාව ඇති ෙනොවීම, 
වන ජීවීන්ට අවශ්ය ආහාර ෙනොමැති වීම ආදී අවාසි 
පවතී. එබැවින් වනජීවී රක්ෂිත තුළ ඇති 
යුකැලිප්ටස ් හා පයිනස ් වගාව ඉවත් කර ඒ 
ෙවනුවට වන ජීවීන්ට හා පරිසරයට පෙයෝජනවත් 
වන ෙද්ශීය ශාක වගා කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

  එම ශාක ෙද්ශගුණික වශෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
හිතකර නැහැ, අහිතකරයි. ඒක මම පිළිගන්නවා. 
ඒ අනුව එම තීරණ කියාත්මක ෙවනවා. 

 (iii) ෙමරට යුකැලිප්ටස ් හා පයිනස ් වනවගා ඇති 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත්ෙත් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බැවින්, ෙම් සම්බන්ධව 
ෙතොරතුරු එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබාගත යුතු 
ෙව්. 

  ෙමම ශාක ආර්ථිකයට විශාල ෙලස බලපාලා 
තිෙබනවා. කඳුරට පෙද්ශවලට සුදුසුයි කියලා 
කිව්වාට මම ඒක විශව්ාස කරන්ෙන් නැහැ. යටි 
වගාවක් ෙනොමැති නිසා බිම ෙසෝදා පාළුවට ලක් 
ෙවනවා. ෙමම ශාක ෙම් රටට ආකමණික ශාක 
ෙලස සලකා ඉවත් කිරීම කළ යුතුයි කියා මමත් 
පිළිගන්නවා. ඒ නිසා පයිනස ් සහ යුකැලිප්ටස ්
ශාක ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒවායින් ෙවන්ෙන් 
විනාශයක්. කුරුල්ෙලකුට කන්න ෙදයක් නැහැ, 
ෙවනත් ගහ ෙකොළ හැෙදන්ෙන් නැහැ, ෙපොෙළොව 
ෙසෝදාෙගන යනවා. ඒ නිසා එම ශාක ඉවත් 
කරනවා. 

(ආ) (i) ඔව්. ෙද්ශීය ශාක වගා කිරීමට අපි පියවර ගන්නවා. 
මම කියන්නම් ඒ ෙමොනවාද කියා. ෙප්රාෙදණිෙය් 
සහ හම්බන්ෙතොට උද්භිද උද්යාන තිෙබනවා. මම 
කිව්වා, වල් අඹ වවන්න කියලා. ඒවා සතුන්ට 
කන්න පුළුවන්. දිවුල් වැනි ෙද් සිටුවන්න කිව්වා. 
එවැනි ෙද් මාස ්කන්නෙය් සිටුවන්න. සතුන්ට අද 
කන්න නැති හින්දා තමයි සතුන් අද ගමට එන්ෙන්. 
ආකමණශීලි ශාක ඉවත් කරලා සව්භාව ධර්මය 
අනුව, ඒ ඒ කලාපයට- විල්පත්තුෙව් හැෙදන ඒවා 
ෙනොෙවයි හම්බන්ෙතොට පළාෙත් හැෙදන්ෙන්; 
Hortan Plainsවල හැෙදන්ෙන්- ගැළෙපන ශාක 
වවන්න ඕනෑ. ආකමණශීලි ශාක ඉවත් කරලා 
ෙද්ශගුණික වශෙයන් පරිසරයත්, ගහ ෙකොළ කන 
සතා සිව්පාවාත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. අපි ඒ 
ෙද්වල් පිළිගන්නවා. ඔබතුමා කියන ෙද්වල් හරි.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා හිතන විධියට, ඔබතුමා (ආ) (i) මඟින්ම (ii) පශ්නයටත් 

පිළිතුර දුන්නා, ඒ මඟින්ම. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්.      
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

(ආ) (ii) ට උත්තරයත් ඒ උත්තරෙයන්ම cover ෙවනවා. 
දැන් (ආ) (iii) පශන්යට පිළිතුර කියන්න.   

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුමා අඹරලා පශ්න දාලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(ආ) (ii)ට උත්තරයත් ඒ උත්තරෙයන්ම cover ෙවනවා.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉතින් ගරු කථානායකතුමනි, මම උත්තර ෙදන්න එපායැ. 

නැත්නම් මා එක්ක තරහා ෙවනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(iii) වන පශ්නයට පිළිතුර. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒකට කියන්න තිෙබන්ෙන්ත් ඒකම තමයි.  

 (iii) අදාළ නැත. 

(ඇ) අදාළ නැත.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් හරි. ඔබතුමාට පශන් අහන්න තිෙබනවාද, ගරු 

මන්තීතුමා?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙවනත් ෙමොකවත් අහන්න තිෙබනවාද?  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
(ආ) (ii)ට උත්තරය කියැවුෙණ් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇයි, අඹ ජාති හදන ඒවා ඔක්ෙකෝම කිව්වා ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 (ආ) (i)ට මා කිව්ෙව්, "ඔව්" කියලා.  (ආ) (ii)ට උත්තරය 

විධියට තමයි මා කිව්ෙව්, ඒ ෙවනුවට වල් අඹ සිටුවනවා කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇයි, අඹ ජාති වවනවා කියා කිව්වා ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මී අඹ සිටුවනවා. වලු අඹ සිටුවනවා. දිවුල් සිටුවනවා. ඒ ඒ 

කලාපයට ගැළෙපන ෙද්වල් සිටුවනවා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රඹුටන්? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා රඹුටන් මල්වාෙන් ගිහින් කන්න. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔය ෙදවන අතුරු  
පශ්නය ෙන්. ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර 

දුන්නා. ෙදවන එක අහන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පළමුවැනි අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය.  

  
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අදාළ ශාක තීරණය වනුෙය් රක්ෂිතය පිහිටි පෙද්ශ අනුවය. 

එහිදී අදාළ පෙද්ශය අවට ඇති ආෙව්ණික හා ෙද්ශීය ශාක වර්ග 
සිටුවනවා. (ආ) (ii) ට මම කිව්වා ඒ උත්තරය. 

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ  වර්ග  ඒ පළාතට ගැළෙපනවා. අපි ඒවා හිටවනවා.  අපි ඒවා 

තවාන් කරලා එතැනින් අරෙගන ගිහින් සිටුවනවා. රුපියල් 
මිලියන 1,000ක ෙලෝක බැංකු ව්යාපෘතියක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒ ව්යාපෘතිෙය් එක අංශයක් තමයි අනවශ්ය ශාක වර්ග ඉවත් කිරීම 
හා ඒ ෙවනුවට ෙද්ශීය ශාක සිටුවීම. අපි එවැනි ෙද්වල් කරනවා, 
ගරු මන්තීතුමා. 

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

දැන් ගරු ඇමතිතුමා  පිළිතුෙරන් සඳහන් කළා, පයිනස් සහ 
යුකැලිප්ටස් ආකමණකාරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා කියලා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි. කුඹුරුවල තිබුණු ෙයෝධ නිදිකුම්බා පවා අද 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් අයිති රක්ෂිත වනාන්තර ආකමණය කරමින් 
තිෙබනවා. යුකැලිප්ටස්, පයිනස් වැනි ආකමණකාරි ශාක 
සිටුවන්න අතීත ෙය්දී ගත්ත තීන්දු, ෙමොන රජයක් යටෙත්  ගත්තත් 
වැරැදි තීන්දු. ආකමණකාරි ශාක ඉවත් කිරීෙම් කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා විෙශේෂ ෙසේවකයන් ෙයොදවනවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා හුඟක් කථා කරන්ෙන් වන 

සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන. සතුන්ෙගන් සියයට 60ක් 
ඉන්ෙන් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබන 
වනාන්තරවලයි.  සතාට අපට වාෙග් මායිම් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා 
ෙලෝක පරිසර දිනය මාතෙල්දී පැවැත්වූවා. එතුමා පැහැදිලි, දැඩි 
වැඩ පිළිෙවළකට බැහැලා තිෙබනවා. එවැනි ශාක වර්ග ඉවත් 
කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත්යාංශයත්, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්යාංශයත් එක්ක 
කටයුතු කරනවා. ෙහොඳ නිදසුනක් මා කියන්න ඕනෑ. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමති අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා 
සහ අපි ඔක්ෙකොම ඒකාබද්ධව task force එකක් හදනවා. 21වන 
දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි හම්බ ෙවනවා. Survey Department 
එක, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මහවැලිය, 
මෙග් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ෙම් සියලුම 
ආයතන එකතු ෙවලා, මුණ ගැහිලා, එක වැඩ පිළිෙවළකට යන්න  
තීරණය කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දීර්ඝ විස්තරයක් කළා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් ෙදවැනි අතුරු 
පශ්නය අහන්න. 
 

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

ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව, පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ෙගන 
තිෙබනවාද යුකැලිප්ටස් සහ පයිනස් සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කරන්න? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාත්යාංශයට අයත් භූමිවල ෙම්වා 

සියයට එකක්වත් නැති තරම්. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයිති ඉඩම්වල තමයි විශාල වශෙයන් ෙම් ගස ් හිටවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාෙගන් සහ ඒ 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් ගැන අහලා දැනගන්න.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නයත් අහන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයිති භූමිවල  

තිෙබන ඒ සියයට එකක පමාණය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කරනවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඉවත් කරනවා. බය ෙවන්න එපා. 

ඒ ගස ් ගලවන්න ඔබතුමා සහෙයෝගය ෙදනවා නම් මා එය 
අගය කරනවා.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මට ෙපොඩි 

කාරණයක් දැනගන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ෙකටි පශ්න අහන්න. 
එතෙකොට ෙකටි උත්තර ලැෙබයි.  අපට ෙවලාව හරි වටිනවා. 

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

ගරු ඇමතිතුමනි, පයිනස් සහ  යුකැලිප්ටස් නිසා ඔබතුමා 
යටෙත් තිෙබන වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු රක්ෂිතවලට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන හානිය ගණනය කරලා, ඒ හානි පූරණය   සඳහා 
යළි වන වගාව සිදු කරන්නටද සැලසුම තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා එකම ෙද් නැවත නැවත 

අහනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා "ඔව්" ෙහෝ "නැහැ" කියන්න. 

එච්චරයි.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කිව්වා ෙන් ෙම් ඔක්ෙකොම ඉවත් 

කරන්න අපි තීරණය කර තිෙබනවා කියලා. ෙම්වා ලංකාෙවන් 

සහමුලින්ම නැති කරන්න ඕනෑ. "ඇෙක්ෂියා" කියලා තව ජාතියක් 
තිෙබනවා. ඒකට මීමැස්ෙසොත් මැෙරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කර 

ගන්න තිෙබනවා කිව්වා ෙන්? හැබැයි, ඇමතිතුමා කැමැති නම් 
විතරයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැති ද උත්තර ෙදන්න?  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, ඔව්. උත්තර ෙදනවා. මෙග් හිතවත් සෙහෝදරයා ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකටිෙයන් අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකටිෙයන් අහන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් අලි 

පිළිබඳව  මතු ෙවච්ච පශ්නය ෙම් වන විට 'අලි' පශ්නයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. වනජීවි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා විශාල කාර්ය භාරයක් කරපු, ඒ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
විශාල අවෙබෝධයක් තිෙබන මහත්මෙයක්. එතුමා ඉල්ලා 
අස්ෙවන්න ලිපියක් භාර දීලා තිෙබනවා. එතුමා ඒ ඉල්ලා අස්වීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද, ඔබතුමා එම ලිපිය පිළිගන්නවාද කියන එක මා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ඒ පිළිබඳව අද පකාශයක් කරනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අද ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කරනවාද? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්. මම අද පකාශයක් කරනවා. ඒ පකාශෙය් ඔය සියල්ලටම 

උත්තර තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පකාශෙය්දී ඒ පිළිබඳව 

පැහැදිලි කරයි.  
 

ෙකොළඹ වරාය නගර ව්යාපෘතිය: විසත්ර 
ெகா ம்  ைற க நகரக் க த்திட்டம் : விபரம் 

COLOMBO PORT CITY PROJECT: DETAILS 

466/’16 
11.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ)  (i) රජය විසින් නවතා දමන ලද ෙකොළඹ වරාය නගර 
ව්යාපෘතිය යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) ව්යාපෘතිය යළි ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) පසු ගිය රජය විසින් ෙමම ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජකයින් සමඟ එළැඹ තිබූ 
ගිවිසුම සහ වත්මන් රජය එළැඹ තිෙබන ගිවිසුම 
අතර පවතින ෙවනසක්ම් කවෙර්ද;  

 (iv) වත්මන් රජය විසින් එළැඹ තිෙබන ගිවිසුම 
සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ව්යාපෘතිය නැවැත්වීෙමන් පසු නව පාරිසරික 
බලපෑම් අධ්යයනයක් සිදුකර තිෙබ්ද; 

 (ii) එකී පාරිසරික බලපෑම් වාර්තාව සභාගත 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ව්යාපෘතිය නවතා තිබුණු කාලෙය්දී සිදුවූ පාඩුව 
සඳහා ආෙයෝජකයින් විසින් යම් වන්දියක් ඉල්ලා 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඉල්ලා ඇති වන්දි මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
 

மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரசாங்கத்தினால் நி த்திைவக்கப்பட் ள்ள 
ெகா ம்  ைற க நகரக் க த்திட்டத்ைத 
மீண் ம் ஆரம்பிப்பதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட் 

ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) க த்திட்டம் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்;  

 (iii) கடந்த அரசாங்கம் இக்க த்திட்டம் ெதாடர்பாக 
தலீட்டாளர்க டன் ஏற்ப த்திக்ெகாண்  
ந்த உடன்ப க்ைகக்கும் தற்ேபாைதய 

அரசாங்கம் ஏற்ப த்திக்ெகாண் ள்ள உடன் 
ப க்ைகக்கும் இைடயில் காணப்ப ம் 
வித்தியாசங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபாைதய அரசாங்கம் ஏற்ப த்திக்ெகாண் 
ள்ள உடன்ப க்ைகையச் சைபயில் 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டம் நி த்தப்பட்ட பின்னர் 
திய சுற்றாடல் தாக்க்க் கற்ைகெயான்  

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) குறித்த சுற்றாடல் தாக்க அறிக்ைகையச் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன்  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) க த்திட்டம் நி த்தப்பட் ந்த காலத்தில் 
ஏற்பட்ட நட்டத்திற்கு தலீட்டாளர்களினால் 
ஏேத ம் இழப்பீ  ேகாரப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், ேகாாி ள்ள இழப்பீட் த் ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

 asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Will he state - 

 (i) whether decisions   have   been  taken   to 
restart  the Colombo  Port City Project  that  
was stalled by the Government;  

 (ii) the date on which the Project will be 
restarted;   

 (iii) the distinction between the Agreement that 
was entered into by the previous 
Government with the investors and the 
Agreement  that was entered  into by  the  
present Government; 

 (iv) whether the Agreement that the present 
Government entered into will be tabled; and 

 (v) if not why?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a new Environmental Impact 
Assessment has been conducted  after  this 
Project was stalled;  

 (ii) whether aforesaid Environmental Impact 
Assessment Report will be tabled; and 

 (iii) if not why? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether the investors have claimed any 
compensation for the loss incurred during 
the period of time in which the Project was 
stalled; and 

 (ii) if so, the amount of compensation, so 
claimed? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
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[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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(අ) (i) ඔව්. දැනටමත් මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) නව ගිවිසුමකට ෙමෙතක් එළැඹ නැත. නව 
ගිවිසුමකට එළැඹීම සඳහා අගාමාත්ය ෙල්කම්ෙග් 
පධානත්වෙයන් යුත් ෙල්කම්වරු පස ්ෙදෙනකුෙග් 
කමිටුවක් පත් කර, සාකච්ඡා කරමින් පවතී. 

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) අදාළ නැත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙමය පිටු 400ක ඇගයීම් වාර්තාවකි. ෙම් වන 
විටත් පාර්ලිෙම්න්තු පුසත්කාලයට පිටපතක් ලබා 
දී ඇත. පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තාව ඕනෑම 
අෙයකුට මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් ලබා ගත 
හැක.  

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 163කි. වන්දි මුදල් 
සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජකයින් සමඟ සාකච්ඡා 
කළ අතර, එය ඉවත් කර ගැනීමට මූලික 
එකඟතාවක් පළ කර ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙඩොලර් මිලියන 163ක් පමාද ගාස්තු ෙලස චීන ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලා තිෙබන වන්දි මුදල ඉවත් කර ගැනීමට ඔබතුමන්ලා 
කටයුතු කරමින් සිටිනවාය කිව්වා. ඒ ඉවත් කර ගැනීමට යම් කිසි 
ඉඩ පමාණයක් වැඩිෙයන් ලබා දීමට එකඟතාවක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
දැනට අවසාන වශෙයන් ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ෙගන නැහැ.  

ෙමය අපට සුබවාදී විධියට විසඳා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබයි 
කියන විශ්වාසය තිෙබන බව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ආෙයෝජකයා වන චීන සමූහාණ්ඩුව,         
ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කළ ෙකොළඹ වරාය නගර ව්යාපෘතිය 
ඒකපාර්ශ්විකව නවතා දැමීෙමන් ආෙයෝජකයන්ෙග් විශ්වාසය බිඳ 
වැටී, පසු ගිය 2015 වසර තුළ ඍජු සහ වක ආෙයෝජන ලංකාවට 
ලැබීම අඩු වීමට ෙමම තීන්දුව බලපා ඇති බව ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
එෙහම ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මා හිතන විධියට ෙම් 

පිළිබඳව අධ්යයනයක් කිරීෙම්දී  එෙසේ නතර කිරීමට ෙහේතු  
කියන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එක ෙහේතුවක්, එම ව්යාපෘතිෙය් 
ෙකොටසක් සඳහා පමණයි පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තාව ලබා ෙගන 
තිබුෙණ්.  ෙකොටසක් සඳහා පමණක් කර තිබුණු පාරිසරික 
වාර්තාව අනුව එහි ෙකොන්ෙද්සි මත තමයි ව්යාපෘතියට අනුමැතිය 
දීලා තිබුෙණ්. එවැනි ෙකොන්ෙද්සි මත අනුමැතිය ලබා දීමක් තමයි 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. දැන් සමස්ත 
ව්යාපෘතිය සඳහාම  පාරිසරික වාර්තාව ලබා ෙගන තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම, ෙම් ව්යාපෘතිෙය් ෙහක්ෙටයාර් 20ක් ඒ අයට 
සින්නක්කර ලබා දීලායි තිබුෙණ්. ෙම් වන විට  ඒ ෙහක්ෙටයාර් 
20ත් අනූනව අවුරුදු පදනම මත ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරෙයන් ෙකොන්ෙද්සි 50කට ආසන්න 
පමාණයක් රටට හිතකර විධියට අපට ෙවනස් කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා.  ඉහත ෙහේතු 
නිසා තමයි ෙමම ව්යාපෘතිය නතර කරන්න කටයුතු කෙළේ. නමුත්, 
දැන් ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කර තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙබොෙහොම පින්, ගරු නිෙයෝජ්ය   ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 2, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා.  

 
පජා සංවර්ධන සහකාරවරුන් බඳවා ගැනීම : අඩු 

පාඩු 
ச தாய அபிவி த்தி உதவியாளர் ஆட்ேசர்ப்  : 

குைறபா  
RECRUITMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT 

ASSISTANTS: SHORTCOMINGS  

     462/’16 

2. ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා ( ගරු ඊ. සරවනපවන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன் - மாண் மிகு ஈ. 
சரவணபவன் சார்பாக) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan on behalf of the Hon. 
E. Saravanapavan) 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පසු ගිය රජෙය් ජාතික භාෂා හා සමාජ 
ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශය මඟින් පජා සංවර්ධන 
සහකාර තනතුරුවලට  ඉල්ලුම්පත්  කැඳවීෙම්දී, 
ජන අනුපාතය, භාෂා අනුපාතය සහ පාෙද්ශීය 
වශෙයන් පමුඛතාවය ලබා ෙනොදුන් බවත්; 

861 862 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ෙමම අමාත්යාංශය වසර 30කට වැඩි කාලයක් 
උතුරු නැෙගනහිර පෙද්ශවල කියාත්මක 
ෙනොවීෙමන් එහි පුරප්පාඩු ඇති වූ බවත්; 

 (iii) (i)හි සඳහන් කරුණු ෙනොසලකමින් දීපව්යාප්ත 
පුරප්පාඩු 205ක් සඳහා වූ තරග විභාගෙයන් සිංහල, 
මුසල්ිම් හා ෙදමළ  පිළිෙවළින් 189, 15 සහ 01 
වශෙයන් අෙප්ක්ෂකයින් ෙතෝරා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කළ විෙරෝධය ෙහේතුෙවන් 
හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් එය තාවකාලිකව 
අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන ලද බවත්; 

 (iv) ෙකෙසේ වුවද, (i)හි කරුණු ෙනොසලකමින් ඉහත 
(iii)හි පරිදි පජා සංවර්ධන සහකාර තනතුරුවලට 
බඳවාෙගන ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  දැනට උතුරු නැෙගනහිර පළාත්වල තිෙබන 
පුරප්පාඩු පිරවීමට අමාත්යාංශය කියා කරන 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (ii) (i)හි කරුණු සඳහා පමුඛතාවය ලබා දීමට 
යහපාලනය තුළ ඔබ අමාත්යාංශය කටයුතු කර 
ෙනොමැති බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම අඩු පාඩුව සම්පූර්ණ කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකෙසේද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ேதசிய நல் ணக்கம், கலந் ைரயாடல்கள் மற் ம் அரச 

க ம ெமாழிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தின் ேதசிய ெமாழிகள் மற் ம் 

ச க ஒ ங்கிைணப்  அைமச்சினால் ச தாய 
அபிவி த்தி உதவியாளர் பதவிக க்கு 
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டேபா   இன 
விகிதாசார, ெமாழி விகிதாசார மற் ம் பிரேதச 
ாீதியாக ன் ாிைம வழங்கப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைமச்சான  சுமார் 30 வ டங் 
க க்கும் ேமலாக வடக்கு. கிழக்கு பிரேதசங் 
களில் இயங்காைமயின் காரணமாக அங்ேக 
ெவற்றிடங்கள் உ வாகி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (i)இல் குறிப்பிட் ள்ள விடயங்கைள 
க த்திற்ெகாள்ளாமல் அகில இலங்ைக ாீதியாக 
205 ெவற்றிடங்க க்கான ேபாட் ப் பாீட்ைச 
யில் சிங்கள, ஸ் ம் மற் ம் தமிழ் விண்ணப்ப 
தாரர்கள் ைறேய 189, 15 மற் ம் 01 
என்றவா  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டைம சம்பந்த 
மாக தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்  பாரா  
மன்றத்தில் எ ப்பிய எதிர்ப்  காரணமாக 

ன்னாள் சனாதிபதி அவர்கள் அதைன தற் 
கா கமாக இைடநி த்த நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண்டாெரன்பைத ம்; 

 (iv) எவ்வாறாயி ம், (i)இன் விடயங்கைள 
கவனத்திற்ெகாள்ளா  ேமேல (iii) இன் பிரகாரம் 

ச தாய அபிவி த்தி உதவியாளர் பதவிக க்கு 
ேமற்ப  பிாிவினர் ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளனர் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்களில் உள்ள 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்கு அைமச்சு 
எவ்வா  ெசயற்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i)இன்  விடயங்க க்கு ன் ாிைம 
வழங்க நல்லாட்சியி ள் உங்கள் அைமச்சு 
நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  குைறபாட்ைட நிவர்த்தி 
ெசய்ய எவ்வா  நடவ க்ைக எ ப்பார் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of National Co-existence, Dialogue 
and Official Languages: 

(a) Is he aware that- 

 (i) priority in terms of ethnic ratio, language 
ratio and regions was not given when 
applications were called for the post of 
Community Development Assistants by the 
Ministry of National Languages and Social 
Integration of the previous government; 

 (ii) vacancies occurred as this Ministry did not 
operate in the Northern and Eastern areas 
for over 30 years; 

 (iii) the then President temporarily suspended 
the selection of 189, 15 and 01 candidates  
of Sinhala, Tamil and Muslim respectively 
to fill 205 vacancies islandwide by 
disregarding the facts mentioned in (i) 
above as a result of the objection raised by 
the Members of Parliament of the Tamil 
National Alliance in Parliament; and 

 (iv) however, the above mentioned persons have 
been recruited for the post of Community 
Development Assistants as in (iii) above by 
disregarding the facts mentioned in (i) 
above? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the manner, the Ministry intends to fill the 
vacancies that exist in the Northern and 
Eastern Provinces; 

 (ii) whether he admits that his Ministry has not 
made arrangements to give priority to the 
facts mentioned in (i) above within good 
governance; and 

 (iii) if so, whether arrangements will be made to 
overcome that shortcoming? 

(c) If not, why? 
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ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා 
රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා ) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , 
கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
Sir, I table* the Answer to Question No. 2. 

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

 

(a) (i) Such a post designated “Community Development 
Assistant” does not exist under this Ministry.   

  However, officers have been recruited for the post of 
“National Integration Coordinator” through the open 
competitive examination in accordance with the 
approved scheme of recruitment.  

  Accordingly, 197 selected applicants were appointed 
for the said post on 08.04.2015 and 96 Sinhala medium 
officers and 3 Tamil medium officers among them 
have accepted their appointments.  

  Therefore, 88 applicants were appointed again on 
15.06.2015, since the vacancies further existed and 
respectively 38 Sinhala medium officers and 2 Tamil 
medium officers have accepted their appointments.  

 (ii) Yes. 

 (iii) Yes. 

 (iv) Yes.  
 

(b) (i) In order to achieve the objective of the Ministry, 
recruiting of officers with the fluency in both Sinhala 
and Tamil languages is a vital requirement. Therefore, 
actions in progress to amend the scheme of recruitment 
as per the requirement. Accordingly, measures will be 
taken in future to fill all the vacancies including 
Northern and Eastern provinces in accordance with the 
amended scheme of recruitment.  

 (ii) Do not accept. 

 (iii) All existing vacancies will be filled as mentioned 
above (i) of the paragraph (b).       

(c) Does not arise.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පශ්න අංක 3. ෙම් පශ්නය සඳහා ගරු මුදල් 

අමාත්යතුමා පිළිතුරු දීමට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

 
1980 ජූලි වැඩ වර්ජකයන් : දීමනාව  

1980 ைல ேவைலநி த்தக்காரர்கள் :ெகா ப்பன  
JULY 1980 STRIKERS: ALLOWANCE 
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3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වයස අවුරුදු 65ට වැඩි 1980 ජූලි වැඩ වර්ජකයින්ට 
2013 ජනවාරි මස සිට රු. 5,000/-ක දීමනාවක් 
රජෙයන් ෙගවූ බවත්; 

 (ii) 2015 අයවැය කථාව මඟින් ෙමම දීමනාව 
රු.6,000/- දක්වා වැඩි කිරීමටත්, වයස අවු 63ට 
වැඩි වර්ජකයින්ට සහ මියගිය වර්ජකයින්ෙග් 
කලතයින්ටත් එම දීමනාව ලබාදීමටත් ෙයෝජනා 
කළබවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම දීමනාව නැවැත්වීමට රජය තීරණය කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එම දීමනාව ෙවනුවට රු.250,000/-ක මුදලක් එක් 
වරක් පමණක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) රු.6,000/- බැගින් මාසිකව වියදම් කළෙහොත්, එකී 
මුදල පමාණවත් වන්ෙන් දළවශෙයන් මාස 42කට 
පමණක් බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) ශී ලංකාෙව්, අෙප්ක්ෂිත ආයු කාලය වසර 74ක් 
වන බැවින් ෙමම වැඩිහිටි පිරිස ජීවිතෙය් ඉදිරි 
කාලය ජීවත් කරවීම සඳහා රජය ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) 65 வயைதத் தாண் ய, 1980 ைல ேவைல 
நி த்தத்தில் ஈ பட்டவர்க க்கு 2013 சனவாி 
மாதம் தல் பாய் 5,000/- ெகா ப்பன  
அரசாங்கத்தினால் ெச த்தப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 வர -ெசல த் திட்ட உைரயின் லம் 
இக்ெகா ப்பனைவ பாய் 6,000/- வைர 
அதிகாிப்பதற்கும், 63 வயைதத் தாண் ய 
ேவைல நி த்தத்தில் ஈ பட்டவர்க க்கும் 
மற் ம் இறந்த ேவைலநி த்தக்காரர்களின் 

ைணக க்கும் இக்ெகா ப்பனைவ வழங்கு 
வதற்கு பிேராிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட ெகா ப்பனைவ நி த் வதற்கு 
அரசாங்கம் தீர்மானித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட ெகா ப்பன க்கு பதிலாக 
பாய் 2,50,000/- ெதாைகைய ஒ  தடைவ 

மாத்திரம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித் 
ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) மாதாந்தம் பாய் 6,000/- தம் ெசல  
ெசய்யப்ப ெமனில், குறிப்பிட்ட பணத்ெதாைக 
சராசாியாக 42 மாதங்க க்கு மாத்திரேம 
ேபா மாக அைம ம் என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயில் ஆ ள் எதிர்பார்ப்  74 ஆண்  
களாகும் என்பதால், இம் திேயார்கைள 
வாழ்வின் எஞ்சிய காலப்பகுதி வைர வாழைவப் 
பதற்காக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

865 866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Finance: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the July 1980 strikers who are above 65 
years of age have been paid an allowance of 
Rs.5,000/- by the government since January 
2013; and   

 (ii) it was proposed through the Budget Speech 
2015 to increase this allowance up to 
Rs.6,000/- and to pay this allowance to the 
aforesaid strikers who are above 63 years of 
age and also to the spouses of the strikers 
who have died?    

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the government has decided to stop 
paying the aforesaid allowance; 

 (ii) whether the government has decided to 
award a lump sum of Rs.250,000/- instead 
of the aforesaid allowance;  

 (iii) whether he admits that this lump sump will 
be sufficient only for a period of 42 months 
if it is spent at Rs.6,000/- per month; and 

 (iv) the steps that the government would take in 
order to care for this group of elderly 
persons as the life expectancy of Sri 
Lankans is 74 years?  

(c) If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. එතුළින් ඔවුන්ෙග් ආදායම් තත්ත්වය 
සථ්ාවරව පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබ්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) නැත. 
  2013.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා මාසයකට 

රුපියල් 5,000 බැගින් සහ 2015.01.01 සිට 
2015.12.31 දක්වා මසකට රුපියල් 6,000 බැගින් 
ලබා දුන් දීමනාව ෙවනුවට රුපියල් 250,000ක 
එක්වරක් පමණක් ෙගවනු ලබන දීමනාවක් 
ලබාදීමට 2016 අය වැය ෙයෝජනාව පරිදි කටයුතු 
කර ඇත.  

 (ii) ඔව්. 

 (iii) වැඩිහිටි පුරවැසියන්ෙග් සුබ සාධනය සහ 
රැකවරණය අරමුණු කරෙගන රජය විසින් රුපියල් 
6,000ක දීමනාවක් ලබාදීම ෙවනුවට එකවර 
ෙගවනු ලැබන රුපියල් 250,000ක දීමනාවක් 
ලබාදීම තුළින් ඔවුනට යම් සථ්ාවර පාග්ධන 
ආෙයෝජනයක් සිදුකර ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් ආදායම් 
තත්ත්වය සථ්ාවරව පවත්වා ගැනීමට හැකියාව 
ලැ ෙබ්.   

 (iv) ඉහත (ආ) (iii) පිළිතුර අදාළ ෙව්.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

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

ෙමයයි. ගරු අමාත්යතුමාට අපි ෙම් පශ්නය හරහා ෙපන්නුම් කළා, 
1980 ජූලි වැඩ වර්ජකයන්ට ෙම් එක් වරක් පමණක් ලබා ෙදන 
දීමනාව අවුරුදු 65දී ලබා  දුන්ෙනොත්,  මාස 42යි ෙම්ක ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් පරමායුෂ අවුරුදු 74යි. ඒ නිසා 
අෙප් රෙට් ෙපොලී අනුපාතය සියයට 40 දක්වා ඉහළ නැංවීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඔබතුමාට නැත්නම් ජීවිතෙය් ඉතිරි කාලය 
ෙම් අයට ගත කරන්නට බැරි ෙවනවා ගරු ඇමතිතුමනි.   වසර 
20ක් 25ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී සිට  ජූලි වැඩ 
වර්ජනය ෙහේතුෙවන්  රැකියාෙවන් ඉවත් කළ අයට ෙමම තීන්දුව 
නිසා  විශාම වැටුපවත්, ෙවනත් දීමනාවක්වත් ෙනොලැබීෙමන් 
බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වන බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
1980 වැඩ වර්ජනයට ඉදිරිපත් වුණු පුද්ගලයන්ෙග් වයස අද 

වන විට අවුරුදු 76යි. ඒ ගැන සැලකිලිමත් ෙවමින් තමයි අපි 
ඔවැනි කටයුත්තක් කෙළේ. එෙහම නැතිව  නිකරුෙණ් රුපියල් 
5,000ක් ෙගවීෙමන්  ඒ අය ගන්න යන රුපියල් 1,000ත් නැති 
ෙවනවා. ඒ අයෙග් ඉල්ලීමක් පරිදි සැබෑ මට්ටෙම් ආෙයෝජනයක් 
කරන්නට තමයි අපි ෙමවැනි  කටයුත්තක් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒෙක් වාසිය ලැෙබන්ෙන්ත් ෙම් අහිංසක පුද්ගලයන්ටයි. 
ඔබතුමන්ලා ෙම්ක ෙහොරිකඩයක් වාෙග් හැමදාමත් ෙද්ශපාලන 
අරමුණකින්  ෙගන ගියා. අපි ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් නැති 
කළා.  යම් විධියක පතිපත්තියක් අනුව තමයි කටයුතු කෙළේ. අෙප් 
ආණ්ඩුව තුළින් ඒක නිවැරදි කිරීමක් තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු අමාත්යතුමනි, ජූලි වැඩ වර්ජකයන්ෙග් ඉල්ලීම මත 
ඔවුන්ට ෙගවූ මාසික දීමනාව නතර කළ බව පකාශ කළත්, අද 
ඔවුන් සංවිධාන හදා ෙගන ෙමයට විෙරෝධය පළ කරනවා.  
ඔවුන්ෙග් සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන්ව හමුෙවලා, ඔවුන්ෙග් 
පශ්නය සාකච්ඡා කර ඔවුන්ට අවශ්ය කුමක්දැයි ඇසීමට ඔබතුමා 
ලැහැස්තිද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව  ඔච්චර කාලයක් කෙළේ ෙමොනවාද? 

අපි අඩුම ගණෙන් ඇහුම් කන් දීලා ඒ පශ්නයට- 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයක් ඇහුවාම එයට උත්තරයක් 

ෙදන්න. 

867 868 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල  මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පශ්නයට උත්තරය තමයි මම ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා අහන 

පශ්නයටයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. ඔබතුමා කියන විධියට මම 
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ නැහැෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ ආණ්ඩුෙවන් ෙමොකුත්  කරපු නැති 
නිසා,  ඒ අය හම්බෙවලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් අරෙගන අපි 
කටයුතු කළා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කල්ලියක් ඉන්නවා 
විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. ඒ වාෙග් ඕනෑම තැනක සියයට එකක්, 
ෙදකක් පමණ විරුද්ධ වනවා. ඒ විරුද්ධ වන ෙකොටස පමණක් හමු 
ෙවලා ෙනොෙවයි,  සමස්තයක් වශෙයන් හමු ෙවලා  සාකච්ඡා 
කිරීෙම්  පතිඵලයක් විධියට තමයි ෙම් පිළිතුර ලබා දී  තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් පශ්නයට "ඔව්" ද, "නැද්ද" කියන පිළිතුර ඔබතුමාෙගන් 

තවම ලැබුෙණ් නැහැ. කමක් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
නැත්ෙත් ෙමොකද? පිළිතුර ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
"ඔව්". "නැහැ" කිය කියා ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඊෙය් ඕනෑ තරම් 

ඔය පශ්නවලට උත්තර ලැබුණා ෙන්. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම මෙග් පශ්නෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් 

ඒ අයට අවස්ථාවක් ෙදනවාද, නැද්ද කියලායි. [බාධා කිරීමක්] හරි. 
කමක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් උත්තරය ජනතාවට ෙත්ෙරනවා ෙන්. 
ෙහොඳයි, මට ෙත්රුෙණ් නැති වුණාට ජනතාවට ෙත්රුණා ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
පශ්නය අහන්න ෙකෝ. නිකම් කියවන්ෙන්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

1980 ජූලි වැඩ වර්ජනය සිදු ෙවද්දී, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ඒ අයට  මාසික දීමනාවක් 

වශෙයන් යම් සහනයක් දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට 
ඇවිල්ලා ඒ සහනය ඉවත් කිරීම හරහා,  නැවත වතාවක් ජූලි 
වර්ජකයාෙගන් පළිගැනීමකට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කර තිෙබනවා 
ෙන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් හිඟන දීමනාව -රුපියල් 5,000ක්- ෙදනවාට 

වැඩිය ෙදලක්ෂ පනස්දාහක් දීලා ඒ ෙගොල්ලන්ට ස්ථාවර 
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායම් මාර්ගයක් ෙදනවා  
කියන්ෙන් හිඟන්නන් බවට පත් කරන එකද, නැතිනම් 
හිඟනකෙමන්, දුප්පත්කෙමන් තුරන් කරන එකද? අෙප් 
පතිපත්තිය වන්ෙන්,  දණ ගස්වපු ෙම් අහිසංකයන්ට අෙප් ආර්ථික 
පතිපත්තිය තුළින්  අත්උදව්වක් දීලා ඔවුන්ව යථා තත්ත්වයකින් 
ජීවත් කරවීමයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු නැති 
ෙද්වල් අපි දවස් 100න් කළා. ෙම් කරන ෙද්වල් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දැෙනන්ෙන් නැතිනම්, තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදි 
මතයකයි සිටින්ෙන්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
දැන් කීයක් ලැෙබනවාද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අතුරු පශ්න තුනත්, පිළිතුරු ලබා දීමත් අවසන් 

ෙවනවා.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දාහ මුදලට සියයට 15ක ෙපොලියත් 

ලැෙබනවා. අද වන විට සාමාන්යෙයන් පවතින ෙපොලිය සියයට 8 
වුණාට සියයට 15ක ෙපොලියක් ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා දීපු සහනයන් තිෙබනවා නම්, ඕනෑ 
නම් ඒකත් ඒ අයට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
 

කළමැටිය ධීවර වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය: මාදැල් 
ධීවර කාර්මිකයන් 

கலெமட் ய ைற க அபிவி த்திக் க த்திட்டம் : 
கைரவைல மீனவர்கள் 

 KALAMETIYA FISHERIES HARBOR DEVELOPMENT 
PROGRAMME: TRAWLING FISHERMEN 

495/’16 
5. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා (ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில - மாண் மிகு நாமல் 
ராஜபக்ஷ சார்பாக) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Namal Rajapaksa) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

869 870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) කළමැටිය ධීවර වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් 
ඉදිකිරීම් පිළිබඳ වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (ii) එම ව්යාපෘතිය කියාත්මකවීම තුළින් ධීවර 
කර්මාන්තය අහිමි වන මාදැල් ධීවර කාර්මිකයින් 
සඳහා දැනට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 (iii) මාදැල් ධීවර කාර්මිකයින් සඳහා වන්දි පදානය 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එක් ධීවර කාර්මිකෙයකු සඳහා ෙගවනු 
ලබන වන්දි මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) ඊට අමතරව, ෙමම ධීවර කාර්මිකයින්ෙග් ජීවිකාව 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ධීවර කර්මාන්තෙය් 
නියැලීමට ධීවර යාතා හා ආම්පන්න ලබාදීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
 கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கலெமட் ய மீன்பி த் ைற க அபிவி த்திக் 
க த்திட்டத்தின் நிர்மாணப் பணிகளின் 
தற்ேபாைதய நிைலைம யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டம் நைட ைறக்கு வ வதன் 
லம் மீன்பி த் ெதாழிைல இழக்கும் கைரவைல 

மீனவர்கள் ெதாடர்பில் தற்ேபா  எ க்கப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) கைரவைல மீனவர்க க்கு இழப்பீ  வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், மீனவர் ஒ வ க்கு வழங்கப்ப ம் 
இழப்பீட் த்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) அதற்கு ேமலதிகமாக இந்த மீனவர்களின் 
வாழ்க்ைகைய ன்ென ப்பதற்காக மீன்பி த் 
ெதாழி ல் ஈ பட மீன்பி ப் படகுகள் மற் ம் 
உபகரணங்கைள வழங்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the current state of affairs of the 
constructions under the Fisheries Harbour 
Development Programme of Kalametiya ; 

 (ii) the measures so far taken in relation to the 
trawling fishermen who will be deprived of 
engaging in fisheries industry owing to the 
implementation of  the said project; 

 (iii) whether arrangements will be made to 
compensate the trawling fishermen; 

 (iv) if so, the amount of compensation paid to 
one fisherman; and 

 (v) in addition to that, whether action will be 
taken to provide fishing vessels and gear 
needed to engage in fishing industry 
enabling these fishermen to conduct their 
livelihood activities? 

(b) If not, why? 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

(අ) (i) මුළු ව්යාපෘතිෙය් සමස්ත පගතිය සියයට 45කි. 

 (ii) මාදැල් කර්මාන්තය අහිමිවීම/ බාධා සිදුවීම නිසා සිදුවන 
පාඩුව රජෙය් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
තක්ෙසේරු කර සුදුසු වන්දි මුදලක් ලබා දීම සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු    කරමින් 
පවතී. ෙම් සඳහා තක්ෙසේරු වාර්තාවක් ලබාෙදන ෙලස 
රජෙය් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැනුම් දී ඇත. 

  මාදැල් ධීවර කර්මාන්තෙය් පවත්නා සීමාවන් තුළ අඛණ්ඩව 
හා බාධාවකින් ෙතොරව පවත්වාෙගන යාම සඳහා ගත යුතු 
කියාමාර්ග  සම්බන්ධෙයන් නාරා ආයතනය මඟින් 
අධ්යයනයක් සිදු කර ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම. 
ඒ අනුව, අදාළ අධ්යයනයන් සිදු කර නිර්ෙද්ශ ලබා ෙදන 
ෙලස නාරා ආයතනයට දැනුම් දී ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) රජෙය් පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් වාර්තාවට අනුව ධීවර 
කාර්මිකෙයකු සඳහා ෙගවනු ලබන වන්දි මුදල තීරණය 
කරනු ලබන අතර, එම මුදල ලබා  ගැනීමට අමාත්ය මණ්ඩල 
සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

 (v) නැත. 

(ආ) අදාළ ධීවර කාර්මිකයින් හට සිය ජීවෙනෝපාය අහිමිවීම ෙහේතු ෙකොට 
ෙගන වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන් නම්, ෙවනත්සහනාධාරයක් ලබා 
දීම අවශ්ය ෙනොෙව්.  

 
කින්නියා අධ්යාපන කලාප ගුරු සම්පත් 
මධ්යසථ්ානය : ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කිරීම 

கிண்ணியா கல்வி வலய ஆசிாியர் வள மத்திய 
நிைலயம் : ஆசிாியர்கள் இைணப்  

TEACHER RESOURCES CENTRE IN KINNIYA ZONAL 
EDUCATION OFFICE: ATTACHMENT OF TEACHERS 

 

499/’16 
6. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) කින්නියා අධ්යාපන කලාප ගුරු සම්පත් 
මධ්යසථ්ානයට අනුයුක්ත කර ඇති පුද්ගලයින්ෙග් 
නම්, ලිපින සහ ගුරු ෙසේවා ෙශේණිය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

871 872 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල  මහතා] 
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 (ii) ෙමම ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කිරීම සඳහා ෙයොදා ගත් 
චකෙල්ඛය කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවන ලද දිනය සහ සම්මුඛ 
පරීක්ෂණය පැවැත්වූ දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අධ්යාපන චකෙල්ඛවලට පටහැනි ආකාරෙයන් 
ෙමම පත්වීම් ලබාදී ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) යහපාලනය යටෙත් ෙමවැනි අකමිකතා නැති 
කිරීම සඳහා නිසි පරිදි අයදුම්පත් කැඳවා සුදුසුකම් 
ඇති අය පත්කිරීමට හැකි ඉක්මනින් කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) கிண்ணியா கல்வி வலய ஆசிாியர் வள மத்திய 
நிைலயத்திற்கு இைணக்கப்பட் ள்ள ஆட்களின் 
ெபயர், கவாி மற் ம் ஆசிாியர் ேசைவத் தரம் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (ii) இவ்வாசிாியர்கைள இைணப்பதற்காக 
உபேயாகிக்கப்பட்ட சுற் நி பம் யா ; 

 (iii) இதற்காக விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்ட திகதி 
மற் ம் ேநர் கப்பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட திகதி 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கல்விச் சுற் நி பங்க க்கு ரணான விதத்தில் 
இந்நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன என்பைத 
அறிவாரா; 

        (ii) நல்லாட்சியின் கீழ் இவ்வாறான ைறேக  
கைள இல்லாமல் ெசய்வதற்காக உாிய 

ைறயில் விண்ணப்பங்கைளக் ேகாாி தைகைம 
ள்ேளாைர நியமிப்பதற்கு இய மானவைர 

விைரவில் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா;   

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the names, addresses and grades 
in the teachers’ service of the persons who 
have been attached to the Teacher 
Resources Centre of the Kinniya Zonal 
Education office; 

 (ii) the circular according to which those 
teachers were attached to that centre; and 

 (iii) the date on which applications were called 
for this and the date on which the interview 
was conducted? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that these appointments 
have been made in contravention of the 
education circulars; and 

 (ii) whether arrangements will be made as early as 
possible to eliminate irregularities of this 
nature under good governance and appoint 
qualified persons to positions by calling for 
applications in the proper manner? 

(c) If not, why? 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவா்கேள, அைமச்சர் அவர்களின் 
சார்பாக இந்த வினா க்கான விைடையச் சபாபீடத்தில் 
சமர்ப்பிக்கிேறன். 

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

[ 

(அ) (i) கல்வி அைமச்சினால் ஆசிாிய ேசைவக்காக 
குறிப்பிட்ட ஆசிாிய நிைலயத்திற்கு எவ ம் 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. ஆனால், கிழக்கு 
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளாினால் கீழ்க் 
கா ம் ஆசிாியர்கள் உள்வாங்கப்பட் ள்ளனர். 

 

ெதாழில் வழிகாட் ம் ஆசிாியர்கள் 

 
 

 (ii) ஆசிாிய நிைலயத்திற்காக ஆசிாியர்கைள 
நியமிக்கும் சுற் நி பம் ஒன்ைற ெவளியிட 
வில்ைல என்ப டன், தற்ேபா  வலய ஆசிாிய 
நிைலயங்க க்காக ஆசிாிய கல்வி ேசைவயின் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ேதசிய ஆசிாிய கல்வி 
அதிகாரசைபயினால் ெவளியிடப்பட்ட ஆேலா 
சைன அறிக்ைகைய அ ப்பைடயாக ைவத்  
நியமிக்கப்பட்டனர். அதன்ப  நியமிக்கப் 
பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர் குழாம் பட் யல் கீேழ 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .  

1
. 

MR.A.M.HIDAYAT
HULLA 

KINYA           
NATIONAL 
SCHOOL. 

TEACHER                      
SERVICE 2-1 

2
. 

MR. S.A.ASEES AL.IFRAN M.V. TEACHER                    
SERVICE 1 

873 874 

NO NAME ADDRESS  DESIGNA-
TION 

1 MR. Y. RASIK 
FAREED 

AL.AKEESHA 
VIDYALAYA, 
KINNIYA 

TEACHER   
SERVICE    
2-1  MAN-
AGEMENT 

2 MR.M.S.A. GAPUR DARULULUM 
VIDYALAYA, 
KINYA. 

TEACHER            
SERVICE 1 

3. MR. J.M.ISMATH KINYA             
NATIONAL 
SCHOOL 

TEACHER          
SERVICE 1 

4. MR. H.M.M. AROSH AL.AKEESHA 
VIDYALAYA, 
KINYA. 

TEACHER     
SERVICE          
2-1 

5. MR. A.W.M. MUJEEB AN.AKTHAR 
VIDYALAYA. 

TEACHER           
SERVICE            
2-1 

6. MR. M.J.S.JAVAHIRA AL.HIRA. B.V.. TEACHER           
SERVICE 1 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 * ஆசிாிய நிைலய காைமயாளர் - 01 
 * விாி ைரயாளர்கள் - 03 
 * ஆங்கில ெமாழி ஆேலாசகர்கள் - 01 

 (iii) ஆசிாிய நிைலயங்க க்காக கல்விச் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிக்கும் ெசயற்பா கள் 
தற்சமயம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வ டன் இ  
நிைறேவ ம்வைர கல்விப் பணிப்பாளாினால் 
இந்த ஆசிாிய நிைலயத்திற்கு ஆசிாியர்களின் 
ேதைவ க தி உள்வாங்கப்பட் ள்ளனர்.  

 ேநர் கப் பாீட்ைச நடந்தைதப் பற்றி கல்வி 
அைமச்ச க்கு அறி த்தப்படவில்ைல.   

(ஆ) (i) இலங்ைக ஆசிாிய ேசைவக்கு உத்திேயாகத்தர் 
கைள நியமிக்கும்வைர ேசைவ அவசியத்ைதக் 
க த்திற்ெகாண்  மாகாண கல்விப் பணிப்பாள 
ாினால் தற்கா க அ ப்பைடயில் இந்நிய 
மனங்கள் வழங்கப்பட் ப்பதாகத் ெதாிகின்ற . 

 (ii) இதற்காக வைரய க்கப்பட்ட மற் ம் திறந்த 
அ ப்பைடயில் 1190 உத்திேயாகத்தர்கைளச் 
ேசர்த் க் ெகாள்வதற்கான வர்த்தமானி அறிவித் 
தைல 2016 ன் மாதத்தில் ெவளியி வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்தி ப்ப டன் 2016 ைல 
மாதம் இலங்ைக கல்விச் ேசைவயில் தரம் III 
இற்கான திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைசைய நடத்தி 
ஆகஸ்ட் மாதம் தைகைமயான உத்திேயாகத் 
தர்கள் நியமிக்கப்ப வர். 

 இதன் பிரகாரம் எதிர்காலத்தில் எந்த ஒ  பிரச்சிைன 
ம் ஏற்படா  என்பைத அறியத் த கின்ேறன்.  

(இ) ேகள்வி எழா . 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-548/'16 - (1), ගරු විමල් වීරවංශ මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 569/'16 - (1), ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.  

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ අමාත්යාංශය ෙසෞඛ්ය 

අමාත්යාංශය ෙනොවන බැවින්, ෙමම පශ්නය අදාළ අමාත්යාංශයට 
පසුව ෙයොමු කරන ෙලස දන්වනවා.   

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තුළ පවත්නා ගැටලු 
සහගත තත්ත්වය 

இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் நில ம் 
சிக்கலான நிைலைம 

CONVOLUTED SITUATION IN SRI LANKA TRANSPORT 
BOARD  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්ය 

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙගන් පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අද දින මා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන් පවාහන ක්ෙෂේතෙය් ෙක්න්දීය ආයතනයක් වන ශී 
ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් අනාගතය පිළිබඳ  බැරෑරුම් පශ්න 
මතු වී තිෙබන නිසයි. 

(1) Is the Hon. Minister aware that the buses of the Sri 
Lanka Transport Board, which cover a distance of 
1.2 million kilometres per day, while providing 
transport to 2.2 million commuters daily, 
generating a revenue approximately of Rs. 69 
million per day increased the number of passenger
-kilometres they operated by 19.6 per cent in 
2015, compared to an increase of only 6.1 per cent 
by the private sector and provide over 40 per cent 
of all bus services in the country? 

 Sir, I would like to refer to the Central Bank 
Report as well as a newspaper report of May, 
2016.  
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(2) Is he aware that, according to newspaper reports, 
the Secretary of the Ministry of Transport has 
stated that 12,000 employees of the Sri Lanka 
Transport Board are to be discontinued, that 
compensation packages are to be worked out for 
them and that lands and buildings belonging to the 
120 depots, which would be reduced to 70, are to 
be disposed of or to be sold off?   

 Sir, this statement of the Secretary appeared in the 
first page of the Sunday Times newspaper a few 
weeks ago. 

 (a) Does, the Hon. Minister plan to discontinue 
12,000 employees of the SLTB?  

 (b) If so, is he aware that this would represent 
the entire administrative, financial and 
clerical staff of the Board and that a modern 
organization cannot be run without the 
administrative, financial and clerical staff of 
its  management?  

 (c) If this is done, in which case, how does he 
propose to carry out the essential 
administrative, financial and clerical tasks 
required to run transport services and  does 
he intend to privatize the entire SLTB?  

 (d) Is the compensation to these discontinued 
employees to be made without adhering to 
the terms and conditions laid down by law 
by Parliament, specially on the Gratuity Act 
and will it be honoured?  

 (e) Are the lands of the depots to be sold off, 
leased out or otherwise disposed of 
illegally, violating all declared policies of 
the Government as well as the Treasury?  

 (f) If so, since much of the land of the SLTB is 
located in urban areas which are easily 
accessible and therefore of greatest utility 
for passenger transport services, will their 
disposal inconvenience the public and 
together with the problems associated with 
moving plant and equipment, obstruct the 
efficient running of the transport network 
including the provision of night services, 
school services, extra special services to the 
villages and special services that are being 
given today to remote urban areas? 

 (g) Is the number of depots to be reduced - as 
announced by the Secretary in his press 
release which appeared in the Sunday 
Times, is newspaper - from 120 to 70.  

  If so, it would be a reduction of 50 depots in 
the country and what action will be taken to 
organize a modern transport service? 

 (h) If so, is the Hon. Minister aware that the 
number of deports was originally increased 
because it was found practically that there 

was an optimal number of buses for the 
efficient functioning of a depot, and that 
reducing the number of depots would 
increase the number of buses per depot and 
hence reduce efficiency and that the 
reduction in the number of depots will 
obstruct the efficient running of the 
transport network, including the provision 
of night services, school services, services 
to villages and remote urban areas and 
special services that have always been 
provided only by the SLTB and no other 
institution? 

Hon. Minister should take action to stop these relevant 
circulars issued in haste and consider the views of the 
trade unions and the public commuters of this country.     

Thank you. 
       

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශන්ය මා ෙවත ෙයොමු කිරීම 

සම්බන්ධව පළමුව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමාෙග් පශ්නවලට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(1) ඔව්. 
 එෙසේ වුවද, ශීලංගමට ෛදනිකව දැනට ලැෙබන රුපියල් 

මිලියන 69ක පමණ ආදායම් මුදල් එදිෙනදා වියදම් පියවා 
ගැනීමටත්, එකතු වී ඇති හිඟ ණය මුදල් පියවා ගැනීමටත් 
පමාණවත් ෙනොෙව්. ඒ ෙහේතුෙවන් අධිකර ණෙය් පවතින 
පාරිෙතෝෂික නඩු, අර්ථ සාධක අරමුදල් නඩු හා මාසික 
ෙව්තන ෙගවීමට රුපියල් මිලියන 1,350ක මුදලක් මීට 
අතිෙර්කව මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ගැනීමට සිදු වී 
ඇත. 

 ගරු අගාමාත්යතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාටත් මම සත්ුතිවන්ත වනවා. මම ෙම් පශන්ය 
ෙයොමු කළායින් පසේසේ ෙනොකඩවා ෙම් දක්වා ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා සෑම 
මාසයකම ලංගමයට රුපියල් මිලියන 1,350 ගණෙන් 
ෙදනවා. රුපියල් මිලියන 69ක ෙසොච්චමින් පඩි ෙගවීමටත්, 
ලංගමය පවත්වාෙගන යෑමටත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් 
රජය ජනතා අවශ්යතාව ඉතා ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගනිමින් ඒ 
සඳහා අවශ්ය මුදල් ෙම් දක්වා දී තිෙබනවා.  

 තවද, පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ෙසේවකයන් 5,532ක් 
අතුරින් පාරිෙතෝෂික නඩු 1,500ක් සඳහා ෙනොෙගවන ලද 
පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,148ක 
පමණ මුදලක් හා ෙනොෙගවන ලද ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් නඩු 400ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක් 
ෙගවීමට සිදු වී ඇත. ඒ කියන්ෙන්, පසු ගිය වර්ෂ 5 තුළම 
ෙසේවකයන්ෙගන් කපා ගන්නා අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
දායක මුදල පවා ලංගමෙයන් මහ බැංකුවට යවලා නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ගත්ත අමතර ෙකොටස ් සහ අෙනකුත් ණය 
බැලුවාම දැනට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් අර්ථ 
සාධක අරමුදලට සහ ණයකරුවන්ට රුපියල් මිලියන 
16,000ක් ණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි මම 
අමාත්යාංශය භාර ගන්නා විට පැවැති මූල්යමය තත්ත්වය 
වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 මා අමාත්යාංශය භාර ගන්නා අවසථ්ාෙව්දී 2010 වර්ෂෙය් 
සිට ෙනොෙගවා පැහැර හැර තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක හිඟ 
මුදල රුපියල් මිලියන 10,250යි. මම විවිධාකාරෙයන් මුදල් 
ඉතිරි කර ෙගන, භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා ෙගන ඒ 
මුදල්වලින් ෙකොටසක් ෙගවා ෙම් වනෙකොට ඒ මුදල 
රුපියල් මිලියන 8,900 දක්වා අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. 
එෙසේ වුවද, ඉතිරි හිඟ අර්ථ සාධක මුදල් සහ අෙනකුත් 
ඉහත සඳහන් හිඟ බැරකම් ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් ශීලංගම 
බරපතළ මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ පා ඇත. 

 එෙසේ වුවද, 2015 සැප්තැම්බර් මස සිට සෑම 
ෙසේවකෙයකුෙග්ම අදාළ දායක මුදල් නිසි පරිදි ෙම් දක්වා 
බැර කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

(2) නැත. 

 අපි කිසිෙසේත්ම ෙසේවකයින්ෙග් ෙසේවය discontinue 
කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. අපි ෙසේවකයින්ට option 
එකක් දීලා තිෙබනවා. 

 මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රාජ්ය ආයතන සඳහා ෙසේවකයන් 
සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීම සම්බන්ධව රාජ්ය ව්යාපාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් නිකුත් කරන ලද 2016/03/08 
දිනැති අංක 02/2016 චකෙල්ඛය, ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පඩි කමයට ගැළෙපන පරිදි 
සකස ්කර ෙනොමැති නිසා ශීලංගම ෙසේවකයින්ට විෙශේෂිත 
වූ සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීෙම් පටිපාටියක් -VRS  
එකක්, Voluntary Retirement Scheme  එකක්- ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙසේවකයන්ට ඕනෑ නම් 
යන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඉන්න පුළුවන්. කිසිම බල 
කිරීමක් නැහැ. බෙලන් රැකියාෙවන් අස ් කිරීමක් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් අවසථ්ාව දීලා 
තිෙබන්ෙන් වන්දියක් වශෙයන් විශාල මුදලක් අරෙගන 
යන්න කැමැති නම්, ඒ අයට යන්නයි. හැබැයි, රියදුරන්ට 
යන්න බැහැ. කාර්මිකයන්ට යන්න බැහැ. 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරුන්ට යන්න බැහැ. ෙමොකද, අපට ඒ 
අයෙග් ෙසේවය අවශ්යයි. ඒ නිසා අපි ඒ සෑම ෙදයක්ම 
කල්පනා කරලා සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැනීෙම් 
පටිපාටියක් මහා භාණ්ඩාගාරෙය් එකඟතාව මත සකස ්කර 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ඒ සඳහා කැමැත්තක් 
දක්වන ෙසේවකයින් පමණක් සිය කැමැත්ෙතන් විශාම 
ගැන්වීමට ඉඩ පසත්ාව සලසා ඇත. 

 අපි ෙම් ආයතනය පතිව හගත කරන්න ඕනෑ. නව ධාවන 
සැලැසම් යටෙත් තිෙබන සියලු ඩිෙපෝවන් හා ධාවනයට 
නියමිත බස ් රථ ෙනොඅඩුව කාර්යක්ෂම අන්දමින් 
පවත්වාෙගන යාමට අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේ වුවද දැනට එක් බස ්රථයක් 
ෙවනුෙවන් ෙසේවකෙයෝ හය ෙදෙනක් ඉන්නවා. අපි ෙම් 
ආයතනය නඩත්තු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක හින්දා 
කාර්යක්ෂමතාවක් නැහැ. එක බස ්රථයකට සිටින ෙසේවක 
අනුපාතය 6යි. ඒ සංඛ්යාව 4.5 දක්වා අඩු කිරීම තමයි ෙම් 
පතිව හගතකරණය යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

(අ) නැත.  

 එෙසේ වුවද 11,000ක් පමණ වන කාර්යය මණ්ඩල 
ෙසේවකයින් අතරින් නව පතිසංවිධාන වැඩපිළිෙවළ යටෙත් 
ඊට අවශ්ය යැයි නියමිත ෙසේවක සංඛ්යාව ෙසේවෙය් රඳවා 
තබාෙගන අතිරික්ත බවට හඳුනාගත් ෙසේවක සංඛ්යාවට 
පමණක් සිය කැමැත්ෙතන් විශාම ගැන්වීමට අපි අවකාශ 
සලසා ඇත. ඒ මිසක් අපි කවුරුවත් බෙලන් විශාම යැවීමක් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ විශාම කමය රියදුරු, 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරු, කාර්මිකයන් සඳහා බලපාන්ෙන් 
නැත.   

(ආ) නැත.  

 ශීලංගමට අවශ්ය යැයි හඳුනා ගත් සියලු පරිපාලන, මූල්ය, 
ලිපිකරු ආදී තනතුරු සඳහා පමාණවත් ෙසේවක සංඛ්යාවක් 
ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙමමඟින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ෙමහිදී 
පරිගණක, විද ත් පෙව්ශපත යන්ත, මූල්ය මෘදුකාංග, 
CCTV කැමරා ආදී නව තාක්ෂණික කමෙව්ද උපරිම 
වශෙයන් සෑම අංශයකටම ෙයොදවා ගනිමින් ෙමම කාර්ය 
මණ්ඩල අඩු කිරීම සැලසුම් කර ඇත. ෙම් යටෙත් ශීලංගම 
ආරම්භෙය් පටන් ෙම් දක්වා සකස ්කිරීමට ෙනොහැකිව තිබූ 
ෙසේවක සංයුති සැලැසම් - cadre- සහ බඳවා ගැනීෙම් හා 
උසස ් කිරීෙම් පටිපාටිය -SOR-  සකස ් කර ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් නිර්ෙද්ශයන් ද සමඟ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත අනුමැතිය 
සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 ෙමච්චර කාලයක් ලංගම තිබුණා. ඇමතිවරුන් ගණනාවක් 
යටෙත් තිබුණා. නමුත් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට 
ෙසේවක සංයුති සැලැසම්ක් තිබුෙණ් නැහැ. බඳවා ගැනීෙම් 
හා උසස ්කිරීෙම් කියා පටිපාටියක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 
මම ෙම් මණ්ඩලය බාර ගත්තාට පසේසේ ෙම් cadre එකත් 
හැදුවා. SOR එකත් හැදුවා. එය මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
සඳහා අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙනොෙපෙනන වැඩ කටයුතු රාශියක් ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් තිරසාර පැවැත්ම සඳහා අප සිදු කර 
තිෙබනවා. Privatize කරන්න ෙනොෙවයි. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමා විසින් ජනසතු කරන ලද ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙයන් ඒ අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ලබා ගැනීමට නම්, 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ශක්තිමත් ආයතනයක් බවට 
පත් කිරීම තමයි අෙප් යුතුකම ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශ්ය 
කියාමාර්ග අරෙගන තිෙබනවා.  

(ඇ) නැත. 

 ෙම් යටෙත් නව තාක්ෂණික කම උපෙයෝගී කර ගනිමින් 
අත්යවශ්ය කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවක සංඛ්යාව තවදුරටත් 
ෙසේවෙය් ෙයොදවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, ෙමම 
වැඩපිළිෙවළ යටෙත් ශීලංගම කිසිදු ආකාරයක 
ෙපෞද්ගලිකකරණයකට ලක් කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
ෙනොෙකෙර්. 

 ඔබතුමා කිව්ව පරිදි ගමනාගමන ක්ෙෂේතෙය් සියයට 40ක් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයටයි 
තිෙබන්ෙන්. Private buses 22,500ක් තිෙබනවා. ඔවුන් 
සියයට 60ක් ඒ බසව්ලින් දුවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ජාතික 
පතිපත්තිය අනුව routes ෙබදීෙම්දී ලංගමට සියයට 
40කුත්, ෙපෞද්ගලික අංශයට සියයට 60කුත් ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ලංගම ෙපෞද්ගලිකකරණය 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙපෞද්ගලික බස ් රථ හිමියන්ට 
තමන්ෙග් ව්යාපාර පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා ෙම් රෙට්  
ගමනාගමන ක්ෙෂේතයට අවශ්ය දායකත්වය ලබාෙදන්න 
පුළුවන්.   

(ඈ) නැත.  

 මම ඒක ගැන විසත්ර කළා. අපි ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් පඩි scalesවලට ගැළෙපන පරිදි අපි 1983 
අංක 12 දරන පාරිෙතෝෂික ෙගවීම් පනත අනුවම ෙගවීම් 
කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ අනුව අපි ෙම්ක සකස ් කරලා 
තිෙබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරය සමඟත් සාකච්ඡා කරලායි.  

 (ඉ) නැත. 

 අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ඇමතිවරු ගණනාවක් හිටියා. 
ආණ්ඩු ගණනාවක් තිබුණා. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
1958 ජනසතු කිරීෙමන් පසුව ඒ ඉඩම් පවරා ගන්න කියලා 
තිබුණා. නමුත් ඉඩම් එකක් ෙදකක් හැෙරන්න, ඩිෙපෝ 
තිෙබන කිසිම ඉඩමක් පවරා ෙගන නැහැ. ඇත්ත 

879 880 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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වශෙයන්ම බැලුෙවොත් ලංගමට ඉඩම් නැහැ. අවසානෙය්දී 
මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් කාරණය කියලා, පධාන 
ඉඩම් පවරා ගැනීෙම් කියාවලිය සිදු කළා. එෙහම කරලා, 
නිදහස ් දීමනාවක් හැටියට ඉඩම් ලංගමට පවරා ෙගන ඒ 
අයිතිවාසිකම ශක්තිමත් කරලා ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට 
පුළුවන් වුණා. මා අමාත්යාංශය භාර ගැනීෙමන් පසු - [බාධා 
කිරීමක්] 

 ලංගමයට අයිති ඒ හුඟක් ඉඩම් හමුදාවට, ෙවනත් අංශවලට 
විවිධ කටයුතු සඳහා දීලා තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
ෙම් පවරා ගැනීෙම් කටයුතු කරන්ෙන්ත් ඒ දීපු ඉඩම් 
පිළිබඳවයි. ෙමොකද, ඒවා රාජ්ය අංශයට තමයි දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙනොෙවයි. ෙම් පවරා 
ගත් ඉඩම් 13 විවිධ රාජ්ය අංශවලට දීලා තිබුණු ඉඩම්. හරි 
නම් ඒ ෙවනුෙවන් අපට ඒ අංශවලින් මුදල් ලැෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ හැර අපි ෙපෞද්ගලික අංශයට ඉඩම් පැවරීමක් සිදු 
කරන්ෙන් නැහැ.  

 හඳුනා ගත් ඉඩම් කැබලි 13ක් සඳහා නිදහස ්පදානයන් මත 
ෛනතික හිමිකම් ලබා ගැනීමට ෙම් වන විට පියවර 
ගනිමින් පවතී. ඒක දැන් අර ෙගන අවසන්. ඒ යටෙත් ලබා 
ගත් ඉඩම් අපි මහා භාණ්ඩාගාරය සතු ලියා පදිංචි 
සමාගමකටයි - a company fully owned by the Treasury
- පවරන්ෙන්; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කාටවත් ෙනොෙවයි.  ඒ 
කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට. අපි ඒක ආණ්ඩුවට පවරනවා. 
පවරලා, අර්ථ සාධක අරමුදල් පිළිබඳව - [බාධා කිරීමක්] 
ෙමෝටර් රථ වාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දීලා තිෙබන ඉඩම, 
ෙබොරලැසග්මුෙව් යුද හමුදා ෛවද්ය බළකා ෙරජිෙම්න්තු 
මධ්යසථ්ානය සාදා තිෙබන ඉඩම වාෙග් ඒවා. කිසිම 
විධියකින් ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා දීමක් ෙනෙවයි අපි 
ෙම් කරන්ෙන්. Treasury-owned company එකකට තමයි 
අපි පවරා ෙදන්ෙන්. ඊට පසේසේ අපි භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ 
මුදල් පමාණය අර ෙගන හිලව් කරනවා, ෙකළින්ම ෙම් 
අර්ථ සාධක අරමුදල ෙවනුෙවන්. වෘත්තීය සමිතිත් උසාවි 
ගියා. උසාවි ගිහිල්ලා අෙපන් සල්ලි ඉල්ලනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් කියනවා, "ෙම්වාට ෙමොකුත් කරන්න එපා." 
කියලා. එෙහම බැහැ ෙන්. අපිව අමාරුෙව් දමලා, 
අධ්යක්ෂවරුන්ට වෙරන්තු එවලා, එෙහම කියනවා. ෙම් 
ගැටලුව විසඳීම සඳහා අපි දැන් ෙමවැනි කමෙව්දයක් සකස ්
කරලා තිෙබනවා.  

(ඊ) නැත.  

 ෛනතික තත්ත්වෙයන් බැහැරව කිසිදු ආකාරයක ඉඩම් 
විකිණීමක් සිදු ෙනොකරන අතර ෙපොදු මගී පවාහනය 
ෙසේවයට කිසිදු බාධාවක් ෙමමඟින් සිදු ෙනොෙව්.   

 මම මුදල් ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා 
පවාහන ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය බස ්රථ ඇණිය 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා බස ් රථ දහසක් සම්පූර්ණෙයන් 
අලුත්වැඩියා කිරීමට රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙවන් කළා. 
ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් එක දමා තිෙබනවා. ඒවාට කටයුතු 
කරනවා. ඊට අමතරව මාෙග් ඉල්ලීම අනුව ගරු 
අගාමාත්යතුමා අනුමත කළා, - [බාධා කිරීමක්] අපි වැඩිය 
සද්ද කරන්ෙන් නැහැ, නමුත් වැඩ කරනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමා අනුමත කළා, Indian Line of Credit 
එෙකන් නව එන්ජින් කට්ටල 500ක් සවි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ. දැන් වනවිට එහි ෙටන්ඩර් එක භාර දීලා ඉවරයි. 
එන්ජින් කට්ටල 500ක් අලුතින් සවි කරලා බස ්රථ 500ක් 
බල ගන්වනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ඔක්ෙකෝම කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙනොෙවයි. හැම 
ෙද්ටම කියනවා, "ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා" කියා. අපි 
එෙහම ෙදයක් හීෙනන්වත් හිතලා නැහැ. ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය ශක්තිමත් කරලා ෙසේවකයන්ට 
තෘප්තිමත් ෙලස කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවන විධියට -
අපි හිටපු පසු ගිය රජෙයන් පවා අහිමි කරන ලද- 

අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවීමට ෙම් රජය කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ඒ නිසා ෙමයින් කරන්ෙන්, ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්.   

(උ.)   ලංගම ඩිෙපෝ තිෙබනවා, ඩිෙපෝ තිෙබන තැනම පාෙද්ශීය 
කාර්යාලත් තිෙබනවා. ඒ ෙදෙකන්ම ෙකෙරන්ෙන් එකම 
කාර්යය. හුඟක් ෙසේවකයන් වැඩ ෙනොකර නිකම් ඉන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි ෙම් ඩිෙපෝ පමාණය පතිව හගත සැලැසම්ට 
අනුව 70 දක්වා අඩු කරනවා. නමුත් එම ඉඩම් කාටවත් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙසේ වසා දමන ඩිෙපෝ තිෙබනවා නම් අපි 
ඒවා night parks හැටියට සකස ් කර, security අය ඒ 
සථ්ානවල ෙසේවෙය් ෙයොදවා බස ් රථ එම සථ්ානවල 
නවත්වා තැබීමට අවශ්ය වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමට 
සැලැසම්ක් සකස ් කරනවා. නමුත් අපි ෙසේවක මණ්ඩල 
පතිසංවිධානය කිරීමක් කරනවා. අපි හිතනවා, පා ෙද්ශීය 
කාර්යාල 22ක් වැඩක් නැහැ කියා. ඩිෙපෝ ශක්තිමත් 
කෙළොත් අපට පාෙද්ශීය කාර්යාල අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. 
පධාන කාර්යාලය පමණයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්.  

 තවද, නව ධාවන සැලැසම් යටෙත් දැනට ධාවනයට 
නියමිත බස ් රථ ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව පවත්වා ෙගන 
යාමට කටයුතු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන අතර, නව 
තාක්ෂණික ෙමවලම් භාවිත කිරීම මගින්  ෙසේවක සංයුතිය 
හා කාර්ය මණ්ඩලය අඩු කිරීමටත් සැලසුම් සකස ්කර ඇත. 

(ඌ) නැත.  

 දැනට ශී ලංගම සතුව පවතින බස ්රථ පමාණය වැඩිදියුණු 
කිරීමට අෙප්ක්ෂා කිරීම තුළින් දැනට වඩා බස ් රථ 
පමාණයක් ධාවනය කිරීමටත්, කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් මහ 
ජනතාවට ලබා දීමටත් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ඒ අනුව සියලු 
ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන් තර කිරීම ෙමමගින් සිදු ෙකෙර්. 
ෙම් යටෙත් ගාමීය හා අෙනකුත් සියලු මාර්ගවලට වඩාත් 
ශක්තිමත් ෙසේවාවක් සැපයීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 ශී ලංගම සභාපතිතුමා විසින් ආයතනයට අනුබද්ධ සියලු 
වෘත්තීය සමිති නායකයින් කැඳවා විශාම ගැන්වීෙම් 
චකෙල්ඛය හා නව ධාවන සැලැසම් පිළිබඳ සියලු දැනුවත් 
කිරීම් සිදු කර ඇත. එම සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව එනම් 
2016.06.01 දින සිට 2016.06.30 දක්වා මීට අදාළ 
සේව්ච්ඡා විශාම ගැන්වීෙම් චකෙල්ඛය ශී ලංගම සියලු 
ෙසේවා සථ්ාන පධානීන් ෙවත ෙයොමු කර ඇති අතර, ෙම් 
වන විටත් ෙම් සඳහා කැමැත්තක් දක්වන ෙසේවකයින්ෙගන් 
අයදුම් පත ශී ලංගම පධාන මානව සම්පත් කළමණාකාර 
ෙවත ලැෙබමින් පවතින බව දන්වමි.   

 ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියාවලිය කිසිෙසේත්ම බෙලන් 
විශාම ගැන්වීමට, ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමට ගනු ලබන 
කියාවක් ෙනොෙවයි. ෙමය සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීම  
දිරිමත් කිරීම සඳහා කරන කියාවලියක්. ඒ වාෙග්ම ලංකා 
ගමනාගමනෙය් තිරසාර පැවැත්ම සඳහා කරනු ලබන 
කියාවලියක් ද  වනවා.  36,000ක් පමණ වූ ෙසේවක 
පිරිසකෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ පාරිෙතෝෂික අරමුදල් 
ෙනොෙගවා තිෙබනවා. අෙප් ෙම් සම්මුතිවාදී රජය මඟින් 
ඒවා ෙගවීමට අවශ්ය කටයුතු දැන් කරෙගන යන අතර, ඒ 
ගැන මම සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම අපට  නිම්බස ්
ඔෙටෝෙමෝටිව් ලංකා ලිමිටඩ්  සහ සට්ීල් ඉන්සේපක්ස ්
ඇන්ඩ් ඉන්ඩසට්ීස ්ලිමිටඩ් කියන සමාගම්වලින් ගත් spare 
partsවලට අදාළව රුපියල් මිලියන 4,000ක් පමණ 
ෙනොෙගවූ බවට  arbitrations ෙදකක් තිෙබනවා. තවත් 
විවිධ ආයතනවලට ෙගවීමට ණයතුරුස ් රාශියක් 
තිෙබනවා. ඉතින්  ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් 
සම්පූර්ණ බර පැටවිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවටයි. ඒ 
නිසා ෙම්වා නිරාකරණය කර ගැනීෙම් කියාවලිෙය් අපි 
ෙයදී සිටිනවා. ඒ නිසා ඉතාම සද්භාවෙයන් යුතුව අපට 
ගන්න පුළුවන්  නව කමෙව්දයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරලා, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවක 

881 882 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුබසාධනයත්, රෙට් මගී ජනතාවෙග් ගමනාගමන 
සුබසාධනයත් යන කාරණා ෙදක ගැනම අපි කල්පනා 
කරන බව  කියන්නට කැමැතියි. හැමදාම පාඩු විඳින්ෙන් 
නැතිව,  ලාභයක් ෙනොලැබුණත් අඩු ගණෙන් ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් වියදම පියවා ගැනීමට පුළුවන් 
වුෙණොත් එය පමාණවත්. ඒ වාෙග්ම අනාර්ථික මාර්ග 
සඳහාත්, පාසල් බස ්රථ සඳහාත් අපට Treasury එෙකන් 
මුදල් ෙගවනවා. ඉතින්, ඒ නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ෙනොකඩවාම කරෙගන යන බව පකාශ කරන්න කැමැතියි.  
ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ගරු දිෙන්ෂ් මන්තීතුමා, පැහැදිලි කිරීම කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු දීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට මම 

ස්තුතිවන්ත වනවා.  දැනට සිටින 36,000ක් වන ෙසේවක පිරිෙසන් 
12,000ක් අඩු කරන්න ඕනෑය කියලා ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා. ඒ 
නිසා ඒකට ෙමොන වචන පාවිච්චි කළත්, ෙමොන කමෙව්දය පාවිච්චි 
කළත්, 'ස්වයං' කිව්වත්, 'බෙලන්' කිව්වත් අවසාන ඉලක්කය 
ෙවන්ෙන් ෙසේවකයන් ඉවත් කිරීමයි.   

[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ඔබතුමා  ඇමතිතුමා 
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. 
එතුමා කාරණය පැහැදිලි කරයි.  කාරණය පැහැදිලි කර ගන්නයි 
අපට ඕනෑ.  

ෙදවැනුව මා ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි. ෙම් ඉඩම් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණා දැමීමට හා බදු දීමට කටයුතු කරන 
බවට එතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා කළ පකාශය ගිය සතිෙය් ඉරිදා “The 
Sunday Times” පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් සඳහන්ව තිෙබනවා.ඒ 
නිසා ඒ ෙල්කම්තුමා කියන කාරණයත් ඔබතුමාෙග් සැලකිල්ලට 
ගන්න. ෙමොකද, අපි වගකීමකින් ෙම් ආයතනවල කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු විගණකාධිපතිතුමාත් නිර්ෙද්ශ 
කරනවා, විගණනයකදී social benefit එක Treasury එක ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. තර්ක කරන්න 
පුළුවන්, balance sheet එක තුළින්. නමුත් සමාජය ලබන 
පතිලාභය - social benefit - කියන වගන්තිය අනික් රටවල 
සැලකිල්ලට ගන්නවා. ෙමොකද, ෙම්ක ගමනාගමනය. 
ගමනාගමනය ලාභය මතම සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඈත ගම්මානයක 
ඉන්න ජනයාට නගරයට එන්න ගමනාගමන පහසුකම  සලසනවා. 
එය සිදු ෙවන්ෙන් පාඩුවටයි. ඒ නිසා ඇමතිතුමා කිසිම පියවරක් 
හදිසිෙය් ගන්න එපා. අපිත් මන්තීවරු හැටියට ඔබතුමා එක්ක ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න කැමැතියි. ෙසේවකයන්ෙග් 
පැත්ත පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, ආයතනෙය් අනාගතය ගැනත් 
බලන්න ඕනෑ.  EPF පිළිබඳව ඇමතිතුමා කියපු පකාශය 
නිවැරැදියි. එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. ඇමතිතුමා කියපු පකාශය 
නිවැරැදි බව මමත් දන්නවා. නමුත් ඒ කටයුත්ත කරපු පධාන 
නිලධාරින් ළඟ තියාෙගන ඔබතුමා හැම දාම ෙම් පකාශ කර 
වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා පතිව හගත කිරීමක් ෙහෝ කළ යුතුයි. 1956 
මහජන එක්සත් ෙපරමුණු රජෙයන් ශීලංගමය ජනසතු කරලා, 
පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් එම ජනසතුව අෙහෝසි 

කළා. නමුත් අපි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුෙවන් යළිත් ඒ ජනසතුව ෙගනාවා. මම තමයි ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ශීලංගමය 
ෙපෞද්ගලීකරණය බවට පත් වන කියාවලියකයි ෙම් නිරත 
ෙවන්ෙන්. එය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි 
කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු 
කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඈත එපිට ගම්මානවල සිටින දුප්පත් 
මගීන්ට ගමනාගමනය කළ හැකි ආකාරයට ෙම් පතිපත්තිෙය් රැඳී 
සිටින ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා භාණ්ඩාගාරයට 
මුදලක් ෙදන්න ෙවනවා. භාණ්ඩාගාරයට කියන්න බැහැ, balance 
sheet එක වැරැදි නම් සමාජයට එයින් ෙසේවයක් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. විගණකාධිපතිවරු පවා නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා, 
සමාජයට ෙසේවය වනවිට එය ගණන් ගත යුතුයි කියලා. වෘත්තීය 
සමිති ඒ සඳහා එකඟ නැති බව ගරු ඇමතිතුමා එක්ක පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. අපි මන්තීවරු හැටියට කැමැතියි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න. ෙම් පිළිබඳව බරපතළ 
පශ්නයක් මතු ෙවන්ෙන් ඩිෙපෝ ගණන 70ට - 50කින් අඩු කර - 
බැස්සාමයි. ඔබතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අපට අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන්න කියලා මා ෙම් අර්බුදකාරි අවස්ථාෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ලබා 

ෙදනවාද? 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම පිළිතුරු ෙදන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් 

ආයතනය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම 
මහා භාණ්ඩාගාරය තමන්ෙග් වගකීම පමාණයටත් වඩා ඉෂ්ට 
කරලා තිෙබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරය හැම මාසයකම රුපියල් 
මිලියන 1,350 ගණෙන් අපට ලබා දුන්නා. එෙහම ලබා දුන්ෙන් 
නැත්නම් ලංගම ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවන්න හම්බෙවන්ෙන් 
නැහැ, ටයර් ගන්න හම්බෙවන්ෙන් නැහැ, ටියුබ් ගන්න 
හම්බෙවන්ෙන් නැහැ, දුණුතල ගන්න හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වගකීම ඉෂ්ට කරලා තමයි ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ඒ 
වගකීම ෙම් රජය භාර අරෙගන තිෙබනවා. 

අනිත් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් විධියට ණය ෙවලා ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදලුත් ෙනොෙගවා ඉන්න ෙකොට අපි ඒ වග කීමත් භාර 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 16,000ක් වැය 
කරන්න රජය දැන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ජනසතු කරලා පටන් 
ගත්තා කියලා, අපට ෙම් ආයතනය ඒ ආකාරෙයන්ම 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. අපි එහි අදහස සාක්ෂාත් කරමින් 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙහොඳ මූල්ය පාලනයක් තිෙබන, 
ෙසේවයක් කරන ආයතනයක් බවට පත්කර ගන්නට ඕනෑ. ඒක 
නිසා වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කළා. වෘත්තීය සමිතිත් ෙම් 
පශ්නය දන්නවා. වෘත්තීය සමිති තමයි ෙම්වා ලබාෙදන්න කියලා 
Supreme Court එකට ගිහිල්ලා නඩු දැම්ෙම්. සභාපතිතුමාට දැන් 
වෙරන්තු 100ක්, 200ක් එනවා. සල්ලි ෙගව්ෙව් නැත්නම් 
සභාපතිතුමා ගිහිල්ලා හැංෙගන්න ඕනෑ. වෘත්තීය සමිති ඒ විධියට 
කියා කරපු නිසා තමයි අපට ෙම් කියාවලියත් ඉක්මන් කරන්න 
වුෙණ්. අපි සහන සලසා දීමට කටයුතු කරනවා. අවුරුදු 5ක්, 10ක් 

883 884 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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තිස්ෙසේ අත පසු වුණු, ෙනොකරපු, ෙනොෙගවපු, හරියට පාලනය 
ෙනොකරපු එෙක් පතිඵලයක් තමයි දැන් ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
පතිඵලය, ඒ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට ෙම් රජය ඉතාම පාෙයෝගික 
පියවර ගන්නවා. ඒ පියවර ගැනීම පිළිබඳව අපි ෙම් රජයට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අපි ලංගම ශක්තිමත් කරන්න මිසක් 
ලංගම විනාශ කරන්න ෙනොෙවයි ෙම් පියවර ගන්ෙන්. 
සාකච්ඡාවක් ෙදන්න පුළුවන්. සාකච්ඡාවක් දුන්නත් මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් ඔය කරුණු ටික පමණයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට දැනුම් 

දීලා තිෙබනවා, අෙප් බස් ෙසේවය සමාජ ෙසේවයක් හැටියට සලකා 
රජෙයනුත් මුදලක් ලබා ෙදනවා කියලා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
එතැන ෙනොෙවයි. ඊළඟ අවුරුදු තුන, හතර, පහ තුළ අපට ඒ මුදල 
ෙවන් කරෙගන යන්න පුළුවන්. පශ්නය ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. ඊට 
අමතරව ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල රජයට ෙගවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි මතක තියාගන්න ඕනෑ, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
හැම වර්ෂයකම වියදමට අමතරව බස් ෙසේවය ෙගනයන්න 
සහනාධාර හැටියට තවත් මුදල් දුන් බව. එෙහම නම් තමන්ට 
ලැබුණු ආදායෙමනුත්, රජෙයන් ලැබුණු මුදෙලනුත් ඒ අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවන්න තිබුණා. නමුත් ඒවා ෙගවා නැහැ. ඒවා දැන් 
ෙගවන්න ගියාම, තවත් මුදල් රජයට වුවමනායි. ෙම් ආයතනය 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙමය විකුණන එකක් ෙනොෙවයි. 
ෙමතැනදී විසඳුම් ෙදකක් තිෙබනවා. අපට පුළුවන් බදු තවත් වැඩි 
කරන්න. ඒක එකක්. එහි ෙගවන්න තවත් රුපියල් බිලියන කීයක් 
තිෙබනවාද, ගරු ඇමතිතුමා?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
16,000යි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Rs. 16 billion ෙසොයන්න බදු වැඩි කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මිලියන.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මිලියන ෙනොෙවයි, බිලියන. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
රුපියල් බිලියන 16යි; Rs. 16,000 million. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රුපියල් මිලියන 16,000ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 

මිලියන 16,000 ෙගවන්න කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, 
ඇමතිතුමා දුන් සැලැස්ම කියාත්මක කිරීම, එනම් රජෙය් අයිතිය 
තබාෙගන ෙවනත් සමාගමක් මාර්ගෙයන් කටයුතු කිරීම. එෙහම 

 කෙළොත් ඇපයක් හැටියට තබා මුදල් ගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම්, අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් බදු වැඩි කිරීමයි. ෙදෙකන් 
එකක් කරන්න ඕනෑ. අප ෙමහිදී බලන්ෙන් රජෙය් අයිතියත් 
තබාෙගන ජනතාව මත බදු පටවන්ෙන් නැතිව වැඩ කටයුතු 
කරන්නයි. ෙමහි තිෙබන පශ්නය, ෙපෞද්ගලීකරණයද, රජෙය් 
අයිතිය යටෙත් තබාගැනීමද කියන එක ෙනොෙවයි. ෙමය රජෙය් 
අයිතිය යටෙත් තබාගන්න වුවමනා මුදල් ෙසොයාගන්න බදු අය 
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් කියපු කමෙව්දයට යනවාද කියන 
එකයි පශ්නය. මීට වඩා ෙහොඳ කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් 
ඇමතිතුමා සමඟ කියන්න. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අපට 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, ජනතාව මතට තවත් බදු බර දමන්ෙන් 
නැතිව රජෙය් ෙසේවයත් සපයමින් ෙම් පශ්නයත් විසඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා ෙසොයා බලන එකයි. ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල දැන් ෙකොෙහොමත් ෙගවන නිසා ඉතිරි මුදල් ටික අපි 
රජෙයන් ලබා ෙදන්නම්. ලංගමය කියා නැහැ, "ලාබ ලබනවා" 
කියා. "අලාභය අඩු කරන්නම්" යයි කියා තිෙබනවා.  

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

ගරු අගාමාත්යතුමනි, අර්ථ සාධක අරමුදල තුළ - [බාධා කිරීම්] 
අර්ථ සාධක මුදල් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුෙපන් අඩු කරෙගන 
තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙසේවකයන් ඉවත් කරන්න ඕනෑ නැහැ, 
අර්ථසාධක මුදල් දුන්ෙන් නැහැ කියා. ෙසේවකෙයෝ තමන්ෙග් 
වැටුෙපන් අර්ථසාධක මුදල් දීලා තිෙබනවා. එය තැන්පත් කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම්, රජෙය් වගකීමක් තමයි එය 
භාණ්ඩාගාරෙය්- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තැන්පත් කෙළේ නැහැ. ඒකයි පශ්නය වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොෙහේද තැන්පත් කරලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක තමයි ෙසොයා බලන්න කියන්ෙන්. ෙසේවකයන්ෙග් 

වැටුෙපන් අඩු කරලා ඒවා තැන්පත් කරලා තිෙබනවා, EPF එකට 
යවන්න.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙකොෙහේද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙකොෙහේද කියා අහන්ෙන් නැතිව, ෙසොයා බැලුවා නම් මිනිසුන් 

කවුද කියා දැනගන්න පුළුවන් ෙව්වි. ෙම්ක කාලයක් තිස්ෙසේ එන 
ෙරෝගයක්. නමුත් ඒ නිසා ලංගමය ෙම් තත්ත්වයට දමලා 
ෙසේවකයන් අස් කරනවා කියන එක සාධාරණ නැහැ. 
ෙසේවකයන්ෙග් ෙකොටස දී තිෙබනවා, ඒ අරමුදලට.  

885 886 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, එෙහම කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. 

මට තවත් පශ්නයකට පිළිතුරු ෙදන්නත් තිෙබනවා, යන්න ඉස්සර 
ෙවලා. නමුත් මා එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. මුදල් 
කාෙගන්ද ගත්ෙත්, ෙකොෙහේද තැන්පත් කෙළේ කියන ඒවා ගැන 
තවත් වාද කරන්න ඕනෑ නම් ෙවනම දිනයක් ෙයොදාෙගන කථා 
කරන්න. එච්චරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට කරුණු 
ඔක්ෙකෝම ෙහළි කරන්න පුළුවන් ෙන්. එවිට ඇමතුමාටත් පුළුවන් 
ඔක්ෙකෝම ලියකියවිලි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගැන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ෙසේවකයන්ෙගන් කපා ගන්නා 
ලද අර්ථසාධක අරමුදල් පවා ෙම් අවුරුදු පහ ඇතුළත මහ බැංකුවට 
යවා නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම ලංගම විසින් ෙගවිය යුතු 
සියයට 12 පවා ෙගවලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙම් මුදල එකතු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහේ හරි ෙම් සල්ලි ටික තිෙබනවා නම් 
ෙමච්චර අර්බුදයක් නැහැ ; ෙගවලා දමන්න පුළුවන්.  

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

මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා.   

II 

 
සාලාව හමුදා කඳවුෙරහි අවි ගබඩාව පිපිරී ම නිසා 

මහජනතාව මුහුණපා ඇති ගැටලු 
சாலாவ இரா வ காம் ஆ தக் களஞ்சிய 

ெவ ப்பினால் மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
PROBLEMS FACED BY PEOPLE DUE TO EXPLOSION OF 

AMMUNITION DUMP IN SALAWA ARMY CAMP 

 
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.  

ෙකොළඹ අවිස්සාෙව්ල්ල හයිෙලවල්පාරට මායිම්ව පිහිටා තිබූ 
යුද හමුදා පුපුරන දව්ය හා අවි ගබඩාව පුපුරා යෑම නිසා ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වය හමුෙව් මහජනතාව මුහුණපා ඇති ගැටලු 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු කැමැත්ෙතමි.  

සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙරහි පුපුරන දව්ය හා අවි ගබඩාව පසු 
ගිය 05වැනි දා පස්වරුෙව් විශාල විනාශයක් සිදු කරමින් පුපුරා 
ගියා. ෙම් නිසා කඳවුර ෙමන්ම පෙද්ශවාසීන් විශාල පමාණයකෙග් 
නිවාස හා ෙද්ෙපොළ විශාල පමාණයක් පූර්ණ වශෙයන් හා අර්ධ 
වශෙයන් විනාශ වී තිෙබනවා. එෙහත් ෙම් වන ෙතක් 
සම්පූර්ණෙයන් හානියට පත් නිවාස පමාණය, අර්ධ හානි සිදු වූ 
නිවාස ෙකොෙතක්ද, හානි වූ ෙවෙළඳ සැල්, ෙසේවා ස්ථාන ඇතුළුව 
මහජන ෙසේවා සැපයුම් මධ්යසථ්ාන ෙමොනවාද යන්න පිළිබදව 
සවිස්තර සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙමෙතක් ඉදිරිපත් වී නැහැ. ෙම් 

විනාශය ෙකොච්චරද කියලා දන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 
ෙකෙසේ ෙවතත් දැනට ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව යළි පදිංචි විය 
ෙනොහැකි මට්ටෙම් නිවාස 300කට අධික පමාණයක් තිෙබනවා. 
ජීවත් වීමට නිවසක් ෙනොමැති වීම නිසා හා ජීවෙනෝපාය කර 
ගැනීමට මඟක් ෙනොමැති වීම නිසා අසරණභාවයට පත් 
ජනතාවකට ෙමවැනි ෙමොෙහොතක ආණ්ඩුවකින් විය යුතු 
කාර්යක්ෂම - ඒකයි වැදගත්කම  තිෙබන්ෙන්. ෙයෝජනා ෙග්න්න 
පුළුවන්. - මැදිහත් වීමක් සිදු වී ෙනොමැති බවට මහජනතාව තුළ 
බලවත් කණස්සල්ලක් ෙගොඩනැ ෙඟමින් තිෙබනවා. පසු ගිය 
08වැනි දා හයිෙලවල් පාර වසමින් ඔවුන් විසින් සිදු කළ 
උද්ෙඝෝෂණය මඟින් පකාශයට පත් වන්ෙන් ඔවුන් තුළ වන ෙමම 
පීඩනයයි. අපි දන්නවා, ඒ ජනතාව අවස්ථා ගණනාවක්ම පාරට 
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරමින් තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ට ඇති වී තිෙබන 
විනාශයට කාර්යක්ෂම සාධාරණ මැදිහත් වීමක් ෙනොමැතිකම 
නිසා බව. එෙහම නැතිව සාමකාමීව හිටපු මිනිස්සු පාරට ඇවිල්ලා 
කලබල කරන්න කිසි ෙහේතුවක් නැහැ.  

ෙම් වන විට පෙද්ශෙය් මතු වී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පහත 
ආකාරෙයනි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යසනෙයන් පසු යළි යථා 
තත්ත්වයට පත් වීම සඳහා පධාන පශ්න කිහිපයකට ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාව මුහුණ දී තිෙබනවා.  

01. මිනිසුන්ට අවශ්ය පධානම ෙද් වූ බීමට ජලය ලබා දීමට 
ෙහෝ පෙද්ශෙය් ජල මූලාශ තත්ත්වය පිළිබඳව නිසි 
තත්ත්වය පරීක්ෂා ෙකොට මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට 
කටයුතු කර නැත. 

 ඒ තිෙබන ළිං ටික පිරිසිදු කර ෙදන්න ඕනෑ. එෙතක් 
තාවකාලිකව ඒ අයට බීමට ජලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ජල මූලාශයන් පිළිබඳව, ඒවා උපෙයෝගී කර 
ගත හැකිද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ වතුර ෙබොන්න ෙහොඳද, නැද්ද 
කියන්න ඒ අය දන්ෙන් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ 
නිසා ඒ අය වතුර ෙනොබී ඉන්නවා. වතුර ෙනොබී ඉන්නවා 
නම් ඒ අයට වතුර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තාවකාලිකව 
වතුර ලබා ෙදමින් තිෙබන ජල මූලාශවලින් නැවත ඒ 
ජනතාවට වතුර පානය කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක 
පිළිබඳව වාර්තාවක් දීලා ඒක කරන්න බැරි නම් ඒවා 
නැවත පිරිසිදු කිරීම කාර්යක්ෂමව කළ යුතුයි. ෙමොකද, ඒ 
ජනතාවට තමන්ෙග් මූලික කටයුතු ෙවනුෙවන් වතුර 
අවශ්යයි.   

02. කඳවුරුවල සිටින පිරිසට අමතරව හානි වූ නිවෙසේ 
ෙකොටසක පදිංචි අය මුහුණ ෙදන ආහාර පිළිෙයල කර 
ගැනීෙම් පශන්යට නිසි විසඳුම් දීමට අෙපොෙහොසත් වී ඇත. 

 දැනට තමුන්නාන්ෙසේලා කඳවුරු තුළ ඉන්න අයට ආහාර 
ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් අනුගමනය කර තිෙබනවා. නමුත් 
අෙප් රෙට් සංසක්ෘතිය අනුව ෙබොෙහෝ අය තමන්ෙග් නිවස 
ෙමොන තරම් අබලන් වුවත් එතැන ඉන්නම බැරි නම් තමයි 
කඳවුරකට යන්ෙන්. සාමාන්යෙයන් යම් ෙසවිල්ලක් 
යටෙත් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ හැම ෙදනාම යළිත් 
තමන්ෙග් නිවසට එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා විශාල 
පිරිසක්, නිවස අබලන් වී තිබියදීත් කුඩා කාමරයක් සකස ්
කර ෙගන තමන්ෙග් ජීවිතය යළි එතැනට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ අයට අවශ්ය ආහාර ටික ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඔවුන්ට ආහාර සපයා ගැනීම සඳහා අවශ්ය 
භාණ්ඩ ෙහෝ ආහාර උයා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ෙද්වල් ෙහෝ 
ඒ කිසිවක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ආණ්ඩුව 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්  අවතැන් කඳවුරුවල 
ඉන්න; දැනට තාවකාලික රැඳවුම් කඳවුරුවල ඉන්න 
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කණ්ඩායමට ආහාර ෙදන්නයි. නමුත්  නිෙවසව්ලට ගිය 
අයෙග් නිෙවසව්ල ඇති වී තිෙබන ඔවුන්ෙග් ආහාර සකස ්
කිරීම පිළිබඳ ගැටලුව ගැන කල්පනා කරලා නැහැ. ඒ අය 
ගැන අවධානය ෙයොමු කර නැහැ.  

03. අහිමි වූ නිවාස ෙවනුෙවන් යළි නිවාස සාදා දීමට ෙහෝ සාදා 
ගැනීමට ගත යුතු පියවර සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුතු 
දැනුවත් කිරීමක් ඔවුන් ෙවත ෙකෙරන්න ඕනෑ.  

 ගරු කථානායකතුමනි. නිවසින් භාගයක් විනාශ වී 
තිෙබනවා නම්, "භාගයක් විනාශ වී තිෙබන ඔබෙග් 
නිවාසයට අපි ගන්නා කියා මාර්ගය ෙම්කයි", නිවස 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශයට පත් වී තිෙබනවා නම්, 
"සම්පූර්ණෙයන් විනාශයට පත් වී තිෙබන ඔබෙග්  නිවසට 
ගන්නා කියා මා ර්ගය ෙම්කයි " කියලා ඒ අය දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. තමන් විසින් සකස ්කර ගන්නා ලද නිවස, 
තමන් කිසිෙසේත්ම වග ෙනොකිව යුතු කරුණක් මත විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා කළ යුතු ෙද් තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, භාගයක් විනාශ වූ නිවාස සඳහා ෙමොකද 
කරන්ෙන්, මුළුමනින්ම විනාශ වූ නිවාස සඳහා ෙමොකද 
කරන්ෙන් කියලා ඒ නිවාස  හිමියන් ක්ෂණික දැනුවත් 
කි රීම. එෙසේ විශව්ාසවන්ත අවෙබෝධයක් ලබා දීමකින් 
ෙතොරව, එකඟතාවකින් ෙතොරව ඒ අයෙග්  මානසිකත්වය 
සන්සුන්භාවයට ෙගෙනන්න බැහැ.  

04. තමන්ට සිදු වූ අලාභ හානිය පිළිබඳව වග කිව යුතු 
ආයතනයකින් තක්ෙසේරුවක් ලබා ගැනීමට නිසි 
කමෙව්දයක් සැකසී නැහැ.  

 අගමැතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාමාන්ය කමෙව්දයට 
අනුව කටයුතු කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් 
පළාත්වල තක්ෙසේරුකරුවන් ඉන්නවා නම්, ඒ අය කැඳවා 
විෙශේෂ කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවා, ඒ හරහා දවසක් 
ෙදකක් ඇතුළත ෙව්ගෙයන් ෙම් කටයුතු අවසන් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ හැම ෙදනාම උත්සාහ කරනවා, 
තමන්ෙග් නිවස තමන්ට හැකි ආකාරෙයන් යම් පිළිසකර 
කිරීමක් කර ගන්න. හැබැයි එෙහම කර ගන්න බැහැ, ෙම් 
හානිය පිළිබඳව නිසි තක්ෙසේරුවක් ෙනොකර.  නිවස 
පිළිබඳව නිසි තක්ෙසේරුවක් කරන ෙතක් ඒ හැමෙදනාම 
තමන්ෙග් පිළිසකර කිරීම් අත් හිටුවා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් නිවාස පිළිබඳව විධිමත් ආයතනයක් මඟින් ෙව්ගවත් 
තක්ෙසේරුවක් ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු වනවා. 

05. සිද්ධිය වීෙමන් පසුව ඉතිරිව ඇති ඇතැම් ෙද්ෙපොළ 
ෙසොරුන්ෙග් කඩාවඩා ගැනීම්වලට ෙගොදුරු වී ඇති අතර,   
ඉතිරිව ඇති ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් පශන්යක් 
ඔවුන්ට උද්ගත වී තිෙබනවා.  

 ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ තැන්වල ඉතිරි වී ඇති 
ෙද්ෙපොළවලටත් අතිශය අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි ව්යසන තත්ත්වයක් තුළ වුවත්, 
අෙප් රෙට්  ෙකොල්ලකරුවන්, ෙසොරුන් සහ විවිධ මත් 
දව්යවලට ඇබ්බැහි වූවන් උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා, ඒ 
නිෙවසව්ල ඇති භාණ්ඩ ෙසොරකම් කිරීෙමන් යමක් උපයා 
ගන්න. ඒ තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

 ගරු කථානායකතුමනි, ඉහත ෙපන්වා ඇත්ෙත් මූලික 
කරණු කිහිපයක් පමණයි. ෙම් පශන්යට ෙගොදුරු වූවන් 
මුහුණ ෙදන්නා වූ ගැටලු විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. 
එනම් සාමාන්ය ජීවිතයක් ගත කළ මිනිසුන්ට හිටි හැටිෙය්  

තම ජීවිතයට ව්යසනයක් ඇති වූ විට මුහුණ දීමට සිදු වන 
ආර්ථික හා සමාජීය ෙමන්ම මානසික තත්ත්වයද ෙත්රුම් 
ෙගන කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. තවද මිනිසුන් නින්දට 
වැටුණු රාතී කාලයක ෙමම පිපුරුම් තත්ත්වය ඇති වූවා 
නම් අද අප මුහුණ ෙදන තත්ත්වය මීට වඩා බැරෑරුම් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් වීමට ඉඩ තිබුණා. ෙමම 
සිද්ධිෙය්දී ජනතාවට තම ෙගවල් ෙදොරවල් දමා දුව යන්නට 
සිදු වූෙය්ද බලධාරින්ෙගන් ලැබුණු උපෙදසක් නිසා ෙනොව, 
පළමු පිපුරුම් හඬවල් සමඟ තම ජීවිතය රැක ගැනීම සඳහා 
සහජෙයන් එන මානසික තත්ත්වය නිසා එම සථ්ානවලින් 
පිටව යෑමට ඔවුන් තීරණය කළ නිසායි. ඔවුන් ඈතට 
පලාෙගොස ්ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක රැය ගත ෙකොට ජීවිතය 
රැක ගත්තා. ඒ නිසා නැති ෙවන්නට තිබූ මනුෂ්ය ජීවිත 
විශාල පමාණයක් අද ෙබ්රී තිෙබනවා. එෙහත් එෙසේ 
අසීරුෙවන් ෙබ්රා ගත් ජීවිතය පවත්වා ෙගන යෑෙම් ගැටලු 
ෙගොන්නක් අද ඔවුන් ඉදිරිෙය් පැන නැඟී තිෙබනවා.  

 ෙම් තත්ත්වය තුළ ඔවුන්ෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීෙම් පමුඛ කාර්යයක් ආණ්ඩුවට පැවරී තිෙබනවා. 
සුන්බුන් වූ හමුදා පරිශය වට කර තහඩු ගැසීෙමන් අද 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙමොනවාදැයි මහ ජනතාව පශන් 
කරනවා. අද පමුඛ වී ඇත්ෙත් එයදැයි ඔවුන් විමසනවා. 
ඒවා දකින ජනතාව පෙකෝප වීම අරුමයක් ෙනොෙවයි. 
මනුෂ්ය ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමත්, ෙගවල් 
ෙදොරවල් හදා දීමත් වහ-වහා සිදු විය යුතු අවසථ්ාවක කල් 
බලමින් සිටීම කිසිෙසේත් සාධාරණ නැහැ.  

 ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට අදාළ 
අමාත්යතුමාත්, අගමැතිතුමාත් පිළිතුරු ලබා ෙදයි කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

1. පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීෙම් 
කියාන්විත ෙමෙහයුමක් සඳහා ෙගන ඇති, සහ ගන්නා 
පියවර කුමක්ද? 

2. ඒ සඳහා ඇති නිශච්ිත කාල රාමුව කවෙර්ද? 

3. සිදුවීම සම්බන්ධව සහ සිදුවී ඇති හානි සම්බන්ධව නිවැරැදි 
ෙතොරතුරු වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද? එෙසේ නම් ඒ කවදාද?  

 ෙම් කරුණු පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe )  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිපිරීම  සිදුවුණු අවස්ථාෙව් සිට ඒ 

ගැන ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, මෙග්ත්, ආණ්ඩුෙව්ත්  අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, එදා ගරු සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමාත්, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත්, ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත් ඇතුළු 
අපි සියලු ෙදනාම ඒ ස්ථානයට ගියා. අෙප් ගරු  දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් ඒ ස්ථානෙය් සිටියා. එතැන යුද පිටියක් 
වා ෙගයි. යුද පිටියක වාෙග් සමහර තැන්වල  තවමත් පිපිරීම් දව්ය 
තිෙබනවා. අපට එතැනට යන්නට වුවමනා වුණත්, හමුදාව 
කියන්ෙන් එතැනට දැන්මම යන්න එපා, ඒ පෙද්ශය ආරක්ෂා 
සහිතයි කිව්වාම යන්න කියලායි. රජයටත්, ජනතාවටත් එතැනට 
යන්න වුවමනායි. ඒත් ෙමෙහම පිපිරීම් ඇති වුණාම, එක වරම 
අනාරක්ෂිත පෙද්ශ ආරක්ෂිත පෙද්ශ බවට පත් වන්ෙන් නැහැ. 

889 890 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකද, තව ෙබෝම්බයක් ෙදකක් පිපිරිලා තව එක්ෙකෙනකුට 
ෙදන්ෙනකුට හානි වුෙණොත්? ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් සිද්ධිය ගැන 
එක කාරණයක් කියන්න තිෙයනවා. ෙමහිදී නැති වුණු ජීවිත 
ගණන සීමාසහිතයි. අපි ඒ තත්ත්වය ආරක්ෂා   කරෙගන යන්න  
ඕනෑ.    

ෙම්  ගැන facebookවල යන ෙද්වල් මම දැක තිෙබනවා. ඒ 
ගින්න එක්ක යුද්ධයක් යනවා. සමහරු කියා තිෙබනවා, එල්ටීටීඊ 
කණ්ඩායමක් කෑ ගහෙගන ඇවිල්ලා තුන්සියයක් මැරුවා කියලා. 
නමුත් එෙහම කිසි ෙදයක් සිදු ෙවලා නැහැ. අපි සියලු ෙදනාම ඒ 
ගැන දන්නවා.   

සඳුදා උෙද් මාත්, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත්, ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත්, ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාත්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාත් ඒ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ගියා. එතැනදී මූලික වශෙයන්  
කරන්න තිබුෙණ් ජනතාවට ඕනෑකරන ෙසේවය ලබා දීලා,  ඒ 
තත්ත්වය පාලනය කරන්නයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් එතැනදී අපට එකතු වුණා. ඒ වැඩ කටයුත්ත අපි 
කරලායි තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ කාරණයටයි අෙප්  අවධානය ෙයොමු 
කෙළේ. ඒ එක්කම, ජනතාවට වුවමනා පහසුකම් දීලා ඒ පාසල්වල 
කඳවුරු ඇති කළා. ඊට පස්ෙසේ දිනපතාම ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමා ඒ සථ්ානයට ගියා. අද එතුමා තවමත් එතැන ඉන්නවා. 
ඒ වාෙග්ම අද දින සහ ෙහට දින ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා 
ඇමතිතුමා, ගරු  මුදල් ඇමතිතුමා, ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමා, ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමා ඒ සථ්ානයට යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ජලය ගැන මම විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු 
රවුෆ් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ඒ අවස්ථාෙව්ම වතුර 
ෙබෝතල් පණස්දාහක් ලබා ෙදන්න එකඟ වුණා. ඒත් ඒ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා කිව්වා, වතුර බවුසර් එවන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි 
අපි වැඩකටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. දැන් ළිං ශුද්ධ  කරෙගන 
යනවා. විෙශේෂෙයන්ම හානියට පත් වූ නිවාස හා ෙද්පළ පිළිබඳ 
තක්ෙසේරු කිරීම ඊෙය් දිනය  පුරා සිදු ෙකරුණා.  ෙම් සඳහා අදාළ 
නිලධාරින්ට අමතරව යුද්ධ හමුදා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා බලකාෙය් 
සහෙයෝගයද ලබා ගත්තා. තවත් කණ්ඩායම් වුවමනා නම් පිටතින් 
කණ්ඩායම් යවන්න පුළුවන්. දිෙනන් දින ඒ තක්ෙසේරු කටයුතු 
කරෙගන යනවා.   

යුද්ධ හමුදා ඉංජිෙන්රු ෙසේවා බලකාය මඟින්  ෙම් වනවිට 
හානියට පත් නිවාස 11ක පතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් කර  
තිෙබනවා. සුළු වශෙයන් හානි වී ඇති නිවාස  ඉදිරි පැය 72  
ඇතුළතදීද, මධ්ය වශෙයන් හානි වී ඇති  නිවාස ඉදිරි සති ෙදකක 
කාලය තුළදීද, දැඩි ෙලස හානි වී ඇති නිවාස දින 60ක කාලය 
තුළදීද යථා තත්ත්වයට පත් කර අවසන් කිරීමට  හැකි බව  මා 
ෙවත වාර්තා කර තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු  තවදුරටත් කඩිනම් 
කරන  ෙලස  මම උපෙදස් ලබා දුන්නා. සියලු සහන කටයුතු, 
අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන  කිසිම 
පමාදයකින් ෙතොරව ලබා ෙදන්න මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට 
උපෙදස් දී තිෙබනවා. එතුමා ඒ වාෙග්ම මුදල් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එතුමාත් ෙකොළඹ දිස්තික්කය තමයි නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම පෙද්ශයට පානීය ජලය ලබා ගන්නා ළිං 125ක්  ෙම් 
වනවිට සම්පූර්ණෙයන්ම පිරිසිදු කර අවසන්. අපවිත වී ඇති සියලු 

ජල මුලාශ අද දිනය තුළ අවසන් කිරීමට නියමිතයි. ජල මූලාශ 
පිරිසිදු කිරීම අද අවසන් ෙවනවා. ෙහට ෙවනෙකොට 
ෙකොෙහොමටත් ඒ වැඩකටයුතු අවසන් ෙවයි.  

ෙමම පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ෛදනික ජිවිතය යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය අත්යවශ්ය රාජකාරී ඉටු කිරිම 
සඳහා  පාබල ෙරජිෙම්න්තු තුනක් ෙසේවෙය් ෙයොදවා තිෙබනවා. ඒ 
ජනතාවට අවශ්ය ෛවද්ය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ෛවද්ය 
කණ්ඩායම්ද ෙසේවෙය් ෙයොදවා තිෙබනවා.  

ෙම් සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා සීතාවක 
පා ෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙමෙහයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කර 
තිෙබනවා. හමුදාවලින් තවත් සංඛ්යා වුවමනා නම් අද නැත්නම් 
ෙහට අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමාට ඒ ගැන වාර්තා කරන්න පුළුවන්. අද 
දින තුළ අදාළ සියලු නිලධාරින් සමඟ එම පෙද්ශෙය් ක්ෙෂේත 
චාරිකාවක ෙයදිලා, සියලු අවශ්යතා පිළිබඳ ෙසොයා බලන ෙලස 
මම අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට කිව්වා. ඒ වාෙග්ම සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා දැන් ඒ ස්ථානෙය් ඉන්නවා. එතුමන්ලා 
එම අවශ්යතා පිළිබඳ වාර්තා කළ වහාම ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර 
ගන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් දැනට පැවැත්ෙවන පරීක්ෂණ 
කටයුතු හා ෙමම සිදුවීෙමන් වූ හානිය පිළිබඳ කරන තක්ෙසේරු 
කටයුතු අවසන් වූ වහාම ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ 
වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන 
බව මා අවසන් වශෙයන් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම අප පළමුෙවන්ම ෙම් පෙද්ශය ඇතුෙළේ පිපිරීම 
පාලනය කරන්නත්, ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නත්, හදිසි ෙසේවා 
ලබාෙදන්නත්, ෙදවනුව එතැනට යන්න පුළුවන් විධියටත් තමයි 
පියවර අරෙගන තිෙබන්ෙන්. දැනට ඒ අයට ජීවත් වීම සඳහා මුදල් 
අමාත්යාංශය මාසයකට රුපියල් 50,000ක් ෙගවන්න එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, කවදා ඉඳන්ද ඒ මුදල ෙගවන්ෙන්?  
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකෝ. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කලබල ෙනොවී ඉන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ මුදල ෙකොච්චර කාලයක් ෙදනවාද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මාසයකට රුපියල් 50,000ක් වශෙයන් මාස තුනක් ෙදනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබන කණ්ඩායම 

දැනට ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

891 892 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා හිතන විධියට හැම එක්ෙකනාටම ඉස්සර ෙවලා ෙදනවා.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හැම එක්ෙකනාටම ෙදනවා. 
 
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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා.  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 

අගමැතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කළ පරිදි මුදල් අමාත්යාංශය එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා, පදිංචියට යාමට හැකියාවක් ෙනොමැති නිෙවස් 
හිමියන් ෙවත රුපියල් 50,000ක දීමනාවක් මාස තුනක් ෙගවන්න. 
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් නිවාස සියල්ලම අලුත්වැඩියා කරන්න 
හමුදාව භාරෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව ඒ මුදල් නිදහස් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් භාණ්ඩාගාරය අද අෙප් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා සමඟ කථා කළා.  අවශ්ය මුදල් අද නිදහස් වුණු 
වහාම, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා සහතික කළ වහාම අප ඒ නිෙවස් 
හිමියන්ට මුදල් ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් තම නිවාස මුළුමනින්ම 

විනාශයට පත් ෙවලා, දැනට රැඳවුම් කඳවුරු භාරෙය් ඉන්න 
කණ්ඩායමට  ෙම් මුදල ලැෙබනවා? ගරු කථානායකතුමනි, සමහර 
අයෙග් නිවාස බාෙගට විනාශ ෙවලා,  එෙහත් ඔවුන් ඒවාෙය් පදිංචි 
ෙවලා ඉන්නවා. ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්  
ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒකත් පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ඔක්ෙකොටම ෙදනවා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔක්ෙකොටම ෙදනවා ෙන්. අන්න ඒකයි ෙවන්න ඕනෑ.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නිවස සම්පූර්ණෙයන්ම කැඩිලා තිෙබනවා නම් නිවාසෙය් 

හිටියත්, නැදෑයින් එක්ක හිටියත්, කඳවුෙර් හිටියත් අප ෙගවනවා.  
ෙම් රුපියල් 50,000ක මුදල ෙගවන්ෙන් ආරම්භයක් වශෙයනුයි. 
පසුව ඔය සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන බලන්න පුළුවන්.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් අයෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යාම 

සඳහා දීමනාවක් ඕනෑ. ඒකට අප එකඟයි. හැබැයි, ෙම් දීමනාව 
ෙදන  කණ්ඩායම ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
තමයි ඊළඟට අපට බලන්න තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාෙගන් සහතිකය ලැබුණාම ඒ 

කටයුත්ත කරනවා. ෙම් විපතින් හානියට පත්වුණු අය තමයි අප 
ෙතෝරා ගන්ෙන්. ඊළඟට අප ෙවනම වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කරන්නම්, ෙම් විපෙතන් හානියට පත් වූ ව්යාපාර 
සම්බන්ධෙයනුත්. බැංකුවලින් ඒ සඳහා වුවමනා සහන ලබාදීෙම් 
වැඩකටයුත්තත් කරෙගන යනවා. මා හිතන විධියට ෙහට අනිද්දා 
වන විට ඒ පෙද්ශෙය් විදුලි බලය සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක 
ෙවයි. ඊළඟට තිෙබන්ෙන් මුදල් ෙගවන එක. මුදල් ෙගවන්න 
පුළුවන් කියා අපට වාර්තා කළාම, ඒ ෙවලාෙව්ම අප මුදල් 
ෙගවන්න පටන් ගන්නවා. මුදල් තිෙබනවා. ඒ විපතට පත් වූ  
සංඛ්යාව හඳුනාෙගන ෙහට අනිද්දා වන විට ෙම් වැඩකටයුත්ත 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන්.  ඒ අයෙග් අනාගතය ගැන පශ්නයක් 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිවාස හදන්න ආධාර ෙදන ෙකොට ඒ අය 
තමන්ෙග් නිවාස ඉදිකර ගන්නවාද, හමුදාෙවන් ඒ කටයුතු 
කරනවාද කියන තීරණය ගන්න සිදු ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම මා හැම ෙකෙනකුටම කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
හැම සහන කට යුත්තක් ෙකෙරහිම රජෙය් -ආණ්ඩුෙව්- අවධානය 
ෙයොමු වී තිෙබන බව.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔතැන රජෙය් රැකියා කරන අයෙග් නිවාස 

කීපයක්ම තිෙබනවා.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒවා සියල්ලම කරලා ෙදන්නම්. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ 

අය සහතික කළාම, ඒ  අනුව අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරන්නම්. මා 
හිතන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ඒ වාෙග්ම අවස්ථාව ලබලා 
ෙදනවා. අපි ඒවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කියාත්මක කරනවා.  ඒ 
එක්කම තව පශ්නයක් ෙමතැන තිෙබනවා. හමුදාවයි ජනතාවයි 
අතරත් පශ්න ඇති කර ගන්න බලනවා. මා කියන්න කැමැතියි, 
හමුදාෙව් පිපිරීම් සිදු ෙවන බව. එක එක රටවල, එක එක 
කඳවුරුවල ෙමවැනි ෙද් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මා 1985 වසෙර් 
ඉස්ලාමාබාද් නගරයට යන ෙකොට, ඊට දවස් කිහිපයකට ෙපර 
රාවල්පිණ්ඩි පෙද්ශෙය් පටන් ගත් ෙමවැනි පිපිරීම් අප යන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාෙව්ත් තිබුණා. එතැනදී ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ් කියලා අප 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

ෙම්  සිදුවූ පිපිරීම නිසා එම පෙද්ශයට  අලාභ සිදු වුණා. 
සමහරවිට ජනතාව හිතනවා ඇති, ''හමුදාව ෙමතැන හිටිෙය් 
නැත්නම් ෙම් පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ'' කියලා. ඒත් හමුදාව 
එම ස්ථානයට දැම්ෙම් එක ෙහේතුවක් නිසායි.  ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් 
රෙට් යුද්ධයක් තිබුණා.  

ඒ පිපිරීම පිළිබඳව හමුදාව එහි වගකීම භාර ෙගන තිෙබනවා.   
රජය එහි වගකීම භාර ෙගන අවශ්ය වැඩ කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ඒ නිසා හමුදාවයි ජනතාවයි අතර හැප්පීම් ඇති කර ගැනීම, 
එෙහම නැත්නම් හමුදාවට විරුද්ධව අදහස්  පකාශ කිරීම සුදුසු යයි  
මා නම් පිළිගන්ෙන් නැහැ. හමුදාවත් එක්ක අපි ඔක්ෙකෝම එකතු 
ෙවලා ෙම්  වැඩ කටයුතු කරලා,  විපතට පත් වුණු අය ෙගොඩ ගනිමු 
කියන එක  මම විෙශේෂෙයන් ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the House. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Debate today is on the same topic - the North and 

the East.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No, my Question is slightly different.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Are you going to take it up now? -[Interruption.] We 
have already listed it. So, I think anything could be done 
with his concurrence.  

 

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

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Might I suggest, Sir, that since now time is  12 o' 

clock and more than a half-an-hour has passed after the 
Question Time, we can either skip the lunch interval or 
extend the Debate on the Adjournment Motion till 7.00 
p.m. because a number of Hon. Members want to speak. -
[Interruption.] Shall we skip the lunch interval? Sir, can 
you do that? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we will skip the lunch interval.  

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
So, Sir, we will skip the lunch interval and carry on 

this Debate on the Adjournment Motion till 6.30 p.m.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree? 

 

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

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Thank you.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, are you going to raise the 

Question now? 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Douglas Devananda, you can go ahead.  

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

It is the same thing. You can-[Interruption.] 
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා 
දැනටමත් ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. එයට 
පිළිතුරු ෙදන්න ඒ අවස්ථාෙව් මම කල් ලබා ගත්තා. ඒ සඳහා අද 
මම පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම්. ඒ නිසා එතුමා නැවත පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, he can table his Question and then the Hon. 

Minister, you can reply. Is that all right? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Yes.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ෙමය ෙවනත් පශ්නයක්. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතෙකොට මට ෙවනත් පශ්නයකට උත්තර ෙදන්න බැහැ. 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
I am going to ask this Question from the Hon. 

Swaminathan. -[Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is okay.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ෙම්ක ගැන දැන් ෙකටි පිළිතුරක් ෙදන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමනි. ෙමතුමා එදා අහපු පශ්නයට - [බාධා කිරීමක්] 
දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබනවා.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No, I am asking this Question from the Hon. 

Swaminathan.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතුමා ඒ පශ්නෙය්දී, යාපනෙය්-[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Sagala Ratnayaka, are you making a Ministerial 

Statement? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Yes.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, once this is over, I will give you time.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
This is a different Question.  I am asking this from the 

Hon. Swaminathan.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
This is a different Question. Now, Hon. Douglas 

Devananda, you may continue.  

 

III 

 
තසත්වාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට 

ගත් රැඳවියන් නිදහස ්කිරීම 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் 

ைக ெசய்யப்பட்ேடாைர வி தைல ெசய்தல் 
RELEASE OF DETAINEES ARRESTED UNDER PREVENTION OF 

TERRORISM ACT 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23 

(2)இன்கீழ் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் 
ெகளரவ . எம். சுவாமிநாதன் அவர்களிடம் நான் இந்த 
வினாைவக் ேகட்கின்ேறன்.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டம் மற் ம் வி தைலப் கள் 
இயக்கத் டனான ெதாடர் கள் சம்பந்தமான குற்றச்சாட் ன் 
கீழ் ைக  ெசய்யப்பட்டவர்களில் 150க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் சிைறச்சாைலகளில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளனர் 
எனத் ெதாிய வ கின்ற . இவர்களில், ெகா ம் , 
ெவ க்கைடச் சிைறச்சாைலயின் ெபண்கள் பிாிவில் 
குற்றச்சாட் கள் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் இ வ ம் இேத 
சிைறச்சாைலயில் ஆண்கள் பிாிவில் தண்டைன வழங்கப்பட்ட 
நிைலயில் ேமன் ைறயீ  ெசய்யப்பட் ள்ள நிைலயில் 
ஒ வ ம் ெகா ம்  ெமகசின் சிைறச்சாைலயில் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் குற்றச்சாட் கள் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் 
கிட்டத்தட்ட 45 ேப ம் குற்றச்சாட் கள் சுமத்தப்படாத 
நிைலயில் 10 ேப க்கு அதிகமாேனா ம் தண்டைன 
வழங்கப்பட்ட ைகதிகளாக 20 ேப க்கு ேமற்பட்ேடா ம் 
தண்டைன வழங்கப்பட்  ேமன் ைறயீ  ெசய்யப்பட்ட 
ைகதிகளாக 06 ேப க்கு ேமற்பட்ேடா ம் உள்ளனர். 
ேபாகம்பர - ம்பைற சிைறச்சாைலயில் குற்றங்கள் 
விசாாிக்கப்பட் வ ம் நிைலயில் சந்ேதகத்தின்ேபாில் 
கிட்டத்தட்ட 10 ேப ம் தண்டைன வழங்கப்பட்  
ேமன் ைறயீ  ெசய்யப்பட் ள்ள ைகதியாக ெபண் ஒ வ ம் 
அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட் கள் சுமத்தப்பட்ட 
நிைலயில் சந்ேதகத்தின் ேபாில் 25 ேப க்கு அதிகமாேனா ம் 
குற்றச்சாட் கள் சுமத்தப்படாத நிைலயில் ஒ வ ம் 
தண்டைன ெபற்ற நிைலயில் இம்மாதம் வி தைலயாக ள்ள 
ஒ வ ம் உள்ளனர். தி ேகாணமைலச் சிைறச்சாைலயில் 
குற்றச்சாட் ச் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் சந்ேதகத்தின் ேபாில் 
ஒ வ ம் க த் ைறச் சிைறச்சாைலயில் இவ்வ டம் 10ஆம் 
மாதம் வி தைலயாகும் நிைலயில் ஒ வ ம் மட்டக்களப் ச் 
சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட் ச் சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் சில ம் தண்டைன ெபற் வ கின்ற 
ஒ வ ம் ப ைள சிைறச்சாைலயில் தண்டைன ெபற் வ ம் 
ஒ வ ம் நீர்ெகா ம் ச் சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட் கள் 
சுமத்தப்பட்ட நிைலயில் சந்ேதகத்தின்ேபாில் இ வ ம் 
இம்மாதம் வி தைலயாகும் நிைலயில் ஒ வ ம் உள்ளனர். 
யாழ்ப்பாணம் சிைறச்சாைலயில் தண்டைன ெப ம் நிைலயில் 
பலர் உள்ளனர். ேம ம் இ வர் இவ்வ டம் 08ஆம், 12ஆம் 
மாதங்களி ம் ஒ வர் அ த்த வ டம் 06ஆம் மாத ம் 
இன்ெனா வர் 2018ஆம் வ டம் 04ஆம் மாத ம் 
வி தைலயாக ள்ளனர். ெபாலன்ன ைவச் சிைறச்சாைலயில் 
குற்றச்சாட் ச் சுமத்தப்படாத நிைலயில் சந்ேதகத்தின்ேபாில் 
ஒ வ ம் ெமானராகைல சிைறச்சாைலயில் குற்றச்சாட் ச் 
சுமத்தப்படாமல் ஒ வ ம் குற்றச்சாட் ச் சுமத்தப்பட்ட 
நிைலயில் ஒ வ மாக 02 ேபர் உள்ளனர் என ம் இவர்களில் 
2002, 2003, 2004ஆம் ஆண் களில் ைக  
ெசய்யப்பட்டவர்க ம் அதன் பின்னரான வ டங்களில் ைக  
ெசய்யப்பட்டவர்க ம் அடங்குவ டன், 05க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் சிங்கள ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக ம் 
03க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் ஸ் ம் ச கத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்களாக ம் உள்ளனர் என் ம் ெதாிய வ கின்ற .  

இவர்கைள வி தைல ெசய்வ  ெதாடர்பில் பல்ேவ  
தரப்பின ம் பல யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ந் ம் ேமற்ப  
ைகதிகள் உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டங்கைள நடத்தி ம் 
இக்ைகதிகளின் உறவினர்கள் பல்ேவ  அஹிம்சாவாதப் 
ேபாராட்டங்கைள நடத்தி ம் இக்ைகதிகள  வி தைல 
என்ப  இன் வைர ைககூடாத நிைலயிேலேய காணப்ப  
கின்ற . இக்ைகதிகள் பல வ ட காலமாகச் சிைறகளில் 
ெப ம் யரங்கைள அ பவித் வ ம் நிைலயிைன ம் 

இவர்கள  கு ம்பங்கள் பாாிய பாதிப் க்கைள அைடந் ள்ள 
நிைலயிைன ம் தாங்கள் நன்கு அறி ர்கள் என எண்  
கின்ேறன். இவர்கள  வி தைல என்ப  எம  மக்களின் 
உணர் க டன் ெதாடர் ைடயெதா  க்கிய பிரச்சிைன 
யாக உ ெவ த் ள்ளைத ம் தாங்கள் அறி ர்கள். த்தத்ைத 
ெவற்றி ெகாண்டேபாதி ம், தமிழ் மக்கைளத் ெதன்பகுதி 
ெவன்ெற க்கவில்ைல என்ற க த் க் ேகாட்பாட் ல் ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன மற் ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரசிங்க தைலைமயிலான தற்ேபாைதய 
அரசு ெசயற்பட்  வ கின்ற நிைலயில், தமிழ் மக்கைள 
ெவன்ெற க்கக்கூ ய நடவ க்ைககைள ன்ென க்கும் 
ேநாக்கில் இந்த அரசு ெசயற்ப ம் என நான் நம் கின்ேறன்.  

குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்பட் ள்ள நிைலயில் சந்ேதக 
நபர்களாகத் த த்  ைவக்கப்பட் ப்ேபாாின் வழக்கு 
விசாரைணகைளத் ாிதப்ப த் வதற்கு ஏேத ம் 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா என்ப  பற்றி 
அறியத்தர மா? 

இவ்வ ட ெவசாக் பண் ைகயின்ேபா  70 ைகதிகளின் 
மரண தண்டைனையப் ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆ ள் தண்டைனயாக மாற்ற 
நடவ க்ைக எ த்தைதப்ேபால், ேமற்ப  ைகதிகளில் 
தண்டைன ெபற்றவர்களின் தண்டைனக் காலத்ைதக் குைறக்க 
ஏதாவ  நடவ க்ைக எ க்கக்கூ ய சாத்தியக்கூ கள் 
உண்டா?  

இ வைரயில் குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்படாமல் 
சந்ேதகத்தின்ேபாில் த த்  ைவக்கப்பட் க்கும் தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகைள மனிதாபிமான ாீதியிலான அ கு 

ைறயின்கீழ், ெபா  மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் வி தைல 
ெசய்ய மா என்ப  பற்றி அறியத்தர மா? 

தன்ைனக் ெகாைல ெசய்ய வந்த நபைர ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் ெபா  மன்னிப்பின்கீழ் வி தைல ெசய்த ேபான் , 
ேமற்ப  ைகதிகைள வி விக்கக்கூ ய வழி ைறகள் குறித்  
நடவ க்ைககள் எ க்க மா என்ப  பற்றி அறியத்தர 

மா? 

ேமற்ப  வினாக்க க்கான பதில்கைள ம் நடவ க் 
ைககள் ெதாடர்பிலான விளக்கங்கைள ம் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி.  
    

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
இன்  நீங்கள் ேகட்ட ேகள்விக க்கு இன்  பதில் 

ெகா ப்ப  க னம். இன் ம் இரண்  கிழைமகளில் 
இவற் க்குப் பதிலளிக்கின்ேறன்.  

 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இதற்கு ன்னர் ேகட்ட  ேகள்விக க்குப்  பதில் 

தர மா? 

899 900 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 



2016  ජුනි 10  

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

த ல் ேகட்ட சில ேகள்விக க்கு பதில் தரலாம். அைவ 
என்ெனன்ன திகதிகளில் ேகட்கப்பட்டன என்  கூற மா? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப்  சம்பந்தமாக 

17.05.2016இல் ேகட்கப்பட்ட . வட மாகாணத் க்கான  10 
விேசட திட்டங்கள் ெதாடர்பாக 04.05.2016இல் ேகட்கப் 
பட்ட . வட மாகாண கைரேயார அபிவி த்தி ெதாடர்பாக 
05.05.2016இல் ேகட்கப்பட்ட . இவ்வா  ஏற்ெகனேவ 
நிைறய ேகள்விகள் ேகட்கப்பட் ள்ளன. இன்ைறக்கு 
ேநரமில்லாவிட்டால் இன் ெமா  நாளில் பதிலளி ங்கள்.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
04.05.2016, 05.05.2016, 17.05.2016ஆம் திகதிகளில் 

ேகட்கப்பட்ட ேகள்விக க்கான பதில்கள் இப்ெபா  
என்னிடம் இ க்கின்றன.  

  
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இ க்கின்ற பதில்கைள இன்ைறக்குச் ெசால் ங்கள்! 

ஏைனயவற் க்குப்  பின்னர் பதில் தா ங்கள்! 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி.  இப்ெபா  எதற்கு நான் ம ெமாழி ெகா க்க 

ேவண் ம்.? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்க க்கு எ  வசதிேயா, அதற்குப் பதிலளி ங்கள்!  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் விைடகைள  table பண்ணட் மா? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
சாி, உங்க ைடய வசதியின்ப  ெசய்தெகாள் ங்கள்!  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Time is very important for us.  

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, can I table all these replies? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, you can table it. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I will table* it.  
 
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුරු: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடகள்: 
  Answers tabled: 

 
 

I 
 

04.05.2016 அன்  ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
அவர்களால் நிைலயியற் கட்டைள 23(2)இன் கீழ்   
ேகட்கப்பட்ட வினாக்க க்கான விைட: 
 
வட மாகாணத்தின் ன்னாள் ஆ நர் பளிஹகார அவர்கள் 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட  மக்க ைடய  வாழ்வாதாரம் மற் ம் 
அபிவி த்தி ெதாடர்பாக ன்ெமாழிந்த அபிவி த்தித் திட்டங்கள் 
இன்  வட மாகாணத்திற்கான 10 விேசட திட்டங்கள் என்ற 
அ ப்பைடயில் விேசட அைமச்சரைவப் பத்திரம் லம் அங்கீகாிக் 
கப்பட் , மத்திய அரசாங்கத்தால்  நிதியளிக்கப்பட்  சிைறச் 
சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் 
மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சினால் தற்ெபா  

ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
 
இந்த விேசட திட்டங்கள் ெதாடர்பாக 03.05.2016 (ெசவ்வாய்க் 
கிழைம) வைரயான ன்ேனற்றங்கள் ஒவ்ெவா   திட்ட ாீதியாக 
(இைணக்கப்பட் ள்ள அட்டவைணயில்) ெகளரவ  உ ப்பினர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா  அவர்களின் வினாக்க க்கு அைமவாகத் 
தரப்பட் ள்ளன.  
 

இதற்கு ேமலதிகமாக தீவகப் பகுதியிைன ம் வ காமம் ேமற்கு  
பகுதியிைன ம் மிக இலகுவாக இைணக்கக்கூ ய மாற் ப் 
பாைதயான ேவலைண, அரா ச் சந்தி டான அரா க்கான 
பாைத ெசப்பனிடப்பட்  அதற்கான பாலம் அைமத்தல் இந்த 
வ டத்திற்கான மீள்கு ேயற்ற அைமச்சின் ெசயற்றிட்டத்தில் 
இடம்ெபறவில்ைல. 
 

ேம ம், அச்சுேவ  ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடையப் பலப்ப த்  
வதற்கான நடவ க்ைககள் இந்த வ டத்திற்கான மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சின் ெசயற்றிட்டத்தில் இடம்ெபறவில்ைல.  

901 902 
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வடமாகாணத்திற்கான விேசட ெசயற்றிட்டம் 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சு 

[ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා] 

ெதா. 
இல. 

திட்டம் மதிப்பீ  
(மில் யனில்) 

நிைறேவற்  நி வனம் தற்ேபாைதய நிலவரம் (03.05.2016) 

01 ஊர்காவற் ைற - காைரநகர் 
பிரேதசங்களிைடேய 
கட டாகப் பாலம் அைமத்தல் 

605.00 பிரதம ெபாறியியலாளர், 
தி அபிவி த்தி 

அதிகாரசைப 

மதிப்பீ கள் ெப ந்ெத க்கள் அைமச்சிற்கு 
சிபாாிசின் ெபா ட்  பிரதம ெபாறியியலாளர், 

தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் அ ப்பி 
ைவக்கப்பட் ள்ள . 

02 திய பயணிகள் படகு அைமத்தல் 98.56 பிரதம ெசயலாளர், பிரதம 
ெசயலாளர் அ வலகம் 
(வ.மா) 

ெந ந்தீவிற்கான படகான  தற்ேபா  
ஊர்காவற் ைற பிரேதசத்திற்கு 
நிர்மாணிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்  மதிப்பீ  
தயாாித்த ற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்பட்  
வ கின்ற . 

03 ெந ந்தீவில் இறங்கு ைற 
நிர்மாணம் 

37.50 கடற்பைடத் தளபதி 
(வடக்கு),  இலங்ைக 
கடற்பைட. 

கடற்பைடயினரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
மதிப்பீடான  ெப ந்ெத க்கள் அைமச்சின் 
சிபாாிசின் ெபா ட்  அ ப்பி 
ைவக்கப்பட் ள்ள . 

04 ேவலைண - ஊர்காவற் ைற தி 
னரைமப்  

968.00 பிரதம ெசயலாளர், பிரதம 
ெசயலாளர் அ வலகம் 
(வ.மா) 

மதிப்பீ கள் ெப ந்ெத க்கள் அைமச்சிற்கு 
சிபாாிசின் ெபா ட்  பிரதம ெபாறியியலாளர், 

தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் அ ப்பி 
ைவக்கப்பட் ள்ள . 

05 எ ைவதீ  இறங்கு ைற 
னரைமப்  

60.00 கடற்பைடத் தளபதி 
(வடக்கு), இலங்ைக 
கடற்பைட 

50% நிதி ஒ க்கீடான  அைமச்சி ந்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டன், கைரேயாரப் 
பா காப் த் திைணக்களத்தின் அ மதி  
ெப வதற்கான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 

எ ைவதீ  இறங்கு ைற 
அ குசாைல னரைமப்  

பிரதம ெபாறியியலாளர், 
தி அபிவி த்தித் 

திைணக்களம். 

50% நிதி ஒ க்கீடான  அைமச்சி ந்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டன், ேகள்வி ேகாரல் 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற . 

06 வடமாகாண கைரேயாரப் 
பிரேதசங்களில் கடற்பாசி வளர்ப்  

5.50 மீன்பி , ேபாக்குவரத் , 
வர்த்தக வாணிபம், கிராம 
அபிவி த்தி, தி 
அபிவி த்தி மற் ம் 
ேமாட்டார் ேபாக்குவரத்  
அைமச்சு (வ.மா) 

50% நிதி ஒ க்கீடான  அைமச்சி ந்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டன், ேகள்வி 
ேகார க்கான ஆரம்ப  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 

07 வடமாகாணத்தில் வாழ்வாதாரம் 
மற் ம் வ மானம் ஈட் ம் 
வசதிகள். 

      

  I. யாழ்ப்பாணத்தில் பால் 
விநிேயாகத்திற்கான 
வைலயைமப்பிைன 
வ ட் த ம், பா ன் 
ெப மதியிைன அதிகாிப்பதற்கான 

த் யிர் நடவ க்ைககளிைன 
ேமற்ெகாள் த ம். 

24.20 மாகாணப் பணிப்பாளர், 
கால்நைட உற்பத்தி மற் ம் 
சுகாதாரத் திைணக்களம் 
(வ.மா) 

50% நிதி ஒ க்கீடான  அைமச்சி ந்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டன், ேகள்வி 
ேகார க்கான ஆரம்ப  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 

  II. வதிாி ேதால் 
ெதாழிற்சாைலயிைன 
வ ட் தல் 

4.53 மாவட்ட ெசயலர், யாழ். 
மாவட்டம்/ைகத்ெதாழில் 
அபவி த்திச்சைப 

50% நிதி ஒ க்கீடான  அைமச்சி ந்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டன், ேகள்வி 
ேகாரப்பட் ள்ள . 

  III. காமாட்சி அம்பாள் 
மின்ெபாறியியல் ெதாழிற்சாைல 

7.08 மாவட்ட ெசயலர், யாழ். 
மாவட்டம்/ைகத்ெதாழில் 
அபவி த்திச்சைப 

மதிப்பீடான  அ மதியின் ெபா ட்  
அைமச்சிற்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள . 

08 வடமாகாணத்தி ள்ள 5 
மாவட்டங்களி ம் ம த் வக் 
கழி கைள காைமத் வம் 
ெசய் ம் அைமப்பிைன தாபித்தல். 

60.50 மாகாணப் பணிப்பாளர், 
சுகாதார ேசைவகள் 
திைணக்களம் (வ.மா) 

50% நிதி ஒ க்கீடான  அைமச்சி ந்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டன், ேகள்வி 
ேகார க்கான ஆரம்ப  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 

09 யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள 
வ காமம், வடமராட்சி, 
ெதன்மராட்சி ஆகிய 
பிரேதசங்களில் மனித 
மலக்கழிவகற் ம் ெபா த்தமான 
திட்டத்திைன தாபித்தல். 

90.48 ஆைணயாளர், 
உள் ராட்சித் 
திைணக்களம் (வ.மா) 

மதிப்பீ  தயாாிக்கும் ேவைல இடம்ெபற்  
வ கின்ற . 

10 மாநகரசைப பிரேதசங்களில் 
திண்மக் கழி கைள ேசகாித்த ம், 
பிாித்ெத த்த ம். 

26.00 ஆைணயாளர், மாநகரசைப 50% நிதி ஒ க்கீடான  அைமச்சி ந்  
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள டன், ேகள்வி 
ேகார க்கான ஆரம்ப  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 

 

Total 
 

1,987.35     
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II 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் 05.05.2016 

அன்   நிைலயியற் கட்டைள 23(2)இன் கீழ் ேகட்கப்பட்ட 
வினாக்க க்கான விைட: 

வட மாகாணத்தின் நிைலத்தி க்கக்கூ ய மீன்பி க் 
க த்திட்டம் 65 மில் யன் US ெடாலர் ெப மதி 
ெகாண் ப்ப டன், இத்திட்டமான  வட மாகாணத்தின் 
யாழ்ப்பாணம், மன்னார், ல்ைலத்தீ  மற் ம் கிளிெநாச்சி 
ஆகிய மாவட்டங்களின் மீன்பி த் ைறயின் அபிவி த்திக்காக 
யாழ்ப்பாணம், மன்னார், கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  
(3/4) மீன்பி த் ைற கங்கள், அத டன் இைணந்த 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைளப் னர்நிர்மாணம் ெசய்தல், 
நிைலத்தி க்கக்கூ ய நீாியல் வளர்ப் , கைரேயாரம் மற் ம் 
மீன்வளங்களின் காைமத் வத்ைத ேமம்ப த்தல் மற் ம் 
மீனவ ச கத்தின் வாழ்வாதாரம் மற் ம் அத டன் இைணந்த 
நி வனங்களின் இயல்திறைன உ திப்ப த்தல் ஆகிய 
ெசயற்பா கைள உள்ளடக்கி ள்ள . இத்திட்டம் ெதாடர்பில் 
ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியினால் தயாாிப்  ேவைலகள் 
இடம்ெபற்  வ கின்றைமயால் இ  ெதாடர்பான ேமலதிக 
விபரங்கள் க த்திட்ட வ வைமப்பின் பின் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் 
என்பைதக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

 

III 

ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால் 17.05.2016 
அன்   நிைலயியற் கட்டைள 23(2)இன் கீழ் ேகட்கப்பட்ட 
வினாக்க க்கான விைட: 

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களால்  நிைலயியல் 
கட்டைள 23(2) இன் கீழ் ெதா க்கப்பட் ள்ள வினாக்களில் 
என  அைமச்ேசா  ெதாடர்பான வினாக்க க்கான 
விைடகைள மாத்திரம் இங்கு சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

1990ஆம் ஆண்ைடத் ெதாடர்ந்  ேமாதல்நிைல 
உக்கிரமைடந்ததன் காரணமாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், 
குறிப்பாக வ . வடக்கு மற் ம் வ . கிழக்கு பிரேதசங்களி 

ந்  மக்கள் இடம்ெபயர்ந்தனர். அதைனத் ெதாடர்ந்  
அந்தப் பிரேதசங்கள் உயர்பா காப்  வலயமாக ன்  
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ந்தன. 

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்ேபா  6,580 ஏக்கர் தனியார் 
காணிகள் பைடயினர் வசம் காணப்ப வதாக மாவட்டச் 
ெசயலாளர் அறிவித் ள்ளார். இதன் காரணமாக 971 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 3,405 நபர்கள் நலன் ாி காம் 
களி ம் 9,799 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 34,028 நபர்கள் 
நண்பர்கள், உறவினர்கள் களி ம் வசித்  வ கின்றனர். 

2015ஆம் ஆண்  ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் இ  
வைரயில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 1,740 ஏக்கர் காணிகள் 
பைடயினரால் மீள்கு ேயற்றத்திற்காக வி விக்கப் 
பட் ள்ள . 

பலா  விமான நிைலய விஸ்தாிப் க்கு காணி 
ைகயகப்ப த்தல் ெதாடர்பில் எந்தவிதமான திட்டங்க ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைலெயன பா காப்  அைமச்சு 
அறிவித் ள்ள . பலா  விமான நிைலயத்ைத ேமம்ப த்தி, 
பிராந்திய விமான நிைலயமாக (Regional Airport) அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கான ைனப் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வ டன் 
நிர்மாணம், பராமாிப் , கண்காணிப்  என்பவற்ைற ம் 
இலங்ைக அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம். பலா  விமான நிைலய 

அபிவி த்திக்கான க த்திட்டம், நிதி ஒ க்கீ  ெதாடர்பில் 
இந்திய அரசாங்கம் பங்களிப்  வழங்குெமன சிவில் விமான 
ேசைவ அதிகாரசைப அறிவித் ள்ள . 

பலா  விமான நிைலயத்ைத அண் ய பகுதிகளில் விமான 
நிைலயத்திற்கு ைகயகப்ப த்திய காணிகள் நீங்கலாக 
அ த் ள்ள காணிகள் வி விப் த் ெதாடர்பில் பா காப்  
அைமச்சுடன் ெதாடர்ந் ம் கலந் ைரயாடப்பட்  வ கின்ற . 
பலா  விமான நிைலயத்திற்குக் ைகயகப்ப த்தி ள்ள 
தனியார் காணிகைளக் காணி ைகக்ெகாள்ளல் சட்டத்தின்கீழ் 
ைகயகப்ப த் வதற்கான நடவ க்ைக தற்ேபா  இடம்ெபற்  
வ வ டன், அக்காணிகளின் சட்டாீதியான உாிைமயாளர் 
களினால் காணிகளின் எல்ைலகைள உாிய ைறயில் 
உ திெசய்த பின்னர் உாித் ப் பாிேசாதைனைய (Ownership 
Verification) நடத்தி இழப்பீ  வழங்க யாழ்ப்பாண அரசாங்க 
அதிபாினால் நடவ க்ைக எ க்கப்ப வதாக பா காப்  
அைமச்சு அறிவித் ள்ள . ேம ம் காணி வி விப் த் 
ெதாடர்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி, மாண் மிகு பிரதமர் 
ஆகிேயாாின் வழிகாட்ட ன்கீழ் உாிய அதிகாாிகளினால் 
நிைலைமகள் ஆராயப்பட்  நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்  வ கின்றன. காணிகளின் வி விப் க்ேகற்ப அந்தக் 
காணிகளில் மக்கைளக் கு ேயற் வதற்கு எம  அைமச்சு 
தயாராக இ ப்ப டன், அதற்குாிய திட்டங்க ம் நிதி 
ஒ க்கீ க ம் ஏற்ெகனேவ ஒ க்கப்பட் ள்ளன.  

மயி ட்  மீன்பி த் ைற கம் யாழ்ப்பாண மீனவர்களின் 
வாழ்வாதாரத்திற்கான ஒ  க்கியமான தளம் என்பைத நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். இத் ைற கம் மீன்பி ப்பதற்காக 
வி விக்கப்ப ம் பட்சத்தில் அ  யாழ்ப்பாண மீனவர்களின் 
வ மானத்ைத அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்குப் பங்களிப் ச் ெசய் ம் 
என்பதில் எ வித சந்ேதக மில்ைல. எனேவ அத் ைற 

கத்தின் வி விப் த் ெதாடர்பாக பா காப்  அைமச்சுடன் 
ெதாடர்ந் ம் ேபச்சுவார்த்ைதகள் ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்ற . நாட் ன் பா காப்பிற்குப் பங்கம் ஏற்படாத 
வைகயில் இத் ைற கத்தின் வி விப்  ேமற்ெகாள்ளப் 
படேவண் ம் என்பேத அரசாங்கத்தின ம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்களின ம் நிைலப்பாடாகக் காணப்ப கின்ற . 

ேம ம், ஆசிய அபிவி த்தி வங்கியின் க த்திட்டப் 
பிேரரைணயின்கீழ் ப த்தித் ைற மற் ம் கு நகர் 
மீன்பி த் ைற க அபிவி த்தி ெதாடர்பான ன்ெமாழி  
க டன் மற்ைறய பகுதிகளில் மீன்பி ப் படகுகள் 
நங்கூரமிட் த் தாித்  நிற்பதற்கான வசதிகள் ெதாடர்பான 
ஆய் க ம் ெசய்யப்பட்  வ கின்றன என்பைதத் ெதாிவிக்க 
வி ம் கின்ேறன். 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත්යාංශ නිෙව්දන. තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා.   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි සාලාව පෙද්ශයට යන්න තිෙබන 

නිසා කරුණාකර Fiscal Management (Responsibility) 
(Amendment) Bill  එක present  කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. 

 
 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) (AMENDMENT) 
BILL 

 
 

"Bill to amend the Fiscal Management (Responsibility) Act, No. 3 
of 2003." 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක 
අමාත්යතුමා විසිනි. 

2016 ජුනි මස 21 වන දින අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ன் 21, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance; to 

be read a Second time upon Tuesday, 21st June, 2016 and to be printed. 
 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you very much, Sir. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, please. 

වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාෙග් ඉල්ලා අසව්ීම : 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය  
வனவிலங்குப் பா காப் த் திைணக்களப் 
பணிப்பாளர் நாயகத்தின் இராஜினாமா: 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் 
வனசீவராசிகள் அைமச்சாின் கூற்   

RESIGNATION OF DIRECTOR-GENERAL OF 
DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION: 
STATEMENT BY MINISTER OF  SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND WILDLIFE 
 
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, මට ඔබතුමාෙගන් බාධාවක් නැතුව 

ෙම් පකාශය කරන්නට කාලය ඉල්ලනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
අ ෙප් අනුර දිසානායක මහතා අහපු පශ්නයටත් පිළිතුරු සහිතවයි  
මම ෙම් පකාශය කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න                   
ඕනෑ, වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාෙග් ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳව ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් 
වාෙග්ම මඩ පචාරයකුත් යන බව. ඒක නිසා මම ෙම් ගැන 
පකාශයක් කරනවා. වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඉතාමත් අවංක, දක්ෂ ෙකෙනක්. ෙලෝක 
බැංකුෙව් ෙසේවය කරමින් එතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට, විනයක් 
ඇතුව ආදර්ශවත්ව වැඩ කරපු ෙකෙනක්. එතුමා ෙමවැනි 
තීරණයකට එළෙඹන්න ෙහේතු වුණු කාරණය ගැන මම කියන්නම්. 
එතුමා මට ලිපියක් ෙගනැල්ලා භාර දුන්නා. මම කිව්වා, ඒක භාර 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා. එතුමා නැඟිටලා බෙලන්ම වාෙග් කිව්වා, 
"මට බැහැ ෙමතැන කටයුතු කරන්න" කියලා. ෙහේතුවක් වශෙයන් 
එතුමා එෙහම කිව්ෙව්. මම ඒකත් කියන්නම්.  

මම ෙම්  ගැන මුල ඉඳලාම කියන්නම්, එතුමා ෙශේෂ්ඨ 
නිලධාරිෙයක් විධියට අගය කරලා. එතුමා මට කිව්වා, එතුමා 
විවාහ ජීවිතයට පා තබලා දරුවන් ගැන ෙනොෙවයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒක මහා 
ෙශේෂ්ඨ පකාශයක්.  

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

මෙග් ජීවිතෙය් අවුරුදු 18ක් තිස්ෙසේ අලි ගැන පර්ෙය්ෂණ කරනවා. 
මට ඒ කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. මට ෙම්ෙක් හිරෙවලා 
ඉන්න බැහැ" කියලා.  

ඊළඟට, මම ඇත්ත කථාව කියන්නම්. ෙමතැනදී ෙවනත් 
කථාවල් කියවුෙණ්. ඇත්ත කථාව දැන් මම කියන්නම්. මෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ෙදසැරයක් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
අස්ෙවලා ගියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එෙහම කවුරුවත් නැහැ. 
මම, 1999ත් නායකතුමා ගිය නිසා පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා දරුණු 
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භීෂණයත් එක්ක කටයුතු කරලා ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු ෙදකක් ෙගදර 
හිටපු මිනිෙහක්. ඒ ෙවලාෙව් පළාත් සභාෙව්ත් වාඩි වුෙණ් නැති 
මිනිෙහක්. ඒක නිසා මට ෙම්ෙක් ඇති ෙවන්න ෙදයකුත් නැහැ; 
නැති ෙවන්න ෙදයකුත් නැහැ. නමුත්, ඒ උත්තරීතර පුද්ගලයා 
ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශයක් කරන්නට අවශ්යයි. අහක 
තිෙබන කුණු ගා ගන්නට මම ලැහැස්ති නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
කුණු ටික මම කියන්නම්. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා නම් ඔබතුමා ඊට පස්ෙසේ කියන්න. මට 
කථා කරන්නට ඉඩ ෙදන්න, බාධා කරන්නට එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, කථාවට බාධා කරන්න එපා. ගරු කථානායකතුමනි, 

ෙමතැනදී සිදු වුෙණ් ෙමයයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට විශාල 
වගකීමක් තිෙබනවා. එතුමා ගිය සතියට ෙපර සතිෙය් අඟහරුවාදා 
රැස්වීමක් කැඳවූවා. නීති විෙරෝධීව රඳවා ෙගන සිට අත් අඩංගුවට 
ගත්ත අලි ෙපරහැරට ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් ෙපරහැර 
නවත්වනවා කියලා විශාල ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා. ඒක 
කුමන්තණයක්. ෙපරහැරට මාස ෙදකකට ෙපර අලින්ට ඇප 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. එක් අලිෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ 
300ක්. අලි 15ට කීයක්ද? රුපියල් ලක්ෂ 4,500ක්. ෙකොෙහන්ද ෙම් 
සල්ලි? එක් අලිෙයකුට රුපියල් ලක්ෂ 300 බැගින් අලි 15යි. අත් 
අඩංගුවට ගත්ත සම්පූර්ණ අලි ගණන 15ට වැඩියි, 40 ගණනක් 
ඉන්නවා. නමුත් ඉල්ලන්ෙන් 15 ෙදනායි. ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු 
කිරීම ෙවනුෙවන් මම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  සහ අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ස්තුතිය පුද කරනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙපොෙසොන්, 
ඇසල මාසවල දිගටම ෙපරහැර පවත්වනවා. එතෙකොට 
ජනාධිපතිතුමාට එක  එක්ෙකනා පණිවුඩ ෙදනවා, ෙපරහැරට අලි 
නැහැ කියලා. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමක් කැඳවූවා. 
එතුමාට රාජ්ය නායකයා විධියට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පසුගිය අඟහරුවාදාට ෙපර අඟහරුවාදා තමයි ඒ 
සාකච්ඡාව කැඳවා තිබුෙණ්. ඒ සාකච්ඡාවට මටත් එන්න කිව්වා. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් නීතිපතිතුමා ඇතුළු ඒ 
නිලධාරින් හිටියා. මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සහ අධ්යක්ෂ 
ෙජනරාල්තුමා සිටියා. දළ දා මාළිගාෙව් දියවඩන නිලෙම්තුමා 
ඇතුළු දළ දා මාළිගාෙව් නිලෙම්වරුන් හතර ෙදෙනක් සිටියා. 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ''අලි අත් අඩංගුවට අරන් තිෙබන නිසා 
ෙපරහැරට අලි නැහැ කියලා කියනවා, දැන් ෙම්ක විසඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද'' කියලා.  

 වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මට කියලා තිබුණා,  
ලංකාෙව් නීති විෙරෝධීව රඳවාෙගන සිටින අලි 140ක් පමණ 
ඉන්නවා කියලා. [බාධා කිරීමක්]  ඔව්, 140ක් ඉන්නවා කියලා. ඒ 
ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ෙම් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන 
අලි ෙපරහැරට පුරුදුයි කියලා ෙම් අය ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා. 
මම ෙකළින්ම කිව්වා, "ජනාධිපතිතුමනි, අපි බන්ධනාගාරෙය් 
ෙජ්ලර්ලා වාෙග්. අපිට අලි ටික භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ 
අලි ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ" කියලා. ෙම් අලි අධිකරණයට භාර 
ෙදන විට එක අලිෙයකුෙග් කකුල යටට ඇණයක් ගහලා තිබුණා. 
ඒ ෛවද්ය වාර්තා සියල්ලම අපි ළඟ තිෙබනවා. එක අලිෙයක් 
වසදීම නිසා මැරුණා. මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, එවැනි 
තත්ත්වයක් යටෙත් අපිට ඒ වගකීම භාර ගන්න බැහැ කියලා. ඒ 
අලි ආපසු අපට භාර දුන්ෙනොත් අපි භාර ගන්ෙන් නැහැ. මෙග් 

නිලධාරින් අමාරුෙව් දාන්නට මට බැහැ. අපි   ෙජ්ලර්ලා වාෙග් 
ෙමතැන ඉන්ෙන්. අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පරීක්ෂණ කරලා, ඒ පරීක්ෂණවලින් පසුව 
අධිකරණය වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිව්වා, ෙම් 
අලි ටික භාර ගන්න කියලා. අපි මාස ෙදකකදී රුපියල් මිලියන 
60ක් වාෙග් විශාල මුදලක් වියදම් කරලා උඩවලෙව් 
වෙනෝද්යානෙය් ෙගොඩනැඟිලි ගහලා අලින්ට කෑම දීලා ආරක්ෂා 
කරන්නට කටයුතු කළා. හිටපු විනිශ්චයකාරවරෙයක් එතුමාෙග් 
අලියාව බලන්න කියලා පිස්ෙතෝලයකුත් අරෙගන බෙලන් ගියා. ඒ 
වාෙග් කටයුතුත් කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් මම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, "මට බැහැ ඒ වගකීම භාර ගන්න" කියලා. 
ඉන් පසුව එතුමා ඇහුවා එෙහම නම් දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා. නීතිපතිතුමා කිව්වා, - මම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ගරු කරනවා. - 
ජනාධිපතිතුමනි, ''ෙම්ක නීත්යනුකූලව කරන්නට බැහැ. ෙම් අය 
බරපතළ වංචාවක් කරලා තිෙබන්ෙන්'' කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නීති විෙරෝධීව රඳවා ෙගන සිටි අලි 
සම්බන්ධව ෙසොයා බලන්නට පත් කළ ඒක පුද්ගල කමිටුෙව් 
වාර්තාව දැන් මා සතුව තිෙබනවා.  

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

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, මම දැන්ම ඒක මාධ්යයට ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 

පරීක්ෂණෙය්දී ෙහොර මුද්දර ගහපුවා වාෙග් ඒ සෑම වංචාවක්ම 
ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. ඒ විනිශ්චයකාරතුමා තමයි Justice N.E. 
Dissanayake, retired judge of the Supreme Court. එතුමාෙග් 
වාර්තාව ඉතාම පැහැදිලියි. මම කියනවා ෙම් විනිශ්චයකාරතුමාව 
අෙප් අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වංචා දූෂණ අංශයට 
ගන්න ඕනෑ කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වාර්තාව සභාගත කරන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
බැහැ, බැහැ. මම කැමැති නැහැ, එෙහම එක පාරටම ෙම් 

වාර්තාව පිට කරන්නට. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසෙම් පරීක්ෂණයට 
දාලා මිසක් මම කාටවත් මඩ ගහන්නට කැමැති නැහැ. It is not 
fair for me to do that. I have not done that in my lifetime.  
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට ආව පශ්නය ෙමොකක්ද?  [බාධා 
කිරීමක්] මට කියන්න ඉඩ ෙදන්න; time is precious. ඒ 
අවස්ථාෙව් අගවිනිශ්චයකාරතුමාෙගන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ඇහුවා, ෙම් අලින්ෙගන් කීප ෙදෙනක් ෙපරහැරට ගන්න පුළුවන්  
විධියක් තිෙබනවාද කියලා. අගවිනිශ්චයකාරතුමා කිව්වා, එෙහම 
නම් අෙප් අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්තුමා යටෙත් ඒ අලි ෙපරහැරට 
ෙදන්න පුළුවන් කියලා. මම කිව්වා, "ඒකට මම කැමැතියි" කියලා. 
අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්තුමා ෙකළින් වැඩ කරන පුද්ගලෙයක්. එතුමා 
කිව්වා, "සර්, නීති කඩලා නම් මට කරන්නට බැහැ. නමුත් මට 
ඔබතුමන්ලාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නත් බැහැ. එෙහම නම් මම 
අයින් ෙවනවා" කියලා. ෙම්කයි ඇත්ත. එෙහත් පුවත් පත්වල 
ෙවනත් ෙද්වල් තමයි පළ වන්ෙන්.  ඊට පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා මට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ගැන කිව්වාම,  මම කිව්වා, "හරි, සර් මම ෙම් ගැන බලන්නම්" 
කියා. අලි 140ෙදෙනකුෙග් විස්තර ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් මා ළඟ 
දැනුත් තිෙබනවා.  මා ඒක සභාගත කරන්න ඕනෑ. මම කිව්වා, 
"ජනාධිපතිතුමනි, අලි හිමිකරුවන්ව ෙම් මස 14වැනිදා සවස 
3.00ට රැස්වීමට කැඳවනවා" කියා.  අෙප් ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාටත් භාර දුන්නා.  නම,  address  එක්ක DIG ලා   
මාර්ගෙයන්  ඔයා එතැනට ගිහින් ලියුම ෙදන්න කිව්වා. 

ඒ අතෙර් මෙග් නිලධාරිනුත් ඒ ෙගවල්වලටත් ගිහින් ලියුමක් 
ෙදනවා, අනිවාර්යෙයන් එන්නය කියලා.  සුද්ෙදෝ කර උඩ ෙගන 
යන ඇතුන් 15 ෙදෙනක් හබරන ඉන්නවා. ෙම් ඇතුන් ඔක්ෙකෝම 
ෙගෙනනවා.  ඒ ඇතුන් ෙපරහැරවලට දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ අයෙග් 
licence එක cancel  කරලා අපි පවරා ෙගන ෙපරහැරට ෙදනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. අලි ඇති පමණ ඉන්නවා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ඒ වුණු සිදුවීම මා ෙම් අවස්ථාෙව් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා. මෙග් 

ජීවිතෙය්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. මා ඔබතුමාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කියන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් චරිතය කිළුටු ෙවලාත් නැහැ. කිළුටු කර ගන්ෙනත් 

නැහැ. මා නම්බුකාර විධියට කටයුතු කරන මනුෂ්යෙයක්. බැරි නම් 
මම යනවා. ඒ නිසා මට බාධා කරන්න එපා. ෙම්වා පුවත් පත්වල 
පළ කරන ෙද්වල්.   රනිල් රජය තුළ අපි  ඔක්ෙකෝම එකට ආෙව්.   
මට ෙව්දනාවක් තිෙබන නිසයි ෙම් ටික කියන්ෙන්.    

එදා යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් පුවත් පත්වල ෙමන්ම 
Facebook වලත් ෙනොෙයක් ඒවා දමා  තිබුණා.  ජනාධිපතිතුමා බල 
කරපු නිසා අයින් ෙවනවායි කියලා අපහාස කරලා තිබුණා. ඒක 
වැරදියි. මෙගන් ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන ඇහුවා. මා කිව්වා, 
"නැහැ, සර්. ෙමතුමා එෙහම ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.  
Facebookවලට ෙම් ෙතොරතුරු දමන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතුමා 
කිසිම එකකට ෙතොරතුරු දුන්ෙන් නැහැ. මම එතුමාට කිව්වා, 
"ඔබතුමාට ඕවා පුරුදු නැහැ.  මාධ්යවලට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ 
නම් මට ෙදන්න" කියලා.  

මෙග් ජංගම දුරකථනය පැය විසිහතරම කියා කරනවා. 
වැඩිපුරම මාධ්යකරුෙවෝ කථා කරලා මෙගන් තමයි අහන්ෙන්. 
මෙග් ජංගම දුරකථනය රාතියටවත් කියා විරහිත කරන්ෙන් නැහැ. 
මා එතුමාට කිව්වා, "නැහැ. සර්, එ ෙහම ෙනොෙවයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, එදා  කැමරාකාරෙයෝ, නිලෙමලා ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ 
කවුරු හරි තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙබොරුවට මඩ ගැහිල්ලකුයි ඔය 
කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා.   

පහු ෙවනිදා ඉරිදා, පිලපිටියට එන්න කියලා මම කිව්වා.  
එතුමා මමත් සමඟ ෙප්රාෙදනිෙය් ඉඳලා නුවරට ආවා.  එදා ෙලෝක 
පරිසර දිනයට -World Environment Day-  සහභාගි වීමට මෙග් 
වාහනෙය් යද්දී, -ඇත්ත වශෙයන්ම සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා 
නීතියට වැඩ කරන නිසා මා එතුමාට ගරු කරනවා.-  මට phone 
කරලා කිව්වා. එතුමාෙග් ඡන්ද හුඟක් කැඩිලා තිෙබනවා.  මට 
කිව්වා, "හැම තැනම STF දමා තිෙබන්ෙන්." කියලා. උෙද්ම මට 
කිව්වා,"සර් ෙවඩි සද්දයක් ඇෙහනවා" කියලා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් 
5ට 6ට විතර Yala Park එෙක්. පිලපිටිය මැතිතුමා මෙග් වාහෙන් 
එද්දි call කර විමසා බලා කිව්වා, "ෙමෙහම දිවිෙයක් මරලා, 
ෙගෝෙනක් මරලා, මී හරක් මරලා තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම එක්ක 
ඒ නිලධාරින් අල්ලලා තිෙබනවා" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් මම  
Acting IGP ට කථා කළා. පිලපිටිය මහත්මයාත් කථා කළා. මම 
කිව්වා, "වහාම ෙම්ක CID එකට භාර ෙදන්න" කියලා.  මීට සති 
ෙදකකට කලින් දිවියන්ෙග් ෙබල්ල කපලා දාලා තිබුණා. ෙමෙහම 
විශාල business එකක් කරනවා. ෙම් business එක තුළ කඳුරට 
දිවිෙයෝ මරනවා. ෙම් කියාවන් මර්දනය කරන්න වනජීවී 
නිලධාරින්ට තනිවම බැහැ. වනජීවි නිලධාරින් පැය 24ම වැඩ 
කළත් මදියි. මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් කිව්වා,"මට  
ෙසේවකෙයෝ 1,400ක් ඕනෑ." කියලා. සංචාරකයන්  සියයට 80ක් 
මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන භූමිවලට එනවා. ඒ නිසා 
අගමැතිතුමා Minister of Financeට කිව්වා,"ෙම් කථාව සත්යයක්. 
ඒ නිසා අෙනක් අයෙගන් කපලා හරි ෙවන් කර ෙදන්න ඕනෑ"  
කියලා.  අපි ජනාධිපතිතුමාෙග් සාකච්ඡාවට මාතෙල් එනවා. ඒ 
Acting IGP කථා කරලා CID එක දමන්න, නිලධාරින් යවා 
operations පටන් ගන්න කියලා STF Commanderට කිව්වා. 
ජනාධිපතිතුමා එතැන හිටියා. පිලපිටිය පිටුපසින් හිටියා. ඒ අතෙර් 
එදා ජනාධිපතිතුමාටත් මම කිව්වා,"ජනාධිපතිතුමනි, ෙමතුමා 
එෙහම ෙකෙනක් ෙනොෙවයි" කියා. එතෙකොට ජනාධිපතිතුමා 
කිව්වා, "ඔව්, ජයවිකම කවුරු ෙහෝ ෙබොරුවට මඩ ගහනවා" 
කියලා. එතුමා  ෙව්දනාෙවන් තමයි කිව්ෙව්. එතුමා මහා ෙශේෂ්ඨ 
පුද්ගලෙයක්. මම ජනාධිපතිතුමාට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා.  මම 
ඇත්ත කථා කරනවා. ඊට පසුව මම රාති ෙගදර ඇවිත් වනජීවී 
නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා,"සුරංග, ෙමොනවාද ගත්ත පියවර?" 
කියලා. එතෙකොට කිව්වා, "සර්, මම ඔක්ෙකෝම ඇල්ලුවා. ෙහට 
උෙද්ට උසාවියට දමනවා" කියලා. මම ඇහුවා,"ෙපොලිසිෙය් 
complaint  එකක් දැම්ෙම් නැද්ද කියලා. එතෙකොට ඔහු කිව්වා, 
"නැහැ සර්." කියලා.  

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් රත්නායකෙග් ලිපිෙය් තිෙබනවා, 'ෙපොලීසිය අවශ්යයි' 
කියලා. මම ෙම් ලිපිය සභාගත* කරනවා.  

ෙපොලීසිය අවශ්ය වන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම්වා අල්ලන්න නම්, 
ෙපොලීසිය පරීක්ෂණය දිගටම කර ෙගන යන්න ඕනෑ. වනජීවි 
නිලධාරින් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ අයව අල්ලලා උසාවියට 
දමනවා. එතෙකොට එක එතැනින් අවසන් වනවා. ඊට එ හා යන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක මුලට යන ආකාරය  චකෙල්ඛවල තිෙබනවා. මම 
සුරංගෙගන් ඇහුවා,"සුරංග ඔයා ෙමොකක්ද කෙළේ. ඇයි පැමිණිලි 
දැම්ෙම්" කියලා. මම ඒ ෙවලාෙව්ත් පිලපිටිය මහත්තයාට 
කිව්වා,"බලන්න ෙකෝ ෙම් කරලා තිෙබන වැෙඩ්. උසාවියට යවන 
එක නවත්වලා ෙපොලීසියට පැමිණිලි දමා තිෙබනවා" කියලා. අපි 
Acting IGPට කථා  කළා. එතෙකොට අපි පල් ෙවලා. ෙමොකද, 
පිලපිටියත් මෙග් වාහෙන් තමයි හිටිෙය්. ඒ අතෙර් 
කථානායකතුමනි, 
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[ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we have other business. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I know.  I do not want to disturb him.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම දවස් 10කට ඉස්ෙසල්ලා  STF එකයි, ආමි එකයි, මෙග් 

නිලධාරින්වයි කැ ෙඳව්වා. ඒ කැ ෙඳව්ෙව් ෙමොකටද? ෙම් 
ලංකාෙවන්ම parksවල  security සම්බන්ධවයි. සුරංගට එන්න 
කිව්වා. 7 ෙවනිදා සාකච්ඡාවට කැඳවපු  බිෙග්ඩියර් කැඳවලා 
තිෙබන්ෙන් ඊට ඉස්ෙසල්ලායි. ෙම් වැරැදි පකාශයක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිලධාරියා කරපු පකාශය මම දන්ෙන් නැහැ. මම 
ෙම් පුවත් පත් ෙකොටස් සියල්ලම  සභාගත* කරනවා.  

 
මෙග් නිලධාරින්වයි ඇතුළත්ව බිෙග්ඩියර් ෙක්.එන්.එස්. 

ෙකොටුෙව්ෙගොඩ,  "ඒඑස්පී" ෙහට්ටි ආරච්චි, ෙම් ඔක්ෙකෝම ආවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 ෙම් විධියට සුරංග මහත්තයාවත් ෙගන්වලා ඇහුවා, ඇයි 
ඔබතුමා පැමිණිල්ල කෙළේ නැත්ෙත් කියලා. මම කිව්වා, "ෙම් 
නිලධාරින්ට පන්තියක් පවත්වන්න" කියලා. ෙම් අය අපට සහයට 
ඕනෑ. එෙහම තිබියදි තමයි ෙම් විධිෙය් පකාශ නිකුත් කර 
තිෙබන්ෙන්. කනගාටුව, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට මඩ ගහන 
විධියට- [බාධා කිරීමක්] මම ෙම් අදාළ ෙල්ඛන  table*  කරනවා. 

ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්? මම කිව්වා, මා ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්නම් කියලා. 2016.06.07  දින "Sri Lanka Mirror" කියන 
website  එෙක් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:  

 “Wildlife minister Gamini Jayawickrama Perera has exerted 
pressure on warden of the Yala wildlife.”   

ෙම්වා ෙබොරු. ෙම්ක මහා කනගාටුදායක, ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයක්. ෙම්වා තමයි දාලා තිෙබන්ෙන්.  මා ෙම් ෙල්ඛන 
සියල්ලම   table*  කරනවා.  නමුත්,  table  කළාට විතරක් මදි. 
මම කථා කළා, 'ෙඩ්ලිමිරර්' එකටත්. 'හිරු' එෙකන් අහද්දී මා 
කිව්වා, "මා එක්ක  වාදයකට එන්න,  NGO කට්ටිය පිටුපස 
ඉඳෙගනයි ඔය කථා කරන්ෙන්" කියලා.  ෙම්කයි ඇත්ත. ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට එෙහන් මඩ ගහනවා. ඇත්ත කථාව 
මම කලින් කිව්ව එකයි. පිලපිටිය මහත්මයාෙග් ලිපිය මම භාර 
අරෙගන නැහැ. එතුමා හරි ෙකළින් නිලධාරිෙයක්. ඒ නිසා ෙම් 
තුළින් මඩ ව්යාපාරයක් ෙගන ගියාට මම භය නැහැ. මම ඇමති 
තනතුෙර් ඉන්න තුරු  මෙග් රාජකාරිය මම ෙකළින් කරනවා, 
නැෙමන්ෙන් නැහැ.  ඔය එක එක්ෙකනාට ඕනෑ විධියට මම වැඩ 
කරන්න ලෑස්තිත් නැහැ. මා ඒක පැහැදිලිව කියනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට විශාල 
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. එතුමා ෙතොරතුරු  ෙදනවා;  ඔත්තු ෙදනවා. 
ඒ නිසා එතුමාෙග් ඡන්ද කැඩිලත් තිෙබනවා. ඉස්සර එතුමාෙග්  අඩු 
පාඩුකම් ටිකක් තිබුණා. විනය නැතිව යාල යන එක එෙහම 

තිබුණා. ඒවා හරිගැස්සුවා. පිලපිටිය මහත්මයාටත් මා කිව්වා, 
ඔයාෙග් යාළුවාෙන්, හදන්න කියලා.  එතුමා ෙදනවා අපට 
ෙතොරතුරු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ලියකියවිලි  table කරන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වනජීවී සංරක්ෂණ අධ්යක්ෂ ජනරාල් රත්නායක මහත්මයා  

Circular එක යවා තිෙබන්ෙන්, 2015.11.11 වැනිදායි.   මා ෙම් 
ෙල්ඛනයත් table* කරනවා.   
 

මාධ්යවලටත් වගකීමක් තිෙබනවා, මෙගන් අහන්න. මම එය 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  අපි ඉල්ලන්ෙන් ඒකයි.  ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම website, facebook  එක එක්ෙකනාෙග් නිර්මාණ. මා 
දන්නවා, අලිකාරෙයෝත් -ෙහොර නීතිකාරෙයෝ-  ෙම් පිටුපස 
ඉන්නවා,  ලක්ෂ 300ක් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්,  අලියා ආපසු 
දුන්ෙනොත් කියලා. මම ෙදන්ෙන් නැහැ.  

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

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පිලපිටිය මහතා අයින් කරන්ෙනත් නැහැ ෙන්? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

නැහැ, අයින් කරන්ෙනත් නැහැ. පිලපිටියයි, අගමැතිතුමායි 
භාර අරෙගන තිෙබනවා ෙගෙනන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ජනාධිපති නීතිඥ, අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්ය 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
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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 

 

2016 අෙපේල් 06 දින සභාව කල් තබන ලද 
අවසථ්ාෙව් ෙයෝජනාෙව්දී ගරු ටී. රංජිත් ද 
ෙසොයිසා මහතා විසින් මතු කරන ලද 
පශ්නය:  අධිකරණ හා බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

2016 ஏப்பிரல் 06ம் திகதிய ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணமீதான விவாதத்தின்ேபா  

மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா எ ப்பிய 
வினா: நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன 

அைமச்ச மானவாின் கூற்  
 

QUESTION RAISED BY  HON. T. RANJITH DE 
ZOYSA DURING ADJOURNMENT MOTION ON 

06TH APRIL, 2016: STATEMENT BY   MINISTER OF 
JUSTICE AND BUDDHASASANA 

 
 
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, 2016 අෙපේල් 06වැනි දින ගරු ටී. 

රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම භාර 
ගන්නා බව සඳහන් කරමින් ෙල්ඛනයක් සභාගත කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් මා එය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  ඒ 
අනුව, එතුමා ෙචෝදනා කළා, "2015 ජනවාරි 08වැනිදාට ෙපර 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ මැති 
ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි 74ක් තිෙබනවා.  ඒ එකක්වත් 
විභාගයට ගන්ෙන් නැතිව 2015 අෙපේල් 08වැනි දිෙනන් පස්ෙසේ 
ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි පමණක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් විභාගයට ගන්නවා" කියලා.   

එතුමා ඉතා බරපතළ ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ලැයිස්තුෙව් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් නම, ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නම පවා ඇතුළත් වන විධියටයි එතුමා 
වගකීම භාර ගන්නා බව සඳහන් කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එම 
පකාශය කරමින් එම ෙල්ඛනය සභාගත කෙළේ. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම පැමිණිලි සම්බන්ධව සත්ය තත්ත්වය, ඒ 
සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ටික මා දැන් ඉදිරිපත් කරනවා.   

2002 වර්ෂෙය් පැමිණිලි 4ක් තිෙබනවා, ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා සහ ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා 
සම්බන්ධව. එම පැමිණිලි 4 සම්බන්ධ ලිපිෙගොනු වසා තිෙබනවා, 
ෙතොරතුරු අවශ්ය පරිදි ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම නිසා.   

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, 969/2005, ගරු දුමින්ද 
දිසානායක මැතිතුමා සම්බන්ධ පැමිණිල්ල  2006 ජුනි 16වන දින 
පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර, ෙචෝදනාවක් නැති නිසා ලිපිෙගොනු 
වසා තිෙබනවා. 1243/2006 - ගරු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් 
මැතිතුමා,  2006.04.17 වන දින ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 
1472/2006 - ගරු කබීර් හාෂිම් මැතිතුමා,  2016.01.21 වන දින 
ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 2383/2006 - ගරු කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා,  
2016.01.21 වන දින ලිපිෙගොනුව වසා ඇත.  

1215/2006 - ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා  සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිල්ල 2006.04.07වන දින, ඒ කියන්ෙන් මීට අවුරුදු 10කට 
ෙපර ගරු කථානායකතුමනි,   ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 3676/2006 
- ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, 2006.11.16 වන දින 
ලිපිෙගොනුව වසා ඇත. 3759/2006 - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 
මැතිතුමා, 2006.11.22 වන දින ලිපිෙගොනුව වසා ඇත.  

3987/2006 - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා, 2006.12.14 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 525/2007 - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා, 2007.02.28 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත.  678/2007 - 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මැතිතුමා, 2007.02.27 දින ලිපි ෙගොනුව 
වසා ඇත. 826/2007 - ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා, 
2007.03.07 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2073/2007 - ගරු 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා, 2007.06.18 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
190/2007 - ගරු මෙහේස්වරන් මැතිතුමා, 2007.01.23 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 2148/2007 - ගරු සුරනිමල රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා, 2007.06.27 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2265/2007 - 
ගරු අමීර් අලී මැතිතුමා, 2007.07.05 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
3189/2007 - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමා, 2007.06.20 දින 
ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1341/2008 - ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා. 
ලිපි ෙගොනුව වසා තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, 2008.12.26 
දින. පරීක්ෂණ පැවැත්වීෙමන් අනතුරුව කිසිදු වරදක් සිදු ෙනොකළ 
බවට නිගමනයකට පැමිණිලායි.   

2084/2008 - එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා, 2008.12.08 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 1115/2008 - ගරු සරත් රණවක මැතිතුමා, 
2008.11.18 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 431/2009 - ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, 2011.09.15 දින ලිපි ෙගොනුව වසා 
ඇත. 675/2009 - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා, 2009.08.25 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත.1681/2009 - ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා මැතිතුමා, 2015.07.07 දින ලිපි ෙගොනුව වසා 
ඇත.1945/2009 - ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා, 2009.06.25 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2243/2009 - ගරු සුසන්ත 
පුංචිනිලෙම් මැතිතුමා, 2009.08.21 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
2588/2009 - ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා, 2009.10.13 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 167/2009 - ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, 
2009.01.13 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 538/2009 - ගරු පාලිත 
රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා, 2009.02.17 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
885/2009 - ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, 2009.03.26 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 

1152/2009 - ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මැතිතුමා, 2009.04.16 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1185/2009 - ගරු ෙජෝශප් මයිකල් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා, 2009.04.16 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 

1683/2009 - ගරු ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමා, 2009.07.16 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 161/2010 - ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් 
මැතිතුමා, 2010.02.02 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1281/2010 - 
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මැතිතුමා, 2011.07.19 දින ලිපි ෙගොනුව 
වසා ඇත. 422/2010 - ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මැතිතුමා, 
2010.04.23 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 422/2010 - ගරු සුෙර්ෂ් 
ෙපේමචන්ද මැතිතුමා, 2010.04.23 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
24/2011 - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමා, 2015.10.01 දින 
ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 474/2011 - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් 
මැතිතුමා , 2011.10.12 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1393/2011 - 
ගරු සරත් ගුණරත්න මැතිතුමා, 2011.10.24 දින ලිපි ෙගොනුව 
වසා ඇත. 1509/2011 - ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, 
2014.07.31 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 159/2011 - ගරු ජීවන් 
කුමාරණතුංග මැතිතුමා, 2011.05.22 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
2274/2011 - ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා, 2015.02.23 
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දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1069/2011 - ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
මැතිතුමා, 2012.10.24 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 

2084/2011 - ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, 
2011.12.14 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 2084/2011 - ගරු ඩිලාන් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා, 2011.12.14 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 
2102/2011 - ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මැතිතුමා, 2011.12.14 
දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1393/2012 - ගරු සරත් ගුණරත්න 
මැතිතුමා, 2012.07.09 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 1888/2012 - 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, 2012.09.11 දින ලිපි 
ෙගොනුව වසා ඇත. 887/2013 - ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා, 
2013.06.11 දින ලිපි ෙගොනුව වසා ඇත. 314/2013 - ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා, 2013.06.26 දින ලිපි ෙගොනුව වසා 
ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙම් 
සියලු ෙදනාෙග්ම නම් සඳහන් කරමින් එදා පකාශයක් ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් සියලු ෙදනාටම එෙරහිව වර්තමානෙය් අල්ලස් හා දූෂණ 
පැමිණිලි විභාගයට ගැනීමට නියමිත නමුත්, ෙනොගන්නා බවට 
කරන ලද ඒ අසත්ය පකාශය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදි පකාශයක්. 
එම පකාශය සඳහා ජනමාධ්ය තුළින් විශාල වශෙයන් පචාරයක් දීපු 
නිසා රෙට් ජනතාව අතර ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැරදි මතයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 55 පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ පවත්වා කිසි පදනමක් නැතිව ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 
බවට ෙකොමිෂන් සභාව සෑහීමකට පත් ෙවලා පසු ගිය රජය 
කාලෙය් වසා දමා තිෙබන පැමිණිලි තමයි වග කීමකින් ෙතොරව 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. මම 
ගරු කථානායකතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ෙමවැනි අසත්ය 
ෙතොරතුරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව ඉදිරිෙය්දී 
දැඩි තීරණයක් අරෙගන කටයුතු කිරීම උචිතයි කියලා.  

ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔය අවසන් කරලා වහපු පැමිණිලි ෙමොනවා හරි නැවත විවෘත 

කරලා තිෙබනවා ද? 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමනි, ෙම්වා එකක්වත් නැවත 

විවෘත කරලා නැහැ. එෙහම විවෘත කිරීෙම් හැකියාවකුත් නීතිය 
අනුව නැහැ. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 

අහපු පැමිණිලි ෙමොනවා හරි නැවත විවෘත කරලා තිෙබනවා ද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙම් කියපු පැමිණිලි 55න්, එකක්වත් නැවත විවෘත කරලා 

නැහැ. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔය 55 ෙනොෙවයි, අවසන් කරපු ඒවාෙයන් නැවත විවෘත 

කරපු ඒවා තිෙබනවා ද කියලායි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එෙහම තිෙබනවා නම්, ඒ විස්තර තමුන්නාන්ෙසේ අපට ෙදන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මම ෙදන්න ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේ පරීක්ෂා කරලා අපට 

කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ලබා දුන් පැමිණිලි 74 පරීක්ෂා කළා ෙන්. දැන් මම 55ක් 

ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 55ම සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණ කරලා තිෙබනවා. ඒ පැමිණිලිවලට සාක්ෂි නැහැ, 
පදනමක් නැතිව ඉදිරිපත් කරපු අසත්ය පැමිණිලි කියලා ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභාවක් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණය කරලා තිෙබනවා. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම පශ්න අහන්න බැහැ; you cannot ask questions 

on a Ministerial Statement. We have other Business.    
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
If the Hon. Minister is prepared to reply, it is okay. 

Otherwise, you cannot ask questions.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු ෙලොකුෙග් මැතිතුමා, ඔබතුමා අපට ෙතොරතුරක් දුන්ෙනොත් 

අපි ස්ථිර වශෙයන්ම ෙම් ගරු සභාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් සත්ය 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි 'පැනමා' සිද්ධිය ගැන ෙවනම කථා කරමු, ගරු මන්තීතුමා. 

ඊළඟට ෙයෝජනා පිළිබඳව දැනුම් දීම, ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා  
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan) 
Hon. Speaker, before the Hon. Leader of the House 

move the Adjournment, may I request that we sit till 7 
o'clock. It is already past 12.40 p.m. now.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree?  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
 

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 provisions of the motion agreed to by 
Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 
10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 11.30 a.m. 
Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 
p.m.  Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 
put.” 

 
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 

 

 
අමීර් අලි පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)  

පනත් ෙකටුම්පත 
அமீர் அ  மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

AMEER ALI FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, I move,  

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Ameer 
Ali Foundation.” 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 
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. 

 
 

ශී ලංකා ළමා සංවර්ධන සංගමය (SLACD) 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைகச் சி வர் அபிவி த்திச் சங்கம் (SLACD) 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்    

SRI LANKA ASSOCIATION FOR CHILD DEVELOPMENT 
(SLACD) (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"ශී ලංකා ළමා සංවර්ධන සංගමය (SLACD) සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
 
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 ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  சுகாதாரம், 

ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 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 Health, Nutrition and Indigenous Medicine 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. 
 
 

හමුදාව අත්පත් කර ෙගන ඇති උතුරු-නැ ෙඟනහිර 
ඉඩම් නිදහස ්කිරීම හා අවතැන් වූවන් සඳහා 

ව හාත්මක වැඩසටහන්  

வடக்கு, கிழக்கில் இரா வத்தினர் வச ள்ள 
ெபா மக்களின் காணிகைள வி வித்தல் மற் ம் 

இடம்ெபயர்ந்ேதா க்கான ஒ ங்கைமந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 
RETURN OF MILITARY-HELD LANDS AND STRUCTURED 

PROGRAMMES AIMING THE DISPLACED IN THE NORTH AND 
EAST 

 

 
[12.39p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Speaker, I move the following Adjournment 

Motion:    

“Seven years have elapsed since the end of the armed conflict in the 
country.   

Several hundred thousands of Tamils and others were displaced 
from their original places of residence in the North and the East 
during the period of the said armed conflict.   

Unambiguous assurances were given by His Excellency the 
President and others that displaced people would be resettled in 
their original places. This was stated to be the definite policy of the 
new Government.   

Large numbers of those persons are still prevented from returning to 
their original homes and to their lands and resuming their livelihood 
activities/ occupation, primarily due to the fact that the military 
continues to occupy their lands or due to the fact that though the 
land is not used, the military has not released the land.   

Although some steps have been taken to hand over some parts of the 
said lands to the original owners, large swathes of land are still 
occupied by the military, which prevents the owners of those lands 
from being resettled in their own places, and putting the said lands 
to productive use.   

In addition to the land already under occupation by the military, 
more lands have been requisitioned by the military, the surveying of 

which has led to agitations by the people against Government 
surveyors and other officials.   

Assurances were also given last year that most of the prisoners held 
under the Prevention of Terrorism Act would be released.   

However, apart from around 50 persons released on bail, others 
continue to languish in prisons under law that the Government has 
promised to repeal.  These prisoners complain that other prisoners 
similarly held have been released in the past and that there is 
discrimination against them.  

There is no structured programme of action taken to address the 
urgent and essential needs of the affected people to enable these 
people to rebuild their lives by providing them with housing and 
livelihood support. The engagement by the military in economic 
activities causes immense harm and deprivation to the local civilian 
population.  

Serous prejudice has been caused to people indulging in their own 
livelihood activity by various extraneous factors, as in the case of 
Mullaitivu and Trincomalee where fishermen from other districts 
are permitted to engage in unlawful fishing activity.  

There is an urgent need for satisfactory finality in regard to the issue 
of missing persons. 

In the case of Government jobs, persons from other districts are 
given appointments to all positions even to posts such as labourers, 
when several thousands of locals remain unemployed. 
Appointments to Government positions are done purely on the basis 
of political influence and Tamil youth as in the past continue to be 
ignored and discriminated against. 

There are several actions by the State and its Agencies and others 
with political influence, pertaining to civilian administration, land, 
to places of religious worship, to cultural places, to development 
activities and in other areas of importance to the affected Tamil 
people, harmful to genuine reconciliation and the future well-being 
of these people in territories which they have historically inhabited; 

It is urged: 

(i) That all lands possessed or held by the military in the North and 
the East be immediately returned to the civilians, entitled to 
same. 

(ii) That a structured programme be implemented urgently to 
enable the displaced and affected people to meaningfully 
rebuild and recommence their lives; 

(iii) That immediate action be taken to reverse, rectify and redress 
the several actions that have adverse political, economic, social 
and cultural consequences to the Tamil people and thereby 
impedes genuine and meaningful reconciliation, and the 
evolution of permanent peace in the country on the basis of 
justice and equality.” 

That, Sir, is my Adjournment Motion. I do not 
propose to go into details in regard to the various matters 
that I  have mentioned in my Motion. I will make some 
general observations. My Colleagues who will follow me 
will place before the House more detailed information in 
support of the Motion.    

We are, Sir, at an important juncture in the history of 
this country. Reconciliation amongst the different peoples 
in the country is the prime need of the country. 
Reconciliation has become a fundamental need after a 
long period of injustice and inequality followed by a 
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violent conflict which lasted for more than three decades. 
A change in Government occurred in January, 2015. This 
change was further strengthened by the formation of a 
National Government in August, 2015 by the two main 
Parties. The President is from one party and the Prime 
Minister is from the other party. The Members of the 
Cabinet are from both parties. Structurally, the change in 
Government was the first major step towards 
reconciliation. All the people in this country contributed 
towards  this achievement  

 The most affected people, the people most affected by 
injustice, inequality and violent conflict, the Tamil people 
of the North and the East, not merely made a very 
substantial and significant contribution towards the 
achievement of this change, but did so with certain 
definite expectations. They expected justice, equality, 
restoration of their lives and contentment. They expected 
conditions to be created for genuine reconciliation. But 
seven years after the conflict came to an end, seventeen 
months after a new President was elected, nine months 
after a new Government was elected, they remain a 
discontented people. In that context, reconciliation in the 
proper sense is not yet visible.  

This is not to say that the Government has done 
nothing, or that the Government has not done anything, 
but I do think that much more could have been done in 
the time that has lapsed to bring about a change to have a 
favourable impact on the lives of people.  I am prepared 
to accept that the new Government’s approach and 
attitude towards the affected Tamil people is very 
different from that of the former Government, but it is the 
Government's actions that have an impact on the lives of 
the people and it is in the field of action that we see 
inadequate performance on the part of the Government.  

One cannot understand Sir, why lands cannot be 
released to the people. I met with the President; I met 
with the Prime Minister. They are all agreeable to lands 
being released. I want to just refer to a few instances 
where I have personally observed certain things. I went to 
Valikamam area at the request of some people of that 
area. I went around. There are large extents of lands in 
which there are houses which have been damaged, where  
after several years much jungle has grown, lands on 
which people lived, lands on which people farmed, which 
are not being used by anybody, not even being used by 
the military.  But the people cannot return to their homes, 
the people cannot return to their lands. Why not? Why 
should these lands be kept barren, unused, when there are 
people who own those lands, who can go and  live on 
those lands and put those lands to  productive use. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, do you want more 

time? You were allotted 15 minutes.  

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I have got 15 minutes, Sir. But, I will take  more time 

if necessary. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is okay.   
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I went to a place called, Ottahapulam in Jaffna. A 

large number of Catholic people live in that area. I went 
there on a Sunday. There was a mass going on in the 
church.  

I met the fathers and the nuns and the brothers who 
were there. I met the people who were there. People live 
in different parts of Jaffna, on every Sunday morning, 
they come to the church for mass. That is their village 
and they like to see mass in their village. They come to 
that church from different parts of Jaffna and after mass 
they returned to wherever they are now having been 
displaced, some are in camps. Their houses are 
unoccupied. Their lands are not being used. Why cannot 
these people  return to their lands? Why cannot these 
people  return to their houses? Why cannot these lands  
be restored? When I was in Kilinochchi some time ago I 
went to a place called, Paravipanjan. People came and 
complained to me, “Sir, our houses are being occupied by 
the military. Not even they are using it though they are 
keeping it in their possession.  We are unable to go back 
to our houses. Please come and have a look.” I went there 
and looked around. Houses are locked up. No one is 
using them. Not even the military is using them. The 
houses are not being used by the people. This cannot go 
on.  

We read from the media that His Excellency the 
President is due to go to Jaffna very shortly in the course 
of the next few days or weeks. We have also read from 
the media that His Excellency the President has been 
having conferences and meetings with both civilians and 
military officials in regard to the release of lands in the 
North.  I think it is incumbent on the part of His 
Excellency the President, given his attitude and approach 
to this whole question, even his commitment to the 
process of reconciliation, goodwill and harmony among 
people, that he must take decisions that will result in a 
very substantial part, if not the entirety of the lands 
belonging to the civilian population being returned to 
these people. 

I went to Myliddy. People complained to me that they 
are unable to carry on their occupation there. There is a 
fisheries harbour there. People want to carry on their 
occupation. These are industrious people. They are not 
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lazy people. They have never lived on a Government’s 
dole. They are people who lived through their labour. 
They are hardworking people. Why are you frustrating 
them? I think the time has come for the Government to 
take a decision in regard to this matter. 

Housing is  another big problem. We should discuss 
things, resolve things regarding the matter of housing. My 
Friends who will speak after me will go into further 
details. We must start housing. People must be given 
houses. When President Mahinda Rajapaksa was the 
President I went around the Vanni, to about 30 villages, 
with some of my Colleagues and I gave President 
Rajapaksa a report in regard to the situation prevailing in 
the Vanni and requested housing. His response was, 
"Where am I to go for money?  I have no money to build 
houses." When I  was in India, I and my Colleagues,  
discussed the matter with the Indian Prime Minister and 
there are 50,000 houses given by the Indian Government 
to the people of the North. Now the Government is doing 
something. But, it must be done. 

They must be given proper housing. They must be 
given housing which will last for at least one or two 
generations, two or three generations. They must be given 
permanent housing in keeping with their civilization, their 
conventions, their traditions, and livelihood. What have 
you done in the matter of livelihood? Have you given the 
farmers their agricultural equipment? Have you given the 
fishermen their fishing equipment? Have you given the 
people who live on livestock development livestock to be 
able to carry on their activities? Have you started small 
industries? Agriculture, farming, fishing, these are the 
occupations of our people. What is being done in these 
areas? Everything is ad hoc. Nothing is properly 
coordinated. There is no proper plan for the restoration of 
the livelihood of these people. We cannot allow this 
situation to be continued.  

In giving Government jobs, Tamil youth were always 
disregarded, Tamil youth were discriminated against for a 
long period of time. What is happening now? All the 
Government jobs in the North and the East are being 
filled on the basis of political influence.  There are 
Ministers in Colombo who give jobs to their constituents 
in the North and the East. The Ministers from the North 
and the East give jobs only to their supporters. Muslim 
Ministers give jobs to their supporters. Tamil Ministers 
may give some jobs, not as many as others, to their 
supporters. Sinhalese Ministers send their people to the 
North and the East. Tamil youth, qualified youth 
deserving a job, are not given jobs. Even the vacancies of 
labourers in the North and East are being filled by other 
people. This cannot go on, Sir. Political influence cannot 
be the reason for the denial and deprivation of Tamil 
youth of jobs. I want to mention something. We have 
eighteen Tamil Members of Parliament from the North 
and the East in the present Parliament. Of these eighteen 
Tamil Members of Parliament from the North and East in 

the present Parliament sixteen are from the Illankai Tamil 
Arasu Kachchi, the Tamil National Alliance.  Sixteen out 
of eighteen Tamil Members of Parliament from the North 
and the East are from the ITAK or the TNA. We 
command more than 85 per cent of the Tamil 
representation of the North and East in this House. Can 
they be ignored? Is this democracy? Is that equality? 

I remember, Sir, during the time of the late President 
J.R. Jayewardene, he distributed 1,000 job bank forms to 
every Member of Parliament. We all got 1,000 job bank 
forms. I remember jobs were given in various areas 
through various Members of Parliament. They were given 
jobs in the same way and we chose them on the basis of 
merit, on the basis of qualification and on the basis of 
acceptability. I am not asking that we be given jobs but, I 
am asking that our youth be given jobs. It is criminal to 
deprive Tamil youth of employment in this country. True, 
we are not a part of the Government. We could have been 
a part of the Government. But, we and our people are 
committed not to being a part of the Government until 
there are democratic and equitable arrangements in the 
Constitution in regard to the governance of this country. 
We want to bring about a political solution; we want to 
bring about constitutional changes that will ensure that 
democracy and equity prevail. That is why we are not in 
Government. But, does the fact that we are not in 
Government mean that you can deny, deprive our youth 
of their just entitlement to employment?  

I think, Sir, there is a duty on the part of the 
Government. I would have much wished that the Hon. 
Prime Minister was here. Very unfortunately, at this late 
hour - lunchtime - he is not here. There must be an 
affirmative action programme to redress and address this 
issue of discrimination in employment. I would call upon 
the Government to kindly place before this House the 
number of the Tamil youth in the North and the East who 
have been given jobs after you came into power. I would 
also call upon you to place before this House figures in 
respect of the number of Sinhalese youth and Muslim 
youth who have got jobs in this county after you came 
into power. Then, the injustice will become apparent and 
when it becomes apparent, there must be an affirmative 
action programme in terms of which you will provide 
sufficient jobs to the Tamil youth who have not been 
given jobs.  

Sir, in bringing forward this Motion, it is not my 
intention to confront this Government. But it is certainly 
my intention to raise these issues in such a way that the 
Government will give its mind to these issues and resolve 
them. You do not consult us as the Members of 
Parliament of the North and the East in regard to any 
matter.  

Now, I see from the media that you have great plans 
for development of the North and the East, that foreign 
funding is being sought. In fact, there is a possibility of a 
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conference being held in Japan very soon where you will 
receive funds for the development of the North and the 
East. These funds are being given by foreign donors, 
foreign agencies and foreign countries to benefit the 
affected people. They want the lives of the affected 
people to be restructured in such a way that they will be 
able to commence normal lives. That is why this funding 
is being made available. Is it not obligatory on your part 
to engage in a process of consultation with democratically 
elected representatives of these people? Is that not your 
bounden duty?  

But, that is not happening; I am not saying that it will 
not happen. As I said before, we are conscious of the fact 
that your Government has a new attitude, a new approach 
but, you are going by default.  In your mind, you are 
having a different attitude and a different approach. What 
you have in your mind, what you have in your thinking is 
not translated into action on the ground that has an impact 
on the lives of people that brings about a change in the 
lives of people.  

Sir, I would like the Government to take note of these 
matters. My Colleagues, the Hon. Members of Parliament 
from the North and the East who will speak after me, will 
refer to many of these issues particularly on land, jobs and 
prisoners. I have discussed it with the President; I have 
discussed it with the Prime Minister. They are very 
favourable to the prisoners being released. Maybe, some 
of them cannot be released and that is something that we 
all can understand. But, thus far, despite numerous efforts 
on our part, despite the prisoners staging various 
demonstrations and fasts and so on and so forth, about 50 
persons have been released on bail but yet another 150 
people continue to languish in jail and these prisoners 
want to know why they are being treated differently. 
There have been JVP insurgents who have been pardoned 
and sent home. There have been LTTE cadres who have 
been pardoned by the Mahinda Rajapaksa Government 
even have been rehabilitated and sent home. Why cannot 
those prisoners be released?  

I want to know, Sir, whether there are some obstacles 
in the way of the Government functioning. We know that 
certain people are talking in terms of national security and 
they think that anything done for the Tamil people will 
have an adverse impact on national security. National 
security cannot be secured in that way.  National security 
can only be secured if there is justice, equality and equal 
treatment of our people.  

Even the release of lands, there is a feeling amongst 
some sections of thinking society that the Government is 
not acting on account of these imaginary, exaggerated, 
fabricated fears on the part of some people that if lands 
are released to the owners of those lands who are Tamil 
people, national security would be affected. On the 

contrary, if these lands are released, those lands will be 
put to productive use and there will be much greater 
production in this country than at present and the 
Government has stated that they will release those lands. 
So, on the question of lands, on the question of prisoners, 
on the question of jobs, I want to impress upon the 
Government that there is no room for delay.  There must 
be action on the question of missing persons. In fact, in 
an Adjournment Debate some weeks ago, I raised the 
question of missing persons and I believe that the 
Government is taking some action now. Many of these 
matters have been referred to in the Resolution adopted 
by the UN Human Rights Council. You are expected to 
make your views to the Council which is recommencing 
its next Session, sometime, next week. On the 29th of this 
month, the High Commissioner for Human Rights will 
make his oral report to the UN Human Rights Council in 
regard to the current situation. Early next year, there will 
a sitting where there will be a written report. So, I think, 
these questions need to be addressed. These are not 
questions which can be delayed any longer.  Restoration 
of justice and equality in the lives of the Tamil people in 
the North and the East and the commencement of a 
genuine programme of action towards reconciliation can 
no longer be delayed.  Some of these things that I have 
mentioned can be done immediately, can be done very 
early.  

I would submit that the Government should not be 
deterred in taking action in regard to some of these 
matters by some of the imaginary, fabricated and 
exaggerated fears that are expressed by people with 
jaundiced thinking, the thinking that is communal in 
nature, not intended to achieve unity in this country, but 
to preserve disunity in this country for their own political 
reasons and for their own political advantage. The 
Government, which has been returned to power on the 
basis of genuine reconciliation, on the basis of 
inclusivity, on the basis that all people will be treated 
equally through a new Constitution, will ensure that 
powers of governance are so structured as to ensure 
equality.  If that happened, probably, many of  the things 
that I am complaining about, would be addressed under 
that new structure of government. Therefore, Sir, this 
cannot continue. I would earnestly appeal to the 
Government to take stock of the situation; kindly consult 
us; we are prepared to be involved with you in the matter 
of reconciliation, in the matter of ensuring that the lives 
of our people are restructured, but please do not delay. 
Delay is not going to do any good to anyone of us.  

Thank you, Sir.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Leader of the Opposition.  Now I 

call upon the Hon. S. Shritharan to second the 
Adjournment Motion. You have ten minutes.  
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[பி.ப. 1.12] 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எங்க ைடய கட்சியின் 

தைலவ ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவ மான ெகளரவ சம்பந்தன் 
ஐயா அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட இந்த ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணைய வழிெமாழிந்  அ  சம்பந்தமாக உைரயாற்ற 
வி ம் கின்ேறன். அவர் மிக க்கியமான ஒவ்ெவா  விடயத் 
ைத ம்  ெதாட் ச்  ெசால் யி ந்தா ம், காணி சம்பந்தமான 
பிரச்சிைனகள் பற்றி நா ம் சில க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். 

இன்  தமிழர்க ைடய பிஸரேதசங்களிேல காணிப் 
பிரச்சிைனகள் மிகக்கூ யளவில் ேமேலாங்கியி க்கின்றன. 
குறிப்பாக, தமிழர்க ைடய ெப ம்பகுதியான நிலங்கைள 
இரா வம் இப்ெபா ம் தம்வசம் ைவத்தி க்கின்ற . 
இவ்வா  இரா வத்தின் வசம் இ க்கின்ற தனிப்பட்ட 
காணிகைள வி விக்குமா  பல ஆண் களாகப் பல்ேவ  
தரப்பினரா ம் ேகாாிக்ைககள் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள 
ேபாதி ம் இந்தக் ேகாாிக்ைககள் கணக்கில் எ ்க்கப்படாத 
ைவயாக - க த்தில் ெகாள்ளப்படாதைவயாகேவ இ க் 
கின்றன. இன்  யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மாத்திரமன்றி, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் பல்ேவ  பகுதிகளி ம் 
இரா வம் காணிகைளக் ைகப்பற்றி ைவத்தி க்கின்ற . 
குறிப்பாக, வடக்கு மாகாணத்தில் 10,942 ேப ைடய 8,218 
ஏக்கர் private land - தனிப்பட்ட காணிக ம், 29,605 ஏக்கர் 
அரச காணிக மாக ெமாத்தம் 37,823 ஏக்கர் காணிகளில் 
இரா வத்தினர் தங்க ைடய  காம்கைள அைமத்தி க் 
கின்றனர். இதைனவிட, கிழக்கு மாகாணத்தில் பல்லாயிரக் 
கணக்கான ஏக்கர் காணிகளில் இரா வ காம்கள் 
அைமக்கப்பட் க்கின்றன; பல தாிசு நிலங்கள் 
பறிக்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், மக்கள் தங்க ைடய 
ெசாந்த நிலங்களில் ெசன்  வாழ்வதற்காக 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கிறார்கள்.  

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற ஒ  தனித் தீவான 
இரைணதீ  என்ற இடத்திேல 240க்கு ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் 
தங்க ைடய இடங்களிேல ெசன்  வாழ்வதற்கும் ெதாழில் 
ெசய்வதற்கும்  அ மதி ேகாாியேபா , "MoD அ மதி 
ெபறப்பட ேவண் ம்" என்  கடற்பைடயினர் கூறி ள்ளனர். 
பா காப்  அைமச்சி ைடய MoD அ மதி ெபறப்பட 
ேவண் ெமன்ற நியதி இப்ெபா ம் இந்த நாட் ல் 
இ க்கிறதா? என்பைத இந்த நாட்  மக்க க்குத் 
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம். தற்ேபா  நல்லாட்சி 
நைடெப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . கடந்த 7 ஆண் களாக 
நைடெபற்ற பல விடயங்கள் இந்த ஆட்சியின் லம் 
மாற்றமைடந்தி ப்பதால் தமிழ் மக்களின் விடயங்களி ம் 
மாற்றங்கள் ெகாண் வரப்ப ம் என்  ெசால்லப்பட்ட . 
ஆனால், இப்ெபா ம் MoD அ மதி ெபற் த்தான் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்லேவண் ய ஒ  
நியதி காணப்ப கின்ற . இந்த நிலங்கள் வி விக்கப்படாமல் 
இ த்த க்கப்ப வதனால் அந்த மக்க ைடய மனம் 
பாாியளவில் பாதிக்கப்பட் ள்ள .  

இ பத் நான்கு கிராம அ வலர் பிாி கைளக் ெகாண்ட 
யாழ்ப்பாணம் வ காமம் வடக்குப் பகுதியி ந்  1990ஆம் 
ஆண் ல் இடம்ெபயர்ந்தவர்க க்கு அந்த ஆண் ேல பிறந்த 
பிள்ைளகள் தி மணம் ெசய்  தற்ேபா  குழந்ைதகேளா   
இ க்கிறார்கள். அவர்க க்கு அவர்க ைடய ெபற்ேறார் 

தங்க ைடய காணிகைளச் சாட் தல் ெசய்தி க்கிறார்கள். 
ஆனால், அவர்கள்  இன்ன ம் தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலங்கைளச் ெசன்  பார்க்க யாதவர்களாக 
இ க்கிறார்கள். இ  மிகமிக ேவதைனயான விடயமாகும். 
இந்நிைலைம மாற்றப்பட ேவண் ம்; இதற்கான தீர் கள் 
உடன யாக எட்டப்பட ேவண் ம்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கடந்த ைற யாழ்ப்பாணம் 
வந்தேபா ,  "இந்த வ டம் 6ஆம் மாதத்திற்குள் நாங்கள் தமிழ் 
மக்க ைடய அைனத்  நிலங்கைள ம் வி வித்  
அவர்கைளச் ெசாந்த இடங்களில் கு ேயற் ேவாம்" என்  
குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், இன்  6ஆம் மாதம் 10ஆம் 
திகதி. இன் ம் 20 நாட்களில் இந்த நாட் ேல 
இடம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற தமிழ் மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
இடங்க க்குச் ெசல்வார்களா? இ  நைடெப மா? என்கின்ற 
ேகள்வி அவர்களிடம் இ க்கின்ற . இதற்கான  
விைரவில் எட்டப்படேவண் ம்.  

அண்ைமயில் சாலாவ இரா வத் தளத்திேல ஏற்பட்ட 
ெவ ப்பினால், அந்தப் பகுதியில் ஏற்பட்ட அழி கைளப் பற்றி 
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் பலர் ேபசியைத நாங்கள் 
ேகட் க்கிேறாம்; பத்திாிைககளில் பார்க்கிேறாம். ெகளரவ 
திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள், அங்ேக ெவ த்த சன்னத் 

ண்டங்கள், ெவ ப்பின் லம் ெவளிேயறிய விஷ வா க்கள் 
என்பன அந்த மக்கைள எவ்வள  பாதித்தி க்கின்ற  
என்பைத பத்திாிைககளி ம் தன் ைடய பாரா மன்ற 
உைரகளி ம் குறிப்பிட் க்கிறார். 30 ஆண் களாக பல 
ெகாத் க் குண் க க்கும் ெபாஸ்பரஸ் குண் க க்கும் 

ப்பாக்கிக் குண் க க்கும் தமிழர்கள் சாைவத் 
த விக்ெகாண்டனர்; இன் ம் அங்கு குழந்ைதகள் ஊனமாகப் 
பிறந் ெகாண் க்கின்றார்கள். இலங்ைகயில் cancerஇனால் 
- ற் ேநாயினால் - பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் விகிதாசாரத்தில் 
இந்த குண் த் தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்கள்தான் 
கூ தலாக இ க்கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்கிேல வா கின்ற 
தமிழர்கள்தான் இவ்வா  கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட் க் 
கின்றார்கள். இதன் தாக்கத்ைத ேநர யாக அ பவித்தவர்கள் 
என்ற வைகயில் அந்த காமில் நைடெபற்ற விபத்ைதயிட்  
நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல; நாங்க ம் க்கப் 
ப கிேறாம்; அந்த மக்களின் க்கத்தில் 
பங்குெகாள்கின்ேறாம். நீங்க ம் இதைனச் சமநிைலேயா  
பா ங்கள் என் தான் நாங்கள் ெசால்கின்ேறாம். 
தமிழர்க க்கு ஒன்  நடக்கின்றேபா  ேபசாமல் 
இ ப்பவர்கள், சிங்கள மக்க க்கு ஒன்  நடக்கின்றெபா  
மட் ம் அதைன ஒ  மனித உயி க்கான விடயமாகப் 
பார்க்காமல், பாதிக்கப்பட்ட ஒட் ெமாத்த மனித உயிர்க ம் 
இதைன எவ்வா  அ பவித்தி க்கும் என்பைதச் சற் ச் 
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். இப்ெபா ம் வடக்கு, கிழக்கு 
மண்ணிேல பிறக்கின்ற குழந்ைதகள் ைள வளர்ச்சி 
குன்றியவர்களாக, ேதக ஆேராக்கியம் குன்றியவர்களாக, 
ேநாய்கைளத் தாங்கியவர்களாகப் பிறக்கின்றார்கள் என்பைத 
இவர்கள் த ல் உணர்ந் ெகாள்ளேவண் ம். இ  
நல் ணக்கத் க்கு மிக ம் க்கியமான .  

சாலாவ இரா வ காமில் ஏற்பட்ட ெவ ப்பான , 
இயற்ைக இந்த நாட் ேல வா கின்ற ஒவ்ெவா  மக்க க்கும் 
தந்த ஒ  ப ப்பிைன! இந்தப் ப ப்பிைனையச் சாியாகக் 
கற் க்ெகாண்டால், மீண் ம் இந்த மாதிாியான நிைலைமகள் 
இந்த நாட் ல் ஏற்படா . கடந்த 30 ஆண் கள் இந்த 
நாட் ேல இடம்ெபற்ற ேபாராட்டத் க்கு யார் காரணமாக 
இ ந்தார்கள்? இந்த நாட் ேல ஒ  த்தம் நடப்பதற்கு யார் 
அ ப்பைடயாக இ ந்தார்கள்? வி தைலப் கள் தாமாக 
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வி ம்பி த்தம் நடத்தவில்ைல. வி தைலப் கைள யார் 
ேதாற் வித்தார்கள்? பிரபாகரன் என்ற மனிதைன யார் 
உ வாக்கினார்கள்? இதைன எல்லாம் இவர்கள் சாியான 

ைறயில் சிந்தித்தால், இந்த நாட் க்கான பிரச்சிைனைய மிக 
விைரவாகேவ தீர்க்க ம்.  

1995.01.01ஆம் திகதி "சன்ேட ைரம்ஸ்" பத்திாிைகயிேல 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் தன  கைடசி interviewஇேல, 
"இந்த நாட் ேல ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற பிரச்சிைனக்கு - 
North - East conflictக்கு federal system - சமஷ்   ைறதான்  ஒ   
தீர்வாக அைமய ம்" என்  குறிப்பிட் ந்தார். 
இதைனத்தான் " த்த ம் சமாதான ம்" என்ற த்தகத்திேல, 
அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் குறிப்பி கின்றார், "நாங்கள் 
இந்த நாட் ேல ஒ  federal system - சமஷ்  அ ப் 
பைடயிலான தீர்  குறித் ப் ேபசுவதற்குத் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம்" என் . இவ்வா  பல தைலவர்கள் 
ேபசியி க்கின்றார்கள்.  

இன்  நாங்கள் வா கின்ற வடக்கு, கிழக்கிேல ஓர் இயல்  
நிைலைய உ வாக்குவதற்காக, அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ஓர் ஒ ங்கிைணந்த ெசயற்பா  
ேவண் ம் என்  ெசால்லப்ப கின்ற . இன்  ெதற்கி ந்  
அைமச்சர்கள் எம  பகுதிக்கு வ கின்றார்கள். அவர்கள் 
சுற் லா வ வ ேபால வந் , ஒவ்ேவார் அரச 
ெசயலகங்களி ம் கூட்டங்கைள நடத் கின்றார்கள்.  ஆனால், 
அந்தக் கூட்டங்களால் அைடந்த பயன்தான் என்ன?   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have three more minutes.  

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay, Sir.  

அங்ேக மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட வடக்கு மாகாண 
தலைமச்சர், அைமச்சர்கள், மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் 

இ க்கின்றார்கள். இதைனவிட, வடக்கு, கிழக்கிேல ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்காக இவர்கைள ஒ ங் 
கிைணத்த ஒ  ெசயற்பா , ஒ ங்கிைணத்த ஒ  கு  யற்சி, 
ஏன் இ வைர ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல? அங்கு 
அைமச்சர்கள் தத்தம்பாட் ேல வ கிறார்கள். தங்க க்கு 
இையந்தவர்க க்கு, இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற குறிப்பிட்ட 
சில கட்சிகைளச் சார்ந்தவர்க க்கு நியமனங்கைளக்கூட 
வழங்குகின்றார்கள். அங்குள்ள பதவி ெவற்றிடங்க க்கு 
நியமனங்கைளப் ெப வதற்காகத் ெதன்னிலங்ைகயி ந்  
வ கின்றார்கள். இத்தைகய ெசயற்பா கெளல்லாம் இந்த 
நாட் ல் ஒ  நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்தா ;  நல்ல 
ஆேராக்கியமான நிகழ் களாக அைமயா . ஆகேவ, இந்த 
நிைலைம மாற்றப்படேவண் ம்.  

இயல்  நிைல என்றால், வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற 
தமிழர் பிரதிநிதிக ம் குறிப்பாக தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப் ம் 
அரசாங்க ம் சம பங்காளிகளாக இைணந்  ெசயற்பட 
ேவண் ம். தவ கின்ற பட்சத்தில், உண்ைமயான ஒ  
சமாதானத்ைத ம் நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய ெகளரவமான ஒ  
தீர்ைவ ம் நாங்கள் இந்த நாட் ேல எட்ட யா . 

இதைனத்தான் கடந்த காலங்களில் இ ந்த அரசுகள் ெசய்தன. 
தமிழீழ வி தைலப் க ட ம்கூட அந்தத் தவைற 
விட் ந்தார்கள். சுனாமி வந்தெபா , ெசய்யப்பட்ட அந்த 
உடன்பாட்ைட அரசாங்கம் நிராகாித்தி ந்த . அவர்கேளா  
சம பங்காளிகளாகப் ேபசி, ஒஸ்ேலா வைரக்கும் 
ேபச்சுவார்த்ைதக்குச் ெசன்ற . பின்னர் அவர்கள் ேடாக்கிேயா 
மாநாட் க்கும் நி ேயார்க் மாநாட் க்கும் ெசல்வதற்கு 
'விசா'க்கள் ம க்கப்பட்ட . தைடெசய்யப்பட்ட நா களில் - 
அவர்கள் ெசல்ல யாத நா களில் - கூட்டங்கைள ைவத் , 
அவர்க க்கான தைடகைள ஏற்ப த்தியதனால், அந்தச் சம 
பங்காளித்தனம் இல்லாமல்ேபான . இேத நிைலைமதான் 
இப்ெபா  ெமல்லெமல்ல மீண் ம் உ வாக்கப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, இந்த நிைலைம மாற்றப்படேவண் ம். அவ்வா  
மாற்றப்ப கின்றெபா தான் இந்த நாட் ேல நீ த்  
நிைலக்கக்கூ ய ெகளரவமான சமாதானத்ைத எட்ட ம். 
அந்த ெகளரவமான சமாதானம் என்ப , ைரேயா ப் 
ேபாயி க்கின்ற இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  நிரந்தர அரசியல் 
தீர்  காண்பதன் லமாக ம் வடக்கு, கிழக்கில் அவர்க 

ைடய வரலாற் ாீதியான நிலத்திேல - சாித்திர ர்வமான 
மியிேல, அவர்க க்குாிய உாிைமகைள வழங்குவதன் 
லமாக ம்தான்  எட்டப்பட ம். அபிவி த்தி 

நடவ க்ைககள் ஒ  நிரந்தர அரசியல் தீர்வின் அ ப் 
பைடயிேலேய ன்ென க்கப்பட ம் என்பைத 
எங்க ைடய கட்சியின் தைலவர் அவர்கள் மிகத் ெதளிவாக 
இங்ேக குறிப்பிட் ந்தார். ஆகேவ, சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் 
இ க்கின்ற இந்தக் காலத்தில் இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  
தீர்ைவக்காண  அரசு தவறக்கூடா . ஏன், இவ்வா  காலம் 
இ த்த க்கப்ப கின்ற ? மீண் ம் இந்த நாட் ேல இரத்தம் 
சிந் கின்ற ஒ  சூழைல உ வாக்க அரசு யல்கின்றதா?  

இன்  ட் த் திட்டங்கள், க க்கான அைமப் கள் 
வழங்கப்ப கின்றேபா  அந்த மக்க ைடய வாழ்க்ைகைய, 
அவர்களின் வரலாற்ைற, கலாசாரத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்காமல் 
தாங்கள் நிைனத்தவா  ெசயல்ப கிறார்கள். அவ்வாறான 
எ ந்தமானச் சிந்தைனகைளக் ைகவிட ேவண் ம். த ேல 
வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற மக்களின் எண்ணங்கைள, 
அவர்களின் உணர் கைள மதித் , அவர்களால் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிக ைடய க த் க்கைள மதித் , 
அதன் அ ப்பைடயில் பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண யல 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் நாங்கள் நிைலயான ஒ  
சமாதானத்ைத எட் வேதா , நிரந்தர அபிவி த்திைய ம் 
ஏற்ப த்த ம் என்பைதக் குறிப்பிட் , என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

The next speaker is the Hon. D.M. Swaminathan. 
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.  

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

 
 

[பி.ப. 1.22] 
 

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 

காலத்தில் ஆட்சியி ந்த அரசாங்கங்கைளவிட இன்ைறய 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் தமிழ் மக்கள் விடயத்தில் கூ ய 
காிசைனெகாண்  ெசயற்ப கின்ற  என்பைத அைனவ ம் 
அறிவர். 2015 ஜனவாி 8ஆம் திகதியின் பின்னர் வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளில் வா ம் மக்களின் வாழ்க்ைகயில் ன்ேனற் 
றங்கள் காணப்ப கின்றேபா ம், நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் 
மீ ம் என்மீ ம் பல்ேவ பட்ட விமர்சனங்கள் ன்ைவக்கப் 
ப கின்றன. இத்தைகய விமர்சனங்க க்குப் பதிலளிப் 
பதற்காக என  இன்ைறய பாரா மன்ற உைரயிைனப் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்ளலாெமன நிைனக்கின்ேறன். என  
அைமச்சின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள், 65,000 டைமப் த் திட்டம் மற் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களால் ேகட்கப்பட்ட வினாக்கள் ேபான்றைவ 
ெதாடர்பாக இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு எ த் ைரக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ப்ப  வ ட ெதாடர் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாண மக்கள் ெதாடர்பாக நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தினால் விேசட கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ள . இந்த 
மக்களின் மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் அபிவி த்தி 
ேவைலக க்காக சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ் 
வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் 
அைமச்சுக்கு 2016ஆம் ஆண்  பாய் 14,000 மில் யன் நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . வடக்கு, கிழக்கில் மீளக் 
கு யமர்ந்த மக்கள், இந்தியா க்கு அகதிகளாகச் ெசன்  
மீண் ம் தாயகம் தி ம்பிய மக்கள் மற் ம் த்தத்தால் க ம் 
பாதிப் கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ள சிங்கள மக்கள் உட்பட 
அைனத்  அப்பாவி மக்க க்குமாக குறித்த பாய் 14,000 
மில் யன் நிதி ஒ க்கீ  பயன்ப த்தப்ப கின்ற .  

என  அைமச்சின் நிதிெயா க்கீட் ன்கீழ் வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள 08 மாவட்டங்கேளா , ேபாாினால் பாதிக்கப் 
பட்ட எல்ைலப் ற  மாவட்டங்களான த்தளம், அ ராத ரம், 
ெபாலன்ன ைவ இைணந்ததாக 11 மாவட்டங்களில் 10,030 
நிரந்தர  கள் திதாக நிர்மாணிக்கப்ப கின்றன. தற் 
ெபா  இவ் ட் த் திட்டத்திற்கான ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ளன. அத்ேதா , இவர்க க்கு கு நீர் வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்காக பாய் 647 மில் யன் நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . இத்திட்டத்தின்கீழ் ெபா க் 
கிண கள் அைமத்தல், ெபா க் கிண கைளத் தி த் தல் 
மற் ம் நீர் விநிேயாக இைணப் கைள க க்கு 
வழங்குதல் என்பவற்றின் லமாக பாதிக்கப்பட்ட  
மக்க க்கான கு நீர்ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தத்தால் ேசதமைடந் 
ள்ள 2,400 கள், பாய் 480 மில் யன் ெசலவில் 
னரைமப் ச் ெசய்யப்ப கின்றன. இத்திட்டத்தின்கீழ் 
ட் ன் தி த்த ேவைலக க்காக ஒவ்ெவா  கு ம்பத் க்கும் 
பாய் 2,00,000 வழங்கப்ப கின்ற . மக்களின் சுகாதாரத்ைத 

ேமம்ப த் ம்வைகயில் 7,600 கு ம்பங்க க்கு மலசல 
கூடங்கள் அைமத் க் ெகா ப்பதற்காக பா 418 மில் யன் 
நிதி ஒ க்கப்பட் , தற்ெபா  ேவைலகள் நைடெபற்  
வ கின்றன. இத்திட்டத்தின்கீழ் ஒ  மலசலகூடம் பாய் 
55,000 ெசலவில் கட்டப்ப கின்ற . த்தத்தின் பின்னர் 
மக்கள் மீள்கு ேயறி ள்ள பிரேதசங்களில் அ ப்பைட 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ேமற்ெகாள்வதற்காக பாய் 
632.70 மில் யன் நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
இவ்ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் திகள் னரைமப் , பாட 
சாைலக் கட் டங்கள் னரைமப்  மற் ம் பாடசாைலகளில் 
நீர் மற் ம் சுகாதார வசதிகைள ேமம்ப த்தல் ேபான்ற 
ெசயற்றிட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றன.  

ேபாாினால் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட பல கு ம்பங்கள் 
தம  வாழ்வாதாரத்ைத இழந் ள்ளன. இக்கு ம்பங்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் ம் கமாக ஒ  கு ம்பத் க்கு 

பாய் 1,00,000 தம் வாழ்வாதார உதவி வழங்க 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . இதற்ெகன பாய் 1,205 
மில் யன் நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
தய ெசய்  இைடயீ  ெசய்யேவண்டாம். எனக்கு 

கு கிய ேநரம்தான் வழங்கப்பட் க்கின்ற . சாி 
ெசால் ங்கள்! 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இைவ எந்ெதந்த 

மாவட்டங்க க்கு, எந்ெதந்தப் பகுதி மக்க க்கு வழங்கப் 
பட்ட  என்பைதச் ெசால்ல ேவண் ம். நீங்கள் வழங்கிய 
மில் யன் கணக்கான பாய் யார் யா க்கு ெகா க்கப்பட்ட  
என்ப  ெதாடர்பிலான விபரங்கைளச் ெசால் ங்கள்! 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நான் இங்கு குறிப்பிட்டப  ேவைல நடக்காவிட்டால், 

அப்ெபா , நீங்கள் தய ெசய்  கூ ங்கள் ேவைல 
நடக்கவில்ைல என் . அதற்கு நான் உங்க க்கு அத்தாட்சி 
த கின்ேறன்.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
சாி. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
மன்னார் மாவட்டத்தில் பைடயினர் - [இைடயீ ] எனக்கு 

அம்மா ம் ேதைவயில்ைல; தம்பி ம் ேதைவயில்ைல. நான் 
ெசய்தைதத்தான் இங்கு ெசால்கின்ேறன். மன்னார் மாவட் 
டத்தில் பைடயினர் வச ள்ள காணிகளில் கு யி ந்த மக்கைள 
மாற்றிடங்களில் கு ேயற்றம் ெசய்ய ம், அவர்க க்கான 
நிரந்தர  மற் ம் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
ேமற்ெகாள்வதற்குமாக பாய் 154 மில் யன் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . ெகளரவ சிறீதரன் அவர்க க்கு இந்த 
விபரங்கள் ேதைவெயன்றால், இன் ம் இரண்  நாட்களில் 
நான் அதைனத் த வதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறன்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நான் கண் ப்பாக எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி. நான் அைதச் ெசய்கின்ேறன். ஏெனன்றால், நான் 

இங்கு உண்ைமயான விடயங்கைளத்தான் கூ கின்ேறன்; 
ெபாய் கூ வதற்கு வரவில்ைல.  

 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நாங்க ம் அப்ப த்தான். கண் ப்பாக எதிர்பார்க் 

கின்ேறாம்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி. த்தம் நைடெபற்ற பிரேதசங்களில் ைதக்கப்பட்ட 

கண்ணிெவ கள் மக்க க்குத் ெதாடர்ந் ம் ெப ம் பிரச்சிைன 
யாகக் காணப்ப கின்றன. ெவளிநாட்  உதவிக டன் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கண்ணிெவ கைள அகற் ம் திட்டத் 
திற்கு அைமச்சின் சார்பாக பாய் 20 மில் யன் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள .  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் பைன சார்ந்த 
வாழ்வாதாரம் என்ப  மிக ம் க்கியமானெதான்றாகக் 
க தப்ப கின்ற . இதைனக் க த்திற்ெகாண்  பைன சார்ந்த 
அபிவி த்தித் திட்டங்க க்காக பாய் 160 மில் யன் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . இத்திட்டத்தின்கீழ் பைன சார்ந்த 
வாழ்வாதார அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு பாய் 110 

மில் ய ம் பைன ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் பணிகைள 
ேம ம் வ ட் வதற்காக பாய் 50 மில் ய ம் 
ஒ க்கப்பட் , இவற் க்கான அபிவி த்திப் பணிகள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் மிக நீண்ட கடற்கைர 
ேயாரங்கைளக் ெகாண் ப்பதனால், மீன்பி த்ெதாழி ல் 
சிறப் ற்  விளங்குகின்றன. மீன்பி த்ெதாழிைலத் தம  
வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ள பல கு ம்பங்கள், த்தம் 
காரணமாக வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் காணப் 
பட்டன. இதற்கைமய இக்கு ம்பங்க க்கு உத கமாக 
North Sea Limited இன் பணிகள் மீள வ ட்டப்பட்டன. 
2016ஆம் ஆண் ல் கு நகர், வில, ரவில ஆகிய 
இடங்களில் அைமந் ள்ள மீன்பி வைலத் ெதாழிற்சாைல 
கைள ேம ம் ந ன மயப்ப த் வதற்கு பாய் 103 
மில் யன் அைமச்சினால் விேசடமாக ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இதற்கான ேவைலகள் இப்ெபா  
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளன.  

மீள்கு ேயற்ற அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேமேல 
கூறப்பட்ட அபிவி த்தித் திட்டங்க க்கு ேமலதிகமாக, 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்ெகனச் சில விேசட ெசயற் 
றிட்டங்கள் பல்ேவ  ேதைவகள்க தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன. இதற்ெகன பாய் 1,987.35 மில் யன் நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . ஊர்காவற் ைற - காைரநக க் 
கிைடேய பாலம் அைமத்தல், ெந ந்தீ் க்கான பயணிகள் 
படகு வழங்கல், ெந ந்தீ  மற் ம் எ ைவதீ க்கான படகு  
இறங்கு ைற - jetty அைமத்தல், ேவலைண - ஊர்காவற் 

ைறக்கிைடயிலான திப் னரைமப்  மற் ம் சுகாதாரத் 
ைறக்கான ைவத்தியசாைலக் கழி களின் காைமத் வம் - 

Clinical Waste Management, யாழ். மாநகர சைபப் பிரேதசத்தில் 
திண்மக்கழி  காைமத் வம் - Solid Waste Management 
ேபான்ற மிக விேசட ெசயற்றிட்டங்கள் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கின்றன.  

ப்ப  வ டகால த்தம் தமிழ் மக்களின் கலாசார 
அபிவி த்திக்கு ஒ  தைடக்கல்லாகக் காணப்பட்ட . 
ந ற்றி க்கும் தமிழ் கலாசார ேமம்பாட் க்கு உத கமாக 
இந்திய அரசின் நன்ெகாைடயின்கீழ் யாழ். லகத்திற்கு 
அ கில் பாய் 1,400 மில் யன் நிதியில் கலாசார 
நிைலயெமான்ைற அைமப்பதற்கான யற்சிகள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. அத் டன் த்தத்தினால் 
அழிவைடந்த இந் க் ேகாயில்கைளப் னரைமப் ச் 
ெசய்வதற்கு பாய் 93 மில் யன் 2016ஆம் ஆண் ல் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . இந்தப் னரைமப் ப் பணிகள் இந்  
சமய கலாசார அ வல்கள் திைணக்களத்தினால் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ளன.  

நீண்டகால த்தத்தினால் பாதிப் ற்ற மக்க க்கு இந்த 
ஆண் க்குள் ெசயற்ப த்தக்கூ யவா  இச்ெசயற்றிட்டங்கள் 
நல்லாட்சி அரசினால் எம  அைமச்சி டாக ன்ென க்கப் 
ப கின்றன. எதிர்வ ம் ஆண் களி ம் இம்மக்களின் யர் 

ைடக்கக்கூ யவா  அைமச்சு ேம ம் பல திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த்த ள்ள . 

கடந்தகால த்தத்தின் காரணமாகப் ெப மளவான 
இடப்ெபயர் க ம் ெபா மக்க ைடய அைச ம் மற் ம் 
அைசயாச் ெசாத் க்களின் அழி க ம் ஏற்பட்டன. த்தம் 
நிைற ெபற்ற பின்னர், வி விக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் 
ெபா மக்கள் மீள்கு ேயற ஆரம்பித்தனர். ெப ம்பாலான 
ெபா மக்கள  கள் ற்றாக ம் பகுதியளவி ம் 

935 936 
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ேசதமைடந் ள்ளன. உலக வங்கி உதவி டனான ட் த் 
திட்டம் மற் ம் இந்திய அரசின் உதவி டனான ட் த் 
திட்டம் என்பவற்றின் லமாக கைள இழந்த மக்க க்கு 

கள் வழங்கப்பட்டன. ஆயி ம், ேம ம் 1,37,000 
க க்கான ேதைவ காணப்பட்டைமயினால் ேம ம் ஒ  

ட் த் திட்டத்ைத ேமற்ெகாள்ளேவண் ய ேதைவ 
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட் ள்ள .  

இன்  இந்த ட் த் திட்டத்ைத owner-driven houses என்  
கூ கின்ேறாம், இதைனப் பார்க்கும்ேபா  யாழ்ப்பாணத்திேல 
சில களிேல சீெமந்  சாியாகப் ேபாட் க் கட்டப்பட 
வில்ைல; யன்னல்கள் இல்ைல; கத கள் இல்ைல. அப்ப யான 
நிைலைமயிேல மக்கள் வசிக்கிறார்கள் என்ப  உங்க க்குத் 
ெதாி ம். 30 வ ட ேபாாினால் பாதிக்கப் பட்டைமயினா ம் 
உள்நாட் ல் பாாிய அபிவி த்திகைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் யி ப்பதா ம் அரசாங்கத்திற்கு பாாிய நிதிப் 
பற்றாக்குைற காணப்பட்ட . இதன் காரணமாக கைளக் 
கட் வதற்கான நிதி லத்ேதா  வ ம் நி வனங்க க்கு 

ன் ாிைம ெகா த்  கைள அைமப்பெதன 
அைமச்சரைவயிேல ெகாள்ைகயளவில் தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
இந்தக் ெகாள்ைகக்கு அைமய தற்கட்டமாக 65,000 

கைள அைமப்பெதன அரசாங்கம்  ெசய்த .  

இந்த வின் பிரகாரம் 65,000 கைள 
அைமப்பதற்காக உள்நாட் ம் ெவளிநாட் ம் உள்ள நிதி 

லத்ேதா  வ ம் நி வனங்க க்கான வி ப்பத்ைத  
ெவளிப்ப த் ம் அைழப்  - Expression of Interest ெசப்ெரம்பர் 
2015இல் பத்திாிைககள் லம் வி க்கப்பட்ட . இந்த 
அைழப் க்கு அைமய உள்நாட் ந் ம் ெவளிநாட்  

ந் ம் ெமாத்தம் 35 நி வனங்கள் தங்கள் விபரங்கைளச் 
சமர்ப்பித்தன. இந்த 35 நி வனங்களின ம் விபரங்கள் 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெதாி க் 
கான அ ப்பைடப் பிரமாணங்க க்கைமய, ஆரம்ப தகுதி 
காண் ஆய்வில் பாிசீ க்கப்பட் , அதி ந்  15 
நி வனங்கள் தற்கட்டமாகத் ெதாி ெசய்யப்பட்டன. 
பின்னர்,  குறித்த 15 நி வனங்களிட ம் ெதாழில் ட்ப - 
Technical மற் ம் நிதி - Finance  ெதாடர்பான ரணமான 
விபரங்கைள உள்ளடக்கியதான திட்ட ன்ெமாழி கைள 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சினால் வழங்கப்ப ம் விண்ணப்பப் 
ப வத்தில் சமர்ப்பிக்குமா  ஒக்ேராபர் 2015இல் 
ேகாரப்பட்ட . அத் டன், குறித்த ெதாழில் ட்ப மற் ம் நிதி 
விபரங்கள் தனித்தனிேய இரண்  உைறகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட 
ேவண் ெமன ம் ேகாரப்பட்ட . அத்ேதா , திட்ட 

ன்ெமாழிைவச் சமர்ப்பிக்கும்ேபா  650 மில் யன் பாய் 
ெப மதியான ேகள்வி ம விற்கான பிைண ஆவணங்க ம் - 
bid bond documents - சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அைமச்சினால் 
நியமிக்கப்பட்ட திட்டக் கு வினால் - project committee - 
கிைடக்கப்ெப ம் திட்ட ன்ெமாழி களில் த ல் 
ெதாழில் ட்ப ாீதியான அறிக்ைக பாிசீ க்கப்ப ம். 
ெதாழில் ட்ப ாீதியான விபரங்கள் தி ப்திகரமாக அைம ம் 
பட்சத்திேலேய நிதி ெதாடர்பான அறிக்ைககைள 
ெகாண் க்கும் உைற திறக்கப்ப ம். ஏெனன்றால், இன்  
அரசாங்கத்திடம் இந்த கைளக் கட் வதற்கு நிதி இல்ைல. 
அதன் காரணமாக 100 சத த நிதிைய அரசாங்கத்திற்குக் 
ெகாண் வ ம் ஒ  தீர்மானத்ைதத்தான்  அரசாங்கம் 
ைகயா ம்.   

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
நிதி இல்ைலயா?  

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
தய ெசய்  ேக ங்கள்! நிதி இல்ைலெயன் தான் நான் 

கூ கின்ேறன். நான் ெபாய் ெசால்கின்ேறனா? இந்நிைலயில் 
குறித்த 15 நி வனங்களில் 13 நி வனங்கள் மட் ேம குறித்த 
விண்ணப்பப்ப வத்ைத ெபற் க்ெகாண்டன. மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சி ந்  விண்ணப்பப் ப வத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட 
13 நி வனங்களில் 8 நி வனங்கள் மட் ேம 2015ஆம் 
ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் தம  திட்ட ன்ெமாழி கைள 
உள்ளடக்கி விபரங்கைள அ ப்பிைவத்தன. ஆனால், 
விபரங்கைளச் சமர்ப்பித்த 8 நி வனங்களில் 2 நி வனங்கள் 
மட் ேம 650 மில் யன் பாய் ெப மதியான ேகள்வி 
ம விற்கான பிைண ஆவணங்கைளச் -bid bond documents - 
சமர்ப்பித்தி ந்தன. இந்த 2 நி வனங்களின ம் ெதாழில் ட்ப 
விபரங்கள் - technical details - அடங்கிய உைற திறக்கப்பட்  
அவற்றின் ெதாழில் ட்ப ாீதியான விடயங்கள் அைமச்சின் 
திட்டக் கு வினால் பாிசீ க்கப்பட்டன. அந்த 2 
நி வனங்களின ம் ெதாழில் ட்ப விபரங்கள் தி ப்தி 
கரமாகக் காணப்பட்டைமயினால், இரண்டாவ  உைறயான 
நிதி விபரங்கைள - financial details - ெகாண்ட உைற 
திறக்கப்பட்ட . நிதி விபரங்கைள ஆராய்ந்தேபா  65,000 

கைளக் கட் வதற்கான நிதி லத்ைத, விண்ணப்பிக்கும் 
நி வனேம ெகாண் வர ேவண் ெமன்ற நிபந்தைனைய இ  
நி வனங்களில் ஒன்  மட் ேம  சத தம் ர்த்தி 
ெசய்தி ந்தெதன்பைத நான் இங்கு கூற வி ம் கின்ேறன். 
எனேவ, நிதி ெதாடர்பான நிபந்தைனையப் ர்த்திெசய்த 
ArcelorMittal Construction France எ ம் நி வனேம இ தியில் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட . இந் நி வனம் ெதாி ெசய்யப் 
பட்டதன் பின்னர் அ  ெதாடர்பான விபரங்கள் 
அைமச்சரைவயால் 2015ஆம் ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் 
நியமிக்கப்பட்ட ேபரம்ேபசும் கு க்கு - Cabinet-appointed 
Negotiation Committee - அ ப்பிைவக்கப்பட்டன. 
 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. R. Sampanthan?  
 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
65,000 கள் அைமப்ப  சம்பந்தமாக ெப ம் சர்ச்ைசேய 

ஏற்பட் ப்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். மக்கள் அந்த 
கைள வி ம்பவில்ைல. மக்க க்குத் ேதைவயான  ஒ  
! ஓர் இ ம் க் கூ  அல்ல.  

 
 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Presiding Member, can I continue speaking? I 

have not finished my submissions.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
The Hon. Presiding Member) 
Hon. Sampanthan, the Hon. Minister will reply.  

 

 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
' ' என்ற ெசால்ைல நீங்கள் பாவித்தா ம் அ  ஒ  

டல்ல! அ  ஓர் இ ம் க் கூ ! அைத மக்கள் ஏற் க் 
ெகாள்ளத் தயாாில்ைல.  

 
 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, அதற்கு நான் ம ெமாழி ெகா க்கிேறன்.  

 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் ஒ  நல்ல க்கு வர 

ேவண் ம்.  
 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, he is taking my time.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, the Hon. Minister is willing to answer 

your questions. -[Interruption.] 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I will reply to that question, Sir.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
He will reply to that.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
ஏெனன்றால், மக்க க்கு உண்ைமயான கைளக் 

கட் க்ெகா ப்பதற்கு மாற்  நிதி ஒ ங்குகள் ேபசப்பட் , 
அந்த விடயங்கள் ஒ  க்கு வரக்கூ ய நிைலைமயில் 
இைத நீங்கள் ஒ  ந்த பாகத் தய ெசய்  க தக் 
கூடா . இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல உங்க ைடய ஒத் ைழப் ம் 
எங்க க்குத் ேதைவ. அைத நாங்கள் நா ேவாம்!   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you will have to allow the Hon. 

Minister to speak.  

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, I just mentioned -  

 
 

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

குறித்த கு வால் சகல விடயங்க ம் அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டேபா  அைமச்சரைவயால் ெபா மக்களின் 
வி ப்பம் மற் ம் சூழ க்கான சாத்தியப்பா  என்பவற்ைற 
அறிந் ெகாள் கமாக 2016ஆம் ஆண்  ெபப்ரவாி மாதம் 
திைறேசாிச் ெசயலாளர் தைலைமயில் சிறப்  அ வலர் கு  - 
Special Official Committee - ஒன்  அைமக்கப்பட்ட . குறித்த 
சிறப்  அ வலர் கு , ெபா  மக்களின் வி ப்பத்ைத 
அறிவதற்காக மாதிாி கள் 2 ஐ அைமப்பதன் லம் அதைன 
அவர்கள் பார்ைவயிட் த் தங்கள  வி ப்பத்ைதத் ெதாிவிக்க 
லாெமனச் சிபாாிசு ெசய்த . அதற்கைமய 2 மாதிாி கள் 
யாழ். மாவட்டத்தில் ேகாப்பாய் மற் ம் ெதல் ப்பைளப் 
பிரேதசங்களில் அைமக்கப்பட்டன. இவ் கைளப் 
ெபா மக்கள் பார்ைவயிட்  வ கின்றனர். அத்ேதா  
பயனாளிகைளத் ெதாி  ெசய்வதற்காகப் பத்திாிைககளில் 
விளம்பரப்ப த்தி விண்ணப்பப் ப வங்க ம் வழங்கப்பட்டன. 
குறித்த 65,000 ட் த் திட்டத்தின் லம் அைமக்கப்பட ள்ள 

கைளப் பிரான்ஸ் நாட்ைட அ த்தளமாகக் ெகாண்ட 
ArcelorMittal Construction நி வனேம அைமக்க உள்ள . இந்த 
நி வனம் உலகளாவிய ாீதியில் 79 நா களில் கிைளகைளக் 
ெகாண் ப்பேதா  ஏறத்தாழ 2,20,000 ஊழியர் பைடயி 
ைன ம் ெகாண் ள்ள . அத்ேதா  உலகில் ன்னிைல 
வகிக்கும் உேலாக உற்பத்தி நி வனங்க ள் ஒன்றாக ம் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த கள் சர்வேதசத் தரம் 
ெகாண்டைவயாக அைம ம் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. அந்த 
நி வனம் இந்த 65,000 ெபா த்  க க்கு 30 வ ட 
உத்தரவாதத்ைத அரசாங்கத்திற்குக் ெகா த்தி க்கின்ற . 
That is, a 30-year guarantee is given to the Government 
of Sri Lanka to the lifetime of a house but it can be used 
for a period of 70 years. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have five more minutes. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I need some more time. I will speak to the Hon. 

Leader of the House and get it done. Sir, I was disturbed 
by so many Hon. Members.  

இ தியாக ஆராயப்பட்ட 2 நி வனங்களில், ஏறத்தாழ 
550 ச ர அ  விஸ்தீரணம் ெகாண்ட ெடான்றிைன 
அைமப்பதற்கு ArcelorMittal Construction நி வனம் தன  
மதிப்பீட்ைடக் ெகா த்தி க்கின்ற . அதற்ேகற்ற விதத் 
திேல நான் இன்  ன்  documents ஐச் சமர்ப்பிக் 
கின்ேறன்.  

939 940 
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Sir, I  table* the three documents: the first is, a Final 
Report titled “Technical Implications of Pre-fabricated 
Insulated Metal Panel Houses”, marked as A1; the second 
is, a reply letter by ArcelorMittal to the special report that 
has been given by the Peradeniya University, marked as 
A2 and the third is, the Final Report titled “Comparison 
of  Environmental Implications of Insulated Metal Panel 
House Vs. Equivalent Traditional House”, marked as A3.   

இந்த நி வனம், குறித்த விஸ்தீரணம் ெகாண்ட ட் டன் 
சூாிய மின்கலத் டனான மின்சார இைணப் க்கள், 
குழாய்க்கிண , 500 லீட்டர் நீர்த்தாங்கி, கணினி, 'காஸ்' 
அ ப் , ட் க்குத் ேதைவயான தளபாடங்கள்,  ெதாைலக் 
காட்சி மற் ம் Wi-Fi இைணப்  என்பவற்ைற ம் வழங்க 

ன்வந் ள்ள . இதன் லம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங் 
களில் ேபாாினால் அைனத்ைத ம் இழந்த மக்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்த நாங்கள் ன்வந்தி க் 
கின்ேறாம். அைத நீங்கள் மறக்கக்கூடா . இைவெயல்லாம் 
தமிழ் மக்க க்காகத்தான் நாம் ெசய்தி க்கின்ேறாம்; சிங்கள 
மக்க க்காகச் ெசய்யவில்ைல. இதற்கு ேவண் ய அத் 
தாட்சிகள் எல்லாம் இந்த document இல் இ க்கின்ற . இைத 
நான் இப்ெபா  table பண்ணியி க்கின்ேறன். ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்ைதச் ேசர்ந்த நி ணர் கு , குறித்த ெபா த்  

கள் குைறவான காலத்தி ள் அைமக்கப்படக் கூ யைவ 
ெயன் ம் மணல் மற் ம் கூ  ேபான்ற உள் ர் வளங்கள் 
ேதைவப்படாெதன் ம் குறிப்பிட் ள்ள . அத்ேதா  குறித்த 

கள் பலம் மற் ம் நீ த்த வாழ்  ெகாண்டைவெயன் ம் 
அக்கு வினர் ெதாிவித் ள்ளனர். குறித்த நி ணர் கு வினால் 
சில குைறபா க ம் ெதாிவிக்கப்பட் ந்தன. அதற்கைமய 
மைழ மற் ம் ெவள்ள நிைலைமக க்கு ஏற்ப, இவ் ட் ன் 
அத்திவாரத்ைத உயர்த் வதற்கும் நாங்கள் ஏற் க் 
ெகாண் ள்ேளாம்.   

ெகளரவ உ ப்பினர்களான சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன், எம்.ஏ. 
சுமந்திரன் ஆகிேயார் இந்த 65,000 டைமப் த் திட்டம் 
ெதாடர்பாக அரசாங்கத்திற்குப் பல க த் க்கைளத் 
ெதாிவித் ள்ளனர். ெபா த்  க க்கான ரணமான 
விளக்கங்கள் பத்திாிைக வாயிலாகக் ெகா க்கப்பட் , மாதிாி 

கைளப் பார்ைவயிட்  க க்கான 
விண்ணப்பங்கைளச் சமர்ப்பிக்குமா  அைமச்சினால் 
ேகாரப்பட் ந்த . அதற்கைமய மக்கள் தங்கள் விண்ணப்பப் 
ப வங்கைளச் சமர்ப்பித் ள்ளனர் என்பைத ம் இச்சைபக்குத் 
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 32,050 ேபர் இந்த ட் த் 
திட்டத்திற்காக விண்ணப்பித் ள்ளனர் என்பைத ம் யாழ்ப் 
பாணம், வ னியா, மன்னார், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , 
தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , அம்பாைற ஆகிய எட்  
மாவட்டங்களி ந் ம் ெமாத்தமாக 97,232 விண்ணப்பங்கள் 
இ வைர கிைடத் ள்ளன என்பைத ம் இத்த ணத்தில் 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.     
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எல்லா ட் த் திட்டங்க க்கும் கிைடத்தி க்கின்றன. 

இந்த ட் த் திட்டத் க்கு மட் மல்ல!  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
இந்த ட் த் திட்டத் க்கு மட் ம்தான்! தய ெசய்  

நீங்கள் பத்திாிைககைள வாசி ங்கள்! அந்த விண்ணப் 
பப்ப வத்தில் எந்த ட் த் திட்டத்திற்ெகன்  விபரம் 
ேபாடப்பட் க்கிற . இந்த ட் த் திட்டத் க்குத்தான் 
விண்ணப்பங்கள் ேகாாியி ந்ேதாம். நீங்கள் பத்திாிைக 
வாசிக்காவிட்டால் என்மீ  குற்றமில்ைல.  
 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
எல்லா ட் த் திட்டங்க க்கும் 8 இலட்சம் பாய் 

ெகா க்கிறீர்களா?  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
8 இலட்சம் பாய் ட் த் திட்டத் க்கு அல்ல அம்மா! 

தய ெசய்  நீங்கள் பத்திாிைகயி ள்ள விண்ணப்பப் 
ப வத்ைத வாசித் ப் பா ங்கள்! விண்ணப்பப்ப வத்ைதப் 
பார்க்காமல் உங்க க்கு விளங்கா .  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நான் அம்மா அல்ல! 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
சாி, ஐயா! ெபாிய ஐயா!  

நான் மக்களின் ேதைவக்கு ன் ாிைம ெகா த்ேத என  
பணிகைளச் ெசய்கின்ேறன். இந்த 65,000 ட் த் திட்டம் 
ெதாடர்பில் ைமயான ெவளிப்பைடத்தன்ைம ேபணப்ப  
கின்றெதன்பைத நான் இ வைர கூறிய விடயங்களி ந்  
ெதாிந் ெகாள் ங்கள்! ேம ம், ஆதாரம் இல்லாமல் 
குற்றச்சாட் க்கைள ன்ைவப்ப  சாியல்லெவன்பைத 
ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாத க்குக் கூற வி ம்  
கின்ேறன். அதி ந்  எனக்கு வ மானம் கிைடக்குெமன 
இ வைர கால ம் கூறிக்ெகாண் ந்தவர்கள் தற்ெபா  
ெவளிப்பைடத்தன்ைம இ ப்பதனால் தனிப்பட்ட நன்ைம 
ெயான் ம் இல்ைலெயன்பைத அறிந்தபின் என்ைனத் 
தாக்குவைத வி த் , ஏதாவ  கூறேவண் ம் என்பதற்காகக் 
கட்சிமீ ம் கட்சித் தைலைமமீ ம் ஆதாரம் இல்லாத 
ேபா யான குற்றச்சாட் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்றனர்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அன்  நான் இல்லாத ேவைளயிேல நீங்க ம் அப்ப ச் 

ெசய்தீர்கள்! அதற்காகத்தான் இந்த 3 documents ஐ ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல சமர்ப்பித்தி க்கின்ேறன். அைத 
தய ெசய்  ப த்  உங்க ைடய க த்ைதத் ெதாிவி ங்கள்! 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அவர்கள் பற்றிய ச க நலைன விட் வி கிறீர்கள்!  

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அைத நீங்கள் வாசித் விட் ச் ெசால் ங்கள்! [இைடயீ ] 

நீங்கள் கட் ய ட் ல் என்ன இ க்கின்ற ?  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
அங்ேக ெசன்  பார்த்ேதன். 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
பார்த்ததற்கு நன்றி. அப்ப யாயின் இந்த documents இல் 

உள்ளெதல்லாம் பிைழ! நீங்கள் ெசான்ன தான் சாியா!  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Documents இல் உள்ளைவ பிைழயானைவ; நாங்கள் 

ெசால்வ தான் சாி.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அைத நான் ஏற் க்ெகாள்ள மாட்ேடன். [இைடயீ ] 

நாங்கள் ேநேர ெசன்  பார்த்தி க்கிேறாம்.  [இைடயீ ]  
என்ன நீங்கள் magic காட்டப்ேபாகின்றீர்களா?  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நீங்கள் documents ஐ ைவத்  magic காட்டப் 

ேபாகின்றீர்களா?  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள், 

னர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்கள் மீண் ம் ைக  ெசய்யப்ப தல் 
ெதாடர்பாகக் கூறியி க்கிறார். நபர் ஒ வர் ைக  ெசய்யப் 
ப தல் நாட் ன் சட்டம் மற் ம் ஒ ங்குக டன் 
ெதாடர் பட்ட . நாட் ன் பா காப் , சட்டம் மற் ம் ஒ ங்கு 
ெதாடர்பில் தமிழர் மட் மல்ல, ஏைனய ச கத்தவர்க ம் 
ைக  ெசய்யப்ப கின்றனர். எனேவ, னர்வாழ்வளிக்கப் 
பட்டவர்கள் மீண் ம் ைக  ெசய்யப்ப ம்ேபா  அைவ 
சட்டாீதியற்ற ைக களாக இ ப்பின், அைத வன்ைமயாக 
கண் ப்பைத வி த்  உடன யாக எனக்குத் ெதாியப் 
ப த்தினால் நான் ஜனாதிபதி ட ம் பிரதம ட ம் 
கலந் ைரயா  ெபா த்தமான தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா க்க 
நடவ க்ைக எ ப்ேபன்.  

மாவட்ட மற் ம் பிரேதச இைணப் க் கு க்களின் 
இைணத்தைலவர்கள் நியமனத்ைத ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேள ேமற்ெகாண் ந்தார். எனக்கும் வன்னிப் பிரேதசத் 
திற்கும் என்ன ெதாடர் ? என்  ேகட்கின்றார்கள். எனக்கும் 
யாழ்ப்பாணத் க்கும் ெதாடர்பில்ைலெயன்  கூ கின் 
றார்கள்.  

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
யாழ்ப்பாணம் அல்ல, வன்னி.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
ஆம், வன்னி. வடக்கிற்குச் ெசல்வதற்கு ேவ  வழியில்ைல! 

எனக்கும் வட மாகாணத்திற்குமான ெதாடர்  நீண்ட பாரம் 
பாியத்ைதக் ெகாண்டெதன்பைத நான் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
இலங்ைகயின் வடக்கு மாகாணத் டன் உங்க க்குத் 

ெதாடர் ண் . வன்னிையப் பற்றித்தான் கூறிேனன்.  
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
வடக்கு மாகாணத் டன் ெதாடர்பி ந்தால் வன்னிக்கும் 

ெதாடர்  இ க்கலாம்!  
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
வன்னியி டாகத்தான் ேபாக ேவண் ம்.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
கட்டாயம்! அைதத்தான் நான் ெசால்கின்ேறன். அைதத் 

ெதாிந் ெகாண்  ஏன், அந்தக் ேகள்விையக் ேகட்டீர்கள்?  

ெகளரவ உ ப்பினர் அ ர குமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சுக்கான கட் டம் ஒன்ைறப் ெப வ  
ெதாடர்பாக இந்தப் பாரா மன்றத்தில் க த் த் ெதாிவித் 
தி ந்தார். மீள்கு ேயற்ற அைமச்சு தற்ேபா  ெகாள் ப் 
பிட் யில் 17,923 ச ர அ  பரப்பள ள்ள கட் டம் ஒன்றில் 
இயங்கி வ கின்ற . இதற்கு மாதாந்த வாடைக ெச த்தப் 
ப கின்ற . Sir, how many more minutes do I have? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have been  given six extra minutes.  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அன்  பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ மாைவ 

ேசனாதிராஜா அவர்கள் நான் தங்கேளா  ஒத் ைழக்க 
ம ப்பதாகக் க த் த் ெதாிவித்தி ந்தார். வடக்கு, கிழக்கு 
நிைலைமகள் ெதாடர்பாக நீண்டகால அ பவம் 
வாய்ந்தவரான அவர், இத்தைகய க த்திைன ெவளியிட்ட 
ைமக்கான அ ப்பைட என்ன? என்பைதத் ெதாிவிக்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேவைளயில், 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
களால் சுட் க்காட்டப்ப ம் நியாயமான பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக நான் நடவ க்ைக எ த்  வ கின்ேறன் 
என்பைத ம் இங்கு கூற வி ம் கின்ேறன்.  

943 944 
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நான் பதவிேயற்றதி ந்  இன் வைர சுமார் ஒ  வ ட 
காலம் தமிழ் மக்க க்கும் மற் ம் வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் 
ெசய்த ேசைவகைளப் பற்றி இப்ெபா  நான் ர்த்தியாகக் 
கூறியி க்கின்ேறன். நீங்கள் ேகட்டைத எந்தத் த ணத்தி ம் 
ெசய்தி க்கின்ேறன். அந்த வைகயில் அண்ைமயில் ெகளரவ 
சம்பந்தன் அவர்கள் ேகாயி ன் அபிவி த்திக்கு இரண்  
மில் யன் பாய் ேவண் ம் என்  ேகட்டதற்கிணங்க, 
தி ேகாணமைல காளி அம்மன் ேகாயி க்கு உடன யாக 
அந்தக் காசு ெகா க்கப்பட்ட . மற் ம் மாைவ ேசனாதிராஜா 
அவர்கள் நேடஸ்வரா கல் ாியில் உைர நிகழ்த் வதற்கு ஒ  
கிழைமக்கு ன்னேர நான் அந்தப் பள்ளிக்கூடத் க்கு ன்  
மில் யன் பாய் ெகா த்தி ந்ேதன். இவ்வா  தமிழ் 
மக்களின் எத்தைனேயா பல பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  ைவத் , 
தமிழ் மக்க க்காக ம் இந்  மதத் க்காக ம் ேசைவயாற்றிக் 
ெகாண் க்கின்ேறன். ஆனால், நீங்கள் அதைன நன்றி டன் 
ஏற் க்ெகாள்ளாமல், உங்க க்கு வி ப்பமான ைறயில் 
ெபாய்யான விடயங்கைள மக்க க்குத் ெதாிவித் க்ெகாண்  

க்கின்றீர்கள் என்பைதக் கவைல டன் கூறிக்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

17ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.52] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 

පළාෙත්ත්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත් ජීවත් වන, යුද්ධයට ඍජුව 
මුහුණ දුන් ජනතාවෙග් ගැටලු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සභාව කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
නිෙයෝජනය කරමින් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
සූදානම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය අවුරුදු තිහකට 
ආසන්නව පැවැති යුද කාලය තුළ දී, ඒ යුද්ධෙයන් විශාල පිරිසක් 
මිය ගියා. මිය ගියා වාෙග්ම සැලකිය යුතු පිරිසක් අතුරුදහන් වූවන් 
බවටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 
කාර්යාලයක් ආරම්භ කරන්නට ආණ්ඩුව තීරණයක් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධ  මූලික වැඩ කටයුතු අවසන් බවත් පසු ගිය 
දවස්වල පුවත් පත්වල වාර්තා කර තිබුණා. නමුත් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම අතුරුදහන් වූ අයෙග් පවුල්වලට අයත් 
ජනතාව, යුද්ධය නිසා ඉතාම  පීඩාවට ලක් වුණු, යුද්ධය සහ 
ෙවනත් සමාජමය ෙහේතු නිසා අධ්යාපනික වශෙයනුත් පහළ 
මට්ටමක සිටින, ආර්ථික වශෙයන් අන්ත දුගී තත්ත්වයක සිටින, 
සාමාන්යෙයන් දවසකට ෙව්ලක් ෙහෝ ෙදකක් කන, ෙගදරක 
ප්ලාස්ටික් පුටු තුන හතරක්වත් නැති ඉතාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත 
කරන පිරිසක්.  

විෙශේෂෙයන්ම එවැනි පිරිසක් තමයි ෙම් මුලතිව්, කිලිෙනොච්චි 
වාෙග් දිස්තික්කවල වැඩි වශෙයන් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අතුරුදහන් 
වූවන් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී, ඔවුන් මුහුණ දී 
තිෙබන විවිධ ෙහේතු නිසා ඊට අදාළ කරන මූලික ලිපිෙල්ඛන 
සම්පාදනය කර ගැනීෙම් බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. අපි ෙම් 
පිළිබඳව ඇතිෙවන්න අදහස් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට අෙනක් මන්තීතුමන්ලාත් අදහස් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
නමුත් පාෙයෝගිකව ෙම් පශ්නවලට විසඳුමක් නැහැ.  

උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳ සහතිකයක් ලබා දීමට අදාළ වන පනත් ෙකටුම්පතක් 
ආණ්ඩුෙවන් අද සම්මත කර ගන්න නියමිතව තිබුණා. මම හිතන 
විධියට ඊෙය් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට ගැනීම නිසා ඒක 
කල් ගියා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ සහතිකයක් ලබා දීම නීතිගත 
කරන ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉතා ඉක්මනින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත කරන්න කියලා.   

ඒ අයට වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා මරණ සහතික ලබා ගන්න 
ෙවනවා. එෙසේ  මරණ සහතික ලබා ගන්න ඒ ෙදමව්පියන් කැමැති 
නැහැ. ඒ ෙදමව්පියන් කැමැතියි තමන්ෙග් දරුවා ඉන්නවා කියලා 
විශ්වාස කරන්න. ඔබතුමාත් දන්නා විධියට, 1987- 1990 කාලෙය් 
ඝාතනය වුණු අෙප් පක්ෂයට සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ ෙනොවූ දස 
දහස් ගණනක් ආදරණීය සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙග් අම්මලා 
තාත්තලා ඒ දරුවන් එන ෙතක් අවුරුදු විස්ස, තිහ බලා ෙගන 
ඉන්නවා.  ඒ  නිසා තමයි ෙම් Certificate of Disappearance  
කියන අතුරුදහන් වූවන් ෙවනුෙවන් සහතිකයක් ෙදන්න ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. රිද්දන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නය 
විසඳා ගන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන කමයක්. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න කියලායි.  ඒ  
අයට ඒ සහතිකය  ලැබුණා වුණත්, අනිවාර්යෙයන්ම ගත යුතු 
තවත් සහතික ගණනාවක් තිෙබනවා. 

ෙම් ළඟදී මම අෙප් රාමලිංගම් මන්තීතුමා සමඟ ගිහිල්ලා ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව මුණ ගැසුණු අවස්ථාවක එක අම්මා ෙකෙනක් 
අප හමුෙවන්න ආවා. යුද්ධෙය්  අවසාන කාලෙය් ඒ කියන්ෙන්, 
2009 මාර්තු මාසෙය් පමණ, ඒ අම්මාෙග් දරුවා  යුද්ධයට ෙකොටු 
ෙවලා  පුදුකුඩිඉරිප්පු පෙද්ශෙය් හිටපු අවස්ථාෙව් සර්පෙයක් කාලා 
තමයි මැෙරන්ෙන්. යුද්ධෙය් ඉතාම  දරුණු අවසථ්ාෙව්දී  මිය ගිය 
දරුවාෙග් මරණ සහතිකය ගන්න ඒ අම්මාට බැරි ෙවනවා. දරුවා 
ජීවතුන් අතර නැති නිසා මරණ සහතිකය ලබා ගැනීමට අඩු 
ගණෙන් ඒ අම්මා දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතිකය සහ දරුවාෙග් 
අයිතිය ෙපන්වීම සඳහා අවශ්ය ලියවිලි ඉදිරිපත් කරන්න ෙවනවා. 
ඒ උප්පැන්න සහතික තිබුණු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් 
විනාශ ෙවලා. දැන් ඒ අම්මා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
ගිහිල්ලා එක විට උප්පැන්න සහතිකයත්, මරණ සහතිකයත් 
ෙදකම ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් බරපතළ ගැටලු, ෙම් වාෙග් 
සංෙව්දී කරුණු ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරන්න ඕනෑ 
ෙමොනවාද කියන එක ගැන අඩු ගණෙන් පතිකා මාර්ගෙයන් හරි 
ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ෙකොච්චර කිව්වත් 
මිනිස්සුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ; හරි කමයක් දන්නා 
නිලධාරිෙයක් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. වන්දි ලබා ගැනීමට පැමිණිලි 
කිරීෙම්දී ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ ෙද්වල් ෙමොනවාද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් හරි අදහසක් ඒ ජනතාවට නැහැ. එක එක්ෙකනා 
එක එක ෙද්වල් කියනවා. ආණ්ඩුවත් එක එක අවස්ථාවල යම් 
යම් ෙද්වල් ෙවනස් කරනවා. ඒ නිසා හැම ෙගදරටම පතිකාවක් 
ලබා ෙදන්න කියලා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. මහා ෙලොකු 
ෙපොතක් ෙනොෙවයි, පිටුවක ෙදකක පතිකාවක් ලබා ෙදන්න. 
"ඔයෙගොල්ලන් වන්දි ගන්නවා නම් කරන්න ඕනෑ ෙමන්න 
ෙම්කයි, අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා පැමිණිලි 
කරනවා නම් ෙමන්න ෙමෙහමයි කරන්න ඕනෑ" කියලා සඳහන් 
පුංචි පතිකාවක් ලබා  ෙදන්න. ෙමොකද, යුද්ධෙයන් ෙවච්ච සියලු 
ෙව්දනාවන් විසඳන්න බැහැ. නමුත්, අඩු ගණෙන් දැන් ඒෙකන් 
නිදහස් ෙවන්න දරන උත්සාහෙය්දී හරි එෙහම ෙදයක් කරනවා 
නම් ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය විධියට ගරු 
ඇමතිතුමාට සහ ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්න 

945 946 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැමැතියි, ෙම් අතුරුදන්වූවන් සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී නිලධාරින්ෙග් 
ආකල්ප ෙගොඩාක් වැදගත් ෙවන බව. ඔබතුමාත්  දන්නවා ඇති, 
ෙම් යුද්ධෙයන් වැඩිපුරම බැට කාපු පිරිස සිටින්ෙන් වන්නිෙය් බව. 
ෙමොකද, 1995න් පස්ෙසේ යාපනෙය් යුද්ධය කියාත්මක වුෙණ් 
ෙවනස් ආකාරයකටයි. ඒ පෙද්ශවල කටයුතු කරන ෙගොඩාක් 
නිලධාරින් මුලතිව්වල, කිලිෙනොච්චිවල නිලධාරින් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා ඔවුන්ට යුද්ධය සම්බන්ධවත්, යුද්ධෙයන් බැට කාපු,  
තමන්ෙග් දරුවා නැති ෙවච්ච ෙදමවුපියන්ට තිෙබන තරම් සංෙව්දී 
අදහස් සමහර විට නැතිෙවන්නට පුළුවන්. යම් යම් ජන 
ෙකොට්ඨාසයන් අතර ෙවනස්කම් සහ සමාජීය වශෙයනුත්  ගැටුම් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා,  ෙම් 
අතුරුදන්වූවන්ෙග් කාර්යාලය අවුරුද්දක් වාෙග් ෙකටි  කාලයකට 
හරි ආරම්භ කරන්න කියලා.  

ෙම් හැම ගාම නිලධාරි වසමකම අතුරුදන් වූවන්ෙග් 
පවුල්වලට අයත් උසස් ෙපළ විභාගය සමත් දරුවන් ඉන්නවා. 
අඩුම ගණෙන් එක ගාමෙසේවක වසමකින් උසස් ෙපළ සමත් එක 
දරුෙවක් නම් කරලා,  සතියක විතර යම්කිසි පුහුණුවක් ලබා දීලා 
ෙම් අතුරුදන් වූවන්ට වන්දි ලබා දීම සම්බන්ධ පශ්නය ගම 
ඇතුෙළේ coordinate කරන්න. ඒ වාෙග් දරුෙවකුට යම්කිසි 
ෙගවීමක් කළත් කමක් නැහැ. මහා විශාල වැටුපක් ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැති ෙවයි. ෙමොකද, තමන්ෙග් පශ්නය 
දැෙනන්ෙන් තමන්ටයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා 
හැම ගාම නිලධාරි වසමකින්ම දරුවන් නම් කරලා,  200ක්, 300ක් 
පමණ ෙතෝරාෙගන ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, එක දිස්තික්කයක් ගත්ෙතොත්, ඒ දිස්තික්කවල ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙගොඩාක් නැහැ. ඒ නිසා  එෙහම දරුවන් පමාණයක් 
ෙතෝරාෙගන ෙම් සඳහා පුහුණු කරන්න කියලා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා.  ෙම් පශ්නය පිළිබඳව සංෙව්දීව ගම තුළ සිතුවිලි 
සම්බන්ධීකරණය කරන්න.  ඒ වාෙග්ම  ෙම් දිස්තික්කවල ගාම 
නිලධාරි වසම් හැම එකකම ගාම නිලධාරින් නැහැ. වැඩ ආවරණය 
කරන්න පමණයි නිලධාරින් සිටින්ෙන්. ඒ නිසා  ෙම් 
අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ පශ්නය තවත් අවුරුදු 10ක් කථා කරන්න 
ෙම් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැත්නම්,  තිෙබන පශ්න 
විසඳන්න නම් උත්සාහ කරන්ෙන්, අතුරුදන්වූවන්ට වන්දි ලබා 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙමන්න ෙමවැනි ෙදයක් කළ යුතුයි කියලා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධය 
අවසන්වීම සමරන සෑම අවුරුද්දකම මැයි 19වැනිදා ජාතිවාදී 
වශෙයන් යම් යම් කරුණු මතුෙවන නිසා, අපි යම් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පක්ෂයක් 
වශෙයන් අෙප් රට ෙබදීමට විරුද්ධයි. අපි හිතනවා, ෙම් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, හැම ෙකනාටම සියයට සියයක් සමාන 
අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා අපි රට ෙබදීමට කැමැති 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් 2009 මැයි 19 වැනිදා යුද්ධය 
අවසන්වීම පිළිබඳ පශ්නය කෙර් තියාෙගන හැමවිටම ඒෙකන් 
යම්කිසි ජාතිවාදී උණක් හදාගන්න, ඒෙකන් ඡන්ද කරන්න, ඒකම 
ෙතොෙරොම්බල් කර කර ඉන්න  ෙකොෙහත්ම අෙප් කැමැත්තක් 
නැහැ.  අපි පසු ගිය අවස්ථාවකත් ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කළා.  

2009 මැයි 19 වැනිදා ෙදමළ ජනතාවෙග් දරුෙවෝ තමයි 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ගිහිල්ලා හරි නැතිව හරි මැරුෙණ්.  ඔවුන් 
ඒක සමරනවා. ඒක වළක්වන්න පුළුවන් කවුරුවත් නැහැ. නමුත් 
අපි දන්නවා, යුද්ධෙයන් මැරිච්ච සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කවුරුත් 
ඉන්න බව. කැබිතිෙගොල්ලෑව ෙවන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ජනතාව 
වැඩිපුර ජීවත් ෙවන පෙද්ශවල ෙවන්න පුළුවන්, ෙකොළඹ ෙදහිවල 
ෙවන්න පුළුවන්, යුද්ධෙයන් මිය ගිය පිරිස් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි 

ෙයෝජනා කරන්ෙන් සම්පූර්ණ උත්තර ෙනොවුණත්, අඩුම ගණෙන් 
ආණ්ඩුවකට පුළුවන් ඒ ජනතාවට තමන්ෙග් දරුවන් සමරන්න 
අයිතිය ෙදන ගමන් ආණ්ඩුවක් විධියට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, 
නැ ෙඟනහිරත්, බටහිරත් ෙම් යුද්ධෙයන් මිය ගිය හැම ෙකනා 
ෙවනුෙවන්ම ස්මාරකයක් හදන්න.  එතෙකොට සිංහල අයට 
තමන්ෙග් දරුවන්  සමරන්න පුළුවන්;  ෙදමළ අයට තමන්ෙග් 
දරුවන් සමරන්න පුළුවන්.  ෙලෝකෙය් එෙහම කරපු රටවල් 
තිෙබනවා. අපි ගත්ෙතොත් ග්වාතමාලාව සහ ඇල්සැල්ව ෙදෝර් 
වාෙග් රටවල සිවිල් යුද්ධවලින් ලක්ෂ ෙදක, තුන මිය ගිහින් 
තිෙබනවා.   මායාවරුන් සමූල ඝාතනය කරපු රටවල් තිෙබනවා.  
එෙහම තමයි සමහර රටවල පශ්න විසඳලා තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ෙමතැන අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ඒ අයෙග්  දරුවන් නැවත 
එන්ෙන් නැති නිසා, ඒ අයට ෙම් දුක විෙමෝචනය කරගන්න 
යම්කිසි සාධාරණ ඉඩ කඩක් ලබා දීමයි. නැත්නම් හැම 
ෙව්ලාෙවම තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් මරණය සමරන  ෙවලාෙව්දී ඒක 
තවත් පැත්තකින් විෙව්චනය ෙවනෙකොට ඒ ෙදමව්පියන්ට 
රිෙදනවා. ඒක අපි ෙහොඳටම දැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස පිළිබඳ පශ්නය ගැනත් 
මා කියන්න කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව  කථා වුණා. ගරු ඇමතිතුමා 
අලුත් නිවාස 65,000ක් ගැන කථා කරනවා. නමුත් අපි කියන්න 
කැමැතියි,  පළමුවැනි අවස්ථාෙව් හදපු නිවාස හම්බවුෙණ් නැති 
මිනිස්සු තවමත් ඉන්න බව. ෙමොකද, ඒක ෙදද්දී ඉන්දියානු නිවාස 
ණය ආධාර කමය යටෙත් හදපු නිවාසවලට යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි 
දැම්මා. නමුත් යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු 7ක් ගිහිල්ලාත්  
නිශ්චිතවම කිලිෙනොච්චිෙය් භාරතීපුරම් කියන ගම්මානෙය් -අෙප් 
ගරු මන්තීතුමියන්ලා දන්නවා ඇති.- සමහර ජනතාව ඉන්නවා, ඒ 
ඉන්දියානු නිවාස ණය ආධාර කමය යටෙත් හදාපු නිවාසවත් 
ලැබිලා නැති ඇමතිතුමා කථා කරනවා, අලුත් නිවාසවල 
structures ගැන. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ අයට ඒ නිවාස 
ලබා ෙදන්න කියලා. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. යුද්ධෙයන් පසුව යාපනෙය් -උතුරු 
පෙද්ශෙය්- ජනතාව උත්සාහ කරන්ෙන් ආර්ථික වශෙයන් ෙගොඩ 
එන්නයි. ආර්ථික වශෙයන් නැඟී සිටින්නයි. උතුෙර් අති විශාල 
පිරිසක් ධීවර කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවනවා. අපි කවුරුත් දන්නා 
ආකාරයට ඒ ධීවර ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන පධාන ගැටලුවක් 
තමයි ඉන්දියානු ධීවර ආකමණය. මම  ඒ ගැන විස්තරානුකූලව 
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව ඉතාම මහන්සිෙයන් 
කටයුතු කරන ශී ලාංකික සංවිධානයක් තිෙබනවා. ඉන්දියානු 
ෙටෝලර් යාතා වහාම අත් අඩංගුවට අර ෙගන, නීති විෙරෝධී ෙලස 
ශී ලංකා මුහුෙද් මසුන් ඇල්ලීම නතර කිරීම සම්බන්ධ ෙයෝජනා 
රාශියක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව එම ෙයෝජනා ඇතුළත් 
වාර්තාව  මා සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉන්දියාෙව් ගිය 
අවස්ථාවක එක්තරා රාජ්ය තාන්තික නිලධාරින් ෙදතුන් ෙදෙනක් 
සමඟ සාකච්ඡා කරද්දී ෙම් ගැන ඇහුවා. ඉන්දියාව සම්බන්ධ වන 
මුහුදු පෙද්ශයක් තිෙබන්ෙන් ලංකාවත් එක්ක විතරක් ෙනොෙවයි. 
පාකිස්තානය සමඟ සම්බන්ධ වන මුහුදු පෙද්ශයකුත් ඉන්දියාවට 
තිෙබනවා. 1947 වසර ෙවනකල්ම ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය 
එක රටක් වශෙයනුයි තිබුෙණ්. ඉන්දියානු ෙටෝලර්                        
යාතා පාකිස්තානු මුහුදට ගියාම ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා අපි 

947 948 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඇහුවා. ලංකාවට දමන part එකම දමනවාද, ලංකාවට ෙදන 
උත්තරම ෙදනවාද කියලා අපි ඇහුවා. නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් එකඟතාවකුත් තිෙබනවා 
කියලායි කිව්ෙව්. පාකිස්තානය පැත්තට මුහුදු යන ඉන්දියානු 
ෙටෝලර් යාතාවලට GPS එකක් දීලා තිෙබනවා. ධීවරෙයෝ දන්ෙන් 
නැහැ ෙන්,  මුහුද මැදදී border එක cross ෙවනවා. මුහුෙද්දී 
ඉන්දියානු border එක cross වුණාම GPS එක indicate කරනවා, 
"ඔබ border එක cross කරලා තිෙබන්ෙන්, දැන් කන්න ෙවනවා" 
කියලා. මම ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ඉන්දියානු සාගරය භාර 
ඉන්දියානු නිලධාරිතුමිය එක්ක සාකච්ඡා කරපු ෙවලාෙව් එතුමිය 
ෙබොෙහොම සරලව කිව්වා, "They have been doing this for 
years; for decades" කියලා.  

ඊ ට පස්ෙසේ මම එතුමියෙගන් ඒ ගැන අහන්න ගිෙය් නැහැ. ඊට 
පසුව තමයි මට හිතුෙණ්,  පාකිස්තානය සමඟ ෙම් පශ්නය විසඳා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්ත් එෙහමද කියලා. ලංකාවට වඩා 
පාකිස්තානයයි, ඉන්දියාවයි තමයි එකට හිටිෙය්. නමුත් අපට 
අහන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ, පාකිස්තානෙය් මුහුදට ඉන්දියානු 
ෙබෝට්ටු ගිහිල්ලා, ෙටෝලර් යාතාවලින් පාකිස්තානු මුහුදු සීමාව 
ආකමණය කරලා, ඔක්ෙකෝම මුහුදු සම්පත් ගලවා ෙගන එනවා 
කියලා. ඒ නිසා මම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පාකිස්තානයත් සමඟ ඒ ගැටලුව ෙබ්රා ෙගන තිෙබන විධිය 
ෙසොයා ෙගන ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්න කියලා. 
පාකිස්තානයට න්යෂ්ටික අවි තිෙබන නිසා නම් ඉන්දියාව GPS 
දීලා තිෙබන්ෙන්, න්යෂ්ටික අවි නැති වුණත් සාධාරණත්වය පදනම් 
කර ෙගන අපට ඒක ඉල්ලන්න පුළුවන්. චණ්ඩියා චණ්ඩි part එක 
දැම්මාම ෙටෝලර් යාතා යන එක නතර කරන්න පුළුවන් නම්, අපි 
වාෙග් කුඩා රටක් -විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් බැට කාපු ජනතාවක් 
ඉන්න රටක්- ෙවනුෙවනුත් ඒක කරන්න පුළුවන් ෙන්. 
හම්බන්ෙතොටට හරි මීගමුවට හරි ෙම් ෙද් දැෙනනවාට වඩා උතුරට 
දැෙනනවා. ඒ මිනිසුන්ට කරන්න ෙවන කිසි ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා 
අපි ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන කාරණය වශෙයන් 
මම ෙම් ගැනත් කියන්න කැමැතියි. උතුරු පෙද්ශෙය් විශාල 
වශෙයන් ආර්ථික ගැටලු තිෙබනවා. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් 
සභානායකතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුෙව් පධාන ඇමතිවරු ඉන්නවා. 
උතුරු පළාෙත් රජය සතු කර්මාන්තශාලා ෙකොපමණ තිෙබනවාද 
කියලා ෙසොයා බලන්න.  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා දැන් 
අවුරුදු එකහමාරක් ෙවනවා. උතුෙර් පරන්තන් පෙද්ශෙය් පධාන 
රසායනික කම්හලක් තිෙබනවා. උතුෙර් තිෙබනවා, තල් සංවර්ධන 
මණ්ඩලය. පරණ කර්මාන්තශාලා ගැනයි  මම ෙම් කියන්ෙන්.  ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා සිෙමන්ති සංස්ථාව තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 
යුද්ධය නිසා විනාශ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම්  ආණ්ඩුව 
බලයට පත් ෙවලා අවුරුදු එකහමාරකට පසුවත් ෙම් කිසිම එකක් 
පටන් අර ෙගන නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම්වාෙය් අති විශාල දූෂණ සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙගන්වූවා. ඒ ආයතනෙය් 
අති විශාල දූෂණයක්, නාස්තියක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම 
කුඩා ආයතනයක්. උතුරු පළාෙත් ජනතාවට ආර්ථික වශෙයන් 
ෙගොඩ එන්න පුළුවන් ෙවන්න නම්, රජය සතු කර්මාන්තශාලා ටික 
අනිවාර්යෙයන්ම නැවත පටන් ගන්න ඕනෑ. යාපනයට ගියාම අපි 
දකිනවා, අලුෙතන් බැංකු ඇති ෙවලා තිෙබනවා, අලුෙතන් Food 
City ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ පතිලාභ මුලතිව්, 
කිලිෙනොච්චි වාෙග් දිස්තික්කවල ජීවත් වන ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක මට වඩා ෙහොඳට ඒ පෙද්ශවල ජීවත් 
වන ගරු මන්තීතුමන්ලා දන්නවා ඇති.  

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

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 ෙහොඳයි. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ 

ෙවනුෙවන් යම් මැදිහත්වීමක් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඒ 
ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න ෙවනත් කමෙව්දයක් නැහැ.  

 කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් පිරිසක් 
අපට ඉදිරිපත් කළ තවත් කරුණක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. මම හිතන විධියට මුලතිව් ෙහෝ කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය 
තමයි ඊට අදාළ වන්ෙන්. මාෙග් දැනීෙම් හැටියට කිලිෙනොච්චි 
දිස්තික්කය ෙවන්න ඕනෑ. මුලංකාවිල් කියන පෙද්ශෙය් විශාල 
ෙගොවි ෙපොළක් තිෙබනවා කියලා කියනවා. මම හිතන විධියට එය 
අක්කර ෙදදහස් ගණනක් පමණ විශාල ෙගොවි ෙපොළක්. එය 
මුලින්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් පවත්වා ෙගන ගිහිල්ලා, පසුව 
හමුදාෙවන් පවත්වා ෙගන ගිහිල්ලා, ෙවන ෙවන අයට භාර දීලා 
තිෙබන ෙගොවි ෙපොළක්. මා දන්ෙන් නැහැ, දැනට එහි තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. නමුත් ඒ කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ 
නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් කියන්ෙන්, ඒක දියුණු කරන්න 
පුළුවන් තැනක් නිසා NLDB ආයතනය වාෙග් එය කිරීමට 
හැකියාව තිෙබන ආයතනයකට එය භාර දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි 
කියලායි. ඒ ෙගොවි ෙපොළ දියුණු කෙළොත්, ඒ මඟින් ඒ පෙද්ශෙය් 
ෙගොවි ජනතාවට වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන්ටත් 
රැකියා ලබා ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැතුව උතුෙර් තිෙබන 
සම්පත් ෙයොදා ගැනීමට කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්ෙන් 
නැත්නම් උතුර දියුණු කරන්න බැහැ. සංකල්පයක් වශෙයන් ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන ගරු ස්වාමිනාදන් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අවුරුද්දකට පමණ කලින් 
උතුරු පළාෙත් යාපනය දිස්තික්කෙය් විද්යා ශිවෙලෝගනාදන් 
කියන දැරිය දූෂණය කරලා ඝාතනය කළා. එම සිදුවීම ගැන 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ ෙව්ලාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා, ළමා අපචාර පිළිබඳව විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවනවාය 
කියා. මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී තුන්, හතර වතාවක් එම කරුණ මතු 
කළා. නමුත් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. අද වැඩිම බීමත් මිනිස්සු 
වැඩිෙයන්ම සිටින  තිෙබන නගර සභාව තමයි තිෙබන්ෙන්, 
යාපනය. යාපනය නිෙයෝජනය කරන ෙම් මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඒ 
ගැන අසා බලන්න. අපිට ජාති පශ්නයක් නැහැ. අද විෙද්ශගතව 
සිට නිවාඩුවට එන ශී ලාංකිකයන්ෙගන් සුවිශාල හිරිහැරයක් 
දුප්පත් දරුවන්ට, දැරියන්ට ෙවනවා. හැම ෙකනාෙගන්ම 
ෙනොෙවයි. පසු ගිය මාස හතර තුළ එෙසේ සිදු වුණු සිදුවීම් සම්බන්ධ 
වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, අඩුම ගණෙන් විෙශේෂ බලතල සහිත, සම්පත් සහිත ළමා 
ආරක්ෂණ අධිකාරියක්වත් එතැන පිහිටුවන්නය කියා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, උතුරු පළාත් සභාව තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලා භාරෙය්. අපි ඉල්ලා සිටිනවා, පාසල් මට්ටමින් 
දරුවන් ෙකොපමණ පමාණයක් ලිංගික අපෙයෝජනයට ලක් 
ෙවනවාද කියන එක සම්බන්ධව උතුරු පළාත් සභාෙවන් secret 
survey එකක් කරන්නය කියා. ළමයාෙග් නම දැන ගන්න අවශ්ය 
නැහැ. එ ෙසේ සිදු කෙළොත් එක එක පාසෙල් එය සිදු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි හිතනවාට වඩා එය ගැඹුරුයි කියන එක 
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තමයි, උතුරු පළාෙත් ටීඑන්ඒ වැනි සමහර ෙද්ශපාලන නායකයින් 
අපට මුණ ගැසුණාම පකාශ කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් තව විනාඩි 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. උතුරු පළාෙත් ෙනොවිසඳී 
තිෙබන විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ස්ෙව්ච්ඡා 
ගුරුවරුන්ෙග් ගැටලුව. එම ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවාය 
කියා ෙම් රජය ඇති ෙවන්න ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. අපි කිසි ෙසේත්ම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ, දකුණට. නමුත් යුද්ධය පැවැති 
කාලෙය් වැඩ කරපු සිංහල හා ෙදමළ ගුරුවරුන් සිටිනවා. සමහර 
අයට ෙද්ශපාලන හිතවත්කම සහ ජාතිකත්ව පදනම මත පසු ගිය 
කාලෙය් පත්වීම් දුන්නා. නමුත් ස්ෙව්ච්ඡා ගුරුවරු සුවිශාල 
පමාණයක් සිටිනවා. ඇත්තටම ඔවුන් යුද්ධය පැවැති කාලෙය් 
උගන්වපු අය. ඔවුන්ට එම අවස්ථාව ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් වාෙග් පශ්න ඔඩු දුවන්න ෙදන්ෙන් නැතුව 
කරුණාකරලා ඒවා විසඳන්නය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවසාන වශෙයන් 
තව එක කරුණක් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔබතුමා දන්නවා, 
යුද්ධෙයන් ෙදමළ ජනතාවට හිරිහැර වුණා වාෙග්ම යුද්ධය නිසා 
උතුරු පළාෙත් ජීවත් වුණු සිංහල හා මුසල්ිම් ජනතාවත් 
විෙශේෂෙයන් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් බැට කෑ බව. එයින් 
ෙකොටසක් තමයි, වව්නියාව දිස්තික්කෙය් ජීවත් ෙවන සිංහල 
ජනතාව. වව්නියාෙව් සිට මාමඩුව හරහා පදවියට යන පධාන 
මාර්ගයක් තිෙබනවා. ඒ මාර්ගය අබලන් ෙවලා අවුරුදු ගණනාවක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් තවම එය හදලා නැහැ. මම ඒ පශ්නය 
මහාමාර්ග අමාත්ය, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට ඉදිරිපත් 
කළා. එතුමා කිව්වා, ලබන අවුරුද්ෙද් එම මාර්ගය හදන්නම් කියා. 
නමුත් ජනතාව ඒ සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් ඇස් ඇරවීමට කළ 
උද්ෙඝෝෂණයට සම්බන්ධ වුණු ගුරුවරුන් පස් ෙදෙනකුට විරුද්ධව 
අද ආණ්ඩුව නඩු දමා තිෙබනවා. ෙම් පාර හදන්න කියායි එෙසේ 
උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ. එෙහම නැතුව buildings කඩා ෙහෝ ෙවන 
ෙමොනවත් කරලා ෙනොෙවයි. උද්ෙඝෝෂණයක් කළාය කියා අද 
වව්නියාව ෙපොලීසිෙයන් නඩු දමා තිෙබනවා. ෙම් පාර හදන්නම් 
කියා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා අත්සනත් ෙයොදා ලිපියක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියා 
සිටින්ෙන් ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න කියායි. ෙමොකද, ෙමය ඉතාම 
තීව පශ්නයක්. ෙම්ක කල් දමන්න පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
කිෙලෝමීටර් 50ක් දිග, ගම්මාන සිය ගණනකට යන්න තිෙබන 
පාරක්. මම හිතන්ෙන්, ළඟදී ෙරොෂාන් මහානාම මහතා එතුමාෙග් 
තනි ධන පරිත්යාගෙයන් පාසලක් හැදුෙව්ත්, එම ගම්මානවල 
ෙකළවෙර්යි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මම අවසන් කරන්නම්.  

අවසාන වශෙයන් මම ගරු ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමාට යමක් 
කියන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා යම් යම් 
උත්සාහයන් ගන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා යම් කිසි 

මට්ටමකින් කියාත්මක ෙවන ෙද්වල්ය කියා අපට දැෙනන්නත් 
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, මුලතිවු දිස්තික්කෙය් ෙකෝකිලායි කියන 
ගම්මානෙය් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්න 
ජනතාවෙග් පශ්නයක් ගැන විස්තර ඇතුළත් ලිපියක් මම මීට මාස 
කිහිපයකට කලින් ඔබතුමාට භාර දුන්නා. එතැන සිංහල අයත් 
ඉන්නවා; ෙදමළ අයත් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඉඩම් නැහැ; නිවාස 
නැහැ. ඔවුන් ඉන්ෙන් කුකුළු කූඩු වාෙග් ෙගවල්වල. අපි ගරු 
ඇමතිතුමාට එම විස්තර ලබා දුන්නා, අඩු ගණෙන් ෙම් සඳහා 
කමෙව්දයක් ෙසොයන්නය; ඒ මිනිසුන්ට ඉඩම් ෙදන්නය කියා.  
මුදලක් ෙවන් කරලා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නය, ෙගවල් හදලා 
ෙදන්නය කියා අපි ගරු ඇමතිතුමාට විස්තර ලබා දුන්නා. නමුත් 
අඩුම ගණෙන් ඒ දුන්න ලිපියට උත්තරයක්වත් නැහැ. ඉතින් 
ෙගවල් හදන එක ගැන කියන්න මට ෙමොකුත් නැහැ. ඒ නිසා මම 
කියන්ෙන්, කරුණාකරලා උතුෙර් ජීවත් ෙවන ෙදමළ ජනතාවත්, 
සිංහල ජනතාවත්, මුස්ලිම් ජනතාවත් -  කියන ෙම් තුන් ෙගොල්ලම 
ඉතාම සංෙව්දියි.  

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

 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාෙවන් අඩු ෙවන්ෙන් නැත්නම් 

කමක් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අවසානයි.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  එෙහම නම් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම් තත්පර 

දහය මම ගන්නම්. හැම ෙදයක්ම ජාතිවාදී විධියට විගහ ෙවනවා. 
ෙදමළ ජනතාවෙග් ෙනොෙකෙරන එක විගහ ෙවනවා, සිංහල නිසා 
කියලා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
කරුණාකර උතුෙර් ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් යම් පමාණයක 
ෙහෝ සහනයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට වැඩිපුර කාලය ලබා 
දීම සම්බන්ධවත් ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

The next speaker is, the Hon. Rauff Hakeem.  Before 
that, will an Hon. Member propose the Hon. Lucky 
Jayawardana to the Chair?  

951 952 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
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 ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J. M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தத் க்குப் பின்னரான 
சூழ ல், மக்கைள மீள ம் இயல்  வாழ்க்ைகக்குக் ெகாண்  
வ வதற்கான யற்சிகளில் இ க்கின்ற இடர்பா கள் 
சம்பந்தமான பல விடயங்கைள உள்ளடக்கி, இன்  இந்தச் 
சைபயிேல  ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணெயான்  ெகாண் வரப் 
பட் க்கின்ற . இந்தப் பிேரரைணயிேல வடக்கு, கிழக்கில் 
இ க்கின்ற சூழ்நிைல சம்பந்தமாக ம் அங்கி க்கின்ற 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதிேல நாங்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்ற ெந க்க கள் சம்பந்தமாக ம் ஒ சில விடயங்கைள 
இங்கு எ த்தாளலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் ெபா த்தமட் ல், 
த்தத் க்குப் பின்னரான சூழ ல் அரச பைடயினரால் 

ைகயகப்ப த்தப்பட் ள்ள காணிகைளப் ெபா மக்களின் 
ேதைவக க்காக மீளக் ைகயளிக்கின்ற நிகழ் கள் குறித்  
பத்திாிைககளிேல நிைறய ெசய்திகள் ெவளிவந்தவண்ணம் 
இ க்கின்றன. ஆனால், பிரேயாக ாீதியாக எவ்வள  
காணிகள் மக்களிடத்தில் மீளக் ைகயளிக்கப்பட்ட ? என்ற 
விடயத்ைத நாங்கள் இங்கு மீண் ம் மிக க்கமாகப் 
ேபசேவண் ய ஒ  நிர்ப்பந்தத்திேல இ க்கின்ேறாம்.  

அ மாத்திரமல்ல, அரச திைணக்களங்களில் இ க்கின்ற 
ெந க்க களினால், சாதாரண மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரச்சிைனகள் ஏராளம். குறிப்பாக, வன பாிபாலன இலாகா, 
வன விலங்குத் திைணக்களம் ேபான்றவற்ேறா  ெதாடர்  
பட்ட மக்க ைடய பயிர்ச்ெசய்ைகக் காணிகைள அவர்க 

ைடய வாழ்க்ைகைய இயல்  நிைலக்குக் ெகாண் வ வதற் 
காக அவர்களிடம் மீளக் ைகயளிக்கின்ற யற்சிகளில் 
இ க்கின்ற இடர்பா கள் ெதாடர்பில் நீண்டெதா  
பட் யைல நாங்கள் இந்தச் சைபயிேல வாசிக்கலாம். எனேவ, 
இவற்ைறெயல்லாம் சீர் க்கிப் பார்க்கின்றேபா , இந்த 

நாட் ல் இ க்கின்ற நிர்வாக ேசைவக்கு மத்தியில் பார 
பட்சமான நைட ைறகள் பல இன்ன ம் கைடபி க்கப் 
ப கின்றன என்ப  சம்பந்தமாக நாங்கள் ேபசாமல் இ க்க 

யா . இனங்க க்கிைடயிேல பாரபட்சம் காட் கின்ற 
நிர்வாக நைட ைறகள் இன்ன ம் ெதாடர்கிறதா? என்பைதப் 
பற்றி நாங்கள் மிகத் தீவிரமாக ஆராயேவண் ய கட்டத்தில் 
இ க்கின்ேறாம். நாங்கள் இைதப் பற்றி அ க்க  பல 
இடங்களில் ேபசிவ கிேறாம். நிர்வாக ேசைவயில் இ க்கின்ற 
அதிகாாிகைளப் ண்ப த்தாமல் மிகப் பக்குவமாகச் 
ெசால்லேவண் ம் என்  நாம் நிைனத்தா ம், அவர்க ைடய 
ெசயற்பா களிேல இனாீதியான பாகுபா ம் ேவ பா ம் 
காட்டப்ப கின்ற விடயங்கள் ெதாடர்கின்ற  என்பைத நான் 
இங்கு ேவதைனேயா  ெசால் யாக ேவண் ம். குறிப்பாக 
வன பாிபாலன இலாகா ைடய நடவ க்ைககைளப் 
பார்க்கின்றேபா  நாங்கள் அந்த விஷயத்ைத மிகத் ெதளிவாக 
அைடயாளப்ப த்தலாம்.  

அ  மாத்திரமல்ல, இன்  பைடயினரால் ைகயகப்ப த்தப் 
பட் ள்ள காணிகைள மீளளிக்கின்ற விஷயங்களில் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் உட்பட பல இடங்களிேல பல 
கூட்டங்ைள நடத்தியி க்கின்றார்கள். இேத பிரச்சிைனகள் 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் ஸ் ம்கள் ெப ம் 
பான்ைமயாக வாழ்கின்ற இடங்களி ம் ஏராளமாக 
இ க்கின்றன. குறிப்பாக வடக்கிேல மன்னார் மாவட்டத்தில் 
சிலாவத் ைறக் கிராமத்தின் நகர்ப் பகுதி வ ம் 
இப்ெபா  கடற்பைட காமாக மாற்றப்பட் க்கின்ற . 
அதாவ , இன்  அங்குள்ள மக்க ைடய தனியார் காணிகள் 
எல்லாவற்ைற ம் ேவ யைடத்  மைறத்  சிலாவத் ைற 
நகரேம ஒ  க் கடற்பைட காமாக ஆக்கப் 
பட் க்கின்ற . அந்த வைகயில் அங்கு க் கைடத் 
ெத ேம ஒ  கடற்பைட காமாக மாறியி க்கின்ற . 
எனேவ, அங்கி ந்  இந்த காம் அகற்றப்பட்  
சிலாவத் ைற நகரம் ன்பி ந்த வைகயில் ெபா மக்களின் 
பாவைனக்காக மீளக் ைகயளிக்கப்பட ேவண் ம். அந்த 
நகரத்தில் இ க்கின்ற ஏராளமான காணிகள் தனியார் 
காணிகள் ஆகும். எனேவ, பா காப்  ஏற்பா கைளச் சாி 
ெசய் ெகாண்  அந்தக் கடற்பைட காைம ஓர் உகந்த 
இடத்திற்கு மாற்றிவிட் , ச் சிலாவத் ைற நகர ம் 
மக்களின் பாவைனக்காக மீண் ம் ைகயளிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்  நான் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். இ  பற்றி நாங்கள் பல இடங்களி ம் 
ேபசியி ப்ப டன், இ  சம்பந்தமாகப் பைட அதிகாாிகைள 
அைழத்  தீவிரமான ஓர் ஆேலாசைனைய நடத்தி இந்த 
நகரத்ைத வி விக்குமா  பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் 
ேகாாியி க்கின்ேறாம்.  

இேதேபால, ல்ேமாட்ைடப் பிரேதசத்தில் 13ஆம் கட்ைட 
என்ற இடத்திேல இ க்கின்ற பைட ரர்க க்கான 

டைமப் த் திட்டத் க்காகக் ைகயகப்ப த்தப்பட் க்கின்ற 
200 ஏக்கர் காணி, மண்கிண் ப் பிரேதசத்திேல 
கடற்பைடயினர் ைகயகப்ப த்தியி க்கின்ற ேம ம் 200 
ஏக்கர் காணி, ெபா மக்கள் தங்க ைடய ேதைவக க்காக 
வி விக்குமா  கடற்பைடயினாிடம் ேகாாிவ கின்ற 
அாிசிமைலப் பிரேதசத்தி க்கின்ற அவர்கள  காணிகள் 
ேபான்றைவ எல்லாம் வி விக்கப்பட ேவண் ம். இந்தக் 
காணிகைளக் கடந்த காலங்களில் ெபா மக்கள் தங்க ைடய 
ெசாந்தத் ேதைவக க்காகப் பயன்ப த்தி வந்தனர். கடந்த 
காலங்களில் அவ்வப்ேபா  க ைடய ெக பி கள் 
இ ந்தா ம் ெபா மக்கள் எந்த அச்ச மில்லாமல் பயிர் 
ெசய் வந்த இந்தக் காணிகைள எல்லாம் இன்  பைடயினர் 
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தங்க ைடய ேதைவக க்காகக் ைகயகப்ப த்தி ேவ யிட்  
மைறத்  அங்கு ெபா மக்கைள வரவிடாமல் த த் க் 
ெகாண் ப்ப  எவ்வள  ரம் நியாயமாகும்? மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனகள் மிக ேமாசமாகப் 
ேபாய்க்ெகாண் க்கின்ற இந்த நிைலயில் த்த காலத்திேல 
மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட இந்தக் கிராமங்களிேல 
இ க்கின்ற ெபா மக்க க்குத் ேதைவயாக ள்ள இந்தக் 
காணிகள் இன்ன ம் வி விக்கப்படாம க்கின்ற 
அவலநிைல ெதாடர யா ; இ  க்குக் ெகாண் வரப் 
பட ேவண் ம்.  

"கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க 
ஆைணக்கு வி ைடய சிபாாிசுகைள நைட ைறப்ப த்  
கின்ேறாம்" என்  ெசால் க்ெகாண் , இந்த விஷயங்களில் 
இவ்வாறான அவசர நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப கின்ற . 
ஆனால், நாங்கள் ெசப்ெரம்பர் மாதத்தி ம் அ த்த மார்ச் 
மாதத்தி ம் ெஜனீவா க்குப் ேபாகின்றேபா  எங்க ைடய 

ன்ேனற்றம் சம்பந்தமாகச் ெசால் கின்ற விஷயங்களில் 
இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ம். 
ஆகேவ, வ காமம் வடக்கிேல காணிகைள வி விக்கின்ற 
அேத ேவகத்ேதா  மன்னாாி ம் ல்ேமாட்ைடயி ம் 
ெபாத் வி ம் மற் ம் ஏைனய பல இடங்களி ம் 
மக்க ைடய பிரேதசங்கைள ேவ யிட்  மைறத்  பைட 

காம்கைளத் ெதாடர்ந் ம் ைவத்தி க்கின்ற நிைலவரம் 
மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

இன்  பைடயினர் உல்லாசப் பயண வி திகைள ம் 
மற் ம் ேஹாட்டல்கைள ம் நடத் வத் வ  மாத்திரமன்றி, 
ெபா மக்க க்கான ேபாக்குவரத்  மாத்திரமல்ல, அவர்கள் 
கட க்கு மீன்பி க்கச் ெசல்கின்ற விடயத்தி ம் அவர்களின் 
உாிைமகள் பல இடங்களிேல ம க்கப்ப கின்ற நிைலைம 
ெதாடர்கின்ற . இன்  விமானப் பைடயினர் தி ேகாணமைல 
ெவள்ைள மணல் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற 'மாபிள் பீச்' 
காணிைய ைமயாக மைறத்  அங்கு ேஹாட்டல் 
நடத்திவ கின்றார்கள். ஆனால், மக்கள் கட க்குச் 
ெசல்வதற்காக ெவ ம் சி  பாைதகைள மாத்திரம் 
விட் க்ெகா ப்பதனால் பல இடர்பா கைள நாங்கள் கடந்த 
காலங்களில் சந்தித்ேதாம். கடந்த காலங்களி ந்த 
ெக பி கள் இப்ேபாைதக்கு ஓரள  குைறந்தி ந்தா ம், 
ெக பி கள் இல்லாம ல்ைல என்ற விடயத்ைத இங்கு 
ெசால் யாக ேவண் ம்.   

ேம ம், என் ைடய உைரக்குப் பின்னர் அதன் 
அங்கமாகச் ேசர்த் க்ெகாள் மா  இங்கு இரண்  க தங் 
கைளச் சமர்ப்பிக்க ள்ேளன். அதாவ , "05 விவசாய 
அைமப் க்கள் ஒன்றியம்", மற் ம் " ைரச்ேசாைல 
விவசாயிகள் அைமப் " என்பன இந்தக் க தங்கைள 
அ ப்பி ள்ளன. குறிப்பாக, தி க்ேகாவில் பிரேதசத்தில் 
இ க்கின்ற நீண்டகாலப் பிரச்சிைன கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்.  வட்டம க் கண்டம், ராணெவட் க் கண்டம், 
ேவப்ைபய க் கண்டம், வட்டம  க்கண்டம், ெகாக்கு வக் 
கண்டம் ேபான்ற விவசாயப் பிரேதசங்கள் ெதாடர்பாக  
சர்ச்ைசக்குாிய விடயங்கள் ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்றன.  
இ  எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த விடயம்.  ஏறத்தாழ, 1,700 ஏக்கர் 
காணிையக் ெகாண்ட இந்த 4 - 5 கண்டங்களில் 
ஆயிரக்கணக்கான விவசாயக் கு ம்பங்கள் பாதிக்கப்ப கின்ற 
நிலவரம் ெதாடர்வைதப் பல தடைவகள் நாங்கள் 
ேபசியி க்கின்ேறாம்.  இதிேலதான் பாரபட்சம் என்ற விஷயம் 
ேபசப்படேவண் ய அவசியமி க்கின்ற .   

2010ஆம் ஆண்  வனபாிபாலனத் திைணக்களம் 
வ க்கட்டாயமாக ஒ சில பிரேதசங்கைளப் பா காக்கப்பட்ட 
வனப் பிரேதசங்களாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் 
ெவளிப்ப த்திய ேவைளயில் ெவ ம் பற்ைறக்கா கைளக் 
கூட கா களாகப் பிரகடனப்ப த்தினார்கள். வடக்கு, 
கிழக்கில் மாத்திரமல்ல வடக்கு, கிழக்கிற்கு ெவளியி ம் பல 
இடங்களில் இந்தப் பற்ைறக்கா கைளப் ெபாிய காடாக - 
வனமாகச் சித்தாித்தனர். உ வாக்கப்பட்ட இந்த 
ெந க்க யின் லம் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் 
தசாப்தகாலங்களாகப் பயிர் ெசய் வந்த நிலங்க க்குப் 
ேபாக யாமல் தைடப்பட்டதால் அவர்க ைடய கு ம்பங் 
களின் வாழ்வாதாரங்கள் இழக்கப்பட் ள்ளன. ஆனால், 

ப்ேபாம , பக்கிமிட் யாவ, ெபாத்தாைன, ெபாிய லாவ 
ேபான்ற இடங்களில் இந்தவிதமான தைடகள் எ ம் 
கிைடயா . எனேவ, ஓாினத்திற்கு ேவறாக ம் இன் ெமா  
இனத்திற்கு ேவறாக ம் பாரபட்சமான ைறயிேல வனபாி 
பாலனத் திைணக்களம் நடக்கிறதா? என்ெறா  ஐயப்பா  
குறித்  இந்தச் சைபயிேல ேவதைனேயா  ெசால்ல 
ேவண் யி க்கிற . எனேவ, ஆட்சியதிகாரத்தில் இ க்கின்ற 
அைமச்சர்கெளன்ற வைகயில், இ  சம்பந்தமாக நாங்கள் 
அம்பாைற மாவட்டச் ெசயலாளர் ன்னிைலயில் அதற்ெகன் 
ெறா  committee அைமத் , உடன யாக இந்தப் பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்த்  ைவக்கேவண் ம் என்ற ேவண் ேகாைள 
வி த்தி க்கின்ேறாம்.   

இேதேபால் இங்கி க்கின்ற இன் ெமா  பிரச்சிைனதான் 
அம்பாைற மாவட்டத்தி க்கின்ற ெபாத் வில் பிரேதசத்தின் 
பள்ளிய வட்ைடப் பிரச்சிைன.  அேதேபால் ேவப்ைபய ப் 
பிரச்சிைன, ேவங்காமம் பிரச்சிைன ேபான்றன ம் உள்ளன. 
ேவங்காமம் பிரச்சிைனயி ம் நீண்டகாலமாக இந்தக் 
காணிகள் ெதாடர்பான விடயம் இரண்  பிரேதச ெசயலகங்க 

க்கிைடயி ள்ள இ பறியாகத் ெதாடர்ந் ெகாண் க் 
கின்ற . நிர்வாக எல்ைலகைள ைவத்  அந்த நிர்வாக 
எல்ைலக க்குள்ேள ேவ  ச கத்தவர்கள் யா ம் வந் விட 

யாெதன்ற பாங்கிேல சில பிரேதச ெசயலாளர்கள் 
ெசயற்ப கின்றார்கள்.  காலங்காலமாக இன் ேமார் இனத் 
தினர் அங்கு வந்  பயிர் ெசய்வதற்கான உாிைம இ ந் வந்த 
நிைலயில், த்தகாலத்திேல இைதப்பற்றிப் ெபா ட் 
ப த்தாமல் இ ந்தவர்கள், த்தம் ந்த பிற்பா  இன்  

திய கட் ப்பா கைள விதிக்கின்ற நிலவரம் என்ப  
எவ்வா  நல் ணக்கத்திற்கு மக்கைள இட் ச்ெசல்ல ம்? 
என்ற விஷயத்ைதப் பற்றி ம் இங்கு ேகள்விக்குட்ப த்த 
ேவண்  யி க்கின்ற . ஏெனன்றால், நல் ணக்கச் 
ெசயற்பா கள் என்ப , ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலக 
எல்ைலக க்குள் ம் இன் ெமா  ச கத்தினர் வர யா ; 
அந்தப் பிரேதச ெசயலக எல்ைலக்குள்ேள விவசாயக் 
காணிகைள அவர்கள் பரம்பைர பரம்பைரயாகப் பயிர் ெசய்  
வந்தா ம் அவர்க க்கு இங்கு வ வதற்கான உாிைம 
கிைடயா  என்ற ேதாரைணயில்  ைகயாளப்பட யா  
என்பைத இங்கு ெசால் யாக ேவண் ம்.  எனேவ, இந்த 
விஷயங்களிேல ஏதாவ  பாரபட்சம் இ க்கிறதா? என்பைதப் 
பற்றித் தீவிர ஆய் க்குட்ப த்த ேவண் ம். குறிப்பாக இந்த 
விஷயம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் 
வ கின்றப யால் இந்த விஷயங்களில் அவர் தைலயிட்  
அவற் க்கு நிரந்தரமான தீர்ைவ வழங்குவதற்கும் 
இனங்க க்கிைடேய இ க்கின்ற அந்தச் சிக்கல்கைளப் 
பாரபட்சமில்லாமல் தீர்த்  ைவப்பதற்கும் ன்வரேவண்  
ெமன்  மிகத் ெதளிவாகக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபால, இப்ெபா  அம்பாைற மாவட்டத்தில் 
இன் ெமா  பிரச்சிைன இ க்கின்ற . இங்கு நான் ன்னர் 
குறிப்பிட்ட " ைரச்ேசாைல விவசாயிகள் அைமப் " 
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என்னிடம் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற க தத்ைத ம் மற்ைறய 
க தத்ைத ம் ஹன்சாட் ேல ேசர்த் க்ெகாள் மா  அைவத் 
தைலவைரக் ேகட் க்ெகாண் , அவற்ைற இங்ேக 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். ைரச்ேசாைல விவசாய அைமப்பின் 
க தம் க ம்  விவசாயிக ைடய வாழ்வாதாரம் 
பாதிக்கப்ப வ  சம்பந்தமானதாகும்.  

இந்த மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற ஹிங்குராைன சீனித் 
ெதாழிற்சாைலக்ெகன்  ஒ க்கப்பட்ட காணிகள் பல வ ட 
காலமாகத் தாிசு நிலங்களாக இ ந்தன. அந்தக் காணிகளிேல 
க ம் ப் பயிர் ெசய் வந்த விவசாயிகள் பின்னர் ெநற்பயிர்ச் 
ெசய்ைகக்கு அைதப் பயன்ப த்தி வந்தார்கள். திடீெரன்  ஒ  
தனியார் கம்பனிக்கு இந்த ஹிங்குராைன சீனித் ெதாழிற் 
சாைலைய வ க்கட்டாயமாகக் ெகா த் விட் , அவர்கள் 
எல்ேலா ம் அந்தக் காணியில் மீண் ம் க ம்  ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டேபா ம் அந்த விவசாயி 
க ைடய வாழ்வாதாரம் பற்றிச் சிந்திக்கப்படவில்ைல. 
அேதேநரம் அவர்க ைடய பயிர்ச்ெசய்ைகக்குச் சாியான 
ெகா ப்பன  கிைடக்கின்றதாெவன்  பார்த்தால், அதில் 
நிைறயப் பிரச்சிைனகள் இ ப்ப  ெதாிகின்ற .  

ஹிங்குராைன சீனித்ெதாழிற்சாைல மாத்திரமல்ல, சீனித் 
ெதாழிற்சாைலகள் எல்லாவற்றி ம் இ க்கின்ற பிரச்சிைன 
க க்குத் தீர்ைவக் ெகாண் வ வதற்காக ம் ஒ ங்கு 
ப த்தப்பட்ட ஒ  நைட ைறைய கைடப்பி ப்ப  எப்ப  
ெயன்ப  சம்பந்தமாக ம் ஆராய்வதற்கு அண்ைமயிேல 
அைமச்சர்கள் தயா கமேக, ரவி க ணாநாயக்க உட்பட 
நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் கூ ேனாம். அதில் ஒ  விடயத்ைத 
நான் குறிப்பாகச் ெசான்ேனன்.  அதாவ , "இந்த ஹிங்கு 
ராைன சீனித் ெதாழிற்சாைலையப் ெபா ப்ெப த்தி க்கின்ற 
கம்பனியான  வட் க்குப் பணம் ெகா க்கின்ற பல 
வியாபாரங்களில் ஈ பட்  வ கின்ற . அவர்கள் அப்பாவி 
விவசாயிகளிடம் 18 சத த வட் க்கு காசு ெகா த் விட்  
அதன் வட் ைய அறவி வதில்தான் கவனம் ெச த்  
கிறார்கள். சீனி உற்பத்தியில் கவனம் எ ம் ெச த்  
கின்றார்களா என்பதில் பாாிய பிரச்சிைன இ க்கின்ற . 
கிட்டத்தட்ட 51 சத த பங்குகள் அந்தக் கம்பனிக்கு  
இ க்கின்றன. உண்ைமயிேலேய அந்தக் கம்பனி அதன் 
கணக்கு வழக்குகைளச் சாியான ைறயில் காட் கின்றதா" 
என்  குறிப்பிட் , அ  பற்றிப் பாிசீ க்குமா  நான் 
திைறேசாிச் ெசயலாளாிடம் அந்தக் கூட்டத்தின்ேபா  
ேகட் க்ெகாண்ேடன். உற்பத்தியில் ேபாதியள  கவனம் 
ெச த்தி அந்த சீனித் ெதாழிற்சாைலைய ைறயாக 
இயங்கச்ெசய்  அதன் லம் சீனி உற்பத்திையப் 
ெப க்குகின்ற உளப் ர்வமான நடவ க்ைககள் அங்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா? அல்ல  அப்பாவி 
விவசாயிகைளச் சுரண் ப் பிைழக்கின்ற ஒ  கம்பனியாக 
அந்தக் கம்பனி ெசயற்ப கின்றதா? என்ப  பற்றி 
மிகத்தீவிரமாக ஆராயப்பட ேவண் ெமன்  இங்கும் நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அவர்கள் தங்க ைடய 
விவசாயத்ைதத் ெதாடர்ந்  ெசய்வதற்கு இடம் வழங்க 
ேவண் ம்.  

இந்தப் பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகள் பற்றிய 
 விபர ம் இந்தக் க தத்திேல கூறப்பட் க்கின்ற . 

க ம் ச் ெசய்ைகயில் நஷ்டம் ஏற்ப வதற்கு என்ன 
காரணெமன்பைத அவர்கள் மிகத்ெதளிவாக அதிேல 
ெசால் யி க்கின்றார்கள். ெதாழிற்சாைலக்குத் ேதைவயான 
க ம்ைபப் ெபறக்கூ ய நிலப்பரப்ைபவிட ேமலதிக 
நிலப்பரப்ைபப் பயன்ப த் தல், விவசாயிகள் க ம்ைபச் 
சுயாதீனமாகச் ெசய்யவிடாமல் த த்தல், மண் வளம் 
பாீட்சிக்கப்படாமல் க ம் ச் ெசய்ைகக்குப் ெபா த்தமில்லாத 
இடங்களில் க ம்ைப நாட்ட நிர்ப்பந்தித்தல், அ வைடப் 
ெபாறி ைறயின்ைம, தரமான ைளக் க ம்  வழங்காைம, 
அரச அதிபாின் ேமற்பார்ைவ இல்லாைம, உரமானியம் 
இல்லாைம, 18 சத தம் வட்  அறவி தல், க ம் ச் ெசய்ைகச் 
ெசல க க்ேகற்ப விைல அதிகாிக்காைம ேபான்ற 
விடயங்கைள அவர்கள் இங்கு பட் ய ட் ச் ெசால் யி க் 
கிறார்கள். இ  சம்பந்தமாக ெகளரவ அைமச்சர் தயா கமேக 
அவர்க க்கு நன்கு ெதாி ம்.  அவ ம் க ம் ச் ெசய்ைக 
ெசய்  பாதிக்கப்பட்டவர் என்ற அ ப்பைடயி ம் அந்தத் 
ெதாழிற்சாைல அவ ைடய பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற  
என்ற அ ப்பைடயி ம் இந்த விடயங்கள் பற்றி மிகத் 
ெதளிவாகத் ெதாி ம். ஆகேவ, இந்தக் கம்பனியாளாின் 
நடவ க்ைககள் குறித்  மிகத் ெதளிவாகக் கவனத்திேல 
ெகாள்ளப்படேவண் ம்.  

இன்  மக்கள் இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம்பிக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள் என்  காலங்காலமாகச் ெசால்லப் 
ப கின்ற . ஆனால், இந்த அப்பாவி விவசாயிக க்கு 
இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம் வதற்கு இடமில்லாத நிலவரம் 
நீண்  ெகாண் க்கின்ற  என்ற விடயத்ைத நான் இங்கு 
ெசால்லேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මට තව විනාඩි කීයක් තිෙබනවා ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
එෙහනම් මම අෙප් එම්.එස්. තව්ෆික් මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාවත් 

ගන්නම්. විෙශේෂ කාරණා ෙදකක් ගැන මට කියන්න තිෙබනවා.  

அத் டன், நான் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்லேவண் ய 
விடயம் என்னெவன்றால், இந்த அதிகாரப் பகிர்  
ஏற்பா களிேல அரசு இ வைரயில் காணி ஆைணக்கு ைவ 
நி வாமல் இ க்கின்ற விடயமாகும். ஏெனன்றால், காணி 
ஆைணக்கு ைவ நி வேவண் ெமன்ப  13ஆவ  தி த்தச் 
சட்டத்திேல இ க்கிற ஓர் ஏற்பா . ஆனால், இ வைர மத்திய 
அரசாங்கம் இ பற்றிக் கவனத்தில் எ க்கவில்ைல. எனேவ, 
காணி சம்பந்தமான விடயங்களில் மாகாண மட்டத்திேல 
மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனக க்கு ஒ  நியாயமான 
தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்வதில் இ பறிநிைல இ க்கின்ற . 
இன்ன ம் மத்திய அரசின் கட் ப்பாட் ேல - காணி 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆைணயாளர் திைணக்களத்தின் கட் ப்பாட் க்குள்ேளதான் 
காணி விவகாரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விடயங்க ம் 
இ க்கின்றன. இைத மாற்றேவண் ய ஒ  நிைலவரம் 
காணப்ப கிற . இ  சம்பந்தமான சில விதப் ைரகைள 
கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்க ஆைணக்கு  
மிகத் ெதளிவாகச் ெசால் யி க்கின்ற .  

Sir, I must read here the LLRC Recommendation on 
the National Land Commission. I quote: 

  “The Commission is of view that the Government should expedite 
action on the establishment of a National Land Commission (NLC) 
in order to propose appropriate future national land policy 
guidelines.  In formulating land policy, the proposed NLC should 
include guidelines for the equitable distribution of State land. The 
Commission regrets to note that although this is a requirement under 
the 13th Amendment, and a draft Bill has been framed, successive 
governments - 

 
That is including ours. 

- have failed to get it passed through Parliament.” 

So, this is high time. We have converted this 
Parliament into a Constitutional Assembly and now we 
are in the process of  enacting a new Constitution for the 
country. When enacting a new Constitution, it is 
imperative that we must at least implement what is 
already there in the Constitution. That is, to establish a 
National Land Commission. So, this prevarication or 
continuous avoidance of appointment of National Land 
Commission has resulted in serious difficulties when it 
comes to the land issues in the provinces. So, there had 
been a variety of issues.   

Sir, I must finally mention an issue.  I am sure the 
Hon. Seyed Ali Zahir Moulana in his limited time may 
mention it as well.  Sir, we have now introduced a 
Prescription (Special Provisions) Act.  

நாங்கள் ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் 
ஒன்ைற இந்தச் சைபயில் நிைறேவற்றியி க்கின்ேறாம். 
அதைன நிைறேவற் வதற்கான அ ப்பைடக் காரணேம 
வடக்கு,  கிழக்கி ந்  வி தைலப் களால் விரட் ய க் 
கப்பட்ட அல்ல  வி தைலப் கள் காலத்திேல அல்ல  

த்த காலத்திேல இடம்ெபயர்ந்த மக்க ைடய காணிகள் 
இன்ன ம் உாிய ைறயிேல மீளக் ைகயளிக்கப்படாமல் 
இ ப்ப தான். அரச நி வனங்கள் ஒ றமி க்க தனியார் 
ைகயகப்ப த்தி ள்ள காணிகைளக்கூட மீளப் ெப வதற்கான 

யற்சியில் இந்த ஆட்சி ாிைமச் சட்டம் ஒ  தைடயாக 
இ ந்த . ஆகேவ, அதில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
காண்பதற்காகேவ விேசட ஏற்பா க டன் கூ ய இந்தச் 
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட்ட .  

ஏறா ர் பிரேதசத்திேல குறிப்பாக ெசங்கல  தியில் 
நிைறயப் ேபர் காணிகைள இழந்தி க்கின்றார்கள். அதாவ  
வி தைலப் கள் வ க்கட்டாயமாகப் பலவந்தப்ப த்தி 
விற்க ைவத்த காணிகள் மற் ம் விவசாய நிலங்கைள மக்கள் 
இழந்தி க்கின்றார்கள். இப்ெபா  அவற்ைற எல்லாம் ஒ  
நீதிமன்ற நைட ைற லம் மீளப் ெப வதற்கான ஏற்பா  

இந்த ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லத்தின் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . எனேவ, மக்கள் அதற்கான 

யற்சிகைள ேமற்ெகாள் ம் வைகயில் அ  சம்பந்தமாக 
அவர்க க்குச்  சாியாகத் ெதளி ப த்த ேவண் ம். ஏெனன் 
றால் ஒ  வ ட காலத் க்குள் அ  சம்பந்தமாக அவர்கள் 
நீதிமன்றத் க்குப் ேபாக ேவண் ம் என்ப  அந்தச் 
சட்ட லத்தின் ஓர் ஏற்பாடாகும். எனேவ, இப்ப யான ஒ  
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட் ப்ப  சம்பந்தமாக 
மக்க க்குத் ெதளி ப த் வ  அரசாங்கத்தின் 
கடப்பாடாகும். அதாவ  குறித்த காணிகைளப் ெப வதில் 
பிரச்சிைன இ க்கின்ற ெபா மக்கள் நீதிமன்றத் க்கு 
விண்ணப்பித் த் தங்கள  இழந்த காணிகைள மீட் க் 
ெகாள்வதற்கு அவர்கள் யற்சிெசய் ம் வைகயில் பிரேதச 
ெசயலகங்கள் ஊடாக அரசாங்கம் அவர்கைள ஊக்குவிக்க 
ேவண் ம் என்பைத நான் வ த்திச் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன்.   

இ தியாக, இந்த விவாதத்தின் ஓர் அங்கமாக இந்த 
விஷயங்கைளப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் அளித்த அைவத் 
தைலவர் அவர்க க்கு நன்றி கூறி, அைமகின்ேறன். நன்றி.   
 

 
[අ.භා. 2.34] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. 

සම්පන්දන් මැතිතුමා උතුෙර් අවතැන් වූ ජනතාව යළි පදිංචි කිරීම 
සහ හමුදා කඳවුරු ඉවත් කිරීම පිළිබඳ  ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු 
සභාවට ෙගන ඒමට සමගාමීව, උතුෙර් මහා අමාත්ය 
විග්ෙන්ෂ්වරන් මැතිතුමන් උතුරු පළාෙතන්  යුද හමුදාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළ යුතුයි කියලා ඊෙය් පකාශයක් කළා. 
මා මිත, උගත් මහ ඇමතිතුමා අතාර්කික පකාශ කරමින් අද 
විහිළුකාරෙයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුෙර් මහ ඇමතිතුමා 
අනුගමනය කරමින් පළාත් නවෙය්ම සිටින සියලුම මහ 
ඇමතිවරුන් "හමුදාව මෙග් පළාෙතන් ඉවත් කරන්න" කියලා 
කිව්ෙවොත් අප හමුදාව දමන්ෙන් ෙකොෙහේද? ගුවන් හමුදාව 
ගුවන්ගත කරලා, නාවික හමුදාව මුහුදට දාලා, යුද හමුදාව විසුරුවා 
හරින්න කියලා ද ෙම් කියන්ෙන් කියන පශ්නය අපට මතු කරන්න 
සිද්ධ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවතැන් වූ ජනතාව යළි පදිංචි 
කිරීම පිළිබඳව ෙමතැන විවාදයක් නැහැ. ෙම්ක මානුෂික 
පශ්නයක්. අවතැන් වූ සියලුම ජනතාව වහාම පදිංචි කළ යුතුයි. 
ඔවුන්ට නිවාස ලබා දිය යුතුයි. ඔවුන්ට යටිතල පහසුකම් සැලසිය 
යුතුයි. අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය ආදී ෙම් සියල්ල ඔවුන්ට සැලසිය 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථා සකස් කර දීමත් 
ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් ෙවනවා. ෙම් සංෙව්දී මානුෂික පශ්නය 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබදීමක් තිෙබනවා කියලා මා විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අෙප් විපක්ෂ නායකතුමන් ෙයෝජනා 
කරන අන්දමට හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරලා, පදිංචි ෙවලා හිටපු 
මුල් ස්ථානයම ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි කියන තර්කය නම් අප 
පිළිගන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙකොත්මෙල් 
ජලාශය සකස් කරද්දි අනුරාධපුර යුගෙය් තිබුණු පන්සල් ඒ 
ජලාශයට යට වුණු බව අප දන්නවා. වික්ෙටෝරියා ජලාශය සකස් 
කරද්දි ෙතල්ෙදණිය නගරය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ ජලාශයට යට 
වුණා. නුවරඑළිය දිස්තික් ක ෙය්, ෙකොත්මෙල් ජනතාව අරෙගන 

959 960 

[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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ගිහිල්ලා පදිංචි කෙළේ අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය්යි. 
රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, රෙට් අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් 
ජනතාව එෙහම ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා. එෙහම නම්, හමුදා කඳවුරු 
ඉවත් කරලා, ෙම් අවතැන් වූ ජනතාවට හිටපු තැනම ඕනෑය 
කියලා මතු කරන තර්කය නම් අපට පිළිගන්න බැහැ. හමුදා 
කඳවුරු පිහිටුවීෙම් අවශ්යතාව සඳහා විතරක් ෙනොෙවයි, මහාමාර්ග 
සඳහා ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් සංවර්ධන අවශ්යතා ෙවනුෙවන් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙපෞද්ගලික ෙද්පළ රජයට ලබා ගන්නවා. ඒවාට 
අනිවාර්යෙයන්ම විකල්ප ඉඩම් ලබා දිය යුතුයි. ඒ විකල්ප ඉඩම් 
ලබා දීමට ෙහොඳටම හැකියාව තිෙබන්ෙන් උතුරු පළාෙත්යි. උතුරු 
පළාෙත් තමයි ලංකාෙව් පාවිච්චි ෙනොකළ ඉඩම් වැඩිපුරම 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙම් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කළ යුතුයි 
කියන අදහස ෙද්ශපාලනඥයින් ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? හමුදා 
කඳවුරක් ඇති කළ යුත්ෙත් ෙකොතැනද කියන කාරණය තීරණය 
කරන්න ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අප යුද විෙශේෂඥයින් ෙනොෙවයි 
කියන කාරණය මා සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2009 යුද්ධය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ, 2014 වනවිට උතුරු පළාෙතන්  බළ ඇණි - battalions - 
28ක හිටපු යුද හමුදා භටයින් 21,000කට වැඩි පමාණයක් ඉවත් 
කරෙගන තිෙබනවා. සියයට 90ක් මාර්ග බාධක ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. සියයට 99ක්ම මුර සංචාර අඩු කරලා තිෙබනවා.  2014 
අවුරුද්ෙදන් පස්ෙසේ සංඛ්යා ෙල්ඛන මා ළඟ නැහැ. තව තවත් 
හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරමින්, හමුදා කඳවුරුවල තිබුණු ඉඩම් 
පමාණය අඩු කරමින් ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදනවා අප 
මාධ්යවලින් දැක්කා. ෙම්ක තවත් මදි කියලා තමයි අෙප් විපක්ෂ 
නායකතුමන් කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනික් පළාත්වලට සාෙප්ක්ෂව 
උතුරු පළාෙත් හමුදාව වැඩිෙයන් රැඳවීමට පාදක වූ ෙහේතු දහයක් 
මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඒ ෙහේතු  දහයටම 
මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි දහයක වාෙග් කාලයක්. එක් විනාඩියකට 
එක් ෙහේතුව බැගින් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරන්න මා සූදානම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාරණා අංක 01. පසු ගිය 
කාලෙය් පැවති ෙකොටි තස්තවාදය පරාජය කිරීෙමන් පස්ෙසේ   
ෙකොටි තස්තවාදීන් 12,000ක් පුනරුත්ථාපනය කරලා, ඔවුන්ට 
රැකියා පුහුණුව ලබා දීලා, තෑගි ෙබෝග සමඟ ජනගත කළා. වසර 
තුනක් ඇතුළත තමයි අප ඒ පිරිස ජනගත කෙළේ. පුනරුත්ථාපනය 
කරපු තස්තවාදීන් ජනගත කළාට පස්ෙසේ ඔවුන් නැවතත් ආයුධ 
අරෙගන සටන් කිරීම පිළිබඳව තිත්ත අත් දැකීමක් තිෙබන රටක ් , 
අෙප් රට. 1971දී දකුෙණ් තස්තවාදී කණ්ඩායම් අත් අඩංගුවට 
අරෙගන පුනරුත්ථාපනය කළා. 1977දී ඔවුන් නිදහස් කළාට 
පස්ෙසේ ඔවුන් යළිත් සංවිධානය ෙවලා 1987දී  තස්තවාදී කියා 
පටන් ගත්තා. එවැනි තිත්ත අත් දැකීමක් තිබියදී, වසර තුනක් 
ඇතුළත 12,000ක පිරිසක් අපි එඩිතරව නිදහස් කළා නම්, ඔවුන් 
පිළිබඳ අවදිෙයන් සිටීෙම් වගකීමක් යුද හමුදාවට තිෙබනවා. යුද 
හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරලා ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

කාරණා අංක 2, යුද්ධය අවසාන සමෙය් ෙකොටි තස්තවාදින් 
විශාල පිරිසක් තමන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රාගන්න සංවිධානය අතහැර 
පලා ගියා. ෙම් පලා ගිය අය කවදාවත් යටත් වුෙණ් නැහැ. ඔවුන් 
ජනතාව අතරයි සැඟවුෙණ්. ඔවුන් කවදාවත් පුනරුත්ථාපනය 
වුෙණ් නැහැ. ඔවුන් තවම ඉන්ෙන් ෙබදුම්වාදී මානසිකත්වෙය්යි. 
ඔවුන් තවම ඉන්ෙන් ආයුධවලින් පශ්න විසඳන මානසිකත්වයකයි. 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා තවම වසර 7යි.  එවැනි පිරිසක් සමාජගත 
ෙවලා සිටින පසුබිමක අපි ෙකොෙහොමද, හමුදා කඳවුරු උතුෙරන් 
ඉවත් කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කාරණා අංක 3, තවමත් 
උතුරු පෙද්ශෙයන් පුපුරණ දව්ය හමුෙවනවා; මරාෙගන මැෙරන 
ඇඳුම් කට්ටල හමු ෙවනවා. ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමන් මෑතකදී 

මාධ්ය හමුවක කිව්වා, "මාස තුනක් ඇතුළත මරාෙගන මැෙරන 
ඇඳුම් කට්ටල දසදහසක් උතුරු පළාෙතන් හමුවුණා" කියලා. ඒ 
කථාෙව් ඇත්ත නැත්ත දන්ෙන් එතුමා විතරයි.  නමුත් ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා කියන නිසා අපි ඒක පිළිගන්නවා. එක පැත්තකින් 
තස්තවාදී කටයුතුවල ෙයදිලා එය අත් හැර දමපු විසිදහසක පමණ 
තස්තවාදී පිරිසක් සිටිනවා; අනික් පැත්ෙතන් මහා අවිආයුධ 
ෙතොගයක් උතුරු පළාෙත් තවමත් තිෙබනවා. ඒෙකන් කියන්ෙන් 
තවමත් උතුරු පළාෙතන් හමුදාව ඉවත් කර ගැනීෙම් 
ෙනොහැකියාවක් තිෙබනවා කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙබදුම්වාදී යුද්ධය අපි 
පැත්තකින් තියමු. එෙහම නැතත්  උතුරු පෙද්ශෙය් වැඩිෙයන් 
හමුදාව තැබීමට ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. වසර ෙදදහස් 
හයසියයක ලිඛිත ඉතිහාසෙය් හැමදාමත් උතුරු පළාෙතන් තමයි  
ආකමණ ආෙව්.  වසර ෙදදහස් හයසියයටම දකුණු පැත්ෙතන් 
ආකමණ ඇවිත් තිෙබන්ෙන් එකයි. ඒ, 1411දී චීන ජාතික 
ෙසන්පතිෙයක් වන ෙෂන්-ෙහ නමැත්තාෙග් පධානත්වෙයන් 
ලංකාවට ඇතිවූ ආකමණය පමණයි.  කාලිංග මාඝ ආෙව් 
උතුෙරන්, එළාර ආෙව් උතුෙරන්, ෙසේන සහ ගුත්තික ආෙව් 
උතුෙරන්. ආකමණිකයා එන්ෙන් උතුෙරන් නම්, හමුදා ව වැඩිපුර 
රඳවා තැබිය යුත්ෙත් උතුරු පළාෙත් බව ඕනෑම දරුෙවකුට වුණත් 
ෙත්ෙරනවා. ෙමය  ඓතිහාසික  සත්යයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් උතුෙරන් විතරයි 
රටක් තිෙබන්ෙන්. අනික් තුන් පැත්ෙතන් අපි මහ මුහුෙද් 
තනිෙවලායි ඉන්ෙන්. ත ෙලයිමන්නාරෙම් සිට ඉන්දියාවට දුර 
ගත්ෙතොත්, කිෙලෝමීටර් 22යි. පළාලි සිට ඉන්දියාවට දුර 
ගත්ෙතොත්, කිෙලෝමීටර් 32යි. ඒ නිසා ඉංගීසි ආණ්ඩුව තිබූ යුගෙය් 
පවා ෙහොරබඩු, මත්කුඩු, ආයුධ යන ෙම් සියල්ල ෙබෝට්ටු හරහා 
ලංකාවට පැමිණීෙම් තර්ජනයක් තිබුණා. යාපනය අලිමංකඩ 
හමුදා කඳවුරු අපි ෙනොෙවයි ඇති කෙළේ; බටහිර අධිරාජ්යවාදීන් 
තමයි ඇති කෙළේ. ඒ, ෙදමළ ෙබදුම්වාදී පශ්නයක් නිසා ෙනොෙවයි,  
ෙහොරබඩු ජාවාරම මැඩපැවැත්වීෙම් අවශ්යතාව නිසායි. නාවික 
හමුදාව ශක්තිමත් කරලා, යුද හමුදාව ශක්තිමත් කරලා උතුෙර් 
රඳවා ගැනීමට ඉන්දියාවත් සමඟ සිදුෙවන ෙම් ෙහොරබඩු 
ජාවාරමත් එක ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  යුද්ධයට සම්බන්ධ තව 
කාරණා කිහිපයක් ගැන කියන්න මට අමතක වුණා. එකක් තමයි 
යුද්ධ කාලෙය් වසර 30ක් පුරාවට අෙප් රාජ්ය යන්තණය දැඩි 
ෙලස අකර්මණ්ය ෙවලා තිබීම. අෙප් රාජ්ය යන්තණෙය් 
නිලධාරින් සිටිෙය් නැහැ. ෙකොටි තස්තවාදීන් විසින් රාජ්ය 
යන්තණය අඩපණ කරලා තිබුණා. ඒ රාජ්ය යන්තණෙය් 
කාර්යභාරයත් ඉටු වුෙණ් හමුදාව අතිනුයි. පසු ගිය වසර හත තුළ 
කමානුකූලව අෙප් රාජ්ය යන්තණය යළිත් ශක්තිමත් ෙවමින් 
තිෙබනවා. දැන් සෑෙහන දුරට ශක්තිමත්. නමුත් තවමත් හමුදාව 
ඉටු කරන දායකත්වයක් තිෙබනවා. සංවර්ධන කියාවලිෙය්දී, 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනෙය්දී හමුදාව ඉටු කරන දායකත්වයක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්ය රාජ්ය යන්තණය 
සම්පූර්ණෙයන් සකීය ෙවන්න කලින් හමුදාව ඉවත් කෙළොත්, ජන 
ජීවිතය අඩපණ වන එක වළක්වන්ෙන් කවුද කියන පශ්නය 
මතුෙවනවා.  ලංකාෙව් පළාත් නවයයි තිෙබන්ෙන්. ඒ පළාත් 
නවයට හමුදාව ෙබදා දැම්ෙමොත්, දළ වශෙයන් එක පළාතක  
සියයට 11ක් හමුදාව රඳවා ගැනීමට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  උතුරු පළාෙත් තමයි  භාවිත ෙනොකළ ඉඩම් 
වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. 

ජන ඝනත්වය අනුව ලංකාෙව් ජන ඝනත්වය අඩුම පළාත 
තමයි උතුරු පළාත. ජනාකීර්ණ පෙද්ශවල හමුදාව තියන්න බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාලාව කියන ජනාකීර්ණ පෙද්ශෙය්, ලංකාෙව් පධාන මාර්ගයක් 
අසබඩ, අවි ගබඩාවක් තිබීම නිසා ඇති වුණු විනාශය, එයින් 
ජනතාවට ඇති වුණු බලපෑම ෙමොකක්ද කියලා අපි දැක්කා. ඒ 
බලපෑෙමන් එළියට එන්න ජනතාව කරන අරගළය ෙමොකක්ද 
කියලා අපි දැක්කා. ෙමවැනි පසු බිමක අෙප් හමුදාව තියා ගන්නත් 
ඕනෑ නම්, හමුදාව රටට අවශ්ය නම්, හමුදාව කඳවුරුවල ස්ථානගත 
කරන්න ඕනෑ නම්, ජනාකීර්ණ පෙද්ශවල හමුදාව ස්ථානගත 
කරන්නත් බැරි නම්, ජන ඝනත්වය අඩුම උතුරු පළාෙත් හමුදාව 
වැඩිෙයන් තැබීම තමයි තාර්කික කාරණය කියන එක අපි සිහිපත් 
කරන්න අවශ්යයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  පසු ගිය කාලෙය් 
පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙවන්  තමයි අෙප් හමුදාව උතුෙර් ස්ථානගත 
කෙළේ. අපි දන්නවා, 1983 වන විට අපට තිබුෙණ් Ceremonial 
Army එකක් බව. ඒ කියන්ෙන් සංෙක්තාත්මක හමුදාවක්; 
සන්දර්ශනවලට පාවිච්චි කරන හමුදාවක්; ෙපළපාළි යන, ආචාර 
ෙවඩිමුර පවත්වන හමුදාවක්. 1983න් පස්ෙසේ තමයි අෙප් හමුදාව 
දැඩි ෙලස පුළුල් කෙළේ. එෙසේ පුළුල් කරලා ඒ හමුදා භටයන් හමුදා 
කඳවුරු ඉදිකරමින්  අනුයුක්ත කෙළේ උතුරට සහ නැ ෙඟනහිරටයි. 
යටිතල පහසුකම් හදලා, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් ජාතික ධනය 
වැය කරලා තමයි ඒ හමුදා කඳවුරු හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා 
උතුෙරන් ඉවත් කරලා ෙවනත් තැන්වලට ෙගනයනවා නම්, යළිත් 
වතාවක් ඒ සියලු යටිතල පහසුකම් සකස ්කළ යුතුයි. ආයුධ තබන 
තැන් ෙසල්ලමට හදන්න බැහැ. එෙහම කෙළොත් සිදුවන විනාශය 
අපි අත් වින්දා.  අපට මූල්ය අර්බුදයක් තිෙබනවා කියලා 
අගමැතිතුමාම කියනවා, ණය උගුලක හිරෙවල ඉන්ෙන් කියලා 
අගමැතිතුමාම කියනවා. එෙහම පසු බිමක, දරලා තිෙබන වියදමක් 
අත්හැර දාලා  හමුදා කඳවුරු යළිත් ෙවනත් පළාත්වල ඉදිකිරීම 
ෙකතරම් පාෙයෝගිකද, ෙකතරම් තාර්කිකද කියන පශ්නය අපට 
ෙම් සභාව තුළ මතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් ඉතාම 
වැදගත් කාරණයක් තිෙබනවා. දැන් ෙකොටි තස්තවාදය ඉවරයි 
කියලා අපි හැෙමෝම කථා කරනවා. ෙකොටි තස්තවාදය අපි පරාජය 
කළ බව ඇත්තයි. නමුත් අපි ෙදමළ ෙබදුම්වාදය පරාජය කෙළේ 
නැහැ. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ෙකොටි සංවිධානයන කියන්ෙන් 
ජාත්යන්තර සත්වෙයක් කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙකොටියාෙග් හිස තිබුෙණ් බිතාන්යෙය්. ඉදිරි ගාත් ෙදක තිබුෙණ් 
කැනඩාෙව්යි, ෙනෝර්ෙව්වලයි. පසු පස ගාත් ෙදක තිබුෙණ් 
අපිකාෙව්යි, ඕසේට්ලියාෙව්යි. ෙලෝකය පුරාම විසිරිලා, ෙලෝකය 
පුරාම රටවලින් ශක්තිය අරෙගන ලංකාෙව්දී වලිගය වනන එකයි 
ෙකොටියා කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් යුද 
ජයගහණය කියලා කියන්ෙන් ෙකොටියා ලංකාව කලඹමින් වන 
වනා හිටපු වලිගය කපපු එකයි. අපි 2009 මැයි 19වැනි දා කෙළේ 
ෙකොටියාෙග් වලිගය කපපු එකයි. ලංකාව පීඩාවට පත් කළ 
ෙකොටියාෙග් වලිගය දැන් නැහැ. හැබැයි, ෙලෝකය පුරා විසිරිලා 
ඉන්න ෙකොටියා තවම ඉන්නවා. දැන් වලිගය නැතිවයි ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා දැන් ෙකොටියාට වැඩිෙයන් ෙක්න්තියි. ඒ ෙකොටියා ලංකාවට 
විනාශයක් ෙගෙනන්න අර අඳිනවා. අපි දන්නවා, රුදකුමාරන්ෙග් 
නායකත්වෙයන් සංකාන්තික ෙදමළ ඊළාම් රාජ්යයක් - 
Transitional Government of Tamil Eelam - හදලා ඉවරයි 
කියලා. එදා යසර් අරෆත්ෙග් නායකත්වෙයන් පලස්තීනය හැදුවා 
වාෙග්, දලයි ලාමාතුමන්ෙග් නායකත්වෙයන් තිබ්බතය නැත්නම් 
ටිෙබට් ආණ්ඩුව හැදුවා වාෙග් භූමියක් නැති රාජ්යයක් "ෙදමළ 
ඊළම" නමින් ස්ථාපිත කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නමට 
ෙකොටි සංවිධානය තහනම් කරපු බටහිර රටවල් ෙම් වැෙඩ්ට 
සම්පූර්ණෙයන් ආශිර්වාද කරනවා. ෙකොටි සංවිධානය තහනම් 

කළාට, ෙකොටි ධජය වනන්න ඒ රටවල ඉඩ ෙදනවා; ඒක 
ෙනොසලකා හරිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය් රටවල්වල තස්තවාදී කියා 
සම්බන්ධෙයන් මෑතදී ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
කියවන්න කැමැතියි. 

Let me quote two paragraphs from the Country 
Reports on Terrorism issued by  the US Department of 
State. This is in respect of the LTTE.  It states:  

“The Group used its international contacts and the large Tamil 
diaspora in North America,  Europe and Asia to procure weapons,  
communications, funds and the other needed supplies. The group 
employ charities as fronts to collect and divert funds for its 
activities”.  

This is  from the Country Reports on Terrorism - 2015. 
ෙම්, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙවච්ච ෙද්.  

Let me quote  another paragraph: 

“Additional LTTE Members were arrested in Malaysia and India in 
2015, one of whom was accused of exhorting other Sri Lankans to 
fund  and  revive the LTTE.” 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටි සංවිධානය යළි 
නැඟිටුවීෙම් උත්සාහයක විෙද්ශගත ෙදමළ පජාව ෙයදී සිටිනවා 
කියලා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය් රට රටවල 
තස්තවාදය පිළිබඳ නිකුත් කරපු වාර්තාෙව් තිෙබනවා.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Member, I would like to -  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Hon. Leader of the Opposition, please do not take my 
time.  You may respond in your speech.  Let me speak.  -
[Interruption.] You can respond in your speech. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
What is the date of the Report? 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
It was issued in 2015.  
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
It was in 2009.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
I am referring to the Report issued three weeks back.  
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ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
You want the LTTE? We do not want the LTTE. -

[Interruption.] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Not me. I quoted the Government of the United States.  

It is not my idea.  I do not want the LTTE.  I dedicated 
my life to defeat the LTTE.  I never cohabited with the 
LTTE  like you  all.  Please bear that in mind.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමාෙග් බාධා කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. එතුමාෙග් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ෙකොටි තස්තවාදය 
පරාජය කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි මෙගන්, ෙකොටි තස්තවාදින් 
සමඟ හවුෙල් වැඩ කරපු අය අද පශ්න කරනවා, "ඔබට ෙකොටි 
තස්තවාදය ඕනෑද?" කියලා. ෙම්ක මහා විහිළුවක්.  

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.   
 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණා නිසා අපි 

ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, උතුෙර් ජනතාව අවතැන් වීම හමුදාවත් 
සමඟ ගැටගහන්න එපා කියලා. හමුදා කඳවුරු සඳහා ෙව්වා, 
ෙවනත් සංවර්ධන කියා සඳහා ෙව්වා ආණ්ඩුව ඉඩමක් 
ලබාගත්තාම, ඒ ඉඩමම ඉල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කිරීෙම් වැරැදි 
සංස්කෘතිය ඇති කරන්න එපා. අද ෙකොත්මෙල් ජනතාව 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය් ඉඳෙගන, "ෙකොත්මෙල් ජලාශය ඉවත් කරලා 
අෙප් පරණ ෙගවල් අපට ෙදන්නය" කියලා සටන් කරන්න 
ගත්ෙතොත්, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙහෝමාගම තමයි ලංකාෙව් 
දැවැන්තම හමුදා කඳවුර තිෙබන්ෙන්. ෙහෝමාගම ජනතාව 
ෙමතුමන්ලාෙග් පාෙර් ගිහින්, "ෙහෝමාගම පනාෙගොඩ හමුදා 
කඳවුර ඉවත් කරලා ඒ ඉඩම අපට ෙදන්න." කියලා උද්ෙඝෝෂණ 
පටන් ගත්ෙතොත්, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒවා පිහිටුවන්න රජයට ඉඩම් අවශ්ය ෙවනවා. ඒ 
නිසා තමයි වන්දි ෙගවා ඕනෑම ෙපෞද්ගලික ෙද්පළක් අත් පත් 
කරගැනීමට ආණ්ඩුවට නීතිෙයන් අවසරය දීලා තිෙබන්ෙන්. 
විකල්ප ඉඩම් ලබා දීම ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කිසිම 
මන්තීවරෙයක් විරුද්ධ නැහැ. ඉතාම වගකීෙමන් මා එය කියනවා. 
ෙමය මානුෂික පශ්නයක්. ඒ ජනතාව අවතැන් කඳවුරුවල 
තබාෙගන, ඒ අහිංසක ජනතාව විකුණමින් හමුදාව එළවා දැමීෙම් 
ෙබදුම්වාදි න්යාය පතය ඉටු කරගන්න හදන්න එපා. ඒ අහිංසක 
ජනතාව හැකි ඉක්මනින් පදිංචි කරවන්න; සුදුසු ඉඩම්වල පදිංචි 
කරවන්න. උතුෙර් ඉඩම් පශ්නයක් නැහැ. හමුදා කඳවුර තිෙබන 
තැන නුදුන්නාය කියලා ඔවුන්ට යන්න ෙවනත් ඉඩම් ෙසොයාගන්න 
බැරි පශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා අහිංසක ෙදමළ ජනතාව පාණ 
ඇපයට තබාෙගන ඔවුන්ට කඳවුරුවල දුක් විඳින්න ඉඩ සලසමින් 
හමුදාව ෙගදර යැවීෙම්, හමුදාව ඉවත් කිරීෙම් ෙබදුම්වාදි වුවමනාව 
ඉටු කර ගැනීමට අහිංසක ෙදමළ ජනතාව පාවිච්චි කරන්න එපා 
කියන ආයාචනය, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ආ අයට ඉදිරිපත් කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. සියලු ෙදනාට ෙබොෙහොම පින්.  

[2.53p.m.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் 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. Presiding Member, our Ministry, the Ministry of 
Higher Education and Highways, has been doing some 
work silently in the North and East, particularly with 
regard to roads. The rest of the country got several, I 
would say thousands of kilometres of roads from an ADB 
Programme.  It is called,  "iRoad  Programme" and the 
North and East was left out of it. I think each electorate 
got about 70 - 80  kilometres of   iRoads from  the  ADB-
funded Programme except the North and East. The ADB 
officers are coming in two weeks' time to Sri Lanka. We 
have already  discussed with the local ADB directors and 
I am glad to inform you that when they come this time we 
will confirm an ADB Programme for roads for the North 
and East. The North will get 1,500 kilometres of carpeted 
roads and the East will get 900 kilometres of carpeted 
roads. Not only the North and East, Uva was left out  and 
they will also get;  Gampaha and Colombo will also get.  

We have written to the Members of Parliament 
offering money. I do not know whether you have got the 
letters. Did you get my letter? I have written to all the 
Tamil MPs from the North and East offering them money 
to do up roads. -[Interruption.] We have offered  them 
money because they went through a 30-year old war. 
They have serious problems. Colombo District in the  
Western Province will be getting an iRoad Programme 
this year .  

Then, with regard to the higher education sector, I 
would like to mention that we have allocated large sums 
of money. You may be aware that we have increased the 
Budgetary allocation  for  Higher Education by nearly 50 
per cent. So, for the development in the Northern 
Province, we have allocated Rs. 2.361 billion as capital 
grant for 2016. We have allocated Rs. 1,000 million for 
the establishment of the Engineering Faculty in the 
University of Jaffna. Then, under a JICA project  we are 
going to establish a Research and Training complex with 
six labs including a processing training unit for meat 
processing, dairy processing and food processing; 
research and training farm including a special unit and 
new equipment will be supplied  for the Faculty of 
Agriculture of the University of Jaffna.  

Then, the Ministry of Skills Development and 
Vocational Training will establish a Technical College 
with the help of GIZ. This is same as the German 
Technical College in Ratmalana, which is a very 
esteemed organization. For this, the total fund is Euro 8.4 

965 966 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

million. This is to train young people in their skills. I 
think they will  open it next month.  

Then, plans are underway to upgrade Sir 
Ponnambalam Ramanathan Academy of Fine Arts in 
Jaffna as a separate institute under the name of Sir Pon-
Ramanathan Institute of Performing Arts in the University 
of Jaffna to honour the great national leader. Then, under 
capacity building in special research grant, we are 
allocating Rs. 41 million.  

With regard to the Eastern Province, we have 
allocated Rs. 22.2 billion as capital grant for development 
in 2016. The Faculty of Engineering of the South Eastern 
University of Sri Lanka was supported by Kuwait 
Government for  the development of buildings  and to pay 
a special incentive allowances for senior academic staff in 
the Faculty of Engineering. A luxury bus for the Faculty 
of Engineering of the South Eastern University of Sri 
Lanka has been provided. University Industry linkage 
cells will be developed with GIZ.  Then, there is a 
separate allocation for eight staff quarters.  

So, these are basically some of the things that are lined 
up for the next year. We all know that the people in the 
North and the East went through the most difficult period 
in the last 30 years. The new Government is conscious of 
that. Of course, there were very serious problems.  I 
would call it “serious” but when it comes to  issues like 
devolution it will need a great deal of discussion.  But 
with regard to infrastructure and other social liabilities, 
the new Government is committed to help the North and 
the East.  

Then, with regard to jobs, in my Ministry, I have 
given all the jobs in Jaffna to the Jaffna MPs to be given 
to their people.  I have not sent a single person from 
Kandy or Colombo to work either in the North or in the 
East, not even in Ruhuna. In the South, I have given all 
the jobs to the Southern MPs; in the North, I have given 
all the jobs to the Northern MPs;  in East, I have given it 
to the Eastern MPs; in Sabaragamuwa, I have given it to 
the Sabaragamuwa MPs. Otherwise it is really not worth, 
because even if you send people from here, they cannot 
live in that area. After one or two months  they will come 
back.  

Sir, I do not wish to speak at length. Briefly that is 
what we have in mind for the next year. Thank you.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම  ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
 

[பி.பஸ. 3.00] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்கு ன்னர் ேபசிய ெகளரவ அைமச்சர் ல மன் 
கிாிஎல்ல அவர்கள் தங்க ைடய திய அரசு வடக்கு, கிழக்கில் 
உயர் கல்வி ெதாடர்பாக ம் பிரதான திகள் ெதாடர்பாக ம் 
ேமற்ெகாண்ட, மற் ம் ேமற்ெகாள்ளவி க்கின்ற ேவைலத் 
திட்டங்கள் சம்பந்தமாகச் ெசால் யி ந்தார். அவ க்கு 
என் ைடய நன்றிைய ம் வாழ்த் க்கைள ம் ெதாிவித் க் 
ெகாண்  என் ைடய உைரையத் ெதாடர்கின்ேறன்.  

இலங்ைகத் தீவான  ஒ  பல் ன ேதசிய ச க மக்கைளக் 
ெகாண்ட நா . அந்த வைகயில் 'இலங்ைக ஜனநாயக 
ேசாச சக் கு யரசு' என்ேற எம  நா  ேதசிய ாீதியாக 
அைடயாளப்ப த்தப்பட் ம் வ கின்ற . ஆனா ம் 
நைட ைறயில் இங்கு வா ம் சி பான்ைமத் ேதசிய 
இனங்களின் அரசிய ாிைமகள் குறித்த பிரச்சிைனகள் 
இன்ன ம் தீராப் பிரச்சிைனயாகேவ இ பட் ச் ெசன்  
ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, அரசியல் ாீதியாக உாிைமகள் 
ம க்கப்பட்ட நிைலயில் அரசியல் தீர்ெவான்ைற வி ம்பி 
நிற்கும் எம  தமிழ் ேபசும் மக்களின் சார்பாக ம் அபிவி த்தி 
மற் ம் சகல வாழ்வியல் உாிைமக க்காக ம் எதிர்பார்த் க் 
காத்தி க்கும் எம  மக்களின் சார்பாக ம் இந்த அதி யர் 
சைபயில் என  க த் க்கைள  ன்ைவக்கின்ேறன்.  

பதின் ன்றாவ  தி த்தச் சட்டத்ைத ைமயாக 
நைட ைறப்ப த் வைத ஓர் ஆரம்பமாகக் ெகாண் , அதற்கு 
ேமலதிக அதிகாரங்கைள - விேசடமான அதிகாரங்கைள - 
சமச்சீரற்ற  அதிகாரங்கைள வழங்குவதன் லம் அரசிய  
ாிைமப் பிரச்சிைனக்கான தீர்விைன ேநாக்கிச் ெசல்லலாம் 
என்பைதேய நாம் ஆரம்பம் தல் வ த்தி வந்தி க் 
கின்ேறாம். ஆனா ம், அைத சக தமிழ் கட்சித் தைலைமகள் 
அன்  ஏற்றி க்கவில்ைல. இன்  காலங்கடந்தாவ  சக தமிழ் 
கட்சிகள் 13வ  தி த்தச்சட்டம் குறித் ப் ேபச ம் அதன் 
நைட ைறகளில் பங்ெக க்க ம் வந்தி க்கின்றன. அந்த 
வைகயில் அதைன, அவர்கள் எம  வழி ைற ேநாக்கி 
வந்தைத, நாம் வரேவற்கின்ேறாம்.  
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இேதேவைள, ைகயிேல அ தசுரபி ஒன்ைற ைவத் க் 
ெகாண்  பிச்ைசப் பாத்திரம் ஏந்தி அைலவ ேபால், 37 
அதிகாரங்கைளக் ெகாண்ட மாகாண சைபக்குாிய 
அதிகாரங்கைளேய நைட ைறப்ப த்த வி ம்பாமல், அல்ல  

யாமல் "எமக்கு ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல" என்  
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிச்ைசப்பாத்திரம் ஏந்தித் 
திாிகின்றார்கள். அவர்களால் ைகயில் கிைடத்தி க்கும் 
மாகாணசைப அதிகாரத்ைத நைட ைறப்ப த்த 

யவில்ைல. ஆனால், திய அரசியலைமப் க் குறித்  
ேயாசைனகைள ன்ைவத் க்ெகாண்  திாிகின்றார்கள்.  

நா ம் திய அரசியலைமப்  உ வாக்கத்ைத வரேவற் 
கின்ேறாம். அதற்கான எம  ேயாசைனகைள ம் ன்ைவத் 
தி க்கிேறாம். அரசாங்கம் ன்ென க்கும் நல்ெலண்ண 

யற்சிகைள நாம் ஆதாித் ம் வரேவற் ம் வ கின்ேறாம். 
ஆனா ம், 13வ  தி த்தச் சட்டத்தின் லம் வழங்கப்பட்ட 
அதிகாரங்கைளேய நைட ைறப்ப த்த யாதவர்கள் திய 
அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் உ வாகும் தீர்ைவ எவ்வா  
நைட ைறப்ப த்தப்ேபாகின்றார்கள்? என்பேத என  
ேகள்வியாகும். அதற்கு ன்னாள் ஜனாதிபதி தைடெயன் 
றார்கள்; ன்னாள் ஆ நர் தைடெயன்றார்கள்; ன்னாள் 
பிரதம ெசயலாளர் தைடெயன்றார்கள். ஆனால், ஆட்சி மாறிப் 

திய ஜனாதிபதி ம் பிரதம ம், திய திய ஆ நர்க ம் 
திய பிரதம ெசயலாள ம் வந்தி க்கிறார்கள். ஆயி ம், 

மாகாண சைபைய நடத் வதற்கு அ த்தவர்கேள தைடயாக 
இ ந்  வ வதாகத் ெதாடர்ந் ம் குற்றம்சாட்  வ வைத 
யா ம் ஏற் க்ெகாள்ள மாட்டார்கள்.  

வடக்கு மாகாண சைப என்ப  சாதைனக்குாிய சைபயாக 
இல்லாமல், சர்ச்ைசக்குாிய சைபயாகேவ காணப்ப கின்ற 
நிைல ெதாடர்கிற . தமிழர் தரப்பி ந்  தமிழ்க் கட்சித் 
தைலைமகள் இன்  அரசியல் பலத்ேதா  மத்திய அரசுக்கு 
ஆதர  ெதாிவித்  வ கிறார்கள். இேதேவைள, அேத தமிழ்க் 
கட்சித் தைலைமகள் மாகாண அரைச ம் ெப ம்பான்ைமப் 
பலத்ேதா  ஆட்சி ாிந்  வ கிறார்கள். எனி ம், தமிழ் 
ேபசும் மக்களின் நீ த்த யரநிைல ெதாடர் கைதயாகேவ 
இ க்கின்ற . இன்  அவர்க ம் இைதேய கூ கின்றார்கள். 

தி னரைமப் கள் விட்ட குைறயில் நிற்கின்றன. மத்திய 
அரசின் ெபா ப்பி க்கும் பிரதான திகள் ெப ம் 
பாலானைவ னரைமக்கப்பட் விட்டன. ஆனா ம், மாகாண 
சைபயின் நிர்வாகத்தின்கீழ் இயங்கும் உள் ராட்சி சைபகள் 
ெசய்  க்கேவண் ய உள் ர் திகள் குன் ம் 
குழி மாகக் காட்சியளிக்கின்றன.   

ேம ம், மக்க க்குச் ெசாந்தமான காணி நிலங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் மீட்கப்பட்  வ கின்றன. ஆனா ம், இன்ன ம் 
வி விக்கப்பட ேவண் ய எம  மக்களின் காணி நிலங்கைளத் 

ாிதமாக வி விக்க ேவண் ம்.  குறிப்பாகச் ெசழிப்பான வளம் 
ெகாண்ட விவசாய நிலங்கள், ெபா ளாதார க்கியத் வம் 
வாய்ந்த மயி ட்  மீன்பி த் ைற கம் ேபான்றைவ 
இன்ன ம் வி விக்கப்படாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . 
அத் டன், மீள்கு ேயறிய மக்க க்கான வாழ்வாதார வசதிகள் 
ேம ம் வளப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

சிைறகளில் நீண்ட காலமாகத் த த்  ைவக்கப் 
பட் க்கும் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் ெபா  மன்னிப்பின் 
அ ப்பைடயில் வி விக்கப்பட ேவண் ம். ெபா சா ம் 
பைடயின ம் அந்தந்த மாவட்டங்களின் இன விகிதா 
சாரத்திற்கும் சனத்ெதாைகக்கும் ஏற்ற வைகயில் 
நிைலெகாண் த்தல் ேவண் ம். ழந்த மக்க க்கான 

ட் த் திட்டங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். இதன்ேபா  

கைடப்பி க்கப்ப கின்ற இ க்கமான நைட ைறகள் 
தளர்த்தப்பட ேவண் ம்.  ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் ேவைல 
ேகட் த் தவமி க்கிறார்கள். சுகாதாரத் ெதாண்டர்கள் ேவைல 
ேகட் ம் நிரந்தர நியமனம் ேகாாி ம் ெத வில் இறங்கிப் 
ேபாராட்டம் நடத் கிறார்கள். விேசட திட்டம் என்ற 
வைகயில், ச ர்த்தி நிவாரணங்கள் மக்களின் 
ேதைவக க்ேகற்றவா  அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். ச ர்த்திப் 
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக ம் மக்களின் வாழ்நிைலக்கு 
ஏற்றவா  அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்.   

அ த் , ெகளரவ உ ப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் 
அவர்களின் ேகள்விக்கு ெகளரவ பிரம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் பதிலளிக்கும்ேபா , " த்த அனர்த்தத் 
தினால் தம  உட ல் குண் த் கள்கைள ம் ஆ தச் 
சிதறல்கைள ம் சுமந்  வாழ்கின்றவர்க க்கு அரசு விேசட 
ைவத்தியர்கைளக்ெகாண்  உதவிகள் வழங்கும்" என 
அறிவித்தி ப்பைத வரேவற்கின்ேறன். அந்த அறிவிப்ைப 

ைறயாக நைட ைறப்ப த்த ம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
நன்ைமயைடவைத உ திப்ப த்த ம் அவசியமான 
நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் எ க்கேவண் ம். த்தம் 
காரணமாக அங்க னமானவர்கள், ெபண் தைலைமத் வக் 
கு ம்பங்கள், ன்னாள் இயக்கங்களின் ேபாராளிகள் 
ேபான்ேறார  வாழ்வாதாரங்கள் ெதாடர்பில் விேசட 
ஏற்பா கள் ன்ென க்கப்படேவண் ம்.   

ைகயிரதத்தில் பயணம் ெசய் ம் அங்க ன ற்ற 
பைடயின க்கு இன் தல் சிறப் ப் பயண அட்ைட 
வழங்கப்பட் ள்ளதாக ம், அதைனப் பயன்ப த்தி அவர்கள் 
சாதாரண பயணச் சீட் ல் 50 த ச ைகையப் ெபற் க் 
ெகாண்  பயணிக்க ெமன் ம் ைகயிரதத் திைணக் 
களத்தின் ேபாக்குவரத்  அத்தியட்சகர் விஜய சமரசிங்க 
ெதாிவித் ள்ளார். இந்த அறிவிப்ைப வரேவற்கின்ேறன். 
ேபாாினால் தம  அங்கங்கைள இழந்த எம  நாட் ப் 
பிரைஜகள் சகல க்கும் இ ேபான்ற ச ைகக ம் 

ன் ாிைமக ம் வழங்கப்ப வ  அவசியமாகும். எனேவ, 
இ ேபான்ற ச ைகக ம் ன் ாிைமக ம் ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கும் கிைடக்கப்ெபற ேவண் ம்.   

ேபாைர ெவற்றிெகாள்ளப் பைடயினர் ேபாரா யைதப் 
ேபால், ேபார் ெவற்றிெகாள்ளப்ப வதற்குத் தமிழ் மக்கள் 
தம்ைம அர்ப்பணித்தி க்கின்றார்கள்.  அதில் ெப மதிமிக்க 
உயிர்கைள ம் தம  அங்கங்கைள ம் உைடைமகைள ம் 
இழந்தி க்கின்றார்கள் என்பைத ம் கவனத்திெல ப்ப  
அவசியமாகும். அ ேவ ேதசிய நல் ணக்கத்ைத அர்த்த 

ர்வமாகக் கட் ெய ப்ப ம் தமிழ் மக்களின் மனங்கைள 
ெவன்ெற க்க ம் உத ம் என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

வடக்கின் கல்வி வளர்ச்சி ழ்ச்சியைடந்  கிடக்கிற . 
இ குறித்  அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் கவனம் ெச த்  
வதாக இல்ைல. த்த காலத்தி ம் அதற்குப் பிந்திய 
காலத்தி ம் கல்வி ாீதியாக வடக்கு ன்ேனற்றம் 
கண் வந்தி க்கின்ற . நாம் அப்ேபா  அதிகாரத்தில் 
இ ந்தவர்கள். 'பைடயினாின் கட் ப்பா ', ' களின் 
கட் ப்பா ' என்  பிரேதச ாீதியில் ேபதங்கள் பாராமல் கல்வி 
வளர்ச்சிக்காகப் பல ன்ேனற்பா கைளச் ெசய்தி ந்ேதாம். 
வடக்கு, கிழக்கில் நீ த்த த்தம் காரணமாக கல்விையத் 
ெதாடர யாம ம் ெதாழில்கைளத் ெதாடர யாம ம் 
ச கத்தில் ெபா ளாதார ெந க்க ைய எதிர்ெகாண் ப் 
ேபா க்கு ெதாழிற்பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு சுயெதாழில் 

யற்சிகைள ம் விேசட திட்டங்கைள ம் அரசாங்கம் 
ன்ென க்க ேவண் ம்.  
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வடக்கின் வரட்சி நிைலைமையப் ேபாக்க ம் அதனால் 
எதிர்காலத்தில் எதிர்ெகாள்ளப்ேபாகும் பிரச்சிைனக க்குத் 
தீர்  காண ம் உடன் யற்சிகள் ன்ென க்கப்பட 
ேவண் ம். ெந ந்தீவில் எம  யற்சியால் உவர்நீைர 
நன்னீராக்கும் திட்டம் நிைறேவற்றப்பட்  அம்மக்களின் 
கு நீர்ப் பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரத் தீர்  காணப்பட் விட்ட . 
அ ேபால ஏைனய பிரேதசங்களி ம் இவ்வாறான திட்டங்கள் 

ன்ென க்கப்பட ேவண் ம்.  

யாழ். குடாநாட் ல் நிலத்த  நீர் ெபாி ம் மாசைடந்த 
நிைலயில் காணப்ப வதால், இரைணம  நீர் வழங்கல் திட்டம் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அத் டன், நான் 
ேநற்ைறய தினம் இந்த உயாிய சைபயில் குறிப்பிட்ட ேபால், 
ஏைனய நீர்த் திட்டங்கள் ெதாடர்பி ம் அவதானம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம். ேம ம், அதிகாித்த இரசாயன உரப் 
பாவைனகள், கி மிநாசினிப் பாவைனகள் கட் ப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

வடக்கில் இன்  உ வாகியி க்கும் தனிப்பட்ட கு  
ேமாதல்க ம் வன் ைறக ம் வ த்தம் த ம் ெசய்திகளாக 
இ கின்றன. எனேவ, இைளஞர்கள் மத்தியில் கலாசார 
ாீதியான பரப் ைரகள், விழிப் ணர்  ெசயற்பா கள் என்பன 

ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். அத் டன், ெதாழில் நி வனங் 
கைள நி வதன் ல ம், ெதாழிற்கல்வித் திட்டங்கைள 

ன்ென ப்பதன் ல ம் இைளஞர் வதிக க்கான ேவைல 
வாய்ப் கைள நாம் உ வாக்க ம். இதன் லம் எம  
இைளேயாைர வன் ைறகளி ந்  மீட்ெட க்க ம். 

நாடா மன்றத்தில் விவாதங்கைள நடத்தினால் மட் ம் 
ேபாதா ; குரல்கைள எ ப்பினால் மட் ம் ேபாதா ; 
ெசயல்க ம் இ க்க ேவண் ம். இன்  ெகாஸ்கம, சாலாவ 

காம் ெதாடர்பாக ெதன்னிலங்ைக அரசியல்வாதிகள் மிக 
அக்கைறேயா  குரெல ப் கின்ற அேதேநரத்தில், அந்த 
மக்கைள மீண் ம் வழைமயான வாழ்க்ைகக்குக் ெகாண்  
வ வதற்கு தம  ெசயற்பாட் டாகப் பல யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். அ ேபால, தமிழர்க ைடய 
தரப்பி ம் தமிழ்த் தைலைமகள் கைதப்பேதா  மாத்திர 
மல்லாமல், ெசயல்வ வத்தி ம் அதைன ெசய்ய ன்வர 
ேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

நாம் அதிகாரத்தில் இ ந்தேபா  ேபாதிய அரசியல் பலம் 
எமக்கு இ க்கவில்ைல. ஆனா ம், ெவ மேன குரல்கைள 
எ ப் வைதவிட ெசயல்களில் காட் யி ந்ேதாம். இன்  
அரசியல் பலத்ேதா  அதிகாரத்தில் இ ப்பவர்கள் ெவ மேன 
குரல் ெகா ப்பேதா  மட் ம் இ ந் விடாமல் ெசய ம் 
அைதக் காட்ட ன்வர ேவண் ம். எம்ைமப் பார்த்  "என்ன 
ெசய்தீர்கள்?" என்  பிறர் சுட் விரைல நீட் ம்ேபா  ஏைனய 
நான்கு விரல்க ம் அவர்கைள ேநாக்கிேய நீள்கின்றன. நாம் 
ஜனநாயக அரசிய க்கு வந்தி ந்த காலகட்டமான , தமிழ் 
மக்களின் இ ண்ட காலமாகக் காணப்பட்ட . தமிழர்களின் 
மீதான இனவாதெமன்ப  ெதன்பகுதியில் ஓர் இயக்க வ வில் 
பல்ேவ  தரப்பினர் மத்தியில் வியாபிக்கச் ெசய்யப் 
பட் ந்த . அந்த நிைலயில் தமிழ் ேபசும் மக்கைள பாாிய 
அழி களி ந்  காப்பாற் ம் ேநாக்கில் நாம் அப்ேபாைதய 
அரசுக டன் இணக்க ாீதியிலான அரசியைல ன்ென த் 
தி ந்ேதாம். இ ேவ அன்ைறய காலகட்டத்தின் அவசிய 
ேதைவயாக ம் இ ந்த .  

அந்தவைகயில், த்தத்ைத ேமற்ெகாண் ந்த அரசுக ட 
ம், த்தத்ைத ெவற்றிெகாண்ட அரசுட ம் இணக்க 

அரசியல் நடத்தியவாேற எமக்கி ந்த கு கிய அரசியல் 
பலத்ைதக்ெகாண்  நாம் ஆற்றி ள்ள பணிகள் ஏராளம் 
என்பைத எம  மக்கள் அறிவார்கள். அன்  எம  இந்தப் 
பணிகள் ன்ென க்கப்படாதி ப்பின், தமிழ் மக்களின் 
அழி கள் இன் ம் பாாியதாகேவ இ ந்தி க்கும் என்பதில் 
சந்ேதகமில்ைல. அன்  நாம் கற்பாைறகைளப் பிளந் கூட 
தண்ணீர் ஊற்ைறத் த வித்தவர்கள்! இன்  இவர்கள் 
பசுந்தைரயில் இ ந் ெகாண்  ளி நீைரக்கூட ெபற 

யாமல் இ க்கிறார்கள். ேதர்தல் காலங்களில் 
வாக்கு திகள் வழங்கும்ேபா  தாங்கள், "வாைனக் கிழித்  
ைவகுண்டம் ேபாேவாம்" என்றார்கள். அரசியல் அதிகாரங் 
கைள ெபற்ற பின்னர், கூைர ஏறி ஒ  ேகாழிகூடப் பி க்க 

யாமல் இ க்கிறார்கள்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay.  நன்றி. 
 
 

[අ.භා. 3.11] 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා 
විසින් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
අවතැන් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් සහ එහි ජීවත් වන අෙප් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අදහස් දක්වන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා 
ෙගොඩක් සතුටු  ෙවනවා. 

2009 මැයි 19වැනි දා අෙප් රෙට් පැවති යුද්ධය අවසන් වුණා. 
එම යුද්ධෙයන් අවතැන් වූවන් යළි නඟා සිටුවන්න, ඒ වාෙග්ම 
යුද්ධෙයන් විනාශ වූ ෙද්පළ, යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු ආර්ථිකය 
ෙගොඩනඟන්නට එදා පැවති රජයට හැකියාවක් තිෙබනවාය කියා 
ඊට පසුව උතුරු, නැ ෙඟනහිර ජීවත් වූ ජනතාව තමන්ෙග් සිත් තුළ 
ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති කරගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 වශෙයන් 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අරෙගන බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, යුද 
වියදමට වඩා සියයට 30කට, 40කට වැඩිෙයන් ආරක්ෂක වියදම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්, අය වැය වාර්තාෙවන් අනුමත කරෙගන 
තිෙබන බව.  

එදා හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ෙම් තරම් විශාල මුදලක් ෙවන් කර ෙගන අවශ්ය ෙද්වල් ෙනොෙවයි 
කෙළේ. එතුමා නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව දමලා ෙහෝටල් 
හදන්න පටන් ගත්තා. ආරක්ෂක හමුදා සඳහා  විශාල වශෙයන් 
ෙගොඩනැඟිලි හදන්න පටන් ගත්තා. ෙම් ආකාරයට  මුදල් නාස්ති 
කළා. යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුවත් ෙහලිෙකොප්ටර් 16ක් 
ෙගනාවා, පවුෙල් උදවියට එහාට ෙමහාට යන්න. දැන් අප ෙම් 
ෙද්වල් ගැන තවදුරටත් කථා කරන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන ෙද්වල් 
ගැන අහෙගන ඉන්න ෙකොට මට එක කාරණයක් පැහැදිලි 

971 972 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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ෙවනවා. 2015 ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් ෙවනසක් ඇති 
කරන්න, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජනාධිපතිවරයා 
හැටියට ෙතෝරා ගන්න විෙශේෂෙයන්ම උතුරු, නැ ෙඟනහිර ජනතාව 
විශාල කැප කිරීමක් කළා. තමන්ට ෙලොකු සහනයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා ඔවුන් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති කර 
ගත්තා. ජනවාරි 8වැනි දා ඇති වුණු ඒ ෙවනස්වීමත් සමඟ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාත් ෙම් රට 
භාර ෙගන සංවර්ධනය පටන් ගන්න ගියත්,  අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙකොයි තරම් පපාතයකටද වැටිලා තිබුෙණ් කියා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න හැමෙදනාමත්, අෙප් රෙට් ඉන්න 
ජනතාවත් දන්නවා. 

ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා තිෙබනවා. 
සංවර්ධනය කියලා අපි ගුවන් විදුලිෙයන්, රූපවාහිනිෙයන් 
නැරඹුෙව් සංවර්ධන සංදර්ශනයි. ඇත්ත සංවර්ධනයක් අෙප් රෙට් 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. චීන ෙකොම්පැනි කිහිපයක් ඇවිල්ලා ව්යාපෘති 
කිහිපයක් කළා. නමුත් ඒ ව්යපෘතිවලට නියම වටිනාකමට වඩා 
ෙදගුණයක්, තුන්ගුණයක් ෙගවා තිෙබනවා. සමහර ව්යාපෘතිවලට 
පස්ගුණයක් විතර ෙගවා තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම අෙප් ණය 
ෙපොතට එකතු වුණා.  

පසු ගිය දවස්වල ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ගැන කථා කරන 
ෙකොට අගමැතිතුමා ෙපන්නුවා, ගුවන් යානා 12ක් ඇණවුම් කරලා 
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. Five-star ෙහෝටලයක සුෙඛෝප ෙභෝගී 
කාමරයක බුදියෙගන ඉන්නවා වාෙග් යන්න ඒවාෙය් කාමර ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට පවුලක් නඩත්තු කරන්න, 
පවුලක් සුරසැප විඳින්න ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් මුදල් වැය කර 
තිෙබනවා. අපි කනගාටු වනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කිසිම 
ෙකෙනක් -ඒ පැත්ෙත් අය- ෙම් සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ ෙනොවීම 
ගැන. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම්වා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා 
ද කියලා. අද නම් කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙනොෙයක් ෙද්වල් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළත්, අගමැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාවක් 
ඉදරිපත් කළත් අද ඇමතිවරුන්ට නිදහසක් තිෙබනවා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න කරන්න. අද ඕනෑම ෙදයක් ගැන 
ඇමතිවරුන් පශ්න කරනවා. සමහර කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් 
කරන ඇමතිතුමාම එය ඉවත් කර ෙගන තිෙබනවා. නමුත් එදා 
ෙමවැනි නිදහසක් අමාත්ය මණ්ඩලයට තිබිලා නැහැ. අමාත්ය 
මණ්ඩලය දන්ෙන්ත් නැහැ, ඒ ෙගොල්ලන් අනුමත කෙළේ ෙමොනවාද 
කියලා.  

ෙම් ආකාරයට රට ණය කරලා, රුපියල් ෙනොව ෙඩොලර් 
බිලියන 3ක් විතර ගිණුම්වලටත් එකතු ෙවලා නැහැ. ෙම් කාරණය 
රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කළා. ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම සඟවා ෙගන තමයි වැඩ කටයුතු කෙළේ. නමුත් අපි 
ඇත්තට මුහුණ ෙදන්නට ඕනෑ. ඇත්තට මුහුණ ෙදන ෙකොට අෙප් 
රෙට් financial position එකත්, අෙප් grade එකත් අඩු වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රජයට ෙදොස් කියලා වැඩක් නැහැ. අපි ඇත්ත 
ෙපොත ෙපන්වූවා. දැන් අපට පශ්නයක් නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමා 
ජපානයට ගිය ෙවලාෙව් ජපානෙයනුත් ෙඩොලර් මිලියන 600ක් 
අපට ලැබී තිබුණා. ෙවන දා අපට ගිනි ෙපොලියට ලැෙබන මුදල් 
ෙවනුවට අද ආධාර වශෙයන් සහ සහන ෙපොලියටයි මුදල් 
ලැෙබන්ෙන්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගය නැවත මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. එදා මහවැලි ව්යාපාරයට මුදල් ඔක්ෙකොම ලැබුෙණ් ෙම් 
ආකාරයට සහන ෙපොලී යටෙත්යි. ඒ ආකාරයට තමයි ඉදිරිෙය්දී 
අපට ණය මුදල් ලැෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත් පශ්න රාශියක් 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්නවලට කඩිනම් විසඳුමක් හැටියට ඉදිරි වසර 
ෙදක තුළ දී විශාල සංවර්ධනයක් ඇති කරන්නට හැකියාවක් 

ලැෙබනවාය කියලා ෙම් ගරු සභා ෙව් කථා කළ සියලුම 
මන්තීවරුන්ටත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාටත් 
පවසන්නට ඕනෑ.  

අම්පාෙර් දිස්තික්කය ගත්තාම අම්පාෙර් දිස්තික්කෙය් අවතැන් 
වූවන්ෙග්  සම්පූර්ණ සංඛ්යාව 18,310යි. ඒ කණ්ඩායෙම් පවුල්  
71,286යි. මම සතුටු ෙවනවා, අද ෙවනෙකොට අම්පාෙර් 
දිස්තික්කෙය්  එක  IDP camps එකක්වත්  නැහැ; Resettle 
කරන්න පවුල් ඉතිරි ෙවලා ෙනොමැති වීම සම්බන්ධව. නමුත්  අපට  
ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, සම්පූර්ණ පවුල් 
1,83,693කින්  ස්ථිර ෙගවල්වල ජිවත් ෙවන්ෙන් පවුල් 
1,24,021ක් පමණයි. ඒ කියන්ෙන් අපට අවශ්ය කරනවා, ෙගවල්  
59,672කුත්  ඊට අමතරව  කුලී ෙගවල්වල ජීවත් ෙවන  දරුවන්ට 
තවත් ෙගවල් 4200 ක් විතර අවශ්ය කරන බව ගණන් බලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙගවල් 63, 872ක්  අම්පාර දිස්තික්කයට 
අවශ්ය කරනවා.  

පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළම රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙගවල් හදා 
තිෙබන්ෙන් 2005 වර්ෂෙය් 907යි, 2006 වර්ෂෙය් 331යි, 2007 
වර්ෂෙය් 60යි, 2008 වර්ෂෙය්  108යි. 2009  වර්ෂෙය් 158යි. 2010 
වර්ෂෙය් 480යි, 2011 වර්ෂෙය් 987යි, 2012 වර්ෂෙය් 1,751යි, 
2013 වර්ෂෙය්  702යි, 2014 වර්ෂෙය් 385යි. සම්පූර්ණෙයන්ම 
සාදා  තිෙබන ෙගවල් ගණන 5889යි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට මෙග් 
ෙගෞරවය, ස්තුතිය පකාශ කරනවා. 2015 වර්ෂෙය් අපට ෙගවල් 
2861කුත්, ඒ වෙග්ම 2016 වර්ෂෙය්  ෙගවල් තව 6500කුත්  හදා 
නිම කරන්න අප ඉලක්ක කරනවා. මම ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙගවල් 60,000ම 2020 වර්ෂය ෙවනෙකොට 
ෙකෙසේ ෙහෝ සාදා නිම කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් සකස්  
කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමාෙගනුත්  අපට උදව් ලබා ගන්න පුළුවන් කියා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට මිලියන 263ක මුදලක්  ලැබී තිෙබනවා. 
ඒ නැවත පදිංචි වුණු අයට උදවු උපකාර කරන්න. අපට අවශ්ය 
කරන්ෙන් ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමොන කමයකින් ෙහෝ නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ඒ වාෙග්ම උතුරු පළාෙත්ත් අවුරුදු තිහක යුද්ධයකින් 
ජනතාවෙග් නැතිවුණු ආර්ථිකය  නැවත ෙගොඩ නඟන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්නයි. එම නිසා, අෙප් තිෙබන fisheries 
zones දහෙයන් fisheries zones ෙදකක් උ තුෙර් යාප නය, 
කිලිෙනොච්චි, වවුනියාව යන ෙම් දිස්තික්ක තුෙන් ස්ථාපිත 
කරන්නට මෙග්  අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා වැඩකටයුතු සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ම අපි ඒවා ස්ථාපිත කරනවාය කියන 
එක විෙශේෂෙයන් පකාශ කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. කෘෂි කලාප පහක් ස්ථාපිත කරන්නට බලෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. උ තුෙර් යාපනය පෙද්ශෙය් හා අම්පාෙර්   දිස්තික්කෙය්ත්  
ඒ කෘෂි කලාප ඇති කරන්නට පුළුවන්. ෙම් සඳහා අම්පාෙර් 
දිස්තික්කෙය් ෙදහිඅත්තකන්ඩිය, මහඔය කියන පෙද්ශත් 

973 974 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුල්ලුමෙලයි, ෙපරියපුල්ලුමෙලයි කියන පෙද්ශ ෙතෝරා ගත්ෙත් 
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් ඉන්න උදවියටත්  කර්මාන්තශාලා ඇති 
කරන්නට පුළුවන් ආකාරයටයි. ඒ විධියට industrial zones ඇති 
කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔලුවිල් වරාය 
ෙක්න්දස්ථානය කර ෙගන ධීවර වරායක් ඇති කරන්නටත් ඒ 
වාෙග්ම  සංචාරක ව්යාපාරය සම්බන්ධ කෘෂි අධි කලාපයක්  ඇති 
කරන්නටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් ආකාරෙය් සංවර්ධන සැලැස්මවල් විශාල පමාණයක් 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම එයින් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමයයි. නැ ෙඟනහිර පළා ත ගත්තාම, 
දැනට අෙප් ජාතික ආදායෙමන් නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් ලබා ෙදන 
දායකත්වය සියයට 5.89ක් විතර ෙවනවා. 2020 වර්ෂය වන විට 
අඩුම වශෙයන් අෙප් ජාතික ආදායෙමන්  සියයට 10ක් ෙකෙසේ 
ෙහෝ නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් ලබා ෙදන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
[பி.ப. 3.27] 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்கு ேநரம் ெகா த்தைமைய 
யிட்  உங்க க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கிேறன். இந்த 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண மீதான விவாதத்திேல வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்களில் விேசடமாக வன்னி மாவட்டம் 
பற்றிய க்கியமான சில விடயங்கைளக் கூ வதற்கு ன்பாக, 
இன் ம் சில விடயங்கைளச் ெசால்லேவண் யி க்கின்ற .  
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்க ைடய க த் க்கைள நாங்கள் 
எல்ேலா ம் நீண்ட ேநரம் அவதானித் க் ெகாண் ந்ேதாம். 
உண்ைமயிேல, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் 
அபிவி த்திப் பணியில்கூட நாங்கள் இைணந்  ெசயற்பட 

யாத வைகயிலான ஒ  நிைலப்பாேடா தான் அவர் 
ேபசியி ந்தார். குறிப்பாக இந்த 65,000 ட் த்திட்டம் 
ெதாடர்பாக ம் தன் ைடய ெதாழில் ட்ப 
உத்திேயாகத்தர்க ைடய க த் த் ெதாடர்பாக ம் 
கூறியி ந்தார். அந்த 65,000 ட் த் திட்டத்ைதத் தான் 
நிைனத்தமாதிாிேய ெசய்  க்கும் ேதாரைணயில் மிக 
இ க்கமாக ம் விடாப்பி யாக ம் ேபசியி ந்தார். உண்ைம 
யிேலேய இ  எங்க க்குக் கவைலயளிக்கின்ற .   

ேம ம், வடக்கு, கிழக்கிேல மக்களால் ெதாி ெசய்யப் 
பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் இ க்கின்ேறாம். வடக்கு மாகாணத்தின் 
அபிவி த்திையக்கூட எப்ப ச் ெசய்யேவண் ம் என்பைத 
இந்த 'நல்லாட்சி' அரசாங்கம் எங்கேளா  கலந்தாேலாசித் ச் 
ெசய்யாத ஒ  நிைலைமயி க்கின்ற . இந்த நிைலைமைய 
மாற்றியைமக்க ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  அரசாங்கத்திற்கு 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக இந்த நாட் ல் ஆட்சி மாற்றெமான்  
ஏற்பட்  18 மாதங்கள் கடந்தி க்கின்றன. இந்த ஆட்சி 
மாற்றத்திற்காக வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த தமிழ் ேபசும் 
மக்களாகிய நாம் எந்தவிதமான நிபந்தைன மில்லாமல் 
வாக்களித்ேதாம். எங்கள  ேபராதரேவா தான் இந்த ஆட்சி 
மாற்றம் ஏற்பட் க்கின்ற .  குறிப்பாகக் கடந்த 10 வ ட 
காலமாக இ ந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷவி ைடய ெகா ரமான 

ஆட்சிக்கு ற் ப் ள்ளி ைவத்  நீண்டகாலமாகப் 
ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற எங்கள் மக்க ைடய இந்தப் 

பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் தீர்  
காணப்படேவண் ம்; அேதேபால் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
நிைலயான அபிவி த்தி ம் நிைலயான சமாதான ம் 
எட்டப்படேவண் ம் என்ற நல்ல ேநாக்கத்ேதா தான் இந்த 
ஆட்சி மாற்றத்திற்கு நாங்கள் எல்ேலா ம் ஆதரவளித் 
தி ந்ேதாம். ஆனால், இந்த 18 மாதங்க க்குள் அரசாங்கம் 
ெசய்யேவண் ய எத்தைனேயா காாியங்கள் இ ந்தன. 
அதாவ  பணத்ைதச் ெசல  ெசய்யாமல் நிைறேவற்றப்பட 
ேவண் ய எவ்வளேவா விடயங்கள் இ ந்தன. உண்ைமயில் 
இந்த ஆட்சி மாற்றத்தி டாக அைவகள் நிக ெமன நாங்கள் 
எதிர்பார்த்ேதாம். ேபார் வைடந்  இன்ைறக்கு ஏ  
வ டங்கள் கடந்தி க்கின்றன. குறிப்பாக, ேபாாில் எத்தைன 
ேபர் உயிர் நீத்தி க்கிறார்கள், எத்தைன ேபர் காயப் 
பட் க்கிறார்கள், எத்தைன ேபர் காணாமற் 
ேபாயி க்கிறார்கள் என்ற ைமயான விபரங்கள்கூட 
இன்  இந்த அரசாங்கத்திடம் இல்ைல. ஆகேவ, அந்த 
விபரங்கைளத் கண்டறி மா  நான் இந்த ேவைளயிேல 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

உயிர்நீத்த ஒவ்ெவா வ க்கும் சர்வேதச சட்ட 
நியமங்க க்கு அைமவாக நஷ்டஈ  வழங்கப்பட ேவண் ம். 
ெவ மேன அ  ஓாிலட்சம் பாய் என்ேறா, இரண்  
இலட்சம் பாய் என்ேறா இ க்கக்கூடா . இந்த மக்கள் 
விமானத் தாக்குதல், 'ெஷல்' தாக்குதல் ேபான்ற பல்ேவ பட்ட 
தாக்குதல்களினால் ெகால்லப்பட்டவர்கள். இவர்கள் 
அைனவ ம் அப்பாவிப் ெபா மக்கள். அப்ப க் 
ெகால்லப்பட்ட இந்த அப்பாவிப் ெபா மக்கள் 
அைனவ க்கும் சர்வேதசச் சட்ட நியமங்க க்கு அைமவாக 
நஷ்டஈ கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். அேதேபான்  ேபாாில் 
சி வர்கள், ெபாியவர்கள் உட்பட  பல்லாயிரக் 
கணக்கானவர்கள் அங்க ன ற்றி க்கிறார்கள். அவர்க க்கு 
ெதாடர்ச்சியாக மாதாந்தக் ெகா ப்பன கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். ஒ  குறிப்பிட்ட சில க்கு மட் ந்தான் அப்ப யாக 
மாதாந்தக் ெகா ப்பன கள் வழங்கப்ப வதாக நான் 
அறிகின்ேறன். அப்ப யில்லாமல் ேபாாில் பாதிக்கப்பட்ட, 
ஊன ற்ற அத்தைன ேப க்கும் அந்த மாதாந்தக் 
ெகா ப்பன கள் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

காணாமற்ேபாேனாைரக் கண்டறிவதற்காக பல ஆைணக் 
கு க்கள் நியமிக்கப்பட்டா ம் அதன் எந்தெவா  
ஆைணக்கு வா ம் காணாமற்ேபான ஒ  நபைரக்கூட 
கண் பி க்க யாத நிைலைமதான் இ க்கின்ற . ஒ  
பக்கம் அரசாங்கம் அத்தைகயவர்க க்கு மரண அத்தாட்சிப் 
பத்திரம் ெகா ப்பதாகச் ெசால்கின்ற ; இன்ெனா  பக்கத்தில் 
காணாமற்ேபாேனார் சம்பந்தமாக தற்கா க 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்கப்ேபாவதாக ெசால்கின்ற . இைவ 
இரண் ற்கும் அப்பால், காணாமற்ேபானவர்க க்கு என்ன 
நடந்த ? அவர்கள் உயி டன் இ க்கின்றார்களா, 
இல்ைலயா? என்ற விபரங்கைளத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம்.  

த்தம் வைடந்  இன்ைறக்கு 7 வ டங்களாகிவிட்ட . 
த்த காலத்தில் இலங்ைகயின் இரா வ காம்களில் 

தங்க ைடய உறவினர்கைள, பிள்ைளகைள அந்த மக்கள் 
ைகயளித்தி ந்தார்கள். நிச்சயமாக அரசாங்கத் க்கும், 

ப்பைடயின க்கும் அவர்கள் பற்றிய விபரங்கள் ெதாி ம். 
ெப ந்ெதாைகயான ப்பைடயினர் இ க்கின்ற இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் அவர்கள் உயி டன் இ க்கின்றார்களா, 
இல்ைலயா என்பைத த ல் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம். 
இன் ம் 2 வ ட காலத் க்கு காணாமற்ேபானவர்க க்கான 
தற்கா க அத்தாட்சிப்பத்திரத்ைத வழங்கி காலத்ைத 

975 976 

[ගරු දයා ගමෙග්  මහතා] 
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இ த்த க்காமல் அவர்கள் ெதாடர்பாக அரசாங்கம் விைரந்  
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

உண்ைமயில் நான் ன்னர் குறிப்பிட்டவா  இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைதக் ெகாண் வ வதற்காக வடக்கு, 
கிழக்கு மக்க ம் ஆதரவளித்தார்கள். அந்த மக்க க்கு 
இ க்கின்ற சுதந்திரத்ைதவிட வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
இரா வத்தின க்கு அல்ல  ப்பைடயின க்கு இ க்கின்ற 
சுதந்திர ம், அதிகார ம் மிக அதிகெமன் தான் நான் 
ெசால்ேவன். வ னியா மாவட்டத்தில் மன்னா க்கும் 
வ னியாவின் எல்ைலக்கும் இைடப்பட்ட பிரேதசத்தில் 
ேவலங்குளம், ம க்குளம், ேகாயில்ேமாட்ைட என்ற 
கிராமங்கள் உள்ளன. அந்தப் பகுதியி ள்ள கிட்டத்தட்ட 
ஆயிரம் ஏக்கர் கா கள் விமானப் பைடயினரால் 
அழிக்கப்பட்  அங்கு மிக இரகசியமாக ெப ந்ெதாைகயான 
ெதன்பகுதி சிங்கள மக்களின் கு ேயற்றம் கடந்த சில 
வாரங்களாக நைடெபற்  வ கின்ற . ஒ றம் இயற்ைக 
வளங்கள் பா காக்கப்பட ேவண் ம்; கா கள் 
அழிக்கப்படக்கூடாெதன்   ஜனாதிபதி ெசால்கின்ற 
அேதேநரத்தில் ம றம் ம க்குளம் என்ற பகுதியில் ஆயிரம் 
ஏக்கர் கா கள் நீண்டகாலமாக அழிக்கப்பட்  வ கின்ற .    

இதற்குமப்பால் ெகாக்குெவளி என்ற இடத்தில் தமிழ் 
வதிகைளத் தி மணம் ெசய்த இரா வத்தின க்காக 

'நல் ணக்கக் கிராமம்' என்ற ெபயாில் கு யி ப் க்கள் 
உ வாக்கப்பட்  வ கின்றன. அேதமாதிாி, ன்னாள் 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய ஆட்சிக் 
காலத்தில் ெதன்பகுதியி ந்  4,000 கு ம்பங்கள் 
ெகாண் வரப்பட் , கலாேபாகஸ்ெவவவில் கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்பட்டனர். இ  ஒ  தமிழ்ப் பிரேதசம். இப்பிரேதசத் 

க்கு இன் ம் ஒ சில நாட்களில் ஜனாதிபதி அவர்கள் வந் , 
அங்குள்ள மக்கைளச் சந்தித்  அவர்க க்குத் ேதைவயான சில 
உதவிகைளச் ெசய்ய இ க்கின்றாெரன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
அேதேபான் , வ னியா மாவட்டத்தி ள்ள ந்ேதாட்டம் 

என்ற கிராமத்திேல இ க்கின்ற அகதிகள் காமில் 
கிட்டத்தட்ட 17 வ ட காலமாக அ ப்பைட வசதிகள் 
இல்லாமல் 150 கு ம்பங்கள் வாழ்கின்றன. அவர்க க்கு 
மின்சாரம் இல்ைல; மலசலகூட வசதிகள் இல்ைல; கு நீர் 
இல்ைல. அவர்கள் வா கின்ற இடமான , மனிதர்கள் வாழ 

யாத ஆ , மா கள் வசிக்கக்கூ ய இடமாகத்தான் 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, உண்ைமயில் ஜனாதிபதி அவர்கள் 
பார்ைவயி வதாக இ ந்தால், ேபாாினால் பாதிக்கப்பட் க் 
கின்ற, இடம்ெபயர்ந்தி க்கின்ற இப்ப ப்பட்ட மக்கைளத் 
தான் பார்க்கேவண் ம். ெதன்பகுதியி ந்  வ க்கட்டாய 
மாகக் ெகாண் வந்  கு ேயற்றியவர்கைளப் பார்ப்ப  
அல்ல  அவர்க க்கு உதவிகைளச் ெசய்வெதன்ப  
இரண்டாம்பட்ச விடயமாகும். இப்ப ப்பட்ட சில 
நடவ க்ைககள் காரணமாக நாங்க ம் எங்க ைடய மக்க ம் 
இந்த நல்லாட்சியின்ேமல் ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைக 
தளர்ந் ேபாகின்ற . குறிப்பாக,  சிறி  காலத் க்கு ன், ஆ  

மாத காலத் க்குள் வடக்கின் மீள்கு ேயற்றத் க்காக 
அங்குள்ள ெபா மக்களின் காணிகைள வி வித் த் 
த வெதன ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்க க்கு வாக்கு தி 
வழங்கியி ந்தார். ஆனால், இன்ைறக்கு அவர் குறிப்பிட்ட 
ஆ  மாதங்கள் ெந ங்கி வ கின்றன. ஆனால், மீள்கு  
ேயற்றத் க்கான காணிகைள வி விப்பதற்கான எந்த 

யற்சிக ம் எ க்கப்படவில்ைல.  

ேம ம், மன்னார் நகரத்தின் ைழவாயி ல் அதாவ , 
பாலத் க்கு அ காைமயில் இரா வ காெமான்  இ க் 
கின்ற . அதில் இ க்கின்ற இரா வத்தினர் தம் ள்ைள 
யி ந்  மரக்கறிகைளக் ெகாண் வந் , மன்னார் ைழ 
வாயி ல் கைட ைவத்  விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். 
அேதேபால், அவர்கள் அங்கு saloon மற் ம் canteen 
நடத் கிறார்கள். இதனால், அங்கு இ க்கின்ற சாதாரண 
மரக்கறி வியாபாாிகள்,  ெவட் கின்றவர்கள், வர்த்தகர்கள் 
ேபான்ேறார் தங்கள  ெதாழிைலச் ெசய்ய யாத நிைலைம 
இ க்கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இ தியாக, இந்த அரசாங்கம் அதாவ , க்கியமாக இந்த 

நாட் ன் இன்ைறய ஜனாதிபதி, பிரதமர், ன்னாள் 
ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க 
ேபான்றவர்கள் எங்க ைடய தைலவ க்கு வழங்கிய 
வாக்கு தியின் அ ப்பைடயில்தான் எம  மக்கள் எந்தவித 
நிபந்தைனக ம் இல்லாமல், இந்த ஆட்சி மாற்றத் க்கு 
ஆதரவளித்தார்கள். ஆனால், இன்ைறக்கு நாங்கள் 

றக்கணிக்கப்ப கின்ேறாம். அபிவி த்தி விடயங்களி ம் சாி, 
ஏைனய விடயங்களி ம் சாி, எங்கைளப் றந்தள்ளிவிட்  
மத்திய அைமச்சர்கள் தாங்கள் நிைனத்த மாதிாி நிைனத்த 
விடயங்கைளச் ெசய்கின்றார்கள். எனேவ, இந்த நிைலைம 
மாற்றப்படேவண் ம் என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.38] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින TNA එක විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් වචන කිහිපයක් 
එකතු කරන්නට ලැබීම ගැන මම ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා. 

අප කවුරුත් පිළිගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. යුද්ධය අප විසින්, 
දකුෙණ් ආණ්ඩුව විසින්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, ෙපොදු ජන 
එක්සත් ෙපරමුෙණ් ෙහෝ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
ආණ්ඩු විසින් ඇති කර ගන්නා ලද්දක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් මාතෘ 
භූමිෙය් මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් ෙදකක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් 
තුෙනන් එකක් ෙවනම රටක් ෙලස, ඊළමක් ෙලස ෙගොඩනංවා 
ගැනීම සඳහා, එල්ටීටී ඊෙය් ෆැසිස්ට්, මිනී මරු තස්තවාදයක් 
කියාත්මක වුණා. නමුත්, ලංකාෙව් පැවතුණු ආණ්ඩු දවිඩ 
ජනතාවට විරුද්ධව, මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව, ඒ ජනතාව 
මර්දනය කිරීම සඳහා යුද්ධයක් කෙළේ නැහැ. එෙහම යුද්ධයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කළා කියන එක සත්යයක් ෙනොෙවයි. නිරායුධ, අවිහිංසක ලක්ෂ 
ගණන් ජනයා මිය යන ෙකොට, යුද්ධයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති, 
ෙද්ශපාලනයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දහස් ගණන් ජනයා මිය 
යන ෙකොට, රජෙය් ෙද්ෙපොළ ඇතුළු ෙපොදු ෙද්ෙපොළ සියල්ල 
විනාශ ෙවන ෙකොට, එවකට පැවති රජයන් විසින් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් යුද ෙමෙහයුම් කර තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා ලංකාෙව් රජය ඉන්දියාෙව් 
සහාය ලබා ගත් අවස්ථා තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගෙය්දී 
ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරලා, ඉන්දියන් හමුදාව ෙගනැල්ලා, 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිම කරන්නට උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
ෙසේවය සඳහා ෙයොදා ගත්තා. එෙහත් යුද්ධය නිම කරන්නට බැරි 
වුණා.  

එදා පැවති යුද්ධය නිසා ජාතික නායකයන් විශාල සංඛ්යාවක් 
ජාතියට අහිමි වුණා. රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා, 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, සී.වී. 
ගුණරත්න මැතිතුමා, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා අපට 
අහිමි වුණා. අපි සමඟ එදා විපක්ෂෙය් හිටිය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා දන්නවා, අප්පාතුෙරයි අමිර්තලිංගම් හිටපු විපක්ෂ 
නායකතුමා, ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් හිටපු විෙද්ශ 
අමාත්යවරයා වැනි වැදගත් ජාතික නායකයන් විශාල සංඛ්යාවක් 
සිංහල, ෙදමළ ෙම් සියලුම පක්ෂවලින් අහිමි වුණාය කියන එක.  

අවසානෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ෙසේනාධිනායකයා ෙලස කළ සාකච්ඡා සියල්ල අසාර්ථක වුණා. 
ෙම් රෙට් ජනතාව තමන්ට බිෙයන් හා සැෙකන් ෙතොරව ජීවත්වීමට 
අයිතිය ඉල්ලා සිටි නිසා, එයට කන් දීමක් වශෙයන් මානුෂීය 
ෙමෙහයුමක් කරලා, මීට අවුරුදු හතකට ෙපර  තස්තවාදය 
මුලිනුපුටා දමලා, සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් සියලු මිනිසුන්ට 
බිෙයන් හා සැෙකන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් රටක් 
නිර්මාණය කිරීෙම් ජාතික යුතුකම හා වගකීම ඉෂ්ට කළා.  

අද කවුරු ෙකොයි විධියට අවලාද, අපහාස-උපහාස නැඟුවත්, 
අපට ෙමොන විෙව්චන තිබුණත්, ලංකා ඉතිහාසෙය් එතුමා කරපු ඒ 
සාධාරණ හා යුක්තිසහගත, මව් බිම ආරක්ෂා කිරීෙම් කියා 
පිළිෙවත පිළිබඳව ලබා දිය යුතු ෙගෞරවය එතුමාට, හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට, ඒ වාෙග්ම රණ 
විරුවන්ට ලබා දිය යුතුයි.  

ඕනෑම යුද්ධයකදී යම් යම් අකටයුතුකම් හා අසාධාරණකම් 
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් හමුදාවට සමූල ඝාතනයක් 
කිරීෙම් කිසිම වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙදමළ ජනතාව සමූල 
ඝාතනය කෙළේ නැහැ. මානුෂීය ෙමෙහයුමක් තුළින්, ඔවුන්ට ෙබ්රා 
ගත හැකි සියලු ෙදනා ඉතාම අනුකම්පා සහගතව, 
දයානුකම්පාෙවන් යුතුව ෙබ්රා ගත්තා කියන එක තමයි අප 
කාෙග්ත් විශ්වාසය. 

2009දී යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව වර්තමාන කථානායක 
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ඒ පෙද්ශවල සිවිල් පාලනය ස්ථාපිත 
කිරීම සඳහා උතුරු - නැ ෙඟනහිරට යන අවස්ථාෙව්දී කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් මමත් ඒ අවස්ථාවලට සහභාගි වුණා මට 
ෙහොඳට මතකයි. යුද්ධය නිම වූ වහාම ඔවුන් තුළ කිසිම 
විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ ආණ්ඩුව ඒ පෙද්ශවල සිවිල් පාලනයක් 
ඇති කරන්නට යනවා කියලා. එතැන සිටි සියලුම හමුදා 
නිෙයෝජිතයන් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා පමුඛ අෙප් 
කණ්ඩායමට කිව්ෙව්, "කවදාවත් අපට සිවිල් අයිතියක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මිලිටරිකරණයක් තමයි දිගටම ෙවන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ආවාට, ෙම් කටයුතු කළාට නිලධාරින් නැහැ" කියලා. 

ෙමොකද, පුරා අවුරුදු 30ක් ෙවන් වුණු පෙද්ශයක්. ඒ පෙද්ශෙය් 
උසාවි නැහැ; ෙර්ගුව නැහැ; ආදායම් බදු  නැහැ; ෙපොලීසිය නැහැ. 
ෙම් සියලුම ක්ෙෂේතවල සිවිල් පාලනය ඇති කිරීම ඉතාම විශාල, 
අසීරු කටයුත්තක්. ඒ අමාරු කටයුත්ත කිරීෙම්දී මුල් වකවානුෙව් 
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා නායකත්වය දුන්නා. ඉන් පසුව 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, -යටිතල පහසුකම් සම්පූර්ණෙයන් 
විනාශ ෙවලා. A9 මාර්ගය නැහැ. උතුරට දුම්රිය යන්ෙන් නැහැ. 
දුම්රිය මාර්ගයක් නැහැ, ෙර්ල් පීලි නැහැ- යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා "උතුරු වසන්තය" හා "නැ ෙඟනහිර 
උදානය" යනුෙවන් මහ දැවැන්ත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන 
ව්යාපෘති පමාණයක් කළා.  

මම කුඩා කාලෙය් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක් වශෙයන් සිටියදී 
යාපනය විශ්වවිද්යාලයට එක් වරක් ගිහින් තිෙබනවා. අෙප් 
මිතෙයෝ, සිංහල අය එෙහේ ඉෙගන ගත්තා. සුනිල් ආරියරත්න 
මහතා ආධුනික සහාය කථිකාචාර්යවරෙයක් වශෙයන් සිටියා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ කාලෙය් ධර්මෙසේන පතිරාජ මැතිතුමා යාපනය 
විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්යවරෙයක්ව සිටියා. සුචරිත ගම්ලත් 
මැතිතුමා සිටියා. යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ ගුරුවරු ඉන්න 
කාලෙය් "ෙපොන්මණි" කියලා චිතපටියක් හැදුවා. ඒ විශ්වවිද්යාල 
කාලෙය් තිබුණු ෙසොඳුරු මතකය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි ෙවලා, 
ෙවන් ෙවලා ඉඳලා ආපසු හැෙදන කාලෙය්දී මම විශ්වාස 
කරන්ෙන් ඒ පෙද්ශවල වඩාම පීඩාවට පත් වුණු ෙකොටස දරුවන් 
කියලායි. ෙමොකද, එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙලෝකෙය් සියලුම 
ජාත්යන්තර පිළිගැනීම්වලට පයින් ගහලා ළමා ෙසොල්දාදුවන් 
ෙලස අසරණ ළමයින් විශාල සංඛ්යාවක් පැහැරෙගන ගිහිල්ලා 
තමන්ෙග් යුදමය කියා මාර්ග සඳහා ෙයොදා ගත්තා. පෑන, පැන්සල, 
ෙපොත පත අතට ෙදන්නට ඕනෑ අයට සයිනයිඩ් කරලක් ෙබල්ෙල් 
බැඳලා යුද්ධයට ෙයොමු කළා. ඒ නිසා දකුෙණ් දරුවන්ට 
අධ්යාපනය සඳහා ෙදන්නට පුළුවන් පහසුකම් ෙමොනවාද, ඒ සියලු 
පහසුකම් කිසිම අඩුවකින් ෙතොරව උතුරු - නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශයටත් එෙලසින්ම ලබා දිය යුතුයි කියන පැහැදිලි 
ස්ථාවරෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සිටියා කියන කාරණය 
හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් 
පකාශ කරන්නට කැමැතියි. 

උතුරු පළාත් සභාව පිහිටුවූවාට පසුව මම ගිහිල්ලා 
විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිතුමාත්, ඒ පෙද්ශෙය් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාත් සමඟ මම ෙලොකු උත්සාහයක් ගත්තා, ඒ පෙද්ශයට  
විෙශේෂිත, අපි ෙනොදන්නා ගැටලු තිෙබනවා නම් ඒ ටික 
හඳුනාෙගන ඔවුන්ට අවශ්ය සියලුම සම්පත් ටික ලබාදීම සඳහා.  

මම සමහර ෙවලාවට වර්තමාන විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. 
සම්පන්දන් මැතිතුමාටත් මෙග් අමාත්යාංශෙය්දී කථා කරලා 
කියලා තිෙබනවා, "ඔබතුමාෙග් පළාතට ගිහින් ඒ පෙද්ශෙය් මහ 
ඇමතිතුමන්ලා සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවලා උතුරු - නැෙඟනහිර 
දරුවන්ටත් ෙම් පෙද්ශෙය් දරුවන්ට තිෙබන සියලු අයිතිවාසිකම්, 
වරපසාද ටික ෙදන්න මට උදවු කරන්න " කියලා. ඒ අනුව මම 
සම්පූර්ණ වැඩමුළුවක් පැවැත්වූවා. මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, විභාග ෙකොමසාරිස්, ජාතික අධ්යාපන 
ආයතනෙය් පධානි, ගන්ථ පකාශන ෙකොමසාරිස් කියන සියලුම 
නිලධාරින් ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ අරෙගන ගිහින් යාපනෙය් නතර 
කරලා පසු දින පළාත් සභාෙව් මහ අමැතිතුමා, අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා ඇතුළු උතුරු - නැ ෙඟනහිර සියලුම අධ්යාපනඥයන් 
සමඟ අධ්යාපනය පිළිබඳව වැඩමුළුවක් පැවැත්වූවා. මම ඒ 
වැඩමුළුෙව්දී මතු වුණු ෙයෝජනා ඇතුළත් ෙපොතක් මුදණය කරලා 
තිෙබනවා. මම ඒ ෙපොත මෙග් ෙගදර තිෙබන පුසත්කාලෙය් තබා 
තිෙබනවා.  

ඒ අය මෙගන් ඉල්ලා සිටියාම, ඒ ඉල්ලා සිටිය ෙද්වල්වලින් 
මට ෙමොනවාද ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ් කියලා ඒ ෙපොෙත් 

979 980 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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තිෙබනවා. අපි යුනිෙසෆ් ආයතනය සමඟ ළමා මිතුරු පාසල් - 
child-friendly schools - කියන concept එක පටන් ගත්ෙත් 
උතුෙර් යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ විනාශ ෙවලා තිබුණු පාසල් ෙගොඩ 
නඟන්නයි. යුනිෙසෆ් ආධාර යටෙත් පාසල් 1,500ක් ළමා මිතුරු 
පාසල් ෙලස සංවර්ධනය කළා. ඒ ගැන යුනිෙසෆ් ආයතනය සාක්ෂි 
දරයි. ඒ දත්ත අවශ්ය නම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගරා වැටිලා විනාශ 
ෙවච්ච, ෙබෝම්බ වැදිලා, ෙමෝටර් වැදිලා විනාශ ෙවච්ච පාසල්  
සියල්ල යුනිෙසෆ් ආයතනය මඟින් ළමා මිතුරු පාසල් ෙලස ෙගොඩ 
නැඟුවා. ඒ පුංචි ළමයින්ට ෙඩස්, බංකු  ආදි කිසිවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒවා විනාශ ෙවලා තිබුෙණ්. ඒවායින් වැඩි පමාණයක් අපි 
ඔවුන්ට ලබා දුන්නා.  

තරු ණෙයකු ෙලස නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් ඒ 
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා විවිධ ආධාර උපකාර කළා. හැම දරුෙවක්ම 
ඉල්ලා සිටිෙය් ෙකොම්පියුටර් එකක් ෙදන්න කියලායි. ෙමොකද, ඒ 
අයට ඒ අලුත් තාක්ෂණය තිබුෙණ් නැති නිසා. ඒ නිසා අපි  අලුත්  
සංකල්පයක් යටෙත්, හැම දරුවන්ටම පරිගණක 40කින් යුක්ත 
පරිගණක විද්යාගාරයක්, පරිගණක 20කින් යුක්ත භාෂාගාරයක්, 
ගණිතාගාරයක්, විද්යාගාරයක්, දුරස්ථ අධ්යාපන ඒකකයක් සහිත 
මහින්ෙදෝදය පාසල් දහසක් ලංකාෙව් සෑම පළාතකටම ලබා 
දුන්නා. එෙලස ලබා ෙදන ෙකොට උතුරු පළාතට විතරක් 
මහින්ෙදෝදය පාසල් ලබා දීලා තිෙබනවා, 90ක්. නැ ෙඟනහිර 
පළාතට ලබා දීලා තිෙබනවා, මහින්ෙදෝදය පාසල් 103ක්. ෙම් 
පාසල් ඔක්ෙකෝම හදලා ඉවර කළා. කීයක් විවෘත කරලා 
තිෙබනවා ද කියන එක පිළිබඳ වග කීම තිෙබන්ෙන් ඒ පෙද්ශ 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලාට, මන්තීතුමියන්ලාට.  

සමහර අවස්ථාවලදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා එක්කරෙගන ගිහිල්ලා ෙහෝ එෙහම නැති ෙවලාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ආරාධනය කරලා  ෙහෝ මට පුළුවන් පාසල් 
පමාණය මෙග් කාලෙය්දී විවෘත කළා. ඒ ෙගොඩනැගිලි හදලා ඉවර 
කරලා තිෙබනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් ෙම් පාසල් 90 හදලා 
නැහැ කියලා, "ඒ පාසල් හැදිලා නැහැ" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
අලුත් අධ්යාපන ඇමතිතුමාට කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද අපි කවුරුවත් 
ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන් හඳුනන්ෙන් නැහැ. සමස්ත ලංකා 
ඉදිකරන්නන්ෙග් සංගමය තමයි මුළු ලංකාෙව්ම ඒ පාසල් දාහ 
හැදුෙව්. ඒ ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ සුදුද, කළුද, ඒවාෙය් ෙකොමිස් 
ෙකොච්චරද කියන ඒවා අපි දන්ෙන් නැහැ. මුළු ෙකොන්තාත්තුවම 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් එකම මිලකට, හැම ෙගොඩනැඟිල්ලක්ම 
එකම හැඩයකට,  එකම කමයට, එකම සම්මතයට, එකම 
පමිතියට සමසත් ලංකාෙව්ම හදන්නයි. උතුරට 90ක් සහ 
නැ ෙඟනහිරට 103ක් මහින්ෙදෝදය පාසල් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
පරිගණක විතරක් 64,000ක් ෙම් පාසල්වලට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒවායින් විවෘත ෙනොකරපු පාසල් තිෙබනවා නම්, කරුණාකර ඒවා 
විවෘත කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් දරුවන්ට විභාග ෙක්න්දීය අධ්යාපනෙයන් 
එෙලොවටත්, ෙමෙලොවටත් යහපතක් වුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහෝ 
දරුවන් සාමාන්ය ෙපළ සමත් ෙවලා තිෙබනවා; උසස් ෙපළ සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. සහතික ටික අරෙගන තිබුණාට කරන්න 
රස්සාවක් නැහැ. ඒ නිසා විභාගය සමත්, ජීවිතය අසමත් ලක්ෂ 
ගණන් ෙදමළ, සිංහල, මුසල්ිම් දරුවන් තමයි ලංකාෙව් 
අධ්යාපනෙයන් බිහි කෙළේ. ඒ දරුවන්ට අවශ්ය දක්ෂතාව, 
කුසලතාව, නිර්මාණාත්මක හැකියාව ෙදන්න නම්, අපි ඒ දරුවන්ට 
නිපුණතා සංවර්ධන අධ්යාපනයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා මම 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් විවිධ දුෂ්කරතා යටෙත් තාක්ෂණෙව්දී 
විෂය ධාරාවක් හඳුන්වා  දුන්නා. ඒක අලුත් උසස් ෙපළ විෂයය 
ධාරාවක්. ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය, 
තාක්ෂණය සඳහා විද්යාව කියලා තාක්ෂණෙව්දී විෂය ධාරාවක් 
හඳුන්වලා දුන්නා.  

මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු කාලෙය්දී ෙවන 
ෙමොනවාවත් ෙනොකළත්, උසස් ෙපළ  ඉතිහාසය පුරාම පැවැති 
විද්යා, කලා, වාණිජ විෂය ධාරා තුනට අතිෙර්කව රෙට් දරුවන්ට 
ෙහටක් ඇති වන තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම පමණක්ම  
කළා වුණත්, එය රටක අධ්යාපන අමාත්යවරෙයකු හැටියට 
පමාණවත් වනවා. උපනූපන් පරම්පරාවල දරුවන්ට ඉංජිෙන්රු 
තාක්ෂණය, විදුලි ඉංජිෙන්රු, ෙමෝටර් රථ ඉංජිෙන්රු, යාන්තික 
ඉංජිෙන්රු,  ඉෙලක්ෙටොනික් ඉංජිෙන්රු සහ ෛජව පද්ධති 
තාක්ෂණයත් සමඟ කෘෂිකර්මය, පසු අස්වනු තාක්ෂණය, ආහාර 
තාක්ෂණය, ෙගොවිෙපොළ කළමනාකරණය ඇතුළත් පාඨමාලා 
හඳුන්වා දුන්නා. ෙම්වා තුළින් දරුෙවකුට තම ජීවිතය ෙවනුෙවන් 
අධ්යාපනයක් ලබා  ෙදන ෙවනස ඇති කළා.  තාක්ෂණෙව්දය 
සඳහා වූ උපාධියක් ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ කවදාවත් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

මම ස්තුතිවන්ත වනවා, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ගරු උසස ්
අධ්යාපන ඇමතිතුමාට. එතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි තාක්ෂණෙව්දී 
විෂය ධාරාවට පළමුෙවනි ළමයි  පිරිස බඳවා ගත්ෙත්. හැබැයි, 
ගත්ත ළමයි පමාණය පමාණවත් නැහැ. මම  විශ්වවිද්යාලත් එක්ක 
සැලසුම් කරලා තිබුෙණ් තුන්දාහක ළමයින් පිරිසක් බඳවා 
ගන්නයි. නමුත්,  බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන් ෙදදාහක පමාණයක්. 
එතැන ෙම් වාෙග් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට ෙම් විෂය ධාරාවට 
විශ්වවිද්යාලයට ළමයින් ෙදදාහක් ඇතුළත් ෙවනෙකොට, රජෙය් 
පාසල්වලින් තමයි ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ. නමුත්, අවාසනාවකට 
පුද්ගලිකව ෙම් විෂයයන් ඉෙගන ෙගන, විභාග ලියලා සමත් වුණ 
කාර්මික විද්යාලවල ළමයින්ද ෙමවර ඇතුළත් කරගන්න යනවා. 
ඒ කමෙව්දයත් නිවැරදි කෙළොත් ෙහොඳයි.  

ෙම් තාක්ෂණෙව්දී විෂය ධාරාව සඳහා 2013 වර්ෂෙය් උතුෙර් 
පාසල් 13ක් සහ 2014 වර්ෂෙය් උ තුෙර් පාසල් 33ක් මම ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්  නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පාසල් 
20ක් සහ 2014 වර්ෂෙය්  පාසල් 31ක් වශෙයන් පාසල් 51ක් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය් උතුරු පළාෙත් ෙම් විෂය 
ධාරාව සඳහා ශිෂ්යයන් 2,051ක් ඉඳලා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් 
නැෙඟනහිර පළාෙත් ශිෂ්යයන් 2,378ක් ඉඳලා තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් දකුණු පළාෙත් දරුවන්ට වාෙග්ම 
උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළාත්වල දරුවන්ටත් ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, 
ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය ඉෙගනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

මම පුදුම ෙවනවා,  මීට ෙපර  මන්තීතුෙමක් කථා කරපු 
විධියට. හීෙනන් නැඟිට්ටා වාෙග් කිසිම ෙදයක් ෙකරුෙණ් නැහැ 
වාෙග්යි එතුමා කථා කෙළේ. සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවච්ච රටක් 
ආපහු ෙගොඩ නඟනෙකොට දවසකින් පාතිහාර්යය පාන්න බැහැ. 
අලුත්  ෙවනස්කම් අද ඒ දරුවන්ට ලැෙබනවා. අධ්යාපනෙය් ෙම් 
ඇති කරපු ෙවනස පදනම් කරෙගන,සමස්ත  ලංකාෙව්  උසස් 
ෙපළ විභාගෙය් පතිඵලවලින් ඉහළම ලකුණු ලබපු ශිෂ්යයා 
යාපනෙයන් බිහි කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් දරුවන් 
අතර උතුෙර්, දකුෙණ් කියලා ෙවනසක් තිබුෙණ් නැහැ.  

අපි ඊට අතිෙර්කව, උතුෙර් පාසල්වල දරුවන් සහ දකුෙණ් 
පාසල්වල දරුවන් අතර කීඩා තරග ඇති කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් සංස්කෘතික උත්සව පැවැත්වූවා. සමහර 
අවස්ථාවල අපි සී. ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාෙග් 
අනුස්මරණය සිදු කෙළේත් යාපනයට ගිහිල්ලා. ඒ වාෙග්ම, යම් යම් 
අවස්ථාවල ඒ  ශිෂ්යයන් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙගවල්වලට 
ෙගන්වාෙගන, ඒ ෙගවල්වල  නතර කර ෙගන සතියක් පමණ ඒ 
පාසල් ළමුන් සමඟ එකට වැඩ කළා. යාපන දිස්තික්කෙය් දරුවන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් තිබුණ වැඩසටහනකට 
ඇවිල්ලා, ෙකොළඹ  ෙගවල්වල නතර ෙවලා  ඉඳලා  පාසල් සමඟ 
එකට වැඩ කළා. යාපනෙය් ෙගදර රණ්ඩුවක් ඇති වුණාම එක 
දවිඩ ළමෙයක් ෙගදරින් පැනලා ෙකොළඹ පිටෙකොටුවට ඇවිල්ලා 
බස් එක ෙහොයා ෙගන,  ෙකොළඹ නවාතැන් දුන්න ළමයාෙග් - 
යාළුවාෙග්- ෙගදරට   තමයි  ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන පුවත් 
පත්වල පවා ලිපි පළ ෙවලා තිබුණා.  ෙම් විධියට ජාතීන් අතර 
සමඟිය ඇති කරන්න අපි සද්භාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරලා 
විශාල ෙමෙහවරක් කරලා තිෙබනවා.  

ඊෙය්  ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා කියලා තිබුණා, අපි 
අධ්යාපනය විනාශ කළා කියලා. එතුමා ආචාර්ය උපාධියක් ලබපු 
ෙකෙනකු හැටියට මර්වින් සිල්වා මහතාෙග් ගණයට වැටීම පිළිබඳ 
මට තිෙබන්ෙන් පුදුම පශ්චත්තාපයක්.  ෙමොකද, ලංකාෙව් 
විශ්වවිද්යාලවලින් ෙමවැනි ආචාර්ය උපාධි දීපු  අයත් බිහි කළා 
ෙන්ද කියන එක පිළිබඳව. ෙම් කියාදාමය හරහා ෙම් රෙට්  ඇති 
වුණු ආරක්ෂාව තවදුරටත් එෙලසින්ම පවත්වාෙගන යා යුතු 
ෙවන්ෙන්, ඕනෑම රටක, ඕනෑම ජන වර්ග තුළ අන්තවාදී 
ෙකොටසක් ඉන්න නිසා. ඒ අන්තවාදී පිරිස තුළ විවිධ ෙච්තනා ඇති 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබදුම්වාදය සඳහා වන රටින් පිටසත්ර 
බලෙව්ගයක් තිෙබන බව අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි.  

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

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි.  මා පසු ගිය කාලෙය් කළ යුෙරෝපා සංචාරෙය්දී  

දැක්කා,  එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙවනුෙවන් පින්තූර ගහලා පංශෙය් 
මුදල් එකතු කරන ව්යාපාර තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ජයලලිතා 
අල්ලපු රෙට් ඉඳන් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ලංකාෙව් 
ඊළමක් ඇති ෙවන්න උදව් කරනවායි කියලා. ෙම් තිෙබන 
තත්ත්වය තුළ, ෙම් රෙට් සිටින යම් ෙකොටස්වලටත් ෙම් විස බීජ 
කවනෙකොට යම් කිසි කාලපරිච්ෙඡ්දයක් යන ෙතක් හමුදාව ෙම් 
රෙට් උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ජනතාව සමඟ ඉතාම 
සහෙයෝගෙයන් -ඔවුන් මර්දනය කිරීම සඳහා ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් 
ජීවිත ෙගොඩ නැඟීම සඳහා- සිටිය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් තමයි 
අපි සිටින්ෙන්.  

මා අවසාන වශෙයන් ෙකොස්ගම පෙද්ශෙය්,  එෙහම නැත්නම් 
අෙප්  සීතාවක පෙද්ශෙය් කැලණි මිටියාවෙත් ඇති වුණු මහා 
ෙඛ්දවාචකය ගැනත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   හමුදා කඳවුරක් 
ෙනොෙවයි එතැන තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් තිෙබන විශාලම අවි 
ගබඩාවයි එතැන තිබුෙණ්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, 
මමත් ඒ කාලෙය් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියට කිව්වා, ඒ 
ගබඩාවට එතැනට ෙගන යන්න එපායි කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා  ගබඩාෙව් තිබුණු 
අවි විටින් විට එතැනින් ඉවත්  කළා.  ඔයාමළුවට හා තවත් 
පෙද්ශයකට ෙමය ෙගන යන්නත් සැලසුම් කර තිබුණා. ඊට 
අතිෙර්කව ෙව්යන්ෙගොඩට ෙම්ෙක් ෙකොටස් ෙගන ගියා. ෙමහි 
තිබුණු ආයුධ, බර අවි පමාණය අඩු කරමිනුයි තිබුෙණ්. නමුත්, පසු 
ගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ ඒ සඳහා පමාණවත් සැලකිල්ලක් 
දැක්වූෙව් නැහැ. ඒ නිසා අද ඇති ෙවලා තිෙබන විනාශය තුළ අෙප් 

පෙද්ශෙය් අෙප් හිතවත් ඥාතී හිත මිතාදීන් විශාල පමාණයක් 
පීඩාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  එදිනම අපි ෙම් සඳහා පාෙයෝගිකව 
මැදිහත් වුණා. අගාමාත්යතුමා, අෙප් රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා 
ඇතුළු ආණ්ඩුවත් මැදිහත් වුණා. අද අගමැතිතුමා පතිඥාවක් 
දුන්නා, ඒ පෙද්ශෙය් නිවසක් නැතිව, උන්හිටි තැන් නැතිව 
අසරණ ෙවලා ඉන්න අයට ෙගවල් කුලී වශෙයන් රුපියල් 50,000 
බැගින් ෙගවන්න ආරම්භ කළායි කියලා.  ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව 
ඉතාම දුෂ්කරතා මධ්යෙය්යි  සිටින්ෙන්. ඒ නිසා රජය අෙනක් 
සියලු ෙද්වලට වඩා පමුඛත්වය දීලා ඒ අයට වන්දි මුදලක් 
ෙගවන්න කටයුතු කරන්න කියලා- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මුදල දුන්ෙන් ෙගවල් කුලී වශෙයන් 

ෙනොෙවයි, ඒ අයට ජීවත් වීම සඳහා  ෙන්ද? 
 

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

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙගවල් කුලී වශෙයන්ද? 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්.  මාසයකට රුපියල් 50,000ක්.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
තමන්ට තිබුණු නිවාසවල නැවත පදිංචිවීමට ෙනොහැකි සියලු 

ෙදනාට.   
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. ෙමොකද, ඉන්න තැනක් ඇත්ෙත්ම නැත්නම් දරු පවුල් 

එක්ක ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක ෙගයක් කුලියට අරෙගන නතර 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අයට වන්දියක් ෙගවීෙම් යුතුකමක්, වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හානියට පත් වූ ව්යාපාර නැවත පවත්වා 
ෙගන යන්න අපි ඔක්ෙකොම ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව ඒ අයට සහෙයෝගය දිය යුතුයි. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙනත්  ෙකොළඹ දිස්තික්කය. අපි 
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් අය ෙවනුෙවන් උපකාර  කළ 
යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් අය ෙපොදුෙව් හිතනවා අපි ඔක්ෙකෝම ෙම් 
අයට කිසිම පිළිසරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙම් අය ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ අයෙග් ෙව්දනාව සාධාරණයි. 
ෙමොකද, ඒ අය හිතන තරම් ඉක්මනට අවශ්ය පතිකර්ම ෙකරුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා - 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ඒ කටයුතු කිරීමට පාෙයෝගික 

අපහසුතාවක් තිෙබනවා.  හමුදාවට වුණත් ගැටලු තිෙබනවා, එම 
අවි ආයුධ ගිනිගත් පෙද්ශෙය්  තිෙබන ෙබෝම්බ ආදිය තවමත් 

983 984 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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පත්තු ෙව්විද කියලා. ඒ වාෙග් පාෙයෝගික අපහසුතාවකුත් 
තිෙබනවා.  ෙමොකද, ගංවතුරක් වාෙග් ෙනොෙවයි. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන එක හරි. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එම ජනතාවට යම් කිසි කලකිරීමක් ඇති ෙවන්න ඇති. පළමු දවස් 
ෙදක තුෙන්දී ඒක අපට පාෙයෝගිකව විසඳන්න අමාරු කාර්ය 
භාරයක් වුණා. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, දැනුත් පාෙයෝගිකව අමාරුයි. අද උෙදත් ගරු සුසිල් 

ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා එෙහම එම ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලුවා. අපි කමිටුවකුත් හදා ෙගන ඉදිරිෙය්දී එම 
කටයුතු කරමු. ඒ විධිෙය් කඳවුරු ෙනොෙවයි, යාපනය අර්ධද්වීපෙය් 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල තිෙබන්ෙන්.  ෙම්ක පධාන හමුදා 
කඳවුරක්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා ෙපොදුෙව් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ජනයාෙග් ජන 

ජීවිතයට ආරක්ෂාව ලැෙබන විධියටත්, රාජ්ය ආරක්ෂාව තහවුරු 
වන ආකාරයට එක සමාන ෙපොදු පතිපත්තියක් යටෙත් වැඩ කරමු 
කියන පාර්ථනාව ඇතිව මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.00] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල 

පවතින ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා ෙකෙරන, සභාව කල් තැබීෙම් 
විවාදයට සම්බන්ධ වීමට හැකි වීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය විධියට ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සහ 
උපෙදස් මත අපි උතුරු නැ ෙඟනහිර සිටින අෙප් ජනතාවෙග් 
ගැටලු  ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් තුළ  විසඳීමට කියා කර 
තිෙබනවා.  අප අමාත්යාංශය යටෙත් විෙද්ශ ණය සහ පදාන 
සම්බන්ධීකරණයත්, ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග නැංවීම, 
ආර්ථික කටයුතු කාර්යක්ෂම කිරීම, තරුණ තරුණියන්ට රැකී 
රක්ෂා සහ ඒ ජන ජීවිත ඉස්සරහාට ෙගන යන්න පුළුල් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අප මතක තබා ගන්න ඕනෑ, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
අවුරුදු 30ක කාලයක් තිසේසේ  යුද්ධයක් පැවතුණු බව. ඒ යුද්ධය 
තුළින් එම පෙද්ශවල සිටි ජනතාව ටත්, අෙප් රටටත් විශාල 
හානියක් සිද්ධ වුණා. ඒ හානිය සිද්ධ ෙවලා වසර ගණනාවක් ගත 

වුණා. දැන් අපට සාමය ලැබී තිබුණත්,  එම පෙද්ශවල යටිතල 
පහසුකම් ඇතුළු එම ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීම සඳහා රජයක් හැටියට අප තවමත් කටයුතු කරමින් 
සිටින බව  ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කළ යුතුයි.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව සමෙය්දී ජාත්යන්තර පජාව ඔස්ෙසේ අෙප් 
රටට විවිධ ෙචෝදනා ආවා. ඒ ෙචෝදනා පිළිබඳව ෙසොයා බලා,  
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ඒ යම් යම් කාරණා 
නිවැරදි කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා සහ ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
සද්භාවෙයන් කටයුතු කරයි කියලා අප සියලුෙදනාම 
පිළිගන්නවා. අපි ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීෙම්දී උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල සිටින ජනතාව එක්කාසු කරෙගන ඒ ශක්තිය තුළින් 
ඉස්සරහාට යන්නට ෙම් අවස්ථාෙව්දී තීන්දු තීරණ අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒෙක් කිසිම සැකයක් නැහැ. ෙද්ශපාලන විසඳුමක් 
තුළින් ඒකීය රටක් විධියට අෙප් මුළු ශී ලංකාවම සංවර්ධනය 
කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී ෙගෝලීය ආර්ථිකයත් සම්බන්ධ කරෙගන රට 
තුළ තිෙබන ආර්ථික ෙක්න්දස්ථාන කාර්යක්ෂම කළ යුතුයි.  ඒ 
මඟින් විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් තරුණ තරුණියන්ට  උසස් ආදායම් 
මාර්ගයක් ලැෙබන විධියට අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තු තබා 
ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ස්ථාපනය කරන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම එකිෙනකා ගැන අවෙබෝධයක් නැතිව විවිධ 
මත  ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්, ඒ වාෙග්ම විවිධ ජාතින් හා විවිධ 
ආගම් ෙභ්ද බින්න කරමින් ෙද්ශපාලනෙයන් ඉස්සරහාට යන්නට 
යම් යම් බලෙව්ග කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා.  එෙහත්  2015 
ජනවාරි 08වැනි දා සමස්තයක් හැටියට රෙට් සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා ෙම් රෙට් තිබුණු එවැනි බලෙව්ග පරාජයට පත් කළා. අද 
සියලු ෙදනාටම සාමෙයන්, සමාදානෙයන් ජීවත් වන්නට පුළුවන් 
රටක් ස්ථාපනය කිරීමට අප කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ අඩිතාලම 
ඔස්ෙසේ තව ගැටලු රාශියක් අපට විසඳන්නට තිෙබනවා. ඒ සඳහා  
එකිෙනකා කියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මැනවින් දැනුවත් 
කරලා,  යථාර්ථය ෙත්රුම් ෙගන, අපි පරිස්සෙමන් ඉස්සරහාට 
යන්න ඕනෑ ගමනක් තිෙබනවාය කියන එක පිළිබඳව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාටම  මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
සංකල්පයක් මත තරුණ තරුණියන් සඳහා රැකියා දස ලක්ෂයක් 
බිහි කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක වනවා. ඒ වාෙග්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා ජීවෙනෝපාය 
සංවර්ධනය සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙම් වන ෙකොටත් 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්නට ඕනෑ, උතුරු නැ ෙඟනහිර නිෙයෝජනය කරන 
සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට අපි විමධ්යගත අරමුදල් ෙවන් 
කර තිෙබන බව. තමන්ෙග් ජනතාවත් එක්ක එකතු ෙවලා, තම 
පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා, ඒ 
අරමුදල් ෙයොදා ගනිමින් ඒවා කියාත්මක කිරීෙම් අයිතිය 
එතුමන්ලාට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනයට සෑම ගාම නිලධාරි වසමකටම රුපියල් දස ලක්ෂය 
බැගින් දීලා තිෙබනවා. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය තුළින් 
ජනතාවෙග් එදිෙනදා ආර්ථිකයට සහ ජන ජීවිතයට බලපාන 
ගැටලු විසඳීම සඳහා විශාල මුදලක් දැන් නිදහස් කරලා ඒ 
ෙයෝජනා දැන් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.  

විෙද්ශ ණය සහ පදාන තුළින් මහා පරිමාණෙය් සංවර්ධන වැඩ 
කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරලා අද ශී ලංකාව ජාත්යන්තරෙය් 
පිළිගත් රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන ෙමොෙහොෙත්දී ඒ තුළින් 
ලැෙබන සියලුම පතිලාභ රෙට් අනික් ජනතාවත් සමඟ සාධාරණ 
ෙලස උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාවටත් බුක්ති විඳින්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අපි  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය 

985 986 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීෙම්දී ඒ පෙද්ශවල තිෙබන භූෙගෝලීය පිහිටීම, මානව සම්පත, 
ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශ ෙගෝලීය ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කිරීම තුළින් ඒ 
ජනතාව -විෙශේෂෙයන්ම තරුණ තරුණියන්- බලාෙපොෙරොත්තු වන 
රැකියා  උත්පාදනය කරන්නට හැකියාවක් ලැෙබයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන කරන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. ඒ පෙද්ශය 

නිෙයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙම් ගැටලු විසඳීම සඳහා ඉස්සරහට යන 
කමෙව්දයක් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ කමෙව්දය ස්ථාපනය කරලා 
සියලු ෙදනාටම සාධාරණව සාමෙයන් නිදහෙසේ ජීවත් වන්න 
පුළුවන් රටක්, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික වශෙයන් ජාත්යන්තරයට 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒ තුළින් ෙහොඳ ආදායම් මාර්ගයක් ෙසොයා ෙගන 
ස්ථාවර ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් රටක් අපි ස්ථාපනය 
කරමුය කියමින්, සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. 

[ 
[பி.ப. 4.08] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு, கிழக்கி ள்ள பிரச்சிைனகள் பற்றிய இன்ைறய 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண மீதான விவாதத்திேல எனக்குப் 
ேபசக்கிைடத்தைமையயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 

த ல் னர்வாழ்  சம்பந்தமாகக் குறிப்பிடேவண் ம். 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சுக்கு 2016ஆம் ஆண் க்குாிய நிதி 
ஒ க்கீடாக கிட்டத்தட்ட 14,000 மில் யன் பாய் அதாவ  
1,400 ேகா  பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . அதில் 
வடக்குக்கு 7,360 மில் யன் பா ம் கிழக்குக்கு 2,285 
மில் யன் பா ம் வடக்கு, கிழக்கு தவிர்ந்த பகுதிக க்ெகன 
385 மில் யன் பா ம் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . மாவட்ட 
ாீதியாகப் பார்த்தால் எங்க ைடய  மாவட்டங்க க்கு 
ஒ க்கப்ப கின்ற நிதி குைறவானதாகும். அேதேநரத்தில், நிதி  
பங்கிடப்ப கின்றேபா  எங்க ைடய ேதைவகைளப் 

றந்தள்ளி அந்நிதி ஒ க்கப்ப கிற  என்பைத அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நான் எ த் க்கூற வி ம் கின்ேறன். இ  கடந்த 
பல வ ட காலமாக நைடெபற்  வ கின்ற .  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல குறிப்பாக Mutur DS 
Division, Kuchchaveli DS Division, Thambalagamam DS Division, 
Kinniya DS Division ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களிேல 
இ க்கின்ற ஸ் ம் பிரேதசங்கைள உள்ளடக்கிய பகுதிகள் 

றக்கணிக்கப்பட்ட  ெதாடர்பாக கடந்த ஜனவாி மாதம் 
அைமச்சர் அவர்க க்கு எ த் க் கூறியேபா , பிரேதச 
ெசயலாளர்கள், மாவட்ட அரசாங்க அதிப க்கூடாக அந்த 
விபரங்கைளத் தன்னிடம் சமர்ப் பிக்குமா  அவர் கூறினார். 
அதற்கிணங்க 25.02.2016ஆம் ஆண்  அதைன அவாிடம் 

ஒப்பைடத்ேதன். அப்ப  விபரங்கைள ஒப்பைடத் ம்கூட 
அண்ைமயிேல ஒ க்கப்பட்ட நிதிையப் பார்க்கும்ேபா  மிக 
ேமாசமான ைறயிேல நாங்கள் றந்தள்ளப்பட் ப்பைத 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

கிண்ணியாவிேல உப்பா , மயிலப்பன்ேசைன, ேசாைல 
ெவட் வான், தளவாய், கண்டல்கா  ேபான்ற பிரேதசங் 
கைளப் ெபா த்தவைரயிேல அங்கு எந்தவிதமான 
resettlement க்கான வசதிகேளா, திப் னரைமப்ேபா, சிறிய 
மதகுகளின் னரைமப்ேபா, அல்ல  toilet வசதிகேளா 
அல்ல  temporary shed வசதிகேளா எ ம் 
வழங்கப்படவில்ைல. அந்த வசதிகள் ஜ்ய நிைலயிேலதான் 
காணப்ப கின்றன. அேதேபான்  எங்க ைடய மஜீத் நகர் 
பிரேதசத்திேல கிரான், கல்ல ெவட் வான் ேபான்ற 
பகுதிகளி ம், ாிேல ஜபல் நகர், இக்பால் நகர், 
இறால்குழி மற் ம் ேவதத்தீ  ேபான்ற பிரேதசங்களி ம் 
எந்தெவா  ன்ேனற்றகரமான நடவ க்ைக ம் 
எ க்கப்படவில்ைல.  

1990ஆம் ஆண்  வடக்கிேல யாழ்ப்பாணம், மன்னார், 
வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி ேபான்ற பிரேதசங்களி 

ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 29,746 கு ம்பங் 
கைளச் ேசர்ந்த ஓாிலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட அகதிகள் இன்  
அநாதரவான நிைலயிேல இ க்கின்றார்கள். எங்க ைடய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ஆர். சம்பந்தன் அவர்கள் இங்கி ப் 
பதால் இந்த விடயத்திேல அவ ைடய கவனத்ைத ஈர்க்க 
வி ம் கின்ேறன். அவர்கைள மீள்கு ேயற்ற எங்க ைடய 
அைமச்சர் ெகளரவ றிஸாத் பதி தீன் அவர்கள் யற்சித்த 
ேபா , இனவாதப் ேபச்சுக்க ம் குேராதங்க ம் ெவளிப் 
பட்டன. வடக்கி ந்  பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்ட 
வர்களில் மன்னாாி ந்  22,545 கு ம்பங்க ம் வ னியா 
வி ந்  4,104 கு ம்பங்க ம் ல்ைலத்தீவி ந்  1,421 
கு ம்பங்க ம் கிளிெநாச்சியி ந்  1,188 கு ம்பங்க ம் 
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  496 கு ம்பங்க ம் மீள்கு ேயறச் 
ெசன்றேபா  தமிழ், ஸ் ம் மக்க ைடய இன நல் றைவ 
ேமம்ப த் வதற்காக அவர்க க்குத் தன்னால் இயன்ற 
உதவிகைள ெகளரவ அைமச்சர் றிஸாத் பதி தீன் அவர்கள் 
ெசய்ய ற்பட்ட ேநரத்தில் அங்கு தைடகள் 
ஏற்ப த்தப்பட்டைத  நீங்கள் அறி ர்கள்.  

அண்ைமயிேல நான் யாழ்ப்பாணத் க்கு விஜயம் 
ெசய்தேபா ,  நகரப் பகுதிகளில் 35 கு ம்பங்கள் ஓைலக் 
கு ைசகளிேல அமர்ந்தி ந்தைத ேநர யாகக் கண்ேடன். 
இக்காட்சிைய நாங்கள் ெதாைலக்காட்சியி டாக ம் பார்த்தி 

க்கின்ேறாம்.  எங்க ைடய தி ேகாணமைல மாவட்ட 
அபிவி த்திக் கு வின் தைலவர்களாக இ க்கின்ற நா ம் 
நீங்க ம் அங்கு அண்ைமயில் ஒ க்கப்பட்ட நிதிகள் 
ெதாடர்பாகக் கலந் ைரயா ேனாம். இந்த ேநரத்திேல, இன்  
அரசாங்கம் பகுதியளவில் ேசதமைடந்த -partly damaged 
ஆகியி க்கின்ற க க்கு நிதிைய ஒ க்கியி க்கின்ற . 

ைமயாக resettle பண் வதற்காக 9,000 க ம் 
இந்தியாவி ந்  கு ெபயர்ந்தவர்க க்கு 630 க ம் 
மற் ம் ஏைனயவர்க க்கு, அதாவ  பயத்தின் காரணமாகச் 
ெசன்றவர்க க்கு 400 க மாக ெமாத்தம் 10,030 கள் 
இங்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்றன.  

அேதேபான்  பகுதியளவில் பாதிக்கப்பட்ட கைள 
ைடய மக்க க்கு 2,460 கள் ஒ க்கப்பட் க்கின்றன. 

அவர்களின் வாழ்வாதாரத் க்காக 9,200 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள . 7,100 கு ம்பங்க க்கு toilet 
வசதிக க்காக 418 மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 

987 988 

[ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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ேம ம் உட்கட்டைமப்  ேவைலக க்காக 650 மில் யன் 
பாய் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . எம  பிரேதசத்தில் உள்ள 11 

பாடசாைலகளில் பா காப் ப் பைட காம்கள் அைமந் 
தி ந்தேபா , குறிப்பாக அங்குள்ள ஒ  பாடசாைலக்கு உட் 
கட்டைமப்  வசதிகைள ஏற்ப த்தித் த மா  நான்கு 
மாதங்க க்கு ன்னர் நான் னர்வாழ்  அைமச்சர் அவர் 
களிடம் ேகட் ந்ேதன். அதைன ைமயாக நிைறேவற்றித் 
த வதாக அைமச்சர் அவர்கள் கூறி ம் ஆரம்பக்கட்ட 
நடவ க்ைககள்கூட -  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, I have got seven minutes and taken only four 

minutes.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No. You have used all the seven minutes allotted to 

you. 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Please give me two more minutes. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay, go ahead. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அேதேநரம் வடக்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் ஒ க்கப்ப கின்ற 

நிதி மாவட்ட ாீதியாகப் பங்கிடப்ப கின்றேபா  அங்குள்ள 
சில பகுதிகள் றக்கணிக்கப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . இந்த விடயத்தி ம் அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம்.  

ெகளரவ அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் 
உைரயாற்றியேபா  தி அபிவி த்தி குறித்த பல ேவைலத் 
திட்டங்கள் பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார். எங்க ைடய 
பிேதசத்தில் மீள்கு ேயற்றப் பகுதிகளி ள்ள பாைதக ம் 
பாலங்கள், மதகுக ம் னரைமக்கப்பட ேவண் ம். உப்பா  - 
மட்டக்களப்  தியில் றிச்சா  என்கின்ற பகுதியிேல பாலம் 
கட்ட ேவண் ம் என்  கூறிய இடத்தில் நான்கு அ யாக 
உயர்த்தப்பட் ந்த பாைதைய ஆ  அ  உயர்த்தியி ப்பதன் 
காரணமாக அங்கு நா  அ  அள  தண்ணீர் 
ேம ர்வதனால் சுமார் 12 ஆயிரம் ஏக்கர் வயல் நிலங்கள் 
நீாில் ழ்குகின்றன. இதனால் னர்வாழ்  அைமச்சினால் 
மீள்கு யமர்த்தப்ப கின்ற உப்பா  பிரேதச மக்கள் எதிர்வ ம் 
மாாி காலத்தில் பாதிக்கப்ப வார்கள். எனேவ, உடன யாக 
நிதிைய ஒ க்கி அந்தப் பாலத்ைத உாிய ைறயில் நிர்மாணம் 
ெசய்ய ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இ தியாக, பா காப்  அைமச்சர் அவர்கள் எம  
பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற ேதைவயற்ற பைட காம்கைள 

அகற்றி, அந்த மக்கைள மீள்கு யமர்த் வதற்கு உதவ 
ேவண் ம் என் ம், தி அபிவி த்திக்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்கள் நான் குறிப்பிட்ட குச்செவளி, கிண்ணியா, 
தம்பலகாமம், ர் ேபான்ற பிரேதச ெசயலகங்க க்கு 
கூ தலான நிதிைய ஒ க்க ேவண் ம் என் ம் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன் நன்றி.    
    

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

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

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
"ගරු බිමල් රත්නායක මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
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) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
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. 
 

அதன் பிறகு, 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. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව ආරම්භ කරන්න. 

[අ.භා. 4.16] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු විපක්ෂ නායකතුමා 

ඉදිරිපත් කළ උතුරු නැ ෙඟනහිර ජනතාවෙග් විවිධ ගැටලු සහිත 
ෙම් ෙයෝජනාෙව්දී නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පුද්ගලෙයක් විධියට 
මටත් සහභාගීවීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
අවුරුදු 26ක් තිස්ෙසේ යුද්ධයත් සමඟ ජීවත් වුණ පුද්ගලෙයක් 
විධියට, යුද්ධය සහ එහි පතිඵලත්, යුද්ධයට ෙපර තත්ත්වයත්, ෙම් 
සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව මට ෙපෞද්ගලික සමීප අත් දැකීම් 
තිෙබනවා.  

989 990 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම දන්නා ෙද් අනුව ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ෙහොඳ යුද්ධයක් 
නැහැ. නරක සාමයකුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් යුද්ධෙය් නරක තමයි 
ෙමතැන අද විවිධාකාරෙයන් අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒ යුද්ධෙය් 
බිහිසුණුකම, එහි කදුළු, ෙල්, ඒ සියල්ල දැකපු මිනිෙහක් විධියට 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් යුද්ධයට ෙපරත් ඉඩමක පශ්නයක් 
තිබුණා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසත් ෙම් සභාෙව්දී අපි වැඩිපුරම කථා 
කරන්ෙන් ඉඩමක පශ්නයක් පිළිබඳවයි. ෙම් ඉඩෙම් ගැටලුව 
සංසා රය වාෙග් දිගයි. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් සාකච්ඡා 
කිසිවකින් ෙම්  ඉඩෙම් පශ්නය විසඳාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

අද ඊළමක් ගැන කථා කරනවා; බලය ෙබදීමක් ගැන කථා 
කරනවා; ෙෆඩරල් විසඳුමක් ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග් විවිධ 
ෙද්වල් කථා කරනවා. හැබැයි අපි අවංකවම පිළිගත යුතුයි, ෙදමළ 
ජනතාවට සාධාරණ ගැටලුවක් තිෙබන බව. ඒකට විසඳුමක් ඕනෑ. 
කවුරු ෙහෝ කියනවා නම්, යුද හමුදාව එෙහම නැත්නම් සන්නද්ධ 
හමුදාව ඉවත් කරලා සම්පූර්ණ ඉඩම් සියල්ලම ෙදමළ ජනතාවට 
නිදහස් කරන්න කියලා. එෙහම නම් ඊළඟ පශ්නය හැටියට අපිට 
කථා කරන්න ෙවනවා, 1983 වන විට 20,000ක් හිටපු සිංහල 
මිනිස්සු ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොකද වුෙණ්? 
1993දී පැය 48ක් ඇතුළත උතුරු පළාෙත් මුස්ලිම් ජනතාවට 
පිටෙවන්න කියලා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් කිව්වා. ඒ මුස්ලිම් 
ජනතාව එදා ඇඳිවත පිටින් ඇවිල්ලා, තවමත් පුත්තලම අනාථ 
කඳවුරුවල ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම මම දන්නවා, අම්පාෙර් සමහර 
තැන්වල හිටපු ෙදමළ ජනතාවට ඔවුන්ෙග් ඉඩම් අද වන තුරු 
හම්බ ෙවලා නැති බව. ඔවුන්ට ඒ ඉඩම අහිමි වුණා. ඒ ඉඩම් 
සමහර අය අල්ලා ෙගන ඉන්නවා. මඩකලපුෙව් හිටපු සිංහල 
ජනතාවෙග් ඉඩම් අද ඔවුන්ට හිමි නැහැ. වාලච්ෙච්න, ජයන්තිපුර, 
එරාවුර්, පුල්ලුමෙලයි, ෙකොස්ෙගොල්ල, සික්කුමඩුව ආදී ෙම් ගම් 
සියල්ලම මට කියන්න පුළුවන්. ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වුණ සිංහල 
මිනිස්සුන්ෙග් ඉඩම් අද ඒ මිනිස්සුන්ට නැහැ. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
උතුෙරන් සම්පූර්ණෙයන්ම යුද හමුදාව, එෙහම නැත්නම් සන්නද්ධ 
හමුදාව ඉවත් කරන්න කියලා ෙකෙරන ෙයෝජනාවට අපට එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් රෙට් හැමතැනම හමුදා කඳවුරු 
තිෙබනවා. එක්දහස් අටසිය ගණන්වල සිට ෙම් හමුදා කඳවුරු 
තිබුණා. අද කරන්න තිෙබන්ෙන් ඉඩම් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා හමුදාව 
අත්පත් කරෙගන ඉන්නවාය කියන ඉඩම් ටික ගන්න එකද? 
එෙහම නැත්නම්, හමුදාව සතුරන් විධියට සලකනවාද?  

ශී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව සතුරන්ද? අපි ෙපොඩ්ඩක් 
ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් 1912දී 
තමයි පළමුවැනි වතාවට මහජන නිෙයෝජිතෙයක් ඡන්දෙයන් පත් 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ විධියට ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට 
ඡන්දයකින් පත් කරගත්ත මන්තීවරයා සිංහල ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. මුස්ලිම් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. සිංහල, ෙදමළ මිනිස්සු 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 1912දී පත් කරගත්ෙත්, සර් 
ෙපොන්නම්බලම් රාමනාදන් මැතිතුමායි. 1916දී ෙම් රෙට් ෙදවැනි 
වතාවටත් මහජන නිෙයෝජිතයා විධියට ඡන්දෙයන් එකම 
මන්තීවරයා ෙලස පත් කරගත්ෙත් සර් ෙපොන්නම්බලම් රාමනාදන් 
මැතිතුමායි.  

ශී ලංකාෙව් නිදහස් අරගළය සඳහා පිහිටුවා ගත් ජාතික 
සංගමෙය් පළමුෙවනි නායකයා සර් ෙපොන්නම්බලම් අරුණාචලම් 
මැතිතුමා. එතැන් සිට මුල් යුගෙය් ඉඳලා ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල 
සියලු ෙදනා එක්ව නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් ෙකරුවා. හැබැයි, 
1921 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී ඇති වූ පශ්නයක් නිසා 
එදා ෙදමළ ජනතාව, ෙදමළ නිෙයෝජිතෙයෝ අෙපන් ෙවන් ෙවලා 
ගියා. එදා සිට අද දක්වාම ෙම් ෙවන්වීම එක් කරන්න බැරි වුණා. 
සිංහල නායකයින්ෙග්ත් වැරදි තිබුණා. ෙදමළ නායකයින්ෙග්ත් 

වැරදි තිබුණා. ඒෙක් පතිඵලය විධියට සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
මිනිස්සු හැම ෙකනාෙග්ම ෙල් ෙම් මාතෘ භූමිය තුළ හැලී ගියා. 
ෙකොස්ගම පශ්නෙය්දී සිංහල මිනිස්සු ෙකොපමණ පීඩාවට පත් 
වුණාද, ඒ වාෙග්මයි අපට යුද්ධෙය්දී මුහුණ ෙදන්න වුෙණ් කියලා 
හිෙත් අමාරුවක් තිෙබන අය කියාවි. ඔව්, ඒක හරි. උඩින් ෙබෝම්බ 
දමන ෙකොට දරුවාට කිරි ෙදමින් සිටි ෙදමළ අම්මා මැරුණා. ඒවා 
අපි පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙගෝනගල සිද්ධිය 
මම මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. දරුවන් ඇතුළුව 
පනස්ෙදෙදෙනක් කපා ෙකොටා මරලා ෙගොඩ ගසා තිබුණු හැටි මම 
මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. එදා බුල්ෙඩෝසරෙයන් හාරපු වෙළේ 
පනස්ෙදෙදෙනකුෙග් මළ මිනී දමපු ෙපට්ටි 52ක් තැන්පත් කරන 
ෙකොට එතැන සිටි මිනිස්සු ඇඬුෙව් මුහුද ෙගොඩ ගලන්න වාෙග්යි. 
ඒ කඳුළුවලින් මහ ෙපොෙළොව ෙතමී ගිය ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ 
ගැන ෙම් ෙදමළ ජනතාව ෙකෙරහි කිසිම ෛවරයක් මා තුළ 
නැහැ. මම ඒවා සම්පූර්ණෙයන් හිෙතන් අමතක කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මම අවුරුදු විස්සකට ආසන්න කාලයක් අනාථ 
කඳවුරක සිටි ෙකෙනක්. මම අවුරුදු විස්සකට ආසන්න කාලයක් 
රැයක් හරියට නිදා ගත්ෙත් නැහැ. ආතතිෙයන් සහ පීඩනෙයන් 
තමයි එදා මම සිටිෙය්. ඒ යුද්ධෙය් පීඩනය තිබුෙණ් ෙදමළ 
ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි. මුස්ලිම් ජනතාවටත් තිබුණා. 
අපටත් තිබුණා.  

පියන්ත කියලා මෙග් සෙහෝදර ගුරුවරෙයක් සිටියා. ඔහුෙග් 
ෙගදරට ෙකොටි පැනපු දවෙසේ මම යනෙකොට අවුරුදු හතෙර් පුංචි 
දරුවා අෙත් අරෙගන ඔහු මෙග් ඉස්සරහට ආවා. "බුදු සර්, මෙග් 
පුතා පාන්දර තුෙන් සිට කථා කරන්ෙන් නැහැ. පුතාට කියන්න 
ෙකෝ 'තාත්ෙත්' කියලා කථා කරන්න" කියා ඔහු මට කිව්වා. මම 
ළඟට ගිහිල්ලා ළමයා අතට අරෙගන බලන ෙකොට ළමයාෙග් 
ෙබල්ල කපා ෙවන් කරලා. කාටවත් වරදක් ෙනොකරපු ඒ කිරි 
දරුවා මැරුම් කෑෙව් ඇයි? ඒ නිසා ෙම් යුද්ධෙය්දී එක 
පාර්ශ්වයකට විතරක් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න එපා. ඒ පාර්ශ්ව 
සියල්ලම වැරදියි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ෙම්ෙක් විසඳුම 
ඊළම් කියලා හිතන්නත් එපා.  ඔෙබ් ෛවරක්කාරයා හමුදාව 
කියලා හිතන්නත් එපා. 40,000කට අධික අහිංසක ෙදමළ 
ජනතාවක් එල්ටීටීඊය අතින් මැරුම් කෑවා. 1988-89 කැරැල්ෙල්දී 
සිංහල ෙබෞද්ධ තරුණ තරුණිෙයෝ 60,000ක් ෙහේවිසි, ෙහොරණෑ, 
පාවඩ, පාංශුකූල, මතක වස්ත කිසිත් නැති ටයර් එෙක්, ෙතල් 
ගැලුෙම් දැවී ගියා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වග කිවයුතු කවුරුවත් දැන්  ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ. ඒ අය ෙම් කථාව අහ ෙගන ඉන්නවා නම් මම ඒ 
ෙගොල්ලන්ට කියන්න කැමැතියි, ෙම් යුද්ධෙය් ආරම්භකෙයෝ 
රාජපක්ෂලා ෙනොවන බව; පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙනොවන බව. 1977 
වසෙර්දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එක ධජයක් යටෙත් 
තමයි ෙම් රට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාට භාර 
දුන්ෙන්. 1983 වසෙර්දී ෙම් යුද්ධය ආරම්භ කෙළේ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව. අෙප් සම්පන්දන් මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් ෙදමළ 
නායකයන්ට මතක තිෙබනවා නම් කියන්න, 1982 වසෙර්දී ෙපොත් 
තුන්ලක්ෂයක් සමඟ ෙදමළ ජනතාවෙග් සංස්කෘතිෙය් හදවත 
වාෙග් තිබුණු යාපනය පුස්තකාලය ගිනි තබා විනාශ කෙළේ කවුද 
කියලා. ෙම් යුද්ධෙය් ආරම්භකෙයෝ කවුද? ඒ වාෙග්ම 1982 
වසෙර්දී සංවර්ධන සභා මැතිවරණෙය්දී දකුෙණන් සිංහල මිනිස්සු 
ෙගනිහිල්ලා, ඡන්දය මං ෙකොල්ල කාලා, ඡන්දය ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය නැති කරලා, උතුෙර් තරුණෙයෝ අතට තුවක්කුව ෙදන 
තැනට වැඩ කෙළේ කවුද? අද ෙම් ඔක්ෙකෝම ජාතික සමඟිය ගැන 
කථා කරනවා. සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. හරියට නිකම් ෙම් 
යුද්ධය ආරම්භ කෙළේත්, යුද්ධය නතර කෙළේත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
කියලායි කියන්න හදන්ෙන්, නැත්නම් රාජපක්ෂ පාලනෙයන් 
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කියලායි කියන්න හදන්ෙන්. හැබැයි ෙම් යුද්ධෙය් නිර්මාතෘවරුන් 
ඔවුන්. ඒක අවසන් කෙළේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව.  

මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙලෝකෙය් කිසිම තැනක ෙහොඳ 
යුද්ධයකුත් නැහැ, නරක සාමයකුත් නැහැ. ඒ යුද්ධෙය්දී වැරදි සිදු 
වුෙණ් නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. වැරදි සිදු වුණා. 
හැබැයි අමතක කරන්න එපා, ෙව්ලුපිල්ෙල් පභාකරන් අතින් 
ෙදමළ නායකයන් ඇතුළු ෙදමළ මිනිසුන් හතළිස්දහසක් මැරුම් 
කාපු බව. අමිර්තලිංගම් මහත්මයා, ෙයෝෙග්ෂ්වරන් මන්තීතුමා 
වාෙග් අය මැරුෙව් අපිද? අපිද, මැරුෙව්? නීලන් තිරුෙචල්වම් 
මැරුෙව් අපිද? නැහැ. ෙම් වැදගත් ෙදමළ නායකෙයෝ සියලු ෙදනා 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් ඝාතනය කළා. උමා මෙහේෂ්වරන්, 
පද්මනාබා ඝාතනය කළා. ෙමතැන ඉන්න අෙප් ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්දා මහත්මයා නව වතාවක් මරන්න හැදුවා. ඒ අපිද? ෙම් 
යුද්ධය ආරම්භ කෙළේ සිංහල මිනිස්සුය කියලා කියන්න එපා. මා 
තුළ ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල වශෙයන් කිසිම ජාති ෙභ්දයක් නැහැ. 
මම ෙබෞද්ධෙයක්. සියලු සත්ත්වෙයෝ නිදුක් ෙවත්වා! නිෙරෝගි 
ෙවත්වා! සුවපත් ෙවත්වා! කියලා හිතන මිනිෙහක්, මම. 

ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් පළාත් සභාවක - 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පළමුවන අධ්යාපන ඇමතිවරයා විධියට මම 
දන්නවා, පළාත් සභාවක වැඩ කරන්න ගියාම තිෙබන පශ්න 
ෙමොනවාද කියලා. ඒ නිසා පළාත් සභාවලට යම් සාධාරණ බලයක් 
ෙබදා දිය යුතුයි. මම එතැන ඉන්නවා. මම එය භය නැතුව ඒක 
කියන්න ඕනෑ, ෙම් ගරු සභාවට. සාධාරණ බලයක් ෙබදන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, 'ඊළාම්' ඉල්ලන්න එපා. යම් සාධාරණ බලයක් ඔබට 
අවශ්යයි. අපි ඒක පිළිගන්නවා.  

පසු ගිය යුගෙය් 'ෙදමළ' වීම නිසා මැරුම් කෑවා. සමහර විට 
'ෙදමළ' වීම නිසා පාෙර් යන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම 'සිංහල' වීම 
නිසා අෙප් අය මැරුම් කෑවා. මුස්ලිම් ජනතාවත් මැරුම් කෑවා, 
'මුස්ලිම්' වීම නිසා. ෙදමළකමයි, සිංහලකමයි, මුසල්ිම්කමයි මැරුම් 
කෑමට ෙහේතුවක් ෙවලා තිබුණා, ඉතිහාසෙය්දී. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. මම නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරයා. යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු 
පාසල් සිය ගණනක් ආපසු ෙගොඩ නැඟුවා, මම ඒ පළාෙත් 
අධ්යාපන ඇමතිවරයාව සිටියදී. අපට විවෘත කරන්න බැරි වුෙණ් 
සාම්පූර් පෙද්ශෙය් පාසල් හතරක් විතරයි. අෙනක් සියලු පාසල් 
නැවත විවෘත කළා. මම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාව සිටියදී ඒ පාසල් නැවත විවෘත කළා. 2014 වසෙර්දී 
අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගෙය්දී ගණිත අංශෙයන් මුළු ලංකාෙවන්ම 
පළමුවන ස්ථානය ලබා ගත්ෙත් උතුරු පළාෙත් ෙදමළ දරුෙවක්. 
තුවක්කු කෙටන් ෙලෝකය බලා, ෙලයින් ඉතිහාසය ලියන්නට බලා 
ෙගන හිටපු තරුණ පරපුර ආපසු පෑන අතට අර ෙගන 
සරස්වතියෙග් ෙසවණ යට ෙලෝකය බලන්න පුරුදු වුෙණ් අපි 
නිසා. එෙකොෙළොස්දහසක් එල්ටීටීඊ කියාධරෙයෝ තුවක්කු එක්ක 
අත් අඩංගුවට අර ෙගන පුනරුත්ථාපනය කරලා, ඔවුන්ට කන්න 
ෙබොන්න දීලා, පුහුණුව දීලා, කසාද බන්දලා, ආයුධ ෙවනුවට ජීවත් 
ෙවන්න ආයුධ කට්ටලයක් අතට දීලා, සමාජගත කෙළේ පසු ගිය 
ආණ්ඩුව.  

යාපනෙය් ඉඳලා ෙකොළඹට කාපට් පාෙර් ඇවිල්ලා 
රාජපක්ෂලා ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. උතුෙර් 
හැම දූපතක්ම යා කරලා තිෙබන්ෙන් කාපට් පාරවල්වලින්. මම 
උතුරට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, යාපනයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, 
අනන්ත අපමාණ වාර ගණනක්, ෙම් මෑත ඉතිහාසෙය්ත්, ඈත 
ඉතිහාසෙය්ත්. එක හමුදා භටෙයක් තුවක්කුවක් අතට අර ෙගන 
ඉන්නවා මම දැක්ෙක් නැහැ. එක ෙපොලිස් භටෙයක් තුවක්කුවක් 
අර ෙගන පාෙර් යනවා මම දැක්ෙක් නැහැ. මම දැක්ෙක් පැය 24ම 
බියක් සැකක් නැතුව ඇවිද යන නිදහස් සමාජයක්. ඔබතුමන්ලා 

ෙමතැන ඉඳ ෙගන සමහර කාරණා මවන්න එපා. நம்மட மக்கள்! 

நம்மட ஆட்கள்! நம்மட சேகாதரர்கள்! - අෙප් සෙහෝදර ෙදමළ 

ජනතාවට අපි ගරු කරනවා. ඔවුන්ට මහා දැවැන්ත ඉතිහාසයක්, 
සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. මහා සංස්කෘතික ෙකෝෂ්ඨාගාරයක් 
තිබුණා. හැබැයි, ඒක විනාශ කෙළේ අපි ෙනොෙවයි. ඒකට 
පභාකරන් වග කියන්න ඕනෑ. සාධාරණ නායකෙයෝ සිටියා නම් 
ඔවුන් මැරුවා. ෙයෝෙග්ෂ්වරන්, අමිර්තලිංගම්, එෙහම නැත්නම් 
නීලන් තිරුෙචල්වම්ෙග් ඉඳලා ෙදමළ නායකයන් සියලු ෙදනාම 
ඝාතනය කෙළේ අපිද? නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් ගැන 
අවධානෙයන් කටයුතු කරන්න. ෙම්ෙකන් අසාධාරණයක් වුෙණ්, 
ෙදමළ ජනතාවට විතරක් ෙනොෙවයි. සිංහල ජනතාවටත්, මුස්ලිම් 
ජනතාවටත් අසාධාරණයක් වුණා. ඒ දවස්වල කුඹුරට ගිෙයොත් 
මරණය, ෙග් ඇතුෙළේ හිටිෙයොත් මරණය, පාෙර් ගිෙයොත් මරණය, 
ඉස්ෙකෝෙලට ගිෙයොත් මරණය. ෙම් මරණෙය් ෙද්ශයට ජීවිතය 
දුන්ෙන් කවුද කියා අපි ෙහොඳට කල්පනා කර බලමු.  

ෙදමළ ජනතාවෙග් රැකියා සම්බන්ධෙයන් දැන් සමහර අය 
තර්ක කරනවා. ෙදමළ නීතිඥෙයෝ ඉන්නවා; ෛවද්යවරු ඉන්නවා. 
ඒ විධියට ඉහළ තනතුරුවල ෙදමළ ජනතාව ඉන්නවා තමයි. 
හැබැයි, පහළ මට්ටමට එනෙකොට, මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී  
ගරු මන්තීවරෙයක් සඳහන් කළා වාෙග්,  -මට මතක නැහැ, ඒ 
ගැන සඳහන් කෙළේ ගරු බිමල් රත්නායක මහතා ද කියා.-  උතුෙර් 
පාසල්වල රැකියාවලට සිංහල අය ෙමෙහන් - කුලියාපිටිෙයන්- 
පත් කර තිෙබනවා නම් ඒක පශ්නයක්. ෙදමළ දරුවාෙග් රැකියා 
පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් වුවමනා ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. 
මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා විධියට නැ ෙඟනහිර පළාෙත් කටයුතු 
කළා. හැම ෙදමළ දරුවාටම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කළ කාලෙය් ගුරුවරුන් 7,000ක් බඳවා ගත්තා. එයින් 
6,000ක් බඳවා ගත්ෙත් සිංහල මාධ්යෙයන් ෙනොෙවයි, ෙදමළ 
මාධ්යෙයන්. ඔවුන් ෙදමළ මාධ්ය උපාධිධාරින්. මම ඉන්නා 
කාලෙය්  සුදුසුකම් ඇති හැම ෙකෙනකුටම රක්ෂාවක් ෙදන්න මම 
උපරිම ආකාරෙයන් කියා කළා. මෙග් සිංහලකෙමන් ෙදමළකමට 
පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ; මුස්ලිම්කමට පශ්නයක් වුෙණ්ත් නැහැ. ඒ 
නිසා අපි හැෙමෝටම සමානව හිතන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපි 
එන්න ඕනෑ. ෙදමළ මිනිහා ෙදමළ විධියට හිතන්න ගිෙයොත්, 
සිංහල මිනිහා සිංහල විධියට හිතන්න ගිෙයොත්, මුස්ලිම් මිනිහා 
මුස්ලිම් විධියට හිතන්න ගිෙයොත් ෙම් රට කවදාවත් එක්ව තබන්න 
පුළුවන්කමක් නැති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ෙක් විසඳුම, ෙකළවර 
ෙකොතැනද? මනුෂ්යත්වයයි! මනුෂ්යත්වයයි!! මනුෂ්යත්වයයි!!!  

අපි කරුණාව සහ දයාව පිරුණු සමාජයක් හදන්න ඕනෑ. එහි 
ෙක්න්දීය තැන අධ්යාපනයයි. අධ්යාපනය හරියට තිබුණා නම් ෙම් 
යුද්ධය පටන් ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර අපි හැම 
ෙදනාම ෙම් ෙභෞතික කාරණාවලින් එහාට ගිය, ආධ්යාත්මික 
ජීවිතයක් ගැන නැවත නැවතත් කල්පනා කර බැලිය යුතුයි කියා 
මම හැම ෙමොෙහොතකම පකාශ කරන්න කැමැතියි; හැම 
ෙකනාටම පකාශ කරන්නත් කැමැතියි.  

මම ඉල්ලා සිටිනවා, යුද හමුදාව -සන්නද්ධ හමුදාව- ඔෙබ් 
සතුරන් විධියට සලකන්න එපාය කියා. ඔබතුමන්ලාට ඉඩම් පශ්න 
තිෙබනවා නම් අපි ඒක විසඳා ගත යුතුයි. හැබැයි, හමුදාව පලවා 
හැරීෙම් අරමුණින් කථා කරන්න එපා. අෙප් පැත්ෙත් සිදුවුණු 
ෙදයක් අපි උදාහරණයක් විධියට ගනිමු. 1988-1989 කාලෙය්දී 
ෙම් රෙට්  සිංහල-ෙබෞද්ධ තරුණ තරුණියන් 60,000ක් මැරුම් 
කෑෙව් ෙකොෙහොමද? සිංහල-ෙබෞද්ධ තරුණ තරුණියන් මැරුම් 
කෑෙව් කාෙග් අතින්ද? හැබැයි, ෙම් උතු රු-නැ ෙඟනහිර පැවැති 
යුද්ධෙය්දී ෙදමළ දරුෙවෝ මැරුෙණ් නැහැ, 1988-1989 කාලෙය්දී 
සිංහල දරුවන් මැරුණු තරම්. ඒ නිසා ෙම් හමුදාෙව් කියාකාරිත්වය 
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ඒ ඒ කාලෙය් පැවැති ඒ ඒ තත්ත්වයන් අනුව යම් අණකටයි 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, එය සමූලඝාතන යුද්ධයක් 
ෙනොෙවයි. ඒක කිසියම් ජන ෙකොටසකට විරුද්ධව -ෙදමළ 
ජනතාවට විරුද්ධව ෙහෝ ෙවන කාට ෙහෝ විරුද්ධව- කරපු 
සන්නද්ධ අරගලයක මර්දනයක් මිසක් සමූලඝාතන අරමුණකින් 
කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක වරදවා වටහා ගන්නත් එපා. ඒකට 
වැරදි අර්ථකථන ෙදන්නත් එපා. මම ෙම් අවංකවයි කියන්ෙන්. 
මම වාෙග් මිනිසුන්ට අවශ්ය වන්ෙන් ෙදමළ, මුසල්ිම්, සිංහලකම 
ෙවනුවට මනුස්සකම වටහා ගත් සාමකාමී, සංහිඳියාවක් ඇති  
සමාජයක් හදා ගන්නයි; අෙප් දරුවන්ට අනාගතයක් හදා ගන්නයි.  
මරා ගන්නා, ෙල් හලන යුද්ධයක් අපට නැවත අවශ්ය නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පසු ගිය ඉතිහාසය 
මතක ඇති කියා මා හිතනවා.  මම අධ්යාපන ඇමතිවරයා විධියට 
කටයුතු කළ කාලෙය් රෑට මම තිකුණාමලෙය් කප්පත්තුෙරයි, 
පාලම්පටාරු වාෙග් පෙද්ශවලින් යන්ෙන් ඇස් ෙදක පියා ෙගනයි. 
"එහා පැත්තට යන්න පුළුවන් ෙවයිද, මම මරයිද?" කියා හිතා 
ගන්න බැරුවයි ගිෙය්. හැබැයි, ඔබතුමා ගිහින් බලන්න, එදා ෙල් 
වැකුණු, මළමිනී කඳු ෙගොඩ ගැසී තිබුණු ඒ භූමිෙය් අද මහා 
කර්මාන්ත නගර හදා තිෙබනවා. Battlefield එක අද paddy field 
එකක් කර තිෙබනවා. ඒ ඉතිහාසය ෙවනස් කෙළේ අෙප් 
ආණ්ඩුවකින්. එහි අඩු පාඩුකම් තිබුණා. ෙර්ල් පීල්ල දිෙග් සාමය 
යන්ෙන් නැහැ, ෙකොන්කීට් පාලම දිෙග් සාමය හදන්න බැහැ. 
ගෙඩොල්වලින්, සිෙමන්තිවලින් සාමය හදන්න බැහැ. හැබැයි, ඊට 
හදවතින් හදවත යා කරන මනුෂ්යත්වය අවශ්යයි. ඒ නිසා  සිංහල 
හමුදා භටයා හතුෙරක්, සිංහල මිනිහා හතුෙරක් කියා අෙනක් 
පැත්ෙත් ඉඳලා කල්පනා කරනවා නම්, හිතන්න පටන් ගන්නවා 
නම්, ෙම්ක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. යාපනෙය්                       
චන්දා ෙබ්කරිය කරපු සිංහල මිනිහා ෙකෝ? බාබර් සාප්පු දමා ෙගන 
හිටපු සිංහල මිනිසුන් ෙකෝ? ඒ ෙගොල්ලන් කවුරුවත් යාපනෙය් 
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකෝම පලවා හැරලා. මුස්ලිම් මිනිසුන් 
ෙකෝ? ආදම්බාවා ෙකෝ? සින්නතම්බි ෙකෝ? ෙම්  ඔක්ෙකෝම එෙහන් 
එළවා දමලා. ෙම් ඉඩෙම් පශ්නය ෙදමළ මිනිහාෙග් පශ්නයක් 
විතරක් ෙනොෙවයි, සිංහල මිනිහාෙග්ත්, මුස්ලිම් මිනිහාෙග්ත් 
පශ්නයක් ෙවනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් ගරු ෙසය්යිඩ් අලී 
මවුලානා මන්තීතුමා ඉන්නවා. ඔබතුමා දන්නවා ෙන්, 
කාත්තන්කුඩි පල්ලිෙය් යාච්ඤා කරපු අයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. 
හැබැයි, ෙම් හැෙමෝම හුඟක් ෙද්වල් අමතක ෙකරුවා.  

යාපනෙය් පදිංචි කිරීෙම් පශ්නයක් ගැන අද කථා කරනවා. 
හැබැයි, 2009 යුද්ධය අවසන් ෙවනෙකොට  ෙම් රෙට් ෙමොකක්ද, 
තිබුණ තත්ත්වය? අඟෙලන් අඟල බිම්ෙබෝම්බ. ඒ බිම්ෙබෝම්බ 
ඉවත් කරන්ෙන් නැතිව ෙකොෙහොමද, ආපසු මිනිස්සු පදිංචි 
කරන්ෙන්? ඔබ ඒ හදපු පාෙර් යන ගමන් සංඟුපිටිය පාලෙමන් 
එ  ෙගොඩ ෙමෙගොඩ ෙවන ගමන් කියනවා, "කරපු ෙදයක් නැහැ" 
කියලා. හමුදාෙවන් කඩයක් දැම්මාම ඒ ගැනත් කථා කරනවා. 
හැබැයි, හමුදාවට එෙහම කඩ දමන්න සිද්ධ වුණාම, ඒ කෙඩන් 
ලාභයට බඩු ගන්ෙනත් ඒ මිනිස්සුමයි. ඒ කෙඩ් බඩු ගන්න අපි 
කවුරුවත් යන්ෙන් නැහැ. ඒ ගම්වල සිටින මිනිසුන්මයි ඒවා 
ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය හමුදා විෙරෝධයක් කර ගන්න එපා. මම 
හිතනවා, ඔවුන් නිසා ඔබ ෙබොෙහෝ ෙදනකුෙග්  ජීවිත ෙබ්රා ගත්තා 
කියලා.  

අමිර්තලිංගම් ෙබ්රා ගන්න ඔබට බැරි වුණා, ෙයෝෙග්ෂ්වරන්  
ෙබ්රා ගන්න ඔබට බැරි වුණා, නීලම් තිරුෙචල්වම් ෙබ්රා ගන්න 
ඔබට බැරි වුණා. උමා මෙහේෂ්වරන් මැරුවා,  පත්මනාබ මැරුවා. 
ෙම් කිසිෙවකුෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න ඔබට බැරි වුණා. ඒ අඳුරු 
ජීවිතය, ඒ කාලකණ්ණි ජීවිතය ඒ ෙලයින් වැකුණු ජීවිතය ෙවනස් 

කරලා, ඔබට නිදහස ෙදන්න යුද හමුදා භටයන් දහස් ගණනක් 
ජීවිත පූජා කළා කියන කාරණය අමතක කරන්න එපා. ඒ වාෙග්ම 
මම සියලු ෙදනාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, "ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල 
ෙනොෙවයි, එක් රටක්, එක් ජාතියක් තුළ මනුස්සකම ආරක්ෂා කර 
ෙගන සංහිඳියාව ඇති කර ගැනීමට කමයක් අපි හදමු" කියලා. 
ජිනීවාවලට පාර්ලිෙම්න්තු  ෙයෝජනා   ෙගනිහිල්ලා,  සුද්ෙදෝ 
පස්ෙසේ ගිහිල්ලා, ජිනීවාවලින්  ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න ලැහැස්ති 
ෙවන්න එපා. ෙම් රට තුළ අපි ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න ඕනෑ. 
සංහිඳියාව ඇති කර ගත හැක්ෙක් සියලු ජන වර්ග එකඟවන 
විසඳුමකින් පමණයි. ඒ විසඳුම ඇති කරගත යුතුමයි. එයට අපි 
සහාය දියයුතුමයි. හැම සිංහල මිනිෙහක්ම එෙහම නැත්නම්  
රාජපක්ෂ කල්ලිෙය් සිටින අය වර්ගවාදීන් කියා හිතන්න එපා. 
සමහරවිට ඔබ අප සියලු ෙදනාටත් වැඩිෙයන්  වර්ගවාදයට එෙරහි 
මතයක ඉන්නා පිරිසක් ෙම් කණ්ඩායම ඇතුෙළේ සිටිනවා කියන 
එකත් අමතක කරන්න එපා කියා මතක් කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
[பி.ப. 4.36] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்திேல கலந்  
ெகாண்  உைரயாற் வதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்கிேல 
வா கின்ற மக்கள் மீள்கு ேயற்றத்தின் பின்  
எதிர்ெகாண் க்கின்ற பிரச்சிைனகள் பல இ வைர 
இடம்ெபற்ற விவாதத்தில் ெவளிக்ெகாண் வரப்பட்டன. அந்த 
வைகயிேல, அங்கு வா கின்ற ெபண்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற 
பிரச்சிைனகைள நான் இங்கு ன்ைவக்க விைழகின்ேறன்.  

வடக்கிேல 40,000 ெபண்க ம், கிழக்கிேல 49,000 
ெபண்க மாக ெமாத்தம் 89,000 ெபண்கள் த்தத்தின் 
காரணமாக விதைவகளானவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
இவர்களில் 12,000 ெபண்கள் இளம் விதைவகளாக ம் 8,000 
ெபண்கள் ன்  குழந்ைதக ட ம் வாழ்கின்றார்கள். 
இவர்கள் இவ்வாறாக கணவைர இழந்  தவிக்கின்றவர்கள் 
என்பதற்கு அப்பால், 2016.03.01ஆம் திகதி பரணகம 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகயின்ப , 19,006 ேபர் காணாமல் 
ேபாேனாராகப் பதி ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள். னர்வாழ்  
ஆைணயாளர் நாயகம் அவர்கள  அறிக்ைகயின்ப , 11,770 
ேபர் னர்வாழ்  ெபற்றி க்கின்றார்கள். அதில் 3,200 ேபர் 
ெபண்களாக இ க்கின்றார்கள். இைதவிட, அரசியல் 
ைகதிகளாக 250 ேப க்கும் ேமற்பட்ேடார் பல வ டங்களாக 
சிைறகளில் வா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அத்ேதா , 
வடக்கு, கிழக்கிேல தாய், தந்ைதயைர இழந்  தவிக்கும் 
பிள்ைளகள், பிள்ைளகைள இழந்  தவிக்கும் தாய், 
தந்ைதயர்கள், அங்க, அவயங்கைள இழந்தவர்கள் என்  

த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட பல வைகப்பட்டவர்கள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

த்தத்திேல ேநர யாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள  
னர்வாழ் க்ெகன வடக்கு, கிழக்கிேல பல ேகா  பாய் 

ெசலவழிக்கப்பட்டா ம், அவர்கள  அ ப்பைடத் ேதைவகள் 
இ வைர ர்த்தி ெசய்யப்படாமல் இ ப்ப தான் மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . த்த காலத்திேல 
எம  மக்கள் மத்தியில் குண்  ெவ க்கலாம்; 'ெஷல்' வி ந்  
ெவ க்கலாம் என்  ஓர் அச்சம் இ ந்தேத தவிர, ெபண்கள், 
பிள்ைளகள் ெகளரவமாக இ ந்தார்கள்; கண்ணியமாக 

995 996 
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வாழ்ந்தார்கள்; தைலநிமிர்ந்  தன்மானத்ேதா  வாழ்ந்தார்கள். 
த்தம் ெமளனிக்கப்பட்ட ; மீள்கு ேயற்றம் நைடெபற்ற ; 

ெபளதிக கட் மானங்கள் கட் ெய ப்பப்பட்டன; 'ேராட்' 
ேபாடப்பட்ட ; பஸ் ஓ ய ; மின்சாரம் வந்த ;  
கட்டப்பட்ட . ஆனால், தற்ெபா  எம  கைல, கலாசாரம் 
திட்டமிட்  சீரழிக்கப்பட்  வ கின்ற . இ தான் மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய .  

 
த்த காலத்திேல எம  ெபண்கள் ந நிசியில் ெத வில் 

தன்னந்தனிேய ெசன் வந்தார்கள். ஆனால், இன்  பச்சிளம் 
குழந்ைத தல் ப கிழவி வைர பா காப்பற்ற ஒ  சூழ ல் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஏன், எம  ேபாராளியாகிய 
இைசப்பிாியா இ தி த்தம் வைர தன்மானத்ேதா , 
ெகளரவத்ேதா தான் இ ந்தார். த்தம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் 
பின் தான், அவள் பா யல் ஷ்பிரேயாகத் க்கு உட்ப த்தப் 
பட்டாள். இதைனச் சிறந்தெவா  உதாரணமாக நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஏழ்ைம, பிள்ைளகளின் 
பா காப்பின்ைம, கலாசாரச் சீரழி , ெகாட்டப்பட்ட 
பணத் க்குச் சாியான திட்டங்கள் அைடயாளம் 
காணப்படாைம, ெபா ஸ் நிர்வாகத்தில் சீாின்ைம, 
ச கத்திேல காணப்ப கின்ற டநம்பிக்ைககள், ெபா ப் 
ேபாக்குவரத்திேல ெபண்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற பா யல் 

ஷ்பிரேயாகங்கள் என்  எம  மக்கள்  எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரச்சிைனகைள நாங்கள் அ க்கிக் ெகாண்ேட ேபாகலாம். 
ஒவ்ெவா  90 நிமிடங்க க்கும் ஒ  ெபண் பா யல் 

ஷ்பிரேயாகத் க்கு உட்ப த்தப்ப  கின்றாள் என்  
ஆய் கள் ெதாிவிக்கின்றன. ஆகேவ, இவ்வாறான 
பாதிப் க்கைள வளரவிட் க்ெகாண்  வடக்கு, கிழக்கின் 
அபிவி த்திக்ெகன எத்தைன ேகா  பாையக் 
ெகாட் னா ம் எம  இனத்ைத மீட்ெட க்க யாத ஒ  
ெசயலாகேவ அ  அைம ம் என்  நான் க கின்ேறன்.  

 

ெபண்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகங்கள் நைடெப கின்ற 
ெபா  அவற் க்கு எதிராகக் க ைமயான சட்டங்கள் 
நிைறேவற்றப்பட் ச் சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குத் தண்ட 
ைனகள் வழங்கப்பட ேவண் ம். அ மட் மல்லாமல், 
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு நிவாரணம் ெகா க்கின்ற வைக 
யிேல ேதசிய மட்டத்தில்  திட்டங்கள் வகுத் க் ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். பாதிக்கப்பட்ட ெபண்க க்கு வ மானத்ைதக் 
ெகா க்கக்கூ ய வைகயில் கு ைசக் ைகத்ெதாழில்கள் மற் ம் 
சி  ைகத்ெதாழில்கள் ேபான்ற திட்டங்கள் க்கியப் 
ப த்தப்பட ேவண் ம். அேதேநரம் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
ஒவ்ெவா  ெபா ஸ் நிைலயத்தி ம் தமிழ் ெமாழி ெதாிந்த 
ெபண் ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம். 
இவ்வாறான ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென க்கத் தவறி 
னால், ெபண்கள  வி க்காகச் ெசய்யப்பட்ட விடயங்கள் 
என்ன? என்ப  ேகள்விக்குறியாகேவ இ க்கும்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல மீள்கு யமர்ந்த எம  மக்க க்குப் பல 
கள் கட் க் ெகா க்கப்பட்டைம உண்ைமதான்! ெகளரவ 

அைமச்சர் அவர்கள் உைரயாற் கின்றேபா  97,232 ட் க் 
கான விண்ணப்பங்கள் கிைடக்கப் ெபற்றதாகக் குறிப்பிட்டார். 
இ ந்தேபாதி ம் அங்கு கட்டப்ப வ  கள் அல்ல  
இ ம் க் கூ கள் என்  எம  தைலவர் அவர்கள் இங்ேக 
கூறியைத நான் மீண் ம் இங்ேக சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். திய கள் கட் வதற்கு மட் மல்லாமல் 
தாமாகேவ மீள்கு ேயறிய எம  மக்கள் கடன் ெபற் த் 
தி த்தம் ெசய்த அவர்கள  களின் ேபாி ம் ெகா ப் 
பன கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். அத் டன், இந்த ட் த் 
திட்டத்திேல அரச உத்திேயாகத்தர்க ம் உள்ளடக்கப்பட 

ேவண் ம் என் ம் நான் இங்கு விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், கல்விக்காகப் பல ேகா  பாய் ெகாட்டப் 
பட்டா ம் இன்ைறய இந்த அரசினால் ன்ென க்கப் 
ப கின்ற 'அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல அதிசிறந்த 
பாடசாைல' என்ற திட்டத்தின் கீழ் எம  ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகப் பிாி க்கும் 
இரண்  பாடசாைலகள் ஒ க்கீ  ெசய்யப்படேவண் ெமன்ற 
பிரமாணத்தின்ப , ல்ைலக் கல்வி வலயத்தின்கீழ் நான்கு 
பாடசாைலகள் ஒ க்கீ  ெசய்யப்படேவண் ம். அப்ப  
யி ந் ம், ஒ  பாடசாைலக்ேக அந்த ஒ க்கீ  
கிைடத் ள்ள . எனேவ, அந்தக் கிைடக்காத ஒ க் 
கீட் ைன ம் ெபற் த்தரேவண் ெமன்  சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் மிக ம் தயவாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்த , ஏற்ெகனேவ உைரயாற்றிய ெகளரவ கமேக 
அவர்க ம் ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்க ம் மீன்பி  
வலயங்கள், விவசாய வலயங்கள் ேபான்றன ஆரம்பித்தல் 
ெதாடர்பாக ம் 103 மில் யன் பாய் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
மீன்பி  அபிவி த்திக்கு ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்டதாக ம் 
கூறியி ந்தார்கள். எத்தைகய வலயங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டா 
ெலன்ன, எவ்வள  ேகா  பாய் இந்த மீன்பி க்ெகனக் 
ெகாட்டப்பட்டாெலன்ன, இந்த மீள்கு யமர்ந்த மக்கள் 
மீன்பி  ெதாடர்பாக எதிர்ெகாள்கின்ற பல பிரச்சிைனகள் 
தீர்க்கப்ப ம் வைர அவர்க க்காகெவன இவ்வா  
ெசலவழிக்கப்ப ம் பணம் வ ம் பிரேயாசனமற்றதாகேவ 
ேபாகும். உதாரணமாக, ல்ைலத்தீ , மன்னார், 
யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களிேல வாழ்கின்ற மீன்பி க் 
கு ம்பங்கள் பல்ேவ  விதமான இன்னல்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றனர். அ மதியற்  அத் மீறி வந்  
ெதன்னிலங்ைக மீனவர்கள் அங்கு மீன்பி த் ச் ெசல்வ ம், 
தாித் நின்  மீன்பி ப்ப ம் சட்டவிேராதமான ெசயலாக 
வளர்ந் ெகாண்  ேபாகின்ற .   

ேம ம், அட்ைட பி க்கும் ெதாழி க்கு அ மதி 
வழங்கப்ப வ , ெதன்பகுதியி ந்  வ ம் மீனவர்கள் 
சட்டவிேராதமாக 'ைடனைமற்' உபேயாகித்  ெவளிச்சம் 
பாய்ச்சி மீன்பி த் க்ெகாண்  ெசல்வ , கைரயி ந்  
2,700 மீற்றர் வைரேய கைரவைலைய வ க்க 
ேவண் ெமன்  சட்டம் இ ந்தா ம்  அைத மீறி மீன்பி ப்ப  
ேபான்ற நிகழ் கள் உடன யாக நி த்தப்பட ேவண் ம்.  

கடந்த 02.04.2016 அன்  கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி   அைமச்சர் அவர்கள் ல்ைலத்தீ க்கு 
வ ைகதந்  பல்ேவ  விதமான நடவ க்ைககள் எ ப்பதாக 
எம  மக்க க்கும் மீன்பி  சமாசங்க க்கும் ெதாியப் 
ப த்தியி ந் ம், இன் வைர எ ம் நைடெபறாத நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்கின்ற வைகயில் பணத்ைதக் 
ெகாட் வ , வலயங்கள் அைமப்ப , அபிவி த்தி 
ேவைலகைள ெபளதிக ாீதியாகச் ெசயற்ப த் வ  என்பன 
வற் க்கு அப்பால், மக்கள் தன்மானத்ேதா ம் ெகளரவத் 
ேதா ம் தமிழர் என்  தைலநிமிர்ந்  வாழக்கூ யதாக 
பல்ேவ விதமான திட்டங்கைள ன்ைவ ங்கள்! என்  கூறி, 
அமர்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank  you very much. The next speaker is Hon. 

(Mrs.) Vijayakala Maheswaran. You have 15 minutes. 
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ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தமிழ்த் 

ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவ ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவ  
மான ெகளரவ சம்பந்தன் ஐயா அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெபா மக்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண 
மீதான விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்ப 
மளித்ததற்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 08ஆம் திகதி அதாவ , 
ஜனாதிபதித் ேதர்த ன் பின்னர் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்தின் 
பின்னர் 100 நாள் ேவைலத் திட்டத்திேல எங்க ைடய வடக்கு 
மாகாணத்தில் வ . வடக்கு பிரேதசத்தில் 2,000 ஏக்கர் 
காணிகள் மக்களின் ைககளில் மீளக் ெகா க்கப்பட் ள்ளன; 
ைகதிகள் பலர் வி தைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். 20 வ ட 
காலமாக ைகதிகள் சிைறச்சாைலகளிேல வா க்ெகாண் ந் 
தார்கள். இவர்கைள கடந்தகால அரசாங்கத்தில் இ ந்த, 
இன்ைறய அரசாங்கத்தில் எதிர்க்கட்சியில் இ க்கின்ற 

ேராகிக ம் இனவாதிக ம் ேசர்ந் தான் ைகதிகளாக் 
கினார்கள். இன்  அவர்கள்  ைகதிகைள வி தைல 
ெசய் மா  கூறிக்ெகாண்  வ கிறார்கள். இவர்க ைடய 
இந்தக் க த் க்கு எங்க ைடய அரசாங்கம் ெசவிம க்கா . 
ஆனால், அரசாங்கம் ைகதிகைளப் ப ப்ப யாக வி தைல 
ெசய் ெகாண்  வ கின்ற  என்பைத இந்த உயாிய 
சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அத்ேதா , இந்த 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்திேல - 
2015ஆம் ஆண் ல் ேவைலவாய்ப் கள் வழங்கப்பட் க் 
கின்றன. வடமாகாணத்தி ள்ள 5 மாவட்டங்களி ம் ேபாரால் 
பாதிக்கப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள் மற் ம் அங்க ன 

ற்றவர்க க்கு அவர்களின் தகுதி தராதரத்ைத இனங்கண்  
ேவைல வாய்ப் கள் வழங்கப்பட் ள்ளன. அத் டன், ஒ  
கிராமத் க்கு 10 இலட்சம் பாய் தம் கிராமம் ேதா ம் அந்த 
நிதி வழங்கப்பட் ள்ள . அதில் 75 தம் அரசாங்கத் 
தி ைடய பண ம் 25 தம் மக்க ைடய பங்களிப் ம் 
இ க்க ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில்தான் அ  
வழங்கப்பட்ட .  

ேம ம், இந்த அரசாங்கத்தினால் விைலவாசிகள் 
குைறக்கப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாக, எாிெபா ட்களின் 
விைலகள் குைறக்கப்பட் க்கின்றன. கடந்த காலத்தில் 
விைலவாசிகள் அதிகாித் க் காணப்பட்டன; ெவள்ைளவான் 
கடத்தல், ெகாைல, ெகாள்ைள, கப்பம் ேபான்றைவ நடந்தன. 
ஆனால், இன்  இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திேல ெகாைல, 
கப்பம், சி வர் ஷ்பிரேயாகம், கற்பழிப்  ேபான்ற அைனத் 

க்கும் ற் ப் ள்ளி ைவக்கப்பட் ள்ள . [இைடயீ ] 
உங்க க்குத் ெதாி ம், எந்தெவா  நாட்ைட எ த் க் 
ெகாண்டா ம் - அபிவி த்தியைடந்த நாடாக இ க்கலாம், 
அபிவி த்தி அைடந் வ ம் நாடாக இ க்கலாம் - அங்கு 
குைறநிைறகள் இ க்கத்தான் ெசய்கின்றன. எம  நாட் ேல 
30 வ ட காலமாக த்தம் நைடெபற்ற . இந்த அரசாங்கம் 
ஆட்சிக்கு வந்  ஒன்றைர ஆண் கள்தான் ஆகியி க்கின்றன. 
இவ்வாறான நடவ க்ைககைளப் ப ப்ப யாகத்தான் 
நி த்த ேம தவிர, இந்த அரசாங்கத்தா ம்சாி, இன்ெனா  

அரசாங்கம் வந்தா ம் சாி, உடன யாக இவற்ைற நி த்த 
யா . இைத நான் உங்க க்குத் ெதளிவாகக் 

கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட் ல் 18 வய க்கு ேமற்பட்டவர்கைளத்தான் 
ேவைலக்கு அமர்த்தலாம். ஆனால், 18 வய க்கு உட்பட்ட 
மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்தான் ெகா ம்பி ம்சாி, ேவ  
இடங்களி ம்சாி, களி ம் கைடகளி ம் ெபா  
நி வனங் களி ம் ேவைலக்கு அமர்த்தப்ப கிறார்கள். 
ஆனால், இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் எம  
அைமச்சின் லமாக அவர்கைள ேவைலக்கு அ மதிக்கக் 
கூடாெதன்  நி த்தி யி க்கிேறாம். இதற்காக எங்க ைடய 
அைமச்சு ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் அந்தந்த மாவட்டத்தின் 
அரசாங்க அதிப டாக பிரேதச ெசயலகங்கள் லமாகக் க த் 
தரங்குகைள நடத்திவ கின்ற . சி வர்கள் எங்கு 
ேவைலக்குச் ெசல்கிறார்கள் என்பைத  உடன யாகத் 
ெதாிவிக்கும்ப ம்  ெபா ஸ் நிைலயங்க க்கு அறிவிக்கும் 
ப ம் நாங்கள் கூறிவ கின்ேறாம். இந்த நைட ைறகள் 
இந்த அரசாங் கத்தால்தான் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற .  

அேதேபால், வடமாகாணத்தில் ேபாரால் பாதிக்கப் 
பட்டவர்களில் சி வர் தல் திேயார்வைர பல்லாயிரக் 
கணக்காேனார் அங்க ன ற் க் காணப்ப கின்றார்கள்.  

வட மாகாணத்திேல அங்க ன ற்ற 30,000 ேபர் இ க் 
கின்றார்கள். 100 நாள் திட்டத்திேல அவர்கைள இனங்கண்  
அவர்க க்கு வாயிரம் பாய் தம் உதவி வழங்கி 
வ கின்ேறாம். கடந்த வ ட ம் அைத வழங்கிேனாம்; இந்த 
வ ட ம் வழங்கிேனாம். அேதேபால், எங்க ைடய வட 
மாகாணத்ைத ம் கிழக்கு மாகாணத்ைத ம் எ த் க் 
ெகாண்டால் அங்கு 90,000 ெபண்கள் ேபாாினால் 
விதைவகளாக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; 12,000 திேயார்கள் 

திேயார் இல்லங்களில் வாழ்ந்  வ கின்றார்கள்; தங்க 
ைடய ெபற்ேறார்கைள இழந்த 9,000 சி வர்கள் சி வர் 

இல்லங்களில் வாழ்ந்  வ கின்றார்கள். இவர்க க்கான 
சாியான பா காப்ைப ம் அ சரைணைய ம் எங்க ைடய 
அரசாங்கத்தி டாக நாங்கள் வழங்கி வ கின்ேறாம். 
இவர்கைள கடந்தகால அரசாங்கம் தியில்தான் விட்ட . 
அவர்க க்கான  நடவ க்ைகைய ம் எங்க ைடய 
அரசாங்கம்தான் எ த்  வ கின்ற .  

அத்ேதா  வடக்கு, கிழக்கு, மைலயகம் ேபான்ற 
பகுதிகளில் உள்ள ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள், பதிற்கடைம 

ாி ம் அதிபர்கள், கல்வியற் கல் ாிகளில் கற்பிக்கின்ற 
விாி ைர யாளர்கள் ஆகிேயா க்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்க 
ேவண் ெமன்  எங்க ைடய அரசாங்கத்திற்கு நாங்கள் 
அ த்தங்கைளக் ெகா த்  வ கின்ேறாம். கடந்த 100 நாள் 
திட்டத்தி ம் நாங்கள் அ த்தங்கைளக் ெகா த்ேதாம். அந்த 
வைகயில், எங்க ைடய அரசாங்கம் அவர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனங்கைள வழங்கும் என்பைத ம் நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத உ திப் 
ப த் கமாக அந்த நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அைத எங்க ைடய அரசாங்கம் கட்டாயம் 
ெசய் ம்.  

நாங்கள் ேபாக்குவரத்  திகைளத் தி த்தியி க்கிேறாம். 
கடந்த 100 நாள் திட்டத்தி டாக ம் இந்த வ டம் ஒ க்கப் 
பட்ட நிதியின் ஊடாக ம் உட்கட்டைமப்  திகைளக்கூட 
நாங்கள் தி த்தியி க்கின்ேறாம். உட்கட்டைமப்  திகைளத் 
தி த் வெதன்ப  மாகாண சைபயால் ெசய்யப்படேவண் ய 
ஒன்றாகும். ஆயி ம், அைமச்சர்கேளா  கலந்தாேலாசித்  
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மத்திய அரசாங்கத்தி டாக கூ யள  நிதிைய எங்க ைடய 
வடக்குக்கு நாங்கள் ெகாண் வந்  ேசர்த்தி க்கிேறாம். 
அேதேபால் இந்த வ டம் வடக்கில் 1,500 கிேலா மீற்றர் 
நீளமான திக்கும் கிழக்கு மாகாணத்தில் 900 கிேலா மீற்றர் 
நீளமான திக்கும் நிதிெயா க்கி ைவத்தி ப்பதாக எனக்கு 

ன்னர் உைரயாற்றிய எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் 
கூறியி ந்தார்.  

இன்  எங்க ைடய அரசாங்கத்தின் ஊடாக யாழ். 
மாவட்டத்திேல வழங்கிய கள் பற்றிக் கடந்த 31ஆந் திகதி 
இடம்ெபற்ற யாழ். மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க் 
கூட்டத்திேல கூறப்பட் ந்த . அங்கு வாயிரம் கு ம்பங் 
க க்கு கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன. அதாவ  ஒ  
கு ம்பத் க்கு எட்  இலட்சம் பாய் தம் கல்  
வழங்கப்பட் க்கின்ற . ன்னாள் ேபாராளிகள், அங்க ன 

ற்றவர்கள், தனியாக வாழ்பவர்கள் ேபான்ேறாைர 
இனங்கண்  ன் ாிைம அ ப்பைடயில்தான் குறித்த 

கள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், கடந்த காலத்தில் அரசியல் 
வாதிகேள ட் க்குாியவர்கைள இனங்கண்  வழங்கி 
னார்கள். இன்  எங்க ைடய அரசாங்கத்திேல க த் ச் 
சுதந்திரம், ேபச்சுச் சுதந்திரம் பிறந்தி க்கின்ற . ஆனால், 
கடந்தகால அரசாங்கத்தில் அதிகாாிகள் வாய் கட்டப்பட்ட 
நிைலயில்தான் தங்க ைடய ேவைலகைளச் ெசய்  
வந்தார்கள். அவர்க க்குச் சுதந்திரம் இ க்கவில்ைல. வாய் 
கட்டப்ப வ  கதிர்காமத்தி ம் ெசல்வச்சந்நிதியி ம்தான். 
அங்கு வாய் கட் த்தான் ைச ெசய்யப்ப கிற .   

கு ம்பங்க க்கும் தலா ஓர் இலட்சம் பாய் தம் 
வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . இந்த ஓர் இலட்சம் 

பாயான  எங்க க்கு ஒ க்கப்பட்ட நிதியின் ஊடாகேவ 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . மலசலகூடங்கள் மற் ம் 

கைளப் னரைமப்பதற்கு 2 இலட்சம் பாய் நிதி 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . சீெமந் ப் ைபகள் வழங்கப் 
ப கின்றன. இைவ அைனத் ம் அரசாங்க அதிபாின் ஊடாகப் 
பிரேதச ெசயலகங்க க்குக் ெகா க்கப்பட் ப் பயனாளி 
க க்கு வழங்கப்ப கின்றன. பிரேதச ெசயலக அதிகாாிகள் 
சம்பந்தப்பட்ட இடங்க க்குச் ேநர யாகச் ெசன்   
பார்ைவயிட் த்தான் இவற்ைற வழங்கி வ கின்றார்கள். 
எனேவ, இதில் எந்தவிதத்தி ம் அரசியல் ெசல்வாக்குக்கு 
இடமில்ைல. அரசியல் ெசல்வாக்குச் ெச த் வதற்கு அங்கு 
எந்தவிதத்தி ம் அங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்ைல என்பைத 
நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய மாவட்டத்திேல ஓர் இலட்சத்  
அ பதாயிரம் கு ம்பங்க க்கு கள் இல்ைல. அேதேபால் 
பன்னீராயிரம் கு ம்பங்க க்குக் காணிகள் இல்ைல. ஆகேவ, 
இன்  அரசாங்கம் 65 ஆயிரம் கைள வழங்க 

ன்வந்தி ப்பைத நான் இந்த இடத்திேல வரேவற்கின்ேறன். 
இ ந்தேபாதி ம் இந்த 65 ஆயிரம் களில் மக்களின் 
பா காப்  உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். கடந்த காலங்களில் 
ரணசிங்க பிேரமதாச அவர்கள் கைள வழங்கியி ந்தார். 
இன்  அந்த கள் இ க்கின்றதா என்பைதப் ேபாய்ப் 
பார்க்க ேவண் ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . நீங்கள் 
தாராளமாகப் ேபாய்ப் பார்த்த பிறகு குறித்த ட் த் திட்டம் 
பற்றி ஒ  க்கு வரலாம். இன்  அந்த கள் உைடந்த 
நிைலயி ம் சிைதந்த நிைலயி ம் காணப்ப கின்ற 
அேதேவைள சில இடங்களில் குறித்த கள் இல்ைல. அந்த 
வைகயில் இன்   அந்தக் காலத்தில் கள் வழங்கப்பட்ட 
1,500 கு ம்பங்களிடம் அந்த கள் இல்ைல. இ  

றம்பானெதா  தர .  

அேதேநரம் இந்த 65 ஆயிரம் கள் சம்பந்தமாக 
எங்க ைடய எதிர்க் கட்சித் தைலவர் அவர்க ம் க த் க் 
கூறியி க்கின்றார். அந்தக் க த் க் கட்டாயம் ெசவிம க்கப் 
பட ேவண் ம். எங்க ைடய அரசாங்கத் க்கு அதில் 
பாாியெதா  ெபா ப்  இ க்கின்ற . யாராவ  நிதிையத் 
த கின்றார்கள் என்பதற்காகச் சும்மா இரண்  வ டங்கள் 
வாழக்கூ ய கைள அங்கு ெகா க்கக்கூடா . அந்த 

கள் எந்த மாகாணத் க்கு வழங்கப்ப கின்றேதா, அந்த 
மாகாணத்தில் இ க்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகேளா  கட்டாயம் 
கலந்தாேலாசித் த்தான்  அந்தத் ட் த் திட்டம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம்.  

அத்ேதா , நான் ன்னர் குறிப்பிட்டவா  யாழ். 
மாவட்டத்திேல பன்னீராயிரம் கு ம்பங்க க்கு காணிகள் 
இல்ைல. நாங்கள் அவர்கைள நிச்சயமாக கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்திேல மீள்கு ேயற்றம் ெசய்ய ேவண் ம். ஒ  
கிராமத்தில் இரண்டாயிரம் கு ம்பம் தம் கு ேயற்றப் 
ப வார்களாக இ ந்தால், அரசாங்கம் கட்டாயம் அவர்க க் 
கான காணிகைள ம் கைள ம் வழங்குவ டன் 
அவர்க க்கான அ ப்பைட வசதிகைள ம் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ம். அங்கு பாடசாைலகள், ேதவாலயங்கள் மற் ம் 
பள்ளி ேபான்ற அைனத் ம் திப் ேபாக்குவரத்  வசதிக ம் 
ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம். இந்த வசதிகள் ெசய்  
ெகா க்கப்ப வ  பற்றி உ தியளிக்கப்ப ம் பட்சத்தில்தான் 
நாங்கள் அந்தக் கு ம்பங்கேளா  அ பற்றிப் ேபச ம். 
குறிப்பாக அங்கு கல்வி வசதிகள் இ க்கும் பட்சத்தில் 
கட்டாயம் அவர்கள் அங்கு மீள்கு ேய வார்கள். அத் டன் 
அவர்களின் வாழ்வாதாரத் க்கான வசதிக ம் ெசய்  
ெகா க்கப்பட ேவண் ம்.  

கச்சதீ ப் பிரேதசமான , இலங்ைக அரசாங்கத் க்கு 
இந்திய அரசாங்கத்தினால் அன்பளிப்பாக வழங்கப் 
பட்டதாகும். அங்கு நான் ெசன்றி க்கின்ேறன். அங்கு நாங்கள் 
கட்டாயம் ஒ  ேதவாலயத்ைத அைமக்க ேவண் ம். 
அேதேபால் ஓர் இந்  ஆலயத்ைத ம் அைமக்க ேவண் ம். 
இரண்  நாட்  மக்க ம் அங்கு ஒற் ைமயாக வந்  ெசன்  
ஆலய வழிபா களில் ஈ பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
அந்தப் பிரேதசம் எங்க ைடய மக்க க்கு இந்திய 
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட  என்பைதக் கவனத்திற் 
ெகாண்  அரசாங்கம் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், வட மாகாணத்தில் சு காிக்கப்ப கின்ற 
காணிகள் பற்றிய விடயத்ைத ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
இன்  ஆறாயிரம் ஏக்கர் தனியார் காணிகைள ப்பைடக ம் 
தம  கட் ப்பாட் ல் ைவத்தி க்கின்றனர் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். ேம ம், வாயிரம் கள் மற் ம் 
வர்த்தகக் கட் டங்கைள ம் ப்பைடயினர் தங்களின் 
கட் ப்பாட் ன் கீழ் ைவத்தி க்கின்றார்கள். அரசாங்கம் 
உடன யாக அவற்ைற எங்க ைடய மக்களின் ைககளில் 
பாரப்ப த்த ேவண் ம். நான் பிறந்த இடமான காைரநகர் 
பிரேதசத்திேல வலந்தைலச்சந்தி, ேகாவளம், நீலங்கா , 
பாலாேவாைட ேபான்ற இடங்களில் 100 ஏக்கர் காணிக ம் 
அேதேபால் தி வ நிைல, ன்னாைல, மாதகல், 
நாவாந் ைற, ஆைனக்ேகாட்ைட ேபான்ற இடங்களில் உள்ள 
காணிக ம் அரசினால் சு காிக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, 
ேமேல நான் கூறிய இடங்களி ள்ள காணிகளின் சு காிப்  
பற்றிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் உட்பட யாழ்ப்பாணம், 
கிளிெநாச்சி, மன்னார், ல்ைலத்தீ , வ னியா ேபான்ற 
மாவட்டங்களி ள்ள காணிகளின் சு காிப்  பற்றிய 
வர்த்தமானி அறிவித்தல்கைள இரத் ச் ெசய்ய ேவண் ம்.  
இைவ இரத் ச் ெசய்யப்பட் த் தமிழ் மக்களின் தனியார் 

1001 1002 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

காணிகள் அவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படேவண் ம். இ  
எங்க ைடய க்கியமான ஒ  ேவண் ேகாளாகும்.  
ஏெனன்றால், இைவ கடந்த கால அரசாங்கத்தினால் சு காிக் 
கப்பட்டா ம், அரசாங்கம் மா ம்ேபா  இ  சம்பந்தமாக  
வடக்கி ள்ள எங்க ைடய தைலவர்கள் இப்ேபாைதய 
அரசி ள்ள தைலவர்கேளா  ேபசியி க்கின்றார்கள். 
ஆைகயால், இந்த மக்களின் ெசாந்தக் காணிகைள 
அவர்களிடம் வழங்குமா  நாம் ேகட்கின்ேறாேம தவிர, ேவ  
மாற் க் காணிகைளக் ேகட்கவில்ைல.   

இந்த அரசாங்கம் ஒ  'நல்லாட்சி' அரசாங்கம். ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த மாத இ தியில் யாழ்ப்பாணம் வர 
இ க்கின்றார். அவர் கடந்த சம்பர் மாதம் கிறிஸ்மஸ் 
விழாவிற்காக யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்தேவைள 32 காம் 
களில் வாழ்கின்ற எங்க ைடய வ . வடக்கு மக்கைளத் 
திடீெரனப் ேபாய்ச் சந்தித்தி க்கின்றார்.  சந்தித்தேவைள 
அவர், "உங்கைள நான் 6 மாதங்க க்குள் ெசாந்த இடங்களில் 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்ேவன்" என்  கூறியி ந்தார். அதற்கான 
இடங்கள் ஒ ங்கு ெசய்யப்பட் ப்பதாக ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் எனக்குக் கூறியி ந்தார். அந்த இடம் அந்த மக்களின் 
ெசாந்த இடமாக இ க்கேவண் ம்.  அவர்கள  ெசாந்தக் 
காணிக க்காகத்தான் அவர்கள் ேவறிடங்க க்குச் ெசல்லா 
தி ந்தார்கள். அதில், 1000 கு ம்பங்கள் மீனவக் கு ம்பங் 
களாகும்.  மயி ட் , பலா , ேக.ேக.எஸ் ேபான்ற இடங் 
களில் வாழ்ந்த அந்த மக்கள் கடேலாரத்ைத அண் ய 
பிரேதசத்தில் வாழ்ந்தால்தான் அவர்க ைடய வாழ் 
வாதாரத்ைத ேமம்ப த்தி தங்கள  கு ம்பங்கைளக் 
ெகாண் நடத்த ம். 

இந்த இடத்தில் நான் ேமதகு  ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் 
எங்க ைடய மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் 

ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க 
அவர்க க்கும் நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ேம ம், மயி ட் ப் பிரேதசத்தில் மீள்கு ேயற்றம் ெசய் ம் 
ேபா  மயி ட் த் ைற கத்ைத ம் அபிவி த்தி ெசய்தால், 
ஒ  வ டத்திற்குப் பின்னர் அந்த மக்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் 
தங்கி வாழமாட்டார்கள். ஆனால், அவர்கள் இன் ம் 
அரசாங்கத்தில் தங்கி வாழவில்ைல. அவர்க க்கு எந்தவித 
நிவாரணங்க ம்கூட வழங்கப்படவில்ைல.   

ேம ம், எங்க ைடய இைளஞர் வதிக க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற ேவைல வாய்ப் க்களானைவ ஏைனய 
மாகாணங்களில் எப்ப  வழங்கப்ப கின்றேதா, அேத 
விதத்தில் விகிதாசார அ ப்பைடயில் கட்டாயம் வழங்கப் 
படேவண் ம்.  கடந்தகால அரசாங்கத்தினால் இந்த ேவைல 
வாய்ப்பான  வட மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல. ேவ  மாகாணங்களி ந்  வட 
மாகாணத்திற்கு ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட் க்கின்றார்கள். 
ஆைகயால், எங்க ைடய இைளஞர் வதிகள் இன்  
பல்கைலக்கழகம் ெசன்  ப த் விட்  ேவைலயில்லா  
நிற்கின்றார்கள். தற்ேபா  எங்க ைடய பல்கைலக்கழகத்தில் 

ற்றிற்கு ேமற்பட்ட ெவற்றிடங்க க்கான நியமனங்கைள 
நாங்கள் வட மாகாணத்தின் ஐந்  மாவட்டத்தி மி க்கின்ற 
இைளஞர் வதிக க்குக் ெகா த்தி க்கின்ேறாம். அதி ம் 35 
ேபர் ஐந்  வ டங்களாக நிரந்தர நியமனம் கிைடக்காதவர்கள். 
எனேவ, அவர்கைள உள்வாங்கித்தான் நாங்கள் ஏைனேயாைர 
நியமிப்பதற்கு ன்வந்ேதாம். 

எனக்கு ன்னர் ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர் விமல ர 
திசாநாயக்க அவர்கள் யாழ். மாவட்டத்ைதப் பற்றிக் கூறி 
யி ந்தார். அதாவ  வட மாகாணத்ைதப் பற்றிக் 

கூறியி ந்தார். அவர் வட மாகாணத்ைதப் பற்றிக் கூ வதற்கு 
எந்தவித தகுதி மற்றவர். கூட்  எதிர்க்கட்சியில் இ ந்  
ெகாண்  எங்க ைடய ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
ெகாண் வந்த பிேரரைண ெதாடர்பான விவாதத்தில் அவர் 
கலந் ெகாண்  ேபசியி க்கின்றார். அவர  உைரயில், 
"ேயாேகஸ்வரன், அமிர்த ங்கம், உமா மேகஸ்வரன்" ேபான் 
ேறாைரக் ெகான்றவர் பிரபாகரன் என்  கூறியி க்கிறார். 
இவ க்கு இந்தக் ெகாைலகைளச் ெசய்தவாின் ெபயர் 
ெதாி மாக இ ந்தால், கடந்த சில வ டங்க க்கு ன்னர் 
ரவிராஜ், ேஜாசப் பரராஜசிங்கம், என  கணவர் மேகஸ்வரன் 
ஆகிேயாைரக் ெகான்றவர்களின் ெபயர்கைள ஏன் ெசால்ல 

யா ? இனவாதிக ம் ேராகிக ம் பைழய 
ெபயர்கைளச் ெசால்  இனவாதத்ைதத் ண் வ ேபால், 
எங்க ைடய இந்தத் ேதசிய நல் ணக்க அரசாங்கத்தில் 
குழப்ப நிைலையக் ெகாண் வ வதற்காகேவ ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கள் இவ்வா  கூறியி ந்தார். அவர் 
எங்க ைடய தமிழ்த் தைலவர்க ைடய ெபயர்கைளேய 
கூறத் தகுதியற்றவர். எனேவ, அைத நான் ற்றாக 
நிராகாிக்கின்ேறன். இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதத் தந்த ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு நன்றி. 
 

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

Yoheswaran. You have seven minutes. 
 

 
[பி.ப. 5.02] 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

எங்கள  கட்சியினால் ெகாண் வரப்பட்ட ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைண ெதாடர்பான விவாதத்தில் ேபசுவைதயிட்  

த ல் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  'நல்லாட்சி' என்  
இப்ேபா  கூறப்ப கின்ற காலகட்டத்திேல, நல்லாட்சிையக் 
குழப் கின்ற பல ெசயற்பா க ம் இடம்ெப வைத 
இச்சைபயிேல நான் சுட் க்காட்ட ேவண் யவனாக 
இ க்கின்ேறன்.   

மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல வாகைரப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவிேல கார ைர என்கின்ற ஒ  பகுதியி க் 
கின்ற . அந்தப் பகுதியிேல ன்  சிங்கள மக்கள் 
கு யி ந்ததாகக் கூறி, அங்கு 178 கு ம்பங்கள் கு யமர்த்தப் 
பட ேவண் ெமன்  கிழக்கு மாகாண ஆ நர் லம் 
மட்டக்களப்  மாவட்ட அரச அதிப க்கும் வாகைரப் பிரேதச 
ெசயலாள க்கும் ேவண் தல் வி க்கப்பட் ந்த . உண்ைம 
யிேலேய ன்  வாழ்ந்த மக்கள் மீ்ள்கு ேயற்றப் ப வதில் 
எங்க க்கு எந்த  ஆட்ேசபைன ம் இல்ைல; அவர்கள் 
கட்டாயம் கு ேயற்றப்பட ேவண் ம். ஆனால், இந்தப் 
பகுதியில் எந்தக் காலத்தி ம் சிங்கள மக்கள் எவ ம் 
கு யி க்கவில்ைல.  இ  சம்பந்தமாக ஆரா மா  அரச 
அதிபைர ம் பிரேதச ெசயலாளைர ம் ேகட்டேபா , 
அதற்கான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண் ெமன்  
அவர்கள் கூறியி ந்தார்கள். நீண்ட காலத்தின் பின்னர் 
சிங்களத்திேல காணி அ மதிப்பத்திரம் அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . எங்கள  மாவட்டச் ெசயலகம் 
- கச்ேசாியிேல ஒ ேபா ம் சிங்களத்திேல காணி 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, இ  
எவ்வா  வந்த  என்ப  ேகள்விக்குறியாக ள்ள .  
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அேதேவைளயில், அந்த 178 கு ம்பங்கள் அங்கு 
வாழ்ந்தி ந்தால், அ  ஒ  கிராமமாக இ ந்தி க்கும்; அந்தக் 
கிராமத் க்குப் ெபயர் இ ந்தி க்கும்; அந்த மக்கள் வாக்காளர் 
இடாப்பிேல பதியப்பட் ப்பார்கள். அந்த மக்கள் அங்கு 
வாழ்ந்தி ந்தால், விவசாயம் ெசய்தி ந்தால், அவர்க க்கு PLR 
இ ந்தி க்கும். அ தவிர, அவர்க க்குப் பிறந்த பிள்ைள 
க க்கு அந்த ஊாின் ெபயாில் பதி கள் இ ந்தி க்கும். 
ஆகேவ, எந்தவித ஆவண ம் அற்றநிைலயில் திடீெரன அங்கு 
காணி அ மதிப்பத்திரம் வந்தி ப்பைத மிக ம் விசித்திரமான 
விடயமாகேவ நாங்கள் க கின்ேறாம். ஆகேவ, இவ்வாறான 
நைட ைறைய நல்லாட்சி நைடெப கின்ற இந்த 
அரசாங்கத்திேல நாங்கள் எதிர்க்கின்ேறாம்; இவ்வாறான 
நிைலைமகள்   ஏற்படக்கூடா .  

அைதவிட, நீண்டகாலமாக கிரான், ெசங்கல  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களிேல எங்கள  தமிழ் மக்கள் 
கால்நைடகைள வளர்ப்பதற்காக ேமய்ச்சல் தைரயாகப் 
பயன்ப த்திய காணிகளில் தங்கள  மா கைள ேமய்க்கச் 
ெசன்ற ேவைளயிேல தாக்கப்பட்  வந்தார்கள். அ ெதாடர் 
பாக நாங்கள் பலதடைவகள் இந்தச் சைபயிேல 
குரல்ெகா த்தி க்கின்ேறாம். ஆனால், என்ன நடந்தி க் 
கின்றெதன்றால், அம்பாைற மாவட்டத்ைத ம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைத ம் எல்ைலயி கின்ற மாந்தைலயாற் ப் 
பகுதியில் எங்கள  மாவட்டத் க்குட்பட்ட இடத்திேல மா  
ஓயா பகுதியி க்கின்ற சேகாதர இனத்ைதச் ேசர்ந்த 300க்கு 
ேமற்பட்ட சிங்களக் கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் திடீெரனக் 
கு ேயற்றப்பட் க்கிறார்கள். அங்கு ஒ  ெபளத்த 
விகாைர ம் ஸ்தாபிக்கப்பட் க்கின்ற . இ  எங்க க்குப் 
ெப ம் பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், அந்தப் 
பகுதி  மகாவ  அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு உாியெதன்  
தற்ேபா  சுட் க் காட் கின்றார்கள். அவ்வாெறனில், அந்த 
மக்கள் ஏன், திடீெரனக் கு ேயற்றப்பட்டார்கள்? இதைன  
நல்லாட்சிக்கு ஏற்ப த் கின்ற ஒ  குழப்பநிைலயாக ம் 
திட்டமிட்ட சதியாக ேம  நாங்கள் க கிேறாம். எனேவ, 
இதில் அரசாங்கம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம்; அத் மீறிய 
சிங்களக் கு ேயற்றங்கள் அங்கு ஏற்ப த்தப்ப வைத நி த்த 
ேவண் ம். அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் யாராக இ ந்தா ம் 
அவர்கைளக் கு ேயற் வதில் எங்க க்கு எந்த எதிர்ப்  
மில்ைல; அதற்கு நாங்கள் ரண ஆதரவாக இ க்கின்ேறாம். 
ஆனால், திட்டமிட்ட கு ேயற்றத்ைத நாங்கள் 
எதிர்க்கின்ேறாம்.  

அ மாத்திரமின்றி, வாகைர பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல 
காயாங்ேகணி என்கின்ற பகுதியிேல காயாங்ேகணிப் 
பாலத்திற்கு அ காைமயில் ன்  இரா வ காம் இ ந்த . 
இரா வம் அங்கு இ க்கும்ேபா  தம  வழிபாட் க்காக 
சிறிய ெபளத்த வழிபாட் த் தலத்ைத ஏற்பா  ெசய்தி ந்த . 
இப்ேபா  இரா வம் அங்கி ந்  ெசன் விட்ட . ஆனால், 
திடீெரன தம்பலகாமத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்  ெபளத்த பிக்குகள் 
அங்கு வந்  சி ெகாட்டைக அைமத் க்ெகாண்  அந்த 
இடத்தில் விகாைர கட்டப்ேபாவதாகச் ெசால்  
அமர்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். அங்கு சிங்கள மக்கள் 
வாழ்கிறார்கெளன்றால் விகாைரகள் அைமப்பதில் எந்தத் 
தவ ம் இல்ைல. தனித் தமிழ் மக்கள் வா கின்ற அதாவ , 
இந் க்க ம் கிறிஸ்தவர்க ம் வா கின்ற இடத்திேல என்ன 
ேதைவக்காக விகாைரைய அைமக்க ேவண் ம்? ஆகேவ, 
இவற்ைற உடன யாக நி த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்த நல்லாட்சி  அரசாங்கத்ைதக் குழப் வதற்கு 
சிலர் ெதாடங்கியி க்கிறார்கள்.  அதன் ஒ  கட்டமாகத்தான் 
இந்தச் ெசயற்பா கள் நைடெப கின்றன என்  நான் 
க கின்ேறன்.  

இைவ தவிர, எங்கள  மாவட்டத்திேல இரா வம் சிவில் 
நிர்வாகத்தில் தைலயி ம் சம்பவங்கள் அதிகாித்  வ கின்ற . 
அண்ைமயிேல கிரான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவச் ேசர்ந்த 

லாக்கா  கிராம அதிகாாி மற் ம் வனவிலங்கு பா காப்  
அதிகாாிகள் காட் ப் பகுதிகளில் ஊ வி சட்டவிேராத 
ெசயற்பா களில் ஈ ப பவர்கைளக் ைக  ெசய் ம்  
நடவ க்ைகயிேல ஈ பட் ந்தேபா , அங்கு திடீெரன உழ  
இயந்திரத்திேல ெப ம்பாலான திைர மரங்கைள 
ஏற்றியவா  இரா வத்தினர் வந்தி க்கிறார்கள். அதாவ , 
சட்டவிேராத மரங்கைளக் கடத் கின்ற ெசய ேல அந்த 
இரா வத்தினர் ஈ பட் ந்தார்கள். அதைன நி த்த 
ேவண் ெமன்  அந்தக் கிராம அதிகாாி அந்த இடத்திேல 
கூறியதன் நிமித்தம், அவர் இரா வத்தினரால் தாக்கப் 
பட் க்கிறார். பின்னர் அவர்  வாைழச்ேசைன 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட் ந்தேபா ம் இரா  
வத்தினர் ெபா ஸாைரப் பயன்ப த்தி தங்கள  குற்றத்ைத 
மைறப்பதற்கு பல நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றனர். ஆகேவ, சிவில் நிர்வாகத்தில் இரா வம் 
தைலயி வ  நி த்தப்பட ேவண் ம். இதில் இந்த அரசாங்கம் 
கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், இரா வம் சில இடங்களிேல ெபா மக்களின் 
காணிகளில் இ ந் ெகாண் க்கின்றனர். ணாைனயிேல 
காணி உ தியி க்கின்ற மக்களின் காணிகளில் இரா வம் 
இ ப்பதன் காரணமாக மக்கள் அந்தக் காணிகளில் இ க்க 

யாத சூழ்நிைலயி க்கின்ற . ஆகேவ, மக்களின் காணிகள் 
அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வாேற றக் 
ெகாட்டாஞ்ேசைன இராமகி ஷ்ண மிஷன் வித்தியால 
யத்தி ம் இரா வம் கு யி ப்பதன் காரணமாக அந்தப் 
பாடசாைலைய மாணவர்கள் பயன்ப த்த யாத நிைலைம 
இ க்கின்ற . இதனால் அங்கு ெப ம் பாதிப்  ஏற்ப  
கின்ற . ஆகேவ, இரா வம் அங்கி ந்  ெவளிேயறி அந்தப் 
பாடசாைலைய அந்தப் பகுதி மாணவர்கள் 
பயன்ப த் வதற்கு இடமளிக்க ேவண் ம். அேதேபான்  
கு க்கள்மடம் கிராமத்தி ம் பாடசாைலயில் இரா வம் 
அமர்ந்  ெகாண் க்கின்ற . ஆகேவ, இரா வம் 
பாடசாைல களி ந்  ெவளிேயற ேவண் ம். அவர்க க்கு 
ேவ  இடங்களில் ஏற்ற இடங்கைள ஒ க்கிக் ெகா ப்பைதப் 
பற்றி நான் இங்கு குற்றஞ்சாட்டவில்ைல. ஆனால், பாடசாைல 
களிேலா, ெபா மக்களின் கு யி ப் க் காணிகளிேலா 
இரா வம் கு யி ப்ப  நி த்தப்பட ேவண் ம். இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் இந்த விடயங்களிேல கூ ய கவனம் 
ெச த்தேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில் கடந்த காலங்களிேல த்த சூழ்நிைலகளின் 
நிமித்தம் அங்கு பாதிக்கப்பட்ட ெதாழிற்சாைலகள் மீண் ம் 

னரைமக்கப்பட ேவண் ம். ெதாழி ன்ைம எங்கள் மாவட் 
டத்தில் பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . வாைழச்ேசைன 
ேதசிய கடதாசிக் கம்பனி, கும் ைல அச்சகம், 
ேதவ ரத்தில் இ க்கின்ற அாிசி ஆைல, மண் ாில் இ க்கின்ற 
ஓட் த் ெதாழிற்சாைல, ன்  கதிரெவளியில் இயங்கிய 
ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ேபான்றைவ னரைமக்கப்பட்  
அங்கி க்கும் மக்க க்கு ெதாழில் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம். இவ்வாறான நல்ல காாியங்கைள 
அரசு ேமற்ெகாள்வதற்கு ன்வரேவண் ம் என்பதற்காகத் 
தான் நாங்கள் இந்தப் பிேரரைணையக் ெகாண்  
வந்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த அரசாங்கம் உண்ைமயிேல 
நல்லாட்சி ெசய்வதாக இ ந்தால் தமிழ் மக்களின் 
பிரதிநிதிகேளா  ேசர்ந்  நல்ல விடயங்கைள எங்கள  
பகுதிகளி ம் ேமற்ெகாள்வதற்கு ன்வர ேவண் ம் என்  
ேகட் , உங்கள  நல்ல விடயங்க க்கு  ரண ஆதர  
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த வதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்ற 
ெசய்திையக் கூறி, நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Imran 

Maharoof.  You have seven minutes. 
 

[பி.ப. 5.09] 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
சம்பந்தமான இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண மீதான 
விவாதத்திேல எனக்கும் ேநரம் ஒ க்கியைமையயிட்  த ல் 
நன்றி கூ கின்ேறன். இலங்ைகயின் ஏைனய மாகாணங்கைள 
விட வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் எல்ேலாரா ம் அ க்க  
ேபசப்ப கின்ற மாவட்டங்களாக மாறியி க்கின்றன. இந்த 
மாகாணங்களிேல வின மக்க ம் வாழ்கின்றார்கள். எனி ம் 
அங்கு தமிழ்ேபசும் மக்கள் ெப ம்பான்ைமயாக 
வாழ்கின்றார்கள். கடந்த காலங்களில் இலங்ைக அரசிய ல் 
ஏற்பட்  வந்த றக்கணிப் கள் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களில் பயங்கரவாதத்ைதத் ேதாற் வித்தன. இதனால் நாட் ன் 
வளங்கள் அழிக்கப்பட்டன. கல்விமான்கள், ெப ம் அரசியல் 
தைலவர்கள் உட்பட ஏராளமான அப்பாவிக ம் 
ெகால்லப்பட்டனர்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
என  தந்ைதயான ன்னாள் இராஜாங்க அைமச்சர் மர்ஹூம் 
எம்.ஈ.எச். மஹ ப், ன்னாள் தகவல் ஒ பரப்  பிரதி 
யைமச்சர் மர்ஹூம் ஏ.எல்.அப் ல் மஜீத், ன்னாள் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அமரர் தங்கத் ைர எனப் பலர் 
ெகால்லப்பட்ட சம்பவங்கைள ஞாபக ட்டலாம். இந்தப் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காணெவனப் பல்ேவ  

ன்ென ப் க்கள் இடம்ெபற்றன. அவற் ள் ஒன் தான் 
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தமாகும். இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத்ேதா  வடக்கு-கிழக்கு மாகாணங்கள் இைணக் 
கப்பட் , அங்கு தனியான ஒ  மாகாண சைப நிர்வாகம் 
இடம்ெபற்ற . எனி ம் அ  பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக 
இ க்கவில்ைல என்ப  ெதளிவான ஒ  விடயமாகும். 
இதனால் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மக்கள் என எல்லாத் 
தரப்பின ம் பாதிக்கப்பட்டனர்.  

இன்  பயங்கரவாதம் ேதாற்க க்கப்பட்  நாட் ல் 
நல்லாட்சி நடக்கின்ற இந்த ேநரத்திேல இம்மாகாண மக்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனக க்கு தீர் காண ேவண் ய 
அவசிய கடப்பா  எங்க க்கு இ க்கின்ற . நாம் 1948ஆம் 
ஆண்  சுதந்திரம் அைடந்தா ம் இன் ம் நாம் எதிர்பார்க்கும் 
அபிவி த்தி இலக்ைக அைடய யவில்ைல. ஆனால், 
நமக்குப் பின்னர் சுதந்திரம் ெபற்ற நா கள் ன்ேனறிக் 
ெகாண்  ெசல்கின்ற ஒ  நிைலைய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
நம்மிைடேய உள்ள பிரச்சிைனகேள இதற்கு ல 
காரணமாகும். எனேவ, இவற்ைற விட் விட்  நாம் ன்ேனற 

ேவண் ம். இதற்கு ஒேர எண்ணப்பா தான் இ க்கின்ற . 
அதாவ , நாம் எல்ேலா ம் இலங்ைகயர் என்ற நிைலப்பா  
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். இ  ெவ மேன 
ேபச்சளவில் மட் ம் இல்லா  நைட ைறயி ம் 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். 

இந்த நாட் ேல எ தப்படாத சட்டங்களாக இ ப்பவற்ைற 
அகற்ற ேவண் ம். உதாரணமாக தி ேகாணமைல, அம்பாைற 
ஆகிய மாவட்டங்களில் தமிழ் ேபசும் மக்கள் அதிகமாக 
வாழ்ந்  வந்தா ம் அங்கு தமிழ் ேபசும் அரச அதிபர்கள் 
நியமிக்கப்ப வதில்ைல. இப்ப யான மேனாநிைல 
மாற்றப்பட ேவண் ம். திறைமயானவர் யார், அவ க்கு எங்கு 
எப்ப  நிர்வாகம் ெசய்ய ம் என்பைத இனம்கண்  
அவ க்கான நிர்வாக அங்கீகாரத்ைத வழங்க ேவண் ம். 
திறைமயானவர் யா ம் எங்கும் நிர்வாகம் ெசய் ம்நிைல 
ஏற்ப த்தப் படேவண் ம். அேதேபால, இலங்ைக நிர்வாக 
ேசைவையச் ேசர்ந்ேதார் மட் ம்தான் நிர்வாகம் 
ெசய்யேவண் ெமன்ற நிைல இ க்கக்கூடா . 
திறைமயானவர்கள் ேவ  ேசைவகளில் இ ந்தா ம் 
அவர்கள  ேசைவைய நாட் க்குப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம். அ ேபால், பாதிப் க க்ேகற்ப மக்க க்குாிய 
நிவாரணங்கள் வழங்கப்படேவண் ம் என் ம் நான் இந்தச் 
சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
மீள்கு ேயற்றம் என்ப  மிக க்கியமான ஒ  விடயமாகும். 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு 

ஸ் ம் மக்கள  மீள்கு ேயற்றேம இன்  தாமதமாக 
ள்ள . இவ்வாறான பாகுபா கள் நீக்கப்படேவண் ம். 

அங்கு 250க்கும் ேமற்பட்ட ஸ் ம் கு ம்பங்கைள 
மீள்கு ேயற்ற ேவண் ள்ள .  மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சினால் இவ்வ டம் ஒ க்கப்பட்ட நிதி குச்செவளி, 

ர் பகுதிகளில் மீள்கு ேயறிய ஸ் ம் மக்க க்குச் 
சாியான ைறயில் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்ைல. கடந்த மாதம் 
நைடெபற்ற மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் கு க்கூட்டத்தில் 
இவ்விடயம் ெவளிப்பட்ட . எனேவ, இ ேபான்ற 

றக்கணிப் கள் எதிர்காலத்தில் இல்லாெதாழிக்கப் 
படேவண் ம். 

பைடயினரால் ெபா மக்கள  காணிகள் பல வி விக் 
கப்பட்  மீள்கு ேயற்றத் க்கு ஒத் ைழப்  வழங்கப் 
பட் ள்ள . ஆனால், இந்த நிைல ஸ் ம் பகுதிகளில் 
ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. குரங்குபாஞ்சான், சூரங்கல், 

வரசந்தீ , ல்ேமாட்ைட, ர், ேதாப் ர் ேபான்ற பகுதி 
களி ள்ள ெபா மக்கள  காணிகள் இன்ன ம் பைடயி 
னரால் வி விக்கப்படாமல் இ க்கின்றன. இைவ ம் 
வி விக்கப்பட ேவண் ம். அபிவி த்திையப் ெபா த்த 
வைரயில், அங்கு திட்டமிடப்பட்ட அபிவி த்திகள் ேதைவப் 
ப கின்றன. கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட்டா ம்கூட, - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
Okay. 

அைவ தரமானதாக ன்ென க்கப்படவில்ைல. உதாரண 
மாக, தி ேகாணமைல - மட்டக்களப்  தி ெப மள  
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நிதிையக்ெகாண்  னரைமக்கப்பட்ட . ஆனால், ன்  
வ டங்க க்குள் அ  ேசதமைடந் விட்ட . இப்ேபா , 
இதைன மீளப் னரைமக்க ெப மள  நிதி ஒ க்கப்பட 
ேவண் ள்ள . இவ்வாறான குைறபா கள் அகற்றப்பட 
ேவண் ம். பல்ேவ  கிராமங்களில் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ய திகள், பாடசாைலகள், ைவத்தியசாைலகள் 
என்பைவ கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 

கடந்த 30 வ ட கால பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
விவசாய மற் ம் நீர்ப்பாசனப் பகுதிகள் னரைமக்கப்பட 
ேவண் ள்ள . ஏராளமான இைளஞர், வதிகள் 
ேவைலவாய்ப்பின்றி இ க்கின்றார்கள். இவர்க க்கு அரசாங் 
கத்தினால் மட் ம் ேவைல வழங்க யா . எனேவ, 
ெதாழிற்ேபட்ைடகள் உ வாக்கப்பட்  அவற்றின் லம் 
ேவைல வாய்ப் கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். பயங்க 
ரவாதத்தின் வ க்களிெலான்  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களில் ெபண் தைலைமத் வக் கு ம்பங்களின் உ வாக்க 
மாகும். இவ்வாறான கு ம்பங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் 
இ க்கின்றன. இவர்கள் விேசடமாக கவனத்தில் 
ெகாள்ளப்பட் , ேதைவயான பாிகாரங்கள் காணப்பட 
ேவண் ள்ள . 

சம் ர் அனல் மின்நிைலய உ வாக்கம் ெதாடர்பில் 
ெபா மக்கள் ெதாடர் ேபாராட்டங்கைள நடத்திவ கின்றனர். 
எனேவ, அவர்கள  உணர் கள் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட் , 
சாியான கைள எட்டேவண் ம் என்  ேகட் , ேநரம் 
ஒ க்கித் தந்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

(Dr.) S. Sivamohan. - [Pause.] Not here.  Then, the next 
speaker is the Hon. K. Thurairetnasingam. 

 

[பி.ப. 5.15] 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தி, அரசியல் 
அபிலாைசகைள அைடயேவண் ம் என்ற எதிர்பார்ப் டன் 
நீண்டகாலமாகப் பல கஷ்டங்கைள ம் ன்பங்கைள ம் 
அ பவித் வ கின்ற மக்க க்கு விேமாசனம் அளிக்க 
ேவண் ம் என்பதற்காக எங்க ைடய தைலவர் அவர்கள் க ம் 

யற்சி எ த்தார். பக்குவமான, ெகளரவமான ஓர் அரசியல் 
தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்ளேவண் ம் என்பதற்காக, அவர் 
எங்கு ெசன்றா ம் மிகக் கவனமாக எங்க ைடய மக்கள் 
மத்தியிேல ஒற் ைமயான க த் க்கைள வ த்தி வந்தார். 
இன்  இந்தச் சைபயிேல, வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் பற்றிய ஓர் ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்  அந்தப் பிரச்சிைனகைளப் 
பற்றி அவர் பக்குவமாக எ த் ச்ெசான்னா ம் அவ ைடய 
மனதிேல இ க்கின்ற ேவதைனகைள நாங்கள் உணரக் 
கூ யதாக இ ந்த .  

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் ெதாடர்ந் ம் பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குவ  ரதிஷ்டவசமான  என்ேற நாம் 

க கின்ேறாம். இந்தப் பிரச்சிைனகள் ஏற்ப வதற்கு இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் நிச்சயமாக இடமளித்தி க்கக்கூடா . 
எனேவ, வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற எங்க ைடய மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதற்கு 
அரசாங்கம் இன் ம் காலத்ைத இ த்த க்காமல் தீவிரமாக 

யற்சி எ க்க ேவண் ம் என்ப  எங்கள் அைனவாின ம் 
ேவண் ேகாள்!  

காணிப் பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக இங்கு கூ தலாக 
விமர்சிக்கப்பட்ட . இந்தப் பிரச்சிைனகள் ஏற்ப வதற்குக் 
காரணம் வடக்கு, கிழக்கிேல நிலவி வந்த த்தம். அதாவ  

த்தம் காரணமாகேவ அங்ேக நீண்ட காலமாகக் காணிக் 
கச்ேசாிகள் நடத்தப்படவில்ைல. காணிக் கச்ேசாிகள் 
நடத்தப்பட்  மக்க க்கு அந்தக் காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப் 
பட் ந்தால் இந்தப் பிரச்சிைனகள் குைறந்தி க்கும். 
அேதேநரம் இன் ம் அந்தக் காணிகைளப் பகிர்ந்தளிப் 
பதற்கான தீவிர யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, அரசாங்கம் இைத உடன யாகச் ெசய்ய ேவண் ம். 
அந்த வைகயில் காணி இல்லாத மக்க க்கு உாிய 
காணிகைள, அதாவ  ட் க் காணிகள், ேதாட்டக் காணிகள், 
வயல் காணிகைள வழங்குவதற்கான யற்சிகளில் மாவட்டச் 
ெசயலகங்கள், பிரேதசச் ெசயலகங்கள் மிகத் தீவிரமாக ஈ பட 
ேவண் ம் என்  நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல வ த்திக் 
கூற வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  வன இலாகா அ வலர்கள் வடக்கு, கிழக்கிேல 
எல்ைலக் கற்கைள இ கின்றார்கள். மக்கள் வயல் ெசய்த 
இடங்கள், கு யி ந்த இடங்கள், கு யி ந்  இடம்ெபயர்ந்த 
இடங்கள் ேபான்றவற்றில் எல்லாம் அவர்கள் இந்த 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். மக்கள் அதைன 
மிக ம் ேவதைனேயா  எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அதாவ  
தாங்கள் ெவட் த் தி த்திய அந்தக் காணிக க்கு 'ேபர்மிட்' 
ைவத்தி ந்த உாிைமயாளர்கள், 'ேபர்மிட்' க்கள் இப்ெபா  
இல்லாத நிைலயிேல அங்கு எல்ைலக் கற்கைள இ கின்ற 
வன இலாகா அ வலர்களிடம் அங்கு தாங்கள் 
கு யி ந்ததற்குாிய ஆதாரங்கைளக் காட்ட யாமல் 
கஷ்டப்ப வைத நாங்கள் உணர்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்த 
எல்ைலக் கல் இ வைத உடன யாக நி த்தி அந்தக் 
காணிகைளப் பற்றிய ஒ  மீளாய்ைவச் ெசய் , அதன் பிற்பா  
அங்கு எல்ைலக் கற்கைள இ வ தான் ெபா த்தமாக 
இ க்கும் என்  நாங்கள் க கின்ேறாம்.  

இன்  ல்ேமாட்ைடக் கிராமத்ைத எ த் க்ெகாண்டால் 
அ  மிக ம் சனப்ெப க்க ள்ள ஓர் இடம். கிண்ணியாப் 
பிரேதச ம் அேதேபான் தான் இ க்கின்ற . மக்கள் 

ல்ேமாட்ைடைய அண் ய இடங்களிேல காணிகைள 
ெவட் த் தி த்தி அதற்கான அ மதிப் பத்திரங்க க்கு 
விண்ணப்பித்தி ந்தா ம் அவர்க க்கு அந்தக் காணிகள் 
உாிய ேநரத்தில் வழங்கப்படாத காரணத்தினால் இன்  
மிக ம் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அதாவ  அவர்கள் அந்தக் 
காணிகளிேல நிரந்தர கட் , நிரந்தரமாக மரங்கைள 
நட் க் கு யி ந்தேபாதி ம் அவர்கள் அங்கி ந்  
வ க்கட்டாயமாக ெவளியிேல அ ப்பப்பட்  இப்ெபா ம் 

காம்களி ம் உறவினர் களி ம் வாழ்கின்ற 
நிைலைமைய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். எனேவ, இந்த 
நிைலைம ற்றாக மாற்றப்பட ேவண் ம். ல்ேமாட்ைடயில் 
மாத்திரமல்ல, ர் கிழக்கு, ெவ கல், ஈச்சிலம்பற்ைற 
ேபான்ற இடங்களி ம் இப்ப யான எல்ைலக் கற்கள் 
இ கின்ற சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்றன.  

ேம ம், தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி என்ற ாீதியிேல, நீண்டகாலக் குத்தைக என்ற 
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ாீதியிேல காணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்ப கின்றன. அங்குள்ள 
மக்கள் இந்த இரண்  நிைலைமகளா ம் பல கஷ்டங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள். கடேலாரங்களிேல சுற் லா 
அபிவி த்தி என்ற ாீதியிேல காணிகைளப் பகிர்ந்தளிப் 
பதனால் அங்கு வாழ்கின்ற மீனவர்கள் மிக ம் 
பாதிக்கப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் தங்க ைடய மீன்பி ப் 
ெபா ட்கைள ைவத்தி ப்பதற்கும் தங்க ைடய கைள 
அைமத் க்ெகாள்வதற்கும் இயலாத நிைலைம 
காணப்ப கிற . அேதேநரம், அவர்க க்கு ஒ  மயானத்ைதக் 
கூட அைமத் க்ெகாள்ள யாத நிைலைம இ ப்பைத ம் 
நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆனப யினால் அந்தப் பகுதி 
களிேல வாழ்கின்ற மக்க ைடய ேதைவகைள இனம்கண்  
அந்தக் காணிகைள வழங்கியதன் பின்ேப குறித்த காணிகைள 
அபிவி த்திக்காகக் ெகா க்க ேவண் ம் என்  நாங்கள் 
வ த்த வி ம் கின்ேறாம்.     

அத்ேதா  நீண்டகாலக் குத்தைகக்குக் காணிகள் 
வழங்கப்ப கின்றன. குச்செவளிப் பிரேதசத்திேல Raigam Salt 
Company க்கு 1,505 ஏக்கர் வழங்கப்பட் க்கின்ற .  
அேதேபால் அபிவி த்திக்காகக் கும் பிட் யில் இன் ம் 
நிலம் வழங்கப்பட இ க்கின்ற . இேதேபான்  ெவ கல் 
பிரேதசத்தில் க க்கா ைன என்ற இடத்திேல சில 
அபிவி த்தித் திட்டங்க க்காக நிலம் பகிர்ந்தளிக்கப்படப் 
ேபாவதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம்.  குச்செவளிப் பிரேதசத் 
திேல இந்த Raigam Salt Company ஒ  வாவி அைமந்த 
இடத்தில் காணப்ப கிற . அந்த வாவிைய நம்பித்தான் 
அந்தப் பிரேதச மக்கள் வாழ்ந்தார்கள். எத்தைனேயா ஏைழக் 
கு ம்பங்கள் அதன் லம் அவர்கள  ஜீவேனாபாயத்ைத 
நடத்தினார்கள். ஆனால், இன்  அந்த Raigam Salt Company 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற காரணத்தினாேல அந்த ஏைழக் 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 1,500க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் அங்கு 
வாழ யாத ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . 
ஆனப யினால், அபிவி த்திகள் சம்பந்தமாக இப்ப யான 
நீண்டகாலக் குத்தைகக்குக் காணிகள் வழங்கப்ப வதாயின், 
அ பற்றி அந்தப் பிரேதசப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள  
கவனத்திற்குக் ெகாண் வந் , அதனால் ஏற்ப கின்ற சாதக 
பாதகங்கைளக் கலந்தாேலாசித்ததன் பிற்பா  அதைனச் 
ெசய்ய ேவண் ம். கும்பி ப்பிட் யில் அைமய ள்ள 
உப்பளத்ைத அங்குள்ள மக்கள் பலமாக எதிர்க்கிறார்கள்.  
எங்களிடத்திேல வந்  ைறயி கின்றார்கள். அேதேபான்  
க க்கா ைனயிேல ெகா க்கப்ப கின்ற உப்பள நிலத்திற்கும் 
அங்குள்ள மக்கள் எதிர்ப்ைபக் காட் கின்றார்கள். 
ஆனப யினால், இந்த அரசாங்கம் நல்லாட்சிெயன்  
கூறிக்ெகாண்  மக்க க்ெகதிராகச் ெசயற்ப வ  அறேவ 
வி ம்பத்தக்கதல்ல.   

அ த் , ஈச்சிலம்பற்ைற  என்ப  ஒ  சிறிய கிராமம். 
அந்தக் கிராமத்தி ந்த 16 கு ம்பங்கள் இன்  அங்கி ந்  
ெவளிேயறி சின்னக்குளம், உடப் க்ேகணி ஆகிய இடங் 
களிேல வாழ்கின்றார்கள். காரணம், அவர்க ைடய நிலம், 
அவர்க ைடய  வாசல் ேபான்றவற்ைற இரா வம் 
ஆக்கிரமித்தி க்கின்ற . அந்தச் சிறிய கிராமத்திேல அந்த 
இரா வ காம் அைமந்தி க்கேவண் ய அவசியமில்ைல.  
நாங்கள் இரா வ காம்கைள அகற்றேவண் ெமன்  
ேகட்கவில்ைல.  ேதைவயான இடங்களிேல ைவத்தி க்கலாம்.  
ஆனால், ேதைவயற்ற இடங்களிேல, மக்கள் வாழ்கின்ற 
கு யி ப் களிேல சின்னச்சின்ன காம்கைள அைமத்  
மக்க க்கு அெசளகாியங்கைள ஏற்ப த்தக் கூடாெதன்ப  
தான் எங்க ைடய ேவண் ேகாள். ஏற்ெகனேவ பாலத் 

ைறச்ேசைன காம் எங்கள  ேவண் ேகாளின் ேபாில் 
அகற்றப்பட்ட . அதற்கு எங்கள  நன்றிையக் 
கூ கின்ேறாம். சம் ர் பிரேதசம் கடற்பைடயினாின் 
கட் ப்பாட் ந்  வி விக்கப்பட் த் தற்ேபா  அங்கு 
மக்கள் கு ேயறிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். அதற்காக 
நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு நன்றி கூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறாம். அவ்வா  இங்கு கூறப்பட்ட பல 
இடங்களி மி க்கின்ற ெபா த்தமற்ற, ேதைவயற்ற 
இரா வ காம்கைள அகற்றி அந்தப் பிரேதசத்தில் 
வாழ்கின்ற மக்கள் சுதந்திரமாகத் தங்க ைடய ெதாழில்கைளச் 
ெசய்  நடமாடக்கூ ய சூழைல ஏற்ப த்த ேவண் ய  
அரசாங்கத்தின் க்கிய ெபா ப்ெபன்  நாங்கள் 
க கின்ேறாம்.   

அத்ேதா , த்த காலத்திேல அங்குள்ள சி  குளங்கள் 
தி த்தப்படவில்ைல.  ஆனப யினால் அைத நம்பி வாழ்கின்ற 
விவசாயிகள் தங்க ைடய விவசாயத்ைதச் ெசய்வதில் பல 
கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றனர். சில குளங்கள் 
உைடக்கப்பட் க்கின்றன. உதாரணமாக ெதன்ைனமர 
வா யிேல அைமந்தி க்கின்ற பனிச்சங்குளம் ஒ  நாசகார 
ேவைலயாக உைடக்கப்பட் க்கின்ற . அைதத் தி த்  
வைதத் த ப்பதற்குப் பல யற்சிகள் உயர்மட்டத்திேல 
நைடெப வதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். ஆனப யினால், 
பாரம்பாிய குளங்கள் தி த்தப்பட ேவண் ம்; அைவ மீண் ம் 
மக்க ைடய பாவைனக்கு விடப்படேவண் ம்.  
இேதேபான்  கங்குேவ , ேவங்காமம் ேபான்ற சி  குளப் 
பகுதிகளிேல கு ேயற்றங்கள் நடந்தி க்கின்றன. அந்தக் 
குளங்கைள அண்மித்த பகுதிகளில் மக்கள் ெசன்  
கு ேயறியி க்கின்றார்கள். அதனால், அந்தக் குளங்கைள 
நம்பி வாழ்கின்ற விவசாயிகள் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.  
இேதேபான்  ேதாப் ாிேல அல்ைலக்குளம் இ க்கின்ற . 
இப்ப ப் பல குளங்கைள அண்மித்  விவசாயம் ெசய்ய 

ற்ப கின்றவர்கள், கு யி க்க ற்ப கின்றவர்கள் அந்தக் 
குளங்கைள ஆக்கிரமிப்பதனால் விவசாயிகள் மிக ம் 
பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.  இைவ கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட  
ேவண் ம்.   

அ த்  ேமய்ச்சல் நிலம் ெதாடர்பாகப் பார்க்கேவண் ம். 
எங்க ைடய நாட் ன் ேதசிய வ மானத்திேல கால்நைடகேள 

க்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.  இன்  இந்தக் கால்நைடகைள 
ைவத்தி க்கின்ற கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் மிக ம் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள்.  அைனத்  மாவட்டங்களி ம் அப்ப  
யில்ைல. ஆனால், எம  பிரேதசத்தில் ஆயிரக்கணக்கான 
கால்நைடகைள ைவத் க்ெகாண் , எப்ப  அவற்ைறப் 
பராமாிப்பெதன்  ெதாியா  தவிக்கின்றார்கள். ெவள்ளப் 
ெப க்கு ேநரங்களிேல பல கால்நைடகள் இறந் வி கின்றன. 
எனேவ, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலக மட்டத்தி ம் ேமய்ச்சல் 
நிலங்கைள உ வாக்கி அவற் க்குாிய எல்ைலகைள வகுத் , 
அந்தக் கால்நைட வளர்ப்பாளர்க க்கு ஒ  வசதிையச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ய  மிக க்கியம்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
Please give me one more minute, Sir.  
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[ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම්  මහතා] 
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அ த் , மீள்கு ேயற்றம் ெதாடர்பாகப் பார்க்கேவண் ம். 
ெதன்ைனமரவா க் கிராமத்திேல வாழ்ந்த மக்கள் 1984ஆம் 
ஆண்  சம்பர் மாதம் ெவளிேயறினார்கள். அவர்கள் 
2011ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம்தான் தி ம்பி வந்தார்கள். 
இன் ம் அவர்கள் அரச சார்பற்ற நி வனங்கள் கட் க் 
ெகா த்த தற்கா க தரப்பாள் ெகாட் ல்தான் 
வாழ்கிறார்கள். 50 ேப க்கு கள் கிைடக்குெமன 
எதிர்பார்த்தார்கள்; 13 கள்தான் வழங்கப்பட்டன. இதனால் 
அந்த மக்க க்கு அதி ப்தி ம் கசப் ணர் ம் ஏற்பட் க் 
கின்ற . அவர்கைளப்  ெபா த்தவைரயில் அங்கி ந்  

ற்றாக ெவளிேயற்றப்பட்டவர்கள். அவர்கள் மீண் ம் 
மீள்கு ேயற வ ம்ேபா  அங்கி ந்த அத்தைன மக்க க்கும் 

 ெகா க்க ேவண் ய கடப்பா  அரசாங்கத் க்கு 
இ க்கிற .  

சம் ைரப் ெபா த்தளவிேல அங்கு மீள்கு ேயற்றம் 
நைடெபற்றி க்கின்ற . ஆனால், அவர்க க்கு இன்ன ம் 

ட்  வசதிகள் வழங்கப்படவில்ைல; மலசலகூட வசதிகள் 
இல்ைல; கு நீர் வசதியில்ைல இப்ப யான கஷ்டத்தின் 
மத்தியில்தான் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். அரச உத்திேயாகத் 
தர்க ம் அவ்வா தான். இந்த ேநரத்தில் அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள், Pensioners  என்  பார்க்க யா . 

த்தத்தில் எல்ேலா ம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த ேநரத்தில் 
இ க்கின்ற வ மானத்ைத ைவத்  அரச உத்திேயாகத்தர் 
ஒ வர் ஒ  ட்ைடக் கட்டேவா  வாழ்வாதாரத்ைதத் 
ேத க்ெகாள்ளேவா யாத நிைலைமேய காணப்ப  
கின்ற . ஆகேவ, அரச ஊழியர்கள், Pensioners என்  
பாகுபா  காட்டாமல் அவர்கைளக் ைக க்கி விடேவண் ய 
ெபா ப்  அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . எனேவ, அதைன 
அரசாங்கம் ெசய்யேவண் ெமன்  வ த்திக் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

தி ேகாணமைலையப் ெபா த்தளவிேல கடற்ெறாழில் 
க்கியமான ஒ  ெதாழிலாக இ ந்தா ம், இன்  

சட்டவிேராத மீன்பி  அங்கு நைடெப கின்ற . சு க்கு 
வைலகைள உபேயாகிப்பதால் பல பிரச்சிைனகள் ஏற்ப  
கின்றன. சட்டாீதியாகத் ெதாழிைலச் ெசய் ம் மீனவர்கள் 
பாதிக்கப்ப கிறார்கள்; சட்டவிேராதமாக மீன்பி ப்பவர்கள் 
கூ தலாக உைழக்கிறார்கள். இதனால் ஏற்பட்ட ஒ  
தகராறிேல சல் க் கிராமத்தில் வா பர் ஒ வர் 
ெகால்லப்பட்டார். அவர் ெகால்லப்பட்  ஒ  வ டமாகி ம் 
இன்ன ம் அ  சம்பந்தமான விசாரைண ரணப்ப த்தப் 
படவில்ைல. அந்தக் கிராமேம அதி கின்ற . இ தானா 
அரசாங்கத்தி ைடய நிைலப்பா ? இ தானா எங்க க்குத் 
த கின்ற பா காப் ? என்  அந்த மக்கள் ேகட்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைதத் ெதாி ெசய்த அந்த 
மக்க க்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்திேல அந்த 
விசாரைணைய நடத்த ேவண் ம் என்  இந்த சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அ த்ததாக, ெதாண்டர் ஆசிாியர்கள், கடைம  
நிைறேவற் ம் அதிபர்கள், சுகாதாரத் ெதாண்டர்கள் என்ற 
வைகயில் பலர் பல தியாகங்கைளச் ெசய்தி க்கிறார்கள். 
அவர்க ைடய நியமன விடயங்கைள ம்  கவனத்தில் எ க்க 
ேவண் ெமன்   ேகட் , மீண் ம் நன்றி கூறி அமர்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
I would like to make a comment on that, Hon. 

Member.  You may ask for an Environmental Assessment 
Report on  this Salt Company.   I think you can do that.     

The next speaker is the Hon. Mohamed Navai.  You 
have five minutes.  Before, he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. Edward Gunasekara to the 
Chair? 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 
 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
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 அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Navavi, you may start your speech. 
 
 
 
[5.29p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Mr. Presiding Member, thank you very much for 

giving me this opportunity.     

Before speaking on this Adjournment Motion, I 
would like to go back to twenty or twenty five years in 
the past to remind you of an incident where 120,000 
people were chased out of the North.  They were forced 
to leave the North within two hours only with what they 
were wearing.  So, they were unable to take even their 
jewellery with them.   With only Rs.2000 in hand, they 
were asked to leave the North within two hours.   
Through Wilpattu, they reached Puttalam in dire straits, 
leaving everything behind.  The people of Puttalam - 
Sinhalese, Muslims and Tamils - all got together and 
welcomed these people. From then onwards, we have 
been looking after these people for the last twenty years.  
That was the situation.  These disturbances were started 
by them and today, we have to settle this issue on their 
behalf.    
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It was a pathetic scene.  Those people had nothing.  In 
fact, I would like to remind you of one incident.  There 
were two lorry loads of refugees coming from Jaffna.   
This incident that I would like to tell you is about a young 
couple who had been married for two or three years.  On 
this particular day, the husband got into one vehicle and 
the wife was in the other vehicle. When they reached 
Puttalam, the husband asked the wife, “Where is the 
child?”, and wife said. “I thought you had brought him.”   
There were so many such incidents that happened on that 
particular day.   

But after twenty years, what is happening now?   Out 
of these 120,000 people who came to Puttalam,  40,000 
people have become permanent residents in Puttalam 
today. So, now there are 18,000 to 19,000 registered 
voters in Puttalam.   Eleven thousand people voted at the 
last Election and I am happy to say that out of those 
11,000 people, 9000 voted for the present Government.   
Apart from that, another 20,000 to 25,000 people are 
living in the other parts of the country and 15,000 to 
20,000 people have gone back to Jaffna, Mannar and 
other areas.    But still there are 15,000 to 20,000 people 
who want to go back. They want to go back, but very 
unfortunately they are not allowed to go back. The 
moment they go back, people start criticizing my leader, 
the Hon.  Risad Badhiutheen, saying that we are trying to 
encroach lands in Wilpattu.   

Sir, I am from the adjoining electorate.  Therefore, I 
know very well that these people who want to go back 
after 20 years, are going back to their own lands.   During 
the last twenty years, that area has become a very thick 
jungle and this is why certain politicians in the North and 
communal-minded people from the South are always 
shouting at our Hon. Minister.  In fact, Hon. Minister 
clearly showed that there had been seven or eight 
mosques, two churches and many schools in that area.  
The main reason as to why these people cannot go to 
those areas is because the politicians do not want these 
people to go there.  

Further, the Government is trying to resettle these 
people but unfortunately they are unable to do so. 
Similarly, when we talk about Jaffna, I would like to 
remind you of the fact that when the Hon. Risad  
Badhiutheen was the Minister of Resettlement, he 
resettled almost all the Tamil people in Manik Farm. That 
was his way of doing things. But very unfortunately, he is 
unable to resettle his own people in his Electorate.  

Now, when we talk about Jaffna, there were 2,000 
families who were chased out and now it has gone up to 
7,000.  Of that 1,100 families have been resettled - 750 in 
Jaffna, 250 in  Kilinochchi and 100 in Chavakachcheri. 
But only 185 houses have been handed over to them.  The 
rest of the people find it difficult to go back because up to 
now their lands have not been given, their business 

establishments have not been given and their own houses 
have not been given. This is the situation in the North 
today.  

When we talk about Mullaitivu, earlier there were 
2,350 families to be resettled but now it has gone up to 
over 6,000. Two years ago, there was a land  kachcheri at 
Mullaitivu where 1,550 people applied for resettlement.  
Out of that, 904 applications were accepted but, nothing 
has been done so far due to some problems created by the 
politicians there. These 905 people had their own lands;  
their own houses and they had their own shops. Very 
unfortunately, up to date these people have not been 
granted what they own.  

Further, they have started the Indian Housing Scheme. 
Pookulum is a Sinhala village. From that village too, all 
the Sinhalese people were chased out. They have been 
living in Puttalam. Now, when they try to go back, they 
still face the same problem. This problem is faced not by 
only one community, but by all: by the Sinhalese, 
Muslim and Tamil communities. The Indian Housing 
Scheme, I am sorry to say, has neglected the Muslim 
community living in Jaffna,  Mullaitivu, Kilinochchi and 
Mannar. In fact, sometime back, we had a lengthy 
discussion with all the MPs of the North. In Parliament, 
we requested the Hon. Rajavarothiam Sampanthan, the 
Leader of the Opposition to consider these cases so that 
all these problems can be solved. Out of all those people 
who had been living in the North and the East 20 years 
ago, now only a section is prepared to go back. 
Therefore, what I say is, we must safeguard and look 
after all the communities. I know the Tamils have a 
problem. Similarly, we also have the same problems.  

Sir, this country does not belong to one community. 
All three communities must be able to live together 
peacefully in the future. That is why we changed the 
Government. We changed the dictatorial Government and 
today, we have formed a Government of major and minor 
communities working together. We must all get together 
and live peacefully in this country.  

Thank you very much.  

 
[5.38p.m.] 

 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
Sir, I thank you for allocating time for me to speak on 

the problems faced by the people of the North and the 
East. I represent the people of Jaffna and Kilinochchi. 
There is no doubt that there are numerous problems faced 
by people of these districts, which are similar to what the 
people of other districts in the country are also facing. 
However, there are certain specific issues in the Northern 
part of the Island due to the 30-year war, which disrupted 
normalcy and livelihood.  
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Now, after the war, we are striving hard to return to 
normalcy. After more than three decades of civil war and 
millions of bitter memories, people of the North are now 
enjoying the dividends of peace and freedom. I believe 
that the process of solving problems can start only when 
all stakeholders agree on the issue that there are problems 
and that they need to be solved. As an Hon. Member from 
the North and as a person who work with the people of 
the North on a day-to-day basis, I have come to 
understand certain specific problems, which I personally 
feel needs to be solved on an urgent basis. I believe that 
that may not only help people to return to normalcy, but 
also for their voices to be heard and for their concerns to 
be understood. We are here to help and work with them to 
reintegrate and reconcile. 

The most pressing issue among the people is the issue 
of resettlement of the internally displaced people. Most of 
the people of the North and the East were displaced 
during the three decades of war and most of them have 
been living in welfare camps, some in rented houses and 
in relatives' houses. They were not displaced six years 
back, but nearly 30 years back. Around 1,300 families are 
still living in these welfare camps with no proper housing, 
sanitary facilities and no livelihood. Most of them in the 
welfare camps are from the coastal area and hence, their 
livelihood was fishing. They have been staying in these 
welfare camps for the last 30-odd years without any 
livelihood and slowly the quality and standard of life of 
those communities are deteriorating. 

Sir, in the Jaffna District, at the start, the total extent 
of the High Security Zone was, 27,259.31 acres and since 
2009 till now, totally, 20,408.40 acres have been given 
back to the public. A balance of 6,850.91 acres is still to 
be released, which nearly accounts to 2.36 per cent of the 
total area of the Jaffna Peninsula. This 2.36 per cent is   
peoples' private land, not Government land, which needs 
to be handed over back to the 9,680 families. 

However, I take this opportunity to thank His 
Excellency the President and the security forces for 
expediting the resettlement process since taking over 
office in January, 2015. When His Excellency the 
President visited Jaffna in December, we were able to 
show him the plight of the IDPs in the welfare camps and 
he genuinely understood their problems and promised to 
resettle them within six months. There is fresh hope 
among these people and they are eagerly waiting. I am 
happy to learn that the President has already made 
arrangements to solve the issue and will soon announce 
the resettlement plan.  

Also connected to this issue of resettlement, I would 
like to state that the armed forces stationed in the North 
and the East are in surplus compared to the number of 
population living there and the military camps are among 
the residences of the people. I am deeply saddened by the 
incident that happened recently at the Salawa Army Camp 

and convey my deepest sympathies along with my people 
to the innocent civilians who suffered losses. If such 
incident happens in the North and East, the disaster 
would be massive and unbearable. Therefore, I humbly 
request the officials to make arrangements to move these 
armouries, not only in the North and East, but 
everywhere in the country, to safer and isolated locations, 
which would not endanger the civilian lives.  

Sir, when we talk about bringing normalcy to these 
war-torn areas, special attention should be given to the 
plight of the political prisoners and their families. 
Although a step-by-step initiative has been taken to free 
them, the action seems to be very slow and needs to be 
accelerated. Those who have been detained for a long 
period could be granted amnesty on humanitarian 
grounds.  

The people from the coastal areas must resume their 
livelihoods in accordance with their choice. Their 
livelihood is at stake right now with the Indian fishermen 
using our resources, even damaging the future growth 
potential of our resources. However, our Government has 
reduced this compared to the previous years, but still, a 
complete stop needs to be put to this, otherwise this will 
erode our fishing community. The federation of the 
fishermen must be encouraged to enhance their lives and 
their children’s education.  

The Hon. Prime Minister has assured one million jobs 
to the youth in the near future. I appeal to him to allocate 
a substantial ratio to those who were rehabilitated and 
released to the society. Sir, I believe that a major 
Government-driven employment programme should be 
undertaken to absorb all the rehabilitated ex-LTTE cadres 
and war widows into government jobs, private jobs or by 
creating self-employment opportunities to solve their 
economic necessities, which would ensure normalcy and 
national security in the future. The civil society and the 
private sector should also be enabled to play a dignified 
role in providing livelihood options to these communities 
in the North and the East as a priority. The problems and 
challenges faced by these rehabilitated cadres, widows 
and orphans in the war-torn North and East are a burning 
issue. Their livelihoods have to be prioritized when 
projects are implemented in these districts.  

We must take account of the total available vacancies 
in these districts and compare those with that of the other 
districts and if there is a difference, we have to bring it to 
an equal level for them to function normally. But, the 
unemployment ratio in the North and East is on the 
increase. Considering this matter, action has to be taken 
to fill the vacancies with suitable persons, so that 
unemployment would be brought under control. Recently, 
there has been a rising number of educated youths idling 
and without proper guidance connected with illegal and 
violent crimes. If those vacancies are being filled with 
these youth, the present rising violent incidents, 
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particularly in the Jaffna District, will, no doubt, 
diminish.   

Drug consumption is a terrible menace to the 
community in the North. If the youth were settled with 
proper employment and a proper hope of life this sort of 
violent addictions would be easily eliminated. 

Hon. Presiding Member, agriculture has always been 
the main source of income of the civilians in the North. 
Action has been taken to encourage farmers to use 
organic fertilizer and do away with pesticides and 
chemicals. More and more people are going back to 
farming in the North. A little encouragement from the 
Government would help unemployed youths also to join 
farming. Re-implementation of the discontinued pension 
scheme would also ensure safety to these families. 

However, it is learnt that the tobacco cultivation is to 
be discontinued in the near future and the farmers who are 
engaged in the tobacco cultivation may be facilitated with 
some new crops to be cultivated. Sir, when potatoes and 
onions are imported during the time of harvest in the 
North our farmers are at a disadvantage in marketing  
their products. By the time an increase in the tax is made 
the harvest is already spoiled. This has been continuously 
happening in the past years even after informing the 
relevant officials. I believe having a fixed time to increase 
tax coinciding with the harvest in the North would 
encourage farmers from avoiding these crops because of 
the risk. Also a mechanism for preserving these harvests 
is also essential.  

Thandikulam Economic Centre would facilitate 
farmers from all the provinces to market their products 
and thus the uncultivated lands will be fully used for 
cultivation. This is according to the President's plan of 
making Sri Lanka becoming self-sufficient in food. I 
believe, a time similar to the agricultural revolution 
created by Madam Srimao Bandaranaike earlier could be 
created again by President Maithripala Sirisena, a 
President who knows the values of agriculture and is from 
a farming family.  

In the Jaffna Peninsula, there are no major 
developments with regard to water supply. The septic 
tanks and soakaway pits constructed in sandy areas are 
often close to domestic  drinking water wells. The quality 
of ground water is getting worse in Jaffna, especially in 
Chunnakam, because the area is polluted and 
contaminated due to the oil spill. The extraction of ground 
water also creates intrusion of salt water. Iranamadu 
option or any other option to provide water to the Jaffna 
Peninsula has to be initiated very fast. 

Hon. Presiding Member, while bringing your attention 
to some of these issues as immediate concerns of the 

people in the North, the way I feel and understand, I 
would like to take this opportunity to specifically thank 
and mention with sincere gratitude His Excellency the 
President and the Hon. Prime Minister for expediting the  
process of resettlement. I believe the official resettlement 
statistics may also speak for what has been done so far. 
We believe that the remaining work will also be done in 
an expedited manner under the guidance of His 
Excellency the President and the Hon. Prime Minister. 
We all want solutions and I believe that many of us 
would agree that most of the issues are related to the day-
to-day problems faced by the people of the North. I 
would like to take this opportunity to invite the Hon. 
Leader of the Opposition and the Members of  the TNA 
to work together with our Government in the journey to 
solve the problems. Together, we can do more and 
deliver faster. 

Going forward, I believe that we should look beyond 
these immediate issues, which must be solved in the short 
term, and plan for the future with a real strategy in line 
with the Government’s vision which is to be implemented 
in the medium and the long term. I believe that the real 
issues we need to solve are the socio-economic problems 
of the people which are linked to education, income, and 
occupation. Solving issues related to these factors with a 
long-term strategy may create a sustainable and positive 
impact on the society and the economy as a whole and I 
believe it is what we need. Unemployment is a major 
cause that can create social unrest and it is the youth who 
suffer from it. Our history has taught us good lessons, 
both in the South and the North, on what damage such 
unrest can create. So, it is our duty to solve these 
problems in a sustainable manner. 

Hon. Presiding Member, for generations we have 
looked up to the first world countries and have always 
wanted to be like them and be one of them, but it has 
mostly been about catching up with them. I believe that 
trying to replicate the models that brought success to 
them is not the way forward. I do not believe that we can 
achieve those dreams by doing what they did 30-50 years 
ago or by working only with our traditional industries. 
We need new strategies, new models, new industries and 
we need to plan ahead today and  find success in our own 
way. 

I believe that we are now in the era of fourth 
industrial revolution and I also believe that the economic 
power is now slowly shifting from the West towards the 
East. Digital revolution, the power of connectivity and 
integration have created new frontiers and are continuing 
to create many new industries and business opportunities. 
Unlike the previous industrial revolutions, the fourth 
revolution is evolving at an exponential rate. The 
possibility of billions of people from different continents 
connected through mobile devices, great processing 
power, access to knowledge and their markets are 
amazing. This has the potential to create new 
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opportunities for countries like Sri Lanka and become an 
important player in the service industry as a provider to 
knowledge-based industries. We must prepare the 
country, our people, infrastructure, education, policies 
and framework by thinking of these future possibilities. I 
decided to talk about the future for the specific reason that 
we cannot suddenly become an attractive place for 
investors and industries to come and set up their 
businesses in the North or other part of the country.   

Sometimes, the problems  that we, the politicians, 
think as the problems of the youth, the next generation, 
may not be what they are actually facing. Why do 
educated people migrate? Why do we have more and 
more young people preparing to leave the country 
immediately upon completing their education? The 
educated people from our region have left and are still 
leaving the country after tertiary education. It is a loss to 
the economy. The Government invests massive amounts 
of money to educate them up to the secondary, tertiary 
level and when they migrate to foreign countries due to 
lack of opportunities initially or partly due to war and it is 
those countries that harvest the benefits. We must 
increase the living conditions, create new opportunities, 
facilitate new businesses and try to understand why those 
educated people are leaving and then find solutions to 
make them stay. Once people are educated, the first thing 
they want is a good job or a livelihood to lead a 
comfortable life. I believe that educated people do not 
want to restrict themselves from growth if opportunities 
are not available in this country. Opportunities can be 
created through economic growth. We need to grow and 
we can grow faster with new industries and new 
knowledge. We must invest in equipping people with the 
knowledge that is in demand. Sir, I would like to make a 
proposal here. If we can agree that we need to plan for the 
future, and if we can agree that future industries will be 
built on new technologies and new knowledge, the first 
thing that we need to do is equipping and empowering  
today’s new generation with new knowledge and skills. 

We discussed about the infrastructure. We discussed 
about the resettlement. We discussed about the other 
pressing issues that require solutions in  the short-term. 
Let us also discuss about a long-term plan and 
implementation. 

As we all know, the North is known for its academic 
excellence over several years in the past. Now it is almost 
history. But, now we have to recreate the same record. 
We must be proud of the educational institutions for the 
role they played in the development of the North and their 
contribution to the growth and education of young people 
in the North. Consequent to the war, quality of our 
education has become very low and education culture has  
deteriorated. We need to pay attention to academic areas 
of studies and the sense of identity that young people 
develop as students. Some of the educational institutions 
are defunct, have not resumed and still they are in the 

High Security Zones - for example, Palalay Training 
College. After the end of the war, the students of Jaffna 
and Killinochchi are highly motivated to  receive 
vocational education. School leavers and students who 
are not selected for higher education are highly interested  
to follow vocational courses. However, our people are 
thankful for taking steps to establish a branch of Ceylon 
German Technical Training Institute in Killinochchi by 
the President in the next month. This would enable us to 
build capacity and skills for future industries. 

However, still there are no adequate institutions to 
accommodate all the applicants. The solution is to 
establish  more technical colleges in these areas. I take 
this opportunity to thank the Hon. Minister of Skills 
Development and Vocational Training for initiating 
discussions to start another technical college in 
Thenmaradchi area, after I brought this to his kind notice.  

Sir, to create knowledge-based industries,  properly 
developed infrastructure is important so that the threshold 
resources could  be met. It would be great if you can 
create new options and opportunities as many as possible 
even for the students who are not fair enough in their 
secondary education. If someone drops out of the 
education system after completing school without being 
selected to a university, there should be an option for him 
to learn, earn and become successful in life.  

If the country's infrastructure and socio-economic 
indicators are improved, there could be a better living 
condition. Good education is in demand by the 
industrialists.  They may generate better jobs for the 
youths and when they get a better income it may reduce 
migration. These are all interconnected but it has to be 
done systematically. Invest today for a better tomorrow. 
Solving of  day-to-day problems only may not give 
sustainable results.    

Thank you.  
 

 
[பி.ப. 5.57] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக என  க த் க்கைள ன்ைவக்க விைழ 
கின்ேறன். த்தம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் பின்னர் வடக்கு, 
கிழக்கு மக்கள் பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனக க்குள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள் என்பைத இந்த இடத்தில் சுட் க் 
காட்ட வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள  யர்கைளச் சுமந்தவர்களாக ஒ  
பகுதியினர் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். சட்டவிேராத 
மாகக் ெகால்லப்பட்டவர்கள  வழக்குகள் அல்ல  
விசாரைணகள் நைடெபறாத நிைலயி ம், சில நைடெப ம் 
நிைலயி ம் நியாயத்ைத எதிர்பார்த்தவர்களாக ஒ பகுதி 
மக்கள் காத் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். விதைவகளாக்கப் 
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பட்டவர்கள  ம வாழ்க்ைக அல்ல  அவர்க க்குக் கிைடக்க 
ேவண் ய நிவாரணங்கைளப் பற்றிய ஏக்கத்ேதா  ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்கள் காத் க்ெகாண் க்கின்றன.  
அங்க னமாக்கப்பட்டவர்கள் எதிர்காலம் பற்றிய ஒ  
கலக்கத்ேதா  வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அகதிகளாக் 
கப்பட்ட ஒ  பகுதியினர் இன்ன ம் கு ேயற்றப்படாத 
நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள்.  ெகளரவமாக வாழ்ந்  
விட் க் ைகேயந்தி வாழ்கின்ற ஒ  நிைலக்குத் தள்ளப்பட்ட 
மக்களாக ஒ  பகுதியினர் காணப்ப கின்றார்கள்.  

இன் ம் ெசால்லப்ேபானால், ெதாழில் வாய்ப் க்களற்ற 
நிைலயில் ெதாழி க்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்ற இைளஞர் 

வதிகள் இன்ெனா  பக்கம் காணப்ப கின்றார்கள். வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்களில் அன்  ெதாழிற்சாைலகளாக இ ந்  
பல க்குத் ெதாழில் வாய்ப் க்கைளக் ெகா த்த ெதாழிற் 
சாைலகள் டப்பட்ட நிைலயில், இனி இந்தத் ெதாழிற் 
சாைலகள் திறக்கப்பட்  எங்க க்குத்  ெதாழில் வாய்ப் க்கள் 
கிைடக்காதா? என்ற ஏக்கத்ேதா  ஒ  பகுதியினர் காணப்ப  
கின்றார்கள். இன் ம் வி விக்கப்படாத சிைறக் ைகதிகளாகப் 

ட்டப்பட்ட சிைறக் கத க க்குள் ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்ற 
இைளஞர்கள் ஒ பக்கம் இ க்கின்றார்கள்.  இரா வத்தால் 
ைகயகப்ப த்தப்பட்ட காணிகள் மீண் ம் எங்க க்குக் 
கிைடக்காதா? என்ற சிந்தைனேயா  வாழ்கின்ற மக்கள் 
ஒ பக்கம் காணப்ப கின்றார்கள். ைகவிடப்பட்ட விவசாயப் 
பண்ைணகள் மீண் ம் திறக்கப்படமாட்டாதா? அதில் நாங்கள் 
மீண் ம் ெதாழிைலப் ெபற யாதா?  என்ற எண்ணத்ேதா  
ஒ  பகுதியினர் காணப்ப கின்றார்கள்.   

இவற்ைறவிட விவசாயிகள் ஒ  வைகயில் பிரச்சிைன 
கைள எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண் க்கிறார்கள். அந்த வைகயில் 
அவர்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ற ெநல் க்கு நியாயமான விைல 
கிைடக்காத நிைலயில்  அறாவிைலக்கு - நட்டமான விைலக்கு 
அந்த ெநல்ைல விற்கின்ற ஒ  நிைல காணப்ப கின்ற . 
அத் டன், உாிய காலத்தில் உர மானியம் கிைடக்காத 
நிைலயில் வடக்கு, கிழக்கி ள்ள விவசாயிகள் மன உைழச் 
ச டன் வாழ்ந்  ெகாண் க்கிறார்கள். 

இன் ேமார் அம்சம் இன்  திதாக ைளத்தி க்கின்ற . 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் இன்  அள க்கு அதிகமான 
ம ச்சாைலகள் திறக்கப்பட் க்கின்றன. இதனால் இைள 
ஞர்கள், மாணவர்கள்கூட இந்த ம க்கு அ ைமயாகக்கூ ய 
ஒ  நிைலைம காணப்ப கின்ற . இைத ம்விட, வடக்கு, 
கிழக்கு பிரேதசங்களில் காணப்ப கின்ற ைவத்திய 
சாைலகளில் ைவத்தியர்களின் பற்றாக்குைற, தாதியர் 
பற்றாக்குைற என்பன அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன.  

கிழக்குப் பிரேதசத்தில் குறிப்பாக, அதிகஷ்டப் 
பிரேதசங்களில் ெகால் ம் யாைனகளின் அட்டகாசம் 
அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்ற . அண்ைமயில் மட்டக் 
களப்பிேல வ ணதீ  பிரேதச ெசயலகப் பிாி க்குட்பட்ட 
பாவற்ெகா ச்ேசைன என்ற  பிரேதசத்தி ள்ள குக்கிராமமான 
கற்பகக்ேகணி என் ம் இடத்ைதச் ேசர்ந்த, 2ஆம் தரம் 
கற்கின்ற எட்  வய ச் சி மிெயா வர் யாைனயினால் 
அ த் க் ெகால்லப்பட் க்கின்றார். அவ ைடய தந்ைதயார் 
காயத் க்குள்ளாக்கப்பட் க்கின்றார்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் ஆசிாியர் பற்றாக்குைற 
அபாிமிதமாகக் காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக கணித, 
விஞ்ஞான ஆசிாியர்க க்கான பற்றாக்குைறயினால் அங்கு 

கணித, விஞ்ஞான பாடங்களில் ழ்ச்சிநிைல காணப் 
ப கின்ற . வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்தில் ெதாண்டர் 
ஆசிாியர்கள் நிரந்தர நியமனங்க க்காகப் பதகளித் க் 
ெகாண்  இ க்கின்றார்கள். கல்வியியற் கல் ாி அ மதியில் 
காணப்பட்ட ஒ  வைகயான குழ ப த்தன்ைம காரணமாக 
அதற்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் அங்கலாய்த் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ேம ம், வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் 
கு நீர்ப் பிரச்சிைன ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாகக் 
காணப்ப கின்ற .  

ஊடகவியலாளர்களின் ப ெகாைலகள் ப் த் லக்கப் 
படாத நிைலயி ம் வழக்குகள் ெதாடரப்படாத நிைலயி ம் 
அவர்கள் சார்ந்த கு ம்பங்கள் தமக்கு நீதி கிைடக்காதா 
ெவன்  ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. இன் வைர ெகாைல 
யாளிகள் எவ ம் ைக  ெசய்யப்படாத நிைலைமேய 
காணப்ப கின்ற . இவ்வாறாக வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
பிரச்சிைனகைளப் பட் ய ட்  அ க்கிக்ெகாண்ேட 
ெசல்லலாம். அேதேவைளயில் க்கியமான இன் ம் சில 
விடயங்கைள நான் இந்த இடத்தில் சற்  விளக்கமாகக் 
கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, த்தத்திற்கு ற்பட்ட காலத்தில் சீராக இயங்கி, 
ெப ம்பாலான இைளஞர், வதிக க்கு ெதாழில் வாய்ப் க் 
கைளப் ெபற் க்ெகா த்த ெதாழிற்சாைலகள் இன்  
ெசய ழந்   காணப்ப கின்றன, அல்ல  மிக ம் மந்த 
கதியில் இயங்கிக்ெகாண் க்கின்றன. இந்த நிைலயில் 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள இழந்த பல இைளஞர், வதிகள்  
ெதாழி க்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கி்ற நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . குறிப்பாக மண் ாில் இயங்கிய ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைல லமாக  அக்காலத்தில் ஏறத்தாழ 100 
இைளஞர், வதிகள் ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற்றார்கள். இன்  
அந்த ஓட் த் ெதாழிற்சாைல ற்றாகச் ெசய ழந்  
காணப்ப கின்ற . வாைழச்ேசைனயி ள்ள காகித 
ஆைலையப் ெபா த்தமட் ல் அதில் நாலாயிரம் ேபரளவில் 
ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற்றி ந்தார்கள். இன்  அந்தக் காகித 
ஆைல ற்றாகச் ெசய ழந்த நிைலயில் காணப்ப வேதா  
ெதாடர்ந் ம் அந்த ெதாழிற்சாைல இயங்குமா? என்ற 
ேகள்வி ம் எ ந்தி க்கின்ற . அேதேபான்  இ ப்ைபய ச் 
ேசைனயில் ஆரம்பிக்கப்படவி ந்த ெதாழிற்சாைல ஆரம்பிக் 
கப்படாத நிைலயிேலேய அ  உ க்குைலந்  காணப்ப  
கின்ற . மட்டக்களப்பின் ேதவ ரத்தில் காணப்பட்ட அாிசி 
ஆைல இயக்கமற் க் காணப்ப கின்ற .  மட்டக்களப் , 
கிரான் பிரேதசத்தில் காணப்பட்ட அரச அச்சகம் ெசயற் 
பாடற் க் காணப்ப கின்ற . மட்டக்களப்பில் மீன்பி த் 
ெதாழிலாளர்க க்கு வசதியாக இ ந்த ice plant ெசய ழந்  
காணப்ப கின்ற . ஒட் சுட்டான் ஓட் த் ெதாழிற்சாைல, 
பரந்தன் இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல, ஆைனயிற  உப்பளம், 
காங்ேகசன் ைற சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல என்பன 
ெசய ழந்த நிைலயில் காணப்ப கின்றன.  

த்தம் வைடந்  7 வ டங்களாகிவிட்டன. அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலகைள இயக்குவிப்பதற்கான ெசயற்பா கள் 
எ ம் நடக்கவில்ைல. த்தம் ந்த நிைலயில் தாங்க ம் 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளலாெமன் ம் தம  
ெதாழிற்சாைலகள் திறக்கப்ப ெமன் ம் ஏங்கிக் 
ெகாண் ந்த இைளஞர்கள், வதிகள் மத்தியில் இ  மிக ம் 
கனதியான கவைலயிைன ஏற்ப த் கின்ற அம்சமாகக் 
காணப்ப கின்ற . வர  ெசல த் திட்டத்தின்ேபா  ெகளரவ 
நிதி அைமச்சர் அவர்கள் பல வாக்கு திகைள அளித்தி ந்தார். 
குறிப்பிட்ட சில ெதாழிற்சாைலகள் உடன யாகத் 
திறக்கப்ப ம்; இைளஞர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் க்கள் 
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வழங்கப்ப ம் என்ெறல்லாம் க த் க்கள் கூறப்பட்டன. 
அந்தத் ெதாழிற்சாைலகைள உடன யாக ஆரம்பிப்பதற்கான 
வாய்ப் , வசதிகள் குைறவாக இ ந்தா ம், அதைன 
ஆரம்பிப்பதற்கான ஸ்தீ கள் எ ம் நைடெப கின்றனவா 
என்  பார்த்தால், அ ம் இல்ைல. எனேவ வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள இைளஞர்கள் ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் 
ெபறக்கூ ய விதத்தில் அந்தத் ெதாழிற்சாைலகள் மீண் ம் 
திறக்கப்பட ேவண் ம் என்ற விடயத்திைன இந்தக் 
ெகளரவமான சைபக்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

இன் ம் ெசால்லப்ேபானால் வழங்கப்ப கின்ற அரச 
நியமனங்களில் இனாீதியான, பிரேதச ாீதியான, அரசியல் 
ாீதியான  பாகுபா   காணப்ப கின்ற . பல இடங்களில் பல 
விதமான குைறபா கள் காணப்ப கின்றன. இந்த 
விடயத்ைதச் சில உதாரணங்கேளா  நான் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். மட்டக்களப்  ஆதார ைவத்தியசாைலைய 
எ த் க்ெகாண்டால், நல்லாட்சி ஏற்பட்டதன் பின்னர் அங்கு 
128 ேபர் சிற் ழியர்களாக நியமிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
அவ்வா  நியமிக்கப்பட்டவர்களில் 125 ேபர் சிங்களச் 
சேகாதரர்களாக ம் ேவ  மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர் 
களாக ம் காணப்ப கின்றனர். 3 ஸ் ம் சேகாதரர்கள் 
இைணக்கப்பட் க்கின்றார்கள். ஒ  மாவட்டத்தில் ெதாழில் 
வாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப கின்றேபா , அந்த மாவட்டத்தில் 
ேவைலவாய்ப்  அற்ற நிைலயி ம் த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட்ட நிைலயி ம் அவலங்கைளத் தாங்கிய நிைலயி ம் 
காணப்ப கின்ற இைளஞர், வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் 

க்கள் கிைடக்கேவண் ம் என்ற ஒ  நியாயமான எதிர்பார்ப்  
காணப்ப கின்ற . ஆனால், அந்த ேவைலவாய்ப் ப் ெபற்ற 
128 ேபாில் சிங்கள சேகாதரர்கள் 125 ேப ம் ஸ் ம் 
சேகாதரர்கள் 03 ேப ம் இடம்ெபற்றி க்கின்றார்கள். தமிழ் 
சேகாதரர்க க்கு எந்தவிதமான வாய்ப் ம் வழங்கப் 
படவில்ைல என்கின்ற ேவதைனயான ெசய்தியிைன நான் 
இந்தக் ெகளரவமான சைபயிேல கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன் ெமா  வைகயான உத்தி அல்ல  உபாயம் 
ைகயாளப்ப கின்ற . அதாவ , மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
ெவற்றிடம் காணப்ப கின்ற  என்றால், பிற மாவட்டங்களி 

ந்  சில சிற் ழியர்கைள இடமாற்றம் ெசய்  அந்த 
ெவற்றிடங்கைள நிரப்பிக்ெகாண் , பிற மாவட்டங்களில் 
இ க்கின்ற அந்த இடங்கைள ெவற்றிடமாக்கிவிட் , 
அவற் க்கு சிற் ழியர் நியமனங்கைள வழங்கி வி கின் 
றார்கள். அதற்குப் பின்னர் என்ன ெசய்கின்றார்கள் என்றால், 
மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்கு இடமாற்றப்பட்ட அந்தச் 
சிற் ழியர்கைள மீண் ம் அேத மாவட்டத் க்கு 
மாற்றிவி கின்றார்கள். குறிப்பாக, அ ராத ரம், ெபாலன் 
ன ைவ, கு நாகல் ேபான்ற மாவட்டங்களி ந்  
சிற் ழியர்கள் இடமாற்றம் ெசய்யப்பட் , பின்னர் அவர்களில் 
80 தமான சிற் ழியர்கள் மீண் ம் தங்கள  ெசாந்த 
மாவட்டங்க க்கு இடமாற்றம் ெசய்யப்பட் க் கின்றார்கள். 
இவ்வா  ெதாழில் வழங்குகின்ற விடயத்தில் விஷமத்தனம் 
ேபான்ற ஒ  வைகயான உத்தி ைகயாளப் ப வைத நாங்கள் 
உணரக்கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக, 128 
சிற் ழியர்களில் 125 ேபர் எங்க ைடய ெப ம்பான்ைம 
சிங்களச் சேகாதரர்க ம் 03 ேபர் ஸ் ம் சேகாதரர்க மாக 
இ க்கின்றேவைள, தமிழர் எவ ம் அங்கு 
நியமிக்கப்படவில்ைல. இப்ப யானெதா  நிைலைம ஆட்சி 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்திய தமிழ் மக்க க்கு நல்லாட்சிக் 
காலத்தில் ஏற்பட் க்கின்றேத என்  நிைனக்கும்ேபா  
ேவதைனயாக இ க்கின்ற .  

அேதேவைள, அேத ைவத்தியசாைலயில் காணப்ப கின்ற 
இன்ெனா  குைறபாட்ைடப் பற்றி ம் ெசால்ல ேவண் ம். 
அங்கு 700 தாதியர்கள் ேதைவப்ப கின்ற ேநரத்தில் 456 

தாதியர்கள் மாத்திரம் காணப்ப கின்றார்கள். இன் ெமா  
வைகயில் கூறினால், 10 ேபர் ேவைல ெசய்ய ேவண் ய ஒ  
wardஇல் 06 ேபர் மட் ம் ேவைலெசய்கின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இன் ம் 100 
தாதியர்கைளயாவ  அவர்கள் அவசரமாக எதிர்பார்த் க் 
ெகாண்  இ க்கின்றார்கள் என்பைத ம் நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. Your time is 

over.     

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
I have been allotted 15 minutes, Sir. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. You go ahead with your speech.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
மட்டக்களப்  ஆதார ைவத்தியசாைலயில் உள்ள CT 

scanner ப தைடந்த நிைலயில் காணப்ப கின்ற . இதனால், 
அங்குள்ள ேநாயாளிகைள அம்பாைறக்குக் ெகாண் ெசன்  
பாிகாிக்கேவண் ய நிைலைம காணப்ப கின்ற . இதனால், 
பல உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்படக்கூ ய ர்ப்பாக்கிய 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத்தி ம் 
சுகாதார அைமச்சு கவனம் ெச த்தேவண் ய ேதைவயி க் 
கின்ற . ஏெனன்றால், நாங்கள் வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைளக் கூ கின்ற இவ் 
ேவைளயில், இந்த அைவயில் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கள் 
பலர் இல்லாதி ப்ப  எங்க க்கு ேவதைனையத் த கின்ற 
ஒ  விடயமாக அைமந்தி க்கின்ற  என்பைதக் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன் ெமா  விடயம் இ க்கின்ற . அதாவ , 
நியமனங்கைள வழங்குகின்றேபா , தமிழ் அைமச்சராக 
இ ந்தால் அவர் தமிழர்கைள மாத்திரம் க த்திற்ெகாள்வ ம் 
தவ ; ஸ் ம் அைமச்சராக இ ந்தால் அவர் ஸ் ம்கைள 
மாத்திரம் கவனத்திற்ெகாள்வ ம் தவ ; சிங்கள அைமச்சராக 
இ ந்தால், அவர் சிங்களவர்கைள மாத்திரம் கவனத்திற் 
ெகாள்வ ம் தவ . அந்த வைகயில் இன் ெமா  தகவல் 
எங்க க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற . நீர் வழங்கல் வ கால 
ைமப் ச் சைபயினால் மட்டக்களப் , அக்கைரப்பற் , 
தி ேகாணமைல, அம்பாைற ஆகிய மாவட்டங்களில் 
வழங்கப்பட்ட நியமனங்களில் 233 ேபர் சிற் ழியர்களாக 
நியமிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இந்நியமனத்தின்ேபா  நைட 
ெபற்ற இன் ெமா  ேவதைனயான சம்பவத்ைதச் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இந்நியமனத்தில் 208 ேபர் 

ஸ் ம் சேகாதரர்களாக இ க்கின்றார்கள்; 20 ேபர் சிங்களச் 
சேகாதரர்களாக இ க்கின்றார்கள்; 05 ேபர் மாத்திரம் தமிழ் 
சேகாதரர்களாக இ க்கின்றார்கள். எனேவ, நல்லாட்சி 
என்கின்ற விடயத்ைதப் பற்றி நாங்கள் மிக ம் சிலாகித் க் 
கூறிக்ெகாண் க்கின்ற இந்த ேவைளயில், நியமனங்கள் 

1025 1026 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

வழங்கப்ப கின்றேபா  காட்டப்ப கின்ற இவ்வாறான 
பாரபட்சங்கள் - பக்கச்சார் கள், அரசியல் பார்ைவ அல்ல  
இனப் பார்ைவ என்பன நல்லாட்சி பற்றிய விடயத்தில் 
எங்கைள நம்பிக்ைக இழக்கச் ெசய்கின்றன என்பைத ம் நான் 
இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஒ  தமிழ் 
அைமச்சர் தமிழர்கைள மாத்திரம் கவனத்தில் ெகாள்வ , ஒ  
சிங்கள அைமச்சர் சிங்களவர்கைள மாத்திரம் கவனத்தில் 
ெகாள்வ , ஒ  ஸ் ம் அைமச்சர் ஸ் ம்கைள மாத்திரம் 
கவனத்தில் ெகாள்வ  பல் ன மக்கள் வாழ்கின்ற, மக்கள் 
ஒ ைமப்பாட் டன் வாழேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கப் 
ப கின்ற ஒ  காலச் சூழ்நிைலயில் சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த்தக் 
கூ ய அல்ல  நம்பகத்தன்ைமைய இழக்கச் ெசய்யக்கூ ய 
ஒ  விடயமாக அைமந்தி க்கின்ற  என்பைத ம் நான் இந்தப் 

ள்ளிவிபரத்தின் ஊடாக உங்க க்கு எ த் க்கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , கிழக்கு மாகாணம், வடக்கு மாகாணம் ஏன், ெதன் 
பகுதிகளி ம்கூட இ க்கின்ற ெபாியெதா  பிரச்சிைன 
கு நீர்ப் பிரச்சிைனயாகும். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  பல இடங்க க்கு நீைர 
வழங்கினா ம் அதன் பக்கத்தி ள்ள கிராமங்க க்கு 
இன்ன ம் கு நீைர வழங்க யவில்ைல. அதற்கான 
ேவைலகள் நடக்கின்றன என்பைத ஒத் க்ெகாண்டா ம், 
ெசங்கல யி ந்  ல் மைல வைர காணப்ப கின்ற 
ெகா வாம , ேவப்ைபெவட் வான், இ ப்ைபய ச்ேசைன, 
ேகாப்பாெவளி, ெவ க்காக்கண் , மாவிைலயா , கித் ள், 

ல் மைல, உ காமம் ேபான்ற இடங்க க்கு இன்ன ம் 
கு நீர் வசதிகள் ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. எனேவ, 
உ காமம் என் ம் இடத்தில் ஒ  நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத்ைத 
ஏற்ப த் வதன் லம் குறித்த இடங்க க்குக் கு நீைர 
வழங்குவதற்கு ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் விைரவில் உாிய 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் த்தத்தின் பின்னர் எதிர் 
ேநாக்குகின்ற பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைள இந்தக் கு கிய 
ேநரத் க்குள் சுட் க்காட் யி க்கின்ேறாம். இப்ெபா  
இந்தப் பாரா மன்றத்தில் குறித்த அைமச்சர்கள் இ ந் 
தி ந்தால் அவற் க்குப் பதி க்கக்கூ ய ஒ  சந்தர்ப்பம் 
ஏற்பட் க்கும். இ ந்தா ம், இந்த உைர பதி  
ெசய்யப்ப கின்ற ஹன்சாட் அறிக்ைகயிைனயாவ  அவர்கள் 
வாசித்தறிந் , இந்தக் குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்ய 
ேவண் ம். அத் டன், வடக்கு, கிழக்கில் தமிழ் மக்களாக 
இ க்கட் ம், தமிழ் ேபசுகின்ற ஸ் ம் மக்களாக 
இ க்கட் ம், ஏன் சிங்கள மக்களாக இ க்கட் ம் அவர்கள் 
அங்கு எதிர்ேநாக்குகின்ற பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனகைள ம் 
தீர்த் ைவத் , உண்ைமயாகேவ நல்லாட்சி நைடெப  
கின்ற  என்ற விடயத்ைத அரசாங்கம் இனிவ ம் காலங்களி 
லாவ  மக்க க்கு ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் என் ம் கூறி, 
அைமகின்ேறன். நன்றி. 
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(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெபா மக்கள் எதிர்ேநாக்கு 
கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ேவைள 
விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு வாய்ப் க் 
கிைடத்தைமக்காக மகிழ்ச்சியைடகின்ற அேதேவைள, எனக்கு 
ஒ க்கப்பட் ள்ள இந்தக் கு கிய ேநரத் க்குள் இரத்தினச் 
சு க்கமாகச் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

நல்லாட்சி ெகாண் வரப்பட் , திய ஜனாதிபதி அவர்கள் 
உ வாக்கப்பட்  ஒன்றைர வ டங்கள் தாண் ய நிைலயி ம் 
வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்கான ஒ  பிேரரைணையக் 
ெகாண் வர ேநர்ந்தைதயிட்  நான் மனவ த்த 
மைடகின்ேறன். இ  ஒ  ரதி ஷ்டவசமான நிைலைம 
யாகும். கடந்த அரசாங்கங்களால் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங் 
களிேல சி பான்ைமச் ச கத்தினர் பல வைகயி ம் 
ப ேமாசமாக நடத்தப்பட்டார்கள் என்ப  எல்ேலா ம் அறிந்த 
உண்ைம. அதனால்தான் இரத்தம் ேதாய்ந்த ப்ப  வ ட 

த்தத் க்கு நாங்கள் எல்ேலா ம் கம் ெகா த்தி ந்ேதாம்; 
அத ைடய கஷ்ட நஷ்டங்கைள அ பவித்ேதாம். அதன் 
விைளவாகேவ கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ேல ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க ைடய குணாம்சம், ெகாள்ைக பற்றிய எந்தத் 
ெதளி மில்லாத நிைலயி ம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்திேல 
ெப ம்பான்ைமயாக ள்ள தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் அவ க்கு 
வாக்களித் , ஜனாதிபதியாகத் ெதாி ெசய்தார்கள். இந்த 
ஒன்றைர வ டங்க க்குப் பின் ம் வடக்கு, கிழக்கு 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் தீர்ந்ததாக இல்ைல. திய 
ஜனாதிபதி லம் நல்லாட்சி ஏற்ப த்தப்பட்டைதயிட்  
நிம்மதிப் ெப ச்சு விட்ட மக்கள், மன ஆ தலைடந்த 
மக்கள், தற்ேபா  நம்பிக்ைக இழந்தி க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய பிரச்சிைனகள் இன்ன ம் நீ த்த 
ெந ப்பாகேவ இ ந் ெகாண் க்கின்றன என்பைத இங்ேக 
ெசால்வதில் எனக்கு எவ்வித சங்கட ம் கிைடயா .  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல த்தம் காரணமாகக் 
கு ெபயர்ந்தவர்கைள மீளக் கு யமர்த் கின்ற ேவைலத் 
திட்டத்ைத எங்க ைடய இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் மிக 
விைரவாக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத என் ைடய 
அன்பான விண்ணப்பமாகும். வடக்கிேல கு ெபயர்ந் ள்ள 
தமிழ்ச் சேகாதரர்கைளக் கு யமர்த் வ  ேபான் , 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட சூழ ேல கு ெபயர்ந்த ஸ் ம்  
மக்கைளக் கு யமர்த் கின்ற ஒ  ேவைலத்திட்டம் அவர்கள  
வி ப்பத்ைதப் ெபற்  நிச்சயமாக, மிக விைரவாக 
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம். அேதேபான்  கிழக்கிேல, 
குறிப்பாக என் ைடய ேதர்தல் ெதாகுதியிேல மல்கம்பிட் , 
ஹிஜ்ஜிரா ரம், ரச்ேசாைல, ஏத்தாைழக்குளம் ேபான்ற 
பிரேதசங்களிேல இன்ன ம் மக்கள் மீளக்கு ேயறாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . அவர்க க்குத் ேதைவயான 
அ ப்பைட வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா த்  அவர்கைள ம் 
மீளக் கு ேயற் கின்ற பணிையச் சம்பந்தப்பட்ட 
திைணக்கள ம் அைமச்சும் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பைத ம் இந்த உயர் சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அ மாத்திரமன்றி, இந்த த் ேதசத்தி ேம இல்லாத 
காணிப் பிரச்சிைன வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
மாத்திரேம இ ந் வந்தி க்கின்ற ; இன்ன ம் இ ந்  
ெகாண்ேடயி க்கின்ற .  பிறந்  வளர்ந்த, ற் க்கணக்கான 
வ டங்கள் வாழ்ந்த அவர்க ைடய மிக க்கு உாித் ம் 
உாிைமப் பத்திரங்க ம் இ ந்தேபா ம், அவர்க ைடய 
நிலங்கைளக் கபளீகரம் ெசய்த நடவ க்ைககள் இங்ேக 
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அறிக்ைகயிடப்பட் க்கின்றன. அவர்க ைடய ஜீவேனா 
பாயத்திற்காகச் ெசய் வந்த விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ள 

யாமல் அவர்க ைடய விவசாயக் காணிகள் பல்ேவ  
வழிகளிேல திட்டமிட்ட ைறயில் பறி தல் ெசய்யப் 
பட் ள்ளன. இந்த நல்லாட்சி வந்ததன் பின்னர் அதற்குத் தீர்  
கிைடக்குெமன நம்பியி ந்த மக்கள் இன்  ப ப்ப யாக அந்த 
நம்பிக்ைகைய இழந் ெகாண் க்கிறார்கள். குறிப்பாக, நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அம்பாைற மாவட்டத்திேல 
பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகளில் இன்  மக்கள் 
தங்க ைடய விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ள யாமல் 
த க்கப்பட் க்கிறார்கள். வரலா  ெதாியாத அரச 
அதிகாாிகள் இந்த மாவட்டத்தில் இ க்கிறார்கள் என்பைத 
நிைனக்கும்ேபா  மிக ம் மனவ த்தப்பட ேவண் யதாக  
இ க்கின்ற .  

ஒ  காலத்திேல ெபாத் வில் வ ம் ெபாத் வில் 
பிரேதச ெசயலகத்தின்கீழ் இ ந்தேபா  வழங்கப்பட்ட   
ெநற்காணிக க்கான உாிமப் பத்திரங்கைளத் தற்ேபா  

திதாக உ வாக்கப்பட் க்கின்ற லகுகல பிரேதச 
ெசயலகத்தின் பிரேதசச் ெசயலாளர் அவர்கள் ஏற் க்ெகாள்ள 

யாெதன்  ெசால் கின்றார். இ  நைகப் க்குாிய 
விடயமாகும். இவ்வாறான விடயங்கள் அந்த மாவட்டத்திேல 
காணப்ப வ  ரதி ஷ்டவசமான . அ ேபான் தான் 
ஆைலய ேவம்  என்ற பிரேதச ெசயலகப் பிாி  திதாக 
உ வாக்கப்பட் ந்தா ம் அந்தப் பிரேதச ம் அக்கைரப் 
பற் ப் பிரேதச ெசயலத்தின்கீழ் இ ந்தேபா  அப்ேபாதி ந்த 
நி வாகத்தினால் வழங்கப்பட்ட காணி உாிமப் பத்திரங்கைளத் 
தற்ேபா  ஒ  ெபா ட்டாகக் ெகாள்ளாமல் அந்தக் காணி 
உாிைமயாளர்கள் நடத்தப்ப வ  ரதி ஷ்டவசமான ம் 
கண் க்கத்தக்க மாகும்.  

சம்மாந் ைறையப் ெபா த்தவைரயில், அம்பாைற 
எல்ைலக் கிராமத்திேல காணப்ப கின்ற கறங்காய் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற ற் க்கணக்கான தமிழ், ஸ் ம் 
மக்க க்கு உாித்தான காணிகளில் அவர்கள் நீண்டகாலமாக 
ேமற்ெகாண்  வந்த ெநற்பயிற்ெசய்ைகையச் ெசய்ய 

யாமல் த க்கப்பட் க் ெகாண் க்கிறார்கள்.  'தயட்ட 
கி ள' நிகழ்ச்சித் திட்டத் க்காகக் ெகாண் வரப்பட்ட 
இரா வத்தினர் அந்தக் காணிகளிேல தற்கா கமாக 
அமர்த்தப்பட்டனர். ஆயி ம், அவர்க ைடய பி யிேலேய 
இன்ன ம் அைவ இ ந் ெகாண் க்கின்றன. அைதவிட, 
இந்தக் காணிகளில் தனியா ைடய அட்டகாசங்கள் லமாக 
அத் மீறி, அடாத்தாக, ெப ம்பான்ைமச் ச கத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள்  விவசாயத்ைத  ேமற்ெகாள்கின்றனர்.  

அ ேபாலேவ, எந்தெவா  விவசாய அைமப் களினாேலா 
அல்ல  விவசாயிகளினாேலா ேவண் ேகாள் எ ம் 
வி க்கப்படாத நிைலயில், வளத்தாப்பிட் க் குளத்தி ைடய 
நீர்மட்டத்ைத 3 அ யால் உயர்த்தேவண் ெமன்ற ஒ  
தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . எந்தெவா  ேதைவ மில்லாத 
நிைலயில் அவ்வா  நீர் மட்டத்ைத உயர்த் வதன் லமாகப் 
பல ற் க்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் நீாில் ழ்கக்கூ ய 
அபாயம் இ க்கின்ற . கடந்த அரசாங்கத்தினால் இவ் 
வாறான திட்டமிட்ட சதியான  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  ஓர் 
ஆச்சாியமான விடயமல்ல. ஆனால், அதற்கான தீர்விைன 
இந்தப் திய அரசாங்கம், 'நல்லாட்சி' என்  கூறப்ப கின்ற 
இந்த அரசாங்கம் வழங்கத் தவ வதான  அல்ல  
தாமதிப்பதான  எந்தவைகயி ம் ஏற் ைடயதல்ல. 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 
சுனாமியின்ேபா  பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு வழங்குவதற்காக 
ச தி அேரபிய அரசாங்கத்தின் ெதாண்  நி வனம் ஒன்றின் 

நிதிெயா க்கீட் ன் லமாகப் பலேகா  பாய் ெசலவில் 
550 கள் அக்கைரப்பற் ப் பிரேதசத்தில் 
உ வாக்கப்பட்டன. அந்த ட் த்திட்டம் இன்  பாழைடந்  
காணப்ப வ   ரதி ஷ்டவசமானதாகும். பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்குச் ேசரேவண் ய அந்த கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் தைடேயற்ப த் ம் விதத்தில் 
இனவாதிகளால் நீதிமன்றத்திேல  ெதா க்கப்பட்ட வழக்கின் 
காரணமாக அந்த கள் வழங்கப்படாமல் இ ந்தன. 
2009ஆம் ஆண்  உச்ச நீதிமன்றத் தினால் வழங்கப்பட்ட 
தீர்ப் க்கு அைமயேவ ம் அந்த கள் இன்ன ம் 
வழங்கப்படாமல் தாமதிக்கப்ப வைத எந்த வைகயிேல, 
யாரால் நியாயப்ப த்த ம்? என்ற ேகள்விைய இந்த உயர் 
சைபயிேல வி க்க வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, நீதிமன்றத் 
தீர்ப் க்கு ஏற்றவைகயில், அதாவ , குறித்த கைள ன்  
இனத்தவர்க க்கும் வழங்க ேவண் ெமன்ற தீர்ப் க்கு 
அைமய, அந்த கள் தி த்தப்பட்  மிக விைரவில் 
உாியவர்க க்கு வழங்கப்பட ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, இலங்ைகயின் எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் 
விவசாயத்ைத அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில் 
கடந்த பத்  வ டங்க க்கு ன்  விவசாய ஆராய்ச்சி, 
உற்பத்தி உதவியாளர் என்ற ஒ  திய நியமனம் 
வழங்கப்பட் ந்த .  நா  ரா ம் 9,600 ேபர் விவசாய 
ஆராய்ச்சி, உற்பத்தி உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட் க் 
கிறார்கள். 
 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

ஸ 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, give me one more minute, please.  

ஆனால், கிழக்கு மாகாணத்திேல குறிப்பாக தமிழ், ஸ் ம் 
பிரேதசங்களிேல அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. 
வடக்கி ம் அவ்வாறான நிைலைமதான் காணப்ப வதாக 
நான் நம் கிேறன். அதி ம் குறிப்பாக அம்பாைற மாவட் 
டத்திேல தமிழ், ஸ் ம் பிரேதசங்கைளத் தவிர ஏைனய 
பிரேதசங்களில் அந்த நியமனங்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன. 
தமிழ், ஸ் ம் பிரேதசங்களில் அந்த நியமனங்கைள 
வழங்கும் எண்ணம் இ ந்தி ந்தால் ஆயிரத் க்கும் 
ேமற்பட்டவர்க க்கு வழங்கியி க்க ம். ஆகேவ, 
அ ப்பைட உாிைமகைளக்கூட மீ கின்ற இந்த நிைலைமைய 
இந்த நல்லாட்சியில் ெதாடர்ந் ம் அங்கீகாிக்க யா ; 
அதைன ஏற் க்ெகாள்ள ம் யா  என்பைத உள்வாங்கி, 
மிக அவசரமாக இந்த நியமனங்கைள கிழக்கு மாகாண தமிழ், 

ஸ் ம் பிரேதசங்க க்கும் வழங்க ேவண் ம். அேதேபான்  
வடக்கிேல அந்த நியமனம் வழங்கப்படாதி ந்தால் அந்த 
பிரேதசத் க்கும் இந்த விவசாய ஆராய்ச்சி உற்பத்தி 
உதவியாளர் என்ற நியமனங்கைள வழங்க ேவண் ம். 
அந்தவைகயில்,  இைளஞர்க க்கு அந்த நியமனங்கைளப் 
ெப வதற்குாிய வாய்ப்ைப வழங்க ேவண் ம். தங்க ைடய 
வாழ்வாதாரத் ெதாழிலாக ேமற்ெகாள்கின்ற விவசாயத்ைத 
ஏைனய பிரேதச மக்கைளப் ேபான்  அவர்க ம் 
ஆக்க ர்வமான ைறயிேல ேமற்ெகாள்ள வழிசைமப்பதற்குச் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு ன்வர ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   
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[6.25p.m.] 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 
this opportunity. First and foremost, let met thank the 
Hon. R. Sampanthan, the Leader of the Opposition, for 
moving this Adjournment Motion which has given an 
opportunity for all of us to discuss various grievances and 
issues that we are facing in the Northern and the Eastern 
Provinces.   

Sir, as you are well aware, almost for three decades, 
1983 - 2009, due to conflict situation prevailed in the 
Northern and the Eastern Provinces and its peripheral 
areas, its populace had economically been starved.  More 
significantly, we have been tragically compelled to lose 
our livelihoods, assets and hundreds of our family 
members.  The infrastructural, physical and structural 
facilities of many villages and towns were badly damaged 
and one such town of the Eastern Province which was 
badly affected was Eravur, which is my hometown. 
Public and civil properties were affected.  For example, 
the Eravur Police Station was overrun by terrorists and 
burned to ashes; public market, Eravur Town Council 
building and the library had totally been destroyed. The 
entire town of Eravur was considered as a refugee camp 
and there was a standstill in all our day-to-day activities 
much more so compared to other towns in the District.  

Furthermore, we were deprived of development in 
every aspect  and we were forcefully pushed backward. 
With post-conflict development, as normalcy has now 
been restored and good governance is now in effect, we 
hope that we can be a great strength to His Excellency the 
President and to the Hon. Prime Minister in their sincere 
efforts to steer the country towards political stability, 
improve our economy with sustainable development and 
bring back glory to our motherland. 

Hon. Presiding Member, many matters have been 
discussed here. Many of our lands are occupied by the Sri 
Lankan Armed Forces. Although they say demilitarization 
is taking place, still those lands are not released. At this 
juncture, we intend to develop the affected areas and have 
identified many aspects on a priority basis.  One such 
aspect is the relocation of the Eravur Police Station to a 
more suitable premises and release the current property to 
its owners.  For over 25 years, the Eravur Police Station 
has been utilizing private properties for its use.  The 
police station, barracks, officer's quarters and police car 
park are located there.  One such property occupied by the 
Eravur Police belongs to Aligarh Central College, a 
burgeoning National School in Eravur, which is currently 
in dire requirement for more space in order to provide 
further facilities for its students.  Actually, this contiguous 

land to the school is currently occupied by the police is a 
dire need for this school. Therefore, Sir, the police, civil 
society organizations, the Local Authority of Eravur and 
general public have come to a mutual conclusion that it is 
imperative to relocate the police station to another 
suitable property with ample amenities can be offered to 
the officers in one large complex to serve the needs of the 
populace.  Thereby, they can release the land to the 
school and other properties to the relevant landowners.  

இந்த நிைலைமயிேல மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
எங்க க்கு நிைறயப் பிரச்சிைனகள் இ ந் ெகாண் க் 
கின்றன. இன்  நல்லாட்சி மலர்ந்தி க்கின்ற இந்தக் 
காலகட்டத்திேல மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் தங்களின் 
பாரம்பாிய விவசாயக் கிராமங்களான இ வில், கம், 
வ ச்சல், ேகாப்பாெவளி ேபான்ற பல கிராமங்களில் வாழ்ந்த 
மக்கள், 1985, 1990ஆம் ஆண் களில் ஏற்பட்ட  வன்ெசயல் 
காலங்களில் இடம்ெபயர்ந்  ஏறா ர் நகரத்தில் திறந்தெவளி 
அகதி காமில் இ  தசாப்தங்களாக இன்ன ம் வாழ்ந்  
வ கிறார்கள். இவர்கள் ெசாந்த நிலங்களில் கு ேய வதற்கும் 
விவசாயம், மீன்பி , கால்நைட வளர்ப்  ேபான்ற பாரம்பாிய 
ெதாழில்கைள ேமற்ெகாள்வதற்குமான எந்த வசதிக ம் 
இ வைர ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. இவர்கள் தங்களின் 
பாரம்பாிய ெசாந்தக் காணிக க்குச் ெசல் ம்ேபா  
அக்காணிகள் ேவ நபர்களால் உாிைம ேகாரப்ப கின்ற . 
இக்காணிகளின் உாிைமகைள உாியவர்க க்குப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதில் அதிகாாிகள் அக்கைறயின்றி, பாரபட்சமாக 
நடந் ெகாள்கிறார்கள். உதாரணமாக, ஏறா ர் நகரத்ைத 
அண் யதாக மயிலம்பாெவளி கிராமத்தில் காணப்ப ம் 
அஸ்மீர் மாவத்ைத என் ம் பிரேதசத்தில் 1978ஆம் ஆண்  
காணித் ண் கள் அரசாங்கத்தினால் அைனத்  மக்க க்கும் 
வழங்கப்பட் ந்தேபாதி ம், அக்காணிகளில் உாிய மக்கள் 
கு ேயறி வாழவிடா  த க்கப்ப கிறார்கள். இேதநிைல 
உன்னிச்ைச இ வில் பிரேதசத்தி ம் காணப்ப கின்ற . 
ஏறா ர்ப் பிரேதசத்தில் ன்றி ம் ட் க்கான காணி 
யின்றி ம் த்தத்தினால் இடம்ெபயர்ந்  அல்லற்ப ம் இந்த 
மக்க க்கு அரச காணிகைளப் பகிர்ந்தளிக்க இ வைர எவ்வித 
நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இந்த 
மக்க க்காக மாதிாி டைமப் த் திட்டம்கூட  உ வாக்கப் 
படவில்ைல.  

வாழ்வாதார, னர்வாழ்  நடவ க்ைககைள எ த் க் 
ெகாண்டால், இந்த மாவட்டங்களி ள்ள எங்கள  பிரேதசங் 
களில் னர்வாழ்  நடவ க்ைகள், வாழ்வாதார உதவிகள் 
வழங்குதல் ேபான்ற ெசயற்பா களில் அரச சார்பற்ற 
நி வனங்கள்கூட கூ ய அக்கைற காட் வதில்ைல. 
கண் ைடப் க்காக மாத்திரம் ஒ சில நி வனங்கள் ெசயற்ப  
கின்றன. த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உைடைம 
க க்கான, உயிாிழப் க க்கான நஷ்டஈ கள் இ வைர 
வழங்கப்படாத காரணத்தினால் பலர் ெதாடர்ந் ம் ைகேயந்  
கின்ற  நிைலயிேலேய வாழ்ந் வ கின்றனர்.  

ேம ம், எம  பிரேதசத்தில் நாட் க்காக உயிர்நீத்த பல 
பா காப்  உத்திேயாகத்தர்களின் கு ம்பங்க க்கு வழங்கப் 
பட்  வந்த உபகாரச் சம்பளம்கூட இைடநி த்தப் பட் ள்ள . 
அவர்களின் மரணங்கள் எவ்வா  நடந்தெதன இ வைர 
உ திப்ப த்தப்படவில்ைல. வாழ்வாதாரத்திற்காக மீன்பி த் 
ெதாழி ல் ஈ ப கின்ற மக்கள் த்த காலத்தில் இடம் 
ெபயர்ந்  நன்னீர் மீன்பி த் ெதாழிைல ேமற்ெகாண்டார்கள். 
அந்த மக்க க்கு மீன்பி த் ெதாழிைலத் ெதாடர்ந்  
ெசய்வதற்கு வசதிகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ெமன்   
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அதற்கான தைடகள் நீக்கப்பட 
ேவண் ம். ேம ம், உவர்நீர் வாவிகளில் மீன்பி த் ெதாழிைல 
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ேமற்ெகாள்ள வசதிக ம் ெசய்  ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
என  பிரேதசமான ஏறா க்கு அண்மித்  இ க்கின்ற 
ச க்க , ன்னக்குடா, க வங்ேகணி ேபான்ற கடல் வளம் 
மிக்க பகுதிகளில் அைனத்  மீனவர்க க்கும் பாரபட்சமின்றி 
மீன்பி ப்பதற்கான அ மதி வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

எங்கள  பகுதிகளில் எத்தைனேயா குளங்கள் 
ர்ந் ேபாயி க்கின்றன. ேதாைடய யாற்  ெவள்ளத்த ப்  
றி  மற் ம் பாலங்கள், அைணக்கட் க்கள் என்பன ம் 
ாந்் ேபாயி க்கின்றன. இவ்வா  ர்ந் ேபாயி ப்ப 

வற் க்கு ன் ாிைம ெகா த்  அவற்ைறப் னரைமத்  
விவசாய மக்களின் ேமம்பாட் க்கு நல்லெதா  வழிசைமத் க் 
ெகா க்க ேவண் ம். அ மாத்திரமல்லாமல், 2016ஆம் ஆண்  
Ministry of Irrigation and Water Resources Management 
க்காக நிதி அைமச்சின் consolidated budget இேல 
Amalgamation of Rugam and Kitulwewa Tanks project க்ெகன 
நிதி ஒ க்கியி க்கிறார்கள். எங்கைளப் ெபா த் தவைரயில் 
இ  மிக ம் க்கியமான ஒ  project ஆகும்.  

This augmentation not only increases the extent of 
cultivable lands up to 25,000 acres, but will also enable 
the farmers to cultivate the entire extent of paddy lands in 
the Batticaloa District in both Yala and Maha Seasons as 
well as to cultivate various other crops such as fruits, 
plants and vegetables whilst developing poultry and 
livestock in the rest of the cultivatable areas, which will 
enhance the National Food Production Programme 2016-
2018 of His Excellency Maithripala Sirisena. Further, it is 
going to help us in climate resilience improvement along 
with mitigation of floods, which has been recurring every 
year during the monsoon season due to lack of proper 
water management. This facility will also provide 
drinking water for more than 200,000 people in the 
District.  

Having said that, let me thank you, Hon. Presiding 
Member, for giving me this opportunity to speak on this 
Adjournment Motion and now, it is time for breaking our 
Ramadan fast and this very moment I am hoping and 
praying with conviction for our communities would reach 
a meaningful solution for all our grievances and the plight  
we all have undergone.  

 Let me also thank the Hon. Leader of the Opposition 
for giving us an opportunity and by moving this 
Adjournment Motion and he has paved a platform to 
place all our grievances. Before, I conclude let me say 
that this has given us an opportunity like a trial as if the 
North and the East are going to be merged.  

Thank you very much. 

 

[6.37p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Presiding Member, I am happy to follow my 

Friend, the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana, who made a 
case for the merger of the North and the East. I hope his 
sentiments will be duly regarded by his Party, the Sri 

Lanka Muslim Congress, of which he is the only Hon. 
Member in this House and the United National Party, 
which is leading the Government, as we discuss in the 
Constitutional Assembly, a permanent solution to the 
national question that has afflicted this country since 
Independence.  

In the last Parliament, we often used Adjournment 
Motions such as the one we are debating today - the 
situation in the North and East - to air the grievances of 
areas that had to recover from the war devastation. At 
those times, we wondered or we hoped for better times, 
times when the then Government would not be in office 
any longer or would change their mind and become 
progressive and that it will not be necessary for us to 
come to this august Assembly and speak of all of these 
grievances again. When a change came in January last 
year and then followed by the fullness of that change in 
August last year, we thought we have turned the pages 
and now it will not be necessary to air our grievances in 
public like this since we were also close partners who 
brought about that change in government. This 
Government is called the "Government that is 
implementing the principles of good governance". 

As the Mover of the Resolution, the Hon. Leader of 
the Opposition stated earlier in the day, "We definitely 
see a change in attitude from earlier times, but translating 
that change of attitude into action seems to be lacking" to 
the extent that the two speakers who preceded me, both 
of whom are part of the Government, were heard to 
complain about the situation in the Eastern Province. 
Both of them - one Hon. Member is from the Batticaloa 
District and the other is from the Ampara District - stated, 
although they are Members of the Government, that the 
North and the East have been neglected and that there are 
several issues that remain to be resolved. Sir, it is sad that 
we have to urge the Government in a debate such as this, 
but, in a sense, we are exercising this privilege - we have 
democracy to be able to speak with frankness and tell the 
Government now of the various issues that we have 
brought to their attention before making them public.  

The issue with regard to the release of lands was a 
crucial factor. Last year, at the Presidential Election or 
before that during the campaign, there was a definite 
promise that was given that all of the private lands will be 
released to the people - to the owners - for their 
resettlement. In fact, the intention of the Government was 
clear. In that, they moved in that aspect and released 
certain extents of land, both in the North and the East, but 
one-and-a-half years later, today, as we look back, we 
find that this is grossly inadequate, that so much more 
could have been done in a very short time.  

In fact, our expectation was that all of these should 
have been done within the 100-day Programme of the 
Government which started in January, 2015. 
Unfortunately, after one-and-a-half years, more than 70 
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per cent of that land that has been illegally occupied by 
the security forces still remain within the domain of the 
security forces.  

Similarly, if I am to highlight one other issue, is the 
issue of prisoners. I am highlighting that only for the 
reason that again a solemn promise was given in October 
last year; that before the 7th of November that a majority 
of these prisoners would be released. However, even to-
date that has not happened. So, it is well and good for the 
Government to say the right things as it did on the 14th of 
September, last year in the UN Human Rights Council 
when the Hon. Foreign Minister spoke and he was 
applauded for his frankness for the vision that he revealed 
to the world of a new Sri Lanka, an inclusive Sri Lanka, 
and itemized the reforms that this Government would 
bring about in this country.  

"Baby steps" have been taken and we do not deny that. 
But, they remain "baby steps". When a baby begins to 
walk, everyone applauds; people are happy that the baby 
is now standing up, taking the first few steps. Even if it 
falls, then it stands up; people are happy.  But after two or 
three years if the baby is still stumbling, still falling 
down, still only taking baby steps, then there is something 
radically wrong with that and that is what we find with 
this Government and that is why, today, it has become 
necessary for us to urge the Government to pull their 
socks up as it were and move and deliver seriously on the 
promises that they have given to the people of this 
country more than anybody else and also to the 
international community at large.  

Our people are frustrated naturally because you cannot 
keep promising them all the time and not delivering on 
those promises and therefore, this is a clarion call today to 
the Government to please speed up what they started 
doing in respect of all these matters that my Colleagues 
have spoken today. They have enumerated the difficulties 
that our people face in the areas of their occupation, in the 
allocation of jobs,  in the fishing industry where people of 
other districts and from other countries invade our space 
and make it impossible for our fishermen to make a 
living. One example is, recently six persons who did not 
speak a word of Tamil were appointed as labourers at the 
Jaffna Kachcheri. Is that just? Are there not many 
thousands who are jobless in those areas? Even to grades 
such as this, somebody who could be walking to the 
office from nearby places should be recruited. But, from 
far away places, from other districts, people are being 
sent. Now our people have naturally started asking the 
question as to whether there is any change at all. They are 
asking us, “Is there any difference between what we had 
to endure during the last Government and under this new 
Government?” They know that there is change, there is a 
sense of freedom, there is relaxation of various measures 
that were imposed by the previous Government.  

All that they are aware.  But, it must move on; it 
cannot stay there. People’s lives must be rebuilt. They 
must find their feet. They must be able to carry on with 
their living, make their own livelihood and live with 
dignity. That is still not possible for a majority of people 
who have suffered as a result of living in those areas in 
which violence ravaged for three decades or more.  

So, Sir, the Ministers who spoke today told us about 
various projects that they were implementing. We are 
thankful for all of that, and yet, we found all of them 
wholly inadequate to deal with a special situation of 
recovery from war devastation of three decades. There 
must be special attention with special programmes if 
those people are to get back to normal living, and we urge 
the Government to consider this very seriously, to take us 
into confidence. We have supported the change. We have 
supported this Government. We voted for the last Budget 
Proposals with this Government giving the Budget 
Proposals a two-thirds majority. But as can be observed, 
we are unable to continue to give that kind of 
unconditional support any more and we know the 
reasons. So, it is time that the Government takes this 
seriously and our appeal to both the President and the 
Prime Minister who, we know, intend well, to make the 
necessary changes, to bring about some kind of structural 
arrangements.  

It is not enough to tell the Hon. Ministers in charge of 
various subjects to consult us and work with us because 
that does not happen. The Hon. Minister for Resettlement 
was complaining bitterly that the Hon. Mavai 
Senathirajah has said that it is not possible to work with 
him and he said, “Hon. Senathirajah said that without 
foundation”. It is with foundation; it is for good reasons 
that those sentiments were expressed. We have not lightly 
made these complaints. So, when these complaints now 
start emerging from us, we appeal to the Government to 
please take this seriously. If you want to actually realize 
reconciliation in this country, actually make a change, 
turn over a new chapter, have a new Sri Lanka where all 
the people live in contentment and with pride that they 
are Sri Lankans and do not have a sense of grievance that 
they are being discriminated against, then, the right 
attitudes that you bear in your mind must necessarily be 
translated into action. And, this is a golden opportunity 
and we ask that you do not flitter it away. It is a golden 
opportunity because we, on our part, representing our 
people with the mandate of our people, are willing to give 
that assistance to the Government, give whatever 
necessary to achieve that goal. The Constitution-making 
process is proceeding.  

But at the same time, all of these day-to-day issues 
must be addressed, redressed and people must regain that 
confidence that in a new Sri Lanka which the  new 
Government has promised, things will be different, that it 
will not be like before, that we will truly be able to 
proudly say, “We are Sri Lankans”, that all the different 
peoples of this country will have their different identities 
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affirmed and given its due place, powers shared amongst 
the different peoples in such a way that mere majoritarian 
rule will not be the order of the day; that everyone will 
have a share, everyone will be able to actually use the 
sovereignty that is vested in the peoples of this country. 

 I thank the Hon. Presiding Member for granting me 
this opportunity to speak at the end of this Debate and 
conclude my speech.  

Thank you very much.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 පසු කර තිබුෙණන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 6.53ට, 2016 ජුනි 21 වන 
අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 

மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா 
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

இதன்ப , பி.ப. 6.53 க்கு, பாரா மன்றம் 2016 ன் 21, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
 

It being past 6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER  
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament Adjourned accordingly at 6.53 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 21st June, 2016. 

1037 1038 





 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



244 ලන කළණ්ඩය - 10 ලන කළඳය  
தரகுற 244 - இன. 10 

Volume 244 -  No. 10 

2016  ජුනි 21 ලන අඟශරුලළදළ  
2016 தன் 21, தெவ்ரய்க்கறம  

 Tuesday, 21st June, 2016 

ඳළර්ලිමේන්තු විලළද 
(ශෆන්වළඩ්) 

தரரளுன்ந றரங்கள் 
(யன்ெரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නි ලළර්තළල 
அறகர அநறக்மக 
OFFICIAL REPORT 





නිමේදන : 
 මුරය ක ළශභනහළයණ ක වකීමභ  ක වශෝල ධන  ක ඳන  ්ක

ෝළටුම්ඳත ක; කෝරේසධහකරළයණඹප කෝඳ්ම් 

 
ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ  ලළර්තළ 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 

 
ගරු උදය ගේමන්ිළ මශතළ  ඳළර්ලිමේන්තුල  
ඳෆමිණීම  ඇති අයිතිය 

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS:  

 ක ක Fiscal Management (Responsibility) (Amendment) 
Bill: Petitions to the Supreme Court    

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
RIGHT OF HON. UDAYA GAMMANPILA TO 

ATTEND PARLIAMENT 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்தைகள்: 

 றற தொகரமத்தும் (ததரதப்தை)(றதத்ம்) ெட்டதோனம் : 

உர் லறன்தக்கு தக்கள் 

 

துமநெரர் மற்தரர்மக் குள அநறக்மககள் 

 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

 

ரண்தைறகு உ கம்ன்தறன தரரளுன்நத்துக்குச் 

ெதொகபறப்தற்குள்ப உரறம 

 
අඳරළධ නඩු විධළන වංග්රශය (වංම ධන) ඳන  ්

මකටුේඳත:     ඳශමුන කය කකිඹන කරදී 
 

පුද්ගයන් ලියළඳදංික කිරීමේ (වංම ධන) ඳන  ්

මකටුේඳත :  

 ෝද කන කය කව කතුන් කන කය කකිඹහ කම්භත කළයන ක

රදී. 
 

කල් තෆබීමේ මය ජනළල: 

 ද්විතීයිළ කඳහල් කයහඳියේෝග කකළපලු  

குற்நறல் டடிக்மகதொமநச் ெட்டக்மகரம (றதத்ம்) 

ெட்டதோனம் : 

      தொன்தொமந   றப்தறடப்தட்டது 

 

ஆட்கமபப் தறவு தெய்ல் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் : 

   இண்டரம், தோன்நரம் தொமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றமநமற்நப்தட்டது 

 

எத்றமப்தைப் தறமம: 

 இண்டரம்றமனப் தரடெரமனகள் கதத்றட்டத்றலுள்ப 

தறச்ெறமணகள்  

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 

BILL: 
 ක ක Read the First time 

 
REGISTRATION OF PERSONS (AMENDMENT) 

BILL: 

 ක ක Read a Second, and the Third time, and passed  

 
ADJOURNMENT MOTION:  
 ක ක ක Problems Arisen in Secondary School Project           





ඳළර්ලිමේන්තුල 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 
 

2016  ජුනි 21 ලන අඟශරුලළදළ  
2016 தன் 21, தெவ்ரய்க்கறம  

 Tuesday, 21st June, 2016 
—————————–—— 

 

 

අ. භළ. 1.00   ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   
නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ ගගරු මවල්ලේ 

අඩඩක්කනළදන් මශතළ]  මළවනළරඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்  [ரண்தைறகு தெல்ம் 

அமடக்கனரன்] மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

SELVAM ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

මය කෂමනළකරණ (ලගීමම) (වංම ධන) ඳන් 

මකටුේඳත: මරේහධළකරකරණය  මඳ්වේ 

றற தொகரமத்தும் (ததரதப்தை) (றதத்ம்) 

ெட்டதோனம்: உர் லறன்தக்கு தக்கள் 

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) 

(AMENDMENT) BILL: PETITIONS TO THE 
SUPREME COURT 

 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அெறனமப்தறன் 121(1)ஆம் உதப்தைமறன் தறகரம் 

“றற தொகரமத்தும் (ததரதப்தை) (றதத்ம்)”தம் ெட்டதோனம் 

தரடர்தரக உர் லறன்நத்றற்குச் ெர்ப்தறக்கப்தட்ட 

தக்கள் இண்டின் தறறகள் தகப ெதரரகர் 

அர்களுக்குக் கறமடத்துள்பதன்தமப் தரரளுன்நத்றற்கு 

அநறறக்க றதம்தைகறன்மநன்.  

 

ලිිළ මල්ඛනළදය ිළිතගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු මජ න් අමරතුංග මශතළ (වංචළරක වංලර්ධන ශළ 

ක්රිවහතියළනි ආගමික ක තුතු අමළතයතුමළ වශ ඩඩේ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ம ரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துமந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ெ அலுல்கள் அமச்ெதம் கரற 

அமச்ெதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Sir, I present the Performance Report of the 

Commissioner General of Title Settlement of the 

Department of Land Title Settlement for the year 2015 
and move that this Report be referred to the Sectoral 

Oversight Committee on Agriculture and Lands.     
 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெதம் தரரளுன்நச் ெமத 

தொல்தம்) 

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

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කභභ ක3125 ක්ෂඹ කවහ ක
උස කඅධයහඳන කඅභහතයහශලෝග කහ්ෂ වළ කහ්ෂතහ කඉදිරිඳ් කළයමි. ක 

එභ ක හ්ෂතහ ක අධයහඳනඹ ක වහ ක භහන ක ම්ඳ් ක ශ්ෂධනඹ ක

පිළිඵ කආශශිළ කඅධීක්ණ කළහයළ කබහප කෝඹොමු කළශ කයුතු කඹළයි කභභ ක
ෝඹ ජ්නහ කළයමි. ක 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

(i)  1978 අශළ ක 27 ක දයන ක විලසවිදයහර ක ඳනෝ  ්ක 38ව2  ක ළනි ක කන්යේඹ ක
ඹපෝ  ්ක උස ක අධයහඳන ක වහ ක භවහභහ්ෂක ක අභහතයයඹහ ක විිනන්  ක
විලසවිදයහර ක රයේඳහදන ක ෝළොමින් ක බහෝ  ක නි්ෂෝද්ලඹ ක ිතත  ක ්රී ක
රශළහෝ  කරුහුණු කවිලසවිදයහරඹ කපිිතටුම භ ක කම්ඵන්ධෝඹන් ක කහදන කරදු ක ක
3127 ක අෝරේල් කභ ක 37 ක දිනළයේ ක අශළ ක 2:75021 ක දයන ක අයේවිෝලේ කකළ  ක
ඳත්රෝග කඳශ කළයන කරද කනිඹභඹ< ක 

(ii)  1978 අශළ ක 27 ක දයන ක විලසවිදයහර ක ඳනෝ  ්ක 38ව2  ක ළනි ක කන්යේඹ ක
ඹපෝ  ්ක උස ක අධයහඳන ක වහ ක භවහභහ්ෂක ක අභහතයයඹහ ක විිනන්  ක
විලසවිදයහර ක රයේඳහදන ක ෝළොමින් ක බහෝ  ක නි්ෂෝද්ලඹ ක ිතත  ක ්රී ක
රශළහෝ  ක අග්නිදික ක විලසවිදයහරඹ ක පිිතටුම භ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක හදන ක
රදු ක 3127 ක අෝරේල් ක භ ක 37 ක දිනළයේ ක අශළ ක 2:75022 ක දයන ක අයේවිෝලේ ක
කළ  කඳත්රෝග කඳශ කළයන කරද කනිඹභඹ< කව 

(iii)  3015 ්ෂඹ ක වහ ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක බහනහඹළ ක ළහ්ෂඹහරෝග ක
හ්ෂ වළ කළහ්ෂඹ කහධන කහ්ෂතහ.- ක[කරු කරක්සභන් කකිරිඇල්ර කභවතහ] ක 

 
වභළමේවය මත තිබිය තුතුයයි නිමය ග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක තුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு   ற அமதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කභභ ක3126 ක්ෂඹ කවහ ක

වුනිඹහ ක දිසත්රික් ක ෝල්ළම් ක ළහ්ෂඹහරෝග ක හ්ෂ වළ ක ළහ්ෂඹ ක හධන ක
හ්ෂතහ කවහ කගිණුම් කඉදිරිඳ් කළයමි. ක 

එභ ක හ්ෂතහ ක අබයන්තය ක ඳරිඳහරනඹ ක වහ ක යහජ්ය ක

ළශභනහළයණඹ කපිළිඵ කආශශිළ කඅධීක්ණ කළහයළ කබහප කෝඹොමු ක
ළශ කයුතු කඹළයි කභභ කෝඹ ජ්නහ කළයමි. 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1039 1040 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රතිවංවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ආණ්ඩු ඳක්ම  

ප්රධළන වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரளுன்ந 

தெலமப்தை ற்தம் தகுெண ஊடக அமச்ெதம் அெரங்கக் 

கட்ெறறன் தொற்மகரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක මුදල් ක අභහතයතුභහ ක

ෝනුෝන් කභභ ක3126 ක්ෂඹ කවහ කමුදල් කඅභහතයහශලෝග කහ්ෂ වළ ක
හ්ෂතහ කඉදිරිඳ් කළයමි. ක 

එභ කහ්ෂතහ ක යහජ්ය ක මුදල් කපිළිඵ කළහයළ කබහප කෝඹොමු කළශ ක
යුතු කඹළයි කභභ කෝඹ ජ්නහ කළයමි. 

 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ (අභයන්තර ක තුතු  ලයඹ 
වංලර්ධන ශළ වංවහකෘතික ක තුතු  අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண - உள்பக அலுல்கள், 

டமல் அதறறதத்ற ற்தம் கனரெர அலுல்கள் அமச்ெர்) 

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

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කභභ ක3126 ක්ෂඹ කවහ ක

අබයන්තය ක ළපයුතු  ක ඹම ක ශ්ෂධන ක වහ ක ශසළියේළ ක ළපයුතු ක
අභහතයහශලෝග කහ්ෂ වළ කළහ්ෂඹ කහධන කහ්ෂතහ කඉදිරිඳ් කළයමි. ක 

එභ ක හ්ෂතහ ක අබයන්තය ක ඳරිඳහරනඹ ක වහ ක යහජ්ය ක
ළශභනහළයණඹ කපිළිඵ කආශශිළ කඅධීක්ණ කළහයළ කබහප කෝඹොමු ක
ළශ කයුතු කඹළයි කභභ කෝඹ ජ්නහ කළයමි. 

 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ළවිලි ක ළ්ෂභහන්ත ක

අභහතයතුභහ ක ෝනුෝන් ක භභ ක 3124 ක ්ෂඹ ක වහ ක ්රී ක රශළහ ක ෝ  ්ක

ඳ්ෂෝගණ කආඹතනෝග කහ්ෂ වළ කහ්ෂතහ කඉදිරිඳ් කළයමි. 

එභ කහ්ෂතහ කළි වළ්ෂභඹ කවහ කඉඩම් කපිළිඵ කආශශිළ කඅධීක්ණ ක
ළහයළ කබහප කෝඹොමු කළශ කයුතු කඹළයි කභභ කෝඹ ජ්නහ කළයමි. 

 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක යහජ්ය ක යහඹ ක

ශ්ෂධන කඅභහතයතුභහ කෝනුෝන් කභභ ක3126 ක්ෂඹ කවහ කයහජ්ය ක
යහඹ ක ශ්ෂධන ක අභහතයහශලෝග ක ළහ්ෂඹ ක හධන ක හ්ෂතහ ක
ඉදිරිඳ් කළයමි. 

එභ ක හ්ෂතහ ක ආ්ෂථිළ ක ශ්ෂධනඹ ක පිළිඵ ක ආශශිළ ක අධීක්ණ ක
ළහයළ කබහප කෝඹොමු කළශ කයුතු කඹළයි කභභ කෝඹ ජ්නහ කළයමි. 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කයහඹ කවහ කනහවිළ කළපයුතු ක

අභහතයතුභහ කෝනුෝන් කභභ ක3124 ක්ෂඹ කවහ ක්රී කරශළහ කයහඹ ක

අකරළහරිෝග කහ්ෂ වළ කහ්ෂතහ කඉදිරිඳ් කළයමි. 

එභ ක හ්ෂතහ ක රහවනඹ ක වහ ක න්නිෝ දනඹ ක පිළිඵ ක ආශශිළ ක

අධීක්ණ ක ළහයළ ක බහප ක ෝඹොමු ක ළශ ක යුතු ක ඹළයි ක භභ ක ෝඹ ජ්නහ ක

ළයමි. 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
 துமநெரர் மற்தரர்மக் குள அநறக்மககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු අජි් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
වரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ෛනයේළ ක ළපයුතු ක

වදණ ක විෝය ධී  ක වහ ක භහධය ක ළපයුතු ක පිළිඵ ක ආශශිළ ක අධීක්ණ ක

ළහයළ ක බහ ක ෝත ක ෝඹොමු ක ළයන ක රද ක “භථ ක භණ්ඩර ක

වශෝල ධන ” ක ව ක “ෝතොයතුරු ක දළනකළනීෝම් ක අයියේහිනළම් ක

පිළිඵ” ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳ් ක ම්ඵන්ධෝඹන්  ක එභ ක ළහයළ ක බහෝ  ක

හ්ෂතහ කභභ කඉදිරිඳ් කළයමි. 

 
වභළමේවය මත තිබිය තුතුයයි නිමය ග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

මඳ්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු මජ න් අමරතුංග මශතළ 
(ரண்தைறகு ம ரன் அதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

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

Road, Kadawatha. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳ් 

වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்தம் லக 

பதோன அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ළටුන  ක තල්්ත  ක

"ජ්ඹමිණී" කඹන කසථහනෝඹිත කඳදිශචි කඑච්.ඩබ්ලි . කභන් කභවතහෝකන් ක

රළබුණු කෝඳ්භක් කභභ කපිළිකන්මි. 
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ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
කරු කදුමින්ද කදිහනහඹළ කභවතහ ක- කඳළමිණ කනළත. 

 
ගරු අජි් පී. මඳමර්රළ මශතළ (විදුලිබ ශළ පුනර්ජනනීය 
බක්ති නිමය ජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அ றத் தே. ததமர - மின்வலு மற்றும் 

தைதுப்தறக்கத்க்க ெக்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක භභ ක ඳවත ක වන් ක

ෝඳ්ම් කවතය කපිළිකන්මි. 

1. ඳහනදුය  කපිශර  කඳන්ර කඳහය  කඅශළ ක212 කදයන කසථහනෝඹිත ක
ඳදිශචි කඑච්. කදුල්භන් කරනහන්දු කභවතහෝකන් කරළබුණු කෝඳ්භ< 

2. යහහන  කකිරිඳිළර කඳහය  ක"කභෝග් කසෝප ්ෂස"  කඅශළ. ක389 කC 
දයන ක සථහනෝඹිත ක ඳදිශචි ක අයි.ඩී. ක සුනිල් ක ඉන්ද්රඳහර ක
භවතහෝකන් කරළබුණු කෝඳ්භ< 

3. ඵණ්ඩහයකභ  කම දහකභ  කඅශළ ක23902 කදයන කසථහනෝඹිත කඳදිශචි ක
එම්.ඩී. ක රක්සභන් ක ිනිනයය්න ක භවතහෝකන් ක රළබුණු ක
ෝඳ්භ< කව 

4. ඳහනදුය  ක ළළුදෆර  ක ෝය ිතණි්ත  ක අශළ ක 38 ක දයන ක
සථහනෝඹිත ක ඳදිශචි ක ඩබ්ලි .ඒ.යි.පී. ක රනහන්දු ක භවතහෝකන් ක
රළබුණු කෝඳ්භ. 

 

ඩදරිඳ් කරන ද මඳ්වේ  මශජන මඳ්වේ ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය තුතු යයි නිමය ග කරන  දී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

ගංගළ කෆණීමමන් සිදු ලන ඳරිවර ශළනි: ලෆෂෆක්වීම 
ஆதகமப அகழ்ணரல் றகளம் சுற்நரடல் 

மெங்கள்: டுத்ல் 
  ENVIORNMENTAL DAMAGE CAUSED BY MINING IN RIVERS:  

PREVENTION 
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1. ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
 (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අග්රහභහතයතුභහ ක ව ක ජ්හයේළ ක රයේඳ්යේ ක වහ ක ආ්ෂීකළ ක ළපයුතු ක
අභහතයතුභහෝකන් කඇූ  කරලසනඹ ක- කව2 ; ක 

(අ  වi) ්රී කරශළහෝ  ක කශකහ කආරිත ක අනය ක ළලි ක ෝකොඩ ක
දළමීම්  කභළණික් කකළරීම් කවහ කය්යන් කළළණීම් කිනදු කන ක
ඵ <් 

 (ii) ෝම් කනිහ කඑභ කකශකහන්ප කවිලහර කලෝඹන් කවහනි කිනදු ක
න කඵ <් 

 (iii) එඹ කජ්න කජීවිතඹප කද කිජු කඵරඳහන කඵ <් ක 

 (iv) කකි ක යුතු ක ආඹතන ක තුශ ක එභ ක අළපයුතුළම් ක
ළශළක්ම භප කරභහණ  ්කඳවසුළම් කෝනොභළයේ කඵ <් 

 එතුභහ කදන්ෝනිතද? 

(ආ  වi) කශකහ ක ආරිත ක ිනදු ක න ක උක්ත ක අළපයුතුළම් ක
භළඬලීභප කපිඹය කෝකන කයේෝබ්ද< 

 (ii) එෝේ කනම්  කඑභ කපිඹයඹන් ක කළෝ්ෂද< 

 (iii) 2013.01.01 දින කිනප ක3125.17.41 කදින කදක්හ කවඅ වi)
ිත කවන් කළයදි කපිළිඵ කරළබුණු කඳළමිණිලි කශඛ්යහ ක
ෝළොඳභණද< ක 

 (iv) ඒ ක ම්ඵන්ධ ක ක  ්ක නීයේ ක ක්රිඹහ ක භහ්ෂක  ක එක් ක එක් ක
ඳළමිණිල්ර කඅනු කෝන් කෝන් කලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ඇ  වi) උක්ත කඳරිය කවහනි කභළඬලීභප කදළනප කඳ්නහ කනීයේ ක
ඳද්ධයේඹ කරභහණ  ්කන්ෝන්ද< ක 

 (ii) ෝනොඑෝේ ක නම්  ක ඳයේන ක නීයේ ක ෝනස ක කිරීභප ක
අලය කපිඹය කකන්ෝන්ද< 

 ඹන්න  ්කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ඈ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? ක 
 

தற அமச்ெதம் மெற தகரள்மககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதரணமக் மகட்ட 

றணர: 

(அ  වi )  இனங்மகறல் ஆதகமபச் ெரர்ந்ரக 

அதறற்ந ல் அகழ்வு, இத்றணக்கல் 

அகழ்வு ற்தம் ங்க அகழ்வு மடததத 

கறன்நதன்தமத்ம்; 

 (ii )  இணரல் ஆதகளுக்கு தரரறபறல் 

மெமற்தடுகறன்நதன்தமத்ம்; 

 (iii )  இது க்கள் ரழ்க்மகறலும் மடிரண 

ரக்கத்ம ற்தடுத்துகறன்நது ன்தமத்ம்; 

 (iv )  ததரதப்தைக் கூநமண்டி றதணங்கபறல் 

மற்தடி தொமநற்ந தெற்தரடுகமபத் டுக்க 

மதரறபவு ெறகள் இல்மனதன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ  වi )  ஆதகமபச் ெரர்ந்ரக இடம்தததகறன்ந 

குநறப்தறட்ட தொமநற்ந தெற்தரடுகமபத் 

டுக்க டடிக்மககள் மற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பணர; 

 (ii )  ஆதணறல் அந்டடிக்மககள் ரம; 

 (iii )  2013.01.01ஆந் மறறலிதந்து ක 3125.17.41ஆந் 

மற ம ක වஅ වi )  இல் குநறப்தறடப்தட்ட 

தகள் தரடர்தரக கறமடத்துள்ப 

தொமநப்தரடுகபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (iv )  அம ெம்தந்ரக மற்தகரள்பப்தட்ட ெட்ட 

டடிக்மககள் எவ்தரத தொமநப்தரட்டுக் 

கறங்க தவ்மநரக ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ  වi )  மற்தடி சுற்நரடல் மெங்கமபத் டுக்க 

ற்மதரது றனவுகறன்ந ெட்டதொமநம 

மதரதுரணரக உள்பர; ක 

 (ii )  இன்மநல், றனவுகறன்ந ெட்டங்கமப ரற்நற 

மக்க அெறரண டடிக்மககமப 

மற்தகரள்ரர; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஈ) இன்மநல், ன்? 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Is he aware that-  

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

in Sri Lanka; 

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

rivers; 

 (iii)  it directly affects the community life; and  

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

improper acts? 

(b)  Will he inform this House- 

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

 (ii)  if so, what those steps are; 

 (iii)  the number of complaints that have been 

received in respect of offences stated in (a) 
(i) above from 01.01.2013 to 30.06.2014; 

and  

 (iv)  what legal measures were taken in respect 

of each such complaint, separately? 

(c)  Will he also inform this House-  

 (i)  whether the existing system of law is 
adequate to curb the environmental 

damages referred to above; and  

 (ii)  if not, whether steps will be taken to change 

the existing laws? 

(d)  If not why? 

 

ගරු අනුරළධ ජයර්න මශතළ (මශලෆලි වංලර්ධන ශළ 
ඳරිවර නිමය ජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அதர  த்ண - கரலி  அதறறதத்ற ற்தம் 

சுற்நரடல் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක අග්රහභහතයතුභහ ක ව ක

ජ්හයේළ කරයේඳ්යේ කවහ කආ්ෂථිළ කළපයුතු කඅභහතයතුභහ කෝනුෝන් කභහ ක
එභ කරලසනඹප කපිළිතුරු කෝදනහ. ක 

(අ  ක වi) හ්ෂතහ කම  කඇත. ක 

       (ii)  අනය ක ළලි කෝකොඩ ක දළමීභ ක වහ ක භළණික් කකළරීෝම්දී ක
ඳනන කරද ක ෝළොන්ෝද්ින කඋල්රශඝනඹ කකිරීභ ක භත ක
කශකහ කඉවුරු කඛ්හදනඹ  කෝයොන්භඩ කකශකහ කඔසෝේ කමුදහ ක
වළරීභ කළනි කවහනි කිනදුවිඹ කවළකිඹ. 

      (iii)  අධීක්ණඹකින් කෝතොය කළළණීම් කිනදු කවුෝවෝ  කඑභ ක
ළළණීම්රදී ක භහජීඹ ක වහ ක ඳහරිරිළ ක හධළ ක
ෝනොරළහ කළළණීභ කිනදු කන කඵළවින්  කඑභඟින් කජ්න ක
ජීවිතඹප කිජු කඵරඳෆම් කඇයේ කකිරීභප කඉඩ කඇත. 

      (iv)  ිනඹලුභ ක අනය ක ක්රිඹහ ක නතය ක කිරීභ ක වහ ක
රභහණ  ්ක ෝේළ ක භණ්ඩරඹක් ක ෝනොභළයේ ක වුද ක

වළකිතහක් කදුයප කළපලීම් ක කිනදු කළයමින් කඅනය කක්රිඹහ ක
භළඬලීභප ක ළපයුතු ක ළයනු ක රළෝබ්. ක  ක ෝම් ක  ක තුළින් ක
අනය කක්රිඹහ කඅභ කළය කඇත. 

(ආ  ක ක වi)  කශකහ ක ආරිත ක ිනදුන ක නීයේ ක විෝය ධී ක ළලි ක ෝකොඩ ක
දළමීම් ක වහ ක භළණික් ක කළරීම් ක භළඬලීභ ක වහ ක විවිධ ක
පිඹය කෝකන කයේෝබ්. 

        (ii)  නීයේ කවිෝය ධී කළලි කෝකොඩ කදළමීභ 

  • ක ක නියතුරු කක්ෝේත්ර කනිරීක්ණ කඳළළ් ම භ. 

  • ක ක භූ කවිදයහ කමීක්ණ කවහ කඳතල් කළහ්ෂඹහශලඹ කතුශ ක

ඵරහ් භළ ක ඒළළඹක් ක පිිතටුහ ක අනය ක
ළළණීම් කභ්ෂදනඹ කකිරීභ කවහ කළපයුතු කළරසුම් ක
ළයමින් කඳතී. 

  • අනය ක ළළණීම්ළරුන්ප ක එෝයිත ක නඩු ක

ඳළරීභ. 

  • ක නීයේ ක විෝය ධී ක ළලි ක රහවනඹ ක ළයනු ක රඵන ක

හවන කඅ  ්කඅඩශගුප කකළනීභ. 

  • ක රළෝඵන ක ඳළමිණිලිරප ක අදහශ ක ඳරිය ක

ෝඳොලීිනඹ කභඟ කඒළහඵද්ධ කළපලීම් කිනදුකිරීභ. 

  නීයේ කවිෝය ධී කභළණික් කකළරීම් 

  • ක රහෝද්ය ඹ ක ලෝඹන් ක රහෝද්ය ඹ ක ළහ්ෂඹහර ක

භ පමින් ක අනය ක භළණික් ක කළරීම් ක ළපලීම් ක
කිරීභ. 

  • ක ක ජ්හයේළ කභළණික් කවහ කස්ෂණහබයණ කඅකරළහරිෝග ක

රධහන ක ළහ්ෂඹහරඹප ක අනුයුක්ත ක ළපලීම් ක
ළණ්ඩහඹම් ක භඟින් ක අනය ක භළණික් ක කළරීම් ක
ළපලීම් කකිරීභ. 

  • ක ක ෝඳොලිස ක විෝලේ ක ළහ්ෂඹ ක ඵරළහඹ ක විිනන් ක

අනය කළපලීම් කකිරීභ. 

  • ක ෝඳොලීිනෝග ක වෝඹ කඹ ක ඇයේ ක රධහන ක
ළහ්ෂඹහරඹ ක වහ ක රහෝද්ය ඹ ක ළහ්ෂඹහර ක භඟින් ක
ළපලීම් කිනදු කකිරීභ. 

 (iii) 2013.01.01 දින ක ිනප ක 3125.17.41 ක දින ක දක්හ ක භූ ක
විදයහ කමීක්ණ කවහ කඳතල් කළහ්ෂඹහශලඹ කෝත කළලි ක
ෝකොඩ කදළමීභ කආරිත කඳළමිණිලි ක561ළප කඩහ කරළ  ක
ඇත. ක 

  2013.01.01 ක දින කිනප ක3125.17.41 කදින කදක්හ කළලි ක
ෝකොඩ ක දළමීභ ක වහ ක භළණික් ක කළරීභ ක ආරිත ක භධයභ ක
ඳරිය කඅකරළහරිඹ කෝත කඳළමිණිලි ක67ක් කරළ  කඇත. ක 

  භළණික් කවහ කස්ෂණහබයණ කඅකරළහරිඹ කවිිනන් ක3124 ක
්ෂෝග කඅනය කභළණික් කකළරීම් කළපලීම් ක2 353ක් ක
ිනදු ක ළය ක රුපිඹල් ක මිලිඹන ක 43.18ළ ක භථ ක
කහසතුක්ද  ක3125.12.12 කදින කිනප ක3125.17.41 කදින ක
දක්හ ක අනය ක ළපලීම් ක 755ක් ක ිනදු ක ළය කරුපිඹල් ක
මිලිඹන ක27.21ළ කභථ කකහසතුක්ද කඅඹ කළය කඇත. ක
කශකහ ක ආරිත ක ිනදු ක ළයනු ක රළ අ ක අනය ක භළණික් ක
කළරීම් කළපලීම් කභඟින් කඅ  ්කඅඩශගුප කක  ්කබහණ්ඩ ක
්ෂක ක367ක් කයහජ්න්තළ කළය කඇත. කවෝභභ කබහණ්ඩ ක
අතය ක භවහ ක ඳරිභහණ ක ඹන්ත්ර ක ෝර ක බහවිත ක ළයන ක
ළ්ෂ කඹන්ත්ර ක15ක් කඇත.  කඒ කඅනු  කඑභ කළහරීමභහප ක
අදහශ ක කශකහ ක ආරිත ක ිනදු ක ළයන ක රද ක ළපලීම් ක
රභහණඹ කමුළු කළපලීම් කරභහණෝඹන් කිනඹඹප ක41ක් ක
ඳභණ කෝ . ක 
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[කරු කබුද්කරළ කඳයේයණ කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

 (iv) එභ කඳළමිණිලි කවිඳීභ කවහ කවිවිධ කපිඹය කෝකන කඇයේ ක
අතය  ක3125.12.12 කදින කිනප කභූ කවිදයහ කමීක්ණ කවහ ක
ඳතල් කළහ්ෂඹහශලෝග ක භවජ්න ක ඳළමිණිලි කඒළළඹක් ක
පිිතටුහ කඑභ කඒළළඹ කභඟින් කෝභභ කඳළමිණිලි කවහ ක
විඳුම් ක රඵහ ක දීභප ක ළපයුතු ක ළය ක ඇත. ක එභ ක ළහර ක
ීමභහ කතුශ කරද කඳළමිණිලි කවහ කඒ කවහ කෝකන ඇයේ ක
ක්රිඹහභහ්ෂක ක විසතය ක ෝම් ක භඟ ක අමුණහ ක ඇත. ක කරු ක
නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ඇමුණුභ ක

වභළගත* කළයනහ. ක 

(ඇ  වi) අනය ක ළලි ක ෝකොඩ ක දළමීභ ක ළශළක්ම භ ක වහ ක
ඳ්නහ කනීයේ කරභහණ  ්කෝ . කභළණික්රප කඳයේන ක
අකරළ කටිනහළභ කෝවේතුෝන් කනීයේ කඳළනම ම් කතුළින් ක
ඳභණක් කෝභභ කක්රිඹහ කඳහරනඹ කකිරීභ කඅඳවසු කෝ . 

  ඳරිය ක ිතතළහමී ක ක්රභෝ දඹක් ක අනු ක නීතයනුූලර ක
භළණික් කළ්ෂභහන්තඹ කවහ කකතන කළහරඹ කඅභ ක
කිරීභ කෝම් කවහ කඑක් කරධහන කවිඳුභක් කෝ . කඒ කඅනු  ක
කශකහ ක ෝළොපස ක නිදවස කළය ක කළනීෝම් කක්රිඹහලිෝග ක
ඳයේන කරභහදඹන් කඉ  ්කළය කළිනනම් කක්රභෝ දඹක් ක
අනුකභනඹ ක කිරීභ ක ෝම් ක වහ ක ළිනනම් ක විඳුභයි. ක
අනය ක කළරීම් ක ඳහරනඹ ක වහ ක දළනපභ  ්ක
රභහණ  ්කනීයේ කරයේඳහදන කඇත. 

 (ii) දළනප ක ඵර ක ඳළළ් ෝන ක නීයේ ක ඳද්ධයේඹ ක
රභහණ්ඹ. ක ළළණීම් ක ළපයුතු ක ිනදු ක ළයන ක
අසථහෝ  ක ඵරඳත්රරහිනන් ක වහ ක නිුත  ්ක ළයනු ක
රඵන ක ෝළොන්ෝද්ින ක රළහය ක ළළණීම් කළපයුතු ක ිනදු ක
කිරීභ කම්ඵන්ධ කිනදු කළයන කඅධීක්ණ කළපයුතු කවහ ක
ඳසුවිඳයම් කළපයුතු කතදුයප  ්කපුළුල් කකිරීභ කඅලය කම  ක
ඇත. 

(ඈ  ඳළන කෝනොනඟී. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  ක භෝග් ක ඳශමුන ක අතුරු ක

රලසනඹ කෝභඹයි. කකරු කනිෝඹ ජ්ය කඅභහතයතුභහ කරඵහ කදුන් කඋ්තයෝගදී  ක

අනය ක ළලි කෝකොඩ ක දළමීභ ක ව ක භළණික් කකළරීම් කකළන කළථහ කළශහ. ක

වළඵළයි  ක භෝග් ක රලසනෝග ක ය්යන් ක ළළණීම් ක කළන ක යේෝඵනහ. ක අපි ක

දන්නහ  ක මීප ක අවුරුදු ක කිිතඳඹළප ක ළලින් ක ළළරණි ක ක කෝේ  ක යශර ක

ෝතොටු ක ෝඳොශ ක අප ක ළල්ෝල් ක ය්තයන් ක යේෝඵනහඹ ක කිඹහ ක

උම්භ්තළබහෝඹන් ක හෝග් ක භනුසෝඹ  ක ය්තයන් ක ෝව හඹ ක

කිඹරහ. ක ඒ කපිළිඵ ක ෝම් කඋ්තයෝග ක ඹභක් කවන් ක ෝරහ කනළවළ. ක

එෝවභ ක ය්තයන් ක ළළණීභ ක කළන ක වන් ක ෝරහ ක නළ්ෝ්  ක ඒ ක

ෝරහෝ  ක ඒ ක කළන ක  ක ිනද්ධ ක වුණු ක අ් ක ළයදීභක්ද  ක නළ්නම් ක ෝම් ක

රලසනඹප ක උ්තයඹ ක වළදීෝම්දී ක ිනදු ක වුණු ක අ් ක ළැදද්දක්ද  ක එෝවභ  ්ක

නළ්නම් කඇ්තපභ කය්තයන් කෝඳන්නරහ  කය්තයන් කනළයේ කෝභොළක් ක

වරි කඳපරළවිල්රක්ද කඒ කළහනුෝ  කිනද්ධ කෝරහ කයේබුෝණ්? ක 

 
ගරු අනුරළධ ජයර්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர  த்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  ක භූ කවිදයහ ක මීක්ණ කවහ ක

ඳතල් ක ළහ්ෂඹහශලඹ ක වයවහ ක ඉල්ලුම්ඳත්ර ක එහ ක යේෝඵන ක ිනඹලු ක
ෝද්ල්රදී ක ඳරීක්ණ ක ළයරහ  ක ඒහයින් ක ක් ක තීන්දු-තීයණ ක තභයි ක

ෝභතළනදී කඉදිරිඳ් කළය කයේෝඵන්ෝන්. කභූ කවිදයහ කමීක්ණ කවහ කඳතල් ක

ළහ්ෂඹහශලෝග ක රයේඳහදන ක අනු ක තභයි ක ඒ ක අඹ ක ළපයුතු ක ළයරහ ක
යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක යේෝඵන ක නීයේ ක යහමුෝන් ක එවහප ක ගිිතල්රහ ක ඵරඳත්ර ක
නිුත  ්කකිරීෝම්දී කළපයුතු කළයන්න කපුළුන්ළභක් කනළවළ. කඅෝනුත  ්ක
ිනඹලු ක තළන්රදී ක ෝඵොෝවොභ ක විනිවිද  ක ඒ ක ිනඹලු ක ෝද්ල් ක කළන ක

වරිඹහළහය ක ඒ ක අදහශ ක ළහ්ෂඹහශලලින් ක ක්රිඹහ්භළ ක ෝරහ ක
යේෝඵනහ. ක 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක භෝග් ක ෝදළනි ක අතුරු ක

රලසනඹ ක ෝභඹයි. ක විෝලේෝඹන්භ ක නිල්රහ ක කඟ ක ක්ෝතෝ  ක
ඔඵතුභහ් ක දන්නහ  ක ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝග ක ඩීල් ක ලීප්ෂ ක 22 :11ක් ක
ඉන්ධන ක පියවුම්වරක් ක වයවහ ක අුතැදසෝන් ක කඟප ක එළතු ක වුණහ ක

කිඹරහ. ක ඒ ක ඩීල් ක ලීප්ෂ ක 22 :11න් ක ඹළි ක කන්න ක පුළුන් ක වුෝණ් ක
ෝඵොෝවොභ ක සුළු ක රභහණඹක් ක ඳභණයි. ක එළනි ක ිනද්කර ක ෝනහ. ක ඒ ක
හෝග්භ ක ළලි ක ෝකොඩ ක දළමීභ ක ව ක භළණික් කකළරීභ කනිහ ක වහනි ක ිනද්ධ ක

ෝනහ. කෝම් කනිහ කකඟ කෝදඳ කමීප්ෂ ක44ළ කයක් වතඹක් කරළහලඹප ක
ඳ් ක කිරීභප ක -භහතය ක උදහනඹ ක විකරඹප- ක නිල්රහ ක කඟප ක අදහශ ක
ලිඹකිඹවිලි කවදහ ක එහ ක යේෝඵනහ. ක වළඵළයි  ක ෝම් ක යක් වත කරළහලඹප ක

ඳ් ක කිරීෝම් ක ළපයුතු ක අභහතයහශලඹ ක තුශ ක භන්දකහමි ක ත්්ඹළ ක
ඳයේනහ. කෝභඹ කරශළහෝ  කයේෝඵන කඅනික් කකශකහරප් ක  කඅඩුළින ක
ලෝඹන් ක අදහශයි. ක අපි ක කිඹන්ෝන් ක නළවළ  ක යක් වතඹක් ක රළහලඹප ක
ඳ් ක කිරීභ ක නිහ ක කශකහ ක ෝදඳ ක ිනඹලුභ ක ෛදනිළ ක ළපයුතු ක

අ්ිතටුනහ< ක එෝවභ ක නළ්නම් ක ඉදිකිරීම් ක ළපයුතු ක න්නහ ක
කිඹරහ. ක වළඵළයි  ක ෝම් ක නිහ ක මින් ක ඉදිරිඹප ක ිනදුන ක ෝද් ක කළන ක ඹම් ක
ඹහභනඹක්  ක ඳසු ක විඳයභක් ක ිනද්ධ ක නහ. ක කඟ ක ැදළ ක කළනීභප ක ඕනෆ ක

නිහ කකශකහ කෝදඳ කයක් වත කරළහලඹප කඳ් කකිරීභ කඅලයයි. ක කඒ කනිහ ක
එළනි කක්රිඹහදහභඹළප කඹහභප කඅභහතයහශලඹ කඇයි  කරභහද කෝන්ෝන්? ක 

 
ගරු අනුරළධ ජයර්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர  த்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක අෝ  ක කරු ක භන්්රීතුභහ ක
කියූ ක අුතැදසෝේ ක  ක ිනදුම භ ක සුවිෝලේෂී ක ිනදුම භක්. ක වළඵළයි  ක ඳරිය ක

අකරළහරිඹ කවළටිඹප කඒ කිනදුම ෝම්දී් ක කත්්ඹ කඹථහ කත්්ඹප කඳ  ්ක
ළයන කෝතක් කඅපි කඒ කළඩ කළපයුතු කම්ප්ෂණෝඹන් කනතය කළශහ. කඹථහ ක
ත්්ඹප කඳ්කිරීභප කඅලය කවිඹදම් කව කිනඹලු කෝද්ල් කඒ කඅදහශ ක

ආඹතනඹ ක විිනන් ක දයරහ  ක එඹ ක ඹථහ ක ත්්ඹප ක ඳ් ක ළශහප ක ඳසු ක
තභයි කඒ කළඩ කළපයුතු කළයන්න කඅපි කඅයඹ කදුන්ෝන්. ක 

යක් වත ක ව ක අෝනුත් ක ළහයණහ ක කළන කළථහ කළයනෝළොප ක ෝම් ක
ළහයණඹ් කකිඹන්න කඕනෆ. ක  කභවළලි කකඟ කමලිළ කළයක් කභවළලි ක
යහඳහයඹ් කභඟ කඹන කඉදිකිරීම් කළපයුතුරදී  ක ක  ක  කමීප්ෂ ක211ළ කදුය ක

රභහණඹළ ක  ක කිිනභ ක ෝවේතුක් ක භත ක  ක ෝභොනභ ක විකරඹකින් ක ෝව  ක
ඉදිකිරීම් ක ළපයුතු ක අපි ක ළයන්න ක ෝදන්ෝන් ක නළවළ ක කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක
ළහයළ ක බහඳයේතුභනි. ක ඒ ක හෝග්භ ක දළනප ක ළයරහ ක යේෝඵන ක

නීතයනුූලර ක ෝනොන ක ළහයණහ ක ම්ඵන්ධ් ක ඒහප ක විරුද්ධ ක
නීතයනුූලර කපිඹය කකන්න කඅපි කළපයුතු කළයරහ කයේෝඵනහ. ක ක 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කඅනික් කළහයණඹ කතභයි ක ක
භවය කඉඩම් කවිවිධ කවූ කආඹතන කතු කඳයේනහ කකිඹන කඑළ. කඒහ ක
ඉඩම් කඅභහතයහශලඹප කඅඹ් කෝන්න කපුළුන්. කඑතෝළොප කLRC එළ ක

ආදී ක විවිධ කආඹතන් කඑක්ළ කම්ඵන්ධ ක ෝරහ ක  ක ඒ ක යක් වත කකළ  ක
කිරීෝම් ක ළඩ ක ළපයුතු ක ළශ ක යුතු ක යේෝඵනහ. ක ඒළප ක අලය ක ළඩ ක
පිළිෝශ කඅපි කක්රිඹහ්භළ කළය කෝකන කඹනහ. කනමු් කළහරඹ කපිළිඵ ක ක

කළපලු කවිතයයි කයේෝඵන්ෝන්. කෝභොළද  කඒහ කවරිඹහළහයභ කළශ කයුතු ක
නිහ. ක 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක භෝග් ක තුන්න ක අතුරු ක
රලසනඹ කෝභෝේයි. 

විෝලේෝඹන්භ කකශකහ කතුශප කඅඳද්රය කඑක් කකිරීභ කළිනපුයභ කිනද්ධ ක
ෝන ක ආළහයඹ ක ෝම භප ක ෝකොිනන් ක ගිිතල්රහ ක ඵළවළ. ක ඒ ක වහ ක
එක්ෝළ  ක නහවිළ ක වමුදහෝ  ක ෝව  ක ුතලිඹප ක කන්නහ ක ධීය ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක

ඹහත්රහ ක ම්ඵන්ධ ක ළය ක ක කළනීෝම් ක ඹම්කිින ක ක්රභෝ දඹක් ක යේෝඵන්න ක
ඕනෆ. ක 

භභ ක දන්නහ ක තයභප ක ඔඵතුභන්රහෝග් ක අභහතයහශලඹප ක ධීය ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
ඹහත්රහ කනළවළ. කධීය කඹහත්රහ කුතලිඹප කකළනීභ  කනහවිළ කවමුදහෝ  කවහඹ ක

රඵහ ක කළනීභ කෝව  කඑෝවභ කනළ්නම් කඅභහතයහශලඹප කෝඵ  ටු කමිරදී ක
කළනීභ කළයරහ කඒ කභඟින් කකඟ කදිෝග් කගිෝඹෝ කකඟප කළයන කආඳදහන්  ක
කඟප කළයන කඅඳවයණඹන් කදකින්නප කපුළුන් කෝනහ. කඒ කඵයඳතශ ක

ත්්ඹ ක ෝකොිනන් ක ගිිතල්රහ ක දකින්නප ක ඵළරි ක නිහ්  ක අපි ක ඒළ ක
ිනඹළිනන් ක දළළරහ ක යේෝඵන ක නිහ් ක කඟප ක වි ක එළතු ක ළයන  ක කඟප ක
අඳද්රය ක එළතු ක ළයන ක අඹ ක පිළිඵ ක ක කෝඟන් ක ගිිතල්රහ ක ඳරීක්හ ක

ළයන්නප කපුළුන් කවිෝලේ කඳරීක්ණ කඒළළඹක් කෝව  කළඩහ කඳළනීෝම් ක
ඒළළඹක්  ක රඵන ක අවුරුද්ෝද් ක අඹ ක ළඹ ක තුළින් ක ෝව  ක මුදල් ක ෝන් ක
ළයෝකන කපිිතටුන්නප කඅභහතයහශලඹප කඅලුෝතන් කිතතරහ කඅධහනඹ ක

ෝඹොමු කළයන්නප කඅෝ ක්හක් කනළද්ද ක? 

 

ගරු අනුරළධ ජයර්න මශතළ  
(ரண்தைறகு அதர  த்ண) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක එඹ ක අෝ  ක කරු ක

භන්්රීතුභහෝග් කෝවො කෝඹ ජ්නහක්. කනමු් කඔඹ කෝඹ ජ්නහ කඉසය ක

ඉරහභ ක කක්රිඹහ්භළ කළයෝකන කඑන කඑළක්. කෝභිතදී කකශකහප කඅඳද්රය ක

ඵළවළය කළයන්ෝන් කළවුද  කඅඳද්රය කඵළවළය කෝළෝයන්ෝන් කෝළොෝවොභද ක

කිඹන කළහයණඹ කකළන කෝඳොලීිනඹ කෝව  කනහවිළ කවමුදහ කෝඹොදහෝකන ක

ෝොඹනහ කකිඹන ක එළ කරහෝඹ ගිළ කළහයණහක් ක ෝනොෝයි. කනමු  ්ක

අපි කඒ කෝනුෝන් කෝන් කළඩ කපිළිෝශක් කක්රිඹහ්භළ කළයන්නප ක

ඵරහෝඳොෝයෝතු ක ෝනහ. ක ෝභොළද  ක ෝභඹ ක නීතයනුූලර ක නීයේඹප ක

ඹප් කළයෝකනභ කවින්නප කපුළුන් කළහයණඹක් කෝනොෝයි. කභභ ක

ිතතන ක විකරඹප ක ිනඹලුෝදනහෝග්භ ක ඔළු ක ෝකින ක ෝනස ක ළයරහ ක ෝම් ක

ළහයණහප කඅදහශ ක පිළිතුරු කරඵහ ක දිඹ ක යුතු කත්්ඹක් කතභයි කඇයේ ක

ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක ෝනුෝන් ක ළශ ක යුතු ක ළඩ ක ෝළොපස ක අපි ක

ළයනහ. ක ක 

 කඅෝ  කකරු කභන්්රීතුභහ කෝඹ ජ්නහ කළශහ  කෝඳොලීිනඹ කෝව  කනහවිළ ක

වමුදහ ක ෝම් ක වහ ක ඳහවිච්චි කළයන්න කකිඹරහ. කවිෝලේෝඹන්භ ක අෝ  ක

ඳරිය ක ෝඳොලීිනඹ ක ඒ ක ෝනුෝන් ක ක්රිඹහ්භළ ක ෝනහ. ක ඒ ක හෝග් ක

සථහන ක ව කඑළනි කඅඳද්රය කඵළවළය කළයන කඹම් කෝව  කළණ්ඩහඹභක් ක

ිනටිනහ ක නම් ක ඒ ක පිළිඵ ක දළන්වුෝවෝ ක අඳප ක පුළුන්ළභ ක

යේෝඵනහ  කඳරිය ක ෝඳොලීිනඹ ක වයවහ ක ඒ කවහ කඅලය කනීතයනුූලර ක

පිඹය කකන්නප. කඒ කළපයුතු කඅද කන කවිප් කිනදු කෝනහ. කනමු් කභභ ක

ිතතන්ෝන් කනළවළ  කකඟළප කඅඳද්රය කඵළවළය කකිරීභ කළශළක්ම භ කනහවිළ ක

වමුදහ ක ෝව  ක ෝන් කළණ්ඩහඹම් ක ෝඹොදරහ ක විතයක් කන්න්නප ක

පුළුන් ක ෝයි ක කිඹරහ. ක ඒ ක ආළහයඹප ක ෝම් ක ළපයු්ත ක හ්ෂථළ ක

ළයන්නප ක පුළුන් ක ෝයි ක කිඹරහ ක භභ ක ිතතන්ෝන් ක නළවළ ක කරු ක

නිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි. ක 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
றணர இன.3,  ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர 

அர்கள். 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එභ කරලසනඹ කභභ කඅවනහ. ක 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කෝභභ කබහප කකරු කරිහ් ක

ඵදියුදීන් ක අභහතයතුභහ ක ඳළමිණීභප ක රභහද ක න ක නිහ  ක එතුභහ ක

ෝනුෝන් කභභ කපිළිතුය කරඵහ කෝදන්නම්. ක 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රලසනරප කඅදහශ කඅන කඅතුරු කරලසනරප කපිළිතුරු කරඵහ කදීෝම් ක

ෝඳොෝවෝළභක් ක යේෝඵනහ ක නම් ක පිළිතුය ක රඵහ ක දුන්නහප ක ළභක් ක
නළවළ. ක 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෝවොයි. කළ්ෂභහන්ත කවහ කහණිජ් කළපයුතු කනිෝඹ ජ්ය කඅභහතයතුභහ ක

පිළිතුය කරඵහ කෝද්වි. ක 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ඇභයේතුභහ ක පිළිතුය ක රඵහ ක ෝදනහද? ක [ඵහධහ ක
කිරීභක්] කනළවළයි කලු. කඅභහතයහශලෝඹන් කදීපු- 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අහ ක යේෝඵන ක රලසනරප ක අදහශ ක අවන ක අතුරු ක රලසනරප ක
පිළිතුරු ක රඵහ ක දීෝම් ක වළකිඹහ ක ඔඵතුභහප ක යේෝඵනහ ක නම් ක ඳභණක් ක

පිළිතුය කරඵහ කෝදන්න. ක 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෝවභ කනම්  කෝභභ කරලසනඹ කෝන් කදිනඹළ කඉදිරිඳ් කළයන්න ක

ෝනහ. ක 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ළල් කදභන්න. කඇභයේතුභහප කදන්න්න- 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද් කදන්රහ කයේෝඵන්ෝන්. ක 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික 
ප්රතිඳ්ති ශළ ආර්ිකක ක තුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - தற அமச்ெதம் மெற 

தகரள்மககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அமச்ெதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

අපි ක ඇභයේතුභහප ක කිඹමු. ක In the next Sitting week, we will 

take it up. 
 

ප්රහනය මතු දනකදී ඩදරිඳ් කිරීම  නිමය ග කරන දී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
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සරියලෆල ජළතයන්තර ක්රික ක රීඩළංගණය : ඩඳ  
ආදළයම 

சூரறத ெர்மெ கறரறக்தகட் றமபரட்டங்கு : 

ஈட்டி தரணம் 
SOORIYAWEWA INTERNATIONAL CRICKET STADIUM: 

INCOME EARNED 
448/’27 

4. ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ක්රීඩහ කඅභහතයතුභහෝකන් කඇූ  කරලසනඹ ක- කව2 ; 

(අ  වi) ූ රිඹළ ක ජ්හතයන්තය ක ක්රිළ  ක ක්රීඩහශකණඹ ක විිත ක
ළයන කරද කදිනඹ කළෝ්ෂද< 

 (ii) එදින කිනප ක ෝම් ක දක්හ ක එභ කක්රීඩහශකණෝග කනඩ්තු ක
ළපයුතු කවහ කළඹ කළයන කරද කමුදර කඑක් කඑක් ක්ෂඹ ක
අනු කෝන් කෝන් කලෝඹන් කෝළොඳභණද< 

 (iii) ෝභභ කක්රීඩහශකණඹ කවිිත කළශ කදින කිනප කෝම් කදක්හ ක
ඳළයේ කජ්හතයන්තය කක්රිළ  කක්රීඩහ ක තයකලින් කඉඳයූ ක
ආදහඹභ කෝන් කෝන් කලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ආ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 
 

றமபரட்டுத்துமந அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ  වi) சூரறத ெர்மெ கறரறக்தகட் றமபரட் 

டங்கு அங்குரர்ப்தம் தெய்ப்தட்ட றகற 

ரது; 

 (ii) அன்ததரட்டு இற்மநம மற்தடி 

றமபரட்டங்கறன் தரரறப்தை டடிக் 

மககளுக்கரக தெனறடப்தட்ட தத்தரமக 

எவ்தரத தடத்றற்கறங்க ணறத்ணறரக 

வ்பவு; 

 (iii) இவ்றமபரட்டங்கு அங்குரர்ப்தம் 

தெய்ப்தட்ட றணத்றலிதந்து இற்மநம 

டத்ப்தட்ட ெர்மெ கறரறக்தகற் 

மதரட்டிகபறலிதந்து ஈட்டி தரணம் 

ணறத்ணறரக ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Sports: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the date on which the Sooriyawewa 

International Cricket Stadium was declared 
open;  

 (ii) separately, as per each year, the expenditure 

borne on the maintenance activities of the 

aforesaid Stadium from its opening up to date; 
and  

 (iii) separately, the income earned from the 

international cricket matches which were held 

from the opening up of this stadium to date? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ක්රීඩහ ක අභහතයතුභහ ක

ෝනුෝන් කභහ කඑභ කරලසනඹප කපිළිතුය කෝදනහ. ක 

(අ  වi) 2011 ෝඳඵයහරි ක31. 

 (ii) එදින කිනප කෝම් කදක්හ කඑභ කක්රීඩහශකනෝග කනඩ්තු කළපයුතු ක
වහ කළඹ කළයන කරද කමුදර කඑක් කඑක් ක්ෂඹ කඅනු කෝන් ක
ෝන් කලෝඹන් කවන් කළයන කරද කෝල්ඛ්නඹ කඇමුණුභ ක
12ිත කදක්හ කඇත. ක 

  2011 ්ෂෝග කරුපිඹල් කමිලිඹන ක31.:7යි. ක3123 ක්ෂෝග ක
රුපිඹල් කමිලිඹන ක2:.98යි. ක3124 ක්ෂෝග කවිඹදභ කරුපිඹල් ක
මිලිඹන ක31.36යි. ක3125 ක්ෂෝග කමිලිඹන ක29.6යි. ක 

  2015 ්ෂෝග කරුපිඹල් කමිලිඹන ක23.96යි. ක කවිඹදම් කඑළතු ක
රුපිඹල් කමිලිඹන ක:3.65යි. 

  (iii) එභ කක්රීඩහශකණඹ කවිිත කළශ කදින කිනප කෝම් කදක්හ කඳළයේ ක
ජ්හතයන්තය ක ක්රිළ  ක ක්රීඩහ ක තයකලින් ක ඉඳයූ ක ආදහඹභ ක
ෝන් කෝන් කලෝඹන් කඇමුණුභ ක13ිත කදක්හ කඇත. ක 

  2011 ක ්ෂෝග ක ආදහඹභ ක ලෝඹන් ක රළ  ක යේෝඵන්ෝන් ක
රුපිඹල් කමිලිඹන ක3.93යි. ක3123 ක්ෂෝග කරුපිඹල් කමිලිඹන ක
7.15යි. ක 3124 ක ්ෂෝග කරුපිඹල් කමිලිඹන ක 3.79යි. ක 3125 ක
්ෂෝග කරුපිඹල් කමිලිඹන ක3.2යි. ක ක3126 ක්ෂෝග කරුපිඹල් ක
මිලිඹන ක 4යි. ක  ක ක්රිළ  ක තයක ක ඳ්හ ක රඵහ ක යේෝඵන ක
ම්ප්ෂණ කආදහඹභ කරුපිඹල් කමිලිඹන ක27.74යි. ක කඇමුණුම් ක
වභළගත* ළයමි. 

(ආ  ඳළන කෝනොනඟී. ක 
 

*වභළමේවය මත තබන ද ඇමුුේ: 

   ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை කகள் : 
   Annexes tabled: 

1051 1052 

*  ඇමුුම I 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක අතුරු ක රලසන ක ඇහුෝෝ ක උ්තය ක ෝදන්න ක
පුළුන්ද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුන්. 
 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භෝග් කඳශමුන කඅතුරු කරලසනඹ. කදළන් කෝම් කශඛ්යහ කෝල්ඛ්න කඅනු ක
රුපිඹල් කරක් ක :36ක් කවිඹදම් කළයරහ ක ෝම් කක්රීඩහශකණඹ කඉදි කළශ්  ක
දළනප ක රුපිඹල් ක රක් ක 271යි ක ජ්හතයන්තය ක ක්රිළ  ක තයකලින් ක
ආදහඹභ ක විකරඹප කරඵහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක  ක මීප කළලින් කඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක
හ්ෂතහ ක ළශහ  ක ෝම් ක ූ රිඹළ ක ජ්හතයන්තය කක්රීඩහශකණෝග ක pavilion 
එළ ක භඟුල් ක තුරහරප ක ඵදු ක ෝදනහ ක කිඹරහ. ක එෝවභ ක දීරහ ක ක්ත ක
ආදහඹභ කඳහ්ෂලිෝම්න්තුප කඉදිරිඳ් කළයන්න කපුළුන්ද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ක වහ ක ඳසු ක පිළිතුයක් ක රඵහ ක ෝදන්න ක පුළුන්. ක ළිනභන  ්ක

ලෝඹන් ක එළ කළහයණඹක් කකිඹන්නම්. ක කරු කක්රීඩහ ක ඇභයේතුභහ ක භප ක
කි හ  ක එතුභහ ක එන්න ක ෝඳෝඩක් ක රභහද ක න ක නිහ ක ෝම් ක රලසනඹප ක
පිළිතුය ක ෝදන්නඹ ක කිඹරහ. ක එතුභහ ක කි හ  ක KPMG විකණන ක

ආඹතනඹ කෝම් ක කළන කහ්ෂතහක් කඉදිරිඳ් කළය කයේෝඵනහ කකිඹහ. කඒ ක
හ්ෂතහප ක අනු ක ඉදි කකිරීම් ක වහ ක ගිඹ ක විඹදභ ක මීප් ක ඩහ ක ළිනයි ක
කිඹනහ. ක දළන් ක ඒ ක කළන ක ෝොඹහ කඵරමින් කිනටිනහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක ෝම් ක
ක්රීඩහශකණඹ කෝම් කහ කවිලහර කමුදරක් කවිඹදම් කළයරහ කෝම් කසථහනෝග කඉදි ක
ළය කයේෝඵන්ෝන් ක කක්රිළ  කඳහරළ කභණ්ඩරෝග කකිිනභ කඅනුභළයේඹකින් ක
ෝතොයයි. ක 
 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ෝළොෝවොභ කවුණ් කයෝ  කදළන් කජ්හතයන්තය කක්රිළ  කක්රීඩහශකණඹක් ක
වදරහ කයේෝඵනහ. ක 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෝම් කකළන කඅෝ  කනහභල් කයහජ්ඳක් කභන්්රීතුභහ කමීප කඩහ කෝවොප ක

දන්නහ ක ඇයේ. ක [ඵහධහ ක කිරීභක්] ක කරු ක භිතන්දහනන්ද ක අලු්කභෝග් ක
භන්්රීතුභහ් කඉන්නහ. ක 

 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ූ රිඹළ ක රෝද්ලෝග ක එභ ක ක්රීඩහශකණඹ ක ඉදිකිරීෝම්දී ක -[ඵහධහ ක
කිරීභක්] ක ඒළ ක ෝන්. ක අෝ  ක යපප ක ත් ක ජ්හතයන්තය ක ක්රිළ  ක

ක්රීඩහශකණඹක් ක වුභනහයි ක කිඹරහ ක ෝව  ක එඹ ක ූ රිඹළ ක රෝද්ලෝග ක
ඉදිළයන්න කඕනෆ කකිඹරහ කෝව  කලළයතහ කඅධයඹන කහ්ෂතහක් කවදරහ ක
යේෝඵනහද? කඒ කහ්ෂතහ කඳහ්ෂලිෝම්න්තුප කඉදිරිඳ් කළශහද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෝවභ කහ්ෂතහක් කකළන කවන් කෝරහ කනළවළ. ක 
 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ෝළොෝවොභ කනමු්  කූ රිඹළ කජ්හතයන්තය කක්රිළ  කක්රීඩහශකණඹක් ක
යේෝඵනහ. ක ඒළ ක නඩ්තු ක ළයන්න ක අවුරුද්දළප ක අඩු ක කණෝන් ක
රුපිඹල් කරක් ක311ක් කවිතය කළඹ කනහ. කඒ කඳහඩු කපිඹම භ කවහ  ක

අඩුභ ක තයෝම් ක ඳහඩු ක ෝනොරඵන ක ත්්ඹප ක ෝකන ක ඒභ ක වහ ක
ආණ්ඩුෝ  කදළන් කළඩ කපිළිෝශ කෝභොළක්ද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෝම් කපිළිඵ කKPMG විකණන කආඹතනඹ කඉදිරිඳ් කළය කයේෝඵන ක

හ්ෂතහ් කඅධයඹනඹ කළයමින් කඳයේනහ. කඒ කහෝග්භ කෝම් කපිළිඵ ක
ඹම්කිින කවිභ්ෂලනඹක් කළයමින් කඳයේන කඵ කතභයි කක්රීඩහ කඇභයේතුභහ ක
කි ෝ . කඅෝනුත් කිනඹලුභ කෝද්ල් කහෝග් කදළන් කඅඳප කෝම්ළප් කළය ක

කවන්න කිනද්ධ කෝරහ කයේෝඵනහ. ක 
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[කරු කකඹන්ත කළරුණහයේරළ කභවතහ] 

*  ඇමුුම II 

[මමම ඇමුුම පුවහතකළම  ද තබළ ඇත.] 
[இந் இமப்தை தல் றமனத்றலும் மக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

කළ සීමළල ඩක්මව (Overage) ලළශන මගන්වීම : 
නිකු් කර ඇති බඳත්ර  

கரனங்கடந் (overage) ரகணங்கள் இநக்குற: 

ங்கற உரறப்தத்றங்கள் 
IMPORT OF OVERAGE VEHICLES:  PERMITS ISSUED 

494/’27 

7. ගරු සුනිල් ශඳුන්මන්ති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශ්ෂධන ක උඳහඹ ක භහ්ෂක ක වහ ක ජ්හතයන්තය ක ෝශ ක
අභහතයතුභහෝකන් කඇූ  කරලසනඹ ක- කව2  ක; 

(අ  වi) 3126 ක ්ෂඹ ක තුශදී ක ආනඹන ක වහ ක අඳනඹන ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක විිනන් ක ළහර ක ීමභහ ක ඉක්භවූ ක
වOverage) හවන කෝකන්ම භ කවහ කනිුත  ්කළය කඇයේ ක
ඵරඳත්ර කශඛ්යහ කෝළොඳභණද< 

 (ii) එභ ක ඵරඳත්ර ක ිතමිඹන්ෝග් කනම්  ක ලිපින කව ක ඵරඳත්ර ක
නිුත  ්ක ළයන ක රද ක හවන ක ්ෂකඹ ක ෝන් ක ෝන් ක
ලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ආ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 
 

அதறறதத்ற உதர தொமநகள் ற்தம் ெர்மெ ர்த்க 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ  වi) 3126ஆம் ஆண்டிதள் இநக்குற ற்தம் 

ற்தறத் றமக்கபத்றணரல் கரனம் கடந் 

(overage) ரகணங்கமப இநக்குற தெய் 

ங்கப்தட்டுள்ப உரறப்தத்றங்கபறன் 

ண்றக்மக த்மண; 

 (ii) மற்தடி உரறப்தத்ற உரறமரபர்கபறன் 

ததர்கள், தொகரறகள் ற்தம் உரறப்தத்றம் 

ங்கப்தட்ட ரகண மககள் ணறத்ணறரக 

ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Development Strategies and 
International Trade:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of permits issued by the 

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

and 

 (ii) seperately, the names and addresses of the 

permit holders and the make of the vehicles, 

for which the permits were issued? 

(b) If not, why? 
 

ගරු මලික් වමරවික්රම මශතළ  (වංලර්ධන උඳළය මළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර මලමෂ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு லிக் ெறக் - அதறறதத்ற உதர தொமநகள் 

ற்தம் ெர்மெ ர்த்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක එභ ක රලසනඹප ක පිළිතුය ක
ෝභෝේඹ. 

(අ  වi) ඵරඳත්ර ක465ක් කනිුත  ්කළය කයේෝඵනහ. 

 (ii) ඵරඳත්ර ක ිතමිඹන්ෝග් ක නභ  ක ලිපිනඹ ක ව ක ඵරඳත්ර ක
නිුත  ්ක ළයන ක රද ක හවන ක ්ෂකඹ ක ඇමුණුෝභිත ක
වන් කෝ . 

  ඇමුණුභ කවභළගත* කළයමි. 

(ආ  අදහශ කෝනොෝ . 

 

මේ.ජී. ජයන්ත මශතළ: ඳළරිමත ෂික මගවීම 
றத. ம . ற.  ந் : தறக்தகரமடக் தகரடுப்தணவு 

MR. J. G. JAYANTHA: GRATUITY PAYMENT 
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8. ගරු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රහවන ක  ක වහ ක  ක ිනවිල් ක  ක ගුන් ක ෝේහ ක අභහතයතුභහෝකන් ක ඇූ  ක
රලසනඹ ක- කව2  ක; 

(අ  වi) ළලිකභ  කෝල්රක්ළහ  කභඟි කභහෝ  ්කඳදිශචි කෝේ. ක
ජී. ක ජ්ඹන්ත ක භවතහ ක 3111.18.37 ක දින ක ්රී ක රශළහ ක
කභනහකභන ක භණ්ඩරෝග ක ෝේඹ ක වහ ක
ෝළොන්ෝදොසතයයඹුත ක ෝර ක එක් ක වූ ක ඵ  ් ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
්රී ක  ක රශළහ ක කභනහකභන ක භණ්ඩරෝග ක අුතැදස ක
ිනෝඳ ප කඅනුයුක්ත කෝේඹ කළශ කඵ  ් කඅනීඳ ක
ත්්ඹක් ක ෝවේතුෝන් ක ෝෞඛ්යභඹ ක ෝවේතු ක භත ක
3126.12.12 ක දින ක ය ක 26ළ ක  කෝනොළශළල් ක ෝේහ ක
ළහරඹකින් කඳසු ක කවිරහභ කක  ්කඵ <් ක 

 (ii) ඳසු ක ගිඹ ක ්ෂඹ ක පුයහභ ක අදහශ ක ඵරධහරින් ක ෝත ක
ඉල්ලීම් කකිිතඳඹක් කඉදිරිඳ  ්කළශද කවිරහභ කරඵන කවිප ක
ඔහුප ක ෝකවිඹ ක යුතු ක ඳහරිෝත  වළ ක මුදර ක ෝම් ක දක්හ ක
ෝකහ කෝනොභළයේ කඵ <් ක 

 එතුභහ කදන්ෝනිතද? 

(ආ  වi) රභහදඹකින් ක ෝතොය  ක ෝභභ ක ඳහරිෝත  වළ ක මුදර ක
ම්ප්ෂණෝඹන්භ කෝකනු කරඵන්ෝන්ද< ක 

 (ii) එෝේ කනම්  කඑභ කමුදර කෝකනු කරඵන කදිනඹ කළෝ්ෂද< ක 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ඇ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 
 

மதரக்குத்து ற்தம் ெறறல் றரணச் மெமகள் 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) தலிகம, தள்பக்க, ெகற ரத்மமச் 

மெரோ்ந் றத. ம . ற.  ந் 2000.07.26 அன்த 

இனங்மகப் மதரக்குத்துச் ெமதறல் 

டத்துரக இமந்துடன், அக்குஸ்ம 

மததந்துச்ெரமனறல் தறரற்நற, தத்து 

கரங்கபறன் றறத்ம் 15 தட கரன 

குற்நற்ந மெமக்குப் தறன்ணர் 2015.01.01 

அன்த மரறன் கரரக ஏய்வுததற்நரர் 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஏய்வு தததம்மதரது அதக்கு ங்கப்தட 

மண்டி தறக்தகரமடக் தகரடுப்தணவு 

கடந் தடம் தொளதும் உரற அறகரரறகபறடம் 

தன மண்டுமகரள்கள் தெய்ப்தட்டமதரதும் 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

இதுமக்கும் தெலுத்ப் தடறல்மன 

ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தறக்தகரமடக் தகரடுப்தணவு வ்ற 

ரதொறன்நற தொளமரக ங்கப்தடுர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன், த்றகறறல் அது ங்கப்தடும் 

ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Is he aware that-  

 (i) Mr. J. G. Jayantha of Samagi Mawatha, 
Wellakka, Weligama has joined the Sri 

Lanka Transport Board on 26.07.2000 as a 

Conductor and attached to the SLTB Depot 

Akuressa and retired due to his illness on 
01.01.2015 on medical grounds with an 

unblemished service record of 15 years; and 

 (ii) the gratuity payment which should be paid 

to him at the time of retirement has not been 
paid up to now despite several requests 

made for the last one year to the relevant 

authorities? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether this gratuity payment would be 

paid in full without any delay; and 

 (ii) if so, the date on which the payment will be 

made? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අම ක් අමේසිංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ුවලන් 

මවේලළ නිමය ජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அமெரக் அமதெறங்க - மதரக்குத்து ற்தம் 

ெறறல் றரணச் மெமகள் தறற அமச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කරහවන කවහ කිනවිල් කගුන් ක
ෝේහ කඅභහතයතුභහ කෝනුෝන් කභභ කඑභ කරලසනඹප කපිළිතුය කෝදනහ. 

(අ  වi) ව කවii) රලසනරප කපිළිතුය. 

 ෝකවිඹ කයුතු ක ඳහරිෝත  වළ කමුදර ක න කරුපිඹල් ක 537 7110-ළ ක
මුදර කෝෙක්ඳ  ්කඅශළ ක1:2852 කඹපෝ  ්ක කම්ප්ෂණෝඹන් කෝකහ ක
ඇත. 

(ආ  වi) ඳළන කෝනොනඟී. 

 (ii) ඳළන කෝනොනඟී. 

(ඇ  ඳළන කෝනොනඟී. 

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அமதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. 

2014 ලර්ම   මළර්ග වංලර්ධන ලයළඳෘති: විවහතර 
2014இல் வீற அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கள் : றதம் 

ROAD DEVELOPMENT PROJECTS OF 2014: DETAILS 
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9. ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

උස ක  ක අධයහඳන ක  ක වහ ක  ක භවහභහ්ෂක ක අභහතයතුභහෝකන් ක ඇූ  ක
රලසනඹ ක- කව2  ක; 

(අ  වi) 3125 ක ්ෂෝගදී ක භහ්ෂක ක ශ්ෂධන කයහඳියේ ක වහ ක
ෝන් කළශ කමුළු ක මුදර ක ෝළොඳභණද< ක එභ ක යහඳියේ ක
ළෝ්ෂද< ක ක 

 (ii) එභ කඑක් කඑක් කයහඳියේඹප කඅදහශ කඇසතෝම්න්තුකත ක
මුදර කෝන් කෝන් කලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 (iii) ෝභභ කමුදල් කඳඹහ කක  ්කමරහල කර කළෝ්ෂද< 

 (iv) එභ කඑක් කඑක් කමරහල කරෝඹන් කරඵහ කක  ්කමුදල් කරභහණඹ ක
ෝන් කෝන් කලෝඹන් කෝළොඳභණද< 

 (v) මුදල් කරඵහ කක  ්කමරහල කර ක  කඉදිරිඳ  ්කළශ කෝළොන්ෝද්ින ක
ෝන් කෝන් කලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කබහකත කළයන්ෝනිතද? 

(ආ  වi) ෝභභ කභහ්ෂක කඉදිකිරීම්රදි කදණ කවහ කශෙහ කැදක් කිනදු ක
ම  කඇයේ කඵ <්  

  (ii) ඳ කරමියේඹ කම්ඵන්ධ කකළපලු කඇයේ කඵ <් 

 (iii) යහඳියේ ක නිහ ක ඉඩම් ක වහ ක ෝද්ඳශ ක අිතමි ක න ක
ජ්නතහප කන්දි කවහ කෝන  ්කවන කරඵහදීභ කඅභ ක
භ පභළ කඳයේන කඵ <් ක 

 එතුභහ කදන්ෝනිතද? 

(ඇ  වi) උක්ත ක වඅ වi) ිත ක වන් ක යහඳියේරදී ක ජ්නතහප ක
න්දි කවහ කෝන  ්කවන කරඵහදීභ කෝනුෝන් කෝන් ක
ළයන කරද කමුදර කඑක් කඑක් කයහඳියේඹ කඅනු කෝන් ක
ෝන් කලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 (ii) ශ්ෂධන ක යහඳියේ කනිහ ක පීඩහප ක ඳ  ්ක ජ්නතහප ක
රඵහ කෝදන කවන කළින කකිරීභප කපිඹය කකන්ෝන්ද< 

 (iii) එෝේ කනම්  කඒ කළය කආළහයෝඹන්ද< කළය කදිනඹළ ක
ිනපද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ඈ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 

 
உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் 

மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண்டில் வீற அதறறதத்றக் கதத் 

றட்டங்களுக்கரக எதுக்கப்தட்ட தரத்ப் 

தத்தரமக ரதன்தமத்ம்; அக்கதத் 

றட்டங்கள் ரம ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி எவ்தரத கதத்றட்டத்றற்கும் 

ற்தைமடரக றப்தேடு தெய்ப்தட்ட 

தத்தரமக ணறத்ணறரக ரதன்தமத்ம்; 

 (iii) மற்தடி றற ததற்தக்தகரள்பப்தட்ட தோனங்கள் 

ரமதன்தமத்ம்; 

 (iv) அவ்ரநரண எவ்தரத தோனங்கபறலிதந்தும் 

ததநப்தட்ட தத்தரமக ணறத்ணறரக 

ரதன்தமத்ம்; 
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 (v) தம் ததற்தக்தகரள்பப்தட்ட தோனங்கபறணரல் 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட றதந்மணகள் ணறத்ணறரக 

ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் ெமதறல் ெர்ப்தறப்தரர? 

(ஆ) (i) இந் வீற றர்ரறப்தைக்கபறன்மதரது ஊல், 

மரெடிகள் தன இடம்ததற்தள்பண 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ம் தற்நற தறச்ெறமணகள் உள்பண 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) கதத்றட்டத்றணரல் கரற ற்தம் ஆணங்கமப 

இக்கும் க்களுக்கு இப்தேடு ற்தம் மண 

றரங்கமப ங்குல் குமநந் ட்டத்றல் 

கரப்தடுகறநது ன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(இ) (i) மற்தடி (அ) (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

கதத்றட்டங்கபறணரல் க்களுக்கு இப்தேடு 

ற்தம் மண றரங்கமப ங்குற் 

கரக எதுக்கப்தட்ட தத்தரமக எவ்தரத 

கதத்றட்டத்றற்கும் அமரக ணறத்ணறரக 

ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கபறணரல் 

தரறக்கப்தடும் க்களுக்கு ங்கும் 

றரங்கமப அறகரறக்க டடிக்மக 

டுப்தரர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், அது வ்ரத, த்மறறலிதந்து 

தெய்ப்தடுதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

( ஈ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and   

Highways: 

(a) Will he table-  

 (i) the total amount allocated in the year 2014 
for road development projects and the 

names of those projects; 

 (ii) separately, the estimated amount in respect 

of each of the said projects; 

 (iii) the sources from which the money was 

obtained; 

 (iv) separately, the amount of money obtained 

from each of the said sources; and 

 (v) separately, the conditions imposed by each 

of the said sources? 

(b) Is he aware that- 

 (i) many corrupt practices and frauds have 

taken place in these road constructions; 

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

 (iii) the payment of compensation and the 

granting of other relief for the people who 

have lost their land and property are at a 
minimal level? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) separately, in respect of each project, the 

amount of money allocated for paying 

compensation and granting other relief to 
the people affected by the projects referred 

to in (a) (i) above;  

 (ii) whether he will take action to increase the 

relief granted to the people affected by 

development projects; and 

 (iii) if so, the manner and the date from which it 

will be done? 

(d) If not, why?    

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක එභ ක රලසනඹප ක පිළිතුය ක
ෝභෝේඹ. 
 

(අ  වi) ශෝල කරත ක ඇසතෝම්න්තුකත ක මුදර ක රුපිඹල් ක
මිලිඹන ක246 817කි. 

  අදහශ ක යහඳියේ ක පිළිඵ ක විසතය ක ඇමුණුභ ක 12ිත  ක
දක්හ කඇත. 

     (ii) ඇමුණුභ ක12ිත කදක්හ කඇත. 

 (iii) එභ කමුදල් කඳඹහ කක  ්කමරහර 

 ADB - Asian Development Bank 

 AFD  - French - French Agency for 
Development 

 CEB - China Exim Bank 

 CDB - China Development Bank 

 EDFC  -  (Korea)- Economic Development 
Cooperation Fund (Korea) 

 JICA - Japan International Cooperation 

Agency 

 KFAED - Kuwait Fund for Arab Economic 
Development 

 OFID - OPEC Fund for International 

Development 

 Saudi - Saudi Funds for Development 

 UK - UK Funds for Steel Bridge 

 WB - World Bank 

 GOSL - Government of Sri Lanka 

 JBIC - Japan Bank for International 
Cooperation 
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*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

 (iv) ඉවත කඑක් ක එක් ක මරහරඹ ක භඟින් කරඵහ ක දුන් කමුදල් ක
රභහණඹ කෝන් කෝන් කලෝඹන් කඳවත කඳරිදි කෝ . 

 

 (v) මුදල් කරඵහ කක  ්කඉවත කමරහර ක කඉදිරිඳ් කළය කඇයේ ක
ෝළොන්ෝද්ින කඳවත කඳරිදි කෝ . 

මුදල් බළ 
ග්මළරය 

වෆඳ  මුළු මුද (රු.) මුළු වියදම (රු) 

ADB    8 :96 3:7 111.11      8 223 8:5 533.96 

AFD - 
French 

   2 429 311 111.11      2 429 299 71:.:5 

China  44 371 895 611.11    40 696 64: 777.94 

EDFC - 
Korea 

   2 115 111 111.11      2 114 :16 389.74 

JICA  21 873 535 111.11    21 31: 9:7 419.51 

KFAED         37 611 111.11           37 54: :67.48 

OFID    1 :67 91: :61.11      1 899 559 153.17 

Saudi    1 718 8:1 161.11      1 717 553 4:4.:9 

UK    4 737 111 111.11      4 736 :87 589.:9 

WB    5 151 311 111.11      5 149 677 339.79 

GOSL   43 218 4:6 611.11    39 77: 984 325.13 

TOTAL - 

RDA 
135 706 400 000.00 126 997 070 600.74 

 

කරු කභන්්රීතුභනි  කිනඹලු කවිසතය කවන් කෝම් කපිළිතුය කඔඵතුභහප ක
රඵහ කෝදන්නම්. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක එභ ක රලසනෝග ක වආ  ක ෝළොපෝේ ක  ක වi), (ii), (iii) 

රලසනරප කපිළිතුරු කරඵහ කෝදන්න කපුළුන්ද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

(ආ  වi) ඉදිරිඳ  ්ක ම  ක ඇයේ ක ඳළමිණිලි ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක
ඳරීක්ණ කිනදු කකිරීභප කළපයුතු කළය කඇත. ක 

  අපි කදළනපභ  ්කඑභ කඳරීක්ණ කFCID එළප කඵහය කදීරහ ක
යේෝඵනහ. ක 

  (ii) භහ්ෂක ක ඉදිකිරීම් ක ළපයුතු ක ිනදු ක ළයන ක අසථහරදී ක
නිරීක්ණඹ ක න ක කළපලු ක ඒ ක ඒ ක අසථහරදීභ ක
නිළයදි කළයනු කරළෝබ්. කඅදහශ කෝළොන්ත්රහ  ්කභහකභ ක
විිනන් කභහ්ෂකෝග ක ළඩ ක අන් ක ළය කනළත ක භහ්ෂක ක
ශ්ෂධන ක අකරළහරිඹ ක ෝත ක බහයදීෝභන් ක ඳසු ක ක
අනහයණ කළය ක කනු කරඵන කකළපලු කනිළයදි කළයන ක
ෝතක් ක ැදවුම් ක මුදල් ක ෝළොන්ත්රහ  ්ක භහකම් ක ෝත ක
ෝකම භ කඅ්ිතටුම භප කළපයුතු කළය කඇත. 

 (iii) ඉඩම් කවහ කෝද්ඳශ කඅිතමින කජ්නතහප කෝකවිඹ කයුතු ක
න්දි ක මුදල් ක රභහණඹ ක වහ ක ෝන  ්ක වන ක ෝකම භ ක
පිළිඵ ක තීයණඹ ක කිරීභ ක මලිළ ක තක්ෝේරු ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක තක්ෝේරු ක ඳදනම් ක ළය ක
කනිමින් ක ිනදු ක ළය ක ඇයේ ක අතය  ක අනුභත ක ීමභහරප ක
අනුූලර ක න ක ඳරිදි ක අෝනුත  ්ක වන ක රඵහදීභ ක
රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම්ෝග් ක රධහන්ෝඹන් ක
ඳළළ් ෝන ක "රහක් කළමිටු" ක භඟින් ක ද ක ිනදු කළයනු ක
රළෝබ්. ක එභ කතීරුරප ක අනු ක න්දි ක ෝකම භ ක වහ ක
අලය ක න ක රයේඳහදන ක රහදීභ ක භවහභහ්ෂක ක
අභහතයහශලඹ ක වයවහ ක භහ්ෂක ක ශ්ෂධන ක අකරළහරිඹ ක
විිනන් කිනදු කළයනු කරළෝබ්. 

අයමුදල් කරඵහ ක
කන්නහ කමරහරඹ 

ඔවුන් කඉදිරිඳ් කළය කඇයේ කෝළොන්ෝද්ින 

Kuwait Fund for 
International 
Cooperation 
Agency 

අයමුදල් කඳඹනු කරඵන කආඹතනඹ කභඟින් ක
නම් කළයනු කරඵන කුතෝ   කභහකම් ක36කින් ක
ත්් කවහ කපිරිළඹ කඳහදළ කක්රභඹ කවQuality 

and Cost Based Selection) ඹපෝ් කමිර ක
කණන් කළළහ කඋඳෝද්ලළ කභහකභ කෝත යහ ක
කත කයුතු කඅතය  කඉදිකිරීෝම් කළඩ කතයකළහරී ක
රශසු කභත කෝත යහක් කෝද්ය ඹ ක
ෝළොන්ත්රහ්ළරුන් කරහ කිනදු කළශ කයුතු කෝ . 

JICA 
JBIC 

උඳෝද්ලළ කෝේහ කවහ කඉදිකිරීෝම් ක
ෝළොන්ත්රහ්තු කජ්ඳන් කජ්හයේළ කභහකම් ක
අතරින් කතයකළහරී කමිර කළළම භ කඹපෝ් කිනදු ක
ළශ කයුතුෝ . 

WB ෝර ළ කඵළශුතෝ  කම්භත කඳහරිරිළ0
හභහජීඹ කආයක්ණ කඳටිඳහටීන් කඅනුකභනඹ ක
ළශ කයුතු කෝ . කතයකළහරී කෝපන්ඩ්ෂ ක
ඳටිඳහටිඹප කඅනු කෝළොන්ත්රහ් කපිරිනළමිඹ ක
යුතු කෝ . 

EDFC - Korea උඳෝද්ලළ කෝේහ කවහ කඉදිකිරීෝම් ක
ෝළොන්ත්රහ්තු කෝළොරිඹන් කජ්හයේළ ක
භහකභකින් කිනදු කළශ කයුතුෝ . 

GOSL ්රී කරශළහ කයජ්ෝග කෝපන්ඩ්ෂ කඳටිඳහටිඹප ක
අනු කෝළොන්ත්රහ් කපිරිනළමිඹ කයුතුෝ . 

1061 1062 

[කරු කරක්සභන් කකිරිඇල්ර කභවතහ] 

අයමුදල් කරඵහ ක
කන්නහ කමරහරඹ 

ඔවුන් කඉදිරිඳ් කළය කඇයේ කෝළොන්ෝද්ින 

ADB ආිනඹහනු කශ්ෂධන කඵළශුතෝ  කම්භත ක
ඳහරිරිළ0හභහජීඹ කආයක්ණ කඳටිඳහටීන් ක
අනුකභනඹ කළශ කයුතු කෝ . 

තයකළහරි කෝපන්ඩ්ෂ කඳටිඳහටිඹප කඅනු ක
ෝළොන්ත්රහ් කපිරිනළමිඹ කයුතුෝ . 

China Exim 
Bank - China 
Development 
Bank 

ඉදිකිරීම් කෝළොන්ත්රහ්තු කෝඹ ජ්නහ කඉදිරිඳ් ක
ළයනු කරළ අ කචීන කජ්හයේළ කභහකභළප කපිරිනළමිඹ ක
යුතු කෝ . 

French - AFD සෝ ච්ඡහෝන් කමරය කම්ඳ් කශවිධහනඹ ක
ළයමින් කෝනොළළවූ කයහඳියේ කෝඹ ජ්නහක් ක

වUnsolicited Proposal) ඉදිරිඳ් කළයනු ක
රඵන කආඹතනෝග කයහඳියේ කෝඹ ජ්නහ ක
ඳභණක් කඳදනම් කළය කකනිමින් කඑභ ක
ආඹතනෝඹන් කමිර කදී කකළනීම් කළපයුතු කිනදු කළශ ක
යුතුඹ. 

Saudi/OFID අන්ත්ෂජ්හයේළ කපිළික් කෝපන්ඩ්ෂ කඳටිඳහටිඹප ක
අනු කෝළොන්ත්රහ් කපිරිනළමිඹ කයුතුෝ . 

UK Funds for 
Steel Bridges 

සෝ ච්ඡහෝන් කමරය කම්ඳ් කශවිධහනඹ ක
ළයමින් කෝනොළළවූ කයහඳියේ කෝඹ ජ්නහක් ක

වUnsolicited Proposal) ඉදිරිඳ් කළයනු ක
රඵන කආඹතනෝග කයහඳියේ කෝඹ ජ්නහ ක
ඳභණක් කඳදනම් කළය කකනිමින් කඑභ ක
ආඹතනෝඹන් කමිර කදී කකළනීම් කළපයුතු කිනදු කළශ ක
යුතුඹ. 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

   න ක යජ්ඹ ක ඳ්ම ෝභන් ක ඳසු ක 3126 ක ය ක තුශ ක
රුපිඹල් ක බිලිඹන ක 8.19ක් ක ඳභණ කන ක න්දි ක මුදල් ක
රභහණඹක් ක අදහශ ක ඳහ්ෂලසඹන්ප ක ෝකහ ක ඇත. ක ඒ ක
අනු  කය ක6ක්  ක7ක් කළනි කළහරඹක් කඉඩම් කන්දි ක
ෝනොරළ ෝභන් ක අහධහයණඹප ක රක් ක ිනටි ක විලහර ක
ශඛ්යහළප කවනඹක් කළරීමභප කන කයජ්ඹප කවළකි ක
විඹ. ක ඉදිරිෝගදී  ක ඳයහ ක කනු ක රඵන ක ඉඩම් ක වහද ක
ළිනනමින් කන්දි කෝකම භප කක්රිඹහ කළයනු කඇත. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඊශඟප ක වඇ  ක  ක ෝළොපෝේ ක වi), (ii)  රලසනරප ක

පිළිතුරු කරඵහ කෝදන්න. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
(ඇ  වi) ඇමුණුභ ක12ිත කදක්හ කඇයේ කයහඳියේ කඅතුරින් කයජ්ෝග ක

ඉඩම් කඅ්ඳ  ්කළය කකළනීෝම් කක්රභෝ දඹ කඅදහශ කළය ක
කනු ක රළ අ ක ව ක ඒ ක අනු ක ඵරඳෆභප ක රක්න ක
පුද්කරඹන් ක ෝත ක න්දි ක ව ක වන ක රඵහදීභ ක
ෝනුෝන් කරයේඳහදන කෝන් කළය කඇයේ කයහඳියේර ක
එෝේ කඉඩම් කඅ්ඳ  ්කළය කකළනීභ කෝනුෝන් කෝන් ක
ළය කඇයේ කරයේඳහදන කරභහණඹ කවහ කවිඹදභ කදළක්ෝන ක
හයහශලඹක් කඇමුණුභ ක13ිත කදක්හ කඇත. ක  කඇමුණුම් ක

වභළගත* කළයමි. ක 

  භභ ක ඔඵතුභහප ක ෝම් ක file එළ ක ෝදන්නම්. ක ෝභිත ක
ම්ප්ෂණ කවිසතය කයේෝඵනහ. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක වඇ  ක ෝළොපෝේ ක  ක වii) න ක රලසනඹප කපිළිතුය ක

රඵහ කෝදන්න කපුළුන්ද? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 (ii) ෝම් ක වහ ක ඉඩම් ක අභහතයහශලඹ ක භඟින් ක ළපයුතු ක

ළයමින් කඳතී. 

  කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ඒ ක අලය ක න්දි ක ිනඹල්රභ ක අපි ක
ෝදනහ. කළිනෝඹනු  ්කඑක්ළ කෝදනහ. ක 

 (iii) අදහශ කෝනොෝ . 

(ඈ   ක කඳළන කෝනොනඟී. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කරු ඇභයේතුභනි  කභහෝග් ඳශමුන අතුරු රලසනඹ ෝභඹයි. ක ක 

භහතය දිසත්රික්ළෝග වක්භණ ඳහය පුළුල් කිරීභ ළනි 
යහඳියේරදී රඵහ ෝදන න්දි මුදර භදි කිඹරහ භවය 

අසථහරදී ළරසුම් වකත ළඩහළ ඳල්ළහරී විකරඹප 

උද්ෝඝ ණ ළයනහ. ක ඒ අතෝ්ෂ හධහයණ ඉල්ලීම් ද යේෝඵනහ. ක

ම්ප්ෂණෝඹන් ෝව  අ්ෂධ ලෝඹන් ෝද්ඳශ අිතමි න අඹප 
රළෝඵන න්දි මුදර පිළිඵ ඹළි අිනඹහෙනහ ළයන්න යේෝඵන 
රහක් ව සුඳ්ෂ රහක් කිඹන ළමිටු ෝදෝළිත ළපයුතුර රභහදඹක් 
යේෝඵන ඵ දිසත්රික්ළඹ තුශ ඉන්න අපි රහෝඹ ගිළ දකිනහ. ක

ෝභඹ යෝ  අෝනක් තළන්රප් අඩු ළින ලෝඹන් ඵරඳහන 
ත්්ඹක් ෝන්න පුළුන්. ක ෝම් වහ ඔඵතුභහෝග් 
අභහතයහශලෝග ඍජු අධීක්ණඹ ඹපෝ් ළහ්ෂඹක්භ ළඩ 

පිළිෝශක් වදන්න අධහනඹ ෝඹොමු ළයන්න පුළුන්ද? ක 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇ්ත කලෝඹන්භ කඑෝවභ කරභහදඹක් කයේෝඵනහ. ක භභ ක "නළවළ" ක
කිඹන්ෝන් ක නළවළ. ක අපි ක ඒහ ක ඉක්භනප ක අන් ක ළයන්න ක ළපයුතු ක

ළයනහ. 

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ හෝග්භ භභ ඔඵතුභහෝකන් දළන කන්න ළළභළයේයි  ක ඳසු ගිඹ 

දිනර අදවස භතු වුණු රුන්පුය අකරෝ ගී භහ්ෂකඹ ක -ය්නපුයෝග 
ිනප ඳළල්භඩුල්ර දක්හ දිෝන අකරෝ ගී භහ්ෂකඹ- ක ඉදි කිරීභ 
පිළිඵ. ක ෝම් න විප ඒ ළපයු්තප ෝභොන හෝග් රෝ ලඹක්ද 
රඵහ ෝකන යේෝඵන්ෝන්? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළන් කඅපි කෝදඳළ්ෝ් කයේෝඵන කඉඩම් කභළනීෝම් කළපයුතු කළය කෝකන ක
ඹනහ  කඳයහ කකළනීභ කවහ. කඒළ කතභයි කමලිළ කළපයු්ත. ක 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුන්පුය අකරෝ ගී භහ්ෂකෝග ළඩ ළපයුතු ආයම්බ ළයන ව 
අන් ළයන දිනඹ කිඹන්න පුළුන්ද  ක නිලසචිත නළයේ වුණ  ්
ඹම් කිින ළහර යහමුක් විකරඹප? ක 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ක ළපයු්ත ක අපි ක තභ ක ළහප් ක බහය ක දීරහ ක නළවළ. ක ඉසය ක
ෝරහභ කෝදඳළ්ෝ් කයේෝඵන කඉඩම් කභනින්න කඕනෆ. කභළනරහ  කඒ කඉඩම් ක
ඳයහ කක්තහප කඳසු කතභයි කඒ කළෝ්ප කඵිතන්න කපුළුන් කන්ෝන්. ක 

 
 

නිපුණතළ අභිමේක ලෆඩව ශන: මය අක්රමිකතළ  
றநன் தரரட்டு றகழ்ச்ெறத்றட்டம் :  றற மரெடிகள் 

NIPUNATHA ABISHEKA PROGRAMME: FINANCIAL 

IRREGULARITIES 
449/’27 

10.ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නිපුණතහ කශ්ෂධන කවහ කි්තීඹ කපුහුණු කඅභහතයතුභහෝකන් කඇූ  ක
රලසනඹ ක- කව2 ; 

(අ  වi) 2014.12.14 දින කභහතය කදී කඳ්න කරද කනිපුණතහ ක
අිනෝේළ කළඩපවන කවහ ක ළඹ කළශ කම්ප්ෂණ ක
මුදර කෝළොඳභණද< 

1063 1064 

————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

 (ii) එිතදී කිනදුවූ කමරයභඹ කඅක්රමිළතහ කපිළිඵ කෝම භප ක
ජ්හයේළ ක ආධුනිළ ් ක වහ ක ළ්ෂභහන්ත ක පුහුණු ක
අකරළහරිඹ ක විිනන් ක මලිළ ක විභ්ෂලනඹක් ක ිනදු ක ළය ක
යේෝබ්ද< 

 (iii) JP/E/NAITA/AW/2014/20 දයන කවිකණන කවිභසුභ ක
භඟින් කවිකණළහකරඳයේයඹහ කඅනහයණ ක කළශ කමරය ක
අක්රමිළතහ කළෝ්ෂද< 

 (iv) ෝභභ කළඩපවන කවහ කරුපිඹල් කමිලිඹන ක211ළප ක
ඩහ ක විඹදම් ක කිරීභ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
NAITA බහඳයේයඹහ ක අඳයහධ ක ඳරීක්ණ ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප කඳළමිණිලි කළය කයේෝබ්ද< 

 (v) එෝේ කනම්  ක කඒ කළය කදිනඹළදීද< කඑභ කඳරීක්ණර ක
රකයේඹ කළෝ්ෂද< 

 (vi) යජ්ෝග කඅනුභත කරම්ඳහදන කක්රිඹහලිෝඹන් කඵළවළය  ක
රයි  ක වවුස ක නභළයේ ක පුද්කලිළ ක භහකභ ක ෝත යහ ක
කළනීෝම්දී කNAITA ආඹතනෝග කඅධයක් කජ්නයහල් ක
ශෙනිළ ක ක්රිඹහක් ක ිනදුළය ක ඇයේ ක ඵළවින් ක ඇඹප ක
එෝයිත කකනු කරළ අ කනීයේභඹ කක්රිඹහභහ්ෂක කළෝ්ෂද< ක 

 (vii) නීයේභඹ ක ක්රිඹහභහ්ෂක ක ෝකන ක ෝනොභළයේ ක නම්  ක එඹප ක
ෝවේතු කළ කෝ්ෂද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ආ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 
 

றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் தரறல்தறற்ெற 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

( அ) (i )  2014.12.14ஆம் றகற ரத்மநறல் மட 

ததற்ந றநன் தரரட்டு றகழ்ச்ெறத்றட்டத்துக்கு 

தெனறக்கப்தட்ட தரத்ப் தத்தரமக 

வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 ( i i )  அன்மதரது இடம்ததற்ந றற மரெடிகள் தற்நற 

கண்டநறற்கரக மெற தறலுர் ற்தம் 

மகத்தரறல் தறற்ெற அறகர ெமதறணரல் 

ஆம்த றெரமதரன்த மற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பர ன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  JP/E/NAITA/AW/2014/20ஆம் இனக்க கக் 

கரய்வு றெரமறன் தோனம் கக்கரய்ரபர் 

மனம அறதற தபறப்தடுத்ற றற 

மரெடிகள் ரம ன்தமத்ம்; 

 ( iv )  இந் றகழ்ச்ெறத்றட்டத்துக்கு தௐதர 100 

றல்லிதக்கு அறகரண தரமக 

தெனறடப்தட்டம தரடர்தரக N A I T A 

மனர் குற்நப் தைனணரய்வுத் றமக் 

கபத்துக்கு தொமநப்தரடு தெய்துள்பரர 

ன்தமத்ம்; 

 ( v )  ஆதணறல், அது ந் றகறறல்; அன் 

தொன்மணற்நம் ரது ன்தமத்ம்; 

 ( v i )  அெ அங்கலகரறக்கப்தட்ட தததமககள் 

தெற்தரட்டுக்கு தைநம்தரக மனட் யவுஸ் ன்ந 

ணறரர் கம்தணறமத் தரறவுதெய்த்ம்மதரது 

NAITA றதணத்றன் தறப்தரபர் ரகம் 

மரெடி என்மநப் தைரறந்துள்பரல் அதக்கு 

றரக டுக்கப்தடும் ெட்ட டடிக்மககள் 

ரம ன்தமத்ம்; 

 ( v ii )  ெட்ட டடிக்மக மற்தகரள்பப்தடறல் 

மனதணறல் அற்கரண கரங்கள் ரம 

ன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Skills Development and 
Vocational Training: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the total amount of money spent for 

Nipunatha Abisheka  Programme 

conducted in Matara  on 14.12. 2014; 

 (ii)  whether a preliminary  inquiry has been  
conducted  by the National Apprenticeship 

and  Industrial Training Authority to look 

into  the financial irregularities which 

occurred there; 

 (iii)  the financial irregularities revealed by the 

Auditor General  by his Audit Query No. 

JP/E/NAITA/AW/2014/20; 

 (iv)  whether the Chairman of NAITA has made 
a complaint to the Criminal Investigation 

Department in regard to spending more 

than 100 million rupees for this programme; 

 (v)  if so, the date on which the aforesaid 

complaint was made and the progress of the 

investigations; 

 (vi)  the action taken  according to law against 
the Director General of  NAITA as she has 

done a fraudulent act in selecting a private 

company called Light House  away from 

the procurement process approved  by the 
Government; and 

 (vii)  if legal action has not been taken, the 

reasons for it? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කනිපුණතහ කශ්ෂධන කවහ ක

ි්තීඹ කපුහුණු කඅභහතයතුභහ කෝනුෝන් කභහ කඑභ කරලසනඹප කපිළිතුය ක
ෝදනහ. ක 

(අ  වi) 2014.12.14 ක දින ක භහතයදී ක ඳ්න ක රද ක නිපුණතහ ක
අිනෝේළ ක ළඩපවන ක වහ ක ළඹ ක ළශ ක ම්ප්ෂණ ක
මුදර කරුපිඹල් ක45 489 872.86කි. 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ජ්හයේළ ක ආධුනිළ් ක වහ ක ළහ්ෂමිළ ක පුහුණු ක කිරීම් ක
අකරළහරිඹ ක භගින් ක 3125.23.25 ක දින ක භහතය ක දී ක
ඳ්න ක රද ක නිපුණතහ ක අිනෝේළ ක ළඩපවන ක
පිළිඵ ක ඉදිරිඳ  ්ක ළය ක ඇයේ ක විකණන ක විභසුෝම් ක
අශළඹ කJP/E/NAITA/AW/2014/20 ෝනො කඑඹ කJP/
E/NAITA/AQ/2014/20 ෝර කනිළයදි කවිඹ කයුතුඹ. ක
ඒ ක අනු ක එිත ක අනහයණඹ ක ළය ක ඇයේ ක මරය ක
අක්රමිළතහ කඳවත කවන් කඳරිදි කෝ . 
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[කරු කවෛදය  කනලින්ද කජ්ඹයේස කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

  2014 ක ්ෂඹ ක තුශ ක නිපුණතහ ක ආශශිළ ක ශ්ෂධන ක
යහඳියේඹ ක ඹපෝ  ්ක ෝඳය ක දළනුභ ක ඇකම්ම් ක ක්රභඹප ක
වRPL) වයේළ කඳත්ර ක6 111 ක්ෂඹ කපුයහ කෝඵදී කඹන ක
ආළහයඹප ක ිනදු ක ෝනොෝළොප ක එළය ක ිනදු කකිරීභ කව ක
භහතය කළනි කරධහන කළහ්ෂඹහරෝඹන් කදුය කරෝද්ලඹක් ක
ෝත යහ කකළනීභ කභගින් කවිලහර කවිඹදභක් කදයහ කයේ භ. 

  ඇකයුම්ළරුන් ක වහ ක හභහනයෝඹන් ක දිනළප ක
ෝකනු ක රඵන්ෝන් ක රුපිඹල් ක 4 111.11ක් ක වු  ් ක
ෝභභ ක ළඩපවෝන්දී ක විදුලි කළහ්ෂමිළ කව ක ෝම්න් ක
ඇකයුම්ළරුන් කවහ කදිනළප කරුපිඹල් ක8 611.11 ක
ඵළගින්ද  ක රඳරහණයඹ ක වහ ක ජ්ර ක නශ ක ළහ්ෂමිළ ක
ඇකයුම්ළරුන් කවහ කදිනළප කරුපිඹල් ක6 111.11 ක
ඵළගින්ද කෝකම භ කෝවේතුෝන් කරුපිඹල් ක545 611.11ළ ක
මුදරක් කඅයේෝ්ෂළ කළඹ කළය කයේ භ. 

  2014 ක ෝදළම්ඵ්ෂ ක භ ක භහතය ක දී ක ඳ්න ක රද ක
නිපුණතහ කඅිනෝේළ කළඩපවන කශවිධහනඹ කකිරීභ ක
වහ ක රයි  ක වවුස ක පුද්කලිළ ක භහකභ ක ෝත යහ ක
කළනීෝම්දී ක අනුභත ක රම්ඳහදන ක ක්රිඹහලිඹ ක
අනුකභනඹ ක ෝනොකිරීභ ක ව ක ඒ ක ෝනුෝන් ක අදහශ ක
භහකභප ක රුපිඹල් ක 44 369 693.49ළ ක මුදරක් ක
ෝකම භ. 

  වබහගිවූන් ක ව ක ඇකයුම්ළරුන් ක වහ ක ෝඵදහ ක
වළරීභප ක විකරභ  ්ක අනුභළයේඹකින් ක ෝතොය ක රුපිඹල් ක
2 288 611.11ක් ක ළඹ කළය ක ටී ක ්ෂ  ක 2 :11ක් කමිරදී ක
කළනීභ ක ව ක ඇකයුම්ළරුන් ක වහ ක රඵහ ක ෝකන ක
යේබුණු කටී ක්ෂ  ක261න් කවබහගි කවූ කඇකයුම්ළරුන් ක
227 කෝදෝනුතප කරඵහ කදීෝභන් කඳසු කඉයේරු කවූ කටී ක්ෂ  ක
45 කකඵඩහප කබහය කෝනොදීභ. 

  ෝභභ ක ළඩපවන ක වහ ක ද්රය ක මිරදී ක කළනීෝම්දී ක
නිඹමිත ක මිරදී ක කළනීෝම් ක ළහ්ෂඹ ක ඳටිඳහටිඹ ක
අනුකභනඹ ක ෝනොළය ක රුපිඹල් ක 23 639 281.11ළ ක
පුහුණු කඋඳළයණ කමිරදී කකළනීභ කවහ කරයි  කවවුස ක
පුද්කලිළ කභහකභ ක ෝත ක ෝකම භ ක ව ක ළඩපවන ක
නිභම ෝභන් කඳසු කනළත කබහවිතඹප කකත කවළකි කබහණ්ඩ ක
කඵඩහප කබහය කදී කෝනොයේ භ. 

  ඇකම්භප ක අලය ක ද්රය ක වහ ක උඳළයණ ක මිරදී ක
කළනීෝම්දී ක එළභ ක අයිතභෝඹන් ක ඉතහ ක විලහර ක
ශඛ්යහක් ක ඵළගින් ක මිර ක දී ක ෝකන ක යේබුණු ක අසථහ ක
යේ භ. ක3125 කඅෝක සතු ක22 කදින කුතරුණෆකර කඳළළයේ ක
නිපුණතහ ක අිනෝේළ ක ළඩපවනප ක ෝඳදෝ්ෂරු ක
ළ්ෂභහන්තඹප ක අලය ක උඳළයණ ක මිර ක දී ක ෝකන ක
යේබුණු ක අතය  ක ඒහ ක භහතය ක අිනෝේළ ක ළඩපවනප ක
රෝඹ ජ්නඹප ක කත ක වළකි කයේබුණද ක එෝර ක බහවිත ක
ළය කෝනොයේ භ. 

  වබහගින්නන් කළහ්ෂඹ කභණ්ඩරෝග කහභහජිළඹන් ක
වහ කඇකම්ම්ළරුන් කඹන කිනඹලු කෝදනහ කවහ කඋෝද් ක
ආවහයඹ  ක දිහ ක ව ක  ක ෝ  ්ක ඳහනඹ ක වහ ක එක් ක
අෝඹුතප ක රුපිඹල් ක 8 611.11 ක ඵළගින් ක පුද්කරඹන් ක
3 111ළප කරුපිඹල් ක2 611 111.11ක් කළඹ කළය කයේ අ ක
අතය  කනහතළන් කරඵහකළනීභ කවහ කළඹ කළයන කරද ක
බිල්ඳ්ර ක විසතයරප ක අනු ක ඔවුන්ෝකන් ක 397 ක
ෝදෝනුතෝග් කඋෝද් කආවහයඹ කවහ කන කවිඹදභ කද කඒ ක
තුශ ක අන්ත්ෂකත ක යේබිණි. ක ඒ ක අනු ක රුපිඹල් ක
325 611.11ක් කළිනෝඹන් කෝකහ කයේබුණි. ක 

 (iv) ක ඔ . ක 

  ෝභභ ක අභහතයහශලෝග ක අබයන්තය ක විකණන ක අශලඹ ක
භඟින් ක ෝම් ක ම්ඵන්ධ ක ිනදු ක ළය ක ඇයේ ක විෝලේ ක
විභ්ෂලන කහ්ෂතහ කඅනුද කෝභභ කළඩපවන කවහ ක
දයහ කඇයේ කමුළු කවිඹදභ කරුපිඹල් ක45 489 872.86ක් කෝ . ක
එඹ කජ්හයේළ කආධුනිළ් කව කළහ්ෂමිළ කපුහුණු කකිරීම් 
අකරළහරිඹ කවිිනන්ද කතවවුරු කළය කඇත. 

  තද ක විකණන ක විභසුම් ක අශළ ක JP/NAITA/
AQ/2014/20 වහ ක 3126.18.27 ක දිනළයේ ක විකණන ක
විභසුෝම් ක 18වvii) ක ෝේදෝග ක භහතය ක නිපුණතහ ක
අිනෝේළ කළඩපවන කවහ කමිරප කෝකන කකඵඩහ ක
ෝත කබහයදී කෝනොයේබුණු කබහණ්ඩර කටිනහළභ කවූ ක
රුපිඹල් ක 23 784 861.11ළ ක රභහණඹ ක රභහද ක
ෝද ඹකින් ක රුපිඹල් ක 83 411 893.:1ක් ක ෝර ක
පවන් ක ම  ක ඇයේ ක ඵ ක 3127.13.14 ක දිනළයේ ක
විකණළහකරඳයේ ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක අශළ ක JP/
NAITA/AQ/2014/20 - (i) වහ ක 3127 ක ෝඳඵයහරි ක
භ ක14 කදිනළයේ කවිකණන කවිභසුම් කලිපිඹ කභඟින් කදන්හ ක
ඇත. ක 

 (v) ඳහරළ ක භණ්ඩර ක තීයණඹළප ක අනු ක අඳයහධ ක
ඳරීක්ණ ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක 3126.19.17 ක දින ක
ඳළමිණිලි කළය කයේෝබ්. ක එිත ක රකයේඹ ක පිළිඵ කළරුණු ක
ෝභෝතක් කහ්ෂතහ කම  කෝනොභළත. 

  තද  ක 3126.19.24 ක දින ක අල්රස ක ෝව  ක දණ ක
ෝෙ දනහ කවිභ්ෂලන කෝළොමින් කබහපද කඳළමිණිලි ක
ළය කඇත. 

 (vi) ෝම් ක න ක විප ක අධයක් ක ජ්නයහල් ක විකරභ  ්ක විනඹ ක
ඳරීක්ණඹළප ක ඹප් ක තහළහලිළ ක ළඩ ක
තවනභළප ක රක් ක ළය ක ඇයේ ක අතය ක විකරභ  ්ක විනඹ ක
ඳරීක්ණඹක් කඳළළ් ම භප කළපයුතු කළයමින් කඳතී. 

 (vii) අදහශ කෝනොෝ . 

(ආ  ක අදහශ කෝනොෝ . 

 
ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භෝග් ක ඳශමුළනි ක අතුරු ක රලසනඹ ක ෝභඹයි. ක NAITA ආඹතනඹ ක
භඟින් ක ෝන ක අවුරුදුර ක යප ක පුයහ ක ෝභළනි ක පුහුණු ක කිරීම් ක ළයරහ ක
වයේළ ක ඳත්ර ක ෝඵදහ ක ෝදනහ. ක දිසත්රික් ක භ පමින් ක ෝම් ක ළපයුතු ක

ළයනෝළොප ක එච්ෙය ක විඹදභක් ක ඹන්ෝන් ක නළවළ. ක නමු් ක ඳසු ක ගිඹ ක
ජ්නහකරඳයේයණඹප ක දින ක කිිතඳඹළප ක ළලින් ක එළර ක ිතපපු ක
ඇභයේයඹහෝග් ක දිසත්රික්ළෝග ක ෝම් ක උ්ඹ ක ඳ්න්න ක ළපයුතු ක

ළයරහ ක යේෝඵනහ. කෝම් ක උ්ඹප ක විතයක් කරුපිඹල් කරක් ක 451ක් ක
විඹදම් ක ළශහ ක කිඹරහ ක ඔඵතුභහ ක කිඹනහ. ක භසත ක විඹදභ ක රුපිඹල් ක
රක් 2 111ළප කඩහ ක ළිනයි. ක ෝම් කළහයණඹ කම්ඵන්ධෝඹන් කඳසු ක

ගිඹ කඅඹ කළෝගදී් කභභ කඇහුහ. ක  කනමු් කමීප කභහ කීමඳඹළප කළලින් ක
තභයි ක අධයක් ක ජ්නයහල්යඹහ ක විකරභ් ක විනඹ ක ඳරීක්ණඹළප ක
ඹප් ක  ක තහළහලිළ ක ළඩ ක තවනභළප ක රක් ක වුෝණ්. ක නමු් ක ඒ ක

අධයක් කජ්නයහල්රිඹ කෝම් කමලිළ කඳරීක්ණ කහ්ෂතහෝ දී කඳළවළදිලි ක
කිඹනහ  ක ඇඹප ක බහඳයේයඹහෝකන් ක යේබුණු ක ඵරඳෆභ ක නිහ ක තභයි ක
ෝභඹ ක ළයන්න ක ිනදු ක වුෝණ් ක කිඹරහ. ක එළර ක බහඳයේයඹහ ක වළටිඹප ක
ිතටිෝග ක ෙන්දන ක අරුණෝද් ක කිඹරහ ක ෝළෝනක්. ක යජ්ෝග ක මුදල් ක

රුපිඹල් ක රක් ක 2 111ළප ක - ක රුපිඹල් ක ෝළ ටි ක 21ළප ක - ක ආන්න ක
මුදරක් ක අබහවිතහ ක ළයරහ ක යේෝඵනහ. ක ෝම් ක බහඳයේයඹහප ක ව ක
ඔහුප කඉවළින් කිතපපු කඇභයේයඹහප ක - කනිෝඹ ක කදුන්ෝන් කඔහු කනම් ක- ක

එෝයිත කකනු කරළ අ කක්රිඹහ කභහ්ෂක කෝභොනහද කකිඹරහයි කභහ කඅවන්ෝන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇ්ත කලෝඹන්භ කෝම් කපිළිඵ කදළන් කවිකරභ් කඳරීක්ණඹක් කිනදු ක

ෝමින් කඳයේනහ. ක කඒ කඳරීක්ණඹප කඅනු කඊප කඅදහශ කිනඹලු කෝදනහප ක
ක කකිඹන්න කිනදු කෝ වි. 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නමු් ක ෝම් ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක අඳයහධ ක ඳරීක්ණ ක
ෝදඳහ්ෂත කෝම්න්තුප ක ඳළමිණිලි ක ළය ක ෝම් ක නෝළොප ක අවුරුද්දළප ක

ආන්න කළහරඹක් කකත කෝරහ කයේෝඵනහ. කභභ කදන්නහ කවළටිඹප කෝම් ක
අධයක් ක ජ්නයහල්රිඹප ක නිෝඹ ක ක ළයපු ක බහඳයේයඹහ  ක ෝම් ක
ආණ්ඩුෝ  කඅභහතයහශලඹළ කඋඳෝද්ලළයෝඹුත කවළටිඹප් කඳ් කළය ක

යේෝඵනහ. ක 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඳසු ක බිම් ක හ්ෂතහෝ  ක ෝම් ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක විසතය ක ෝභොුත  ්ක

වන් කෝරහ කනළවළ. කඒ කනිහ කඅදහශ කඅභහතයයඹහ කඑක්ළ කහළච්ඡහ ක

ළයරහ කතභයි කෝම් කරලසනඹප කඋ්තය කරඵහ කෝදන්න කෝන්ෝන්. 
 

ගරු අනුර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  ක අපි ක රලසනඹ ක අවන්ෝන් ක
අදහශ ක අභහතයයඹහෝකන්. ක නමු  ්ක අදහශ ක අභහතයයඹහ ක ෝම් ක කරු ක
බහෝ  ක ෝනොභළයේ කනිහ ක ආණ්ඩු ක ඳක්ෝග ක රධහන ක ශවිධහඹළතුභහ ක
අද කද කපුයහභ කනළඟිප කනළඟිප කඋ්තය කෝදනහ කභහ කදළක්ළහ. කඋ්තය ක
දීරහ ක කිඹනහ  ක "ඒහ ක කළන ක ෝවොඹරහ ක ඵරන්නම්  ක ඇභයේතුභහෝග් ක
අධහනඹප ක ෝඹොමු ක ළයන්නම්" ක කිඹරහ. ක ඒ ක විකරඹප ක ෝම් ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක රලසන ක අවන ක  කඑෝක් ක ෝ්රුභක් ක නළවළ ක ෝන්. ක කරු ක
නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ඒ ක නිහ ක දිගින් ක දිකපභ ක යේෝඵන ක
රලසනඹක් ක තභයි  ක අපි ක රලසනඹක් ක ඇහුහප ක ඳසෝේ ක ඒ ක රලසනඹප ක
පිළිතුයක් ක රඵහ ක ෝදන්න ක අදහශ ක අභහතයයඹහ ක ෝනොභළයේ ක ම භ. ක දළන් ක
ෝරහ කයේෝඵන කෝද් කතභයි  කආණ්ඩු කඳක්ෝග කරධහන කශවිධහඹළතුභහ ක
file එළක් ක ඵරහෝකන ක කිඹන ක එළ. ක එෝවභ ක නළ්නම්  ක "ක්රීඩහ ක
ඇභයේතුභහ ක භප ක ෝභෝවභ ක කි හ" ක කිඹරහ ක කිඹනහ  ක "ක්රීඩහ ක
ඇභයේතුභහ ක භප ක ෝභෝවභ ක කිඹන්න ක කි හ" ක කිඹරහ ක කිඹනහ. ක
ෝභොළක්ද කෝම් කිනද්ධ කෝරහ කයේෝඵන්ෝන්? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හභහනයෝඹන් කක්රීඩහ ක ඇභයේතුභහ ක වළභදහභ ක රලසනරප ක පිළිතුරු ක

ෝදන කෝළෝනක්. 
 

ගරු අනුර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නමු් කඅද කෝරහ කයේෝඵන්ෝන් කඒ කත්්ඹෝන්. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද ක ළළබින  ක ැදසම ෝම් ක ඉරහ ක එනෝළොප ක එතුභහප ක රභහදඹක් ක

වුණහ. කඒ කනිහ කතභයි කභභ කපිළිතුය කදුන්ෝන්. 
 

ගරු අනුර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් ක යේෝඵන ක රලසනඹ ක ෝම්ළයි. ක අපි ක අන ක රලසනරප ක විකරභ  ්ක
පිළිතුයක් ක රඵහ ක දිඹ ක යුතු ක යේෝඵනහ. ක ෝභොළද  ක ෝම් ක රලසන කනළත ක
ෝඹොමු කළයන්න  ්කඵළවළ. කකරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කෝම් ක

රලසනර ක ළරුණු ක පිළිඵ ක ළථහ ක ළයන්න ක අදහශ ක අභහතයහශලඹ ක
ඹපෝ් කවිහදඹක් කඑන්ෝන්් කනළ්නම් කරලසනඹක් කෝඹොමු කළයරහ කඒ ක
කළන ක අවන්න ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක ආප ක ඳසු  ්ක ඒළප ක විකරභ  ්ක
පිළිතුයක් ක රඵහෝදන්න ක අභහතයරු ක අභ  ්ක ෝනහ ක නම් ක

ෝළොෝවොභද කෝම් කබහෝ  කළපයුතු කඉසයවප කෝකනිඹන්ෝන්? කඒළයි ක

යේෝඵන කරලසනඹ. කයහජ්ය කඅභහතයරු් කඉන්නහ. කතමුන්නහන්ෝේරහ ක
අභහතයරු ක ශඛ්යහ ක අඩු ක ළයරහ ක නළවළෝන්. ක ඇභයේරු ක 56යි  ක
නිෝඹ ජ්ය ක ඇභයේරු ක වහ ක යහජ්ය ක ඇභයේරු ක 59යි. ක ඒ ක විකරඹප ක
:4ෝදෝනක් කඳ  ්කළයෝකන කයේෝඵනහ. කෝ ළිඹ කෝ න්න ක21ෝදෝනක් ක

හින ක ෝන්ෝන් ක නළවළ. ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක ඇවිල්රහ ක ක ක ීමෝභන් ක
උ්තය කෝදන්න කඵළරි කනම්  කෝභොළක්ද කෝම් කත්්ඹ කකරු කනිෝඹ ජ්ය ක
ළහයළ කබහඳයේතුභනි? 

 
නිදශවහ මලෂ ගිවිසුේ : අහිමි ව බදු ආදළයම 
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5. ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් කඅභහතයතුභහෝකන් කඇූ  කරලසනඹ ක- කව2 ; 

(අ  වi) ෝම් කන කවිප  ක්රී කරශළහ කක්රිඹහ් භළ කළයන කනිදවස ක
ෝශ කගිවිසුම් කභඟින්  කඅිතමි කම  කඇතළයි කළරෝළන ක
ඵදු කආදහඹභ ක්ෂ ක3116 කිනප ක3126 කදක්හ කඑක් කඑක් ක
්ෂඹ කඅනු කෝන් කෝන් කලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 (ii) ඉන්දු-්රී කරශළහ කනිදවස ක ෝශ ක ගිවිසුභ කආයම්බ කවූ ක
දින ක ිනප ක ෝම් ක දක්හ  ක ෝ්ෂගු ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක
අිතමි ක ම  ක ඇතළයි ක ළරෝළන ක ඵදු ක ආදහඹභ ක
ෝළොඳභණද< 

 (iii) ඉන්දු-්රී කරශළහ කනිදවස කෝශ කගිවිසුභ කක්රිඹහ් භළ ක
ම භ කආයම්බ කවූ කදිනෝග කිනප කෝම් කදක්හ  ක  කආනඹන-
අඳනඹන කව කෝදයප කඅතය කෝශ කෝලේඹ කපිළිඵ ක
ෝ්ෂගු කද්තඹන් කඑක් කඑක් ක්ෂඹ කඅනු කෝන් කෝන් ක
ලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

  ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ආ  ෝනොඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 
 

றற அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

( அ) (i )  ற்மதரது இனங்மக மடதொமநப்தடுத்துகறன்ந 

சுந்ற ர்த்க உடன்தடிக்மககபறன் தோனம் 

இக்கப்தட்டுள்பரகக் கதப்தடுகறன்ந ரற 

தரணரணது 2005 தரடக்கம் 2015ஆம் 

ஆண்டு ம எவ்மரர் ஆண்டின் தறகரம் 

ணறத்ணறரக ரதன்தமத்ம்; 

 ( i i )  இந்ற - இனங்மக சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்மக ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற 

தரடக்கம் இதும சுங்கத் றமக்கபம் 

இந்துள்பரகக் கதப்தடுகறன்ந ரற 

தரணம் வ்பதன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  இந்ற - இனங்மக சுந்ற ர்த்க 

உடன்தடிக்மக தரறற்தட ஆம்தறத் றகற 

தரடக்கம் இதும ற்தற - இநக்குற 

ற்தம் இத ரடுகளுக்கும் இமடறனரண 

ர்த்க றலுமகள் தற்நற சுங்கத் வுகள் 

எவ்மரர் ஆண்டின் தறகரம் ணறத்ணறரக 

ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
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asked the Minister of Finance:  

(a)  Will he inform this House  - 

 (i) the tax revenue considered to have been lost 
as a result of the Free Trade Agreements 
operated by Sri Lanka by now, from 2005 
to 2015 as per each year separately; 

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

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

(b)  If not, why?  
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ (මුදල් අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க - றற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කභහ කඑභ කරලසනඹප කපිළිතුය ක

ෝදනහ. 

(අ  වi) ්ෂ ක 3116 ක ිනප ක 3126 ක දක්හ ක නිදවස ක ෝෝශ ක
ගිවිසුභ කක්රිඹහ් භළ කම භ කතුළින් ක්රී කරශළහප කඅිතමි කවූ ක
ඵදු ක ආදහඹම් ක ෝන ක ෝනභ ක ඇමුණුභ ක 12ිත ක දක්හ ක
ඇත. 

ඇමුුම 01 
්රී කරශළහ කක්රිඹහ්භළ කළයන කනිදවස කෝෝශ කගිවිසුම් කභගින් කඅිතමි කම  කඇයේ ක

ඵදු කආදහඹභ ක3116 කිනප ක3126 කදක්හ 

 
 (ii) ඉන්දු-්රී කරශළහ කනිදවස කගිවිසුභ කවISFTA) ආයම්බළ ක

දින ක ිනප ක 3115 ක ්ෂඹ ක දක්හ ක වූ ක ද්ත ක ්රී ක රශළහ ක
ෝ්ෂගු කතු කෝනොභළත. ක3116 ක්ෂෝග කිනප ක3126 ක
්ෂඹ ක දක්හ ක ඉන්දු ක ්රී ක රශළහ ක නිදවස ක ගිවිසුභ ක
ක්රිඹහ් භළ ක කිරීභ ක නිහ ක අිතමි ක වූ ක ඵදු ක ආදහඹභ ක
රුපිඹල් ක මිලිඹන ක 222 379කි. ක වඇමුණුභ ක 12ිත ක
රුතණු කළය කඇත කඇත.  

 (iii) 1. 3111 ක්ෂෝග කිනප ක3126 ක්ෂඹ කදක්හ කඉන්දු-
්රී ක රශළහ ක නිදවස ක ෝෝශ ක ගිවිසුභ ක ඹපෝ  ්ක
ළයන ක රද ක ආනඹන ක අඳනඹනඹන් ක වහ ක එිත ක
ෝෝශ ක ෝලේ ක ඇමුණුභ ක 13 ක භඟින් ක දක්හ ක
ඇත. 

  අනු ක
අශළඹ 

ෝෝශ ක
ගිවිසුම් 

ඒ කඒ කෝෝශ කගිවිසුම් කඹපෝ් කඅිතමි කම  කඇයේ කඵදු කආදහඹභ කවදශ ක
ලෝඹන්  

  අවුරුද්ද 

ආිනඹහ ක
ලහන්යේළය ක
ෝෝශ ක
ගිවිසුභ ක
වAPTA) 
රු.මි. 

ඉන්දු ක්රී ක
රශළහ කනිදවස ක

ෝෝශ ක
ගිවිසුභ ක

වISFTA) 
රු.මි. 

ඳහකිසතහන් ක
්රී කරශළහ ක
නිදවස ක
ෝෝශ ක
ගිවිසුභ ක

වPSFTA) 
රු.මි. 

දුතණු ක
ආිනඹහ ක
නිදවස ක
ෝෝශ ක
ගිවිසුභ ක

වSAFTA) 
රු.මි. 

එළතු ක
රු.මි. 

01 2005 රළ  කෝනොභළත 2 392.1 71.0 30.0 2 493.1 

02 2006 රළ  කෝනොභළත 3 295.1 125.0 23.0 3 454.1 

03 2007 රළ  කෝනොභළත 15 767.1 235.0 25.0 15 :27.1 

04 2008 0.2 29 :65.1 826.0 69.0 30 95:.3 

05 2009 27.0 20 718.1 608.0 29.0 21 382.1 

06 2010 111.0 6 459.1 563.0 68.0 7 1:1.1 

07 2011 49.0 6 187.1 1 5:1.1 36.0 7 762.1 

08 2012 50.0 5 713.1 1 25:.1 11.0 6 923.1 

09 2013 143.0 6 338.1 1 :68.1 19.0 8 457.1 

10 2014 89.0 8 917.1 1 157.1 18.0 9 :6:.1 

11 2015 රළ  කෝනොභළත 6 627.1 659.0 57.0 7 343.1 

එළතු 469.2 111 379.1 8 83:.1 385.0 120 962.3 

  2. 3111 ක ්ෂෝග ක ිනප ක 3126 ක ්ෂඹ ක දක්හ ක
ඉන්දිඹහ කවහ ක්රී කරශළහ කඅතය කිනදු කම  කඇයේ කමුළු ක
අඳනඹන  ක ආනඹන ක වහ ක එිත ක ෝෝශ ක
ෝලේඹන් ක එක් ක එක් ක ්ෂඹන් ක වහ ක ෝන ක
ෝනභ කඇමුණුභ ක14ිත කදක්හ කඇත. 

   

 

(ආ  අදහශ කෝනොෝ . 
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ඇමුුම 02 

ඇමුුම 03 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  ක භෝග් ක ඳශමුන ක අතුරු ක

රලසනඹ ක ෝභඹයි. ක ඉන්දු-රශළහ ක ෝෝශ ක ගිවිසුභ ක නිහ ක ෝම් ක ළහර ක

ඳරිච්ෝේදඹ කතුශ කිනදු කෝරහ කයේෝඵන කෝෝශ කඅහිනඹ  කෝදයහජ්ය කඅතය ක

රශළහප ක ිනදු ක ම  ක යේෝඵන ක ෝෝශ ක අහිනෝග ක රභහණඹ  ක ෝෝශ ක

ෝලේෝග ක අහිනඹ ක ෝළොෝතක්ද ක කිඹහ ක ෝ්ෂගු ක පවන් ක ආරිත ක

ඔඵතුභහප කකිඹන්න කපුළුන්ද? ක 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ කළැදදි කඅභහතයහශලෝඹන් කෝන් කඅවන්ෝන්. 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ කශඟ කෝන් කෝ්ෂගු කද්ත කටිළ කයේෝඵන්ෝන්? ක ක 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහප ක ෝම් කරලසනඹ ක අවන්න කයේෝඵන්ෝන් කභෝග් කමිත්ර කභලික් ක

භයවික්රභ කඇභයේතුභහෝකන්. 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ  කනළවළ. කෝභොළද  කනිදවස කෝෝශ කගිවිසුෝම් කඵදු කඅ් කවළරීභ ක

තුශ ක ඒ කආනඹන  කඅඳනඹන කපවන් කකිරීභ ක ්රී කරශළහ ක ෝ්ෂගුෝ  කඑළ ක

ළහ්ෂඹඹක්. කඑතෝළොප කඒෝක් කයේෝඵන කෝෝශ කෝලේඹ කදිගින් කදිකපභ ක

්රී කරශළහප කඅහිනදහඹළ කෝර කවළඩ කකළිතරහ කයේෝඵනහ. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ක ඔඵතුභහෝග් ක අ්ෂථ ක ළථනඹ. ක ෝභිත ක හිනදහඹළ ක ත්්ඹක් ක

යේෝඵනහ. කෝභොළද  කඉන්දිඹහෝන් කආනඹනඹ කළයන්ෝන් කනළ්නම් ක

ඒළ කිනද්ධ කන්ෝන් ක ඊප කඩහ කඅකරළ කකණනක් කයේෝඵන ක යපලිනුයි. ක

අපි ක කණනඹ ක ළයන ක ෝළොප ක යටින් ක එළිඹප ක ගිිතන් ක යේෝඵන ක විෝද්ල ක

විනිභඹ ක අනුඳහතඹ ක ෝළොඳභණද ක කිඹහ ක දළන ක කන්න ක අලයයි. ක

ඉන්දිඹහෝන් ක ආනඹනඹ ක ළයන ක නිහ ක ඒළප ක හිනඹක් ක රළ  ක

යේෝඵනහ. ක අඳ ක ෝදයප කඅතය කයේෝඵන කම්ඵන්ධළභ කනිහ ක ඹම් ක ඹම් ක

විෝලේ ක යරහද ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක ෝකොල්රන්ප ක යේෝඵනහ ක හෝග්භ ක

අඳප  ්ක යේෝඵනහ. ක එදහ  ක 3111 ක ්ෂඹප ක ෝඳය ක 2;21ක් ක ලෝඹන් ක

යේබුණු ක ෝෝශ ක ෝලේඹ ක අද ක 2;5ප ක අඩු ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක දළනප ක

ිනටින ක ඇභයේයඹහ ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක උනන්දුක් ක ඇයේ ක ළයරහ ක

යේෝඵනහ. ක අෝ  ක ්රී ක රශළහ ක ෝ්ෂගු ක තුළින් ක ිනදු ක ළයන ක විකරභ  ්ක

ඳරීක්ණ ක භඟින් ක ළින ක ආදහඹභක් ක රළෝඵන්න ක ඳපන් ක ෝකන ක

යේෝඵනහ. කභහ කිතතන කවළටිඹප කoverall  ළින කහිනඹක් කයේෝඵනහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ 

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  

 
නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Prime Minister. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ෝම් ක රලසනඹ ක අවන්න ක
අලය  ක ශ්ෂධන ක උඳහඹ ක භහ්ෂක ක වහ ක ජ්හතයන්තය ක ෝෝශ ක

ඇභයේතුභහෝකන්. කයපර කෝෝශ කගිවිසුම් කඇයේ කළශහභ කතීරු කඵදු කඅඩු ක
නහ. කෝදඳළ්ෝ්භ කතීරු කඵදුලින් කරළෝඵන කආදහඹභ කඅඩු කනහ. ක ක
ඒ් කම්ප්ෂණ කෝෝශහභ කනිහ කඇයේ කන කහිනඹ  කආහිනඹ කුතභක්ද ක

කිඹරහයි ක ඵරන්න ක ඕනෆ. ක එළ ක ළහයණඹක් ක යේෝඵනහ. ක අෝ  ක
යහෝඹන් ක තභයි ක දුතණු ක ඉන්දිඹහෝ  ක යහඹරප ක ඔක්ෝළ භ ක ඵඩු ක
ඹන්ෝන්. ක ඒ ක ෝතොයතුරු ක මුදල් ක ඇභයේතුභහ ක ශඟ කනළවළ. ක භහ ක ිතතන ක
වළටිඹප ක ෝම් ක ම්ප්ෂණ ක රලසනඹ  ක ශ්ෂධන ක උඳහඹ ක භහ්ෂක ක වහ ක

ජ්හතයන්තය කෝෝශ කඇභයේතුභහෝකන් කතභයි කඅවන්න කඕනෆ. කඕනෆභ ක
යපක් කඑක්ළ කෝෝශ කගිවිසුභක් කඇයේ කළශහභ කෝදඳළ්ෝ්භ කතීරු කඵදු ක
අඩු කළයනහ. කඑතෝළොප කෝදඳළ්ෝ්භ කතීරු කඵදු කආදහඹභ කඅඩු කනහ. ක

ඵඩු කබහණ්ඩ කළින කන කෝළොප කVAT එෝළන්  කBTT ළනි කඵදුලින් ක
ආදහඹභ කළින කනහ. ක 

 
ෝෝශ කගිවිසුෝභන් කෝම් කයපල් කෝදළ කඅතය කෝෝශහභ කළින ක

වුණහ ක ද  ක ආෝඹ ජ්න ක ළින ක වුණහ ක ද ක කිඹන ක ළහයණහ ක ෝදළභ ක අඳප ක

ඵරන්න කෝනහ. කභහ කිතතන කවිකරඹප කඅෝ  කමුදල් කඇභයේතුභහ  ්කෝම්ළ ක
කිඹයි. කඅද කෝළොශම කයහෝඹන් කතභයි කම්ප්ෂණෝඹන්භ  කඵඩු කබහණ්ඩ ක
දුතණු කඉන්දිඹහප කඹන්ෝන්. කඒ කතයම් කවිලහර කයහඹක් කඅද කනළවළ. ක

ඒෝළන්භ ක හිනඹක් ක යේෝඵනහ. ක ෝළෝේ ක වු් ක කරු ක ඵන්දුර ක
ගුණ්ෂධන කභන්්රීතුභනි  ක භහ කඔඵතුභහප කකිඹන්ෝන් කෝභභ කරලසනඹ ක
ජ්හතයන්තය කෝෝශ කඇභයේතුභහප කෝඹොමු කළයන්න කකිඹහයි. 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරු ක අග්රහභහතයතුභනි  ක ඔඵතුභහ ක කිඹන ක ළහයණඹ ක භහ ක

පිළිකන්නහ. ක ෝ්ෂගු ක ආඥහඳනත ක අනු ක ෝ්ෂගු ක ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක
තභයි ක ආනඹන ක අඳනඹන ක පිළිඵ ක ිනඹලු ක ශඛ්යහ ක පවන් ක එළතු ක
ළයන්ෝන්. කකරු කමුදල් කඇභයේතුභනි  කඒ කශඛ්යහ කපවන් කටිළ කඔඵතුභහ ක
භප කදුන්නහප කඳසු කඒ කඅනු කඅවන්න කඕනෆ කඅනික් කරලසන කටිළ කභභ ක

ජ්හතයන්තය ක ෝෝශ ක ඇභයේතුභහෝකන් ක අවන්න ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක
ෝනහ. ක ඒ කනිහ ක ඔඵතුභහ කඔඹ කශඛ්යහ කටිළ ක දළන් ක බහකත කළයරහ ක
ඉන් කඳසු කභප කෝදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරු කභන්්රීතුභනි  කඔඵතුභහ කෝ්ෂගු කම්ඵන්ධෝඹන් කයේෝඵන කඒ ක

රලසනඹ කඅවරහ කනළවළ. කඔඵතුභහ කඅවරහ කයේෝඵන්ෝන් කෝෝශ කෝලේඹ ක

පිළිඵ කෝ්ෂගු කද්ත කකළනයි. කඔඵතුභහප කඅවන්න කයේෝඵන්ෝන් කඅන්න ක
එතළනයි. ක නමු්  ක භභ ක නිදසුනක් ක කිඹන්නම්. ක කරු ක අකභළයේතුභහ ක
කි හ ක හෝග් ක ඒෝක් ක හිනඹක් ක යේෝඵනහ. ක 3111දී ක අඳනඹනඹ ක
රුපිඹල් කමිලිඹන ක4 911ක් කයේබුණු කඑළ කඅද ක218 111යි කයේෝඵන්ෝන්. ක

ඒ කකිඹන්ෝන්  කයේස කගුණඹකින් කළින කෝරහ කයේෝඵනහ කකිඹන කඑළයි. ක
නමු්  ක3111දී ක කඉන්දිඹහෝන් කරශළහප කආනඹනඹ කකිරීභ කරුපිඹල් ක
මිලිඹන ක 53 111යි. ක අද ක රුපිඹල් ක මිලිඹන ක 677 111යි. ක එඹ ක දවඹ ක

ගුණඹකින් ක ළින ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක ෝළොතයම් ක ආනඹනඹක් 
රශළහෝ  කළින කෝරහ කයේෝඵනහ කද කකිඹහ කෝභයින් කෝඳෝනනහ. ක 
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ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහ ක ඔඹ ක ශඛ්යහ ක ෝල්ඛ්න ක ටිළ ක භප ක
ෝදන්න. ක ඒ කළරුණු කඵරරහ ක ජ්හතයන්තය ක ෝෝශ කඇභයේතුභහෝකන් ක
භභ කඒ කරලසනඹ කඅවන්නම්. 

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෝවොයි. ක 

 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Second Round 

 
මවෞද අරළබිය වශ එක්ව් අරළබි එමීර් රළජයම  

වංලර්ධන අරමුද: ක්රියළ්මක කරන ද නිලළව 
ලයළඳෘති  

ெவுற அமதறர ற்தம் க்கற அதை றர் இரச்ெற 

அதறறதத்ற றறம்: அதொல்தடுத்ற வீடமப்தைக் 

கதத்றட்டங்கள் 
SAUDI ARABIA AND DEVELOPMENT FUND OF UNITED 

ARAB EMIRATES: HOUSING PROJECTS INMPLEMENTED 

355/’26 

2. ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ (ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් 
මශතළ මලනුල ) 

    (ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன் 
ெரர்தரக)   

     (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
නිහ කවහ කඉදිකිරීම් කඅභහතයතුභහෝකන් කඇූ  කරලසනඹ ක- කව3 ; 

(අ  වi) සුනහමි ක යනෝඹන් ක පීඩහප ක ඳ  ්ක ජ්නතහෝග් ක
නිහ කඇතුළු කෝඳොදු කඳවසුළම් කළඳම්භ කපිණි කෝෞදි ක
අයහබිඹ ක ව ක එක්  ්ක අයහබි ක එමී්ෂ ක යහජ්යෝග ක
ශ්ෂධන කඅයමුදලින් කමරයහධහය කරඵහ කදුන්ෝන්ද< ක 

 (ii) එභ කආධහය කමුදල් කඋඳෝඹ ගි කළයෝකන කක්රිඹහ් භළ ක
ළයන කරද කනිහ කයහඳිතීන් කළෝ්ෂද< 

 (iii) එභ කඑක් කඑක් කනිහ කයහඳිතීන් කවහ කවිඹදම් කළශ ක
මුදර කෝන් කෝන් කලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

 (iv) එභ ක යහඳියේ ක ක්රිඹහ් භළ ක කිරීෝම්දී  ක අනුග්රවඹ ක
දක්න ක රද ක යහජ්ය ක ආඹතන ක වහ ක යහජ්ය ක ෝනොන ක
ශවිධහන කඑක් කඑක් කයහඳියේඹ කඅනු කෝන් කෝන් ක
ලෝඹන් කළෝ්ෂද< 

  ඹන්න කඑතුභහ කවන් කළයන්ෝනිතද? 

(ආ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 

 
வீடமப்தை ற்தம் றர்ரத்துமந அமச்ெமக் மகட்ட 

றணர: 

(அ  වi) சுணரற அணர்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்கபறன் வீடமப்தை உள்பறட்ட ததரது 

ெறகமபப் ததற்தக் தகரடுப்தற்கரக ெவுற 

அமதறர ற்தம் க்கற அதை றர் 

இரச்ெறத்றன் அதறறதத்ற றறத்றணரல் றற 

உற ங்கப்தட்டர ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்தடி உறத் தரமகமப் தன்தடுத்ற 

அதொல்தடுத்ப்தட்ட வீடமப்தைக் கதத் 

றட்டங்கள் ரம ன்தமத்ம்; 

 ( i ii )  மற்தடி எவ்தரத வீடமப்தைக் கதத்றட்டத் 

றற்கும் தெனறடப்தட்ட தத் தரமககள் 

ணறத்ணறம ரது ன்தமத்ம்; 

 ( iv )  மற்தடி கதத்றட்டத்ம அதொல்தடுத்தும்மதரது 

அதெம ங்கற அெ றதணங்கள் 

ற்தம் அெெரர்தற்ந றதணங்கள் எவ்தரத 

கதத்றட்டத்றற்கும் அம ணறத்ணறம 

ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ  இன்மநல், ன்? 

 
asked the  Minister of Housing and Construction:  

(a)  Will he state - 

 (i)   whether financial assistance was provided 

to Sri Lanka by Saudi Arabia and the 

Development Fund of the United Arab 

Emirates for the construction of houses and 
common facilities for tsunami victims;  

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

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

 (iv)   separately the names of the public institutes 
and non-governmental organizations that 

gave patronage for implementing each of 

the aforesaid projects?   

(b)  If not, why? 

 

ගරු ඩන්දක බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඩදකිරීේ 
නිමය ජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடமப்தை ற்தம் 

றர்ரத்துமந தறற அமச்ெர்) 

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

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක නිහ ක වහ ක ඉදිකිරීම් ක

අභහතයතුභහ ක ෝනුෝන් ක භහ ක එභ ක රලසනඹප ක පිළිතුය ක වභළගත* ක

ළයනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  ක වi)   අම්ඳහය ක දිසත්රික්ළෝග ක සුනහමිෝඹන් ක පීඩහප ක ඳ  ්ක ජ්නතහ ක
වහ කනිහ කඇතුළු කෝඳොදු කඳවසුළම් කළඳම්භ කපිණි ක  කෝෞදි ක
අයහබිෝග කෙළරිටි කආඹතනඹ කවිිනන් කමරය කආධහය කරඵහදී කඇයේ ක
ඵ ක අම්ඳහය ක දිසත්රික් ක ෝල්ළම් ක වහ ක අක්ළයඳ්තු ක රහෝද්ය ඹ ක
ෝල්ළම් කවිිනන් කදන්හ කඇත. 

       (ii)   අම්ඳහය ක දිසත්රික්ළෝග ක අක්ළයඳ්තු ක රහ කෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක
ෝළො ධහෝග ක ෝනොයච්ෝෙ ෝර ක රෝද්ලෝග ක අක්ළය ක 71ළ ක
භූමිඹළ කඳවුල් ක414ක් කඉරක්ළ කළය කකනිමින් ක නිහ ක611ක් කවහ ක
ඹටිතර ක ඳවසුළම් ක ිතත ක නිහ ක යහඳියේඹක් ක         
2006/2007 ළහරඹ ක තුශ ක අම්ඳහය ක දිසත්රික් ක ෝල්ළම් ක වහ ක
අක්ළයඳ්තු ක රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක විිනන් ක ක්රිඹහ්භළ ක ළය ක
ඇත. 

      (iii)   අදහශ කෝනොෝ . 

      (iv)   අදහශ කෝනොෝ . 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

(ආ  ක ෝභභ කනිහ කයහඳියේ කවහ කනිහ කවහ ක ඉදිකිරීම් කඅභහතයහශලඹ කෝත ක
ෝව  කඅභහතයහශලඹ කඹපෝ  ්කඇයේ කආඹතන කෝත කෝෞදි කඅයහබි කයජ්ෝඹන් ක
ෝව  කඑක්  ්කඅයහබි කඑමී්ෂ කයහජ්යෝඹන් කමරයහධහය කරළ  කෝනොභළත. ක 

 
ම්ඳෆන් නිහඳළදනය : ආදළයම 
துதரண உற்தத்ற : தரணம் 
PRODUCTION OF LIQUOR:  INCOME  

454/’27 

11.ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
      (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

      (The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් කඅභහතයතුභහෝකන් කඇූ  කරලසනඹ ක- කව2 ; 

(අ  වi) ්ෂ ක3116 කිනප ක3126 කදක්හ ක්රී කරශළහෝ  කනිසඳහදිත ක
ළය ක භ්තුය ක ව ක ධහනය ක භ්තුය ක රභහණඹ  ක
්ෂඹ කඅනු කෝන් කෝන් කලෝඹන් කලීප්ෂ කමිලිඹන ක
ෝළොඳභණද< 

 (ii) ඉවත ක වන් ක ්ෂරදී ක එීම ක භ්තුය ක
ෝද්ෂකෝඹන්  කරළ අ කසුයහඵදු කආදහඹභ  ක්ෂඹ කඅනු ක
ෝන් ක ෝන් ක ලෝඹන් ක රුපිඹල් ක මිලිඹන ක
ෝළොඳභණද< 

 (iii) 3126 ක ්ෂෝගදී ක ළය ක වහ ක ධහනය ක භ්තුය ක
නිසඳහදනඹ කඉවශ කඹෆභප කතුඩුදුන් කෝවේතන් කළෝ්ෂද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ආ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 

 

 றற அமச்ெமக்  மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2005 ஆம் ஆண்டிலிதந்து 2015 ஆம் ஆண்டு 

ம இனங்மகறல் உற்தத்ற தெய்ப்தட்ட 

தெநறவு கூடி துதரணம் ற்தம் ரணற 

துதரணத்றன் அபவு ஆண்டு ரரறரக 

ணறத்ணறரக த்மண றல்லின் லீற்நர்கள் 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) மற்குநறப்தறட்ட ஆண்டுகபறல் தெரல்னப் 

தட்டுள்ப துதரண மக இண்டிலுறதந்தும் 

ததநப்தட்ட துரற தரணம் தட ரரறரக 

ணறத்ணறரக த்மண றல்லின் தௐதர 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண்டில் தெநறவு கூடி ற்தம் 

ரணற துதரண உற்தத்ற அறகரறப்தற்கு 

துரண கரங்கள் ரம ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Finance:  

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of litres of hard liquor and malt 

liquor produced in Sri Lanka from the year 
2005 to 2015 separately for each year in 

millions; 

 (ii)   the excise income received from the sale of 

the aforesaid two types of liquor during the 

above years separately for each year in 

Rupees millions; and 

 (iii)    the reasons that led to the increase in the 

production of hard liquor and malt liquor in 
the year 2015? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක එභ ක රලසනඹප ක පිළිතුය ක

ෝභෝේයි; 

(අ  ක වi)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii)     
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[කරු කඉන්දිළ කඵණ්ඩහයනහඹළ කභවතහ] 

්ෂඹ 

ලීප්ෂ කමිලිඹන 

ළය කභ්තුය ධහනය කභ්තුය 

2005 38 51 

2006 45 47 

2007 50 50 

2008 46 58 

2009 41 56 

2010 49 65 

2011 54 87 

2012 50 100 

2013 44 120 

2014 44 125 

2015 52 126 

්ෂඹ 

රුපිඹල් කමිලිඹන 

ළය ක
භ්තුය 

ධහනය ක
භ්තුය 

මුළු කසුයහඵදු ක
ආදහඹභ 

2005 14 611 1 932 16 432 

2006 18 523 2 219 20 631 

2007 21 5:4 2 447 23 93: 

2008 24 496 2 :38 27 423 

2009 24 :82 3 45: 28 432 

2010 32 :38 4 :37 37 964 

2011 47 728 8 375 55 992 

2012 49 478 10 584 59 951 

2013 48 16: 14 5:4 62 663 

2014 52 6:3 17 445 69 :37 

2015 80 822 24 74: 105 461 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

 (iii) 1. භ්ඳළන් ක නිසඳහදනහකහය ක දළින ක ෝර ක
අධීක්ණඹප කරක් කකිරීභ. 

  2. ෝභෝතක් කතීරු කඵදු කෝනොෝකවූ කවිෝද්ල කභ්ඳළන් ක
ළපලීම් කවිලහර කරභහණඹක් කිනදු කකිරීභ. 

  3. නීයේ කවිෝය ධී කෝර කයප කතුශප කආනඹනඹ කළශ ක
එතෝන ල් ක රභහණඹ ක අභ ක කිරීභප ක ළපයුතු ක
කිරීභ. 

  4. නීයේ කවිෝය ධී කභධයහය කනිසඳහදනඹ කවළින පු  ක
ෝඵදහ ක වළරීභ ක වහ ක අෝශවි ක ළපයුතුරප ක අදහශ ක
ග්රවන කවළපලීම්  කදළින කකිරීභ. 

(ආ  ඳළන කෝනොනඟී. 
 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක තුන්ළනි ක රලසනඹප ක පිළිතුය ක ෝර ක ඔඵතුභහ ක

වන් කළෝශේ කසුයහඵදු කආදහඹභ කඉවශ කඹහභ කෝළෝයිත කඵරඳෆ කෝවේතුයි. ක
සුයහඵදු කආදහඹභ කඉවශ ක ඹහභ කෝළෝයිත ක ඵරඳෆ කෝවේතුක් කවූෝග  ක මීප ක
ළලින් කභ් ක ද්රය ක ම්ඵන්ධෝඹන් කළ  කඵදු කආදහඹභ ක ෝර ක වන් ක

ළයපු  කෝද්ය ඹ කආදහඹම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කඅඹ කළය කක්තු කආදහඹම්  ක
සුයහඵදු කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප කඳයරහ කදීරහ  කභ් කද්රය කම්ඵන්ධෝඹන් ක
අඹ කළයන කිනඹලුභ කඵදු ක්ෂක කසුයහඵදු කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කවයවහ කඅඹ ක

ළය කකළනීභක් කඔඵතුභහ කආයම්බ කළයපු කනිහයි. ක 
 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරු කභන්්රීතුභහ කකිඹන්න කවදන කෝද් ක ළැදදියි. ක ඒ කනිහ කආදහඹභ ක

ෝනස කෝරහ කයේෝඵන්ෝන් කිනඹඹප ක4.5යි. කඅඳප කනි්ෂභීත කකිඹන්න ක
පුළුන් කන්ෝන් කෝභඹයි. කද වත කඳහරනඹ ක කම්ප්ෂණෝඹන්භ කෝනස ක

ම ෝභන් කඳසු කතභයි කෝම් කත්්ඹ කඇයේ කවුෝණ්. කනිදසුනක් කලෝඹන් ක
ක්ෝතෝ  ක 3125 ක ෝනොළම්ඵ්ෂ ක භහෝග ක සුයහඵදු ක එළප ක ෝකපු ක
මිලිඹන ක 3 211ළ කආදහඹභ ක අද ක මිලිඹන ක 24 911යි. ක ෝම් කහෝග් ක වඹ ක
ගුණඹක් කනිළරුෝණ් කළින කෝන්න කඵළවළ. කඅද කිනයසතර කඳශ කන්ෝන් ක

නළවළ  ක "Ethanol shipment එළක් කඑනහ. ක ෝම් ක භන්්රීයඹහ  ක අය ක
භන්්රීයඹහ ක ෝකන්නහ" කකිඹරහ. ක අද කඑෝවභ ක ෝභොුත් කනළවළ. ක ඒ ක
නිහ කතභයි කආදහඹභ කළින කෝරහ කයේෝඵන්ෝන්. 

 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සුයහඵදු ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක ඵදු ක ආදහඹභ ක ළින ක ම භප ක එළප ක

ෝවේතුක් ක න්ෝන් ක ෝභඹයි. ක මීප ක ළලින් ක ෝද්ය ඹ ක ආදහඹම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කඅඹ කළයපු කඵදු- ක 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ කනිහ  කරයේලතඹක් කලෝඹන් කආදහඹභ කෝනස කවුෝණ් ක4.5යි. ක 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එෝවභ කභහරු කකිරීභ කනිහ? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ . 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෝනක් කඒහ කරළබිරහ කයේෝඵන්ෝන් කආදහඹභ කළින කවූ කනිහ කද? 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔ . 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක භෝග් ක ඊශඟ ක අතුරු ක
රලසනඹ ක ෝභෝේයි. ක භභ ක තුන්ළනි ක ෝළොපෝන් ක අවරහ ක යේෝඵන්ෝන් ක

ආදහඹභ කළින කම භ කකළන කෝනොෝයි  කරශළහෝ  කභ් කතුය කනිසඳහදනඹ ක
කළනයි. ක නිසඳහදනඹ ක ඉවශ ක ඹහභ ක ෝළෝයිත ක ඹම් ක කිින ක ෝවේතුක් ක
ඔඵතුභහප කවන් කළයන්න කපුළුන්ද? ක 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇ්ත කලෝඹන්භ කනිසඳහදනෝඹිත ක ළින කම භක් කනළවළ. කළින පු ක

ළනි කෝද්ල් කවිකිණීභ කඅඩු කෝරහ කයේෝඵන කනිහ කඅද කෝභළනි කෝද් කිනදු ක
ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක ඵදු ක ෝකවිඹ ක යුතු ක භ් ක ද්රයර කආදහඹභ කෝනස ක
ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක ෝම් ක ිනඹල්රභ ක නීයේකත ක කිරීභ ක -license කිරීභ- ක

තුළින් ක තභයි ක ම්ප්ෂණෝඹන්භ ක ෝම් ක ත්්ඹ ක ෝනස ක ළය ක
යේෝඵන්ෝන්. ක මීප ක ෝඳය ක යේබුණු ක ෝද්රප ක ෝක ෝ  ක නළයේ ක ඵදු ක
රභහණඹ් කඅද කෝකන්න කඳපන් කඅයෝකන කයේෝඵනහ. කඒ කනිහයි කඹම් ක

විකරඹළ කරභහණහ්භළ කළිනම භක් කෝඳෝනන්න කයේෝඵන්ෝන්. 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කරු කඇභයේතුභනි  ක්රී කරශළහෝ  කළය කභ් කතුය කව කධහනය කභ  ්ක
තුය ක නිසඳහදනඹ ක පිළිඵ ක ඔඵතුභහ ක  ක 3111 ක ඉරහ ක 3126 ක දක්හ ක
ශඛ්යහ ක පවන් ක දළන් ක ඉදිරිඳ් ක ළශහ. ක 3126 ක භ් ක ද්රය ක නිහයණ ක

ළඩපවන් ක යේබිඹදී  ක ෝද්ය ඹ ක භ් ක ද්රය ක නිසඳහදනඹ ක විලහර ක ෝර ක
ඉවශ ක ඹහභක් ක ඔඹ ක ශඛ්යහ ක පවන්ර ක යේෝඵනහ. ක එඹප ක ඵරඳෆ ක
ෝවේතු කෝභොළක්ද කකිඹහයි කභභ කඅවන්ෝන්. 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආදහඹභ ක ළිනම භයි  ක රභහණඹ ක ළිනම භයි ක අතය ක ෝනක් ක

යේෝඵනහ. ක ආදහඹභ ක ළින ක ෝරහ ක යේෝඵනහ-[ඵහධහ ක කිරීභක්] ක ඒළ ක
තභයි. ක [ඵහධහ ක කිරීභක්] ක දශ ක ෝද්ය ඹ ක නිසඳහදන ක ්ෂධන ක ෝ කඹප ක
අඩුෝනුයි ක රභහණඹ ක ළින ක ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක ෆභ ක බහණ්ඩඹක්භ ක

ඳසු කගිඹ කඅවුරුද්දප කඩහ කඅෝනක් කඅවුරුද්ෝද් කළිනම භක් කයේෝඵනහ. ක
නමු් ක අපි ක ෝභඹ ක ඳහරනඹ ක ළයන්න ක ක්තහප ක ඳසු  ක දශ ක ෝද්ය ඹ ක
නිසඳහදිතඹප ක ඩහ ක අඩුම භක් ක තභයි ක ෝභතළන ක ෝඳෝනන්න ක

යේෝඵන්ෝන්. ක[ඵහධහ කකිරීභක්] කඔ . කෝඳෝනන්න කයේෝඵනහ. ක 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No.6 - 467/'16 (1), Hon. Udaya Prabhath 

Gammanpila.  

1079 1080 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රලසනඹ කඅවන්ෝන් කනළවළ. 

 
ගරු චන්දම වීරක්මකොඩි මශතළ (ඛනිජ මතල් වේඳ් 
වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்தகரடி - ததற்மநரலி பங்கள் 

அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

රලසනඹ කඇහුෝ  කනළවළ කෝන්ද? ක[ඵහධහ කකිරීම්] 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 
(An Hon. Member) 
ඇහුෝ  කනළවළ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 
Member got up and therefore, we are tabling the Answer.  

 
ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No, no. -[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

No, the Hon. Member got up. Then, the Hon. Minister 

can table it.  

 
ගරු චන්දම වීරක්මකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்தகரடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

I can table the Answer, but if you want, I can answer.  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

No, Hon. Minister, do not answer. You have to table 

it. 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 
(An Hon. Member) 
නළත ක කඅවන්න. 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

ම ක මලෂ මඳොමෂේ මබොරමතල් මි: විවහතර 
உனக ெந்மறல் ெதகண்தய் றமன: றதம் 
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6.  ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ (ගරු උදය ප්රභළ  ්
ගේමන්ිළ මශතළ මලනුල ) 

 (ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - ரண்தைறகு உ தறதரத் 

கம்ன்தறன ெரர்தரக) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඛ්නිජ් ක ෝතල් ක ම්ඳ් ක ශ්ෂධන ක අභහතයතුභහෝකන් ක ඇූ  ක ක

රලසනඹ- කව2 ;  ක ක 

(අ  3112 කිනප ක3127 කදක්හ කෆභ කයළභ කජ්නහරි කඳශමු කදිනප- 

 (i) ෝර ළ කෝශ කෝඳොෝශේ කෝඵොයෝතල් කඵළයරඹළ කමිර ක
ඇෝභරිළන් කෝඩොර්ෂ කව ක්රී කරශළහ කරුපිඹල්ලින් ක

ෝළොඳභණද< 

 (ii) ෝද්ය ඹ ක ෝශ ක ෝඳොෝශේ ක ෝඳට්රල් ක ව ක ඩීල් ක
ලීපයඹළ කමිර ක්රී කරශළහ කරුපිඹල්ලින් කෝළොඳභණද< 

 ඹන්න කඑතුභහ කෝභභ කබහප කදන්න්ෝනිතද? 

(ආ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 

 
ததற்மநரலி பங்கள் அதறறதத்ற அமச்ெமக் மகட்ட 

றணர: 

(அ) 2001 தொல் 2016 ம எவ்தரத தடதொம் ெணரற 

தொனரம் றகறறல், 

 (i) உனக ெந்மறல் எத தேப்தரய் ெகு 

ண்தறன் றமன அதரிறக்க தடரனர்கபறல் 

ற்தம் இனங்மக தௐதரறல் வ்பவு   

ன்தமத்ம்; 

 (ii) உள்ரட்டுச் ெந்மறல் எத லீற்நர் ததற்மநரல் 

ற்தம் டீெலின் றமன இனங்மக தௐதரறல் 

வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ  இன்மநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a)  Will he  inform this house  - 

 (i)    the  world  market   price of  a barrel of  

crude oil in Sri  Lankan Rupees and US 

Dollars; and 

 (ii)    the  local market  price of  a litre of petrol  

and  diesel in Sri  Lankan Rupees; 

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

(b)  If not, why? 
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2016 ජුනි ක ක32 ක 

ගරු චන්දම වීරක්මකොඩි මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந்ற வீக்தகரடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කභහ කඑභ කරලසනඹප කපිළිතුය ක

වභළගත* ළයනහ. 
 
* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

එේ.එන්.එේ. ශීමේ මශතළ ඳෆශෆරමගන යළම: ක
ඳරීක්ණම  ප්රගතිය   

றத. ம்.ன்.ம். யக்கலம் கடத்ப்தட்டம: 

றெரமகபறன் தொன்மணற்நம் 
ABDUCTION OF MR. M.N.M. HAKEEM:  PROGRESS OF 

INVESTIGATION  

469/’27 

12.  ගරු බුද්කරක ඳතිරණ මශතළ (ගරු එේ.එච්.එේ. වල්මළන් 
මශතළ මලනුල ) 

 (ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். 

ெல்ரன் ெரர்தரக) 

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

නීයේඹ කවහ කහභඹ කව කදක් වණ කශ්ෂධන කඅභහතයතුභහෝකන් කඇූ  ක

රලසනඹ ක- කව2 ; 

(අ  වi) ෝළොශම ක 26  ක  ක භ පක්ුතලිඹ  ක  ක 2 ක ළනි ක ඳටුභක  ක
ළදියහන්ත  ක අශළ ක 20:1 ක ඩී ක  ක දයන ක සථහනෝග ක
ඳදිශචි  කඑම්.එන්.එම්. කවීමම් කභවතහ කවජ්හ. කවළ. කඅශළ ක - ක
931992:77V) 2009.03.21 දින කෝළොශම  කෝභ දය ක
ෝඳොලිස ක ඵරරෝද්ලෝගදී ක ඔහුෝග් ක අශළ ක 311-6575 ක
දයන ක ්රීම ර්ෂ ක යථඹ ක භඟ ක ඳළවළයෝකන ක ඹෆභ ක
ම්ඵන්ධෝඹන් ක ඔහුෝග් ක ෝව දයඹහ ක න  ක
ෝභොෝවොභ් ක ෂ්ෂහන් ක භවතහ ක විිනන්  ක ෝභ දය ක
ෝඳොලිස ක සථහනෝග ක  ක 311:.14.32 ක දින ක අශළ ක
CIB/83/371 ඹපෝ  ්ක ඳළමිණිල්රක් ක ළයන ක රද ක
ඵ <් ක 

 (ii) ෝඳොලිස කමරසථහනෝග  කිනවිල් කඅඳයහධ කෝළො ධහඹ ක
භඟින් කඅශළ කC8/310/2010 වහ ක3121.19.16 කදිනළයේ ක
ලිපිඹකින්  ක ෝභභ ක ඳළවළය ක කළනීභ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක
ඳරීක්ණ කළපයුතු ක ිනදුකිරීභ ක වහ ක ෝළොශම ක දිහ ක
බහය  කනිෝඹ ජ්ය කෝඳොලිසඳයේ කෝත කෝඹොමු කළයන කරද ක
ඵ <් 

 එතුභහ කදන්ෝනිතද? ක 

(ආ  ඉවත කඅශළඹ කඹපෝ  ්කෝභ දය කෝඳොලිස කසථහනෝග කළයන කරද ක
ඳළමිණිල්ෝල් ක ව ක නිෝඹ ජ්ය ක ෝඳොලිසඳයේයඹහෝග් ක
අධීක්ණඹ ක ඹපෝ  ්ක ිනදුළයන ක ඳරීක්ණෝග ක ්ෂතභහන ක
රකයේඹ ක ළෝ්ෂද ක ඹන්න ක එතුභහ ක ෝභභ ක බහප ක
දන්න්ෝනිතද? 

(ඇ  ෝනො කඑෝේ කනම්  කඒ කභන්ද? 

 

ெட்டதொம், எளங்கும் ற்தம் தன் அதறறதத்ற 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர: 

(அ  වi) தகரளம்தை 15, ட்டக்குபற, 1 ஆம் எளங்மக, 

கறரணத்ம, இனக்கம் 1/90டி தம் தொகரற 

றல் ெறக்கறன்ந, றத ம்.ன்.ம். யக்கலம் 

(ம.அ.இன. 820881966V ) 2009.03.21 ஆம் 

றகற தகரளம்தை, தொகத்துரம் ததரலிஸ் 

ஆளுமகப் தறமெத்றல் அரறன் 200-5464 ஆம் 

இனக்க தொச்ெக்க ண்டித்டன் கடத்றச் தெல்னப் 

தட்டம தரடர்தரக அரறன் ெமகரரண 

றத. தரயட் தர்ெரன், தொகத்துரம் 

ததரலிஸ் றமனத்றல் 2009.03.21 ஆம் றகற 

CIB/83/371 ஆம் இனக்கத்றன் கலழ் தொமநப்தரடு 

தெய்துள்பரர் ன்தமத்ம்; 

 (ii) ததரலிஸ் மனமகத்றன், ெறறல் குற்நப் 

தைனணரய்வுப் தறரறறணரல் C8/310/2010 ஆம் 

இனக்க 2010.08.05 ஆம் றகற கடிம் தோனம், 

மற்தடி கடத்ல் தரடர்தரக றெரம 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

கமப மற்தகரள்ளும் ததரதட்டு தகரளம்தை 

ரட்டத்றற்குப் ததரதப்தரண தறறப் 

ததரலிஸ் ரஅறததக்கு ெரட்டப்தட்ட 

தன்தமத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) மற்தடி இனக்கத்றன் கலழ் தொகத்துர ததரலிஸ் 

றமனத்றல் தெய்ப்தட்ட தொமநப்தரடு ற்தம் 

தறறப் ததரலிஸ் ரஅறதரறன் கண்கரறப்தறன் கலழ் 

மற்தகரள்பப்தடுகறன்ந றெரமகபறன் ற் 

மதரம தொன்மணற்நம் ரது ன்தமத்ம் அர் 

இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)   Mr. Mohammad  Farzan  has lodged  a 

complaint with  Modara Police Station on 

21.03.2009, under the No. CIB/83/371, in 

connection with  the  abduction of his 
brother  Mr. M.N.M Hakeem (N.I.C                  

No. 820881966V) of No.1/90 D, 

Kadiranawatta, 1st lane, Mattakkuliya , 

Colombo 15, on   the date of  21.03.2009  
within  the  Modara Police Area, along with  

his three-wheeler, bearing the registered 

number  200-5464; and 

 (ii)   the Civil Crimes Division of Police  

Headquarters, by the letter No. 

C8/310/2010, dated 05.08.2010, has 
referred this case to the Deputy Inspector 

General of Colombo Range, to  investigate 

into the aforesaid abduction ? 

(b)  Will he inform this House the current progress of  

the investigations carried out  on  the complaint 
lodged in the Modara Police Station under above 

number and of the  investigations, monitored by 

the Deputy Inspector  General of the Police ? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු වළග ර්නළයක මශතළ (නීතිය ශළ වළමය වශ දක්ෂිණ 

වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க - ெட்டதொம் எளங்கும் ற்தம் 

தற்கு அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කභහ කඑභ කරලසනඹප කපිළිතුය ක

වභළගත* කළයනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
(අ  වi) ඔ . 

 (ii) නළත. ක ෝඳොලිස ක මරසථහනෝග ක ිනවිල් ක අඳයහධ ක ෝළො ධහඹ ක
නමින් කඅශලඹක් කෝනොභළත. 

(ආ  ෝභ දය ක ෝඳොලිස ක සථහනඹ ක ෝත ක රද ක ඳළමිණිල්රප ක අනු ක විභ්ෂලන ක
ළපයුතු ක ිනදුළය ක ෝළොශම ක භෝවේසත්රහ්අකරළයණෝග ක නඩු ක අශළ ක
 .263060: ක ඹපෝ  ්ක ළරුණු ක හ්ෂතහ ක කිරීෝභන් ක අනතුරු ක කරු ක
අකරළයණඹ ක විිනන් ක නඩු ක ඵවහ ක තඵහ ක ඇත. ක ෝම් ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක
තදුයප  ්කවිභ්ෂලන කළපයුතු කිනදු කළයමින් ක කඳතී. 

(ඇ  ඳළන කෝනොනඟී. 
 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 13 - 472/'16, Hon. Udaya Prabhath 

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

[Interruption.] 
 

ගරු අනුර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Dissanayake.  

 

ගරු අනුර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක කරු ක අකභළයේතුභහ්  ක

මුදල් කඇභයේතුභහ් කෝම් කකරු කබහෝ  කිනටිනහ. කමුදල් කඅභහතයහශලෝග ක
හ්ෂ වළ කහ්ෂතහ කඉදිරිඳ් කළය  කඅද කඑඹ කබහකත කළය කයේෝඵනහ. 

එභ ක 3126 ක හ්ෂ වළ ක හ්ෂතහෝ  ක 467 ක න ක පිටුප ක කරු ක මුදල් ක
ඇභයේතුභහෝග් කඅධහනඹ කෝඹොමු කළයනහ. කඑිත කකිඹනහ  ක "3125 ක
අශළ ක52 කදයන කවි්ෂජ්න කඳනෝ් ක3ව2 වආ  කකන්යේඹ කරළහය ක3126 ක
්ෂෝගදී කආණ්ඩු කවහ කආණ්ඩු කෝනුෝන් කඅදහශ කනීයේ කරළහය ක
රුපිඹල් ක මිලිඹන ක 2 891 111ක් ක ෝනොඉක්භනෝේ ක ණඹ ක රඵහ ක
කළනීභප කවළකි කවු්  කජ්නයජ්ෝග කමරය කරළහලන කඅනු කභහෝර චිත ක
්ෂෝගදී ක ෝද්ය ඹ ක වහ ක විෝද්ය ඹ ක ණඹ ක ලෝඹන් ක රුපිඹල් ක මිලිඹන ක
4 45: 916ක් ක රඵහ ක ක ෝකන ක යේබුණි. ක ඒ ක අනු ක 3126 ක ්ෂෝගදී ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තු කවිිනන් ක අනුභත කළශ කණඹ කීමභහ කරුපිඹල් කමිලිඹන ක
2 67: 916කින් කඉක්භහ කයේබුණි. කමීප කහෝ ක් කඉුත් ක්ෂෝගදී ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තු කවිිනන් කඳනහ කයේබුණු කණඹ කීමභහ කඉක්භම භ කරුපිඹල් ක
මිලිඹන ක2 275 886ක් කවිඹ" කකිඹහ. 

විකණළහකරඳයේතුභහෝග් කහ්ෂතහ කඅනු  කවි්ෂජ්න කඳනෝතන් කඅපි ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක ම්භත ක ළයරහ ක දී ක යේෝඵන ක ණඹ ක ීමභහ ක හෝග් ක
ආන්න කලෝඹන් කෝදගුණඹළ කණඹ කරභහණඹක් ක කතමුන්නහන්ෝේරහ ක
අයෝකන කයේෝඵනහ. ක 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක අපි ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක
වි්ෂජ්න කඳන් කෝළටුම්ඳත කම්භත කළයරහ කෝදනහ. කඒ කඳනෝ් කඅපි ක
නිලසචිත ක ණඹ ක ීමභහක් ක දභහ ක යේෝඵනහ. ක වළඵළයි  ක
විකණළහකරඳයේතුභහෝග් ක භතඹ ක අනු  ක ඒ ක ණඹ ක ීමභහ ක ආන්න ක
ලෝඹන් ක ෝදගුණඹකින් ක එනම් ක ිනඹඹප ක ිනඹඹකින් ක හෝග් ක ළින ක
කිරීභක් කළයරහ කයේෝඵනහ. කකරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  ක
ආන්න ක ලෝඹන් ක ක්ෝතෝ  ක රුපිඹල් ක බිලිඹන ක 2 891ක් ක තභයි ක
අනුභත කළය කයේෝඵන්ෝන්. කවළඵළයි  කණඹ කලෝඹන් කරුපිඹල් කබිලිඹන ක
445:.9ක් ක අයෝකන ක යේෝඵනහ. ක ඒ කකිඹන්ෝන් කආන්න ක ලෝඹන් ක
නම් කඑඹ කෝදගුණඹක්. ක කඳහ්ෂලිෝම්න්තු කඅනුභතෝළොප කයේෝඵන කණඹ ක
ීමභහ කඉක්භහ කණඹ කරඵහ කකළනීභ කවහ කතමුන්නහන්ෝේරහප කඅය ක
රඵහ කදුන්ෝන් කළවුද? ක 

1085 1086 

[කරු කබුද්කරළ කඳයේයණ කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ෝම් ක ළහයණඹ ක විකණළහකරඳයේයඹහෝග් ක

රළහලඹක් කෝර කවන් කන කනිහ කභභ කෝම් කරලසනඹප කවරි කඋ්තයඹ ක
ෝවප කරඵහ කෝදන්නම්. කළඵෆ කත්්ඹ කෝභොළක්ද කඑෝවභ කනළ්නම් ක

එඹ කෝද ඹක්ද කකිඹන කළහයණඹ කෝවප කඉදිරිඳ් කළයන්නම්. කනමු  ්ක
ෝම් කහ්ෂතහ කමුදල් කඅභහතයහශලෝඹන් කතභයි කනිුත  ්කළයන්ෝන්. කෝභඹ ක
විකණළහකරඳයේයඹහෝග් ක රළහලඹ ක නිහ ක භභ ක ඒළප ක ෝවප ක උ්තය ක

ෝදන්නම්. ක 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

යහජ්ය ක මරය කළශභනහළයණ ක වකීමභ  ක ඳනතප ක අනු කඉදිරිඳ  ්ක
ළය ක යේෝඵන ක හ්ෂතහ ක අලුෝතන් ක පිිතටුහ ක යේෝඵන ක යජ්ෝග ක මුදල් ක

පිළිඵ කළහයළ කබහප කඉදිරිඳ් කළයන කෝර්  කෝම් කපිළිඵ කප්ෂණ ක
විහදඹක් කවහ කඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  කඅසථහ කරඵහ කෝදන කෝර් කභභ ක
ඔඵතුභහෝකන් ක ඉතහභ ක ළරුණහෝන් ක ඉල්රහ ක ිනටින්න ක ළළභළයේයි. ක

එවිප ක ඩහ් ක විසතයහ්භළ ක මුදල් ක ළපයුතු ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක ෝම් ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ දී ක හළච්ඡහ ක ළයන්නප ක අඳප ක පුළුන්ළභ ක
රළෝඵනහ. 

 
ගරු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order?  

 
ගරු විමල් වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කකරු කමුදල් කඅභහතයතුභහප ක
අදහශ කෝම් කළහයණහ කභභ කඑතුභහ කම්ඵන්ධ කඳළයේ කඳසු කගිඹ කවිලසහ ක
බශක ක ෝඹ ජ්නහ ක විහදෝගදී  ක ෝඹ ජ්නහප ක ඳක් ක ඡන්දඹ ක දීභප ක

යේෝඵන ක එක් ක ෝවේතුක් ක ෝර ක භතු ක ළශහ. ක ඒ ක කිඹන්ෝන් ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  කඅනුභළයේඹ කනළයේ කඅයේලඹ කවිලහර කණඹ කරභහණඹක් ක
කළනීභ කපිළිඵ. කඑතළනදී කමුදල් කඅභහතයතුභහ කඒ කළහයණඹ කපිළිඵ ක

දළනු් කවිඹ කයුතු කයේබුණහ. කෝම්ළ කෝම් කෝභොෝවොෝ් කදළනු් කවුණු ක
ළහයණඹක් ක කිඹරහ කකිඹනහ කනම්  ක භභ ක ඒළ ක පිළිකන්නප ක ළළභළයේ ක
නළවළ. ක ෝභොළද  ක ඔඵතුභහ ක ඒ ක විහදෝග ක ෆභ ක ළථහක් ක පිළිඵභ ක
විලහර ක අධහනඹකින් ක අවෝකන ක ිතටිඹහ. ක භප ක යේෝඵන ක රලසනඹ ක

ෝභඹයි. කෝම් කළහයණඹ කකළන කඅපි ක විලසහ ක බශක කෝඹ ජ්නහ කපිළිඵ ක
විහදෝගදී් කකිඹරහ ක යේබිඹදී කඇයි ක දළන් ක ෝම්ළ කවදිිනෝග ක දළන කක්ත ක
ළහයණඹක් කහෝග් කඋ්තයඹක් කෝදන්ෝන්? 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ද්වි් ක සරඳඹක් ක ඇයේ ක ළයන්ෝන් ක නළවළ. ක භභ ක දන්ෝන් ක
නළ්නම් ක දන්ෝන් ක නළවළ ක කිඹනහ. ක කරු ක අනුය ක දිහනහඹළ ක
භන්්රීතුභහ ක ඇූ  ක රලසනඹප ක භභ ක ෝවප ක උ්තයඹක් ක රඵහ ක ෝදන්නම්. ක

[ඵහධහ කකිරීභක්] 
 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப றமணஷ் குர்ண அர்கமப! றமனறற் 

கட்டமப 17(1)இன்கலழ் லங்கள் ளப்தவுள்ப றடத்றமண 

இங்கு தொன்மக்க உங்களுக்கு அதற ங்கப்தடுகறன்நது. 

ஆணரல், இந் றடம் லறன்நத்றல் றெரமக்கரக இதப் 

தரல், அமண எத்றமப்தைப் தறமமரகச் ெர்ப் 

தறப்தற்கு அதறக்க தொடிரது ன்தமத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறமநன். 

 

ගරු උදය ගේමන්ිළ මශතළ  

ඳළර්ලිමේන්තුල  ඳෆමිණීම  ඇති අයිතිය 
ரண்தைறகு உ கம்ன்தறன 

தரரளுன்நத்துக்குச் ெதொகபறப்தற்குள்ப 

உரறம 
RIGHT OF HON. UDAYA GAMMANPILA TO 

ATTEND PARLIAMENT 
 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක භභ ක ඳශමුෝළොපභ ක
ඔඵතුභහප කසතුයේන්ත කෝනහ  කසථහය කනිෝඹ ක ක28. ක ව2  කඹපෝ  ්ක
වදිින ක ෝඳොදු ක ළදක්ළභක් ක ඇයේ ක ළරුණක් ක ෝර ක ෝභභ ක ළරුණ ක

ඉදිරිඳ් ක ළයන්නප ක අය ක රඵහදීභ ක ම්ඵන්ධ. ක කරු ක
අග්රහභහතයතුභහ් ක ෝම් ක අසථහෝ දී ක කරු ක බහෝ  ක ිනටිනහ. ක අෝ  ක
ඒළහඵද්ධ ක විඳක්ෝග ක කරු කභන්්රීතුභන්රහ ක 33ක්- ක [ඵහධහ කකිරීභක්] ක

අයඹ කදුන්නහ. ක[ඵහධහ කකිරීභක්] කඅයඹ කදුන්නහ. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කරු ක උදඹ ක කම්භන්පිර ක භන්්රීතුභහ ක දළන් ක ඉන්ෝන් ක රිභහන්් ක

 ක කබහයෝග. ක 
 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කරු ක රක්සභන් කකිරිඇල්ර ක ඇභයේතුභහ  ක ඉ ක කන්න. ක Why are 

you trying to disturb me?  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, I am not trying to disturb you. ඒළ ක අ ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක කකරළය ක ක කණඹ ක
ඉදිරිෝග කයේෝඵන කළපයු්තක්. 

 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

 (The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You were present at the Party Leaders' Meeting when 

I was given permission to raise this.  
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, but the Hon. Member - 
 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

So, why are you now trying to do something else in 
the House? The Leader of the House should not behave 

like this.  
 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I have only allowed him to read it out. 

 

ගරු අනුර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කරු ක දිෝන්ස ක ගුණ්ෂධන ක භන්්රීතුභහ ක අද ක ඳළයේ ක ඳක් කනහඹළ ක
ැදසම ෝම්දී ක ඔඹ ක ෝල්ඛ්නඹ ක ඉදිරිඳ් ක ළශහ. ක ඒ ක අනු ක ඳක් කනහඹළ ක
ැදසම ෝම්දී ක එළඟතහළප ක ආහ  ක එතුභහප ක එඹ කකිඹම භප ක අසථහ ක

රඵහ කදිඹ කයුතුයි කකිඹරහ. ක 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක කරු ක බහනහඹළතුභහ ක
එළ ක ඳහයපභ කනළඟිපරහ ක ෝම්ළ කකිඹන්න කඉඩ ක ෝදන්ෝන් කනළ්ෝ  ්ක

ඇයි කකිඹරහ කභභ කදන්ෝන් කනළවළ. කඑතුභහප කඒළ කකිඹළම භප කඅසථහ ක
රඵහ කදිඹ කයුතුයි.[ඵහධහ කකිරීම්] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Twenty Hon. Members must stand up in support of it; 
භන්්රීරු කවිසක් කනළඟිටින්න කඕනෆ. කඒළ කවුෝණ් කනළවළ. කඒළයි කභභ ක

කිඹන්ෝන්. ක[ඵහධහ කකිරීම්] කඒළයි කභභ කකි ෝ . කඔඵතුභහප කෝ්රුෝණ් ක
නළවළ. කඉසයෝරහ කභන්්රීරු කවිසක් කනළඟිටින්න කඕනෆ. ක 

 
 [මමම අලවහ  ථළමේදී මන්ත්රීලරු ිළරිවක් සිය අසුන්ලලින් නෆඟී 

සිටියශ.] 
 [இச்ெந்ர்ப்தத்றல் றர்க்கட்ெற உதப்தறணர்கபறல் ெறனர் ளந்து 

றன்நணர்.] 

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

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දළන් කවරි< කnow, it is okay. - [Interruption.] 
 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப றமணஷ் குர்ண அர்கமப! ற்தகணம 

டுக்கப்தட்ட தொடிறன் தறகரம், லங்கள் தகரண்டுந் 

றடத்ம ரெறக்கனரம். ஆணரல், Adjournment Motion க்கு 

அதறறல்மன. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භන්්රීරු ක විසක් ක නළඟිටින්ෝන් ක නළයේ ක ඔඵතුභහප ක ඒළ ක
කිඹන්න කඵළවළ. ක[ඵහධහ කකිරීම්] කOkay, you can read it out now. -
[Interruption.] 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, if I may refer 

to Standing Order No. 17.(1), it states, I quote:  

 
"(1) A Motion for the adjournment of Parliament shall not be made 

until Public Business has been entered upon (except by a Minister of the 

Cabinet) unless a member rises in his place at the end of questions and 

asks leave to move the adjournment of Parliament, for the purpose of 

discussing a definite matter of urgent public importance and state the 

matter.  

  

(2) Such a Motion by a member shall not be made unless- 

 (a)  written notice of such motion is given to Mr. Speaker 

before the commencement of the sitting on the day on 

which the motion is proposed to be made and his consent 

obtained; and....."  

 

Which I have done by submitting it to you.  

Then, it goes on to state, I quote: 

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

 (c) the leave of Parliament not having been given, not fewer 

than twenty members rise in their places to support him:"  

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, 20 Hon. Members. 

 
ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

So, Sir, 20 Hon. Members have risen to support me. -

[Interruption.]  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sit down! You all have done enough damage to the 

Hon. Members of Parliament. It is not about one 
particular Member we are raising this. It is on behalf of 

all Hon. Members of Parliament that I have stood up 

today.  

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

quote:   

“Provided where Mr. Speaker has refused his consent or is of 

opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he 

may allow the member raising the question to read the notice of the 

motion and thereafter Mr. Speaker shall state the reason for refusing 

consent or holding the motion as being not in order. "  
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It states "thereafter Mr. Speaker shall state the reason". 

So, let me first read it.     

කරු කබහනහඹළතුභහ් කෝඵොෝවොභ කවදිින කෝනහ. කෝම් කසථහය ක
නිෝඹ ක ක කිඹරහ ක අෝඵ ධ ක ළය ක කන්නහ ක නම් ක වදිින ක න්ෝන් ක
නළවළ. කඒ කනිහ කභභ කෝභඹ කකිඹන්නම්. කඑඹප කන් කෝදන්න. 

"ඳහ්ෂලිෝම්න්තු කභන්්රී කඋදඹ කකම්භන්පිර කභවතහ කවදිිනෝගභ  කඑනම් ක3127 කජුනි ක
භ ක 29ළනි ක ෝනසුයහදහ ක දින ක උදෆනදීභ ක තභ ක නිෝේදී ක ෝඳොලීිනඹ ක

අ්අඩශගුප ක ෝකන ක ඳළඹ ක කණනහළප ක ඳසු ක ෝළොටු ක භ කෝවසත්රහ් ක ෝත ක

ඉදිරිඳ් කළයන කරදී. 

උදඹ ක කම්භන්පිර ක භන්්රීතුභහ ක නීයේඥයෝඹකි. ක පිවිතුරු ක ෝවශ ක උරුභඹ ක

ඳක්ෝග ක නහඹළතුභහද ක න්ෝන්ඹ. ක ඳහ්ෂලි කෝම්න්තුෝ ් ක යප ක පුයහ් ක

ක්රිඹහළහරී ක ඒළහඵද්ධ ක විඳක්ෝග ක රධහන ක ෝළොපසළරුෝක් ක ෝර ක

ජ්නතහෝග් කෝඳොදු කළපයුතු කවහ කඉදිරිඳ් කම  කළපයුතු කළයයි. ක 

ඒ ක හෝග්භ ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක රජ්හතන්ත්රහදී ක පිළිෝ් ක වහ ක ම්රදහඹන් ක

ආයක්හ කළය කකළනීභප කළපයුතු කළයමින් කවහ කඒහ කළඩ කකිරීභප කඑෝයිත කඳසු ක

ගිඹ කභහ්ෂතු කභහඹ කඅහනෝගදී ක්රී කරශළහ කෝ  කඳහ්ෂලිෝම්න්තු කහභහජිළ්ඹ ක
දයන ක ජ්හතයන්තය ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක ශකභඹප ක වIPU)ිත ක ජිනීහ ක නුය ක භවහ ක

ෝල්ළම් ක මරසථහනඹප ක ගිඹ ක ඒළහඵද්ධ ක විඳක් ක භන්්රී ක ළණ්ඩහඹෝම් ක

නහඹළ්ඹ කදයමින් කළරුණු කඉදිරිඳ් කළෝශේ කඹ. ක ක 

 

ගරු රළජලමර දයේ වේඳන්දන් මශතළ (විරුද්ධ ඳළර්හලම  
නළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு இர மரறம் ெம்தந்ன் - றர்க்கட்ெற 

தொல்ர்) 

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

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 
(An Hon. Member) 

Hear! Hear!! - [Interruption.] 
 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Leader of the Opposition, we are going to a 

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

different office in Geneva. 
 

ගරු රළජලමර දයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இர மரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Why are you going to Geneva? 
 

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We both get down at the same airport. That is correct, 
but only at the airport.  

 

ගරු රළජලමර දයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு இர மரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Like the Hon. Udaya Gammanpila, the Hon. Mahinda 

Rajapaksa also went to Geneva a long time ago. - 

[Interruption.] 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 
(An Hon. Member) 

No problem.  

ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
"ය ක2:ළප කඳභණ කළලින් කිනදු කවූ කඵප කෝෙ දනහ කළයමින් ක3127 ක ජුනි ක29 ක
ෝනසුයහදහ ක ඔහු ක අ්අඩශගුප ක කළනීභ  ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක භන්්රීයෝඹුත ක
ලෝඹන් ක කරු ක ළථහනහඹළතුභහෝග් ක අයඹක් ක රඵහ ක කළනීභප ක ඇයේ ක ක්රිඹහ ක
භහ්ෂකඹද කවරිඹහළහය කිනදු කම  කෝනොභළයේ කම භ ක්රී කරශළහ කඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  කෆභ ක
භන්්රීයඹුතෝග්භ කරජ්හතන්ත්රහදී කක්රිඹහ කදහභඹප  ක අයියේඹප කත්ෂජ්නඹක් කභතු ක
ම  කඇත. ක 

ඒ කහෝග්භ ක3127 කජනි ක28න කදින කෝරේසධහකරළයණඹ කෝත කඋදඹ කකම්භන්පිර ක
භන්්රීතුභහ ක ඉදිරිඳ් ක ළයන ක රද ක මලිළ ක අයියේහිනළම් ක ෝඳ්භ ක ළළහ ක ඒ ක
කළන ක ළරුණු ක ත්ෂළ ක කිරීභප ක 3127 ක ජනි ක 34න ක දිනප ක නීයේඳයේ ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක ව ක භන්්රීතුභහෝග් ක ඳහ්ෂලසෝග ක නීයේඥරුන් ක
එළඟතහළපද ක ඳළමිණ ක යේබිඹදී  ක කරු ක භන්්රීතුභහ ක ෝඳොලීිනඹ ක විිනන් ක අ් ක
අඩශගුප කකළනීභ කෝද්ලඳහරන කවිරුද්ධහදීන් කදඩඹම් ක කකිරීභ කව ක  කයුක්යේඹප ක
හධහයණඹප ක ඳයින් ක කළීමෝම් ක ක්රිඹහභහ්ෂකඹ ක ඵයඳතශ ක ව ක බඹහනළ ක
ත්්ඹක් කෝඳොදුෝ  කඇයේම  කයේෝබ්." ක 

[ඵහධහ කකිරීම්] ක 

"එෝරභ කකරු කඋදඹ කකම්භන්පිර කභන්්රීතුභහ ක3127 කජනි ක29න කෝනසුයහදහ ක
ෝඳොලීිනඹ ක භඟින් ක අ් ක අඩශගුප ක ෝකන ක ෝළොටු ක භෝවේසත්රහ් ක විිනන් ක 3127 ක
ජලි ක 12 ක දක්හ ක යක් වත ක ඵන්ධනහකහයඹප ක වරිභහන්්  ක නිඹභ ක ළය ක ළලිළඩ ක
ඵන්ධනහකහයෝග කයහ කයේබුණද  කකරු කභන්්රීතුභහප කඳහ්ෂලිෝම්න්තුප කඳළමිණ ක ක
ළපයුතු කකිරීභප කඇයේ කඅයියේඹ ක කරඵහ කෝනොදී ක කිනටීභප කෝනොවළකි කඵ කපිළිෝකන ක
ළපයුතු කකිරීභද ක කඅලය කෝ . ක 

ඉවත කභතු කළයන කරද ක්රී කරශළහෝ  කආණ්ඩුක්රභ කයසථහ කව ක කරජ්හතන්ත්රහදී ක ක
අයියේහිනළම්  කඳහ්ෂලිෝම්න්තු කභන්්රීරුන්ෝග්ද කඅයියේහිනළම් කඋල්රශඝනඹ ක
න කඳරිදි  කයුක්යේ කධ්ෂභඹප කඇයේ කඉඩ කළඩ ක කරඵහ කෝනොදී ක කෝද්ලඳහරන කෛයඹ ක
භත ක ළපයුතු ක ළයන ක බඹහනළ ක ත්්ඹ ක නළළ්ම භප ක ළපයුතු ක කිරීභප ක ක ක
ඉවත ක වන් ක වූ ක ළරුණු ක අනු ක කරු ක අග්රහභහතයතුභහෝකන් ක පිළිතුරු ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු කෝමි. ක" 

Thank you. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කරු ක උදඹ ක කම්භන්පිර ක භන්්රීතුභහ ක එළිෝග ක  ක ඉන්නහ. ක [ඵහධහ ක
කිරීම්] කඑතුභහ කඑළිෝග ක කඉන්නහ. 

 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)  

The Hon.  Prime Minister to answer the Question.  
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කෝභතළන කරලසනඹක් ක කභතු ක
ළය ක යේෝඵනහ  ක ඒ ක කරු ක භන්්රීතුභහ ක ෝම් ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක තුශ ක ක
ඉන්නහඹ කකිඹහ< කෝම් කකරු කබහෝන් කඑළිෝග කඉන්නහඹ කකිඹහ. ක කඑභ ක
නිහ ක ක කඒ කකරු කභන්්රීතුභහ ක කෝම් කබහෝන් කඑළිෝග කඉන්නහද කනළද්ද ක ක
කිඹහ කඅපිප කකිඹන්න. ක [ඵහධහ කකිරීම්] කඑතුභහ කෝභතළන කඉන්නහ කනම් ක ක
රලසනඹක් ක භතු ක ළයන්න ක ඵළවළ ක ෝන්. ක එතුභහ ක ෝභිත ක ඇවිල්රහ ක
ඉන්නහද? ක 

 

ගරු චන්දම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කරු ක  ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක භෝග් ක මිත්ර ක කරු ක
භන්්රීතුභහ ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක ෝනොභඟ ක ඹහ ක යේෝඵනහ. ක භහ ක
ෝනුෝන් කපිළිතුරු කෝදන්න ක කකරු කය් කෝෂොන්ෝේළහ කඇභයේතුභහප ක
බහය කෝදනහ. ක[ෝඝ හ කකිරීම්] 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර  ් මසොන්මවේකළ මශතළ (ප්රළමද්යය 
වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர - தறமெ 

அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ෝම් ක කරු ක භන්්රීතුභහ ක ක

අතය ක රළහලඹක් ක ළශහ. ක [ෝඝ හ ක කිරීම්] ක එළිෝග ක ඉන්න ක
භන්්රීතුෝභක් කකළන  ක ඒ ක භන්්රීතුභහ ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක ආෝ  ක නළවළ ක
කිඹරහ ක  කඅතය කරළහලඹක් කළශහ. ක [ෝඝ හ කකිරීම්] කවළභදහභ ක්තු ක
හෝග් කළෆ කකළසුහප ක- ක [ෝඝ හ කකිරීම්] කෝම් ක්තු කහෝග් කළෆ කකවන ක

අඹප කඅභතළ කෝරහ කයේෝඵනහ ක- ක[ෝඝ හ කකිරීම්] 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! - [Uproar.] 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර් මසොන්මවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අතීතෝග කඅපි කිතය කළයරහ කඅඳප කකිිනභ කහධහයණඹක් කළයන්ෝන් ක
නළයේ  කභහ කඅපක් කරිභහන්් කඑෝක් කයේඹහෝකන කඉරහ කනඩු කඅවන්ෝන් ක
නළයේ ක- ක[ෝඝ හ කකිරීම්] 

 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

தகப உதப்தறணர் மகட்டுக்தகரண்டதடி  இந் 

றடத்றன்லது எத்றமப்தைப் தறமமக்கு அதற ங்க 

தொடிரது.  கரம், லறன்நத்றமன இந்ப் தறச்ெறமண 

இதக்கறன்நது.   

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර් මසොන්මවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භහ ක අපක් ක රිභහන්් ක එෝක් ක යේඹහෝකන ක ිතටි ක වළටි ක ෝම් ක ්තු ක
හ කෝග් කළෆ කකවන කභන්්රීරුන්ප කඅභතළ කෝරහ කයේෝඵනහ. ක[ෝඝ හ ක
කිරීම්] කඅපි කඔඹ කහෝග් කෝඵොරු කළඩ කළෝශේ කනළවළ. කඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක

ඇවිල්රහ ක වළශගිරහ ක ඉ ක ෝකන ක - ක [ෝඝ හ කකිරීම්] ක ෝම් ක කරු ක බහෝ  ක
එක්ෝළෝනක් ක ළථහ ක ළයරහ ක කිඹනහ  ක එතුභහ ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක
ආෝ  කනළවළ කකිඹරහ. ක 

 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! -[Uproar.] 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර් මසොන්මවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ෝම් ක හෝග් ක ෝඵොරු ක ළයන්න ක එඳහ. ක තමුන්නහන්ෝේරහෝග් ක
නහඹළඹහ  ක ෝම් කළල්ලිෝග කනහඹළඹහ ක ඒ කළහරෝග ක අඳප ක ළරුතෝ  ක
භන්්රීරුන්ප කහෝග් කෝනොෝයි. ක[ෝඝ හ කකිරීම්] 

අෝඳන් කඳළි කක්තහ. කනීයේඹ ක කඅතප කක්තහ. ක[ෝඝ හ කකිරීම්] ක්තු ක
හෝග් ක දළන් ක ළෆ ක කළහුහප ක ඒෝකොල්රන්ෝග් ක නහඹළඹහ ක ළඩ ක ළෝශේ ක
දහභරිළෝඹක් ක හෝග්. ක [ෝඝ හ ක කිරීම්] ක කිිනභ ක නීයේඹක් ක නළයේ  ක ක

ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප කකරු කෝනොළය කළඩ කළයපු ක වළටි කෝම් ක ෝකොල්රන්ප ක
අභතළ කෝරහ කයේෝඵනහ. ක ක[ෝඝ හ කකිරීම්] කභභ කඒ කකළන ක කභතක් කළය ක
ෝදන්නප ක ළළභළයේයි. ක [ෝඝ හ ක කිරීම්] ක ්තු ක හෝග් ක ළෆ ක කළහුහප ක

ඹථහ්ෂථඹ කවශකන්න කඵළවළ. ක[ෝඝ හ කකිරීම්] කතයඹ කඹපඳ් කළයන්න ක

ඵළවළ. ක[ෝඝ හ කකිරීම්] 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you very much, Hon. Sarath Fonseka. -

[Uproar.] I have already given the Order. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර් මසොන්මවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අතීතෝග ක වුණු ක ෝද්ල් ක භතළ ක යේඹහකන්න. ක ත ක ළෆකළහු්  ක
්තු ක හෝග් ක වළිනරුණහප ක අතීතඹ ක අභතළ ක ළයන්න ක ඵළවළ. ක
ෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. ක ක[ෝඝ හ කකිරීම්] ක 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! - [Uproar.] Hon. Members, please, sit 

down! - [Uproar.] இந் றடம் லறன்நத்றல் 

இதக்கறன்நதடிறணரல் Adjournment Motion தகரண் 

டுதற்கு அதற ங்கப்தடரட்டரது. [Uproar.] 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 
(An Hon. Member) 
පිම්පිඹහ 
[මළවනම  අණ ඳරිද ඩල් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ළරුණහළයරහ ක ඒ ක ෙනඹ ක ඉල්රහ ක අසළය ක කන්න. ක [ෝඝ හ ක
කිරීම්] ක ළරුණහළය ක ඉල්රහ ක අස ක ළය ක කන්න. ක [ෝඝ හ ක කිරීම්] ක
ළරුණහළයරහ කඒ කෙනඹ ක ඉල්රහ කඅසළය ක කන්න කකිඹන්න. ක [ඵහධහ ක

කිරීම්] ක කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ දී ක
ෝභෝවභ කෙන කඳහවිච්චි කළයන කඑළ කළැදදියි. ක[ඵහධහ කකිරීම්] 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please, හින කෝන්න. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
භභ ක දන්ෝන් ක නළවළ  ක ෝළොෝවන්ද ක ෝම් ක අඹ ක ෝකනහෝ  ක කිඹරහ. ක

[ෝඝ හ ක කිරීම්] ක ඔඵතුභහ ක එඹ ක අනුභත ක ළයනහද ක නළද්ද? ක
ළරුණහළයරහ කඒ කෙනඹ කඉල්රහ කඅසළය කකන්න කකිඹන්න. ක[ෝඝ හ ක
කිරීම්] 

 
ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, what is the point of 

Order? 

 
ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I  got permission from you, the Chair, to raise a 

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

Prime Minister in this country.  

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

We did not know that there are two.  

 
ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

There is no other Prime Minister other than the Hon. 
Ranil Wickremesinghe. Some may try to get visa to 

America and fail, but that is not our problem. - 

[Interruption.]Our problem is Hon. Udaya Prabhath 

Gammanpila being taken into custody on political 
grounds and the Hon. Prime Minster should answer that 

Question. It is up to the Government to answer that. - 

[Interruption.] 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර් මසොන්මවේකළ මශතළ 
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு ெத் ததரன்மெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ෝභ ඩඹහ. 

[මළවනම  අණ ඳරිද ඩල් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි -[ඵහධහ කකිරීම්] 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! - [Interruption.] Please be silent! - 

[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඉයේන්  කභප කළථහ කළයන්න කෝදන්ෝන් කනළවළ කෝන්. ක[ඵහධහ කකිරීම්] ක 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, please control your Hon. 

Members. - [Interruption.] Hon. Dinesh Gunawardena, 

please control your Hon. Members. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කකරු කදිෝන්ස කගුණ්ෂධන ක
භන්්රීතුභහ කභෝකන් කරලසනඹක් කඇහුහ. කභභ කෝභභ කකරු කබහප කකරු ක
ළයන කනිහ කම්ප්ෂණ කපිළිතුයක් කරඵහ කෝදන්න කඕනෆ. ක[ඵහධහ කකිරීම්] ක

භප කළළස ක යේබුණ කනිහ  ක භප ක අයියේඹක් ක යේබුණහ ක පිළිතුරු ක ෝදන්න ක
ෝන කඇභයේයඹුතප කඑඹ ක කබහයෝදන්න. ක[ෝඝ හ කකිරීම්] ක 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 
(An Hon. Member) 

Sir, have you given your Order? - [Interruption.] 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, I have already given the Order. - [Interruption.] 

Hon. Dinesh Gunawardena, -  [Uproar.] 
 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 
(An Hon. Member) 

ුතලිඹප කළිතන්නහ. ක[ෝඝ හ කකිරීම්] 

 
ගරු දමන්හ ුවණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, the Hon. Prime Minister mentioned that he is 

having a cough and that he is unable to answer. Is the 
Government dead today? - [Interruption.] Is the 

Government going to be dead when the Hon. Prime 

Minister has a cough? The Hon. Prime Minister is in the 

House. It is the duty of the Hon. Prime Minister to answer 
this Question or to read the Answer. - [Interruption.]You 

cannot run away. - [Interruption.] You cannot run away 

by saying, "I have a cough". - [Interruption.] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කභප කඅනීඳ කවුණ් කභභ ක
බහප ක ආහ. ක නීඳ ක ෝරහ ක ඉන්න ක කරු ක උදඹ ක කම්භන්පිර ක
භන්්රීතුභහප කබහ කඇතුශප කඑන්නඹ කකිඹන්න. ක[ඵහධහ කකිරීම්] 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Again, I will give my Order. இந் றடம் 

லறன்நத்றலிதப்தணரல் எத்றமப்தைப் தறமமக்கரண 

அதறம ங்கதொடிரது ன்தமக் குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்மநன்.   
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ඳන් මකටුේඳ් ිළිතගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட ெட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

අඳරළධ නඩු විධළන වංග්රශය (වංම ධන)  
ඳන් මකටුේඳත 

குற்நறல் டடிக்மகதொமநச் ெட்டக்மகரம 

(றதத்ம்) ெட்டதோனம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 

"1979 අශළ ක 26 ක දයන ක අඳයහධ ක නඩු ක විධහන ක ශග්රවඹ ක ඳනත ක ශෝල ධනඹ ක

කිරීභ කවහ කවූ කඳන් කෝළටුම්ඳතකි." 

 

ිළිතගන්ලන ද්මද්  අකරකරණ ශළ  බුද්ධළවන අමළතයතුමළ 
මලනුල  ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ විසිනි. 

2016 ජලි මව 05 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය තුතුයයි 
ද  එය මුද්රණය කෂ තුතුයයි ද  අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක 
වභළල  මයොමු කෂ තුතු යයි ද නිමය ග කරන දී.  

லற ற்தம் தைத்ெரெண அமச்ெரறன் ெரர்தரக ரண்தைறகு கந்  

கதரறனக்க அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2016 தமன 05, தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம்தொமந 

றப்தறடப்தட மண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட மண்டுதணவும் உரற 

துமநெரர் மற்தரர்மக் குளவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட 

மண்டுதணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

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

 

ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, Notice of Motions and Orders of the Day. Hon.  

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

 

පුද්ගයන් ලියළඳදංික කිරීමේ (වංම ධන) 

ඳන් මකටුේඳත 
ஆட்கமபப் தறவுதெய்ல் (றதத்ம்) 

ெட்டதோனம் 
REGISTRATION OF PERSONS (AMENDMENT) BILL  

 

මද ලන ලර කියවීමේ නිමය ගය කියලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. ක3.27] 
 

ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ (අභයන්තර ක තුතු  ලයඹ 
වංලර්ධන ශළ වංවහකෘතික ක තුතු  අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண - உள்பக அலுல்கள், 

டமல் அதறறதத்ற ற்தம் கனரெர அலுல்கள் அமச்ெர்) 

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

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  ක"ඳන් කෝළටුම්ඳත කදළන් ක

ෝදන කය කකිඹවිඹ කයුතුඹ" කයි කභහ කෝඹ ජ්නහ කළයනහ. 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කෛජ්මියේළ කෝතොයතුරු ක

ඇතුශ් කපුද්කර කද්ත කඳද්ධයේඹක්  කපුද්කරඹන් කපිළිඵ කජ්හයේළ කනහභ ක
ෝල්ඛ්නඹක් කෝර කවිදු් කභධය කද්ත කකඵඩහ කෝර කසථහපිත කළය ක

ජ්හතයන්තය ක රමියේඹකින් ක යුක්ත ක විලසනීඹ ක විදු් ක ජ්හයේළ ක

වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභ ක වහ ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කභඟින් කඳඹන කෝේහ ක කඩහ් කළහ්ෂඹක්භ කවහ ක
ගුණහ්භළ ක ජ්නතහප ක රඵහ ක දීභ ක වහ ක 2:79 ක අශළ ක 43 ක දයන ක
පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනතප කිනදු කළයන කශෝල ධන කකරු ක

ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක අනුභළයේඹ ක වහ ක අද ක දින ක ඉදිරිඳ් ක ළයනු ක
රඵනහ. 

භහ කෝභන්භ කඔඵ කිනඹලුෝදනහභ කදන්නහ කඳරිදි ක2:79 කඅශළ ක43 කදයන ක
පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනත ක2:82 කඅෝරේල් ක16න කදින කිනප ක
ක්රිඹහ්භළ ක කිරීභ ක වහ ක 2:82 ක ඔක්ෝත ඵ්ෂ ක 12 ක දින ක පුද්කරඹන් ක

ලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කසථහපිත කළයනු කරළබුහ. කමීප ක
ය ක55ළප කෝඳයහතු කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කළය  කඑභ කතළනළ්තන් ක
වඳුනහ ක කළනීභ ක වහ ක 2:82දී ක ඳනන ක රද ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක

කිරීෝම් කනිෝඹ ක කඅනු ක2:83 කිනප කඑදහ කයේබුණ කඉවශභ කතහක්ණඹ ක
ෝඹොදහ ක කනිමින්  ක මිනිස ක රභඹ ක ඳභණක් ක බහවිත ක ළය ක ආයක් වත ක
ළඩදහින ක ිතත ක ළහ්ඳතළ ක පුද්කර ක ෝතොයතුරු ක අයේන් ක ලිඹහ  ක එභ ක

ළහ්ඳත ක ආසතයණඹ ක ළය ක අයේන් ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයනු ක රළ අ ක
ඹන්ත්රඹකින් කළඳහ කළස කළය  කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කළයනු කරළබුහ. ක
ෝභභ ක ඹන්ත්ර ක 2:83 ක ්ෂෝගදී ක මිරදී ක කනු ක රළ අ ක ඒහ. ක එෝේභ ක ඒ ක

ආයක් වත කළහ්ඳත කෝභභ කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක2:83 කිනප කඅද කදක්හ ක
ඳඹනු ක රඵන්ෝන් ක එළභ ක ආඹතනඹක්. ක අවුරුදු ක 55ළප ක අකරළ ක
ළහරඹක් කයේසෝේ කෝභභ කඹන්ත්රර කවහ කළහ්ඳ්ර කෝනක් කිනදු කම  ක

නළවළ. කවිෝලේෝඹන්භ කආසතයණ කඹන්ත්ර කවහ කළඳන කඹන්ත්ර කඳඹන ක
භහකම් ක ඳහ ක ෝම් ක න ක විප ක ඇ්ෝ් ක නළවළ. ක මුලින්භ ක ළප ක - ක සුදු ක
ඡහඹහරඳඹක් ක අරහ  ක අ් ක අුතරින් ක ලිඹහ  ක ිනශවර ක ජ්නතහ ක වහ ක
ිනශවර ක බහහෝන්ද  ක දමිශ ක වහ ක මුසලිම් ක ජ්නතහ ක වහ ක ිනශවර ක වහ ක

ෝදභශ කඹන කබහහ කෝදෝළන්භද කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කළයනු කරළබුහ. ක
ෝභිත ක එළභ ක ෝන ක න්ෝන් ක 3116 ක ්ෂෝගදී ක පුද්කරඹන් ක
ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක නිෝඹ ක ක ශෝල ධනඹ ක ළයමින් ක ළප ක - ක සුදු ක

ඡහඹහරඳඹ කෝනුප ක්ෂණ කඡහඹහ කරඳඹක් කෝඹදීභ කඳභණයි. කපුද්කර ක
ෝතොයතුරු ක පවන් කකිරීභ ක වහ ක ෝඳෝඳ් ක ඳභණක් කබහවිත කළශ ක
අතය  කවළඳුනුම්ඳ් කඅශළඹ කඑළප කඳරිකණළ කතහක්ණඹ කිතමි කයේ අ ක

්රී ක රශළහ ක භව ක ඵළශුත ක විිනන් ක ළස ක ළය ක ෝදනු ක රළබුහ. ක ෝභභ ක
වළඳුනුම්ඳ් කඅශළඹ කපුද්කරඹහප කආෝ ණිළ කවූ කඅශළඹක් කවූ කඵළවින්  ක
එභ කපුද්කරඹන් කවඳුනහ කකළනීභප කඑභ කඅශළඹ කඉතහ කළදක් කවුණහ. 

ෝභභ ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත් ක කිරීෝම් ක ක්රිඹහලිෝගදී ක ෝඳෝඳ  ්ක
බහවිත ක ළශ ක අතය  ක ඒහ ක ලිඹනු ක රළබුෝ  ක මිනිස ක රභඹ ක බහවිත ක

කිරීෝභන් ක ඳභණයි. ක ෝම් ක න ක විප ක ෝභභ ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක
වළඳුනුම්ඳ් කඅයේන් කලිඹහ කනිුත් කළය කඇයේ කශඛ්යහ කමිලිඹන ක31ළප ක
අකරළයි. කෝම් කිනඹල්ර කපවන් කම  කඇ්ෝ් කවළඳුනුම්ඳ් කඅශළ කනිුත  ්ක

ළශ කෝඳෝ ක2 611ළ කරභහණඹළයි. 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කෝභභ කඳළයණි කක්රභෝ දඹ ක
තුශ ක ජ්නතහ  ක ෝදඳහ්ෂත කෝම්න්තු ක ව ක අෝනුත් ක ෝේහ ක ඳඹන ක
ආඹතන කවිවිධ කඅඳවසුතහන්ප කඳසු කගිඹ කඅවුරුදු ක 51ළ කළහරඹ කතුශ ක
රක්ම  ක යේබුණහ. ක ෝභභ ක ඳළයණි ක ක්රභෝ දඹ ක තුශ ක යේ අ ක අඩු ක ඳහඩු  ක

දු්ෂරතහ ක 3127 ක ෝඳඵයහරි ක 21ළනි ක දින ක ෝභභ ක කරු ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක නිෝඹ ක ක
ශෝල ධනඹ ක වහ ක අනුභළයේඹ ක කන්නහ ක අසථහෝ දී ක භහ ක විිනන් ක

ඉදිරිඳ් කළයනු කරළ අහ. ක 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක 3125 ක ෝඳඵයහරි ක 39 ක
න කදින කිනප කඳරිකණළකත කක්රභෝ දඹප කඅනු කවළඳුනුම්ඳත කමුද්රණඹ ක
ළය කනිුත් කළයනු කරළ අ්  කපුද්කරඹුත කනිලසචිත කනිළයදි කවඳුනහ ක
කළනීභප ක අලය කනම න ක තහක්ණ කක්රභෝ දඹක් ක න කෛජ්මියේළ ක

ද්ත ක  කඑඹ කතුශ කඅන්ත්ෂකත කම  කයේබුෝණ් කනළවළ. කඑෝේභ ක්රී කරහශකිළ ක
පුයළිනඹන්ෝග් ක ද්ත ක ඇතුශ් කනිළයදි ක වූ ක භධය ක ද්ත ක කඵඩහක් ක
ඳ්හෝකන කඹෆභප කඑිත කෝතොයතුරු කරභහණ් කවූෝග කනළවළ. 
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2016 ජුනි ක ක32 ක 

එභ කනිහ ක2:79 කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනතප කසුවිෝලේෂී ක

ළහයණහ කකිිතඳඹක් කඇතුශ් කළය කඳනත කශෝල ධනඹ කළය කඅනුභළයේඹ ක
වහ කඅද කදින කකරු කඳහ්ෂලිෝම්න්තුප කඉදිරිඳ් කළය කඑභ කදු්ෂරතහ කවහ ක
අඩු කඳහඩු කද කභඟවයමින් කවිදු් කභධය කද්ත කකඵඩහක් කසථහපිත කළය  ක
විලසනීඹ කවිදු් කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳතක් කඉතහභ කෝළටි කළහරඹකින් ක

ජ්නතහප ක රඵහදීභප ක අෝ ක්හ ක ළයනහ. ක  ක එිතදී ක ඳවත ක වන් ක
ළරුණු කෝළෝයිත කළින කඅධහනඹ කෝඹොමු කළයනහ; 

ෝම් ක අනු ක රධහන ක රඥ යේෝග ක වන් ක ්රී ක රශළහෝ  ක ඳදිශචි ක

ිනටින ක ලිඹහඳදිශචිඹප ක ිතමිළම් ක ඇයේ ක පුද්කරඹන් ක ෝනුප ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
්රී කරශළහෝ  කෆභ කපුයළිනෝඹුතභ කලිඹහඳදිශචි කළය කඑභ කපුද්කර ක
ද්ත ක විදු් ක භධය ක ද්ත ක කඵඩහක් කසථහපිත කකිරීෝභන් ක ඳසු ක

සුදුසුළම්ර් කපුයළිනඹන් කවහ කඳභණක් කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳ  ්ක
නිුත් කකිරීභ< 

හභහනය ක ෝඳශ ක විබහකඹප ක ෝඳනී ක ිනටින ක ිනසුන්ප ක ළල්ෝ රහ ක

ඇයේ ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳ් ක රඵහ ක කළනීභප ක වළකි ක න ක ඳරිදි  ක
ඹ කඅවුරුදු ක27 කවූ කවළඳුනුම්ඳත කරඵහ කකත කයුතු කඹ  කඅවුරුදු ක
26 කදක්හ කශෝල ධනඹ කකිරීභ< 

පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  කළහ්ෂඹඹන් ක

විභධයකත කළය කජ්නතහප කඩහ් කඳවසු කෝේහක් කඵප කඳ  ්ක
කිරීභප කරහෝද්ය ඹ කළහ්ෂඹහර කපිිතටුම භ< 

ඳවුල් ක ඒළළඹක් ක ෝර ක පුද්කර ක ෝතොයතුරු ක ැදස ක ළය ක ඳවුල් ක

රුළක් ක ෝර ක විදු් ක ද්ත ක කඵඩහෝිත ක තළන්ඳ් ක ළය ක ඉතහ ක
ඳවසුෝන් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභප ක අලය ක
ඳවසුළම් කළරීමභ< 

ලිඹහඳදිශචි කම  කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත කරඵහ කකළනීෝම්දී කපුද්කරඹන් ක
නිලසචිත කවඳුනහ කකළනීභ කවහ කඔවුන්ෝග් කෛජ්මියේළ කද්ත ක
ෝර කඇඟිලි කරුතණු කරඵහ කකළනීභ< 

්රී ක රශළහෝ  ක පුයළිනබහඹ ක අන් ක න ක තළනළ්තන්ෝග් ක
වළඳුනුම්ඳ් කආඳසු කබහය කකළනීභ කවහ කඒහ කබහවිත කළශ කෝනොවළකි ක
ෝර කක්රභෝ දඹක් කසථහපිත කකිරීභ< 

පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනත කවහ ක එිත ක ෝයගුරහින කළඩ ක
කිරීභ කනිහ කන කළයදි කවහ කවූ කදඬුම් කළහරහනුරඳ කෝනස ක
කිරීභ කතුළින් කලක්යේභ් කෛනයේළ කයහමුක් කසථහපිත කකිරීභ< කවහ 

අවුරුදු ක ඳවෝශො ක වහ ක ඊප ක ළින ක ිනඹලුභ ක ්රී ක රහශකිළ ක

පුයළිනඹන්ෝග් කජ්හතයන්තය කිනවිල් කගුන් කෝේහ කශවිධහනෝග ක
රමියේඹප කඅනුූලර කඡහඹහරඳ කවහ කෛජ්මියේළ කද්ත කරඵහ කෝකන ක
පුද්කරඹන් කනිලසචිත කවඳුනහ කකත කවළකි කතහක්ණිළ කක්රභෝ දඹ ක

වඳුන්හ ක දී ක එභ ක අඹ ක වඳුනහ ක කළනීභ ක වහ ක විදු් ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳතක් කනිුත් කකිරීභ. 

ෛනයේළ ක යහමුක් ක තුශ ක පුද්කර ක ද්ත ක යහජ්ය ක වහ ක අෝනුත  ්ක

පිළික් කආඹතන කභඟ කෝතොයතුරු කහුභහරු කඳද්ධයේඹක් කක්රිඹහ්භළ ක
කිරීභප ක අලය ක ෛනයේළ ක යහමු ක ෝභභ ක ශෝල ධන ක භගින් ක රඵහ ක
කළනීභප කඅෝ ක්හ කළයනහ. ක 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ෝභභඟින් ක ජ්නතහප ක
ඉතහ ක ඳවසුෝන් ක වහ කළිනනමින් ක ෝේහ ක රඵහ ක කළනීභප ක වළකි ක න ක
අතය  කයහජ් කවළඳුනුම්ඳ් කෝඹොදහ කෝකන කිනදු කළයනු කරඵන කවිවිධ කශෙහ  ක
දණ කවහ කඅක්රමිළතහ කවහ කඇයේ කඉඩළඩ කනිඹහභනඹ කකිරීභප කවළකි ක

ෝනහ. කඑෝේභ කෝභභගින් කඉටු කළයනු කරඵන කඳවසුළම් කළරීමෝභන් ක
ජ්හයේළ කආයක්හ කලක්යේභ් කකිරීභප්  කයෝ  කආ්ෂථිළ කශ්ෂධනඹ ක
ෝ ක් කකිරීභප් කභවහ කලක්යේඹක් කන කඵ කභහෝග් කවිලසහඹයි. ක 

කරු කනිෝඹ ජ්ය කළහයළ කබහඳයේතුභනි  කෝභභ කශෝල ධන කඳන  ්ක

ෝළටුම්ඳතප අනුභළයේඹ ක රළ  ක ඊප ක අදහශ ක නිෝඹ ක ක ළස ක ළය ක
ක්රිඹහ්භළ ක ළයන ක ෝතක් ක දළනප ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත් ක කිරීෝම් ක
ඳරිකණළකත කක්රභෝ දඹ කනම ළයණඹ කළයමින් කජ්හතයන්තය ක ිනවිල් ක
ගුන් කෝේහ කශවිධහනෝග කරමිතීන්ප කඅනුූලර කවූ කපුද්කර කඡහඹහරඳඹ ක

ෝඹොදහ ක කනිමින් ක එභ ක රමිතීන්ප ක රිරන ක ආළහයඹප ක නම න ක
තහක්ණඹප කඅනුූලර කවූ කමුද්රණඹ කළයන කරද ක රහසටික් කළහ් ඳතළ ක
න කවළඳුනුම්ඳතක් කිනශවර  කෝදභශ කවහ කඉශග්රීින කබහහලින් කෝතොයතුරු ක

 කපවන් කළය කනිුත  ්කකිරීභප කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනෝ  ්ක
63 ක කන්යේඹප ක අනු ක විඹ ක බහය ක අභහතයයඹහ ක ෝර ක භවිිනන් ක
ඉදිරිඳ් ක ළයන ක රද ක 3126 ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක

වශෝල ධන  ක නිෝඹ ක ක වහ ක කරු ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක අනුභළයේඹ ක
3127 කෝඳඵයහරි ක21 කළනි කදින කරළබුණහ. ක 

කරු ක නිෝඹ ජ්ය ක ළහයළ ක බහඳයේතුභනි  ක ෝභභ ක නිෝඹ ක ක
ශෝල ධනෝඹන් ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක වූ ක ආළහයඹප ක විදු් ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳත කනිුත  ්කළයන කෝතක් කදළනප කඳයේන කකළපලු කඅභ කකිරීභ ක

වහ ක න ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභප ක අලය ක ළපයුතු ක ෝම් ක
නවිප කිනදු කළයමින් කඳයේනහ. ක 

එෝේභ ක විදු් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක නිුත් ක කිරීෝම්දී  ක "එක් ක
පුද්කරෝඹුතප ක එළ ක වළඳුනුම්ඳතක්" ක ඹන ක රයේඳ්යේඹ ක ක්රිඹහ්භළ ක
කිරීභ ක වහ ක පුද්කර ක අනනයතහ ක තවවුරු ක ළය ක කළනීභ ක පිණි ක

උ ඳළන්න ක වයේළ ක ළනි ක ෝල්ඛ්න ක භත ක ඳභණක් ක ඳදනම් ක
වළඳුනුම්ඳ  ්ක නිුත් ක කිරීෝම් ක ක්රභෝ දඹ ක ෝනුප ක පුද්කරඹන්ෝග් ක
ෛජ්මියේළ ක ද්ත ක ද ක ඳදනම් ක ෝළොපෝකන ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත  ්ක

කිරීෝම් ක නම න ක තහක්ණෝඹන් ක යුතු ක ඉතහ ක නිළයදි ක ක්රභෝ දඹක් ක
අතයලය කඵ ක ඔඵ කිනඹලු ක ෝදනහභ ක පිළිකන්නහ කඇතළයි ක ඹන්න කභහ ක
විලසහ කළයනහ. ක එභ කනිහ ක පුද්කර ක වළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කකිරීෝම්දී ක

ෛජ්මියේළ ක ද්ත ක ලෝඹන් ක ඇඟිලි ක රුතණු ක ෝඹොදහ ක කළනීභප ක
අෝ ක්හ ක ළයනහ. ක ෝභභගින් ක කිිනදු ක අසථහළ ක එළභ ක
පුද්කරෝඹුතප ක රශගු ක වළඳුනුම්ඳ් ක ෝදළක් ක එළය කබහවිත කකිරීභප ක

වළකි කන්ෝන් කනළවළ. ක 

තද  ක අවුරුදු ක ඳවෝශො ක වහ ක ඊප ක ළින ක ිනඹලු ක පුයළිනඹන්ෝග් ක
ජ්හතයන්තය ක රමියේෝඹන් ක යුතු ක ඡහඹහරඳ  ක ෛජ්මියේළ ක ද්ත ක ෝර ක
ඇඟිලි ක රුතණුරප ක අභතය ක එභ ක පුයළිනඹන්ෝග් ක ඳවුෝල් ක

හභහජිළඹන්ෝග් ක ෝතොයතුරු ක ද ක රඵහ ක කළනීභප ක ළරසුම් ක ළය ක
යේෝඵනහ. ක ෝම් ක ිනඹලු ක ළරුණු ක වහ ක 2:79 ක අශළ ක 43 ක දයන ක
පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කව කශෝල ධන  කඳනත කනළත කතහක් ක

ශෝල ධනඹ ක කිරීභ ක අතයලය ක ඵ ක ඔඵ ක ිනඹලු ක ෝදනහභ ක දන්නහ ක
ළරුණක් කඵ කභහ කඅමුතුෝන් කඳළවළදිලි කළශ කයුතු කන්ෝන් කනළවළ. කඑභ ක
නිහ ක2:79 කඅශළ ක43 කදයන කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනත කවහ ක

ඒ කවහ කළය කඇයේ කශෝල ධන කනළත කතහක් කශෝල ධනඹ කකිරීභ ක
භඟින් ක විදු් ක භධය ක ද්ත ක කඵඩහක් ක සථහපිත ක ළය ක විලසහනීඹ ක
විදු් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභප ක අලය ක නීයේභඹ ක

රයේඳහදන කළරීමභප කෝභභ කඋ්තරීතය කකරු කබහෝ  කඅනුභළයේඹ කරඵහ ක
ෝදන ක ෝභන් ක ඉතහ ක ෝකෞයෝඹන් ක ඉල්රහ ක ිනටිනහ. ක ජ්හයේළ ක පුද්කර ක
නහභ කෝල්ඛ්නඹ  කවිදු් කභධය කද්ත කකඵඩහක් කෝර කසථහපිත කළය ක
විදු් කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳතක් කනිුත් කකිරීභ කවහ කදළනපභ් කවිදු් ක

ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳ් කයහඳියේඹ කඹපෝ් කදියිෝන් කරහෝද්ය ඹ කෝල්ළම් ක
ළහ්ෂඹහර ක 442ිතභ  ක පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කලහඛ්හ කළහ්ෂඹහර ක
සථහපිත කළය  කඒ කවහ කනිරධහරින් කඵහෝකන  ක ඔවුන් ක පුහුණු කළය ක

යේෝඵනහ. ක 

උතුරු ක වහ ක නළ කෝඟනිතය ක ඳශහ් ක ෝදළ ක වහ ක ඳශහ් ක ළහ්ෂඹහර ක
ෝදළක් ක දළනපභ් ක සථහපිත ක ළය ක යේෝඵනහ. ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක

ෝේහ ක ඳශහ් ක භ පෝභන් ක විභධයකත ක ළය  ක එභ ක ළහ්ෂඹහර ක
ඳරිකණළකත කළය කඅන්ත්ෂ කජ්හරඹ කඔසෝේ කඉල්ලුම්ඳත්ර කරඵහ කකනිමින් ක
ඩහ් ක ළහ්ෂඹක්භ ක ෝේහක් ක ජ්නතහප ක රඵහ ක දීභප ක දළනපභ  ්ක
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ළපයුතු කළය ක යේෝඵනහ. ක භහ කනළත  ්ක ිනිතඳ් කළයන්ෝන් ක ෝභඹයි. ක
ෝම් ක යෝ  ක ිනඹලු ක  ක පුයළිනඹන්ප ක තභ ක ෝේහන් ක ඉතහ ක ළිනනමින්  ක
ගුණහ්භළ කරඵහ කකළනීභ කඋෝදහ කඔවුන්ෝග් කඅනනයතහ ක තවවුරු ක

ළයන කවිදු් ක ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳතක් කනිුත් කකිරීෝම් ක අකරළහරි්ඹ ක
ඳළරී ක යේෝඵන්ෝන් ක 2:79 ක අශළ ක 43 ක දයන ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක
කිරීෝම් ක ඳනෝ් ක විකරවිධහන ක අනු ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක ඳභණයි. ක එභ කනිහ ක ෝම් ක ය ක අහන ක ම භප ක
ෝඳය කවිදු් කභධය කද්ත කකඵඩහක් කසථහඳනඹ කළය ක කවිදු් කජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳතක් කරඵහ කදීභප කෝම් කකරු කබහෝ  කිනටින කෝකෞයනීඹ කිනඹලු ක

ෝදනහෝග්භ ක වෝඹ කඹ ක රඵහ ක ෝදනු ක ඇතළයි ක  කභහ ක උදක්භ ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු කෝනහ. 

ඔඵතුභන්රහප කභහ කනළත් කිනිතඳ් කළයන්ෝන් කෝම් කයෝ  කිනඹලු ක

පුයළිනඹන්ෝග් ක විලසහනීඹ ක පුද්කර ක අනනයතහ ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳත කඵයි. කඅෝනුත් කෝේහන් ක  ක -කභන් කඵරඳත්ර  කරිඹළදුරු ක
ඵරඳත්ර  ක ඵළශුත ක ළපයුතු  ක විබහක ක ළපයුතු ක ආදි ක ෝේහන්- ක රඵහ ක
කළනීෝම්දී කපුද්කර කඅනනයතහ කතවවුරු කළයන කෛනයේළ කලිඹවිල්ර ක

න්ෝන්ද ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතයි. ක ඒ ක වහ ක ඔඵ ක ිනඹලු ක ෝදනහෝග්භ ක
ධනහ්භළ ක වෝඹ කඹ ක රඵහ ක දීෝභන් ක ිනඹලු ක පුයළිනඹන්ප ක තභ ක
ෝේහන් ක ළහ්ෂඹක්භ ක රඵහ ක කළනීභප්  ක ජ්හයේළ ක ආයක්හ ක

තවවුරු ක කිරීභප්  ක යෝ  ක ශ්ෂධනඹ ක ෝ ක් ක කිරීභප  ්ක භනහ ක
පිටුවරක් කෝනහ. කඑභ කනිහ ක ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත කළහ්ෂඹක්භ  ක
ගුණහ්භළ  ක ජ්හතයන්තය ක රමියේඹකින් ක යුක්ත ක නිුත් ක කිරීභ ක

ජ්හයේළ කඅලයතහක් කඵ ක ඔඵ ක ිනඹලු ක ෝදනහප කභහ කනළත කනළත  ්ක
ිනිතඳ් කළයමින් කෝකෞයනීඹ කඔඵ කිනඹලු කෝදනහෝග් කආය ්ෂහදඹ කෝම් ක
වහ කරඵහ කෝදනු කඇතළයි කඅෝ ක්හ කළයනහ. 

 
ප්රහනය වභළභිමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much, Hon. Minister.  

The next speaker is the Hon. (Dr.) S. Sivamohan.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair.  

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු නිමය ජය කළරක වභළඳතිතුමළ මළවනමයන් 

ඩල් වුමයන්  ගරු  ීම ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு னக்கற  ர்ண 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 

JAYAWARDANA took the Chair. 

[தற.த. 2.28] 
 

ගරු (ඩලදය) එවහ. සිලමම ශන් මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ெற. ெறமரகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

ஆட்கமபப் தறவுதெய்ல் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் தரடர்தரண 

இன்மந றரத்றல் உமரற்நச் ெந்ர்ப்தம் தகரடுத் 

மக்கரக தொலில் உங்களுக்கு ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறமநன்.  

இனங்மகறன் எவ்தரத ததரதுகதம் ணது தறநப்மதப் 

தறவுதெய்ல்தோனம்ரன் இனங்மகப் தறம ரக அமக்கப் 

தடுகறன்நரன். அமண இவ்சு இந் ஆட்கமபப் 

தறவுதெய்ல் றதத்ச் ெட்டதோனத்றதெடரக மலும் 

உதறப்தடுத் தொமணது ெறநந் எத தொற்ெற. இதப்தறதம், 

இந்ரட்டில் இன்தம் தறநப்தைச் ெரன்நறழ் அற்நர்கபரகப் 

தனர் இதக்கறன்நரர்கள். தததந்தரமகரணர்கபறன் 

இநப்தைச் ெரன்நறழ்கபறன்நற உநறணர்கள் அல்னல்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். கரரல் தெய்ப்தட்மடரரறன் 

தட்டிலில் உள்பர்கள் இநந்துறட்டரர்கபர?  அல்னது 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கபர? மதரன்ந மகள்றகளுக்குப் 

தறலின்நற உநறணர்கள் ரடிங்கறக்தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். இனங்மகறல் மடததற்ந தகரடி உள்ரட்டுப் 

மதரர் இமமணத்றற்கும் கரரக அமந்தணனரம். 

இணரல் தனர் அமடரப அட்மடகபறன்நறக்கூட இன்த 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

ன்ணறப் தறமெத்றல் மடததற்ந இதற த்த்த்றல் 

தற்தன தரதுகரப்தை னங்கள் அநறறக்கப்தட்டண. அதுவும் 

ெர்மெத்றன் தங்கபறப்தைடன் அநறறக்கப்தட்டண.  ஆணரல் 

உண்மறல் அம க்களுக்குப் தரதுகரப்தை னங்கபரக 

இதக்கறல்மன; தகரமனக்கபங்கபரகம இதந்ண. துவும் 

அநறர க்கள் இரணுத்றன் ததரநறக்கறடங்குகபறல் 

ெறக்கறர்கபரகச் தெய்நறரது றத்ணர். இதறறல் 

தகரத்துக்தகரத்ரகக் தகரல்னப்தட்டணர். தொலில் 

உமடரர்கட்டு, சுந்றதைம் ஆகற தறமெங்களும் தறன்ணர் 

ள்பறதைணம், ததரக்கம, ரத்பன், தொள்பறரய்க்கரல் 

ஆகற தறமெங்களும் தரதுகரப்தை னங்கபரக ரநறரநற 

அநறறக்கப்தட்டண. இம அமணத்மத்ம் அநறறத் அசு 

க்கமபப் தரதுகரக்கறல்மன; ெர்மெதொம் க்கமபக் கரக்க 

றல்மன. அநறறப்தைகபரக ந் தரதுகரப்தை னங்கள் 

றட்டறடப்தட்ட தகரமனக்கபங்கபரக ரற்நம் ததற்நண. 

ணம, ெறக்குண்ட க்கள் உறம ட்டுரது தரதுகரக்கும் 

தொற்ெறறல் கறமடத்ம டுத்துக்தகரண்டு ஏடிர்கள், 

ங்கள் உமடமகமப இந்ணர்; ங்கபது அமடரப 

அட்மடகமப இந்ணர். அதுட்டுல்ன, றதச் 

ெரன்நறழ்கள், தறநப்தைச் ெரன்நறழ்கள், ஆண உரறமப் 

தத்றங்கள் ண அமணத்மத்ம் இந்ணர். தொல்மன ரட்ட 

அெ அறதர் தறமணறலிதந் ெகன ஆங்களும் ரறந்து 

ரெரகறப்மதரறண. இன்த றத அத்ரட்ெறப் 

தத்றறன்நறக்கூட தனர் றத்துதகறன்நரர்கள். 

அமணத்மத்ம் தரமனத் க்களுக்கு உங்கள் ெட்டங்கள் 

ப்தடி றமரெணம் தகரடுக்கப்மதரகறன்நண ன்தமப் 

ததரதத்றதந்துரன் தரர்க்கமண்டும்.    

மலும், தறநப்தைச் ெரன்நறழ் அற்நர்கள் அமடரப 

அட்மட ததநதொடிரதன்தது உங்களுக்குத் தரறத்ம்.  

தொள்பறரய்க்கரலில் ஏர் அம்ர தறள்மபமப் ததற்தறட்டு 

'தல்' அடிதட்டு இநந்துமதரகறநரள். தன ரங்கள் 

தெட்டிகுபம் மதொகரறலிதந்து உறர்லண்ட அந்க் 

குந்மக்குரற தறம ரர் தெய்து?  அம்ர இல்மன! 
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அப்தர இல்மன! தறநந்ம உதறப்தடுத் டரக்டர் இல்மன.  

தட்டதபறறல் தறநந் அந்க் குந்மக்குச் ெரட்ெற 

தெரல்னக் கறர மெமரபர் இல்மன, தறமெ தெனரபர் 

இல்மன. இதறறல் கரனங்கடந் தறநப்தைப் தறவும் 

ெரத்றறல்னரது மதரணது. ப்தடி அந்ப் தறள்மபக்கு 

அமடரப அட்மட தகரடுக்கப்மதரகறநலர்கள்? உங்கள் 

ெட்டங்கள் அற்கு இடங் தகரடுக்குர ன்தது ணக்குத் 

தரறறல்மன. ெட்டங்கள் இதந்தும் இளத்டிப்தைச் தெய்து 

க்கமபக் கமனத்துறடும் அெ அறதர் தறமணகள் ற்தம் 

உற அெ அறதர் தறமணகபறன் றர்ரகறகளுமட 

அெந்ப் மதரக்கு ரமட அநறந்து.  ணம, ப்தடி உங்கள் 

ெட்டங்கள் க்களுக்கு உற தெய்த்ம்?   

இன்ததரத ெம்தத்மக் கூதகறன்மநன். 

தொள்பறரய்க்கரலில் இன்தமரர் அம்ர எட்டுதரத்க் 

குடும்தத்மத்ம் எத குண்டு வீச்ெறல் தநறதகரடுத்துக் 

கதகறநரர்; தறற்தகறநரர். இதறறல் ணமரரபறரகறக் 

கரரல்மதரகறநரர்.  அது ந்து துப் ததண் குந்ம 

ட்டும் உறர் ப்தைகறநது. ஆவு ங்குமரர், குந்மகள் 

கரப்தகத்றல் அந்க் குந்மமச் மெர்த்து 

பர்க்கறன்நரர்கள். இன்த அந்ப் ததண் குந்ம 11 ம 

அமடந்தும் அதக்குப் தறநப்தைச் ெரன்நறழ் இல்மன! அந்ப் 

தறள்மபக்கு ப்தடி அமடரப அட்மட தகரடுக்கப் 

மதரகறன்நலர்கள்? லங்கள் மகட்கும் ஆங்கள் துவும் 

இல்மனம!  ன்ண தெய்த்ம், அந் அதமனப் ததண்தறள்மப? 

அப்ததண் பர்ந்து றதம் தொடித்ரல், அதக்குத் 

றதச் ெரன்நறழ் தகரடுக்க உங்களுமட ெட்டத்றல் இடம் 

உள்பர? அந்ப் ததண்ணுக்கு தறள்மப தறநந்ரல், அற்குப் 

தறவுச் ெரன்நறழ் தகரடுக்க தொடித்ர?  

மலும் தெரல்னனரம். அரது, கரரல்மதரணர்கள் 

ல்னரம் ரரகம கரரல் மதரகறல்மன. அர்கள் 

ெட்டத்துக்குப் தைநம்தரக இனங்மக அெறன் தரதுகரப்தைப் 

தமடறணரலும் தைனணரய்வுப் தறரறறணரலும் கடத்ப் 

தட்டதறன், கரரல் தெய்ப்தட்டணர். ஆரங்களுடன் 

அர்கபது குடும்தத்றணர் றக்கறநரர்கள். அந் தள்மப 

'ரன்' றம ட்டும் கடத்றல்மன; ெறங்கப க்கமபத்ம் 

கடத்றது; தொஸ்லிம் க்கமபத்ம் கடத்றது. 

 ணரகரறகமபத்ம் கடத்றது; ஊடகறனரபர் 

கமபத்ம் கடத்றது. அமெப் ததரதப்ததடுத்ர்கள் 

அெறல் ரப்தைக்கு தொரக - ெட்டத்துக்குப் தைநம்தரக ன் 

தெற்தட்டரர்கள்? இன்த .ர ெமதக்கு உண்மமச் 

தெரல்னமண்டிர்கள் இந் அெறணர்; தெய் குற்நத்துக்குப் 

தறரச்ெறத்ம் மடமண்டிர்கள் இந் அெறணர்; 

குற்நரபறகமபத் ண்டிக்கமண்டிர்கள் இந் அெறணர். 

அமறடுத்து, அமணத்மத்ம் தோடிமநத்து 

குற்நரபறகமபக் கரப்தரற்நற, லறமக் குறமரண்டிப் 

தைமக்க தொமணகறநரர்கள்.  

'ல்னரட்ெற அசு' ன்ந மதரர்மமப் மதரர்த்ற 

உங்கமபத் றழ், தொஸ்லிம் க்கள் ம்தறணர். அணரல்ரன், 

தற்தக்கு ண்ததுவீம் ரக்கபறத்து, உங்கமப அெறல் 

அர்த்றணர். அது லங்கள் லற தற்கரக அல்ன ன்தம 

ணறல் றதத்றச் தெற்தடுங்கள்! ணம, றறறனக்குகளுள் 

ெறக்கறத்ள்ப இனங்மகறன் தறம கள் எவ்தரததம் 

தறநப்தைச் ெரன்நறமப் ததற்தக்தகரள்ப, அமடரப 

அட்மடமப் ததற்தக்தகரள்ப, இநப்தைச் ெரன்நறமப் 

ததற்தக்தகரள்ப, தெரத்து ஆங்கமப இனகுரகப் 

ததற்தக்தகரள்ப ற்நரநரண தைற ெட்ட தோனங்கமபக் 

தகரண்டுதது தற்நறச் ெறந்றக்கறன்ந கரனம் ந்துறட்டது.  

இற்கு இன்தமரர் உரம் தெரல்னதொடித்ம். எத 

ததண் ெறதறல் அரது, 14 றல் கர்ப்தமடகறநரள். 

அற்குக் கரரணன் மனமநரகறன்நரன். கரனம் 

தென்ந தறம மற்தகரள்ப - தறநப்தைப் தறம மற்தகரள்ப 

- தகப்பனைக் கூட்டிக்ககொண்டு வொ என்கிறது உங்களுனைய 

ெட்டம். மனமநரணமண ப்தடிக் கூட்டிக்தகரண்டு 

தது? தறள்மபக்குப் தறநப்தைச் ெரன்நறமப் 

ததற்தக்தகரள்ப கப்தணறன் ததர் மதரடப்தட மண்டும். 

ப்தடி அந்ப் தறள்மப அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரள்ளும்? ணம, இம அமணத்மத்ம் லங்கள் 

மனறகரகச் ெறந்றக்கமண்டிர்கபரக இதக்கறன்நலர்கள் 

ன்தம இந் இடத்றல் குநறப்தறட்டு, ணது உமம 

தொடித்துக்தகரள்கறன்மநன். ன்நற, க்கம்!   

 

[අ.බහ. ක3.46] 

 
ගරු අජි් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
වரண்தைறகு அ றத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක 2:61-2:71 ක දලළෝගදී ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක

්රී ක රශළහෝ  ක පුයළින ක වළඳුනුම්ඳත කකළනීභ ක අලයතහක් ක ෝර ක ෝම් ක

ය කප ක වඳුනහ ක ක්තහ. ක ්රී ක රශළහප ක ඳළමිෝණන ක අනය ක
ශක්රභණිළඹන් ක ෝන් ක ෝළොප ක වඳුනහ ක කළනීභප ක තභයි ක පුද්කර ක
වළඳුනුම්ඳත කඅලය කෝරහ කයේබුෝණ්. කඑදහ කඉන්දිඹහනු කජ්හයේළඹන්  කචීන ක

ජ්හයේළඹන්  කඵ්ෂක්ෂ කජ්හයේළඹන්  කභළෝල්ිනඹහනු කජ්හයේළඹන් කෝම් කයපප ක
ආහ. ක ෝර ළෝග ක අෝනුත් ක යපල් ක භඟ ක ඵළලුහභ ක එදහ ක ෝම් ක යප ක
දියුණු ක යපක් ක ඵප ක ඳ්ෝරහ ක යේබුණු ක නිහ ක තභයි ක ඒ ක අඹ ක ආෝ . ක

නමු් ක අපි ක දන්නහ  ක ්ෂතභහනඹ ක ෝන ක ෝළොප ක ෝභළනි ක
ශක්රභණිළඹන් ක ඹන්ෝන් ක ඕසෝරේලිඹහ ක හෝග් ක යපරප ක ඵ. ක
රශළහෝ  කඉන්න කඅඹ කඕසෝරේලිඹහප කඹනහ  කනළ්නම් කළළනඩහප ක

ඹනහ. ක එළනි ක හතහයණඹක් ක තභයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක ෝළොෝවොභ ක
වුණ් ක එළනි ක පුද්කරඹන් ක වඳුනහ ක කළනීභප ක තභයි ක 2:79 ක අශළ ක 43 ක
දයන ක පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනත කආයම්බ කළෝශේ. කනමු  ්ක

2:83 ක ළ තළම්ඵ්ෂ ක 25ළනි ක දින ක තභයි ක ඒළ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්න ක
පුළුන් ක වුෝණ්. ක ඒ ක කිඹන්ෝන් ක ය ක 5ළප ක ඳසුයි. ක එදහ ක තභයි ක
ඉසෝල්රහභ කඅවුරුදු ක27ළප කළින කපුද්කරෝඹක් කලිඹහ කඳදිශචි කළෝශේ. 

අද කයේෝඵන කරලසනඹ කඊප කඩහ කම්ප්ෂණෝඹන්භ කෝනස. කමරය ක

ශෙහ  ක මරය ක දණ  ක ඒ ක හෝග්භ ක භවජ්න ක මුදල් ක භශ ක ෝළොල්රළෆම් ක
හෝග් කරලසන කතභයි කඅද කෝම් කයෝ  කයේෝඵන්ෝන්. කඒ කවිතයක් කෝනොෝයි. ක
්ෂතභහනෝග ක ළිනභ ක ජීවිත ක වහනි ක ඇයේ ක ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන් ක වදිින ක

අනතුරු කනියි. ක ඒහ කශක්න්න කනම් කඅලු් කක්රභෝ දඹක් ක අලය ක
ෝනහ. ක ඒ ක නිහ ක තභයි ක ඹවඳහරන ක යජ්ඹ ක FCID එළ  ක එෝවභ ක
නළ්නම් කෝඳොලිස කමරය කඅඳයහධ කෝළො ධහඹ කසථහපිත කළෝශේ. කඅඳප ක

ෝභළනි කක්රිඹහ කභහ්ෂක කකන්න කෝනහ. කභවජ්න කමුදල් කකහළෆෝභන් ක
ිනදු කන කවිඳහළ කිනඹල්ර කදු ඳ් කඅඹෝග් කළයපිප කතභයි කඳළපෝන්ෝන්. ක
ඵදු ක කළින කළයරහ කදු ඳ් කඅඹප කතභයි කඒළ කඑළතු කළයරහ කයේෝඵන්ෝන්. ක

ඒ කනිහ කඵර් කඅඹෝග් කෝම් කමුදල් කභශ කෝළොල්ර කළෆම් කන්න්න ක
ක්රභෝ දඹක් කඅලය කෝනහ. කඳසු කගිඹ කදසර කිනදු කවුණු කෝද්ල් කඅපි ක
දන්නහ. 

ඳසු ක ගිඹ ක දසර ක පු් ක ඳතළ ක හ්ෂතහ ක ෝරහ ක යේබුණහ  ක

"ශියන්යේෝග් කිනරිලිඹ කවිඹ කගිණුභ කළළඹප" කකිඹරහ. කඒෝක් කෝභෝවභ ක
වන් ක ෝනහ. ක භවජ්න ක ඵළශුත  ක සුදුළල්ර ක ලහඛ්හෝ  ක ගිණුභක් ක
ආයම්බ කළයරහ කයේෝඵනහ. කතශකල්ෝල් කළහල්පන් කඵශකරහ කලිපිනඹ ක

යේෝඵන කිනරිලිඹ කවිඹ කගිණුභ කආයම්බ කළයන්න කඳයරහ කයේෝඵන්ෝන් ක
එස. ක යහජ්ඳක්. ක ළහල්පන් ක ඵශකරහෝ  ක එස. ක යහජ්ඳක් ක ෝම් ක ගිණුභ ක
අරින්න ක වළඳුනුම් ක ඳ් ක අශළඹ ක විකරඹප ක වන් ක ළයරහ ක යේෝඵන්ෝන් ක

333333333v. ඵළලුහභ ක එෝවභ ක වළඳුනුම් ක ඳ් ක අශළඹක් ක නළවළ. ක
ශියන්යේෝග් කිනරිලිඹ කවිඹ කගිණුභ කආයම්බ කළයන්න කෝඵොරු කවළඳුනුම් ක

1103 1104 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ඳතක් ක තභයි ක ඉදිරිඳ් ක ළයරහයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක හෝග්භ ක
ඒ.එම්.ෝේ.ඒ. ක ුතභහරි< ක ලිපිනඹ ක තශකල්ෝල් ක ළහල්පන් ක ඵශකරහ. ක
වළඳුනුම්ඳ  ්ක අශළඹ ක විකරඹප ක යේෝඵන්ෝන් ක 222222222v. ෝභෝවභ ක

තභයි ක එදහ ක මරය ක ශෙහ ක ිනද්ධ ක වුෝණ්. ක ඒ ක විතයක් ක ෝනොෝයි  ක එදහ ක
ිනදුවුණු කෝද්ල් කත කයේෝඵනහ. 

"විභල්ෝග් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම් ක ඳත ක යවස ක ෝඳොලිස ක ඳරීක්ණඹප. ක
ජ්හයේළ ක නිදවස ක ෝඳයමුෝණ් ක නහඹළ  ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක භන්්රී ක විභල් ක
ම යශල ක භවතහ ක උඳන් ක දින ක ෝදළක් ක ෝඹොදහ ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම් ක ඳ  ්ක

ෝදළක් ක බහවිතහ කකිරීභ ක ම්ඵන්ධෝඹන් කවිභ්ෂලනඹක් ක ඳළළ්ෝන ක
ඵ ක ෝඳොලිස ක භහධය ක රළහලළ ක ෝඳොලිස ක අකරළහරි ක අජි් ක ෝය වණ ක
භවතහ ක ඳළීමඹ." කෝභන්න කෝම් කආළහයඹප ක ෝම් ක ෝද්ලඳහරනඥෝඹ   ක

ෝද්ලඳහරන ක ඵරඹ ක ඳහවිච්චි ක ළයරහ ක තභයි ක ෝම් ක යෝ  ක මුදල් ක භශ ක
ෝළොල්ර කළෆෝ . කනළත කඑළනි කෝද්ල් කිනදු කෝනොෝන්න කතභයි කඒ ක
වහ ක ළඩ ක පිළිෝශක් ක ළස කළයන්න ක අලයතහ ක ඳළන කනළඟිරහ ක

යේෝඵන්ෝන්. කඒ කනිහ කතභයි කකරු කඅකභළයේතුභහෝග්්  කඒ කහෝග්භ කකරු ක
ජ්නහකරඳයේතුභහෝග්් ක ආශි්ෂහදඹ ක ඇයේ ක කරු ක එස. . ක නහවින්න ක
ඇභයේතුභහ්  ක ඒ ක හෝග්භ ක කරු ක ඳහලිත ක ෝතය ෝඳරුභ ක නිෝඹ ජ්ය ක

අභහතයතුභහ් කවිදු් කවළඳුනුම්ඳත කනි්ෂභහණඹ කළයන්න කළපයුතු කළය ක
යේෝඵන්ෝන්. කෝභළනි කපිඹයක් කකළනීභ කපිළිඵ කවිෝලේෝඹන්භ කභභ ක
ඔවුන්ප ක සතුයේන්ත ක ෝනහ. ක ෝභොළද  ක අපි ක වළඳුනුම් ක ඳත ක ෝනස ක

ළයන්න කඹන්ෝන් කඅවුරුදු ක55ළප කඳසුයි. කෝම් කයෝ  කමරය කශෙහ කිනදු ක
ළයන්න ක ඵළරි ක විකරඹප  ක එක් ක එක් ක වළඳුනුම් ක ඳ් ක අශළ ක ෝඹොදහෝකන ක
මරය ක ශෙහ ක ිනදු ක ළයන්න ක ඵළරි ක විකරඹප ක නම න ක තහක්ණඹ ක
ෝඹොදහෝකන ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත් ක කිරීභප ක ක් ක පිඹය ක කළන ක භභ ක

විෝලේෝඹන්භ කසතුයේන්ත කෝනහ. 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක විෝලේෝඹන්භ ක ෝම් ක අලු  ්ක
වළඳුනුම්ඳත ක යෝ  ක මරය ක ඳද්ධයේඹ ක භඟ ක ජ්හරකත ක ෝනහ. ක ඒ ක
හෝග්භ ක ඳවුෝල් ක අනුඵද්ධ ක ෝතොයතුරු ක භත ක  ක ජ්හරකත ක ෝනහ. ක ඒ ක

හෝග්භ ක ෛජ්මියේළ ක ෝතොයතුරු ක භත ක ෝම් ක වළඳුනුම්ඳත ක ජ්හරකත ක
ෝනහ. ක යෝ  ක මරය ක ඳද්ධයේඹ ක භත ක ජ්හරකත ක ෝද්දී ක හවනඹක් ක
ක්ෝතෝ  ක ඉඩභක් ක ක්ෝතෝ ක ඒ ක ඔක්ෝළොභ ක වළඳුනුම්ඳත  ්ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
එක්ළ ක ඒළහඵද්ධ  ක එක්ෝළ  ක ෝ්ෂගුප  ක එක්ෝළ  ක ඉඩම් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප  ක ෝද්ය ඹ ක ආදහඹම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක ෝම් ක වහ ක
ම්ඵන්ධීළයණඹක් කඇයේ කෝනහ. ක ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කඒ කහෝග්භ කභභ කවිෝලේෝඹන්භ ක
කරු කඇභයේතුභහෝග් කඅධහනඹ කෝඹොමු කළයනහ  කෝභභ කෛජ්මියේළ ක

ෝතොයතුරු කකළන කළථහ කළශහභ කඇඟිලි කරුතණ කතභයි කඅද කඇවිල්රහ ක
යේෝඵන්ෝන්. ක එදහප ක ඩහ ක විලහර ක පිඹයක් ක ඉසයවප ක ඇවිල්රහ ක
යේෝඵනහ. ක නමු් ක අපි ක කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභහෝග් ක
අධහනඹප කෝඹොමු කළයන්ෝන් කනම න කතහක්ණඹ කඅනු කඅද කඊප කඩහ ක

ඉසයවප ක ඹන්න ක ඕනෆ ක කිඹන ක එළයි. ක ඇඟිලි ක රුතණු ක ෝනුප ක
finger veins, ඒ කකිඹන්ෝන් කජීභහන කඇඟිලි කරුතණුකත කළයන්න ක
පුළුන් කනම්  ක එෝවභ කනළ්නම් කඇෝේ ක ුතණිතඹ ක - ක iris -  ෝම්ළප ක

එළතු කළයන්න කපුළුන් කනම්  ක ඒ ක හෝග්භ ක ෝල් ක ළහණ්ඩඹ ක - ක blood 
group එළ ක- ක  කෝම් කවහ කම්ඵන්ධීළයණඹ කළයන්න කපුළුන් කනම් කමීප ක
ඩහ කනම න කතහක්ණඹප කඹන්න කඅඳප කපුළුන් කෝනහඹ කකිඹහ කභභ ක

ිතතනහ. ක 

මරහනහරුඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක එදහ ක 2:79 ක අශළ ක 43 ක දයන ක
පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ඳනයේන් ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක

කිරීභ කවහ කනීයේ කළළසුහ. කඒ ක අනු කපුයළිනබහඹ කනළයේ ක අඹප  ්ක
වළඳුනුම්ඳත කදුන්නහ. කෝභොළද  කපුද්කරඹන් කලිඹහ කඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනත ක
නිහ. ක අද ක කරු ක ඇභයේතුභහ ක භළදිව්ෝරහ ක එිත ක ෝදළනි ක කන්යේඹ ක
ශෝල ධනඹ කෝනහ ක"්රී කරශළහෝ  කපුයළිනඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක

ඳනත" ක ඹනුෝන්. ක  ක එභ ක නිහ ක ෝම් ක අලු් ක වළඳුනුම්ඳත ක නිුත  ්ක

ළයන්න කපුළුන් කන්ෝන් ක්රී කරශළහෝ  කපුයළිනඹන්ප කඳභණයි. කඑදහ ක

එෝවභ ක එළක් ක යේබුෝණ් ක නළවළ. ක ඒ ක නිහ ක ්ෂතභහන ක යජ්ඹ ක යෝ  ක
ආයක්හ කකළන් කිතතරහ ක්රී කරශළහ කපුයළිනඹන් කඳභණක් කලිඹහඳදිශචි ක
කිරීභප කළපයුතු කකිරීභ කකළන කඅපි කතුටු කෝනහ. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක භභ ක විෝලේෝඹන්භ ක
අධහයණඹ කළයනහ ක්ෂතභහන කයජ්ඹ කදරුන්ෝග් කඅධයහඳනඹ කකළන ක

විෝලේෝඹන්භ කළරකිලිභ  ්කන කඵ. කඑදහ කඅපි කදළක්ළහ කඅවුරුදු ක27න් ක
වළඳුනුම්ඳත කනිුත් කකිරීභ කනිහ කO/L  විබහකඹප කෝඳනී කිනටින කඅඹ කO/
L  විබහකඹ ක ළප ක ශඟප ක ඇවිල්රහ ක වළඳුනුම්ඳ් ක කන්න ක රහෝද්ය ඹ ක
ෝල්ළම් කළහ්ෂඹහරර කයසයේඹහදු කවූ කවළටි. කවිබහකඹප කයේෝඵන්ෝන් කත ක

දයි  කෝදළයි. කනමු් කෝම් කශෝල ධන කඳනත ක කතුළින් කඹ කීමභහ ක
අවුරුදු ක 26 ක දක්හ ක පිටුඳප ක ඇවිල්රහ ක වළදුනුම්ඳ් ක නිුත් ක කිරීෝම් ක
අනුභළයේඹ ක රළෝඵනහ. ක එතෝළොප ක අඳප ක O/L විබහකඹප ක

ඉසයෝරහ ක  ක ඳහල් ක ඹන ක දරුන්ප ක වළඳුනුම්ඳත ක නිුත් ක කිරීෝම් ක
වළකිඹහක් කයේෝඵනහ. ක 

 ෝම් කඳනෝ් ක:ළනි කකන්යේඹප කවිෝලේ කඅධහනඹ කෝඹොමු කළය ක
යේෝඵනහ. ක ෝභොළද ක ඳශහ්  ක දිසත්රික්ළ  ක රහෝද්ය ඹ ක භ පමින් ක
පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  කලහඛ්හ කළහ්ෂඹහර ක

පිිතටුම භප ක ෝම් ක ශෝල ධන ක ඳන  ්ක ෝළටුම්ඳයේන් ක අනුභළයේඹ ක
රළෝඵනහ. ක එතෝළොප ක රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක ළහ්ෂඹහර ක භ පමින් ක
වළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කකිරීෝම් කඹන්ත්ර ක  කආහභ කඅඳප කවිෝලේ කහිනඹක් ක

ඇයේ කෝනහ. කඒෝළන් ක කතදඵදඹ කනළයේ කෝනහ. කඒ කනිහ කඳනෝ් ක:  ක
27  ක 28 කකන්යේ කශෝල ධනඹ කකිරීෝභන් කමුද්දය කඇරම භ ක ෝනුප ක ක
අන් කක්රභලින් කමුදල් කෝකම භප කඳවසුළම් කරහ කයේෝඵනහ. ක 

විෝලේෝඹන්භ ක credit card  එළකින් ක වළඳුනුම්ඳ් ක කළනීෝම් ක
වළකිඹහ ක ෝම් ක අලු් ක ඳනත ක තුළින් ක වළෝදනහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක යෝ  ක

මරය කනහසයේඹ කදිවහ කඵළලුෝෝ කඒ කමරය කනහසයේඹ කනළයේ කළයන්න  ්ක
අලු් ක ඳනත ක ඉවල් ක ෝනහ. ක ෝභොළද  ක අපි ක දන්නහ ක 22.ව4  ක
කන්යේෝඹන් කඳසෝේ කඅපි ක25න කකන්යේඹ කෝර කන කකන්යේඹක් ක

එළතු ක ළය ක යේෝඵනහ. ක ඒෝළන් ක කිඹනහ  ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක
නිුත  ්කකිරීෝභන් කඳසු කඉල්ලුම්ඳත්රඹ කකඵඩහ කළය කතඵහ කකන්න කඕනෆ ක
නළවළයි ක කිඹරහ. ක එෝවභ ක නම් ක එක්ෝළ   ක ඉල්ලුම්ඳත්රඹ ක විනහල ක

ළයන්න ක පුළුන්. ක එෝවභ ක නළ්නම් ක ඉල්ලුම් ක ඳත්රඹ ක නළත ක
අයියේළරුප කබහය කදීෝම් කවළකිඹහ කෝම් කඳනයේන් කරළ  කයේෝඵනහ. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ්ෂතභහනඹ ක න ක විප ක
නුෝග්ෝකොඩ කයේෝඵන කද්ත කකඵඩහප කභහඹළප කරුපිඹල් කරක් ක8ක් ක
ෝකනහ. ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක භභ ක ඔඵතුභහෝග් ක අධහනඹ ක ෝඹොමු ක

ළයනහ. ක අලු් ක ඳනත කඹපෝ් ක අඳප ක ෝභළනි ක ද්ත ක කඵඩහන් ක
අලය කන්ෝන් කනළවළ. ක කඒ කඅනු් කෝභඹ කඅෝ  කයෝ  කමුදල් කඉයේරි කළය ක
කළනීභප කක් කසුවිෝලේ කපිඹයක් කවළටිඹප කදකිනහ. ක ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අලු් ක ඳනත ක ඹපෝ් ක ෝම් ක
වළඳුනුම්ඳතළ කරශගු කළහරඹක් කඇතුශ් කළශ කයුතු කෝනහ. කඅවුරුදු ක

26දී කවළඳුනුම්ඳත කදුන්නහ කනම් කඅවුරුදු ක21ක් කගිඹහප කඳසෝේ  කඅවුරුදු ක
36දී කවළඳුනුම්ඳත කඅලු් කළයන්න කිනද්ධ කෝන්න කපුළුන්. කනළත  ්ක
අවුරුදු ක26කින්  කඊප කඳසෝේ කඅවුරුදු ක31කින් කඅලු් කළයන්න කෝනහ. ක

අවුරුද ක71ක් කඉක්භ කවූහප කඳසෝේ කනළත් කශෝල ධනඹ කළයන්න ක
අලය කන්ෝන් කනළවළ. කවළඳුනුම්ඳතළප කඑළනි කළහරඹක් කරඵහ කදීභ ක
කළන් කවිෝලේෝඹන් කඅධහනඹ කෝඹොමු කළයනහ. ක 

 අපි ක දන්නහ  ක පුද්කරෝඹක් ක මිඹ ක ගිඹහභ ක මිඹ ක ගිඹ ක ෝළනහෝග් ක
වළඳුනුම්ඳත කබහවිතහ කළයරහ කවිවිධ කමරය කශෙහ කෝම් කයෝ  කිනද්ධ කන ක

ඵ. ක ඒහ ක නළයේ ක කිරීභප ක ෝළනුතෝග් ක භයණ ක වයේළඹක් ක නිුත  ්ක
කිරීෝම්දී  ක භයණඹ ක පිළිඵ ක දළනුම් ක දීෝම්දී ක මිඹ ක ගිඹ ක පුද්කරඹහෝග් ක
වළඳුනුම්ඳත ක ඒ ක යහජ්ය ක නිරධහරිඹහප ක රඵහ ක දිඹ ක යුතුඹ ක ඹනුෝන් ක

ෝළොන්ෝද්ිනඹක් කඇතුශ් කෝනහ කවිතයක් කෝනොෝයි  කඅන් කඅඹෝග් ක
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[කරු කඅජි් කභහන්න ෝඳරුභ කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

වළඳුනුම්ඳතක් කන්තළෝග කතඵහ කකළනීභ් කදඬුම් කරළබිඹ කයුතු කයදක් ක

ෝර කෝම් කඳනෝ් කවන් කෝනහ. ක ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අපි ක දන්නහ  ක අවුරුදු ක 55ළප ක
ඳසෝේ ක ෝම් ක යෝ  ක වළඳුනුම් ක ඳෝ් ක ෝනස ක ම භක් ක ිනද්ධ ක න්න ක
ඹනහඹ ක කිඹරහ. ක අද ක ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ම්භත ක ම භ ක තුළින්  ක

ෝවොයළම් ක ළයන්න ක ඵළරි ක විකරඹප  ක එක් ක ෝළෝනුතප ක වළඳුනුම් ක ඳ  ්ක
ෝදළක්  කතුනක් කකන්න කඵළරි කවිකරඹප  කෛජ්මියේළ කරක්ණ කහෝග්භ ක
ඔවුන්ෝග් ක මරය ක කනුෝදනු  ක ඔවුන්ෝග් ක ෝෞඛ්ය ක ද්තඹන් ක ඇතුශ  ්ක

වුණු කවළඳුනුම් කඳතක් කතභයි කනි්ෂභහණඹ කන්ෝන්. කළඩහ කළටී කයේෝඵන ක
ෝම් කයෝ  කමරය කශෙහ කනළයේ කළයරහ  කෝෞඛ්ය කඳවසුළම් කඇයේ කළයන්න ක
පුළුන් ක විකරෝග ක වළඳුනුම් ක ඳතක් ක තභයි ක අද ක නි්ෂභහණඹ ක න්ෝන්. ක ක

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කෝම් කයෝ  කඹව කඳහරනඹ කඇයේ කළයන ක
ඵප කෝඳොෝයොන්දු කවුණු කෝම් කයජ්ඹ  කයෝ  කඹව කඳහරනඹ කසථහපිත කකිරීභ ක
වහ ක ක්ත ක ත් ක පිඹයක් ක ලෝඹන් ක ෝභඹ ක ඉයේවහකත ක නහ ක

ඇත. 
 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුයේයි. කඊශඟප  කඑස. කවිඹහෝල්න්දියන් කභවතහ. 
 

[தற.த. 2.46] 
 

ගරු එවහ. වියළමල්න්දරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெ. றரமந்றன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

ஆட்கமபப் தறவுதெய்ல் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் தரடர்தரண 

இன்மந றரத்றல் மதசுற்குச் ெந்ர்ப்தம் தகரடுத் 

மக்கரக ன்நற கூதகறன்மநன். 1968ஆம் ஆண்டின் 32ஆம் 

இனக்க, ஆட்கமபப் தறவு தெய்ல் ெட்டத்மத் றதத்து 

ற்கரண ெட்டதோனம் இன்த இந் ெமதக்குக் 

தகரண்டுப்தட்டிதக்கறநது. இனங்மகறன் ெகன 

தறம கமபத்ம் தறவு தெய்ற்கும் அவ்ரத தறவுதெய்த் 

மகமத்மட தறம களுக்கு மெற அமடரப 

அட்மடகமப ங்குற்குரண ஏர் ற்தரட்மடக் கதற 

இந்ச் ெட்டதோனம் இன்த ெர்ப்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.  

றழ் க்கமபப் ததரதத்ட்டில் ஆட்கமபப் 

தறவுதெய்த்ம் தெற்தரடரணது எத தைற றடல்ன. கடந் 

30 தடகரன த்த்த்றன்மதரது அர்கள் தரடர்தரண 

றதங்கள் ந்றரண ெட்டங்களுக்கும் உட்தடுத்ப்தடரது  

ததநப்தட்டிதக்கறன்நண. குநறப்தரக, றழ் க்கமப 

இனக்குமத்து அர்கள் தரடர்தரண தல்மத கல்கள் 

கடந் கரனங்கபறல் டக்கு, கறக்கு தகுறகபறலும் 

இனங்மகறன் மண தகுறகபறலுறதந்து ததநப்தட்டிதக் 

கறன்நண. வீடு வீடரகச் தென்த மெரமணறட்டுப் 

ததற்தக்தகரண்ட கல்கமபப் தறவு தெய்ரர்கள். ரங்கள் 

தடிக்கும் கரனத்றல் ட்டக்கபப்தறலிதந்து தகரளம்தை மதரன்ந 

தகுறகபறலுள்ப உநறணர் வீடுகளுக்கு ந்து அர்களுடன் 

ங்குமரம். அப்மதரது ங்களுமட ெகன குடும்த 

றதங்கமபத்ம் அண்றத் ததரலிஸ் றமனத்றல் 

தறவுதெய் மண்டும். அரது, ங்குதர்கபறன் குடும்த 

றதங்கள்  அமணத்மத்ம் தகரடுக்க மண்டும். எதமமப  

ததரலிஸ் றமனத்றல் கூநரல் அந் இடத்றலிதந்து 

தபறமநறணரல் ரங்கள் ங்கற வீட்டரம 

றெரமக்குட்தடுத்ற அர்கமபக் மகதுதெய் 

றமனமகளும் கடந் கரனங்கபறல் கரப்தட்டண. இன்த 

ற்தட்டிதக்கறன்ந இந் ல்னரட்ெறறல் அவ்ரநரண 

றகழ்வுகள்  இணறமல் இடம்தததற்கரண ரய்ப்தை 

ற்தடரதன்மந ரன் றமணக்கறன்மநன்.  

ஆட்கமபப் தறவுதெய்ற்கரண ெட்டதோனத்துக்குத் 

றதத்ம் தகரண்டுப்தட்டிதக்கும் இவ்மமபறமன எத 

றடத்ம ரம் ெறந்றக்க மண்டும். எதரறன் கமனப் 

தததரக இதந்ரல் இகெற கல்கள் தரதுகரப்தைச் 

ெட்டம் மதரன்ந என்மநக் தகரண்டுந்து அந்த் 

கல்கமபப் தரதுகரக்க மண்டும். ஆணரல், 

கல்கமபப் தரதுகரப்தற்கரண ெட்டம் இந் ரட்டில் 

உண்டர? ணறப்தட்ட எத ததமட கல்கமபப் 

ததற்தக்தகரள்ளும்ததரளது அம உரற தொமநறல் 

தரதுகரப்தற்கரண டடிக்மககள் ந்பவுக்கு இந் 

ரட்டிமன இதக்கறன்நண? அது தரடர்தரண ெட்டங்கள் 

ந்பவுக்கு இந் ரட்டிமன மடதொமநறல் 

இதக்கறன்நண? மதரன்ந றடங்கள் தொன்கூட்டிம 

தபறவுதடுத்ப்தட மண்டும். உண்மறமன இங்கு 

தகரண்டுப்தட்டிதக்கும் இந்ச் ெட்டதோனத்றமன 

'உத்றமரகதர் இகெறம்' ன்ந றடத்றமன 

இகெறத்மப் மதணுற்கரண ற்தரடுகள் 

தெரல்னப்தட்டிதந்ரலும் அது றரறரக, றபக்கரக, 

தபறரகச் தெரல்னப்தட்டிதப்தரகத் தரறறல்மன. 

இண்டரரக, அெறல் இனரதங்களுக்கரக அல்னது ெறன 

கலழ்த்ரண தெற்தரடுகளுக்கரகத் கல்கமபச் கெற 

றடுகறன்நமதரது ெம்தந்ப்தட்டர்கபரல் அற்தகறரக 

ெட்டத்ம ரடிச் தெல்னக்கூடி மகறல் இந் ரட்டில் 

எத ெட்டம் இல்மன. அவ்ரநரண றமனறல் ரற்நம் 

ற்தடுத்ப்தட மண்டும். அது றக தொக்கறரணது. 

ஆகம, ஆட்கமபப் தறவுதெய்ற்கரண 

ெட்டதோனத்றமணக் தகரண்டுதம்ததரளது கல்கபறன் 

இகெறம் மதப்தட மண்டும். அந் இகெறங்கள் 

தபறம தம்ததரளது குநறப்தறட்ட தர் ெட்டத்றன் தொன் 

தெல்ற்கரண டடிக்மககள் மற்தகரள்பப்தட 

மண்டும்.  

அதுரத்றல்ன, இந்ச் ெட்டதோனத்துக்கரண 

றரத்றமன இன்தம் ெறன றடங்கமப ரன் 

தொன்மக்கனரதன்த றமணக்கறன்மநன். கடந்கரன 

னரத தொளதும் ரங்கள் ததற்தக்தகரண்ட 

அததங்கமப மத்துக்தகரண்டு இம அதொல்தடுத் 

மண்டும். ஆட்கமபப் தறவு தெய்த்ம் றடத்றமன 

றச்ெரகப் தரதட்ெம் இதக்கக்கூடரது. கடந் 

கரனங்கபறமன மெற அமடரப அட்மடறமன 

றத்றரெங்கள் இதந்ம ரம் அநறமரம். குநறப்தரக, 

இந் ரட்டுக்கு உரறத்துமட க்கபரண மனக 

க்களுமட மெற அமடரப அட்மடம 

டுத்துக்தகரண்டரல், அறல் அமடரப அட்மடறன் 

இனக்கத்துடன் X ன்ந ளத்து மதரடப்தட்டிதப்தமக் 

கரனரம்.  இந் ரட்டில் மனகம் றர்ந் மண 

க்களுமட அமடரப அட்மடறமன V ன்ந 

அமடரபதொம் மனக க்களுமட அமடரப 

அட்மடறமன X ன்ந அமடரபதொம் இடப்தட்டிதக் 

கறன்நது. இது எதமமப, அர்கள் இந் ரட்டுக்கு 

உரறத்ரணர்கள் அல்னர் - இந் ரட்டுக்குரற தறம கள் 

அல்னர் ன்தம மததடுத்றக் கரட்டுகறன்ந எத 

தரதட்ெரண தெற்தரடரக இதக்கும் ன்த  ரன் 

றமணக்கறன்மநன். ஆகம ஆட்கமபப் தறவுதெய்ற் 

கரண - மெற அமடரப அட்மட ங்குற்கரண எத 

தைற ற்தரட்மட இந் ல்னரட்ெற அசு 

தகரண்டுதம்ததரளது றச்ெரக மனக க்களுமட 

அமடரப அட்மடறல் அர்கமப மண 
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க்கபறடறதந்து மததடுத்றக் கரட்டப்தடுகறன்ந இந் X 

ன்ந அமடரபம் தொற்ததொளரக லக்கப்தட்டு, அமணத்து 

க்களுக்கும் ங்கப்தடுகறன்ந அமடரப அட்மடமதரல் 

அந் க்களுக்கும் அது ங்கப்தட மண்டும். கரம், 

அர்களும் இந் ரட்டுக்குரறர்கள்; இந் ரட்டுக்குச் 

தெரந்க்கரர்கள். இந் ரட்டிதமட தர்வீகக் குடிகள் 

ன்த இன்த ரங்கள் அர்கமபக் கததுகறன்மநரம்.  

கடந் கரனங்கபறமன ங்கப்தட்ட மெற அமடரப 

அட்மடம டுத்துக்தகரண்டரல், குநறப்தரக து ெமகர 

இண ெறங்கப க்களுக்கு ங்கப்தட்ட அமடரப 

அட்மடறமன அர்களுமட ததர்கள் ற்தம் கல்கள் 

ெறங்கப தரறறல் ரத்றம கரப்தடுகறன்நண. அமமம் 

றழ் க்களுமட, றழ்மதசும் க்களுமட அமடரப 

அட்மடம டுத்துக்தகரண்டரல், அர்களுமட றதங்கள் 

குநறப்தரகத் றறலும் ெறங்கபத்றலும் இதக்கறன்நண. தகப 

அமச்ெர் அர்களும் இந் றடத்மச் 

சுட்டிக்கரட்டிறதந்ரர். எதமகறல் இமத்ம் எத 

தரதட்ெரண றமனமரகத்ரன் ரன் தரர்க்கறன்மநன். 

றழ், தொஸ்லிம், ெறங்கப க்கள் ஆகற அமணதம் இந் 

ரட்டுக்குரறர்கள். ஆகம இந் அமடரப அட்மடறமன 

எத றகப் ததரற மததரடு கரட்டப்தட்டிதக்கறன்நது ன்த 

ரன் றமணக்கறன்மநன். ெறங்கப க்களுமட அமடரப 

அட்மடறல் ணறம ெறங்கப தரற ரத்றம் 

தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அறல் றழ் தரற 

தரறக்கப்தடறல்மன. ஆணரல், றர்களுமட, றழ் தரற 

மதசுகறன்ந க்களுமட மெற அமடரப அட்மடறல் 

றளம் ெறங்கபதொம் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண.  

ஆகம, ஆட்கமபப் தறவுதெய்கறன்ந ெட்டத்துக்குப் 

தைறரகக் தகரண்டுப்தடுகறன்நரண றதத்த்றன் தறன் தைற 

மெற அமடரப அட்மடம றறமரகறக்கறன்ந 

றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றதள் றச்ெரக தோன்த தரறகளும் 

அமடரப அட்மடறல் உள்ரங்கப்தட மண்டும், அல்னது 

இந் ரட்டின் அெ தரறகபரண றறலும் ெறங்கபத்றலும் 

எமறரண மெற அமடரப அட்மட அமணத்து 

க்களுக்கும் றறமரகறக்கப்தட மண்டும். கடந் 

கரனங்கபறமன மனக க்களுக்கு ங்கப்தட்ட அமடரப 

அட்மட எத றரணரகவும் அமமம் றழ் க்களுமட 

அமடரப அட்மட இன்தணரத றரண தரறப் 

தன்தரட்மடத்ம் தகரண்டிதந்ம உண்மறமனம 

மமணக்குரற றடம். இணறதகறன்ந கரனங்கபறல், 

குநறப்தரக இந்ப் தைற மெற அமடரப அட்மட 

றறமரகத்ம மடதொமநப்தடுத்துமகறல் இத்மக 

தரதட்ெங்கள் இதக்கரது ன்த ரன் றமணக்கறன்மநன்.  

அதுரத்றல்ன, மெற அமடரப அட்மட தததது 

ன்தது இனகுதடுத்ப்தட மண்டும். இது கடந் கரனங்கபறல் 

தகலப் தறத்ணம் தெய்மண்டி எத றடரக 

இதந்து. "இணறதம் கரனங்கபறல் இந்த் மெற அமடரப 

அட்மடம க்கள் இனகுரகப் ததற்தக்தகரள்பக்கூடி 

மகறமன உரற டடிக்மககமப மற்தகரள்மரம்" ன்த 

தகப அமச்ெர் அர்கள் தெரன்ணரர். றச்ெரக 

அமத்ரன் ரங்களும் றர்தரர்க்கறன்மநரம். அந் மகறல் 

குநறப்தரக, "ஆமரபர் மனமறதற, றடத்துக்மகற்த, 

ரகர ட்டத்றல், ரட்ட ட்டத்றல் அல்னது தறமெ 

ட்டத்றல் ஆட்கமபப் தறவுதெய்ல் றமக்கபத்றன் 

அலுனகதரன்மநத் ரதறக்கனரதன்ததுடன், அத்மக 

அலுனகத்றற்குப் ததரதப்தரக இதப்தற்தகண 

அலுனதரதமத்ம் றறக்கனரம்" ன்த இந்ச் 

ெட்டதோனத்றமன குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது. றச்ெரக 

ரட்ட ட்டத்றமன, தறமெச் தெனக ட்டத்றமன இந் 

றடம் தன்தொகப்தடுத்ப்தட மண்டும். எத தறமெ 

தெனகத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அந்ப் தறமெ தெனக 

ட்டத்றமன தல்மத தறரறவுகமப உதரக்கற அற்கரண 

அலுனர்கமபத்ம் றறக்க மண்டும். தணன்நரல் க்கள் 

கடந் கரனங்கபறமன எத மெற அமடரப அட்மடமப் 

தததற்கரகப் தல்மத மதரக்குத்துச் ெறங்கமபத்ம் 

கரன வீண்றங்கமபத்ம் றர்மரக்கறம ரம் 

அநறமரம்.  

ஆகம, இந்ச் ெட்டதோனத்றன் றழ்ப் தறறறன் 5ம் 

தக்கத்றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றடரண இந் 

இனகுதடுத்ப்தட்ட ற மதச்ெபறல் ரத்றல்னரல் 

மடதொமநக்கும் தகரண்டுப்தட மண்டும் ன்த கூநறக் 

தகரள்மரடு, இந்த் மெற அமடரப அட்மடம 

ங்கும்மதரது இந் ல்னரட்ெற அசு, இந் அமச்சு ற்தம் 

குநறப்தறட்ட றமக்கபம் இன்தணரத றடத்மத்ம் 

கதத்றல்தகரள்ப மண்டும் ன்தமத்ம் சுட்டிக்கரட்ட 

றதம்தைகறன்மநன். அரது, ன்தணன்ண றதங்கள் 

ததரதுக்கபறடறதந்து தொன்கூட்டிம ததநப்தடறதக்கறன்நண 

ன்தது இந் ரட்டு க்களுக்குத் தபறவுதடுத்ப்தட 

மண்டும். தணன்நரல் ரன் ற்தகணம கூநறதுமதரல் 

ரட்டில் இகெறங்கமபப் மதணுற்கரண றட்டட்டரண 

எத ெட்டமர அற்கரண டடிக்மககமபர இல்னர சூலில் 

ரட்டு க்களுக்கு இவ்ரநரண எத தைற மெற அமடரப 

அட்மடம அநறதொகப்தடுத்தும்மதரது அர்கபறடறதந்து 

ன்தணன்ண றதங்கள் ததநப்தடப்மதரகறன்நண ன்தம 

தொன்கூட்டிம தபறவுதடுத் மண்டிது இந் அெறதமட 

தொக்கற கடமரக இதக்கறன்நது.  

இந்ச் ெட்டதோனத்றன் 6ஆம் தக்கத்றல் தறன்தம் 

கல்கள் ததநப்தடுரகக்  குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது: 

"(அ) ததர்; (ஆ) தறநந் றகற; (இ) தறநந் இடம்; (ஈ) தரல்; 

(உ) தொகரற;  (ஊ) குடும்த றதங்கள்; அத்துடன் () 

றறத்துமக்கப்தடக்கூடிரநரண மத மதம் கல்" 

ன்த குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. அவ்ரநரண கல்கள் 

ன்ணதன்தம றச்ெரக குநறத் அமச்சு குநறத் 

றமக்கபத்றதெடரக தொன்கூட்டிம  தபறப்தடுத் 

மண்டும். தணன்நரல், இந் ரட்டிமன தைணர்ரழ்வு ததற்த 

இல்தை ரழ்வுக்குத் றதம்தற, ெதோக ப்தடுத்ப்தட்ட 

11,000க்கும் மற்தட்ட தொன்ணரள் மதரரபறகள் 

இதக்கறநரர்கள். இன்த ெறன கல்கமபப் தததம்ததரளது 

அற்நறல் தரறல் மகட்கப்தடுகறநது. அறல் அர்கள் 

தொன்ணரள் மதரரபறகள் ன்த தறவுதெய்ப்தடுகறநரர்கள். 

உரரக, அர்களுமட தறள்மபகளுமட தறநப்தைச் 

ெரன்நறழ்கபறமன கப்தணறன் தரறல் ன்ந இடத்றல் 

தொன்ணரள் மதரரபற ன்த தறரல் அடுத் 

மனதொமநறணர் றர்கரனத்றல் மமனரய்ப்தைகமபப் 

தததறலும் றர்கரன டடிக்மககமப மற்தகரள்றலும் 

ெறக்கல்கமப றர்மரக்க மண்டிதம். ஆகம, குநறத் 

அமச்சு இந்த் மெற அமடரப அட்மட தரடர்தரண 

றதங்கமபத் றட்டுதொன்ணர் அம ன்தணன்ண றதங்கள் 

ன்தம ந்ற எபறவுமநவும் இல்னரல் இந் உரற 

ெமதக்குத் தபறவுதடுத் மண்டுதன்தம இந்ச் 

ெந்ர்ப்தத்றல் ரன் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்மநன்; அது 

ங்கள் க்கள் தரடர்தறல் ங்களுக்கரண றகப்ததரற 

ரர்லகப் ததரதப்தரக இதக்கறன்நது.  
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அமமமபறல், இந்த் மெற அமடரப அட்மடம 

றறமரகறக்கறன்நர்கள் ணறரர அல்னது இது ரதக்கு 

தகரடுதடப்மதரகறன்நது? ந் அடிப்தமடறல் தகரடுதடப் 

மதரகறன்நது? இற்கரண tenders call தண்ணும்மதரது 

த்மண றல்லின் தடரனம அந்க் கம்தணற 

மகரரறறதக்கறன்நது? ன்தம கணறக்கப்தட மண்டும். 

மலும், குநறப்தறட்ட எத ணறரர் றதணமர  அல்னது 

குநறப்தறட்ட எத கம்தணறமர இந் டடிக்மகம 

மற்தகரள்ளும்மதரது க்கபறடறதந்து கூடுனரண 

தத்மப் ததற்தக்தகரண்டு அமடரப அட்மடம 

றறமரகறக்கறன்ந தெற்தரடு உண்மறமன மமணக்குரற 

றடரகும்; அது தொன்கூட்டிம தபறவுதடுத்ப்தட 

மண்டும். தணன்நரல், ரடு தொளதும் 15 துக்கு 

மற்தட்ட அமணதக்கும் இந் தைற  மெற அமடரப 

அட்மட றறமரகறக்கப்தட இதக்கறன்நது. அப்தடிரறன்,  

தைறரக அமடரப அட்மட ததநமண்டிர்கள் தன 

இனட்ெக்கக்கரமணரர் இதக்கறநரர்கள். அமமமபறல், 

ற்தகணம மெற அமடரப அட்மட உள்பர்களும் தைற 

அமடரப அட்மடமப் ததநமண்டும். ஆகம, tenders 

call  தண்ணும்மதரது த்மண றல்லின் தடரனர் 

மகரப்தடுகறன்நது? வ்ரத அந் றறம க்கபறடறதந்து 

ததநப்மதரகறநரர்கள்? ன்ந றடத்றல் கணம் தெலுத் 

மண்டும்.  

இந்ச் ெட்டதோனத்றன் 17ஆம் தக்கத்றமன இதுதரடர் 

தரண இன்ததரத றடம் குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது. 

குநறப்தரக, நற க்கள் தரடர்தரண றடத்றல், 

"மதரபறன் தம ன்ந துறன் லது மெற அமடரப 

அட்மடம தறவு தெய்ற்கரக அல்னது அன் இமப் 

தறறதரன்மந ங்குற்கரக அவ்ரபறணரற் தெலுத்ப் 

தடற்தரனரண கட்டத்ம றட்டுக்தகரடுக்கனரம்"  

ன்ந றடம் தெரல்னப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆகம, இந் 

ரட்டிலிதக்கறன்ந றகவும் நற க்கள் - தமக் 

மகரட்டுக்குக் கலழ் ரழ்கறன்ந க்கள் இந் அமடரப 

அட்மடமப் தததந்தரமகரண தத்மக் தகரடுத்துப் 

ததததன்தது அெரத்றரண தெற்தரடரகும். ணம, 

அர்கள் அமண இனகுரண றறமன  குமநந் தத்றல் 

ததநமண்டும். தமரணர்களுக்கு அம றட்டுக் 

தகரடுக்கனரதன்ந றடம் றச்ெரக மடதொமநப் 

தடுத்ப்தட மண்டும் ன்தமத்ம் ரன் இந் இடத்றல் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

அதுரத்றல்ன, மெற அமடரப அட்மட 

தரமனந்துமதரணரல், ததரலிஸிமன தொமநப்தரடு தெய்து 

தரடர்தரண எத றடம் இந்ச் ெட்டதோனத்றன் 11ஆம் 

தக்கத்றல்  குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது. எதர் தததகறன்ந 

இந்த் மெற அமடரப அட்மட தரமனந்துமதரணரல் 

அர் அண்மறலுள்ப ததரலிஸ் றமனத்றற்குச் தென்த 

உடணடிரக அநறக்மகறட மண்டும். தறன்தை அர் 

தொமநப்தரடு தெய் அவ்நறக்மகறன் தறறமப் 

ததற்தக்தகரண்டு உரற அறகரரறகளுக்கூடரக அநறறக்க 

மண்டுதன்ந றடம் தெரல்னப்தட்டிதக்கறன்நது. 

உண்மறமன எததமட மெற அமடரப அட்மட 

தரமனந்ரல் அர் உடணடிரகச் தென்த ததரலிஸில் 

தொமநப்தரடு தெய் மண்டும். ஆணரல், ததரலிஸில் 

தொமநப்தரடு தெய்ப் மதரகும்மதரது அர்கள் "ஏரறத 

ரங்கள் கறத்து ரதங்கள்!" ன்த றதப்தறதப்தைகறன்ந  

றமனறதக்கறன்நது. ஆகம, இறலும் எத ெரறரண தபறவு 

இதக்கமண்டும். கரம், அர்கள் ஏரறத ரங்கள் கறத்து 

ததரலிஸ் றமனத்துக்கு தம்ததரளது, அந் அமடரப 

அட்மடமப் தன்தடுத்ற மதம் குற்நச்தெல்கள் 

டக்கனரம். ஆகம, மெற அமடரப அட்மட தரமனந் 

உடமண அர்கள் ததரலிஸ் றமனத்துக்குச் தென்த 

தொமநப்தரடு தெய்ரல், அமண உடணடிரகப் தறவு 

தெய்துரன் ெரனப்ததரதத்ரணது. அற்குரற 

டடிக்மககமப உடணடிரக மற்தகரள்ளும்தடி 

குநறப்தறட்ட அமச்சு - இந் அசு ததரலிமரதக்கு 

றச்ெரகக் கூநமண்டும். தணன்நரல், கடந் 

கரனங்கபறமன இவ்ரநரண எத தெற்தரடு டந்து அமண 

உடணடிரக ததரலிஸிமன தொமநப்தரடு தெய்ச் தென்நரல், 

"லங்கள் ஏரறத ரங்கபறன் தறன்தை இங்கு ந்து தொமநப்தரடு 

தெய்த்ங்கள்" ன்த கூதகறன்ந றமன இதந்து. 

இவ்ரநரணதரத றமன இப்தைற மெற அமடரப 

அட்மட ங்குறல் ற்தடரது ன்த ரன் 

றமணக்கறன்மநன். கரம், இச்ெட்டதோனத்றல் "து மெற 

அமடரப அட்மடமத் தரமனத்துள்ப மதரள் 

அத்மக தரமனத்து தற்நற றக அண்மறலுள்ப 

ததரலிஸ் றமனத்துக்கு உடணடிரக அநறக்மகறடுல் 

மண்டும்" ன்த குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது. இங்கு 

குநறப்தறட்டுள்ப "உடணடிரக" ன்ந றடம் றச்ெரக 

ததரலிமரதக்கு அநறறக்கப்தட்டு, அம அர்கள்தோனம் 

மடதொமநக்கு தகரண்டுமண்டும் ண ரன் இந் 

இடத்றல் மகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

அத்துடன், இந்ச் ெட்டதோனத்றமன ெறன தெரற்தங்கள் 

றதத்ப்தட்டிதக்கறன்நண. "ஆட்கபறன் இடரப்தை" ன்தற்குப் 

தறனரக "ஆட்கபறன் மெற இடரப்தை" ன்த 

ரற்நப்தட்டிதக்கறன்நது. "அமடரப அட்மட" ன்தது 

"மெற அமடரப அட்மட" ன்த ரற்நப்தட்டிதக்கறன்நது. 

உண்மறமன, தொன்தறதந் தங்களுடன் ரற்நப் 

தட்டிதக்கறன்ந தங்கமப எப்தறடும்ததரளது, அம றகச் 

ெறநப்தரக இதக்கறன்நண. ணறதம், "ஆட்கமபப் தறவு 

தெய்ற்கரண ஆமரபர்" ன்ந தொன்மண தம், 

ற்ததரளது "ஆட்கமபப் தறவு தெய்ற்கரண ஆமரபர் 

மனமறதற" ன்த ரற்நப்தட்டிதக்கறன்நது. 

இறல்ட்டும் - இத்றழ் தெரற்த ரற்நத்றல் ட்டும் - எத 

க்கம் இதப்தம அரணறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. 

ஆகம, இறலும் ெறநந்தரத ரற்நத்ம றறல் 

தகரண்டுந்ரல் ன்நரக இதக்கும் ன்த ரன் 

றமணக்கறன்மநன்.  

அதுரத்றல்ன, தொன்தை றறமரகறக்கப்தட்ட மெற 

அமடரப அட்மடறல் உறரறல் ெரர்ந் அமடரபங்கள் 

துவும் இதக்கறல்மன. ஆணரல், ற்ததரளது 

தகரண்டுப்தட இதக்கறன்நரண இந்த் மெற அமடரப 

அட்மடறல் மகறல் அமடரபம் ன்தது தொக்கறம் 

தததகறன்நது. அத்துடன், இந்த் மெற அமடரப அட்மட 

றறமரக டடிக்மககபறல் குநறப்தரக, தைமகப்தட 

றதணங்கமபப் தறவுதெய்கறன்ந தெற்தரடும் 

மற்தகரள்பப்தட இதப்தரக அநறகறன்மநன். ஆகம, 

தைமகப்தட றதணங்கமபப் தறவுதெய்த்ம்ததரளது, 

றச்ெரக அறல் எத தபறப்தமடரண ன்ம 

இதக்கமண்டும் ன்தம ரன் இந் இடத்றல் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

ஆகம, இந் ரட்டிமன தைற மெற அமடரப அட்மட 

றறமரகறக்கும்மதரது, இண ரலறரண,  ரலறரண, ெரற 

ரலறரண, தறமெ ரலறரண ந்தரத மததரடும் 

இடம்ததநக்கூடரது ன்தம ரன் இந் உரற ெமதறல் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன். தணன்நரல், து ரட்டில் 

கடந் தோன்த ெரப் கரனரக த்த்ம் இடம்ததற்நது. இற்கு 
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அடிப்தமடரக அமந்து, கரனம் கரனரக இந் ரட்டிமன 

மற்தகரள்பப்தட்டுந் இணரலறரண தரதட்ெ 

டடிக்மககள்ரன். ஆகம, இந் மெற அமடரப 

அட்மட ன்தது, இந் ரட்டில் ரளகறன்ந ல்னர இண 

க்களும் றதம்தற ற்தக்தகரள்பக்கூடி ஏர் அமடரப 

அட்மடரக இதக்கமண்டும் ன்தம ரன் இந் இடத்றல் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

ரன் இங்கு இன்ததரத றடத்ம ணது 

ரட்டத்மச் ெரர்ந்து தொன்மக்கனரம் ன்த 

றமணக்கறன்மநன். குநறப்தரக, ரன் தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந ட்டக்கபப்தை ரட்டம் உட்தட டக்கு, கறக்கு 

தகுறகபறல் இன்த ஆறக்கக்கரண றமகள், 

மமனரய்ப்தை இல்னர இமபஞர், த்றகள், தைணர்ரழ்வு 

அபறக்கப்தட்ட தொன்ணரள் மதரரபறகள், ஊணதொற்நர்கள் 

ணப் தனர் தல்மத மமகமபரடும் தறச்ெறமணகமபரடும் 

இதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், குநறப்தரக 1949ஆம் 

ஆண்டிலிதந்து இந் ரட்மட ரநற ரநற ஆட்ெற தெய் 

அெரங்கங்கபறல் தனர் ஆளும் கட்ெறக்குச் ெரர்தரக து 

ரட்டத்மப் தறறறறத்துப்தடுத்றறதந்ரர்கள்.  

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

You have only one more minute, Hon. Member. 
 

ගරු එවහ. වියළමල්න්දරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெ. றரமந்றன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அமச்ெர் மரகம் தரடக்கம் இரெதும ம - 

ன், கடந் அெறல் கதர, தறள்மபரன் மதரன்நர்கள்கூட 

அசுக்கு ஆரக இதந்ரர்கள். ஆணரல், இன்தம ரன் 

அநறக்கூடிரக து ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றமன 

த்மண தரறற்ெரமனகமபக் கடந் அெரங்கங்கள் 

தகரண்டுந்ண ன்த தரர்த்ரல், ந்தரத 

தரறற்மதட்மடமமர, தரறற்ெரமனமமர தகரண்டு 

றல்மனதன்த கூநனரம். ஆகம, தோன்த ெரப்கரன 

த்த்த்றன் டுக்கமபச் சுந்து றற்கறன்ந, றர்க்கறரகற 

றதக்கறன்ந து ரட்டத்ம தொன்மணற்தற்கு இந் 

அெரங்கரது எத ெறன தரறற்மதட்மடகமப அங்கு 

தகரண்டுமண்டும். அங்மக லுறந்றதக்கறன்ந கரகறத் 

தரறற்ெரமன மதரன்ந தரறற்ெரமனகமப லபக் 

கட்டிதளப்தமண்டும் ணவும் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன். 

அண்மறல் Volkswagen assembly plant 

தரறற்ெரமனமக்கூட குதரகலுக்குக் தகரண்டு 

மதரறதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரத எததக்கச் ெரர்தரகச் 

தெற்தடரல், உங்களுமட ல்னரட்ெறறன் கர்வு  

தபறப்தமடரகப் தரறக்கப்தட்ட ரட்டங்கமப 

மரக்கறத்ம் இதக்கமண்டும் ன்தமக் கூநறக்தகரண்டு, 

ரய்ப்தைக்கு லண்டும் ன்நற தரறறத்து, றமடதததகறன்மநன்.  

 

[தற.த. 3.06] 
 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகர ர) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இந் 

ரபறல் மடதததம் எத தொக்கறரண ெட்டத் றதத்ம் 

ெம்தந்ரண இந் றரத்றமன தங்குதகரண்டு 

உமரற்தற்கு ணக்கு ரய்ப்தபறத்மக்கரக தொலில் 

உங்களுக்கு ணது ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். 

மெற அமடரப அட்மடறல் வீண தரறல்தட்த 

ங்கமபத்ம் உள்ரங்கக்கூடிரத 1968ஆம் ஆண்டின் 

32ஆம் இனக்க ஆட்கமபப் தறவுதெய்த்ம் ெட்டத்மத் 

றதத்துற்கரணமரர் ற்தரட்டிமணச் தெய்மணச் 

ெறமற்தகரண்டு தகப அமச்ெர் ஸ்.தற. ரறன்ண 

அர்கள் தெற்தடுகறநரர். அந் மகறல் அர் ற்தகணம 

மடதொமநறல் இதக்கறன்ந அமடரப அட்மட ங்கும் 

தொமநகபறல் கரப்தடுகறன்ந குமநதரடுகமப லக்குதுடன் 

ற்கரனத்றல் அறல் அமடரபம் கரப்தட்டிதக்கறன்ந 

தல்மத தறமகமபத்ம் றதத்க்கூடிரத தைறரக எத 

ெட்டத்றமணக் தகரண்டுந்து குநறத் தறச்ெறமணகளுக்குத் 

லர்வு கரண்தற்கரண எத தொற்ெறம மற்தகரண்டிதக் 

கறன்நரர். இந்ச் ெட்டதோனத்றதெடரக அர் இந்ச் ெமதக்குச் 

ெர்ப்தறத்றதக்கும் தல்மத றடங்களும் 

மற்கத்க்கரக இதக்கறன்நண. அந் மகறல் அமச்ெர் 

அர்களுக்கு ரன் தொலில் ணது ன்நறமத் 

தரறறத்துக்தகரள்பக் கடமப்தட்டிதக்கறன்மநன்.  

இந்ச் ெட்டத் றதத்த்மக் தகரண்டுதற்கரண 

தறன்ணற ெம்தந்ரண எத மகமடு இங்மக ங்களுக்கு 

ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அறல் றக தொக்கறரண ெறன 

றடங்கமப அமச்ெர் அர்கள் தொன்மத்றதக்கறன்நரர். 

அரது, "எம அமடரப அட்மட இனக்கம் மத இத 

தர்களுக்கு ங்கப்தடல், அமடரப அட்மடறல் 

றமக்கபத் வுகபறல் தறம கபறன் றதங்கள் 

தறமரகப் தறப்தட்டிதத்ல், ணறதர் கல்கள் 

தறறன்மதரதும் அமடரப அட்மடறலும் குநறப்தறட்ட ெறன 

கல்கமப ரத்றம் உள்படக்குல் ற்தம் 

றறமரகறக்கப்தடும் அமடரப அட்மட குமநந் தரமணக் 

கரனம் தகரண்டரகக் கரப்தடுல்" மதரன்ந தல்மகரண 

குமநதரடுகள் இறல் கரப்தடுகறன்நதண அர் 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நரர். இற்கு மனறகரகத் ற்மதரது 

மடதொமநறலிதக்கறன்ந அமடரப அட்மடத் ரரறப்தை 

தொமநமறன்கலழ் இனகுரகப் மதரலிரண அமடரப 

அட்மடகமபத் ரரறப்தற்கரண ரய்ப்தைக்கள் இதப்தது 

தற்நறத்ம் இந்க் மகமட்டிமன சுட்டிக்கரட்டப் 

தட்டிதக்கறன்நது.  

மடதொமந ரலறரகத் தரறல்தட்தத்மக் கடந்தும் - 

இந் அமடரப அட்மடமத் ரரறப்தற்கரகப் 

தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந தரறல்தட்தத்துக்கு அப்தரலும் 

மடதொமநறலுள்ப அமடரப அட்மடறல் மநதொகரக 

உள்ப ெறன குமநதரடுகள் தரடக்கூடரது ன்ந 

கரத்துக்கரக, குமநதரடுகபரக இதக்கறன்ந றடங்கபற 

லுள்ப மத ெதோகக் கரறகமப இந்ச் ெமதக்கு 

தொன்மக்கறமநன். அற்நறன்லது அமச்சு கணம் தெலுத் 

மண்டும் ன்ந அடிப்தமடறல் அது ெம்தந்ரகவும் ெறன 

றடங்கமபத் தரறறக்க றதம்தைகறன்மநன். ற்தகணம 

இந் றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உமரற்நற க்கற 

மெறக் கட்ெறறன் கம்தயர ரட்ட தகப உதப்தறணர் 

அ றத் ரன்ணப்ததத அர்களும் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றன் றழ்த் மெறக் கூட்டமப்மதச் மெர்ந் 

தகப உதப்தறணர் ஸ். றரமந்றன் அர்களும் 

குநறப்தறட்ட றக தொக்கறரண எத றடத்மத்ம் இந்ச் 

ெந்ர்ப்தத்றமன தரட்டுச்தெல்ன மண்டிது ணது 

கடப்தரடரகும்.  

இனங்மகப் தறம கமப அநறந்துதகரள்ற்கரக 

அமடரப அட்மடகமப றறமரகறக்கறன்ந மம 1950- 
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1960 ெரப் கரனத்றல் தொன்தொமநரகக் கனந்தும 

ரடப்தட்டது.  அக்கரனகட்டத்றல் ெட்டறமரக் குடிமற்நப் 

தறச்ெறமண றகவும் உச்ெறமனறல் கரப்தட்டணரல் 

இனங்மகப் தறம கள் ற்தம் ெட்டறமரக் குடிமற்ந 

ரெறகமபப் தறரறத்நறற்கரக இனங்மகப் தறம கமபப் 

தறவுதெய்து அர்களுக்கரண அமடரப அட்மட 

றறமரகறக்கப்தட மண்டும் ணக் கதத்து 

தொன்மக்கப்தட்டது. 1968ஆம் ஆண்டின் 32ஆம் இனக்க 

ஆட்கமபப் தறவுதெய்த்ம் ெட்டத்ம 

மடதொமநப்தடுத்துமண மரக்கரகக்தகரண்டு 1971ஆம் 

ஆண்டு, 10ஆம் ரம் தொனரம் றகற ஆட்கமபப் 

தறவுதெய்த்ம் றமக்கபம் ஸ்ரதறக்கப்தட்டது. ஆட்கமபப் 

தறவுதெய்த்ம் ெட்டம் 1968ஆம் ஆண்டு 

இற்நப்தட்டமதரறலும் அம மடதொமநப்தடுத்துற்கு 

மலும் தன தடங்கள் தென்நண. 1964ஆம் ஆண்டின் ஸ்ரீர-

ெரஸ்றரற எப்தந்த்ம மடதொமநப்தடுத்துற்குத் 

மமரண ற்தரடுகமப மற்தகரள்ற்கரண 

தொக்கறத்துத்றமண அெரங்கம் ததற்தக்தகரடுத்மம 

இத்ரத்துக்குக் கரரகும். இங்மக ரன் ரெறத் இந் 

இண்டு றடங்களும் இந்ப் தறச்ெறமண தரடர்தறல் 

கரக்கூடி றக தொக்கறரண றடங்கபரகும்.  

ெமகர தரரளுன்ந உதப்தறணர் ஸ். றரமந்றன் 

அர்கள் மனக க்களுக்கு இந் அமடரப அட்மடம 

ங்குறல் மதப்தடுத்ல் றகழ்கறன்நது, எத தைநக்கறப்தை 

றகழ்கறன்நது ன்தரகச் சுட்டிக்கரட்டிறதந்ரர். 1950ஆம் 

ஆண்டு அமடரப அட்மட ங்குற்கரக தொற்ெற 

டுக்கப்தட்ட கரனத்றல் டந் றக மரெரண எத 

றகழ்வுரன் அம தற்நரண்டுக்கு மனரக இந் ரட்டுக்கு 

உமத்துத் ந் மனக க்கபறன் குடித்ரறம தநறப்தை. அன் 

கரரக அர்கள் இனங்மகப் தறம ர, இல்மனர? 

ன்தற்கரண ர றரங்கள் மடததற்நண. அணரல் 

அன்த அர்களுக்கு அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரடுக்கறன்ந றடம் ரரணது.  

து ரட்டில் 1964ஆம் ஆண்டு இந் க்களுக்கு றகழ்ந் 

இன்ததரத றகப் ததரற தகரடும, அர்கபறன் 

குடும்தங்கமபப் தறரறத்து இந்றரவுக்கும் இனங்மகக்கும் ணப் 

தரற தரறரக இண்டு ரட்டு அெரங்கங்களும் அர்கமபப் 

தங்குமதரட்டமரகும். 1964ஆம் ஆண்டு ெறநறர - ெரஸ்றரற 

எப்தந்த்றதெடரக அர்கள் இவ்ரத தறரறக்கப்தட்டமதரதும், 

இர்கமப உள்ரங்குர, இல்மனர ன்கறன்ந 

அடிப்தமடறல்ரன் இந் அமடரப அட்மடப் தறச்ெறமண 

லண்டும் ளகறன்நது.  ணம, இந் அமடரப அட்மடம 

ங்குகறன்நமதரது இனங்மகப் தறம கள் ரதணத் 

லர்ரணறக்கறன்ந இண்டு ெந்ர்ப்தங்கபறலும் மனக க்கள் 

னரற்நறமன றக தொக்கறரண இடத்மப் 

ததற்நறதக்கறன்நரர்கள்.  து வ்ரநரறதம், இந்க் 

கரனத்றல் மனக க்களுக்கும் அமடரப அட்மட 

கறமடக்கறன்நது. இந்ற ம்ெரபற க்களுக்கும் அமடரப 

அட்மட கறமடக்கறன்நது. ஆணரல், ற்தகணம தகப 

உதப்தறணர் றரமந்றன் அர்கள் குநறப்தறட்டதுமதரல், 

அறல் எத ெறன்ணச் ெறக்கல் இதக்கறன்நது. அரது, 

ற்தகணம மடதொமநறலிதக்கறன்ந ெட்டத்றன்தடி 16 

றற்கு மற்தட்டர்களுக்கு அமடரப அட்மட 

ங்குகறன்நமதரது, அர்கள் தரடெரமன ரர்கபரகவும் 

ரக்கபறக்கத் குறற்நர்கபரகவும் இதக்கும்தட்ெத்றல் 

அந் அமடரப அட்மட இனக்கத்றன் இதறறமன 'X' ன்ந 

குநறதௌடு மரக இடப்தடுகறன்நது. தறன்ணர் அர்கள் 

ரப் ததத்மத் ரண்டி தகறன்நமதரது அந் 'V' 

ளத்து ரற்நப்தடும். ஆணரல், 1949ஆம் ஆண்டு குடித்ரறம 

தநறக்கப்தட்ட தறன்ணர், 1964ஆம் ஆண்டு ெறநறர - ெரஸ்றரற 

எப்தந் கரனத்றல் க்கள் ரடு கடத்ப்தடறதந் கரனத்றல் 

அர்கள் ரக்குரறமற்நர்கபரக இதந்ரர்கள் ன்ந 

கரத்துக்கரக இந்ற ம்ெரபற க்கள் ணப்தடுகறன்ந, 

இந்றத் றதண அமடரபப்தடுத்ப்தடுகறன்ந 

க்களுக்கரண அமடரப அட்மடறமன 'X' ன்ந ளத்துத் 

தரடர்ச்ெறரக இதந்துதகறன்நது. ற்தகணம ெக 

தரரளுன்ந உதப்தறணர் அந் றடத்மக் கூநறறதந்ரலும் 

அற்கரண கரத்ம ரன் இங்மக அமச்ெர் அர்களுக்கு 

தொன்மத்றதக்கறன்மநன்.  

2003ஆம் ஆண்டு இந் ரட்டிலுள்ப அமணத்து இந்ற 

ம்ெரபறறணதக்கும் குடித்ரறம ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. 

2009ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் அது தொற்ததொளரக 

றமநவுததற்ந எத தறச்ெறமணரகக் கரப்தடுகறன்நது. 

ணம, இணறமல் ங்கப்தடும் அமடரப அட்மடறமன 

குநறதௌடரக 'V' இதந்ரல் இந் ரட்டிலுள்ப அமணத்து 

க்களுக்கும் எம குநறதௌடரக அமப் ததற்தக்தகரடுக்க 

மண்டும். இந் 'X' ன்ந அமடரபத்றதெடரக இந் க்கள் 

ணறமப்தடுத்ப்தடும, ணறரக அமடரபப்தடுத்ப் 

தடும தொற்நறலுரகத் றர்க்கமண்டும் ண றகவும் 

ரக அமச்ெரறன் கணத்றற்குக் தகரண்டுதமரடு,  

அத்மக ஏர் அமடரப அட்மடறன் தறறதரன்மநத்ம் 

இந்ச் ெமதறமன *ெர்ப்தறக்கறன்மநன்.   

மலும், தைறரக இங்மக தகரண்டுப்தட்டிதக்கறன்ந 

ெட்டத் றதத்த்றன் 20ஆது தறரறறமன, வ்மகரண 

றடங்கள் இந் அமடரப அட்மடறல் உள்படக்கப்தடும் 

ன்த தெரல்னப்தட்டிதக்கறன்நது.  அரது ததர், தறநந் 

றகற, தறநந் இடம், தரல், தொகரற ற்தம் குடும்த றதங்கள் 

உள்படக்கப்தடுரகச் தெரல்னப்தடுகறன்நது. இந் 

றதங்கபடங்கற அமடரப அட்மடதரன்நறன் தோனம் எத 

ரட்டின் தறம ம அமடரபம் கரணுதுரன் 

மரக்கமதரற, இணத்ம அமடரபங் கரணுது 

மரக்கல்ன. ஆணரல், இந் ரட்டிமன கடந் கரனங்கபறல் 

றர்க்க தொடிர மகறல் துறதஷ்டெரக ெறங்கப 

க்களுக்கு றறமரகறக்கப்தட்ட அமடரப அட்மடகபறல் 

ணறம ெறங்கப தரறறலும், தொஸ்லிம் க்களுக்கு 

றறமரகறக்கப்தட்ட அமடரப அட்மடகபறல் ணறம 

ெறங்கப தரறறலும், றழ் க்கதபன்ந மகறல் - அது 

மனக க்கபரக இதந்ரதனன்ண இனங்மகத் றரக 

இதந்ரதனன்ண - அர்களுக்கு ங்கப்தட்ட அமடரப 

அட்மடகபறமன றழ் ற்தம் ெறங்கபம் ஆகற இண்டு 

தரறகபறலும் ளப்தட்டணரல் மநதொகரக இணதன்ந 

என்த அந் அட்மடறதெடரக அமடரபம் 

கரப்தட்டிதக்கறன்நது. எததக்கு அமடரப அட்மடம 

ங்குகறன்நமதரது அர் றர் ன்ந அமடரபத்ம அது 

மநதொகரகக் தகரடுக்கறன்நது.  ணம, அந் தொமந 

லக்கப்தட மண்டுதன்த தகப அமச்ெர் அர்கபறடம் 

மகட்டுக்தகரள்கறமநன்.  

றரறன் ரழ்றமன அமடரப அட்மடதன்தது றகவும் 

தரதூரண ஏர் அம்ெரக இதந்றதக்கறன்நது. அது எதம 

அர் ஏர் இனங்மகப் தறம  ன்த உதறப்தடுத்துற்குப் 

தறனரக, அந் அட்மடம அர் ன்ெம் மத்றதப்தம 

அதக்கு எத தறச்ெறமணரண றடரக ரநறறதக்கறன்நது.  

இன்த ெறமநறல் ரடும் தன மனக இமபஞர்கபறன் 

தொக்கற குற்நச்ெரட்டு அர்கள் ஆத்த்மக் மகறல் 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

மத்றதந்ல்ன; அர்கள் மகறல் அமடரப அட்மட 

இல்னரம தறரண கரரக இதந்து. மனக க்கள் 

ரழ்கறன்ந தறமெங்களுக்குப் மதரதுரணபவு கறர 

மெகர்கள் இல்னரன் கரரக இந் அமடரப 

அட்மடமப் ததற்தக்தகரள்றல் தல்மத ெறக்கல்கள் 

இதந்ண.  ணம, இந் அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரடுக்கும் மடதொமந தகரண்டுப்தடுகறன்ந 

மதரது மதரதுரணபறனரண உத்றமரகத்ர்கமப மனகப் 

தகுறறமன றறத்து, கறர மெகர்களுக்கு மனறகரக 

ெதொர்த்ற உத்றமரகத்ர்கள் மதரன்ந அெ உத்றமரகத்ர் 

கமபத்ம் றறத்து, ல்மனரதக்கும் அமடரப அட்மட 

கறமடக்கச் தெய்ற்கரண ற்தரடுகமபத்ம் இந் அமச்சு 

மடதொமநப்தடுத் மண்டுதணக் மகட்டுக்தகரள்மரடு, 

றதணன்ந கரத்றணரல் இந் ரட்டில் ரழ்கறன்ந 

ததரதுகதக்கு அமடரப அட்மடறதெடரக ற்தடக்கூடி 

தறச்ெறமண இந்ச் ெட்டத் றதத்த்றதெடரகத் றர்க்கப்தட 

மண்டுதணவும் கூநற, ரய்ப்தைக்கு லண்டுதரத டம 

ன்நற தரறறத்து, றமடதததகறன்மநன். க்கம்.  

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟප  කකරු කම යුතභහය කදිහනහඹළ කභවතහ. ක 
 
Order, please!  

ළවුරුන් කෝව  කකරු කභන්්රීයෝඹක් කමරහනඹ කවහ කකරු කබිභල් ක

ය්නහඹළ කභන්්රීතුභහෝග් කනභ කෝඹ ජ්නහ කළයන්න. ක 

 
ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක "කරු ක බිභල් ක ය්නහඹළ ක
භන්්රීතුභහ කදළන් කමරහනඹ කකත කයුතුඹ" කයි කභහ කෝඹ ජ්නහ කළයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු ීම ජයලර්ධන මශතළ මළවනමයන් ඩල් 

වුමයන්  ගරු බිමල් ර්නළයක මශතළ මළවනළරඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற  ர்ண அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
   

[අ.බහ. ක4.27] 
 
ගරු වීරකුමළර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றெரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මරහනහරඪ කකරු ක භන්්රීතුභනි  ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතක් කනිුත  ්ක
කිරීභප කඅදහශ ක2:79 කඅශළ ක43 කදයන කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක
ඳනත කශෝල ධනඹ කකිරීභ කපිළිඵ කෝම් කඅසථහෝ දී කවිවිධ කළරුණු ක

විලහර ක රභහණඹක් ක ඉදිරිඳ් ක වුණහ. ක කරු ක අභහතයතුභනි  ක භප් ක ෝම් ක
ම්ඵන්ධෝඹන් ක ෝනභ ක ළරුණු ක කණනහක් ක ඉදිරිඳ් ක ළයන්න ක
යේෝඵනහ. ක ෝම් ක ඳනතප ක ෝකන ක එන කශෝල ධන ක අනිහ්ෂඹෝඹන්භ ක

ම්භත ක න්න ක ඕනෆ. ක ෝම් ක ඳනත ක ලක්යේභ් ක ෝන්න ක ඕනෆ. ක ෝම් ක

ඳනත කත කත් කලක්යේභ් ක ම භ කඉතහභ කළදක්. ක  කනමු්  ක ෝභඹප ක
ඳරිඵහිතය කවිලහර කළපයුතු ක රභහණඹක් කිනද්ධ ක ෝනහ කකිඹන කඑළ ක
තභයි ක  ක භෝග් ක ළපහීභ. ක කරු ක ඇභයේතුභනි  ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක
කිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කතභ් කඉතහභ කඳළයණි කඹන්ත්ර කූ ත්ර කතභයි ක

බහවිත කළයන්ෝන් කකිඹරහ කෝම් කෝඹ ජ්නහ කඉදිරිඳ් කළයද්දී කඔඵතුභහ ක
වන් ක ළශහ. ක ඒළ ක ඇ්ත. ක භභ ක එෝවභ ක කිඹන්ෝන් ක ෝම් ක නිහයි. ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
ඳසු ක ගිඹ ක දිනර ක වදිිනෝගභ ක භෝග් ක වළඳුනුම්ඳත ක කන්න ක එභ ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප කඹන්න කභප කිනද්ධ කවුණහ. කවළඳුනුම්ඳත කරඵහ කෝදන ක
එක් කදින කෝේඹප කගිඹහභ කභප කදළළ කඵරහ කකන්න කපුළුන් කවුණු කළරුණු ක
කණනහක් ක යේබුණහ. ක කරු ක අභහතයතුභනි  ක භභ ක ඊප ක ඳසු ක ඒ ක

ම්ඵන්ධෝඹන් ක හෝග්භ ක මීප ක අදහශ ක ත් ක ෝඵොෝව  ක ළරුණු ක
රභහණඹක් කඅධයඹනඹ කළශහ. කඑිතදී කභප කෝකොඩක් කවිසතය කරළබුණහ. ක
ෝම් කඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  කභෝග් කෝම්ඹප් කඒ කවිසතය කඇවි් කයේබුණහ. ක

ඳසු ක ගිඹ ක දසර ක ජ්නභහධය ක භඟිනු් ක භභ ක ෝම් ක ළරුණු ක ඉදිරිඳ  ්ක
ළශහ. ක 

භභ ක ිතතන ක විකරඹප ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක වූ ක ක
ළහයණඹ කඅද කෝනභ කඳළ්තළප කෝඹොමු කෝමින් කයේෝඵනහ. කෝම්ළ ක
ඉතහභ ක බඹහනළ ක ඳළ්තක්. ක කරු ක අභහතයතුභනි  ක කිින ක රලසනඹක් ක

නළවළ  ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක ළයන්න. ක එඹ ක අතයලය ක
ෝදඹක්. ක එඹ ක ඉතහභ ක ළදක් ක ඵ ක ඳමින් ක කරු ක භන්්රීතුභන්රහ ක
ළරුණු කයහශිඹක් කඉදිරිඳ් කළශහ. කඑඹ කඉතහභ කළදක්. කවළඵළයි  කඑඹ ක

ළදක් කන්ෝන් කෝම් කවිකරඹප කඒ කළපයුතු කිනද්ධ කවුෝණෝ කඳභණයි. ක
අද්  කෝවප්  කඅනහකතෝග් කයහජ්ය ක  කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුක් කඹපෝ  ්ක
වළය ක ෝන ක ශසථහළ  ක භණ්ඩරඹළ ක ෝව  ක ෝන් ක ආඹතනඹක් ක
තු කෝම් කඵරතර කයේබිඹ කයුතු කනළවළ. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ඒ ක හෝග්භ ක ෝම් ක ඳනයේන් ක 
ෝළොභහරිස ක ජ්නයහල්යඹහප ක ම්ප්ෂණෝඹන්භ ක ඵරඹ ක ඳයරහ ක
යේෝඵනහ. ක ෝම් ක ඳනත ක ම්ප්ෂණෝඹන්භ ක නීතයනුූලර  ක ඉතහභ ක
ඵරහ්භළ කයේෝඵනහ. කඒ කිනඹල්ර කඑෝේ කයේබිඹදී කෝම් කඳනතප කපිටින් ක

ළඩ ක ළපයුතු ක යහශිඹක් ක ිනද්ධ ක නහ ක කිඹන ක එළ ක තභයි ක භෝග් ක
ළපහීභ. ක 

අෝ  කකරු කඑස. . කනහවින්න කඅභහතයතුභනි  කෝම් කම්ඵන්ධෝඹන් ක
වූ කරධහන කරලසන කීමඳඹක් කයේෝඵනහ ක  කභප කවිහ කකන්න. ක  කඔඵතුභහ ක
කළන ක භහ ක ෝඵොෝවොභ ක ෝවොඳින් ක දන්නහ. ක ඔඵතුභහ ක ඳශහ් ක බහෝ  ක

රධහන ක අභහතයයඹහ ක ලෝඹන් ක ළපයුතු ක ළශ ක ළහරෝග ක ිනප ක ඉතහ ක
කීමෝභන් කළඩ කළශ කෝළෝනක්. කභභ කඔඵතුභහප කකිඹන කඳශමුළනි ක
ළහයණඹ ක ෝම්ළයි. කෝම් කඳනතප ක අනු කඅනිහ්ෂඹෝඹන්භ කෝම් ක යෝ  ක

ඉන්න ක වළභ ක පුද්කරෝඹක්භ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක රඵහකත ක යුතු ක
යේෝඵනහ. ක ෝදනු  ක එෝවභ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක ළයන්න ක
ෛනයේළ ක ඵරඹ ක ඳළරී ක යේෝඵන ක එළභ ක ආඹතනඹ ක තභයි ක ෝම් ක
ආඹතනඹ. කෝම් කඳනත කඅනු කඑභ කආඹතනඹප කතභයි කවිලහර කඵරඹක් ක

යේෝඵන්ෝන්. ක ෝන ක ළහප් ක ෝම් ක ළහ්ෂඹඹප ක අත ක යේඹන්න ක ඵළවළ< ක
ඇඟිලි කකවන්න කඵළවළ< කරිශකන්න කඵළවළ. කකරු කඇභයේතුභනි  කඒ කඵරඹ ක
ඔඵතුභහප්  කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප  ්ක

තභයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක ෛනයේළ ක ඵරඹ ක ත ක ළහප ක වරි ක කන්න ක
පුළුන්ද? ක එෝවභ ක කන්න ක ඵළරි ක වුණ්  ක ෝතොයතුරු ක න්නිෝ දන ක
තහක්ණිළ කආඹතනඹ ක-ICTA- ෝම් කන කවිප කෝම් කවහ කභහන ක කHTM 

යහඳියේ කෝව  කෝන් කක්රිඹහදහභඹළ කනියත කෝනහද කනළද්ද? ක  කකරු ක
අභහතයතුභනි  ක රිඹදුරු ක ඵරඳත්රඹ  ක විරහභ ක ළහ්ඳත ක වළඳුනුම්ඳතප ක
ම්ඵන්ධ කළයන්න කපුළුන් කද? කඒහ කරහෝඹ ගිළ කළයන්න කපුළුන් ක

ද? ක 

උදහවයණඹළප කක්ෝතෝ  ක ෝඳොලීිනෝඹන් ක අල්රරහ ක  ක driving 
licence එළ ක අයෝකන ක දඩ ක ෝළොශඹක් ක ෝදනහ ක කිඹරහ ක ිතතමු. ක
එතෝළොප ක ඔක්ෝළ භ ක ඉයයි. ක ඵළශුතප ක ඹන්න් ක ඵළවළ. ක ෝන ක

තළනළප ක ඹන්න් ක ඵළවළ. ක භඟදි ක ඳරීක්හ ක ළයරහ ක ඵළලුෝෝ  ක ඒ ක
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පුද්කරඹහ ක ශඟ ක වළඳුනුම්ඳත් ක නළවළ. ක ඕනෆභ ක ෝළෝනක් ක ෝකදරින් ක

එළිඹප ක ඹන ක ෝළොප ක වළඳුනුම්ඳත ක අයෝකන ක ඹනහ ක ෝන්. ක ඵළශුතප ක
ගිඹ්  ක ෝළොෝවේ ක වරි ක ආඹතනඹළප ක ගිඹ්  ක  ක checkpoint එළළදී ක
වුණ් ක  ක ෝම් ක වළභ ක  ක තළනළදීභ ක වළඳුනුම්ඳත ක ඕනෆ ක ෝනහ. ක විරහභ ක
ළහ්ඳ්  කඵළශුත කළහ්ඳ්  කරිඹදුරු කඵරඳත්රඹ  කවළඳුනුම්ඳත කඹන කෝම් ක ක

ිනඹල්ර කඑළප කම්ඵන්ධ කළයරහ කක්රිඹහ්භළ කකිරීභප කතයම් කතභ කඅපි ක
දියුණු ක ෝරහ ක නළවළ. ක භවයවිප ක ඒළ ක රහෝඹ ගිළ ක නළවළ. ක ඒ ක වහ ක
ම්ඵන්ධ කවිලහර කක්රිඹහලිඹක්  කඹහන්ත්රණඹක් කයේෝඵනහ. ක ඳසු ක ගිඹ ක

දසර ක ICTA එළ ක වන් ක ළයරහ ක යේබුණහ  ක තභන්ප කඒ ක ෝද්ල් ක
ළයන්න කපුළුන් කකිඹරහ. ක කෝභිත කඵරඹ කදළනප් කඒ කඅඹ කඅ් කඳ් කළය ක
ෝකන කයේෝඵනහ. කනමු් ක  ක  කනීයේඹ කඅනු කඑෝවභ කළයන්න කඵළවළ. කඒ ක

අඹ ක ම්ප්ෂණෝඹන් ක නීයේ ක විෝය ධී ක ෝපන්ඩ්ෂරප් ක ගිිතල්රහ ක
යේෝඵනහ. ක ෝපන්ඩ්ෂ ක දභරහ ක ඒ ක ක්රිඹහලිඹ ක තභන්ෝග් ක අතප ක
අයකන්න  ක ඒ ක ළහ් ඳ  ්ක මුද්රණඹ ක ළයන්න ක ක්රිඹහ ක ළයමින් ක ිනටිනහ. ක

දළනප කඳයේන කනීයේරප කඅනු කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කළයන්න කපුළුන් ක
පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප කවිතයයි. කනමු  ්ක
ෝම් ක අඹ ක ෝන ක ෝන ක ඳළයේලින් ක ඒ ක ඵරඹ ක අ් ක ඳ් ක ළය ක ෝකන ක
යේෝඵනහ. ක ෝභඹ ක පිටුඳ ක විලහර ක ජ්හහයභක් ක යේෝඵනහ  ක කරු ක

අභහතයතුභනි. ක ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝග ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ දී ක ෝම් ක රලසනඹ ක
භතු කවුණහ. කඊප කඳසෝේ කඹප කගිඹහ. ක 

ඇ්තපභ ක ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත කම්භතම භ ක කළන ක භභ ක තුටු ක

ෝනහ. කෝම් කඳන් කෝළටුම්ඳත කම්භත කෝරහ කඵරහ්භළ කෝනහ ක

නම් කඉතහභ ක කෝවොයි. කෝභොළද  කඒ කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප කඅයියේ කෝදඹක් ක

ෝන ක අඹ ක අ  ්ක ඳ  ්ක ළය ක කනිමින් ක ිනටින ක නිහ. ක ෝම්ළ ක තභයි ක ෝම් ක

ම්ඵන්ධ කෝම් කෝභොෝවොෝ් කයේෝඵන කඇ්ත කඹථහ්ෂථඹ. ක ක 

කරු කඇභයේතුභනි  කෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  කයේෝඵන කඹන්ත්ර කූ ත්ර ක

අවුරුදු ක 55ක් ක ඳයණයි ක කිඹරහ ක ඔඵතුභහභ ක කි හ. ක ෝම් ක ඹන්ත්ර ක

ූ ත්රලින් ක ෝම් ක ළෝ් ක ළය ක ෝකන ක ඹන්න ක පුළුන් ක ද? ක විදු  ්ක

වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීෝම් ක රලසනඹ ක ෝදදවස ක කණන්ර ක ඉරහ ක ක

එනහ. ක ඒ ක ළහ්ෂඹඹ ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක ෝනොදී ක ළඩහළ ඳල් ක ළයන්න ක ෝන ක පිරික් ක ක

උ්හව කළයමින් කඉන්නහ. කඒ කපිරි ක කඒ කළඩ කපිළිෝශ කළඩහළ ඳල් ක

ළයන්ෝන් කෝන කෝන කඅයමුණු කෝකොඩක් කඑක්ළ. කකරු කඅභහතයතුභනි  ක

මිනිෝුත කතු කජී කද්ත ක- කළප කවඬ  කඇඟිලි කරුතණු  කරුකරයඹ කආදී ක- ක

ිනඹල්ර ක ෝභිතදී ක රඵහ ක කන්නහ. ක කරු ක අභහතයතුභනි  ක  ක ඒ ක වයවහ ක

ඔඵතුභහ ක වුණ්  ක භභ ක වුණ්  ක ෝම් ක යෝ  ක ජ්නහකරඳයේයඹහ ක වුණ්  ක

අකභළයේයඹහ කවුණ් කඉන්න කතළන කඳහ කඵරන්න කපුළුන් කභ පභප ක

ෝම් කක්රභඹ කදියුණු කෝනහ. ක අනහකතෝග ක ෝම් ක යෝ  කවිදු් කක්රභඹප ක

ඡන්ද ක විභීමභක් ක ආෝෝ  ක ෝම් ක database එළ ක ම්ප්ෂණෝඹන් ක

ෝඳෞද්කලිළ ක ෝන ක ෝළෝනක් ක අෝ් ක යේ කබුෝණෝ  ක ඔහුප ක එඹ ක

වසුරුන්න කපුළුන් කෝනහ< කඳහරනඹ කළයන්න කපුළුන් කෝනහ. ක

ළදහ කවරි ක දළ කෝම් කෝතොයතුරු කළහෝග් කෝව  කඅතප කගිෝඹෝ  කෝම් ක

යප කඳහරනඹ කළයන්ෝන් කඒ කඅඹ කමික්  කආණ්ඩු කෝනොෝයි. කඅද කෝම් ක

අඹ ක ඒ ක ඵරඹ ක අ් ක ඳ් ක ළය ක කනිමින් ක ඉන්නහ. ක භභ ක කිඹන ක ෝද් ක

ඔඵතුභහ කදන්නහ. 

මීප ක ෝඳය් ක ෝම් ක රලසනඹ ක ආහ. ක ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝග ක දිකපභ ක

ළළබින  ක ඳත්රිළහ ක දළම්භ  ්ක ඒහ ක නීතයනුූලර ක නළවළ. ක ඒ ක ළළබින  ක

ඳත්රිළහරප ක ඵරඹ කනළවළ< කෝම් කඳන් ක ෝළටුම්ඳත කඉක්භවූ ක ඵරඹක් ක

ඒහප ක නළවළ. ක ෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක යේෝඵන්ෝන් ක ආණ්ඩුක්රභ ක

යසථහෝන් කරළබුණු කඵරඹ. කනමු් කෝම් කන කවිප කෝන කපිරික් කඒ ක

ඵරඹ ක අ් ක ඳ් ක ළය ක කනිමින් ක ඉන්නහ< ක ඒ ක ඵරඹ ක අ් ක ඳ් ක ළය ක

කනිමින් ක ක්රිඹහ්භළ ක ෝමින් ක ඉන්නහ. ක ඒළ ක න්න්න  ක කරු ක

අභහතයතුභනි. ක ඒළ ක න්න්න ක ඔඵතුභහප ක පුළුන්. ක ඒ ක වහ ක

ඔඵතුභහප කඵරඹ කයේෝඵනහ. ක ඒ ක අඹ ක ෝම් කළයන කනීයේ ක විෝය ධී ක ළඩ ක

රප  කඔඵතුභහප් කළදහ කෝව  කදළ කක කකිඹන්න කෝනහ. ක 

අද කඒ කඅඹ කනීයේ කවිෝය ධී කෝපන්ඩ්ෂ  කනීයේ කවිෝය ධී කළළබින  කඳත්රිළහ ක

දභමින් ක ඉන්ෝන්. ක ඔඵතුභහෝග් ක ආඹතනෝග ක ඵරඹ ක ICTA එළ ක
ම්ප්ෂණෝඹන්භ කඅ් කඳ් කළය කකනිමින් කඉන්නහ. කෝභඹප කමුහුන්දන් ක
ළනෝග් ක භළයේතුභහ  ක න්ත ක ෝද්ලප්රිඹ ක භළයේතුභහ ක ළනි ක අඹ ක එළතු ක
ෝරහ කයේෝඵනහ. කෝම් කඅඹ ක3118ප කෝඳය කඉරහ කෝම් කම්ඵන්ධෝඹන් ක

ක්රිඹහ කළයනහ. කභභ කෝම් කඅඹෝග් කනම් කකිඹන්න කිතතහ කෝකන කිතටිෝග ක
නළවළ. ක නමු් ක ෝම් ක අඹෝග් ක නම් ක කි ෝ  ක නළයේනම් ක ෝම් ක ෝතොයතුය ක
වරිඹප ක එළිඹප ක එන්ෝන් කනළවළ. ක ඒ ක අඹ ක ෝම් කළපයුතුරප ක භළදිව  ්ක

ෝමින් කඉන්නහ. කෝම් කඅඹප කයේෝඵන්ෝන් කෝන කවුභනහක්< කෝන ක
යහඳහයඹක්. ක මමෝම් ක යෝ  ක ජ්නතහප ක ෝවො ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක
ෝදන්න ක ඕනෆ. ක ෝම් ක යප ක ළහ්ෂඹක්භ ක ළයන්න ක ඕනෆ. ක ෝභයින් ක

ළහ්ෂඹක්භ ක ෝනහමම ක කිඹන ක වුභනහ ක ෝනොෝයි ක ඔවුන්ප ක
යේෝඵන්ෝන්. කඔවුන් කඑෝවභ කවුභනහකින් කෝනොෝයි කඑන්ෝන්. ක 

පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක ෝභභ ක

මමවිදු් ක වළඳුනුම්ඳ් ක යහඳියේඹමම ක අද ක න ක විප ක නතය ක ළයරහයි ක

යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක ළඩ ක පිළිෝශ ක ඇන ක ිතපරහයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඒළ ක

දුන්ෝන් කනළවළ. කඒ කකළන කඔඵතුභහ ක දන්නහ. කඒ කවිතයක් කෝනොෝයි. ක

කරු කඅභහතයතුභනි  කෝම් කෝ්ෂ කඅෝක සතු කභහෝග කඅ.ෝඳො.. කඋස ක

ෝඳශ ක විබහකඹ කයේෝඵනහ. ක ඒ ක විබහකඹ ක ලිඹන ක අඹප ක වළඳුනුම්ඳතක් ක

ෝදන්න ක ඵළරි ක භ පෝම් ක අිනෝඹ කඹළප ක ඔඵතුභහෝග් ක ආඹතනඹප ක

මුහුණ ක දීභප ක ිනද්ධ ක ෝනහ. ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක තභ ක ෝපන්ඩ්ෂ ක ළළරහ ක නළවළ. ක ෝපන්ඩ්ෂ ක

ළළරහ කෝම් කළහ්ෂඹ කළයන්න කඵළවළ. ක 

ඳසු කගිඹ කළහරෝග කනිර කඇඳුම් කරලසනඹ කඇයේ කවුණහ කහෝග් කතභයි. ක
නිර ක ඇඳුම් කනම් ක ළභක් ක නළවළ  ක ළයවළලි ක ඇ ක ෝකන ක වරි ක ශභයින් ක

ඉසෝළ ෝල් ක ඹයි. ක නමු් ක වළඳුනුම්ඳත ක නළතු ක ෝළොෝවොභද  ක
විබහකඹප කඹන්ෝන්? කඅෝක සතු කභහඹ කන කවිප කවළඳුනුම්ඳ් කනිුත  ්ක
ළයරහ ක අන් ක ළයන්න ක ඵළවළ. ක රක් ක 5-6 ක අතය ක රභහණඹක් ක

වළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කළයන්න කඕනෆ. කෝළොෝවොභද  කවළඳුනුම්ඳ් කරක් ක
5-6 ක අතය ක රභහණඹක් ක නිුත් ක ළයන්ෝන්? ක අෝක සතු ක භහෝග ක
අ.ෝඳො.. ක උස ක ෝඳශ ක විබහකඹ ක ලිඹන ක ශභයින්ෝකන් ක ත ක

රක්ඹළප කළින කරභහණඹළප කවළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කළයන්න කඕනෆ. ක
ෝළොෝවොභද  කවළඳුනුම්ඳ් කරක්ඹක් කනිුත් කළයන්ෝන්? කදළනපභ  ්ක
අිනෝඹ කඹ කඇවිල්රහයි කයේෝඵන්ෝන්. ක 

දළනප ක යේෝඵන ක ඹන්ත්ර කූ ත්ර ක ඳයණ ක නිහ ක අලුෝතන් කඹන්ත්ර ක ූ ත්ර ක
කන්න ක ඕනෆ. ක ඒහ ක කන්න ක ෝදන්ෝන් ක නළවළ  ක අය ක ළණ්ඩහඹභ ක ඒළ ක

ළඩහළ ඳල් කළයමින් කඉන්නහ. කඒළ කක්රිඹහ්භළ කළයන්න කෝදන්ෝන් ක
නළවළ  ක ඒ කඅඹප කරළෝඵන කයහඳියේඹ කනිහ. ක ඒළයි කෝම් කරභහදඹ කිනදු ක
න්ෝන්. කඉයේවහෝග කෝම් කපිළිඵ කදුන් කඅකරළයණ කතීන්දු කයේෝඵනහ. ක

භභ කෝම්හ කඔක්ෝළ භ කෝොඹහ කඵළලුහ. කඒ කවළභ කෝදඹක්භ කයේෝඵනහ. ක
නමු් ක ඒ ක වළභ ක ෝදඹක්භ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්න ක ෝදන්ෝන් ක නළවළ  ක
ෝන් කඵරෝ කඹක් කවිිනන්. කෝම්ළ කෝම් කඅෝ  කයෝ  කවුභනහප කිනදු ක

න ක ෝදඹක් ක ෝනොෝයි. ක භභ ක ෝොඹහ ක ඵළලුහ. ක ජ්්ෂභහනු ක භහකභක් ක
ඇවිල්රහ කෝම් කයහඳියේඹ කඉල්රහ කයේබුණහ. කඒ කෝකොල්රන් ක කෝම් කවහ ක
ෝනභ ක project proposal එළක් ක ඉදිරිඳ් ක ළයරහ ක යේබුණහ. ක ඒ ක
ෝකොල්රන්ෝග් ක ෝඹ ජ්නහප ක අනු ක ඒ ක ෝකොල්රන් ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක

වදන්න කගිෝඹෝ කඑෝවභ කවළඳුනුම්ඳතක් කරුපිඹල් ක6 111ක් කෝනහ. ක
අපි කඅද කඑක් කදින කෝේෝඹන් කවරි කෝභොෝළන් කවරි කකන්නහ කවළඳුනුම්ඳත ක
රුපිඹල් ක 6 111ළපයි ක කන්න ක ෝන්ෝන්. ක එෝවභයි ක ෝඹ ජ්නහ ක

යේෝඵන්ෝන්. ක ෝළොච්ෙය ක ආදහඹභක්ද  ක ඒ ක ෝකොල්රන් ක ෝවොඹන්න ක
වදන්ෝන්? ක 

එක් ක ඳළ්තකින් ක ඒ ක ෝඹ ජ්නහරප ක අලය ක ඹටිතර ක ඳවසුළම් ක

ඳඹන්න ක ෝම් ක යේෝඵන ක ද්ත ක කඵඩහ ක ඉතහභ ක ළදක්. ක ෝම් ක යෝ  ක
ිනටින ක ළදක් ක මිනිසුන්ෝග්  ක විදයහඥඹන්ෝග්  ක ෝද්ලඳහරන ක
නහඹළඹන්ෝග්  කයෝ  කඉන්න කඅෝනුත් කනහඹළඹන්ෝග්  කෝද්ලඳහරන ක

ඳක්රප කම්ඵන්ධ කිනඹලුභ කඳවුල්ර කද්ත කඑිත කයේෝඵනහ. කHTM 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

යහඳියේඹ ක දළනපභ් කක්රිඹහ්භළයි. ක ඒළ කඅන්යේභ කබඹහනළයි. කඒළ ක

කන්න ක ඕනෆ. ක ICTA එළ ක කිඹන්ෝන් ක භහකම් ක ෝයජිසට්රහ්ෂ ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කඹපෝ් කලිඹහඳදිශචි කවුණු කභහකභක්. කඒ ක භහකභ ක
ෝළොෝවොභද  කෝම් කයෝ  කපුද්කර කද්ත කඑළතු කළයන්ෝන්? කඒ කභහකභප ක
අයියේඹක් ක යේෝඵනහද  ක ෝම් ක යෝ  ක පුද්කර ක ද්ත ක එළතු ක ළයන්න? ක

පුද්කර කද්ත කඔක්ෝළ භ කක්තහප කඳසු කඒ කපිළිඵ කක කකිඹන්ෝන් ක
ළවුද? ක  ක ළළබින  ක ඳත්රිළහලින් ක ඒළ ක ළයන්න ක පුළුන් ක ද? ක ඇයි  ක
පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක ෝභච්ෙය ක

ඵරඹක් කදීරහ කයේෝඵන්ෝන්? කඒ කඵරඹ කනිළම් කදීපු කඑළක් කෝනොෝයි. 
 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු ක භන්්රීතුභනි  ක තමුන්නහන්ෝේප ක ත ක විනහිනඹළ ක ළහරඹක් ක
යේෝඵනහ. 

 

ගරු වීරකුමළර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றெரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

ඒ ක ඵරඹ ක නිළම් ක දීපු ක එළක් ක ෝනොෝයි. ක ඒ ක ඵරඹ ක ෝන ක
ෝළෝනුතප ක ෝදන්න ක එඳහ. ක ඒළ ක ෝම් ක  කයපප ක ිනදු ක ළයන ක ජ්හයේළ ක

අඳයහධඹක්. කකරු කඇභයේතුභනි  කඒළ කන්න්න කඔඵතුභහප කපුළුන්< ක
ළළබින  ක භණ්ඩරඹප ක පුළුන්. ක ජ්නහකරඳයේතුභහෝකනු්  ක
අකභළයේතුභහෝකනු් කභභ කඉල්රනහ  කෝම් කජ්හයේළ කඅඳයහධඹ කළයන්න ක

ෝදන්න ක එඳහ ක කිඹරහ. ක භවය ක අඹ ක ෝම් ක කළන ක දන්ෝන් ක නළවළ< ක
ිතතන්ෝන් කනළවළ. කනමු් කෝළෝනුතෝග් ක කමුළු කෝඳෞද්කලිළ කජීවිතඹභ ක
කළප කකවරහ කයේෝඵන්ෝන් කෝම් කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනත ක

ඇතුෝශේයි. කෝම් කවිකරඹප කගිෝඹෝ කෝම් කයෝ  කභවහ කජ්හයේළ කඅඳයහධඹක් ක
ිනදු ක ෝනහ. ක ඕනෆභ ක ෝළෝනුතප ක ෝම් ක යෝ  ක ඕනෆභ ක විනහලඹක් ක
ළයන්න ක පුළුන් ක ෝනහ. ක ඒ ක නිහ ක ෝම් ක ජ්හයේළ ක අඳයහධඹ ක
න්න්න. ක 

කරු කඇභයේතුභනි  කෝදළම්ඵ්ෂ කභහෝගදී කඅෝ  කදරුෝ  කඅ.ෝඳො.. ක
හභහනය කෝඳශ කවිබහකඹප කලිඹන්න කඕනෆ. කෝම් කෝෙ දනහ ක තනිළය ක
ඔඵතුභහෝග් කළය කඋඩප කඑනහ. කඅෝක සතු කභහ කෝග කඅ.ෝඳො.. කඋස ක
ෝඳශ කවිබහකඹ කඳළළ්ෝනහ. 

 කරු කඇභයේතුභනි  කඅය කයහඳියේඹ කන්රහ කෝම්ළ කක්රිඹහ්භළ ක
ළයන්න කඳපන් කකන්න. ක දළනු් කරභහද කළිනයි. කෝපන්ඩ්ෂ කළළරහ  ්ක
භහ ක වඹක් ක විතය ක කත ක ෝනහ  ක ෝම්ළ ක ක්රිඹහ්භළ ක ෝන්න. ක
ඉයේවහෝග  ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක
ඹපෝ් කළපයුතු කිනදු කෝරහ කයේෝඵන්ෝන් කඑෝවභයි. ක කඒ කනිහ කෝම් කකළන ක
කීමෝභන් කළපයුතු කළයන්න කකිඹරහ කඉල්රහ ක ිනටිනහ. ක ෝම් ක ඳන  ්ක
ෝළටුම්ඳත ක අනිහ්ෂඹෝඹන් ක ම්භත ක ළයන්න ක ඕනෆ. ක ෝම් ක ඳන  ්ක
ෝළටුම්ඳත ක ත් ක ලක්යේභ් ක ළයරහ  ක ඵරහ්භළ ක ළයන්න ක ඕනෆ. ක
භහෝග් ක ජීවිතෝග ක ෝතොයතුරු් ක ෝම්ළප ක තභයි ක  ක කළප ක කවන්ෝන්< ක
ඔඵතුභහෝග් ක ෝතොයතුරු  ්ක ෝම්ළප ක තභයි ක කළප ක කවන්ෝන්< ක
මරහනෝග කඉන්න කභන්්රීතුභහෝග් කෝතොයතුරු  ්කෝම්ළප කතභයි කකළප ක
කවන්ෝන්. ක ඒ ක නිහ ක ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ඵරහ්භළ ක කිරීභ ක
ම්ඵන්ධෝඹන් ක රලසනඹක් ක නළවළ. ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳත ක
අනිහ්ෂඹෝඹන්භ ක නිුත් ක ෝන්න ක ඕනෆ. ක වළඵළයි ක පුද්කරඹන් ක
ලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කඇතුෝශේ කමික්  ක කෝන  ්කවදහ ක
ක් ක ළල්ලි ක ළණ්ඩහඹම් ක ඹපෝ්්  ක භහකම් ක ෝයජිසට්රහ්ෂ ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක වදහක් ක ළණ්ඩහඹම් ක ඹපෝ්්  ක ෝම් ක යෝ  ක
අෝනුත් ක යහජ්ය කආඹතන කඹපෝ්් ක ෝනොෝයි ක ඒළ කිනදු කෝන්න ක
ඕනෆ. ක ඒළ ක අනිහ්ෂඹෝඹන්භ ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක ඹපෝ් ක ිනදු ක ෝන්න ක ඕනෆ. ක ඔඵතුභහප ක
සතුයේන්ත ක ෝමින් ක භහ ක නිවඬ ක ෝනහ  ක මරහනහරඪ ක කරු ක
භන්්රීතුභනි. ක ක 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 

You have 10 minutes.   

[අ.බහ. ක4.3:] 

 

ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විමද් ක තුතු 
නිමය ජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர - கவளிநொட்ைலு 

ல்கள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභහෝකන් කඅයයි. ක අෝ  කම යුතභහය ක

දිහනහඹළ කභන්්රීතුභහෝග් කළථහ කඅන් කන කවිප කඔහු කකි ෝ   කෝම් ක
ළඩ ක පිළිෝශ ක ඉතහභ් ක ළදක්  ක න ක තහක්ණඹප ක අනු ක

electronic identity card එළක් ක අලයයි  ක නමු් ක ෝම් ක ද්ත ක

කඵඩහ කපිළිඵ කඅපි කරෝ ලම් කවිඹ කයුතුයි  කෝනොෝඹුත් කළල්ලිරප ක
ෝම් කද්ත කකඵඩහෝ  කඅයියේඹ කරඵහ කෝනොදිඹ කයුතුයි කකිඹරහයි. කභභ කඒ ක

ම්ඵන්ධෝඹන් කඑතුභහ කභඟ කිනඹඹප ක211ක් කඑළඟ කෝනහ. කනමු  ්ක
ෝම් ක අසථහෝ දී ක භභ ක ඹම් ක කිින ක ෝදඹක් ක කිඹන්න ක ළළභළයේයි. ක භප ක

වරිඹපභ ක්ෂඹ කභතළ කනළවළ  කමීප කඅවුරුදු කකිිතඳඹළප කළලින් කෝම් ක

ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ දී ක ෝම් ක පිළිඵ ක හළච්ඡහ ක වුණහ. ක ඒ ක අසථහෝ දී ක
භභ් ක ෝම් ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක විඳක්ෝග ක භන්්රීයඹුත ක වළටිඹප ක

නළඟිපරහ ක ඔන්න ක ඔඹ ක ළථහභයි ක කි ෝ . ක ඒ ක අසථහෝ දී ක රශළහ ක
ෝරොජිසටික්ස ක ආඹතනඹප ක ෝම් ක ළපයු්ත ක බහය ක ෝදන්න ක ිනඹලු ක

ළපයුතු ක ම්ප්ෂණ ක ළයරහ ක යේබුණහ. ක එතළනදී ක අපි ක කි හ  ක රශළහ ක
ෝරොජිසටික්ස ක ආඹතනඹප ක ෝම් ක ළපයු්ත ක බහය ක ෝදන්න ක ඵළවළ ක

කිඹරහ. ක ම යුතභහය ක දිහනහඹළ ක භන්්රීතුභහ ක කි හ ක හෝග් ක රශළහ ක

ෝරොජිසටික්ස කආඹතනඹ කකිඹන්ෝන් කDepartment of Registrar of 
Companies එළ ක ඹපෝ් ක company එළක් ක ලෝඹන් ක register 

ළයරහ කයේෝඵන කභහකභක්. කඒෝක් කඅධයක් කභණ්ඩරඹක් කඉන්නහ  ක
අයියේළහයෝඹ  කඉන්නහ  කඒ කනිහ කඒ කආඹතනඹප කඒළ කබහය කෝදන්න ක

ඵළවළ ක කිඹරහ ක අපි ක කි හ. ක  ඒ ක ෝරහෝ  ක එභ ක නීයේඹ ක  කෝකෝන ක ඒභ ක

ශක්හ කකන්න කඅඳප කපුළුන් කවුණහ. කඒ කහෝග්භ කෝම් කද්ත කකඵඩහ ක
අභහතයහශලඹ කතුශ කතඵහ ක කන්න ක එළ කඉතහභ් ක ළදක් කකිඹන කඑළ ක

අපි කනළත් කභතක් කළයන්න කළළභළයේයි. ක 

භභ ක ිතතන ක විකරඹප ක ෝභතළනදී ක ෝභොළක්ද ක ළයන්න ක ඹන්ෝන් ක
කිඹන ක එළ ක පිළිඵ ක භවය ක විප ක ෝඳොින ක භත ක කළටුභක් ක යේෝඵනහ ක

ෝන්න ක පුළුන්. ක විදුලි ක ශෝද්ල ක වහ ක ිනජිපල් ක ඹටිතර ක ඳවසුළම් ක

අභහතයහශලෝග ක ෝල්ළම් ක න්ත ක ෝද්ලප්රිඹ ක කිඹන කනභ කකිඹළවුණහ  ක
භප ක ඇහුණහ. ක ICTA එෝක් ක අධයක් ක ජ්නයහල් ක මුහුන්දන් ක ළනගි ක

කිඹන කනභ  ්ක කිඹළවුණහ  ක භප ක ඇහුණහ. ක භභ ක ිතතන්ෝන් කෝභතළනදී ක
අපි ක ෝ්රුම් ක කන්න ක ඕනෆ  ක ICTA එළ ක ව ක වරින් ක රනහන්දු ක

ඇභයේතුභහෝග් කඅභහතයහශලඹ කන කවිදුලි කශෝද්ල කවහ කිනජිපල් කඹටිතර ක

ඳවසුළම් ක අභහතයහශලඹ ක සථහඳනඹ ක ළයරහ ක යේෝඵන්ෝන් ක ෝම් ක යෝ  ක
පුයළිනඹන් ක වහ ක යජ්ඹ ක අතය ක ිනදු ක න ක කනුෝදනුර ක විඹදභ ක -

transaction cost එළ- ක අඩු ක ළය ක කළනීභප ක ඵ. ක ෝභොළක්ද  ක ෝම් ක
කනුෝදනු කකිරීෝම් ක විඹදභ කකිඹන්ෝන්? ක අපි ක ෝඳොෝවොය ක වනහධහයඹ ක

ෝදනහ  ක ඹළ ක අම්භරහ ක තහ්තරහප ක ඹම් ක මුදරක් ක ෝදනහ  ක නිර ක
ඇඳුම් කරඵහ කෝදනහ  කඑෝවභ් කනළ්නම් කභිද්කර කවනහධහයඹ කරඵහ ක

ෝදනහ  ක pension එළ ක රඵහ ක ෝදනහ. ක ෝම් ක ආළහයෝඹන් ක ෝම් ක

කනුෝදනු කිනදු ක න ක විප ක ළඹ ක න ක විඹදභ ක තභයි ක කනුෝදනු ක කිරීෝම් ක
විඹදභ ක කිඹන්ෝන්. ක තහක්ණඹ ක ඳහවිච්චි ක ළයරහ ක ඒ ක කනුෝදනුෝ  ක

පිරිළඹ  කඑෝවභ් කනළ්නම් කඒ කකනුෝදනු කකිරීභප කඹන කවිඹදභ කඅඩු ක
ළය ක කළනීභයි කෝම් කළයන්ෝන්. කකනු-ෝදනු කෝනොෝයි  කකනු-ෝදනු ක

වහ කදයන කපිරිළඹ. ක කඅපි කදන්නහ  කෝඵොෝව  කඅසථහරදී ක- 
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ගරු වීරකුමළර දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு வீகுர றெரரக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

කරු කනිෝඹ ජ්ය ක අභහතයතුභනි  ක භප ක විනහිනඹළ කළහරඹක් ක රඵහ ක
ෝදන්න. ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක කිින ක රලසනඹක් ක නළවළ  ක ෝම් ක ඳනත ක

උල්රශඝනඹ කෝන්ෝන් කනළ්නම්. කෝම් කඳනත කඋල්රශඝනඹ කෝනොන ක
ආළහයෝග ක ඕනෆභ කක්රභෝ දඹක් කම්ඵන්ධෝඹන් ක රලසනඹක් ක නළවළ. ක
එභ ක නිරධහරින් ක ෝම් ක ඳනත ක අධයඹනඹ ක ළයරහ ක ඊප ක අනු ක

නීතයනුූලර කළපයුතු කළයනහ කනම්  කකිින කකළපලුක් කභතු කෝන්ෝන් ක
නළවළ. ක නමු් ක ෝම් ක ළහ් ඳ් ක ෝකෝනන්න ක ෝපන්ඩ්ෂ ක ළළරහ ක
යේෝඵනහ. කෝම් කෝතොයතුරු කකන්න කඒ කෝකොල්රන්ප කඅයියේඹක් කනළවළ. ක
ඒළ කනීයේ කවිෝය කරයි. කෝම් කඳනතප කඅනු කඒළ කම්ප්ෂණෝඹන් කනීයේ ක

විෝය කරයි. ක ෝම් ක ඳනතප ක අනු ක අධයක් ක ජ්නයහල්යඹහප්  ක කරු ක
අභහතයතුභහප් කවිතයයි කඒ කම්ඵන්ධෝඹන් කළපයුතු කළයන්න කඵරඹ ක
යේෝඵන්ෝන්. කෝන කඅභහතයහශලඹළප කඒ කඵරතර කදීරහ කනළවළ. 

 
ගරු (ආචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අපි කඒළ කපිළිකන්නහ. කවිඳක්ෝග කකරු කභන්්රීතුභහ කකිඹන කළථහ ක
අපි කම්ප්ෂණෝඹන් කපිළිකන්නහ. ක 

ඒ ක පිළිඵ ක කිින ක කළටුභක් ක නළවළ. ක නමු් ක  ක ඒ ක ඳනතප ක අනු ක

ක්රිඹහ්භළ කෝන්න කඕනෆ. කඑනම් කඒ කද්ත කකඵඩහ කෝළොෝවොභද කයේඹහ ක
කන්ෝන්  කළවුද කෝම් කද්ත කඑළතු කළයන්ෝන් කකිඹන කළහයණහ කඒ කඅනු ක
ක්රිඹහ්භළ කන්න කඕනෆ. කඒ කහෝග්භ කද්ත කඑළතු කකිරීභ ක කෝඳෞද්කලිළ ක

ආඹතනරප කඑෝවභ කනළ්නම් ක කෝනොෝඹුත් ක කයජ්ෝග කආඹතනරප ක
ළයන්න ක ඵළවළ. ක ඒ ක වහ ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝන් ක ඵරඹ ක දීරහ ක
යේෝඵන්ෝන් ක අබයන්තය කළපයුතු  කඹම ක ශ්ෂධන කවහ ක ශසළියේළ ක
ළපයුතු කඅභහතයහශලඹපයි. ක කඑභ කඅභහතයහශලඹ කවයවහ කතභයි කෝම් කෝද් ක

ිනද්ධ ක විඹ ක යු්ෝ්. ක නමු් ක භභ ක කිඹන්ෝන් ක ඒළ ක ෝනොෝයි. ක ක
පුද්කරයින් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීභ ක පිළිඵ ක ෝතොයතුරු  ක පුද්කරයින් ක
ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක තු ක යේෝඵනහ. ක එෝවභ ක

නළ්නම් ක ත  ්ක ෝතොයතුරු ක ත ක ආඹතනඹක් ක තු ක යේෝඵනහ. ක
භවය ක ෝරහප ක  ක  ක ඒ කආඹතන ක ෝදෝළන්භ ක ෝම් ක ෝතොයතුරු ක  ක රඵහ ක
කන්න කෝනහ. ක 

භභ කඋදහවයණඹක් කකිඹන්නම්. ක විෝද්ල කළපයුතු ක අභහතයහශලෝග ක
Consular Affairs Division එළප ක දළප ක පුද්කරයින් ක 611ක් ක
විතය ක  කඑනහ. කඒ කConsular Affairs Division එළප කඑන්ෝන් කයප ක

ඹන්න කඅලය කවුණහභ කvisa කන්න කඕනෆ කවුණහභ කතභන්ෝග් කවයේළ ක
නිළයදි ක ඵප ක වයේළ ක ළය ක කන්නයි. ක ඒ ක තභන්ෝග් ක උ ඳළන්න ක
වයේළඹ ක නිළයදියි ක කිඹරහ ක ඒ ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ආඹතනෝඹන් ක

ලිඹවිල්රක් ක රඵහ ක කන්න ක ඕනෆ. ක එෝවභ ක නළ්නම් ක විබහක ක වයේළ ක
නිළයදියි ක කිඹහ ක ලිඹවිල්රක් ක රඵහ ක කන්න ක ඕනෆ. ක ඒ ක ආදී ක ළපයුතු ක
වහ ක කවිෝද්ල කළපයුතු කඅභහතයහශලඹප කපුද්කරඹන් කඑනහ. කඒ කආහභ ක
අපි කෝභොළද කළයන්ෝන්? ක ක 

එිතදී කඉදිරිඳ් කළයන කරද කඋ ඳළන්න කවයේළඹ කඅ්න් කළයරහ ක
යේෝඵන්ෝන් කමුල් කඋ ඳළන්න කවයේළඹ කඅ්න් කළයපු කපුද්කරඹහභ කද ක ක
කිඹරහ කඒ කෝළොශලින් කඵරනහ. ක කඑෝවභ කනළ්නම් කඉදිරිඳ් කළයන ක

රද ක විබහක ක වයේළර ක විබහක ක ෝළොභහරිසයඹහෝග් ක අ්නද ක ක
යේෝඵන්ෝන් කඑෝවභ් කනළ්නම් කත කළවුරු කෝව  කපුද්කරෝඹුතෝග් ක
අ්නද කෝම් කයේෝඵන්ෝන් කකිඹරහ කඵරනහ. කඑතෝළොප කෝම්ළ කඅඳප ක

authenticate  ළයන්න කපුළුන්ද කකිඹහ කඵරනහ. ක එෝවභ කළයන්න ක
ගිඹහභ කෝකොඩක් කෝරහ කඹනහ. කවරිභ කඅළහ්ෂඹක්භයි. කඒ කහෝග්භ ක
කනු-ෝදනුෝ  ක පිරිළඹ ක ළින ක ෝනහ. ක ෝභොළද  ක අඳප ක ෝම් ක ළෝ්ප ක ක

මිනිසසු කෝකොඩක් කයේඹහකන්න කෝනහ. ක ක කඑළ කඑක්ෝළනහෝග් කඅ්න් ක
ෝවොඹනහ ක ෝනුප ක  ක ෝම් ක තහක්ණඹ ක ඳහවිච්චි ක ළයරහ  ක ෝම් ක
පුද්කරඹහ ක ඇ්ත ක ලෝඹන්භ ක ෝකනළල්රහ ක යේෝඵන්ෝන් ක තය ක

හ්ෂතහක්ද ක කිඹන ක එළ ක ICT Agency එළ ක වයවහ ක ෝම් ක ජ්හර ක

ම්ඵන්ධීළයණඹ කකිරීභ ක තුළින් ක අඳප ක ෝවොඹහකන්න කපුළුන් කනම්  ක
එඹ කඅඳප කෝකොඩක් කඳවසු කෝනහ< කමිර කඅඩු කෝනහ. කඉයේන් කඅන්න ක
එළනි කළහයණඹක් කළයන්න ක තභයි ක ඔඹ ක විදුලි ක ශෝද්ල ක වහ ක ිනජිපල් ක
ඹටිතර ක ඳවසුළම් ක අභහතයහශලඹ ක වයවහ ක ICT Agency එළ ක

ක්රිඹහ්භළ ක ෝන්ෝන් ක කිඹරහයි ක භභ ක විලසහ ක ළයන්ෝන්. ක එෝවභ ක
නළතු කඊප කඑවහ කගිඹ කෛනයේළ කළපයු්තළප කද්ත කඑළතු කකිරීභප ක
ඔවුන්ප කඅයියේහිනළභක් කනළයේ කඵ කභභ කපිළිකන්නහ. කඒ කනිහ කෝම් ක

Electronic National Identity Card එළළ ක යේෝඵන ක ළදක්ළභ ක
වළටිඹප ක භභ ක දකින්ෝන්  ක අෝ  කනහසයේ ක ෝන ක මුදල්  ක  ක අඳෝ් කඹන ක
මුදල් කව කශෙහ ක දණ කළයන කමුදල් කන්හ කකන්න කඅඳප කපුළුන් ක

න ක ඵයි. ක එතෝළොප ක එක් ක ෝළෝනුතප ක භිද්කර ක ෝදළක් ක කන්න ක
ඵළවළ. කඑෝවභ කනළ්නම් කඑක් කපුද්කරෝඹුතප කElectronic National 
Identity Cards ෝදළක් ක යේඹහෝකන ක passports ෝදළක් ක කන්න ක

වළකිඹහක් කනළවළ. ක 

ඒ කආදී කලෝඹන් ක  ක ද වත කආළහයඹප කඅෝ  ක භවරු කළයන කළඩ ක
පිළිෝශ ක ෝම් ක ක්රිඹහදහභඹ ක වයවහ ක න්හ ක කන්න ක පුළුන් ක නහ. ක
ඉයේන් ක ඒ ක නිහ ක භභ ක විලසහ ක ළයනහ  ක  ක ළහ්ෂඹක්භ ක ව ක අඩු ක

පිරිළඹකින් ක ජ්නතහ ක ව ක යජ්ඹ ක අතය ක යේෝඵන ක යෝ  ක ඉදිරි ක ළඩ ක
පිළිෝශ කළයෝකන කඹහභ ක වහ ක ෝම් කඅද ක අපි ක ම්භත කළය කකන්නප ක
ෝඹෝදන ක  ක ඳන් ක ශෝල ධනඹ ක ළදක් ක ෝ වි ක කිඹරහ. ක ඒ ක වහ ක

ම්ප්ෂණ ක ලක්යේඹ ක කරු ක ඇභයේතුභහප ක රළෝබ්හ! ක කිඹහ ක රහ්ෂථනහ ක
ළයමින් ක භෝග් ක ෙන ක සල්ඳඹ ක අන් ක ළයනහ. ක ෝඵොෝවොභ ක
සතුයේයි. 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟප  ක  ක කරු ක ටී. ක යශජි් ක ද ක ෝොයිහ ක  ක භන්්රීතුභහ  ක ඔඵතුභහප ක
විනහින ක24ළ කළහරඹක් කරඵහ කදී කයේෝඵනහ. 

 
[අ.බහ. ක4.48] 
 

ගරු ටී. රංජි් ද මවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ் றத்  தெரய்ெர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. 

කරු කඇභයේතුභනි  ක2:79 කඅශළ ක43 ක දයන කපුද්කරයින් කලිඹහඳදිශචි ක

කිරීෝම් ක ඳනත ක ශෝල ධනඹ ක කිරීභ ක ව ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක
වඳුන්හ ක දීභ ක පිළිඵ ක ෝම් ක ෝළෝයන ක හළච්ඡහ ක ළහලීන ක ළදක  ්ක
හළච්ඡහක් ක ඵ ක මුලින්භ ක වඳුන්න්න ක ඕනෆ. ක ෝම් ක ෝර ළඹප ක

පුද්කරෝඹක් ක බිිතවුණහප ක ඳසු ක උ ඳළන්න ක වයේළඹක් ක රඵහදීභ ක
තුළින් ක ඔහුෝග් ක ඳශමුෝනි ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීභ ක ෝළෝයනහ. ක  ක ඉන් ක
අනතුරු කඹ කඅවුරුදු ක27ක් කනවිප කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳතක් කනිුත  ්ක

කිරීෝම් කක්රිඹහලිඹ කිනද්ධ කනහ. ක 

1971 ක  ක ්ෂෝග ක මුලින්භ ක  ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම් ක ඳත ක රඵහ ක දීෝම් ක ක
ක්රිඹහලිඹ ක  ක ිනද්ධ ක ෝනෝළොප  ක අපි කුතඩහ ක දරුෝ  ක  ක වළටිඹප ක අපිප ක

භතළයි. ක  ක අෝ  කෝදභ පිෝඹ   ක  කළිනිතටිෝඹ  ක ෝඵොෝවොභ කිනනව කමුසු ක
මුහුණින් කයුතු කතභයි කඒ කළපයු්තප කෝෂොෝප  කකන්නඹ කකිඹහ කගිෝග. ක ක
ෝෂොෝප  කකන්න කගිිතන් ක  කෝෂොෝප  කකන්නහ< කළහ් කඑළක් කෝදනහ< ක ක

එදහ කඒළ කෝඵොෝවොභ කනුහුරු  ක ක කනුපුරුදු ක කක්රිඹහලිඹක් කවුණහ. ක කවළඵළයි ක
ඳසු ක ළහලීන ක ඒ ක වළඳුනුම් ක ඳත ක භහජ්ෝග ක ෛදනිළ ක වළභ ක
ළපයු්තළපභ ක අතයලය ක  කෝදඹක් ක  ක ඵප කඳ් ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක ක ක
භහජ්ඹ ක දියුණුම භ් කඑක්ළ  ක භහජ් කම්ඵන්ධතහ ක ළිනම භ් කඑක්ළ ක ක

ජ්හතයන්තය කකනුෝදනු ක  කකිරීභ ක ළනි කළපයුතුරදී ක  කෝම් කපුද්කරඹන් ක
ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝන් ක ෝදන ක වළඳුනුම් ක ඳෝ  ්ක ක
විලහර කටිනහළභක් කඇයේ කෝරහ කයේෝඵනහ. කඅද කනවිප කදිනන් කද ක ක
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ඒ ක ටිනහළභ ක ළින ක ෝමින් ක ඳයේනහ. ක  ක එළනි ක පපිපහක් ක තුශ ක
විදු් කවළඳුනුම්ඳතක් කනිුත් කළය ක කෝභිත ක කටිනහළභ ක කඩහ් කවිකරභ  ්ක
ළයන්නප  කළහ්ෂඹක්භ කළයන්නප කවිඹබහය කඅභහතයයඹහ කවළටිඹප ක

ඔඵතුභහ කකන්නහ කඋ්හවඹ කකළන කඅපි කරලශහ කළශ කයුතු කෝනහ. 

 කරු ක ඇභයේතුභනි  ක පුද්කරයින් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක යේෝඵන ක ඹම් ක ඹම් ක -අළපයුතුළම් ක කිඹහ ක භභ ක
කිඹන්ෝන් ක නළවළ.- ක ඳපරළවිලිවකත ක ත්්ඹන් ක නිහ ක භහධය ක
වයවහ ක කවහ කඅපිප කරහෝඹ ගිළ කදළන කකන්නප කරළ  කයේෝඵනහ  කඑළභ ක

අශළඹ ක ව ක එළභ ක නභ ක යේෝඵන ක වළඳුනුම්ඳ් ක - ක භවයවිප ක අ  ්ක
ළයදීම්ලින් කෝන්නප කඇයේ ක - ක නිුත් ක ෝරහ කයේෝඵන කඵ. ක අන්න ක
එළනි ක අසථහරදී ක ඵළශුතලින් ක කනු-ෝදනු ක ළයන්න ක ගිඹහභ  ක ක

passport  එළක් කරඵහ කකන්න කගිඹහභ ක  කඵයඳතශ කඅඳවසුතහළප කඒ ක
පුද්කරඹන් ක ඳ් ක වුණු ක අසථහන් ක පිළිඵ ක විටින්විප ක හ්ෂතහ ක
ෝනහ. ක එළනි ක ත්්ඹන් ක භකවළයම භප ක දළනප ක නිුත් ක ළය ක

යේෝඵන ක වළඳුනුම්ඳත ක ෝනුප ක න ක තහක්ණඹ ක කළබ් කළශ ක විදු  ්ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක  කනිුත් කකිරීභ ක කළහලීන කඅලයතහක්. ක  කඑතළනදී කෝම් ක
පුද්කරඹන්ෝග් ක ිනඹලු ක ද්ත ක අතය ක ෝනස ක ළශ ක ෝනොවළකි ක ද්ත ක

යේෝඵනහ. කපුද්කරෝඹුතෝකන් කපුද්කරෝඹුතප කඇඟිලි කරුතණු  කෝල් ක
ම්ඳල් කළනි කෝද්ල් කෝනස කෝන්න කපුළුන්. කඅන්න කඒහ කඇතුශ  ්ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක  කනිුත් කකිරීභ කතුශ ක ඹම් ක ඹම් කඅ් ක ළයදීම් කනළ්නම් ක

ඹම් ක ඹම් ක ෝනොකළරපීම් කිනද්ධ කෝරහ කයේෝඵනහ කනම් ක  ක ඒහ කනිළයදි ක ක
ළය ක කළනීෝම් ක වළකිඹහක් ක  ක රළෝඵනහඹ ක  ක කිඹන ක එළ ක අඳෝග් ක ක
විලසහඹයි. ක 

 කරු කඇභයේතුභනි  කඅද කෝනෝළොප කෝම් කවළඳුනුම්ඳත ක කෝනොභළයේ ක
කිිනෝුතප කෛදනිළ ක කභහජ්ෝග කකිිනභ කෝදඹක් ක කළය කකත කෝනොවළකි ක ක

භ පභක් කඇයේ කෝරහ කයේෝඵනහ. කෝම් ක කත්්ඹප කෝදන්නප කපුළුන් ක
එළභ ක විඳුභ කතභයි ක ඔඵතුභහ ක ෝම් ක අය ක ෝකන කයේෝඵන කපිඹය. ක එභ ක
නිහ කඒ කම්ඵන්ධෝඹන් කඅෝ  ක කකිිනදු කකළපලුක්  කරලසනඹක් කනළවළ. ක 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක භභ ක ෝම් ක අසථහෝ දී ක ඔඵතුභහෝග් ක
අධහනඹප ක ෝම් ක ළහයණඹ ක ෝඹොමු ක ළයන්න කප ක ළළභයේයි. ක ඳසු ක ගිඹ ක ක

දසර ක ිනදු ක ෝච්ෙ ක සහබහවිළ ක  ක ආඳදහ ක ත්්ඹන් කනිහ ක -යෝ  ක
විවිධ ක ඳශහ්ර ක ඇයේ ක වුණු ක කශතුය ක ව ක නහඹඹෆම් ක නිහ- ක ඒ ක
පුයළිනඹන්ෝග් ක ිනඹලු ක නීතයනුූලර ක ලිපිෝල්ඛ්න ක විනහල ක ෝරහ ක ක

ගිිතන් කයේෝඵනහ. කඒ ක  කඅඹප කඅද කෝනෝළොප කතභන්ෝග් කගිණුම් කකත ක
ළශ ක -තළන්ඳ  ්ක ළශ- ක මුදල් ක නළත ක රඵහ ක කළනීෝම් ක අඳවසුතහක් ක
යේෝඵනහ. කෝභොළද කඔවුන්ෝග් කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳ්  කඳහස කෝඳෝ කව ක

ෝෙක්ෝඳෝ කආදිඹ කෝනොභළයේම භ කතුශ  ක කනිඹමිත කලිපිෝල්ඛ්න කඉදිරිඳ  ්ක
කිරීභප ක අෝඳොෝවෝ ක ම භ ක තුශ ක ඵයඳතශ ක අඳවසුතහළප ක ක
පුයළිනඹන් කවළටිඹප කඒ කඅඹ කරක්ෝරහ කයේෝඵනහ. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කඒ කහෝග්භ ක ඳසු ක  ක ගිඹ කදිනර ක
හරහ කවමුදහ කළවුෝ්ෂ කිනදු කවූ කඒ කභවහ ක කපිපුරුභ් කඑක්ළ කඇයේ කෝච්ෙ ක

ගිනි ක කළනීෝම්දී ක තභන්ෝග් ක ජීවිතඹ ක ව ක ඇඳිත ක ඳභණක් ක  ක ඉයේරි ක
ිනඹලු කනිහ  කෝද්ඳශ  කනීතයනුූලර කලිපිෝල්ඛ්න ක කවිනහල කවුණ කඋදවිඹ ක
ඉන්නහ. කෝම් ක කත්්ඹ ක කතුශ කඒ කඅඹ ක කදවස කකණනක් කඅද ක කඵයඳතශ ක
අඳවසුතහළප ක රක් ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක එභ ක නිහ ක විඹබහය ක

ඇභයේයඹහ ක  ක වළටිඹප කඅපි ක ඔඵතුභහෝකන් ක ඉල්ලීභක් කළයනහ. ක ෝම් ක
ම්ඵන්ධෝඹන් ක දළනප ක ිනටින කනිරධහරීන් ක රභහණ් ක ෝනොන්ෝන් ක
නම්  කග්රහභ කනිරධහරින් ක කව කඅෝනුත් කපිළිකත කවළකි ක කනිරධහරීන්ෝග් ක ක

ශඛ්යහ ක රභහණ් ක ෝනොන්ෝන් කනම්  ක නිරධහරින් ක ශඛ්යහ ක ළින ක
ළය කෝව  ක කෝම් කපුයළිනඹන්ෝග් කපුයළිනබහඹ කතවවුරු කකිරීෝම් කලිඛිත ක
ලිඹවිල්ර ක ෝච්ෙ ක  ක ජ්හයේළ ක වළදුනුම්ඳත කවළකි ක ඉක්භනින් ක රඵහ ක දීභ ක

වහ ක  ක විකරභ් ක ක්රමිළ ක ළඩපිළිෝශක් ක ළස ක  ක ළයන්නඹ ක කිඹන ක
ඉල්ලීභ කළයනහ. ක 

ඒ ක ගිනිකළනීම්  ක කශතුය  ක නහඹඹහම් ක ඇයේ ක වුණ ක ෝරහෝ  ක ඒ ක ඒ ක

විඹබහය ක ඇභයේරු ක රළහල ක ළශ ක ආළහයඹප ක ළිනනමින් ක ෝම් ක
ළඩළපයුතු ක ිනද්ධ ක ෝරහ ක නළවළ. ක ඒ ක ෝරහෝ  කකි හ "අපි ක වහභ ක ක
ෝකඹ ක වදහකන්න ක රුපිඹල් ක ඳණසදහවක් ක ෝදනහ< ක ෝකඹ ක වදහ ක
 කෝදනතුරු ක මුදල් ක වදල් ක ෝදනහ< ක ිනඹලු ක අසථහන් ක ම්පු්ෂණ ක

ළයනහ. කකිිනභ කකළපලුක් කෝන්ෝන් කනළවළ" කකිඹහ. කඅද කෝනෝළොප ක
ඒහ ක  ක ටිළ ක ටිළ ක අතඳසු ක ෝරහ ක  ක ගිිතන් ක  ක ්ෂතභහන කආණ්ඩුෝ  ක ඒ ක
සුපුරුදු ක  කක්රිඹහදහභඹ ක  ක එළි ක දක්මින් ක අද ක පළයන් කතවඩු කවත ක අපක් ක

ඳභණක් කෝදන කභ පභප ක ක කඳ් කෝරහ කයේෝඵනහ. ක කඹටිතර කඳවසුළම් ක
ළඳම්භ ක දිෝනන් ක දින ක ළල් ක ඹනහ. ක  ක අන්න ක එළනි ක ත්්ඹක් ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
තුශ ක පුද්කරෝඹුතප ක තභන්ෝග් ක ලිඹහඳදිශචිඹ ක ඔ පු ක ළයන්න ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක

පුළුන් ක  ක එළභ ක වයේළ ක පුද්කරයින් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝන් කෝදන ක කවළඳුනුම්ඳතයි. ක කඒ ක  කනිහ කඑඹ කනිුත  ්ක
කිරීෝම් ක අලයතහ ක පිළිඵ ක  ක ඔඵතුභහෝග් ක දළින ක අධහනඹ ක ෝඹොමු ක

ළයන්නඹ කකිඹහ කඅපි ක කඉල්ලීභක් ක කළයනහ. ක 

එඹ කඉතහ කඉක්භනින්  කළිනනමින් කිනදු කවිඹ කයුතු කළපයු්තක්. කඑෝේ ක
ෝනොවුෝණෝ  ක ඔවුන්ෝග් ක ෛදනිළ ක ජීවිතඹ  ක භහජ්ම්ඹ ක ජීවිතඹ ක
ම්ප්ෂණෝඹන් කළඩහ කළෝපන කභ පභප කඳ් කනහ. ක 

එෝේභ  කද්රවිඩ කබහහෝන් කළථහ කළශ කකරු කභන්්රීයෝඹක් කරළහල ක
ළශහ ක හෝග් ක වළඳුනුම් ක ඳත ක රඵහ ක දීෝම්දී  කනිුත් කකිරීෝම්දී ක වළඳුනුම් ක
ඳත කතුළිනු් කජ්හයේළ්ඹ කකිඹන කඑළ ක- කතභන්ෝග් කජ්හයේඹ කපිළිඵ ක

තභන්ප ක ෝකෞයඹක් ක යේෝඵනහ. ක ිනශවර ක වුණු ක අඳප ක අෝ  ක ජ්හයේඹ ක
කළන ක ෝකෞයඹක් ක යේෝඵනහ. ක ද්රවිඩ ක අඹප් ක එෝවභ ක ෝකෞයඹක් ක
යේෝඵනහ. ක- කතදුයප් කඒ කආළහයෝඹන්භ කඉදිරිඹප කෝනොඹන කෝර ක

වළභ ක වළඳුනුම් ක ඳතක්භ ක පිළිකත ක වළකි ක ආළහයඹප ක බහහ ක තුෝනන්භ ක
ඉදිරිඳ් ක ළයන්න ක පුළුන්. ක National Identity Card එළ ක අතප ක
ක්ත ක කභන් ක ෝභොහු ක ද්රවිඩ ක ජ්හයේළෝඹක්ඹ  ක ෝභොහු ක ිනශවර ක

ජ්හයේළෝඹක්ඹ ක කිඹරහ ක දළන ක කන්න ක පුළුන් ක ක්රභඹක් ක නළතු  ක
ෝඳොදුෝ  ක ෝභොහු ක ්රී ක රහශකිළෝඹක්ඹ  ක ෝභොහු ක ්රී ක රහශකිළ ක
පුයළිනෝඹක්ඹ ක ඹන්න ක පිළිබිඹු ක න ක ආළහයෝඹන්  ක නම න ක

තහක්ණඹ් ක එක්ළ ක රඵහ ක දීභප ක නිඹමිත ක වළඳුනුම් ක ඳත ක ළස ක
ළයන්න කකිඹරහ කඉල්ලීභක් කළයනහ. කඅඳප ක කඅලය කන්ෝන් කනළවළ  ක
ෝභොහු කකිනම් කජ්හයේළෝඹක්ද කකිඹන කළහයණඹ. ක කෝභොහු කඋඳයේන් කද්රවිඩ ක
ෝළෝනක්ඹ  ක මුසලිම් ක ෝළෝනක්ඹ  ක ිනශවර ක ෝළෝනක්ඹ ක ඹන්න ක

ෝල්ඛ්නකත ක යේෝඵනහප ක ඩහ ක ඒළ ක අෝ  ක ිත් ක තුශ  ක ඳපුෝ  ක
යේබුණහභ ක ඇයේ ක කිඹන ක එළ ක තභයි ක භෝග් ක වළඟීභ. ක ඒ ක නිහ ක ඒ ක
ආළහයඹප කදියුණු කතහක්ණිළ කළඩ කපිළිෝශුත් කඑක්ළ කඑඹ කරඵහ ක

ෝදන්න කළපයුතු කළයනහ කනම් කඑඹ කඉතහභ් කෝවො කෝදඹක් කවළටිඹප ක
අපි කරළනහ. ක 

ඒ කවිතයක් කෝනොෝයි. කකරු කඇභයේතුභනි  කඅපි ක දළක්ළහ  කඳසු කගිඹ ක

අඹ කළඹ කෝල්ඛ්න කඉදිරිඳ් කළයන කෝළොප කයජ්ඹ කසුපුරුදු කආළහයඹප ක
හභහනය කජ්නතහෝග් කඅලයතහ කවුණු කගිනි ක ෝඳ පෝග කඉරහ ක වළභ ක
බහණ්ඩඹළපභ කඵදු කඳළෝන  කඵ. කවළභ කෝදඹළභ කමිර කළින කළශහ. කඒ ක

හෝග්භ කවළඳුනුම් කඳතක් කනිුත් කකිරීෝම්දී්  කනළයේ කවූ කවළඳුනුම් කඳතක් ක
නළත ක රඵහ ක දීෝම්දී් ක ඉතහ ක විලහර ක ලෝඹන් ක මුදල් ක අඹ ක ළයන්න ක
තීන්දු ක ළශහ. ක යජ්ඹ ක මුහුණ ක ඳහ ක යේෝඵන ක භවහ ක බඹහනළ ක ආ්ෂථිළ ක
අ්ෂබුදෝඹන් කෝකොඩ කඑන්න කභවහ කහඳළහරි ක මමළ මම කඑළ කළින කළයරහ ක

ජ්නතහෝග් කහක්ුතප කත ටු කළශහ කහෝග්භ  ක කයෝ  කඉන්න කඅවුරුදු ක
27ප කළින කෆභ කපුයළිනඹුතපභ කවළඳුනුම් කඳතක් කඅනිහ්ෂඹයි කකිඹන ක
හධළඹ කඋඳෝඹ ගී කළය ක  කෝකන  කඒ කතුළිනු් කයජ්ෝග කආදහඹභ කළින ක

ළය ක කන්න කළපයුතු ක කිරීභප  ක එනම් ක වළඳුනුම් ක ඳත ක රඵහ ක දීෝම්දී ක ඒ ක
වහ් ක අයේවිලහර ක ලෝඹන් ක මුදල් ක අඹ කකිරීභප ක ක්ත ක තීයණඹප ක
නම් ක අඳප ක එළඟ කන්න කඵළවළ. ක එභ කනිහ ක කරු කඇභයේතුභනි  ක විඹ ක

බහය ක ඇභයේතුභහ ක වළටිඹප ක ඔඵතුභහෝකන් ක ඉල්ලීභක් ක ළයනහ  ක ෝම් ක
වළභ කෝදයින්භ කල්ලි කඑළතු කළයරහ කතභන්ෝග් කආණ්ඩුෝ  කභිනඹ කතය ක
ළය ක කළනීභප ක ළයන ක ළඩ ක පිළිෝශප ක ඳරිඵහිතය ක ගිිතල්රහ  ක

අතයලය ක ෝදඹක් ක න ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම් ක ඳත ක නිුත  ්ක කිරීෝම් ක
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ළපයු්ෝ්දී ක හධහයණ ක මුදරක්  ක දයහ ක කත ක වළකි ක මුදරක් ක අඹ ක

ෝළෝයන කආළහයඹප කඒ කකහසතු කම්ඵන්ධ කඔඵතුභහෝග් කළරකිල්ර ක
නළත කෝඹොමු කළයරහ කළපයුතු කළයනහ කඇයේ කකිඹරහ් කඅපි කවිලසහ ක
ළයනහ. ක 

කරු කඇභයේතුභනි  කයපළ කපුද්කරඹන්ෝග් කෝතොයතුරු  ක ද්ත කඑක් ක

ැදස ක කිරීභ  ක කඵඩහ කකිරීභ  ක න්තළෝග ක තඵහ ක කළනීභ ක පිළිකත ක වළකි ක

යහජ්ය ක ආඹතනඹළ ක බහයෝග ක ඳළයේඹ ක යුතුයි කකිඹන ක ෝද් ක අපි ක මලිළ ක

ිනද්ධහන්තඹක් ක විකරඹප ක ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක  කතුළින් ක ඉදිරිඳ  ්ක

ළයනහ. කඑඹ කඹම් කඹම් කෝළොපස කඅතප කඳ් කන කආළහයඹප කගිෝඹෝ  ක

එඹ ක යෝ  ක ජ්හයේළ ක ආයක්හප  ක පුද්කර ක ආයක්හප ක ව ක පුද්කර ක

අනනයතහ කළනි කෝද්ල්රප ක කෝළදිනළ කෝව  කළැදදි කආළහයඹළප ක

ඳහවිච්චි කවිඹ කවළකි කයේෝඵනහ. කෝම් ක යෝ  ක ෝඵදුම්හදී ක භවහ ක යුද්ධඹ ක

ඳළයේ ක ළහරෝග ක උතුෝ්ෂ ක ිතපපු ක ඇතළම් ක පුද්කරඹන්ෝග් ක ෝතොයතුරු ක

ෝවොඹහ ක කන්න ක ඵළරි ක භ පභක් ක ඇයේෝරහ ක යේබුණු ක ආළහයඹ ක අපි ක

දළක්ළහ. ක අද ක ිතයකත ක ළයරහ ක ඉන්න ක බුද්කර ක අශල ක නිරධහරින් ක එදහ ක

රබහළයන්ෝග් ක උඳන් ක කභප ක ගිිතල්රහ ක ඔහුෝග් ක ෝතොයතුරු  ක  ක ඇඟිලි ක

රුතණු කෝවොඹහ ක ක්තහ ක වළෝයන්න ක  කඔහු කපිළිඵ කෝවොඹහ ක කන්න ක

පුළුන් කෝන කක්රභෝ දඹක් කයජ්ඹ කතු කයේබුෝණ් කනළවළ. 

වළඵළයි  ක අලු් ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳත කතුළින් කෝල් ක්ෂකඹ  කඇඟිලි ක

රුතණු ක- කෝම් කිනඹල්ර ක- ක කරඵහ කකත කවළකි කආළහයඹප කළස කළයන්න ක

ළරසුම් ක ළය ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක ඹම්කිින ක

ආළහයඹළ ක යවය ක බහඹක් ක යජ්ඹ ක තු ක යේබිඹ ක යුතුයි. ක  ක විවිධ ක

අසථහර ක ෝම් ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක විවිධ ක අශලලින් ක ඹම් ක ඹම් ක ළළ ක

ශළහ ක කිතත කඅදවස කරළහල කෝමින් කඳයේනහ  කෝම් කෝතොයතුරු කව ක

ද්ත ක ෝන් ක ආළහයරප ක පිපම ෝම් ක වළකිඹහක් ක යේෝඵනහඹ ක

කිඹරහ. කඒ කනිහ කවළභ කෝළෝනුතෝග්භ කඅනනයතහ කආයක්හ කකිරීභ ක

ය කජ්ෝග ක කීමභක්. ක ඒ ක යවිනකත ක ෝතොයතුරු ක යවය කආළහයෝඹනු්  ක

ළදක් ක ආළහයෝඹනු් ක යේඹහෝකන ක ළපයුතු ක කිරීෝම් ක අලයතහක් ක

යේෝඵනහ. ක 

ෝම් කම්ඵන්ධ කමීප කළිනඹ කළථහ කළයන්න කභහ කඵරහෝඳොෝයෝතු ක

න්ෝන් ක නළවළ. ක ෝම් ක ඉදිරිඳ් කළයන ක ළඩ ක පිළිෝශප ක අෝ  කකිිනභ ක

අළළභළ්තක් ක නළවළ. ක එඹප ක අපි ක වෝඹ කඹ ක ෝදනහ. ක යපළ ක

දියුණුප භහජ්ෝග කදියුණුප කෝභළනි කආළහයෝග කශ්ෂධනහ්භළ ක

තීන්දු කතීයණ කකළනීභ  කඅණඳන් කළස කකිරීභ ක යජ්ඹක් ක විිනන් කළශ ක

යුතුයි. ක ළස ක ළයන ක අණඳන්  ක කන්නහ ක තීන්දු ක තීයණ ක නම න ක

ෝර ළඹප ක කළශෝඳන ක ආළහයඹප ක ිනදු ක ළශ ක යුතුයි. ක ෝඵොෝවොභ ක

ශීම්ෂණ කභහජ්ඹළ කජී් කෝන කපුද්කරඹන්ප කඵරඳහන  කශීම්ෂණ ක

වූ කක්රිඹහදහභඹළප කඅත කකවරහ කයේෝඵන කයජ්ඹක් ක -ආණ්ඩුක්- කඩහ  ්ක

යර කආළහයෝඹන් කඒහ කවිහ කකත කවළකි කආළහයඹප කළපයුතු කළශ ක

යුතුයි. ක 

ිනජිපල් කඹටිතර කඳවසුළම් කඅභහතයහශලඹක් කව කඇභයේයෝඹුත  ්ක

ඉන්න කළහරඹළ කරශළහෝ  ක ඕනෆභ ක පුද්කරෝඹුත ක පිළිඵ ක ෝතොයතුරු ක

ඉතහභ කෝළටි කළහරඹක් කතුශ ක-ත්ඳය කකිිතඳඹක් කතුශ- කරඵහ කකළනීභප ක

වළකි  ක ළදක් කආළහයඹප ක වළඳුනුම්ඳතක් කනිුත් කළයන්න කළපයුතු ක

කිරීභ් ක ඒ ක හෝග්භ ක ඳනත ක ශෝල ධනඹප ක රක් ක කිරීභ් ක ළහලීන ක

අලයතහක් කඵ කරළහල කළයමින් කභභ කනිවඬ ක ෝනහ. ක ෝඵොෝවොභ ක

සතුයේයි. 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ළරුණහළය ක ෝම් ක අසථහෝ දී ක කරු ක රීම ක ජ්ඹ්ෂධන ක
භන්්රීතුභහෝග් කනභ කමරහනඹ කවහ කෝඹ ජ්නහ කළයන්න. 

ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක "ෝම් ක අසථහෝ  ක කරු ක රීම ක
ජ්ඹ්ෂධන ක භන්්රීතුභහ ක මරහනඹ ක කත ක යුතුඹ"යි ක භභ ක ෝඹ ජ්නහ ක
ළයනහ. ක 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු බිමල් ර්නළයක මශතළ මළවනමයන් ඩල් 

වුමයන්  ගරු ීම ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு  தறல் த்ரக்க அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு னக்கற  ர்ண அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු කබිභල් කය්නහඹළ කභන්්රීතුභහ. ක 

 
[අ.බහ. ක4.5:] 

 

ගරු බිමල් ර්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක
ඳනත කශෝල ධනඹ කළයන කෝම් ක කඅසථහෝ දී කඒ කම්ඵන්ධ කජ්නතහ ක

විමුක්යේ කෝඳයමුණ කනිෝඹ ජ්නඹ කළයමින් කඹම් කළරුණු කකිිතඳඹක් කෝම් ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ ්  කඇභයේතුභහෝග්් කඅධහනඹප කෝඹොමු කළයන්න ක
ළළභළයේයි. ක ඳශමුෝළොපභ ක කිඹන්න ක ළළභළයේයි  ක පුද්කරඹන් ක

ලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කක්රිඹහලිඹ කඹහ්ළහලීන කළයන  කතහක්ණඹළප ක
ම්ඵන්ධ ක ළයන ක  ක ශෝල ධනඹප ක  ක මලිළ ක ලෝඹන් ක අෝ  ක
එළඟතහක් කයේෝඵන කඵ. කඒ කඑක්ළභ කෝම් කඳනත කශෝල ධනෝගදී  ක

අපි කමරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභහෝග් කව කෝම් කබහෝ  කඅධහනඹප ක
ෝම් කළහයණඹ කෝඹොමු කළයන්න කළළභළයේයි. කභභ කෝම් කකිඹන්න කඹන ක
ළහයණඹ කළලින් කඳනෝ්් කයේබුණහ. කෝම් කඳන් කෝළටුම්ඳෝ්් කඒ ක

ශෝල ධනඹ කයේෝඵනහ. ක 

ඳන් කෝළටුම්ඳෝ් ක39ළනි කකන්යේෝග කයේෝඵන කඳරිදි  කඹම් කකිින ක
පුද්කරෝඹුත ක වළඳුනුම්ඳතක් ක ඉල්ලුම් ක ළයන්න ක ඳළවළය ක වළරිෝඹෝ ක
එඹ කදඬුම් කරළබිඹ කවළකි කයදක් කෝර කදන්රහ කයේෝඵනහ. කරුපිඹල් ක

6 111ළප ක ෝනොළින ක දඩඹක් ක නිඹභ ක ළයන්න ක පුළුන්. ක ෝභඹ ක
ක්රිඹහ්භළ ක ෝළෝයන්ෝන් ක ෝළොෝවොභද ක කිඹන ක එළ ක පිළිඵ ක කරු ක
ඇභයේතුභහෝකන් කඹම් කඳළවළදිලි කකිරීභක් කළය කකන්න කභභ කළළභළයේයි. ක 

අෝ  කයෝ  කවළභ කෝදනහභ කතභන්ෝග් කඹ කඅවුරුදු ක26 කපිෝයනහ ක
කිඹන කඑළ කකළන කඅධහනෝඹන් කඉන්ෝන් කනළවළ. කභභ කපිළිකන්නහ  ක
එඹ කඔහුෝග් කකීමභක් කඵ. කකීමභක් කිතත කපුයළිනඹන් කලෝඹන් ක

ඔවුන්ප කකීමභක් කයේෝඵන්න කඕනෆ. කනමු් කඅපි කදන්නහ  කඅවුරුදු ක26  ක
27  ක28 කඹෝේ කඉන්ෝන් කදරුෝ  කකිඹරහ. කඒ කෝකල්ර කඑඹප කඅදහශ ක
ළයන කඳරියඹ කනළයේ කනම් කඒ කඅධහනඹ කනළයේ කනම් කඒ කදරුන්ෝකන් ක

ඒළ කගිලිෝවන්න පුළුන්. කඑළනි කඅසථහළ කවළඳුනුම්ඳත කනළතු ක
රුපිඹල් ක6 111 ක දඩඹුත් කළන්න කෝරහ  කනීයේඥඹන්ප් කෝකන්න ක
ෝරහ කවිලහර කරලසනඹක් කඇයේ කෝන්න කපුළුන්. කඒ කනිහ කෝම් කනීයේඹ ක
යේෝඵන කකභන්භ කෝභළනි ක අඹප ක ඹම් කකිින කඅිනඹහෙනහක් කළයන්න ක

අසථහක් ක උදහ ක ළයන ක ක්රභෝ දඹක් ක ඔඵතුභහෝග් ක ඳළ්ෝතන් ක
ළස කළයන්න කකිඹරහ කඉල්රහ කිනටිනහ. ක 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ග්රහමීඹ කජ්නතහ කක්ත්  කඋතුරු කඳශහෝ් කජී් කෝන කජ්නතහ ක
ක්ත් කඔවුන් කසුවිලහර කලෝඹන් කෝම් කක්රිඹහලිෝඹන් කපිපසතයයි ක
ඉන්ෝන්. ක ඔවුන්ප ක යහජ්ය ක ඳරිඳහරන ක ක්රිඹහලිඹ ක පිළිඵ ක ඒ ක තයම් ක

අෝඵ ධඹක් කනළවළ. ක ඒ කනිහ ක භභ ක ඒ ක කළන ක ඔඵතුභහෝග් කඅධහනඹ ක
ෝඹොමු කළයනහ. 

අෝනක් කළහයණඹ කෝභඹයි. කඔඵතුභහ කකි හ  ක"වළඳුනුම්ඳ් කරඵහ ක
දීභ ක වහ ක උතුරු ක ඳශහතප ක ව ක නළ කෝඟනිතය ක ඳශහතප ක ළහ්ෂඹහර ක
ආයම්බ ක ළයනහ" ක කිඹරහ. ක මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක

තහක්ණඹ කවයවහ කවළභ කෝදඹක්භ කභධයකත කළයනෝළොප කඑිත කෝේඹ ක
විභධයකත ක ෝන්න ක ඕනෆ. ක ඒ ක ක කිඹන්ෝන් ක භධයකත ක ෝතොයතුරු ක
ඳද්ධයේඹක් ක වයවහ ක අපි ක ෝභොනහද ක ළයන්න ක ඕනෆ? ක භධයකත ක

ෝතොයතුරු ක ඳද්ධයේඹක් ක වයවහ ක ළයන්න ක ඕනෆ ක රධහන ක ෝද් ක තභයි ක
ෝේඹ ක විභධයකත කළයන ක එළ. ක ඔඵතුභහ ක තනතුරු ක දයන කළහරෝගදී ක
ෝම්ළ ක රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක ෝළො ධහ ක භ පභප ක ෝදන ක එළ ක තභයි ක

අයමුණු කෝන්න ක ඕනෆ. ක කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඳශහ් ක කි ් ක ෝරොුත ක
ෝ්රුභක් ක නළවළ. ක අම්ඳහෝ්ෂ ක ෝළෝනුතප ක ත්රිුතණහභරඹප ක ගිිතල්රහ ක
වළඳුනුම්ඳත කකන්න කඑළයි  කෝළොශමප කඑන කඑෝක්යි කෝනක් කනළවළ. ක

ළල්පිටිඹ ක ෝළෝනුතප ක ුතරුණෆකරප ක ඇවිල්රහ ක කන්න ක එෝළයි  ක
ෝළොශමප ක එන ක එෝක්යි ක ෝනක් ක නළවළ. ක ෝළොශමප ක එන ක එළ ක
ෝරෝවිනයි. ක ෝම්ළ කවළභ ක ෝළනහපභ් ක අතයලය කන කනිහ කඳශහ  ්ක

ෝදළ කතුනකින් ක ෝභඹ ක රඵහ ක කළනීභ ක ීමභහ ක ළයන්ෝන් කනළතු ක අදිඹය ක
රභහණඹක් කළස කළයරහ කෝව  කඑඹ කදිසත්රික් කභ පමින් කරඵහ කෝදන්න ක
ළපයුතු කළස කළයන්න. 

දළන් ක අපි ක නුය ක එළිඹ  ක ළෆකල්ර  ක භවනුය ක හෝග් ක දිසත්රික්ළ ක
කළන ක ඵරමු. ක මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභහ ක ජී් ක න ක භවනුය ක

දිසත්රික්ළෝග ක නකයහන්න ක ඳවසුළම් ක අකරළ ක වුණ් ක උඩුදුම්ඵය ක
හෝග් කඳළයේ  ක වරළ ක හෝග් කඳළයේ ක ඉතහභ ක දුසළයයි. කඒ ක හෝග් කඳළයේ ක
ෝභොනයහකරප කඩහ කදුසළයයි. කඑභ කනිහ කඒ කම්ඵන්ධ් කකරු කඑස. . ක

නහවින්න ක අභහතයතුභහෝග් ක අධහනඹ ක ෝඹොමු ක ළයනහ. ක රුපිඹල් ක
බිලිඹන කකණනක් කවිඹදම් කළයරහ ක centralize ළශහප කළඩක් කනළවළ  ක
service එළ කමිනිසුන්ප කකෝම්දි කරළෝඵන්ෝන් කනළ්නම්. 

කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක භභ ක ඔඵතුභහෝකන් ක
අවන්නප කළළභළයේ ක ඊශඟ ක ළහයණඹ ක ෝභඹයි. ක ෝම් කළහයණඹ කළලින් ක

ඳනෝ්් ක යේබුණහ  ක ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳෝ්් ක යේෝඵනහ. ක කරු ක
ඇභයේතුභනි  ක අපි ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක නළයේ ක වුණහභ ක ෝඳොලීිනෝග ක
ඳළමිණිල්රක් කදහන්න කඕනෆ කඇයි? කඋ ඳළන්න කවයේළඹ කනළයේ කවුණහභ ක

අපි ක ෝඳොලීිනෝග ක ඳළමිණිල්රක් ක දහන්ෝන් ක නළවළ. ක භභ ක ිතතනහ  ක
ෝළෝනුතප ක ළදක්භ ක වයේළඹක් ක කිඹරහ ක උ ඳළන්න ක වයේළඹ. ක
ඒළ් කයජ්ෝඹන් කෝදන්ෝන්. කිනඹලුභ කවයේළර කආයම්බළ කවයේළඹ ක
ඒළ. කඅපි කඡන්ද කිතමිළභ කකන්න කගිඹ්  කpassport එළ කකන්න කගිඹ්  ක

driving licence එළ කකන්න කගිඹ්  කNational Identity Card එළ ක
වදහ ක කන්න ක ගිඹ් ක උ ඳළන්න ක වයේළඹ ක අලයයි. ක නමු් ක අපි ක
උ ඳළන්න කවයේළඹ කනළයේ කවුණහභ කෝඳොලීිනඹප කඹන්ෝන් කනළවළ. කඅපි ක

අවන ක ෝද් ක තභයි  ක ෝළෝනුතප ක වළඳුනුම්ඳත ක නළයේ ක වුණහභ ක ඒ ක
ළපයු්ත කඔඵතුභහෝග් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝන් කඉටු කළය කකන්නප කඵළරි ක
ඇයි? ක ෝඳොලීිනඹ කකිඹරහ කකිඹන්ෝන්  ක -ෝඳොලීිනෝග ක ිනවිල් ක ඳළ්තක් ක

යේෝඵන කඵ කඇ්ත.- ක අඳයහධ කම්ඵන්ධ කරධහන කළපයුතු කළයන ක
ආඹතනඹක්. ක 

අද ක යථ ක හවන ක ළයදි ක ම්ඵන්ධ ක ෝඳොලීිනඹ ක වයවහ ක ඒ ක දඩ ක

ෝකන්නපම භ කනිහ කමිනිසුන් කසුවිලහර කපීඩනඹළප කමුහුණ කෝදනහ. ක
දඩඹප ක ඩහ ක අභහරුයි ක ඒ ක ක්රිඹහලිඹ. ක ඒ ක නිහ ක භභ ක කරු ක එස. . ක
නහවින්න කඅභහතයතුභහෝකන් ක අවන්ෝන් කෝභඹයි. ක වළඳුනුම්ඳත කනළයේ ක
වුණහභ ක ෝඳොලීිනඹප ක ඹහෝම් ක ෛනයේළ ක අලයතහ ක ෝභොළක්ද? ක

පුද්කරඹන් ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක දිසත්රික් ක

නිෝඹ ජිතතුභහප ක ෝව  ක රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම්තුභහප ක ඒ ක කළන ක

ඳළමිණිල්රක් කඉදිරිඳ් කළයන්නප කඵළරි කඇයි? ක ඒ කoffice එෝළන්භ ක
පුද්කරඹුතප ක තභන්ෝග් ක නළයේ ක වුණු ක වළඳුනුම්ඳත ක වදන්නප ක
application එළ් ක අයන් ක එන්නප ක ක්රභඹක් කවදන්නප කඵළරි ක ඇයි? ක
ඇයි ක වළභ ක ෝදඹළපභ ක ෝඳොලීිනඹ ක අසප ක ඹන්ෝන්? ක ෝම්ළ ක

ෝඳොලීිනඹප ක අදහශ ක ෝදඹුත් ක ෝනොෝයි. ක ෝළෝනක් ක අඳයහධඹක් ක
ළයරහ කනම් කෝඳොලීිනඹ කඒ කම්ඵන්ධ කළපයුතු කළයයි. කඒ කනිහ කභභ ක
ඉල්රහ කිනටිනහ  කෝම් කහෝග් කිනවිල් කළපයුතු කපුළුන් කතයම් කෝඳොලීිනඹ ක

ව කවමුදහ කඳළ්ෝතන් කඅයින් කළයන්න කකිඹරහ. ක 

කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහ ක දන්නහ  ක
ෝර ළෝග ක ෝකොඩක් ක යපල් ක යේෝඵනහ  ක යථ ක හවන ක ළයදි ක
ෝඳොලීිනඹ් ක එක්ළ ක ම්ඵන්ධ ක ළයරහ ක නළයේ. ක පුද්කරෝඹක් ක ගිිතන් ක
හවනඹක් ක traffic light pole එළළ ක වළ පුෝෝ ක ඒ ක අරහබඹ ක

ෝකන්නප ක ඕනෆ ක භවහ ක භහ්ෂක ක අභහතයහශලඹප. ක ෝඳොලීිනඹ් ක භඟ ක
ළපයුතු කළයන්නප කෝන්ෝන් ක කජීවිත කවහනිඹක් කවුණහභ. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කඅෝනක් කළහයණඹ කතභයි කද්ත ක
එළතු කකිරීභ. කදළන් කෝකොඩහක් කඅඹ කළථහ කළයනහ  කජ්හයේළ කආයක්හ ක
ඳළ්ෝතන් කවළභ කෝළනහෝග්භ කෝතොයතුරු කඑළතු කළය කකළනීභ කඅයේලඹ ක

ළදක් ක කිඹරහ. ක කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක ෝම්ෝක් ක
අෝනක් කඳළ්ත ක ෝභඹයි. ක ෝම් ක ෝතොයතුරු කඑළතු කකිරීභ ක වයවහ ක අඳ ක
අඳයහධළහයෝඹ  ක ෝර ක ළරෝළනහ. ක භභ ක දන්ෝන් ක නළවළ  ක

ෝඳොලීිනඹ ක බහය ක ළපයුතු ක ළයන ක අභහතයතුභහ ක ෝම් ක බහෝ  ක
ඉන්නහද කකිඹරහ. ක කරු ක එස. . කනහවින්න කඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහප ක
අබයන්තය කළපයුතු කමි කෝඳොලීිනඹ කඔඵතුභහෝග් කවිඹ කඳථඹප කනළවළ. ක 

ෝම් ක යෝ  ක අඳයහධළහයෝඹ  ක ෝළොඳභණ ක ඉන්නහද? ක දළන් ක
ළවුරු් කකිඹනහ  කෝ කෝඹන් කෝතොයතුරු කෝොඹහ කකන්නප කඕනෆ කලු< ක

අඳයහධඹක් කවුණහභ කඔහුෝග් කඅම්භයි  කතහ්තයි  කනළන්දයි  කීමඹයි කකළන ක
ෝතොයතුරු ක කෝොඹහ කකන්න කඕනෆයි ක කකිඹරහ. කභභ කඅවන්නප කළළභළයේයි  ක
ෝම් ක යෝ  ක මිනිසුන්ෝකන් ක ීම ක ෝදෝනක් ක අඳයහධළහයෝඹ ද ක කිඹරහ. ක

ිනඹඹප ක2ක්් කනළවළ. කභභ කඅවන්ෝන්  කභෝග් කජී කද්ත- කඕෝන් කනළයේ ක
ෝද්ල්- කෝතොයතුරු කආණ්ඩුප කෝදන්න කඕනෆ කඇයි? ක  කභෝග් කමුහුණ  ක
භෝග් ක උ ඳළන්න ක වයේළෝග ක අශළඹ  ක භෝග් කනහභඹ  ක භෝග් ක උඳන් ක

දිනඹ ක හෝග් ක ෝද්ල් ක දුන්නහප ක රලසනඹක් කනළවළ. ක ිනඹලු ක ෝතොයතුරු ක
රඵහදීභ ක වයවහ ක ෝම්ළ ක criminalize ළයනහ. ක දළන් ක වළභ ක ෝළනහභ ක
කිඹන්ෝන් කිනඹලු කෝදනහෝග්භ කෝතොයතුරු කකන්න කඕනෆ කකිඹරහ. කඅෝ  ක

යෝ  කෝඳොලීිනඹප කඑෝවභ කරලසනඹක් කෝරහ කඇයේ. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අද ක අඳයහධළහයෝඹ  ක
රිනද්කරෝග ක ෝවොප කඉන්නහ. ක රශළහෝ  කළිනභ කඅඳයහධ කළයන්ෝන් ක
ආණ්ඩු කෝන්? කෝර ළෝග කවළභ කයපළභ කරධහනභ කඅඳයහධ කළයන්ෝන් ක
ආණ්ඩු  ක ඊශඟප ක භහකම්  ක ඊශඟප ක තභයි ක පුද්කරෝඹ . ක State 

crimes, corporate crimes, ඊප කඳසු කතභයි ක  ක individual crimes 
එන්ෝන්. ක 

දළන් ක"ෝළොළහ කෝළ රහ" කඑෝළන් කෝව  කෝන් කභහකභකින් ක - ක

භභ ක ඒ ක භහකෝම් කනභ කකි ෝ  කවි කෝලේඹක් කනිහ ක ෝනොෝයි- ක අඳප ක
වි ක ිතත ක ද්රය ක දහරහ ක ළෆභ ක  භ ක විුතණනහ. ක ඒහෝග ක
අධයක්රුන් කදන්නහ. කළදහ් කඒ කඅඹ කඅඳයහධ කම්ඵන්ධ ක
ෝකනිිතල්රහ ක නළවළ. ක ආණ්ඩුලින් ක ඕනෆ ක තයම් ක අඳයහධ ක ළයනහ. ක

ඒහ ක ම්ඵන්ධ ක ක්රිඹහ ක ළයන්ෝන් ක නළවළ. ක පුද්කරෝඹ  ක ශඛ්යහක් ක
කළන ක තභයි ක අපි ක ළහෝග්් ක අධහනඹ ක ෝඹොමු ක ළයන්ෝන්. ක අපි ක
අඳයහධළහයෝඹ  කෝනොෝයි. කෝම් කයෝ  කජ්නතහ කඅඳයහධළහයෝඹ ද? ක

දළන් ක ෝම් ක යෝ  ක ෝඳොලීිනඹප ක භවහ ක රලසනඹක් ක යේෝඵනහද  ක
අඳයහධළහයඹන්ෝග් ක ද්ත ක ෝොඹහ ක කළනීභප ක ඵළරිළභ ක කළන? ක භභ ක
ිතතන්ෝන් ක නම් ක එෝවභ ක රලසනඹක් ක නළවළ. ක බුද්කර ක අශල ක විලහර ක

ශඛ්යහක් කයේෝඵනහ. කවළභ කතළනභ කCCTV Cameras වි කළයරහ ක
යේෝඵනහ. ක ඊප ක අභතය ක මිනිසුන් කපුරුදු ක ෝරහ ක යේෝඵනහ  ක ෝඳොින ක
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ෝදඹක් කවුණ් කමපක්ම කකහරහ කම ිනෝඹ  කළයරහ කෝඳන්න්නප. කෝභොළද  ක

අපි ක ෝම් ක විහදඹ ක කන්නප ක ඕනෆ. ක ආණ්ඩුළප ක ඵළවළ ක අෝ  ක වළභ ක
ෝදඹක්භ ක ඉල්රන්නප. ක ආණ්ඩු ක කිඹන්ෝන් ක උ්තරීතය  ක ්ෂ ක
හධහයණ ක ආඹතනඹක් ක ෝනොෝයි. ක ඒළ ක ෝද්ලඳහරන ක ආඹතනඹක්. ක
අෝ  කභන්්රීතුභන්රහ කකිඹන කවිප  කජ්හයේළ කආයක්හ කඳළ ක ෝතන් කඅපි ක

ඔක්ෝළොභ ක ක ෝදන්න ක ඕනෆ< ක "අපි ක ඇඟිලි ක රුතණු් ක ෝදමු< ක ඇසර ක
රුතණු් ක ෝදමු< ක ෝතොල්ර ක රුතණු් ක ෝදමු< ක ඔක්ෝළ භ ක ෝදමු" ක
කිඹරහ කකිඹන ක ෝළොප  ක ෝනො කදළනු්භ ක අඳ් ක අඳයහධළරුන්ෝග් ක

භහනිනළ්ෝඹන් ක  ක ළපයුතු ක ළයන්න ක ඳපන් ක ෝකන ක යේෝඵනහ. ක
නමු්  ක ඇ්ත ක අඳයහධළහයෝඹ  ක ඕනෆ ක තයම් ක ඉන්නහ. ක රශළහ ක
ආණ්ඩුප ක අදහශ ක අඳයහධළහයඹන් ක - ක අද ක දණඹප ක නම් ක ෝච්ෙ ක

නිරධහරින්- කයහජ්ය කෝේහ කෝළොමිභ කඉවශ කතනතුරුරප කඳ් කළයරහ ක
එනහ. ක අඳයහධ ක ළයරහ ක ඳළනපු ක ළ ටිඹ- ක  ක මුදල් ක අභහතයහශලෝග ක
ිතපපු කෝල්ළම්තුභහ කදළන් කෝවොඹහ කකන්න් කනළවළ< කෝළොයි කෝර ළෝගද ක

දන්ෝන් ක නළවළ. ක ිතපපු ක ෝඳොලිසඳයේයඹහ ක තභයි ක  ක අභහතයහශල ක
ෝල්ළම් කළයරහ කජ්නහකරඳයේයණ කභළයේයණඹ කදෝේ කඳළනරහ කගිෝග. ක
තභ කෝවොඹහ කකන්න කඵළරි කද? කඑඹහ කෝළොෝවේ කවරි කිතභ කඹප කවළශගිරහ කද? ක
ඇන්  ක කහ්ෂ් ක කනු-ෝදනුප ක ම්ඵන්ධ ක අයේෝ්ෂළ ක ෝල්ළම්රිඹ ක

ඳළනරහ ක ගිිතල්රහ. ක අල්රන්න ක ඵළරි ක ද? ක උදඹශක ක ම යතුශක ක ඳළනරහ ක
ඉන්නහ. ක ඔහු ක ිතපපු ක ජ්නහකරඳයේතුභහ් ක එක්ළ ක වළභතළනභ ක යවුම් ක
කවනහ. ක අල්රන්න ක ඵළරි ක ද? ක ද්ත ක නළයේ ක නිහ ක ද? ක වළඳුනුම්ඳෝ  ්ක

රලසනඹක් කනිහ කද? ක 

භභ ක ජ්හයේළ ක ආයක්හ ක ළවළල්ලු ක ළයනහ ක ෝනොෝයි. ක නමු්  ක
"ජ්හයේළ කආයක්හ" කකිඹරහ කඅෝ  කDNA maps ෝදන්න කඕනෆ කනළවළ. ක
 කෝරොෝක් ක ෝළොෝවේ් ක එෝවභ ක ෝදන්ෝන් ක නළවළ. ක මිනිසුන්ප ක chip 
එළක් ක දහන්න ක ඳහ ක ඇෝභරිළහ ක එක්් ක ජ්නඳදඹ ක Obama Health 

Care Reform Bill එළ කෝකනහහ. ක ෝභෝවභ ක ිනදු කවුණහභ කඑෝවභයි ක
ෝන්ෝන්. ක කObama Health Care Reform Bill එෝක් කregulation 
එළක් කයේෝඵනහ  කවළභ කභනුසෝඹක්භ කඋඳදින කෝළොප කchip එළක් ක

විකිරීභක් කකළන  කඔහුෝග් කද්ත කඑළතු කළශ කවළකින කඳරිදි. කනමු්  ක
එඹ කරයේක්ෝේඳ කවුණහ. ක 

කරු කඇභයේතුභනි  කඔඵතුභහප කනිින කෝකෞයඹ කඇයේයි කකිඹන්ෝන්  ක
ඔඵතුභහ කඅෝඳන් කඕනෆප කළිනඹ කෝද්ල් කඉල්රන්න කඑඳහ. කඔඵතුභහ ක
ඕනෆප ක ළිනඹ ක ෝද්ල් ක ෝම් ක යෝ  ක මිනිසුන්ෝකන් ක ඉල්රන්න කඑඳහ. ක

ෝභොළද  කආණ්ඩු කකිඹන්ෝන් කෝද්ලඳහරන කආඹතනඹක්. ක  ක ඔඵතුභහ ක
අද ක ආණ්ඩුෝ   ක ෝවප ක විඳක්ෝග ක ඉන්න ක පුළුන්. ක භභ ක ඒ ක ළරුණ ක
යෝ  කජ්නතහෝග් කඅධහනඹප කෝඹොමු කළයනහ. ක 

භභ කඅඳයහධ කකළන කඹම් කළරුණු කටිළක් කකි  කනිහ  කභභ කදළන් කෝම් ක
ළරුණ කකළන් කකිඹන්න කළළභළයේයි. කසුන්යේළහ කජ්ඹිනශව කභව්මිඹ ක
අෝ  කයපප කජ්හතයන්තය කභ පමින් කීම්ෂයේඹක් කෝකන කආ කක්රීිනළහක්. ක
ඇෝග් ක භව්තඹහ ක ඇඹප ක ඳවය ක දුන්නහ ක කිඹරහ ක ෝම් ක දසර ක ඹම් ක

භහධය ක ආන්ෝද රනඹක් ක යේෝඵනහ. ක ඔඵතුභන්රහප ක නිලසචිතභ ක
අදහශ ක නළයේ ක වුණ්  ක ෝම් ක ෝරහෝ  ක ඒ ක කළන් ක ඹභක් ක කිඹන ක එළ ක
ෝවොයි කකිඹරහ කභප කිතතුණහ. 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක භහ ක දන්නහ ක අන්දභප  ක ඇඹප ක
ඳවය ක දීරහ ක ඇඹ ක ෝය වල්කත ක ෝනහ< ක ඇඹ ක ෝය වෝල් ක ඉන්දළද්දිභ ක

ඇ කෝග් කභව්තඹහප කඇඳ කරළෝඵනහ. කභහ කදන්නහ කනීයේඹප කඅනු කනම්  ක
ෝළෝනුතප ක ඳවය ක දීරහ ක ෝය වල්කත ක ෝරහ ක ඉන්න ක ෝළොප ක ඒ ක යද ක
ළශ කෝළනහප කඇඳ කෝදන්න කඵළවළ. ක කඅපි කදන්නහ  කසුන්යේළහ කජ්ඹිනශව ක

භව්මිඹප කළළභයේ ක ෝකොඩක් කඅඹ කෝම් ක යෝ  ක ඉන්නහ කකිඹරහ. ක  ක ෝම් ක
කළන කඒ කඑක්ෝළෝනක්් කළථහ කළයන්ෝන් කනළවළ< කඑළභ කළහන්තහ ක
ශවිධහනඹක්් කළථහ කළයන්ෝන් කනළවළ. ක  කභභ කිතතුහ  කෝම් කරලසනඹ ක
කළන ක ළථහ ක ළයන්න ක ඕනෆ ක කිඹරහ. ක ෝභොළද  ක සුන්යේළහ ක ජ්ඹිනශව ක

භව්මිඹෝග් කළමිඹහ කඇඹ කම්ඵන්ධ කඹම් කෝෙ දනහක් කළයනහ. ක
භවය ක විප ක ඒ ක ෝෙ දනහ ක නිළයදි ක ෝන්න් ක පුළුන්  ක ළැදදි ක
ෝන්න  ්ක පුළුන්. ක අපි ක ිතතමු  ක ඒ ක ෝෙ දනහ ක නිළයදියි ක කිඹරහ. ක

නමු්  ක එඹ ක නිළයදි ක ෝෙ දනහක් ක  ක වුණහඹ ක කිඹරහ ක සුන්යේළහප ක

ඳවය කෝදන්න කභව්තඹහප කයේෝඵන කඅයියේඹ කෝභොළක්ද? කමුළු කයපභ කඒ ක
අයියේඹ කපිළි කඅයෝකන කයේෝඵනහ. කභප කළළඹක් කයේෝඵනහ  කඋහවිඹ ක
රළහ ක ඵරන්න ක ඇ්ෝත් ක ඒ ක ළරුණභද ක කිඹරහ. ක ෝභොළද  ක
සුන්යේළහ කභව්මිඹප කතුහර කෝරහ කෝය වල්කත කිනටිඹදී කඇඹෝග් ක

ළමිඹහප ක ඇඳ ක ෝදන්න ක අදහශ ක අකරළයණඹ ක ළරකිල්රප ක ක්ෝ  ්ක
ඇෝග් කළමිඹහ කඉදිරිඳ් කළශ කත්ෂළඹයි. කඇෝග් කසහමිපුරුඹහ කඹම් ක
කිින ක ෝෙ දනහක් ක  ක ඇඹප ක ළයනහ. ක අපි ක ිතතමු  ක එඹ ක එෝවභභයි ක

කිඹරහ. ක එතෝළොප ක කවන්න  ක භයන්න  ක අඬු ක ළඩන්න ක අයියේඹක් ක
යේෝඵනහද? ක ෝභොළද  ක සුන්යේළහප ක වඬක් ක නළ්නම් ක ෝම් ක යෝ  ක
ගුරුරිඹළෝග්  කෝම් කයෝ  කහභහනය කළහන්තහළෝග් කඔළු කඳශහ  කඅත ක

ඳඹ කළඩරහ කදළම්භ් කෝම් කයෝ  කළවුරු් කළථහ කළයන්ෝන් කනළවළ. ක 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහ ක දන්නහ  ක ෝම් ක යෝ  ක කණිළහ ක
භධයසථහන ක ෝළොච්ෙය කයේෝඵනහද කකිඹරහ. ක්රී කරශළහ ක ෝඳොලීිනඹ ක  ක
ෝව  ක දහරළ ක ෝභභ ක කණිළහ ක භධයසථහනරප ක ඳළන්ෝනෝ ක -ඳළඹ ක
35භ ක යේෝඵන ක ඒහ් ක  ක යේෝඵනහ ක ෝන්.- ක එළ ක දිනන් ක පිරිමින් ක

36 111ළප කඩහ කඅල්ර කකන්න කපුළුන්ළභ කයේෝඵනහ. කඑතෝළොප  ක
ඒ ක පිරිමින්ප ක කවන්න ක කිඹරහ ක ඒ ක ළහන්තහන්ප ක අපි ක අයියේඹ ක
ෝදනහද? ක ඒ ක ෝකොල්රන්ෝග් ක බිරින්දෆරුන් ක කහප ක එක්ළ ක ෝකන ක

ගිිතල්රහ ක ල්ලින් ක කවන්න ක කිඹරහ ක අයියේඹ ක රඵහ ක ෝදනහ ක ද? ක
කණිළහ ක භධයසථහනරප ක ඹන්ෝන් ක පිරිමි ක මික් ක ෝන ක අඹ ක
ෝනොෝයි ක ෝන්. ක  ක මුළු ක යපභ ක ෝම් ක රලසනඹ ක කළන ක ළථහ ක ළයන්ෝන් ක

නළවළ. කෝම්ළ කඔඵතුභහප කම්ඵන්ධ කරලසනඹක් කෝනොෝයි. කනමු් භභ ක
ිතතන්ෝන් කඇඹ කුතභන කළැදද්ද කළශ් කභව්තඹහප කඑෝවභ කළයන්න ක
අයියේඹක් කනළවළ කකිඹන කතළනයි කඅපි කකන්න කඕනෆ කන්ෝන් කකිඹරහයි. ක
එෝවභ ක නළ්නම් ක ෝම් ක යෝ  ක ළහන්තහන්ෝග් ක ඔළු ක ඳශහ  ක උහවි ක

ගිිතල්රහ කඇඳ් ක අයෝකන කරඳහිතනිඹප ක මෝඳොය ක ෝප ක්ම කෝදන්න  ්ක
සහමිපුරුඹන්ප කපුළුන් කනහ. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කඅහන කළරුණ කලෝඹන් කභභ ක
ෝභඹ කකිඹන්න ක ළළභළයේයි. ක ඔඵතුභහෝග් ක අභහතයහශලෝඹන් ක ඉදිරිඳ  ්ක

ෝරහ ක යේෝඵන ක වළඳුනුම්ඳත ක  ක ම්ඵන්ධ ක අද ක භන්්රීරුන් ක
ෝඵොෝවොභඹක් කළරුණු කඉදිරිඳ් කළශහ. කඑභ කවළඳුනුම්ඳත කනිසඳහදනඹ ක
ළයන ක ෝපන්ඩයඹ ක පිළිඵ ක විලහර ක වහහක් ක යේෝඵනහ. ක ෝම් ක
වළඳුනුම්ඳත ක නිුත් ක කිරීෝම්දී ක එඹප ක අදහශ ක නීයේඹ ක අනු ක ඒ ක වහ ක

අදහශ ක ළයන ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිසඳහදනඹ ක කිරීභ් ක ඔඵතුභහෝග් ක
අභහතයහශලඹ කවයවහ කිනදු කවිඹ කයුතුයි. කෝම් කම්ඵන්ධෝඹන් කආ්ෂථිළභඹ ක
ලෝඹන් කෝව  කෝද්ලඳහරනභඹ කලෝඹන් කෝව  කෝන් කඅන්දභකින් ක

ෝව  ක interest එළක් ක අඳප ක නළවළ. ක නමු්  ක අඳප ක ඳළවළදිලි ක
ෝඳෝනනහ කමුදල් කඅභහතයහශලෝග කයවි කළරුණහනහඹළ කඇභයේයඹහ ක
ෝම්ළප ක භළදිව් ක නහ ක කිඹන ක එළ. ක කරු ක එස. . ක නහවින්න ක

ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහෝග් ක අභහතයහශලෝග කනිරධහරි ක භව්රු  කෝම් ක
කළන කඋනන්දුක් කයේෝඵන කවිරහමිළ කනිරධහරි කභව්රු කඅඳප කරඵහ ක
දීපු ක ෝතොයතුරු ක යහශිඹක් කයේෝඵනහ. ක ඒහ ක භත ක ඳදනම් ක ෝරහයි ක භහ ක

ළථහ ක ළයන්ෝන්. ක ඊප ක අභතය ක  ක අපි ක ෝම්ළ ක ළලින් ක ිනප ක දන්නහ ක
ෝදඹක්. කෝභොළද  කෝම්ළ කඅයේවිලහර කයහඳහයඹක් කෝනහ. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක  ක ඊශඟ ක අවුරුදු ක ඳව  ක වෝගදී ක
මිලිඹන ක51ළප  ක61ළප කඅලුයේන් කවළඳුනුම්ඳ  ්කකන්න කෝනහ. කෝම් ක

අඳ්  ක කඔඵතුභහ් කකන්න කඕනෆ. කඒ කකිඹන්ෝන්  කවළඳුනුම්ඳ් කයේෝඵන ක
අඹ් කකන්න කඕනෆ. කෝම්ළ කඅයේවිලහර ක යහඳහයඹක් ක ෝනහ. ක ෝම්ළ ක
දළළන්ත ක ෝපන්ඩයඹක්. ක එළ ක වළඳුනුම් ක ඳතළප ක රුපිඹල් ක 2 111ක් ක ක

ඵළගින් ක කණන් ක වදරහ ක ඵරන්න ක ෝළොච්ෙයද ක කිඹරහ. ක ෝම්ළ ක
trillionලින් ක එන ක business එළක්. ක මුදල් ක ඇභයේයඹහ ක ෝම්ළප ක
භළදිව් ක ෝනහ. ක විදුලි ක ශෝද්ල ක වහ ක ිනජිපල් ක ඹටිතර ක ඳවසුළම් ක

ඇභයේයඹහ ක භළදිව් කෝනහ. කඔවුන් කඔක්ෝළ භ කළළබින  කඳත්රිළහ ක
දභනහ  ක ෝම්ළ ක වතය ක භවහ ක නිධහනඹ ක කිඹරහ ක ිතතහෝකන. ක ෝම් ක
ඔක්ෝළ භ කෝම්ෝක් කයේෝඵනහ. ක දළන් කිනජිපල් කඳවසුළම් කකිඹන කඑළ ක

එෝවභ ක නළ්නම් ක ෝතොයතුරු ක තහක්ණඹ ක කිඹන ක එළ ක වළභ ක
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

අභහතයහශලඹපභ ක අයියේ ක ෝදඹක්. ක ඒෝක් ක ඹටිතර ක ඳවසුළම් ක වදන්න ක
ඇභයේයඹුත කඉන්න කපුළුන්. කඒළ කෝව ිනඹ කහෝකයි. කෝව ිනඹ කඅයියේ ක ක
අධයහඳන ක අභහතයහශලඹප ක විතයක්ද? ක නළවළ. ක ෝව ිනඹ ක අපි ක ළහප  ්ක

අයියේයි. ක දළන් ක ෝතොයතුරු ක තහක්ණඹ ක කිඹන්ෝන් ක ෝව ිනඹ ක හෝග් ක
ෝදඹක්. කෝතොයතුරු කතහක්ණ කළපයුතු කබහය කඇභයේයඹහප කඒෝක් කළින ක
අයියේඹක් කයේෝඵන්න කපුළුන්. ක ක 

කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහප් ක ෝම්ළප ක
ෝළළින්භ ක වළ ෝඳන්න ක ඵළවළ. ක ඊප ක ඳසෝේ ක ඔඵතුභහෝග් ක

ෝල්ළම්තුභන්රහප ක මුදල් ක අභහතයහශලෝඹන් ක ල්ලි ක කන්න ක අභහරු ක
ෝන්න ක පුළුන්. ක ෝභොළද  ක ෝඳොෝතන් ක ෝළොච්ෙය ක pass ළශ  ්ක
ළෆල්ෝරන් කළෆල්රෝන් කෝදන්ෝන්. ක  ක දළන් කෝම්ෝළදී ක  කන කෝද් කතභයි ක

ඔවුන් කභළදිව් කෝරහ කෝපන්ඩ්ෂ කදභනහ  කෝම්ළ කඔවුන්ප කඅදහශ කවිඹ ක
ඳථඹක් කඵ කවන් කළයමින්. ක දළන් කකරු ක වආෙහ්ෂඹ  කව්ෂ කද කිනල්හ ක
නිෝඹ ජ්ය ක ඇභයේතුභහ ක කි ෝ   ක "යජ්ඹ ක භ පෝභන් ක කනු ක - ක ෝදනු ක

කිරීෝම් ක විඹදභක් ක ඹනහ. ක ඒ ක නිහයි ක විදුලි ක ශෝද්ල ක වහ ක ිනජිපල් ක
ඹටිතර කඳවසුළම්  කඅභහතයහශලඹ කභළදිව් කෝන්ෝන්" කකිඹරහ. කනමු  ් ක
අපි ක ෝවොපභ ක දන්නහ ක ෝම් ක ෝළශ ක වරන්ෝන් ක ඒළප ක ෝනොෝයි ක

කිඹන කඑළ. ක කෝම් කෝළශ කවරන්ෝන් කඑක්තයහ කශෙහළපයි. ක ක 

දළන් ක භහ ක ළළභළයේයි ක කරු ක ඇභයේතුභහෝකන් ක රලසන ක කිිතඳඹක් ක
අවන්න. ක කවිඹබහය කඅභහතයයඹහ කිනටිඹදී  ක කඅෝනක් කඅභහතයහශලර ක
විඹ ක ම්ඵන්ධ ක ළළබින  ක ඳත්රිළහ ක ඉදිරිඳ් ක කිරීභප ක මුදල් ක
අභහතයහශලඹප ක යේෝඵන ක ඵරඹ ක ෝභොළක්ද ක කිඹරහ ක භහ ක අවන්න ක

ළළභළයේයි. කඅපි කඒ කරලසනඹ කයෝ  කජ්නහකරඳයේෝකන් කව කඅකභළයේෝකන් ක
අවනහ. කෝභොළද  කවළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කකිරීභ කකිඹන කළහයණඹ කමුළු ක
යපපභ කම්ඵන්ධ කෝදඹක් කනිහ. ක 

ඊශඟප  ක3126 කළ තළම්ඵ්ෂ ක33 කදින කමුදල් කඅභහතයතුභහ කළළබින  ක
භණ්ඩර ක ඳත්රිළහක් ක දහරහ ක යේෝඵනහ  ක  ක  ක "යජ්ඹ ක විිනන් ක රඵහ ක ෝදන ක

විවිධ කවනහධහය කනිඹභ කලෝඹන්භ කිතමි කවිඹ කයුතු කරයේරහභීන්ප කරඵහ ක
දීභ ක ව ක ඒ ක වහ ක න ක පිරිළඹ ක අ්ෂථහන්විත ක වහ ක පරදහම් ක ෝඹොදහ ක
කළනීභ" ක කඹනුෝන්. කභහතිළහ කඉතහභ කරසණයි. ක කවළඵළයි  කඇතුෝශේ ක

යේෝඵනහ ක identity card tender  එළ ක ම්ඵන්ධ. ක  ක ඊප ක ඳසෝේ ක
විදුලි ක ශෝද්ල ක වහ ක ිනජිපල් ක ඹටිතර ක ඳවසුළම් ක  ක ඇභයේතුභහ ක 3126 ක
ඔක්ෝත ඵ්ෂ ක 34ළනි ක දහ ක ළළබින  ක භණ්ඩර ක ඳත්රිළහක් ක දභනහ  ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක

"්රී ක රශළහ ක යජ්ෝග ක ඳරිකණළ ක ඳවසුළම් ක පිරිළඹ ක අඩු කකිරීභ ක වහ ක
වෝඹ ගිතහ ක න්නිෝ දනඹ  ක ෝඹදුම් ක වහ ක වූ ක රෝ ලඹ  ක
අන්ත්ෂජ්හරඹ කඇතුශ් කඅන්ත්ෂ කයහජ්ය කජ්හර කඵතහ කව කකිවසථ ක

ෝකම ම් කහුභහරු කළශභනහළයණ කඳද්ධයේඹ කක්රිඹහ්භළ කකිරීභ" කඹන ක
භළෝඹන්. ක කෝරොුත කනභක් කයේෝඵනහ. කෝම්ළ කඇතුෝශ් කයේෝඵනහ  කඒ ක
identity card  රලසනඹ. ක ඒ ක නිහ ක ෝම් ක ම්ඵන්ධ ක කළපලු ක
කණනහක්භ කයේෝඵනහ. ක 

ඳශමුන කළහයණඹ  ක මීප කළලින් කකරු කභන්්රීරු කකි හ කහෝග් ක
ෝම් කද්ත කපුද්කරඹන් කලිඹහ කඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කඹපෝ  ්ක
යේබිඹ ක යුතුයි. ක ඊශඟප  ක ෝම් ක ෝපන්ඩ්ෂ කඑළ ක - ක කරු ක එස. . කනහවින්න ක
ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහෝග් ක අභහතයහශලෝඹන් ක ෝව  ක ශෙහක් ක වුණහ ක
නම් ක අපි ක ඒළප ක කිිනභ ක උද ක් ක ළයන්ෝන් ක නළවළ. ක නමු්  ක ෝම් ක

හභහනය ක ක්රිඹහලිඹ ක අනු- ක  ක ඒ ක අභහතයහශලෝග ක පුද්කරයින් ක
ලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කවයවහ ක කක්රිඹහ්භළ කවිඹ කයුතුයි. ක 

ඊශඟ කප  ක දළන් ක ෝම්ළ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්න ක ඹන ක ICTA එළ ක

ක්ෝතෝ ක අඳප ක ඳළවළදිලි ක කළපලු ක කණනහක් ක යේෝඵනහ  ක
මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි. ක භහ ක ිතතුහ  ක ඒහ ක මුදල් ක
ඇභයේයඹහප ක ව ක විෝලේෝඹන් ක අකභළයේතුභහප ක රලසන ක විකරඹපභ ක

ඉදිරිඳ් ක ළයන්න. ක 3127 ක භළයි ක 34න ක දහ ක අභහතය ක භණ්ඩරඹප ක
“Implementation of Household Transfer Management 

Project and National Electronic Identity Card Project for 

Issuing a Single Card” ඹනුෝන් කඅභහතය ක භණ්ඩර ක ඳත්රිළහක් ක
ඉදිරිඳ් ක ළය ක යේෝඵනහ. ක කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක
ඔඵතුභහ් ක ළළබින  ක භණ්ඩරෝග ක ඉන්න කනිහ ක අපි ක ඔඵතුභහෝකන් ක
ෝම් කකළන කදළනකන්න කළළභළයේයි. ක 

ෝදළනි ක එළ  ක 3126 ක ජුනි ක භ ක 21න ක දින ක එළප ක විෝද්ල ක
ළපයුතු ක අභහතයහශලෝග ක විඹ ක ඳථඹප ක කළෝනන ක ෝතොයතුරු ක
න්නිෝ දන ක නිෝඹ ජිත ක ආඹතනඹ ක - ක ICTA එළ ක - ක ෝත ක
Electronic National Identity Card යහඳියේඹ කවහ කජ්හයේළ කපුද්කර ක
ෝතොයතුරු ක ඳද්ධයේඹක් ක ඳ්හෝකන ක ඹහභප ක අදහශ ක ළහ්ෂඹඹන් ක

ඳළරීභ ක වහ ක ළළබින  ක ඳත්රිළහක් ක ඉදිරිඳ් ක ළය ක යේෝඵනහ. ක
ඊශඟප  ක ඒ කළළබින  කඳත්රිළහ ක ඉදිරිඳ  ්කකිරීභප කරථභ ක අදහශ ක විඹ ක
බහය ක අභහතයයඹහ ක ෝව  ක අභහතයහශලඹ ක  ක විභහ ක යේෝඵනහ. කඑෝවභ ක

නළ්නම් කඒළ කඒළහඵද්ධ කළළබින  කඳත්රිළහක් කලෝඹනුයි කඉදිරිඳ  ්ක
ළය ක යේෝඵන්ෝන්. ක ෝභොළද  ක එෝවභ් ක පුළුන්. ක විවිධ ක අභහතයහශල ක
කළප ක කළෝවන ක තළන්රදී  ක ම්ඵන්ධ ක න ක තළන්රදී ක ඇභයේරු ක

ෝදෝදනහප ක ඒළහඵද්ධ කළළබින  ක ඳත්රිළහක් ක දභන්න කපුළුන්. ක ඒළ ක
එෝවභ කඑළක්. ක 

ඊශඟ ක ළහයණඹ ක තභයි  ක විදුලි ක ශෝද්ල ක වහ ක ිනජිපල් ක ඹටිතර ක
ඳවසුළම් කඅභහතයහශලඹ කඹපතප කකළෝණන කICTA එළ කෝත කඅදහශ ක
අභහතය ක භණ්ඩර ක න්ෝද්ලඹ ක භඟින් ක විදු් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක

නිුත් කකිරීෝම් කවහ කපුයළින කෝතොයතුරු කඳද්ධයේඹ කඳ්හ කෝකන කඹෆභ ක
වහ ක ළළබින  ක අනුභළයේඹ ක රඵහ ක කළනීභප ක -ඔඹ ක ෝකොඩක් ක ෝරොුත ක
රලසන කෝරහ කයේෝඵන කඑළ- ක  කළළබින  කඳත්රිළහක් කඉදිරිඳ් කකිරීභප ක

මුදල් කඅභහතයයඹහප කඇයේ කඅලයතහ කුතභක්ද? කඒ කපිළිඵ කමුදල් ක
ඇභයේතුභහ කවරි කඅකභළයේතුභහ කවරි කකිඹන්න කඕනෆ. කඅනුන්ෝග් කඒහප ක
තභන් කළළබින  කඳත්රිළහ කදභන්ෝන් කෝභොළපද? 

ඊශඟප  කICTA  එළ කසථහපිත කළය කඇ්ෝ් කයප කතුශ කෝතොයතුරු ක
තහක්ණ කරයේඳ්යේඹක් කසථහපිත කකිරීභප කවහඹ කම භ කවහ කඵ කඒ ක

අදහශ කඇභයේරු කදන්ෝන් කනළද්ද? 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ඔඵතුභහප ක ත ක විනහින ක ෝදළළ ක ළහරඹක් ක

යේෝඵනහ. 

 
ගරු බිමල් ර්නළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ෝවොයි  කළහරඹ කඇයේ. 

ඊශඟ ක ළහයණඹ ක තභයි  ක ICTA එළ ක රධහන ක විධහඹළ කනිරධහරි ක
අශළ ක 5140202  ක කහලු ක ඳහය  ක ෝළොශම ක 14 ක ලිපිනෝඹිත ක ඇයේ ක Duo 
Software (Pvt.) Ltd. නළභළයේ ක ආඹතනෝග ක රධහන ක විධහඹළ ක

නිරධහරි කලෝඹන් කළපයුතු කළයන්ෝන්ද? කයර කක්ෝතෝ කICTA 
එෝක් ක රධහන ක විධහඹළ ක නිරධහරිඹහ ක ත් ක ෝඳෞද්කලිළ ක software 
ආඹතනඹළ ක රධහන ක විධහඹළ ක නිරධහරිඹහ ක ලෝඹන් ක ළපයුතු ක

ළයනහද? ක එළනි ක තළනළ්ෝතුත ක රධහන ක විධහඹළ ක නිරධහරි ක
ලෝඹන් කළපයුතු කළයන කආඹතනඹළප කයෝ  කආයක්හ කවහ කිජු ක
ම්ඵන්ධ ක න ක ද්ත ක ඳද්ධයේඹක් ක රඵහ ක දීභ ක යෝ  ක ආයක්හප ක

ත්ෂජ්නඹක් ක න ක ඵ ක  ක පිළිකන්නහ ක ද? ක ආයක්හප ක ඳභණක් ක
ෝනොෝයි  කඒළ කඔහුෝග් කයහඳහයඹප් කම්ඵන්ධ කනහ. 

ඒ කනිහ ක ෝභන්න කෝම් කළරුණු කකණනහ ක කළන ක ඵරන්න කඕනෆ. ක
දළන් ක අපි ක ඹම් ක විෝ ෙනඹක්  ක අඩු ක ඳහඩුක් ක ිතත ක ෝම් ක ඳන  ්ක

ෝළටුම්ඳතප ක වෝඹ කඹ කරඵහ ක ෝදනහ. ක වළඵළයි  ක ඊ කප ක ඳසෝේ ක ෝම් ක

1133 1134 

[කරු කබිභල් කය්නහඹළ කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ඳහවිච්චි ක ළයරහ ක ෝන ක ළවුරු ක වරි ක රුපිඹල් ක

ට්රිලිඹනඹළ ක විතය ක ෝපන්ඩයඹක් ක කන්නහ. ක එතෝළොප ක මුළු ක
ඳහ්ෂලිෝම්න්තුභ ක ම්භහදම් ක ෝරහ ක ම්භත ක ළයන ක ෝදයින් ක
 කෝදන්ෝනක්  ක තුන් ක ෝදෝනක් ක ෝඳොෝවෝ ක ළයනහ. ක ඒ ක නිහ ක
විෝලේෝඹන්භ කභභ කයජ්ඹප කකිඹන්න කළළභළයේයි  කICTA එළ් කඑක්ළ ක

අඳප කවිෝලේ කතයවක් කෝව  කවිෝලේ කරලසනඹක් කනළවළ කකිඹරහ. කනමු්  ක
කෝම් කෙනෝඹන් කකිඹනහ කනම්  කඵල්රහෝග් කළෝ් ක අරුහ කළයන්න ක
ඹන්ෝන් කනළයේ කිතටිඹහ කනම් කෝවොයි. කඑතළන ක conflict of interest 

එළක් කඑනහ. කICTA එෝක් කරධහන කවිධහඹළ කනිරධහරිප ක- කCEOප ක- ක
ෝනභභ ක ෝඳෞද්කලිළ කආඹතනඹක් කයේෝඵනහ. කමරහනහරඪ කකරු ක
භන්්රීතුභනි  කෝම්හෝග කෝපන්ඩ්ෂ කඑළ කකන්නභ කඕනෆ කනළවළ කකිඹරහ ක

ඔඵතුභහ් කදන්නහ. ක 

අපි ක Facebook එළ ක ක්ත්  ක email ක්ත් ක ඒහ ක අඳප ක
ෝනොමිරෝග ක රළෝඵන්ෝන්. ක ඵළල ක ඵළල්භප ක අපි ක ලත ක ඳවක්  ්ක
ෝකන්ෝන් ක නළවළ ක ෝන්. ක නමු්  ක ඔවුන් ක ෝළොෝවොභද ක ෝර ළෝග ක
ෝරොුතභ කcompanies  ෝරහ කයේෝඵන්ෝන්? කඔවුන් කඅෝ  කද්ත කතභයි ක
විුතණන්ෝන්. ක ඔවුන් ක ෝන් ක භහකම්රප ක විුතණන්ෝන් ක අෝ  ක
ද්ත. ක ඔවුන් ක අවනහ  ක පු්තරභ ක දිසත්රික්ළෝග ක අවුරුදු ක 46ප ක ළින ක
පිරිමි ක ෝළොඳභණ ක ඉන්නහද  ක ෝන්න පු ක ඵර ක රෝද්ලෝග ක අවුරුදු ක
51ප කඅඩු කළහන්තහෝ  කෝළොඳභණ කඉන්නහද කකිඹරහ. ක 

දළන් ක Facebook එෝක්  ක emailර ක වළභ ක ෝද්ළපභ ක අෝඳන් ක
ෝතොයතුරු ක ඉල්රන්ෝන් ක ඇයි? ක ඔවුන් ක විවිධ ක භහකම්රප ක
විුතණන්ෝන් කඅෝ  කෝතොයතුරු. ක විවිධ ක භහකම් ක ඵන් කළළපඹ ක වදන ක
ෝළොප  කtoothpaste එළ කවදන කෝළොප  කface wash එළ කවදන කෝළොප ක
ඔවුන් ක ඵරනහ  ක ඒළ ක particular customer sector එළළප ක
විුතණන්න. ක කරු ක ඇභයේතුභහ ක එෝවභ ක ළයහවිද  ක නළද්ද ක කිඹරහ ක භභ ක
දන්ෝන් කනළවළ. කනමු්  කඑෝවභ කෝළෝනුතප කකිිනභ කරලසනඹක් කනළයේ ක
මිලිඹන ක27ක්  ක31ක් කන කෝතොයතුරු කෝදන්න කපුළුන්. කඒ කනිහ කෝම් ක
රලසනඹ ක ජ්හයේළ ක ආයක්හ ක ම්ඵන්ධ ක රලසනඹක්භ ක ෝනොෝයි. ක
ඳළවළදිලිභ කෝඳෝනන කවිකරඹප කආ්ෂථිළ කලෝඹන් කඹම් කකිින කකළටුභක් ක
ඇයේ කපුද්කරෝඹක් කෝම්හප කම්ඵන්ධ කෝරහ කයේෝඵනහ. ක 

කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක අහන ක ලෝඹන් ක
ඔඵතුභහප කෝම් කඳන් ක ෝළටුම්ඳතප ක වෝඹ කඹ කඳශ කළයන කකභන් ක
ඔඵතුභහෝකන් ක භභ ක ඉල්ලීභක් කළයනහ. ක භභ ක මුලින් කකි හ ක හෝග් ක
ෝභතළනදී කෝඳොලීිනඹප කඹන්නභ කඕනෆද කකිඹන කරලසනඹ කකළන කරළහ ක
ඵරන්න. ක විෝලේෝඹන්භ ක අවුරුදු ක විසප ක අඩු ක අඹප ක වළඳුනුම්ඳත ක
කන්න කඵළරි කවුෝණෝ< කඅවුරුදු ක26දී කඒ කෝකොල්රන්ප කඒළප ක register 
න්න ක ඵළරි ක වුෝණෝ ක ඔවුන් ක එළ ක ඳහය ක ෝඳොලීිනෝග ක ෝව  ක ිතෝ්ෂ ක
දභන්ෝන් ක නළයේ ක ඹම් ක කිින ක අිනඹහෙනහ ක ළහරඹක් ක ඒ ක ෝකොල්රන්ප ක
ෝදන්න ක පුළුන්ද? ක අනික් ක ළරුණ  ක වළභ ක ෝරහෝ භ ක පුද්කරඹන් ක
ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝන් ක අෝ  ක DNA ඉල්රන්න ක
එඳහ. කඅපි කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කළහද කඵඳින්න කවදන්ෝන් කනළවළ කෝන්  ක
ඇභයේතුභහ. කළහද ක ඵඳින කෝළොප කෝළෝනක් කඉල්රන කඒහ කඔඵතුභහ ක
ඉල්රන්න ක එඳහ. ක ඔඵතුභහප ක ඒහ ක ඕනෆ ක නළවළ. ක ෝදොසතය ක
භව්තෝඹක් ක ඉල්රන ක ඒහ ක ඔඵතුභහ ක ඉල්රන්න කඑඳහ. ක ඒ කනිහ ක ඒ ක
කළන් කිතතන්න. කඔඵතුභන්රහෝග් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කෝම් කයෝ  කෝම් ක
ම්ඵන්ධ ක යේෝඵන ක විෝලේඥ ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුක්. ක ෝවො ක ඒ ක
හෝග්භ කඳවසු කවිදු් කවළඳුනුම්ඳතක් කළහප් කරඵහ කෝදන කඑළප කඅපි ක
ළළභළයේයි. කඒළ් කරුපිඹල් ක3 111  කරුපිඹල් ක4 111 කළයන්ෝන් කනළයේ ක
භනුසෝඹුතප කකන්න කපුළුන් කවන කමුදරළප කරඵහ කෝදන්න කකිඹරහ ක
ඉල්රහ කිනටිමින් කභෝග් කළථහ කඅන් කළයනහ. 

 ක කෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු කමුජිබු්ෂ කයහුභහන් කභන්්රීතුභහ. 

[අ.බහ. ක5.24] 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொ றதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සතුයේයි  කමරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි. 

විෝලේෝඹන්භ ක අෝ  ක යප ක ෝර ළඹ් ක එක්ළ ක න ක ෝළොප ක
අන්ත්ෂ ක ජ්හයේළ ක ලෝඹන් ක විදු් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත  ්ක
කිරීභ කවළඳුනුම්ඳ් කක්ෝේත්රෝග කඉදිරි කපිම්භක් කවළටිඹප කඅඳප කදකින්න ක

පුළුන්. ක මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත  ්ක
කිරීෝම්දී ක ජ්හතයන්තය ක රමිතීන් ක යේෝඵනහ. ක ජ්හතයන්තය ක ලෝඹන් ක
ත්්ඹප ක කළශෝඳන ක විකරඹප  ක අලය ක විකරඹප ක අලය ක ෝතොයතුරු ක
ආදී කඒ කිනඹලු කෝද්ල් කඑළතු කළයරහ කඒහ කනිුත් කළයන කවළඳුනුම්ඳ  ්ක

ෝර ළඹ ක පුයහභ ක යේෝඵනහ. ක වළඳුනුම්ඳත ක කිඹන ක එළ ක අතයලය ක
ෝදඹක්. ක 

අද කෝම් කඳන් කෝළටුම්ඳත කම්භත කළයක්ත් කඅපි කතභ කඑළ ක

ෝදඹළප කවිතයයි කීමභහ කෝරහ කයේෝඵන්ෝන් කකිඹරහ කභභ කිතතනහ. කඅපි ක
මීප් ක ඩහ ක එවහප ක ගිිතල්රහ ක භධයභ ක ද්ත ක ළහ්ෂඹහශලඹක් ක -hub- 
වදන කත්්ඹළප කඹන්න කඕනෆ. කෝළෝනුතෝග් කිනඹලු කෝතොයතුරු  ක

ඒ කඳවුල්ර ක ෝතොයතුරු කඇතුශ් කdatabase අෝ  කශඟ කයේබුෝණෝ  ක
ෝම් ක ක්රභඹ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්න ක ඳවසු ක ෝනහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක
රහෝද්ය ඹ ක ලෝඹන්  ක ඳශහ් ක ලෝඹන්  ක ජ්හතීන් ක ලෝඹන් ක ඒ ක

 කෝතොයතුරු ක එළතු ක ළයෝකන ක hub එළක් ක විකරඹප ක දියුණු ක ළයරහ ක
ඉදිරිඹප ක ගිෝඹෝ  ක ඉදිරිෝගදී ක අඳප ක පුළුන් ක අඳයහධ ක ඳරීක්ණ ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු් ක එක්ළ ක වුණ් ක ෝම් ක ළපයු්ත ක ම්ඵන්ධ ක

ළයන්න. ක ඒ ක හෝග්භ ක බුද්කර ක අශල ක එක්ළ ක ම්ඵන්ධ ක ළයන්නන් ක
පුළුන්. ක ඒ ක විකරඹප ක ෝම් ක ළපයු්ත ක ඉසයවප ක ෝකනිඹන්න ක අඳප ක
පුළුන්. ක 

ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත කවිදු් ක වළඳුනුම්ඳතක් කෝර කනිුත් කකිරීභ ක

ඳභණක් කෝනොෝයි  කඅපි කඒ කළපයු්ත කත් කඉසයවප කෝකනිඹන්න ක
ඕනෆ. ක ෝර ළෝග ක භවය ක යපල් ක දිවහ ක ඵළලුහභ ක අඳප ක ෝඳෝනන ක
වළටිඹප  කඒ කයපල් කඑළ කපුද්කරෝඹුතප ක කවළඳුනුම්ඳත කවළටිඹප කිනඹලු ක

ෝතොයතුරු ක ඇතුශ් ක එළ ක ළහ්ඳතක් ක ඳභණයි ක issue ළයන්ෝන්. ක
හභහනයෝඹන් කඅපි කඅෝ  කරිඹදුරු කඵරඳත්රඹ් කවළඳුනුම්ඳතක් කවළටිඹප ක
ඳහවිච්චි කළයනහ. කරිඹදුරු කඵරඳත්රඹ කවළඳුනුම්ඳතක් කවළටිඹප කඳහවිච්චි ක

ළයනහ ක නම්  ක අඳප ක ත් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක කන්න ක අලය ක නළවළ. ක
ෝර ළෝග ක දියුණු ක යපල්ර ක එළ ක පුද්කරෝඹුතප ක ෝම් ක ිනඹලු ක
ෝතොයතුරු ක ඇතුශ් ක එළ ක වළඳුනුම්ඳතයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක නමු් ක අපි ක

දන්නහ  ක රශළහෝ  ක අපි ක තභ ක ඒ ක ත්්ඹප ක ඇවිල්රහ ක නළවළ ක
කිඹරහ. ක අපි ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක කිඹරහ ක ෝනභ ක එළක් ක ඳහවිච්චි ක
ළයනහ. කDriving licence එළ  කඑෝවභ කනළ්නම් කරිඹදුරු කඵරඳත්රඹ ක

කිඹරහ ක ත  ්ක එළක් ක ඳහවිච්චි ක ළයනහ. ක නමු් ක ෝර ළෝග ක හුඟක් ක
දියුණු ක යපර ක ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳතප්  ක රිඹදුරු කඵරඳත්රඹප්  ක එළ ක
ළහ්ඳතක් ක ඳභණයි ක බහවිත ක ළයන්ෝන්. ක රිඹදුරු ක ඵරඳත්රඹක් ක
යේෝඵනහ ක නම් ක ත් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක අලය ක නළවළ. ක ඒ ක යපර ක

රිඹදුරු කඵරඳත්රඹ කනිුත් කළයන්ෝන්්  ක ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත කනිුත  ්ක
ළයන්ෝන්් ක එළභ ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුකින්. ක ඒ ක අලය ක ළයන ක
ිනඹලුභ ක කද්ත  කිනඹලු කෝද්ල් කඒ කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  කයේෝඵනහ. කඒ ක

නිහ ක එක් ක අෝඹුතප ක අලය ක න්ෝන් ක එළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක කළනීභ ක
ඳභණයි. කඒ කනිහ කභභ කිතතනහ  කඉදිරිෝගදී කඅඳ් කඒ කදිහප කකභන් ක
ළශ කයුතුයි කකිඹරහ. ක කඅපි කිනඹලු කෝදනහෝග්භ කඳවුල්ර කද්ත  කඇඟිලි ක

රුතණු කඇතුළු කිනඹලු කළහයණහ කෝම් කවළඳුනුම්ඳතප කඇතුශ  ්කළයරහ ක
යේෝඵනහ ක නම්  ක එක් ක අෝඹුතප ක එළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභ ක
රභහණ් කකිඹන කඑළයි කභෝග් කඅදව. ක කරිඹදුරු කඵරඳත්රඹ ක- කdriving 

licence එළ- ක කකිඹන්ෝන්  ්කවළඳුනුම්ඳතක් කතභයි. කඅපි කවළඳුනුම්ඳත ක-
identity card එළ- ක  ක  කකිඹන්ෝන්් කවඳුනහ කකළනීෝම් කඳත්රඹක් කතභයි. ක
එතෝළොප කවඳුනහකළනීභ කවහ කවළඳුනුම්ඳ් කෝදළක් කඅලය කනළවළ. ක
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ඉදිරිෝගදී කෝම් කිනඹලු කද්ත කඑළතු කළයෝකන කhub එළක් කවිකරඹප කළඩ ක
ළයන්න ක පුළුන් ක නම්  ක එළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක එක්ෝළෝනක් ක
ෝනුෝන් කනිුත් කළයන්න කපුළුන්. කභභ කිතතනහ  කඅපි කඒ කදිහප ක

ඹහ කයුතුයි කකිඹරහ. ක 

ඊශඟප  කඅඳප කයේෝඵන කකළපලුක් කතභයි  කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳතක් ක
නළයේ කවුණහභ කpolice entry දහන්න කිනද්ධ කෝරහ කයේෝඵන කඑළ. කභභ ක
ිතතන ක වළටිඹප ක ඒ ක ඔක්ෝළ භ ක ඹල් ක ඳළනගිඹ ක ෝද්ල්. ක ක්රිඹහ්භළ ක
ළයන්න ක ඹන ක ෝම් ක අලු් ක ක්රභඹ් ක එක්ළ ක ෝළෝනුතෝග් ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳතක් කනළයේ කවුණහභ කෝඳොලීිනෝග කවයේළ කඅලය කෝන්ෝන් ක
නළවළ. කෝභොළද  කඔහු කනළත කෝදන කidentity card එළ කකන්න කඹම් ක
මුදරක් කෝකවිඹ කයුතු කනිහ. කතභන්ෝග් කඅෝ් කයේෝඵන කමුදරක් කවිඹදම් ක
ළයරහ කඔහු කනළත කidentity card එළක් කකන්නහ කනම්  කෝඳොලීිනඹප ක
ගිිතල්රහ ක complaint එළක් ක දහරහ ක වයේළඹක් ක ෝකෝනන්න ක
අලයතහක් කනළවළ. කභභ කිතතන කවළටිඹප කඅපි කඒහ කකළන් කඅධහනඹ ක
ෝඹොමු කළශ කයුතුයි. ක ෝභොළද ක අෝ  කළහරඹ ක ඉයේරි කළය ක කන්න කඕනෆ. ක

තහක්ණෝග කදියුණු් කඑක්ළ කඅපි කඅලු් කතහක්ණඹ කරෝඹ ජ්නඹප ක
කන්නහ කනම්  කඅෝ  කළහරඹ කනිළම් ක කනහසයේ කළයන කඑෝක් කෝ්රුභක් ක
නළවළ. ක 

කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහ ක ෝකනහපු ක ෝම් ක
ක්රභෝ දඹ කතුශ කයේෝඵන්ෝන් කවිදයහ්භළ කක්රභඹක් කභත කඳදනම් කෝරහ ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභයි. ක භභ ක කිඹන්ෝන්  ක ළහෝග් ක ෝව  ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක නළයේ ක වුණහභ  ක ෝදළනි ක තහප ක වළඳුනුම්ඳත ක රඵහ ක
කළනීෝම්දී කෝඳොලිස කවයේළඹ කරඵහ කකළනීභ කඅලයයි  කග්රහභ කනිරධහරි ක
වයේළඹ කරඵහ කකළනීභ කඅලයයි කකිඹන කක්රභෝ දඹ කෝභතළනින් කඅයින් ක
ළයන්න කඕනෆ කකිඹරහයි. ක  ක තහක්ණෝග කදියුණු  ්ක එක්ළ කඅද කඅඳප ක
ඒහ කඅලය කෝන්ෝන් කනළවළ. ක 

භභ ක ිතතනහ  ක අපි ක ඒ ක දිහප ක කභන් ක ළශ ක යුතුයි ක කිඹරහ. ක ෝම් ක
අසථහ කඒ කවහ කෝවො කආයම්බඹක්. කෝර ළඹ කතහක්ණඹ කඅයේන් ක
දියුණු කෝරහ කයේෝඵන ක ෝම් කළහරෝග ක ඒ කතහක්ණෝග කදියුණු ක අෝ  ක
යෝ  ක ජ්නතහප ක අනිහ්ෂෝඹන්භ ක රඵහ ක දිඹ ක යුතුයි. ක ජ්නතහප ක
තහක්ණෝග ක දියුණු ක රඵහ ක ෝදන ක කභන්භ  ක අපි ක යජ්ඹක් ක වළටිඹප ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු ක න්ෝන් ක ජ්නතහෝග් ක යේෝඵන ක අලයතහ ක අනු ක
ඔවුන්ෝග් ක ළඩ ක ළපයුතු ක අභ ක ළයරහ  ක වළභ ක ළපයු්තක්භ ක ඳවසු ක
කිරීභයි. ක ෝම් ක තහක්ණෝග ක දියුණු් ක එක්ළ ක අපි ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක
ෝන්ෝන් ක ඒළයි. ක එෝවභ ක නළයේ  ක තහක්ණෝග ක දියුණු ක අයෝකන ක
ජ්නතහෝග් ක ළඩ කළපයුතු කත් කඵහුර කළයන ක එළ ක ෝනොෝයි ක අපි ක
ළශ කයුතු කෝද්. කෝම්ළ කඅෝ  කආයම්බඹක් කවිතයයි. කෝම් කආයම්බඹ කවයවහ ක
ඉදිරිෝගදී කඅපිප කත් කෝද්ල් කෝම් කක්රිඹහදහභඹප කඇතුශ් කළයකන්න ක
පුළුන්. ක විෝලේෝඹන්භ ක භභ ක ෝඹ ජ්නහ ක ළශහ ක හෝග් ක ද්ත ක hub 
එළක්  කඑෝවභ කනළ්නම් කභධයභ කද්ත කළහ්ෂඹහශලඹක් කවදන කතළනප ක

අපි කෝම් කක්රිඹහ කතල්ලු කළයන්න කඕනෆ. ක 

ිනඹලු ක ෝදනහෝග්භ ක ද්ත ක එළ ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුක් ක ඹපතප ක ක
එළතු ක ළයරහ ක  ක එභ ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක භඟින්භ ක රිඹළදුරු ක ඵරඳත්රඹ ක
නිුත් කළයන්න් කපුළුන්< ක identity card එළ කනිුත් කළයන්න  ්ක
පුළුන්. ක  ක රිඹළදුරු ක ඵරඳත්රඹ ක  කකිඹන්ෝන්් ක identity card එළක්. ක
"ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත" කකිඹන්ෝන් කවළඳුනුම්ඳතක්. කඑක්ෝළෝනුතප ක
එළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක යේබුණහභ ක ෆෝවනහ. ක ෝර ළෝග ක දියුණු ක
යපරර කඅද කෝම් කවිකරෝග ක කෝද්ල් කතහක්ණඹ් කඑක්ළ කක්රිඹහ්භළ ක
නහ. කභභ කිතතන කවළටිඹප කඅපි කෝම් කළපයු්ත කඳපන් කකළනීභ කඉතහභ ක
ෝවො ක කෝදඹක්. ක  කෝභිත කඅඩු කඳහඩු කයේෝඵනහ කනම් කඅපි කඉදිරිෝගදී කඒහ ක
වදහෝකන කතහක්ණෝග කදියුණු කජ්නතහප කරඵහ කදිඹ කයුතුයි. කඒ කවහ ක
ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ඉදිරිඳ් ක කිරීභ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක කරු ක
ඇභයේතුභහප ක සතුයේන්ත ක ෝමින්  ක ළහරඹ ක රඵහ ක දීභ ක කළන ක
මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි ක  කඔඵතුභහප් කසතුයේන්ත කෝමින් ක
භෝග් කළථහ කඅහන කළයනහ. ක ක 

[අ.බහ. ක5.31] 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක
ඳනත ක ශෝල ධනඹ ක කිරීභ ක වහ ක වූ ක ෝම් ක ෝළටුම්ඳත ක ඉදිරිඳ  ්ක
කිරීභ් කභඟ කඅලු් කරලසන කීමඳඹක් කභතු කනහ. කඳශමුළනි කරලසනඹ ක

තභයි කකරු කඇභයේතුභනි  කපුද්කරඹහ කලිඹහ කඳදිශචි කම භ කපුයළිනඹහ කලිඹහ ක
ඳදිශචි ක ම භක් කවළටිඹප ක ඔඵතුභන් කරයේඳහදන ක ළස ක ළය කයේෝඵනහ. ක
ෝළෝනුතප ක පුයළිනබහඹක් ක යේෝඵනහද  ක නළද්ද ක කිඹරහ ක විභන ක

සථහනඹ ක ඵප ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක
ඳ් කළයනහද? කෝම්ළ කඵයඳතශ කළහයණඹක්. ක 

උඳන්න ක වළටිෝග ක ගිිතන් ක උ ඳළන්නඹ ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක ළශහප ක
ඳසෝේ  ක ඒෝළන් ක පුයළිනබහඹ ක ඉෝබ්භ ක සථිය ක නහ. ක ඉඳදී ක
යේෝඵන්ෝන් ක ෝම් ක ෝදභ පිඹන්ප ක දහ ක කිඹරහ ක එතළන ක ඒ ක විසතය ක

යේෝඵනහ. කඑතෝළොප කඑඹහ කපුයළිනෝඹක්. කඔහු කෝව  කඇඹ කෝම් කයෝ  ක
ඉඳදී ක යේෝඵන ක ඵ ක ඒෝළන් ක නහථ ක නහ. ක පුයළිනබහඹ ක අඳප ක
උරුභෝඹන් ක- කby descent - එන කෝදඹක්. ක දළන් කතමුන්නහන්ෝේෝග් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක පුයළිනබහඹ ක යේෝඵනහ ක ද  ක නළද්ද ක කිඹරහ ක

ආෝගභ් කවිබහක කළයන්න කඹනහ ක ද? කෝම් කයේෝඵන කරයේඳහදන කඅනු ක
භප ක නම් ක කභය ක න්ෝන් ක එළනි ක ෝදඹක්. ක  ක භභ ක කිඹන්ෝන්  ක අඳප ක
වළඳුනුම්ඳතක් කකන්න කඉදිරිඳ් කළයන්න කයේෝඵන කෝරොුතභ කෝද් කතභයි ක

උ ඳළන්න ක වයේළඹ. ක ඒළ ක අඳප ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක උ ඳළන්න ක
වයේළඹ ක රළෝඵනහ් ක භඟභ ක ඔහු ක පුයළිනෝඹුත ක වළටිඹප ක
පිළිකළනීභ ක ඒ ක තුශ ක අන්ත්ෂකත ක විඹ ක යුතුයි. ක ඒ ක අනු ක ඔඵෝග් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝන් ක ඔහු ක ෝව  ක ඇඹ ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳෝ  ්ක
ිතමිළරු කුත  කිතමිළහරිඹුත කළයන්නප කඋඳළහය කවිඹ කයුතුයි. කඒළයි කවිඹ ක
යුතු ක ආළහයඹ. ක එෝවභ ක නළතු ක පුයළිනබහෝග ක වරි ක ළැදද්ද ක

ෝවොඹන්නප  ක නළ්නම් ක පුයළිනබහඹ ක යේෝඵනහද ක නළද්ද ක කිඹරහ ක
ෝවොඹන කළහ්ෂඹඹ කඔඵ කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප කඅයියේ කනළයේ කෝදඹක්< කඑඹ ක
ෝනොළශ ක යුතු ක ෝදඹක්. කනළ්නම් ක ෝම්ෝළන් ක අලු් ක රලසනඹක් ක භතු ක

නහ. ක මිනිසුන්ෝග් ක පුයළිනබහඹ ක තීන්දු ක ළයන ක තළන ක ඵප ක
තමුන්නහන්ෝේෝග් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක ඳ් කළය ක කන්න කවළදුෝෝ ක
ෝම් ක යෝ  ක ජ්නතහෝග් ක නිදවස ක ජීවිතඹප ක අලු් ක ඵහධළඹක්  ක
ළෝඳොල්රක් ක කඇයේ කනහ. ක 

භභ කජ්හයේළ කබහහ කවහ කභහජ් කඒළහඵද්ධතහ කඅභහතයයඹහ කවළටිඹප ක
ිතපපු කළහරෝග කභෝග් ක අභහතයහශලෝඹන් ක ෝවොඹහ කක්තහ ක උ ඳළන්න ක
වයේළ කනළයේ ක අඹ  ක ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳ් කනළයේ ක අඹ ක දවස ක කණනින් ක
ඉන්න කඵ. කකරු කඇභයේතුභනි  කඔඵතුභහ් කළලින් කඑභ කඅභහතයහශලඹ ක

බහය ක ිතටිඹහ. ක ඔඵතුභහ් ක ඒළ ක දන්නහ. ක ඒ ක නිහ ක අපි ක විවිධ ක
ජ්හතයන්තය ක අයමුදල්ර ක උදවු ක අයෝකන  ක සෝ ච්ඡහ ක ශවිධහනර ක
උදවු ක අයෝකන ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත් ක කිරීභප ක ජ්ශකභ ක ෝේහ ක
ඳළළ්වූහ. කඑළ කජ්ශකභ කෝේහළප කිනඹ කකණනක් කෝනොෝයි  කදවස ක

කණනක් කආහ. කභෝග් කළහරෝග් කඒ කඉල්ලුභ කභප කඉය කළයන්න කඵළරි ක
වුණහ. කඅපි කෝම් කයෝ  කසථහන කකණනහළ කජ්ශකභ කෝේහ කඳළළ්වූහ. ක
ඒහ ක ෝඵොෝව ෝයින්භ ක ඳළ්වූෝග ක ළඳුයප ක තුළයෝග. ක අෝනක් ක

ඳළ්ෝතන් ක ඳළළ්වූෝග ක යුද ක කළටුම්රප  ක LTTE ඵරඹප ක ඹප ක ම  ක
යේබුණු ක රෝද්ලර. ක ඒ ක ඳශහ්ර ක මිනිසුන්ෝග් ක වළඳුනුම්ඳ් ක නළයේ ක
ෝරහ. ක උ ඳළන්නඹ ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක ෝරහ ක නළවළ. ක එෝවභ ක අඹ ක

ෝළොඳභණ කඉන්නහ කඇයේ කකිඹරහ කඔඵතුභහ කිතතනහද? කෝභන්න කෝම් ක
ළහයණඹ ක ඔඵතුභහෝග් ක අභහතයහශලඹප ක අදහශද ක නළද්ද ක කිඹන්න ක භහ ක
දන්ෝන් ක නළවළ. ක නමු් ක ෝම් ක ළහයණඹ ක ඳශමුළනිභ ක ළහයණඹයි. ක

උ ඳළන්න කවයේළඹක් කනළ්නම්  කඒ කඅඹප කඅද කෝම් කයෝ  ක කෝභොනභ ක
ආළහයඹළ් ක ඳළළ්භක් ක ඇයේ ක අඹ ක වළටිඹප ක පිළිකළනීභක් ක රඵහ ක
කන්නප කෛනයේළ කෝල්ඛ්නඹක් කනළවළ. ක 

භහ ක කිතතන කවිකරඹප කනම් කඋ ඳළන්න කලිඹහ කඳදිශචි කෝනොවුණු කපිරි ක
දවස කකණනක් කෝනොෝයි  කරක් කඑළවභහයක් කවිතය ක ිනටිනහ. ක 
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මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ෝම් ක ළපයු්ත ක හෝග්භ ක

වළඳුනුම්ඳ  ්කනළයේ ක ිනටින කඅඹප ක වළඳුනුම්ඳ  ්කනිුත් කකිරීභප කඋදවු ක
න කජ්ශකභ ක හඹන කළනි කෝද්ල් කඳ්හෝකන කඹෆභප කඅභහතයහශල ක
ීමඳඹක් ක ෝව  ක එළතු ක ෝරහ ක ළපයුතු ක ළයනහ ක නම් ක ෝවොයි. ක
තුළයඹප ක ඵරඳහන ක අභහතයහශල ක යේෝඵනහ< ක ඒ ක හෝග්භ  ක ග්රහමීඹ ක

ශ්ෂධනඹප කඵරඳහන කඅභහතයහශල කයේෝඵනහ. කෝම්හ කඑළතු කෝරහ ක
උ ඳළන්න ක වයේළ  ක වළඳුනුම්ඳ් ක රඵහකළනීභප ක උදවු ක විඹ ක යුතුයි. ක
වළඳුනුම්ඳත කනළ්නම් කඡන්ද කඵරඹ කනළවළ. කඡන්දඹක් කෝදන්න කගිඹහභ ක

වළඳුනුම්ඳත කවුභනහයි. කවළඳුනුම්ඳත කනළයේ කනිහ කඡන්ද කඵරඹ් කනළයේ ක
ෝනහ. කඒ කනිහ කෝභඹ කඅයේලයින් කරධහන කළහයණඹක්. කවළඵළයි කෝම් ක
අලු් ක ශෝල ධනඹ ක අනු ක ෝම් කළහයණහ ක නිඹභ කකිරීභප ක ඔඵතුභහ ක

උ්හව ක ළයනහ  ක කරු ක අභහතයතුභනි. ක ඒ ක කිඹන්ෝන්  ක එඹ ක
රඵහකළනීභ ක අනිහ්ෂඹයි. ක එඹ ක රඵහ ක කළනීභ ක ඳළවළය ක වළරිෝඹො  ්ක
දණ්ඩනඹළප කඹප් කෝනහ. ක 

භහ ක ිතතන්ෝන්  කෝම්ළ ක ළැදදියි කකිඹරහයි. ක ඉසය ක ෝරහ ක යේබුණු ක
විකරඹ කෝභොළක්ද? කවළඳුනුම්ඳත කනළ්නම් කතළනළප කගිිතන් කළඩක් කළය ක

කන්න කඵළවළ< කඡන්දඹ කෝදන්න කඵළවළ< ක තභන්ප ක යජ්ෝඹන් කරඵහ ක කත ක
වළකි ක ෝන් ක ෝේහක් ක රඵහකන්න ක ඵළවළ. ක ඒ ක නිහ ක වළඳුනුම්ඳත ක
අඳප කවුභනහයි. කඒ කනිහ කඅපි කඋනන්දු කෝනහ  කවළඳුනුම්ඳත කකන්න. ක

එඹ  කවළඳුනුම්ඳතක් කකත කයුතුයි කකිඹහ කනීයේඹක් කඳළනම භක් කෝනොෝයි. ක
"වළඳුනුම්ඳත ක ෝනොයේබුෝණෝ ක ඔඵෝග් ක ළපයුතු ක ළයකළනීභප ක ඔඵප ක
ඳවසු කනළවළ< ක අීමරුයි. ක ඒ කනිහ කවළඳුනුම්ඳත කකන්න" ක  කකිඹන ක එළයි ක

ළයන්න කඕනෆ. ක ක 

ඒ ක විතයක් ක ෝනොෝයි. ක  ක එඹ ක රඵහ ක කළනීභප ක අපි ක ඔවුන්ප ක උදවු ක
ළයන්න් කඕනෆ. ක  ක ෝභන්න කෝම් කආළල්ඳෝඹනුයි කළපයුතු කළයන්න ක
ඕනෆ. ක  ක ෝභඹ කඅනිහ්ෂඹ කකිරීභ ක කළන ක භහ ක ම්ප්ෂණෝඹන් කවිරුද්ධයි. ක
ෝභඹ ක අනිහ්ෂඹ කකිරීභ වහ ක තමුන්නහන්ෝේරහ කෝභභ කඳනෝ් ක 39 ක

ළනි ක කන්යේඹ ක භඟින් ක රධහන ක රඥ යේෝග ක 55න ක කන්යේඹ ක
රයේෝඹ ජ්නඹ ක ළයනහ. ක ෝභොන ක ඳදනභකින්ද ක ෝභඹ ක ළයන්ෝන්? ක
ෝභෝවභ ක නීයේ ක දභන්න ක පුළුන්ද? ක  ක "උමරහ ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක ෝන්න ක

ඕනෆ" ක කිඹරහ ක මිනිසුන්ප ක ඵර ක ළයන්න ක පුළුන්ද? ක ඒ ක හෝග්භ  ක
උ ඳළන්නඹ් ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක ළශ ක යුතුයි. ක එෝවභ ක නළ්නම්  ක
පුද්කරඹහෝග් ක මලිළ ක -රහථමිළ- ක ඳළළ්භප ක ඳදනභක් ක නළවළ< ක
ෛනයේළ කෝල්ඛ්න ක ඳදනභක් කනළවළ. ක ඒ කනිහ ක වළඳුනුම්ඳත කකළනීභප ක

වුභනහක් කයේෝඵනහ කනම්  ක කඋ ඳළන්න කවයේළඹ කභත කවළඳුනුම්ඳත ක
නිුත් ක කිරීභප ක තමුන්නහන්ෝේෝග් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක යේෝඵන ක
කීමභ ක ඉටු ක ළයන්න  ක කරු ක ඇභයේතුභනි. ක එෝවභ ක නළයේ  ක ඵර ක

කිරීභක් ක ෝනොෝයි කළශ කයුතු කන්ෝන්. ක  කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කකිරීභ ක
තමුන්නහන්ෝේෝග් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  කීමභක්  ක කරු ක
අභහතයතුභහ. කඒ කහෝග්භ  කවළඳුනුම්ඳත කරඵහකළනීභප කඋදවු කකිරීභ කජ්න ක

ජීවිතඹප ක ඵරඳහන ක වළභ ක අභහතයහශලඹළභ ක යුතුළභක්. ක ෝභඹ ක ඵර ක
කිරීභක් ක ෝර ක ළයන්න ක එඳහ. ක ඒළ ක ෝරොුත ක යදක්. ක භවය ක
භන්්රීරුන් කකි හ කහෝග්  කඅවුරුදු ක26ක් කන කවිප කලිඹහ කඳදිශචි කන්න ක

ඵළරි ක වුෝණෝ  ක එඹ ක යදක් ක ළශහ ක ෝනහ. ක වළඵළයි  ක  ක විනිලසෙඹ ක
බහක් ක ඳ  ්ක ළයනහ කකිඹහ ෝභිත ක ත  ්ක කන්යේඹක් ක යේෝඵනහ. ක ක
එභඟින් ක ඹම් ක ආළහයඹළ ක වනඹක් ක ෝදන්න ක පුළුන්. ක ඒ ක හෝග්භ ක
ළැදදි කවුණ් කඒහ කෝබ්රුම් කළයකන්න කපුළුන් කතළනක්. කනමු් කභහ ක

කිඹන්ෝන්  ක ෝම් ක නිඹභඹ ක අයින් ක ළය ක උනන්දු  ක දිරිකළන්ම භ ක ළින ක
ළයන්න කකිඹන කඑළයි. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කඊශඟප කභහ කඑන්ෝන්  කකරු කව්ෂ ක
ද ක ිනල්හ ක නිෝඹ ජ්ය ක අභහතයතුභහ ක කිඹපු ක ළහයණහපයි. ක එතුභහ ක

කි හ  ක  ක "ආණ්ඩු්  ක පුයළිනඹහ් ක අතය ක යේෝඵන ක කනුෝදනුෝ  ක
විඹදභ කඅඩු කකිරීභයි කඅඳ කෝම් කළයන්න කවදන්ෝන්" කකිඹරහ. කවිඹදම් කඅඩු ක
ළයකළනීභ ක ෝඵොෝවොභ ක ෝවො ක ෝදඹක්. ක ෝළොෝවොභප් ක විඹදම් ක අඩු ක
ළයකන්න ක ිනද්ධ ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක ෝභොළද  ක ආණ්ඩු ක ටිළක් ක

ඵශෝළොෝරෝ. කිතඟඹ කපිඹහකන්ෝන් කෝළොෝවොභද කකිඹන කඑළ කකළන ක
ෝරොුත කඅ්ෂබුදඹළ කආණ්ඩු කිනටින කඵ කඅපි කදන්නහ. කඒ කනිහ කවිඹදම් ක

අඩු කළයක්තහප කළභක් කනළවළ. කනමු් කඒ කවිඹදම් ක අඩු කළයකළනීෝම් ක

ඵය ක ජ්නතහෝග් කළය කපිප ක දභන්න කඑන්න කඑඳහ. ක දළන් කෝම් කළයන්න ක
වදන්ෝන්  ක ආණ්ඩුයි ක පුයළිනඹහයි ක අතය ක යේෝඵන ක කනුෝදනුෝ  ක
විඹදම් කඵය කජ්නඹහෝග් කළය කපිපප කවළයම භයි. කනළවළ  කඒළ කෝනොෝයි ක
ළශ කයු්ෝ්. ක වළඳුනුම්ඳත කරඵහ ක ෝදන්න කඕනෆ කඅභ ක විඹදභළපයි. ක

ඕනෆභ ක පුයළිනෝඹුතප ක රඵහකත ක වළකි ක අභ ක විඹදභකින් ක එඹ ක
රඵහකන්න ක පුළුන් ක විඹ ක යුතුයි. ක ෝම් ක වහ ක රහෝද්ය ඹ ක ළහ්ෂඹහර ක
ළපයු්ත කඉතහභ ක ළදක්. ක රහෝද්ය ඹ කළහ්ෂඹහර කඇයේ කකිරීභ ක භඟින් ක

පුයළිනඹන්ප ක ඇ්තපභ ක විලහර ක ඳවසුක් ක ඇයේ ක ෝනහ. ක
වළඳුනුම්ඳ් ක රඵහ ක කළනීෝම් ක ළපයු්ත ක දළනප ක යේෝඵනහප ක ඩහ ක
හුඟක් කඳවසු කළයකන්න කඑභඟින් කවළකි කෝනහ. ක 

අපි කදන්නහ  කවළඳුනුම්ඳතක් කකන්ෝන් කෝළොෝවොභද කකිඹරහ. කඅපි ක
ග්රහභ ක නිරධහරිඹහප ක ෝඳ ්ෂභඹ ක පුයහ ක බහය ක ෝදනහ. ක ඔහුෝග් ක

වයේළඹ් ක එක්ළ ක ඔහු ක තභයි ක එඹ ක වළඳුනුම්ඳ් ක ළහ්ෂඹහරඹප ක
ඹන්ෝන්. ක ග්රහභ ක නිරධහරිඹහ ක එභ ක ෝඳ ්ෂභඹ ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක
ළහ්ෂඹහරඹප කඹළ ෝ  කනළ්නම් කෝභොළද කෝන්ෝන්? ක කඑෝවභ කඅසථහ ක

ීමඳඹක් ක කළන ක භප ක දළනකන්නප ක රළබුණහ. ක ග්රහභ ක නිරධහරිඹහ ක  කඑභ ක
ෝඳ ්ෂභඹ ක කපුයහ කඹන්න ක කබහයකන්නහ. කනමු් කඹන්ෝන් කනළවළ. ක
එක්ෝළ  ක එඹ ක අභතළ ක ෝනහ. ක  ක භවය ක ෝරහප ක ඒ ක වහ ක ඹම් ක

කනුෝදනුක් කඵරහෝඳොෝයෝතු කෝනහ. කඒහ කඉටු කෝනොන කෝළොප ක
ඒ ක අඹ ක අයේන් ක ඒහ ක ඹළෝන්ෝන් ක නළවළ. ක ඒ ක නිහ ක පුයළිනඹුතප ක
ෝළළින්භ කතභන්ෝග් කපුයළින කවළඳුනුම්ඳත  කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත කරඵහ ක

කන්න ක පුළුන් ක ළහ්ෂඹහරඹක් ක තභන්ෝග් ක ඳශහෝ්  ක දිසත්රික්ළෝග  ක
රෝද්ලෝග ක අෝ් ක දුය ක රභහණඹකින් ක යේබුෝණෝ ක ෝඵොෝවොභ ක
ෝරෝවිනයි. ක 

කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභනි  ක තමුන්නහන්ෝේරහප ක
ළයන්න ක යේෝඵන්ෝන් ක ෝරොුත ක ෝදඹක් ක ෝනොෝයි. ක දළනපභ  ්ක

රහෝද්ය ඹ කෝල්ළම් කළහ්ෂඹහරරප කතමුන්නහන්ෝේරහ කඵරතර කඳයහ ක
දීරහ ක යේෝඵනහ. ක එඹ ක ලක්යේභ් ක ළයන්නයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක භධයභ ක
ළහ්ෂඹහරඹකින් කතභයි ක ෝම්හ කනිුත් කළයන්න කෝන්ෝන්. ක ඒ ක  කකළන ක

කිිනභ කළළඹක් කනළවළ. කඒ කවහ කවුභනහ කළයන කෝතොයතුරු කඑළතු ක
ළය ක කළනීභ ක භධයභ ක ලෝඹන් කෝළෝයන්න කඕනෆ. ක ඒළ් කඇ්තයි. ක
ෝම් ක අලු් ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳත ක නිුත් ක කිරීභ ක භධයභ ක ලෝඹන් ක
ෝළෝයන්න කඕනෆ. කඒළ් කඇ්තයි. කනමු් කපුයළිනඹන්ප කතභන්ෝග් ක

එභ ක අයියේහිනළභ ක රහෝද්ය ඹ ක රඵහ ක කළනීභප ක ඳවසු ක න ක
විභධයකතළයණඹක් ක අලයයි. ක එළ ක ඳළ්තකින් ක භධයකත ක
ෝතොයතුරු ක එළතු ක ළයන්න්  ක භධයකත ක ෝම් ක වළඳුනුම්ඳ් කනිුත  ්ක

ළයන්න්  ක භධයකත ක ෝම් ක මුළු ක ළහ්ෂඹදහභඹ ක වසුරුන්න  ්ක
අලයයි. ක නමු් ක එභ ක ළපයු්ත ක වහ ක පුයළිනඹහෝග් ක ම්ඵන්ධඹ ක
විභධයකතළයණඹක් ක වයවහ ක ිනදු ක ළශ ක යුතුයි. ක එෝවභ ක නළ්නම් ක

පුයළිනඹහ කවිලහර කපීඩනඹළප කරක් කෝන කඵ කඔඵතුභහ් කදන්නහ< ක
අපි් කදන්නහ. කඒ කනිහ කෝම් කවිදු් කවළඳුනුම්ඳෝතිත කකහසතු කයජ්ඹ ක
බහය කකත කයුතුයි. කඑඹ කමිනිසුන්ෝග් කඔළුප කදභන්න කඑඳහ. කමිනිසුන්ප ක

ෝම් කයේෝඵන කඵය කඇයේ. කතමුන්නහන්ෝේරහ VAT  කකවනහ< කවිෝලේ ක
ෝෝශ ක බහණ්ඩ කඵදු කඳනහ ක යේෝඵනහ. කඅන්න  ක ීමනිර කමිර කළින ක
ෝරහ. කඵස කකහසතු කත් කළින කෝනහ කලු. කෝම් කඔක්ෝළ භ කභළද්ෝද් ක
ිනල්රය ක ළෝ්ප ක ෝකන ක ඵද්ද් ක මිනිසුන්ප ක දයන්න ක ෝනෝළොප  ක ක ක ක ක

ෝම් ක විදු් ක ළහ් කඳෝ් ක ෝවණඳතඹ් ක මිනිසුන්ෝග් ක ඔළුප ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
දභන්න ක තමුන්නහන්ෝේ ක නම් ක රළවළසයේ ක ෝන්න ක එඳහ. ක ඒළ ක
තමුන්නහන්ෝේෝග් කෙරිතඹප කකළශෝඳන කෝදඹක් කනම් කෝනොෝයි. ක 

කරු කඇභයේතුභනි  කඅෝනක් කළහයණඹ කෝභඹයි. කෝම් කළඩ කපිළිෝශ ක
තමුන්නහෝේෝග් කඅභහතයහශලෝඹන් කපිපප කඑළ කඅිනඹක් කෝකන කඹන්න ක
ෝදන්න කඑඳහ. කICTA එළ කආණ්ඩුෝ  කආඹතනඹක් කතභයි. කඒළ කතභයි ක
අද කඅන්ත්ෂ කජ්හරෝග කරධහනභ කභධයසථහනඹ. කඒ කහෝග්භ කෝතොයතුරු ක
තහක්ණෝග කරධහන කභධයසථහනඹ. කඅද කආණ්ඩුෝ  කළපයුතු කළයහ ක

කන්නප ක ICTA එළ ක තභයි ක ෝඹොදහ ක කන්ෝන්. ක ICTA එළ ක ෝඹොදහ ක
කන්නහ ක එළ ක ෝනභ ක ෝදඹක්. ක නමු් ක ICTA එළ ක ෝම් ක ළපයු්ත ක
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ම්ඵන්ධෝඹන් ක ෝඹොදහ ක කළෝනනහ ක නම් ක එඹ ක විඹ ක යු්ෝ්  ක
තමුන්නහන්ෝේෝග් ක අභහතයහශලඹ ක ඹපෝ් ක ඳභණයි. ක එඹ ක
තමුන්නහන්ෝේෝග් ක කීමභක් ක ෝන්නප ක ඕනෆ. ක පුද්කරඹන් ක

ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක ඵරඹ ක ICTA එළ ක
ම්ඵන්ධෝඹන් ක සථහපිත ක ෝන ක ආළහයඹප ක නීයේඹක් ක අලයයි. ක
එෝවභ ක නළතු ක ICTA එළ ක භත ක තමුන්නහන්ෝේෝග් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක ඹළෝඳන ක තළනප ක දභන්න ක එඳහ. ක ICTA එළ ක
තභන්ෝග් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  කවුභනහප කඇතුශ් කළය ක කළනීෝම් ක
ඵරඹක් කතමුන්නහන්ෝේ කරඵහ කකත කයුතුයි. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කෝතොයතුරු කතහක්ණඹ කහෝග්භ ක
ෝතොයතුරු කජ්හහයභ් කයේෝඵන කඵ කඅඳ කළවුරු  ්කදන්නහ. කෝතොයතුරු ක

තහක්ණඹ ක එක්ළ ක ෝතොයතුරු ක ජ්හහයභ් ක යේෝඵනහ. ක කරු ක
ඇභයේතුභනි  ක ඒ ක නිහ ක ෝම් ක ළපයු්ත ක තුළින් ක ජ්හහයම්ළහයඹන්ප ක
ළයල් ක ඳළෝවන කළහරඹක් කඋදහ ක ළය ක ෝදන්නප කනම් කතමුන්නහන්ෝේ ක

උද ළහයෝඹක් කෝන්න කඑඳහ. කතමුන්නහන්ෝේෝග් කකීමභක් කතභයි  ක
ෝතොයතුරු ක තහක්ණඹ ක ඹපෝ් ක ෝම් ක නිුත් ක ළයන්න ක ඹන ක විදු  ්ක
ළහ්ඳත. ක විලහර ක ළහ් ඳ  ්ක රභහණඹක් කනිුත් කළයන්න කඕනෆ. ක ෝම් ක

වහ ක ඹම් ක ආඹතනඹක් ක එළතු ක ළය ක කළනීභ ක ළයන්න ක ඕනෆ. ක අපි ක
දන්නහ  කඅෝ  කමුදල් කඅච්චු කකහ කකන්ෝන්් කඹම් කඹම් කආඹතනලින් ක
කිඹන ක එළ. ක ඒ ක විකරඹප ක අපි ක ෝම් ක වහ් ක ෝත යහ ක ෝබ්යහ ක ක  ්ක

ආඹතනඹක් කෝොඹහ කකත කයුතුයි. ක කෝපන්ඩ්ෂ ක කළළහ කමිර කකණන් කව ක
ඒ ක අඹෝග් ක වළකිඹහ ක  ක ඳභණක් කඵළලීභ ක රභහණ් ක න්ෝන් කනළවළ. ක
ෝම් කආඹතනර  කෝම් කභහකම්ර කෙරිත කශුද්කරඹ් කෝොඹහ කඵරන්නප ක
වුභනහයි. 

ෝභොළද  කෝම් කඅපි කෝඹොදහ කකන්නහ කුතභන කආඹතනඹක් කෝව  කෝභභ ක
විදු් ක ළහ්ඳ් ක මුද්රණඹප  ක නිසඳහදනඹප ක ඒ ක තයම්භ ක ඉවශ ක ෙරිත ක
ශුද්කරඹක් ක ඇයේ ක ආඹතන ක විඹ ක යුතු ක ඵ ක ඔඵතුභහ ක දන්නහ. ක ෝම් ක
ෝතොයතුරු කෝළොච්ෙය කටිනහද කකිඹන කඑළ කඅපි කදන්නහ< කෝතොයතුරු ක

විුතණන්න ක පුළුන් ක ඵ ක අපි ක දන්නහ< ක ෝතොයතුරු ක විකිණීභ ක
ජ්හහයභක් ක ඵ ක අපි ක දන්නහ. ක ඒ ක නිහ ක අපි ක තමුන්නහන්ෝේෝකන් ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු ක ෝන්ෝන් ක ෝම් ක ෝතොයතුරු ක ජ්හහයභප ක ෝතොයතුරු ක
තහක්ණඹ කෝඹොදහ කකළනීභප කඉඩක් කෝනොදිඹ කයුතුයි කකිඹරහයි. ක 

 ිනශවර  ක ෝදභශ  ක ඉශග්රීින කකිඹන ක බහහ ක තුෝනන්භ ක ෝම් ක ළහ් ඳත ක
යේබිඹ ක යුතුයි. ක ඒ ක දසර ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක වළඳුනුම්ඳ්ර ක ෝදභශ ක බහහෝන් ක ලිඹන්න ක
පුළුන් ක පුද්කරයින් ක ිතටිෝග ක නළයේ ක ඵ ක අපි ක ළවුරු් ක දන්නහ. ක

ඔඵතුභහෝග්් ක අභහතයහශලඹ  ක ඳසු ක භෝග්් ක අභහතයහශලඹ< ක
අභහතයහශලෝඹන් ක තභයි ක අපි ක ෝම් ක වළඳුනුම්ඳ්ර ක ෝදභෝශන් ක
ලිඹන්න ක පුළුන් ක පුද්කරඹන්  ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක ඹළ ෝ . ක ඒ ක පිරි ක තභ් ක පුද්කරඹන් ක

ලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂත කෝම්න්තුප කඇතුශ් කළය කක්තහද කනළද්ද ක
කිඹරහ කකිඹන්න කභභ කදන්ෝන් කනළවළ. කඑදහ කභභ කෝම් කපිළිඵ කළරුණු ක
ීමභ ක රෝඹ ජ්න් ක වුෝණ් ක නළවළ< ක ඒ ක පිළිඵ ක භතක් ක කිරීභ ක

රෝඹ ජ්න් ක වුෝණ් ක නළවළ. ක වළභ ක ්ෂඹළභ ක අහනෝග ක වුෝණ් ක ක
ෝභොළක්ද? ක ඔඵතුභහෝග් ක අභහතයහශලඹ ක ඹපෝ් ක එදහ ක යේබුණු ක
පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක ඒ ක අඹ ක

ෝනුෝන් ක ෝන් ක විඹ ක යුතු ක රයේඳහදන ක ෝන් ක ෝනොම භයි. ක අද ක
ත්්ඹ කෝළොෝවොභද කකිඹරහ කකිඹන්න කභහ ක දන්ෝන් කනළවළ. කෝදභශ ක
බහහෝනු්  ක ිනශවර ක බහහෝනු්  ක ඉශග්රීින ක බහහෝනු් ක -බහහ ක

තුෝනන්භ- ක වළඳුනුම්ඳෝතිත ක ඉතහ ක ඳළවළදිලි ක ලිඹළෝන්නප කඕනෆඹ ක
කිඹන කළහයණඹපයි ක භභ ක භෝග් ක අධහනඹ ක ෝඹොමු කළයන්ෝන්. ක භක් ක
නිහද  කෝදභශ කජ්නතහ කඵහුතයඹක් ක  කඉන්න කඳශහතළප කගිිතල්රහ කඒ ක
අඹප ක අපි ක වළඳුනුම්ඳතක් ක දුන්ෝනෝ ක ඒළ ක ඔවුන්ප ක කිඹහ ක කන්න ක

පුළුන් ක ෝන්න කඕනෆ. ක ඒ ක හෝග්භ ක ෝදභශ ක ෝනොදන්නහ ක ෝළෝනුත ක
අතප ක වළඳුනුම්ඳත ක රළබුණහභ ක ඔහුප ක පුළුන් ක ෝන්න ක ඕනෆ  ක ඒ ක ක

වළඳුනුම්ඳත කකිඹරහ කඒ කෝතොයතුය කරඵහ කදිඹ කයුතු කෝළනහප කෝදන්න. ක

ඹම් ක ආඹතනඹළප ක ගිඹහභ ක ඒ ක නිරධහරිඹහ ක ිනශවර ක ෝව  ක ෝදභශ ක
දළනකත ක යුතුභයි. ක නමු් ක ඒ ක ෝතොයතුය ක අඳ ක ෝදන්න ක ඕනෆ ක ිනශවර  ක
ෝදභශ ක ෝනොදන්නහ ක වූ ක ෝළෝනුතෝග් ක දළනකළනීභප ක නම් ක එතළනදී ක
ඉශග්රීින ක බහහෝනු් ක අභ ක ලෝඹන් ක යේබිඹ ක යුතුයි. ක ඒ ක නිහ ක බහහ ක

 කතුෝනන්භ කෝම් කළපයු්ත කඉටු කළශ කයුතුයි කකිඹන කළහයණඹ කභහ කභතක් ක
ළයනහ. ක ක 

ඊශඟ කළහයණඹ කතභයි කෝම් කඑළතු කළයන්න කඹන කෝතොයතුරු. කෝම් ක
එළතු කළයන්න කඹන ක ෝතොයතුරු ක ෝභොනහද? ක අෝ  ක පුද්කර කනිදව ක
ක්රභහනුූලර ක යහජ්ය ක ඵරඹප ක ඹප් ක කිරීෝම් ක ක්රිඹහදහභඹළප ක ඳහය ක

ළඳන්නද ක ෝම් ක ඹන්ෝන්? ක වළඳුනුම්ඳතළප ක වුභනහ ක ළයන ක
ෝතොයතුරුයි කඅලය ක ෝන්ෝන්. ක ෝම් ක වළඳුනුම්ඳතප කවුභනහ කළයන ක
ෝතොයතුරුලින් ක පුද්කරඹහ ක වඳුනහ ක  ක කළනීෝම් ක වුභනහ ක ඉටු ක විඹ ක

යුතුයි. ක පුද්කරඹහ ක  කවඳුනහ ක කළනීෝම් ක වුභනහප ක එවහ ක ගිිතල්රහ ක
පුද්කරඹහෝග් ක ශහුශ ක ෝම් ක විදු් ක ළහ් ඳතප ක ඇතුශ් ක ළයන්නප ක ක
ළරසුම් කකිරීභ කභභ කනම් කදකින්ෝන් කෝළොයි කආණ්ඩු කඹපෝ  ්කවුණ  ්ක

ෝඳොලිස කයහජ්යඹක් කඇයේ කකිරීභ කවහ කවුභනහ කඳසු කබිභ කවදහ කකළනීෝම් ක
එක්තයහ ක පිඹයක් ක වළටිඹපයි. ක අඳයහධළරුන් ක ෝවොඹහ ක කළනීභප  ක
එෝවභ ක නළ්නම් ක ෝන් ක අඳෙහයඹන් කළයන ක පුද්කරඹන් ක ෝවොඹහ ක

කළනීභප කතමුන්නහන්ෝේරහ කෝම් ක දළර ක එශන්ෝන් කෝම් ක යෝ  ක භසත ක
ජ්නතහෝග් කඔළුප කඋිනනුයි. කමිනිසුන්ෝග් කපුද්කර කනිදව  කපුද්කර ක
ෝතොයතුරු  ක පුද්කර ක ජීවිතෝග ක තභන් කපභ ක ආෝ ණිළ ක වූ  ක තභන්භ ක

ඳභණක් ක දළනකත ක යුතු  ක තභන්ෝග්භ ක උදවිඹප ක ීමභහ ක වූ ක ෝද්ල් ක අපි ක
අයෝකන ක යහජ්ය ක ෝතොයතුරු ක තුශ ක ඇතුශ් ක ළය ක කළනීභප ක උ්හව ක
ළෝශෝ ක ඒෝළන් ක භතු ක න ක රලසනඹ ක ෝන්ෝන් ක ෝම් ක යෝ  ක
පුද්කරඹහෝග් ක නිදව ක අඩුෝරහ  ක යහජ්යඹප ක පුද්කරඹහ ක පිළිඵ ක

ඔ්තු කඵළලීෝම් කඅයියේඹ කළිනෝඹන් කරළ භයි. කෝම් කවදන්ෝන් කයහජ්යඹ  ක
පුද්කරඹහ ක කකළන කඔ්තු කඵළලීභපද? කඑළනි කඅයමුණක් කෝම් කෝතොයතුරු ක
එළතු කකිරීෝම් ක එක්තයහ ක දුයළප ක කළබ් ක ෝන කඵ කඅඳප ක ෝඳෝනන්න ක

යේෝඵනහ. ක 

ෝභොන ක ආණ්ඩුක් ක ෝව  ක ෝ හ  ක එන්න ක එන්නභ ක යහජ්යඹ ක
අනහයක් වත කවළඟීෝභන් කක්රිඹහ කකිරීභ කනිහ කතභන්ප කවිරුද්ධ කෝභොන ක
ෝභොන ක විකරෝග ක ෝද්ල් ක ඇයේ ක ෝන්න ක පුළුන්ද ක කිඹරහ ක ඒ ක යහජ්ය ක
නිතයභ ක ඵරනහ. ක ඒ ක නිහ ක යහජ්යඹ ක තභන්ප ක වුභනහ ක වළටිඹප ක

පුද්කරඹහ ක පුළුන් ක තයම් ක ආම්ඵහන් ක ළය ක කන්නප  ක පුද්කරඹහ ක
වළිනෝයන ක ආළහයඹ ක කළන  ක පුද්කරඹහ ක ඹන ක එන ක තළන් ක කළන  ක
පුද්කරඹහෝග් කම්ඵන්ධළම් කකළන කෝතොයතුරු කඉල්රහෝකන කපුද්කරඹහ ක

එක්තයහ ක විකරඹළප ක ිනයකත ක කිරීභප  ක එෝවභ ක නළ්නම් ක පුද්කරඹහ ක
එක්තයහ ක විකරඹළප ක ඵන්ධනඹක් ක තුශප ක ඇතුශ  ්ක ළය ක කළනීභප ක
කන්නහ කවූ කඋ්හවඹක් කවළටිඹප කඅපි කෝභඹ කෝඳන්න්නප කළළභළයේයි. ක

ඒ කනිහ ක අලයභ ක ෝතොයතුරු ක වළය ක ෝන් ක ෝතොයතුරු ක ෝනොකළනීභ ක
අතයලය කළරුණක් කවළටිඹප කරළහ කඑස. . කනහවින්න කඇභයේතුභහ ක
තීන්දු ක ෝළොප ක ළපයුතු ක ළයනහ ක ඇතළයි ක අපි ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක

ෝනහ. කඔඵතුභහප කඒ කවහ කඵරඹක් කයේෝඵනහ. 

ෝම් කශෝල ධන කවයවහ කඅද කතීන්දු කෝනොන කළහයණහ කකණනහක් ක
යේෝඵනහ. කඒහ කපිළිඵ කඔඵතුභහප ක අයේෝ්ෂළ කළපයුතු කළයන්න ක
ිනදු කෝනහ. කවිදු් කවළඳුනුම් කඳත කනිුත් කකිරීෝම්දී කදළනප කයේෝඵන ක
ිනඹලුභ ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක ෝනස ක ළයන්න් ක ෝනහ. ක භප ක භතළයි  ක

ඳශමුෝන්භ කවළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කළයමින් කයේබුණු කෝරහෝ  කතභයි ක
භෝග් ක වළඳුනුම්ඳත කක්ෝ්. ක එතෝළොප ක භභ ක ිතටිෝග ක ළලිළඩ ක ිතය ක
ෝකදය. ක ළලිළඩ කිතය ක ෝකදයප ක ඇවිල්රහ ක ෝෂොෝප  ක අයෝකන ක තභයි ක

එදහ කඅෝ  කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කළෝශේ. කඑදහ කනිුත් කළශ කවළඳුනුම්ඳත ක
තභයි ක අද ක ෝනළල් ක යේෝඵන්ෝන්. ක දළන් ක අපි ක ඔක්ෝළ ෝග්භ ක
වළඳුනුම්ඳ් ක ෝනස ක ෝළොප ක අලු් ක වළඳුනුම්ඳ් ක කළනීෝම් ක නීයේඹ ක
එනහ කනම්  කඑඹ ක විලහර කරභහණඹක් කනිහ ක ෝම් ක යෝ  කභව කජ්නඹහප ක

අඳවසුතහක් කඇයේ කෝනහ. කඒ කනිහ කඑඹ කක්රිඹහ්භළ කකිරීෝම්දී කභව ක
ජ්නඹහප කඳවසු කළයන කළහ්ෂඹ කක්රභඹක් කකළන කිනයේඹ කයුතුයි. කඒ කළහ්ෂඹ ක
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ක්රභ ක ඔක්ෝළ භ ක ෝම් ක  කඳන් ක ෝළටුම්ඳෝ් ක වන් ක ළය ක නළවළ. ක ඒ ක

ළහ්ෂඹ ක ක්රභ ක පිළිඵ ක ෝයගුරහින ක වළදීභප ක ඔඵතුභහප ක ඵරඹක් ක
යේෝඵනහ. ක ඒ ක නිහ ක වළඳුනුම් ක ඳ් ක නිුත් ක කිරීෝම් ක ක්රිඹහදහභඹ ක
වළකිතහක් ක දුයප ක විභධයකත ක ළයරහ  ක වළකිතහක් ක දුයප ක උ ඳළන්න ක
වයේළඹ කඳදනම් කළයෝකන කඒහ කනිුත් කළශ කයුතුයි. 

ඡන්දඹප් කවළඳුනුම්ඳත කඉතහභ්භ කළදක්. කඡන්දඹ කලිඹහ කඳදිශචි ක
වුණු කජ්නතහ කඅතෝ්ෂ කලිඹහ කඳදිශචි කෝනොවුණු කෝම් කයෝ  කපුයළිනෝඹ  ක
රක් ක 5ක් කඳභණ කිනටින කඵ ක භළයේයණ කෝළොමිෝම් ක බහඳයේතුභහ ක

ඊෝග ක ෝඳෝ්ෂදහ ක කිඹරහ ක යේබුණහ. ක එතෝළොප ක ඒ ක මිනිසසුන්ප ක ඡන්ද ක
අයියේඹ කනළ්ෝ් ක ෝභොළද? ක ඡන්දඹප කලිඹහ ක ඳදිශචි ක ෝරහ කනළවළ. කඒ ක
ෝකොල්රන්ප ක කිවසතඹක් ක කිඹරහ ක එළක් ක නළවළ. ක අතළන ක ෝභතළන ක

ඹන කඑන කඅඹ  කඅතළන කෝභතළන කැද කෝන කඅඹ  කඉඵහකහෝ් කඹන කඅඹ  කෝම් ක
ආදී ක ලෝඹන් ක විලහර ක පිරික් ක ඉන්නහ. ක ඒ ක පිරිප ක ඡන්ද ක ඵරඹක් ක
නළවළ. ක ඒ ක අඹප ක වළඳුනුම් ක ඳතක් ක යේෝඵනහද ක නළද්ද ක කිඹරහ ක භභ ක

දන්ෝන් ක නළවළ. ක නමු් ක භභ ක ෝම් ක කි ෝ   ක වළඳුනුම්ඳත ක කළනීෝම් ක
වළකිඹහ ක නළයේ  ක වළඳුනුම්ඳත ක රඵහ ක කළනීභප ක යේෝඵන ක ඳවසුළම් ක
නළතු  ක ඒ ක පිළිඵ ක දළනුභක් ක නළතු ක අද ක ෝළොච්ෙය ක නම් ක විලහර ක
පිරික් ක ඉන්නහ ක ද ක කිඹන ක එළයි. ක එඹ ක ළරකිල්රප ක අයෝකන ක

ඔඵතුභහ ක ෝයගුරහින ක වදනහ ක ඇතළයි ක කිඹහ ක අපි ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක
ෝනහ< කඒ කහෝග්භ කවිලසහ කළයනහ. 

ඒ ක හෝග්භ ක ඔඵතුභහ ක දන්නහ  කයුද්ධඹ කළහරෝග කවිලහර කපිරික් ක

ඉන්දිඹහප කඳරහ කගිඹහඹ කකිඹරහ. 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු ක භන්්රීතුභහ  ක ඔඵතුභහප ක ත ක විනහින ක ෝදළළ ක ළහරඹක් ක
යේෝඵනහ. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

යුද්ධඹ කළහරෝග කඉන්දිඹහප කඳරහ කගිඹ කරහශකිළෝඹ  කයණහකත ක
ළවුරුර කඉන්නහ. ක 71 111ක් කඳභණ කිනටිඹහ. කඑයින් කසුළු කපිරික් ක
ආඳසු ක ආහ. ක ඒ ක අඹප ක දහ ක උඳදින්නහ ක වූ ක දරුන්ප ක රශළහෝ  ක
පුයළිනඹන් කෝර කඋ ඳළන්න කරඵහ කකළනීභ කවහ කයේෝඵන කඳවසුළම් ක
පිළිඵ ක ළහයණඹ ක කරු ක සහමිනහදන් ක ඇභයේතුභහප් ක ෝඹොමු ක විඹ ක
යුතුයි. කඑතුභහ කෝභතළන කඉන්නහද කකිඹරහ කභප කෝඳෝනන්ෝන් කනළවළ. ක
ඒ කහෝග් කවිලහර කපිරික් කඉන්නහ. කඒ කහෝග්භ කතුළයෝග කවහ කදුසළය ක
කම්භහනර ක උ ඳළන්න ක වයේළඹක්් ක රඵහ ක ෝනොක් ක විලහර ක
පිරික් ක ඉන්නහ. ක ඒ ක නිහ ක ඉතහභ්භ ක ශීම්ෂණ ක වහ ක දළළන්ත ක
ළහයණඹළප කතභයි කඔඵතුභහ කඅත කයේඹරහ කයේෝඵන්ෝන්. 

ෝම් කළඩ කපිළිෝශ කක්රිඹහ්භළ කකිරීභප කහුඟහක් කළල්ඳනහ කළයරහ  ක
ෝම් කවහ කවුභනහ කළයන කබුද්කර කභණ්ඩර කඳ් කළය කෝකන  කඉතහ කඳවසු ක
ක්රභඹළප කවළඳුනුම්ඳ  ්ක රඵහ කකළනීෝම් කක්රිඹහ ක දහභඹ ක ශවිධහනඹ කළය ක
කළනීභප ක පුළුන් ක ද ක කිඹරහ ක ඔඵතුභහ ක ඵරනහ ක ඇතළයි ක කිඹහ ක භහ ක
විලසහ ක ළයනහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක ඕනෆප ක ඩහ ක පුද්කරඹන්ෝකන් ක
ෝතොයතුරු කඑළතු කකිරීභ කපිළිඵ් කඔඵතුභහ කළල්ඳනහ කළය කඵරනහ ක
ඇතළයි කකිඹරහ කභහ කවිලසහ කළයනහ. කෝම් කළයදි කභහනිනළ්ෝඹන් ක
අපි කමිෝදන්න කඕනළ. කෝම් ක යජ්ඹ ක පුද්කරඹහ ක කළන ක ිනඹලුභ ක ෝතොයතුරු ක
දළන කකත කයුතුඹ කකිඹන ක  කෝභ ඩ කඅදව< ක  කපුද්කර කනිදවප කඳපවළනි ක
අදව ක අපි ක ඵළවළය කළයන්නප කඕනෆ. ක යජ්ඹක් කපුද්කරඹුතෝග් කිනඹලු ක
ෝතොයතුරු ක දළන ක කත ක යුතුඹයි කකිඹහ ක ිතතන කභතඹ ක අපි ක බිඳිඹ ක යුතුයි. ක
මුජිබු්ෂ කයහුභහන් කභන්්රීතුභහෝග් කළථහ කභභ කඅවෝකන කිතටිඹහ. ක 

එතුභහෝග් ක ළථහෝ දී ක කි හ  ක "hub එළ ක යේෝඹන්න ක ඕනෆ" ක
කිඹරහ. ක ෝම් ක hub  එළ ක තභයි ක භවජ්නඹහ ක ක්රිඹහ්භළ ක කිරීෝම් ක
ම්ප්ෂණ ක ඵරඹ. ක භවජ්නඹහ ක ම්ප්ෂණෝඹන්භ ක ඉ්තන් ක ඵප ක ඳ  ්ක

ළය කකන්න කපුළුන් කක්රභඹක් කවුභනහයි කකිඹන කඑළ කතභයි කඳසු කබිෝම් ක
යේෝඵන්ෝන්. කභවජ්නඹහ කතභන් කළළභළයේ කවිකරඹප කඑවහප කෝභවහප කඅදින ක
ඉ්තන් ක ඵප ක ඳ් ක ළයන්න ක ිතතන ක විකරෝග ක  ක භහනිනළ්ඹකින් ක
විදු් වළඳුනුම්ඳත ක වළදීභ ක වහ ක ෝතොයතුරු ක එළතු ක කිරීෝම් ක ළඩ ක
පිළිෝශ කකළන කඔඵතුභහ කනළත කළල්ඳනහ කළය කඵරනහ කඇතළයි කභහ ක
ිනතනහ. කඑඹ කඅනිහ්ෂඹ කකිරීභ කකිිනෝේ්භ කෝනොළයන කෝර කඉතහ ක
ඵර් ක ෝේ ක අපි ක ඉල්රහ ක ිනටිනහ. ක  ක ආණ්ඩු් ක එක්ළ කකනු-ෝදනු ක
කිරීෝම්දී ක ෝම් ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳ්ර ක ඵය  ක ඒළප ක ආණ්ඩුප ක ඹන ක
විඹදභ කඅඩු කළය කකළනීභ කවහ කඅලු් කවළඳුනුම් කඳෝ් කඵය කජ්නතහෝග් ක
ෝඵල්ර ක ිතයෝන ක ඵයක් ක ඵප< ක විඹදභක් ක ඵප ක ඳ් ක ෝනොළයන ක
ෝර ක අපි ක ඉල්රහ ක ිනටිනහ. ක ෝභභ ක ඉල්ලීම් කළයමින්  ක ඔඵතුභහ ක ෝම් ක
ඉතහ ක ඵළ රුම් ක ළහ්ෂඹෝගදී ක භනහ ක භළදිව් ක ෝනු ක ඇතළයි ක කිඹහ ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු කෝමින් කභහ ක ක කනිවඬ කෝනහ. ක 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුයේයි. ක 
මීශඟප  කකරු කවභවහෙහ්ෂඹ ක  කආශු කභහයිනශව කභවතහ. 
 
[අ.බහ. ක5.58] 
 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක
වශෝල ධන  ක ඳන  ්ක ෝළටුම්ඳත ක ෝදළනිය කකිඹළම ෝම් ක විහදෝගදී ක
ආණ්ඩු කඳක්ඹ කෝනුෝන් කළථහ කළයන්නප කරළ භ කකළන කෝඵොෝවොභ ක
න්ෝත ඹප ක ඳ් ක ෝනහ. ක ඇ්ෝතන්භ ක භෝග් ක ළථහ ක ආයම්බ ක
කිරීභප කභ්ෝතන් කවිඳක්ඹ කෝනුෝන් කළථහ කළශ කකරු කහසුෝද් ක
නහනහඹක්ළහය ක භන්්රීතුභහ කකි  ක භවය කළහයණහ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක
භෝග්් ක ඹම් ක භතඹක් ක රළහල ක ළයන්න ක ළළභළයේයි. ක විෝලේෝඹන්භ ක
ෝවොරුන් ක කළන ක එතුභහ ක ටිළක් ක බඹ ක ෝනහ. ක විදු් ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක - ක National Identity Card එළක්- ක  ක ආෝෝ ක
ෝවොයළම් ක ළයරහ ක යේෝඵනහ ක නම් ක වසුෝයි ක කිඹරහ ක බඹක් ක
යේෝඵනහ. ක එතුභහ ක දළනු්ද  ක ෝනොදළනු්ද ක දන්ෝන් ක නළවළ  ක
ෝවොය ක ළල්ලිෝග ක හභහජිළෝඹක් ක විකරඹප ක ෝවොරුන් ක ආයක්හ ක
ළයන්න ක අලය කනිහ ක  කකිඹන ක ළළඹ ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක අය ක
ඉ්ෝතක් කවුණහ කෝන්. කයහජ්ඳක් කඳහරනඹ කළහරෝග කඉ්ෝතක් කෝරහ ක
ජ්හයේළ කබහහ කවහ කභහජ් කඒළහඵද්ධතහ කඇභයේ කවිකරඹප කඉන්න කෝළොප ක ක
එතුභහප කඵළරි කවුණහ  ක කNational Identity Card  එළප කඅලය කද්ත ක
ටිළ ක කබහහ කතුෝනන්භ කදභහ කකන්න. ක 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නිළයදි ක ළයන්න ක ඉඩ ක ෝදන්න. ක භෝග් ක අභහතයහශලෝඹන් ක තභයි ක
ඒළ කළෝශේ. ක ක 

 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 නමු් ක ඔඵතුභහප ක ඒළ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්න ක ඵළරි ක වුණහ. ක

ෝභොළද  ක යහජ්ඳක් ක භව්තඹහප ක බෝග ක රුශකල් ක ඹපු ක නිහ. ක
ඔඵතුභහ ක බහහ ක තුන කකළන කළථහ කළයන්න කරුශකල් කඹළ  ක ඵ කඅපි ක
දන්නහ. කනමු් කඔඵතුභහප කඒළ කඉසප කළය කකන්න කඵළරි කවුණහ. ක 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භෝග් ක අභහතයහශලඹ ක ඳළළයේ ක ළහරඹ ක කළන. ක ඔඵතුභහ ක ළරුණු ක

ෝනොදළනයි කළථහ කළයන්ෝන්. 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (மதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ඒ කළහරෝග කඔඵතුභහ කෝඹ ජ්නහ කළශහප කඔඵතුභහෝග් කළප කළහුහ. ක

ඔඵතුභහෝග් කළප ක වරහ ක ඔඵතුභහප ක ඒළ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්න ක ඉඩ ක
දුන්ෝන් කනළවළ. කනමු් කඅද කඅපි කතුටු කෝනහ කහධනීඹ කක්රිඹහ කභහ්ෂක ක

කන්න කපුළුන් කආණ්ඩුක් කවළටිඹප ක අෝ  කආණ්ඩු කවිදු් ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳත කළස කළය කක්රිඹහ්භළ කකිරීභප කළපයුතු කකිරීභ කකළන. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ආදහඹභ ක වහ ක විඹදභ ක අතය ක

ඳයතයඹ කකළන කඑතුභහ කභතක් කළශහ. කණඹ කළන්ද කකළන් කළථහ කළශහ. ක
ඒ ක ආණ්ඩුෝ  ක ඉන්නෝළොප ක ලබ්දඹක් ක නළයේ ක ිතටිඹහ. ක ණඹ ක කළන ක

ෝභොළක්් කළථහ කළෝශේ කනළවළ. කකන්න කකන්න කණඹප කඅත කඉසසුහ. ක

විෝලේෝඹන් කෝම් කළහයණහ කඑක්ළ කම්ඵන්ධ කන කයහජ්යඹක් කවුණහභ ක

යහජ්ය කවළඳුනුම්ඳතළප කඅලය කද්ත කරඵහ කකත කයුතු කෝනහ. ක 

ෝම්ළ ක ෝර ළ ක ම්රදහඹක්. ක ෝම්ළ ක විෝලේෝඹන් ක අෝ  ක යෝ  ක
විතයක් කළයන කෝදඹක් කෝනොෝයි. කෛජ්මියේළ කද්ත කබහවිත කළයරහ ක

ෝර ළෝග ක passport, National Identity Card ආදිඹ ක රඵහ ක ක  ්ක

ආළහයඹ ක කළන ක නිදසුන් ක යහශිඹක් ක යේෝඵනහ. ක ෝම් ක කළන ක මුලින්භ ක

ක්රිඹහළහරි ක වුණු ක යපක් කතභයි කෝඳ රන්තඹ කකිඹන්ෝන්. කෝඳ රන්තඹ ක

ෛජ්මියේළ කද්ත කබහවිත කළයමින් කමුලින්භ කජ්හයේළ කවළඳුනුම් කඳතක් ක
ව කවිෝද්ල කකභන් කඵරඳත්රඹක් ක-passport එළක්- කනි්ෂභහණඹ කළශහ. ක

විෝද්ල ක කභන් ක ඵරඳත්රඹක් ක නි්ෂභහණඹ ක ළශහප ක ඳසෝේ ක ෝඳ රන්ත ක

ළිනඹන්ප කඒ කඒ කයපර කම හ කරඵහ කකළනීෝම් කඅලයතහ කඅඩු කවුණහ. ක

ෝභොළද  කෛජ්මියේළ කද්ත කයේෝඵනහ කනම්  කඅන්ත්ෂජ්හයේළ කබහවිත ක

ළයන ක database එළක් ක වයවහ ක අදහශ ක පුද්කරඹහ ක වඳුනහ ක කළනීභප ක

පුළුන් ක නහ. ක පුද්කරඹහ ක වඳුනහ ක ක්ෝතෝ ක තභයි  ක එළ ක යපකින් ක

ත් කයපළප කඹන්න කපුළුන් කක්රිඹහදහභඹ කඳවසු කන්ෝන්. ක 

ෝර ළෝග කතහක්ණඹ් කඑක්ළ කෝභළනි කවිවිධ කක්රභෝ ද කබහවිත ක

ළශහ. ක ෝර ළෝග ක තහක්ණඹ් ක එක්ළ ක ඹනෝළොප ක අලය ක ද්ත ක

එළතු කකිරීභ කඅනිහ්ෂඹෝඹන් කළශ කයු්තක් කනහ. කඒළ කෝඳොලීිනඹක් ක
ළයන්න්  කඑෝවභ කනළ්නම් කජ්නතහ කෝළොටු කළයන්න් කළයන ක

ළඩක් කෝනොෝයි. කශුබහදි කවිකරඹප කජ්නතහප කෝළොන්ද කෝළළින් කතඵහ ක

ෝකන කළපයුතු කළයන්න කපුළුන්. කඋදහවයණඹක් කලෝඹන්  කෝඵොෝව  ක

විප කඳසු කගිඹ කළහරෝග කඅපි කපිප කයපළප කඹනෝළොප කඅෝ  ක  කpassport 

එළ ක අයෝකන ක රලසන ක ළයනහ  ක එෝවභ ක නළ්නම් ක ඒ ක යපප ක ඹන්න ක

ෝදන්ෝන් කනළවළ  ක ම හ ක ෝදන්ෝන් කනළවළ. ක ඳසු ක ගිඹ කළහරෝග ක එළනි ක

රලසන කයේබුණහ. කඒ කනිහ කෛජ්මියේළ කද්ත ක -biometric data- රඵහ ක
ෝකන ක National Identity Card එළ  ක එෝවභ කනළ්නම් ක passport 

එළ කවදහ කකන්න කපුළුන් කවුෝණෝ  කඒහ කබහවිත කළයමින් කවිෝද්ල කකත ක

නෝළොප කඅඳප කපුළුන් කනහ  කඑිනතය කජ්හයේඹක් කවළටිඹප කෝළොන්ද ක

ෝළළින් කතඵහ කෝකන කළපයුතු කළයන්න. ක 

ඒ ක විතයක් ක ෝනොෝයි. ක විදු් ක ජ්හයේළ කවළඳුනුම් ක ඳ් ක යහඳියේඹ ක
කරු ක එස. . ක නහවින්න ක ඇභයේතුභහෝග් ක අභහතයහශලඹ ක වයවහ ක

ක්රිඹහ්භළ ක නහ. ක විදු් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත් ක කිරීෝම් ක

අලයතහ ක භතු ක න්ෝන් ක ඇයි ක කිඹරහ ක ෝඳෝඩක් ක ඵළලුෝෝ  ක භහ ක

ළලින් කකි හ කහෝග් කනම න කතහක්ණඹ කබහවිත කකිරීෝභන් ක්රී කරශළහ ක

පුයළිනඹන්ෝග් කඅනනයතහ කනිළැදදි කතවවුරු කළය ක කළනීභපයි. කඒ ක
හෝග්භ ක යහජ්ය ක ආඹතන ක වහ ක අනිුත් ක ආඹතන ක භඟින් ක ඳඹන ක

ෝේහන් ක ඩහ් ක ඳවසුෝන් ක වහ ක ළිනනමින් ක රඵහ ක දීභ ක වහ ක

ෝතොයතුරු ක හුභහරු ක ඳද්ධයේඹක් ක ළස ක ළය ක කත ක වළකි ක නහ. ක ඒ ක

හෝග්භ ක යෝ  ක ශ්ෂධන ක ළඩපවන් ක ක්රිඹහ්භළ ක කිරීෝම්දී ක

ළහ්ෂඹක්භ  ක විනිවිදබහෝඹන් ක යුතු  ක පරදහම් ක ිනදු ක කිරීභප්  ක

ජ්හයේළ කආයක්හ කතවවුරු කකිරීභ ක වහ කඅලය කන්නහ ක වූ ක ඹටිතර ක
ඳවසුළම් කව කඅනිුත් කඳවසුළම් කළරීමභප් කවළකි කනහ. කඒ කනිහ ක

ෝභළනි කළඩ කපිළිෝශක් කතුළින් කජ්හයේළ කආයක්හ කත  ්කතවවුරු ක

ළය කකත කවළකි කනහ. කවිෝලේෝඹන් කජ්හයේළ කආයක්හ කකළන කළථහ ක

ළයන ක යජ්ඹක් ක වළටිඹප ක අපි ක ෝම් ක වහ ක විෝලේ ක අධහනඹ ක  කෝඹොමු ක

ළයනහ. ක 

ෝම් ක යහඳියේෝග ක අයමුණු ක වළටිඹප  ක ඳවුල් ක ඒළළඹක් ක ෝර ක

ඳවුෝල් ක ිනඹලු ක පුද්කරඹන්ෝග් ක ෝඳෞද්කලිළ ක ද්ත ක එක්ැදස ක කිරීභ  ක

ඹ ක අවුරුදු ක 26ක් ක ෝව  ක ඊප ක ළින ක ිනඹලුභ ක ්රී ක රහශකිළ ක

පුයළිනඹන්ෝග් කජී ක ද්ත  කෛජ්මියේළ කරක්ණ කවහ කජ්හතයන්තය ක

ිනවිල් ක ගුන් ක ෝේහ ක ශවිධහනෝග ක රමියේඹප ක අනුූලර ක ඡහඹහරඳ ක

ඇතුශ් ක ජ්හයේළ ක පුද්කර ක නහභ ක ෝල්ඛ්නඹක් ක ළස ක කිරීභ ක වහ ක

භධයභ ක ද්ත ක කඵඩහක් ක -central database එළක්- ක සථහපිත ක

ළයනහ. ක ෝම් ක ඹපෝ් ක පුද්කරඹන්ෝග් ක අනනයතහ ක නිළැදදි ක

තවවුරු කළය කකළනීභප කවළකි කන කආළහයඹප කතභයි කඅවුරුදු ක26ක් කෝව  ක

ඊප කළින කිනඹලුභ ක්රී කරහශකිළ කපුයළිනඹන්ප කවිදු් කජ්හයේළ කවළඳුනුම් ක

ඳත ක නිුත් ක ළයන්න ක අසථහ ක රළෝඵන්ෝන්. ක භධයභ ක ද්ත ක

කඵඩහෝ  ක -central database එෝක්- ක ෝතොයතුරු ක භත ක ෛනයේළ ක

ද්ත කහුභහරු කරයේඳ්යේඹක් කසථහපිත කළශ කවළකි කනහ. කඒ කතුළින් ක

අතයලය කආඹතන කභඟ කඒ කෝතොයතුරු කහුභහරු කළය කකන්න  කඵළශුත ක

ළපයුතු  කආයක්ළ කළපයුතු කව කවිවිධ කආඹතනරප කළයන කඉල්ලීම් ක

ආදිඹ ක ඉතහ ක ඳවසුෝන් ක නිඹහභනඹ ක ළශ ක වළකි ක ක්රභෝ දඹක් ක

රළෝඵනහ. ක 

විදු් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක තුළින් ක ජ්නතහප ක රළෝඵන්ෝන් ක

ෝභොළක්ද? ක රධහන ක ලෝඹන් ක ඔඵතුභන්රහෝග් ක අනනයතහ ක ඉතහ ක

ඳවසුෝන් කතවවුරු කළශ කවළකි කනහ. කඒ කහෝග්භ කඉදිරිෝගදී කයජ්ඹක් ක

වළටිඹප ක අපි ක ිනඹලුභ ක ද්ත ක කඵඩහන් ක ජ්හරකත ක ළයනහ  ක ක

databases network ළයනහ. කඒ කතුළින් කඅපි කඑළ කඅභහතයහශලඹළප ක

ගිිතන් ක ඒ ක අභහතයහශලඹ ක තුශ ක ළඩ ක ළයනෝළොප  ක අනික් ක

අභහතයහශලෝග ක ද්ත ක වයවහ ක අපි ක ළයපු ක ළඩ ක කළන ක දළන ක කන්න ක

පුළුන්. කඅඳප කත් කඅභහතයහශලඹළප කගිිතන් කඒ කඅභහතයහශලෝඹන් ක

ලිපි කෝකොනු කඅයෝකන කඑන්න කඅලයතහක් කඳළන කනඟින්ෝන් කනළවළ. ක

ඒ කනිහ කයජ්ඹ කභඟින් කඳඹන කෝේහන් කළිනනමින් කවහ කඳවසුෝන් ක

රඵහ කකළනීභප කවළකි කනහ. ක 

ෝම් ක අඹදුම්ඳත ක වළදුහප ක ඳසු  ක භළයේයණරදී ක ඡන්දඹ ක දීභප ක

ඳවසු ක ෝනහ. ක ෝවොය ක ඡන්ද ක නම් ක දහන්න ක වම්බුෝන්ෝන් ක නළවළ. ක ක

ෝභොළද කෝවොෝයන් කඡන්දඹ කදහන්න කඑනහ කනම් කඵරහ කකන්න කපුළුන්. ක

ළලින් ක කි හ ක හෝග්  ක ඵළශුත ක ළපයුතු  ක කභන් ක ඵරඳ්  ක රිඹළදුරු ක

ඵරඳ්  කෝදස කවිෝදස කැදකිඹහ  කඅ්ෂථ කහධළ කරයේරහබ  කයක්ණ  කඉඩම් ක

වහ ක ෝද්ඳශ  ක විරහභ ක ළටු  ක ෝම් ක ආදී ක ෝේහන් ක රඵහ ක කළනීෝම්දී ක ක

තභන්ෝග් කඅනනයතහ කතවවුරු කකිරීභ කවහ කඒ කජ්හරකත කෝතොයතුරු ක

වයවහ ක අඳප ක ිනඹලුභ ක විසතය ක රඵහ ක ෝකන ක එභ ක ළපයුතු ක ඉතහභ ක

ඳවසුෝන් ක ඉටු ක කිරීභ ක තුළින් ක ළිනනම් ක ෝේහක් ක ළශ ක වළකි ක

ෝනහ. ක ෝම් ක ද්ත ක ැදසකිරීභ ක - ක data capturing - වහ ක අලය ක

ශනිෝ දන ක උඳළයණ ක රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක ළහ්ෂඹහරර කප ක  ක ෝඵදහ ක

වළය ක යේෝඵනහ. ක රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක ළහ්ෂඹහර ක  ක වයවහ ක  ක ෝභෝර ක

ද්ත කජ්හරකත කකිරීභ කතුළින් කඅලය කද්ත කරඵහකත කවළකි කෝනහ. ක 

යපක් කවළටිඹප කඉදිරිඹප කඹනෝළොප කඅනිහ්ෂඹෝඹන් කජ්හතයන්තය ක
රමියේෝඹන් ක යුතු ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතළ  ක කභන් ක ඵරඳත්රඹළ ක

අලයතහ කයේෝඵනහ. කඑභ කනිහ කෝම් කළරුණු කවහ කඅපි කෝඹ ජ්නහ ක

ළය ක යේෝඵන ක ඳරිදි ක ද්ත ක එක් ක ැදස ක කිරීභ ක තුළින් ක එඹ ක ඉතහභ  ්ක

ඳවසුප කඳ් කෝනහ. කකරු කඇභයේතුභහප ක කෝම් කළපයුතු කක්රිඹහ්භළ ක

කිරීභ ක වහ ක ිනඹලු ක ඳවසුළම් ක රළ  ක යේෝඵනහ. ක එතුභහප ක ඒ ක වහ ක

ත් ක වෝඹ කඹ ක දක්මුයි ක රළහල කළයමින් කභභ ක ළථහ ක අන් ක

ළයනහ. ක 
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ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෝඵොෝවොභ ක සතුයේයි. ක The next speaker is the Hon. Douglas 

Devananda. You have four minutes.  

 
[தற.த. 4.57] 

 
ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, ணக்கு 

ரன்கு றறடங்கள் தகரடுக்கப்தட்டிதந்ரலும் அந் 

மத்றற்குள் சுதக்கரக ன்தமட கதத்ம தொன்மக்க 

றதம்தைகறன்மநன்.  ஆட்தறவு தரடர்தரகப் தைற தொமநமக் 

தகரண்ட ெட்டத் றதத்த்ம, அரது இனத்றணறல் 

அடிப்தமடறல் அமடரப அட்மடகமப ங்குற்குரற 

ெட்டத் றதத்த்மக் தகரண்டுந்மறட்டும் அறல் 

கரப்தடுகறன்ந றடங்கள் குநறத்தும், இனகுரக அமடரப 

அட்மடமப் ததநக்கூடி றடங்கதபல்னரம் இறல் 

உள்படக்கப்தட்டுள்பமமறட்டும் தொலில் தகப 

அமச்ெர் ரறன்ண அர்களுக்கு ன்தமட 

ரழ்த்துக்கமபத்ம் தரரட்டுக்கமபத்ம் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.   

இது ெம்தந்ரக ங்களுக்குத் ப்தட்டுள்ப தடித்றல் 

தோன்த தரறகபறல் அமடரப அட்மட அச்ெறடப்தட்டுப் 

தரமணக்கு றடப்தடுதன்த தெரல்னப்தட்டிதக்கறன்நது. 

ணம, அது மடதொமநறல் தகரண்டுப்தட 

மண்டுதன்தமக் தகப அமச்ெர் அர்கள் 

கதத்றதனடுக்க மண்டும். கடந் கரனங்கபறல் அமடரப 

அட்மட அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டமதரது இத தரறகபறல்ரன் 

இதந்து. இதந்ரலும், றழ் க்கமபப் ததரதத்மறல் 

இண்டு தரறகபறலும் ெறங்கப க்கமபப் ததரதத்மறல் 

எத தரறறலும்ரன் அமடரப அட்மடகள் 

ங்கப்தட்டண. அந் தொமந ரற்நப்தடமண்டும். அத்துடன் 

அறல் ஆங்கறன தரற இடம்ததததும் அெறதன்த ரன் 

கததுகறன்மநன். தணன்நரல், தபறரடுகளுக்குச் 

தெல்கறன்நமதரது அமடரபத்ம உதறப்தடுத்துற்கு 

ஆங்கறன தரற இடம்தததது ெறரணரக அமத்ம். 

அந் மகறல் ரட்டின் தறரண தரறகபரகற ெறங்கபம், 

றழ் ஆகறற்தடன் மெர்த்து ஆங்கறன தரறறலும் அந்ப் 

தறவுகள் இதக்கக்கூடி மகறல் தைற அமடரப அட்மட 

அமம அமச்ெர் அர்கள் உதறதெய் மண்டுதணக் 

மகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.   

அமமதரல், இங்கு ணக்குத் ப்தட்ட எத தடித்றல் 

ஆங்கறனத்றல் ததம தோன்த றரகக் 

மகட்டிதக்கறன்நரர்கள். அரது family name, name and the 

surname ன்த மகட்டிதக்கறன்நரர்கள். றழ் க்கமபப் 

ததரதத்மறலும் தொஸ்லிம் க்கமபப் 

ததரதத்மறலும் இண்டு ததர்கமபத்ரன் அங்கு 

குநறப்தறடுரர்கள். அரது கப்ததமட ததர் அடுத்து 

தறள்மபறதமட ததர். அந் மகறல், ல்மனரமத்ம் 

ததரதுமப்தடுத்தும் மகறல் அது அம 

மண்டுதன்தம் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

அடுத்து, தைற மெற அமடரப அட்மடம 

ரட்டங்கள்மரதம் கச்மெரறகபறல் ததநக்கூடி மகறல் 

ற்தரடுகமபச் தெய் மண்டும். அந் அடிப்தமடறல், ரடு 

ளற ரலறறல் அவ்ரநரண ஏர் ற்தரட்மடக் தகரண்டு 

தொடித்ரக இதந்ரல் அது மற்கத்க்கது. எமரபறல் 

அமடரப அட்மடமப் ததநமண்டுதன்நரல் 

தூப்தகுறறலிதந்து தகரளம்மத மரக்கற ததர்கள் றகவும் 

ெறப்தடுரர்கள். அற்கு அறக தெனவும் ற்தடும்.  

இதறரக, ரன் லண்டும் லித்தத் றதம்தைது, தோன்த 

தரறகளும் இடம்ததநக்கூடி மகறல் மெற அமடரப 

அட்மட அம மண்டுதன்தமத்ரன் ன்தமக் கூநற, 

அமச்ெர் அர்களுமட இந் தொன்ரறரறரண தொற்ெறக்கு 

லண்டும் தரரட்மடத் தரறறத்துக்தகரண்டு, ணக்கு 

ரய்ப்தபறத்ற்கு ன்நற கூநற, றமடதததகறன்மநன்.  

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.  

ඊශඟප  කකරු කින්නි කජ්ඹය්න කභන්්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. ක6.12] 

 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයර්න මශතළ 
(ரண்தைறகு அத ெறட்ணற  த்ண) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මරහනරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කකරු කඇභයේතුභහ කඉදිරිඳ් කළශ ක
පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක වශෝල ධන  ක  ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක

පිළිඵ ක ෝදන ක ය ක කිඹළම ෝම් ක විහදෝගදී ක භභ ක විෝලේෝඹන්භ ක
වන් ක ළයන්නප ක ඕනෆ  ක  ක නම න ක ෝර ළඹප ක කළශෝඳන ක ඳරිදි ක
පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභ ක

ම්ඵන්ධෝඹන් කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක
වඳුන්හ ක ෝදන ක අලු් ක ළඩ ක පිළිෝශ ක  ක හ්ෂථළ කළය ක ෝකන ක ඹහභ ක
වහ ක ඇයේ ක න ක ඹම් ක ඵහධහන් ක  ක අද ක ෝම් ක ඉදිරිඳ් ක  ක ළයන ක ඳන  ්ක

ෝළටුම්ඳත කම්භත කම ෝභන් කඳසු කඉ් කන කඵ. ක ක 

1968 ක අවුරුද්ෝද් ක ෝම් ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක ඳනතක් ක මුලින්භ ක
 කෝකනහ් ක රශළහෝ   ක අඳප  ක පුද්කරඹන් ක  ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක

වළඳුනුම්ඳතක් කනිුත් කළයන්නප කරළබුෝණ් ක2:83 ක්ෂෝගයි. ක2:83 ක
්ෂෝග ක කවළඳුනුම්ඳත කනිුත  ්කළයනෝළොප කඉදිරි කඅවුරුදු ක කවිිනඳවළප ක ක
නළ්නම් කඅවුරුදු කඳණවළප කඑවහ කඳළ්තප කකළශෝඳන කක්රභඹක් ක කඑදහ ක
ෝඹ ජ්නහ කළශහ කනම්  ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක කළන ක අඳප ක අද ක විහද ක

ළයන්නප ක අලය ක න්ෝන් ක නළවළ. ක භභ ක කරු ක ඇභයේතුභහෝකන් ක
ඉල්ලීභක් කළයනහ. කෝභොළද  ක දළනපභ් ක  කෝම් ක  කවිදු් කවළඳුනුම්ඳත ක
නිුත  ්ක කිරීභ ක කළන ක ම්ප්ෂණ ක ක්රභෝ දඹ ක වදරහයි ක  ක යේෝඵන්ෝන්. ක

2:83 ක ්ෂෝග ක  ක වළඳුනුම්ඳත ක  ක නිුත් කළයරහ ක අද  ක අවුරුදු ක වතළිස ක
වතයළප ක කඳසෝේ  කනළත් ක කඅපි ක කඒ කකළන කළථහ කළයනහ. කඒ කනිහ ක ක
ෝම් කඅසථහෝ දී  කඅවුරුදු කඳණවළප කඑවහ කඉදිරිඹ කකළන කිතතරහ ක කෝම් ක

වළඳුනුම්ඳත කළස කළයනහ කනම් කෝවොයි කකිඹන කළරුණ කෝළෝයිත ක
භභ කකරු කඇභයේතුභහෝග් කඅධහනඹ කෝඹොමු කළය කිනටිනහ. ක 

අපි ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ම්භත ක ළයනහ ක හෝග්භ  ක ෝම් ක

වළඳුනුම්ඳත ක ළස ක ළයනහ ක හෝග්භ ක ෝම් ක වළඳුනුම්ඳත ක රඵහ ක
කළනීෝම්දී කඇයේ කන කඹම් කඵහධහ කද කයේෝඵනහ. ක 

ෝම් ක ළහ්ෂඹඹ ක කිරීෝම්දී ක භතුන ක ඵහධහ ක ෝභොනහද ක කිඹහ ක අඳ ක

දන්නහ. කකෝම් කිනටින කග්රහභ කනිරධහරිතුභහෝකන්  කඑභ කරෝද්ලඹ කඅඹ  ්ක
රහ කෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක ළහ්ෂඹහරෝඹන් ක තභයි ක වළඳුනුම්ඳතක් ක රඵහ ක
කළනීෝම් ක මලිළ ක ළඩළ කපයුතු ක ටිළ ක ළස ක ෝළෝයන්ෝන්. ක ඒ ක
ළපයුතුරදී කඵහධහ කයේෝඵනහ. ක 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහප ක පුළුන් කනම් ක ෝම් කක්රභඹ ක ෝනස ක

ළයන්න. කෝම් කවහ කඅලු් කක්රභඹක් කවඳුන්හ කෝදන්න. කකෝම් කඉන්න ක

ෝළෝනක් කතභන්ෝග් කවළඳුනුම්ඳත කළස කළය ක කළනීෝම්දී කතභන්ෝග් ක
ෝතොයතුරු ක ඇතුශ් ක ළය ක ඒ ක ෝල්ඛ්න ක ටිළ ක පුයරහ  ක ඒ ක කෝම් ක ග්රහභ ක

නිරධහරිතුභහප ක බහය ක ෝදන ක ඵ ක අඳ ක දන්නහ. ක එභ ක ෝල්ඛ්න ක බහය ක

දුන්නහභ කභවය කෝරහප කඒ කග්රහභ කනිරධහරිතුභහ කඔහුප කරිින  කඑළක් ක

ෝදනහ. කභවය කඅඹ කෝම් කරිින  කඑළ කතභයි කඳහවිච්චි කළයන්ෝන් ක"භභ ක

වළඳුනුම්ඳතක් ක වදන්න ක බහය ක දීරහ ක යේෝඵනහ" ක කිඹන ක එළ ක

ෝඳන්න්න. ක ෝම් ක රිින  ක එළ කභවය කවිප කළසප කවිනහල ක ෝනහ< ක

දවිනඹප කවිනහල කෝනහ. කඒ කරිින  කඑළ කවිනහල කෝරහ කගිඹහප කඳසු  ක
තභන් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක වදන්න ක ග්රහභ ක නිරධහරිතුභහප ක බහය ක දුන්නහඹ ක

කිඹන්න ක තභන්ප ක වයේළඹක් ක නළවළ. ක භවය ක ග්රහභ ක නිරධහරි ක

ළහ්ෂඹහරර කෝම් කෝල්ඛ්න කය කෝදළළ කඳභණ කළහරඹක් කයේෝඵනහ. ක

ග්රහභ කනිරධහරි කභළ කවළඳුනුම්ඳ් කළස කළයකත කයුතු කපුද්කරඹන් ක

6ෝදෝනක් ක ඉන්නහ ක කිඹහ ක අපි ක ිතතමු. ක ඒ ක ග්රහභ ක නිරධහරිතුභහ ක ෝම් ක

ඳසෝදනහෝග් කවළඳුනුම්ඳ් කළස කළයන්න කඅලය කලිපි කෝල්ඛ්න කටිළ ක
රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් කළහ්ෂඹහරඹප ක ඹළ ්  ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක

කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුප ක ඒහ ක ඹන්ෝන් කනළවළ. ක ඒ ක දු්ෂරතහ ක

අඳ කදකිනහ. කකරු කඇභයේතුභනි  කඒ කනිහ කඔඵතුභහ කෝම් කකළන කවිකරභ  ්ක

ක්රභෝ දඹක් ක වදන්න. ක භහ ක ිතතන ක විකරඹප ක යහජ්ය ක ඳරිඳහරන ක

අභහතයහශලෝඹන් ක තභයි ක ෝම් ක පිළිඵ ක මලිළ ක ළපයුතු ක ෝළෝයන්න ක

ඕනෆ. කෝභොළද  කග්රහභ කනිරධහරින් කඳහරනඹ කළයන්ෝන් කඑතළනින්. කඑභ ක

අභහතයහශලඹ ක වයවහ ක ෝම් ක ෝනුෝන් ක විකරභ් ක ක්රභඹක් ක ෝඹොදනහ ක
නම් කඅඳ කඑඹ කඉතහභ කඅකඹ කළයනහ. ක 

ෝම් ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳත ක ළස ක ළයන ක ක ෝළොප ක එඹ ක බහහ ක

තුෝනන්භ කළස කළයන්ෝන් ක  කනළවළ කකිඹහ කළලින් කළථහ කළශ කභවය ක
කරු කභන්්රීතුභන්රහ කවන් කළශහ. ක එතුභන්රහ ක තුශ කඑෝවභ කෝඳොින ක

භතඹක් කයේෝඵනහ. ක කකරු කඇභයේතුභනි  කභභ කඅබයන්තය කඳරිඳහරනඹ ක

වහ කයහජ්ය කළශභනහළයණඹ කපිළිඵ කආශශිළ කඅධීක්ණ කළහයළ කබහ ක

නිෝඹ ජ්නඹ කළයන කෝළෝනක්. කඑභ කළහයළ කබහෝ දී කඉදිරිඳ් කළයන ක

රද ක ඔඵතුභහෝග් ක අභහතයහශලෝඹන් ක ෝම් ක පිළිඵ ක ළයන ක ඒ ක ළඩ ක

ළරළසභ කපිළිඵ කෝතොයතුරු කභහ කශඟ කයේෝඵනහ. කඒ කඅනු කෝම් කවිදු  ්ක

වළඳුනුම්ඳත ක නිුත් ක ළයන ක ෝළොප ක ිනශවර  ක ෝදභශ  ක ඉශග්රීින ක කිඹන ක
බහහ කතුෝනන්භ කඑඹ කළස කෝනහ. කකරු කහසුෝද් කනහනහඹක්ළහය ක

භන්්රීතුභහ ක කි හ  ක "ෝම් ක වළඳුනුම්ඳතප ක ිනඹලුභ ක ද්ත ක ඇතුශ  ්ක

ළයන්න කඑඳහ" කකිඹහ. කඑතුභහ කෝඵොෝවොභ කෝජ්යසධ කපුද්කරෝඹක්. කභභ ක

ෝභෝවභ කකිඹන ක එළ් කෝවො කනළවළ. ක ඒළ කභවහ ක ෝභ ඩ රළහලඹක් ක

ෝරයි ක භහ ක දකින්ෝන්. ක භභ ක එෝවභ ක කිඹන්ෝන් ක ෝම් ක නිහයි. ක ෝම් ක

වළඳුනුම්ඳත ක රඵහ ක ෝදන්ෝන් ක එළ ක ෝළොපළප ක විතයක් ක ෝනොෝයි. ක

ෝවොරු  ක භශ ක ෝළොල්රළරුන්  ක නළ්නම් ක යෝ  ක අඳයහධළහයඹන් ක
ඉන්නහ ක නම් ක අන්න ක ඒ ක අඹප ක විතයයි ක ඒ ක ළහයණඹ ක

ඵරඳළළ්ෝන්ෝන්. ක පුද්කරඹුත ක තු ක ිනඹලුභ ක ෝතොයතුරු ක ෝම් ක

වළඳුනුම්ඳතප කඇතුශ් කළයන්න කපුළුන් කනම් කඑඹ කයෝ  කආයක්හප  ක

ජ්හයේළ ක ආයක්හප ක ව ක ඉදිරිඹප ක ෝවොයි ක කිඹහයි ක භහ ක නම් ක

කිඹන්ෝන්. කඒ කනිහ කපුද්කරඹුත කතු කිනඹලුභ කද්ත  කෝතොයතුරු කෝභභ ක

විදු් කවළඳුනුම්ඳතප කඇතුශ් කළයන්න කකිඹහ කකරු කඇභයේතුභහ කෝකන් ක
භභ කෝඵොෝවොභ කෝකෞයෝඹන් කඉල්රහ කිනටිනහ. ක ක 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක අද ක -ජුනි ක 32ළනි ක අඟවරුහදහ- ක ඳශ ක වූ ක

"රශළහදීඳ" කපු් කඳෝ් ක"පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචිෝග කඑක්දින කෝේහ ක

ෝවො ක නෆ" ක ඹනුෝන් ක ලිපිඹක් ක ඳශ ක ළය ක යේෝඵනහ. ක ළළරණිඹ ක
විලසවිදයහරෝග කඉෝකනුභ කරඵන කභල්හ කඑම්. කකභෝග් කකිඹන කශියහ ක

තභයි ක එභ කලිපිඹ කඉදිරිඳ් කළය කයේෝඵන්ෝන්. කඑිත කයේෝඵන කඅඩු ක ඳහඩු ක

එභ කලිපිෝග කවන් කළය කයේෝඵනහ. කඑභ කලිපිෝග කෝභෝේ කවන් කළය ක

යේෝඵනහ; 

"්රී කරශළහෝ  කඳයේන කයහජ්ය කආඹතන කඅතය කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක ළළපී ක ෝඳෝන්. ක ඊප ක ෝවේතු ක ෝභයප ක ිනටින ක ෆභ ක

පුයළිනඹ කුතෝග්භ කඅනනයතහ කතවවුරු කළයමින් කඔහු කෝව  කඇඹ කවඳුනහකළනීභ ක

වහ කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කකිරීෝම් කළහ්ෂඹඹ කිනදු කකිරීභ කනිහඹ." 

වළඳුනුම්ඳ් ක ළහ්ෂඹහරඹ ක භඟින් ක ඳ්න ක ෝම් ක එක් ක දින ක
ෝේහෝ  ක යේෝඵන ක අඩු ක ඳහඩු ක කළන ක එභ ක ලිපිෝග ක වන් ක ළය ක

යේෝඵනහ. කපිපසතය කරෝද්ලලින් කඇවි් කරුපිඹල් ක2 111ක් කෝකරහ ක
ෝම් ක එක් ක දින ක ෝේහ ක රඵහ ක කන්න ක ගිඹ්  ක ළස ක ළයන ක
වළඳුනුම්ඳෝ් ක නෝම් ක යේෝඵන ක ඹම් ක ඹම් ක ෝනසම ම්  ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක

අශළඹ ක ෝනස ක ම ම් ක ළනි ක ෝද්ල් කනිහ ක භවය ක පුද්කරඹන්ප ක දින ක
ෝදළක්  කනළ්නම් කතුනක් කඒ කවහ කකත කෝනහ කකිඹහ ක "රශළහදීඳ" ක
පු් ක ඳෝ් ක ඳශ ක වූ ක ෝභභ ක ලිපිෝග ක ළිනදුයප් ක වන් ක ළය ක

යේෝඵනහ  ක කරු ක ඇභයේතුභනි. ක ෝභළනි ක අඩු ක ඳහඩු  ක ෝභළනි ක
අළපයුතුළම් කිනදු කෝනොන්න කළපයුතු කළයනහ කනම් කදුය කඵළවළය කිනප ක
ඳළමිෝණන කපුද්කරඹන්ප ක එඹ ක ඉතහ ක ෝවො ක ළඩ ක පිළිෝශක් ක ෝයි ක
කිඹහ ක භහ ක විලසහ ක ළයනහ  ක කරු ක ඇභයේතුභනි. ක ෝම් ක විදු් ක

වළඳුනුම්ඳත ක රඵහදීභ ක ෝම් ක වළභ ක ෝදඹළපභ ක ඉතහ ක ෝවො ක විඳුභක් ක
ෝර කභහ කදකිනහ. ක 

ෝම් ක ළඩ ක පිළිෝශ ක නිහ ක පුද්කරඹන් ක භත ක ඹම් ක ඵයක් ක
ඳළ කපෝනහඹ කකිඹහ කඅෝ  කකරු කහසුෝද් කනහනහඹක්ළහය කභන්්රීතුභහ ක

වන් ක ළශහ. ක මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අඳ ක වළභ ක දහභ  ක
නළ්නම් කෆභ කභහඹළභ කඅලු් කවළඳුනුම්ඳතක් කකන්ෝන් කනළවළ කෝන්. ක 

"ෝම්ළ ක භවහ ක ෝරොුත ක ඵයක්  ක ෝම්ළ ක ජ්නතහප ක ෝදන්න ක එඳහ  ක
ජ්නතහෝග් ක ෝඳොළ  ක එෝළන් ක අඹ ක ළයනහ" ක කිඹරහ ක අෝ  ක කරු ක
හසුෝද් කනහනහඹක්ළහය කභන්්රීතුභහ කකි හ. ක 

ඇ්තපභ කෝම් කවළඳුනුම්ඳතප කමුදරක් කරඵහ කක්තහප කරලසනඹක් ක
නළවළ. කෝභොළද කෝම් කවළඳුනුම්ඳත කරඵහ කකන්ෝන් කඅවුරුදු කකණනහළප ක

නිහ. කවළභ ක දහභ ක ෝනොෝයි. ක වළභ ක භහඹළපභ කෝනොෝයි. ක ඒ කනිහ ක
ෝම් කවළඳුනුම්ඳතප කමුදරක් කරඵහ කකන්න කඕනෆ. කයජ්ඹක් කවළටිඹප කෝම් ක
ළඹ කඵය කදයන්න කඵළවළ. කෝම් කඳන් කෝළටුම්ඳත කෝකනළල්රහ කම්භත ක

ළශහප ක ඳසෝේ ක ඒ ක වළඳුනුම්ඳත ක ළස ක කිරීභප ක අලය ක නම න ක
ඹන්ෝත්ර ඳළයණ ක ෝකෝනන්න ක ඕනෆ. ක ළලින් ක වළඳුනුම්ඳත ක නිුත  ්ක
ළයන කෝළොප කඅයේන් කලිඹරහයි කදුන්ෝන්. කදළන් කඒ කක්රභඹ කෝනස කෝරහ ක

යේෝඵනහ. ක න ක වළඳුනුම්ඳත ක ළස ක ළයන ක ෝළොප ක නම න ක
ඹන්ෝත්ර ඳළයණ ක ෝකෝනන්න ක ිනද්ධ ක ෝනහ. ක ඒ ක නම න ක
ඹන්ෝත්ර ඳළයණ කෝකෝනන්න කෝරොුත කමුදරක් කවිඹදම් කළයන්න කිනද්ධ ක
ෝනහ. ක අපි ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක ආහභ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත  ්ක

ළයනහ. ක අඳප ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක වළඳුනුම්ඳත ක නිුත් ක ළයන ක තළනප ක
භභ කගිිතල්රහ කඵළලුහ. කඒ කළහ් කඑළප කෝරොුත කමුදරක් කවිඹදම් කළයන්න ක
ෝනහ. ක ඒළ ක යජ්ඹළප ක දයහ ක කන්න ක ඵළවළ. ක එෝවභ ක නම් ක ෝම් ක

වළඳුනුම්ඳත කභවය කෝරහප කයහජ්ය කආයක්හප  කපුද්කරෝඹුතෝග් ක
අනනයතහප  කපුද්කරෝඹුතෝග් කඅලයතහප- 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු කභන්්රීතුභනි  කඔඵතුභහෝග් කළහරඹ කඅහනයි. 

 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයර්න මශතළ 
(ரண்தைறகு அத ெறட்ணற  த்ண) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක භභ ක ත ක විනහිනඹක් ක ඉල්රහ ක
ිනටිනහ. ක 

ඉසය ක යේබුණු ක වළඳුනුම්ඳත ක ළසළප ක අහු ක වුෝණෝ  ක කශ ක
තුයළප ක අහු ක වුෝණෝ ක නළ්නම් ක ෝන් ක ෝද්ළප ක අහු ක වුෝණෝ ක ක ක

දු්ෂ්ෂණ ක ෝරහ ක විනහල ක ෝනහ. ක තුය ක ටිළක් ක ගිෝඹෝ ක විනහල ක

1149 1150 

[කරු කඅනුය කින්නි කජ්ඹය්න ක කභවතහ] 
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ෝනහ. කඒ කවිකරඹප කවිනහල කෝනොෝන කෝවො කවළඳුනුම්ඳතක් කනම න ක

ක්රභඹප කවදන්න කඅලය කනම න කඹන්ෝත්ර ඳළයණ කෝකනළල්රහ කෝවො ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක  ක හදහ ක ෝදන ක එෝළන් ක මුදරක් ක අඹ ක ළශහප ක කිිනභ ක
රලසනඹක් කනළවළ කකිඹරහ කභභ කකිඹනහ. 

 කරු කඇභයේතුභනි  කඔඵතුභහ ක  කළයන කෝම් කක්රිඹහප කඅපි කම්ප්ෂණ ක

වෝඹ කඹ ක ෝදනහ. ක ඉදිරි ක අවුරුදු ක 61ළප ක කළශෝඳන ක ආළහයඹප ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක ළස ක කිරීභ ක ළදක් ක ළ්ෂඹඹක්. ක ෝම් ක යෝ  ක ජ්හයේළ ක
ආයක්හප ක ළදක් ක ෝන ක ව ක පුද්කරෝඹුතෝග් ක අලයතහ ක ඉසප ක

ළය කකළනීභ කවහ කෝවො කවළඳුනුම්ඳතක් කරඵහ කදීභ ෝඹ කයඹයි කකිඹරහ ක
භභ කවිලසහ කළයනහ. කසතුයේයි  කමරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි. 

 
[අ.බහ. ක6.21] 

 

ගරු ආනන්ද අලු්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මුරසුෝන් ක ිනටින ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ඉතහ ක ළහෝර චිත ක
භහතිළහක් කම්ඵන්ධෝඹන් කළථහ කකිරීභප කඅසථහ කරඵහ කදීභ කකළන ක

ඔඵතුභහප කභභ කසතුයේන්ත කෝනහ. ක 

විෝලේෝඹන්භ ක අ් ක දළීමම් ක රද ක අභහතයයෝඹක් ක වළටිඹප ක කරු ක
එස. . කනහවින්න කඅභහතයතුභහ කෝම් කපිළිඵ කඉතහ කදී්ෂඝ කෝර කළරුණු ක
ෝොඹහ ක ඵරමින්  ක ෝම් ක යෝ  ක පුයළිනෝඹුතප ක රළබිඹ ක යුතු ක ඒ ක වඳුනහ ක

කළනීෝම් ක ෝකෞයඹ  ක ෝම් ක යෝ  ක ෝළෝනක් ක වළටිඹප ක ඒ ක රළබිඹ ක යුතු ක
පිළිකළනීභ ක රඵහ ක දීභ ක වහ ක ෝම් ක ළයන ක ළහ්ෂඹඹ ක අපි ක ඉතහ ක අකඹ ක
ෝළොප කරළනහ. ක 2:61  ක 71 ක දලළෝග කවිෝද්ල කයපලින් කරශළහප ක
ශක්රභණිළඹන් කආහභ කරශළහෝ  කමිනිසසු කවහ කඒ කජ්නතහ කෝන් කළය ක

වඳුනහ ක කළනීෝම් කෝනොවළකිතහ කනිහ ක වඳුනහ ක කළනීෝම් ක ඹම් කක්රභඹක් ක
යෝ  කසථහපිත කළයරහ කයේබුණහ. කෝනොෝඹුත් කදු්ෂරතහන් කභධයෝග ක
යේබුණු කඒ කක්රභඹ කනිහ  ක 2:81 ක ඳ් කවුණු ක යජ්ඹ ක 2:83දී ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක

ක්රභඹක් ක ළස ක ළය ක එඹ ක නිුත් කළශහ. ක ඒ ක ළහරෝග ක වළටිඹප ක ඉතහ ක
ෝවො ක තහක්ණඹක් කඇතු ක ඒ කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කළයරහ ක යේබුණහ. ක
තභ් කඒ කවළඳුනුම්ඳ් කඳහවිච්චි කළයන කඅසථහ කයේෝඵනහ. කඑෝව  ්ක

ඹම් කඹම් කෝද  කිතත කවුණහ  කතහක්ණෝග කදියුණු  ්කභඟ. කඒ කනිහ ක
න ක තහක්ණඹප ක අනු ක ඉතහ ක ෝවො ක වළඳුනුම්ඳතක් ක ෝම් ක යෝ  ක
ජ්නතහප කවඳුන්හ කදීභ කවහ කෝම් කකන්නහ කඋ්හවඹ කඉතහ කළදක  ්ක

ෝනහ. 

මරහනහරඪ කකරු ක භන්්රීතුභනි  ක ෝම් ක යෝ  ක තුළයෝග ක ඉන්න ක
ජ්නතහ ක කළන ක ඹභක් ක කිඹන්න ක අලයයි. ක නහරපිටිඹ ක ආනෝග ක
ආන කශවිධහඹළයඹහ කවළටිඹප  ක භන්්රීයඹහ ක වළටිඹප කභභ ක දකින ක
ෝදඹක් කතභයි කඅද් කඡන්දඹ කරළහල කකිරීෝම් කඅයියේඹ කනළයේ කතුළයෝග ක

ජ්නතහ ක පිරික් ක ින කටින ක ඵ. ක ඒ ක ෝකොල්රන්ප ක රලසනඹ ක ෝරහ ක
යේෝඵන්ෝන් ක වළඳුනුම්ඳතක් ක ෝනොභළයේළභයි. ක ඒ ක අඹප ක වළඳුනුම්ඳත ක
රඵහ ක කළනීභ ක වහ ක උ ඳළන්න ක වයේළඹ ක නළවළ. ක උ ඳළන්න ක

වයේළඹ ක නළයේ ක ෝළෝනුතප ක වළඳුනුම්ඳතක් ක රඵහ ක කළනීෝම් ක
වළකිඹහක් ක නළවළ. ක ෝම් ක යෝ  ක පුයළිනෝඹක් ක වළටිඹප ක රළබිඹ ක යුතු ක
මලිළ ක අයියේහිනළභක් ක න ක ඡන්දඹ ක ඳහවිච්චි ක කිරීෝම් ක අයියේඹ ක
වළඳුනුම්ඳත කනළයේ කනිහ කඒ ක අඹප කනළයේ කෝරහ ක යේෝඵනහ. කඳසු ක ගිඹ ක

ළහරෝග ක ෝනොෝඹුත් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳ් ක භඟින් ක ෝකෝනන ක රද ක
ශෝල ධනඹන් කනිහ ක ඡන්ද ක ෝඳොශප ක ෝකොස ක ඡන්දඹ ක රළහල ක කිරීභ ක
වහ කඅනිහ්ෂඹෝඹන්භ කවළඳුනුම්ඳත කයේබිඹ කයුතු කෝනහ. ක 

ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නළයේ ක ෝළෝනුතප ක ඡන්ද ක අයියේඹ ක නළයේ ක
ෝරහ කයේෝඵනහ. කෝම් කන කක්රභඹ කතුශ  කන කඳන් කෝළටුම්ඳත කතුශ  ක
ෝම් ක ෝකෝනන කෝඹ ජ්නහ ක තුශ  ක ඉදිරි ක අවුරුදු ක යේවළප කවතළිවළප ක
රශගු ක ඉතහ ක ෝවො ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක ළස ක ළය ක කන්න ක
වළකිෝයි කකිඹරහ කභහ කිතතනහ. ක 81 ක දලළෝග ක  කඅයේන් කලිඹපු කජ්හයේළ ක

වළඳුනුම්ඳතක් කතභයි ක කභවය කඅඹ කතභ කඳහවිච්චි කළයන්ෝන්. ක 

ඒ ක ළහරෝග ක  ක laminating  ක්රභඹප ක තභයි ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක

ළස ක ළයරහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක ක්රභඹ ක එදහප ක කළශපුණහප  ක
රහෝඹ ගිළ කඅදප කකළශෝඳන්ෝන් කනළවළ. කිනශවර  කෝදභශ කව කඉශග්රීින ක
ඹනුෝන් කබහහ ක තුනක් කෝම් ක ය කෝ  ක  ක බහවිත කළයනහ. ක ඒ කනිහ ක ෝම් ක
බහහ කතුෝනන්භ කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කෝනහ කනම් කෝවොයි ක

කිඹන කඅදව කභහ කෝම් කඅසථහෝ දී කඉදිරිඳ් කළයනහ. 

කරු කනහවින්න කඇභයේතුභහ කෝද්ලඳහරන කක්ෝේත්රෝග කදිකපභ කිතපපු ක
ෝළෝනුත කවළටිඹප කරළ අ ක අ්දළීමම් කඅනු ක  කඉතහ ක ද්බහෝඹන් කඅද ක

ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුප ක ඉදිරිඳ  ්ක ළයරහ ක
යේෝඵනහ. ක  ක එතුභහ ක ෝභයින් කඵරහෝඳොෝයෝතු ක න්ෝන්  ක ෝම් ක යෝ  ක
ිනඹලු ක පුයළිනඹන්ෝග් ක අනනයතහ ක තවවුරු ක ළය ක කළනීභ ක වහ  ක

විනිවිදබහෝඹන් ක යුක්ත ක වූ ක වඳුනහ ක කළනීෝම් ක ඳත්රඹක් ක වහ ක න ක
ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක ළස ක කිරීභයි. ක ඒ ක ළහ්ෂඹඹ ක වහ ක එතුභහ ක
කන්නහ ක උ්හවඹ ක අපි ක අකඹ ක ෝළොප ක රළනහ. ක ඒ ක නිහ ක ෝම් ක

ළපයු්ෝ්දී කඅපි කඑතුභහ කෝග් කඅදවප කඑළඟ කෝනහ. 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අද ක ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳතප ක ක
අනු  ක විදු් ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නිුත් ක කිරීභප ක එතුභහ ක

ෝඹ ජ්නහ කළයනහ. කෝම් කවිදු් කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කකිරීෝම්දී ක කබහහ ක
තුෝනන්භ කමුද්රණඹ කෝනහ කනම් කෝවො කඵයි කළහෝග්් කෝඹ ජ්නහ ක
වුෝණ්. ක ඒ ක ආළහයඹප ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක මුද්රණඹ ක වුණහභ  ක
පුද්කරෝඹුතප ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳ් ක ෝදළක් ක ඳහවිච්චි ක කිරීෝම් ක

වළකිඹහක් කනළයේ කෝනහ. කඑක් කඅෝඹුතප කඑළ කජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳතයි ක
ඳහවිච්චි ක ළයන්න ක පුළුන්. ක නමු් ක අපි ක දළළරහ ක යේෝඵනහ  ක
වළඳුනුම්ඳ් කෝදළක්  කඳහසෝඳ   කෝදළක් කඳහවිච්චි කළය කයේෝඵන කඅඹ. ක ක

එළ ක වළඳුනුම්ඳතකින් ක එළ ක තළනළදී ක ඡන්දඹ ක දභනහ. ක ෝන  ්ක
භළයේයණ ක ෝළො ධහඹළප ක ගිිතන් ක ත ක වළඳුනුම්ඳතකින් ක ත  ්ක
ඡන්දඹක් කදභනහ. කඅපි කඑළනි කෝද් කදළළ කයේෝඵනහ. කඒහ කතභ් කෝම් ක

යෝ  ක ක්රිඹහ්භළ ක ෝනහ. ක කරු ක ඇභයේතුභහෝග් ක ෝම් ක ඳන  ්ක
ෝළටුම්ඳත ක වරිඹප ක ක්රිඹහ්භළ ක වුෝණෝ ක එළනි ක අක්රමිළතහ ක භඟ ක
වළෝයනහ. ක 

ෝම් ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  ක ඉන්න ක භවය ක  ක භන්්රීරු ක ඳහසෝඳ   ක

ෝදළක් ක යේඹහ ක ෝකන ක අහු ක වුණු ක ෝරහල් ක යේෝඵනහ. ක  ක ඒ ක විකරඹප ක

ඳහසෝඳ   ක වදන්න  ක  ක ඒ ක විකරඹප ක වළඳුනුම්ඳ් කවදන්න කෝළෝනුතප ක

උ ඳළන්න ක වයේළ ක ෝදළ  ක තුන ක යේෝඵන්න ක ඕනෆ. ක ජ්හයේළ ක

වළඳුනුම්ඳත ක ඉදිරිඳ් ක ළයන්න ක ඕනෆ ක  ක ඳහසෝඳ   ක  ක එළ ක කන්න. ක

භවය ක අඹ ක ඒ ක වහ ක ෝන නහෝග් ක උ ඳළන්නඹ ක ෝනස ක ළයරහ ක

යේෝඵනහ< කභව්තඹහෝග් කඋ ඳළන්නඹ කෝනස කළයරහ කයේෝඵනහ. ක

ෝම් කඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  කිතපපු කභවය කඇභයේරු ක  කතභයි කෝම් කෝද්ල් ක

ළයරහ කයේෝඵන්ෝන්. කඳහසෝඳ   කෝදළක් කයේඹහ කෝකන  කඑළ කඳහසෝඳ   ක

එළකින් ක එළ ක කභනක් ක ඹනහ. ක අෝනක් ක ඳහසෝඳ   ක එෝළන් ක ත ක

කභනක් කඹනහ. ක තභන් කශඟ කඳහසෝඳ   ක  කෝදළක් කයේෝඵනහ කනම්  ක

එළක් කළැදදියි කකිඹරහ කගිිතල්රහ කබහය කෝදන්න කඕනෆ. කඑළ කනභකින් ක

ඳහසෝඳ   ක ෝදළක් ක වදන්න ක ඵළවළ. ක එළ ක National Identity Card 

number එළකින් කඳහසෝඳ   ක ෝදළක් කවදන්න ක ඵළවළ. ක ෝභළනි කෝද් ක

නිහ ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ භ ක ෝකෞයඹ ක ෝළෝශිනරහ ක යේෝඵනහ. ක

වළඵළයි  ෝඵොෝවොභ කෝකෞයනීඹ කවිකරඹප කසුදු කඇඳුම් කඇෝකන  කභවහ ක

සුදනන් කවිකරඹප කතභයි කෝම් කඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  කෝඳනී කිනටින්ෝන්. කෝම් ක

හෝග් කමිනිසසු කතභයි කඳහසෝඳ   කෝදළ  කතුන කවදන්ෝන්. ක 

නහවින්න ක කරු ක අභහතයතුභහ ක ඹම ක ඳශහ් ක බහෝ  ක ිතපපු ක භව ක
ඇභයේයඹහ ක විකරඹප  ක ඳශහ් ක ඳහරන ක ක්ෝේත්රෝග ක ිතපපු ක ෝළෝනුත ක
වළටිඹප  කඳහ්ෂලිෝම්න්තුෝ  කදී්ෂඝ කළහරඹක් කිතපපු කෝළෝනුත කවළටිඹප ක ක

එතුභහෝග් ක ෝද්ලඳහරනඹ ක පිළිඵ ක වශ ක අ් ක දළීමම් ක ෝම් ක අලු  ්ක
ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත ක  කනිුත් කකිරීභ කවහ ක  කරෝඹ ජ්නඹප කඅයෝකන ක
යේෝඵනහ. ක ඒ ක නිහ ක ෝම් ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ඉදිරිඳ් ක කිරීභ ක ඉතහ ක
ළහෝර චිතයි කකිඹහ කභහ කිතතනහ. ක 
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වළඳුනුම්ඳ් ක ෝදළක්  ක ඳහසෝඳ   ක ෝදළක් ක තඵහෝකන ක ළයදි ක
වකත කෝද්ල් කළයපු කඅඹ කඉන්නහ. කඅද කෝම් කඳහ්ෂලිෝම්න්තුප කෝම් ක
ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ඉදිරිඳ් ක ළයන ක අසථහෝ දී ක ඒ ක කළන ක ළථහ ක

ළයන්න ක තඵහ  ක ඇවිල්රහ ක පුටුෝ  ක හින ක ෝරහ් ක ඉන්න  ්ක
එතුභන්රහ කළළභළයේ ක කනළවළ. කෝභොළද  කඳසු කගිඹ කළහර කඳරිච්ෝේදඹ කතුශ ක
එතුභන්රහ ක ළයදි ක ළයරහ ක යේෝඵන ක නිහ ක එතුභන්රහප ක ෝභතළනප ක

ඇවිල්රහ ක ඉන්න ක ඵළවළ< ක ෝම් ක අවන ක රලසනරප ක උ්තය ක ෝදන්න ක
ඵළවළ. ක 

හසුෝද් කනහනහඹක්ළහය ක භළයේතුභහ ක අපි කෝඵොෝවොභ කකරු කළයන ක

ෝජ්යසධ කභන්්රීයෝඹක්. කඑතුභහෝග් කළථහෝ දී කකි හ  කෝම් කආණ්ඩු ක
ඵශෝළොෝරෝ කෝරහ කකිඹරහ. කතමුන්නහන්ෝේරහ කතභයි කෝම් කආණ්ඩු ක
ඵශෝළොෝරෝ කළයරහ කයේෝඵන්ෝන්. කෝම් කආණ්ඩු කඵරඹප කඇවිල්රහ ක

තභ ක අවුරුද්දක්් ක ගිිතල්රහ ක නළවළ. ක ආණ්ඩු ක ඵශෝළොෝරො  ්ක
ළයරහ ක යේෝඵන්ෝන්  ක බහණ්ඩහකහයඹ ක ිතස ක ළයරහ ක යේෝඵන්ෝන් ක
ඔඵතුභන්රහ කතභයි. කභිතන්ද කයහජ්ඳක් කිතපපු කජ්නහකරඳයේතුභහෝග්- 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ඔඵතුභහප ක ත ක විනහිනඹළ ක ළහරඹක් ක

යේෝඵනහ. 

 
ගරු ආනන්ද අලු්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

භිතන්ද කයහජ්ඳක් කජ්නහකරඳයේතුභහෝග් කළහර කඳරිච්ෝේදෝගදී කතභයි ක
ඵශෝළොෝරෝ ක ළයරහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක භවහ ක හකයඹ ක හෝග් ක පිරිරහ ක

යේබුණහ කනම්  කෝම් කභහ ක දවඹප කෝදොශවප කආණ්ඩුක් කඵශෝළොෝරො  ්ක
ළයන්න ක ඵළවළ. ක ෝම් ක ෝකොල්රන් ක ඵශෝළොෝරෝ ක ළයපු ක ආණ්ඩුක් ක
තභයි ක ෝම්. ක භිතන්ද ක යහජ්ඳක් ක ජ්නහකරඳයේතුභහ ක දළනක්තහ  ක ෝම් ක
විකරඹප ක දිගින් ක දිකප ක ගිඹහ ක නම් ක ෝම් ක ආණ්ඩු ක ෝකන ක ඹන්න ක ඵළවළ ක

කිඹරහ. කඒ කනිහ කතභයි කඅවුරුදු කෝදළළප කළලින් කඡන්දඹ කයේබ්ෝබ්. ක 

ෝම් ක ඳහඳතය ක ළල්ලිඹක්  ක ෝවොය ක ළණ්ඩහඹභක් ක එළතු ක ෝරහ ක
භිතන්ද කයහජ්ඳක් කභළයේතුභහ් කදක්ළහෝකන කගිිතල්රහ  කඒ කඔක්ෝළ භ ක

භව ක අඳුරු ක ආකහධඹළ ක ළටිරහ ක ඉන්ෝන්. ක ෝඳොින ක ළණ්ඩහඹභක් ක
එළතුෝරහ ක ෝඳොදු ක විඳක්ඹ කකිඹරහ ක වඳුන්හ ක කන්නහ. ක භභ ක වළභ ක
දහභ කකිඹන කවිකරඹප  කඑෝවභ කනම් කකරු කම්ඳන්දන් කභළයේතුභහ ක ෝඳොදු ක

විඳක්ෝග කනහඹළඹහ කෝන්න කඕනෆ< කකරු කඅනුය කුතභහය කදිහනහඹළ ක
භළයේතුභහ කෝඳොදු කවිඳක්ඹප කවෝඹ කඹ කෝදන්න කඕනෆ. ක 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු කභන්්රීතුභනි  කඔඵතුභහප කරඵහ කදුන් කළහරඹ කඅහනයි. ක 

 
ගරු ආනන්ද අලු්ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ත ක එළ ක විනහිනඹක් ක රඵහ ක

ෝදන්න. 

එළභ කරුතණකින් කඡන්දඹ කඉල්රරහ කඅනහථ කෝච්ෙ කළණ්ඩහඹභක් ක
තභයි කෝම් කනභ කකවෝකන කඉන්ෝන්. කෝම් කයෝ  කජ්නතහ කකිින කදළ ක
නළත කඒ කළණ්ඩහඹභප කඵරඹප කඑන්න කෝදන්ෝන් කනළවළ. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  ක කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක

ඳනතප ක ළහෝර චිත ක ශෝල ධන ක ෝකන ක ඒභ ක තභයි ක කරු ක
ඇභයේතුභහෝග් ක ෝද්ලඳහරන ක බුද්කරඹ  ක දළනීභ ක ව ක වශ ක අ්දළීමම් ක
ම්බහයඹ ක ෝඳයටු ක ළය ක ෝකන ක ෝම් ක  ක ිනද්ධ ක ළයන්ෝන්. ක භභ ක ිතතන ක
විකරඹප ක ෝභයින් ක ෝම් ක යෝ  ක පුයළිනඹන්ප ක ඹවඳ්භ ක ෝදඹක් ක තභයි ක

ිනද්ධ ක ෝන්ෝන්. ක  කඅද ක යේෝඵන කවළඳුනුම් කඳතළ ක වුණ් කභවය ක විප ක
නම් කෝදළක් කපවන් කළයනහ. කඑළ කනභළප කඅභතය  කෝනොෝවෝ ක
කිඹරහ ක ෝළොපක් ක එළතු ක ළයරහ ක ත ක නභක් ක දභරහ ක යේෝඵනහ. ක ක ක

පුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනතප කකරු කඇභයේතුභහ කෝකන කඑන ක
ෝම් ක ශෝල ධනරප ක අපි ක ඳක් ක න ක අතය  ක ඒහ ක හ්ෂථළ ක ෝ හ! ක
ඹළයි කරහ්ෂථනහ කළයනහ. ක  කමරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කළහරඹ ක

රඵහ කදීභ කපිළිඵ ක කඔඵතුභහප කසතුයේන්ත කනහ. 

 

[தற.த. 5.20] 
 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ්මිය  
(ரண்தைறகு (றதற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

ஆட்கமபப் தறவுதெய்ல் (றதத்ம்) ெட்டதோனம் தரடர்தரண 

றரத்றமன தங்குதற்தற்குச் ெந்ர்ப்தம் ந்மக்கு 

ன்நறமத் தரறறத்துக் தகரள்கறன்மநன். ஆட்தறவுத் 

றமக்கபத்றணரல் ங்கப்தடுகறன்ந மெற அமடரப 

அட்மடறன் தததறம து டக்கு, கறக்கு க்கள் த்த் 

கரனத்றமன உர்ந்றதந்ரர்கள். த்த் மத்றமன 

இரணுச் மெரமணச் ெரடிகள், இரணுத்றன்  

சுற்நறமபப்தைக்கள் மதரன்ந மமபகபறமன மெற 

அமடரப அட்மடரன் து க்களுக்குப் தனத் கெரக 

இதந்து. டக்கு, கறக்கறமன ரழ்கறன்ந க்கள் அமணதம் 

து மெற அமடரப அட்மடறன் இனக்கங்கமப 

றமணவுதடுத்ற மத்றதந்ரர்கள். இரணும் மகட்கும் ந் 

மமபறலும் து மெற அமடரப அட்மடறன் 

இனக்கத்மச் தெரல்ன மண்டி எத றமனறல் அர்கள் 

இதந்ரர்கள்.  

இவ்ரநரண தததறறக்க மெற அமடரப 

அட்மடம ங்குகறன்ந மெமரணது றகவும் 

இனகுதடுத்ப்தடப்மதரகறன்நது. எமரபறமன மெற 

அமடரப அட்மடமப் ததற்தக்தகரள்பல், இனத்றணறல் 

தொமநறனரண அமடரப அட்மடம அநறதொகப்தடுத்ல் 

மதரன்ந தல்மத றஸ்ரறப்தை றகழ்வுகள் 

மடததற்தக்தகரண்டிதப்தது றகவும் தரரட்டத்க்கரகும். 

அந் மகறல், ஆட்தறவுத் றமக்கபம் ங்குகறன்ந 

மெமம ரன் தரரட்டுகறன்மநன். அந் றமக்கபத்மப் 

ததரதத்மறல் அதமட மமபப்தளு அறகரகும். 

2014ஆம் ஆண்டு 8,81,721 அமடரப அட்மடகளும் 

2015ஆம் ஆண்டு 10,35,212 அமடரப அட்மடகளும் 

31.05.2016ஆம் றகறம 2,32,842 அமடரப 

அட்மடகளும் இந் ரட்டில் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

றகவும் அரணரக மற்தகரள்பப்தட மண்டி இந்ப் 

தறறமணச் தெய்மறட்டு ஆட்தறவுத் றமக்கபத்றன் 

அமணத்து அலுனர்கமபத்ம் ெம்தந்ப்தட்ட  தகப 

அமச்ெர் அர்கமபத்ம் ரன் லண்டும் தரரட்டுகறன்மநன்.  

டக்கு, கறக்கு த்த்ம் தபணறக்கப்தட்டன் தறன்தை 

தததறறக்க இந் அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரள்றல் து க்கள் தல்மத இடர்கமப - 

இன்ணல்கமப றர்தகரள்கறன்நரர்கள். இதற த்த் 

இடம்ததர்றன்மதரது தெரத்துக்கள், சுகங்கள், ஆங்கள், 

அமடரபங்கள் ண அமணத்மத்ம து க்கள் இந்து 

இன்த ள தடங்கள் தொடிமடந்றதக்கறன்நண.  

1153 1154 

[කරු කආනන්ද කඅලු්කභෝග් ක කභවතහ] 
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அெரங்கத்றணரல் தல்மத றரண டரடும் மெமகள், 

ெட்ட உற ஆமனரெமணகள் மதரன்நண அெ றற, அெ 

ெரர்தற்ந றற ன்தற்நறன்தோனம் மற்தகரள்பப்தட்டரலும் 

அங்கு ரழ்கறன்ந க்கபரல் தரக அந்ச் மெமகமபப் 

ததற்தக்தகரள்ப தொடிர றமனரன் கரப்தடுகறன்நது. 

இற்குக் கரம், மெற அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரள்ற்கு இமக்கப்தட மண்டி 

ஆங்கமப அர்கள் தரமனத்துரன்.  

குநறப்தரக தறநப்தை அத்ரட்ெறப் தத்றம், றத 

அத்ரட்ெறப் தத்றம் மதரன்ந ஆங்கள் து க்கபரல் 

தரமனக்கப்தட்டுறட்டண. அற்மந லண்டும் 

ததற்தக்தகரள்ற்கு இமக்கப்தட மண்டி 

ஆங்கமபப் தததறலும் அர்கள் தன துன்தங்கமப 

அததறக்கறன்நரர்கள். உத்மெ தல்மன ெரன்நறமப் 

ததற்தக்தகரள்ற்கரக தல்மத றரண ஆங்கமப 

அர்கள் இமக்கமண்டித்ள்பது. இறலும் குநறப்தரக, 

மனகத்றலிதந்து ந்து டக்கு, கறக்கறமன ரழ்கறன்ந 

க்கள் ங்கபது றதப் தறவுச் ெரன்நறழ்கள், 

தறள்மபகளுக்கரண தறநப்தை அத்ரட்ெறப் தத்றங்கள் 

ன்தற்மநப் ததற்தக்தகரள்றமன தல்மத இன்ணல்கமப 

றர்தகரள்கறன்நரர்கள். இவ்ரத து க்கள் தடுகறன்ந 

இந்த் துன்தங்கமபத் லர்த்துமக்கறன்ந மகறமன இந்ச் 

ெட்டதோனத்றல் டக்கு, கறக்கு க்களுக்தகன்த தன 

அதகூனங்கள் ங்கப்தட மண்டுதன்ந ணது கதத்ம 

இங்கு தொன்மக்க றமகறன்மநன். 

அதுட்டுல்ன, தைனம்ததர்ந்து இந்றரறலும் மண 

மரப்தற ரடுகபறலும் ரழ்கறன்ந க்கள் த்த்ம் தொடிவுக்கு 

ந் தறன்ணர் இங்கு தமக தகறன்நணர். து உறமக் 

கரப்தரற்தற்கரக துறரண ஆங்களுறன்நறச் 

தென்நர்கள் இங்கு றதம்தற தகறன்நமதரது அர்களுக்குரற 

அமடரப அட்மடமப் ததற்தக்தகரள்ற்கரண 

ஆங்கமபப் தததறலும் அர்கபறன் தறள்மபகளுக்கரண 

ஆங்கமபப் தததறலும் தல்மத றரண 

டங்கல்கமப றர்தகரள்கறநரர்கள். இணரல் அர்களுமட 

ததரதபரரம், தறள்மபகளுமட கல்ற, அர்களுமட 

தரதுகரப்தை ன்தண மகள்றக்குநறரக இதக்கறன்நம இங்கு 

குநறப்தறடத்க்க றடரகும். அதுட்டுல்ன, மெற 

அமடரப அட்மட இல்னரம கரரக ரக்கரபர் 

இடரப்தறல் ம்மப் தறவுதெய் தொடிர றமனறல் தனர் 

இதக்கறநரர்கள். இணரல் மமனரய்ப்மதப் 

ததற்தக்தகரள்து, தரலட்மெ ளதுது மதரன்ந 

றடங்கபறலும் தன இன்ணல்கள் இதப்தம இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்மநன்.  

மலும், எம ரபறல் மெற அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரள்ப தொடித்ம் ன்ந றடம் மற்கத்க்க 

என்நரக இதந்ரலும், து டக்கு, கறக்கு ரகர 

க்கமப குநறப்தரக, கல்ற கற்கறன்ந தறள்மபகமபப் 

ததரதத்மறல் இது றகவும் கஷ்டரண எத றமனரக 

இதக்கறன்நது. லண்டதூப் தம், அர்களுக்கு இதக்கறன்ந 

ததரதபரரச் ெறக்கல்கள், தகரளம்தைக்குப் தறரம் தெய்து 

இங்கு ங்குறல் உள்ப ெறக்கல்கள் ன்தற்மநக் 

கதத்றற்தகரண்டு,  எமரபறல் அமடரப அட்மட 

தததகறன்ந இந்ச் மெமம எத டரடும் மெமரக 

மற்தகரள்ப மண்டுதன்ந ணது கதத்ம 

இச்ெந்ர்ப்தத்றல் தொன்மக்க றதம்தைகறன்மநன்.  

த்த்த்றன்மதரது ரய், ந்மம இந்து 

உநறணர்களுடன் ரழ்கறன்ந தறள்மபகள் து தறநப்தை 

அத்ரட்ெறப் தத்றத்ம இதும ததற்தக்தகரள்ப தொடிர 

றமனம இதக்கறன்நது. தறநப்தை அத்ரட்ெறப் தத்றத்மப்  

தததற்கரக இமக்க மண்டி ஆங்கமபப் 

ததற்தக்தகரள்றல் அர்கள் தன டங்கல்கமப 

றர்தகரள்கறநரர்கள். அற்குரற ஆங்கமபப் ததற்தக் 

தகரடுப்தற்குரற ததரதபரர ெற, மதரக்குத்து ெற, 

அற்குரற கல்ற அநறவு ன்தண அம்க்களுக்கு 

இல்னரமமத்ம் கல்ற, தரலட்மெக்குத் மரற்தல், 

மர்தொகப் தரலட்மெக்குத் மரற்தல் மதரன்ந தல்மத 

றடங்கபறல் அப்தறள்மபகள் தன இன்ணல்கமப 

றர்தகரள்மத்ம் கதத்றற்தகரண்டு டக்கு, கறக்கறல் 

ரழ்கறன்ந து க்களுக்கு மெற அமடரப அட்மடம 

ங்குற்குரற அந்ச் மெமம இனகுதடுத்ற, அர்கள் 

அமணதம் அமண இனகுரகப் ததற்தக்தகரள்பக்கூடி 

ெறம ற்தடுத் மண்டுதன்த 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

மலும், இரணுத்றணர் ற்தம் அர்கபறன் 

தரரறப்தறல் உள்பர்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந றமெட 

ப்தறெரங்கள் அடங்கற 'றெ' ப்தறெர அட்மட 

ங்கும் றகழ்ரணது, மகு  ணரறதற அர்கபரல் 

ஆம்தறத்து மக்கப்தட்டதுடன், இண்டரது 

டமரகவும் அவ்ரநரண றகழ்வு மடததநறதப்தது 

மற்கத்க்கது. இமமதரன, த்த்த்றமன தரறக்கப்தட்டு 

இன்தம லட்ெறறல்னரல் தல்மத றரண 

இன்ணல்கமப றர்தகரண்டு டக்கு, கறக்கறமன ரழ்கறன்ந 

க்களுக்கும் இவ்ரநரண ப்தறெரங்கமபத்ம் 

ெறகமபத்ம் ற்தடுத்றக்தகரடுப்தற்கு இந் அசு 

தொன்மண்டும். 

குநறப்தரக, ரற்தலுவுள்மபரதக்தகன்த தல்மத 

றரண ெட்டங்கள் ளத்றமன இதந்ரலும் அற்நறல் 

துவும் மடதொமநப்தடுத்ப்தடர றமனம இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்மநன். ததரதுரக இர்கள் அெ 

மெமகமபப் ததநச்தெல்கறன்ந மமபகபறமன ததரதுக் 

கட்டிடங்கள் ல்னரற்நறலும் ரற்தலுவுள்மபரதக்கரண 

அணுகுெறகள் ற்தடுத்றக் தகரடுக்கப்தட மண்டுதன்தது 

ெட்டத்றல் இதக்கறன்நம ற, மடதொமநறல் இல்மன. 

து க்கபறல், ெக்க ரற்கரலிகபறமன 

சுன்ததகரண்டிதப்தர்களும் ஊன்தமகரலுடதம் 

ததரய்க்கரல்களுடதம் டந்துதகரண்டிதப்தர்களும் ங்கறச் 

மெமம அல்னது அெ மெமம அல்னது ததரதுச் 

மெமமப் ததநச் தெல்கறன்நததரளது, அர்கள் உரற 

இடத்துக்குச் தெல்னதொடிர எத துர்ப்தரக்கற றமன 

கரப்தடுகறன்நது. இறலும் குநறப்தரக, மக, கரல் 

இல்னரர்கள், கண் இல்னரர்கள், தொள்பந்ண்டு 

இங்கரர்கள் ததரது மத்றெரமனகபறல் மல் ரடிக்கு 

நறச் தென்த மத்ற ெறகமபப் ததநமண்டி எத 

துர்ப்தரக்கற றமன ங்களுமட டக்கு, கறக்கறல் 

கரப்தடுகறன்நம றகவும் மமணக்குரற றடரகும்.  

அதுட்டுல்ன, ரய், ந்மம இந்து ங்களுமட 

கல்றமத் தரட தொடிரலும் தரதுகரப்தை இல்னரலும் 

ங்களுமட றர்கரனம் து ன்த றச்ெறத்துக்தகரள்ப 

தொடிர றமனறலும் இதக்கறன்ந தறள்மபகளுக்கு 

இவ்ரநரண றமெட ெலுமககள் ங்கப்தட்டு, அர்களும் 

இந் ல்லிக்கத்மரடு இமந்து எத ல்ன றர்கரனச் 

ெந்றரக ரழ்ற்கு ற்தரடு தெய்ப்தடமண்டும்.  

டக்கு, கறக்கறமன ததரதுச் மெமகமபப் 

ததற்தக்தகரள்றல் - மெற அமடரப அட்மட ட்டுல்ன, 
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கரற ஆங்கள், றதப் தத்றங்கள் மதரன்ந தல்மத 

ஆங்கமபப் ததற்தக்தகரள்பக்கூடி மகறமன, றமெட 

ெட்ட ற்தரடு தெய்ப்தட்டு றமெட மெமகள் ங்கப்தட 

மண்டும். அதெடரக து க்களும் எத ல்லிக்க 

சூலிமன ரக்கூடி மகறலும்  அர்களுமட 

ணங்கமப தன்தநடுக்கக்கூடி மகறலும் இந் அசு தன 

றமெட றட்டங்கமப தொன்மக்கமண்டும் ன்த கூநற, ணது 

உமம றமநவுதெய்கறன்மநன். ன்நற.  

 
[අ.බහ. ක6.41] 
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(ரண்தைறகு ெந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
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වඳුන්හ ක දුන්නහ. ක 2:65 ක ඔක්ෝත ඵ්ෂ ක භහෝගදී ක අ්න් ක තළ අ ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
ෝන්රු-ෝළොතරහර ක ගිවිසුභ ක වයවහ්  ක ඒ ක හෝග්භ ක 2:75 ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
ිනරිභහ-ලහස්රී කගිවිසුභ කවයවහ් කෝම් කම්ඵන්ධෝඹන් කවිවිධ කක්රිඹහභහ්ෂක ක

ක්තහ. කවළඵළයි  කෝභභඟින් කෆහීභළප කඳ් කවුණහද කකිඹන කඑළ කකළන ක
රලසනඹක් කයේෝඵනහ. ක 

ෝම් ක න ක විප ක ෝභභ ක ළපයුතු ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක අණ ක ඳන්  ක
නිෝඹ ක  කනිඹභඹන් කරළහලඹප කඳ් කෝරහ කයේෝඵනහ. ක 2:79 කඅශළ ක
43 ක දයන ක පුද්කඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම්වශෝල ධන  ක ඳන  ්ක

ෝළටුම්ඳත  ක 2:82 ක අශළ ක 39 ක දයන ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
වශෝල ධන  ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත  ක ඒ කහෝග්භ ක 2:82 කඅශළ ක 48 ක දයන ක
පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම්වශෝල ධන  ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත  ක ඒ ක

හෝග්භ ක 2:92 ක අශළ ක 22 ක දයන ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
වශෝල ධන  ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ඉදිරිඳ් ක වුණහ. ක මුලින්භ ක මිනිස ක
රභෝඹන් කවළඳුනුම්ඳ් ක  කනිුත  ්ක වුෝණ්  ක 2:83 ක ළ තළම්ඵ්ෂ ක භ ක 25 ක

ෝනිදහයි. ක  ක ෝම් ක ත්්ඹ ක ක්රභ ක ක්රභෝඹන් ක ෝනස ක ෝරහ ක 3125 ක
්ෂඹ කන කවිප කඳරිකණළ කභිදුළහශක කබහවිතෝඹන් කිනශවර කවහ කෝදභශ ක
බහහෝන් කවළඳුනුම්ඳ් කමුද්රණඹ කළයන්න කඳපන් කක්තහ. කඒ කවුණ  ්ක

ෝම් ක ක්රභඹ ක තුශ ක ඵයඳතශ ක කළපලු ක ඇයේ ක වුණහ. ක එනම්  ක එළභ ක ක
අශළෝඹන් ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත  ්ක ම භ  ක ඒ ක හෝග්භ ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  කහ්ෂතහර කළැදදි කෝතොයතුරු කවන් කම  කයේ භ  ක

ීමමිත කෝතොයතුරු කරභහණඹක් කවන් කම  කයේ භ කව කවළඳුනුම්ඳ්ර ක
ළල් කඳළළ්භ කඅඩු කම භ කඹනහදි කකළපලු කඇයේ කවුණහ. කඑභ කකළපලු කඇයේම භ ක
ෝවේතුෝන් ක තභයි ක ්ෂතභහන ක ඹව ක ඳහරන ක ආණ්ඩු ක විදු් ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳතක් ක කළයළිඹප කෝකන කඑන්න කෝඹ ජ්නහ කළෝශේ. ක 

ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝගදී ක විවිධ ක ෝද්ලඳහරනඥඹන් ක ෝභඹ ක ෝවො ක
ළයේළහතක් කඵප කඳ් කළය කක්තහ. ක3121 කෝ්ෂ කිනපභ කෝම් කකළන ක
ළථහ ක ළශහ. ක එඹ ක භළයේයණ ක ෝඳොෝයොන්දුක් ක ඵප ක ඳ  ්ක වුණහ. ක
වළඵළයි  ක ෝම් ක ළපයු්ත ක ළවුරු් ක ළෝශේ ක නළවළ. ක ඒළප ක ෝවේතු ක
යේෝඵනහ. ක භභ ක ඒ ක කළන ක ඳසුප ක ළථහ ක ළයන්න ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක

ෝනහ. ක අෝ  ක ඹවඳහරන ක ආණ්ඩු ක විිනන් ක ෝභභ ක විදු් ක ජ්හයේළ ක

වළඳුනුම්ඳත ක රඵහ ක දීභ ක තුළින් ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක න්ෝන්  ක "එළ ක

පුද්කරඹුතප ක එළ ක වළඳුනුම්ඳතක්" ක කිඹන ක ශළල්ඳඹ ක ක්රිඹහ්භළ ක
කිරීභයි. ක ඒ ක හෝග්භ  ක උ ඳළන්න ක වයේළ ක භත ක ඳදනම් ක වූ ක පුද්කර ක
වළඳුනුම්ඳත ක ෝනුප  ක ෛජ්මියේළ කෝතොයතුරු ක -ඇඟිලි ක රුතණු- ක
ඳදනම් ක ළයෝකන ක ෝභභ ක වළඳුනුම්ඳත ක නිුත් ක ළයන්නප ක

ඵරහෝඳොෝයෝතු ක නහ. ක තද  ක ෝභභ ක වළඳුනුම්ඳත කභඟින් ක ඳවුෝල් ක
හභහජිළඹන්ෝග් ක ෝතොයතුරු ක ඳහ ක රඵහ ක කත ක වළකින ක ඳසු ක බිභක් ක
නි්ෂභහණඹ කළයන්නප කඵරහෝඳොෝයෝතු ක නහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක ෝභිත ක

රධහන කඅයමුණ කන්ෝන්  කවිලසහනීඹ කඅනනයතහ කතවවුරු කකිරීභයි. ක
ඒ ක හෝග්භ ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක භඟින් ක ෆභ ක ්රී ක රහශකිළ ක ෆභ ක
පුයළිනඹුතපභ ක තවවුරු කළයන ක රද ක අනනයතහක් ක රඵහ ක ෝදන්නප ක

ඵරහෝඳොෝයෝතු ක නහ. ක ෝම් ක හෝග් ක ෝරේසධ ක ඵරහෝඳොෝයෝතු් ක
එක්ළ කතභයි කෝභභ කළපයු්ත කිනදු කන්ෝන්. කවළඵළයි  කඅහනහළප ක
හෝග් කෝම් කවහ කවිරුද්ධ කන කපිරිුත් කඉන්නහ. ක 

විෝලේෝඹන්භ ක කිඹන්නප ක ඕනෆ  ක ිතමිළම් ක ිතත ක පුයළිනඹන් ක
වඳුනහ ක කළනීභ ක උෝදහ ක ෛනයේළ ක ද්ත කහුභහරු ක ඳද්ධයේඹක් ක තුශ ක

අෝනුත  ්ක ආඹතන  ්ක භඟ ක ෝතොයතුරු ක හුභහරු ක ළය ක කනිමින් ක
ජ්හයේළ ක ආයක්හ  ක ආ්ෂථිළ ක ශ්ෂධනඹ ක උෝදහ ක ඳවසුළම් ක
ළරීමභප ක වළකි ක න ක ඳසුබිභක් ක නි්ෂභහණඹ ක ළයන්නප ක අපි ක

ඵරහඳහෝයෝතු ක න කඵ. ක ෝම් ක අසථහෝ දී ක අපි කනිුත් කළයන්නප ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු ක න ක වළඳුනුම්ඳත ක තභයි ක "ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත" ක
කිඹන්ෝන්. ක ෝභෝතක් කළල් කයේබුෝණ් කපුද්කර කවළඳුනුම්ඳතක්. ක ෝභභ ක

ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳතප ක අදහශ ක අශළඹ ක ඉරක්ළම් ක 23කින් ක භන්විත ක
නහ. ක ෝභභඟින් ක අපි ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක න්ෝන්  ක ෝභෝතක් ක ළල් ක
ඳළළයේ කඹම් කඹම් කදණ කළපයුතු කභළඩ කඳළළ්ම භයි. ක 

ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝග ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක
ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කම්ඵන්ධෝඹන් කෝවො කරහදඹක් කයේබුෝණ් කනළවළ. ක

එිත ක ආඹතන ක රධහනිඹහ ක රළහලඹක් ක ළයරහ ක යේබුණහ  ක අවුරුද්දළප ක
වළඳුනුම්ඳ  ්ක 611ළප කළින කරභහණඹක් කයහජ් කෝර කනිුත් කනහ ක
කිඹරහ. ක 

ඒ ක හෝග්භ ක ෝම් ක යෝ  ක "රභූ" ක කිඹරහ ක කිඹහක  ්ක
ජ්නහකරඳයේයඹහෝග් ක බිරිෝග් ක ිනප ක "රඵර" ක කිඹරහ ක කිඹහක  ්ක

ඇභයේරුන්ෝග් ක බිරින්දෆරු ක දක්හ ක විවිධ ක ගිණුම් ක ඳ්හෝකන ක
ගිඹහ< කpassports හෝග් ක ෝද්ල් කනීයේවිෝය කර කවිකරඹප කබහවිත කළශහ. ක
ෝම් ක හෝග් ක ත්්ඹක් ක තභයි ක යේබුෝණ්. ක ඒ ක හෝග්භ ක පුද්කරයින් ක

ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තුෝ  ක ෝළොභහරිසයඹහ ක විිනන් ක ක
ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝග ක එල්ටීටීඊ ක ශවිධහනෝග ක අඹප් ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක
නිුත  ්කළය කයේබුණහ. කඑෝවභ කඵරද්දී  කපුද්කරයින් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක

ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු කතුශ කයේබුණු කත්්ඹ කිතතහකන්න කපුළුන්. ක 

ඇ්තපභ ක යෝ  කනහඹළඹහ ක ව ක රධහන ක ෝඳෝශේ කඇභයේරු ක අය ක
විකරඹප ක වළිනෝයනෝළොප ක ෝළොභහරිසරු ක එෝේ ක වළිනරීභ ක අලු  ්ක
ෝදඹුත  ්ක ෝනොෝයි. ක අඳප ක ඒ ක කළන ක ිතතහ ක කන්න ක පුළුන්. ක කෝම් ක ක
ෝකොෝ් ක කිඹභනක් ක යේෝඵනහ  ක ගුයහ ක ෝභොළක්ද ක එළක් ක ිතපෝකන ක

ළයනෝළොප  කෝක රෝඹ  කෝභොළක්ද කඑළක් කදු කදු කළයනහ කකිඹරහ. ක ක
ඒ කහෝග් කත්්ඹක් කෝම් කයෝ  කයේබුණහ. ක 

විදු් කවළඳුනුම් කඳත කරඵහ කදීෝම් කළපයු්ත කවහ ක2:79 කඅශළ ක43 ක
දයන කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කඳනතප කශෝල ධන කකිිතඳඹක් ක
ළයන්න කෝනහ. කඑෝේ කශෝල ධනඹ කකිරීභ කතුළින් කඉදිරිෝගදී කයහජ් ක

වළඳුනුම්ඳ් කශඟ කතඵහ ක කළනීෝම් ක යද ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක අවුරුදු ක 6ළ ක
ිනයදඬුභක් කව කදඩ කමුදල් කඅඹ කකිරීභක් කිනද්ධ කනහ. කඒ කහෝග්භ කඅද ක
දින කෝම් කකරු කබහෝ  කෝජ්යසධ කභන්්රීරු කළථහ කළයන කවිරහඹ කඅපි ක

අහෝකන ක ිනටිඹහ. ක ෝම් ක ෝතොයතුරු ක නියහයණඹ ක කිරීභ ක එෝවභ ක
නළ්නම් ක ෝතොයතුරු ක විනිවිදබහඹකින් ක යුතු ක ඉදිරිඳ් ක කිරීභ ක
ම්ඵන්ධෝඹන් ක භවරු ක ළරඵර ක ෝනහ. ක ඒ ක ෝකොල්රන්ප ක
වශඟන්න කෝද්ල් කයේෝඵන කනිහ කතභයි කෝම් කළපයුතු කම්ඵන්ධෝඹන් ක

1157 1158 

[කරු කලහන්යේ ක්රීසළන්දයහහ කභව්මිඹ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

ෝභච්ෙය ක ළරඵර ක ෝන්ෝන්. ක විෝලේෝඹන්භ ක අද ක කිඹන්න ක ඕනෆ  ක

ෝක ලීඹළයණඹ් කඑක්ළ කෝතොයතුරු කදළන කකළනීෝම් කවළකිඹහ කව කඒ ක
අයියේඹ ක ෝර ළෝග ක වළෝභ පභ ක යේෝඵන ක ඵ. ක වළඵළයි  ක විෝලේ වත ක වූ ක
ළහයණහ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක ෝතොයතුරු ක නියහයණඹ ක කිරීභ  ක විිත ක
කිරීභ ක ළශළක්ම භප් ක නීයේ ක ඳළනම ෝම් ක වළකිඹහ ක යේෝඵනහ< ක එෝේ ක

නීයේ කඳනරහ් කයේෝඵනහ. ක 

භභ ක දකින ක විකරඹප ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතළප ක ඳභණක් ක එඹ ක ීමභහ ක
ෝන්න කඵළවළ. කඅවුරුදු ක26න් කෝම් කවිදු් කවළඳුනුම්ඳත කරළබුණහභ  කඊප ක

ඳසු කතභන්ප කරිඹදුරු කඵරඳත්රඹ කකන්නෝළොප කඑඹ් කෝභඹපභ ක link 
කිරීෝම් ක වළකිඹහ ක යේෝඵන්න කඕනෆ. ක ඒ කහෝග්භ කයහඳහයඹක් කළයන ක
ළහරඹ කඑනෝළොප කඑෝවභ කනළ්නම් කමුදරක් කවම්ඵ කළයන කළහරඹක් ක

ෝනෝළොප ක ෝම් ක විදු් ක වළඳුනුම්ඳතපභ ක එඹ් ක link කිරීභ ක භඟින් ක
ෝභඹ කආදහඹම් කඵදු කගිණුෝම් කඅශළඹ කඵප කඳ් කෝන්න කඕනෆ. ක ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක එෝවභ ක වුෝණෝ ක තභයි ක

ආදහඹම් ක ඵදු ක ළඟම භ ක කිඹන ක ළහයණඹ ක ශක්හකන්න ක පුළුන් ක
ෝන්ෝන්. කඅපි කවිලසහ කළයනහ  කඒ කතුළින් කආදහඹම් කඵදු කෝකවිඹ කයුතු ක
ිනඹලු ක ජ්නතහෝකන් ක ඵදු ක අඹ ක ළයකත ක වළකි ක න ක නිහ  ක අඩු ක
ආදහඹම්රහභීන් කප ක කිිනදු ක ඵද්දක් ක ෝව  ක ක්ර ක ඵද්දක් ක ඳළනම භකින් ක

ෝතොය කෝම් කයෝ  කළපයුතු කළයන්න කවළකිෝයි කකිඹහ. ක 

ඒ ක හෝග්භ ක ත් ක විවිධ ක කළපලු ක යේෝඵනහ. ක ෝම්හ ක ඉදිරිඹප ක
ඹවඳහරන ක ආණ්ඩු ක භඟින් ක නියහළයණඹ ක ළයෝකන ක ඹන්න ක

ඵරහෝඳොෝයෝතු කනහ. ක 

විෝලේෝඹන් කඳසු කගිඹ කළහරෝග කභළයේයණ කෝඳොෝයොන්දු කදුන්නහප ක
ළවුරු් ක ෝම් ක ෝද් ක ළෝශේ ක නළවළ. ක තභන්ෝග් ක ශෙහන්රප ක ෝභඹ ක

ෝඹොදහ ක ක්තහ. කළළු ක ල්ලි කෝඹොදන්න කළපයුතු කළශහ. කඒ කහෝග්භ ක
ඵදු කෝනොෝකහ කභඟ කවරින්න් කෝම් කළපයු්ත කෝවේතුක් කළය කක්තහ. ක
වළඵළයි  ක ඹවඳහරන ක ආණ්ඩුෝන් ක එෝවභ ක ළයන්ෝන් ක නළවළ. ක අපි ක

හධහයණඹ කසථහපිත කළයනහයි කකිඹමින් කභහ කනිවඬ කනහ. කසතුයේයි! 

 
[தற.த. 5.39] 

 

ගරු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டிமல் சுமஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, வீண 

தரறல்தட்தத்மப் தன்தடுத்ற ங்கப்தடுகறன்ந மெற 

அமடரப அட்மட ெம்தந்ரக, ரன் மனக க்கள் 

ெரர்தரகச் ெறன தொக்கற கதத்துக்கமப இங்கு தொன்மக்கனரம் 

ன்த றமணக்கறன்மநன். மெற அமடரப அட்மடரணது 

கடந் கரனங்கபறல் மனக க்களுக்குத் ங்களுமட 

உறதக்கும் மனரகத் மமப்தட்டிதந்து. மனக 

க்களுமட ரழ்க்மகறன் எத தகுறரக இந் மெற 

அமடரப அட்மட இதந்து.  அவ்ரமந, இந்த் மெற 

அமடரப அட்மடரணது து மனக க்கமப எத 

கரனகட்டத்றல் ரட்டி மத்து ன்ததும் தம் 

நக்கதொடிர என்நரக இதக்கும் ன்த ரன் 

றமணக்கறன்மநன்.  

இந் ரட்டில் ரளகறன்ந மண க்கள் ங்களுமட 

ங்கறக் கக்குகமப மடதொமநப்தடுத்துற்கும் 

தெரத்துக்கமப ரங்குற்கும் மெற அமடரப 

அட்மடமப் தன்தடுத்றக்தகரண்டிதந் கரனகட்டத்றமன, 

மனக க்கள் ங்களுமட ததம, ரழ்ரரத்ம, 

தரதுகரப்மத உதறப்தடுத்துற்கரண எத தொக்கற 

ஆரக அமணப் தன்தடுத்றணரர்கள். அமமதரன்த 

கரனம் கடந் - கரனரறரண தரறல்தட்த கரனத்றல் 

ங்கப்தட்டிதந் மெற அமடரப அட்மடம, மனக 

க்கள் தரதுகரப்தறலும் தன்தடுத்துறலும் தன 

இன்மணரன்ண ெறக்கல்களுக்கு தொகம்தகரடுத்துக்தகரண்டு 

இதந்ரர்கள்.  

இன்த மரட்டத் தரறனரபர்கள் ங்களுமட EPF, 

ETFப் ததற்தக்தகரள்ளும்மதரது எம மெற அமடரப 

அட்மட இனக்கத்றல் தனதக்கு அமடரப அட்மடகள் 

இதப்தது கண்டுதறடிக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அவ்ரமந, எம 

ததமக்தகரண்ட தனர் இதப்ததும் கண்டுதறடிக் 

கப்தட்டிதக்கறன்நது. மரெடிக்கரர்கள் தனர் மனகப் 

தகுறகபறமன கர்கபரகச் தெற்தட்டு, இந் அமடரப 

அட்மட, தறநப்தைச் ெரன்நறழ் ன்தற்மநப் தன்தடுத்ற, 

அப்தரறத் மரட்டத் தரறனரபர்கள் தன தட கரனரக 

மனகப் தததந்மரட்டங்கபறல் கஷ்டப்தட்டு மமனதெய்து 

மெறத்துமத் ங்கபது ஊறர் மெனரத றறமக்கூட 

உரற தொமநறல் ததற்தக்தகரள்ப தொடிர றமனமம 

ற்தடுத்துகறன்நணர். இப்தடிரண எத ர்ெங்கடரண 

கரனகட்டத்றல், இந் வீண தரறல்தட்த தொமநறனமந் 

மெற அமடரப அட்மடகமப ங்குற்கு ற்தரடு 

தெய்ப்தட்டிதப்தரணது, உண்மறமன மற்கத்க்கது. 

இது ெம்தந்ரக ங்களுமட ெறமஷ்ட அமச்ெர் ஸ்.தற. 

ரறன்ண அர்கள் தகரண்டுந்றதக்கறன்ந 

இச்தெற்தரட்மட மனகத்மப்  தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந க்கள் தறறறறகபரண ரங்கள் அமணதம் 

தொளமரக ஆரறப்ததுடன், கடந் கரனங்கபறல் மனக 

க்களுக்குக் கரனம்கடத்ற அமடரப அட்மட 

ங்கறதுமதரல் அல்னரல், உடணடிரகம இந் 

இனத்றணறல் அமடரப அட்மடகமபப் 

ததற்தக்தகரடுப்தற்குரற  றமககமபச் ெம்தந்ப்தட்ட 

அமச்ெதம் அெரங்கதொம் மற்தகரள்ப மண்டுதன்தம் 

மகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன். 

1971ஆம் ஆண்டு ஸ்ரதறக்கப்தட்ட ஆட்தறவுத் 

றமக்கபம் இன்த 45 தடங்களுக்குப் தறநகு வீண 

தொமநறனரண அமடரப அட்மடகமப 

றறமரகறக்கறதப்தது கரனத்றன் கட்டரரகும்.  இந் 

அமடரப அட்மடகமப டரடும் மெமதோனமர அல்னது 

ரட்டங்களுக்மகர தென்த மனக க்களுக்கு த்றறல் 

உடணடிரக குநறப்தறட்ட கரனப்தகுறக்குள் 

றறமரகறக்கக்கூடி ற்தரடுகள் தெய்ப்தடமண்டும். 

இந் ஸ்ரதணம் ஸ்ரதறக்கப்தட்டு 45 தடங்கள் தென்தம் 

இந் அமடரப அட்மடகமபப் ததநரர்கள் 

மனகத்றமன இதக்கறன்நரர்கள். அமமம் 

மனகத்றமன இன்ணதொம் தறநப்தைச் ெரன்நறழ்கள் 

இல்னரர்கள் இதக்கறன்நரர்கள். ெறனர் அமடரப அட்மட 

ததநரமன ரழ்ந்து, ரண்டு - இநந்துமதரணதுண்டு. 

ஆறதம், இந் அெரங்கம்தோனம் ங்களுமட க்கள் இந்த் 

மெற அமடரப அட்மடகமப கடந் கரனங்கள்மதரல் 

மதரரடரல் இனகுரகப் ததற்தக்தகரள்ப தொடித்ம் ன்ந 

ம்தறக்மக ங்களுக்கு இதக்கறன்நது. ஆகம, மனக 

க்களுக்கு இன்மணரன்ண தறச்ெறமணகமப உதரக்கரது 

உடணடிரக இந்த் மெற அமடரப அட்மடம 

ங்கக்கூடி ற்தரடுகமப அமச்ெர் அர்கள் 

மற்தகரள்ப மண்டும் ன்த இந்ச் ெமதறமன ரன் 

மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

மனகத்றமன உள்பர்கள் ெறனர் 60 - 70 

ரகறத்ம்கூட தறநப்தைச் ெரன்நறழ் தததற்குப் மதரரட 

மண்டி றமனம இதக்கறன்நது. அங்கு தறநந்ணரல்ரன் 

அர்கள் இந் ரட்டிமன ரழ்ந்து தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். 

அங்கறதந் தததந்மரட்ட மத்றெரமனகபறமன அர்கள் 
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தறநந்ற்குரற ெரறரண கல்கள் இல்னரணரல் 

அர்களுக்குப் தறநப்தைச் ெரன்நறழ் ங்குது 

இளத்டிக்கப்தட்டது. அன் கரரக அர்கள் 

ங்களுமட ரழ்றமன தல்மத ெரல்களுக்கு 

தொகம்தகரடுத்து ந்ரர்கள். இமச் ெரறக்க 

தொடிரர்கபரகத் து கரனத்மக் கடத்ற தொடித்ர்களும் 

உண்டு. ஆகம, இந் றடத்றல் அவ்ரத 

இடம்ததநக்கூடரது ன்த மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.  

இனத்றணறல் அமடரப அட்மட ன்தது உடணடிரக 

மடதொமநப்தடுத்ப்தட மண்டி எத றடம்; தொளமரக 

ரம் ஆரறக்க மண்டி றடம்; உண்மறமன அமண ரம் 

மற்கறன்மநரம். ஆணரல் கடந் கரனத்றல் ங்களுமட 

க்களுக்குத் மெற அமடரப அட்மட ங்கப்தட்டமதரது 

இடம்ததற்நதுமதரன்ந தெற்தரடுகள் இம்தொமந 

இதக்கக்கூடரது. கடந் கரனத்றமன மனகத்றமன மதரலி 

அமடரப அட்மடகள் தைக்கத்றல் இதந்ண. அந் 

அமடரப அட்மடகள் த தெய்தர்களுக்கு றகவும் 

ரய்ப்தரக அமந்து. ஆணரல், இன்த 

ங்கப்தடறதக்கறன்ந அமடரப அட்மட தததந்மரட்ட 

க்கமபப் ததரதத்மறமன எத ததரற ப்தறெரம் ண 

றமணக்கறன்மநன். மதரலி அமடரப அட்மடமப் 

ததரதத்மறல், மதரலி அமடரப அட்மடகமபத் 

ரரறத்ல், அது எத ணறதரறணரல் ததற்தக் தகரள்பப்தடுல் 

ன்தண தறரண றடங்கபரகும். இவ்ரத 

ததற்தக்தகரள்பப்தட்ட அமடரப அட்மடகமபச் 

தெரத்துக்கள் தகரள்ணறன்மதரது மரெடிகள் 

மற்தகரள்ற்கரகவும் மதரலிரண கடவுச்ெலட்மடப் ததற்தக் 

தகரள்ற்கரகவும் மரெடிரண தொமநறல் தரறல்கமபப் 

ததற்தக்தகரள்ற்கும் ற்தம் லறர டடிக்மகறல் 

ஈடுதடுற்கும் ெம்தந்ப்தட்டர்கள் 

உதமரகப்தடுத்றத்ள்பரர்கள்.  

கடந் கரனத்றமன டக்கு, கறக்கறமன த்த்ம் 

மடததற்நமதரது அமண எத கரரகக்தகரண்டு 

ங்களுமட மனக இமபஞர், த்றகள் தன தகுறகபறல் 

மகது தெய்ப்தட்டம  ரங்கள் நந்துறட தொடிரது. கடந் 

கரனத்றமன மெற அமடரப அட்மட ததநறல்மன ன்ந 

கரத்துக்கரகப் தன மனக இமபஞர்கள் மகது 

தெய்ப்தட்டுக் கரரல் மதரணரர்கள். ஆகம, அவ்ரநரண 

எத றமனம றர்கரனத்றமன ற்தடக்கூடரது. அவ்ரத 

ற்தடர மகறமன ங்களுமட க்கமப இந் அெரங்கம் 

தரர்த்துக்தகரள்ளும் ன்ந ம்தறக்மக க்கு இதக்கறன்நது. 

ஆகம, அெரங்கம் இனத்றணறல் அமடரப அட்மடம 

ங்குகறன்ந றடத்றல் தததந்மரட்டப் தகுற க்கமபப் 

ததரதத்ம றமெட கணத்ம மற்தகரண்டு அங்கு 

றமெட மமனத்றட்டங்கமபச் தெற்தடுத்ல் மண்டும்.  

றமக்கபத் வுகபறல் மதரன்மந அமடரப 

அட்மடறல் தறம கபறன் றதங்கள் தறமரகப் 

தறப்தட்டிதத்ல், ணறதர் கல்கமபப் தறத்ம்மதரது 

அமடரப அட்மடறல் குநறப்தறடப்தட்ட ெறன கல்கமப 

ரத்றம் உள்படக்குல், றறமரகறக்கப்தடும் அமடரப 

அட்மடறன் குமநந் தரமணக் கரனம் மதரன்ந 

தல்மதறரண குமநதரடுகள் ற்தகணம ங்கப்தட்ட 

மெற அமடரப அட்மடறல் கரப்தட்டண. இந் வீண 

இத்றணறல் அமடரப அட்மடறல் அவ்ரநரண தகள் 

இடம்ததநரதண ம்தைகறன்மநன். 

இந் வீண இனத்றணறல் அமடரப அட்மடம 

மனக க்கள் ெகனதம் எமறணத்றல் ததநக்கூடி 

மகறமன தகப அமச்ெர் அர்கள் ற்தரடுகமப 

மற்தகரள்ப மண்டும் ன்த மகட்டுக்தகரள்மரடு 

இன்ததரத றடத்மத்ம் குநறப்தறட றதம்தைகறன்மநன். 

அரது, இப்ததரளது ரங்கள் இந்த் மெற அமடரப 

அட்மட ெம்தந்ரகப் மதெறக்தகரண்டிதக்கறன்நமதரது, 

ததுமபப் தகுறறமன, யரலின தறமெத்றலுள்ப உடு 

மரட்டத் தரறற்ெரமன ெலற்ந றர்ரகம் கரரக 

தோடப்தட்டிதக்கறன்நது. அங்கு தததம்தரன்மரண மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் மமனறதத்ப் மதரரட்டத்றல் 

குறத்துள்பரர்கள். ஆகம, தததந்மரட்டக் மகத்தரறல் 

அமச்ெர் அர்கள் உடணடிரக அது ெம்தந்ரகக் கணம் 

தெலுத் மண்டும். அங்கு குற்நஞ் தெய்ர மரட்டத் 

தரறனரபர்கள் ங்களுமட தரறமன 

இந்துதகரண்டிதக்கறன்ந சூழ்றமனறமன அந் 

றர்ரகத்துக்கு - யப்தைகஸ்தன்ண தறபரண்மடென் கம்தணறக்கு 

- றரகச் ெட்டதர்ரக ந் டடிக்மகம டுத்ரலும் 

ரம் அமண ஆரறப்மதரம். அமமம் இந்த் மரட்டத் 

தரறற்ெரமன 24 றத்றரனங்களுக்குள் உடணடிரகத் 

றநக்கப்தடரறட்டரல் ரமப தறணம் அந்ப் தகுறறமன 

மலும் மதரரட்டங்கள் தடிக்கக்கூடி சூழ்றமன 

ற்தட்டுதகறன்நது ன்தமத்ம் ரன் இந் உரற 

ெமதறமன தரறறத்துக்தகரண்டு,  றமடதததகறன்மநன். 

ன்நற.  

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. ක 

මීශඟප  කකරු කෝක්.ෝක්. කපිඹදහ කභන්්රීතුභහ. ක 

 
[අ.බහ. ක6.58] 

 
ගරු මක්.මක්. ිළයදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு மக.மக. தறரம) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක

වශෝල ධන  කඳන් කෝළටුම්ඳත කම්ඵන්ධෝඹන් ක  කෙන කකිිතඳඹක් ක
ළථහ කළයන්න ක  කභප කෝම් කඅසථහ කරඵහ කදීභ කම්ඵන්ධෝඹන් කභෝග් ක
ෝකෞයනීඹ කසතුයේඹ කපුද කළයනහ. ක ක 

1968 අශළ ක 43 ක දයන ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ඳනත ක
2:79 කජුනි ක 33 ක දින කතභයි ක ම්භත කළයෝකන කයේෝඵන්ෝන්. ක ඊප කඳසු ක
2:82.21.12 කදින කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් කෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක

සථහඳනඹ කළශහ. ක2:83.1:.25 කදින කමුල්භ කවළඳුනුම්ඳත කනිුත් කළශහ. ක ක
ඊප ක ඳසු ක රින්ය ක විවිධහළහයෝඹන් ක වළඳුනුම්ඳ් ක නිුත් ක ළය ක
යේෝඵනහ. ක2:89 කවළඳුනුම්ඳ් කඅශළඹ කඹතුරු කලිඹනඹ කෝළොප කළහ ක

3116 ක්ෂෝග කිනප කවළඳුනුම්ඳ් කවහ කළළු කසුදු කඡහඹහරඳ කෝනුප ක
්ෂණ කඡහඹහ කරඳ කබහවිත ක කකිරීභප කඳපන් කක්තහ. 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක 3125.13.39 ක දින ක දක්හ ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
මිනිස ක රභඹන් ක ළළූ  ක වළඳුනුම්ඳ්  ෝභදින ක ිනප ක තහක්ණිළ ක

ක්රභෝ දඹළප ක අනු ක ිනශවර  ක ෝදභශ ක ද්වි් ක බහහෝන් ක නිුත  ්ක
කිරීභප කඳපන් කක්තහ. ක ක්ෂතභහනඹ කන කවිප කභවජ්නතහප කපරදහම් ක
ෝේහක් ක රඵහ ක දීභප ක වළකි ක න ක අන්දමින් ක වළඳුනුම්ඳ් ක රඵහ ක දීභ ක

වහ ක දළනප ක ඳයේන ක වළඳුනුම්ඳත ක ෝනස ක ළය  ක න ක ජ්හයේළ ක
වළඳුනුම්ඳතක් කරඵහ කදීෝම් කක්රභෝ දඹප කදළන් කඑශළී  කයේෝඵනහ. කඳසු ක
ගිඹ ක ළහරඹ ක තුශ ක අපි ක දළක්ළහ  ක අෝ  ක කම් ක ඳශහ්ර ක ජ්නතහ ක
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[කරු කිනෝ ල් කසුෝ්ෂස ක කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

විෝලේෝඹන් කතුළයෝග  ක කම්භහනර කජ්නතහ ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක  ක රඵහ ක

කළනීභ ක වහ ක ග්රහභ ක නිරධහරි ක භව්රුන්ප ක  ක form එළ ක  ක පුයහ ක ක

දුන්නහභ  කඒහ කඅදහශ කරහෝද්ය ඹ කෝල්ළම්තුභහප කළරප කෝ රහප කරඵහ ක
ෝනොදීභ ක තුළින් ක ඒ ක අඹප ක වළඳුනුම්ඳ් ක රඵහ ක කළනීභ ක වහ ක අවුරුදු ක
ෝදළ කතුන කඵරහෝකන කඉන්න කිනද්ධ කවුණහ. ක ්ෂතභහනෝග කළයෝකන ක

ඹන ක ළඩ ක පිළිෝශ ක අනු ක වළභ ක ෝළෝනුතපභ ක ජ්හයේළ ක වළඳුනුම්ඳත ක ක
“V” අුතය ක ව ක“X” අුතය කඉ් ක ෝරහ කඉරක්ළම් ක23කින් කයුක්ත ක

රඵහ කකළනීභප කවළකියි. ක ක ක“X” අුතය කඑන්ෝන්් කනළවළ. කිනඹලු කෝදනහභ ක

්රී කරශළහ කපුයළිනඹන් කවළටිඹප කරළහ කඑළභ කක්රභඹළප කවළඳුනුම්ඳ  ්ක
රඵහ ක දීෝම් ක ළඩ ක පිළිෝශක් ක අඳ ක යජ්ඹ ක තුශ ක ඉදිරිෝගදී ක ඇයේ ක ෝ වි ක
කිඹන කවිලසහඹ කඅඳප කයේෝඵනහ. ක ක 

ඳසු ක ගිඹ කළහරෝග ක භවය ක අඹ ක මුදල් කනළයේ කවුණහභ ක වළඳුනුම්ඳත ක
ළඩරප ක ෝකන ක ගිිතන් ක උකප ක තඵනහ. ක උකප ක යේඹරහ ක
මුදරහලිරහෝකන් කල්ලි කකන්නහ. කඒ කවිකරඹප කඒ කඅඹ කශඟ කයේඹරහ කගිඹ ක

වළඳුනුම්ඳ  ්ක 36ක්  ක 61ක් ක අපි ක දළළ කයේෝඵනහ. ක තුළයෝග ක දු ඳ්  ක
අිතශළ කජ්නතහ ක කල්ලි කනළයේ කවුණහභ කවළඳුනුම්ඳත කඇඳඹප කයේඹරහ ක
ල්ලි කඅයෝකන කඹනහ. කඒ කනිහ කන ක ජ්හයේළ කවළඳුනුම්ඳත ක  කනිුත  ්ක

කිරීෝම්දී  ක ඒ ක ආළහයඹප ක ඒහ ක ෝන් ක කිිනදු ක අඹුත ක ශඟ ක යේ  ක අහු ක ක
වුෝණෝ කවිලහර කදඩ කමුදරක් කනිඹභ කකිරීභ කෝව  කනීයේෝඹන් කඹම්කිින ක
ිනය ක දඬුභළප ක ඹප් ක ළයන ක විකරඹප ක නීයේ ක ම්ඳහදනඹ ක ළයන්න ක
ඕනෆයි කකිඹන කඑළ් කභහ කෝම් කඅසථහෝ දී කභතක් කළයන්න කඕනෆ. 

භවය කෝන්ෝද්ිනරදී කෝපන්ඩ්ෂ කභඟින් කළපයුතු කළයනෝළොප ක ක
ෝභොනහ කෝව  ක කඅඩු කඳහඩුක් කවුණහභ කඇතළම් කපුද්කරඹන් කවළඳුනුම්ඳත ක
ඇඳඹප කයේඹරහ කඹනහ. කඑෝවභ කයේඹරහ කගිිතන් කඒ කවළඳුනුම්ඳත කඅයින් ක

ළයරහ කත කඑළක් කකන්නහ. කඒ කහෝග් කෝද්ල් කඳසු කගිඹ කළහරඹ කතුශ ක
ළයරහ කයේෝඵනහ. කකිිතඳ කෝදෝනුත කභප් කඑෝවභ කළයරහ කයේෝඵනහ. ක ක
ඒ කවිකරෝග කවළඳුනුම් කඳ් කකිිතඳඹක් කභෝග් කශඟ කයේෝඵනහ. කෝඵොෝව  ක

අසථහර කඒහ කෝඳොලීිනඹප කබහය කදීරහ කඇඟ කෝබ්යහ කෝකන කයේෝඵනහ. ක ක
එභ කනිහ ක මින් කඉදිරිඹප ක  කඑළනි කළඩ කළපයුතු කළයන්න කෝම් කක්රභඹ ක
තුළින් කඉඩ කෝදන්න කඑඳහයි කකිඹහ කභහ කකරු කඇභයේතුභහෝකන් කඉල්ලීභක් ක

ළයනහ. ක කවිෝලේෝඹන් කතුළයඹ කකළන් ක කෝම් කෝරහෝ  කභහ කවන් ක
ළයන්න කඕනෆ. ක 

மரட்டங்கபறன ெட்டப்தடி கல்ரம் கட்டர ஆட்கள் 

றச்ெம்மதர் இதக்கறநரங்க. ம ரடி ெம்தந்ம இல்மன. 

"ரங்க!" ன்த தெரல்லிக் கூட்டிக்தகரண்டு மதரநது. 

கல்ரம் கட்டர - ம ரடி இல்னர - எப்தந்ம் இல்னர 

ப்தடி அமடரப அட்மட டுக்கறநது? அது ததரற 

தறச்ெறமணரக இதக்கு. அணரமன, ததலிர 'டிஸ்நறக்' 

ஸ்தகலிர தரகுறறன ட்டும் கறட்டத்ட்ட 10,000 

மததக்கு அமடரப அட்மட இல்மன. තුළයෝග ක
ජ්නතහෝකන් ක 21 111ළප ක ළින ක පිරිළප ක වළඳුනුම්ඳ් ක නළවළ. ක
ரன் ஸ்தகலி தரகுறம ட்டும் தெரல்மநன். அங்மக 15 

- 60 றன 1,37,415 மதர் இதக்கறநரங்க. 60 துக்குமன 

28,330 மதர் இதக்கறநரங்க. இங்கபறன ஸ்தகலி மர்ல் 

தரகுறறல் ட்டும் கறட்டத்ட்ட தரர்த்ர 20,000 மதர்மதரன 

அமடரப அட்மட இல்னர ஆட்கள் இதக்கறன்நரங்க. 

ததலிர டிஸ்நறக் தரர்த்ர, இப்த தைதுெர குடுக்கறநதுக்கு 15 

து தரர்த்ர, கறட்டத்ட்ட 40,000 க்கு கறட்ட அமடரப 

அட்மட குடுக்க மணும் இணற தகறந கரனத்றன.  

නුයඑළිඹ ක දිසත්රික්ළෝග ක ඳභණක් ක වළඳුනුම්ඳ් ක ෝනොභළයේ ක
51 111ළ කඳභණ කපිරිළප කඉදිරි කළහරෝගදී කවළඳුනුම්ඳ් කනිුත් කළය ක
අන් කළයන්න කවළකි කෝයි කකිඹන කවිලසහඹ කඅඳ කතුශ කයේෝඵනහ. ක 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක විහව ක ෝනොවුණු ක ළහන්තහන් ක ව ක පිරිමින් ක

විලහර ක පිරික් ක තුළයෝග ක ඉන්නහ. ක ෝම් ක ෝවේතු ක නිහ ක ඔවුන්ෝග් ක

දරුන්ප ක උ ඳළන්න ක වයේළ ක නළවළ. ක උ ඳළන්න ක වයේළ ක

ෝනොභළයේළභ කනිහ ක ඒ ක අඹප ක වළඳුනුම්ඳත කඅිතමි ක ෝරහ ක යේෝඵනහ< ක

වළඳුනුම්ඳතක් ක රඵහ ක කන්න ක ඵළරි ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක එභ ක නිහ ක

තුළයඹ ක දිවහ ක විෝලේෝඹන් ක ඵරන්න ක ඕනෆ. ක තුළයෝග ක ඉන්න ක

ඇතළම් කනහඹළඹන් කඔවුන්ෝග් ක අයියේහිනළම් කදිනහ කෝදනහ කකිඹරහ ක

තුළයෝග කජ්නතහප කඳරහ කතභන්ෝග් කෝකොඩ කළින කළය කකළනීභප ක

ළපයුතු කළයනහ කවළෝයන්න කඑභ කජ්නතහප කඹම්කිින කවනඹක් කරඵහ ක

ෝදන ක ළඩ ක පිළිෝශක් ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්ෝන් ක නළවළ. ක එභ ක නිහ ක

තභයි ක ෝම් ක ත්්ඹ ක ඇයේ ක ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක ෝම් ක කළන ක දළින ක

අධහනඹ ක ෝඹොමු ක ළයරහ  ක තුළයෝග ක විහව ක ෝනොවුණු ක අඹෝග් ක

විහවඹ ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක ළයරහ  ක ඒ ක අඹෝග් ක පු්තුන්ප ක දරුන්ප ක

උ ඳළන්න ක වයේළ ක නිුත් ක ළයරහ  ක වළඳුනුම්ඳ  ්ක රඵහ ක දීෝම් ක ළඩ ක

පිළිෝශක් ක ඇයේ ක ළෝශෝ ක ෝවොයි ක කිඹරහ ක භහ ක භතක් ක ළයනහ. ක

තුළයෝග ක තරුණ ක තරුණිඹන් ක විලහර ක පිරික් ක ෝම් ක න ක විප ක

ඵසනහිතය ක ඳශහෝ් ක ෝේඹ ක ළයනහ. ක ඒ ක කිින ක ෝළෝනුතප ක

වළඳුනුම්ඳතක් ක ඇ්ෝ් ක නළවළ. ක ෝේඹ ක ළයන ක ඒ ක ළෝ් ක මුදරහලි ක

ෝදන කවයේළඹ කවිතයයි කයේෝඵන්ෝන්. ක 

කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඹම  ක දුතණ ක ව ක ඌ ක ඹන ක ඳශහ්ර ක

3127.19.42න කදින කිනප කපුද්කරඹන් කලිඹහ කඳදිශචි කකිරීෝම් කළහ්ෂඹහර ක

පිිතටු ක නහ කකිඹහ ක යේෝඵනහ. කභහ ක ඔඵතුභහෝකන් කඉල්රහ කිනටිනහ  ක

භධයභ ක ඳශහතප් ක ළහ්ෂඹහරඹක් ක රඵහ ක ෝදන්න ක කිඹරහ. ක ෝභොළද  ක

භධයභ ක ඳශහෝ් ක තුළය ක ජ්නතහ ක විලහර ක පිරික් ක ඉන්නහ. ක එභ ක

ඳශහෝ් කදුසළය කකම්භහන කයහශිඹක් කයේෝඵනහ. කඒ කඅඹප කවළඳුනුම්ඳ  ්ක

රඵහ කකළනීභ කවහ කෝළොශමප කඑන්න කඅඳවසුතහ කයේෝඵනහ. කඒ කනිහ ක

භධයභ කඳශහෝත් කරධහන කළහ්ෂඹහරඹක් කආයම්බ කළෝශෝ කඒ කඅඹප ක

විලහර කඳවසුක් කන කඵ කෝම් කඅසථහෝ දී කවන් කළයන්න කඕනෆ. ක 

කරු කඇභයේතුභනි  ක දළන් කරහෝද්ය ඹ කෝල්ළම් කෝළො ධහර කඑළ ක

භළප ග්රහභ කනිරධහරි කභවතහප කඅභතය කෝේඹ කළයන කනිරධහරින් ක

ීමඳෝදෝනක් ක -වඹ ක ව්ෝදෝනක්- ක ඉන්නහ. ක ඒ ක අඹෝකන් ක ළින ක

පිරික් ක ඉන්ෝන් ක නිළම්. ක ඒ ක එක්ෝළෝනක් ක ෝව  ක ෝදෝදෝනක් ක ෝම් ක

ළඩ කපිළිෝශ කෝනුෝන් කෝඹෝද ෝෝ කඔඵතුභහ කඵරහෝඳොෝයෝතු ක

න ක  ක ළඩ ක පිළිෝශ ක ඉතහභ ක ඉක්භනින් ක ක්රිඹහ්භළ ක ළය ක කන්න ක

පුළුන් ක ෝයි. ක එභ ක නිරධහරින් ක ම්ඵන්ධ ක ළය ක ෝකන ක ෝම් ක ළඩ ක

පිළිෝශ කහ්ෂථළ කළය කකන්න කළපයුතු කරහ කකන්න කකිඹරහ කභහ කෝම් ක

අසථහෝ  කභතක් කළයනහ. ක 

ෝභළනි ක ළඩ ක පිළිෝශක් ක ක්රිඹහ්භළ ක කිරීෝම්දී ක ඹම් ක මුදල් ක

රභහණඹක් ක ළඹ ක නහ. ක යජ්ඹ මුදල් ක ඳළ්තභ ක තභයි ක ඵරනහ ක

කිඹන්ෝන්. ක යපක් ක ඳහරනඹ ක ළයන්න ක මුදලු  ්ක ඕනෆ ක තභයි. ක

තක්ළිනළම් කළයරහ  කෝවොයළම් කළයරහ  ක දණෝඹන් කවිනහල කළයරහ ක

යේෝඵන ක යපක් කෝකොඩ කකන්න කල්ලි කඕනෆ ක තභයි. කනමු්  කඅිතශළ ක

දු ඳ් ක ජ්නතහෝග් ක ල්ලි ක එළතු ක ළයරහ ක යප ක ෝකොඩ ක කන්න ක අපි ක

ඵරහෝඳොෝයෝතු ක ෝන්ෝන් ක නළවළ. ක ෝම් ක ළඩ ක පිළිෝශප ක විලහර ක

මුදරක් කළඹ කනහ. කනමු්  කයෝ  කඅලයතහක් කවළටිඹප කරළහ කඒ ක

මුදර ක ෝඹොදන්නයි කඵරහෝඳොෝයෝතු ක න්ෝන්. යෝ  ක අලයතහ  ක

ජ්හයේළ ක අලයතහ ක ෝර ක රළහ ක ඒ ක මුදල් ක ෝඹොදහ ක යපප ක වහ ක

ජ්නතහප ක විශිසප ක අන්දමින් ක ෝේඹක් ක රඵහ ක ෝදන්න ක ෝම් ක තුළින් ක

ඔඵතුභහප කවළකි කෝ හ කකිඹහ කරහ්ෂථනහ කළයමින්  කභප කෝම් කඅසථහ ක

රඵහ ක දීභ ක කළන ක මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ඔඵතුභහප ක සතුයේ ක

ළයමින් කභෝග් කෙන කසල්ඳඹ කඅන් කළයනහ. 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුයේයි. කමීශඟප  කකරු අ. කඅයවින්ද් ුතභහ්ෂ භන්්රීතුභහ. 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

[தற.த. 5.57] 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்களுக்கு 

ணது ன்நறகள்! ஆட்கமபப் தறவு தெய்ல் (றதத்ம்) 

ெட்டதோனம் தரடர்தரண றரத்றல் கனந்துதகரண்டு ணது 

கதத்துக்கமபத்ம் கூதற்கு கறமடத் ரய்ப்மத ரன் 

ததரறரக றக்கறன்மநன். எத ரட்டில் ரளம் தறம  

எவ்தரததம் ணது அமடரபத்ம 

உதறப்தடுத்றக்தகரள்ப றக அெறரணது அமடரண 

அட்மட ன்தமக் கதத்றற்தகரண்மட, இம்தொமநம இந் 

ரட்டில் அநறதொகம் தெய்ப்தட்டது. அன்த தரட்டு 

இன்தம இம்தொமநம அதொலில் இதந்ரலும் இறல் 

தல்மத குமநதரடுகமப ரங்கள் கரக்கூடிரக 

இதக்கறன்நது.  

ற்மதரதுள்ப மடதொமநறமன அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரள்ளும்மதரது, மண க்கமபறடத் றழ் 

க்கள், அறலும் குநறப்தரக மனக ரழ் றழ் க்கள் 

தல்மத ெறங்களுக்கு தொகம்தகரடுத்து தகறன்நரர்கள். இது 

ஏர் அன்நரட றடரக ரநறத்ள்பது. து க்கபறல் 

தததம்தரனரமணரரறடம் தறநப்தை அத்ரட்ெறப் தத்றம் இல்மன 

ன்ந கரத்றணரல், அர்கள் அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரள்றல் தன ெறங்கமப  றர்மரக்கற 

தகறன்நணர். தறநப்தை அத்ரட்ெறப் தத்றம் இல்னரர்களுக்கு 

அதரண து தறநப்தை அத்ரட்ெறப் தத்றம் ங்குல் ன்ந 

எத தொமநம இதந்ரலும், அமணப் ததற்தக்தகரள்பச் 

ெம்தந்ப்தட்ட அெ றமக்கபங்கபறல் மகரதம் 

ஆங்கமபச் ெர்ப்தறப்தறமன து க்கள் 

தெரல்தனரரத் துன்தங்களுக்கு தொகம் தகரடுக்கறன்நரர்கள். 

அமடரப அட்மட இல்னர து தறள்மபகள் தங்கமப 

மற்தகரள்றமன தம். கல்றப் ததரதுத் ர ெரர 

ப் தரலட்மெக்கு தொகம்தகரடுப்தறமன மடமற்தடுகறன்நது. 

து ந்ர்கள் மர்லிமன ரக்கபறக்க தொடிர றமனம 

ற்தடுகறநது. ங்கறக் கக்குகமபத் றநப்தறமன தல்மத 

தறச்ெறமணகளுக்கு தொகம் தகரடுக்கறநரர்கள். றமெடரக, து 

இமபஞர்கள் அமடரப அட்மட இல்னர கரத்றணரல், 

த்த்ம் மடததற்ந கரனகட்டத்றமன "தங்கரறகள்" ன்ந 

தொத்றம குத்ப்தட்டு, ெறமநறல் அமடக்கப்தட்டமரணது 

எத கமநதடிந் னரத.  

அது ரத்றன்நற, ங்கப்தட்ட அமடரப 

அட்மடகபறமன றழ் தரற தகரமன தெய்ப்தட்டுள்பம 

தத்த்துக்குரற எத றடரகும். ஆட்கமபப் தறவுதெய்த்ம் 

றமக்கபம் றண்ப்தப் தத்றத்றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

றடங்களுக்குப் தைநம்தரக, அணது கற்தமணகளுக்கு ற்த 

அமடரப அட்மடகமப ங்கறத்ள்ப கெப்தரண 

றகழ்மத்ம் ரன் இங்கு குநறப்தறடமண்டும். இற்கு ரமண 

எத ல்ன உரம். தணணறல், ரன் தறநந்து கம்தமப 

தறமெத்றல். ஆணரல், ரன் அமடரப அட்மடமப் 

ததற்தக்தகரள்ற்கரக றண்ப்தத்மச் ெர்ப்தறத்மதரது, 

கண்டி - தல்மரட்மடப் தறமெத்ம ெறப்தறடரகக் 

தகரண்டிதந்மன். ணக்கு அமடரப அட்மட 

கறமடத்மதரது அறமன ணது தறநப்தறடம் தறமரகத் 

தல்மரட்மட ன்த தறவு தெய்ப்தட்டிதந்து. ணக்மக 

இந் றமனமதன்நரல், மரட்டத்துரழ் ெரர தர 

க்கபறன் றமனமம ரன் இந் இடத்றமன டுத்துச் 

தெரல்னமண்டி அெறறல்மன. தரறப் தறச்ெறமண 

கரரக ஆண்கள் ததண்கபரகவும் ததண்கள் 

ஆண்கபரகவும் ரற்நப்தட்டம இன்ததரத 

மனறறரகும்.   

ற்மதரது மடதொமநறலுள்ப அமடரப அட்மடக்குப் 

தறனரகப் தைறரக அநறதொகஞ்தெய்ப்தடவுள்ப அமடரப 

அட்மடம மற்கறன்ந அமமமப, இந்ரட்டில் ரளம் 

அமணத்து க்களுக்கும் வ்ற தரகுதரடுகளும் இல்னரல், 

அறகரண றதங்கமபக் மகரரல், அந் அமடரப 

அட்மடகள் ங்கப்தடல் மண்டும். குநறப்தரக டக்கு, 

கறக்கறமன த்த்ம் கரரகத் து ஆங்கமப 

இந்ர்களுக்கு றமெட ெலுமகறன் அடிப்தமடறல் 

அமடரப அட்மடகள் ங்கப்தடல் மண்டும். 

அமமதரன்த து தறநப்மதப் தறவுதெய்ர 

ஆறக்கக்கரணர்கள் இன்த மனகத்றமன 

இதக்கறன்நரர்கள். இர்களுக்கும் ெறறன்நற அமடரப 

அட்மட கறமடக்க றதெய்ப்தடல் மண்டும்.  

அமடரப அட்மடகபறல் றழ்தரற தகரமன 

தெய்ப்தடுமத் றர்த்துக்தகரள்ப ஆட்தறவுத் 

றமக்கபம் உதறரண, ெரறரண டடிக்மககமப 

மற்தகரள்ப மண்டும். ஆட்தறவுத் றமக்கபத்றல் 

மதரதுரண றழ் உத்றமரகத்ர்கள் இல்மன. இந்றமன 

ரநறணரல் ரத்றம து மமகமபச் ெரறரகப் தர்த்ற 

தெய்துதகரள்ப தொடித்ம். ணம, து தடித் இமபஞர் 

த்றகளுக்கு ஆட்தறவுத் றமக்கபத்றல் றணங்கமப 

ங்கற, அர்கமப உள்ரங்கமண்டும்.  

அமமதரல் அமணத்து க்களும் லண்டகரனம் 

தரறக்கக்கூடி மகறமன தைற அமடரப அட்மட 

அமமண்டும். தணணறல், ற்மதரது அதொலிலிதக்கும் 

அமடரப அட்மடமச்  க்கள் ெரரரகப் 

தரறக்கதொடிர எத றமனம இதக்கறன்நது. அரது றகக் 

குதகற கரனத்றமன அம தளமடந்துமதரகும் எத 

றமனம இதக்கறன்நது. ஆகம, றக லண்டகரனம் 

தரறக்கக்கூடி தைற அமடரப அட்மடம இந்த் 

றமக்கபம் அதொல்தடுத்மண்டும் -  மடதொமநக்குக் 

தகரண்டு மண்டும் ண ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

ணம, இந்ப் தைற தொற்ெறறமன இநங்கறத்ள்ப தகப 

அமச்ெர் அர்களுக்கும் ஆட்தறவுத் றமக்கபத்றன் 

மனர் உட்தட அமணத்து உத்றமரகத்ர்களுக்கும் ணது 

ரழ்த்துக்கமபத் தரறறத்துக்தகரள்மரடு, இந் தொற்ெற 

ெரறரக அமமண்டும் ணவும் ரறன் 

குற்நச்ெரட்டுகளுக்கும் உள்பரகர மகறலும் தம் 

இற்நறல் குமந கண்டுதறடிக்க தொடிர மகறலும் 

ஆட்தறவுத் றமக்கபம் இமணச் ெரறரகச் தெற்தடுத் 

மண்டுதன்தம் ரன் மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.   

கமடெறரக என்மநக் கூநனரதன்த றமணக்கறன்மநன். 

இன்த ததுமப ரட்டத்றமன யரலின தறமெத்றமன 

உடுமத் மரட்டத்றலுள்ப தரறற்ெரமனதரன்த 

தோடப்தட்டிதக்கறன்நது. அந்த் தரறற்ெரமனறமன 

ரரறக்கும் மறமனறல் மத மர ததரதட்கள் 

கனக்கப்தடுரகக் கரங்கரட்டி அந்த் தரறற்ெரமன seal 

தெய்ப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் றமனறல், அங்மகத்ள்ப 

500க்கும் அறகரண தரறனரபர்கள் தரறற்ெங்கப் 

மதரரட்டத்றமன இநங்கறறதக்கறன்நரர்கள்; அர்கள் 

மமனறதத்ப் மதரரட்டத்றல் இநங்கறறதக்கறன்நரர்கள். 

மர தெய் குற்நத்றற்கரக அப்தரறத் தரறனரபர்கள் 

தரறக்கப்தடுது றர்க்கப்தடல் மண்டும். ஆகம, 

உடணடிரக அந் தரறற்ெரமனமத் றநப்தற்கு 
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தததந்மரட்டக் மகத்தரறல் அமச்ெர் அர்கள் 

ெம்தந்ப்தட்டர்களுக்குத் குந் தறப்தைம ங்க 

மண்டும். அந் மகறல், அந் தரறற்ெரமன லண்டும் 

இங்குற்கு றகக்கூடி றமறமன டடிக்மக 

டுக்குரத மகட்டுக்தகரண்டு, ெந்ர்ப்தம் அபறத் அமத் 

மனர் அர்களுக்கு ன்நற கூநற, றமடதததகறன்மநன். 

க்கம்.  

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟප  කකරු කෝවක්ප්ෂ කඅ පුවහමි කභන්්රීතුභහ. කඔඵතුභහප කවිනහින ක
ඳවළ කළහරඹක් කයේෝඵනහ. 

 
[අ.බහ. ක7.16] 

 

ගරු මශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 කමරහනඹ කෝවොඵන කකරු කභන්්රීතුභනි  කෝම් කඅසථහ කරඵහ කදීභ ක
ම්ඵන්ධ කඔඵතුභහප කභභ කසතුයේන්ත කනහ. 

1968 අශළ ක 43 ක දයන ක පුද්කරඹන් ක ලිඹහඳදිශචි ක කිරීෝම් ක ඳනත ක
ශෝල ධනඹ ක කිරීභ ක වහ ක වූ ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක ෝදන ක ය ක

කිඹළම ෝම් කවිහදඹ කතභයි කඅද කදින කයේෝඵන්ෝන්. කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි ක

කිරීෝම් ක ඳනත කශෝල ධනඹ කළයරහ කෝම් කආළහයෝග කවළඳුනුම්ඳතක් ක ක ක

්රී කරශළහප කවඳුන්හ කදීභ කම්ඵන්ධෝඹන් කඅෝ  කඅභහතයතුභහප කභභ ක

සතුයේන්ත ක නහ. ක ජ්නතහෝග් ක ආයක්හ  ක ඒ ක හෝග්භ ක ජ්නතහ ක

වරිඹප ක වඳුනහකළනීභ ක වහ ක ෝම් ක ළඩ ක පිළිෝශ ක ළස ක ළයරහ ක

යේෝඵනහ. කවළඵළයි  කභභ කඑදහ කකි  කවහ කභහනභ කනළත් කභභ කඒ ක
ළරුණ ක භතක් කළය ක ිනටිනහ. ක  ක ෝම් ක යෝ  ක  ක දු ඳ  ්ක ජ්න ක ෝළොපක් ක

ඉන්නහ. ක ඒ ක ෝළොපෝේ ක භවය ක අඹප ක උ ඳළන්න ක වයේළ ක නළවළ. ක ක

උ ඳළන්න ක වයේළ ක නළයේ ක අඹප ක විෝලේෝඹන්භ ක ෝම් ක අසථහෝ දී ක

රලසන කයහශිඹළප කමුහුණ කෝදන්න කිනද්ධ කනහ. කඋ ඳළන්න කවයේළ ක

නළයේ ක භවය ක අඹප ක තභ ක වළඳුනුම්ඳතක් ක නළවළයි ක කිඹරහ් ක අපි ක

දන්නහ. ක ඒළප ක ක්රභෝ දඹක් ක ෝම් ක ශෝල ධනඹ ක ඇතුශත ක
යේෝඵනහද  ක නළද්ද ක කිඹන ක එළ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක කළපලුක් ක

යේෝඵනහ. ක ඒ ක ළඩ ක ළපයු්ත ක ළයන්ෝන් ක ෝළොෝවොභද ක කිඹන ක

ළහයණහ කම්ඵන්ධෝඹන් කකරු කඇභයේතුභහ කඅඳප කපිළිතුරු කරඵහ කෝදයි ක

කිඹරහ කභභ කිතතනහ. ක 

අෝ  කකම්ර කෝඵොෝවොභ කදු ඳ් කජ්න කෝළොපක් කජී් කනහ. කඒ ක

අඹ ක දරු ක උඳතළදී ක ආෝය කයලහරහළප ක ඹෆභ ක ෝව  ක ලිඹහ ක ඳදිශචි ක

කිරීභක් කෝව  කළයන්ෝන් කනළවළ. කඑභ කනිහ කඅදප් කෝඵොෝව  කෝරහප ක
ෝළොතළනළ් ක ලිඹහ ක ඳදිශචිඹක් ක ෝනොභළයේ ක කෝම් ක ෝළශයළ ක

දු ඳ් ක ජී් ක න ක දරුන් කඉන්නහ. ක ඒ ක දරුන් ක ෝළොතළනළ  ්ක

ලිඹහ කඳදිශචි කෝරහ කනළවළ. කඑෝවභ කනළ්නම් කඒ කදරුන්ප කඋ ඳළන්න ක

වයේළඹක් කෝළොතළනළ් කලිඹළවිරහ කනළවළ. කඒ කනිහ ක ඒ ක අඹ ක ෝම් ක

යෝපන් ක ෝළොන් ක නහ. ක ඒ ක නිහ ක ඔවුන් ක වහ ක විෝලේ ක ළඩ ක

පිළිෝශක් කළස කළශ කයුතුඹ කකිඹහ කෝම් කඅසථහෝ දී කභභ කෝඹ ජ්නහ ක
ළයනහ. ක 

විඳක්ෝග කළණ්ඩහඹම් කෝම් කළඩ කපිළිෝශ කකළන කෝෙ දනහ කනඟන ක

ආළහයඹ ක අපි ක දළක්ළහ. ක ඒ ක අඹ ක ෝම් ක ආළහයඹප ක ෝෙ දනහ ක නඟන්න ක

රධහන ක ෝවේතුක් ක යේෝඵනහ. ක අෝ  ක භවය ක භන්්රීරුන්ප්  ක ඒ ක

අඹෝග් කබිරින්දෆරුන්ප් කවළඳුනුම්ඳ් කෝදළ  කෝදළ කයේබුණහ. කඑෝවභ ක

නළ්නම් ක passports ෝදළ  ක ෝදළ ක යේබුණහ. ක ඒ ක අඹප ක ෝම්ළ ක විලහර ක

රලසනඹක්. කඉදිරිෝගදී කඒ කහෝග් කළහප් කඑභ කෝල්ඛ්න ක  කෝදළ  කෝදළ ක
කන්න ක වම්ඵ ක න්ෝන් ක නළවළ. ක ඒ ක හෝග්භ ක ෝදඹහළහයඹකින් ක ෝඳනී ක

ිනටින්න කවම්ඵ කන්ෝන්් කනළවළ. කෝභන්න කෝම් කනිහ කතභයි කවිඳක්ඹ ක

ෝම් කදිවහ කඵරහ කෝෙ දනහ කනළඟුෝ  කෝම් කළයන කක්රභඹ කළයදියි කකිඹරහ. ක

ෝම් කවහ කඅඹ කළයන කමුදල් කරභහණඹ කම්ඵන්ධ  කඑෝවභ කනළ්නම් ක

ෝම්ෝළන් කරඵහ කෝදන කෝතොයතුරුලින් කජ්නතහප කඹම් කකිින කවහනිඹක් ක

නහඹ කකිඹන කඑළ කඔවුන් කරළහල කළශහ. කභභ කදකින කවිකරඹප කඒළප ක
ෝවේතු  කෝම් කඅඹෝග් කඅබයන්තයෝග කයේබුෝණ් කළඵෆ කජ්නතහ කිතතහදී ක

භතඹක් කෝනොම භයි. කඳළවළදිලිභ කඒ කඅඹප කඉදිරිෝගදී කරලසන කයහශිඹළප ක

මුහුණ කෝදන්න කිනද්ධ කනහඹ කකිඹරහ කඅපි කදන්නහ. කෝම් කනෝළොප ක

ඒ ක අඹ ක වශකහ ක ෝකන කිනටින ක හවන ක වම්ඵ ක ෝමින් ක ඳයේනහ. ක ෝම් ක

ෝකොල්රන් ක වශකහ ක ෝකන ක ිනටි ක ජී  ක යථඹක් ක අද් ක වම්ඵ ක වුණහ. ක

National Identity Card එළක්  ක passport එළක් ක ළිනපුය ක

වශකහෝකන ක යේඹහෝකන ක ඉන්නහ ක වහ ක භහනභ ක යජ්ෝග ක ෝද්ඳශ  ්ක
වශකහ ක ෝකන ක ිනටින ක ළණ්ඩහඹභක් ක ෝම් ක අතය ක ඉන්නහ. ක රධහන ක

ඇභයේයෝඹුත ක විකරඹප ක ිනටි ක ෝළෝනක් ක වශකහ ක ෝකන ක ිනටි ක හවන ක

එළිඹප කඇවිල්රහ ක යේෝඵන කඵ ක අද ක යහ්රී ක නෝළොප කරි්යේලින් ක

ෝඵොෝව  කෝදෝනුතප කදකින්න කරළෝබ්වි කකිඹරහ කභභ කිතතනහ. කවශකහ ක

ෝකන ක ිනටි ක හවනඹ ක ුතභක්ද  ක එඹ ක ෝළොතළනද ක යේබුෝණ් ක කිඹරහ ක

එතෝළොප කඵරහකන්න කපුළුන් කෝයි. කඒ කහෝග් කවශකහ කෝකන කිනටින ක

ෝද්ල් කත කෝකොඩක් කයේෝඵනහ. කෝම් කඳනත කශෝල ධනඹ කළය කන ක
වළඳුනුම්ඳතක් කනිුත් කකිරීභප කළපයුතු කකිරීභ කකළන කකරු කඇභයේතුභහප ක

භභ කසතුයේන්ත කනහ. කඅපි කෝම් කළහ්ෂඹඹ කවළඳුනුම්ඳෝ් කිනප කඳපන් ක

කනිමු. කවළඳුනුම්ඳෝතන් කඳපන් කෝකන කpassports ෝදළ  කතුන කයේෝඵන ක

අඹ  කවළඳුනුම්ඳ් කෝද කළ කතුන කයේෝඵන කඅඹ  කෝවොෝයන් කහවන කවශකහ ක

ෝකන කඉන්න කඅඹ  කහවන කෝවොයහ කළහපු කඅඹ කකිඹන කඒ කිනඹලු කෝදනහභ ක

එක් කඑක් කෝළනහ කඑළතු කළය කෝකොඩ කකවරහ කමිටි කඵළරහ කඑළප කකන්න ක

පුළුන් ක ෝයි. ක අපි ක යෝ  ක අලුෝතන් කඇයේ කළයපු ක ෝන් ක එක්ළභ ක
යෝ  ක ඉදිරිඹප ක ඹන්න ක යේෝඵන ක කභන් ක භඟ ක තුශ ක යප ක ශ්ෂධනඹ ක

ළයද්දි ක විෝලේෝඹන්භ ක විනිවිදබහඹකින් ක යුතු ක යෝ  ක ිනඹලු ක

ජ්නතහප ක එළ ක විකරෝග ක ෝේඹක් ක රඵහ ක දිඹ ක වළකි ක යපක් ක ෝකොඩ ක

නඟන්න ක අලය ක ළඩ ක පිළිෝශ ක ළස ක ළයද්දි ක එභ ක ළහ්ෂඹඹ ක

ෝභතළනින්භ ක ආයම්බ කළයනහ කනම් ක ෝවොයි කකිඹරහ ක භභ ක විලසහ ක

ළයනහ. 

භප කරළ  කයේෝඵන කවිනහින කඳවළ කළහර කීමභහප කළරුණු කෝකොඩක් ක

ඉදිරිඳ් ක ළයන්න ක ඵළවළ. ක මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක භප ක
විනහින ක ඳවළ ක ෝව  ක අසථහක් ක රඵහ ක දීභ ක ම්ඵන්ධ ක ඔඵතුභහප ක
භෝග් ක සතුයේඹ ක පිරිනභමින්  ක ෝම් ක යහජ්ළහරිඹ ක ඉසප ක ළයන්න ක කරු ක

ඇභයේතුභහප ක ලක්යේඹ ක රළෝඵන්න කකිඹහ ක  ක රහ්ෂථනහ ක ළයමින් කභෝග් ක
ෙන කසල්ඳඹ කඅන් කළයනහ. 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු කම .එස. කයහධක්රිසනන් කයහජ්ය කඅභහතයතුභහ. 

 
[தற.த. 6.10] 
 

ගරු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ (අධයළඳන රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன் - கல்ற இர ரங்க 

அமச்ெர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 

Education) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, இன்த 

இந்ப் தரரளுன்நத்றமன ஆட்கமபப் தறவுதெய்ல் 

(றதத்ம்) ெட்டதோனம் தகரண்டுப்தட்டிதக்கறன்நது. 

இன்தோனரக வீண அமடரப அட்மட ங்குற்கரண 

டடிக்மக டுக்கப்தடறதக்கறன்நது. அற்கரக அமச்ெர் 

ஸ்.தற. ரறன்ண அர்களுக்கு து ன்நறம இந் 

மமபறமன தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

1167 1168 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

றமெடரக எத ரட்டின் தறம ம 

அமடரபப்தடுத்துது அந் ரட்டின் மெற அமடரப 

அட்மடதன்ததும் அர் தபறரட்டுக்குப் மதரணரல் 

அமண அமடரபப்தடுத்துது passport ன்ததும் ரங்கள் 

அநறந் றடம். உள்ளூர் க்கள் ங்கபது அன்நரட 

மெமகமபப் தததற்கரக  ங்கறகளுக்குச் தெல்து,  

மத கரரறரனங்களுக்கு தெல்து, pension தததது 

மதரன்ந அமணத்து றடங்களுக்கும் மெற  அமடரப 

அட்மட மம. ஆகம, இந் மெற அமடரப 

அட்மடமக் குதகற கரனத்றல் வீணப்தடுத்றக் 

தகரடுப்தது மற்கத்க்கதரத றடரகும். கடந் 

கரனங்கபறமன மெற அமடரப அட்மட இந் ரட்டிமன 

ங்கப்தட்டததரளது அறமன தல்மத குபததடிகள் 

இதந்ம ரங்கள் அரணறக்கக்கூடிரக இதந்து. 

ஆணரல், இன்த அமணத் றர்க்குதொகரக அறமன 

ந்றரண குமநதரடும் இல்னரல் தெய்ற்கரண 

டடிக்மகம இந்ப் தைற அெரங்கம் டுத்துதது 

தரரட்டக்கூடி றடரக இதக்கறன்நது.  

கடந் கரனங்கபறமன - JVP கன கரனகட்டங்கபறமன 

அமடரப அட்மடகமப க்கபறடறதந்து தறடுங்கும எத 

தரறனரக இதந்ம ரங்கள் அரணறக்கக்கூடிரக 

இதந்து. இங்கு மதெற மனகத்மச் மெர்ந் அமணத்துப் 

தரரளுன்ந உதப்தறணர்களும் மனக க்களுக்கு இந் 

அமடரப அட்மட ங்குறல் கரனரம் 

ற்தடக்கூடரது ன்தமத்ம் அர்களுக்கு டரடும் மெம 

தோனரக இமணப் ததநக்கூடி ெந்ர்ப்தத்ம உதரக்க 

மண்டுதன்தமத்ம் டுத்துக்கூநறணரர்கள். மலும், 

அமடரப அட்மட ங்குறல் தரமத்ம் எத 

தறச்ெறமணரக இதக்கறன்நது. றழ்தரற மதசுகறன்ந 

மரட்டத் தரறனரபர்களுக்குச் ெறங்கப தரறறமனர அல்னது 

ஆங்கறன தரறறமனர இந் அமடரப அட்மட றண்ப்தப் 

தடிங்கமப றப்தைது  ெறரண கரரறரக இதக்கறன்நது. 

ஆகம, அர்களுக்குத் தரறந் தரமறமன அமண 

மற்தகரள்ற்கரண றமககள் உதரக்கப்தட 

மண்டும். அத்துடன், குதகற கரனத்றமன இந் அமடரப 

அட்மடம ங்குற்கும் இந்ச் மெமம 

றஸ்ரறப்தற்கும் டடிக்மக மற்தகரள்பப்தட 

மண்டுதன்த மகட்டுக்தகரள்ளுகறன்மநன்.  

ஆட்தறவுத் றமக்கப ஆமரபர் அர்கள் றகவும் 

தகட்டிக்கரர்; ன்நரக  மமன தெய்க்கூடிர். அர் 

கடந் கரனங்கபறமன மரட்டப் தகுறகபறல் மடிரக mobile 

service தோனம் அமடரப அட்மட ங்குகறன்ந ெந்ர்ப்தத்ம 

ற்தடுத்றக் தகரடுத்றதக்கறநரர். அந் மகறல் ஆட்தறவுத் 

றமக்கப ஆமரபர் அர்களுக்கும் ற்தம் 

மணமரதக்கும் ரண்தைறகு அமச்ெர் ஸ்.தற. ரறன்ண 

அர்களுக்கும் ணது ன்நறம இவ்மமபறமன தரறறத்து, 

றமடதததகறன்மநன்.  
 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කරු කඑස. . කනහවින්න කඇභයේතුභහ කළථහ කළයන්න. 

 

[අ.බහ. ක7.23] 
 

ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කපුද්කරඹන් කලිඹහඳදිශචි කකිරීෝම් ක

වශෝල ධන  ක ඳන් ක ෝළටුම්ඳතප ක ළළභළ්ත ක රළහල ක කිරීභ ක

ම්ඵන්ධ කආණ්ඩු කඳක්ෝග කව කවිඳක්ෝග කිනඹලු කෝදනහපභ කෝම් ක

අසථහෝ දී කභෝග් කසතුයේඹ කපුද කළයනහ. කඒ කහෝග්භ කඉතහ කඉක්භනින් ක
ෝම් ක National Identity Card එළ ක රඵහ ක දීභප ක ළපයුතු ක ළයන ක ඵ ක

ෝම් කඅසථහෝ දී කභතක් කළයමින් කෝභඹප කලක්යේඹ  කවෝඹ කඹ කරඵහ ක
දුන් කිනඹලු කෝදනහපභ කභහ කනළත් කසතුයේන්ත කෝනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
ඳන් මකටුේඳත ඊ  අනුකූල මද ලන ලර කියලන දී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி,  ெட்டதோனம் இண்டரம் தொமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු ඳෂලන මය ජනළල වභළ වේමත විය.: 
''ඳන් මකටුේඳත පර්ණ ඳළර්ලිමේන්තු කළරක වභළලක  

ඳෆලරිය තුතු ය.'' -ගගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ] 
 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டதோனம் தொளப் தரரளுன்நக் குளவுக்குச் 

ெரட்டப்தடுரக"  [ரண்தைறகு ஸ்.தற. ரறன்ண] 
 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." - 

[The Hon. S.B. Nawinne] 

 
කළරක වභළමලහිදී වකළ බන දී. 
[මළවනළරඪ ගරු මන්ත්රීතුමළ මළවනළරඪ විය.] 
 

குளறல் ஆரப்தட்டது. 

[ரண்தைறகு மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සි  35 මතක්  ලගන්ති ඳන් මකටුේඳමතහි මකො වක් 

ශෆටිය  තිබිය තුතු යයි නිමය ග කරන දී. 
 

1ஆம் ரெகத்றலிதந்து 35ஆம் ரெகம் ம ெட்டதோனத்றன் 

தகுறரக இதக்கமண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Clauses 1 to 35 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති ලගන්තිය වශ නළමය ඳන් මකටුේඳමතහි මකො වක් 

ශෆටිය  තිබිය තුතුයයි නිමය ග කරන දී.  
ඳන් මකටුේඳත  වංම ධන රහිතල ලළර්තළ කරන දී.  
 

ெட்டரகு ரெகதொம் மனப்தைம் ெட்டதோனத்றன் தகுறரக இதக்க 

மண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றதத்றன்நற அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

Bill reported without Amendment. 

 
ගරු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.தற. ரறன்ண) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක "ඳන් ක ෝළටුම්ඳත ක දළන් ක

තුන්න කය කකිඹවිඹ කයුතුඹ" කයි කභහ කෝඹ ජ්නහ කළයනහ. 
 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
ඳන් මකටුේඳත ඊ  අනුකූල තුන් ලන ලර කියලළ වේමත 

කරන දී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டதோனம் தோன்நரம்தொமந றப்தறடப்தட்டு 

றமநமற்நப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to.  

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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[කරු කම .එස. කයහධක්රිසනන් ක කභවතහ] 
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කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක "ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක දළන් ක ළල් ක
තළබිඹ කයුතුඹ" කයි කභහ කෝඹ ජ්නහ කළයනහ. 

 
ප්රහනය වභළභිමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ ක ළල් ක තඵන ක අසථහෝ  ක ෝඹ ජ්නහ  ක කරු ක නලින්ද ක
ජ්ඹයේස කභවතහ. ක 

 
 

ද්විතීයික ඳළවල් ලයළඳෘතිම  ගෆ ලු  
இண்டரம்றமனப் தரடெரமனகள் கதத்றட்டத்றல் 

ளந்துள்ப தறச்ெறமணகள் 
PROBLEMS ARISEN IN SECONDARY SCHOOL PROJECT 

 

[අ.බහ. ක7.27] 

 
ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  කබහ කළල් කතඵන කඅසථහෝ  ක

භහ කඳවත කවන් කෝඹ ජ්නහ කඉදිරිඳ් කළයනහ; 

"ඳසු කගිඹ කආණ්ඩු කභෝග කආයම්බ කළයන කරද ක ද්විතීයිළ කඳහල් කයහඳියේඹ ක

ආයම්බෝග ක ඳපන්භ ක විවිධහළහය ක කළපලු ක භතු ක ළෝශේඹ. ක භවය ක ඳහල් ක එභ ක

යහඳියේඹප ක ඇතුශ්ම භ ක වහ ක ද  ක භවය ක ඳහල් ක එභ ක යහඳියේෝඹන් ක

ඉ්ම භ කවහ කද කෝර කෝදආළහයඹළ කඋද්ෝඝ ණ කඳළන කනළඟී කයේබුණි. 

එඹප ක මලිළ ක ෝවේතු ක වූෝග ක ද්විතීයිළ ක වහ ක ෝඳ ළ ක ඳහල් ක ෝත යහ ක කළනීභ ක

කිිනදු ක විදයහ්භළ ක ඳදනභක් ක භත ක ිනදු ක ෝනොළය  ක රෝද්ලෝග ක ෝද්ලඳහරන ක

අකරළහරිෝග කඕනෆ ක එඳහළම් කභත කිනදු කකිරීභයි. ක එිත කරයේපරඹක් කෝර කළලින් ක

ඹම් ක තයභළප ක ෝව  ක හ්ෂථළ ක ඳ්හෝකන ක ගිඹ ක ඳහල් ක අද ක න ක විප ක

අ්ෂබුදඹළප කෝකොස කඇයේ කඅතය  කතභන් කඉෝකනුභ කරළ අ කශඟභ කඳහර කඅිතමිම භ ක

නිහ කභවය කදරුන්ෝග් කඳහල් කකභන කද කනතය කම  කඇත. 

ළළුතය ක අධයහඳන ක ළරහඳඹප ක අඹ් ක ෝභොෝයොන්තුඩු ක ධම්භහනන්ද ක භවහ ක

විදයහරඹ කෝම් කඉයණභප කෝකොදුරු කම  කඇයේ කඳහරළප කඑක් කඋදහවයණඹකි. 

ෝභෝේ ක ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝග ක ිනදු ක ළශ ක අවිකරභ් ක ඳහල් ක ්ෂගීළයණඹ ක ඹළි ක
රළහ ක ඵරහ ක කළපලු ක වකත ක ඳහල්රප ක ළිනනම් ක විඳුම් ක රඵහ ක ෝදන ක

ක්රභෝ දඹක් ක ළස ක ළශ ක යුතු ක ඵප ක ෝභභ ක කරු ක බහප ක ෝඹ ජ්නහ ක ළය ක

ිනටිමි." 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  

මරහනඹ කවහ කකරු කඑ්් කගුණෝේළය කභන්්රීතුභහෝග් කනභ ක
ෝඹ ජ්නහ කළයන්න. 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்ற அமச்ெர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  ක"ෝම් කඅසථහෝ දී කකරු කඑ්් ක

ගුණෝේළය ක භන්්රීතුභහ ක මරහනඹ ක කත ක යුතුඹ"යි ක භහ ක ෝඹ ජ්නහ ක

ළයනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු ීම ජයලර්ධන මශතළ මළවනමයන් ඩල් 
වුමයන්  ගරු එඩ්ලඩ් ුවණමවේකර මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற  ர்ண அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமெக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  ක ෝම් කෝඹ ජ්නහ ක හළච්ඡහප ක
කන්නහ කෝම් කඅසථහ කන කවිප  කද්විතීයිළ කඳහල් කඵප කඳ් කකිරීභ ක

නිහ ක යෝ  ක ඳහල් ක කණනහළ ක අ්ෂබුදඹක් ක භතු ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක
හභහනයෝඹන් කෝෞඛ්ය කඵරධහරිෝඹක් කෝව  කෛදයයෝඹක් කළයදි ක
තීන්දුක් කක්ෝතෝ  කදින කෝදළ කතුනකින් කඑිත කරයේපර කඵරහ කකන්න ක

පුළුන්. කඒ කහෝග්භ කඅකරළයණ කනිරධහරිෝඹක්  කනීතීඥයෝඹක් කෝව  ක
විනිලසෙඹළහයයෝඹක් කළයදි ක තීන්දුක් කක්ෝතෝ  කඑිත ක රයේපර  ්ක
ඉතහභ ක ෝළටි කළහරඹකින් ක ඵරහ ක කන්න ක පුළුන්. කනමු් ක අධයහඳන ක

ඵරධහරිෝඹක් කඹම් කළයදි කතීන්දුක් කක්ෝතෝ  කඑිත කරයේපරඹ කඵරහ ක
කන්න ක අවුරුදු ක ඳවක්  ක එෝවභ ක නළ්නම් ක අවුරුදු ක දවඹක් ක කත ක
ෝනහ. ක අධයහඳනඹප ක ම්ඵන්ධ ක තීන්දු කතීයණ කකළනීෝම්දී ක දුය ක දික ක

ඵරහ  කඅධයහඳනඹප කම්ඵන්ධ කිනඹලු කඳහ්ෂලසඹන්ප කඇහුම්ළන් කදීරහ  ක
ඉතහභ ක ෝමින් ක තභයි ක ඒ ක තීන්දු ක තීයණ ක කත ක යුතු ක න්ෝන්. ක
ශළල්ඳඹක් කවළටිඹප කද්විතීයිළ කඳහල් කශළල්ඳඹ කළයදියි කකිඹරහ ක

භහ කකිඹන්ෝන් කනළවළ. ක 

රහථමිළ කඳහල්  කද්විතීයිළ කඳවශ කඳහල්  ක - කLower Secondary 

Schools -  ද්විතීයිළ ක ඉවශ ක ඳහල් ක - ක Upper Secondary Schools - 

ව ක තිතීයිළ ක අධයහඳන ක ආඹතන ක ලෝඹන් ක ෝර ළෝග ක ඳහල් ක
්ෂගීළයණඹක් ක යේෝඵනහ. ක 2:52 ක ය ක හෝග් ක ඈත ක ළහරඹළදී ක
ීම.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . කළන්නන්කය කභළයේතුභහ කනිදවස කඅධයහඳන කක්රභඹ ක
වඳුන්හ ක ෝදනෝළොප් ක ෝම් ක රහථමිළ ක ව ක ද්ම යේඹළ ක ඳහල් ක

ශළල්ඳඹ ක යේබුණහ. ක ඒ ක නිහ ක තභයි ක අෝ  ක යෝ  ක භධය ක විදයහර ක
ඳද්ධයේඹක් කබිිත කවුෝණ්. ක 

දළන් කභධය කභවහ කවිදයහර කකිඹරහ කකි හප  කඇ්තපභ කද්විතීයිළ ක
ඳහල් ක ලෝඹන් ක භධය ක විදයහර ක ඳද්ධයේඹක් ක තභයි ක එතුභහ ක වළදුෝ . ක
කම්ර කඉෝකන කකන්නහ කදක්තහ කිතත කදරුන්ප කශිය් කභඟින් ක
ඉවශප කඇවිල්රහ ක  ක ද්විතීයිළ කඳහරප ක -භධය කවිදයහරඹප- ක ඇතුශ් ක
ෝරහ  කෝන්හිනළ කඉෝකන කකන්න කඅලය කළයන කඳවසුළම් කඑතුභහ ක
වළදුහ  ක ය ක අපළ-නඹළ ක ළහරඹක් ක ඇතුශත ක රශළහෝ  ක භධය ක
විදයහර ක ඳනසවතයක් ක බිිත ක ළයමින්. ක ඒ ක භධය ක භවහ ක විදයහරර ක
ෝන්හිනළහකහය කයේබුණහ< කක්රීඩහ කපි පනි කයේබුණහ< කතහක්ණ කවිඹඹන් ක
ඉකළන්ම භ ක වහ ක ඳවසුළම් ක යේබුණහ. ක ඒ ක නිහ ක ඒ ක තුශ ක ද්විතීයිළ ක
ඳහල් ක ජීවිතඹක් ක කත ක ළයන්න ක අසථහ ක ිතමි ක වුණහ. ක නමු් ක ෝම් ක
ශළල්ඳඹ කවිළියේ කළයමින් කතභයි කඳසු කගිඹ කආණ්ඩු කළහරෝග කපිරි ක
ඳහල් කයහඳියේඹ ක-ද්විතීයිළ කඳහල් කයහඳියේඹ- කවඳුන්හ ක දුන්ෝන්. ක
දුය කදික කඵරහ  කළහරඹක් කයේසෝේ කක්රිඹහ්භළ කන කතීන්දුක් කකන්නහ ක
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ෝනුප ක ක්ණිළ ක තීන්දුක් ක ක්තහ. ක ඒ ක යහඳියේඹ ක වඳුන්හ ක
ෝදනෝළොප ක ිතපපු ක අධයහඳන ක ඇභයේයඹහ්  ක ඳළළයේ ක ආණ්ඩු  ්ක
කි හ  කඒ කවහ කෝඩොර්ෂ කමිලිඹන ක811ළ කෝර ළ කඵළශුත කආධහය කරළ  ක
යේෝඵනහ කකිඹරහ. කඒ කඅනු කඑළ කඳහරළප කරුපිඹල් කරක් ක811ක් ක
ෝව් ක  කරුපිඹල් කෝළ ටි ක8ක් කරඵහ කෝදනහ කකිඹරහ ක  කෝඳොෝයොන්දුක් ක
දුන්නහ. ක විදයහකහය ක ෝදන්නම්  ක බහහකහය ක ෝදන්නම්  ක කණිතහකහය ක
ෝදන්නම්  ක ක්රීඩහ ක පි පනි ක වදන්නම්  ක swimming pools වදන්නම්  ක

ත ටු ක තුෝන් ක ෝකොඩනළඟිලි ක වදන්නම් ක කිඹරහ ක දවක් ක ෝඳොෝයොන්දු ක
දීරහ ක තභයි ක ෝම් ක ද්විතීයිළ ක ඳහල් ක ක්රභඹප ක ඳහල් ක ඇතුශ් ක ළය ක
ක්ෝ්. ක ඒ ක ඳහරප ක ම්ඵන්ධ ක ගුරුරුන්ෝග්  ක ෝදභවුපිඹන්ෝග්  ක
ශියඹන්ෝග් ක ව ක ආදි ක ශියඹන්ෝග් ක අදවස ක විභීමභකින් ක ෝතොය  ක
විදුවල්ඳයේයඹහප කඅල්රස ක දීභක් කළයරහ ක තභයි ක භවය කඳහල් ක ෝම් ක
ද්විතීයිළ කඳහල් කයහඳියේඹප කඇතුශ් කළය කක්ෝ්. ක 

රහථමිළ ක අශලඹ ක ඉ් ක ළෝශෝ ක විදයහකහයඹක් ක ෝදනහ ක කිඹන ක
ෝඳොෝයොන්දු කපිප කද්විතීයිළ කඳහල් කඵප කඳ් කළයපු කඳහල් කෝකොඩක් ක
යේෝඵනහ. කඑදහ කඑෝවභ කයපරහ කද්විතීයිළ කඳහල් කඵප කඳ් කළයපු ක
ඳහල්ර කඅද කෝම් කඅ්ෂබුදඹ කභතු කෝරහ කයේෝඵනහ. කතභන්ෝග් කනි ක
ශඟ ක යේබුණු ක ඳහෝල් ක රහථමිළඹ ක ඉ් ක ළශහප ක ඳසු  ක අෝනක් ක
ඳහරප ක ඹෆභප කකිෝර මීපය ක දවඹක්-ෝදොශවක් කකභන් කළයන්න කිනදු ක
වුණු කදරුන් කඅද කඳහල් කඅධයහඳනෝඹන් කපිපභශ කෝරහ කයේෝඵනහ. ක 

ඔවුන් කඉතහභ කදුසළයතහෝන් කතභයි කඒ කඳහරප් කගිෝග. කවළඵළයි  ක
ඳහරප කඹෆභප කයේෝඵන කදුය කනිහභ කඳහල් කඅධයහඳනෝඹන් කපිප කභශ ක
ෝන කදරුන් කරභහණඹක් කඉන්නහ. කඒ කහෝග්භ ක කඒ කෝඳොෝයොන්දු කවුණු ක
ආළහයඹප කෝ  කයේෝඵන කඳහල්ර කද්විතීයිළ කඅශලඹ කඉ් කළයරහ ක
තනි ක කද්විතීයිළ කඳහරක් කබිිත කළශහප  කඒ කකිඹපු කරුපිඹල් කරක් ක811ළ ක
ෝකොඩනළඟිලි කදීරහ් කනළවළ. ක 

ෝම්ළප ක ෝවොභ ක උදහවයණඹක් ක තභයි ක ළළුතය ක දිසත්රික්ළෝග  ක
ළළුතය ක අධයහඳන ක ළරහඳඹප ක අඹ් ක ෝභොෝයොන්තුඩු ක ධම්භහනන්ද ක
විදයහරඹ. ක 2:47 ක ්ෂෝග ක ආයම්බ ක ළශ ක එභ ක ඳහර  ක අවුරුදු ක 91ක් ක
යේසෝේ ක ීම්ෂයේභ් ක ඉයේවහඹක් ක යේබුණු ක ඳහරක්. ක ෝළෝේ ක නමු  ්ක
අධයහඳනෝග ක බි ක ළටීභ් ක භඟ ක 3114 ක ්ෂඹ ක ෝනෝළොප ක එභ ක
ඳහෝල් ක ශභයි ක ශඛ්යහ ක 461 ක දක්හ ක අඩු ක වුණහ. ක එභ ක ඳහර ක
ළෝවන්න ක ගිඹහ. ක  ක ඒ ක ඳහර ක අප ක ිතපපු ක ශභයින් ක හද්දු  ක
ඵණ්ඩහයකභ  ක ළළුතය  ක ඳහනදුය ක හෝග් ක රෝද්ලර ක ඳහල් ක ෝොඹහ ක
ෝකන ක ගිඹහ. ක ෝම් ක ෝ රහෝ  ක තභයි  ක දක් ක විදුවල්ඳයේයඹුත ක න ක
ය්නිනරි ක ිනල්හ ක භළයේතුභහ ක එභ ක ඳහරප ක ඳළමිණිෝග. ක එතුභහ ක
පුෝය කහමි ක ෝරහ ක තභයි  ක ෝම් ක ළෝවන්න ක ගිඹ ක  ක ඳහර  ක ශභයින් ක
ශඛ්යහ ක461 ක දක්හ කඅඩු කවුණු කඳහර කනළත කනඟහ කිනටුහ කඳහෝල් ක ක
ශභයින් ක ශඛ්යහ ක 2 411 ක දක්හ ක ්ෂධනඹ ක ළෝශේ. ක  ක 3112-3115 ක
ළහරෝගදී ක ෝම් ක ඳහර ක පුෝය කහමි ක ඳහරක් ක ඵප ක ඳ් ක වුණහ. ක ඒ ක
ළහරෝග ක අඳප් ක පුළුන්ළභ ක රළබුණහ  ක අඳෝග් ක රයේඳහදන ක -ඳශහ  ්ක
 කබහ කව කඳහ්ෂලිෝම්න්තු- කෝඹොදහ කඳහරප කවිලහර කෝබෞයේළ කම්ඳ  ්ක
රභහණඹක් කරඵහ කෝදන්න. ක 

ඊශඟප  ක එභ ක ඳහර ක 3115 ක ්ෂෝගදී ක ආද්ෂල ක රහථමිළ ක

විදයහරඹක් කඵප ක ඳ් කවුණහ. ක 3116 ක්ෂෝගදී ක එභ ක ඳහෝල් කඋස ක
ෝඳශ කළරහ ක ව කහණිජ්ය කවිඹඹන් කඉකළන්ම භප ක ඳපන් කක්තහ. කඒ ක
නිහ කඑභ කඳහෝල් කශියඹන්ප කඊප කඳසු කවිලසවිදයහරරප කඹෆභප  ්ක

අසථහක් කරළබුණහ. ක ඒ ක අනු කඑභ කඳහර  කක්රභක්රභෝඹන් කඉදිරිඹප ක
ඳළමිණි කඳහරක් කවුණහ. කනමු් කකිිනදු කක කවිබහකඹකින් කෝතොය කෝම් ක
ඳහර ක ද්විතීයිළ කඳහරක් කඵප ක ඳ් කළශහ. කඇ්තපභ කභභ කළලින් ක

වන් කළශහ ක හෝග් කඳහරප කරුපිඹල් කරක් ක 811ළ කවිදයහකහයඹක් ක
ෝදන්නම් කකිඹරහ  කබහහකහයඹක් කෝදන්නම් කකිඹරහ  කswimming pool 

එළක් කවදන්නම් කකිඹරහ කෝම් කඳහර් කද්විතීයිළ කඳහරක් කඵප කඳ  ්ක

ළශහ. කඑිත කරහථමිළ කඅශලඹ කඉ් කළශහ. කඑෝේ කඉ් කළයරහ කඒ කඅප ක
යේබුණු ළරපුකභ ක ළනිසධ ක විදයහරඹ  ක භහර ක ළනිසධ ක විදයහරඹ  ක

ෝද්ල්දු ක ළනිසධ ක විදයහරඹ ක වහ ක ෝක නදු ක ළනිසධ ක විදයහරඹ ක ෝම් ක

ඳහෝල් කෝඳ ළ කඳහල් කඵප කඳ් කළශහ. කවළඵළයි  කෝම් කතීන්දු කභත ක
පිිතපහ ක ළපයුතු ක ළයන්න ක ආණ්ඩු ක භ් ක වුෝණ් ක නළවළ. ක ෝම් ක
ධම්භහනන්ද ක විදයහරඹ ක ද්විතීයිළ ක ඳහරක් ක ඵප ක ඳ් ක ළයරහ ක
භහඹක් ක ෝදළක් කඹනෝළොප ක එභ ක ඳහෝල් කෝඳ ළ ක ඳහරක් කවුණු ක

ෝද්ල්දු කළනිසධ කවිදයහරඹ ක ඒ කරෝද්ලෝග කෝද්ලඳහරන කඅකරළහරිෝග ක
ඵරඳෆභ ක භත ක ඉ් ක ළය ක ක්තහ. ක ඒ ක ළහරෝග ක ිතපපු ක යහඳියේ ක
ඇභයේයඹහ ක එතුභහෝග් ක ෝද්ලඳහරන ක වයිඹ ක ඳහවිච්චි ක ළයරහ  ක

ධම්භහනන්ද ක විදයහරඹප ක යේබුණු ක ෝරොුතභ ක ෝඳ ළ ක ඳහර ක න ක
ෝද්ල්දු කළනිසධ කවිදයහරඹ කඑයින් ක ඉ් කළය ක ක්තහ. කඒ ක හෝග්භ  ක
ද්විතීයිළ කඳහරක් කඵප කඳ් කකිරීෝභන් කඳසු ක කකත කවුණු කඅවුරුදු කවතය ක

තුශදී ක ඇ්තපභ ක ධම්භහනන්ද ක විදයහරෝග ක වඹ ක ළනි ක ෝරේණිඹප ක
ශභයින් ක46ක්් කඇතුශ් කෝරහ කනළවළ. ක කශභයි ක251ක් කවිතය කතභයි ක
ඒ ක අවුරුදු ක වතයපභ ක ෝම් ක ඳහරප ක ඇතුශ් ක ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක

නිහ කඑන්න කඑන්නභ කපිරිෝවන කතළනළප කෝම් කඳහර කඇද කළටුණහ. ක 

ගුරුරුන්ෝග් ක ිතඟඹක් ක ආහ. ක ද්විතීයිළ ක ඳහල් ක ඳවසුළම් ක
ෝදනහ ක කි හප  ක අඩු ක තයමින් ක වඹන ක ෝරේණිඹප ක ඇතුශ් ක වුණු ක
ශභයින්ප ක අලය ක ෝඩස-පුටු් ක යේබුෝණ් ක නළවළ. ක අවුරුදු ක ෝදළක් ක
ඹනළම් කඔවුන් කඉෝකන කක්ෝ් කරහථමිළ කඅශලෝග කෝඩස-පුටු කඳහවිච්චි ක

ළයරහයි. ක දළන් ක කණිතඹ  ක ඉශග්රීින  ක ිනශවර  ක බුද්ධහකභ ක ව ක ෝදභශ ක
හෝග් ක විඹඹන්රප ක ගුරුරු ක නළයේ  ක ඳවසුළම් ක නළයේ  ක ඹම්තම් ක
භිතන්ෝද දඹ ක විදයහකහයඹක් ක විතයක් ක රළබුණු  ක ඒළ් ක විිත ක

ෝනොළයපු කවිදයහරඹක් කඵප කඑභ කඳහර කඳ් කෝරහ කයේෝඵනහ. කඑභ ක
නිහ කදළන් කෝම් කවිදයහරෝග කරහථමිළ කඅශලඹ කඉක්භනින් කඳපන් කකන්න ක ක
කිඹරහ කෝදභ පිඹන්ෝග්්  කගුරුරුන්ෝග්් කඉල්ලීභක් කයේෝඵනහ. ක 

ෝභළනිභ කඅනතුයක් කයේෝඵන කත් කවිදයහරඹක් කකළන කභභ කත ක
උදහවයණඹක් ක කිඹන්නම්. ක ඵදුල්ර ක දිසත්රික්ළෝග ක භිතඹශකණ ක

අධයහඳන ක ළරහඳෝග ක ඔරුඵළඳිළ ක භධය ක විදයහරඹ ක ම්ඵන්ධ ක
විසතයඹක් ක තභයි  ක ෝම් ක භෝග් ක අෝ් ක යේෝඵන්ෝන්. ක එභ ක ඳහෝල්  ්ක
රහථමිළ කඅශලඹ කඉ් කළශහ. කඒ කරහථමිළ කඅශලඹ කඉ් කළශහප කඳසු ක කඒ ක

දරුන්ප ක ඊප ක ඩහ ක කිෝර මීප්ෂ ක දවඹ-ෝදොශව ක එවහ ක යේෝඵන ක
ඳහල්රප ක ඹන්න ක ිනද්ධ ක වුණහ. ක ෝේයහණ ක විදයහරඹ ක යේෝඵන්ෝන් ක
කිෝර මීප්ෂ කෝදොශවක් කඑවහයින්. කඋල්ිතටිඹහ කවිදයහරඹ කයේෝඵන්ෝන් ක
කිෝර මීප්ෂ ක දවඅපක් ක එවහයින්. ක ෝරන්ඳළෝල් ක විදයහරඹ ක

යේෝඵන්ෝන් කකිෝර මීප්ෂ ක වඹක් ක එවහයින්. ක ෝම් ක ඔරුඵළඳිළ ක භධය ක
විදයහරෝග් ක අය ක කිඹපු ක විකරඹපභ ක භිතන්ෝද දඹ ක විදයහකහයඹක් ක
විතයක් කවදහ කයේෝඵනහ. කඑභ කඳහෝල්් කරහථමිළ කඅශලඹ කඉ් කළශහ. ක

එතළනින් කඳසු කෝම් කඳහරප් කසුකයේඹක් කනළවළ. ක 

ෝම් ක භෝග් ක අෝ් ක යේෝඵන්ෝන් ක එභ ක ඳහර ක අප ක ිනටින ක
ෝදභවුපිඹන් කපිරික් කඔවුන්ප ක වුණු ක අරළරශචිඹ කකළන ක වන් කළය ක

එන ක රද ක ලිපිඹක්. ක "භෆත ක ළහරෝග ක ඇයේ ක වූ ක අධයහඳන ක
රයේශසළයණරප කඅනුකත කෝමින්  කඅඳ කඳහර කද්විතීයිළ කඳහරක් ක
ෝර ක ශ්ෂධනඹ ක ළයනහ ක ඹළයි ක කිඹමින් ක ඳහල් ක ශ්ෂධන ක

මියේඹප ක විදුවල්ඳයේතුභහ ක ළශ ක ඳළවළදිලි ක කිරීභ්  ක පු් ක ඳ් ක වහ ක
විදු් ක භහධය ක වයවහ ක ළශ ක දළනු් ක කිරීභ් ක නිහ ක අෝ  ක ඳහල් ක
ශ්ෂධන ක මියේඹප ක ෝඹ ජ්නහක් ක ඉදිරිඳ් ක ෝළොප ක රහථමිළඹ ක
අන් කකිරීභප කළළභළ්ත කඳශ කළෝශමු. කඅෝ  කඳහර කප කභිතන්ෝද දඹ ක

විදයහකහයඹක් කරළබුණු කඵ කළඵළවි. කවිිත කළශ කඵ් කළඵළවි. කඑඹ ක
අෝ  ක ඳහරප ක රළබුණු ක එළභ ක ෝකොඩනළඟිල්ර ක ඹළයි ක අඳ ක විලසහ ක
ළයමු." ක ඹනුෝන් ක එිත ක ෝඵොෝවොභ ක ඳළවළදිලි ක වන් ක ළය ක

යේෝඵනහ. කභිතන්ෝද දඹ කවිදයහකහයඹක් කවිතයක් කදීරහ කරහථමිළ කඅශලඹ ක
ඉ  ්ක ළයරහ. ක ඒ ක නිහ ක ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන් ක ෝභොළක්ද? ක ඒ ක ඳහර ක
ශඟභ කිතපපු කදරුන්ප කකිෝර මීප්ෂ කෝදොශව-ඳවෝශො කඈත කයේෝඵන ක

ඳහල්රප ක ඹන්න කිනදු කවුණහ< ක දරුෝ  කඳහල් කකභන ක අත ක වළරිඹහ. ක
එයින් ක ෝඳනී ක ඹන්ෝන් ක ඉතහභ ක අවිකරභ් ක ආළහයඹප  ක අවිදයහ්භළ ක
ආළහයඹප ක ෝම් ක ශළල්ඳඹ ක ක්රිඹහ්භළ ක වුණු ක ඵයි. ක ඒ ක නිහ ක

"රහථමිළඹ ක ඹළි් ක එළතු ක ළයන්න" ක කිඹරහ ක දළන් ක තළන් ක තළන්ර ක
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[කරු ක(ෛදය  කනලින්ද කජ්ඹයේස කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

උද්ෝඝ ණ ක ඳළන ක නළඟී ක යේෝඵන ක ඵ ක ඔඵතුභහ් ක දන්නහ ක ඇයේ. ක

ඔඵතුභහ කභවය ක ඳහල්රප ක  ක රහථමිළඹ කරඵහ ක දීරහ ක යේෝඵනහ. කඒ ක
නිහ කභහ කෝඹ ජ්නහ කළයන්ෝන් කනළත කෝම් කකළන කරළහ කඵළලිඹ කයුතුයි ක
කිඹරයි. ක 

ඳසු ක ගිඹ ක ආණ්ඩු ක යදක් ක ළය ක යේෝඵනහ. ක නමු්  ක ඒ ක යද ක

ඉදිරිඹප ක අයෝකන ක ගිෝඹෝ ක අෝ  ක අධයහඳනඹයි ක ළඩහළ ඳල් ක

ෝන්ෝන්. ක අෝ  ක කෝම් ක ඉන්න ක දරුෝොයි ක ෝම්ෝළන් ක පිප ක භශ ක

ෝන්ෝන්. කඹම් කතයභළප කෝව  කහ්ෂථළ කඉදිරිඹප කආපු කඅෝ  කඳහල් ක

ඳද්ධයේඹ කතභයි කෝම්ෝළන් කබි කළටීභප කරක් කන්ෝන්. කඒ කනිහ කඳසු ක

ගිඹ ක ළහරෝග ක ඵරව්ළහයෝඹක් ක ද්විතීයිළ ක ළයන ක රද ක ඳහල් ක

පිළිඵ කඹළි කරළහ කඵරහ  කවිදයහ්භළ කඳදනභ කභත කපිිතටුමින් කෝම් ක

තීන්දු කඹළි කභහෝර ෙනඹ කළයන්න්  කජ්නතහෝග් කළළභළ්ත කභත ක

ද්විතීයිළ කළයන කරද කඒ කඳහල්රප කරහථමිළඹ කඹළි කඑළතු කළයන්න  ්ක

ළපයුතු කළයන්නඹ කකිඹරහ කභහ ක කෝඹ ජ්නහ කළයනහ. ක 

ද්විතීයිළ ක ඳහල් ක යහඳියේඹ ක ෝළොච්ෙය ක ඔශ ක ෝභො පශ ක ක

ආළහයඹප ක ක්රිඹහ්භළ ක ළශහද ක කිඹරහ ක භභ ක කිඹන්නම්. ක භතුකභ ක

ීම.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ක ළන්නන්කය ක භධය ක භවහ ක විදයහරඹ ක කිඹන්ෝන් ක

භෝක් කඳහර. කඑඹ කරශළහෝ  කඳශමුළනි කභධය කභවහ කවිදයහර කඅතරින් ක

එළක්. 

ඒ ක ඳහෝල්් ක ෝම් ක යහඳියේඹ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයකන්න  ක ිතපපු ක

අධයහඳන කඅභහතයයඹහප කෝළොච්ෙය කතදිඹභක් කයේබුණහද කකිඹරහ කභහ ක

කිඹන්නම්. ක ඒ ක ඳහෝල් ක ෝකොඩනළඟිලි ක පිිතපහ ක යේෝඵන්ෝන් ක ඳහය ක

ෝදඳළ්ෝ්යි  ක කරු ක අභහතයතුභනි. ක එතුභහ ක ගිිතන් ක කි හ  ක

"භිතන්ෝද දඹ ක විදයහකහයඹක් ක ෝදන්නම්. ක රහථමිළ ක ඳහර ක ඳහෝයන් ක

එළ ක ඳළ්තක්  ක ද්විතීයිළ ක ඳහර ක ඳහෝයන් ක අෝනක් ක ඳළ්ෝ්් ක න ක

ෝර ක ඳහල් ක ෝදළ ක ඳහය ක ෝදඳළ්තප ක ෝඵදන්න" ක කිඹරහ. ක ෝවො ක

ෝරහප ක අපි ක එඹ ක ළයක්ෝ් ක නළවළ. ක එෝවභ ක ළයක්ෝ් ක නළයේ ක

නිහ ක ඒ ක ඳහර ක ෝබ්රුණහ. ක එෝවභ ක ෝබ්රුණු ක ඳහල් ක ීමඳඹක් ක

යේෝඵනහ. කෝළෝේ කනමු්  කෝම් ක යෝ  ක අධයහඳනඹප කආදයඹ කළයන ක

උදවිඹ කවළටිඹප කඅඳ කෝම් කෝඹ ජ්නහ කළයන්ෝන්  කතනිළයභ කරහෝද්ය ඹ ක

ෝද්ලඳහරන ක අකරළහරිෝග ක ළළභළ්ත ක භත ක අවිකරභ් ක ආළහයඹප ක ිනදු ක

ළයන ක රද ක ඳහල් ක ද්විතීයිළයණ කක්රිඹහලිඹ ක භහෝර ෙනඹප ක රක් ක

ළයමින්  ක ඒ ක ජ්නතහෝග්  ක ඒ ක ගුරුරුන්ෝග්  ක ඒ ක ෝදභවුපිඹන්ෝග් ක

අලයතහ ක භත ක ඹළි් ක ඒ ක ඳහල් ක ඳළැදණි ක ත්්ඹප ක ඳ් ක කිරීභ ක

වහ ක වූ ක තීන්දුක් කකන්න කකිඹහයි. කභහ කවිෝලේෝඹන් කවන් කළයපු ක

ඳහල් ක ෝදළ ක න කළළුතය ක ෝභොෝයොන්තුඩු ක ධම්භහනන්ද ක විදයහරඹ ක

ව කභිතඹශකනඹ කඔරුඵළඳිළ කද්විතීයිළ කඳහර කෝත කඹළි කරහථමිළ ක

අශලඹ කරඵහ ක ෝදන්න කකිඹන කඉල්ලීභ කළයමින් කභභ කනිවඬ ක ෝනහ. ක

ෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. ක 
 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟප  ක ෝඹ ජ්නහ ක සථිය ක කිරීභ ක කරු ක නිවහල් ක කර ඳ්යේ ක
භන්්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. ක7.41] 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක කරු ක නලින් ක ද ක ජ්ඹයේස ක

භන්්රීතුභහ කවිිනන් කඉදිරිඳ් කළයන කරද ක කඉතහභ කටිනහ කෝඹ ජ්නහ කභහ ක
ෝම් කෝභොෝවොෝ  ්කසථිය කළයනහ. ක3122දී කඳපන්ක් කද්විතීයිළ කඳහල් ක
-පිරි කඳහල්- කයහඳියේඹ කනිහ  කිතපපු කජ්නහකරඳයේ කභිතන්ද කයහජ්ඳක් ක

භව්භඹහ ක ජී් ක න ක වම්ඵන්ෝතොප ක දිසත්රික්ළෝග් ක ෝම් ක

න්තෆිනඹභ  ක ෝම් ක වින්නළිතඹභ ක මීප ක ඩහ ක ඉතහභ ක රලසත ක

ආළහයෝඹන් ක ිනද්ධ ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක භහ ක ඔඵතුභන්රහෝග් ක
අධහනඹ කෝම් කෝළෝයිත කෝඹොමු කළයන්න කළළභළයේයි. කවම්ඵන්ෝතොප ක
දිසත්රික්ළෝග  ක තශකල්ර ක ආනෝග ක තශකල්ර ක ළරහඳ ක අධයහඳන ක
ෝළො ධහෝග ක අඟුනුෝළොශඳළරළසෝේ ක තභයි ක  ක ෝම් ක කිඹන ක ඳහර ක

පිිතපහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක එඹ ක ඉතහභ ක ම ෝය දහය ක මිනිසුන් ක බිිත ක ළයපු ක
ඳහරක්. කවිලසවිදයහර කආෙහ්ෂඹයඹුත කවූ කභහන කිතතහදි කතයඳහර ක
න්නිකභ ක ෝොයුයහ ක ඉෝකන ක ක්ෝ්් ක ෝම් ක දඵැදල්ර ක භවහ ක

විදයහරෝගයි. ක 3122 ක ෝ්ෂදී  ක පිරි ක ඳහල් ක යහඳියේඹ ක ඹපෝ  ්ක
රුපිඹල් ක ෝළ ටි ක 8ක් ක ෝදන්නම් කකිඹහ ක එළප ක ඳළළයේ ක  කෝද්ලඳහරන ක
අකරළහරිඹ ක - ක  ක රහෝද්ය ඹ ක ව ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක නිෝඹ ජ්නඹ ක ළශ ක

දිසත්රික්ළෝග ක ෝද්ලඳහරනඥඹන් ක - ක දඵැදල්ර ක භවහ ක විදයහරඹ ක
ම්ඵන්ධෝඹන් ෝක්තුභතී ක යහජ්ධහනිඹක් ක භළ හ. ක එභ ක ඳහරප ක
කණිතහකහය  ක විදයහකහය  ක තහක්ණහකහය  ක නළණර  ක වරිතහකහය  ක

පිිතනුම් කතපහළ  කක්රීඩහශකණ  කක්රීඩහකහය කආදි කිනඹලු කෝද්ල් කරඵහ කදීරහ  ක
ෝබෞයේළ ක ව ක භහන ක ම්ඳ්ලින් ක පුයරහ ක ඒ ක ඳහර ක ෝක්තුභතී ක
යහජ්ධහනිඹක් ක ඵප ක ඳ් ක ළයන්නම් ක කි හ. ක එභ ක ඳහර ක ඉතහභ ක
දී යේභ් කශියඹන් කබිිත කළයපු  කළරහ  කහණිජ්  කවිදයහ කඹන කවිඹ කධහයහ ක

තුෝනන්භ කඉවශභ කරයේපර කරඵහ කදීපු කඳහරක්. කඅහනෝග කෝභොළද ක
ළෝශේ? ක ඒ ක ඳහෝල් ක යේ අ ක රහථමිළ ක අශලෝග ක ෝළොපක් ක ඒ ක ඳහෝල් ක
ඉරහ ක කිෝර මීපය ක ෝදළවභහයක් ක ඈයේන් ක යේෝඵන ක ළළන්දළළටිඹ ක

විදුවරප කභහරු කළශහ. කඒ කහෝග්භ කදඵැදල්ර කභවහ කවිදයහරෝග කඉරහ ක
කිෝර මීපය ක තුනවභහයක් ක දුයප ක යේෝඵන ක ය්භල්ර ක ඳහරප ක
අෝනක් කෝළොප කෝඹොමු කළශහ. කෝභන්න කෝම් කකිඹපු කවිකරඹප කතභයි කඒ ක

ළපයු්ත කආයම්බ කළෝශේ. ක ක 

ඒ කළහනුෝ  කිතපපු කෝද්ලඳහරනඥඹන් කකි ෝ   ක කඑිත කරහථමිළ ක
අශලඹ ක භ  ක ඳහෝරන් ක ඉ් ක ළයන්ෝන් ක ෝඳ  වත ක ඳහර ක විකරඹප ක
ිනඹලු කෝද්ල් කම්ප්ෂණ කකිරීෝභන් කඳසු කකිඹරහයි. ක කඒ කවිකරඹප කතභයි ක

ළතහ කඵව කළෝශේ. කනමු් කිනද්ධ කවුෝණ් කඑඹ කෝනොෝයි. කිනද්ධ කවුෝණ් ක
ෝභොළක්ද? කඳහර කවිතයක් කෝනොෝයි  කමුළු කඅධයහඳන කක්රිඹහලිඹභ ක
ඵයඳතශ ක විකරඹප ක ශභයින්ප ක එඳහ ක වුණහ. ක අම්භරහ ක තහ්තරහ ක

පුදුභහළහය ක අවනඹළප ක ඳ් ක වුණහ. ක භවය ක දරුන්ප ක
ඵයිිනළල්ලින්  කඑෝවභ කනළ්නම් කඳයින් කඳහරප කඹන්න කිනදු කවුණහ. ක
ඉතහභ ක දු ඳ්  ක අභහරු ක ත්්ෝඹන් කතභයි ක ඒ ක අම්භරහ ක තහ්තරහ ක

ජී් කවුෝණ්. කඒ කනිහ ක කදරුන් කවරිවභන් කවිකරඹප කජී් කළය කන්න ක
ඒ කඅම්භරහ කතහ්තරහප කඳදනභක් කයේබුෝණ් කනළවළ. ක 

එළනි කත්්ඹක් කයේබිඹදී කතභයි කඒ ක ළහනුෝ  ක ෝම් ක විකරෝග ක
භවහ ක විනහලඹක් ක ිනදු ක ළෝශේ. ක අහනෝගදී ක රුපිඹල් ක ෝළ ටි ක 8න් ක

ඹම්තම් කරළබුෝණ් කරුපිඹල් කරක් ක311යි. කෝම් කරුපිඹල් කරක් ක311න් ක
වදරහ කයේෝඵන්ෝන් කකණිතහකහයඹ  කවිදයහකහයඹ  කතහක්ණහකහයඹ කව ක
නළණර ක ඇතුළු ක ඵහුළහ්ෂඹ ක ෝකොඩනළඟිල්රක් ක විතයයි. ක එඳභණයි ක
වදරහ කයේෝඵන්ෝන්. කවරිතහකහය කෝව  කපිිතනුම් කතපහළශකණඹක් කෝව  ක

ක්රීඩහශකණඹක් කෝව  ක කක්රීඩහකහය කළනි කකිිනභ ක කෝදඹක් කෝම් කදක්හභ කෝම් ක
ඳහර කතුශ කආයම්බ කළය ක කනළවළ. ක 

භභ ක ෝම් ක ළහයණඹ් ක කිඹන්න ක ඕනෆ. ක ෝම් ක ඳහර  ්ක එක්ළභ ක
ත් ක ඳහරක් කයේබුණහ  ක තරහ කභව කවිදයහරඹ ක  කකිඹරහ. ක ඒ කතරහ ක

භව කවිදයහරඹ කව කෝම් කඳහර කඅතය කයේෝඵන්ෝන් කකිෝර මීප්ෂ කතුනළ ක
විතය කදුයක්. ක"අඳප් කද්විතීයිළ කඳහරක් කරඵහ කෝදන්න" කකිඹරහ කෝම් ක
අඹ කඅයකශඹක් කළශහ. කඒ කනිහ කඒ කඳහර් කද්විතීයිළ කඳහරක් කළශහ. ක

තරහ ක භව කවිදයහරඹ් ක ඉතහභ් කීම්ෂයේභ් ක  කඳහරක්. ක ඒ කඳහෝල් ක
රහථමිළ කඅශලෝග කිතපපු කශභයිනු් කෝඳ  වත කඳහරක් කවිකරඹප කයේෝඵන ක
ම ෝය ධහකභ කළනිසධ කවිදයහරඹප කදළම්භහ. කෝම් කම ෝය ධහකභ කළනිසධ ක

විදයහරෝග ක භහන්තය ක ඳන්යේ ක ෝදළ ක ඵළගින් ක යේෝඵනහ. ක එළ ක ය ක
ඳන්යේ කෝදළයි< කෝදළ කය කඳන්යේ කෝදළයි< කතුන කය කඳන්යේ කෝදළයි< ක
වතය ක ය ක ඳන්යේ ක ෝදළයි. කනමු් ක දළන් ක ඒ කඉසෝළ ෝල් කඳව කය ක

ආයම්බ ක ළයන්න ක විකරඹක් ක නළවළ. ක ඒ ක නිහ ක ඵයඳතශ ක කළපලුළප ක
මුහුණ කදීරහ කයේෝඵනහ. ක 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

භභ කදුතණු කඳශහ් කබහෝ  කඅධයහඳන කඅභහතයයඹහ කවමු කවුණහ. ක
භභ ක එතුභහප ක ඳළවළදිලිභ ක කි හ  ක "ෝම් ක අඳයහධඹ ක ළයන්න ක එඳහ. ක
අඩුභ කකණෝන් කෝබෞයේළ කව කභහන කම්ඳ් කදීරහ කඳව කය කඳන්යේ ක

ආයම්බ ක ළයන්න" ක කිඹරහ. ක නමු් ක අද ක න ක තුරු් ක සථිය ක
ෝකොඩනළඟිල්රක් ක ළස ක ළයරහ  ක ෝම් ක ඳව ක ය ක ඳන්යේ ක ආයම්බ ක
ළයන්න ක පුළුන්ළභක් ක රළබිරහ ක නළවළ. ක ිතපපු ක ජ්නහකරඳයේ ක භිතන්ද ක

යහජ්ඳක් ක භව්භඹහ ක කි හ ක භප ක භතළයි  ක "වම්ඵන්ෝතොප ක
දිසත්රික්ළෝග ක ඉසෝළ රඹක් ක ඳ්හෝකන කඹන කඑළභ කඑළ කෝඳොල් ක
අතු කභඩුක් ක කභප කෝඳන්නුෝෝ  ක ක කභභ කජ්නහකරඳයේළමින් කඉල්රහ කඅස ක

ෝනහ" කයි කකිඹරහ. කනමු් කඑෝවභ කවුෝණ් කනළවළ. කෝභන්න කෝම් කතරහ ක
භවහ ක විදයහරෝග ක ෝඳ  වත ක ඳහර ක වුණු ක ම ෝය ධහකභ ක ළනිසධ ක
විදයහරෝග කඅද ක තල් කඅතුලින් කව කෝඳොල් ක අතුලින් ක  ක භඩු ක ෝදළක් ක

වදරහ කතභයි කඳව කය කඳන්යේ කආයම්බ කළයරහ කයේෝඵන්ෝන්. කෝභන්න ක
ෝම් ක හෝග් ක අඳයහධරප ක තභයි ක තමුන්නහන්ෝේරහ ක වවුල්ෝරහ ක
යේෝඵන්ෝන්. ක තමුන්නහන්ෝේරහෝග් ක ශළල්ඳඹ ක ෝවොයි. ක නමු  ්ක
ෝම්ළ කබහවිත කළයද්දි කතභයි කඅවුරක් කඇයේෝරහ කයේෝඵන්ෝන්. ක 

ද්විතීයිළ ක ඳහරක් ක වුණු ක දඵැදල්ර ක භව ක විදුවර ක තුශ ක ෝම් ක
නෝළොප ක ඵයඳතශ කළපලුක් ක භතුෝරහ ක යේෝඵන ක ඵ ක භහ ක
විෝලේෝඹන්භ ක කිඹන්න ක ඕනෆ. ක අම්භරහ  ක තහ්තරහ ක තභන්ෝග් ක

දරුන් ක ක ෝම් ක ඳහරප ක ඹන්ෝන් කනළයේ ක මීප ක භහ ක වතයළප ක ෝඳය ක
දළළන්ත ක උඳහඹක් ක ආයම්බ ක ළශහ. ක ෝද්ලඳහරනඥඹන් ක
ම්ප්ෂණෝඹන් ක ෝම් ක ළපයු්ෝතන් ක භඟ ක වළයරහ  ක ළය ක ඇයරහ ක

ඳළ්තළප කෝරහ කිතටිඹහ. කනමු් කඒ කදරුන්ෝග් කඅම්භරහ  කතහ්තරහ ක
දළින ක තීයණඹක් ක ක්තහ  ක "දඵැදල්ර ක භවහ ක විදයහරෝග ක ඳශමුළනි ක
ය කආයම්බ කළයන කතුරු කඅෝ  කදරුන් කඅපි කඹන්ෝන්් කනළවළ  කඅපි ක

උඳහඹ ක නතය ක ළයන්ෝන්් ක නළවළ  ක භළෝයන ක තුරු ක උඳහඹ ක
ළයනහ"යි කකිඹරහ. කඒ කඅම්භරහ  කතහ්තරහෝග් කම ෝය දහය කළපයු්ත ක
ජ්ඹග්රවණඹ කළශහ. කනමු් කඑඹප ක  කවිවිධහළහය කඵරඳෆම් කආහ. කඅද කෝම් ක

ඳහෝල් ක ඳශමුළනි ක ය ක ඳන්යේ ක ආයම්බ ක ළයරහ ක යේෝඵනහ. ක ෝම් ක
නෝළොප ක ශභයින් ක විින ක ෝදෝදෝනක් ක එිත ක ඉන්නහ. ක නමු් ක ෝම් ක
ශභයින් ක විිනෝදෝදනහප ක උකන්න්න ක ෝභොන ක ආළහයඹකින්  ්ක
ගුරුෝඹක් කෝදන්න කභ් කෝරහ කනළවළ. 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු කභන්්රීතුභහ  ක කදළන් කළථහ කඅන් කළයන්න. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

භභ කළථහ කඅන් කළයන්නම්  කමරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි. ක 

අම්භරහ  ක තහ්තරහෝග් ක ඵරඳෆම් ක නිහභ ක ඒ ක ඳහෝල්භ ක ිතපපු ක
ගුරුරිඹක් කඉතහභ් කඅභහරුෝන් කඳශමුළනි කයප කදළම්භහ. කනමු  ්ක
ඒ කගුරුරිඹ කරහථමිළ කපුහුණු කගුරුරිඹක් කෝනො  කළි වළ්ෂභ කපුහුණු ක

ගුරුරිඹක්. ක ඳශහ් ක අධයහඳන ක ෝල්ළම්තුභහෝකන් කවිදුවල්ඳයේතුභහප ක
ලියුභක් ක ආහ  ක "වහභ ක ක්රිඹහ්භළ ක න ක ඳරිදි ක  ක ඒ ක ගුරුරිඹ ක ඉ  ්ක
ළයන්න" ක කිඹරහ. ක ඒ ක ආළහයඹප ක ඒ ක ගුරුරිඹ ක ඉ් ක ළයන්න ක ිනදු ක

වුණහ. කඊප කඳසු කඅම්භරහ කෝද කෝදෛනක් කතභයි කභහ කෝදළක් කයේසෝේ ක
අය ක ශභයින් ක විිනෝදෝදනහපභ ක ඉකළන්ම ෝම් ක ළපයුතුර ක ෝඹදුෝණ්  ක ක
අධයහඳන කඇභයේතුභනි. ක අම්භරහ  ක තහ්තරහෝග් කඵරඳෆභ ක වහ කආඳසු ක

උඳහඹ කඳපන් කකළනීභ කනිහ කෝම් කනෝළොප කඳහරප කගුරුයෝඹක් ක
දහරහ කයේෝඵනහ. කදඵැදල්ර කභව කවිදුවෝල් කදළනප කඳපන් කෝකන කයේෝඵන ක
රහථමිළ ක ෝළොප ක ඒ ක විකරඹපභ ක ඳ්හෝකන ක ඹහභප ක සථියහය ක

තීයණඹක් ක කන්න ක කිඹන ක ළහයණඹ ක ෝම් ක ෝභොෝවොෝ  ්ක අධයහඳන ක
ඇභයේතුභහප කභතක් කළයමින් කභහ කනිවඬ කනහ. 

[தற.த. 6.38] 
 

ගරු මයිල්ලළගනේ තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகர ர) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

இண்டரம்றமன தரடெரமனக் கதத்றட்டத்றல் ெறக்கல் 

றமநந் தரடெரமனகளுக்கு துரற லர்வுகமபப் 

ததற்தக்தகரடுக்கும் மகறல் தகப உதப்தறணர்  

(மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம அர்கள் 

தொன்மத்றதக்கும் ெமத எத்றமப்தைமமபப் 

தறமமறன்லது ன்தமட கதத்துக்கமபத்ம் 

ங்குற்கு ரய்ப்தபறத் உங்களுக்கு தொலில் ணது 

ன்நறமத்  தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  

இந்ப் தறமமறல் களுத்துமந ரட்டம் தரடர்தரக 

அறகபவு தறமரறக்கப்தட்டமதரதும்கூட, ததரதுரக 

தரடெரமனகபறல் றகக்கூடி றடதன்ந மகறல்  

வ்றரண  றஞ்ஞரண ரலறரண அடிப்தமடறலும் 

மற்தகரள்பப்தடரல் தறமெத்றன் அெறல் அறகரரறகபறன் 

றதப்தை ததப்தைகபறன் அடிப்தமடறல் 

மற்தகரள்பப்தடுகறன்ந டடிக்மககள் குநறத்து இது 

தறமமறமன றகதொக்கற கணத்ம ஈர்த்றதக்கறநரர். 

அந் மகறமன, ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந 

ததலிர ரட்டத்றல் இத்மக அெறல் மனதௌடுகள் 

கரரக றகழ்கறன்ந அெந் றமனமகமப இந்ச் 

ெமதறல் டுத்துக்கூநனரதன்த றமணக்கறன்மநன்.  

த்ற ரகரத்றமன ரத்மப, கண்டி, ததலிர 

ஆகற தோன்த ரட்டங்கள் அடங்குகறன்நண. ததலிர 

ரட்டத்றமனம அறகபரண றழ் க்கள் ரழ்கறநரர்கள். 

அற்கு அடுத் றமனறமனம கண்டி ற்தம் ரத்மப 

ரட்டங்கபறல்  ரழ்கறநரர்கள்.  துறதஷ்டெரக கண்டி, 

ரத்மப  ஆகற இண்டு ரட்டங்கபறலும் இவ்றண்டு 

மெறப் தரடெரமனகள் கரப்தடுகறன்ந மதரறலும்கூட, 

ததலிர ரட்டத்றல் எத தரடெரமனமதம் மெற 

தரடெரமனரக இல்மன. ஆணரல், அங்குரன் 

அறகபறனரண றழ் ரர்கள் கல்ற கற்கறநரர்கள். அங்கு 

றழ் தரறதோனரண எத மெறப் தரடெரமனமதம் 

இல்மன. இதக்கறன்ந தரடெரமனகள்கூட ரகர 

ெமதகளுக்குக் கலழ் தகறன்ந  தரடெரமனகபரகும். அந் 

அடிப்தமடறல் த்ற ரகரத்றல் றழ் தரறதோன  

கல்றக்குப் ததரதப்தரகத்  றர் எதர் கல்ற அமச்ெரக 

உத்றமரகதர்ரக றறக்கப்தடர றமனறல், அங்கு 

றெர அமச்ெரக றறக்கப்தட்டிதக்கறன்ந எதர், கல்ற 

ன்ந துமநமத்ம் ன்ெப்தடுத்றக்தகரண்டு 

அங்கறதக்கறன்ந தரடெரமன அறதர்கள், கல்ற அறகரரறகமப 

அெறல்ப்தடுத்ற இக்கறதகறன்ந எத றமனம 

ததலிர ரட்டத்றமன றனவுகறன்நது. குநறப்தரக த்ற 

ரகரத்றல் இந் றமன இதந்ரலும் ததலிர 

ரட்டத்றல் அது அறகபரக இதப்தம இந்ச் 

ெந்ர்ப்தத்றல் சுட்டிக்கரட்டக் கடமப்தட்டிதக்கறன்மநன்.  

அண்மறமன யற்நன் னக் கல்ற அறகரரறறன் 

மனமறமன அறதர்கமப அமத் இந் குநறப்தறட்ட 

அமச்ெர், இன்தம் அதமட கட்ெற ெரர்ந் ரகர ெமத 

உதப்தறணர்கமபத்ம் அமத்து அந் அறதர்களுக்கு அெறல் 

ெரர்ந் அநறவுதத்ல்கமபக் தகரடுத்து, அர்கபது ரபரந் 

றர்ரகத்றமன அெறல் ெரர்ந் தெற்தரடுகபறல் 

ஈடுதடுற்கரண ற்தைதத்ல்கமபக் தெய்றதக்கறநரர் ன்ந 

தொமநப்தரடு ங்களுக்குக் கறமடத்றதக்கறன்நது. இது கல்ற 

அமச்ெர் அர்கபறன் கணத்றற்குக் தகரண்டுப் 

தடமண்டி றக தொக்கறரண றடங்கபறல் என்நரகும்.  
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கடந் ரம் தரடெரமன அறதர்கமபத் 

தரறவுதெய்ற்கரண தொமநரண எத தெற்நறட்டத்ம கல்ற 

அமச்சு மற்தகரண்டது. அற்கரக ரன் அமச்ெர் 

அர்களுக்கு ன்நற தரறறக்க கடமப்தட்டிதக்கறமநன். இம 

ெந்ர்ப்தத்றல் இன்ததரத றடத்மத்ம் ரன் கல்ற 

அமச்ெரறன் கணத்றற்குக் தகரண்டு ண்ணுகறன்மநன். 

இற்கு தொன்ணர் இவ்ரநரண எத தொமநரண மடதொமந 

தறன்தற்நப்தடரல் அெறல் ரலறரகத் தரறவுதெய்ப்தட்ட 

தரடெரமன அறதர்கள் மனகத்றமன தல்மத 

தரடெரமனகபறல் இதக்கறன்நரர்கள். தொமநரகத் தரறவு 

தெய்ப்தட்டு அறதர் றணங்கமப லங்கள் ங்கறணரலும், 

ற்தகணம குறற்ந றமனறமன தரடெரமனகபறல் 

அறதர்கபரக றறக்கப்தட்டிதப்தர்கமப அமடரபம் 

கண்டு, தொமநரகத் தரறவுதெய்ப்தட்ட அறதர்கமப அங்கு 

லள்றணம் தெய்மண்டி ததரதப்தைம் கடப்தரடும் கல்ற 

அமச்சுக்கு இதக்கறன்நதன்த றமணக்கறன்மநன். ணம, 

த்ற அெரங்கத்றணரல் டுக்கப்தடுகறன்ந தொடிவுகமப 

வ்ரத ரகர ட்டத்றல் மடதொமநப்தடுத்துதன்தது 

தரடர்தரக கல்ற அமச்சு கணத்றதனடுக்க மண்டும்.  

குநறப்தரக, ெறன தரடெரமனகபறல் அதறறதத்ற 

டடிக்மககளுக்கரக ரர்கமபச் ெம்தந்ப்தடுத் 

றறதக்கறநரர்கள். தரடெரமனகபறல் அதறறதத்ற 

டடிக்மககமப மற்தகரள்ற்குப் தம் சூலிக்குரத 

ரர்கள் ற்தைதத்ப்தடுகறன்நரர்கள். அத்மக 

றட்டத்ம தொன்தணடுப்தற்கு குப்தை ட்டத்றல் ரர்கள் 

ஊக்குறக்கப்தடுகறநரர்கள். இப்தடிரக தகரட்டகமன றழ் 

கர றத்றரனத்றல் தரடெரமன ரர்களுக்கு தத்து 

இனட்ெம் தௐதரய் தததறரண மமனத்றட்டம் 

ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் தத்து இனட்ெம் தௐதரய் றறம 

ரர்கள் வ்ரத றட்டிக்தகரள்து? இது தரடர்தரக 

ரங்கள் ததலிர தறமெ இமப்தைக் குளக் கூட்டத்றமன 

கல்ற அறகரரறகள், அறதர்கள் தொன்ணறமனறல் 

கனந்ரமனரெறத்மதரறலும் இற்கு தொமநரண லர்வு 

கறமடக்கறல்மன. இற்கரண தறன்ணற ன்ணதன்நரல், 

ற்தகணம இங்மக ஏர் உமறமன குநறப்தறடப்தட்டதுமதரன 

அந்ப் தரடெரமனக்கு அதகரமறல் உள்ப தரமறல் 

அமக றதத்துக்கள் டப்தன் கரரக அங்கு எத 

மம்தரனத்ம அமப்தற்கரண மகரரறக்மக 

க்கபறடத்றலிதந்து தொன்மக்கப்தட்டிதந் றமனறல் த்ற 

அெரங்கத்றல் அங்கம் கறக்கறன்ந அமச்ெர் எதர் அறமன 

மனறட்டு அத்மகதரத மம்தரனத்ம அமப்தற்கு 

தொற்ெறத்மமபறல், அமணத் டுக்கும் மகறல் எத gate 
இமண அமப்தற்கரக அத்மக றறமச் மெகரறக்க 

மண்டி எத றமனப்தரட்டுக்கு அந் ரர்கள் 

ள்பப்தட்டிதக்கறநரர்கள். இத்மக அெறல் மனதௌடுகள் 

அங்மக கரப்தடுகறன்நண. அமமம், குநறத் 

தரடெரமனறன் தததமததகமபப் தரர்த்ரல், கடந் 

க.ததர.. ெரரப் தரலட்மெமறட அடுத்தொமந அங்கு 

குமநரண தததமததகமப கரப்தடுகறன்நது. அத்மக 

அறதர்கள் கல்ற அதறறதத்றறல் அக்கமந கரட்டும 

றடுத்து, இத்மக அதறறதத்ற டடிக்மககபறல் அக்கமந 

கரட்டும் மகறனரண அெறல் மனதௌடுகள் றதத்ப்தட 

மண்டுதன்தம இந்ச் ெந்ரோ்ப்தத்றல் மண்டிக்தகரண்டு, 

றமடதததகறன்மநன். ன்நற. க்கம்.   
 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟප  ක කරු ක විජ්ඹඳහර ක ෝව ටිආයච්චි ක භන්්රීතුභහ. ක ඔඵතුභහප ක
විනහින ක5ළ කළහරඹක් කයේෝඵනහ. 

ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ඉතහභ් ක පුළුල් ක ශහදඹළ ක
ෝඹෝදන්න කඕනෆ ක වුණ් ක විනහින ක 5ක් ක තුශ ක නළඟිපරහ ක හිනෝන්න ක

විතයයි කඅසථහ කයේෝඵන්ෝන්. 
 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ළයන්න කෝදඹක් කනළවළ. කළථහ කෝරහප කන්න්න කඕනෆ. 

 
[අ.බහ. ක7.54] 
 

ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

කරු කඅකිර කවියහේ කළහරිඹම් කඅභහතයතුභහ් කෝම් කකරු කබහෝ  ක
ිනටින කනිහ ක භභ ක ඉතහභ් ක ඳළවළදිලි ක කිඹන්නප ක ඕනෆ  ක ෝම් ක යෝ  ක
ජ්හයේළ කඳහල් ක463ක්  කඅෝනුත් කඳහල් ක: 8:3ක් කලෝඹන් කඳහල් ක ක

21 255ක් ක යේෝඵනහඹ ක කිඹහ. ක විෝලේෝඹන්භ ක ඳසු ක ගිඹ ක යජ්ඹ ක
භිතන්ෝද දඹ කවිදයහකහය කශළල්ඳඹ කඇයේ කළයන්න කෝම් කයෝ  කඳහල් ක
දවක් ක ෝත යහෝකන ක යේෝඵනහ. ක භෝග් ක ආනෝග් ක ඳහල් ක 3ක් ක

යේෝඵනහ. කභභ කඒ කපිළිඵ කෝළටිෝඹන් කවන් කළයන්නම්. කඳසු කගිඹ ක
යජ්ඹ කෝඳ  වත කඳහල් කවළටිඹප කඳහල් ක5ක්  ක6ක් කනම් කළයරහ කඒහයින් ක
එළ ක ඳහරක් ක විතයක් ක ශ්ෂධනඹ ක ළයන ක ළඩ ක පිළිෝශක් ක තභයි ක

අයෝකන කගිෝග. ක 

කරු කඅභහතයතුභහ කදන්නහ  කඒ කඳහල් කඅඹහෝල් කඹන කඳහල් කඵප ක
ඳ්ෝරහ ක යේෝඵන ක ඵ. ක විෝලේෝඹන්භ ක ආෙහ්ෂඹ ක රිේෂ් ක ඳයේයණ ක

භළයේතුභහ කෝම් කයෝ  කනිදවස කඅධයහඳනඹ කතුශ කළළඳම ෝභන් කළපයුතු ක
ළශ ක අභහතයයෝඹක්. ක භභ් ක එතුභහෝග් ක ම්ඵන්ධීළයණ ක
ෝල්ළම්යඹහ ක වළටිඹප ක ළපයුතු කළශහ. ක ෝම් ක ද්විතීයිළ ක වහ ක රහථමිළ ක

ඳහල් කක්රභඹ කඑදහ් කආහ. කිතපපු කකරු කඅභහතයතුභහ කඑදහ කකි හ  ක"ෝම් ක
ක්රභඹ ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයනහ ක නම් ක රශළහෝ  ක වළභ ක තළනළපභ ක එළ ක
ෝග් ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයන්නප ක ඕනෆ" ක කිඹරහ. ක යහජ්ීමඹ ක විදයහරඹ  ක
විලහළහ ක විදයහරඹ  ක ිනරිභහෝ  ක විදයහරඹ ක වහ ක කහල්ර ක භිතන්ද  ක

රිච්භන්්  ක ශඝමි්තහ  ක වු්රන්් ක කිඹන ක වළභ ක ඳහරළභ ක
ක්රිඹහ්භළ කෝන්නප කඕනෆ කකිඹරහ කකි හ. කනමු් කඒ කඅඹ කෝඵොෝව  ක
විප කෝත යහ කක්ෝ් කකම්ඵද කඳහල් කඳභණයි. ක 

අපි කදන්නහ  කඒ කඳහල් කදියුණු කළයන්න කඕනෆ. කනමු් කද්විතීයිළ ක
වහ ක රහථමිළ කඳහල්ර ක ්ෂගීළයණඹක් කළෝශේ ක ෝළොෝවොභද? ක යෝ  ක
ඉවශභ ක ත්්ෝග ක යේෝඵන ක ඳහල් ක ඒ ක විකරඹප ක ළළඩුෝ  ක නළවළ. ක

ආදිශිය ක ශකම් ක ෝග් ක ඒහ ක විෝය ධතහ ක දළක්වූහ  ක භවය ක භළයේ ක
ඇභයේරු කවිරුද්ධ කවුණහ  ක"අෝ  කශභයි කඹන්ෝන් කඒ කඉසෝළ රරප. ක
ඒ කනිහ කඒහ කළඩන්න කෝදන්න කඵළවළ" කකිඹරහ කඒ කඅඹ කකි හ. කවළඵළයි  ක

අිතශළ ක දු ඳ් ක දරුන්ෝග් කඅනහකතඹ කෝනුෝන් කවදපු කඹම් කඹම් ක
ළඩ ක පිළිෝශල් ක ක්රිඹහ්භළ ක ළයරහ ක වදපු ක ඳහල්  ක ඒ ක  ක ඳහල් ක
දවෝේ කළඩපවනප කඇතුශ් කළශහ. කනමු් කඅහනෝග කෝභොළක්ද ක
වුෝණ්? ක අද ක භභ ක ඉතහභ්භ ක ෝකෞයෝඹන් කකිඹනහ  ක "ෝම් ක ළැදද්ද ක

නිළයදි කළයන්න කපුළුන් කෝන්ෝන් කකරු කඅකිර කවියහේ කඇභයේතුභහප" ක
යි ක කිඹහ. ක ෝභොළද  ක ෝඳ  වත ක ඳහල්රප ක කිිනභ ක ෝදඹක් ක නළවළ< ක
ඳවසුළම් ක නළවළ  ක ෝකොඩනළඟිලි ක නළවළ< ක ඒ ක එක්ළභ ක ඒ ක ඳහල් ක

අරශළහය ක විකරඹප ක නි්ෂභහණඹ ක ළයන්න ක විකරඹක් ක නළවළ< ක ඳහෝල් ක
ඳන්යේ ක ළහභයඹ ක ෝවො ක නළවළ. ක නමු් ක ඳහල් ක කිිතඳඹක් ක ඳභණක් ක
ෝත යහෝකන කද්විතීයිළ කඳහල් කක්රභඹ කඇයේ කළයන්න කළපයුතු කළශහ. 

ඒ කවිතයක් කෝනොෝයි  කඅද කෝන කෝළොප කභවය කඳහල්රප කෝම් ක
වහ ක අලය ක ඳවසුළම් ක දුන්නහප ක එළ ක ෝරේණිඹක් ක වහ ක එළ ක
ඳන්යේඹයි කයේෝඵන්ෝන්. කෛජ් කතහක්ණ කවිදයහකහයඹක් කයේෝඵනහ. ක
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වළඵළයි  ක භවය ක ඳහල්රප ක ඳන්යේ ක ළහභය ක එළයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක
නමු් කෝදළනි කඳන්යේ කළහභයඹ කවදහකන්න කවිකරඹක් කනළවළ. කෝභය කඒ ක
ඳහල්ර ක ඳන්යේ ක ළහභය ක ෝදළක් ක වදන්න ක ඉල්ලුභ ක ආහ. ක ඒ ක

අසථහෝ දී කභවය කවිදුවල්ඳයේරු කෝරොුත කඅළයතළබ්ඵඹළප කමුහුණ ක
දුන්නහ. කෝම් කපිළිඵ කඅිතශළ කදරුන්ප කඵරහෝඳොෝයෝතු කදීරහ  කඒ ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු ක තුළින් ක ඉදිරිඹප ක ඹන්න ක යේබුණු ක අසථහ ක

ම්ප්ෂණෝඹන් ක භයරහ ක දහරහ ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක නිහ ක භභ ක කරු ක
අභහතයතුභහෝකන් ක ඉල්ලීභක් ක ළයනහ  ක ළරුණහළය ක ෝම් ක ෝග් ක
ද්විතීයිළ කඳහල්ර කළිනන කශිය කශඛ්යහ කෝනුෝන් කත කඳන්යේ ක

ළහභයඹක් ක වදහකන්න ක අසථහ ක ෝදන්න ක කිඹරහ. ක භවය ක
විදුවල්ඳයේරු කෝදන්ෝන් කනළවළ. 

ඵන්දුර කගුණ්ෂධන කඇභයේතුභහ කභප කෝම් කෝරහෝ  කකි හ  ක"ෝම් ක
ම්ඵන්ධෝඹන් කඅඳප කඒ කළහරෝග කළඩ කපිළිෝශක් කයේබුණහ" කකිඹරහ. ක
නමු් කඒ කළඩ කපිළිෝශ කදුයදක්නහ කවිකරඹප කඅයෝකන කගිෝග කනළවළ. කඒ ක

නිහ ක භභ ක ඉල්ලීභක් ක ළයනහ. ක භවය ක ඳහල්ර ක ෝඩසක් ක එළ  ක
පුටු  ක ඵශුත ක නළවළ. ක ඒ ක නිහ ක අද ක ඇභයේතුභහප ක ිනද්ධ ක ෝරහ ක
යේෝඵනහ  ක ඒ ක ඳහල් ක ටිළ ක ෝඳ ණඹ ක ළයන්න. ක ඳශහ් ක බහ ක

ළදකළම්භළප කනළයේ කභවය කෝද්ල් කෝනුෝන් කළපයුතු කළයද්දී කත ක
ඳවළ කෝදඹක් කළයපු කනළයේ කඳහල් කයේෝඵනහ. කඒ කනිහ කඑභ කඳහල් කදළින ක
අීමරුතහරප කරක්ෝරහ කයේෝඵනහ. කෝම් කක්රභඹ කෝවොයි. කෝම් කක්රභඹ ක

ඉදිරිඹප කක්රිඹහ්භළ කළයන්න කඅලයයි. කඳශමුළනි කඳන්යේඹප කශභයි ක
දළමීෝම්දී කඒ කශභයි කශඛ්යහ කපිළිඵ කරළන කෝළොප කඒ කශභයින්ප ක
අවුරුදු ක 6කින් ක ෝව  ක ෝවො ක ඳහරළප කඹන්න ක පුළුන් ක අසථහක් ක
රළෝඵනහ. කනමු් කඅපි කෝම්ළ කදිවහ ක ඹථහ්ෂථහදී ක ඵරන්නප කඕනෆ. ක

ෝම්ළ කඉතහභ්භ කෝවොඳින් කළල්ඳනහ කළයන්නප කඕනෆ. 

අධයහඳනඹ කකිඹරහ කකිඹන්ෝන් කදිනන් කෝදෝළන් කෝකොඩනඟන්න ක
පුළුන් ක ෝදඹක් ක ෝනොෝයි. ක අපි ක දන්නහ  ක එදහ ක ීම.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ක
ළන්නන්කය ක භළයේතුභහ ක වදපු ක ක්රභඹ ක ෝම් ක යෝ  ක දහ ක අනුසභයණඹ ක

ෝනහඹ ක කිඹරහ. ක ඒළ ක දහළහලිළයි. ක එතුභහ ක භභ ක ඉෝකන ක ක  ්ක
රිච්භන්් ක විදයහරෝග ක ආදි ක ශියෝඹක්. ක අධයහඳනඹ ක පිළිඵ ක
රයේඳ්යේ ක වදනෝළොප ක අවුරුදු ක ඳෝවන් ක ඳවප  ක දවෝඹන් ක දවඹප  ක
විසෝන් ක විසප ක ෝනොෝයි  ක අවුරුදු ක 61ක්් ක ඒහ ක ක්රිඹහ්භළ ක

ෝන්නප කඕනෆ. කඑෝවභ කවුණහ කනම් කඅද කඳහල්ර කළපයුතු කෝවොඳින් ක
ිනදු කෝනහ. 

කරු ක උදඹ ක කම්භන්පිර ක භළයේතුභහ් ක අද ක ෝම් ක ළථහ ක අවන්න  ක
අධයහඳනඹ කකළන කඅවන්න කිනය කභළදිරිෝග කිනප කආයක්හ කඇතු කෝම් ක

කරු ක බහප ක ඇවි් ක  කයේ භ ක පිළිඵ ක භභ ක තුටු ක ෝනහ. ක ෝභොන ක
රලසන කයේබුණ් කඑතුභන්රහෝග් ක අලයතහ කෝනුෝන්  ක එතුභන්රහ ක
ෝනුෝන්  ක ඔවුන් කිනයකත ක ෝරහ ක ිනටිඹ  ්ක අෝ  ක යජ්ඹ ක ෝළොෝවොභ ක
ෝව  ක ඒ ක අසථහ ක රහ ක දී ක යේෝඵනහ. ක ඒ්  ක ෝම් ක ෝග් ක ළදක  ්ක

අසථහළ කළථහ කළයනහද කකිඹහයි කභභ කඑතුභහෝකන් කඇහුෝ . 

කරු ක අධයහඳන ක අභහතයතුභනි  ක ඔඵතුභහප ක අද ක ෝරොුත ක
අිනෝඹ කඹක් ක යේෝඵනහ. ක කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඔඵතුභහප ක ෝරොුත ක
අිනෝඹ කඹක් කයේෝඵනහ. කළරුණහළය ක ෝම් කඳහල්ර කත්්ඹන් ක
පිළිඵ ක නළත ක මීක්ණඹක් ක ළයන්න. ක ඒ ක මීක්ණඹ ක තුළින් ක

ඹථහ්ෂථහදී කෝම්ළප කමුහුණ කෝදන්න කඅපි කරළවළසයේ කෝන්න කඕනෆ. ක
මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක භවය ක තළන්ර ක තහක්ණිළ ක
විදයහකහය ක දළම්භහප ක ඒහෝග කඋකන්න්න කිනද්ධ ක ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන් ක

ි්තීඹ ක පුහුණු ක අභහතයහශලෝඹන් ක ෝකන්වූ ක උඳෝද්ලළඹන්පයි. ක
උඳෝද්ලළඹන් ක දිවහ ක ඵරන ක ෝළොප  ක  ක අෝඳො ක වහභහනය ක ෝඳශ  ක
විබහකෝඹන් කම්භහන කතුනක් කිතත කළඩ කවඹ කභ් කවුණු කභවය ක

උඳෝද්ලළෝඹ ් ක උසෝඳශ ක ලිඹන්න ක ඉන්නහ. ක එෝවභ ක
උඳෝද්ලළෝඹ ් ක ඉන්නහ. ක භභ ක ෝම් ක යජ්ඹප  ක ි්තීඹ ක පුහුණු ක
අභහතයහශලඹ ක බහය ක ඇභයේරුන්ප ක ඒළ ක කිඹන්ෝන් ක නළවළ. ක නමු  ්ක

උඳෝද්ලළඹන් ක ඵහ ක ක් ක ක්රභඹ ක ඒළයි. ක ෝම් ක ඵහ ක ක  ්

instructorsරහ ක කO/Level  විබහකඹ කඹන්තම් කභ් ක වුණු කඅඹ. කෝම් ක
අඹ කෝළොෝවොභද කෝම් කඳහල්රප කගිිතල්රහ කතහක්ණිළ කවිදයහඥඹන් ක
බිිත කළයන්න කඅලය කඳවසුළම් කෝදන්ෝන්. කඒ කනිහ කඔඵතුභහ කනළත ක
ෝම් ක පිළිඵ ක භහෝර ෙනඹක් ක ළයන්න. ක ළරුණහළය ක රහථමිළ ක

ඳහල් ක ටිළප ක උදවු ක ළයන්න. ක එතෝළොප ක තභයි ක ෝම් ක ළපයු්ත ක
හ්ෂථළ කන්ෝන්. කෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. ක 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟප  කකරු කෙන්දිභ කකභෝග් කභන්්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. ක7.5:] 

 
ගරු චන්දම ගමමේ මශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක  ක අද ක කරු ක නලින්ද ක ජ්ඹයේස ක

භන්්රීතුභහ ක ද්විතීයිළ ක ඳහල් ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක ඉදිරිඳ  ්ක ළයන ක රද ක
ෝඹ ජ්නහ ක කළන ක ළථහ ක ළයන්නප ක අසථහ ක රඵහ ක දීභ ක පිළිඵ ක
සතුයේන්ත කෝනහ. ක 

ඳහල් ක රයේුවකත කකිරීෝම් කශළල්ඳඹ කඹපෝ් කආයම්බ කවුණු  ක
රහථමිළ  ක ද්විතීයිළ ක ව ක තිතීයිළ ක ඳහල් ක ක්රභඹ ක ෝර ළෝග ක
අෝනුත් ක යපර ක හ්ෂථළ ක ක්රිඹහ්භළ ක න ක ක්රභෝ දඹක්. ක එක් ක
ඳහරළ ක ක2 ක- ක24 කය කදක්හ ක කඳන්යේ කඳළළ්ෝන කෝළොප කඑතළනප ක

ඇයේ ක න ක පීඩනඹ  ක ජ්නහීම්ෂණම භ ක විසුරුහ ක වරින්නප ක ක  ්ක
ක්රභෝ දඹක් ක විකරඹප ක අද ක ෝර ළෝග ක හ්ෂථළ ක ෝභඹ ක ක්රිඹහ්භළ ක
ෝනහ. කඒ කහෝග්භ කඒ කරහථමිළ  ක කද්විතීයිළ කව කතිතීයිළ කඅශලරප ක

ආෝ නිළ කවුණු  කසුදුසුළම් කරළ අ කඳහල් කයේෝඵනහ. ක 

ඒ ක ක්රභඹ ක ඹපෝ් ක හ්ෂථළ ක වුණ  ්ක ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝග ක ෝභඹ ක
ක්රිඹහ්භළ කකිරීෝම්දී කඵයඳතශ කකළපලු කඇයේ කවුණහ. කභවය කෝරහප ක

අදහශ ක ඳහල්ර ක ෝඳ ළ ක ළරහඳඹ ක තීයණඹ ක ළ කෝශේ ක අධයහඳන ක
අභහතයහශලෝග ක ඵරධහරින් ක ෝනොෝයි  ක රහෝද්ය ඹ ක භ පමින්  ක
රහෝද්ය ඹ ක බහ ක භන්්රීයඹහ ක එෝවභ ක නළ්නම් ක ඳශහ් ක බහ ක

භන්්රීයඹහ  ක එෝවභ ක නළ්නම් ක ආන ක ශවිධහඹළයඹහ. ක එදහ ක
එක්් ක ජ්නතහ කනිදවස කන්ධහන කඳහරන කභෝග කෝභළනි කඋදවිඹ ක
තභයි කඒ කවහ කෝත යහ කක්ෝ්. කඑෝවභ කෝත යහ කක්තහභ කඵයඳතශ ක

කළපලු කඇයේ කවුණහ. කභවය කඳහල්ර කෝඳ ළ කළරහඳඹ කදිගින් කළින ක
වුණහ. කඳශලින් කඅඩු කවුණහ. කභධයකත කවුෝණ් කනළවළ. කඒ කනිහ කඵයඳතශ ක
කළපලු කඇයේ කවුණහ. කඒ කහෝග්භ කඒහප කඳවසුළම් කදුන්නහ. ක 

අනුයහධපුය කදිසත්රික්ළෝග කභභ කදන්නහ කඑළ කඳහරක් කයේෝඵනහ. ක

ඒ කඳහෝල් කඉන්ෝන් කශභයින් කයේස කකණනයි. කඒ කඳහරප කභිතන්ෝද දඹ ක
විදයහකහයඹක් කදී කයේෝඵනහ. කශභයි ක44යි කඉන්ෝන්. කඒ කවිකරඹප කඋඩ කබිභ ක
ඵරන්ෝන් කනළයේ ක ෝළොන්ත්රහ් ක එළ ක ෝදන්න ක ඕනෆ කනිහ< ක පිිතනුම් ක

තපහළඹ කවදන කෝළොන්ත්රහ් කඑළ කෝදන්න කඕනෆ කනිහ< කඳන්යේ කළහභය ක
වදන කෝළොන්ත්රහ් කඑළ කෝදන්න කඕනෆ කනිහ කඒ කවිකරඹප කළපයුතු කළශහ. ක
අන්යේභප කභවහ කවිනහලඹක් කවිතයයි කවුෝණ්. කමුදල් කඅඳෝ් කඹහභ කවිතයයි ක

වුෝණ්. ක ඒ ක නිහ ක ෝම් ක කළපලු ක ඇයේ ක වුණහ. ක ෝම්ළ ක ශළල්ඳභඹ ක
රලසනඹක් ක ෝනොෝයි. ක ක්රිඹහ්භළ ක කිරීෝම්දී ක රහෝද්ය ඹ ක
ෝද්ලඳහරනඥඹන් කඅතකළීමභ ක කතුශ කවුණු කිනද්කරඹක්. ක 

ඔඹ ක හෝග්භ ක තභයි ක රහෝද්ය ඹ ක බහ ක ීමභහ ක නි්ෂණඹ ක කිරීභ. ක
අනුයහධපුය ක නකය ක බහ ක ඹපෝ් ක එළ ක ෝළො ධහඹක් ක නම් ක ළය ක

යේෝඵනහ. කඒෝක් කීමභහ කතභයි කෝළොශ කඳහප කතහ ඳඹ. කඅල් කඳහෝ්ෂ ක
ෝළොශ කඳහප කතහ ඳඹ කතභයි කඑළ කීමභහක් කන්ෝන්. කඵළරි කෝරහ  ්ක
ඒ ක තහ ඳෝග කනිල් කඳහප ක කෆෝෝ ක ීමභහ කනි්ෂණඹ ක ෝනස ක ෝනහ. ක

1181 1182 

[කරු කවිෝේඳහර කෝව ටිආයච්චි කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

ෝභන්න කෝම් කහෝග් කතභයි කඳසු කගිඹ කළහරෝග කළපයුතු කළෝශේ. කඒ කනිහ ක

ෝම්ළ ක ශළල්ඳභඹ ක රලසනඹක් ක ෝනොෝයි  ක ෝත යහ ක කළනීෝම්දී ක ඇයේ ක
වුණු ක ෝරොුත ක රලසනඹක්. ක අනලය ක ෝද්ලඳහරන ක භළදිව් ක ම ම් ක නිහ ක
තභයි කෝම්ළ කවුෝණ්. කඒ කනිහ කදළන් කඒළ කනිළයදි කළයන්න කිනද්ධ කෝරහ ක
යේෝඵනහ. ක 

විෝලේෝඹන් ක කිඹන්න ක ඕනෆ ක ඹවඳහරන ක ආණ්ඩු ක ෝම් ක යප ක
ඳහරනඹ ක ළශහප ක ඳශහ් ක බහ ක ඔක්ෝළොභ ක යේෝඵන්ෝන් ක ඹවඳහරන ක
ආණ්ඩු කඳහ්ෂලසෝග කෝනොන කඵ. කඒ කනිහ කකළපලු කයේෝඵනහ. කඳශහ  ්ක

බහ ක එක්ළ ක ළථහ ක ළයරහ ක ෝම් ක කළපලු ක විහ ක කන්න ක අපි ක උ්හව ක
ළශහප කඒහ කවිහ කකළනීෝම්දී කකළපලු කභතු කෝනහ. කඒ කනිහ කෝභිතදී ක
ිනද්ධ ක ෝන්න ක ඕනෆ  ක රයේුවකත ක කිරීෝම්දී ක නළත් ක ෝඳ ළ ක

රෝද්ල කකළන කරළහ කඵරහ< කසථහනකත කකිරීෝම්දී කනිළයදි කසථහනකත ක
ළයරහ කඅදහශ කෝඳ ළ කළරහඳඹප කඇයේ කඳවසුළම් කඒ කහෝග්භ කෝත යහ ක
ෝකන කයේෝඵන කඳහල් කළයදි කද කනිළයදි කද කකිඹන කඑළ කෝොඹහ කඵරහ< කඒ ක

ඳහල්රප කඅලය කගුරුරු කෝඹොමු කළයන්න කළපයුතු කකිරීභයි. ක 

ඳසු කගිඹ කළහරෝග කදිගින් කදිකපභ කළඩ කඵරන කවිදුවල්ඳයේරු කඳ  ්ක
ළශහ. ක ඹවඳහරන කආණ්ඩු ක ඳ් කවුණහප ක ඳසෝේ ක තභයි ක  ක interview 
ළයරහ කවිදුවල්ඳයේරුන්ප කඳ්ම ම් කදුන්ෝන්. කෝම් කහෝග් කත්්ඹක් ක

තභයි ක යේබුෝණ්. ක ඒ ක නිහ ක ෝද්ලඳහරනඹ ක අනලය ක විකරඹප ක
අධයහඳනඹප කඇතුශ් කවුණහභ කෝම් කහෝග් කරලසන කඇයේ කෝනහ. කඅද ක
උතුරු කභළද කඳශහෝ්් කෝම් කරලසනඹ කඵයඳතශ කවිකරඹප කයේෝඵනහ. කෝම් ක

න කවිප කඳහල් ක79ක් කළීම කගිිතන් කයේෝඵනහ. කළීම කඹහභප කඅයඅඳින ක
ඳහල් ක කිිතඳඹක් ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක ඔක්ෝළොපභ ක අද ක අධයහඳන ක
ඇභයේයඹහප කළය ක කවන්න කිනද්ධ ක ෝරහ ක යේෝඵනහ. ක ඒ කනිහ ක ෝම් ක

ත්්ඹ ක ඇ්තපභ ක ශළල්ඳභඹ ක රලසනඹක් ක ෝනො  ක ඳසු ක ගිඹ ක
ළහරෝග කඅනලය කෝද්ලඳහරන කභළදිව්ම ම් කනිහ කිනද්ධ කවුණු කෝදඹක් ක
ඵ කරළහල කළයමින් කභභ කනිවඩ කෝනහ. කසතුයේයි. 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. ක 

මීශඟප  ක අධයහඳන ක අභහතය ක කරු ක අකිර ක වියහේ ක ළහරිඹම් ක
භළයේතුභහ. 

 
[අ.බහ. ක7.64] 
 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்வி அனமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මරහනහරුඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  ක අෝ  ක කරු කනලින්ද ක ජ්ඹයේස ක

භන්්රීතුභහ කවිිනන් කෝකෝනන කරද ක කබහ කළල් කතළ ෝම් කෝඹ ජ්නහප ක
අදහශ කඑතුභහ කකිඹන කඑළ කම්ප්ෂණෝඹන් කඇ්ත. ක ක 

එතුභහ ක කි  ක විකරඹප ක ද්විතීයිළ ක ඳහල් ක ව ක ෝඳ  වත ක ඳහල් ක
ෝත යහ ක කළනීභ ක ළැදදි ක නි්ෂණහඹළ ක භතයි ක ළය ක යේෝඵන්ෝන්. ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක ක
ඇ්ත ක ලෝඹන්භ ක අභහතයහශලෝඹන් ක නි්ෂණහඹළ ක භත ක ළශ  ්ක

ෝද්ලඳහරනඥඹන්ෝග් කභළදිව් කම භ කනිහ කෝඵොෝව  කෝද්ල් කෝනස ක
ෝරහ කයේෝඵනහ. ක3122 කෝ්ෂදී කක්රිඹහ්භළ කළයන කරද කෝම් කඳහල් ක
ෝත යහ ක කළනීභ ක වහ ක වූ ක අධයහඳන ක අභහතයහශලෝග ක ෝල්ළම්ෝග් ක

ෙක්රෝල්ඛ්ඹ කඅනු කඳහල් කදවක් කවහ කඊප කඅනුඵද්ධ කෝඳ  වත කඳහල්  ක
රහථමිළ කඳහල් ක6 111ක් කෝත යහ කෝකන කයේෝඵනහ. කඒ කඳහල් කෝත යහ ක
කළනීෝම්දී ක නි්ෂණහඹළ ක යේබුණ්  ක උඳෝදස ක රඵහ ක දී ක යේබුණ්  ක ඒ ක

ෝත යහ ක ක් ක ඳහල් ක පිළිඵ ක කළපලු ක භතු ක ම  ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක අනු ක
නිලසචිත කෝඳ  වත ක රෝද්ල ක වඳුනහ කෝකන ක ඳහල් කෝත යහ ක  කෝනොකළනීභ  ක
ශිය කකරනඹ කිනදු කන කආළහයඹ කවිභසුභප කරක් කෝනොකිරීභ  කෝත යහ ක

ක් ක ඳහල් ක ඉදිරිෝගදී ක ශ්ෂධනඹ ක ළශ ක වළකි ක රෝ ලඹක් ක ිතත ක

ඳහරක් කෝනොම භ  ක -ඒ කකිඹන්ෝන්  ක භූමිෝග ක ඉඩළඩ කඇතුළු කඹටිතර ක
ඳවසුළම් කජ්හයේළ කරයේභහනඹන් කවූ කජ්හයේළ කඳහල් කවහ කදරුුතප කඹහ ක
වළකි ක දුය කවූ කකිෝර මීප්ෂ ක 4ළ කීමභහ ක වහ ක ද්විතීයිළ කඳහරක් කවහ ක
දරුුතප කඹහ කවළකි කදුය කවූ කකිෝර මීප්ෂ ක7ළ කඅනුභත කදුය කීමභහ කරළහ ක

ෝනොයේ භ- ක ළනි ක කළපලු ක තභයි ක භතු ක ෝරහ ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඉවත ක
ළරුණු කඅනු කසුදුසු කරෝද්ලරප කඅලය කඳහල් කෝනොභළයේ කම භ කනිහ ක
ඳහල් ක ඹහ ක යුතු ක දරුන් ක ඳද්ධයේෝඹන් ක ගිලිහී ක ඹෆෝම් ක රණතහක් ක

ඇයේ කම  කයේෝඵන කඵ කඅපි කනිරීක්ණඹ කළශහ. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  ක3126 කජ්නහරි කභහෝග ක23න ක
දහ ක භහ ක ෝභභ ක අභහතයහශලෝග ක ළඩ ක බහය ක ක්තහප ක ඳසෝේ  ක
3126.14.13න ක දින කනිරධහරින් කළළහ ක තීයණඹක් කක්තහ  ක ෝභභ ක
ඳහල්ර කඅඩු ක ඳහඩු ක වදහ කරයේුවකත කළයන්න කඕනෆඹ කකිඹරහ. ක ඒ ක

අනු ක අධයහඳන ක අභහතයහශලෝග ක ෝල්ළම්ෝග් ක උඳෝදස ක භත ක
රයේුවකත ක කිරීෝම් ක ළඩපවන ක දිඹ් ක ළයරහ  ක එභඟින් ක ඳහල් ක
322ළ කුවඹන් කෝනස කළයමින්  කන කෝඹ ජ්නහ කඉදිරිඳ් කෝළොප  ක

ඇයේ කම  කයේබුණු කකළපලු කවිඳීභප කළපයුතු කළශ කඵ කභභ කවිෝලේෝඹන් ක
වන් කළයන්න කළළභළයේයි. ක ඳහල් ක 322ළ ක ුවඹන් කෝනස කළය ක
යේබුණහ. කඇ්ත කලෝඹන්භ කඳහල් ක411ළප කළින කරභහණඹක් කළීම ක

ෝකන කඹන කත්්ඹප කඳ් කෝරහ කයේබුණහ. ක 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  ක ඒ කහෝග්භ කඳහල් කශ්ෂධන ක
ළඩපවෝන් කුවඹ කෝනස කකිරීභප කරක් කළයනු කරළ අ ක ද්විතීයිළ ක
ඳහල් කශඛ්යහ කඳශහ් කඅනු කෝභෝේයි. කඵසනහිතය කඳශහෝ් කඳහල් ක
53ක්  කභධයභ කඳශහෝ් කඳහල් ක2:ක්  කදුතණු කඳශහෝ් කඳහල් ක28ක්  ක

උතුරු කඳශහෝ් ක ඳහල් ක 21ක්  කනළ කෝඟනිතය කඳශහෝ් කඳහල් ක 23ක්  ක
ඹම කඳශහෝ  ්කඳහල් ක47ක්  කඋතුරු කභළද කඳශහෝ් කඳහල් ක27ක්  කඌ ක
ඳශහෝ් කඳහල් ක54ක්  කඵයකමු කඳශහෝ් කඳහල් ක27ක් කලෝඹන් ක

තභයි ක ඒ ක ඳහල් ක 322 ක වළදුෝණ්. ක ඒ ක ඳහල් ක ෝනස ක ළෝශේ ක ඒහෝග ක
යේබුණු කඳළයණි කළැදදි ක වදරහයි  ක මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි. ක ඒ ක
අනු කකළපලුවකත කසබහෝඹන් ක අ් කමිදීභප කඅලය කරෝ ලඹන් ක

ෝභභ ක ළඩපවන ක වහ ක එක් ක ළයමින් ක එඹ ක ළහ්ෂඹක්භ ක වහ ක
පරදහම් කක්රිඹහ්භළ කකිරීභප කඅපි කභළදිව් කවුණහ. කඉදිරිඹප් කෝභභ ක
ඳහල් ක තුශ ක කළපලුළහරි ක ත්්ඹන් ක භතු ක නහ ක නම්  ක ඒ ක
ම්ඵන්ධෝඹන් කවිෝය ධඹක් කඉදිරිඳ් කළයන්ෝන් කනම් කළරුණහළය ක

අඳප කඉදිරිඳ  ්කළයන්න. කඳශහ් කඳහල් කවහ කඳශහ් කුව කළමිටු ක
භඟිනු්  ක ජ්හයේළ ක ඳහල් ක වහ ක අභහතයහශලෝග ක ුව ක ළමිටු ක
භඟිනු් ක හධහයණ ක ඒ ක කළපලු ක නියහළයණඹ ක ළයන්න ක ෙක්රෝල්ඛ් ක

භඟින් කඅපි කඋඳෝදස කදීරහ කයේෝඵනහ. ක 

අෝ  ක කරු ක නලින්ද ක ජ්ඹයේස ක භන්්රීතුභහ ක වන් ක ළශ ක
ෝභොෝයොන්තුඩු ක භවහ ක විදයහරඹ ක කළන ක භහ ක ෝොඹහ ක ඵළලුහ. ක ඳශහ් ක
බහ ක භන්්රීයඹුතෝග් ක භළදිව් ක ම භ ක තුශ ක තභයි ක එෝවභ ක ළයරහ ක
යේෝඵන්ෝන්. කඅභහතයහශලඹ කළයපු කවිකරඹප කළශහ කනම් කඑෝවභ කන්ෝන් ක

නළවළ. කද්විතීයිළ කඅශලෝග කශිය කකරනඹ කඅඩු කම භප කෝවේතු කවුෝණ් කෝම් ක
ඳශහ් ක බහ ක භන්්රීතුභහෝග් ක භළදිව් ක ම භයි. ක ඳශහ් ක බහ ක
භන්්රීරුන්ෝග් ක භළදිව් ක ම භ ක ිනද්ධ ක න්ෝන් ක එතළන ක විතයක් ක

ෝනොෝයි  ක මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි. කෝද්ලඳහරනඥඹන්ෝග් ක
භළදිව් කම භ ක භත කතභයි කෝඵොෝව  ක ෝද්ල් ක ළැදදි කආළහයඹප ක ිනද්ධ ක
න්ෝන්. කඅධයහඳන කක්ෝේත්රෝග කවිතයක් කෝනොෝයි  කවළභ කක්ෝේත්රඹභ ක

එෝවභ කතභයි. කනි්ෂණහඹළ කභත  කnorms භත කෝනොළශ කනිහ කතභයි ක
ෝභළනි කකළපලු කඋද්කත කෝරහ කයේෝඵන්ෝන්. කඒ කනිහ කතභයි කඅපි කදළන් ක
රයේුව කළමිටු කභඟින් කරයේුවකත කළයන්ෝන්. ක 

කරු කනිවහල් ක කර ඳ්යේ ක භන්්රීතුභනි  ක ඔඵතුභහ කකිඹන ක ඳහර ක
කළන් ක අඳප ක දළනුම් ක ෝදන්න. ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක  ක අලය ක ුවඹ ක

වදරහයි ක යේෝඵන්ෝන්. ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක කිිනභ ක රලසනඹක් ක නළවළ. ක
එඹ ක ළයන්න ක පුළුන්. ක අෝ  ක කරු ක නිවහල් ක කර ඳ්යේ ක භන්්රීතුභහ ක
කිඹන කඳහර ක- 
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ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

දමැදල්ර කඳහර. 
 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දමැදල්ර ක ඳහර ක ඳශහ් ක ඳහරක් ක ෝන්ද? ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් ක

ඔඵතුභහ කඳශහ් කුව කළමිටුප කඉදිරිඳ් කළයන්න. කඉතහ කඉක්භනින් ක
ළය ක කන්න ක පුළුන්. ක ඒ ක ෝකොල්ෝර  ක ඒ ක ළරුණු ක ෝොඹහ ක ඵරහ  ක
නි්ෂණහඹළ කභත කෝනොන්ෝන් කනම් කළයනහ. ක 

ඇ්ත කලෝඹන් ක ඳහල් ක 411ළප කළින කරභහණඹක් කළීම ක ෝකන ක
ඹන ක ත්්ඹප ක ඳ් ක වුණහ. ක ඒ ක නිහ ක ෝඵො කෝව  ක ෝද්ල් ක කළන ක
ෝනොඵළලීභ ක තභයි ක මීප ක ෝවේතු. ක ඒ ක නිහ ක තභයි ක මරහනහරඪ ක කරු ක

භන්්රීතුභනි  කදළන් කෝභය ක"ශඟභ කඳහර කෝවොභ කඳහර" කයඳියේඹ ක
ක්රිඹහ්භළ කළයන්ෝන්. කෝම් කයහඳියේෝඹන් කඳහල් ක8 111ක් කෝත යහ ක
ෝකන කයේෝඵනහ. ක 

එදහ ක අෝ  ක කරු කනිවහල් ක කර ඳ්යේ කභන්්රීතුභහ ක එතළන ක ිනටිෝග ක
නළවළ. කඒ කඔඵතුභහෝග් කආනඹ. ක කඅපි කඵරහ කෝකන කිනටිඹහ  කඔඵතුභහ  ්ක
එයි කකිඹරහ. ක  ක ම්ප්ෂණ කනි්ෂණහඹළ ක භත ක ඳහල් ක 8 111ක් ක ෝත යහ ක

ෝකන  ක ෝළොටින්භ ක කිඹනහ ක නම්  ක ළරහඳ ක අධයහඳන ක ළහ්ෂඹහරෝග ක
ඉන්න කවළහය කළරසුම් කඅධයක්යඹහෝග් කනි්ෂෝද්ල කරඵහ කක්තහ  ක
ළරහඳ ක අධයක්ෝග් ක නි්ෂෝද්ල ක රඵහ ක ක්තහ  ක ඳශහ් ක අධයක්ෝග් ක
නි්ෂෝද්ල කරඵහක්තහ. කඅන්යේභප කඅභහතයහශලඹප කෝකන්හ කඑතළනින් ක

නතය කවුෝණ් කනළවළ. කඳශහ් කබහෝ  කෝද්ලඳහරනඥඹන්ෝග් කභළදිව  ්ක
ම භ කනිහ කඑතළන් කරලසන කඇයේ කවුණහ. ක 

ඊප ක ඳසෝේ ක අපි ක භන්්රීරු ක 336පභ ක ෝම් ක ඳහ්ෂලිෝම්න්තු ක

ෝකොඩනළඟිල්රප ක ආයහධනහ ක ළය  ක ඳශහ් ක අධයක්රු  ක ළරහඳ ක
අධයක්රු ක ඔක්ෝළොභ ක ෝකන්හ  ක  ක අය ක ඳහල් ක ෝල්ඛ්න ක ටිළ  ්ක
අයෝකන කඇවි් කත් ක  කළයදි කයේෝඵනහ ක ද කකිඹහ ක  කෝොඹහ කඵළලුහ. ක

එතළනදී් කඅපි කභවය කශෝල ධන කළශහ. කඑෝවභයි කඒ කළපයුතු කළෝශේ. ක
ෝභොළද  කඑෝවභ කනළ්නම් කෝම්ළ කහ්ෂථළ කෝන්ෝන් කනළවළ කකිඹහ කඅපි ක
දන්නහ. කඊප කඳසෝේ කළළබින  කඳත්රිළහ කඉදිරිඳ් කළයරහ  කරහෝද්ය ඹ ක

ෝල්ළම් කෝළො ධහඹකින් කඳහල් කෝදළක් කජ්නප්රිඹ කඳහල් කලෝඹන් ක
ම්ප්ෂණෝඹන් කදිඹණු කළය-ඒහ ක ෝවොභ කත්්ඹප කෝකෝනන්න- ක
ළපයුතු ක ළය ක යේෝඵනහ. ක අෝනක් ක ඒහ් ක ජ්නප්රිඹ ක ඳහල් ක තභයි. ක

ඒහප කඳවසුළම් කිනඹල්ර ක  ක  කඳඹන්නප් කළපයුතු කශවිධහනඹ කළය ක
යේෝඵනහ. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අපි ක අභහතයහශලඹ ක බහය ක
කන්නෝළො කප කකිිනභ කනි්ෂණහඹළඹක් කෝව  කකිිනභ ක ද්ත ක ඳද්ධයේඹක් ක

යේබුෝණ් කනළවළ. කභභ කඒළ කකිඹන්න කඕනෆ. කදළන් කෝම් කෝනෝළොප කෝම් ක
යෝ  ක යේෝඵන ක ිනඹලුභ ක ඳහල් ක ශඛ්යහ ක 21 272යි. ක ඒ ක ඳහල්ර ක
ිනඹලුභ කගුරුරුන් ක ශඛ්යහ  ක ශභයින් කශඛ්යහ  ක අඩු ක ඳහඩු ක පිළිඵ ක

ිනඹලුභ කද්ත කඅපි කඳරිකණළකත කළය කයේෝඵනහ< කඒහ කඹහ්ළහලීන ක
ළයනහ. ක 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 කඇභයේතුභනි  ක"ශඟභ කඳහර ක කෝවොභ කඳහර" කයහඳියේඹ කඹපෝ  ්ක

එළ කඳහරළප කෝළොඳභණ කමුදල් කෝදනහද? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

එච්ෙයයි  ක ෝභච්ෙයයි ක කිඹරහ ක නළවළ ක මරහනහරඪ ක කරු ක
භන්්රීතුභනි. ක ඒ ක ඒ ක ඳහෝල් ක අඩු ක ඳහඩුළම් ක අනු ක රමුඛ්තහ ක

වඳුනහෝකන ක අපි ක ඒහ ක රඵහ ක ෝදනහ. ක උදහවයණඹක් ක වළටිඹප ක

කිඹනහ කනම් ක මුරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අෝ  ක නි්ෂණහඹළ ක
භත කඅපිප කවඳුනහකන්න කරළබුණහ  කතුය කෝඳෝඩක්ක් කනළයේ කඳහල් ක
අපිනඹ කකණනක් කයේෝඵන කඵ. කඅපි කඒ කිනඹලුභ කඳහල්රප කරමුඛ්තහ ක
රඵහ කෝදනහ. 

භභ ක එදහ් ක කි හ  ක ුතරුණෆකර  ක ෝජ් න් ක ෝළොතරහර ක ඳහර ක
කළන. ක එිත ක ශභයි ක වහයදවස ක කණනක් කඉන්නහ. කළහන්තහ ක ළිනකිළි ක

යේෝඵන්ෝන් ක29යි. කශභයින්ප කවිෝ ළ කළහරඹ කඳළඹ කළහරයි කෝදන්ෝන්. ක

අපි ක දළන් ක ඒ ක ිනඹලු ක ඳහල් ක කළන ක ිතතරහ  ක හභහනයෝඹන් ක ශභයි ක

ඳණවළප ක එළ ක ළිනකිළිඹක් ක හෝග් ක නි්ෂණහඹළඹක් ක භත  ක
ඉක්භනින්භ කඒ කළිනකිළි කවදන්නප කඳශහ් කබහරප කමුදල් කඹරහයි ක

යේෝඵන්ෝන්. කඒ කළහ්ෂඹඹ් කඅපි කඳශහ් කබහරප කබහය ක දුන්නහ. කඅපි ක

ෝදන ක ඳහල් ක වහ ක නි්ෂණහඹළඹන් ක භත  ක නම් ක ළයපු ක ඒහ ක විතයයි ක

එෝවභ කළයන්නප කපුළුන්. කඅපි කඳශහ් කබහ් කඑක්ළ කagreement 

එළක් ක අ්න් ක ළශහ. ක ඒෝළන් ක පිප ක ෝදන්නප ක ඵළවළ. ක එෝවභ ක

වුෝණෝ කඅපි කල්ලි කෝදන්ෝන් කනළවළ. කඅෝ  කකරු කයහධක්රිසනන් කයහජ්ය ක

අභහතයතුභහෝග් කනහඹළ්ෝඹන් කෝම් කළපයුතු කවහ ක උතුෝ්ෂ කව ක
නළ කෝඟනිතය ක ෝදභශ ක ඳහල්  ක මුසලිම් ක ඳහල් ක  ක ෝඵොෝවොභඹළප ක ඒ ක

මුදල් කරඵහ කදී කයේෝඵනහ. කෝම් කක්රභඹ කඅපිප කඉදිරිඹප කෝකන කඹන්නප ක

දුන්ෝනෝ ක ටිළ ක ළහරඹක් ක ඹනෝළොප ක මුළු ක යෝ භ ක ඳහල් ක ෝවො ක

ත්්ඹළප ක ඳ්ෝ වි. ක ෝභොළද  ක ෝම් ක ඳහල් ක ව්දවස ක කණනළ ක

අලයතහප ක ළදහ් ක ෝභච්ෙය ක ල්ලි ක රළබුෝණ් ක නළවළ. ක 3125 ක

අවුරුද්ෝද් ක අධයහඳනඹප ක රහග්ධන ක විඹදම් ක ලෝඹන් ක රළබුෝණ් ක

රුපිඹල් කබිලිඹන ක27යි. කෝම් කඅවුරුද්ෝද් කඔක්ෝළොභ කරුපිඹල් කබිලිඹන ක
95ක් කරළබිරහ කයේෝඵනහ. කෝම් කරයේඳහදන කඅපි කෝඵොෝවොභ කඳරිසමින් ක

උතුයප්  ක දුතණප්  කනළ කෝඟනිතයප්  කඵපිතයප්  ක වළභ ක තළනපභ ක

ෝඵදීඹන කවිකරඹප කෝම් කඳහල් කව්දවස කකණනප කෝඵදහ කදී කයේෝඵනහ. ක

ඉයේරි ක ඳහල් ක තුන්දවස ක කණනප ක ඳශහ් ක බහරප ක දුන් ක

රයේඳහදනලින් ක එභ ක ළපයුතු ක ළයන ක ෝර ක ඉල්රහ ක යේෝඵනහ. ක

ඒහෝග ක ළිනපුය ක යේෝඵන්ෝන් ක රහථමිළ ක ඳහල්. ක ඳශහ් ක භව ක
ඇභයේරු ක අද ක ළළබින  ක එළප් ක ළළහ ක යේබුණහ. ක අපි ක ෝම් ක කළන ක

දිගින් ක දිකප ක හළච්ඡහ කළශහ. ක ඉයේරි ක ටිළ් ක වරිඹහළහය කළයන්නඹ ක

කිඹහ කඅපි කඉල්ලීභක් කළශහ. ක 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක භභ ක කිඹන්නප ක ළළභළයේයි  ක
ඉසය ක එක්ෝළ  ක  ක ෝද්ලඳහරනඥෝඹ   ක නළ්නම් ක ජ්හයේළ ක ඳහල් ක

අධයක්රු ක ඉල්රරහ ක තභයි ක ඳහල්ර ක ෝකොඩනළඟිලි ක වළදුෝණ්. ක

ළිනෝඹන් කම්ඵන්ධළම් කයේෝඵන කතළන්ර ක  ක විතයයි ක ෝකොඩනළඟිලි ක

වළෝදන්ෝන්. ක දළන් ක එෝවභ ක ෝන්ෝන් ක නළවළ. ක ඒ ක ළහයණඹ ක භභ ක

කිඹන්න ක ඕනෆ. ක තළන් ක කිිතඳඹළ ක ඔඹ ක ෝඳෞද්කලිළ ක කිඹරහ ක

 කළයෝකන ක ඹන්නප ක පුළුන්. ක නමු් ක දළන් ක භසතඹක් ක ලෝඹන් ක
නි්ෂණහඹළ කභතයි ක කෝම් කෝකොඩනළඟිලි කළස කළයන්ෝන්. ක 

 කමරහනහ කරඪ ක කරු කභන්්රීතුභනි  ක  ක විදුවල්ඳයේරු ක  ක වහයදවක් ක

ඵහ ක  ක ක්තහ. ක ඉයේවහෝග ක ෝභච්ෙය ක විදුවල්ඳයේරු ක ශඛ්යහක් ක

විබහකඹකින් ක ක්ෝ් ක නළවළ. ක ෝභය ක විබහකඹක් ක යේඹරහ ක ක්තහ. ක

ෝද්ලඳහරනඹ ක අඵභල් ක ෝ්ෂණුක්් ක නළවළ. ක  ක විිනඑක්දහවක් ක

applications  බහය කඅයෝකන  කදවනදහවක් කවිබහකඹප කෝඳනී කඉරහ  ක

විදුවල්ඳයේරුන් ක 4 967ක් කඵහ ක ක්තහ. කඅද කළළබින  ක ඳත්රිළහක් ක
භභ ක ඉදිරිඳ් කළශහ  ක ෝම් ක විදුවල්ඳයේරු කිනඹලුෝදනහභ කළඩ ක ඵරන ක

විදුවල්ඳයේරුන් ක ෝනුප ක ෝම් ක ඳහල්ර ක විදුවල්ඳයේරු ක

ලෝඹන්භ ක සථහනකත ක ළයන්න ක ඕනෆඹ ක කිඹහ. ක ළඩ ක ඵරන ක

විදුවල්ඳයේරු් ක ෝම් ක විබහකඹප ක ලි හ. ක ඹස ක ීමභහ ක ඳණව  ්ක

වළප් කඅතය කඉන්න කඅඹප කරලසනඹක් කයේෝඵනහ. කෝම් කපුය ඳහඩු කටිළ ක

පුයහ ක ඉයේරි ක පුය ඳහඩුරප ක ඒෝකොල්රන්ප ක හධහයණඹක් ක ඉසප ක

ළයන්නප ක අපි ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක ෝනහ. ක එෝවභ ක නළ්නම් ක ෝම් ක
ඳද්ධයේඹ කවදන්න කඵළවළ. ක 
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ඳසු ක ගිඹ ක ළහරෝගභ ක අධයහඳන ක ඳරිඳහරන ක ෝේෝග කනිරධහරින් ක

විකරභ් ක  කක්රභඹළප කඵහ ක ක්ෝ  ්කනළවළ. ක ෝම් කවහ කopen exam 
එළක් ක යේබුණහ. ක අපි ක දළන් ක 963ක් ක ඵහ ක කන්නහ. ක ඳශමුන ක
තහපයි  ක අධයහඳන ක ඳරිඳහරන ක ෝේඹප ක ෝභඳභණ ක ශඛ්යහක් ක
ඵහ කකන්ෝන්. කකළ  කළයරහ  කවිබහක කයේඹරහ  කෝවප කඅනිද්දහ කlimited 

exam එළක් ක යේෝඵනහ. ක දළන් ක ඒ ක ළපයුතු ක විකරභ් ක ළයෝකනයි ක
ඹන්ෝන්. ක 

දළන් කගුරු කපුහුණු කඳපන් කක්තහ. කඉදිරි කළහ කරඹ කතුශ කගුරුරුන් ක

විලහර ක කශඛ්යහක් කඵහ කකන්නහ. කෝම් කෝන කෝළොප කමරහනහරඪ ක
කරු කභන්්රීතුභනි  ක  කඒ කඒ කවිඹඹන් කඅනු කඳහල් කභ පමින් කිනඹලුභ ක
ඳහල්ර කිතඟ කගුරුරුන් කශඛ්යහ ක වඳු කනහ කෝකන ක අහන කඵ ක භභ ක

කිඹන්න ක ඕනෆ. ක ෝනදහ ක හෝග් ක එෝවන් ක ෝභෝවන් ක කන්න ක එළ ක
ෝනොෝයි කදළන් කළයන්ෝන්. කඉදිරිෝගදී කඳහල් කඳහදළ කළය කෝකනයි කඅපි ක
ගුරුරුන් කඵහ ක කන්ෝන්. ක එතෝළොප ක ඔඹ ක භහරුම ම් ක අයහ ක ෝම්හ ක

නළවළ. කඳහර කඳදනම් කළයෝකනයි කගුරුරුන් කඵහ ක කන්ෝන්. කඑන ක
ෝ්ෂ ක ිනප ක අපි ක ඒළ ක ක්රිඹහ ක භළ ක ළයනහ. ක ඒ ක වහ ක මුදල් ක රඵහ ක
ෝදනහඹ ක කිඹහ ක කරු ක ජ්නහකරඳයේතුභහ්  ක කරු ක අකභළයේතුභහ  ්ක
ඉදිරිෝගදී- 

 

ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ කකරු කභන්්රීතුභනි  ක- 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරු කවිෝේඳහර කෝව ටිආයච්චි කභන්්රීතුභනි  කඔඵතුභහ කෝභොළක්ද ක
කිඹන්ෝන්? ක 
 

ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪ ක කරු ක භන්්රීතුභනි  ක කරු ක අභහතයතුභහප ක භහ ක
විෝලේෝඹන්භ කදළනුම් කෝදන්න ක කළළභළයේයි  කඳක් කෝේදෝඹන් කෝතොය ක

ෝම් ක විදුවල්ඳයේරු ක ඳ් ක කිරීභ ක කළන ක ිනඹලුෝදනහ ක තුශභ ක දළින ක
රහදඹක් ක යේෝඵන ක ඵ. ක වළඵළයි  ක විදුවල්ඳයේ ක ෝේඹප ක ඳළමිණි ක ෝම් ක
භවය ක අඹ ක දළනප ක එභ ක ඳහල්රපභ ක තභයි ක අනුයුක්ත ක ළය ක

යේෝඵන්ෝන්. ක කඒ කනිහ කවහභ ක කඑඹ කෝනස කළශ කයුතු කෝනහ. 
 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කරු ක භන්්රීතුභනි  ක ෝම් ක රලසනඹ ක ඳශහ් ක බහරප ක ගිඹහභ ක

ත්්ඹ ක ෝනස ක ෝනහ. ක අඳප් ක භවය ක ෝරහප ක ඳහරනඹ ක
ළයන්න කඵළවළ. ක ඒ කනිහභයි කභභ ක අද කළළබින  කඳත්රිළහක් කඉදිරිඳ  ්ක
ළෝශේ. ක ඊප ක ඳසු ක අයේකරු ක ජ්නහකරඳයේතුභහ්  ක කරු ක අකභළයේතුභහ  ්ක
හළච්ඡහ කළයරහ  කඒ කපිළිඵ කෝොඹහ කඵරන්න කකරු කඅකභළයේතුභහෝග් ක
රධහන්ෝඹන් කළමිටුක් කඳ් කළශහ. කෝවප කඅනිද්දහ කෝද්දි කඅඳ කඒ ක
පිළිඵ ක තීයණඹ ක කන්නහ. ක අද ක ඳළවළදිලි ක එභ ක අදව ක ඉදිරිඳ  ්ක
වුණහ. ක එතළන ක ඳශහ් ක බහ ක ඇභයේරු් ක ිතටිඹහ. ක භවය ක අඹ ක
සථහනකත ක ළය ක යේෝඵනහ. ක අඳ ක කි ෝ  ක ඒ ක අඹප ක විදුවල්ඳයේරු ක
වළටිඹපභ කඳ්ම ම් ක ෝදන්න කකිඹහයි. කෝම් ක ඉන්ෝන් ක cream එළයි. කඒ ක
හෝග්භ කඅඳ කඒ කඅඹප කයේ කවඹළ කපුහුණුක් කදුන්නහ. කඊශඟප කඅඳ කඒ ක
අඹප ක විෝද්ල ක පුහුණුුත් ක ෝදනහ. ක ඒ ක නිහ ක තමුන්නහන්ෝේරහ  ්ක
තමුන්නහන්ෝේරහෝග් ක භ පමින් ක ඒ ක වඬ කනඟන්න. ක ෝභොළද  කආඳහු ක
"වළහය ක විදුවල්ඳයේ " ක "නිෝඹ ජ්ය ක විදුවල්ඳයේ" ක කිඹහ ක ඒ ක අඹප ක
තනතුරු කදීරහ කළඩක් කනළවළ. කළළබින  කඳත්රිළහ කම්භත කවුණහභ  කඒ ක
ම්ඵන්ධෝඹන් කඳ් කළශ කළමිටුෝ  කහ්ෂතහ කආහභ  කඳශහ් කයහජ්ය ක
ෝේහ කෝළොමිභප කඅඳ කඳළවළදිලි කකිඹනහ  කෝම් කෝම් කළරුණු කඅනු ක
ඒ කඅඹ කසථහනකත කළයන්න කකිඹහ. ක 

ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

කරු කඇභයේතුභනි  කභප කත කළහයණඹක් කකිඹන්න කයේෝඵනහ. ක 

ෝභෝතක් කළල් කළඩ කඵරපු කවිදුවල්ඳයේරුන්ප කෝම් කඅසථහෝන් ක

රෝඹ ජ්නඹ කකන්න කයේබුණහ. කඒ කනිහ කෝම් කළඩ කඵරන කවිදුවල්ඳයේරු ක
ඉන්න කතළන්රප කෝම් කඅඹ කඳ් කෝනොළය  කතදුයප් කඒ කඅඹ කෝන  ්ක
ඳහල්ර ක නිෝඹ ජ්ය ක විදුවල්ඳයේරු ක වළටිඹප ක ඳ් ක ළයන ක එළ ක

පිළිඵ ක ෝරොුත ක අරහදඹක් ක යේෝඵනහ. ක ඒ ක අඹ ක ඉල්රන්ෝන් ක
ෝභොළක් කෝව  කවිදුවරක් කසථියභ කඒ කඅඹප කෝදන්න කකිඹහයි. කඒ කනිහ ක
ඔඵතුභහ කෝම්ළප කභළදිව් කෝන්න. කකිිනභ කකළපලුක් කභතු කන්ෝන් ක
නළවළ. කෝභොළද  කඒ කළඩ කඵරපු කඅඹප් කෝභතළනින් කඉසයවප කඹන්න ක

අසථහ කයේබුණහ. ක 
 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒළ ක තභයි  ක කරු ක භන්්රීතුභනි. ක ෝම් ක 4 967ෝදනහෝකන් ක ළඩ ක

ඵරන ක විදුවල්ඳයේරු් ක ෆෝවන ක රභහණඹක් ක pass ෝරහ ක
යේෝඵනහ. ක ඒ ක කිඹන්ෝන් ක ළඩ ක ඵරන ක විදුවල්ඳයේරු් ක 811ළප ක
ආන්න කරභහණඹක් කෝම් කවිබහකඹ කභ් කෝරහ කඇවි් කයේෝඵනහ. ක
අවුරුදු ක 61- ක 71 ක ඹස ක ීමභහෝ  ක ඉන්න ක අඹප ක ඒ ක විබහකඹප ක ෝඳනී ක
ිනටින්න ක පුළුන්ළභක් ක යේබුෝණ් ක නළවළ. ක ෝම් ක ඳ්ම ම් ක ටිළ ක ළශහප ක
ඳසු් ක විදුවල්ඳයේ ක ෝේෝග ක තුන්ළනි ක ෝරේණිෝග ක ත් ක පුය ඳහඩු ක
යේෝඵනහ. කඒ කඅඹප් කඕනෆ කනම් කවිබහකඹක් කයේඹරහ  කනළයේනම් කුතභක් ක
ෝව  ක නි්ෂණහඹළඹක් ක භත ක ඒ ක අඹෝකන් ක ඉයේරි ක පුය ඳහඩු ක ටිළ ක
පුයන්න ක පුළුන්ළභක් ක යේෝඵනහ. ක වළඵළයි  ක ෝම් ක ඳ්ම ම් ක ටිළ ක
ෝදන්න කඕනෆඹ කකිඹන කතළනයි කඅඳ කඉන්ෝන්. කඒ කනිහ කෝම් කෝනුෝන් ක
ෝඳනී ක ිනටින්න ක කිඹහ ක භභ ක වළභෝදනහෝකන්භ ක ඉල්රහ ක ිනටිනහ. ක
ෝභොළද  ක ෝම් ක විකරභ්බහඹ ක ආයක්හ ක ළෝශේ ක නළ්නම් ක අධයහඳන ක
ඳද්ධයේඹ ක ෝකොඩකන්න ක ඵළවළ. ක ඳශහ් ක බහලිනු් ක අඳ ක ඉල්ලීභක් ක
ළශහ. ක අද ක ළළබින  ක භණ්ඩර ක ැදසම භප ක ඳශහ  ්ක භව ක ඇභයේරු ක
ඔක්ෝළොභ ක ළළ කෝ හ. ක එිතදී ක භභ ක ඳළවළදිලිභ ක කි හ  ක "ෝම් ක
ළපයු්ත කඅඳ කළශ කයුතුයි" කකිඹහ. ක අයේකරු කජ්නහකරඳයේතුභහෝකනු්  ක
කරු කඅකභළයේතුභහෝකනු් කඒ කවහ කෝවො කධනහ්භළ කඅදවස කරළහල ක
වුණහ. ක ඒ ක නිහ ක භහ ක ිතතන ක විකරඹප ක අඳප ක ෝම් ක ළහ්ෂඹඹ ක ළයන්න ක
ඵළරින කඑළක් කනළවළ. කුතභන කඳහරළප කදළම්භ්  කඉදිරිෝගදී කඳශහ් ක
යහජ්ය ක ෝේහ ක ෝළොමිභ ක තීයණඹක් ක ක්තහභ ක ඒ ක අඹ ක සථහනකත ක
ළයන්න කපුළුන් කෝයි කකිඹහ කභහ කවිලසහ කළයනහ. ක[ඵහධහ කකිරීභක්] ක
ඔ   කකිඹන්න කනලින්ද කජ්ඹයේස කභන්්රීතුභනි. ක 

 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඳහල් ක අධයහඳනඹ ක විකරභ් ක කිරීභ ක වහ ක ඔඵතුභහෝග් ක ෝම් ක

රයේශවිධහන කක්රිඹහලිඹප ක අඳ ක විලහර ක වෝඹ කඹක් ක ෝදනහ. ක ෝම් ක
හෝග්භ කළල්තළ ෝම් ක ෝඹ ජ්නහක් කඉදිරිඳ් කළය ක ගුරු කඋඳෝද්ලළ ක
ෝේහ ක පිළිඵ ක අඳ ක හළච්ඡහ ක ළශහ. ක එතෝළොප් ක ඔඵතුභහ ක

ෝඳොෝයොන්දු කවුණහ  කCabinet Paper එළක් කදභන්න. ක කනමු්  කතභ  ්ක
ඒ ක ෝේහ ක සථහපිත ක ෝරහ ක නළවළ. ක එතළන ක තභ් ක කළපලුක් ක
යේෝඵනහ. 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නළවළ  කඅඳ කඑඹ කඉදිරිඳ් කළය කයේෝඵන්ෝන්. කළළබින  කඳත්රිළහක් ක

භහ ක ඉදිරිඳ් කළය කයේෝඵනහ. ක ඒ ක ම්ඵන්ධෝඹන් කනිරීක්ණ කකන්න ක

එඹ ක ජ්හයේළ කළටු  කෝළොමිභප කඉදිරිඳ් කළය කයේෝඵනහ. ක ඒ කළටු  ක
ෝළොමිභ ක තුශ ක තභයි ක ළළබින  ක ඳත්රිළහ ක දළන් ක ිතය ක ෝරහ ක
යේෝඵන්ෝන්. ක ෝභොළද  ක ඒ ක අඹ ක අනිුත් ක ෝේහ ක කශඳන්න ක ඕනෆ. ක

නළ්නම් ක ඒහ ක භඟ ක කළටුෝණො  ්ක රලසන ක ඇයේ ක ෝනහ. ක එතළන ක

1187 1188 



ඳහ්ෂලිෝම්න්තු 

තභයි කෝභඹ කිතය කෝරහ කයේෝඵන්ෝන්. කභභ කළළබින  කඳත්රිළහ කඉදිරිඳ  ්ක
ළය කයේෝඵන්ෝන්. ක 

 

ගරු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந்  றஸ்ம) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ ක පිළිඵ ක අදව ක ඔඵතුභහප ක නිළම් ක දශ ක ලෝඹන් ක කිඹන්න ක
පුළුන්ද  ක කරු ක ඇභයේතුභනි? ක ෝභොළද  ක ෝම්ළ් ක අතයලය ක
ෝේහක්. ක 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භප කඒළ කකිඹන්න කඵළවළ. කෝභොළද  කජ්හයේළ කළටු  කෝළොමිෝභන් ක

ඒ කහ්ෂතහ කඑන්න කඕනෆ. කඅෝ  කයුතුළභ කඅඳ කළයරහ කයේෝඵන්ෝන්. ක 

වනඹක් කරළෝඵයි කකිඹහ කඅඳ කඵරහෝඳොෝයෝතු කෝනහ. කවළඵළයි  ක

යේෝඵන කරලසනඹ කෝභඹයි. කභවය කෝේහ ක ෝම්ළප කවිරුද්ධයි. කභවය ක
අඹෝග් ක ළටු  කතරර ක රලසනඹක් කයේෝඵනහ කකිඹනහ. ක ෝළොෝවොභ ක
වුණ්  කඉදිරිෝගදී කඅඳප කෝම් කළහ්ෂඹඹ කළයන්න කපුළුන් කෝයි කකිඹහ ක

අපි කසුඵහදී කිතතමු. ක 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

කරු කඇභයේතුභනි  ක3127 කය කතුශදී කදුතණු කඳශහ් කබහ කභඟින් ක

ගුරු ක ි්යේඹප ක උඳහකරධහරින් ක ඵහ ක කළනීෝම්දී ක ඒ ක අඹෝග් ක ඹස ක
ීමභහ ක අවුරුදු ක 46 ක දක්හ ක අඩු ක ළය ක යේෝඵනහ. ක ඳශහ් ක භව ක
අභහතයයඹහෝකන් කව කෝල්ළම්යඹහෝකන් කභභ කඒ කකළන කඇහුහභ  ක ක

ෝ්ෂඛීඹ කඅභහතයහශලඹ් කභළදිව් ක ෝරහ  ක ඒ ක අඹ් කභඟ කඒළහඵද්ධ ක
ෝරහ කතභයි කෝම් කළපයු්ත කළෝශේ කකිඹහ කඑතුභන්රහ කකිඹනහ. ක 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෝභොන ක්ෂෝගද  කකරු කභන්්රීතුභනි? 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

2016 ්ෂඹප  කකරු කඇභයේතුභනි. කෝම් කඊෝග කෝඳෝ්ෂදහ. කඒ කනිහ ක ක
ඵයඳතශ ක රලසනඹක් ක යේෝඵනහ. ක ෝම්ෝළදි ක ඵහිතය ක උඳහකරධහරිනු  ්ක

ඉන්නහ ක ෝන්. ක ඒ ක අඹෝග් ක ඹ ක අවුරුදු ක 47යි  ක 48යි. ක ඒ ක අඹප ක ෝම් ක
අසථහ කගිලිහී කෝකොස කයේෝඵනහ. ක 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කරු කභන්්රීතුභනි  කඅෝ  කඅධයහඳන කඅභහතයහශලඹ කදළනු් කනම් ක

එෝවභ කෝදඹක් කළයරහ කනළවළ. ක කභභ කඒ කකළන කෝොඹහ කඵරන්නම්. ක 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ආශශිළ කඅධීක්ණ කළහයළ කබහෝ දී කභභ කෝම් කකළන කළථහ කළශහ. ක
ඒ ක අඹ ක ෝම්ළප ක උ්තයඹක් ක ෝදන්ෝන් ක නළවළ. ක ෝම්ළ ක ඵයඳතශ ක

රලසනඹක්. කඅවුරුදු ක47  ක48  ක49 කඹසර කඳසුන කඵහිතය කඋඳහකරධහරින් ක
ඉන්නහ. කඑතෝළොප කඒ කඅඹප කළදහ් කගුරු කි්යේඹප කඉල්රන්න ක
වම්ඵ ක න්ෝන් ක නළවළ. ක කරු ක ඇභයේතුභනි  ක ඒ ක කළන ක විෝලේෝඹන්භ ක

ඔඵතුභහෝග් කඅධහනඹ කෝඹොමු කළයන්න. 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒළ ක ඇ්ත. ක අලුයේන් ක නම් ක එෝවභ ක ෝනසළභක් ක ළය ක නළවළ. ක

වළඵළයි  කඳයණ කනීයේඹ කශෝල ධනඹ කළයරහ කනළද්ද ක දන්ෝන් කනළවළ. ක
භභ කඒ කකළන කෝොඹහ කඵරන්නම්. කඔඵතුභහ කකිඹපු කළහයණඹ කඅඳ කඉතහභ ක

විභිනල්ෝරන් කෝොඹහ කඵරහ කඅලය කක්රිඹහ කභහ්ෂක කකන්නම්. ක ක 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

කරු කඇභයේතුභනි  කඒළ කභව කඅඳයහධඹක්. 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
විවිධ කවිඹඹන්රප කඅදහශ කගුරුබතුන් ක41 111ළප කආන්න ක

රභහණඹළ කිතඟඹක් කයේෝඵනහ. කඅඳප කඑළ කඳහය කඒ කකණන කම්ප්ෂණ ක
ළයන්න ක ඵළරි ක ෝයි. කනමු් ක අවුරුදු ක ෝදළක්  ක තුනක් ක ඇතුශත ක ෝම් ක

ගුරුරුන් ක රභහණඹ ක ඵහ ක ෝකන ක අන් ක කිරීභප ක අපි ක
ඵරහෝඳොෝයෝතු ක ෝනහ. ක ඒ ක හෝග්භ ක ඹ ක අවුරුදු ක 71න් ක විරහභ ක
ඹන කඅෝ  කගුරුබතුන්ෝග් කෝේහ කළහරඹ කත කඅවුරුද්දක් කහෝග් කදිගු ක

ළයන්න් කඅඳප කිනද්ධ කෝයි. 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ කගුරුරුන් කA/Level ලිනු් කඵහ කකන්නහද? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
උඳහකරධහරින්  ක ින ෝර භහධහරින් ක ව ක අෝඳො ක වඋස ක ෝඳශ  ක

විබහකලින් කඵහ කකන්නහ. කවිදයහපීධරප කඵහ කකන්න කරභහණඹ ක

අපි කෝම් කතහෝ  ක2 411 කකණනකින් කළින කළශහ. කඒ කහෝග්භ කදුසළය ක

රෝද්ලරප කගුරුරුන් කඵහ කකළනීභප කෝනොවළකි කම භ කනිහ කඅපි කZ-

score එළ ක හෝග්භ ක රහෝද්ය ඹ ක ෝල්ළම් ක ෝළො ධහඹ  ්ක ඳදනම් ක

ළයෝකන ක තභයි ක ෝම් ක ගුරු ක ශික්ණරහිනන් ක ඵහ ක කන්න ක ළපයුතු ක

ළෝශේ. ක ඵහ ක කළනීෝම්දී  ක උඳහකරධහරින්ෝකන් ක ඉසෝල්රහභ ක ඵහ ක

කන්නහ. ක ඊප ක ඳසෝේ ක ින ෝර භහධහරින්ෝකන් ක ඵහ ක කන්නහ. ක

එෝවභ් කනළ්නම් කවිවිධ කනි්ෂණහඹළ කභත කඵහෝකන කඒ කඅඹ කපුහුණු ක

ළයන්න ක අපි ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක ෝනහ. ක ඒ කගුරුරු කඵහ ක ෝකන  ක

උකන්න ක කභන් ක ඔවුන් ක පුහුණු ක ළයන්න ක අපි ක ඵරහෝඳොෝයෝතු ක

ෝනහ. ක භවය ක විදයහරර ක එළ ක ද කප  ක දස ක ෝදළ ක තුනළ ක

විඹඹන් ක උකන්නහ. ක අපි ක දස ක ඳෝවන් ක දස ක ෝදළක් ක විතය ක

ගුරුරුන්ප ක පුහුණු ක ෝදන්න්  ක ඉතුරු ක දස ක තුන ක උකන්න්න  ්ක

ළපයුතු ක ළයනහ. ක අඳප ක ඒ ක හෝග් ක විවිධ ක ක්රභරප ක ඹන්න ක ෝයි. ක

නළ්නම් කඅඳප කෝම් කරලසනඹ කවින්න කඵළවළ. කගුරුරු කඵහ කෝකන  ක

පුහුණු කළයරහ ක ත කඅවුරුදු කතුනකින් කමුදහ කවරින්න කගිෝඹෝ ක අඳප ක

ෝම් කරලසනඹ කවින්න කඵළවළ. කඒ කනිහ කෝම් කෝදළභ කඑළප කළයෝකන ක

ඹන්න කඅපි කඉදිරිෝගදී කඵරහෝඳොෝයෝතු කෝනහ. 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳ්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

කරු කඇභයේතුභනි  කභභ කළහයළ කබහෝ දී කරලසන කළශහභ කකි ෝ  ක
ෝේහ ක යසථහෝ  ක යේෝඵන්ෝන් ක අවුරුදු ක 46 ක කිඹරහයි. ක 3125 ක
අවුරුද්ෝද් ක දුතණු ක ඳශහතපභ ක ගුරුරුන් ක ඵහ ක කළනීෝම්දී ක

වම්ඵන්ෝතොප කදිසත්රික්ළෝග කඵහ කකන්නහ කඹ කඅවුරුදු ක46 කළයරහ ක

1189 1190 

[කරු කඅකිර කවියහේ කළහරිඹම් කභවතහ] 



2016 ජුනි ක ක32 ක 

භහතය  ක කහල්රප ක ඵහ ක කළනීෝම් ක ඹ ක අවුරුදු ක 51 ක ළශහ. ක අපි ක

අයකශඹක් කළයරහ කවම්ඵන්ෝතොපප කඵහ කකළනීෝම් කඹ කඅවුරුදු ක51 ක
දක්හ ක ළින ක ළශහ. ක යේ ක ෝදළකින් කවිතය ක නළත ක කළ  ක ළශහ. ක භභ ක
ඇහුහ  ක එෝවභ ක නම් ක එදහ ක යසථහ ක ඵරඳෆෝ  ක නළද්ද ක කිඹරහ. ක
ෝභතළන කඵයඳතශ කකළපලුක් කයේෝඵනහ. කඒ කනිහ කඔඵතුභහ කභළදිව  ්ක

ෝරහ කඒළ කනිළැදදි කළයන්න. 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අනිහ්ෂඹෝඹන්භ කභළදිව් කෝනහ. කෝභෝවභයි කකරු කභන්්රීතුභහ. ක

ඳසු කගිඹ කළහරෝග කඳශහ් කබහරප කඋඳහකරධහරින් කඵහ කකළනීෝම්දී  ්ක

රළයිසතුරපයි කඅයෝකන කයේෝඵන්ෝන්. කෝභෝව් කඹම් කඹම් කඅතෝඳම ම් ක
ෝරහ කයේෝඵනහ. කභභ කඑක් කෝළෝනක් කෝදන්ෝනක් කඅයෝකන කඒ කඅඹ ක
කළන කවිභ්ෂලන් කළශහ. කඒ කකළන කළථහ කළයන්න කගිෝඹෝ කඅධයහඳන ක

ක්රභඹ ක පිළිඵ  ක විබහක ක ෝදඳහ්ෂතෝම්න්තු ක පිළිඵ ක විලසහඹ ක
නළයේ ක ඹනහ. ක අපි ක දළන් ක ම්ප්ෂණෝඹන්භ ක එළනි ක ෝද්ල් ක ිනදු ක
ළයන්න ක ඵළරි ක ෝන්න ක ළපළඩුලු ක දභහ ක යේෝඵනහ. ක විකරභ  ්ක
ක්රභෝ දඹළප ක විතයයි ක ඵහ ක කන්ෝන්. ක ඒළ ක ඳළවළදිලි ක කිඹන්න ක

ඕනෆ. කෝම් කකළන් කඅපි කෝොඹරහ කඵරන්නම්. කඒ කගුරු කයසථහෝ ්  ක
විදුවල්ඳයේ ක ෝේහ ක යසථහෝ ් ක භවය ක තළන්ර ක ෝනසළම් ක
ළයන්න කයේෝඵනහ. කඅපි කඒහ් කඉදිරිඹප කකන්නම්. කභභ කෝම් කකළන  ්ක

සීකය කලෝඹන්භ කළපයුතු කළයන්නම්. කඒ කනිහ කකරු ක- 

 
ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

 

නෆඟී සිටිම ය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ක නම් කළහරඹ ක අහනයි  ක කරු කභන්්රීතුභහ. ක කරු ක විෝේඳහර ක
ෝව ටිආයච්චි කභන්්රීතුභහ. 

 
ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

කරු කනිවහල් ක කර ඳ්යේ ක භන්්රීතුභහ කකිඹපු කළහයණඹ ක ඉතහභ  ්ක

තයඹක්. ක දළනප කකළ  කළයරහ කයේෝඵන කඹස කරභහණඹ කඅවුරුදු ක51 ක
දක්හ් කළින කළයන්න කකිඹරහ කකිඹනහ. කඑෝවභ කෝනොළෝශෝ කඒ ක
අඹප කදළින කඅහධහයණඹක් කෝනහ. කඒ කඅඹප කගුරු කඳ්ම භ් කනළවළ< ක

ෝන් ක යසහළප් ක ඹන්න ක විකරඹක් ක නළවළ. ක ඒ ක නිහ ක ඒළ ක
ළයන්න් - ක 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෝවොයි  කඅන් කළයන්න කකරු කඇභයේතුභහ. ක 
 

ගරු විමේඳළ මශ කටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றம தரன தயட்டிஆச்ெற) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ෝෞන්ද්ෂඹ කවිඹඹ කපිළිඵ් කඵයඳතශ කරලසනඹක් කයේෝඵනහ  ක

කරු ක ඇභයේතුභහ. ක [ඵහධහ කකිරීභක්] ක ඇභයේතුභහෝකන් ක ෝම් ක රලසනඹප ක
උ්තය කරඵහ කකන්න කඕනෆ. කභහධය කිනඹල්රභ කඵරහ කෝකන කඉන්නහ. ක
ෝෞන්ද්ෂඹ ක විඹඹ ක විෝලේෝඹන්භ ක නහපය ක වහ ක යශක කළරහ කළයපු ක

අඹප ක කිිනභ ක ඳහරක් ක නළවළ. ක නහපය ක වහ ක යශක ක ළරහ ක ළශ ක අඹප ක
ඳහල් කනළවළ. කජ්නභහධයඹ කළයපු කඅඹප  කළළරණිඹ කවිලසවිදයහරෝග ක
ජ්නන්නිෝ දනඹ කළයපු කදුතණු කඳශහෝ් කඅඹප කඳහල් කනළවළ. කෝම් ක

ෝදළ කෝත යහ කකන්න කඵළරු කඳසු කගිඹ කළහරෝග කඳශහ් කබහෝ  කරලසන ක
ඇයේ ක වුණහ. ක අපි ක දළින ක අයකශ කළශහ. ක ඒ කනිහ ක ජ්නන්නිෝ දනඹයි  ක
ජ්නභහධයඹයි කකිඹන කෝදළභ කකළන කඵරන්න. කභවය කඅඹ කකිඹනහ  ක

ඒ ක විඹඹන්ර ක ිනශවර ක බහහ ක කළන ක ළිනපුය ක ඉකළන්ම භක් කනළවළ ක
කිඹරහ. 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෝවොයි  ක කරු ක භන්්රීතුභනි. ක දළන් ක ඇභයේතුභහප ක අසථහ ක

ෝදන්න. ක 
 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කරු ක භන්්රීතුභනි  ක අවුරුදු ක 31ක් ක විතය ක ආපු ක විවිධ ක ළයදි ක

බහවිතඹන් ක එළ ක ඳහය ක අඳප ක ෝනස ක ළයන්න ක ඵළවළ. ක නමු් ක අපි ක

පිඹෝයන් කපිඹය කෝම්හ කෝනස කළයමින් කඒහප කසීකයහය කවිඳුම් ක
රඵහ කෝදන්න කඵරහෝඳොෝයෝතු කෝනහ. කෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. 

 

ගරු මළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 කෝඵොෝවොභ කසතුයේයි. 
 
ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකූල අ. භළ. 7.15   2016 ජුනි මව              

22 ලන බදළදළ අ. භළ. 1.00 ලන මතක් කල් ගිම ය. 

அன்தடி தற. த. 7.15 றக்கு தரரளுன்நம், 2016 தன் 22, 

தைன்கறம  தற. த. 1.00 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 22nd June, 2016.  
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 
 පානම ඉඩම් පශන්ය 

පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ ණය සීමාව ඉක්මවා ණය ලබා 
ගැනීම: 

 මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
වරපසාද :  
 මුදල් අමාත්යවරයා ෙකෙරහි විශව්ාස භංග ෙයෝජනාව 

විවාදයට ගත් අවසථ්ාෙව්දී ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා විසින් සිදු කරන ලද 
අසත්ය ෙචෝදනා  

 දුරකථනෙයන් මරණීය තර්ජන එල්ල කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Land Issue in Panama 
 
EXCEEDING LOAN PROCUREMENT LIMIT 

APPROVED BY PARLIAMENT:  
   Statement by Minister of Finance  
 
PRIVILEGE:  
 False Allegations Made by Hon. Mahindananda 

Aluthgamage During Vote of No Confidence on 
Minister of  Finance 

 Death Threats over Telephone 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 பாணம காணி விவகாரம் 
 

பாரா மன்றம் அ மதித்த கடன் வரம்ைப மீறிய 
கடன்ெப ைக: 

 நிதியைமச்சர  கூற்  
 

சிறப் ாிைம : 
 நிதியைமச்சர் மீதான நம்பிக்ைகயின்ைமப் பிேரரைண 

பற்றிய விவாதத்தில் மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக சுமத்திய உண்ைமக்கு மாறான 
குற்றச்சாட் க்கள்   

 ெதாைலேபசி லம் மரண அச்சு த்தல் வி த்தைம 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත : 

  පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
 ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්දයකදී මාධ්ය විසින් 

පිළිපැදිය යුතු උපමාන - විවාදය කල් තබන ලදී 

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் 
(தாபித்த ம், நி வகித்த ம், பணிகைள 
நிைறேவற் த ம்) சட்ட லம்: 

 தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 

அரசியலைமப்பின் கீழான பிேரரைண : 
மக்கள் தீர்ப்  அல்ல  ேதர்தெலான்றின்ேபா  

ஊடகங்களால் பின்பற்றப்பட ேவண் ய ஒ க்க 
ெநறிகள் - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட   

OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 
ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF 
FUNCTIONS) BILL: 

   Read the First time 
 
RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION:  
 Media Guidelines to be Followed During Referenda 

 and Elections – Debate adjourned   
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 

මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் 
அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් 

හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යාංශෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෙසෞඛ්යය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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 පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම 2013 වර්ෂය සඳහා 

ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධිකරණ හා බුද්ධ 

ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ආණ්ඩුෙව් 
රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධි) සහ මාධ්ය  
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා 

හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 
වර්ෂය සඳහා මුස්ලිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ 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  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා 

හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 
වර්ෂය සඳහා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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. 
 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - ச கமளிக்க 

வில்ைல. 

மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க - ச கமளிக்கவில்ைல.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් 
ෙපත්සම් තුන පිළිගන්වමි. 

(1) කඩවත, මහර, වරහන්තුඩුව පාර, අංක 222/20, 8 වැනි 
පටුමග දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ජී. ද සිල්වා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කඩවත, රාගම පාර, මිහිඳු මාවත, අංක 90/62 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්.ආර්.එන්.ෙක්. බණ්ඩාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(3) රාගම, කැන්දලියද්දපාළුව, විජයාබා මාවත, අංක 705/16 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.් රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I present the 

following petitions: 

(1) A petition from Mr. D.S. Attanayaka of No. 
233/15, Jaya Mawatha, Kudamaduwa, 
Siddamulla; and 

(2) A petition from Ms. L.A. Chitrani Nanayakkara of 
No. 91, Dewala Road, Pagoda, Nugegoda. 

 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

தி ேகாணமைல, தபால் அ வலக தி, 72ஆம் இலக்கத்தில் 
வதி ம் தி . எல்.பி. ெபப்ாிஸ் அவர்களிடமி ந்  
கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண - 

ச கமளிக்கவில்ைல. 
 
 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ලබා දුන් ණය : විසත්ර  
லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கி வழங்கிய கடன்கள்: 

விபரம் 
LOANS GRANTED BY LANKAPUTHRA DEVELOPMENT BANK:  

DETAILS  
351/’15 

 
4. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
රාජ්ය   ව්යවසාය   සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්    ඇසූ  පශන්ය 

- (3): 

(අ) (i) ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව මඟින් ටයිසට්ාර් 
ඇපරල් එක්සේපෝර්ට්ස ් (ෙපෞද්.) සමාගමට 
රුපියල් මිලියන 530ක ණය මුදලක් ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර පදනමක් යටෙත්ද; 

 (iii) එම ණය මුදල ලබාදීෙමන් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු 
ඉටුවී තිෙබ්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, එම මුදල එම සමාගෙමන් අයකර 
ගැනීමට ගත් පියවර කවෙර්ද; 

 (vi) ෙම් වනවිට ෙගවා ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙනොෙගවූ මුදල අය කර ගැනීම සඳහා ෙගන ඇති 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය් දී ලංකාපුත 
සංවර්ධන බැංකුව විසින් රුපියල් ලක්ෂ 700ක 
මුදලක් පිළිගත් කමෙව්දයකින් ෙතොරව ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල අයකර ගැනීම සඳහා කියා 
පිළිෙවළක් තිෙබ් ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම කියා පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iv) එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால் ட்ரய் 
ஸ்டார் அப்பரல் எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (தனியார்) 
கம்பனிக்கு  530 மில் யன் பாய் கடன் 
ெதாைகெயான்  வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எந்த அ ப்பைடயில்; 

 (iii) இக்கடன் ெதாைக வழங்கப்பட்டதன் லம் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேநாக்கங்கள் நிைறேவறி 

ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவ; 
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 (v) இன்ேறல், இத்ெதாைகைய அக்கம்பனியிட 
மி ந்  அறவி வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (vi) இ வைர ெச த்தப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (vii) ெச த்தப்படா ள்ள ெதாைகைய அறவி வதற் 
காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த சனாதிபதித் ேதர்தல் காலகட்டத்தில் 
லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால்  700 
இலட்சம் பாய்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 

ைறைமக்குப் றம்பாக வழங்கப்பட் ள்ளதா; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெதாைகைய அறவி வதற் 

கான  ெசயல் ைறெயான்  உள்ளதா; 
 (iii) ஆெமனில், அச்ெசயல் ைற  யா ; 
 (iv) அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House -  
 (i) whether the Lankaputhra Development 

Bank has given a Rs.530 million loan to 
Tristar Apparel Exports (Pvt) Limited; 

 (ii) if so, on what basis; 
 (iii) whether the objectives of granting the loan 

have been achieved; 
 (iv) if so, what they are; 
 (v) if not, what steps have been taken to recover 

the money from the company;  
 (vi) how much has been paid by now; and  
 (vii) what steps have been taken to recover the 

payments in default? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether the Lankaputhra Development 

Bank had handed out a total of Rs.700 lakhs 
without following an acceptable 
methodology during the last Presidential 
Election period; 

 (ii) if so, whether there is a course of action to 
recover the money; 

 (iii) if so, what that course of action is; and 
 (iv) what its present status is? 

(c) If not, why?  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) වසා දමන ලද ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 
පතිව හගත කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය කිරීම 
සඳහා ඉදිරිපත් වූ 2007 අය වැය ෙයෝජනාවකට 
අදාළව ෙයොමු අංක 07/0147/207/008 දරන 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණයකට අනුව මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත්යාංශය මැදිහත්වීෙමන් ණය 
මුදල් ලබාදීෙම් නිෙයෝජිත ආයතනය ෙලස 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ෙයොදා ගනිමින් ෙමම 
ණය මුදල ලබා දී ඇත. 

 (iii) නැත. 

 (iv)  ෙසේවකයින් ෙවත ෙගවිය යුතුව තිබූ ෙව්තන හා 
අෙනකුත් ව්යවසථ්ාපිත මුදල්  පියවීම; 

  හිඟව පැවති වරිපනම් මුදල් පියවීම; 

  ණය හිමියන් ෙවත ෙගවිය යුතුව තිබූ මුදල් පියවීම. 

 (v) ඇඟලුම් අපනයනය කිරීෙමන් ලබා ගන්නා ලද 
විෙද්ශ විනිමය රුපියල් බවට පත් කිරීෙමන් 
රුපියල් මිලියන 140ක මුදලක් නැවත අය කර 
ෙගන ඇත. 

 (vi) රුපියල් 144,434,631.17 (රුපියල් මිලියන 144). 

 (vii) 2015 වර්ෂෙය් පත් වූ නව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
සමඟ පැවැති සාකච්ඡාෙවන් පසු සමාගම විසින් 
2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී රුපියල් 100,000/= ක 
මුදලක්ද,  2016 ජනවාරි හා ෙපබරවාරි මාසවලදී 
රුපියල් 200,000/= බැඟින් තවත් රුපියල් 
400,000/=ද වශෙයන් අය වීමට ඇති රුපියල් 
555,565,368.83ක මුදලින් රුපියල්  500,000ක 
මුදලක් ෙම් වන විට බැංකුව ෙවත ෙගවා ඇත. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ටයිස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්ෙපෝර්ට්ස් 
(ෙපෞද්ගලික) සමාගමට මහා භාණ්ඩාගාර නිෙයෝගය පරිදි රුපියල් 
මිලියන 530ක මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සිල් ෙරදි ෙබදුවා වාෙග් වැඩක්. එම 
සමාගමට රුපියල් මිලියන 530ක් දීලා, රුපියල් ලක්ෂ 5යි තවම 
අය කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට රුපියල් මිලියන ගණනින් 
ණය දීලා එම ණය මුදල අය කර ගන්න කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
නැත්නම්, ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව බංෙකොෙලොත් වන එක 
අහන්න ෙදයක්ද? 

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, " 
2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ලක්ෂයයි, ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාස වල 
ලක්ෂ 2 බැගින් ලක්ෂ 4ක්ද වශෙයන් ෙම් වන විට බැංකුව ෙවත 
ලක්ෂ 5ක්  ෙගවලා තිෙබන්ෙන්." කියලා. මම අහන්ෙන්, රුපියල් 
මිලියන 530ක ෙපොල්ලක් තියපු ආයතනයකින්  රුපියල් ලක්ෂය, 
ලක්ෂය අය කර ෙගන හරියනවා ද කියලායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
2007 අය වැෙය්දී කිව්වා, "ෙම් වාෙග් ආයතන පතිව හගත 

කළ යුතුයි" කියලා. ඉන් පසුව කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුවට නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා, 
රුපියල් මිලියන 555 ෙදන්න කියලා. ඇත්තටම රුපියල් මිලියන 
555 ණයක් හැටියට දීමට කිසිම පදනමක් නැහැයි කියලා 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා තමයි රුපියල් මිලියන 555ක් දීලා ලක්ෂ 5ක් 
එකතු කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත 

කරලා මහා භාණ්ඩාගාරයට නැවත පියවා ගැනීමට ටයිස්ටාර් 
ඇපරල් එක්ස්ෙපෝර්ට්ස් (ෙපෞද්ගලික) සමාගමට ෙම් ණය මුදල 
දීලා තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා නැහැ ෙන්, 
ෙම්ක නැවත අය කර ගන්න එපා කියලා. එතෙකොට මා අහන්ෙන්, 
රුපියල් මිලියන 550ක ට ෙපොල්ලක් තියාපු ආයතනයකින් රුපියල් 
ලක්ෂය බැගින් වාරික අය කරෙගන හරි යනවා ද කියලායි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔබතුමා ෙහොඳ පශ්නයකුයි අහන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලය 

අනුමත කළායි කියලා රජෙය් බැංකුවකින් වුණත් පදනමක් 
ෙනොමැතිව ෙම් වාෙග් ණය ෙදන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය තමයි 
ෙමතැන මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  රුපියල් මිලියන 555ක් ණය 
විධියට දීලා තිෙබනවා. ඒෙකන් රුපියල් ලක්ෂ 5යි ගන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එෙහම වුෙණොත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 

ණය අය කර ගන්න අවුරුදු 400කට වැඩිය කාලය ගත වනවා. මා 
අහන්ෙන්, ෙම්කට අදාළව නීතිමය පියවර ගන්නවාද, ටයිස්ටාර් 
ඇපරල් එක්ස්ෙපෝර්ට්ස් (ෙපෞද්ගලික) සමාගමට විරුද්ධව නඩු 
දමන්න කටයුතු කරනවාද කියලායි.   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙම්කට නීතිමය පියවර ගන්න ළඟදී පටන් ෙගන තිෙබනවා.   

ඒ කියන්ෙන්, බැංකුවට උගස් කරපු ෙද්වල් පරාෙට් නීතිය හරහා 
ලබා ගන්න මූලික පියවර පමණයි ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

  
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ම ෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 700ක් පිළිගත් 
කමෙව්දයකින් ෙතොරව ලබා දීලා නැහැ කියලා දැන් ඔබතුමා 
පකාශ කළා. ෙකම්ෙකෝ පර්නිචර්ස් සමාගම සංවර්ධනය සඳහා 
ඩී.ආර්. මාපටුන කියන පුද්ගලයකුට රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා.  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ලංකාපුත 

සංවර්ධන බැංකුව විසින් රුපියල් ලක්ෂ 700ක මුදලක් පිළිගත් 
කම ෙව්දෙයන්  ෙතොරව ලබා දීලා තිෙබනවා. එෙහම දීලා 
තිෙබන්ෙන් ලී බඩු නිෂ්පාදනෙය් නියැලුණු කර්මාන්තකරුෙවකුට. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙකම්ෙකෝ පර්නිචර්ස් සමාගමට. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙවන්න පුළුවන්. රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ලී බඩු 

කර්මාන්තකරුෙවකුට දීලා තිෙබනවා. ඒක දී තිෙබන්ෙන් 
බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ පුද්ගලයා ෙසලාන් බැංකුවට 

රුපියල් මිලියන 20ක ෙපොල්ලක් තියපු ෙකෙනක්. ණය ෙතොරතුරු 
කාර්යාංශෙය්  විස්තර අනුව ඔහුට ණය නිකුත් කිරීමට බැරි 
තත්ත්වයක් තිබියදී තමයි ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය ඔහුට රුපියල් මිලියන 70ක ණයක් ෙදන්ෙන්. 
එතෙකොට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සම්පූර්ණෙයන් වරදක් කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ඒ මුදල්වලට වග කීමකුත් 
නැහැ. එක්ෙකෝ අදාළ පුද්ගලයාෙගන් ණය අයකර ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට විරුද්ධව නඩු දාලා 
ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදල්වලින් අය කර ගන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට කෙඩ් යන්න 
පැහැදිලිව ෙම් අල්ලසක් දුන්ෙන්. යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
දැන් අවුරුදු එකහමාරක් පමණ වනවා. ඒ මුදල් අය කර ගන්න 
ගත් පියවර ෙමොනවාද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
2016 ෙපබරවාරි මාසෙයන් පසුව කිසිම ෙගවීමක් ලැබිලා 

නැහැ. අලුත් කළමනාකාරීත්වය ඒ ණය මුදල අයකර ගන්න 
පියවර ගනිමින් සිටිනවා. නමුත්,  අදාළ පුද්ගලයාට ණය මුදල් 
ෙගවා ගන්න අපහසු වන බව පැහැදිලියි. ඒ නිසා ලංකාපුත 
සංවර්ධන බැංකුවට ෙම් පිළිබඳවත් නීතිමය පියවර ගන්න සිදු 
වනවා. 

 
2015 වසෙර් අතිෙර්ක පතිපාදන: විසත්ර 

2015ஆம் ஆண் ல் ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் : 
விபரம் 

ADDITIONAL PROVISIONS IN 2015: DETAILS  

408/’16 
6.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
       (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
     (The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) අංක S/C 2008 සහ 2008.10.24 දිනැති ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
නඩු තීන්දුව අනුව, භාණ්ඩාගාර විවිධ වියදම් වැය අයිතම 
(TMV) මඟින් ලබා ෙදනු ලබන විෙශේෂිත පතිපාදන, අදාළ 
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අමාත්යාංශය සඳහා වන අතිෙර්ක පතිපාදනයන් ෙව්. 2008 
විසර්ජන පනෙත් 6(1) වගන්තිය ඒ අනුව සංෙශෝධනය 
කරන ලද බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) උක්ත කරුණු අනුව 2015 වර්ෂය තුළදී අතිෙර්ක 
පතිපාදන ලබා දුන් අමාත්යාංශ කවෙර්ද; 

 (ii) අමතර පතිපාදන ලබා දුන් අරමුණු එක් එක් 
අමාත්යාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iii) එෙසේ ලබා දුන් අතිෙර්ක පතිපාදන පමාණය එක් 
එක් අමාත්යාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) විෙශේෂ වියදම් ඒකක වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, 
අගාමාත්ය කාර්යාලය සහ උපරිමාධිකරණ 
විනිශච්යකාරවරු යන අයිතමයන් සඳහා 2015 
වර්ෂෙය්දී අතිෙර්ක පතිපාදනයන් ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) உயர் நீதிமன்றத்தின் S/C 2008ஆம் இலக்க மற் ம் 
2008.10.24ஆம் திகதிய வழக்குத் தீர்ப்பின்ப  
திைறேசாி நானாவித ெசல  விடயம் (TMV) லம் 
வழங்கப்ப கின்ற விேசட நிதி ஏற்பா கள் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கான ேமலதிக நிதி 
ஏற்பா களாகும். 2008ஆம் ஆண் ன் ஒ க்கீட் ச் 
சட்டத்தின் பிாி  6(1) அதன்ப  தி த்தப்பட் ள்ள  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேம ள்ள விடயத்தின்ப  2015ஆம் ஆண் ல் 
ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்ட 
அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்டதன் 
ேநாக்கம் ஒவ்ேவார் அைமச்சுக்ேகற்ப தனித் 
தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  வழங்கப்பட்ட ேமலதிக நிதி 
ஏற்பாட் த் ெதாைக ஒவ்ேவார் அைமச்சின்ப  
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) விேசட ெசல  அலகுகளான அதிேமதகு 
சனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் அ வலகம் மற் ம் 
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ேபான்ற 
தைலப் க க்கு 2015ஆம் ஆண் ல் ேமலதிக 
நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ெதாைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  

(a) As per the Supreme Court determination No. S/C 
2008 dated 24.10.2008, the special provisions 
provided through the Treasury Miscellaneous 

Votes (TMV) are additional provisions granted for 
the relevant Ministries. Is he aware that Clause 6
(1) of the Appropriation Bill 2008 was amended 
accordingly?   

(b) Will he inform this House - 

 (i) the names of the Ministries to which 
additional provisions were granted during 
the year 2015 as per the abovementioned 
matter; 

 (ii) separately the objectives of granting 
additional provisions in respect of each 
Ministry during that year; and  

 (iii) separately the values of the additional 
provisions thus granted for each Ministry? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether additional provisions were granted 
during the year 2015 to the votes of His 
Excellency the President, Office of the 
Prime Minister and Judges of the Superior 
Courts, which are Special Spending Units; 
and 

 (ii) if so, separately the values of the provisions 
thus granted? 

(d) If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා 
වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් 2015 වර්ෂය සඳහා 
ලබා දුන් අතිෙර්ක පතිපාදන පිළිබඳ විසත්ර 
වාර්තා 2015 අංක 01 දරන විසර්ජන 
(සංෙශෝධන) පනත සහ 2015 අංක 15 දරන 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනතින් සංෙශෝධනය වූ 
2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) 
වගන්තිය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම් ෙවත 
වරින් වර මවිසින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (iii) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ඇ) (i) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු පිළිබඳ 
විස්තරාත්මක වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා. නමුත්, දැන් ෙම් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තු විශාල  සංඛ්යාවක් වර්ෂය තුළ ඉදිරිපත් වීම තුළින් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරන අය වැය පරතරෙය් විශාල 
වශෙයන් ෙවනස්වීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පිළිගන්ෙන් නැත. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

"පිළිගන්ෙන් නැත" කියලා කිව්වාට 2015 වර්ෂෙය් සියයට 4.4ක් 
ෙලස සඳහන් කරපු අය වැය පරතරය සියයට 7.4 දක්වා බරපතළ 
ෙලස ෙවනස්වීම නිසා, ඔබතුමා ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළාට වඩා 
ඉතා විශාල ණය පමාණයක් ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන තුනක් අතිෙර්කව ණය ගන්න යන 
එකට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පිටු හතරකින් දන්වලා 
තිෙබනවා, ෙම් ණය ගැනීම නිසා ඉතා බරපතළ අර්බුදයක් ඇති 
ෙවනවා කියලා. අපිට ඒ පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්යයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ගැන උත්තරයක් ෙදනවා. ඔබතුමා පශ්න කෙළේ ඒකද?  

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

ඊළඟට තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. දැන් ඔබතුමා,- [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉන්න, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා කලින් අපහු පශ්නයට මම 

අංගසම්පූර්ණ උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, 2015 වර්ෂෙය් අය වැය 
පරතරය තිබුෙණ් සියයට 4.4යි කියලා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
ෙකොට අය වැය 11ක් ඉදිරිපත් කළා. කවදාකවත් ඒ කියපු 
ඇස්තෙම්න්තුවක් අනුව කටයුතු ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. එවැනි 
අවස්ථාවකදී 2015 ජනවාරි මස 8වැනිදා අපි බාර ගත්ත ආණ්ඩුව 
තුළින් අපි අලුතින් අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අන්තර්කාලීන අය 
වැය තුළින් අපට පුළුවන් වුණා, පථම වතාවට ආදායම වැඩි කර 
ගන්න. අපි ලබා ගත්ත 'අය' තමයි, 'වැය' ෙලස වියදම් කෙළේ. ඒක 

ණයවලට එකතු කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව්, ෙම් 
අවුරුද්දට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් බලපාන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය් අය වැය පරතරය තිබුෙණ් සියයට 4.4 
ෙනොෙවයි. ඒ අය වැය පරතරය සියයට 6.1යි. ඒ 6.1ට, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කිසිම අවසරයක් නැතිව වියදම් 
කරපු මිලියන 1,400කින්, මිලියන 120ක් අපි ෙගවලා දැමීමත් 
ඇතුළත්. එම නිසා තමයි අය වැය හිඟය සියයට 7.2 දක්වා ඉහළ 
ගිෙය්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම අහපු පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පශ්නය ඒක තමයි. වකශීලීව ඇහුවාට, උත්තරය එකයි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විටින් විට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කිරීම නිසා අය වැය 

පරතරය විශාල වශෙයන් ෙවනස් වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු අඩු කරලා, අයවැය මත 
අය වැය ෙමෙහයවන්න කටයුතු කරනවාද කියලායි මම ඇහුෙව්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් දීලා තිෙබන නිෙයෝග අනුව 

මූල්ය විනයක් ඇති කරන්න අවශ්යයි. පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු 
ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය නැහැ. ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය අවුරුද්දකට 
අය වැය සම්මත කර ගත්තාට පසුව ඒ අනුව හැසිෙරන්න අවශ්යයි. 
ඒකට යම් විධියකින් බාධාවක් ඇති වුෙණොත් ෙහේතු සහගත 
උත්තරයක් ෙදන්න අවශ්යයි, ඒෙකන් පිටතට ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඒ 

අනුව ඇතිවන සමහර ෙද්වල් පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වන්ෙන් 
නැතුව, පාර්ලිෙම්න්තුව bypass කරලා, යන එක ෙවනස් කිරීම 
සඳහා ඔබතුමා මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. එෙසේ කිරීම තුළින් 
අවදානම තවත් වැඩි වන බවට මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එෙසේ කරන්න එපා කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. තවදුරටත් රජයට ඇප ෙවන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ආකාරයට ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය සැබෑ නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් මතයට අනුව, එෙහම වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 

විනයක් නැති පාලනයක් තිබුණු කාලෙය්යි. අෙප් අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා සහ ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
යටෙත් කිසිෙසේත්ම එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මම 
වගකීමකින් යුතුව පකාශ කරනවා.  
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රාජ්ය ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවකයන් :  
වැටුප් වැඩිවීම 

அரச க த்திட்டங்களின் 
பணியாட்ெடாகுதியினர் :சம்பள அதிகாிப்  

 EMPLOYEES OF STATE PROJECTS: SALARY INCREASE 
422/’16 

7. ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ලබා දීමට ෙපොෙරොන්දු වූ රු.10,000/=ක මුදලින් 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 5/2015 අනුව 
රාජ්ය, සංසථ්ා, මණ්ඩල, පළාත් ආයතන හා රජය 
සතු සමාගම්වලට ලබා දුන් රු.8000/=ක මුදල 
රාජ්ය ව්යාපෘතිවල කාර්ය මණ්ඩලවලට ලැබී 
ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) ෙපර වැටුප් වැඩිවීම්වලදී ව්යාපෘතිවල 
ෙසේවකයින්ට ද එම වැටුප් වැඩිවීම් ලබාදීමට මුදල් 
අමාත්යාංශය කටයුතු කළ බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) අනුව වැටුප් වැඩි වීම ලබා දී මාස 10ක 
කාලයක් ගත වී ඇතත්, ව්යාපෘති කාර්ය 
මණ්ඩලවලට එය ලබා ෙනොදීමට බලපෑ  ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම වැටුප් වැඩි වීම ව්යාපෘති ෙසේවකයින්හට ලබා 
දීම සඳහා දැනට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) අදාළ වැටුප් වැඩි වීම රාජ්ය ව්යාපෘති කාර්ය 
මණ්ඩල සඳහා කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) දැනට වසර 02ක කාලයක් පුරා අත් හිටුවා ඇති 
ව්යාපෘතිවලට අදාළව සකස ්ෙකොට ඇති ෙයෝජිත 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තු 
චකෙල්ඛය කියාත්මක කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  அரச 
ஊழியர்க க்கு வழங்குவதாக வாக்கு தி 
யளிக்கப்பட்ட பாய் 10,000/- பணத் 
ெதாைகயில் ெபா நி வாகச் சுற்றறிக்ைக 
இலக்கம் 5/2015 இன் பிரகாரம் அரசாங்க, 
கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள், உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் மற் ம் அரசாங்கத்திற்குச் 
ெசாந்தமான கம்பனிகள் என்பவற் க்கு ெபற் க் 
ெகா க்கப்பட்ட பாய் 8000/- ெதாைகயான  
அரச க த்திட்டங்களின் பணியாட்ெடாகுதி 
யின க்குக் கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) ன்ைனய சம்பள அதிகாிப் க்களின்ேபா  
க த்திட்டங்களின் ஊழியர்க க்கும் அச்சம்பள 
அதிகாிப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நிதி 
அைமச்சு நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்ட 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ (i) இன் பிரகாரம் சம்பள அதிகாிப்  
வழங்கப்பட்  10 மாதங்கள் கடந் ள்ள 
நிைலயி ம், க த்திட்ட பணியாட்ெடாகுதி 
யின க்கு அ  வழங்கப்படாைம ெதாடர்பில் 
ஏ வாயைமந்த காரணங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சம்பள அதிகாிப்ைபக் க த்திட்ட 
ஊழியர்க க்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் 
தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க் 
ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) உாிய சம்பள அதிகாிப்ைப அரச க த்திட்டப் 
பணியாட்ெடாகுதியின க்கு ாிதமாகப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  02 வ டங்களாக இைடநி த்தப் 
பட் ள்ள க த்திட்டங்க க்குாியதாகத் தயாாிக் 
கப்பட் ள்ள உத்ேதச காைமத் வச் 
ேசைவகள் திைணக்களச் சுற்றறிக்ைக 
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Is he aware that- 

 (i) the sum of Rs. 8,000/= added to the salary 
of public servants and employees of State 
Corporations, Boards, Provincial bodies 
and Government-owned Companies in 
terms of Public Administration Circular 
No. 5/2015, out of the Rs. 10,000/= 
promised to the Public Servants at the 2015 
Presidential Election, has not been received 
by the employees attached to the State 
projects; and 

 (ii) the Ministry of Finance took steps to grant 
the previous salary increases to the 
employees of projects as well? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not granting the salary 
increase to the employees of projects even 
after 10 months of the salary increase 
according to (a)(i) above; 

 (ii) the steps that have been taken to grant the 
said salary increase to employees of 
projects; 

 (iii) whether steps will be taken to grant the 
relevant salary increase to the employees of 
State projects soon; and 

 (iv) the date on which the proposed 
Management Services Department Circular 
relating to the projects, which had been 
suspended for 2 years will be 
implemented? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරනු ලබන 
සියලු අවසථ්ාවන්හිදී රජෙය් ව්යාපෘති 
කාර්යමණ්ඩල සඳහා වැටුප් වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් බැඳීමක් නැත. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (ii) ඇ.ෙඩො. මිලියන පහට වැඩි ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
අරමුදල් මඟින් කියාත්මක වන ව්යාපෘතිවල, 
කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම හා පරිශමික ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ කාලයක් කළමනාකරණ 
 ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 33 හා 33(1) විධිවිධාන 
අදාළ කර ගන්නා ලදී. එය කාලානුරූපීව 
සංෙශෝධනය විය යුතු බව නිරීක්ෂණය කළ අතර, 
එබැවින් ව්යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලෙය් පරිශමික 
සංෙශෝධනය ද ඇතුළත් කරමින් කළමනාකරණ 
ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 01/2016, 2016.03.24 
දිනැතිව නිකුත් කර ඇත. 

 (iii) ඉහත (ආ) (ii) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (iv) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ 33 හා 33(1) 
2016.02.29වන දින ෙතක් කියාත්මකව පැවති 
අතර 2016.03.01 දින සිට ඉහත නව චකෙල්ඛය 
කියාත්මක ෙව්. එබැවින් චකෙල්ඛ අත් හිටුවීමක් 
සිදු කර ෙනොමැත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට වැටුප් වැඩි 
කිරීම් කරද්දී අෙනකුත් සංස්ථා, මණ්ඩලවලටත් අදාළ දීමනා 
සමාන්තරව ෙගවනවාය කියා ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව ඉටු ෙනොකිරීම සම්බන්ධව තමයි, මම මෙග් පශ්නය 
ෙයොමු කෙළේ. ඔබතුමා කියන විධියට චකෙල්ඛ ෙවනස් කරලා ඒ 
අයටත් යම් සහනයක් ලබා දීමට කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය ඔබතුමා වගකීමකින් කියනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමා අහපු පශ්නයටයි පිළිතුරු 

දුන්ෙන්. අපිට බැඳීමක් නැහැ. බැඳීමක් නැති වුණත්, අෙප් ෙර්ඛීය 
අමාත්යවරුන් හුඟ ෙදෙනක් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇහුම් කන් දීලා, 
සානුකම්පිකව බලා එම පශ්නය විසඳා තිෙබනවා. නමුත් ඍජුව 
බැඳීමක් නැහැ.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
චකෙල්ඛයට අනුව බලපාන්ෙන් නැති බව ඇත්ත. ඒ නිසාම 

තමයි මා ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්. චකෙල්ඛයට අදාළව 
බලපානවා නම් ෙමවැනි පශ්නයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ. 
සානුකම්පිකව බලනවාය කියන එකටත් වඩා ඔබතුමන්ලා 
ආණ්ඩුව පිහිටුවද්දී ඒ අයට ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒ අයටත් ෙම් 

සහනය ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒ අනුව තමයි මා ඔබතුමාෙගන් 
නැවත අහන්ෙන්, දැන් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කිරීමට 
ඔබතුමන්ලා අදාළ පියවර ෙගන තිෙබනවා ද කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදවන අතුරු පශ්නයට උත්තරය ෙමයයි. අවුරුදු 11ක් 

ෙගව්ෙව් නැති එක අපි දවස් 28කින් ෙගව්වා. ඊට පසුව ඒක 
බලපාන්ෙන් ආයතන 28කට විතරයි. ඒ ආයතන 28න් ආයතන 
21කට දැන ටමත් ෙගවලා ඉවරයි. ෙබොෙහොම ස්වල්ප පමාණයකට 
තමයි ෙගවලා නැත්ෙත්. ඔබතුමා කියන නිසාත්, සමස්තයක් 
වශෙයන් ෙම් ඉල්ලීම කර තිෙබන නිසාත් ඒ ගැන අපි බලන්නම්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
බලන්නම් කියන එක ෙනොෙවයි, පිළිතුර. මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙමය ඉටු කිරීමට ඔබතුමන්ලා වග කීෙමන් 
කටයුතු කරනවාද? "බලන්නම්" කියන එක මා හිතන හැටියට 
පශ්නයට පිළිතුරක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් රෙට් අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් යමක් කිව්ෙවොත් 

ඒක ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් නැවත 
මෙගන් උත්තරයක් ගන්නවාට වඩා ඒ කියපු ෙද් කියාත්මක 
කරන්න අප බැඳී සිටිනවාය කියන එක මතක් කරනවා. 

 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසෙය් 

අඩු ආදායම්ලාභී ෙගොවි පවුල් : නිවාස ආධාර 
ெதஹியத்தகண் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 

குைறந்த வ மானம் ெப ம் விவசாயக் கு ம்பங்கள்: 
டைமப்  உதவிகள் 

LOW-INCOME FARMER FAMILIES OF DEHIATTAKANDIYA 
DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION : HOUSING ASSISTANCE 

 

507/’16 
9. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසයට අයත්  පහත සඳහන් ලිපිනයන්හි 
පදිංචිකරුවන් ඉතා අඩු ආදායම්ලාභී ෙගොවි පවුල්වලට 
අයත් සාමාජිකයින් බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

 (i) ෙක්.ජී. චන්දෙසේන මහතා  18, 
රිදීඇල  

 (ii) එච්.එම්. ආරියදාස මහතා  12, 
මහවැලි නිවාස අසල, චන්දනගම 

 (iii) එම්.එම්.ෙක්. ෙහේමමාලි මිය 
 128/1, තුවාරගල 

 (iv) ෙක්.එම්.එම්. මෙනෝ රංජනී මිය බඹරවාන 

 (v) ඒ. ඉන්දානි මල්කාන්ති මිය 
 බඹරවාන 

 (vi) ෙක්.එම්. කරුණාරත්න මිය  209, 
රන්ෙහලගම 
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 (vii) යූ.ජී. සුභාෂිණී මිය  299/2,  තුවාරගල  

(ආ) එෙසේ නම්, පාසල් අධ්යාපනය හදාරන දරුවන් සමඟ 
ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතා මධ්යෙය් ජීවත්වන ඔවුන්ෙග් 
පැල්පත් නිවාස පතිසංසක්රණය කරගැනීම සඳහා නිවාස 
ආධාර ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில், ெதஹியத்தகண் ய பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்குாிய பின்வ ம் கவாிகளில் 
கு யி ப்பவர்கள் மிக ம் குைறந்த வ மானம் ெப ம் 
விவசாயக் கு ம்பங்க க்குாிய அங்கத்தவர்கள் 
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (i) தி . ேக.ஜீ. சந்திரேசன - 18, ாிதீ எல   

 (ii) தி . எச்.எம். ஆாியதாச - 12, மகாவ   
க க்கு அ கில், சந்தனகம 

  (iii) தி மதி. எம்.எம்.ேக. ேஹமமா  - 128/1, 
வாரகல 

 (iv) தி மதி. ேக.எம்..எம். மேனாரன்ஜனீ - 
பம்பரவான 

 (v) தி மதி. ஏ. இந்திராணி மல்காந்தி  - பம்பரவான 

 (vi) தி மதி. ேக.எம். க ணாரத்ன - 209, 
ரன்ெஹலகம 

 (vii) தி மதி. .ஜீ. சுபாசினீ - 299/2, வாரகல 

(ஆ) ஆெமனில், பாடசாைலயில் கல்வி கற்கும் 
பிள்ைளக டன் பல சிரமங்க க்கு மத்தியில் வா ம் 
இவர்களின் கு ைச கைள 
ம சீரைமத் க்ெகாள்வதற்காக டைமப்  
உதவிகைள வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Housing and Construction:  

(a) Will he admit that the residents of the 
following addresses in Dehiattakandiya 
Divisional Secretary's Division in Ampara 
District are members of low-income farmer 
families: 

 (i) Mr. K.G. Chandrasena,  18, Ridee-Ela 

 (ii) Mr. H.M. Ariyadasa , 12, Near Mahaweli 
Houses, Chandanagama. 

 (iii) Mrs. M.M.K. Hemamali, 128/1, 
Thuwaragala 

 (iv) Mrs. K.M.M. Manoranjani,  Bambarawana 

 (v) Mrs. A. Indrani Malkanthi,   Bambarawana 

 (vi) Mrs. K.M. Karunarathna, 209, 
Ranhelagama 

 (vii) Mrs. U.G. Subhashini, 299/2, Thuwaragala 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to grant housing loans to those people who 
struggle to live under hard conditions with their 
schoolgoing children, to reconstruct their tin huts? 

(c) If not, why? 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ෙමහි නම් සඳහන් අයෙගන් (ii) හා (iv) යටෙත් සඳහන් 
අය පමණක් අඩු ආදායම්ලාභීන් ෙව්. 

 (i) ෙක්.ජී. චන්දෙසේන මහතා, අංක 18, රිදී ඇල. 

  ෙගොවි පවුලකි. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. සමෘද්ධි 
ආධාර ෙනොලබයි. නිවස සාදා ඇත. ආදායම් 
තත්ත්වය අනුව ආධාර ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (ii) එච්.එම්. ආරියදාස මහතා, අංක 12, මහවැලි නිවාස 
අසළ, චන්දනගම. 

  ෙගොවි පවුල් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙව්. 
සමෘද්ධි ආධාර ලබයි. නිවස සාදා ඇත. ආධාර 
මුදලක් ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (iii) එම්.එම්.ෙක්. ෙහේමමාලි මිය, අංක 128/1, 
තුවාරගල. 

  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. 
සමෘද්ධි ආධාර ෙනොලබයි. නිවසක් ඉදි කිරීමට 
ෙපර සූදානමක් ෙනොමැත. ආධාර මුදලක් ලබාදිය 
ෙනොහැක. 

 (iv) ෙක්.එම්.එම්. මෙනෝ රංජනී මිය, බඹරවාන. 

  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙව්. 
සමෘද්ධි ආධාර ලබයි. අනවසර ඉඩමක් බැවින් 
ආධාර මුදල් ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (v) ඒ. ඉන්දානි මල්කාන්ති මිය, බඹරවාන. 

  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. සමෘද්ධි ආධාර 
ෙනොලබයි. අඩු ආදායම්ලාභී ෙව්. අනවසර ඉඩමක් 
බැවින් ආධාර මුදල් ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (vi) ෙක්.එම්. කරුණාරත්න මිය, අංක 209, 
රන්ෙහලගම. 

  ෙගොවි පවුලකි. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. සමෘද්ධි 
ආධාර ෙනොලබයි. ආදායම් තත්ත්වය අනුව ආධාර 
ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (vii) යූ.ජී. සුභාෂිණී මිය, අංක 299/2, තුවාරගල. 

  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. 
සමෘද්ධි ආධාර ෙනොලබයි. පෙද්ශෙයන් බැහැරව 
ෙගොස ්ඇත. 

  ෙමම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් අය ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අම්පාර දිසත්ික් 
කාර්යාලෙයන් නිවාස ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා 
ඉල්ලීමක් කර ෙනොමැත. 

(ආ) නැත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ෙහොරණ රාජකීය විදුහල: විදුහල්පතිවරයාෙග් 
කියාකලාපය 

ெஹாரண ேராயல் கல் ாி : அதிபாின் ெசயற்பா  
HORANA ROYAL COLLEGE: CONDUCT OF PRINCIPAL 

565/’16 
12. ගරු විදුර විකමනායක මහතා 

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙහොරණ, රාජකීය විදුහෙලන් පළමු වරට අ.ෙපො.ස. 
(සා.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට, ගණිතය විෂය 
අසමත්ව 2016 අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගයට 
ෙපනී සිටින සිසුන් 30කට ආසන්න පිරිසක් 
චකෙල්ඛ උපෙදසව්ලට පටහැනිව විදුහල්පතිතුමා 
විසින් විදුහෙලන් අසක්ර ඇති බවත්; 

 (ii) ඇතැම් සිසුන් ෙවත නිකුත් කරන ලද  චරිත 
සහතික  අවලංගු කිරීම වැනි දරුවන් මානසිකව 
පහතට ඇද දැමීෙම් කටයුතු සිදු කිරීෙමන් එම 
සිසුන් සහ ෙදමාපියන් මහත් අපහසුතාවට ලක් වී 
ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගය පැවැත්වීමට තිෙබන ඉදිරි මාස 
කිහිපය විභාගයට වඩාත් සාර්ථකව මුහුණ දීමට සිසුන් 
සූදානම් කරන කාලය  වන බැවින් එම සිසුන්ට විදුහෙල් 
අධ්යාපනය ලැබීෙම් අවසථ්ාව අහිමි කිරීම නිදහස ්
අධ්යාපන පහසුකම් ලබා ගැනීෙම් අවසථ්ාව අහිමි කිරීමක් 
වන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ශී ලංකාෙව් අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින සිසුන් 
මානසිකව පහතට ඇද දැමීම විදුහල්පතිවරයකුෙග් 
යුතුකම ෙව්ද; 

 (ii) විදුහල්පතිවරයාෙග් ෙමම කියා කලාපය 
ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුව විසඳීමට ගනු 
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெஹாரண ேராயல் கல் ாி தல் தடைவயாக 
க.ெபா.த.(சா.தர) பாீட்ைசயில் ேதாற்றி, கணித 
பாடத்தில் சித்தியைடயாத நிைலயில் 2016 
க.ெபா.த. (உ.தர) பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற ள்ள 
சுமார் 30 மாணவர்கள் சுற் நி ப 
அறி த்தல்க க்கு ரணான விதத்தில் 
அதிபாினால் பாடசாைலயி ந்  நீக்கப் 
பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) மாணவர்கள் சில க்கு வழங்கப்பட்ட 
நற்சான்றிதழ்கைளச் ெசல் ப யற்றதாக்குதல் 
ேபான்ற, மாணவர்கைள உளாீதியாக 

ழ்ச்சியைடயச் ெசய்கின்ற ெசயல்களின் லம் 
அந்த மாணவர்க ம் ெபற்ேறார்க ம் மிகுந்த 
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி உள்ளனரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) க.ெபா.த. (உயர்தர) பாீட்ைச நைடெப வதற்குள்ள 
அ த்த சில மாதங்களில்  பாீட்ைசைய ெவற்றிகரமாக 
எதிர்ெகாள்ள மாணவர்கள் தயார்ப த்தப்ப ம் 

நிைலயில் குறித்த மாணவர்க க்குப் பாடசாைலயில் 
கற்பதற்குள்ள வாய்ப்பிைன இழக்கச் ெசய்தல் இலவச 
கல்விக்கான வாய்ப்பிைன இழக்கச் ெசய் ம் 
ெசயலாகும் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இலங்ைகயின் எதிர்காலத்ைதப் ெபா ப்ேபற்க 
ள்ள மாணவர்கைள உளாீதியாக ழ்ச்சி 

யைடயச் ெசய்தல் ஓர் அதிபாின் கடைமயா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அதிபாின் இந்தச் ெசயற்பா  காரணமாக 
எ ந் ள்ள பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு 
எ க்க ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that- 

 (i) the Principal of Royal College, Horana, 
contrary to the instructions issued by the 
circulars, has removed from school nearly 
30 students sitting for the G.C.E. (A/L) 
Examination in 2016, who had sat the 
G.C.E. (O/L) Examination for the first time 
and failed in  Mathematics; and 

 (ii) those students and their parents have been 
highly inconvenienced as a result of actions 
that demoralize the students such as 
cancelling the Character Certificates issued 
to certain students? 

(b) Will he admit that depriving those students of the 
opportunity to have school education is a 
deprivation of free education facilities as the 
period of next few months before the G.C.E. (A/L) 
Examination is the time when students are 
prepared to face the examination in a more 
satisfactory manner? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether it is the duty of a Principal to 
demoralize the students who are to take 
over the future of Sri Lanka; and 

 (ii) the measures that will be taken to solve this 
problem that has arisen as a result of the 
conduct of the Principal? 

(d) If not, why?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙහොරණ රාජකීය විදුහෙලන් පළමු වරට අ.ෙපො.ස. 
(සා.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට, ගණිතය විෂයය 
අසමත්වූ සිසුන් විදුහෙලන් ඉවත් ෙකොට නැත. 
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  එෙහත් පළමු වර පමණක් ෙනොව ෙදවන වර හා 
ෙතවන වරද අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී 
සිට ගණිතය අසමත් සිසුන් දසෙදෙනක් 2016 
වර්ෂෙය්දී අ.ෙපො.ස.(උසස ් ෙපළ) විභාගය සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් ෙලස ෙපනී සිටීමට 
ඔවුන්ෙග් ලිඛිත ඉල්ලීම් මත අසව්ීම් සහතික ලබා 
ෙගන ඇත. 

 (ii) එවැනි සිදුවීමක් වාර්තා වී නැත. එෙහත් එක් 
ශිෂ්යාවක් විසින් චරිත සහතිකය ඉල්ලුම් කිරීමට 
විද්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද ආකෘති පතය 
සම්පූර්ණ කිරීෙම්දී, ඇයෙග් අතපසුවීමකින්  
සඳහන් ෙනොකරන ලද විෂය සමගාමී කටයුත්තක් 
සඳහන් කරමින් ෙදවන වරටද චරිත සහතිකයක් 
නිකුත් කරන ෙලස අදාළ පාසෙල් නිෙයෝජ්ය 
විදුහල්පතිෙගන් ඉල්ලා ඇත. එම අවසථ්ාෙව් එය 
ලබා දීෙම් අරමු ණින් පළමුව නිකුත් කළ සහතිකය 
ආපසු ලබා ෙගන ඇත.  (ෙදවන චරිත සහතිකය  
නිකුත් කිරීමට පාසල විසින් කටයුතු ෙකොට ඇති 
අතර, අදාළ ශිෂ්යාව එය ලබාගැනීමට පාසලට 
පැමිණ නැත.) 

  ගරු මන්තීතුමනි, නිලධාරින්ෙගන් ලබා ගන්නා 
වාර්තා අනුව තමයි මම ෙම් කරුණු පකාශ 
කරන්ෙන්. ඔබතුමාට පශන්යක් අහන්න තරම් සිදු 
වීමක් ෙවන්නත්  ඇති. ඒ බව මා  දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, අපට ගන්න පුළුවන් මාර්ගෙයන් ලබා ගත් 
ෙතොරතුරු තමයි මම ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.   

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.   

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පවසන ආකාරයට නිලධාරින් විසින් 
ලබා දුන්නා වූ ෙතොරතුරු මත ඔබතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. නමුත් අපි 
ඒ දරුවන් හමු ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ තමයි ෙම් පශ්නය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කෙළේ. ඒකට විෙශේෂ ෙහේතුවකුත් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාට ෙම් ගැන ලිපියක් එව්වා. ඒ ලිපියට පිළිතුරක් 
ලැෙබන්න මාස එකහමාරක් ගියා. ඉන් පසුව ඔබතුමාෙග් 
ෙල්කම්වරෙයකු විසින් අතිෙර්ක ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කළ ලිපියට 
මාස ෙදකහමාරක් ගත ෙවලාත් තවමත් පිළිතුරක් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි අපි ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කෙළේ. මම 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්, මීට වැඩිය බරපතළ 
ෙදයක් ෙම් පාසෙල් සිදු ෙවලා තිෙබන බවයි. කරුණාකර ඔබතුමා 
ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න.  

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය හැටියට මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරනවාද කියන 
කාරණයයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කරුණාකර ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද ෙමොකක්ද එතැන 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා? 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙය්දී ගණිතය අසමත් වුණාය 

කියලා, උසස ්ෙපළට වාඩි ෙවන්න අවස්ථාව ෙනොදී ඉන්න බැහැ. 
ඒක අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් ගත්ත පතිපත්තිමය තීන්දුවක්. ඒ 
තීන්දුව උල්ලංඝනය කරලා තමයි ෙම් දරුවන්ට කියලා 
තිෙබන්ෙන්- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි  ෙම් පිළිතුෙරහි පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, 

ඔවුන් ෙපෞද්ගලිකව අයදුම් කරනවාය කියන ඉල්ලීම මත තමයි  
එෙහම කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්නම්. ඒ විදුහල්පතිවරයා 

පාසලට පත් වී ආ ගමන් ෙවසක් කූඩුවලට කියලා රුපියල් 800 
ගණෙන් එක දරුවකුෙගන් එකතු කළා. ඊට පස්ෙසේ මල් ෙපෝච්චි 
ගන්න කියලා මුදල් එකතු කළා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විදුහල්පතිවරයා ෙශේණිධාරී 

විදුහල්පතිවරෙයක්ද, වැඩ බලන විදුහල්පතිවරෙයක්ද? 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරෙයක් විය යුතුයි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැන ඔබතුමා හරියටම දන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ඒ ගැන මම හරියටම දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය දවස්වල 

ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වුණු  ඒ පාසෙල් උත්සවයකට ඔබතුමාටත් 
ආරාධනයකුත් එව්වා ෙන්. අන්න, ඒ විදුහල්පතිවරයා තමයි. 
''කපිතාන්'' කියලා කෑල්ලකුත් නමට ඉදිරිෙයන් තියාෙගන 
ඉන්නවා මම දැක්කා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ තනතුරු අපි දුන්නු 

ඒවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඔබතුමාටම ෙත්ෙරනවා ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්]  ඒක තමයි.   අපි  ෙම් කටයුතු විධිමත් කරන්න 
කටයුතු කරන බව. ෙම් දිනවල විභාග තියලා, විදුහල්පතිවරුන් 
හාරදහසකට ආසන්න පිරිසක් අරෙගනත් ස්ථානගත කරන්න 
බැරිව ඉන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු දහස් 
ගණනක් පාසල්වලට  පත් කර තිෙබන නිසා. [බාධා කිරීමක්] 
අහගන්න ෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්. "කපිතාන්" තනතුරු දුන්ෙන්ත් 
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තමුන්නාන්ෙසේලා; ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත වැඩ බලන 
විදුහල්පතිකම් දුන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලා; අපි දැන් ෙම් කටයුතු 
විධිමත් කරන්න කටයුතු කරමින් යනෙකොට ඒකට අකුල් 
ෙහළන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන ෙහොයලා 
බලන්නම්. ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් -විමර්ශනයක්- පවත්වන්නම්. 
විමර්ශනයක් කර අවශ්ය පියවර ගන්නම්.  නව රජය විධියට, ඒ 
වැරදි තැන් හදන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙම් දවස්වල 

විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ෙගන යනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙහොඳ විදුහල්පතිවරෙයක් ෙම් පාසලට එවන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමාෙග් 

පාසලට විතරක් ෙනොෙවයි, හැම පාසලකටම ෙහොඳ 
විදුහල්පතිවරෙයක් ෙදන්න තමයි අපි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්; 
ෙහොඳ, පුහුණු   විදුහල්පතිවරෙයක් ෙදන්නයි උත්සාහ කරන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙම් පශ්නය ගැන විමර්ශනයක් 
කරන්නම්. මම හිතන හැටියට සථ්ිරවම ෙම් විදුහල්පතිවරයා වැඩ 
බලන විදුහල්පතිවරෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා නියම කියා 
පටිපාටියට අනුව පත්වුණ ෙකෙනක්ද කියලා මා  ෙසොයා 
බලන්නම්. එෙහම නැත්නම් අපි ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්නම්. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  ගරු අමාත්යතුමනි, ඉසුරුපාය කියන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය පිහිටි තැනයි. එහි විවිධ මාෆියා 
කියාත්මක  වන බව ඔබතුමා  දැනටමත් දන්නවා ඇති. එහි විවිධ 
මාෆියා කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඒවා ෙමොනවාද කියලා  මට කියන්න. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
එෙහම ඒවා තිෙබනවා. ළමයින් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් ෙවනම මාෆියාවක් තිෙබනවා. විදුහල්පතිවරුන් 
සමඟ නිලධාරින්ෙග් ෙවනම මාෆියාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,-  

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු පහක කාලයක් පැවැති 

ආණ්ඩුව යටෙත් උපෙද්ශක කාරක සභා පැවැතුණු බව ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අපි පශ්නයක් ඇහුවාම, 
අපට උත්තර ලැබුෙණ් නැහැ. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණු 
අමාත්යාංශයක් තමයි ඔබතුමා භාර ගත්ෙත්. ඔබතුමා යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කර ෙගන යන එක ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා,  ගරු අමාත්යතුමනි. [බාධා කිරීම්]  

 
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) 
ඔය කියන්ෙන්, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ගැනයි. [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමා කියන එක හරියට හරි.  
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මට ෙම් පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන කථා පසුව කරන්න. මට පශ්නය 
අහන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මා අහන්ෙන් ෙම් වාෙග් 
විදුහල්පතිවරුන් මානසික ෛවද්යවරයකු ෙවත ෙයොමු කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන් ද කියලායි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමාම දැන්  

කිව්වා ෙමොන වාෙග් අමාත්යාංශයක්ද මා භාර ගත්ෙත් කියලා. මීට 
ෙපර පැවැති ආණ්ඩුව කාලෙය් එම අමාත්යාංශය භාරව හිටපු 
අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. එම කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අහන්න ඕනෑ එතුමාෙගනුයි. ඒ ගැන මා දන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, මා එක ෙදයක් ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමා කිව්වා යම් යම්  මාෆියා කියාත්මක වුණා 
කියලා. දැන් නම් කිසිම මාෆියාවක් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කාලෙය් නම් කියාත්මක වන්න ඇති. ඒ වාෙග්ම කිසිම ළමයකු 
පාසලකට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා සල්ලි ලබා ගැනීම ෙහෝ 
ෙවනත් කුමන කටයුත්තක් ෙහෝ සිදු ෙවලා තිබුෙණොත් අප විසින් 
ඒ සම්බන්ධව තදින්ම කියාත්මක ෙවනවා.  ඒ බව නම් කියන්නම 
ඕනෑ. අපි ඒවා සම්බන්ධෙයන්  විවිධ පියවර කිහිපයක් ෙගන 
තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුණු මාෆියාවලට 
සම්බන්ධ පරණ නිලධාරින්ෙග් නටබුන් තවමත් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
තිෙබනවා නම් ඒ ගැනත් අපට දැනුම් ෙදන්න. අපි ඒ සඳහාත් 
අවශ්ය පියවර ගන්නවා. [බාධා කිරීම්]      

1215 1216 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 



2016 ජුනි 22 

වන අලි පහාර නිසා සිදු වූ විනාශය: වන්දි  
காட்  யாைனகளின் தாக்குதலாலான பாதிப் கள்: இழப்பீ  
DAMAGES  BY WILD ELEPHANT ATTACKS: COMPENSATION 

571/’16 
13.  ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
     (மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
        (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

 තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකොක්කට්ටිෙචෝෙල්, 
ෙවල්ලාෙව්ලි, කිරාන්, ෙචන්කලඩි, වාකෙර්, වව්නතිව් යන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසවල යුදමය වාතාවරණය 
අවසන්වීමත් සමඟ නැවත පදිංචි වූ ජනතාව විසින් ආර්ථික 
දුෂ්කරතා මධ්යෙය් ඉදිකරගත් පැල්පත් නිවාස ගණනාවක් 
වන අලි පහාර නිසා විනාශ වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වන අලින් විසින් විනාශ කර ඇති නිවාස සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) වන අලි පහාර නිසා මියගිය සහ ශාරීරික තුවාල 
ලැබූ පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) වන අලි කඩා වැදීම නිසා කුඹුරු ඇතුළු ෙහේන් 
ෙගොවිතැන් විනාශ වී ෙමන් රැකියා අහිමිවූ 
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) නිවාස අහිමිවූවන්ට නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහාත්, 

මියගිය, ශාරීරිකව තුවාල ලැබූ සහ රැකියා අහිමිවූ 
පුද්ගලයින්ට වන්දි ලබාදීම සඳහාත් 
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, මියගිය සහ විපතට පත්වූ පුද්ගලයින් 
අතරින් වන්දි ලබාදී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, අනුව 
පදානය කර ඇති වන්දි මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெகாக்கட் ச்ேசாைல, 
ெவல்லாெவளி, கிரான், ெசங்கல , வாகைர, 
வ ணதீ  ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 

த்த சூழ்நிைல ற்றைதத் ெதாடர்ந்  மீள் 
கு யமர்த்தப்பட்ட மக்களால் ெபா ளாதார 
ெந க்க யின் மத்தியில் கட்டப்பட்ட பல கு ைசகள் 
காட்  யாைனகளின் தாக்குதல் காரணமாக 
அழிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

 (ஆ) (i) காட்  யாைனகளால் அழிக்கப்பட் ள்ள 
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) காட்  யாைனகளின் தாக்குதலால் உயிாிழந்த 
மற் ம் உடற் காயங்க க்கு உள்ளானவர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) காட்  யாைனகள் ஊ வியதன் விைளவால் 
வயல்கள் உட்பட ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைக 
அழிவைடந்ததன் லம் ெதாழில்கைள 
இழந் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) கைள இழந்தவர்கள் கைள நிர்மாணித் 
க்ெகாள்வதற்கும், உயிாிழந்த, உடற் காயங் 

க க்கு உள்ளான மற் ம் ெதாழில்கைள இழந்த 
ஆட்க க்கு இழப்பீ  வழங்குவதற்கு மான 
ேவைலத்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த் 
தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், உயிாிழந்த மற் ம் பாதிக்கப்பட்ட 
வர்களில் இழப்பீ  ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட 
வர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்கு ஏற்ப 
வழங்கப்பட் ள்ள இழப்பீட் த் ெதாைக தனித் 
தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a)  Is he aware that a number of huts which had been 
built amidst severe economic hardships by the 
people who settled again in Kokkadichcholai, 
Wellaveli, Kiran, Chenkalady, Vakarai, and 
Vaunathivu Divisional Secretary's Divisions in the 
Batticaloa District after the war has ended have 
been destroyed due to attacks by wild elephants? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)    the number of huts that have been 
destroyed by wild-elephants; 

 (ii)   separately the number of people who were 
killed and the number of those who have 
been injured due to attacks by wild 
elephants; and 

 (iii)   the number of persons who have lost their 
livelihood consequent to the destruction of 
paddy lands and chena cultivations by wild 
elephants? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)   whether an arrangement is in place to 
construct houses for those who have been 
rendered homeless, and to pay 
compensation for those who were killed, to 
those who have been injured and to those 
who have lost their livelihood consequent 
to attacks by wild-elephants; 

 (ii)   if so, of the number of persons who have 
been paid compensation for those who 
were killed and for those who have been 
affected; and  

 (iii)   separately the value of the compensation 
paid to such persons on Divisional 
Secretary's Division basis?  

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  

  ෙමම සංඛ්යාව වන අලි හානි වන්දි සඳහා ඉල්ලූ 
අය පමණක් බව සලකන්න. 

 (ii)  ජීවිත හානි සංඛ්යාව  

ශාරීරික හානි සංඛ්යාව:    

 (iii)  වන අලි හානි වන්දි කමෙව්දය යටෙත් වගා හානි 
සඳහා වන්දි ෙනොෙගවන බැවින් වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව වගා හානි 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙනොමැත. වන අලින්ෙගන් සිදු 
වන වගා හානි සඳහා වන්දි ෙගවීමට රක්ෂණ 
කමයක් හඳුන්වා දීමට අදාළ කටයුතු සංවිධානය 
කර ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වගා හානි සඳහා වන්දි 
ෙගවීම ගැනත් මම පසුව කියන්නම්. මම ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 
මන්තීතුමාට සහ සභාවට කියා සිටින කාරණය ෙමයයි.  
ආපදාෙවන් විනාශ වූ නිවාස සඳහා නිවාස ලබාදීමට ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය යටෙත්  ඊෙය් 
තීරණය කළා. 

ඒ වාෙග්ම මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, -කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්- කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
සමඟ එකතු ෙවලා   වගා හානි සඳහා ණය ෙදන්නට කමෙව්දයක් 
කෘෂි රක්ෂණ කමයක් තුළින් ඇති කරනවා.  

(ඇ) (i) අංක 025/2004 දරන අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය 
අනුව වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වන 
අලි විසින් සිදු කරන නිවාස හානි, ෙද්ෙපොළ හානි 
සහ ශාරීරික හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම පිණිස 
කමෙව්දයක් කියාත්මක කරෙගන යනු ලැෙබ්. 
ශාරීරික හානි සඳහා උපරිමය රුපියල් 30,000ක් 
වන ෙලසද, ෙද්ෙපොළ හානි සඳහා උපරිමය 
රුපියල් 50,000ක් ෙලසද වන්දි ෙගවනු ලැෙබ්. 
මිනිස ් ජීවිත හානි සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
(දිසත්ික් ෙල්කම්ෙග් පතිපාදන යටෙත්) රුපියල් 
100,000ක වන්දි මුදලක් ෙගවා එය වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතින් පතිපූර්ණය 
කරගනු ලැෙබ්. 

 (ii)  සහ (iii)  

  ජීවිත හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම:   
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you can table the rest of the Answer. 
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  වර්ෂය එකතුව 

2013 2014 2015 
ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී 8 99 53 160 

මන්මුෙන් බටහිර (වවුනතිව්) 13 14 16 43 

ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

- 17 7 24 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

1 10 18 29 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) 6 18 28 52 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

- 1 - 1 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - 1 1 

  වර්ෂය එකතුව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී 2 1 5 8 

මන්මුෙන් බටහිර (වවුනතිව්) - 1 - 1 

ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

1 - - 1 

මන්මුෙන් නිරිත (පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

2 1 4 7 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) 2 2 - 4 

ෙකෝරෙල්පත්තු (වාලච්ෙච්න) 2 - - 2 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - - 0 

  වර්ෂය එකතු
ව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී - 2 - 2 

මන්මුෙන් බටහිර (වවුනතිව්) - - 1 1 

ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

- - - 0 

මන්මුෙන් නිරිත (පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

- - - 0 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) - 1 - 1 

ෙකෝරෙල්පත්තු (වාලච්ෙච්න) - - - 0 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - - 0 

  වර්ෂය 
එකතුව 

2013 2014 2015 

ජීවිත 
හානි 

වන්දි මුදල ජීවිත 
හානි 

වන්දි මුදල ජීවිත 
හානි 

වන්දි 
මුදල 

ජීවිත 
හානි 

වන්දි 
මුදල 

ෙපොරතිවුපත්තු 
ෙවල්ලාවලී 

2 200,000  1    100,000 5 415,000 8 715,000 

මන්මුෙන් බටහිර 
(වවුනතිව්) 

- - 1  100,000 - - 1   100,000 

ෙකොරෙල් පත්තුව
(දකුණ) කිරාන් 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

2 200,000 2  100,000 4 230,000 9 630,000 

එරාවුර් පත්තු 
(ෙචන්කලඩි) 

2 200,000  4  400,000 - - 6 600,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

2 200,000 - - - - 2 200,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
උතුර (වාකෙර්) 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙහොඳයි. එෙහනම් මම පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස table* 

කරන්නම්. It is a lengthy answer. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Rest of the Answer tabled: 
 
ශාරීරික හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම    

ෙද්පළ හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Thank you.   Hon. Deputy Chairman of Committees, I 

have a Supplementary Question.  

Can the Hon. Minister explain the measures taken in 
order to prevent this human-elephant conflict?  This is 
one of the Government’s election pledges.  As you know, 
those people had been affected by the ethnic conflict - a 
man-made disaster - and subsequently they had been 
affected by the tsunami and floods, which are natural 
disasters and now they are affected by this human-
elephant conflict.  So, this is a very serious issue.  Hon. 

Minister, you, yourself had visited this area during the 
conflict time. Now, this is the right time - the post-
conflict time - for you to visit this area.  Some of your 
officials are not competent enough to handle this issue.  
Whenever we ask questions from the relevant officials in 
the Kachcheri, they are not coming out with strategies or 
they do not have any action plan.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, why do you not ask your 

Supplementary Question rather than giving a lecture?  
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
So, could you kindly explain in brief your strategies 

or action plan in this regard? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, I visited there on Thursday. I have informed all 

Hon. Members of Parliament from the area and others 
also to attend. Arrangements were made earlier to visit 
there, but we had to postpone five times due to some 
urgent matters here. Finally I could visit there only on the 
sixth time. I am very sorry to say that there were only two 
Members of Parliament. In fact, I told my Friend, Hon. 
Seyed Ali Zahir Moulana also to attend.  I was very sad 
to learn that there is no cooperation between the Chief 
Secretary and the District Secretaries. There is no link. I 
complained about that to the Cabinet also.  

So, a lot of people are suffering there. That is correct. 
I agree with the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana.  The 
Kumana Bird Sanctuary and the Lahugala National Park 
come within this area. There is a vast forest area where 
elephants are roaming around. When the Hon. Prime 
Minister visited there once, he also asked about this 
matter.  Killings, poaching and various other things are 
happening there. When I visited the Kachcheri, I asked, 
“Where are the Provincial Council officials, Ministers 
and the Forest Conservator?” The Chief Secretary was 
the only official there and he said, “They are absent.” 
While I was questioning him, they came.  I have 
questioned them also.  That is the situation there.   

We will pay compensation to the families affected by 
this human-elephant conflict in full.  A new housing 
scheme will be introduced by the Hon. Sjith Premadasa 
and also a new Samurdhi scheme for the widows and 
their families will be introduced by the Hon. S.B. 
Dissanayake. We will also introduce a crop insurance 
scheme and we are going to pay Rs.200,000 instead of 
Rs. 100,000 that was paid to such families earlier. These 
will be done with the participation of four Ministers.  

Thank you. 
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  වර්ෂය එකතුව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු 
ෙවල්ලාවලී 

- 60,000 - 60,000 

මන්මුෙන් බටහිර 
(වවුනතිව්) 

- - 100,000 100,000 

ෙකොරෙල් පත්තුව
(දකුණ) කිරාන් 

- - - - 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

- - - - 

එරාවුර් පත්තු 
(ෙචන්කලඩි) 

- 15,000 - 15,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

- - - - 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - - - 

  වර්ෂය එකතුව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී 52,000 950,000 268,500 1,270,500 

මන්මුෙන් බටහිර 
(වවුනතිව්) 

104,400 183,500 297,000 584,500 

ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

- 185,800 62,000 247,800 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

20,000 167,000 173,500 360,500 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) 35,500 126,100 447,000 608,600 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

- 11,000 - 11,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - 3,000 3,000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී 

කිව්වා, ඉදිරිෙය්දී ෙපරහැරවලට අලි ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අලි අයිතිකරුවන් කැඳවලා සාකච්ඡාවක් තියනවාය 
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, එවැනි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා ද? 
[බාධා කිරීමක්] ගරු අමාත්යතුමනි, මම පශ්නය අහලා අවසන් වන 
තුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

එවැනි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවාද, ඒ ගැන ෙගන තිෙබන 
තීරණය ෙමොකක්ද, ඔබතුමා භාරෙය් ඉන්න අත් අඩංගුවට ගත්ත 
අලි පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය කුමක්ද කියලා දැනගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ අවස්ථාෙව්දී දළදා මාලිගාෙව් නිලෙමතුමාත් සහාය ලබා 

දුන්නා. එම සංගමෙය් ෙල්කම් ඉන්ෙන් දැඩිමුණ්ඩ ෙද්වාලෙය්.  
ඇත්ත වශෙයන්ම මම ඒ අයට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ෙගෞරවය 
පුද කරනවා. අපි එම සාකච්ඡාවට එතුමන්ලාව කැ ෙඳවුවා. සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමා දැනුවත් කර, ෙපොලීසිය මාර්ගෙයන් ඒ 
අලින්ෙග් හිමිකරුවන්ට ලිපි යැවුවා.  ෙමොකද, අලි හිමිකරුවන් 
140 ෙදෙනක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. නිලෙම්තුමා කියනවා, 
120යි ඉන්ෙන් කියලා. මෙග් නිලධාරින් ෙපෞද්ගලිකවත් 
ඔක්ෙකෝටම ලියුම් ලබා දුන්නා. සිරීපාද අඩවිෙය් නායක ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේත් වැඩියා. කිරි ෙවෙහෙර් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේත් 
වැඩියා. නිලෙමලා ඔක්ෙකෝමත්, ඒ කියන අයත් ආවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධව කමිටුවක් හැදුවා. ඒ කමිටුව තුළින් ගත් තීරණය අනුව 
ෙපරහැරට ෙදන්න ඇති ෙවන්න අලි ඉන්නවා. කතරගම මහා 
ෙද්වාලෙය් ෙපරහැර තිෙබන්ෙන් ජූලි මා සෙය් 06 වනදා. ඒක අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් වාසනාවටයි. දළදා මාලිගාෙව් ෙපරහැර අෙගෝස්තු 
මාසෙය් තිෙබනවා. ඊළඟට, අලුත් නුවර විෂ්ණු ෙද්වාලෙය් 
ෙපරහැර තිෙබනවා. ඒ ෙපරහැරට අලි 10ෙදනායි ඕනෑ. අපි ඇති 
තරම් අලි ෙදනවා.  

ෙදවන කාරණය ෙම්කයි. අත් අඩංගුවට ගත්ත අලි ෙදන්න 
බැහැ. ඒ අලි ෙපරහැරට යවන්නත් බැහැ. ඒ අලින්ෙග් 
මානසිකත්වය වැටිලා. ඒ අලි අම්මලා මරලා දැම්මාම ෙගනාපු 
පැටවුන්. ෙබෞද්ධයා නාළිකාෙවන් මට විෙව්චනයක් කර තිබුණා, 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙසෝමාවතියට ගිහින් පිං කරනවා ලු. 
ඒ පින්තූර පත්තරවල වැෙටනවා ලු කියා. ඒ සම්බන්ධව මෙග් 
ෛවරයක් නැහැ.  නමුත් කිසිම අලිෙයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඉදිරිෙය්දී අලි හීලෑ කරනවා. අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් 
ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරන  විහාරස්ථාන කිහිපයකට 
ෙපරහැරට ඉස්ෙසල්ලා අලි කිහිප ෙදෙනක් ෙදනවා. ඒ අලි දැන්ම 
පුහුණු කරන්න බැහැ. ඒ අලි පුහුණු කරන්න ෙදන්ෙන් 
ෙද්වාලවලට ෙවන්න පුළුවන්; පාරම්පරික පවුල්වලට ෙවන්න 
පුළුවන්.  අපි කැබිනට් පතිකාවක්  දමනවා.  ඒක ඉදිරිපත් කරලා 
ඉදිරිෙය්දී  කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරන පතිපත්තියක් අපි 
කියාත්මක කරනවා. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
வினா இல.14 - 590/'16 - (1), மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள். 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

வினா இல.1 - 9/'15 - (3), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள். 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා පශ්නෙයන් අහන්ෙන් 2015.08.18 

දින ගාල්ල වරාෙය් කරපු පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධවයි.  එෙහම 
පරීක්ෂණයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ කියන එකයි ඒකට උත්තරය 
විධියට ෙදන්න තිෙබන්ෙන්.  නමුත් මා දන්නවා ඔබතුමා ඉලක්ක 
කරන්ෙන් ෙවනත්  දිනයක සිදු වුණු පරීක්ෂණයක් බව. මා 
හිතන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් වුණු පරීක්ෂණයක්. නිවැරදි දිනයත් 
එක්ක ඔබතුමා ආපසු පශ්නය අහන්න ඕනෑ නැහැ. මට සති 
ෙදකක් කල් ලබා ෙදන්න. මම පිළිතුර ෙදන්නම්. ඔබතුමාට මා 
කියාපු ෙද් පැහැදිලියි ෙන්ද? 

 
 

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

 

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

 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ගිං-නිල්වලා හැරවුම් ව්යාපෘතිය: පාරිසරික බලපෑම 

கின்-நில்வள திைசதி ப் ம் க த்திட்டம் : சுற்றாடல் 
தாக்கம் 

GIN-NILWALA DIVERSION PROJECT: ENVIRONMENTAL 
IMPACT  

102/’15 
2. ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) නිල්වලා ගෙඟ් හා ගිං ගෙඟ් ජලය මහ 
හම්බන්ෙතොට සංවර්ධන කලාපයට ෙගන යෑෙම් 
ව්යාපෘතියට අනුව, හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කයට 
ෙගන යෑමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ජල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව්යාපෘතිෙය් සැලසුම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ගාල්ල හා මාතර 
දිසත්ික්වල පරිසරයට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳ 
පාරිසරික වාර්තාවක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (v) ෙමම ව්යාපෘතිෙයන් නිල්වලා ගඟට කරදිය 
මිශවීෙම් අවදානම පාලනයට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) நில்வள கங்ைகயின ம் கின் கங்ைகயின ம் 
நீைரப் பாாிய அம்பாந்ேதாட்ைட அபிவி த்தி 
வலயத் க்குக் ெகாண் ெசல்வதற்கான க த் 
திட்டத்தின் பிரகாரம் அம்பாந்ேதாட்ைட 
மாவட்டத்திற்குக் ெகாண் ெசல்வதற்காக 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் நீாின் அள  எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) அக்க த்திட்டத்தின் திட்டவைரைவச் சமர்ப் 
பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அக்க த்திட்டத்தின் காரணமாக கா  மற் ம் 
மாத்தைற மாவட்டங்களின் சுற்றாட க்கு 
ஏற்ப ம் தாக்கம் ெதாடர்பாகச் சுற்றாடல் 
அறிக்ைகெயான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அவ்வறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) அக்க த்திட்டத்தின் லம் நில்வள கங்ைகயில் 
உவர் நீர் கலக்கும் ஆபத்ைதக் கட் ப் 
ப த் வதற்காக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 
Management: 

 
(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the volume of water expected to be 
channelled to the District of Hambantota as 
planned by the project of carrying water of 
Nilwala Ganga and Gin Ganga to the Maha 
Hambantota Development Zone; 

 (ii)   whether the plan of the aforesaid project 
will be presented; 

 (iii)   whether an environment report has been 
prepared on the environmental impact of 
this project to the environment of the 
Districts of Galle and Matara; 

 (iv)   if so, whether the aforesaid report will be 
presented; and 

 (v)    the steps that have been taken to control the 
risk of sea water being mixed with the 
water of Nilwala Ganga owing to this 
project? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්යාපෘතිය මඟින් මහ හම්බන්ෙතොට 

සංවර්ධන කලාපය සඳහා ෙගන යාමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ජල පරිමාව වර්ෂයකට ඝනමීටර් මිලියන 305කි.  

 (ii) ෙමෝසම් වර්ෂාවලදී ගිං සහ නිල්වලා ගංගාවන්ට ලැෙබන 
අතිරික්ත ජලය, ගිං ග ෙඟ් ඉහළ ෙදෝණිෙය් පිටෙදණිය 
නැමැති ස්ථානෙය් ඉදිකරන හැරවුම් අමුණක් මඟින් 
නිල්වලා ග ෙඟ් ෙකොටෙපොළ ඔය දක්වා කිෙලෝමීටර 11.5ක් 
දිග උමගක් මඟින් හරවා යැවීමට කටයුතු කරන අතර, 
ෙකොටෙපොළ දී ෙමගාෙවොට් 20ක විදුලි ජනනෙයන් පසු 
නිල්වලා  ග ෙඟහි අතු ගංඟාවක් වන සියඹලාෙගොඩ ඔය 
හරහා ඉදි ෙකෙරන හැරවුම් නිර්මිතයක් මඟින් කිෙලෝමීටර 
5.5ක් දිග උමං මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ අම්පානාගල අමුණ දක්වා 
ජලය යැවීමට ෙයෝජිතය.  

  ඉන් පසුව අම්පානාගල සිට කිෙලෝමීටර 12.5ක් දිග උමං 
මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ මුරුතෙවල ජලාශය දක්වා ෙගන යනු 
ලැෙබ්. ඉන් පසුව මුරුතෙවල ජලාශෙය් කිෙලෝමීටර 13.8ක් 
දිගවූ වම් ඉවුර ඇළ චන්දිකා වැව දක්වා තවත් කිෙලෝමීටර 
17කින් දීර්ඝ කර ෙමම ජලය චන්දිකා වැව දක්වා යැවීමට 
අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. එමඟින් උඩවලව ජලාශෙයන් චන්දිකා 
වැව ෙවත වාර්ෂිකව සපයන ජලය පමාණය ඉතිරි කරෙගන 
එම ජලය මහ හම්බන්ෙතොට, මව්ආර, රිදියගම හා බඳගිරිය 
වැව් හරහා මහ හම්බන්ෙතොට කර්මාන්ත හා පානීය ජලය 
සහ වාණිජ කර්මාන්තය සඳහා ලබා දීමට ෙයෝජිත ය.  

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ 
කිරීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් නිර්ණය විෂය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නියමයන් (Terms of Reference) ලබා ෙගන ඇති අතර, 
පාරිසරික අධ්යයන කටයුතු ෙමෙතක් ආරම්භ කර ෙනොමැත. 
එය සකස් කිරීෙම්දී ගාල්ල හා මාතර දිස්තික්කවල පරිසරය 
අධ්යයනය කළ හැක.  

 (iv) වාර්තාවක් සකස්  කළ පසු ඉදිරිපත් කළ හැක. 

 (v) ෙමහිදී නිල්වලා ග ෙඟහි ඉහළ ෙදෝණිෙය් අතිරික්ත ජලය 
පමණක් හැරවීමට ෙයෝජිත අතර වියළි කාලගුණයන්හිදී ජල 
හැරවුමක් සිදු ෙනොෙව්. ෙමම ව්යාපෘතිය සංෙශෝධනය 
කිරීමට ෙපර, අධ්යයන කටයුතුවලදී ජලය රඳවාගත හැකි 
ජලාශ ෙයෝජනා කර තිබු අතර එමඟින් වියළි කාලගුණික 
තත්ත්වයන්හිදී පහළ ෙදෝණියට ජලය මුදා හැරීම මඟින් 
නිල්වලා ගඟට කරදිය මිශ වීෙම් අවදානම පාලනය කර 
ගැනීමට හැකියාවක් තිබිණි. 

  නමුත් පාරිසරික හා සාමාජීය ගැටලු ෙහේතුෙවන් ජලාශ 
ෙවනුවට හැරවුම් නිර්මිත ඉදි කිරීම නිසා විශාල වශෙයන් 
ජලය රඳවා ගත ෙනොහැකි බැවින් වියළි කාලවලදී වැඩිපුර 
ජලය ගඟට මුදා හැරීමක් සිදු ෙනොවන බැවින්, කරදිය 
මිශවීම පාලනය කිරීම ෙමම ව්යාපෘතියට ඇතුළත් ෙනොෙව්. 
වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන්හිදී ජලය හැරවීමක් සිදු 
ෙනොවන අතර ග ෙඟහි ෙපර පරිදිම පහළ ෙදෝණියට ජලය 
ගලා එන බැවින් කරදිය මිශ වීෙම් තත්ත්වෙයහි වර්ධනයක් 
ෙයෝජිත ව්යාපෘතිය නිසා ඇති වීමට හැකියාවක් ද නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
අනධ්යයන උප ශාලාධිපතිවරුන් සඳහා අනුමත 

නිවාඩු: විසත්ර 
கல்விசாரா உப பாிபாலகர்க க்ெகன 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட லீ  : விபரம் 
LEAVE APPROVED FOR NON-ACADEMIC SUB-WARDENS: 

DETAILS    
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3.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මහතා ෙවනුවට) 
     (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க - மாண் மிகு சுனில் 

ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
       (The Hon. Bimal Rathnayake on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 
 උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (3) : 

(අ) (i) විශව්විද්යාලවල අනධ්යයන උප ශාලාධිපතිවරුන් 
සඳහා විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් ෙයෝජනා කරනු ලබන අනුමත නිවාඩු 
පමාණයන් කවෙර්ද;  

 (ii) විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
චකෙල්ඛ අංක 912/1ට අනුව දින 90ක්ව පැවති 
වාර්ෂික නිවාඩු පමාණය දින 45 දක්වා අඩු කර 
තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (iv) නැවත අංක 04/2003 චකෙල්ඛය අනුව සාමාන්ය 
රජෙය් නිවාඩු, ෙසනසුරාදා, ඉරිදා, සහ ෙපෝය දිනද 
ඇතුළත්ව දින 90ක් දක්වා එම නිවාඩු පමාණය 
ෙවනසක්ර තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රජෙය් ෙසේවකයන්ට හිමි නිවාඩුද ඔවුන්ට හිමි දින 
90 තුළට ඇතුළත් කර සැලකීෙමන් එම 
ෙසේවකයන්ට, ෙවනත් සාමාන්ය ෙසේවකයින්ට 

ලැෙබන වරපසාදයක් අහිමි කර ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) සාමාන්ය රජෙය් ෙසේවකයින්ට හිමි නිවාඩු 
වරපසාද කප්පාදු  ෙනොකර, විශව්විද්යාල 
අනධ්යයන උප ශාලාධිපතිවරුන් සඳහා නිවාඩු 
ලබා දීෙම් පිළිගත් කමෙව්දයක් සකස ්කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பல்கைலக்கழகங்களில் கல்விசாரா உப பாிபா 
லகர்க க்ெகன பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு வினால் ன்ெமாழியப்பட் ள்ள 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட லீ களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வின் 
912/1ஆம் இலக்கச் சுற்றறிக்ைகயின்ப  90 
நாட்களாகவி ந்த வ டாந்த லீ கள் 45 ஆகக் 
குைறக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) மீண் ம் 04/2003ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகயின் 
ப , சாதாரண அரசாங்க வி ைறகள், 
சனிக்கிழைம, ஞாயிற் க்கிழைம மற் ம்  
ேநான்மதித் தினம் அடங்கலாக 90 நாட்கள் 
வைர ேமற்ப  லீ களின் எண்ணிக்ைக 
மாற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரசாங்க ஊழியர்க க்குாிய லீ க ம் இவர் 
க க்குாிய 90 நாட்களில் உள்ளடக்கப் 
பட் ள்ளதாகக் க தப்பட் ள்ளதன் லம் 
ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு ஏைனய சாதாரண 
ஊழியர்க க்குக் கிைடக்கும் சிறப் ாிைம 
இழக்கச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) சாதாரண அரசாங்க ஊழியர்க க்குாிய லீ  
கைளக் குைறக்கா , பல்கைலக்கழக கல்விசாரா 
உப பாிபாலகர்க க்கு லீ  வழங்குவதற்காக 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ைறைமெயான்ைறத் 
தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the  number of   approved  leave  proposed 
by the University Grants Commission  to 
Sub-Wardens (Non-Academic) of 
Universities ; 

 (ii)  whether the number of leave which was 90 
days per year earlier  has been reduced up 
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to 45 days by Circular No. 912/1 of the  
University Grants Commission; 

 (iii)   if so, the reasons for it; 

 (iv)   whether  the aforesaid amount of leave has 
been  revised again  as 90 days, which is 
inclusive of Saturdays, Sundays, ordinary 
government holidays and Poya days as 
well, by the Circular No.04/2003; and 

 (v)   if so, the reason  for it? 

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)   whether he admits that  the aforesaid 
employees have been deprived of a 
privilege which  the other ordinary 
employees enjoy due to the calculation of 
the  90 days  of leave that they are entitled  
to  having included  into  it the  leave which 
the  government employees are entitled to; 
and 

 (ii)   whether an accepted methodology will be 
formulated to  grant leave to Sub-Wardens 
(Non-Academic) of Universities without 
reducing  the privilege of leave which the 
ordinary government employees are entitled  
to? 

(c)  If not , why ? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I table* the 

Answer.  
 

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

(a) (i) 90 days per year. 

 (ii) The University Grants Commission  has not issued a 
circular as No. 912/1. The circular that was issued in 
this regard is No.912. According to that, the amount of 
annual leave is 45 days per year.  

 (iii)  Since it was observed that the annual leave of 90 days 
that had been granted to sub-wardens (full-time) were 
granted without consistency by each university, the 
University Grants Commission has decided to grant 
the same amount of 45 days of leave, which is granted 
to the non-academic staff of the university system, to 
the sub-wardens (full-time) as well, and the circular 
No. 912 has been issued accordingly.  

 (iv)  The University Grants Commission has not issued a 
circular as 04/2003. By the circular No. 04/2013 dated 
19.03.2013 issued in this regard, the amount of leave 
has been increased up to 90 days, again. When 
calculating the relevant 90 days, public holidays, 
Saturdays, Sundays, and Poya days are also taken into 
the account.  

 (v)  As per  the nature of the appointment of sub-wardens 
(full-time), they have to engage in duties in all the 
seven days of the week. A full-time service of seven 

days is required for the duties with regard to solving of 
day-to-day issues arisen for university students and for 
the duties on other welfare activities. Accordingly, 
these officers are granted with a leave of 90 days that 
is not entitled by ordinary public servants, and if 
obtained a leave whenever on a weekday, that leave 
would be curtailed from the approved leave.  

(b) (i) Sub-wardens, who are performing duties on full-time 
basis are entitled to certain privileges that are not 
entitled by the other university employees. 
Accordingly, they are paid with an allowance of 10% 
of their basic salary, and an allowance of 5% of the 
basic salary for sub-wardens who do not receive 
accommodation facilities.  

  A deprivation of privileges does not seem to have 
taken place as per the nature of the duties assigned.  

 (ii)  Since sub-wardens are assigned with a duty that is 
entirely different from the subject scope of an ordinary 
public servant, there is not any possibility to grant 
leave for sub-wardens in the same manner that of an 
ordinary public servant. 

(c) Does not arise.                              

 
පරිසර හිතකාමී වාහන ආනයනය: විසත්ර 

சூழல்-ேநய வாகனங்களின் இறக்குமதி : விபரம் 
 IMPORT OF ENVIRONMENT-FRIENDLY VEHICLES: DETAILS    

392/’15 
5.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
 (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
 (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

  මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) 2014 වසෙර්දී ලංකාවට ආනයනය කළ ඉන්ධන 
ෙලස හීලියම්, හයිඩජන් සහ විදුලිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාවිත කරන වාහන සංඛ්යාව, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  හීලියම් පමණක් භාවිත කරන වාහන වාණිජ 
මට්ටමින් ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දී ඇති සමාගම් 
සහ එකී වාහන ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දුන් 
වර්ෂය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) හයිඩජන් පමණක් භාවිත කරන වාහන වාණිජ 
මට්ටමින් ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දී ඇති සමාගම් 
සහ එකී වාහන ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දුන් 
වර්ෂය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) හයිඩජන් සහ හීලියම් පමණක් භාවිත කරන 
වාහනවල අවම මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட எாிெபா ளாக ஈ யம், ஐதரசன் 
மற் ம் மின்சாரம் ஆகியவற்ைற ைமயாகப் 
பயன்ப த் கின்ற மான வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) ஈ யத்ைத மாத்திரம் பயன்ப த் கின்ற 
வாகனங்கைள வர்த்தக ேநாக்கில் சந்ைதக்கு 
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அறி கப்ப த்தி ள்ள கம்பனிகள் மற் ம் 
அத்தைகய வாகனங்கள் சந்ைதக்கு அறி கப் 
ப த்தப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஐதரசைன மாத்திரம் பயன்ப த் கின்ற 
வாகனங்கைள வர்த்தக ேநாக்கில் சந்ைதக்கு 
அறி கப்ப த்தி ள்ள கம்பனிகள் மற் ம் 
அத்தைகய வாகனங்கள் சந்ைதக்கு அறி கப் 
ப த்தப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஐதரசன் மற் ம் ஈ யத்ைத மாத்திரம் பயன் 
ப த் கின்ற வாகனங்களின் ஆகக்குைறந்த 
விைல ெவவ்ேவறாக யாைவ ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i)   separately, the number of vehicles imported 
to Sri Lanka in 2014 that use helium, 
hydrogen and electricity only as fuel; 

 (ii)   separately, the companies that have 
introduced helium only vehicles to the 
market at commercial level and the year in 
which they were introduced; 

 (iii)   separately, the companies that have 
introduced hydrogen only vehicles to the 
market at commercial level and the year in 
which they were introduced; and 

 (iv)   separately, the minimum prices of hydrogen 
only and helium only vehicles? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඉන්ධන ෙලස හීලියම් සහ හයිඩජන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාවිත කරන වාහන 2014 
වර්ෂෙය්දී ෙගන්වා නැත. ඉන්ධන ෙලස විදුලිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාවිත කරන වාහන 233ක් 2014 
වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාවට ආනයනය කර ඇත. 

 (ii) ෙටොෙයෝටා සමාගම විසින් 'Miraj' නමින් ෙමවැනි 
වාහනයක් නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර තවම ෙමම 
වාහනය ශී ලංකාවට ආනයනය කිරීම් පිළිබඳව 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iii) කිසිත් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iv) ෙනොදනී. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, එවැනි වාහන ෙවෙළඳ ෙපොළටත් හඳුන්වා දී 
නැත්නම්, ඒවා ගැන දන්ෙනත් නැත්නම්, එවැනි වාහනවලට බදු 
සහන ලබා දීෙම් ෙයෝජනාවක් ඔබතුමා විසින් පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කෙළේ කුමන පරමාර්ථෙයන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙයෝජනාව ඇතුළත් කෙළේ, renewable energy කාර් ෙගන 

ඒම ෙහොඳයි කියන ඉදිරි දැක්මක් ඇති කරන්න. සාමාන්යෙයන් 
රජය පතිපත්ති ඇති කරන්ෙන් ඉදිරිෙය්දී ආණ්ඩුව ෙගන යන 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා ෙපන්වන්න. ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 
දවෙසේ ඉඳලා කාර් එන්න පටන් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නූපන් දරුෙවකුට, -නූපන් ෙනොෙවයි. 

පිළිසිඳවත් ෙනොගත් දරුෙවකුට- උප්පැන්න සහතික හැදීම, 
ෙක්න්දර හැදීම එතරම් ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියා ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා හිතන විධියට ෙනොෙවයි අෙප් ආණ්ඩුව හිතන්ෙන්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

පරිසර හිතකාමී බව පදනම් කරෙගන එවැනි වාහනවලට බදු 
සහන ලබා දීම ඔබතුමා විසින් අය වැය ෙයෝජනාවට ඇතුළත් කර 
ගැනීමට ෙහේතු වුණ බව පැහැදිලි කළා. අය වැය ෙයෝජනාෙව් 
තිබුණයි කියලා වාහන එන්ෙන් නැහැ ෙන්. එෙසේ නම් ගරු 
ඇමතිතුමනි, එවැනි වාහන ශී ලංකාව තුළට ෙගන ඒම සඳහා යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබ් ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. එවැනි ෙකොම්පැනි හතරක් ඇවිල්ලා කථා කර තිෙබනවා. 

ජපානෙයන් ෙකොම්පැනි ෙදකයි. ඇෙමරිකාෙවන් එකයි. තව- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
හීලියම්ද, හයිඩජන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හයිඩජන්. අහන පශ්නය ඒක ෙන්. 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නැහැ, ෙම්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් ඉන්ධන ෙලස හීලියම්, 

හයිඩජන් සහ විදුලිය භාවිත කරන වාහන ගැන ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කර එම වාහන ෙකොෙහොමද 
ෙගන්වන්ෙන් කියන එක ගැන අපි වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 8 - 476/'16 - (1) the Hon. Kanaka 

Herath. Is anyone asking the Question? - [Pause] - Then 
we will move on to the next Question. 

 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි සථ්ාවර තැන්පතු: ෙපොලී අනුපාතය 

சிேரஷ்ட பிரைசகளின் நிரந்தர ைவப் கள் : வட்  
தம் 

FIXED DEPOSITS OF SENIOR CITIZENS: INTEREST RATE 
 

549/’16 

10.ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (ගරු විමල් වීරවංශ 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக - மாண் மிகு விமல் 

ரவங்ச சார்பாக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage on behalf of the 
Hon. Wimal Weerawansa) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) පසු ගිය රජය වයස අවුරුදු 60ට වැඩි ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ෙග් රුපියල් මිලියන 01ක් දක්වා වූ සථ්ාවර 
තැන්පතු සඳහා සියයට 15ක ෙපොලී අනුපාතයක් ලබා දුන් 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 වසෙර් සිට එම සහනය ලබන වයස ්සීමාව 
අවුරුදු 60 සිට 55 දක්වා අඩු කිරීමටත්; 

 (ii)  තැන්පතු මුදල රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා වැඩි 
කිරීමටත්; 

 (iii) ෙමම පහසුකම සපයන බලපතලාභී සමාගම් සඳහා 
සියයට 1.5ක ෙපොලී සහනාධාරයක් ලබාදීමටත්; 

 (iv) ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක මුදලක් ෙවන් 
කිරීමටත්; 

 ෙමවර අයවැෙයන් ෙයෝජනා කළ බව එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඊට අදාළ චකෙල්ඛය මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 
ෙම් වන විට නිකුත් කර තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එකී සහනය ලබන ෙජ්යෂ්ඨ 
පුරවැසියන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම පහසුකම් සපයන බලපතලාභී මූල්ය සමාගම් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) கடந்த அரசாங்கம் 60 வய க்கு ேமற்பட்ட சிேரஷ்ட 
பிரைசகளின் பாய் ஒ  மில் யன் வைரயிலான 
நிரந்தர ைவப் க க்கு 15 சத த வட் ைய 
வழங்கியெதன்பைத  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இச்ச ைகையப் 
ெப ம் வயெதல்ைலைய  60 இல் இ ந்   55 
வைர குைறப்பதற்கும்; 

 (ii) ைவப் த் ெதாைகைய பாய் 1.5 மில் யன் 
வைர அதிகாிப்பதற்கும் ; 

 (iii) இவ்வசதிைய வழங்கும் உாிமம் ெபற்ற 
கம்பனிக க்கு 1.5 சத த வட்  நிவாரணத்ைத 
வழங்குவதற்கும்; 

 (iv) இதற்ெகன பாய்  1,500 மில் யன் ெதாைகைய 
ஒ க்குவதற்கும்; 

 இவ்வ ட வர  ெசல த்திட்டத்தில் அவர் 
பிேராித் ள்ளார் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இ  ெதாடர்பிலான சுற்றறிக்ைக நிதி அைமச் 
சினால் தற்ேபா  ெவளியிடப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட ச ைகையப் ெப ம் 
சிேரஷ்ட பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) இவ்வசதிகைள வழங்கும் உாிமம்ெபற்ற நிதிக் 
கம்பனிகள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a)  Is he aware that the previous government paid an 
interest rate of 15% for fixed deposits up to rupees 
one million, of senior citizens over 60 years of 
age? 

(b)  Will he admit that he proposed to- 

 (i)  bring down the age limit of persons entitled 
to that relief from 60 to 55 years from the 
year 2016; 

 (ii)  raise the fixed deposit amount to Rs. 1.5 
million ; 

 (iii)  grant an interest concession of 1.5% to 
licensed companies that provide this 
facility; and 

 (iv)  allocate a sum of Rs.1,500 million for this 
purpose, through this year’s Budget? 

(c)  Will he state- 

 (i)  whether the circular in that regard has been 
issued by the Ministry of Finance by now; 

 (ii)  if so, the number of senior citizens who 
enjoy that relief at present; and 

 (iii)  the licensed finance companies that provide 
this  facility? 

(d)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I table* the 

Answer.  
 

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

 

(a) It is not the previous Government but the present Government 
provided a 15% interest rate for one year fixed deposits opened 
in individual basis by senior citizens above 60 years of age.  

(b) (i) Yes. 

 (ii) Yes. 

 (iii) Yes. 

 (iv) Yes. 

(c) (i) An analysis is being conducted on the financial 
conditions of the existing finance companies to 
identify the strong finance companies which are 
suitable to implement this scheme and after completing 
the analysis, a circular will be issued to the selected 
finance companies based on the results of the analysis 
by Central Bank of Sri Lanka. 

 (ii) Not applicable. 

 (iii) Not applicable. 

(d) Does not arise.   
 

 

කිලිෙනොච්චිෙය් ෙපොදු කීඩා පිටිය ඉදිකිරීම: ෙවන් 
කළ මුදල 

கிளிெநாச்சி ெபா  விைளயாட்  ைமதான 
நிர்மாணம் : ஒ க்கிய பணத்ெதாைக  

CONSTRUCTION OF PUBLIC PLAYGROUND IN KILINOCHCHI: 
MONEY ALLOCATED  

559/’16 
11.ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා (ගරු එස.් ශීතරන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன் - மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன் சார்பாக) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan on behalf of the Hon 
S. Shritharan)  
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කෙයහි ෙපොදු කීඩා පිටියක් 

ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති බව දන්ෙන්ද; 
 (ii) එෙසේ නම්, කීඩා පිටිය ඉදිකිරීම සඳහා මුදල් 

ෙවන්කර තිෙබ්ද; 
 (iii) ඒ සඳහා ෙවන්කළ මුදල කවෙර්ද; 
 (iv) කීඩාපිටිෙය් ඉදිකිරීම් ඇරඹීම පමාද වීමට ෙහේතු 

කවෙර්ද; 
 (v) මිල ගණන් කැඳවීම නිසි කමෙව්දයක් අනුව සිදුකර 

තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී අකමිකතා සිදු වී තිෙබ්ද; 
 (ii) එ ෙසේ නම්, ඒ සඳහා ලබා ෙදන විසඳුම් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ெபா  விைளயாட்  

ைமதானெமான்ைற அைமக்க ன்ெமாழியப் 
பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
அைமக்க நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) விைளயாட்  ைமதானத்தின் நிர்மாணப் 
பணிகள் தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

        (v) விைல ம க்கைள ேகாரல் உாிய ைறைமக் 
கைமய நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நிதி ஒ க்கீட் ன்ேபா  ைறேக கள் 
இடம்ெபற் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக வழங்கும் தீர் கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he is aware that there is a proposal 
to construct a public playground in the 
district of Kilinochchi; 

 (ii)  if so, whether money has been allocated to 
construct the playground; 

 (iii)  the amount of money that has been 
allocated for that; 

 (iv)  the reasons for the delay in commencing 
the construction of the playground; and 

 (v)  whether tenders have been called following 
the proper procedure?  

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether financial irregularities have  taken 
place in the allocation of money; and 

 (ii)  If so, the solutions provided for that? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා.  
 

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

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) රුපියල්  224,823,193.38 (වැට් සහිත) (රුපියල් මිලියන 
225) 

 (iv) කීඩාංගණය ඉදිකිරීම සඳහා ෙපර ෙයෝජනා වූ ඉඩෙමහි 
ගැටලු තත්ත්වයක් ඇති වූ බැවිනි. 
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 (v) ජාතික මිල ගණන් කැඳවීෙම් කම ෙව්දය අනුගමනය කර මිල 
ගණන් කැඳවීම සිදු කර ඇත. 

(ආ) (i) නැත. එය කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව මුදල් ෙවන් 
කර ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
 කැනඩාව හා ඇෙමරිකාව තුළදී මියගිය ශ  ීලාංකික 

පුරවැසියන්: විසත්ර 
கனடா மற் ம் அெமாிக்காவில் மரணித்த இலங்ைகப் 

பிரைசகள் : விபரம் 
SRI LANKANS DECEASED IN CANADA AND AMERICA: 

DETAILS   
103/’15 

15.ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ  කැනඩාෙව්දී හා ඇමරිකාෙව්දී මියගිය ශ  ී
ලාංකික පුරවැසියන් සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ කැනඩාෙව්දී හා ඇමරිකාෙව්දී පූර්ණ සහ අර්ධ 
ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ ශ  ීලාංකික පුරවැසියන් 
සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල්හිදී ඔවුන් කළ රැකියා කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින් ආබාධිත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி தல் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
கனடாவி ம் அெமாிக்காவி ம் மரணித்த 
இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

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

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 
ஆம் திகதி வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
கனடாவி ம் அெமாிக்காவி ம் ைமயாக 
மற் ம் பகுதியளவில் அங்க ன நிைலைமக்கு 
உள்ளாகிய இலங்ைகப் பிரைசகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

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

ெகாண்ட ெதாழில்கள் யாைவ ெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான காரணங் 
கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

 
asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of Sri Lankan citizens who died 
in Canada and America during the period 
from 01.01.2010 to 31.12.2014 in relation 
to each country, separately; 

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

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

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

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)   the number of Sri Lankan citizens who 
became partially and totally disabled in 
Canada and America during the period 
from 01.01.2010 to 31.12.2014 in relation 
to each country, separately: 

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

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

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

(c)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) 2010.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා කාල සීමාෙව්දී 

කැනඩාෙව්දී සිදු වූ ශී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් මරණ 30කුත්, 
ඇෙමරිකාෙව්දී සිදු වූ ශී ලාංකික පුරවැසියන ේග් මරණ 
36කුත් වාර්තා වී තිෙබ්. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇත.  

 (iii) ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇත.   

 (iv) වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) කැනඩාෙව් සහ ඇෙමරිකාෙව් ශී ලංකා දූත මණ්ඩලවල 
පවතින වාර්තාවලට අනුව, 2010.01.01 සිට 2014.12.31 
දක්වා කාලෙය්දී ආංශික වශෙයන් ෙහෝ පූර්ණ  වශෙයන් 
ආබාධිත ශී ලාංකිකයන් පිළිබඳ කිසිදු ෙතොරතුරක් ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நிைலயியல் கட்டைள 23(2) இன் கீழான வினாக்கள்.  

மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க. 

 

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

 
පානම ඉඩම් පශන්ය  

பானம காணி விவகாரம்  
 LAND ISSUE IN PANAMA      

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

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මා සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී ඇති 
පානම ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් විෂයය භාර අමාත්යවරයාෙගන්  
ෙමම පශ්නය මම අහනවා.  

2010දී පානම, රාගම්ෙවල, ශාස්ත ෙවල, එෙගොඩයාය හා 
උල්පස්ස යන ගම්වල පදිංචිව සිටි පවුල් 350ක් ආයුධ සන්නද්ධ 
කණ්ඩායමක් විසින් තම ඉඩම්වලින් බලහත්කාරෙයන් එළවා 
දමන ලදී. 

එදා පටන් ෙම් දක්වා එම ජනතාවට තම ඉඩම්වලට නැවත 
යෑමට හිමිකම ලැබී නැති අතර, එම ජනතාවට හා වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ඉඩම් අක්කර 1,220ක් නාවික හා ගුවන් 
හමුදාව විසින් අත් පත් කර ෙගන සිටී.  

ෙම් සමහර අයෙග් පැල්පත් නිවාසවලට ගිනි තබා තමයි ඒ අය 
පලවා හැරිෙය්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්. එෙසේ පලවා හැර ඒ ඉඩම් ටික 

ඔක්ෙකෝම ගුවන් හමුදාවටත්, නාවික හමුදාවටත් අත් පත් කර 
ගත්තා. 

එම ඉඩම් නැවත ජනතාවට ලබා ෙදන ෙලස 2013 දී මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම විසින් නිර්ෙද්ශ කළා. ෙම් අය මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට ගියා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් නිර්ෙද්ශයක් ලබා 
දුන්නා, ඒ ජනතාවට ෙම් ඉඩම් ලබා ෙදන්න කියලා. 

නව රජය බලයට පැමිණි පසු 2015 ෙපබරවාරි මස 11 වන 
දින කැබිනට් තීන්දුවක් මඟින් ද ෙමම ඉඩම් ජනතාවට ලබා දීමට 
තීන්දු වුණා. ඒ කියන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් බලයට ඇවිල්ලා 
ෙපබරවාරි මාසෙය්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගන්ෙන් ෙම්ක 
ඒ තරම්ම වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක් ෙලස ඔබතුමන්ලා 
සලකපු නිසායි. ෙපබරවාරි මාසෙය්ම ඔබතුමන්ලා තීරණයක් 
ගත්තා, ෙම් ඉඩම් ආපහු ෙදන්න ඕනෑය කියලා.  

එම කැබිනට් තීන්දුව ෙම් දක්වා කියාත්මක වී ෙනොමැති අතර, 
2016 මාර්තු මස ෙපොතුවිල් අධිකරණය විසින් ලබා දුන් තීන්දුවක් 
මත එම ඉඩම්වලට පිවිසි ජනතාව 2016 ජුනි මාසෙය් 30ට ෙපර 
එම ඉඩම්වලින් ඉවත් වන ෙලස පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් නිෙයෝග 
කර ඇත. 

අන්තිමට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව වැටුණාට 
පස්ෙසේ ඒ අය හිතුවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් ඉඩම්වලට යන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා. සමහර අය ඇවිල්ලාත් හිටියා. ඒ 
ෙගොල්ලනුත් දැන් ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලනුත් 
ඉවත් කරන්න තමයි තීරණයක් ෙගන තිෙබන්ෙන්.   

කැබිනට් තීන්දුව ෙනොසලකා හරිමින් ෙමම ඉඩම් සංචාරක 
ෙහෝටල් ඉදිකිරීම සඳහා ෙයදවීෙම් සැලැස්මක් ඇති බව පෙද්ශෙය් 
ජනතාව පවසා සිටී.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඉඩම් වටිනා ඉඩම් 
කියන එක ඇත්ත. සංචාරක ව්යාපාරයට ෙයෝග්ය ඉඩම් කියන 
එකත් ඇත්ත. හැබැයි, ෙම්වා ජනතාව පදිංචි ෙවලා සිටි 
ජනතාවෙග් ඉඩම්. ඒ නිසා ජනතාව එෙසේ පලවා හැර ජනතාවෙග් 
ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම කිසිෙසේත්ම යුක්තිසහගත නැහැ. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඉහත කරුණු සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් විෂයය භාර 
අමාත්යවරයාෙගන් පහත සඳහන් පශ්නවලට පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

1.  පානම, ශාසත්ෙවල පෙද්ශෙය් දැනට ශී ලංකා ගුවන් 
හමුදාෙව් පාලනෙය් පවතින ඉඩෙමන් ඉදිකිරීම් සිදු කරමින් 
පවතින අක්කර 25ක බිම් පමාණයක් හැර ඉතිරි ඉඩම් 
නැවත ජනතාවට ලබා දීමට 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 11 
දින කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව ඔබතුමා 
දන්ෙන්ද? 

 ෙමම ඉඩම් බලන්න අගමැතිතුමාත් ගියා කියලා මම 
දන්නවා. ඒ ඉඩම්වල ඉදි කිරීම් ෙකෙරමින් තිෙබන භූමි 
පමාණය ගුවන් හමුදාව සතුව තබාෙගන ඉතිරි ඉඩම් 
ජනතාවට ෙදන්න ඕනෑය කියලා තමයි තීරණය ගත්ෙත්. 
ඉදිකිරීම් තිෙබන පෙද්ශය අක්කර 25ක් වාෙග් පමාණයක් 
ෙලස තමයි හඳුනා ගත්ෙත්. 

2.  එම ඉඩම් නැවත තමන්ට ලබා ෙදන ෙලස එම ජනතාව 
ඉල්ලීම් සිදු කර ඇති බව ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

3.  එම ඉඩම් ජනතාවට ලබා ෙනොදී සංචාරක ෙහෝටල් 
ඉදිකිරීම සඳහා ලබා දීෙම් යම් සැලැසම්ක් පවතින්ෙන්ද?  

4.  ගනු ලැබූ කැබිනට් තීරණය කියාත්මක කිරීමට යම් 
බාධාවක් පවතින්ෙන්ද? 

5.  ජනතාවට එම ඉඩම් ලබා දීමට සැලසුමක් පවතී නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් ෙගන ඇති පියවර ෙමම ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද? එෙසේ ෙනොමැති නම් මන්ද? 

 කියන කාරණා දැනගන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි: 

1.   ඔව්. 

2.   ඔව්. 

3.   නැත. 

4.   නැත.  

5.   ඔව්. 

කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණය අනුව ඉඩම් කච්ෙච්රියක් තියලා, 
ජනතාවට ෙම් භූමි භාගෙය් ඉඩම් ලබාෙදන්න කටයුතු කළා. නමුත් 
ඒ ජනතාව ඒක පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. ඒ පතික්ෙෂේප කිරීම 
තුළින් ගම් පුළුල් කිරීෙම් වැඩසටහන නැවතුණා. ඊට අමතරව මට 
දැනගන්න ලැබුණා, අෙප් ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමාත් කියනවා, 
ෙගවල් 350ක් හදන්න සැලසුම් කරලා දැන් එහි කටයුතු 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා කියලා. ඒ ෙගවල් හදන්ෙන් එම 
ඉඩම්වල අයිතිවාසිකම් නැති ෙවච්ච ජනතාවට ෙදන්න මිසක්, පිට 
රටින් මිනිස්සු ෙගනැල්ලා පදිංචි කරවන්න ෙනොෙවයි. ඒකයි ෙම් 
කියන්ෙන්. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන උත්තරය අනුව මම කියන්නම්,  ජනතාවට 
අසාධාරණයක් ෙවන්න ෙනොදී, ඒ අයට ඉඩම් ෙවනුවට ෙගයක් 
සමඟ ඉඩමක් ෙදන්න තමයි ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ඒක 
තවම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමිනුයි කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. ෙම් නිසා කාටවත් අසාධාරණයක් ෙවලා නැහැ. ඒ අයට 
ඕනෑ කරන බිම් පමාණය ලැෙබයි. ස්වාභාවික සම්පත් අනුව වැඩි 
වටිනාකම තිෙබන ඉඩම් ෙවනම තිෙයයි. මම හිතන විධියට එම 
ඉඩම් අපි ගම්මුන්ට ෙබදා ෙදන්න ගිෙයොත් රටට අසාධාරණයක් 
ෙවයි. ඒක තමයි දැනට පවතින තත්ත්වය.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පිළිතුරු ලබාදීෙම්දී කිව්වා, 

"ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා කියූ පරිදි" කියලා. එතුමා එෙහම 
කියන එකම තමයි ෙමතැන පශ්නය. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මම 
ෙපෞද්ගලිකව කියන්නම්. එතුමා එෙහම කියන එක තමයි ෙමතැන 
මතුෙවලා තිෙබන පශ්නය. එතැන පදිංචි ෙවලා හිටපු කිහිප 
ෙදෙනකුට සින්නක්කර ඔප්පු තිබුණා. බලපත තිෙබන කිහිප 
ෙදෙනක් හිටියා. සාම්පදායිකව කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
පාරම්පරිකව ෙගොවිතැන් බත් කරමින් ඉඩම් තිබුණු අය හිටියා. 
එතෙකොට ෙමතැන ඔප්පු තිෙබන අය ඉන්නවා; බලපත තිෙබන 
අය ඉන්නවා; පාරම්පරිකව වගා කරපු ඉඩම් තිබුණු අය ඉන්නවා. 
ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි තුන්ෙගොල්ල. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
කවුද, ඒ අයට ඉඩම් නැති ෙකරුෙව්? පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් 

තමයි ඒ අයට ෙම් ඉඩම් නැති ෙකරුෙව්. ඒකට අපි ෙමොනවා 
කරන්නද? දැන් අලුතින් කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ, ඒ අයට 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ඒ අයට ඉඩම් නැති කරපු එක ඇත්ත. 

හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගිය ආණ්ඩුෙවන්  පලවා හැරපු 
ජනතාව ෙගනැල්ලා එතැන පදිංචි කරවන එක ෙන් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒකට තමයි  ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ජනතාව ෙවන තැන්වල පදිංචි කරවලා, ෙම් ඉඩම් ටික 

ෙහෝටල්වලට ෙදන්නයි හදන්ෙන්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම සැලැසම්ක් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි කරන්න හදන්ෙන්. දැන් ගරු දයා ගමෙග් 

ඇමතිතුමා සැලැස්ම කිව්වා ෙන්,"ෙමන්න, ෙම් කෑල්ල  
ෙහෝටල්වලට, ෙම් කෑල්ල ෙම්කට"යි කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම දැනුවත්ව ෙනොෙවයි. මම එෙහම එකක් දන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහෝටල් හදනවා නම් ෙහෝටල් හදන්න. 

හැබැයි කරුණාකර ඉස්සර ෙවලාම ඒ ජනතාවෙග් බලපත සහිත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඩම් ටික, ඒ ජනතාවෙග් සින්නක්කර ඉඩම් ටික, ඒ ජනතාව 
පාරම්පරිකව වගා කරපු ඉඩම් ටික ඒ ජනතාවට දීලා ඉන්න. ඊට 
පසුව තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය ෙගවල් 350 ෙවන තැනක හදන්න. 
ඒවා ඒ අයෙග් පාරම්පරික ඉඩම්, වගා කරපු ඉඩම්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවා නැති කෙළේ මම ෙනොෙවයි ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඔබතුමා ෙනොෙවයි. ඒ ඉඩම් ඒ අයට ෙදන්න කියලායි 

ඔබතුමාට මම ෙම් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙදනවා තමයි. නිකම් ෙනොෙවයි, ෙගයක් එක්කයි ඒ ඉඩම් 

ෙදන්න යන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙවනස ඒකයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් ලස්සන plans තිෙබනවා. තිෙබන පාර කඩනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවා අපි සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කඩලා ඉවර ෙවලා, පාර ෙලොකු කරලා හැදුවා කියනවා. 

ඔබතුමාෙග් අමුතු plans තිෙබන්ෙන්. ඒවා ජනතාවට වැඩක් නැහැ. 
ජනතාවට ඕනෑ හිටපු ඉඩම් ටිකයි. ඒකයි සිදු ෙවන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක අපි කථා කරලා විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. අපි ඒක කථා කරලා විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த்ததாக, அைமச்சு சம்பந்தமான கூற் கள். மாண் மிகு 

நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள். 

වරපසාද : මුදල් අමාත්යවරයා ෙකෙරහි 
විශව්ාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට ගත් 

අවසථ්ාෙව්දී ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා විසින් සිදු කරන ලද අසත්ය ෙචෝදනා 

சிறப் ாிைம: நிதியைமச்சர் மீதான 
நம்பிக்ைகயின்ைமப் பிேரரைண பற்றிய 
விவாதத்தில் மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 

அ த்கமேக சுமத்திய உண்ைமக்கு மாறான 
குற்றச்சாட் க்கள் 

PRIVILEGE: FALSE ALLEGATIONS MADE BY 
HON. MAHINDANANDA ALUTHGAMAGE 
DURING VOTE OF NO CONFIDENCE ON 

MINISTER OF FINANCE  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Mr. Deputy Chairman of Committees, on the 09th of 

June, 2016, during the course of the Debate on the Vote 
of No Confidence on the Minister of Finance brought by 
the Joint Opposition, the Hon. Mahindananda 
Aluthgamage, Member of Parliament, made certain false, 
untruthful and unsubstantiated statements against me. 
The said Hon. Member referred to me personally by 
name, willfully and deliberately with the intention of 
insulting and defaming me in the eyes of the public and 
damaged my reputation and dignity as an Hon. Member 
of this august Assembly as well as a law-abiding citizen 
of this country.  

The Hon. Member, in his speech, referred to five 
reasons why that Vote of No Confidence was being 
moved. Those are, according to him, one, I do not have 
the confidence of the Government to hold this position; 
two, the President and the Prime Minister do not have 
confidence in me; three, I have destroyed the economy of 
the country; four, I am an accused in an exchange control 
fraud; and five, I have used my position to influence 
private businesses. However, he also made a host of other 
unfounded allegations in the course of his speech.  

He informed the House that he has documentary proof 
of all what he said. However, I must state that the first 
and the second accusations were proved wrong on that 
day itself as 145 Hon. Members or 74 per cent of the 
Hon. Members of Parliament from the Government and 
the Opposition voted together to defeat the No 
Confidence Motion. Both His Excellency the President 
and my Leader, the Hon. Prime Minister, have proved 
that they continue to have faith in me by being present in 
the House during the entire Debate.  

The third accusation that I am an accused in an 
exchange control fraud is false and malicious. It is a well-
known fact that the Rajapaksa regime made several 
attempts to entangle me unscrupulously in legal battles, 
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including the alleged exchange control matter, from 
which I was honourably discharged by the court. You will 
surely recall that in the course of the Debate, the Chair too 
requested the Hon. Member to produce documentary 
evidence of his accusations. The Hon. Member 
vehemently stated that he has sufficient evidence to prove 
his accusations and that he would table those. Sir, I have 
got the CD of the relevant proceedings and Hansard with 
me. He had tabled irrelevant documents that had nothing 
to do with the accusations he had made. So, the 
documents he had tabled had neither any relevance nor do 
they substantiate the specific charges he levelled at me 
during the Debate. Almost all the so-called "documents" 
are mere scraps of paper downloaded from gossip 
websites and unverified notes prepared by himself. At one 
place, he mentions a vehicle, where the Hon. Lakshman 
Kiriella writes to me, and says that those were duty-free 
vehicles that were brought in. They basically did such 
callous political witch-hunts for nothing else, but to throw 
mud at us. I invite you to peruse those documents and 
come to a conclusion on their veracity. The Hon. Member 
has deliberately misled and hoodwinked the Hon. 
Members of this august Assembly, where both the 
President and the Prime Minister were present in person. I 
asked the Hon. Member whether he was able to stand up 
and say the same thing outside Parliament because then, I 
would sue him for every cent he has for what he said. But, 
he neither has the courage nor the backbone to do so. At 
this moment, I am horrified, Sir, that as a Member - 

[Interruption.] Hon. Aluthgamage, you do not have one 
at all.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
How do you know? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I will tell you who told me that. - [Interruption.] Sir 

this was a situation where he was unable to substantiate 
the allegations and that only proves his bankruptcy.  

Sir, we have been elected by the people to represent 
them in Parliament and it is our paramount duty and 
responsibility to serve them honestly and with 
commitment. Sir, I can assure you that, as a Member of 
Parliament who has been serving this House continuously 
for 22 years, I have acted honestly and true to my 
conscience. Today, I am appalled at the quality of some 
people who have been elected to this House. Some who 
do not even have the basic qualifications to be engaged 
even at primary level of employment in any organization 
have been elected as Members of Parliament. 

Sir, there is a saying that those who live in glass 
houses should not throw stones at others; it only shows 
their own nudity. I do not have to emphasize to this House 

as to who has been indicted by court for undeclared assets 
as he was unable to explain his ill-gotten gains. Very soon 
it will be known as to who robbed the country and where 
that wealth is.  

Sir, the Hon. Member took undue advantage under the 
cover of Privileges accorded to Hon. Members of 
Parliament as well as of the live coverage on the national 
television to make the wild and unsubstantiated 
allegations against a fellow Member. Therefore, the only 
option available to me is to raise this matter in this House 
and seek justice for the damage caused to my dignity and 
reputation as a professional, a politician and more or less, 
to that of the Government  of Good Governance, which 
we have been elected for.  

Sir, the Hon. Speaker is the custodian of the rights of 
the Hon. Members of Parliament and from him, we seek 
redress when we are attacked from outside or from 
within. The relevant speech of the Hon. Member appears 
from Column 771 to Column 782 of Hansard of 09th June, 
2016. I request the Hon. Speaker to look into this matter 
because this not only concerns the Privileges, but he has 
gone well outside the limits. Therefore, I call upon him to 
provide the necessary redress.  

Thank you.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක 

ඇමතිතුමා මාෙග් නම සඳහන් කරලා පකාශයක් කළා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා මාෙග් නම සඳහන් කර පකාශයක් කළාම ඒ 
ගැන පැහැදිලි කරන්න මට අයිතියක් තිෙබනවා. So, let me 
speak. මම දන්නවා, මාෙග් කථාෙවන් අගමැතිතුමාටත් ෙබොෙහොම 
රිදිලා තිෙබන බව. මම ඒ බව දන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අගමැතිතුමාට ෙහොඳට රිදිලා 
තිෙබන බව මම දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. අගමැතිතුමාට 
 ෙකොච්චර රිදුණාද කියන එක මම දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යවරයා පකාශයක් කළා, පසු ගිය දා 
එතුමාට එෙරහිව ඉදිරිපත් කළ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට 
ගත් අවස්ථාෙව්දී මා කළ කථාව සම්බන්ධෙයන්. මා ඉදිරිපත් කරපු 
කාරණා පහක් ගැන එතුමා කිව්වා. එතුමා කිව්වා, මම කිසිම 
ෙතොරතුරක් සභාගත කෙළේ නැහැ කියලා. මම ඒ කියපු සියලු 
ෙද්වල් අසත්යයි කියලා එතුමා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම එම ලිපි ෙල්ඛන සභාගත 
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කරලා තිෙබනවා. කරුංකා කන්ෙට්නර 1,500ක් ෙගනාපු 
අවස්ථාෙව්දී ඇමතිවරයා DGට නිෙයෝගයක් - instructions - දීලා 
තිෙබනවා. එම ෙල්ඛනය මම එදා සභාගත කළා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කිව්ෙව් අසත්ය කියලා ඔබතුමා කියනවා 
නම් "ෙමොනාර්ක්" නිවාස සංකීර්ණෙය් ඔබතුමා ඉන්න ෙගදර 
කුලිය ෙගවන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. 
[බාධා කිරීමක්] හරි. මම කියපු එක අසත්ය නම් ඔබතුමා ඒ පිළිබඳ 
වාර්තාවක් සභාගත කරන්න. ඔබතුමා ඉන්න ෙගදර කුලිය 
ෙගවන්ෙන් මහ බැංකුෙව් අධිපතිෙග් බෑනා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, you can refer this to the Committee on Privileges. 

 
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)  
Sir, when a matter of Privilege is raised, it is referred to 

the Committee on Privileges.  වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ගියාම 
එතැනදී රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාටයි, මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාටයි ෙදෙදනාටම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. ෙමතැන තව විවාදයක් කරන්න වුවමනා නැහැ. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට දැම්ෙම් 
නැත්නම්, ඒක ෙවනම කාරණයක්. එෙහම නම් නැඟිටලා ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න තිබුණා. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  කියා තිෙබන්ෙන්, ඒ දුන් 
ලියකියවිලි පදනම් රහිතයි කියලායි. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
සභාෙව් හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. ෙම් සභාෙව් -[බාධා 
කිරීම්] දැන් කාලය ඉවරයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් සභාව තුළ -[බාධා 
කිරීම්] වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනවා නම්, වරපසාද 
පිළිබඳ කමිටුෙවන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ඇත්ත කියන්ෙන් කවුද, 
නැත්ත කියන්ෙන් කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්] ආපසු ෙමතැන 
විවාදයක් ගන්න බැහැ. මම කියන්ෙන් එපමණයි. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැත්නම්, ඒක ෙවන පශ්නයක්. එෙහම නම් මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න තිබුණා. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා දැන් ෙමතැනදී කියා තිෙබනවා, ෙම් 
ලියවිලි පදනම් රහිතයි කියා. ඒ ගැන වරපසාද පිළිබඳ කමිටුෙවන් 
ෙසොයා බලන්න. වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට යන්න බයයි. [බාධා 
කිරීම්] වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට යන්න බය ඇයි? [බාධා කිරීම්] 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා වැරදි නම් ෙමතුමාට මුහුණ 
ෙදන්න -[බාධා කිරීම්] ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 
අභිෙයෝගයක් කළා. ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්න බැරුව ෙන් 
ඉන්ෙන්. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කියන්ෙන් 
වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට දමන්න එපා කියා ද? [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, අභිෙයෝගය භාර ගන්ෙන් නැහැ කියා ද? 
[බාධා කිරීම්] එෙහම නම් කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් 
කියන්න.  

අපි ඊළඟ කාරණයට යමු; let us get on to the next Item. - 
[Interruption.]  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මයිකෙෆෝනය ලබා 

දීලා නැහැ.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පැහැදිලි 
කිරීම් කරන අතරතුර අගමැතිතුමා නැඟිටලා කථා කරපු නිසා දැන් 
මට ඉතුරු ටික කියන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට කථා කිරීමට 
මයිකෙෆෝනය ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මම අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම ෙම් 
සියලු ලිපි ෙල්ඛන ඇතුළත් file එකක් අගමැතිතුමාට භාර 
ෙදනවා. මාව වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ෙනොෙවයි, එයින් එහාට 
වුණත් ඔබතුමා ෙගන යන්න. මම ඒකට මුහුණ ෙදන්න 
ලැහැස්තියි. මම අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
"ෙමොනාර්ක්" නිවාස සංකීර්ණෙය් පස්වැනි තට්ටුෙව් ෙගයක් 
මාසයකට ෙඩොලර් 10,000ක -ලක්ෂ පහක- කුලී ෙගවා අරෙගන 
දීලා තිෙබන්ෙන් කවුද, ඒ මහ බැංකු අධිපතිතුමාෙග් -[බාධා කිරීම්] 
මම අද කිව්වා; අද press briefing එෙක්දී කිව්වා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අද මාධ්ය හමුෙව් 
සියලුම ෙද්වල් කිව්වා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කිව්වා, මට 
ෙකොන්දක් නැහැ කියලා. අද මාධ්ය හමුෙව් මම සියලුම ෙද්වල් 
කිව්වා. මට වරපසාද කමිටුවට යන්න බැරිකමක් නැහැ. මම 
සියලුම ෙල්ඛන ෙගනැල්ලා අගමැතිතුමාට ෙදන්නම්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මූලාසනෙයන් අවසරයි. ගරු මන්තීතුමා, ඒ ෙල්ඛන මට 

ෙදන්න එපා. කරුණාකර ඒවා වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ෙදන්න. එතැනින් ෙසොයාගන්න පුළුවන්, ෙමොකක්ද ඇත්ත කියලා. 
එදා කිව්වා, මහ බැංකු අධිපති ෙම්වා ෙගවනවා කියලා. මම අහලා 
බලන ෙකොට එතුමා කිව්වා, "නැහැ" කියලා. එතුමාට එච්චර 
මුදලුත් නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් තව ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய 

பிரச்சிைனையச் சிறப் ாிைமக் கு க்குச் சமர்ப்பி ங்கள்! 
அங்கு அ  சம்பந்தமாகத் தீர்மானிக்கப்ப ம். 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
இரண்  நிமிடங்கள் ெகா ங்கள், ேபசுவதற்கு. Sir, I rise to 

a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බාධා කරන්ෙන් නැතිව 

මෙග් කථාව විනාඩියක් අහෙගන ඉන්න කියලා අගමැතිතුමාටත්, 
මුදල් ඇමතිතුමාටත් කියන්න. මුදල් ඇමතිතුමා දීර්ඝ ෙවලාවක් 
කථා කළා. මම එතුමාට කළ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් අදාළ 
ෙල්ඛන මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළා. එතුමා මට 
කිව්වා, මම අසත්ය කිව්වා කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  அ த்  சிறப் ாிைமக் 

ேகள்வி. ெகளரவ பியல் நிசாந்த த சில்வா. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඊෙය් මුදල් 

ඇමතිතුමාට ඉතා වැදගත් පශ්නයක් ෙයොමු කළා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම දැන් ඒකට උත්තර ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දැන් උත්තර ෙදනවාද? ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Minister of Finance, please. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you, Sir. -[Interruption.] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්නය වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ෙයොමු කරලා 

තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් විවාදයක් ගන්න බැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? කථානායකතුමා 

තමයි ඒක තීරණය කරන්ෙන්. Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? - [Interruption.] Hon. 

Minister of Finance, please make your Statement. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ ණය සීමාව 

ඉක්මවා ණය ලබා ගැනීම : මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2003 අංක 3 දරන මූල්ය 

කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 13වන වගන්තිය පකාරව 2015 
මූල්ය වර්ෂෙය් අවසාන අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළ යුතු ෙව්. ඒ අනුව මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව සමඟ අදාළ මූල්ය 
ෙතොරතුරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කිරීමට මා විසින් කටයුතු කර 
ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016.06.21වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අදහස් දක්වමින්, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 
සභාගත කරන ලද 2015 වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව 2015 වර්ෂෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කළ ණය සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 
කර ඇති බව විගණකාධිපතිවරයා විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති බව 
සඳහන් කරන ලදී. 

ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ 
අවසාන වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන ෙහයින්, ෙම් පිළිබඳව 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කර ෙමම කරුණ පිළිබඳව 
පැහැදිලි කිරීම මෙග් වගකීමක් හැටියට සලකනු ලැෙබ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2015 මුදල් වර්ෂය 
ෙවනුෙවන් සියලුම අමාත්යාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා මුදල් ෙවන් 
කිරීෙම්දී ඉදිරිපත් කරන ලද 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනත, 

1249 1250 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත මඟින් සහ 2015 
අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත මඟින්  ෙදවරක් 
සංෙශෝධනය කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත. 
ෙමම සියලු සංෙශෝධනවලදී ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් අදාළ නීති 
පකාරව ණය ලබා ගත හැකි උපරිම සීමාව රුපියල් බිලියන 
1,780හි ෙවනසක් සිදු කර ෙනොමැත. ඒ අනුව එම සීමාව ඇතුළත 
ණය ලබා ගැනීමට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් කියා කර ඇත.  

යම්කිසි වර්ෂයක විසර්ජන පනත මඟින් බලය ලබා ෙදන 
උපරිම ණය සීමාව සකස් වනුෙය් එම වර්ෂය තුළ 
ඇස්තෙම්න්තුගත රාජ්ය වියදම සහ රාජ්ය ආදායම අතර පරතරයයි. 
එම පරතරය තුළ ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ණය ලබා ෙගන අය වැය 
හිඟය පියවා ගැනීම ෙමෙතක් සිදු කරනු ලැබූ කමෙව්දය ෙව්. 
එෙහත් ෙමම ණය සීමාව ඉක්මවා ණය ගැනීමට සිදු වුවෙහොත් 
නැවත විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කර එම සීමාව ෙවනස් 
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. රාජ්ය ණය ගැනීම පිළිබඳව 
ඉතිහාසය පුරාම අනුගමනය කරනු ලැබූ  සාමාන්ය කමෙව්දය 
ෙමයයි. ෙම් බව සනාථ කරමින් 2015 ජනරජෙය් මූල්ය පකාශ 
පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයාම දක්වා ඇති වාර්තාෙව් 2014 
වර්ෂෙය්දී ද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ණය සීමාව ෙම් අනුව ඉක්මවා ඇති 
බව ද සඳහන් කර තිෙබ්.  

පසු ගිය වසර පහ තුළ ණය ලබා ගත් ආකාරය දැක්ෙවන 
සංසන්දනාත්මක ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනය ෙම් සමඟ  
සභාගත* කරනවා.  

මම ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නම්.  2005 සිට තමයි ෙම් කමය 
කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. මම අවුරුදු පහක ෙතොරතුරු 
සංසන්දනය කළා. ගරු මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි  මා ෙම් 
ෙතොරතුරු  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  2005 සිට අද 
දක්වා කියාත්මක කර තිෙබන  සම්පදායය ෙමය බව 
ෙපන්වන්නයි.   

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2005දී පටන් ගත්ෙත්. 2011, 2012, 2013 සහ 2014.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අනුමත කර ගත්ත එෙක්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශුද්ධ අගය පාවිච්චි කරනවා. ඒකට එකතු කරනවා ෙද්ශීය 

වශෙයන් සහ පිට රටින් ගත්ත ණය. එතෙකොට සම්පූර්ණ ණය 

වශෙයන්  සලකනවා. ෙමතැන රුපියල් බිලියන 1100ක් අනුමත 
කර තිෙබනවා. 997ක් තමයි අපි පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්. 
විගණකාධිපතිතුමා අලුත් system එකක්, කිසිෙසේත්ම  මීට ෙපර 
කවදාවත් සිදු ෙනොවුණ විධියකට තමයි ෙම් කරුණ පකාශ කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන මම තවදුරටත් ෙහළිදරවු කරන්නම්. 

ජනරජෙය් මූල්ය පකාශ 2015 වසෙර්දී පමණක් ෙනොව ඊට 
පථම ද සෑම වර්ෂයකම විගණනයට ලක් වී ඇති අතර, ඒ සියලුම 
කාලවලදී රජය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම් කමෙව්දයට 
අනුව භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම මඟින් ණය ලබා ගැනීම 
සලකා ඇත්ෙත් ශුද්ධ අගය මතය. එෙහත් ෙම් පිළිබඳව අතීතෙය් 
කිසිදු අවස්ථාවක ෙමම කමෙව්දය නිවැරදි ෙනොවන බව 
විගණකාධිපතිවරයාද දක්වා ෙනොමැත. එෙසේම අන්තර් ජාතික 
මූල්ය ආයතන විසින් ද ෙමම කමෙව්දය වැරදි බවට කිසිදු 
සඳහනක් ෙම් වන ෙතක් සිදු කර ෙනොමැත.  

අනුමත ණය සීමාව ඇතුළත අය වැය හිඟය පියවා ගැනීම 
සඳහා ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ණය ගැනීම සිදු කරනු ලැෙබ්. රාජ්ය 
ආදායම් ලැබීෙම් කාලානුරූප සව්භාවය අනුව රාජ්ය වියදම් දැරීම 
සඳහා අවශ්ය වන මුදල් ෙකටිකාලීන ණය මඟින් පියවා ගැනීමට 
කටයුතු ෙකෙර්. ෙමහිදී ෙබොෙහෝ විට අනුගමනය කරනු ලබන 
කමෙව්දය වන්ෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම මඟින් 
ෙකටිකාලීන ණය ලබා ගැනීමයි. ඉතිහාසය පුරාම ෙකටිකාලීන 
ණය උපකරණයක් ෙලස භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කර ණය 
ලබා ගැනීම සිදු කරන අතර, එහිදී නිකුත් කරනු ලබන 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ශුද්ධ මුදල් පවාහය පමණක් සැලකිල්ලට 
ෙගන ඇත. ඒ අනුව, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මඟින් ණය ලබා 
ගැනීෙම් වටිනාකම ෙලස එම අගය ගිණුම් මඟින් වාර්තා කර ඇත.  

ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල හා ෙලෝක බැංකුව වැනි ආයතන 
විසින් පිළිගත් කමෙව්දයයි අපි අනුගමනය කරන්ෙන්.  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් මතය සැලකිල්ලට ෙගන යම් 
ෙහයකින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීෙම්දී එහි දළ අගය 
සැලකිල්ලට ගනු ලබන්ෙන් නම්, ණය ගැනීෙම් සීමාව ඉතා ඉහළ 
සීමාවක තැබිය යුතු අතර, ඒ අනුව ආදායම් සහ වියදම් අතර 
පරතරය කිසිදු අවස්ථාවක සැලකිල්ලට ගැනීමට ෙනොහැකි වනු 
ඇත. එෙසේම විගණකාධිපතිවරයා ෙයෝජනා කරන කමෙව්දය 
අනුගමනය කළෙහොත් මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අසාමාන්ය ෙලස 
ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ ෙගොස ් රජයට අවාසිදායක තත්ත්වයක් 
ඇතිවන අතර, මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේද අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් 
ෙගොඩනැ ෙඟනු ඇත. එෙසේම ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොලී අනුපාත 
අඩුවන අවස්ථාවලදී තිෙබන ණය පියවා අඩු ෙපොලී අනුපාත මත 
නැවත ණය ලබාගැනීමට රජයට ඇති වාසියද අහිමිවනු ඇත.  

විසර්ජන පනත මඟින් ආණ්ඩුවට ලබාගත හැකි උපරිම ණය 
සීමාව තීරණය කිරීම විද්යානුකූල පදනමකින් සිදුකරන අතර, 
එමඟින් වර්ෂයකදී රජය ලබාගත යුතු උපරිම ණය පමාණය සීමා 
කිරීම සහ ණය ෙතොගය -debt stock- පාලනය කිරීම සිදු කරනු 
ලබයි.  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් වන විදුලි සං ෙද්ශ 
නියාමන ෙකොමිසම භාණ්ඩාගාරෙය් අධීක්ෂණෙයන් ෙතොරව 
සිදුවන බැවින්, එම ආයතනයට භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිතයකු 
පත්කර ආදායම් ෙතොරතුරු භාණ්ඩාගාරෙය් අධීක්ෂණයට යටත් 
කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්.  

කල් බදු පදනම මත ලබාගත් යතුරු පැදි ගිණුම්ගත කිරීම 
2015 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කළද, විශාල යතුරු පැදි පමාණයක් 
ගිණුම්ගත කිරීමට සිදුවන බැවින් ඒ සඳහා සාධාරණ කාලයක් 

1251 1252 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

———————————- 
* පකාශය අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of statement. 
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ලබාදීමට අවශ්ය ෙව්. ෙකෙසේ වුවද, එම කාර්යය 2016 වර්ෂය තුළ 
අවසන් කිරීමට නියමිතය.  

එෙසේම රජෙය් ආයතන සම්බන්ධව ගිණුම් තැබීෙම් කමෙව්දය 
ෙලස "මුදල් පදනම" දැනට අනුගමනය කරන අතර, එහි අඩු පාඩු 
මඟහරවා ගැනීම සඳහා "උපචිත පදනමින්" ගිණුම් තැබීමට අවශ්ය 
මූලික කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ අධ්යාපනයට සහ ෙසෞඛ්යයට ෙමවැනි කටයුත්තක් කෙළේ ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී ෙමය කළ යුතු නිසායි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙලොකු ශබ්දයක් කරලා ෙපන්නුවා, 
විශ්වකර්මයක් කරන්න හදනවාය කියලා. දැන් විගණකාධිපති 
අෙපන් අහනවා, ඇයි ෙම්ක කරන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා. කරන්න 
පටන් ෙගන තිෙබන බවක් තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
වග කීමකින් කියනවා, නූතන ෙලෝකෙය් තිෙබන ගිණුම් අනුව 
තමයි අපි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන් කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විගණකාධිපතිවරයා කිසිම ෙහේතුවක් නැතුව ෙම්වා පසිද්ධ 
කරන්ෙන් ඇයි කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් "ගිං නිල්වලා ව්යාපෘතිය" 
සඳහා මුදල් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව සඳහන් ෙකොට තිබුණද, ෙමම 
මුදල් නිදහස් කිරීම සිදුකර ඇත්ෙත් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 07වන 
දායි.  

මා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න අවශ්යයි, ෙම් ෙද් පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙවන් සිදු වූ ෙදයක්  කියලා. ජනාධිපතිවරණය තිබුෙණ් 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වන දායි. 2015  ජනවාරි මාසෙය් 7 වන 
දා  මිලියන 3100ක  ණයකරයක්  මඟින්  මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් හරහා එදාම - ඒ නිකුත් කරපු දවෙසේම - 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට 

යම් කිසි කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
විගණකාධිපතිවරයා විෙව්චනය කරනවා නම් විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන්න  ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] Wait. I am making a 
submission. You cannot criticize the Auditor-General in this 
manner. You can give a reply to what the Hon. Anura 
Dissanayake asked. But, if you are going to criticize the 
Auditor-General who acts under the Constitution, it is very 
clear that you have to move a Resolution. -[Interruption.] No, 
you just started criticizing what he has done, which is wrong. 
I am making here a submission because the Auditor-General 
guides Parliament. We cannot just criticize him in the way 
we want. That is not done; it had never been done.  

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

General's Reports are tabled in Parliament. It is for us to 

decide what we do with the Reports. Auditor-General’s 
conduct cannot be criticized in Parliament without 
bringing in a Substantive Motion. But the Reports of the 
Auditor-General can be commented on in Parliament as 
long as his personal conduct is not involved.  It is going 
to be very difficult for Hon. Members whether from the 
Opposition or from the Government, to take up some 
issue or to explain some issue if you say that the Reports 
put forward by the Auditor-General cannot be questioned.  

I think the Hon. Chief Opposition Whip raised a very 
important issue and I asked the Hon. Minister to reply to 
it. But, there is a difference between commenting 
critically or otherwise on the Statements and the Reports 
issued by the Auditor-General and commenting on his 
conduct. Certainly, no one wants to comment on his 
conduct.  I think the Hon. Minister is replying to this and 
as far as the Auditor-General's Report is concerned, very 
much like the Attorney-General's, the opinions are 
expressed and finally, the House has to decide, because 
public finance is under the control of the House.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම කිව්ෙව්  විගණකාධිපතිවරයා ගැන ෙනොෙවයි ෙන්.  මම 

කිව්ෙව්  2015 ජනවාරි මාසෙය් 7 වන දා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව්  අන්තිම පැය 24 තුළ මිලියන 3000ක ණයකරයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැනයි.   වාරිමාර්ග  අමාත්යාංශයට වහාම  මිලියන 
3000ක් එවපු  එක හරිද?  ඒක ගැන තමයි පශ්න කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්කට උත්තර දුන්ෙන් නැත්ෙත් අපට -ෙම් රජයට- ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී පශ්නයක් ඇති වන නිසායි.  ෙම්වා තමයි අපි  FCID  
එකට භාර දී තිෙබන්ෙන්.  ෙමවැනි ෙදයක් පිළිබඳව  කියනෙකොට 
විගණකාධිපති ගැන මතක් කරන්ෙන්  නැතිවද  කථා කරන්න 
අවශ්ය ෙවන්ෙන්?  ෙමෙතක් දුර  කථා කරපු ඒවා පශ්නයක් නැතිව 
අහෙගන සිටියා.  ජනවාරි 7 වන දා කළ ෙද් ගැන කිව්වාම තමයි  
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඔච්චර කුලප්පු වුෙණ්.  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්,  ෙම් වාෙග් කූට 
කියාවන්ට ලක් කරපු දූෂිත ආර්ථිකයක් තමයි අපට භාර දුන්ෙන් 
කියන එකයි. [බාධා කිරීම්] ඔව්, ඒ අය වැය තමයි. මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් අයවැය. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් අයවැය  ගැන තමයි  
අපට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට 
කියන්නට පුළුවන් වන්ෙන්  ෙමපමණයි.  

ජනරජෙය් මූල්ය පකාශන පිළිබඳව ෙමෙතක් අනුගමනය 
ෙනොකළ කියා මාර්ගයක් විගණකාධිපතිවරයාෙග් මතය ෙලස  
පකාශ කිරීම තුළින් අන්තර්ජාතික මුල්ය ෙවළඳ  ෙපොෙළහි   
ජාත්යන්තර ණය ෙශේණිගත  කිරීමද - credit rating - ශී ලංකාෙව්  
ස්ථානය පහත යාමට ෙහේතුවනු ඇත. මූල්ය පකාශනයන්  වැඩි 
දියුණු  කිරිම සඳහා අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් කමෙව්දයන් ෙයොදා 
ගැනීම  පිණිස  විගණකාධිපතිවරයාෙග්  සහාය ලැබිය යුතු අතර,  
ෙම් පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයා සමග ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා 
කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මමත් වරලත් 
ගණකාධිකාරීවරෙයක්.  ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ෙකොෙහොමද කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ කියලා මම දන්නවා. ෙමවැනි ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ යුතු සාමාන්ය කමෙව්දයක්  
තිෙබනවා. 

ෙකෙසේ වුවද, අවසාන වශෙයන් මට කීමට ඇත්ෙත්  
සම්පදායට පටහැනි ෙමන්ම කිසිදු  විද්යානුකූල පදනමක් ෙනොමැති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමවැනි පකාශ තුළින් රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය ෙකෙරහි 
වැරැදි තත්ත්වයක් සමාජගත කිරීම කිසිෙසේත් සුදුසු ෙනොවන බවයි. 
ෙමවැනි කියා  මගින් මූල්ය විනය ආරක්ෂා  කිරිම දුෂ්කර කර්යක්  
වන අතර,  ඉතා අසීරු කාර්යක  නිරත  ෙවමින් මූල්ය  පාලනෙය් 
වගකීම හසුරුවන මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්  අෛධර්යයට 
පත්වීමට  ෙමවැනි පකාශ ෙහේතු වන බැවින්  ෙම් පිළිබඳව මෙග් 
බලවත් කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම මම අගය කරනවා. 
නමුත්  සාමාන්යෙයන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා,    continuous 
audit  එකක් කියලා. ඒ කියන්ෙන් විගණකාධිපතිෙග්  internal 
audit එකක් තිෙබනවා, අෙප් අමාත්යාංශෙය්. ෙම් අංශය  දවස්  
365ම කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  මීට ෙපර දැනුවත් 
කර  තිබුෙණ් නැත්ෙත් ඇයි? අන්තිම පැෙය්දී ෙම්වා කර 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන  පශ්නය අපි අහලා තිෙබනවා.  අපට 
අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් ගැන confrontation  එකක් ෙහෝ  පශ්නයක් 
ඇති කිරීම ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම්වා පසිද්ධ කරලා ඉවරයි.  
විගණකාධිපතිවරෙයකුට - 

 
 

ගගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 
 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I am making a Ministerial Statement. This is not a 

normal statement made by someone. This is on the economic 
status of the country.  So, there should be a sense of 
consistency. ඒ කියන්ෙන්,  පකාශ කරන ආකරෙය් යම් විධියක 
ස්ථාවර භාවයක් තිෙබනවා. නිදහෙසේ  කියාත්මක වන ෙදයක්  එක 
පාරට ෙවනස් කිරීෙමන් ෙමොනවාද  ලබා ගන්න හදන්ෙන්? ඒ 

විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් තුළින් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 
කාලය තුළ විගණකාධිපතිවරු කීෙදෙනක් හිටියාද? 2005 වර්ෂෙය් 
සිට Mr. P.A. Premathilaka හිටියා; Mr. S.M. Sabry සිටියා; Mr. 
S.C. Mayadunne සිටියා; Mr. S. Swarnajothi සිටියා. Mr. 
H.A.S. Samaraweera සිටියා. Mr. Chula Wickramaratne, 
Acting Auditor-General ෙලස  සිටියා. ෙම් විගණකාධිපතිවරයා 
කියන්ෙන් මීට ෙපර සිටි හැමෙකනාම වැරැදියි කියායි. ෙමොකද, 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් එක්ෙකෙනක් 
විතරක් ෙපෞද්ගලික රඟපෑමක් කරන තැනක් ෙනොෙවයි ෙන්.  එහි 
සිටි විගණකාධිපතිවරු සියලු ෙදනාම ෙමෙතක් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වැරැදි, අසත්ය පකාශ කර තිෙබනවා කියන එක 
තමයි  කියන්ෙන්. දැනට සිටින විගණකාධිපතිවරයා ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කළා. එතුමා Sri Lanka 
Accounting Standards අනුව කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ 
පළපුරුද්ද අනුව තමයි එතුමා එතැනට ගිහින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට 
කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙමපමණයි. ෙමවැනි ෙදයක් කර 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන අප එතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා 
කළා. ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්න අවශ්ය වන්ෙන් 
කියන එක ගැන මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් උපෙදස් ඉල්ලුවා.  
සැබෑ තත්ත්වය තමයි පකාශ කර තිෙබන්ෙන්. මා සියලු 
ෙදනාෙගන්ම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අපට  වගකීමක් තිෙබනවා.  ෙමෙහම පකාශ කරනවා නම්, අවුරුදු 
ගණනාවක් ෙනොතිබුණු ෙදයක  ෙම් වාෙග් ෙවනසක් ඇති ෙවනවා 
නම් ඒ ගැන දැනුවත් කිරීම අප සියලු ෙදනාම සතු කාර්ය භාරයක්. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, cash basis සහ උපචිත පදනම අනුව ෙම්ක 
තමයි අප කර ෙගන යන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ෙද් එය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් කරනවා කියන එක මම දැන්මම පකාශ කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ෙල්ඛනය : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

පැවරී තිෙබන මූලික බලයක් පිළිබඳවයි පශ්නය  පැනනැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා ෙගදර තිෙබන මුව හමට තඩි බානවා 
වාෙග්  විගණකාධිපතිතුමාට තඩි බෑවා කියලායි මට දැනුෙණ්. ෙම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශෙයන්.   
එතෙකොට මුදල් ඇමතිතුමා තමයි ෙම් වාර්තාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කෙළේ. ඒ නිසා පුවත් පතක පළ වුණු 
කරුණක් ෙහෝ විගණකාධිපතිතුමා ෙවන ෙකොෙහේ ෙහෝ කියපු 
කරුණක්වත් ෙනොෙවයි අප ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. මුදල් 
ඇමතිතුමා විසින්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන ලද 
වාර්තාවක්. ෙම්ෙකන් යම් අපකීර්තියකට පත් ෙවනවා නම්, ර ෙට් 
මූල්ය තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත්යන්තර වශෙයන් අපැහැදිලි චිතයක් 
ඇ ෙඳනවා නම් ඒෙක් වගකීම තිෙබන්ෙන් එම වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළ මුදල් ඇමතිතුමාටයි. [බාධා 
කිරීමක්]  මා කියන්නම්. ඔබතුමා පසුව කියන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විගණකාධිපතිතුමා විසින් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට එවන ලද තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා 
පදනම තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාර්තාව මුදණය 
කිරීමට ෙපර  ඔබතුමා කියපු ඔය කථාව  විගණකාධිපතිතුමා 
කැඳවා විමසීමට ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොකර, ඇයි ඒක වාර්තාවට ඇතුළු කෙළේ?   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අප විමසන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊට පසුව ඔබතුමන්ලාෙග් පැහැදිලි කිරීම කළ යුතුව තිෙබනවා. 

මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරලා, ඒ වාර්තාෙව් ඇති විගණකාධිපතිතුමාෙග් පකාශයක් උපුටා 
දක්වමින් විගණකාධිපතිතුමාට තඩි බාන එෙකන් වැඩක් නැහැ. 
එෙහම කියනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවටම -හරි නම් මුදල් 
ඇමතිතුමාට- තඩි බාන්න ඕනෑ, ෙමවැනි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව.  

මම ෙම් කියන්ෙන් ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි. හරියට අපි 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතා 
පැහැදිලිවම ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූල්ය බලය පිළිබඳ පශ්නයක්.  
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
1,780යි. නමුත් බිලියන 3,349ක් දක්වා - ඒ කියන්ෙන් 
ෙදගුණයකට ආසන්න සියයට 80ක් වාෙග් පමාණයක්- පමාණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා වාර්තාවක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ 
පිළිබඳව විගණකාධිපතිතුමාෙග්  කමෙව්දය ගැන නැවත පැහැදිලි 
කරනවාට වඩා, ඒ මුදල ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන  
අමාත්යතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට තිෙබන පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි.  රුපියල් බිලියන 1,780ක් අනුමත කර 
තිබියදී, - ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1,780ක සීමාවක් තිබියදී-  
රුපියල් බිලියන 3,349ක්  ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි 
අපට පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒක ගැන තමයි විගණකාධිපතිතුමා 
පශ්නය මතු කරලා තිබුෙණ්. ඔබතුමා විගණනය කිරීෙම් කමෙව්දය 
පිළිබඳව ෙන් පැහැදිලි කෙළේ. ෙමෙතක් අනුගමනය කරපු 

කමෙව්දය ෙනොෙවයි, ඊට පිටස්තර කමෙව්දයක් නිසා තමයි ෙම්ක 
මතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක තමයි ඔබතුමාෙග් තර්කය. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක වැරැදියි. මම කිව්ෙව්, සාමාන්යෙයන් අපි ලබා ගන්නා 

සම්පූර්ණ ණය පමාණෙයන් ෙගවන්න තිෙබන ණය පමාණය අඩු 
කරනවා කියලායි. ඒ අඩු කළාම එන ශුද්ධ ණය පමාණය තමයි  
ෙද්ශීය ණයවලටත්, විෙද්ශ ණයවලටත් එකතු කරන්ෙන්. ඒක 
තමයි සම්පූර්ණ ගත්තු ණය පමාණය ෙලස අපි සඳහන් කරන්ෙන්. 
හැබැයි විගණකාධිපතිවරයා කියන්ෙන්, අර ෙගවපු ණය අඩු 
කරන්න එපාය කියලායි. නිදහස ලැබුණු දවෙසේ ඉඳන් කරපු 
ෙදයක්, ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කළ ෙම් වාර්තාව තුළින් විතරයි 
අපි දැනගත්ෙත්.  ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මෙග් 
ෙල්කම් Dr. R.H.S. Samaratunga, Mr. S.R. Attygalle,  DST, 
Department of State Accounts එෙක් ඉන්න Mrs. D.M. Anula 
Harasgama, අෙප් ඉන්න අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඒ.ආර්. ෙද්ශපිය 
මැතිතුමා ෙම් සියලු ෙදනාම විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් මුදල් අමාත්යාංශෙය් Internal 
Planning Division එකත් එක්ක කථා කරලා ඒ ෙගොල්ලන් 
 ෙතොරතුරු පිළිබඳව දැනුවත් කරලා තිබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් ඒ ගිණුම් ෙදන්න තිෙබන 
පුද්ගලයාෙග් පශ්නයත් එතැන ලියනවා. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙදයක් කරලා නැහැ.  ඔබතුමා නැවත 
නැවත අහනවා, රුපියල් බිලියන තුන්දහස් ගණනක් ගැන. ෙද්ශීය 
හා විෙද්ශීය ණය එකතු කරලා ශුද්ධ වටිනාකම කියන එක තමයි 
ෙමෙතක් කල් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් කාරණය අපට 
නැවත නැවත කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් 

ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. දැන් එෙහම නම් විගණකාධිපතිතුමාත්, 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාත්, අදාළ අෙනකුත් නිලධාරිනුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් කමිටුවට කැඳවන්න. අෙප් සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා සභාපති විධියට ඉන්න Public Finance 
Committeeයට ඒ ෙගොල්ලන් කැඳවන්න. ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි 
විස්තරයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඕනෑ.  ඒ ෙගොල්ලන් මුදල් කමිටුවට 
කැඳවා,  ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන එහි 
වාර්තාව පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා වැදගත් පශ්නයකුයි ඊෙය් මතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම මුදල් 
ඇමතිතුමා අද ඒකට පිළිතුරක් දුන්නා. ඒකට පිළිතුරු ෙදන ෙකොට 
ඒ වාර්තාවට එකඟ ෙවනවාද, විෙව්චනය කරනවාද කියන එක 
සම්බන්ධව එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා.  ෙම් සම්පදායට අෙප් 
ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් -නීතිය යටෙත්- අපට පුළුවන් වන්ෙන් 
අමාත්යාංශය, නැත්නම් සංස්ථාව, නැත්නම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්තාවයි, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවයි ඉදිරිපත් කරන්න 
පමණයි. ඒෙකන් පස්ෙසේ නැවත අෙප් වාර්තා දමන්න බැහැ. ෙම් 
ගැන පැහැදිලි කරන්න තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව විතරයි.  

මමත් ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බැලුවා. ෙමතැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙපේල් මාසය අවසන් 
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ෙවනකල්, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත්යාංශෙය් ගිණුම්වලට 
අමතරව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් නිෙයෝජිතයන් මුණ ගැහිලා 
ෙම් ඔක්ෙකෝම ගැන සාකච්ඡා කළා. අවසානෙය් අපට මුදල් ලබලා 
ෙදන්ෙන්, ආධාර ලබලා ෙදන්ෙන්, ෙම් සියල්ලම සලකා 
බැලීෙමන් පසුවයි. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල්  ෙවනම නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායමක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ආපහු ෙම් ෙද්වල් බැලුවා. ඒ 
ෙවලාෙව් ණය ෙතොගය කුමක්ද කියලා ෙහොයන්න කිව්වා.  ෙම් 
සියල්ලම බලා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් වාර්තාව දීලා 
තිෙබනවා.  

මම ඒ වාර්තාව නැවත ඊෙය්ත් බැලුවා. ඒක ඕනෑම ෙවබ් 
අඩවියක තිෙබනවා. මම පසු ගිය සතිෙය් සම්පූර්ණෙයන් ඒ ලිපි 
ටික කිෙයව්වා. ඒ වාර්තාවයි, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවයි 
අතර පරස්පර විෙරෝධතාවක් තිෙබනවා. මීට කලින් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙපන්වූ කාරණයක් තමයි රුපියල් මිලියන 
1,300ක ණයක් ලබා ගැනීම. අපි ඒ ටික ෙපන්වලා ෙමයට 
ඇතුළත් කරලායි වැඩ කටයුතු කෙළේ. ඊටත් අමතරව දැන් කියනවා 
නම්, ''අපි ණය අරෙගන තිෙබන පමාණය තවත් රුපියල් මිලියන 
1,500ක් වැඩි වුණා'' කියලා, ඒක අපට ෙපෙනන්න ඕනෑ, 
ෙකොතනින්ද ඒ මුදල් ගත්ෙත් කියලා. එෙහම මුදල් ලබා ගත්තා 
නම් ෙම් රෙට් බැංකු කමෙය් මුදල් අඩු ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
විෙද්ශෙයන් ගත්ත මුදල් ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. බැංකු කමෙයන් 
ගත්ත ඒවාත් තිෙබනවා. ෙම් ටික තමයි අපට බලන්න තිෙබන්ෙන්. 
මට ෙපෙනන විධියට ෙමතැන විශාල පරස්පර විෙරෝධිකමක් 
තිෙබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරය කිව්ව කාරණය තමයි ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදලත් කියන්ෙන්. විගණකාධිපති වාර්තාෙව් ෙකොෙහොමද 
ෙවනස් එකක් ආෙව්, ෙමොන පදනමක් උඩද කෙළේ කියන කාරණය 
බලන්න ඕනෑ. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කියන විධියට කමෙව්දය 
ෙවනස් වුණා නම්, ඒක රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙහෝ 
බලන්න වුවමනායි. ෙම් වාර්තාව ගැන විශාල පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහනම් ෙකොෙහන්ද ෙම් සල්ලි ගත්ෙත්? අපි 
ෙම් ණය මුදල අරගත්තා නම් අද ලංකාෙව් ෙමච්චර මුදලක් භාවිත 
ෙවන්න බැහැ. මීට වඩා අෙප් ෙපොලිය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික කටයුතු ඇමතිවරයා හැටියට මමත්, 
විගණකාධිපතිවරයාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් ඒ කණ්ඩායම 
කැ ෙඳව්වා. ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න මටත් යුතුකමක් තිෙබනවා. 
අන්තිම වගකීම තිෙබන්ෙන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට. 
එහිදී ෙම් ගැන ෙසොයා බලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙම් කමෙව්දය ගැන රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියන්නම්. ෙම් විධියට විගණකාධිපති වාර්තා 
අනුව ගිෙයොත්, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්න බැහැ.   

ෙකොෙහන්ද ෙම් මුදල් ආෙව්? ෙකොෙහන්ද ෙම්වා ෙහොයා 
ගත්ෙත්? ෙම් ගැන විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. තමන්ෙග් 
කමෙව්දය මාරු කළා නම්, එය පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීමට 
යුතුකමක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ කමෙව්දය මාරු කරනෙකොට  
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්නාද නැද්ද?  එෙහම නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීලායි කමෙව්දය මාරු කරන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් ෙමොකක්ද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය අපට 
දැන ගන්න ඕනෑ.  අද  ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් වාර්තා ටික මට 
ලැෙබනවා.  ෙමතැනදී  මුදල් අමාත්යාංශය එක කාරණයක් 
කියනවා; විගණකාධිපති වාර්තාව තව එකක් කියනවා; 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් නිකුත් 
කරන ලද පකාශෙය් තව කාරණයක් කියනවා. ඒක අෙප් රටට 
ෙහොඳ නැහැ. ඒ වගකීම බලාෙගන තමයි අපි ඔක්ෙකෝම 
කියාකරන්න ඕනෑ. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
A point of Order is being raised by the Hon. Bandula 

Gunawardane. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක 

මුදල් ඇමතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් මෙග් නම සඳහන් වුණා. එදා ඒ 
අය වැය අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු අෙප් කණ්ඩායමත්, ගරු 
සභානායකතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කණ්ඩායමත් 
කථානායකතුමා ඉදිරිපිටදී ෙපන්නුවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
සකස් කිරීෙම්දී පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස වියදම් ෙනොවන 
මුදලක්, එනම්  බිලියන 121ක් - ෙකෝටි 12,100ක් - ෙවනස් 
ආකාරයකට ගිණුම් ගත කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
මුදල් ඇමතිතුමාත්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මහත්තුරුත් 
අපට පකාශ කළා, අලුත් ගිණුම්කරණ කමෙව්දයකට තමයි ෙම්ක 
සකස් කරන්ෙන් කියලා. ඒ අනුව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට සහ 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට  තිෙබන වත්කම් පවත්වාෙගන යාෙම් 
සහ නඩත්තු කිරීෙම් පිරිවැය ෙලස එය දක්වා තිෙබනවා කියලා 
පකාශ කළා. අපි කිව්වා ඒක වැරැදියි කියලා. ෙමොකද,   පාසල් 
11,000ක් තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් වත්කම් සහ වගකීම් ෙකොපමණද 
කියලා  තක්ෙසේරු කෙළේ කවුද,   ඒ ගණන එතැනට ෙයදුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳ පශ්නයක් ඇසීෙම් අයිතිය 
විගණකාධිපතිතුමාට තිෙබනවා.   ඒ නිසා අපි ඉතා ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ණය පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළා.  මහ 

බැංකු වාර්තාෙව් 119 වන පිටුෙව් තිෙබනවා, 2014දී විෙද්ශ 
ව්යවහාර මුදලින් ගත් ණය පමාණය 20.4යි; එය 222.4කට සියයට 
එක්දහස් දහයකින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. சிறப் ாிைமக் ேகள்விகள்,  the 

Hon. Piyal Nishantha De Silva. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, the Hon. Leader of the House. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have other Business for the day. This has been 

referred to the Public Finance Committee. We cannot go 
on like this. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, - 
 

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

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I do not want to take too much time.  As mentioned by 

the Hon. Leader of the House, there is no necessity to 
seek further clarification because it has already been 
referred to the Public Finance Committee. But, what was 
just mentioned had no relevance at all.  He just babbled 
certain numbers which have no relevance at all. 

Thank you. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Piyal Nishantha De Silva, you may start.  

 

වරපසාද:  දුරකථනෙයන් මරණීය තර්ජන 
එල්ල කිරීම 

சிறப் ாிைம: ெதாைலேபசி லம் மரண 
அச்சு த்தல் வி த்தைம 

PRIVILEGE: DEATH THREATS OVER TELEPHONE  
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මාෙග් වරපසාද කඩවීම 

පිළිබඳ පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට මා හට අවස්ථාව 
දීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

2015 මහ මැතිවරණෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙලස තරග කර කළුතර දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙලස මා කටයුතු කරමින් සිටී. 
2016.06.13 දින දහවල් 12.00ට පමණ,  මෙග් 071-4995995 
දරන ජංගම දුරකථන අංකයට 075-5697745 දරන ජංගම 
දුරකථනෙයන් ඇමතුමක් ලබා දුන් අෙයක් නිර්නාමිකව 
තර්ජනාත්මක ඇමතුමක් ලබා ෙදමින් මා හට, එනම් 2016.06.14 
දින දහවල් 12.00ට ෙපර රුපියල් ලක්ෂ 20ක් ලබා ෙදන ෙලසට 
දන්වා සිටින ලදී. ඇමතුම ලබා දුන් අය කවෙරක්ද කියා පකාශ 
ෙනොකළ අතර, පසුව ෙකටි පණිවිඩයක් මඟින් මුදල් තැන්පත් කළ 
යුතු ගිණුම් අංකය එම දුරකථන අංකෙයන්ම දැනුම් ෙදන ලදී. 
නැවත 12.33ට මෙග් ජංගම දුරකථන අංකයට කථාෙකොට ඉල්ලා 

ඇති මුදල ගිණුම් ගත ෙනොකළෙහොත් මා සහ මාෙග් දරුවන් 
තිෙදනා මරා දමන බවටත්, මිනී ෙපට්ටි 4ක් සූදානම් කරන 
ෙලසටත් තර්ජනය කරන ලදී. 

එදිනම දහවල් 12.43ටත්, 12.44ටත්, 12.45ටත් නැවත ඉහත 
සඳහන් කළ අංකෙයන්ම ඇමතුම් ලබා ගත්තත් එයට පතිචාර 
දැක්වූෙය් නැත. ඉහත තර්ජනය කිරීම නිසා මාෙග් දරුවන් ඇතුළු 
පවුෙල් සියලුෙදනා දැඩි ෙලස වික්ෂිප්තභාවයට පත්ව ඇත.  

ඉහත තර්ජනය කිරීම පිළිබඳව මා අලුත්ගම ෙපොලිස් ස්ථානයට 
පිළිෙවළින් පැමිණිලි 02ක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, කළුතර 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි ෙවත ලිඛිතව සහ වාචිකවත් පැමිණිලි 
සිදු කර ඇත. 

ගරු කථානායකතුමා ෙවතත් දුරකථනය මඟින් ෙම් 
සම්බන්ධව දැනුවත්  කෙළමි. තවද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ෙපොලිස්පතිතුමාටද ෙම් පිළිබඳව 
දැනුම් දී ඇත. ෙම් වන විට දැනුවත් කළ යුතු සියලු අංශ ෙවත මා 
ලිඛිතවත්, වාචිකවත් දැනුම් දී ඇත.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සිද්ධියට අද වන විට 
දින 10ක් ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස මාහට 
ෙමන්ම, මාෙග් පවුෙල් අයට, කුඩා දරුවන්ට ෙමෙලස තර්ජනය 
කිරීම නිසා දැඩි මානසික පීඩනයකට ලක් වීෙමන් කුඩා 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු අඩාළ වීමකට භාජනය වී ඇත.  

රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන මාහට ෙමෙසේ තර්ජනය 
කර, කප්පම් ඉල්ලීමක් කිරීමට අපරාධකරුවන් පබල වන්ෙන් නම් 
රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට කුමන පිළිසරණක්ද යන්න ගැටලුවකි.  

ෙමම තත්ත්වයට බලපෑ පධාන සාධකයක් ෙලස මා දකින්ෙන්, 
කළුතර දිස්තික්කය තුළ සිදු වන නීති විෙරෝධි ව්යාපාර, සමාජ 
අකමිකතා හා දූෂණයන්ට එෙරහිව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හා දිස්තික් 
සංවර්ධන කමිටුව තුළ මහජන නිෙයෝජිතයකු ෙලස මා 
නිරන්තරෙයන් නඟන විෙරෝධතාවන් ෙහේතු පාදක වන බවයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉහත තත්ත්වය පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර අපරාධකාරී කප්පම්කරුවන්ට 
එෙරහිව නීතිමය කියා මාර්ගයක් ගැනීමට කඩිනම්ව කටයුතු 
කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් 
පජාතන්තවාදය ගැන ඉහළින්ම කථා කරන, පජාතන්තවාදෙය් මව් 
රෙටහි කම්කරු පක්ෂෙය් මන්තීතුමියක් මහ දවල් මහ පාෙර් මරා 
දැමූ තත්ත්වයක් තමයි වර්තමානෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වය සාමාන්ය තත්ත්වයක් හැටියට ගන්න ෙකොෙහත්ම බැහැ. 
අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, වර්තමානය වන විට පාතාල නායකයන්, 
කප්පම්කරුවන් ඉතාම ෙව්ගෙයන් මතු ෙවනවා කියා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට මට ෙම් තත්ත්වය උදා වීම 
සම්බන්ධව මම කනගාටු වනවා. මා ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් -  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව 

කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා ෙදන්න. දින 10ක් ගත ෙවලාත් ෙම් 
පශ්නය විසඳා ෙදන්න බැරි වීම නිසා ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා සිටින අෙප් දරුවන් ගැන බලා ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙම් කටයුත්ත ඉටු කරන්න, ඒ පිළිබඳව කටයුතු 
කරන්න කියා තමයි මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමා 

ෙපොලීසිෙයනුත් වාර්තාවක් අරෙගන ෙම් ගැන කියන්න.  මා එක 
ෙදයක් කියන්න කැමැතියි, ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්. ෙබ්රුවල 
අහිංසක මුස්ලිම් මිනිසුන් මැරූ කාලය දැන් අවසානයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ඒ මුස්ලිම් 

ජනතාවෙග් පශ්නය ගැන අපි පැහැදිලිව දන්නවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
It is not a point of Ordr.  
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුස්ලිම් ජනතාව මරන්න කටයුතු කරපු අය ඉන්ෙන් ඔය 

ආණ්ඩුෙව් වාඩි ෙවලායි. ගරු අගමැතිතුමාට "එෙහයි" කියාෙගන 
සිටින පිරිසක් ඉන්නවා.  ෙම් කාරණය විහිළුවකට ගන්න එපා. අපි 
පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් සම්බන්ධව කඩිනම් පියවරක් ගන්න ඕනෑ 
කියා. එෙහම නැති වුෙණොත් අපි ඉතාම දැඩි කියා මාර්ගවලට 
යනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. -  [Interruption.] I want 

to raise a matter of privilege. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You have not given notice. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
I gave notice yesterday.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have not received. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Ask from the Chair. That is not your business. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක අද ෙමතුමාට ෙවන්න පුළුවන්, ෙහට තව ෙකෙනකුට 

ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්ක හිනා ෙවන්න කාරණාවක් ෙනොෙවයි . 
[බාධා කිරීම්] 

Hon. Deputy Chairman of Committees, Hon. Piyal 
Nishantha De Silva raised a very important matter.  He 
said that his life is under threat and that he had made 
complaints to the police and no action is being taken. I 
request you as well as the Hon. Prime Minister and the 
Leader of the Opposition not to take this lightly. This 
affects all Hon. Members of Parliament. This is not a 
matter between what happened in Beruwala and the 
Muslims. This is regarding the life of the Hon. Member.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ පශ්නය අපි වරපසාද කමිටුවට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 

[බාධා කිරීම්] We have referred it to the Committee on 
Privileges.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙකොෙලොප්පමට භාර 

ගන්නවා නම් අපිට තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ වාඩි ෙවලා වැඩ 
කරන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව CID වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම් 

CID වැඩ.  [බාධා කිරීම්] ෙම් CID වැඩ. [බාධා කිරීම්] CID වැඩ 
කරන්නට බැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුවට. [බාධා කිරීම්] CID වැඩ.  
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Members, please sit down.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Member, what is your point of Order?  
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ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අගමැතිතුමා ෙම් 

කාරණය විහිළුවකට ගත්ත නිසා මට සැකයක් තිෙබනවා ෙම්ක 
ආණ්ඩුෙව් වැඩක්ද කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක ආණ්ඩුෙව්ම 
වැඩක්ද කියලා මට සැකයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අෙප් 
දරුවන්- 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will inform the Hon. Speaker to take necessary 

action.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

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

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Firstly, Sir, it is to you, to the Chair, the Hon Member 

raised the matter of Privilege about a threat to his life. 
Therefore, I request you to call up the IGP and ask him 
what has happened; what further action has to be taken 
and take whatever steps you think is necessary.  Since it 
was brought to your notice, I think, the IGP must come 
and tell you. I will tell the Hon. Minister also to ask the 
IGP to come and meet you. Then, if additional measures 
are necessary for the security of the Member, we can 
provide that. That is all we can do, since the matter is 
addressed to you.  

Secondly, Hon. Deputy Chairman of Committees, in 
addition to the threat to his life, he made a reference to 
what is purported to be the law and order situation in 
Beruwala. I said that it has improved. That is all.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 

කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் 

(தாபித்த ம், நி வகித்த ம், பணிகைள 
நிைறேவற் த ம்) சட்ட லம் 

OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 
ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF FUNCTIONS) BILL 

 

"අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයක් පිහිටුවීම සඳහා ද; 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ෙසවීම සහ ඔවුන් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා 

ද; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ෙග් ඥාතීන්ට සහාය වීම සඳහා ද; අතුරුදහන් 
වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ දත්ත සමුදායක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ද; ඉහත කී 
කාර්යාලයට පවරනු ලබන බලතල හා කර්තව්යවලට අදාළ කාර්යපටිපාටි 
සහ මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකස් කිරීම සඳහා ද; ෙම් පනෙත් විධිවිධාන 
කියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ නැතෙහොත් ඊට ආනුෂංගික සියලු කරුණු 
සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා විසිනි. 

2016 ජුලි මස 05වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතු යයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்ச மான மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ைல 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 

ைறகள் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன ம்  கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Ranil Wickremesinghe, Prime Minister and 
Minister of National Policies and Economic Affairs;  

to be read a Second time upon Tuesday, 5th July, 2016 and to be 
printed and to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இச்சட்ட லம் ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு 

ஆற் ப்ப த்தப்ப ம். 

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්දයකදී මාධ්ය 

විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන  
அரசியலைமப்பின் கீழான பிேரரைண: 

மக்கள் தீர்ப்  அல்ல  
ேதர்தெலான்றின்ேபா  ஊடகங்களால் 

 பின்பற்றப்படேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் 
RESOLUTION  UNDER THE CONSTITUTION: 

MEDIA GUIDELINES TO BE FOLLOWED DURING 
REFERENDA AND ELECTIONS   

 
[අ.භා. 2.54] 
 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මම ඉදිරිපත් කරනවා.  
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
104ආ (5)(අ) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් 2016 ෙපබරවාරි 25 දිනැති අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.05.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 
ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද ත් 
හා මුදිත ජනමාධ්ය විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/
ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය. 

   

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

1265 1266 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
104ආ (5)අ අනුව්යවස්ථාව යටෙත් සියලු මාධ්යවලට උපමාන 
නිකුත් කිරීෙම් බලය මැතිවරණ ෙකොමිසමට තිෙබනවා. ඒ අනුවයි 
ෙමම ව්යවස්ථා සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙය්දී රජෙය් මාධ්ය හැසිරීම ගැන මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙම් කිහිප ෙදෙනක්  ඉදිරිපත් ෙවලා පැමිණිලි 
කළා. ඊට පසුව මානව හිමිකම් ෙකොමිසම අදාළ පාර්ශ්ව සියල්ල 
කැඳවා ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. ඊට පසුව 2015 ජූලි 27වන දින ඒ 
අයෙග් සියලුම අදහස්  ලබා ගන්න කියලා දැනුම් දුන්නා. 2015 
ෙනොවැම්බර් 13ෙවනි දා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවීෙමන් 
පසු මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ලැබූ තීරණය අනුව 
එම උපමාන "සංෙශෝධන සහිතව" නැවත ගැසට් නිෙව්දනයක් 
නිකුත් කිරීෙම් අවශ්යතාව පකාශ කළා. ඒ අනුව, එම ගැසට් 
නිෙව්දනය මීට මාස 3කට ෙපර ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඒ 
සඳහා ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය ඉල්ලනවා. ෙමය වැදගත් 
කාරණයක්.  

විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට පමණක් 
ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මා කියන්ෙන්, ෙමය 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවරණය පිළිබඳ ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ගැසට් පතිකාවක්ය කියලා. ඒ සඳහා ෙමම ගරු 
සභාෙව් ෙදපැත්ෙත්ම සිටින ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් අනුමැතියයි 
අපි ඉල්ලන්ෙන්. අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා.  ෙම් රෙට් 
පැවැති මැතිවරණවලදී රාජ්ය මාධ්ය ඒ සඳහා භාවිත කරපු හැටි අපි 
දැකලා තිෙබනවා.  හැම පක්ෂයක් එක්කම ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරලා එකඟත්වයකට එන්න අද අපට අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ එකඟත්වය ලබා ගන්න තමයි ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන එක පශ්නයයි ති ෙබන්ෙන්. 
ෙම් සියල්ල මා ර්ෙගෝපෙද්ශ විතරයි. මෙග් අදහස අනුව නම්, එය 
මදියි. අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්දී යම් කිසි කමෙව්දයක් 
ඇති කරමු.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙක්වල කමය ඡන්ද කමයක් හැටියට ඉදිරිපත් 
කරනවා නම්, මැතිවරණවලට ෙමතරම් වියදම් කරන්න 
වුවමනාවක් නැහැ. ඇෙමරිකාෙව් ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ තරම් 
මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන්. අද අපි දකිනවා ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප්ට 
මුදල් නැති ෙවලා, හිලරි ක්ලින්ටන්ට මුදල් වැඩි ෙවලා තිෙබන 
බව. අෙනක් පැත්ෙතන් යුෙරෝපා රටවල් ෙදස බැලුවාම, බිතාන්යය 
ෙවන්න පුළුවන්, යුෙරෝපා අර්ධද්වීපය ෙවන්න පුළුවන් ඒ 
අෙප්ක්ෂකයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මාධ්ය දැන්වීම් සීමා කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් තහනම් කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කර අලුත් 
මැතිවරණ කමයක් ෙගන එන අවස්ථාෙව්දී, ෙක්වල ඡන්ද කමය 
හා සමානුපාතික ඡන්ද කමය තිෙබන අවස්ථාෙව්දී මා නම් 
හිතන්ෙන්, ෙම්වා තහනම් කරන්නට අවශ්ය නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය පැවැරීෙම් වගන්තියක් අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ කියලායි. ෙමොකද, අපි ෙක්වල ඡන්ද 
කමයකට යනවා නම්, අපි  ආසනෙයන් ආසනයට යනවා නම්, ඒ 
ආසනය තුළට අපි ගිහිල්ලා ඡන්දය ඉල්ලනවා නම් ඒ සඳහා මාධ්ය 
භාවිත කරන්න වුවමනා නැහැ. සම්පූර්ණ මැතිවරණ පතිඵලය  
විෙශේෂෙයන්ම සමානුපාතික ඡන්ද කමය අනුව පදනම් කර 
ගන්නවා නම්,  මහා මැතිවරණයක දී මාධ්ය දැන්වීම් සඳහා ඒ ඒ 
පක්ෂ වියදම් කරන මුදල් පමාණය සීමා කරනවාද නැද්ද කියන 
එක තීරණය කිරීෙම් ඒ බලතලත් අපට වුවමනායි.  

අෙනක් කාරණය තමයි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත්, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් හිටියත් මැතිවරණයකට යන වියදම ෙකොපමණද කියලා 
අපි දන්නවා කියන එක. මැතිවරණයකදී දිස්තික්ක වෙට්ම යනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, දැන්වීම් දමන්නත් තිෙබනවා. දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. මැතිවරණයක් එන කාලෙය්දී විෙශේෂෙයන් 
දැන්වීම්වල මිල වැඩි ෙවනවා. ෙදගුණයක්, තුන්ගුණයක්, 
හතරගුණයක් ෙවනවා. අන්න ඒ කාරණය විෙශේෂෙයන්ම පාලනය 
කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  

විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට ෙම් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නම් 
ෙම් වැදගත් අවස්ථාෙව්දී  වාඩි ෙවලා ඉඳලා මා කථා කළායින් 
පස්ෙසේ තමන්ෙග් අවස්ථාව අරෙගන කථා කරන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලා නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්දයකට කැප ෙවලා එන්න. 
ඔබතුමන්ලා තර්ජන ගැන කථා කරනවා.  ඒ කාලෙය් 
මාධ්යෙව්දීන් කී ෙදනකු මැරුවාද? [බාධා කිරීම්] මාධ්යෙව්දීන් කී 
ෙදනකු මැරුවාද කියලා අහන්න. [බාධා කිරීම්]  දැන් ඔතැන 
අහනවා. හැම පක්ෂෙය්ම අය එකතු ෙවලා අපි ෙම් පශ්නයට 
මුහුණ ෙදමු.  

අපි  නියම මාධ්ය මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් අනුව මැතිවරණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැසට් 
පතිකාවක් දාලා තිෙබනවා. අපි හැම පක්ෂෙයන්ම අදහස් දීලා 
තිෙබනවා. අපි ඔක්ෙකොම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  අපි 
ඔක්ෙකොටම එකතු ෙවලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න බැරි ඇයි? 
ෙම්ක කඩාකප්පල් කරන්න හදන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලා නිදහස් 
හා සාධාරණ  මැතිවරණයකට විරුද්ධයි ද? විරුද්ධ නැත්නම් වාඩි 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] සහෙයෝගය ෙදනවා ද? [බාධා කිරීම්] ඒක 
ෙනොෙවයි ෙන් අදාළ.  

ෙම් රෙට් හැම ඡන්ද දායකයකුම තමන්ෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ඒක යටපත් කරන්න 
හදනවාද?  මට කෑ ගහන්ෙන් ඇයි? ෙමොකක්ද, මම කරපු වැරැද්ද? 
මා කියන්ෙන්, ඕනෑම පක්ෂයකට ඕනෑම අෙප්ක්ෂකයකුට, ඕනෑම 
ඡන්ද දායකයකුට තිෙබන අයිතියක් ගැනයි. ඔබතුමන්ලාට 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අෙප් නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාෙග් 
කාමරයට ගිහිල්ලා එතුමා මුණ ගැහිලා ඕනෑම පශන්යක් කථා කර 
ගන්න. එතුමා ෙම් සභාවට  කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපි ඒ 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් 
එතැනට ගිහිල්ලා කථා කරලා, ඕනෑ නම් ෙහට න්යාය පතයට ෙම් 
කරුණු ඇතුළත් කරලා ෙම්වා අරෙගන කියා කරන්නයි.  

දැන්  තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කාරණයක්.  ෙම්  කථා කරන්ෙන් 
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පවත්වන එක ගැනයි.   මම 
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ,  
ෙදමළ  ජාතික සන්ධානය- [බාධා කිරීම්]  අපි ඡන්ද දායකයන්ෙග් 
අයිතිය ගැන, නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්දයක් ගැන කථා කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලා කෑ ගහනවා නම් ඒ තුළින් 
ඔබතුමන්ලාට අවාසියක් ෙවනවා. රෙට් ඡන්ද දායකයන් අහනවා, 
"ඇයි, ෙමෙහම කෑ ගහන්ෙන්", "නිදහස් හා සාධාරණ 
මැතිවරණයක් ඇති කරන්න  යන ෙකොට ඇයි ෙමෙහම කෑ 
ගහන්ෙන්?" කියලා. පරණ කමයට යන්න ඕනෑද?  අපි යහ 
පාලනයක් ඇති කර තිෙබනවා. අද ෙම් ෙයෝජනාව අපි සම්මත කර 
ගනිමු. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත්තායින් පස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ පශ්නයක්  ගැන කථා කරන්න පුළුවන්.  අපි 
ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගනිමු. ෙහට අපි  ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත  සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකත් සම්මත කරන්න ඕනෑ.  
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ය ටෙත් ෙම් 
ආණ්ඩුව යහ පාලනයක් සඳහා වැදගත් කාරණා ෙදකක් ෙම් 
සතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  අද ෙගනැවිත් තිෙබන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ ෙහට ෙගෙනන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන්න; ඒ ගැන කථා කරන්න. අපි කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම්වාට 
සහභාගි ෙවන්න. ෙම්වා කඩාකප්පල් කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා 
එකඟ නම් අපි ෙම් ෙයෝජනාව අනුමත කරන්නම්. අනුමත 
කළායින් පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අහන්න. 
අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙවනත් පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙම් කාරණාවට  පස්ෙසේ 
අහන්න.  

Hon. Deputy Chairman of Committees, let us approve 
this. Then, I heard that there is not going to be an 
Adjournment Motion today.  So, we will give them more 
time. 

හැම ගරු මන්තීවරයකුටම තමන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඉස්ෙසල්ලා ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත කරන්න. ඊට පස්ෙසේ ඒ සඳහා ෙවලාව ෙදනවා. 
ඉතින් ඔබතුමන්ලා ලෑස්ති නැහැ, ඒක කරන්නත්. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත කරලා, ඊට පස්ෙසේ ෙම් අෙනක් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්න මතු කරන්න. 
ෙමතුමන්ලා සියලුෙදනාෙග්ම පශ්න අහන්න,  අපට පශ්නයක් 
නැහැ.   අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඡන්ද 
දායකයන් ෙවනුෙවන්, පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව 
අනුමත කරලා ෙදන්න කියලායි. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාට 
තිෙබන ඕනෑම පශ්නයක්  මතු කරන්න. අද සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැති නිසා ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ තරම් ෙවලාව තිෙබනවා. අපි ඉඩ 
ෙදන්නම්. "අපිට ගැහුවා, අපිව මැරුවා, අපි යළි ඉපදුණා" කියලා 
ඕනෑ එකක් කියන්න. පශ්නයක් නැහැ. කරුණාකර,  ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත කර ෙදන්නය කියා මා ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Mahindananda 

Aluthgamage? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරෙයකු හැටියට වරපසාද පශ්නයක් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඊෙය් හවස ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා විසින් ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාව දැනුවත් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් හවස ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරය ඉදිරිපිටදී නිලධාරින් විශාල 

පිරිසක් ඉදිරිෙය් මමත් රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයාත් අතර දැඩි බහින් බස ් වීමක් ඇති වුණා. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි, ඊෙය් දවෙසේ රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත්, ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් මාදිෙවල 
නිවාස සංකීර්ණෙය් මාධ්ය හමුවක්  පවත්වලා කිව්වා, "මාදිෙවල 
ඩිෙෆන්ඩර් වාහනයක් තිෙබනවා. ඒ වාහනය මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට අයිති එකක්. ඒ වාහනෙය් අංක තහඩු 
ෙවනස් කර තිෙබනවා. ෙහොර වාහනයක්. ඒෙකන් බරපතළ 
අපරාධ කර තිෙබනවා" කියලා. ඊෙය් හවස කීඩා අමාත්යාංශෙයන් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, "ඒක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් 
වාහනය. ඒකට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ" කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, - 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ඉවර 

නැහැ.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நீங்கள் உங்க ைடய - 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ெகாஞ்சம் இ ங்க, நான் உங்க க்குச் ெசால்றன்.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நீங்கள் உங்க ைடய சிறப் ாிைமப் பிேரரைணைய 

எ த் லம் சமர்ப்பித்தால், சபாநாயகாிடம் அ மதிெபற் , 
அ  சிறப் ாிைமக் கு க்குச் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் என்பைத 
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාහනය අයිති කීඩා 

අමාත්යාංශයට. [බාධා කිරීම්] ඒ වාහනය ෙයොදාෙගන කිසිම 
සිද්ධියක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ කළ පකාශ තනිකර අසත්යයක්. 
[බාධා කිරීම්] ඒ කියන සිදුවීම් සම්පූර්ණ අසත්යයක්.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක සම්පූර්ණ අසත්ය 

සිද්ධියක්. ඒ වාහනය කීඩා අමාත්යාංශයට අයිති වාහනයක්. ඒක 
මෙග් වාහනයක් ෙනොෙවයි. මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා තනිකර 
අසත්ය කියලා -[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ananda Aluthgamage.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක ෙහොර වාහනයක්. 

Register කරලාත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ වාහනෙය් ගිහින් මිනී 
මරලා තිෙබනවා. නාවලපිටිෙය් -[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක ෙහොර වාහනයක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. The next speaker is the 

Hon. Vijitha Herath.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොර වාහන අල්ලා ෙදන එක අෙප් යුතුකමක්, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
ආපු වාහනය තිබුණා එතැන.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අගමැතිතුමාට ෙප්න්න කෑ ගහනවා. අගමැතිතුමාෙග් නගුෙට් 

එල්ලිලා කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්] අද සිරිෙකොෙත් ඉන්ෙන් 
කවුද? අද සිරිෙකොෙත් ඉන්ෙන්  

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

සිරිෙකොෙත් ඉන්ෙන්  
 

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

 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි -[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Vijitha Herath, you may start your 

speech now.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් මහ 

ෙල්කම්තුමාට කරපු - [බාධා කිරීම්] ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න කියන්න.  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට -[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අයින් කරන්න. [බාධා කිරීම්] අයින් කරන්න.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේට ෙහොරා කියලා කිව්ෙව් අපි 

ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේෙග්  
 

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

[බාධා කිරීම්] උසාවිෙය් ගිහින් කිව්වා ෙහොරා කියලා. ෙනෝනායි 
දරුවායි කියනවා,- [බාධා කිරීම්] 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Vijitha Herath. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න.  
 
 

[අ.භා. 3.06] 
 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන, ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ මැතිවරණයක් පැවැත්ෙවන 
ෙකොට පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ පිළිබඳව 
මම හිතන හැටියට පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ෙම් අනුමත කිරීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෛනතික 
කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ගිහින්, ඒ කාරක සභාව තුළ සාකච්ඡා කරලා 
අවශ්ය සංෙශෝධන සහ තවත් ෙමහි ෙවනස් කිරීම් තිෙබනවා නම් 
ඒ පිළිබඳව සලකා බලා තමයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව අද 
අනුමත කිරීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් පිළිබඳ වාදයක් 
විතරයි පැවැත්ෙවන්ෙන්.  

ෙකොෙහොම වුණත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 
රෙට් මැතිවරණ ඉතිහාසය අපි ෙහොඳට දන්නවා. මැතිවරණවලදී 
ඇති වුණ පචණ්ඩත්වයන්, මැතිවරණවලදී මාධ්ය හැසිරීම, 
මාධ්යවල තිෙබන පක්ෂගාහීකම අපි අත් දැකලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණයක් පවත්වන කාල සීමාව තුළදී රාජ්ය 
මාධ්ය පවතින ආණ්ඩුවට පක්ෂගාහීව කටයුතු කිරීම ඉතිහාසෙය් 
සුලබ කරුණක්. පසු ගිය මැතිවරණ සියල්ෙල්දීම ෙම් රෙට් 
ජනතාව ඒක අත් දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් මැතිවරණ 
පැවැත්ෙවන ආකාරය පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණවලදී 
මාධ්ය හැසිරීම පිළිබඳව නීති පද්ධතියක් සකස් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා පසු ගිය කාලය තුළ විශාල සාකච්ඡාවක්, සංවාදයක් 
සමාජය තුළ ඇති වුෙණ්. නමුත්, අද ෙම් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ස්වාධීන මැතිවරණ- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

1271 1272 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
Sir, 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 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු  ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම මඟින් ඉදිරිපත් කරපු උපමාන 

ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශවලින් මාධ්ය අයථා විධියට භාවිත වීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ආචාර ධර්ම, 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ෙකොයි ආකාරෙයන් හඳුන්වා දුන්නත්, අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය අනුව ඒවා උල්ලංඝනය කරනවා; ඒවා 
කඩනවා කියලා අපි දන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්තත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යෑම පිළිබඳ සථ්ාවර නිෙයෝග 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යෑෙම් සම්පදායයන් 
තිෙබනවා. නමුත්, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත් දකින ෙද් තමයි, 
ඒ ස්ථාවර නිෙයෝග, ඒ වාෙග්ම සම්පදායයන් බිඳලා ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කටයුතු සිදුවීම. ඒ නිසා 
උපමාන පද්ධතියක් හඳුන්වා දුන් පමණින්, මාර්ෙගෝපෙද්ශ 
පද්ධතියක් හඳුන්වා දුන් පමණින් මාධ්යවල හැසිරීම රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ශුභවාදී ආකාරයට ෙවනස් ෙවයි කියලා අපි 
හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙමොකක්වත් නැති තත්ත්වයක් යටෙත් 
අඩුම ගණෙන් ෙමවැනි උපමාන පද්ධතියක් හරි හඳුන්වා දීම 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙමොකක්වත් නැති තත්ත්වයක් යටෙත් ෙමවැනි 
ෙදයක් හරහා ෙහෝ යම් කිසි එකඟතාවක් හරහා අදාළ කාල 
සීමාවන් තුළදීවත් විද ත් හා මුදිත ජනමාධ්ය යම් කිසි පාලනයකට 
යටත් කිරීම කාෙලෝචිත ෙදයක්. ඒ අර්ථෙයන් ෙමය සාධනීය 
පියවරක් විධියට අපි දකිනවා.  

ෙමවැනි උපමාන හඳුන්වා දීම හරහා ඇත්තටම මැතිවරණ 
ෙකොමිසම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අඩුම ගණෙන් මැතිවරණය 
පවත්වන කාල සීමාව තුළදීවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්, ඒ වාෙග්ම මාධ්ය යම් විනයකට, යම් කිසි 
රාමුවකට යටත්ව කටයුතු කරයි කියලායි. රාජ්ය චකෙල්ඛන අනුව 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරෙයකුට  සෘජුව ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ 
වන්න බැහැයි කියලා නීති-රීති තිෙයද්දී රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු පවා සෘජුව ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල කථා 
කරපුවා අපි ඉතිහාසෙය් දැක්කා. ඒවා පාලනය වන්න ඕනෑ. ඒවා 
නතර වන්න ඕනෑ. එවැනි ෙද්වල් මාධ්ය වාර්තා කිරීම නතර වනවා 
නම් ඇත්තටම ගත්ෙතොත් රාජ්ය නිලධාරින් ෙද්ශපාලනයට සෘජුව 
සම්බන්ධ වන ඒවාත් යම් පමාණයකට අඩු කරන්න පුළුව න්.  

ෙම් ෙයෝජිත උපමාන ගත්ෙතොත් ෙබොෙහෝ උපමාන ඇත්තටම 
සාධනීය උපමාන. ෙම් කිසිවක් වැරදියි කියලා කියන්න බැහැ. 
අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් උපමාන 36ක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 36ම ඇත්තටම ගත්ෙතොත් සාධනීය 
උපමාන. ඒ වාෙග්ම ඒවා තවත් ශක්තිමත් විය යුතුයි කියලා අපි 
දකිනවා.  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් උපමානවලින් පමණක් සියයට 
සියයක් ෙම්ක නතර කරන්න බැරි නිසා ෙමයට ඇතුළත් විය යුතු 
කරුණක් ෙකෙරහි මා අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙමහි තිෙබන්ෙන් මැතිවරණය පවත්වන කාල සීමාව තුළදී රාජ්ය 
මාධ්යවල සහ ෙපෞද්ගලික මාධ්යවල හැසිරීම සම්බන්ධවයි. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් මාධ්ය පවත්වා ෙගන යනවා කියලා අපි 
කවුරුත් දන්නවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් පක්ෂ නිල පුවත් පත් 
පවත්වා ෙගන යනවා. තවම අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
අයත් වන විද ත් මාධ්ය නැහැ. හැබැයි, මුදිත මාධ්ය තිෙබනවා. 
අෙප්  රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ කිහිපයකටම නිල පුවත් 
පතක් තිෙබනවා. නිල වශෙයන් ලියා පදිංචි ෙවලා පක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලන කටයුතු පවර්ධනය කිරීම සඳහාම වුණු මුදිත මාධ්ය 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව යම් කිසි කරුණක් ෙමහි නැහැ. නමුත්, 
ෙපොදුෙව් පුවත් පත් සහ මාධ්ය කියලා ගත්තාම ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
විසින් පවත්වා ෙගන යන මාධ්යවලටත් ෙම් නිර්ණායකයන් වලංගු 
වන්න පුළුවන්. මම හිතන හැටියට ඒක සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තමන්ෙග් පක්ෂෙය් නිල පුවත් පත කියලා 
නිශ්චිත වශෙයන්ම හඳුන්වා දීලා, පක්ෂෙය් නිල පුවත් පත විධියට 
ලියා පදිංචි කරලා, පක්ෂෙය් නම සහිතව තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතු සෘජුවම පවර්ධනය කරනවා. ඒ 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති වන්න පුළුවන්, ඒ පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයන් 
වන්න පුළුවන්, ඒ පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ වන්න පුළුවන්, එය 
පවර්ධනය කිරීමක් තිෙබනවා. ඒකටත් තහංචි පැනවුෙණොත් ඒක 
සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ වගන්තියක් 
ෙමයට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා දකිනවා. ෙමොකද, එෙහම 
නැත්නම් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට වාරණයක් පැනෙවනවා. 
තමන්ෙග් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය, තමන්ෙග් පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ, 
තමන්ෙග් පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයන් පවර්ධනය කරන්න තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් නිල පුවත් පත පාවිච්චි කර ගන්න බැරිවනවා. ඒ නිසා 
මාධ්ය කියන ෙපොදු නාමකරණයට ෙද්ශපාලන පක්ෂවල පුවත් 
පතත් ඇතුළත් වුෙණොත් ඒක වැරදියි.  

ඒ නිසා එය විෙශේෂ වගන්තියකින් ෙවන් කළ යුතුයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, එෙහම  ෙනොකෙළොත්    පශ්නයක් 
ෙවන්න පුළුවන් නිසා. මම හිතනවා, මුදිත මාධ්යවලට පමණක් 
ෙනොෙවයි, විද ත් මාධ්යවලටත් එෙහම සීමාවක් දැම්මා නම් 
ෙහොඳයි කියලා.  අනාගතෙය් යම්කිසි දවසක ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
විද ත් මාධ්යයක් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගුවන්විදුලි මාධ්ය 
ආයතනයක් ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් රූපවාහිනී මාධ්ය 
ආයතනයක් ෙවන්නත් පුළුවන්. අද පුවත් පත් තිෙබනවා වාෙග්, 
ෙපෞද්ගලික හිමිකරුෙවකුෙග් licence එකක් ෙහෝ අරෙගන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට එවැනි විද ත් මාධ්ය ආයතනයක් 
පවත්වාෙගන යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා විද ත් මාධ්යයත්, මුදිත 
මාධ්යයත් කියන ෙදකම ඇතුළත්ව, ''ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඍජුව 
අයත්වන පුවත් පතක් ෙහෝ විද ත් මාධ්ය ආයතනයක්'' කියන   
වගන්තියක් ෙමයට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එම ගැසට් පතෙය් 
අංක 24හි තිෙබනවා, "යම්කිසි අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙහෝ 
ආධාරකරුෙවක් ෙහෝ ෙවනත් පක්ෂයක කණ්ඩායමක් කලින් 
කරන ලද පකාශයක්, -ඒ කියන්ෙන් මැතිවරණ කාලසීමාෙව් 
ෙනොෙවයි, ඊට පූර්ව අවධිෙය්දී- යම්කිසි රැස්වීමකදී, සාකච්ඡාවකදී 
කරන ලද පකාශයක් තවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, කණ්ඩායමක් 
තමන්ෙග් මැතිවරණ පචාරණ කටයුත්තක් සඳහා ෙයොදා ගැනීම 
ෙනොකළ යුතුයි" කියලා. ෙමොකද, පසු ගිය මැතිවරණවලදී අපි 
දැක්කා, එක් පක්ෂයක පුද්ගලෙයක් කලින් කරන ලද පකාශයක්, 
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ෙවනත් කණ්ඩායමක් විසින් මුදල් ෙගවා පචාරය කරන ලද 
දැන්වීමක් ෙලස ඍජුවම භාවිත කළ ආකාරය. ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කලින් කරන ලද පකාශයක් 
මැතිවරණ සමෙය් ෙවෙළඳ දැන්වීමක් විධියටම පචාරය කළා. ඒක 
වළක්වන වාක්යයක් ෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශවල නැහැ. ෙම් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශවල තිෙබනවා, "කවර ෙහෝ පුද්ගලෙයක් කවර ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, කණ්ඩායමක් පූර්ව අවධිෙය් කරන ලද 
පකාශයක් මැතිවරණ සමෙය්දී ෙවනත් කණ්ඩායමක් පාවිච්චි 
ෙනොකළ යුතුයි" කියලා. ඒක හරි. හැබැයි, පූර්ව අවධිෙය්දී කරන 
ලද පකාශයක් මුදල් ෙගවා පචාරය කරන ෙවෙළඳ දැන්වීමක් 
විධියට පචාරය කිරීම ෙනොකළ යුතුයි කියලා සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
ඒ නිසා එවැනි වගන්තියකුත් ෙමයට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි අවසාන 
තීන්දුව ගනු ලබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් විධියටයි. එහි සඳහන් ෙවනවා, 
"ෙමම සමතුලිතතාවට අපක්ෂපාතීභාවය මැතිවරණ පැමිණිලි 
පිළිබඳ නිත්ය නිෙයෝජිත කමිටුව හා මාධ්ය උපමාන නිෙයෝජිත 
කමිටුෙව් නිරීක්ෂණයට නිරතුරුව භාජන ෙව්" කියලා. ඇත්තටම 
ෙම් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන කරුණු අනුව අවසන් තීරණය 
ගන්ෙන්, ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් සහ මාධ්ය ආයතන 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් හරහායි. ඒ කමිටුෙව් 
ෙපොදු එකඟතාව මත තමයි "අර ෙද් වැරදියි, ෙම් ෙද් නතර කළ 
යුතුයි" කියන තීන්දුව ගත යුත්ෙත්. ඒක තමයි ෙමතැන ෙයෝජනා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මම හිතන විධියට, දැනට තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය අනුව 
තමයි ෙමෙහම ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම්ක 
ෙකොයිතරම් දුරට පාෙයෝගික ෙවයිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. 
ෙමොකද, මැතිවරණ සමෙය්දී මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ කැඳවා කරනු ලබන සාකච්ඡාවලදී, 
''ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතර එකඟතාව ගන්නවා'' කියන එක තමයි 
අමාරුම වැෙඩ් කියලා අපි දන්නවා. ෙමොකද, ඒ කාලයකදී හැම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම බලන්ෙන් තමන්ෙග් ෙකොටස ෙබ්රා 
ගන්නයි. එතෙකොට මැතිවරණ කාලයක් කියන උණුසුම් කාලයකදී 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ මාධ්ය ආයතනවල ෙපොදු එකඟතාෙවන් ෙම් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සිද්ධ ෙවනවාය කියන එක 
ඇත්තටම පාෙයෝගිකව අමාරු වැඩක්. ෙම් සඳහා ෙමොකක්ද 
තිෙබන කමෙව්දය? ෙම් ෙයෝජනා කරන උපමාන කඩනවා නම්, 
ෙම් ෙයෝජනා කරන උපමානවලට පටහැනිව යම්කිසි මාධ්ය 
ආයතනයක් ෙහෝ මාධ්යෙව්දිෙයක් කටයුතු කරනවා නම්, ඒවා 
නතර කරන්න ෛනතික බලයක් පැනෙවන ආයතනයක් 
අත්යවශ්ය ෙවනවා. ඒෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන්  නීතිය කියාත්මක 
කරලා මාධ්ය ආයතනවලට දඬුවම් කිරීමක් ෙනොෙවයි; මාධ්ය 
ආයතන ෙහෝ මාධ්යෙව්දීන්ට අච්චු ෙදන, ඔවුන්ට දඬුවම් කරන 
කමෙව්දයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, යම්කිසි නීතියක් අවශ්ය ෙවනවා. 
ඒ නීතිය කියාත්මක විය යුත්ෙත් මාධ්ය ෙව්දිෙයක් ෙහෝ මාධ්ය 
ආයතනයක් දඩයම් කරන අර්ථෙයන් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම් 
උපමාන බලාත්මක වන ආකාරෙය් නීතියක් කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ.  

 ඇත්තටම ෙම් උපමාන ෙහෝ මාර්ෙගෝපෙද්ශ  කියාත්මක 
කරන්න ෙවන්ෙන් එකඟතාෙවන් තමයි. හැබැයි, අවම ෙහෝ 
නීතිමය රාමුවකට  ඒවා යටත් විය යුතුයි. එෙහම නැත්නම් 
කවදාකවත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පාෙයෝගික ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට හැම දාම වාද විවාද කරලා, සාකච්ඡා කර කර මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් ගාලෙගෝට්ටි ඇති කරමින් ඉන්න 
පුළුවන්. 

යම් කිසි විධියකට යම් කිසි මාධ්ය ආයතනයක් ෙම් උපමාන 
කැඩුෙවොත්, ඊට පටහැනිව කියාත්මක වුෙණොත්, යම් කිසි 

මාධ්යෙව්දිෙයක් ඍජුව මැතිවරණවලට සම්බන්ධවන ගමන් ඒ 
ආයතනෙය් මාධ්ය කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුෙණොත්  අපි ගන්නා 
කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙපොදුෙව් ඒ කියාව විෙව්චනය කරන්න 
පුළුවන්. ෙම් උපමාන උල්ලංඝනය කළාය කියන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒක නතර කරන්න ෙමොකක්ද තිෙබන කියා මාර්ගය? 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්ට ඇවිල්ලා මැතිවරණ 
ෙකොමිසමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ මාධ්ය ආයතනය 
හැර අෙනකුත් සියලු මාධ්ය ආයතන කියන්න පුළුවන්, ඒ වැ ෙඩ් 
වැරදියි කියලා. හැබැයි ඒත් වැෙඩ් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒත් 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අන්න එතැනදී හිර 
ෙවනවා. ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය ඒකයි.  

ෙම් ෙයෝජනාවල තිෙබනවා, "යම් කිසි පුද්ගලෙයක් ඍජුව 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙද්ශපාලන කටයුතු කරනවා නම්, ඔහු ෙහෝ 
ඇය ඡන්දය පැවැත්ෙවන කාල සීමාව තුළ ඒ  මාධ්ය ආයතනය 
තුළ මාධ්ය කටයුතු ෙමෙහයවීම ෙනොකළ යුතුය" කියලා. එෙහම 
ෙනොකරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, කරන්නත් 
පුළුවන්; නීතියක් නැහැ. ඉතින් ඔහුට ෙහෝ ඇයට පුළුවන්, ඒක 
තමන්ෙග් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් කියලා කියන්න. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබනවා, ඕනෑම ෙකෙනකුට ඕනෑම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකත්වය දැරීමට ඇති අයිතිය, මතයක් 
දැරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳව. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 11, 
12, 13 ව්යවස්ථාවලට අනුව, මාෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් අනුව 
මම මාධ්යෙව්දිෙයක්, මම ෙද්ශපාලනඥෙයක් කියලා ෙකෙනකුට 
කියන්න පුළුවන්. ෙමතැන ෙම් උපමාන තිබුණාට, රෙට් මූලික 
නීතිය වන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යස්ථාවයි. ඒ අනුව Fundamental 
Rights case එකක් ගිෙයොත් ෙම් කමිටුවට බැරි ෙවනවා, ඒක 
නතර කරන්න. එතැන ෙපොඩි හිරවීමක් තිෙබනවා. ෙපොඩි 
ෙනොෙවයි, ඇත්තටම ෙලොකු හිරවීමක් තිෙබනවා. එවැනි ෙද්වල් 
අපි ෙකොෙහොමද නිරාකරණය කර ගන්ෙන්? ෙපොදු සම්මුතියකට 
පුළුවන්ද එවැනි ෙද්වල් වළක්වන්න? ෙපොදු සම්මුතියකට පුළුවන්, 
ඒ ෙද් වැරදියි කියලා මතයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙපොදු 
සම්මුතියකට පුළුවන්, ඒ ෙද් සදාචාර විෙරෝධියි කියලා අදහසක් 
මතු කරන්න. හැබැයි, ඒක මුළුමනින්ම පාලනය කරන්න කමයක් 
නැහැ.   ඒ නිසා ෙම් උපමාන වඩාත් බලගතු ෙවන්න නම්, වඩාත් 
ශක්තිමත් ෙවන්න නම්,   ඒ සඳහා අවශ්ය කරන යම් නීතිමය 
රාමුවක් ඇති කළ යුතු ෙවනවා.  

ඒ නීතිමය රාමුව ඇති කළ යුතු වන්ෙන් මාධ්යෙව්දීන්, මාධ්ය 
ආයතන දඩයම් කිරීෙම් අරමුණින් ෙනොව, මැතිවරණ කාල සීමාව 
තුළ නිදහස් හා සාධාරණ, අපක්ෂපාතී මාධ්ය ෙමෙහයුමක් පවත්වා 
ෙගන යෑම සඳහා බව මම නැවතත් අවධාරණය කරනවා. ඉතින් ඒ 
සඳහා වන කමෙව්දයක් වහාම සකස් කළ යුතුයි. 

අපි  "යහ පාලනය", "යහ පාලනය"  කියලා කිව්වාට, අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ වරපසාද පශ්නය බලන්න. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් -මහජන නිෙයෝජිතෙයක්- 
කිව්වා, රුපියල් ලක්ෂ 10ක්ද, 20ක්ද කප්පම් ඉල්ලා එතුමාට 
ෙපෞද්ගලිකව මරණීය තර්ජන එල්ල කළා කියලා. එෙහම නම්  
"යහ පාලනය" කිව්වාට, තර්ජනය කරලා කප්පම් ඉල්ලන 
තත්ත්වයක් තවමත්  රෙට් තිෙබනවා. ෙකොච්චර නීති තිබුණත්, 
දණ්ඩ නීති සංගහය තිබුණත්, ෙකොච්චර අණපනත් තිබුණත්, 
සාමාන්ය පුද්ගලෙයකුට ෙනොෙවයි,ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකුට තර්ජනය කරලා කප්පම් 
ඉල්ලන තත්ත්වයක් තවමත් තිෙබනවා. එෙහම නම් එතැන 
බරපතළ තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල් පාලනය 
කරන්න ඕනෑ. මැතිවරණ කාලවලදී ෙම් තත්ත්වය මීට වඩා වැඩි 
ෙවනවා. සාමාන්ය කාලෙය්ත් දුරකථන ඇමතුම් දීලා කප්පම් 
ඉල්ලනවා නම්, මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ මීට වඩා බරපතළ 
සිද්ධි ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි කාල සීමාවකදී පචාරණ 
කටයුතුවලදී අපක්ෂපාතී, සාධාරණ මාධ්ය පැවැත්මක් ඇති කර 
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ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක උපමානවලින් පමණක් පාලනය 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මැතිවරණ කාලෙය්දී මැතිවරණ නීති-රීති ෙකොච්චර 
උල්ලංඝනය ෙවනවාද කියලා අපි දන්නවා. තිෙබන මැතිවරණ 
නීති-රීති උල්ලංඝනය කරනවා. අපි නීතිය ඉදිරියට ගියාම, 
ෙපොලීසියට ගියාම දකිනවා, හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම 
මැතිවරණ නීති-රීතිවලට පිටින් ගිහිල්ලා වැඩ කරන බව. නීතිය 
තිෙබනවා, හැබැයි කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
බලෙය් සිටින ආණ්ඩුව ඒ ආණ්ඩු බලය පාවිච්චි කරලා ඒ නීතිය 
කඩනවා. ෙපොලීසියට ගියාම, නීතිය ඉදිරියට ගියාම බලය තිෙබන 
කණ්ඩායමට වාසියි. බලය නැති පුංචි කණ්ඩායම්වලට අවාසියි. 
ඒක තමයි හැම දාම ෙවන්ෙන්. මාධ්ය කටයුතු සම්බන්ධෙයනුත් 
නීතියක් නැතුව උපමානවලින් පමණක් කියාත්මක ෙවන්න 
ගිෙයොත්, අනිවාර්යෙයන් බලෙය් පවතින කණ්ඩායම තමන්ෙග් 
බලය පාවිච්චි කරලා උපමාන උල්ලංඝනය කරනවා. ඒ තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්න කමෙව්දයක් අත්යවශ්ය ෙවනවා. ඒ කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මීට වඩා සාකච්ඡා විය යුතුයි. ඒක 
මැතිවරණ ෙකොමිසමට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම 
ඒක පිළිගන්නවා. මැතිවරණ ෙකොමිසමට බැහැ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතියක් හඳුන්වා ෙදන්න.  එතුමන්ලාට පුළුවන්, 
අපට යම් කිසි මාර්ෙගෝපෙද්ශනයක් ෙදන්න.  

ඒක තමයි, එතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
හරහා කර තිෙබන්ෙන්. ෙමය මත පදනම් ෙවලා යම් කි සි 
ෛනතික රාමුවක් ඇති කර ගැනීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම කියා 
මා හිතනවා. එෙහම නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදාළ කමිටුවට ෙයොමු 
කරලා ඒ කමිටුව හරහා මීට වඩා පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති කර 
මාධ්ය මගින් සිදු ෙවන ෙම් අකටයුත්ත, පක්ෂගාහී බව පාලනය 
කිරීම අප කළ යුතුයි.   මාධ්ය නිදහස ආරක්ෂා ෙවන පරිදිත්, ඒ 
වාෙග්ම මැතිවරණ නීති සදාචාරයන් ආරක්ෂා ෙවන පරිදිත් ඒ 
ෙදකම ෙබ්රා ෙගන ෙම් ෙදය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් අපි අදාළ රාමුවක් සකස් කර ගත යුතු ෙවනවා. 
ෙමයට වැඩිමනත් වශෙයන් එය එකතු විය යුතුයි කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

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

තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ වාෙග්ම  එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 15 යටෙත් ෙමෙසේ 

සඳහන් ෙවනවා: 

"කිසියම් විද ත් ෙහෝ මුදිත මාධ්ය ආයතනයක සභාපතිවරයකු, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල සාමාජිකයකු ෙහෝ වගකිව යුතු මාධ්යෙව්දියකු ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවල කියාකාරීව නිරතව සිටී නම් එයින් සමබර පවෘත්ති/ පචාරණ 
කටයුතු විකාශනයට බාධාවන අතර ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් මතුවිය හැක. 
එබැවින් එවන් අවස්ථාවල දී පහත සඳහන් කරුණු ආයතනෙය් 
කළමනාකාරීත්වෙයහි දැනගැනීම සඳහා ලිඛිතව වැඩසටහනට ෙපර අදාළ 
නිලධාරින්/ ෙසේවකයන් විසින් දැනුම් දිය යුතු ය."  

යම් කිසි පුද්ගලෙයක් ෙද්ශපාලනයට ඍජුව සම්බන්ධ ෙවලා 
කටයුතු කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කරන්න කියන 
එකයි ෙමහි කියා තිෙබන්ෙන්. වැඩසටහනට ෙපර දැනුම් ෙදන්න 
කියලායි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  එවැනි පුද්ගලයන්ෙග් 
මැදිහත්වීෙම් ස්වභාවය, පුද්ගලයාෙග් රැකියාෙව් ස්වභාවය හා 
මට්ටම, වැඩසටහන් සකස් කිරීෙම් දී එවැනි පුද්ගලයන්ෙග් 

බලපෑම හා මැදිහත්වීෙම් පමාණය ගැනත් ෙමහි කියා තිෙබනවා. 
එපමණයි තිෙබන්ෙන්. එවැනි පුද්ග ලෙයක් යම් කිසි මාධ්ය 
ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඒ පිළිබඳ දැනුම් දීමක් කර 
තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැනුම් දුන්නාට ඒක එතැනින් නතර 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔහුෙග් පක්ෂගාහීබව අනිවාර්යෙයන්ම කියාෙව්දී 
සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම නම් ඒක ෙවනස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒක ෙවනස් කරන්න ෙම් වගන්ති මීට වඩා බලාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ. එම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්න කලින් ඔහුෙග් නම, 
රැකියාව වාෙග්ම ඔහුෙග් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීෙම් පමාණය 
ගැනත් දැනුම් දුන් පමණින් ඔහු අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරයි කියලා 
සහතිකයක් ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා එයත් මීට වඩා බලාත්මක විය 
යුතු ෙවනවා කියා මා හිතනවා.   

ඒ අනුව ගත්ෙතොත්, ෙමහි තිෙබන වගන්ති 36හි - ඇත්තටම 
ෙමහි තිෙබන වගන්ති ෙහොඳයි. ඒවාෙය් සාධනීය ෙයෝජනා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා තවත් ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑය කියන 
අදහසයි අප තුළ තිෙබන්ෙන්. ඒවා බලාත්මක ෙවන්න ඕනෑය 
කියන අදහසයි අපට තිෙබන්ෙන්. සමස්තයක් විධියට ගත්ෙතොත් 
ෙම් උපමාන, එෙහම නැත්නම්  මාර්ෙගෝපෙද්ශ මීට වඩා ශක්තිමත් 
ෙවන්න නම් ෙමය යම් කිසි ෛනතික රාමුවකට යටත් විය යුතුයි. 
එය කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවයි. මැතිවරණ ෙකොමිසම 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන මාර්ෙගෝපෙද්ශ මත පදනම්ව  ෙම් 
පිළිබඳව යම් ෛනතික රාමුවක් ඇති කරලා,  අඩුම ගණෙන් 
මැතිවරණ කාල සීමාෙව්දීවත් අපක්ෂපාතී, සාධාරණ මාධ්ය 
භාවිතාවක් ඇති කරන්න ආණ්ඩුව විසින් කටයුතු කළ යුතුයි. එය 
ඉ ටු කිරීම සඳහා ෙමය පිටුවහලක් ෙව්වා! උදව්වක් ෙව්වා!යි 
කියමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.26] 
 
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 තිෙබන ෙම් ෛමතී-රනිල් 

රජය තුළින් පියවර රාශියක් ෙගන තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාවත් ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්.  

අද ෙමම ෙයෝජනාව ගැන කථා කරනවිට මට මතක් වන්ෙන් 
අෙප් හිටපු කථානායක, චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාවයි.  මම 
ඉන්දියාෙව් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩල රැස්වීමකට -සමුළුවකට- සහභාගී 
ෙවලා දිල්ලිවල ඉඳලා  ආපසු එනෙකොට, මා පැමිණි plane එෙක්ම 
අෙප් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාත් පැමිණියා. ඒ ෙව්ලාව 
ඉන්දියාෙව් විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිබුණු 
අවස්ථාවක්. ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙමෝදි 
අගමැතිට පකාශ කර තිබුණා, "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
ෙද්ශපාලකයන් ෙහෝ ෙවනත් අය ගැන ෙසොයන්න ඔබට බලයක් 
නැහැ. ඒ බලය තිෙබන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටයි. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ඔබතුමා පැය 24ක් ඇතුළත ලිපි ෙල්ඛන ෙදන්න, 
අපි පරීක්ෂණ කරනවා" කියලා.  ඒ ගැන සඳහන් වී තිබුණු ලිපියක් 
ඒ ෙව්ලාෙව් -plane එෙක් එන ගමන්- මා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට 
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ෙපන්වුවා. මම කිව්වා,  "ඔබතුමා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්. 
බලන්න, ඉන්දියාෙව් තිෙබන බලය. ඉන්දියාෙව් මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරියාම 
ඉන්දියාෙව් තිවිධ හමුදාවට හා ෙපොලීසියට අණ ෙදන නිලධාරියා. 
සෑම නිෙයෝගයක්ම ෙදන බලතල තිෙබන පුද්ගලයා තමයි,  
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්" කියා.  

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඒ තරම් බලවත්, ශක්තිමත් 
ෙකෙනක් ෙවනවා. මම ඇහුවා, ඒ මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට  
තිෙබන බලය  ඔබතුමා පාවිච්චි කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා.  
"මට බලයක් නැහැ ෙන්" කියලා එතුමා කිව්වා. "බලය කියන එක 
තිෙබන්ෙන් ෙපොතක ලියපු නීතිෙය් ෙනොෙවයි. ෙපෞරුෂත්වයක් 
ඇති පුද්ගලයකු විධියට ඔබට දීලා තිෙබන මැතිවරණ බලතල තුළ  
බය නැතිව බලය  කියාත්මක කරන්න" කියලා මා කිව්වා. ඒ 
අවස්ථාව මැතිවරණයක් පවත්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. නමුත් අනෙප්ක්ෂිත විධියට මැතිවරණයක් 
ආවා.  

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඒ අවස්ථාෙව් 
මැතිවරණයක් ගැන යම් විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා, එක පාරටම 
මැතිවරණයක් පවත්වන්න තීරණය කළා. ෙමම මැතිවරණෙය්දී 
වාෙග්ම 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්  මම  එක ෙදයක් දැක්කා. 
2010 ජනාධිපතිවරණය මට ෙම් ෙවලාෙව් මතක් ෙවනවා. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එදා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට අපි  
දමද්දි, එවකට පබලව, ජනපියව හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
යුද්ධය අවසාන කරලා තිබුණා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
තමයි ෙම් යුද්ධය ෙමෙහයවපු පුද්ගලයා. ඒ නිසා යුද්ධය  
ෙමෙහයවපු පුද්ගලයා තමයි යුද්ධය දිනවන්නත් මුල් ෙවන්ෙන්. 
අපි ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඒ අවස්ථාෙව්දී  කරුණු කීපයක් සිදු වුණා. 
මට  Welisara Navy Camp එෙකන් telephone call එකක් ආවා. 
එතෙකොට හරියටම ඡන්දයට දවස් ෙදකයි.  අද ෙම් අවස්ථාව 
මැතිවරණයට අදාළව  මාධ්ය  නිදහස, මාධ්ය ස්වාධීනත්වය ගැන 
ෙයෝජනාවක් අනුමත කරගන්නා ෙශේෂ්ඨ අවස්ථාවක්. අදයි  ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා පකාශ කරන්ෙන්.  Welisara Navy 
Camp එෙක් නිලධාරිෙයකුෙගන් telephone call එකක් ආවා,  
"ඔන්න දැන් අහවල් වාහනය ඡන්ද කාඩ් ෙහොෙරන් මුදණය 
කරලා, මඩ පතිකාත් එක්ක Navy Camp එෙකන් දැන් පිටත් 
වුණා"ය කියලා. ඊට අදාළ ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනය මා 
සභාගත* කරනවා. 

Welisara Navy Camp එක ඇතුෙළේ ෙවනම printing press 
එකක් තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ four-colour process printing press 
එකක්. ඒ printing press එෙකන් ගහපු ෙහොර ඡන්ද කාඩ් අරෙගන 
දැන් එනවා කියලා කිව්වා. අලව්ෙව් ඉඳලා ෙපොලීසියත් එක්ක අපි 
එම  navy truck  එක මැදි කරෙගන එද්දි  navy truck එක පැනලා 
යන්න හැදුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, truck එක පැනලා 
යන්න හදපු ෙවලාෙව් ෙපොලීසිය මැදිහත්ෙවලා එය ෙපොලීසියට 
ෙගනාවා. ඒ ෙවලාෙව් එහි හිටිෙය් කවුද? DIG අනුර ෙසේනානායක 
කියන ගායකයා තමයි විෙශේෂෙයන්ම එතැනට එවලා තිබුෙණ්. 
SSP වාස් ගුණවර්ධනත් එතැන හිටියා. ෙම් ෙදෙදනා ෙමතැනදී 
ෙමොකද කෙළේ? එම  වාහනය මම මෙග් කැමරාෙවන්  වීඩිෙයෝ  
කරලා තිෙබනවා. ඒ සිද්ධිෙයන් භාගයයි වීඩිෙයෝ කරන්න 
ලැබුෙණ්.  ඒ විස්තර ඔක්ෙකොම පත්තරවල තිබුණා. අෙනක් ටික 
වීඩිෙයෝ කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. වාස් ගුණවර්ධන පැත්තකට 

යනවා; ආපසු ඇවිල්ලා කථා කරනවා. මටත් බැණලා ගහන්න  
හැදුවා. ඒ අවස්ථාෙව් වාහනෙය් තිබුණු ෙපට්ටිය යට තමයි ෙහොර 
ඡන්ද කාඩ්පත් තිබුෙණ්. එදා රාතිෙය් සිදු වුණු ෙදයක් ගැනයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්.  

අද මාධ්යය ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරනවා. මාධ්යය ඉතා 
අවශ්යයි. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්  ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කාටවත් නැෙමන්න ෙහොඳ නැහැ. ඔහු ඒ 
ආදර්ශය ෙපන්නුවා. ඉන්දියාෙව් ඉඳලා මම එදා plane එෙකන් 
එද්දි එතුමා තුළ තිබුණු අධිෂ්ඨානය දැක්කා. 2010 
ජනාධිපතිවරණය පැවැති අවස්ථාෙව්  කථාවක් පැතිරුණා මට 
මතකයි. එහි ඇත්ත නැත්ත ෙමොකක්ද කියලා කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. හිටපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ෙග් දුවව  ransom 
එකට තියාෙගන ඡන්දයට බලපෑම් කළා කියලා කථාවක් 
පැතිරුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත්, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත්  එදා රහෙසේ ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. කවුරුවත් ඒ 
ගැන දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ. කරු ජයසුරිය මැතිතුමා මෙගන් 
ඇහුවා, "සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා 
විධියට නම් කෙළේ ඔබතුමා ෙන්ද?" කියලා. මම "ඔව්" කියලා 
කිව්වා. "ඔබතුමාට කිව්වා නම් ෙම්ක ෙහළි වනවා" කියලා  මම 
කිව්වා.  මමයි ඒක කෙළේ කියලා කිව්වා.   

සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එදා රාතිෙය් ඡන්ද වැඩ 
කටයුතුවල ෙයදිලා සිටිෙය්  Air Force Headquarters  ඉස්සරහ 
ෙහෝටලෙය්. මම එතුමාෙගන් ඇහුවා, "මම ෙම් ගැන කිව්වාට 
කමක් නැද්ද?" කියලා. එතුමා "කියන්න" කියලා මට කිව්වා. මට 
රාතී 12.00ට පණිවුඩයක් ආවා, "Army commandosලා Air 
Force Headquarters ළඟ තිෙබන ෙහෝටලය වට කරලා" කියලා.   
එදා Elections Commissioner හරියට ඡන්ද පතිඵල ලබා දුන්නා 
නම් එතැනදී ෙහෝ සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් ජීවිතය නැති 
ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ වාෙග්ම army coup එකක් වාෙග් ෙදයක් 
ඇති ෙවන්න තිබුණා. කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාත් ෙම් 
පශ්නයට මැදිෙවලා හිටියා. මට එදා රාතී 12.00ට පණිවුඩය 
එනෙකොට මම හිටිෙය් කුරුණෑගල. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාෙග් ෙල්කම් කථා කරලා මට කිව්වා, "ෙකොෙහොම හරි ෙම් 
telephone number එකට කථා කරන්න" කියලා. කථා කළාම 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කිව්වා, "අපිව 
මරන්න plan  එකක් තිෙබනවා. ඒ ගැන මල්වත්ෙත් මහා නායක 
හිමියන්ට සහ අස්ගිරිෙය් මහ නායක හිමියන්ට කියන්න" කියලා. 
එතෙකොට ෙවලාව රෑ 12.30යි. "ෙම් වැෙඩ් කරන්න ෙදන්න එපා, 
අපිව ෙබ්රා ගන්න" කියලා එතුමා කිව්වා. මම ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් මල්වත්ෙත් මහා නායක හාමුදුරුෙවෝ නැඟිට්ටවලා 
ෙම් කථාව කිව්වා. "ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් තිෙබනවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට එෙහම කරන්න එපා කියලා කියන්න" 
කියලා මම උන්වහන්ෙසේට කිව්වා. උන් වහන්ෙසේ මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක කථා කළා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයන් නැති ෙවන්න ඕනෑ. අපි බලෙය් ඉන්නවා කියලා 
වැඩක් නැහැ. ෙම් ශක්තිය  ෙදන්න ඕනෑ ජනතාවටයි. ජනතාව 
තුළ ශක්තියක් ඇති ෙවන්න නම් මාධ්ය ස්වාධීනත්වය තිෙබන්න 
ඕනෑ.   

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් ජනාධිපතිවරණය  
අවස්ථාෙව්  ෙශේෂ්ඨාධිකර ණෙය් නඩුවක් පැවරුවා, යම් යම් වාරණ 
නිෙයෝග ඉල්ලලා. ඒ ගැන ෙතොරතුරු දැන් මා ළඟ තිෙබනවා.   
මැතිවරණ ෙකො මසාරිස්තුමා එදා යම් යම් නිෙයෝග දුන්නා, ඒ 
වාෙග්ම චකෙල්ඛ   නිකුත් කළා,  "අපක්ෂපාතීව කියා කරන්න" 
කියලා. නමුත් එෙහම කියා කෙළේ නැහැ.  අෙප් නීතිඥවරුන් 2010 
ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධෙයන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ෙග්  
චකෙල්ඛයට පටහැනිව වාර්තා කරන "ස්වර්ණවාහිනී", "ෙදරණ", 
"හිරු" සහ ජාතික රූපවාහිනියට විරුද්ධව එන්තරවාසියක් යැව්වා. 
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[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ඒ මාධ්ය හතරට විරුද්ධව 2014.12.18වැනි දින 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් පවරනු ලැබුවා. අධිකරණය හරියට 
තීන්දුවක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් ඒ තරම්ම බලපෑම් තිබුණා.  

ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා ෙවයි කියලා තමයි ඒ කාලෙය් හිතුෙව්. 
අෙප් රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා  හරිම කපටියා, දක්ෂයා. 
"ඉවසලා ඉන්න, ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා කවුද කියලා දැන්ම 
කියන්ෙන් නැහැ," කියලා එතුමා අපට කිව්වා. ඒ දවස්වල 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? නළුෙවක් ඉන්නවා, ඒ නළුවා මඩ CDs වගයක් 
ගහලා වරාෙය් කන්ෙට්නර්වල දාලා තිබුණා, රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා වුෙණොත් එළියට දාන්න. මඩ 
CDs වගයක් ගහලා කන්ෙට්නර් කිහිපයක්ම ෙගනැල්ලා තිබුණා 
සමාජයට දාන්න. නමුත් ෙමොකද වුෙණ්? රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා රහසිගතව චන්දිකා මැතිනියත් එක්ක, ෙහළ උරුමය 
ඇතුළු කණ්ඩායම් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා 
විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව දැම්මා. අර CDs 
කන්ෙට්නර් ගැන අපි ෙසොයන්න ඕනෑ. අපි ෙම්වාට ෙමෙහම 
කරලා බැහැ. විද ත් මාධ්යවලට සහ මුදිත මාධ්යවලට ඒ විධියට 
මැතිවරණ ඇති කරලා නැති කරන්නත් පුළුවන්, රෙට් කැරලි ඇති 
කරන්නත් පුළුවන්, රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවන්නත් පුළුවන්. 
රටක පජාතන්තවාදී ශක්තිය කියන්ෙන් ජනතාවයි. රෙට් 
ජනතාවෙග් ශක්තිෙයන් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් ෙවන්න නම් 
මාධ්ය ආයතනත් ස්වාධීන විය යුතුයි; අපක්ෂපාතී විය යුතුයි. 
සමහර ෙවලාවට ෙම්වා පිම්මක් පනිනවා. 

2001 සැප්තැම්බර් 11වැනි දින ඇෙමරිකාෙව් ෙලෝක ෙවෙළඳ 
මධ්යස්ථානය - World Trade Center - තස්වාදීන් planes 
ෙදකකින් ගිහිල්ලා විනාශ කරපු ෙවලාෙව් පන්දහස් ගණනක්  
මැරුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එක පුවත් පතකවත් මෘත  ශරීරයක පින්තූරයක් දාලා 

තිබුණාද?  තිබුෙණ් නැහැ. අන්න ඒකයි මාධ්යයක තිෙබන වගකීම 
සහ යුතුකම. ඒ නිසා අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාමත් 
වැදගත් එකක්. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙහට විවාදයට ගැෙනනවා. ෙම් ගැන කථා 
කරන ෙකොට ෙමතැනින් නැඟිටලා යන්න ඕනෑ ද? ෙමතැන ඉඳලා 
ෙබොරුවට කෑ ගහලා යනවා. මෙග් මිතයා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට අපහාස කරනවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඒ 
කාලෙය් ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා අපට ෙකොච්චර නම් බාධා කළා ද? 
වීඩිෙයෝ අරෙගන බලන්න, ඔබතුමා අපට කථා කරන්න ඉඩ 
දුන්නා ද? ඔබතුමා අපට ෙමොන තරම් කෑ ගැහුවා ද? අපට ෙමොන 
තරම් අපහාස කළා ද? එතෙකොට ඔබතුමා සභානායක. ඔබතුමා 
ෙජ්යෂ්ඨෙයක් ෙන්. පිලිප් ගුණවර්ධන කියන්ෙන් ෙශේෂ්ඨ පිෙයක් 
ෙන්. ඒ පියාෙග් පුතා හැසිෙරන්ෙන් එෙහම ෙනෙමයි ෙන්. ඔබතුමා 
ෙපොඩි ළමෙයක් වාෙගයි ෙන් හැසිෙරන්ෙන්. පළමුවැනි ෙශේණිෙය් 
ඉන්න ළමෙයක් වාෙග් ෙන් ඔබතුමා හැසිෙරන්ෙන්. ෙබොරු ද මම 
කියන්ෙන්? දිෙන්ෂ් මෙග් මිතයා. නමුත් ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. 
ෙහොඳින් හැසිෙරන්න, හැෙදන්න. විපක්ෂෙය් හිටියත්, ආණ්ඩුෙව් 
හිටියත් අර අහිංසක තරුණ මන්තීවරු ටික අවුස්සලා  ෙනොමඟ 
යවලා ඔබතුමා පැත්තකට ෙවලා ඉන්නවා.  

ෙම් බලන්න, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ෙබොෙහොම 
ආදර්ශවත් චරිතයක්. මම ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. චමල් 

මැතිතුමාෙගන් ෙද්ශපාලනය ඉෙගන ගන්න. මම ඒක කියනවා. 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා යන විධියට ඔබතුමා, 
ඔබතුමා විසින්ම ෙකෙළසගන්නවා. මම ෙම් ෙබොෙහොම ආදෙරන් 
කියන්ෙන්. එෙහම කරන්න එපා. පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන 
ෙකොට ඔබතුමා  ෙජ්යෂ්ඨෙයක් විධියට, යුතුකම් හා වගකීම් ඇති 
ෙකෙනක් විධියට ෙම් සභාව තුළ ඔබතුමාෙග් කණ්ඩායම - කල්ලි 
කණ්ඩායම - ෙමෙහයවන්න. ඒක ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් 
ෙනොෙවයි, ඒක කල්ලි කණ්ඩායමක්. ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම කල්ලි කණ්ඩායමක්. බලන්න, තව 
හයමාසයක් යද්දී ඔය කණ්ඩායෙමන් භාගයක්ම ෙම් පැත්තට 
එනවා. ඇත්ත කියන්ෙන්. දිෙන්ෂ් මැතිතුමා මෙග් මිතයා නිසා මට 
කථා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කියන්ෙන්. ෙම් චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් චරිතය අරෙගන බලන්න. නිවැරදි පතිරූපය 
කියන්ෙන් ඒකයි. ඒකයි අවශ්ය වන්ෙන්. ඔබතුමා සදාකල් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් නැහැ ෙන්. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
කී සැරයක් අස්වුණු මිනිෙහක්ද? ෙමොකටද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.38] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ෙජ්යෂ්ඨතම මන්තීවරෙයක් වන, 
අමාත්යවරෙයක් වන ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව කථා කරන්නට ලැබීම  මම ඉතාම අගය 
කරනවා. එතුමා මට ෙබොෙහෝ උපෙදස් දුන්නා. මම ඒ උපෙදස් 
කිසිවක් භාරගන්න සූදානම් නැහැ කියන එකත් කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ඔබතුමා ෙදන උපෙදස් අපි අවුරුදු 45ක්ම අහලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙවනුෙවන් මෙග් කාලය කැප කරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඒ අදහස් පකාශ කිරීම මම අගය කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ කමය පවත්වා ගැනීම සඳහා 
මැතිවරණ ෙකොමිසම පකාශයට පත්කර තිෙබන මාර්ෙගෝපෙද්ශ 
ෙමෙහයුම් පතිපත්තිය ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙමය ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ  
කාල සීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ්ය විසින් පිළිපැදිය යුතු 
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ, ෙමෙහයුම් පතිපත්ති guidelines 
වශෙයන් හඳුන්වනවා.  

පළමුෙවන්ම මම කියන්න කැමැතියි නිදහස් හා සාධාරණ 
මැතිවරණයක් පැවැත්වීම අෙප් රට පාර්ථනා කරන ෙදය බව.  
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීමට  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
ආණ්ඩුෙව් කවුරු වුණත්, විපක්ෂෙය් කවුරු වුණත් ඒකාබද්ධව 
යම්කිසි නීති - රීති මාලාවක් සකස් කර ෙගන සම්මත කර ගැනීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්පදායක් ෙලස කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් තිබුණා. අපි ඒ 
සම්පදාය එෙලසම ඉදිරියට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් ගැසට් පතෙය් පළ වන ෙද්ත් කාරක සභාවකට ෙයොමු කළ 
යුතුය කියා අපි අදහස් කෙළේ. ගරු අගාමාත්යතුමාත් එය කරන 
බවට පතිඥා දුන්නා. ඒ නිසා ෙමම ෙයෝජනාව අද සම්මත වන්ෙන් 
නැහැ, කාරක සභාවකට ෙයොමු ෙවනවා. කාරක සභාෙව්දී අපට 
සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් හා සාධාරණ 
මැතිවරණයකදී පධාන වශෙයන් පාවිච්චි වන්ෙන් මුදල් බලයයි. 
මුදල් බලය මත තමයි අෙනක් සියලු බලයන් කියාත්මක වන්ෙන්. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාවක් ෙපන්නුවාට 
මුදල් බලය තිෙබනවා නම්, ඒ මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාෙව් කිසිම   
වටිනාකමක් නැහැ.  

පළමුෙවන් දැන්වීමක් කිරීම ගැන ෙමහි කියන්ෙන් විද ත් ෙහෝ 
මුදිත මාර්ගෙයන් කරන දැන්වීමක් කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු 
පතිපත්ති ගැනයි. මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් නිලධාරින් ඉන්න නිසා 
මම අහනවා, එක දැන්වීමක් පළ කිරීමට වැය කළ යුතු ෙමපමණයි 
කියලා නියම කරන්න ෙකොමිසම ඇයි ලජ්ජා වුෙණ් කියා. 
එතැනින් තමයි මුදල් බලය පාලනය වන්ෙන්. මුදල් බලය පාලනය 
ෙනොවී තරග කරන අෙප්ක්ෂකයන්ට අද සාධාරණයක් නැහැ. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ඒක කරන්න වැඩ කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් 
කියන නීති - රීති කිසිවක් වැඩක් නැහැ. ඒ මාධ්ය ආයතනෙය් 
අයිතිකාරයා කවුද, ඒ අයෙග් ඥාතියකුට තරග කරන්න බැහැ, ඒ 
අයෙග් ඥාතියකුට දැන්වීම් පළ කරන්න බැහැයි කියන එක 
ෙත්රුමක් නැති ෙදයක්. ෙම් ගැන ගරු අගාමාත්යතුමාත් මමත් 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. මැතිවරණ කාලයට එක පිටුවක 
දැන්වීමක් පළ කරන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් යනවා. ෙම් මුදල් 
වැය කිරීම ගැන මැතිවරණ ෙකොමිසම නිශ්ශබ්ද ඇයි? ෙම්ක තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව නීති මඟින් පළ කළ යුතු  පළමුවැනි ෙද්. 

Even in America and Britain, it has been brought in by 
the law. How can the Elections Commission be silent on 
this issue? This is a prime issue. It has become a prime 
issue even in India. The Elections Commission has to be 
able to impose controls in order to allow all candidates at 
least to have an equal status. So, I would request the 
Elections Commission to give the highest priority to this 
issue when we call them before the Committee. This is an 
important issue where both sides have come to an 
agreement.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙල්ඛනෙය් හුඟාක් කරුණු 
තිෙබනවා. ෙමහි තිෙබන සියලු ෙද් ගැන කියන්න කාලය නැහැ. ඒ 
නිසා ඒවා ගැන කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මා දන්නා විධියට නීතිය අනුව, the Elections Commission 
has no powers to delegate authority to any other body. 
But, today, you are trying to delegate authority through 
this Gazette. You have no legal authority to delegate 
powers to any other body. You can have advisers; there is 
the PAFFERAL and there are other organizations.  I 
mean, they have been very useful. Political parties may 
come to the Elections Commission and give their 
response on the issues that arise during elections. That is a 
different matter.  But, you cannot delegate powers to any 
other body. That is why an Election Commission was 
established. The Elections Commissioner alone cannot 

act. An Elections Commission was established, so there 
would be others also participating in decision-making 
than one person. So, that is an issue the Elections 
Commission should give its attention to rather than 
attempting to delegate powers to other bodies and say, 
“This was not done by us.” 

ෙම් අතරම මම තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ජාතික 
රූපවාහිනී ෙසේවය  හා අයිටීඑන් එක  රජෙය් ආයතන. රජෙය් 
ගුවන්විදුලි නාළිකා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික ගුවන්විදුලි නාළිකා 
රාශියක් තිෙබනවා; රූපවාහිනී විද ත් මාධ්ය තිෙබනවා.  රජෙය් 
ආයතනයක් අනිවාර්යෙයන්ම නීතියට යටත්. අපි සම්මත කළ 
නීතිෙය්ත් ඒක තිෙබනවා. නමුත් මැතිවරණ කාලවලදී අෙනක් 
ආයතන හා රජෙය් නීති අනුගමනය කරන ආයතනත් අතර 
සමබරතාව ෙමොකක්ද? ඒවා ගැන නීතිෙයන් පැහැදිලි තත්ත්වයක් 
අපි ඇති ෙනොකළෙහොත්, එෙහම නැත්නම්  ශී ලංකා රූපවාහිනී 
සංස්ථා පනත සංෙශෝධනය ෙනොකළෙහොත්, එෙහම නැත්නම් 
අයිටීඑන් එෙක් පනත  සංෙශෝධනය ෙනොකළෙහොත්, එෙහම 
නැත්නම් අලුතින්ම පනතක් ෙගනාෙව් නැත්නම් ෙම් පශ්නය, ෙම් 
හානිය දිගටම සිදුෙවමින් යනවා. හැම මැතිවරණයකින් පසුවම 
අපි ෙචෝදනා කිරීම පමණයි සිදු කරන්ෙන්.  

ඊළඟ කාරණය  ෙමයයි. ෙම් මාර්ෙගෝප ෙද්ශ  මාලාව ඇතුළත් 
ගැසට් නිෙව්දනෙය්  අංක 26 යටෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා, අෙප් 
රෙට් ජාතික ගීය පක්ෂ/කණ්ඩායම් ෙහෝ අෙප්ක්ෂක පවර්ධනයට 
ෙහෝ අගතියකට ෙහේතුවන පරිදි පචාරණය ෙහෝ විකාශය ෙනොකළ 
යුතු බව. The National Anthem, the National Flag, Historical 
flags, Provincial and Regional flags, et cetera should not be 
used.  ෙකොෙහොමද ෙම්ක ආෙව්? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ජාතික 
ෙකොඩියක් ගැන තිෙබනවා නම්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ජාතික 
ගීයක් තිෙබනවා නම්, පළාත් සභාවට අදාළව පළාත් ෙකොඩි 
තිෙබනවා නම්, පළාත් සභාවල පළාත් ගී තිෙබනවා නම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනිව ෙම්වා පාලනය කරන්නය 
කියලා නීතියක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
"Et cetera" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Election Commission should act with 

responsibility and not in haste. We might face a 
referendum in this country. I do not know whether these 
guidelines are being pushed in haste in order to face a 
referendum.  But I propose all these recommendations 
should go through the Committee Stage in some manner 
and our amendments - if we come to an agreement- 
should be accommodated before this is adopted because 
these recommendations, the guidelines, should have been 
adopted within three months and that three months have 
lapsed. We are not questioning that. It has been placed 
before Parliament, but it has lapsed. But, by agreement, 
Parliament can act in order to pursue. So the Election 
Commission should know that the law of the land has to 
be followed; Parliament must follow the law of the land. 
Within three months, you are supposed to get approval 
which you have not yet got. Perhaps, the reason may be 
the Gazette being late to be presented. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනමාධ්යයට දඬුවම් 
කරන්නයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්, ජන මාධ්ය පාලනය 
කරන්නයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්. ජනමාධ්ය ෙනොමැති 
පජාතන්තවාදයක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ජනමාධ්ය 
කියන ෙද්වල්වල විෙව්චන තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් ගරු සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා ඉන්නවා. මෙග් ආදරණීය පියාණන් වූ පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ජන මාධ්යෙයන් දැඩි විෙව්චනයට පාත 
වුණා. නමුත් ඒ අයෙග් ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
අනුගමනය කළා. ජනමාධ්යයට භයයි කියලා, "ෙල්ක්හවුස්" එකට 
භයයි කියලා මැතිවරණවලින් පැනලා ගිෙය් නැහැ. විද ත් 
ජනමාධ්යෙය් යම්කිසි පාලනයක් ඇති විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් විද ත් ෙහෝ අෙනක් ජනමාධ්යවල 
නිදහස ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. මැතිවරණ කාලයට නිදහස වළලා, 
නිදහස වැළලූ රටක පජාතන්තවාදි මැතිවරණයක් පවත්වනවා 
නම්, ඒක ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සැබෑ කැමැත්ත නිරූපණය කරන 
අවස්ථාවක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් නීති-රීති මාලාව සම්මත 
කිරීමට මත්ෙතන් ෙබොෙහොම ෙහොඳ සංවාදයක් අවශ්ය වනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී, මා පශ්නයක්, ෙදකක් අහන්න කැමැතියි. 
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඔබතුමාත් ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරෙයක්. මා සිටි 1980 ගණන්වල ඉඳලා ඔබතුමාත් 
ෙබොෙහෝ කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. අද පළාත් පාලන 
මැතිවරණයට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකෝ මැතිවරණ 
ෙකොමිසම? මා කනගාටු වනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනය 
කරන්න සිදුවීම ගැන. මැතිවරණ ෙකොමිසම කියනවා, "අපට 
බලයක් තිෙබනවා නම් ලබන සුමානෙය් මැතිවරණයක් 
පවත්වනවා" කියලා. ෙමොන විහිළුවකටද අපි ලක්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? "අපට බලයක් නැහැ" කියලාද දැන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසම කියන්ෙන්? එෙහම නම් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් මැතිවරණ ෙකොමිසමක් ඇති කෙළේ 
ෙමොකටද? පළාත් පාලන ආයතන සහ පාෙද්ශීය සභා 270ක් 
තිෙබනවා. අද පතෙය් තිෙබනවා, මැතිවරණය කල් දමන්නය කියා 
නගර සභා, මහනගර සභා 33ක් ඉල්ලනවාය කියලා. මැතිවරණය 
කල් දමන්ෙන් ෙමොකටද? ඡන්දය මහ ජනයාට අයිති ෙදයක්. ෙම් 
මැතිවරණෙයන් කවුරු දිනුවත් කමක් නැහැ, පජාතන්තවාදෙය් 
නාමෙයන් යාපනෙය් ඉඳලා දකුණු පළාත දක්වා ලංකාෙව් හැම 
පෙද්ශයකම මැතිවරණය පවත්වන්න. යාපනය නගර සභා 
මැතිවරණය පවත්වා නැහැ.   

 
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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
With  the permission of the Hon. Dinesh 

Gunawardena -  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, no. There is no permission. එතුමා කථා කරන්න 

නියමිතයි. ෙබොෙහොම ටික ෙවලාවයි මට තිෙබන්ෙන්. මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න ඕනෑ.  මැතිවරණය ෙනොපවත්වන්න මාස 8ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ඇමතිතුමා කියන කථා මා අහලා තිෙබනවා. 
එතුමාෙග් ආදරණීය පියාණන්ට මා ගරු කරනවා. ලංකාෙව් 
දක්ෂතම නීතිඥවරයකු හැටියට එතුමාෙග් පියාට මා ගරු කරනවා. 
පළාත් පාලන ආයතනවල පජාතන්තවාදි මැතිවරණය 
ෙනොපවත්වා බදු එකතු කිරීම නීති විෙරෝධියි ඇමතිතුමනි. ඒක 
ෙහොඳින් මතක තබා ගන්න.  

 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බදු එකතු කරනවා නම්, මැතිවරණය පවත්වා පළාත් සභා පත් 

කර ගන්න ඕනෑ. ඒකයි ඡන්දෙය් මූල ධර්මය. මැතිවරණය 
ෙනොපවත්වා බදු එකතු කරන්න බැහැ. 

 

 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Member, since you raised the issue of Local 

Government Elections and said that it has been unduly 
postponed, permit me to respond. -[Interruption.] Have 
you gone through the Delimitation Report?  Hon. 
Member, they took three years for the Report. The 
Commissioner has not said that the Report has been 
properly done. I have power in terms of the Act to 
appoint an appellate process and I am doing my legal 
obligation. Hon. Member, is the Report proper? -
[Interruption.] The Report is not proper. Hon. Member, 
they took three years to give the Report.[Interruption.]Do 
you say that the Delimitation Report is correct?
[Interruption.] Hon. Member, the Delimitation Report is 
not correct. I had an All Party Conference and in that 
Conference, every member said that the Report is not 
proper. Hon. Member, you should understand that the 
Report should have been done properly. -[Interruption.]  
 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

[බාධා කිරීමක්]  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇමතිතුමනි, ඉඳ ගන්න. ඇමතිතුමා කියන බයිලා ෙහොඳයි, 

ඇමතිතුමාෙග් යාළුවන්ට. [බාධා කිරීමක්] රෙට් මිනිස්සු ෙම් 
බයිලා අහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මැතිවරණය පවත්වන්න 
භයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
කිසිෙසේත්ම භය නැහැ.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භය නිසා තමයි මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැත්ෙත්.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොන සීමා නිර්ණයද? ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට ඔබතුමාෙග් 

ෙගවල් වෙට් සීමාවන් හදා ගන්න මැතිවරණය පවත්වන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා භයයි, ඔබතුමාෙග් ෙගය ළඟ 
ඡන්දෙයනුත් පරදිනවාය කියලා. ඔබතුමාෙග් ward එක හය 
වතාවක් ෙවනස් කළා. [බාධා කිරීමක්] ලජ්ජයි, ඇමතිතුමාෙග් 
තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්] හය වතාවක් ward එක ෙවනස් කළා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් ෙගොල්ලන් ඡන්දය ඉල්ලපු අය ෙනොෙවයි. ෙම් 
ෙගොල්ලන් ඡන්දය ඉල්ලලා ආපු අය ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ඡන්දය ඉල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණියාම ඒෙක් තිෙබන වටිනාකම. ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන් නැතුව 
පිටිපස්ස ෙදොෙරන් ඇතුළු වුණාම ෙම්ක තමයි පුරුද්ද වන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙහොඳින් මතක තබා ගන්න. මැතිවරණය 
ෙනොපවත්වා ගතවන දවස ග ණෙන් බදු ෙගවන මිනිසුන්ට බදු 
ෙනොෙගවා ඉන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳින්  මතක තියා 
ගන්න. [බාධා කිරීම්]  දැන් ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] ෙමන්න  
ඇමතිතුමා ලිපියක් යවා තිෙබනවා.    

 
I  table* a letter the Hon.  Minister has issued a few 

days ago. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය ෆයිසර් 
මුස්තාපා මැතිතුමා 2016.06.10 වන දින තමයි ෙමම ලිපිය 
අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්.  එම ලිපිෙය් සඳහන් ෙවනවා, 2012 
අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත සම්බන්ධව ෙයෝජනා සහ අදහස් කැඳවීම.  
කවදාද ෙම්? 2016.06.10 වන දින.  ඒ කියන්ෙන් ෙම් මාසෙය් 
නැවත අදහස් කැඳවනවා.  ෙම්ක ඉවර වන්ෙන් නැති කැඳවීමක් 
හා ඡන්දය කල් දැමීමක්.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ඇමතිතුමනි,  ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩියයි  කථා 

කරන්න තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපති ලජ්ජා වන්නට  ඕනෑ. ඡන්දය  

තියන්න කැමැතියි. ඡන්දය තියන්න බැහැ කියා රටට කියනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්දයක් තියන්ෙන් නැති රටක 
පජාතන්තවාදෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? පසු ගිය සතිෙය්  
එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, Westminster Foundation  එෙක්  
මන්තීවරු ආවා. They were surprised when we told them 
that the Local Government Elections have been 
postponed and postponed and it is indefinitely getting 
postponed. -[Interruption.] මම කියන්නම්. ම ෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීම්] That is not because of  
delimitation.  You are trying to postpone it again. You are 
postponing it again. That is the game that is going on 
depriving the voters of this country their right to elect the 
local authorities.  -[Interruption.] This is what you are 
doing. We know what you are up to?  -[Interruption.] 
You have mislead the President. -[Interruption.] What 
have you done? You have done nothing but only 
postponed elections. That is all what you have done.  -

[Interruption.]  You are interfering.  -[Interruption.]   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්නට නියමිත 

කාලය අවසානයි. 

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are interfering. -[Interruption.] You are 

interfering - [Interruption.] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමාට ඉඳ ගන්න 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමාට point of Order එකක් raise 
කරලා කථාවක් කරන්න බැහැ. -[Interruption.] You sit down. 
-[Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ඇමතිතුමා, මන්තිතුමාට කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudevaanayakkara)  
එතුමා ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාවට තමයි බාධා කරන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසාන කරන්න 

ඇමතිතුමා ඉඳගන්න.  [බාධා කිරීමක්]  You had better sit down!  
-[Interruption.] ඇමතිවරෙයක් ඉන්ෙන් "ඡන්දය තියන්ෙන් 
නැහැ"  කියන්නද? [බාධා කිරීම්] ෙකොමිසමත් අමාරුෙව් දාලා. 
ෙකොමිසමට ර ෙට්  ෙගෞරවය තිෙබනවා. ෙකොමිසමත් අමාරුෙව් 
දාලා.  ෙකොමිසම කියනවා, "අපිට එන සුමානෙය්  ඡන්දය තියන්න 
පුළුවන්" කියා. එෙහම ෙපෙර්දා පත්තෙර් තිබුණා. ඊෙය් 
පත්තෙර්ත් තිබුණා. ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා කියනවා, "අපි 
සුමාන ෙදකකින්  ඡන්දය තියන්න සූදානම්. ඇමතිතුමා අවශ්ය 
නිෙව්දනය නිකුත් ෙනොකර ඉන්නවා" කියා.  ෙමොන තරම් 
ලජ්ජාවක්ද?  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පජාතන්තවාදී මැතිවරණ කමය ගැන අද අගමැතිතුමා 
ෙලොකුවට කථා කළා.  ෙම් ෙරගුලාසි ගැනත් කිව්වා. ෙරගුලාසි 
ෙමොකක්ද? ගෙම් ඡන්දය තියන්න භයයි. ගෙම් ඡන්දය තියන්න 
ෙකොමිසමට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  ගෙම් ඡන්දය ෙනොතියා ඉන්න,  
ඡන්දය කල් දමන්න තවත් ලියුමක්  ඇමතිතුමා  පක්ෂවලට 
ෙපෙර්දා තැපැල් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ආපසු  ෙම් මැතිවරණ  කමය කල් දමමින්  පජාතන්තවාදයට 
පිහිෙයන් අනින භයානක තත්ත්වය ගැන අනතුරු අඟවමින්   
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් මම ඉල්ලීමක්  
කරනවා. ඔබතුමන්ලා විෙව්චනය කිරීෙම් අයිතිය අපිට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තිෙබනවා. කරුණාකර ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්  
ඕනෑකම ඉෂ්ට කරන  ෙකොමිසමක් ෙවන්න  එපා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන්  ෙකොමිසමක් ඇති කෙළේ 
ස්වාධීනව කටයුතු  කරන්නයි.  එම නිසා  ඔබතුමන්ලා  ඡන්දය  
පකාශයට පත් කරන්න.  දින සියෙය් ආණ්ඩු කාලෙය්දී ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමාෙගන්   මා ෙමතැනදී ඇහුවා, "කවදාද පළාත් 
පාලන ඡන්දය තියන්ෙන්?" කියා.  එතුමා කිව්වා, "දැනට තිෙබන 
Delimitation  Committee එෙක් Report එක සලකා බලනවා.  It 
will be revised and I will submit it to the President. Then we 
will go for elections." කියා.  That was in February, 2015. 
Today, we are in June, 2016. 

එවකට ෙමම විෂය භාරව සිටි ඇමතිවරයා හැටියට ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා ඒ වාර්තාව සකස් කරලා ජනාධිපති  ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට යැව්වා. ජනාධිපතිතුමාට යවපු වාර්තාවට 
ජනාධිපතිතුමා අත්සන් තැබුවා, සැප්තැම්බර් මාසෙය්. අෙගෝස්තු 
මාසෙය් එය ගැසට් කළා. ඒ විධියට ෙමම සීමා නිර්ණය අනුමත 
කරලා ගැසට් කළා. එෙහම කෙළේ නැහැ කියා කියන්න පුළුවන් 
කාටද? ඒ අනුව මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම 
වළක්වන්න පුළුවන් කමය ෙමොකක්ද? වළක්වන්න පුළුවන් කමය 
තමයි දැන් ෙම් පණ්ඩිත කථා කියමින්, ෙම් වාෙග් ලියුම් යවමින්  
ෙම් මැතිවරණය නවත්වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනා ගැන කථා 
කරලා වැඩක් තිෙබනවාද? මූලික ෙද්  ඡන්දය.   

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් 
මම ෙම් කියන කා රණයට එකඟ ෙවයි. අපි ෙමන්න ෙමෙහම 
කථාවක් අහලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කථාවත් කියලා මම 

අවසන් කරන්නම්.  

ඡන්දය ගැන අප ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් අහලා තිෙබනවා. 
අෙප් හිටපු ගරු කථානායකතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
නිසා මම එය කියන්නම්. ෙම්ක අපි ෙපොඩි කාලෙය් අහපු කථාවක්.  
ඩබ්ලිව්. දහනායක මැතිතුමා අෙප් රෙට් හිටපු අගාමාත්යවරෙයක්. 
එතුමා ඊට කලින් ගාල්ෙල් නගරාධිපති වුණා. මන්තී ෙකෙනක් 
වුණා. අමරසූරියට විරුද්ධ ඡන්ද සටෙන්දී, "මට සල්ලි නැහැ, මම 
සල්ලි ගස් ෙහොල්ලනවා, වැෙටන සල්ලි අහුලා ගන්න" කියා එතුමා 
ජනතාවට කිව්වා. ඒ ඡන්ද සටනින් අමරසූරිය පරදවලා දහනායක 
මැතිතුමා දිනුවා. ඒ නිසා සල්ලිකාරයන්ට ඕනෑ විධියට ෙම් දැන්වීම් 
පළ කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා ෙකොමිසම හැටියට ෙදන ෙම් 

ආවරණය කරුණාකරලා ෙවනස් කරන්න. එෙහම නම් ෙම් 
කාර්යෙය් සල්ලි පමාණය නියම කරන්න, "ෙමපමණයි සල්ලි, 
ෙම්ක අනිවාර්යෙයන් සියලු ජනමාධ්යවල පළ කරන්න ඕනෑ" 
කියා. එෙහම නැතිව, ෙම් නිකම් ෙබොරුවට ජනමාධ්යයට මඟ 
ෙපන්වීම අසාර්ථක ව්යායාමයක්. කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන 
තවදුරටත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් නාමෙයන් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්න කියායි අවසාන වශෙයන් මා ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
[අ.භා. 3.59] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ර ටට ඉතාම වැදගත් වන 

කාරණාවක් පිළිබඳව  අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ ගැන වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මම 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මට ෙපර ෙජ්යෂ්ඨ මැති ඇමතිවරු කීප ෙදෙනකු ෙම් විවාදයට 
එකතු ෙවලා වටිනා, වැදගත් ෙමන්ම ෙනොවැදගත් කරුණු කාරණා 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීතුමා අසුෙන් ඉඳිද්දීම  පශ්නයක් ඇහුවා, නිදහස් හා 
සාධාරණ මැතිවරණයක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. මා හිතන 
විධියට එතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හිටියා. ඒ 
කාලය තුළ එතුමා නිදාෙගන හිටියා ද කියන පශ්නය මට 
තිෙබනවා. මා එෙහම කියන්ෙන් ෙම් කාරණය නිසායි. පසු ගිය 
පළාත් පාලන මැතිවරණ රෙට් පැවතුෙණ් ෙකොෙහොමද? නිදහස් හා 
සාධාරණ මැතිවරණයක් තියා, රෙට් තිෙබන නීතිය අනුව සියලු 
පළාත් පාලන මැතිවරණ එකට පවත්වන්න ඕනෑ ෙමොෙහොතක, 
ඒවා එකින් එක ෙවන් කරලා ෙම් රෙට් පවත්වපු යුගය ඔබතුමාට 
අමතකද කියා මා අහන්න කැමැතියි. එතුමා අද ඒ යුගය අමතක 
කරලා කථා කරනවා. අද අපට, ෙම් රජයට ඒ අමිහිරි අත්දැකීම්වල 
පාපතර පසු කියාවන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනතාවටත් ඒ අමිහිරි අත් දැකීම්වල ට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, එක පළාත් පාලන මැතිවරණයක් එක 
කාලයකට අවලංගු ෙවනවා; තවත් පළාත් පාලන මැතිවරණයක් 
තව කාලයකට අවලංගු ෙවනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් සියල්ල අර ඉස්සර තිබුණා 
වාෙග් සිල්ලර කමයට තියන්න කියා ද? රෙට් සිටින සියලු මැති 
ඇමතිවරු එක පළාත් පාලන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට ඇවිත්, 
ජනමාධ්ය, මැරෙයෝ, වංචනිකෙයෝ, සල්ලි ගස ් ෙගනැත් ඒ 
මැතිවණ ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන ඡන්ද 2,000කට 3,000කට 
බලපෑම් කරපු යුගය අපට මතකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එෙහම කියන්ෙන් ඉතාම 
වගකීෙමන්. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් අවසානයට තිබුණු 
පළාත් පාලන මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් ෙවලා සිටි මහජන 
මන්තීවරෙයක් විධියටයි.  ෙම් රෙට් අවසන් වරට පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්වුෙණ් 2011දීයි.  එම මැතිවරණෙයන් මමත් 
නාත්තන්ඩිය ආසනෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක් ෙලස ෙත්රී 
පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරමින් 
සිටින අතරතුර, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා එයින් 
ජයගහණය කරලා තමයි මම අද ෙමතැනට ඇවිත් සිටින්ෙන්. 
ෙජ්යෂ්ඨ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඒ අමිහිරි අත් දැකීම් සහිත 
යුගය නැවතත් ඒ වළ පල්ෙලන් ෙගොඩ ගන්න උත්සාහ කරන්න 
එපාය කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව ගැන 
ඔබතුමන්ලා කරුණු, කාරණා කථා කරද්දි, අප ෙම් සභා ගර්භයට 
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ෙවලා ආරම්භෙය් සිටම අසාෙගන සිටිෙය් ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් යම්කිසි ෙතොරතුරක් ගන්නයි; අදහසක් 
ගන්නයි; ඔබතුමන්ලා ෙගෙනන ෙයෝජනා ෙමොනවාද කියා දැන 
ගන්නයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කියන කාරණය 
ඔබතුමා අනුමත කරයි. ෙම් මන්තීතුමා කථා කෙළේ ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට අදාළ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම් මන්තීතුමා කථා කෙළේ, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සම්පූර්ණෙයන් පරිබාහිරව ඔවුන්ෙග් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික කාරණා මත ෙම් රජයට මඩ ගැහීෙම් 
අරමුෙණන් ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ කරුණු කාරණායි. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න. 
ඔබතුමාට කථාවක් නැත්නම් ඉල්ලා ගන්න. මම දැක්කා, 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අද කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. 
අද ඒ මන්තීවරුන්ෙගන් සමහරු ඇවිල්ලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධායකය, ව්යවස්ථාදායකය, 
අධිකරණය ෙම් රෙට් පධාන ආයතන ෙවලා තිෙබද්දී අද ජනමාධ්ය 
හතරවැනි ආයතනය බවට නිල ෙනොලත් විධියට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනමාධ්යෙයන් ෙම් රට හසුරුවන තැනට, මැතිවරණය 
ෙමෙහයවන තැනට, මිනිස්සුන්ෙග් ආකල්ප විනාශ කරන තැනට 
ගිහින් තිෙබන බව අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ජනමාධ්ය 
අඩුම ත රෙම් මිනිෙසකුෙග් මූලික අයිතිවාසිකමක් විධියට තිෙබන 
මැතිවරණයක් පවත්වන කාලසීමාව තුළ ෙහෝ සර්ව සාධාරණව 
හැසිරිය යුතුය කියන විශ්වාසය මා තුළත් තිෙබනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු නවක මන්තීවරෙයක් විධියට 
මම ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය, පශංසාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. තමන්ෙග් රජයක් පවතින කාලෙය් කළ 
යුතු ෙද්වල් ෙනොෙවයි, ෙම් රජය කරන්ෙන්. රජයක් පවත්වාෙගන 
යන්න වාසි ෙවන ෙද්වල්, රජයක් ජයගහණය කරා ෙගන යන්න 
වාසි ෙවන ෙද්වලුයි, අපි ෙම් අවාසි බව දැන දැනත් කමකමෙයන් 
ෙගෙනන්න උත්සාහ කරන්ෙන්; රෙට් ජනතාවෙග් යහ පාලනයට 
කමකමෙයන් බද්ධ කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  

අෙප් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, ජනමාධ්ය පවතින 
ආණ්ඩුවට වාසි සහගත විධියට හැසිෙරනවා කියලා. එෙහම නම් 
අද පවතින ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද? පවතින ආණ්ඩුව යහ පාලන 
ආණ්ඩුව. යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් තමයි ෙම් නීති ෙගෙනන්ෙන්; 
එෙහම නැත්නම් යම් කිසි සීමාවන් ෙගෙනන්ෙන්. එතුමාෙග් 
කථාව තුළදී වටිනා, වැදගත් අදහස් ගණනාවක් එක්ක එතුමා 
කිව්ෙව්, ෙම්ක නීතිගත කරන තැනට පවා ෙගන ආ යුතුයි කියලායි.  

අපි කථාවක් අහලා තිෙබනවා, "පියවර දහසක් තබන්නට නම් 
පළමුෙවන්ම එක පියවරක් තබන්නට ෙවනවා" කියලා. ඒ නිසා 
ෙම් ෙගෙන න ෙයෝජනා, ෙම් ෙගෙනන සීමාවන් ජනමාධ්යයක් 
මැතිවරණ කාලයක් තුළ හැසිරිය යුතු ආකාරයන් ගැන වැදගත් 
සංධිස්ථානයක් ඇති කරන බව මම දකිනවා.  ෙම්ක ආරම්භයක් 
විධියට ෙගනැල්ලා, පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරු එකතු ෙවලා, 
ෙකොමිෂන් සභා එක්ක කථා කරලා, ඉන් අනතුරුව කමිටුවට 
ගිහිල්ලා, කමිටුෙව් කථා කරලා අඩු පාඩු හදා ගන්න පුළුවන්. වැරැදි 
අඩු පාඩු හදාෙගන ෙමතැනට තවත් එක්කාසු ෙවන්න ඕනෑ අදහස් 
එක්කාසු කරලා අපට පුළුවන් රෙට් ජනතාවට, ෙද්ශපාලනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිතයන්ට ගැළෙපන විධියට ඒ 
කාලපරි ච්ෙඡ්දය තුළ රට හසුරුවන්නට කටයුතු කරන්න.  

පසු ගිය කාලපරි ච්ෙඡ්දය තුළ අපි මැතිවරණ ගණනාවකට 
මුහුණ දුන්නා.  මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය්, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 

මැතිවරණය ෙවන කල්ම විපක්ෂෙය්යි ෙද්ශපාලනය කෙළේ. 
විපක්ෂය කිව්ෙව්, ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ගත්තු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට. එදා  අපි හිටපු විපක්ෂය අද වාෙග් ෙදපැත්තක තිෙබන 
විපක්ෂයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මා පැහැදිලිව ෙම් කාරණය 
කියනවා. ඒ කාලෙය් අපි ජනමාධ්යෙයන් බැට කන්න පුළුවන් 
හැම අතකින්ම බැට කෑවා. අපට ජනමාධ්යයට කිට්ටු කරන්න 
බැරුව ගියා. අෙප් අදහසක්, මතයක් රටට ෙගන යන්න බැරුව 
ගියා. පාෙද්ශීය සභාවක ෙව්වා, පළාත් සභාවක ෙව්වා හඬක් රට 
තුළට ෙගන යන්න බැරුව ගියා. හැබැයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කියපු එක කථාවකට මම එකඟ ෙවනවා. ගාල්ෙල් 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් සල්ලි ගස් ෙහොල්ලනවා  කියලා කිව්වා  
වාෙග්, අපටත් පුළුවන්කම ලැබුණා, ඒ ජනතාව අතරින් ගිහිල්ලා 
ජනමාධ්ය ඉරාෙගන, ජනමාධ්ය පැත්තකට දාෙගන ඉදිරියට 
ඇවිල්ලා ජාතික නායකත්වය කරා එන්න.  

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා තරම් මාධ්යවලින් බැට කාපු රාජ්ය 
නායකෙයක් ෙම් රෙට් ඉන්නවාද කියන එක ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙවන් මම අහන්න කැමැතියි. එතුමා ෙවනුෙවන් "පසුවිපරම" 
කියලා ෙවනම වැඩසටහනක් ගියා. ඡන්ද කාලෙය්දී "යුද පිටිය" 
කියලා ෙවනම වැඩසටහනක් ගියා. එතැනින් එහාට ගියාම 
රජෙයන් කියාත්මක ෙවන සෑම වැඩසටහනක්ම 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු වැඩසටහන් බවට පත් වී රජෙය් 
නාලිකාවලින් පැෙයන් පැය, විනාඩිෙයන් විනාඩිය, තත්පරෙයන් 
තත්පරය විකාශය වුණා.  

 ජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා  අද ෙම් උත්තරීතර සභා 
ගර්භෙය් ඉන්නවා. අපි දැක්කා, ෙම් උත්තරීතර නායකයාට මඩ 
ගහන්න, ෙම් උත්තරීතර අභීත ෙසන්පතියා විනාශ කරන්න ඒ 
දවස්වල ජනමාධ්ය හසුරුවපු ආකාරය. නමුත් එවැනි සමාජයක් 
අමතක කළ ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙවලාවක අපි ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනාෙව් ඒ තත්ත්වය නිවැරැදි කරන්නයි. 

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

තිෙබනවා. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත අපි ෙහට සාකච්ඡා කරනවා.  ජනමතවිචාරණයකදී 
ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත 
ජනමාධ්ය විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/
ෙමෙහයුම් පතිපත්ති පිළිබඳ ෙයෝජනාව අද සාකච්ඡා කරනවා.  
ෙම් සියල්ල ෙගනැල්ලා අපි උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් රජෙය් වැරදි, 
අඩු-පාඩු තිෙබනවා නම් ජනතාවට ෙහොයා ගන්න පුළුවන් විධිෙය්, 
ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන් විධිෙය්, ඒවා නිවැරැදි කරන්න 
පුළුවන් විධිෙය් රටක් ෙගොඩනඟන්නයි; වචනෙය් පරිසමාප්ත 
අර්ථෙයන්ම 'යහපාලන ආණ්ඩුවක්' ෙගොඩනඟන්නයි. බලාෙගන 
ඉන්න. තවම ෙම් යහ පාලන දරුවාට මාස හතක්, අටකට වඩා ගත 
ෙවලා නැහැ. ඒ දරුවා අවුරුද්දක් ෙදකක් යද්දී දණ ගාලා, බඩ 
ගාලා නැඟිටලා,  ගුණ ගරුක සහ වැදගත්, ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලන 
කථාවක් ෙම් සමාජයට කියලා ෙදයි. ඒ කථාව අහෙගන ඉන්න. ඒ 
කථාව අහෙගන ඉන්න අමිහිරි නම්, ඒ කථාව බලාෙගන ඉන්න 
අමිහිරි නම්, ඔබ කරපු පරිණත ෙද්ශපාලන නායකත්වය 
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ෙපොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා, ෙම් ෙද්ශපාලන ගමන යන්න ෙම් 
යහපාලන රජයට ඉඩ පස්ථාව ලබා ෙදන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Gnanamuthu 

Srineshan. 

Order, please! ඊට පථම ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ''ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු 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. ANANADA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, You may start your speech. 
 
[பி.ப. 4.09] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேதர்தல் காலத்தின்ேபா ம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின்ேபா ம் 
ஊடகங்கள் எவ்வா  ஒ க்க வி மியங்கைளப் பின்பற்றி 
நடக்கேவண் ம், எந்த அ ப்பைடயில் ெசயற்படேவண் ம் 
என்ப  பற்றிய இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.   

உண்ைமயில் ஊடக சுதந்திரம், ஊடக தர்மம், ஊடகத்தின் 
ெபா ப் ணர் , ஊடகத்தின் ந நிைலத்தன்ைம என்பன 
ஜனநாயகத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கும் நல்லாட்சியிைன 
நிைலநி த் வதற்கும் அவசியமான பண் களாக 
அைமகின்றன. ஊடகங்கள் ந நிைலயாகச் ெசயற்ப கின்ற 
ேபா , ஊடக தர்மம் ேபணப்ப கின்றேபா , ஊடகம் 
ெபா ப் ணர் டன் ெசயற்ப கின்றேபா  அந்த ஜனநாயகம் 
பலம் ெப கின்ற . 'மக்களாட்சி' என்கின்ற அர்த்தம் அங்கு 

ெவளிப்ப கின்ற . மாறாக ஊடகம் அடக்கப்ப கின்றேபா , 
ஊடகம் பக்கச்சார்பாக, பாரபட்சமாக நடந் ெகாள்கின்ற 
ேபா , ஊடகத்தின் லம் வகுப்  வாதங்கைள விைதக்கின்ற 
ேபா  அங்ேக ஊடக தர்மம் அற் ப்ேபாய்வி கின்ற .   

குறிப்பாக, ேதர்தல் காலத்தின்ேபா ம் மக்கள் 
தீர்ப்ெபான்றின்ேபா ம் ஊடகங்கள் மிக ம் கவனமாகச் 
ெசயற்படேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . ஏெனன்றால், 
ஊடகம் நல்லாட்சிக்குாியவர்கைள, நல்ல பண் ைடயவர் 
கைள, நல்ல தைலவர்கைள மக்கள் ன் ெகாண் ெசல்வதற்கு 
ஏற்ற விதத்தில் சுதந்திரமான ைறயில் ெபா ப் ணர்ச்சி 

டன் அதன  கடைமகைள ஆற்றேவண் ம். இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் இந்தியக் கவிஞர் ஒ வர  கவிைத 
ஞாபகத்திற்கு வ கின்ற :  
 

 "குழந்ைதயின் ைகயில் கத்தி! 
 கு காரன் ைகயில் குழந்ைத! 
 ைபத்தியக்காரன் ைகயில் ப்பாக்கி! 
 இந்தியன் ைகயில் ேவாட் ! 
 
 குழந்ைத வள ம்வைர, 
 கு காரன் தி ந் ம்வைர, 
 ைபத்தியம் ெதளி ம்வைர, 
 ேதர்தைல நி த் ங்கள்!  
 அல்ல   
 ேதசத்ைதக் ெகா த் ங்கள்!"   

என்  அந்தக் கவிஞன் குறிப்பிட் ந்தான். அதாவ  ேதர்தல் 
காலத்தின்ேபா  நடக்கின்ற பரப் ைரகள் ஒ  விதத்தில் 
பணத்தின் லமாக ம் அதிகாரத்தின் லமாக ம் 
சூழ்ச்சியின் லமாக ம் ெவற்றிெகாள்ளத்தக்க விதத்தில் 
நைடெப கின்றன. இவ்வா  பரப் ைரகள் 
நைடெப கின்றேபா  மக்கள் ெதாியாத்தனமாகச் சில 
ெதாி கைளச் ெசய் வி கின்றார்கள். எனேவதான் ேதர்தல் 
என்ப  ந நிைலயாக நைடெப வதற்கு ஊடகங்களின் 
பங்களிப்  மிக ம் க்கியமாக அைமகின்ற . 'நல்லாட்சி' 
என்ப  ெசால்லாட்சியாக அைமயாமல் ெசயலாட்சியாக நல்ல, 
வல்ல ஆட்சியாக மாறி மக்க க்கு உண்ைமயான 
பயன்கைளத் தரேவண் மாக இ ந்தால், உண்ைமயில் 
ஊடகங்கள் அந்த இடத்தில் பாாிய பங்களிப்ைபச் 
ெசய்யேவண் ம்.   

ஊடகங்களில் குறிப்பாக அச்சு ஊடகங்கள், 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் என்பனவற்ைற எ த் க் 
ெகாண்டால் இந்த ஊடகங்கள் நாட்ைடச்  
ெச ைமப்ப த் வதி ம் சீர்ப த் வதி ம் நன்ெனறியில் 
ெகாண் ெசல்வதி ம் க்கிய பங்களிப் ச் ெசய்கின்றன. 
மாறாக இந்த ஊடகங்கள் ஆட்சியின் அதிகாரத்திற்குக் 
கட் ப்பட் , பணத்திற்குக் கட் ப்பட் ச் சதிவைலயில் 

ழ்ந்  ெசயற்ப மாக இ ந்தால் அந்த நாட் ல் நாங்கள் 
நல்லாட்சிையக் காண யா .  மாறாகக் காட்டாட்சி 
ெயான்ைறத்தான் காணேவண் ய ஒ  நிைலைம காணப்ப ம்.  
எனேவதான் ஜனநாயகத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு ஊடக 
தர்மம், ஊடகத்தின் ெபா ப் ணர்  என்பன மிக 

க்கியமானைவயாக அைமகின்றன.  இந்த இடத்தில் நான் 
'ேவால்ேடயர்' அவர்கள  க த்ைதக் குறிப்பி வ  
ெபா த்தமாக இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  அவர் "நான் 
உன  க த்திைன எதிர்க்கின்ேறன்.  ஆனால், உன  க த்  
ெவளியி கின்ற சுதந்திரத்ைதப் பா காப்பதற்காக என  
உயிைரக்கூட வி வதற்கும் தயாராக இ க்கின்ேறன்" என்  
கூறியி க்கின்றார்.  அதாவ , ஒ வர  க த்  எதிர்க்கப்பட 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேவண் யதாக இ ந்தா ம், அக்க த்திைன ெவளியி கின்ற 
சுதந்திரம் என்ப  இ ந் தான் ஆகேவண் ம் என்பைதேய 
'ேவால்ேடயர்' குறிப்பிட் க்கின்றார்.   

ேதர்தல் காலத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் வாக்களிப் க்குச் 
ெசல்கின்ற மக்கள் மத்தியில் இன்  இலத்திரனியல் 
ஊடகங்கள் பாாிய பங்ைக வகிக்கின்றன. குறிப்பாக, அதிகார 
வர்க்கத்தில் உள்ளவர்கள், பணபலம் பைடத்தவர்கள் அல்ல  
ஆட்பல ள்ளவர்கள் ேதர்த ல் ெவற்றிெகாள்ளத்தக்க 
விதத்தில் தங்க ைடய ேதர்தல் வி கங்கைள 
அைமத் க்ெகாண்  ெசல்கின்றார்கள். இந்தத் ேதர்தல் 
வி கங்கைள உைடத்ெதறிந்  சாியானவர்கைளத் ெதாி  
ெசய்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் ஊடகங்கள் ெசம்ைமயான 

ைறயில் நல்ெலா க்கப்பாைதயில் ெசயற்படேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால், 
ஊடகங்கள் ந நிைலயாகச் ெசயற்படேவண் ம். அங்கு 
பாரபட்சம், பக்கச்சார் கள், வகுப் வாதங்கள் இ க்கக்கூடா . 
ஊடகங்கள் ெபா ப் ணர் டன் ெசயற்பட ேவண் ம். 
அதாவ , ெபா ப் ள்ள தைலவர்கைள மக்கள் 
ெதாி ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் ஊடகங்கள் ெசல்ெநறிகைளக் 
காட்ட ேவண் ம். மாறாக, ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பாக, 
பணத் க்கு அ ைமப்பட் ச் ெசயற்ப கின்றேபா  அந்த 
இடத்தில் நல்ல ெதாி கள் இடம்ெப வதற்கு வாய்ப்பில்ைல.  

ஊடகமான  ஜனநாயகத்ைதப் பலப்ப த் வதி ம் 
அைதப் பல னப்ப த் வதி ம் நாட்ைடச் சீர்ப த் வதி ம் 
நாட்ைடச் சீர்குைலப்பதி ம் ேபாதிய பங்களிப்ைபச் 
ெசய்கி்ன்ற . கடந்த காலங்களில் பல்ேவ பட்ட ஆட்சிகள் 
நைடெபற்றேபா  அவர்களின் அதிகாரங்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதில் அல்ல  அராஜகங்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதில் சில ஊடகவியலாளர்கள் மிக ம் 

ணிகரமாகச் ெசயற்பட் ந்தார்கள் என்ப  எங்க க்குத் 
ெதாி ம். குறிப்பாக, லசந்த விக்கிரம ங்க அவர்கள் 
எப்ேபா ம் ஆ ம் வர்க்கத்தின் ெசயற்பா கைள 
விமர்சிப்பதில்  ன்னணியில் இ ந்தார். அந்த 
ஊடகவியலாளர் ஊடகங்க க்கு உயி ட்ட 
ேவண் ெமன்பதற்காக, ஊடகங்கள் திராணிேயா ம் 
ஆ ைம ட ம் ெசயற்பட ேவண் ெமன்பதற்காகத் தன  
ஊடக சுதந்திரத்ைதப் பலமாகப் பயன்ப த்தினார். 
பல்ேவ பட்ட ஆட்சிக்காலத்தி ம் அவர் அைதத்தான் ெசய்  
வந்தார். ஊடகத் க்கு உயி ட்டப் றப்பட்ட அந்த லசந்த 
விக்கிரம ங்க அவர்கள் ஊடகம் வாழேவண் ம் 
என்பதற்காகத் தன  உயிைரக் ெகா த்தி க்கிறார். 
அேதேபால, பிரகீத் எக்ென ெகாட, நேடசன், சிவராம், 
நிமலராஜன் ேபான்றவர்க ம் ெகா ைமயான காலத்தில் 
ஊடக சுதந்திரத் க்காகப் பா பட் க்கிறார்கள்.  

இந்த இடத்தில் நாங்கள் பார்க்கேவண் ய க்கியமான 
விடயம் என்னெவன்றால், கடந்த காலத்தில் ஊடகங்கள் 
எவ்வா  ெசயற்பட் ந்தன? எவ்வா  அைவ ெசய்திகைளப் 
பரப்பியி ந்தன? என்பைவ பற்றித்தான். அந்த விடயங்கைளப் 
பற்றி நாங்கள் சிந்தித்ேத ஆக ேவண் ம். அரச ஊடகமான 
'ேலக் ஹ ஸ்' பத்திாிைககைள எ த் ப் பார்த்தால், கடந்த 
காலத்தில் அைவ ைமயாக அரச சார்பான ெசய்திகைளச் 
சுமந் வந்தைதக் காணலாம். ஆனால், இன்  சற்  மாற்றம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . அரசிைனேய விமர்சிக்கக்கூ ய விதத்தில் 
அரச ஊடகங்கள் ெசய்திகைள ெவளிப்ப த்தி வ வைதப் 
பார்க்கின்றேபா  ஓரள  சந்ேதாசம் ஏற்ப கின்ற . 
பன்ைமத் வ கலாசாரம் பின்பற்றப்ப கின்ற இந்த நாட் ல், 

பன்மதத்தவர்கள் வாழ்கின்ற இந்த நாட் ல், ஊடகங்கள் 
மக்கைளப் பிள ப த்தக்கூ ய விதத்தில், நாட்ைடப் 
பல னப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்படக்கூடாெதன்ப  
எம  க த்தாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக சில ஊடகங்கள் 
மிக ம் கஷ்டமான  காலத்தி ம் உயிைரப் பணயம் ைவத்  
தங்கள  ஊடக தர்மத்ைதப் ேபணி வந்தைத எங்களால் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஊடக அைமப் க்கள் என்ப  
பாாிய அ க்கக் கு க்களாக இ க்கின்றன. அந்த அ க்கக் 
கு க்கள் நிைனத்தால் ஒ  நாட் ல் பாாிய மாற்றத்திைன, 

ரட்சிைய ஏற்ப த்தலாம். அந்தள க்கு ஊடகங்களால் 
ெசயற்பட ம்.  

பல காலகட்டங்களில் மக்கள் சாியான தீர்ப் க்கைள 
வழங்குவதற்கு அைவ வழிகாட் யி க்கின்றன. மாறாக, இந்த 
ஊடகம் அதிகார வர்க்கத்தின் க வியாக மா கின்றேபா , 
பணத் க்கு வாங்கக்கூ ய ஒ  ெபா ளாக மா கின்றேபா  
அந்த ஊடகத்தால் ஆற்றப்படேவண் ய பணிகள் 
அற் ப்ேபாகின்றன. கடந்த கால ப ப்பிைனகைள 
எ த் ப்பார்த்தால், ஊடகங்கள் எப்ப ெயல்லாம் 
நடந் ெகாண்டன? எப்ப ெயல்லாம்  நடக்கக்கூடா ? என்ற 
அறிவிைன எங்களால் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். அரச 
ஊடகங்களாக இ ந்தாெலன்ன, தனியார் ைற ஊடகங்களாக 
இ ந்தாெலன்ன! அவற்றின் க த் க்கள் ஒ க்கப்ப கின்ற 
மக்கைள, ஒ க்கப்ப கின்ற மக்கைள, உாிைம 
ம க்கப்ப கின்ற மக்கைள ஒ  வைகயில் க்கிவிடக்கூ ய 
விதத்தில் அைமய  ேவண் ம். ேதர்தல் காலங்களின்ேபா  
எப்ப யானவர்கள் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் ம், 
எப்ப யானவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்படக்கூடா , 
எப்ப ப்பட்டவர்க க்கு வாக்களிக்க ேவண் ம் என்ற 
ெசய்தியிைனச் சாியான ைறயில் எ த் க்கூறக்கூ ய 
விதத்தில் அந்த ஊடகங்கள் ெசயற்பட ேவண் ம். ேதர்தல் 
காலத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் மக்கள் சாியான தீர்ப்பிைன 
வழங்கும் வைகயில அவர்க க்கு ஜனநாயக வழிையக் 
காட்டக்கூ ய விதத்தி ம்  சிந்திக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 
ேம ம் மக்க க்கு ஊடக தர்மத்ைதப் ேபாதிக்கக்கூ ய 
விதத்தி ம் அரசியல்வாதிகைள நன்ெநறியின்பால் 
இட் ச்ெசல்லக்கூ ய விதத்தி ம் ஊடகங்களின் 
ெசயற்பா கள் அைமய ேவண் ம். அந்த வைகயில், 
ஊடகங்கள் பாடம் கட்டக்கூ யதாக ம், மாற்றத்திைன 
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக ம் இ ந்தாக ேவண் ம்.   

எம  அயல் நாடான இந்தியாவில் இ க்கின்ற அரவிந்த் 
ெகஜ்ாிவால் என்  ெசால்லப்ப கின்றவர் பணபலம் ெகாண்ட 
ஒ வரல்லர்; அதிகார பலம் ெகாண்ட ஒ வரல்லர். ஆனால், 
தன் ைடய ேநர்ைமைய, தன் ைடய உண்ைமயான, 
நீதியான நடவ க்ைககைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  
ேதர்த ல் ேபாட் யிட்  ெவற்றி ெபற்றவர் என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். நேரந்திர ேமா  உச்சமாக ெவற்றி 
ெபற்றி ந்த ஒ  காலகட்டத்தில் அங்கு நைடெபற்ற குறித்த 
ஒ  ேதர்த ல் ெகஜ்ாிவால் அவர்கள  கட்சி 64 
ஆசனங்கைளக் ைகப்பற்றிய அேதேவைள, நேரந்திரேமா  
அவர்கள  கட்சி ன்ேற ன்   ஆசனங்கைளேய  
ைகப்பற்றிய . ஆகேவ, அந்த இடத்தில் ஊடகமான  
ேநர்ைமயானவர்க க்கு, உண்ைமயானவர்க க்கு, 
சாியானவர்க க்குப் பக்கபலமாக இ ந்தப யால் இந்த 
ெவற்றி கிைடத் ள்ள . அந்த வைகயில் பணபலம் இல்லாத, 
அதிகார பலமில்லாத, அரசியல் அ பவமில்லாத ெகஜ்ாிவால் 
குறித்த மாநிலத்தில் ெவற்றி ெபற்  தல்வராக வ வதற்கு 
வழிவகுக்கப்பட் க்கின்ற  என்றால், அதற்கு உண்ைமயில் 
அந்த இடத்தில் ஊடகங்கேள சாியான கடைமகைளச் 
ெசய்தி க்கின்றன.  
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எம  நாட் ல் ேதர்த ல் ெவற்றி ெப வதற்குப் 
பணத்ைதக் ேகா க்கணக்கில் ெகாட்ட ேவண் ம்; பல 
மில் யன்கைளச் ெசாாிய ேவண் ம். அப்ப யானால்தான் 
ெவற்றிைய எட்ட ம். அந்த விதத்தில் எம  நாட் ல் 
ேதர்தல் என்ப  பணம் பைடத்தவர்களின் ஒ  க வியாக 
விளங்குகின்ற  அல்ல  பணம் பைடத்தவர்கள்தான் ஆட்சி 
மன்றங்க க்குத் ெதாி  ெசய்யப்படக்கூ யவர்கள் என்  
ெசால்லக்கூ ய விதத்தில் அைமந்தி க்கின்ற . சில 
ேவைளகளில் இங்கு சில ஊடகங்கள் மிக ம் 
ஆேராக்கியமாக ம் ஆ ைமயாக ம் திராணிேயா ம் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. சில ஊடகங்கள் வாங்கு 
ெபா ளாக மா கின்ற ேவதைனயான சம்பவங்க ம் 
நைடெபற்றி க்கின்றன. எனேவ, ஊடகங்கள் கடந்தகாலப் 
ப ப்பிைனகளில் ேநர்கணியமான விடயங்கள் எைவ, 
எதிர்க்கணியமான விடயங்கள் எைவ என்பைத மிக ம் 
சீர் க்கிப் பார்த் , ேநர்கணியமான விடயங்கைள 
உள்வாங்கி ம் எதிர்க்கணியமான விடயங்கைளத் தவிர்த் ம் 
ெசயற்பட ேவண் ம். இவ்வா  இந்த ஊடகங்கள் 
ெசயற்ப ம்வைகயில் அவற் க்குச் ெசல்ெநறியிைன வகுத் க் 
ெகா க்க ேவண் ய ேதைவ எம  அரசியல் யாப்பி டாக 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம் என்ப  இன்  
உணரப்பட் க்கின்ற . எனேவதான் நான் மீண் ம் 
வ த் கின்ற ஒ  விடயம் ஊடகங்கள் ந நிைலயாக 
இ க்க ேவண் ம், ெபா ப் ணர் டன் ெசயற்பட ேவண் ம், 
ஒ  வைகயில் வாங்கு ெபா ளாக இல்லாமல் திராணியாகச் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என்பதாகும். அேதேநரம் நல்ல 
ஊடகவியலாளர்கைள - ஆ ைம ள்ள ஊடகவியலாளர் 
கைளப் பா காக்கக்கூ ய விதத்தில் ஊடகம் சம்பந்தமான 
சட்டங்கள் அைமந்தி க்க ேவண் ம்.  

நான் இந்த இடத்தில் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ஒ  
நல்ல விடயத்திைன இங்கு பதி  ெசய் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , லசந்த விக்கிரம ங்க, பிரதீப் 
எக்ென ெகாட என்பவர்கள் ெகால்லப்பட்டைம ெதாடர்பாக 
விசாரைணகள் ன்ென க்கப்பட்  அந்தக் ெகாைலகைளச் 
ெசய்த சந்ேதக நபர்கள் ஓரள க்குக் ைக  ெசய்யப்ப கின்ற 
அல்ல  விசாாிக்கப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இதைன நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அேதேவைள நேடசன், 
சிவராம், நிர்மலராஜன் ேபான்றவர்கைளக் ெகாைல ெசய்த 
சந்ேதக நபர்கள் இன்ன ம் ைக  ெசய்யப்படாைம அல்ல  
விசாாிக்கப்படாைம குறித்  ேவதைனயைடகின்ேறாம்.    

ஊடக தர்மம் அல்ல  ஊடக ந நிைல, ஊடகப் 
ெபா ப் ணர்  என்பன உண்ைமயில் கடந்த காலத் டன் 
ஒப்பி கின்றேபா  ஓரள க்கு ன்ேனற்றமைடந் 
தி க்கின்றன என்பைத நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அத் டன், இந்த ஊடக தர்மத்தின் ஆ ைம 
என்ப  இனிவ ம் காலத்தி ம் நாட் ல் பலமாகப் பதி  
ெசய்யப்பட ேவண் ம் என் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
சாியானவர்கள், ேநர்ைமயானவர்கள் ஊடகத்ைத நம்பித் 
ேதர்த ல் குதித்  ெதாி  ெசய்யப்படக்கூ ய விதத்தி ம் 
அவர்கள் பணத்தினாேலா, அதிகாரத்தினாேலா, 
பலத்தினாேலா அல்லாமல், ேநர்ைமயாக ம் உண்ைமயாக ம் 
மக்களால் ெதாி  ெசய்யப்படக்கூ ய விதத்தி ம் ஊடகங்கள் 
ெசயலாற்ற ேவண் ம். அவ்வா  ெசயலாற் கின்றேபா தான் 
உண்ைமயான ஜனநாயகத்ைத, நல்லாட்சியிைன, சட்ட 
ஆட்சியிைன, நீதித் ைறயி்ன் சுதந்திரத்ைத, ெவகுஜன 
ஊடகங்களின் ஓர் ஆேராக்கியமான தன்ைமயிைன நாங்கள் 
ேபணிக்ெகாள்ள ம். இனிவ ம் காலங்களில் அரசியல் 
யாப்  ாீதியான சட்டங்கள், ந நிைலயாக ம் ேநர்ைமயாக ம் 
உண்ைமயாக ம் நீதியாக ம் நியாயமாக ம் பக்கச் சார்  

இல்லாம ம் வாங்கு ெபா ளாக மாறாத விதத்தி ம் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் 
ெசயற்படக்கூ ய ைறயில் நல்ல ெபாறி ைறகைள வகுத் , 
அவற்ைற ஆற் ப்ப த்தக்கூ ய விதத்தி ம் அைவ நல்ல 
ெநறிகளில் ெசல்லக்கூ ய விதத்தி ம் ஆக்கப்பட் , அைவ 
யதார்த்தமாக்கப்பட ேவண் ம்.  

நல்லாட்சி என்ப  ெவ மேன ஒ  ெசால்லாட்சியாக 
இல்லாமல், நான் கூ வ ேபான்  ஒ  வல்லாட்சியாக, ஒ  
ெசயல் ைற சார்ந்த ஆட்சியாக மாறி, பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கும் அல்ல  சமத் வம் ம க்கப்பட்ட மக்க க்கும் 
இரண்டாம்தர நிைலயில் இ க்கின்ற மக்க க்கும் 
சமத் வத்திைன ம் சமநீதியிைன ம் சமவாய்ப்பிைன ம் 
வழங்கக்கூ ய விதத்தி ம் மத்தியில் குவிந் கிடக்கின்ற 
அதிகாரங்கள் மாகாண மட்டங்களில் பகிர்ந்தளிக்கப்ப கின்ற 
விதத்தி ம் அந்த மக்க க்கு இைழக்கப்பட்ட அநீதிகைள 
நீக்கும் விதத்தி ம் மீண் ம் அவர்க க்கு அந்த அநீதிகள் 
இைழக்கப்படாத விதத்தில் நீதிையத் தக்கைவத் க் 
ெகாள்வதற்கு ஏற்ற விதத்தி ம் ெசயற்பட ேவண் ம். 
அேதேநரம் அதற்ேகற்ப இந்தச் சட்டங்கள் 
மாற்றப்ப கின்றேபா  நிச்சயமாக ஊடக தர்ம ம் 
ேபணப்ப ம் என்ற விடயத்திைனக் கூறிக்ெகாண் , என  
உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
[අ.භා. 4.23] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාද කරන ෙම් 

වැදගත් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කිරීමට ෙපර විනාඩියක 
කාලයක් අරෙගන මැතිවරණයට අදාළ ෙවනත් කාරණාවක් 
ෙදකක් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා 
කැමැතියි. මැතිවරණ ෙකොමිසම රැස්ෙවලා ෙපෙර්දා දවෙසේ 
පැවැත්වූ පවෘත්ති සාකච්ඡාෙව්දී තමයි එහි සභාපතිතුමා පකාශ 
කර තිබුෙණ්, ෙම් රෙට් සංචාරක ෙගෝතික -අහිගුණ්ඨික කියා 
හඳුන්වන- අහිංසක ජනතාවටත්, වීදිවල ජීවත් වන ජනතාවටත් 
ෙම් දක්වා අප රට තුළ ඡන්ද බලය නැහැ කියා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
කිව්වා, ගම්පහ සහ ෙකොළඹ කියන දිස්තික්ක ෙදෙක් පමණක් 
කුලියට, බද්දට සිටින ඡන්ද බලය අහිමි 60,000ක් පමණ සිටිනවා 
කියා.  

විෙශේෂෙයන් අහිගුණ්ඨික කියා අප හඳුන්වන ඒ ෙගෝතික 
කණ්ඩායමට ඡන්ද බලය ෙනොමැති බව ජනතා නිෙයෝජිතයකු 
විධියට මා දැනගත්ෙත්, මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා 
ෙපෙර්දා දවෙසේ කළ පකාශෙයනුයි.  මට ඒ ගැන ලජ්ජාවක් ඇති 
වුණා.   ඒ ලජ්ජාව මුලසුෙන් සිටින ඔබතුමාටත් එෙලසම 
දැෙනනවා ඇති කියලා මා හිතනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අප සියලුෙදනාට ඒ ලජ්ජාව 
උරුම වන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් වසර සියදහස් ගණනක් තිස්ෙසේ 
සාම්පදායිකව ජීවත් වන ජන කණ්ඩායමකට ඡන්ද බලය නැහැ 
කියන කාරණාව ගැන අපි ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1776දී ඇෙමරිකාව නිදහස 
ලබා ගත්තාට පසුව එහි සිටි වහල් ජනතාවට ඡන්ද බලය ලැබුෙණ්  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට මතක විධියට  14වන ෙහෝ 15වන ව්යවස්ථා  සංෙශෝධනයක් 
මඟින් 1870 ගණන්වලයි. එෙතක් ඡන්ද අයිතිය තිෙබන මිනිසුන් 
විධියට ෙනොෙවයි, භාණ්ඩ විධියට තමයි ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය තුළ වහලුන්ට සැලකිලි ලැබුෙණ්. ෙමයත් ඒ වාෙග්ම, 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි අද ෙම් ගරු සභාව විධියට 
ඒ ලජ්ජාව ෙපරටු කරෙගන  අෙප් සංෙව්දීභාවය සහ කනගාටුව 
පකාශ කරන අතර, මැතිවරණ ෙකොමිසමට ෙමන්න ෙම් කාරණය 
ගැනත් දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. ඒ ජනතාවට ඡන්ද අයිතිය 
නැත්ෙත් නිවසක් නැති නිසා නම්, ඒ තර්කෙය් පදනම එය නම්, 
ඔවුන්ටත් ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම සඳහා එතුමන්ලා ගනු ලබන 
ඕනෑම උත්සාහයකට අපි ඉතාම සංෙව්දිව, ඉතාම අවංකව අප 
සියලුෙදනාෙග් දෑත් ඔසවා එයට සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව.  ඒ 
සඳහා අවශ්ය නීති - රීති, අණපනත් ෙම් ගරු සභාව තුළ ෙනොපමාව 
සකස් කරලා කඩිනමින් එන පළමුවන මැතිවරණෙය්දීම ඒ ජන 
කණ්ඩායම්වලට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය 
කියලා මා  මුලින්ම ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා අද දින විවාදයට 
නියමිත මාතෘකාවට පෙව්ශ වන්නම්. සමහර මන්තීවරුන් කථා 
කරද්දී අපට ෙචෝදනා එල්ල කළා,  ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට වුවමනාවක් නැහැ, ෙමය 
කඩාකප්පල් කරන්න යනවා කියලා. ගරු අගමැතිතුමා ෙවතිනුත් 
එවැනි පකාශයක් ෙකරුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය 
කඩාකප්පල් කරන්න වුවමනාවක් තිබුණා නම්, නීත්යනුකූලව, 
ව්යවස්ථානුකූලව, ෛනතිකව ෙමය කඩාකප්පල් කිරීෙම් හැකියාව 
ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය තුළම තිෙබනවා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 2016 ෙපබරවාරි මාසෙය් 25වන දිනයි. 
අද 2016 ජුනි මාසෙය් 22වන දිනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව්යවස්ථානුකූලව, 
සම්පදායානුකූලව, ෛනතිකව, ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් ෙවලා 
මාස තුනක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එය සම්මත විය යුතුයි 
කියලා ඔබතුමාත් පැහැදිලිවම දන්නවා. නමුත් ෙමම ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් ෙවලා දැන්  මාස 6ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. අප 
ෙමය ෙනොදැන සිටියා ෙනොෙවයි. ඕනෑ නම් ෙමය නීති තර්කයක් 
ෙලස ෙගෙනන්න අපට හැකියාව තිබුණා. අද දවෙසේ ෙමය 
වළක්වාගැනීමට ගත හැකි ඕනෑ තරම් කියා මාර්ග තිබුණා. නමුත් 
අපට එවැනි වුවමනාවක් නැහැ. අප ෙමය කඩාකප්පල් කරන්න 
හදනවාය කියන එක සාවද්ය පකාශයක්; ෙනොමඟ යැවීමක්. අපට 
එවැනි කිසිම වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මැතිවරණ ෙකොමිසම ගනු ලැබූ උත්සාහය ගැන 
අපි දන්නවා.  

දයානන්ද දිශානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලාම මැතිවරණ 
සමයකදී මාධ්යවලට යම් යම් මාර්ෙගෝපෙද්ශනයන් සකස් කරන්න 
වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. අෙප් මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් වර්තමාන 
සභාපතිතුමා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ෙලස කටයුතු 
කරද්දී මාධ්යයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා යම් වැඩ පිළිෙවළවල් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එතුමා මධ්යයට ඉතා සමීප මිතයකු ෙලස 
සිටි බව කවුරුත් දන්නවා.   අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. අපි ඒකට 
උදවු ෙවනවා; අත් වැලක් ෙවනවා. එයට ස්තුති කරමින් තමයි අප 
ෙම් පකාශය කරන්ෙන්.  නමුත්  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥයන් වැරැදි මතයක් සමාජගත කරන්න උත්සාහ කර 
තිෙබනවා.              

එෙහම නම්, ෙම් කාරණය සභාගත වීම සඳහා මා නැවත 
කියන්නම්.  ෙමය ව්යවස්ථානුකූලව ෙනොෙවයි දැන් ඉදිරිපත් 
ෙවන්ෙන්; නීත්යානුකූලව ෙනොෙවයි දැන් ඉදිරිපත් වන්ෙන්.  නමුත් 
ජාතික අවශ්යතාවක් ෙලස සලකා අපි ෙම් ෙවනුෙවන් හෘදයාංගමව 
සහෙයෝගය ෙදන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා.   

2016 ෙපබරවාරි මස 25වැනි දින ගැසට් පතෙය් රජෙය් 
නිෙව්දන යටෙත්  ජනමත විචාරණයක දී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට 
අදාළ කාල සීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ්ය විසින් පිළිපැදිය 
යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ පතිපත්ති දක්වා තිෙබනවා.  
එහි අංක 4 යටෙත් සඳහන් ෙවනවා,  "රූපවාහිනී නාලිකා මඟින් 
හා ගුවන්විදුලි නාලිකා මඟින් පුවත්පත් සිරස්තල පිළිබඳව හා 
කාටූන් පිළිබඳව ෙකෙරන විගහයන්හි දී ෙමන්ම එවැනි 
කරුණුවලට අදාළ සාකච්ඡාවන්හි දී වැඩසටහන් ඉදරිපත් කරන/
ෙමෙහයවන තැනැත්තාෙග් ෙපෞද්ගලික මතිමතාන්තර දැක්වීමට 
යාෙමන්..." කියලා.  ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්  
අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් 
පධානීන්ෙග් අවධානයත් ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ෙම් 
පුවත් පත් සිරස්තල කියවන්ෙන් "ෙදරණ" නාලිකාෙව් අෙප් චතුර 
ෙවන්න පුළුවන්; "හිරු" නාලිකාෙග් රංගන ෙවන්න පුළුවන්. 
ඔවුන්ෙග් නම් සඳහන් කරලා ෙචෝදනා කර තිෙබනවා. ෙම් 
වගන්ති ඔබතුමන්ලා සද්භාවෙයන් ඉදිරිපත් කළත්, අවසානෙය් 
ෙමය කියාත්මක වන කමිටුව හරහා කුමන  දඩයම් ඉලක්ක කරාවි 
ද කියන සැකය මා මතු කරනවා. ෙමොකද, යම් ආකාරයක පූර්ව 
දැනීමක් තිබිය යුතු නිසා.  

එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 14 යටෙත් තිෙබනවා " දුරකථන 
මාර්ගෙයන් පශ්න හා ෙතොරතුරු ලබා ගනිමින් පවත්වනු ලබන 
වැඩසටහන්වල දී..." කියලා. අපි දන්නවා, ෙම්  වැඩ සටහන්වලට 
දුරකථනෙයන් සජීවීව පුද්ගලයන්  සම්බන්ධ වන බව. සමහර 
ෙවලාවට සැලසුම් සහගතව ඒ වැඩ සටහනට සම්බන්ධ වී සිටින 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් චරිතය ඝාතනය කිරීම සඳහා දුරකථන 
ඇමතුම් උපෙයෝගී කර ගන්නවා. එහිදී  නිෙව්දකයා කරන්ෙන් ඒ 
දුරකථන ඇමතුමට විනාඩියක් ෙදකක් යන්න දීලා, චරිත ඝාතනය 
ෙදස ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් බලාෙගන ඉඳලා, ඒ මතය සමාජයට 
යන්න ඉඩ දීලා පසුව දුරකථන ඇමතුම විසන්ධි කිරීමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙයෝජනාවක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි විය යුත්ෙත්. පළමුවැනි 
තත්පරෙය්දීම ඒ විසන්ධිවීම සිදු වන්නට ඕනෑ. යම් මතයක් 
ඉදිරිපත් කරනෙකොටම එය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් ඒ වගකීම අදාළ මාධ්ය ආයතනය විසින් භාරගන්නට 
ඕනෑ.    

එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 21 යටෙත් සඳහන් වන  
"අවසාන පැය 48ක කාලය" - අපි එයට කියන්ෙන් ෙනොනගතය 
කියලායි. අෙප් ව්යවහාරෙය් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ෙම් 21 වන 
වගන්තිෙයන් කියන්ෙන්, ෙපර අවස්ථාවලදී විකාශය කළ ෙහෝ 
පළ කරන ලද අදහස්, සාකච්ඡා ඒ අවස්ථාෙව්දී යම් 
තරගකරුෙවකුට අවාසියක් වන ආකාරයට ෙහෝ වාසියක් ගැනීමට 
පුළුවන් වන විධියට භාවිත කිරීමට ඉඩ දීම සුදුසු නැහැ කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ඉන්නවා චිතපට නළුවන්, නිළියන් සහ 
කීඩකයන්.  ඒ ආදී වශෙයන් විවිධ ක්ෙෂේතවල ෙයදී සිටින අය 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙමය පරිපූර්ණ වන්නට නම් තව එක් 
වගන්තියක් ෙම් ගැසට් පතයට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම 
හිතනවා.  ෙමොකද,  තමන් ඉදිරිපත් කරන චිතපටියක දර්ශන 
එෙහම නැත්නම් ගීතයක් ෙම් කාලසීමාව තුළදී ඉදිරිපත් කරලා, ඒ 
අවසාන පැය 48දී තමන්ට කිසියම් ආකාරයක ආකර්ෂණයක් ඇති 
කර ගන්න ඒ අයට පුළුවන්. ඒ පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් 
ෙවන්නට ඕනෑ. 

ඊළඟට, එම ගැසට් පතෙය් අංක 23 යටෙත් සඳහන් වනවා 
"ෛවරී සහගත ෙද්ශපාලනය, පාක්ෂිකයන් අතර හා සමාජය තුළ 

1299 1300 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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වර්ධනය වන ආකාරෙය් පචාරණ කටයුතුවලින් වැළකී සිටිය යුතු 
ය" කියලා. ෙම් කාරණය වැදගත්. හැබැයි, ෙම් "ෛවරී සහගත" 
කියන වචනය  නිර්වචනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජනමාධ්ය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ෙම් 
ආත්ම මූලික වචනවලට නිර්වචන සැපයීම  ෙලෙහසි පහසු 
කාරණාවක් ෙනොවන බව. කවුද නිර්වචනය ෙදන්ෙන්?  ෙම් 
කාරණය වැදගත්.  ෛවරී සහගත මතවාදය නතර ෙවන්න ඕනෑ. 
හැබැයි,  ෙම් නිර්වචනය හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි ඒ 
පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වන්නට ඕනෑ.  

එම ගැසට් පතෙය් අංක 24 යටෙත් සඳහන් වනවා, "යම් 
අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙහෝ ආධාරකරුවකු ෙවනත් පක්ෂයක ෙහෝ 
කණ්ඩායමක අෙප්ක්ෂකෙයකු සම්බන්ධෙයන් අතීතෙය්දී 
(පූර්වෙයන්) කරන ලද පකාශයක්  ඔහුට අවාසි වන විධියට 
පාවිච්චි කරන්න බැහැ" කියලා. මම ෙම් කාරණයට එකඟ නැහැ. 
එකඟ වන්ෙන් ඒ අදාළ අෙප්ක්ෂකයා  ෙහෝ  මන්තීවරයා ඔහුෙග් 
පක්ෂෙයන් ඉවත්ෙවලා සිටිෙයොත් පමණයි.  Crossover  කරලා 
සිටිෙයොත් ඒක හරි.  හැබැයි, එම පක්ෂෙය්ම සිටින ෙකෙනකු නම්, 
ඒ ෙද්ශපාලන මතවාදෙය්ම සිටින  ෙකෙනකු නම් ෙම් වගන්තිෙය් 
වැරැද්දක් ඇති ෙවනවා. ඔහු ඒ පක්ෂෙය්ම සිටිනවා නම් එය 
පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන්කමක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔහු 
පක්ෂය හැර ගිය ෙකෙනක් නම්, crossover කරපු ෙකෙනක්  නම්  
ෙම් වගන්තියට ඉඩ ෙදන්න අපට පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ crossover  කියන එක තමයි වැඩිෙයන්ම 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද්.  ඒ නිසා ෙමම කාරණාවත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු වන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා.  

ඊළඟට, එම ගැසට් පතෙය් අංක  32 යටෙත් සඳහන්  ෙවනවා,  
ෙමම මාධ්ය උපමානවලට අනුකූලව සමාජ ෙවබ් අඩවිවල 
කියාකාරිත්වය ගැන.  

ෙම්ක ෙලෙහසි පහසු වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලිකව සමාජ 
ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද ඒක පාලනය කරන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද, ඒකට උපෙදස් ෙදන්ෙන්? ඒක කරන්න බැහැ. රජෙය් 
ආයතනවලට සම්බන්ධ සමාජ ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා. එම ෙවබ් 
අඩවිවලට අපි ෙමය මුලින්ම ආෙද්ශ කර ගනිමු කියලා මම 
ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. 

එම ගැසට් පතෙය් අංක  33 යටෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙම් උපමාන බලාත්මක කමිටුෙව් සංයුතිය ගැන තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම්ක ඉතා වැදගත් කාරණාවක්.  ෙම් කමිටුෙව් ඉන්ෙන් 
කවුද? මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් අදහස් සහ නිර්ෙද්ශ  
සලකා බලා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින්, ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් හා පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිතයන් හා 
මාධ්ය ආයතන නිත්ය නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත මාධ්ය 
උපමාන බලාත්මක කමිටුෙව් තීරණවලට අනුව තමයි අවසන් 
තීන්දු ගන්ෙන්.  

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

තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ෙමතැනදී ෙමෙහම අනතුරක් ෙවන්න පුළුවන්. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ෙකොමිසෙම් බලය ෙබදා හැරීම 
ව්යවස්ථානුකූලවම වැරැදියි කියලා. ඒෙක් තර්කයක් තිෙබනවා. 
ෙමතැනදී යම් විධියකින් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන 
කණ්ඩායමට ෙම් උපමාන කමිටුෙව් බහුතර බලය යන්න පුළුවන්. 
අමාත්යාංශය නිෙයෝජනය කරනවා එක්ෙකෙනක්; පවෘත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා එක්ෙකෙනක්.  

ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත් රාජ්ය මාධ්යය තිෙබනවා. ජාතික 
රූපවාහිනිය, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ෙල්ක්හවුස් ආයතනය, ගුවන් 
විදුලිය ෙම් අයෙගන් සමන්විත කණ්ඩායමක් ආෙවොත්, ෙම් 
උපමාන තීන්දු ගන්නා අවසාන කමිටුෙව් බහුතර බලය ආණ්ඩුව 
සතුව තිෙබන්න පුළුවන්. ඊෙය් ෙපෙර්දා අර Constitutional 
Council එක හදා ගත්තා වාෙග් ෙවයි, අන්තිමට. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ගැනත් සැලකිලිමත් වන්නට ඕනෑ.  

මීට අමතරව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  advertising 
ගැන මතු කළා. අගමැතිතුමාත් ඒක පිළිගත්තා. ඒ සඳහා ෙකෝටි 
සංඛ්යාත මුදල් වැය කරනවා. කිසිදු පචාරණ කටයුත්තක් නැතිව; 
අඩු ගණෙන් poster එකක් ගහන්ෙන් නැතිව; banner  එකක් 
එල්ලන්ෙන් නැතිව; තුණ්ඩු කෑල්ලක් ෙබදන්ෙන් නැතිව 
මැතිවරණයට තරග කරලා ආපු ෙකෙනක් හැටියට ෙම් පිළිබඳව 
මට ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්. මැතිවරණය කියන 
එක වාණිජකරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ෙද්ශපාලනය 
වාණිජකරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වැදගත්ම කාරණය අපි 
මඟ හැරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ්ය නීතිරීති 
සම්පාදනය කරන්නට ඕනෑ.   

අපි කවුරුත් දන්නවා,  තව දවස් 6කින් නගර සභා 32ක 
කාලය අවසන් වන බව.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්න 
බලාෙගන ඉන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර මට ෙම් විනාඩි 
ෙදක ලබා ෙදන්න.  පළාත් පාලන ආයතන 174ක් විසුරුවා හැරලා 
අවුරුද්දකුත් මාසයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. අපි කියනවා '' යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක්'' කියලා. අපි කියනවා ''පජාතන්තවාදීයි'' 
කියලා. හැබැයි,  ෙම් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, 
ෙම් රෙට් ගරු අගමැතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, විෂය භාර පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් උත්තරීතරයි 
කියන පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැහැ, මැතිවරණ ෙකොමිසම 
දන්ෙන් නැහැ, ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, අෙප් රෙට් 
කිසි ෙකෙනක් දන්ෙන් නැහැ, මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද 
කියලා. එෙහම රටක් තිෙයන්න පුළුවන්ද? මැතිවරණය 
පවත්වන්න දින නියමයක් නැහැ. ඒක පජාතන්තවාදයද? ඒක 
යහපාලනයද? ඒක ලිච්ඡවි පතිපත්තියද? ෙම් සම්බන්ධ අධිකරණ 
කටයුත්ත 8වැනිදා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අමාත්යතුමනි, එෙහම නම් මට ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් 

විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී 
උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් අවසන් විනාඩිය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ගරු 

ඇමතිතුමාත් සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව් මා  ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි.  මැතිවරණ ෙකොමිසම ඊෙය් පැහැදිලි උත්තරයක් දීලා 
තිබුණා, ''මැතිවරණ ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ කල් 
දමන්න ෙනොෙවයි, මැතිවරණ පවත්වන්න'' කියලා. 

අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙකොමිසමට. ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කරුණාකරලා 
- [බාධා කිරීමක්] මෙග් අවසාන විනාඩිය මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. මීළඟට ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මට එතුමාෙගන් විනාඩියක් ෙදන්න.  

මම ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතන ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි 
පළාත් පාලන ඇමතිවරයා අෙප් පක්ෂෙය් නිර්මාතෘ 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා. එතුමායි පළාත් 
පාලන ආයතන ඉතිහාසෙය් නිර්මාතෘවරයා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට ගෙම් ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව ඉතාමත්ම වන්දනීය 
පතිපත්තියක් තිබුණා. එම නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. දවස් 6කින් විසුරුවන්නට නියමිත 
මහනගර සභා, නගර සභා විසුරුවා හැරීම ෙවනුවට, මැතිවරණ 
පවත්වන්නට බැරි නම් කල් දමන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම කල් දමන්ෙන් නැති වුෙණොත් ඔබතුමා ෙසෝමාරාම 

පරම්පරාෙව් ෙකෙනක් විධියට ඉතිහාසයට එකතු ෙව්වි. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමුන්නාන්ෙසේෙග් කැමැත්ත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමොකද ෙම්? ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් ඇයි ෙම් තරම් පහළට 

වැෙටන්ෙන් ෆීල්ඩ් මාෂර්ල්තුමනි? ඇයි අපට තර්කානුකූලව - 
[බාධා කිරීමක්]  මම කැමැති නැහැ ඔබතුමාෙග් තත්ත්වයට 

වැෙටන්නට ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා අමාත්යතුමනි. මම කැමැති 
නැහැ ඔබතුමාෙග් තත්ත්වයට වැෙටන්නට. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, කථාව කරන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කරලා අවුරුද්දකට වැඩියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමන්ලාට වගකීමක් තිෙබනවා. මම දන්නා තරමින් 

ෙකොමිසමට තවම පඩි ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දැන් අවුරුද ්දක් 
ෙවනවා, තවම පඩි දීලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එතුමන්ලාට ෙගෞරවයක් වශෙයන් මම ඒ කාරණයත් සිහිපත් 
කරමින්, මට වැඩිපුර කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරනවාද? 

එෙහම නැත්නම් ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාට ආරාධනා කරන්නට ෙවනවා. Hon.Deputy 
Minister, will you speak now?  

 
[අ.භා. 4.39] 
 
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) 
Yes, I will speak now.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා සහ ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා පශ්නයක් මතු 
කළා, පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් හරයාත්මක උත්තරයක් ෙදන්නට මට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් සීමා නිර්ණ 
කමිටුවක් පත් කළ බව. ඒ කමිටුවට වාර්තාව ෙදන්න අවුරුදු 3ක් 
ගත වුණා. ඒක පටන් ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය 
කාලෙය්. නමුත් වාර්තාව බාර දුන්ෙන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට. අවුරුදු 3ක කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගත්තා ඒ 
වාර්තාව ෙදන්නට. 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන 
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ඡන්ද විමසීම (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ඒ වාර්තාව ෛනතිකව ගැසට් කරන්නට සිදු ෙවනවා. අෙප් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්ෙව් ගැසට් කළ ගමන්ම ඡන්දයක් 
තියන්නට පුළුවන් කියලා. නමුත් එය ෛනතික තත්ත්වය 
ෙනොෙවයි කියන කාරණය  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාවට 
පැහැදිලි කරන්නට ලැහැස්තියි. එය ගැසට් කළාට පසුව විශාල 
ජනතා විෙරෝධයක් තිබුණා, ෙද්ශපාලන පක්ෂවල විෙරෝධයක් 
තිබුණා, ෙම් සීමා නිර්ණය හරියාකාරව කරලා නැහැ කියලා. මම 
වගකීමකින් කියනවා, සමහර සුළු ජාතීන් ඉන්න පෙද්ශවල 
ෙකොට්ඨාස කඩලා තිෙබන ආකාරය අනුව සුළු ජාතික නිෙයෝජනය 
නැති ෙවනවා කියලා. එම නිසා මම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යවරයා හැටියට සර්ව පාක්ෂික කමිටුවක් කැඳවූවා.  

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් සහභාගි වුණා. එතැනදී 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ එක තීන්දුවකට ආවා, ඒ සීමා නිර්ණ 
වාර්තාව වැරදියි, අභියාචනා කියාදාමයකට යා යුතුයි කියලා. එම 
නිසා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය වන සියලුම පක්ෂවලින් 
සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා. එම කමිටුවට සන්ධානෙය් 
නිෙයෝජිතෙයක් හිටියා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතෙයක් 
හිටියා, ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් නිෙයෝජිතෙයක් හිටියා, ඒ 
වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නිෙයෝජිතෙයකුත් හිටියා. ඒ 
අභියාචන කියාදාමයට මම මුලින්ම දුන්ෙන් මාස 3යි. නමුත් අපි ඒ 
කියාදාම යන විට දැක්කා විශාල අඩු පාඩු තිෙබන බව. ඒ නිසා ඒ 
කියාදාමයට යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අවශ්ය බව ෙපනුණා.  

මම ෙම් සභාෙවන් අහන්නට කැමැතියි, මම කළ යුත්ෙත් ෙම් 
කියාදාමය හරියාකාරව කරලා ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීමද, 
එෙහම නැත්නම් සියලු ෙදනාම ඒකමතිකව වැරදියි කියා තීන්දු 
කළ ෙම් සීමා නිර්ණ වාර්තාව  මත ඡන්දයක් පවත්වන එකද 
කියලා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමා, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා මෙගන් විනාඩියක් ගන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමාෙගන් විනාඩියක් ඉල්ලා ගන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 10යි. ඒ නිසා 

කාලය ෙදන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට තමයි මම උත්තර දුන්ෙන්. මම කථාව 

කරෙගන යන්නම්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. එෙහම පශ්න නැහැ ෙන් 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma)  
වර්තමාන කථානායකතුමා තමයි දින 100 ආණ්ඩුෙව් පළාත් 

පාලන විෂය භාර අමාත්යතුමා විධියට එම කමිටුව නැවත 
කැඳවලා, ඒ කමිටුවට අභියාචනා එකසිය ගණනක් එවලා - [බාධා 
කිරීමක්] නැවත ගැසට් නිෙව්දනයකින්- 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පනත 

කියවලා තිෙබනවාද? පනෙත් අභියාචනා කියාදාමයක් 
තිෙබනවාද? ඔබතුමා දැන ගත යුතු එක කාරණයක් තිෙබනවා. 

ඒ වාර්තාව ගැසට් කළායින් පසුව තමයි ෙකොට්ඨාස ෙමොනවාද 
කියන එක ගැන ජනතාව සහ සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ දැන 
ගන්ෙන්. ඊට පසුව තමයි ජනතාවට පශ්නයක් මතු වන්ෙන්, ෙම් 
වාර්තා පිළිගන්නවා ද, ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ද, 
එෙහමත් නැත්නම් අභියාචනා කියාදාමයට යනවා ද කියලා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට - 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක් ෙහොයා ෙගන යනවා ෙන්. 

මම සද්භාවෙයන් කියන්ෙන්, ෙම් සීමා නිර්ණ වාර්තාව 
කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න බැහැයි කියන එක ඔබතුමා සාමාජිකත්වය 
දරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයත් පිළිෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගැටලු නැති ෙකොට්ඨාස තිෙබනවා කියලා, ඔබතුමාට ෙහට 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා දන්නවා ද පනෙත් හැටියට - 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ඒක කියන්න.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාවක් 

පැවැත්වූවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න ඉඩෙදන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට තව කාලය අවශ්යයි. ෙමතුමා මාෙග් කාලය
- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒකට මට උත්තරයක් ඕනෑ. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම උත්තර ෙදන්ෙන්  ෛනතික කියාදාමයන් තුළයි. 

අභියාචනා කියාදාමයකට යනෙකොට - 

1305 1306 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙකොට්ඨාස 10ක් තිෙබනවා කියලා හිතමු ෙකෝ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් නැතිව උත්තර ලබා ෙදන්න.  

  
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, මම අභියාචනා 

කියාදාමයකට යනෙකොට ජනතාවෙග් අභියාචනාවන් 1000කට 
වැඩිය මට ලැබිලා තිෙබනවා.  සෑම ෙකොට්ඨාසයකම යම් යම් 
ෙවනස්කම් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම වගකීමකින් යුතුව 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්ෙන්, පශ්න නැති කිසිම ෙකොට්ඨාසයක් 
නැහැයි කියලායි. හැබැයි ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, 
ෙම් කියාදාමය ෛනතික කියාදාමයක්; ස්වාධීන කියාදාමයක්. මම 
ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. කලින් අය ඇඟිලි ගැහුවා. මම ෙම් 
කමිටුෙව් ස්වාධීනත්වයට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැති නිසා තමයි මට 
කියන්න බැරි. මම යම් ෙකෙනකුට වගකීමක් භාරෙදනෙකොට ඒ 
වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කිරීෙම් අයිතිය මම ඔහුට  ෙදනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔබතුමාට හරි කියාදාමයක් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, මම ෙම් කමිටුවට 

ස්වාධීනත්වය දීලා තිෙබනවා ඔවුන්ෙග් කර්තව්ය කරන්න.[බාධා 
කිරීම්] ඒ ස්වාධීන කමිටුව දිගින් දිගටම මෙගන් කාලය ඉල්ලුවා 
නම්, ඔවුන්ෙග් කර්තව්ය කරන්න මම කාලය ලබා ෙදනවා. 
ඒෙගොල්ෙලොන්ට තම කාර්ය නිසියාකාරව කරන්න අයිතිය 
තිෙබනවා. ෙහේතුව නම්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් 
පිළිෙගන තිෙබනවා දැනට තිෙබන සීමා නිර්ණ වාර්තාව හරි 
නැහැ, එහි අඩු පාඩු තිෙබනවාය කියලා. එම නිසා අභියාචනා 
කියාදාමයට යා යුතුයි කියලා ඔවුන් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 
මම කාෙග්වත් ෙකොන්තාත්තුවක් භාර අරෙගන නැහැ, ඡන්දය කල් 
දමන්න. මට අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙග් රාජ්ය තන්තය පරාජය කරලා ජනාධිපති පුටුෙව් වාඩි 
ෙවන්න පුළුවන්නම් ෙම් වාෙග්  පුංචි ඡන්දයකට බය නැහැ කියන 
එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීමකින් යුතුව පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් අදාළ මාතෘකාවට 
එන්නම්.  

Sir, I am thankful for the opportunity given to speak 
on the Resolution with regard to the guidelines in relation 
to print and electronic media during elections. I would 
like to go to the history of this Resolution. According to 
the Seventeenth Amendment to the Constitution, with 
regard to a violation in State media there could be a 
competent authority. However, the Legislature thought it 
fit that private media should be excluded. Therefore, the 
private media had a self-regulatory process.   

නමුත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
ෙමොනවා ද කෙළේ? දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් මැතිවරණ ෙකොමිසමට රාජ්ය මාධ්ය ආයතන පාලනය 
කිරීෙම් අයිතියක්, ෛනතික බලයක් තිබුණා.  එම ෙකොමිසෙම් 
බලය- [බාධා කිරීමක්] මමත් හිටියා. අපි ඔක්ෙකෝම හිටියා.  [බාධා 
කිරීමක්] ඒ වරද පිළි ගන්නවා.  [බාධා කිරීමක්] හරි. I was there. 
What is right is right. What is wrong is wrong. Please do not 
interrupt. The Eighteenth Amendment- [Interruption.] Yes, I 
was part of it. I am speaking facts, Hon. Member. I am 
entitled to state facts.  

What did the Eighteenth Amendment do? It took 
away the control over State media. Then the State media 
was blatantly violated but the Election Commission could 
not do anything. We know what happened during the last 
Presidential Election. We know how the State media was 
abused. Why was that done? That was because there was 
no provision in the Eighteenth Amendment.  That State 
media could not be controlled by the Election 
Commission because there was no teeth- [Interruption.] I 
was there, but I was wrong. You were wrong. I was 
wrong. I would like to ask the Hon. Members, was it right 
by the Eighteenth Amendment to remove the restrictions 
that were there to control the State media? -
[Interruption.]  No, by all of us.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපව ගණන් ගත්ෙත් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I say it is wrong. Let me speak. [Interruption.] I can 

tell it now. [Interruption.] Hon. Member, let me continue.  
You can speak later. Please do not disturb me.  

However, President Maithripala Sirisena brought in 
the Nineteenth Amendment. The Nineteenth Amendment 
is the most progressive piece of legislation. It brought in 
control and there is also penal sanction, including a jail 
sentence, if a public officer violates these guidelines.   

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා මාධ්ය නිදහසට ගරු 
 කරන ෙකෙනක්.  ඒ නිසා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත්ත් ෙපෞද්ගලික මාධ්යවලට ස්වයං පාලන 
අයිතියක් දුන්නා. There is no teeth to control private media. 
Therefore, I respectfully urge private media to act with 
responsibility because there is a greater obligation on the 
part of the private media to the country as the private media 
often speaks about freedom of expression. This Government 
has thought it fit that there should not be any penal sanction. 
If there is a violation, the only mechanism used is persuasive 
effect. However, public officers today are more conscious. 
We know how public officers acted in the past. Therefore, 
every officer involved in State media is conscious of the fact 
that there is penal sanction if there is a violation.  
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The Hon. Dinesh Gunawardena pointed the finger at 
the Election Commission with regard to finances and said 
that it should have been included. However, we should 
congratulate the Election Commission for being 
progressive in bringing this. If there are lapses, if there 
are new things which should be added, that could be 
added.  

Before I conclude, I would like to state another matter. 
We know that media freedom is vital for the country. We 
know how Sirasa media institution was attacked and we 
know about the killing of Lasantha Wickrematunge and 
the dissappearance of Ekneligoda. Therefore, there is a 
greater obligation on this Government to bring the 
perpetrators to book. We need to protect media freedom. 
The media should know their social and legal obligations 
and act with a sense of responsibility. They say that the 
pen is mightier than the sword. You could tarnish a 
person’s character or you could finish a person’s life by 
writing something which is blatantly false. However, this 
Government has given media freedom. There are no 
incidents where media has been attacked. Therefore, now 
the media enjoys a wider freedom which it never had. I 
think, Hon. Members, you all also will admit that fact. 
Even as politicians, the freedom which we have is greater 
under this regime.  -[Interruption.] No, not two tongues; 
you can say two or three tongues. But, Hon. Member, I 
am speaking facts. Facts are stubborn. You and I know, 
there were certain lapses on the part of all of us. -
[Interruption.] 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
I am surprised.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Why should you be surprised when I am speaking 

facts? Are you contradicting it? Are you saying that there 
is no media freedom in this country today? Today you 
have to accept the fact that there is greater media freedom 
and you have to be thankful as a politician. Even if you 
are in the Opposition or in the Government, you have the 
freedom. - [Interruption.] Hon. Dullas Alahapperuma, is 
curtailing of media freedom right? Especially, taking 
away the teeth that was there to penalize the State media 
by the Eighteenth Amendment was wrong. I know you 
are a very conscious person. You will agree with me that 
the Clauses in the Eighteenth Amendment which took 
away the right of the Election Commission to control 
State media during an election is wrong. Teeth of 
enforcement is necessary. Therefore, I hope this House 
and the media will work together in giving greater media 
freedom to this country.  

Thank you.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.51] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජන මාධ්යයටත් අදාළ 

වැදගත් පතිපත්තියක් සම්පාදනය කරන්න යන ෙවලාෙව්, ෙම් 
විවාදයට එකතු වීමට ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා.   

අද මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් ෙම් ගරු සභාවට ෙම් උපමාන 
ෙයෝජනා මාලාව ඉදිරිපත් වන්ෙන් ෙකොමිසම විසින් සපුරාලිය යුතු 
නීතිමය අවශ්යතාවක් ඉටු කිරීමක් හැටියටයි. තව තවත් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. මැතිවරණ පැවැත්වීම 
සම්බන්ධෙයන් වර්ධනය විය යුතු නීති - රීති,  පතිපත්ති හුඟක් 
තිෙබනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි ෙම් උපමාන ෙයෝජ නාවලිය. 
තමන්ට කරන්න ඕනෑ ෙදයක් කරපු ෙවලාවක,  එහි නීතිමය 
අවශ්යතාවක් තිෙබන ෙවලාවක, ඒ කටයුත්ත දඩමීමා  කරෙගන 
මැතිවරණ ෙකොමිසමට තඩි බානවා නම් ඒක වැරදියි කියලායි අපි 
කියන්ෙන්. නමුත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම හිටපු අමාත්යතුමා ෙම් ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන්, 
උපමාන සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත් අදහස් කිහිපයක් මීට කලින් 
කරපු කථාෙව්දී ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් ගරු 
සභාව තීන්දු කර තිෙබනවා, ෙම් ෙයෝජනා සියල්ලම අද සම්මත 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම්වා කාරක සභාවකට ෙයොමු කරලා, එහිදී 
ඉදිරිපත් ෙකෙරන අදහස් එෙහමත් සැලකිල්ලට අරෙගන ෙම් 
ෙයෝජනා, උපමාන සංවර්ධනය කරලා ෙහොඳ බලවත් 
පතිපත්තියක් බවට පත් කරන්න.   

ෙම් රෙට් මැතිවරණ සංස්කෘතිය දූෂණය වීම සම්බන්ධෙයන්  
එදා ෙමදා තුර ෙද්ශපාලනෙය් හිටපු, ෙද්ශපාලන බලය දරපු 
හැෙමෝම එක සමානව වග කියන්න ඕනෑ. එම නිසා කවුද වැරැද්ද 
කෙළේ කියලා කෑ ගහනවාට වඩා දැන් අපි යහපත් මාවතකට 
අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. එදා ඉඳලා පවත්වපු මහ මැතිවරණ, 
ජනාධිපතිවරණ යනාදී හැම මැතිවරණයක්ම ගත්ෙතොත්, පසු ගිය 
මහ මැතිවරණය සාෙප්ක්ෂ සාධාරණත්වයකින් යුතුව නිදහස් හා 
සාධාරණ මැතිවරණයක් හැටියට පැවැත්වූවායි කියලා හැෙමෝම 
පිළිගන්නවා. පසු ගිය මහ මැතිවරණෙය්දී එෙහම කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් ඇයි? ඒ, කාෙග්වත් විෙශේෂ හාස්කමක් 
නිසා, ෙහොඳකමක් නිසා ෙනොෙවයි. අපි ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට 
අදාළ යම් යම් ව හාත්මක ෙවනස්කම් ෙම් ගරු සභාෙව් කරපු 
නිසයි. ඒ තමයි ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙගන ඒම, ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම ෙගන ඒම, අධිකරණ ෙකොමිසම ෙගන ඒම. ඒ 
ව හාත්මක ෙවනස්කම නිසා තමයි පසු ගිය මහ මැතිවරණය එදා 
ෙමදා තුර තිබුණු අෙනක් මැතිවරණවලට වඩා සාෙප්ක්ෂ 
සාධාරණත්වයකින් යුතුව පවත්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්. ඒ 
යහපාලන මාවෙත්ම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමයි මැතිවරණ 
ෙකොමිසම තමන්ට ඉෂ්ට කරන්න තිෙබන තවත් එක කටයුත්තක් 
හැටියට ෙම් උපමාන ෙයෝජනා  ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්.   

අපි අහන්න ලැබුණා, පසු ගිය දවස්වල ඇතැම් අය කළ පකාශ.  
අද නම් ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ කාරණය එච්චර කියැවුෙණ් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නමුත් සමහර මන්තීවරු මාධ්යවලට පකාශ කර තිබුණා, "ආණ්ඩුව 
ජනමාධ්ය පාලනය කරන්න මැතිවරණ උපමාන ෙගෙනන්න 
හදනවා" කියලා. ඒක වැරදියි. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, ෙම්ක 
සාධනීය කටයුත්තක් හැටියට පිළිගන්නා බව එතුමා පකාශ කළා. 
එෙහම නම් අපට තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙයෝජනා ෙකොච්චර දුරට 
යථාර්ථවාදීද කියලා කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
යථාර්ථවාදි ෙයෝජනා සංවර්ධනය කරලා ඉස්සරහට ගන්නයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු සභාෙව් 
අවධානය  ජනමාධ්යයටම අදාළ උපමාන සැකසීමට අදාළ ෙවනත් 
අංශයකට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් ජනමාධ්යට නියාමනයක් අවශ්ය මැතිවරණ 
කාලෙය්දී පමණක් ෙනොෙවයි. හැම කාලයටම නියාමනයක් තිබීම 
අවශ්යයි. ෙපොදු නියාමනය නැති නිසා තමයි අද ෙම් වාෙග් 
සංකීර්ණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මැතිවරණ 
කාලෙය්දී ජනමාධ්ය ෙමෙහයවා ගැනීම ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ජනමාධ්ය නියාමනය සම්බන්ධෙයන් රෙට් ෙපොදු 
නියාමනයක් නැති නිසායි. අද තරමක් ෙහෝ නියාමනයක් 
තිෙබන්ෙන් මුදිත මාධ්යයට පමණයි.  

ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය තිෙබනවා. පුවත්පත් මණ්ඩලය 
සම්බන්ධෙයන් විෙච්නයක් තිෙබනවා. ශී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි 
ෙකොමිසම තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිසම බල රහිත ආයතනයක්. විද ත් 
මාධ්ය සම්බන්ධෙයන් කිසිම නියාමනයක් නැහැ. අන්තර්ගත 
නියාමනයකුත් නැහැ, තාක්ෂණ නියාමනයකුත් නැහැ, පතිපත්ති 
නියාමනයකුත් නැහැ. එෙහම නැතුවයි ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 
එම නිසා අද සමහර ලිබරල් තර්ක ෙග්නවා, "රාජ්ය මාධ්යවලට 
විතරයි නියාමනය අවශ්ය වන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික මාධ්යවලට අවශ්ය 
නැහැ" කියලා. ඒක වැරදි අදහසක්. ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ආයතන -
මම කියන්ෙන් පුවත් පත් මාධ්ය ගැන ෙනොෙවයි; මුදිත මාධ්ය ගැන 
ෙනොෙවයි.- පාවිච්චි කරන විද ත් මාධ්ය කාෙග් ෙද්පළක්ද?  
"විද ත් මාධ්ය සංඛ්යාත"  කියලා කියන්ෙන්, මහජන ෙද් පළක්. 
එෙහම නම් මහජන ෙද්පළ තමන්ට හිෙතන හිෙතන ආකාරයට 
පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අවභාවිතයක්. විෙශේෂෙයන් මැතිවරණ 
කාලෙය්දී තමන්ට කැමැති ෙද්ශපාලන පක්ෂය පුම්බන්න, 
අකැමැති පක්ෂය වට්ටන්න, තමන් කැමැති අෙප්ක්ෂකයා හුවා 
දක්වන්න, අකැමැති අෙප්ක්ෂකයාට විරුද්ධව යන්න හා 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාලනය කරන්න කවුරු ෙහෝ මහජන ෙද්පළක් 
පාවිච්චි කරනවා නම්, ඒක මහජන ෙද්පළ අවභාවිතෙය් 
ෙයදවීමක්. එම නිසා මා කියන්ෙන්, විද ත් මාධ්ය සම්බන්ධෙයන් 
පතිපත්ති සම්පාදනය කිරීෙම්දී, නියාමන පතිපත්ති සම්පාදනය 
කිරීෙම්දී  බැලිය යුත්ෙත් මුදිත මාධ්ය දිහා බලන ආකාරයට 
ෙනොෙවයි කියායි. අන්න ඒ සංකීර්ණතා අපට -මැතිවරණ 
ෙකොමිසමට පවා- ඇති වන්ෙන්  රෙට් ජන මාධ්ය සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොදු නියාමනයක් නැති නිසායි. එම නිසා මම කියන්ෙන්, අපි ෙම් 
සාකච්ඡාව ඉස්සරහට අරෙගන යමු කියලායි. 

මහින්ද ෙද්ශපිය මැතිතුමා පමුඛ මැතිවරණ ෙකොමිසමට අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව් ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, අඩු පාඩු මැද්ෙද්, 
කාර්යාල නැති තත්ත්වයක් යටෙත්, නියමිත පරිදි වැටුපක් 
ෙනොලැබුණු තත්ත්වයන් යටෙත් ඒ අය කටයුතු කළ බව ගරු 
සභාෙව් කියැවුණා. ඒ සියලු දුෂ්කරතා යටෙත් පවා තමන්ට ලැබී 
තිෙබන නීතිමය කටයුතු සර්ව සම්පූර්ණ කරන්න ෙම් මට්ටෙමන් 
ෙහෝ උත්සාහ දැරීම ගැන අප ස්තුතිවන්ත වනවා.  නමුත්, යම්කිසි 
අඩුවක් තිෙබනවා නම්, පතිපත්තිමය ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්, 
විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ්ය නියාමනය සම්බන්ධෙයන් ගුරු ෙකොට 
ගන්නට  ව හයක් ෙකොෙහේවත් නැති එක බලපා තිෙබනවා. එම 
නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙම් ෙමෙහයුම් පතිපත්ති, ෙම් 

ෙයෝජනා කාරක සභාෙව් සම්මත කරනවාට සමාන්තරව ෙම් රෙට් 
විෙශේෂෙයන්ම විද ත් මාධ්ය ආයතන සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු 
නියාමන පතිපත්තියක් සකස් කර ගැනීම සඳහා බලවත් පතිපත්ති 
සම්පාදනය කර ගන්නට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන බවයි.  මැතිවරණ 
කාලයකදි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ නියාමන කියාවලියකින් 
පමණක් සමස්ත මැතිවරණ කියාවලිය අගති විරහිතව ජනමාධ්ය 
විසින් පාවිච්චි කරයි කියලා අපට සහතික ෙවන්න අමාරුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය මාධ්යට ෙම් වාෙග් 
නියාමන ෙයෝජනා දැනටමත් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  
නිසි බලධාරින් පත් කරන්න පුළුවන්. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි දැක්කා, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා 
ජාතික රූපවාහිනියට ගිහින් කිව්වා, "මම ෙම් රූපවාහිනිය 
නවත්වනවා" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, උපමාන ෙයෝජනා ෙකොපමණ 
තිබුණත් ඒවා අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කරන බව. එම නිසා අද අපි 
ෙම් උපමාන ෙයෝජනා ගැන කථා කළාට ෙම්වා නීතිගත කළ හැකි 
මට්ටමින් නීතිගත විය යුතුයි. ඉතුරුවා බලවත් ෙවන්ෙන් ෙපොදු 
ජනමාධ්ය නියාමන පතිපත්තියක් බලවත් වූ දාට පමණයි කියන 
එක මෙග්  ජනමාධ්ය අත් දැකීෙමන් මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ගත් ෙම් උත්සාහය ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී අපි අගය කරන අතර, තිෙබන අඩු පාඩු කාරක සභාෙව්දී 
නිරාකරණය කර ගනිමින්, ෙපොදු පතිපත්තියක් ඇතුළට ෙම් වාෙග් 
උපමාන කියාවලියක් ෙයොදා ගන්න අපි උත්සාහ දරමු. ඒ සඳහා 
මම ඔබතුමන්ලාට ආරාධනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
මෙග් සත්ුතියත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. K. Thurairetnasingam. 

You have ten minutes.  
 
[பி.ப. 5.00] 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மக்கள் 

தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதர்தெலான் க்கான காலக் 
ெக வின்ேபா  இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் 
பின்பற்ற ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் சம்பந்தமான 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 

த ல் நான் நன்றி கூ கின்ேறன்.  
 
ேதர்தல் ஆைணக்கு த் தைலவைரப் ெபா த்தளவிேல 

அவர் கடந்த காலங்களில் பல சவால்க க்கு கம்ெகா த் ப் 
பல ேதர்தல்கைள ெவற்றி கரமாக நடத்திய ஒ வராவார். 
அவர  தைலைமயில் ேதர்தல் ஆைணக்கு வினரால் 
தயாாிக்கப்பட்ட ஏறத்தாழ 36 அம்சங்கைளக்ெகாண்ட 
ஒ க்கெநறிகள் இன்  இந்தச் சைபயில் அங்கீகாரத் க்காக 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன. அைவ சம்பந்தமாகேவ நாங்கள் 
விவாதித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

வாக்குாிைம என்ப  மக்க ைடய ஓர் அ ப்பைட 
உாிைமயாகும். மக்கள் சுதந்திரமாக ம் நீதியாக ம் 
வாக்களிப்பதற்குாிய ைமயான சுதந்திரம் ஒ  நாட் ல் 
இ க்க ேவண் ம். இ தான் எங்கள் எல்ேலா ைடய வி ப்ப 

மாகும். இ ந்தா ம், கடந்த  ேதர்தல் காலங்களிேல 
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ைககலப் கள் ஏற்பட் , உைடைமகள் ேசதமாக்கப்பட் , 
ஈற்றிேல பல ெகாைலகள் நடந்த வரலா ம் எங்கள் 
நாட் ேலயி க்கின்ற . இைவ வளர்ந்  வ கின்ற இைளய 
ச தாயத் க்குப் பிைழயான ஒ  வழிகாட்டல் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். இைளஞர் ச தாயத்ைத நாகாிக ள்ளவர் 
களாக, ஜனநாயகத்ைத வி ம் கின்றவர்களாக, எங்க ைடய 
நாட் க்குப் ெப ைமையத் ேத த் தரக்கூ யவர்களாக 
வளர்க்க ேவண் ய  க்கியமாகும். ஆனப யால், ேதர்தல் 
காலங்களிேல அரசியல்வாதிக ம் ெபா மக்க ம் ஊடகங் 
க ம் மிக ம் ேநர்ைமயாக ம் நிதானமாக ம் இ ந்  
ேதர்தைல நாகாிகமான ைறயிேல நடத் வதற்கு எத்தனிக்க 
ேவண் ம்.  

இன்  உலகம் சு ங்கி வ கின்ற . எங்க ைடய 
நாட் ேல ைல க்குகளில் நைடெப கின்ற சிறிய 
விடயங்கள் பற்றிய ெசய்திகள்கூடச் சர்வேதச ாீதியிேல 
மிகவிைரவாகப் பர கின்றன. நாங்கள் ேநர்ைமயாக - நீதியாக 
ேதர்தைல நடத்தினால் அ  எங்க க்கும் ெப ைம; 
எங்க ைடய நாட் க்கும் ெப ைம. அைதவி த் , 
அநாகாிகமாக ஒ  ேதர்தைல நடத்தினால் சர்வேதசத்திேல 
நாங்கள் ஓர் அநாகாிகமான கூட்டமாக - அநீதியான ஒ  
நாட்டவராகக் கணிக்கப்ப ேவாம். ஆனப யால் எந்தெவா  
ேதர்தைலப் ெபா த்தவைரயி ம் ஊடகங்க க்கு - அைவ 
அரச ஊடகங்களாக இ க்கலாம், அல்ல  தனிப்பட்ட 
ஊடகங்களாக இ க்கலாம் - ஒ  தர்மம் இ க்கின்ற . 
அதி ந்  அைவ விலகக்கூடா . அந்த ாீதியிேல இந்த 
ஊடகங்கள் மிக ம் கவனமாக ம் நிதானமாக ம் நடந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப  என் ைடய தாழ்ைமயான 
க த்தாகும். 

இன்  ஊடகங்கைளப் ெபா த்தளவிேல - அரச 
ஊடகங்க ம் சாி, தனியார் ஊடகங்க ம் சாி, இலத்திரனியல் 
அைமப் களானா ம் சாி - பக்கச்சார்பாகச் ெசய்திகைள 
ெவளியி கின்ற நிைலைமகைள நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்; 
இ  ற்றாகத் தைடெசய்யப்பட ேவண் ம். இைவ 
பக்கச்சார்பில்லாமல், ந நிைலைமயாக, ேநர்ைமயாக 
நடந் ெகாள்ள ேவண் ய  மிக க்கியமானதாகும். 
குறிப்பாக, ேதர்தல் காலங்களிேல நாளாந்தம் ேவட்பாளர் 
கைளப் பற்றிப் பல ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பாக, உண்ைமக்குப் 

றம்பான ெசய்திகைள ெவளியி வைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். இேதேபான்  இலத்திரனியல் ஊடகங் 
களி ம் உண்ைமக்குப் றம்பான சில ெசய்திகள் -
கட் க்கைதகள்  பரப்பப்ப வைத ம்  நாங்கள் அறிகின்ேறாம். 
அவற்றி ள்ள உண்ைமயற்ற தன்ைமகைள உடன யாகத் 
ேத க் கண் பி க்க ேவண் ய , ேதர்தைலக் 
கட் ப்ப த் கின்ற அதிகாாியின் க்கிய கடைமயாகும். ஒ  
சாியான விசாரைண நடத்தி, அதில் உண்ைம இல்லாவிட்டால்,  
ஏற்ற தண்டைனகள் வழங்கப்படேவண் ம். இவ்வா  
விசாாிக்கப்பட் த் தண்டைனகள் உட க்குடன் வழங்கப் 
பட்டால்தான் நாங்கள் நீதிைய ம் ேநர்ைமைய ம் நிைல 
நாட்டலாம். மாறாக, எைத ம் எப்ப ம் விட் க்ெகா க்கின்ற 
ேபாக்கிேல ெசன்றால், நாங்கள் எங்க ைடய நாட் ேல 
நீதிைய ம் சுதந்திரத்ைத ம் ஏற்ப த்த யா . அந்த 
வைகயில் தமர், பிறர் என்  பாராமல், இந்தச் 
சட்டவிதிக க்குப் றம்பாக நடக்கின்றவர்க க்கு உடன  
யாகத் தண்டைனகைள வழங்கேவண் ம். இந்த நாட் ள்ள 
அத்தைன ேப ம் எங்க ைடய நாட் ன் ெகளரவத்ைத ம் 
ெப ைமைய ம் ேபணிப் பா காக்கேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல சட்டங்கைள இயற் பவர், அைதக் 
கைடப்பி ப்பவர் என்றெதா  பகுதி இல்லாமல், நாங்கள் 

அைனவ ம் சட்டத்ைதப் பின்பற்றி நடக்கின்ற பிரைஜகளாக 
மாறேவண் ம். நாங்கள் எங்க ைடய இளம் சந்ததிக்கு ஒ  
வழிகாட் யாக நடக்கேவண் ம். அப்ெபா தான், 
எங்க ைடய நா  உலகத்திேல நாகாிக ள்ள ஒ  நாடாக, 
இங்கு வா ம் மக்கள் மற்றவர்களால் மதிக்கப்ப கின்ற 
மக்களாக விளங்க ம். எனேவ, இவ்வாறான சிறிய 
விடயங்கைள மிக ம் க்கமாகப் பின்பற்றி, ேதர்தல்கைள 
ஒ ங்கான ைறயில் நடாத் வதற்கு நாங்கள் எத்தனிக்க 
ேவண் ம். ேதர்தல் ஆைணக்கு த் தைலவர் அவர்க ம் 
அவ ைடய கு வின ம் மிக ம் ஆழமாகச் சிந்தித் , குறித்த 
36 அம்சங்கைள ம் அைமத்தி க்கின்றார்கள். இைவகைள 
நைட ைறப்ப த் ம்ெபா , அ பவாீதியாக ேம ம் சில 
சாி, பிைழகைள நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்கும். அைவகைள உட க்குடேன ெசம்ைமப்ப த்தி, 
மிக ம் ேநர்ைமயான, நீதியான, மற்றவர்களால் வி ம்பக் 
கூ ய ேதர்தைல நம் நாட் ேல நடத் வதற்கு நாம் 
அைனவ ம் ஒத் ைழக்கேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல  
ேகட் , அமர்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.07] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුව මැතිවරණ 

ෙකොමසාරිස්තුමා විධියට කටයුතු කරපු එතුමා දැන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා විධියට කටයුතු කරනවා. එතුමාෙග් 
කාලෙය් මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා තිබුණු මැදිහත්වීම, වටිනා 
දායකත්වය ගැන මෙග් සතුටත්, පශංසාවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පළමුෙවන්ම මා පළ කළ යුතුයි.  

එතුමා මෑතදී තමන්ෙග් කාර්යාලෙය් රැස්වීමක් තබා පක්ෂ 
ෙල්කම්වරුන්ට හා ෙල්කම්වරුන් නිෙයෝජනය කළ අයට 
ෙමෙහම කිව්වා. "දැන් මම මැතිවරණය පවත්වන්න ලැහැස්තියි. 
ෙම් ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ පවත්වන්න. එෙහම නැතිව 
මැතිවරණ ෙනොපවත්වන්න ෙනොෙවයි. මැතිවරණ පවත්වන්න 
වුවමනා කරන කරුණු කාරණා මට සම්පාදනය වන්න ඕනෑ. එහි 
පළමුෙවනි කරුණ තමයි, ෙමන්න ෙම්වා තමයි ෙකොට්ඨාස කියලා 
ෙවන් කර මට එන්න ඕනෑ. ෙම් ෙකොට්ඨාසවලට තමයි 
මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනෑ කියලා මට එවන්න ඕනෑ.  
ෙකොට්ඨාසයයි, අනුපාතයයි මිශ කරලා ආසන ගණන ෙකොපමණද 
කියන එක මට කීමට හැකියි. නමුත්, මට ෙම් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය 
කරලා එන්න ඕනෑ, ෙමන්න  ෙම්වායි ෙකොට්ඨාස කියලා."  

ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමට දැන් ඒක කරන්න 
පුළුවන්. අද පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
ෙව්ගෙයන් කිව්වා, "ෙම්ක ෙම් හරියට ෙකරීෙගන යන වැඩක්. 
ෙම්ක ෙකරිලා අවසන් වන එකට මම අත තියන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
අවසන් වුණු හැටිෙය් ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන් වනවා" 
කියලා. නමුත්, අපි ෙකොපමණ ඉල්ලුම් කළත් අඩමාන 
වශෙයන්වත්, අනුමාන වශෙයන්වත්, එෙහම නැත්නම්, දළ 
වශෙයන්වත්, එෙහමත් නැත්නම් හිතලුවක් වශෙයන්වත් අහවල් 
දිනයක ෙනොෙවයි, අහවල් මාසයක ෙනොෙවයි, ෙමන්න ෙම් කාල 
පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්ෙවයි 

1313 1314 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා එතුමාට කියන්න බැරි වුණා. එතුමාට ඒක කියන්න බැරි 
වුෙණ් ෙමොකද? එතුමා කථා කෙළේ බෙඩ් බිජු තියාෙගනයි. 
එතුමාෙග් ෙහොඳ හිත ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමට දීලා 
තිෙබන්ෙන් එක්තරා විධියකට ෙම් මැතිවරණය හැකි තරම් පමා 
වීමට ෙහේතු වන ෙලස සීමා නිර්ණය දික් ගැස්සීමටයි කියලා එතුමා 
දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයකට ෙප්ර 
ෙගඩියක් ගන්න. නැත්නම් ෙප්ර ෙකොළයක් ගන්න. අපට ඕක ගැන 
අධ්යයනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ අධ්යයනය පැයකිනුත් කරන්න 
පුළුවන්. ඕක තවත් සූක්ෂ්මව අධ්යයනය කරනවා නම්, ඒක දවස් 
තුනක් තුළ කරන්නත් පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙප්ර ෙගඩිය 
විෂයය කර ෙගන ආචාර්ය උපාධියක් සඳහා විද්යාත්මක 
පබන්ධයක් හදන්නත් පුළුවන්. එවැනි ෙද්කට අවුරුද්දක් ගත 
කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම ෙද්කට ගත කරන කාලය ඒ ෙද් පිළිබඳව 
ෙයදෙවන ආකාරය අනුවයි තීරණය වන්ෙන්. දැන් අපට දීලා 
තිෙබනවාද, ෙයදෙවන ආකාරය? අපට දීලා තිෙබනවාද, සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසම ෙම් කටයුත්ත කිරීම සඳහා පාදක කර 
ගන්නා වූ නිර්ණායකයන්? දැන් ෙම් කියන්නා වූ අභියාචනා 
පිළිබඳව විමසා බැලීෙම්දී ඒ උදවිය ඒ සඳහා ගත කරන කාලය, ඒ 
සඳහා ඒ අය ෙයොදා ගන්නා මිනුම් දඬු, ෙම් හැම අභියාචනයකම 
වටිනාකමක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියා අපට දීලා තිෙබනවාද? ෙම් 
විධියට ඇත්තටම ෙම් කියන නිර්ණායක ෙනොමැති, පදනමක් 
ෙනොමැති, ඒ වාෙග්ම වැඩ කරන කමෙව්දය පිළිබඳව අපට 
ෙතොරතුරක් නැති සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමක් තමයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමට "පුළුවන් තරම් 
ඇදපන්" කියලා ඇමතිතුමා කිව්වාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ඇමතිතුමා කිව්වා කියලා මම හිතා ගන්නවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ 

මට කථා කරන්න අවසර ෙදනවාද? ෙමතුමා කථා කරන්ෙන් අද 
දිනට නියමිත විෂයය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ෙමතුමා පළාත් 
පාලන මැතිවරණය ගැන කථා කරන නිසා මට උත්තරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් ෙමතුමාෙග් කථාෙව් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. නමුත්, අද තිෙබන්ෙන් ෙවන විෂයයක්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, නැහැ. විෂයය ගැන මට උගන්වා වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා මට අවසර ෙදනවාද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, අයිෙයෝ බැහැ. මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 12යි.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා දැන් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසම ගැන කථා කළා 

ෙන් 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙවනම කථාවක්. කාරක සභාෙව්දී, පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒ 

කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. කරුණාකර මෙග් 
කාලය ගන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය ෙමතුමාට 
ෙදන්න එපා. මෙග් කාලය ෙදන්න මම එකඟ නැහැ. Sir, he 
cannot rise to speak without my agreement. - [Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාවට බාධා 

කරන්න එපා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Presiding Member, the topic being debated is the 

Resolution under the Constitution. But, specific reference 
has been made to my conduct with regard to holding the 
Local Government Elections. Therefore, I respectfully 
urge you to permit me to respond to what the Hon. 
Member stated about the Local Government Elections, 
because it does not fall within the ambit of today’s 
Debate. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම එකක් නැහැ.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, I will allow you to speak for just two 

minutes after his speech.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Thank you, Sir. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් ඇමතිතුමා මම ෙහොඳට දන්නා ඇමතිවරෙයක්. මට 

ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ඇමතිතුමා ගැන අවිශ්වාසයක් නැහැ. නමුත්, 
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එතුමා ෙද්ශපාලන චරිතයක් ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් චරිතය? 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හදාපු චරිතය. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට විරුද්ධව ෙබ්රුවල 
තිබුණු මන්තීවරුන්ෙග් එකතුෙව්දී මම කථා කරද්දී ඔබතුමා තමයි 
ඒෙක් නිර්මාතෘ.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම කිසිෙසේත්ම ඒෙක් නිර්මාතෘ  ෙනොෙවයි. ඔබතුමා,-[බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉන්න ෙකෝ, ගරු ඇමතිතුමා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දීමට නියමිත විනාඩි ෙදෙක්දී 

උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි ෙදෙක්දී උත්තර ෙදන්න. 

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් උත්තරය පස්ෙසේ ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි ෙදෙක්දී 

උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

No, you - [Interruption.] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, I will give you two minutes after his 

speech.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට තිෙබන ෙව්ලාව ඔබතුමා ගන්න එපා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇමතිතුමා ෙද්ශපාලන චරිතයක් හැටියට අද ෙකොන්තාත් 

එකක් කරන්ෙන්. ඒ ගැන මට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් 

සීමා නිර්ණය ෙකොමිසමට කියලා තිෙබන්ෙන් "පුළුවන් තරම් 
ඇදපන්" කියලායි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I object. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ෙම් උසාවියක් ෙනොෙවයි. You cannot object to that. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමා මාතෘකාවට අදාළව 

කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පළමුවැනි මාතෘකාව තමයි, මා කථා කරන ෙම් මාතෘකාව. 

පළාත් පාලන ඡන්දය තියන්න වුවමනා කරන ෙම් ෙකොමිසම 
ඉතාමත්ම උනන්දුෙවන් වැඩ කරෙගන යනවා. ෙකොමිසම 
කියනවා, "ෙම්ක ඉක්මනට ෙදන්න" කියලා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I object.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

You cannot object. - [Interruption.] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Why are you making allegations against me? Hon. 

Member, I have respect for you. Why are you making 
allegations against my conduct?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
No, it is not against your personal conduct. - 

[Interruption.] Please, sit down.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
You made personal references.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
It is not about your personal conduct. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
But, you are making personal references.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
No, no. If you think that all what I say is correct, then 

you can, rightly, get angry. - [Interruption.]  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I am, rightly, angry! 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The moment you get provoked like this, that shows 

that the hat fits you. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
No, no. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. ෙම්ක ධනපතිවාදී පජාතන්තවාදයක් ෙන්. අපි 

කවුරුත් දන්නවා, ෙම්ෙක් ෙමොන මාර්ෙගෝපෙද්ශ කළත්, සල්ලි 
තිෙබන හැටියට තමයි ෙම්ක යන්ෙන් කියලා. බස් එෙක් යන 
කට්ටිය බස ්එෙක් යනවා. තවත් කට්ටියක් කාර්වල යනවා. තවත් 
කට්ටියක් ටිකක් සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනවල යනවා. ඒ වාෙග් තමයි 
ඡන්දයත්. ඡන්දෙය්දී වැඩිෙයන් මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් අයට 
වැඩිෙයන් වාසියක් තිෙබනවා. නමුත්, මට එක විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. මුදල් වියදම් කරලා විතරක් කාටවත් ෙම් ඡන්දවල 
මහජන මතය කණපිට හරවන්න බැහැ. වියදම් කරලා විතරක් 
එෙහම කරන්න බැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී ඒක යම් ආකාරයකට 
බර ෙවනස් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතකද දන්ෙන් 
නැහැ, 1956 වර්ෂෙය් තිබුණු ඡන්දය. මට නම් ෙහොඳට මතකයි. 
1953 වර්ෂෙය් තිබුණු හර්තාලයත් මට මතකයි. හර්තාලය ගැන 
සියලු ජනමාධ්ය එදා සම්පූර්ණ කණපිට පින්තූරයක් හැදුවා. 
ෙමොකුත් හරි ගියාද? නැහැ. එදා මුළු රටම ඇනහිටපු තත්ත්වය, එදා 
මුළු රෙට්ම ජනතාව එළියට බැස්ස තත්ත්වය යථාර්ථයක් හැටියට 
රටට ෙහළි වුණා. ඒ වාෙග්ම 1956 ඡන්දෙය්දී ඔක්ෙකෝම 
ජනමාධ්ය එකතු ෙවලා එදා බණ්ඩාරනායක මහත්මයා මූලිකත්වය 
ගත්ත ෙපරමුෙණ් ජයගහණය වළක්වන්න හැම උපකමයක්ම 
ෙයදුවා. අමු ෙබොරු ෙබ්ගල් ෙකළියා. නමුත්, හරි ගිෙය් නැහැ. 
මහජන මතෙයන් ඒ ජනමාධ්යවල කුමන්තණය කණපිට 
හැෙරව්වා. අන්න ඒ ගැන මට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් වන විට ෙම් නව 
ලිබරල්වාදය තුළ සමාජය එක්තරා පමාණයකට දූෂණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සල්ලි මිල මුදල් පිළිබඳව හැමෙකනාම 
හඹා යන ගතියකුත්, සල්ලි මිල මුදල්වල බලය අනුව සිදු වන 
ෙද්වල්වලට නැෙමන ගතියකුත් තිෙබනවා.  

ඒ නිසා අද වන විට මට තරමක බයක් තිෙබනවා. නමුත් 
අවසාන වශෙයන්, ජනතාවෙග් සිත් සතන් තුළ තිෙබන පරම 
අධිෂ්ඨානය ජයගහණය කරන්න පුළුවන් බවත් මම විශ්වාස 
කරනවා.  

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

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමා මෙග් කාලය කෑවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරන්න ෙදයක් නැහැ, ඔබතුමා විනාඩි ෙදකකින් කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

ෙම් ඇමතිතුමා ඡන්ද ව්යාපාරයත් කාලා, මාෙග් කාලයත් 
කෑවා. ෙමතුමා ඉතිහාසගත වන්ෙන් ෙම් රෙට් මැතිවරණ කමෙය් 
ෙදෝහියා හැටියටයි. ඔබතුමා ඒක විතරක් මතක තබා ගන්න. 
[බාධා කිරීමක්]  ඒක මතක තබා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳ 
චරිතයක්.අපරාෙද් තමුන්නාන්ෙසේ ෙද්ශපාලන ෙකොන්තාත්තුවකට 
කර ගැහුෙව්. "සීමා නිර්ණය" කථාවක් මත අද ෙම් රෙට් පළාත් 
පාලන ඡන්දය දින නියමයක් නැතුව, ෙනොෙපෙනන තරම් 
ඈතකට, කාල රාමුවක් ෙදන්න බැරි විධියට කල් දමා තිෙබනවා. 
ෙම් තත්ත්වය ඇති කළ  ෙම් ආණ්ඩුෙව් පජාතන්ත විෙරෝධීභාවෙය් 
අප ඉදිරිෙය් තිෙබන ජීවමාන සංෙක්තය ෙමන්න ෙම් ඇමතිතුමා 
බව මතක් කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. Hon. Faiszer Musthapha, you can take 

your two minutes now.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්වා, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට විරුද්ධව 
ඔබතුමා ෙබ්රුවලදී අත ඉස්සුවා කියලා. හැබැයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒකට පක්ෂව අත  ඉස්සුවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ඉතින් අෙප් කඳවුර රැක ගන්න ෙන්.  
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ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමාට පතිපත්තියක් තිෙබනවා නම්, ඒ පතිපත්තියට අනුව 

කටයුතු කරන්න. ඔබතුමා ෙබ්රුවලදී ඒකට විරුද්ධව අත උස්සලා, 
ෙමතැනදී පක්ෂව අත ඉස්සුවා. ඔබතුමා තැන් ෙදකකදී පතිපත්ති 
ෙදකක් අනුගමනය කළා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි යූඑන්පීකාරයන්ට අෙප් කඳවුර පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා පකාශ කළා, එතුමා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට විරුද්ධ වුණා කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විරුද්ධ වුණා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
හැබැයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අත ඉස්සුවා, "පක්ෂයි" කියලා. ඒ 

නිසා හරයාත්මකව බලන ෙකොට ෙමතුමා දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට සහෙයෝගය දුන්නා.  

ෙමතුමා මැතිවරණ ෙකොමිසම ගැන කතා කළා. මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව ගැන කථා කළා. මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
කර්තව්යයයි, මෙග් කර්තව්යයයි ෙවනස්. මම කිසිෙසේත්ම 
කාෙග්වත් ෙකොන්තාත් භාර ගන්ෙන් නැහැ. භාර අරෙගනත් නැහැ, 
භාර ගන්ෙන්ත් නැහැ. මම සද්භාවෙයන් මාෙග් රාජකාරිය 
කරනවා. මෙග් රාජකාරිය වන්ෙන් සියලුම ජනතාවට සාධාරණ 
වන අයුරින් සීමා නිර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා පකාශ කරලා තිෙබනවා, මම 
වාර්තාව ලබා දුන්නා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඡන්දය 
පවත්වන්න එතුමාට පුළුවන් කියලා. එතුමාෙග් කර්තව්යය පටන් 
ගන්ෙන් මම වාර්තාව ලබාෙගන නිෙව්දනය නිකුත් කළාට පසුවයි. 
ඒ නිසා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් පකාශය 
සාධාරණයි. නමුත් පිළිගත යුතු කරුණක් තමයි මාෙග් සීමා නිර්ණ 
අභියාචනා කියාදාමය - [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න ෙකෝ. මා හිතවත් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට මම ගරු කරනවා. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා මට ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ෙදන්න. අපට 
කන් ෙදකයි  එක කටයි තිෙබන්ෙන්.  මට ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් 
ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීමා නිර්ණ කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් මම ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ස්වාධීන කමිටුවට නිසි කාලපරිච්ෙඡ්දයක් අවශ්යයි, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් කර්තව්යය කරන්න. ෙමතුමා පකාශ කළා, මම ඒ 
කමිටුෙව් කකුෙලන් අදිනවා, පුළුවන් තරම් ෙම් වැෙඩ් පරක්කු 
කරන්න කියලා මම ඒ කමිටුවට කියනවා කියලා. අෙශෝක පීරිස් 
මැතිතුමා තමයි ඒ කමිටුෙව් සභාපති. එතුමා ගරුත්වයක් තිෙබන 
පුද්ගලෙයක්. මා පත් කළ ඒ ස්වාධීන කමිටුවට මම කිසිෙසේත්ම 
ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරලාත් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමතුමාෙග් පකාශය ඉතාම අසාධාරණයි.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ගරුත්වය අපි රැක ගන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම මා පත් කළ සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ජාතික කමිටුෙව් 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්නත් මම පූර්ණ උත්සාහයක් 
ගන්නවා. මම ඒකට ඇඟිලි ගැසීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට 
කියනවා, සීමා නිර්ණ අභියාචනා කමිටුෙව් කර්තව්යය ඉටු කිරීමට 
අවශ්ය කාල පරිච්ෙඡ්දය මම අනිවාර්යෙයන්ම ෙදන බව. ඒ තුළින් 
තමයි මම ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්ෙන්. මම කි සිම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙකොන්තාත් භාර ගන්ෙන් නැහැ. එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්වත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්වත්, 
ෙවනත් කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකවත් ෙකොන්තාත් මම භාර 
ගන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 The next speaker is the Hon.  Abdullah Mahrooff. 

You have seven minutes.  
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට fourteen minutes  

තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ seven minutes තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මන්තීතුමාෙග් ෙවලාවත් මට දුන්නා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මට ඒ බව කියලා නැහැ. මෙග් schedule  එෙක් හැටියට 

ඔබතුමාට seven minutes  තමයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. 

 
[பி.ப. 5.22] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மக்கள் 

தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதர்தெலான் க்கான காலக் 
ெக வின்ேபா  இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் 
பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் சம்பந்தமான 

க்கியமான இந்தப் பிேரரைண ெதாடர்பாகப் ேபசக் 
கிைடத்தைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இங்கு 
இன்  உைரயாற்றிய ன்னாள் அைமச்சர்கள் சிலர், குறிப் 
பாக ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் உண்ைமக்குப் 

றம்பான விடயங்கைளக் கூறினார்; "உள் ராட்சி மன்றத் 
ேதர்தைல இந்த அரசாங்கம் பயந்  ஒத்திைவக்கின்ற " என்  
கூறினார்.   

இந்த நாட் ேல எல்ைல நிர்ணயம் என்ற ேபார்ைவயிேல 
சி பான்ைமச் ச கத்தினாின் பிரதிநிதித் வம் குைறவைடயக் 

1321 1322 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கூ ய வைகயில் அவர்க ைடய அைமச்சரைவயின் 
அங்கீகாரத்ேதா  அ பற்றி Gazette பண்ணப்பட்ட . இன்  
இந்த எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு வினால் 25 
மாவட்டங்களிேல இன் ம் 08 மாவட்டங்கள் எல்ைல 
நிர்ணயம் ெதாடர்பாக விசாாிக்கப்படவில்ைல. அதில் 
குறிப்பாக, தி ேகாணமைல மாவட்ட ம் அடங்குகின்ற . 
அங்கு  13 உள் ராட்சி மன்றங்களிேல 08 உள் ராட்சி 
மன்றங்களில் பிைழயான ைறயிேல எல்ைல நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட் ப்பைதக் குறிப்பிட் க்கின்ேறாம்.  

ஒ  ச கத் க்கு 5,400 வாக்குக க்கு 10 உ ப்பினர் 
கைள ம், இன் ெமா  ச கத் க்கு 24,000 வாக்குக க்கு 08 
உ ப்பினர்கைள ம் ெபறக்கூ ய வைகயில் நிர்ணயம் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். இன் ேமார் இடத்தில் 6,000 வாக்கு 
க க்கு 10 உ ப்பினர்கைள ம் 18,000 வாக்குக க்கு 08 
உ ப்பினர்கைள ம்  ெப ம்வைகயில் அதைனச் ெசய்தி க் 
கிறார்கள். இந்த நாட் ேல ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
குறிப்பாக, சி பான்ைமச் ச கத் க்கு எதிராக ன்னாள் 
ஜனாதிபதியின் ஆட்சிக் காலத்திேல இப்ப  எல்ைல நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட்டதன் காரணமாகத்தான் இன்  உள் ராட்சி 
மன்றத் ேதர்தைல நடத்த யாத சூழ்நிைல ஏற்பட் க் 
கின்ற . அத் டன், இப்ெபா  ஏற்பட் க்கின்ற ெவள்ள 
அனர்த்தம் மற் ம் நிலச் சாி களின் காரணமாக ஏைனய 
மாகாணங்களி ம் எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்வதற்கான 
விபரங்கைளப் ெபற யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்க ம் இங்கு 
உண்ைமக்குப் றம்பான விடயங்கைளக்  கூறினார். 
அரசியலைமப்பின் 17ஆம் தி த்தச் சட்டத்ைத ஆதாித்த 
அவர்கள்தான், 18ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத ம் இந்தச் 
சைபயி ந்  ஆதாித்தார்கள். அதன் லம் ெபா ஸ், 
சுயாதீன ஆைணக்கு க்கள் அத்தைனைய ம் இல்லாமல் 
ெசய்தார்கள்; ஒ  சர்வாதிகாாிைய உ வாக்கினார்கள். 

ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் ேம ம் 2 வ டங்கள் 
ஆட்சியில் இ க்கக்கூ ய நிைலயில்தான் அவர் ன்கூட் ேய 
ஆட்சிையக் கைலத்தார். இந்த நாட் ள்ள சி பான்ைமச் 
ச கத்தினர் தம  வாழ்வாதாரத்ைத, உயிைர, உைடைமைய, 
மத அ ஷ்டானங்கைளப் ேபண யாத சூழ்நிைல 
ஏற்பட்டேபா தான் அவாின் ஆட்சிைய இைறவன் க்குக் 
ெகாண் வந்தான். 1947ஆம் ஆண் ந்  2015 ஜனவாி, 
08ஆம் திகதிவைர நைடெபற்ற  பாரா மன்றத் ேதர்தல்கள், 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல்கள், மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள், 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல்கள் என்பன ப ப்ப யாக 
அசிங்கப்பட் ப் ேபாயின. அத்ேதர்தல்களில் மக்கள் 
வாக்களிக்க யாமல், அவர்களின் வாக்குகைளேய களவா  
கின்ற, வாக்குப் ெபட் கைள மாற் கின்ற அநாகாிகமான 
நிைலைம உ வான . இதைன மாற்றியைமத்த ெப ைம 
எம  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கைள ம் சா ம்.  

இன்  திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் ேபசுகின்றேபா , 
எங்க ைடய ெகளரவ அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்கைள, 
"நீங்கள் மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்டவரல்ல; ேதசியப் 
பட் யல் லம் வந்தவர்" என்  மிக ம் ேகவலப்ப த் ம் 

ைறயில் தன  க த்திைன ெவளிப்ப த்தினார். பி ப் 
குணவர்தன அவர்களின் மகன்மாாில் இவ ைடய சேகாதரன் 

ன் ைற மக்களின் வாக்குகளால் பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக வர யாமல் ேதசியப் பட் யல் லம் 

நியமிக்கப்பட்டவர் என்பைத இவர் மறந்தி க்கிறார். ேதசியப் 
பட் ய ல் இ ந்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  வ பவர்கைளக் 
ேகவலமானவர்களாக அல்ல  தகுதியற்றவர்களாகக் க த 

யா ; அவர்களின் தகுதிைய அறிந்  இந்த நாட் க்கு - 
ச கத் க்கு அவர்கள  ேசைவ ேதைவெயன்ற 
அ ப்பைடயில்தான் அவர்கள் ெதாி ெசய்யப்ப கிறார்கள். 
ஆகேவ, உணர்ச்சிவசப்பட்  ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினைர 
-  ஓர் அைமச்சைர அசிங்கப்ப த்த நிைனக்கின்றேபா  
அவர்கள் தங்கள்மீேத அந்த அசிங்கத்ைதக் ெகாட் க் 
ெகாள்கிறார்கள்.  

ேதர்தல் ஆைணக்கு வினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 36 
பாிந் ைரகள் இந்தச் சைபயிேல சமர்ப்பிக்கப் 
பட் க்கின்றன. நாங்கள் ெகௗரவமாக அதைனச் சிந்திக்க 
ேவண் ம். இன்  அச்சு ஊடகங்க ம் இலத்திரனியல் 
ஊடகங்க ம் ெபா ப்  வாய்ந்தெதா  கடைமையப் 
ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். கடந்த காலங்களிேல இ ந்த 
ெடான ர், ேசால்பாி அரசியல் யாப் க்கள் ேபாலன்றி, 
1972ஆம், 1978ஆம் ஆண் க் காலப்பகுதியில் 
நைட ைறக்குக் ெகாண் வரப்பட்ட அரசியல் யாப் கள்தான் 
இந்த நாட் ேல பல அசிங்கங்கைள உண்டாக்கின; 
அவற்றிேல பல தி த்தங்கள் ெசய்யப்பட்டன. இப்ப ப்பட்ட 
தி த்தங்கள் எதிர்காலத்திேல இடம்ெபறக் கூடா  
என்பதற்காகத்தான் மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட இந்தப் 
பாரா மன்றத்ைத ஓர் அரசியலைமப் ச் சைபயாக 
மாற்றியி க்கின்றார்கள். இச்சைப யாைர ம் மட் ப்ப த்த 
வில்ைல. எந்தக் கட்சியின ம் எந்த உ ப் பின ம் 
தங்க ைடய ஆேலாசைனகைள ன்ைவக்க ம்.  

இன்  நாங்கள் எங்க ைடய நாட் ேல விகிதாசாரத் க்கு 
ஏற்ப எத்தைன பிரதிநிதிகள் இ க்கின்றார்கள் என்பைதப் 
பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம். இன்  இப்பாரா மன்றத்திேல 
எம  ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் 23 ேபர் இ ந்தா ம், 
எதிர்காலத்திேல - நிர்ணயம் ெசய்யப்படாத நிைலயில் - 
பாரா மன்றத் க்கு எட்  உ ப்பினர்கைளக்கூட எங்களால் 
ெதாி  ெசய்ய யாமல் ேபாகும். 1969ஆம் ஆண்  
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 24 உள் ராட்சி 
மன்றங்களிேல 157 உ ப்பினர்கள் இ ந்தார்கள். இன்  13 
சைபகளி ம் 42 சத தமாக இ க்கின்ற ஸ் ம்க க்கு 78 
உ ப்பினர்கள் இ க்கேவண் ம். எனி ம், 36 
உ ப்பினர்கைளத்தான் ேநர யாகத் ெதாி ெசய்ய ம். 
26 சத தமாக இ க்கின்ற ெப ம்பான்ைம மக்கள் 39 
உ ப்பினர்கைளத்தான் ெதாி  ெசய்யேவண் ம். ஆனால், 
அவர்கள் 74 உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்கின்றார்கள். 31 
சத தமாக இ க்கின்ற தமிழ் மக்கள் 49 உ ப்பினர்கைளத் 
ெதாி ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால், அவர்க க்கு 46 
உ ப்பினர்கள்தான் இ க்கின்றார்கள். இப்ப ப் ப ேமாச 
மான ைறயிேல எல்ைல நிர்ணயங்கைளச் ெசய் விட் , 
இன்  நீங்கள் உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தைல நடத் ங்கள் 
என்  ேகாஷமி கின்றீர்கள்! நீங்கள்தான் அன்  இந்தச் 
சைபைய அசிங்கப்ப த்தினீர்கள். இந்த நாட் ேல இ ந்த 
சுயாதீன கு க்கைளெயல்லாம் இல்லாமல் ெசய் , ஒ  
சர்வாதிகாாிைய உ வாக்குவதற்கு ஆதரவாகக் ைக 
உயர்த்தினீர்கள். அந்த நிைலைமைய மாற்றி, ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் அைனவைர ம் ஒ மித்த க த்ேதா  
18ஆவ  தி த்தத்ைத நீக்கி 19ஆவ  தி த்தத்ைதக் 
ெகாண் வந்தேபா , அ  அேமாக ெவற்றிெபற்ற . 20ஆவ  
தி த்தமான , எல்ைல நிர்ணயம் உ திெசய்யப்பட்ட 
பின்னேர ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அதன் பின்னேர 
ேதர்தல் நடத்தப்படேவண் ம். 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இதன் காரணமாக எதிர்காலத்திேல உள் ராட்சி மன்றத் 

ேதர்த ம் பாரா மன்றத் ேதர்த ம் மாகாண சைபத் 
ேதர்த ம் இந்த நாட் ல் கணிசமான அள க்கு ஆட்சி 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த் கின்ற - அதிகார மாற்றத்ைத ஏற்ப த்  
கின்ற - சி பான்ைமச் ச கத்தின் உ ப் ாிைம உ தி 
ெசய்யப்படேவண் ம். 1972ஆம், 1978ஆம் ஆண்  
Constitutionகளிேல தங்க ைடய ேதைவக்காக, ஆட்சிைய 
நிைலநி த் வதற்காக எல்லாச் ச கங்க ம் பாதிக்கப் 
ப கின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம்தான் அன்ைறய ஆட்சியாளர்களால் 
உ வாக்கப்பட்ட . 1972ஆம் ஆண்  அரசியலைமப்பின் 
29ஆவ  ஷரத்ைத நீக்கியதன் லம் சி பான்ைமச் 
ச கத்தினர் ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைக இல்லாமலாக்கப்பட்ட . 
எங்க ைடய 1978ஆம் ஆண் ன்  அரசியல் யாப்  இன்  
பத்ெதான்பதாவ  தி த்தத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட் க்கின்ற .  

ஆகேவ, எதிர்காலத்திேல இந்த அதி யர் பாரா மன்றத் 
தி டாக நாங்கள் உ வாக்கப்ேபாகின்ற அரசியலைமப் 
பான  இங்கிலாந்  மற் ம் ஏைனய நா களி ப்ப  
ேபான்  எல்லாச் ச கங்க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய, 
எந்தெவா  மாற்றத் க்ேகா, தி த்தத்திற்ேகா உள்ளாகாத 
நிைலயானெதா  அரசியலைமப்பாக இ க்க ேவண் ம். 
அத்ேதா , எல்ைல நிர்ணயத்ைதச் ெசய் விட் த்தான் 
ேதர்தல்கைள நடத்த ேவண் ம். ணாக யாைர ம் 
ெகாச்ைசப்ப த்த ேவண் ய அவசியம் இல்ைல. 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி மற் ம் 2015ஆம் ஆண்  
ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் திகதிகளில் நைடெபற்ற இரண்  
ேதர்தல்களி ம் ெவன் விட் த்தான் நாங்கள் இன்ெனா  
ேதர்த க்காகக் காத்தி க்கிேறாம். எந்தத் ேதர்த க்கும் 
அஞ்சியவர்களல்ல நாங்கள்! எங்க ைடய எல்ைல 
நிர்ணயங்கைள ஒ ங்குப த்திவிட் , எங்க ைடய பிரதிநிதித் 

வத்ைத உ திெசய் விட் த்ேதர்தைல நடத் ம்ப தான்  
ேகா கிேறாம்.  

எனேவ, இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் இந்த 36 
பணிப் ைரகைள ம் உள்வாங்கி சாியான ைறயில் 
ெசயற்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில், இந்த நாட் ைடய 
பா காப்ைப உ திெசய்  சகல ச கத்தவர்களின ம் 
ேதைவகைள உணர்ந்  இன ஐக்கியத்ைத உ வாக்குவதற்கு 
நீங்கள் ன்வரேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan, you have sixteen minutes to speak. Before 
that, will an Hon. Member propose the Hon. Lucky 
Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair.  

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
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 වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
[பி.ப. 5.33] 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்   

இந்த நாட் ன் பிரதம மந்திாி அவர்கள், எதிர்க்கட்சியினர் 
உட்பட அைனத் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் ேதர்தல் 
ஆைணயாளாின் பாிந் ைரக்கைமவாக வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள 36 வழிகாட் ெநறிகைள நிைறேவற்  
வதற்கு ஆதரவளிக்க ேவண் ெமன்  இந்தப் பாரா  
மன்றத்தின் அங்கீகாரத்ைதக் ேகாாி ள்ளார். அவர் தன  
உைரயில் பிாித்தானியா, அெமாிக்கா ேபான்ற நா களில் 
இப்ப யான ஊடக சுதந்திரம் இ க்கின்றெதன்  
குறிப்பிட்டார். அதற்குப் பிறகு ேபசிய வன சீவராசிக க்குப் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்ற அைமச்சர் அவர்கள், இந்தியாவில் 
ேதர்தல் ஆைணயாள க்கு இ க்கின்ற அதிகாரங்கள் 
ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட்  அதில் தனக்கி ந்த ேநர  அ பவம் 
பற்றி ம் இந்தச் சைபயில் குறிப்பிட் ந்தார். தங்க க்குச் 
சார்பான விடயங்கள் வ ம்ேபா  பிாித்தானியா, அெமாிக்கா, 
இந்தியா ேபான்ற நா கைள உதாரணமாகக் காட் கின்ற 
இவர்களிடம் நான் ஒன்ைறக் ேகட்க ேவண் ம். அதாவ , 
பிாித்தானியாவி ம் அெமாிக்காவி ம் இ க்கின்ற ெகளரவ 
மான வாழ்க்ைகைய, தனிமனித சுதந்திரத்ைத உதாரணத் க்கு 
எ த்  எங்க ைடய மக்க க்கு அத்தைகய வாழ்ைவ ஏன் 
நீங்கள் ெகா க்கக்கூடா ? இந்தச் சைபயில் இந்தப் 
பிேரரைண ெதாடர்பாகப் ேபசி, பிற நா களி ள்ள 
சட்டங்கைள உதாரணமாகக் குறிப்பிட்ட பிரதம மந்திாியிட ம் 
அைமச்சர்களிட ம் இந்தக் ேகள்விைய நான் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில் எந்த ஒ  நாட் ம் ஊடகங்கள் நாட்ைட 
நிர்வகிக்கின்ற அரசாங்கம் அல்ல  மாகாணத்ைத 
நிர்வகிக்கின்ற மாகாண அரசு சாியான ைறயில் 
இயங்குகின்றதா என்பைத அவதானிக்கின்றன. அந்த 
வைகயில், அவற்ைறச் சாியான ைறயில் இயங்கைவக்கின்ற 
அளப்பாிய ேசைவையத்தான் அைவ ெசய்  வ கின்றன. 
ஆனால், இந்த நாட் ல் ஊடகங்கள் அவ்வா  ெசயற் 
ப கின்றனவா என்ப  ேகள்விக்குறியாகத்தான் 
இ க்கின்ற . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இன்ைறய தைலப்பின் பிரகாரம், ேதர்தல் காலங்களில் 
ஊடகங்கள் எவ்வா  பயன்ப த்தப்படேவண் ெமன்ப  
ெதாடர்பாக இவ்விவாதம் அைமந் ள்ள . ஆனால், 
இலங்ைகயில் நடக்கின்ற மிக க்கியமான ேதர்தல்களில் 
அரசாங்கத்திற்குச் சார்பாகேவ ஊடகங்கள் ெசயற்ப கின்றன. 
இ  ஊடகங்க க்கு இ க்கின்ற சுதந்திரமல்ல. அவற் க்கு 
ந நிைலயாகச் ெசயற்ப வதற்கு வி ப்பம் உள்ள . ஆனால், 
ஊடகவியலாளர்கைள அச்சு த் கின்ற ஆ ங்கட்சியின் 
அதிகாரம்தான் அவர்கைள அப்ப ச் ெசய்யைவக்கின்றேதா 
என்  எனக்குத் ேதான் கின்ற . ஏெனன்றால், பலர் இங்கு 
குறிப்பிட் ந்தார்கள், கடந்த ஆட்சியில் ஊடக சுதந்திரமற்ற 
நிைலதான் காணப்பட்டெதன் .  அதாவ  ஓர் அரச அதிகாாி - 
பா காப் ச் ெசயலாளர் ஊடகங்கைளத் தன  கட் ப்பாட் ன் 
கீழ் ைவத்தி ந்தார். அ  ற் தாக நிராகாிக்கப் 
படேவண் ய விடயம்.  இ ந்தா ம், பைழய விடயங்கைளத் 
தற்ேபா  கூறா , இப்ேபா  நாட் க்கின்ற நிைலைம 
பற்றிக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

திய ஜனாதிபதி ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டதன் பின்  ஒ  பாரா மன்றத் ேதர்தல் 
நடந் ந்த . அந்தத் ேதர்தல் காலத்தில் நைடெபற்ற ஒ  
சம்பவத்ைத உதாரணமாக உங்க க்கு நான் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், உங்க ைடய வாதங்களிேல 
இந்தப் திய ஆட்சியில் ஊடக சுதந்திரம் ற் தாக 
இ க்கின்றெதனத் ெதட்டத்ெதளிவாகச் ெசான்னீர்கள். 
ஆனால், அைத நான் ம க்கின்ேறன். ன்ைனய ஆட்சி டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  ஓரள  ன்ேனற்றம் இ ந்தா ம், 
உங்க ைடய ஆட்சியி ம் அேத அதிகாரம் பாவிக்கப் 
பட் க்ெகாண் க்கின்ற .  

கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ல், அதாவ  நான் 
ேபாட் யிட்ட பாரா மன்றத் ேதர்தல் காலத்தின்ேபா , 
ேதர்த ற்கு இரண்  தினங்க க்கு ன்  
மீள்கு ேயற்றத்திற்குப் ெபா ப்பான அரச அதிகாாிக ம் 
கடந்த காலத்தில் அைமச்சரைவ அந்தஸ்தில் இ ந்த அைமச்சர் 
ஒ வ ம் வ னியா மாவட்டத்தில் இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் 
வாழ்கின்ற ஒ  காமிற்குச் ெசன்  "உங்கைள நாங்கள் 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்.  அ ம் இன்ேற 
கு ேயற்றம் ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்" என்  கூறி, அந்த 
மக்கைள ஏமாற்றி அந்த மக்க ைடய வாக்ைகப் ெப கின்ற 

யற்சியில் ஈ பட்டார்கள். அப்ெபா  ஓர் ஊடகவியலாளர் 
என் டன் ெதாைலேபசி லம் ெதாடர் ெகாண் , 
"இப்ப ெயா  சம்பவம் வ னியாவில் நைடெப கின்ற .  
ஆனால், எங்க க்கு இைத ெவளியில் ெசால்லப் பயமாக 
இ க்கின்ற . நீங்கள் தான் இைதப் பார்க்கேவண் ம்" என்  
ெசான்னார். அப்ப  அதைன என்னிடம் ெசால்லாமல், 
தன் ைடய அச்சு ஊடகத்திேலா அல்ல  இைணயத்தள 
ஊடகத்திேலா அந்த உண்ைமைய ெவளிப்ப த்தக்கூ ய 
தன்னம்பிக்ைக அந்த ஊடகவியலாள க்கு ஏற்படாைமக்குக் 
காரணம், இந்த ஆட்சியி ம் சில ைடய அதிகார பலம், பண 
பலம் என்பன லம் ஊடகவியலாளர்கள் அடக்கியாளப் 
ப கின்ற தன்ைமேய என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், நாங்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்தின் லம் 
நாட் க்குத் ேதைவயான சட்டங்கைள உ வாக்குகின்ேறாம். 
ஆனால், அதில் எத்தைன சட்டங்கள் நைட ைறயி 

க்கின்றன என்ப  ெதாடர்பில் நாங்கள் சற் ச் 
சிந்திக்கேவண் ம்.  குறிப்பாக ஒவ்ெவா  ேதர்தல் காலங் 

களி ம் ஆ ங்கட்சியினரால் அரச வாகனங்கள் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன; அரச அதிகாாிகள் பயன்ப த்தப் 
ப கின்றார்கள்.  இப்ப ப் பயன்ப த்தப்ப கின்றேபா  
எப்ப ச் சாியான ைறயில் ேதர்தல் நைடெப ம்? இவ்வா  
அரச வாகனங்கள் பயன்ப த்தப்ப வைத ம், அரச 
அதிகாாிகள் பிரசாரத்திற்குப் பயன்ப த்தப்ப வைத ம் 
ஊடகங்கள் ெவளியில் ெகாண் வராததற்குக் காரணம், 
அவர்க ைடய மனதளவில் இ க்கின்ற அச்சேம என்  நான் 
இந்தச் சைபயில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
என்ைனப் ெபா த்தளவில், ேதர்தல் காலங்களில் ஊடகவிய 
லாளர்கைளச் சுயமாகச் ெசயற்படவிட்டால், அவர்கைள 
ஆ ம் கட்சியினர் அடக்கி ஆ கின்ற, அச்சு த் கின்ற 
நிைலைம இல்லாவிட்டால், உண்ைமத்தன்ைம ள்ள, 
உண்ைமயில் மக்கைள ேநசிக்கின்ற, உண்ைமயில் 
மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்கின்ற உ ப்பினர்கள் ேதர்தல்களில் 
ெதாி ெசய்யப்ப வார்கள் என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

2009ஆம் ஆண்  எங்க ைடய பிரேதசங்களில் மிகப் 
ெபாிய த்தம் நைடெபற்ற . அந்த த்தத்தில் சர்வேதசச் சட்ட 
விதிக க்கு ரணான வைகயில் எங்க ைடய மக்கள் மிகக் 
ெகா ரமாகக் ெகால்லப்பட்டார்கள். அந்த ேநரத்தில் 
பிாித்தானியாைவச் ேசர்ந்த 'சனல் 4' என்கின்ற ஊடகம் இதன் 
உண்ைமத் தன்ைமைய ெவளியில் ெகாண் வ வதற்கு 

யற்சி ெசய்த . அதில் ஒ சில விடயங்களில் ெவற்றி ம் 
கண்ட . அதற்காக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் எங்க ைடய தமிழ் 
மக்கள் சார்பாக 'சனல் 4' ெதாைலக்காட்சிக்கு நான் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், இந்த 
'சனல் 4' ஊடகம் ேமற்ெகாண்ட உண்ைமத் தன்ைமையக் 
கண்டறிகின்ற ெசயைல ஏன் இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற 
ஊடகங்கள் ேமற்ெகாள்ள யற்சிக்கவில்ைல என்  நான் 
இங்கு ேகட்க வி ம் கின்ேறன். ஊடகங்க க்கு 
அரசாங்கத்தால் விதிக்கப்பட் ந்த கட் ப்பா கள்தான் 
அதற்குக் காரணமாக இ ந்தி க்கும். அதாவ  இலங்ைகயில் 
நடந்த ஒ  சம்பவத்ைதப் பிாித்தானியாவில் இ க்கின்ற 
ஊடகம் தங்க ைடய ெதாைலக்காட்சி லம் ெவளியில் 
ெகாண்  வ வதற்குக் காரணம் இங்குள்ள சகல ஊடகங்க ம் 
அரசாங்கத்தின் கட் ப்பாட் க்குள் இயங்கியைமயாகும் 
என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல குறிப்பிட ேவண் ம்.  

வி தைலப் களின் ஊடகவியலாளராக இ ந்தார் 
என்ற ஒேர காரணத் க்காக இைசப்பிாியா என்ற இளம் ெபண் 
ஊடகவியலாளர் பா யல் ஷ்பிரேயாகத் க்கு உட்ப த்தப் 
பட்  மிகக் ெகா ரமான ைறயில் ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். 
இந்த உண்ைமைய 'சனல் 4' ெதாைலக்காட்சி உலகம் எங்கும் 
ெவளியிட் ந்த . வி தைலப் களின் ஊடகவியலாள 
ராகவி ந்த ஒேரெயா  காரணத் க்காக இந்தக் கு ம்பப் 
ெபண்மணி இவ்வா  ெகா ரமான ைறயில் ெகால்லப் 
பட்டைத நான் வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில் நான் குறிப்பிட வி ம் வ , ஊடகம் 
என்ப  இந்த நாட்ைட வழிநடத் கின்ற ஒன்றாகும். அந்த 
வைகயில் ேதர்தல் காலச் ெசயற்பா களாக இ க்கலாம், 
அைமச்சரைவ எ க்கின்ற தீர்மானங்களாக இ க்கலாம், 
ஒவ்ேவார் அைமச்ச ம் ேமற்ெகாள்கின்ற ெசயற்பா களாக 
இ க்கலாம், பிரதம அைமச்சர் அவர்கேளா ஜனாதிபதி 
அவர்கேளா ன்ென க்கின்ற நடவ க்ைககளாக 
இ க்கலாம். எ வாக இ ந்தா ம் அைவ பற்றிய 
ெசய்திகைள ஊடகமான  உண்ைமத் தன்ைம டன் 
ெவளிக்ெகாணர ேவண் ம்  என்பைதத்தான். 
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[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, give me one more minute, please. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஊடகங்கள் அப்ப ச் ெசயற்ப கின்றேபா தான் மக்கள் 

உண்ைமத் தன்ைமையச் சாியான ைறயில் கண்டறிகின்ற 
நிைலைம வ ம்.  

ேதர்த ல் காலங்களில் ஊடகவியலாளர்க க்கும் ேதர்தல் 
ஆைணயாள க்கும் இைடயில் ஒ  கட்டைமப்ைப உ வாக்க 
ேவண் ம் என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல ஓர் 
ஆேலாசைனயாக ன்ைவக்கின்ேறன். உண்ைமயில் என்ன 
நடக்கின்ற  என்பைதத் ேதர்தல் ஆைணயாளர் ெவளியில் 
ெசால்லத் தயங்கினா ம் அப்ப  ஒ  கட்டைமப்  
இ க்கின்றேபா  மட் ம்தான் அவர் அதைன அறிந்  
ெகாள்ள ம். ேதர்தல் ஆைணயாள க்கும் ஊடகவிய 
லாளர்க க்கும் இைடயில் இவ்வாறான ஒ  கட்டைமப்  
ஏற்ப த்தப்பட்டால் அ  வ ங்காலத்தில் மக்கள் உண்ைம 
யான ைறயில் ேதர்தைலச் சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பாக 
அைம ம் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 5.45] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් 

සාකච්ඡා කරන අද දවෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. සියල්ල තමාෙග් පාලනයට ෙගොනු කර 
ගනිමින්, තමාෙග් සියලු අවශ්යතාවන් පාලනය කරමින් හිටපු 
යුගයක් අවසන් කරලා, විනිවිද දකින, විනිවිද පාලනයක් සහිත 
යුගයකට අපි පැමිණ ඉන්නවා. ඒ කියාදාමෙය් පතිඵලයක් හැටියට, 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය බලාත්මක කිරීම 
තුළින් නිදහස් ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් පත් කරන්නට සහ 
ඒවාට බලය ලබා ෙදන්නට අපට නිරන්තරෙයන්ම අවස්ථාව 
ලැබුණා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් 
ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමක් අපි ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා.   
ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නට 
අවශ්ය වන කාරණයක් හැටියට තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද අපි ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙම්ක 
සමහරුන්ට ෙබො ෙහොම විස බව අපි දැක්කා. සමහරු ෙත් 
ෙකෝප්පෙය්ත් කිඹුල්ලු දකින බවක් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී දැක්කා. 

නමුත් සැබෑ ස්වරූපය ෙමයයි. මැතිවරණ දූෂණ සිදු වනවා. කඩු, 
පිහි, කිනිසි, ෙපොලු අරෙගන මැරෙයෝ ඇවිල්ලා මැතිවරණ දූෂණ 
කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි අපි දකින්ෙන්. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දයන් තුළ සැබෑ ජනමතය  කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා  අපි දැක්කා.  

විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දයන් තුළ රාජ්ය මාධ්ය 
ආයතන භාවිත කරපු හැටි අපි දැක්කා.  පසු ගිය කාලෙය් 
සම්පූර්ණෙයන් මිනිසුන්ෙග් ඔළු කාලා, කුරුවල් කරලා, ඒ මතය 
අනික් පැත්තට දැමූ හැටි අපි  දැක්කා. අපරාෙද් කියන්න බැහැ, 
පසු ගිය රජය කාලෙය්ම කලින් කලට - මාස හෙයන් හයට, 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට -  අපට  රට හැම තැනම ඇවිදින්න පුළුවන් 
වන ආකාරයට මැතිවරණ ලබා දුන්නා.  ඒ ෙවනෙකොට රජෙය් 
හිටපු සියලුම නිලධාරින්, මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන්, තමන්ෙග් 
ආයතන සතු රජෙය් වාහන සහ සම්පත් සියල්ල ෙයොදාෙගන ඒ ඒ 
පෙද්ශවල පැවැති මැතිවරණවලට ගියා. අපිත් ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන්, විශාල වැර වෑයමක් දරලා ඒ දුෂ්කර පෙද්ශවල පැවති 
මැතිවරණ කටයුතුවල නිරත වුණා. මායිම් ගම්මානවලට ගියාම 
හැම තිස්ෙසේම කනට ඇහුෙණ් රාජ්ය මාධ්යය -ස්වාධීන 
රූපවාහිනිය, ජාතික රූපවාහිනිය- විතරයි.  මායිම් ගම්මානවල 
හිටපු ජනතාවෙග් ඔළුව අමු අමුෙව් විකෘති කරපු හැටි අපි දැක්කා. 
මැතිවරණයන් පැවැත්වීෙම්දී සෘජුව දූෂණයක් ෙනොකළත්, වකව  
කරපු දූෂණයන් අපි දැක්කා. ෙමවර තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අලුත් ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන්. අද වනෙකොට 
අපි තමයි පාලන බලෙය් ඉන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහ අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් රජයක් තමයි අද කියාත්මක වන්ෙන්.  

පසු ගිය කාල ෙය් අපි යම් යම් ෙද්වල්වලින් බැට කෑවා. ෙම් 
රජය තුළින් අපි ෙම් වාෙග් කියාදාමයකට එනවා නම්  ඒක තමයි 
යහ පාලන පතිපත්තිය තුළින් ලබා දුන්නු පධාන ෙපොෙරොන්දුව 
කියලා මා හිතනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම 
වැදගත් ෙවන්ෙන් කියන කාරණයත් මා කියන්න කැමතියි. 
සියලුම අවස්ථාවන්වලදී බලය භාවිත කළා. ජනමාධ්යවල බලය 
භාවිත කළා. අධිකරණෙය් බලය භාවිත කළා. සියලු 
අමාත්යාංශවල, ෙදපාර්තෙම්න්තුවල බලය භාවිත කළා. ෙම් රෙට් 
ජාතික ධනෙයන් සියයට 62ක බලයක් පාවිච්චි කළා. එෙහම 
පැවැති පාලන යුගයක් තමයි අපි දැන් අවසන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
සියලුම තැනට බලය ෙබදී යා හැකි -සියල්ලට ගලාෙගන යා හැකි- 
ආකාරයට කමකමෙයන්  ස්වාධීන ෙවමින්, සියලු අංශයන් නිදහස් 
කරමින්, ඒ අංශයන්ට අවශ්ය වන පමිතීන් සහ එකඟතාවන් සකස් 
කර ගනිමින් යන ගමනක් තමයි අපි ෙම් යන්ෙන්. අවුරුදු විස්සක් 
තිස්ෙසේ අපි ෙම් කටයුතුවලින් පීඩනයට පත් වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු කෘතිමව පළ කළ ආකාරය පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා. සිදු වන ෙතොරතුර ෙනොෙවයි ආපසු 
ජනතාවට දැනුම් දුන්ෙන්. ගුටි කාපු එකා හිෙර් විලංගුවට යනවා. 
ගහපු එකා ආපසු  ස්වාධීන ෙවනවා. ෙම් අසාධාරණය පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වුණා. පසු ගිය කාල ෙය් අෙප් නායකයින් කරපු 
කතන්දරවල තිෙබන නරකම කෑල්ලක් අල්ලාෙගන එය නැවත 
නැවත ජනමාධ්ය තුළින් පචාරය කළා. සමහර ෙවලාවට මුළු 
කථාෙව්ම පරිච්ෙඡ්දයක්, ෙඡ්දයක තිෙබන සමස්ත ෙකොටසක්, ඒ 
සමස්ත ෙඡ්දය තුළින්  වාක්යයක් ෙදකක්, ෙඡ්දෙයන් ෙකොටසක් -
කෑල්ලක්- විතරක් අල්ලාෙගන එය නැවත නැවතත් ජනමාධ්ය 
තුළින් පචාරය කළා. ඒ ආකාරයට  පසු ගිය කාලය තුළ කරෙගන 
ගිය විකෘති, බරපතළ, වැරැදි සහගත අවස්ථාවන් අපි  අත් වින්දා. 
අෙප් නායකයින් කරපු කථාවල තිෙබන නරකම ෙකොටස තමයි 
ඔවුන් අල්ලා ගත්ෙත්. තමන්ට රස විඳිය හැකි, තමන්ට වාසියක් 
විය හැකි එකම ෙද් නැවත නැවතත් කියන පවණතාවක් අපි පසු 
ගිය කාලය තුළ දැක්කා. "පවෘත්ති" කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අපට ජාතික වශෙයන් වැදගත් වන්නා වූ 
කරුණු කාරණා ලුහුඬින් ඉදිරිපත් කිරීමයි. තමන්ට වාසි වන 
පවෘත්තියක් නම්, ඒ කරුණම පැය භාගයක් තිස්ෙසේ  හපලා, ඒෙක් 
රස බලලා, ඒක වම් හක්කට දාලා, දකුණු හක්කට දාලා, රස 
විඳිමින්, තලු මරමින් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථා අපි දැක්කා. ෙම්වා 
තමයි ජනමාධ්ය තුළ ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ කාරණා. 

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි කාරණයක් දැක්කා. ඕනෑ 
නම් මට නම කියන්නත් පුළුවන්. මාධ්ය පවීණෙයෝ කියලා 
හඳුන්වලා දුන් හඩ්සන් සමරසිංහ වාෙග් අය, හිටපු ජනාධිපති ආර්. 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පිහිෙටන් නැටි අල්ලාෙගන මාධ්ය 
ක්ෙෂේතයට ආපු හඩ්සන් සමරසිංහලා  වාෙග් මනුස්සෙයෝ යම් කිසි 
පවෘත්තියක් අල්ලාෙගන හැමදාම උෙද්ට මහා උජාරුවට ඒක 
මාධ්යවල හප හපා, තලු මරමින් ජනතාවට විවිධ ආකාරෙය් විකෘති 
අදහස් දුන්න හැටි අපි දැක්කා. ෙම් කමය තමයි ෙවනස් කරන්නට 
ඕනෑ. අන්න එවැනි මාධ්ය සදාචාරයක් තමයි අපි ෙම් හදන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගම්වල මිනිස්සු කියන 
කථාවක් තිෙබනවා. ඒ අය අෙපන් අහනවා, "පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ කචල් ෙන්ද? ෙහට අනිද්දාට ආණ්ඩුව ෙපරෙළන්න ෙන්ද 
යන්ෙන්?" කියලා. පසු ගියදා පැවැති විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 
විවාදය අවස්ථාෙව්දීත් ඇහුවා, "ආණ්ඩුව දැන් වැෙටන්න ඔන්න 
ෙමන්න, දෙත් ෙකළවෙර් ෙන්ද තිෙබන්ෙන්?" කියලා. මම ඇහුවා, 
"ඇයි ඒ?" කියලා. "මෙග් අම්ෙම්! රූපවාහිනිෙයන් ෙපන්වන 
විධියට ඔබතුමන්ලා ඔතන ගුටි කන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා පුදුමයි 
ෙන්. ඔබතුමන්ලාටත් ඔතැන ඉන්න හරි අමාරුයි ෙන්ද?" කියලා 
තමයි අෙප් ගෙම් ෙගොෙඩ් ජනතාව පශ්න කරන්ෙන්. මම ඒ අයට 
දුන්ෙන් එකම එක උත්තරයයි. "ෙමොන පිස්සුද මිතයා. අෙප් ගෙම් 
ෙගොෙඩ් කියමනක් තිෙබනවාෙන් වළක් ෙබොර කරන්න කාවයිෙයෝ 
ෙදන්ෙනක් සිටියාම ඇති කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඒ වෙග් 
කාවයිෙයෝ ෙදතුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ කාවයිෙයෝ ෙදතුන්ෙදනා 
එකතු ෙවලා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කරපු හැම 
අවස්ථාවකම මාධ්යයට නිරාවරණය වන පළමුවන පැය භාගය, 
පැය තුළ පුළුවන් තරම් ෙම් වළ ෙබොර කරන්ෙන්. එෙසේ වළ ෙබොර 
කරන සද්ෙද් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇෙහන්ෙන්" කියලා මම 
කිව්වා. "මිතවරුනි, එෙහම ඇෙහන්ෙනත් අද ජනමාධ්ය නිදහස්, 
ජනමාධ්ය පාලනය කරලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි එෙහම 
ඇෙහන්ෙන්. ජනමාධ්යවල  ඕනෑම ෙදයක් දමන්න පුළුවන්. අෙප් 
රජය තුළ අපි විසින්ම ඇති කරපු ජනමාධ්ය නිදහස නිසා තමයි ඒ 
කාවයියන්ෙග් නාදය තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇෙහන්ෙන්" කියා අෙප් 
ගෙම් ෙගොෙඩ් මිතයින්ට මම කිව්වා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් කථිකයින් කිහිප 

ෙදෙනක් කථා කරන්ෙන් නැති නිසා මට තව විනාඩි ෙදක තුනක් 
ඒ අයෙග් කාලෙයන් ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද කථික මන්තීවරු සියලුෙදනාම ඉන්නවා. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩියක කාලයක් ෙදන්නම්. විනාඩියකින් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මාධ්ය සදාචාරය ගැන කියන්නට අවශ්යයි. ෙම් ෙලෝකෙය් 

ධනපති කමය අන්තයටම ගිය රට හැටියට සැලෙකන්ෙන් 
ඇෙමරිකාවයි. 2001දී ඇෙමරිකාෙව් ආරක්ෂක මූලස්ථානය වන 
ෙපන්ටගන් ෙගොඩනැඟිල්ලට හා ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයට 
තස්තවාදී පහාර එල්ල ෙවන ෙකොට එතැන 50,000කට වැඩි මරණ 
පමාණයක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි, ඔවුන් පකාශයක් නිකුත් කෙළේ, 
මරණයට පත් වුෙණ් 3,500ක් විතරයි කියායි. ෙපෞද්ගලික හා 
රජෙය් සියලු ජනමාධ්ය නාලිකා 100කට, 200කට ආසන්න 
පමාණයක් ඇෙමරිකාෙව් තිෙබනවා. හැබැයි, හැම මාධ්යයක් 
තුළින්ම එළියට දුන්ෙන්, මරණයට පත්වුෙණ් 3,500යි කියායි.  
ඒක තමයි ජාතික වගකීම. නමුත් 50,000කට වැඩි පිරිසක් 
මැරුණා.  

අෙප් සාලාව හමුදා කඳවුෙර් සිද්ධිය ගැන බලන්න. සාලාව 
සිද්ධිය තුළින් විවිධ කාරණා මතු ෙවනවා. ෙම් ෙවනෙකොට 
පරීක්ෂණයක් ෙකෙරමින් පවතිනවා. එෙසේ පරීක්ෂණයක් 
ෙකෙරමින් පවතිද්දිත් එක් එක් මාධ්යයන්වලට අවශ්ය විධියට 
විවිධ මතවාදයන් පළෙවනවා. ෙමොකද, ජනමාධ්යෙව්දින් 
කියන්ෙන් සියලු ෙද්ම දන්නා අය ෙනොෙවයි. ෙවඩි බලය පිළිබඳ 
විෙශේෂඥෙයෝ  ඉන්නවා. ෛවද්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව විෙශේෂඥ 
දැනුමක් තිෙබන අය ඉන්නවා. විවිධ දැනුම් තිෙබන විවිධ 
වෘත්තීන්වල නියැෙලන අය පිළිගත් ෙද්වලට අමතරව කවුරුවත් 
කියන පලියට, එෙහම නැත්නම් යම් කිසි විෙශේෂඥ දැනුමක් නැති 
ෙකෙනක් කියන පලියට පවෘත්ති ඉදිරිපත් කරනවා නම් 
ඇෙමරිකාෙව් ආදර්ශය මට නැවත සිහි කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන්. දැන් 

කථාව අවසන් කරන්න. 
 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 5.55] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ 

ඡන්ද විමසීමකදී මාධ්ය හැසිරවිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් පතය සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, වර්තමාන ආණ්ඩු පක්ෂය විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය් 
මාධ්යයට ෙමොන තරම් ආදරය කළා ද, ඇලුම් කළා ද, කරුණාව 
දැක්වූවා ද කියන කාරණය අපට මතක් ෙවනවා. 

ඒ ෙගොල්ලන් විපක්ෂෙය් ඉන්නා අවධිෙය්දී හරි අෙග්ට යම් යම් 
මාධ්ය ආයතන ෙතෝරා ෙගන  ඒවා හරහා රෙට් සිද්ධ ෙවන 
සංවර්ධන වැඩසටහන්, සංවර්ධන කියාවලීන් ගැන කථා කිරීමට-
අෙප් ඉඳුනිල් මන්තීතුමාෙග් භාෂාෙවන් කියනවා නම් තලු මර මරා 
කීමට- පුළුවන් තරම් එම ආයතන පාවිච්චි කළා. තැන් තැන්වල 
ගල් තිෙබන ඒවා ගැන කථා කළා, highwaysවලින් හම්බ කරන 
ආකාරය ගැන කථා කළා, ගමට ලැබුණු පතිපාදනවලින් ගම 
සංවර්ධනය කරන ගමන් ගෙම් ඉන්නා පාෙද්ශීය නායකයන් 
ඒවාෙයන් හම්බ කරන හැටි කථා කළා. ෙම්වා තමයි, පසු ගිය 
වකවානුව තුළ ෙම් මාධ්ය ආයතන ෙයොදා ෙගන කෙළේ. හැබැයි, අපි 
හිස නමා ඒවා පිළිගන්නවා. ෙමොකද, මාධ්ය තුළින් ජනතාව 
දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගහ 
ගන්නා ඒවාත් ජනතාව අතරට යන්ෙන්.  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාග් 
පහාර එල්ල කර ගන්නා ඒවාත්, අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ෙදොස් 
කියා ගන්නා ඒවාත් ජනතාව දන්නා නිසා තමයි අපි ගෙම් මළ 
ෙගදරකට ෙහෝ මඟුල් ෙගදරකට ගියාම ගෙම් මිනිසුන් "ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්?" කියා අෙපන් අහන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක තමයි, රෙට් තිෙබන මාධ්ය නිදහස කියන්ෙන්.  

අගමැතිතුමාට නුරුස්නා කථාවක් කියන අවස්ථාවකදී, එතුමා 
නැඟිට 'රීරි යකා' කියා කියනෙකොට, එෙහම නැත්නම් තව 
ෙමොකක් ෙහෝ වචනයක් කියනෙකොට, එෙහමත් නැත්නම් මාධ්ය 
ආයතනවල ඉන්නා අය නම් වශෙයන් පකාශ කරලා ඒ ෙගොල්ලන් 
නිහඬ කරන්න හදනෙකොට එක්දහස් නවසිය අසූ ගණන්වලත් 
සිද්ධ වුණු ෙද්වල් අපට මතක් ෙවනවා. 1982 වර්ෂෙය්දී ජනමත 
විචාරණය පැවැති ෙව්ලාෙව් සිදු වුණු කරුණක් ගැන මම 
කියන්නම්. ඒක මම ෙසොයා ගත් කරුණක්. 1982 වර්ෂෙය් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 'ඇත්ත' පුවත් පතට සීල් තිබ්බා. එම 
ආයතනය වසා දැම්මා. විජය කුමාරණතුංග නම් ඒ අගගණ්ය 
නළුවා, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥයා 'නැක්සලයිට්' කියා හිෙර් 
දැම්මා. ෙම්වා කෙළේ අපිද දන්ෙන් නැහැ!  ඒ වාෙග්ම තවත් ඇතැම් 
ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙවනුෙවන්  යම් යම් ෙද්වලට  අද වාෙග්ම 
කටයුතු කළා. අවුරුදු දහනවයක් පැරණි සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් 
අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හිෙර්.  ෙම් අවුරුදු දහනවෙය්ම ඒ 
ගැන පරීක්ෂණ තිබුෙණ් නැහැ! අවුරුදු දහනවයටම කටයුතු 
කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ!  

දැන් එක එක විධියට ෙකොමිෂන් සභා එනවා. ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම ආවා. හැබැයි, අර සිල් බිඳ ගත් අය වාහනවලින් හප්පා 
ෙගන යනෙකොට, තව අය ගිහිල්ලා වාහනවලින් හැප්පුවාම 
ෙමොකද කරන්ෙන්?  අපි අසා තිෙබන විධියට අෙප් පැතිවල නම් 
මත්පැන් බීලා වාහන පදවන අය ෙසොයා ගන්ෙන් අර බැලුමක්ද, 
ෙමොකක්ද පුම්බන්න දීලායි. දැන් බීපු අය ෙසොයා ගැනීමට 
ෙපොලීසිය අනුගමනය කරන  අලුත්ම කමය තමයි, බදාෙගන ඉඹින 
එකයි. බදා ෙගන ඉඹලා තමයි,  "ෙමයා බීලා නැහැ" කියා 
කියන්ෙන්. ඔන්න, ෙදන ෛවද්ය වාර්තාව! ෙම්කද කමය? 
මැතිවරණ ෙකොමිසම පත් කර ගත්තාම, අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිසම පත් කර ගත්තාම නඩු අහන්ෙන් ඉරිදා, ෙසනසුරාදා ද? 
ඒකටද, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පත් කර ගන්ෙන්? මැතිවරණ 

ෙකොමිසම පත් කර ගත්තාම, මැතිවරණ ෙකොමිසෙමන් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් මැතිවරණ කල් දමන එකද?  

අද ෙමතැනදී පළාත් සභා හා පළාත් පාලන විෂය භාර 
ඇමතිතුමා කථා කළා. විවාදයට ගන්ෙන් එතුමාෙග් විෂය 
ෙනොෙවයි. නමුත් එතුමා භූමි ෙතල් ගෑවුණ ගැරඬියා වාෙග්යි 
හැසිරුෙණ්. එතුමා එහාට දුවනවා; ෙමහාට දුවනවා; එළියට 
යනවා; නැවත ඇතුළට එනවා; දුවෙගන එනවා; නැඟිටිනවා.  

අපිට මතකයි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය ෙව්ලාෙව්දී, ජනවාරි 
08 වැනි දාට කලින්, "ෙහොර ඡන්ද දැම්ෙමොත්, ඔළුවට ෙවඩි 
තබනවා" කියා  හිටපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා පකාශ කළ 
ආකාරය. මම අහනවා, ඔළුවට ෙවඩි තබන්න පුළුවන් ෙකොන්දක් 
තිබුණු ඒ ෙකොමසාරිස්වරයාට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියා ෙම් 
මැතිවරණය ෙමොනයම් කමයකින් ෙහෝ පවත්වන්න.  දැන් 
ෙකොට්ඨාස කමය කියනවා, මනාප කමය කියනවා,  ෙක්වල කමය 
කියනවා, ෙකොට්ඨාස නිර්ණය ෙවලා නැහැ කියනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කියනවා, "ෙහට මැතිවරණ තිබ්ෙබොත් අපි 
කැමැතියි" කියා. ඒ වාෙග්ම අපිත් කියනවා, "ෙහට  මැතිවරණය 
තිබ්ෙබොත් අපිත් කැමැතියි" කියා. දැන් කාටද පශ්නය? 
මැතිවරණය කඩිනමින් එන්න ඕනෑ.  

මාධ්යයට තහංචි දමලා, මාධ්ය හිර කරලා, මාධ්ය එක එක 
විධියට  පාලනය කරන්න බැහැ. ඇත්තටම මාධ්යයට සදාචාරයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක හරි. ෙද්ශපාලනඥයින්ටත් ඒ වාෙග් 
සදාචාරයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් සියලු ෙදනාට සදාචාරයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

අපි ඊෙය් සිදුවීමත් දැක්කා; ඊට කලින් සිදුවීමත් දැක්කා. ෙම් 
විධියට සිදුවීම් ගණනාවක් දැක්කා. ෙම් කාටත් පාඩම් උගන්වන්න 
ෙවලා. සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවිවලට ෙම් පනත තුළින් කරන්න යන 
ෙකරුවාව ගැන අපි දැක්කා. ෙම් ෙගොල්ලන් බලයට ෙගනාෙව් 
කවුද? ඉස්සර -2015 ජනවාරි 08 වැනි දාට කලින්- Facebook 
එකත් බලන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 
ෙකරුවාව කියයි, නාමල් රාජපක්ෂෙග් ෙකරුවාව කියයි, අර 
ඇමතිවරයාෙග් ෙකරුවාව කියයි, ෙම් ඇමතිවරයාෙග් ෙකරුවාව 
කියයි, ෙම්වා තමයි ඒවාෙය් තිබුෙණ්.  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොන්ෙද්සි 36ක් 
ෙනොෙවයි, 56ක් දැම්මත් ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 
කියන එක අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. 1982 වර්ෂෙය් තිබුණු ඒ 
ජනමත විචාරණය ලංකාවට හඳුන්වා දීලා ඒ කාලෙය් ජඩ වැඩ, 
බලු වැඩ සියල්ල කරපු ආණ්ඩුවක්. එෙහම නැතිව ෙවනත් 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්දක්ද ෙදකක්ද 
විතරයි ෙම් යහ පාලනය යන්ෙන් කියලා  දැන් කියනවා. ඒ 
අවුරුද්ද, ෙදක ඇතුළත විතරයි - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 10යි තිෙබන්ෙන්. 

එතුමා සියල්ල කිව්වා. ඔබතුමා කිව්ව සියල්ල අපි අහෙගන හිටියා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි,  කරුණාකර මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. 
මට තව ෙබොෙහොම ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 
ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් හිතවෙතකුට කියලා ඔබතුමාෙග් අදහස 
කියන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් හිතවෙතකුට කියලා 
ඔබතුමාෙග් අදහස කියන්න.  කරුණාකර මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න. ෙම් සුදු පිරුවට ෙපොරවා ෙගන ඉන්ෙන් ෙමොකටද කියලා 
අපි ෙහොඳාකාරව දන්නවා.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, point of Order  

එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට මයික් එක ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම ෙකටිෙයන් 
කියන්නම්. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් කියලා. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන පක්ෂෙය් 
නායකයා තමයි අෙප් ආණ්ඩුෙව් නායකයා. එතෙකොට ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ෙවනවාද?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තමුන්නාන්ෙසේලා හවුල ගහගත්තාම, පූට්ටුව ගහගත්තාම ඕවා 

සිද්ධ ෙවනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි ඔය පූට්ටුෙව් නැහැ. 
අපි, ඒෙකන් අයින් ෙවලා ඉන්න කට්ටිය. අපි කවදාවත් එන්ෙන්ත් 
නැහැ. ෙහට 51 අඩු ෙවනවා කියනවා, ෙහට 48 ෙවනවා කියනවා; 
45 ෙවනවා කියනවා. ඔයෙගොල්ෙලෝ චූන් ෙවන්න එෙහම කිව්වාට 
ෙම් 51 ගල්ෙගඩි වාෙග් එෙහමම ඉන්නවා. ෙම් 51 නිසා තමයි අද 
ගෙම් මිනිහාට, රෙට් මිනිහාට යම් ෙදයක් සිද්ධ වන්ෙන්. අද, ඔය 
පත් කරන්න හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරු නැවත පත් කරන්න එපා 
කියන බලපෑම කරන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, අපි. ෙම් 51 
ෙම් විධියට කටයුතු කෙළේ නැත්නම් අද රට නැහැ.  අද  VAT 
ගහලා මිනිස්සු නන්නත්තාර ෙවලා. අද බදු ගහලා මිනිස්සු සමතලා 
ෙවලා;  බුල්ෙඩෝසර් කරලා. පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය නැති 
කරලා තිෙබනවා. අද ජනතා පරමාධිපත්ය තිෙබනවාද?  අද 
මැතිවරණයක් පවත්වනවාද?  පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් නැති නිසා, අද ඒ ආයතන කඩා වැටිලා ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා.  අද කැඩුණු ටැක්ටර් 
එකක් හදන්ෙන් නැහැ; පාරක් හදන්ෙන් නැහැ; නගරයක් ශුද්ධ 
කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ජල ගැලීම්වලදී   මිනිස්සුන්ට 
උදවු කරන්න පාරට බහින්න ෙකෙනක් නැහැ. මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ට දීලා තිෙබන තැන! 

අෙන්, මම දැනට මාසයකට හමාරකට උඩදී බණ්ඩාරෙවල 
අෙප් ගරු චමින්ද මන්තීතුමාෙග් ගමට ගියා. නගර සභාව නැහැ. 
ෙමෙහම තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් 
කරුණාකරලා ජනමාධ්යයට අත තියලා ජනමාධ්යෙය් නිදහස නැති 
කරන්න හදන්න එපා කියලායි. ඊට කලින් ජනතා පරමාධිපත්ය 
අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වලා  මිනිස්සුන්ට සැබෑ 
මැතිවරණයකින් ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ෙගන ඒ ගම් දනව් 
දියුණු කරන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කරන්න.  

මාධ්යයට නීති රීති අවශ්යයි. නමුත් ඊට කලින් මැතිවරණය 
පවත්වන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු එස්. ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා. 

 
[பி.ப. 6.03] 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 2016 

ெபப் வாி 25ஆம் திகதிய 1955/19ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானி அறிவித்த ன்ப , மக்கள் தீர்ப்ெபான் க்கான 
அல்ல  ேதர்தெலான் க்கான காலக்ெக வின்ேபா , 
இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க 
ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல  வழிகாட்  ெநறிகள் 
ெதாடர்பான விடயம் இன்  விவாதத் க்கு 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . நாங்கள் ேதர்தைல 
ைமயமாகக்ெகாண்  ஊடகங்களின் ஒ க்கெநறிைய 
உ திப்ப த்த ேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . ஆனால், 
இவ்ெவா க்கெநறிைய நிைலப்ப த் வதற்கு ன், நாங்கள் 
ஊடகங்களின் சுதந்திரத்தன்ைமைய உ திப்ப த்திக் 
ெகாள்ளேவண் ய நிைலயில் உள்ேளாம். இன்  ேதர்தல் 
காலங்களில் சில ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பாகச் ெசயற்ப வதன் 
காரணமாகச் சிறந்த அரசியல் கலாசாரத்ைதக் கட் ெய ப்பத் 
ேதைவயான அள கள், வழிகாட்டல்கள் மற் ம் சனநாயக 
நைட ைறகைள ஒ ங்கைமக்க யாத சூழல் உள்ள . 
இந்நிைலைய மாற்றியைமக்க, ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சி ம் 
சுேயச்ைசக் கு ம் மற் ம் அதன் ேவட்பாளர்க ம் ேதர்தல் 
காலங்களில் தங்கள் பிரசார விளம்பரச் ெசயற்பா கைள 
மற்ைறய ேவட்பாளர்கள், கட்சிகள், சுேயச்ைசக் கு க்கள் 
ேபான்றன பாதிக்கக்கூ ய வைகயில் ஊடகங்கள் லம் 
ேமற்ெகாள்வ  தைடெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

எம  நாட் ைன உற் ேநாக்கும்ேபா , ஊடக சுதந்திரம் 
ஓரள க்கு வழங்கப்பட் ள்ள . ஆனால், ஊடக 
சுதந்திரத் க்கு ற் தாக பா காப்  இல்லாத 
நிைல ள்ளைத எவ ம் ம க்க யா . இன்  
இலங்ைகயின் ஊடக சுதந்திர மட்டத்திைன உலக ஊடக 
சுதந்திர அைமப்பின  ஒ ங்குப த்த க்கைமய, சுமார் 179 
நா க டன் ஒப்பி ம்ேபா , அ  141ஆம் இடத்தில் 
இ க்கின்ற . இ  இந்த நாட் ல் இன் ம் ஊடக சுதந்திரம் 

ற் தாக வழங்கப்படாத நிைலையேய காட் கின்ற . 
2014இல் 165ஆம் இடத்தில் இ ந்த எம  நா , 2016இல் 
141ஆம் இடத்தில் இ ப்ப  வரேவற்கத்தக்க . ஆனா ம், 
இந்நாட் ல் ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்ப வ , 
கடத்தப்ப வ , ெகாைல ெசய்யப்ப வ  என்பன அதிகாித்த 
வண்ணேம ள்ள .  

1990ஆம் ஆண்  ெபப் வாி 18ஆம் திகதி றிச்சட் ெசாய்சா 
என்ற ஊடகவியலாளர் கடத்திக் ெகாைலெசய்யப்பட்ட  
ெதாடக்கம் 2009ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் சசி மதன் ெகாைல 
வைர 41 ஊடகவியலாளர்கள் ெகால்லப்பட் ள்ளனர். இதில் 
34 தமிழர்க ம் 5 சிங்களவர்க ம் 2 ஸ் ம்க ம் 
அடங்குகின்றனர். ன்னாள் ஜனாதிபதி ரணசிங்க 
பிேரமதாஸ அவர்க ைடய காலத்தில் 2 ஊடகவியலாளர் 
க ம், சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்க ைடய 
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காலத்தில் 13 ஊடகவியலாளர்க ம், மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்க ைடய காலத்தில் 26 ஊடகவியலாளர்க ம் 
ெகால்லப்பட் ள்ளனர். 1990ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
2015ஆம் ஆண்  வைர சர்வேதசத்திேல ெகால்லப்பட்ட 580 
ஊடகவியலாளர்களில் இலங்ைக 7 தத்ைதக் 
ெகாண் க்கிற . இவர்கள  ெகாைல ெதாடர்பான 
விசாரைணகள் இடம்ெபறவில்ைல. இ வைர எக் 
ெகாைலயாளி ம் கண் பி க்கப்படவில்ைல. பாதிக்கப்பட்ட 
இவர்கள  கு ம்பங்க க்கு எந்தவிதமான உதவிக ம் 
வழங்கப்படவில்ைல.  

அண்ைமயில் அதாவ , இம்மாதம் 2ஆம் திகதி 
நீர்ெகா ம்பில் ைவத் , சேகாதர சிங்கள இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெப க் கமேக என்ற சுதந்திர ஊடகவியலாளர் 
தாக்கப்பட் ள்ளார். இ வைர இவைரத் தாக்கிய 
உண்ைமயான நபர்கள் கண் பி க்கப்படவில்ைல. இந் 
நிைலைமகள் ஊடக நி வனங்கள், ஊடக வைலயைமப் கள் 
மற் ம் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியில் ெதாிந்ேதா, 
ெதாியாமேலா தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ளன. இதனால், 
ேதர்தல் காலங்களில் சில ஊடகங்க ம் ஊடகவியலாளர்க ம் 
தங்கள  ஊடக தர்மத்ைத மீறி, பக்கச்சார்பாக ெசயற்ப ம் 
நிைல ேதான் கின்ற . எனேவ, ேதர்தல் காலங்களில் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கள், அச்சுப் பதிப் கள் பக்கச்சார்பாகச் 
ெசயற்படா , நீதி, நியாயமாக, தர்ம அ ப்பைடயில் ெசயற்பட 
அவர்க க்குப் ரண சுதந்திர ம் பா காப்  நைட ைற ம் 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இ ந்தவர்கள் தங்கள  
ஆட்சிையத் தக்கைவப்பதற்காக ம் தங்கள  ெவற்றிக்காக ம் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கைள ம் அச்சுப் பதிப் க்கைள ம் 
பயன்ப த்தி ள்ளனர். ஆனால், இ  சார்பான தகுந்த 
விசாரைண டன்கூ ய நடவ க்ைககள் பின்னர் ஆட்சிக்கு 
வ பவர்களாேலா ேதர்தல் பகுதியினராேலா 
எ க்கப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. சட்டம் எ த்தில் 
இ ந்தா ம் ெவற்றி ெப பவர்கள் ெவற்றியின் பின் 
ஊடகங்களின் பக்கச்சார்  ெதாடர்பில் அலட் க்ெகாள்வ  
குைறவாகும். இதற்குக் காரணம், யார் ெவற்றி 
ெப கின்றார்கேளா, அதன்பின் அவ்வாட்சியாளர்க க்குத் 

திபா வனவாக அந்த ஊடகங்கள் மாறிவி வதாகும். 
ேதர்தல் கண்காணிப் ப் பகுதி ம் இைதக் காற்றில் 
பறக்கவி கின்ற . இந்நிைல எம  நாட் ல் நீண்ட காலமாகத் 
ெதாடர்கின்ற .  

கடந்த ேதர்தல் காலங்களில் சில ஊடகங்கள் சுதந்திரமாக 
இயங்கியேபா  அவற் க்குச் சில தாக்கத்ைத ஏற்ப த் வதில் 
இரா வ ம் இரா வப் லனாய் ப் பிாி ம் காரணமாக 
இ ந்தி க்கின்றன. எங்கள  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல 
ேதர்தல் காலங்களில் ஊடகவியலாளர்கள் சுதந்திரமாகச் 
ெசயற்ப வற்கு இைவ அ மதிப்பதில்ைல. ஊடகவியலாளர் 
கைள இைவ மைற கமாக அச்சு த்திக்ெகாண் ந்தன. 
இதனால் பல ஊடகவியலாளர்க க்கு நியாயமான, நீதியான, 
தர்மமான க த் க்கைள ெவளியிட யாத நிைலைம 
ஏற்பட் ந்த .  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன் ம் ஒ  விடயத்ைதக் கூற 
ேவண் ம். கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ன்ேபா  
ேவட்பாளர் ஒ வர் என  ைகப்படத்ைத ம், மாவட்ட அரச 
அதிபராகிய தி மதி சார்ஸ் அவர்க ைடய ைகப்படத்ைத ம் 
அவர  அச்சுப்பதிப்பிேல ெவளியிட் ந்தார். அதாவ , 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த, தற்ெபா  பிரதி 

அைமச்சராக இ க்கின்ற ெகளரவ அமீர் அ  அவர்கள்தான் 
அவ்வா  ெசய்தி ந்தார். இ  ேதர்தல் விதி ைறைய மீறிய . 
ஆனால், அரச அதிபேரா அல்ல  ேதர்தல் பகுதியினேரா இ  
சார்பாக எந்த நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல. ேதர்தல் 
காலங்களில் ஊடகங்கள் ஊடக தர்மப்ப  நியாயமாக 
நடக்கேவண் ெமன்  நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அந்த 
ஊடகங்கள் அவ்வா  தவ கள் அல்ல  பிைழகள் விட்டால் 
அவற்ைறத் தி த் ம் வைகயில் அல்ல  அவற் க்குத் தகுந்த 
தண்டைன வழங்கும் வைகயில்  உடன  நடவ க்ைக 
எ க்கக்கூ யதாகத் ேதர்தல் திைணக்களம் இ க்க ேவண் ம். 
அப்ப யி ப்பின் அவ்வாறான தவ கள் இடம்ெப வைத 
நாம் த த் க்ெகாள்ளலாம்.  

உண்ைமயில் ஊடகங்கள் கட்சி ேவ பா ன்றி, சமநிைலத் 
தன்ைமப் ேபாக்ைகக் கைடப்பி த்தல் அவசியமாகும். 
அரசியல் விடயங்கள் ெதாடர்பான ெசய்திகளின்ேபா  
அைனத்  ஊடக நி வனங்க ம் சமநிைலயான மற் ம் 
பக்கச்சார்பற்ற தகவல்கைள மாத்திரம் ஒளி - ஒ பரப் ச் 
ெசய்தல் உத்தமமானதாகும். இைதத் ேதர்தல் திைணக்களம் 
மிக ம் அவதானமாகக் கவனிக்க ேவண் ம். ஆசிாியத் 
தைலப் க்கள் பக்கச்சார்பின்றிச் சகல கட்சி 
ேவட்பாளர்கைள ம் பாதிக்காத வைகயில் ெவளியிடப்பட 
ேவண் ம். இவ்விடயம் சார்பாக சிறந்த, நல்ல க த் க்கள் 
இந்த 36 விடயங்கைள ம் அடக்கியி க்கின்ற இந்த 
வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இதைன நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். இவ்வாறான நிைலைம ேபணப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், இைவ எ த் வில் மட் ம் இல்லா  
ேதர்தல் காலங்களில் நைட ைறக்கு வரேவண் ம்.  

ேதா்தல் காலங்களில் சட்டங்கள் மீறப்பட்டைத நாங்கள் 
பார்த்ேதாம்; ேநர யாகக் கண்ேடாம். நியாயமாக, நீதியாக, 
தர்மத்தின் அ ப்பைடயில் ஊடகங்கைளப் பயன்ப த்தி 
ேதர்தைல நடத் வதற்கு ேதர்தல் ஆைணயாளர் தகுந்த 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்காக அவர்கைள 

ன்கூட் ேய அைழத்  என்ன வைகயில் அதைன 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ஆேலாசைனகைள வழங்க 
ேவண் ம். உண்ைமயில் பணம் பைடத்தவர்கள் ேதர்தல் 
காலங்களிேல ஊடகங்கைள அதிகம் பயன்ப த் வார்கள். 
பணபலம் குைறந்த சிறந்த ேவட்பாளர்க க்கு எதிராக 
அவ றான ெசய்திகைள ஊடகங்களில் பதிப் ச் 
ெசய்கிறார்கள். அ மாத்திரமல்ல, ேவட்பாளர்களின் 
கு ம்பங்கைளக்கூட தாக்கிச் ெசய்திகைள ெவளியி  
கிறார்கள். இவ்வாறான நிைலைமகள் ஏற்படக்கூடா . 
இவ்வா  ேதர்தல் காலங்களில் ேவட்பாளர் தனிநபராகத் 
தாக்கப்ப வேதா அல்ல  அவர  கு ம்பங்கள் 
தாக்கப்ப வேதா தவிர்க்கப்பட ேவண் ம். இைத எங்கள  
ேதர்தல் ஆைணயாளர் ஊடகங்க க்கு வ த் வேதா , 
அைத மீ ம் பட்சத்தில் என்ன தண்டைன என்பைத ம் 
ேதர்தல் சார்பான அறிக்ைகயிேல குறிப்பிட ேவண் ம். 
ஊடகங்கள் தவறிைழத்தால் அவற் க்குத் தண்டைன ம் 
விதிக்கப்படல் ேவண் ம். இல்லாவி ன் ெதாடர்ந் ம் அைவ 
அந்தத் தவ கைள இைழப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் இ க்கிற .  

நான் இந்த 36 அம்சங்கைள ம் ஒவ்ெவான்றாக வாசித் ப் 
பார்த்ேதன். அவற்றில் நல்ல விடயங்கள் இ க்கின்றன. 
இலத்திரனியல் ஊடக, மற் ம் அச்சுப் பதிப்பக 
ஊடகவியலாளர்கள் தவறிைழத்தால் அவர்க க்கு என்ன 
தண்டைன என்பைத ம் இதில் குறிப்பிடப்பட் க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  குறிக்கப்பட் ந்தால் மிக ம் நன்றாக 
இ ந்தி க்கும். இனி வ ங்காலங்களில் ேதர்தைலச் சிறந்த 

ைறயில் நடத் வதற்கு, ஊடகங்கைளத் திறந்த ைறயில் 
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பயன்ப த் வதற்கு ஏற்ற வைகயில் ேதர்தல் சட்டங்கள் 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அவ்வா  சட்டம் 
ெகாண் வரப்பட்டால் நாங்கள் அதற்குப் ரண ஒத் ைழப்ைப 
என் ம் வழங்குவதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம். நீதியான, 
ேநர்ைமயான ேதர்தைலத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்த் க் 
ெகாண் க்கிேறாம். இந்த நாட் ேல அவ்வா  நைடெபற 
ேவண் ம். அவ்வா  நைடெபற்றால் அ  வரேவற்கத்தக்க 
விடயமாக இ க்குெமன்பைதக் கூறி, என  உைரைய நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 6.13] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ 

ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ්ය 
විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ෙමෙහයුම් 
පතිපත්ති අනුමත කළ යුතුය" කියන එක තමයි ගැසට් 
නිෙව්දනයක පළ කර අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් ෙමහි අරමුණු පැහැදිලි කර තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක වැදගත් උත්සාහයක්. ෙම් අරමුණුවල  
හැටියට  සාධාරණ පජාතන්තවාදී මැතිවරණයකට වාෙග්ම 
ජනමතය විකෘති කරන්න ඉඩ ෙනොහැර, ජනතා පරමාධිපත්ය නිසි 
ෙලස පිළිබිඹු වන සාධාරණ මැතිවරණයකට අවශ්ය මඟ 
ෙපන්වීමක් මාධ්ය ආයතනවලට කර තිෙබනවා. මාධ්ය සමබරතාව 
වැදගත්. ෙමොකද, අපි මැතිවරණවලදී දැක්කා, විද ත් මාධ්යවලින්, 
මුදිත මාධ්යවලින් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙෆේස්බුක්වලින්, එෙහම 
නැත්නම් ජංගම දුරකථනවලින් පක්ෂවලට, අෙප්ක්ෂකයන්ට 
බලපාන විධියට විවිධ පචාර ෙගන යන්න පුළුවන් බව.  නමුත් 
මැතිවරණයකට අදාළව ඉදිරිපත් කර තිෙබන උපමාන, 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ යම්කිසි ආරම්භයක් කියලායි මම හිතන්ෙන්. 
නමුත් අපි මාධ්ය ආයතනවලටම ඇඟිල්ල දිගු කරන එක ෙනොෙවයි 
වැදගත් වන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතා පරමාධිපත්ය පිළිබිඹු 
වන මැතිවරණයක් පවත්වන්න සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
වගකීමක් තිෙබනවා.  

රටක ෙද්ශපාලන සදාචාරයක් නැත්නම්, එවැනි සමාජයක් තුළ 
මාධ්ය සදාචාරයක් ඇති වන්ෙන්ත් නැහැ. අපි තරගකාරි සමාජයක 
ජීවත් වන බව අමතක කරන්න එපා. මැතිවරණ සම්පදාය, ඒ 
කමෙව්දය ඇතුෙළේ තමයි මාධ්යයට ෙම් අවස්ථාව හැදිලා 
තිෙබන්ෙන්. මනාප මැතිවරණ කමයට කලින් තිබුණු 
මැතිවරණවලදී ඉතා ෙකටි බල පෙද්ශයක් තුළ ෙගන් ෙගට ගිහින් 
කරුණු දක්වලා, තමන්ෙග් මතය, අදහස ් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. එහිදී මාධ්යෙයන් එතරම් බලපෑමක් ඇති වුෙණ් නැහැ. 
නමුත් ෙම් දැවැන්ත, මහා මැතිවරණවලදී සමානුපාතික ඡන්ද 
කමය තුළදී වැඩිෙයන් මනාප ගන්නා පුද්ගලයාට පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්න ඉඩ සැලෙසන ෙකොට  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා දැවැන්ත පචාරයක් ඕනෑ. ඒක ෙල්සි වැඩක් 
ෙනොෙවයි. දැවැන්ත පචාරයක් ලබා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්න නම් සල්ලිත් ඕනෑ. 
මාධ්ය ෙම් පචාරණය ෙනොමිලෙය්  කරන්ෙන් නැහැ. සමහර විට 
හිතවත්කම් අනුව යම් යම් පමාණෙය් වාසිදායක තත්ත්ව 
තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් සමසත්යක් හැටියට ගත්තාම මාධ්යයන් 
අතර තරගයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, මැතිවරණ කාලය තමයි 
මාධ්යවලට සල්ලි ටිකක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙහොඳම කාලය. 
මැතිවරණ කාලය මාධ්යවලට, මුදණ ආයතනවලට වාසිදායක 
කාලයක්. ෙම් කාලය ඉතාම තරගකාරියි.  

මා කියන්නට කැමැතියි, ෙම් මැතිවරණ කමය විසින් ඇති 
කරපු මූල බීජය,  සදාචාර විෙරෝධි සම්පදායයන් ෙවනස් කරන්න 
ඕනෑය කියලා. ඒ නිසා අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම පිළිබඳ දුන් 
පතිඥා අඩුෙවන් සැලකුෙව් නැහැ. මූලික වශෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, සමානුපාතික මැතිවරණ කමය 
අෙහෝසි කරලා, ෙම් රෙට් නිසි පරමාධිපත්ය බලය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනය වන පරිදි පබුද්ධ පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
ෙගොඩ නැඟීමයි. ඒ අරමුණ ඇතිව අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඡන්දය දුන්නා. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළ අන්තර්ගත ෙවලා තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි මැතිවරණ කමයක් 
තුළ අද පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
මහා ධනවතුන්ට පමණයි. ෙමයට ධනවත්කම බලපාන නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දවෙසේ ඉඳලා ඉදිරි පචාරණ කටයුතුවලට, 
ඉදිරි මැතිවරණයට සල්ලි ෙසොයනවා. ඒක තමයි අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රට ඇතුෙළේ ෙද්ශපාලන සදාචාරය පිරිහිලා 
තිෙබනවා. ධනය පසු පස හඹා යමින් තමන්ෙග් බලය ශක්තිමත් 
කර ගන්න නීත්යනුකූල  ෙනොවන විධියට, සදාචාර විෙරෝධි විධියට 
මුදල් හම්බ කිරීෙම් පවණතාව ෙම් මැතිවරණ සම්පදාය විසින් ඇති 
කරපු එකක්. ඒ නිසා දූෂණය වළක්වා ගන්න, නිසි ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක්, සදාචාරයක් නිර්මාණය කරන්න, බලපෑමකින් 
ෙතොරව තමන්ෙග් පරමාධිපත්ය බලය පිළිබිඹු කරන්න පුළුවන් 
ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා පත් කර ගන්න මිනිසුන්ට  
අවස්ථාවක් සැලෙසන මැතිවරණ කමයක් පළමුව ෙම් රටට 
අවශ්යයි. තිෙබන තත්ත්ව යටෙත් ෙම් නියාමන  ගැන මෙග් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වා හරිහැටි 
කියාත්මක කිරීෙම් වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ නියාමනවල අවස්ථා 
පුළුල් වන්න ඕනෑ. ඒෙක් වරදක් නැහැ. ඒක ෙහොඳ ආරම්භයක්. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙහොඳ ආරම්භයක් තබා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් කටයුතු මැතිවරණ ෙකොමිසමට තනිව කරන්න බැහැ. 
මැතිවරණයට මුහුණ ෙදන ෙද්ශපාලන පක්ෂ,   ස්වාධීන 
කණ්ඩායම්, නිෙයෝජිතයන් ෙම් සම්පදායන්ට එකඟව කටයුතු 
ෙනොකෙළොත්, ඒ තුළින් මාධ්ය පාලනය කරන්නත් බැරි වනවා.  

සාධාරණ, පජාතන්තවාදි මැතිවරණ සම්පදායක් අපට 
අවශ්යයි. බලපෑම්වලින් ෙතොර වූ සමාජ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් 
ෙම් රටට ඕනෑ. අද ඒ තත්ත්වය  දියුණු ධනපති රටවල නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය මිනිසුන්ෙග් විඥාන මට්ටම් එක්කයි 
මතුවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ විඥානය දියුණු කිරීමත් මාධ්යවල 
වගකිමක්.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, ෙද්ශපාලන චරිත විනාශ 
කිරීම, පක්ෂ විනාශ කිරීම  මැතිවරණ සමෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි 
සිදු වන්ෙන්.   දිගු කාලයක  සිට   මාධ්ය ඒ සඳහා පචාරණය ෙගන 
යනවා. මැතිවරණ සමෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි ඒක ෙකෙරන්ෙන්. 
සමහර චරිත විනාශ වන විධිෙය්  පචාරණ  ෙගන යනවා,  
දිගුකාලීන ඉලක්ක  ඇතිව. ඒ තත්ත්වය අදත් අපට සමහර 
මාධ්යවලින් දකින්න  පුළුවන්.  නමුත් මාධ්යවල තිෙබන  
ස්වාධීනත්වය,  තමන්ෙග් මතය, අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට 
මාධ්යවලට ඇති අයිතිය, මාධ්යවලට  නිසි පුද්ගලයන් ෙතෝරා 
පත්කර ගැනීමට ඇති ඉඩ පස්ථා වාෙග්ම විෙව්චනාත්මකව 
ඉදිරිපත් කරන සමහර පචාරණ  අපට යටපත් කරන්න  බැහැ. 
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ඒක එෙසේ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් අවසානයට කියා  තිෙබනවා, මාධ්ය ආයතනවල 
එකඟතාවත් ෙමයට ලබා ෙගන තිෙබනවා  කියලා. ෙම් ධෙන්ෂ්වර 
ආර්ථික පතිපත්තිය ඇතුෙළේ, ෙම් තිෙබන  සමාජ ආර්ථික, 
සංස්කෘතික ෙසෝදා පාලුව ඇතුෙළේ,  අපට  ශික්ෂණයක් නැත්නම්, 
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ෙද්ශපාලන ශික්ෂණයක් නැත්නම්, ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඒ ගැන 
උනන්දුවක් නැත්නම්  මාධ්ය ආයතන හරහා ඒ ජාතික අරමුණු 
කරා යන්න බැහැ කියලා මම හිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද දවෙසේ මන්තීවරුන්ෙග් 
වරපසාද පශ්න ගණනාවකට කන් දුන්නා. ඒ වරපසාද කරුණු දිහා 
බැලුවාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිය කල ෙපෙනනවා. මන්තීවරු 
වරපසාද පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළාම, ඒ වරපසාද පශ්නය  පිළිබඳව 
ගන්නා වූ නිගමනයවත් කියන්න ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාට පුළුවන්කමක් තිබු ෙණ් නැහැ. අපි ෙම් ගැන ෙසයා 
බලනවා  කියලා අගමැතිතුමා සතුටුදායක පිළිතුරක් දුන්ෙන්ත් 
නැහැ.  

පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී  ජාතික ලැයිස්තුෙවන් නම් කළ 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් තිබුණා.  ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන්  මන්තීවරුන් හැටියට නම් කරන්ෙන් ඒ 
සන්ධානගත කුඩා පක්ෂවල නිෙයෝජිතෙයෝ. ෙම් ජාතික 
ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරන්ෙන්, ඒ පක්ෂවල ඉන්න 
සාමාජිකයන්ෙග්, ඒ පක්ෂවලට සුබපතන්නන්ෙග්, ඒ  ඡන්දය ෙදන
-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න  තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ ඡන්දය ෙදන මිනිසුන්ෙග් ආකර්ශනය දිනා ගන්නයි. නමුත්  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණ ෙද් 
අපි දැක්කා.  මා විතරක් ෙනොෙවයි ෙම්ක කියන්ෙන්. යුෙරෝපා 
සංගමෙය් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් විසින්  ඉදිරිපත් කළ  
වාර්තාෙව්ත් ෙම් කරුණ ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අෙප් පක්ෂෙය්  ඩිව් 
ගුණෙසේකර  හිටපු ඇමතිතුමා ජාතික ලැයිස්තුෙව් හැටියට හිටියා.  
ලංකා සමසමාජ පක්ෂ ෙය්  තිසස් විතාරණ මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජී.එල් පීරිස් මැතිතුමා හිටියා.  මම 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. කුඩා පක්ෂවලට තරගකාරීව පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්නට තිෙබන ඉඩකඩ සීමිතයි. ෙම් විධියට 
පුළුල්ව වියදම් කරන මහා දැවැන්ත මැතිවරණවලදී  ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් ඉදිරිපත් කළ අය දිහා බලාෙගනත් ජනතාව ඡන්දය 
පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අවසාන විගහෙය්දී ෙමොකක්ද  වුෙණ්? 
පරාජිත මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කළා. ජනතාව පතික්ෙෂේප 
කළ මන්තීවරු පාර්ලිෙම්නතුවට පත් කළා. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
නම් කරපු  තිස්ස විතාරණලා, ඩිව් ගුණෙසේකරලා පැත්තකට ගියා. 
දැන්  ෙකෝ පරමාධිපත්යය?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මාධ්ය සඳහා උපමාන, මාර්ෙගෝපෙද්ශන, මැතිවරණ ෙකොමිසම 

අවශ්යයි. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙල්කම්වරෙයක් ඉදිරිපත් කරන 
ජාතික ලැයිස්තුෙව් සඳහන් පුද්ගලයන්ට අවස්ථාව තිෙබන්න ඕනෑ. 

ෛනතික වශෙයන්  ෙකෙසේ වුවත්, සදාචාරාත්මක වශ ෙයන් 
ඒ පිළිබඳව බරපතළ වරදක් කර තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, තමන්ට අවශ්ය වන විධිෙය් 
නිෙයෝජිතයන්, තමන්ෙග් බලය තහවුරු කරගන්න අවශ්ය 
නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගැනීෙම් ඕනෑකම.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

අද ෙද්ශපාලනය තුළ රැඳුණු පධාන පශ්නයක් තමයි, ෙම් 
අන්ෙත්වාසිකෙයෝ. ෙම් තත්ත්වය හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
තුළම තිෙබනවා. ෙගෝල බාලයන් හදා ගන්න එක. හැබැයි, මම 
කියන්න කැමැතියි, එය  මැතිවරණ සම්පදාය තුළ  බලය විසින් 
පක්ෂ කියාකාරිත්වය තුළින් ඇති කර ගත් ෙදයක් බව.  පක්ෂවල 
සදාචාරයක් නැතිකම නිසා ඇතිකර ගත් ෙදයක්. නමුත්  එෙහම 
තත්ත්වයක් යටෙත් පජාතන්තවාදය අහිමි ෙවන ෙකොට 
අන්ෙත්වාසිකයන්ෙගන්ම සමාජය ඉස්සරහට යන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට සමාජය අඳුරට තල්ලු ෙවනවා. ඒ අත් දැකීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතා පරමාධිපත්ය 
සුරක්ෂිත කරන්න නම් සාධාරණ, පජාතන්තවාදී මැතිවරණ 
කමයක අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ පජාතන්තවාදී මැතිවරණ කමය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න නම් මාධ්යවල මඟ ෙපන්වීම වාෙග්ම ඒවා 
අපක්ෂපාතීව කියා කිරීමත් වැදගත් ෙවනවා. ඒක අවශ්යයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කථිකයන් ඉන්නවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මා සඳහන් කළ අෙනකුත් කරුණු ෙකෙරහිත් මැතිවරණ 

ෙකොමිසෙම් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.26] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා වැදගත් වූ මාතෘකාවක් 

සම්බන්ධෙයන් වචනයක් ෙහෝ කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම විද ත් මාධ්ය හා මුදිත මාධ්ය ජනමත 
විචාරණයකදී සහ අන් මැතිවරණයකදී හැසිරිය යුතු ආකාරය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණය ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් 
පත් ෙවලා ඉන්න සමහර හිටපු ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් හැසිෙරන ආකාරය ඊෙය්ත්, අදත් අප දැක්කා. ආධුනික 
මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් ගරු සභාවට පැමිණියාට පසුව අත් දැකීම් 
තිෙබන හිටපු ඇමතිවරු සහ ෙමහි ෙද්ශපාලන බලධාරින් 
හැසිෙරන ආකාරය අපට දකින්නට ලැබුණා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඇත්ෙතන්ම ෙගවල්වල 
තිෙබන පශ්න, තමන්ෙග් ෙනෝනාත් සමඟ තිෙබන පශ්න ඔළුෙව් 
තියාෙගන ෙම් ගරු සභාවට ආවාට පසුව ෙමහි හැසිෙරන ආකාරය 
ගැන එතුමන්ලාම දන්ෙන් නැහැ.  මහ ජනතාවෙග් ෙද්පළ අයුතු 
ෙලස පරිහරණය කරන ෙකොට, ජනතාව ඒ ගැන ෙසෝ සුසුම් 
ෙහළන ෙකොට, ෙදවියන්ෙග් සාපය වැදිලා ඒ අය ෙමතැනට ඇවිත් 
බයිලා නටනවා. තමන්ෙග් ෙනෝනා ෙවන ෙකෙනකුට දීලා, ෙවන 
ෙනෝනා ෙකෙනකුයි, දරුෙවොයි එල්ලාෙගන ඉන්නවා. ඒ දරුවන් 
ඉස්ෙකෝෙලට භාර ෙදන්නත්  ඕනෑ. ඒ පශ්න ඔළුෙව් තියාෙගන 
ඇවිත් ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිෙරන්න දන්ෙන් නැහැ.  එළියට ගිහින් 
කුණුහරුප කියනවා. මන්තීවරු එක්ක ගහගන්න එනවා. 
මන්තීවරෙයක් සතු ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරෙගන ෙම් ගරු සභා ෙව් 
ඉන්න බැහැ. එවැනි අය ෙම් සභාවට සුදුසු අය ෙනොෙවයි. ෙම් අය 
ෙහොරකම් කරපු, මංෙකොල්ල කාපු, හිෙර් ඉන්න ඕනෑ අය.  ෙම් 
අයට ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිෙරන ආකාරය පිළිබඳව උගන්වන්න 
සංගායනාවක් තියන්න ෙවයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට්ම ජනතාව මාධ්ය 
තුළින් ෙම් සිද්ධීන් දකිනවා.  

ඊෙය් රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්, මමත් ඉතා 
සත්ය ෙදයක් ෙහළි කෙළේ.  මා  ඉතා පැහැදිලිව කියනවා,  මා 
ෙහොඳින්ම දන්නා කාරණයක් තමයි ඒ ෙහළි කෙළේ කියලා.  අද 
වාහන නැහැ කියලා  ෙමතුමන්ලා කෑ ගහනවා.  වාහන ඔක්ෙකොම 
කැලෑවලයි තිෙබන්ෙන්. වාහන ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ, 
ආණ්ඩුවට බදු එකතු ෙවන්න. හිටපු කීඩා ඇමතිවරයාෙග් ෙම් 
ෙහොර වාහනය කිෙලෝමීටර් 4,000ක් දුර ධාවනය ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් වාහනය register කරපු තැනක් නැහැ. අපට ඒ ගැන අහන්න 
තිෙබන්ෙන් වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන්. අපි  
එතුමාෙගන් දුරකථනෙයන් ඇහුවා, "ෙමෙහම වාහනයක් ලියා 
පදිංචි ෙවලා තිෙබනවාද?" කියලා. එතුමා  ෙකළින්ම කිව්වා, 
"ෙමෙහම වාහනයක් ගැන අෙප් ෙපොෙත් සටහන් ෙවලා නැහැ" 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම සටහන් ෙවලා 
නැති වාහනයක් මාදිෙවල අෙප් නිවාස සංකීර්ණය තුළ තිෙබනවා. 
අපට ෙම් ගැන සැකයි. නාවලපිටිෙය් මැර ෙද්ශපාලනය කරන්න, 
ෙගවල්වලට ගහන්න, ගිනි තියන්න ෙම් වාහනෙයන් තමයි ගිෙය්. 
මෙග් ෙගදර ගිනි තියන්නත් ෙම් වාහනෙයන් තමයි ආෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය  GE - 2034 දරන 
වාහනයයි. ෙම් පිළිබඳව මා ෙහොඳින් දන්නා නිසායි  ඒ පැමිණිල්ල 
කෙළේ. ඒ නිසා ඕනෑම ෙදයකට මුහුණ ෙදන්න මම ලෑස්තියි. 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවයක් ඇතිව ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිෙරන්න මම 
දන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉක්මනින් අවසන් 

කරනවා.  

ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා මෙග් ෙගෞරවනීය ජනතාවෙග් 
ෙගෞරවය රැෙකන ෙලස කටයුතු කරන්න මා දන්නවා.  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පහත් විධියට හැසිෙරන්න මම කවදාවත් ලෑස්ති 
වුෙණ්ත් නැහැ; එෙහම ලෑස්ති වන්ෙන්ත් නැහැ. මට කාලය ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.   

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදි. 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු චමින්ද 

වි ෙජ්සිරි මන්තීතුමා. එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති බවයි 
ෙපෙනන්ෙන්.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.30ට,  2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජුනි මස 23 වන බහසප්තින්දා පූ.භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ன் 23, வியாழக்கிழைம 

.ப. 10.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 23rd June, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016.  

1343 1344 

[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 

උතුරු පළාෙත් කීඩා ක්ෙෂේතය වැඩිදියුණු කිරීම  
ෙපොලිස් ෙසේවෙය් මතු වී  ඇති ගැටලු 

 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය් සිදුවන සමාජ විෙරෝධී කටයුතු :  

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

 
යාපනය දිසත්ික්කෙය් මාර්ග අලුත්වැඩියාව :  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් : 

සිසිර ජයෙකොඩි සියපත පදනම  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු 
ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා]-  පළමු 
වන වර කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Improvement of Sports Sector in Northern Province 
    Problems Arisen in the Police Service     
 
ANTI-SOCIAL ACTIVITIES IN JAFFNA PENINSULA:  
   Statement by Minister of Law and Order and Southern 

Development  
 
RECONSTRUCTION OF ROADS IN JAFFNA DISTRICT:  
   Statement by Minister of Provincial Councils and Local 

Government   
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:  
   Sisira Jayakody Siyapatha Foundation (Incorporation) – 

[The Hon. R.M. Padma Udhayashantha           
Gunasekera] – Read the First time. 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
வட மாகாணத்தில் விைளயாட் த் ைறைய ேமம்ப த்தல் 

 ெபா ஸ் ேசைவயில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள் 

யாழ். குடாநாட் ல் இடம்ெப ம் ச கவிேராதச் ெசயற்பா கள்: 
 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சாின் 

கூற்  

யாழ். மாவட்ட திகளின் னரைமப் : 
 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சாின  கூற்  

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
   சிசிர ஜயக்ெகா  சியபத மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர]  - 
தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

ගෙණ්ගම ශී ඉන්දසාර ධර්මායතන සංරක්ෂණ 
සභාව  (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු ෙමොහාන් 
පියදර්ශන ද සිල්වා  මහතා]-  පළමු වන වර කියවන 
ලදී 

ෙදොස්තර සමන් වීරසිංහ පදනම  (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - 
[ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා  මහතා]- පළමු 
වන වර කියවන ලදී 

 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 

ෙකටුම්පත : 
ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව : 

හීලෑ අලි - ඇතුන් රඳවා තබා ගැනීම සහ මුහුදු ක්ෂීරපායීන් 
නැරඹීම සඳහා ෙරගුලාසි සකස් කිරීම          

   கேனகம ஸ்ரீ இந்ரசார தர்மாயதன சங்ரக்ஸன சைப 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன 
த சில்வா]  - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

   டாக்டர் சமன் ரசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 

தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம் : 
 இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
   வளர்ப்  யாைனகைள ைவத்தி ப்பதற்கும் கடல்வாழ் 

ைல ட் கைளப் பார்ைவயி வதற்குமான ஒ ங்கு 
விதிகள் 

   Ganegama Sri Indasara Dharmayathana Sanrakshana 
Sabhawa (Incorporation) - [The Hon. Mohan        
 Priyadarshana De Silva] – Read the First time.   

  Dr. Saman Weerasinghe Foundation (Incorporation) –
[The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva] –      
 Read the First time. 

 
RIGHT TO INFORMATION BILL: 
   Read the Second Time – Debate Adjourned 
 
ADJOURNMENT MOTION:  
    Formulation of Regulations on Keeping Tamed 

Elephants/Tuskers and Watching Marine Mammals  





2016 ජුනි 23 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 
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පූ.භා. 10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

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

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் 
அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 
 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

Performance Report of the Parliament of Sri Lanka for the year 
2015. - [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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ලංකා 
- ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2013 
වර්ෂය සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීෙම් 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ 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. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උඩුහාවර, "සමීර" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්.එම්. නලින් ලන්ෙද්කුඹුර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Abdul Haleem. - [Pause.] Not here. 
 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නාත්තන්ඩිය, 

දුන්කන්නාව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි කීර්ති විමලවීර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Wasantha Aluvihare. - [Pause.] Not here. 

The Hon. Gamini Lokuge. - [Pause.] Not here. 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කටුගස්ෙතොට, 

ෙසනරත්ගම, කුරුණෑගල පාර, අංක 682 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.බී.ඩබ්ලිව්.යූ. ෙසේරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 
 

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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කඩුෙවල, ෙහේවාගම, 

කැකිරිෙදනිය, අංක. 229/2/D දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ජී.එස්. 
බන්දුල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අලවතුෙගොඩ, බලකඩුව, 

ශියාවාස යන ලිපිනෙයහි පදිංචි  ෙක්.එල්.එස්. ලියනආරච්චි 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

1345 1346  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Question No. 3 - 375/'15 (2), the Hon. (Dr.) 

Nalinda Jayathissa.   
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ 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. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Question No. 04 - Hon. Udaya Prabhath 

Gammanpila. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මහතා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවිය යුතුයි 

කියා  නිෙයෝගයක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව එතුමා ෙපෙර්දා සහ 
ඊෙය් දිනෙය්ත් පැමිණියා. නමුත්  එතුමාෙග් ෙම් පශ්නය ඇසීමට 
එතුමා අද දින එම අසුෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම නිගමනය කරනවා, 
ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගය අද දවසට කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියා. ඒ 
ගැන ෙසොයා බලන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will look into that matter.  

 
කරාබුනැටි, කුරුදු, ගම්මිරිස,් සාදික්කා හා කරදමුංගු 

අපනයනය: ආදායම 
கராம் , க வா, மிளகு, சாதிக்காய், ஏலம் 

ஆகியவற்றின் ஏற் மதி: வ மானம் 
EXPORT OF CLOVE, CINNAMON, PEPPER, NUTMEG AND 

CARDAMOM: INCOME 
475/’16 

5. ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) 2015 වර්ෂෙය්දී අපනයනය කරන ලද කරාබුනැටි, 

කුරුදු, ගම්මිරිස,් සාදික්කා හා කරදමුංගු ප මාණය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් එක් එක් දව්ය සඳහා ලැබුණු 
ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව, 2015 වර්ෂෙය්දී ලැබූ 
ආදායෙමහි අඩු වීමක් ෙහෝ වැඩිවීමක් දක්නට 
තිෙබ්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒවාෙය් නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීමට රජය 
ෙගන ඇති වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;  

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

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட 

கராம் , க வா, மிளகு, சாதிக்கா, ஏலம் 
ஆகியவற்றின் அள  ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்ெவா  
ெபா ளி ந் ம் கிைடத்த வ மானம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2014ஆம் ஆண் டன் ஒப்பி ைகயில், 2015ஆம் 
ஆண் ல் கிைடத்த வ மானத்தில் குைற  
அல்ல  அதிகாிப்  காணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அவற்றின் உற்பத்திைய அதிகாிக்கச் 
ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள 
ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Primary Industries: 
(a)  Will he inform this House - 
 (i)  separately, the quantities of clove, 

cinnamon, pepper, nutmeg and cardamom 
exported in the year 2015;  

 (ii) separately, the income received for each of 
the items mentioned in (i) above; 

 (iii) whether there is any increase or decrease in 
the income received in the year 2015, in 
comparison with that of the year 2014; and 

 (iv) if so, of the measures taken by the 
government to increase these productions? 

(b)  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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ) (i)  2015 වර්ෂෙය්දී අපනයනය කරන ලද කරාබුනැටි, 

කුරුඳු, ගම්මිරිස,් සාදික්කා සහ කරදමුංගු පමාණය 
සහ ආදායම පහත පරිදිය.  

1347 1348 

ෙබෝගය 
අපනයන පරිමාව 
(ෙමටික් ෙටොන්) 

ලැබූ ආදායම 
(රුපියල් මිලියන) 

කරාබු ෙපොෙහොට්ටු සහ කරාබු 
නැටි 

 5,524.0  6,405.5 

කුරුඳු          13,549.0             17,958.5 
ගම්මිරිස්          16,657.0             19,542.5 
සාදික්කා            1,576.0               1,525.8 
වසාවාසි               313.0                   522.1 
කරඳමුංගු               120.0                   146.6 
එකතුව          37,739.0              46,101.0 
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 (ii) අගය එකතු කර අපනයනය 2015 වර්ෂෙය් කළ 
නිෂ්පාදන පමාණය හා ආදායම පහත පරිදි ෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පිළිතුෙරහි ඉතිරි 

ෙකොටස සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் எஞ்சிய பகுதி: 
* Rest of the Answer tabled: 
 

(iii)  2014ට සාෙප්ක්ෂව 2015 වසෙර් දී 

 කුරුඳු හා ආශිත අපනයනයන්හි අගයද, 

 ගම්මිරිස් හා ආශිත අපනයනයන්, 

 කරාඹු හා ආශිත අපනයනයන් සහ 

 කරදමුංගු හා ආශිත අපනයනයන් හි මුළු පරිමාව සහ මුළු අගය වැඩි වී 
ඇත. 

 
 පරිමාව - ෙමටික් ෙටොන් 

 අගය - රුපියල් මිලියන 

(iv)  නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමට රජය ෙගන ඇති වැඩ පිළිෙවළ 

 අපනයන ෙබෝගවල නිෂ්පාදනය හා ආදායම වැඩි කිරීම පධාන 
සංවර්ධන වැඩසටහන් 04ක් කියාත්මක කර ඇත. 

 01.  අලුතින් වගාවක් ඇති කිරීම  

(i)  අක්කර 1/4ට අඩු ඉඩම් සඳහා 'ධන සවිය' ෙගවතු 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙනොමිෙල් උපෙදස් හා 
ෙරෝපණ දව්ය ලබා දීම. 

(ii)  අක්කර 1/4ට වැඩි ඉඩම් සඳහා අපනයන කෘෂි ෙබෝග 
ආෙයෝජන ආධාර කමය කියාත්මක ෙව්. 

 02.  පවත්නා වගාවල ඵලදායිතාව නැංවීම 
(i)  ෙම් සඳහා ඵලදායිතාව නැංවීෙම් ආෙයෝජන ආධාර 

කමය අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
කියාත්මක ෙව්. 

(ii) ෙම් යටෙත් කුරුඳු ඉඩම්වල පෙසේ ආම්ලිකතාව අඩු 
කිරීමට ෙඩොලමයිට් ලබාදීෙම් වැඩසටහනක් 
කියාත්මක ෙව්.  

(iii)  ගම්මිරිස් වගාවල ෙසවණ කප්පාදු කිරීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක ෙව්. 

(iv)  වගාවන්හී නඩත්තු කටයුතු හා ෙරෝග පළිෙබෝධ 
පාලනයට අත දීමක් ෙලස කෘෂි සායන පැවැත්වීම හා 
කෘෂි ෙසේවා සැපයුම්  මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම      
සිදු ෙව්. 

නිෂ්පාදනය 
අපනයන පරිමාව 
(ෙමටික් ෙටොන්) 

ලැබූ ආදායම 
(රුපියල් මිලියන) 

කරාබු ෙතල්            9.9                  52.7 
කුරුඳු ෙකොළ සහ ෙපොතු ෙතල්        279.0             1,140.3 
ගම්මිරිස් ෙතල් සහ ඔලිෙයොෙරසින්        362.6             2,579.1 
සාදික්කා සහ වසාවාසි ෙතල්          68.0                450.7 
කරඳමුංගු ෙතල්           1.4                  27.2 
එකතුව        720.9             4,250.0 

ෙබෝගය ඒකකය 2014 2015 වර්ධනෙය් % 
කුරුඳු හා ආශිත 
නිෂ්පාදන 

පරිමාව 13,951.40 13,828.00 -0.88 

  අගය 18,259.50 19,098.80 4.60 
ගම්මිරිස් හා 
ආශිත නිෂ්පාදන 

පරිමාව 8,160.91 17,019.60 108.55 

  අගය 10,543.70 22,121.60 109.80 
සාදික්කා හා 
ආශිත නිෂ්පාදන 

පරිමාව 1,661.10 1,644.00 -1.03 

  අගය 2,154.90 1,976.50 -8.28 
කරාඹු හා ආශිත 
නිෂ්පාදන 

පරිමාව 1,242.00 5,533.90 345.56 

  අගය 1,844.40 6,458.20 250.15 
කරදමුංගු හා 
ආශිත නිෂ්පාදන 

පරිමාව 9.60 121.40 1164.58 

  අගය 98.80 173.8 75.91 
 මුළු එකතුව පරිමාව 25,025.01 38,146.90 52.43 
  අගය 32,901.30 49,828.90 51.45 

(v)  පසු අස්වනු අපෙත් යෑම් අවම කිරීමට වගාකරුවන් 
දැනුවත් කිරීම සිදු ෙව්. 

(vi)  ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කෘෂි සායන සහ ෙසේවා සැපයුම් 
මධ්යස්ථාන ඇති කිරීම. 

 03.  වැඩි අපනයන ආදායමක් ලබා ගැනීමට අගය එකතු කළ 
නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමට පියවර ගැනීම. 

(i)  නව ව්යවසායකයින්ට ආෙයෝජන අවස්ථා ඇති කිරීම. 

(ii)  අගය වැඩි කළ නිෂ්පාදනය සඳහා ව්යාපාරිකයින් 
ෙපලඹවීම. 

(iii)  සැකසීම හා අගය එකතු කිරීෙම් කර්මාන්ත සඳහා 
ෙලෝක බැංකු ආධාර ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කිරීම. 

(iv)  පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශය මඟින් කියාත්මක 
කරන කෘෂිකාර්මික අධි කලාපවල ෙමම 
කර්මාන්තශාලා පිහිටුවීම. 

(v)  අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සැකසීෙම් යන්ත සූත 
සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
ආෙයෝජන ආධාර කමයක් කියාත්මක කිරීම.  

 04.   ඉහත සඳහන් සියලු විෂය ධාරා ඔස්ෙසේ පර්ෙය්ෂණයන් 
සිදුෙකොට ඒවාෙය් ෙයදවුම් පවර්ධනය කිරීම.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුළු ලංකාෙව් හැම 
ගමකින්ම කාන්තාවන් 75ක් ෙතෝරා ෙගන, දිරිය කාන්තාවන් 
ලක්ෂ 10 ෙදෙනකුෙග් ෙගවතුවලට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොමිෙල් 
පැළ  ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය 
කරන පුහුණුවත් අපි ලබා ෙදනවා. 2020 වසර වන විට 
ෙදගුණයකට වඩා අපනයන ආදායම වැඩි කරන්නය කියලා, 
අගමැතිතුමාෙග් අපනයන ඉලක්කය මට දීලා තිෙබනවා.   

ඒ ඉලක්කය ෙදගුණයකට වඩා වැඩි කරන සැලැසම් අපි දැනට 
සකස් කර තිෙබනවා.  එය කියාත්මක කරන්න විශාල වශෙයන් 
අපට තවාන් අවශ්ය කරනවා. ඒ නිසා තවාන් තුන්දහසත්, 
පන්දහසත් අතර පමාණයක් මුළු රෙට්ම ස්ථාපිත කරන්න දැනටම 
අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

අක්කර කාලට වැඩි ඉඩම් සඳහා අපනයන කෘෂි ෙබෝග 
ආෙයෝජන ආධාර කමයක් අපි දියත් කරනවා. පවත්නා වගාවල 
ඵලදායීත්වය නැංවීමට  ආෙයෝජන ආධාර කමය අපනයන 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කියාත්මක කරනවා.  

ෙම් යටෙත් කුරුඳු ඉඩම්වල පෙසේ ආම්ලිකතාව අඩු කිරීමට 
 ෙඩොලමයිට් ලබා දීෙම් වැඩසටහනක්  වාෙග්ම ගම්මිරිස් වගාව -අපි 
දැනට ගම්මිරිස් ෙහක්ෙටයාර හත්දහසකට වඩා වැඩි පමාණයක් 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා.- කප්පාදුව ෙනොකිරීම නිසා අෙප් 
අස්වැන්න අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ සඳහා ෙවනම තරුණ 
කණ්ඩායම්වලට ආම්පන්න දීලා ගම්මිරිස් කප්පාදු කරන 
වැඩසටහනක්  කියාත්මක කරන්න සැලසුම් කරලා, එය ලබන 
මාසෙය් ආරම්භ කරනවා. එතෙකොට අෙප් අස්වැන්න 
ෙදගුණයකින් නැත්නම් තුන්ගුණයකින් වැඩි කරන්නට පුළුවන්.  

පසු ගිය 2010 සිට 2014 දක්වා අවුරුදු පහ ගත්තාම, අෙප් 
සම්පූර්ණ අපනයන ආදායෙම් වර්ධනය තිෙබන්ෙන් සියයට 1යි. 
තායිලන්තය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව ගත්ෙතොත් අෙප් 
ගම්මිරිස්වලට වඩා තුන් ගුණයකින් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වගාවල 
අස්වැන්න වැඩියි. ඒ නිසා අෙප් නිලධාරින් පිට රටවලට යවා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් අපි ඒ උපෙදස් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව අෙප් 
රෙට් ගම්මිරිස් වගාෙව් අස්වැන්න වැඩි කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒෙක් පළමුවැනි 
අදියර තමයි, කප්පාදු වැඩසටහන.  

ඊළඟට, වගාවන්ෙග් නඩත්තු කටයුතු. අපි ෙරෝග, පළිෙබෝධ 
පාලනයට අත දීමක් ෙලස කෘෂි සායන පවත්වනවා. ඒ වාෙග්ම 

1349 1350 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෘෂි ෙසේවා සැපයුම් මධ්යස්ථාන ඇති කරනවා. දැනට සැපයුම් 
මධ්යස්ථාන දිස්තික්ක 14ක විතරයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් අවුරුද්ද 
අවසන් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ලංකාෙව් හැම දිසත්ික්කයකම අෙප් 
ආයතන ස්ථාපිත කරනවා.  

ඊළඟට පසු අස්වනු අපෙත් යෑම් අවම කිරීමට වගාකරුවන් 
දැනුවත් කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කෘෂි සායන  සහ ෙසේවා 
සැපයීම් මධ්යස්ථාන අපි ඇති කරනවා.  

ඊළඟට, වැඩි අපනයන ආදායමක් ලබා ගැනීමට අගය එකතු 
කළ නිෂ්පාදන වැඩි කරන්නට ඕනෑ. නමුත්, ඇත්තටම අෙප් රෙට් 
නිෂ්පාදනවල එකතු කළ අගය වැඩි කරන්ෙන් නැහැ.  
තායිලන්තයත් එක්ක බැලුවාම අපට ෙපනී යනවා, අෙප් රෙට් 
නිෂ්පාදනවල එකතු කළ අගය අපි  වැඩි කරන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක. අෙප් කුරුඳු අපි නිකම්ම ඉන්දියාවට, එෙහම නැත්නම් 
ෙමක්සිෙකෝවට යවනවා. ෙමක්සිෙකෝෙවන් සහ ඉන්දියාෙවන් 
තමයි එකතු කළ අගය වැඩි කරන්ෙන්. අපි diabetesවලට අෙප් 
කුරුඳුත් එක්ක ෙත් promote කෙළොත් විශාල ආදායමක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එකතු කළ අගය වැඩි කරන විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අප සකස් කරලා තිෙබනවා. 

ඊට අමතරව අපි ෙලෝක බැංකු ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
කරනවා. ඒ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ලංකාෙව් 
ආෙයෝජකයන්ට අතදීමක් වශෙයන් ඒෙගොල්ලන් ආෙයෝජන කරන 
මුදලට සරිලන පමාණයක් ආෙයෝජනයක් හැටියට ෙවනම ලබා 
ෙදන්න; බැංකු ණය ලබා ෙදන්න. ෙම් තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, 2020 වන ෙකොට අෙප් ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කය වන කෘෂි 
අපනයන ආදායම ෙදගුණයක් ෙනොෙවයි, තුන් ගුණයකින් විතර 
වැඩි කර ගන්න. ඒ වාෙග්ම අගය එකතු කළ ඒ නිෂ්පාදන 
සහනදායි මුදලකට ලබා ෙදන වැඩසටහනක් අපි කියාත්මක 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහපු 
පශ්නවලට මට ෙදන්නට තිෙබන පිළිතුර ඒකයි. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දී නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සඳහා 

බලාෙපොෙරොත්තු වන සැලැස්ම පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් සඳහන් 
කර අපව දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය  
ෙමයයි.ෙමතැනදි ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ අක්කර කාලකට වඩා 
අඩුව තිෙබන වගාවන් සඳහා පමණයි නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සඳහා 
ෙනොමිෙල් පැළ ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. නමුත්, අෙප් පෙද්ශවල 
සාමාන්යෙයන් ඉන්ෙන් අක්කර එකකට වඩා වැඩි අක්කර තුනකට 
වඩා අඩු පමාණයක් හිමි කරාබු නැටි වාෙග් සුළු අපනයන ෙභෝග 
වගා කරන වතු හිමියනුයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඒ අය සඳහා 
තිෙබන පැළ ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 

කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 2014 වර්ෂය වන ෙතක් අපට 
අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 
1කින් විතරයි. අපි වතුවල විශාල වශෙයන් පැළ හිටුවා තිෙබනවා. 

නමුත්, ඒ හිටවපු පැළ දැන් මැරිලා. ඒ ෙද්වලට මුදල් වැය ෙවලා 
තිෙබනවා. හැම අවුරුද්ෙද්ම රජෙය් මුදල් රුපියල් මිලියන 
1,550ක් විතර අපනයන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් වියදම් 
ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් විධියට ගත්තාම අපි රුපියල් 
බිලියන හතහමාරක් පමණ වියදම් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ඒවාෙය් පතිඵල මම දකින්ෙන් නැහැ. විශාල වශෙයන් වගා කරන 
උදවියට අක්කර පහක් වන ෙතක් අපි ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකුණන 
මිෙලන් සියයට 50ක් අඩුෙවන් පැළ ලබා ෙදනවා. ෙම්වා 
සම්පූර්ණෙයන්ම නිකම් ෙදන්න රජයට මුදල් නැහැ. ඒක නිසා 
රජෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන මුදලින් උපරිම පෙයෝජනයක් ලබා 
ගන්න අපි දුප්පත්ම අයට පමණයි නිකම් පැළ ලබා ෙදන 
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
ෙමොකද, මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, අපි නිකම් දුන්න පළියට 
හැම ෙදයක්ම සිද්ධ ෙවනවා කියලා. කවුරු වුණත්, යම්කිසි මුදලක් 
තමන්ෙග් අතින් දැම්ෙමොත් විතරයි ඒක බලාගන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අම්පාෙර් ගිහිල්ලා 
ෙපොල් පැළ ෙබදුවා. ෙපොල් පැළ  ලක්ෂයක් ෙනොමිලෙය් ෙබදුවා. 
හැම ෙගදරකටම ෙපොල් පැළ පහ බැගින් ලබා දුන්නා. මම ෙපොල් 
පැළ ෙබදලා ඉවර ෙවලා එනෙකොට මිනිස්සු බයිසිකලෙය් ෙපොල් 
පැළ අල්ලා ෙගන යන හැටි දැක්කාම මට පුදුම කනගාටුවක් ඇති 
වුණා. ෙමොකද, අපි එච්චර මුදලක් වියදම් කරලා ෙම් පැළ 
ෙබදලාත්, ඒ මිනිස්සු ෙම් මුදල් ෙමෙහම නාස්ති කරන්ෙන් ඇයි  
කියලා මට කනගාටුවක් ඇති වුණා. අපි එක ෙගදරකට ෙපොල් පැළ 
පහක් ෙනොමිලෙය් ෙදනවා. අර විධියට ෙපොල් පැෙළේ අරෙගන 
ගියාම ෙගදරට එන ෙකොට ෙපොල් ෙගඩිය ගැලවිලා අත්ත විතරයි 
ඉතිරි ෙවන්ෙන්. අපි ෙදයක් නිකම් ෙදනෙකොට ෙගොඩක් කට්ටිය 
ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන්, ඒවාෙය් වටිනාකමක් නැති ආකාරයටයි. 
ඒක නිසා අපි ඇත්තටම දැනගන්න ඕනෑ, නියම පෙයෝජනයක් 
ගන්න පුළුවන් ෙවන විධියට දුප්පත් අයට දව්ය ෙබදා ෙදන්න.  

පසු ගිය කාලෙය් බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා අත්ටැක්ටර් ෙබදන හැටි අපි දැක්කා. ටැක්ටර් 
ෙබදුවා, එළවලු ඇට ෙබදුවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා පවුල් 52,500කට වගා කරන්න කියලා, 
රුපියල් 10,000 ගණෙන් ෙදනවා කිව්වා. අන්තිමට හම්බ වුෙණ් 
ඇට පැකට් එකයි, ෙලෝක ආහාර සංවිධානෙයන් දුන්න රුපියල් 
2,500යි විතරයි. අන්තිමට මිනිස්සු තමන් හිටවපු එළවලු ටික 
කෑවා. නමුත් ඊළඟ කන්නය ෙවන ෙකොට එළවලු ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  
එළවලු මිල පස් ගුණයකින් වැඩි වුණා. ඒ වාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තියක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ නැහැ.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඉතාමත්ම ෙකටිෙයන් 

උත්තර දුන්නා නම් පමාණවත්.  

මට දැනගන්න අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමා 
කිව්වා, පසු ගිය 2014 සහ 2015 වර්ෂ ෙදෙක් නිෂ්පාදනය වැඩි 
වුණා කියලා.  

මම හිතන විධියට නිෂ්පාදනය වැඩි වුෙණ් ෙනොමිෙල් පැළ 
ලබා දුන් නිසායි. ඔබතුමන්ලා ගිය අවුරුද්ෙද් පැළ ලබා දුන්නා 
කියලා එක පාරටම නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. වර්ෂ 
කිහිපයක් තිස්ෙසේ ෙනොමිෙල් පැළ ලබා දුන් නිසා තමයි 2015 
වසෙර්දී නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් සමීක්ෂණයක් කරලා බැලුෙවොත් දැනගන්න 
ලැෙබ්වි, ඉදිරි වර්ෂවලදී අෙප් පෙද්ශවල නිෂ්පාදනය අඩු වන බව. 
ෙනොමිෙල් ලබා දුන් පැළවලින් එදා ෙගොවීන් යම්තාක් දුරකට -

1351 1352 

[ගරු දයා ගමෙග් මහතා] 
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සියයට 70ක් හරි- පෙයෝජනයක් ගත්තා. නමුත් අද වන විට 
ෙනොමිෙල් පැළ ලබා ෙදන්ෙන් නැති නිසා මිෙලන් සියයට 50ක් 
ෙගවලා පැළ ලබා ගන්න ඔවුන්ට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව සලකා බලන ෙලසත්, ඒ සඳහා ඉතාම ෙකටි උත්තරයක් 
ලබා ෙදන ෙලසත් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට තිෙබන්ෙන් සීමිත මුදලක්. ගිය 

අවුරුද්දට වඩා විශාල මුදලක් අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. කාන්තාවන් දසලක්ෂයක් සඳහා ෙගවතු වගා වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම තුළ දැනට තිෙබන වගාව 
ෙදගුණයකට වඩා වැඩි කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ මඟින් අපට 
සාර්ථක පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. අවශ්ය නම් ඒ වතු 
හිමියන්ට ඉතාම අඩු ෙපොලියට බැංකු ණයක් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළකුත් අපි ඊට සමඟමීව කියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා ඒෙක් 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  

 අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට තාක්ෂණික දැනුම ලබා ෙදනවා. වැඩි භූමි 
පමාණයක වගා කරන අයට තමන්ෙග්ම තවානක් හදා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වගාව තිෙබන නිසා අවශ්ය කරන 
අමුදව්ය ඒෙකන්ම ලබා ගන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට පුළුවන් ෙවනවා. 
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ටම ඒවා සිටුවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ඉතාමත් 

ෙකටිෙයන් අහන්නම්. කාන්තාවන් සඳහා කියාත්මක කර තිෙබන 
වැඩසටහනක් ගැන ඔබතුමා කිව්වා. ඒ වැඩසටහනට අවශ්ය පැළ 
ලබා ෙදන්ෙන් මිෙලන් සියයට 50ක් ෙගව්වාමද, එෙහම නැත්නම් 
ෙනොමිෙල්ද?  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙනොමිෙල්. පැළත් ෙනොමිෙල්, උපෙදස් සහ පුහුණුවත් 

ෙනොමිෙල්.  

     
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 6 - 508/'16 - (1), the Hon. M.H.M. 

Salman.  
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා 

හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා 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. 

අමල්ගම රජයට අයත් ඉඩම්: ෙතෝරාගත් අයට  
ෙබදා දීම 

அமல்கமவில் அரசுக்குாிய காணிகள்: ெதாி  
ெசய்யப்பட்ேடா க்கு வழங்குதல் 

 STATE-OWNED LANDS IN AMALGAMA: DISTRIBUTION 
AMONG SELECTED PERSONS   

567/’16 
8. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
 (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 
(අ) (i) අක්මීමන, අමල්ගම රජයට අයත් හිස ්ඉඩම් කැබලි 

174 ක් සඳහා 2007 වර්ෂෙය්දී පසම්පාදන 
දැන්වීමක් පළ කර තිබුෙණ්ද; 

 (ii) ඉහත සඳහන් ඉඩම් විකිණීෙම්දී ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය පසම්පාදන කියාවලියට අනුව 
කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (iii) අක්මීමන, අමල්ගම, ඉඩම් කැබලි අංක 21, 
ෙතෝරාගත් අය සඳහා ලබා දී තිෙබ්ද;  

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) අ(iii) හි සඳහන් ඉඩම් කැබලි ෙබදාදීම සඳහා 

ෙතෝරාගත් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) අ(iii) හි සඳහන් ඉඩම් කැබලි අංක 21ට අයත් මුළු 
ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ඉඩම් සඳහා ෙතෝරාගත් පුද්ගලයින් සඳහා ෙම් 
වනෙතක් ඉඩම් ලබා ෙනොදීමට  ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (iv) ෙතෝරාගත් අය සඳහා ඉඩම් ලබා ෙදන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
டைமப் , நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அக்மீமன, அமல்கம அரசுக்குச் ெசாந்தமான 174 
ெவற் க் காணித் ண் க க்கு 2007ஆம் 
ஆண் ல் ெப ைக அறிவித்தெலான்  
ெவளியிடப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட காணிகைள விற்பைன 
ெசய்கின்றேபா  ேதசிய டைமப்  அதிகார 
சைப ெப ைகச் ெசயற்பாட் க்கைமய 
நடவ க்ைக எ த் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) அக்மீமன, அமல்கம 21ஆம் இலக்க காணித் 
ண்  ெதாி  ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு 

வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணித் 
ண் கைளப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கு ெதாி  

ெசய்யப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம் அவர்க ைடய ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 21ஆம் இலக்க 
காணித் ண் க்குாிய ெமாத்தக் காணியின் 
பரப்பள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ேமற்ப  காணிக க்கு ெதாி  ெசய்யப்பட்ட 
ஆட்க க்கு இ வைர காணி வழங்கப் 
படாைமக்கான காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெதாி  ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு காணிகள் 
வழங்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Housing and Construction:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   whether a procurement notice was 
published in year 2007 regarding 174 plots 
of State-owned vacant land in Amalgama, 
Akmeemana; 

 (ii)   whether the National Housing Development 
Authority had followed procurement 
procedures when selling the aforesaid plots 
of land; 

 (iii)   whether plot number 21 of Amalgama, 
Akmeemana has been given to the selected 
persons; and 

 (iv)   if not, why? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)   the number of persons selected for the 
distribution of the plots of land mentioned 
in (a) (iii) above and their names; 

 (ii)   the total extent of land coming under plot 
no.21 mentioned in (a)(iii) above; 

 (iii)   the reasons for not distributing the aforesaid 
land among selected persons so far; 

 (iv)   the date on which land will be distributed 
among the selected persons? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

  ගාල්ල, අක්මීමන, අමල්ගම ඉඩෙමන් ඉඩම් කැබලි 
21ක් සඳහා පමණක් පසම්පාදන දැන්වීමක් පළ 
කර තිබිණි. ඇමුණුම 01 බලන්න.  

 (ii) ඔව්. 

 (iii) නැත. 

 (iv) ඉහත ඉඩම 44 වගන්තිය යටෙත් පැවරී ඇති 
ඉඩමක් වන අතර එෙලස පැවරී ඇති ඉඩමක් 
පතිලාභින් ෙවත බැහැර කිරීම සඳහා දීමනා 
පතයක් ලබා ගත යුතු බව රජෙය් ඉඩම් 

කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම යන මැෙයන් 
නිකුත් කරන ලද අංක LD/4/1ඉ.ෙකො. 
102,2008.05 දරන 2008.08.21 දින ඉඩම් 
අමාත්යාංශය මඟින් නිකුත් කරන ලද චකෙල්ඛය 
මඟින් දන්වා ඇත. ෙමම අවසථ්ාෙව්දී අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් අත්සන් කර දීමනා පතයක් 
මඟින් නිදහස ්කරන තුරු අදාළ ඉඩම් සඳහා ඔප්පු 
ලබා දීමට හැකියාවක් නැත. 

(ආ) (i) ඉඩම් කැබලි ෙබදා දීම සඳහා ෙතෝරා ගත් 
පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 21කි. නාම ෙල්ඛනය 
ඇමුණුම් අංක 02හි සඳහන් ෙව්.  

 (ii) ඉඩම් කැබලි 21ට අදාළ මුළු ඉඩම් පමාණය 
අක්කර 01, රූඩ් 03, පර්චස ්39.4කි. (කැබලි අංක 
21 ඉඩෙම් බිම් පමාණය පර්චස ්15කි.) 

 (iii)  ඉහත (අ) (iv) හි දක්වා ඇත. 

 (iv)  තීරණයක් ෙගන ෙනොමැත. 

(ඇ) (අ) (iv)හි දක්වා ඇති පරිදි අදාළ ඉඩම ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරියට දීමනා පතයක් මඟින් ලබා ෙදන 
ෙතක් තීරණයක් ගත ෙනොහැක. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ගරු 

ඇමතිතුමාෙග්ම පෙද්ශයට - දිස්තික්කයට - අදාළ පශ්නයක්. ඉඩම් 
කැබලි ෙබදා දීම සඳහා පුද්ගලයන් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. 
ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව ඒකයි. මම ඇහුෙව් නැතත් ඔබතුමා 
ඉඩම් කැබලි ෙබදා දීම සඳහා ෙතෝරා ගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම් 21ක් 
ඉදිරිපත් කළා.  2007දී කැබලි 21ක් ලබා  ෙදන්න අවශ්ය 
පුද්ගලයන් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. එ ෙහම ෙතෝරාෙගන තිබියදී 
තවමත් ඒ අයට ඉඩම් ලබා දීමට කටයුතු ෙනොකිරීම තමයි ෙමතැන 
තිෙබන පශ්නය. ඊට ෙහේතු සාධක වන වගන්ති තිෙබන්න පුළුවන්. 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට පවරලා ෙහෝ  ඒ ඉඩම් ලබා 
දීමට ෙතෝරා ගත් අයට දීමනා පත දීලා, ඉඩම් කැබලි ලබා දීම 
තමයි ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඒ කටයුත්ත ෙකෙරනවාද නැද්ද කියන 
සහතිකය තමයි ෙමතැනට අවශ්ය ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ අදහස අපට නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් 

කරන්න පුළුවන්. අද විෙශේෂ වැඩසටහනක් තිෙබන නිසායි 
ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාවට සහභාගී 
වුෙණ් නැත්ෙත්. අපි ඒ අදහස එතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
පශ්න අංක 10 - 592/'16-(1), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
( மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

1355 1356 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Sir, I ask for one month's time to answer that 

Question.  
 

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

 
 හමුදා සාමාජිකයන්ෙග් ෙතවන දරු උපත 

ෙවනුෙවන් ෙගවූ දීමනාව: වර්තමාන තත්ත්වය 
பா காப் ப்பைட உ ப்பினாின் ன்றாவ  

குழந்ைதப் ேப க்கான வழங்கிய ெகா ப்பன : 
தற்ேபாைதய நிைலைம 

ALLOWANCE PAID TO MEMBERS OF SECURITY FORCES AT 
BIRTH OF THIRD CHILD: CURRENT SITUATION 

 607/’16 
11. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
   (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
       (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) ආරක්ෂක හමුදාවල ෙසේවෙය් නියුතු විවාහක 

සාමාජිකයන්ට තුන්වන දරුෙවකු උපත ලැබූ විට  මීට ෙපර 
පැවති රජෙයන් ලබාදුන් රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාව ෙම් 
වනවිටත් ෙගවන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන් වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) பா காப் ப் பைடகளில் கடைமயாற் ம் 
தி மணமான அங்கத்தவர்க க்கு ன்றாவ  
குழந்ைத பிறப்பின்ேபா  இதற்கு ந்திய 
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட பா ஓர் இலட்சம் 
ெகா ப்பன  தற்ேபா ம் வழங்கப்ப கின்றதா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Defence :  

(a)  Will he inform this House whether the allowance 
of one hundred thousand rupees, which was 
granted by the previous Government to every 
married member of the security forces when a 
third child is born to him or her, is still paid? 

(b) If not, why?  
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) නැත. 

(ආ) දීර්ඝ කාලීනව පැවති යුද්ධය නිමා වීමත් සමඟම ආරක්ෂක 
හමුදාවල ෙසබළ ෙසබළියන්ෙග් පවුල් පරිසරය 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා තුන් අවුරුදු වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස 
ඔවුනට 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී උපදින තුන්වන 
දරුවා ෙවනුෙවන් රුපියල් 100,000ක ආධාර මුදලක් 
ලබාදීමට 2011 අය වැය මඟින් ෙයෝජනා කරන ලදී. ඒ 
යටෙත් 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ෙමම වැඩසටහන 
කියාත්මක විය. ෙමම දීමනාව තව දුරටත් දීෙම් 
අවශ්යතාවක් ෙනොමැත. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇයි  එෙහම කියන්ෙන්? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම්ක තුන් අවුරුදු වැඩසටහනක්. තුන් අවුරුදු 

වැඩසටහනක් තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ජනාධිපතිතුමා මුදල් 
ඇමති හැටියට අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ. 2011, 2012 සහ 
2013 වර්ෂ තුනට පමණයි ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් මූලිකව අවුරුදු 3ක කාලයක් සඳහා  

ෙමම දීමනාව ෙගවන්නට ෙයදුණා. අෙප් ආණ්ඩුව තිබුණු මුළු 
කාලෙය්ම ෙමම දීමනාව ෙගව්වා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ආවාට 
පස්ෙසේ ෙම් දීමනාව නවත්වලා තිෙබනවා ෙන්ද කියන එකයි මම 
අහන්ෙන්. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු මන්තීතුමා, අෙප් ආණ්ඩුව ආෙව් 2015දී. 2011, 2012 සහ 

2013 වර්ෂ තුනට විතරයි ෙමම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් තමයි ඒක 
නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
2014දී ෙම්ක නැවතුෙණ් තුන් අවුරුදු වැඩසටහනක 

අවසානයක් හැටියටයි. 

ඊළඟ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට ෙපර අෙප් ආණ්ඩුව අවසන් 
වුණා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් වැදගත් කාර්යය ඉදිරියට 
ෙගන යෑමට නැවත වැඩසටහනක් ඉදිරිපත්  ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
එෙහම අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම් අපට ඒ වැඩසටහන 

ආරම්භ කරන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්දී තමයි ඒ ෙගවීම් නවත්වා 
තිෙබන්ෙන්. 2011, 2012 හා 2013 යන වර්ෂ තුන සඳහා තමයි ඒ 
වැඩසටහන කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හමුදාෙව්  සිටින අයෙග් තුන්වන දරුවා උපත ලැබූ විට ෙම් 

දීමනාව ෙගවීම අවශ්ය නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්, 
ඒකට ෙහේතු දක්වන්න.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ග රු මන්තීතුමනි, අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. එවැනි 

අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ වැඩසටහන අනිවාර්යෙයන්ම ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන්. 

  
බණ්ඩාරෙවල මහා නගර සභාව: නාය යෑමට පත්වූ 

ඉඩෙම් බැම්ම ඉදිකිරීම 
பண்டாரவைள மாநகர சைப: மண் சாிவினால் 

பாதிக்கப்பட்ட காணியில் மதில் நிர்மாணம் 
BANDARAWELA MUNICIPAL COUNCIL: ERECTION OF WALL 

IN LANDSLIDE AFFECTED LAND 

623/’16 

12. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
    மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
       (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) බණ්ඩාරෙවල මහා නගර සභාව විසින් සීවලී පාෙර් 
සාප්පු සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ 
බවත්; 

 (ii) එම ඉඩම නාය යෑම නිසා බැම්ම ඉදිකිරීමට 
පමණක් රුපියල් මිලියන 4ක මුදලක් වැයකර ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අ (ii) හි සඳහන් බැම්ම ඉදිකිරීම සඳහා අවසර ලබා දුන් 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය හා නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பண்டாரவைள மாநகர சைபயினால் சீவ  
தியில் கைடத் ெதாகுதிெயான்ைற நிர் 

மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த  என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) பின்னர், ேமற்ப  காணி மண்சாிவினால் 
பாதிக்கப்பட்டதனால் மதிைல நிர்மாணிக்க 
மாத்திரம் பாய் 4 மில் யன் ெதாைக 
ெசலவிடப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) அ (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள மதிைல நிர்மாணிக்க 
அ மதி வழங்கிய அரசியல் தைலைமத் வம் மற் ம் 
அ வலர்களின் ெபயர்கள் யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government:  

(a)  Is he aware that-  

 (i)   a shopping complex had been proposed to 
be constructed at the Seevali Road by the 
Bandarawela Municipal Council; and 

 (ii)   later, due to a landslide that occurred in the 
land allotted for this purpose, a sum of 4 
million rupees had to be spent to erect its 
wall  alone? 

(b)  Will he inform the House of the names of the 
political authorities and the officers who granted 
permission to erect the wall referred to in (a) (ii) 
above? 

(c)  If not, why?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i)  බණ්ඩාරෙවල මහා නගර සභාව විසින් සීවලී පාෙර් 

සාප්පු සංකීරණයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව ඇත. 

 (ii) රුපියල් මිලියන 4ක් වියදම් කර නැත. 

  ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය හා 
ෙප්රාෙදණිය විශව්විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් 
ව හගත සැලසුම් ඒකකය යන ආයතන විසින් 
ලබා දී ඇති උපෙදස ්හා සැලසුම්  සඳහා අධීක්ෂක 
ඉංජිෙන්රු හා නිෙයෝජ්ය පධාන ෙල්කම් 
(ඉංජිෙන්රු ෙසේවා) විසින් ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ මත 
ඉහත සාප්පු සංකීර්ණෙය් ආරක්ෂිත වැටක් 
ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3.4ක 
ඇසත්ෙම්න්තුවක් සකස ් කර එය ෙගොඩනැඟිලි 
අධ්යක්ෂ විසින් අනුමත කර ඇති අතර ඉදිකිරීම් 
සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම පිණිස 
කළමනාකරණ කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතය. 

(ආ)  බැම්ම සකස ් කිරීම සඳහා ෙද්ශපාලන අධිකාරියක 
අවසරයක් ලබා දී නැත. ඇසත්ෙම්න්තු සකස ් කළ 
නිලධාරින්ෙග් නම් හා තනතුරු 

 • ආර්.එම්.සී.ෙජ්. රත්නායක මහතා 

  නාගරික ඉංජිෙන්රු, බණ්ඩාරෙවල මහ නගර 
සභාව 

 • එච්.ටී.ඩී.එම්. විෙජ්සිංහ මහතා 

  කාර්මික නිලධාරි (විෙශේෂ පන්තිය), බණ්ඩාරෙවල 
මහ නගර සභාව 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  
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ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති බණ්ඩාර ෙවල 
මහ නගර සභාව 2011දී අලුතින් ස්ථාපනය වූ මහ නගර සභාවක් 
බව. එය එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය යටෙත්යි තිබුෙණ්. 
ෙකොළඹ සහ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවල බලය පමණයි පසු 
ගිය වකවානුව තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිබුෙණ්. යහ පාලන 
ආණ්ඩුව සහ වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගොඩනඟන්න කියාකාරීව 
උර දුන්, ඒ සඳහා කැප වුණු ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් යටෙත් ඒ 
කාලෙය් අපි වැඩකටයුතු කළා.  එහි නගරාධිපති ධුරය දැරුෙව් 
මමයි. අපි දැන් යහ පාලනය ෙගොඩනඟලා තිෙබනවා. ඒ යහ 
පාලන ආණ්ඩුව තුළින් කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළ, පළාත් සභා  
හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන පළාත් සභා මඟින් 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීමකින් ෙතොරව කියාත්මක කරනවාද?  
ඔබතුමන්ලා ෙද්ශපාලන පළිගැනීමකින් ෙතොරව කටයුතු 
කරනවාද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please ask your Supplementary 

Question. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri)     
That is my Question. 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය ආෙයත් කියන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 ඔබතුමන්ලා ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලින් ෙතොරව කටයුතු 

කරනවාද? 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාෙව් 

නගරාධිපති හැටියට කටයුතු කළා. පළාත් සභාව යටෙත් 
කියාත්මක වන ආයතනයක් තමයි නගර සභාව. ෙම්වා දැන් පළාත් 
පාලන ෙකොමසාරිස්වරයා යටෙත් තමයි පවතින්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙද්ශපාලන බලපෑමක් නැහැ, නගරාධිපති හැටියට එහි වැඩකටයුතු 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්  
ලිපියක ෙපොඩි ෙකොටසක් කියවනවා.   

එය, හිටපු ෙකොමසාරිස්තුමා ලියපු සටහනක්. එතුමාෙග් නඩු 
ෙගොනුවක  එම සටහන තිබුණා.   "2015.10.16 දින මාෙග් 
0718009776 දරණ ජංගම දුරකථනය ෙවත 055-2231907 දරණ 
දුරකථනෙයන් ප.ව. 01.38, ප.ව. 01.47, ප.ව. 01.50ට  ලැබුණු 
දුරකථන ඇමතුම් සම්බන්ධෙයනි.  ෙමම දුරකථන ඇමතුම් ලබා 

දුන්ෙන් ඌව පළාෙත් පධාන අමාත්ය චාමර සම්පත් දසනායක 
මැතිතුමා විසිනි. එහි පළමු දුරකථන ඇමතුම මගින් ෙයෝජිත ෙතොග 
 ෙපොළ ආශිතව සිදු කරන ඉදි කිරීම් සම්බන්ධව වන අතර, එමඟින් 
ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත වැව ඉදිකිරීම නතර කරන ෙලසට දන්වා සිටින 
ලදී.  එෙසේම ඒ සඳහා විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට  බලාෙපොෙරොත්තු 
වන බවත්, වහාම වැඩ නවත්වන ෙලස තර්ජනාත්මකව දන්වා සිටි 
අතර..." යනුෙවන් එහි සඳහන් වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පළාත් ඇමතිවරයා 
ඒ ව්යාපෘති ටික නතර කරන්න කියන කාරණයයි කියන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම සීවලී පාර සාප්පු සංකීර්ණය ඉදිකිරීමට 
ඇස්තෙම්න්තු මුදල රුපියල් මිලියන 42යි. ඒවා රජෙය් මුදල් 
ෙනොව, මහා නගර සභා අරමුදෙල් ඒවායි. ෙතොග ෙපොළක් ඉදි 
කිරීම ෙවනුෙවන්, රුපියල් මිලියන 400යි. ෙම් ව්යාපෘති ෙදකම 
නවත්වන්න කියා ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් හැටියට 
තර්ජනාත්මකව දන්වා සිටි බවට ලිඛිත සාක්ෂිත් ෙම් තුළ 
තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා කියනවා පධාන අමාත්යවරුන් 
පළිගැනීමක් කරන්ෙන් නැහැ කියලා, ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි. 
එෙහම නම්  ෙම් ලිපිය අනුව  ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය මෙගන් 

අහපු පශ්නයට අදාළ නැහැ. නමුත් ඒ ලිපි ෙදක අපට ලබා ෙදනවා 
නම් ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් තමයි ඒ 
කාරණා ෙදක ගැන මා ඇසුෙව්. ඒවා අපට දුන්ෙනොත්, පළාත් 
පාලන ෙකොමසාරිස්වරයා හරහා පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මා ඒ ෙල්ඛන සභාගත කරන්නම්. ෙම් ව්යාපෘති නවත්වන්න 

කියලා -  
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඔබතුමා එය දැන් ෙන් කියන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. අපට ලියුම් 

ෙදක එව්වා නම් අපි පරීක්ෂා කර බලනවා, ෙමොකක්ද ෙහේතුව 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා දැන් තමයි 
ඒ ෙල්ඛන ෙදක සභාගත කරන බව කියන්ෙන්. ඒවා අපට 
ෙව්ලාසනින් දුන්ෙනොත් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න පුළුවන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඒ ෙල්ඛන සභාගත* 

කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු 
පශ්නය මම අහනවා.        

This is my last Supplementary Question. මහනගර සභා 
ආඥාපනෙත් 277වැනි වගන්තිය තුළ සඳහන් කරනවා, මහනගර 
සභාවක් විසුරුවා හැරියාට පස්ෙසේ ඒ නගරාධිපතිවරයාෙග් බලය 
විෙශේෂ ෙකොමසාරිස්වරයකුට පැවෙරනවාය කියන එක. ගරු රාජ්ය 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමනි, මට ඒක හරියට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. පනෙත් 28වැනි 
වගන්තිෙය් සඳහන් කරනවා, මහනගර සභාවක ඕනෑම මූල්ය 
කටයුත්තක් සිදුවීෙම්දී මුදල් කමිටුෙව් අනුමැතිය ඇතුව කටයුතු 
කරන්න කියලා. ඒ නිසා පනෙත් 277වැනි වගන්තිය යටෙත් 
මහනගර සභාවක් විසුරුවා හැර නගරාධිපතිවරයාෙග් සම්පූර්ණ 
බලය ෙකොමසාරිස්වරයකුට පැවරුවත්,  මට හැ ෙඟන විධියට 
වත්මන් ෙකොමසාරිවරයාට  10වැනි වගන්තිය අනුව කටයුතු 
කරන්න බලයක් නැහැ. එෙහම නම්  ෙකොමසාරිස්වරයා ෙම් 
මහනගර සභාව පාලනය කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, නගරසභාවක් විසුරුවා හැර තිෙබනවා නම් 

මුදල් කමිටුවක් කැඳවන්න බැහැ. ෙමොකද මන්තීධුර අෙහෝසි ෙවලා 
තිෙබන නිසා. බලය නාගරික ෙකොමසාරිස්වරයාට පැවෙරනවා. 
නැවත නගර සභාවට  මන්තීවරුන් පත්වුණාට පසුව තමයි මුදල් 
කමිටුව කැඳවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඒක තමයි.  මුදල් කමිටු නැතුව මහනගර සභා ෙකොෙහොමද 

කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. 

 
 
වත්මන් හා හිටපු  මහජන නිෙයෝජිතයන් :  විෙශේෂ 

විමර්ශන ඒකකයට ලැබී ඇති පැමිණිලි 
ன்னாள் மற் ம் தற்ேபாைதய மக்கள் பிரதிநிதிகள் : 

விேசட லனாய் ப் பிாி க்கு கிைடத்த ைறப்பா கள் 
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14. ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
       (மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
       (The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2015.01.08 දින සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ 
වත්මන් හා හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට, 
පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට සහ පාෙද්ශීය සභා, 
නගර සභා සහ මහ නගර සභා මන්තීවරුන්ට 
එෙරහිව විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකයට (SIU) ලැබී 
ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) පරිදි එම ෙචෝදනාවන්ට ලක් වී ඇති 
වත්මන් හා හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්, 
පළාත් සභා මන්තීවරුන් සහ පාෙද්ශීය සභා, නගර 
සභා සහ මහ නගර සභා මන්තීවරුන්ෙග් නම් 
සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකය විසින් විමර්ශන අරඹා 
ඇති වත්මන් හා හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්, 
පළාත් සභා මන්තීවරුන් සහ පාෙද්ශීය සභා, නගර 
සභා සහ මහ නගර සභා මන්තීවරුන් සංඛ්යාව 
 ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම විමර්ශනවල පතිඵල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2015.01.08ஆந் திகதி ெதாடக்கம் இன்  

வைரயான கால எல்ைலயில் ன்னாள் மற் ம் 
தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு, 
மாகாண சைப உ ப்பினர்க க்கு, மற் ம் 
பிரேதச சைப, நகர சைப மற் ம் மாநகர சைப 
உ ப்பினர்க க்கு எதிராக விேசட லனாய் ப் 
பிாி க்கு (SIU) கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  (i) இன் பிரகாரம் குற்றச்சாட் க்கு 
இலக்காகி ள்ள ன்னாள் மற் ம் தற்ேபாைதய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் மற் ம் பிரேதச சைப, நகர சைப 
மற் ம் மாநகர சைப உ ப்பினர்களின் 
ெபயர்கைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iii) விேசட லனாய் ப் பிாிவினால் லனாய் கள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள ன்னாள் மற் ம் தற் 
ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
மாகாண சைப  உ ப்பினர்கள், பிரேதச சைப, 
நகர சைப மற் ம் மாநகர சைப உ ப்பினர் 
களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (iv) இப் லனாய் களின் ன்ேனற்றம் தனத்தனி 
யாக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   separately the number of complaints 
received by the Special Investigations Unit 
(SIU) against the current and former 
Members of Parliament, Provincial Council 
Members, Members of Pradeshiya Sabhas, 
Urban Councils and Municipal Councils 
from 08.01.2015 to date; 

 (ii)   whether the names of the current and 
former Members of Parliament, Provincial 
Council Members and Members of 
Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 
Municipal Councils who have been 
subjected to allegations as mentioned in (i) 
above will be tabled separately;  
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 (iii)   separately the number of  the current and 
former Members of  Parliament, Provincial 
Council Members and Members of 
Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 
Municipal Councils against whom 
investigations have been started by the 
Special Investigations Unit; and  

 (iv)   separately of the progress of these 
investigations? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදනවා. 

(අ) (i) හිටපු හා වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිලි සංඛ්යාව 04යි.  

  පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට සහ පාෙද්ශීය සභා, 
නගර සභා සහ මහ නගර සභා මන්තීවරුන්ට 
එෙරහිව පැමිණිලි ලැබී ෙනොමැත. 

 (ii) එම ෙචෝදනාවන් සම්බන්ධව තවදුරටත් විමර්ශන 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බැවින් ඔවුන්ෙග් නම් 
සභාගත කිරීම සුදුසු ෙනොෙව්.   

  පැමිණිලි ලැබීෙමන් පසුව ඒ ගැන විමර්ශනය 
කළත්,  ඔවුන් තවම "වැරැදිකරු" කියලා තීරණය 
කරලා නැති නිසා ෙමම සභාෙව් නම් පකාශ කිරීම 
සුදුසු නැහැ කියලා මම හිතනවා. නමුත් ෙපොලීසිය 
ෙම් ගැන විමර්ශන කරමින් විටින් විට 
අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා.  සෑෙහන 
සාක්ෂි පමාණයක් තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව 
ඉදිරියට කටයුතු කරනවා.  

 (iii)  2015.01.08 දිනට ෙපර වත්මන් හා හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්, පළාත් සභා 
මන්තීවරුන් සහ පාෙද්ශීය සභා නගර සභා සහ 
මහ නගර සභා මන්තීවරුන් 17 ෙදෙනකුට 
එෙරහිව විමර්ශන කටයුතු අරඹා ඇති අතර, 
2015.01.08 දිනට පසු හිටපු හා වත්මන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 03 ෙදෙනකුට එෙරහිව 
විමර්ශන අරඹා ඇත. 

 (iv)  ෙම්  විමර්ශනවල එකක් හැර අෙනක් සියලුම ඒවා 
ගරු අධිකරණයක විනිශච්යට භාජනය ෙවමින් 
පවතින කරුණු බැවින් ෙම් සභාෙව්දී ඒවා පකාශ 
කරන්න බැහැ.  අෙනක් එක ගැන මට ඕනෑ නම් 
කරුණු කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා විමර්ශන 
මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත් පකාශ 
කිරීම සුදුසු නැහැ කියා මා හිතනවා. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මට ඔබතුමාෙගන් අතුරු පශ්න තුනක් 

අහන්නට තිෙබනවා.  

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
අපි ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙමතැන නම් කථා කරන එක ethical  නැහැ. 
හැබැයි දැන් වන විට විමර්ශන පවත්වා ෙගන යන කාරණා පිළිබඳ 
කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි? 

අපි දන්නා ෙතොරතුරු අනුව ගරු ඇමතිතුමාට ඒකට 
උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්ද මම යම්කිසි ෙදයක් ෙමතැනදී කථා 
කෙළොත්? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමිය පශ්නය ඕනෑ නම් අහන්න. මට පුළුවන් ද බැරි ද 

කියලා පශ්නය අහන කල් කියන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා ඔබතුමියට කියයි, ඒ පශ්නය අහන එක 
ගැළෙපනවාද කියන එක. 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙචෝදනා ලබා තිෙබන 

මන්තීවරෙයක් පිළිබඳව පැමිණිලිකරු විසින් - ඔහුෙග් නම තමයි 
බයන්  ෙෂඩික් - ෙම් පුද්ගලයාට අයත් ''ඩිජිටල් ෙනොමිනීස්'' නමැති 
ඕස්ෙට්ලියානු ආයතනය පෑන් ඒෂියා බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන  
4.1ක ෙකොටස් මිල දී ගනු ලැබූ අතර, ෙමහි විත්තිකරුවන් ෙලස 
නම් කර ඇති ඉහත කී මන්තීවරයා ව්යාජ ඇටර්නි බලපතයක් 
නිර්මාණය ෙකොට මිලියන 2.1ක් වණික් ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් යන 
ආයතනයත්, මිලියන  2ක- [බාධා කිරීමක්]-  පශ්නය ඇහුවාට 
පස්ෙසේ-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි දඟලන්ෙන්? ඇයි ෙම්  විස ෙවන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ඇයි ෙම් කෑ ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ෙමතැන කාටද ෙම් 

කථා කරන්ෙන්? ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ෙදන්න. මම කාෙග්වත් 
නම් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. රුපියල් මිලියන 2.1ක -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Bandula Gunawardane, what is the point of 

Order? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් 

මන්තීවරෙයක් වන උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා ෙම් හා සම්බන්ධිත 
ව්යාජ පැමිණිල්ලකට අත් අඩංගුවට අරෙගන බන්ධනාගාරගත 
කරලා- 

1365 1366 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra, you may continue. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ඇයි ෙම්? ෙකොෙහේවත් කෙඩ් යන්ෙන් නැතිව බන්දුල 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉඳගන්න. ඔබතුමා ඉතාමත් වැදගත් 
පුද්ගලෙයක්.  

ෙම් ෙද්වල් ඔප්පු වුණාට පසුව ඔබතුමාට පාෙර් යන්න බැරි 
ෙවනවා.  ෙමොකද, ෙම් ෙද්වල් ඔප්පු ෙවනවා. ෙම් ෙද්වල් ඔප්පු 
වුණාම,  අපරාෙද් කෙඩ් ගිෙය් කියලා ඔබතුමාට හිෙතයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මෙග් අතුරු පශ්නය 
අහන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, පාෙවන ෙතොප්පි දා 
ගන්න එපා. ඔබතුමා ඉඳගන්න. මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
මිලියන 2.1ක් වණික් ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් ආයතනයටත්, මිලියන 
2ක් ධම්මික ෙපෙර්රා කියන පුද්ගලයාටත් විකුණා තිෙබනවා. ඒ 
මුදල්වලට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ මුදල්වලට කුමක් වුණාද කියා අද 
ෙවන තුරු ෙමොකුත් ෙතොරතුරක් නැහැ. ෙමම මුදල්  කාෙග් 
නම්වලටද ගිෙය් කියා ෙමොනවත් ෙතොරතුරක් කිසි ෙකෙනක් අද 
වන තුරු දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, இந்தப் பிரச்சிைன நீதிமன்றத்தி ப் 

பதால் நீங்கள் இைத விவாதிக்க யா . 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය තමයි ෙමවැනි මූල්ය 

වංචාවක් සිද්ධ කරලා, ගරු අධිකරණය ඉදිරිපිට එය විභාග කරලා 
ඔප්පු වුෙණොත් ඊ ට ලැබිය හැකි උපරිම දඬුවම කුමක්ද  යන්න. 
[බාධා කිරීම්] මම ඔබතුමාෙගන් ෙලෙහසි පශ්නයක් අහන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] කවුරුවත් ෙතොප්පි දා ගන්න එපා. ඔයෙගොල්ෙලෝ 
ගැන කථා කෙළේ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්]කවුරුවත් කථා කෙළේ 
නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙපර කිවූ පරිදි ෙම් 

කාරණය අධිකරණෙය් විනිශ්චය ෙවන කාරණයක් බැවින්  ෙම් 
ගරු සභාෙව් මම කරුණු පකාශ කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු 
මන්තීතුමිය මන්තීවරෙයකුෙග් නමක් සඳහන් කෙළේ නැහැ. අෙප් 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පැනලා මන්තීවරෙයකුෙග් 
නමක් සඳහන් කළා. නමුත් ඒ ගැන අෙප් ගරු මන්තීතුමියට ෙදොස ්
කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
We will now go to the Second Round.  Question No. 

01 -  Hon. Buddhika Pathirana. 

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
නැහැ. නැහැ. ඉවර නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක  

සභාපතිතුමනි, microphone එක ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra. 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
My second Supplementary Question is, ගරු 

ඇමතිතුමනි, සිෙලෝන් ටී ගාර්ඩ්න්ස් නැමැති සමාගමක සියයට 
50ක අයිතිය බයන් ෙෂඩික් කියන පුද්ගලයාට තිබුණා. ඉතිරි 
සියයට 50ක අයිතිය තවත් පුද්ගලෙයකුට තිබුණා.  මම ෙම් කියන 
මන්තීවරයාෙග් අනික් මිතුරාට තිබුණා. එතෙකොට ෙමම 
ෙකොම්පැණිෙය් අධ්යක්ෂවරුන් විධියට හිටිෙය් බයන් ෙෂඩික් සහ 
ෙම් කියන අනික් පුද්ගලයාත් ය.  [බාධා කිරීම්] එතෙකොට මෙග් 
ෙදවන අතුරු පශන්ය තමයි ෙම් බයන්  ෙෂඩික් කියන පුද්ගලයාව 
ව්යාජ විධියට අධ්යක්ෂ ධුරෙයන් පහ කරලා ෙමම සමාගම,- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
අහ ගන්න. කවුද - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඉන්න ෙකෝ කථා කරනකල්. මම තවම කථා කරලා ඉවර 

නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.   Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra, you may continue.  

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම කාරණය ගරු 

අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්නයක්. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇවිස්ෙසන්ෙන් ෙමොකටද? [බාධා කිරීමක්] 

පුදුම අමාරුවක් ෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමාත් ෙමොකක් ෙහෝ- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the House.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමිය මන්තීවරයකුෙග් 

නමක් සඳහන් කෙළේ නැහැ. මන්තීවරයකුෙග් නමක් සඳහන් කෙළේ 
නැහැ. මන්තීවරයකුෙග් නමක් සඳහන් වුෙණ් නැහැ. එතුමියට 
අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහම බැහැ. 
නැහැ, නැහැ. මන්තීවරයකුෙග් නමක් කියැවුෙණ් නැහැ. නම 
කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඇයි ෙතොප්පිය දා ගන්ෙන්?  

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs) Hirunika Premachandra) 
ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙමයයි. 

සිෙලෝන් ටී ගාර්ඩ්න් නම් සමාගෙම් සියයට 50ක අයිතිය බයන් 
ෙෂඩික් නමැති තැනැත්තාට තිබුණා. ඉතිරි සියයට 50ක අයිතිය 
මම ෙම් කියපු අෙනක් පුද්ගලයාට තිබුණා. එම සමාගෙම් 
අධ්යක්ෂවරෙයක් විධියට බයන් ෙෂඩික් නමැති පුද්ගලයා සිටියා. 
මම ෙම් කියන මන්තීවරයායි, ඔහුෙග් මිතයායි එකතු ෙවලා බයන් 
ෙෂඩික් කියන පුද්ගලයාව අධ්යක්ෂ ධුරෙයන් ඉතාමත්ම ව්යාජ 
විධියට පහ කරලා දාලා, මතුගම වලල්ලාවිට පිහිටි ෙබොම්බිල් 
නමැති ෙත් කර්මාන්තශාලාෙව් මිලියන 190ක වත්කම් 
සම්පූර්ණෙයන්ම, -ෙම් මන්තීවරයා- ව්යාජ ෙලස විකුණලා 
තිෙබනවා කියලා ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.   

මට තිෙබන පශ්නය ෙමයයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් වන විට ෙම් 
සම්බන්ධ විමර්ශනය සිදු කර ෙගන යනවා. සමහර පුද්ගලයන් ෙම් 
වාෙග් මන්තීවරුන් අත් අඩංගුවට ගත්තාම ඒක ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීමක් විධියට සඳහන් කරනවා. මට දැන ගන්නට ඕනෑ ෙම් 
වාෙග් මූල්ය වංචාවක් අපට ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් විධියට 
හඳුන්වන්නට පුළුවන්ද කියලායි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙපොලීසිෙයන් කරන කටයුතු 

ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ නැහැ. ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව 
පරීක්ෂණ කටයුතු කරෙගන ගිහින් සාක්ෂි තිෙබනවා නම්, 
උසාවියට කරුණු ඉදිරිපත් කළාම ඒ ගැන කටයුතු කරනවා. අද 

ෙම් සභාෙව්දී සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? අදාළ මන්තීවරයා ශබ්ද 
නැතිව ඉන්නවා. සාමාන්යෙයන් නම් "ෙතොප්පිය දා ගන්නවා" 
කියනවා. ෙමතැනදී වුෙණ් ෙතොප්පිය අරෙගන දැම්මා. ඒකයි සිදු 
වුණු අපරාධය. ගරු මන්තීතුමිය, නමුත් ෙම් කරුණු අපි සාකච්ඡා 
කිරීම සුදුසු නැහැ. ඒ සම්බන්ධ ෙබොෙහෝ ෙතොරතුරු ඔබතුමියට මීට 
වඩා ෙහොඳට පත්තරවලින් ගන්නට පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs) Hirunika Premachandra) 
ඇත්තටම ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළාටත් වඩා, 

පත්තරවලටත් වඩා විස්තර, -ව්යාජ ඇටර්නි බලපත, ෙම් සමාගම් 
විකුණුෙව් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා - හැම ෙද් ගැනම 
ෙතොරතුරු මා  ළඟ තිෙබනවා.  

ෙම් සියලුම ෙද් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඔබතුමාට ෙදන්න 
කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා සභාගත 
කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහාත් මම ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා 
සිටිනවා. [බාධා කිරීම්]  

අවසාන පශ්නය ටිකක් දීර්ඝ පශ්නයක්. ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ රුපියල් මිලියන 400ක මුදලක් සියයට 50ක් -සියයට 25, 
25 ගණෙන්- ඉහත කී මන්තීවරයාෙග් මිතයාට සහ බයන් ෂැඩික් 
කියල පුද්ගලයාටත් අයිතිව තිබුණා. ෙමම වත්කම් සියල්ල ඉහත 
කී මන්තීවරයා සහ අෙනක් පුද්ගලයා විකුණලා ව්යාජ ගනු-ෙදනු 
සිදු කර තිෙබනවා කියලා ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. වත්තල, 
එ    ෙඬ්රමුල්ෙල් තමයි ෙමම පිත්තල ෙලෝහ කර්මාන්තශාලාව 
පිහිටා තිෙබන්ෙන්. එය ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙහොයා ගන්නත් පුළුවන්. 
ඒක එක් කාරණාවක්.   

ෙම් පිත්තල කර්මාන්තශාලාව හඳුන්වන්ෙන් ආෙයෝජන 
මණ්ඩලයට අයිති සමාගමක් විධියටයි. ආෙයෝජන මණ්ඩලයට 
අයත් කර්මාන්තශාලාවක් නම් ෙමහි ගනු-ෙදනු ලංකාව ඇතුළත 
සිදු ෙවන්න බැහැ, re-export  කරන්න පමණයි පුළුවන් වන්ෙන්. 
හැබැයි, පශ්නය ෙම්කයි. එහි පිත්තල නුවර පිළිමතලාව පැත්ෙත් 
සමහර ෙවෙළන්දන්ට විකුණලා තිෙබනවා. ෙමතැන ෙලොකු 
වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක Sri Lanka Customs 
එෙකන් ෙහොයා ෙගන ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා. 2002 වසෙර් දී ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා විධියට පත් වුණායින් 
පසුව, ෙමෙතක් කාලයක් tax ෙගවන්න බැරි වූ අයට ෙගවන්න 
කියලා එතුමා බදු සමාවක්  ලබා දුන්නා.  ෙම්ක පිට දාලා ෙම් 
පුද්ගලයන් නීතිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අධිකරණෙයන් සමාව 
ඉල්ලලා වරදකරුවන් ෙලස පිළිෙගන බදු සමාවක් විධියට 
තමුන්ෙග් නඩුව අයින් කර ගත්තා. මට තිෙබන පශ්නය, BOI 
එකට අයත් සමාගමක් විධියට තමන්ෙග් අමුදව්ය රට ඇතුළත 
විකුණලා- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your three Supplementary Questions 

are over. Please, wind up now.  
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Okay.  මට තිෙබන පශ්නය, තමුන්ෙග් අමු දව්ය ෙම් විධියට 

රට ඇතුළත විකුණලා ඒක  බදු සමාවක් බවට පත් කර ගන්ෙන් 
ෙකො ෙහොමද කියන එකයි. මම අහන්ෙන්, එෙහම කරන්න පුළුවන් 
විධි ෙය් පදනමක් තිෙබනවාද කියන එකයි. ඒ කියන්ෙන්, ඔය 
විධියට re-export කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ලංකාව ඇතුළත 
විකුණලා, ඒවා අහුෙවලා, සමාව ඉල්ලලා ඊට පසු ෙකොෙහොමද බදු 
සමාවක් බවට පත් වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමියත් වැෙඩ් අතහරින්ෙන්ම නැහැ. ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ 

ගැන මම ෙහොයලා බලලා ඔබතුමියට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්. 
ඒක මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ පශ්නයක්.  
 

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

 
ඕස්ෙට් ලියාෙව්දී හා ජපානෙය්දී මියගිය ශ  ීලාංකික 

පුරවැසියන් : විසත්ර 
அ ஸ்திேர யாவி ம் யப்பானி ம் மரணித்த 

இலங்ைகப் பிரைசகள்: விபரம் 
SRI LANKANS DECEASED IN AUSTRALIA AND JAPAN: 

DETAILS  
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1. ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. K.K. Piyadasa on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ  ඕසේට් ලියාෙව්දී හා ජපානෙය්දී මියගිය ශ  ී
ලාංකික පුරවැසියන් සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ෙමම පුද්ගලයන්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ ඕසේට් ලියාෙව්දී හා ජපානෙය්දී පූර්ණ සහ 
අර්ධ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ ශ  ී ලාංකික 
පුරවැසියන් සංඛ්යාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල ඔවුන් කළ රැකියා කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයන් ආබාධිතවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 
ஆம் திகதி வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அ ஸ்திேர யாவி ம் யப்பானி ம் மரணித்த 
இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

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

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 

ஆம் திகதி வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அ ஸ்திேர யாவி ம் யப்பானி ம் ைம 
யாக அல்ல  பகுதியளவில் அங்க ன 
நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 

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

ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான காரணங் 

கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 

நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i) the number of Sri Lankan citizens who died 
in Australia and Japan during the period 
01.01.2010 to 31.12.2014 in relation to each 
country, separately; 

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

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

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

(b)  Will he also inform this House-  

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

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

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

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

(c)  If not, why? 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  
 

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

(අ) (i) 2010.01.01 සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය තුළදී  
ඕස්ෙට් ලියාෙව්දී සිදු වූ ශ  ී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් මරණ 
46කුත් ජපානෙය්දී ශී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් මරණ 17කුත් 
සිදු වූ බවට වාර්තා වී තිෙබ්. 

 (ii) ඇමුණුම* ඉදිරිපත් කරමි. 

 (iii) ඇමුණුම* ඉදිරිපත් කරමි. 

 (iv) වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) ඕස්ෙට්ලියාෙව් හා ජපානෙය් ශී ලංකා දූත මණ්ඩලවල 
පවතින වාර්තාවලට අනුව, 2010.01.01 සිට 2014.12.31 
දක්වා කාලෙය්දී ආංශික වශෙයන් ෙහෝ පූර්ණ වශෙයන් 
ආබාධිත ශී ලාංකිකයන් පිළිබඳ කිසිදු ෙතොරතුරක් ෙනොමැත.   

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.         

 
විෙද්ශ රටවල පුරවැසිභාවය අයදුම්කර සිටින 
සරණාගත ශීලාංකිකයන්: තානාපති සහාය 

ெவளிநா களில் பிரசா ாிைமக்கு 
விண்ணப்பித் ள்ள இலங்ைக அகதிகள்: தரக 

உதவி 
SRI LANKAN REFUGEES APPLIED FOR CITIZENSHIP IN 

FOREIGN COUNTRIES: CONSULAR ASSISTANCE  

357/’15 
2. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 
(අ) (i) සරණාගතයින් ෙලස විෙද්ශ රටවල පුරවැසිභාවය 

අයදුම්කර සිටින ශී ලාංකිකයින්, ශී ලාංකිකයින් 
ෙලස පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එවැනි අය සඳහා තානාපති 
කාර්යාලවල  ෙසේවය ලබා ෙනොදිය යුතු බවට 
චකෙල්ඛයක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එම චකෙල්ඛය ඉවත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, චකෙල්ඛය ඉවත් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුවන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) அகதிகளாக ெவளிநா களில் பிரசா ாிைமக்கு 

விண்ணப்பித் ள்ள இலங்ைகயர்கள், இலங்ைக 
யர்களாக ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கின்றனரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அவ்வாறானவர்க க்கு தரகங் 
களால் ேசைவகள் வழங்கப்பட ேவண் ய 
அவசியமில்ைலெய ம் சுற்றறிக்ைகெயான்  
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சுற்றறிக்ைகைய நீக்குவதற்கு எதிர் 
பார்க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், சுற்றறிக்ைகைய நீக்குவதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a)  Will he inform  this House- 

 (i)  whether the Sri Lankans who have applied 
for citizenship in foreign countries as 
refugees are accepted as Sri Lankans; 

 (ii)  if so, whether a circular is available to the 
effect that the services of  embassies should 
not be provided to such persons; 

 (iii)  whether it is expected to repeal the 
aforesaid circular; and 

 (iv)  if so, the date on which it is expected to 
repeal the aforesaid circular ? 

(b)   If not, why? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva ) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, on behalf of 

the Hon. Minister of Foreign Affairs, I answer Question 
No.2.  

(a) (i) Yes. They are accepted as Sri Lankans. 

 (ii) No specific Circulars have been issued by 
the Ministry of Foreign Affairs. The Sri 
Lanka Missions abroad are tasked with the 
responsibility of providing consular 
services/assistance to all Sri Lankan 
nationals.  

  However, there was a Circular issued by 
the Department of Immigrations and 
Emigration dated 30th March, 2011 under 
the caption, “Renewal of passports and 
issue of new passports to Sri Lankans 
granted refugee/Asylum status in other 
countries” (Copy of the circular is attached 
as Annex-I) I table* Annex-I 
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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 

 (iii) Yes. 

 (iv)  On 31st May, 2016, the Controller General 
of the Department of Immigration and 
Emigration has suspended the Circular 
dated 30th March 2011, and re-introduced 
the Department Circular No. OM/05
(A)/2010 of 13.07.2010 (Copy attached as  
Annex-II) I table* Annex-II 

(b) Does not arise.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම 

රටින් යන්න වුණු අයට ඒ කියන්ෙන් ජීවිත තර්ජන නිසා රටින් 
පලා යන්නට වුණු මාධ්යෙව්දින් සහ  දවිඩ ජනතාව  ඉලක්ක 
කරලායි ෙම් චකෙල්ඛය දමා තිබුෙණ්. ෙම්ක ඉවත් කිරීම 
සම්බන්ධව වර්තමාන රජයට ස්තුතිවන්ත වන ගමන් මා 
ඔබතුමාෙගන් කාරණයක් අහනවා. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් 
සුදු වෑන් සංස්කෘතිය නිසා මාධ්යෙව්දීන්ට සරණාගත වීසා මත පිට 
රට යන්න සිද්ධ වුණ බව.   ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කරන දවෙසේම ෙම් පශ්නය 
අහන්න ලැබීම ෙහොඳයි. එවැනි මාධ්යෙව්දින්ට අෙප් ආණ්ඩුව එන 
තුරු ඒ රටවල තානාපති ෙසේවය ලැබුෙණ් නැහැ. එතෙකොට 
ඔවුන්ට අගතියක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අගතිය ෙවනුෙවන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය ෙමොනවා ෙහෝ පියවරක් ගන්නවා ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපි සියලු ශී ලාංකිකයන්ට asylum status ඉල්ලා තිබුණත්, 

refugee status ඉල්ලා තිබුණත් ඒවා හම්බ ෙවලා නැත්නම් 
ඔවුන්ට ශී ලාංකිකයන් හැටියට සලකන්න ඉස්සර තිබුණු නීතිය 
කියාත්මක කරනවා. ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන්න එපායි කියන 
ෙරගුලාසිය දාලා තිබුෙණ්,  2011 ආරක්ෂක ෙල්කම් හැටියට 
ෙගෝඨාභය  රාජපක්ෂ මහතාෙග් නිෙයෝගයක් මතයි. ඒක අපි ඉවත් 
කර තිෙබනවා.  So, every Sri Lankan citizen - whether they 
have applied for refugee status, whether they are waiting for 
it or whether they have been denied of it - can apply. All 
consular services will be afforded to them. හැබැයි, දැන් පරණ 
වුණ ෙද්වල්වලට අපට වන්දි ෙගවන්න විධියක් නැහැ. ඒ අයට 
ආරාධනා කරනවා කරුණාකර, ශී ලංකාෙව් තානාපති 
කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා නැවත  consular  ෙසේවාව සඳහා apply  
කරන්න කියලා. අෙනක් අයට වාෙග්ම ඔවුන්ටත් අර අහලා තිබුණු 
විධියට උප්පැන්න සහතිකය සහ ඒ අවශ්ය ෙද්වල් ෙදන්න ඕනෑ. 
ඊට පස්ෙසේ ඔවුන්ට passport එකත් ෙදනවා. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමා පැහැදිලිව කියනවා, ඒ අයට අගතියක් වුණා කියලා. 

පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ඒ අයට වුණ අගතිය  ෙවනුෙවන් කිසිවක් 
කරන්න බැරිද? 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
The only thing we can do is to invite them to re-apply. 

There is nothing we can do about what Mr. Gotabhaya 
Rajapaksa has done in preventing those people from 
applying for Sri Lankan passports. There is nothing we 
can do now because the time has elapsed. We regret that, 
but there is nothing we can do. We cannot give them  the 
time back.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ මාධ්යෙව්දීන්ෙග් වෘත්තීය 

නිපුණතා දැන් දිය ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් 
නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට තමන්ෙග් පවුෙල් අය සමඟ ජීවත් 
ෙවන්න තිබුණු අවස්ථාව නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ට 
විශාල අගතියක් ෙවලා තිෙබනවා. පශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔබතුමා 
කිව්වා, "එවැනි මාධ්යෙව්දීන්ට ලංකාවට එන්න ආරාධනා 
කරනවා" කියලා. මම ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, 
එවැනි මාධ්යෙව්දීන්ට ලංකාවට එන්න කියලා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන්  ආරාධනා කරනවා නම්, ඒ අයට වන්දියක් ලබා 
දීෙම් වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න කියා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සලකා බලන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ශී ලංකා මහ බැංකුව මිල දී ගත් භාණ්ඩාගාර 
බිල්පත්: විසත්ර 

மத்திய வங்கி ெகாள்வன  ெசய்த திைறேசாி 
உண் யல்கள்: விபரம் 

TREASURY BILLS  PURCHASED BY CENTRAL BANK: DETAILS  

428/’16 
4. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 
(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී ශී ලංකා මහ 

බැංකුව විසින් මිලදී ගත් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල 
වටිනාකම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii)  ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 
මිලදී ගැනීෙම්දී නව මුදල් ෙනෝට්ටු මූල්ය 
සංසරණයට එක් වීෙමන් උද්ධමනය ඉහළ යන 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

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

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

(அ) (i) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட திைறேசாி உண் யல்களின் 
ெப மதி தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (ii) இலங்ைக மத்திய வங்கி திைறேசாி 
உண் யல்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்கின்ற 
ேபா  திய நாணயத்தாள்கள் நிதிச் 
சுற்ேறாட்டத்தில் ேசர்க்கப்ப வதன் லம் 
பண க்கம் அதிகாிக்கும் என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  separately the value of the Treasury Bills 
purchased by the Central Bank of Sri Lanka 
in years 2013, 2014 and 2015; and 

 (ii)  whether he admits that inflation increases as 
new currency notes are added to financial 
circulation when the Central Bank of Sri 
Lanka purchases Treasury Bills?  

(b)  If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ 

ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 2013 - 2015 කාල සීමාව තුළ ශී ලංකා මහ බැංකුව 
විසින් මිලදී ගන්නා ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල 
වටිනාකම පහත පරිදි ෙව්. 

  2013 වසර අවසානෙය් : රුපියල් බිලියන     3.1 

  2014 වසර අවසානෙය් : රුපියල් බිලියන 123.5 

  2015 වසර අවසානෙය් : රුපියල් බිලියන 104.8 

 (ii) පිළි ෙනොගනී. 

  මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී 
ගැනීම තුළින් අනිවාර්යෙයන් උද්ධමනය ඉහළ 
යන්ෙන් යැයි පැවසීම සරල තර්කයකි. ෙමහිදී 
සැලකිය යුතු ෙවනත් සාධක ගණනාවක් පවතී.  

  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත් අපි විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ෙගන්වලා ඒ තුළින් ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීෙමනුත් උද්ධමනය 
පහළ යන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් රෙට් පංගුවක් 
ඉන්ෙන් කම්බ ෙහොරු. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ෙග් 
මුදල් කූට ෙල්ඛන හදලා ෙහොරකම් කරන්න 
කටයුතු කරනවා. ඒ තුළින් අපකීර්තියට පත් කර, 
අෙප් රට ෙකෙරහි විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ෙග් 
තිෙබන විශව්ාසය බිඳ ෙහළීමට පංගුවක් උදවිය 
කටයුතු කර තිෙබනවා. අපි රජයක් හැටියට ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක 
කරනෙකොට සමහර ෙවලාවට ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම් කියලා කියනවා.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. 

ආෙයෝජකයන්ෙග් විශ්වාසය බිඳ ෙහළීමට තුඩු දුන් 
ආකාරෙයන් කූට ෙල්ඛනයක් සෑදු බවට වරදකරුවන් වූ අයෙග් 
නම් ෙමොනවාද? රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා එක නමක් ෙහෝ 
දන්නවාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කථාවක් තිෙබනවා, 

"පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" කියලා. ඒ පුහුල් ෙහොරාෙගන්ම 
අහගන්න ෙවනවා. ඒක කෙරන් දැෙනනවා. "පුහුල් ෙහොරා 
කෙරන් දැෙන්".  එපමණයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා, අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
පුහුල් ෙහොෙරක් තමයි අහන්ෙන්. ෙවන කවුද අහන්ෙන්?   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙදන පිළිතුෙරන් ෙම් රෙට් ජනතාව රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 

බුද්ධිය මැන ගන්නවා. ඒකට අපට පශ්නයක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. මම නිශ්චිතව අහලා තිෙබනවා, "උද්ධමනය 
ඉහළ යන බව පිළිගන්නවාද?" කියලා. එක්ෙකෝ උත්තරය, "ඔව්", 
නැත්නම්  "නැත" යන්නයි. හැම දාම ෙමතුමාෙග් උත්තර 
"ෙකොෙහද යන්ෙන් මල්ෙල් ෙපොල්" වාෙග් උත්තරයි.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කූට ෙල්ඛන හදන 

විධියට ෙනොෙවයි අපි උත්තර ෙදන්ෙන්. අපි හරි වගකීමක් ඇතුව 
තමයි උත්තර ෙදන්ෙන්. ඒ කූට ෙල්ඛන හදන කට්ටියට තමයි ඔය 
එක එක තර්ක දමා 'මල්ෙල් ෙපොල්' විධියට විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන්ව රවටා ඒ අසරණ මනුස්සයාෙග් සල්ලි ටික 
ෙහොරකම් කරලා ඒ ගැන කථා කරන්නත් එනවා. නම් මම කිව්ෙව් 
නැහැ. බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්යතුමා නම් ඒ නම් ටික මීට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් සභාවට කිව්වා. මම ආෙයත් කියන්න ඕනෑ නැහැ 
ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන ආකාරෙයන් ෙපනී 
යන්ෙන් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණද්දි ෙමොළය ෙගදර තබා 
ඇවිල්ලා ඇති බවයි. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමොළය අරෙගන 
එන දවසක් ඇත්ෙත්ම නැද්ද? 

1377 1378 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කම්බ ෙහොෙරක් ඒ ගැන 

කථා කරන එක ගැන එතුමා ආඩම්බර වනවා ඇති කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. කමක් නැහැ, 'අලි බබා සහ ෙහොරු හතළිහ' වාෙග් 
ඔබතුමා ඒක- [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා ෙමොළය පාර්ලිෙම්න්තුවට අරෙගන එන දවස කවද්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමා බන්ධනාගාරය තුළ ෙමොළය තබා පැමිණි එක ගැන 

අපි කනගාටු වනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා විෙශේෂඥෙයක්ද? 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා දැන් පක්ෂයක් 
හදාෙගන. එතුමා තමයි ඒ පක්ෂෙය් නායකයා, ෙල්කම් තනතුර 
දරන්ෙන්ත් එතුමා, භාණ්ඩාගාරිකත් එතුමා, ඔක්ෙකෝම තනතුරු 
දරන්ෙන් එතුමා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
வினா இலக்கம் 7 - 561/'16,  ெகளரவ எஸ். சிறீதரன். -

[Pause] - ேவ  யாராவ  இவ்வினாைவக் ேகட்கின்றீர்களா? 
 

  
රජයට පවරා ගත් එම්. ආර්. එම්. මිම්සියාඩ් මහතාට 

අයත් ඉඩම : වන්දි 
அரசு சு காித்த தி . எம்.ஆர்.எம். மிம்சியாட் க்குச் 

ெசாந்தமான காணி :இழப்பீ  
GOVERNMENT ACQUIRED LAND OF MR. M.R.M. MIMSIAD: 

COMPENSATION 
573/’16 

9.  ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ - නුවර මාර්ගෙය්, වීදියවත්ත සිට 
නිට්ටඹුව දක්වා වූ ෙකොටස පුළුල් කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා කල්එළිය, මසජ්ිද් මාවත, අංක 
5/1 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි එම්. ආර්. එම්. මිම්සියාඩ් 
මහතාට අයත් ගම් 392 කැබලි අංක 164 ෙකොටස 
රජයට පවරා ගන්නා ලද බවත්; 

 (ii) එම ඉඩම සඳහා ෙමෙතක් වන්දි පදානය කර 
ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙකොළඹ - නුවර පධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි, 
වාණිජමය පෙද්ශය හා සම්බන්ධ එම ඉඩම් කැබැල්ල අඩු 
වටිනාකමට තක්ෙසේරු කිරීෙමන් අසාධාරණයට ලක් වී 
සිටින මිම්සියාඩ් මහතාට, වර්තමාන තක්ෙසේරු වටිනාකම 
සැලකිල්ලට ෙගන වන්දි මුදල් පදානය කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  - கண்   தியில், தியவத்த 
ெதாடக்கம் நிட்டம் வ வைரயான பகுதிைய 
விஸ்தாிக்கும் க த்திட்டத்திற்கு கல்எ ய, 
மஸ்ஜித் மாவத்ைத, இலக்கம் 5/1, என்ற 

கவாியில் வசிக்கும் தி . எம்.ஆர்.எம். 
மிம்சியாட் என்பவ க்கு ெசாந்தமான 392 கம், 
164 இலக்க காணித் ண்  அரசாங்கத்தினால் 
சு காிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிக்கு இற்ைறவைர இழப்பீ  
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெகா ம்  - கண்  பிரதான திக்கு ேநராக 
அைமந் ள்ள, வர்த்தக ாீதியான பிரேதசத் டன் 
இைணந் ள்ள இக்காணித் ண்  குைறந்த 
ெப மதிக்கு விைலமதிப்பிடப்பட் ள்ளைமயின் 

லம் அநீதிக்கு உள்ளாகி ள்ள தி . மிம்சியாட் க்கு, 
தற்ேபாைதய விைலமதிப்பீட்  ெப மதிைய 
க த்திற்ெகாண்  இழப்பீட் த் ெதாைகைய 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways : 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the land bearing No. ගම්. 392, lot No. 164, 
that belonged to Mr. M.R.M. Mimsiad of 
No. 5/1, Masjeed Avenue, Kaleliya was 
acquired by the Government on the 
requirement of the project to widen the 
extent of the Colombo - Kandy Road from 
Weediyawatta to Nittambuwa; and    

 (ii)  that no compensation has been paid for that 
land to date?  

(b)  Will he inform this House whether action will be 
taken to consider the current valuation of that land 
and pay some reasonable compensation to Mr. 
Mimsiad who has suffered injustice due to the 
under-valuation of the aforesaid plot of land, 
which is situated in a commercially important area 
by the Colombo-Kandy Main Road?  

(c)  If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) ෙකොළඹ - නුවර මාර්ගෙය්, වීදියවත්ත සිට 

නිට්ටඹුව දක්වා වූ ෙකොටස පුළුල් කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා කල්එළිය, මසජ්ිද් මාවත, අංක 
5/1 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි එම්.ආර්.එම්. මිම්සියාඩ් 
මහතාට අයත් ෙද්පළක් මු.පි.ගම්. 3892හි කැබලි 
අංක 164හි පර්චස ් 1.10ක් ෙලස රජයට පවරා 
ගන්නා ලදී. 
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 (ii) රජයට පවරා ගත් එම ෙද්පළ සඳහා ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීෙම් පනෙත් පකාරව ව්යවසථ්ාපිත වන්දි 
මුදල ෙලස රුපියල් 720,000ක මුදලක් 
අත්තනගල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් මඟින් ෙගවීමට 
කටයුතු කර ඇති අතර, අංක: 341022 හා 
2015.12.31 දිනැති ෙචක්පතින් අදාළ ඉඩම් 
හිමියාට ෙගවීම් සිදු කර ඇති අතර, ඔහු විසින් 
ෙචක්පත බාරෙගන ඇති බව අත්තනගල්ල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් දන්වා ඇත. 

(ආ) තවද, ෙයොමුගත රජයට පවරා ගත් ෙද්පෙළේ වර්තමාන 
තක්ෙසේරු වටිනාකම සැලකිල්ලට ෙගන ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීෙම් හා නැවත පදිංචි කිරීෙම් කමිටුව මඟින් පදානය 
කරන "ලාක් දීමනාව" ෙලස රුපියල් 560,524ක මුදලක් 
අත්තනගල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් මඟින් ෙගවීමට කටයුතු 
කර ඇත. අංක: 351125 හා 2016.02.23 දිනැති ෙචක්පතින් 
ෙගවීම් කර ඇත. ෙමම ෙචක්පත 2016.03.03 දින ඉඩම් 
හිමියා විසින් බාර ෙගන ඇති බව අත්තනගල්ල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් විසින් දන්වා ඇත. ඒ අනුව වර්තමාන වටිනාකම 
අනුව ඉඩම් හිමියාට වන්දි ලබා දී ඇති බව සඳහන් කරමි; 
we had paid him in full.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
පශ්න අංක 13-632/'16-(1), ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර 

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

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

 
සිනමාශාලා සහ සිනමා මණ්ඩල: විසත්ර 

சினிமா மண்டபங்கள் மற் ம் சினிமா சைபகள் : 
விபரம் 

CINEMAS AND EXHIBITORS' BOARDS:  DETAILS 

      108/’15 

15.ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. K.K. Piyadasa on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ දැනට පවත්වාෙගන යනු ලබන 
සිනමාශාලා සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  රට තුළ දැනට කියාත්මක වන සිනමා මණ්ඩල 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් මණ්ඩලයට අයත් සිනමාශාලා 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) චිතපටය අයත් විය යුතු මණ්ඩලය තීරණය කරන 
කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) චිතපටයක් පදර්ශනය කළ යුතු සිනමාශාලා 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන්න පිළිබඳ නිශච්ිත 
අගයක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පිටපත් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම නිශච්ිත සීමා ඉක්මවා යන අවසථ්ා තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එෙලස නිශච්ිත පිටපත් සංඛ්යාව 
ඉක්මවා චිතපටයක් පදර්ශනය කළ හැකි 
කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එක් නිෂ්පාදකෙයකුට වැඩි අවසථ්ාවක් ලබාදීම 
නිසා තවත් නිෂ්පාදකෙයකුට අසාධාරණයක් සිදු 
වන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, සියලු නිෂ්පාදකයන්ට සාධාරණ පිටපත් 
සංඛ්යාවක් පදර්ශනය කිරීම සඳහා අවසර 
ලබාදීමට ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  இலங்ைகயில் தற்ேபா  ேபணிவரப்ப கின்ற 
சினிமா மண்டபங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii )  இலங்ைகயில் தற்ேபா  இயங்கி வ கின்ற 
சினிமா சைபகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
அவற்றின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iii )  ேமற்ப  ஒவ்ெவா  சைபக்கும் உாிய சினிமா 
மண்டபங்களின் எண்ணிக்ைக  தனித்தனியாக 
யா ; 

 (iv )  திைரப்படம் எச்சைபக்கு உாியதாக அைமதல் 
ேவண் ெமனத் தீர்மானிக்கின்ற ைறைம 
யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i )  திைரப்படெமான்  திைரயிடப்பட ேவண் ய 
சினிமா மண்டபங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்ப  பற்றிய திட்டவட்டமான 
ெப மானெமான்  உள்ளதா; 

 (ii )  ஆெமனில், அப்பிரதிகளின் எண்ணிக்ைக யா ; 
 (iii )  ேமற்ப  திட்டவட்டமான வைரயைறயிைன 

மீறிச்ெசல்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளனவா; 
 (iv )  ஆெமனில், அவ்விதமாக திட்டவட்டமான 

பிரதிகளின் எண்ணிக்ைகைய விஞ்சியதாக 
திைரப்படெமான்ைற திைரயிடக்கூ ய 

ைறைம யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  ஒ  தயாாிப்பாள க்கு அதிக வாய்ப்பிைன 
வழங்குவதனால் மற் ெமா  தயாாிப்பாள க்கு 
அநீதி ஏற்ப கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள் 
கிறாரா; 
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 (ii )  ஆெமனில், தயாாிப்பாளர்கள் அைனவ க்கும் 
நியாயமான பிரதிகளின் எண்ணிக்ைகைய 
திைரயி வதற்கு அ மதி வழங்க 
ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media : 

(a)  Will he state- 

 (i)  the number of cinemas being operated in Sri 
Lanka at present; 

 (ii)  the number of exhibitors’ boards being 
operated in Sri Lanka at present and their 
names; 

 (iii)  separately, the number of cinemas 
belonging to each of the said exhibitors’ 
boards; and 

 (iv)  the method of deciding the exhibitors’ 
board to which a film should be assigned?  

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether there is a specified number of 
cinemas a film should be screened;  

 (ii)  if so, the number of copies to be so 
screened; 

 (iii)  whether there are instances where this 
specified number is exceeded; and 

 (iv)  if so, the method in which a film can be 
screened exceeding this specified number of 
copies?  

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether he admits that an injustice is caused 
to one producer as a result of giving  more 
opportunities to another producer; and 

 (ii)  if so, the measures that will be taken to 
grant permission to all producers to screen  
a reasonable number of copies?  

(d)  If not, why?  
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු 

පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

(අ) (i) 166යි. 

 (ii)  5යි. 

  ලංකා ෆිල්ම්ස් ඩිස්ටිබියුටර්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම 

  සිනමා එන්ටර්ෙට්න්මන්ට්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම 

  මූවී ෙපොඩියුසර්ස් ඇන්ඩ් ඉම්ෙපෝටර්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම 

  ඊ.ඒ.පී. ෆිල්ම්ස් ඇන්ඩ් තියටර්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම 

  රිත්මා එන්ටපයිසස් (සංස්ථා ෙබදාහැරීෙම් මණ්ඩලය) 

 (iii) ලංකා ෆිල්ම්ස් ඩිස්ටිබියුටර්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම - 20යි. 

  සිනමා එන්ටර්ෙට්න්මන්ට්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම - 28යි. 

  මූවී ෙපොඩියුසර්ස් ඇන්ඩ් ඉම්ෙපෝටර්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම-
29යි. 

  ඊ.ඒ.පී. ෆිල්ම්ස් ඇන්ඩ් තියටර්ස් ෙපෞද්ගලික සමාගම -  29යි. 

  රිත්මා එන්ටපයිසස් (සංස්ථා ෙබදාහැරීෙම් මණ්ඩලය)  - 
60යි. 

 (iv) චිතපටෙය් නිෂ්පාදකෙග් සහ ෙබදාහැරීෙම් මණ්ඩලෙය් 
එකඟතාව මත තීරණය ෙව්. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) පශ්න අංක (ආ) (i)හි පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) 2013 වර්ෂයට ෙපර චිතපටයක් මුල් පදර්ශනය සඳහා 
මුදාහරිනු ලබන පිටපත් සංඛ්යාව නිෂ්පාදකෙග් සහ අදාළ 
චිතපට ෙබදාහැරීෙම් මණ්ඩලෙය් එකඟතාව මත සිදු කරන 
ලදී. 2013 වර්ෂෙය් ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යතුමා 
විසින් එම සීමාව පිටපත් 35 දක්වා සීමා කරමින් රීතියක් 
පනවන ලද අතර, එම වර්ෂෙය්දීම වැඩ බලන ජනමාධ්ය හා 
පවෘත්ති අමාත්යතුමා විසින් 2013 වර්ෂයට ෙපර 
නිෂ්පාදනය කළ චිතපට සඳහා එම රීතිය අදාළ ෙනොකර ගත 
යුතු බවට දැනුම් ෙදන ලදී. ෙකෙසේ නමුත් ෙමම රීතීන් 
ගැසට් පතයක් මඟින් පකාශයට පත් කර ෙනොමැත. 

  පිටපත් 35 සීමාවට පක්ෂව ෙමන්ම විපක්ෂව ද 2013 
වර්ෂෙය්දී නඩු පවරා ඇත. 

 (iv) චිතපට ෙබදාහැරීෙම් කමෙව්දෙය් පවතින විෂමතාවන් 
ෙහේතුෙවන් සාධාරණ හා යුක්ති සහගත ෙබදාහරීෙම් 
කමෙව්දයක් ඇති කිරීම සඳහා මැදිහත් වන ෙලසට 
ක්ෙෂේතෙය් සියලු පාර්ශ්වයන්ෙග් ඉල්ලීම පරිදි 2015 
වර්ෂෙය්දී සංස්ථාව විසින් ධාරාවන් 3ක් ඔස්ෙසේ චිතපට 
ෙබදාහැරීම සඳහා කටයුතු කර ඇත. ෙමම කමෙව්දය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා පසු ගිය රජෙය් ජනමාධ්ය හා 
පවෘත්ති අමාත්යතුමාෙග් ද එකඟත්වය ලැබී තිබුණි. 

  ෙමම ධාරා කමය පසු ගිය වර්ෂෙය්දී කියාත්මක කිරීමත් 
සමඟ චිතපට සැලකිය යුතු පමාණයක් පදර්ශනය සඳහා 
මුදා හැරීමට හැකි වී ඇත. 

(ඇ) (i) පිළිගනී. 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් සිට හඳුන්වා දුන් ධාරාවන් 3ක් ඔස්ෙසේ 
චිතපට පදර්ශනය කිරීම තුළින් කලින් පැවැති ෙබදාහැරීෙම් 
කමෙව්දයට වඩා සාධාරණත්වයක් චිතපට නිෂ්පාදකට ලැබී 
ඇත. යම් චිතපට නිෂ්පාදකෙයක් තම චිතපටය පදර්ශනය 
සඳහා අදාළ ධාරාව ෙතෝරා ගත් පසු අදාළ ධාරාෙව් 
එකඟතාව මත මුදාහරිනු ලබන පිටපත් සංඛ්යාව 
සම්බන්ධෙයන් තීරණයකට එළඹීමට හැකියාව ඇත. ඒ 
අනුව වැඩි පිටපත් සංඛ්යාවක් මුදාහැරීෙම්දී ෙසසු 
ධාරාවන්ෙග් එකඟතාව මත කියා කිරීමට හැකිවී ඇත. 
ෙමහිදී අවස්ථානුකූලව අදාළ පදර්ශක මණ්ඩල සමඟ 
සාකච්ඡා කර එකඟතාවකට පැමිණීම සඳහා සංස්ථාව 
විසින් මැදිහත්වීම් සිදු කරයි. 

(ඈ)    අදාළ ෙනොෙව්. 
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[ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, Question under Standing Order No. 23 (2) to be 

raised by the Hon. Douglas Devananda. 
 
 

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

 
I 
 

උතුරු පළාෙත් කීඩා ක්ෙෂේතය වැඩිදියුණු කිරීම  
வட மாகாணத்தில் விைளயாட் த் ைறைய 

ேமம்ப த்தல் 
IMPROVEMENT OF SPORTS SECTOR IN NORTHERN PROVINCE  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

நிைலயியற் கட்டைள 23(2)இன் கீழ் ெகளரவ விைளயாட் த் 
ைற அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்களிடம் 

வினாக்கைளக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி!   

கடந்தகால த்தம் மற் ம் இயற்ைக அனர்த்தங்கள் 
காரணமாக வடக்கு மாகாணத்தில் உாிய ஊக்குவிப் கள், 
வழிகாட்டல்கள் மற் ம் உாிய உபகரணங்கள் இன்ைம 
காரணமாக ம் விைளயாட்  ைமதானங்கள் பல ம் 
ேசதமாக்கப்பட் ம் ெவவ்ேவ  பாவைனக க்கு உட்ப த்தப் 
பட் ம் இ ந்த நிைலயில், வடக்கின் விைளயாட் த் ைற 
என்ப  நாட் ன் ஏைனய மாகாணங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  
பின்தள்ளப்பட்ட நிைலயிேல காணப்ப கிற . எனி ம், 
அம்மாணவர்களிட ள்ள  விைளயாட் த் ைற சார்ந்த  
திறைமகள் மற் ம் சுய யற்சிகள் காரணமாக அவர்கள் 
மாவட்ட, மாகாண மற் ம் ேதசிய ாீதியிலான ேபாட் களில் 
பங்குபற்றித் தங்கள  திறைமகைள ெவளிப்ப த்தி வந்தனர். 
இதற்காக நாம் அப்ேபா  எமக்கி ந்த ஆட்சி அதிகாரங்கைளக் 
ெகாண்  பல்ேவ  உதவிகைள ம் வழிகாட்டல்கைள ம் 
வழங்கியி ந்ேதாம்.  

இந்த நிைலயில், வடக்கில் சகல வசதிகைள ம் 
ெகாண்டதான சர்வேதச தர ைடய விைளயாட்டரங்கு ஒன்  
அைமக்கப்பட ேவண் ெமன்ற எம  ேகாாிக்ைகக்கு 
அைமவாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் அதைன அைமப்பதாகத் 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . விைளயாட் த் ைற சார்ந்  சகல ம் 
பயன்ப த் ம் ேநாக்கிற்கு அைமவாக இந்த சர்வேதச 
விைளயாட்  ைமதானத்திற்கான கட் மானப் பணிகள் கடந்த 
2011ஆம் வ டம் ைல மாதம் 20ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப் 
பட்டன.  இதற்ெகன சுமார்  325  மில் யன் பாய் மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ந்த .  

2011ஆம் வ டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இவ்விைளயாட்  
ைமதானத்தின் கட் மானப் பணிகைள 2013ஆம் வ டம் 

ர்த்தி ெசய் , அவ்வ டத்திற்கான ேதசிய மட்டத்திலான 
விைளயாட் ப் ேபாட் கைள இம்ைமதானத்தில் நடத் வ 
ெதன எதிர்பார்க்கப்பட் ந்த . எனி ம், இன்ன ம் 
அப்பணிகள் ர்த்தி ெசய்யப்படாத நிைலேய காணப்ப  
கின்ற . எனேவ, பின்வ ம் வினாக்கைள நான் வினவ 
வி ம் கின்ேறன்: 

கிளிெநாச்சி சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானப் பணிகள் 
இன்ன ம் ர்த்தி ெசய்யப்படாதி ப்பதற்கான காரணங்கள் 
குறித்  விளக்க மா? 

இவ்விைளயாட்  ைமதானம் எப்ேபா  ர்த்தி ெசய்யப்பட்  
பயன்பாட் க்காக விடப்ப ெமன்பைதக் கூற மா? 

அைனத்  விைளயாட் க க்கும் ஏற்றவைகயில் உள்ளக 
விைளயாட் க் கட் டத் ெதாகுதிெயான்ைற யாழ்ப்பாணத்தில் 
அைமக்க நடவ க்ைக எ க்க மா? 

வடக்கு மாகாணத்தில் கிாிக்ெகட் விைளயாட் ல் ெப ம் 
பாலானவர்கள் திறைமகைளக் காட் வ ம் நிைலயில், 
யாழ்ப்பாணத்தில் சர்வேதச தரத் டன்கூ ய கிாிக்ெகட் 
விைளயாட்  ைமதானெமான்   அைமக்கப்படக்கூ ய 
வாய்ப் கள் உள்ளனவா?  

வடக்கு மாகாணத்தில் விைளயாட் த் ைறைய ேம ம் 
ேமம்ப த்தத் தங்கள  அைமச்சு ேமற்ெகாண் வ ம் 
நடவ க்ைககள் குறித் த் ெதளி ப த்த மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப் 
ப கின்ற நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான விளக்கங்கைள ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் வழங்குவார் 
என எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පසු ගිය යුදමය වාතාවරණය නිම වීෙමන් පසු උතුරු පළාෙත් 
කීඩා සංවර්ධනය සඳහා ෙගන ඇති පියවර තවදුරටත් සංවර්ධනය 
කිරීමට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරන බව මම ඔබතුමාට කාරුණිකව 
දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. උතුරු පළාෙත්, කිලිෙනොච්චි 
දිස්තික්කෙය් කීඩා සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීෙම් කියාදාමය ආරම්භ 
වුණා. කීඩා අමාත්යාංශෙයන් ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් 
වියදම් කරලා ඒ කටයුත්ත පටන් අර ෙගන කියාත්මක කර ෙගන 
යනවා. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව දැනටමත් ඒ කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. 2016 ජාතික මහා කීඩා උෙළල අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් පධානත්වෙයන් 
යාපනය සහ කිලිෙනොච්චි කීඩාංගණ පදනම් කර ෙගන උතුරු 
පළාෙත් පවත්වන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2015 වසෙර්දී 
මම කීඩා අමාත්ය ධුරය භාර ගත්තාට පසුව කිලිෙනොච්චි 
කීඩාංගණය ඉදි කිරීම සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා වට ගණනාවක් 
පැවැත්වූවා. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් තිෙබන මූල්යමය අර්බුදය 
නිසා ෙම් කියාදාමය කිසියම් විධියකට අඩපණ ෙවලා තිෙබන බව 
මම කියන්න කැමැතියි . ඒ සඳහා අවශ්ය කරන මුදල් ටික අපි ලබා 
දීලා තිබුණත්, රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව එම මුදල් පඩි-නඩි 
ෙගවන්න පාවිච්චි කරලා ෙපොඩි පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. 
සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා සමඟත් අපි සාකච්ඡා කරලා දැන් ඒ 
පිළිබඳව තීන්දුවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 2016 අෙගෝස්තු මාසයට 
ෙපර කිලිෙනොච්චි කීඩා සංකීර්ණෙය් පිහිනුම් තටාකයත්, ගෘහස්ථ 
කීඩාංගණයත් හදලා අවසන් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මාසෙය් අග ෙහෝ ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් මුල පැවැත්ෙවන ජාතික මහා කීඩා උෙළෙල්දී ඒ  
කීඩාංගණ ෙදකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

ෙම් වන විට මීටර 400 ධාවන පථෙය් සියයට 70කට වැඩි වැඩ 
පමාණයක් අවසන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කියාදාමය තුළ ඒ 

1385 1386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුත්තත් පමාද ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කටයුත්තත් අපි ඉතාම 
ඉක්මනින් කියාත්මක කරනවා. නමුත් ජාතික මහා කීඩා 
උෙළෙල්දී ඒ ධාවන පථය පාවිච්චි කරන්න අපට බැරි ෙවයි.  

නමුත් අපි යාපනෙය් දුෙරයප්පා කීඩාංගණය ඉන්දීය රජ ෙය් 
ආධාර යටෙත් රුපියල් මිලියන 144ක වියදමින් පතිසංස්කරණය 
කර අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ගිය සතිෙය් විවෘත 
කළා. ඒ වාෙග්ම අපි යාපනයටත් ගෘහස්ථ කීඩාංගණයක් ඉදි 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන ඉඩම් 
පිළිබඳව මම ගිය සතිෙය් ගිහින් සාකච්ඡා කළා. අෙප් 
ආණ්ඩුකාරතුමාත්, අෙනකුත් අමාත්යතුමන්ලාත්, විෙශේෂෙයන් 
අෙප් විජයකලා මෙහේස්වරන් රාජ්ය ඇමතිතුමියත්, පළාත් සභා 
ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාත් එකතු ෙවලා ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා 
කළා. ඒ අනුව එම කීඩාංගණෙය් ඉදි කිරීම් වැඩ කටයුතු ටික පටන් 
ගැනීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

දැනටමත් ශී ලංකා කිකට් ආයතනය මඟින් යාපනය, 
කිලිෙනොච්චිය සහ මන්නාරම කියන දිස්තික්කවලින් පැය 
එකහමාරක් ඇතුළත ළඟාවීමට පුළුවන් ස්ථානයක් Elephant Pass 
පෙද්ශෙයන් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. එම පෙද්ශය A-9 සහ A-32 
කියන මාර්ග මැද හරිෙය් තිෙබන ස්ථානයක්. ඒ වාෙග් තැනක් 
තමයි, අපි ෙසොයා ෙගන තිෙබන්ෙන්. මට ඒ ස්ථානය 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී හරියටම කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. එම ස්ථානෙය් ජාත්යන්තර කිකට් 
කී ඩාංගණයක් ඉදි කිරීමට අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කිරීම 
සඳහා දැනට අධ්යයනය කරමින් පවතිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම උතුරු 
පළාෙතන් වව්නියාව හා යාපනය පමණයි, දැනට කිකට් කීඩාව 
සඳහා අපට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් මාස කිහිපය 
ඇතුළත මුලතිවු, මන්නාරම සහ කිලිෙනොච්චි යන දිස්තික්කවලත් 
කිකට් කීඩාව පටන් ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊ ට 
අමතරව උතුරු පළාත් කිකට් සංගමය දැනට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් වව්නියාව සහ යාපනය කියන දිස්තික්ක සමඟ 
පමණයි. නමුත් උතුරු පළාත් කිකට් සංගමය මාස ෙදක-තුනක් 
ඇතුළත  අෙනකුත් සියලුම දිස්තික්ක සම්බන්ධීකරණය කර 
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අමතරව දිස්තික් කාර්යාල 
හා දිස්තික් centres පිහිටුවන වැඩ පිළිෙවළකුත් අපි කියාත්මක 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම යාපනයට concrete pitches හතක්, 
වව්නියාවට concrete pitches හයක්, මන්නාරමට concrete 
pitches සහිත කිකට් පුහුණු කරන පිට්ටනි තුනක්, කිලිෙනොච්චියට 
තුනක් සහ මුලතිවුවලට තුනක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
දැනට සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම Division III 
කිකට් තරගාවලිය ළඟදී ඇ රෙඹනවා. යාපනය දිස්තික්කයටත් 
එයට සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් හැම 
දිස්තික්කයකටම ෙම් ෙවනෙකොට දිස්තික් පුහුණුකරුවන් පත් කර 
තිෙබනවා. 

 2016 ජාතික මහා කීඩා උෙළල සැප්තැම්බර් මාසෙය් යාපනය 
හා කිලිෙනොච්චිය මුල් කර ෙගන පැවැත්ෙවන බැවින් එයට අවශ්ය 
ෛවද්ය පහසුකම්, කීඩක-කීඩිකාවන්ට අවශ්ය පුහුණුව, කීඩා 
උපකරණ ලබා දීම සහ පළාත් කීඩා නිලධාරින් පුහුණු කිරීම දැනට 
අපි කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  

මන්නාරම දිස්තික් කීඩා සංකීර්ණෙය්  මීටර් 400 ධාවන පථය, 
මීටර් 25 පිහිනුම් තටාකය, ගෘහසථ් කීඩාගාරය හා ෙපේක්ෂකාගාරය 
ඉදි කිරීම සඳහා අපි දැනට රුපියල් මිලියන 214ක පතිපාදන ෙවන් 

කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වව්නියා දිස්තික් කීඩාංගණෙය් මීටර් 
400 ධාවන පථය, මී ටර් 25 පිහිනුම් තටාකය, ගෘහස්ථ කීඩාගාරය 
හා ෙපේක්ෂකාගාරය ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 215ක 
පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා.  

යාපනය, වව්නියාව, මන්නාරම, මුලතිව් හා කිලිෙනොච්චි 
දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට අපි දැනටමත් උපෙදස් ලබා දීලා 
තිෙබනවා, ඒ ආසනවල තිෙබන්නා වූ දියුණු කරන්න අවශ්ය 
කරන කීඩා පිටි ෙමොනවාද කියලා අපට ෙහොයලා එවන්න කියලා. 
ඒ අනුව ඒ කීඩා පිටි සංවර්ධනය කරන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙම් වාෙග් කියාදාමයන් රාශියක් කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ජාතික මහා කීඩා  උෙළලත් එක්ක 
සමඟමීව විෙශේෂෙයන්ම සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවෙග් 
ජාතික ඒකාගතාව ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩසටහන් ගණනාවක්  
කියාත්මක කරන්නත් අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. පාසල් 
මට්ටෙම් කීඩා තරග ගණනාවක් පවත්වන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ කාර්ය භාරයත් එක්කම ජාතීන් අතර 
තිෙබන අෙන්යෝන්ය බැඳීම වැඩි කිරීම සඳහා අෙප් විවිධ ජාතීන්ට 
අයත් ආහාර පානවලින් වැඩ පිළිෙවළක් -food festival එකක්- 
සකස් කරන්නත් අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ජාතික මහා කීඩා 
උෙළලත් එක්ක තවදුරටත් යාපනය  කලාපය තුළ ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරන්නත් අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා.    

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்க ைடய யற்சிக க்கு என் ைடய பாராட் க ம் 

வாழ்த் க ம்! 
 

II 
 

ෙපොලිස ්ෙසේවෙය් මතු වී ඇති ගැටලු 
ெபா ஸ் ேசைவயில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS ARISEN IN THE POLICE SERVICE 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු 
සාගල රත්නායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු 
ලබා ෙදනවා ෙන්ද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොලිස් ෙසේවෙය් මතු වී ඇති වැටුප් විෂමතාව, ෙද්ශපාලන 

පළිගැනීම්, උසසව්ීම් සහ ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධව පැන නැඟී 
ඇති ගැටලු පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව්  අවධානය ෙයොමු කරනු 
කැමැත්ෙතමි. [බාධා කිරීමක්] රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කරන පිස්සු වැඩ නිසා තමයි මට හිනා යන්ෙන්. 
ෙමොකද, චිතපටි රඟපාන්න locations තිෙබනවා. දැන් මාදිෙවල 
location එකක් කරෙගන. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ෙම්වා හිනා යන 
වැඩ. ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කරන විකාර වැඩ ෙන්. 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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හිනා යන්ෙන් නැතිව තිෙබන එකත් පුදුම ෙදයක්. චිතපටි රඟ 
දක්වන්න කියන්න, හදා ගත්ත location එකක. මාදිෙවල 
මන්තීවරුන්ෙග් නිවාස සංකීර්ණය කියන්ෙන් චිතපටි රඟ දක්වන 
location එකක් ෙනොවන බව කරුණාකර ඒ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාට ෙත්රුම් ගන්න කියන්න. ඒකයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රට තුළ නීතිය හා සාමය 
පවත්වාෙගන යෑෙම්දී ෙපොලිස් ෙසේවාව විසින් විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. විටින් විට මහ ජනයාෙග් අපසාදයට 
ලක්වන අවස්ථා මතු වුවද සමස්තයක් ෙලස ඔවුන්ෙග් කාර්ය 
භාරය ඉතාමත් වැදගත්. 

 වඩාත් කාර්යක්ෂම මහජන හිතකාමී ෙපොලිස් ෙසේවාවක් 
පවත්වාෙගන යෑෙම්දී ෙබොෙහෝ කරුණු සැපිරිය යුතු වුවද, 
වර්තමානෙය් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින් මුහුණ දී තිෙබන 
ගැටලු ෙකෙරහි ආණ්ඩුෙව් සැලකිය යුතු අවධානය ෙයොමු වී නැති 
බව අපෙග් වැටහීමයි. එම නිසා ෙමම සභාව ඔවුන් පිළිබඳව වඩා 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව ඇත. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැනනඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු අදාළ 
අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

(1) රජය විසින් ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් වැටුප සියයට 40කින් 
වැඩි කිරීමට අවශ්ය බව පිළිෙගන 2016 අය වැය මඟින් 
ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීමට රුපියල් මිලියන 
3,000ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. 
වැටුප්වල විශාල විෂමතාවක් තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 
3,000ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම වැටුප් 
විෂමතාව මුළුමනින්ම නැති කරන්න 2017 වසෙර්දී තවත් 
රුපියල් මිලියන 3,000ක් ලබාෙදන බවත් පකාශ කළා. 
නමුත් ෙමම වසෙර් මාස 6කට ආසන්න කාලයක් ගතවී 
තිබුණද, තවමත් ඒ පිළිබඳ නිසි කියාමාර්ග ෙගන ෙනොමැත. 
ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් ෙමම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම 
සඳහා තීරණ ගන්ෙන් කවදාද? 

 ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක දීමනාවක් ෙලස එකතු කරලා 
විෂමතාව ඉවත් කරන්න බැහැ කියලා ඔබතුමා දන්නවා. 
ෙම්ක වැටුෙප් ඇතිෙවලා තිෙබන විෂමතාවක්. ඒ නිසා 
ඇතිෙවලා තිෙබන වැටුෙප් විෂමතාව ඉවත් කරන්න නම් 
වැටුප් වැඩිවීම අනිවාර්යෙයන්ම වැටුපට එකතු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. නමුත් ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා 
ෙකොමිසම විසින් දැන් ලබා දී තිෙබන නිර්ෙද්ශය අනුව 
ඔවුන් කියනවා, එම සියයට 40 පමාණය වැටුපට එකතු 
කරනවා නම් ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය 
අවශ්යයි කියලා. මා දන්නා පරිදි ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් එවැනි කැබිනට් 
පතිකාවක් සකස ් ෙකොට තිෙබනවා. එම නිසා ෙමය 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙකොට ෙපොලිස ්
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම සඳහා ෙමම 
රුපියල් මිලියන 3,000 උපෙයෝගී කරගන්ෙන් කවදාද 
කියන එක පළමුවැනි පශන්ය විධියට ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

(2)  ෙපොලිස ්නිලධාරින් ෙවනුෙවන් සථ්ානමාරු පතිපත්තියක් 
එළිදක්වා ඇත. ෙමමඟින් කනිෂ්ඨ නිලධාරින් 
දුෂ්කරතාවන්ට හා අපහසුතාවන්ට මුහුණ පාන බව ඉතාමත් 
පැහැදිලිය. තමන් පදිංචි ෙපොලිස ්ෙකොට්ඨාසෙය් රාජකාරි 
සඳහා අවුරුදු 57 ඉක්මවිය යුතුය. එෙමන්ම තමා පදිංචි 
පළාෙත් ෙසේවයද සීමා ෙකොට තිෙබ්. එම නිසා ෙමම 
නිලධාරින්ෙග් සාධාරණ ගැටලු නිරාකරණය වන 
ආකාරයට සුදුසු සාධනීය සංෙශෝධන සිදු කරනවාද? 

 මාරුවීම් පතිපත්තියක් එළිදැක්වීම පිළිබඳව සත්ුතිවන්ත 
ෙවනවා.  ෙමෙතක් මාරුවීම් පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. 

ෙද්ශපාලන අධිකාරිය, එෙහම නැත්නම් ඉහළ ෙපොලිස ්
නිලධාරින් තම තමන්ෙග් කැමැත්ත අනුව තමයි මාරුවීම් 
සිදු කෙළේ. ෙපොලිස ්නිලධාරින් සඳහා මාරුවීම් පතිපත්තියක් 
හඳුන්වා දීම ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක්. නමුත් එම 
පතිපත්තිෙය්දී සාමාන්ය කනිෂ්ඨ නිලධාරින්ට විශාල 
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදුවන ෙකොන්ෙද්සි තමයි 
එයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ආරම්භෙය්දීම 
පළාෙතන් පිටත අවුරුදු 10කට ආසන්න කාලයක් වැඩ 
කරන්නට ඕනෑ. තමන්ෙග් ෙපොලිස ්ෙකොට්ඨාසය ඇතුළත 
වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 4යි. ඊට 
පසේසේ පළාෙත් -region එෙක්-. ෙම් විධියට ගත්තාම ෙමම 
මාරුවීම් පතිපත්තිය හරහා ඔවුන්ට විශාල දුෂ්කරතාවන්ට 
මුහුණ ෙදන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ 
පිළිබඳව යම් සංෙශෝධනයක් ඇති කරන්න තීරණයක් 
ගන්නවාද කියා දැනගන්න කැමැතියි. 

(3)   ෙම් වන විට ෙපොලිස ්ෙසේවාෙව් බිඳ වැටීමට පධාන ෙලසම 
නිසි උසසව්ීම් පටිපාටියක් ෙනොමැති විමත්, නියමිත පරිදි 
උසසව්ීම් ෙනොලැබී යෑමත් ෙහේතු වී තිෙබ්.  ඇතැම් ෙපොලිස ්
ෙකොසත්ාපල්වරු අවුරුදු 26කට ආසන්න කාලයක් එම 
තනතුෙර්ම රාජකාරි කරයි. එෙමන්ම ඉහළ ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සඳහාද විධිමත් උසසව්ීම් පටිපාටියක් 
අනුගමනය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන එකම තනතුෙර් 
දීර්ඝ කාලයක් රාජකාරි කරයි. ෙමම තත්ත්වය මවිසින් මීට 
ෙපර ෙමම සභාෙව් ෙපන්වා දී ඇති අතර, යම් උසසව්ීම් 
කමෙව්දයක් ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පකාශයට 
පත් කළ ද, එය ද ෙම් වන විට අත්හිටුවා තිෙබ්. ඒ අනුව 
ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් උසසව්ීම් පිළිබඳ ගැටලු ෙමෙතක් 
විසඳී නැත. එම ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා ෙදන්ෙන් 
කවදාද? 

 මට මතකයි, ඔබතුමා පසු ගිය දවසව්ල උසසව්ීෙම් 
කමෙව්දයක්, උසසව්ිෙම් කියා පටිපාටියක් හඳුන්වා ෙදනු 
ලැබුවා. නමුත් ඒ කියා පටිපාටිෙය් ෙදෝෂ නිසා යම් ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මවිසිනුත් එම 
පටිපාටියට යම් විෙව්චන  ඉදිරිපත් කළා. දැන් සිදු වී 
තිෙබන ෙද් තමයි, එය මුළුමනින්ම නතර ෙකොට තිබීම. ඒ 
නිසා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, කලින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද උසසව්ීෙම් කියා පටිපාටිය නිවැරදි 
ෙකොට, එහි තිෙබන ෙදෝෂ  මඟහරවා එම ෙපොලිස ්
නිලධාරින්ෙග් උසසව්ීෙම් කියා පටිපාටිය ඉක්මනින්ම 
ආරම්භ කරනවාද කියලා.  ගරු ඇමතිතුමනි,  දිනපතාම 
ෙපොලිස ් නිලධාරින් විශාම යනවා. සමහරවිට ඔවුන් 
ෙකොසත්ාපල් තනතුෙරන්ම විශාම යනවා. නැත්නම් 
සැරයන් තනතුෙරන්ම විශාම යනවා. ඒත් අපි ඔවුන්ෙග් 
උසසව්ීෙම් කියාදාමය අතපසු කරමින් තිෙබනවා. අපි 
අතපසු කරමින් ඉන්න දිනක් දිනක් පාසා  නිලධාරින් 
විශාම යමින් සිටිනවා.   ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉටු වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙමම උසසව්ීම් සම්බන්ධෙයන් 
ඇති වී තිෙබන ගැටලු ඉතා ඉක්මනින් විසඳන්න පියවර 
ගන්නවාද කියා දැන ගන්න කැමැතියි. 

(4)   ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වීෙම් වඩා සම්භාවිතාවක් 
ඇති රජෙය් නිලධාරියා ෙපොලිස ් නිලධාරියා බව සියලු 
ෙදනාෙග් පිළිගැනීම ෙව්.  

 අපි දන්නවා, ඕඅයිසී මහත්වරු මාරු කළ විධිය. ෙබොරැල්ල 
ෙපොලීසිෙය් ඕඅයිසී මහත්තයා පිළියන්දලට දාපු විධිය, 
එතුමා පිළියන්දලින් තවත් තැන්වලට දාපු විධිය අපි 
දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් මාරුවීම්, උසසව්ීම්වලදී 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් රාජ්ය නිලධාරින් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ෙපොලිස ්නිලධාරින් තමයි විශාලතම පීඩනයට 
සහ දුෂ්කරතාවන්ට ලක්වන්ෙන්, දඬු අඬුවට හසුවන්ෙන්. 
ෙපොලිස ් ක්ෙෂේතෙය් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සිදු වී 
තිෙබනවා. ෙමම ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සිදු වූ අයට 
සාධාරණය ඉටු කිරීම පිළිබඳව අෙප් විෙව්චනයක් නැහැ, 

1389 1390 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත් ආණ්ඩුවක් ආවාට පසේසේ හැම 
දාමත් සිදු වන ෙද් තමයි, ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කියන 
ෙබෝඩ් එකට මුවා ෙවලා, නියමිත පරිදි උසසව්ීම් ලැබුණු, 
තමන්ෙග් රාජකාරිෙය්දී කිසිදු ෙද්ශපාලන අසාධාරණයකට 
ලක් ෙනොවුණු අයත් විවිධ ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත 
උසසව්ීම් සහ  වැටුප් වර්ධක ලබා ගැනීම.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, දැනුත් ෙද්ශපාලන පළිගැනීමට ලක් වූ බව 
පවසමින් සහන ඉල්ලා සිටින පුද්ගලයන් අතර, සත්ය ෙලස 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීමට ලක් වූ අය හැර ෙවනත් 
පුද්ගලයන්ද සිටින බවට ෙතොරතුරු තිෙබනවා.  

 ඔබතුමාට අවශ්ය නම් ඒ කවුද කියලා මට කියන්න පුළුවන්. 
ඒ අයට නියමිත පරිදි උසසව්ීම් ලැබුණා. නියමිත පරිදි 
වැටුප් වර්ධක ලැබී තිෙබනවා.  ඇත්ෙතන්ම ඔවුන්ට 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සිදු වී නැහැ. ඒ නිසා ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම් සිදුවී තිෙබන නිලධාරින්ට සහන ලබා දිය යුතුයි. 
එෙසේ නැත්නම්, යහපත් රාජකාරියක් කරන අයට තිෙබන 
උසසව්ීෙම් අවසථ්ාව තමයි ෙම් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
කියන ෙල්බලයට මුවාෙවලා එන කණ්ඩායම විසින් 
පුරවන්ෙන්. එතෙකොට, සාධාරණ ෙලස කටයුතු කරන 
නිලධාරින්ට අවසථ්ාවක් නැති ෙවනවා.  

 ඒ නිසා සැබවින්ම අසාධාරණයට ලක් වූ අයට 
සාධාරණයක් ඉටු කළ යුතු අතර, එයට මුවා වී  ෙකෙරන 
ෙම් කාර්යය - ෙමම තත්ත්වය - ෙබොෙහෝ ෙපොලිස ්
නිලධාරින්ෙග් අපසාදයට ලක්ව තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය 
නිවැරදි කිරීම සඳහා ඔබතුමා ගන්නා පියවර කවෙර්ද කියා 
දැන ගන්න කැමැතියි.  

 ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් වැදගත් පශ්නයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ මඟින් මටත් 
කාරණා රාශියක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා.  

(1)  විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස ් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් සියයට 
40කින් වැඩි කිරීම පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. අපි ෙම් ගරු 
සභාෙව් අය වැය විවාදය කරන ෙවලාෙව්, ෙපොලිස ්ෙසේවය 
ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමා කළ ඉල්ලීම අනුව, 2016 
වර්ෂෙය් සියයට 20කින් වැටුප් වැඩි කරන්නත්,  2017 
වර්ෂෙය් තව සියයට 20කින් වැඩි කරන්නත් අවසර ලබා 
දුන්නා. ඒ අනුව සියයට 40ක වැඩි කිරීමක් කරන්න ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා මුදල් ලබා දුන්නා. ඒ මුදල් තවම 
තිෙබනවා. ඒවා ෙගවන්න ඕනෑකමත් අපට තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ සඳහා කමෙව්දය සකස ්කිරීෙම් ගැටලු මතු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 ඒ අනුව ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ පළමුවැනි පශන්යට 
පිළිතුරු  මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් 
වැටුප් සියයට 40කින් වැඩි කිරීම සඳහා නව වැටුප් 
පරිමාණයක් ෙයෝජනා කර, ඒ අනුව ෙයෝජිත වැඩිවීෙමන් 
සියයට 20ක් 2016 ජනවාරි මස සිට වැටුප් පරිවර්තනයක් 
කර ෙගවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා 
ෙපොලිසප්තිතුමාෙග් අංක පීඑච්කියු/ඊයූ/08/03/052 හා 
2016.02.03 දිනැති ලිපිය මඟින් ෙල්කම්, නීතිය හා සාමය 
සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙවත ෙයොමු කර ඇත.  

 එම ලිපියට අනුව අදාළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කර, වැටුප් සංෙශෝධනයක් සිදු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් නිර්ෙද්ශ කඩිනමින් ලබා ෙදන ෙලස 

ඉල්ලා, ෙල්කම්, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය විසින් අංක 01/02/01/77 හා 2016.02.08 
දිනැති ලිපියක් ආයතන අධ්යක්ෂ ජනරාල් මඟින්, ෙල්කම්, 
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිහිපයක් 
ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක  සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව සමඟ 
සිදු කළද, ඒ වැටුප් වැඩි කිරීම් අනුමත කරලා නැහැ. 
මන්තීතුමා සඳහන් කළ පරිදි, ෙයෝජනාවක් කරලා තිබුණා 
ඒ සඳහා කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අවසරය ගන්න කියලා. ඒ, ෙම් වැටුප් වැඩි කිරීමට 
ෙනොෙවයි; ෙපොලිස ්ෙසේවයට සුදුසු වැටුප් ව හයක් සකස ්
කිරීමටයි. නමුත් ෙම් අවසථ්ාෙව්දී මා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් උපෙදස ්පතා 
තිෙබනවා. අපි ෙපර කියා සිටි, ඒ වැටුප් වැඩි කිරීමට 
තවදුරටත් සාකච්ඡා පවත්වන්න කියලා මට උපෙදස ්ලබා 
දීලා තිෙබනවා. මා ඇත්තටම කනගාටු වනවා, ෙමෙතක් ඒ 
කටයුතු පමාද වීම ගැන. විෙශේෂෙයන් ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට 
අපි ෙම් විශව්ාසය දුන්නා. ෙම් මුළු සභාවම එයට එකඟ 
ෙවලා අත ඉසස්ුවා. අද අපි ඒ කාර්යය ඉටු කරන්න ඕනෑ. 
අපි ඒ සඳහා බැඳී සිටිනවා.  

(2)  ෙමම පශන්ෙයන් ගරු මන්තීතුමා අහන්ෙන්, ෙපොලිස ්
නිලධාරින් ෙවනුෙවන් සථ්ාපිත කර ඇති සථ්ාන මාරු 
පතිපත්තිය ගැනයි. ෙපර පැවති සථ්ාන මාරු කමය යටෙත් 
නිලධාරිෙයකු තම ෙසේවා කාලය වසර 10ක් සම්පූර්ණ වන 
තුරු නිලධරයාෙග් ෙහෝ කලතයාෙග් ගම, සථ්ිර පදිංචිය 
ෙහෝ දැනට පදිංචි පෙද්ශයට අයත් ෙපොලිස ්ෙකොට්ඨාසයට 
-ෙපොලිස ්ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන් ගම් පෙද්ශය ෙනොෙවයි. 
 උදාහරණයක් කියනවා නම්, මාතර ෙපොලිස ්ෙකොට්ඨාසය 
යටෙත් ෙපොලිස ් සථ්ාන 16ක් තිෙබනවා.- සථ්ාන 
මාරුවීමක් ලැබීමට සුදුසුකම් ෙනොලැබූ නමුත්, නව සථ්ාන 
මාරු පතිපත්තිෙය් 2:2:7 අනුව එය වසර 09 දක්වා අඩු කර 
ඇති බැවින් සිය සම්පූර්ණ ෙසේවා කාලය වසර 09ක් සැපිරූ 
නිලධාරිෙයකුහට වයස අවුරුදු 57වන ෙතක් ඕනෑම 
අවසථ්ාවක තම ගම් පෙද්ශය ෙහෝ සථ්ිර පදිංචිය අයත් 
ෙකොට්ඨාසය ෙවත සථ්ාන මාරුවීම් ලැබිය හැකි අතර, 
ෛවද්ය ෙහේතු මත ඕනෑම අවසථ්ාවකදී තම සථ්ිර පදිංචියට 
අයත් ෙපොලිස ්වසමට සථ්ාන මාරුවීම් ලැබීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. අවුරුදු 09ක කාල සීමාව තුළ තමන්ෙග් ගම් 
පෙද්ශෙය් ෙපොලිස ් සථ්ානයට සථ්ාන මාරුවීම් ලබන්න 
බැහැ; අනික් ප ෙද්ශවලට සථ්ාන මාරුවීම් ලබන්න 
පුළුවන්.  

 එෙසේම, වයස අවුරුදු 57ක් වූ  පසු නිලධාරියාෙග් කැමැත්ත 
මත නිලධාරියා පදිංචි පෙද්ශයට අයත් ෙපොලිස ්සථ්ානෙය් 
රාජකාරී කිරීමටද  හැකියාව ඇති අතර, ෙසේවෙය් 
අවශ්යතාව මත ෙහෝ විනය ෙහේතූන් මත සථ්ාන මාරුවීම් 
සිදු කළෙහොත් මිස නිලධාරිෙයකුට අඛණ්ඩව තමන් පදිංචි 
පළාෙතහි වසර ෙදොළහක් ෙසේවය කළ හැකි බැවින් 
නිලධාරින් ෙවත තමන් පදිංචි පළාෙත් ෙසේවය කිරීමට  
ඇති අවශ්යතාවය  සීමා කිරීමක් සිදු  වී ෙනොමැත.  

 ෙමම සථ්ාන මාරුවීම් පතිපත්තිය සකස ් කරන ලද්ෙද්  
ෙපොලිස ් පරීක්ෂකවරුන්ෙග් සංගමය හා කනිෂ්ඨ 
නිලධාරීන්ෙග් සංගමෙය් නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා. ෙපොලීසිෙය් ඉහළ නිලධාරීන් එක්ක විතරක් 
ෙනොෙවයි එම සාකච්ඡාව කෙළේ. පසුව, ජාතික ෙපොලිස ්
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවතද කැඳවා  එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිලධාරින් හා ඒ නිලධාරින්ෙග් සංගම්වල අය අතර 
පවත්වන ලද සාකච්ඡාවකින් පසුව ඔවුන්ෙග් අදහස,් 
ෙයෝජනා සහ  එකඟතාව ලබා ගැනීෙමන්  අනතුරුවයි එය 
කෙළේ.  

(3)  ෙමම පශන්ය, ෙපොලිස ්නිලධාරින් උසස ්කිරීෙම් පටිපාටිය 
ගැනයි. ඔබතුමා ෙම් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරපු 
අවසථ්ාවකදී අපි ඒ ගැන කථා කළා. ඒ අවසථ්ාෙව්දී 

1391 1392 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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පුරප්පාඩු රාශියක් තිෙබන නිසා  ෙසේවෙය් අවශ්යතාව  උඩ 
දිර්ඝ ෙසේවා පදනම  මත  පුරප්පාඩු පුරවන්න අපි  ෙපොලිස ්
ෙකොමිසෙමන් අවසර ඉල්ලුවා. පශන්යට පිළිතුර මම 
කියවන්නම්.  

 ෙපොලිස ් ෙකොසත්ාපල් තනතුෙර් සිට ෙපොලිස ් පරීක්ෂක 
තනතුර දක්වා පවත්නා පුරප්පාඩු දීර්ඝ ෙසේවා පදනම මත 
සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කළද නිලධාරින්ෙගන් එල්ලවූ 
විෙරෝධතා ෙහේතුෙවන් ජාතික ෙපොලිස ් ෙකොමිෂන් සභා ව 
විසින්  එය අත්හි ටුවා  පවතින පුරප්පාඩු  සම්පූර්ණ කිරීමට 
අවශ්ය කමෙව්දයන් එම ෙකොමිෂන් සභාව විසින්  සකස ්
කරන්න ආරම්භ කළා. එම කටයුතු  කරමින් පවතිනවා.  

 එෙසේම, ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් සියලුම තනතුරු සඳහා  බඳවා 
ගැනීෙම්  හා  උසස ්කිරීෙම් පටිපාටි සකස ්කර අනුමතිය 
ලබා ගැනීම  සඳහා  ජාතික ෙපොලිස ්ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබීෙමන් පසු 
ඉදිරිෙය්දී   එම අනුමත  බඳවා ගැනීෙම් හා උසස ්  කිරීෙම් 
පටිපාටි  අනුව උසසව්ීම් ලබා දීමට හැකියාව ඇති ෙවනවා.  

(4)  ෙමම පශන්ය,  ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූ ෙපොලිස ් 
නිලධාරින්ට සහන සැලසීම ගැනයි. ෙද්ශපාලන   
පළිගැනීම්වලට  ලක් වූ  බවට  කරුණු දක්වමින් සහන 
අෙප්ක්ෂිත ෙපොලිස ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවෙය්  නියුතු 
හා ෙම් වන විට  විශාමික නිලධාරින් විසින් මින් ෙපර  පත් 
කර සිටි ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටු ෙවත ඉදිරිපත් කර 
ඇති අභියාචනා  සම්බන්ධෙයන්  සැලසිය හැකි සහන 
පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩල ෙල්කම්ෙග් අංක 
16/0654/748/010 හා 2016.04.22 දිනැති  ලිපිය මඟින් පත් 
කරන ලද ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූවන්  ෙවත 
සහන සැලසීෙම්  තිපුද්ගල කමිටුව විසින් සලකා බලමින්  
පවතින අතර, එම කමිටුෙව් ෙමෙතක් සිදු කළ 
විමර්ශනවලට  අදාළ නිර්ෙද්ශ අංක MLO/PVC/04/03/15 
හා 2016.06.10 දිනැති අමාත්ය  මණ්ඩල  සංෙද්ශය මඟින්  
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත.  

ෙම් කමිටුෙව් වැඩවලට  ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපි ඇඟිලි ගසා 
නැහැ. ෙමොකද, අසූහතර දාහක් නිලධාරින්ෙග්  මානසික තත්ත්වය 
අපි රකින්න  ඕනෑ.  ඒ අයට මානසික පීඩාවක් ඇති වන්ෙන් නැති 
ආකාරයට  ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම්වලින් ෙතොරව, ෙම්ක නිවැරදි 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක්ද කියා ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න 
කියලා තමයි අපි  උපෙදස් දීලා,  ඒ පත්කිරීම කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න 

අවශ්යයි.  ඔබතුමා කිව්වා, ස්ථාන මාරුවීම් පතිපත්තිය හදනෙකොට  
කනිෂ්ඨ  නිලධාරින්ෙග් සංගමය  සමඟත් සාකච්ඡා කළාය කියලා. 
හැබැයි දැන් ෙම් පතිපත්තිය පිළිබඳව එම සංගමෙයන්ම තමයි  යම් 
විෙව්චනයක් ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඉහළ නිලධාරින්ෙග් මාරුවීම් 
පිළිබඳව ෙනොෙවයි,  ඇත්තටම කනිෂ්ඨ නිලධාරින්ෙග් මාරුවීම්  
පිළිබඳව තමයි  දැන් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එම සංගමය විසින්ම තමයි එම කරුණු ෙපන්වා 
ෙදන්ෙන්.  එමනිසා  ඔබතුමා - 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම හිතන විධියට ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු කමිටුවක් ඒ 

කියාපටිපාටිය හදලා ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. ඊට අමතරව -  [බාධා 
කිරීමක්] ඒ හදා ෙගන යන අවස්ථාෙව්. ඊට පසු ෙපොලිස් 

ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ෙපොලිස් ෙකොමිසමත්  ඒ 
කරුණු ගැන කථා කළා, ගරු මන්තීතුමනි.  ඒ කථා කළ කරුණු  
සැලකිල්ලට භාජනය කළා. නමුත් තවදුරටත් ගැටලුවක්  
තිෙබනවා නම් මම ෙකොමිසන් සභාවත් එක්ක කථා කර 
බලන්නම්. අපට අවකාශ තිෙබනවා ෙන් තවදුරටත් සාකච්ඡා 
කරන්න.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much, Hon. Minister. Then, there is a 

Ministerial Statement to be made by the Hon. Sagala 
Ratnayaka. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Member. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන් හදිසි වරපසාද පශ්නයක්.  මම මාදිෙවල පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී නිල නිවාස සංකීර්ණෙය් C25 නිවාසෙය් තමයි පදිංචිව 
සිටින්ෙන්. අෙප් මන්තීවරු ගණනාවක් ඒ නිවාසවල පදිංචිව 
සිටිනවා. අද උදෑසන එම නිවාස සංකීර්ණෙය් සිදු වූ සිද්ධියක් 
ගැනයි මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.-[Interruption.]  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක එතුමාෙග් හදිසි 

වරපසාද පශ්නයක්. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, you continue with your point of Order. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද උදෑසන රන්ජන් 

රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා එම ස්ථානෙය් ෙවඩි 
පුහුණුවක ඉන්නවා මා දැක්කා. එය ඉතාම අෙශෝභන තත්ත්වයක්.  
ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙයන් මට කථා කළා. අපත් එතැන තමයි පදිංචි 
ෙවලා ඉන්ෙන්. අ ෙප් දරුවන් ඉන්නවා, බිරින්දෑවරු ඉන්නවා.  තව 
විශාල පිරිසක් එහි පදිංචි ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා ෙම් විධිෙය් 
කටයුත්තක් සිදු වන එක වහාම නවත්වන්න. මම ෙම් බව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාටත් දැනුම් දුන්නා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I have received a letter. I will ask the Hon. Speaker to 

inquire into this matter.-[Interruption.] 
 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා හිතන විධියට අෙප් 

රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අද උෙද් වරුෙව් 
මාදිෙවල, පාර්ලිෙම්න්තු නිල නිවාස සංකීර්ණෙය් දී චිතපටි 
වැඩසටහනක් සඳහා පුහුණුවීමක් කළා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නැහැ, නැහැ, ගරු අගමැතිතුමනි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ෙමෙහම පුහුණුවීමක් 

සිදු ෙවනවා කියා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් මට කිව්වා. මම එෙහට  කථා කරලා එය 
නවත්වන්න කියා කිව්වා. එතුමාට පුහුණුවීම් කරන්න වුවමනා 
නම්, - 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. එතුමාට රත්මලාෙන් ෙවඩි පිටියට යන්න පුළුවන්.  

ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, තවත් තැන්වල ෙමොනවාද කරන්ෙන් 
කියලා. ෙකොෙහොමත් එවැනි ෙදයක් සිදු කරලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මම කියන ෙදය 
අහගන්න. [බාධා කිරීම්] මම ඇහුෙව් ෙවනත් ෙවඩි පිටි ගැන 
දන්නවාද කියලායි. ලසන්ත විකමතුංගට ෙවඩි තිබ්ෙබත් ෙවඩි 
පිටිෙය්ද කියලායි මම ඇහුෙව්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම කිව්ෙව් ඒක ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මාදිෙවල, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නිල නිවාස සංකීර්ණෙය් සිටින 

 අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාට කිසිම බයක් නැතිව ජිවත් ෙවන්න 
අවස්ථාව තිෙයන්න ඕනෑ බව මමත් පිළිගන්නවා. එතැන එය සිදු 
කිරීෙමන්  කිසිම හානියක් වන්ෙන් නැහැ කියලායි කියා තිබුෙණ්. 
මම කිව්වා, " කමක් නැහැ, එතැන එවැනි පුහුණුවීම් කරන්න අවශ්ය 
නැහැ, වුවමනා නම් ෙපොලීසිෙය් ෙවඩි පිටිෙය් ඒ පුහුණුවීම් කර 
ගන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්" කියලා. ඕනෑ නම් මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාටත් අපි ඒ අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙම් 
මන්තීතුමා සඳහන් කරන කාරණය ඊ ට ඉස්සර ෙවලා දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් මට 
කිව්ව නිසා මම ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
ෙම් ගරු සභාවට බලපාන කාරණයක් ෙනොෙවයි.  

ඔබතුමා කියූ පරිදි එය වරපසාද පශ්නයක් ෙනොෙව්ය කියන 
කාරණය මා පිළිගන්නවා. But I think this is an urgent issue 
which could have been raised. So, we have no problem in 
answering and I would like to say that we have already 
taken action on that.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරුන්ෙග් නිල නිවාස සංකීර්ණෙය් ෙම් වාෙග් ෙවඩි 
සංදර්ශන පවත්වන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් කාෙග් අවසරයක් 
ඇතිවද කියා මා දැනගන්න කැමැතියි. ඒ සඳහා කවුරුන් ෙහෝ 
අවසර දී තිෙබනවාද කියා මා ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙපන් අවසර ගත්ෙත් 

නැහැ. එයට අවසර ෙදන්න මට ෙකොෙහත්ම බලයක් බැහැ.  
අවසර ලැබී තිබුණත්,  දැනට ඒ කටයුත්ත නතර කරන්න කියා මා 
කිව්වා.   

අපට දැන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙමෙහයුම් 
කමිටුවට යන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා සභාෙව් ඉදිරි වැඩ කටයුතු 
දැන් ආරම්භ කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද,  අද 
දිනට නියමිත පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙදවන වර කියවීෙම් 
විවාදය මා විසින් ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next is a Ministerial Statement to be 

made by the Hon. Sagala Ratnayaka.  
 

යාපනය අර්ධද්වීපෙය් සිදුවන සමාජ විෙරෝධි 
කටයුතු: නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
யாழ். குடாநாட் ல் இடம்ெப ம்  

ச கவிேராதச் ெசயற்பா கள்: சட்ட ம் 
ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சாின் கூற்  
 ANTI-SOCIAL ACTIVITIES IN JAFFNA 

PENINSULA: STATEMENT BY MINISTER OF LAW 
AND ORDER AND SOUTHERN DEVELOPMENT 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මීට ෙපර දිනක -

2016.05.19වන දා-  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා යාපනය 

1395 1396 
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අර්ධද්වීපෙය් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගැටලුවක් සම්බන්ධෙයන් 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පිටු හයක පශ්නයක් මෙගන් 
ඇහුවා. එදාම TNA එක ඒ ගැන සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
විවාදයකුත් ඉල්ලා තිබුණා. ඒ නිසා එදා ෙම් පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදන්න මට අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ.  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසාත්, මාෙග් පිළිතුර දීර්ඝ 
පිළිතුරක් වන නිසාත් මා එය ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව සභාගත* 
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

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

· ගරු මන්තීතුමා විසින් පසුගිය 8 ෙවනි දින රාතිය වන්නාර් පන්ෛන 
සිවප්පකාසම් පාෙර් නිවසක රන් පවුම් 12ක් ෙකොල්ලකා ඇති බවටත්, 
11 ෙවනි දින තාවඩි භදකාලි අම්මාන් ෙකෝවිල් පාෙර් කාන්තාවකට 
අයිති රන් පවුම් 11 බරැති තැල්ලක් ෙකොල්ල කා ඇති බවටත්, 12 
ෙවනි දින අලවැට්ටි පෙද්ශෙය් අවුරුදු 21 වයසැති තරුණෙයකුට 
තරුණයන් තිෙදෙනකු විසින් සිදුකළ බවට පවසන සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් කර ඇති විමසීමට අනුව කරුණු පරීක්ෂා කරන ලදි.  

2016.05.08 දින යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානය ෙවත ලිංෙග්ස්වරන් සුභාජනී 
යන අය විසින් රු.480,000/= ක් වටිනා තම නිවෙසේ තිබූ රන් භාණ්ඩ ෙසොරකම් 
කල බවට සඳහන් කර ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් 
සිදුකරන ලද විමර්ශන අනුව සැකකරුවන් කිසිවකුත් අනාවරණය වී ෙනොමැති 
අතර, සිද්ධියට අදාළව යාපනය ම/උ බී 515 යටෙත් ගරු අධිකරණය ෙවත 
කරුණු වාර්තා කර ඇත. ඉදිරි නඩු දිනය 2016.06.28 බවට සඳහන් කර ඇත. 

සිද්ධියට අදාළව අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණාගාර නිලධාරීන්ෙගන් හා ඇඟිලි 
සටහන් ෙරජිස්ටාර් නිලධාරීන්ෙග් සහාය ලබාෙගන විමර්ශන සිදුකර ඇති 
අතර, එම විමර්ශනයන්ට අනුව විද්යාත්මක සාක්ෂි කිසිවක් වාර්තා වී ෙනොමැත.  

2016.05.11 දින කාවනි බදකාලි අම්මාන් ෙකෝවිල පාෙර්දී කාන්තාවකට 
අයිති පවුම් 11ක් බරැති රන් තැල්ලක් ෙකොල්ලකා ඇති බවට කර ඇති 
වාර්තාවට අනුව පරීක්ෂා කර බැලීෙම්දී ඉහත දිනෙය් යාපනය දිසාව තුළ කිසිදු 
ෙපොලිස් ස්ථානයක් ෙවත ෙමවැනි අපරාධයක් වාර්තා වී ෙනොමැති අතර, 
2016.05.10 දින යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානය ෙවත පවුම් 02 ක් බරැති රු.90,000/
= ක් වටිනා රන් මාලයක් ෙකොල්ලකෑමක් සම්බන්ධෙයන් අංක 36, ෙදවන 
පටුමග පලාලි පාර, යාපනය ලිපිනෙය් කිරිච්චි ෙසල්වම් සන්දන් ලක්ෂ්මි යන 
අය විසින් යතුරු පැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයින් ෙදෙදනකු විසින් ඇය පැළඳ සිටි 
රන් මාලය ෙකොල්ලකා පලාගිය බවට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇත.  

ෙමම පැමිණිල්ලට අදාළව සිදුකරන ලද විමර්ශනයන්ට අනුව අපරාධයට 
සම්බන්ධ සැකකරුවන් කිසිවකුත් ෙමෙතක් අත් අඩංගුවට ෙගන ෙනොමැත. 

සිද්ධියට අදාළව අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණාගාර නිලධාරින්ෙගන් හා ඇඟිලි 
සටහන් ෙරජිස්ටාර් නිලධාරින්ෙග් සහය ලබාෙගන විමර්ශන සිදුකර ඇති අතර, 
එම විමර්ශනයන්ට අනුව විද්යාත්මක සාක්ෂි කිසිවක් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

2016.05.12 දින අලවැට්ටි පෙද්ශෙය්දී අවු 21 වයසැති තරුණයකුට 
තරුණයන් තිෙදනකු විසින් පහරදී ඇති බවට සඳහන් කර ඇති කරුණට 
අදාළව පරීක්ෂා කර බැලීෙම්දී අලෙවට්ටි බටහිර පෙද්ශෙය් තවරාසා සංකයන් 
යන අය විසින් පාරක් සම්බන්ධ ආරවුලක් මත ඇතිවූ බහින් බස්වීමක් දුරදිග 
ෙගොස් ඔහුට පහරදී නිවසට අලාභහානි සිදුකර ඇති බවට සඳහන් කරමින් 
2016.05.12 වැනි දින ෙතලිප්පෙල් ෙපොලිස් ස්ථානෙය් විවිධ පැමිණිලි අංශෙය් 
පැමිණිල්ලක් සටහන් කර ඇති බවට වාර්තා විය. එෙසේම, ෙමම සිද්ධිෙය්දී 
පැමිණිලිකරුට සුළු තුවාල සිදුවී ඇති බැවින් ෙරෝහල් ගතව ෙනොමැත.  

ෙමම පැමිණිල්ලට අනුව කරන ලද විමර්ශනෙය්දී පහරදුන් බවට සඳහන් 
සැකකරුවන් වන වරකන්ඩු රවීන්දන් හා කන්දසාමි රවීන්දන් යන අයවලුන් 
අත්අඩංගුවට ෙගන ඇති අතර, 2016.05.13 දින ෙදපාර්ශවය ස්ථානයට කැඳවා 
පැමිණිල්ල විභාග කර ඇත. එහිදී ෙදපාර්ශවය සමතයට පත්වී ඇති අතර, 
මාර්ගය සම්බන්ධෙයන් ඇති ආරවුල සඳහා සිවිල් අධිකරණෙය් නඩුවක් 
පවත්වාෙගන යනු ලබයි. 

· ගරු මන්තීතුමා විසින් මීට ෙපර අත් අඩංගුවට ෙගන ඇති යාපනය 
අර්ධද්වීපෙය් නීති විෙරෝධි කියා හා මංෙකොල්ල කෑම්වලට සම්බන්ධ 
"ආවා" නමැති කණ්ඩායෙම් කියා මාර්ග සම්බන්ධෙයන්ද, ෙපොලීසිය 

විසින් අත් අඩංගුවට ගත් "ෙරොක් ටීම්" නම් කණ්ඩායම සම්බන්ධවත්, 
ඔවුන්ට ස්විට්සර්ලන්තෙයන් බැංකු හරහා මුදල් ලැබී තිබූ බවටත්, 
එයට යාපනය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් 
පුතකුද සම්බන්ධ බවටත්, ඔවුන්ෙග් පරමාර්ථ හා පසුබිම පිළිබඳවත් 
කර ඇති විමසීමට හා යාපනය අර්ධද්වීපය තුළ ෙමෙතක් කල් සිදු වූ 
සියලුම නීති විෙරෝධි සිදුවීම් "ෙරොක් ටීම්" නම් කණ්ඩායම විසින් 
සිදුකරන ලද ඒවාද නැතෙහොත් තවත් කණ්ඩායම් ෙමයට සම්බන්ධද 
එම ෙවනත් කණ්ඩායම් ෙහෝ පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ගැනීමට කියා 
මාර්ග ෙගන තිෙබ්ද යනුෙවන් කර ඇති විමසීමට අනුව, 

යාපනය පෙද්ශෙය් සිදුකරන අපරාධ සම්බන්ධෙයන් වරින් වර 
අත්අඩංගුවට ගනු ලබන පුද්ගලයින් හා කණ්ඩායම් පිළිබඳ විමර්ශන සිදු 
කිරීෙම්දී ෙමම අයවළුන් දකුණු ඉන්දියානු චිතපට නැරඹීමට ඇබ්බැහි වී එහි 
ඇති මැරවරයින්ෙග් චරිත අනුකරණය කරමින් කණ්ඩායම් වශෙයන් එක්ව 
යාපනෙය් විවිධ පෙද්ශවල සැරිසරමින් යම් යම් අපරාධ සිදුකරන බව 
නිරීක්ෂණය වී ඇති අතර, ෙමෙලස යාපනය පෙද්ශෙය් සැරිසරමින් අපරාධ සිදු 
කරන ලද කණ්ඩායම් බවට විමර්ශන වලදී හඳුනාගත් ෙබොෙහෝ පුද්ගලයින් හා 
කණ්ඩායම් ෙම් වන විට අත්අඩංගුවට ෙගන රක්ෂිත බණ්ධනාගාර ගතකර 
ඇත. 

"ආවා" නමින් හඳුන්වනු ලබන කණ්ඩායම මුලින්ම අත්අඩංගුවට ගනු 
ලැබුෙව් චුන්නාගම් ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් වන අතර, අපරාධ වැලැක්වීෙම් 
ෙමෙහයුම් දියත් කරමින් චුන්නාගම් ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් "ආවා" නමැති 
කල්ලිය අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කටයුතු කර ඇත. එෙලස අත්අඩංගුවට 
ගත් කණ්ඩායම හය ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විය. ෙමහිදී අදාළ සැකකරුවන් 
වන නඩරාජා කුමෙර්ෂ්වරන්, ෙසල්වරත්නම් දරුනන්, ආනන්දරාජා කජිබන්, 
ෙකෝෙන්ස්වර්න් කිරිනාත්, කුමෙර්ස්වරන් විෙනෝදන් ෙහවත් කුමෙර්, රත්නම් 
විෙනෝජන් ෙහවත් "ආවා" සහ ෙසෝදිරාජා අෙනෝජන් යන අයවළුන් නිවසකට 
අයුතු ඇතුලුවීම, පහරදී ෙදෙදෙනකුට සුළු තුවාල සිදුකිරීම, කඩුෙවන් කපා 
පුද්ගලයකුට බරපතල තුවාල සිදුකිරීම, නිවසකට පහර දී රු.661,000/= 
අනර්ථයක් සිදුකිරීම සම්බන්ධෙයන් අත්අඩංගුවට ෙගන මල්ලාකම් ම/උ 3012/
PC/14 යටෙත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර වරදකරුවන් ෙකොට වසරක සිර 
දඬුවම් නියම කර බන්ධනාගාර ගතකර සිටී. 

මානිප්පායි ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් ද කඩුවලින් කපා තුවාල සිදුකිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙමම කණ්ඩායමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් 12 ෙදෙනකු 
අත්අඩංගුවට ෙගන මල්ලාකම් ම/උ බී 292/15 යටෙත් ඉදිරිපත් කර දිගු කලක් 
බන්ධනාගාර ගතව සිට ෙම් වන විට ඇප ලබා පැමිණ සිටින අතර, මීට අදාළ 
තවත් සැකකරුවන් තිෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විමර්ශන සිදුකරමින් 
පවතී. 

2016.05.08 වන දින යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් "ආවා" නමැති 
කල්ලිෙයන් කැඩීෙවන්වී ගිය පුද්ගලයින් බවට සැකකරන "ෙරොක් ටීම්" නමින් 
හඳුන්වන කණ්ඩායමට අයත් පුද්ගලයන් සය (06) ෙදෙනකු කඩු 02 ක්, 
ෙකෙට්රි 01 ක්, අත් ෙබෝම්බ 02 ක් සහ ෙසොරකම් කරන ලද යතුරු පැදි 02 ක් 
සමඟ අත් අඩංගුවට ෙගන ඇති අතර, ෙමම අපරාධ කණ්ඩායම විසින් 
පෙද්ශෙය් සිදුකරන ලද අපරාධ 07ක කරුණු අනාවරණය කරෙගන ගරු 
අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත.  

ඉහත "ෙරොක් ටීම්" නමැති කණ්ඩායම සම්බන්ධෙයන් සිදුකර ඇති 
විමර්ශන වලදී ෙමම කණ්ඩායමට ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් පුෙතකු සම්බන්ධ 
බවට ෙහෝ එම කණ්ඩායම ෙවත ස්විට්සර්ලන්තෙයන් මුදල් ආධාර ලැබී ඇති 
බවට ෙහෝ ෙතොරතුරු අනාවරණය වී ෙනොමැති අතර, අත් අඩංගුවට ගත් එම 
කණ්ඩායෙම් සැකකරුවන්ෙග් බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කර වැඩිදුර විමර්ශන තවදුරටත් සිදුකරනු ලැෙබ්.  

ෙමම කණ්ඩායම සහ ෙමම කණ්ඩායෙම් කියාකාරකම් සම්බන්ධෙයන් 
වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරමින් පවතින අතර, ෙමවැනි කණ්ඩායම් වල 
කියාකාරකම් වැළැක්වීම සඳහා බුද්ධි අංශ මගින් ෙතොරතුරු ලබාගැනීම, 
අපරාධ වැළැක්වීෙම් ෙමෙහයුම් සිදුකිරීම හා විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව 
පවත්වාෙගන යාම සිදුකරනු ලැෙබ්.  

එෙසේම, ෙමම "ෙරොක් ටීම්" නැමැති අත් අඩංගුවට ගත් කණ්ඩායම තුළ 
පාසැල් අධ්යාපනය ලබන සිසුන් සිටි බවට ද අනාවරණය වී ෙනොමැත. 

ෙමම "ෙරොක් ටීම්" නමැති කණ්ඩායම අත්අඩංගුවට ගැනීෙමන් පසුවද 
විමර්ශන සිදුකර පෙද්ශෙය් සිදුකරන ලද අපරාධ වලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 
කණ්ඩායමක් 2016.05.18 වන දින අත්අඩංගුවට ෙගන ෙකොල්ලකෑම්, වාහන 
ෙසොරකම් ඇතුළු අපරාධ 19 කට අදාල කරුණු අනාවරණය කරෙගන ඇත. 

2016.04.25 වන දින යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානය මඟින් අත් ෙබෝම්බ 02 ක් 
හා කඩු 03 ක් සමඟ බල අපරාධ 03 කට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හත් ෙදෙනකු 

1397 1398 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(07) අත්අඩංගුවට ගැනීමට ද, 2016.05.03 වන දින චුන්නාගම් ෙපොලිස් 
ස්ථානය මගින් චුන්නාගම්, අච්චුෙව්ලි, ෙතලිප්පෙල්, ෙකෝපායි යන ෙපොලිස් 
වසම්වල සිදු කරන ලද ෙකොල්ලකෑම් සහ ෙසොරකම් 23 කට සම්බන්ධ තවරාසා 
දයාබරන් ෙහවත් සික්කූ යන අය අත්අඩංගුවට ෙගන රන් පවුම් 57 ක් ෙසොයා 
ගැනීමට ද, 2016.05.18 වන දින යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් යාපනය, 
මානිප්පායි, චුන්නාගම් යන ෙපොලිස් බල පෙද්ශ වල සිදුකරන ලද ෙකොල්ලකෑම් 
සහ වාහන ෙසොරකම් ඇතුළු අපරාධ 19 කට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් තිෙදෙනකු 
(03) අත්අඩංගුවට ෙගන ගරු අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට ද කටයුතු කර 
ඇත.  

යාපනය පෙද්ශෙය් සිදුකරනු ලබන විවිධ අපරාධ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන 
සිදුකිරීෙමන් පසුව ෙපොලීසිය මගින් විවිධ පුද්ගලයින් සහ කණ්ඩායම් 
අත්අඩංගුවට ගැනීමට සහ අධිකරණ කියා මාර්ග ගැනීමට පියවර ෙගන ඇති 
අතර, 2016.02.02 වන දින යාපනය පෙද්ශෙය්දී විෙද්ශ රටක සිට නීති විෙරෝධී 
ෙලස ෙගන්වන ලදැයි සැකකරන රන් බිස්කට් 70 ක (කිෙලෝ ගෑම් 07 ක) 
පමාණයක් සන්තකෙය් තබාෙගන පවාහනය කරමින් සිටි කාන්තාවක් 
අත්අඩංගුවට ෙගන ගරු අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට ද, 2016.03.24 දින 
යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් ජීව අත්ෙබෝම්බයක් සන්තකෙය් තබා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් පුද්ගලෙයකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට ද, යාපනය ෙපොලිස් 
ස්ථානය ෙවත 2015.11.27 වන දින වාර්තා වූ බල අපරාධ අංක 198/2015 ට 
අදාල නිවසක් බිඳ රු.507,000/= ක් වටිනා රන් භාණ්ඩ හා මුදල් රු.25,000/= 
ක් හා රු.110,000/= ක් වටිනා ලැප්ෙටොප් යන්තයක් ෙසොරකම් කිරීම සම්බන්ධ 
සැකකරු අත්අඩංගුවට ෙගන අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට සහ 
2016.03.30 වන දින චාවකච්ෙච්රිය ෙපොලිස් වසෙම්දී මරාෙගන මැෙරන 
ෙබෝම්බ ඇඳුම් කට්ටලයක්, පැති ෙබෝම්බ 04 ක් සහ තවත් පුපුරණ දව්ය සහ 
උපකරණ සමඟ එඩ්වඩ් ජූලියන් ෙනොෙහොත් රෙම්ෂ් යන අය අත්අඩංගුවට 
ගැනීමට කියා කිරීම එවැනි අවස්ථා සඳහා උදාහරණ ෙව්.  

 

· ගරු මන්තීතුමා විසින් මත්දව්ය හා ෙක්රළ ගංජා ජාවාරම් වල ෙයෙදන 
අය මුහුදු ෙවරළ පෙද්ශෙය්ම අත් අඩංගුවට පත්වන බවත්, මුහුෙද්දීම 
නාවික හමුදාව විසින් සිදු කර ඇති අත් අඩංගුවට ගැනීම් ඉතා අඩු 
බවටත්, යාපනය පෙද්ශෙය් මත්දව්ය ජාවාරම මැඩ පැවැත්වීමට කියා 
මාර්ග ගන්ෙන්ද යනුෙවන් කර ඇති විමසීමට අනුව, 

2015 හා 2016 වර්ෂයන්හිදී නාවික හමුදාව විසින් මත්දව්ය හා ෙක්රල 
ගංජා අත් අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර ඇති අතර, 
එහිදී නාවික යාතා සහ ෙගොඩබිම ෙවරළාසන්න මුර ෙපොළවල් වලට අමතරව 
නාවික හමුදා බුද්ධි අංශෙය් වැඩි දායකත්වයක් ලබා ෙදන ලදී. එෙසේ නාවික 
හමුදා බුද්ධි අංශයට ලද ෙතොරතුරු මත ෙපොලීසිය, ෙපොලිස් මත්දව්ය කාර්යංශය 
හා සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය වී ෙමෙහයුම් කිහිපයක් 
සිදුකර ඇති අතර, බහුතරයක් නාවික හමුදාව විසින්ම සිදුකර ඇත. 

ඒ අනුව, නාවික හමුදාව විසින් 2015 වර්ෂය තුළදී උතුරු පෙද්ශෙය් 
ෙගොඩබිම් සහ මුහුෙද් සිදු කළ ෙමෙහයුම් මගින් ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 
456.59 ක් අවස්ථා 21කදී අත් අඩංගුවට ෙගන ඇති අතර, ෙමම අවස්ථා 21 න් 
අත් අඩංගුවට ගැනීම් අවස්ථා 4ක් මුහුෙද්දී සිදුකර ඇත. එහිදී, ෙක්රල ගංජා 
කිෙලෝ ගෑම් 303.03 ක්, පුද්ගලයින් 11 ෙදෙනකු සහ යාතා 4ක් අත් අඩංගුවට 
ෙගන ඇත. 

එෙසේම, 2016 වර්ෂෙය් ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා උතුරු පෙද්ශෙය් සිදු 
කළ ෙමෙහයුම් මගින් ෙගොඩබිෙම්දී සහ මුහුෙද්දී ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 
418.86 ක් අවස්ථා 13 කදී අත් අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වී ඇත. එම අවස්ථා 
13න් අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් අවස්ථා 2ක් මුහුෙද්දී සිදුකර ඇති අතර, එහිදී 
ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 119.07ක්, පුද්ගලයින් 07 ෙදෙනකු සහ යාතා 2ක් 
අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත. ඒ අනුව පැහැදිලි වන්ෙන් මත්දව්ය ජාවාරම මැඩලීම 
සඳහා නාවික හමුදාව විසින් විශාල දායකත්වයක් ලබාෙදන බවයි. 

එෙසේම, මත්දව්ය භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා අන්තරායකර ඖෂධ පාලක 
ජාතික මණ්ඩලය විසින් අදාළ පළාත්වලට බාහිර ෙසේවා නිලධාරින් පත්කර 
ඇති අතර, ඔවුන් විසින් එම පළාත් තුළ මත්දව්ය නිවාරණය කියාකාරකම් සහ 
පතිකාර හා පුනරුත්ථාපන කියාවලියට අවශ්ය මගෙපන්වීම් සිදුකරනු ලබයි. 

එෙසේම, යාපනය ෙකොට්ඨාශෙය් සිදුවන නීති විෙරෝධී මත් දව්ය හා ෙක්රල 
ගංජා ජාවාරම් මැඩලීමට ෙපොලීසිය විසින් ෙමම වර්ෂය තුල විශාල 
කාර්යභාරයක් ඉටුකර ඇති අතර, මත්දව්ය වැටලීම් වලට අමතරව ෙමම වර්ෂය 
තුළ අත්අඩංගුවට ෙගන ඇති කිෙලෝ ගෑම් 01 කට වඩා වැඩි ගංජා වැටලීම් 

අවස්ථා ෙලස පිළිෙවලින් 2016.01.20 යාපනය ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් ගංජා 
කිෙලෝ ගෑම් 02 ගෑම් 41 ක් සමඟ සැකකරුවන් ෙදෙදෙනකු අත්අඩංගුවට 
ගැනීම, 2016.02.18 ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 02 ක් සමඟ සිංගාමනී 
ෙජයසන්දීරන් යන අය අත්අඩංගුවට ගැනීම, 2016.02.18 ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ 
ගෑම් 14 ක් සමඟ මුරුසු පිල්ෙල් කමල්රාජ් යන අය අත්අඩංගුවට ගැනීම, 
2016.02.18 ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 10ක් සමඟ පුවෙන්ස්වර්න් රාජා යන 
අය අත්අඩංගුවට ගැනීම, 2016.03.08 ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 02 ගෑම් 100 
ක් සමඟ ෙජොන්සන් කුමාර් ෙජොයිසන් පදීප් යන අය අත්අඩංගුවට ගැනීම, 
2016.03.08 ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 06 ගෑම් 300 ක් සමඟ තිෙයෝපිලස් 
ෙමොරිෂන් යන අය අත්අඩංගුවට ගැනීම, 2016.03.24 ෙක්රල ගංජා කිෙලෝ 
ගෑම් 08 ගෑම් 480 ක් පවාහනය කිරීම සහ ලඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
තවරාජා රාෙජ්ස්වරන් ෙනොෙහොත් රාෙජ්න් යන අය අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ 
2016.04.04 දින ෙකොඩිකාමම් ෙපොලිස් ස්ථානය මගින් ගංජා කිෙලෝ ගෑම් 95 
ගෑම් 685 ක් සැකකරුවන් ෙදෙදෙනකු සමඟ අත් අඩංගුවට ගැනීම ආදිය 
සඳහන් කළ හැක.  

එෙමන්ම තව දුරටත් ෙමවැනි අපරාධ කණ්ඩායම් හා පුද්ගලයින් පිළිබඳව 
සහ පෙද්ශෙය් සිදුවන නීති විෙරෝධි කියා හා ෙක්රල ගංජා ජාවාරම් වැළැක්වීම 
සඳහා වැටලීම් සිදුකිරීම හා විමර්ශන සිදුකිරීම සහ ෙමෙහයුම් කටයුතු ෙපොලිස් 
ස්ථාන මට්ටමින් හා ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෛදනික ෙපොලිස් කියාකාරකම් 
මගින් අඛණ්ඩව කියාත්මක කරමින් පවතී. 

 

· ගරු මන්තීතුමා විසින් දින 02 කට එක් ළමා අපචාරයක් බැගින් 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය් සිදුවන බවටත්, ෙම්වා මැඩ පැවැත්වීමට කියා 
මාර්ග ගන්ෙන්ද? යනුෙවන් කර ඇති විමසීමට අනුව, 

යාපනය පෙද්ශෙය් ළමා අපචාර වාර්තා වීම ඉහල ෙගොස් ඇති බව සඳහන් 
කර ඇති නමුත්, සංඛ්යා ෙල්ඛන පරීක්ෂාවට ලක් කිරීෙම්දී අනාවරණය වී 
ඇත්ෙත් බරපතල ලිංගික අපෙයෝජන සහ බලහත්කාරෙයන් ස්තී දූෂණ 
සිදුකිරීම් වාර්තා වන්ෙන් ඉතා අඩුවශෙයන් බවයි. ෙමම පෙද්ශෙය් වාර්තා වන 
ෙබොෙහොමයක් සිදුවීම් ෙපේම සම්බන්ධතා ෙහේතුෙවන් වයස සම්පූර්ණ වීමට 
ෙපර තරුණයින් සමඟ විවාහ වීෙම් අදහසින් පිටව යෑෙමන් පසු ෙපොලිස් ස්ථාන 
ෙවත වාර්තා වන සිදුවීම් වන අතර, ෙමවැනි තත්වයන් මගහරවා ගැනීම සඳහා 
නිරන්තරව පජාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් යාපනය ෙකොට්ඨාශෙය් ෙපොලිස් 
ස්ථාන මට්ටමින් පජා ෙපොලිස් ඒකක සහ රථ වාහන අංශ නිලධාරින් මගින් 
ෙමන්ම ෙපොලිස් ජංගම ෙසේවා කියාත්මක කරමින් සිදුකරන අතර, අෙනකුත් 
රජෙය් ආයතන සමඟ එක්ව සිදුකරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් වලදී ද ජනතාව 
දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු සිදුකරෙගන යනු ලැෙබ්. 

එෙසේම, අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා හා ෙපොලිස්පතිවරයා යාපනය පෙද්ශෙය් 
සංචාරය කර ගතයුතු ඉදිරි කියා මාර්ග පිළිබඳ අවශ්ය සියලු උපෙදස් 
නිරන්තරෙයන් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබයි.  

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය හා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
එක්ව ළමා අපෙයෝජන වැළැක්වීම සඳහා පහත සඳහන් පරිදි විවිධ කියා මාර්ග 
ෙගන ඇත. 

 

· ළමා අපෙයෝජනය හා කාන්තා හිංසන වැළැක්වීම සඳහා ශී ලංකා 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් ඉටු කරනු ලබන ෙසේවය ශක්තිමත් 
කිරීම සඳහා යාපනය, කයිට්ස්, මුලතිව්, මල්ලාවී, මුලාන්කාවිල්, 
තෙලයිමන්නාරම, මඩු, කිළිෙනොච්චි ෙපොලිස් ස්ථාන තුළ ෙපොලිස් 
ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශ ස්ථාපිත කිරීමත් එම ස්ථානයන් හි ළමුන් 
ෙවනුෙවන් ෙසල්ලම් මිදුල් සකස් කිරීමත් සිදු කර ඇත.  

· හිංසනයට ලක් වූ කාන්තාවන් ආරක්ෂා කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කර ඇති මර්දන්කර්නී, මැරිටයිම් පත්තු කාන්තා 
රැකවරණ මධ්යස්ථාන තුළ හිංසනයට පත් කාන්තාවන්ෙග් දරුවන් 
එම රැකවරණ මධ්යස්ථානය තුලම රඳවා ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව හා 
රැකවරණය සඳහා වැඩ පිළිෙවලක් සකසා ඇත. 

· ළමා හා කාන්තා සංවර්ධනය සඳහා වන යාන්තණය කියාත්මක 
කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
තුළ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන ඒකක පිහිටුවා ඇති අතර, ෙමම 
ඒකකය, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සිටින වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී, 
ළමා හිමිකම් පවර්ධන නිලධාරී, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර 
නිලධාරී, උපෙද්ශන නිලධාරී හා මෙනෝසමාජීය නිලධාරීන්ෙගන් 
සමන්විත ෙව්.  

· "1929" දී ශී ලංකා ළමා උපකාරක දුරකථන ෙසේවය හරහා ළමා 
අපෙයෝජන වලට අදාළ පැමිණිලි භාර ගැනීම සහ ඒවා අදාළ අංශ 
ෙවත නියාමනය කිරීම සිදුකරනු ලබන අතර, විෙශේෂ ළමා අපෙයෝජන 
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සිද්ධින් පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු අධිකාරිෙය් විෙශේෂ ෙපොලිස් ඒකකය 
මගින්ම සිදු කරනු ලැෙබ්. එෙසේම, ළමා අපෙයෝජන ෙහේතුෙවන් 
වින්දිතයන් බවට පත්ෙවන ළමයින්ෙග් සාක්ෂි වීඩිෙයෝ පටිගත කර 
අධිකරණ කියාමාර්ග සඳහා ෙයොමු කිරීම. 

· එෙමන්ම ළමා අපෙයෝජන වළක්වා ගැනීමට අදාළව පාසල් ළමා 
ආරක්ෂක කමිටු වැඩසටහන්, පජා වැඩ සටහන් කියාත්මක කරන 
නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීෙම් දීපව්යාප්ත වැඩසටහන්, ළමා ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ ෙපොලිස් නිලධාරීන්, ෙසෞඛ්ය වෘත්තිකයන්, ජාතික අධ්යාපන 
විද්යාපීඨ ගුරුවරුන් ඇතුළු විවිධ පාර්ශ්වයන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 
සටහන්, ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳව අන්තර් පාඨශාලයීය විවාද තරඟාවලි 
පැවැත්වීම, ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳව පාසල් මාධ්ය ඒකක 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙකටි චිතපට 
තරඟාවලි පැවැත්වීම ආදී දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් යාපනය ඇතුළු 
උතුරු පළාෙත් සියළුම දිස්තික්ක ආවරණය වන පරිදි කියාත්මක කර 
ඇත.  

· අත්හල ෙහෝ අනාථ ගැහැණු දරුවන්ෙග් රැකවරණය හා ආරක්ෂාව 
සඳහා උතුරු පළාෙත් රැඳවුම් මධ්යස්ථානයක් ඉදි කර ඇත. 

· ළමුන්ෙග් සහභාගීත්ව අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහාත්, කුසලතා හා 
ආකල්ප වර්ධනය සහ සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහාත් අෙනකුත් පළාත් 
වල ෙමන් උතුරු පළාෙත් ද ළමා සමාජ හා ළමා සභා වැඩපිළිෙවල 
කියාත්මක ෙව්.  

· ගරු මන්තීතුමා විසින් යාපනය පෙද්ශෙය් පවතින ෙපොලිස් ස්ථාන 
වලට එම පෙද්ශයට අයත් ෙපොලිස් නිලධාරීන් පත් ෙනොකිරීෙමන් එහි 
සිදුවන නීති විෙරෝධී කියා මැඩ පැවැත්වීමට ෙනොහැකි තත්වයක් 
උද්ගත වී ඇති බව පහදමින් යාපනය අර්ධද්වීපය ඇතුළු උතුරු - 
නැෙගනහිර පළාත් වලට අයත් ෙදමළ ජනතාව ජීවත් වන පෙද්ශ 
වලටම අයත් ෙපොලිස් නිලධාරීන් පත්කිරීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු 
බවටත්, මල්හාකම් අධිකරණ පෙද්ශයට අයත් ෙපොලිස් ස්ථාන 10 ක 
බල පෙද්ශ තුළ රාතී මුර සංචාර කියාත්මක කළහැකිද යනුෙවන් කර 
ඇති විමසීමට අනුව, 

යාපනය ෙකොට්ඨාසෙය් මල්ලාකම් අධිකරණ බල පෙද්ශයට අයත් 
චුන්නාගම්, මානිප්පායි සහ වඩුක්ෙකෝට්ෙට් යන ෙපොලිස් ස්ථාන තුනක් ඇති 
අතර, ෙසසු ෙපොලිස් ස්ථාන යාපනය, කයිට්ස් හා චාවකච්ෙච්රිය යන අධිකරණ 
බල පෙද්ශයන්ට අයත් ෙව්. යාපනය ෙකොට්ඨාශයට අයත් ෙපොලිස් ස්ථාන වල 
ෛදනිකව දිවා හා රාතී පාමුර සංචාර සහ ජංගම සංචාර කියාත්මක කරන අතර, 
අපරාධ මර්ධනය සඳහා වන ෙමෙහයුම් සහ බුද්ධි ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
කටයුතු ද කියාවට නැංෙව්. 

තවද, යාපනය ෙකොට්ඨාශෙය් ඇති ෙමම ෙපොලිස් ස්ථාන සඳහා ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් අපරාධ විමර්ශන අංශයන්, බුද්ධි අංශ, දූෂණ මර්ධන අංශ, 
රථවාහන අංශ, සුළු පැමිණිලි අංශ, නඩු ෙමෙහයුම් අංශ, පාරිසරික අංශ සහ 
ළමා හා කාන්තා කාර්යංශ වශෙයන් ෙපොලිස් ස්ථාන මට්ටමින් අංශ පිහිටුවා 
ඇත. එම අංශයන් ෙවත අනුයුක්ත කිරීමට පමාණවත් තරම් පළාෙත් පදිංචි 
දවිඩ ෙපොලිස් නිලධාරීන් ෙනොමැති අතර, සියළු අංශයන් නිෙයෝජනය වන පරිදි 
පළාෙත් පදිංචි ෙපොලිස් නිලධාරීන් බහුතරයක් අනුයුක්ත කර ඇත.  

 

· ගරු මන්තීතුමා විසින් යාපනය අර්ධද්වීපෙය් මත්දව්ය භාවිතය, 
ෙකොල්ලකෑම්, කඩුවලින් ෙකටීම් ඝාතන, බිය වැද්දීම්, ළමා අපචාර හා 
ලිංගික අපචාර යනාදිය මෑත කාලෙය්දී වැඩි වී ඇති බවට කර ඇති 
කරුණු දැක්වීමට අනුව,  

යාපනය අර්ධද්වීපෙය් මත්දව්ය භාවිතය, ෙකොල්ලකෑම්, කඩුවලින් ෙකටීම් 
ඝාතන, බිය වැද්දීම්, ළමා අපචාර හා ලිංගික අපචාර යනාදිය මෑත කාලෙය්දී 
වැඩි වී ඇති බවට ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කර ඇතත්, වාර්ෂික අපරාධ වාර්තා 
වීමට අදාල සංඛ්යා ෙල්ඛන පරීක්ෂාවට ලක් කිරීෙම්දී අනාවරණය වී ඇත්ෙත් 
පසුගිය වර්ෂ වලට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වන විට අපරාධ වාර්තා වීෙම් අඩු වීමක් 
ෙපන්නුම් කරන බවයි.  

 ඒ අනුව ෙපනී යන්ෙන් ෙපොලීසිය විසින් ෙමවැනි සිදුවීම් මැඩපැවැත්වීමට නිසි 
කියා මාර්ග ෙගන ඇති බව හා තවදුරටත් නිසි කියා මාර්ග සැලසුම් කරනු 
ලබන බවයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the next Ministerial Statement is to be made by 

the Hon. Faiszer Musthapha. 
 
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) 
Since the Hon. Douglas Devananda is not here, may I 

also have permission to table the answer? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, you can table the answer.   

  
 

යාපනය දිසත්ික්කෙය් මාර්ග අලුත්වැඩියාව: 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

யாழ். மாவட்ட திகளின் னரைமப்  : 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சாின  கூற்  
RECONSTRUCTION OF ROADS IN JAFFNA 
DISTRIC: STATEMENT BY MINISTER OF 

PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL 
GOVERNMENT 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, this is in response to a Question under Standing 

Order No.23(2) raised by the Hon.Douglas Devanada on 
10th Februay, 2016. I would like to table* the answer to 
part II of the Question, which he posed to the Minister of 
Provincial Councils and Local Government. 
 

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

 

01 i  Ministry of Provincial Councils and Local Government 
does not have the details of roads in Jaffna District 
which comes under Road Development Authority. 
Relevant details should be taken from Ministry of 
Higher Education and Highways. 

 ii. Ministry of Provincial Councils and Local Government 
does not have the details of roads in Jaffna District 
which comes under Road Development Authority. 
Relevant details should be taken from Ministry of 
Higher Education and Highways. 

1401 1402 

අනු 
අංකය 

වර්ෂය මනුෂ්ය 
ඝාතන 

රු.50000.00ට 
වැඩි ෙකොල්ල 

කෑම් 

රු.50000.00ට 
වැඩි ෙගවල් 

බිඳුම් 

ස්තී 
දූෂණ 

01 2011 23 51 81 34 
02 2012 16 61 83 41 
03 2013 11 63 93 36 
04 2014 10 36 107 33 
05 2015 11 37 52 26 
06 2016.05.

19 දක්වා 
03 16 23 14 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

02 i.  In Jaffna District, out of 589 km length of road, comes 
under the Provincial Department of Road 
Development, 15 Nos. roads, each at length of 
60.06km, have been rehabilitated under PRP project at 
a cost of 1672.48 million, with the financial support of 
World Bank from 2010 to 2015. (Details are given in 
annexe I-A)** 

  During the period of 2010-2015, out of 96 Nos. road, at 
length of 158.8 km, road improvement work has been 
done at a cost of Rs. 282.51 million, under PSDG fund. 
(Details are given in annexe I-B)** 

 ii.  In Jaffna District, 83 Nos. roads, at length of 269.70 
km are to be rehabilitated at a cost of Rs. 8180 million. 
(Details are given in annexe  I-C)** 

03 i. 86.12 km length of roads, at a cost of Rs. 3581.95 
million was rehabilitated under the control of local 
authorities in Jaffna District from 2009 to 2015. 
(Details are given in annexe II-A)** 

 ii.  A length of 2194.2 km road has to be rehabilitated in 
Jaffna District. (Details of roads are in annexe II-B)** 

04 i.  Ministry of Provincial Councils and Local Government 
does not have the details of roads in Jaffna District 
which comes under the Road Development Authority. 
Relevant details should be taken from Ministry of 
Higher Education and Highways. 

 ii.  Ministry of Provincial Councils and Local Government 
does not have the details of roads in Jaffna District 
which comes under Road Development Authority. 
Relevant details should be taken from Ministry of 
Higher Education and Highways. 

05 i.  No work under rehabilitation so far. 
 ii.  Yes. Rs. 133.89 million, under PSDG - 2016 has been 

allocated for the improvement work of roads and 
relevant details have been forwarded to Finance 
Commission on the 08th of February, 2016 for 
approval. (Details are given in annexe III)** 

06 i. At present in Jaffna District, rehabilitation works for a 
length of 59.95km road is going on at a cost of Rs. 
341.93 million. (Details are given in annexe IV-A)** 

 ii.  Rs. 482.08 million has been allocated to a length of 
108.82 km in Jaffna District. (Details are given in 
annexe IV-B)** 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
සිසිර ජයෙකොඩි සියපත පදනම  

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
சிசிர ஜயக்ெகா  சியபத மன்றம்  

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
SISIRA JAYAKODY SIYAPATHA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"සිසිර ජයෙකොඩි සියපත පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

 
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 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. 
 

 
ගෙණ්ගම ශී ඉන්දසාර ධර්මායතන සංරක්ෂණ 
සභාව (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

கேனகம ஸ்ரீ இந்ரசார தர்மாயதன சங்ரக்ஸன சைப 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

GANEGAMA SRI INDASARA DHARMAYATHANA 
SANRAKSHANA SABHAWA (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ගෙණ්ගම ශී ඉන්දසාර ධර්මායතන සංරක්ෂණ සභාව සංස්ථාගත කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

1403 1404 

[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා] 

————————— 
** පුසත්කාලෙය් තබා ඇත. 
** ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
** Placed in the Library. 
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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 බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   த்தசாசன  
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 Buddhasasana for report. 

 
ෙදොසත්ර සමන් වීරසිංහ පදනම  

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
டாக்டர் சமன் ரசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
DR. SAMAN WEERASINGHE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ෙදොස්තර සමන් වීරසිංහ පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

  
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. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත 

தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம் 
RIGHT TO INFORMATION BILL  

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

 
[අ.භා. 12.05] 

 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත අපි ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ, 2003 වර්ෂෙය්. 2003 
වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කළත් 2004 වර්ෂෙය් පැවැත්වුණු ඡන්දෙය්දී 
අෙප් ආණ්ඩුව -එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුව- පරාජය වුණා. 
අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් පත් වුණා. එෙහත් එදා හැම පක්ෂයක්ම 
පිළිෙගන තිබුණා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න 
වුවමනාය කියලා. එෙහම කළා නම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දකුණු ආසියාෙව් පළමුවැනි පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරන්ෙන් ෙම් සභාෙවන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම 2004 ඉඳන් 2015 ෙවන කල් ෙම්ක සම්මත 
වුෙණ් නැහැ. අපි විටින් විට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇහුවා. එෙහත් 
අපට ලැබුණු එකම පිළිතුර, "ඒක ෙගෙනන්ෙන් දැන් ෙනොෙවයි. 
ඒක ෙගෙනන්න වුවමනා නැහැ" කියලා. ඒ වාෙග්ම තමයි සිවිල් 
සමාජෙයන් ෙම් ඉල්ලීම කළා. සිවිල් සමාජය කරපු ඉල්ලීමත් ඒ 
වාෙග්ම අහක දැම්මා. ඒවාට ඇහුම් කන් දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය 2004 ඉඳන් 2015 
ෙවනකල් නැති කරලා තිබුණා. ඒක නැති කරලා තිබු ණු නිසා 
තමයි අපට යළිත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් වුණායින් පස්ෙසේ 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් 
ආණ්ඩුෙවන් අපි කථා කරලා පක්ෂ ගණනාවක් එකතු ෙවලා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීම 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන අයිතියක්; ජනතාවෙග් 
පරමාධිපත්යෙය් ෙකොටසක්. අපි පජාතන්තවාදය කියලා 19වැනි 
ශත වර්ෂෙය් බැලුෙව් මන්තීවරෙයක් ෙතෝරන අයිතිය විතරයි. ඒ 
ඡන්ද බලය ගැන විතරයි. එෙහත් 21වැනි ශත වර්ෂයට එන ෙකොට 
පරමාධිපත්ය ඊට වඩා ෙවනස්. මූලික අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා. 
මූලික අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කරන්න, රෙට් සිදු ෙවන කාරණා 
ගැන දැන ගැනීෙම් අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. අන්න ඒක තමයි අද 
අපි කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න 
දශකයකට වඩා කල් ගියා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එදා කරන්න තිබුණු 
වැඩ කටයුත්ත සම්පූර්ණෙයන්ම අඩපණ වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
කාරක සභා තිෙබන නිසා ඒ සභාවලින් පුළුවන්, විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්න. 

මම දැක්කා, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් අය ඊෙය් 
ස්ථාන ෙදකකට ගිහින් තිබුණා. ඊෙය් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
මතු කරපු පශ්නය ගැන ෙහොයලා බලන්න කියලා අපි රජෙය් මුදල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳ කාරක සභාවට භාර දුන්නා. එෙහම නම් ෙම් කාරක සභා 
කමයත්, ඒ එක්කම ෙතොරතුරු දැනගැනීමත් අතින් අත යන්ෙන්. 
ෙම් ෙතොරතුරු නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙගන යන්න බැහැ. පසු 
ගිය වසර පෙහේදී, දහෙය්දී ෙතොරතුරු ෙනොලැබුණු නිසා සිදු වුණු 
හානිය දිහා බලන්න. ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරු කියනවා, ''අපි 
ෙම් කරුණු දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ'' කියලා.  

මම එක උදාහරණයක් ෙදන්නම්. අද අපට කියනවා, ෙම් රෙට් 
විෙද්ශ විනිමය පිට රටට යනවා කියලා. හරි. 2008 ෙලෝක 
ආර්ථිකය කඩා වැටුණායින් පස්ෙසේ ඇෙමරිකාෙව් ඉඳන් 
ආෙයෝජකයන් මුදල් ෙයෙදව්වා, ආසියාවට. ඇයි? විෙශේෂෙයන්ම 
ආසියාෙව් තිෙබන ෙපොලිය ඇෙමරිකාවට වඩා වැඩි නිසා. දැන් 
ආපහු ෙම් මුදල් ඇෙමරිකාවට යනවා. ඒ ඇෙමරිකාව ගැන 
විශ්වාසය ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා; ඒ  මහ බැංකුව ගත්ත පියවර 
නිසා. එෙහත් අපට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් මහ 
බැංකුවයි, මුදල් අමාත්යංශයයි ඒ ෙගොල්ලන් නම් කරලා එකඟ 
ෙවලා තිබුණා, විෙද්ශ විනිමය හුවමාරු කරන ගණන පිළිබඳව. ඒ 
ගණනට ෙදන ෙකොට අපට අලාභයක් ෙවනවා. මිනිස්සු ෙම් රටට 
සල්ලි ෙගෙනන්ෙන් අෙප් ෙපොලිෙයන් වාසිය ගන්න. අෙනක් අතට 
ඒ අයට යන්න ඕනෑ නම් ඒක ආපහු ෙගන යන්න.  අපි ෙමොකක්ද 
කරලා තිෙබන්ෙන්? අපි ෙම් රටට එන්න කියලා යන ෙකොට 
තෑග්ගක් දීලායි යවන්ෙන්. ඒ නිසා අපට බිලියන 20ක අලාභයක් 
වුණා. ඇයි එෙහම වුෙණ්? අපට වුවමනා ෙතොරතුරු ලැබුණා නම්, 
ෙම් කාරක සභා තිබුණා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරලා පියවර ගන්නට තිබුණා.  

එකඟෙවලා තිෙබන ගනු-ෙදනු ගණනාවකුත් තිෙබනවා, 
කවුරුත් කරුණු දැනෙගන නැහැ. දැන් තමයි අපි කරුණු 
දැනගන්ෙන්. ඒ නිසා විශාල මුදලක් අපෙත් ගිහින් තිෙබනවා.  
රුපියල් බිලියන 1,300ක් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට සහ ෙවනත් 
අංශ සඳහා අපි ණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙතොරතුරු දැනගන්නට 
පුළුවන් වුණා නම් මීට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  ෙම් 
සමහර කරුණු අපි -මුළු සභාවම- දැනගත්ෙත් ආණ්ඩුව භාර 
ගත්තාට පසුව. කුමන පක්ෂෙය් සිටියත් කවුරුවත් දැනෙගන 
සිටිෙය් නැහැ. එෙහම නම් ෙතොරතුරු දැනගැනීම පිළිබඳව පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත ෙනොකෙළේ ෙතොරතුරු දැනගැනීම 
වැළැක්වීෙමන් ෙම් රෙට් දූෂණය වැඩි කරන්නට. දැන් ඒක ෙවනස් 
ෙවනවා. මින් පසුව කිසිම ආණ්ඩුවකට ෙතොරතුරු හංඟන්නට 
බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභාවලට පමණක් 
ෙනොෙවයි සාමාන්ය ජනතාවටත් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ලබා ෙදනවා.  

අද කියලා තිෙබනවා, ඉන්දියාෙව් පනත හැරුණු විට දකුණු 
ආසියාෙව් තිෙබන  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
ෙහොඳම පනත් ෙකටුම්පත තමයි අද ෙම් සභාවටව ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් කියලා. නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා 
කියාත්මක වන්නට අවුරුද්දක් විතර යනවා. ෙම්ක කියාත්මක 
කිරීම සඳහා ෙම් වන විට කාර්යාල 4,000ක් හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ කාර්යාල 4,000 හරහා තමයි අපිට ෙතොරතුරු ෙසොයා 
ගැනීෙම් අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්. නිලධාරින් 4,000ක් ෙනොෙවයි ඊට 
වඩා විශාල සංඛ්යාවක්, 8,000කට වඩා පුහුණු කරනවා. අන්තිමට 
පුහුණු කරන පමාණය 12,000ක් පමණ ෙවයි. ඒ අයෙගන් තමයි 
ෙතොරතුරු ලබා ගන්නට තිෙබන්ෙන්. නිලධාරින් 12,000ක 
පමාණයක් එක අවුරුද්දකින් පුහුණු කරනවා කියන්ෙන් අමාරු 
කටයුත්තක්. ඒකයි අපි සංෙශෝධනයක් ෙගනැත් තිෙබන්ෙන්, මාස 
6ක් ෙනොෙවයි වුවමනා නම් තවත් ටිකක් කල් දීලා අවුරුද්දක් 
තුළදී ෙම්ක අවසන් කරන්නට.  අඩුම තරමින් අපි  නිලධාරින් 
6,000ක් ෙහෝ 7,000ක් පුහුණු කරනවා නම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක 
කරන්නට පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු දැනගැනීම අෙප් පජාතන්තවාදය 
තහවුරු කිරීෙම් වැඩ ෙකොටසක්. පජාතන්තවාදය ජනතාවට 
තිෙබන අයිතියක්; ජනතාවට කියාත්මක කරන්නට තිෙබන 
අයිතියක්. අපි ජනතාව එතැනින් ඈත් කරනවා නම් ඒක 
පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි.  

 රෙට් පාලන යාන්තණය ජනතාවට වග කියන්නට ඕනෑ. මම 
දකිනවා ෙම් කාලය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් 
පශ්න ගණනාවක් එන බව. ඇමතිවරුන්ට පිළිතුරු ෙදන්නට 
තිෙබනවා. ෙපෙර්දා සමහර මන්තීවරුන් කිව්වා, පිළිතුරු ෙදන්නට 
ඇමතිවරුන් සභාෙව් නැහැ කියලා. ඒ කාරණයත් මම 
පිළිගන්නවා. නමුත් පජාතන්තවාදය ෙගන යන්නට වුවමනා 
සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු ලබා දීමටයි අපි ෙම් පියවර අරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙමෙතක් කල් ෙනොතිබුණු විනිවිදභාවයක් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා පධාන ජාතික ආණ්ඩුෙවන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. අෙප් මන්තීවරුන්ට විවිධ අදහස් 
ඇති. නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සඳහා සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න. මම ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට කිව්වා, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව දැනට තිෙබන සංෙශෝධන ටික 
විපක්ෂයට ෙදන්න කියලා. විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සංෙශෝධනත් තිෙබනවා. අපි ෙම්  ගැන කථා 
කරලා බලමු.  

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි. අෙප් සංෙශෝධන ටික දැන් දීලා තිෙබනවා. අපි  යම් 

කිසි එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා ෙහට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කර ගනිමු. ෙම්ක හැම ෙකනාටම ෙවන වාසියක්. මින් පසුව අෙප් 
පරිපාලන යාන්තණෙය් නිලධාරින් දැනගන්නට ඕනෑ ෙතොරතුරු 
දැනගැනීම පිළිබඳ නීතියට යටත් ෙවලා කියා කළ යුතු බව. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට යන්ෙන් 
නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සඳහා අනුමැතිය ලබා 
ෙදන්න කියලා ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිමින්, ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත නීතියක් බවට පත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, international economic agreements have also been 

brought under this. But, those have not been made 
available to the public. පසුව, ගරු ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ ෙම් 
සම්බන්ධව පැහැදිලි කරනවා නම් ෙහොඳයි. 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Only up to a time it is being done.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
While it is being negotiated only. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
While it is being negotiated only. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Can one of the Hon. Ministers explain, because it is 

very important?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
After signing -[Interruption.] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
After signing? That is a - [Interruption.] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම පනත් 

ෙකටුම්පෙත්  5(ඇ) වගන්තිෙය් තිෙබනවා- 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Member, whatever Parliament wants through the 

Oversight Committees, we can give them. But, 
sometimes, when you are doing this, the information that 
may go out may cause gain for some people and loss for 
other people. But, once it is over, all the information can 
be given. But, during a negotiation, you can always ask 
questions in Parliament like you are now asking the Hon. 
Minister with regard to the Economic and Technology 
Cooperation Agreement with India. That information will 
be available. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, Clause 5(c) of this Bill - 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Clause 5 (c) states, I quote: 

"......by disclosing prematurely decisions to change or continue....."  

That means premature things. Once it is done, we can 
tell you. For instance, if you are going to do something on 
the exchange rate - [Interruption.] Let us discuss that. If 
you think that premature thing - [Interruption.]   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. (Dr.) Nalinda 

Jayathissa. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට point of Order 

එකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, what is your point 

of Order?  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, I have been 

trying to raise a point of Order for a long time. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Now, it is too late. Sir, you have recognized the Hon. 

(Dr. ) Nalinda Jayathissa as the next speaker. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම සථ්ාවර නිෙයෝග 

ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  I am so sorry 
that I do not have an English copy of the Standing Orders.  
Now, I am a remand prisoner. So, I have no access to my 
Parliamentary documents. So, let me read out the Sinhala 
copy. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 31වන ස්ථාවර 
නිෙයෝගය යටෙත් "පශ්න ඇසීෙම් අයිතිවාසිකම් මතු දැක්ෙවන 
රීතිවලට යටත් ව විය යුතුය"  යනුෙවන් සඳහන් වනවා. එම 
ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි අංක (6) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා.   

(6) අධිකරණයක විනිශ්චයට භාජනය ෙවමින් පවතින කරුණක් ගැන 
ෙහෝ දීමට නියමිත අධිකරණ තීරණයකට විෂයය වන  කරුණක් ගැන 
ෙහෝ පශ්නයක සඳහන් ෙනොවිය යුතුය.  

එහිම අංක  (9) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

(9) යම් ෙකෙනකුෙග් කියා කලාපය ගැන විමසිය හැක්ෙක් පූර්ණ 
ෙයෝජනාවකින් පමණක් ෙව්ද, එවැන්නකුෙග් චරිතයට ෙහෝ කියා 
කලාපයට එල්ල කරන ලද පශ්නයක් ෙනොඇසිය යුතුය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

We may belong to two different political groups. We 
may be arch-rivals in our political positions. I may belong 
to a minority political group in this Parliament. But, Mr. 
Deputy Chairman of Committees, once you occupy this 
Chair, you are bound to protect the rights of every 
Parliamentarian in this House. Moreover, you are 
occupying this important Chair -[Interruption.] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have other business for the day. I would like to 

remind the Hon. Member that no name was mentioned.  
කිසිම මන්තීවරෙයක්ෙග් නමක් සඳහන් වුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නම් කියන්න ඕනෑ 

නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාම ඔබතුමාට අගතියක් කර ගන්නවා.[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මන්තීවරෙයක්ෙග් 

නමක් කියන්න ඕනෑ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කියලා 
කිව්වාම ස්ථාවර නිෙයෝග 31.(9) වගන්තිය උල්ලංඝනය ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කිසිම මන්තීවරෙයක්ෙග් නමක් සඳහන් වුෙණ් නැහැ. No 

name was mentioned. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මන්තීවරෙයක්ෙග් 

නමක් සඳහන් කළ යුතුයි කියලා නැහැ. වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් කියලා - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. - [Interruption.]  
The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, you may start your 

speech.      
 
[අ.භා. 12.18] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත්  ෙකටුම්පත වැනි අතිශය වැදගත් 

පනත් ෙකටුම්පතකට විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අදහස් දක්වන්නට 
ලැබීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කරපු අෙප් ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙය් හිටියා 
නම් ෙම් අවස්ථාව තවත් විචිතවත් ෙවන්න ඉඩකඩ තිබුණා. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය පුළුල් කළ හැකි එක් පියවරක් විධියටත්, ශිෂ්ට 
සම්පන්න සමාජයකට මුල් ගල් තැබිය හැකි අවස්ථාවක් විධියටත් 
අපි දකිනවා. මා එෙහම සඳහන් කෙළේ, පජාතන්තවාදය- [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is the point of Order? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමා ඉතා සංෙව්දීව 

ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න. අපට ෙපනී යන ආකාරයට ගරු 
මන්තීතුමිෙයකුටයි, ඇමතිතුෙමකුටයි එකතු ෙවලා මන්තීවරයකු 
ඉලක්ක කරෙගන පහර ගහන්න, චරිත ඝාතනය කරන්න ෙම් 
සභාෙව් පුළුවන්. නමුත් ඒ අදාළ මන්තීවරයාට ඒක හරිද, වැරදි ද 
කියලා ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව පශ්න කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
කරුණාකර, සාධාරණ ෙවන්න. ෙම්ක ෙම් අශිෂ්ටයින්ෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා- [බාධා කිරීම්]  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ඔබතුමන්ලා- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔයා, කරුණාකර දීපු ඇමති මස් කට්ට සූප්පු කරෙගන ඉන්න 

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

අශික්ෂිත තිප්ෙපොළක් බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් කරන්න එපා. 
ඒක වැරදියි.  කරුණාකර, ඒක ඉදිරිපත් කරන්න ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will look into this matter. It will be removed from 

the Hansard. 

1411 1412 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොනවාද, remove කරන්ෙන්?   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The name. -[Interruption.] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම  නම් අර ගරු මන්තීතුමියයි, ඇමතිවරයායි කියාපු 

සියල්ල ඉවත් කරන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will look into this matter. If there is anything that is 

being considered by court, that would be expunged from 
Hansard. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Niroshan Perera, what is the point of Order? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කාෙග්වත් නම 

සඳහන් කර පිළිතුරු දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙතොප්පිය දා ගත්තාට 
අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත්, ඒ පිළිතුර ඉවත් කරන්න 
බැහැ. සාධාරණ පිළිතුරක් අපි දුන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශන්ය ඉදිරිපත් 

කෙළේ මමයි. මම කිසිම විධියකින් කිසිම මන්තීවරයකුෙග් නමක් 
සඳහන් කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා ෙකොෙහේවත් යන 
ෙතොප්පි දා ගන්න එපා.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move that we proceed without a lunch break.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree? -[Interruption.]  
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, you 

continue. -[Interruption.]  Hon. Members, please do not 
disturb. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා හිතන විධියට දිගින් 

දිගටම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරපු පාර්ශ්වයන් තමයි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දීත්  සභාෙව් කටයුතු  අඩාළ කරන්න යන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පජාතන්තවාදය 
පුළුල් කළ හැකි පියවරක් විධියට, එෙහම නැත්නම් ලාංකීය 
සමාජය ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් කරා  රැෙගන යාෙම්දී මුල් 
ගලක් බවට පත් විය හැකි පනතක් තමයි   ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත කියන්ෙන්. අද ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීෙමන් පමණක් ෙනොනැවතී එය 
කියාත්මක කරන ආකාරය, එහි යාන්තණය අපි සකස ් කර 
ගත්ෙතොත්, ඉදිරි පියවරක් සහ සාධනීය පෙව්ශයක් බවට ඒක 
පත් කර ගන්න පුළුවන්. 

අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වන ව්යවසථ්ාව යටෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ශී ලංකා ජනරජෙය් පරමාධිපත්ය ජනතාව ෙකෙරහි පිහිටා ඇත්ෙත්ය. 
පරමාධිපත්යය අත්හළ ෙනොහැක්ෙක් ය. පරමාධිපත්යයට පාලන බලතල, 
මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඡන්ද බලය ද ඇතුළත් වන්ෙන් ය."   

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වන  ව්යවස්ථාව යටෙත් පැහැදිලිව 
සඳහන් කරනවා, බලය උපදින්ෙන් ජනතාව තුළින්ය කියන එක. 
ඒ නිසා තමයි ජනතාවෙග් ව්යවස්ථාදායක බලය, ජනතාවෙග් 
විධායක බලය, ජනතාවෙග් අධිකරණ බලය, ජනතා පරාමාධිපත්ය 
කියාත්මක වීම හා බුක්ති විඳීම පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් කුමක් සඳහන් වුවත්, 
ජනතාව තුළින් බලය උපදිනවා කියලා කිව්වාට, ජනතා 
පරමාධිපත්ය පිළිබඳව ඉතාම ලස්සණ වචන තිබුණාට අපි දන්නවා 
ඒ පරමාධිපත්ය ෙකොෙහොමද කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලා. ඡන්ද 
කාලයට- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

Order, please!  Will an Hon. Member propose the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair. 

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

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 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
 

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

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව අෙත් තිෙබන බලය 

තමයි විධායකයට පවරන්ෙන්. ජනතාව අෙත් තිෙබන බලය තමයි 
ව්යවස්ථාදායකයට පවරන්ෙන්. ජනතාව අෙත් තිෙබන බලය තමයි 
අධිකරණයට පවරන්ෙන්. රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක කිරීම 
සඳහා ආදායම් එකතු කරලා ෙදන්ෙනත් ජනතාව. 2005 අවුරුද්ද 
ගත්ෙතොත් රුපියල් බිලියන 1,450ක් එකතු වන ෙකොට ඒෙකන් බදු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 1,350යි. බදු ෙනොවන ආදායම 
උපදවන්ෙනත් ජනතාව. ජනතාව ආදායම් උපදවා රාජ්ය 
යන්තණය කියාත්මක කරනවා. ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් තමයි 
මහජන නිෙයෝජිතයන් පත් ෙවන්ෙන්. හැබැයි, මැතිවරණ අතෙර්දී 
ජනතාව සැලෙකන්ෙන් පිටස්තරෙයෝ විධියට. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ ඡන්දය ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ ජනතාව සලකන්ෙන් 
පිටස්තර උදවිය හැටියට. පිටසත්ර උදවිය හැටියට සලකන ඒ 
මානසිකත්වය නිසා තමයි සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් කටින් පිට 
ෙවන්ෙන්, "ඒ අය අනවශ්යයි", "ඒ අය අනවශ්ය මිනිස්සු" කියලා.  

මැතිවරණයකදී අත්යවශ්ය වන අය මැතිවරණ ෙදකක් අතෙරදී 
අනවශ්ය අය බවට පත් වන්ෙන් ඒ පිටස්තර හැඟීම නිසා. 
ජනතාවෙගන් වැටුප් ලබන සමහර රජෙය් නිලධාරින් ෙවන්න 
පුළුවන්, අධිකරණ නිලධාරින් ෙවන්න පුළුවන්, ෙපොලීසිය හා 
හමුදාව ඇතුළු සන්නද්ධ අංශවල අය ෙවන්න  පුළුවන්, රජෙය් 
ෙසේවකෙයෝ පවා ඒ ජනතාව පිටස්තරෙයෝ බවට පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් බලය හරියට දන්ෙන් නැති නිසායි.  
පජාතන්තවාදෙය් මූලික අංගයක් තමයි, ජනතා සහභාගිත්වය. 
ජනතාව සහභාගි කර ගන්න නම් ජනතාව අතර සාකච්ඡාවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ජනතාව  අතර සාකච්ඡාවක් ඇති ෙවන්න නම්, 
ජනතාවට දැනුවත්භාවයක් ඇති වන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙතොරතුරු 
ගලා ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි ෙමවැනි පනතක් අතිශයින් 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. 

පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්, "බහුතරෙය් කැමැත්ත" කියලායි 
සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් පිළිගැනීම. හැබැයි, ෙම් ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? බහුතරෙය් කැමැත්ත ෙකෙසේ ෙහෝ ලබා ෙගන, 
බහුතරෙය් එකඟතාව ෙකෙසේ ෙහෝ ලබා ෙගන, සුළුතරයක් රට 
පාලනය කරනවා; ජනතාව පාලනය කරනවා. ඒක තමයි 
ෙවන්ෙන්. "බහුතරෙය් කැමැත්ත" කියලා පජාතන්තවාදයට 
නිර්වචනය තිබුණාට, බහුතරෙය් කැමැත්ත ලබා ෙගන එකඟතාව 
ලබා ෙගන, බහුතරය පීඩාවට පත්වන ආකාරෙය් පාලනයක් තමයි 
හැම දාම අරෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා democracy කියලා කිව්වාට, 
ජනතාව පාලනය කරනවා කියලා කිව්වාට, ඇත්තටම මැතිවරණ 
ෙදකක් අතෙර් කියාත්මක වන්ෙන් autocracy එකක්, පභූ 
පාලනයක්.  

ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපති ඒබහම් ලින්කන් මැතිතුමා 
පජාතන්තවාදය අර්ථ දැක්වූෙය්, "government of the people, by 
the people, for the people" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, "ජනතාව 
විසින්, ජනතාව උෙදසා කියාත්මක කරන ජනතාවෙග් පාලනයක්" 
කියලා. ජනතාව උෙදසා කියාත්මක වන පාලනයක් 
පජාතන්තවාදය කියලා හඳුන්වනවා නම්, ඒ ජනතාව උෙදසා 
පාලනයක් කියාත්මක වීෙම්දී ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම අතිශයින් වැදගත් වනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, අපි අද 
සම්මත කර ගන්න හදන නීතිය පනවන අෙනක් නීතිවලට වඩා 
ෙවනස්. රජයක් ෙවනත් නීතියක් පැෙනව්වාට පස්ෙසේ, රජය එය 
කියාත්මක කරනවා; ජනතාව ඒ නීතියට බැ ෙඳනවා. නමුත්, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම හරහා වගකීමට යට 
ෙවන්ෙන්, බැ ෙඳන්ෙන් රජය, ආණ්ඩුව. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ගත්ෙතොත් සාමාන්ය පනත් ෙකටුම්පතකට වඩා ෙවනස්. ෙවන 
පනතකදී ආණ්ඩුවක් නීති පැෙනව්වාට පස්ෙසේ ජනතාව ඊට 
බැඳුණාට ෙමහිදී බැඳීම බවට පත් ෙවන්ෙන් රජය, එෙහම 
නැත්නම් ආණ්ඩුව. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම පවා එක්තරා අන්දමකින් ජනතාවෙග් 
ජයගහණයක්. ජනතාව කාලයක් තිස්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
ෙදයක් ෙම්ක. ජනතාව කාලයක් ඉල්ලා සිටිය එකක්. හැබැයි, අප 
කනගාටුව වනවා, ෙමතරම් කාලයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන 
ඒම පමාදවීම පිළිබඳව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පජාතන්තවාදය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කෙළොත් මීට දශක ගණනාවකට කලින් අපි ෙලෝකයට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් පණිවුඩයක් දීපු රටක්. සංවර්ධනය ෙවමින් 
පවත්නා රටවල් අතරින්, දකුණු ආසියාෙව් රටවල් අතරින් 
පජාතන්තවාදය සම්බන්ධෙයන් අපට යම් ඉහළ පිළිගැනීමක් 
තිබුණා. 1893දී ෙලෝකයට සර්වජන ඡන්ද බලය නවසීලන්තෙයන් 
එන ෙකොට -මම කියන්ෙන්, කාන්තා, පිරිමි, වෘත්තිකයන් හැම 
ෙදනාටම ෙභ්දයකින්  ෙතොරව සර්වජන ඡන්ද බලය එනෙකොට- 
ඊට අවුරුදු 38කට පස්ෙසේ ලංකාව වාෙග් පුංචි රටක් සර්වජන ඡන්ද 
බලය කියාත්මක කරනවා. කාන්තාවන්ට ඡන්ද අයිතිය පංශෙය් 
කියාත්මක කෙළේ, 1944දීයි;  ගීසිෙය් 1952දීයි. අපි 1931 සිට 
කියාත්මක කරනවා. කාන්තාවන්ට ඡන්ද අයිතිය ලැබිලා 
ෙකොච්චර කාලයක් ගිහිල්ලාද කියනවා නම්, ෙලෝකයට පළමුවැනි 
අගමැතිනිය බිහි කරපු රට, අපි. හැබැයි, ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
රටවල් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත කියාවට නංවලා තිබියදී අපි 
එයට අසමත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් පිළිබඳව ෙලෝකෙය් සාකච්ඡා ඇති ෙවලා දැන් සිය වස් 
ගණනාවක් වනවා, අපි අද  ෙමය සාකච්ඡා කළාට. ස්වීඩනෙය් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ව්යවස්ථානුකූල බවට පත් වන්ෙන් 
1766දීයි. ඒ මීට අවුරුදු ෙදසිය ගණනකටත් වඩා එහාදි. නව 
පවණතාව අනුව 1966දී ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වනවා. ඒ 
කියන්ෙන් මීට අවුරුදු 50කට කලින්. එතැනින් පස්ෙසේ 1978දී 
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පංශෙය්, 1980දී ෙනදර්ලන්තෙය්, 1982දී එංගලන්තෙය්, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව්, නවසීලන්තෙය්; 1983දී කැනඩාෙව්, 1985දී 
ෙඩන්මාර්කෙය් ඒ ආදී රටවල් 80කට අධික පමාණයක් දැන් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකයටම විශිෂ්ටතම පජාතන්තවාදී ලක්ෂණයන් දීපු 
අපි දකුණු ආසියාෙව් ෙමය සම්මත කරන අවසාන රට බවට 
පත්වනවා.   

අපට කලින්,  2002දී පාකිස්තානය,  2005දී ඉන්දියාව, 2007දී 
ෙන්පාලය, 2009දී බංගලාෙද්ශය, මාලදිවයින සහ 2014දී භූතානය 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා. අපි ඊටත් වඩා 
පහළින් ඉන්ෙන්. ෙමොකද, පජාතන්තවාදය නමැති ඔරෙලෝසුෙව් 
කටු ආපස්සට කරකවමින් අපි අවුරුදු 10ක් පසු කළා. ඒ කාලෙය් 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව කථා බහක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රටට ෙතොරතුරු ෙහළි කරන්න ගිය මාධ්යෙව්දින් 
පවා ඝාතනය වුණු ඉතිහාසයක් තිබුෙණ්.  ජනතාවෙග් බදු මුදල් 
වියදම් කරලා අවි ආයුධ මිලදී ගන්න ෙකොට ඒවා ෙහළි කිරීම නිසා 
ලසන්ත විකමතුංග මහ දවාෙල් මහ පාෙර් ඝාතනය වුණා . 
එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් වුණා, කීත් ෙනොයාර්ට, උපාලි 
ෙතන්නෙකෝන්ට පහර වැදුණා, ෙපෝද්දල ජයන්තට ගැහුවා. මාධ්ය 
ආයතන ගිනි තැබුවා, Websites තහනම් කළා. එෙහම ඉතිහාසයක් 
තමයි අපි පහු කර ෙගන ආෙව්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සාකච්ඡාවට 
ගන්නා ෙම් මාසය විෙශේෂ මාසයක්. ෙමය එක්තරා අන්දමක 
ෛදවෙය් සරදමක්. 2008 ජුනි මාසෙය් තමයි ශී ලංකා පුවත් පත් 
මණ්ඩලෙය් නාමල් ෙපෙර්රාට ගහලා තිෙබන්ෙන්. 2009 ජුනි 
මාසෙය් තමයි වෘත්තීය පත කලාෙව්දින්ෙග් සංගමෙය් ෙල්කම් 
ෙපෝද්දල ජයන්තට පහර දීලා තිෙබන්ෙන්. 2008 ජුනි මාසෙය් 
තමයි තිරු ෙචල්වම් තිරුකුමාරන් පැහැර ෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. 2007 ජුනි මාසෙය් තමයි "උදයන්" පුවත් පෙත් 
කර්තෘට ගහලා තිෙබන්ෙන්. 2009 ජුනි මාසෙය් තමයි 
lankaenews ෙවබ් අඩවිෙය් කර්තෘට සහ පවෘත්ති කර්තෘට පහර 
දීලා තිෙබන්ෙන්. 2010 ජුනි මාසෙය් තමයි 'සියත' රූපවාහිනී 
ආයතනයට ගිනි තබා තිෙබන්ෙන්. එෙහම ඉතිහාසයක් පහු කර 
ෙගන ඇවිල්ලා තමයි අද අපි ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සාකච්ඡාවට ගන්ෙන්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඓතිහාසික පමාදයක් වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවා කියලා 
ආණ්ඩුව කිව්ෙව් දින 100 කාලෙය්දීයි. දැන් ඒ කාලයත් ගතෙවලා 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, ෙමය අද ෙහෝ සාකච්ඡාවට ගැනීම 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ලද ඉදිරි පියවරක්, ජයගහණයක් කියලා 
අපි හිතනවා.  

ෙමොකද, 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පධාන කාරණා තුනක් තිබුණා. ඒවා තමයි, 
විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම, පජාතන්තවාදය පුළුල් 
කිරීම, වංචා දූෂණ වළක්වන යන්තණයක් සකස් කිරීම. ෙම් 
ෙපොෙරොන්දු ඒ ආකාරෙයන් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කිරීෙම් පමාදයක් තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, පජාතන්තවාදය පුළුල් 
කිරීම සහ වංචා දූෂණ වැළැක්වීම අතින් ගත්ෙතොත් ෙම් පනත 
අතිශය වැදගත් වනවා.  

දැන් ෙම් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කර 
ගත්ෙතොත් ඒක රාජ්ය කටයුතුවල පාරදෘශ්යභාවයට, විවෘතභාවයට 
වැදගත් වනවා. ෙම් තුළින් ආණ්ඩුෙව් වගවීම ෙපන්නුම් කරනවා 
වාෙග්ම, වංචා දූෂණ වැළැක්වීම අඩු කිරීම සඳහාත් ෙමය ෙයොදා 
ගන්න පුළුවන්. ජනතාව පත් කරන, ජනතාව බදු ෙගවන රජෙය් 
කියාකාරිත්වය ජනතාවට රහසක් විය යුතු නැහැයි කියලායි අපි 
හිතන්ෙන්. රජය කළ යුතු තක්ෙසේරු කරන්න, තීන්දු ගන්න 

ජනතාව සහභාගි කර ගන්න ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
කියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යම් නීතියක් රටට වුවමනා 
කරලා තිෙබනවා.  

සමහර රටවල ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන ෙකොට 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමකින් 
පහළට ගිහිල්ලා එය ව්යවස්ථානුකූල නීතියක් බවට පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා. නමුත්, අපි සතුටු ෙවනවා, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශවීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිගන්නා අතරම එය මූලික අයිතිවාසිකමක් ෙලස 
ෙම් ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්.  එය අපි ලබපු 
විශාල ජයගහණයක් කියලා අපි  හිතනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා  ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන අඩු පාඩු කීපයක් පිළිබඳව ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පථමෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා, 
ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශවීම පතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා වුණු කරුණු 
12ක්.  එයින් 5.(ආ)(i) වගන්තිෙයහි ෙමන්න ෙමෙහම තිෙබනවා: 

"රාජ්ය ආරක්ෂාවට ෙහෝ එහි ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවයට ෙහෝ ජාතික 
ආරක්ෂාවට බරපතල ෙලස අගතිදායක වන අවස්ථාවක;"  

මම හිතනවා, අෙප් රෙට් කවුරුවත් හමුදා අනුඛණ්ඩයක 
තිෙබන ආයුධ පමාණය, එ හි තිෙබන ෙවඩි උණ්ඩ පමාණය, බුද්ධි 
අංශෙය් සිටින සාමාජිකයන් පමාණය වාෙග් ෙද්වල් අහන එකක් 
නැහැ කියලා. ඒ ෙතො රතුරු එන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් ෙම් ජාතික 
ආරක්ෂාව කියන වචනයට මුවාෙවලා ආණ්ඩුවකට පුළුවන් සමහර 
ෙතොරතුරු හංගන්න. මීට කලින් එෙහම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

මීට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම අෙප් ගරු අනුර 
දිසානායක සෙහෝදරයා පශ්නයක් ඇහුවා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා ගිය විෙද්ශ සංචාර ගැන. විෙද්ශ සංචාර ගිහිල්ලා 
අවුරුදු 3කටත් පසුවයි ඒ පශ්නය ඇහුෙව්. හැබැයි, ඒ ෙවලාෙව් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක වශෙයන් සිටි ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා නැඟිටලා කිව්වා, "ජාතික ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් නිසා ඒවාට උත්තර ෙදන්න බැහැ" කියලා. ගමන 
ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අවුරුදු තුනකට පස්ෙසේයි පශ්නය ඇහුෙව්.  
ජාතික ආරක්ෂාවට මුවා ෙවලා ඒක ටත් උත්තර ෙනොදී හිටියා. ඒ 
නිසා ෙම් ජාතික ආරක්ෂාව වාෙග් ෙදයක් පැහැදිලි නිර්වචනයකින් 
ෙතොරව පනත් ෙකටුම්පතකට ඇතුළත් කළාට පස්ෙසේදී ඕනෑ නම්, 
ඒ ඒ ෙමොෙහොෙත් පත් ෙවන ආණ්ඩුවලට ඒක තමන්ට ඕනෑ විධියට 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් ෙම් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳ පශ්නය 
බලන්න. දැන් ඔබතුමන්ලා 5.(ආ)(ii)හි ෙමෙහම සඳහන් ෙකොට 
තිෙබනවා:  

"එම ෙතොරතුරු යම් රජයක් ෙහෝ ජාත්යන්තර නීතිය යටෙත් වූ 
අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් ෙහෝ බැදීම් විසින්........"  

ඒක අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත්, 5.(ඇ)(v) වගන්තිෙයහි 
ෙමෙහම සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා:  

"විෙද්ශ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත්වීමට, අදාළ ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික 
ෙහෝ මුල්යමය පතිපත්ති ෙවනස් කිරීමට ෙහෝ ෙනොකඩවා පවත්වාෙගන 
යෑම සම්බන්ධ තීරණ නිසිකලට ෙපර ෙහළිදරව්වීම මඟින් ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට බරපතල අගතියක් සිදු විය හැකි අවස්ථාවක:"  

ෙම් "නිසිකලට ෙපර ෙහළිදරව්වීම මඟින්" කියන එෙකන් 
අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරගන්න ඕනෑ. 
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ඒ "නිසි කලට" කියලා කියන්ෙන් ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ඔන්න, 
ෙමන්න කියලාද, එෙහම නැත්නම් ගිවිසුම අත්සන් කළාට පස්ෙසේද 
කියලා පැහැදිලි ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් දැනුත්,-[බාධා 
කිරීමක්] ඊට පස්ෙසේ ෙකොෙහොමත් පුළුවන්. නමුත් අපි අහන්ෙන් 
ගිවිසුමක් ගැන. රහසිගත සාකච්ඡාවක් ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කියන්ෙන් එක් පාර්ශ්වයකට අගතියක් වන 
එකක් ෙනොෙවයි. නමුත්, ගිවිසුමක් ෙකටුම්පත් කළාට පස්ෙසේ ඒ 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතියත් ෙමයින් අහිමි 
ෙවනවාද? අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
ETCA ගිවිසුම අත්සන් කරන්න කලින් ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එතෙකොට එවැනි 
අවස්ථාවකුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් අහිමි ෙවනවාද කියන 
පශ්නය තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් "නිසි කල ට" කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා සඳහන් කරන්න ඕනෑ 
කියලායි අපි කියන්ෙන්. එහි සඳහන් ෙවන ආකාරයට ඊළඟ 
කාරණය තමයි, "ආර්ථිකයට බරපතල අගතියක් සිදුවිය හැකි 
අවස්ථාවකදී කරුණු ෙහළිකිරීෙමන් වැළකී ඉන්නවා" කියන එක. 
අෙප් රෙට් පකට විද්වෙතක් වන චන්දා ජයරත්න මැතිතුමා 2016 
අෙපේල් මස 19වැනි දා මහ බැංකුවට ලිපියක් යවමින් ෙමෙහම 
සඳහන් කර තිෙබනවා: 

“Kindly submit to me in English, within 14 days from the receipt of 
this letter, the following information in respect of Government 
Treasury Bond Issues;” 

එතුමා මීට මාස 5කට, 6කට කලින් සිදු ෙවච්ච මහ බැංකුෙව් 
බැඳුම්කර පිළිබඳව ෙතොරතුරු පමාණයක් ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවන්නත් කලින් මුදල් මණ්ඩලෙය් 
ෙල්කම් සහ සහකාර මහ බැංකු අධිපතිවරයා මැයි මස 06වැනි දා 
චන්දා ජයරත්න මැතිතුමාට ලිපියක් යවමින් ෙමෙහම දන්වා 
තිෙබනවා:   

“In this regard, in any event, we further wish to inform you that 
section 5 of the draft Bill permits refusal of access to information 
where the disclosure of such information would cause serious 
prejudice to the economy of Sri Lanka.....”  

ෙකටුම්පත් කරපු පනතක් පදනම් කරෙගන මහ බැංකුෙව් 
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂවරයා ඒ ෙතොරතුරු ෙදන්න බැහැ කියලා 
කියනවා. පළමුවැනි එක තමයි, ඔහු කර තිෙබන්ෙන් බරපතළ 
වරදක්. ෙදවැනි එක තමයි, මහ බැංකු බැඳුම්කර වාෙග් සිදුවීම් 
ආවරණය කරගන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙම් වගන්තිය 
පාවිච්චි කරගන්නවා නම්, මම හිතන හැටියට ඒක ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙනොෙවයි. 

තුන්වැනි කාරණාව 5.(ඊ)හි සඳහන් ෙවන නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධ පශ්නය. මම හිතන්ෙන් ෙමයින් 
අනවශ්ය භුක්තියක් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබාදීලා 
තිෙබනවා කියලායි. 5.(ඊ)හි සඳහන් ෙවන ආකාරයට 

නීතිපතිවරයා ෙහෝ නීතිපතිවරයාට සහාය දක්වන යම් නිලධරයකු 
සහ ෙපොදු අධිකාරයන් අතර පවතින ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න 
බැහැ. හැබැයි, ඇමතිතුමා සඳහන් කරනවා, සමහර ෙතොරතුරු 
අවුරුදු 10කට වඩා පැරණි නම්, ඒ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන් කියලා. හැබැයි, ෙම් අනුව නීතිපතිවරයා සම්බන්ධ 
ෙතොරතුරු අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරන්නත් බැහැ. දැන් 
ඔබතුමාට මතක ඇති, 1997 වර්ෂෙය් නාම්පමුණුව සමූපකාර 
ඡන්දෙය්දී ද්විත්ව ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා කියලා. ඒ නඩුව 
අධිකරණෙය් අවුරුදු 15ක් විභාග වුණා. ඊට පස්ෙසේ නීතිපතිවරයා 
එකපාරටම කිව්වා, "නඩුව ඉස්සරහට අරෙගන යන්න තරම් සාක්ෂි 
නැහැ." කියලා.  

දැන්, එවැනි නඩුවක් එෙහම වුෙණ් ඇයි කියා අසන්නත් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් බාධා කරනවා. අවුරුදු දහයක් ගියාට 
පසුවත් එවැනි නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් නීතිපතිවරයාෙග් 
මැදිහත්වීම -ඔහුෙග් පක්ෂගාහීබව ෙහෝ ෙවනයම් ආකාරයක 
බලපෑම් සහගත මැදිහත්වීමක්- සම්බන්ධෙයන් පශ්න කිරීමටත් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් බලපෑම් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
අහන්න කැමැතියි, ෙමවැනි අධිකාරියක් සහිත මුක්තියක් ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පතට දමා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙමහි 
සඳහන් ෙවන විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධ පශ්නය. එහි 
සඳහන් ෙවන්ෙන් , "විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ උසස් අධ්යාපන 
ආයතනයක් විසින් පවත්වනු ලබන යම් විභාගයකට අදාළ 
ෙතොරතුරු රහසිගතව තබා ගැනීමට නියමිත වන්නා වූ අවස්ථාවක 
දී," ෙලසයි. ෙම්ක විවිධාකාරෙයන් අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙලෝකෙය් තිෙබන 
පවණතාව වන්ෙන් විභාගයක් ලියා අවසන් වුණාට පසුව ඒ 
විභාගෙය් උත්තර පත අවශ්ය නම් විභාග අෙප්ක්ෂකයාටත් 
බලන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් තවම එය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඉන්දියාෙව් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත කියාත්මක වුණාට පසුව, ෙමවැනි පශ්නයක් පැන 
නැඟිලා ඉන්දියාෙව් ද්විතීයික පාසල් මධ්ය මණ්ඩලයට එෙරහිව 
ආදිත්ය බණ්ෙඩෝපාධ්යායි නඩු තීන්දුව 2011 වර්ෂෙය්දී ලබා 
දුන්නා. එහි පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, එවැනි පිළිතුරු පත 
පරීක්ෂා කිරීෙම් අයිතිවාසිකමක් ෙමම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
පනත හරහා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියා. ඒ නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළ ෙමවැනි ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීෙම් සීමාසහිතකම් 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය පැහැදිලි නිර්වචනයක් 
ෙනොමැතිව ඇතුළත් කෙළොත් ෙවන්ෙන්, ඒ ෙමොෙහොෙත් පත් වන 
ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට එය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෙවන එකයි. 
ඒ වාෙග්ම නිලධාරිෙයක් යම් කිසි  ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කෙළේ 
නැත්නම් ෙතොරතුරු ෙකොමිසමට කියාත්මක කිරීමට තිෙබන බලය 
ෙමොකක්ද? ඔවුන්ට දණ්ඩනීය බලයක් නැහැ. ඔවුන්ට පුළුවන්, 
මෙහස්තාත් උසාවියට යන්න. ඇමතිතුමා එය සඳහන් කර 
තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා කල්පනා කර බලන්න, ෙම් ෙතොරතුරු 
ඉල්ලන්ෙන් කවුද කියා. ෙතොරතුරු ඉල්ලන්ෙන් කවුරුන් ෙහෝ ෙම් 
රජෙය් වංචා, දූෂණ ෙහළිදරවු කරන්න කැමැති ෙකෙනක්. 
එතෙකොට ෙම් ෙකොමිසමට බලයක් නැතුව ෙතොරතුරු අහන 
ෙකනා උසාවි ගණෙන් රස්තියාදු ෙවන එක නම් ෙම්ෙකන් 
ෙවන්ෙන්, ඔවුන් ඒ පාෙර් යන්න කැමැති ෙවන එකක් නැහැ. ඒ 
නිසා අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙතොරතුරු ෙකොමිසමට යම් බලයක් 
ෙදන්න කියායි. ෙකෙනක් ෙතොරතුරු වසන් කරනවා නම්, 
ෙතොරතුරු ෙදන්න පමාද කරනවා නම් ඒ අදාළ ෙතොරතුරු 
නිලධාරියා යම් දඬුවමකට ලක් ෙවන්න ඕනෑ. ඉන්දියාෙව් ෙම් 
පනත කියාත්මක කරනෙකොට,  ෙතොරතුරු ෙනොදී සිටිෙයොත් 
 ෙතොරතුරු ෙනොෙදන දවෙසේ ඉඳලා නිලධාරියාට ඉන්දීය රුපියල් 
250ක දඩයක් නියම කරනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අෙප් ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒක කරන්න අමාරුයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොමිසමට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් 

දන්වන්න විතරයි කියා ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. එෙහම ෙතොරතුරක් 
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ෙනොදුන්ෙනොත් ඒ ගැන දන්වන්න විතරයි පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපි හිතමු, ෙමොකක් හරි ආයතනයක 
 ෙතොරතුරු දීම ෙතොරතුරු නිලධාරියා  පතික්ෙෂේප කරනවා කියා. 
එතෙකොට ෙකොමිසෙමන් ඒ ආයතනෙය් පාලන අධිකාරියට දැනුම් 
ෙදනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන්. ඒ දැනුම් දීම විතරයි, සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
එතැනින් එහාට යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දඩ ගහන්න  -  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ඔව්. දඩයත් ගැහුවා නම් තව ෙහොඳයි, ෙම්ක කියාත්මක 

ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි.  

ඊළඟට, ෙකොමිසමට සාමාජිකයන් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි සඳහන් ෙවනවා, ෙකොමිසමට 
සාමාජිකයන් පත් කරන්ෙන් අවුරුදු පහකට කියා. ඒ අවුරුදු පහට 
ෙකෙනකුට පත් ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන් එක වාරයයිද, එෙහම 
නැත්නම් දිගටම පත් ෙවන්න පුළුවන් ද කියන කාරණය ෙමහි 
සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙමහි තිෙබනවා, යම් වෘත්තියක 
නියුතු ෙනොවිය යුතුයි කියා. යම් වෘත්තියක නියුතු ෙනොවන 
ෙකෙනක් තමයි, සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි 
කිරීමක් ඕනෑ.  

අෙනක් කාරණය, ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ රාජ්ය 
භාෂාවලින් පමණයි, ෙතොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
ෙකෙනක් ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉල්ලුෙවොත්, ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 8. (4) (අ) උප වගන්තිය ය ටෙත් 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, රාජ්ය භාෂාවලින් පමණයි ෙමම 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව තව 

විනාඩි තුනකින් දීර්ඝ කරනවා. 

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

ෙමවැනි අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. අපි ෙම් අඩු පාඩුකම් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම 
සඳහායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙසේ නමුත් ෙම් 
පනෙතන් පමණක් සියල්ල විස ෙඳයි කියා අප විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ව්යවස්ථාවල, පනත්වල ලස්සන වචන තිබුණාට, 
ඒවා එෙහමම කියාත්මක ෙවන ඉතිහාසයක් ෙනොෙවයි, අපට 
තිෙබන්ෙන්. භාෂණෙය් නිදහස තිබුණාට, මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය 
වුණු රටක්, ෙම් රට. ඒ නිසා ෙමවැනි පනතක පතිඵල ලබා ගන්න 
නම්  ෙබොෙහෝ පාර්ශ්වයන් මීට වඩා ඉදිරියට ගිහින් තමන්ෙග් 
වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑය කියා අපි හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගත්ෙතොත්, ෙමවැනි පනතක් කියාත්මක වීෙම්දී අෙප් රෙට් රාජ්ය 
නිලධාරින්ට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා.    

ඔබතුමන්ලා රාජ්ය නිලධාරින් අටදහසක් පමණ පත් කරන්න 
යනවා. රාජ්ය නිලධාරින් තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියාෙගන කරන්න ඕනෑ, කිසිදු ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමකට යට 

ෙවන්ෙන් නැතිව. ඒ වාෙග්ම, අෙප් රෙට් විධායක 
ජනාධිපතිවරණය මුළුමනින්ම අෙහෝසිෙවලා, ව්යවස්ථා සභාව 
කියාත්මක ෙවලා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා හරියාකාරව 
කියාත්මක වුෙණොත් තමයි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතකට බලයක්, 
වටිනාකමක් ලැෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පනත කියාත්මක වීෙම්දී 
මාධ්යවලටත් වගකීමක් තිෙබනවා. මාධ්යවලට ඉඩ කඩක් 
ලැෙබනවා, ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. මාධ්යෙව්දීන්ටත් 
වගකීමක් තිෙබනවා, අපක්ෂපාතීව, ස්වාධීනව  ෙතොරතුරු ජනතාව 
අතරට  අරෙගන යන්න. එෙහම නැතිව ජනාධිපති මන්දිරෙයන් 
වැටුප් ගන්න මාධ්යෙව්දීන් හිටිෙයොත් ෙම් වැෙඩ් කරන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අධිකරණයත් තමන්ෙග් 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. වංචා, දූෂණ වළක්වන 
යාන්තණය - FCID එක ෙවන්න පුළුවන්. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවන්න පුළුවන්-  ශක්තිමත්ව 
කියාත්මක වුෙණොත් තමයි ෙම් පනතින් අපට පතිඵලයක් 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිය මීට වඩා ඉහළට ගමන් කළ යුතු ෙවනවා. මහජන 
නිෙයෝජිතයන්, පාර්ලිෙම්න්තු මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු හැම 
ෙදනාම වගකීමක් සහිතව වැඩ කෙළොත් තමයි ෙම් පනතින් අපට 
නිසි පෙයෝජන ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ෙමහිදී 
ජනතාවටත් විශාල වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ජනතාව 
මීට වඩා යම් දැනුවත්භාවයකින් යුතුව, වගකීමක් සහිතව  
ෙද්ශපාලනිකව මැදිහත් වීම තුළින් ෙම් පනෙත් පතිලාභ අත්පත් 
කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා ඊෙය් පුවත් පත් 
මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී කියලා තිෙබනවා,  "පාසලකට දරුෙවකු 
ඇතුළත් කර ගන්න බැරි වුෙණොත්, එවැනි අයටත් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් සහනයක් ගන්න පුළුවන්" කියලා. පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොෙවයි. පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාට පස්ෙසේ ෙම්කට අවශ්ය කරන 
යාන්තණය සකස් කර ගන්න දැඩි මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕනෑ. 
ළමයා පාසලට ඇතුළත් කර ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි කියලා 
දැනෙගන විතරක් වැඩක් නැහැ. එවැනි අසාධාරණයට ලක් වූ අයට 
සහන සැලසීම සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් විෙශේෂ ඒකකයක් 
පිහිටුවීෙම් ඕනෑකම තිෙබනවා. මුළු රාජ්ය යාන්තණයම නිකම් 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා ෙවනුවට, එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා  
පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට සහන සලසන්න පුළුවන්  විධිෙය් 
බලයක් සහිත යාන්තණයක් නිර්මාණය කර ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
අපට  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිෙබනවා.   

ෙකොල්ලුපිටිෙය් සිට සියඹලාණ්ඩුව දක්වා සිටින ජනතාව 
දක්වා ෙතොරතුරු ලබා ගන්න, සමුපකාරෙය් ඉඳලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා වන  සියලු ෙතොරතුරු ෙහළිදරව් කර ගන්න  
ජනතාවට අවස්ථාව ලබා ගන්නයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගත යුත්ෙත්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
වාහන ෙකොල්ලකෑෙම් ඉඳලා මිග් යානා ගනු-ෙදනු දක්වා වුණු මහා 
පරිමාණෙය්  මහජන මුදල් සම්බන්ධ සියලුම ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු 
කර ගැනීෙම් අවස්ථාව ෙම් පනත්  ෙකටුම්පත තුළින් උදා කර 
ගන්න අවශ්යයි.   එවැනි ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියකට යන්න ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉවහල් ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 12.47] 

 
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, පසු ගිය මාර්තු මාසෙය් 

24වැනි දා අෙප් රෙට් දැවැන්ත පරිවර්තනයකට මුල පුරන, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ ඓතිහාසික පනත් 
ෙකටුම්පත ජනමාධ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් උත්තරීතර සභාවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් භාග්යය මට ලැබුණා. ෙම් සුවිෙශේෂ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කරපු අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා අද දින රජය ෙවනුෙවන් කථා 
කළාට පසුව, මටත්  අදහස ් ස්වල්පයක් පකාශ කරන්න ලැබීම 
ගැන මා අතිශයින්ම සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ෙලෝකෙය් රටවල් 
120ක් පමණ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙමවැනි පනත් හරහා 
සිය පුරවැසියන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා සඳහන් කළාක් ෙමන් ෙලෝකෙය් පළමු වරට 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තම ජනතාවට ලබා දුන්ෙන් 
ස්වීඩන් රටයි. ඒ, මීට වසර 250කට පමණ ෙපරදී වීම ගැනත් අපි 
විෙශේෂෙයන් කල්පනා කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම දකුණු ආසියාෙව් 
හැම රටකම පා ෙහේ ෙම් වන ෙකොට ෙමවැනි නීති කියාත්මක වුණත්, 
අපට අද දක්වා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න බැරිෙවලා 
තිබුණා. ඒත් අෙප් රෙට්ත් ෙමවැනි නීතියක අවශ්යතාව, ෙමවැනි 
පනතක තිෙබන වැදගත්කම ගැන කථා කරන්න පටන්ෙගන ෙම් 
වනෙකොට ෙබොෙහෝ කලක් ගතෙවලා තිෙබනවා.  1994 එවකට 
පැවති රජෙය් ජනමාධ්ය අමාත්ය ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමා 
මුලින්ම ෙමවැනි කථා බහක් ඇති කරන්න කටයුතු කරපු හැටි අපි 
දන්නවා. එදා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
ආණ්ඩුව ෙමවැනි පනතක  ඇති අවශ්යතාව පිළිබඳව මූලික 
වශෙයන් පිළිගැනීමක් ඇතිව කටයුතු කළා.  

ඒ අනුව ආර්.ෙක්.ඩබ්ලිව්. ගුණෙසේකර මහතාෙග් පධානත්වෙයන් ෙම් 
පනත ෙකටුම්පත් කරන්නට කමිටුවක් පවා පත් කරන්න කටයුතු 
කළා. ඒ ගුණෙසේකර කමිටුෙව් සාමාජිකෙයකු ෙලස අෙප් 
ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය  ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමාත් එදා 
කටයුතු කළා.  අපි ෙම් ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පත අද සහ ෙහට 
විවාද කරලා සම්මත කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙමොෙහොෙත්,  ඒ ෙකටුම්පත් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට එදා  
කියා කළ එතුමා,  අද අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු හැටියට 
සිටීම ගැනත් මම ඉතා සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විවිධ අවස්ථාවලදී ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට ෙගෙනන්නට  ගත්  හැම 
උත්සාහයක්ම ව්යර්ථ වූ හැටි විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු 
හැටියට  සිටින විට මම දැක්කා. 2002දී බලයට පත්වුණු එක්සත් 
ජාතික ෙපරමුණු රජෙය් අගාමාත්ය අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න  අවශ්ය ෙකටුම්පත්  
සකස් කරලා, එයට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය පවා 
ලබාෙගන තිෙබද්දී, එදා අෙප් ආණ්ඩුවට බලෙයන් ඉවත් ෙවන්න 

සිද්ධ වුණා. ඊට පසුව බලයට පැමිණි ආණ්ඩුවට ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය ගැන කථා කරන ෙකොට  එය "නයාට 
අඳුෙකොළ වාෙග්" තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්. ඒ ආණ්ඩුවට වසන් 
කරන්න ෙද්වල් තිබුණු ආණ්ඩුවක්ය කියන එක අපි දිගින් දිගටම 
දැක්කා. එදා හිටපු නායකයන්ෙගන් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරනෙකොට 
කියවුෙණ් ෙමොනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
මතකයි, එවකට හිටපු නායකයන් කිව්වා, ''ෙතොරතුරු දැන ගන්න 
පනත් ෙමොකටද, ඕනෑ ෙතොරතුරක් තිෙබනවා නම් මෙගන් 
අහන්න'' කියලා. ඒ  මට්ටමින් තමයි එදා ඒ නායකයන් කියා 
කෙළේ.  ජනතාවෙගන් වසන් කරමින් ෙතොරතුරු යටපත් කළා 
මිසක් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න එදා ඉඩක් 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

2010 ජුලි මාසෙය් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විපක්ෂ 
නායකවරයා වශෙයන් සිටියදී ෙපෞද්ගලික මන්තී  ෙයෝජනාවක් 
හැටියට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එන්න උත්සාහ කළා. 
එතෙකොට ආණ්ඩුව කිව්වා, විපක්ෂ නායකෙයකුට ෙපෞද්ගලික 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න බැරි බව. එෙහම කියලා එදා 
පැවැති ආණ්ඩුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පැත්තකට තල්ලු කළා.   

ඉතාම කෘතෙව්දීව මම අද සඳහන් කරන්න ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් වර්තමාන කථානායකතුමා දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වැදගත්කම  
දැකලා,  කවදාහරි දවසක ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් රෙට් 
කියාත්මක කළ යුතුයි කියන මතෙය් සිටියා. ඒක එතුමාෙග් 
සිහිනයක් ෙවලා තිබුණා. ෙද්ශබන්දු ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා. එතෙකොට 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා වශෙයන් හිටපු ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී ෙමන්න ෙමෙහම තමයි කථා 
කෙළේ. මම එය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් උපුටා දක්වන්න කැමැතියි.   

"දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ඉදිරිපත් 
කරන ලද කාරණාව ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙකොට 
පනත් ෙකටුම්පතක් දැනට සකස් කරමින් තිෙබනවා. නුදුරු 
කාලෙය්දී රජය විසින් ඒ පනත ෙකටුම්පත් කර ඉදිරිපත් 
කරන්න කටයුතු කරමින් සිටින නිසා අද දින එතුමා ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙම් ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පතට 
අපි එකඟතාව පළ කරන්ෙන් නැහැ."  

එෙලස කියලා, ඒකත් බැහැර කරපු හැටි තමයි අපට එදා 
දකින්න ලැබුෙණ්. එදා එතුමා කිව්වා, ඉතා ඉක්මනින් ආණ්ඩුව 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ  මාස 6කට 
විතර පසුව නැවත වතාවක් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට උත්සාහ කළා. 
එදා පැවැති ආණ්ඩුවට වසන් කරන්න ෙද්වල් තිබුණු නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු ෙගඩි ටික පාවිච්චි කරමින් ෙමවැනි පනතක් 
අවශ්යද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳ ඡන්ද විමසීමකට පවා 
ගිහිල්ලා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත  අකර්මණ්ය කරපු හැටි විපක්ෂෙය් 
ඉඳෙගන අපි ඉතා කනගාටුෙවන් බලාෙගන හිටියා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් හිටියත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් හිටියත් එක පතිපත්තියක් තිෙබන පිරිසක් ෙලස අපට අද 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ලැබීම ගැන 
මම විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  2015 ජනවාරි 08වන දා ෙම් රෙට් සිදුවුණ මහා 
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විප්ලවෙය් මාහැඟි පතිඵලයක් හැටියටයි රෙට් අනාගතයට 
ස්වර්ණමය, ඓතිහාසික අවස්ථාවක් උදාෙකෙරන ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය ජනතාවට දායාද කරන්න ලැෙබන්ෙන් කියන 
එක මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට 
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවනෙකොට එතුමාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනෙය් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත කඩිනමින් ෙගෙනන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව තමයි ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා වසර එකහමාරක් 
යන්නටත් ෙපර අද යථාර්ථයක් ෙවමින් පවතින්ෙන් කියන එකත් 
මම ෙම් ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි. 
එතුමා  බලයට ඇවිල්ලා දින 100ක් ඇතුළත ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන්න ෙපර සිටම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් මූලික අයිතිය 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පවා ඇතුළත් කරන්නට කියා කළාය කියන එකත් 
අපි හැම ෙකෙනක්ම දන්නවා. ෙම්වා ෛමතී - රනිල් ආණ්ඩුෙවන් 
අෙප් රෙට් ජනතාව ලබන සුවිෙශේෂ ජයගහණ බවත් මම ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත විවාද කරන අද දවස අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුවට මුදාව 
තබන දවස හැටියටත් මම දකිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙමතුමා කිව්වා වාෙග් දින 100 ආණ්ඩුව තුළ  
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනනවා කියලා එදා පකාශ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ 
සඳහා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. නමුත් ෙම් පිළිබඳව සිවිල් 
සමාජය තුළ, අෙප් රෙට් ජනතාව තුළ විශාල උද්ෙයෝගයක් 
දකින්න ලැබුණු නිසා ෙම්ක කඩිමුඩි පනතක් හැටියට 
ෙගෙනන්ෙන් නැතිව ෙහොඳට අධ්යයනය කරලා, කාෙග්ත් අදහස් 
අර ෙගන ෙහොඳ ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා ෙම්ක ෙග්න්න යම් 
කාලසීමාවක් ගන්න කියලා ඉල්ලීම් ගණනාවක් ආවා. ඒ ෙවලාෙව් 
මාධ්ය සංවිධානවලින් අදහස් ලැබුණා. සිවිල් සංවිධානවලින් අදහස් 
ලැබුණා. අෙප් රෙට් විද්වතුන්ෙග් අදහස් ෙම්කට ලබා ගත්තා. 
ෙකටුම්පත් සම්පාදනය කරන කමිටුව පුවත්පත් දැන්වීම් දමලා 
සාමාන්ය ජනතාවෙග් අදහස් පවා අර ෙගන ඒ හැම අදහසකටම 
වටිනාකමක් එකතු කරලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කළාය 
කියන එක මම ෙහොඳට දැක්කා.  

ෙලෝකෙය් සමහර රටවල , අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව්ත්   
ජනතාව පාරට බැහැලා; උද්ෙඝෝෂණ කරලා; ෙපළපාළි ගිහිල්ලා; 
විවිධ බලපෑම් කරලා තමයි   ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ  ෙමවැනි පනත් ආණ්ඩුව මඟින් සම්මත කරවාෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත්  අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව ජනතාවට එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙනොකර ආණ්ඩුව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ෙම් වාෙග් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න කටයුතු කර තිබීම ගැන මම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අද වන විට ෙලෝකෙය් රටවල් 120ක පමණ ෙමවැනි පනත් 
කියාත්මක ෙවනවා. දකුණු ආසියාෙව් අෙප් රට හැරුණු විට අන් 
සියලුම රටවල ෙමවැනි පනත් කියාත්මක ෙවනවා.  පමාද ෙවලා 
හරි අපිත්  ජනතාවට අතිශයින්ම වැදගත්, පෙයෝජනවත්  ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  ෙබොෙහෝ 
කාලයක සිට ෙනොෙයකුත් උත්සාහයන් ගත්තත්, අපට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න බැරි වුණා. එෙහත් අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් මඟ ෙපන්වීම මත, අෙප් රෙට් ඉතාම 
පිරිසිදු ෙද්ශපාලන නායකයකු හැටියට වසර ගණනක කීර්තියක් 
දිනාෙගන සිටින ජන නායකයකු වූ ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් ජන්ම දිනය ෙයදී තිබුණු මාර්තු මාසෙය් 24වැනි දා 
අපට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට 
ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, එදා ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ෙම්ක තමන්ෙග් 
සිහිනයක් හැටියට දැක දැක හිටපු අෙප් ගරු කථානායකතුමා ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් මූලාසනෙය් සිටිද්දී ජනමාධ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට ෙම්  ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න මට භාග්ය ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොදු ජනතාවට ඉතාමත්ම 
වැදගත් වන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර කියවන අද දවස 
ගැන කල්පනා කර බලන විටත්, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාව අතරින් 
මතු වුණු අෙප් දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
ජන්ම  දිනය ෙයදී තිෙබන දවෙසේ ෙමය ඉදිරිපත් කර, ෙහට දවෙසේ 
සම්මත කර ගන්න අවස්ථාව ලැෙබන එක ගැනත් මම ඉතාමත්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක එෙසේ ෙමෙසේ පනත් 

ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි. කැනඩාෙව් කියාත්මක වන "Centre for 
Law and Democracy" කියන  නීතිය හා පජාතන්තවාදය සඳහා 
වන මධ්යස්ථානය  ෙලෝකෙය් හත්වැනි ෙහොඳම ෙතොරතුරු පනත 
හැටියටයි  අපි අද ෙම් විවාද කරන පනත් ෙකටුම්පත දකින්ෙන්; 
ෙශේණිගත කර තිෙබන්ෙන් කියන එක මම විෙශේෂෙයන් කියන්න 
කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  දකුණු ආසියාෙව් රටවල් අතරින් 
අෙප් පනත ෙදවැනි වන්ෙන් අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව් 
පනතට පමණයි. අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම් යම් සීමාවන් ෙනොතිබුණා නම් 
ඉන්දියාවට ෙනොෙදවැනි පනතක් හැටියට අපට ෙම්ක ෙගෙනන්න 
තිබුණා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඉන්දියාෙව් නම් හරියට ෙතොරතුරු 
ෙනොදුන්ෙනොත් එම ෙතොරතුරු ෙදන නිලධාරින්ට  දඩ ගහනවා. 
නමුත් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන අනුව අපට එවැනි 
නීතියක් ෙගෙනන්න බැරිකමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒක 
අධිකරණමය කියාවලියක් නිසා ෙකොමිෂන් සභාවකට දඩයක් 
නියම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි ෙපොඩි ෙපොඩි 
කාරණා විතරයි ඉන්දියාවට ෙදවැනි වන කාරණා  ෙලස 
තිෙබන්ෙන්.   

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන දකුණු ආසියාෙව් අන්තිම රටත් අෙප් රටයි. 
අනන්තවත් ගැටුම් පවතින ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් පවා ෙම් වාෙග් 
පනත් කියාත්මක ෙවද්දී, අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් අන්තිමයා වුණා. එයත් අපි අෙප් වාසියට හරවා ගත්තා 
කියලා මම කියන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
ෙමොකද, ඒ හැම රටකම අත් දැකීම්වලින් අපි පාඩම් ඉෙගන 
ගත්තා. ඔවුන්ට වැරදුණු තැන්, ඔවුන්ට හරි ගිය තැන් අපි 
අධ්යයනය කළා. එෙහම කරලා තමයි ෙලෝකෙය් හත්වන 
ස්ථානයට ෙහොඳම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත හැටියට අද අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් සභාවට 
ෙගෙනන්න කටයුතු කෙළේ කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෑත කාලීන පජාතන්තවාදී 
ඉතිහාසෙය් ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට ජනතාව සතු අයිතිය මුලින්ම 
නීතියක් ෙලස ස්ථාපිත කෙළේ ස්වීඩනෙය් බවත්, ඒ හරියටම මීට 
අවුරුදු 250කට ඉහතදී බවත් මම මුලින් සඳහන් කළා. නමුත් ඊටත් 
ෙපර මහා සම්මත රාජ සමෙය්දී පටන් ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා 
දීම රාජ්ය පාලනෙය් වැදගත් හා අත්යවශ්ය අංගයක් ෙලස 
සැලකුණා. මහා සම්මත රජවරු කලින් කලට ජනතාව රැස් කරලා, 
තමන් ගත්ත තීන්දු තීරණ ගැන වාෙග්ම සම්පත් ෙබදී යාෙම් 
පිළිෙවළ ගැනත් ජනතාව දැනුවත් කළ බව අෙප් ෙපොත් පත්වල 
සඳහන් ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධර්මාෙශෝක 
රජතුමා රටපුරා අෙශෝක ස්තම්භ පිහිටුවමින් තහවුරු කෙළේ 
ජනතාවෙග් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතියයි. එම මූලධර්ම 
අනුගමනය කරමින් ශිලා ෙල්ඛන, ටැම්ලිපි, අ ණෙබරකරුවන් 
වැනි විවිධ මාධ්ය උපෙයෝගි කර ගනිමින් අෙප් ෙපර රජදරුවන් 
ජනතාව ෙවත ෙතොරතුරු ලබා දුන්නා. සිතුල්පව්ව රජමහා 
විහාරෙය් සහ එහි වැඩ විසූ ෙදොෙළොස්දහසක් 
රහතන්වහන්ෙසේලාෙග් නඩත්තුව සඳහා අරමුදල් සපයා ගත් 
ආකාරය පිළිබඳව රාජ නිෙව්දන ශිලාලිපියක සඳහන් වී තිෙබන 
ආකාරය අදටත් එහි ගියාම අපට දැක ගන්නට තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්වානම්පියතිස්ස රජතුමාෙග් 
මුණුබුෙරකු වූ ඉලනාග නමැති රජු විසින් පිහිටුවා ඇති එක් ගිරි 
ලිපියක සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරෙය් නඩත්තුව සඳහා ෙබදා දී තිබූ 
ෙගොඩ සහ මඩ ඉඩම් පිළිබඳවත්, ඒ සඳහා ෙයදවිය යුතු බදු මුදල් 
පිළිබඳවත් විස්තර අපර බාහ්මීය අක්ෂරවලින්, පුරාණ සිංහල 
භාෂාෙවන් සඳහන් ෙවනවා. 

කි.ව. 112 - කි.ව. 134 දක්වා  රජ කළ පළමුවන ගජබා රජු 
විසින් යහටගම හා අකුජ මහගම යන පෙද්ශ ෙදෙකහි 
මහාධිකරණවලින් ලැෙබන ෛදනික දඩ මුදල්වලින් කහවණු 
ෙදකක් චිත්තලපබ්බත ෙහවත් සිතුල්පවුෙව් වැඩ සිටි 
රහතන්වහන්ෙසේලාෙග් ෙබෙහත් සඳහා ෙයදවූ බව තවත් 
ෙසල්ලිපියක සඳහන් ෙවනවා. එෙසේම දැනට බදුල්ල පුස්තකාල 
භූමිෙය් තැන්පත් කර ඇති ෙහෝපිටිගමුව ටැම් ලිපිය හතරවන උදය 
රජතුමා විසින් ස්ථාපනය කරන ලද්දක්. එහි තිබූ ෙවෙළඳ 
සංකීර්ණෙය් කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා පිහිටුවා තිබූ එම ටැම් 
ලිපිය මඟින් එම ෙවෙළඳ සංකීර්ණය පරිහරණය කරන අයට ඉතා 
වැදගත් ෙතොරතුරු රැසක් පවසා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ටැම් 
ලිපිෙය් නියම කර ඇති ෙරගුලාසි කඩ කරන්නන් සඳහා දඩ මුදල් 
නියම කිරීෙම් බලය මහා ගාමීන්ට හා ෙවෙළඳ  නිෙයෝජිතයන්ට 
ඇති බවත්, දඩ මුදල් ෙනොෙගවීම ෙහේතුෙවන් වරදකරුෙවකු වන 
අෙයකුෙග් අඹුදරුවන් අත් අඩංගුවට ෙනොගත යුතු බවත් එහි 
දැක්ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අනුව පුරවැසි අයිතීන්, 
පා රිෙභෝගික අයිතීන් ෙමන්ම රාජ්ය පරිපාලන පටිපාටිය පිළිබඳ 
ෙතොරතුරුද ෙමම බදුලු ටැම් ලිපිෙයන් ජනතාවට ලබා දී 
තිෙබනවා. දැනට අම්පාර කච්ෙච්රි භූමිෙය් තැන්පත් කර ඇති 
ෙකොණ්ඩුවටුවාන ටැම්ලිපිෙයන් දීඝවාපි විහාරෙය් නඩත්තුව සඳහා 
ඇරගම නමැති ගම ෙවන් කිරීම පිළිබඳව ද, එම ගෙමහි තිබූ බදු 
කමෙව්දය පිළිබඳව ද ජනතාවට ෙතොරතුරු සපයා තිෙබනවා. මෑත 
කාලෙය් කතිකාවතට ලක් වූ වල්ලිපුරම් රන් සන්නසද ෙමවැනි 
කරුණු ජනතාවට ලබා දුන් තවත් ඓතිහාසික ලියවිල්ලක්. ෙපර 
රජදරුවන් රට වැසියන්ෙග් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතියට ගරු 
කෙළේ ඒ විධියටයි කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
පළමුවරට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව එහි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථානුකූලභාවය පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් පහක් 
ෙගොනු වුණා. ඒ වාෙග්ම මැදිහත් වීෙම් ෙපත්සම් හතක් ද ෙගොනු 
වුණා. ඒ නිසා ෙමහි ව්යවස්ථානුකූලභාවය පිළිබඳව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී ෙහොඳින් තර්ක විතර්ක ඇති වී තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අවසානෙය්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සඳහන් කෙළේ එක් 
වගන්තියක හා උප වගන්ති හතරක සුළු සංෙශෝධන කිහිපයක් සිදු 
කරන්ෙන් නම්, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සරල බහුතරයකින් 
ෙමය සම්මත කර ගැනීම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එකඟ බවයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම සංෙශෝධන මඟින් පනෙත් 
හරයට කිසිදු හානියක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙමන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවටත් ගරු 
කරමින් එම සංෙශෝධන සිදු කිරීමට දැන් තීරණය කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් මන්තීවරු යම් යම් කාරණා, අඩු 
පාඩු ෙපන්වා දුන්නා. ඒවා පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කර, 
ආරම්භයක් හැටියට අෙප් කාරක සභාවලදී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරමු. ඊට පස්ෙසේ ෙම් ඔක්ෙකොම හදා ෙගන අපට ඉදිරියට යන්න 
ඉඩකඩ තිෙබනවාය කියන එකත් මා ෙම් සභාවට මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙමොකටද කියා සමහරු අහනවා. 
ෙතොරතුරු දැනෙගන කරන්න පුළුවන්  ෙමොනවාද කියා අහන අයත් 
ඉන්නවා. ෙම් පශ්නවලට ෙදන්න පුළුවන් පිළිතුර ෙබොෙහොම 
සරලයි. ආණ්ඩුෙව්ත්, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවලත්, ආණ්ඩුව හා 
ව්යාපාර ගනු-ෙදනු කරන ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලත් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීමට හා ඒවාෙය් කියාකාරිත්වය පිළිබඳව පශ්න කිරීමට 
ෙම් පනත හරහා ජනතාවට අයිතියක් ලැෙබනවාය කියන එක 
තමයි මට විෙශේෂෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන්. සුළු මුදලක් දීලා 
ෙෆෝම් එකක් ලබාෙගන, එය සම්පූර්ණ කර දීෙමන්, ගෙම් 
ෙරෝහෙල් ෙබෙහත් නැත්ෙත් ෙමොන ෙහේතුව නිසාද කියා 
දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙම් පනත තුළින් අෙප් සාමාන්ය ජනතාවට 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගෙම් පාරක ෙකොන්කීට් දමන ෙකොට, 
ඒෙක් පමිතිය ෙමොකක්ද, මිශණය ෙමොකක්ද, දිග, පළල කීයද, 
ෙටන්ඩරය දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද යනාදී කරුණු සියල්ල පිළිබඳව 
දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙම් පනත තුළින් අෙප් සාමාන්ය ජනතාවට 
පවා ලැෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් තමන්ෙග් 
දරුවා පාසෙල් පළමු වසරට ඇතුළත් කරගැනීෙම් පශ්නය අද 
ෙබොෙහෝ ෙදමවුපියන්ට තිෙබන පශ්නයක්. "එක දරුවකු පාසලට 
ඇතුළු ෙවනවා. අෙප් දරුවාට පාසලට ඇතුළු ෙවන්න බැරි 
ෙවනවා. අෙප් දරුවා ඇතුළු කරගත්ෙත් නැත්ෙත් කුමන ෙහේතුවක් 
නිසාද?" කියන කාරණා පිළිබඳව ලිඛිතව ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
නිලධාරියාෙගන් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාවක් ෙම් පනත හරහා 
ලැෙබන බව මා විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද කවුරුත් කථා කරන භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර නිකුතුව වැනි හරබර ෙතොරතුරුත් ෙම් පනත භාවිත 
කිරීෙමන් අවශ්ය අයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙම් පනත තුළින් 
ජනතාවට පෙයෝජනයක් වනවාද, නැද්ද කියන එක ෙත්රුම් 
ගැනීමට අපට එතරම් අපහසුවක් ෙවයි කියා මා කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් ආණ්ඩුව මාධ්ය නිදහස ස්ථාපනය කරපු ආණ්ඩුවක් 
නිසා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මාධ්යෙව්දින් ෙවනුෙවන් පමණක් 
ඇති කරපු පනත් ෙකටුම්පතක්ද කියා සමහර අයට සැකයක් 
තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම මාධ්යයටත් ෙම් තුළින් ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. යම්කිසි පවෘත්තියක් පළ කරන ෙකොට, 
නිවැරැදි ෙතොරතුරු ලබාෙගන තමන්ෙග් පවෘත්තිය පළ කරන්න 
මාධ්යෙව්දින්ට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ආරංචි මාර්ගවලින්, කට 
කථාවලින් ලැබුණු ෙතොරතුරු අහුලා ෙගන පවෘත්තියක් පළ 
කරනවා ෙවනුවට ෙම් පනත හරහා ගෙව්ෂණාත්මක 
මාධ්යකරණයකට මාධ්යෙව්දින්ට ඉඩකඩ ලැෙබනවාය කියන එක 
මා විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙමවැනි ෙතොරතුරු ලබා දිය 
ෙනොහැකියි" කියලා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරණා කිහිපයක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 
රෙට් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන කිසිදු ෙතොරතුරක් ලබා ෙනොදිය 
යුතු බවට පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා. එතැනදී රෙට් 
ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ යම් යම් ෙතොරතුරු ලබා දුන්ෙනොත්, ඒ 
ෙතොරතුරු එළියට ගිෙයොත් ඒක රෙට් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් 
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ෙවයි කියලා අපි දන්නවා. රටවල් අතර ද්විපාර්ශ්වික ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම් අත්සන් කරන තුරු ඒවාෙය් ෙතොරතුරු ලබා ෙනොදිය යුතු 
බවටත් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා. ගිවිසුම 
අත්සන් කළාට පස්ෙසේ ඕනෑම ෙතොරතුරක් දැනගැනීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා. අනික් පාර්ශ්වයට අගතියක් ෙනොවන විධියට, ඒ රටවල් 
ෙදක ගිවිසුම අත්සන් කරන තුරු ඒ ෙතොරතුරු ලබා දිය ෙනොහැකි 
බව සඳහන් කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ෛවද්ය වාර්තා වැනි අතිශය ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු 
ලබා දීමට පුළුවන්කමක් නැති බවත් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණ කටයුතුවලට බාධාවන, 
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාදවලට බාධාවන ෙතොරතුරු ෙදන්න බැහැයි 
කියලාත් ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා. 
ආර්ථිකයට අගතියක් වන ෙතොරතුරුත් ෙදන්න බැහැයි කියලා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා. හැබැයි මා කියන්න 
කැමැතියි, ලබාෙදන්න බැරි ෙද්වල් වුණත් ලබාගන්න කමයක් 
තිෙබන බව. යම් ෙතොරතුරක් ලබාගැනීම සඳහා රට තුළ විශාල 
මහජන උෙද්යෝගයක් මතු වී තිෙබනවාය කියා තීරණය වුෙණොත්, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ෙකොමිසමට අයිතිය 
තිෙබනවා, ඒ ෙතොරතුර ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැනත් 
තීරණය කරන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙමම පනත 
තුළින් හැකි ඉක්මනින් ජනතාවට පතිලාභ සලස්වන්නයි.  

අපි බලාෙපොෙරත්තු වනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරලා මාස 6ක් ගත ෙවද්දීම ෙතොරතුරු දැනගැනීම පිළිබඳ අයදුම් 
පත භාර ගැනීමට හැකිවන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න. 
අගාමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් ඔක්ෙකොම එක පාරට කරන්න බැහැ. 
ෙමය අලුත් ෙදයක්. ජනතා ආකල්ප ෙවනස් කරන්න ෙවයි. රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග් ආකල්ප හදන්න ෙවයි. ඒ සඳහා යම් කාල සීමාවක් 
ගත ෙවයි. 8,000ක් විතර පුහුණු කරන්න ෙවයි. රජෙය් කාර්යාල 
4,000කට වැඩි පමණයක් ෙම් සඳහා ෙයොදවන්න ෙවයි. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, හැම පාසලකටම ෙතොරතුරු නිලධාරියකු 
පත් කරන්න; හැම ෙපොලීසියකටම ෙතොරතුරු නිලධාරියකු පත් 
කරන්න; හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකටම ෙතොරතුරු 
නිලධාරියකු පත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන විධියට යම් පුද්ගලයකු ෙතොරතුරක් ඉල්ලූ විට දින 14ක් 
ඇතුළතදී ඒ ෙතොරතුර ලබාෙදන්න ඒ  නිලධාරියා බැඳී සිටිනවා. 
යම් විධියකින් ඒ කාල සීමාව තුළ ඒ ෙතොරතුරු ලබා 
ෙනොදුන්ෙනොත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ෙකොමිසමට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළාම, 
ඒ නිලධාරින්ට විරුද්ධව විනය පියවර ගැනීමට පවා ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ෙකොමිසමට පුළුවන්. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් ඒ සඳහා ඉඩකඩ ලැබී තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි නීතියක් ෙගන ආ 
ෙබොෙහොමයක් රටවල් එවැනි නීති තම රටවල සම්මත කෙළේ, 
තමන්ෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙදවැනි ධුර කාලවලදී කියන එකත් අප 
ෙහොඳට දැක තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව, ආණ්ඩුවකටයි ෙමහි 
විශාලම අභිෙයෝගය එල්ල වන්ෙන්.  වීදුරු කූඩුවක් ඇතුෙළේ 
ඉන්නවා වාෙග්යි ඊට පස්ෙසේ ආණ්ඩුවට ඉන්න ෙවන්ෙන්. ෙමහි 
වැඩි වාසිය තිෙබන්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂයට. වැඩිම වාසිය 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට; පුරවැසියන්ට. අප රජෙය් 
පළමු ධුර කාලෙය් -පළමු වසර ඉක්මවීමටත් ෙපර- ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගන්න අප තීරණය කෙළේ, 
ෙම් සඳහා වන අෙප් ෙද්ශපාලන කැපවීම අෙප් රජය සතුව තිෙබන 
බව මුළු ෙලෝකයටම පදර්ශනය කරමින්ය  කියන එකත් මම ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුව විසින්ම 
කඩිනමින් ෙගනැල්ලා ජනතාව අතරට දීලා, අෙප් ආණ්ඩුව 
විනිවිදභාවයක් තිෙබන, යහපාලන ආණ්ඩුවක් කියන එක අද අපි 
සනාථ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් 
අෙප් ඉතිහාසෙය් අලුත් පරිච්ෙඡ්දයක් ඇති ෙව්වි; ජනතාව වඩාත් 
ශක්තිමත්ව පජාතන්තවාදී කියාවලියකට එකතු ෙව්වි; රාජ්ය 
සම්පත් ඉතා යහපත් ෙලස, ජනතාවාදීව භාවිතා ෙවන්න පටන් 
ගනීවි. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ''ෙකෝකටත් ෛතලයක්'' 
ෙනොවුණාට, ෙබොෙහෝ ගැටලුවලට පිළිතුරු සපයාවි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. අදට වඩා ෙහට රට යහපත් ෙව්වි. එම උතුම් සත් 
කාර්යයට දායකවී, ඉතිහාසය ෙවනස් කරන ෙම් ෙයෝධ පියවරට 
අත්වැල් බැඳගන්න පක්ෂ -විපක්ෂ සියලු ෙදනාම එකතු ෙවයි කියා 
අපි විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පජාතන්තවාදෙය් 
සැබෑ ආරක්ෂකයින් අපි බව, ෙම් සභාෙව් සිටින 225ෙදනාටම 
ෙපන්වන්න ෙම් හරහා ෙහට වන විට අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියා මා 
කල්පනා කරනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සහාය ෙදන සෑම 
මන්තීවරෙයක්ම, පජාතන්තවාදෙය් මුරෙද්වතාවුන් හැටියට 
ඉතිහාසයට එක් ෙවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔෙබ් 
ඡන්දදායකයාෙග් ඡන්දයට වටිනාකමක් එකතු කරලා, 
ඡන්දදායකයාෙග් ෙගෞරවයට පාත ෙවන මහ ජන නිෙයෝජිතෙයක් 
ෙවන්නට,  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඒකච්ඡන්දෙයන් සම්මත කර 
ගන්න ෙම් සියලුම මන්තීවරුන් අපට අවකාශය ලබා ෙදයි කියා 
මම විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට වඩා දීර්ඝ 
කථාවක් කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක කරන්න භාරව තිෙබන 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා හැටියට විෙශේෂෙයන් ෙමය 
යථාර්ථයක් කර ගැනීමට උදවු කළ කිහිප ෙදෙනකුට ස්තුතිය පුද 
කිරීම මෙග් යුතුකමක්වී තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා -
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා- අපට ෙම් සඳහා අවකාශ ලබා 
දුන්නා. ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ඉදිරිපත් වන අවස්ථාෙව් දුන් 
ෙපොෙරොන්දුව අකුරටම ඉටු කරමින්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
කඩිනමින් ෙගන ඒම සඳහා අවශ්ය මඟ ෙපන්වීම් එතුමා ලබා 
දුන්නා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය අෙප් රෙට් ජනතාව ෙවත 
උදා කර ෙදන්නට ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට සෑෙහන 
කාලයක ඉඳලා අවශ්යතාව තිබුණා. විපක්ෂ නායකයා හැටියට 
සිටියදීත් උත්සාහ කළා. විපක්ෂෙය් අෙනකුත් මන්තීවරුන් හරහා 
ෙම්ක ෙමෙහයවූවා. බලයට ආවාට පස්ෙසේත් -ආණ්ඩුව ගත්තාට 
පස්ෙසේත්- ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව අත හරින්ෙන් නැතිව එතුමා ෙමය 
යථාර්ථයක් කරන්නට විශාල නායකත්වයක් අපට ලබා දුන්නා.  

මඳ අසනීප තත්ත්වෙයන් සිටින නිසා අද දිනෙය් අෙප් ගරු 
කථානායකතුමාට ෙම් සභාවට එන්නට බැරි බව වාර්තා කර 
තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන් දැඩි කැපවීමකින්; විශාල උනන්දුවකින්; 
හැඟීමකින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත යථාර්ථයක් කරන්නට 
සුවිෙශේෂ නායකත්වයක්; කාර්ය භාරයක් ෙද්ශබන්දු කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමා -වත්මන් කථානායකතුමා- ඉටු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පනත් ෙකටුම්පත් 
මණ්ඩලෙය් සභාපති හැටියට කටයුතු කළ, වර්තමාන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ජනාධිපති නීතිඥ (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න මැතිතුමා දැක්වූ කැපවීම, සුවිෙශේෂ කාර්ය භාරය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා ඉතාමත්ම අගය කරනවා.  

දින සියෙය් ආණ්ඩුව තුළ මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා 
හැටියට හිටපු, අද අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට ඉන්න කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා ෙම් සියල්ල 
සම්බන්ධිකරණය කරමින්, විශාල කැපවීමකින් යුතුව ෙමය 
යථාර්ථයක් කරන්නට කටයුතු කළාය කියන එක ඉතාම 
කෘතෙව්දීව ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රජෙය් පවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ආචාර්ය රංග 
කලංසූරිය මැතිතුමා ඇතුළු අෙප් අමාත්යාංශෙය් සියලුම 
නිලධාරින්ටත්, අධිකරණ අමාත්යාංශය, රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශය ඇතුළු සියලුම අමාත්යාංශවලින් ලැබුණු 
සහෙයෝගයටත්, මීට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් සහෙයෝගය දුන් නීතිඥයන්, 
විද්වතුන්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන විශාරදයින් යන අයටත් 
මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම, සිවිල් සංවිධාන 
පුරවැසියන්, මාධ්ය සංවිධානවල, අෙප් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව දැඩි 
උනන්දුවකින් යුතුව, ''ෙම් ෙම් විධියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් 
කර ෙදන්නය'' කියමින් ෙම් සඳහා ෙතොරතුරු ලබා දුන්නා.  ඒ 
සඳහා උනන්දු වුණු, සහාය ලබා දුන් සියලු ෙදනාටත් මාෙග් 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

අෙප් රෙට් ෙපොදු ජනතාව ෙවනුෙවන්, ජනතාවට ලැෙබන 
වරපසාදයක් ඉටු කරන්න එකතු ෙවන්නය කියා මම ඉතාමත්ම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අප 
225ෙදනා අතර විවිධ මත තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්, අඩු පාඩු 
ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා; යම් යම් සංෙශෝධන 
කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

නමුත් දකුණු ආසියාෙව් හැම රටක්ම ෙගනැල්ලා තිෙබන, 
අපට විතරක් ෙගෙනන්න බැරිෙවලා තිෙබන ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ෙහට ෙවන ෙකොට සම්මත කරගන්න අපි 225ෙදනාම 
එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු. අෙප් ඡන්ද දායකයා අපට දීපු 
ෙගෞරවය ශක්තිමත් කරන්න අපි ඔක්ෙකෝම එකතුෙවලා ෙම් 
තීරණය ගත්ෙතොත් ජනතාව ෙවනුෙවන් වැදගත් කටයුත්තකට 
එකතු වුණා කියලා අපි ඔක්ෙකෝම ඉතිහාසගත ෙවයි. ෙහට 
ෙවනෙකොට අන්න ඒ එකතුවීම පදර්ශනය කරන්න අපි හැම 
ෙදනාටම ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මට අදහස් පකාශ 
කරන්න ඉඩදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 1.15] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු 

දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමා විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා  එය සම්මත කර ගැනීම සඳහා අද දවෙසේ කරනු ලබන ෙමම 
විවාදයට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

ඇෙමරිකාෙව් හිටපු අපි ඉතාම ගරු කරන ජනාධිපතිවරෙයක් 
විසින් කරපු පකාශයකින් මම මෙග් කථාව පටන් ගන්න කැමැතියි. 
ෙජෝන් එෆ්. ෙකනඩි මැතිතුමා එදා ෙතොරතුරු දැනගැනීම පිළිබඳව 
ෙමන්න ෙම් වෙග් පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. 

"සත්ය ෙහෝ අසත්ය කුමක්දැයි තීරණය කිරීෙම් අයිතිය සිය 
ජනතාවට ලබාදීමට බියට පත්වන ජාතිය තමන්ෙග් ජනතාව 
ගැන බිෙයන් පසුවන ජාතියකි." 

ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ඕනෑම රටක ජනතාවකට 
තිෙබන්නා වූ අයිතිවාසිකමක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙතොරතුරු 
දැනගත්තාය කියා කවුරුන් ෙහෝ බියට පත් ෙවනවා නම්, ඒ 
ජාතියම බියට පත්කිරීෙම් වග කීමත් තමන්ෙග්ම වරදක් නිසා 
කරන භාරගැනීමකි. ෙවනත් කාරණයක් නිසා ෙනොෙවයි ඔවුන් 
එම කාරණය යටපත් කරමින් ඉන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
කියාදාමය තුළ අපට ෙමතැනදී මූලික කාරණයක් මතක් ෙවනවා. 
එනම්, නිසි ෙතොරතුරු නිසි විධියට රටක ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් 
නැත්නම් එහි පජාතන්තවාදයක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නිසි ෙතොරතුරු නැති තැන ඇති 
ෙවන්ෙන් ඕපාදූප, අසත්ය පකාශයි. ගෙම් ෙගොෙඩ් කථා ෙවනවා 
වෙග්, තැන් තැන්වල ළිඳ ළඟ සංගමෙය් කථා ෙවනවා වාෙග් කථා 
තමයි අවසානෙය්දී මුළු රෙට්ම පවෘත්තියක් බවට පත්ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා නිවැරදි ෙලස සහ නීත්යනුකූල ෙලස ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම, 
ඒවා පසිද්ධ කිරීම -පළ කිරීම- හැම ෙකෙනකුටම තිෙබන යම් 
පශ්නයක්, නැත්නම් අගතියක් නැති කිරීෙම් පතිඵලයක් බවට පත් 
ෙවනවා. 

මම අද සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මම එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
විපක්ෂ මන්තීවරෙයක් හැටියට ඉන්නෙකොට, මමත් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාත් අවස්ථා කිහිපයකදීම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න උත්සාහ කළා. විජයදාස 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එක්වරක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න උත්සාහ කළා. වර්තමාන 
අගාමාත්යතුමා එදා විපක්ෂ නායකතුමා විධියට  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් විධියට ෙම්ක ෙගෙනන්න 
කටයුතු කළාම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පසිද්ධිෙය් 
ෙම්කට විෙරෝධය දක්වලා "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒමට 
විපක්ෂ නායකවරයාට හැකියාවක් නැහැ" කියන ෙයෝජනාව 
යටෙත් ඒක පතික්ෙෂේප කළා. එතුමා ෙමතැන වාඩිෙවලා සිටියා. 
දැන් ෙමතැනින් පිටත් ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා.  

ඊට පස්ෙසේ කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 2010 ජුලි මාසෙය්, ඒ 
වාෙග්ම 2011 ජුනි මාසෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවාම, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත තව මාස 6කින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා, 
ඒ නිසා දැන් ෙම්ක ෙගන ආ යුතු නැහැයි  කියලා එදා කිව්වා. 
නමුත් අපි ෙකෙසේ ෙහෝ 2011 ජුනි මාසෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනාවාම අපි ඡන්ද 32ක් අරෙගන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
පනතට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂව ඡන්ද 99ක් 
ලැබීම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පරාජයට පත් වුණා. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතක් පරාජය කරපු ආණ්ඩුවක් තමයි 
කලින් තිබුෙණ්. එදා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පරාජයට පත් කිරීම අපි ෙහළා දැක්කා. අපි ඒ සම්බන්ධව කථා 
කරලා, විවාදයක් ෙගනිහිල්ලා එයට විරුද්ධ වුණු කරුණු 
සියල්ලම එකතු කර ගත්තා. අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නායකයා විධියට අගාමාත්යතුමා ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන ෙකොට,  මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා එයට 
අත්සන් තබන්ෙන් එදා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න 
තමන්ෙග් ජීවිත කාලෙයන් විශාල පමාණයක් කැප කළ,  එදා ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න හදපු නායකයා, ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනයක් කරපු ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමායි. 

ඒක ෛදවෙය් සරදමක් වාෙගයි. එදා අපිට ෙගෙනන්ට 
දුන්ෙන් නැති පනත් ෙකටුම්පත, ඒ ආණ්ඩුවට ෙගෙනන්නට 
අපහසුයි කියපු පනත් ෙකටුම්පත අද ෙගනැවිත් තිෙබනවා.  මට 
මතක විධියට ඒ දවස්වල බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා, 
"ෙම්ක ආණ්ඩු ෙපරළන පනත් ෙකටුම්පතක්"   කියා. ආණ්ඩු 
ෙපරළන පනත් ෙකටුම්පත භයක් නැතිව ආණ්ඩුවක් විධියට අද 
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අපට ෙගෙනන්නට පුළුවන්කම තිබුෙණ් අප තුළ තිෙබන  
විශ්වාසය නිසායි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙතොරතුරු ෙදන්න අපි භය 
නැති නිසායි.  කිසි භයක් නැතිව අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන  ඕනෑම 
ෙතොරතුරක් ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. ඉදිරි මාස හයකට පස්ෙසේ  
ඕනෑ නම් පසු ගිය ෙතොරතුරුත් එක්ක  ජනතාවට ලබා ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම තිෙබන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත භය නැති 
ආණ්ඩුවක් විධියට, පජාතන්තවාදය  ගරු කරන ආණ්ඩුවක් විධියට 
කියාත්මක කරන්න අපි සුදුසු ෙවලා තිෙබනවා; කැමැති ෙවලා  
තිෙබනවා.  ෙම්ක විශාල පශ්නයක් ෙවන්නට පුළුවන්. 

අෙප් සමහර ඇමතිවරුත්  මට කිව්වා, "ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබන පනතක්" කියා. මම කිව්වා,  "ඒක ෙහොඳයි. ඇයි භය 
ෙවන්ෙන්?"කියා. අෙප් ෙතොරතුරු එළියට යනවා නම්, ඒවා 
සාකච්ඡා ෙවනවා  නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා ෙවනවා නම්, 
මාධ්ය අතර සාකච්ඡා ෙවනවා නම් , ජනතාව ෙතොරතුරු ඉල්ලනවා 
නම්, ෙම් කාරණා කථා ෙවනවා නම්, ඒ වැරදි  කරන්න ෙහොඳ නම්, 
ඒ ගැන කථා කළාට පශ්නයකුත් නැහැ.  වැරදි කර භය ෙවන 
උදවිය තමයි, ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. අපි  වැරදිවලට භය 
මිනිස්සු ෙනොෙවයි. අපි වැරදි කරන්න සූදානම් නැහැ. අෙප් 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඕනෑම ෙවලාවක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පමණක් ෙනොෙවයි, ඕනෑ තැනක කථා කරන්නට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙත් 9.(2)(අ) උප වගන්තිෙය් 
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"අමාත්යවරෙයකු විසින්, එම ව්යාපෘතිය  සංවර්ධනය සහ  කියාත්මක 
කරන කාලසීමාව  පුරා (1) වන උප වගන්තිෙය් දක්වා ඇති ව්යාපෘතියක් 
සම්බන්ධ යාවත්කාලීන ෙතොරතුරු  මහජන සාමාජිකෙයකු  විසින්  තත් 
කාර්යය සඳහා ලිඛිතව කරනු ලබන ඉල්ලීමක්  මත එම සාමාජිකයාට 
ලැබීමට  සැලැස්විය යුතු ය." 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පනත් ෙකටුම්පෙත් 9 (3) උප වගන්තිෙය්   
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

" ෙම් ව්යාපෘතිෙය්  කාර්යය සඳහා "ව්යාපෘතිය" යන්ෙනන් - 

ව්යාපෘතිය යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 9 (3)(අ) උප වගන්තිෙය්  තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් 
ෙවනවා: 

 9.(3)(අ) විෙද්ශ ආධාර ලබන ව්යාපෘතියක්  සම්බන්ධෙයන්  වන විට, 
එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්  මිලියන එකක් ඉක්මවන, සහ  

(ආ) ෙද්ශීය වශෙයන්  ආධාර ලබන  ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයන් වන විට,  
රුපියල් ලක්ෂ පහක් ඉක්මවන, ..." 

කුඩා ෙකොන්තාත්තුවක් කළත් ඒෙක්  ෙතොරතුරු ටික රෙට් 
ජනතාවට ගන්න පුළුවන්. රුපියල් ලක්ෂ පහට ඉහළින් නම් 
තිෙබන්ෙන් ඒ ෙකොන්තත්තුව -ව්යාපෘතිය- ඒ කියාදාමය  සංවර්ධන 
කටයුත්තක් නම්, ගෙම් ඉන්න ජනතාවට පුළුවන් ගිහින් ෙම් 
සම්බන්ධව ෙතොරතුරු ඉල්ලන්න. ගෙම් තිෙබන පාරක්, 
ෙබෝක්කුවක් හැදීමක් නම්, ගෙම් තිෙබන ෙකොන්කීට් දමාපු පාරක  
ෙකොන්කීට් ගැලවිලා යනවා නම්, හදපු ෙබෝක්කුව කඩා වැටිලා 
නම්, අද ගෙම්  ජනතාවට කියන්න පුළුවන් ෙමොකක්ද?  කිසි 
ෙදයක් කියන්න බැහැ. ෙචෝදනාවක් කර,  කර සිටිය හැකියි. ඒක 
හදා ෙදන්නය කියා කියන්න පුළුවන්. අර මන්තීවරයා ෙසොරකම් 
කළාය කියා විතරක් නිකම් සිටිය හැකියි. දැන් එෙහම කරන්න 
බැහැ. දැන් ෙකළින්ම ෙම් ෙතොරතුරු ටික දුන්නායින් පස්ෙසේ  
නීතිමය වශෙයන් ගන්න පුළුවන් ඕනෑම  කියා මාර්ගයකට  යන්න,  
නියම ෙතොරතුරු ලබා ගන්න පුද්ගලෙයකුට පුළුවන් ෙම් 

සම්බන්ධව කියා කරන්න. ෙම්ක  ඉතාම ෙහොඳ කාර්ය භාරයක්  
කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් එක්ක 
ගත්තාම පජාතන්තවාදය  ස්ථාපිත වන්ෙන් සමාජයට ෙතොරතුරු 
ටික  එළියට ගියාමයි. එතෙකොට නිවැරදි ෙතොරතුරු ටික අපිට 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අසත්ය ෙතොරතුරු, අසත්ය පකාශ, ගල් 
පැෙලන ෙබොරු ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළයි, පළාත් සභා 
තුළයි, ගෙම් නගරෙය් හැම තැනමයි, මාධ්යවලයි දැම්මාම  නිවැරදි 
ෙතොරතුරක් දන්න ෙකෙනකුට ඒ ගැන කථා කරන්නට 
අයිතිවාසිකමක් පසු ගිය  කාලෙය් නැතිව ගිහින් තිබුණා. දැන් අපි 
ඒක ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. එම නිසා මම කියන්නට කැමතියි, 
ෙම් කියාදාමය සාර්ථක වැඩපිළිෙවළක් විධියට අපි ඉස්සරහට 
ෙගනියන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන බව.  

1994 වර්ෂෙය්- චන්දිකා  කුමාරතුංග මැතිනියෙග්  ආණ්ඩුව 
කාලෙය්- ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙම් සම්බන්ධව 
උනන්දුෙවලා, ආර්.ෙක්.ඩබ්ලිව්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග්  
නායකත්වෙයන් එදා  ඒ කමිටුව පත්කළා.  එදා ඒ කියාදාමය 
ඉස්සරහට ෙගන ගියා. ෙම් කියාදාමය  ඉදිරියට ෙගන යනෙකොට 
ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි පසු, විෙශේෂෙයන්ම 2015  දහනව  
වන ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඇතුළත් කළා, 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීම පිළිබඳව අවශ්ය කරන නීති පතිපාදන  
ෙගන ආ යුතුය කියා.   එතැනින් පස්ෙසේ තමයි  ෙම් සම්බන්ධව 
කටයුතු කරන්නට සිදු වුෙණ්. චන්දා ජයරත්න මැතිතුමා  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින්  මහ බැංකු ගනුෙදනු පිළිබඳව, bond 
issue  එක ගැන නඩුවක් පැවරුවා.  Bond issue එක ගැන  එතුමා 
ගිහින් පශ්න කළාම ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කිව්ෙව්, "මහ බැංකුවට ෙම් පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු ෙදන්නය කියා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නියමයක් 
කරන්න බැහැ. ෙහේතුව,  දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සැලසිය යුතුව තිෙබන පතිපාදන අනුව  ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් කර පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් සම්මත කර  එතැනින් බලය අරෙගන ඒ බලය තුළ පමණයි 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කටයුතු කරන්න පුළුවන්" කියා.  

ඒ අනුව අප සියලු ෙදනාටම පැහැදිලියි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
හැදුෙව් නැත්නම් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් 
බලාත්මක වීෙම් විශාල පශ්නයක් තිබුණු බව. ඒ නිසා දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් තිෙබන්නා වූ කාරණා 
පිළිබඳව විවිධ පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනැත්, එම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අද 
ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත හරහා කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ නිසා තව මාස හයකින් 
අපට පුළුවන්, ඕනෑ නම් ඉතිහාසෙය් තිෙබන ෙතොරතුරු ටිකත්  
අරගන්න. කිසිම පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පනතින් 
බලය දුන්නාට පසුව ඒ පනෙත් බලය ලබාගැනීම තුළ ෙම් බලය 
ජනතාවට එනවා.  ෙමමඟින් ජනතාවටයි අපි බලය ෙදන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් 
මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අෙප් කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් යම් යම් ෙතෝරා ගැනීම් තිෙබනවා. Football 
කණ්ඩායමට ෙතෝරා ගත්තාය කියනවා, කිකට් කණ්ඩායමට 
ෙතෝරා ගත්තාය කියනවා. ෙම් සඳහා මම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළා. හැම කීඩාවකටම ෙතෝරා ගැනීෙම් පටිපාටියක්, නැත්නම් 
කියාවලියක් තිෙයන්න ඕනෑ; නිර්ණායක ටිකක් තිෙයන්න ඕනෑ. 
යම් කණ්ඩායමක් ෙතෝරා ගත්තාම, "මාව ෙතෝරා ගත්ෙත් 
නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා ඒ ෙතෝරා ගත් පිරිසෙගන් අහන්න 
දරුෙවකුට අයිතිවාසිකමක් තිෙයන්න ඕනෑ. එෙහම අයිතියක් 
නැතිව අද ෙම් සමාජෙය් කීෙදෙනක් කැපිලා යනවාද? තමන්ෙග් 
දරුවා කණ්ඩායමට එකතු විය යුතුය කියා අම්මා විශ්වාස කරනවා; 
තාත්තා විශ්වාස කරනවා. උගන්වන පුහුණුකරුත් කියනවා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ෙමයා ෙම් කණ්ඩායම ඇතුළට එන්න ඕනෑ" කියා.  නමුත්, 
ෙත්රීෙම්දී ෙත්රීම් කමිටුව අර දරුවාෙග් නම කපා දමනවා. ඊට 
පසුව ෙම් කාරණයත් එක්ක ඒ දරුවා තමන්ෙග් මුළු ජීවිත 
කාලෙය්ම දුක් විඳිනවා. ඒ නිසා ෙම් කියාවලිය නිසි ආකාරෙයන් 
කරන්න අප දැන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා.  

හැම කීඩාවකම, කීඩා සම්ෙම්ලනයකම ඒ ෙත්රීම් කමිටුව 
ෙතෝරා ගන්නා විධිකමය ගැන නිවැරදි කියාදාමයක් අපට ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ කියාදාමය අනුව තමයි ලකුණු ලබාදීෙම් මට්ටම පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු දැනගන්න ඒ දරුවාට පුළුවන් වන්ෙන්. දැන් ෙම් 
ෙතොරතුරත් දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතින් තවත් ශක්තිමත් ෙවනවා. කීඩා 
කණ්ඩායම්වලට ෙතෝරාෙගන පිටරට අරෙගන යන්නයි, ලංකාෙව් 
කණ්ඩායම්වලට ෙතෝරා ගන්නයි ෙහොයා ගත්ත කණ්ඩායම්වලට 
"අපට ෙම් විස්තර ෙදන්න බැහැ" කියා මීට පස්ෙසේ කථා කරන්න 
බැහැ. දැන් ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ල දැනගන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් යටෙත් පැහැදිලිව ස්ථාපිත කරන්න අපට පුළුවන්. 
මාස හයක් ඇතුළත අප ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් යම් යම් කරුණු පිළිබඳව මට 
ෙපොඩි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ කාරණය මම අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමාටත් මතක් කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පෙත් 38වැනි වගන්තිය යටෙත්, රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසම යටතට අයත් වන ආයතන ෙමයින් ඉවත් කිරීම විශාල 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් කියාත්මක 
වන, නැත්නම් එයට යටත් වන සමහර ආයතන තිෙබනවා. 
ෙම්වාෙය් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම්දී ෙමතැනින් ෙපොඩි පශ්නයක්, 
බාධා කිරීමක් ඇති ෙවලා තිෙබන බවක් අපට ෙප්නවා. ෙම් 
පිළිබඳව යම්කිසි ෙසොයා බැලීමක් කරන්න කියා ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට සහ අෙප් නිලධාරින්ට මතක් කරන්න 
මා කැමැතියි.  රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසෙම් පාලනයට යටත් වුණාය 
කියා යම්කිසි ආයතනයක තිෙබන ෙතොරතුරු දැන ගන්න බැරි නම් 
එය පශ්නයක් ෙවයි. සමහර සංස්ථාපිත සමාගම්, සංසථ්ා, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු වැනි ඒවාෙය් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම්දී රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිසෙම් මැදිහත් වීම තුළ එය නතර වුෙණොත් නම් මා 
හිතන විධියට පශ්නයක් මතු ෙවයි.  ඒ නිසා එයත් ෙමයට ඇතුළත් 
ෙවන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, තවත් කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙත් 5 (1) (ඊ)  
උප වගන්තිය බලන්න. මම කියන්න හදන කාරණය එහි 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. එතැනත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
ගැනත් අප ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා 
හිතනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙත් 5 (1) (ඊ)  උප 
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ඔවුන්ෙග් ෙසේවා සැපයීෙම් දී නීතිපතිවරයා ෙහෝ නීතිපතිවරයාට සහාය 
දක්වන යම් නිලධරයකු සහ ෙපොදු අධිකාරයන් අතර පවතින යම් 
සන්නිෙව්දනයක් ඇතුළුව, යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් ෙහළිදරව් කිරීම 
සඳහා අවසර දී ෙනොමැති වූ, වෘත්තිකයන් සහ එම වෘත්තිකයන් විසින් 
ෙසේවා සපයනු ලබන යම් ෙපොදු අධිකාරියක් අතර පවතින යම් 
සන්නිෙව්දනයක සංයුක්ත වන්නා වූ ෙතොරතුරක් වන අවස්ථාවක දී;" 

ෙමම  උප වගන්තිය අනුව නීතිපතිවරයාෙග් කාර්ය භාරයට 
යටත් ෙවලා සමහර කාරණා පිළිබඳව ෙහළිදරවු කිරීම් ෙනොකිරීම 
තුළ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් ඉඩකෙඩ් යම් අඩු පාඩුවක් තිෙබන 
වැඩ පිළිෙවළකුත් තිෙබන බව  ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණා 
යම්කිසි සං  ෙශෝධනයකට ලක්විය යුතු බවයි මා කියන්ෙන්.  

ෙමොකද, අප ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළාට පසුව ජනතාව ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් කාර්යයට ගියාම, ඒ ජනතාවට යම්කිසි බාධා එල්ල 
වන ෙකොට ඔවුන් කල්පනා කරනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් ෙමොකක්ද කර 
තිෙබන්ෙන් කියා. අප නිවැරැදි විධියට නීතිය හදලා, නිවැරැදි 
විධියට නීතිය සම්මත කරලා කියාත්මක ෙවනවා නම් පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත්, නීතිෙය් අඩු පාඩු, අඩු ලුහුඬුකම්, ෙතොරතුරු ලබා 
දීෙම්දී යම් යම් තැන්වලින් රිංගා යෑෙම් හැකියාව තිෙබනවා නම්, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරපු මිනිසුන් විධියට, ඒකට අත ඔසවපු අය විධියට 
අපටත් පශ්නයක් එනවා, ෙම් ගරු සභාෙවන් එළියට ගිහිල්ලා 
කථා කිරීෙම්දී.  ඒ නිසා ෙම් කාරණා පිළිබඳව පැහැදිලිව අදහස් 
උදහස් එකට එකතු කරෙගන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් එය වඩා වටිනවා කියා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව විධියට අපි 
අද සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, අවුරුදු ගණනක් ෙම්වා යටපත් 
ෙවලා තිබුණු කියා දාමයන්. රෙට් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත වීම 
ෙකෙර් අපි එදත් පක්ෂයි, අදත් පක්ෂයි. ඒකට විරුද්ධ ෙවලා අපි 
කවදාවත් වැඩ කරලා නැහැ. හෘදය සාක්ෂියට අනුව රෙට් 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, මානව හිමිකම් ෙවනුෙවන්, 
මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්, ජාතින් අතර එකඟතාව 
ෙවනුෙවන්, එකමුතුකම ෙවනුෙවන් හැම දාම කැප ෙවලා වැඩ 
කරපු අයයි, අපි.  

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් බලය 
අත් හරිමින්, ඒ බලය පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරමින් කටයුතු කරද්දී, 
රෙට් ස්ථාපිත විය යුතු මහා පජාතාන්තික ගුණාංග ඉස්මතු කරමින් 
රෙට් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන පනත් ෙකටුම්පත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන ආණ්ඩුවක් විධියටයි අෙප් ෙම් 
ආණ්ඩුව කියාත්මක වන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් -අවුරුදු 13ක් 
තිස්ෙසේ- ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු විධියට මා කියා කළ 
කාල වකවානුව තුළ ෙමය ෙනොෙගෙනනවාට විරුද්ධව අපට කළ 
හැකි උපරිම කාර්යභාරය අප පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කළ බව අපට 
මතකයි. එදා කළ සමහර ඒවා, අනවශ්ය ෙද්වල්; ආණ්ඩුවක් 
විධියට මැදිහත් ෙනොවිය යුතු කාරණා; ආණ්ඩුවක් විධියට 
ෙනොකළ යුතු ෙද්වල්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් පැත්ෙත්ම 
ඉඳෙගන ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව එදා ඡන්දය දීපු 
99ෙදනාෙගන් පිරිසකුත් -අද ඇමතිවරුන් ෙලස සිටින සමහර අය- 
අද අප සමඟ එකතු ෙවලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ඡන්දය 
ෙදනවා.  

අද අපි ඔක්ෙකෝම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ඡන්දය 
ෙදනවා. හැබැයි  ඒකට නායකත්වය ෙදන්න ඕනෑ. අගාමාත්යතුමා 
ෙහෝ ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ පක්ෂ නායකයන් විධියට තීන්දුවක් 
ගත්තාම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට සිදු ෙවනවා, හෘදය සාක්ෂිය 
පැත්තකින් තබා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ තීන්දුව ෙවනුෙවන් අත 
උස්සන්න. හැබැයි අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
අද ජනාධිපතිතුමා තීරණය කරනවා, 'ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන එක ෙහොඳයි' 
කියා. එදා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන ෙකොට, එය ආණ්ඩුව ෙපරළන පනත් 
ෙකටුම්පතක් යැයි කියපු ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු අයම අද කියනවා, 
"පශ්නයක් නැහැ. ඒක ෙගෙනන්න. ඒක ෙගෙනන එක ෙහොඳයි" 
කියා. ඒ අය ඒ ෙවනුෙවන් අද පක්ෂපාතිව කථා කරනවා. 
කාෙග්වත් බලහත්කාරකමක් මත, කාෙග්වත් නායකෙයකු ෙග් 
වුවමනා එපාකම් මත ෙනොව හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන 
මන්තීවරුන් විධියටයි අපි අද කථා කරන්ෙන්.  
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ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නිසා රෙට් ජනතාවට නිවැරැදි ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙහොරකම, මංෙකොල්ලකෑම, 
රාජ්ය ෙද්පළ ෙහොරකම් කිරීම සහ පැහැර ෙගන යෑම කියන 
සියල්ල නතර කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් රෙට් ජනතාවට ෙතොරතුරු 
ටික නිවැරැදිව ලබා දුන්ෙනොත් පමණයි කියන විශ්වාසය අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය විධියට 
අපටත් තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, අගාමාත්යතුමාත් ඒ 
මතෙය් ඉන්නවා. එවිට අපට එකතු ෙවලා ර ටට වුවමනා කරන 
නිවැරැදි නීති, අණ පනත් ෙගනැල්ලා රෙට් පජාතන්තවාදය දවස 
ගණෙන් ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. ඒ වැඩපිළිෙවළටයි අප ෙම් යමින් ඉන්ෙන්. එහිදීත් 
සමහර මන්තීවරුන් යම් යම් කාරණා කියා තිෙබනවා මම දැක්කා. 
"ඇතැම් කාරණා රාජ්ය ආරක්ෂාවට බලපානවා. ඒ නිසා ඒවා 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු එළියට දාන එක වැරැදියි." කියලා සමහර 
මන්තීවරු කියනවා.  

ඒ කාලෙය්ත් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඉතිහාසෙය්, රාජ්ය 
ආරක්ෂාවට බලපානවාය කියා සමහර කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
අපට උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව සිටියා. ඒ කාලෙය් ඒ වාෙග් පශ්න 
ගණනාවක් ඇති වුණා. නමුත් රාජ්ය ආරක්ෂාවට බලපාන 
කාරණාය කියා පශ්නවලින් පැනලා යන්න අද අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නිශ්චිත ෙලස රාජ්ය ආරක්ෂාවට 
බලපාන පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඒකට උත්තර දීම 
සම්බන්ධෙයන් යම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අපි ඒ බව කියනවා. 
එෙහම ෙනොවන ඒවා, අදාළ ෙනොවන ඒවා ෙගනැල්ලා ඒවා රාජ්ය 
ආරක්ෂාවට අදාළ කාරණා ෙලස ෙමහිදී සලකන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් 
කියන්නම්. මා විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වියදම් සම්බන්ධව පශ්නයක් ඇහුවා, විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යවරයාෙගන්. ඒ කාලෙය් එතුමා කි ව්ෙව්, ෙමය 
ෙදන්න පුළුවන් ෙතොරතුරක් ෙනොෙවයි කියායි. මා ෙමොකක්ද එදා 
ඇහුෙව්? ලංකාෙව් පචාරණයන් සම්බන්ධව ලංකාව ෙවනුෙවන් 
පිට රට ෙකොම්පැනියක් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ඒ ෙකොම්පැනියට 
මුදල් දීලා තිෙබනවාද කියලායි ඇහුෙව්. ඒ ෙතොරතුර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙදන තරෙම් පශ්නයක් බවට එය පත් වුණා. 
ෙමොකක්ද, ෙහේතුව ෙලස කිව්ෙව්? "එය රජෙය් විෙශේෂ කාරණයක්. 
එය රාජ්ය ආරක්ෂාවට බලපාන්න පුළුවන් කාරණයක්" කියලා ඒ 
කාරණය එදා වැහුවා. ඒ විධියට කියාත්මක වුණු කාල වකවානුවක් 
තිබුණා. අද එෙහම වන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්.  

ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට 
ඉඳෙගන, ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු දැනගැනීම රෙට් ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතියක් විධියට පිළිගනිමින් සහ ඊට ගරු කරමින් ඒ සඳහා  
උපරිම සංෙශෝධන ෙගන එමින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ශක්තිමත්ව 
ෙගෙනන්න අවශ්ය සහෙයෝගය, ශක්තිය ලබා ෙදන බව මම ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. ෙම් කාරණෙය්දී ෙමයට නායකත්වය 
දුන්නු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් 
විෙශේෂෙයන්ම ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා සහ එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සහභාගී වුණු සියලු ෙදනාම මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. 
ගරු ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් මම 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා. එතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධව නීති සම්පාදනය පිළිබඳව විශාල කාර්යභාරයක් කළ 
ෙකෙනක්. 

ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
පුළුවන් ඓතිහාසික ගමන් මාර්ගයක ආරම්භක්ය කියන එකත් 
ෙගෞරවෙයන් මතක් කරමින් ෙම් සඳහා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සහෙයෝගය, ශක්තිය අපි ලබා ෙදනවා කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් 
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

[අ.භා. 1.35] 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මම ෙගොඩක් සතුටු 

ෙවනවා, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
 ෙකටුම්පත ෙවනුෙවන් මටත් කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම 
ගැන.   විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගැන ෙනොෙයක් 
අවස්ථාවලදී කථා කළා. ෙතොරතුරු දැනගැනීමට අපට අවස්ථාවක් 
නැතුව අපි ළත වුණා; ෙනොෙයකුත් උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වූවා.  

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 2002 ආණ්ඩුව භාර ගත්තාට පසුව 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට 
සූදානම් වුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපි සකස් කෙළේ, 1996 
ඉඳන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට 
අපට අවුරුදු 18ක් කාලය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එදා රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාට ඒ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ, අෙප් ආණ්ඩුව ඒ 
අවස්ථාෙව් අපට අහිමි වුණු නිසා. ඊට පස්ෙසේ එතුමා විපක්ෂ 
නායකවරයා හැටියට එම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළත් ඒ පනත් ෙකටුම්පතට එදා පැවති ආණ්ඩුව 
සහෙයෝගයක් දැක්වූෙය් නැහැ.  

ඊ ට පස්ෙසේ කරු ජයසූරිය මැතිතුමා -අෙප් වර්තමාන 
කථානායකතුමා- එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙයෝජනාවක් හැටියට 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. අද කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා තරම් සතුටු ෙවන ෙවනත් ෙකෙනක් ෙම් රෙට් 
නැතුවා ඇති. ෙමොකද එතුමා විශාල වශෙයන් ඒ ෙවනුෙවන් සටන් 
කළා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ 
පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව ඡන්ද 99ක් දීලා එය පරාජයට පත් 
කළා. ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් බලන විට ඉන්දියාව, 
පාකිස්තානය, බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් රටවලට වඩා ඉදිරිෙයන් තමයි 
අෙප් රට ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

නමුත් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අපට සම්මත කර ගන්න බැරි 
වුණත්, ඒ රටවල් සෑම එකක්ම ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගත්තා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්තා කියලා, 
න්යෂ්ටික ආයුධ හදන රටක් හැටියට පාකිස්තානය වැනි රටක 
ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිම පශ්නයක් ෙවලා නැහැ. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මතවීම තුළින් විරුද්ධ පක්ෂයට විශාල බලයක් 
ලැෙබනවා. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 8.(3) උප වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

 '' (1) වන උපවගන්තිෙය් විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුව ද, ෙම් පනත 
කියාත්මකවීෙම් දින සිට මාස හයක් ඇතුළත සෑම අමාත්යවරෙයකු විසින් 
ම නිශ්චය කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියකින් ( 2) වන උපවගන්තිෙය් (අ) 
සහ (ආ) ෙඡ්දවල දක්වා ඇති ෙතොරතුරු අඩංගු වාර්තාවක් පළ කිරීම, එම 
අමාත්යවරයාෙග් කාර්යය වන්ෙන් ය.'' 

ඊළඟ ට,  8.(4) (ආ) උප වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

''මහජන පරීක්ෂාව සඳහා ලබා ගැනීමට සැළැස්විය යුතු අතර, ඒවාෙය් 
පිටපත් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන යම් ගාස්තුවක් 
ෙගවීම මත යම් තැනැත්ෙතකු ෙවත නිකුත් කරනු ලැබිය හැකි ය." 

ඊළඟ ට,  9.(1)(අ) උප  වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"යම් ව්යාපෘතියක්, ආරම්භ කිරීමට මාස තුනකට ෙපරාතු ව, එම 
ව්යාපෘතියට අදාළ විෂය පවරා ඇත්ෙත් යම් අමාත්යවරෙයකු ෙවත ද, එකී 
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සන්නිෙව්දනය කරන දිනය වන විට තමා සතු එම ව්යාපෘතියට අදාළ සියලු 
ෙතොරතුරු ෙපොදුෙව් මහ ජනයාට සහ එම ව්යාපෘතිෙයන් බලපෑමට 
ලක්වීමට ඉඩ ඇති නිශ්චිත තැනැත්තන්ට සන්නිෙව්දනය කිරීම, එම 
අමාත්යවරයාෙග් කාර්යය වන්ෙන් ය.'' 

තමන්ෙගන් යම් කිසි වරදක් සිදු වුෙණොත්, ඒක මහ ජනතාව 
දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ ගැන සෑම ඇමතිවරෙයක්ම කල්පනාකාරී 
ෙවන්නට ඕනෑ . අද ෙබොෙහොමයක් ෙද්වල් මහ ජනතාවට හංගලායි 
කරන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් අරෙගන තිෙබන ණය ගැන බැලුෙවොත්, 
රුපියල් බිලියන 1,300ක් පමණ ෙපොත්වල සඳහන් කරලා නැහැ. 
ඒකට ලැබුණු උත්තරය තමයි, ''ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ණය 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒවා ආණ්ඩුෙව් ෙල්ඛනවලට ගන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒක ෙවනම සමාගමක්'' කියන එක. නමුත්, 
සියයට සියයක් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒක ෙවනම සමාගමක්. ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ගත්තාම, ඒක ෙවනම ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒක ෙවනම ආයතනයක්. ඒ ආයතනයත් අයිති 
රජයටයි. ලංකා බැංකුෙවන්, මහජන බැංකුෙවන් විශාල වශෙයන් 
ණය අරෙගන, ඒ බැංකු සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැෙටන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවමින් පැවතුණා. අෙප් රෙට් ඉන්න කුඩා දරුවා 
පවා ඇපයට තියලා, ණය කරලා, විශාල වශෙයන් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ණය නියම ආකාරෙයන් රෙට් සංවර්ධනයට ෙයදුවා 
නම්  පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒවා නියම ආකාරෙයන් අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනයට ෙයොදවන්ෙන් නැතිව ''සුදු අලිෙයක්'' බවට පත් කරන 
ව්යාපෘති කර තිෙබනවා. අනවශ්ය ෙද්කට මුදල් වියදම් කළාම අපි 
ඒකට කියන්ෙන්, ''ඒක නිකම් සුදු අලිෙයක් වාෙග්'' කියලායි. 
එවැනි ව්යාපෘතිවලට  ඒ මුදල් යට කරලා, අද ඒ ණය අපට 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. IMF එෙක් ඇස් වහලා, ඒ 
''වැරදි කළමනාකරණය හරියාකාරව කරනවාය'' කියලා ඒ 
අරගත්ත ෙඩොලර් බිලියන 2.6ක ණය ඒවාට ෙයදවූෙය් නැහැ. දැන් 
ෙම් ආණ්ඩුව ඒවා ෙගවන්නට ඕනෑ.  

මුදල් අමාත්යාංශය ඒ මුදල්වල හරි පාලනයක් නැතිව කියා 
කළ ආකාරය සම්පූර්ණෙයන්ම අපි ෙවනස් කරලා, අද ඒවා ඇත්ත 
ආකාරෙයන් ෙපන්වලා තිෙබනවා. දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඇති කරපු මහජන අයිතිය, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සම්පූර්ණෙයන් නැති 
කරලා, එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු මන්තීවරුන් ඔවුන්ෙග් 
අයිතියත් ඒකාධිපති පාලකෙයකු අතට පත් කළා. නමුත් දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඒ අයිතිය නැවත 
ජනතාවට  ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. එෙසේ ලබා දීලා, අද ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතින් ඒක නීතිගත කරනවා.  ෙපොඩි ෙපෝරමයක් 
පුරවා දීෙමන් ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබාගන්න පුළුවන් වන 
ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් හරහා සකස් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නීතිගත කළ පළියටම සම්පූර්ණෙයන් 
කියාත්මක ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  ෙම් පනත 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරු, 
ඇමතිවරු ඒ වාෙග්ම රජෙය් නිලධාරින් යන හැම ෙකෙනක්ම 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙපෝරමයක් පුරවා ලබා 
ගන්නා ෙතොරතුවලට අමතරව, පුළුවන් තරම්  ෙතොරතුරු පරිගණක 
ගත කරලා ඒ ෙතොරතුරු ජනතාවට ඕනෑම අවස්ථාවක ලබා ගන්න 
පුළුවන් වන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑය 

කියන එක තමයි ඇත්තටම මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එෙහම කෙළොත් එය අෙප් 
ආර්ථිකයටත් ශක්තියක් ෙවයි කියලා. අද ව්යාපාරිකෙයක් 
ගත්තත්, ආෙයෝජකෙයක් ගත්තත්, ඒ උදවියට කරන්න ඕනෑ 
ව්යාපාරය එෙහම නැත්නම්  උදවිය ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ ෙද් 
පිළිබඳ හරියට ෙතොරතුරු නැහැ. හරියට ෙතොරතුරු නැති නිසා 
ෙගොඩක් අය ආෙයෝජනය කරන්න බය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
සමහරු වැරදි ෙතොරතුරු අනුව ආෙයෝජනය කරලා අමාරුෙව් 
වැෙටනවා. නමුත් ෙම් ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම පැහැදිලිව තිෙබනවා 
නම්, හැම ෙකෙනකුෙග්ම කටයුතු ඉතා පහසු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත රෙට් 
දියුණුවට විශාල ශක්තියක් ෙවනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරු 225ෙදනාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙවනුෙවන් 
ඡන්දය පාවිච්චි කෙළොත්, ෙම් වාෙග් ෙහොඳ ෙදයක් ෙවනුෙවන් ෙම් 
රෙට් ඔක්ෙකෝම මන්තීවරු එකට එකතුෙවලා කටයුතු කළ  
දිනයක් බවට ෙහට දිනය ඉතිහාසයට එක්ෙවයි කියලා. 

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එදා මැතිවරණවලදී 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, "අපි බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදනවා" 
කියලා. ඒ නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද 
ෙම් ආකාරයට ඉදිරිපත් වුෙණ්. ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම ෙපොඩි 
කාලයකින් පමාද වුණත්, අපි මැතිවරණෙය්දී දුන් ඒ ෙපොෙරොන්දු  
එකින් එක අද ඉටුෙවමින් පවතිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම නිවැරදි ෙතොරතුරු ජනතාවට ලබාදීමට 
ජනමාධ්ය ආයතනවලටත් වගකීමක් තිෙබනවා. නමුත් අද  
ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙවන්ෙන්  සමහර ජනමාධ්ය  ආයතන 
ෙතොරතුරුවලින් කෑල්ලක් අරෙගන  ඒවා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් news  
එකක් කරෙගන headline එෙක් දමලා මඩ ගහන ව්යාපෘතියක් 
කරන එකයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වුණත් මම දැකලා තිෙබනවා,  
අෙප් මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට තිෙබන වරපසාද 
පෙයෝජනයට අරෙගන සමහර ව්යාපාරවල නම් කියලා, ඒ 
උදවියට, ඒ ව්යාපාරෙය් කීර්තිනාමයට හානිෙවන ආකාරයට වැඩ 
කටයුතු කරන හැටි. ඉතින් ඒ නිසා ජනමාධ්ය ආයතනත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරු වන අපි හැම ෙකෙනක්මත් 
තමන්ෙග් වගකීම කුමක්ද  කියලා හිතලා, තව ෙකෙනකුට 
අනවශ්ය කරදරයක් ෙනොවන ආකාරයට වැඩ කටයුතු කරන්න 
වගබලා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ජනතාවට වැරදි ෙතොරතුරක් 
කවුරු ඉදිරිපත් කළත්, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තිෙබනවා 
නම් මම කලින් කියපු ආකාරයට පරිගණකය මගින් ඒ ෙතොරතුරු 
දැන ගන්නට පුළුවන් වන තැනට කටයුතු කෙළොත් ජනතා අයිතිය 
ඒ ආකාරෙයන්ම ලබා දීමට හැකි තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  

මෙග් සෙහෝදර අමාත්ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 
ජනමාධ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා.  විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න විටත් අපි ෙගොඩක් 
සටන් කළා, උද්ෙඝෝෂණ කළා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙවනුෙවන්. 
අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කර ගත්තාට පස්ෙසේ, ගරු අමාත්යතුමාට තමයි විශාලම රාජකාරිය 
පැවෙරන්ෙන්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ජනතාවට අවශ්ය 
ආකාරයට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට පුළුවන් තත්ත්වය ඇති 
කිරීමට. ඔබතුමාට ඒ ශක්තිය තිෙබනවා. ඔබතුමාට ඒ සඳහා  
ශක්තිය, ෛධර්ය, වාසනාව,  ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

தகவ க்கான உாிைமச் சட்ட லம் ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்காக த ல் தங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இலங்ைகயிேல 1996ஆம் ஆண்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த 
யற்சியான  தற்ேபா  ைககூ  வ கின்றைமையயிட்  

என  வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , ஒ  
நாட் ைடய இைறைம, ெபா ளாதாரம், அபிவி த்தி, 
அரசியல் என்பவற்றின் வளர்ச்சிக்கு இந்தத் தகவலறி ம் 
சட்ட லத்தின் அங்கீகாரம் என்ப  மிக ம் க்கியமான 
ெதா  விடயமாக அைமந்தி க்கின்ற . ெவளிப்பைடயான 
நிர்வாகத்ைத ேமற்ெகாள்கின்ற சுவிற்சர்லாந் , ேநார்ேவ, 
பின்லாந் , சு டன், ெடன்மார்க், அெமாிக்கா ேபான்ற 
நா கள் இந்தத் தகவலறி ம் சட்டத்தின் உைறவிடங்களாகக் 
காணப்ப கின்றன.  அ மட் மல்லாமல், ஐேராப்பிய 
நா களி ம் சிங்கப் ர், இந்தியா, நி சிலாந்  ேபான்ற 95 
நா களி ம் இந்தத் தகவலறி ம் சட்ட லமான  
அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள . 1946ஆம் ஆண்  ஏற்ப த்தப்பட்ட 
ஜனநாயக மனித உாிைமகள் சாசனத்தின் 59ஆவ  
பிேரரைணயில், இ்ந்தப் ெப மதி வாய்ந்த, ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம ைடய, ஜனநாயகத்ைத நிைலநி த் கின்ற இந்தச் 
சட்ட லத்ைத  ஒவ்ெவா  நா ம் அங்கீகாிக்க ேவண்  
ெமன்  வ த்திக் கூறப்பட் க்கின்ற .  

அந்த வைகயிேல, 2001ஆம் ஆண்  ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியினால் ெகாண் வரப்பட்ட இந்தச் சட்ட லமான  
நிைறேவற்றப்பட் ந்தால் எம  நாட் ேல கடந்த அரசினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல ஊழல்கள் றிய க்கப்பட் க்கும். 
ஆனால், இன் வைர இந்தத் தகவலறி ம் சட்ட லத்தின் 

க்கியத் வம் என்ன? அத ைடய ெப மதி என்ன? அைத 
நாம் எவ்வா  பயன்ப த் வ  - பாவிப்ப  ேபான்ற பல 
விடயங்களில் மக்கள் விழிப் ணர்வற்றி க்கின்றார்கள். இ  
ஓர் அரசியல் சார்ந்த சட்டம்; அரசியல்வாதிக க்குாிய 
சட்டெமன்ற ஒ  க த்  நில கின்ற . ஆகேவ, இவ்வா  
மக்க க்கி க்கின்ற இந்தச் சந்ேதகங்கைள வி த்  
அவர்க க்கு விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்தேவண் ய ஒ  ேதைவ 
கட்டாயமாக இ க்கின்ற . இந்தச் சட்டத்திற்கு உயி ட்  
வதில் ஊடகவியலாளர்கள் மட் மல்ல, மக்க ம் இைணந்  
ெசயற்பட்  இந்த நாட் க்குப் பணியாற்ற ேவண் ய ஒ  
ேதைவயி க்கின்ற . 

ேம ம், இலத்திரனியல் லமாக வலம்வ கின்ற 
இைணயத்தளங்களில் ெவளிவ கின்ற ெசய்திகள் இந்தச் 
சட்ட லத்தின் லமாக உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம் 
என்பதைன நான் இவ்விடத்தில் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
விலாசமற்ற, 'அப்பன் ெபயர் ெதாியாத பிள்ைளகள்ேபால்' 
வலம்வ கின்ற பல இைணயத்தளங்கள் உண்ைமக்குப் 

றம்பான பல ெசய்திகைள ெவளியி கின்றன. அதாவ  ஒ  
நிர்வாகத்ைதக் குழப் கின்ற வைகயிேல, அரசியல்வாதிகள்மீ  
பழிெசால்கின்ற வைகயிேல, ெபண்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
விடயங்களில் அவற்றின் உண்ைமத் தன்ைமைய 
ெவளிப்ப த்தா  அவர்கைள அவ றாகக் கூ கின்ற 
வைகயிேல பல்ேவ  ெசய்திகைள இந்த விலாசமற்ற 
இைணயத்தளங்கள் ெவளியி கின்றன. இந்த இைணயத் 

தளங்கைள இயக்குபவர்களிடம் நான் ஒன்ைறக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , இவர்கள் உண்ைமையக் 
கூ பவர்களாக, ேநர்ைமயாக நடப்பவர்களாக, ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம ைடயவர்களாக இ ந்தால், தங்கள  விலாசத்ைத 
ெவளியிடட் ம்! தாங்கள் யாெரன்பைத ெவளிப்ப த்தட் ம்! 
அைதவி த் , எங்ேகேயா இ ந் ெகாண் , தம்ைம 
யாெரன்  இனங்காட் க்ெகாள்ளாமல், எங்ேக அைவ பதி  
ெபற்றி க்கின்றன என்ப ம் ெவளிப்ப த்தப்படாமல் 
உண்ைமக்குப் றம்பான பல்ேவ  விதமான ெசய்திகைள 
ெவளியி வத டாக இவர்கள் நிர்வாக நடவ க்ைககளில் 
பல்ேவ  விதமான இைட கைள ஏற்ப த் கின்றார்கள்.   

இந்த இடத்திேல ெதாைலத்ெதாடர்  ஆைணக்கு வின் 
ஒ ங்குப த் ம் நடவ க்ைகைய நான் இங்கு மிக ம் 
ேவண் நிற்கின்ேறன். அவர்க ைடய ேசைவைய நான் 
பாராட் கின்ேறன். நான் ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
என்பதற்கப்பால், 3 வ டங்க க்கு ன்  என் ைடய 

ட் ேல நடந்த ஒ  பகற்ெகாள்ைளைய ஒன்றைர 
வ டங்களின் பின்  இந்தத் ெதாைலத்ெதாடர்  ஒ ங்கு 
ப த் ம் ஆைணக்கு  கண் பி த் த் தந்த . அந்தக் 
ெகாள்ைளயின்ேபா  என் ைடய ட் ேல ஒ  
ெதாைலேபசி ம் கள  ேபானதால், அத ைடய IMEI 
numberஐ ைவத்  இந்தக் கள  கண் பி க்கப்பட்ட . 
ஆகேவ, இந்தத் ெதாைலத்ெதாடர்  ஒ ங்குப த் ம் ஆைணக் 
கு வான  இவ்வாறான கவாியற்ற இைணயத்தளங்கள் 

லம் ெவளிவ கின்ற ெசய்திகைள உ திப்ப த்தக்கூ ய 
வைகயில், அைவ சாியான ெசய்திகளா என்  சாியாக 
இனங்காணக்கூ ய வைகயில் அத ைடய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் என்பதைன நான் இவ்விடத்தில் 
பாிந் ைர ெசய்கின்ேறன்.   

தகவ க்கான உாிைமச் சட்ட லமான  பல்ேவ  
விதமான நன்ைமகைள மக்க க்குக் ெகா க்கும் என்ப  
ெவளிப்பைடயாக விளங்குகின்ற . உதாரணமாக, ஒ  
சாதாரண மகன் தங்க ைடய தி ெசப்பனிடப்ப கின்ற 
ெபா  அந்த திக்கு எவ்வள  பணம் ெசலவழிக்கப்ப  
கின்ற , அந்தப் பணம் சாியாகச் ெசல  ெசய்யப்ப கின்றதா, 
அந்த தியி ைடய தன்ைம மற் ம் தரம் சாியாக 
இ க்கின்றதா ேபான்ற விடயங்கைள அறிந் ெகாள்வதற்கு 
இந்தச் சட்ட லமான  மிக ம் பய ைடயெதான்றாக 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இவ்வாறான சட்ட லங்கைள ஆக்கித் 
தனிேய எ த் வில் ெவளியிட்  இங்கு அவற் க்கான 
அ மதிையப் ெப வ  மட் மல்லாமல், அவற்ைறச் 
ெசயற்ப த்தக்கூ ய வைகயி ம் நடவ க்ைக எ க்கப்படல் 
ேவண் ம். அதாவ , இலங்ைகவாழ் மக்கள் அைனவ ம் 
அவற்றின் பயைன அ பவிக்கக்கூ ய வைகயில் அைவ 
நைட ைறப்ப த்தப்படல் ேவண் ம்.  

அேதேநரம் எம  வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற மக்கள் 
இவ்வாறான சட்ட லத்ைத எவ்வள ரம் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்வார்கள் என்ப  ஒ  ேகள்விக்குறியாகேவ  
இ க்கின்ற . இன்  சிைறயிேல வா கின்ற எம  அரசியல் 
ைகதிக க்ேக ெதாியா  தாம் ஏன் சிைறயில் வா கின்ேறாம் 
என் . அந்தச் சிைறக் ைகதிகைள நான் சந்திக்கச் 
ெசன்றேபா , "எங்க ைடய வாக்கு லங்கள் சிங்களத்தில் 
எ தப்பட் ள்ளன. குறித்த ஆவணத்தில் என்ன எ தப் 
பட் க்கின்ற  என்  ெதாியாமேலேய நாங்கள் 
ைகெய த்திட்ேடாம்" என்  அவர்கள் என்னிடம் மிக ம் மன 
ேவதைன டன் கூறினார்கள். அந்த வைகயில் இவ்வள  
கால ம் தாம் ஏன் சிைறயில் அைடக்கப்பட் க்கின்ேறாம் 
என்ப கூடத் ெதாியாமல் அவர்கள் சிைறக்குள்ேள 
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இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்தச் சட்ட லத்ைத 
அங்கீகாிக்கின்ற அேதேவைளயிேல அந்தத் தகவல்கைள 
அவர்க க்குத் ெதாியப்ப த்தக்கூ ய வைகயில் இந்தச் 
சட்ட லத்தி டாக வழிெசய்யப்பட ேவண் ம். அேதேநரம் 
இந்தச் சட்ட லமான  நாட் ன் பா காப் க் க தி சில 
விடயங்கைள ெவளியிட அ மதிக்கா  என்பைத நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

எம  வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்திேல மீள்கு யமர்ந்த 
எம  மக்கள் தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத மீண் ம் 
அ மட்டத்தி ந்  கட் ெய ப்ப ேவண் ய ஒ  
சூழ்நிைலயிேல இ க்கின்றெபா , அவர்கள  
வாழ்வாதாரமாக ள்ள மீன்பி த் ெதாழி ல் ெதன்னிலங்ைக 
யி ந்  வ ம் மீனவர்கள் அவர்கள  பிரேதசங்களில் 
சட்டத் க்கு ரணாக, அ மதியற்ற ைறயிேல 
ஈ ப கின்றைம பற்றி உாிய அைமச்சுக்கள் மற் ம் 
அதிகாாிகள் என்  எங்களால் ெதாடர்ந்  பல இடங்களி ம் 
ெதாியப்ப த்தப்பட் ந் ம் அவர்களின் அந்தச் 
ெசயற்பாட்ைடத் த க்கின்ற ைறயிேல எ விதமான 
நடவ க்ைகக ம் இ வைர சம்பந்தப்பட்டவர்களால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. ஆகேவ, இ பற்றிய தகவல்கைள 
மக்கள் எவ்வா  அறிந் ெகாள்வ ? இந்தத் தகவல்கைள 
எங்கு கூறினால் சாியான நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் 
என்பைதப் பற்றி இந்த மக்க க்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ய 
ஒ  கட்டாயத் ேதைவ ம் இந்தச் சட்ட லத் க்கு 
இ க்கின்ற .  

இதற்கு ேமலதிகமாக, எம  வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசத்திேல சட்டத்திற்கு ரணாகக் கா கள் 
அழிக்கப்ப வ ம் மணல் அகழ்ந்  ெசல்லப்ப வ ம் 
ெதாடர்ந் ம் இடம்ெபற்  வ கின்ற நிகழ் களாக 
இ க்கின்றன. அங்கு நைடெப கின்ற அபிவி த்திக் கு க் 
கூட்டங்களி ம் மற் ம் நிர்வாகக் கூட்டங்களி ம் இ  
சம்பந்தமாகக் கலந் ைரயாடப்பட்டா ம் இ பற்றிய 
ெசய்திகள் ெபா வாக ஊடகங்கள் லம் ெதாடர்ந்  
ெவளிவந்தா ம் இந்தத் தகவல்கள் உாிய இடத்திற்குச் ெசன்  
ேசரவில்ைலயா? அல்ல  உாிய இடத்திற்குச் ெசன்றா ம் 
அந்தச் ெசயற்பா கைள நி த்த யாத வைகயில் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் மற் ம் அதிகாாிக ம் அ  
சார்ந்த உத்திேயாகத்தர்க ம் இ க்கின்றார்களா? என்ப  
இன் ம் எம  மக்கள் மத்தியில் ேகள்விக்குறியாகேவ 
இ க்கின்ற . ஆகேவ இந்தத் தகவ க்கான உாிைமச் 
சட்ட லத்ைத நிைறேவற் கின்ற அேதேவைள, அதைன 
ெவ மேன எ த் லமாக ள்ள ஒ  சட்டமாக இல்லாமல் 
அைனத்  மக்க ம் நல் ணக்கத்ேதா  வாழக்கூ ய 
வைகயில் ெசயற்ப த்த ேவண் ம்.  

எம  வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்திேல நீச்சல் 
தடாகங்கைள அைமப்பதற்கும் ெபா  விைளயாட்  
ைமதானங்கைள அைமப்பதற்கும் பல ேகா  பாய் 
ெகாட்டப்ப கின்றைம பற்றிய தகல்கைள இங்கு எனக்கு ன் 
உைரயாற்றிய உ ப்பினர்கள் ெவளியிட் ந்தார்கள். 
ஆனால், வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்திேல வாழ்கின்ற மக்களில் 
எவ க்குத் தடாகத்தில் நீந் கின்ற மேனாநிைல 
இ க்கின்ற ? இந்த விைளயாட்  ைமதானங்கள் எதற்குப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன? உதாரணமாக, கிளிெநாச்சியில் 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற விைளயாட்  ைமதானம் 
இரா வத்தினாின் ேகளிக்ைக நிகழ்ச்சிக க்குப் பயன் 
ப த்தப்ப கின்றேத தவிர, விைளயாட்  நிகழ்ச்சிக க்கல்ல. 
ஆகேவ, அங்கு வாழ்கின்ற இைளஞர், வதிகள் மற் ம் 

ெபா மக்க க்கு அந்த விைளயாட்  ைமதானங்களில் 
விைளயா கின்ற மேனாநிைலைய த ேல ஏற்ப த் ங்கள்! 
இதைனவி த் , இந்த மக்கள  அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்காமல், அவர்க ைடய காயங்க க்கு 
உாிய பாிகாரங்கள் வழங்கப்படாமல், நீச்சல் தடாகங்கைள 
அைமப்பதா ம் விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அைமப்பதா ம் என்ன பிரேயாசனம் கிைடக்கப்ேபாகின்ற ? 
சி பான்ைமயின மக்களின் ைணெகாண்  ஆட்சிக்கு 
வந்தி க்கின்ற இந்த அரசு, எம  மக்களின் அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  அவர்கள  அன்றாட 
வாழ்வாதாரத் க்குத் ேதைவயான உதவிகைளச் ெசய்வைத 
வி த் , ேண ெவளி உலகுக்குக் காட் கின்ற வைகயில், 
அபிவி த்தி நைடெப கின்ற ; வடக்கு, கிழக்கு சு க 
நிைலக்கு வந் விட்ட ; திகள் ெசப்பனிடப்பட் க் 
கின்றன; கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன; கட் டங்கள் 
கட்டப்பட் க்கின்றன என்  படம் காட் வதால் எம  
மக்களின் மனங்கைள ெவன் விட யாெதன்பைத நான் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அண்ைமயிேல ெதன்பகுதியில் ஏற்பட்ட ெவள்ளப் 
ெப க்கு, இரா வ காம் ஆ தக் களஞ்சிய ெவ ப்   
என்பவற்றின் பின்னர் மிக ம் விைரந்  பல உதவிகள் 
ெசயற்ப த்தப்ப வைத நாம் அறிகின்ேறாம்; அைத நாம் 
வரேவற்கின்ேறாம். பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்காக நாம் மனம் 
வ ந் கின்ேறாம். ஆனால், 30 வ ட காலமாக இைதவிட 
ேமாசமான த்த களத்தி ந்  மீண்ட எம  மக்கைள ம் 
நீங்கள் ஒ  கணம் மனச்சாட்சி டன் தி ம்பிப் பா ங்கள்! 
இந்த மக்கைள ம் ஓர் இயல்பான வாழ்க்ைக வாழக்கூ ய 
நிைலக்கு உள்வாங்குங்கள்! ஆயிரக்கணக்கான எங்கள  
மக்கள் இப்ெபா ம் தறப்பாள் ெகாட் ல்களில்தான் 
வாழ்ந் ெகாண்  இ க்கின்றார்கள். தமக்கு ஒ  

ட் த்திட்டத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக இன் ம் 
பிள்ைளகைள இழந்த தாய்மார், கணவைன இழந்த 
மைனவிமார் அரச அதிகாாிகளிடம் ெதாடர்ந்  ெசன்  
கண்ணீர் வ த் க்ெகாண் ப்பைத நீங்கள் ஒ  கணம் 
தி ம்பிப் பார்க்கேவண் ம். ெவ மேன சட்டங்கைள 
இயற் வ ம் எ த் லமான சட்டங்கைள நிைறேவற்  
வ ம் மட் மல்லாமல், த்தத்தி ந்  மீண்ெட ந்  
வந்தி க்கின்ற எம  மக்கள  ேதைவகைள, அவர்கள  
பிரச்சிைனகைள, அவர்கள  அன்றாட நடவ க்ைககைளக் 
க த்திற்ெகாண்  ெசயற்ப வதற்கு ன்வரேவண் ம். 
எனேவ, உங்கள  சட்ட ஆக்கங்க க்கு அப்பால் அவர்கள  
அ ப்பைடத் ேதைவகைளப் ர்த்திெசய்கின்ற வைகயில் 
அபிவி த்திக்ெகன ஒ க்கப்ப கின்ற நிதிகள் சாியான 

ைறயில் ஒ க்கீ  ெசய்யப்படேவண் ெமன்  ேகட் , 
இவ்வாறானெதா  சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி, அமர்கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 
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2016 ජුනි 23 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙල්කම්තුමාෙගන් 

විමසුවාම දන්වනු ලැබුෙව් ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් මන්තීතුමියෙග් 
කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා 
කියලායි. ෙමොකද, කලින් කථා කෙළත් යූඑන්පී එෙක් 
මන්තීතුෙමක්. ඊට පසුව ටීඑන්ඒ එෙක්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ලැයිස්තු තුනක් තිෙබනවා. 

විපක්ෂෙය් ලැයිස්තු ෙදකක් තිෙබනවා.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉන්න ෙල්කම්තුමා තමයි 

ඒක දැන්වූෙය්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් ලැයිස්තු ෙදකක් 

තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් ලැයිස්තු එකයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ආණ්ඩුෙව් ලැයිස්තු එකයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දැන් ආණ්ඩුවයි, විපක්ෂයයි ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා ගන්න 

බැහැ. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක ඔබතුමන්ලා දැන ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඊට ෙපර 
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
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 ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
    அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
      Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

 
[අ.භා. 2.04] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත" සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
කිහිපයක් එක් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි 08වන දා බලයට 
පත්වුණු යහ පාලන රජෙය් පධාන ෙපොෙරොන්දුවක් වුණු, මා 
හිතන්ෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාව අෙප්ක්ෂා 
කරපු ෙදයක් යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කරන පදනමින් ජනතාවට 
වගකියන රජයක් හැටියට අද අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන 
වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම පජාතන්තවාදය ගැන ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
තහවුරු කිරීම ඉතාම වැදගත් වනවා. ඒ වාෙග්ම දූෂණය හා වංචාව 
ෙම් රෙටන් තුරන් කරලා, මැතිවරණ කාලයට පමණක් සීමා 
ෙනොවී,  නිරන්තරෙයන්ම තමන්ෙග් රජය ජනතාවට  ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්, ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ෙහොඳට අර්ථ 
නිරූපණය වනවා. ඉතිහාසෙය් ගත්තාම 1996 ඉඳලා විටින් විට  
ෙනොෙයකුත් ෙද්ශපාලන නායකත්වයන් යටෙත් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්නට ෙවර දැරුවත්, එය යථාර්ථයක් බවට 
පත් කරන්නට  බැරි වුණා.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, ගරු කරු ජයසූරිය 
අෙප් කථානායකතුමාව. 2003 ෙයෝජනා කළ, "ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙම් නිදහස පනත් ෙකටුම්පත" එතුමා 2011දී ෙපෞද්ගලික                      
මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළත්, 
ඒ හඬට ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් නැතිව, ජනතාවට විෙරෝධී ෙවලා  ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත පරාජය කරන්නට එදා හිටපු රජය කටයුතු 
කළා. එදා ඒ ෙයෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා දීපු 99 ෙදෙනක් 
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් පැහැර හැරීමට කටයුතු කළා 
කියලා තමයි මෙග් නම් නිගමනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  
බහුතරයකින් සම්මත කර ගනිද්දි, ෙමම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිය ජනතාවට තිෙබනවා කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරලා ඒක තහවුරු කළා. අද අෙප් මූලික වගකීම තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
වර්තමාන පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ඉතාම ශක්තිමත් පදනමක් 
අෙප් ජනතාවට ලබා දීමටයි.    

රාජ්ය අංශයත් එක්ක ගනු - ෙදනු කිරීෙම්දී, රාජ්ය අංශෙය් 
තිෙබන කාර්යක්ෂමතාව ගැන, මූල්ය පිළිබඳව තිෙබන වගකීම 
ගැන වාෙග්ම තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව ශක්තිමත් විශ්වාසයක් 
ෙගොඩ නඟා ගැනීම අෙප් ජනතාවට තිෙබන මූලික අයිතිවාසිකමක් 
ෙලස ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් අපි තහවුරු කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් යම් කිසි කියා මාර්ගයක් 
රටවල් සියයකට අධික සංඛ්යාවක් ෙම් ෙවන ෙකොටත් සම්මත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තිෙබනවා. අපි කනගාටු ෙවනවා, ෙලෝක  ඉතිහාසය 
ගත්තාම පජාතන්තවාදීව ඉතාම ඉදිරිෙයන් සිටි ශී ලංකාව වැනි 
රටකට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙම් තරම් කාලයක් ගත වීම ගැන. චීනය, ඉන්දියාව 
වාෙග්ම ඇෙමරිකාව වැනි රටවල් පවා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
පනත් තුළින් ජනතාවට පජාතන්තවාදයට සෘජුවම සහභාගී වීමට 
අවස්ථාව උදා කර දී තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් ඉතාම ශක්තිමත් 
පනතක් හැටියට අෙප් රෙට් ජනතාව ඉදිරිෙය්දී පාවිච්චි කරාවි 
කියලා.  

දැන් ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව සමහර උදවිය 
අනවශ්ය භියක් ඇති කර තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආරක්ෂාවට ෙම් 
තුළින් තර්ජනයක් ෙව්විද, අෙප් රෙට් තිෙබන පංගුවක් 
ෙතොරතුරුවල රහස්යභාවය ෙම් තුළින් රැෙක්වි ද කියන 
ආකාරෙයන් යම් කිසි භියක් ඇති කර තිෙබනවා. ඉන්දියාව, 
පාකිස්තානය වැනි රටවල් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනෙත් නීති 
රීති තුළින් ඒ අවශ්ය කාරණාවල  ආරක්ෂාව සහ  රහස්යභාවය 
රැකීමට ඉතාම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ඇතිකර තිෙබනවා කියලා 
අපට ෙපනී යනවා.    

විෙශේෂෙයන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සෑදීෙම්දීත් රජය ඒ සියලු 
කරුණු ගැන ඉතාම වගකීෙමන්  අධ්යයනය කරලා අෙප් රෙට් 
ආරක්ෂාවට සහ රහස්යභාවයට කිසිම තර්ජනයක් ෙනොවන 
ආකාරයට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවායි කියලා අපි වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. ජනතාවට 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම අපි තහවුරු කරන ෙකොට 
ෙම් පනත  තුළින්  ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් යාන්තණය හරිහැටි 
කියාත්මක වනවා ද,  ස්ථාපිත වනවාද කියන එක ගැනත් අපට 
අවධානය ෙයොමු කරන්න සිද්ධ වනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණෙය්දී රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් 
මානසිකත්වය ෙවනස් කරලා, රාජ්ය ෙසේවකයන් පුහුණු කරලා 
කටයුතු කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ජනතාව ෙතොරතුරු 
ඉල්ලන විට ජනතාවට තිෙබන ඒ අයිතිය කඩ ෙනොවන ආකාරයට 
ඒවා නිශ්චිත ෙවලාවට ලබා ෙදන්නට රාජ්ය ෙසේවය බැඳී සිටිනවායි 
කියන එක පිළිබඳව පුහුණුවක් ඒ අයට ලබා  දීමට  අපි  කටයුතු 
කරෙගන යනවා. 

 ඒ කාර්යාලවල ෙතොරතුරු එක්රැස් කිරීම, ෙතොරතුරු ෙදන්න 
පුළුවන්ද කියලා තීන්දු තීරණ ගැනීම වාෙග්ම කඩිනමින් ඒ 
ෙතොරතුරු ජනතාව ෙවත ලබා දීම සඳහාත් ශක්තිමත් පදනමක්, 
ශක්තිමත් ව හයක්    ඉතාම ෙකටි කලකින් -අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
කිව්ව පරිදි, මාස 6කින්-  ආරම්භ කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

 ඉතිහාසෙය් ෙම් රෙට් මුදල් නාස්ති කිරීම තුළින් ආර්ථික 
වශෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, සමාජීය වශෙයනුත් අපට විශාල 
ගැටලුවලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වුණු බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න ඕනෑ. තරුණ අසහන කැරලිවලට ෙම් නිසා මුහුණ 
පාන්නට සිද්ධ වුණා.  සමහර වකවානුවල පැවැති රජයන් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ද වැඩ කරන්ෙන් නැත්නම් තමන් ෙවනුෙවන් ද වැඩ 
කරන්ෙන් කියලා ෙලොකු පශ්නයක් අෙප් ජනතාව තුළ තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම සුභසාධක වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යද්දී, දුගී දුප්පත් 
ජනතාව උෙදසා ඒ සුභසාධක වැඩ කටයුතුවලින් යම් කිසි 
සහනයක් ලැෙබනවා ද, නැත්නම් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන හයිය 
පාවිච්චි කරලා ඇතැම් ජන ෙකොටස් ඒ සුභ සාධනයට ෙවන් කරන 
පතිලාභ අරෙගන  ජනතාවෙග් මුදල් නාස්ති කරනවා ද කියලා 
ෙලොකු පශ්නයක් ජනතාව තුළ තිබුණා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ජනතාවට පජාතන්තවාදය ගැන 
තිබුණු ඒ සැක සහ භිය අද අපි දුරු කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද වන විට අපි අලුත් ආර්ථික පතිපත්තියක් ෙම් 
රටට හඳුන්වා දීලා,  පරිවර්තනයක් කරලා අෙප් ආර්ථිකය ෙලෝක  
ෙවෙළඳ ෙපොළට සම්බන්ධ කරලා ඒ තුළින් පතිලාභ ෙගෙනන 
ෙවලාෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු 
කිරීම ඉතාම වැදගත් බව අපි සලකන්නට ඕනෑ.  

අද වන විට අපි දුප්පත්කම නැති කිරීෙම් විශාල ව්යායාමයකට 
එළැඹිලා තිෙබනවා. අෙප් රටට එන ආදායම් මාර්ග සමාජ 
සාධාරණව සියලු ෙදනාටම භුක්ති විඳින්නට පුළුවන් වන ෙසේ 
පතිපත්තියක් ඔස්ෙසේ ඉස්සරහට ගිහින්, ඒ තුළින් උසස් ආදායම් 
ලබන රටක් හැටියට ජාත්යන්තරයත් සමඟ සම්බන්ධ  ෙවලා වැඩ 
කටයුතු කරන්නට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අඩිතාලමක් දානවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා අද වන විට, -පළමුෙවනි 

කාර්තුෙව්දී- අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 5.5කින් ඉහළ 
ගිහින් තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම කර්මාන්ත සියයට 8.3කින් 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඉදි කිරීම් කර්මාන්තය සියයට 12කින් 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවා සැපයීම සියයට 
4.9කින් සහ එහි මූල්ය ෙසේවා සියයට 15.9කින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් තුළින් විශාල ආර්ථික පරිවර්තනයක් ඇති  
ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් පිට ගරු ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා සහ 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම ෙමම ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම 
සඳහා   විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු  කළා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා දාපු අඩිතාලම 
යථාර්ථයක් බවට පත් කරලා අපි ඒ තුළින් ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම ලබා ෙදන බව පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.15] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් මමත් 

බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් එකට සිටි මන්තීවරුන් වශෙයන්, 
තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනෙය් සිටින විට කථා කරන්නට ලැබීම මම 
වැදගත් ෙකොට සලකනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් හිතවත්, නිහතමානී, 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා, -හිටපු ගමන් 
නිහතමානීකම නැති ෙවන අවස්ථාත් තිෙබනවා.- ෙගන එන ලද 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
ගැන කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡාවට භාජනය කිරීමට ලැබීම මා 
ඉතාම වැදගත් ෙකොට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රතු පැත්ෙතන්, ෙකොළ 
පැත්ෙතන්, උතුර පැත්ෙතන් හැම පැත්ෙතන්ම ඇෙහන්ෙන්, 
"රජ්ජුරුවන්ෙග් සීතාම්බර පට සළුව ඉතාම අනර්ඝයි. ඇඳුම හරි 
ලස්සනයි. රජ්ජුරුෙවෝ හැම දාටම වඩා දැන් හරි ෙෂෝක්" කියලා. 
එෙහම යනෙකොට ෙපොඩි ෙකොල්ෙලක් කිව්වා ලු, "රජ්ජුරුෙවෝ 
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ෙහලුෙවන්" කියලා. එතෙකොට තමයි ඇත්තටම රජ්ජුරුෙවෝ දැන 
ගත්ෙතත් සීතාම්බර පට සළුව කියලා අන්දලා තිෙබන්ෙන උපන් 
ඇඳුමයි කියලා. දැන් ෙම් හැෙමෝම කියන විධියට ෙම්ක අෙප් රෙට් 
මහ ජනතාවෙග් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය බල සම්පන්න 
කරන පනතක්. ඒ හැෙමෝම කියන විධියට ෙම් පනෙතන් දූෂණය 
අවම වීමක් ෙහෝ නැති වීමක් සිදු වනවා; මහ ජනතාවෙග් 
පරමාධිපත්ය බලයට අලුත් ගුණාංගයක් ඇතුළත් වනවා. මහ 
ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය බලයට විටමින් ෙදන්න කලින් අඩු 
ගණෙන් පළාත් පාලන ඡන්දය නියමිත කාලයට තිබ්බා නම්, 
තිබුණු විටමින් එකක් ආරක්ෂා කළා වනවා. පළාත් පාලන 
මැතිවරණය ෙනොතියා පළාත් පාලන ආයතන ඔක්ෙකෝම 
අකර්මණ්ය කර නිලධාරිවාදී පාලනයකට යටත් කරලා තිෙබනවා. 
පළාත් පාලන ආයතන නැති වීෙමන් පසු ගිය ගං වතුර කාලෙය්දී 
ෙපනුණා පළාත් පාලන ආයතනවලින් ඒ මහ ජනතාවට කරන්න 
තිබුණ ෙසේවාවන් කරන්න බැරි වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා.  

පරමාධිපත්ය බලෙය් වැදගත්ම ගුණාංගය තමයි නිසි කලට 
මැතිවරණ පැවැත්වීම. පරමාධිපත්ය බලෙය් වැදගත්ම ගුණාංගය 
පැත්තකට විසි කර දමා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "ඔන්න අද 
අපි පරමාධිපත්ය බලයට 'ඩී' විටමින් ෙදනවා" කියලා. විටමින් එක 
ඇත්තටම තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ආකාරෙය් විටමින් එකක්ද? 
මම නිෙෂේධනාත්මකව සර්ව අශුභවාදීව බලනවා ෙනොෙවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි කවුරුත් දන්නවා ෙම් පනත 
ගැන දැන් වැදගත් පධාන තර්ක ෙදකක් එන බව. මා කලින් 
සඳහන් කළා වාෙග් රජෙය් ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට මහ ජනතාවට 
තිෙබන අයිතිය ආරක්ෂා වීම ෙමන්ම තහවුරු වීම, නීත්යනුකූල බව 
සහ පිළිගැනීම. ඊළඟට, ෙම් මඟින් දූෂණය  අවම වීමක් ෙහෝ නැති 
වීමක් සිදු වීම.  

අද ෙම් පනත නැතිව බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීම ආකාර ෙදකකට වනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 225ට 
අයිතිය තිෙබනවා ර ජෙය් ඕනෑම කාර්යයක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු 
විමසන්න. ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්න රජය බැඳී ඉන්නවා. යන්ෙන් 
ෙකොෙහේද ඇහුවාම, මල්ෙල ෙපොල් වාෙග් උත්තර දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදනවා. අද උෙදත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා 
පශ්නයක් ඇහුවාම ඒකට දුන්ෙන් රා බී ෙවරි වූ මීෙයක් ෙදන 
උත්තර ටිකක් තමයි. ෙම් කාලෙය් ඒ වාෙග් මඤ්ඤං වැඩ වනවා. 
නමුත්, සාමාන්යෙයන් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. මන්තීවරෙයකු 
රජෙය් කිසියම් කාර්යයක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ඇහුවාම ඒකට 
විධිමත් පිළිතුරක් ලැෙබනවා.  

මා ජනමාධ්ය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් සහ රෙට් ෙවනත් සිවිල් 
පුරවැසියන්ෙග් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් රජෙය් නිලධාරින් ආයතන 
හරහා ඒවා පසිද්ධියට පත් ෙනොකර, ලැබිච්ච මූලාශය සඳහන් 
ෙනොකර යම් යම් ෙතොරතුරු ලැෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල මට 
ලැබුණා, මහ බැංකුෙවන් දීපු credit card එෙකන් මාස 11ක 
කාලය තුළ මහ බැංකු අධිපතිවරයා කරපු වියදම්. ඒ ලක්ෂ බර 
ගණනක්. ඒ ෙතොරතුරු ලැබුෙණ් අපි ලියුමක් ලියලා ඉල්ලලා, "ඒ 
අනුව ඔබට ෙම් ෙතොරතුරු එවනවා" කියලා ෙනොෙවයි. අවිධිමත් 
ෙලස ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් හැකියාව අෙප් සමාජෙය් විවෘත 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් සමාජය ඕනෑවට වඩා ආධිපත්ය 
ඉවසන සමාජයක් ෙනොෙවයි. යම්කිසි පාලකෙයකුෙග් ෙහෝ 
ෙවනත් කාෙග් ෙහෝ අකටයුත්තක් ෙපෙනනෙකොට ඒ නරක 
ෙතොරතුරු එළියට දීෙම් සම්පදායක් අෙප් සමාජෙය් අන්තර්ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
අවිධිමත් ආකාරෙයනුත් ගලා ෙගන එනවා.   

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති යුද්ධය පැවති කාලෙය් අවි 
ආයුධ ගනු-ෙදනු පිළිබඳ, ඒවාෙය් ෙවච්ච මූල්ය අකමිකතා සහ 
දූෂණ පිළිබඳ ෙතොරතුර ජනමාධ්ය තුළ සාකච්ඡා වුණා. සමහර 

ෙවලාවට ඒවාෙය් කුවිතාන්සි පළ කරනවා. එ තෙකොට අවිධිමත් 
ආකාරෙයනුත් ඔය කියන තරම් අමාරු තත්ත්වයක් නැතුව 
ෙතොරතුරු ගලා ෙගන එන කමයක් දැනටත් ෙම් රෙට් පවතිනවා. 
එෙහම පවතින තත්ත්වයක් තුළ තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනන්ෙන්. කමක් නැහැ. අවිධිමත්ව වන එක විධිමත් ෙවන්න 
සලස්වනවා නම් ඒෙක් ඇති වරදක් නැහැ. හැබැයි,  ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතා වැදගත් ක්ෙෂේත ගණනාවක, 
රෙට් අනාගතයට හා අභිවෘද්ධියට තීරණාත්මකව බලපාන ක්ෙෂේත 
ගණනාවක ෙතොරතුරු අවිධිමත්ව දැන ගන්න තිෙබන අයිතියත් 
නැති කරලා අෙනක් ක්ෙෂේතවලට පමණක් ෙතොරතුරු දැන ගැනීම 
සඳහා නීත්යනුකූල බලය පැවරීමක් තමයි ඇත්තටම ෙමතැනින් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 

උදාහරණයක් හැටියට බලන්න ජාත්යන්තර ගිවිසුම්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පනත් ෙකටුම්පෙත් 5 වන  පිටුෙව් 5 (3) උප 
වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:  

  

"ෙම් වගන්තිෙය් (1) (ඇ)(v) උපවගන්තිෙය් සඳහන් විෙද්ශ ගිවිසුම් අවුරුදු 
දහයක් ඉකුත් වීෙමන් පසුව වුව ද අවසන් වී ෙනොමැති අවස්ථාවක, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වූ ෙතොරතුරු ෙහළි ෙනොකළ යුතු ය."  

ගරු ඇමතිතුමනි, ජාත්යන්තර ගිවිසුම් කියන්ෙන් අෙප් රෙට් 
ඉරණම ෙකෙරහි තදින් බලපාන ෙද්වල්. ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම, 
එක්සත් ජනපදය ෙහෝ ෙවනත් බලවත් රාජ්යයක් සමඟ ඇති කර 
ගන්නා ගිවිසුම් ඒවා අෙප් රටට තදින් බලපාන කරුණු. එෙහම 
නැත්නම්, ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට නියමිත ETCA 
ගිවිසුම. ෙම් රෙට් ෙසේවා ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඉන්දියානුවන්ට බිලි ෙදන; රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉන්දියානුවන්ට බිලි ෙදන WTO එෙක් 
නියමයන්ට අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා අත්සන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න ඒ ගිවිසුම ජාත්යන්තර ගිවිසුමක්. 
එවැනි ගිවිසුමක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු දැනගන්න ෙම්ෙකන් අයිතිය 
නැති කර, ඒ ෙවනුවට ව්යාපෘතිවල ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය 
දුන්නා. එෙහම කරලා "ඔන්න අපි ෙම්ෙක් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
නිදහස ආරක්ෂා කළා, පජාතන්තවාදය දුන්නා" කියලා උදම් 
අනනවා නම්, අර ෙපොඩි ෙකොලුවා කිව්වා වාෙග් "රජ්ජුරුෙවෝ 
ෙහලුෙවන්" කියලා විතරයි මට නම් කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඒක 
එෙහම ෙනොෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රෙට් අනාගතයට තදින් 
බලපාන ෙද්වල් වහනවා. ඒවාෙය් ෙතොරතුරු අවිධිමත්ව අරෙගන 
ෙහෝ සමාජ සංවාදයට භාජන කරන්න තිෙබන අවකාශය 
වළක්වනවා. ඒවා වහලා අනික් පැත්ත විවෘත කරනවා කියලා 
කියනවා. ඒ දැනටත් ෙකොෙහොමටත් සමාජ සංවාදයට භාජන වන 
පැත්තයි. 

මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තව 
එක තැනක ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු ෙනොකළ යුතු පැති ගැන 
කියනවා. "ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකයට බරපතළ අගතියක් සිදු විය 
හැකි අවස්ථාවක" කියලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ඒක බැහැ. 

අපි හිතමු, මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධව. මහ බැංකු 
බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධෙයන් අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්තයා 
ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. ඊෙය් අපූරු නාට්යයක් වුණා 
ෙන්. විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව්දී රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාෙගන් මම අහපු ෙද් ඊෙය් විපක්ෂෙය් ගරු සංවිධායකතුමා 
ඇහුවා. නමුත්, මම අහද්දි ඒකට මුදල් ඇමතිතුමා උත්තර දුන්ෙන් 
නැහැ. විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිතවත් එතුමා පශ්න 
අහනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා සුවච කීකරු පූස් පැටව් ටිකක් 
වාෙග් අහෙගන ඉන්නවා. මට හරි ආසාෙව් බැහැ, බලාෙගන 
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ඉන්න. ඒක පුදුම ජවනිකාවක්. ලස්සෙණ් බැහැ. එතුමා නැඟිටලා 
පශ්නය අහනවා. අගමැතිතුමා ෙහොඳ සූදානෙමන් ඉන්නවා, 
පිළිතුරු ෙදන්න. "ඔව්, අනුර මම කියපු විධියට අහන්න" කියලා 
වාෙග් එතුමා මුහුණ හදාෙගන ඉන්නවා. එතුමා අහනවා, 
"පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරපු පමාණයට වඩා එහාට ගිහිල්ලා 
ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ඇයි? එෙහම වන්න බැහැ ෙන්"  
කියලා. එතුමා ඒක ටිකක් සද්ෙදට මුලින් අහනවා. ඊට පස්ෙසේ 
මුදල් ඇමතිතුමා නැඟිටිනවා. "මම ෙහට උත්තර ෙදන්නම්. ෙම්ක 
විගණකාධිපතිෙග් තීන්දුවක්" කියලා හරි අහිංසක විධියට පූස් 
පැටිෙයක් වාෙග් මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා. ෙමගා නාට්යයකවත් 
මම ෙමෙහම දැකලා නැහැ. සූර පප්පා බැලුවා. ඒෙක් සමහර 
ජවනිකාවලට ෙම් සිද්ධිය ගැළෙපනවා. ඊළඟට පහුෙවනිදා මුදල් 
ඇමතිතුමා එනවා. එතුමා ඇවිල්ලා කියනවා, "ෙම් විගණකාධිපති 
වැරදියට ගණන් හදලා. ඒක නිසා තමයි ෙමෙහම වුෙණ්" කියලා. 
ෙමන්න ෙබොෙල් ෙකොෙහේවත් නැති විගණකාධිපතිතුමාට එනවා, 
ෙචෝදනාවක්. ඊට පස්ෙසේ අගමැතිතුමා නැඟිටිනවා. 
"විගණකාධිපතිතුමා තමයි ෙම් වරද කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමෙහම 
ගණන් හදන්න බැහැ. කියලා එතුමා කියනවා. එතෙකොට 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ; පශ්නය අහපු 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිතවතා; කුලුපග මිතුරා; එතුමා කියනවා, 
"එෙහම නම් ඉතින් විගණකාධිපතිතුමාවයි, නිලධාරින්වයි අර 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා සභාපතිතුමා ෙවලා ඉන්න කමිටුවට 
ෙගනැල්ලා පශ්න කරන්න" කියලා. අන්න ඕන ෙවලා තිෙබන 
ෙද්? විගණකාධිපතිතුමාව ෙගනැල්ලා පශ්න කරන්න යන්ෙන් 
ඇයි? රහස ෙමොකක්ද? විගණකාධිපතිතුමාට ෙකෝප් කමිටුෙවන් 
භාර දුන්නා, අර්ජුන මෙහේන්දන්ෙග් මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කර වංචා 
ගැන ෙතොරතුරු ෙහොයන්න; ෙතොරතුරු ගන්න. දැන් එතුමා ෙකෝප් 
කමිටුවට වාර්තාවක් ෙදන්න නියමිතයි. ඊට කලින් ෙම් කමිටුවට 
ෙගනැල්ලා භය කරන්න ඕනෑ, යටත් කරන්න ඕනෑ, දණ ගහන්න 
ඕනෑ. ඒකට ෙපොටක් පාදා ගන්න ඕනෑ. ෙපොට පාදා ගන්න විධියක් 
නැහැ. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට ඒ කටයුත්ත භාර 
දුන්නා.  ඒ කටයුත්ත භාර දීලා එතුමාට ෙමෙහම කියනවා: 

"පශ්නය අහන්න මල්ලි. උඩ දමන්න ෙබෝලය, අපි ගහන්නම් 
ෙහමිහිට, ගහලා අපට ඕනෑ තැනට පශ්නය අරෙගන එන්නම්."  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ඔච්චර 
අමාරුවක, රුදාවක ඉන්නවා නම්, විගණකාධිපතිතුමාට 
වකාකාරෙයන් තර්ජනය කරන්ෙන් ඇයි? අනික් පැත්ෙතන් එෙසේ 
කිරීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ තර්ජනය ආෙව් 
මහ බැංකුෙව් කියාදාමය ගැන එතුමා ෙතොරතුරු ෙහොයන්න පටන් 
ගත් නිසායි. ඊට කලින් ඒ තර්ජනය ආෙව් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔය විධියට විගණකාධිපතිතුමාව භය කිරීම නිසා නියම ෙතොරතුරු 
ටික ෙවනුවට ෙකෝප් කමිටුවට ෙවන ෙතොරතුරු එයිද කියලා දැන් 
අපි දන්ෙන් නැහැ. එෙසේ ෙනොෙව්වා කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. 
එක පැත්තකින් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනතක් ෙගනැල්ලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා උදම් අනනවා. අනික් පැත්ෙතන් මහ බැංකුෙව් 
ෙතොරතුරු ටික එළියට එයි කියලා භයට ෙවනත් ආකාරෙය් 
පශ්නයක් මතු කර ෙගන මුදල් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වග කියන විගණකාධිපතිතුමාව යටත් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
කුරුමානම අල්ලනවා. ෙම්ක ෙකොෙහොමද ගැළෙපන්ෙන්? ෙම්ක 
ෙකොෙහොමද සමපාත වන්ෙන්?  

අගමැතිතුමා කියලා තිෙබනවා ලු, වැඩ බලන මහ බැංකු 
අධිපතිවරෙයක් පත් කරලා, දැන් සිටින මහ බැංකු අධිපතිෙගන් 
ඔය කියන වරද ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ෙහොයා බලන්න ෙකෝප් 
කමිටුවට භාර ෙදනවා කියලා. එතෙකොට ෙකෝප් කමිටුෙවන් 
එතුමාෙග් කුලුපග මිතුරා වන විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 

එකඟ ෙවලා තිෙබනවා ලු, ෙකොෙහොම හරි ෙකෝප් කමිටුෙවන් කහ 
දියෙරන් නාවා පිරිසිදු කර එතුමා එවන්නම් කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
වැඩ බලන මහ බැංකු අධිපති ඉවත් කරනවා. කහ දියෙරන් නාවා 
පිරිසිදු කර ෙදෝවනය කරන ලද අර්ජුන මෙහේන්දන් නැවත මහ 
බැංකු අධිපති කරනවා. එෙහම කරන්ෙන් ෙකෝප් කමිටුෙව් 
සභාපති විධියට ඉන්ෙන් එතුමන්ලාෙග් ෙකෙනක් නිසායි. ෙම්ක 
තමයි සැලැසම්.  

විගණකාධිපතිතුමා ඇත්ත වාර්තාව ෙගනාෙවොත් ඒක කරන්න 
බැහැ; කහ දියෙරන් නාවන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂ 
සංවිධායකතුමාට ඕනෑ වුණත් කහ දියෙරන් නාවන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? දැන් 
අන්න තර්ජනාංගුලිය ෙදන්න ඕනෑ, ඒ පැත්තට. ඒ නාට්ය තමයි 
පසු ගිය දවසක ෙපන්නුෙව්. ෙමෙහම නාට්යයත් යන අතෙර් 
ඔන්න අපි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙගනාවා; අපි 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය සාක්ෂාත් කළා කියලා, ෙමතැන 
උෙජෝ වඩන ෙකොට, උදම් අනනෙකොට අපට කියන්න ෙවන්ෙන් 
"රජ්ජුරුෙවෝ ෙහලුෙවන්" කියලා තමයි. ෙවන ෙමොනවා 
කියන්නද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියන අෙනක් 
කාරණය තමයි, ෙම් පනෙතන් පාරදෘෂ්යභාවයක් ඇති ෙවනවා; 
රජෙය් මුදල් අවභාවිතය නතර ෙවනවා; දූෂණය නතර ෙවනවා 
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ෙම් රෙට් දූෂණය නතර 
කරන්න ෙහෝ අවම කරන්න නම් කළ යුතු පධාන ෙදයක් 
තිෙබනවා. කිසිම රජයක් ෙම්ක කෙළේ නැහැ. කළ යුතුව තිෙබන 
පධාන ෙදය තමයි, විගණන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන එක. 
විගණන පනත් ෙතටුම්පත සම්මත කරන්න ඕනෑ නිකම් 
ෙනොෙවයි. ඒ පනත හරහා විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
බලය ෙදන්න ඕනෑ, කිසියම් ෙකෙනක් රජෙය් ව්යාපෘතියකින් 
රජයට පාඩුවක් කරලා තිෙබනවා නම්, ඒ පුද්ගලයාෙගන් නැවත 
ඒක අය කරගන්න. ෙම් පනත අනුව අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ට 
තිෙබන ඒ බලය දැන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාෙව් අවසානයට යන්න.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න තව විනාඩි 

කීයක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. දැන් කථාෙව් 

අවසානයට යන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව අවසන් ෙවන්න 

විනාඩියක් කලින් කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පස් වරු 2.29ට ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න තිබුෙණ්. 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, 

අවසන් කරන්නම්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසානයට යන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා විගණන ෙකොමිසමක් 

පිහිටුවනවා කියනවා; විගණන පනතක් ෙගෙනනවා කියනවා. 
හැබැයි, රජෙය් මුදල් පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පාඩුව 
කරපු ෙකනාෙගන් ඒක නැවත අය කර ගන්න බලය 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ ෙකොමිසමට ෙදන්න ඕනෑ. 
ඇත්තටම, එෙහම බලයක් දුන්ෙනොත් තමයි භයක් ඇති ෙවන්ෙන්. 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ ෙකොමිසම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පමණයි වග කියන්ෙන්. ඒ වුණාට අද ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්, 
එක පැත්තකින් ෙර්ගුෙව් බලය කප්පාදු කරන්න හදනවා; අෙනක් 
පැත්ෙතන් විගණකාධිපතිතුමාව භය ගන්වන්න හදනවා. විගණන 
ෙකොමිසම කියලා, දත් ගලවපු ෙකොමිසමක් ෙගෙනන්න හදනවා. 
ෙම්වා මහ ෙලොකුවට උදම් අනලා පුම්බලා ෙපන්වනවා. හැබැයි, 
තිබුණු තත්ත්වයටත් වඩා දැන් තත්ත්වය නරකයි.  

දැන් බලන්න, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව දිහා. නිර්ණායක 
හදලා නැහැ. පත් කිරීම් කැමැති, කැමැති විධියට කරනවා. ඒ අනුව 
ෙපෙනනවා, ෙම් පුම්බලා ෙපන්වන චිත පිටිපස්ෙසේ තිෙබන්ෙන් 
ෙවනත් කථාවක් කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්න කියපු නිසා මට තවත් කථා කරන්න 
කාලය නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට ඉතා 
ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ, ෙම් සමහර ක්ෙෂේත වහලා තිෙබන 
එකට විරුද්ධව අෙප් සංෙශෝධන ලබා ෙදන බව. ඔබතුමන්ලා ඒ 
සංෙශෝධන පිළිගන්නවා නම්, අපට ෙම් ගැන සලකා බලන්න 
පුළුවන්. එෙහම ෙනොෙවයි නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
හැටියටම සම්මත විය යුතු නැහැ කියන එකයි අෙප් මතය. ෙම් 
රෙට් සමහර ක්ෙෂේතවල දැනට ෙතොරතුරු දැනගැනීමට තිෙබන 
අයිතියත් ෙම්ෙකන් අහිමි ෙවනවා කියන එකයි අෙප් මතය. ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ඔබතුමන්ලා එකඟ නම්, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අෙප් විෙව්චනය ෙවනස් කරන්න 
සූදානම් කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා.    

 
 [2.29p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Hon. Presiding Member. We are debating 

an important Bill, the Right to Information Bill in the 
House today. This Bill should have been brought to 
Parliament a long time ago, but unfortunately, that did not 
happen. The Right to Information Law has been passed in 
many countries world over and is considered as a very 
important piece of legislation. I am happy, Sir, to speak a 
few words when this Bill is being debated in our 
Parliament.  

The right to information, Sir, strengthens 
Fundamental Rights. It strengthens democracy and 
consequently it strengthens the citizens. I would like to 
say a few words behind the rationale of this Bill. It is the 
people who are sovereign and sovereignty is vested in the 
people. Sovereignty includes the powers of government, 
legislative power, executive power and judicial power. It 
also includes franchise and Fundamental Rights. Various 
institutions exercise these powers on behalf and in the 
name of the people. The doctrine of separation of powers 
is meant to ensure that these powers of governance are 
exercised by the different institutions of governance: the 
Legislature, the Executive and the Judiciary, independent 
of each other and without any interference with each 
other. That is fundamental to preserve democracy. It is 
also fundamental to preserve the sovereignty of the 
people.  If the people are to meaningfully contribute 
towards the preservation of their sovereignty and the 
preservation of democracy, they need to be properly 
informed of all that is happening in the country, 
particularly in relation to matters of governance. It may 
not be practical for all of them to be well informed. But it 
is important that at least those amongst them, who are 
more civic conscious than others, who may be more 
enlightened than others, should be able in the name of the 
people to obtain reliable and accurate information 
pertaining to matters of governance.  

The Government, Sir, is a trustee for a period of time 
performing certain functions and duties in the name of 
the people, for and on behalf of the people, and these 
duties cannot be performed shrouded in a veil of secrecy, 
away from the public eye and away from public scrutiny. 
Such scrutiny is possible only when the public is well 
informed and correctly informed. Therein lies, Sir, the 
rationale behind this Bill, the need for this law, which 
gives the right to the public to such information.  

For far too long in this country have Governments 
carried on as if they were not answerable to the people 
who placed them in that position of trust. They only 
became answerable to them, perhaps at the time when 
elections were held. So, this law should substantially 
contribute towards the reversal of this trend. This law 
should facilitate effective curbs being imposed on 
extravagance, waste and corruption. It will also help to 
ensure that public finance voted by this Parliament is 
expended for the purpose for which such expenditure was 
sanctioned by this House and is not misspent in any way. 
We have good reason to believe, Sir, that this had become 
a frequent practice in the past.  

This law can prevent the concealment of information, 
the revelation of which would be in the public interest. I 
would like to say, Sir, that if this law is to achieve its 
objectives, certain values and principles must be observed 
by persons responsible for the implementation of this 
law. It is the culture in our country for every institution to 
be politicized. Even the Judiciary in this country, which 
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was held in high esteem, in fact, held in the highest 
esteem at one point of time, no longer enjoys the same 
reputation for its independence and impartiality. The rule 
of law has consequently become a casualty and 
consequently, the country has suffered much damage. 
Today, there is even a demand for foreign judges to 
ensure that justice is done and many people seem to think 
that justice can be done only if there are foreign judges.  

The institutions established under this law should be 
able to function independently and fearlessly. If the 
objective of this law should be achieved, politicians 
should refrain from fiddling with the implementation of 
this law. If the true objective of this law should be 
achieved, that should not happen. 

Soliciting information can relate to many matters of 
public activity in several areas commencing from even 
non-observance of constitutional provisions to callous 
discrimination and injustice in several functions of 
Government, which the public of this country would 
definitely frown upon, if they were well informed. Of 
course, the Bill itself provides for certain types of 
information pertaining to specified matters which cannot 
be disclosed and which are exempt from the right to 
information. Such exemptions would largely be, however, 
only in the national interest. I have with me, Sir, a copy of 
the Right to Information Act of 2005 passed by the Indian 
Parliament, the law that prevails in India, where they have 
referred to this question of exemptions.  

They say in the Preamble, I quote: 

 “AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry 
and transparency of information which are vital to its functioning 
and also to contain corruption and to hold Governments and their 
instrumentalities accountable to the governed; 

 AND WHEREAS revelation of information in actual practice 
is likely to conflict with other public interests including efficient 
operations of the Governments, optimum use of limited fiscal 
resources and the preservation of confidentiality of sensitive 
information; 

 AND WHEREAS it is necessary to harmonise these 
conflicting interests while preserving the paramountcy of the 
democratic ideal; 

 NOW, THEREFORE, it is expedient to provide for 
furnishing certain information to citizens who desire to have it. ” 

In other words, Sir, while emphasizing that there is a 
need to exempt from the right to information certain 
activities in the national interest, they also specified the 
fact that while that is done you must necessarily preserve 
the paramountcy of the democratic ideal, which means 
that the sovereignty of the people must be preserved and 
that there should be harmony between these various 
interests in such a way that the national interest is not 
harmed, but at the same time, the public’s right to know 
the truth is not concealed, is not done away with.  

Revelation of information should not result in harm to 
the public interest. But, at the same time, the immense 
good to the public interest that results from revelation of 
information must not be sacrificed. That would be, Sir, 
the correct balance that can be drawn.  

Institutions established under this law have a very 
responsible task. One can only hope that in this country’s 
interest, this law will be fearlessly and impartially 
implemented by the institutions responsible for the 
implementation of this law and that consequently, the 
people of this country would be able to realize good 
governance, clean governance, transparent governance 
and this country would be set on a different course in the 
future as a result of all aspects of governance becoming a 
matter of knowledge to the public on the basis of 
information that can be elicited under this law.  

Sir, the Sri Lanka Press Institute has given me a list of 
certain discrepancies that prevail between the English 
text and the Sinhala text of the Bill. Since, eventually, it 
is the Sinhala text that will prevail, I am tabling* that 
document to enable the Hon. Minister and his staff to 
look at these various discrepancies that have been 
referred to between the English text and the Sinhala text 
so that they make the necessary corrections when we 
meet at the Committee Stage tomorrow.  

I thank you, Sir.  

    
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.46] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් රජයක් විසින් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන්, 

පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙමෙතක් ඉදිරිපත් කරන 
ලද අත්යවශ්ය පනත් ෙකටුම්පතක් වන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියවන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී, එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ රජෙය් 
සාමාජිකෙයක් වීම පිළිබඳව මා විෙශේ ෂෙයන්ම ආඩම්බර ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම එම පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන 
විවාදෙය් කථිකයකු වශෙයන් සහභාගිවීමට  ලැබීම පිළිබඳවත් මා 
විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.   

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් හා දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 14අ. අනු ව්යවස්ථාව මඟින් ෙතොරතුරු 
ෙවත පෙව්ශවීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳව තහවුරු කරලා 
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[ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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තිෙබනවා. පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා වීම සඳහා සෑම 
පුරවැසිෙයකුටම ෙතොරතුරු ෙවත පවිෂ්ට වීෙම් අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. පංශ දාර්ශනිකෙයක් කියා තිෙබනවා, "පුද්ගලෙයකු 
සතු බලය බුද්ධිය තුළින් උකහා ගන්නා ලද්දක් වන අතර, 
ෙතොරතුරු වූ කලී බුද්ධිෙය් මූලික අංගයක්" යනුෙවන්. අපි ෙම් 
ෙතොරතුරු ලබා දීම තුළින් පුරවැසියාෙග් බුද්ධිය වර්ධනය වනවා 
ෙසේම, එම බුද්ධිය තුළින් එම පුරවැසියා ඒ රෙට් බලගතු 
පුද්ගලෙයකු බවට පත් ෙවනවා. ෙම් නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීම පුද්ගලෙයකු සතු එක්තරා අයිතිවාසිකමක්.  

2015 ජනවාරි 08 වැනි දා නව රජය බලයට පත් ෙවනෙකොට, 
අපි ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙමෙතක් පැවැති සෑම 
රජයක්ම ෙම් රට පාලනය කළා. නමුත් අපි රෙට් ජනතාවට කිව්වා, 
අපි  යහ පාලනයක්  - Good Governance - ඇති කරනවා කියලා. 
ඒ යහ පාලනය ඇති කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාවට අපි විෙශේෂ 
ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. එෙසේ යහ පාලනය ඇති රටක ජනතා 
සහභාගිත්වය, නීතිෙය් ආධිපත්ය අනුගමනය කිරීම, 
ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශවීෙම් පහසුව, විනිවිදභාවය, වගකීම, 
වගවීම, බල ගැන්වීම, සමානාත්මතාව, කාර්යක්ෂමතාව හා 
ඵලදායීතාව අනිවාර්යෙයන්ම පිළිගත යුතු බව අපි කිව්වා. අපි 
ජනතාවට ඒවා ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙම් ෙලෝකයට මුලින්ම ඉදිරිපත් කර එය පනතක් 
ෙලස නීතිගත කර තිෙබන්ෙන්, 1766 වර්ෂෙය්දී ස්වීඩන් රාජ්යයයි. 
එයින් අවුරුදු 200කට පසුව 1966 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකාව විසින් 
ෙමම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත නීතිගත 
කරලා තිෙබනවා. 1966 වර්ෂෙයන් පසුව 1970 වර්ෂෙය්දී 
ෙනෝර්ෙව් රාජ්යයත්, 1982 වර්ෂෙය්දී නවසීලන්තය සහ 
ෙනදර්ලන්තයත්, 1978 වර්ෂෙය්දී කැනඩාවත්, 1985 වර්ෂෙය්දී 
ෙඩන්මාර්කයත්, 1986 වර්ෂෙය්දී ගීසියත්, 1987 වර්ෂෙය්දී 
ඔස්ටියාවත්, 1990 වර්ෂෙය්දී ඉතාලියත් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත නීතියක් ෙලස සම්මත  කර ෙගන 
තිෙබනවා. 1990 වර්ෂය වනවිට ෙලෝකෙය් රටවල්වලින් රටවල් 
දහතුනයි, ෙම් පනත නීතියක් ෙලස සම්මත කර ෙගන තිබුෙණ්. 
නමුත් අද  වන ෙකොට රටවල් 100ක් පමණ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම දකුණු ආසියාෙව් රටවල් අට අතරින් හත්වැනි 
ස්ථානයට තමයි, අපි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙහට දවෙසේ  සම්මත කර ගන්න යන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම 1982 වර්ෂෙය් ෙමක්සිෙකෝව ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත තමයි, දැනට ෙලෝකෙය් තිෙබන 
විශිෂ්ටම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත ෙලස අපි හඳුන්වන්ෙන්. 
දැනට දකුණු ආසියාෙව් පළමුවැනි සහ ෙහොඳම ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ෙලස හඳුන්වන්ෙන් 
ඉන්දියාව විසින් සම්මත කර ගත් පනතයි. අපි ලංකාව තුළ 1996 
වර්ෂෙය් සිටම ෙම් ගැන කථා කළා. නමුත් අපිට බැරි වුණා, අද 
ෙවනකල් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
සම්මත කර ගන්න. 2002 වර්ෂෙය්දී දකුණු ආසියාෙව් රටක් වන 
පාකිස්තානය පළමුවැනි වරට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගත්තා.  

2005 වර්ෂෙය්දී ඉන්දියාවත්, 2007 වර්ෂෙය්දී ෙන්පාලයත්, 
2009 වර්ෂෙය්දී බංග්ලාෙද්ශයත්, 2014 වර්ෂෙය්දී මාලදිවයින සහ 
භූතානයත් ෙමම පනත සම්මත කර ගත්තා; නමුත් අපට බැරුව 
ගියා. ඒ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, අද 
තමයි අපි එය ෙදවැනි වර කියැවීෙම් විවාදය පවත්වන්ෙන්. 2004 
වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්දී කැබිනට් 
මණ්ඩලය ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කළා. නමුත් 2004 

වර්ෂෙය්දී මහ මැතිවරණය පරාජය වීම නිසා අපට එය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා. 2011 වර්ෂෙය්දී 
වර්තමාන කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙපෞද්ගලික   
මන්තී ෙයෝජනාවක් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට එය ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් එවකට පැවැති රජය එය පිළිගත්ෙත් නැහැ. එවකට සිටි 
නායකයන් කිව්ෙව්, ''ෙතොරතුරු ඕනෑ ෙවලාවට ඉල්ලන්න, 
ෙතොරතුරු ෙදන්නම්'' කියලායි. නමුත් එෙසේ වුෙණ් නැහැ. එෙසේ 
 ෙනොවුණ විධිය මම ඉදිරිෙය්දී පැහැදිලි කරන්නම්.  

1982 වසෙර්දී ෙමක්සිෙකෝව ඉදිරිපත් කළ පනත තමයි 
ෙලෝකෙය් ෙහොඳම පනත විධියට තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාව දකුණු 
ආසියාෙව් ෙහොඳම පනත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත ෙලෝකෙය් හත්වන ස්ථානයට 
ඉදිරිපත් කළ ෙහොඳම පනත ෙලස දැනට නම් කරලා තිෙබනවා. 
අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඉසස්ර ෙවලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අදහස් විමසුවා. ෙම් ගැන ෙවබ් අඩවිවල පළ 
කළා. පුවත් පත් මඟින් ෙම් ගැන මහජනතාවෙගන් අදහස් 
විමසුවා. සමහර පුවත් පත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
කතුවැකි පවා පළ කරලා තිබුණා. අපි කාටවත් හංගන්ෙන් නැතුව 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් අපි ෙම් 
රෙට් ජනතාවට විෙශේෂ අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා, තමන්ට 
අවශ්ය ෙතොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා. තමන්ෙග් දරුෙවක් 
පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්න බැරි වුණාම, ඒකට ෙහේතුව දැන 
ගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් අල්ලපු ෙගදර 
දරුවා පාසලට ෙත්රිලා තිෙබනවා, තමන්ෙග් දරුවා ෙත්රිලා 
නැහැ. එෙහම නම් ඒ ෙතොරතුර දැන ගැනීෙම් අයිතිය ඒ 
පුරවැසියාට තිබිය යුතුයි. රජෙය් මුදල්වලින් හදන පාරකට 
ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් වුණාද, ඒ සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල 
කීයද ආදී වශෙයන් සියල්ලම ෙසොයා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා, ලබා දිය ෙනොහැකි 
ෙතොරතුරු පිළිබඳවත්. එම ෙතොරතුරු ෙලස අපි හඳුන්වා 
තිෙබන්ෙන්, රාජ්ය ආරක්ෂාවට සහ ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට අදාළ 
ෙතොරතුරු, අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් සහ ජාත්යන්තර නීතිය යටෙත් 
ආරක්ෂා කළ යුතු ෙතොරතුරු වාෙග් ෙද්වල්.  

මීට ෙපර විමල් වීරවංශ මැතිතුමා කථා කළා. එතුමා ගිවිසුම් 
ගැන කථා කළා. අපි ඒ ගැන ෙම් රටට කියා තිෙබනවා. අපි සෑම 
ගිවිසුමක්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් අගමැතිතුමා 
කිව්වා, සෑම මාස තුනකට සැරයක්ම මහ බැංකුෙව් සියලුම 
ෙතොරතුරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා.  ෙම් අයට 
අමතක ෙවලා තිෙබනවා, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා මහ 
බැංකුෙව් අධිපති ෙවලා සිටියදී කරපු ඒවා. එතුමා කරපු ෙද්වල් 
ගැන කියන්න අපට ෙවනම දවසක් ෙදන්න. එතුමා කරපු ඒවා 
අමතක ෙවලා තමයි දැන් ෙම් කෑ ගහන්ෙන්. අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරිය අධ්යක්ෂ වශෙයන් හිටපු 
සමාගම්වල තැරැව්කරුවන් මහ බැංකුෙව් බැඳුම්කරවලට මුදල් 
නිකුත් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන එක අපට ඉදිරිෙය්දී කියන්න 
පුළුවන්. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ෙමවැනි අසත්ය පකාශ 
කිරීම සුදුසු නැහැ. විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට මා කියනවා, 
ජනතාවට ෙමවැනි අසත්ය පකාශ කරන්න එපා කියලා.  

අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් පිළිබඳව අපි පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කරනවා. ඒ ගිවිසුම් හදන අවස්ථාෙව්දී ජනතාවට පැහැදිලි කරන්න 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙසේම රෙට් ආර්ථිකයට අගතිගාමී ෙලස 
බලපෑමක් විය හැකි ෙතොරතුරු, යම් කිසි අපරාධයක් වැළැක්වීමට 
අගතිගාමී ෙලස බලපෑමක් විය හැකි  ෙතොරතුරු, අධිකරණයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපහාස වන සහ පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද උල්ලංඝනය වන 
ෙතොරතුරු සහ ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු ලබා ෙනොදීමට තීන්දු කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම ෙනොදුන්නත් ෙම් සියලුම ෙතොරතුරු ලබා ගන්න 
රෙට් ජනතාවට පුළුවන්, ඒ අවශ්ය විධියට. 

ෙමම පනතට අනුව ෙතොරතුරු ලබා ෙනො ෙදන නිලධාරින්ට 
දඬුවම් ලබා දිය හැකි අවස්ථා ඉන්දියාෙව්  තිෙබනවා. නමුත් අෙප් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අනුව ෙතොරතුරු ලබා ෙනොෙදන අයට 
දඬුවම් ලබා දීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් විනයානුකූල පියවර 
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා, එම වපසරිය තුළ, අමාත්යාංශ 
මට්ටෙමන්.  

පසු ගිය රජය කාලෙය් ජනතාව ෙතොරතුරු ඉල්ලුවාම 
ෙතොරතුරු ලබා ෙනොදී කියපු ෙද්  මම මුලින් කිව්වා. ''අවශ්ය 
ෙවලාවට ෙතොරතුරු ෙදන්නම්''  කිව්වා. මම ෙපොඩි උදාහරණයක් 
කියන්නම්. 2004 සුනාමි ව්යසනය ඇති වුණු අවස්ථාෙව්දී සෑම 
රාජ්යයකම රාජ්ය නායකෙයෝ ලංකාවට ආවා. ලංකාවට ඇවිල්ලා 
අෙප් රටට ආධාර ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ලබා ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණු ආධාරවල 
වටිනාකම රුපියල් ෙකෝටි 24,150කට වැඩියි. අපට ආධාර ලබා 
ෙදන්න ඒ රටවල නායකෙයෝ ෙපොෙරොන්දු වුණා. 

නමුත් 2005 වසෙරන් පසුව ඒ නායකයන් විසින් අපට ආධාර 
වශෙයන් ලබා දීලා තිබුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 12,212ක මුදලක් 
පමණයි. ෙම් රුපියල් ෙකෝටි 12,212න් පසු ගිය රජය වියදම් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 6,853යි. ඉතුරු රුපියල් ෙකෝටි 
5,860ට ෙමොකද වුෙණ්? ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත 
ෙවලා ෙනොතිබුණු නිසා ඉතිරි රුපියල් ෙකෝටි 5,860ට ෙමොකද 
වුෙණ් කියන එක සම්බන්ධෙයන් අපට  අහන්න  බැරි තත්ත්වයක් 
තිබුණා. අපි ඒ ගැන ඇහුවාම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "අපිට ඕනෑ ඒවා 
අපි ෙදනවා. අෙනක්  ඒවා අපිට ෙනොදී ඉන්න පුළුවන්" කියලා 
කිව්වා. අන්න ඒ නිසා තමයි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක 
අවශ්යතාව ෙම් රටට තිෙබන්ෙන්. රුපියල් ෙකෝටි 5,860ක් 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ජාතික ආදායමින් සියයට 5ක්. ජාතික 
ආදායමින් සියයට 5ක මුදලක් එෙහම වංචා කළාම ඒ ගැන 
ෙතොරතුරු අහ ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිබුෙණ් ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පතක් තිබුෙණ්  නැති නිසායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි,  දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව  අෙප් 

ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම   ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත තුෙනන් ෙදකකට වැඩි ඡන්දයකින් සම්මත 
කරලා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියන් ශක්තිමත් 
කිරීෙම්, පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීෙම් අවස්ථාවට  එකතු වන 
ෙලස මා සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියවීෙම් 
විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් අදහස් පකාශ කරන්න  
අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් අෙප්  
ගරු ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, "ඉතාම වැදගත් ඓතිහාසික 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා"යි කියලා. 
ඇත්ත. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් අපි 
අහන්න ඕනෑ, ෙම් වාෙග් ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පත් කීයක් 
පසු ගිය කාලෙය් ඉදිරිපත් කළාද කියලා.   

දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා මට 
මතකයි. අපිත් ඒ සඳහා සහාය දැක්වූවා. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් ෙබොෙහොම ලස්සනට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාව, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳව කියලා 
තිෙබනවා. නමුත් එය  කියාත්මක වීෙම්දී ඔය කියන සුන්දරත්වය 
එහි තිබුෙණ් නැති බව අපි දැක්කා. දැන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සභාව ෙද්ශපාලනීකරණයෙවලා නැද්ද? ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ස්වාධීනද? පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් නීතිපතිවරයා පත් කිරීෙම්දී, 
ෙපොලිස්පතිවරයා පත් කිරීෙම්දී  ඇති වුණු තත්ත්වය අපි දැක්කා. 
ඒක එක කාරණයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව මහ 
ෙලොකුවට කයිවාරු ගහලා, ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය ෙම් රෙට් 
කියාත්මක කරන්න කියලා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළා. ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා එදා ෙසේනක 
බිබිෙල් වුණා. නමුත් අද අපි අහන්න කැමතියි, අද ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තියට අනුව ෙබෙහත් 
ලැෙබනවාද කියලා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා වැට් ගහලා, එකතු 
කරන්න පුළුවන් ඔක්ෙකොම බදු එකතු කරලා, ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
කබෙලන් ළිපට දමලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතත් ඒ වාෙග් එකක් තමයි.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියවාෙගන යන ෙකොට එහි ෙබොෙහොම 
ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබනවා. පනත් ෙකටුම්පෙත් පූර්විකාව ෙබොෙහොම 
ෙහොඳට තිෙබනවා. ෙමය යහ පාලනය තුළින් ජනතාවට වඩාත් 
පෙව්ශ වීමට හැකියාවක් තිෙබන පනත් ෙකටුම්පතක් කියලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක කියවාෙගන යනෙකොට ෙහොඳයි. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට ෙතොරතුරු දැනගැනීම අපි කාටත් 
ෙපොදු ෙදයක් බව මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමතියි. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් හැකියාව 
ඉතාම ඉහළින් තිබිය යුතු නිසා තමයි මා හිතන්ෙන් අද 
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද වැනි සියලු ෙද්වල් තිෙබන්ෙන්. නමුත් අද 
තත්ත්වය ඉතාම කනගාටුදායකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද ෙම් රෙට් සිටින වර්තමාන අගමැතිතුමාෙගන් පශ්නයක් 
ඇහුවාම එතුමා අපට ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදනවාද? අගමැතිතුමා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  ඡන්ද 5,000ක් අරෙගන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පිටු පස ෙදොෙරන් ආපු ෙකෙනක් ෙපන්වලා අපට කියනවා, " 
ෙමයාෙගන් අහන්න" කියලා. ඒකද, පජාතන්තවාදය? ඒකද, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය? ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාලකණ්ණි 
යුගයකදී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරලා  නංගි ෙපන්වලා අක්කා කසාද බන්දනවා වාෙග් වැඩක් 
තමයි ෙම් කරන්ෙන්.  

1459 1460 

[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා] 
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ෙම් පනත්  ෙකටුම්පෙත් කියවාෙගන යනෙකොට ෙහොඳ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, පසු ගිය ආණ්ඩුව පැවති 
කාලෙය් ෙම් කටයුත්ත කෙළේ නැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් ෙතොරතුරු දැනගැනීමක් වුණා නම් 
ෙහොඳයි. නමුත්  පනතකින් සම්මත ෙනොවුණාට, ෙම් රෙට් ඒ 
කාලෙය් පැවති නඩු තීන්දු හරහා ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
කියාවලිය දිගටම කියාත්මක වුණු බව අපි දන්නවා. එය 
නීත්යනුකූල තත්ත්වයක් ෙනොවුණත්, අනියම් ආකාරෙයන් - පුවත් 
පත් හරහා වාෙග්ම ෙවනයම් මාර්ග හරහා- ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණා. නමුත් අද එෙහම නැහැ.  

ෙම් රෙට් අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගැලරිෙය් සිටි 
ජන මාධ්යෙව්දීන්ට තර්ජනය කළ බව අපි දන්නවා. ජන 
මාධ්යෙව්දීන්ෙග් නම් ගම් කියලා, ෙම් ෙම් ජනමාධ්ය ආයතනවලට 
පරිස්සම් ෙවන්න කියලා තර්ජනය කළා. අන්න ඒ වාෙග් 
වකවානුවක තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. 

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම්ක මුළු ෙලෝකෙයන්ම 
7වැනි තැනට තිෙබන ෙහොඳම පනත් ෙකටුම්පත කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්දියාව එක්ක බැලුවත් තිෙබන ෙහොඳම පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම්ක කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. හැබැයි, 
ඉන්දියාව, ෙන්පාලය, බංගලාෙද්ශය, ඒ සියලුම රටවල් ඉදිරිපත් 
කළ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත්වල සීමාවන් සඳහන් කරලා 
නැහැ කියන එක අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. ජනතාවට 
ෙතොරුතුරු දැනගැනීම ඉතාම කඩිනමින් සහ ෙකළින් කරගන්න 
පුළුවන්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් II වන ෙකොටෙසේ පැහැදිලිව 
තිෙබනවා,  "ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශ වීම පතික්ෙෂේප කිරීම" කියලා. 
ෙම් අනුව දීර්ඝ වශෙයන් ෙතොරතුරු ලබා දීම පතික්ෙෂේප කළ 
හැකියි. රාජ්ය ආරක්ෂාවට අගතිදායක වන අවස්ථාවක ෙතොරතුරු 
ලබා දීම පතික්ෙෂේප කළ හැකියි.  ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර නීතිය 
යටෙත් වූ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් ෙහෝ බැඳීම් සමඟ ශී ලංකාෙව් ඇති 
සබඳතාවලට අගතිගාමී වන අවස්ථාවක එම ෙතොරතුරුවලට 
පෙව්ශ වීම පතික්ෙෂේප කළ හැකියි.  ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා 
ෙම් පිළිබඳව අවධානයට ෙයොමු කළා. මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, ඒක 
අසත්යයක් කියලා. නැහැ, ඒක ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා. 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා,  අවුරුදු 10ක් 
ඉකුත් වීෙමන් පසුව වුවද එම ෙතොරතුරු ෙහළි ෙනොකළ යුතුය 
කියලා.  ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත්  5වැනි පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා; 

"(3) ෙම් වගන්තිෙය් (1) (ඇ)(v) උප වගන්තිෙය් සඳහන් විෙද්ශ ගිවිසුම් 
අවුරුදු දහයක් ඉකුත් වීෙමන් පසුව වුව ද අවසන් වී ෙනොමැති අවස්ථාවක, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ ෙතොරතුරු ෙහළි ෙනොකළ යුතු ය." 

එතෙකොට ETCA ගිවිසුම වාෙග් ගිවිසුමක් ගැන අපි 
ෙතොරතුරක් දැනගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔක්ෙකෝම ගිවිසුම් අත්සන් කරලා ෙම් රටට ෙවන්න ඕනෑ සියලු 
නස්පැත්ති කළාට පසුවද ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ ගිවිසුෙම් 
අන්තර්ගතය දැනගත යුත්ෙත්? ඒකද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? 
අශ්වයා පැනලා ගියාට පස්ෙසේ ඉස්තාලය වහන්න කියලාද අපට 
කියන්ෙන්? කරුණාකරලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න 
එපා. 

බැංකු කටයුතු පිළිබඳව ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් ඉතාමත්ම ආන්ෙදෝලනාත්මක චරිතයක් 

තමයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා. මහ බැංකු අධිපතිවරයා ෙම් රටට 
කරපු වින්නැහිය පිළිබඳව කථා කෙළොත්, ෙම් ආණ්ඩුව, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා බලයට ෙග්න්න මහන්සි 
ෙවලා වැඩ කරපු ෙම් රෙට් සිවිල් සංවිධාන පවා අද ඔහුව එපා 
කියනවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් යම් යම් ඇමතිවරුන්ෙග් 
වුවමනාවට නැවත වතාවක් ෙම් මහ බැංකු අධිපතිවරයාම පත් 
කිරීෙම් සූදානමක් තිෙබනවා. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුත් කියනවා, ෙම් මහ 
බැංකු අධිපතිවරයා නැවත පත් කරන්න එපා කියලා. වර්තමාන 
මහ බැංකු අධිපතිවරයා කළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඉතාමත්ම 
බරපතළ විධියට බලපාන දූෂිත ගනු-ෙදනු ෙහළිදරවු කිරීම 
වැළැක්වීෙම් අදහසින් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් COPE 
එක ඉදිරියට ෙම් මහ බැංකු අධිපතිවරයා ආෙව් නැහැ. COPE 
එෙක් සභාපතිතුමාෙග් සහ අෙනකුත් සාමාජිකයන්ෙග් බල කිරීම 
නිසා තමයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා ෙම් කමිටුව ඉදිරියට 
ෙගනාෙව්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, බැංකු කටයුතු පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු ෙදන්න බැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන භයානකකම තමයි ෙකොෙහන් ෙහෝ 
ෙතොරතුරක් අරෙගන ජනමාධ්යෙව්දිෙයක් ඒක පත්තරයකට 
දැම්ෙමොත් ඒ ජනමාධ්යෙව්දියාට හිෙර් යන්න ෙවන එක. ඒක 
තමයි ඇත්ත කාරණය. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් එම  පකාශය වැරැදියි. මම ඒක 

පැහැදිලි කරන්නම්. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
නැහැ, ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලි කරන්න.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ජනමාධ්ය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ කළ කථාව වැරැදියි. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලි කරන්න. මෙග් ෙවලාව 

ගන්න එපා. ඒක තමයි ඇත්ත කාරණය. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය විධියට පැහැදිලි කරපු ඒවා වැරැදියි කියන 
එක ෙම් සමාජෙය් පාෙයෝගිකව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. VAT එක 
ගැන කථා කරන ෙකොට දැන් තමුන්නාෙසේලා එක එක කතන්දර 
කියනවා. නමුත් ෙපොෙළොවට බැහැලා, ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
ඇවිද්දාම ෙපෙනනවා, ඒවා එකක්වත් ඇත්ත ෙනෙමයි කියලා. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ජනමාධ්ය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේ කළ කථාව වැරැදියි කියන 

එකයි මම කිව්ෙව්. 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඒක ඇත්ත. ඔබතුමා තරම් මම ජනමාධ්ය ගැන දන්ෙන් නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඒක ඇත්ත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැති ෙද්වල් ගැන කථා ෙනොකර ඉන්න. 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ඔබතුමා කියන්න ඕනෑ නැහැ, මට කථා ෙනොකර ඉන්න. 

ඔබතුමා කවුද මට කථා ෙනොකර ඉන්න කියලා කියන්න. ඒක නිසා 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ඕනෑ නම් කරුණාකරලා ඒක 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී පැහැදිලි කරන්න. මම කියන්ෙන් ෙම් 
පනත් ෙකොටුම්පෙත් අන්තර්ගතය පිළිබඳවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකො ෙළේ වහලා ගහන ගැහිල්ල පිළිබඳව තමයි  අපි ෙම් කියන්ෙන්. 
අපි කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමච්චර ෙද්වල් කරලා තිෙබනවා 
නම්,- 

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

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට යහපතක් කරලා තිෙබනවා නම් 

තමුන්නාන්ෙසේලා පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? ඡන්දය තියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ජනතාවට දීපු 
ෙද්වල් තමුන්නාන්ෙසේලාම උරගා බලන්න. ඒක තමයි අෙප් 
අභිෙයෝගය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත්  කිසිම බලධාරිතාවක් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත්  38වැනි වගන්තිය කියවා බලන්න.  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන නිසා ෙමහි දණ්ඩන වගන්තියක් 
නැහැ කියන කාරණය -  මම දන්ෙන් නැහැ, ඒක පැහැදිලි 
කරන්න. නමුත් ෙම්ෙක් අවසානයට තිෙබන විධියට ෙතොරතුරු 
ෙනොලැබුෙණොත් කරන්න තිෙබන්ෙන් විනය කමිටුවට ඉදිරිපත් 
කරන එකයි. 

එතෙකොට ඒෙක් කිසියම් බලධාරිතාවක් නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට තමන්ෙග් ආයතනෙය් ෙතොරතුරු ලබා ෙනොෙදන ෙලස 
ඉහළ නිලධාරින්ෙගන් ඒ නිලධාරියාට උපෙදස් ලැෙබන්න 
පුළුවන්. ෙම්ක හරියට "ෙහොරාෙග අම්මෙගන් ෙප්න අහනවා 
වාෙග්" වැඩක්. ෙමොකද, ඒ නිලධාරියාෙග් ඉහළ නිලධාරියා පහළ 
නිලධාරියා ෙබ්රා ගැනීෙම් සූදානමක් තිෙයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට යම් බලධාරී තත්ත්වයක් ෙදන්න නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට දණ්ඩන වගන්තියක් ඇතුළත් කරලා 
ෙම්ක බලධාරී තත්ත්වයට පත් කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා.  

මම තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.  ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත්  38. (2)  උප වගන්තිෙය් ෙම් විධියට තිෙබනවා:  

"අදාළ විනය අධිකාරිය විසින් එම අධිකාරියට ෙයොමු කරන ලද යම් 
කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා ලද කියා මාර්ග පිළිබඳව ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙවත දැනුම් දිය යුතු ය."   

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම්ක බලන්න. ෙමහි යම් කාලයක් 
දක්වා නැහැ. එතෙකොට ෙම්ක දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ ෙකොච්චර 
කාලයකින්ද? ඉස්සරහදී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක ෙවනවා 
ෙන්. එතෙකොට පුළුවන් තරම් ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට කරදර 

ෙනොවන ආකාරයට, ජනතාවට පුළුවන් තරම් සහන ලැෙබන 
ආකාරයට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
ෙමතැන කියන කාරණයක් තමයි හැම තිස්ෙසේම පාසලට ළමයා 
ඇතුළත් කරන්න බැරි වුණාම ෙම්ෙකන් ෙතොරතුරු ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි, ඒ වාෙග්ම පාර ෙකොන්කීට් කරන ෙකොට 
ඇස්තෙම්න්තුව ගැන අහන්න පුළුවන් ෙවයි කියන එක. පාර හදන 
ෙකොට පාෙර් පශ්න දැන ගන්න ෙම් පනත අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ අදාළ මහජන නිෙයෝජිතයා ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැතිව පාෙර් 
වැඩ ටික කළා නම් මිනිස්සුන්ෙගන් පශ්න එන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම තමන්ට ඕනෑ නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
ගිහිල්ලා කාර්මික නිලධාරි හමු වුණාම  ඒ ඇස්තෙම්න්තුෙව් 
ෙකොපියක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඒ තරම් ලඝු කරලා කථා කිරීම පිළිබඳව අෙප් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම 
ෙහොඳයි. ඒක සාධනීය ලක්ෂණයක්. දකුණු ආසියාව අරෙගන 
බලන ෙකොට අෙනක් රටවල් සියල්ෙල්ම ෙම් සම්බන්ධ පනත් 
තිෙබනවා. අපි තමයි ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැත්ෙත්. ඒ නිසා  
කලින් පනත්වලට කළා වාෙග්  කරන්ෙන් නැතිව, කරුණාකරලා 
ෙම් රෙට් ජනතාවට පෙයෝජනයක් වන ආකාරයට ෙම් පනත 
කියාත්මක කරන්නය කියන ඉල්ලීම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.07] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර විස්සක පමණ කාලයක 

සිට සිහිනයක් ෙවලා තිබුණු ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත වර්තමාන ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් රජය යටෙත්,  අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ඉතාමත්ම සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන 
ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්ය, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 
ඉතාමත් එඩිතරව අද ෙදවන වර කියැවීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා.  අෙප් ගරු 
ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඒක 
ඓතිහාසික ෙදයක්.  ෙමොකද,  එදා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට වත්මන් කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගනා බව අපි දන්නවා. ඒක පරාජයට පත් 
කළා. ඒ නිසා හරියට විලිලාලා, විලිලාලා, විලිලාලා  මීපැටිෙයක් 
වැදුවා වාෙග් තමයි ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා 
මන්තීතුමාෙග් කථාව. එතුමා පරණ කෑලි ටික විතරක් එකතු 
කරනවා. ෙම්ෙක් සාධාරණයත් බලන්න. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් අපි 
ෙම් කර ගන්ෙන් සමහර ෙවලාවට අපිම අමාරුෙව් වැෙටන 
ෙදයක්. ෙමොන ආණ්ඩුවක්ද එෙහම කරන්ෙන්? ඉදිරි 
මැතිවරණෙය්දී තමන්ෙග් ජනමාධ්ය අරෙගන තමන්ට ඕනෑ 
විධියට ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් මානසිකත්වය හදා ගන්න 
හැෙමෝම බැලුවා.  අපට ෙචෝදනා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් ඒවා 
හරිද වැරදිද කියන එක ෙනොෙවයි.  
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හිටපු ජනාධිපතිතුමා අයිටීඑන් එකට ෙගවන්න තිෙබන මුදල් 
පමාණය බලන්න. ඒවා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒවා පිළිබඳව අපට 
කියන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට සදාචාරාත්මක ෙදයක් 
තිෙබනවා. අෙප් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් තිබුණා. අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අෙප්ක්ෂකෙයක් 
හැටියට එන ෙකොට තිබුණු ඉතාමත් වැදගත්, ඓතිහාසික 
ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම.  ෙතොරතුරු දැන ගැනීම 
පිළිබඳ අයිතිය, මිනිසුන්ෙග් මානසිකත්වය ෙවනස් කිරීම, අල්ලස 
හා දූෂණය නැති කිරීම යන ෙම් කාරණා ටික බලා ෙගන තමයි අපි 
එදා කටයුතු කෙළේ. දැන් ෙමතැන අහනවා ඉෂ්ට කර තිෙබන 
ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවාද කියලා. පසු ගිය දවස්වල ෙමතැන කයිවාරු 
ගැහුවා. ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරනෙකොටත් ඉන්න බැහැ. ෙපොෙරොන්දු 
ඉෂ්ට කෙළේ  නැහැයි කියලා බණිනවා. ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන 
ෙකොට අර භූමිෙතල් වැටුණ ගැරඬි වාෙග් නළියන්න පටන්ෙගන 
තිෙබනවා. ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා 
නීතිඥවරෙයක් හැටියට   සාධාරණය යුක්තිය ගැන කථා කරනවා. 
එතුමාත් මමත් පළාත් සභාෙව් එකට හිටියා. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
වුණු සිදුවීම් ගැන බලන්න. පළාත් සභාෙව් කළ දූෂණ පිළිබඳව මහ 
ඇමතිවරු ෙතොරතුරු දුන්ෙන් නැහැ. අද ඒවා පිළිබඳව කථා 
කරන්න පුළුවන්. අද ෙවන ෙද් ෙමොකක්ද කියලා බලන්න. ඒ නිසා 
මතක තියා ගන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් රෙට් ඉතිහාසයට එක් 
වන ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් බව. ඉන්දියාව ගන්න 
පුළුවන්; ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල් ගන්න පුළුවන්;  ඇෙමරිකාව 
වාෙග් දියුණු රටවල් ගන්න පුළුවන්; දකුණු ආසියාෙව් රටවල් 
ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් ලංකාවටත් ෙම්ක ඕනෑ කරලා තිබුණා. 
නමුත් ඒක කර ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. 2/3ක 
බලයක් තිබුණු ආණ්ඩුව මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගැහුවාට, 
ජනාධිපති ධුර කාල සීමාව සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් තිබුණු ඒවා ෙවනස් කරලා, ඔළු ෙගඩි ටික එකතු 
කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඡන්දය අරෙගන කරපු නාඩගම් දිහා 
බැලුවාම, ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම ෙම් රෙට් 
සියලු ජන ෙකොටස්වලට යහපතක් වනවා.  

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා පාරක් ගැන කථා 
කළා. පාෙර් අයිතිය ජනතාවට තිෙබන්නට ඕනෑ. පාරක් හදන 
ෙකොට ඒකට වියදම් කරන මුදල ෙකොපමණද? එතුමා කියනවා, ඒ 
වියදම් ෙදනවාය කියලා. අපි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැවිත් ෙම් 
කටයුතු කරන්ෙන් ඒ වියදම් නිකම් ෙනොෙදන නිසායි. ඒක මතක 
තබාගන්න. එහිදී තමන්ට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාවට 
ගිහින් කියන්න අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
යම් යම් සංෙශෝධනයන් තිෙබනවා නම්, ඒවා කියන්න. ඒ 
සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සාරාංශය ගන්න ඕනෑ. ෙමහි සියල්ල ශුභවාදිව නැහැ. 
ඒ නිසා තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්, එතුමන්ලා වැනි බුද්ධිමත්, වැදගත් අයෙග් 
කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 
සිල්වා මන්තීතුමා කියනවා, ෙම් තුළින් මාධ්ය ෙව්දින්ට යම් යම් 
මර්දනය කිරීම් කරලා ලු; ගරු අගමැතිතුමා මාධ්යෙව්දින්ට 
තර්ජනය කළා ලු. අගමැතිතුමා මාධ්යෙව්දින්ට තර්ජනය කෙළේ 
නැහැ. අගමැතිතුමා ඔවුන්ට සත්යය ෙපන්වා දුන්නා. ඒ කාලෙය් 
නම් ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ෙහොඳයි, තර්ජනය කළාය කියමු. එදා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙපෝද්දල ජයන්තලා වැනි අයෙග් අත පය 
කැඩුවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අදත් ෙබොෙහෝෙදෙනක් -එක්නැලිෙගොඩ 
වැනි අය- අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. අදත් ඔහුෙග් බිරිඳ 

අඬනවා, තමන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයා ඉල්ලලා. ඒ එක්කම ලසන්ත 
විකමතුංග වැනි අයට කළ ෙද්වල් අපි දැක්කා. අත පය කැඩුවා, 
අතුරුදහන් කළා, මහ දවල් අමු-අමුෙව් මරා දැම්මා. ඒ කාලෙය් 
ශබ්ද නැතුව හිටපු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමන්ලා, 
අද හීෙනන් අවදි ෙවලා වා ෙග් කථා කරනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
පිහිටුවා මාස 8ක්, මාස 10ක් තමයි ගතවුෙණ්. අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනාවා. එතුමා ෙකොමිෂන් සභා ගැන කිව්වා. 
එතුමන්ලාට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ, ෙකොමිෂන් සභා පත් 
කරන්න. එදා යූඑන්පී ආණ්ඩුවට 2/3ක බලයක් තිබුණා නම් 
ෙකොමිෂන් සභා ෙගෙනන්න තිබුණා. ඒවාත් අපි අපිම අල්ලා 
ෙගන කරන සමහර ෙද්වල්. දැන් ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත 
කරලා තිෙබනවා.  

මා පළාත් සභාෙව් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට අවුරුදු ගණනක් සිටියා. අපි දන්නවා, 
පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරු රජෙය් ආයතනවල නිලධාරින් 
කැඳවා, ෙටන්ඩ ර් පටිපාටිය ෙවනස් කරලා, ෙටන්ඩර් එක තමන්ට 
ඕනෑ විධියට ෙදකට, තුනට කඩන බව. අදත් දකුණු පළාත් සභාෙව් 
ඒ ෙද්වල් සිද්ධ වනවා. පධාන අමාත්යාංශෙය්  ෙටන්ඩර් පටිපාටිය 
ගැන බලන්න. ෙටන්ඩර් එක තමන්ට ඕනෑ විධියට කඩනවා. 
සමහර විට රුපියල් ෙකෝටි එකහමාරකට ෙටන්ඩර් කරන්න 
පුළුවන්කම තිබියදී, ඒක තුනට කඩලා තමන්ෙග් ෙහංචයියලාට 
ෙදනවා. ඉදිරිෙය්දී එවැනි කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක මතක තබා ගන්න. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ගිහින්, ඒ කාර්යාලෙය් ඉඳෙගන ''ෙෆෝම්'' එකක 
කාරණා ටික ලියා දුන්නාම, ඒක ඉෂ්ට වන්ෙන් නැත්නම්, එදාට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන්න. හැම ෙදයක් ගැනම අශුභවාදිව හිතන්න එපා. විපක්ෂය 
හැටියට ෙමතුමන්ලා හැම ෙදයක් ගැනම හිතන්ෙන් අශුභවාදිවයි. 
ෙම්ෙක් සාධාරණයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් රට හදන්න මහන්සි 
වන ෙම් රෙට් දුක් විඳින අහිංසක ජනතාවෙග් ෙලයින්, කඳුෙලන්, 
දහඩිෙයන් හම්බ කරන මුදල් කාබාසිනියා කරන, ෙම් රෙට් 
ෙනොෙයක් දූෂණ, අකමිකතා කරන අයට, ෙම් පනත කියාත්මක 
කිරීම තුළින් ෙහොඳ පාඩමක් උගන්වන්නට පුළුවන්.  

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා අධිකරණය 
ගැන කිව්වා. අධිකරණෙය් විනිශ්චයට භාජන වන කරුණක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්නත් බැහැ. 
එතුමා කියනවා, ඒවාෙය් ෙතොරතුරු ඕනෑ ලු. ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ගැන එතුමා කථා කළා. ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිතුමා COPE එකට ආවා ෙන්. අද COPE එෙක් 
සභාපති වශෙයන් ඉන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්, සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපති වශෙයන් ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් -
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය්- ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා. ෙම් අය මූලාසනෙය් තබා ෙගන, අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 
ඕනෑ තරම් ෙහොරකම්, තක්කඩිකම් ෙකෙරනවා නම් ෙම්වා ෙහළි 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ අයිතිය ෙම් සභාෙව් කියන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ෙහොරු, දූෂණ ගැන හැමදාම කියනවා විතරයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට එක ෙචෝදනාවක් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. එක සාධකයක් කිව්ෙව් නැහැ. ෙහොෙරක්, ෙහොෙරක් කියලා 
කියන්න පුළුවන්. ෙහොෙරක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවාට දඬුවම් 
කරන්න නීති තිෙබනවා. අධිකරණයට යන්න පුළුවන්. 
අධිකරණයට ගියාද? ඒ එක්කම ෙත්රීම් කාරක සභා පත් කළා. 
ඒවාට ඉදිරිපත් වුණාද? අද ඒවා ඔප්පු කරන්න බැරි නිසා, 
නන්නත්තාර ෙවලා, ඒකාබද්ධ කල්ලිය ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා 
ෙබොරුවට දැඟලුවාට අෙප් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යනවා. 
ඒක කාටවත් ෙහොල්ලන්න බැහැ.  

ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා මෙග් මිතයා නිසා 
එතුමන්ලා කරපු ෙද්වල් ගැන මා කියන්න කැමැති නැහැ. එතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ දවස්වල කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද? මමත් අවුරුදු 25ක් පමණ 
ගාල්ල පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලනය කරපු ෙකෙනක්. ඒ නිසා මතක 
තබා ගන්න, හැම කිල්ෙලෝටයකම හුනු තිෙබනවාය කියලා. "වීදුරු 
ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහන්න එපා"යි කියා පස්ථා පිරුළක් 
තිෙබනවා. ඒ පස්ථා පිරුළු අනුව කටයුතු කරන්න. කණ්ණාඩියක් 
ළඟට ගිහිල්ලා තමන් කවුද කියලා බලන්න. එතෙකොට ෙත්ෙරයි. 
සදාකාලිකව ජනාධිපතිකම ලියා ගන්න කටයුතු කරපු ෙවලාෙව් 
ලජ්ජා නැතුව ඒ සියලුම දහජරාවටම අත උස්සපු අයයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් එතුමා මෙග් 
මිතෙයක්. එතුමාට සංවිධායක ධුරය ෙදන ෙකොටත් ආචාර්ය රිචර්ඩ් 
පතිරණ මැතිතුමාෙග් ෙල්කම් හැටියට මා උදවු කළා. ලජ්ජා 
නැතුව එතුමන්ලා සාධාරණය ගැන කථා කරනවා. එදා 
අණපනත්වලට අත උස්සපු හැටි ෙකොෙහොමද? ඒවා ගැන කථා 
කෙළේ නැහැ. අද මහා ෙලොකුවට කථා කරනවා. එදා ෙමතුමන්ලා 
දූෂණ ගැන වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. ෙම් මාස අටට, දහයට 
තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම කරලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 20ක්, අවුරුදු 
17ක්, අවුරුදු 9ක් වරින් වර ෙමතුමන්ලා ආණ්ඩු කරද්දි, "එෙහයි" 
කියා කථා කරපු අය තමයි අද ෙම් ෙනොෙයක් විධිෙය් කතන්දර 
කියන්ෙන්.   

මාධ්ය ගැන ඉෙගන ගත් ෙකෙනක් විධියට ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගැන ඉතාම 
පැහැදිලිව කථා කරන්න මට ලැබී තිෙබන ෙවලාව මදි, අෙප් 
කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. අද ෙම් රෙට් 
ෙවන සිදුවීම් දිහා බලන්න. අද පුවත් පත්වල ඇතැම් සිදුවීම් ගැන 
පළ ෙවනවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත 
තුළ ඒ සියලු ෙද්වල් ආරක්ෂා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ යම් යම් කාරණා පළ කිරීම ඉවත් කර 
තිෙබනවා. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව රටක් පාලනය කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. යම් යම් රහස්ය ෙද්වල් තිෙබනවා. මහ 
බැංකුෙව් ගිණුම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙදන්න පුළුවන්ද? යම් 
පුද්ගලෙයකුෙග් පිට රට තිෙබන ගිණුමක ෙතොරතුරු අපට ගන්න 
පුළුවන්ද? බැහැ. ඒකට අධිකරණ කියාමාර්ගයක් අරෙගන විශාල 
කියාවලියක් කරන්න ඕනෑ. අපට ඒ ෙද්වල්වලට අතගහන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත තිෙබනවා කියා සමහර ෙවලාවට තමුන්නාන්ෙසේලා කියයි, 
ඇමතිවරෙයකුට, මන්තීවරෙයකුට ඉන්න අනියම් බිරිඳෙග් 
විස්තරත් අපට ෙහොයා ගන්න ඕනෑය කියලා. එවැනි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවනවා.  ඒ ෙද්වල් ඒ අයෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය. අර විධියට 
පාලනය කිරීමක් ෙනොකෙළොත් එෙහමත් කියයි තමුන්නාන්ෙසේලා. 
අර අහවල් ඇමතිවරයා, අහවල් මන්තීවරයා අනියම් සම්බන්ධතා 
පවත්වන ගැහැනු ගණනත් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න කියයි.  
එෙහම බැහැ. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් සදාචාරාත්මකකමක් 
තිෙබනවා. ෙම් පනත දැන් ෙකටුම්පත් කර තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳ නැති ෙද්වල් තිෙබනවා නම් ඕනෑ 
තරම් සංෙශෝධනය කරන්න පුළුවන්. එක එක අඩුපාඩුකම් 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැම ෙදයක්ම සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ.  

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙගනාපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
බලන්න. දැන් ඒකට දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයත් ඇවිත් තිෙබනවා. අවශ්යතාව අනුව, රෙට් 
වුවමනාව අනුව, ර ෙට් ජනතාවට ෙම් කාරණා තව තවත් පුළුල් 
කිරීෙම් අවශ්යතාව අනුව ෙම්වා වරින් වර සං ෙශෝධනය කරන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා අප බය නැතිව ෙම් තීන්දුව ගත්තා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න 
අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා. ෙමොකද, ෙම්ක ඓතිහාසික 
කටයුත්තක්. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙමවැනි පනතක් ෙගෙනන්න 

කටයුතු කර තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න 
තිබුෙණ් මීට අවුරුදු 25කට විතර ඉස්සර ෙවලායි. නමුත්, පමා 
ෙවලා ෙහෝ අෙප් රජය මඟින් ෙම් කාර්යය කර තිෙබනවා. එදාත් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න හැදුෙව් අපියි. ෙමතුමන්ලා ඒක 
නවත්වලා තිබුණා. ෙමතුමන්ලාෙග් ෙමන්න ෙමෙහම පුරුද්දක් 
තිෙබනවා. යූඑන්පී ආණ්ඩුව ෙමොකක් ෙහෝ කරන්න ගිහින් 
හදිසිෙය්වත් ඒක නැවැත්තුෙවොත් එය කරන්ෙන් නැහැ. අපට 
එෙහම ෙද්ශපාලන කුහකත්වයක් නැහැ. අප සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරනවා.  

එදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් -එදා 
විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට- පැහැදිලිව කිව්වා, ෙපොෙරොන්දු 
වුණා, අපට ෙමොන විධියට බලය තිබුණත්, තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් තිබුණත් ෙම් රෙට් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන බව. අප ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව හරියට ඉෂ්ට කර තිෙබනවා. ඒ විධියටම අප දුන් 
ෙපොෙරොන්දු සියල්ල හරියට ඉෂ්ට කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තවත් කාරණයක් 
කියන්න තිෙබනවා. මා කලින් දවසකත් ෙම් කාරණය කිව්වා. 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව නැති කිරීම ගැන ෙමතුමන්ලා 
කථා කළා. අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දින සියෙය් වැඩසටහෙන් 
72වන වැඩසටහන ෙමොකක්ද? ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා 
මන්තීතුමනි, ඇයි ඔබතුමා සභා ගර්භෙයන් පිටව යන්ෙන්? වාඩි 
ෙවලා මම කියන ෙදය අහගන්න ඉන්න ෙකෝ.  යන්න එපා. 
පුළුවන් නම් අප අහන ඒවාට උත්තර ෙදන්න. දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවෙළේ 72වන වැඩසටහෙන් සඳහන්ව තිබුෙණ් පභූ ආරක්ෂාව 
සඳහා හමුදා නිලධාරින් සම්බන්ධ කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
පතික්ෙෂේප කරනවාය, ඒ අය ඉවත් කරනවාය කියන එකයි. ඒක 
කිව්වාම ෙමන්න කෑ ගහනවා. ඒ කාරණය දින සියෙය් පතිපත්ති 
පකාශනෙය් තිෙබනවා. හැටෙදලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් 
ෙම්කටයි. 72වැනි වැඩසටහෙන් තිෙබන කාර ණයට කැමැති 
ෙවලා හැටෙදලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දය දීලා තිෙබන නිසා අප 
ඒක කියාත්මක කරන ෙකොට කියනවා, "ෙමන්න කරන වැෙඩ්" 
කියලා.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා, 
අද ෙහොඳ විවාදයක් තියලා අප ෙම් ගැන කථා කරනවා. අප 
ලැහැස්තියි ෙම් ෙවනුෙවන් අෙප් සහෙයෝගය ෙදන්න. පුළුවන් නම් 
තුෙනන් ෙදකක ඡන්ද බලෙයන් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරන්න කටයුතු කරමු කියන කාරණය සඳහන් කරමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[பி.ப. 3.20] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம் ெதாடர்பாக இந்த உயாிய 
சைபயில் ேபசுவதற்கு அ மதி தந்தைமக்காக நன்றி கூறி 
என  உைரைய ஆரம்பிக்கின்ேறன். நல்லாட்சியின் 
பண் களில் ெவளிப்பைடத் தன்ைம ம் ஒன்றாகும். இந்த 
ெவளிப்பைடத் தன்ைமயான  தகவ க்கான உாிைம 
சட்டத்தின் லம் உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ய  மிக ம் 

க்கியமானதாகும். தகவல்கள் ெவளிப்பைடயானதாக ம் 
உண்ைமயானதாக ம் திறன் மிக்கதாக ம் இ க்க ேவண் ம். 
இந்த நாட் ள்ள ஒவ்ெவா  பிரைசக்கும் தகவல்கைள 
அறிவதற்கான உாிைம ரணமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
தகவ க்கான உாிைம சட்ட லமான  இந்த உயாிய 
சைபயில் சிறப்பாக நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம்.  
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இந்த நாட்  மக்கள் கஷ்டப்பட்  உைழக்கின்ற 
பணத் க்காக அறவிடப்ப கின்ற வாியின் லம் இந்த அரசு 
பயணித் க்ெகாண் க்கின்ற . அந்த வைகயில், தன  
ெசல கள், நிர்வாக ைறகள் ேபான்ற ெசயற்பா களில் 
அரசான  நாட்  மக்களிடம் ெவளிப்பைடத் தன்ைமயாக 
நடந் ெகாள்ள ேவண் ம். நாட் ன் ெபா ளாதாரம், கல்வி, 
மக்களின் அ ப்பைட வாழ்க்ைக நிைலைம, சுகாதார 
நிைலைம, ஆட்சியாளர்களின் ேபாக்குகளின் ேநாக்குகள், 
ஊழல் ேமாச கள், மனித உாிைம மீறல்கள், ெபண்கள் மற் ம் 
சி வர்களின் நிைல, ெதாழிலாளர்களின் நிைல, ேவைலயற்ற 
வர்களின் நிைல ேபான்ற அைனத்ைத ம்  ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ய நிைலைம இந்த அரசுக்கு இ க்கின்ற . ஆனால், 
கடந்தகால த்தத்தால் அழி கைளச் சந்தித்த எம  மக்களின் 
நிைல பற்றிய தகவல்கள் எந்தவிதத்தி ம் சாியாக 
ெவளிப்ப த்தப்படவில்ைல. த்தத்தினால் ஊன ற்றவர்கள், 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உயிாிழந்தவர்கள் மற் ம் காணாமற் 
ேபானவர்கைளப் பற்றிய எந்தத் தகவல்கைள ம் ெவளியி வ 
தில்ைல. மாறாக, அந்தத் தகவல்கைள மைறக்க இந்த அரசு 
நடவ க்ைக எ ப்ப  மிக ம் பார ரமான ம் கவைலக் 
குாிய மான விடயமாகும்.  

அ மட் மல்ல, பாரம்பாியமாக நாம் பா காத் வந்த 
எம  வரலாற்ேறா  ெதாடர் ைடய கல்ெவட் க்கள், ஏ கள் 
என்பன திட்டமிடப்பட்ட ைறயிேல அழிக்கப்பட்  
வ கின்றன. விேசடமாக வடக்கு, கிழக்கில் தமிழர்கள் 

ர் கமாக வா ம் பிரேதசங்களி ள்ள கல்ெவட் க்க ம் 
ஏ க ம் அழிக்கப்பட்  வ வ  மிக ம் மன ேவதைனக் 
குாியதாகும். தமிழர்களின் வாழ்க்ைகைய, அவர்கள் வாழ்ந்த 
நிலங்கைள எ த் க்காட் ம் வைகயில் விளங்கிய 
ேதவாலயங்கள் மற் ம் கல்ெவட் க்கள், ஆவணங்கள் என்பன 
அழிக்கப்பட் க்கின்றன. கடந்த ஆட்சியாளர்களினால் 
ைகக்கூ கள் பயன்ப த்தப்பட்  திட்டமிடப்பட்ட ைறயிேல 
இந்த ஆவணங்கள்  அழிக்கப்பட் க்கின்றன. ஆகேவ,  
இந்தக் கல்ெவட் க்கள் அைனத் ம் ெவளிக்ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ம். இைவயைனத் ம் ஆவணங்களாக்கப்பட் ப் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம். எம  எதிர்காலச் சந்ததியின க்கு 
அவர்கள  ன்ேனார்களின் வரலா  ெவளிப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, காணாமற்ேபாேனார் விடயத்திேல இந்த 
அரசு கவனஞ்ெச த்த ேவண் ம். அைதப் பற்றிய விபரங்கள் 
எந்த விதத்தி ம் ஆவணப்ப த்தப்படவில்ைல. எம  மக்கள் 
பல்லாயிரக்கணக்காேனார் த்தத்தினால் இறந்தி க்கிறார்கள்; 
ஊன ற்றி க்கிறார்கள்; அங்க னமாக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
பலர் சிைறகளில் இ க்கின்றார்கள். அவர்கைளப் பற்றிய 
எந்தவிதமான விபர ம் இன் வைர இந்த அரசிடம் 
இல்ைலெயன்பதைன இந்த இடத்திேல நான் மனேவதைன 

டன் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், கல்விைய எ த் க்ெகாண்டால், பாீட்ைசகள் 
சம்பந்தமான விபரங்கைள ெவளியி வதற்கு இந்தத் தகவல் 
அறி ம் சட்ட லம் தைடவிதித்தி க்கின்ற . ஆனால், 
பாீட்ைச வினாத்தாள்கைளத் தி த் பவர்கள், அதற்குாிய 
ஆவணங்கைளத் தயார்ெசய்பவர்கைள வி த் , ஏைனய 
அைனத்  விடயங்க ம் ெவளிப்பைடயானதாக இ த்தல் 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், அண்ைமயிேல இடம்ெபற்ற 
கல்வியியற் கல் ாிக க்கான ெதாிவி ம் பல்கைலக்கழகத் 
ெதாிவி ம் ேவைலவாய்ப்  சம்பந்தமான ெதாிவி ம் 
பக்கச்சார் கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. இத டன் 
சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள் ெவளிப்பைடயானதாக இல்ைல. 
இதனால், எம  வடக்கு, கிழக்கில் வா கின்ற மாணவர்களின் 
கல்வித்தரம் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற .  

அ மட் மல்ல, பாீட்ைசப் ெப ேப கைள ெவளியி  
கின்றெபா  அதிகாாிகள் தங்க க்குச் சாதகமான 

ைறயிேல அதைனக் ைகயாள்வதனால் எம  மாணவர் 
க க்குாிய, எம  இைளஞர்க க்குாிய ேவைலவாய்ப்ைப 
வழங்குவதில் இ த்த ப் கள் ஏற்ப ம் நிைல ம் காணப்ப  
கின்ற  என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ேம ம் இைளஞர், வதிக க்கான 
ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்குகின்றெபா  எந்தவித 
தகவல்கைள ம் ெவளியிடாமல் இ ப்பதனால் அதில் 
பக்கச்சார்  காணப்ப கின்ற . இதன் லம் எம  இைளஞர், 

வதிக க்கான ெதாழில்வாய்ப்  த க்கப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, இதில் விகிதாசார ைற அல்ல  ஏேதா ஒ  ைற 
ெவளிப்பைடயாகப் பயன்ப த்தப்ப கின்றேபா  வடக்கு, 
கிழக்கில் வாழ்கின்ற த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட எம  
இைளஞர் வதிக க்குச் சாியான ைறயில் ேவைல 
வாய்ப் க்கைள  வழங்கக்கூ ய சந்தர்ப்பம் ஏற்ப ம்.  

அம்பாைற மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்குள்ள 
கல் ைன பிரேதச ெசயலகம் இன் வைர தர யர்த்தப் 
படாைமயால், குறித்த தகவல்கள் எம  மக்க க்குச் 
ெசன்றைடவ  த க்கப்ப கின்ற . இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கமான  இவற்ைறக் க த்திற்ெகாண்  தகவல்கைள 
ெவளிப்பைடயாக ம் உண்ைமத் தன்ைமயாக ம் 
திறைமயாக ம் ெவளிப்ப த்தி, எம  மக்க க்குச் சிறந்த 
ேசைவைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , 
என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.28] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම්  

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙකොට අද දින 
ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම තුළින් යහ පාලන රජය 
මැතිවරණ සමෙය් ජනතාවට ලබා දුන් තව එක ෙපොෙරොන්දුවක් 
ඉෂ් ට කරන්නට පුළුවන් වුණා. යහ පාලන රජය හැටියට,  2015 
ජනවාරි 08 වන දා ලබපු ඒ ජයගහණයත් එක්ක ෙම් රට විශාල 
ෙවනසකට ෙයොමු කරන්න ෙම් රජයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනවාරි 08 වනදාට කලින් හිටපු ආණ්ඩුව දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා ෙම් රට නැවත ආපස්සට ඇද ෙගන 
යන කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අපි එදා දුටුවා.  

දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා 
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීෙම් අවස්ථා ගණන දීර්ඝ කරෙගන 
නැවත ෙම් රට ඒකාධිපතිවාදයකට, ඒ වාෙග්ම පවුල්වාදයකට 
ෙගන යමින්, දූෂණය, පැහැර ගැනීම්, මාධ්යවලට පහර දීම් වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් දුරාචාරවලින්, පජාතන්ත විෙරෝධී කියාවලින් එදා ෙම් 
රට පිරිහිලා තිබුණා. අපිකානු මහාද්වීපෙය් තිෙබන උගන්ඩාව, 
සිම්බාබ්ෙව් වැනි රටවල් ගමන් කරපු දිශාවට ෙම් රටත් ගමන් 
කරන ආකාරය ඒ තුළින් අපි දුටුවා. ඒ යහ පාලන ජයගහණයත් 
එක්ක - ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රනිල් විකමසිංහ අෙප් අගමැතිතුමාෙග් සුසංෙයෝගය තුළින් නැවත 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ඇති කරන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඒ 
පජාතන්තවාදය පිහිටුවීම තුළ අපි ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය නැවත 
ස්ථාපිත කරනවා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරනවා, 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ෙම් රටට 
හඳුන්වා ෙදනවා කියා එදා මැතිවරණ ෙව්දිකාවල අපි කථා කළා. 
ශක්තිමත් පජාතන්තවාදයක් ඇති කිරීම තුළ ෙලෝකයත් එක්ක 
ගමන් කරන්න පුළුවන් රටක් හැටියට ෙම් රට ෙගොඩ නඟනවාය 
කියන එක එදා අපි මැතිවරණ ෙව්දිකාවල ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් හැටියට ලබා දුන්නා. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ලබා දීෙම් 
පතිඵලයක් හැටියට ජනවාරි 08 වන දා ජයගහණයත් එක්ක අපි 
පසු ගිය කාලෙය් කථා කළ ඒ ෙකොමිෂන් සභා ටික පිහිටුවන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. 

 හැම ෙකෙනක්ම හැම දාම කියපු කථාවක් තමයි විධායක 
ජනාධිපති කමෙය් තිෙබන අසීමිත බලතල අයින් කරන්ෙන් නැහැ 
කියන එක. ෙම් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිවරු කිහිප ෙදෙනක් ෙම් 
වාෙග් ෙපොෙරොන්දු ලබා දී තිබුණා. ජනවාරි 08 වනදා ඒ 
ජයගහණයත් එක්ක ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන අසීමිත 
බලතල ටික අයින් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක්, හැකියාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ලැබුණා. ෙම් විධියට පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කිරීෙම් දිශාවට යහ පාලන ආණ්ඩුව දැන් දවස ගණෙන් 
ගමන් කරමින්  සිටිනවා. ඒක කරන්න බැහැ කියා හුඟ ෙදෙනක් 
කථා කළා. ෙම්ක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා හුඟක් ෙදෙනක් 
හිතුවා. එෙහම හිතුව ෙද්වල්, කරන්න බැහැ කියපු ෙද්වල්, 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට කර ෙගන යන්න 
පුළුවන් ෙද්වල් ෙම් යහ පාලන රජය යටෙත් දවස ගණෙන් අපි 
ඉෂ්ට කර ෙගන යනවා. ෙම් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත හරහා 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය නැවත ස්ථාපිත කරන්න, 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරන්න, ඒ තුළින් ජනතාවට ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය ආරක්ෂා කර ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් දුරට 
අපි අද පැමිණ තිෙබනවා. ඒක ගැන අපි සියලුෙදනාම සන්ෙතෝෂ 
වන්නට ඕනෑ.  

ෙම් රෙට් ජනතාවට රාජ්යකරණය විවෘත කිරීමක් ෙම් තුළ 
සිද්ධ ෙවනවා. ආණ්ඩුව කරන ෙද්වල්, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ තිෙබන 
ෙද්වල්, සංවර්ධනය හරහා ජනතාවට වියදම් කරන මුදල් පමාණය 
ගැන, ඒ ව්යාපෘති ගැන ඇති වන ඒ  සියලු සැක සංකා දුරු කර 
ගැනීමට ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය අපි ලබා දී තිෙබනවා. 
මීට කලින් ඒ අයිතිය ජනතාවට තිබුෙණ් නැහැ. මීට කලින් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා හරහා 
යම් යම් ෙතොරතුරු දැන ගන්නට පුළුවන්. ජනමාධ්ය හරහා යම් යම් 
ෙතොරතුරු දැන ගන්නට පුළුවන්. පසු ගිය කාලෙය් මාධ්ය  රජෙය් 
වංචා දූෂණ ෙහළි කිරීම තුළින් විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. 
ගෙව්ෂණාත්මක ෙතොරතුරු ගැන, දුෂණ වංචා ෙහළි කිරීම ගැන 
ජනමාධ්ය කරපු ඒ කාර්ය භාරය ඉතා විශාලයි.  

ඒවා ෙහළිදරවු කරලා අෙප් පවීණ මාධ්යෙව්දින් සමහෙරකුට 
ජීවිත පූජා කරන්න සිද්ධ වුණා කියා අපි දන්නවා. ලසන්ත 
විකමතුංග වැනි මාධ්යකරුවන්ට තමන්ෙග් ජීවිතය පූජා කරන්න 
සිද්ධ වුණා, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ගනු ෙදනු ෙහළිදරව් කිරීම නිසා. ඒ 
වාෙග්ම, සමහර ජනමාධ්යෙව්දින්ට ෙම් රටින් යන්න සිද්ධ වුණා. 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රාගන්න ෙම් රටින් පිටතට යන්න තරම් 
වාතාවරණයක් එදා ඇති ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත මඟින් සෑම පුරවැසියකුටම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය 
ලබා ෙදන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සංවර්ධන ව්යාපෘති පිළිබඳව තිෙබන 
ෙතොරතුරු, සමහර ෙද්වල් හා සම්බන්ධ සැක සංකා සහිත 
ෙතොරතුරු ආදි වශෙයන් රජය හා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඇතුළු 
අවශ්ය ඕනෑම ෙතොරතුරක් අද ඕනෑම පුරවැසියකුට ලබා ගැනීෙම් 
අයිතිය ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත මඟින් 
අපි ජනතාවට ලබා දී තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන්, එය විෙශේෂ 
ජයගහණයක් කියායි. එය පජාතන්තවාදෙය් අතිවිශිෂ්ට 
ජයගහණයක්. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල තිෙබන පජාතන්තවාදය 
දිහා බැලුවාම, ඒ දිහාවට අෙප් රටත් කමකමෙයන් ගමන් කරනවා 
කියන එක අප කියන්න ඕනෑ. පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කරගන්න, දූෂණය නැති කරන්න, වංචාව නැති කරන්න 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය අපි ජනතාවට අනිවාර්යෙයන් ලබා 
දිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් යහ පාලන රජෙය් 
පධාන ස්තම්භයක් වන්ෙන්, දූෂණය අඩු කිරීමයි. දූෂණය අඩු කිරීම 
සඳහා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත විශාල 
වැඩ ෙකොටසක් කරනවා කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම හිතනවා, ෙමය ෙලොකු 
ජයගහණයක්ය කියා. ෙම් ජයගහණය තුළ අඩු පාඩු තිෙබන්න 
පුළුවන්. ෙම් තුළ අපට ෙනොෙපෙනන ෙනොෙයකුත් ෙද් තිෙබන්න 
පුළුවන්. ෙම් සම්බන්ධව යම් යම් විරුද්ධ අදහස් නැ ෙඟන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙමය අපට ෙහොඳ ආරම්භයක්. ඉතිහාසෙය් අපට 
ලැබුෙණ් නැති ෙදයක්, කවදාවත් ලැෙබ්වි කියා අප හිතපු නැති 
ෙදයක් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව මඟින් ලබා දීම තුළ ජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් විශාල ජයගණයක් අපි ලබා දී තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, යම් යම් දුර්වලතා 
තිෙබනවා නම්, අපට ෙනොෙපෙනන යම් යම් ෙද්වල් තිෙබනවා 
නම් ඉදිරිෙය්දී ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරෙගන, ඒ අඩු පාඩු හදාෙගන 
ෙම් පනත තවතවත් සංවර්ධනය කරෙගන එය ඉදිරිෙය්දී 
ශක්තිමත් පනතක් බවට පත් කරගන්න අපට පුළුවන්.  

ෙම් අඩි තාලම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. ෙම් දමා 
තිෙබන අඩි තාලමත් එක්ක අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අපි 
විශාල ජයගහණයක් ලබා තිෙබනවා. අවුරුදු එකහමාරකට 
කලින්, අවුරුදු ෙදකකට කලින් අප යන්න සිටිෙය් -ගමන් කරන්න 
සිටිෙය්- ෙවනත් දිශාවකටයි.  එදා අප ඇදෙගන ගිෙය් ෙවනත් 
දිශාවකටයි. එදා ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන ෙකොට එදා සිටි නායකයන් එයට 
එකඟ වුෙණ් නැහැ; එදා සිටි නායකයන් එයට අවසර දුන්ෙන් 
නැහැ. එදා ෙම්වා පතික්ෙෂේප වුණා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ. ෙම්වා 
ෙගෙනනවාට එදා කැමැති වුෙණ් නැහැ. ඇයි ඒ? එදා දූෂණෙයන්, 
වංචාෙවන් පිරි රටක් තමයි අපට තිබුෙණ්. ඒ හින්දා ඒ දූෂණ, වංචා 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත හරහා ෙහළි 
ෙව්වි කියා එදා හිටපු නායකයන්ට බියක් තිබුණා.  

අද ෙම් රෙට් පධාන තනතුරට පත් ෙවලා සිටින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් එවැනි බියක් නැහැ; 
එෙහම හංගන්න ෙදයක් නැහැ; එෙහම වහන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ 
ගැන අපි අද සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. යහ පාලන ආණ්ඩුව අද 
ධනාත්මකව බලා, ජනතාවට ෙතොරතුරු විවෘත කරන්න ලැහැස්ති 
ෙවලා සිටිනවා. රෙට් ඉදිරි පිම්මක් හැටියට, රෙට් ඉදිරි ගමනට 
අත්යවශ්ය කාරණාවක් හැටියට, රෙට් ඉදිරි සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළට ජනතාවත් සම්බන්ධ කිරීමට දැමූ මූලික අඩි තාලමක් 
හැටියට අපට ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත හඳුන්වන්න පුළුවන්,  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ හින්දා ෙමය ඉතාම වැදගත් 
අවස්ථාවක්ය කියා මා හිතනවා. ෙම් කටයුත්තට සහභාගි වීමට 
අපට අවස්ථාව ලැබීම, මන්තීවරුන් හැටියට අෙප් ජීවිතය තුළ, 
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අපෙග් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිත කාලය තුළ විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
අෙපන් ඉටු ෙවලා තිෙබනවා කියා සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන් 
කාරණයක්ය කියා අපි සිතනවා. ෙමොකද,  ෙම් පනත ඒ තරමටම 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින පනතක්. ඒ හින්දා ෙම් 
පනතට අවශ්ය අෙනකුත් ෙද්වල් හදා දීලා ෙම් පනත පාෙයෝගික 
තලෙය් කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම රජයට සහ ගරු ඇමතිතුමාට 
තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන්, ඉදිරි කාලෙය්දී අපට එය බලාගන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් 
ලැෙබන්ෙන් අනගි අවස්ථාවක්; දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ෙම් දුර්ලභ 
අවස්ථාෙවන් අපි අනිවාර්යෙයන් පෙයෝජන ගත යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් එක් 
කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. මහත්මා ගාන්ධිතුමා කියා 
තිෙබනවා, "අපට අවශ්ය ෙවනස දැකීම සඳහා අප ෙවනස් විය 
යුතුයි." කියා. මා හිතන්ෙන්, අප ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ කාලය දැන් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියායි. ෙම් රට තුළ ඒ ෙවනස කිරීම සඳහා 
යහ පාලන රජය ඉදිරියට ගමන් කරනවා.     

ඒ ගමන් කිරීමත් එක්ක අපි අත් වැල් බැඳෙගන, අපි සියලු 
ෙදනාම ඒ බලාෙපොෙරොත්තු වන සමෘද්ධිමත්, එක්සත් ලංකාවක් 
ෙගොඩනඟමින්, පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරමින් ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන්ය කියන විශ්වාසය දැන් ෙගොඩ නැ ෙඟනවා කියමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.38] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දැන් කථා කෙළේ අෙප් 

පරණ මිතෙයක්. එතුමා කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීමට සහ සියලුම දූෂණ ෙහළිදරවු කිරීමට අලුත් 
භාග්යමත් කාලයක් උදාෙවනවාය කියලා; වසා තිෙබන සියලුම 
ෙද්වල් අවුස්සලා එළියට ගන්න පුළුවන්ය කියලා ඇත්තටම ෙබර 
ගහලා, නළා පිඹලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවාට,  විවිධ පශ්න 
ඇසීෙමන් හා කාරක සභා තුළ කියා කිරීෙමන් දැනටත් ෙම් 
ෙතොරතුරු දැනගන්න අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කටයුතු කරනවා.  

මම දැන් ආෙව් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ඉඳලායි. 
එතැනදී අපි කරුණු කාරණා විමසීෙමන් ෙම් හුඟක් ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්නවා. ඒ මන්තීවරු ලබා ගන්නා ෙතොරතුරු තමයි 
ජනමාධ්යෙව්දින් හරහා පුවත් පත්වලට යන්ෙන්. ඔය 
ගෙව්ෂණාත්මක ජනමාධ්යෙව්දින්, නිදහස් ජනමාධ්යෙව්දින් 
ෙනොෙයක් තැන්වලින්, ෙනොෙයක් මන්තීවරුන්ෙගන්, හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන්, ෙම් පශ්න අහන ඒවාවලින්, කාරක සභාවලින් 
ෙතොරතුරු අරෙගන මහ ජනයා අතර ෙබදනවා.  

මහ ජනයාට ෙවලාවක් නැහැ, ෙතොරතුරු ෙහොය ෙහොයා යන්න. 
මහ ජනයා කියන්ෙන් සාමාන්ය ෙපොදු ජනයා. සියලුම ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ජනතා පරමාධිපත්ය කියාත්මක කරන්ෙන් 
සංවිධානාත්මක වූ පිරිස් සමූහයක්. ඒ අය අතර ජනමාධ්යෙව්දින්ට 
විෙශේෂ තැනක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වෘත්තීය 
කාර්යය ෙවන්ෙන් ජනතාවට ෙතොරතුරු ෙබදා හැරීම නිසා. නමුත් 
ෙම් ෙකොමිසමට ජනමාධ්යෙව්දින් ෙනොෙවයි දාන්න හදන්ෙන්. ෙම් 
ෙකොමිසමට දාන්න හදන්ෙන්, ජනමාධ්ය ආයතනවල 
අයිතිකාරයන්; නීතිඥයන්. ඒ එක්කම කියලා තිෙබනවා කිසිම 
වෘත්තියක ෙයදී ඉන්න ෙකෙනක් දාන්න බැහැ කියලා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් කියනවා, නීතිඥ සංගමෙයන් නම් කරන ෙකෙනක් 

දානවා කියලා. නීතිඥ  සංගමෙයන් නම් කරන්ෙන් වෘත්තිකෙයෝ 
ෙන්. ෙම් විධිෙය් පරස්පරතාවන් තිෙබනවා. ඇයි, නීතිඥ සංගමය 
විතරක් දාන්ෙන්? ඇයි, OPA එක; වෘත්තීයෙව්දින්ෙග් මහා 
සංගමය; Chamber of Commerce; විද්යාභිවර්ධන සංගමය? ඒ 
වාෙග් ආයතන ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙකොමිසමට දාන්න හදන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතවත් නීතිඥයන් ටිකකුයි, ඔය රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධානවල පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකුයි. ඒ, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ හැටියට ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
බලාධිකාරියක් කර ගන්නයි. පත් කරන්ෙන් Constitutional 
Council එෙකන් තමයි. ඒ කියාදාමයට නිර්ණායකයක් නැහැ.  

පසු ගිය දවසක එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පධාන 
නිෙයෝජිතෙයක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ෙම් Constitutional Council 
එක පට්ට ගහලා ගිෙය්. ෙමෙහම Constitutional Council එකක් 
තිෙබන්න පුළුවන්ද, arbitrary තීරණ ගන්න? එක එක ඒවාට එක 
එක විධියට එක එක තීන්දු ගන්නවා. ඒවාට කිසිම පමිතියක් - 
standard එකක්- ෙහෝ නිර්ණායකයන් සමූහයක් නැහැ. ඒවා මහ 
ජනයා දැනගන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි මහ ජනයාට පිළිගන්න 
පුළුවන්, ඔය Constitutional Council එක ෙදන තීන්දුවල යම් 
කිසි පදනමක් තිෙබනවා කියලා.  

විධායක බලය තිෙබන උදවිය Constitutional Council එක 
ඇතුෙළේ දා ෙගන, ඒ විධායක බලතලවල බලපෑෙමන් 
Constitutional Council එක යට කරෙගන ෙම් විපක්ෂ ෙය්ය 
කියලා ඉන්න අයත් ආණ්ඩු පක්ෂයත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් 
ෙගනයන විගඩම - Constitutional Council විගඩම- ඇත්තටම 
අද පජාතන්තවාදය ෙම් රෙට් සථ්ාපිත කිරීමට ෙම් අලුත් රජය 
ගන්නා වූ උත්සාහය පිළිබඳව අපූරු ස්මාරකයක් ෙවයි.  

මම ඊළඟට එනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන 
කාරණාවලට. ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට දැනට අපට අයිතියක් 
තිෙබනවාද? ඔව්. Public document එකක් ඕනෑම ෙකෙනකුට 
ලබා ගන්න පුළුවන්. "Public document" එකක් කියලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? Law Dictionary එෙක් කියනවා, I quote: 

“A state paper, or other instrument of public importance or interest, 
issued or published by authority of congress or a state legislature. 
Also any document or record, evidencing or connected with the 
public business or the administration of public affairs,....” 

සියලුම මහජන කටයුතුවලට අදාළ සියලුම ලිපි ෙල්ඛන තමයි 
මහජන ෙල්ඛන - public documents - කියලා කියන්ෙන්. 

මහ ජනයාට ඒවා ගැනීමට අයිතියක් තිෙබනවා. අවසන් 
වශෙයන් ෙම් ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම ෙල්ඛනවල අන්තර්ගතයි. ෙම් 
ෙතොරතුරු තිෙබන්ෙන් වාචිකව ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් ෙතොරතුරු 
තිෙබන්ෙන් ෙල්ඛනවල. එෙහම නම් ඒවා මහජන ෙල්ඛන.  
ලංකාෙව් ෙම්වාට මහ ජනෙල්ඛන කියන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් 
කියන්ෙන් ''රාජ්ය ෙල්ඛන'' කියලා. ඒක වැරැදියි. Public 
documents කියන්ෙන්, මහ ජනයාට ලබා ගැනීමට අයිතියක් 
තිෙබන, මහ ජනයාෙග් අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් ෙකෙරන්නා 
වූ කටයුතු පිළිබඳ ෙතොරතුරු අඩංගු ලිපි ෙල්ඛන. ඉතින්, මහ 
ජනයාට  ෙකොෙහොමත් අයිතියක් තිෙබනවාෙන් ෙම්  public 
documents ගන්න. යම් ෙල්ඛනයක් public document එකක් 
නම්, මහ ජනයාෙග් කටයුතු පිළිබඳ document එකක් නම්, මහ 
ජනයාට ඒක  ගන්න පුළුවන්. ඒක මහජන අයිතියක්.  

ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන පනත් ෙකටුම්පෙතන් කියන්න යන 
විධියට, ඒ අයිතිය තිෙබනවා තමයි. නමුත් ඒ අයිතිය කියාත්මක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න ගියාම නිලධාරින් ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. තමන් කරපු 
වරදක් තිෙබනවා නම් ඒක වහගන්නයි නිලධාරින් බලන්ෙන්. ඒක 
අපි දැකලා තිෙබනවා, අෙප් ඇමතිවරු ෙමතැනදී වාචික 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන හැටි බැලුවාම. ඒ ඇමතිවරු කියවන්ෙන් 
නිලධාරින් ලියලා ෙදන ඒවා. නිතරම ඒ පශ්නෙයන් කරන්ෙන් යම් 
කිසි ෙදෝෂයක් පිළිබඳ විමසුමක් නම්, තමන් ඒ ෙදෝෂයට සම්බන්ධ 
නැති බව ෙපෙනන ආකාරයට, එක්තරා ආකාරයක ෙතොරතුරු මඟ 
හැෙරන පිළිතුරක් තමයි නිලධාරින් ලියලා ෙදන්ෙන්. එෙහම 
නැත්නම් ''මල්ෙල් ෙපොල්'' වැනි පිළිතුරක් තමයි ලියලා ෙදන්ෙන්. 
ඉන් පස්ෙසේ අපි අතුරු පශ්න අහනවා. ඒවාටත් ඒ වාෙග්ම පිළිතුරු 
ෙදනවා. අන්තිමට ෙම් කාරණාව ෙකළවර ෙවන්ෙන්, ෙතොරතුරු 
නියම ආකාරයට ලබා ෙනොදීෙම් කියාදාමය තුළින්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශන්වලට ලැෙබන පිළිතුරුවලින් ෙම් තත්ත්වය 
ෙත්ෙරනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් ජනමාධ්යෙව්දිෙයක් යම් 
ආයතනයකින් ෙතොරතුරක් ගන්න හැදුෙවොත්, එයාට ලැෙබන 
ෙතොරතුරුත් අපට හිතා ගන්න පුළුවන්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙලොකු අඩුවක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
ඒ අඩුව? අෙප් ආයතනවල හුඟක් අය ඉන්නවා. ෙමතැන ඒ අයට 
කියන්ෙන් ''ෙපොදු අධිකාරයක්'' කියලා. ෙපොදු අධිකාරයක් 
කියන්ෙන් රාජ්ය ආයතන. ෙම් ආයතනවල හුඟක් අය ඉන්නවා, ඒ 
ආයතන ඇතුෙළේ සිද්ධ ෙවන වංචා, ෙහොර මැරකම් ෙහළිදරව් 
කරන්න කැමැති. ෙකෝ, ඒ මිනිසුන්ට අවස්ථාවක් දීලා තිෙබනවාද 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්? ඔවුන් දිරි ගන්වලා තිෙබනවාද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින්? ඔවුන්ට ආරක්ෂාවක් දීලා තිෙබනවාද, ''උඹ බය 
නැතිව ඇවිල්ලා කියපන් යන ෙහොරකම ගැන. අපි එතෙකොට උඹට 
ආරක්ෂාවක් දීලා උඹට reward  එකකුත් ෙදන්නම්'' කියලා? 
එෙහම කියලා තිෙබනවාද? එෙහම කියලා නැහැ. ඇයි එෙහම 
එකක් කියන්ෙන් නැත්ෙත්?ජයන්ත කියලා මහත්තෙයක් ෙහොඳ 
ලිපියක් ලියලා තිබුණා ''රාවය'' පුවත් පතට. එතුමා කියනවා, 
''ෙමන්න ෙම් කාරණයත් ෙම් ෙකටුම්පතට සංෙශෝධනයක් 
හැටියටවත් ඇතුළත් කරන්න'' කියලා. නමුත් මම හිතන්ෙන් නැහැ 
ඒක කවදාවත් ෙවයි කියලා.  

ආයතනවල ෙසේවක සභා කමයක් තිබුණා; ඡන්දෙයන් පත්වන 
ෙසේවක සභා කමයක්. ඒ ෙසේවක සභාවල කාර්යභාරය වුෙණ් ඔය 
කාරණය තමයි. දැන් ලංකාෙව් කියන ''හඬ නගන්නා'' - 
whistleblowers - ජනයා ෙවනුෙවන් තමයි හඬ නගන්ෙන්. 
ෙබොෙහෝ විට ෙම් හඬ නගන්නන්  ජන මාධ්යෙව්දීන් ෙහෝ ෙම්වා 
ගැන යම් උනන්දුවක් ඇති වෘත්තීය සමිති නායකයන්. නමුත් ෙම් 
ෙකොමිසෙම් ඉන්නවාද වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතෙයක්? [බාධා 
කිරීමක්]   

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ගරු මන්තීතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් 40වන වගන්තිය 

කියවලා බලන්න. ඒ ෙතොරතුරු මූලාශ සියල්ල ආරක්ෂා කිරීෙම් 
වගන්තියක්  ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ගැන ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ඔබතුමා කලින් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
You talked about protection of whistleblowers. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙනොෙවයි මම කිව්ෙව්.  Whistleblowers ලා උනන්දු 

කරවීමක් නැති බවයි මම කිව්ෙව්. යම් රාජ්ය ආයතන තිෙබනවා 
ෙන්. ඒ රාජ්ය ආයතනවල සිද්ධ ෙවන ෙහොර මැරකම් කියන්න 
කවුරු හරි ලෑස්ති වුණත්, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් ෙවලා ඒවා 
කියන්න අවස්ථාවක්, පතිපාදනයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් නැති 
බවයි මම කිව්ෙව්. මම ෙනොෙවයි ඒක කිව්ෙව්. ඒක කිව්ෙව් 
''රාවය'' පත්තෙර්ට ලිපිය ලියපු පුද්ගලයා. ඔහු කියනවා ඒ 
කරුණත් ෙම්කට ඇතුළත් කරන්න කියලා. මමත් ඒකයි ෙම් 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

ඉස්සර තිබුණා ෙසේවක සභා කමයක්. ඒ ෙසේවක සභා කමය 
යටෙත්, හැම ස්ථරයක්ම නිෙයෝජනය වන ෙසේවකයන්ෙග්  
ජන්දෙයන් පත් ෙවන සභාවක් හැෙදනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
කාර්යය ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පශ්න ෙසවීම 
ෙනොෙවයි. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම, 
සිදුවන ෙහොර මැරකම් ඇල්ලීම, ඒවා ගැන ෙතොරතුරු ලබා දීම 
තමයි ඒ අය කරන්ෙන්.  

එක්තරා පමාණයකට මම උත්සාහ කළා ඒ ෙසේවක සභා කමය 
ඒ කාලෙය් මෙග් අමාත්යාංශෙය් කියාත්මක කරන්න. මට ලැබී 
තිබුෙණ් ෙපොඩි අමාත්යාංශයක්.  ෙම් කාරණය වඩාත් අදාළ 
ෙවන්ෙන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
වැනි තැන්වලට. නමුත්  මෙග් අමාත්යාංශෙය්දී ඉතාම ෙහොඳ 
පතිඵල තිබුණා. ඵලදායිතාව වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඒ 
ෙසේවකයනුත් හවුල් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමතැනදී අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්,  යම් ආයතනයක ෙකෙනක් ඉන්නවා නම්, එතැන 
සිද්ධවන ෙහොර මැරකමක් ෙහළිදරව් කරන්න ඉදිරිපත් ෙවන්න,  
''ඒවා ඉදිරිපත් කරපන්'' කියලා අන්න එයාට අත ෙදන්න  වුවමනා 
බවයි. 

ඊළඟට අපි කියන්න ඕනෑ, "උඹට ආරක්ෂාවත් අපි ෙදනවා, 
උඹෙග් රැකියාවත් ආරක්ෂා කරලා ෙදනවා, උඹට reward 
එකකුත් ෙදනවා" කියලා. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ඒ ෙතොරතුරු ෙදන්න තහනමක් නැහැ ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
තහනමක් නැහැ. නමුත් මම ෙම් කියන්ෙන්, they need to be 

encouraged. [බාධා කිරීමක්] අපි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඒ 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  මිනිස්සු 
උනන්දු - encourage - කරවන්න ඕනෑ, "ෙම් ෙහොරමැරකම් 
එළිකරපල්ලා, බය ෙවන්න එපා අපි උඹලා ආරක්ෂා කරනවා." 
කියලා.  
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ෙමොනවා හරි  ෙතොරතුරක් 
ඉල්ලලා, ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට ෙපර තිෙබන්නා වූ පූර්ව අවධි 
ටික බලන්න. ඉස්ෙසල්ලාම, ඒ නිලධාරියා ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න 
එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. ඔහු එකඟ ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඔහු 
supervise කරන වගකීම් භාර නිලධාරියාට කියන්න ඕනෑ. ඔහුටත් 
කියලා හරි යන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ආයතන පධානියාට 
අභියාචනයක් දමන්න ඕනෑ.  ඒ ඔක්ෙකෝම බැරි නම් අන්තිමට 
ඇවිල්ලා ෙකොමිසමට  කියන්න ඕනෑ. ෙකොමිසමට ඇවිල්ලා 
කිව්වාම, ෙකොමිසම කියනවා "ඔව්. ෙම් ෙතොරතුර දිය යුතුයි." 
කියලා. එෙසේ කිව්වාමත් ඒ නිලධාරියා ෙතොරතුරු ෙනොෙදනවා නම් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
පනත බලන්න? ෙන්පාලෙය් පනත බලන්න. ඉන්දියාෙව් පනත 
බලන්න. සාර්ක් රටවල් හැම එකකම ඒ පනෙත් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙකොමිසමට වහාම පුළුවන් ඒ නිලධාරියාට 
දණ්ඩනයක් නියම කරන්න. ඇයි, ඒ කාරණය ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇතුළු කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒක බංගලාෙද්ශය කළා 
නම්,  ෙන්පාලය කළා නම්, අපි ඒක ඇතුළු කරන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? ඒ කාරණය ඇතුළු ෙනොකිරීෙමන් ෙමොකක්ද  ෙවන්ෙන්? ඒ  
ෙහේතුෙවන් අර නිලධාරියා encourage ෙවනවා ෙතොරතුරු ලබා  
ෙනොදීමට. ඇත්තටම ෙතොරතුරු ලබා  දීමට අවනත ෙනොවන 
නිලධාරියාට, ෙකොමිසමටත් අවනත ෙනොවීමට තවත් දිරිගැන්වීමක් 
ලැෙබනවා. ඇයි ඒ? ෙම් ෙකොමිසමට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන්?  
ෙම්ක හරි විහිළු තත්ත්වයක්; විගඩමක්. ෙකොමිසම ඒ ආයතනෙය් 
පධානියාට ලියනවා, ෙතොරතුරු ෙනොදුන් නිලධාරියාට විරුද්ධව 
විනය කියාමාර්ගයක් ගන්න කියලා. අපි දන්නවා, විනය කියා 
මාර්ගයක් ගැනීම සඳහා යන කාලය.  ඒ පිළිබඳ ෙචෝදනා පත දීලා, 
විනය පරීක්ෂණයට නිලධාරින් පත් කරලා, ඒ වැඩ ඔක්ෙකෝම 
කරලා, අවසානෙය් ඒකට යන කාල පමාණය බැලුවාම ''ෙම්ක 
ෙනොෙකෙරන මඟුලක්'' කියලා ඕනෑ ෙකෙනක්  දමලා ගහලා 
ඇතහැරලා දානවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
දණ්ඩන බලතල ෙකොමිසමට දීමට අෙප් රෙට් ෙනොහැකිවීමට 

ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවකින් 
කියලා තිෙබනවා, - මම හිතන විධියට මහජන උපෙයෝගිතා 
ෙකොමිෂන් සභා නඩුෙව්දී-  දණ්ඩන බලතල පාවිච්චි කරන්න 
පුළුවන් උසාවි පද්ධතිවලට පමණයි කියලා. ඒ නිසා තමයි අපට 
ෙම් කාරණය ඇතුළත් කර ගැනීමට බැරි වුෙණ්. අපටත්  ෙම් 
කාරණය ඇතුළත් කිරීමට ඕනෑකම තිබුණා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඒකට උත්තර ෙදන්නම්. Sri 

Lanka Customs එකට තිෙබනවා ඒ අයිතිය. Inland Revenue 
Department එකටත් දණ්ඩනයක් කිරීමට අයිතිය තිෙබනවා. ඒ 
තමයි දඩ ගැසීම. දණ්ඩනය කියන්ෙන් දඩ ගැසීම. ඉන්දියාෙව් 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙතොරතුරක් ෙනොදී ගත ෙවන හැම 
දවසකටම දණ්ඩනෙය් නියමයක් තිෙබනවා. ෙතොරතුරක් ෙදන්න 
කියලා ඉන්දියාෙව් ෙකොමිසම කිව්වාම, ඒක ෙනොදුන්ෙනොත් ඒ 
ෙනොදී ගත ෙවන හැම දවසකටම ඒ නිලධාරියාට දණ්ඩනයක් 
තිෙබනවා, "ඒ ෙතොරතුර ෙනොෙදන හැම දවසකටම උඹ ෙමච්චර 
ගණනක් ෙගවන්න ඕනෑ" කියලා. ෙපොදු දඩයට අමතරව, ඊළඟට 
ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඊළඟට කියාත්මක 
කරන්ෙන් අධිකරණය හරහා.  Customs එකත් අධිකරණය හරහා 
තමයි කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒකට ඒ පුද්ගලයා යටත්ෙවලා 
ෙමන්න කියලා දඩය ෙගව්ෙවොත් ඉවරයි. නමුත් ඒක 
ෙනොෙගව්ෙවොත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙනොෙගව්ෙවොත්, අද 

තිෙබන නීතිය අනුව උසාවිෙය් නඩුවක් දමන්න ඕනෑ. එතෙකොට 
ෙකොමිසම සහ නිලධාරියා අතර නඩුවක් යනවා. දැන්  ෙතොරතුරු 
ඉල්ලපු අය  යන්න ඕනෑ, ඒකට සාක්ෂි ෙදන්න.  ඒක ෙකෙරන 
වැඩක්ද? ෙම් ෙකෙනකුට දරාගන්න පුළුවන් කියාදාමයක්ද? දැන් 
මම අහන්ෙන්, අෙනක් විධියට  කරන්න බැරි ඇයි? 

  
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය ඇතුළත් කරන්න අපටත් 

ඕනෑකම තිබුණා. නමුත් මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභා 
පනත ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් එය එෙසේ කරන්න බැහැයි කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. අපි පුළුවන් තරම් 
උත්සාහ කළා ඔබතුමා කියන විධිෙය් වගන්තියක් ඇතුළත් 
කරන්න. නමුත් නීතිපතිතුමා අපට උපෙදස් ෙදනවා, ඒ වගන්තිය 
ඇතුළත් කරන්න එපා කියලා. අපට තිෙබන පශ්නය ඒකයි. 
ඔබතුමා ඔය කියන ෙර්ගු පනත පරණ පනතක්. අලුෙතන් ෙගන 
එන හැම පනත් ෙකටුම්පතකම ෙම් පශ්නය මතු ෙවනවා. 
ඉන්දියානු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සහ අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවනස්. ඒ ගැන ඔබතුමා දන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම ඒක දන්නවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
අෙප් තිෙබන විධි විධාන අනුව ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාට වඩා අෙප්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස්.   අපි අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන විට ඒවා හදන්නට ඕනෑ. ෙම් 
තිෙබන ව්යවස්ථා රාමුව තුළ ෙකොමිසමට ඒ බලය ෙදන්නට බැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ. ඔබතුමා කියන කාරණය වැරැදියි. [බාධා කිරීමක්] 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියන්නම්. මම ඔබතුමාට ඉඩ දුන්නා ෙන්. 
ඇත්තටම අපට ඕනෑ ෙම්ක ෙකෙරන තැනකට ගන්න ෙන්. 
ෙනොෙකෙරන තැනකට ගන්න ෙනොෙවයි ෙන්. උසාවිය කියලා 
තිෙබනවා කාටවත් දඬුවම් කරන්නට බැහැ කියලා. වත්ෙත්  
මුරකාරයාට දඩ ගහනවා, ඔහු හරියට මුර කෙළේ නැත්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දී තිබුණු කාලය අවසානයි. නමුත් ඔබතුමාෙග් 

කාලය එෙහට ෙමෙහට ගිය නිසා  තව විනාඩියක්, ෙදකක් ලබා 
ෙදන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ දඩය අය කර ගන්ෙන් ෙමොකකින්ද? ඒ දඩය අය කර 

ගන්ෙන් ඒ පුද්ගලයාෙග් වැටුෙපන්, ඒ පුද්ගලයා යටත් ෙවනවා 
නම්.  යටත් ෙවන්ෙන් නැත්නම් තවත් විධියක් තිෙබනවා.  

මම කථාවක් කියන්නම්. ෙම්ක ඈත කථාවක් ෙනොෙවයි,  මෑත 
කථාවක්. රජෙය් ෙද්ෙපොළවල සන්තකය නැවත පවරා ගැනීෙම් 
නීතියක් තිෙබනවා.  ෙකොෙහොමද  ඒ කටයුත්ත  සිදු ෙවන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකළින්ම බලධරයා -competent authority - උසාවියට වාර්තාවක් 
ෙදනවා. ඒ වාර්තාව දුන්නාම ආෙයත් විභාගයක් නැහැ. ඒ වාර්තාව 
මත ෙකළින්ම ඒ පුද්ගලයාෙගන් අහනවා, "නුඹ  ෙම්ෙකන් පිට 
ෙවන්ෙන් කවදාද, ෙනොයනවා නම් ඒ කුමක් නිසාද?" කියලා. 
ෙහේතු කාරණා, විභාග නැහැ. ෙම් සම්බන්ධවත් අන්න ඒ වාෙග් 
කමයක් අනුගමනය කරන්නට තිබුණා.  දඩයක් ගහලා, කලින් 
කිව්වා වාෙග් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ පමණින්, නඩු විභාගයකින් 
ෙතොරව එම  දඩය අය කර ගැනීමට උසාවිය කියාත්මක වීම කියන  
අන්න ඒ  කමෙව්දය අනුගමනය කරන්නට තිබුණා.  අෙප් උසාවිය 
ෙමොනවා කිව්වත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙමොනවා කියලා තිබුණත්,  
අපි ෙම් යන්ෙන් අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් හදන්නයි. අපි එම 
පනත් ෙකටුම්පත හැදුවාම ඒක උසාවියට යනවා. උසාවිය 
කිව්ෙවොත් ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවට පටහැනියි, ෙම්ක  
කරන්න  බැහැ කියලා, එෙහම නම් ඒක නැවැත්වූවාට කමක් 
නැහැ. ෙම්ක ඇත්තටම- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, දැන් අවසන් කරන්න.  [බාධා කිරීමක්] - 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ඕනෑම සංෙශෝධනයකට  නීතිපතිතුමා අවසර ෙදන්නට ඕනෑ.  

නීතිපතිතුමා එම  අවසරය ෙදනවා නම්,  ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්න 
අපි ලැහැස්තියි.  ෙම්  පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා නීතිඥවරයකු  හැටියට 
දන්නවා, ෙම් පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙබොෙහොම පැහැදිලි නඩු 
තීන්දුවක් දීලා තිෙබන බව.  ජනමත විචාරණයක් අවශ්යයි කියලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දැන් ඔය කථාව කිව්වා ෙන්. Hon. Member, you are 

repeating the same thing taking my time unnecessarily. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, Do not take my time.  [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කථාව අවසන් කරන්නට බැරි විධියට එතුමා මැදිහත් ෙවනවා. 

මම  කියන්නට හැදුෙව්,  ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒවා අනුමත කරන්නට  අවශ්යම නැහැ කියන 
එකයි. නීතිපතිතුමා කියනවා ෙම්ක ඇතුළත් කරන්න බැහැ කියලා,  
අපි කියනවා  ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම ෙවලාවල් 
තිෙබනවා. නීතිපතිතුමාෙග් අවසරයක් ඕනෑ නැහැ.  නීතිපතිෙගන්  
විමසීමක් විතරයි අපි කරන්ෙන්, උපෙද්ශයක් ගැනීම සඳහා.  

අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.  
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් කර තිෙබන්ෙන් දැනටත් 

තිෙබන්නා වූ අයිතිවාසිකමක් එක්තරා විධියකට විධිමත්ව රාමු 
කර ඉදිරිපත් කිරීමක්. ඉතාමත්ම විශාල නිදහසක් ෙදන ආකාරයට 
ෙපන්වලා තිෙබනවා. නමුත් කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙම්ක 
සම්පුර්ණෙයන්ම පුස්සක් බවට පත් ෙවනවා. ෙමහි 
අන්තර්ගතෙයන් සැබැවින්ම කියාත්මක වන පතිඵලයක් ෙගන දිය 
ෙනොහැකියි.  ෙමය ඇවිදින්නට කකුල් ෙදකක් නැති නිකම්ම 
නිකම් රූපයක් විතරයි. ෙම්ක ෙම් රෙට් මිනිසුන් රැවටීමට සහ 
පජාතන්තවාදෙය් කයිවාරුව ෙලෝකයට ෙපන්වන්නට ෙගනාපු 
පනත් ෙකටුම්පතක්  විතරක් බව  පකාශ කරමින්  මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට,  ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඊට ෙපර ගරු 
මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the 
Chair, and  THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.58] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගැෙනන 

ඉතාම කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක් සම්බන්ධෙයන් කථා 
කිරීමට  මටත් ෙකටි කාලයක් ෙහෝ ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා 
ඉතාම සතුටට පත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 15ක 20ක 
කාල පරිච්ෙඡ්දයක් පුරා ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනාව  පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භයට 
ආවත්, බලය තිෙබන පක්ෂය විසින් හැම ෙවලාවකදීම ෙමය 
පතික්ෙෂේප කළ නිසා තමයි අදත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඉතිහාසය ගත්තාම, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් එදා හිටපු 
මහෙල්කම් ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමා, චන්දිකා  
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය සහ අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරු  කථානායකතුමා හැටියට කටයුතු කරන  කරූ ජයසූරිය 
මැතිතුමා වැනි අය ෙනොෙයක් අවස්ථාවල ෙමම පනත් 
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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ෙකටුම්පතට අදාළ ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළත්,   
එය ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගැනීමට අවස්ථාව 
ලැබුෙණ් නැති බව විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතුයි.  ඒ  ෙහේතුව 
නිසා තමයි අද නැවතත්  ෙමම පනත් ෙකටුම්පත  පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ඉදිරිපත් කරන්නට සිදු වී තිෙබන්ෙන්.  ජනතාවත්  සමඟ කටයුතු 
කරන ෙකොට, විපක්ෂෙය් කාර්ය භාර්ය තමයි ජනතාවට 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කටයුතු කිරීම. ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා 
විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවක් තමයි අද ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළින් කියාත්මක කරන්ෙන්.  ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ 
කියාකාරීව කටයුතු කිරීම තුළින් තමයි සියලු ෙදනාෙග්ම 
එකමුතුභාවය මත අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් ෙම් ආණ්ඩුව ලබා ෙගන තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ජයගහණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් කිසිම ගැටලුවක් 
නැහැ.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම තුළින් සිදු ෙවන්ෙන්,  
විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් විනිවිදභාවය ඔප්පු වීම සහ ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අවස්ථාව ජනතාවට ලැබීමයි. එය රජයක් විසින් කළ යුතු 
ෙදයක්. ෙම්  තුළින් ෙපර දවෙසේ ෙනොලැබුණු එම වරපසාදයන් 
ජනතාවට ලැෙබන කාලයක් උදා ෙවනවා. ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබන්නට පුළුවන්.  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් යම් යම් දුර්වලතාවන් තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙම් රෙට් 
නීතියත් සමඟ ගළපා ගැනීෙම්දී යම් යම් අපහසුතාවන් තිෙබන්නට 
පුළුවන්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට ආණ්ඩුව  කියා කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
අපෙග්  ෙගෞරවය පුද කරන්නට ඕනෑ.  

මීට ෙපර කථා කළ අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී, එතුමා ෙනොෙයකුත් තර්ක 
විතර්ක ෙගනාවා. හැබැයි, එතුමන්ලාෙග් පාලන කාලෙය් දීත් -පසු 
ගිය රජෙය් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ෙම් රට 
කරවන අවස්ථාෙව්දී - එවකට පැවැති විපක්ෂය  ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලා  කියලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  "අපි ඉතා පැහැදිලි පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනනවා. මීට වඩා බලතල ලැෙබන පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනනවා. එම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න" කියලායි. හැබැයි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඇමති මණ්ඩලෙය් හිටපු 
ඇමති ෙකෙනක් වුණත්,  අද එතුමාට ඒ සියල්ල අමතක ෙවලා  
තිෙබනවා.  ඒ ගැන ෙනොදන්නා ෙකෙනක් හැටියටයි එතුමා  කථා 
කෙළේ.  ෙමවැනි ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරයකු  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා 
ඒ පිළිබඳව ෙනොදන්නවා වාෙග් කථා කිරීම ගැන අපට ෙබොෙහොම 
කනගාටුවක් ඇති ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ 
ෙවලාෙව්දී කියා තිබුණා,"ෙතොරතුරු ඕනෑ නම්, මෙගන් අහන්න" 
කියලා. එෙහමයි එතුමා උත්තර දීලා තිබුෙණ්. ෙම් රෙට් සිද්ධ 
ෙවන හැම ෙදයක් ගැනම ෙතොරතුරු එතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑද? 
එෙහම තමයි එතුමා උත්තර දීලා තිබුෙණ්.   

රජය විසින් ගන්නා තීන්දු තීරණ, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
යන්තණය පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික ෙද්ෙපොළ 
ගැන, ඒ වාෙග්ම  ජනතාව දැන ගත යුතු ෙනොෙයකුත් ෙතොරතුරු 
ගැන ෙම් රෙට් සියලුම ජනතාවට දැන ගැනීම සඳහායි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  මා දීර්ඝ කාලයක් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඉඳලා ඊට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
බැඳිලා, නාවලපිටිය ආසනෙය් සංවිධායකවරයා වශෙයන් පත් 

ෙවලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි ෙකෙනක්. පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරපු  හිටපු සභාපතිවරයකු හැටියටත්, පළාත් 
සභාව ෙදවරක් නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරයකු හැටියට 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවණීය  ෙද්ශපාලනයක් කර  පාර්ලිෙම්න්තුවට පා 
තබපු ෙකෙනක් හැටියටත්  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් නමස්කාර කර සිටිනවා.   
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ෙම් රට තුළ සන්නිෙව්දනය 
ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. එදා රූපවාහිනිය ෙම් රටට 
හඳුන්වා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ජංගම දුරකථනය ෙම් 
රටට හඳුන්වා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් ෙගොවිතැන් සහ අෙනකුත් සියලු කාර්යන් සිද්ධ කිරීෙම්දී 
මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි. ඒ වාෙග්ම මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව කමය පටන් ෙගන 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. උදාගම් සංකල්පය ඇති 
කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒ නිසා ෙම් පක්ෂය තුළින් 
ඇවිල්ලා අද ෙම් ගරු සභාව අමතන්න ලැබීම  මා ෙබොෙහොම 
ෙගෞරව ෙකොට සලකනවා.   

මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනයක් කරපු ෙකෙනක්. 
ඒක මා ෙම් ගරු සභාවට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. කවදා 
හරි වැරදීමකින් ෙහෝ මෙගන් වැරැද්දක් සිද්ධ වුෙණොත් උසාවි 
නිෙයෝගයක් මත ඇවිල්ලා මා අල්ලා ෙගන යන තුරු ඉන්ෙන් 
නැහැ. ජනතාව මට දීපු ෙම් ෙගෞරවනීය තනතුෙරන් අස් ෙවලා 
තමයි මා නීතිය ඉදිරියට යන්ෙන්.  ෙහොරකම් කරන මිනිහා, ෙහොරා  
කවදාවත් තමන් "ෙහොරා" කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ෙහොරකම් 
ක රන මිනිහා බලතල තියාෙගන අහු ෙවන්න ෙහොරකම් 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙමෙහම කියන 
ෙකොට ඒවා කරපු මිනිස්සුන්ට වදිනවා. ෙම් ගරු සභාව 
නිෙයෝජනය කිරීෙම් ෙගෞරවය, ජනතාව ඡන්දය දීපු ෙගෞරවය අපි 
ආරක්ෂා කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
අපි ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව්, අපි ෙම් ගරු 
සභාව නිෙයෝජනය කරන අවස්ථාෙව් බලය විමධ්යගත කිරීම 
සඳහා ෙගෙනන ලද ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂ විපක්ෂ සියලු 
ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා ගත යුතුව තිෙබනවායි කියන එක. ඒ 
සහෙයෝගය ලැෙබ්වි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ෙම්ක 
ෙහොඳ ආරම්භයක්. ජනතාවට ඉතාම සුභවාදී කටයුත්තක් ෙම් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. යම් කිසි තැනක ෙහොරකමක් සිද්ධ වනවා නම් ඒ සියලු 
කටයුතු ජනතාව දැනගත යුතුව තිෙබනවා. පාරක් අයුතු ෙලස 
හදලා තිෙබනවා නම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක, පාෙද්ශීය 
සභාවක බලධාරියකු වැරැද්දක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒ ෙතොරතුරු 
ගාමීය මට්ටමින් දැන ගැනීෙම් අවස්ථාව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
තුළින් ලැෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජයක් හැටියට ජනාධිපතිවරයා, 
අගමැතිවරයා, අමාත්යවරයකු ෙමන්ම රාජ්ය ගනු ෙදනුවලට 
සම්බන්ධ රාජ්ය නිලධාරියකු යම් කිසි වැරැද්දක් කරනවා නම් ඒ 
වරද නිවැරදි කර ගන්න, ජනතාවට ඒ වරද පිළිබඳව දැන ගන්නත් 
ෙම් තුළින් අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පමා ෙවලා ෙහෝ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට, අෙප් ගරු කථානායකතුමාට -
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමන්ට-  සහ ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමන්ට අෙප් සුභ පැතුම් පිරිනමන්න ඕනෑ  නිර්භීතව ෙමවැනි 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා ඉතාම 
ෙගෞරවයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්  ඇති කර ගැනීම 
සම්බන්ධව.  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා  සියලු විද ත් මාධ්ය සහ 
මුදිත මාධ්ය තුළින් ෙතොරතුරු- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විද ත් මාධ්ය සහ මුදිත මාධ්ය තුළින්  ජනතාවට ෙතොරතුරු 
ලබා දීලා ඉතා විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරන්න ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් වීම ගැන අප ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.   
ෙහොරකම්, මැරකම් විශාල පමාණයක් අඩු ෙවනවා, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තාම. ෙමොකද, රජයට, 
පාලනයට සම්බන්ධ අයට ෙමන්ම ෙම් රෙට් සියලු පුරවැසියන්ට 
ඉතා වැදගත් වූ අවස්ථාවක් හම්බ ෙවනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
තුළින්.  ෙම් රෙට් සිදු වන සියලු ෙද්වල් තමන්ට දැන ගැනීෙම් 
අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙබොෙහොම සතුටට පත් 
ෙවනවා, අෙප් රජය මඟින් ෙම් සත් කාර්යයට අපටත් අත ගහන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් 
ෙවනුෙවන් අත උස්සලා, ඡන්දය  දීලා,  ජනතාව අපට ලබා දුන්නු  
වරම තුළින් ජනතාවට යම් කිසි ෙදයක් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ෙම් 
තුළින් ලැෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය 
ලබා දීම පිළිබඳව  ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය ඇමතිතුමිය. 

 
[අ.භා. 4.08] 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය තව 

දුරටත් ශක්තිමත් කරන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී අදහස් 
කිහිපයක් දැක්වීමට කාලය ෙවන් කර දීම පිළිබඳව මුලින්ම මෙග් 
සතුට සහ ස්තුතිය ඔබතුමාට පුද කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා   අවුරුදු 24ක කාලයක් 
ෙම් රෙට් විෙශේෂඥ ෛවද්යවරියක වශෙයන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ අපි දැක්කා, දකුණු ආසියාතික රටවල් 
අතරින් අෙප් රට අධ්යාපනය අතින්  හුඟාක් ඉස්සරහින් හිටිය බව. 
කාන්තා අධ්යාපනය ෙව්වා, පුරුෂ අධ්යාපනය ෙව්වා, අෙප් රෙට් 
සාක්ෂරතාව සියයට 90ට වඩා ඉහළින්  තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතය. ෙසෞඛ්ය ගැන කථා කරන ෙකොට ෙපෝලිෙයෝ තුරන් 
කරලා, මැෙල්රියාව මර්දනය කරලා දකුණු ආසියාතික කලාපෙය් 
රටවල් අතරින් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙයන් අපි ඉස්සරහින්ම ඉන්න 

රටක්. ඊළඟට, දකුණු ආසියාතික කලාපෙය් රටවල් අතරින් 
තස්තවාදය නිම කළ එකම රට අෙප් රටයි. ෙලෝකය ගත්තත් 
තස්තවාදය නිමා කළ රටවල් කීපය අතරින් ඉදිරිෙයන්ම ඉන්න 
රට. තස්තවාදය ඉවර කරපු රෙට්,  තස්තවාදය ඉවර කරපු ඒ 
ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරියක් වීම පිළිබඳවත් මම එදා ආඩම්බර වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම තස්තවාදෙය්දී ජීවිත පූජා කළ පවුලක සමාජිකාවක් 
හැටියට තස්තවාදය නිම කිරීම ගැන මම සතුටු වුණා. හැබැයි, 
2010 පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වුණාට පස්ෙසේ දැක්කා 
ආණ්ඩුකරණෙය්දී දකුණු ආසියාතික රටවල් එක්ක බලන ෙකොට 
ශී ලංකාව ටිකක් පසුගාමී තත්ත්වයක සිටින බව.  

අෙප් රෙට් කියාත්මක වන විධායක ජනාධිපති කමය නිසා 
විධායකය, ව්යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය කියන බල තුලනෙය් 
ගැටලුවක් තිබුණා. විධායකයට යටත් ෙවලා හිටියා 
ව්යවස්ථාදායකය; ඒ වාෙග්ම අධිකරණය. අධිකරණයට අග 
විනිසුරුතුමා පත් කරද්දි, ඉහළ උසාවිවලට නඩුකාරවරුන් පත් 
කරද්දි තනි පුද්ගයකු අතින් ඒවා සිද්ධ වුෙණ්. හැබැයි, 2015 
ජනවාරි 08 පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය්දී අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ජයගහණෙයන් පසුව එතුමා 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙදනා පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එදා 
ඒකට ඡන්දය දීපු නිසා අද ෙම් රෙට් යහ පාලනය කියන ෙහොඳ 
අත්තිවාරම, ආණ්ඩුවක් ෙමෙහය වීම සඳහා යහ පාලනය කියන ඒ 
ෙහොඳ අත්තිවාරම ශක්තිමත්ව දැමුවායි කියන එක අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ. යහ පාලනය හඳුන්වා දුන්නාට අපට ෙහට දවස 
ගැන බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ. නමුත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සභාව පත් කරලා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය මූලික 
අයිතිවාසිකමක් හැටියට ව්යවස්ථාවට එකතු කරලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්න තිබුණ බලය විධායකයට නැති කරලා 
යහ පාලනයක් කරා ෙම් රට ෙමෙහය වන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය දුන්නා.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් හා අගමැතිතුමාෙග් ෙමෙහය වීෙමන් ෙම් 
රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් යම්කිසි කමෙව්දයක් සකස් වන 
ෙකොට ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් පංගුකාරියක් වීමට ලැබීම පිළිබඳව 
මම ඇත්තටම අද සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙහට දවෙසේ 
ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගත්තත් ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් 
අත්තිවාරම දමන්න සහෙයෝගය ෙදන්න අපිත් අත ඉස්සුවායි 
කියන ඒ ෙගෞරවය, ආඩම්බරය හෘදය සාක්ෂියට එකඟව අද අපට 
තිෙබනවා.  

පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක මූලික ලක්ෂණයක් තමයි 
ෙද්ශපාලනෙය් නිරත වන කාන්තා පතිශතය වැඩි කරන එක. අද 
ෙම් ආණ්ඩුව ඒ සඳහාත් පියවර ෙගන තිබීම ගැන සන්ෙතෝෂ 
වනවා. ගම් මට්ටෙමන් කාන්තා නිෙයෝජනය අනිවාර්යෙයන්ම 
සියයට 25කින් වැඩි කරන්න ඒ නීතිය ඉදිරිපත් කරලා අද 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුව පත් කරන්ෙන් 
මහ ජනතාව. මහ ජනතාව ආණ්ඩුෙව් ෙතොරතුරු දැන ගත යුතුයි. 
"ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත" 
කියන්ෙන්, මහ ජනතාවට ආණ්ඩුෙව් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය තහවුරු කරන පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒක තමයි අද ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

1766දී ස්වීඩනය තමයි පළමුවැනි වතාවට ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත හඳුන්වා දුන්ෙන්. මට 
කලින් කථා කළ ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
එය කිව්වා. ඒ කියන්ෙන්, මීට අවුරුදු 250කට විතර ඉස්සර. ඊට 
පස්ෙසේ 1951දී පින්ලන්තය ෙම් පනත හඳුන්වා දුන්නා. ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයත් අවුරුදු 200කට පස්ෙසේ, 1966 තමයි පනත 
හඳුන්වා දුන්ෙන්. දකුණු ආසියාතික රටවල ෙතොරතුරු 
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දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතක් නැති එකම රට          
ශී ලංකාවයි. ඒ ගැන අපි කනගාටු විය යුතුයි. අෙනක් දර්ශක අතින් 
අපි ඉස්සරහාට ගියාට ආණ්ඩුකරණෙය්දී අපි ආපස්සට ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, අවුරුදු 250ක් 
ආපස්සට ගිහින් ෙහෝ අද ඒ වරද නිවැරදි කර ෙගන අෙප් රෙට් 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරීමට ෙම් රජය ගන්නා වූ උත්සාහය 
ගැන. එය ඉතාමත් පශංසනීය කටයුත්තක් ෙලස අපි දකිනවා. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පතක් ගැන අෙප් රෙට් කථා බහක් ඇති වුෙණ්, 1994 
චන්දිකා මැතිනියෙග් රජෙය්. එවකට ජනමාධ්ය අමාත්ය ධුරය 
දැරුෙව් ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමා. එදා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
වුණාට 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඒ සඳහා ඉඩකඩ තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කියාදාමය කමකමෙයන් පස්සට ගියා. හැබැයි 
ඉන්දියාව, අපි කියනවා සමහර දර්ශකවලින් අද අපිට වඩා 
ඉන්දියාව පසු පසිනුයි සිටින්ෙන් කියලා. ඉන්දියාව 1990 පටන් 
අරෙගන 2005 වන ෙකොට ඉතාමත්ම ශක්තිමත් පනත් 
ෙකටුම්පතක් අනුමත කරවා ගත්තා. අද එය ඉතාමත්ව සාර්ථකව 
කියාත්මක වනවා කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනැ. 
විෙශේෂෙයන්ම දකුණු ආසියාතික රටවල, සාර්ක් කලාපෙය් නවතම 
සාමාජිකයා වුණු ඇෆ්ගනිස්තානය 2014 වන ෙකොට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා.  

සාර්ක් කලාපෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙනොගත් 
එකම රට ශී ලංකාව කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අවුරුදු 22ක කාල සීමාවක් තුළ වරින් වර ෙම් සඳහා  
2002දී, 2003දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු රජය උත්සාහ ගත්තා. 
නමුත්, ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්ෙසේ නැවත අෙප් 
ආණ්ඩුවක් බලයට පැමිණි කාලෙය් විවිධ ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා 
හැටියටත් ෙමය ඉදිරිපත් වුණා. ඒක කර ගන්නත් බැරි වුණා. 
නමුත්, දැන් ෙහෝ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කර ගැනීම තුළින් මහ ජනතාවට තමුන්ෙග් පෙද්ශවල 
සිදුවන සංවර්ධනය, සංවර්ධනයට වැය වන මුදල, ඒවා අත්යවශ්යද 
නැත්නම් ෙවනත් තැන්වලට පාවිච්චි කරන්න ඕනෑද, 
ගුණාත්මකභාවය, කාර්යක්ෂමතාව වැනි ෙද්වල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුවක 
විනිවිදභාවය තහවුරු කරන ෙතොරතුරු, ආණ්ඩුෙව් දූෂණය අවම 
කරන, ආණ්ඩුෙව් සහ නිලධාරින්ෙග් වගවීම ශක්තිමත් කරන,  
ආණ්ඩු කර ෙගන යන්න මහ ජනතාවෙග් සහභාගිත්වය උනන්දු 
කරවන, රාජ්ය තන්තෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන ඒ වාෙග්ම 
නීතිෙය් ආධිපත්ය හැෙමෝටම තහවුරු කරන පනත් ෙකටුම්පතක් 
හැටියටත් ෙමය අපි දකිනවා.  

අපි ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් විවිධ අඩු පාඩුකම් 
ගැන දැන් විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා කථා ෙකරුවා. 
ජාත්යන්තරෙය් ෙම් පනත ෙහොඳින් කියාත්මක වන අන් රටවල් 
සමඟ ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත විශ්ෙල්ෂණය කිරීෙම්දී අපි 
ෙලෝකෙයන්ම අද ඉන්ෙන් හත්ෙවනි තැනට. බලන්න, ෙමය 
ෙකොපමණ ශක්තිමත් පනතක්ද? ෙම් පන ත් ෙකටුම්පෙත් අඩු පාඩු 
ඇති. හැබැයි, අඩු පාඩු සහිතව හරි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට ගත් පගතිශීලී පියවර ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙහට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්තාට පස්ෙසේ 
ආසියානු කලාපෙය් අපි ෙදෙවනි වන්ෙන් ඉන්දියාවට පමණයි 
කියන එකත් අපි ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරනවා. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා අනුමත කරවා ගන්න අෙප් රෙට් 
සිවිල් සංවිධාන, මාධ්ය ආයතන ඇතුළු සමස්ත ජනතාව කරපු 
ෙසේවයත් අපි ඉතාමත්ම අගය කරන්න ඕනෑ.  

බංග්ලාෙද්ශය, මාල දිවයින, ඇෆ්ගනිස්තානය වාෙග් රටවල 
ජනතාවත් ෙම් මඟින් සුවිෙශේෂි වාසි අත් කර ෙගන තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම බලෙය් ඉන්න ආණ්ඩු ෙම් වාෙග් පනතක් 
ෙගෙනන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන ෙතොරතුරු ජනතාවට දීම තුළින් ආණ්ඩු කිරීෙම්දී සමහර 
විට යම් යම් ගැටලු මතුවන්න පුළුවන්. නමුත්, අද ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉතාමත්ම පගතිශීලී පියවරක් අරෙගන තිෙබනවාය කියන එකත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුවට ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව් 
අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ වනවා. 
ඒ වාෙග්ම ඉල්ලීම් පතයක් ඉදිරිපත් කර දින 14ක් ඇතුළත 
 ෙතොරතුරු ගන්න ෙම් පනත හරහා ජනතාවට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. සමහර විට පැය 48ක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළ 
අත්යවශ්ය ෙතොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ෙතොරතුරු ලබා දුන්ෙන් 
නැත්නම්, ඒ සඳහා අභියාචනා කරන කමෙව්දයත් අද හඳුන්වා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාමත්ම ෙහොඳ පනතක් හැටියට අපි 
දකිනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පමණක්, 
සම්මත කිරීෙමන් පමණක් එය සාර්ථක වන්ෙන් නැහැයි කියන 
එකත් අපි කියන්න ඕනෑ. එය කියාත්මක කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකුත් අපි හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, අසර්බයිජානය වැනි 
රටක ෙම් පනත සම්මත කර තිබුණත්, කියාත්මක ෙනොවීම නිසා 
ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරන්න කලින් ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්, 
සියලුම මන්තීවරුන් කැඳවා වැඩ මුළුවක් තබා අෙප් ෙයෝජනාත් 
අරෙගන ෙම් පනත  පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්න ඉතාමත්ම 
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් සංවිධානය කර තිබුණු බවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් 
සාධනීය විෙව්චන ඉදිරිපත් කරලා, ෙයෝජනා අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න එහිදී අපටත් හැකියාව ලැබුණා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පස්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව සංවාදයක්, මහ 
ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
ඕනෑ. මහ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගන්න, 
අයිතිවාසිකම කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන මතවාදය 
ජනතාව තුළ ඇති කරන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි කරනවා. 

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට වාෙග්ම, 
අෙප් රෙට් ඉදිරි පරම්පරාව ෙවනුෙවන් ෙහොඳ ආණ්ඩුවක්; ෙහොඳ 
ආණ්ඩුකරණයක් ඇති කිරීම සඳහා හඳුන්වා ෙදන කමෙව්දය 
අනුමත කරලා පජාතන්තවාදය තහවුරු කරන ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගන්නත් ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය නිර්ෙලෝභීව ලබා ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.18] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කාලයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 

හිටපු පනතක් තමයි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත කියන්ෙන්. රටක පජාතන්තවාදය පුළුල් කිරීෙම්දී 
සද්භාවෙයන් කටයුතු කිරීම වැදගත් ෙවනවා. "යහ පාලනය" 
කියන වචනය තිබුණාට වැඩක් නැහැ, "යහ පාලනය" ජනතාවට 
දැෙනන විධියට කියාත්මක කරන්න අවශ්ය උපකරණ ශක්තිමත් 
ෙනොෙවනවා නම්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙමතුමන්ලා කිව්වා, ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත වහාම 
සම්මත කරනවා කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත්, දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළදී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරිමට ෙනොහැකි 
වුණත්, අවුරුදු එකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ගිහිල්ලා ෙහෝ ෙම් 
පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් වාෙග් විචාරාත්මක 
විවාදයකට ඉඩ සලසාදීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මැතිවරණ පකාශනෙය් 
තිබුණු නිසා, ඒක පදනම් කරෙගන "ඔන්න, අපි දැන් රට 
පජාතන්තකරණයට ලක් කරලා තිෙබනවා; සාර්ක් කලාපීය 
අෙනකුත් රටවල් වාෙග් අපි දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට සියලු 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතීන් දීලා තිෙබනවා" කියලා පනත් 
ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට මදි, ඒ පනෙත් 
අරමුණු ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ෙගනියන්න බැරි නම්. ඒ නිසා 
තමයි, මීට කලින් කථා කරපු අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්ෙව්, 
අෙනක් රටවල් වාෙග් ෙමය කියාත්මක කරන්න නම්, කියාත්මක 
කිරීමට බාධා කරන සහ ඒ ඉලක්කයට වැඩ කරන්න සූදානම් නැති 
තැනැත්තන් ෙවනුෙවන් යම් දණ්ඩනයක් තිෙබන්න ඕනෑය කියලා. 
ඒක අධිකරණ දණ්ඩනයක් ෙනොෙවයි. පරිපාලන වශෙයනුත් ඒක 
කරන්න පුළුවන්. ඒකට ෙකොමිසමට බලයක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
එෙහම බලයක් ෙකොමිසමට නැති අවස්ථාවක ඒ ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙම් අයිතිය පමාද ෙවනවා. අයිතිය පමාද ෙවනෙකොට 
කියනවා, "අභියාචනා දමන්න" කියලා. ඒෙකන්ම අද පැහැදිලි 
ෙවලා තිෙබනවා, අපි අෙප්ක්ෂා කරන ෙවලාවට ෙතොරතුර ආෙව් 
නැත්නම් ඒ ෙතොරතුෙරන් වැඩක් නැහැ කියලා. අෙප්ක්ෂා කරන 
විධියට ෙතොරතුරු ආෙව් නැත්නම් ඒෙකන් වැඩක් නැහැ. මම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් පනත  යටෙත් සමහර ෙතොරතුරු වසන් 
කිරීමට උත්සහ ෙගන තිෙබනවා කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
5.(ආ)(i) උප වගන්තිය යටෙත් සහ 5.(ඌ)(ii) උප වගන්තිය 
යටෙත් කරුණු දක්වලා තිෙබනවා, ෙහළිදරවු කිරීමට ෙනොහැකි 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා කියලා.  

ෙතොරතුරු දැනගැනීම කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
උදාහරණයක් ෙලස ගත්ෙතොත්, කිකට් කණ්ඩායමට කීඩකෙයක් 
ඇතුළත් ෙනොවුෙණොත්, කණ්ඩායමට බඳවා ෙනොගත්ෙත් ඇයි 
කියන ඒ  ෙතොරතුරු ෙම්ක තුළින් දැනගන්න පුළුවන්. ළමෙයක් 
පාසලට ඇතුළත් කර ගත්ෙත් නැත්නම් ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා දැනගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ෙම්වා හරි. ෙම්වා 
ෙබොෙහොම පුංචි පශ්න. නමුත්, රජය විෙශේෂෙයන්ම බලාෙගන 
ඉන්ෙන් රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් ෙවනවා නම්, 
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ෙවනස්කමට බලපාන ෙතොරතුරු 
සම්බන්ධවයි. එෙහම නැත්නම්, රෙට් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳ 
පශ්නයකදී ඒකට බලපාන ෙතොරතුරුයි. ඒකට බලපාන ගිවිසුම් 
පිළිබඳ ෙතොරතුරුයි. ෙම් ෙතොරතුරු වැදගත් ෙවනවා. ෙම් 
ෙතොරතුරු වහලා යන්න බැහැ. ෙමොකද, පරමාධිපත්යය බලයක් 
තිෙබන ආණ්ඩුවක් නම්, පරමාධිපත්යය කියාත්මක කරනවා නම්, 
ඒ පරම බලය පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන්න ඕනෑ; රටට තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ අවශ්ය ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ඒක නිසා ඒවා 
වහලා තමන්ට අවශ්ය ආර්ථික පතිපත්ති හසුරුවන්න බැහැ.  

උදාහරණයක් හැටියට මම කිව්ෙවොත්, ෙගොඩනැඟූ ෛමතී - 
රනිල්  ආණ්ඩුෙව් එකට එක ෙනොපෑෙහනකම් තිෙබනවා. ආර්ථික 
වශෙයන් ෙනොපෑෙහනකම් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන සහ සංස්කෘතික 
වශෙයන් ෙනොපෑෙහනකම් තිෙබනවා. විවිධ කියාකාරකම් 
පිළිබඳව ෙනොපෑෙහනකම් තිෙබනවා. එකිෙනකා එකඟ ෙනොෙවන 
ෙද්වල් තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා යළි පත් කිරීමට     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාව විරුද්ධ ෙවලා 

තිබුණා. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, මම කිව්වා හරිද 
දන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන්, සමහර කරුණු පිළිබඳව 
විවිධත්වයක් තිෙබනවා කියලායි. ෙම් එෙහම ආණ්ඩුවක්. ආර්ථික 
පතිපත්තිය පිළිබඳ ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙම් 
රෙට් ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව, ෙම් රෙට් අනන්යතාව පිළිබඳව, ෙම් 
රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය පිළිබඳව බලාෙගන ඉන්නවා. ෙම් රට 
අනතුරකට පත්ෙවන ගිවිසුමක් එනවා නම්, අෙප් මතය 
තිෙබන්ෙන් ඒ ගිවිසුම ෙවනස් කරන්නයි. ගිවිසුම අත්සන් කරලා 
කියාත්මක කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ ගැන රට දැනගන්න ඕනෑ. 
රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය ශක්තිමත් ෙවන්න නම්, මූල්ය 
පතිපත්තිය නිසි ෙලස තරගකාරී විධියට වර්ධනය ෙවන්න ඕනෑ 
නම්, ආර්ථිකයට බලපාන ඇතැම් විනිමය කරුණු ෙහළිදරවු 
ෙනොකළත් පශ්නයක් නැහැ.  

ඒ වාෙග් කාරණාවලට ඉඩ තියන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙත් 
5.(ඇ) උප වගන්තිය යටෙත් ෙමන්න ෙමෙහම ආවරණයක් තබා 
ෙගන තිෙබනවා: 

 "අදාළ ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික ෙහෝ මූල්යමය පතිපත්ති ෙවනස් කිරීමට ෙහෝ 
ෙනොකඩවා පවත්වාෙගන යෑම සම්බන්ධව තීරණ නිසිකලට ෙපර 
ෙහළිදරව්වීම මඟින්..."  

ෙමහි 'නිසිකලට ෙපර' කියන එෙක් අර්ථ නිරූපණයක් නැහැ.  

ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් වාර්තාවක් මට පසු ගිය දවස්වල 
ලැබුණා. එහි තිෙබනවා, තවත් බැඳුම්කර විකෘතියක් ගැන. 
රුපියල් බිලියන 40ක් මහ බැංකුවට අවශ්යයි, රුපියල් බිලියන 
80ක් ගන්නවා, වැඩි ෙපොලියකට. වැඩි දවසකට එහා ෙනොෙවයි. 
IMF Country Report එෙක් හත්වැනි පිටුවට අනුවයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. අඩු ගණෙන් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයාවත් ෙම් ගැන 
දන්නවාද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. රුපියල් බිලියන 40කට 
ෙවෙළඳ ෙපොළට දානවා, රුපියල් බිලියන 80ක් ගන්නවා. ඒ 
මඟින් අද ෙවෙළඳ ෙපොළ රවටනවා. ඒ මඟින් සංකූලතාවක් ඇති 
ෙවනවා. ඒක ආර්ථිකයට බලපානවා. ආර්ථිකයට බලපාන කරුණු 
පිළිබඳව ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට, ෙවෙළඳ 
ෙපොළට අවෙබෝධයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒවා විවෘත ෙවන්න ඕනෑ. 
ඇයි, ඒ ෙතොරතුරු දැන ගන්න තිෙබන අවස්ථාව මඟ හරින්ෙන්? 
ඒෙකන් ෙමොකක්ද, ආණ්ඩුවට තිෙබන අවාසිය?  

ඇත්ත වශෙයන්ම මූල්ය විනිවිදභාවයක් ඇතුව රෙට් ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන යන එක ඉතාම වැදගත්. රටක් ඉදිරියට 
යන්න නම්, විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව මූල්ය පරිපාලනය නිවැරදිව 
ෙගන යන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක එෙහම නැති 
ෙවන ෙකොට, වහලා ගහන ෙකොට, වගන්තිවලට යට කරලා 
වංචාවලට ඉඩ තිෙබන ෙකොට, අපට අපි බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවන 
ඉලක්කයට යන්න බැහැ.  

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

තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ෙවලාෙව් මම කියන්න කැමැතියි, රෙට් ස්ෛවරීභාවෙය්, 

රෙට් ආර්ථිකෙය්, රෙට් මූල්ය පද්ධතිෙය් සංකූලතා ඇති ෙනොවන 
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[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා] 
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විධියට රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය බව. ෙවනත් පුංචි පුංචි 
කරුණු ෙනොෙවයි,  ආණ්ඩුවක පධාන කාර්යය ඒකයි. ඒකයි හරය. 
ඒවා වහන්න ඉඩ තබන්න එපා. ඒවා වහන වගන්තිවලට අපට 
අනුකූල ෙවන්න බැහැ. අෙප් රෙට්  ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳ ගිවිසුම් 
ගැන සැලකිය යුතුයි.  ඇෙමරිකානු නාවුක හමුදාව සමඟ අෙප් 
නාවුක හමුදාව තිකුණාමලය මුහුදු කලාපෙය් යම් පුහුණු වීෙම් 
කියාදාමයක් සැලසුම් කර තිෙබනවාය කියලා වාර්තාවක 
තිෙබනවා මම දැක්කා. එහි සත්ය අසත්යතාව පිළිබඳව මම 
හරියටම කියන්න දන්ෙන් නැහැ. තවම මට ඒ පිළිබඳව තහවුරු 
කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ ෙතොරතුර නිවැරදි ෙවන්නත් පුළුවන්, 
වැරදි ෙවන්නත් පුළුවන්.  

 
අපි ඇෙමරිකාව පැත්තකින් තියමු. ෙකොයි රටක් එක්ක වුණත් 

එෙහම යුද අභ්යාස කරන එක කලාපීය  ස්ෛවරීභාවයට හානියක් 
නම්, රෙට් ස්වාධිපත්යයට බලපානවා නම්, රෙට් ආරක්ෂාවට 
බලපානවා නම්, ඒවා පිළිබඳව රෙට් ජනතාව අවෙබෝධයක් ලබා 
ගන්න ඕනෑ කියලායි මම කියන්ෙන්. ඒ ජනමතයට අනුව අෙප් 
මතය, රෙට් මතය පකාශ කරන්න අවස්ථාව තිෙබන්න ඕනෑ. ඒවා 
ෙම් පුංචි පුංචි මිනිසුන්ෙග් කාරණාවලට වඩා පුළුල් ඒවා. ඒවා 
විද්වත් සංවිධාන, ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් මතු කරනු ලබන 
කරුණු. ගෙම් ව්යාපෘතිය ගැන, ගෙම් පාසලට ළමයා ඇතුළත් කර 
ගැනීම ගැන දැන ගැනීම වාෙග් කරුණු අදාළ වුවත්, රටක පාලනය 
පවත්වා ෙගන යාෙම්දී, ආණ්ඩු කරෙගන යාෙම්දී අදාළ වන ඊට 
වඩා පුළුල් කාරණා තිෙබනවා. මූල්ය පතිපත්තිය, ආර්ථික 
පතිපත්තිය, විනිමය පතිපත්තිය, ආරක්ෂක පතිපත්තිය වාෙග් 
පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් රෙට් ආර්ථිකයට සහ ආරක්ෂාවට 
බලපාන ඇතැම් කරුණු අනාවරණය ෙනොකළාට කමක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නමුත් ෙම් වගන්තිය ඇතුෙළේ ඒ සියල්ලම සඟවන්න පුළුවන් 

ඉඩ පස්ථා තබා ෙගන තිෙබනවා. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
ෙපෙනනවා. පශ්නයක් ඇහුවාම හරියට උත්තරයක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ.ප ශ්නය මඟ හරිනවා, වැරදි ෙතොරතුරු පචාරය කරනවා. අද 
මාධ්ය ඕනෑ නැහැ. ෙවනත් මාර්ගවලින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් 
කරන සමහර  කරුණු මගින්, ඇත්තවශෙයන්ම හැසිරීම මගින් ෙම් 
යහ පාලන පතිපත්ති හරිහැටි කියාත්මක ෙවනවාද කියන එක 
පිළිබඳව රට දැන් බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා රටට වගකීමක් 
තිෙබනවා. අණපනත් සම්මත කළාට පමාණවත් නැහැ. අපි 
ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ආරම්භයක් හැටියට අපි 
දකිනවා. ෙමය පුළුල් විය යුතුයි කියා අප කියනවා. රෙට් 
මහජනතාවට තමයි, ෙම් වගකීම ෙදන්ෙන්. හැබැයි, රටක් ගැන 
හිතා, ඒ රෙට් ආර්ථික ශක්තිය, ආරක්ෂණය ආදි ෙම් සියල්ලම 
ෙදවැනි ෙකොට ෙනොසලකා කියා කරන්න ඕනෑය කියන අදහස 
පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

[අ.භා. 4.30] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඓතිහාසික පනත් 

ෙකටුම්පත ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදවැනි වර කියවන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී, ජනමාධ්ය ක්ෙෂේතෙය් සිට ෙද්ශපාලනයට පැමිණි 
මන්තීවරෙයක් හැටියට  මටත් ඒ ගැන කථා කරන්නට ලැබීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

මුලින්ම, පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු 
කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ -ෙගවුණු මාස 08ක පමණ කාලය 
තුළ- ඉතාම සකීයව කියා කරලා වුවමනාවකින් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ඉක්මනින් ෙගන ඒමට එතුමන්ලා ෙදපළ ගත් 
උත්සාහය සම්බන්ධෙයන්.  

විෙශේෂෙයන්ම දැනුවත් පුරවැසියන් රටක් තුළ සිටීම ඒ රෙට් 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීමට අත්යවශ්ය ෙවනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ අදහස මුලින්ම ෙගනාෙව්, 1994 වර්ෂෙය්දී 
හිටපු ජනමාධ්ය අමාත්ය, ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමායි. ඊට 
පසුව 2001 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පත් වුණු 
ෙව්ලාෙව් රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමා ෙම් අදහස 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, සමාජයට ඉදිරිපත් කළත්, 2004 වර්ෂෙය්දී 
අත්තෙනෝමතික ෙලස චන්දිකා කුමාරණතුංග මැතිනිය එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය විසුරුවා හැරීම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි සතුටු ෙවනවා, නැවත වතාවක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙම් "යහ පාලන" 
ආණ්ඩු ව කාලෙය්දී ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට 
පුළුවන් වීම ගැන. 2003 වර්ෂෙය්දී ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණු එෙක් විපාක පසු ගිය 
අවුරුදු දහය තුළ අපි අත්වින්දා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කථා බහ ඇති වුණත්, 
2005 වර්ෂෙය්දී පත් වුණු රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා සම්මත කරන එක හිතාමතාම මඟ හැරියා. 
ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?   ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 
ලැබුණාම පුරවැසියන්ට පුළුවන්, රාජ්ය නිලධාරින්ෙගන්, රාජ්ය 
ආයතනවලින් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් සියලු ෙතොරතුරු ලබා ගන්න. 
එෙහම ලබා ගත්තාම ඒ ෙගොල්ලන්ට දූෂණ, වංචා, නාස්තිවලට 
යන්න තිෙබන අවස්ථාව, ඉඩකඩ ඇහිෙරනවා. ඒ නිසා තමයි, ෙම් 
කටයුතු පාලනය කෙළේ. පසු ගිය අවුරුදු දහය ඇතුළත සිදු වුණු 
කියා කලාපය නිසා අද ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනෙත් අවශ්යතාව තදබල ෙලස මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඉදි රිපත් ෙවලා 
ෙතොරතුරු වාර්තා කරන්න ගිය ජනමාධ්ය ආයතනවලට සහ 
මාධ්යෙව්දීන්ට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා. සනත් බාලසූරිය වැනි 
මාධ්යෙව්දීන්ට, ෙපෝද්දල ජයන්ත වැනි මාධ්යෙව්දීන්ට ජීවිතය 
පිළිබඳව තිෙබන ආශාව නිසා තම මව් රට අත හැරලා, තමන්ෙග් 
වෘත්තිය අත හැරලා, තමන්ෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන් සමඟ ඉන්න 
තිෙබන අවස්ථාව අත හැරලා විෙද්ශගත ෙවලා සරණාගතයින් 
හැටියට ඉන්න වුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ට අෙප් රෙට් 
තානාපති කාර්යාලවලින් ලැෙබන ෙසේවය පවා අහිමි වුණු 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. අපි දැක්කා, එක්නැලිෙගොඩට ෙමොකක්ද 
වුෙණ් කියා; ලසන්ත විකමතුංග මහමඟ ඝාතනය වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියා. මම ෙසේවය කළ 'සිරස' මාධ්ය ජාලයට  ෙබෝම්බ 
පහාර එල්ල කෙළේ ෙකොෙහොමද කියා අපි දන්නවා. අදටත් ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමාගමට ෙගවන්නට නියමිත රුපියල් මිලියන 300කට අධික 
ඉන්ෂුවරන්ස් එක පවා තවම ෙගවා නැහැ. අන්න එවැනි 
තත්ත්වයක් තමයි, මාධ්ය නිදහසට ලබා දීලා තිබුෙණ්. 'සියත' 
මාධ්ය ජාලයට ෙකොෙහොමද ගැහුෙව් කියා අපි දන්නවා. 
'ලංකාඊනිවුස්' ආයතනයට කෙළේ ෙමොකක්ද කියා අපි දන්නවා. 
'උදයන්' පුවත් පතට කෙළේ ෙමොකක්ද කියා අපි දන්නවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙතොරතුරු දැන ගැනීම ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙතොරතුරු ෙසොයා 
වාර්තා කිරීමට තිබුණු බාධාවන් තමයි, මා ඒ සඳහන් කෙළේ.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි යුද්ධය ජයගහණය කරන්න ඔන්න 
ෙමන්න කියා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී අෙප් තිවිධ හමුදාවට, රණ 
විරුවන්ට ආශීර්වාද කරලා, ඔවුන්ට ශක්තිය ෙදන්න සමහර 
නාලිකාවලින් -විෙශේෂෙයන්ම මා ෙසේවය ක ළ නාලිකාෙවනුත්- යම් 
යම් වැඩසටහන් දියත් කළා. එෙසේ එම වැඩසටහන් දියත් කරද්දී, 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය ෙපෞද්ගලිකව ඇඟිලි ගසා ඒ වැඩසටහන් 
නවත්වන්න කියා කළ ආකාරය අපි දැක්කා.  

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙහවණැල්ල වාෙග් හිටපු 
ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ෙල් මැතිතුමා "ෙම් කියන වැඩසටහන් 
නැවැත්වූෙව් නැත්නම් බලා ගන්න පුළුවන්" කියලා නීත්යනුකූල  
ෙනොවන ආකාරයට තර්ජනාත්මක ලියුම් මාධ්යයට එවන 
තත්ත්වයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ් . එවැනි කාල සීමාවක් 
පහු කරලා ආපු රටක් හැටියට වාෙග්ම තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු 
ෙවමින් පවතින රටක් හැටියට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත අපට අත්යවශ්ය වනවා. ඒ 
කාලෙය්දී  වැඩවසම් යුගෙය්දී කම්කරු නීතිය ෙගනාවා වාෙග් 
තාක්ෂණ යුගෙය්දී ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම අත්යවශ්ය වනවා. අද ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කිරීෙමන් පමණක් ෙම්ක 
යාවත් කාලීන ෙවන්ෙන් නැහැ; ඒ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතින් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු කරා 
ළඟා ෙවන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත තුළින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අෙප්ක්ෂාවන් මුදුන් පත් කරන්න නම් ඊට 
ගැළෙපන ආකාරයට රාජ්ය යන්තණයත්, රාජ්ය නිලධාරිනුත් ෙපළ 
ගස්වන්න සිද්ධ වනවා.  

උසාවියට ගිහිල්ලා ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් ස්ථාපිත වනවාය කියලා කවුරුන් ෙහෝ හිතුවත්, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් එම අෙප්ක්ෂිත අරමුණු, ඉලක්ක ඉටු 
වනවාය කියලා මා නම් හිතන්ෙන් නැහැ. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ෙවන්න පුළුවන්, නගර සභාවට,  පාෙද්ශීය සභාවට 
ෙවන්න පුළුවන්, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙවන්න පුළුවන්, 
යම්කිසි ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට, සංස්ථාවකට ෙවන්න පුළුවන්, 
අමාත්යාංශයකට ෙවන්න පුළුවන්, උසාවියකට යන්ෙන් නැතිව 
පුරවැසිෙයකු තමන්ට තිෙබන අයිතිය පාවිච්චි කරලා  ෙතොරතුරු 
ඉල්ලන්නටත්, ෙහේතූන් ෙනොදක්වා ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමටත් 
අයිතිය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ස්ථාපිත ෙවන්න ඕනෑය 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. එෙහම වුෙණොත් තමයි ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ෙම් 
රෙට් පුරවැසියන්ට හරියටම පතිඵල ලැෙබන්ෙන්.  

ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරලා, මාධ්යයට  සහ මාධ්යෙව්දීන් ට නිදහස 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, පුරවැසියන්ට ෙතොරතුරු ලබා දීමත් එක්ක 
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් ෙගෞරවයත් ෙම් තුළින් ආරක්ෂා විය යුතුය 

කියන කාරණයත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට මුවාෙවලා -ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන 
වගන්තිවලට මුවාෙවලා- ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
ජීවිතවලට අවලාද, අපහාස කරන්න වාෙග්ම මඩ පහාර එල්ල 
කරන්න අවස්ථාව  තිෙබනවා නම් ඒකට පතිඋත්තර දීෙම් 
අවස්ථාවත් ෙද්ශපාලනඥයින්ට තිබිය යුතුයි.  

ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් පිළිබඳව විද්වත් කතිකාවතක් විතරක් 
කරලා මදි. ඒ නිසා ෙම්ක සමා ජෙය් බිම් මට්ටමට ෙගනි යන්න 
ඕනෑය කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සමාජය අවදි කරන්න ඕනෑ; සමාජය දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. සමාජය දැනුවත් කළ යුත්ෙත් අන්තර්ජාලෙයන් 
ෙතොරතුරු හුවමාරු කිරීම දක්වා පමණක් ෙනොෙවයි. ඉන් එහාට 
ගිහිල්ලා බිම් මට්ටෙම් යන්තණය තුළ නිවැරැදි ෙතොරතුරු 
සම්ෙපේෂණය වන කමයක් ෙම් හරහා ස්ථාපිත විය යුතුයි කියලායි 
මා විශ්වාස කරන්ෙන්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද සම්මත කරලා නතර ෙවන්ෙන් 
නැතිව, අදාළ අමාත්යාංශ, අදාළ ආයතන එක්ක ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න කියලා අපි  ඉල්ලා සිටිනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකින් ෙතොරතුරු ගන්න වුවමනා නම් ඒ ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීම සඳහා නිශ්චිත නිලධාරිෙයක් ඉන්න ඕනෑ. නගර 
සභාවකින්, පාෙද්ශීය සභාවකින්, අමාත්යාංශයකින්, රාජ්ය 
සංස්ථාවකින්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් ෙතොරතුරු දැනගැනීම සඳහා 
නිශ්චිත නිලධාරිෙයක් ඉන්න ඕනෑ. එෙහම නිශ්චිත නිලධාරිෙයක් 
ෙනොහිටිෙයොත් ෙම් ෙතොරතුරු ලබා ගන්න නම් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම වුෙණොත්  අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවියට 
ගිහිල්ලා ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් තැනට යන්න ෙවනවා. 
එෙහම වුෙණොත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කයට ළඟා 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්  නැහැ.  

අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාව 2005දී ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ranking එක අරෙගන බැලුවාම 
ඔවුන් අද පළමු  දහෙදනා අතර ඉන්නවා. විශාල රාජ්ය 
යන්තණයක් තිෙබන රටකට ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්  
වුණා නම් ලංකාෙව් අපට ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැරිකමක් 
නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා,  පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන අරමුණු ටික මුදුන් පත් කර ගන්න අවශ්ය යන්තණය 
රාජ්ය ආයතන සහ අනිකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් ස්ථාපිත 
කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ එක්කම ෙම් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව සහ එහි තිෙබන වගන්ති සම්බන්ධව පධාන ජනමාධ්ය 
ආයතන පමණක්  ෙනොෙවයි, පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ව දැනුවත් 
කරන්න, ඔවුන්ට ෙම් පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුළු පවත්වන්න වාෙග්ම 
ෙම් හරහා ජනතාවට මීට වඩා ෙතොරතුරු නිවැරැදි ආකාරයට 
සම්ෙපේෂණය කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න කියලා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය ජන මාධ්යෙව්දීන් විශාල කාර්ය 
භාරයක් කරන බව අපි දන්නවා. ගෙම් ෙතොරතුරු රටට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් පාෙද්ශීය ජන මාධ්යෙව්දීන්. ගෙම් ෙතොරතුරු ටික රටට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පමණක් ඔවුන් නවත්වන්ෙන් නැතිව, ඔවුන් 
ඉදිරිපත් කරන  ෙතොරතුරු හරහා මතු වන කරුණු කාරණා ටික ඒ 
ෙතො රතුරු  ලබා ගත්ත මූලාශවලට යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙම් 
හරහා  නිර්මාණය කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අද දවෙසේ ෙදවැනි වතාවටත් මම ගරු ජනමාධ්ය 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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ඇමතිතුමාෙගන් ෙමම ඉල්ලීම කරනවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීම 
පිළිබඳව පනතක් ෙනොමැතිකමින් අෙප් මාධ්යෙව්දීන්, මාධ්ය 
ආයතන පසු ගිය අවුරදු 10ක කාලය තුළ දුක් වින්දා. එම නිසා 
මාධ්යෙව්දීන් ෙවනුෙවන්, මාධ්ය ආයතන ෙවනුෙවන් 
අසාධාරණයට, පීඩාවට ලක් වුණු ආයතන සහ මාධ්යෙව්දීන් 
ෙවනුෙවන් කිසියම් සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළක්, ඔවුන්ට යුක්තිය 
ඉෂ්ට කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න කියා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනෙය් පරීක්ෂණ 
ඉතා ඉක්මනින් අවසන් ෙවන්නට ඕනෑ; වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් 
ලැෙබන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තිතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසානයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
"සිරස" මාධ්ය ජාලයට ෙබෝම්බ ගහපු සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 

කරන පරීක්ෂණ ඉක්මන් ෙවන්නට ඕනෑ. "උදයන්" පුවත් පතට, 
"ලංකා ඊ නිව්ස්" ආයතනයට, ඒ වාෙග්ම "සියත" මාධ්ය ජාලයට 
එල්ල කළ පහාර පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වලා වැරදිකරුවන්ට 
දඬුවම් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. එෙසේ දඬුවම් ලැබුණාම තමයි 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙතහි 
විනිවිදභාවය සහ එහි පතිඵල පිළිබඳව ජනතාවට යම් කිසි 
ආකාරයකින්  දැෙනන පණිවුඩයක් ලැෙබන්ෙන්. එම නිසා 
අසාධාරණයට ලක්වුණු ආයතන සහ අසාධාරණයට ලක්වුණු 
මාධ්යෙව්දීන් ෙවනුෙවන් ඉතාම ඉක්මනින් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටින ගමන්, මා කලින් කිව්ව ආකාරයට 
පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ව,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් විනාඩි ෙදක තුනක් වැඩිෙයන් ගත ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
පාෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන්ව ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කරලා ගම් 

මට්ටමට, බිම් මට්ටමට ෙම් පණිවුඩය ෙගනයන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න කියාත් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන්, මම නැවත වතාවක් ගරු ජනමාධ්ය 
ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. දැන් ඔබතුමා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතත් එක්ක ඉතිහාසගත වන එක නවත්වන්න බැහැ. 
ධර්මසිරි ෙසේනානායක ඇමතිතුමා ආරම්භ කරලා, අවසානෙය්දී 
අගාමාත්යතුමාෙග් නායකත්වය ඇතිව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුවයි ෙම් පනත් ෙකටුකම්පත 

සම්මත ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමති 
කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමාටත්, අමාත්යාංශෙය් සියලුම 
නිලධාරින්ටත් ස්තුතිවන්ත වන ගමන් ෙමහි පතිපල ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සුභවාදීව බුක්ති විඳින්න ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙඵතිහාසික පනත් 

ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වී තිෙබන ෙවලාෙව් මට 
ෙම් උත්තරීතර සභාව ආමන්තණය කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව පථමෙයන්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ආසියාෙව් මුලින්ම සර්වජන ඡන්ද බලය හිමි වුණු රට හැටියට, 
1931 ඉඳලා අපි ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම් පජාතන්තීය අයිතිය 
ලැබුවා. අෙප් රට ෙලෝකෙය් පළමුවැනි අගාමාත්යවරිය බිහි කරපු 
රට බවට පත් වුණා. නමුත්, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන ආසියාෙව් අවසාන රට 
වීම අපට ෙබොෙහොම කනගාටුදායක කාරණයක් වුවත්, අපි ෙම් 
අභිමානවත් ෙමොෙහොත සමරන්නට ඕනෑ. 

ලාංකීය ජනතාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා එන 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කරන්නට ෙනොහැකි වුණු කාරණා ගැන කථා කළා. මම 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය -චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය- එදා, 1994දී ධර්මසිරි 
ෙසේනානායක ඇමතිතුමා මඟින් ෙම් සඳහා උත්සාහයක් ගත්තා. 
අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා ඉතිහාසයට එකතු වන 
අෙප් දිස්තික්කෙය් ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් පක්ෂය 
වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2001 වර්ෂෙය්දී ෙම් සඳහා 
උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් ඒක කරගන්න බැරිවුණා. මට මතකයි 
අෙප් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් වසන්ත ෙසේනානායක 
මන්තීතුමාත්, රාජීව විෙජ්සිංහ මන්තීතුමාත්, වර්තමාන 
කථානායකතුමාත් ෙම් ෙවනුෙවන් උත්සාහ ගත්තා. නමුත් අපට 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා. ෙම් රෙට් 
පධාන ෙද්ශපාලන පවාහයන් ෙදකම එකතු ෙවලා රටට 
ගැළෙපන, ජනතාව ඉල්ලන පජාතන්තවාදය විනිවිද ෙපෙනන 
පාලනය තුළින්, ඒ වාෙග්ම අපි හැමෙදනාම කථා කරන 
යහපාලනය සකියව කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය වූ ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව අද අපි සතුටු ෙවනවා. 

ජන මාධ්යෙව්දීන්ට කරපු හිරිහැර පිළිබඳව ගරු එස්.එම්. 
මරික්කාර් මන්තීතුමා කථා කළා. ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනයට 
ෙම් රෙට් ජනතාව විරුද්ධයි. 

"සිරස" මාධ්ය ජාලයට එල්ල කළ පහාරයට ෙම් රෙට් ජනතාව 
විරුද්ධයි. ඒ වාෙග්ම, එදා සිදු වූ සාගරිකා ෙගෝමස් ඝාතනයට, 
රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා ඝාතනයට, ෙපේමකීර්ති ද අල්විස් ඝාතනයට ෙම් 
රෙට් ජනතාව විරුද්ධයි. ෙම්වා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ රජයක් 
කාලෙය් සිදු වුණත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් කාලෙය් සිදු 
වුණත්, රෙට් බහුතරය ෙමවන් නීති විෙරෝධී කටයුතුවලට, 
පජාතන්ත විෙරෝධී කටයුතුවලට විරුද්ධයි කියන තීන්දුව පසු ගිය 
මැතිවරණෙය්දී අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම දුන්නා. එහි පතිඵලයක් 
හැටියට තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තනි ආණ්ඩුවක් 
හදන්න ජනතාව කාටවත් බලය දුන්ෙන් නැත්ෙත්. මිනිසුන්ට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ්යයි යහපත් ෙද් කරවා ගන්න. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 
පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට පමණක් ෙනොෙවයි, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් මූලික අයිතිවාසිකමක් 
හැටියට ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන්නට අත උස්සන්න අපට වරම, 
වාසනාව ලැබුණා. එය මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අප ලැබූ 
අභිමානාත්මක අවස්ථාවක්  හැටියට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අදහස් පකාශ 
කරන ෙකොට අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා යම් යම් විවිධ ෙද්වල්  
ෙයෝජනා කළා. අෙප් ගරු චන්දසිරි ගජදීර හිටපු ඇමතිතුමා, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු ඇමතිතුමා කියන්න ෙයදුණා, යම් 
යම් කාරණා පිළිබඳව කරුණු ෙහළි කිරීමට තිෙබන බාධා 
සම්බන්ධව.  ඇත්තටම  ෙම්  රෙට් තස්තවාදය තිෙබන කාලෙය් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම පිළිබඳව යම් යම් මතවාද තිබුෙණ් 
ඇයි? ෙම් පනත තුළින් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇති 
ෙවයි කියන ජනමතයක් හරි ෙහෝ වැරදි ෙලස ජනතාගත 
කරන්නට උත්සාහ කර තිබුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතා 
පැහැදිලිව තිෙබනවා, රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට අදාළ කිසිම 
ෙතොරතුරක් ෙහළි කරන්න, ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරක් ලබා ගන්න 
බැහැ කියලා.  

මන්තීතුමන්ලා අන්තර්  ජාතික ගිවිසුම් ගැන ෙමහිදී  සඳහන් 
කළා. හැම අන්තර් ජාතික ගිවිසුමක් ගැනම ෙනොෙවයි, ෙමහිදී 
කථා කරන්ෙන්. අපි තස්තවාදය පරාජය කරලා තවම අවුරුදු 
හතයි. අන්තර් ජාතික වශෙයන් ෙවනත් රටක් විශ්වාසෙයන් අපට 
ෙදන ලද යම් යම් කාරණා පිළිබඳ දත්ත ෙහළි කරන්න කියලා 
කවුරු හරි කියනවා නම්, අවුරුදු දහයකට කලින් අෙප් මිත විවිධ 
රටවල් ලබා  දීපු ෙතොරතුරු ෙහළි කරන්න  කියලා විපක්ෂෙයන් 
කියනවා නම්, ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න 
උත්සාහ ගත්, උපකාර කළ රණවිරුවන් පාවා ෙදන්න, අපට 
තස්තවාදය නැති කරන්න උදවු කළ අෙප් මිතශීලි රටවල් පාවා 
ෙදන්න  කියන එකයි.  අෙප් ආර්ථිකයට බලපාන, පාර්ලිෙම්න්තුව 
හැටියට පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාදවලට බලපාන, රෙට් උසාවියට 
අපහාසවන කාරණා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ලබා ෙනොදී සිටිය හැකියි. 
හැබැයි, මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් කියන්න ඕනෑ, පනත් ෙකටුම්පෙත් 
ඒ වගන්තිෙය් කුමක් සඳහන් වුවද, "මහජන ළබැඳියාවට" -එහි 
සඳහන්  මහජන ළබැඳියාව කියන කාරණයට අදාළ- වැදගත්වන 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා නම්, ෙම් සියල්ල  පැත්තකට දමලා ඒ කරුණු 
ෙහළි කළ යුතු බව. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙහෝ රෙට් 
මහජනතාවට වැදගත් වන අවස්ථාවකදී ෙහෝ ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වන ඒ කාරණා සම්බන්ධව කරුණු ඉල්ලා 
සිටිෙයොත්, ඒ කරුණු වසා තබන්න බැහැ.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙම් 
අයිතිය ෙමොකටද, අපට පුළුවන් ෙන්, අදත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ට පුළුවන් ෙන් ෙතොරතුරු ෙසොයන්න. මන්තීවරු ඒ 
ෙතොරතුරු අරෙගන ජන මාධ්යෙව්දීන්ට ෙදනවා. එතෙකොට ඒවා 
ජනතාවට ෙදනවා" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන් එක්ෙකනයි. එතෙකොට කවුද ෙම් 
ෙතොරතුරු අරෙගන ගිහිල්ලා ජනතාවට ෙදන්ෙන්? ජන මාධ්යයට 
ෙදන්ෙන්?    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට, අමාත්යවරු හැටියට අපි ෙම් පිළිබඳව සතුටු වන්න ඕනෑ. 
මා ෙපෞද්ගලිකව සතුටු වනවා.  

අද අපි දකිනවා, බලය නැති වුණාම එක් එක් අයට විරුද්ධව 
විවිධ ෙචෝදනා නඟන බව. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි ෙම් තනතුරු දරද්දී, අෙප් තනතුරු පිළිබඳව, අෙප් 

අමාත්යාංශෙය් කටයුතු පිළිබඳව, අෙප් ව්යාපෘති පිළිබඳව, අෙප් 
ආයතන පිළිබඳව, අපි කරන්ෙන් කුමක්ද කියන  එක පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් මහජන නිෙයෝජිතයින්ට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම පුරවැසියකුට ෙසොයා බැලීම සඳහා 
වරම ෙම් පනතින් ලැෙබනවා. ඒ වරම තුළින් අපට ඡන්දය දීපු 
මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අරමුණු, අෙප්ක්ෂා පිළිබඳව 
තෘප්තිමත් වනවා වාෙග්ම අපට රැකවරණයක් ලැෙබනවා, අපි 
වැරැද්දක් කරනවාද, නැද්ද කියන එක ෙසොයා බලන්නට. විනිවිද 
ෙපෙනන ආකාරයට අෙප් කටයුතු කරන්නට ෙම් පනත තුළින් 
අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

ෙම් පනත තුළින් ෙම් රෙට් ජනතා බලාෙරොත්තු ඉටු වනවා. 
ෙවන දා ෙමොකක්ද වුෙණ්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
ගැන ඔබතුමා දන්නවා, මා අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
සමහර මහජන නිෙයෝජිතයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ නැවත ගමට ගිෙය් ඊළඟ මැතිවරණයටයි. ගෙම් ජනතාව 
දන්ෙන් නැහැ, ෙමොනවා වනවාද, ෙමොනවා කරනවාද කියලා. 
ආයතනවල වන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා ඒ අය දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පනත තුළින් පජාතන්තවාදය තීව වුණා හැෙරන්නට, 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් වුණා හැෙරන්නට ජනතාවට කිසිම 
ආකාරයක අවැඩදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අභියාචනා කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැයි 
කියලා අෙප් ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙව්දී කිව්වා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පැහැදිලිවම සඳහන් කර 
තිෙබනවා, ඉල්ලීමක් කිරීෙමන් පසු ෙතොරතුරු ෙදන නිලධාරියා 
දින 14ක් ඇතුළත -අවශ්ය නම් දින 21 දක්වා ඒ කාලය දීර්ඝ 
කරන්න පුළුවන්- ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්ෙන් නැත්නම්, නම් කළ 
නිලධාරියා ෙවත ඒ පිළිබඳව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන් කියලා. ඊට පසුවත් ඒ ෙතොරතුරු ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් 
ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ෙකොමිෂන් 
සභාෙවනුත් ඒ කටයුතු සිදු වන්ෙන් නැත්නම් අභියාචනාධිකරණයට 
ගිහිල්ලා අවශ්ය කරන ෙතොරුතුරු ලබා ගන්න හැකියාව 
තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ඒ නිලධාරියා ඒ කටයුතු හරියාකාරව කරන්ෙන් නැත්නම් ඒ 

පිළිබඳව ඔහුට එෙරහිව විනය පරීක්ෂණය කිරීෙම් පතිපාදනත් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හා ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරන ශුභදායි ෙයෝජනා තිෙබනවා 
නම් ඒ ෙයෝජනා කරන සියල්ල ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට එකතු 
කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. ෙම්කෙහොඳ ආරම්භයක්. අපි ෙම් 
ආරම්භය පිළිබඳව සතුටු වන්න ඕනෑ.  

1495 1496 

[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
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අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකතු 
ෙවලා ජාතික රජයක් පිහිටුවා, රට ෙවනුෙවන් ඉටු කරන තවත් 
යහපත් කටයුත්තක්, ජාතිය ෙවනුෙවන් කරන කටයුත්තක් හැටියට 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සතුටු වන්න ඕනෑය කියා පකාශ 
කරමින්, අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ 
ගමන තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යන්නට ආශීර්වාදය ෙම් තුළින් 
ෙම් රජයට ලැෙබනවාය කියා පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.53] 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විවාද වන 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ සියලුෙදනාටම 
ස්තුතිය පුද කරන්න මා කැමැතියි. ෙතොරතුරු ලබාගැනීෙම් අයිතිය 
නීතියක් වශෙයන් නීතිගත කෙළේ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් වුණත්, මහ ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම ව්යාංගෙයන් තිබුණාය කියලා මූලික අයිතිවාසිකම් 
නඩුවලදී අවස්ථා ගණනාවකදී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 10වන ව්යවස්ථාව හා 
14. (1) අනුව්යවස්ථාව යටෙත් ෙතොරතුරු ලබාගැනිෙම් අයිතිය 
අනිවාර්යෙයන්ම අඩංගු වනවාය කියලා මා හිතන හැටියට 2005 
වර්ෂෙය්දී හිටපු අග විනිශ්චයකාර සරත් එන්. ද සිල්වා මහතා 
පකාශ කළ බව මා සඳහන් කරනවා. ෙමහිදී මා කියන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්, ෙතොරතුරු ලබාගැනීෙම් අයිතිවාසිකම 2015 වර්ෂෙය්දී 
නීතිගත වුණත්, ඉන් ෙප ර සිට එම අයිතිය ඍජුවම ෙනොවුණත්, 
ෙවනත් ආකාරයකින් පැවති බව ශී ලංකාෙව් ඉහළම අධිකරණය 
යම් යම් අවස්ථාවලදී පිළිෙගන තිෙබන බවයි. එම නිසා, නීතිය 
යටෙත් ඉදිරියට  වැඩකටයුතු කියාත්මක කර ෙගන යන 
අවස්ථාෙව් දී අධිකරණයත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සමඟ  සියයට 
සියයක්ම එකඟව සිටීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ෙමොකද, 
ෙම් වන විටත් යම්කිසි jurisprudence එකක්  ෙම් රෙට්  ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම                    
ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්ට තිෙබනවාය කියන එක ගැන.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කථා කරනෙකට,  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත්  හදවත වාෙග් වගන්තිය තමයි  5 වන වගන්තිය.  5 
වන වගන්තිය  ෙවනත් ආකාරයකින් පකාශ කරනවා, කවර 
ආකාරෙය්  ෙතොරතුරුද  පුරවැසිෙයකුට  ලබා ගැනීමට හැකියාවක්  
නැත්ෙත් කියන එක ගැන. ෙම් වගන්තිය එක්තරා විධියකට 
negative form එෙකන්  ෙකටුම්පත් කර තිබුණත්,  පුරවැසියාට  
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට තිෙබන අයිතිය සම්පූර්ණෙයන් 
කියාත්මක වීම සම්බන්ධව  ෙමම වගන්තිෙයන්  පැහැදිලි  වනවා. 

ෙමම කාරණය ගැනත් මා  පකාශ කරන්නට කැමතියි. ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පෙත් 5වන වගන්තිෙයන් ෙම්  ෙතොරතුරු ලබා දීම 
පතික්ෙෂේප කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් කවර අවස්ථාවලදී කියන 
එක පැහැදිලි කළත්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 36 වන 
වගන්තිෙයන් මහජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට තිෙබන 
අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කිරීමක් සිදුෙවලා තිෙබනවා.  ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පෙත්  36 වන වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා:    

"36. ෙම් පනෙත් කිසිවක් මගින්, නීතියට  එකඟව යථා පරිදි  කියා කිරීෙම් 
දී විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි, යම්  ෙතොරතුරු දරන්නන් විසින් 
ෙතොරතුරු  පසිද්ධ කිරීෙමන් ෙහෝ ෙතොරතුරු ෙවත පෙව්ශය ලබා දීෙම් දී 
යම් තැනැත්තකු විසින් ෙතොරතුරු ෙසවීෙමන් සහ ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙමන්, වැළක්වීමක් ෙහෝ අෛධර්යමත් කිරිමක් සිදුවන ෙලස අදහස් 
ෙනොවිය යුතුය. " 

ෙමම වගන්තිය තුළින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන  
පරමාර්ථය එක්තරා  ආකාරයකින් තවදුරටත් තහවුරු කිරීමක් සිදු 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන තවත් වැදගත් වගන්තියක් තමයි  4 වන වගන්තිය. ෙම් 
පනත හා ගැෙටන අවස්ථාවලදී, ලිඛිත නීතිවල ෙවනත් විධිවිධාන 
තිබුණත් ෙම් පනත කියාත්මක විම ඊට ඉහළින් සිද්ධ ෙවනවාය  
කියන එක එම  වගන්තිය යටෙත් පැහැදිලි ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
පධාන  කර්තව්යයක් කරන පධාන පුද්ගලයා තමයි "ෙතොරතුරු 
නිලධරයා" කියන පුද්ගලයා. ෙමම පුද්ගලයා තමයි එක් එක් 
"ෙපොදු අධිකාරිය" කියන ආයතනවලට පත් කරන පුද්ගලයා. ෙම් 
පුද්ගලයා සමඟ තමයි පුරවැසියා පථම වතාවට ෙතොරතුරුවලට 
පෙව්ශ වීෙම්දී සම්බන්ධ වන්ෙන්. එම පුද්ගලයා විෙශේෂ 
රාජකාරියක් කරන,  ඉතාම සංකීර්ණ සහ බරපතළ රාජකාරියක් 
කරන පුද්ගලෙයක්.  

ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත්  ගරු අමාත්යතුමාෙග්  අවධානය  
ෙයොමු කරවන්නට  මා කැමතියි. ෙමම නිලධරයන් පත් කිරීෙම්දී  
ඒ සඳහා සුදුසු  සහ පළපුරුදු නිලධාරින් පත් කෙළේ නැත්නම් ෙම් 
කර්තව්යය  ඉටු කර ගැනීෙම් යම් යම් දුෂ්කරතාවන් මතු වන්නට  
පුළුවන්.  මක්නිසාද යත්,  පුරවැසියකු යම් ෙතොරතුරක්  ඉල්ලුවාම 
එම ෙතොරතුර රාජ්ය ආරක්ෂාවට ෙහෝ ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවය  
වැනි කාරණාවලට  අගතිදායක ෙලස බලපානවාද, එෙසේ නැත්නම් 
ජාත්යන්තර නීතිෙය් ෙහෝ ගිවිසුම්වලට බලපානවාද කියන 
කාරණය තීරණය කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් එම නිලධාරියාටයි .  
එම නිසා,  එම නිලධාරියාට පැවෙරන  වග කීම ඉතාම  භාරධූරයි.  
ඒ වාෙග්ම ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වුණාම, විනිමය අනුපාත ෙහෝ 
විෙද්ශ  හුවමාරු ගනු-ෙදනු පාලනය  කිරීම, බැංකු කටයුතු, බදු 
පැනවීම, භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල ස්ථාවරව  පවත්වා ෙගන යාම 
ආදී කරුණු සම්බන්ධෙයන් සලකා බලා,  ෙමම පනතට අනුකූලව   
තමන්ෙග් අභිමතය පරිදි  ඒ ෙතොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්  
තීරණය කරනු ලබන්ෙන් එම නිලධාරියායි. ෙමම නිලධාරියා 
ඉතාමත් බැරෑරුම් රාජකාරියක් කිරීමට නියමිත පුද්ගලෙයක්. එම 
නිසා ඒ සඳහා නිලධරයන්  ෙතෝරා ගැනීෙම්දී පෙව්සම් විය යුතුය 
කියා මම අදහස් කරනවා. එම නිලධරයාම තමයි ෙපෞද්ගලික 
ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයනුත් කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙවනත් ෙතොරතුරු  සම්බන්ධෙයනුත්  ඔහු විෙශේෂ රාජකාරියක් 
කරනවා.  

ෙම් සම්බන්ධව ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් අනුගහෙයන් පැවැති 
වැඩමුළුෙව්දීත්, ඊට පසුව අපෙග් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාෙව්දීත් මතු කළ පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. එම පශ්න ෙදක 
ෙකෙරහි මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය  ෙයොමු කරවනවා.  

පළමුවැනි පශ්නය තමයි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් අර්ථ 
නිරූපණය පිළිබඳ කාරණය.  එහිදී අප මතු කළ එක් පශ්නයක් 
වුෙණ් ෙමයයි.  ෙමම පනත කියාත්මක වීෙම්දී, "ෙපොදු අධිකාරිය" 
යන්ෙනන් හැඳින්වීෙම්දී සමාගම් ආඥාපනත යටෙත් ඇති කරන 
ලද සමාගමක රජෙය් ෙහෝ රජෙය් සංස්ථා සතු ෙකොටස් සියයට 
25කට වඩා වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා නම් පමණයි, එම 
ආයතනය සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරක් ගන්න පුරවැසිෙයකුට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙව්ශ වන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් එම ප ෙව්ශය 
පතික්ෙෂේප කරනවා. අප ෙපන්වා දුන්නා, ෙම් සියයට 25ක් කියන 
පමාණය අධිකයි කියන එක. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ විශාල රාජ්ය 
ආයතන තිෙබනවා, රජෙය් ෙහෝ සංස්ථාවල ෙකොටස් හිමිකම 
සියයට 25කට වඩා හුඟාක් අඩුයි. මම එම ආයතනවල නම් 
කියන්න අකමැතියි. නමුත්, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය හා සම්බන්ධ විශාල පර්යන්ත ෙමෙහයවන සමාගම් 
තිෙබනවා. ඒවාෙය් වරාය අධිකාරිය සතු ෙකොටස් පමාණය සියයට 
15කට වඩා අඩුයි.  එතෙකොට මහ ජනතාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැති ෙවනවා.   

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

තිෙබනවා. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 තවත් කාරණයක් මතු කළා. එය තමයි, රජය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන ලද වතු සමාගම් පිළිබඳ කාරණය. රජයට 
අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක ෙකොටසයි. එය "golden share" කියා 
තමයි හඳුන්වන්ෙන්. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයනුත් පියවරක් ගන්න 
කියා අප කියා සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන තවත් 
කරුණු කීපයක් මතු කරන්නට මා කැමැතියි. ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 5 (1) උප වගන්තිෙය්, " ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශ වීම 
පතික්ෙෂේප කිරීම" කියන කාරණය යටෙත් සිංහල භාෂාෙවන් 
සකස් කරන ලද පිටපෙත් තිෙබන්ෙන්, "ෙතොරතුරු පතික්ෙෂේප කළ 
හැකිය" කියායි.  නමුත්, ඉංගීසි හා ෙදමළ භාෂාවලින් සකස් කරන 
ලද පිටපත්වල තිෙබන්ෙන්, "ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශ වීම 
පතික්ෙෂේප කළ යුතුය" කියායි. ඒ කියන්ෙන්, "shall be refused" 
සහ  "may refuse" කියා තමයි එම පිටපත්වල තිෙබන්ෙන්.  එම 
කරුණ ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා.  

ඊ ට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු  මූලාසනය සදහා 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු  ෙව්ලු කුමාර් 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 මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair 
and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.02] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගැන අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න මටත් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මා පථමෙයන්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට කලින් කථා කළ චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා කිව්වා, ජනතාව ෙවත ෙම් ෙතොරතුරු 
ෙගන යන්න සභාෙව් එක් විපක්ෂ මන්තීවරයකු  පමණයි 
සිටින්ෙන් කියා.  හැබැයි, ඒ ෙවලාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත්ත් 
මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදෙනකු පමණයි හිටිෙය්. දැන් ගරු ඇමතිතුමා 
සභාවට පැමිණි නිසා ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් තුන්ෙදෙනක් 
සිටිනවා.  ඊට කලින් මන්තීවරු ෙදෙදෙනකු පමණයි ආණ්ඩු 
පක්ෂය පැත්ෙත් සිටිෙය්.  චන්දිම වීරක්ෙකොඩි ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
කථා ෙනොකළ එක ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම කාෙලෝචිත, වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. 
ෙමහි අර්ථය දිහා බැලුවාම, අප කාටවත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
විරුද්ධ  වන්නට බැහැ.  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනතක්  අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය අපි 
ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කර බලමු. Mori කියන ෙද්ශපාලන 
විද්යාඥයා කියනවා, “The right to information is particularly 
powerful because it is a tool for claiming other rights” කියා.  
ඒ කියන්ෙන්, අෙප් අෙනකුත්  අයිතිවාසිකම්  දිනාගන්න  ෙම් 
පනත හරහා පුළුවන්  කියන එකයි. 1766දී පළමුවැනි වතාවට 
ස්වීඩනය ෙමවැනි පනතක් ෙගනාවාට, ෙම් පනත් බහුතරයක් 
ඇවිත් තිෙබන්ෙන් එක්දහස්නවසිය අනූ ගණන්වලින් පසුවයි.  
ඉන්දියා ෙව් 2005දී තමයි ෙම් පනත ෙගනාෙව්. පාකිස්තා න ය 
2002දීත්, නවසීලන්තය 1982දීත් ෙම් පනත ෙගනාවා. හැබැයි, 
ෙම් හුඟක් පනත් මෑතකදී තමයි ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.  

 ලංකාව වැනි රටක් ෙමවැනි පනතක් ෙගෙනන ෙකොට අපට 
එක ෙදයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි, ෙම් පනත්වලින් අපට 
ෙකොයි තරම් ෙසේවාවක්  සිදු වනවාද කියා අපට යම්කිසි 
පරීක්ෂණයක් කර බලන්න පුළුවන්. ෙබොෙහෝ විද්යාඥයන් කියන 
ෙදයක් තමයි RTI, නැත්නම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනතක් 
කියාත්මක ෙවනෙකොට   ඒ රෙට් තිෙබන දූෂණය ෙපොඩ්ඩක් අඩු 
ෙවනවාය කියන කාරණය.  ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
පනතක් ෙගනල්ලා,   ඒ පනත හුඟක් කාලයක් ඒ රෙට් කියාත්මක 
වුෙණොත්  ඒකත් ඒ රෙට් දූෂණය අඩුවන්න ෙහේතුවක් වනවා 
කියලා කියනවා. නමුත්, ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත 
ෙගනාපු පළියටම දූෂණය අඩු වන්ෙන් නැහැ. ඒ පනතත් එක්ක 
තවත් ෙද්ශපාලන පසු බිමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. මාධ්ය නිදහස 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පජාතන්තවාදය තිෙබන්නට  ඕනෑ. 
ෙම් කාරණාත් එක්ක අපට යම්කිසි විධියකින් ෙම් දූෂණය අඩු කර 
ගන්න පුළුවන් කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ෙමවැනි පනත් ෙගනාපු අෙනක් රටවල් දිහා බැලුවාම අප ට 
ෙපෙනනවා, ෙම් පනත්වලින් එම රටවලට අද සමාජීය ජයගහණ 

1499 1500 

[ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා] 



2016 ජුනි 23 

විශාල පමාණයක් ලැබී තිෙබන බව. මම ඒ සඳහා උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ෙමවැනි පනතක් හරහා ඉන්දියාෙව් අධ්යාපනයත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයත් සෑෙහන දුරට දියුණු කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

එංගලන්තෙය් පනත හරහා Labour පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
පස්ෙදෙනකු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත් කළා. Conservative 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙදෙදෙනකු පක්ෂෙයන් ඉවත් කළා, ඒ අය 
වැඩිපුර මුදල් වියදම් කරනවා කියා. රුෙම්නියාෙව් විශ්වවිද්යාලවල 
යම්කිසි විධියක ෙශේණිගත කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වුණා. 
බසීලෙය්ත් අය වැය ෙගෙනන්න ඉස්සර ෙවලා අය වැය ෙයෝජනා 
ෙමොනවාද කියා Internet එකට දමන්න කමෙව්දයක් හදාගත්තා. 
ෙමක්සිෙකෝෙව් ජනතාවත් යම්කිසි සමාජයීය ජයගහණ ෙමවැනි 
පනත් හරහා ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ හින්දා මා හිතන්ෙන්, ෙම් 
පනත ෙමොන පැත්ෙතන් බැලුවත්  ෙමය ෙහොඳ පනතක් කියායි. 
නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්ත් ෙපොඩි ෙපොඩි පශ්න කීපයක් 
තිෙබනවා. කවුරු නැති වුණත් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටීම හුඟක් ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් යම් සංෙශෝධන කරලා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනවා නම් හුඟක් ෙහොඳයි කියා 
මම විශ්වාස කරනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින්, ෙතොරතුරු 
ෙහළිදරව් කිරීෙම්දී, ආර්ථික කාරණා, බැංකු කටයුතු -විෙශේෂෙයන්, 
මහ බැංකුව - Central Bank -, විනිමය අනුපමාණ, බදු පැනවීම 
ආදි කාරණා ඉවත් කර තිෙබනවා. අපි උදාහරණයක් ෙලස, ෙම් 
මඟින් ඉවත් කර ඇති, විනිමය අනුපමාණ පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ෙහළිදරව් කිරීම කියන කාරණය ගනිමු. මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා 
රුපියෙල් අගය අවපමාණය කරනවා - depreciate කරනවා - කියා 
ඉදිරිෙය්දී තීරණයක් ගත්ෙතොත්, ඒ විස්තරය එතුමාෙග් බෑණාට 
එතුමා දුන්ෙනොත් අර Treasury Bonds සිද්ධිෙය්දී වාෙග්ම බෑණාට 
ආපසු මුදල් පමාණයක් ෙසොයාගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

මා හිතන්ෙන්, එය එච්චරම ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි කියායි. 
ඉන්දියාෙව් RTI එක දිහා බැලුෙවොත් Reserve Bank of India 
එක, RTI එක යටතට එනවා. ඒ වා ෙග්ම තමයි, බදු පැනවීම 
පිළිබඳවත් ෙම් පනත මඟින් පශ්න කරන්න බැහැ. නමුත් 
යුෙරෝපෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය දිහා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව මුලින්ම හැදුෙව් ෙමොකටද කියා. ඒ, බදු ගැන කථා 
කරන්නයි. බදු ගැන ජනතාවට පශ්න කරන්න බැරි නම් මා 
හිතන්ෙන් එය විශාල අඩු පාඩුවක් වනවා කියායි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යටෙත් ETCA ආදි ජාත්යන්තර ගිවිසුම් 
ගැන කථා කරන්න බැහැ. ETCA අත්සන් කරලා ඉවර ෙවලා, 
"ෙමන්න ෙම්ක තමයි ETCA එක." කියා අෙප් ෙදොස්තරවරුන්ට 
කියනවාට වඩා, එය අත්සන් කරන්න ඉස්සර ෙවලා ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් දීම ෙහොඳයි කියා, ඊට අවස්ථාවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී අෙප් ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු ඇමතිතුමාත් කියපු කාරණාවක් 
තමයි, ෙතොරතුරු ෙහළිදරව් කරන අයට ෙහවත් 
whistleblowersලාට ෙමමඟින් ආරක්ෂාව ලබා ෙදනවා මදි කියන 
කාරණය. අෙප් ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා Clause 40 ගැන කථා කළා. නමුත් ඒ Clause 40 
යටෙත් වුවත් ෙබොෙහෝ දුරට ඇතුළත් වන්ෙන් එතැන වැඩ කරන 
නිලධාරින්. නමුත් ෙවනත් කවුරුන් ෙහෝ ඒ ෙතොරතුරක් අරෙගන 
දැම්ෙමොත්, එතැනදී ඒ අයට ආරක්ෂාවක් නැහැ කියන එකයි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ කාරණය ඊට වඩා ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. 
තවත් උදාහරණයක් ගනිමු. මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා ලක්ෂ 
18කට suit එකක් අරෙගන තිෙබනවා කියා අන්තර්ජාලෙය්, 
Facebook එෙක් පළවී තිබුණා. මා දන්ෙන් නැහැ එය ඇත්තද, 
ෙබොරුද කියා. රුපියල් ලක්ෂ 18ක suit තිෙබනවාද කියාත් මා 

දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි whistleblowersලාව ෙහොඳින් ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පනත හරහා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාට 
පුළුවන් ෙවනවා, ඒ විස්තරය ෙහළිදරවු කරපු පුද්ගලයා අත් 
අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා මා හිතන්ෙන් එය 
එච්චර ෙහොඳ නැහැ කියලායි. අපි ෙම් පනත හරහා ෙතොරතුරු ලබා 
දීමට උනන්දු කරවීමකුයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විස්තර නිවැරැදිව ෙදන්ෙන් 
නැත්නම් දඬුවම් කිරීමකට, දඩ ගහන කමෙව්දයකට අප යන්න 
ඕනෑ. ෙම් පනෙත් නීතිමය පසු බිමක් ඇති. ඒ නීතිමය පසු බිම 
ෙමොකක්ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. අෙනක් රටවල පනත් දිහා 
බලමු. දකුණු අපිකාෙව්, කුමක් ෙහෝ ගැන විස්තර ඇහුෙවොත්, 
සියයට 40යි විස්තර ෙදන්ෙන්. දකුණු අපිකාෙව්ත් ෙමවැනි 
පනතක් තිෙබනවා. ස්පාඤ්ඤෙය් ඒ පනත යටෙත් සියයට 57යි 
විස්තර ෙදන්ෙන්. දකුණු අපිකාෙව් සියයට 60ක් විස්තර ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙමය යම්කිසි විධියකින් විධිමත් කරන්න නම්, 
අදාළ නිලධාරින් විස්තර ෙවලාවට ෙදන්ෙන් නැත්නම් දඩ ගහන්න 
ඕනෑ. අපි අද අගමැතිතුමාෙගන් විස්තර ඇසුවාට පසු එතුමා විස්තර 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ගරු මන්තීවරු කිව්වා, 
ෙමය ෙලෝකෙය් තිෙබන හත්වන ෙහොඳම පනතයි කියලා. මට නම් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම් පනත කියාත්මක ෙවන්නත් ඉස්සර 
ෙවලා, ෙමය ෙලෝකෙය් තිෙබන හත්වන ෙහොඳම පනත බව 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. අපි ෙමතැනදී ෙතොරතුරු එළියට 
ෙදන සම්පදායක් ඇති කරගන්න ඕනෑ. අපි ෙම් පනතින් විතරක් 
නතර ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. අෙප් කරුණාරත්න පරණවිතාන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා මා සමඟ එකඟ ෙව්වි කියා මා හිතනවා. 
අපි යන්න ඕනෑ, "Open meetings" කියන සංකල්පයට.  

අපි ෙබොෙහෝ දුරට ඒ සංකල්පයට  යන්න ඕනෑය කියන එකයි 
මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී තවත් ෙදයක් 
කියන්න තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය අයින් කරලා 
තිෙබනවා. මම විශ්වාස කරනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළු කරන්න ඕනෑ කියලා.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් අපි ෙමෙහම හිතමු. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එක නඩුවකට එක විධියකට තීන්දුවක් 
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම තවත් නඩුවකට තවත් විධියකට තීන්දුවක් 
ගත්ෙතොත් ජනතාවට අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ ඇයි, ෙම් තීන්දු 
ෙදකක් එක වාෙග් නඩු ෙදකකට ගත්ෙත් කියන එක පිළිබඳව 
දැන ගන්න. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
ඇතුළු කෙළොත් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පස්ෙසේ එය කියාත්මක 
කරන්න ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරනවා. අෙප් සල්මාන් 
මන්තීතුමා කියපු අන්දමටත් ෙම්ක ඉතාම බලගතු ෙකොමිෂන් 
සභාවක් ෙවනවා. ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව ගැන මට පශ්න ෙදකක් 
තිෙබනවා. පළමු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට පිට 
රටින් මුදල් එන්න පුළුවන්. ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුවටවත්, 
ඇමතිතුමාටවත් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට පිට 
රටින් ෙකළින්ම මුදල් එන්න පුළුවන්. ලංකාව වාෙග් කුඩා රටක 
තිෙබන ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභාවකට මුදල් එන එක එච්චර ෙහොඳ 
ෙදයක් ෙනොෙවයි කියන එකයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ස්තුතියි.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙකොමිෂන් 

සභාවට පත් කරන අය ගැන යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් කියලා තිෙබනවා, Bar Association එෙකන් කවුරු 
හරි නිෙයෝජිතෙයක් ෙයොමු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක එච්චරම 
ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපට වැඩමුළුවක් තිබුණා. ඒ වැඩමුළුවට 
මමත් සහභාගි වුණා. මම පශ්නයක් ඇහුවා, එතැන උපෙදස් 
ෙදන්න ආපු කට්ටියෙගන්. RTI තිෙබන රටවල් 110ක් විතර 
තිෙබනවා. ෙම් රටවල් අතුරින් Bar Association එක නැත්නම් 
සිවිල් සමාජයක පුද්ගලෙයකු nominate කරන්න පුළුවන්ය කියලා 
පනෙත් තිෙබන රටවල් කීයක් තිෙබනවාද කියලා මම ඇහුවා. ඒ 
කට්ටිය දීපු උත්තරය තමයි එකම එක පනතකවත් එෙහම නැහැ 
කියලා. පනත් 110ක් තිෙබනවා නම් අපි බලන්න ඕනෑ ඒ 110න් 
ෙහොඳම කමෙව්දය - best practice එක - ඉදිරියට යන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. Bar Association එකට ෙවනමම ෙවන් කරන එක 
එච්චරම ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී මම කරුණු 
කිහිපයක් පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. ෙම් පනත කියාත්මක ෙවන 
ෙකොට information management, නැත්නම් ෙම් ෙතොරතුරු 
ෙකොෙහොමද කළමනාකරණය කරන්ෙන් කියන එක ගැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකත් විශාල පශ්නයක්. නීතිමය පසු බිම 
තිබුණාට අපට ෙතොරතුරු අවශ්යයි කියලා, ඒ ෙතොරතුරු හරියට 
කළමනාකරණය කරන්න අපට කමෙව්දයක් නැත්නම් ඒක 
සෑෙහන ගැටලුවක් ෙවනවා. අගමැතිතුමා කියපු අන්දමට මාස 
පහක් ෙනොෙවයි, අවුරුද්දක් ෙහෝ ෙම් අය පුහුණු කරලා ඒක 
කරන්න. ඒක හුඟක් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත තවත් පුළුල් කරන්න ඕනෑය කියන එක. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතට ෙද්ශපාලන පක්ෂත් අනිවාර්ෙයන්ම ඇතුළු 
කරන්න අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.  

අපි දැකලා තිෙබනවා, සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් උෙද් 
ෙවන ෙකොට එකම ෙපෝස්ටරය ලංකාව පුරාම ගහලා තිෙබන 
ආකාරය. ඒ පක්ෂවලට ෙකොෙහන්ද සල්ලි ආෙව් කියලා අපි 
ඇහුෙවොත් කියන්ෙන් අපි hat collections දාලා big match එකට 
සල්ලි එකතු කරනවා වාෙග් සල්ලි එකතු කරනවා කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසන්, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා, ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට ෙකොෙහන්ද ඒ මුදල් හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන 
එක පිළිබඳව දැන ගන්න.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ඔක්ෙකෝම පක්ෂවල ඒවා ෙදනවාට කැමැතිද? 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
අපි කැමැතියි. ෙමොහාන් සිල්වා මන්තීතුමා කියපු කාරණා 

ගැනත් අපි ෙමතැනදී සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙගනා පනත් 

ෙකටුම්පෙත් අර්ථය ෙහොඳ වුණාට, එය ෙද්ශපාලන රාමුව තුළින් 
බලන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලන රාමුව තුළින් බලන ෙකොට අපට 
ෙපෙනනවා, ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් හුඟක් හඳුන්වලා දීලා 
තිෙබනවා කියන එක. නමුත් ඒක ෙද්ශපාලන උපකමයක් 
හැටියට පාවිච්චි කරනවා මිසක් ඒ පනත්වලින් ෙසතක් ෙවනවාද 
කියන එක ගැන අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ.  

අපි Sectoral Oversight Committees හඳුන්වලා දුන්නා. 
අෙනක් රටවල Consultative Committeesවල ඇමතිවරුන් ඒෙක් 
සභාපතිවරු නැත්නම් ඒෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් එක්ක කථා 
කරන ෙකොට ඔවුන් කිව්ෙව්, "නැහැ. තාරක, ෙම් ගැන භය ෙවන්න 
එපා. ෙම්ක කියත්මක ෙවන ෙකොට අපි එක ඇමති ෙකෙනකුවත් 
ෙම්  Sectoral Oversight Committeesවලට  දාන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා. නමුත් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඉන්දියාෙව් 
Consultative Committeesවල ඇමතිවරු ඒෙක් සභාපති ධුරය 
දරන්ෙන් නැහැ; එංගලන්තෙය් Consultative Committeesවල 
සභාපති ධුරය දරන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම්කයි පාෙයෝගික 
පශ්නය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසන්, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් 

අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
අෙප් අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් පශ්නවලට පිළිතුරු 

ෙදන්න කැමැත්තක් දක්වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙම්වා 
නීතිවලට විතරක් සීමා කරන්ෙන් නැතුව අපි සම්පදායයක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ. විවෘත සම්පදායයක්, ෙතොරතුරු ෙදන සම්පදායයක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ.  

තවත් ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. නමුත් මම ඒවා 
ගැන පස්ෙසේ ඇමතිතුමායි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමායි එක්ක සාකච්ඡා 
කරන්නම්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් ෙගෙනන පනත් ෙකටුම්පෙත් 
අර්ථය ෙහොඳයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට කරන්න අවශ්ය ෙවන 
ෙපොඩි ෙපොඩි ෙවනස්කම් කරලා අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කර ගනිමුය කියමින් ඇමතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් සුබ 
පතමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[5.15p.m.] 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 

giving me this opportunity to speak on one of the most 
important Bills. I am very happy, indeed, that this Bill 
was moved by our Hon. Prime Minister. Actually, when 
we speak of democracy, the essence of democracy is 
giving the right of information to the people. I think, this 
struggle has been going on for ages, years and years, 
without having a Bill being passed in this regard.  

When you speak especially of the South Asian 
countries, you know, in most of them, many problems 
have arisen politically and otherwise. Without a Bill like 
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this and without information coming out even in media, 
people are unable to find out, unable to think and unable 
to decide on their future. In fact, I think, real democracy 
would be coming into our country only after passing this 
Bill, because everybody wants to find out what the 
Government is doing; what the Departments are doing 
and what the officials are doing.  

However, when you go through the history of Right to 
Information you can see that maximum effort has been 
taken earlier but it has never been fulfilled. I would like to 
refer to the struggle made in this regard since 1996. I 
think, in 1996, this was brought up as "Freedom of 
Information Bill"; then this was in included in the 
Proposed Constitutional Reform Package in 2000; in 
2003, this was brought as "Right to Information Bill" and 
finally this was included in the Nineteenth Amendment to 
the Constitution in 2015.  I can remember very well when 
I was associated with the late Hon. Dharmasiri 
Senanayake, former Minister, he tried his level best, but 
he too failed. Later on, the Government of Madam 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga also tried and it 
also failed. I can remember one of the former leaders 
saying “If you want to know information, you may come 
to me. I will give you”.  That was the setup of the earlier 
Government.  

However, we can say now press also will have more 
freedom to come out with actual facts, so that the people 
of this country would know what we are doing and what 
the Government is doing. So, after this Bill is passed, true 
and accurate information can be handed over to the 
public.  In this respect, just think of the problems that 
countries like Pakistan, Afghanistan and Burma face. 
People are not aware of what is happening in their own 
country; people do not know the actual facts. Because of 
that, many problems have cropped up and they face 
difficulties even in making their living.  

Specially, Sir, because of this Bill, wastage of State 
resources, corruption and all such things could be 
curtailed, prevented or stopped.  If an issue of corruption 
or wastage comes up, now what happens? In a way, it is 
covered by some people. But, with this Bill being passed - 
definitely it will come into effect within a few days - 
people can take the necessary action against the 
respective Ministers or officials. I am sure, after this RTI 
Bill is passed, millions of money in every Ministry and 
office could be saved and our country can move forward. 
Therefore, I am very happy indeed to associate with this 
Debate and to support the passing of this Bill. After 
having this Bill passed, the country can move forward 
with the help of all the people coming out with the truth 
and that is very important indeed. Sir, now what happens 
is, some information is not let out. Then, what happens is, 
information comes out in so many other ways to finally 
see that all those are false.  

Therefore, I must especially thank the Hon. Prime 
Minister for bringing in this Bill, so that the future 

generation will also be benefited and then, we can lead a 
peaceful life.  Sir, why I say so is, even if a murder or a 
burglary or something like that is committed, true 
information is not given. When true information is not 
given some other innocent person will get apprehended. 
Therefore, by having this Bill passed, I am sure all such 
matters could be corrected in the future. 

Thank you very much. 

 
[අ.භා. 5.21] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් වචන කිහිපයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව පථමෙයන්ම 
ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 

 විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්පාදනය කිරීමට 
කටයුතු කළ අෙප් ගරු ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමාටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු කරුණාරත්න 
පරණවිතාන මැතිතුමාටත්, එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් මෙග් ස්තුතිය 
පුද කරනවා. පසු ගිය කාලය තුළ විශාල මහන්සියක් අරෙගන, 
විශාල කැප කිරීමක් කරලා, ෙම් වැදගත් වූ, ඓතිහාසික පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා එය සම්මත කර 
ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය 
ස්තුතිය  පුද කරනවා. 

පසු ගිය කාලය තුළ ෙතොරතුරු කිසිවක් අපට දැනගත 
ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වී තිබුණා.  කිසිම සථ්ානයකට ගියාට 
සැබෑ තත්ත්වයක්; ෙතොරතුරක් ලබා ගන්න හැකි වුෙණ් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ආයතනවලට ගියාම ඉහළ සිට පහළටත්, 
පහළ සිට ඉහළටත් කිසිම ෙහේතුවක් මත සැබෑ ෙතොරතුර ලබා ගත 
හැකි කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ; ඒ සඳහා ඉඩ ලබා දී තිබුෙණ් 
නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම, දුප්පත් පුද්ගලයාෙග් සමෘද්ධි සහනාධාර 
සම්බන්ධව කථා කළාම, සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ෙදන 
කණ්ඩායමට යටත් ෙවලා තමයි ඒ සහනාධාර ගන්න අහිංසක 
පුද්ගලයින්ට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. කථා කෙළොත්, ඒ සහනාධාරය 
ගන්න අයිතිය තිෙබන ඒ පළාෙත් කිසිම ෙකෙනකුට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අවසානෙය් ඒ අය පාරට බහිනවා. සමහර ෙකොන්තාත් 
කටයුතු කිරීෙම්දී ලබා ගන්නා පතිපාදන නියම ආකාරෙයන් 
ෙයදවීම, මාර්ග පතිසංවිධානය කිරීම, මාර්ග ඉදි කිරීම වැනි 
ෙද්වල්වලදී ෙවන් කරන මුදල් ගැන ෙතොරතුරු විමසුවත්, ඒ ගැන 
හරියාකාරව ෙතොරතුරක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ; පතිපාදන ෙවන් කළ මන්තීවරයාෙග් ෙතොරතුරක් 
දැනගන්න විධියකුත් නැහැ. ඒ කටයුතු සිදු කළ සමාගෙමන් 
එෙහම නැත්නම් ෙකොන්තාත්කරුෙගන් ෙහෝ ඒ ගෙම් 
පුරවැසිෙයකුෙගන්වත් සැබෑ ෙතොරතුරක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ කාරණය ඒ තරම් භීතියක් බවට 
පත් කරලා තිබුණා. ඒ කටයුතු සියල්ල ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මතවීම තුළින් අෙහෝසි ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් ලැෙබන විශාල වරපසාදයක් හැටියට  මම දකින්ෙන් 
ඒ කරුණයි. බිම් මට්ටෙමන් ඒක ෙලොකුම අයිතියක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙලෝකය ගත්තාම, රටවල් සියයකට වැඩි සංඛ්යාවක 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර ඒ 
සම්බන්ධ නීති සම්මත කරෙගන තිෙබනවා.  

ෙලෝක ජනගහනෙයන් සියයට 80කටත් වඩා ජීවත් වන 
රටවල්ද ෙම් අතර ෙවනවා. චීනය, ඉන්දියාව, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය, ඉන්දුනීසියාව, බසීලය, නයිජීරියාව වැනි රටවල ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර, ඒ කටයුතු ඉතාම ෙහොඳින් සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩාම රටවලත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කර කියාත්මක ෙවනවා. 

ෙම් රෙට් තිබුණු බල අරගල එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් 
තිෙබන ගණන්කාරකම්වලින් ඒවා පිටුපසට තල්ලු ෙවලා ගිහින්, 
අද ඒ අවස්ථාව මඟ හැරී ෙගොස ් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කටයුතු 
ජනතාවට දැනගන්න පුළුවන් අන්දමට අද නියම තැනට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් සංෙයෝගවී; එකතුව ෙගන යන 
යහපාලන රජය තුළින් ෙම් රට ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ''ෙම් 
යහපාලනෙයන් අපට කිසිම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ.'' කියලා සමහරු 
කියනවා. ෙමන්න! ෙම්වා තමයි වැඩ. යහ පාලන රජය පත් වුණාට 
පසුව ෙම් රටට කළ වැඩ ගැන බැලුවාම, මැතිවරණ ෙකොමිසම, 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම වැනි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වැඩ කටයුතු එකවරම ඉදිරියට එන්ෙන් නැහැ. 
කමානුකූලව, දිෙනන් දින ඉදිරියට එනවා. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පසු, -මාස 6ක් විතර ගත 
වුණාට පසුව- ඒ කටයුතු සඳහා ආයතන ඇති කරලා, ඒවාට 
නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්න ඕනෑ. ඊට පසු  ඒ නිෙයෝජිතයන් හරහා  
ඒ  ෙතොරතුරු ගලාෙගන යන ආකාරෙය් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඒ 
ආයතනවලින් කියාත්මක ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් තිෙබන ෙගොඩක් 
පශ්න අඩු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ පශ්න ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් බැඳුම්කරවලට යටත්වීම මතයි. බැඳුම්කරවලට 
යටත්වීම තුළ තමයි ෙම් රට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. කිසි 
ෙදයක ෙතොරතුරක් එළියට ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
ෙතොරතුරු එළියට ගන්න නම්, ඒ බැඳීම් පුළුවන් තරම් ලිහිල් 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙසේ ලිහිල් වුණාම හැම ෙකෙනකුටම ෙතොරතුරු 
දැන ෙගන, මතු වන හැම පශ්නයකටම  සාර්ථකව මුහුණ දීලා 
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා කියන 
කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. එකම 
ෙද් ෙදවරක් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

දැන් බලන්න, පාරක් හැදුෙවොත් ඒ පාර කමානුකූලව 
පමිතියකට හදන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් ෙහොරකම, දූෂණය සහ 
වංචාවයි. නමුත් ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ලබා දීෙමන් 
ඒ තත්ත්වය  නැති ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිය ෙහේතුෙවන් අපි අහනවා, ෙකොච්චර සිෙමන්ති පමාණයක් 
ෙම් සඳහා අනුමත කර තිෙබනවාද, ඒ අනුමත වූ පමා ණෙයන් 
ෙකොච්චර මීටර් පමාණයක් සාදා තිෙබනවාද, නියමිත අයුරු වැඩ 
කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. ඉතින් ඒ විධියට අපට ඒ 
ෙතොරතුරු දැන ගන්න පුළුවන් වනවා. කලින් එෙහම බැහැ. ඇයි?  
"අපි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමච්චරයි, අපට කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් ෙමච්චරයි" කියන කථා පසු ගිය කාලවල ඇති වුණා.  
නමුත් ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ලැබුණාම එෙහම 
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. කටයුතුවල කාර්යක්ෂම තත්ත්වයක්, 
ඵලදායී තත්ත්වයක් ඇති වනවා.  ෙම් රෙට් මහජන මුදල්වලට වග 
කියන තත්ත්වයක් ඇති වනවා. අනික් කාරණය, හැම තැනදීම 
ෙචෝදනා කරනවා. නමුත් එෙසේ ෙචෝදනා කළාට ඒවාට නියම 
පතිඵලයක් පසු ගිය කාලෙය් ලැබුෙණ් නැහැ.  

2011 වසෙර්දී   අෙප්  වර්තමාන ගරු කථානායකතුමා එවකට  
මන්තීවරෙයකු වශෙයන්   'ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් නිදහස පනත් 
ෙකටුම්පත' සද්භාවෙයන් ෙගන ආවා. ෙගනැල්ලා ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරගැනීමට උත්සාහ කළා. ඊට ෙපර ගරු 
ධර්මසිරි ෙසේනානායක හිටපු ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ෙමවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගන ආවා. නමුත් අවුරුදු ගණනාවක් ගිහිල්ලාත්  
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්නට පුළුවන්කමක් වුෙණ් 
නැහැ. ෙනොෙයකුත් පශ්න ඇති කරලා, ඒ කටයුත්තට බාධා කළා. 
ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙගන ආපු ' ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
නිදහස පනත් ෙකටුම්පත' ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දීම, එයට 
විරුද්ධව ඡන්ද 99ක් සහ පක්ෂව  ඡන්ද 32ක් ලැබීම ෙහේතුෙවන් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නවත් අවස්ථාවක්  ලැබුෙණ් 
නැහැ.  

ඊට පසු ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය නීතියක් බවට පත් කර 
ගැනීෙම් ව්යාපාරයට සමඟමිව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අවස්ථා 
ගණනාවකදීම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම, ෙවනම ම 
අයිතිවාසිකමක් ෙලස පිළිෙගන නැතත් එය "භාෂණෙය් සහ 
අදහස් පකාශ කිරීෙම් නිදහස" යටතට ඇතුළත්ව ඇති බව 
පිළිගත්ෙත් ය. එෙහම පිළිෙගන තිෙබද්දීත් ඒ සඳහා  අවස්ථාව 
සලසා දුන්ෙන් නැහැ.  

දැන් එක එක තර්ක ෙගනැල්ලා, ෙම්ක ෙමෙහමයි, ෙම්ක 
යූඑන්පීකාරෙයෝ ෙගෙනන ලද එකක්, ෙම්කට අපි විරුද්ධයි  කියා  
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා.  අපි විෙශේෂෙයන් ඒ 
ගැන කනගාටු ෙවනවා. යූඑන්පී මන්තීතුමා ෙගන ආවත්, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමා ෙගන ආවත්, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරෙයක් ෙගන ආවත් ෙම් රටට 
යහපතක් ෙවන ෙදයක් ෙගන ආවා නම් ඒ යහපත් ෙද් යහපත් 
විධියට අපි සලකන්න ඕනෑ. අයහපත් නම් පමණයි එයට විරුද්ධ 
විය යුත්ෙත්. ඒක ෙවනම කථාවක්. අයහපත් ෙද්වලට පක්ෂව අපි  
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

දැන් ෙම් මහ බැංකුෙව් කථාවක් ඇදලා අරෙගන කථා 
කරනවා. මහ බැංකු අධිපතිතුමා ගත්ත ෙකෝට්  එක රුපියල් ලක්ෂ 
18යි කියනවා; යන්ෙන්  ගුවන්යානාවල Business Class එෙක් 
කියලා කියනවා. ඒ කථා ෙම් කාරණයට අදාළ නැහැ. ෙම් 
කාරණෙය් තිෙබන්ෙන් රෙට් පශ්නයක්. රෙට් පශ්න ගැන අපි කථා 
කරලා, රෙට් පශ්න තුළින් ජනතාවට අයහපතක් ෙවනවා නම් ඒ 
අයහපත ෙවනුවට යහපතක් සැලෙසන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, අයහපත් විධියට කටයුතු කරන පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි දඬුවම් ෙදන වැඩ පිළිෙවළකුත්  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට  ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ බව. ඒ වගන්තිය ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇවිල්ලා නැහැ. වැරදි වැඩ කරන පුද්ගලයන්ට 
දඬුවම් ලබා දීෙම් වැඩපිළිෙවළකුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ තමයි කුමන ආකාරෙයන්ද ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දඬුවම් දීමට අපි කටයුතු කරන්ෙන් කියන කාරණය. නමුත් එය 
සත්ය ෙතොරතුරු මත පදනම් විය යුතුයි, ෙබොරු ෙතොරතුරු මත 
ෙනොෙවයි.  අපි කමිටු ඇති කරලා, ලබා ගත් සැබෑ ෙතොරතුරු  
කමිටුවලට ඉදිරිපත් කරලා පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ.  ඉන් පසු 
එයින්  ලැෙබන්නා වූ පතිඵල අනුව ඔවුන්ට ලබා  ෙදන දඬුවම් 
තිෙබන්න ඕනෑ.   

ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඒ දඬුවම් ඇතුළු කළාට පසුව සැබෑ 
පජාතාන්තික රටක් හැටියට අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වනවා. 
ෙලෝකෙය් රටවල් ගත්තාම විශාල වශෙයන් දියුණු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ රටවල තිෙබන ඇත්ත කියන, ඇත්තට වැඩ කරන  
පතිපත්ති නිසායි. නමුත් අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් ෙහොරකම, 
නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව සහ නිතරම ඉදිරියට එන පුද්ගලයා 
විනාශ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළයි. ඒ ඊර්ෂ්යා සහගත වැඩ පිළිෙවළ 
නිසා තමයි  අෙප් රෙට් ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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අපි ෙම් රෙට් එවැනි ෙද්වල් නැති කරන්නට කටයුතු කළා 
නම්, කමානුකූලව ඒවා නැති ෙවනවා. ෙම් කටයුත්ත නීතිෙයන් 
විතරක්ම කරන්නට බැහැ. නමුත් පුළුවන් අවස්ථාෙව්දී ෙපොඩි 
පමාණයකින් ෙහෝ එය ෙම්  පනත් ෙකටුම්පතට රිංගවලා 
ෙමතැනට  නීතියක් දැම්මා නම්, ෙම් වාෙග් වැරදි වැඩ කළාම 
ඒවාට ලැෙබන දඬුවම් ෙම්වායි කියලා ෙපොඩි වගන්තියක් පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් වුණා නම් ෙහොඳයි කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

අපි පසු ගිය කාලය තුළ දැක්කා, ව්යාපාර ක්ෙෂේතය තුළ 
ව්යාපාරිකෙයෝ එක එක ආකාරෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන ගිය 
බව. සමහර ව්යාපාරිකයන්ට රට තුළ එක විධියට කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන්, සමහර අයට තවත් විධියකට කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන්. එෙහම වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? සමහර අය 
විශාල වශෙයන් මුදල් හම්බ කරනවා; එකතු කරනවා. ඒ අයට 
කිසිම පශ්නයක් නැහැ. සාමාන්ය අහිංසක ෙපොඩි මිනිෙහක් 
බුලත්විටක් වික්ෙකොත්, පැෙපොල් ෙගඩියක් වික්ෙකොත්, පැණි 
ෙබෝතලයක් වික්ෙකොත්, හකුරු කෑල්ලක් වික්ෙකොත් ඒ 
මනුෂ්යයාට තමයි රෙට් නැති පශ්න ඔක්ෙකොම ඇති ෙවන්ෙන්. ඒ 
ඇති නැති පරතරය නැති කරන්නට ඕනෑ. ෙලොකු මිනිහාටත්, 
ෙපොඩි මිනිහාටත්, මධ්යම පමාණෙය් ෙකනාටත් එක විධියට 
ඉස්සරහාට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති වුෙණොත්, 
අපට ෙම් පවතින තත්ත්වෙයන් ඉදිරියට ගිහින් ෙම් රට දියුණුව 
කරා ෙගන යන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට හැකි 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාල ෙව්ලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත  ෙවමින්, 
නැවත වරක් අෙප් ගරු ජනමාධ්ය ආමාත්යතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාටත්, එම අමාත්යාංශෙය් කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් මාධ්ය 
ආයතන ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අද 
මාධ්යවලට පූර්ණ නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත් කථා 
කියනවා, "තර්ජනය කරනවා, ගර්ජන කරනවා, අරවා ෙම්වා 
කරනවා" කියලා. අෙප්  කිසිම තර්ජනයක් නැහැ. රාජ්ය මාධ්ය 
ආයතන වන ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ජාතික රූපවාහිනිය  වාෙග් 
ආයතන පසු ගිය කාලෙය් පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිබුණු ආයතන අද ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
අද ජනතාව ඒවා බලනවා; පශංසා මුඛෙයන් කථා කරනවා. ඇයි 
ඒ? අපි මාධ්ය විවෘත කරලා තිෙබනවා, පක්ෂ විපක්ෂ හැම 
ෙකනාෙග්ම අදහස්වලට ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 

 සමහරු ෙදොස් කියනවා, ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාටත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයටත්, ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී කරපු විධියට ෙම් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. එෙහම 
ෙදයක් නැහැ. ජනතාවට ෙදන අයිතිය සම්පූර්ණෙයන්, ෙකළින්ම 
විවෘත කරලා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඉදිරිෙය්දී නියම තත්ත්වය, 
සැබෑ තත්ත්වය ෙම් රටට ෙපන්නුම් කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇතිෙව්ය කියන විශ්වාසය සමඟින් සියලු ෙදනාටම ශුභ පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාදයට ගනු ලබන  

"ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශවීමට ඇති අයිතිවාසිකම සම්බන්ධෙයන් 
විධිවිධාන සැළැසීම සඳහාද, ෙතොරතුරු ෙවත පෙව්ශ වීම 

පතික්ෙෂේප කළ හැකි ෙහේතු නිශ්චිතව දැක්වීම සඳහා ද, ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම 
සඳහා ද, ෙතොරතුරු නිලධරයන් පත් කිරීම සඳහා ද; ෙතොරතුරු 
ලබා ගැනීම සඳහා වන කියාපටිපාටිය නිශ්චිතව දැක්වීම සහ ඊට 
සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැළැස්වීම 
පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පත" සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට 
ඕනෑ, එදා යටත් විජිත යුගෙය්දී යටත් විජිතය පවත්වාෙගන ගිය 
අධිරාජ්යවාදීන්ට රහස්යභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්ය වුණු 
බව. එදා වහල්භාවය රැක ගැනීම සඳහා ෙලෝකෙය් කියාත්මක 
වුණු විධිවිධාන ෙවනුවට අද ෙලෝක ජනගහනෙයන් සියයට 80ක් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය භුක්ති විඳින අවස්ථාවක, අෙප් 
රෙට් තවමත් එය කියාත්මක ෙවලා නැහැ.  

1766දී,  දැනට අවුරුදු 250කට ඉස්ෙසල්ලා, ස්වීඩනෙයන් 
ආරම්භ වුණු ෙම් ජනතා අයිතිය අද ෙලෝකෙය් රටවල් සිය 
ගණනක් භුක්ති විඳිනවා. නමුත් දකුණු ආසියාෙව් ෙම් අයිතිය  
බුක්ති විඳීමට ෙනොලැබුණ එකම ර ට අෙප් රට බවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් දක්වා ෙගන ඒමට පසුබිම 
නිර්මාණය වුණු ආකාරය ගැන යමක් කියන්නම් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 1990දී මාධ්යෙව්දීන් ෙම් සඳහා මූලිකත්වය 
දුන්නා. 1995 - 96 වර්ෂවල අරගළ පටන් ගත්තා. 2000දී 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ ෙයෝජනා මාලා ඉදිරිපත් 
වුණා. 2003 අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් 
අයිතීන් පිළිබඳව ෙකටුම්පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම 2015දී දහනවවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා 14අ. අනුව්යවස්ථාව 
ඇතුළත් කිරීම මඟින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒමට කළ 
කාර්ය භාරයත් මම   ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016.06.24, එනම් ෙහට 
දිෙනන් පසුව, ෙම් රෙට් 'නිල රහස් පනත' ෙවනුවට ෙතොරතුරු 
ෙහළි කිරීම පිළිබඳ පනතක් කියාත්මක වන බව මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. ෙමය සාමාන්ය ෙයන් බලෙය් 
ඉන්න ආණ්ඩුවක් ෙගෙනන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත බලෙය් ඉන්න ආණ්ඩුවක් ෙගෙනන 
අසාමාන්ය පනත් ෙකටුම්පතක් විධියට තමයි සඳහන් කරන්න 
සිද්ධ වන්ෙන්. හැෙමෝම තමන්ෙග් රහස් රකින අවස්ථාවකදී, 
රජෙය් තිෙබන සියලුම ෙද්වල් එළියට විවෘත කිරීමට යහ පාලන 
ආණ්ඩුව කරන උත්සාහයක් විධියට තමයි මම ෙමය දකින්ෙන්. 
එදා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී 
එතුමා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වා, "ෙමොකටද පනතක්? 
ෙතොරතුරු හැම තැනම තිෙබනවා. වුවමනා නම් මෙගන් 
ඉල්ලන්න. මම කියන්නම්" කියලා. එයින් ජනිත වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එයින් කියැෙවන්ෙන්, "ෙතොරතුරු තිෙබන්ෙන් 
රාජපක්ෂලා ළඟ, ෙතොරතුරු ඉල්ලා ගන්න ඕනෑ 
රාජපක්ෂලාෙගන්, එෙහම ඉල්ලුවාම තමන්ෙග් කැමැත්ත අනුව 
රාජපක්ෂලා ෙතොරතුරු ලබා ෙදනවා, ඒ ලැෙබන ෙතොරතුරුවලට 
අමතරව ෙවනත් ෙතොරතුරු ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ, ඒ 
ලැෙබන ෙතොරතුරුවලින් තමන් සෑහිමකට පත් ෙවලා ජීවත් 
ෙවන්න සිද්ධ වනවා" කියන එකයි. අද ඉදිරිපත්  වන ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත මඟින්, වැඩවසම් යුගෙය් තිබුණු පතිපත්ති උඩු යටිකුරු 
කරලා තිෙබනවා; පුරවැසියා බලවත් වනවා. ඒ වාෙග්ම පුරවැසියා 
පාලකයාෙගන් පශ්න කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අනුව 
හිතුවක්කාර පාලකයා ෙමල්ල වනවා. ඒෙක් පතිඵලය තමයි 
ජාතික ධනය විනාශකාරී ෙලස පරිහරණය කිරීම පාලනය වීම.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක වුණා නම්, මත්තල 
මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ 
වරාය, මිහින් ලංකා ආයතනය, ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය, සූරියවැව 
කීඩාංගනය, මාතර ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාව වාෙග් ව්යාපෘති 
අපට නවත්වා ගන්න හැකියාව තිබුණා. හැබැයි, මින් පසුව -
ෙහටින් පසුව- ෙමවැනි විනාශකාරී ෙද්වල් ෙම් රෙට් කියාත්මක 
කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය 14වන ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය අ. ෙලස 
ඇතුළත් කිරීම තුළ, එය කඩවුණ අවස්ථාවකදී ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 126වන ව්යවස්ථාව අනුව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා 
යාමට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් අයිතිය ලබා දීලා තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් ෙතොරතුරු ලබා ෙනොදුන් අවස්ථාවකදී, වැරැදි 
ෙතොරතුරු ලබා දුන් අවස්ථාවකදී, ෙතොරතුරු ලබාදීම පතික්ෙෂේප 
කළ අවස්ථාවකදී, පුරවැසියාට අදාළ ආයතනවලට නම් කළ 
ෙතොරතුරු නිලධාරියාට අභියාචනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 
ඒ පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැත්නම් ෙතොරතුරු 
සම්බන්ධෙයන් අභියාචනාධිකරණයට ගිහින් ෙකොමිසමට ද 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතැනිනුත් සෑහීමකට පත් වන්ෙන් 
නැත්නම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යාෙම් පසු බිම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් නිර්මාණය වනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධන 
සහිතව සියලුම පළාත් සභා අනුමත කළා. සාමාන්යෙයන් පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළාම උතුරු-නැ ෙඟනහිර, කන්ද උඩරට, 
උතුරු මැද වාෙග් පළාත්වල අනුමැතිය ලැබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පමණක් සියලුම පළාත් සභාවලින් යම් 
යම් සංෙශෝධනවලට යටත්ව අනුමැතිය ලැබිලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අත්සන 
තැබුවාට පසුව මාස හයකින් එය කියාත්මක වන්න පටන් 
ගන්නවා. 1946 වසෙර්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා මණ්ඩලය මූලික 
අයිතිවාසිකමක් විධියට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත නම් කරලා 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව කැනඩාව ෙක්න්ද කර ගත් Centre For 
Law and Democracy කියන ආයතනෙයන් අෙප් රෙට් ඉදිරිපත් වී 
තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාමත්ම ඉහළින් අගය කර 
ෙශේණිගත කරලා තිෙබනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු නිර්මාණය කළ 
යුත්ෙත් ජනතාවෙග් අවශ්යතාව මත, ජනතාව උෙදසා බව ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. එදා 
යුද්ධෙයන්, සුනාමිෙයන්, ගංවතුෙරන් ඇති වූ තත්ත්වයන් එක්ක 
යම් යම් ගිණුම්වලට ලැබුණු මුදල්වලට ෙවච්ච ෙද් අපට මතකයි. 
විෙශේෂෙයන්ම "Helping Hambantota" ගිණුෙම් මුදල්වලට වුණු 
ෙද් අපට සිහිගන්වන්න සිද්ධ වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් එම තත්ත්වය 
පාලනය වනවා. ශී ලංකාවට වඩා ෙබොෙහොම පසුගාමී රටක් වන 
ෙමොන්ෙගෝලියාව වසර ගණනකට ෙපර ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
අයිතිය ජනතාවට ලබා දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රට 
ආශ්චර්යයට ෙවන්වීම තුළ අද අපි ෙමොන්ෙගෝලියාවට ෙදවැනි 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙහටින් පසුවවත් 
ෙමොන්ෙගෝලියාෙව් තිෙබන තත්ත්වයට වඩා ඉදිරියට යෑෙම් 
හැකියාව අපට ලැෙබයි කියලා.  

ඇත්තටම වර්ෂ 20ක් විතර බලෙය් හිටපු කල්ලිවාදී විපක්ෂ 
කණ්ඩායම් අද වන විට බිල්ෙලක් මවනවා. පනෙත් 43වන 
වගන්තිෙය් 4වන හා 5වන ෙජ්දවලින් "ෙතොරතුරු" කියන්ෙන් 

ෙමොනවාද,  ෙමොන වාෙග් ෙතොර තුරුද ලබා ෙදන්ෙන්,  පතික්ෙෂේප 
කරනු ලබන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද කියන එක පැහැදිලි ෙලස 
සඳහන් ෙවලා තිබියදීත් තවමත් බිල්ලන් මවා ෙද්ශපාලන බලය 
ගන්න පුළුවන් කියලා සමහරු විශ්වාස කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  යුෙරෝපා  රටවලට අමතරව 
න්යෂ්ටික බලය ඇති ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වාෙග් රටවල් 
වාෙග්ම යුද තත්ත්වයක් ඇති ඇෆ්ගනිස්ථානය පවා ෙම් අයිතිය 
ජනතාවට ලබා දී තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. එයින් 
ජාතික ආරක්ෂාවට ෙහෝ විෙද්ශීය පතිපත්තිවලට කිසිදු හානියක්  
ෙවලා නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් අයිතිය ඉන්දියාව විසින් සලකනු 
ලබන්ෙන්  පජාතන්තවාදෙය් විශිෂ්ටම ජයගහණය ෙලසයි.   

අපි දැන් වහල් භාවෙයන් මිදිලා ඉවරයි. යහ පාලන 
ආණ්ඩුවක් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් කල් වහල් භාවය  
දිගින් දිගටම පවත්වා ෙගන යන්න, යටත් විජිත සංකල්ප දිගින් 
දිගටම පවත්වා ෙගන යන්න උත්සාහ කරපු පාර්ශ්වවලට ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙහට දිනෙය් අපි සම්මත කර ගැනීම විශිෂ්ට 
ගණෙය් කෙන් පහරක්ය කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් 
රෙට් මින් ඉදිරියට පවුල්වාදී පාලනයක්, ඒකාධිපති පාලනයක් 
ඇති කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජාතිවාදය වපුරන්න, 
ජාතිවාදය මඟින් ෙම් රෙට් පාලන බලය අල්ලන්න, ෙද්ශපාලන 
බලපෑම් කරන්න   හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝකයට ණය ෙවලා 
හිටපු රට අපට ෙමතැනින් එහාට සංවර්ධනය කරා ෙගන යන්න 
වාෙග්ම ෙමතැනින් එහාට අසාර්ථක ව්යාපෘති ෙම් රෙට් කියාත්මක 
වීම වැළැක්වීමටත් ෙමය ෙහොඳ පිටුවහලක් ෙව්වි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. මා වැඩිදුර කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. ඉදිරිෙය්දී අපි ෙම් තත්ත්වය ඇති කළත්, ෙම් රෙට් 
ජනතාවට මඳකට සිතා බලන්න සිද්ධ ෙවනවා, 2015 ජනවාරි 08 
වැනිදා ෙම් ෙවනස සිද්ධ වුෙණ් නැත්නම් රනිල්, ෛමතී සුසංෙයෝගය 
ආරම්භ වුෙණ් නැත්නම් අපි ෙකොතැනටද යන්ෙන් කියන එක. 

ඒ වාෙග්ම යම් පිරිසක් හිතනවා නම් යම් යම් යටිකූට්ටු 
ව්යාපාර සහ මත ඉදිරිපත් කරලා ෙම් පාලනය වට්ටන්න පුළුවන් 
කියලා, ඒක ජීවිතාන්තය දක්වාම, සදාකාලිකවම සිහිනයක් 
විතරයි කියන එක පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "විවාදය දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී.  එතැන් සිට විවාදය 2016 

ජුනි 24 වන සිකුරාදා පවත්වනු ලැෙබ්. 
 

அதன்ப  விவாதம்  ஒத்திைவக்கப்பட்ட .   
விவாதம் 2016 ன் 24, ெவள்ளிக்கிழைம மீளத் 

ெதாடங்கும்.   
 

The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Friday, 24th June, 2016. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තැබීම. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
හීලෑ අලි - ඇතුන් රඳවා තබා ගැනීම සහ මුහුදු 

ක්ෂීරපායීන් නැරඹීම සඳහා ෙරගුලාසි සකස ්කිරීම 
வளர்ப்  யாைனகைள ைவத்தி ப்பதற்கும் கடல்வாழ் 

ைல ட் கைளப் பார்ைவயி வதற்குமான 
ஒ ங்குவிதிகள் 

FORMULATION OF REGULATIONS ON KEEPING TAMED 
ELEPHANTS/TUSKERS AND WATCHING MARINE MAMMALS 

 
[අ.භා. 5.46] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

විවාදය සඳහා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා :  

"හීලෑ අලි - ඇතුන් රඳවා තබා ගැනීම හා එම සතුන් වැෙඩහි ෙයදවීම ෙම් 
වන විට ඉතාම අවිධිමත් හා හිංසාකාරී ෙලස සිදු ෙව්. ෙම් සතුන්ට නිසි පරිදි 
ආහාර ලබා ෙනොදීම, විෙව්කය ලබා ෙනොදීම ෙමන්ම හිංසනයන්ට ලක් 
කිරීම ෙහේතුෙවන් හීලෑ අලි - ඇතුන් මිය යාෙම් සීඝතාව වැඩි ෙවමින් හීලෑ 
අලි - ඇතුන්ෙග් ගහනය අඩු ෙවමින් පවතී. ෙම් නිසා නීති විෙරෝධී ෙලස 
අලි පැටවුන් වනාන්තරෙයන් ඇල්ලීම ද වර්ධනය වී ඇත. 

මාතර, මිරිස්ස පෙද්ශෙය් හා කල්පිටිය පෙද්ශෙය් මුහුදු තීරෙය් මුහුදු 
ක්ෂීරපායීන් වන තල්මසුන් හා ෙඩොල්ෆින් සතුන් නැරඹීම ජනපිය වී ඇත. 
ආරක්ෂිත හා දුර්ලභ සත්ත්ව විෙශේෂ වන ෙම් සතුන් නැරඹීම සඳහා 
ෙබෝට්ටු භාවිතෙය්දී හා හානිකර සංචාරක කියාකාරීත්වයන් ෙහේතුෙවන් 
එම සතුන්ෙග් පැවැත්මට අහිතකර බලපෑම් එල්ල ෙවමින් පවතී.  

  

i. හීලෑ අලි - ඇතුන් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා ෙරගුලාසි මාලාවක් හා එම 
ෙරගුලාසි කියාත්මක කිරීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ද, 

ii. වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනතට අනුව මුහුදු 
ක්ෂීරපායීන් නැරඹීෙම් ෙරගුලාසි මාලාවක් හා එම ෙරගුලාසි 
කියාත්මක කිරීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ද සකස් කළ යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කර සිටී." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් 
විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන් සිද්ධියක් වන, වනාන්තරවලින් 
නීති විෙරෝධී ෙලස අලි පැටවුන් අල්ලා ෙගන ඇවිල්ලා 
ෙද්ශපාලන පභූන්, ව්යාපාරික පභූන් ඇතුළු විවිධ පභූන් නීති 
විෙරෝධී ආකාරයට ෙම් විශාල සතුන් රඳවා තබා ගැනීමයි. ෙම්කට 
ආගමික පභූවරුත් සම්බන්ධ වුණා. ෙම් සම්බන්ධව පරිසරෙව්දීන් 
සතු දත්ත අනුව, - මම හිතන විධියට ඇමතිතුමා සතුවත් දත්ත ඇති
- අඩුම ගණෙන් අලි පැටවුන් 40කට, 50කට ආසන්න සංඛ්යාවක් 
රඳවා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් පැටවු ඉපදිලා ඉතාම ෙකටි කාලයක් 
ඇතුළත ඒ ඇතින්නියන් -අලි පැටියාෙග් මව- එක්ෙකෝ 
ෙකෝච්චිවලට තල්ලු කරලා නැත්නම් ෙවනත් විවිධාකාරෙය් 
කටයුතුවලින් මරලා, ඒ  අලි පැටවු පැහැරෙගන ඇවිල්ලා, රාජ්ය  
අනුගහය මත විවිධ පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගත්තා. අපි ඉතා 
පැහැදිලිවම දන්නවා, ඒක පසු ගිය රජෙය් ෙද්ශපාලන ආශිර්වාදය 
මත සිදු වුණු ෙදයක් බව. ඒෙක් හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ඒක තමයි 
පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ්.  

ඒ අලි පැටවු නඩුකාරෙයෝත් ගත්තා; හාමුදුරුවරුත් ගත්තා; 
නිලෙමලාත් ගත්තා; ව්යාපාරිකෙයෝත් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ සිදු වූ 
ෙද් තමයි, ඒ සම්බන්ධව විශාල සංවාදයක් ඇති ෙවලා,  අන්තිමට 
ඒක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් වුණ එක. මීට අවුරුදු ෙදක තුනකට 
කලින් අලි පැටියා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනෙවයි. අලි 
කියන ෙකොට ඉස්සර මතක් වුෙණ් යුඑන්පී එක. අද අලි කියන 
ෙකොට මතක් ෙවන්ෙන යූඑන්පී එක ෙනොෙවයි,  ෙද්ශපාලනය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශන්ය අලින්ට පමණක් 
අදාළ පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම්කත් එක්ක ගැටලු 
ගණනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමතැනදී පැහැදිලිව ෙම් රෙට් 
නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් වනවා. අෙප් රෙට් වන සතුන් 
ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ නීතිය වූ, වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා 
ආරක්ෂක ආඥාපනත අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කිරීමක් සිද්ධ 
කරනවා ෙම් අලි පැටවුන් සම්බන්ධ කාරණෙය්දී. අලි පැටවුන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් නීතිය කැඩුවාම, ෙද්ශපාලන නායකත්වය 
මැදිහත් වීම නිසා අෙනකුත් සතුන්ටත් ඒකම සිද්ධ වනවා. ඒ නිසා 
පසු ගිය කාලෙය් අපත්, විවිධ ෙද්ශපාලන සංවිධානත්, 
පරිසරෙව්දීනුත් විශාල උනන්දුවකින් කටයුතු කළා, ෙද්ශපාලන 
අනුගහෙයන් සිද්ධ වුණු වන සත්ව සංහාරය, නීති විෙරෝධී 
කටයුත්ත වළක්වන්න. අපට ෙපෙනනවා ඇමතිතුමාෙග් 
පැත්ෙතනුත්, අමාත්යාංශය පැත්ෙතනුත් එම නීති විෙරෝධී 
කටයුත්ත වළක්වන්න යම් ආකාරයක උත්සාහයක් ගන්නා බව. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඉතා විශිෂ්ට නිලධාරිෙයක්. එතුමා ඉල්ලා අස් 
වුෙණ්, පැහැදිලිව ෙම් නීති විෙරෝධීව රඳවා තබා ෙගන ඉන්නා අලි 
- ඇතුන් නැවත ෙපරහැරවලට, අරවාට ෙම්වාට ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීම නිසා. ඒක අපි දන්නවා. ඔබතුමා ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කියයිද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒක අපි දන්නවා. එතුමා  
විෙශේෂඥෙයක්; ඉතාම නීතිගරුක අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරෙයක්. 
එතුමා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන වැඩ කරන, ෙම් රටට 
සම්පතක්වන නිලධාරිෙයක්. එතුමා ඉල්ලා අස් වුෙණ්ත් ඒ නීති 
විෙරෝධීව අල්ලා ගත්ත අලි - ඇතුන් ඒ නීති විෙරෝධී 
පුද්ගලයන්ටම ෙදන්න කියලා වර්තමාන ආණ්ඩුව තුළිනුත්, 
වර්තමාන පාලනය යටෙත්ත් ෙයෝජනා කිරීම නිසායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කට මුවා කර ගන්ෙන් - 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පකාශය වැරදියි. ජනාධිපතිතුමා, 
රැස්වීමක් කැ ෙඳව්වා. ඒ රැස්වීම කැ ෙඳව්ෙව්, ලංකාෙව්  අවුරුදු දහස් 
ගණනක් පැවැත ආ ෙපරහැර සංස්කෘතිය හා සම්පදාය 
සම්බන්ධෙයන්. ජනාධිපතිතුමා විසින් නීතිපතිතුමා, නිලෙමවරු හා 
නිලධාරින් ෙගන්වා කළ ඒ සාකච්ඡාවට මමත් ගියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා කිව්ෙව්, "ෙපරහැරවලටත් අලි 
නැහැ කියලා ෙහොර අලිකාරෙයෝ පිලපිටිය මෙහසත්ාත්තුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා" කියලායි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කියපු ඒ අය පබල පිරිසක්. ඒ කවුද කියලා ඔබතුමා  දන්නවා ෙන්. 
ඒ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළාම මෙහස්තාත්තුමා කියා තිෙබනවා, "මට 
සමහර නායක සව්ාමින් වහන්ෙසේලාත් කියා තිෙබනවා" කියලා. ඒ 
ඉල්ලීම උඩ ෙපරහැරට ගිහින් පුරුදු අලි 15ෙදෙනක් ෙපරහැර 
ඉවර වන ෙතක් මාස ෙදකට රුපියල් ලක්ෂ 300ක ඇපකරයකට ඒ 
අයට පවරන්න කිව්වා. ඒකට විරුද්ධව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
පියවර ගත්තා. ඒ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝගය 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් අත් හිෙටව්වා.  

ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා, "ෙපරහැරවලට අලි නැහැ කියලා 
කියනවා.  ඒකට ෙමොකද කරන්ෙන්?" කියලා. දළදා මාළිගයටත් 
අලි අඩුයි කියලා දියවඩන නිලෙමතුමාත් කිව්වා. ජනාධිපතිතුමා ඒ 
ගමන ඇහුවා, "ෙපරහැරවලට අලි ෙදන්න පුළුවන් කමයක් 
තිෙබනවාද?" කියලා. මම ෙකළින්ම කිව්වා, "දුන්නත් අපි භාර 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි අලි ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙජ්ලර්ලා 
හිරකාරෙයෝ ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්යි" කියලා.  

නීතිපතිතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අහද්දී කිව්වා, "ෙදන්න 
බැහැ, නීති විෙරෝධියි" කියලා. පුළුවන් කමයක් තිෙබනවාද කියලා 
ජනාධිපතිතුමා අහද්දී නීතිපතිතුමා කිව්වා, අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
මාර්ගෙයන් පුළුවන් කියලා. එතැනදී අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා 
කිව්ෙව්, "මට හිතට විරුද්ධව වැඩ කරන්න බැහැ" කියලායි. එතුමා 
අවංක ෙකෙනක්. එතුමා දක්ෂෙයක්. ඒ නිසා ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
එතුමා ගත්ෙත්. අපි ෙන් එතුමා ගත්ෙත්. මම ෙන් ගත්ෙත්.  ෙවන 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්, ඔව්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් එතුමා  එළවා ෙහෝ  එවැනි කිසි ෙදයක් 

නැහැ. එතුමා කිව්ෙව්, නීති විෙරෝධිව යම් ෙදයක් වනවා නම්, 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් වශෙයන් මට ඒක බලාෙගන ඉන්න බැහැ 
කියලායි. ඒක එතුමා හැම දාම කියන ෙදයක්. එතුමා ෙම් තනතුරට 
ගත්ෙත් බෙලන්. අගමැතිතුමා බල කරලායි එතුමා පත්කර 
ගත්ෙත්. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමා කෙළේ වැරදි පකාශයක් කියලා 
මම කියනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම වැරදි ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ කියලා ඇමතිතුමාම ඔප්පු 

කළා. අපි ෙදෙදනා අතර ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් නැහැ, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ම ෙග් විවාදය ඒක ෙනොෙවයි. එතුමා ෙකොෙහොම හරි 
නැවත ගන්න කියලායි මමත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ඔබතුමා කිව්ෙව්ත් 
ඒකමයි. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුමා ෙහොයා ගන්න නැහැ. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake 
දැන් අලි ෙහොයනවා වාෙග්යි එතුමාත් ෙහොයන්න වන්ෙන්. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට්  ෙබෞද්ධ 
සංස්කෘතියට අනුව අලි ඇතුන් ෙපරහැරවලට ෙයොදා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් කිසිෙවක්  විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ 
එක්කම ඉතාම පැහැදිලිව මම කියන්න කැමැතියි, බුද්ධාගෙම් 
නාමෙයන්, බුද්ධාගම පාවිච්චි කරලා ෙහොරුන් ආරක්ෂා කරන්න 
එපා  කියලා.  නීතිපතිතුමාෙග් නිෙයෝජිතයා උසාවියට කියලා 
තිබුණා, ෙලෝකෙය් හිටපු පළමුෙවනි විශිෂ්ටතම පරිසරෙව්දිෙයක් 
තමයි බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ කියන්ෙන් කියලා. උන්වහන්ෙසේ බුදු 
වුණාට පස්ෙසේ ඉස්ෙසල්ලාම කෙළේ තමන්ට උදව් කරපු, ෙසවණ 
දීපු ගහට සතියක් කළ ගුණ සැලකීමයි.  ඒ අතින් ගත්තත් 
ෙලෝකෙය් හිටපු ෙහොඳම පරිසරෙව්දිෙයක් තමයි බුදු රජාණන් 
වහන්ෙසේ කියන්ෙන්. මිහිඳු හාමුදුරුෙවෝ ගත්තත් පරිසරය 
සම්බන්ධව දීලා තිෙබන න්යාය අතිවිශිෂ්ට එකක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, සී.ෙජ්. වීරමන්තී කියලා විනිසුරුතුෙමක් ලංකාෙව් 
සිටියා. එතුමා ගැන ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති. එතුමා ජාත්යන්තර 
අධිකරණෙය් උපසභාපතිතුමා. එතුමා අෙප් රෙටන් බිහි වූ 
කීර්තිමත් විනිසුරුවරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අවුරුදු ගණනාවකට 
කලින් ස්ෙලෝවැකියාව සහ හංෙග්රියාව අතර ඩැනියුබ් නදිෙය් 
අයිතිය පිළිබඳ පශ්නය හා සම්බන්ධ නඩු විභාගෙය්දී  අෙප් ඒ 
විනිශ්චයකාරතුමා ඒ නඩු තීන්දුව ලියන්න ෙයොදා ගත්ෙත් මිහිඳු 
හාමුදුරුෙවෝ කරපු පකාශයක්. එනම්, "මහ රජ ඔබ ෙමහි 
භාරකරුවා මිස, අයිතිකරුවා ෙනොෙවයි" කියන පකාශය. ඒ මත 
පදනම් ෙවලා තමයි සම්පූර්ණෙයන් ඩැනියුබ් නඩු තීන්දුව ලිව්ෙව්. 
බුද්ධාගෙම් වාෙග්ම අනික් ආගම්වලත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කියනවා. නමුත්, බුද්ධාගම අෙප් රෙට් වැඩිපුර පචලිත ආගම 
නිසාත්, අපි ටිකක් වැඩිපුර දන්නා ආගම නිසාත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි දන්නවා. බුද්ධාගෙම් නිර්මාතෘවරයායි, 
ලංකාවට බුද්ධාගම ෙගනාපු නිෙයෝජිතවරයායි කියන 
උන්වහන්ෙසේලා ෙදෙදනාම මහා පරිසරෙව්දිෙයෝ. නමුත් දැන් 
මිහිඳු ෙපරහැෙර් ෙගනියන්න කියලා ෙහොර  අලි ගන්න තමයි 
සමහර අය හදන්ෙන්. ෙවසක් ෙපරහැෙර් ෙගනියන්න කියලා 
තමයි දැන් සමහර අය අලි ඉල්ලන්ෙන්. ඒක වැරදියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්, ෙම් පශ්නය ගැන 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් එෙහේ ෙමෙහේ බැන බැන ඉඳලා පමාණවත් 
වන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ඔබතුමා සතුව පනතක් තිෙබනවා. 
වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත තිෙබනවා. ඒ 
පනත යටෙත් ෙම් පශ්නය සඳහා නිශ්චිත ෙරගුලාසි මාලාවක් 
හදන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. නැත්නම් ඒ පනතින් වැඩක් නැහැ. 
ගරු ඇමතිතුමනි, පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත ෙවලා ඒකට අදාළ 
ෙරගුලාසි හැදුෙව් නැහැ කියන්ෙන්, "හපන්න බැහැ, දත් නැහැ" 
වාෙග්යි.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් ඉන්න විශිෂ්ට පරිසරෙව්දීන් 
ගණනාවකෙග් අදහස් මත සකස් කරන ලද ෙයෝජනා ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. ඔබතුමාට තවත් 
පරිසරෙව්දින්ෙග් අදහසුත් ෙම් සඳහා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව 
කරුණු ගණනාවක් මම  ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ටික හැන්සාඩ්ගත කරන්න 
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කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙරගුලාසි 
මාලාවක් හදද්දී ඇතුළත් විය යුතු පධාන කරුණු  හැටියටයි මම 
ෙම්වා ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

ඒ කරුණු ටික මම ඉක්මනින් කියවන්නම්: 

හීලෑ අලි-ඇතුන් ලියා පදිංචි කිරීම හා නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ 
ෙරගුලාසි මාලාව 

ගෘහාශිතව සිටින සියලුම අලි - ඇතුන් ලියා පදිංචි කළ යුතු අතර, 
1993 වසෙරන් පසුව වනාන්තරෙයන් අල්ලා ෙගන ඇති හා 
වනාන්තරෙයන් අල්ලා ෙනොගත් බවට තහවුරු කළ ෙනොහැකි 
කිසිදු සෙතකු ලියා පදිංචි ෙනොකළ යුතුය. 

අලුතින් සතුන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී වනාන්තරෙයන් අල්ලා 
ෙනොගත් බවට තහවුරු කළ හැකි සියලු සාක්ෂි හා වාර්තා ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී එම සතුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ 
පූර්ණ වාර්තාවක් රජෙය් පශු ෛවද්යවරෙයකුෙගන් ලබා ගැනීම 
අනිවාර්ය කළ යුතුය. 

ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී සෑම හීලෑ අලි - ඇතකුෙග්ම ජාන වාර්තාවක් 
ලබා ගැනීම අනිවාර්යය කළ යුතුය. 

හීලෑ අලි - ඇතුන්  රඳවා තබන සථ්ානවල ෙගොඩනැගිලි ව හය හා 
සැලැසම් පිළිබඳව ෙමන්ම, එම සතාට ලබා ෙදන යටිතල 
පහසුකම් පිළිබඳ  පූර්ණ වාර්තාවක් ලියා පදිංචි කිරීමට පථම ලබා 
දීම අනිවාර්ය කළ යුතුය. 

හීලෑ අලි - ඇතුන්ෙග් භාරකාරත්වය පැවරීම පමණක් සිදු කළ 
හැකි අතර, විකිණීම ෙහෝ බදුදීම සිදු ෙනොකළ යුතුය.  

හීලෑ අලි - ඇතුන් ගැබ් ගැනීම්, උපත්, ගබ්සාවීම් හා මරණ 
පිළිබඳව වනජීවී අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙවත දැනුම් දීම 
අනිවාර්ය විය යුතු අතර, අදාළ අවසථ්ාවලදී පශච්ාත් මරන 
පරීක්ෂණ වාර්තාවක් රජෙය් පශු ෛවද්යවරයකු මාර්ගෙයන් 
ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය විය යුතුය. 

ෙපරහැර ඇතුළු සංසක්ෘතික කටයුතු සඳහා පමණක් හීලෑ අලි - 
ඇතුන් ෙයොදා ගැනීම සිදු කළ යුතු අතර, සංචාරක කටයුතු සහ 
ෙකොටන් ඇදීෙම් කාර්යයන් සඳහා ෙම් සතුන් භාවිත කිරීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කළ යුතුය. 

හීලෑ අලි - ඇතුන් පවාහනය කිරීෙම්දී නිසි පමිතිෙයන් යුතු ෙලොරි 
රථවල පමණක් පවාහනය කිරීම සිදු කළ යුතුය. 

මාස 06කට වරක් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්, සත්ත්ෙවෝද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් හා 
රජෙය් පශු ෛවද්යවරයකු සමඟ සියලුම හීලෑ අලි - ඇතුන් 
පරීක්ෂා කළ යුතු අතර, එහිදී ලියා පදිංචි කිරීමට ෙපර ලබා දුන් 
පශු ෛවද්ය වාර්තාව හා රඳවා තබන සථ්ානෙය් ව හය, 
ෙගොඩනැගිලි සැලැසම් හා සතාට ලබා ෙදන යටිතල පහසුකම් 
පිළිබඳ වාර්තා පදනම් කරෙගන පසු විපරම් පරීක්ෂාවන් සිදු කළ 
යුතුය. 

යනාදී වශෙයන් තවත් ෙයෝජනා ගණනාවක් පරිසරෙව්දීන්ෙග් 
පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අඩුම ගණෙන් මාසයක් 
ඇතුළතදීවත් ෙම්ක කරන්න කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමාට ෙම්ක 
කරන්න බලය තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙරගුලාසි මාලාවක් 

පමුණුවන්න. එතෙකොට තමයි ඔබතුමා ඉතිහාසගත ෙවන්ෙන්. 
ඔබතුමා ෙම් පශ්නය නිරවුල් කරන්න මහන්සි ගන්නවා කියලා 
අපි පිළිගන්නවා. නමුත් නීති හැදුෙව් නැත්නම්, නීති හදලා ඒවා 
කියාත්මක කරන්න ආයතන හැදුෙව් නැත්නම්, ෙකොච්චර අපි කථා 
කළත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් බුද්ධාගමයි, 
පරිසරයයි ෙදකම ගසා කන එක නවත්වන්න කියලා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක කරන්ෙන් කවුරු වුණත්, 
ඒකට යටෙවන්න අපිට අයිතියක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඉතාම ධනවත්, බලවත් පුද්ගලයන් තමයි ෙම් අලි 
ව්යාපාරය සඳහා බුද්ධාගම ඉස්සරහට දමාෙගන  ෙපනී සිටින්ෙන්.  

අපි දන්නා සමහර ආගමික සංවිධානවලට අදාළ පුද්ගලයන් 
ඉන්නවා, ඔවුන් ඉතාම දූෂිතයි. ඔවුන් විවිධ භාරකාරත්වයන් 
දරනවා කියලා කිව්වාට, පන්සිල්වල  එක සිල් පදයකින් සියෙයන් 
එකක්වත් ඔවුන් රකිනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා  
රෙට් සංස්කෘතියයි, අරකයි, ෙම්කයි කියලා ඒවාට මුවා ෙවලා 
කරන ෙබොරු ෙද්වල්වලට අපි වහල් ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. 
පන්සල්වල ෙපරහැරවල්වලට අලි - ඇතුන් ලබා දීමට නිශ්චිත 
කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන්. ෙම්ක නීති මඟින් කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක්. ෙම්කට සමාජ කමය ෙවනස් කරන්න හරි, මහා විශාල 
ආණ්ඩු ෙපරළියක් කරන්න හරි ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ඊළඟ කාරණය තමයි සමුද ක්ෂීරපායීන් වන, විෙශේෂෙයන්ම 
තල්මසුන් සහ ෙඩොල්ෆින් මත්ස්යයින් සම්බන්ධෙයන් ඇතිෙවලා 
තිෙබන පශ්නය. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් මත්ස්යයන් නැරඹීමට 
හැකිවීම නිසා දැනට අෙප් රටට විශාල පසිද්ධියක් ලැබිලා තිෙබන 
බව. කල්පිටිය පෙද්ශෙය් සිටින ෙඩොල්ෆින් මත්ස්යයන් නැරඹීම 
සම්බන්ධවත්, මිරිස්ස පෙද්ශෙය් සිටින තල්මසුන් නැරඹීම 
සම්බන්ධවත් ෙලොකු පසිද්ධියක් තිෙබනවා.  

මම හිතන්ෙන් තිකුණාමලය පෙද්ශෙය්ත් තල්මසුන් සිටිනවා. 
තවත් තැන් ඇති, මම ඒ සියලු තැන් දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා 
නරඹන්න යන අය සමඟ කලකට ඉහතදී නාවික හමුදාවත් 
සම්බන්ධ වුණා. දැන් විවිධ සංචාරක ආයතනවලින් ෙම් කටයුතු 
කරනවා. සමහර පෙද්ශ ෙම් සඳහා ජාත්යන්තරවත් පසිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක සංචාරක ව්යාපාරයක් වශෙයන් 
පවත්වාෙගන ගියාට පශ්නයක් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කටයුත්තට සම්බන්ධ 
පශ්නය ගැන මම පසු ගිය දවස්වල මිරිස්ස පෙද්ශෙය් සාධාරණව 
කල්පනා කරන ව්යාපාරිකයන් ෙදතුන් ෙදෙනකු සමඟ කථා කළා.  
ඒ වාෙග්ම ධීවරයන් එක්ෙකෙනකුට, ෙදෙදෙනකුටත් කථා කළා. 
පුවත් පත් වාර්තා ෙදක තුනකුත් බැලුවා. ගරු ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති මීට මාසයකට 
පමණ කලින් මිරිස්ෙසේ තල්මසුන් බැලීමට යන එක සම්බන්ධව 
තල්මසුන් අතර යුද්ධයට වඩා ෙලොකු යුද්ධයක් ඇති වුණු බව. 
තල්මසුන් බලන්න සංචාරකයන් ෙගන යන ෙබෝට්ටුකරුවන් අතර 
විශාල යුද්ධයක් ඇති වුණා. ගරු ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති, 
සමහර ෙබෝට්ටුකරුවන් සංචාරකයන්ව වැඩිපුර පිනවීම සඳහා 
තල්මසුන් ළඟටම ෙම් ෙබෝට්ටු ෙගන යන බව.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ළඟට ෙනොෙවයි, තල්මසුන්ෙග් උඩින් යනවා. මම ෙහොෙරන් 

ගියා, ඒක බලන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒෙකන් සිදු ෙවන්ෙන් ඒ සත්තු තවත් ඈතට යන එකයි. ඒ 

සත්තු භය ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ අපිට සංචාරක ව්යාපාරය  වශෙයන් 
එයින් ලැෙබන ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් තිබුණා  නම්, ඒකත් නැති 
ෙවලා යනවා.   ෙම් පශ්නය ගැන ගරු ඇමතිතුමාට අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා; රටට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා.  
ඒක නිසා ෙම්ක විධිමත් කිරීම අත්යවශ්යයි. ෙම්ක තහනම් කිරීම 
ෙනොෙවයි, විධිමත් කිරීම අත්යවශ්යයි.  

අෙනක් කාරණය තමයි ෙම්වාෙය් තිෙබන ආරක්ෂාව. මම නම් 
වශෙයන් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙඩොල්ෆින් 
මත්ස්යයන් නිරීක්ෂණය කරපු අවස්ථාවකදී අපි දැකපු ෙදයක් 
තමයි, එක පෙද්ශයක ෙබෝට්ටුවලින් රැෙගන යන නරඹන්නන් 
ඉතාමත්ම අනාරක්ෂිතව රැෙගන යන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, සාමාන්යෙයන් ෙඩොල්ෆින් මත්ස්යයන් 
1,000ක් විතර විශාල රංචු වශෙයන් තමයි සිටින්ෙන් කියලා. ඒක 
එකම සැණෙකළියක් වාෙගයි. ඒ මත්ස්යය ගහනය ළඟට කුඩා 
ෙබෝට්ටුවලින් මිනිස්සු රැෙගන යනෙකොට  ඒ ෙබෝට්ටු ෙපරෙළන්න  
ඕනෑ තරම් අවස්ථාව තිෙබනවා. Life jackets දාලා තිෙබනවා 
කියලා කියන්න පුළුවන්.  නමුත් කිෙලෝමීටර් 6ක්, 7ක් දුරින් 
මුහුෙද් තමයි ෙම්ක සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල 
විවාදයක් ඇති කර ගන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. අපි ඔබතුමාට 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, සමුද ක්ෂීරපායී සංචාරක කර්මාන්තය විධිමත් 
කිරීම සඳහාත් ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා කියලායි. අෙප් රෙට් 
තිෙබන වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක පනත තුළින් ෙම් 
ක්ෙෂේතයත් ආරක්ෂා කරගන්න ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා. 
ඇත්තටම  ෙමහි යම් පශ්නයක්  තිෙබන බව ඇත්ත. වන සත්ව හා 
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක පනතට මුහුද සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා පශ්නයක් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් අෙප් රෙට් 
පනත්වල දැනට අඩුවක් තිබුණත්, ඉහත පනතින්ම ෙම් සම්බන්ධව 
ෙරගුලාසි හදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධව ෙරගුලාසි හදන්න ගරු ඇමතිතුමාට බලයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා සමුද ක්ෂීරපායී සංචාරක කර්මාන්තය විධිමත් 
කිරීම සඳහාත් ෙරගුලාසි මාලාවක් සකස් විය යුතු අතර, එයට 
ඇතුළත් විය යුතු පධාන කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව ඇමතිතුමාට 
ෙයෝජනා කරන්න මම කැමැතියි: 

 

1. සමුද ක්ෂීරපායින් වාර්තා වන සහ සමුදීය ආරක්ෂිත පෙද්ශ 
ෙලස පකාශයට පත් කළ කලාප තුළ පමණක් සමුද 
ක්ෂීරපායී සංචාරක කර්මාන්තය කියාත්ම කළ යුතුය.  

 ලංකාෙව් හැම තැනම කරන්න ගිෙයොත් ඒක නියාමනය 
කරන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා යම් කිසි නිශච්ිත 
පෙද්ශයක එම කටයුත්ත සිදු කරන්න ඕනෑ. ඒවා ගැන 
මිනිසස්ු දන්නවා. ඒවායින් සිදු වන බලපෑම හරියාකාරව 
අධ්යයනය කරලා, ඔබතුමන්ලා ඒ පෙද්ශ හඳුනා ෙගන, 
තිකුණාමලය, කල්පිටිය, මිරිසස් වාෙග් ඒ සඳහා පසිද්ධ 
පෙද්ශවලට පමණක් ඒ කාර්ය සීමා කරන්න. එෙහම 
නැතිව ලංකාෙව් හැම තැනම ඒක කරන්න ෙදන්න එපා.  

2. වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පූර්ණ අධීක්ෂණය 
යටෙත් සමුද ක්ෂීරපායින් නැරඹීෙම් සංචාරක කර්මාන්තය 
කියාත්මක විය යුතුය.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් කළාට කමක් නැහැ. නමුත් ඒක වනජීවි 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පූර්ණ අධීක්ෂණය යටෙත් 
කරන්න. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලා ඒ බලය ෙවරළ සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ, එෙහම නැත්නම් ධීවර අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ෙහෝ ෙදන්න. ඒ බලය ෙබදා 
ගත්තාට අපට පශ්නයක් නැහැ.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔක්ෙකෝම ඒකාබද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒකාබද්ධ වුණාට කමක් නැහැ. නමුත් නීතිය තිෙබන්ෙන් 

ඔබතුමාෙග් අෙත්, ගරු ඇමතිතුමනි. පනත අනුව ඔබතුමාට තමයි 
බලය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා තමයි  ෙරගුලාසි මාලාව 
හදන්න ඕනෑ.  

ඊළඟ කාරණාව,  

3. සමුද ක්ෂීරපායින් නැරඹීෙම් සංචාරක කටයුතුවල 
ෙයොදවන සියලුම ෙබෝට්ටු වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ලියා පදිංචි කළ යුතුය.  

 වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ෙබෝට්ටු 
ලියා පදිංචි කිරීම සමුදීය පරිසර ආරක්ෂක අධිකාරිය හරි, 
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා හරි ඔබතුමාට 
කළ හැකියි.  

4. ෙමම ෙබෝට්ටු ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී සංචාරක කටයුතු සඳහා 
අවශ්ය  සියලුම ආරක්ෂිත අංගවලින් සමන්විත  බවට 
තහවුරු කළ යුතුය.  

5. සමුද ක්ෂීරපායින් නැරඹීෙම් සංචාරක කටයුතුවල 
ෙයොදවන සියලුම ෙබෝට්ටුවල රියැදුරන් සහ සහායකයන් 
නිසි පුහුණුවකට යටත්ව වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි කළ යුතුය.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙම් කරුණු සඳහන් 
ෙකොළ ෙදක එවන්නම්.  

6. සමුද ක්ෂීරපායින්ෙග් පැවැත්මට කුමන ෙහෝ බාධාවක් 
ඇති වන ආකාරෙයන් ෙබෝට්ටු ෙමෙහයවීම සිදු ෙනොකළ 
යුතු අතර, එවන් හානිකර කියාවක නිරත වන ෙබෝට්ටුවල 
ලියා පදිංචිය අවලංගු කළ යුතුය.  

 අෙප් රෙට් හීලෑ අලි ඇතුන් රඳවා තබා ගැනීම 
සම්බන්ධවත්, සමුද ක්ෂීරපායී සංචාරක කර්මාන්තය 
සම්බන්ධවත් ෙරගුලාසි මාලාවක් සකස ් කරලා, ඉතාම 
ෙකටි කාලයක් ඇතුළත එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන ෙලසත්, ඒ ෙරගුලාසි කියාත්මක කිරීමට නිශච්ිත 
පරිපාලන කමයක් සකස ් කරන ෙලසත් ඔබතුමාට 
ෙයෝජනා කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථීර කිරීම, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 6.04] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 6.05] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

හීලෑ අලි ඇතුන් රඳවා ගැනීම සහ සමුද ක්ෂීරපායී සංචාරක 
කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳව අද දින බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට මටත් අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.  

මම මුලින්ම අලි ඇතුන්ෙග් ගැටලුව පිළිබඳව කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරයකු  විධියට මම කියන්න කැමැතියි, රජ කාලෙය් 
රජ්ජුරුවන්ෙග් වාහනය විධියට සැලකුෙව් අලියා බව. එදා අලියාට 
ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිබුණා. එදා අලියාට කවුරුවත් හිංසා කරන්න 
ගිෙය් නැහැ. ඒ වාෙග්ම යුද කටයුතු සඳහාත් අලියාව ෙයොදා 
ගත්තා. මහා සමුදය වාෙග් වැව් අමුණු සකස් කරන්න අලියාෙග් 
ශමය ෙයොදා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම අලියාට සැලකුවා. හැබැයි අද 
එෙහම නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් එක්තරා සමීක්ෂණයක් කළා. 
සමීක්ෂණයක් කරලා කිව්වා, අලි ගහනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. අලි ගහනය වැඩි ෙවන්න පුළුවන්ද? අලි ගහනය වැඩි 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මනුෂ්ය කියාකාරකම් අනුව කැලෑ අඩු 
ෙවනවා නම්, අලින්ට කන්න තිෙබන පමාණය අඩු ෙවනවා නම්, 
අලින්ට ෙවඩි තබනවා නම්, හක්කපටස්වලට හසු ෙවලා අලි 
මැෙරනවා නම්, යුද්ධෙයන් හානි වුණා නම්, අලි ගහනය වැඩි 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද? අසත්ය  සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් මවලා ෙපන්නුවා, 
මිනිසුන්ව තෘප්තිමත් කරන්න. ෙම්ක තමයි එදා කෙළේ. ඒ වාෙග්ම 
එදා රජ්ජුරුවන්ෙග් වාහනය වුෙණ් අලියා. නමුත් පසු කාලයක අලි 
පැටියා ඩිෙෆන්ඩර් එෙක් යන්න පටන් ගත්තා. පසු කාලයක අලි 
පැටියා පාෙඩෝ එෙක් යන්න පටන් ගත්තා. පසු කාලයක අලි 
පැටියා V8  ජීප් එෙක් යන්න පටන් ගත්තා. ෙකොෙහේද, ෙම් ෙගන 
යන්ෙන්? විකුණන්න ෙගන යන්ෙන්.  

සමහර ජාවාරම්කාරෙයෝ කියන්ෙන්, අලි පැටවුන්ට පාෙඩෝ 
එෙක්,  ඩිෙෆන්ඩර් එෙක්, V8 එෙක් යන්න ලැෙබන්ෙන් අලි 
පැටියාෙග් වාසනාවට කියායි. අපි නම් එෙහම දකින්ෙන් නැහැ. 
අලි පැටවුන්ට එෙහම යන්න සිදු වුෙණ්, උන්ෙග් අවාසනාවටයි. ඒ 
විධියට අරෙගන ගිය නිසා මැරුණු අලි පැටවුන්ෙග් පමාණය 
ෙසොයා ගන්න බැහැ.  

මම කැකිරාව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක්. අෙප් පෙද්ශෙය් ඇත් අතුරු ෙසවණක් හැදුවා. 
ඒෙක් වතුර නැතුව අලි පැටවු හතරෙදෙනකුම මැරුණා. පසු ගිය 
අය වැය විවාදය පැවැති අවස්ථාෙව්දීත් මම ෙම් කථාව කිව්වා. එම 
ඇත් අතුරු ෙසවෙණ් සිටින අලි නාවලා පැය භාගයක් යනෙකොට 
අලියා සුදු පාට ෙවනවා. ඊළඟ වතාෙව්දී නෑව්වාම අලියා කිරි පාට 
ෙවනවා. ෙමොකද, පාවිච්චි කරන්ෙන් හුණු මිශ වතුර; කිවුල් වතුර. 
පිරිසිදු වතුර නැහැ. ෙමෙහම තමයි, ඒ කාලෙය් ව්යාපෘති 
කියාත්මක වුෙණ්. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් සිවු පා සතුන්ට නම් 
ඇති ෙවලා තිබුෙණ් ෙබොෙහොම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ 
තත්ත්වය මඟ හරවන්න ඕනෑ. අද අලි වැටවල් ටික ගසා පුළුවන් 
තරම් අලින්ට වන ආපදාවන් වළක්වන්න උත්සාහ කළත්, තවම ඒ 

කටයුත්ත නිශ්චිතව සිදු ෙවලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ගම්වල සිටින 
ගම්වාසීන් පවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් ෙවලා තිෙබන 
පමාණය මදි. ඒ පුද්ගලයන්ට තවම අලි ෙවඩි වාෙග් ෙද්වල් 
ලැබීෙම් අඩුවක් තිෙබනවා. අපි ඒවා පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය කාලෙය් පත් කළ නිලධාරින් අවශ්ය පරිදි කටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැ. එම නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් කියාමාර්ගයක් ගන්න සිදු 
ෙවනවා. ෙම් වාෙග් අඩුලුහුඬුකම් විශාල පමාණයකුත් එක්ක 
තමයි, ෙම් ගැටලු ඉස්මතු ෙවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුහුෙද් ජීවත් වන කැස්බෑවන් 
වැනි සතුන් සහ තල්මසුන් වැනි මුහුදු ක්ෂීරපායින් ගැනත් අප 
කථා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් ෙපෞද්ගලික සත්ෙවෝද්යාන 
පවත්වා ෙගන යෑමට අවස්ථාව ලබා දීලා තිබුණා. ඒවා 
නීත්යනුකූලද, නීතිවිෙරෝධි ද කියන කාරණය පැත්තකින් තියමු. 
පසු ගිය කාලෙය් සුදු කැස්බෑෙවකුෙග් කථාවක් ආවා. සුදු 
කැස්බෑෙවකු නැති ෙවලා කියා එම සතා සඟවා ෙගන සිටියා. සුදු 
කැස්බෑවා  එම සත්ෙවෝද්යානෙය් අයිතිකාරයාද වැදුෙව්? එෙහම 
නැත්නම් ඔහු එම සතා පිටරටින් ෙගනාවාද? මුහුෙද් හිටපු සෙතක් 
තමයි, අල්ලා ගත්ෙත්; ජාතික සම්පතක් තමයි, අල්ලා ගත්ෙත්. සුදු 
කැස්බෑවාෙග් ෙල් බිව්වාම තරුණ ෙවනවා කියා ෙකෝටි 
ගණන්වලට එම සතා විකුණන්න ලැහැස්ති වුණා. ෙම්වා තමයි, 
පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ්. 

තව එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු 
විදුලි බලාගාරයක් හැදුවා. ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් සිසිලන 
පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන්ෙන් වතුර. ඒ වතුර කිෙලෝමීටර් හතරක් 
දිග බටයක් දිෙග් යවා සාගරයට මුදා හරිනවා. එෙසේ මුදා හැරියාම 
වර්ග කි ෙලෝමීටර් හතරක මුහුදු පතුල විනාශ ෙවනවා. ෙම් වාෙග් 
ව්යාපෘති තමයි, පසු ගිය කාලෙය් කෙළේ. අද ඒවා ගැන කවුරුවත් 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් මත්ස්ය සම්පත වාෙග්ම 
ෙකොරල් පරත් අනිවාර්යෙයන්ම විනාශ ෙවනවා. ඒවා නවත්වන්න 
බැහැ. ෙකටි කාලීනව වාසිදායක පතිඵල සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කර සිදු කළ ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් තවමත් 
කියාත්මක ෙවනවා. අපි ඉදිරිෙය්දීවත් ෙම්වා වළක්වා ගැනීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඉන්දීය ධීවර 
කර්මාන්තය හරහා පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් ෙමොනවාද 
කියා අපි දන්නවා. ඒවා වළක්වා ගැනීෙම් හැකියාවත් අපි 
ෙගොඩනඟා ගන්න ඕනෑ. අපි දැන් යම් කිසි මට්ටමකින් ඒවා 
වළක්වා ෙගන තිෙබනවා.  

මුහුදු ක්ෂීරපායීන්ට, අලි-ඇතුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය 
කාලෙය් වල්ලාපට්ටාවලටත් ලැබුෙව් ෙබොෙහොම අවාසනාවන්ත 
කල දසාවක්. ඒ වාෙග්ම කිඹුල් හූනාටත් ලැබුෙව්, ෙබොෙහොම 
අවාසනාවන්ත කල දසාවක්. ඒ වාෙග්ම වැහි ලිහිණි කූඩුවලටත් -
එම අපාණික කූඩුවලටත්- ලැබුෙව් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. 
ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි, පසු ගිය පාලන සමෙය් තිබුෙණ්. අපි 
2015 ජනවාරි 08 වැනි දා ෙවනසක් සිදු කළා. එම ෙවනස තිරසර 
කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස 
කරනවා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් අඩුපාඩු මඟ හරවා ෙගන, ෙම්වා නිවැරදි 
කර ෙගන ෙමම නිලධාරින් එක්ක ෙම් ගමන යන්න පුළුවන් කියා. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි ඕනෑම ෙව්ලාවක මැදිහත් ෙවන්න 
ලැහැස්තියි. අද අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා ෙගන ආ 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, කියාත්මක විය යුතු කාලීන 
ෙයෝජනාවක් බව පකාශ කරමින් මම නවතිනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.10] 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ඉතාම 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් හැටියට මම දකිනවා. මම තිරසර 
සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරිය 
හැටියටයි, කටයුතු කරන්ෙන්. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා අෙප් 
ගරු අමාත්යතුමා ෙවත ෙයෝජනා කිහිපයක් ෙයොමු කළා. 

දැනටමත් අෙප් ගරු අමාත්යතුමා ෙම් ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් 
දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති වන සතුන්, විෙශේෂෙයන්ම අලි ඇතුන් 
වැනි වන සතුන් පිළිබඳවත්,  මුහුෙද් ජීවත් වන  විෙශේෂෙයන් 
ක්ෂීරපායී සතුන් පිළිබඳවත් දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා ෙම් 
වනෙකොට කටයුතු කරමින් පවතිනවා. එතුමා ෙම් අමාත්යාංශය 
බාර ගත්තාට පසුව ෙපර ෙනොවූ ආකාරයට වඩා විධිමත් 
ආකාරෙයන් ෙම් අමාත්යාංශයට අදාළ වැඩ කටයුතු සිදු කරනවාය 
කියා මා හිතනවා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් කියලා මා 
කියන්ෙන් ඒකයි. විෙශේෂෙයන්ම වන සතුන් හා හීලෑ ඇතුන්  
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය විධිවිධාන සහිත ෙරගුලාසි ෙම් 
වන විට සකස් කරමින් පවතිනවා. එම ෙරගුලාසි සකස් කර 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්නත්, ඉන් පසුව ඉතා 
ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාත් එතුමා ෙම් 
වනෙකොට කටයුතු කරෙගන යෑම පිළිබඳව අපි ඇත්තටම සතුටු 
ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් නිෙයෝග අනුව ෙගවල්වල සහ විෙශේෂෙයන්ම 
පුද්ගලයින් විසින් රඳවාෙගන සිටින අලි ඇතුන්, ඇත් දළ වැනි 
ෙද්වල් ලියා පදිංචිය සිදු කිරීම වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කරන අතර, අලින්ෙග් සුබසාධන 
කටයුතුද ෙමමඟින් සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

සත්ව සුබසාධනය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාව තුළ වැඩි 
පවණතාවක් ඇති වී තිෙබන ෙම් වකවානුෙව් ශී ලංකාෙව් ජාතික 
උද්යාන හා රක්ෂිත පෙද්ශවලින් වන අලි පැටවුන් අසාධාරණ 
විධියට අල්ලා හීලෑ කිරීෙම් ජාවාරමක් පිළිබඳව දැනගන්නට 
ලැබුණා. ඉන් පසුව එම අලි පැටවුන් ළඟ තබාෙගන සිටි 
පුද්ගලයින්ට හා එම ජාවාරම්කරුවන්ට විරුද්ධව  අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් කරන ලද විමර්ශන මත 
ඔවුන්ට විරුද්ධව ෙම් වන විට නීති මගින් කටයුතු කරමින් යනවා. 
ඒ කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති.  

ෙම් අනුව ෙපත්සම්කරුවනුත්, වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අලි ඇතුන්ෙග් ලියා පදිංචිය විධිමත් කිරීම, 
ආරක්ෂාව සහ අභිවෘද්ධිය සැලසීම සඳහා නිෙයෝග කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා 
ගැනීමට ෙම් වනෙකොට ගරු අමාත්යතුමා කටයුතු සූදානම් කරමින් 
සිටිනවා. දැනට නීති විෙරෝධී ෙලස පුද්ගලයින් හා පන්සල්වල 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා විසින් ළඟ තබාෙගන සිටි අලි අත් අඩංගුවට 
අරෙගන නඩු මඟට ෙයොමු කර තිෙබනවා. නඩු තීන්දුෙවන් පසුව ඒ 
අලි පිළිබඳව තීරණ ගැනීමට විෙශේෂෙයන්ම වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගරු අමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් මත කටයුතු 
කරනවා.  

මුහුදු ආශිතව ජීවත් වන සතුන් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කිරීමත්  අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් විෂයයක්. ෙඩොල්ෆින් මසුන් 
සහ තල්මසුන් නැරඹීම සඳහා මිරිස්ස, කල්පිටිය හා තිකුණාමලය 
වැනි පෙද්ශවලට විෙද්ශ රටවලින් සහ අෙප් ලංකාෙව් සිටින 
විශාල පිරිසක් යනවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත්, මමත් වරින් වර ඒ 
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා තිෙබනවා. 
ඒ අනුව දැනට මිරිස්ස පෙද්ශෙය් යාතා 45ක් පමණ වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ලියා පදිංචි කරලා 
තිෙබනවා; කල්පිටිය පෙද්ශෙය් යාතා 98ක් පමණ  ලියා පදිංචි 
කරලා තිෙබනවා; මීගමුව පෙද්ශෙය් යාතා 2ක් පමණ ලියා පදිංචි 
කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කළා වාෙග් ෙම් යාතා 
ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී නියමිත පමිතීන්ට අනුව ඒ යාතා තිෙබනවාද 
කියන කාරණය පිළිබඳව වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින් විසින් පරීක්ෂණයක් කරලායි එම ලියා පදිංචිය සිදු 
කරන්ෙන්. තිකුණාමල පෙද්ශෙය් යාතා තවමත් ලියා පදිංචි කරලා 
නැහැ. ෙම් වනෙකොට ඒ යාතාත් ලියා පදිංචි කරන්න අවශ්ය 
පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. 

පසු ගිය දිනවල මමත් හික්කඩුව පෙද්ශයට ගියා. අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමා නිරන්තරෙයන්ම වාෙග් ෙම් පෙද්ශවල සංචාරය 
කරනවා. හික්කඩුව පෙද්ශෙය් ෙකොරල් පර විනාශ වීෙම් 
අවදානමක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමා ෙසොයා බලනවා. දැනටමත් අෙප් ගරු අමාත්යතුමා 
ෙම් ෙවනුෙවන් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් අමාත්යාංශෙයන් සකස් 
කරලා, ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා එය කියාත්මක කරෙගන යනවා. 

2016 ජනවාරි මාසෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පිහිටුවන 
ලද සමුද කළමනාකරණ ඒකකය තවත් අංශ කිහිපයක් සමඟ 
සම්බන්ධ ෙවමින් ක්ෂීරපායී සතුන් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අලි ඇතුන් සම්බන්ධව කථා කරනෙකොට 
කියන්නට ඕනෑ, ගරු අමාත්යතුමා අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාරෙගන 
එතුමා පින්නවල පෙද්ශෙය් සංචාරයකට සම්බන්ධ වුණ බව.  
සංචාරෙය්දී එතුමා දැක තිෙබනවා, ෙමල්ල කිරීමට අපහසු දරුණු 
අලිෙයක් අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ එකතැන දම්වැල්වලින් බැඳලා, 
කකුල් තුවාල ෙවලා ෙව්දනා විඳිමින් සිටින බව. ෙම් අලියා 
ෙහොෙරොව්පතාන පෙද්ශෙය් තිෙබන ෙමල්ල කිරීමට ෙනොහැකි අලි 
සංරක්ෂණය කිරීෙම් පෙද්ශයට ෙගන ෙගොස් මුදා හැරියා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පින්නවල අලිෙයක් අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ හිටපු තැන 

වධකාගාරයක් ෙවලා තිබුණා. ඒ අලියා  කුල වශෙයන් ඉහළ 
ගණෙය් ආඩම්බර අලිෙයක්. දම්වැල් දමා ඇවිදින්නවත් විධියක් 
නැතිවයි එම අලියා සිටිෙය්. ඒ අලියා අහංකාර විධියට හිටපු 
අලිෙයක්. ගිය සතිෙය් එම අලියා රැෙගන ෙගොස් ෙහොෙරොව්පතාන 
රක්ෂිතයට දැම්මා. මිනිස් අයිතිවාසිකම් වාෙග්ම සත්ව 
අයිතිවාසිකම් ගැනත් කථා කරන ෙලෝකයක තවත් අලිෙයක් 
අවුරුදු 6ක් නීති විෙරෝධීව තබාෙගන සිටින බව මට දැනගන්නට 
ලැබුණා. ඒ අලියාවත් මම ෙහොෙරොව්පතානට අරෙගන ගිහින් 
නිදහස් කළා. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒ ආකාරයට සතුන්ට ඉතාමත්ම ආදරය කරන, සතුන් 

පිළිබඳව දැඩි අවධානයක්  ෙයොමු කරන අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත්, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම් ෙවනෙකොට එම කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දිනවල ෙමොණරාගල පෙද්ශෙය් 
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ගම්වදින වල් අලි ගැනත් කථා කළා. ඔවුන් සම්බන්ධෙයනුත් අපි 
කටයුතු කරනවා. ගම්මුන්ෙගන් ඒ වල් අලින්ට විශාල වශෙයන් 
හිරිහැර වීම නිසා අලි විශාල පමාණයක් ඝාතනයට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අලි මිනිස් ගැටුම් තුළින් මිනිස් ජීවිත විශාල 
පමාණයකට හානි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුව මත මිනීමරු අලි, 
ඒ කියන්ෙන් මිනිසුන් ඝාතනය කරපු අලි; දරුණු විධිෙය් අලි අෙප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා ෛවද්යවරුන් විසින්, වනජීවි නිලධාරින් 
විසින් අල්ලාෙගන -අලි අල්ලන කටයුත්ත ෙබොෙහොම අමාරුයි.- 
ෙහොෙරව්පතාන පෙද්ශයට රැෙගන ගිහිල්ලා පුනරුත්ථාපනය 
කරන්න දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

ඇත්තටම ෙම් කටයුතු නිසා ෙබොෙහොමයක් අලි රැෙකනවා. 
මිනිසුන්ෙග් ෙවඩි පහරවලින්, නැත්නම් ෙනොෙයක් අවස්ථාවල 
මිනිසුන් කරන හිරිහැරවලින් ඉදිරිෙය්දීත් අලින් විශාල පමාණයක් 
මැෙරන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඒක වැළැක්වීම සඳහා අපි ෙම් විධියට 
කටයුතු කරෙගන යනවා. 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
ඉතාමත් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ඔබතුමා ෙයෝජනා, අදහස් 
කිහිපයක්ම ගරු අමාත්යතුමාට ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒවාත් 
ඉතාම වැදගත්. ගරු අමාත්යතුමා අමාත්යාංශෙය් වැඩකටයුතු 
පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී තවත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන නිසා මම දීර්ඝව 
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. අෙප් වන සතුන්, වෘක්ෂලතා හැම 
ෙදයක්ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග්ත් අදහස් අරෙගන 
නිරන්තරෙයන්ම කටයුතු කරන්න අෙප් අමාත්යාංශය පියවර 
අරෙගන තිෙබනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. 
 
[අ.භා. 6.20] 
 
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, කථා කරන්න හුඟක්  

මන්තීවරු ඉන්නවා කියලායි මම හිතුෙව්. ෙමොකද, ෙමය ඉතාම 
වැදගත් මාතෘකාවක්. ෙම් කාරණය පිළිබඳව හැමදාම පත්තරවල 
වාර්තා පළ ෙවනවා. මාධ්යවලින් දවසට calls 15ක් විතර එනවා. 
ෙවන අමාත්යාංශවලට කථා ෙනොකරන විධියට රෑටත් දුරකථන 
ඇමතුම්  එනවා. මම නම් කවදාවත් mobile phone එක off 
කරන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවට පසුවත් මෙග් ජංගම 
දුරකථනය silent කරලා ෙහෝ තියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙගොවියන් ගැන කථා 
කරන ඔබතුමන්ලාෙග් සෙහෝදර නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා 
නිෙයෝජිත පිරිසක් එක්ක මෙග් කාමරයට ඇවිල්ලා කථා කළා. 
ෙමතැනදී අහපු සියලුම පශ්නවලට මම උත්තර ෙදනවා. කාලය 
තිෙබනවා. විනාඩි 25ක්, පැය භාගයක් විතර තිෙබනවා ෙන්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පැය භාගයක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙගදර යන්න හදිසියක් නැහැ ෙන්. එක් මන්තීවරෙයක් අලි 

මිනිස් ඝට්ටනයක් ගැන අහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් ලංකාව වටා කිෙලෝමීටර් 1,600කට ආසන්න ෙවරළ තීරයක් 
තිෙබනවා. මිනිසා පරිසරයට කරන ෙද්වල් නිසා දැන් ෙකොච්චර 
පමාණයක් මුහුදු ඛාදනයට ලක්ෙවලාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 

පසු ගිය කාලෙය් අපි කිෙලෝමීටර 3500ක් කම්බි ගහලා 
තිෙබනවා. ඒකට රුපියල් මිලියන 10,000ක් වියදම් කළා. තව 
කිෙලෝමීටර 3500ක් කම්බි ගහන්න තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් එක 
එක්ෙකනාෙග් ඉඩම් -අප්පුහාමිෙග් ඉඩම- මායිමට අල්ලලා කම්බි 
ගහන්න ඕනෑ. දර ගන්න, වැලි ගන්න ඒ මිනිස්සු ගහන කම්බි 
කඩනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අලි කඩනවා. ලීයක් අර ෙගන තමයි 
කඩන්ෙන්. අලියාෙග් කපටිකම ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙන්.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමන්ලා හම්බන්ෙතොට 
ඉන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා ඒ පැත්ෙත් harbour  හදලා, airport  හදලා 
දැන් අලින්ට යන්න තැනක් නැහැ. ඒ පෙද්ශ ආකමණය කරලා ඒ 
සතුන්ට යන්න තැනක් නැහැ. මත්තල   airport  එක ළඟ 
ෙමොණරු 2000ක් ඉන්නවා.  ගරු අගමැතිතුමා හම්බන්ෙතොටට ගිය 
ෙවලාෙව් ෙම් අලි පශ්නය ගැන කථා කරද්දී ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා, "ඔය අලි ටික ඔක්ෙකොම අරෙගන 
යන්න. මට airbus  ටික ෙදන්න" කියලා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒවා කෙළේ  රාජපක්ෂලා ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක හරි. රාජපක්ෂලා තමයි කෙළේ. මම කිව්වා,  airbus  ටික 

ෙදන්න, ඒවාට අලි ටික දමලා අරෙගන ගිහින් බාන්නම් කියලා. 
මට විෙනෝදයට කියන්න තිබුෙණ් එච්චරයි.  

දැන් ෙමය විශාල පශ්නයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම මම ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. අපි හිතනවා ෙද්ශපාලනික වශෙයන් සදාකල් 
බලෙය් ඉන්නවා, සදාකල් ජීවත් ෙවනවා කියලා. අපි සදාකල් 
ජීවත් වන්ෙන්වත් නැහැ; බලෙය් ඉන්ෙන්වත් නැහැ. ෙම්ක 
තාවකාලිකව පළඳා ගත් ෙලෝගුවක් විතරයි.   

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් පරිසරය 
විනාශ කරන පරම හතුරා කවුද, ෙම් planet  එක; පෘථිවිය නැති 
කරන පරම හතුරා කවුද, කකුල් ෙදෙක් මිනිසායි.  කකුල් ෙදෙක් 
මිනිසා තමයි අද පෘථිවිෙය් පරම හතුරා ෙවලා ඉන්ෙන්. මිනිසා 
කරන භයානක පරිසර විනාශය, සත්ව විනාශය, ගස් ෙකොළන් 
විනාශය නිසා සෑම ෙදයකින්ම අද අපට දඬුවම් ෙදන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. දියුණු ෙලෝකෙය් රටවල කර්මාන්තශාලාවලින් 
පිටවන දුම නිසා වායුෙගෝලය විනාශ ෙවලා. අද ඔවුන් "තිරසර 
සංවර්ධනය" කියන වචනය තුළින් ෙලෝකය හදන්න හදනවා. අපි 
තවම පමාද නැහැ.  අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් පසු ගිය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් පැරිස් නුවර පැවැති ෙද්ශගුණික විපර්යාස සමුළුවට 
ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතීන්ෙග් රටවල් 193ක් සමඟ  ගිවිසුමක් 
අත්සන් කළා.  

"තිරසර සංවර්ධනය" කියනෙකොට ෙම් ඔක්ෙකොම ඒකට 
සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒ අත්සන් කරන ෙවලාෙව් තමයි එතුමා 
කිව්ෙව් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ තමයි ෙලෝකෙය් දාර්ශනිකයා 
කියලා. උන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ ආගමක් ෙනොෙවයි. ෙගෞතම 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ ෙලෝක සත්යෙය් දර්ශනයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උන්වහන්ෙසේ සත්ය ෙපන්නුවා. ෙම් සත්ය තුළ ගිෙයොත් නුඹලා 
ෙබ්ෙරනවා, ඥානවන්තයින් විධියට අවෙබෝධෙයන් ඒ සත්ය 
පිළිගන්නය කිව්වා.   

දැන් අවෙබෝධ මාර්ගයට අපව ෙපරළාෙගන එනවා. පරිසරය 
නැමති ෙලෝක නීති ධර්මය අපට දඬුවම් කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. හිතන්න එපා ගංවතුර, නායයාම් නිකම්ම ඇති වුණා 
කියලා. අර සාලාෙව් අවි ගබඩාෙව් පිපිරීෙමන් ඇති වු විනාශය අපි 
දැක්කා. Newspaper article  එකක අපි දැක්ෙක් පභාකරන් කළ 
විනාශය වාෙගයි. බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, පතය අර ෙගන ඒ 
රූපය ෙහොඳින් බලන්න. මම ටීවී එෙකනුත් බලා ෙගන හිටියා. උඩ 
ගිනි ජාලාවන් තුළ  දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? මම ෙම් කියන ෙද් 
ඔබතුමන්ලා TV එෙක් දැක්කාද දන්ෙන් නැහැ. පත අර ෙගන 
බලන්න, ඒ ගිනි ජාලාවන් මැද මුහුණු වාෙග් ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද 
කියලා. මම ඒක මෙග් ෙනෝනාටත් ෙපන්නුවා. ෙම් බුද්ධ භූමිෙය් 
බලෙයන්, වාසනාවට ජීවිත හානි වුෙණ් නැහැ. එක්ෙකෙනක් 
විතරයි මැරුෙණ්. ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටක ෙමවැනි සිද්ධියක් 
වුණා නම් මිනිස්සු ෙදතුන් සියයක් මැරිලා ඇති වන  විනාශය 
කියන්න බැහැ. අෙප් ෙද්ෙපොළ විතරක් විනාශ ෙවලා ෙබ්රුණා. 
ඒක මහා පුදුම විශ්වකර්ම ෙදයක්.  

"සිරස" වැනි මාධ්ය ආයතනවලින් ඒ සිද්ධිය ගැන විශාල 
පචාරයක් දුන්නා. හමුදාව පචාරක කටයුතුවලින් ඒ අය ඉවත් කළා. 
ඒක ඇත්ත. ගංවතුර, නාය යාම් වැනි ෙද්වල් ගැන මම 
නුවරඑළිෙය් ගිය ෙවලාෙව් කිව්වා. මම දිස්තික්ක මට්ටමින් යනවා. 
මට තව යන්න තිෙබන්ෙන් දිස්තික්ක ෙදකකට විතරයි. 
මන්නාරමට පස් වාතාවක් යන්න හැදුවා. නමුත් බැරි වුණා. 
තිකුණාමලයටත් යන්න බැරි වුණා. මම නුවරඑළියට ගිය ෙවලාෙව් 
කිව්වා "තව අවුරුදු 20ක් යනෙකොට ෙම් කඳුරට ඉන්න ජනතාවට 
පහළ අෙප් පළාත්වලට එන්න ෙවනවා" කියලා. සමහරු හිනා 
වුණා. අසවලා කිව්වා කියලා ෙගදර ගිහිල්ලා බිත්තිෙය් ලියලා 
තියන්න කිව්වා. ෙලෝක නීති ධර්මය, ස්වභාව ධර්මය හා නීතිය 
අනුව කඳු නාය යාම් සිදු ෙවනවා.  ෙමෙතක් මෙග් ජීවිත කාලය 
තුළ  කටුගම්ෙපොල පැත්ෙත්ෙමොණෙරක් දැකලා නැහැ; 
කටුගම්ෙපොල පැත්ෙත් මුෙවක් දැකලා නැහැ. දැන් ඒ සතුන් ඒ 
පළාත්වලට එනවා, ආකමණය කරනවා. ෙම්ක හැම තැනම කථා 
කරන ෙදයක්. දැනුත් පහළදී ඒ ගැන කථා කළා.  

ස්වභාව ධර්ම ෙය් නීතිය ඒකයි. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ 
රැෙගන ආ, බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් පණිවුඩය තමයි මා 
ෙලෝකයට ෙගන යන්ෙන්. ෙබෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ ජාත්යන්තර 
සමුළුවට මා ඒක ෙබදා හැරියා. ඒ අය ඇස් ෙලොකුකර අහනවා, 
"ධර්මාෙශෝක රජතුමාෙග් පුත් මිහිඳු මහ රහතන් වහන්ෙසේ 
බුදුන්ෙග් පණිවුඩයක් ෙම් කුඩා දූපෙත්දී කිව්වා ෙන්" කියලා. 
එක්සත් ජාතින්ෙග් මහා මණ්ඩලය තුළ ෙවසක් ෙපොෙහොය දිනය 
ජාත්යන්තර නිවාඩු දිනයක් ෙලස පකාශයට පත් කෙළේ හිටපු 
විෙද්ශ ඇමති ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් උත්තමයාෙග් ඉල්ලීමක් 
මතයි. මා එතුමාට ගරු කරනවා. 

අද දින ඉදිරිපත් කළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව තුළින් මතු වූ 
එක කාරණයක් තමයි, වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් ගැන. ඒ ගැන මා ජුනි 10වන සිකුරාදා කළ 
පකාශය හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව 
අරෙගන බලන්න. ඒ අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඉතා දක්ෂ ෙකෙනක්. 
මා දන්නා නිසායි කියන්ෙන්. ඔහුෙග් ෙගවල් කුරුණෑගල, 
මැල්සිරිපුර  කිට්ටුව. ඔහු දක්ෂ, අවංක, පතිපත්තිගරුක, පරිසර 
හිතකාමි විෙශේෂඥෙයක්. ඔහු පරිසරය ආරක්ෂා කළා. එතුමා හැම 
ෙවලාෙව් කිව්ෙව්, "මම ආරාධනා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා එන්න 
එපා"ය කියලායි. මට ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑය කිව්වා. මා 
ඇසුවා, "ෙමොකද?" කියලා. "සර්, නීතිවලට, ෙරගුලාසිවලට, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු වැඩ හිරෙවලා,  මට එෙහම වැඩ කර පුරුදු නැහැ. 

මට වැඩ කරන්න බැහැ"යි කියලා ඔහු කිව්වා. මා කිව්වා, "එෙහම 
නම් ලියුමක් ෙදන්න"යි කියලා. ඒ ලියුම අගමැතිතුමාට දීලා මා 
කිව්වා, "සර්, පිලපිටිය වැඩ කරන්න බැහැ කියනවා"යි කියලා. 
එෙහම කිව්ෙව් මුලදී. අගමැතිතුමා ඔහුට එන්න කියලා, "ඔබ 
 ෙලෝක බැංකුෙව් අවසරය ඇතුව විශාම යනවා. අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්කමට එන්න බැරි නම් මම ඔයාව ෙමොකකටවත් ගන්ෙන් 
නැහැ"යි කිව්වා. ඒක ආචාර්ය පිලපිටිය ඇවිල්ලා මට කියපු එකයි. 
අන්තිමට ඔහු ඒක පිළිගන්නවාය කියන වචනය කියලාත්, ඊට 
පස්ෙසේ මට කියනවා, "බැහැ"යි කියලා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් තල්මසුන් 
ගැන කථා කළා ෙන්. මා ඉස්ෙසල්ලා ගිහින් තල්මසුන් ඉන්න 
පෙද්ශෙය් ධීවරයන් හම්බ වුණා. ඔවුන්ෙග් පශ්න ගැන ඔබතුමා 
කිව්ව කරුණු සියයට 1,000ක් මා අනුමත කරනවා, Navy, Coast 
Guards ඔ ක්ෙකොම එක්ක. තල්මසුන්ෙග් උඩින් යන්ෙන් Navy 
එක කියලා කිව්වා. එතෙකොට ඔහු කිව්වා, "මා ඔක්ෙකොම 
දන්නවා. ඔබතුමන්ලා කට්ටිය ෙන් ෙම් කථා කෙළේ. Navy එක 
එන්ෙන්ත් අෙප් උදව්වට. ඔබතුමා ධීවරයන් නවත්වලා 
සංචාරකයින්ෙගන් හම්බ කරන්ෙන්" කියලා. මා Rear Admiral 
වීරෙසේකර දැනුවත් කළා. ආචාර්ය පිලපිටිය බැහැයි කියද්දී එදා රෑ 
පැය එකහමාරක් මා ඔහු සමඟ කථා කළා, ගන්දර Navy hotel  
එෙක් ඉඳෙගන. "මා ෙහට කථා කරන්නම්" කියලා ඔහු කිව්වා. මා 
කිව්වා, "ඔයා කල්පනා කරලා එන්න. ඔයා මාවත් let down 
කරනවා. අගමැතිතුමා ඔයාට එන්න කියලා තිබියදී, ෙගදර 
ඇවිල්ලා wife එක්ක කථා කරලා බැහැයි කියනවා නම්, 
අගමැතිතුමා හිතන්ෙන් මා ෙම්ක block කරනවා කියලායි. ඒ 
වැෙඩ් කරන්න එපා"යි කියලා. ඔහු පසුව දා ඇවිල්ලා, “Okay, 
Sir.” කියලා භාර ගත්තා. "හිතට එකඟව වැඩ කරන්න බැරි නම් 
මා යනවා"යි කියන වචනයි හැම ෙවලාෙව්ම ඔහු කියන්ෙන්. 
එෙහම කියලා තමයි ජනාධිපතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කෙළේ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ජුනි 10වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් වන 
නිසා ඒ ගැන කියන්න මා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා 
මෙගන් ඇසූ අවස්ථාෙව්දී මා කිව්වා, "mediaවල, Facebookවල 
ඕනෑ ෙදයක් පළ ෙවනවා ෙන්. ඕනෑ ෙකනකුට ඒ ෙතොරතුරු 
ෙදන්න පුළුවන්" කියලා. Mediaකාරෙයෝ එතනැ සිටියා, 
නිලෙමතුමන්ලා එතැන සිටියා.  එතැනදී කියපු කරුණු හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් තිෙබන නිසා, ඒ ගැන කියන්න මා කාලය ගන්ෙන් 
නැහැ.  

ඊට පසුව දාට ෙයදී තිබුණු ෙලෝක පරිසර දිනය ෙවනුෙවන් 
මාතෙල් උත්සවයක් තිබුණා. එයට සහභාගි වීමට මා මෙග් 
වාහනෙයන් ෙප්රාෙදණිෙය් ඉඳලා ගියා. මාත් එක්ක පිලපිටිය 
ගියා. අපි ෙදෙදනා කථා කර-කර යද්දී, යාල වෙනෝද්යානෙය් 
දිවියන් ඝාතනය කර තිෙබන බව දැන ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් මා 
Acting IGPට phone කරලා, ඒ කටයුතු CID එකට භාර දීලා, 
STF එකට operations කරන්න කියලා දැනුම් දුන්නා. අපි 
ෙදෙදනා එෙහම කියලා, පසුව දා උෙද් මා ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, 
"සර්, පිලපිටිය මා ළඟ ඉන්නවා. දැන් කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
මා සර් ළඟට ඔහු එක්ක ෙගන එන්නම්. ඔහු එෙහම ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. ඔහු ඉතා අවංකයි. Mediaවලට ඒ කරුණු දීලා 
තිෙබන්ෙන් cameraකාරෙයෝ. සර්ෙග්ත් mediaකාරෙයෝ සිටියා 
ෙන්. එක එක්ෙකනා එතැන සිටියා ෙන්. නිලෙමලාත් එතැන 
සිටියා ෙන්, කාටත් ෙදන්න  පුළුවන් ෙදයක් ෙන්, කැබිනට් එක 
ෙහොයන්ෙන් නැතුවයැ සර්" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමා, 
"ඔව්, ඔව්" කියලා ඔළුවත් වැනුවා. පිලපිටිය මා එක්ක 
කුරුණෑගලට එන කල් ආවා. ඊට පසුව දා මා මඟුල් ෙගදරක 
අත්සන් කරන්න ගියා. පිලපිටිය ඇවිල්ලා අෙප් Secretaryට 
ලියුමක් දීලා තිෙබනවා. Secretary පැය තුනක් ඔහු සමඟ කථා 
කරලා ඔහුට කියා තිෙබනවා, "ඉන්න. ඒක කරන්න එපා"යි 
කියලා. එතුමා මට ෙහමින් සැෙර් කිව්වා, "සර් හම්බ ෙවන්න 
ආචාර්ය පිලපිටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා, සර්ට ලියුමක් ෙදන්න" 
කියලා. හවස මා අමාත්යාංශයට ගියා. මා ඔහුට කිව්වා, "ආචාර්ය 
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පිලපිටිය, ඔබතුමා ෙම් වැෙඩ් කරන්න එපා. ඔබතුමා වැඩ භාර 
ෙගන මාස ෙදකයි. ෙලෝක බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,000ක 
ව්යාපෘතියක් අපට දීලා තිෙබනවා,  National Parks සංවර්ධනයට. 
එෙහම තිබියදී ඔයා කරන්ෙන් වැරැදි වැඩක්. ඒක කරන්න එපා"යි 
කියලා. 

මට ලියුම දුන්නාම මම කිව්වා,"මම ලියුම භාර ගන්ෙන් නැහැ. 
ගිහින් කල්පනා කරන්න "කියා. එතුමා නැඟිටලා මට කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? " සර්, මම ෙම් කාරණය දැන් කියන්නම්. මම ලංකාෙව් 
කාන්තාවක් බැන්  ෙද් නැත්ෙත්ත් දරුෙවෝ හම්බ ෙවන හින්දා" කියා 
කිව්වා.  

එදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන ඒවා ෙදවන සැෙර්ටත් මම 
අදත් කියනවා. මමයි, මීගස්මුල්ල ෙල්කම් මහත්මයායි ෙම් කථාව 
අහෙගන හිටියා. "මට  විෙද්ශික  කාන්තාවක් හමු වුණා. ඇයටත් 
දරුවන් ඕනෑ නැහැ කිව්වා. ඒ නිසා ඇයව බැන්දා කියලා කිව්වා.  
"අපට දරුෙවෝ  ඕනෑ නැහැ" කියලා කියන්න ෙහේතුවත් ඔහු කිව්වා. 
"මම අවුරුදු 18ක් අලින් ගැන පර්ෙය්ෂණ කරන ෙකෙනක්. දැන් 
ෙමතැනට ඇවිත්, Director-General  ෙවලා, පරිපාලන නීතිවලට 
bogged down ෙවලා ඉන්නවා. අලි පර්ෙය්ෂණ නිසා මෙග් 
ඔක්ෙකොම ආශාවන් ඈත් ෙවලා. මෙග් මනස කැඩිලා, මනස 
විකෘති ෙවලා, මම මානසික  පීඩනයකින් ඉන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී 
ෙමවැනි පශ්න එද්දී  මම සර්ලාත් අසරණ කරනවා; මමත් අසරණ 
ෙවනවා. ඒ නිසා මෙග් telephone  එකත් off  කරනවා. ෙවන 
ෙනොම්මරයක් අර ෙගන private   එෙක් ෙකොෙහේ ෙහෝ ගිහින් 
ඉන්නවා. එතෙකොට සර්ලාටත් කථා කරන්න බැරි ෙවනවා" කියලා 
කිව්වා. ඕකයි තත්ත්වය.  

දැන් මට පත්තෙර් දැන්වීමක් දාන්න ෙවනවා, "අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්තුමා ෙහොයා ෙදන ෙකෙනකුට ෙහොඳ reward   එකක් 
ෙදනවා" කියා. ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ. අගමැතිතුමාත් සවස 
කථා කළා. "මට ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගන යන්න තිෙබනවා. සති 
ෙදකහමාරක් ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුල් ෙවලා. COPE  එෙක් 
සභාපති ඉන්නවා, ෙමෙහේ. මුදල් වියදම් කරන්න තිෙබනවා. 
පැෙයන් පැය විවිධ පශ්න එන තැනක්. සර්, ෙමය ඉවරයක් 
කරන්න" කියා මම අගමැතිතුමාට කිව්වා. සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාත් කිව්වා, "එතුමා එන්ෙන් නැහැ" කියලා.  අගමැතිතුමා 
කිව්වා, "ෙමතුමා  එෙහම ෙහොයන්නත් බැහැ. එන්ෙන්ත් නැති  
විධියයි තිෙයන්ෙන්" කියා. මම කිව්වා, "එෙහනම් සර් මට 
කියනවා නම් ෙදෙවනියාව- පතිරණ- Acting Director  හැටියට 
පත් කරන්නම්. මම ෙම් වැඩය ෙගනියන්න ඕනෑ" කියා. ඕක තමයි 
ඇත්ත. එම නිසා ෙම් ෙබොරු ෙචෝදනාවල් දාලා, සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමාට මඩ ගහන එකක් ඇවිත්. සියලු ෙතොරතුරු මා ළඟ 
තිෙබනවා. චකෙල්ඛන අනුව, රජෙය් ෙසේවකෙයකුට ගිහින් 
පකාශයක් කරන්න පුළුවන්, තමන්ෙග් අධ්යක්ෂෙග් අවසරය 
ඇතිව. ෙදෙවනි එක, අමාත්යාංශ ෙල්කම් විධියට සාකච්ඡා 
ෙනොකරපු ෙදයක් ගැන වැරදි සහගත ෙලස, බරපතළ පකාශ දීලා 
ර ට ෙනොමඟ යවා මටත් අපකීර්තියක් ෙගන ෙදන්න හැදුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සභාව කල්තැබීෙම්  
ෙයෝජනාව ගැන මම කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම මහ ඇමතිවරයා විධියට ඉන්න කාලෙය් 
නිලධාරින් ෙගන්වා බණින ෙකෙනක්ය කියා ඔබතුමාත් දන්නවා. 
ඉලක්ක දීලා කරන ෙම් අලි වැට සඳහා කම්බි ගැසීෙම් කටයුත්ෙත් 
ෙසේවක හිඟයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා දැනගන්න. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය්, Department of Wildlife එකට අවුරුදු 
පහෙළොවකින් නිලධාරින් අරෙගන නැහැ. එක නිලධාරිෙයකු වර්ග 
කිෙලෝමීටර් 800ක බිම් පමාණයක් බලාගන්න තිෙබනවා. One 
officer has to look after nearly 800 Square Kilometres. ඒ 
මිනිසුන්ට නින්දත්  නැහැ; තමන්ෙග් බිරිඳ හම්බ ෙවන්න ෙගදර 
යන්න නැහැ; වාහන නැහැ. ලංකාෙව් පැය විසිහෙතර්ම වැඩ කරන 
Forcesවලවත් ෙම් තත්ත්වය නැහැ. මම ඒ තත්ත්වය ගැන 
අනුකම්පා කරනවා.  

මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් දැම්මා. ලංකාෙව් 
වැඩි ආදායමක් උත්පාදනය කරනවා, සංචාරක ව්යාපාරෙයන්. 
2014 වර්ෂෙය් ෙම් රටට පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ්යාව මිලියන 
ෙදොළහයි; 2015 වර්ෂෙය් මිලියන දහසයහමාරක්. මම project 
කරනවා, ෙම් වර්ෂෙය් සංචාරකෙයෝ මිලියන 25ක්  එනවා කියලා. 
ෙමයින් සියයට 80ක් යන්ෙන් ෙකොහාටද? මෙග් අමාත්යාංශෙය් 
Marine Unit  එක බලන්න, Horton Plains,  National Parks 
and Botanical gardens වලට. මට නිලධාරින්  1,500ක්   ඕනෑ. 
අවශ්ය  boats   ගණන අනුමත කළ  ගැසට් මා ළඟ තිෙබනවා. 
නීති අනුමත කර ගත හැකියි. හැම ෙබෝට්ටුවකටම අෙප් 
නිලධාරිෙයක් දාන්නත් ඕනෑ, 'ෙර්න්ජර්'  වාෙග් යන්න.  

මම ගියා, Navy boat  එෙක්, Rear Admiral Weerasekara , 
Dr. Pilapitiya  සහ මෙග් නිලධාරිනුත් සමඟ. විශව්ාස කරන්න. 
ෙම් ෙබෝට්ටුකාරෙයෝ  සංචාරකයන් දමා ෙගන යනවා. තල්මසා 
දකිනෙකොට, තල්මසුන් උඩින් යද්දි, race  එෙකන් එන්ෙන් 
ෙගොන්ෆී තරගයක වාෙග්. මම පැය තුනහමාරක් හිටියා. මට 
හරියට  තල්මෙසක් බලාගන්න බැරි වුණා ෙන්,  Navy boat එෙක් 
යනෙකොට. අපි  කැමරාව අල්ලාෙගන, distance  එකක් තියාෙගන 
ගිෙය්. මම camera  කරපු  එක ගැන එතුමා දන්නවා. මම හරියට 
දැක්ෙක් වලිගෙය් ෙකොටසක් විතරයි. තත්පර ගණනයි!  විනයක් 
නැති පුදුම තත්ත්වයක්.  සංචාරකෙයෝ ෙම් රටට එන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා,  ෙමෙහම ගිෙයොත්. ඔබතුමා කියන එක  
මම අනුමත කරනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, දැඩි නීති ෙරගුලාසි කියත්මක කිරීෙමනුත් අපි ෙම් 
කටයුත්ත හරියට කරනවා.  

මම අද ෙමතැනට  එන්නට පමා වුෙණ් ඇයි? මමත්, අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ව Department of Wildlife Conservation, 
Department of Forest Conservation, Ministry of Sustainable 
Development and Wildlife, Ministry of Mahaweli 
Development and Environment කියන අමාත්යාංශ හා 
ආයතනත් STF, Air Force, Police and Navy කියන 
කණ්ඩායම්ද ඒකාබද්ධ කර ෙගන ෙම් පිළිබඳ ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළකට අවතීර්ණ ෙවන්න තීරණය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දාත් ෙකොටිෙයක් 
මරලා තිෙබනවා. ෙම් දවස් ටිකට යාල පෙද්ශෙය් ෙකොටි 
හයෙදෙනක් මරලා තිෙබනවා. කවුරුවත් කියන්ෙන් නැහැ ෙන්, 
Forest Conservation  Department එකට අයත් හරිෙය් සත්තු 
මැරුවා කියා. ඇයි? නිලධාරින් අඩුයි. මහා ඝන කැලෑව 
තිෙබන්ෙන්. ෙගොඩක් සතුන් මුවා ෙවන්න යන්ෙන් ඒ හරියටයි. 
යාල හරිෙය්, අපට අයත් sanctuariesවල කාටවත් බිම් අඟලක්වත් 
අල්ලන්න කවදාවත් අෙප් නිලධාරින් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන 
මම අෙප් නිලධාරින්ට ෙගෞරව කරනවා.  

ෙද්ශපාලකයන් ෙහෝ ෙවන කවුරු බලපෑම් කළත් එෙහම 
වන්ෙන් නැහැ.  සීගිරිය පෙද්ශෙය් ඒක වුණා. අප ඒවා ආපහු 
ගන්නවා. එදා  මෙග් කකුෙල් ඇමැට්ටියක් ෙවලා තිබුෙණ්. 
කරන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ මම ෙබෙහත් දමාෙගන මඩකලපු 
ගියා. මම National Parkවලට හැම දාම ෙනොකියා තමයි යන්ෙන්. 
ෙකොෙහේ ගියත් මම ෙනොකියා එක පාරටම තමයි යන්ෙන්. මම 
මින්ෙන්රිෙය් තිෙබන Park එකට ගියා. ගිහින් ෙග්ට්ටුව ළඟදි 
කිව්වා, "මම ආවා" කියලා. "ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?" කියා ඇහුවාම, 
"ඇතුෙළේ" කියලා කිව්වා. එතෙකොට ඒ නිලධාරින් මෙග් ළඟට 
ආවා. ඔවුන් කිව්වා, "සර්, අද සීගිරිය අභ්යන්තරෙය් ෙමෝටර් 
සයිකල් ෙදකක් ඇල්ලුවා, ඒ අය දුවලා ගියා" කියා. "ෙමොකක්ද 
කෙළේ?" කියා මම ඇහුවා. Court එකට produce කළාය කිව්වා. 
ආෙයත් ඔවුන් මට කිව්වා, "සර් ගෙම් අය ෙපොඩි උද්ෙඝෝෂණයක් 
කරනවා" කියලා. මම කිව්වා, උද්ෙඝෝෂණයක් කියන්ෙන් 
සාමාන්ය ෙදයක්, නමුත්, අප නීතිය කියාත්මක කරනවා" කියා.  
ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කරනවා නම් කරන්න, ඒ අවස්ථාෙව් ෙවලාව 
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අටහමාරයි. මම එතැන ඉඳලා Cargills Food City එකට ගියා. 
එතැනින් බඩු වගයකුත් අරගත්තා. ෙමොකද, මම මඩකලපුවට 
ගිහින් කකුෙල් අමාරුවට ෙබෙහත් දමාෙගනයි හිටිෙය්. සිංහල 
ෙබෙහත්වලින් මම සනීප කර ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් ෙදවිෙයෝ මට 
පිහිට වුණා වාෙග් වුණා. නැත්නම් එදා මම වැෙටන්න ගිය හැටියට 
ෙමොනවා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ.  

මම පරක්කු ෙවලා ෙගදර ගිහින්, tile කරපු ෙපොෙළොෙව් speed 
එෙකන් ගියා. එක තැනක බෑවුමක් තිබුෙණ්. එතැන කරුවලයි. ඒ 
ගිය speed එකට මම එතැන එෙහමම වැටුණා. එතැන කණුවක් 
තිබුණා. මම exercise කරන ෙකෙනක්.  පුරුද්දට වාෙග් මම ඒක 
අල්ලාෙගන නැඟිට්ෙට් සියයට 85ක් නැමිලායි. ෙකළින්ම 
ෙනොෙවයි. කකුෙල් ඇඟිල්ල විතරයි තුවාල වුෙණ්. ඒක සනීප 
වුණා. නමුත්, ඊට පසුව "ස්වර්ණවාහිනී" නාලිකාෙවන් ෙම් සිද්ධිය 
ගැන කියනවා, අන්න සංචාරකයන්ෙග් වාහන 20ක් නවත්වලා, 
පාර හරස් කරලා ඉන්නවා කියා. ඔවුන්ට වතුර ෙබෝතලයක්වත් 
නැහැ ලු. ෙවලාව අටහමාරයි. මම SSPට කථා කරලා කිව්වා, "ඔය 
කට්ටිය වහාම නිදහස් කරලා යන්න ෙදන්න" කියා. පහුව දා උෙද් 
දහයට මෙග් නිලධාරින් ඇවිත් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා 
ෙසොයා බැලුවා. මඩකලපුෙව් අයටත් telephone කළා. පහුව දා 
දිසාපති ඇතුළු නිලධාරින් හම්බ වුණා. ෙමෙහම වුණාම ෙම් රටට 
සංචාරකයන් එයිද?  ෙම්ක ෙපොඩි ෙදයක්. ෙම්  motor bicycles 
ෙදක ගත්තාය කියා පාර හරස් කරලා, සංචාරකෙයෝ එක්ක වාහන 
20ක් නවත්වලා, සීගිරිෙය්. ඒ ෙවන ෙකොට ෙම් පවෘත්තිය 
Facebook එකටත්, මුළු ෙලෝකයටමත් ගිහින් ඉවරයි. කැබිනට් 
මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, "සර් අපි දැන් 
ෙමෙහම ෙද්වල් ෙවන එක නවත්තමු, ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලටත් 
ෙමෙහම කරන්න ෙදන්න බැහැ"කියා. " පාර අයිෙන් ඕනෑ නම් 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පුළුවන්, නමුත් පාරවල් block කරලා ෙම් 
අය ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්?" කියා මම ඇහුවා. ෙමවන් 
වාතාවරණයක් තුළ අද අෙප් නිලධාරින්ට වැඩ කරන්න බැරි 
දුෂ්කර තත්ත්වක් තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ට රෑත් බණිනවා. යන්න 
කියනවා. නමුත් යන්න වාහන නැහැ. මම ඔවුන්ට කිව්වා,"කුලියට 
වාහන අරෙගන යන්න, ෙම් නිකම් ෙබොරු ගමන් යන්න ෙනොෙවයි 
ෙන් යන්ෙන්" කියලා. මම එෙහම කරන්නත් අවසර දීලා 
තිෙබනවා. මම දැන් cadre එකක් දීලා තිෙබන්ෙන්.  

අගමැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී මුදල් ඇමතිතුමාට 
කිව්වා, අනික් අමාත්යාංශවලට දීම අඩු කරලා ෙහෝ ෙම් 
අමාත්යාංශයට මුදල් ෙදන්න ඕනෑය කියා. මම හිතන විධියට 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙම් වර්ෂෙය් මෙග් අමාත්යාංශයට රුපියල් 
මිලියන 6,500ක්, 7,000ක් විතර ෙදන්න පුළුවන්. "අෙප් 
අමාත්යාංශයට සල්ලි ඕනෑ, අෙප් වැඩ කරන්න වාහන නැහැ, 
පහසුකම් නැහැ" කියා මම කිව්වා. ෙම් අමාත්යාංශෙය් තත්ත්වය 
ඒකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ධීවර අංශෙය් වැඩ කරන්නත් නිලධාරින් කීපෙදනායි ඉන්ෙන්. 
ඒකටත් ෙසේවකයන් ගන්න cadre එක හදලා දීලා තිෙබන්ෙන්. අප 
පනත් ෙග්නවා. සමහර ඒවා සංෙශෝධනයට දමලා තිෙබනවා. 
නමුත්, පනත් ෙකොයි තරම් තිබුණත් වැඩක් නැහැ, අප නීතිය 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම් ගරු ඇමතිතුමනි. අප ඒකත් 
කරනවා. බය ෙවන්න එපා.  

කාලය ඉක්මනින් ගතවී යන නිසා මම වැඩිය කථා කරන්න 
බලාෙපො ෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මට ෙපොත්, කඩදාසි බල බලා 
කථා කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් විෂයට අදාළව මට තව 
යන්න තිෙබන්ෙන් තිකුණාමලයට සහ මන්නාරමට විතරයි. මම 
ෙම් පශ්න ඔක්ෙකොම දන්නවා. අප නිලධාරින්ෙග් පැත්ත ගැනත් 
බලන්න ඕනෑ.  

බලන්න, මිනිසුන් ෙකොයි තරම් උෙද්යෝගෙයන් වැඩ කරනවා ද 
කියා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා යද්දි රෑ හතහමාරයි. 
තිස්සමහාරාමෙය් ෙකෙනක් මට කථා කරලා කියනවා, "සර් 
අන්න යාල සර්ලාෙග් ටිපර් එකකින් ලී වගයක්ද දර වගයක්ද 
අරෙගන ෙපොලීසිය පිටිපස්ෙසේ තිෙබන Senanayake Lane එෙක් 
ලී ෙමෝල ඉස්සරහා ෙගදරට දැම්මා" කියා. මම ඒ ෙවලාෙව්ම 
OICට කථා කළා. ගිහින් ටිපර් එක arrest කරන්න කිව්වා. ටිපර් 
එක arrest කරලා ෙම් සිද්ධිය court එකට දමන්න කිව්වා. මෙග් 
නිලධාරින් කණ්ඩායමකට යන්න කිව්වා, විනය පරීක්ෂණ 
කරන්න. හරි නම් අපට අයිතිව තිෙබන කැලයක දර කෑල්ලක්වත් 
අරෙගන යන්න බැහැ. ඒක නීති විෙරෝධීයි. ඒක තමයි නීතිය. ෙම් 
ඉන්න නීතිඥ මහත්වරුත් ඒක දන්නවා. අප කියා කරන්ෙන් ඒ 
විධියටයි. මම දැන් ඒ ගැන ෙහොයනවා, STF එකටත් කිව්වා. 
DIGට කිව්වා, හම්බන්ෙතොට STF එෙක්. අර ෙකොටි මරපු 
සිද්ධිෙය් එක්ෙකෙනක් තුවාලයක් එක්ක ඇවිත් ඉන්නවා. 
ෙකොටියා හපලා කියා තමයි කියන්ෙන්.   

එෙහම නම් එයා ඒකට සම්බන්ධ ඇති. මම CID එකටත් එය 
ෙයොමු කරනවා. මම කිව්වා, ඔහුෙගන් කට උත්තර අරෙගන 
සිද්ධිය ගැන ෙසොයා බලන්න කියා. STF Commander අද ආවා. 
මා ඔහු සමඟ මීට ටික ෙවලාවකට ඉස්සර ෙවලා කථා කළා. ගරු 
නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත් එය දැක්කා. මම ඒ විධියටත් 
කටයුතු කළා. අපි ඒ පියවර ඔක්ෙකෝම ගන්නවා. භාණ්ඩාගාරය 
මට අනුමත කර ෙදන්න ඕනෑ, cadre එක. එෙහම නැත්නම් -එය 
අනුමත කර ෙදන්ෙන් නැත්නම්- මට වැඩ කරන්න බැහැ. මා 
ඒකත් කියන්න ඕනෑ. මම මුදල් ඇමතිතුමාට කිව්වා, "අවශ්ය බඩු 
නැහැ. මට වාහන සහ උපකරණ - dozers, machines, jeeps 
ආදිය -  Indian Credit Line එක යටෙත් ලබාෙදන්න" කියා. ඒ 
නිලධාරින් camping ගියත් equipment දාලා ඉන්න ඕනෑ. 
Ambulances නැහැ, veterinary surgeonsලාට. මිනිසුන්ට 
පතිකාර කරන ඉස්පිරිතාල වාෙග් සතුන්ට පතිකාර කරන ස්ථාන 
නැහැ. අනුරාධපුරෙය් සිටින ෙදොස්තර අම්පාරට යද්දී පැය 
ගණනක් ගත වනවා. ඒ යද්දී පතිකාර අවශ්ය සතා මැරිලා. ඒ නිසා 
provincial level එෙකන් මා ඒ අයට අවශ්ය ෙද්වල් ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි තදින් නීතිය කියාත්මක 
කරවනවා. සීගිරිෙය් වුණා වාෙග් සිද්ධි තවත් සිද්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්. ඉරුෙදණිෙය්ත් සිද්ධියක් වුණා. ඉරුෙදණිෙය් අයට අත 
දුන් මිනිෙහක්, මම. ඒ අය මා හමුෙවන්න ආවා. ඒ අයෙග් 
elephant corridor එක අරින්න බැහැ කියා කියනවා.  

නිලධාරින් කියනවා, ලංකාෙව් අලින් යන මං ක ඩවල් ඇරිෙය් 
නැත්නම් අපට වග කියන්න බැහැ කියලා. ෙද්ශපාලකෙයෝ 
මහවැලිය ඇතුළු හැම තැනම අලින්ෙග් මං කඩවල් වහලා. කකුල් 
ෙදෙක් සතා වන මිනිහාට නම් කියන්න පුළුවන්, "අපි අතැනින් 
කම්බි ගහනවා. ඒ නිසා ෙමතැනින් පලයන්" කියලා. මිනිසුන්ට 
නම් එෙහම කියන්න පුළුවන්. සතුන් අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ 
ආ ගිය, කෑ බිව් භූමිය අපි ආකමණය කරලා. උන්ෙග් කෑම අද 
සීමා ෙවලා. දැන් කියැවුණා, ෙත්ක්ක අක්කර 2,000ක් විතර සිටුවා 
තිෙබනවා කියා. අක්කර 2,000ක තිෙබන ඒවා ගැෙලව්වාම ආපසු 
ගස් හැෙදන්න අවුරුදු ගණනක් යනවා. ඒ බව ඔබතුමාත් දන්නවා, 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙද්ශපාලන ඇහින්ම බලා බැහැ.  

මම ඒ අයට කිව්වා, "කැබිනට් පතිකාවක් දාලා අපි 
ඔබතුමන්ලාට වන්දි ෙදනවා" කියා. ගරු රවි කරුණානායක 
ඇමතිතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ලවා ඉඩම් 
දීමටත්, නිසි ෙලස වන්දි ෙගවීමටත්, සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමාට 
කියා ෙගවල් සාදා දීමටත් අපි ලැහැස්තියි කියා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාත් මෙග් සහාය ඉල්ලනවා. එහි පන්සල්, ගම්මාන ෙමච්චර 
තිෙබනවා කියා ෙපන්වමින් උද්ෙඝෝෂණ කරනවා ලු. අපි 
අධිකරණෙය් සහායත් ලබාගන්නවා. අපි ඒ අයට පමාණවත් පරිදි 
ඉඩම් ෙදනවා. එතුමන්ලා ගියාට පසුව මම කිව්වා, ඒ අය කියන 
ෙද් කරන්න මට බැහැ කියා.  
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ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරද්දී මට 
ෙම් ගරු සභාවට එන්න බැරි වුෙණ්, මා පමාද වුෙණ් ඒකයි. මම ඒ 
අය බෙලනුයි යැව්ෙව්. සමහර අය ඇහුවා, "අපියි සර් බලයට 
ෙගනාෙව්. නමුත් සර් අපට ෙමෙහම කෙළේ ඇයි?" කියා. රටක් 
හදන්න නම් ඡන්දය දිහා බලා වැඩ කරන්න අපට බැහැ. මා ඡන්දය 
දිහා බලා වැඩ කරන මිනිෙහකු ෙනොවන බව ඔබතුමාත් දන්නවා 
ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමාත් ඒ බව දන්නවා. මම ඡන්දය බලා වැඩ කරන 
මිනිෙහක් ෙනොෙවයි. මා රටට කර ඇති ෙසේවය මිනිසුන්ට පසුව 
ෙත්රුම් යාවි. දිසා ඇමති කාලෙය් මම කිව්වා, "මම සැර 
මිනිෙහක්" කියලා. මා පධාන ඇමති කාලෙය්ත් වැඩ කරපු හැටි 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා ෙන්. අද වයඹ පළාෙත්ත් මෙග් නම 
කියැෙවන්ෙන් ෙමොකද? මා කරපු වැඩවල පතිඵල එන්න කාලයක් 
යනවා. මම ඔබතුමන්ලාෙග් සහාය ඉල්ලනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 
ඉරුෙදණිය අය එක්ක ෙද්ශපාලන පංකාදු ගහන්ෙන් නැතිව මම 
අවශ්ය කටයුතු කරනවා. කෑම සඳහා අලින්ට හක්වටුණා ඔයට 
එන්න ඉඩ හැදීම සඳහා පවුල් 20යි ඉවත් කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
එතැන අලින්ට ෙවන් කර දීලා ඒ පවුල්වල අයට ෙහොඳ ඉඩම්, 
ෙගවල් ගන්න වන්දි ෙගවන්න අපි තීරණය කර තිෙබනවා. 
ෙල්කම්තුමන්ලාත් අපිත් දැන් කතා වුෙණ් උපරිම වන්දි ෙදන්නයි. 
සින්නක්කර ඔප්පුවකට අපි රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ෙදන්න යනවා. 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියා හිතලා ෙනොෙවයි අපි වැඩ කරන්ෙන්. 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමන්ලාෙග්ත් සහාය ඉල්ලනවා. 
කවුරුන් මා සමඟ තරහා වුණත් කරන්න ඕනෑ ටික මම කරනවා. 
මට කමක් නැහැ උද්ෙඝෝෂණ කළාට. මට ෙපෙනනවා 'මෙග් 
කථාවට නියමිත කාලය හමාරයි' කියනවා වාෙග්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා මා දිහාත්, මූලාසනය දිහාත් 
බලනවා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙගන ආ 
ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත්, අර්ථවත් එකක්. ගරු මන්තීතුමනි, මා 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාත් සැලකිල්ලට ගන්නම්. වන සත්ත්ව හා 
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනතට අනුව මුහුදු ක්ෂීරපායින් 
නැරඹීෙම් ෙරගුලාසි මාලාවක්, ඒවා කියාත්මක කිරීෙම් විධිමත් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියා ඔබතුමා ෙයෝජනා කරනවා. 
අපි එක අලි පැටිෙයකුවත් නීති විෙරෝධිව ෙදන්ෙන් නැති බව මම 
ෙම් ගරු සභාවට කියනවා. නීති විෙරෝධිව අලි පැටව් තබා ගැනීම 
සම්බන්ධ නඩුවක් ආෙයත් 7වන දාට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දාලා 
තිෙබනවා. නීතිපතිතුමාත් යනවා. අෙප් නිලධාරිනුත් යවනවා. ඒ 
සතුන් මානසිකව වැටිලායි ඉන්ෙන්. අපි චිත පටයක් හදනවා. එය 
බැලුවාම කඳුළු එනවා. ඇයි කඳුළු එනවා කිව්ෙව්? 
ෙහොෙරොව්පතානට එහා තැනක අලිෙයකුට හක්කා පටස් දීලා. ඌට 
කන්න බැහැ. ඇටකටු ෙගොඩ විතරයි. ඒ අලියා වැටිලා. Veterinary 
surgeonsලා ගිහින් injections ගහනවා. ඌ කකුල වනනවා. 
පැටියාට වයස අවුරුදු 3යි. ඒ film එක හදලා ඉවර වුණාම මම ෙම් 
ගරු මන්තීවරුන් සියලුෙදනාට එය ෙදන්නම්. ටී.බී. ඒකනායක 
රාජ්ය අමාත්යතුමාත් අපිත් ගිහින් තවත් සිද්ධියක් වීඩිෙයෝගත 
කළා. අලිෙයකු වී කන්න වයසක අම්මා ෙකෙනකුෙග් ෙගයක් 
කඩද්දී, ඒ වයසක අම්මා ඇහුවා ලු, "පුෙත්, මට කන්න තිෙයන 
ටික උඹ කන්ෙන් ෙමොකද?" කියා. අලියාෙග් කිසි සද්දයක් නැති 
ලු. පාන්දර ඇහැ ඇරිලා බලන ෙකොට වී ෙගෝනි පහක් ආෙයත් 
එතැනට ෙගනැවිත් දමා තිෙබනවා.    

ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගදරකට වල් අලිෙයක් ආවා. අලියා 
ආවාට පස්ෙසේ ඒ ෙගදර ෙකනා කිව්වා, "අෙන්, මට කරදර ෙනොකර 
යන්න" කියලා. එෙහම කිව්වාම අලියා ගියා. අල්ලපු ෙගදරින් 
රතිඤ්ඤා ගැහුවා. අලියා ආපහු ආවා. අර මිනිහා වැටිලා කකුල 
කැඩිලා. ෙම් සිදුවීම වුෙණ් ෙවසක් දවෙසේ. ඒ මනුස්සයා ඊෙය් වන්දි 
ගන්න අෙප් අමාත්යාංශයට ආවා. අපි ඒ අයට වන්දි ෙදනවා. ඒ 
අයෙග් ෙගවල් හදා ගන්නත් වන්දි ෙදනවා.  වැටුණාට පස්ෙසේ 
අලියා ෙම් මනුස්සයා ළඟ ලු. නමුත් ෙමොනවත් ෙකරුෙව් නැහැ. 

අලියා එෙහමයි. අල්ලපු ෙගදරින් රතිඤ්ඤා දාපු නිසා අලියා 
කුලප්පු වුණා.  ෙම් ඊෙය් ආපු මනුස්සයාට වුණ ෙද්.  

මම අර ඉස්ෙසල්ලා කියපු සිද්ධිෙය් අවුරුදු තුෙන් අලි 
පැටියාෙග් වෙට් අම්මා කැරකි කැරකී ෙහො ෙඬන් ෙකළ අරෙගන 
පැටියාව නාවනවා. අලි පැටියා මැෙරන කල් ළඟට ෙවලා හිටියා. 
ඒකත් ඒ film එෙක් අපි ෙපන්වනවා. මනුස්සෙයකුෙග් දරුෙවකු 
මැෙරන ෙකොට අඬන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකත් එක්ක 
සසඳලා අපි චිතපටියක් හදලා ෙපන්වනවා. තායිලන්තෙය් කැෙල් 
ෙමෝටර් සයිකෙලන් ගිය ෙකෙනක් අලි ටිකක් ඉස්සරහ වැටුණා. 
අලි ටික දුව ෙගන ආවා, ෙම් පුද්ගලයා මරන්න. ඒ පුද්ගලයා 
වැඳෙගන හිටියා. අලි  ටික මනුසස්යා වට කරෙගන ඉඳලා යන්න 
ගියා. ඒකත් ඒ film එකට දානවා. ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධව අපට 
කටයුතු කරන්න බැහැ. දැන් සව්භාව ධර්මයට ෙදෝහීන් ෙවලා 
ඉන්ෙන් කවුද? කකුල් ෙදෙක් අපි.  

මම ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්න තාක් ෙම් දරන තනතුෙර් බලය 
පාවිච්චි කරලා පුද්ගලයන්ට අලි  දීම වැනි නීති විෙරෝධී වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ.  ෙපරහරට අලි දීමටත් කමයක් ඇති කරනවා. 
ඒකට Cabinet Paper එකක් දානවා. ඔබතුමා කියපු විධියට  ඒ 
format එක පුරවලා දුන්නට පස්ෙස, interview කරලා 
පන්සල්වලට අලි දීමට කටයුතු කරනවා. ෙකෝට්ෙට් රජමහ 
විහාරෙය් අලි හය ෙදෙනක් හිටියා. තුන් ෙදෙනක් මැරුණා. 
අන්තිමට මැරුණු අලියා National Zoological Garden එෙකන් 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන අෙප් අමාත්යාංශෙය් අය දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් දැනුවත් කරලා නැහැ. ෙවන veterinary 
surgeon ෙකෙනක් සහතිකයක් දීලා තිෙබනවා, බෙඩ් ආබාධයක් 
නිසා මැරුණා කියලා. Post-mortem එකක් කරලා නැහැ. ඒ 
නිලධාරින්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියලා දැනුවත් කරලා 
තිෙබනවා. ඔන්න ඕකයි තත්ත්වය.  

ආචාර්ය  පිලපිටිය මහත්මයා නැවත ෙසේවයට එනවා නම් මට 
දන්වන්න. මම එතුමා මෙග් අමාත්යාංශයට ගන්න කැමැතියි. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒ ගැන ෙහොයන්න. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් JVP එෙක් වෘත්තීය සමිතියක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට 
කියන්න වැඩ අවුල් කරන්ෙන් නැතුව කරන වැඩවලට 
සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා. ඒක අවශ්යයි. අෙප් වැඩ දිහා 
ෙද්ශපාලන ඇෙහන් බලන්න එපා. මානුෂික ඇහැකින් බලන 
ෙහොඳ නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා. මම ඔහු ගැන දන්නවා. මම ඔහුට 
ගරු කරනවා. මම ඔහුට ෙබොෙහොම ආදෙරයි. ෙහොඳට වැඩ 
කරනවා නම් JVPද, UNPද, SLFPද, PAද, Communist Partyද 
කියලා මම බලන්ෙන් නැහැ. ඔක්ෙකෝටම තමන්ෙග් රාජකාරිය 
කරන්න කියන්න. එච්චරයි. ෙහොරකම්, වංචා කරන කිසිම 
ෙකෙනකුට මෙග් අනුකම්පාවක් නැහැ. අෙප් මහ ෙල්කම්තුමා 
බලාෙගන ඉන්න නිසා එතුමාට අනුකම්පා කරලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.52ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජුනි මස 24 වන සිකුරාදා පූ. භා. 10.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.52 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016, ன் 24, ெவள்ளிக்கிழைம 
.ப. 10.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament Adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 10.30 a.m. on 

Friday, 24th June, 2016  pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016.   
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
     ගංවතුරින් පීඩාවට පත් උතුරු පළාෙත් ජනතාවට සහන 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත: 
     ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී. 
  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVAE NOTICE: 

 Relief to People Distressed due to Floods in Northern Province 
 
RIGHT TO INFORMATION BILL: 

  Read a Second and the Third Time, and passed as amended  

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ெவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வட மாகாண மக்க க்கு நிவாரணம் 
 
தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம் : 

இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  தி த்தப்பட்டவா  
நிைறேவற்றப்பட்ட  
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පූ.භා.10.30ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய . 

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் 
அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

SELVAM ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 
 

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 சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා 
තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය  
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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 වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  2015 වර්ෂය සඳහා 

මුලතිව් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව හා ගිණුම් සහ 2015 වර්ෂය සඳහා මඩකලපුව දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලන හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම, 2015 වර්ෂය සඳහා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  වරාය හා නාවික 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම, 2015 වර්ෂය සඳහා වරාය 
හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ 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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම, 2012 වර්ෂය සඳහා සුගතදාස ජාතික කීඩා 
සංකීර්ණ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා හා උරුමයන්  පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ 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. 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Duminda  Dissanayake. - [Pause.] Not here.  
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තණමල්විල, ෙබෝදගම 

පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. ගුණෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம ைவப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙපොම්පකැෙල් රක්ෂිතය :  ෛජවීය වැදගත්කම 
ெபாம்பெகேல வன ஒ க்கம் : உயிர்சார் 

க்கியத் வம் 
POMPAKELE FOREST RESERVE: BIOLOGICAL IMPORTANCE  

 

111/’15 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
    (The Hon. Buddhika Pathirana)   

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2): 

(අ) (i) රත්නපුර දිසත්ික්කෙය් ෙපොම්පකැෙල් රක්ෂිතෙය් 
භූමි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි ඇති ඒකෙද්ශික ශාක ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙපොම්පකැෙල් රක්ෂිතෙය් වාසය කරන 
ඒකෙද්ශික සතුන් වර්ග කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම වනාන්තරය රක්ෂිතයක් ෙලස නම් කරන 
ලද දිනය කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014.04.14 දිනට පසු දිනක ෙපොම්පකැෙල් 
රක්ෂිතෙය් අක්කරයකට වැඩි පමාණයක් 
එළිෙකොට ඇති බවත්; 

 (ii) එම එළිකිරීම සිදු කර ඇත්ෙත් රක්ෂිතෙය් ෛජවීය 
වැදගත්කමක් ඇති ඉහළ ෙකොටෙසේ  බවත්; 

 (iii) එම නිසා විශාල පරිසර හානියක් සිදුවී ඇති බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙපොම්පකැෙල් රක්ෂිතෙය් ෙමම විනාශය සිදු කර 
ඇත්ෙත් කවුරුන් විසින්ද; 

 (ii) ඒ කුමන පරමාර්ථයක් සඳහාද; 

 (iii) ෙමම වන විනාශයට අවසර ලබා දුන් නිලධාරීන් 
ෙව් නම්, ඔවුන්ෙග් නම්, ලිපින, දුරකථන අංක හා 
තනතුරු කවෙර්ද; 

 (iv) ෙපොම්පකැෙල් රක්ෂිතෙය් විනාශය නැවැත්වීමට 
ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
< 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) இரத்தின ாி மாவட்டத்தின் ெபாம்பெகேல வன 

ஒ க்கத்தின் பரப்பள  யா ; 
 (ii) அங்குள்ள ஓாிடஞ்சார்ந்த தாவரங்கள் யாைவ; 
 (iii) ெபாம்பெகேல வன ஒ க்கத்தில் வசிக்கின்ற 

ஓாிடஞ்சார்ந்த விலங்கு வைககள் யாைவ; 
 (iv) இந்த வனம் ஓர் ஒ க்கமாக ெபயாிடப்பட்ட 

திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014.04.14 ஆந் திகதிக்குப் பிந்திய தினெமான் 
றில் ெபாம்பெகேல வன ஒ க்கத்தில் ஓர் 
ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட பகுதி ெவட் த் ப் ர  
ெசய்யப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) ஒ க்கத்தில் உயிர்சார் க்கியத் வம் வகிக் 
கின்ற ேமற்பகுதியிேலேய அவ்விதமாக ெவட் த் 

ப் ர  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதனால் பாாிய சுற்றாடல் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ெபாம்பெகேல வன ஒ க்கத்தில் இந்த அழி  
எவரால் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள ; 

 (ii) அ  எக்குறிக்ேகா க்காக; 

 (iii) இந்த காடழிப் க்கு அ மதி வழங்கிய 
உத்திேயாகத்தர்கள் இ ப்பின் அவர்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக் 
கங்கள் மற் ம் பதவிகள் யாைவ; 

 (iv) ெபாம்பெகேல வன ஒ க்கத்தின் அழிவிைன 
த த் நி த்த ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the extent of the Pompakele Forest Reserve 
in Ratnapura District; 

 (ii)   the endemic plants found in it; 

 (iii)   the endemic creatures that inhabit in the 
Pompakele Forest Reserve; and 

 (iv)   the date on which this forest was declared a 
Forest Reserve? 

(b)  Is he aware that -  

 (i)  an extent of over one acre in the Pompakele 
Forest Reserve had been cleared on a day 
after 14.04.2014; 

 (ii)  the said clearing had been done in the upper 
part of the Forest Reserve with a biological 
importance; and 

 iii)  Has this caused a severe environmental 
damage? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)  as to who has caused this destruction in the 
Pompakele Forest Reserve;  

 (ii)  the purpose of that destruction; 

 (iii)  if there are any officers who have permitted 
this destruction, their names, addresses, 
telephone numbers and designations; and 

 (iv)  the steps to be taken to halt the destruction 
at the Pompakele Forest Reserve? 

(d)  If not, why? 
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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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ) (i) 1998.08.20 දින සකස ්කරන ලද අංක 355 දරන 
පිඹුරට අනුව රක්ෂිතෙය් බිම් පමාණය අක්කර 37 
පර්චස ් 25.03කි. 

 (ii) ෙමම රක්ෂිතෙය් ඇටඹ, කැලෑ ෙදල්, ෙහොර, ඌරු 
කුණ, බදුල්ල, ආරිද්ද, මලෙබොඩ, යකදාවැල්, 
ෙහලන්ගා, කැකුණදියපාර, ෙකොකුම්, හැඩවක, 
යකහලුදුම් වැනි ඒකෙද්ශික ශාක ෙව්. 

 (iii) ශී ලංකා හබන් කුකුළා, ගිරා මලිත්තා, අලු 
කෑදෑත්තා, පිටරත් කෑරළා, පිට කළු ෙකොණ්ඩයා 
යන පක්ෂීන් ද රිළවා, ෙකොළ දිවියා, පලතුරු වවුලා 
යන ක්ෂීරපායීන් ද තල් ෙකොසස්ා, උඩ හඳයා, 
මගුරා, ෙපොදු මඩ කණයා යන මත්ස්යයින් ද 
විසිතුරු මැඩියා, වක රැලි මැඩියා, Taruga eques 
රුක් මැඩි විෙශේෂ හා කහ ඉරි දණ්ඩා යන උභය 
ජීවීන් ද ශී ලංකා පළා ෙපොළඟා, ෙපොෙළොන් 
ෙතළිසස්ා යන සර්ප විෙශේෂ ද එඩියුරිෙට්ෂියන් 
(ෙමම විෙශේෂය ජීවත්වන, ෙලෝකෙය් එකම 
සථ්ානය ෙපොම්ප කැෙළේ රක්ෂිතයයි.) දන්ත 
කුහුඹුවා යන කුහුඹු විෙශේෂ ද රුක් ෙබල්ලා වැනි 
ෙගොළුෙබලි විෙශේෂ ද ෙපොම්ප කැෙළේ තුළ ජීවත් 
වන ඒකෙද්ශික ජීවීන් ෙව්. 

 (iv)  ෙමම වනාන්තරය ඉංගීසි පාලන කාලෙය්දී රක්ෂිත 
වනයක් ෙලස පකාශයට පත් කර ඇති අතර, 
ෙපොම්ප කැෙළේ රක්ෂිතය යනුෙවන් පචලිතව 
භාවිත වුව ද ෙපොම්ප කැෙළේ රක්ෂිතය යනුෙවන් 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද ව්යවහාරික නාමයක් 
ෙනොමැති බව සබරගමු පළාත් සභාෙව් පළාත් 
පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාර්තා කර ඇත. 

(ආ) (i) 2013.02.13 දින රත්නපුර දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය්දී පැවති විෙශේෂ සාකච්ඡාෙව්දී ජල 
පවිතාගාර සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට තීරණය කර 
ඇති අතර, ඒ අනුව මැනීම් සිදුකර අක්කර 02 
පර්චස ් 28.31ක පමාණයක් රත්නපුර මහා නගර 
සභාෙව් 2014.03.10 දින පැවති මහා සභාෙව් 
තීරණයක් මත ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට ලබා දී 
ඇත. එයින් අක්කරයක පමාණයක් දැනට එළි කර 
ඇත. සබරගමුව පළාත් සභාෙව් පළාත් පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාර්තා කරන ආකාරයට වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ඉඩම් 
පෙද්ශයක් ෙම් සඳහා භාවිත කර නැත. 

 (ii) රක්ෂිතෙය් විනාශයක් සිදු කර නැත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) රක්ෂිතයට විනාශයක් සිදුව නැත. 

  ව්යාපෘතිය පිහිටා ඇත්ෙත් රක්ෂිතයට ෙබොෙහෝ 
දුරින් බැවින් රක්ෂිතයට හානියක් සිදුව නැත. 
රත්නපුර දිසා වන නිලධාරීෙග් 2013.09.11 දිනැති 
ලිපිෙයන් ඒ බව තහවුරු කර ඇත. 

 (ii) රත්නපුර හා ඒ අවට ජනතාවෙග් පානීය ජල 
පහසුකම් පුළුල් කිරීම සඳහා ජල ෙයෝජනා 
කමයක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

  රක්ෂිතයක් ෙනොවන බවට පාෙද්ශීය ෙල්කම්, දිසා 
වන නිලධාරී ලබා දී ඇති නිර්ෙද්ශයට රත්නපුර 
මහා නගර සභාව අනුමැතිය ලබා දී ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ජල 
ෙයෝජනා කමය ඉදි කර ඇත. 

 (iv) ෙපොම්පකැෙල් රක්ෂිතෙය් විනාශයක් සිදුවීමට ඉඩ 
දී නැත. 

  රත්නපුර මහා නගර සභාව විසින් 2013 දී ආපදා 
කළමනාකරණ හා පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබඳ 
සථ්ාවර කාරක සභාවක් ද පිහිටුවා ඒ සඳහා කියා 
මාර්ග ෙගන ඇති බව සබරගමුව පළාත් පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාර්තා කර ඇත. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අමාත්යතුමාෙග් 

පිළිතුර අනුව පැහැදිලියි රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙපොම්පකැෙල් 
රක්ෂිතය තුළ ඒකෙද්ශික ශාක පවතින බවටත්, ඒකෙද්ශික සත්ව 
වර්ග වාසය කරන බවටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම්ක රක්ෂිතයක් විධියට 
නම් සඳහන් ෙනොවුණත් අතීතෙය් රක්ෂිතයක් විධියට ගැසට් 
කිරීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බවත්. සාමාන්යෙයන් ජල 
ෙපොම්පාගාරයක් හදන්ෙන් ඉහළම තැනක. රක්ෂිතයක ඉහළම 
තැන කියන්ෙන් මනුෂ්ය ශරීරයක නම් ෙමොළය නැත්නම් හදවත 
වාෙග් ඉතාම වටිනා ස්ථානයක්. හරිම පැහැදිලියි, ෙම් 
ෙපොම්පකැෙල් රක්ෂිතය තුළ ඉතා නරක විධිෙය් ෙහළි ෙපෙහළි 
කිරීමක් සමඟයි ෙම් කටයුත්ත කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

පශ්නය තිෙබන්ෙන්, එදා ෙම් වැඩය කරපු නිලධාරින්මයි අද 
අඩුවක් නැතිව ඉන්ෙන්. එදා රජෙය් බලධාරින් එක්ක කරට අත දා 
ෙගන ෙම් වැඩය කරලා, අද අෙප් අමාත්යාංශවලට පිළිතුරු හදලා 
එවන්ෙනත් ෙම් උදවියමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුවන අතුරු පශ්නය 
අහනවා.  රක්ෂිත විශාල වශෙයන් විනාශ වුෙණොත් අපි ෙම් කථා 
කරන ධරණීය සංවර්ධනය, තිරසර සංව ර්ධනය, තුලිත සංවර්ධනය 
මිථ්යාවක්, ෙබොරුවක් බවට පත් ෙවනවා. එම නිසා ෙම් ලබා දුන්නු 
පිළිතුෙරන් සෑහීමකට පත් ෙනොවී අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂ 
පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායමක් යවලා- පළාත් පාලන ආයතනවලින් එදා 
හිටපු නිලධාරින් එවන පිළිතුර  මත පදනම් ෙවන්ෙන් නැතිව- මීට 
වඩා සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරලා, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට මීට වඩා ෙහොඳ  පිළිතුරක් ලබා දීමට ඔබතුමාට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? 
 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්. අමාත්යතුමා 

පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් එම අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ෙදන වාර්තා 
මතයි. ඒ අනුව රක්ෂිතය තුළ කිසිම එළි කිරීමක් සිදු වී නැහැයි 
කියලා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි, 

1539 1540 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ෙම් ගැන අමතර ෙසොයා බැලීමක් කරන්නම්. මම  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකවත් මන්තීතුමාව දැනුවත් කරන්නම්. 
හැබැයි,  අමාත්යාංශ නිලධාරින් ෙදන වාර්තා අනුව තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තු ඇමතිවරු පශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්ෙන්. එම නිසා 
ඒ ලබා ෙදන වාර්තාව අනුව මම කටයුතු කළ යුතුයි. මන්තීතුමාෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි මම වැඩිපුර ෙසොයා බැලීමක් කරන්නම්. ෙම් වාෙග් 
පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීෙම්දී, මම ඒ හැම ෙද්කටම ෙවනම  
විමර්ශනයක් කරන්න ගියා නම්,  අමාත්යාංශවල නිලධාරින්ට යම් 
අපහසුතාවන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. නමුත්, මන්තීතුමාෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි වැඩිදුර ෙසොයා බැලීමක් කරන්නම්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් පශ්නයටම සෘජුව අදාළත්වයක් නැති වුණත්, ඔබතුමාෙග් 

විෂය පථයට අදාළ නිසා ඔබතුමා මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට 
සාධාරණයක් කරයි කියලා මම හිතනවා.  

තව දින කිහිපයකින් එනම්, ෙම් මාසෙය් 30වැනිදාට අවසන් 
වනවා පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක ෙමන්ම මහනගර සභා 
ගණනාවක ධුර කාලය. ෙම්ක තවදුරටත් දිර්ඝ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් ෙකොමසාරිස ්
පාලනයක් එනවාද? ෙමොකක්ද ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් 
ස්ථාවරය?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙමය සෘජුව අදාළ නැති වුණත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ 

අගමැතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා 30වැනිදාට කලින් මා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගන්නවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මත පදනම්ව මා 

ඔබතුමාෙගන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. දැන් පළාත් පාලන 
ආයතනවල, විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය සභාවල ෙකොමසාරිස්වරු 
විධියට පත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙල්කම්වරුනුයි. සමහර තැන්වල 
ෙල්කම්වරු නැහැ, වැඩ බලන අය තමයි ඉන්ෙන්. ෙම් නිසා පළාත් 
පාලන බලපෙද්ශවලට අදාළ පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. මාර්ග පශන්, ෙබෝක්කු, ෙපොදු ළිං සම්බන්ධ පශන් 
තිෙබනවා.  ෙමවැනි පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ගන්න බැහැ.  සමහර ෙවලාවට ඒ 
ෙල්කම්වරුනුත් කියනවා "අපි ටික කාලයකටයි ඉන්ෙන්. අනවශ්ය 
පශ්න දාගන්න බැහැ" කියලා. ඒ නිසා යන්නන් වාෙල් යාමක් 
තමයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා අඩුම තරමින් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්ට ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ඉන්න 
සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට යම් කිසි පළාත් පාලන ආයතන 
පමාණයක බලතල දුන්ෙනොත් මීට වඩා කාර්යක්ෂමතාවෙයන් 
යුතුව කටයුතු කරාවි. ෙම් ගැන අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, පනෙත් පතිපාදන අනුව තමයි කටයුතු 

කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතන අඩපණ වීමක් සිදු 

ෙවලා නැහැ. ධුර කාලය අවසන් වූ පසු ෙකොමසාරිස්වරු හා 
ෙල්කම්වරු මාර්ගෙයන් තමයි වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. කිසි 
ෙසේත්ම ෙම් පශ්නය අතුරු පශ්නයක් හැටියට සලකන්න බැරි නිසා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් අහන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 2- 473/'16(1), Hon. Udaya Prabhath 

Gammanpila.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මුදණ ෙදෝෂයකින් පශ්නෙය් (අ) (i) 

ෙකොටෙසේ -"1998 සිට කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් දිනකට හෘද 
සැත්කම් 15-20 අතර සංඛ්යාවක් සිදු කළ බවත්;"-  

'සතියකට' කියන එක 'දිනකට' කියලා සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. එය සැලකිල්ල අරෙගන ඔබතුමා පිළිතුර ලබා ෙදයි 
කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
 

කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් සිදු කරන හෘද 
සැත්කම් අඩුවීම: ෙහේතු 

கராப்பிட் ய ேபாதனா ைவத்தியசாைல இ தய 
சத்திரசிகிச்ைசயில் ழ்ச்சி : காரணம் 

DECREASE OF HEART SURGERIES PERFORMED IN 
KARAPITIYA TEACHING HOSPITAL: REASONS   

 
473/’16 

2.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
     (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
      (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ)  (i) 1998 සිට කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් දිනකට 
හෘද සැත්කම් 15-20 අතර සංඛ්යාවක් සිදු කළ 
බවත්; 

 (ii) 2010 සිට දිනකට සිදු කරන හෘද සැත්කම් සංඛ්යාව 
2 දක්වා පහත වැටී ඇති බවත් ;  

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම තත්ත්වය මත ෙරෝගීන්ට දිගු කාලයක් 
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් රැඳී සිටීමට සිදුවන බවත්; 

 (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් ෙරෝගීන් විශාල සංඛ්යාවක් මිය යන 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) දිනකට සිදු කරනු ලබන හෘද සැත්කම් සංඛ්යාව 
පහත වැටීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (ii) දිනකට සිදු කරනු ලබන හෘද සැත්කම් සංඛ්යාව 
ඉහළ නැංවීම සඳහා  පියවර ගනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

1541 1542 

[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා] 
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சுகாதார, ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  1998ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் கராப்பிட் ய 
ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் ஒ  நாைளக்கு 15
-20க்கு இைடயிலான அளவில் இ தய 
சத்திரசிகிச்ைசகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்ப 
ைத ம்; 

 (ii )  2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ேமற் ெகாள்ளப் 
ப ம் இ தய சத்திரசிகிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைக  
2 வைர ழ்ச்சியைடந் ள்ள  என்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

ஆ) (i) இந்நிைலைமயில் ேநாயாளர்கள் நீண்ட காலம் 
காத்தி ப்ேபார் பட் ய ல் காத்தி க்க ேவண்  
ஏற்ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (ii) இக்காரணத்தினால் ெப ந்ெதாைகயான 
ேநாயாளர்கள் மரணிக்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) நாெளான் க்கு நைடெப ம் இ தய சத்திர 
சிகிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைக ழ்ச்சியைடவதற் 
கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (ii) நாெளான் க்கு நைடெப ம் இ தய சத்திர 
சிகிச்ைசகளின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப் 
பதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் ம் 
திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a)  Will he admit that- 

 (i)   15-20 heart surgeries have been performed 
a day in Karapitiya Teaching Hospital since 
1998; and 

 (ii)   the number of heart surgeries performed a 
day has been decreased up to 2 from the 
year 2010? 

(b)  Is he aware that- 

 (i)   the patients have to be in the waiting list for 
a long period of time due to the aforesaid 
situation; and 

 (ii)   a large number of patients die due to that 
reason? 

(c)  Will he inform this House- 

 (i)   the reasons for the decrease of the number 
of heart surgeries performed a day; and 

 (ii)   the date on which action will be taken to 
increase the number of heart surgeries 
performed a day? 

(d) If not, why? 

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)  
ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් (අ) (i) ෙකොටසින් අහලා තිෙබන්ෙන්, 

"1998 සිට කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් දිනකට හෘද සැත්කම් 15
-20 අතර සංඛ්යාවක් සිදු කළ බවත් එතුමා පිළිගන්ෙනහිද" කියලා.  
එම පශ්නෙය් "දිනකට" කියන එක "සතියකට" කියා නිවැරදි විය 
යුතුයි කියන එක ෙන්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි: 

(අ) (i) "සතියකට" නම්, ඔව්. 

 (ii) නැත. 

(ආ) (i) වර්ෂයකදී සිදු කරනු ලබන සැත්කම් පමාණයට 
වඩා වැඩි පමාණයක් වර්ෂය තුළ ලියා පදිංචි වීම 
ෙහේතුෙවන් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් රැඳී සිටීමට 
සිදු ෙව්.  

 (ii) වාර්තා ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) සාමාන්ය රාජකාරි ෙව්ලාෙවන් පසු හෘද සැත්කම් 
සිදු කිරීම දිරිගැන්වීමට දැනටමත් දිරි දීමනා 
කමයක් හඳුන්වා දී ඇත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට හැකියාව තිෙබනවාද "දිනකට" 

කියන තැන "සතියකට" කියලා ෙයදුෙවොත් ලැෙබන පිළිතුරත් 
ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
වාර්ෂිකව සැත්කම් වැඩි වී ඇති හැටි මම ෙපන්වන්නම්. 

සතියකට සැත්කම් 15ක්, 20ක් විතර කරනවා. දිනකට 
සැත්කම් 2ක්, 3ක් විතර කරනවා. ඊට වඩා කරන්න බැහැ. 
Theatre එකක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. සිදු කළ හැකි සැත්කම් 
සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්නට මම ෙදවැනි theatre එක දැන් එතැන 
හදනවා. 2011දී විතරක් සිදු කළ සැත්කම් පමාණෙය් අඩු වීමක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, theatre එක හදන්න මාස 8ක් වහලා තිබුණා. 
ඒ හැෙරන්න සංඛ්යා ෙල්ඛන බැලුවාම වාර්ෂිකව සිදු කළ 
ශල්යකර්ම පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

2005 ශල්යකර්ම 859යි. 2006 ශල්යකර්ම 812යි. 2007 
ශල්යකර්ම 850යි. 2008 ශල්යකර්ම 849යි. 2009 ශල්යකර්ම 
970යි. 2010 ශල්යකර්ම 1,035යි. 2011 ශල්යකර්ම 206යි. එෙහම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අඩු වුෙණ් අලුත්වැඩියා කිරීම නිසයි. 2012 නැවත වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා; ශල්යකර්ම 739යි. 2013 ශල්යකර්ම 894යි. 2014 
ශල්යකර්ම 923යි. 2015 ශල්යකර්ම 947යි. ෙම් විධියට තමයි 
ශල්යකර්ම සිදු කර ති ෙබන්ෙන්. 

ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනය  බැලුෙවොත් ඇත්තටම 2010දී 1,021ක් 
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් ඉන්න බව ෙපෙනනවා. නමුත්, ඒ 
අවුරුද්ෙද් ශල්යකර්ම 1,935ක් කරලා තිෙබනවා, ඒ ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා අවුරුද්ෙද් ඒවාත් එක්ක. 2011දී ෙපොෙරොත්තු 
ෙල්ඛනෙය් සිටි 786න් ශල්යකර්ම කරලා තිෙබන්ෙන් 206 
ෙදනායි, ඒ අර අලුත්වැඩියා කිරීම් නිසා. 2012දී 732ක් 
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් ඉන්නවා. නමුත්, ශල්යකර්ම 739ක් 
කරලා තිෙබනවා. 2013 අවුරුද්ද වනෙකොට 921ක් ෙපොෙරොත්තු 
ෙල්ඛනෙය් ඉන්නවා; ශල්යකර්ම 894ක් කරලා තිෙබනවා. 2014දී 
1,017ක් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් ඉන්නවා; ශල්යකර්ම 923ක් 
කරලා තිෙබනවා. 2015දී 1,306ක් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් 
ඉන්නවා; ශල්යකර්ම 947ක් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට කරාපිටිය ෙරෝහෙල් වාෙග්ම 
theatre පහසුකම් වැඩි කරලා දිරිගැන්වීෙම් දීමනාව රට පුරාම ලබා 
දීලා අද ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනවල සිටිමින් මිය යන ෙරෝගීන්ට, ඒ 
වාෙග්ම තමන්ෙග් ෙද්පළ උකස් කරලා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට 
යන ෙරෝගීන්ට යම් සහනයක් සැලසීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදිය 
හැකිද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne)waiting list  
ෙදෙවනි එක අපි පටන් ගත්තා, ළමා ෙරෝහෙල්. ජාත්යන්තර 

සංවිධානයක් වන 'ෙරොටරි සමාජය' මඟින් ඒ මුදල් ලබා ෙදනවා. ඒ 
අනුව ෙදෙවනි එක විධියට ළමයින්ෙග් හෘදය ෙරෝග සඳහා ළමා 
ෙරෝහෙල් pediatric cardiothoracic surgery කිරීම අපි ආරම්භ 
කළා. විශාල waiting list එකක් තිෙබන අනික් පධාන 
ෙරෝහල්වලට වාෙග්ම විෙශේෂ ශල්යකර්ම තිෙබන ෙරෝහල්වලට 
දැන් අපි ෙම් කමයම introduce කරන්න ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
පශ්න අංක 4-509/'16-(1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් පශ්නය අදාළ අමාත්යාංශය නිවාස අමාත්යාංශය කියලා 

තමයි හඳුනා ෙගන තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ගරු මන්තීතුමා නැවතත් 
ෙමම පශ්නය ෙවනත් දිනයක එම අමාත්යාංශෙයන් අහන්න. 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමම පශ්නය නිවාස අමාත්යාංශෙයන් 

ඇහුවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් පශ්නය අගාමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි අදාළ 

ෙවන්ෙන්. නිවාස අමාත්යාංශයට තමයි අදාළ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
නැවත ඒ අමාත්යාංශෙයන් අහන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ඒක ෙමෙහන් ෙයොමු කරයිද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. ෙම් පශ්නය ෙමෙහන් නිවාස අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරාවි. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
පශ්න අංක 14-114/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක 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. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පිළිතුරු ෙදන්න 

ඇමතිවරු නැහැ කියලා ෙවන දා කියනවා. අද පශ්න අහන්න 
මන්තීවරු නැහැ. අද ඇමතිවරු හුඟ ෙදෙනක් ඉන්නවා, පශ්න 
අහන්න මන්තීවරු නැහැ. ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යතුමාත් ඉන්නවා; අද ඔක්ෙකෝම ඉන්නවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Second Round.  
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මාවනැල්ල ජනතාවට  ජල ෙසේවා සම්බන්ධතා 
ෙනොසැපයීම: ෙහේතු 

மாவெனல்ல மக்கள் நீர் இைணப் ச் ேசைவையப் 
ெபற யாைம: காரணம் 

NON-PROVISION OF WATER CONNECTION TO PEOPLE IN 
MAWANELLA: REASONS  

 

477/’16 
3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath)   
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) කෑගල්ල දිසත් කි්කෙය්, මාවනැල්ල ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාප වහන මණ්ඩලෙය් 
කාර්යාලය මඟින් දැනට පාරිෙභෝගික ජල ෙසේවා 
සම්බන්ධතා සහ ජල නළ ෙසේවා දීර්ඝ ෙනොකරන 
බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් මාවනැල්ල ප ෙද්ශෙය් ජලය ලබා 
ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත ජනතාව දුෂ්කරතාවට පත්වන 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, දුෂ්කරතාවට පත් ජනතාවට ජල 
සම්බන්ධතා ලබා දීමට හැකි  කාලවකවානුව 
සඳහන් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேககாைல மாவட்டத்தின் மாவெனல்ல ேதசிய 
நீர்வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் ச் சைபயின் 
அ வலகம் லமாக தற்ேபா  கர்ேவா க் 
கான நீர் ேசைவகள் இைணப் க ம் நீர்க்குழாய் 
ேசைவக ம் நீ க்கப்ப வதில்ைல என்பைத 
அவர் அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 

 (iii) இதன் காரணமாக மாவெனல்ல பிரேதசத்தில் 
நீைரப் ெபற் க்ெகாள்ள எதிர்பார்த் ள்ள மக்கள் 
சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்கிறாரா; 

 (iv) ஆெமனில், சிரமத்திற்கு உள்ளாகிய மக்க க்கு 
நீர் இைணப் கைளப் ெபற் க் ெகா க்கக்கூ ய  
காலப்பகுதிையக் குறிப்பி வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of City Planning and Water  

Supply: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he is aware that the Mawanella 
office of the National Water Supply and 

Drainage Board in the Kegalle District does 
not extend consumer water service 
connections and pipeline services at 
present;  

 (ii)  if so, the reason for same;  

 (iii)  whether he acknowledges that the people of 
the Mawanella area expecting to have 
water connections are inconvenienced due 
to this reason; and 

 (iv)  if so, whether he will state the timeframe 
for the provision of water connections to 
the people thus inconvenienced?  

(b)  If not, why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල 

සම්පාදන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා.  

 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) දැනට ජල සැපයුම් ලබා ෙගන ඇති පාරිෙභෝගිකයන්ට 
පමාණත් ජල සැපයුමක් ලබා දීමට අවශ්ය ධාරිතාව 
ෙනොමැති නිසා නව ජල සැපයුම් ලබා දීම හා නළ දීර්ඝ 
කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. 

 (iii) ජලය ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත ජනතාවට අලුෙතන් ජල 
සැපයුම් ලබා දීෙමන් වර්තමාන පාරිෙභෝගිකයන් තව 
දුරටත් පීඩාවට පත්වනු ඇත. එෙමන්ම පමාණවත් ජල 
සැපයුමක් ෙනොලැෙබන බවට පැමිණිලි විශාල සංඛ්යාවක් 
දිනපතා ලැෙබමින් පවතී. 

 (iv) මාවනැල්ල ජල සම්පාදන කමෙය් දැනට සිදු කරමින් 
පවතින වැඩි දියුණු කිරීෙම් කටයුතු මාස 03කින් පසුව 
නිමවන අතර, ඉන් පසු දැනට පවතින ෙබදා හැරීෙම් 
පද්ධතිය තුළ නව ජල සම්බන්ධතා ලබා දිය හැකිය. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 5 - 562/'16 -(1), Hon. S. Shritharan.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු එස්. ශීතරන් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මා 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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 6 - 574/'16 -(1), Hon. Seyed Ali Zahir 

Moulana. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහිර් 

මවුලානා මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන්  මා 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. 

 

දුරගමන් ෙසේවා දුම්රියවල ෙභෝජනාගාර ෙසේවය: යළි 
ඇරඹීම 

ர ேசைவப் ைகயிரதங்களில் உணவகச் ேசைவ : 
மீள இயங்கைவத்தல் 

CAFETERIA SERVICE IN LONG-DISTANCE TRAINS: 
RECOMMENCEMENT   
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7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Lucky 
Jayawardana)   
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය

- (1): 

(අ) (i) දුරගමන් ෙසේවා දුම්රියවල පවත්වාෙගන ගිය 
ෙභෝජනාගාර ෙසේවය ෙම් වනවිට ක යිාත්මක 
ෙනොවන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙභෝජනාගාර වසා දැමීම නිසා දුර ගමන් ෙසේවා 
දුම්රියවල ගමන් ගන්නා මගීන් අපහසුතාවට 
පත්වන බවත්, ෙභෝජනාගාර මඟින් රජයට හිමිවූ 
ආදායම අහිමි  වී ඇති බවත් පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙභෝජනාගාර ෙසේවය නැවත කි යාත්මක කිරීම 
ප මාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) වසා දමා ඇති ෙභෝජනාගාර ෙසේවය කඩිනමින් 
ක යිාත්මක කිරීමට  කටයුතු කරන්ෙන්ද;   

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

 

(அ)   (i) ரப் பயணச் ேசைவ ைகயிரதங்களில் இயங்கி 
வந்த உணவகச் ேசைவ இன்றளவில் இயங்கு 
வதில்ைல என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) உணவகம் டப்பட் ள்ளதால் ரப் பயணச் 
ேசைவ ைகயிரதங்களில் பயணிக்கும் 
பயணிகள் சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; உணவகங்களின் லம் 
அரசாங்கத் க்கு கிைடத்த வ மானம் இழக்கச் 
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம் 
ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) உணவகச் ேசைவைய மீள இயங்கைவத்தல் 
தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) டப்பட் ள்ள உணவகச் ேசைவைய ாிதமாக 
இயங்கச் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil  Aviation: 

(a)  Will he inform this House whether- 

 (i)  he is aware that the Cafeteria Service that 
was operational in the long-distance trains 
is now defunct; and 

 (ii)  he admits that owing to the closure of the 
cafeterias, the passengers travelling in the 
long-distance trains are inconvenienced and 
the Government has lost the revenue it 
received from them ? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the reasons for the delay in recommencing 
the Cafeteria Service; 

 (ii)  whether arrangements will be made to 
recommence the Cafeteria Service soon; 
and 

 (iii)  if so, the date on which it will be done? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ජංගම ෙභෝජනාගාර ෙසේවා කියාත්මක ෙව්. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) ෙටන්ඩර් පදානය කළ බදුකරුවන් ඒවා භාර ගැනීමට 
ඉදිරිපත් ෙනොවීම. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 2016 ජුනි මස 30 වන දිනට ෙපර. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
දුම්පානය වළක්වා ගැනීම: දැඩි පියවර 

ைகபி த்தைலத் த த்தல் : க ம் நடவ க்ைக  
PREVENTION OF  SMOKING: STERN ACTION  
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8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.Ishak 
Rahuman)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) දුම්පානය කිරීෙමන් පිළිකා, අංශභාග සහ වකු ගඩු 
ෙරෝග බහුල වශෙයන් ඇතිවන බවත්; 

 (ii) එය රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයට සහ 
ආර්ථිකයට හානිකර බවත්;  

 (iii) දුම්ෙකොළවලින් රටට ලැෙබන ආදායමට වඩා 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය පිරිහීම ආර්ථිකයට 
හානියක් බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) දුම්බීම සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කළ ෙනොහැකිද; 

 (ii) පාසල් අවට දුම්වැටි විකිණීම සම්පූර්ණෙයන්ම 
නතර කළ ෙනොහැකිද; 

 (iii) දුම් වැටියක මිල දරාගත ෙනොහැකි මට්ටමට වැඩි 
කිරීමට ෙනොහැක්ෙක් මන්ද; 

 (iv)  රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් වකුගඩු ෙරෝගය 
ඇති වීෙම් පවණතාවක් ඇති බැවින්, ෙපොෙහොර 
පිළිබඳව දැඩි තීරණ ගත් රජය, දුම්වැටි සඳහා දැඩි 
පියවරක් ෙනොගන්ෙන් මන්ද;  

 (v) එයට ෙහේතුව බහු ජාතික සමාගම්වල බලපෑමද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ைகபி ப்பதனால் ற் ேநாய், பாாிசவாதம் 
மற் ம் சி நீரக ேநாய்கள் பரவலாக ஏற்ப  
கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  நாட்  மக்களின் சுகாதார நிைலைம மற் ம் 
ெபா ளாதாரத்ைத பாதிக்கின்றெதன்பைத ம்;  

 (iii) ைகயிைலயின் லம் நாட் க்கு கிைடக்கும் 
வ மானத்ைதவிட  ெபா மக்களின் சுகாதார 

நிைலைம சீர்குைலதல் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
பாதிப்பாகுெமன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) ைகபி த்தைல ற்றாக நி த்த யாதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) பாடசாைலக க்கு பக்கத்தில் சிகெரட் 
விற்பைன ெசய்யப்ப வைத ற்றாக நி த்த 

யாதா என்பைத ம்; 

 (iii) சிகெரட் ன் விைலைய தாங்க யாத 
அளவிற்கு உயர்த் வதற்கு யா ள்ள  ஏன் 
என்பைத ம்; 

 (iv) இரசாயன உரப் பாவைனயின் லம் சி நீரக 
ேநாய் ஏற்ப ம் ேபாக்கு அதிகாிப்பதால் உரம் 
ெதாடர்பில் க ைமயான தீர்மானங்கைள ேமற் 
ெகாண்ட அரசாங்கம், ைகயிைல ெதாடர்பில் 
க ம் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளாதி ப்ப  
ஏன் என்பைத ம்; 

 (v) இதற்கான காரணம் பல்ேதசிய கம்பனிகளின் 
அ த்தங்களா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine: 
 

(a)  Will he accept that- 

 (i)  cancers, paralysis, and kidney diseases are 
caused vastly due to smoking; 

 (ii)  it is destructive as well as harmful on the 
health condition and the economic situation 
of the people of the country; and 

 (iii)  the deterioration of the health condition of 
the people is more detrimental than the 
amount of revenue earned through 
tobacco? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether smoking cannot be banned, totally; 

 (ii)  whether the sale of cigarettes, in the places 
in close proximity to schools, cannot be 
stopped; 

 (iii)  as to why the prices of a cigarette cannot be 
increased up to an unbearable price; 

 (iv)  as to why the Government does not take 
stern action against cigarettes in the same 
manner that stern actions were taken 
against chemical fertilizers, as the use of 
chemical fertilizers aggravates the tendency 
of causing kidney diseases; and 

 (v)  whether the reason for the aforesaid 
situation is the pressure of multinational 
companies? 

(c)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශන්යට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) දුම් පානය නතර කළ හැකිය. 

 (ii) නතර කළ හැකිය. 

 (iii) දුම් වැටියක මිල වැඩි කළ හැකිය. 

 (iv) රජය විසින් දුම්වැටි මිල වැඩි කිරීමට කටයුතු කරයි. දැනට 
දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනෙත් ඇති 
නීතිමය පතිපාදන අනුව පියවර රාශියක් ෙගන ඇත. 

 (v) නැත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 9-620/'16(1), Hon.Vasudeva 

Nanayakkara 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා  මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයා සිදු කර ඇති 

විෙද්ශ සංචාර: විසත්ර 
ஊவா மாகாண தலைமச்சாின் ெவளிநாட்  

விஜயங்கள் : விபரம் 
FOREIGN TOURS  MADE BY CHIEF MINISTER OF UVA 

PROVINCE: DETAILS  
624/’16 

10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி 
சார்பாக)  
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri)   
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ      

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) වත්මන් ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයා එම 
ධුරයට පත් වීෙමන් පසුව ෙම් දක්වා සිදු කර ඇති 
විෙද්ශ සංචාර කවෙර්ද; 

 (ii) ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයාෙග් 
නිෙයෝගෙයන් ෙම් දක්වා විෙද්ශ සංචාර සඳහා 
යවා ඇති නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iii) උක්ත (i) සහ (ii) හි සඳහන් සංචාරවල අරමුණු සහ 
ඒ සඳහා වියදම් වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபாைதய ஊவா மாகாண தலைமச்சர் 
அப்பதவிக்கு நியமனம் ெசய்யப்பட்ட பின்னர் 
இ வைர ேமற்ெகாண் ள்ள ெவளிநாட்  
விஜயங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஊவா மாகாண தலைமச்சாின் கட்டைளயின் 
ேபாில்  இ வைர ெவளிநாட்  விஜயங்க க்கு 
அ ப்பப்பட் ள்ள அ வலர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i) மற் ம் (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ெவளிநாட்  விஜயங்களின் ேநாக்கங்கள் மற் ம் 
அவற் க்குச் ெசலவான பணத்ெதாைககள் 
தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the foreign tours that the present Chief 
Minister of Uva Province has engaged in, 
since his appointment to said office; 

 (ii)   the names of the officials, who have been 
sent on foreign tours, with the direction of 
the Chief Minister of Uva Province; and 

 (iii)  separately,  the objectives of the aforesaid 
tours mentioned in (i) and (ii) above and the 
amount of money spent on them? 

(b)  If not, why? 

 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා  
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

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

 

(අ) (i) විෙද්ශ සංචාර ෙදකක් සඳහා සහභාගි වී ඇත. 

  2016.01.16 සිට 2016.01.24 දක්වා තායිලන්ත හා 
ඉන්දුනීසියානු සංචාරය. 

  2016.05.09 සිට 2016.05.19 දක්වා දකුණු අපිකකානු 
සංචාරය. 

 (ii) කිසිෙවකු නැත. 

 (iii) 2016.01.16 සිට 2016.01.24 දක්වා තායිලන්ත හා 
ඉන්දුනීසියනු සංචාරය. 

  අරමුණ - ඌව පළාත් මහජන නිෙයෝජිතයන් සහ පළාත් 
රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් සඳහා යහ පාලනය සහ 
නායකත්වෙය් ධාරිතා සංවර්ධනය. 

  වියදම් වූ මුදල - රුපියල් 588,750.87 (පන්ලක්ෂ අසූඅටදහස් 
හත්සියපනහයි ශත අසූහතයි) 

  2016.05.09 සිට 2016.05.19 දක්වා දකුණු අපිකානු සංචාරය. 

  අරමුණ - තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක කරා එළඹීමට අවශ්ය 
පළාත් පාලන කෙමෝපායික සැලසුම් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
දකුණු අපිකානු පළාත් පාලන ආයතනයන්හි භාවිත කරනු 
ලබන කමෙව්ද අධ්යයනය තුළින් අත්දැකීම් හා දැනුම ලබා 
ගැනීම. 

  වියදම් වූ මුදල - රුපියල් 927253.37 (නවලක්ෂ විසිහත්දහස් 
ෙදසියපනස්තුනයි ශත තිස්හතයි) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 11 - 630/'16 - (1), the Hon. 

Mahindananda Aluthgamage.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.   

 

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

 
කෑගල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය : මාර්ග 

සංවර්ධනය  
ேககாைல ேதர்தல் ெதாகுதி : தி அபிவி த்தி   

KEGALLE ELECTORATE: ROAD DEVELOPMENT 
 

631/’16 
12.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා (ගරු තාරක බාලසූරිය 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில - மாண் மிகு தாரக்க 
பாலசூாிய சார்பாக) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Tharaka Balasuriya) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ     

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2013 වර්ෂෙය් පළාත් මාර්ග කාපට් අතුරා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන යටෙත් කෑගල්ල 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, මාර්ග 12ක් 
සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ බවත්; 

 (ii) ෙයෝජිත මාර්ග අතර වූ කෑගල්ල, නිල්වක්ක හරහා 
අන්දිරමඩ මාර්ගය (කි.මී. 6.9), උඳුෙගොඩ, 
කිරිපට්ටිය හන්දිෙයන් හැරී ඕවිටිගමුව හරහා 
නිකපිටිය දක්වා ඇති මාර්ගය (කි.මී. 4.2), අඹවල, 
උඩුමාගම, පන්ෙදනිය මාර්ගය (කි.මී. 2) යන 
මාර්ගවල වැඩ ආරම්භ කර ඇතත් වැඩ අවසන් 
කර ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත මාර්ගවල වැඩ අවසන් කිරීමට කඩිනම් 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண் ல் மாகாண திகைள காப்பட் 
இட்  அபிவி த்தி ெசய் ம் ேவைலத் 
திட்டத்தின் கீழ் ேககாைல ேதர்தல் ெதாகுதியில் 
12 திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
உத்ேதசிக்கப் பட் ந்தெதன்பைத ம்; 

 (ii) உத்ேதச திகளில் ேககாைல, நில்வக்க ஊடாக 
அந்திரமட தி, (6.9 கி.மீ), உந் ெகாட, 
கிாிபட் ய சந்தியில் தி ம்பி ஓவிட் க வ 
ஊடாக நிக்கபி ய வைரயான தி (4.2 கி.மீ.), 
அம்பவல, உ மாகம, பன்ெதனிய தி (2 கி.மீ)
ஆகிய திகளின் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ேபாதி ம் அப்பணிகள் நிைற  ெசய்யப்பட 
வில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திகளின் பணிகைள நிைற  ெசய்வ 
தற்கு ாிதமாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

Highways:  

(a)  Is he aware that - 

 (i)  it was proposed to develop 12 roads in the 
Kegalle Electorate under the programme 
for carpeting and developing provincial 
roads in the year 2013;  and 

 (ii)  though work has been commenced in the 
Kegalle, Andiramada Road via Nilwakka 
(6.9 km), the Undugoda Nikapitiya Road 
via Ovitigamuwa Road off Kiripattiya 
Junction (4.2 km) the Ambawala, 

1555 1556 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Udumagama, Pandeniya Road (2 km) 
amongst the proposed roads, the work has 
not been completed?  

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  whether speedy action will be taken to 
complete the work of the above roads; and 

 (ii)  if not, the reason for that?   

(c)  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) 
Sir, I table* the Answer for that Question.  

 
 

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

 
 

(a)     (i)  Those roads belong to the Provincial Road 
Development Authority of Sabaragamuwa and the 
Road Development Authority which functioned under 
the Ministry of Highways has not done any 
development work on those roads.  

   (ii)  Does not arise.  

(b)    (i)  Does not arise.  

 (ii)  Does not arise.  

(c)  Does not arise.  
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 13 - 633/'16 - (1), the Hon. Jayantha 

Samaraweera. 
 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, Question under Standing Order No. 23 (2) to be 

raised by the Hon. Douglas Devananda. 
 
 

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

 
ගංවතුෙරන් පීඩාවට පත් උතුරු පළාෙත්   

ජනතාවට සහන 
 ெவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வட மாகாண 

மக்க க்கு  நிவாரணம்  
RELIEF TO PEOPLE DISTRESSED DUE TO FLOODS IN 

NORTHERN PROVINCE 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

நிைலயியற் கட்டைள 23(2)இன் கீழ் ெகளரவ அனர்த்த 
காைமத் வ அைமச்சர் அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா 

அவர்களிடம் சில வினாக்கைளக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு 
நன்றி!  

அண்ைமயில் ஏற்பட்ட க ம் மைழ, ெவள்ளம் காரணமாக 
நாட் ன் பல பாகங்களி ம் உயிாிழப் கள் உட்பட பாாிய 
ேசதங்கள் ஏற்பட் ந்த நிைலயில், வடக்கு மாகாணத்தி ம் 
குறிப்பிடத்தக்களவிலான ேசதங்கள் ஏற்பட் ந்தைதத் தாங்   
கள் அறி ர்கள். இதன்பிரகாரம், வடக்கில் சுமார் 37,000 ேபர் 
பாதிக்கப்பட்டனர். இவர்களில் சுமார் 792 ேபர் இடம்ெபயர்ந்த 
நிைலயில் 9 காம்களில் தங்கைவக்கப்பட் ந்ததாகத் 
தகவல்கள் ெதாிவித்தி ந்தன. அேதேநரம், ேமற்ப  அனர்த்தம் 
காரணமாக வடக்கில் 971 கள் ேசதமாகி ள்ளன என் ம் 
இவற்றில் 113 கள் ற்றாகச் ேசதமாகி ள்ளன என் ம் 
அனர்த்த காைமத் வ நிைலயத் தகவல்கள் சுட் க் 
காட் கின்றன.  

இதன்பிரகாரம், மன்னார் மாவட்டத்தில் 1,885 கு ம் 
பங்கைளச் ேசர்ந்த 6,627ேப ம், வ னியா  மாவட்டத்தில் 
1,377 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 5,084 ேப ம், யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் 575 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 1,826 ேப ம், 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 1,997 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
5,199 ேப ம், கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 5,446 கு ம்பங் 
கைளச் ேசர்ந்த 18,265 ேப ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் எனத் 
ெதாியவந் ள்ள . 

அத் டன், மன்னார் மாவட்டத்தில் 103 க ம், 
வ னியா மாவட்டத்தில் 136 க ம், யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் 254 க ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 213 

க ம், கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் 256 க ம் ேசத 
மைடந் ள்ளன என ம் மீன்பி  வைலகள் மற் ம் படகுகள் 
என்பன காணாமற்ேபா ம் ேசதமாகி ள்ளன என் ம், 
அேதேபான்  சி ேபாக ெநற்ெசய்ைக, சி தானியச் ெசய்ைக 
மற் ம் விவசாயக் காணிகள், குளங்கள், உட்கட்டைமப் கள் 
ேபான்ற வாழ்வாதாரத் தளங்கள் ேசதமாகி ள்ளன என் ம் 
ெதாியவந் ள்ள .  
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வடக்கு மாகாணமான  சுமார் ன்  தசாப்த கால த்தம் 
மற் ம் இயற்ைக அனர்த்தங்கள் காரணமாக மிக ம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள . இந்நிைலயில், பல்ேவ  அபிவி த்திகள் 
ெதாடர்பில் ெபாி ம் எதிர்பார்ப் க் ெகாண் ள்ள பகுதியாக 
இ  இ ந்  வ வதால், இவ்வாறான பாதிப் கள் 
இப்பகுதியில் பாாிய பின்னைடைவ ஏற்ப த் வனவாக 
இ ப்பைதத் தாங்கள் அறி ர்கள். எனேவ, இ  ெதாடர்பாகப் 
பின்வ ம் வினாக்கைள நான் வின கின்ேறன். 

அனர்த்தம் காரணமாக மிகுந்த பாதிப் க க்கு உள்ளான 
ெதன்பகுதி மக்கள  இழப் கள் மதிப்பீ  ெசய்யப்ப ம்வைர 
அவர்க க்கு 10,000 பாய் தம் அண்ைமயில் வழங்கப் 
பட்டைதப்ேபால், அவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு மாகாண 
மக்க க்கு நிதி தவிகள் வழங்கப்பட்டனவா? இல்ைலேயல், 
அதற்கான காரணத்ைத அறியத்தர மா? 

வடக்கு மாகாணத்தில் ற்றாக ம் பகுதியாக ம் ேசதமாகி 
ள்ள கைள மீள்நிர்மாணிப்பதற்கும் னரைமப்பதற்கும் 

எ க்கப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் குறித்  விளக்க மா? 
அைவ எந்த நி வனத்தின்கீழ் ன்ென க்கப்ப கின்றன? 
இவற் க்ெகன ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி ெதாடர்பில் அறிவிக்க 

மா? 

வடக்கு மாகாணத்தில் ேசதமைடந் ள்ள விவசாயக் 
குளங்கள், விவசாயக் காணிகள், பாைதகள், பாலங்கள் உட்பட 
உட்கட்டைமப் கைள மீளைமப்பதற்கு எ க்கப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் ெதளி ப த்த மா? 

ேமற்ப  அனர்த்தம் காரணமாக வடக்கு மாகாணத்தில் 
ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள சி ேபாக ெநற்ெசய்ைக மற் ம் 
சி தானியப் பயிர்ச்ெசய்ைக ேபான்றவற் க்கான நட்டஈ கள் 
எந்த அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட ள்ளன? 

அேதேபான் , பாதிக்கப்பட் ம் அழிந் ம் காணாமற் 
ேபா ள்ள வடக்கு மாகாண கடற்ெறாழிலாளர்களின் கடற் 
ெறாழில் உபகரணங்க க்கு வழங்கப்படக்கூ ய நிவார 
ணங்கள் ெதாடர்பில் கூற மா? 

ேம ம், எதிர்காலத்தில் இயற்ைக அனர்த்த காலங்களில் 
பாதிப் களி ந்  மக்கைளக் காப்பாற் ம் ேநாக்கி ம் அேத 
ேநரம் பாதிப் கைளக் குைறத் க்ெகாள்வதற்கும் வடக்கு 
மாகாணத்தில் தங்கள   அைமச்சு ேமற்ெகாண்  வ கின்ற 

ன்ேனற்பா கள் ெதாடர்பில் கூற மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ம் எ க்கப் 
ப கின்ற நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான விபரங்கைள ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் 
வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ෙම් අවස්ථාව වන විට ගරු ඇමතිතුමා විෙද්ශගතව සිටින 

නමුත්, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා පුළුල් විෂයක් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඊෙය් දිනෙය් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කළ පශ්න කිහිපයට පිළිතුරු 
ලබාදීම සඳහා සතියක කාලයක් ලබා ෙදන්න කියා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට මම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ෙමොකද, ෙම් අමාත්යාංශයට අදාළව පුළුල් විෂයයක් 
තිෙබනවා. ෙම් පශ්නවලට අදාළ විස්තර ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානීන්, නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංස්ථාව, ඉඩම් අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය, කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශය, පළාත් පාලන ආයතන, ෙසෞඛ්ය ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය අමාත්යාංශය, නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන 
අමාත්යාංශය, සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තු, වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සහ මුදල් අමාත්යාංශය 
ඇතුළු ආයතන ගණනාවකින් ලබා ෙගන එතුමාට පැහැදිලි  
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. එතුමාෙග් ඒ පශ්නවලට උත්තර 
ලබා ෙදන්න මට සතියක පමණ කාලයක් අවශ්යයි.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා රීති පශ්නයක් මතු 

කරනවා.   

ඊෙය් දවෙසේ මා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිත්වය දරමින්, විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
කටයුතු විමර්ශනය කරමින් සිටින අවස්ථාෙව්දී, ෙම් සභා ගර්භය 
තුළදී ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා විසින් මෙග් නමත්, ඒ වාෙග්ම 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නමත් සඳහන් කරමින් ඉතා 
තදබල විධියට ඒ කාරක සභාෙව් කටයුතු විෙව්චනය කරලා 
තිෙබනවා.  නුසුදුසු ආකාරෙය් වචන භාවිත කරමින්, COPE එෙක් 
කියා කලාපය ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක් කර තිෙබන බව හැන්සාඩ් 
වාර්තාව මඟින් මට දැන ගන්නට ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභික මන්තීවරුන් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කළාට, කිසිදු ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයකට පක්ෂපාති වන ආකාරයකින් ඒ කාරක සභාෙව් 
කටයුතු සිද්ධ වන්ෙන් නැති බව. මා හිතන හැටියට ඒ කාරණය මා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කාරක සභාව නිෙයෝජනය කරන සියලුම 
මන්තීවරු දන්නවා. 

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන, 
COPE එෙක් සාමාජික මන්තීතුමාත් ඒ කාරණාවට සාක්ෂි 
දරනවා. රජෙය් ආයතනයකටවත්, රාජ්ය නිලධාරියකුටවත්, කුමන 
පක්ෂයකටවත් පක්ෂගාහි වන විධියට අපි කිසිම ආකාරකින් 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. මා ෙවනුෙවන් විතරක් ෙනොෙවයි, 
COPE එෙක් සියලු සාමාජික මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් මා ඒ 
කාරණාව කියන්න ඕනෑ.  

බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා හා 
සම්බන්ධ කාරණයට අදාළ COPE එෙක් කාර්ය භාරය ෙහළා 
දකිමින් ඉතාම අපහාසාත්මක වන විධියට තමයි විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඊෙය් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී කියා තිෙබන ෙද් මා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්ම උපුටා 
දක්වන්නම්. එතුමා ෙමෙහම කියා තිෙබනවා: 

"එතෙකොට ෙකෝප් කමිටුෙවන් එතුමාෙග් කුලුපග මිතයා වන 
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා ලු, 
ෙකොෙහොම හරි ෙකෝප් කමිටුෙවන් කහ දියෙරන් නාවා පිරිසිදු 
කර එතුමා එවන්නම් කියලා. ඊට පස්ෙසේ වැඩ බලන මහ බැංකු 
අධිපතිතුමා අයින් කරනවා. කහ දියෙරන් නාවා පිරිසිදු කර 
ෙදෝවනය කරන ලද අර්ජුන මෙහේන්දන් නැවත මහ බැංකු 
අධිපති කරනවා. ඒ, ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපති විධියට ඉන්ෙන් 
එතුමන්ලාෙග් ෙකෙනක් නිසායි. ෙම්ක තමයි සැලැස්ම."   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් පකාශය මාධ්යවලිනුත් මම දැක්කා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, කිසිවකු කහ දියෙරන් නාවන්න ෙහෝ කිසිවකුට සුදු 
ෙරදි අන්දවන්න ෙහෝ COPE එෙක් කාටවත් බැහැ. COPE එෙක් 
කවුරුවත් එෙහම කරන්ෙන්ත් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපතිත්වය භාර ෙගන කටයුතු පටන් ගත්ෙත් 
ජනවාරි 26වන දායි. ෙපබරවාරි 25වන දා තමයි අපි මහ බැංකුව 
පළමුවැනි වතාවට COPE එකට කැෙඳව්ෙව්. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ඕනෑම රාජ්ය ව්යාපාරයකට, රාජ්ය 
ආයතනයකට අප කැඳවීෙම් ලියුම් යවන දිනෙය් සිට මාසයක් කල් 
ෙදන්න ඕනෑ. අපි ලියුම් යවලා මාසයක් කල් ෙදන්න ඕනෑ, ඔවුන්ට 
සූදානම් ෙවන්න. අෙප් කමිටුෙව් පළමුවැනි රැස්වීෙම්දීම මහ 
බැංකුව කැඳවන්න අපි තීරණය කළා. ජනවාරි 26වන දා ඒක 
තීරණය කරලා, ෙපබරවාරි 25වන දා අපි මහ බැංකුව COPE එකට  
කැෙඳව්වා.  ඊට පස්ෙසේ, ඒ කාරක සභාෙව්  සියලු මන්තීවරුන් 
ස හෙයෝගය ඇතිව අපි බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව පිළිබඳව ෙවනම 
විෙශේෂ විමර්ශනයක් කරන්න තීරණය කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතැනදී ගැටලුවක් 
තිබුණා. 7වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන අවස්ථාෙව්දී ඒ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුකාරක සභාවක් මඟින් - ෙකෝප් කමිටුෙවන්ම 
පත් කළ අනුකාරක සභාවක් මඟින්- ෙම් බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරලා තිබුණා. නමුත් ඒ පරීක්ෂණ ෙය් 
ෙතොරතුරු පධාන කාරක සභාෙව් අනුමත කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරලා, විවාදයට ලක් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි ඒ අනුකාරක සභාෙව් සියලු සාක්ෂි සටහන්ද පාවිච්චි 
කරෙගන, ඒ පිළිබඳව පුළුල් පරීක්ෂණයක් කරලා, කලින් 
බැඳුම්කර ගනු-ෙදනුව විතරක් ෙනොෙවයි, වර්තමානෙය් තිෙබන 
ගනු-ෙදනුත් ඇතුළත්ව සමස්ත වාර්තාවක් හදන්න කියලා 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපි භාර දුන්ෙන්. ඒක 
තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒකට කරන්න පුළුවන් 
පිළිගත්, විධිමත් නිසි කමෙව්දය. එෙහම නැතුව කාෙග් හරි 
ෙබල්ෙලන් අල්ලාෙගන ඇවිල්ලා දඬුවම් ෙදන කමයක් ඒ 
කමිටුෙව් නැහැ.   

ඊට පසේසේ, විගණකාධිපතිතුමාට අවශ්ය ලියකියවිලි ලබා 
ගැනීෙම් ගැටලුවක් පිළිබඳව එතුමා අපට ලිඛිතව වාර්තා කළා. 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට එතුමා 
මට ලිඛිතව වාර්තා කළා, මහ බැංකුෙවන් අවශ්ය දත්ත ලබා ගන්න 
ගැටලුවක් තිෙබනවා කියලා. ඒ ගැටලුව නිරාකරණය කර ගන්න 
අපි නැවත ජූනි මාසෙය් 8වැනි දා මහ බැංකුව කාරක සභාවට 
කැ ෙඳව්වා. මහ බැංකුව කැ ෙඳව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාත්, ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාත් ඇතුළු නිලධාරින් කැඳවලා 
අපි ඒ ගැටලුව නිරාකරණය කර ගත්තා. ඒක තමයි සාමාන්ය 
කමය. ඒ කමය අනුගමනය කරද්දී කාරක සභාව නිෙයෝජනය 
කරන සියලු මන්තීවරුන්ෙග්  සහෙයෝගය ඉතා පැහැදිලිව මට 
ලැබුණා. ඒ කියාවලිය ගැන විෂය දැනුමක් නැත්නම්, තමන්ට ඒ 
ගැන ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම්, තමන් ඒ ගැන දන්ෙන් නැත්නම්, අඩු 
තරමින් පක්ෂ නාය කෙයකු වන ඒ මන්තීතුමාට තිබුණා තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතයාෙගන් අහගන්න, ෙමොකක්ද එතැන 
ෙවන්ෙන්, ෙමොකක්ද එතැන සිදු වුෙණ් කියලා.  

එතුමා මාධ්යයටත් කියලා තිබුණා මම දැක්කා, මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් ඇවිල්ලා, එතුමා තමයි මහබැංකු 
අධිපතිවරයා COPE එකට කැ ෙඳව්ෙව් කියලා. මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමාව කැඳවන දවස ජූනි 08වැනි දා ෙලස අප තීරණය 

කෙළේ ඊට කලිනුයි. ඒ දිනය තීරණය කරන දවෙසේම තමයි 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා පළමුවැනි වතාවට COPE 
එෙක් සාමාජිකයකු හැටියට සහභාගි වුෙණ්. එතුමා තීරණය කරලා 
කැ ෙඳව්වා ෙනොෙවයි. මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, 
ෙමම තීරණ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා 
හැටියට ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්, අෙනකුත් 
සියලුම මන්තීවරුනුත්, ෙම් කාරක සභාෙව් සාමාජිකයනුත් 
සාමූහිකව ගත් තීරණ බව.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක මෙග් වරපසාද 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා විසින් ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සියලුම සාමාජික මන්තීවරුන්ව 
අපහාසයට, හෑල්ලුවට ලක් කරලා තිෙබන බවයි මා ඉතා 
පැහැදිලිව කියන්ෙන්. ඒක බරපතළ විෙව්චනයක්. ෙම් විෙව්චනය 
මඟින් COPE කමිටුෙවන් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන උත්තරය 
ගන්න අදහස් කරනවා නම්, ඒක ෙවනම කාරණාවක්. එෙහම 
නැත්නම් එතුමාෙග් දැනුම සම්බන්ධ පශ්නයක් නම්, ඒක ෙවනම 
කාරණාවක්.  ඒ නිසා අපි කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට යමක් 
පැහැදිලි කරන ෙකොට ටිකක් ඉෙගන ෙගන, විෂය දැනුමක් ඇතිව 
ඒ කරුණ පැහැදිලි කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා. තමන්ෙග් 
ජනපියතාව සඳහා කටයුතු කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 

එතුමා එෙහම කියන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒකත් මම 
කියන්න ඕනෑ. ෙමතුමා ඊෙය් ෙමම කාරණාව කියන්න ෙහේතුව 
තමයි, ෙමතුමා කලින් ඇමති ධුරය දරපු රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් වැඩ බිමක් ෙපෙර්දා දිනෙය් අපි නිරීක්ෂණය කළා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඒක නිරීක්ෂණය කෙළේ 
ෙමතුමා ඇමතිකම දරපු නිසා සිදු වුණු අඩු පාඩු ෙහොයන්න 
ෙනොෙවයි. එෙහම ෙහොයන්න ගියා නම් අපට COPE  එෙක්  
ෙවනත් ආයතන ගැන ෙසොයන්න කාලයක් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම කළා නම් ෙමතුමාෙග්ම අමාත්යාංශය ගැන විතරයි 
ෙහොයන්න ෙවන්ෙන්. ඊට කලින් දිනවල රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත 
සංස්ථාව සහ  රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව COPE එකට කැඳවලා 
අපි විමර්ශනයන් කරලා තිබුණා. ඒ විමර්ශනවල පතිඵලයක් 
හැටියට ඒ ස්ථානයට ගියා මිසක්, ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙහොයා 
ෙගන ගියා ෙනොෙවයි.  

මම එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, යමක් ඉෙගන 
ගන්නට ඕනෑ නම්  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ඇවිල්ලා 
ෙපොඩ්ඩක් බලාෙගන ඉන්න කියලා. දවසක අපි ඒ සඳහා 
අවසරයක් ෙදන්නම්. ඉදිරිපත් කළ කාරණාව නිවැරැදි කරන්න 
කියලාත් මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, I will look into that.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ මන්තීවරයා අද 

සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. මම ඔහුෙග් නම කියන්ෙන්ත් නැහැ, 
ඒ තරමට අපුල දනවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ඔහු කියන ඒවා ෙමොනවාද කියන්න සමාජය ෙත්රුම් අරෙගන 
තිෙබන නිසා, අපි ඒවාට ඒ තරම් පිළිතුරු ෙදන්න අවශ්ය 
වන්ෙන්ත් නැහැ.   

නමුත් ඒ කථාව හැන්සාඩ්  වාර්තාෙව් තිෙබනවා. හැන්සාඩ් 
වාර්තාව කියවන ෙකෙනකුට ඒ අපුල එෙහම දැෙනන්ෙන් නැහැ, 
එකම මුදිත අකුරු ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙම් පැහැදිලි කිරීම කරන්න 
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මට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා  කියනවා, 'අගමැතිතුමා 
කියලා තිෙබනවා ලු, වැඩ බලන මහබැංකු අධිපතිවරෙයක් පත් 
කරලා, දැන් සිටින මහ බැංකු අධිපතිෙගන් ඔය කියන වරද සිදු 
ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ෙහොයා බලන්න COPE එකට භාර 
ෙදනවා කියලා. එතෙකොට COPE කමිටුෙව් එතුමාෙග් කුලුපග 
මිතුරා වන විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා ලු, ෙකොෙහොම හරි COPE  එෙකන් කහ දියෙරන් නාවා 
පිරිසිදු කර  එවන්න කියලා. ෙමොනවාද ෙම් කියන විකාර? 
තමන්ෙග් ඔළුවට එන හිතලු ඔක්ෙකොම කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔෙහේ නන් ෙදොඩවන්න එපා කියලා කියන්න, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.   

මවිසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතා නිශ්චිත පශ්නයක් ඇහුවා. 
ඒක තමයි,  ආණ්ඩුවට 2015 වසෙර් ණය ෙලස ගැනීමට අනුමත 
කර තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 1,700යි. නමුත්, රුපියල් බිලියන 
3,300ක් ණය අරෙගන තිෙබනවාය කියා විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිබුණාය කියන කාරණය. ෙමම පශ්නය 
ෙමතැන පැන නැඟුණා. ෙම් පශ්නය පැන නැඟීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයිතියක්. එය එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති එක 
ගැන මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත 
ෙකොට තිෙබන ණය සීමාවට වඩා වැඩිෙයන් ආණ්ඩුව ණය 
අරෙගන තිෙබනවා කියා විගණකාධිපතිතුමා කියා තිෙබනවා නම්, 
එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මූල්ය අයිතිය මුළුමනින්ම 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඒ පශ්නය පැන නැඟුවාට පසුව රවි 
කරුණානායක ඇමතිවරයා කිව්වා, "එය විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
ෙදෝෂයක්" කියලා. අගාමාත්යවරයා කිව්වා, "ෙමෙතක් ගණනය 
කරන ලද කම ෙව්දය ෙනොෙවයි, ගණනය කිරීෙම් ෙවනත් 
ෙදෝෂයක් නිසායි ෙම් ගැටලුව ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 
ෙමය ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් මුදල් අමාත්යවරයා එතුමාෙග් 
වාර්තාෙවන් බව අප ෙපන්වා දුන්නා. ඒ නිසා 
විගණකාධිපතිවරයාට බැට දීෙමන් ෙම්ෙකන් ෙබ්ෙරන්න හැකි 
වන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, ඔහු ඉදිරිපත් කර තිබුණා, "වාර්තාෙව් 
සඳහන් වන කරුණ" කියලා. එම කාරණයත් එක්ක තමයි එතුමා 
ෙම්ක පටලවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. විගණකාධිපතිතුමා කැඳවලා, 
ඔහු දඩයම් කරලා, ඔහු බය කිරීම සඳහා දරන පයත්නයක 
හවුල්කරුවන් ලු, අපි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිශ්චිත ෙලස පැන නඟින පශ්නයක් පිළිබඳව විමසීෙම් අයිතියක් 
අපට තිෙබනවා. එක් එක් අයෙග් ඔෙඩොක්කුෙව් කුක්කන් බවට 
පත්ෙවලා සිටින අය, තමන්ෙග් සිතැඟි පමණක් අෙනක් අය 
කියවිය යුතුයි කියා කල්පනා කරන අය, උෙද්, හවස, රාතිෙය් හැම 
ෙදයක්ම කුමන්තණ හැටියට ෙපෙනන අය, තමන්ෙග් සියලු වංචා, 
දූෂණ, නාස්තිය සහ අපරාධ -ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අපරාධ- තමන්ෙග් ෙද්ශෙපේමී කියන සළුෙවන් වසා ගැනීමට හැකි 
යැයි කල්පනා කරන මහත්තුරු, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් සල්ලි 
වියදම් කරලා ඒ සල්ලිවලින් ඥාතීන්ට ෙගවල් ෙබදනෙකොට, 
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි වියදම් කරලා වාහන අරෙගන තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් කටයුතුවලට ෙයොදා ගන්නෙකොට, ආණ්ඩුෙව් සල්ලි 
වියදම් කරලා තමන්ෙග් පක්ෂෙය් සාමාජිකයන්ට පඩි 
ෙගවනෙකොට, ෙහොර passports හදලා අහුවුණාට පසු 
අගමැතිවරයා මුණගැසී එය නිදහස් කර ගත්තාට පසුව ෙමෙහම 
කථා කරන මහත්වරු තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
තමන්ෙග් සියලු කැත කුණු වසා ගැනීෙම් පිරුවටයක් බවට 
ෙද්ශෙපේමීත්වය පත් කරෙගන තිෙබන්ෙන්.ඒ නිසා ෙද්ශෙපේමීත්වය 
ගැන සැබෑ කැක්කුමක්, වුවමනාවක් තිෙබන අයට කරන 
අපහාසයක් සහ පිළිකුළක් දැන් ෙම් මහත්වරු සිදු කරමින් 
සිටින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා, මහ බැංකු අධිපතිවරයා ෙබ්රන්න අලුෙතන් කවුරුවත් 

ඕනෑ නැති බව. මහ බැංකු අධිපතිවරයා ගැන පශ්නය පැන නැගුණු 
ෙවලාෙව්දීම මුලින්ම පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඒ ගැන 
කරුණු රටට ෙහළිදරවු කෙළේ අෙප් ගරු හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමායි. එතැන් සිට දිගින් දිගටම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මහ බැංකු අධිපතිවරයා ගැන අෙප් ස්ථාවරය 
තිෙබනවා. අපි එදාම කිව්ෙව් ෙවන ෙමොකුත්  ෙනොෙවයි. ෙම් 
පරීක්ෂණය යහපත් පරිදි සිද්ධ ෙවන්න නම්, මහ බැංකු 
අධිපතිවරයාෙග් වැඩ තහනම් ෙකොට, තාවකාලිකව ඉවත්ෙකොට 
පරීක්ෂණය සිදු කරන්න ඕනෑ බවයි. ඔහු ෙම් පුටුෙව් තියාෙගන 
පරීක්ෂණ කරන්න බැහැ කියන එක තමයි අෙප් අදහස වුෙණ්. ඒ 
නිසා අපට ඔහු කහ දියෙරන් නහවන්න  ඕනෑ නැහැ. ඒක මතක 
තියා ගන්න. සියලු අපරාධ කහ දියෙරන් වහන්නයි හදන්ෙන්. මම 
දැක්කා, තාජුදීන්ෙග් ඝාතනය  කහ දියෙරන් ෙහෝදන්න හදන 
විධිය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තමන්ෙග් අයියා සරත් 
වීරවංශ. එයාෙග් ෙනෝනාට ෙමොන්ෙට්ෙරෝ රථයක් තිෙබනවා. මම 
දන්ෙන් නැහැ ෙකොෙහොමද ගත්ෙත් කියලා. ඒ කාලෙය් electricity 
bill  ෙගවාගන්න බැරුවයි හිටිෙය්. ෙමොන්ෙට්ෙරෝ රථය අයියාෙග් 
නමට ලියලා තිෙබනවා. ෙනෝනාෙග්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් කියන්ෙන් ෙම් ආකාරෙය් පිළිකුල් සහගත අපසන්න 

මන්තීවරු ගැන අපි කථා කරන්න කැමැති නැහැ. ෙමෙතක් කල් 
නිහඬවයි හිටිෙය්. හැබැයි, එතුමාට ඕනෑ ඕනෑ  විධියට ෙම් ගරු 
සභාෙව් තප්පුලන්න 

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

ඉඩ ෙදන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.   
අයියා තමන්ෙග් ෙනෝනාෙග් ෙමොන්ෙට්ෙරෝ රථය කුලියට 
අරෙගන ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ඒ සඳහා කුලිය 
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික් සංවිධායක නිමල්  ෙපේමවංශ 
තමන්ෙග් පී.බී.0597 අංක දරන කැබ් රථය තමන්ෙග් ෙනෝනාට 
පවරා  ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් 65,000ක  කුලියක් 
ගන්නවා. ෙම් විධියට මහජනයාෙග් ධනය ෙකෝටි පෙකෝටි 
ගණනින් නාස්ති කරපු මහත්වරු.  අපි අර්ජුන  මෙහේන්දන්ෙග් 
ෙහොරකම් ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් 
ෙහොරකම් ගැනත් කථා කරපු මිනිස්සු. කබ්රාල් ෙම් රෙට් 
මහජනයාෙග් ධනය ගීසිෙය් කඩා වැටුණු රාජ්ය බැංකුවක 
තැන්පත් කළා. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නඩුවකුත් දැම්මා. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙම් විධියට කටයුතු කරපු මහත්තරු තමයි ඒ මං 
ෙකොල්ලකාරෙයෝ, ෙහොරු, අපරාධ කාරෙයෝ ඔක්ෙකෝම කහ 
දියෙරන් නහවන්න හදන්ෙන්.  නමුත් අපට කිසිෙවක් කහ 
දියෙරන් නහවන්න වුවමනාවක් නැහැ.  ඒ මන්තීවරයා ෙම් ගරු 
සභාෙව් දැන් සිටියා නම් මම කැමැතියි. ෙමොකද, එතුමාෙග් 
මුහුණට කියන්න ඕනෑ කරුණු ටිකක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි,  මෙග් අදහස නම්,  තමන්ෙග් ඔළුෙව් 
තිෙබන හිතළු ඉබාගාෙත් ඕනෑ විධියට කියවන්න පුළුවන් විධිෙය්  
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් ෙනොවිය යුතුයි  
කියන එකයි. 

1563 1564 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් COPE එෙක් 

සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට මම ෙපොඩි 
කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත 
සංස්ථාෙව් ගබඩාවට ගිය බව දැන් සඳහන් කළා. ඒ ගබඩාව රාජ්ය 
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව පාවිච්චි කරන්ෙන් විනාශ කිරීමට තිෙබන 
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තැන්පත් කිරීම සඳහා   සහ  ලංකාවට 
ෙගන්වන ඖෂධවල යම් පශ්නයක් ඇති වුෙණොත් ඒ පශ්නය 
නිවැරදි කර ගන්නා තුරුත් එතැන ගබඩා කර තැබීමටයි.  ඔබතුමා 
පකාශ කරලා තිෙබනවා එම ඖෂධ ෙපෞද්ගලික අංශයට යනවා 
කියලා. එෙහම නැහැ, එතැන ෙවනම කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ 
ඖෂධ සම්බන්ධව කාටවත් කටයුතු කරන්නට බැහැ. ඒවා 
සම්බන්ධව audit එකක් කරලා, ඒ audit එක අනුව තමයි ඒ ඖෂධ 
සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන්ෙන්. ඒවා දීර්ඝ කාලයක 
ඉඳලායි තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට මම කියන්නට කැමැතියි, 
ෙම් වන විට අපි මෘදුකාංගයක් ෙයොදලා තිෙබන බව.  

ගිය අවුරුද්ද වන විට රුපියල් මිලියන 300ක expire වුණු 
ඖෂධ තිබුණා. නමුත් අපි දැන් ඒ කමෙව්දය නවත්වලා software 
එකකට දාලා තිෙබනවා. ඒ අනුව දැන් අපි දන්නවා ලංකාෙව් 
කුමන ෙරෝහෙල්ද ෙබෙහත් අඩුවක් තිෙබන්ෙන්, කුමන ෙරෝහෙල්ද 
ෙබෙහත් වැඩිෙයන් තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා තමයි දැන් ඖෂධ 
හිඟයක් නැතිව තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඔබතුමා පකාශ කරලා තිබුණා, 
ඒ ඖෂධ පිටට යනවා කියලා. එක පැත්තකින්, ඖෂධ හිඟයක් 
තිෙබන බවට අද පත්තරෙය් සඳහන් වනවා. ඔබතුමා ගිහින් 
බලන්න, අද ෙරෝහල්වල එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබනවාද කියලා. 
එවැනි තත්වයක් නැහැ. අපි software එකක් මඟින් ඒ සඳහා 
පිළියමක් ෙයොදලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා පකාශයක් කරන 
විට සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයා විධියට ෙනොෙවයි COPE 
එෙක් සභාපතිවරයා විධියට කටයුතු කරන්න. එවැනි පකාශයක් 
කිරීමට ෙපර රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංසථ්ාෙවන් අහලා ඒ පැත්තත් 
බලලා, ඉන් පසුව තමුන්නාන්ෙසේෙග් විනිශ්චය ෙදන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාරණය මතු කළ නිසා මම 

පිළිතුරු ෙදනවා ෙනොෙවයි. මම ඔබතුමාෙග් ඒ පැහැදිලි කිරීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට රාජ්ය 
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ෙගන්වලා  විමර්ශනය සිදු කිරීෙම්දී  2003 
සිට 2015 දක්වා රුපියල් බිලියනයක කල් ඉකුත් වුණු ෙබෙහත්, 
යල් පැන ගිය ෙබෙහත් අයින් කරනවා කියන කාරණය අපට 
වාර්තා වුණා. ඇත්තටම ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ෙරෝගාතුර ෙවලා 
සිංගප්පූරුෙව් ෙරෝහල්ගත  ෙවලායි සිටිෙය්. ඒ කාරක සභාව ඒ 
අවස්ථාෙව්දීම තීරණය කළා ඒ ඖෂධ ගබඩාව බලන්නට යන්නට 
ඕනෑ කියලා. නමුත් ඔබතුමා ලංකාෙව් ෙනොසිටි නිසා අපි හිතුවා 
එෙහම යන එක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියලා. කාරක සභාෙව්දී අපි 
ඒ කාරණාව සාකච්ඡා කළා ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්නට 
අවස්ථාවක් ෙනොලැෙබන නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දී එහි යාම ෙහොඳ 
නැති බව. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් වතාෙව්දී ගිෙය්. ඇත්තටම අපි 
එතැනට ගිෙය් ඒ ගබඩාෙව් කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තිෙබන බව 
දැනෙගනමයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙමොෙහොතක් 

ෙදන්න ෙම් කාරණය පැහැදිලි කරන්නට. ෙමොකද, ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්ෙන්. අපි ගිෙය් එතැන තිෙබන්ෙන් කල් ඉකුත් වුණු 
ෙබෙහත් බව දැනෙගනම තමයි. නමුත් එතැන තිෙබන පශ්නය 
ෙමයයි. කල් ඉකුත් වූ ෙබෙහත් එතරම් කාලයක් රඳවා තිෙබන 
විට, එක් පුද්ගලයකු පමණක් ගබඩා භාරකරු ෙලස සිටින විට 
අපට ඇත්තටම දැෙනන ෙද් තමයි, එතැනින් පිට ෆාමසිවලට ඒ 
ෙබෙහත් යන්න ඉඩකඩ  නැතුවා ෙනොෙවයි කියන එක. ඒකයි මම 
පැහැදිලි කෙළේ. එවැනි අවස්ථාවක් නැතුවා ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 
එතැන එතරම් ආරක්ෂක තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා 
ගිහින් බලන්න. 

එතැන පාවිච්චි කරන ෙබෙහත් පවා තිෙබනවා. පාවිච්චි 
කරන්නට ෛවද්යවරුන් ෙවත යවන ෙබෙහත් එතැන තිෙබනවා. 
ඒක බරපතළ පශ්නයක්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙවනත් ෙකෙනකු තමයි ෙම් raid එක කෙළේ. ඔබතුමාවත් 

අඬගහෙගන ගිහින් කියලා තමයි පුවත් පත්වල තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ. නැහැ. එෙහම ෙනොෙවයි.  වගකීමකින් යුතුවයි මම 

කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeeewa Senasinghe, what is your point of 

Order? 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, COPE එක සහ Public 

Accounts Committee එක සම්බන්ධෙයන් කථා කරපු නිසා, ඒ 
සම්බන්ධව ඉතාමත් ෙකටිෙයන් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා  ෙපොඩි බාධා කිරීමක් කරන්නට සිදු 
වනවා. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමා  ෙහොරකම ගැනත්, ඒවා ෙහළිදරවු කරන්නත් විශාල 
කාර්ය භාරයක් කරපු මන්තීවරු. ඒ වාෙග්ම අපි යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන්  COPE එෙක් සභාපති ධුරයත්, PAC එෙක් සභාපති 
ධුරයත් විපක්ෂයට ෙදන්න තීන්දු කළා. මම හිතන්ෙන්, අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් තිබුණු කමෙව්දය අවුරුදු ගණනකට පසුව  නැවත අපි 
හඳුන්වා දුන්නා කියලායි. එහිදී රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
කිව්වා වාෙග්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරයත්,  COPE එෙක් සභාපති 
ධුරයත් ෙවනස් තනතුරු ෙදකක්. මම හිතන්ෙන්, එම නිසා එතුමා 
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පරිස්ස මින් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියලායි. මම 
අවවාදයක් ෙදනවා ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, මහ බැංකු අධිපතිතුමා 
සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම අදහස් දැක්වූෙය් එතුමාය කියලා.  

 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Please give me a couple of seconds, Sir.  

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, කිසිම විධියකින් පක්ෂගාහී 
ෙනොවී සභාපති ධුරය දරන්නයි. ''ෙකෝප්''  එක කැඳවද්දී  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි මතෙව්දයක් එතුමාට තිෙබන්න පුළුවන්. 
විෙශේෂෙයන්ම, මහ බැංකු අධිපතිතුමා සම්බන්ධෙයන් අපි අංග 
සම්පූර්ණව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කිසිම දූෂණයක්, වංචාවක් සිදු ෙවලා නැහැ කියලාත් අපි තහවුරු 
කරලා තිෙබනවා. ඉතින්, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
''ෙකෝප්'' එෙක් සභාපතිවරයා වශෙයන් මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් 
කැඳවද්දී,  පක්ෂගාහී ෙනොවී යම් කිසි කමෙව්දයක් අනුව කටයුතු 
කරන්නය කියලා ඉතාමත් කරුණාෙවන් යුතුව ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Item No. 1 of Order Paper,  Right to Information Bill - 

continuation of the Debate. Hon. M.A. Sumanthiran, 
please.  

 

 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

පනත් ෙකටුම්පත 
தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம் 

RIGHT TO INFORMATION BILL 
 
 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [  ජුනි 23 ] 
'පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ ගරු  රනිල් 

විකමසිංහ මහතා]  
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ ன் 23] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [ 23rd, 

June ] 
"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ranil 

Wickremesinghe ] 
Question again proposed. 

[11.13 a.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

permitting me to participate in this Debate that has been 
resumed today on the Right to Information Bill. This is an 
important watershed, I believe, in the history of 
democratic reforms in this country. The attempt to 
legislate and ensure freedom of information has at least 
two decades of history, because in 1996 the Sri Lanka 
Law Commission at that time presented a draft Freedom 
of Information Bill as there was clamour that the right to 
information must be granted through Statute and made a 
legal right. In the early 90s, there were several attempts 
and the Law Commission tasked with that function 
drafted this Bill. However, unfortunately it was never 
presented to Parliament. In 2002, again there was a bi-
partisan effort to introduce a Freedom of Information Law 
and there were attempts at drafting a Bill for that purpose 
and a draft Right to Information Bill, I understand, was 
approved by the Cabinet in the year 2004. However, with 
the sudden change of Government that came about in 
2004 that effort was also stultified.  

In 2010, the present Speaker, the Hon. Karu 
Jayasuriya brought in a Private Member’s Bill which was 
the 2003 draft of the then UNP Government and initially 
the Government of the day persuaded Hon. Jayasuriya to 
withdraw the Bill with the assurance that the Government 
will bring a Government Bill on Freedom of Information. 
But having given that assurance, that Government did not 
make any effort to present a Bill and therefore in June 
2011, Hon. Jayasuriya reintroduced that Bill and it was 
defeated with a vote of  99 Members voting against the 
introduction of that Bill and only 32  Members voting for 
it. I am glad that today several of those Members who sat 
in the then Government and voted against Hon. 
Jayasuriya bringing that Bill are seated in the front row of 
the Government nodding vigorously at what I am saying 
and are in support of enacting this Bill. Such is the 
vicissitudes of political alliances dictating to one's 
policies and consciences. Nevertheless, it is - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம - விேசட பணிப் 
ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

Hon. Member, may I interrupt you for one minute? 
 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes. I am glad that you  - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Hon. Chairman, we have nothing to hide. We took up 

the position that it was a matter for the Government to 
propose to Parliament.  That is why we voted against that 
Bill, not that we were against the contents of the Bill. If 
you look at the Hansard of that time, you will find - 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Nevertheless, the Government never brought that Bill. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
We were in the process of bringing that Bill when 

Hon. Karu Jayasuriya brought it as a Private Member's 
Bill. That was subsumed under the general position 
regarding Private Members' Bills and Government 
Business. That is really what happened. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ඒ සිදු වුෙණ් 

ඉතාමත් අෙශෝභන සිදුවීමක්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග්  පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අයිතිය අනුව තමයි එදා ගරු කරු ජයසූරිය 
මන්තීතුමා ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ. එෙහම පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළාම සාමාන්යෙයන් ඡන්දයක් අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවාද, නැද්ද කියන 
එකටයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දයක් ගත්තා, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ෙදනවාද, නැද්ද කියන එකට. අන්න 
එෙහම ඉතිහාසයකුයි තිබුෙණ්. පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න 
ෙදනවාද, නැද්ද කියන එකට තමයි ඒ ෙවලාෙව් ඡන්දයක් ගත්ෙත්.  
ඒ ෙවලාෙව් ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුව, පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නවත් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලායි ඡන්දය 
පකාශ කෙළේ. ඒකයි ඇත්ත ඉතිහාසය. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I thank the Chief Opposition Whip for clarifying that 

situation and I fully concur with the sentiments that he 

expressed. But,  I am also thankful to the Hon. Minister 
for Special Assignments because when I made references 
to policies and consciences swaying, I did not make any 
reference to any particular Member.  I am glad that he put 
the cap on his head that fitted him and identified himself.  
As the Chief Opposition Whip just stated to the House, it 
was a law point for this House that day when it voted 
against the right of a Private Member to introduce a Bill. 
Having delayed it six months, the rules are that if the 
Government does not enact or bring in a Bill on the 
urgings of a Private Member for six months, the Private 
Member is entitled to present a Bill and there should have 
been a debate on the Bill and a vote taken on the Bill; not 
on the question as to whether he was entitled to introduce 
a Bill and that was the lowest that this House went to and 
I am surprised and saddened that that conduct is also 
being sought to be justified today.   

Nevertheless, this is an auspicious moment.  We can 
forget your wrong doings in the past and welcome your 
present movement in the right direction and the right 
direction is that today you are presenting a Bill which has 
the right to information given to a citizen as a matter of 
right in law. In the Nineteenth Amendment to the 
Constitution also, a welcome provision was introduced as 
Article 14A which made it a Fundamental Right through 
legislation in Parliament to enable a procedure by which 
right to information would be guaranteed.  That is not to 
say that right to information was not available before, 
because under Article 14 (1)(a), the Supreme Court in 
several cases had previously declared that the right to 
information as a Fundamental Right that existed - 
because they subsumed within that right, Article 14A, - 
stating that if a person has a right to disseminate 
information, then he must necessarily have the right to 
receive information and on that basis,  the Supreme Court 
has ruled several determinations on Bills -  Sri Lanka 
Broadcasting Authority Bill and various other 
determinations on Bills - that the right to receive 
information was in fact a Fundamental Right.   

But in the Nineteenth Amendment under Article 14A, 
very specifically, a provision was made enabling the 
introduction of a law that would prescribe the procedures, 
the limitations and the scope of the right to information.  

I also wish to refer to an unfortunate event in the 
Determination of this Bill we are debating now. In our 
Constitution, there are certain Fundamental Rights, the 
operation of which can be restricted on certain grounds. 
The exercise and operation of those Fundamental Rights 
maybe restricted, sometimes, on the grounds of national 
security, public order, protection of public heath or 
morality, securing due recognition and respect for the 
rights and freedoms of others and so on and so forth. 
Those grounds on which the exercise and operation of 
certain Fundamental Rights "maybe" restricted are listed 
in Article 15. (7). When this Bill originally went to the 
Supreme Court for determination  - I would also  disclose 
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the fact that I appeared in the determination of this Bill in 
the Supreme Court - there was an argument advanced that 
there must be more restrictions placed in this Bill, that 
there must be more exemptions to the general principle of 
providing information, and it was pointed out that 
restrictions, if Parliament so wishes, "maybe" brought on 
account of certain grounds, but that Parliament is not 
mandated by the Constitution to enact restrictions. This, I 
say, is a serious difference between the two. There is no 
necessity, no obligation mandatorily for Parliament to 
enact restrictions to the exercise and operation of any 
Fundamental Right. Parliament is permitted to bring in 
certain restrictions.  

Unfortunately, in the Determination that had been 
made, the Supreme Court has said that certain restrictions 
must be brought and that relates to the Judiciary. That is a 
more unfortunate fact, that it must be brought and that if it 
is not brought, you need a Referendum to pass it because 
it violates Article 4 of the Constitution.  It is unfortunate 
that the Supreme Court lost sight of the fact that what the 
Constitution states about providing restrictions to the 
exercise and operation of any Fundamental Right are 
permitted restrictions. Parliament is permitted; Parliament 
may, if it thinks fit, bring those restrictions in the interest 
of various considerations, not that Parliament must or that 
Parliament is obligated to and that fundamental 
distinction has been lost sight of by the Supreme Court 
when it made the Determination in respect of this Bill. I 
am stating that for the record. Nevertheless, I believe the 
Government has decided to act in accordance - that is the 
right thing to do - with the flawed Determination of the 
Supreme Court in this case and is bringing in Committee 
Stage Amendments with regard to the Judiciary.  

There are certain concerns though with this Bill and 
some of those are with regard to lack of clarity. 

So, I would urge the Government, at this stage, to 
consider addressing that when you appoint the Right to 
Information Commission. Clause 12 of the Bill states, I 
quote: 

“In making such recommendations, the Constitutional Council shall 
recommend one person nominated by each of the following 
organizations…” 

So, there are three organizations or categories of 
organizations put as (a), (b) and (c) and the Clause states 
that the Constitutional Council must consider the 
recommendation of one person from each of those 
organizations. The first is the Bar Association of Sri 
Lanka. There is no problem because that is a definite 
entity; we all know where the Bar Association of Sri 
Lanka is. But, (b) states “organizations of publishers, 
editors and media persons”, which is far too vague. There 
can be hundreds, if not thousands of such bodies and how 
is the Constitutional Council to receive the 
recommendation of one name from that “organization”? 
The main Clause states “organization”. But, (b) opens it 

out to hundreds, if not thousands of organizations. Then, 
(c) is even worse. It states “ other civil society 
organizations”. The Constitutional Council is supposed to 
pick one name recommended by the organizations that is 
listed in (c).  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
So, what is your suggestion? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
My suggestion is, obviously, there must be a definite 

organization named. I mean, the English is bad; I am sure 
the Sinhala and the Tamil are also bad. You say, “You 
pick from each of the three organizations listed below” 
and then give, in the plural, the possibility of thousands of 
organizations. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
But, you are complying with the Bar Association.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Bar Association is fine - (a) is all right because 

that is one organization.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
We agree on that. But, the others do not have such a 

monolithic organization. That is the problem.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is true, I agree. But, when you say you receive 

one name from (a), one name from (b) and one name 
from (c) and in (b) and (c), you list the possibility of 
thousands of organizations, it might become unworkable 
and that is the point I am making. Hon. Rauff Hakeem, 
Minister of City Planning and Water Supply just asked 
me what my suggestion was. Since it has been the policy 
of the Government that it must present the Bill, which 
was stated just now, why do you not present a Bill that is 
workable? When a Private Member presented a Bill that 
had all of this perfectly drafted, you ousted that and then 
you are presenting a Bill that is unworkable in parts. I am 
only saying “in parts” because the whole object of the Bill 
is most welcome and we would like this to work, not be 
hindered from working through various technicalities 
because if the Right to Information Commission is not 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

appointed, then the rest of the Bill becomes useless. Sir, 
may I know how much time do I have? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have 10 minutes.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir. 

There are several other provisions that are vague. 
Clause 43 - "Interpretation" - defines, I quote:  

 “‘non governmental organization’ means any organization formed 
by a group of persons on a voluntary basis and receiving funds 
directly or indirectly from the Government or international 
organizations and is of a non governmental nature;” 

We all know what a "non-governmental organization" 
is. If you merely say a “non-governmental organization”, 
I suppose, under the present regime, there is a 
requirement to register a non-governmental organization 
and therefore, that can be identified. But, that is not the 
only test here. There is an additional test that will identify 
what a "non-governmental organization" is, as defined by 
this Bill. That is, "receiving funds directly or indirectly 
from the Government or international organizations". 

I suggest that that is also a rather vague description 
that might result in various organizations not being 
brought into the definition and being able to move out.  

Additionally, the issue arises as to why private 
groupings of persons are being brought into the ambit of 
this Bill. The Government has an obligation to be 
transparent; it has an obligation to disclose information 
apart from information that is sensitive or should be held 
in secret for various legitimate reasons, but there must be 
this space for private persons also to form associations - 
that is there in Article 14 of the Constitution, in any case - 
with like-minded persons, the freedom of association. The 
freedom of association should necessarily incorporate 
within it the right to have certain matters within your 
private realm - as much as a private person is entitled to a 
circle within which he has the right, by law or even by 
implication of the law, not to allow others to invade. I 
should not be dictated as to what tie I should wear to 
Parliament, except, of course, there is a colour 
prescription. We know that in courts, you wear a black 
tie. - [Interruption.] There are many shades of black that 
lawyers wear. - [Interruption.] Yes, that is right.  Even if 
it is a black tie, no one can tell me, "You must wear this 
black tie and not that black tie". There is a circle of self-
determination, as it were, that entitles private persons to 
make certain decisions privately. If you take a family, 
what they must have for breakfast, what they must have 

for lunch and what they must have for dinner, I do not 
think the neighbour or the people down the road should 
prescribe.  There is a circle of decision making within 
that family. Similarly, when you grant a right of private 
association, that right envisages a certain circle of private 
activity into which there should not be invasion even by 
the State. - [Interruption.] Yes, Hon. Deputy Minister? 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
Hon. Member, why we included these associations in 

this Bill is, simply because this is applicable only to the 
associations which receive public funds. They become 
public authorities. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is right. That is what I started with. Your 

definition states that. There is a justification for that, I am 
not denying that. All that I am saying is, if that be the 
objective, there must be a clearer definition. Merely 
saying "directly or indirectly" leaves the door wide open 
for horses to bolt and mules to be brought in and tied up. 
So, you need to be careful when the law is drafted. If 
specific bodies are to be identified, they need to be 

identified with definiteness. - [Interruption.] That is one 
concern.  

I am just raising another concern about the private 
activity. Will this invade the space? That is my only 
concern. Insofar as they receive public funds, yes, I agree 
with you. They also must be bound by a transparency 
provision to disclose to the public what they do with that 
money and their activity. But, will the vagueness in this 
definition open the room to pry into even legitimate 
private activity of entirely private associations?    
        

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
This is only with regard to public activity. Other than 

that, they are not supposed to disclose all the other 
details.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Your mike is not on.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
They are not supposed to disclose all the other details 

apart from the details pertaining to work done with public 
funds.  

1573 1574 

[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන්  මහතා] 
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you. I wanted you to state that for record and 

for the reason that I would like to have that assurance 
from the Hon. Deputy Minister in charge of the subject. 
Nevertheless, as you know, when the matter comes up for 
interpretation in courts, Parliamentary Debates are not a 
source. You cannot say that the Hon. Minister gave this 
assurance. Only in the interpretation of the Constitution 
can you can rely on Parliamentary Debates. So, we have 
that problem. Therefore, if adequate clarification can be 
brought in, even today, by way of a Committee Stage 
Amendment, I would welcome that.  

With those comments, I will wind up my speech. Sir, I 
thank you for the opportunity given to me.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama. You have 16 minutes.  
 

 
[පූ.භා. 11.39] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් හිතවත් 

සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් කථාවට පස්ෙසේ වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා. 
ෛනතික පැත්ෙතන් උද්ගත වන යම් යම් පශ්න එතුමා ඉතාම 
දක්ෂ විධියට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 
ඉතිහාසය ගැන එතුමා කරුණු සඳහන් කළා. ඒ ගැන අපි එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
සහ මූල්යමය පශ්න කියන අංශය ගැනයි. මම මුලින්ම කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අදහස් සමාජයට ලබා ෙදමින් 
සමාජ විඥානය ඇති කිරීමට, ෙවනස් කිරීමට මහන්සි වී ඉතාම 
පගතිශීලි පියවරක් ගැනීම ගැන අපි ඇත්ත වශෙයන්ම රාජ්ය 
ෙනොවන ආයතන, සිවිල් සංවිධාන වැනි ආයතනවලට ණයගැති 
වන බව. ඒක අෙප් යුතුකමක්. අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත්, 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියත් සමහර විට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙයන් පිට 
අයෙග් අදහස් උදහස් හා ඒෙගොල්ලන්ෙග් උනන්දුවත් අපට 
අවශ්යයයි. ඒ නිසා  ෙම් ෙවලාෙව් ඒ අය විසින් කරන ලද ෙසේවයත් 
අපි අගය කරන්න ඕනෑ. 

අද සංවර්ධනය වන රටවල්වල තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක් වන 
මූල්යමය දූෂණ පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කර, තරමක් දුරට ෙහෝ 
ඒවා අවම කර ගැනීමට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත උපකාරී වන බවයි 
මම නම් දකින්ෙන්. මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැන ගැනීම සඳහා 
කියවන්න කැමැතියි, Global Financial Integrity කියන 

ජාත්යන්තර ආයතනය කියන  ෙදයක් ගැන. ආසියාෙව් අනාගතය 
ගැන ජපානෙය් තිබුණු සම්මන්තණෙය්දී මම ෙම් පාඨය ඉදිරිපත් 
කළා. ෙමොකද, ෙම්ක අද සංවර්ධනය වන රටවල්වලට තිෙබන 
ෙලොකුම ෙලොකු පශ්නයක්. Global Financial Integrity කියන 
ජාත්යන්තර ආයතනය කියනවා, "Developing countries and 
emerging economies lost US Dollars 7.8 trillion in illicit 
financial flows from 2004-2013, with illicit outflows 
increasing at an average rate of 6.5 per cent per year, nearly 
twice as fast as global GDP." එතෙකොට අපට ෙපෙනන ෙදයක් 
තමයි, වර්තමාන ෙලෝකෙය් විෙශේෂෙයන්ම සංවර්ධනය  වන 
රටවල එන්න එන්නම අපි මුදල් ආෙයෝජනය කරන බව. ෙද්ශීය 
ඉතිරි කිරීම් වන්න පුළුවන්, ජාත්යන්තර ණය වන්න පුළුවන්, ඒ 
වාෙග්ම ෙකළින්ම පිට රටවලින් එවන ෙද්ශීය ආෙයෝජන වන්න 
පුළුවන්, ෙම් හැම ෙදයක් තුළින්ම අවුරුදු 10කට, 15කට ඉස්සර 
තිබුණාට වඩා ෙවනස් ෙලොකු මූල්යමය ෙලෝකයකයි අපි අද ජීවත් 
වන්ෙන් කියන එක අෙප් සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් පිළිගන්නවා 
ඇති. ඒ කාලෙය් තිබුණු නීති රීතිවලින් පමණක් අද මුදල් 
සංසරණය වන ෙලෝකෙය් පශ්න විසඳන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
පනතින් ෙහොඳ පෙව්ශයක් අපට ලැෙබනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 9වන වගන්තිෙය් යම් යම් ෙකොටස් මම 
කියවන්න කැමැතියි. එහි  ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"9. (1) (අ) යම් ව්යාපෘතියක්, ආරම්භ කිරීමට මාස තුනකට ෙපරාතු ව, එම 
ව්යාපෘතියට අදාළ වි ෂයය පවරා ඇත්ෙත් යම් අමාත්යවරෙයකු ෙවත ද, 
එකී සන්නිෙව්දනය කරන දිනය වන විට තමා සතු එම ව්යාපෘතියට අදාළ 
සියලු ෙතොරතුරු ෙපොදුෙව් මහජනයාට සහ එම ව්යාපෘතිෙයන් බලපෑමට 
ලක්වීමට ඉඩ ඇති නිශ්චිත තැනැත්තන්ට සන්නිෙව්දනය කිරීම, එම 
අමාත්යවරයාෙග් කාර්යය වන්ෙන්ය." 

අමාත්යවරයා ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ, මහජන 
domain එකට. මහජනයාට අයිති ක්ෙෂේතයක ඒ කරුණු අපි ඇතුළු 
කරනවා. අපි ඒවා විස්තර කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් ව්යාපෘතියක් කියන එක විස්තර 
කරනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 9. (ආ) (3) උප වගන්තිය 
යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"(අ) විෙද්ශ ආධාර ලබන ව්යාපෘතියක් සම්බන්ධෙයන් වන විට, එක්සත් 
ජනපද ෙඩොලර් මිලියන එකක් ඉක්මවන; 

සහ 

(ආ) ෙද්ශීය වශෙයන් ආධාර ලබන ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයන් වන විට, 
රුපියල් ලක්ෂ පහක් ඉක්ම වන, 

යම් ව්යාපෘතියක් අදහස් ෙව්." 

මම නම් හිතන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ පහක් කියන එක ඉතා සුළු 
වැඩියි කියායි. ෙකෙසේ  නමුත්, රජෙය් ක්ෙෂේතෙය් ජාත්යන්තර සහ 
ෙද්ශීය කියන ෙදෙක්ම යම් කිසි මුදල් ආෙයෝජනයක් වනවා නම්, 
ඒ ගැන පවෘත්ති ලබා දීමට ෙම් පනත යටෙත් ඒ අදාළ 
අමාත්යවරයා බැඳී සිටිනවා.  

දැන් ෙම් මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් සයිබර් අවකාශය වැදගත් වන්ෙන්, 
ෙම් ෙකොමිසම පත් කරන අවස්ථාෙව්යි. ෙම් පවෘත්ති නිලධාරින් 
පත් කරන ෙකොට නිකම්ම අර සාම්පදායික විධියට කිහිප ෙදෙනක් 
පත් කරලා, එෙහම නැත්නම් විෙශේෂ සුදුසුකම් නැති අය  පත් 
කරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. ඒ ක්ෙෂේතය ගැන කිසියම් 
විෂය දැනුමක් තිෙබන අය, ගැඹුරු අවෙබෝධයක් තිෙබන අය රජය 
අනිවාර්යෙයන් ෙම් ෙකොමිසමට සහ ෙම් නිර්ෙද්ශිත පවෘත්ති 
නිලධාරින් හැටියට පත් කළ යුතුයි. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ අයට 
පවෘත්ති නිලධාරින් කියනවාද, ෙවනත් නමක් පාවිච්චි කරනවාද 
කියලා. ඉංගීසි භාෂාෙවන් නම් කියලා තිෙබන්ෙන්, Information 

1575 1576 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Officers කියලායි.  ඒ පවෘත්ති නිලධාරින් දැනුමින් සන්නද්ධ වීම 
ඉතා අවශ්යයි. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන මූල්ය කටයුතු පිළිබඳව, 
සම්පදාය පිළිබඳව, බැංකු කටයුතු පිළිබඳව දැනුමක් නැතිව ඒ 
මූල්ය ක්ෙෂේතයට ඇතුළු වුණාට, අවශ්ය  ෙතොරතුරු ෙදන්න  ඒ 
ෙගොල්ලන්ට  බැහැ.  

ෙම් Cyber Space ගැන මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. අද ෙබොෙහෝ දුරට  ෙලෝකෙය්ම මූල්යමය කටයුතු සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ෙම් නව තාක්ෂණය හරහා. ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
දන්නවා ඇති, අද ෙලෝකෙය්ම ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
බංග්ලාෙද්ශෙය් මුදල් යවපු එක. බංග්ලාෙද්ශ රජයට හිමි විශාල 
මුදල් පමාණයක් එක ෙබොත්තමක් තද කරලා ෙලෝකෙය් හැම 
තැනටම යැව්වා. ඇෙමරිකානු සල්ලිත් ඒ ෙගොල්ලන් යවා 
තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙකොටසක් ලංකාවටත් ආවා. අපි රාජ්ය 
ෙනොවන ආයතන ගැන කථා කරනවා. රාජ්ය ෙනොවන 
ආයතනයකට ඒෙකන් මුදල් ෙකොටසක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අද ජාත්යන්තර මුදල් පිළිබඳ කටයුතු කරන අය අවධානය 
කරනවා, ෙම් බංග්ලාෙද්ශ සිද්ධිෙයන් ඇති වුණු අලුත් අදහස්, 
අලුත් තත්ත්වය ගැන ෙහොයලා බලන්න ඕනෑය කියලා. ඒවාට 
ගැළෙපන නව නීති හදන්න ඕනෑ; නව කම හදන්න ඕනෑ. අපි හැම 
ෙවලාෙව්ම මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ගැන කථා කරනවා. 
බංග්ලාෙද්ශෙය් හිටපු මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා, Mr. Atiur 
Rahman මෙග් මිතෙයක්. එතුමා ඒ ෙව්ලාෙව්ම ඉල්ලා අස්වුණා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Is it not in India? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, in Bangladesh. Bangladesh funds were transferred. 

There was a complaint that there was complicity by the 
Central Bank of Bangladesh. ඒ ෙවලාෙව් මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයාව සිටි Mr. Atiur Rahman ඉල්ලා අස් වුණා.  ඒ නිසා 
ෙම් අලුත් ක්ෙෂේතය ගැන විෙශේෂ දැනුමක් තිෙබන්න ඕනෑය කියලා 
මම කියනවා. අද අෙප් පරීක්ෂණවලට ෙලොකුම පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, ෙම් මුල්ය ක්ෙෂේතෙය් 
සිටින විෙශේෂඥයන් මදිකමයි. ඒ සඳහා තිෙබන නීති මදිකමයි.  

ඇෙමරිකාව වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
තස්තවාදී විෙරෝධී පරීක්ෂණ විශාල පමාණයක් අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන් මුල්ය ගනු - ෙදනු පිළිබඳවයි. ෙමොකද, තස්තවාදී 
කටයුතුවල පවා මුලට තිෙබන්ෙන් සල්ලි යැවීමයි. මැදෙපරදිගින් 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් රටවල්වලින් ෙවන්න පුළුවන්,  දිනපතා 
ලක්ෂ ගණනක් මුදල් ගනු - ෙදනු සිද්ධ ෙවනවා. ලක්ෂ ගණනක් 
ෙනොෙවයි, සමහරවිට ෙකෝටි ගණනක මුදල් ගනු - ෙදනු 
ක්ෂණිකව සිද්ධ ෙවනවා. එතෙකොට ෙම්වා ගැන ෙහොයලා බලන්න 
හරිම අමාරුයි. නමුත් ඇෙමරිකාව වාෙග් රටක් දැන් ඒකට අලුත් 
කම හදලා තිෙබනවා. "Dollar gate" කියන කමයක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අහලා ඇති. යම්කිසි මුදලකට වඩා පමාණයක් 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ හරි හුවමාරු ෙවනවා නම්, ඒක ඇෙමරිකාෙව් 
ෙද්ශීය ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් - Homeland Security 
Department- සටහන් ෙවනවා.  

ෙමොකද, අද ෙලෝකය පිළිගන්නවා, ෙම් දූෂණය පිළිබඳ 
පරීක්ෂණවලදී මුල්යමය කටයුතු ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 

ඕනෑ කියලා. නික්සන් ජනාධිපතිවරයා හැටියට හිටපු කාලෙය් ෙම් 
ගැන පරීක්ෂා කළා, පරීක්ෂා කළා, නමුත් අල්ලා ගන්න බැරි 
වුණා, ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා. එතෙකොට තමයි Watergate එක 
කිව්ෙව්, සල්ලි ගිහින් තිෙයන හැටි බලන්න කියලා. සල්ලි ෙකොයි 
ගිණුෙමන්ද ආෙව්, ෙකොයි බැංකුවටද ගිෙය්, ඒ බැංකුෙවන් හුවමාරු 
කෙළේ කවුද, cheques දුන්ෙන් කවුද කියලා ෙහොයන්න කිව්වා. 
අන්න ඒ විධියට මූල්යමය ක්ෙෂේතය පරීක්ෂා කළාට පසුව තමයි 
නියම විධියට දූෂණ පිළිබඳව ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. 
Watergate කාලෙය් ඉඳලා එන සංකල්පයක් තමයි, ෙම් මුදල් 
යන්ෙන් ෙකොෙහේටද, කාෙග් account එකටද, ජාත්යන්තරව 
යන්ෙන් ෙකොෙහේටද කියන ඒවා ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑය 
කියන එක. ඒක අත්යවශ්යයි. රටක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 4ක්, 5ක් ෙම් විධියට නීති විෙරෝධීව මුදල් වශෙයන් 
තමන්ෙග් රෙටන් පිටට යනවා නම්, ඇයි අපි ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට  
නීති - රීති හදා ගන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒක රජයට තනිවම කරන්න 
බැරි නම්, දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් මහජනයාත් ඒකට 
සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් කියන්න පුළුවන්, ෙමන්න ෙම් බැංකු 
ගනුෙදනුවලට අදාළ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියලා.  

ෙම් දවස්වල පශ්නයක් තිෙබනවා, COPE එකටත් වාර්තා 
ෙදනවාද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව. ඒක ෙකොෙහොම විසඳුනා ද  
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ පශ්නය උද්ගත වුණා. සමහර 
කරුණු ෙදන්න පුළුවන් කියනවා. සමහර කරුණු ෙදන්න බැහැ 
කියනවා. සමහරු විගණකාධිපතිවරයා එක්ක ගැටුම් ඇති කර 
ගන්නවා. අපි ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මීට පසුව, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත යටෙත් COPE එකට විතරක් ෙනොෙවයි, පුද්ගලයන්ට 
පවා ඒ කරුණු ලබා ගන්න ෛනතික බලයක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් පනත ඉතාම අවශ්ය ෙදයක්. 

දැන් බලන්න, අෙප් රෙට් සම්පූර්ණ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් -
GDP- වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 83යි. වාර්ෂික 
වර්ධනය ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඉතින් ඒෙකන් 
සියයට එකක් හරි ෙදකක් හරි හැම අවුරුද්ෙද්ම නීති විෙරෝධීව 
රෙටන් එළියට ගලා ෙගන යනවා නම්, පිටරටවල බැංකුවලට, 
ෙවනත් මූල්ය ආයතනවලට, ෙවෙළඳ ආයතනවලට ගිහිල්ලා 
රැ ෙඳනවා නම්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ෙකොයි තරම් පාඩුවක් 
ෙවනවාද කියලා අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රජයක් 
හැටියට, විරුද්ධ පක්ෂයක් හැටියට අපි ඔක්ෙකෝම ෙම්වා නතර 
කර ගැනී සඳහා එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. නීති විෙරෝධීව අෙප් මුදල් 
පිට රටට යෑම - illegal financial flows - සිදු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි මීට වඩා ගැඹුරට ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. 
''කණා බල්ලන් ගහනවා වාෙග්'' හැම ෙදයක්ම කරන්න බැහැ. මම 
නම් හිතන විධියට ෙම් මූල්යමය හුවමාරුව පිළිබඳව තමයි අපි 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. දැන් ෙලෝකයම කරන්ෙන් ඒකයි. 
ඇෙමරිකාෙව් දූෂණ ගැන ෙහොයන්න, තස්තවාදී කරුණු ගැන 
ෙසොයන්න අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්, ආයතන හදන්ෙන් 
මූල්යමය ක්ෙෂේතයට අදාළව. ඒ ක්ෙෂේතය තුළින් තමයි අෙනක් 
ක්ෙෂේතවල සිදු වන ෙහොරමැරකම් අල්ලා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.  ෙම් පනත  තුළින් ඕනෑම ෙකෙනකුට  අවස්ථාව 
ලැෙබනවා, ඒ ඒ ආයතනවලින් කරුණු විමසන්න. ඒ නිසා මම 
විෙශේෂෙයන් කියනවා, අපි ඒ ෙකොමිසම පත් කිරීෙම්දී සහ හැම 
අමාත්යාංශයකම පවෘත්ති නිලධාරින් පත් කිරීෙම්දී  විෙශේෂඥ 
දැනුමක් තිෙබන, විෙශේෂෙයන්ම මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ දැනුමක් 
තිෙබන අය පත් කරන්න අවශ්යයි කියලා.  එය ඉතාම අවශ්යයි.   

අවසාන වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, Cyber space ගැන. 
අද මුදල් හුවමාරුව සම්පූර්ණෙයන්ම කරන්ෙන් නව තාක්ෂණය 
අනුව. අද ෙබොත්තමක් තද කළ පමණින් තමන් සතු සම්පූර්ණ 
ධනය ෙහට ෙවනෙකොට ෙවන බැංකුවකට යවන්න පුළුවන්. 
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[ගරු  (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම  මහතා] 
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එෙහම ෙන්ද, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි? ඔබතුමා 
COPE එෙක් සභාපතිතුමා. මම ඔබතුමාට ෙගොඩක් ගරු කරනවා. 
ඔබතුමාට ෙමොන ෙමොන විෙව්චන එල්ල කළත්, මම නම් විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. මම දන්නවා, ඔබතුමාෙග් කාර්යය. ඔබතුමා ඒ 
වැඩ හරියට කරනවා; අවංකව  වැඩ කරනවා. මම ඒක පසිද්ධිෙය් 
කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි තවම ෙම් සයිබර් 
අවකාශය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරනවා මදි. ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා වන උපෙද්ශකයනුත් 
මදි. ෙම් සයිබර් අවකාශය ෙයොදා ෙගන සිදුවන මූල්යමය 
ෙහොරකම්, වංචා හා දූෂණ  -Cyber crimes- ගැන ෙසොයා බලන්න 
ඕනෑ. දියුණු ෙවන රටවල්වල තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක් තමයි 
ෙම්ක. ෙමොකද, ඒ රටවලට ඒ දැනුම නැහැ. තිෙබන දැනුම මදි ඒ 
කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ඒ ජාත්යන්තර ජාලය  
කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ෙසොයා බලන්න ෙම් නව 
පනත යටෙත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමය ෙද්ශීය 
විධියට, ගාම නිලධාරියාෙගන් ලබා ගන්නා ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන්  කරුණු ලබා ගැනීමක් ෙනොෙවයි. ඒවාත් අවශ්ය 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් රටක් හැටියට දූෂණය මැඬ පවත්වන්න 
නම්, අපි ෙම් මූල්ය ක්ෙෂේතය සහ සයිබර් අවකාශෙය් සිදුෙවන ෙම් 
දූෂණ ෙසොයා බැලීමත් ඉතාම අවශ්යයි.  

මම තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ෙම්වා කියාත්මක 
කිරීෙම්දී ඇත්ත වශෙයන්ම ලංකාව පසුගාමියි. දැන් ඉන්දියාව ෙම් 
ගැන පනත් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ජර්මනිය ෙගනැවිත් තිෙබනවා; 
එංගලන්තය ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ පනත් දිහාත් අපි බලන්න 
ඕනෑ. ඒවාෙය් තිෙබන ශක්තිය දිහා බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
වාෙග් කටයුතුවලට මුළු සමාජයම එක හා සමානව සහ ෙයෝගය 
ලබා දීම ඉතාම අවශ්යයි. ඒ නිසා පළමුව, ෙමයට අවශ්ය සුදුසු 
නිලධාරින් පත් කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
මම නැවත වරක් අවධානය ෙයොමු කරනවා. දැනුම තිෙබන 
නිලධාරින් ඒ ෙකොමිසමට සහ අමාත්යාංශවලට පත් කරන්න ඕනෑ.  

ෙදවන කරුණ ෙම්කයි. මූල්ය දූෂණ සහ වංචා දියුණුවන 
රටවල්වල අද ෙලොකුම පශ්නය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
රටවල තිෙබන මුදල්වලින් සැලකිය යුතු පමාණයක් අපරාධකාරි 
විධියට පිටට ගලා ෙගන යනවා. අපිත් ඒක නවත්වා ගත්ෙත් 
නැත්නම්, අපටත් ඒ පශ්නය එනවා. එය හැම රටකටම ෙවන 
ෙදයක්. ඒ නිසා එෙසේ  සිදුවීම නවත්වා ගන්න ඕනෑ. තුන්වැනි, 
ඉතාම වැදගත්  කාරණය විධියට, අපි ෙම් සයිබර් අවකාශය සහ ඒ 
තුළින් ඇතිවන  පතිඵල විගහ කරලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් 
ලබා ගන්නා ෙහොඳ පෙව්ශය වඩාත් තාක්ෂණික සහ නූතන විධියට 
සකස් කිරීම අවශ්යයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
ගරු ඇමතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පකාශ කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කථිකයන් රාශියක් 

සිටින නිසා  දිවා ආහාරය සඳහා අත්හිටුවන්ෙන් නැතුව සභාව 
පවත්වා ෙගන යන ෙලස අපි ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree? 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Anura Kumara Dissanayake. 
 
 
 
[පූ.භා. 11.56] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමය  අද අෙප් රෙට් 

සාකච්ඡාවට බඳුන්ෙවලා තිෙබන  විෙශේෂ පනත් ෙකටුම්පතක්. 
නීතියක්  සම්පාදනය කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දරන 
ෙවෙහසට අපි අෙප් පැත්ෙතන් සහාය ලබා ෙදන්න ලෑස්තියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුව ෙමෙහය 
ෙවන්ෙන් කවරක් ෙවනුෙවන්ද? ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙව්වා, 
සංස්ථාවක් ෙව්වා, යම් මණ්ඩලයක් ෙව්වා, ෙම් සියල්ලන්ටම 
පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය තමයි, මහ ජනයා ෙවනුෙවන් ෙසේවා 
සැපයීම. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට යම් 
කාර්යක් පැවරී තිෙබනවා; ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට යම් කාර්යක් පැවරී තිෙබනවා. ඒ සියලු 
ආයතනවලට, ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට පැවරී තිෙබනවා, ජනතාව 
ෙවනුෙවන් යම් යම් කාර්යන් ඉටු කිරීම. ඒ නිසා ජනතාවට 
සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා, තමන් ෙවනුෙවන් පිහිටුවා තිෙබන 
ආයතනවල සිදු වන කියාකාරකම් පිළිබදව, තීන්දු තීරණ පිළිබඳව, 
ගනු ලබන එකඟතාවන් පිළිබඳව  දැනගැනීමට.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොදු ජනතාවට 
ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙතොරතුරු වසන් කරපු යුගයක් 
පසු ගිය කාලය පුරාවටම තිබුණා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය්දී මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් ඇහුවා මට මතකයි. 
"ජනාධිපතිතුමාෙග් අවුරුදු පහක පාලන කාලය ඇතුළත විෙදස් 
සංචාර කීයක නිරත වුණාද, කී ෙදෙනක් අරෙගන ගියාද, යන ලද 
වියදම ෙකොපමණද, ලැබුණු පතිලාභ කවෙර්ද, එතුමා විෙදස් 
සංචාරයක ෙයදිලා තිෙබන්ෙන් රට ෙවනුෙවන් නම්, ජනතාව 
ෙවනුෙවන් නම් ඒ සඳහා ගිෙය් කවුද, ඒ සඳහා වියදම් වූ මුදල 
ෙකොපමණද, ඒ සඳහා එක් එක් අය ෙගනි යන්න ෙහේතු කවෙර්ද 
සහ එයින් ලැබුණු පතිලාභ ෙමොනවාද?" කියලා මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇහුවා. එවකට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක හැටියට හිටපු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා, 
"රාජ්ය ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත ඒක කියන්න බැහැ" කියලා. 
එතෙකොට විෙදස් සංචාරවලට ගිහිල්ලාත් අවුරුදු ෙදකක් විතර 
ෙවනවා. විෙදස් සංචාරවලට ගිහිල්ලා අවුරුදු ෙදකක් විතර වන 
ෙතොරතුරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් ලබා දුන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහ ජනයාට ෙනොෙවයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙතොරතුරු වසන් කරපු යුගයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා මහ ජනයාට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා යම් නීතියක් 
සම්පාදනය කිරීම ඉතාම වැදගත් වනවා. අපි උදාහරණයක් 
හැටියට දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙගොඩ නැඟීම සම්බන්ධෙයන් 
ගනිමු. "ෙම් දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දිග ෙකොපමණද, එය ෙගොඩ 
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නැඟීම සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් ගන්නවාද, ණය ගන්ෙන් කවර 
රාජ්යයකින්ද, ඒ ණයවල ෙපොලී අනුපාතිකය කවෙර්ද, ෙටන්ඩර් 
කැඳවලාද තිෙබන්ෙන්, එෙහනම් ෙටන්ඩරය ෙතෝරාෙගන 
තිෙබන්ෙන් කවුද?" කියලා ඒ මාර්ගය පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙම් අයිතියක් මහ ජනයාට තිෙබනවා. නමුත් මහ ජනයාට 
පමණක් ෙනොෙවයි, ජනතා නිෙයෝජිතයන්ටද එම ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීම අහුරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ජනතාවට 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා නීතියක් සම්පාදනය කිරීම ඉතාමත් 
වැදගත් වනවා. පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන් බැලුවත්, වංචා, දූෂණ 
අවම කිරීම පැත්ෙතන් බැලුවත්, ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
පැත්ෙතන් බැලුවත් එය වැදගත් නීතියක්. ඒ නිසා එවැනි නීතියක් 
සම්පාදනය කිරීම සඳහා විශාල අරගළයක් - විශාල සාකච්ඡාවක් - 
තිබුණා. අපත් එම අරගළයට සම්බන්ධ වුණු පිරිස් හැටියටයි ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  

අපි  දන්නවා, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය -RDA එක - 
පිළිබඳව. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට උපෙද්ශකවරු 56 ෙදෙනක් 
බඳවාෙගන තිෙබනවා, සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු 96 ෙදෙනකු 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. "ෙම් උපෙද්ශකවරු 56 ෙදනා බඳවා 
ගත්ෙත් ඇයි, උපෙද්ශකවරුන්ෙග් සුදුසුකම් කවෙර්ද, ඒ 56 
ෙදනාම නුවර අය වුෙණ් ෙකොෙහොමද, ෙම් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරියට සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු 96 ෙදෙනකු බඳවා 
ගත්ෙත් ඇයි, ඒ සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන්ෙගන් බහුතර 
පමාණයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරු වුෙණ් ෙකොෙහොමද?" කියලා මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් සිටින ෙතොරතුරු නිලධාරියා ළඟට ගිහිල්ලා අහන්න 
ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු දැනගන්න මහ 
ජනයාට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් වනවා. මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අද සිදු ෙවමින් තිෙබන ෙද්වල් පිළිබඳව 
ජනතාවට දැනගැනීමට සාධාරණ අයිතියක් ෙම් නීති සම්පාදනය 
කිරීම තුළින් ලැෙබනවා.  

පසු ගිය ජුලි මාසෙය් 03වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සම්මත 
කළා, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළ වැදගත් කැබිනට් 
පතිකාවක්. ඒ කැබිනට් පතිකාව තුළින් මාර්ග විශාල පමාණයක් 
ඉදිකිරීම සඳහා ෙකොන්තාත් පිරිනමනු ලැබුවා. ඒ අනුව කළුතර 
දිස්තික්කෙය් කිෙලෝමීටර් 89ක් හා කිෙලෝමීටර් 94ක් වන මාර්ග 
ෙදකක් ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් පිරිනමනු ලැබුවා. ෙම් ෙටන්ඩර් 
ෙදෙක් මුඵ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 3,629යි. Olympus 
Construction (Pvt) Limited කියන සමාගමට රුපියල් මිලියන 
3,629ක පාරවල් ෙදකක් ඉදි කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුවක් පදානය 
කළා. මුළු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 3,629යි. එතෙකොට ඒ 
සමාගම කාෙග්ද? ඒ සමාගමත් ඇමතිවරෙයකුෙග්. එක් 
ඇමතිවරෙයක් කැබිනට් පතිකාවක් දාලා ඉදි කිරීම් ටික තව 
ඇමතිවරෙයකුෙග් සමාගමකට ෙදනවා. එතෙකොට, ඒක ගැන 
දැනගන්න ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා. "කළුතර දිස්තික්කෙය් 
එම පාරවල් ෙදක ඉදිකිරීම සඳහා තවත් ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් 
කරලා තිෙබනවා ද? ඒ ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 
කවුද? දයා ගමෙග් අමාත්යවරයාට අයිති සමාගමම ෙතෝරා ගත්ෙත් 
ඇයි? රුපියල් මිලියන 3,629ක් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත 
කරන ෙකොට ඔහුත් එම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටියා ද?" කියන 
එක ජනතාවට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් අහලා දැනගන්න 
සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. එතෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණක් ෙනොෙවයි, ජනතාවටත් පුළුවන්කම 
තිෙබනවා එවැනි ෙතොරතුරු පිළිබඳව කරුණු විස්තර කරන්න. 

අමාත්යවරුන්ට රුපියල් ෙකෝටි 118ක වාහන ෙගෙනන්න 
හදනවා කියලා පසු ගිය දවස්වල විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති 
වුණා,අපට මතකයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  
සාමාන්යෙයන් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් අමාත්යවරුන්ෙග් වියදම් සඳහා වැය ශීර්ෂයක් 
ෙවන් කරන බව අපි දන්නවා. ඔවුන්ෙග් ගමන් වියදම්, ඔවුන්ෙග් 
වාහන ඇණවුම් කිරීම්, ඔවුන්ෙග් සංගහ වියදම්, ඔවුන්ෙග් විෙද්ශ 
සංචාර, යනාදී වශෙයන් ෙවනම වැය ශීර්ෂයක් අමාත්යවරුන් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරනවා. එවැනි වැය ශීර්ෂයක් ෙවන්කර තිබියදී 
නැවත පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවකින් රුපියල් ෙකෝටි 118ක් ෙවන් 
කරනවා. එක කාරණයක් පිළිගන්න පුළුවන්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාට රුපියල් ෙකෝටි 7කට ආසන්න වාහනයක් මිලදී ගැනීම 
සඳහා මුදලක් ෙවන් කළා කියා කියනවා. නමුත් එහි එක 
සාධාරණයක් තිෙබනවා. මුදෙල් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
අමාත්යවරෙයක් ෙනොෙවයි, එෙහම අමාත්යාංශයක් තිබුෙණ්ත් 
නැහැ. ඒ නිසා ඔහු ෙවනුෙවන් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් 
ෙග්න්න සිද්ධ ෙවනවා. එතෙකොට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත අනුව අපට දැනගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා, "වාහන ගැනීම ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 118ක් 
ෙවන් කෙළේ ඇයි? පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් හරහා ෙග්න්න නම් 
ඊට ෙපර අය වැය ෙල්ඛනය හරහා ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ 
ඇයි? අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පතිපාදන ෙවන්කර තිබියදී අමතර 
පතිපාදන ඉල්ලන්ෙන් ඇයි?" කියලා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සිටින 
මුදල් අමාත්යාංශයට අදාළ ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් නිලධාරිෙයක් 
ඉන්නවා නම්, ඒ නිලධාරියාෙගන් අපට විමසන්නට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා, "ආර්ථිකෙය් අද ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 
අපි උපයා ගන්නා ලද ආදායම ණය ෙපොලී වාරික ෙගවන්නටවත් 
පමාණවත් නැත්නම් අමාත්යවරුන් ෙවනුෙවන් අමතර රුපියල් 
ෙකෝටි 118ක් ෙවන් කරන්ෙන් කවර ෙහේතු මතද" කියලා. ඒක 
ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයක්. 

මහ බැංකු අධිපතිවරයා පිළිබඳ පශ්නයත් අපට මතකයි. 
COPE එක ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් දියත් කර තිෙබනවා.  
ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, COPE එක පරීක්ෂණයක් දියත් කරන 
ෙකොට, එය කරන්ෙන් එම කාරක සභාෙව් මන්තීවරුන් විසින්ම 
ෙනොෙවයි. විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි ඒ සඳහා වැඩි 
දායකත්වයක් සපයන්ෙන්. එතෙකොට විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු 
කණ්ඩායම තමයි ඒ පිළිබඳව පවීණත්වයක්, දැනුමක් තිෙබන 
කණ්ඩායම. ඔවුන් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණක් කරලා COPE එකට 
විගණන මතයක් - වාර්තාවක් - ෙදනවා, "ෙම්ක තමයි ගනු-ෙදනු 
සිදුෙවලා තිෙබන ආකාරය, තිෙබන පමිතීන් ආරක්ෂා කරලා 
නැහැ, ෙමවැනි මුදල් අවභාවිතාවක් නිසා රජයට ෙමවැනි පාඩුවක් 
සිද්ධ ෙවනවා" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ 
වාර්තාව සඳහා විගණකාධිපතිතුමා විසින් මහ බැංකුෙව් ලිපි 
ෙල්ඛන ඉල්ලනවා. එතෙකොට මහ බැංකුව කියනවා, "ආරක්ෂක 
ෙහේතූක් මත හා අෙප් මූල්ය තත්ත්වයන් මත අපට ඒවා එළියට 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. එෙහම කියලා ඒක වහනවා. එතෙකොට 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? ඒ පරීක්ෂණය අඩ පණ ෙවනවා. 
හැබැයි, අපි හරියටම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කෙළොත්, COPE එෙක් සාමාන්ය මන්තීවරෙයකුට 
පමණක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය පුරවැසිෙයකුට වුණත් ගිහිල්ලා මහ 
බැංකුෙව් සිටින ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් නිලධාරියාෙගන් අහන්න 
පුළුවන්, "රුපියල් බිලියනයක බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබියදී 
රුපියල් බිලියන 5ක බැඳුම්කර මිලදී ගත්ෙත් ඇයි?" කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] 

රුපියල් බිලියන 10යි. ඒ කියන්ෙන්, ''රුපියල් බිලියන එකක 
බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබියදී රුපියල් බිලියන 10ක බැඳුම්කර 
මිලදී ගත්ෙත්  ඇයි? ඒ මිලදී ගැනීෙම්දී ඍජුව හා ෙවනත් අය 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ෙවනුෙවන් මිල දී ගත්ෙත් කවුද? ෙකළින්ම බැඳුම්කර මිලදී ගත් 
අය හා වකව ෙවනත් අය ෙවනුෙවන් මිල දී ගත්ෙත් කවුද? ඒ 
ෙවනත් අය කවුද? ඒ ෙවනත් අය ඇතුළත රුපියල් බිලියන පහකට 
ආසන්න මුදලක් මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් බෑණා අර ෙගන 
තිෙබනවාද?'' ඉතින් ඒ ගැන ෙතොරතුරු අපට; මහජන පුරවැසියකුට 
ගිහිල්ලා මහ බැංකුෙවන් ගන්න පුළුවන්, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ශක්තිමත් කරලා තහවුරු 
කරනවා නම්. ෙමොකද, ඒක ජනතාවෙග් අයිතියක්. ඒක 
ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී තිෙබන පශ්නයක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, පුරවැසියකුටත් ගිහිල්ලා මහ 
බැංකුෙව් ඉන්න ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් නිලධාරියාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්න පුළුවන්, රුපියල් බිලියනයක් නිකුත් කෙළේ ඇයි - [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, මම කියන්ෙන් COPE එකට පමණක්  ෙනොෙවයි, 
මහජනයාටත් අයිතියක් තිෙබනවා, ''බිලියනයක බැඳුම්කර නිකුත් 
කර තිබියදී ඒක රුපියල් බිලියන 10 දක්වා වැඩි කෙළේ ඇයි, 
එතෙකොට ෙපොලී අනුපාතිකය ෙකොච්චර වැඩි වුණාද, ඔහුෙග් බෑණා 
රුපියල් බිලියන 5ක බැඳුම්කර මිල දී ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, එතැන 
මුදල් අවභාවිතයක්, රජයට පාඩුවක් සිදු වී නැද්ද'' කියලා අහන්න. 
එෙහම  ජනතාවට විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්.  

ඒ නිසා මම හිතන විධියට  මහජනයාෙග් ධනය සකසුරුවම් 
කිරීෙම්දී සහ පාලනය කිරීෙම්දී වැදගත් කාර්ය භාරයක් ෙමම 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතට 
පැවෙරනවා.  හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි 
දැක තිෙබන ෙද් තමයි, අෙප් රෙට් නීති තිෙබනවා, කාලයක් යන 
ෙකොට ඒ නීතිවලින් රිංගන්න උපාය මාර්ගත්  ෙගොඩනැ ෙඟන බව.  
පළමුෙකොටම නීතිය හදනවා.  කාලයක් යන ෙකොට දන්නවා, ෙම් 
නීතිෙයන් නැෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ නීතිය නවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නිසා අෙප් රට ඇත්තටම අද මුහුණ දී 
තිෙබන පශ්නය  තමයි - ෙම්ක අලුත් විෂයයක්, නමුත් අෙනක් 
විෂයයන් එක්ක කල්පනා කෙළොත් - නීතිවල අඩුවකට වඩා 
තිෙබන නීති කියාත්මක වීම පිළිබඳව ඇති වී තිෙබන ගැටලුව.  

උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට බලතල පවරා දී තිෙබනවා, පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වුණු බරපතළ මූල්ය අපරාධ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු 
ෙකොට ඒ අය අත් අඩංගුවට ෙගන නීතිය හමුවට පමුණුවා ඒ 
ෙද්ෙපොළ යළි අත්පත් කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. 
මම හිතන විධියට ඒක කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් සම්මත කර ෙදන 
ලදුව, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබන වගකීමක් 
වාෙග්ම එම ආයතන පිහිටුවීෙම්දී කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් පවරා දී 
තිෙබන වගකීමක්. ඒ නිසා මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
ගත්ෙතොත්, ඒකටත් ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. පරීක්ෂණ කිරීෙම් 
වගකීම තිෙබනවා; ඒ අය අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් වගකීම 
තිෙබනවා; නීතිය හමුවට ෙගන යාෙම් වගකීම තිෙබනවා. ෙම් 
නීතිය පමාණවත්.  

මා දැක්කා ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් කියනවා, තවත් ෙලොකු 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හදනවා කියලා. ඒක ෙහොඳයි.  තව ෙලොකු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට යන්න කලින්, ශක්තිමත් ආයතනයකට 
යන්න කලින්  ෙම් ආයතනය පමාණවත්. හැබැයි, සිදුෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? අපි එවැනි බලයක් පවරා දී තිබුණාට, ඒ 
බලය කියාත්මක ෙවනවාද?  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මා ඉතා වගකීෙමන් කියන්ෙන් ෙම් වන විටත් මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට පවරා තිෙබන බලතල අනුව කටයුතු 
කිරීමට බාධා කරමින් තිෙබනවා. රජෙය් ඉහළම කණ්ඩායම් කථා 
කරලා ෙමයා ෙග් file  එක වහන්න; ෙමයාෙග්  file එක නතර 
කරන්න කියලා කියන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඔයෙගොල්ෙලෝ 
හදන්ෙන් ආණ්ඩුව වට්ටන්නද, ෙම්  file එක ගත්ෙතොත් ආණ්ඩුව 

වැෙටන්න පටන් ගන්නවාය කියනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි නීතිය හරහා බලයක් ලබා දුන්නාට වැඩක් නැහැ, 
කියාත්මක වීෙම්දී ගැටලු ඇති වී තිෙබනවා නම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම උදාහරණයක් 
හැටියට ගත්ෙත් අද මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට  
කියාත්මක කිරීම සඳහා ඇති කර තිෙබන බලපෑමයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙද්ශපාලන හස්තයන් විසින් අද 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් කියාකාරිත්වයට  විශාල 
බලපෑමක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ නිසා නීති සම්පාදනය වාෙග්ම  
වැදගත්කමක් තිෙබනවා, ෙම් නීති කියාත්මක කිරීමට සුදුසු වන 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙගොඩනැඟීම.  අද තිෙබන්ෙන් ෙම් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය නම්, අමාත්ය ධුර ලබා ගන්ෙන් ෙලොකුම 
ව්යාපෘති සඳහා ෙපොර බැදීමට නම් - මා දන්නා විධියට කියන්නම්- 
පවාහන අමාත්යාංශය ෙගොඩනඟන ෙකොට ආරම්භෙය්දීම පවාහන 
අමාත්යාංශයට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇතුළත්ව තිබුෙණ් නැහැ. 
ඇමතිතුමා දිවුරුම් ෙදනෙකොටත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇතුළත්ව 
තිබුෙණ් නැහැ. ගුවන් ෙතො  ටුෙපොළ ඇතුළත්ව තිබුෙණ් නැත්ෙත් 
ඇයි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ bus stop එකක් ෙනොෙවයි. ෙවනම 
විමර්ශනය ෙකොට ෙමෙහයවන්න ඕනෑ එකක්. හැබැයි, අපි 
දන්නවා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ෙවනම 
ව්යාපෘති ෙදකක් එන්න තිෙබන බව.  

දැන් ඒවා එමින් තිෙබනවා. එතෙකොට කල්පනා කරනවා, 
ඒකත් තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට එකතු කර ගන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
ෙමොකක්ද, ඒ තිෙබන්ෙන් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තවත් බස් 
නැවතුම්ෙපොළක් ෙලස සලකන එක ෙනොෙවයි. ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට එමින් තිෙබන මහා ව්යාපෘති ෙදකක් තමන්ෙග් 
අධිකාරිත්වය යටෙත් ෙමෙහයවීම වඩා වැදගත් කියලා තමයි 
පවාහන සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කියන ෙදක එකතු වුෙණ්. ෙම්ක 
තමයි මම දන්න ඇත්ත කථාව. ඒක  එෙහම ෙනොෙවයි නම්, කාට 
හරි කියන්න පුළුවන්, "නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි" කියා. අදාළ  
පවාහන අමාත්යතුමා දිවුරුම් දීෙම් පකාශය අහෙගන ඉන්න ඇති 
එදා. ඒ දිවුරුම් පකාශෙය්දී ඔහු පවාහන අමාත්යවරයා හැටියට 
තමයි දිවුරුම් ෙදන්ෙන්. හැබැයි දිවුරුම් දුන්නාට පසුව තමයි  
ඒකට ගුවන් ෙතොටුපළ  කෑල්ල  එකතු ෙවන්ෙන්; මා දන්නා පරිදි 
උඩ තට්ටුෙව් සිද්ධ වුණ සාකච්ඡාවක් ඇතුෙළේ. ඒක තමයි ඇත්ත 
ෙදය. ඒ ෙගොඩ නැ ෙඟන  ෙද්ශපාලන සංසක්ෘතිය. ෙමොකක්ද ඒ? 
තමන්ට ෙලොකු ව්යාපෘති තිෙබන අමාත්යාංශයක් ෙගොඩ නගා 
ගන්ෙන් ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. ඒ ව්යාපෘතිවලින් තමන්ට 
යමක් උපයා ගැනීමට හැකියාවක් තිෙබනවාය කියන එක උප 
කල්පනය කිරීම නිසා. ඒ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ඇතුෙළේ 
ෙකොෙහොමද අපි දූෂණ හා වංචාවලට වැට බඳින්ෙන්.   

මට  මතකයි, ගරු අමුණුගම ඇමතිතුමා කථා කරන 
ෙවලාෙව්දී කිව්වා, ෙම් හරහා වංචා දූෂණවලට වැට බඳින්නට 
පුළුවන්ය කියා. හැබැයි නීතිෙයන්ම වැට බඳින්නට බැහැ. නීතියත් 
ඕනෑ. හැබැයි නීතිෙයන් එහා යන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඕනෑ 
වී තිෙබනවා. අගමැතිවරයාට ෙහෝ ජනාධිපතිවරයාට තමන්ෙග් 
කණ්ඩායම ෙමෙහයවමින් ඒ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය අෙප්  රෙට් 
ස්ථාපිත කරන්නට පුළුවන් ෙව්විද කියා මා දන්ෙන් නැහැ.  
ෙමොකද,  ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය නිවැරදි ෙලස මහජනයාෙග් හිත 
සුව පිණිස මහජනයාෙග් ෙසේවාවක් ෙලස ෙද්ශපාලනය ඉ ටු 
කරන්ෙන්  නැත්නම්  ෙමොන නීති සම්පාදනය කළත්  ඒ  නීතිවලින් 
පතිඵල ලබන්නට පුළුවන් ෙව්ය කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා නීති සම්පාදනය වැදගත් වාෙග්ම ඒ නීති ඉටු කිරීම 
සඳහා අවශ්ය සමාජ පරිසරයක්  නිර්මාණය  කිරීමත් ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක් බවට පත් ෙවනවා.  

ඊළගට, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබදව කථා කරන්නට ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ  
සංෙශෝධනවලට අදාළ කරුණු කිහිපයක් ෙකෙරහි 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමතියි. එයින් 
එකක් තමයි විෙදස් ෙවළඳාම පිළිබඳව. පැහැදිලි කරන  
අවස්ථාෙව්දී කිව්වා මට මතකයි." නැහැ, අපි ගිවිසුම් අත්සන් 
කළාට පසුව කියන්නට බාධාවක් නැහැ" කියා. ඒ කියන්ෙන් 
විෙදස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීමට. එත ෙකොට ෙම්ෙක් ඉම 
තිෙයන්ෙන්,  විෙදස් ෙවෙළඳ ගිවිසුමට ඇතුළත් ෙවන ෙතක්  
කරුණු ෙනොදී ඉන්නට පුළුවන්. අවශ්ය නම් ඊට ෙපර ෙදන්නටත් 
පුළුවන්. කල්පනා කරනවා නම් අතරමැදදි ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි 
අවසානෙය් දක්වා තිෙබනවා, ඒෙක්  ඉම. ඒෙක් අවසන් කඩඉම 
තමයි  ''ගිවිසුමට ඇතුළත් වන ෙතක්'' යන්න. ගිවිසුමට ඇතුළු 
වුණාට පසුව ඒවා කියන්නට පුළුවන්. අපි අහන්ෙන් එකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිවිසුම් අත්සන් කරන්ෙන් කවුරුන් 
ෙවනුෙවන්ද? අපිට ෙම්ක පශ්නයක් නැහැ, අගාමාත්යවරයාෙග් 
ඉඩමක් පිළිබඳව  අගාමාත්යවරයාෙග් ෙසොෙහොයුෙරක් එක්ක 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා නම්. අපට ඒෙක් පශ්නයක් පැන 
නඟින්ෙන් නැහැ. ඒක ෙපෞද්ගලික පශ්නයක්. -මා දන්ෙන් නැහැ 
ඉඩම් තිෙබනවා ද කියා - නමුත් ඒක එතුමා ෙග් ෙද්පළ ෙබදා 
ගැනීම පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒක අපිට අදාළ නැහැ. හැබැයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා  අත්සන් කරන්ෙන් ෙවෙළඳ  ගිවිසුමක්.  [බාධා 
කිරීමක්]  

  මා ෙම් කියන්ෙන් ෙවෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ පශ්නය. අපි 
ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්ෙන් රට ෙවනුෙවන්; රෙට්  
මහජනයා ෙවනුෙවන්. මහජනයා ෙවනුෙවන් ෙවෙළඳ ගිවිසුමකට 
අපි අත්සන් කරන්න යනවා නම්, ඒ ගිවිසුම අත්සන්  කර අවසන් 
කිරීමට ෙපර  ඒ ගිවිසුම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් සාධාරණ 
අයිතියක් මහජනයාට තිෙබනවා. අන්න ඒ අයිතිය තහවුරු 
කරන්න ඕනෑ.  එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න පුළුවන්, -
උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්- "නැහැ. ෙම් ෙවෙළඳ ගිවිසුම 
අත්සන් කරන්ෙන්  ඉන්දියාව සහ  ශී ලංකාව  අතරය'' කියා. අපි 
ඒක පාර්ශ්වීයව ෙම් ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු   කිරීම  සාධනීය 
ගිවිසුමක් සකස්  කර ගැනීම සඳහා යම් බාධාවක් ඇතිවන්නට 
පුළුවන්ය කියන තර්කයක් එහිදී ෙගන එන්නට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. අපි ඒක පාර්ශ්විකව  කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. කමක් 
නැහැ. අපි බැඳී සිටින්ෙන් ෙවන රාජ්යයක් ගැන ෙනොෙවයි. අප  
බැඳී සිටින්ෙන් ෙම් මහජනයා ගැන. අපි බැඳී ඉන්ෙන් ෙම් 
මහජනයා පිළිබඳව නම් ඒ බැඳීම අප තව කවුරුවත් එක්ක හවුල් 
කර ගන්න යනවා.  ආණ්ඩුවට පැවරී තිෙබනවා, මහජනයා පිළිබඳ 
බැඳීමක්.   

අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  ඒ බැඳීමට  හවුල් කර ගන්න යනවා 
ෙවන රාජ්යයක්. හැබැයි පළමු බැඳීම තිෙබන්ෙන් මහජනයාත් 
එක්ක.  ඒ මහජනයාෙග් බැඳීම ෙනොතිෙබන්න ෙවන රාජ්යයක් 
එක්ක බැඳීමක් ඇති කර ගන්න අයිතියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පමුඛ වග කීම කාටද තිෙබන්ෙන්? 
මහජනයාට. එම නිසා ඒ ගිවිසුම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ගිවිසුම් අත්සන් 
කිරීමට ෙපර මහජනයාට ලබා ගැනීෙම් සාධාරණ අයිතියක් 
තිෙබනවා.  ඒක වැදගත් ෙවන්ෙන් ෙවන  ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි.  

පසු ගිය කාලෙය් මුදල් අමාත්යවරයා ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික  
පතිපත්තියක් ගැන සාකච්ඡා වුණ හැම අවස්ථාවකම  තිබුෙණ් 
අෙප් රට තවත් විවෘත කිරීෙම් දිසාවට ගමන් කිරීමයි. ගරු 
අගමැතිතුමාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිව්වා, ෙම් අවුරුද්ද අවසාන 
ෙවනෙකොට රුපියලට  රජෙය් තිෙබන බැදීම ඉවත් කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා. ඒක නිදහස් කරන්න පුළුවන්ය කිව්වා. ඒ 
වාෙග්ම අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පාග්ධන ගිණුම යම් පමාණයකට -

මුළුමනින්ම ෙනොවුණත් යම් පමාණයකට -විවෘත කිරීමක් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, රවි කරුණානායක මුදල් 
අමාත්යවරයා කිව්වා, ෙකොෙහේද රටකදී ෙකෙනක් හමු වුණාලු. 
එයා ලැහැස්ති වුණාලු ෙඩොලර් බිලියනයක් අරෙගන එන්න.  

ෙඩොලර් බිලියනයක් අර  ෙගන එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අප 
දන්ෙන් නැහැ. ඒක ආවාද  නැද්ද  මම දන්ෙන් නැහැ. මුදල් 
ඇමතිවරයා කිව්වා, "මට ෙමෙහම ෙකෙනක් හමු වුණා. ෙඩොලර් 
බිලියනයක් අරෙගන එන්න ලැහැස්ති වුණාය" කියා. එතෙකොට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එතෙකොට ෙම් තිෙබන නීති රාමුව බහු ජාතික 
සමාගම් ෙවත තවදුරටත් විවෘත කිරීෙම් දිසාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුළු 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයම සකස් වී තිෙබනවා. එය ද්විපාර්ශ්වික 
ගිවිසුම් ෙවන්න පුළුවන්; බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ෙවන්න පුළුවන්; 
සමාගම් එක්ක අත්සන් කරන ගිවිසුම් ෙවන්න පුළුවන්. කවර 
වර්ගයක ගිවිසුමකින්  ෙහෝ තවත් විවෘත කිරීම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික උපාය මාර්ගෙය් පමුඛතම තැන 
බවට පත් වී තිෙබනවා. එවැනි පරිසරයක් තුළ තමයි, ෙම් 
වගන්ති ෙය් වැදගත්කම වැඩිෙයන්ම බලපාන්ෙන්. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ෙම් වගන්තියට ලබා දී තිෙබන බලය අතිශය 
ගැටලුසහගතයි. ඒ නිසා මා පළමු ෙකොටම ඉල්ලනවා, -ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.- 
"විෙද්ශ ෙවළඳ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීමට" යන්න ඉවත් කරන්න 
කියලා. ෙමොකටද ෙම්ක ඇතුළත් කරන්ෙන්? බැඳීම තිෙබන්ෙන් ඒ 
රාජ්යයට ෙනොෙවයි. බැඳීම තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් මහ ජනයාටයි. 
ලංකාෙව් මහ ජනයාට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බැඳීම තිෙබනවා 
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ජනයා ෙවනුෙවන් විෙද්ශ රටක් එක්ක 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා නම්, අත්සන් කිරීමට ෙපර එම ගිවිසුම 
පිළිබඳව ජනතාවට දැනගැනීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. ඒකට එකඟ 
ෙනොවන්ෙන් ෙමොකක් නිසාද කියා මට කියන්න. ඇයි ඒකට එකඟ 
ෙනොවන්ෙන්? ඒ බැඳීමට යටත් නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් ඒ 
බැඳීමට යටත් වන්න ඕනෑ.  

 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ඒක තහනම් කරලා නැහැ ෙන්. 

ෙමෙසේ සඳහන් කර තිබුණාට, ඊට පස්ෙසේ ෙකොමිසමට ඇපෑලක් 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. කවුරුන් ෙහෝ කියනවා නම් ෙම්ෙකන් 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් නැති වුණාය කියලා,  he can go to the 
Commission. 

 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අයිතිවාසිකම අහිමිවීම පනතින්ම ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. 

පනතින් අයිතියක් ලබා දීලා, ඒ අයිතිය නැති වුණාම තමයි අපට 
අභියාචනා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, දැන් 
පනතින්ම - 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඉඩ ෙදනවා නම් මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකටි 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  

1585 1586 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 



2016  ජුනි 24  

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්නම්. පනත්  ෙකටුම්පෙත් 2වන 

පිටුෙව් II වන ෙකොටෙසේ සඳහන් කර තිෙබන පරිදි, ෙදන්න බැහැයි 
කියන යම් යම් ෙතොරතුරු පවා -ඔය කියන විෙද්ශ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
ඇතුළු ආරක්ෂක ෙතොරතුරු ආදී සියල්ල පවා- විශාල මහජන 
සම්බන්ධතාවක් විසින් සාධාරණීකරණය කරන ෙවලාවක 
ලබාදීෙම් බලය කමිටුවට පවරා තිෙබනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම 
වහලා නැහැයි කියන එකයි පනත් ෙකටුම්පතින් කියන්ෙන්. පනත් 
ෙකටුම්පතින් ඒවාට ඉඩ දීලා තිෙබනවා.  

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් විශාල මහජන ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබනවා. ඒකට තිෙබන 

නිර්ණායකය ෙමොකක්ද? නිර්ණායකය ෙමොකක්ද කියා මට 
කියන්න. ඒකට නිර්ණායකයක් නැහැ. "විශාල" කියන වචනය තුළ 
සමහර අයට රුපියල් ලක්ෂෙය් ෙහොරකමත් විශාල ෙහොරකමක්. 
හැබැයි, ෙහොරකම් ෙවලා තිෙබන විධියට රුපියල් බිලියනයත් 
විශාල ෙහොරකමක් ෙනොෙවයි. එෙහම ෙන් අර්ථ කථනය වන්ෙන්. 
ඒ නිසා "විශාල" කියන එකට නිර්ණායකයක් නැහැ. එවැනි 
අවස්ථාවල ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න ඉඩකඩ තිෙබනවාය කියලා 
ඔබතුමාම කියනවා නම්, ඒ වගන්තිය ඇතුළත් කරන්ෙන් 
ෙමොකටද? එෙහම නම් ඒ  වගන්තිය අයින් කරන්න ෙකෝ. එෙහම 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා නම් ෙම් වාක්යය 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් ෙකොට ඇතුළත් කළ යුතු නැහැ. මා 
කියන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි. මහ ජනයාට 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පමුඛතා බැඳීම තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බැඳීම තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ රාජ්යයක් එක්ක 
අත්සන් කරන ගිවිසුමට ෙනොෙවයි. ඒ ගිවිසුමට මහ ජනයාට ෙපර 
බැඳීමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මහ ජනයාට එම ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක යුක්තිසහගත 
අයිතියක්. ෙම්කට ඕනෑ තරම් මුවා ෙවන්න පුළුවන්. 
අගමැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න බාධාවක් නැහැ" කියලා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතට පාර්ලිෙම්න්තුව බැඳී සිටින්ෙන් 
නැහැ. ඒක නිවැරැදි ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අඩුම තරෙම් ඒකත් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
කියන්න පුළුවන්, "ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කර තිෙබනවා. ඒ පනතට අනුව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පවා ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ" කියලා.  

උදාහරණයක් වශෙයන්, දැන් එට්කා ගිවිසුම ගැන සාකච්ඡා 
කරන විට, ඒ ගැන අමාත්යවරයාෙගන් ඇහුවාම, ඒ අමාත්යවරයා 
දැනට සිදුවන සාකච්ඡා පිළිබඳව ෙතොරතුරු අපට -පාර්ලිෙම්න්තුවට
- ලබා ෙදනවා. හැබැයි, අඩුම තරෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
ඉඩකඩත් ඇහිරීෙම් අනතුරක් තිෙබනවා. "පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
සම්මත කරපු පනතක් තිෙබනවා. ඒ පනත අනුව ෙම් ගිවිසුම 
සම්බන්ධෙයන් තවමත් සාකච්ඡා මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. අපට 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න බැහැ" කියා කියන්න පුළුවන්. ෙම් 
වගන්තිය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙමොෙහොෙත් සකස් කර  තිෙබන 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයත් එක්ක නිශ්චිතව ගැටගහලායි 
තිෙබන්ෙන්. ආර්ථික උපාය මාර්ගයට සම්බන්ධ කරපු වගන්තියක් 
ෙම්ක. ඒ නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වගන්තිය ආරක්ෂා කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙම් තරම් ෙපනී සිටි න්ෙන්. කිසිදු යුක්තිසහගත 
සාධාරණත්වයක් සමාජය තුළ ෙගොඩ නඟන්න බැරුව ෙම් 
වගන්තිය ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවනුයි. ඒ නිසා අපි ඒකට 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙවනත් පනතක් නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය අහිමි 

වන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අහිමි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවන්න බැහැ. එෙහම නම්, 

තමුන්නාන්ෙසේලාට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතොරතුරු ෙදන්න පුළුවන් 
ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතොරතුරු ෙදන්න පුළුවන් නම් රටට ෙනොදී 
ඉන්ෙන් ඇයි? පාර්ලිෙම්න්තුව ජනතාවට වඩා ෙවනස්ද? 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියන්ෙන්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරනවා කියන්ෙන්ම ජනතාව දැන ගන්නවා කියන 
එකයි. මම කියන්ෙන් ඒකයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක ෙවනම තර්කයක්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ රටම තමයි. එෙහම නම්, ෙදන්ෙන් නැහැ කියා විෙශේෂ 

වගන්තියක් ඇතුළත් කරන්ෙන් ඇයි? පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න 
පුළුවන් නම් ඇයි මහජනයාට ෙනොදී ඉන්ෙන්?  මහජනයාෙග් 
නි ෙයෝජිතයන්ට ෙදන්න පුළුවන් නම්, මහජනයාට ෙදන්න බැරි 
ඇයි? ඇයි, අප ඊට වඩා උත්තරීතරද? අප දන්නවා, උත්තරීතර 
හැටි. මම ඒවා ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මම ෙම් කියන්ෙන්, ෙම් කාරණය ඔබතුමන්ලා හිතා මතා 
ඇතුළත් කරන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ෙම්ක වි ෙශේෂ ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම් ගණනාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් තිෙබන ෙවලාවක්.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, now that there is some doubt, why do 

you not clarify it?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අප ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 

ෙම් වගන්තිය ඉවත් කරන්න කියායි.   

ඊළඟට, මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙගනුත් මම ෙම් ගැන 
දැනගන්න කැමැතියි. පනත් ෙකටුම්පෙත් (5) (1) (ඊ) උප 
වගන්තිෙය් මුලින්ම සඳහන් වන ෙකොටස ගැන මම ෙපොඩි 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, "ඔවුන්ෙග් ෙසේවා 
සැපයීෙම් දී නීතිපතිවරයා ෙහෝ නීතිපතිවරයාට සහාය දක්වන යම් 
නිලධරයකු සහ ෙපොදු අධිකාරයන් අතර පවතින යම් 
සන්නිෙව්දනයක් ඇතුළුව...." යන ෙකොටස ඉවත් කරන්න කියා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර කරුණු 
අපට දැනගන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් නීතිපතිවරයා අධිකරණය 
හමුෙව් ඇති යම් ෙද්ශපාලනයන් සහිත කණ්ඩායම්වල නඩු ඉල්ලා 
අස් කර ගත්තා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අබ්දුල් කාදර් 
අමාත්යවරයා දැන් මිය ගිහින්. නමුත්, එතුමා ජීවත්ව සිටි කාලෙය් 
කරපු ෙද්වල් ගැන කියන එෙක් වැරැද්දක් නැහැ ෙන්.  සමෘද්ධි 
මුදල් වංචා කිරීම පිළිබඳව එතුමාට නඩුවක් තිබුණා. ටික 
කාලයකින් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මහනුවර අධිකරණයට 
ගිහින්  ඒ නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා. එම නඩුව ඉල්ලා 
අස්කරෙගන දවස් ෙදකකට පසුව අබ්දුල් කාදර් මැතිතුමා 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් පැත්ත මාරු කරනවා.  ඇයි එෙහම 
වන්ෙන්? එතෙකොට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව උත්තරීතරද? 
ෙමවැනි හැසිරීමක් සහිත නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු 
අප දැන ගන්න ඕනෑ නැද්ද? අබ්දුල් කාදර් අමාත්යවරයාෙග් නඩුව 
ඉල්ලා අස්කර ගත්ෙත් ඇයි, එය අස්කර ගන්න ෙහේතු සාධක වුෙණ් 
කවෙරක්ද, ඊට නිර්ෙද්ශ කෙළේ කවදාද කියා අපට දැනගන්න ඕනෑ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් සිද්ධියත් මතක ඇති. 1996 
කැස්බෑව සමුපකාර ඡන්දෙය්දී ඝාතනයක් වුණා. 1996දී එම 
ඝාතනය සිද්ධ වුණත්, ඒ නඩුව 2012 අවුරුද්ද වන තුරු ඇහුවා. 
1996 සිට අවුරුදු 16ක් යන තුරු ඒ නඩුව ඇහුවා. අවුරුදු 16ක් 
තිස්ෙසේ නඩුව අහලා අන්තිමට ෙමොකක්ද කෙළේ? අවුරුදු 16කින් 
ෙචෝදනාව ෙවනස් කරලා, මිනී මැරුමකට -ඝාතනයකට-    අවුරුදු 
ෙදකකට ඇඟ බැඳලා තමයි චන්දන කතිආරච්චි සිර ෙගදරින් 
එළියට ආෙව්. ෙචෝදනාව මිනී මැරීම පිළිබඳවයි. හැබැයි, අන්තිමට 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? අවුරුදු ෙදකකට ඇඟ බැඳීමයි. අවුරුදු 16කට 
පස්ෙසේ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙචෝදනාව ෙවනස් කළා.  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් ෙවලා ෙම් නඩුව ෙමෙහය 
වූෙය් ෙකොෙහොමද කියා දැන ගන්න අපට අයිතියක් නැද්ද? අවුරුදු 
16ක් තිස්ෙසේ සාක්ෂි නැත්නම්, එම කාලය තුළ එකම ෙචෝදනාව 
මත නඩු අහලා, අවුරුදු 16ක් ගියාට පසුව ෙචෝදනාව ෙවනස් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

එෙහම නම්, ඒක දැනගන්න අයිතියක් නැද්ද? නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇතැම් කෘත්යයන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු -අපරාධ 
නඩුවක්, විභාග ෙවමින් තිෙබන නඩුවක් පිළිබඳ ෙතොරතුරු- අපට 
එපා. හැබැයි අඩුම තරමින්, ගත් තීරණයක් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
දැනගන්න අපට අයිතියක් තිෙබනවා. සමහර අය නිදහස් කෙළේ 
ඇයි, සමහර අයෙග් ෙචෝදනා ෙවනස් කරන්න ෙහේතු කවෙර්ද කියා 
අප දැනගන්න ඕනෑ නැද්ද? එයට වැට බැඳීමක් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට කිසිෙසේත් ඇතුළත් ෙනොකළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
නිසා, "ඔවුන්ෙග් ෙසේවා සැපයීෙම් දී නීතිපතිවරයා ෙහෝ 
නීතිපතිවරයාට සහාය දක්වන යම් නිලධරයකු සහ ෙපොදු 
අධිකාරියක් අතර පවතින යම් සන්නිෙව්දනයක්" කියන ෙකොටස 
ෙමයින් ඉවත් කරන්න කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් මහ ජනයාට බැඳී 
පවතින ආයතනයක්. පාර්ලිෙම්න්තුව බැඳී පවතිනවා වාෙග්ම, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් මහ ජනයා ෙවනුෙවන් බැඳී සිටිනවා.  

ෙපෞද්ගලික නඩු කටයුත්තක් ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. 
කවුරුන් ෙහෝ අපරාධයකට සම්බන්ධ වී සිටිනවා නම්, ඊට අදාළ 
නඩු කටයුත්තට සම්බන්ධ ෙපෞද්ගලික නීතිඥෙයකු ඉන්නවා නම්, 
අප ගිහින් ඒ නීතිඥයාෙගන් නඩුෙව් ෙතොරතුරු ඇහුෙවොත්, ඒ 
ෙතොරතුරු ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, එය, ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික 
නීති කටයුත්තක්. හැබැයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරන්ෙන් 
මහ ජනයාෙග් නීති කෘත්යයයි. මහ ජනයා ෙවනුෙවන්, ඔහු 
අධිකරණෙය් ෙපනී සිටිනවා. එෙහම නම්, මහ ජනයාට සාධාරණ 
අයිතියක් තිෙබනවා, නීතිපතිවරයා මහ ජනයා ෙවනුෙවන් කරන 
කාර්ය භාරය පිළිබඳව ෙත්රුම් ගන්න. අපි පිළිගන්නවා, 
ෙපෞද්ගලික නීතිඥයින්ෙගන් ඒ ෙතොරතුරු අහගන්න ඕනෑ නැහැ 
කියා. ෙමොකද, තමන්ෙග් නඩු කටයුත්ත පිළිබඳ උපාය උපකම ආදි 

සියල්ල ආරක්ෂා කිරීම ඔහු කළ යුතුව තිෙබනවා. හැබැයි මහ 
ජනයා ෙවනුෙවන් නඩුව කියන ෙකනාෙගන් ඒ තීන්දු තීරණ 
පිළිබඳව දැනගන්න මහ ජනයාට සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ඒ සංෙශෝධනයත් ෙමයට ඇතුළත් කරන්න කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙතොරතුරු වසන් කරපු, මහ ජනයාෙග් 
ෙතොරතුරු වසන් කරපු අවස්ථා ඉතිහාසෙය් තිෙබනවා. 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. මට මතකයි, එදා මම 
ඉන්නා ෙම් ආසනෙය් වාඩි ෙවලා ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීතුමා 
'ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් නිදහස පනත් ෙකටුම්පත' 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාව. සාමාන්යෙයන් 
මන්තීවරයකුට අයිතියක් තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න. එෙසේ පනත් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කළාට පසුව ආණ්ඩුවට මාස හයක් අවස්ථාව ෙදනවා, 
එය සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න. මාස හයකට පසුව ආණ්ඩුෙවන් 
පතිචාරයක් නැත්නම් එය නිරායාසෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එනවා. ඒ ආකාරයට එදා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරන්න නැඟී සිටි ෙවලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඡන්දයක් 
විමසුවා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ෙදනවාද නැද්ද 
කියා. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් ඡන්ද විමසා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකටද? පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවාද, නැද්ද කියන 
එකටයි ඡන්ද විමසා තිෙබන්ෙන්. පනත් ෙකටුම්පත ගැන සාකච්ඡා 
කරලා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවාද, නැද්ද කියන 
එකටයි ඡන්දයක් විමසන්ෙන්. හැබැයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඡන්දයක් විමසුවා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ 
ෙදනවාද නැද්ද කියා. පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකුට තිෙබන අයිතියක්. මන්තීවරයකු 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළාම, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තීරණයක් ගන්න පුළුවන්, ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරනවාද, නැද්ද කියා. හැබැයි එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඡන්දයක් විමසුවා, ඒ පනත ඉදිරිපත් කරන්න ෙදනවාද, නැද්ද 
කියා. ඊට පසුව අර මහා තුෙනන් ෙදෙක් බලය උපෙයෝගි 
කරෙගන ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සභාව විසින් 
පතික්ෙෂේප කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන එදා ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරන්නවත් බැරි වුණා. ඉතිහාසෙය් එවැනි 
ෙඛ්දවාචකයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් සමඟ ගැට ගැසී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත නැවත සම්මත කර 
ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා දරන උත්සාහයට අෙප් පැත්ෙතන් 
අෙප් සහාය ලබා ෙදනවා කියා පකාශ කරමින්, මම නතර 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
[අ.භා. 12.27] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් කථා කරපු ගරු 

මන්තීතුමා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ගැන කථා කළා. කළුතර 
දිස්තික්කෙය් ඒ පාරවල් ෙදකක් හදලා තිබුෙණ්, ඔලිම්පස් 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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සමාගම. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි බැලුවා, ෙම් ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය්වත්, ෙකොටස්වලටවත් කිසිම මන්තීවරෙයක්, 
ඇමතිවරෙයක් සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ. ඒක අපි බැලුවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා බලපු පමාණයට නැහැ. මම බලපු පමාණෙය් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා එෙහම කියනවා නම් 'ෙකෝප්' එකට කැඳවන්න. මෙග් 

විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඕනෑම ගනු-ෙදනුවක් සම්බන්ධෙයන් 
විමර්ශනය කරන්න 'ෙකෝප්' එකට කැඳවන්න.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔක්ෙකොම 'ෙකෝප්' එකට ෙයොමු කරන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ 

සැලැස්මක් තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාත්  මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
පත් කරනවාද, නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ' ෙකෝප්' එකට 
ෙයොමු කරනවා. ඒක ජනාධිපතිතුමාෙග් බලයක්. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙද්වලුත් ඔබතුමන්ලා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කථා කළා ෙන්. මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න 

කැමැතියි. ෙම් පාරවල් සියල්ලම -පාරවල් 720ක් - ආසියානු 
සංවර්ධන මුදල්වලින් තමයි කරන්ෙන්. ෙම් හැම පාරක්ම හදන්න 
ෙදන ෙකොට ADB එෙක් අධීක්ෂණය යටෙත් කරන්ෙන්. ෙම්කට 
කිසිම බලපෑමක් කරන්න බැහැ. ඇත්තටම ඔලිම්පස් සමාගමට 
packages අටක් හම්බ වුණා. They got eight packages. ඔබතුමා 
කිව්ෙව් ෙදකයි ෙන්. අඩුම ෙටන්ඩරය තිබුණා, packages අටකට. 
They were the lowest tenderer for eight packages. නමුත් 
ADB එෙකන් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙදකයි දුන්ෙන්. ෙමොකද ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් capacity එකට ඒ ෙගොල්ලන්ට කරන්න බැරි නිසා. 
ෙම් හැම ගනුෙදනුවක්ම ADB එෙක් අධීක්ෂණ යටෙත් වුෙණ්. 
කිසිම අකමිකතාවක් ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ළඟ විස්තර තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් 

ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අධීක්ෂණය කරපු නිලධාරිනියට award එකක් 
හම්බ වුණා, ඒක ෙහොඳට කරපු නිසා. ෙමහි කිසිම අකමිකතාවක් 
සිදු ෙවලා නැහැ.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවුද award එක දුන්ෙන්? 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම හිතුවා, ෙටන්ඩර් ගත්තු අය දුන්නා කියලා. අෙප් රෙට් 

එෙහමත් ෙවනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ,  නැහැ. ADB එෙකන් දුන්ෙන්. ෙම්වාට කිසිම 

ෙකෙනකුට ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. අපි ෙහොයලා බැලුවා, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයකවත්, ෙකොටස් මිලදී ගැනීමකවත් කිසිම 
මන්තීවරෙයක්, කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ.  

අෙනක් කාරණය විධියට මම ඔබතුමාට ෙමය කියන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමා උපෙද්ශකවරු ගැන කිව්වා ෙන්. මහජන සම්බන්ධතා 
නිලධාරින් ගැන කිව්වා ෙන්. මම ඇමති ෙවන්න කලින් 2005 
ඉඳලා හිටපු ඇමතිවරු උපෙද්ශකවරු සහ මහජන සම්බන්ධතා 
නිලධාරින් 190ක් පත් කරලා තිබුණා. There were 190 of them. 
ඒෙක් මන්තීවරුත් ඉන්නවා. 

අනිත් එක, මම ෙමය ඔබතුමාට උපෙදසක් වශෙයන් 
ෙදන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ,  මම නීතිඥෙයක් හැටියට ෙම්ක 
කියන එක හරිද කියලා. COPE එක ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්න 
ෙගනැල්ලා ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා; press 
conferences තියනවා. ඒක හරිද? Is it correct? They are 
holding press conferences on matters before the COPE. They 
are talking in Parliament.[බාධා කිරීමක්] No, I mean, Hon. 
Members of the COPE.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම ෙම්ක කියන ෙකොට ෙම් කාරණය 

COPE එක ඉදිරිෙය් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කියන්ෙන් COPE එෙක් සාමාජිකයන් COPE එෙක් 

පරීක්ෂණයට භාජන ෙවන කාරණයක් ගැන පුවත් පත් සාකච්ඡා 
පවත්වනවා. ඒක හරිද?  නීතිඥවරෙයක් හැටියට මම ඔබතුමාට 
කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තීන්දු බල රහිත ෙවන්න පුළුවන්. 
Your decisions will be invalid if - [Interruption.] No, no! 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාම කිව්වා ෙන් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමා press conference එකක් තිබ්බා කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙකොයි කාලෙය්ද? ඒ ගනු-ෙදනුව සිද්ධ ෙවලා සතියකට 

පස්ෙසේ. [බාධා කිරීමක්] ඒ මතය ෙගොඩ නැඟීම නිසා තමයි COPE  
එකට ආෙව්. ඒ මතය නිසා තමයි එතුමා පත් කරන්න එපා කියලා 
ජනාධිපතිවරයාට කියන්න සිද්ධ වුෙණ්. එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාරක සභාපතිතුමනි, COPE එකට තිෙබන ආයතන ගැන 
කිසිවක් කථා කරන්න බැහැ. මතක තබා ගන්න, press 
conference එක තිබ්ෙබ් ඒ ගනු-ෙදනුව ෙවලා සතියක් ඉක්ම 
යන්න කලින් බව. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Please! අපට ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ෙදන්න. මම කියන්ෙන් 

යම් කිසි මතයක් එක්ක, with a preconceived opinion, if you 
are going to Chair a Committee,  ඒ ෙකොමිටියට පරීක්ෂණයක් 
කරන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමාට ඕනෑ නම් කරන්න. මම ඔබතුමාට 
ෙපොඩි උපෙද්ශයක් ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] හරි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා වරදවා වටහා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

ඒක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා  COPE එෙක් 
සභාපතිත් ෙනොෙවයි. දැන් ෙකොෙහේද press conference තියලා 
තිෙයන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා කියනවා, press conference 
තිබ්බා කියලා. ෙකොෙහේද press conference තිබ්ෙබ්? [බාධා 
කිරීමක්]  මහබැංකු අධිපතිවරයාෙග් ගනු-ෙදනුව සිද්ධ ෙවලා 
සතියකින් ඒක රටට ෙහළිදරවු කරන ෙකොට,  හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා COPE එෙකත් නැහැ. COPE එක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පත් කරලාත් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, දැන්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපට ඕනෑ නැහැ, -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නම් 'ෙකෝප්' එෙක් වාඩි ෙවලා නඩු 

අහන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe)  
අපි කමෙව්දය ගැනයි කථා කරන්ෙන්. අහගන්න. ඔබතුමා 

දැන් පැය ගණනක් කථා කළා, අපි අහෙගන හිටියා ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපටත් කථා කරන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න.[බාධා කිරීමක්] 

මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. යම් කිසි පුද්ගලෙයක් වැරදිකාරයා කියලා 

මතයක් හදාෙගන,  ඒ පුද්ගලයා ගැන COPE එෙක් පරීක්ෂණයක් 
කරන්න පුළුවන් නම්, ඔබතුමන්ලා ඒක කරන්න. අපට පශ්නයක් 
නැහැ. ඒක ඔබතුමාෙග් තීරණයක්.  

අනිත් එක, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් උපෙද්ශකවරු පත් 
කළා. ඒ කාලෙය් සිදු වුණු ඒවා ගැන පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැතිව, 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් -මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් 
කාලෙය්දී- උපෙද්ශකවරු එකසිය අනූගණනක් හිටියා. 
ඔබතුමන්ලා ඒවා ගැන පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ. වර්තමානෙය් 
ඒවා ගැන ෙහොයනවා. ඇයි පසු ගිය කාලෙය් ඒවා ගැන පරීක්ෂණ 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්?[බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම කියන්ෙන්- [බාධා 
කිරීමක්] 
 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
COPE එක ඔය කාරණය ගැන ඔච්චර උනන්දු නම්, මම 

කියන්ෙන් ඒකයි. ඒක කමානුකූලව යන්න ඕනෑ. අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ෙදයක් කරන්න. 
ඕනෑ එකක් ගැන COPE එකට ඉදිරිපත් කරන්න. අපි විරුද්ධ 
නැහැ. නමුත් මතයක් තියා ෙගන ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරනවා 
නම්, ඒක සාධාරණ නැහැ කියන එකයි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි - 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Anura Dissanayake. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියපු කරුණුවලට එතුමා පිළිතුරු ලබා දුන් නිසායි මම 

අවස්ථාවක් ඉල්ලන්ෙන්.  

පළමුවැනි කාරණය ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මහබැංකු අධිපතිවරයා පිළිබඳව පශ්නය මතු කෙළේ COPE එක 
පිහිටුවන්නත් කලින්. කවුරු හරි කියනවා නම් ඒ පශ්නය මතු 
කරපු නිසා ඒ COPE එෙක් සභාපති ධුරය- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මතයක්-  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 ඒ මතය දරපු නිසා COPE එෙක් සභාපති ධුරය දරන්නා බැහැ 
කියනවා නම්, ඒක පැත්තකින් තියන්න අපි ලැහැස්තියි. බෙලන් 
වාඩි ෙවලා ඕවා අහන්න ඕනෑ නැහැ. බෙලන් ෙමොකටද 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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තමුන්නාන්ෙසේලා ශුද්ධ කරන්ෙන්? මතක තියා ගන්න. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා ෙන්.  

ෙදවැනි කරුණ, ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ඔබතුමන්ලාෙග් සභාපති 
ෙකෙනක් ඒෙක් වාඩි කරවා ගන්න නම්,- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
එෙහම කිව්වා ෙන් දැන්. හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයා ෙම්ෙක් 
පක්ෂපාතී නම්, ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන්, - [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා දැන් කියන්ෙන් ඒක ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එෙහනම් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම නීති පශ්නයක් මතු කෙළේ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නීති පශ්නෙය් හරය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උදාහරණයක් වශෙයන්, විනිශ්චයකාරෙයක් නඩුවක් අහන 

ෙකොට, එයා ෙපෞද්ගලිකව දන්නා හඳුනන කට්ටිය එහි 
පාර්ශවකරුවන් වශෙයන් ඉන්නවා නම් ඒ නඩුව එතුමා ඇසීෙමන් 
අයින් ෙවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්]  

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

  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි, මට ෙත්ෙරනවා. ඔබතුමා නීති පශ්නයක් මතු කළා. අපි 

ඒක ''නීති පශ්නයක්'' කියලා හිතමු ෙකෝ. ඒ නීති පශ්නය 
කියාකාරිත්වයට නැ ෙඟන්න එපා යැ. නිකම් මතු කරලා 
හරියන්ෙන් නැහැ ෙන්. කියාකාරිත්වයට නැ ෙඟන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  [බාධා කිරීමක්] කියාකාරිත්වයට නැ ෙඟනවා නම් 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒ නිශ්චිත පශ්නෙය්දී සභාපතිවරයා අයින් 
ෙවන එක. ඔබතුමා පශ්නය මතු කරලා උත්තරයක් ෙනොදී ඉන්න 
එපා. දැන් ඔබතුමා පශ්නයක් මතු කළා. ''හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීවරයා මහබැංකු අධිපතිවරයාෙග් පශ්නය පිළිබඳව යම් 
මතයක් දරන නිසා, ඔහු වාඩි වී ෙම් පශ්නය විභාගයට ලක් කරන 
එක වැරදියි'' වාෙග් නීති මතයක් මතු කළා. [බාධා කිරීමක්] 
නීතිමය මතයක් මතු කළා ෙන්. දැන් කියාකාරකම කියන්න. 
ෙමොකක්ද, දැන් කරන්ෙන්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට හංඟන්න කිසිම 

ෙදයක් නැහැ. අපි තමයි COPE එෙක් සභාපතිකම ෙමතුමන්ලාට 
දුන්ෙන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දැන් නීති පශ්නය මතු කළා. දැන් කරන්න ඕනෑ එක 

කියන්න. දැන් කරන්න ඕනෑ එතුමා පැත්තකට ගිහිල්ලා,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අගාමාත්ය ගරු රනිල් 

විකමසිංහ මැතිතුමා 2002 වර්ෂෙය් COPE එෙක් සහ Committee 
on Public Accountsහි සභාපතිත්වය දුන්ෙන් විපක්ෂයට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඔබතුමා නීති පශ්නයක් මතු කරලා, මතය කියා නිකම් 

ඉන්න එපා.  දැන් ඒකට ගත යුතු පිළියම කියන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙකෙනකුට මම නීති පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්නම්.  

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාට මම කියන කාරණය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මම කියන 

නීති පශ්නෙය් හරය ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දැන් කිව්වා ෙන්,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කියූ කාරණෙය් හරය ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මෙග් 

තර්කෙය් හරය ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඔබතුමාෙගන් නැවත අහන්නද? ඔබතුමා කියන එෙක් 

හරය තමයි ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයා යම් මතයක,- 
[බාධා කිරීමක්] දැන් කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමාට 
මතය කියලා නිකම් ඉන්න බැහැ. මතය කියලා ඉවර ෙවලා, දැන් 
ඔබතුමා ගන්න ඕනෑ කියා මාර්ගය කියන්න ඕනෑ. ගන්න ඕනෑ 
කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? නිකම් නැඟිටලා මතයක් පකාශ කරලා 
වාඩි ෙවන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකට ගත යුතු කියා 
මාර්ගයත් කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කියා මාර්ගය ඔබතුමන්ලා ගන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. - [Interruption.] The 

next speaker is the Hon. Patali Champika Ranawaka. 
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
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) 
Sir, I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri 

do now take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි  මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
 
[අ.භා. 12.37] 

 
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, පළමුෙවන්ම මම ෙම් 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතට 
අදාළව ෙනොවුණත් ෙතොරතුරු සහ  ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දනය 
පිළිබඳව තිෙබන පසු බිම් කථාව, පසු බිම් දර්ශනය පිළිබඳව 
කරුණු කිහිපයක් පකාශ කිරීමට අදහස් කරනවා.  ඊට ෙපර ෙම් 
කියාවලිය ෙමතැනට ෙගන ඒම සඳහා 1996දී ගරු ධර්මසිරි 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් සිට ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා දක්වා  
දායක වූ සියලු ෙදනාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8ෙවනි දා ලැබුණු ජන වරම පිළිබඳවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් අපි මතක් කළ යුතුයි.  

අපි ෙම් ෙතොරතුරු ගැන කථා කරනෙකොට අපට ෙපෙනන 
වැදගත්ම කාරණය තමයි ෙම්ක මනුෂ්ය වර්ගයාට සම්බන්ධ 
පශ්නයක් බව. මිනිසා තිරිසනාෙගන් ෙවනස්වන පධානම 
කාරණය ඔහුෙග් නිර්මාණශීලිත්වයයි. තිරිසන් සතුන්ට 
සාෙප්ක්ෂව ඔහු පමණයි සංෙක්ත, භාෂාවන්, දැනුම, දත්ත, දත්ත 
ගබඩා කිරීම සහ දත්ත සන්නිෙව්දනය යනාදී කියාවලියක 
නියැෙලන්ෙන්. ඊට අමතරව ඔහු විසින් ආහාර නිපදවීම, ජල 
පාලනය ආදිය  කරනවා. ඒ වාෙග්ම බල ශක්ති නිපදවීම, 
කර්මාන්ත, පවාහන, නගර නිර්මාණය ඇතුළු අවෙශේෂ නිර්මාණ ද 
සිදු කරනවා. ඊ ටත් අමතරව හුවමාරුව, මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොළ, 
බැංකු කම ආදිය නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුල් 
කාලෙය්දී දඬුවම පදනම් කරෙගන නීති කියාත්මක කිරීම සිදු කර 
තිෙබනවා. එය අද වනෙකොට ව්යවස්ථාව, පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග්  සුවිෙශේෂී නිර්මාණශීලිත්වයන් 5ක් 
නිසා තමයි මිනිසාෙග් සමාජ ජීවිතය ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
ඒෙකන් ඉතා මූලික කාරණයක් තමයි සංෙක්ත, භාෂා, දත්ත, දත්ත 
ගබඩා කිරීම සහ දත්ත සන්නිෙව්දනය කියන්ෙන්. අද ෙම් යුගය 
හුඟක් ෙදෙනක් සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ යුගය 
හැටියටයි.  ෙතොරතුරු තාක්ෂණ යුගය ගැන අපි කල්පනා 
කරනෙකොට වැදගත්ම කාරණය තිෙබන්ෙන් කරුණු ෙදකක් 
මතයි. එකක්, සන්නිෙව්දනය. අනික, ෙතොරතුරු ගබඩා කිරීම.  

සන්නිෙව්දනය ගත්තාම, මුල් කාලෙය්දී මුඛ්ය 
සන්නිෙව්දනෙයන් ද පසුව ලිඛිත මාධ්යෙයන් ද එය සිදුවී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 20වන සියවෙසේ මුල සිට විද ත් මාධ්යෙයන් 
ෙකෙරන සන්නිෙව්දනය ඇති ෙවලා, එය පුළුල් තත්ත්වයකට පත් 
වුණා. දත්ත ගබඩා කිරීම කියන කාරණය ගත්ෙතොත්, පළමු 
කාලෙය්දී ෙපොත පත මතත් විෙශේෂෙයන්ම 19වන සියවස අග සහ 
20වන සියවස මැද භාගෙය් සිට පරිගණකය හරහාත් දත්ත ගබඩා 
කිරීෙම් හැකියාව වර්ධනය වුණා. එතැනදී විෙශේෂෙයන්ම බිතාන්ය 
විද්යාඥෙයක් වූ ඇලන් ටියුරින් වැදගත් වනවා. ඔහු තමයි 
වර්තමාන කාර්මික පරිගණකෙය් නිර්මාපකයා. ඒ වාෙග්ම 
වර්තමාන විද ත් පරිගණකෙය් නිර්මාපකයා. ඒ වාෙග්ම 
පරිගණකෙය් පියා වශෙයන් අපි හඳුනා ගන්ෙන් ෙජෝන් ෙවොන් 
නියුමාන් නැමැති ජර්මාන් ජාතික විද්යාඥයායි. ඔහු විසින් ෙදවන 
ෙලෝක මහා සංගාමය ඇති කරපු, ඒ විප්ලවකාරි පරිවර්තනෙය්  
පතිඵල තමයි ෙම් 21වන සියවෙසේ අපි භුක්ති විඳින්ෙන්.  

ෙම් නිසා ෙම් කාරණා සම්බන්ධව ඉදිරි කාලෙය්දී අතිවිශාල 
විප්ලවයක් සිදු ෙවන්නට නියමිතයි. මුල් කාලෙය්දී -60 දශකෙය්දී- 
කාර්මික දත්ත ගබඩා කිරීම ඉෙලක්ෙටොනික දත්ත ගබඩා කිරීමක් 
බවට පත් වුණා. දැන් ෙම් වන විට ජානමය වශෙයන් දත්ත ගබඩා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, රසායනික වශෙයන් දත්ත ගබඩා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙකොන්ටම් ආකාරයට දත්ත ගබඩා 
කරන්ෙන්  ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන පර්ෙය්ෂණ සිදු කරෙගන 
යනවා. ඒ නිසා දත්ත ගබඩාකරණෙය් දැවැන්ත විප්ලවයක් 
ෙකොන්ටම් පරිගණකයත් සමඟ අනාගතෙය් සිදු ෙවන්නට 
නියමිතයි. අද තිෙබන්ෙන් යම්කිසි දත්ත පමාණයක්ද, ඒක ෙදෙක් 
බලයකට නැංවූ පමාණයකින් ගබඩා කර ගැනීෙම් හැකියාව ඉන් 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය් පරිගණක ක්ෙෂේතය 
වර්ධනය වන ආකාරයට සෑම 18 මාසයකට වරක් දත්ත ගබඩා 
කිරීෙම් ශක්තිය ෙලෝකය වැඩිදියුණු කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
අලුත් තත්ත්වය එක්ක ෙම් සන්නිෙව්දන කියාවලිය සහ දත්ත 
ගබඩා කිරීම කියන කියාවලි ෙදක 1960 දශකෙය්දී එකට හාවුණා. 
එම කියාවලිය තමයි අපි ෙතොරතුරු තාක්ෂණය නමින් හඳුනා 
ගත්ෙත්.  

2010 සිට ෙම් කියාවලිය අලුත් තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒක 
තමයි ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙයන් ෙගොඩ නැඟුණු අලුත් අවකාශය. 
අපි ඒකට කිව්වා "සයිබර් අවකාශය", එෙහම නැත්නම් "පාර 
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අවකාශය" කියලා. සයිබර් අවකාශයත් ෙම් ෙභෞතික ෙලෝකයත් 
ෙදකම එකට එකතු ෙවන විප්ලවීය පරිවර්තනයක් දැන් සිදු ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ පරිවර්තනය තමයි නව කාර්මික විප්ලවය නමින් 
එෙහමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්නා හඳුනන සුහුරු ෙලෝකයක්, 
සුහුරු මිනිෙහක්, - smart citizen -, සුහුරු නිවසක්, - smart house 
-, සුහුරු නගරයක්, - smart city -, සුහුරු රටක්, - smart country - 
සහ සුහුරු ගහෙලෝකයක්, - smart planet - කියන තත්ත්වය දක්වා 
ගමන් කරමින් තිෙබන්ෙන්. එවැනි අධිනිශ්චය වුණු ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ යුගයකයි, එවැනි සුහුරු ෙලෝකයක ඉඳෙගනයි අපි ෙම් 
කාරණය අවුරුදු 20ක් සංවාද කරලා අද පනත් ෙකටුම්පතක් 
විධියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ඒ නිසාම ෙම් නව යුගය තුළ පැරණි ෙලෝකය බිඳ වැෙටමින් 
තිෙබනවා. පැරණි  ෙලෝකෙය් පතකලාෙව්දීන් කියලා ෙකොටසක් 
සිටියා; මාධ්යෙව්දීන් කියලා ෙකොටසක් සිටියා. නමුත් අද සෑම 
ෙකෙනකුටම Facebook අඩවිය හරහා ෙහෝ තමන්ෙග් Twitter 
පණිවුඩ කියාවලිය හරහා පතකලාෙව්දිෙයකු ෙවන්නට, 
නිර්මාපකෙයකු ෙවන්නට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 

 ෙම් සියල්ල තුළ සීමා මායිම් කම කෙමයන් දියවී යමින් මුළු 
සමාජය තුළම ෙම් නව ෙලෝකය ෙගොඩ නැ ෙඟමින් තිෙබන 
අවස්ථාවකයි අපි අවුරුදු 20ක් පමා වුණු පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්බන්ධව අද ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරමින් සිටින්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය මූලික මිනිස් අයිතියක් ෙලස 
පිළිගනු ලැබූවා. එතැනදී අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ, මූලික මිනිස් 
අයිතිය ආකාර ෙදකකින් ලැෙබන බව. පළමුෙවන්ම රජය මැදිහත් 
ෙනොවී මූලික මිනිස් අයිතිය ලැෙබනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට තමන් කැමැති භාෂාවකින් කථා 
කරන්නට, තමන් කැමැති ආගමක් අදහන්නට, තමන් කැමැති 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙද්ශපාලනය කරන්නට, -හිංසාකාරී 
කියාවලට ෙයොමු ෙනොවී- රජය මැදිහත් ෙවන්ෙන් නැහැ. රජය 
මැදිහත් ෙනොවීම මඟින් ඒ මූලික මානව අයිතීන් ලැෙබනවා. ඒවා 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සහතික කරලාත් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම රජය මැදිහත්වීම මඟින් ඇතැම් අයිතීන් ලැෙබනවා. 
නිදහස් අධ්යාපනයට, නිදහස් ෙසෞඛ්යයට, ගුණාත්මක බලශක්තිය 
ලබා ගන්නට, ගුණාත්මක ආහාර පාන ලබා ගැනීමට අයිතිය 
තහවුරු කරනවා. ඒ අයිතිය තහවුරු කිරීම මැදිහත්වීමකින් සිදු 
කරන කියාවලියක්. ෙතොරතුරු දැනගැනීම කියන කාරණය අයිති 
ෙවන්ෙන් ෙම්ෙකන් කවර ෙකොටසටද? රජය මැදිහත් ෙනොවීම 
විසින් ලබා ෙදන ෙකොටසටද, නැත්නම් රජය මැදිහත්වීම විසින් 
ලබා ෙදන  ෙකොටසටද කියන එක ගැන තවමත් ෙම් ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් එකඟතාවක් ඇති ෙවලා නැහැ. එවැනි එකඟතාවක් 
විද්වත් ක්ෙෂේතය තුළ තවම ඇති ෙවලා නැහැ.  

අපි එක්තරා ආකාරයකට රජය මැදිහත් ෙනොවීෙම් යුගෙය් සිට 
රජය මැදිහත් වීෙමන් මූලික අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන යුගය කරා 
යන පාලමක් හැටියට අපිට ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත හඳුනා ගන්නට පුළුවන්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙමහිදී මම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් රජය 
යම්කිසි පමාණයකට විවෘත  වන බව. රජෙය් කටයුතු පිළිබඳව, 
රජෙය් මූල්ය කියාවලිය පිළිබඳව, රජෙය් නීති කියාවලිය පිළිබඳව, 
රජෙය් අෙනකුත් කියාවලින් පිළිබඳව යම් විවෘතවීමක් සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම යම් ආකාරයකට ඒ පිළිබඳව සම්බාධක, 
බාධක පැනවිලා තිෙබන බව ඇත්ත. ඒවා ඇති ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්ත් ඒ සීමාවන් රටක ආණ්ඩු කරන්න අත්යවශ්ය නිසායි. 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාරණා ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් 
කාරණා ෙවන්න පුළුවන්. ඒවාට සීමා පනවන්නට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

එතැනදී අපට වැදගත්ම කාරණාව තමයි, ෙම්ක ඇයි රජයට 
පමණක් සීමා කරන්ෙන් කියන එක. ෙම්ක විශාල සමාගම්වලට, 
ෙපෞද්ගලික කියාකාරිත්වයට සම්බන්ධ ෙනොෙවන්ෙන් ඇයි? ඒක 
තමයි අද ෙම් සම්බන්ධව ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන 
විශිෂ්ඨතම සාකච්ඡාව. ෙමොකද, රජයන් පමණක් ෙනොෙවයි අද 
රටවල් පාලනය කරන්ෙන්. 

රටක ආර්ථික කියාදාමය තුළ, සමාජ කියාදාමය තුළ, මාධ්ය 
කියාදාමය තුළ බහුතරයක් තීරණ ගන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් 
මැදිහත් වීෙමන්. අපි විනිවිදභාවය බලන්න ඕනෑ, පාරදෘශ්යභාවය 
බලන්න ඕනෑ රජෙය් ජාතික රූපවාහිනිය සම්බන්ධෙයන් විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මාධ්යවලත් තත්ත්වය ෙමොකක්ද 
කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. රජෙය් ව්යාපාර කටයුතු ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි අපි බලන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතෙය් ව්යාපාරික 
කටයුතු ෙමොනවාද, ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලාත් අපි බලන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය  වශෙයන් කියාත්මක වන ආයතන 
ෙමොනවාද කියලාත් අපි බලන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් වූ විශිෂ්ට 
සිදුවීම් කිහිපයක් අෙප් ෙලෝක ඉතිහාසය ෙවනස් කළා. එකක් 
තමයි, ඉරාක යුද්ධය සම්බන්ධෙයන් Julian Assange ෙග් 
WikiLeaks ෙවබ් අඩවිය ඔස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරපු ඒ දැවැන්ත 
ෙහළිදරව්ව. එෙතක් කල් යුද ඉතිහාසෙය් ඇති වුණු තත්ත්ව 
සහමුලින් ෙවනස් කරන්න ඔහුට හැකියාව ලැබුණා, තනි 
පුද්ගලයකු හැටියට ඒ කරපු ෙවනස තුළින්. තවත් එකක් තමයි, 
ෙම් මෑතදී ෙහළිදරවු වූ "පැනමා පතිකා" පිළිබඳ කාරණය. හුඟක් 
ෙදෙනක්  ඒක නිකම් ලාභ ෙද්ශපාලන කියාවලියක් බවට පත් කර 
ගත්තාට, ෙලෝකෙය් සඟවන ලද ධනය පිළිබඳව විශාල 
දැනුවත්වීමක් කරන්න එය ෙහළි කරපු පුද්ගලයාට හැකියාව 
ලැබුණා. 

ෙම් මෑතදී ඉන්දියාෙව් මහ බැංකු අධිපතිතුමා ඉවත් වුණා. 
ඔහුට තව ධුර කාලයක් තිබුණත් ඔහු ඉවත් වුණා.  එයට පධාන 
කාරණය ෙමොකක්ද? ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත යටෙත් 
ඉන්දියාෙව් වර්ධන ෙව්ගය, ඉන්දියාෙව් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
පිළිබඳ ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර තිෙබන සං ඛ්යා ෙල්ඛන 
අභිෙයෝගයට ලක් කරපු නිසා  පතික්ෙෂේප ෙවලා එළියට යන්න 
ඔහුට සිදු වුණා. 2014 වර්ෂෙය් අෙප් රෙට්ත් ෙම් වාෙග් පශ්න පැන 
නැඟුණා. අෙප් නියම දළ ජාතික නිෂ්පාදනයද එතැන තිෙබන්ෙන්, 
අපි ෙකොෙහොමද ඒක අගයන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව පශ්න පැන 
නැඟුණා. ඒ නිසා මා හිතනවා, ඒ ක්ෙෂේත පිළිබඳ අලුත් 
ආෙලෝකයක් අපට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ලැෙබනවා 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගියදා නිකුත් 
වුණා, අතිශය වැදගත් වාර්තාවක්. ඒ තමයි මුළු ෙලෝකෙය්ම නීති 
විෙරෝධි මූල්ය සංසරණය පිළිබඳ වාර්තාව. Illicit Financial Flows 
Report එක. ඒෙක් ලංකාව ගැන කියලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
2004 සිට 2014 දක්වා කාලය තුළ ෙඩොලර් බිලියන 20කට 
ආසන්න මුදලක් ලංකාව තුළින් නීති විෙරෝධීව එළියට ගමන් 
කරලා  තිෙබනවා කියලා ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා. ෙඩොලර් 
බිලියන 20ක්!  2011දී පමණක් දළ ජාතික ආදයමින් සියයට 7ක් 
ෙම් විධියට එළියට ඇදලා තිෙබනවාය කියනවා. ඉතින් ෙම්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව දැන ගන්න ජනතාවට අයිතිය  නැද්ද? ෙම්වා ෙකොෙහොමද 
වුෙණ් කියලා දැන ගන්න ජනතාවට අයිතිය නැද්ද? ආනයන 
අපනයන හා නීති විෙරෝධී මුදල් සංසරණය කරන ව්යාපාරික සුළු 
පිරිසක් විසින් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙය් සියයට 7කට අත තියලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ ගැන දැන ගන්න ජනතාවට අයිතියක් නැද්ද? 
ජනතාවට පැහැදිලි අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක දූෂණෙය් පධාන 
මාවතක්. ෙමය ෙසොයා බැලිය යුතුයි; ෙමය වාර්තා කළ යුතුයි. අපි 
ආණ්ඩුව ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, කථා කළ යුත්ෙත්. ෙම් 
කියාවලියට සම්බන්ධ පිරිස් ගැනත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මෑතදී ඉතා වැදගත් 
ආර්ථික ෙහළිදරවු කිරීම් ෙදකක් කළා, එංගලන්තෙය්ත්, පංශෙය්ත් 
ඉන්න ආර්ථික විද්යාඥයන් ෙදෙදෙනකු විසින්. එයින් එක්ෙකනක් 
තමයි Zucman. අෙනක් ෙකනා James Henry. ඔවුන් ෙපන්වා 
දුන්නා, ෙම් ෙලෝකෙය් ධනෙයන් අතිවිශාල පමාණයක් යම් යම් 
රටවල සඟවා තිෙබනවා, යම් යම් ආයතන විසින් ඒවා 
පවත්වාෙගන යනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳ දත්ත ෙහළිදරවු 
කිරීම, ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු කිරීම ජාත්යන්තර වශෙයන් කළ යුතුයි 
කියලා ඔවුන් අදහස් ඉදිරිපත් කළා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් පිළිගත් එංගලන්තෙය්, London 
School of Economics and Political Science හි කටයුතු කරන 
Zucman ට  අනුව, ෙලෝකෙය් මුළු මූල්ය සම්පතින් -ධනෙයන්- 
සියයට 92ක්ම තිෙබන්ෙන් ඒ ඒ රටවල නිල ගිණුම්වලයි. එනම්, 
ෙලෝකෙය් ඉන්න බිලියන 7ක ජනතාවෙග් බැංකුවල තිෙබන 
සල්ලි, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන සල්ලි -ෙම් සියල්ල- 
එකට එකතු කළාම ෙඩොලර් ටිලියන 95.5ක් ෙවනවා. වැදගත් 
කාරණය ඒක ෙනොෙවයි. එයින් සියයට 92ක්ම තිෙබන්ෙන් ඒ ඒ 
රටවල නිල ගිණුම්වලයි. වැදගත්ම ෙද් තමයි, ඒ පමාණෙයන් 
සියයට 8ක් තිෙයන්ෙන් -ඒ කියන්ෙන් ෙඩොලර් ටිලියන 7.6ක්-  
විෙද්ශ රටවල වීම. විෙද්ශ රටවල තිෙබන ඒ ෙඩොලර් ටිලියන 
7.6න් සියයට 20ක් හැර, අෙනක් සියලු ධනය නීති විෙරෝධී ධනය. 
ෙම් ධනෙයන් ස්විට්සර්ලන්තෙය් සඟවා තිෙබනවා ෙඩොලර් 
ටිලියන 2.3ක්. එනම්, සියයට 30කට ආසන්න පමාණයක්. 
අෙනක්වා තවත් රටවල සඟවා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා ගැන දැන 
ගන්න ජනතාවට අයිතිය නැද්ද? ෙම්වා ගැන ඒ රටවල ජනතාවට 
දැන ගැනීමට අයිතිය නැද්ද? ෙම් විධියට ෙලෝකය පුරා ධනය 
සඟවා තියා ගන්න පුළුවන් නම්, ඒක දැන ගැනීෙම්  අයිතිය නැද්ද? 
ඒ රාජ්යයන්ට ඒ අයිතිය නැද්ද? ඒ නිසා ෙම් ගැන අපිත් ඉදිරිෙය්දී 
යම් කියා මාර්ගයක් ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට 
ඉතාම දරුණු විධියට බලපාන ආකාරෙයන් ඇතැම් ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්, ඇතැම් ෙපෞද්ගලික ආයතන, ඇතැම් පුද්ගලයන් -නීති 
විෙරෝධීව මුදල් උපයා ගත්ත පිරිස්- ෙම් ආකාරයට ධනය පිට රට 
ෙගන යනවා පමණක් ෙනොෙවයි,  ෙම් ධනය අයුතු ෙලස 
ආෙයෝජනය කරලා රට ඇතුෙළේ මාධ්ය අධිකාරින් පවත්වා ෙගන, 
තමන්ට ඕනෑ විධියට රාජ්ය හසුරවන්න පුළුවන් කියලා හිතලා,  
මාධ්ය ක්ෙෂේතෙය් ඇතැම් මාධ්ය හසුරවන බව පකාශ කරන්න 
ඕනෑ. 

ඒ නිසා ෙම් සම්මත කර ගන්නා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත මඟින් රාජ්ය ආයතන පිළිබඳ කිසියම් 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමක් කරනවා වාෙග්ම, අපි ඊළඟ පියවර 
හැටියට  ෙපෞද්ගලික ආයතන සහ ඒ අයෙග් ගිණුම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන්න, ඒ අයෙග් කියාකාරීත්ව පිළිබඳව ෙසොයා 
බලන්නත් කටයුතු කළ යුතු වනවා. ඒ සඳහා ෙම් රාජ්ය 
පතිසංවිධානය කිරීම, ෙම් ආයතන පතිසංවිධානය කිරීම අත්යවශ්ය 
වනවා.  

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සම්මත කළා, FATCA -Foreign 
Account Tax Compliance Act- නමින් නව පනතක්. එම 
කියාවලිය මඟින් ඔවුන්ට හැකි වුණා, රටට බදු ෙනොෙගවා විෙද්ශ 
රටවලට මුදල් අර ෙගන ගිය පධාන ආයතන, - Google වැනි 
ආයතන පවා- ෙම් බදු දැලට නතු කර ගන්න. දැන් අපිත්, යම් යම් 
පිරිස් පුද්ගලික නිදහසට මුවා ෙවලා ෙපොදු ෙද්පළ ෙකොල්ල කෑම, 
ෙම් රෙට් ධනය පිට රටට ෙගන යෑම, බදු ෙනොෙගවා ෙම් රෙටන් 
ධනය ඉවත් කිරීම වැනි කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත  හරහා අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි. එහි පළමු පියවර හැටියට අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත අගය කරන අතර, අපි ෙම් පියවර ඉදිරියට  ෙගන යා 
යුතුයි. ෙමොකද, ඇති ෙවමින් තිෙබන සුහුරු ෙලෝකය තුළ ඒ 
පරිගණක දත්ත පද්ධතිය විසින් අෙප් ජීවිත ෙවලා ෙගන තිෙබන 
පමාණය පිළිබඳව බැලුවාම, ඉදිරියට අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්න 
පුළුවන් පාරදෘශ්ය ෙලෝකයක අත්යවශ්ය කාරණයක් තමයි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත. අෙප් මූලික අයිතිය, අෙප් ආර්ථික අයිතිය, අෙප් 
සමාජ අයිතිය හා අෙප් ෙද්ශපාලන අයිතිය තහවුරු කර ගන්න 
නම් රාජ්යෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් මන්තීතුමන්ලාෙග් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙසසු සෑම ෙකෙනකුෙග්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට 
අපට හැකියාව ලැබිය යුතුයි. එෙහම වුෙණොත් අපට ෙම් රට 
ශක්තිමත් රටක් ෙලස ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්. එම නිසා 
ඉදිරි කාලෙය්දී අප විසින් ෙගොඩ නගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන, 
ෙම් ෙලෝකය විසින් ෙගොඩ නගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන, ඒ 
සුහුරු ෙලෝකයට - smart world -  ඇතුළු වන්න ඕනෑ නම්, අෙප් 
දරුවන් ඒකට ඇතුළු කර ගන්න ඕනෑ නම්, අත්යවශ්යෙයන්ම ෙම් 
සම්මත කර ගන්නා පනත තුළින් ඒකට යම් වාතාවරණයක් 
සැකෙසනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, අපට හැකියාව ලැෙබනවා 
අෙප් සංවර්ධන ඉලක්ක, ආර්ථික ඉලක්ක යහ පාලන මූල ධර්ම 
මත ඉදිරියට ෙගන යන්න.  

2015 ජනවාරි 08වැනි දා බලයට, බලකාමයට, පවුල්කාමයට, 
ධනකාමයට යට ෙනොවී ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා දුන් ජන වරම 
නිසා තමයි අපට හැකියාව ලැබුෙණ් ෙම් විවෘතභාවය ඇති කර 
ගන්න.  මා එම ජනතාවට ස්තුතිවන්ත වනවා. නමුත්, අපි 
ෙමතැනින් නතර විය යුතු නැහැ. අපි ෙමතැනින් ඔබ්බට ඊළඟ 
අයිතීන් ආරක්ෂා වන ආකාරයට නීති සම්පාදනය කිරිමටත්, ඉතාම 
වැදගත් විධියට ඒ නීති කියාත්මක කිරීමටත්, ඒ නීති කියාත්මක 
කිරීම තුළින් සමාජ සාධාරණත්වය රට තුළ සථ්ාපිත කිරීමටත් 
කැප විය යුතු වනවා. ඒ මඟින් පමණයි ෙම් රෙට් ධනය සූරා කන, 
ධනය විෙද්ශවලට ෙගන යන, ඒ විෙද්ශවලට ෙගන යන ධනය 
නැවත ෙවනත් කමවලින් රට තුළ ආෙයෝජනය කරන, ඒ මඟින් 
රෙට් සමාජ කියාවලිය, ෙද්ශපාලන කියාවලිය පාලනය කරන්න 
උත්සාහ කරන පිරිස්  පාලනය කරන්න අපට හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන්. 

ෙම් ගත්ත වැදගත් උත්සාහයට එදා ඡන්දය දුන් හැට 
ෙදලක්ෂයක් වූ ජනතාවට පණාමය පිරිනමමින්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකමතිකව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා, 
ෙමයින් ඔබ්බට යන කියාවලියක් සඳහා නව සංවාදයක් ෙම්  හරහා 
ඇති කර ගත යුතුයි කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත්යතුමා ඊෙය් ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ෙම් ඓතිහාසික 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට සුළු ෙමොෙහොතක් තිබියදී මට 
කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම සම්බන්ධෙයන් ෙබෙහවින්ම 
සතුටු වනවා. 

අද අෙප් මුළු රටම බලාෙගන සිටිනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු ෙකොෙහොමද 
අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. ඊෙය් අෙප් ගරු මන්තීතුෙමක් 
සාකච්ඡාවකදී මතක් කළා වාෙග්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා 
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය දීපු 
මන්තීවරු. ඊට පස්ෙසේ වැඩි කාලයක් යන්න කලින් දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙහොඳ නැහැ කියලා දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය දීපු මන්තීවරු 
ඉන්නවා.  

ආෙයත් ඒ දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙහොඳ 
නැහැ කියලා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
ඡන්දය දීපු මන්තීවරු ඉන්නවා. ෙම් මන්තීවරු 225ම ඔය 
ෙගොඩවල්වලින් එකකට, ෙදකකට ෙහෝ තුනකට අයිතියි. ඒ 
වාෙග්ම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙග්න්න ඕනෑය කියලා මත ඉදිරිපත් කරපු මන්තීවරු ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඒ ක එපා කියපු මන්තීවරුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙදකටම අයිති 
මන්තීවරුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. එම නිසා අද ඒ පරණ 
ෙභ්ද ඔක්ෙකෝම අමතක කර දමා ෙම් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතට 
ඒක මතියක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති ෙවයි කියලා ෙම් රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා.    

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට උරුමයක් තිෙබනවා.  
ඒ, ධර්මසිරි ෙසේනානායක හිටපු ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
කාලෙය්ත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්ත් ෙම් 
අදහස පතිපත්තියක් හැටියට ෙගනාපු නිසායි. ඒ වාෙග්ම තමයි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල 
උරුමයක් තිෙබනවා. ඒ සියලුම ෙද්ශපාලන උරුමයන් මතු කරන 
අවස්ථාවක් තමයි, ෙම් අවස්ථාව.  

 අද විපක්ෂය ෙබදිලා තිෙබනවා නම්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා නායකත්වය ෙදන කණ්ඩායමටත් අපි යම් ෙදයක් 
කියන්න කැමැතියි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපොෙරොන්දු වුණා, "අපි වඩා ෙහොඳ පනතක් 
ෙග්නවා" කියලා. පසු ගිය කාලෙය් ඉදිරිපත් වුණු සියලුම පනත් 
ෙකටුම්පත් පුනරීක්ෂණය කරලා වඩා ෙහොඳ පනත් ෙකටුම්පතක් 
තමයි අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර ෙගන යද්දි විශාල වශෙයන් වැරැදි 

වැටහීම් සමාජගත වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ සමහර 
වැරදි වැටහීම් ජනමාධ්ය විසින් ඇති කරපු ඒවා. සමහර ඒවා 
සමහර පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විසින්ම ඇති ක රපු ඒවා. ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒවා පිළිබඳව ෙකටිෙයන් ෙහෝ පැහැදිලි කිරීම මෙග් 
යුතුකමක් වනවා. රස කථා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ නිසා සමහර 
ජනමාධ්ය  වැරදි වැටහීම් ඇති කළා. 

අද පත්තර ටික බලන ෙකොට මම දැක්ක ෙදයක් තමයි, 
"රන්ජන් ෙවඩි තබයි. මැති සබයම කැලෙඹයි. රනිල් ෙවඩි තැබූ 
බව පිළිගනී." නැත්නම් "රන්ජන් ෙවඩි තබයි, අගමැති නවතයි" 
වාෙග් සිරස්තල ෙගොඩාක් තිබුණා. දැන් බැලූ බැල්මට 
ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවඩි තබා පශ්න 
ෙගොඩක් ඇති වුණා වාෙග් එකක් තමයි ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. 
නමුත්, එෙහම එකක් ෙනොෙවයි වුෙණ්. ෙම් ෙවනත් චිතපටයකට 
අදාළ ෙදයක්. නමුත්, මාධ්ය ඒක මතු කෙළේ ඒ වාෙග් අර්ථෙයන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත පළමුෙවනි වර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් සමහර මාධ්ය ෙම්ක 
වාර්තා කෙළේ "ෙතොරතුරු පනත එයි, ෙතොරතුරු ෙහළිදරව් කෙළොත් 
අවුරුදු ෙදකක් හිෙර්, 50,000ක් දඩ" කියලායි. සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙම් පනෙත් අදහස විකෘති කරලායි ෙම්ක ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම් 
පනත එන්ෙන් ජනමාධ්යයට දඬුවම් ෙදන්න ෙනොෙවයි. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතක් තිබුණත්, නැතත් 
ජනමාධ්යෙය් යුතුකම තමයි, රෙට් ජනතාවට ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් 
කිරීම. එම නිසා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට මම 
කියනවා, ඒ වැරැදි මතවලින් ෙනොමඟ යන්න එපා, ජනමාධ්යයට 
ෙම් පනතින් ෙලොකු ආශිර්වාදයක් හිමිවනවා පමණයි, ඒ වාෙග්ම 
ජනමාධ්යයට දඬුවම් කරන්න ෙනොෙවයි, ෙම් පනත ෙග්න්ෙන් 
කියලා. ෙම් පනත පිළිබඳව ෙමතැනත් ෙලොකු මතයක් දිග 
හැෙරනවා. ඊෙය්ත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ මතය කියැවුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි තව සමහර 
මන්තීවරු ඊෙය් පකාශ කළා, ෙතොරතුරු ෙදන නිලධාරි ආරක්ෂා 
කරන්න අපි කිසිම කමයක් ෙහොයලා නැහැ කියලා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 40වන වගන්තිෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් වුවමනාවටත් 
වඩා ෙහොඳ පතිපාදන ඇතුළත් කරලා තිෙබනවාය කියන එක මම 
ෙම් ෙවලාෙව් වග කීෙමන් යුතුව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත  සකස ්කෙළේ ෙම් වාෙග් 
නීති සකස් කරන්න තිෙබන පධාන මූල ධර්ම ගණනාවක් 
අනුගමනය කරලායි. ෙම් මූල ධර්ම පිළිබඳ ෙලොකු අවෙබෝධයක් 
නැති නිසා සමහර වැරදි මත සමාජගත ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතක් 
ෙගෙනන්ෙන් ෙතොරතුරු උපරිම වශෙයන් ෙදන්න මිසක්, වහන්න 
ෙනොෙවයි. "උපරිම වශෙයන් නිරාවරණය" කියන මූල ධර්මය 
ෙමහි තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙතොරතුරු ෙදන්න තමයි ඒ 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත හදන්ෙන්.  

එම නිසා සීමාවන් ෙයොදනවා නම්, ඒ සීමාවන්ටත් සීමාවක් 
තිෙබනවා. විශාල පරිමාණෙය් සීමාවන් දාලා  ෙතොරතුරු සීමා 
කරන්න බැහැ. එම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම් පෙත් පස්වැනි 
වගන්තිෙය් ජාතික ආරක්ෂාව, ජාතික ආර්ථිකය, 
ෙපෞද්ගලිකත්වය, අපරාධ පරීක්ෂණය, යනාදී ක්ෙෂේත 
සම්බන්ධෙයන් යම් සීමාවන් ෙයොදා තිෙබනවා.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට මම කලින් කරපු 
පැහැදිලි කිරීෙම්දී වාෙග්ම ෙම් සීමාකම් පවා පළල් මහජන 
අවශ්යතාවක් විසින් සාධාරණීකරණය කරන අවස්ථාවකදී 

1603 1604 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙතොරතුරු ෙකොමිසමට බලයක් පැවෙරනවා, ඒ ෙතොරතුරු 
මුදාහරින්න. ඒ අවස්ථාව ෙමොකක්ද? ඒක විශාලද; ෙපොඩිද; යනාදිය 
සම්බන්ධෙයන් අපිට දැන් කියන්න බැහැ. නමුත් රෙට් සාමාන්ය 
ෙපොදු හැඟීමක් තිෙබනවා.  ෙම්ක මහජන අවශ්යතාවක්; ෙම්ක 
නැති එකක්; යනාදී වශෙයන් ෙතෝරලා ඒ අභිමතානුසාරී බලයක් 
දීලා තිෙබන්ෙන් ඒ අවස්ථාවට අනුකූලව හැසිෙරන්නයි.                        
ඒ අවස්ථාවට අනුකූලව හැසිෙරන ෙකොමිසම ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශෙය් බළල් අණ්ඩක් ෙනොෙවයි. ඒක ස්වාධීන 
ෙකොමිසමක්. අල්ලස් ෙකොමිසම; අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම; 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ; වාෙග් ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව 
විසින් අනුමත කරලා, ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ස්වාධීන 
ෙකොමිසමක්. එම නිසා ඒ වාෙග් තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී ඒ 
ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් රෙට් මහජන 
අවශ්යතාව දිහා බලලා මිසක්, ෙද්ශපාලන අවශ්යතාවක් දිහා 
බලලා ෙනොෙවයි කියන එක ෙම් ෙව්ලාෙව්දී මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට  තව විනාඩි ෙදකක් 

තිෙබනවා.    

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කරපු කථා ෙගොඩාක් අපි අහෙගන 
හිටියා. දැනට කථා කරපු අයෙගන් සියයට 90ක් වාෙග් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න සහෙයෝගය ෙදන බව පකාශ කළා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට කිසියම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරන බව ඒ අය පකාශ කළා. ඒ සංෙශෝධන ෙම් වන විටත් 
ලැෙබමින් තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සාරය දිය කර 
හරින්ෙන් නැතිව, ඒ සංෙශෝධනවලට එකතු ෙවලා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ඒකමතික එකඟතාවක් 
සහිත පනතක් හැටියට සම්මත ෙවනවා දකින්න අපි කැමැතියි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අපි සියලුම පළාත් සභාවලට ඉදිරිපත් කළා. ඒ පළාත් සභා 
තමන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒවා සැලකිල්ලට 
ගත්තා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ඇති වුණු යම්කිසි 
අවිනිශ්චිතතා නිසා අෙප් රෙට් පුරවැසියන් කිහිප ෙදෙනක් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපත්සම් ඉදිරිපත් කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒවා 
එකින් එක, එකින් එක බලලා, ඒවා සම්බන්ධෙයන් සන්ෙද්ශයක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ගරු කථානායකතුමා ඒක 
අපිට ඉදිරිපත් කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු 
අදහස් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් අපි පිළිෙගන තිෙබනවා.  ෙම්ක 
ෙම් රෙට් අයිතිය වහන පනතක් ෙනොෙවයි; ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට විරුද්ධ පනතක් ෙනොෙවයි.  අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒෙමන් තහවුරු කරපු 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් මූලික අයිතිය ඉස්සරහට ෙගනයන 
පනතක්.  

 මට තව ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙදන්න, මම ඉක්මනින් අවසන් 
කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරපු පමණින්ම ෙහට, 
අනිද්දාට උතුරු කුරු දිවයිනක් ෙම් රෙට් පහළ ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් තව විශාල කියාදාමයක් කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙම්ක යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීෙම් ඇත්ත අභිෙයෝගය එන්ෙන් 
ෙහට ඉඳලායි.  අපි එම අභිෙයෝගය බාර ගන්නා බව කියන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් ෙව්ලාෙව් පිළිතුරු කථාව අෙප් ගරු ජයම්පති විකමරත්න 
මැතිතුමා විසින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. නමුත්, අමාත්යාංශය 
පැත්ෙතන් ෙකෙරන අවසාන කථාව නිසා ෙමයට සහෙයෝගය 
දැක්වූ සියලුම ෙදනාට ස්තුති කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගන්න 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම් රවීන්ද 
මැතිතුමා, නීති අංශෙය් නිලධාරින් ඇතුළු අමාත්යාංශ කාර්ය 
මණ්ඩලයත්, පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආචාර්ය රංග 
කලන්සුරිය මැතිතුමා ඇතුළු  කණ්ඩායමත් දායක වුණා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්  
ෙහොඳ ෙකටුම්පත් කරන කණ්ඩායමක්  අපට සිටියා.  ඒ වාෙග්ම 
ගරු ෙසේවයක් හැටියට ඉතා විශාල කාර්ය සාධන බලකායක 
විෙශේෂඥ පිරිසක් සිවිල් සමාජ සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට  ක්ෙෂේත ගණනාවක් නිෙයෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කරන්න දායක වුණා. ඒ සියලු 
ෙදනාටමත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනමාධ්ය සාකච්ඡා 
පවත්වලා, ලිපි ලියලා, මත ඉදිරිපත් කරලා ෙම්ක ඉදිරියට ෙගන 
යා යුතුයි කියලා අපිව දිරිමත් කරපු ජනමාධ්ය ආයතනවල සියලු 
ෙදනාටමත් අෙප් ස්තුතිය ෙම් ෙව්ලාෙව්දී පුද කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, අපි ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර, එය රටට ෙගන ඒෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් සියලුම මහජන අධිකාරි, මහජන ආයතන 
මහජන සුපරික්ෂාකාරිත්වයකට ලක් කිරීෙම් ඒ ඓතිහාසික යහ 
පාලන අවශ්යතාව ඉටු කිරීම බව. එම නිසා ෙමම පනෙත් යහපත් 
කියාකාරිත්වයට ෙම් රෙට් පුරවැසියන්, රජෙය් නිලධාරින් සහ 
ෙද්ශපාලනඥයින් සියලු ෙදනාම අගති විරහිතව දායකත්වය ලබා 
ෙදන්නය කියා ආරාධනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තාරානාත් බස්නායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් 
තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 1.05] 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, අද සුවිෙශේෂි වු දිනයක්. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධව මටත් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කථා කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙකටිෙයන් -සාරාංශ ගත කර- පැහැදිලි කර 
දීම සම්බන්ධව මට කලින් කථා කළ අෙප් ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමාට මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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විෙශේෂෙයන්ම නව කමෙව්දය තුළ ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් බලයට පත් වුණාට පසුව,  
සුවිෙශේෂී වූ ෙවනස්කම් කිහිපයක් කරන්න එතුමා අදිටන් කර 
ගත්තා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හැටියට අද පවතින ෙමම ආණ්ඩු කමය තුළින් ෙම් 
තිෙබන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීමට වාෙග්ම ෙම් 
තිෙබන ඡන්ද කමය සංෙශෝධනය කරලා නව ඡන්ද කමයකට 
යෑමටද පතිසංසක්රණ කිහිපයක්  ෙද්ශපාලනික, ආර්ථික හා 
සමාජයීය වශෙයන් අද රෙට් පවතින  තත්ත්වයට ගැළෙපන 
ආකාරයට ෙගන ඒමට කටයුතු කර තිෙබනවා.  ෙද්ශපාලනික, 
ආර්ථික හා සමාජයීය කියන ඒ හැම ක්ෙෂේතයක්ම ෙවනස්විය යුතු 
අවස්ථාවකයි අද අප සිටින්ෙන්. ඒ නිසා අද සුවිෙශේෂි වූ වගකීමක් 
ෙම් රෙට් නායකයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපති, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා භාර ෙගන තිෙබනවා. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් එය කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා.   

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. 
අෙප් රට ගත්තාම,  ෙලෝකෙය් දියුණු ෙවමින් පවතින රටක්. අද අපි 
ජීවත් ෙවන්ෙන්, අෙප් රෙට් සිටින ජනතාව අතරින් තරුණයන් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන තාක්ෂණයත් එක්ක ෙබොෙහොම ශීඝෙයන් 
සම්බන්ධ ෙවලා ඉදිරියට යන අවස්ථාවකයි; වකවානුවකයි. ඒ 
නිසා එවැනි අවස්ථාවක ෙතොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක ෙම් 
ෙතොරුතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය සමස්ත රෙට්  ජනතාවට ලැබිය 
යුතුයි. අපි අද මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට, ෙද්ශපාලනඥයන් 
හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ක්ෙෂේතයන් 
නිෙයෝජනය කරන පුද්ගලයන්ටත්,  සාමාන්ය ජනතාවටත් එක හා 
සමානව ෙම් රෙට් පවතින ෙද්ශපාලනික වශෙයන් - අද ෙලෝකෙය් 
පධාන මාතෘකාව ෙද්ශපාලනයයි. අෙප් රෙට්ත් සියයට ෙදසීයකින් 
අද කථා ෙවන මාතෘකාවක් තමයි, ෙද්ශපාලනය.- වාෙග්ම 
සමාජයීය අතින්, ආර්ථිකමය අතින් හා ආගමික අතින් යනාදි ෙම් 
හැම ක්ෙෂේතයක් තුළින්ම ෙම් රෙට් කියාත්මක වන ෙද්වල් 
පිළිබඳව, ෙම් රෙට් කථා බහට ලක් ෙවන ෙද්වල් පිළිබඳව 
ජනතාවට දැන ගන්නට ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. ඒවාෙය් යථාර්ථය, 
එහි තිෙබන හරි වැරැද්ද සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව -සංඛ්යාත්මකව- 
දැන ගැනීමට ෙම් අෙප් රෙට් ජීවත් වන ජනතාවට අයිතියක් තිබිය 
යුතුයි.  

මා මීට කලින් සඳහන් කළා වාෙග් අද අපි ඉන්ෙන් තාක්ෂණික 
ෙලෝකයත් එක්ක ඉතාම ශීඝෙයන් දියුණු ෙවන රටවල් එක්කයි.  
ඒ නිසා අෙප් රෙට් හැම පුරවැසිෙයක්ම අෙප් රට පිළිබඳව සහ 
ෙලෝකය පිළිබඳව දැන ගත යුතුයි. අපි ඉන්ෙන් ෙකොතැනද, අපි යා 
යුත්ෙත්   ෙකොතැනටද යන්න අප දැන ගත යුතුයි. අපි රටක් හැටියට 
දියුණු ෙවනවා නම්, අපි ආධ්යාත්මිකව සංවර්ධනය ෙවනවා නම්, 
ආර්ථික වශෙයන් අපි ශක්තිමත් ෙවනවා නම් අපි ෙකොයි දිශාවටද, 
ෙකොයි තැනකටද යන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව දැන ගන්න නම් 
ෙම් රෙට් එම ෙතොරතුරු ලැෙබන සන්නිෙව්දන කමය ඉතාම 
ශක්තිමත් විය යුතුයි. ඉන්දියාව, ජර්මනිය, එංගලන්තය වාෙග්ම 
තවත් ෙබොෙහෝ රටවල් පමාණයක් අද පවතින දියුණුවත් එක්ක 
ෙමම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත තුළින් ෙබොෙහෝ ඉදිරියට 
පැමිණ සිටිනවා. ඒ නිසා අ ෙප් රටටත් එය අත්යවශ්යයි. අ පි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සම්මත කරලා 
ජනතාවට එම අයිතිය ලබා ෙදන්නයි. එෙසේ ලබා දීෙම්දී එහි සෑම 
ෙදයක්ම එකවරම සියයට සියයක සාර්ථකත්වයකින් ලබා දීම 
අමාරු විය හැකියි.  

අපි ඒවා ඉදිරිපත් කර කියාත්මක කරන ෙකොට විවිධ අඩු 
පාඩුකම් සිදු ෙවන්න පුළුවන්; විවිධ කරුණු කාරණා පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවට බඳුන්  ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ කරුණු කාරණාත් 

අපි සැලකිල්ලට අරෙගන, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක කිරීම 
තමයි අත්යවශ්ය ෙවන්ෙන්. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවට අත්යවශ්ය ෙදයක් වාෙග්ම 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක විය යුතු ෙදයක් හැටියටයි මා 
දකින්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත තුළින් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම්දී 
ජනතාවට ෙමන්ම ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට යම් සීමාවකට 
යට ත් ෙවන්නට සිදු ෙවනවා. රජෙය් නිල ෙතොරතුරු පුරවැසියන් 
ෙවත ලබා  දීෙමන් රාජ්ය  ක්ෙෂේතය දියුණු වනවා ෙමන්ම එයින් 
ජනතාවෙග් වරපසාද, ජනතාවට ලැෙබන ෙසේවාව තවතවත් 
ශක්තිමත් ෙවනවා. එෙමන්ම ෙම්  තුළින් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා වනවා වාෙග්ම ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ගත්තාම ජනතාව 
දැනුවත්වීම තුළින් රටක් හැටියට ඉදිරියට යන්න ඕනෑ 
මාර්ෙගෝපෙද්ශය පවා ලැෙබනවා. ඒ අනුව ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත තුළින් ජනතාවට සුවිෙශේෂී වූ 
වරපසාදයක් ලැෙබනවාය කියලා මා හිතනවා.  

ඒ එක්කම ෙම් රාජ්ය ආයතන සතුව පුරවැසිෙයකුට ලබා දිය 
හැකි ෙද්වල්  වාෙග්ම පුරවැසියන්ට ලබා දිය  ෙනොහැකි ෙද්වල් - 
පතික්ෙෂේප කළ යුතු ෙද්වල් -  තිෙබනවා. මීට ෙපර අෙප් ගරු 
අමාත්යවරුන් සහ ගරු මන්තීවරුනුත් ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
කථා කළා. ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් වාෙග්ම රාජ්ය 
ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම් රාජ්ය ආර්ථිකය, 
මූල්යමය පතිපත්තිය, ඒ තීරණයන්ට අදාළ ෙතොරතුරු, වාණිජ 
රහස්, බුද්ධිමය ෙද්පළ ෙතොරතුරු, අධිකරණයට අපහාසයක් වන 
අවස්ථා, අපරාධ නඩුවක් විභාග වන අවස්ථා, පාර්ලිෙම්න්තු 
වරපසාද උල්ලංඝනය වන අවස්ථා මීට අයිති ෙද්වල්. ඒ ෙතොරතුරු 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න තමයි ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කරන්ෙන්. එම 
ෙකොමිෂන් සභාව මා හිතන්ෙන් ඉතාමත්ම බලගතු ෙකොමිෂන් 
සභාවක් කියලයි. ෙමහි සංයුතිය, බලතල, කර්තව්යයන් පිළිබඳව 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාව පිහිටුවීෙම්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් නිර්ෙද්ශය අනුව 
අතිගරු ජනාධිපතිවරයා විසින් තමයි එහි නිෙයෝජිතයන් පත් 
කරන්ෙන්. සමහර කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපි තවතවත් ඉදිරියට 
කථා කරන්න ඕනෑ.  

අපි ෙම් සියලු ෙද්වල්   සකස් කරන්ෙන් ජනතාව ෙවනුෙවනුයි. 
ජනතාවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් සහනයක් ලැෙබන්ෙන් 
නැත්නම් අපි පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙකොච්චර කථා කළත්, 
ෙකොච්චර පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනාවාත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම 
 අෙප් රටට අත්යවශ්ය වනවා. ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට 
නිෙයෝජිතයන්  පත් කිරීම ෙකෙරහි විෙශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න 
ඕනෑ. ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට නිෙයෝජිතයන් පත් කිරීෙම්දී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුමක් තිෙබන, අත් දැකීමක් තිෙබන, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා තිෙබන පුද්ගලයන් පත් 
කිරීම තමයි වඩාත් ෙහොඳ කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද 
ෙමය   එෙසේ ෙමෙසේ පනතක් ෙනොෙවයි.  

ෙම් පනත තුළ රෙට් ආරක්ෂාව, පුද්ගලයන්ෙග් ආරක්ෂාව 
වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා පහළ සිටින සියලු 
ෙදනාෙග් ආරක්ෂාව රැදී පැවතිය යුතුයි. ඒ නිසා ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාව ස්ථාපිත කිරීෙම්දී ඊට සුදුසු පුද්ගලයන් පත් කිරීම                    
තමයි වඩාත් ගැළෙපන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ඉදිරියට කියාත්මක කර 
ෙගන යන්න අපහසු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එය ඉදිරි ෙය්දී බරපතළ 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවනවා. ෙම් පනත්  ෙකටුම්පත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරන්න අෙප් සහෙයෝගය 
අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ෙදනවා. ඉදිරිෙය්දී යම් යම් අවස්ථාවල 
ෙමහි කරුණු කාරණා  සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවයි. හැබැයි, එවැනි 
අවස්ථාවලදී ඒ පිළිබඳව අපි කථා කරලා ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් රටට ගැළෙපන 
ශක්තිමත් පනතක් බවට පත් කරන්න අවශ්ය ඉඩකඩ නිර්මාණය 
කළ යුතුයි කියා මා අදහස් කරනවා.  මට ලබා දී ඇති ෙව්ලාව 
හමාර වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න 
කටයුතු කරපු සියලු ෙදනාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් 
මට ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 1.15] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි 

සෑෙහන කාලයක් කරපු සටන්වල පතිඵලයක් අද ලැබී තිෙබනවා 
කියා අද අපි සියලු ෙදනාටම සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි යහ පාලනය ගැන කථා කළා. ඒ අනුව අද දවස 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් මුදාව තැබූ දිනය බවට පත් ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇඟට දැෙනන ෙදයක් ෙනොවුණත්, 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කථා කරලා රෙට් සියලුම ජනතාව  
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කාරණයක් නිසා රෙට් අනාගතය තීන්දු 
කරන දවසක් බවට අද දවස පත් ෙවනවා. මටත් එහි 
පංගුකාරෙයක් වීමට අවස්ථාව ලැබීම මම අගය කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අද දවස මාධ්ය ආයතන සහ අෙප් මාධ්ය 
සෙහෝදරයන් රතිඤ්ඤා පත්තු කළ යුතු දිනයක්. ෙගොඩක් ෙවලාවට 
මාධ්යවලින් වැරදි ෙහොයනවා, අඩු පාඩු ෙහොයනවා මම දකිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම්ෙක් 
ඉතිහාසය පැහැදිලි කරද්දී පනත් ෙකටුම්පෙත් වටිනාකම 
ඔබතුමාට ෙත්ෙර්වි. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා වාෙග්ම ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා, කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ඇතුළු පිරිස පිරිසිදුබෙව් සංෙක්තය වශෙයන් අද භය 
නැතුව කියනවා, "තමන් ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා නම් 
ෙහොයන්න. අෙපන් වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා නම් අෙපන් පශ්න 
කරන්න" කියලා. එතුමන්ලා එෙහම තීන්දු කරලා තිෙබනවා. 
තරුණ මන්තීවරු, ඇමතිවරු වශෙයන් එම තීන්දුෙව් පංගුකාරයන් 
වීමට අවස්ථාව ලැබීම අපට ෙලොකු සතුටක්. 

අපි බලයට එන්න කලින් විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය් යහ පාලනය 
ගැන ෙගොඩක් කථා කරනවා, පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා, 
නීතිෙය් ආධිපත්ය, ස්වාධිපත්ය ගැන කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම ආණ්ඩුවක්, ඕනෑම නායකෙයක් බලයට 
ආවට පස්ෙසේ ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්න ෙපොඩි 
මැලිකමක් දක්වනවා. මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 8ක කාලයක් නිසා 
මම ඉක්මනින් කථා කරන්නම්. 

ෙමහි ඉතිහාසය දකිද්දී ඔබතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
කියාදාමය ගැන යම් අදහසක් එනවා ඇති. ෙද්ශපාලනය ගැන 
හිතන්ෙන් නැතුව ෙම්ක දිහා බැලුෙවොත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අපි කරපු කාර්ය භාරය හඳුනාගන්න පුළුවන් ෙවයි. 1948 ෙම් රටට 
නිදහස ලබාදීම, ගම් උදාව, ඇඟලුම් කර්මාන්තය, ජනසවිය ඇති 
කිරීම, පජාතන්තවාදය ලබාදීම, 1978දී මානව අයිතිවාසිකම් 
තහවුරු කිරීම ඉන් කිහිපයක්. ෙමහි ඉතිහාසය ගැන ෙහොයලා 
බැලුෙවොත් ෙකටි කාලයක් තුළ -අවුරුදු 30ක් වාෙග් කාලයක් තුළ
- ෙම් රට පාලනය කළ පක්ෂයක් වශෙයන් ෙම් රෙට් කළ කාර්ය 
භාරය වාෙග්ම අෙප් නායකෙයෝ ගැන අපට ෙපොඩි ආඩම්බරයක් 
දැෙනනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම 1996 සිට ෙම් සඳහා අරගළයක් ෙගන ගියා. 
1996දී ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් නිදහස පිළිබඳව පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ 2000 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ ෙයෝජනා ෙකටුම්පත මඟින් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතියට මූලික අයිතිවාසිකම් යටෙත් 
ව්යවස්ථානුකූල රැකවරණයක් සලසා ෙදනු ලැබුවා. නමුත් එකී 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකරුෙණ් නැහැ. ඒ 
කියන්ෙන් එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරගන්න බැරි වුණා. 
1977දී අපි මූලික අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා දුන් නිසා එහි පතිඵලයක් 
ෙලස ෙමහි යම් වර්ධනයක් ලැබුවා. නමුත්, එම පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන්න බැරිවුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2002 වසෙර්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය නැවත බලයට ආවට පසුව ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත නැවත ෙගෙනන්න ද්විපාර්ශ්වීය උත්සාහයක් දියත් 
කරනවා. එහිදී විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් සංවිධාන, කර්තෘ සංසදය, 
මාධ්ය සංවිධාන නීති ෙකටුම්පත් සකස් කිරීමට රජය සමඟ 
කටයුතු කරනවා. ඒත් එක්කම එම කියාවලිය මල් ඵල ගන්වමින් 
2004 වසෙර්දී ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමත කළත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් බලය අවසන් වීමත් එක්ක නැවතත් එම කියාවලිය 
නවතිනවා. එෙසේ නැවතුණාට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතට 
විරුද්ධව කටයුතු කළා. ඒක තමයි ඔවුන්ෙග් පළමුවැනි 
පරමාර්ථය වන්ෙන්.  

ඇෙමරිකානු ආයතනයක් කියලා තිබුණා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් අවුරුදු 10 කාලය තුළ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
20ක් ෙම් රටින් පිටෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 20ක් කියන්ෙන් කිරිකජු ෙනොෙවයි. ෙඩොලර් බිලියන 20ක් 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අනාගතයම සකස් කරන්න තිබුණු මුදල් 
සම්භාරයක්. ඇත්තටම අපට කනගාටුයි, අද කථා කරන 
මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට ෙද්ශපාලනය කරද්දී සමහර 
ෙවලාවට තමන්ෙග් නායකයා කියන මාර්ගෙය් යන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ අගමැතිතුමා අපටත් 
කිව්වා නම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න 
කියලා, එය අපටත් ෙද්ශපාලන වශෙයන් තීන්දුවක් ගන්න සිදු වන 
අසරණ අවස්ථාවක් ෙවනවා. ඒ වෙග් තීන්දුවලට අවනත වුණු, අසු 
වුණු මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට අපි අනුකම්පා කරනවා. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් මහ ජනතාවට ස්ෛවරීභාවය ලැෙබන්ෙන් 
 ව්යවස්ථාෙවන්. ඒ ස්ෛවරීභාවය, ඡන්ද බලය වාෙග්ම ඒ 
අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කරන්ෙන් මහ ජනතාව විසින් යම් කිසි 
කාලයක් සඳහා මන්තීවරුන් වශෙයන්, ඇමතිවරුන් වශෙයන් පත් 
කර එවන නිෙයෝජිතයින් මඟිනුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් මහජනතාවට ආණ්ඩු බලය -රාජ්ය බලය-, ඡන්ද බලය, 
මූලික අයිතිවාසිකම් ඇතුළු සියලු බලතලවල නියම අයිතිය 
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ලැෙබනවා. යම් යම් ව්යතිෙර්කවලට යටත්ව, අවස්ථා කිහිපයක් 
හැර, ඕනෑම රාජ්ය ආයතනයකින් තමන්ට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම ලැෙබනවා. මට ලැබී තිෙබන කාලය ෙකටි නිසා 
වැඩිෙයන් විස්තර කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒවා සම්බන්ධෙයනුත් 
ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් ඉදිරි අනාගතෙය්දී හදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උදාහරණයක් හැටියට, අද ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන් ඇහුවා. එතුමා ඒකට දුන්න පිළිතුර ගැන මට 
ආඩම්බරයි. එතුමාෙග් ඉඩම් සෙහෝදරයාට පැවරුවාද කියලා 
ඇහුවා. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා කිව්වා, "අෙප් තිබුණු ඉඩම් ටික කලින් 
ආණ්ඩුෙවන් ගත්තා" කියලා. එතුමා ෙමතැන ඉඳ ෙගන එෙහම 
කථා කරද්දී අෙප් නායකයා ගැන අපට ආඩම්බරයක් ඇති වුණා. 
එතුමා අගමැති ෙවලා ඒ ඉඩම් නැවත ගන්න පනත් ෙකටුම්පත් 
හැදුෙව් නැහැ. තමන්ට අයිතිය තිෙබන තමන්ෙග් ඉඩම්. හැබැයි, 
එතුමා කෙළේ  ෙමොකක්ද? ඒවාත් පරිත්යාග කළා. එතුමාට 
කියන්ෙන් "Mr. Clean" කියලායි. සමහර උදවිය ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් 
තමන්ෙග් පවුලට ගත්තා. එෙහම ෙනොකළ නිසා, "ඕනෑම 
ෙතොරතුරක් අහන්න, වරදක් කරලා තිෙබනවා නම්  හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව අෙප් පිරිසිදුකම අපි ෙපන්වන්නම්" කියලා 
ජනතාවට කියන්න එතුමාට ශක්තියක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිතුමාටත් එෙහම ශක්තියක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
ශක්තියක් තිෙබන නායකෙයෝ ෙදෙදෙනක්. කලින් සිටි 
නායකෙයෝත් එක්ක ගත්තාම අපට ඉන්න ෙම් නායකෙයෝ 
ෙදෙදනා ෙපෙනන්ෙන් ෙද්වතාෙවෝ වාෙගයි.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා  උගත්, 
හැදියාවක් තිෙබන මන්තීවරු, ඇමතිවරු. ෙමවැනි අමාත්ය ධුර 
ලබා ෙගන අගමැතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා වැනි ඒ පිරිසිදු නායකෙයෝ 
එක්ක කටයුතු කරන්න ලැබීමට තරම් එතුමන්ලා වාසනාවන්තයි.  
අද එතුමන්ලාට ශක්තියක් තිෙබනවා ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා 
කථා කරන්න. එක  black mark  එකක් තිෙබනවා නම් ෙසොයලා 
කියන්න කියලා ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා කියනවා 
මම දැක්කා. එෙහම කියන්න පුළුවන්කමක් අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
මන්තීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
පරණවිතාන මැතිතුමාත්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
කලිනුත් කිව්වා වාෙග් අද අපි යහ පාලනෙය් මුදාව තබන දවස. 
අපි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා නම් ඒවා ඉටු කළා. ඒ නිසා අපට ඒ 
සඳහා අවස්ථාවක් එනවා.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා වාහන ගැන කථා 
කළා.  මන්තීවරු, ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක් වාහන ඉල්ලා 
තිෙබනවා කියලා සෑම මාධ්ය ආයතනයකින්ම විශාල ෙලස පහර 
ගහනවා මම දැක්කා. මන්තිවරු, ඇමතිවරු වාහන ඉල්ලා තිබුෙණ් 
නැහැ. අමාත්යවරු විස්සකට විතර එක වාහනයක්වත් නැහැ. 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙතක් මට වාහනයක් 
නැහැ. වාහන එපා කියලා සමහර ඇමතිවරු කියලා තිබුණා. ඒ 
ඇමතිවරුන්ට වාහන ෙදක බැගින් තිෙබනවා. ඇමතිවරු තුන් 
ෙදෙනක් ලැජ්ජා නැතිව ඒ ගැන Facebook  එෙක් දමලා තිබුණා. 
එෙහම කරන්න ෙහොඳ නැහැ. හිතට එකඟව කථා කරන්න  ඕනෑ. 
අපි වාහන කුලිය ගන්ෙන් නැහැ. නිල නිවාසයක් ගන්ෙන් නැහැ. 
පඩිය ගන්ෙන් නැහැ. මෙග් පඩිය මම පරිත්යාග කරන්ෙන් 
"කාන්තා සවිය" කියන සංවිධානයට. ෙම් වන විට ඒ පඩිය එකතු 
කරලා රුපියල් ලක්ෂ 5ක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. අප ඒවා 
කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙතොරතුරු දැනගැනිෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිසා අපටත් ෙම්වා 
ගැන කියන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. මලික් සමරවිකම මහත්තයාට  
වාහනයක් ලැබුෙණ් මාස පහකට පස්ෙසේ. අද වන ෙතක් මෙග් 
කාර්ය මණ්ඩලයට එක වාහනයක්වත් නැහැ.  අපි ෙම්වා ගැන 
කියන්ෙන් නැහැ. කෑ ගහන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ගැන කථා 

කරන්ෙන්ත් නැහැ. අපි වාහන ඉල්ලලාත් නැහැ. මම පාවිච්චි 
කරන්ෙන් මෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනයයි. "ෙතොපි වාහන පාවිච්චි 
ෙනොකර හිටපල්ලා. පඩිය ෙනොෙගන හිටපල්ලා" කියලා කියන්න 
රෙට් ජනතාව තුළ කැමැත්තක් තිෙබනවා නම්,  එෙහම 
කුහකත්වයක් තිෙබනවා  නම් අපි ඒකත් කරන්නම්. ෙමොකද, අපි 
ෙද්ශපාලනය කරන්න ආෙව්  රෙට් දිලිඳුකම ගැනත්, අනාගත 
සංවර්ධනය  ගැනත් හිතලායි. එෙහම නැතිව අපට යමක් කර 
ගන්න ෙනොෙවයි. අෙප් නායකෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එෙහමයි.  

මූලාසනාරුඪ රු මන්තීතුමනි, කලින්, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත කියාත්මකව තිබුණා නම් ෙමතැන 
ඉන්න අයෙගන් භාගයක් හිෙර්.   Passport  හදපු එවුන්, ජාතික 
හැඳුනුම්පත් හදපු එවුන්, රුපියල් බිලියන ගණන් මංෙකොල්ල කාපු 
එවුන්, ගැහැනු ෙහොරකම් කළ මිනිස්සු ඇතුළු ෙම් ෙහොර කල්ලියට 
"ෙපොදු" ෙමොකක්ද එකක් කියනවා. ඔය හැම මනුස්සයාටම 
විරුද්ධව ෙචෝදනා තිෙබනවා. ගිය වතාෙව් මට කථාවක් කරන්න 
අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. එෙහම ලැබුණා නම් මම ඔක්ෙකොෙග්ම 
කැරැට්ටුව කියනවා. හැම මනුස්සයාටම ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. 
ෙහොරකම් කරලා, ෙහොර ගැහැනුන්ට ෙගවල් දීලා, ජඩකම් කරලා, 
හැම බලු වැඩක්ම කරලා ඉන්න අය අද ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙමොන 
වාෙග් පතිචාරයක් දක්වයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය  
ෙමතැන ෙපෙනන්නවත් නැහැ. රට ගැන ආදරයක් තිබුණා නම්, 
ජනතාව ගැන ආදරයක් තිබුණා නම් අඩුම ගණෙන් ෙමතැන ඉඳලා 
අෙපන් අහන්න තිබුණා, ෙමොන ෙතොරතුරුද දැන ගන්න පුළුවන්,  
අෙප් ෙමොන ෙතොරතුරුද දැනගන්න ඕනෑ කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙකටි 
කාලයයි. කථික මන්තීතුමන්ලා හුඟක් ඉන්නවා.  අෙප් ර ෙට් 
නායකයා ජනාධිපතිතුමා ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමා ෙකළින් ඉඳ 
ෙගන තමන්   ජනතාවට දුන්න ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කිරීම ගැන අපි 
ආඩම්බර ෙවනවා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් සමහර ඒවාට අපට 
උත්තර ෙදන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් ආණ්ඩුෙව් සියලු 
ෙදනාම අංග සම්පූර්ණයි කියන්ෙන් නැහැ. අපි ෙදවිවරුන්ෙගන් 
හැදුණ පක්ෂයක් ෙනොෙවයි; ෙදවිවරුන්ෙගන් හැදුණු ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒ ෙදන ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් යම් වරදක් 
සිදු වුණා නම් ඒ ගැන උත්තර ෙදන්න අපට වගකිමක් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] අවසාන වශෙයන් මට තව  විනාඩියක් ෙදන්න.  

ශී ලංකා මහ බැංකුව ගැන හැම ෙවලාෙව්ම කථා කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මා උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමාට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් පරීක්ෂණය 
සම්බන්ධෙයන් මා ෙපනී සිටියා. ඒක සංකීර්ණ පශ්නයක්; විනාඩි 
10කින් කියා ෙදන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අර්ජුන 
මෙහේන්දන් මහත්මයා අතින් ෙමොනවා ෙහෝ වරදක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, අගමැතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වනවා. 
මා අගමැතිතුමා ගැන එක සහතිකයක් ෙදනවා. අපි විපක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොට එතුමා එක්ක අරගළ රාශියක් කරපු පුද්ගලෙයක්, 
මම. හැබැයි එතුමාෙග් පිරිසිදුකම ගැන, එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නැඟී සිටීම, ෙපනී සිටීම ගැන මා දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතුමාට විශ්වාසයක් නැත්නම්, එතුමා කිසිම 
අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකළින් තීන්දුවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. 
අගමැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා 
ගත්ත ඒ සියලු කියා මාර්ග සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම තැනක කරන, 
ඕනෑම පරීක්ෂණයකදී අපි අභිෙයෝග කරනවා. රුපියල් බිලියන 
එකක් දැම්මා නම් එතුමා ෙනොෙවයි ඒ රුපියල් බිලියනය දැම්ෙම්. 
ඒ රුපියල් බිලියනය දැම්ෙම් ණය මණ්ඩ ලෙයන්. රුපියල් 
බිලියනයක් දැම්ෙම්, රුපියල් බිලියනයක් දැම්මාම එන ෙපොලී 
අනුපාතය - interest rate එක- අඩු නිසා ඒක රටට වාසිදායක කර 
ගන්න පුළුවන්, රුපියල් බිලියන 10ක් දැම්මා නම්. ෙමොකද,  ෙපොලී 
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අනුපාතය වැඩි වනවා. ඒ නිසා රුපියල් බිලියනයක් ෙපන්වා 
අඩුවට දැම්ම එෙකන් ඉතුරු මුදල සියයට 11.73ක් වැනි ඉතාමත් 
අඩු ෙපොලියකට ගත්තා. ඊට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 2ක් ගත්ෙතත් සියයට 11.77 ෙපොලියකට, ෙහෝ 
සියයට 11.75 ෙපොලියකටයි. ෙම් රුපියල් බිලියන 10 ගත්ෙත් 
සියයට 11.73 ෙපොලියටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාටවත්, මලික් සමරවිකම මහත්මයාටවත්, අපටවත්, 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාටවත්, ෙම් කිසිම ෙකනකුට 
තුට්ටු ෙදෙක් බිස්නස් කරලා හම්බ කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. 
අපට තිෙබනවා, හැදියාවක්. අපට තිෙබනවා, වැදගත්කමක්. අපට 
තිෙබනවා, උගත්කමක්. අපට තිෙබනවා, අෙප් ෙදමවුපියන්ෙග් 
මඟ ෙපන්වීමක්. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට යම් ෙකෙනක් විරුද්ධ වනවා නම්, 
මන්තීවරුන් 224ෙදනාම ඡන්දය ෙනොදුන්ෙනොත්, ඡන්දය 
ෙනොදුන්න එක් ෙකනා ෙමොන ජාතියක, ෙමොන විධියකට හැදුණු 
මනුෂ්යයකුද කියලා ෙසොයන්න ඕනෑ. ෙමම අවස්ථාෙව්දී සියලුම 
නායකයන්ට ස්තුති වන්ත ෙවනවා. අපි ෙම් කටයුතු පටන් ගත්තා 
විතරයි. අෙප් ආණ්ඩුවට ගතවුෙණ් මාස 6යි. ඉදිරි අනාගතෙය්දී 
සංවර්ධනය ෙපන්වන්නම්. දැන් විශාල ව්යාපාර එනවා, 
ජාත්යන්තර ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා, ෙම් රටට වාසි ලැෙබනවා. 
අවුරුද්දක් යන ෙකොට මත්ස්ය තහනම ඉවත් කළා. GSP සහනය 
ලැෙබනවා, ෙදසැම්බර් මාසය වන ෙකොට. අවුරුද්දක් යන ෙකොට 
ෙම් රෙට් ජනතාවට සුඛිත මුදිත ෙද්ශයක් අපි නිර්මාණය 
කරනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව ෙදමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  
ඔබතුමාට කථා කරන්න විනාඩි  07ක් තිෙබනවා.  

 

 
[අ.භා. 1.27] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් 'ෙතොරතුරු 

දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත' ෙදවන වර 
කියවීෙම් විවාදෙය්දී ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය අමාත්යතුමා 
වාෙග්ම මාත් ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන්මයි ෙම් විවාදයට සහභාගි 
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද ෙම් වාෙග් පනතක් තිබිය යුතුය කියන එක 
පිළිබඳ සටන අපි සෑෙහන කාලයක සිට ෙගන ගිය සටනක්. ඒ 
නිසා අද ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමාටත්, ඒ වෙග්ම 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාටත් 
ෙබොෙහොම ආඩම්බර ෙවන්නට පුළුවන් දවසක්. 

1996 ආරම්භ කළ, "ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් නිදහස 
තිෙබන්නට ඕනෑ"ය කියන ෙම් සටන 2000දී චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනිය පාර්ලිෙම්න්තුවට අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් 

කළ අවස්ථාෙව්දී ඒ ව්යවස්ථාවටත් ෙම් අයිතිය පිළිබඳව කරුණු 
ඇතුළත් කළා. නමුත් අපි දන්නවා, අවසානෙය්දී එම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුෙණ් 
නැහැ කියන එක. ඒ වෙග්ම 2003 වර්ෂෙය්දී නැවතත් ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් නිදහස ෙවනු වට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතක් අවශ්යයි කියන සටනක් තිබුණා. ඒ 
සඳහා ජනමාධ්ය, සිවිල් සමාජය, කර්තෘවරුන්ෙග් සංසදය, ෙම් 
සියලු ෙදනාම ඒකට උදවු වුණා.  නමුත් ඒකත් ඉෂ්ට කරගන්නට 
බැරි වුණා.  

ඊළඟට අපි දන්නවා, 2003 වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කිරීමට ගිය 
පනත් ෙකටුම්පෙත් draft එක අරෙගන  වත්මන් කථානායක කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා,  ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් 
විධියට ෙම් සම්බන්ධව පනත් ෙකටුම්පතක් 2011 වර්ෂෙය්දී,  
එතුමා විපක්ෂෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී, පාර්ලිෙම්න්තු වට ෙගනාව 
බව.  ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දීම ගැන එදා 
ඡන්දයකුත් තිබුණා. -ඩිලීෂා අෙබ්සුන්දර මාධ්ය ෙව්දිනිය ඒ ගැන 
ලිව්වා.- ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒකට විරුද්ධ වුණත් ඡන්දයක් තිබ්බා. මට 
තවම මතකයි, අපි එදා නමින් ඡන්දයක් ඉල්ලුවා. සමහර අය 
ඒකට විරුද්ධ වුණා. නමුත් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ, 
විපක්ෂ සියලු ෙදනා තුළ මතයක් ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා, 
"ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය ජනතාවට දිය යුතුය" කියන එක 
ගැන.  

අපට ලජ්ජා වන්නට තිෙබන එකම කාරණය  ඇයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න ෙමපමණ පමාද වුෙණ් කියන එකයි. 
යටත් විජිත සමෙය්දී ඒ විජාතිකයන්ට ජනතාවට ෙතොරතුරු 
ෙනොෙදන්නට ෙහේතුන් තිබුණා. නමුත් අපි ජීවත් වන්ෙන් ඒ සමෙය් 
ෙනොෙවයි. අපි නිදහස ලබා දැන් දශක හයකට වැඩියි. එම නිසා අද 
ජනරජයක පුරවැසියාට  ස්ෛවරී අයිතිය තිෙයන්නට ඕනැ, 
පුරවැසියාෙග් රජය පිළිබඳව ෙතොරතුරු දැනගැනීමට. ෙම්ක 
ස්කැන්ඩිෙන්වියානු රටවල අවුරදු 200කට ඉහතදී  පිළිෙගන ෙම් 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය ඒ රටවල පුරවැසියන්ට තිබුණා. 
දකුණු ආසියාෙව් හැම රටකම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනතක් 
තිෙබනවා. නමුත් දකුණු ආසියාෙව් රටවල් සමඟ සංසන්දනය 
කරන ෙකොට ෙබොෙහෝ ෙද්වලින් අපි ඉදිරිෙයන් හිටියත්, ෙම් 
අයිතිය දුන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙමම අයිතිය ලබා දීමට පමාද වීම 
ගැන අපි පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට දුක් වන්නට ඕනෑ.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අඩු පාඩු ගැන සමහර මන්තීවරු ෙමම 
විවාදෙය්දී විෙව්චනය කළා. ෙමය අංග සම්පූර්ණ පනතක් 
ෙනොෙවයි කිව්වා.  සමහර අය සඳහන් කළා,  ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් හතළිස්වන වගන්තිෙය් සඳහන්ව තිෙබන ෙතොරතුරු 
ෙදන නිලධාරින්ට ඇති ආරක්ෂාව මදිය කියා. ඒ වාෙග්ම තවත් 
සමහර අය කිව්වා, විස්තරයක් ඉල්ලුවාම, ෙතොරතුරක් ඉල්ලුවාම 
ඒ  ෙතොරතුරු කුමන කාල සීමාවක් තුළදී දිය යුතුද නැද්ද කියන 
එක පනත් ෙකටුම්පෙත්  සඳහන් කර නැති බව. අපි දන්නවා, 
ඉන්දියාෙව් තිෙබන ඒ පිළිබඳ පනෙත් එය සඳහන් කර             
තිෙබනවා, දවස්  14ක් තුළදී එම ෙතොරතුරු ෙදන්නට  ඕනෑ, 
දුන්ෙන් නැත්නම් යම්කිසි දඬුවමක් ලැෙබන්නට පුළුවන්ය කියලා.  
ෙමො ෙහොතකටවත් ෙම්ක අංගසම්පූර්ණ පනත් ෙකටුම්පතක්ය කියා 
මම කියන්ෙන් නැහැ.  නමුත් ෙම්, අපි ඉන්න තැන ඉඳලා පනින 
විශාල පිම්මක්.  

ෙම් පනත කියාත්මක ෙවනෙකොට ස්වාධීන ෙකොමිසමක් පත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිසමට 
පුළුවන්, ෙම් පනතට අමතරව ෙරගුලාසි ෙග්න්න.  පාෙයෝගික 
පැත්ත බලා ෙම්ක කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන 
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එක ගැන ෙරගුලාසි ෙග්න්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට 
කියනවා නම්,  විස්තරයක් ඉල්ලුවාම,  ෙතොරතුරුක් ඉල්ලුවාම 
ෙමන්න ෙම් කාල සීමාව තුළදී ෙම් ෙතොරතුර ලබා  ෙදන්න  ඕනෑය 
කියා ෙරගුලාසි ෙග්න්න පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙතොරතුර ලබා 
දුන්ෙන් නැත්නම් ඔවුන් පනවන ෙරගුලාසි කඩවීමක් ෙවනවා. 
එතෙකොට පුරවැසියාට  තවත් නීතිමය ආවරණයක් ලැෙබනවා, 
ඒක අසාධාරණ නම් අධිකරණයට යන්න. එය ස්වාධීන 
ෙකොමිසමක් හරහා සිදුෙවන ෙදයක් නිසා ෙම් පනත ශක්තිමත් 
කරන්න හුඟක් කමෙව්ද තිෙබනවා.  

මට කථා කරන්නට තිෙබන්ෙන් ෙකටි කාලයක්. මෙග් කථාව 
අවසාන කරන්නට මත්ෙතන් තවත් වැදගත් කරුණු ෙදකක් 
කියන්නට ඕනෑ.  පළමුවන කාරණය, ආයතනවලින්, පනත්වලින් 
පමණක් යහපත් සමාජයක් හදන්නට පුළුවන් නම් ෙම් ෙවනෙකොට 
ලංකාව එතැනට ඇවිල්ලා. නමුත් අපි ස්වයං  විෙව්චනයක් 
කෙළොත් අපි කියන්නට ඕනෑ,  අපි තවමත් එතැනට ඇවිත් නැහැයි 
කියන එක. 

ෙම් පනත තිබුණත්, එය කියාත්මක වන්න නම් මා හිතන 
විධියට අෙප් මානසිකත්වය ෙවනස් කළ යුතුයි. සාමාන්යෙයන් 
යමක් සඟවන්න, ෙතොරතුරක් ෙනොෙදන්නයි දැන් අෙප් 
මානසිකත්වය හැදිලා තිෙබන්ෙන්. සත්යතාවක් දැන ගන්න නම් 
පශ්න අහන්න ඕනෑ; අහෙගන අහෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම තමයි 
 ෙම් සමාජය ෙගොඩනැඟිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රාජ්යකරණය විවෘත 
කිරීමට නම් පුරවැසියන් හැටියටත්, රාජ්ය ෙසේවකයන් හැටියටත් 
අප එය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

අද අප අමාත්යාංශෙය් මහජන දිනයක් පවත්වන ෙකොට හුඟක් 
අය ඇවිත් රැකියා ඉල්ලනවා. ඒ ෙබොෙහෝ අය ඉල්ලන්ෙන් රජෙය් 
රැකියාවක්. ඒ අය එය අවස්ථාවක් ෙලස සලකනවා. නමුත්, ෙමය 
වගකීම පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙකෙනක් රජෙය් රැකියාවක් ගන්නවා 
නම් ෙම් වගකීම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙතොරතුරු දීලා 
රාජ්යකරණය විවෘත කිරීමට ඒ අයට වගකීමක් තිෙබනවා. 
ආයතන සංගහය, නිල රහස ්පනත වැනි ෙද්වල් ගැන ෙහොයා බලා, 
නැවත අපට අලුතින් හිතන්න ෙවනවා. ෙම්වාට සංෙශෝධන අවශ්ය 
ෙවයිද, නැද්ද කියා හිතන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක කාරණයත් කියලා 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙම් පනත කියාත්මක කරන්න ෙම් 
මානසිකත්වයට අමතරව රාජ්ය කමෙව්දයක් අවශ්යයි. ඒ 
කියන්ෙන්, හැම අමාත්යාංශයකම, හැම රාජ්ය ආයතනයකම දැන් 
කමෙව්දය හදන්න ඕනෑ ෙම් වගකීම පුරවැසියාට ඉෂ්ට කරන්න. ඒ 
ආයතන තුළ, අමාත්යාංශ තුළ තිෙබන ව හය ෙවනස් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමම පනත් ෙකටුම්ත සියලු ෙදනාෙග්ම කැමැත්ෙතන් අද 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුණාම, පමාද ෙනොවී ෙම් ෙදය ඉෂ්ට 
කරන්නට අමාත්යංශවලත්, රාජ්ය ආයතනවලත් එක පාරින්ම ඒ 
ව හය ෙවනස් කරලා, ෙම්වාට වග කියන නිලධාරින් පත් කරන්න 
කියන ඉල්ලීම කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (උසස ් අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - உயர் கல்வி இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
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 වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 
 

[අ.භා. 1.35] 

 
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, අප සියලු ෙදනාම  -ෙම් රෙට් 

සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම, ෙබොෙහෝ විට විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොට, අද වන විට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත්- අද 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට භාජන කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට යම් බලයක් ලබාදීෙම් පනතක් ගැනයි. ඊෙය් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 
සාමාන්යෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අණපනත් පනවන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ජනතාව මත බරක් පටවලායි; ජනතාව මත 
ෙමොනවා ෙහෝ regulation එකක් දමලායි. හැබැයි, ෙම් පනත 
ජනතාව අපි මත යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි දමන, ජනතාව අෙපන් යම් 
යම් ෙද්වල් ඉල්ලන, ජනතාව අෙපන් ඉටු ෙවන්න ඕනෑ යම්කිසි 
ෙදයක් පිළිබඳව අපට බල කරන පනතක්.  ඒ නිසා ෙමය සුවිෙශේෂ 
වූ පනතක් ෙලස අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනෙත් ඉතිහාසය ගැන 
මම ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. අෙප් හිටපු ජනමාධ්ය අමාත්ය 
ධර්මසිරි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි ෙම් හා 
සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පත මුලින්ම ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඊට පසුව 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියෙග් කාලෙය්ත් 
ෙම්ක යම් ආකාරයක සාකච්ඡාවකට භාජන වුණා. ඉන් පසුව 
වර්තමාන කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ෙපෞද්ගලික 
මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම රාජීව විෙජ්සිංහ මැතිතුමාත් ෙම් 
ගැන යම් උත්සාහයක් දැරුවා. වසන්ත ෙසේනානායක මැතිතුමාත් 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක්  ෙලස ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙග්න්න යම් උත්සාහයක් දැරුවා. අද ෙවන ෙකොට රජෙය් සියලු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදනාම එකතු ෙවලා, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයෙග්ත් සහෙයෝගය 
අරෙගන, පනත් ෙකටුම්පතක් ෙලස ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව 
ලැබී තිෙබනවා.  

දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් ෙමහි 
තිෙබන වැරදි, අඩු පාඩු ෙහොයන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙග්න්න ඉස්සර ෙවලා ඒ මුකුත්ම තිබුෙණ් නැහැ. මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්. අපට ෙතොරතුරු දැනගැනීම පිළිබඳව 
තිෙබන කාරණාවලදී, විෙද්ශ රටවල් සමඟ ඇති කරගන්නා 
සමහර ගිවිසුම් පිළිබඳව එෙහම ෙතොරතුරු ගන්න අයිතියක් නැහැ 
කියා ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වී තිෙබනවා. ඒ කාරණය 
දමලා තිෙබන්ෙන් ETCA ගිවිසුම ඉලක්ක කරෙගනයි කියමින් 
එතෙකොට ෙකෙනකුට ඒෙකන් පටු ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න 
පුළුවන්.  

හැබැයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න ඉස්සර ෙවලා 
ෙමොකවත්ම දැනගන්න බැරි වුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන අඩු පාඩු හදාගන්නා එක, ෙවනම කාරණයක්. හැබැයි,  ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම අප කාෙග්ත් ජයගහණයක්ය කියා අප 
කියන්න ඕනෑ. ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
කිව්වා වාෙග්, සියලු ෙදනා සමඟ සාකච්ඡා කර ෙමවැනි අණපනත් 
ෙගෙනන අවස්ථාෙව් රෙට් ජනතාව අලුත් විධියකට හිතන්න පුරුදු 
කරවනවා වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අප සියලු ෙදනාත් අෙප් 
පාට කණ්ණාඩි ගලවා ෙම් වාෙග් පශ්න සම්බන්ධෙයන් අලුතින් 
සිතන්න පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ.  

ඊෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා 
කරමින් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා පකාශයක් කරනවා මම දැක්කා. 
එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ගැන කථා කරන්න පටන් ෙගන, පසුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන 
කථාව පැත්තකට දමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සමහර 
මන්තීවරුන්ටත් යම් යම් ආකාරෙයන් මඩ ගැසුවා. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හදලා, එතුමාෙග්ම පක්ෂෙය් අයත් සම්බන්ධ 
ෙවමින් අලුත් ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව ෙකෙරන සාකච්ඡා ගැන 
එතුමා එතුමාට ඕනෑ ෙද් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කිව්වා. ෙපඩරල් 
කතන්දරයි, ෙවනත් කතන්දරයි ඈඳාෙගන එතුමා මහා විශාල මඩ 
වාග් පහාරයක් එල්ල කරෙගන ගියා. ඇයි ඒ? එතුමාට තවම පුරුදු 
නැහැ, අපට හුරු පුරුදු කණ්ණාඩි ගලවා පැත්තකට දමා ෙම් රෙට් 
ඇති කරන ෙමවැනි අණපනත් දිහා බලන්න. ෙමවැනි වැදගත් 
අණපනත් ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දීත් සාම්පදායිකව, ළි ෙඳේ සිටින 
ෙගම්බන් වාෙග්, ෙලෝකෙය් ෙවන ෙද්වල් ගැන දන්ෙන් නැතිව, 
ෙම් රෙට් ජනතාව ඉල්ලන ෙද්වල් ගැන දන්ෙන් නැතිව, ජාතිය, 
ආගම  ෙහෝ ෙවනත් කුමන ෙහෝ ෙදයක් අවුස්සාෙගන, හැම එකටම 
"ෙද්ශ ෙපේමි" කියන වචනයක් ඉස්සරහින් දමාෙගන, තමා 
ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, තමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය විතරක් ෙපරදැරි කරෙගන 
එතුමා කථා කරනවා මම දැක්කා. මම එතුමාට ෙපෞද්ගලිකව මඩ 
ගහනවා ෙනොෙවයි ෙම්. හැබැයි මා අහන්ෙන්, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතත් අලුත් ව්යවස්ථාව හදන එකත් අතර තිෙබන 
සම්බන්ධය ෙමොකක්ද කියායි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතයි, එතුමා 
හිටපු පරණ ෙද්ශපාලන පක්ෂයයි අතර තිෙබන ගනු-ෙදනුවට 
ෙමය සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම් පනත් ෙකටුම්පතයි 
බලය ෙබදීමයි අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? නමුත් එතුමා 
ඒවා ෙමයට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. අඩු ගණෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අපි වත් අලුත් ආකල්ප සහිතව සිතන්න 
පුරුදු වන්න ඕනෑ.  

අද පාන්දර වන විට අපට දැනගන්න ලැබුණා, මහා 
බිතාන්යෙය් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකයන් ඔක්ෙකෝම 
එකතු ෙවලා මහා බිතාන්යය යුෙරෝපා සංගමෙය් ඉන්න ඕනෑ 
කියද්දීත්, මහා බිතාන්යෙය් opinion polls ඔක්ෙකෝම කණපිට 
හරවමින් එරට ජනතාව ඒ සියල්ල පතික්ෙෂේප කරලා, "නැහැ, 
අපට යුෙරෝපා සංගමෙයන් ෙවන් ෙවන්න ඕනෑ" කියන බව. ඒ 
පතිඵලය තුළ තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මහා බිතාන්යය යුෙරෝපා 
සංගමයට එකතු වනවාද, නැද්ද කියන කාරණයට වඩා anti-
establishment vote එකක් ඒ තුළ තිෙබනවා. දැන් තිෙබන 
පාර්ලිෙම්න්තුව අපට ෙහොඳ නැහැ, ෙම් තිෙබන කම ෙව්දය ෙහොඳ 
නැහැ, දැන් සිටින ෙද්ශපාලනඥයන් සියලුෙදනා ෙහොඳ නැහැ 
කියන විෙරෝධය තමයි ඒ හරහා පකාශ වුෙණ්. ෙමය 
ඇෙමරිකාෙව්ත් සිදු ෙවනවා. අපට උපෙදස් ෙදන රටවල් ෙන් 
ඒවා. ඉතාම අන්තවාදි, ජාතිවාදි අදහස් තිෙබන ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් 
කියන ෙකෙනකු අද ඇෙමරිකාෙව් රිපබ්ලිකන් පක්ෂෙය් 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා හැටියට  ඒ පක්ෂය ෙතෝරාෙගන 
තිෙබනවා. බිතාන්යය යුෙරෝපා සංගමෙයන් ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියන පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් කරුණු දක්වපු උදවිය එකී කරුණු 
දැක්වීම කරන විටත් අප දුටුෙව්, එතුමා කියන ෙද්වල්මයි. අද 
ෙලෝකය පුරාම හමා යනවා, අන්තවාදි ෙලස, ජාතිවාදි ෙලස විවිධ 
ෙකොටස් ෙබදා එක් පැත්තකට ෙගනැල්ලා ද්ෙව්ශය පතුරුවා වැඩ 
කරන යුග සුළි සුළඟක්. නමුත් අෙප් රෙට් ඒ කමය අද අෙනක් 
පැත්තට හරවා තිෙබනවා.  

එදා හැම දාම පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක පස මිතුරුයි. අද 
ඒ අය යාළු ෙවලා; විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයත් එක්කාසු කරෙගන 
ලංකාෙව් අලුත් ව්යවස්ථාව ෙගොඩ නැඟීෙම් සාකච්ඡාවට මුල 
පුරලා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන 
ඒෙම්දී ආණ්ඩු පක්ෂයට ඉතාම සුළුතරයක බලයක් තිෙබද්දීත් 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් එකසිය ගණනකෙග් සහෙයෝගයත් 
ෙගන එය සම්මත කරන්න හැකියාව ලැබුණා. විවිධ සිවිල් සමාජ 
කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටි පරිදි, ෙම් රෙට් ෙපොලීසිය, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මැතිවරණ ෙකොමිසම වාෙග් අංශ නිර්පාක්ෂික 
කරන්න, ස්වාධීන කරන්න ඕනෑ කියා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
පත් කර තිෙබනවා.     

අද ෙවන ෙකොට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් අපි සියලු ෙදනාෙග්ම 
එකඟත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න හැකියාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. අලුෙතන් නැවත හිතන සියලු ෙදනාම එකට එකතු 
ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑය කියන පරිසරය අද අෙප් රෙට් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා, මුළු ෙලෝකෙය්ම ඊට එෙරහිව යම් යම් 
ෙද්ශපාලන කුණාටු  හමාෙගන යන ෙවලාවක.  ජාතිවාදී ෙනොවී, 
ආගම්වාදී ෙනොවී සාධාරණව වැඩ කරන්න කියලා අපට උපෙදස් 
ෙදන රටවල අද එවැනි කුණාටු හමාෙගන යන ෙවලාවක අපට 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා, ඒකට එෙරහිව උඩුගම් බලා 
පීනන්න. එෙසේ උඩුගම් බලා පීනන ෙකොට සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වන අපට උඩුගම් 
බලා පීනන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් අත් ෙදෙකන් එක අතකුත් 
කපලා, තනි අතින්. අපට තනි අතින් අපට උඩුගම් බලා පීනන්නයි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ඒක කරනවා. අපි ඒක කරන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ජනතාවත් එක්ක අලුෙතන් හිතන, අලුත් ආකල්ප 
සහිතව කටයුතු කරන්න ඕනෑ පරිසරයක් ෙගොඩ නඟන්න තිෙබන 
ෙහොඳම අවස්ථාව ෙම්ක නිසායි. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුපත අරෙගන, ඒ පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වැරැදි ෙහොය ෙහොයා ඉන්නවාට වඩා, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුපත 
ජනතාවෙග් ජයගහණයක් හැටියට හිතලා අපට කටයුතු කරන්න 
බැරි ඇයි?  
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[ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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අද අපට ඇෙහනවා විවිධ කතන්දර. ෙද්ශපාලන දඩයම් ගැන 
කි යැෙවනවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනතක් පසු ගිය අවුරුදු 10දී ෙම් රෙට් තිබුණා නම්, ෙද්ශපාලන 
දඩයම් කරන්න කාටහරි වුවමනාවක් තිබුණා වුණත්, ෙද්ශපාලන 
දඩයම් කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ජනතාවට ඇත්ත 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ලැෙබනවා. දැන් ෙබොෙහෝ විට 
එක එක ෙගොසිප් ෙකොලම්වල, සමාජ ෙවබ් අඩවිවල යන මහා මඩ 
පචාර තමයි ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් මාර්ගය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නිවැරැදිව කියාත්මක ෙවන්න පටන් 
ගත්තාට පස්ෙසේ, ෙද්ශපාලනඥයන් ෙව්වා, රාජ්ය නිලධාරින් ෙව්වා, 
ෙවනත් පුද්ගලයන් ෙව්වා ඉලක්ක කරෙගන ඒ සමාජ ෙවබ් 
අඩවිවලින් ගහන තුන්වැනි පන්තිෙය් කාලකණ්ණි මඩ 
පහාරවලටත් නිවැරැදි උත්තර තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ නිවැරැදි 
මූලාශ ඔස්ෙසේ නිවැරදි ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ජනතාවට 
ලැෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මා අවසාන කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ආණ්ඩුවට 
එන ෙචෝදනාව වන ''ෙද්ශපාලන දඩයම් කිරීම'' කියන 
කාරණයටත් ෙම් පනත හරහා අනාගතෙය්දී පිළිතුරක් තිෙබනවා.  
එතෙකොට නිවැරැදි මූලාශ තිෙබනවා නම්, සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා 
මතුෙවන මඩ පහාර මත ඉඳෙගන ටීවී එෙකන් එ ෙහම නැත්නම් 
පත්තෙරන් නඩු අහන්න ෙවන්ෙන් නැහැ.  

සාධාරණ සමාජයක් ඉල්ලනවාය කියලා කෑ ගහන සමහර 
උදවිය නඩු අහන්ෙන් පත්තෙරනුයි, ටීවී ඒෙකනුයි. මර්වින් සිල්වා 
ඇමතිතුමා ඒ දවස්වල තමන්ෙග් ෙගදර නඩු අහනවා කිව්වා වාෙග්. 
අද ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන එන ෙකොට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපට ෙහොඳ ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. අපි 
ඒකට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත්. සියලුෙදනාම ඉල්ලපු, සමහර ආණ්ඩු 
ෙගෙනන්න උත්සාහ කරලා ෙගෙනන්න බැරි  ෙවච්ච ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සියලු ෙදනාෙග්ම සහභාගිත්වෙයන්, කැමැත්ෙතන් අද 
ෙගෙනන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමවැනි අණපනත් 
ඉතිහාසෙය් අපට ෙගෙනන්න බැරි වුෙණ් අපි ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
වශෙයන් ෙබදිලා ඒවා  දිහා බලපු නිසායි.  ඒෙක් වාසිය ආණ්ඩුවට 
යයි, ඒෙක් වාසිය විරුද්ධ පක්ෂයට යයි කියලා හිතලා ඒවා 
ෙගෙනන්න දුන්ෙන් නැති නිසායි. අපි අද ෙම්ෙකන් ගන්න ඕනෑ 
ආදර්ශය ෙමොකක්ද?  

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත වාෙග් අණපනත් පිළිබඳව කථා කරලා, සාකච්ඡා 
කරලා ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් හිතලා අපට අද ෙගෙනන්න පුළුවන් 
වුණා වාෙග්ම, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙම්දී අපි 
ෙදන ෙම් එකඟත්වෙය් ආදර්ශය, ෙම් රෙට් ජනවාර්ගික පශ්නය ට 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙගන එන ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් ලබා 
ගැනීම සඳහා ෙගන එන්නත් බැරිද? ඒක තමයි අෙප් සිහිනය. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙබොෙහෝ අයෙග් සිහිනය ඒක තමයි. අපට 

බැරිද, බලය ෙබදීම පදනම් කර ගත්ත යම් යම් උපකම, යම් යම් 
විධිකම මත අපට බැරිද ෙම් රෙට් කාලයක් කුණු ෙවමින් තිෙබන, 
ඕජස් ගලමින් තිෙබන, මහා කාලකණ්ණි යුද්ධයකට ඇදලා දාපු ඒ 
ජනවාර්ගික අර්බුදයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ව්යවස්ථාමය 
වශෙයන් ලබා ගන්නත්  ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත්වලදී ඇති කර 
ගන්නා එකඟත්වය පාවිච්චි කරන්න? ෙම් රෙට් ජනතාව සෑම 
ෙදයකටම වඩා එහායින් කෑ ගහලා ඉල්ලන, පචණ්ඩත්වය 
වපුරුවන, කෑලි කෑලිවලට ෙබදලා අප තව තවත් ෙවන් කරන ෙම් 
කාලකණ්ණි මනාප මැතිවරණ කමය ෙවනුවට අලුත් මැතිවරණ 
කමයක් ෙගන එන්නටත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එන ෙකොට 
මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කළා වාෙග් 
අපට ඒ සඳහාත් එකඟත්වයත් ඇති කර ගන්න බැරිද? දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙවලාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටිෙය් 40 ගණනක 
සුළුතරයක්. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එකසිය 
ගණනක් හිටපු විපක්ෂය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට අපි එකඟ කරවා ගත්ෙත්, දහනව වන 
සංෙශෝධනෙයන් පසු  විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් අලුත් මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනනවාය කියන 
ෙපොෙරොන්දුව ජනතාවට ෙදමින්. ඒ නිසා ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගන්නවා වාෙග්ම,  අලුත් මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳව කරන ඒ 
සාකච්ඡාෙව්දීත් පාට කණ්ණාඩි පැත්තකට දමලා ජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් බලලා කියාකරන්න අපට බැරිද කියන  කාරණය ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත විවාද කරන ෙවලාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින අපි සියලු ෙදනා  හිතට ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනෙකොට 
එහි ඉතිහාසය ගැන කථා කරනවා නම්,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මම අවසාන කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

එම පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතිහාසය ගැන කථා කරනෙකොට එහි 
වර්තමානය ගැනත් කථා කරන්න ෙවනවා. එහිදී අපට 
ෙපෙනනවා, සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගන ඒමට යම් යම් අවස්ථාවල දැරූ යම් යම් උත්සාහ  දැරූ බව. 
නමුත් ඒවා අසාර්ථක වුණා. ඒ නිසා අලුෙතන් සිතීෙම්, අලුෙතන් 
එකට වැඩ කිරීෙම් පණිවුඩයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළ තිෙබන 
බව මා පකාශ කරනවා.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ෙකොටස්කාර පක්ෂයක් වන ශී ලංකාෙව් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පුවත් පතක් වන ''ඇත්ත'' පුවත් පෙත් 
2016 ජුනි 26 වන ඉරිදා  පළ කර ඇති උපුටා ගැනීමකින්. එහි 
පළමුවන පිටුෙව් බර්ටන්ඩ් රසල්ෙග් කියමනක් ෙම් විධියට 
තිෙබනවා.  

මම එ ් ෙකොටස quote  කරනවා:  

"පවතින සියල්ල ඒ ආකාරෙයන්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම මතු පරපුෙර් 
අර්ථයට ෙනොව අනර්ථයට ෙහේතු ෙව්. මතු පරපුෙර් අර්ථ සිද්ධිය උෙද්සා 
අවශ්යයයි හැ   ෙඟන සියල්ල ෙවනස් කිරීම, අලුතින් නිර්මාණය කිරීම කිසිදු 
අයුරකින් සංස්කෘතිය විනාශ කිරීමක් ෙනොවන්ෙන් ය." - බර්ටන්ඩ් රසල්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ නිසා ෙමවැනි අණපනත් ෙගෙනනෙකොටත් ඒ දිහා වැරැදි 
ෙකෝණයකින්  බලන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයට මම කියනවා, 
කරුණාකර ෙම් සුමානෙය් ඇත්ත පතෙය් පළ කර ඇති බර්ටන්ඩ් 
රසල්ෙග් ඒ කියමන කියවා, ඊළඟට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන 
දිනයට එන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Rauff Hakeem, please. You have eight minutes.  
 
 

[අ.භා. 1.50] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ෙගන සම්මත 
කිරීමට නියමිත ෙම් අවස්ථාෙව් ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසය 
ෙවනුෙවන් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මම 
ඉතාම සතුටු වනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දිහා බලද්දී, එහි 
අතීතය ෙදස බලද්දී විෙශේෂෙයන් කරුණු කීපයක් මතක් ෙවනවා. 
එක පැත්තකින් අපට ෙම් ගැන ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම දශක ෙදකක 
අරගළයක පතිඵලයක් නිසා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  සම්මත කර 
ගැනීම සඳහා දශක ෙදකකට වඩා කාලයක් අපි වැය කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් සඳහා දායක වූ හැම ෙදනාට අපි ස්තුතිවන්ත වන 
අතර, විෙශේෂෙයන් එක කණ්ඩායමකට  අපි ස්තුතිවන්ත වන්න 
ඕනෑ. එනම්, මාධ්යෙව්දීන්ට සහ මාධ්යෙව්දීන්ෙග් සංගම්වලට. 
විෙශේෂෙයන්ම නිදහස් මාධ්යෙව්දීන්ෙග් සංගමය - Free Media 
Movement, Editors Guild, Foreign Correspondents 
Association  වැනි ආයතන කීපයක් එකතුව ෙගන ගිය දීර්ඝ 
සටනක් පතිඵලයක් හැටියට අද ඉදිරිපත් ෙවන ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත දකින්න 
පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සිවිල් සංවිධාන රාශියක් ෙම් සඳහා 
විශාල අරගළයක් කළා. දීර්ඝ  ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරපු අපත් සමඟ, රජයන් නිෙයෝජනය කරපු ඇමතිවරු හැටියට 
අපත් සමඟ ඔවුන් විවිධ අවස්ථාවලදී ෙම් පිළිබඳව කරුණු 
දක්වලා, ෙම් කාරණය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ෙගන ගිය අරගළයක 
පතිඵලයක් හැටියටයි අද අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගන්න යන්ෙන්.  

 පසු ගිය මැතිවරණ වකවානුෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග් 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාවට දුන්නු විෙශේෂතම ෙපොෙරොන්දුවක් 
හැටියටත් අපි ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම සඳහා දහනවවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා එක පියවරක් ගත්තා. අපි ඒ 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතියත් 
ඇතුළත් කළා.  

අපි කනගාටු ෙවන කාරණයකුත් තිෙබනවා.  දකුණු ආසියාෙව් 
ෙසසු රටවලට වඩා ඉතාම ෙසමින්  ගමන් කරලා, අන්තිමට  තමයි 
අෙප් රට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්ෙන්. ඒකයි අෙප් 
කනගාටුවට කාරණය. අපට ෙපර අෙනක් රටවල් ෙම්   පියවර 
අරෙගන තිබුණා. 

Hon. Presiding Member,  it is a matter of regret that 
Sri Lanka being a nation that is almost in the forefront of 
all the social indicators, when it comes to Millennium 
Development Goals or Sustainable Development Goals in 
the region, happen to be the last or perhaps one of the last 
to be enacting this all-important legislation which 
empowers the  citizen, which enthrones the voter to 
enable him to receive that basic information whenever he 
wants to receive it. Through that we are strengthening 
good governance; we are ensuring transparency; we are 
making governance closer to the people. So, ultimately, it 
is coming to fruition.    

But together with that I must also say that a genuine 
attempt was made by the previous UNP administration - I 
was part of that administration between 2001 to 2004 - 
within that two-and-a-half years, a genuine effort was 
made by the then administration of the Hon. Prime 
Minister, Ranil Wickremesinghe. There we had a 
worthwhile partner in the Editors' Guild. They were 
involved in drafting the legislation. We only added and 
subtracted what needed to be done as a Government but 
then they were the progenitors. A Bill was prepared by 
the then Government for wchch we got the Cabinet 
approval to be presented. But, as Hon. M.A. Sumanthiran 
said, it was unfortunate that it was not presented to 
Parliament as a Bill since the then President, Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga, dissolved Parliament 
prematurely.   

However, now we have this Bill before us, and this is 
a historic moment because it is going to totally change 
the whole atmosphere of the governance in this country. 
We will see a total change in the political culture in this 
country. This country has had several insurrections both 
in the South and the North - all as a result of lack of 
transparency in the way we are governed. The normal 
bureaucratic attitude to deny basic information to the 
citizen has been the norm and not the exception.  So, this 
whole move to make transparent governance through the 
Right to Information Bill, will  make a paradigm shift  in  
the way we govern this country.  

So this has to finally result in changing our attitudes 
towards the way we wheel the Executive power in this 
country.  So in that process, I reckon it might take a while 
before we are able to give full effect to the sum total of 
the intention that is contained within the different 
paragraphs of this Bill. But yet that will enable us to get 
rid of corruption at least to a manageable level and then 
also to make things happen. When it comes to poverty 
eradication, today a citizen can demand from the 
Executive information that would ensure that funds 

1621 1622 

[ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා  මහතා] 



2016  ජුනි 24  

allocated for a particular purpose is spent usefully and 
properly and a proper value-based audit of these things 
are done though a system of probity that is going to be  
installed through this all-important Bill.  

This will also further enhance the confidence that 
minorities have in the governance structure. One reason 
for certain sections of the society to use violence as a 
means to achieve political objectives was the fact that 
there was deep-seated discriminatory practices that was 
embarked upon by successive governments against 
minority groups.  Hopefully, we can, in the new 
Constitution, enact a very strong Clause for affirmative 
action to ensure reversed discrimination - to do away with 
the discrimination that we have suffered over a long 
period of time in public sector employment and in our 
rights for franchise. In a variety of different areas 
minorities have faced discrimination continuously. So, 
this Bill will also ensure that every citizen - whatever 
colour, caste or creed he may belong to - could demand 
and get information from the Executive to ensure that his 
rightful place as a citizen and to ensure that his right to 
equality is properly practised in this country.  

I know, Mr. Presiding Member, by nodding you are 
saying that my time is up. Therefore, in winding up, I 
must say that in my almost two-decade old career in this 
House, I realize that today we are passing one of the most 
important pieces of legislation in history. This is a historic 
moment. I believe that we will have bipartisan support for 
this Bill.  It may have certain shortcomings. I am sure that 
those shortcomings could be dealt with as we go along. 
But, I am sure this Bill itself is a great success story as far 
as the citizens are concerned and the voter is concerned. 
Therefore, I am pleased to be part of an Assembly in 
which we finally see the light at the end of the tunnel. 

Thank you.  
 
 

[பி.ப. 2.01] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ல் வா கின்ற சகல இன ச க மக்க ம் சனநாயகத்தின் 
அம்சங்கள் அைனத்ைத ம் உாிய ைறயில் பாரபட்சமின்றி 
அ பவிக்க ேவண் ம். அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா கள் 
அைனத் ம் சிறந்தெதா   நி வாகக் கட்டைமப்பி டாக 
ஒவ்ெவா  கு மகைன ம் தவறாமல் ெசன்றைடயேவண் ம். 
அந்த வைகயில் ெவளிப்பைடயான நி வாகச் ெசயற்பா  
க க்கு வழிவகுக்கும் அரசாங்கத்தின் இச்சட்ட லத்ைத நான் 
வரேவற்கின்ேறன். ஆனா ம், இச்சட்ட லத்தின் தைலப் 

க்கான தமிழ் ெமாழிெபயர்ப்  குறித் , நான் என  
ஆட்ேசபைனைய த ல் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். இந்தச் 
சட்ட லமான , "தகவ க்கான உாிைமச் சட்டம்" என 
தமிழில் ெமாழிெபயர்க்கப்பட் ள்ள . இைதச் சற்  தி த்தி, 
"தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டம்" என மாற்றேவண் ெமன 
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ெமாழி ாிைம என்ப , 

ேபசுவதற்கும் எ வதற்கும் வாசிப்பதற்கும் கற்பதற்கும் 
மற் ம் அரச நி வாக ெமாழிப் ழக்கத் க்குெமன 
இ க்கேவண் ம். அ ேபால், தமிழ் ெமாழியான , சிந்திப் 
பதற்கான ெமாழி என்ற உாிைமைய ம் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். சேகாதர ெமாழியில் சிந்தித்  தமிழ் ெமாழிக்கு 
மாற்றம் ெசய்யப்ப வதால், இ ேபான்ற தவ கள் 
நடந் வி கின்றன. ஆகேவ, இ ேபான்ற சட்ட லங்கைள 
உ வாக்கும்ேபா  அல்ல  வைர ம்ேபா  இந்த 
நாட் க்கும் ெமாழிகளி ம் சிந்திக்கப்படேவண் ம். 
அவ்வா  தமிழி ம் சிந்தித்  சட்ட லத்ைத வைரந்தி ந்தால், 
ெமாழித்தி த்தங்க க்கு இடமி க்கா  என்  நான் இங்கு 
கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். இ குறித்த விடயத்ைத நான் 
கு நிைல விவாதத்தின்ேபா ம் ன்ென க்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா கள் குறித்ேதா அல்ல  ேதசிய 
பா காப் க் குறித்ேதா அல்ல  சில திைணக்களங்களின் 
அல்ல  அ வலகங்களின் நியாயமான சட்டவிதிகள் 
குறித்ேதா அவசியத் ேதைவயான ரகசியங்கள் பா காக்கப்பட  
ேவண் ம் என்பதில் எமக்கு மாற் க் க த்தில்ைல. 
அேதேபால், தனிநபர்களின் அந்தரங்க விடயங்க ம் 
பா காக்கப்படேவண் ம் என்பைத ம் நான் இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ஆனா ம், இந்த நாட் ன் கு மக்கள் 
ஒவ்ெவா வ ம் தாம் அறிந் ெகாள்ளேவண் ய அவசியமான 
தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான உாிைமையக் 
ெகாண் க்கேவண் ம். அரசாங்கத்திடம் - திைணக் 
களங்களிடம் அல்ல  அ வலகங்களிடம் ெபா மக்கள் உாிய 

ைறயில் தம  நியாயமான ேகள்விகைளக் ேகட்கேவண் ம். 
இச்சட்ட லத்தின் வாயிலாக ெபா மக்கள் தம  அ ப்பைட 
உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அரச நி வாகக் 
கட்டைமப்  ஒவ்ெவான்றி ம் ெபா மக்கள் அறிய ற்ப ம் 
தகவல்கைள உாிய ைறயில் வழங்குவதற்கான ஏற்பா கள் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். ெபறவி ம் ம் தகவல்கள் உாிய 
திைணக்களங்களில் இல்லாத பட்சத்தில், அைவகைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய இடங்களி ந்  அந்தந்த அரச 
நி வாகக் கட்டைமப் கள் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். 
இேதேவைள, உடன யாக வழங்க யாத தகவல்கைளக் 
குறிப்பிட்ட கால எல்ைலைய நிர்ணயித் , அந்தத் திகதிக்குள் 
தகவல்கைளப் ெபா மக்க க்கு வழங்க ேவண் ம். 
இச்சட்ட லத்தின் லம் தகவல்கைளப் ெப வதற்கு 
வசதியாக குைறந்த கட்டணங்கேள அறவிடப்படேவண் ம். 
இைத மக்க க்கு ஒ  மானிய அ ப்பைடயிலான ேசைவயாக 
அரசாங்கம் ஆற்றேவண் ம். வழங்கப்ப ம் தகவல்கள் 
விண்ணப்பதாாியின் ெமாழியிேல வழங்கப்படேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் இங்கு வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன்.  

இச்சட்ட லத்தில் ேதசிய பா காப்ைப ன்னிட் , சில 
விதிவிலக்குகள் வழங்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, ேதசிய 
பா காப்  என்ப  ெதளிவாக வைரய க்கப்பட் , அதன் 
விஸ்தீரணம் விளக்கப்படேவண் ம். இச்சட்ட லம் அ க்கு 
வ வதற்கு ன்னர், ஏற்ெகனேவ நடந்த விடயங்கள் குறித்த 
தகவல்கைள ம் ெபா மக்கள் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான 
வழிவைககைள ம் இச்சட்ட லம் ெகாண் க்கேவண் ம். 
இேதேவைள இச்சட்ட லம் ேதைவக்ேகற்றவா  அ க்க  
மீளாய்  ெசய்யப்படேவண் ம். "மக்க க்கான அரசு" என்ற 
நம்பிக்ைகயிைன ேம ம் வளர்த்ெத க்கும் ெசயற்பா கள் 
இங்கு அவசியமானைவ என்பைத நான் இங்கு  
சுட் க்காட் ம் அேதேவைள, அரச நி வாக கட்டைமப் 

களில் பணி ாிேவார் சகல ம் ெபா ப் ணர்ேவா ம் 
கடைம ணர்ேவா ம் ெசயற்ப வார்கள் என்  நான் 
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நம் கின்ேறன். தகவல் அறிவதற்கான உாிைமச் சட்டம் 
என்ப , ெபா மக்கள் தம  வாழ்க்ைகத் ேதைவக்கான 
தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளேவ உத கின்ற  என்ற 
நம்பிக்ைகேயா  இந்தச் சட்ட லத்ைத நான் ஆதாித்  
வாக்களிப்ேபன் என்பைத ம் இங்கு கூறிக்ெகாண் , எனக்குச் 
சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
 
[අ.භා. 2.06] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගැෙනන 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉතාම කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක් බවට සියලුම පක්ෂ සහ 
ජනතාව දකින බව අපි දන්නවා. සියලුම ජනතාව පසු ගිය යු ගෙය්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳව. ෙම් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත මඟින් 
ජනතාවට හැකියාවක් ලැෙබනවා විවිධ ක්ෙෂේතවල තිෙබන රහස්, 
විවිධ ක්ෙෂේතවල තිෙබන දැනුම සහ දත්ත දැන ගැනීමට.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ජනාධිපති අරමුදල ගැන බලමු. පසු 
ගිය කාලෙය්  President’s Fund එෙක් මුදල් හිතා ගන්නත් බැරි 
විධියට අවභාවිත කරලා තිබුණා. මම නම් කියන්නට අවශ්ය නැහැ 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී. ඒ මුදල් භාවිත කරලා තිෙබන ආකාරය බැලුවාම 
අපට කියන්නට පුළුවන්, සමහර ඇමතිවරු තමන්ෙග් ෛවද්ය 
පතිකාර සඳහා, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික සංචාරවලදී තමන්ෙග් ඉණ 
බිඳ ගත් අවස්ථාවල, දණඉස බිඳ ගත් අවස්ථාවල රුපියල් ෙකෝටි 
2ක මුදල් පාවිච්චි කරලා තිබුණා; රුපියල් ෙකෝටි 8ක මුදල් 
පාවිච්චි කරලා තිබුණා. මම ගිහිල්ලා ජනාධිපති අරමුදෙල් 
ෙල්කම්වරයා වන නානායක්කාර මහත්මයාෙගන් ෙම් ෙතොරතුරු 
ඉල්ලුවාම නානායක්කාර මහතා පකාශ කර තිබුණා, 
ඇමතිවරයකුට වුණත් මට ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න බැහැ කියලා. 
ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් funds සහ 
දානපති ජනතාවෙග් අරමුදල්. ඇයි ෙම්වා ගැන ෙතොරතුරු අපට 
දැන ගැනීමට හැකියාවක් නැත්ෙත් කියලා මම ඇහුවා. බිලියන 
ගණන් මුදල් තමුන්ෙග් ඥාතීන්ට දීලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා 
ඉතාම වැරදි විධියට භාවිත කරලා තිබුණා. ඥාතීන්ට, යහළුවන්ට, 
තමුන්ෙග් පක්ෂෙය් පාටට, තමුන්ෙග් රුචි අරුචිකම්වලට කෙඩ් 
ගිය කලාකරුවන්ට, මාධ්යෙව්දීන්ට, ෛවද්යවරුන්ට සහ -
කියන්නට කනගාටුයි- ආගමික නායකයන්ට ලබා දීලා තිබුණා. 
යම් ආගමික නායකයන්ට, චීවරධාරීන්ට වාහන ගන්න, ෙගවල් 
ගන්න, කඩ කාමර ගන්න, ෛවද්ය පතිකාරවලට ෙම් මුදල් භාවිත 
කරලා තිබුණා. ෙම් සියලුම ෙද්වල් ගැන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිය ජනතාවට තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] පශ්නයක් 
තිෙබනවාද ෙමොකුත්? [බාධා කිරීමක්]  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පසු ගිය යුගෙය්දී ෙගන ආෙව් 
නැති එක ගැන විශාල සැකයක් තිෙබනවා. තමුන්ෙග් ෙහොරකම්, 
මැරකම් සහ ඥාති සංගහය එළියට ඒවි කියන භයට තමයි ෙම් අය 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් නැත්ෙත් කියන සැකය ජනතාව 
අතර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතනවා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉතාම කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක් කියලා. දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුමත කර ගන්නට ෙම් 

ෙගෞරවනීය සභාව 215ක පමණම ඡන්ද සංඛ්යාවක් අපට ලබා 
දුන්නා ෙසේම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කර ගන්නටත් ෙම් 
ගරු සභාව ඉතාම විශාල ඡන්ද සංඛ්යාවක් අපට ලබා ෙද්විය 
කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ජනතාවත් ඒක 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක ඉතාම කාෙලෝචිත පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් 
නාමය ඉතිහාසගත  ෙවනවා වාෙග්ම ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවත් 
ඉතිහාසගත  ෙවනවා. ෙම් රෙට් ලක්ෂ හැටෙදකහමාරක  ජනතාව 
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට, අගාමාත්ය 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට සහ ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
ෙම්සා විශාල ජන පසාදයක් ලබා දුන්ෙන් ෙමම ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්නයි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ඇමතිතුමනි, ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙලොකු 
පුටුවලට ගිය ඇමතිවරුන්ෙග්, මන්තීවරුන්ෙග් වත්කම් බැරකම් 
ගැන මම පසු ගිය දිනවල නිකමට ෙසොයා බැලීමක් කළා. පළාත් 
සභාවක මහ ඇමතිවරෙයක්ෙග් වත්කම් බැරකම් ගැනත් 
ෙතොරතුරු ෙසොයා බැලුවා. ෙමොකද, මම දන්නා එක්තරා පළාත් 
සභාවක මහ ඇමතිවරෙයක්, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ 
කරනෙකොට ඇවිල්ලා තිබුෙණ් පාපැදියකින්. අද වන විට ඔහුට 
පිහිනුම් තටාක ෙදකක් තිෙබන ෙගවල් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
පිහිටා තිෙබනවා. මම වත්කම් බැරකම් පකාශ ඉල්ලද්දී ඒ පළාත් 
සභාෙවන් කිව්වා,"මහ ඇමතිවරුන්ෙග් වත්කම් බැරකම් පකාශ 
ලබා ෙදන්න පළාත් සභාෙවන් බැඳිලා නැහැ" කියලා. ඒ ගැන මට 
සබරගමු පළාත් සභාෙවන් ලිඛිතව දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය ඇමතිෙකෙනක් 
ෙවලාත්, මට පළාත් සභා ඇමතිවරෙයකුෙග් වත්කම් බැරකම් 
ගැන ෙතොරතුරු දැන ගන්න විධියක් නැහැ. ඉතින්,  අපි වාද 
විවාදයකට ගිහින් ඔහු  සාකච්ඡා කර ගන්ෙන්,  විවාද කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉල්ලුෙව් කාෙගන්ද? 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සබරගමුව පළාත් සභාෙවන්. 

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

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
පළාත් සභාෙව් ෙල්කම්ෙගන්. ඒ පළාත් සභාෙව් ෙල්කම්වරයා 

කියනවා,"මහීපාල ෙහේරත් මහ ඇමතිතුමාෙග් වත්කම් බැරකම් 
පකාශය ෙදන්නට බැහැ, එය ලබා ෙදන්න ඔවුන් බැඳිලා නැහැ" 
කියලා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, එම පශ්නය 
අහපු එකට මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මා ළඟ ලිපි ෙල්ඛන 
තිෙබනවා. ඉතින්, අද රජෙය් ඇමතිවරෙයකුටවත් මහ 
ඇමතිවරෙයකුෙග් වත්කම් බැරකම් පකාශ ලබා ගන්න බැහැ. මම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න යම් යම් ඇමතිවරුන්ෙග් වත්කම් 
බැරකම් ගැන වාර්තාවක් ෙල්කම්තුමාෙගන් ඉල්ලුවා. එතෙකොට 
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එතුමා කිව්වා,"අවශ්ය අයෙග් නම් 5ක් පමණක් ෙදන්න. අෙනක් 
අයෙග් ෙදන්න බැහැ" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න මන්තීවරුන් 225කෙග් ෙතොරතුරු අපට ලබා ෙදන්න බැඳිලා 
නැහැයි ලු. මම දන්ෙන් නැහැ ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා.  

 [බාධා කිරීමක්] ඔව්. මම හිතන්ෙන්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වුණාට පසුවවත් ඒ නීති-රීති ලිහිල් ෙවලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් නම් list එකත් ජනතාවට ෙප්න්න 
දැම්මා නම් ෙහොඳයි කියලායි. අෙප් ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කුරුණෑගල රක්ෂණ නිෙයෝජිතෙයක් 
හැටියට ජීවිතය පටන් අරෙගන, එතුමා රුපියල් 1,200ක පඩියට 
වැඩ කරලා අවුරුදු 20ක් ඇතුළත ෙම්සා විශාල ෙකෝටිපතිෙයක් 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක  ජනතාවට දැන ගන්න කඩුෙවල 
උසාවිෙය් නඩු වාර්තාව කියවන්න ඕනෑ නැහැ එතෙකොට. අනුර 
කුමාර දිසානායක මහත්මයා පස්ෙසන් යන්න ඕනැත් නැහැ. 
ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට - ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කථා කරලා ෙහෝ- 
අවශ්ය ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට හැකි තත්ත්වයක් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වීම හරහා ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි 
සැඟවුණු ෙතොරතුරු ලබා ගන්න පවා ෙම් පනත හරහා හැකියාවක් 
ලැෙබනවා. අද Panama Papersවල බිලියනවරුන් ගැන 
කතිකාවතක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. නන්දන ෙලොකුවිතාන කියන 
පුද්ගලයා Ceylon Steel Corporation Limited  එක ෙඩොලර් 
මිලියන 6කට ලබා ගත්තා. ඒ පුද්ගලයා මීට අවුරුදු 15කට ඉහත දී 
සාමාන්ය වෘත්තියකට තමයි ඩුබායි රටට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
මාෙග් මිතයන් ඩුබායි රෙට් ඉන්නවා.  ඒ මිතයන් කියනවා,"ඒ 
පුද්ගලයා අවුරුදු 15කට ඉස්සර ඔවුන් එක්ක ඩුබායි රටට ආපු 
පුද්ගලෙයක්" කියලා. අද, ''මැරියට්'' ෙහෝටලෙය් අයිතිකරු.  
 

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

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම ඒ ''මැරියට්'' ෙහෝටලයට ගිහිල්ලා videoත් කරලා photo 

එකකුත් අර ගත්තා. මම ඒ ෙහෝටලයට ගිය අවස්ථාෙව්දී  පභූ 
වරෙයකුෙග් පුෙතක් එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් උඩ තට්ටුෙව් හිටියා. 
ඔහු එතැනින් වසන් වුණා. ඔහු එතැනින් රුසියාවට ගියා. ඊට පසු 
උදයංග වීරතුංග මැතිතුමා හමුවුණා කියලාත් ආරංචියක් තිබුණා. 
පභූවරයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ මැරියට් ෙහෝටලයට ගිහිල්ලා 
කාලයක් තිස්ෙසේ පදිංචි ෙවලා සුපිරි ආහාරපානවලින් 
සන්තර්පණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් list එකකුත් මම 
අරෙගන ආවා. ඔවුන්ෙග් ආර්යාවන් ගිහිල්ලා තිබුණා. පභූ 
කුමාරවරු ගිහිල්ලා තිබුණා. සමහර අය  ඒ ෙහෝටෙල් ෙසේවකයන්ට 
tips දීලා තිබුෙණ්, ඒ කියන්ෙන් සන්ෙතෝසම් දීලා තිබුෙණ් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය්  මුදල්වලින්.  

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

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අපි සාමාන්යෙයන් ෙහෝටලයකට ගියාම tip එකක් ෙදන්ෙන් 

අෙප් මුදල්වලින් ෙන්. ඒ කියන්ෙන් අෙප් pocket  එෙකන් ෙන් 
මුදල් ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]   බිල ෙගව්වාට පසුව tip එක 
ෙදන්ෙන් අෙප් මුදලින් ෙන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි ෙදන්ෙන්, tip එක 

ෙදන්ෙන් අෙපන්? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔව්. Tip එක අෙපන්. මම ඒ පුද්ගලයාෙග් නමත් කියන්නම්. 

මම ෙම් ෙතොරතුරු කියන්න බය වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. සජින් වාස් ගුණවර්ධන හිටපු මන්තීතුමා 
ෙඩොලර් 200ක tip එකක් දීලා තිෙබනවා. ඒ tip එෙක් බිලත් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශ යට දාලා තිෙබනවා. 

Tip එෙක් බිලත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා තමයි 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ඒ කාලෙය් තිබුණු තත්ත්වය. ෙම් ෙතොරතුරු 
සියල්ල අපි ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි දැන ගත්ෙත්. [බාධා 
කිරීමක්]- 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙතොරතුරු ගැන කියද්දී  
මඩ ගහනවා කියලා අපට කියනවා. ෙම් ෙතොරතුරු අනාවරණය 
කරද්දී අපට කියනවා මඩ ගහනවා කියලා. පසු ගිය කාලෙය් 
ඇල්වතුරත් නිවලා ෙබොන, සුදු ෙරදි අඳින පුද්ගලෙයක් ලංකාෙව් 
හිටියා. ඒ පුද්ගලයා තමයි, උදය ගම්මන්පිල මහත්මයා කියන්ෙන්. 
දැන් බලද්දී එතුමා ෙචක්පත් වංචාවලට සිරගත ෙවලා ඉන්න 
ෙවලාෙව් කෑම ඇදපු මහත්තෙයකුත් ඉන්නවා. ඔහු රූපවාහිනියට 
ඇවිල්ලා කියනවා, ''එතුමා ෙචක් වංචාවට සිරගත ෙවලා ඉන්න 
කාලෙය් කෑම ඇද්ද ෙකෙනක් තමයි මම'' කියලා.    [බාධා 
කිරීමක්]- 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අෙප් ෙබොරළුෙගොඩ සිංහයාට මම ගරු කරනවා. [බාධා 

කිරීමක්] සමාෙවන්න සර්.  

I agree with you. -[Interruption.] I am very sorry. I agree 
with you, Sir.  එතුමා ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාට 
වංචා, දූෂණ ෙචෝදනා නැහැ. එතුමා සමඟ මෙග් කිසිම ආෙරෝවක් 
නැහැ. එතුමා ෙහොරු එක්ක ඉන්න එක ගැන මම කනගාටු 
ෙවනවා. නමුත් එතුමාෙග් පියා වාෙග්ම එතුමාෙග් චරිතයත් 
ශුද්ධයි. එතුමා සමඟ මෙග් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. එතුමාෙග් 
අවවාදය මම හිස මුදුනින් පිළිගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එද්දී 
ෙබොෙහොම දිලිඳු ජීවිත ගත කරලා අද සුපිරි ජීවිත ගත කරන 
ධනවතුන් ගැන  පක්ෂ, විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ඉදිරිෙය්දී 
අනාවරණය කර ෙගන, ඒ අයෙග් ෙහලුව; නිරුවත නිරාවරණය 
කර ගන්න අවස්ථාවක්  ෙම් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත හරහා ලැෙබන එක ගැන සතුටු ෙවනවා. 
ඒ අනුව, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට කියා කළ අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, 
ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් 
පණාමය පුද කරමින් මෙග් කථාව නවත්වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහයක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 2.17] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත විවාද කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී, ෙතොරතුරු දැනගැනීමට නීතිමය පනතක් ඉදිරිපත් 
කිරීම ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට පළමුව අපි සලකනවා. ජනතාවට 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වූ අවස්ථාවන් පුළුල් ෙවන්නට ඕනෑ. 
ෙම් නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරෙය් සංවර්ධනය හා වැඩ 
කටයුතුවලට ඒ හා සමානම රුකුල් දීමක් සිද්ධ ෙවයිද කියන 
එකත් ෙහොඳින්, ගැඹුරින් කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවයි. ෙමොකද, 
අෙප් රෙට් නිලධාරී ෙපළන්තිය; නිලධාරී කමය; ෙද්ශපාලනඥයන් 
හා නිලධාරී කමය අතර තිෙබන ගැටුම, ගැටලුව ෙම් මඟින් 
විසඳනවාට වඩා, අපි හරියාකාර ෙමෙහයවූෙය් නැත්නම් සමහරවිට 
එහි අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙම් විවාදෙය්දී කථික මන්තීතුමන්ලා කිහිප වතාවක් මෙග් 
නමත් සඳහන් කළ නිසා මම කියන්නට කැමැතියි, මම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ෙලස සිටි කාලෙය් ෙපෞද්ගලික 
මන්තීවරුන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට ෙමය ඉදිරිපත් වුණු 
බව. අෙප් කථානායකතුමා විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය්  ඒ ගැන 
ෙබොෙහොම උනන්දු වුණා. ඒ අවස්ථාවල ෙමවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් සකස් කිරීම සඳහා මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ හිටපු 
ඇමතිතුමා කැබිනට් පතයක් ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් පතය පසුව 
අධිකරණ අමාත්යාංශයට යැව්වා. ඒ කාරණය මතයි අපි ෙම් 
පිළිබඳව අවස්ථා ෙදකකදී කල් ගැනීම් සිදු කෙළේ. එෙසේ 
ෙනොමැතිව, ෙතොරතුරු දැනගැනීමට මහජනයාට තිෙබන 
අයිතිවාසිකම වසන් කිරීමට කිසි ෙලසකින් මම හවුල් ෙවලා නැහැ 
කියන එක මම ඉතාම ඕනෑකමින් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 
පනත් ෙකටුම්පත දිහා බලනෙකොට, මෙග් මිත දැනට සිටින 
නිෙයෝජ්ය විෙද්ශ ඇමතිතුමා දකිනෙකොට මට කියන්න ඕනෑ 
කථාවක් ෙනොකියා ඉන්න බැහැ.  

කැමරන් අගාමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ලන්ඩන් නුවර ජනමත 
විචාරණයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න, එංගලන්තය ෙබ්රා ගන්න 
කියලා නිෙයෝජ්ය විෙද්ශ ඇමතිතුමායි, ෙරෝසි ෙසේනානායක හිටපු 
මන්තීතුමියයි ඒ වාෙග්ම අෙප් බදුල්ෙල් ගරු හරින් පනාන්දු 
ඇමතිතුමාවයි අගමැතිතුමා යැව්වා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව තබා 
ෙගනයි නිෙයෝජ්ය විෙද්ශ අමාත්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාත් ගිෙය්. 
දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මහජන මතය අවෙබෝධ කර 
ගන්න බැරිකම නිසා ඔබතුමන්ලා ඡන්දය ෙදන්න ගිය පැත්ත 
පරාදයි. ඒ කියන්ෙන්, යුෙරෝපෙය් බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් 
ෙවමින් තිෙබන ආර්ථික අවුලට එංගලන්තෙය් ජනතාව කිව්වා, 
''අපි ඒකට තවත් යන්න ඕනෑ නැහැ. ඒෙකන් අයින් ෙවන එක 
ෙහොඳයි'' කියලා. ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි, කැමරන්ට වුෙණ්. දැන් 
ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා කැමරන් අගාමාත්යතුමාවත් අමාරුෙව් දාලා. 
දැනට විනාඩි කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා එතුමා පකාශයක් කර 
තිෙබනවා, ජනමත විචාරණය පරාජය වුණු නිසා අගාමාත්ය 
තනතුරින් ඉල්ලා අස් ෙවනවායි කියලා. අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, 
අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනයට ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය ෙකොයි තරම් 
දුරට බලපාමින් තිෙබනවාද කියලා. අද ෙම් ආණ්ඩුවටත් ඒ 
තත්ත්වයම තමයි බලපා තිෙබන්ෙන්.  

ආණ්ඩුව දැනට ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පතින්  
වගන්ති කිහිපයක් යටපත් කරන්න හදනවා. ඒ 5වන වගන්තිය. 
5වන වගන්තිය යටෙත්, සඳහන් කර තිෙබන රාජ්ය ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ කාරණාව ගැන අපට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධ 
ෙතොරතුරු ඉල්ලන්න අවශ්ය නැහැයි කියන පදනෙම්  අපි ඉන්ෙන්. 
නමුත්, අෙනක් කාරණා වන විනිමය අනුපමාණ ෙහෝ විෙද්ශ 
හුවමාරු ගනු-ෙදනු පාලනය කිරීම්, බැංකු  කටයුතු ෙහෝ ණය 
කටයුතු විධිමත් කිරීමට, බදු පැනවීමට, භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල 
ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම, විෙද්ශ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් සම්බන්ධ 
ෙතොරතුරු, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනතින් 
ගන්න බැරි ෙතොරතුරු හැටියට ලකුණු කර තිෙබනවා. ෙම්ක 
බරපතළ තත්ත්වයක්. පාර්ලි ෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් මා ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගනුත් ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් වගන්තියට අපි 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න ඕනෑය කියන එකයි. පාර්ලිෙම්න්තුව 
උත්තරීතරයි.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි  ව්යවස්ථාව 
යටෙත් අපට තිෙබන බලය, ෙම් ඕනෑම ගිවිසුමක් කැඳවන්න 
තිෙබන බලය ෙමෙහම සීමා කරන්න බැහැ.  ඒ නිසා අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු  ෙදනා කල්පනා කර, "ෙම් වගන්තිය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අද හිමි අයිතිය හා බලය, නිදහස පාලනයට 
භාජනය විය යුතු නැත" කියන  වාක්ය ෙමතැනට ඇතුළත්  
කරන්න. එතෙකොට අෙප් කාරක සභාවකට ඕනෑම අවස්ථාවකදී 
ෙමවැනි ෙතොරතුරු කැඳවන්න පුළුවන්. සභානායකතුමාත්  
ෙමතැන ඉන්නවා. -[Interruption.] Yes, I have given notice. 
Even if the Hon. Minister moves it, that is okay. We have no 
disagreement as long as this is included. 

ෙම්ක රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් බරපතළම ෙදයක්. අෙප් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් යනෙකොට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය බලන්ෙන් ව්යවස්ථාමය පැත්ත විතරයි. ෙවන 
අයිතියක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට නැහැ. නමුත්, ආර්ථිකමය ගැටලු 
පිළිබඳ ඇති වන තත්ත්වයන් බැලීෙම් වගකීමක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තිෙබනවා.   

අපි දන්නවා, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
අමාත්ය ගරු මලික් සමරවිකම මැතිතුමා පසු ගිය මාස 
ගණනාෙව්ම එක් අර්බුදයකට මුහුණ දුන් බව. ගිවිසුම ෙහළිදරවු 
කළා, ෙම් ෙම් ෙද්වල් ෙවනවා ආදී වශෙයන්. ඇමතිතුමාට සමහර 
ෙවලාවට ෙතොරතුරු කියන්න සිද්ධ වුණා. සමහර ෙවලාවට 
හරියට ෙතොර තුරු කියලා නැති අර්බුදයක් තිබුණා. දැන් ෙම් 
වගන්තිය තිබුෙණොත් ඒ කිසිවක් කියන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන බරපතළ අන්තරාවට මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම මුහුණ ෙදනවා. 
ඒ නිසා සුබවාදී වැඩක් කරන්න ගිහිල්ලා, අසුබවාදී වගන්ති 
ඇතුළත් කරලා අර කිව්වා වාෙග් විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් 
ජාවාරම්කාරයන්ට, ආෙයෝජනය පිළිබඳ වංචාකරුවන්ට උදවු 
දීෙමන් වළකින ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

යෙමකු ෙතොරතුරක් ඉල්ලනවා නම්, ඒ කුමක් සඳහා ද 
ඉල්ලන්න ඕනෑ කියන එක ෙමහි හරියට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. 
ඒක අවශ්යයි. ෙමොකද, අපි ෙතොරතුරක් ඉල්ලන්ෙන් කුමක් සඳහා 
ද? අපි ලබා ගන්නා ෙතොරතුර අපි ෙවනත් ෙකෙනකුට විකුණනවා 
ද? අන්න ඒ නිසා තමන් ඒ පකාශනය, ෙතොරතුර ලබා ගන්ෙන් 
කුමක් සඳහා ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් ෙතොරතුරු ලබා දීමට අවසරය ෙදන ආයතනයට 
ෙකොන්ෙද්සියක් දමන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, ඒ ෙතොරතුරු 
ෙවනත් ගනු ෙදනුවකට ඇතුළත් ෙනොකර සිටීම ගැන. ෙම්ක 
ලංකාෙව් පුරවැසියන් සඳහා සුවිෙශේෂ අයිතියක් ෙදනෙකොට 
විෙද්ශිකයන්ෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කිරීමට පාවිච්චි කිරීෙමන් 
ආරක්ෂා විය යුතුයි. ෙමොකද, අපි තවම බලවත් රටක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා අෙප් ආර්ථිකය බලවත් නැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් විෙද්ශ 
ආධාර ලබන ව්යාපෘතියක්  සම්බන්ධව ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා, 
"in the case of foreign funded projects the value of which 
exceeds US Dollars one million". Now you have brought an 
amendment to reduce it because of the public opinion that 
developed. Public opinion pressurized you all to bring it 
down from US Dollars one million to US Dollars 100,000. 
මා හිතනවා, ඊටත් අඩුෙවන්  රුපියල් වශෙයනුයි තිෙබන්ෙන් 
කියා.  

අපි ෙම්වා අතර ඇති විය හැකි බරපතළ ගැටලු දිහා බලන්න 
ඕනෑ. එම නිසා මම රජයට ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වුණත් මාස තුනකට ෙහෝ හයකට ස්ථාවර 
කමිටුවක් පත් කරන්න කියලා. එහිදී, ෙරගුලාසි පැනවීෙම්දී ඇති 
විය හැකි අඩු පාඩු පජා නායකයන්ටත්, මහජන නිෙයෝජිතයන්ටත් 
යළි යළිත් සමාෙලෝචනය කිරීෙමන් ෙමය වඩා සාර්ථක කර ගන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයකට සකස් කර ගැනීමට පුළුවන්. මා හිතනවා, 
එවැනි ෙදයකට අගාමාත්යතුමාත් එකඟ ෙවයි කියලා. ෙමොකද, 
එවැනි කටයුතු සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවක්  තිෙබනවා 
නම් ඉතාම වැදගත්. 

මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න අදහස් කළ අෙනක් 
කාරණාව ෙම්කයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අප කියනවා, ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන් පස්ෙදනා පත් කිරීමට ෙයෝජනා 
කිරීෙම්දී Bar Association එකට විතරක් සුවිෙශේෂ තත්ත්වයක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා කියන එක. සාමාජිකෙයකු ෙලස 
නීතිඥවරෙයක් පත් කිරීෙම්දී සුවිෙශේෂ අත් දැකීම් සහිත 
නීතිඥ වරෙයක් සිටිය යුතුයි කියන එක ගැන අප කාටවත් 
පශ්නයක් මතු විය යුතු නැහැ. නමුත්, ඇයි අපි "ශී ලංකා නීතිඥ 
සංගමය" කියන වචනය පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්ෙන්? 
ලංකාෙව් තවත් වෘත්තීමය සංගම් රාශියක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
විශ්වවිද්යාලවල සුවිෙශේෂ නීති දැනුමක් ඇති අය ඉන්නවා. නීති 
දැනුම කියන්ෙන්, නීතිඥ සංගමෙය් සාමාජිකෙයක් පමණක් සතු 
දැනුමක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, "ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය" කියන සංවිධානය ෙවනුවට 
"නීතිඥවරෙයක්" කියන වචනය - 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
All lawyers are members of the Bar Association by 

law.  So, that is not a - 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am talking about legal experts and other 

professionals who are not members of the Bar 
Association.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No. -[Interruption.] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, that is what we are proposing. Hon. Sumanthiran 

may defend by saying that the Bar Association should be 
the sole body to nominate such a person to the 

Commission. That is a different opinion. But there is an 
opinion in the country that it should not solely rest on the 
Bar Association. The Bar Association wavers. I am sorry, 
I can criticize the Bar Association because I am not a 
member of the Bar Association.  The Bar Associations 
shifts, my good Friend, the Leader of the Opposition 
knows that.  As time goes on, a wave comes and they go 
with the wave. At times, the wave recedes and they 
withdraw from the wave.  So, this type of an Association 
should not have the sole authority to nominate a person to 
the Commission.  It should be a Commission which 
should stand on its own to dispose of this very 
responsible task in relation to the right to information.     

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, the OPA - 
 
ගරු  දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
What happened to the OPA? It was in the first draft. I 

have seen the first draft. Why did you drop the 
Organization of Professional Associations which was 
there in the first draft? I do not want to question any 
further.  It has been dropped.  I do not know what the 
reason is. Nobody has given a reason. I can quote from 
the original draft. 

So, we have had the experience of experts from other 
civil organizations who have come in. That is a very good 
proposition that is being made.  

I am sorry to say that in every Sunday newspaper, I 
notice that there are criticisms on the Constitutional 
Council.  It was even pinpointed by the UN experts who 
came to Sri Lanka, in their Report that you all have not 
kept the Constitutional Council at very high standards by 
appointing political nominees. This is the whole problem. 
We appoint commissions - even, this is a commission that 
is being brought in. But if we go to pack a commission 
with yes-men, it does not make any change. This is the 
most serious issue that is before the country today.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට වඩා කාලය ගැනීමට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මම හිතනවා අපට - 
පාර්ලිෙම්න්තුවට - අයිතියක් තිෙබනවා කියලා, ආර්ථිකමය 
කරුණු පිළිබඳව  නීති සම්පූර්ණෙයන් සකස් කිරීමට  හා  
ෙතොරුතුරු දැන ගැනීමට. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි 
මූල්යමය බලය තිෙබන්ෙන්. එය කිසි ෙලසකින් ෙසෝදාපාළුවට 
ලක් ෙනොකළ යුතු බව අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වගන්ති හුඟක් තිෙබනවා. මම සිවිල් 
සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් හමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හදපු 
ෙකටුම්පතට සිවිල් සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන් තවම සතුටු නැහැ. 
ෙම් ගැන ටිකකට ඉස්ෙසල්ලා මම අගමැතිතුමාටත් කිව්වා. ඒ 
නිසා මා නැවත ඉල්ලා සිටිනවා, ඔවුන්ෙග් අදහස් නිරන්තරෙයන් 
දැන ගැනීමට, මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් නිරන්තරෙයන් දැන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීමට ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර කමිටුවක් පත් 
කරන්න කියලා. ෙමහි ඵලදායිකත්වය වැඩි කරන්න එය වඩාත් 
උදවු ෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධව අද පකාශයක් කරනවා 
නම් ෙහොඳයි. 

අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරපු අදහස්වලට ආණ්ඩුව සවන් ෙදනවා 
නම්, ෙම්ක ඉතාම සරල ෙලස අපට ඵලදායි තත්ත්වයට 
පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් ෙවයි; පතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.31] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා අපට ෙචෝදනාවක් එල්ල කරමින්, අපි ගිහින් ෙඩ්විඩ් 
කැමරන්ෙග් ඡන්දයට මැදිහත් වුණාය ආදී වශෙයන් ෙමොනවාද 
කථාවක් කිව්වා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මම 
කියන්න ඕනෑ. "ඔව්, අපි මහා බිතාන්යයට ගියා. ඔව්, අපි මහා 
බිතාන්යෙයන් ජීවත් වන ශී ලාංකීය සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් 
කීපෙදෙනක් සමඟ, නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කළා" කියලා. 
ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඒකට ෙහේතුව තමයි, අද ෙහට වන ෙකොට 
මුළු ෙලෝකයටම දැෙනන විධියට ෙගෝලීය ආර්ථිකය කඩාෙගන 
වැෙටන්න යනවා. අද වන ෙකොට British Pound එක කඩාෙගන 
වැටිලා; මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන financial markets උඩු යටිකුරු 
ෙවලා.  

අද අපි දන්නා ෙලෝක ආර්ථිකය ෙකොයි ආකාරයට ෙවනස් 
ෙවයිද කියන එක පිළිබඳව IMF එකට ෙව්වා, World Bank එකට 
ෙව්වා, The Economist සඟරාවට ෙව්වා, ෙම් කාටවත් 
පුෙරෝකථනයක් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, හරි,  අපට ඒවා අදාළ 
නැහැ කියලා අපි කියමු. අපට ඒවා අදාළ නැති වන්න බැහැ, අපට 
ඒවා අදාළයි. අෙප් ර ට ෙලෝකයත් එක්ක එකතු කරන්ෙන් නැතිව 
අෙප් රටට අනාගතයක් නැහැ. අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා අපනයනය කරන්ෙන් නැතිව අපට අනාගතයක් 
නැහැ. කරුණාකර ඒක ෙත්රුම් ගන්න. ඒ නිසා ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය් ෙවනස්වීම් අපට බලපානවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා නම්, "එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ" 
කියලා මම ඒක පතික්ෙෂේප කරනවා. නමුත්, ෙමතැන ෙලොකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අපි ෙම් දවස්වල GSP Plus සහනය ලබා ගන්න විශාල 
පයත්නයක් ෙයොදනවා. අපි ෙහට-අනිද්දා වනෙකොට නිල වශෙයන් 
ඒ අයදුම් පත භාර ෙදනවා. ඒක අෙප් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
කිරීම හරහා, ජනතාවට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය යනාදී 
අයිතිවාසිකම් ලබා දීම හරහා යුෙරෝපා සංගමයට අර ඉස්සර තිබුණු 
duty-free එක, එෙහමත් නැත්නම් අපනයනය කරන ෙකොට ෙදන 
තීරු බදු නිදහස ලබා ගන්න තමයි අෙප් ෙම් පයත්නය තිබුෙණ්.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, අපි යුෙරෝපයට යූෙරෝ 
සියයක් වටිනා භාණ්ඩ අපනයනය කරනවා නම්, ඒෙකන් 
හතළිහක් යන්ෙන් මහා බිතාන්යයට. එතෙකොට ගරු මන්තීතුමනි, 
අපට ෙම් ලැෙබන්න තිෙබන තීරු බදු සහනෙයන් සියයට 
හතළිහක් නැති වනවා, යුෙරෝපා සංගමෙයන් මහා බිතාන්යය ඉවත් 

වීම නිසා. එතෙකොට ඒක සෘජුවම හර්ෂ ද සිල්වාට බලපාන්ෙන් 
නැහැ; රනිල් විකමසිංහට බලපාන්ෙන් නැහැ; දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධනට බලපාන්ෙන් නැහැ වන්න පුළුවන්. නමුත්, අෙප් 
ර ටට සමස්තයක් හැටියට ඒක බලපාන එක බලපානවාමයි. 
ෙමොකද, අපි කවුරුත් බලන්ෙන් තීරු බදු රහිතව යුෙරෝපයට, 
ඇෙමරිකාවට, ජපානයට අෙප් භාණ්ඩ හා ෙසේවා අපනයනය 
කරන්නයි. 

අපි තරග කරන්න ඕනෑ, වියට්නාමයත් එක්ක. අපි තරග 
කරන්න ඕනෑ, බංග්ලාෙද්ශයත් එක්ක. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, අන්න ඒ නිසා තමයි ෙම් ඡන්දය අෙප් වාසියට හරවා 
ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න අපි උත්සාහ කෙළේ. ඔව්, අපට 
යම්කිසි  selfishකමක් තිබුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට 
කමක් නැහැ. නමුත්, අපි උත්සාහ කළා.  අෙප් උත්සාහයන් හැම 
ෙවලාෙව්ම සාර්ථක පතිඵලම දරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල උත්සාහ කළා, අපව පරදවන්න. ඒක කර 
ගන්න බැරි ෙවලා දැන් එහා පැත්තට ෙවලා ඉන්නවා.  නමුත් අපට 
'Plan B' එකක් තිෙබනවා.  

ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අපි මහා බිතාන්යයත් සමඟ 
ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. 
අගමැතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරයි. 
මහා බිතාන්යය සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීෙම් වැඩ 
කටයුතු අපි දැන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අගමැතිතුමා ඒ 
පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක පකාශයක් කරයි. ෙමොකද, මහා 
බිතාන්යයට තීරු බදු රහිත අපනයනය කිරීම අපට අවශ්යයි. 
ඒෙකන් තමයි අෙප් ෙබොෙහෝ පුද්ගලෙයෝ අපනයන කර්මාන්තය 
ෙගන යන්ෙන්.  

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පත්ෙවන්න කලින් 
අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 35ක් රට යැව්වා. නමුත්, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා බලෙයන් යනෙකොට ඒ සියයට 35, 
සියයට 14.5කට අඩු වුණා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න කාලෙය් තමයි ඒ කඩා 
වැටීම කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අෙප් ගැහැනු උදවිය සවුදි අරාබියාෙව්  
දුක් විඳින්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අෙප් අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා, 
භාර්යාවන් පිට රට ගිහිල්ලා කටු ඇන ෙගන, ඇටකටු කඩා ෙගන 
ලංකාවට එන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ශක්තිමත් මැද පන්තියක් හදන්නයි. ශක්තිමත් මැද පන්තියක් 
හදන්න නම්, අෙප් රෙට් අපනයනය ශක්තිමත් කර ගන්න වනවා. 
ඒකට අපට ෙම් බැඳීම් අවශ්ය වනවා. අපට කියන්න පුළුවන්, 
"අෙන්! එංගලන්තෙය් ෙමොන මඟුලක් වුණත් අපට ෙමොෙකෝ" 
කියලා. එෙහම කියන්න පුළුවන්, ළි ෙඳේ ඉන්න ෙගම්බන්ට. අපි 
ළිෙඳේ ඉන්න ෙගම්ෙබෝ ෙනොෙවයි. ෙම් රට ෙලෝකයට එකතු 
කරන්න අපට තිෙබන අවශ්යතාව නිසා තමයි අපි ෙම් වැඩය 
කෙළේ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ගිහිල්ලා කැමරන් අගමැතිතුමාට පක්ෂව කථා කළා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමතුමා  දන්ෙන් නැද්ද, Conservative Party එකම තමයි 

ෙදකට ෙබදිලා  තිෙබන්ෙන්? ෙමොරිස් ෙජොන්සන් කියන්ෙන්ත් 
Conservative Party එෙක්ම ෙකෙනක්. එෙහම නම්, ෙල්බර් 
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පක්ෂෙය් නායකතුමාත් remain vote එකට වැඩ කෙළේ. ෙල්බර් 
පක්ෂෙය් නායකතුමාත් වැඩ කෙළේ යුෙරෝපෙයන් ෙවන්වන්න එපා 
කියලායි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
අවෙබෝධය ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරෙගන එන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත කියන්ෙන් බාලගිරි ෙදෝෂයට අසුෙවච්ච ෙදයක්  ෙන්. 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම්ක කියලා, කියලා, ෙහට, ෙහට, ෙහට කිය 
කියා ඉඳලා ඔන්න, අවසානෙය්දී දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  පක්ෂ 
විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලුම ෙදනා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
සහෙයෝගය ෙදයි කියලා අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ කථාවක් 2014 ජූනි මස 20වැනි දා  
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1142 තීරුෙව් ෙම් විධියට සටහන් ෙවලා 
තිෙබනවා:  

"ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික බැංකුවල ණයයි, 
රජෙය් බැංකුවල ණයයි ෙදකම එකට දමා තමයි ෙම් වගුව හදලා 
තිෙබන්ෙන්. රජෙය් බැංකුවලට ෙකොපමණ ණය අරෙගන තිෙබනවාද, 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවලට ෙකොපමණ ණය අරෙගන තිෙබනවාද කියලා ඒ 
විස්තර ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන් ලබා ගන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන් ඊෙය් ඉඳලා ෙබොෙහෝ උත්සාහ 
දරනවා. ඔවුන් සතුව ඒ                         සංඛ්යා තිෙබනවා, ඒ සියලුම දත්ත 
තිෙබනවා. ඒවා අපි fax පණිවුඩ මඟින් යවා තිෙබනවා. නමුත්, දැන් 
ෙපොඩ්ඩකට කලින් කථා කළාමත් ඔවුන් කියනවා, 'ෙම්වා ෙදන්න කියලා 
අපට කරදර කරන්න එපා, අපි හදපු ෙවලාවක ෙම්වා ෙදන්නම්.' කියලා. 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට අපට තිෙබන අයිතිය ඒකද? අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු 
පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් නිලධාරින් ඔවුන්ට කථා කළාම කියනවා,  'අපිට 
කරදර කරන්න එපා' කියලා."  

අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න  ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ 
අංශය හරහා තමයි ෙම් සියලු විස්තර දැනගත්ෙත්. අවුරුදු පහක් 
තිස්ෙසේ එතැන වැඩ කරන හර්ෂණී නිලධාරිතුමිය දන්නවා, රජෙය් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් යම්කිසි ෙතොරතුරක් ලබා ගන්න අපි ෙකොච්චර 
ෙවෙහස මහන්සි වුණාද කියලා. "අපිට කරදර කරන්න එපා" 
කියලා තමයි ඒ කාලෙය් කිව්ෙව්. නමුත් ඒ කාලය දැන් ඉවර ෙවලා 
තිෙබනවා. මම තවත් එකක් කියන්නම්.  

2014  ෙනොවැම්බර් මස 14වැනි දා මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරපු කථාවක් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2003 
තීරුෙව් ෙම් විධියට සටහන් ෙවලා තිෙබනවා:  

"නිදහෙසේ ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය අපි ෙම් රෙට් ස්ථාපනය 
කරන්න ඕනෑ." ""Colombo Telegraph" වැනි ෙවබ් අඩවි ඇයි තහනම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්? "Colombo Telegraph" වැනි ෙවබ් අඩවි තහනම් 
කරන්න ෙහේතුවක් නැහැ. එවැනි තහනම් කරපු තවත් ෙවබ් අඩවි 
තිෙබනවා. "lankaenews"  ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා."  

අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ඒවා තහනම් කර නැහැ. ඕනෑ ෙකෙනකුට, 
ඕනෑ ෙදයක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙම් 
රෙට් මිනිස්සුන්ට ඒ නිදහස ලබා ෙදන්නයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම අවසන් කරන්නම්. මට විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි දැන් ෙරගුලාසි දමන ෙකොට ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙම් 
ෙතොරතුරු ලබා ගන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් 

තිෙබන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, ඉන්දියාෙව් 
පුරවැසිෙයකුට ෙතොරතුරු දැනගැනීමට  රුපියල් 10යි ෙගවන්න 
ඕනෑ. රුපියල් 10ක් ෙගවලා ෙම් ෙතොරතුරු ඉල්ලුවාම ඒ 
නිලධාරියා බැඳිලා ඉන්නවා, දවස් 30කින් ෙම් ෙතොරතුරු 
ලබාෙදන්න. නමුත් ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් ජීවිතයට ෙහෝ නිදහසට 
පශ්නයක් පැන නැඟුණු අවස්ථාවකදී පැය 48ක් ඇතුළත ෙම් 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් ෙතො රතුරු ලබා දුන්ෙන් 
නැත්නම් ඒ නිලධාරියාට දඬුවම් කරනවා. එෙහම තිෙබන්න ඕනෑ. 
අපි අණපනත් ෙකොච්චර pass කළත් වැඩක් නැහැ, ඒවා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්නම්. ඊළඟට ඒ කියාත්මක ෙවන 
ෙරගුලාසි අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හරියට සම්මත කරගන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, we are now a signatory to the Open Government 
Partnership. We are the 68th country in the world to join the 
OGP and through the OGP we will work together with the 
civil society to create transparency in all Government 
transactions.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ටිකක් වැඩිපුර 
කාලය ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 2.41] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත විවාද කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා 
පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය දිනවල ෙවෝටර්ස් ඒජ් 
ෙහෝටලෙය්දී ෙම් සම්බන්ධව වැඩ මුළුවක්  පැවැත්වුණා. ඒ 
අවස්ථාවටත් අපි සහභාගි වුණා. එහිදී ෙම් පිළිබඳව යම් 
අවෙබෝධයක් ලබා ගන්නට අපට හැකියාව ලැබුණා. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී අද වන විට 
ෙතොරතුරු දැනගැනීමට වැඩි වශෙයන් පුළුවන් වන විධියට මුළු 
ෙලෝකයම පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් වැඩිදියුණුව නිසා ෙලෝකය එකම 
ගම්මානයක් බවට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. අන්තර්ජාලය - ෙවබ් 
අඩවි, Facebook - මඟින් අද ගාමීය මට්ටෙම් ජනතාවට පවා මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. 
ඉස්සර ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ගාමීය මට්ටෙම් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් -
නාගරික පළාත්වල ජනතාව වුණත්- කඩපිල්වලදී, සාප්පුවලදී, 
කාන්තාවන් නම් ළිඳ ළඟදී තමයි ෙතොරතුරු කථා කෙළේ.  

විෙශේෂෙයන්ම එවැනි ස්ථානවලදී තමයි ඕපාදූප කථා කරලා 
ෙතොරතුරු දැන ගන්ෙන්. නමුත් අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
වීෙමන් පසුව ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් උදා ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මම හිතන 
විධියට ෙමම ෙතොරතුරු දැන ගැනීම ෙපොදුෙව් රෙට් සියලුම 
ජනතාවට ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ගෙම් ජීවත් වන ජනතා වටත්, 
රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් රට පිළිබඳව, ෙලෝකය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම 
රෙට් සිදු වන ෙද්වල් පිළිබඳව සැබෑ තත්ත්වය දැන ගැනීමට 
සැලැස්වීම කාෙලෝචිත ෙදයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
Facebook සමාජ ජාලය කියාත්මක ෙවනවා. නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරියක් වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, කාන්තාවන්ට, 
ගැහැනු දරුවන්ට, විෙශේෂෙයන්ම පාසල් දරුවන්ට ඒ පිළිබඳව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂ දැනුමක් ලබා දීම ඉතාම වැදගත් වන බව. පාසල් දරුවන්, 
විෙශේෂෙයන්ම ගැහැනු ළමයින් පින්තූර සමඟ තමන්ෙග් සියලුම 
ෙතොරතුරු ඇතුළත් කරලා Facebook ගිණුම් පවත්වා  ෙගන 
යනවා. ඒ තුළින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අනිසි විධිෙය් පෙයෝජන 
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. Facebook ගිණුම්වලින් ලබා 
ගන්නා ෙතොරතුරු විවිධ ෙවබ් අඩවිවල පළ කරලා ගැහැනු 
දරුවන්ෙග් අනාගතයට හානියක් සිදු වන ආකාරෙයන් කටයුතු 
කිරීමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම 
කියනවා, ගැහැනු දරුවන්, පාසල් ළමුන්, කාන්තාවන් ෙම් පිළිබඳව 
ටිකක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන මාධ්යෙව්දීන් දැනුවත් කිරීමත් 
වැදගත්. ෙපොලීසිය ඇතුළු රජෙය් ආරක්ෂක අංශත් ඒ පිළිබඳව 
දැනුවත් කරලා, ඒ අය හරහා පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම ඉතාම 
වැදගත් කියා මා කියනවා.   

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් පසුව මාධ්යෙව්දීන්ට 
අනිවාර්යෙයන්ම පුළුවන්කම ලැෙබනවා, හරියාකාරව ෙතොරතරු 
ෙසොයා ෙගන වාර්තා කිරීමට. ඇත්තටම මාධ්යයට අද 
සදාචාරාත්මක අයිතියක් තිෙබනවා, යම් ෙදයක් පිළිබඳව ෙහොඳින් 
ෙසොයා බලා නිවැරදි ෙදය වාර්තා කිරීමට.  ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී 
අපි දැකලා තිෙබනවා, පුංචි පශ්නයක් වුණත් ඒක ෙලොකුවට 
ෙපන්වලා මාධ්ය ආයතනවලින් වාර්තා කරන ආකාරය. රෙට් 
ජනාධිපතිවරයාට ෙවන්න පුළුවන්, අගමැතිවරයාට ෙවන්න 
පුළුවන්, මැති ඇමතිවරුන්ට ෙවන්න පුළුවන්, අමාත්යාංශවල 
ෙල්කම්වරුන් ආදී විවිධ ක්ෙෂේතවල අයට ෙවන්න පුළුවන් මාධ්ය 
හරහා මඩ ගැසීෙම් ව්යාපාර සිදු කළ අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා.  
විරුද්ධවාදිෙයක් යම් ෙතොරතුරක් දුන්ෙනොත්, ඒ පිළිබඳව 
හරියාකාරව ෙසොයා බලා, එවැනි මඩ ගැසීම්වලින් ෙතොරව නිවැරදි 
ෙතොරතුර වාර්තා කිරීමට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අනුව අවස්ථාව 
තිෙබනවා. රෙට් ජනාධිපතිවරයාෙගන් ෙවන්න පුළුවන්, 
අගමැතිවරයාෙගන් ෙවන්න පුළුවන්, මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් 
ෙවන්න පුළුවන්, කරුණු විමසා, ෙසොයා බලා වාර්තා කරනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

රජෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික අංශවල 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳවත් ෙසොයා බැලීම ඉතාම වැදගත්. ඒ 
සඳහාත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට යම් යම් කරුණු ඇතුළත් කිරීම 
වැදගත් ෙවනවා. රජෙය් ෙනොවන සංවිධාන සහ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ආයතන පිළිබඳවත් ෙතොරතුරු ෙසොයා බැලීම ඉතාම 
වැදගත් කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

රෙට් සිදු කරන මහා පරිමාණ සංවර්ධන කටයුතුවලදී - මාර්ග 
සෑදීම, රජෙය් කාර්යාල  ෙගොඩනැඟිලි සෑදීම ආදී විවිධ ආකාරෙය් 
ව්යාපෘති- රාජ්ය හා රාජ්ය ෙනොවන ආයතනවල ඒ හා සම්බන්ධ 
සියලු ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට සැලැස්වීම ඉතාම වැදගත්. රජෙය් 
කාර්යාල සහ අෙනකුත් අංශවලින් ඉල්ලා සිටින ෙතොරතුරු ලබා 
ෙදන්න යම් කාලයක් ගත ෙවයි. ඒ වුණත්, ඒ කර ෙගන යන 
වැඩවලට බාධාවක් ෙනොවන ආකාරයට ඒ ෙතොරතුරු ලබා දීමට 
අවස්ථාවක් සලසන එක ඉතාම ෙහොඳයි කියලාත් මම මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  

මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට ෙම් පනත මඟින් මාධ්ය 
ආයතන හරහා රෙට් මහජනතාවට හරියාකාරව ෙතොරතරු දැන 
ගැනීමට හැකි වීම ඉතාම වැදගත් ෙදයක් විධියට මා දකිනවා. 
ෙතොරතුරු හරියාකාරව පුවත් පත්වල පළ ෙනොකළ අවස්ථාවලදී 
පසුව ඒවා නිවැරදි කරනවා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී වි ශාල 
අකුරුවලින් මඩ ගැසීෙම් අරමුෙණන් එම ෙතොරතුර පළ කරන 
හැටි අපි දැකලා තිෙබනවා.  නමුත් ඒ ෙතොරතුර නිවැරදි කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඇතුළු පිටුවක පුංචි අකුරුවලින් පුංචි වාර්තාවක් තමයි 
පළ කරන්ෙන්. එවැනි කටයුතුවලින්  ෙතොරව, සත්ය ෙද් සැබෑ 
ෙලස වාර්තා කරන ෙලස මම සියලුම මාධ්යෙව්දීන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

"එක ගමකට එක වැඩක්" වාෙග් ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී 
ඒ  ඇස්තෙම්න්තු පිළිබඳව, ඒ වැය කරන මුදල්  පිළිබඳව ගම්වල 
ජීවත් වන ජනතාවට දැන ගැනීමට සැලැස්වීමත් ඉතාම වැදගත්. 
ඒවාෙය් යම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරදි කර 
ගැනීමටත් ඒ තුළින් හැකියාවක් ලැෙබනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට තව අදාළ වන සංෙශෝධනත් ඇතුළත් කරලා, සම්මත 
වුණාට පසුව  හරියාකාරව කියාත්මක ෙවනවා නම් ෙහොඳයි. ෙම් 
පනතට අනුව පත් කරන ෙකොමිෂන් සභාවත් පක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව ස්වාධීනව තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබන ෙකොමිසමක් 
බවට පත් කරන්න ඕනෑ. ජනතාවට අවශ්ය ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව ඇති කරන පනත් ෙකටුම්පතක් අද ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන මම සතුටු වනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අෙප් කැමැත්ත 
පකාශ කරන අතර, ඒ ලැෙබන බලතල තුළින් රෙට් ජනතාවට 
ෙසේවයක් සිදු වන පරිදි කටයුතු කරන්න කියලා, පත් කිරීමට 
නියමිත ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙකොමිෂන් 
සභාෙවනුත් ඉල්ලා සිටිමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 2.50] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අසරණ ජනතාවට, 

බලවත් ජනතාවට, උගත් ජනතාවට, නූගත් ජනතාවට, රජෙය් මත 
අගය කරන්නන්ට, රජෙය් මත අගය ෙනොකර විෙව්චනය 
කරන්නන්ට, කථා කරන්න බැරි අයට හා ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැති 
අයට -ෙම් සියලු ෙදනාට- කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව, ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂාවට බලපාන කරුණු හැර,    පුද්ගලෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික 
කරුණු හැර, රජෙය් අන්තර්ජාතික බැඳීම්වලට අගතියක් වන 
කරුණු හැර, රාජ්ය පාලන ආයතනවල සිදු වන සියලු 
කියාකාරකම්, සියලු තීන්දු-තීරණ ඇතුළත් සියලු ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන  ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත අද දිනෙය් අවසාන වශෙයන් විවාදයට 
ලක් වී සම්මත වන බව මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද දිනය, 
ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් සුවිෙශේෂි දිනයක්. පජාතන්තවාදය 
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ෙවනුෙවන්, යහ පාලනය ෙවනුෙවන් විශාලම ජයගහණය අත්පත් 
කර ගත් දිනයක් වශෙයන් අද දිනය ඉතිහාසගත ෙවනවා 
ෙනොඅනුමානයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
නිකම්ම  ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි. ෙමය, අවුරුදු 
විස්සක් තිස්ෙසේ දඟලලා, දඟලලා ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ 
ඒ අවස්ථාවල හිටපු පාලක පක්ෂ ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන්න අවස්ථාව ලබා ගත්ෙත් නැහැ. අද ෙබොෙහෝ අය "ෙම්ක 
ෙමෙහම කළා නම් ෙහොඳයි, ෙම්කට ෙම්වා එක්කාසු වුණා නම් 
ෙහොඳයි" කියලා කථා කළත්, එදා ඔවුන්ෙග් පාලන කාලය තුළ ෙම් 
කිසි ෙදයක් කර ගන්න බැරි අවස්ථාවක් උදා ෙවලා තිබුණා. 
ෙකොටින්ම කියනවා නම් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, 
"ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට ෙම් වාෙග් වගන්ති එන්න ඕනෑ" 
කියලා. බඩගින්ෙන් සිටින ෙකෙනකුට ෙක්ක් එකක් දුන්නාම, 
ඒකට අයිසිං දමන හැටි කියා ෙදනවා වාෙග් කථාවක් විධියට තමයි 
අපි ඒ කථාව දකින්ෙන්.  

ෙකොෙහොම වුණත්, අවුරුදු විස්සකට අධික කාලයක් ෙම් 
පජාතන්තවාදී නිදහස ලබා ගන්නට විවිධ කණ්ඩායම් අරගල 
කළා. නමුත් පාලක පක්ෂ  ඒකට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ඉතිහාසය තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විවිධ අණපනත්, ෙකටුම්පත් 
ෙගනාවා; විවිධ නීති සකස් කළා. ෙම් සියලු නීති පැනවුෙණ්, ෙම් 
රෙට් ජනතාව පාලනය කිරීමටයි. නමුත් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
ෙම් රෙට් ජනතාව පාලනය කිරීමට ෙනොව, ජනතාව මඟින් 
පාලකයන් පාලනය කිරීමට ෙගනා පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් 
විෙශේෂෙයන්ම හඳුන්වන්න පුළුවන්.  ජනතාව විසින් ජනතාව 
පාලනය කර ගැනීෙම් පජාතන්තවාදි කමෙව්දයට ෙම් රට පැමිණි 
ගමන් ම ෙඟ් හැරවුම් ලක්ෂය බවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පත්ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

2015 ජනවාරි 08 වැනි දා ෙම් රෙට් විශාල විප්ලවයක් 
කරන්නට උර දීපු සියලු ජනතාවට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපෙග් 
පණාමය පුද කළ යුතුයි. ෙමය, ඔවුන් අත් කරගත් ජයගහණයක් 
විතරක්ම ෙනොෙවයි. ෙමය සමස්ත ශී ලාංකිකයන්ම අත් කරගත් 
ජයගහණයක් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් නූපන් 
ජනතාවත් අත් කරගත් ජයගහණයක් වශෙයන් ෙම් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත හඳුන්වන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කර සංෙශෝධන -නිර්ෙද්ශ- ෙදකක් ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට 21 
වැනි දා භාර දුන්නා. අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත තුළට අපි ලබා 
දුන් ඒ නිර්ෙද්ශ, ඒ සංෙශෝධන ඇතුළත් කර තිබීම ගැන අෙප් ඒ 
කමිටුෙව් සියලු ෙදනාම සතුටට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීමට ෙමන්ම එය ව ඩාත් 
තහවුරු කිරීම උෙදසා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා කමය 
වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තුවට හඳුන්වා දුන් ගරු අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් අපි විෙශේෂ පණාමය පුද කරනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාත්, ගරු 
කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් මා 
නිෙයෝජනය කරන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවන් ලබා ෙදන 
ලද ඒ නිර්ෙද්ශ, වටිනා නිර්ෙද්ශ විධියට අරෙගන ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කිරීම ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් 
පණාමය පුද කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙතක් ෙම් රෙට් ආණ්ඩු 
ෙවනස් වුෙණ්  කෑම ගැන හිතලායි.  හාල් ෙසේරු ෙදකක් ෙදනවා 
කිව්වාම ආණ්ඩුව ෙපරළුවා. ධාන්ය රාත්තල් අටක් ෙදනවා කිව්වා  

ආණ්ඩුව ෙපරළුවා. පාන් රාත්තල රුපියල් තුනයි පනහට ෙදනවා 
කිව්වාම  ආණ්ඩුව ෙපරළුවා. නමුත් 2015 වර්ෂෙය්දී "මහින්ද 
රාජපක්ෂ" පාලනය ෙපරළා දැම්ෙම්, තමුන්ෙග් කෑම පංගුව ගැන 
හිතලා ෙනොෙවයි. ඊටත් ව ඩා උග පශ්න ගැන බුද්ධිමත් ෙලස 
කල්පනා කරලායි, ජනතාව ඒ ආණ්ඩුව ෙපරළුෙව්. "යහ පාලනය" 
- Good Governance - ෙම් රටට අවශ්යයි කියන මතය තුළ 
ඉඳෙගන තමයි ඒ ආණ්ඩුව ෙපරළුෙව්. නමුත් Good Governance 
ගැන කථා කරනවිට දැන් සමහර අය අහනවා, "යහ පාලනය 
කන්නද?" කියලා. කන්නත් ජීවත් ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. එදා 
ඒකාධිපති පාලනය තුළ ජීවත් වීෙම් අයිතිවාසිකම මිනිසාෙගන් 
උදුරා ෙගන තිබුණා. ඒ නිසා පළමුෙවන්ම ජනතාවට අවශ්ය වුෙණ් 
නිදහෙසේ ජීවත් වීමට තිෙබන අයිතිය ලබා ගැනීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙම් රෙට් ජීවත් වුණු අයට 
නිදහෙසේ ජීවත් වීෙම් අයිතිය තිබුණාද? රජය විෙව්චනය කරපු 
අයව රෑට සුදු වෑන්වලින් ඇවිල්ලා මහ මඟ මරා දමපු කාලයක් 
තිබුණා. රෙට් නීතිය සුවිෙශේෂ පුද්ගලයන් අතට ගත් කාලයක් 
තිබුණා.  ෙපොලීසිය ගැන, ර ෙට් අධිකරණය ගැන ජනතාව විශ්වාස 
කරපු නැති කාලයක් තිබුණා. ෙපොලිස් ස්ථාන, ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
කාර්යාල බවට පත්ෙවලා තිබුණා. ෙම් නිසාම අපරාධයක 
වින්දිතයා නිහඬ වුණා; සාක්ෂිකරුවා නිහඬ වුණා; මඟ හැරියා. ඒ 
නිසා අපරාධකරුවන් රජ කරන රටක් බවට විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
රට පත් වුණා. රාජ්ය පාලකයන් හිතුවක්කාර ෙලස, ෙනොවටිනා 
ෙපොලියට ණය අරෙගන, අසාර්ථක ව්යාපෘති ෙම් රෙට් කියාත්මක 
කළා. ෙම් ණයට ගත් සල්ලිවලින් සමහර ෙකොටස් රටට ආෙව්ත් 
නැහැ. අතර මඟදී ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික බැංකු ගිණුම්වලට ඒ 
මුදල් එකතු කර ගත්තා. ෙම් ව්යාපෘති ගැන වා ෙග්ම ණයට ගත් 
මුදල් පිළිබඳව මහ බැංකුව දන්ෙන්ත් නැහැ; රෙට් ජනතාව 
දන්ෙන්ත් නැහැ; ෙම් සම්බන්ධෙයන්  පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කරලාත් නැහැ. එෙහම ව්යාපෘති පිළිබඳව ෙසොයන්න මම, මෙග් 
 සෙහෝදර මන්තීවරු පිරිසක් එක්ක මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට 
සහ හම්බ න්ෙතොට වරායට ගියා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේදී 
සහ හම්බන්ෙතොට වරාෙය්දී පිස්ෙතෝල කල්ලි තමයි අපි පස්ෙසන් 
එෙළව්ෙව්. එදා  ඒ ෙතොරතුරු ෙසොයන්න ගිය මන්තීවරුන්ට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු වුෙණ් එවැනි තත්ත්වයකටයි.  නමුත් අද  ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට මන්තීවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
සියලුම ජනතාවට අවශ්ය වන පරිදි  ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය පිළිබඳ නීතිය ෙම් රෙට් සම්මත කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් රාජ්ය 
ආයතන සුදු අලි බවට පත්ෙවලා, රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් හිස 
උඩට වක බදු විධියට ඒවා කඩා වැටිලා තිබුණා. එදා ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් ෙතොරතුරු රජය පැවසුෙව් නැහැ. 
තමුන්ෙග් හිතවතුන්, නෑදෑයින් ෙම්කට ඔබාෙගන කරපු කියා 
මාර්ග පිළිබඳව රජය, ජනතාවට දැනගන්න ඉඩ තැබුෙව් නැහැ. 
නමුත් 2014 අවුරුද්ෙද් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් 
පාඩුව කීයද?  ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් අවුරුද්දක 
පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 3,165යි.  ගුවන් යානා මාසයකට බදු 
ගත්ෙත් රුපියල් ෙකෝටි 21කට. ඒවා වක බදු විධියට එක්කහු 
වුෙණ් අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවටයි. ගුවන් යානයක් දැකලාවත් 
නැති ජනතාවට තමයි ෙම්වාට වන්දි ෙගවන්න සිදු වුෙණ්.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, මිහින් ලංකා ආයතනය, වරාය, 
ශීලංගමය, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රාජ්ය බැංකු කියන ෙම් 
ආයතන සියල්ල පාඩු පිට පාඩු සිදු වන ආකාරයට, වැරැදි 
කළමනාකාරිත්වය සහ මහජන මුදල් ගසා කෑම් තුළින් තමයි 
කියාත්මක වුෙණ්. ඒ සියලුම පාඩුවට  - හානියට - වන්දි ෙගවන්න 
සිදු වුෙණ් ෙම්වායින් වැඩ ෙනොගත් අහිංසක ජනතාවටයි. අන්න ඒ 
යුගය නිමා කරන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂෙයන්ම ඉවහල් 
වනවාය කියලා මා හිතනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ණය ගත් ව්යාපෘතිවල අසාර්ථකත්වය නිසාම ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් එක් පුද්ගලයකු රුපියල් ලක්ෂ පහකට ආසන්න 
මුදලකින් ෙලෝකයට ණය වුණා. එක් පුද්ගලයකු රුපියල් ලක්ෂ 
පහකට ආසන්න මුදලක් ෙලෝකයට ණයයි. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ගත්ෙතොත් දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 596ක් පමණ  
මුදලක් ණය ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ බැලුෙවොත් දවසකට ෙපොලිය වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 60ක් 
ෙගවනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය ගත්තත්, අධිෙව්ගී මාර්ග හදපු ඒවා 
දිහා බැලුවත් තත්ත්වය ෙම්කයි. නමුත් ෙම් ර ෙට් ජනතාවට ෙම් 
ණයගැතිභාවය ෙගවන්න සිදු වුෙණ් වක බදු විධියටයි. ඒ යුගය 
නිමා කර ගන්නට අවශ්ය කාලය දැන් උදාෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා මා හිතනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව ණය අරෙගන ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රජය ණය ගත්ෙත් ඇයි? එෙහම ණය අරෙගන කරන ව්යාපෘති 

ෙමොනවාද? අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම තුළින් ෙම් 
වාෙග් කරුණු පිළිබඳව සියලු ෙදනාටම දැනගැනීමට  හැකි 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක් යහ පාලනයකට ගැනීම 
අසීරු කාරණයක්.  අපි  "යහ පාලනය, යහ පාලනය" කියලා  
කිව්වාට රටක් යහ පාලනයට ගැනීම හරි අමාරුයි. අපි හැෙමෝම 
පිළිගන්නවා, ෙම් රටට ෙවනසක් ඕනෑ බව.  ෙම් රට ෙවනස් 
ෙවන්න ඕනෑ; ෙම් රෙට් කමෙව්දය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
අපි පිළිගන්නවා. නමුත් අපි ෙවනස් ෙවන්න කැමැති නැහැ. ඒ 
කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න ගියාම එය ෙවනස් වනවාට විරුද්ධව 
අපි කෑ ගහනවා. රට ෙවනස් කරන්න නම්, රෙට් ෙවනසක් ඇති 
කරන්න නම්, අපි ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි ෙවනස් ෙනොවී රෙට් ෙවනස ඇති කළ 
ෙනොහැකියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

පාන් රාත්තල තුනයි පනහට ෙදනවා වාෙග්, හාල් ෙසේරු 
ෙදකක් නිකම් ෙදනවා වාෙග්, ධාන්ය රාත්තල් අටක් ෙදනවා වාෙග් 
රට ෙවනස් කිරීමයි, යහ පාලනයක් ඇති කිරීමයි අසීරුයි. එම 
අසීරු අඩිය තියන්නට නව රජය දැන් සූදානම් බව කියමින් මා 
නිහඬ වනවා. 

[பி.ப. 3.00] 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

தகவலறி ம் சட்ட லம் ெதாடர்பான இந்த விவாதத்திேல சில 
விடயங்கைளக் குறிப்பிடலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
இைறைம ள்ள அரசாங்கம் ஒவ்ெவான் ம் மக்களின் வாிப் 
பணத்திேலேய அதன  ெசயற்பா கைள ன்ென த் க் 
ெகாண் க்கின்ற .  அவ்வாறான நிைலயிேல ஒவ்ேவார் 
அரசாங்க ம் மக்கள் வழங்கும் ஒவ்ெவா  சதத்திற்கும் பதில் 
கூறேவண் ய கடப்பாட் ைனக் ெகாண் க்கின்ற . அந்த 
வைகயிேல அரசாங்கம் ெவளிப்பைடத்தன்ைம டன் 
ெசயற்பட ேவண் ய  மிக ம் அவசியமாகின்ற . தற்ேபா  
தகவலறி ம் உாிைமக்கான சட்ட லம் ெகாண் வரப் 
பட் ப்பதைனயிட்  நாம் மகிழ்ச்சியைடந்தா ம் 200 
ஆண் கள் பின்னிைலயிேலேய இந்தத் தகவலறி ம் 
உாிைமையப் ெபற் க்ெகாள்ள இ க்கிேறாம் என்பைத 
யிட் க் கவைலயைடய ேவண் யவர்களாக உள்ேளாம். 
சுவிற்சர்லாந் , பின்லாந்  உட்பட பல நா கள் தகவலறி ம் 
உாிைமச் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தி எமக்கு ன்மாதிாி 
யாக இ க்கின்றன. அயல்நாடான இந்தியாவி ம் ஐ.ஏ.எஸ். 
அதிகாாியான அ ணாராஜ் என்பவாின் நீண்ட 
ேபாராட்டத்திற்குப் பின் 2005ஆம் ஆண்  தகவலறி ம் 
உாிைமச்சட்டம் நைட ைறக்கு வந் ள்ள . இவ்வாறான 
நிைலயிேலேய நீண்டெதா  காலத்திற்குப் பின்னர் 
தகவலறி ம் சட்டம் எம  நாட் ம் ெகாண் வரப்பட 
இ க்கின்ற .   

உண்ைமயிேல பல் னங்கைளக் ெகாண்ட எம  
நாட் ேல தகவல்கள் உாிய ைறயில் ெபா மக்கள் மத்தியில் 
ெசன்றைடயாைம காரணமாக ஆ ம் அதிகார வர்க்கத்திற்கும் 
ேதசிய இனங்க க்கும் இைடயிலான நம்பகத்தன்ைம ைற 
யாக இ ந்தி க்கவில்ைல. ஆட்சியதிகாரத்ைதப் ெபற்றவர்கள் 
அடக்கு ைறயிலான ஆட்சிைய ன்ென க்க ைனந்ததன் 
காரணமாகேவ எம  மக்கள் இத்தைன இழப் க்கைளச் 
சந்திக்கேவண் ய நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . தற்ேபா  
கூட அ ப்பைட விடயங்கள் ெதாடர்பான உாிய தகவல்கள் 
நம்பகத்தன்ைம டன் ெபா மக்கள் மத்தியில் ெசன்றி க் 
காைமயினாேலேய ெதாடர்ந்  ஆட்சியதிகாரத்தில் 
உள்ளவர்கள்மீ  ஐயப்பாடான நிைலைம ெதாடர்கின்ற .  
எனேவ, இந்தச் சட்ட லத்தில் சில குைறபா கள் காணப் 
பட்டா ம் த ேல இதைன ைறயாக நைட ைறப் 
ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ய  அரசாங்கத்தின் ெபா ப்பாகும்.  

அேதேநரம் தற்ேபாைதய தகவலறி ம் உாிைமச் சட்ட ல 
மான  ஊடகத் ைற அைமச்சி டாகச் சமர்ப்பிக்கப் 
பட் ள்ளதன் காரணமாக அ  ஊடகவியலாளர்க க்கும் 
அரசியல்வாதிக க்கும் உாிய ஒ  விடயம் என்ற க த்  
வாக்கம் ெபா மக்கள் மத்தியில் ஆழமாகக் காணப்ப  
கின்ற .  அதைனப் ேபாக்கும் வைகயிேல உாிய ைறயிலான 
விழிப் ணர்  நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ன்ென க்க 
ேவண் ய  அவசியமாகின்ற .   

அேதேநரம், தகவல்கைள அறியவி ம் ம் ஒ  ெபா  
மக க்கு 14 நாட்கள் ெகாண்ட கால இைடெவளியில் அ த்த 
கட்ட நடவ க்ைககைள ன்ென ப்பதற்கு ஏற்பா கள் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன.  ஈற்றிேல தகவல் வழங்கப்படாத 
பட்சத்தில் உாிய கால எல்ைலயின் பிரகாரம் நீதிமன்றத்தில் 
வழக்ெகான்ைறத் தாக்கல் ெசய்ய ம் என்ற ஏற்பா  
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காணப்ப கின்ற . நீதித் ைறயின் சுயாதீனத்தன்ைம, 
ெகளரவம் ேபான்றவற்றின் பிரகாரம் நீதிமன்றத்திேல ெதா க் 
கப்ப ம் வழக்ெகான் க்கான கால எல்ைலயான  
வைரய க்கப்படவில்ைல. இந்த நாட் ேல சாதாரண சிவில் 
வழக்குகேள நீதிமன்றங்களில் நீண்டகாலமாக இ ப கின்ற 
நிைலயில், தகவல்க க்காகத் ெதா க்கப்ப ம் வழக்ெகான் க் 
கான தீர்ப் க்காக எவ்வள  காலம் காத்தி க்கேவண் ம் 
என்ப  ெதாியா ள்ள . ஆகேவ, நீதித் ைறயி டாகத் 
ெதா க்கப்ப ம் வழக்கின் நடவ க்ைகைய விைர ப த் வ 
தற்காக ஆராய்ந்  விேசட ஏற்பாெடான்ைற ஏற்ப த்த 
ேவண் ய  அவசியமாகின்ற .   

ேம ம், தகவலறிவதற்கான உாிைம ஏற்ப த்தப்படப் 
ேபாகின்றைம ஒ றம் இ க்ைகயிேல, ன்ெனச்சாிக்ைக 
யாளர்கைளப் பா காக்கும் சட்டம் ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. 
உலகநா களில் ன்ெனச்சாிைகயாளர்கள் பா காப் ச் 
சட்ட லம் நைட ைறயில் காணப்ப கின்ற . சுவிற் 
சர்லாந் , பின்லாந் , அெமாிக்கா ேபான்ற நா கள் இதற்குச் 
சான்றாகின்றன. தற்ேபாைதய சட்ட லத்தில் ன்ெனச் 
சாிக்ைகயாளர்கைளப் பா காப்பதற்கான ஏற்பா கள் 
காணப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்றேபா ம் அ  ைமயான 
தாக இல்ைல.  ஆகேவ, ஜனநாயகத்ைத நிைலநாட்ட 
விைள ம் 'நல்லாட்சி' அரசாங்கமான  ன்ெனச்சாிக்ைக 
யாளர்கள் பா காப் ச் சட்டத்ைத விைரவில் நைட ைறப் 
ப த் வதற்குாிய நடவ க்ைககைள ன்ென க்கேவண் ய  
அவசியமாகின்ற . 'நல்லாட்சி' அரசாங்கம் அதைன உாிய 
வைகயில் ெசய் ம் என்பைத நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
உண்ைமயிேலேய இந்தச் சட்ட லம் ஏற்ெகனேவ 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ந்தால் ன்ெனச்சாிக்ைகயாளர் 
கைளப் பா காக்கும் ெசயற்பாட்ைடத் திைரமைறவிேல 

ன்ென த்த சிவராம், நேடசன், நிமலராஜன், லசந்த 
விக்கிரம ங்க, எக்ென ெகாட ேபான்ற ஊடகவியலாளர்கள் 
மரணிக்கேவண் ய, காணாமற்ேபாகேவண் ய அவசியம் 
ஏற்பட் க்கா  என்பைத உணர்ந்  அரசாங்கம் உாிய 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்கேவண் ம்.   

அேதேவைள, சட்டங்கள் ெகாண் வரப்ப கின்றேபா  
அைவ ஏட்டளவில் மாத்திரம் இ க்கா  நைட ைறக்குச் 
சாத்தியமானதாக ம் அைமவைத அரசாங்கம் உ திெசய்ய 
ேவண் ம். அத்ேதா , பிரேதச ெசயலகங்கள், மாவட்டச் 
ெசயலகங்கள் என்பவற்றில் தகவல் வழங்கும் ஊழியர்கள் 
நியமிக்கப்ப ம்ேபா  விகிதாசாரத்தின் அ ப்பைடயில் அந்த 
நியமனங்கள் இடம்ெபற ேவண் ெமன்பைத நாம் 
எதிர்பார்க்கிேறாம்.  

இந்த விடயங்கேளா  க்கியமான இன்ெனா  
விடயத்ைத ம் இங்ேக நான் குறிப்பிட ேவண் யி க்கிற . 
வ னியா மாவட்டத்திேல விேசட ெபா ளாதார வர்த்தக 
வலயெமான்ைற அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் ஏற்ெகனேவ 
நடந் ெகாண் க்கின்றன. அதற்கான இடத்ைதத்  
ெதாி ெசய்வதில் சர்ச்ைசகள் ஏற்பட் க்கின்றன. இங்ேக 
ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் அவர்க ம் இ க்கிறார். 
வட மாகாண சைபயின் தலைமச்சர் அவர்கள் இந்த காணி 
விடயம் ெதாடர்பாக அவ ைடய கவனத் க்குக்கூட 
ெகாண் வந்தி க்கிறார். இ தியாக நடந்த அைமச்சரைவக் 
கூட்டத்தில் வடக்கு மாகாண தலைமச்சர் அவர்கள்  
அதற்காகத் ெதாி ெசய்த இடம் ெதாடர்பாகப் ேபசப் 
பட் க்கிற . ஆகேவ, இந்த விடயத்திற்கு விைரவிேல 
நாங்கள் ஒ  ற் ப் ள்ளி ைவக்க ேவண் ம். கடந்த 
25.01.2016ஆம் திகதியன்  வ னியா மாவட்ட ஒ ங் 
கிைணப் க் கு க் கூட்டத்திேல அதற்குப் ெபா த்தமான 

இடத்ைத ெதாி ெசய்வதற்காக மாவட்ட ஒ ங்கிைணப் க் 
கு க் கூட்டத்தி ந்த இைணச் ெசயலாளர்களால்  
கு ெவான்  நியமிக்கப்பட்ட . அக்கு க்கு வட மாகாண 
விவசாயப் பணிப்பாளர், மாகாணப் பணிப்பாளர் - நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைப, பிரதிப் பணிப்பாளர் - விவசாய 
விாிவாக்கம், வ னியா மாவட்டம், பிரேதச ெசயலாளர் - 
வ னியா, திட்டமிடல் பணிப்பாளர் - வ னியா, விவசாயப் 
பணிப்பாளர் - வ னியா மாவட்டம் ஆகிய ஆ ேபர் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டனர். விேசட ெபா ளாதார வலயத்ைத 
அைமப்பதற்கான காணி ெதாி  ெதாடர்பாக அந்தக் 
கு வினால் ஆராயப்பட்ட . க்கியமாக இரண்  இடங்கள் 
ஆராயப்பட்டன. ஒன்  தாண் க்குளம்; இரண்டாவ  
ஓமந்ைதப் பகுதி. அந்தக் கு வினால் இந்த இரண்  
இடங்க ம் ஆராயப்பட்  4 பக்க அறிக்ைக 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . அந்த அறிக்ைகயின் பிரகாரம், 
தாண் க்குள விவசாய ஆராய்ச்சிப் பண்ைண விேசட 
ெபா ளாதார வர்த்தக வலயம் அைமப்பதற்குப் ெபா த்த 
மில்ைலெயன் ம் ஓமந்ைதயி க்கின்ற காணிதான் 
அதற்குாிய இடம் என் ம் ெசால்லப்பட் க்கிற .  

தாண் க்குள விவசாய ஆராய்ச்சிப் பண்ைணைய 
அதற்காக எ ப்பதனால் ஏற்ப ம் பிரதிகூலங்கைள அவர்கள் 
வாிைசப்ப த்தியி க்கிறார்கள். நகரத்திேல பசுைம நிைல 
பாதிப்பைட ம்; எதிர்கால ேதைவ க தி ெபா ளாதார 
வர்த்தக வலயத்ைத விஸ்தாிக்க யா ; நிலத்த  நீர் 
மாசைட ம்; சனத்ெதாைக கூ ய பரப் க்கள் அ காைமயில் 
காணப்ப வதால் ெடங்கு ேபான்ற ேநாய்கள் இலகுவாகப் 
பர ம்; ெபா ளாதார வர்த்தக வலய கழி கைள அகற் வதில் 
சிரமங்கள் ஏற்ப ம்; பண்ைணக் காணியி ள்ள பயிர்கள், 
வயற்காணிகளி ள்ள பயிர்கள், விவசாயக் கல் ாிப் பயிர்கள் 
என்பவற்றில் ேநாய்கள் இலகுவாகப் பர ம் ஆபத் ; 
நக க்கான கு நீர் விநிேயாகக் கிண கள்  மாசைட ம்; ஏ - 9 

தியில் வாகன ெநாிசல் ஏற்ப ம்; நகரப் பிரேதசத் க்கு 
அண் ய பிரேதசமாக அ  இ ப்பதால் ச கச் சீர்ேக கள் 
ஏற்ப வதற்கான வாய்ப் க்கள் அதிகம் ேபான்ற விடயங்கைள 
அவர்கள் தங்க ைடய அறிக்ைகயில் க்கியமாகக் 
குறிப்பிட் க்கிறார்கள். இதற்கப்பால், விவசாய ஆராய்ச்சிப் 
பண்ைணைய அழிப்பத டாக என்ெனன்ன பாதிப் க்கள் 
ஏற்ப ெமன்ப  பற்றி யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகப் 
ேபராசிாியர் பசுபதி சிவநாதன் அவர்கள் விாிவான 
அறிக்ைகெயான்ைற ெவளியிட் க்கிறார். இ ந் ம், உாிய 
இடத்ைதத் ெதாி ெசய்வதில் இன்ன ம் ஒ  க்கு வர 

யாமல் இ க்கின்ற .  

வ னியா மாவட்டத் க்கான அல்ல  வடக்குக்கான 
விேசட ெபா ளாதார வர்த்தக வலயத்ைத உண்ைமயிேல 
அரசாங்கம் அைமக்கவி க்கின்றதா? காணித் ெதாிைவக் 
காரணம் காட்  ேவெறா  மாவட்டத் க்கு அைதக் ெகாண்  
ெசல்வதற்கான யற்சிகள்தான் எ க்கப்பட் க்ெகாண் ப் 
பதாகத் ெதாிகின்ற . அவ்வாறின்றி, இந்த விடயத்தில் மிக 
விைரவாக ஒ  ைவ ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த 
நாட் ன் ஜனாதிபதியாக இ க்கின்ற ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கள் ஒ  விவசாயக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவராவார்.  

இந்த விவசாயப் பண்ைணயில் விேசட ெபா ளாதார 
வர்த்தக நிைலயத்ைத அைமப்பதனால் அந்த  விவசாயப் 
பண்ைண அழிவ  மட் மல்லாமல், அங்ேக இ க்கின்ற 
விவசாயக் கல் ாி மாணவர்க ைடய எதிர்காலத்தி ம் 
பாதிப்  ஏற்ப ம். ஆகேவ, இந்த விடயங்கைளக் 
கவனத்திற்ெகாண்  தாண் க்குளம் விவசாய ஆராய்ச்சிப் 
பண்ைண ெபா ளாதார வர்த்தக வலய நி மாணிப் க்காகத் 
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ெதாி  ெசய்யப்ப வைதத் தவிர்க்குமா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்த இடத்ெதாிைவப் ெபா த்தமட் ல் 
அங்கி க்கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கள் மற் ம் தலைமச்சர் ஆகிேயா ைடய 
ேவண் ேகா க்கைமவாக ஏற்ெகனேவ ஐந்  இடங்கள் 
ெதாி  ெசய்யப்பட் க்கின்றன. இவற்றில் ெபா த்தமான ஓர் 
இடத்ைதத் ெதாி  ெசய் ம்ப  நான் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

வடக்கின் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக அல்ல  
மீள்கு ேயற்றங்கள் ெதாடர்பாக அந்த மாகாணத்தில் 
இ க்கின்ற மக்க ைடய பிரதிநிதிகளின் க த் க்கைள 
அல்ல  ஆேலாசைனகைள, அபிப்பிராயங்கைள நீங்கள் 
ெதாடர்ச்சியாக நிராகாித் க்ெகாண்  வ கின்ற நிைலைம 
ையத்தான் ேபா க்குப் பின்னர் நாங்கள் அவதானிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . இதற்கு அப்பால் பாரா மன்றக் 
கூட்டங்கள் நைடெப கின்ற நாட்களிேல வடக்கு 
மாகாணத்திற்கு அைமச்சர்கள் ெசன்  அரச அதிகாாிகேளா  
அல்ல  தங்க ைடய கட்சி சார்ந்தவர்கேளா  மிக 
இரகசியமான ைறயில் கூட்டங்கைள நடத் கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில் மீள்கு ேயற்றம் சம்பந்தமாக அல்ல  ஏைனய 
அபிவி த்தி விடயங்கள் ெதாடர்பாகக்கூட அங்கு  கூட்டங்கள் 
நைடெப கின்றன. இன்ைறய தின ம்கூட ஓர் அைமச்சர் 
வடக்கு மாகாணத்திேல சில கூட்டங்கைள நடத்திக் 
ெகாண் க்கின்றார். ஆகேவ, வடக்குக்கும் சாி, கிழக்குக்கும் 
சாி பாரா மன்றம் நடக்கின்ற நாட்களிேல அைமச்சர்கள் 
தன்னிச்ைசயாகச் ெசன்  தங்க ைடய கட்சி 
சார்ந்தவர்க டன் குறித்த அபிவி த்தி நடவ க்ைககைள 
மற் ம் ஏைனய நடவ க்ைககைள ன்ென ப்ப  
தவிர்க்கப்பட ேவண் ம் என்  நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம். ஆட்சி 
மாற்றத்தின் பின்னரான இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால்  
எங்க ைடய குைறந்தபட்சமான ேகாாிக்ைககைளக்கூட 
நிைறேவற்ற யாமல் இ க்கின்ற . அபிவி த்திப் 
பணிகளில்கூட நீங்கள் எங்கேளா  இைணந்  ெசயற்பட 

யாத அள க்கு நிைலைம இ க்கின்ற . நிைலைம 
இவ்வாெறனில், இதற்கு அப்பால் இன் ம் எத்தைனேயா 
விடயங்கைளத் தாண் ச்ெசல்ல ேவண் யி க்கின்ற 
அரசாங்கம், எவ்வள ரம் அவற்ைற நிைறேவற்றப் 
ேபாகின்ற ?  

குறிப்பாக ேபாாினால் ஏற்பட் க்கின்ற இழப் க்கள், 
மனித உாிைம மீறல்கள் மற் ம் பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் 
ெதாடர்பில் உண்ைமகைளக் கண்டறிய ஒ  சர்வேதச 
விசாரைண நடத்தப்பட ேவண் ம். அந்த விசாரைண ஊடாக 
உண்ைமகள் கண்டறியப்பட ேவண் ம் என்ற வைகயில்தான் 
எங்க ைடய மக்கள் எங்க க்கு ஆைண வழங்கி 
யி க்கின்றார்கள். ஆனால், இன்ைறக்கு அரசாங்கம் அந்தச் 
சர்வேதச விசாரைண என்ற நிைலப்பாட் ந்  விலகி 
அதைன ெவ மேன ஒ  கலப்  விசாரைணயாகக் 
ெகாண் வந்தி க்கிற . அத் டன், சர்வேதச நீதியாளர்கைள 
அல்ல  சர்வேதச சட்ட வல் நர்கைள இந்த விசாரைணக்கு 
உள்வாங்க யாெதன் ம் இ  ஓர் உள்ளக விசாரைண 
யாகத்தான் இ க்கப் ேபாகின்ற  என் ம் கூறியி க்கிற . 
அ மட் மல்லாமல், ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் மற் ம் 
அைமச்சர்கள் உட்பட இங்ேக இ க்கின்றவர்களின் 
ெசயற்பா க ம் அந்த வைகயில்தான் அைமந்தி க்கின்றன.  

அேதேநரம் வடக்கி ம் சாி, கிழக்கி ம் சாி, நடந்த 
ேபாாினாேல நீண்ட காலமாகச் சிைறயிேல இ ப்பவர் 

க ைடய வி தைல ெதாடர்பாக நாங்கள் பல தடைவகள் 
இந்த அரசாங்கத் டன் ேபசியி க்கின்ேறாம். சிைறயி ப் 
பவர்கள் தங்க ைடய வி தைல ெதாடர்பாகப் பல 
தடைவகள் சிைறகளிேல உண்ணாவிரதம் இ ந்தி க் 
கின்றார்கள். இந்த உண்ணாவிரதத்ைத நி த் வதற்கு 
ஜனாதிபதி அவர்களால் ஒ  வாக்கு தி ம் வழங்கப்பட்ட . 
ஆனால், இற்ைறவைரக்கும் அவர்க ைடய வி தைல 
ெதாடர்பாக எந்த நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. 
அவர்கள் பற்றிய விசாரைணக க்ெகன்  ஒ  விேசட 
நீதிமன்றம் அைமக்கப்பட்டேபாதி ம் அந்த விேசட 
நீதிமன்றத் க்கூடாக எத்தைன அரசியல் ைகதிகள் 
விசாாிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்? அல்ல  வி விக்க 
ப்பட் க்கின்றார்கள்? என்ப  எல்லாேம ேகள்விக்குறியாக 
இ க்கின்றன. இந்த அரசியல் ைகதிகளின் வழக்கு அந்த 
விேசட நீதிமன்றத் க்கு ஊடாக - 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
யார் யார் என்ன காரணத் க்காக வி விக்கப்பட்டார்கள் 

என்பன ேபான்ற விபரங்கைள நான் உங்க க்கு நாைள 
அ ப்பி ைவக்கின்ேறன்.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இந்த விேசட நீதிமன்றத் க்கு ஊடாக நீங்கள் எவ்வள  

ேபைர வி வித்தி க்கின்றீர்கள்? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
அந்த விபரம் என்னிடம் இ க்கின்ற . 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
இந்தச் சிைறகளில் இ ப்பவர்கள் அந்த விேசட 

நீதிமன்றத்திற்குத் ெதாடர்ச்சியாக அைழத் ச் ெசல்லப்ப  
கின்ற ேபாதி ம் அங்கு அந்த வழக்குகள்மீ  ஆ  மாதங்கள், 
ஒ  வ டம், இரண்  வ டங்கள் என்  தவைணக்கு ேமல் 
தவைண விதிக்கப்ப கின்ற . [இைடயீ ] ஆகேவ, நாங்கள் 

ன்ைவக்கின்ற சிறிய விடயங்கைளக்கூட இன்ைறக்கு 
உங்களால் நிைறேவற்ற யாத நிைலைமகள்தான் 
ெதாடர்கின்றன.  

இ தியாக, நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால  
வ னியா க்கான விேசட வர்த்தக வலயத்ைத அைமப் 
பதற்கான காணி ெதாடர்பான விடயத்தில் அரசாங்கம் ஒ  

க்கு வர ேவண் ம். எங்க ைடய  மக்களின் 
வி ப்பத்தின்ப  அவர்களின் பிரதிநிதிகளான எங்களின்  
அபிப்பிராயத்தின்ப  நாங்கள் ெதாி ெசய்கின்ற இடத்தில் 
தான் இந்தப் ெபா ளாதார ைமயத்ைத அைமக்க ேவண் ம். 
மாறாக, அரசாங்கம் அதன் வி ப்பத்திற்ேகற்ற விதத்தில் 
அபிவி த்தி ேவைலகைள ம் ஏைனய நடவ க்ைககைள ம் 
ெசய்வதாக இ ந்தால், இந்த ஆட்சி மாற்றத் க்காக 
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[ගරු  සිවශක්ති ආනන්දන්  මහතා] 
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ஆதரவளித்த எம  மக்களிடமி ந்  ர விலகேவண் ய 
நிைலைம ஏற்ப ம். இந்த நிைலைமதான் ன்ைனய 
அரசாங்கத் க்கும் - மஹிந்த ராஜபக்ஷ ைடய அரசாங்கத் 

க்கும் ஏற்பட்ட . அவர் த்தத்ைத ெவன்றி ந்தார்; ஆனால்  
தமிழ்  மக்க ைடய மனங்கைள ெவல்லத் தவறிவிட்டார். 
ஆகேவ, அந்தத் தவ கைள இந்த அரசும் ெசய்யக்கூடா  
என்பைத இந்த ேவைளயிேல ேகட் க்ெகாண் , என் ைடய 
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.16] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටු වන බව මම පථමෙයන්ම කියන්නට 
ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්වුණු සාමාන්ය මන්තීවරෙයක් හැටියට 
එදා ඉඳලා අද දක්වාම වැඩි කාලයක් විපක්ෂෙය් සහ අෙප් 
පක්ෂෙය් මැති ඇමතිතුමන්ලාෙග් කථාවලට ඇහුම් කන් ෙදමින් 
සිටි ෙකෙනක් විධියටයි අද මට කථා කරන්න ෙවන්ෙන්. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන වටිනාකම ෙකොතරම්ද කියන එක ෙම් විවාදය පැවැති දවස් 
ෙදක තුළදී අපට ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. 

2015 ජනවාරි 8වැනිදා ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට වඩා ෙම් රෙට් 
සමස්ත මහ ජනතාව, විවිධ සංවිධාන එකතුෙවලා ෙම් රට ෙවනත් 
තැනකට ෙගන ගියා; ඉතාම වැදගත් තැනකට ෙගන ගියා. එෙසේ 
ෙගනඒෙම්දී ඒ හැම ෙකෙනකුම බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපත් 
කටයුතු ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ඒවා අතරින් සියයට 
50කටත් වඩා උරුමයක් තිෙබන කාරණයක් විධියට අපි දකිනවා. 

මම ෙලෝකය ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද 
වන තුරු ෙමතැනදී කරපු කථාවලින් කවුරුත් දැනගත්තා, 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන්න පමාද වුෙණ් ෙකොතැනින්ද කියලා. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම්, ආසියාකරෙය් රටවල් අතරින් එම පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරන අවසාන රට අෙප් රට බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරුණු ගත්තාම ගුණාත්මක පැත්ෙතන් අපි 
ටිකක් ඉහළින් ඉන්නවා. එදා ෙමදාතුර කවදත් අපි අෙප් ලංකාව 
ගැන ෙබොෙහොම ෙහොඳින් දන්නවා. අෙප් රට ෙහොඳ රටක් හැටියට, 
සාක්ෂරතාව ඉහළ රටක් හැටියට, යහපත් මිනිසුන් ජීවත් වන 
රටක් හැටියට තිෙබන නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට වැදගත් 
කරුණු ඇතුළත් කර ගන්න අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ෙම්ක 
ගෙහන් ෙගඩි එනවා වාෙග් ඉෂ්ට කරන්න බැරි බවත් අපි දුටුවා. 
එෙහම නැත්නම් ජනවාරි 8වැනිදා අපි ආණ්ඩුව අරෙගන, ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාව විසින් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති 
වශෙයන් පත් කර ගත්තාට පස්ෙසේ, ජනවාරි 9වැනිදා ෙම්ක 
ෙගෙනන්න බැරි වුෙණ් ඇයි කියලා ෙකෙනකුට හිෙතන්න 
පුළුවන්. නමුත් එෙහම කරන්න බැහැ. ෙම්ක ඇතුළත තිෙබන 
විවිධ අඩු පාඩුකම් ෙපන්වන්න පුළුවන් තවත් කරුණු තිෙබනවා 
කියන එක අද ෙම් විවාදය තුළදී මතුවුණු තර්කවලින් කාටත් 
ෙපනුණා. නමුත් ෙම්ක අපට  දැෙනන්ෙන් හරියට පරිණාමවාදය 
වාෙගයි.  

අපි එදා හිටපු තැන ඉඳලා දැන්  ටිෙකන් ටික, ටිෙකන් ටික 
නැඟිටෙගන එනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව කියන එක - ඒ 

තත්ත්වය - අෙනක් පැත්තට යන මට්ටමක් අපට සමහර 
සාමාජිකයින්ෙගන් ෙපනුණත්, රෙට් පුරවැසිෙයෝ හැටියට අපට 
දැනගන්න ෙවනවා, අපි ෙම් රට ෙකොතැනටද ෙගනයන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඉපදුණු මනුස්සෙයක් හැටියට, ෙම් රෙට් 
පුරවැසිෙයක් හැටියට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගැන මට තත්පරයක් ෙහෝ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරන්න ලැබීම මෙග් ජීවිතෙය් මා ලද 
භාග්යයක්. අෙප් අහවල් වැඩිහිටියා, අහවලා ෙම් ෙද් ගැන කථා 
කළාය කියා මෙග් දරුවන්ටත්, මෙග් අනාගත පරපුරටත් සතුටු 
ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වුණා කියන එක ෙපෞද්ගලිකව 
මට දැෙනනවා. නමුත් ෙකෙනක් හිතන්න පුළුවන්, අප ආණ්ඩුව 
භාරගත්තාට, ආණ්ඩුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක් තවම 
ඉෂ්ට සිද්ධ කර නැහැ කියා. අපි ආණ්ඩුව ගනිද්දී ඊට කලින් තිබුණු 
ආණ්ඩුෙවන් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පෙත් වටිනාකම විතරක් ෙනොෙවයි, මනුස්සකෙම් 
වටිනාකමත් ෙනොදන්නා මට්ටමට ෙම් රෙට් මහ ජනතාව පත් 
කරලායි තිබුෙණ්. මිනිස්කම කියන එක නැති තත්ත්වයට පත් 
කරලායි තිබුණා. ඒ නිසා ෙතොරතු රු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතට වැඩිය තව තව ෙද්වල් සඳහා මිනිසුන් 
තුළ වුවමනාවක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. 

බඩු මිලට  වුණු ෙද්වල් බලන්න. වැට් බද්ද ගැහුවා එෙහම 
නැත්නම් විවිධ බදු අය කළා වාෙග්ම ජනතාවට රැකියා ලබා 
ගන්න ඕනෑ. ඔය කියන කතන්දර උඩ "ෙම්කද අපට වැදගත්" 
කියලා අපිත් එක්ක ඉන්න ජනතාවට හිෙතන්නට පුළුවන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන මට කියන්න ෙවන්ෙන්, ෙම් සියලුම 
ෙද්වල් ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් අපට හදා ගන්න 
ෙවන්ෙන් රාජ තන්තික මට්ටමින් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් අෙප් 
රට තුළ ස්ථාපිත කෙළොත් පමණයි කියන එකයි. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම්, අපට වැට් බද්ද ගහන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? ෙම් 
රෙට් අගමැතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාටවත් ෙම් රෙට් ජනතාවට රිදවන්නවත්, රෙට් මිනිසුන්ෙග් මුදල් 
කඩාගන්නවත් අවශ්යතාවක් නැහැ ෙන්. අපට තිෙබන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය හදන්නයි. 

මීට කලින් ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
මතක් කළා, ෙලෝක ආර්ථිකයට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. අද 
ඒෙක් අවිනිශ්චිතභාවයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතත් 
එක්ක ජනතාව දැනුවත් වුණාම රෙට් මිනිසුන් ෙනොමඟ යවන එක 
නවත්වන්න පුළුවන් ෙව්වි. ඒ නිසා ෙම්ක මාධ්යවලින් පිළිබිඹු වන 
කරුණක් පමණක්ම ෙනොෙවයි. සමහරු හිතනවා, ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත මාධ්යෙය් 
පළවන ෙදයක් කියලා. අපි ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. හැම 
ෙකෙනකුටම කාරණා කිහිපයක් හැර ෙම් රෙට් තිෙබන අෙනකුත් 
හැම කාරණයකම ඇතුළාන්තය දැනගන්න පුළුවන් ෙවන්නට 
ඕනෑ. ෙම්ක එවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් බව කවුරුත් දැනගන්න 
ඕනෑ. 

අදත් පාසල් දරුෙවෝ ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම 
දැක්කා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා හිටියා නම් 
ෙහොඳයි. පනත් ෙකටුම්පතට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් 
මට ඉදිරිපත් කරන්න ෙවන්ෙන් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත අෙප් අධ්යාපනය තුළටත් 
ඇතුළත් කර ගන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒක පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. එෙහම තිෙබනවා නම්, දරුවන්ෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධ්යාපනයත් එක්ක  ෙමවැනි වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් ටිෙකන් 
ටික ඉස්සරහට එනවා නම් දරුවන් සමාජෙය් උරුමක්කරුවන් 
හැටියට සමාජය නිවැරදි කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන් ෙවයි.  විවිධ 
ෙනොමඟ යැවීම් නිසා විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම්  දරුවන් අද 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. විවිධ ෙද්වල් කරනවා. තමන්ට ලැබී 
තිෙබන ෙද් ලැබිලා නැහැයි කියලා හිතා ෙගන උද්ෙඝෝෂණ 
කරනවා. ඒ නිසා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත ෙම් රෙට් ස්ථාපිත වුණාට පස්ෙසේ  ෙම් රෙට් වැදගත් 
සමාජයක්, වැදගත් රටක් ඇති කරන්න එය ඉවහල් ෙවනවාය, 
එයින් ශක්තියක් ඇති ෙවනවාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විද්වතුන්, අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඇතුළු සියලු ෙදනා  ෙම් ගැන කථා කරනවා.  
ඊෙය් මම මූලාසනෙය් ඉන්න ෙකොට අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමා පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. ෙම් විවාදෙය්දී අපි වැඩි කාලයක් ෙම් ගරු සභාෙව් 
හිටියා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙවනුෙවන් විවිධ නිලධාරින් සපයන කාරණාවලදී ඒ 
නිලධාරින් ආරක්ෂා ෙවනවාද කියන කරුණ එතුමා පැනනැඟුවා. 
ඒ ෙවලාෙව් අෙප් ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නා, එෙහම ෙදයක් 
නැත්ෙත්ම නැහැයි කියලා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා 
ඉදිරිෙය්දී ඒක නැවතත්  ෙගන එන බවට එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. 
ඒ අනුව ඒ තර්කයට එතුමා උත්තර දුන්නා. ඒ විධියට ගත්තාම 
ෙම්ක ෙබොෙහොම විවාදාත්මකව, මන්තීවරු 225 ෙදනාම  ඉතාම 
තර්කානුකූලව ෙත්රුම් ෙගන ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
පදනමක් බවට පත් කර ගන්න පුළුවන් කාරණයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබට, මට, ෙම් 
රෙට් ඉන්න පුංචිම තැනැත්තා දක්වා ඉතා වැදගත් විධියට නැඟී 
සිටින්න පුළුවන්කමක්, ආත්මගරුත්වය හරිහැටි තියා ගන්න 
පුළුවන්කමක් ෙම් තුළින් ඇති  වන බව ෙපෙනනවා.  

.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී සුනාමි මුදල් 
ගැන අපි මතක් කළා. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ෙම් ඉන්න 
කවුරුත් දන්නවා.   නමුත් ඒ ගැන අපට ෙම් සමාජයට ඒත්තු 
ගන්වන්න බැරි වුණා. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ පනත යටෙත් ඒ පිළිබඳව යම් කාරණයක් ෙකොෙහේ හරි 
තිබුණා නම් රටට කියන්න පුළුවන් ෙවනවා, සුනාමි මුදල් ෙම් 
තරම් ආවා; ඒ මුදල්වලට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා. ඒ වාෙග් 
කරුණු හුඟක් තිෙබනවා. ෙමතැනදී කථික මන්තීතුෙමක් කිව්වා,  
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් ආණ්ඩුෙව් ෙද්වල්; ආණ්ඩුෙව් ෙකරුවාවල්; කියාකාරම් 
ෙසොයා බලන්න විතරක් ෙනොව අෙනකුත් හැම කාරණාවක්ම, 
පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම, කිකට් කණ්ඩායමට කීඩකයන් 
ෙතෝරා පත් කර ගැනීම, Sri Lanka Cricket  එක ගැන වාෙග්ම 
ෙම් සමාජෙය් හැම ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳවම ෙසොයා ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ෙම්ක පුළුල් වන්න ඕනෑ කියලා.  ෙකොෙහොම හරි, 
ආරම්භයක් හැටියට අද ෙමය සථ්ාපිත කර ගන්න ලැබීම විශාල 
භාග්යයක්.  

ධර්මසිරි ෙසේනානායක ඇමතිතුමා ගම්පහ දිස්තික්කෙය් හිටපු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. අපට පතිවිරුද්ධ  වුණාට එතුමා ඉතා උසස්, 
වැදගත් ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
හිටපු මහ ෙල්කම්තුමා. එතුමා එදා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් සිටින අෙප් කථානායකතුමා ෙද්ශබන්ධු කරු 

ජයසූරිය මැතිතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට එදා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න හැදුවා. ඒකට වුණු ෙද් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී කියැවුණා. ඉන් පසුව 2000 වසෙර් අපිත් එක්ක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු  ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාට 
ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා හැටියට අද ෙම් සඳහා මූලික පියවර ගන්න; 
මුල්ගල තියන්න පුළුවන් වීම ගැන අපි ඉතාම සතුටු ෙවනවා. 
එතුමාත් ඉතාම නිවැරදි, ෙබොෙහොම පිරිසිදු ෙද්ශපාලන 
නායකෙයක්.  

එදා ෙමදා තුර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අෙප් සෙහෝදර 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමා වාෙග්ම අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
වාෙග්ම අෙප් මහාචාර්යතුමා -මන්තී ධුරයක් නැති කාලෙය් සිට අද 
දක්වා- ෙමහි පසු බිෙම් සිටියා. එෙහම බලන ෙකොට ෙම්ක එතුමා 
වැරදි  ෙච්තනාවකින් ඇති කළ ෙදයක් ෙනොෙවයි.  ෙම් සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 225 ෙදනාෙග්ම එකඟතාවක් ෙපෙනනවා. 
නමුත් ෙම් ගැන තර්ක කරද්දී  සමහරු තුළ ෙපොඩි කුහකකමක් 
තිබුණ බව ෙපනුණා. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් පක්ෂෙයන් ෙගන එන ෙදයක් වාෙග් කියලා 
කියැවුණු ආකාරෙය් කුහකභාවයක් තිබුණා.  ෙහොඳ ෙද් වුණත් 
බාර ගන්න ලැහැස්ති වන්ෙන් ටිකක් රිදුම් දීලායි.  ඒක නිසා තමයි 
එදා 2015 ජනවාරි 8වැනිදා අපි එකතු ෙවලා, ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ, ෙම් රෙට් විවිධ අය, විවිධ 
සංවිධාන, අෙනකුත් පිරිස් එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් ගත්තාට අෙප් 
රෙට් ජනතාව මීට වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමයි ඒක ගත්ෙත්.  

ෙලෝකය ගැන දන්නා වැදගත්, බුද්ධිමත් මිනිස්සු අඩුම තරෙම් 
සුළු පමාණයක් ෙහෝ ෙම් ෙද්ශපාලන ජයගහණය ෙවනුෙවන් කැප 
ෙවලා වැඩ කළා. ෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන් අදත් ඒ අය ඉන්න බව 
ෙපෙනනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒ ජයගහණය සථ්ාවරව ඉදිරියට 
ෙගන යන්න පුළුවන් ශක්තියක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ඇති 
ෙවයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න කියන්නයි ඔබතුමා 
සූදානම් වන්ෙන් කියා මට ෙපෙනනවා.  

මා ෙම් කාරණය සඳහන් කරලා මෙග් කථාව අවසාන 
කරන්නම්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු පුංචි මිනිෙහක් හැටියට 
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව මෙග් අත 
උස්සන්න හැකියාව ලැබීම, මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි අවුරුදු 
පහටම පමාණවත්ය කියන එක තමයි විෙශේෂෙයන් කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නට අපට මඟ 
පාදා දුන්නු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, මෙග් 
නායක, අෙප් පක්ෂෙය් නායක අගමැති රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, විෙශේෂෙයන් අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමාටත්, අෙප් කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා 
ඇතුළු ෙම් ෙවනුෙවන් සහාය දුන්නු විවිධ සංවිධානවලටත් මෙග් 
ෙගෞරවය පුද කරමින්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදෙය් මුල්ගල තබන්නට අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න මන්තීවරයකු හැටියට මටත් අවස්ථාව ලැබුණාය කියා 
සතුටු ෙවමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු මනූෂ නානායක්කාර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
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[අ.භා. 3.27] 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා (විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ කාලයක් 
ෙබොෙහොමත්ම ආශාෙවන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
මාතෘකාවක් පිළිබඳව අද දවෙසේදී කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අෙප් මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදනකු සඳහන් කළ පරිදි, දශක 
ගණනාවක ඉඳලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ඉතිහාසය 
ලියැවිලා, අවසානෙය්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙදමුහුන් අණ්ඩුව ය ට  ෙත් ෙම් පනත කියාත්මක 
කරන්න  හැකියාව ලැෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් හා මැතිවරණ කමෙය් ෙවනසක් යන කරුණුවලට 
මූලික පදනමක් ඇතුව එකට එකතු වුණු පක්ෂ ෙදකක් විධියට, රට 
ඇතුෙළේ සාධනීය ෙවනසක් කිරීම සඳහා එකතු ෙවලා වැඩ කටයුතු 
කරද්දී, මුළු රටක් බලා ෙගන හිටපු, කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
ජනතාව ඉල්ලපු ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අද දවෙසේදී සම්මත කර 
ගන්න හැකියාව ලැබීම පිළිබඳව අපි අද සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත, 
ආණ්ඩුව විසින් ආණ්ඩුව හිර කර ගන්නා, ආණ්ඩුව විසින් 
ආණ්ඩුෙව් ෙතොරතුරු එළියට ලබා දීම සඳහා ආණ්ඩුවට නීති දමා 
ගත්ත පනත් ෙකටුම්පතක්ය කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳව විවිධ මත පළ ෙවද්දී, විෙශේෂෙයන්ම ජන මාධ්යෙව්දියකු 
හැටියට මෙග් අවධානය වැඩිමනත් වශෙයන් ෙයොමු කරන්න 
තිෙබන කාරණාව තමයි, ෙම් පනත ජන මාධ්යෙව්දියකුට ෙකොයි 
විධියට බලපානවාද කියන කාරණාව. ජන මාධ්යෙව්දියකුට ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පතින් ෙකොතරම් දුරට සීමා මායිම් ඇතිවනවාද, 
ෙකොයි තරම් දුරට පුළුල් පරාසයක් කරා යන්න පුළුවන් වනවාද 
කියන කාරණය පිළිබඳව ජන මාධ්යෙව්දියාෙග් පාර්ශ්වෙය් ඉඳලා 
මා කථා කළ යුතුයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එද්දීම යම් 
මතවාදයක් ෙගොඩ නැඟුණා, දුර්මතයක් පැතිෙරන්න පටන් ගත්තා, 
නිල වශෙයන් ලබා දීම පතික්ෙෂේප කරන ලද කාරණා පුවත් පතක 
ෙහෝ මාධ්යයක පළ කෙළොත් ඒ පිළිබඳව වන්දි ෙගවන්න සිද්ධ 
වනවාය කියලා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 11වන පිටුෙව් 12. (7) උප වගන්තිය 
යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"(7) ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයකු විසින් ෙම් පනෙත් විධිවිධාන 
යටෙත් ෙහළිදරව් කළ ෙනොහැකි ෙතොරතුරු, ෙහළිදරව් ෙනොකළ යුතු ය."  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 27වන පිටුෙව් 39. (1) (උ) උප 
වගන්තිය යටෙත් සඳහන් වනවා, ෙමම පනෙත් 12(7) උප  
වගන්තිෙය් විධිවිධාන උල්ලංඝනය වන ආකාරයට යම් 
ෙතොරතුරක් ෙහළිකරනු ලැබුෙවොත් දඬුවම් ලැෙබන්න පුළුවන්ය 
කියලා. ඒ අනුව මාධ්යෙව්දියකු එයට ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙතොරතුරු ලබා දීම සඳහා බැඳී සිටින ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිලධාරියකු ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පත් කරනු ලබන 
නිලධාරියකු යම් ෙතොරතුරක් ලබා දුන්ෙනොත් පමණයි නීතියකට 
අහුෙවන්ෙන්; දඬුවමකට යටත් වන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමහිදී විෙශේෂ කාරණාවක් සඳහන් වුණා. 
ඒ කාරණාව තමයි, අනික් පැත්තට දඬුවම් ෙදන්ෙන් නැද්ද කියන 

කාරණාව. අෙප් සමහර මන්තීතුමන්ලා පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
එතරම්ම අධ්යයනයක් ෙනොකර, දඬුවමක් ලබා ෙදන්ෙන් නැද්ද 
කියා ඇහුවා. මාධ්යෙව්දියකු ෙහෝ ෙව්වා, සිවිල් පුද්ගලයකු ෙහෝ 
ෙව්වා, සිවිල් සංවිධානයක් ෙහෝ ෙව්වා ඕනෑම පුද්ගලයකු යම් 
කරුණක් පිළිබඳව නිශ්චිත ෙතොරතුරක් ඉල්ලා සිටි විට ඉතාම 
ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ඒ ෙතොරතුරු ලබා දිය යුතුයි කියන 
කාරණාව තමයි පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වන්ෙන්. එෙලස ලබා 
ෙනොෙදන්නා වූ ෙහෝ ලබා දීම පතික්ෙෂේප කරනු ලබන සෑම 
අවස්ථාවකදීම ඒ පිළිබඳව විනය කියා මාර්ග ගන්න පුළුවන්. 
විනය කියා මාර්ග ගන්න පුළුවන් වාෙග්ම යම්කිසි ආකාරයකින් 
ෙතොරතුරක් ලබා දීම පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා නම් තමන්ට 
අධිකරණයට ගිහින් ඒ සඳහා අධිකරණෙයන් පිහිට ලබා ගන්නත් 
පුළුවන්.  

ඉන්දියාෙව් ෙම් සඳහා නීති - රීති තිෙබනවා; ෙම් සඳහා යම් 
හිර කිරීමක් තිෙබනවා. අෙප් එෙහම නැහැ කියන තැනට අපට 
එන්නට බැහැ. අෙපත් යම් කිසි නීති රාමුවක් සකස් කර 
තිෙබනවා. ෙරගුලාසි පැනවීෙම්දී තවත් කියාත්මක වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර ගන්නට පුළුවන් කියන කාරණාව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.   

ෙම් විවාදය අතරතුරදී මන්තීවරයාෙග් වත්කම් පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු සංවාදයට භාජන වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
ඉදිරිපත් කළ ඒ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
කියවා නැති බව තමයි  එයින් ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ෙහළිකිරීමක් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙතන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට බැහැ. ෙම් පනත සියලු 
ෙතොරතුරු, සියලු රහස ් දැනගන්නා අංජනම් එළි හයි කරපු 
පනතක්, අංජනමක්  කියා හිතනවා නම් ඒක වැරදියි.  ඒක 
මිථ්යාවක්. ෙම්ක චිතපටයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඊට එහා ගිය 
ෙදයක්. ෙම්ක ඊට වඩා වගකීම් සහගත කර්තව්යයක්. අපි 
විෙශේෂෙයන් දැන ගන්නට ඕනෑ, මන්තීවරෙයකුෙග් ෙහෝ රජෙය් 
නිලධාරිෙයකුෙග් වත්කම් බැරකම් පකාශය කියන්ෙන් රහස්ය 
ෙල්ඛනයක් බව.  

වත්කම් බැරකම් පකාශයක් සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් 
ෙකොමිසමට කරන ලද පැමිණිල්ලකින් පසුව ඒ පිළිබඳව 
විමර්ශනයක් විතරයි කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක public 
document එකක් බවට පත්  කරන්න එෙහම නැත්නම් ඒක ෙම් 
පනත හරහා ලබා ගන්නට පුළුවන්ය කියා එතුමා විශ්වාස කරනවා 
නම් ඒක වැරදියි. ඒකට ෙවන පනතක් තිෙබනවා. ෙම් පනත 
හරහා ඒ විස්තර ලබා ගන්න බැහැ.  

  
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණු පැහැදිලි කිරීමක්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, වත්කම් බැරකම් පකාශ  

සම්බන්ධව ෙවනම නීතියක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට 
ඕනෑම මන්තීවරෙයකුෙග්, ඕනෑම ඇමතිවරෙයකුෙග්, ඕනෑම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙනකුෙග් වත්කම් බැරකම් පකාශ, අදටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. 
එම නිසා තිෙබන අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීමක් ෙම්ෙකන් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ කාරණය ෙම් පනෙතන් ආවරණය ෙවන්ෙන් 
නැති බව ඇත්ත. ඕනෑම පුරවැසියකුට ඒ නියමිත ගණන ෙගවා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාෙගන්, ජනාධිපති 
ෙල්කම්තුමාෙගන් වත්කම් බැරකම් පකාශ ලබා ගන්න පුළුවන්. 
ඒක තමයි වර්තමාන තත්ත්වය. 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார)  
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට පැහැදිලි කරන්න වුවමනා 

වුෙණ්, ෙම් පනත හරහා වත්කම් බැරකම් පකාශ ලබා ගන්න 
පුළුවන්ය කියා ෙම් සභාෙව් ඇති ෙවන්න ගිය වැරදි මතවාදය  
නිවැරදි කිරීමයි. 

ෙමම පනත හරහා මාධ්යෙව්දීන්ට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
මහාවිශාල අවකාශයක්, නිදහසක් නිර්මාණය වනවා. ෙවබ් අඩවි 
හරහා වැරදි ෙතොරතුරු යන්ෙන් නැති ෙවන්න, පත්තර හරහා වැරදි 
ෙතොරතුරු ලියන්ෙන් නැති ෙවන්න ඉතාමත් ෙහොඳ සාරවත් ඇත්ත 
ෙතොරතුරු ලියන මාධ්ය සදාචාරයක් ෙම් හරහා ෙගොඩ නඟන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

අපි ෙම් කාරණය ගැනත් විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් වන්නට 
ඕනෑ. දැන් මාධ්යයට ඉඩක් විවෘත ෙවනවා වාෙග්ම මාධ්ය 
නියාමනය කිරීම සඳහා තිෙයන කරුණු කාරණාවලත් යම් යම් 
සංෙශෝධන ෙම් හරහා ඇති විය යුතුය කියා මා ෙම් සමඟම 
ෙයෝජනා කරනවා. විෙශේෂෙයන් පුවත් පත් මණ්ඩල පනත ඒ 
වාෙග්ම ස්වයං නියාමනය පිළිබඳ අෙප් මතවාදයක් ඇවිත් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වෘත්තීයභාවය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම 
ජනමාධ්යය හැසිෙරන්නට ඕනෑ සදාචාරාත්මක විධි පිළිබඳවත් 
ෙමතැනදී අපි යම් ස්වයං නියාමනයකට ලක්වීම පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව අපි 
විවාදයට ලක් කළා. රාජ්ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙදන්නට 
බැරි කම, විෙද්ශ ගිණුම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු, ඒ වාෙග්  කරුණු 
කාරණා ෙදොළහක් ෙම් යටෙත් ෙගොනු වුණා. හැබැයි ෙමතැනදී 
අපට යම් තර්කයක් තිෙබනවා. ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතූමාටත් මම ෙම් කාරණය මතක් කළා. ෙමහි වපසරියක් 
නැහැ. රාජ්ය ආරක්ෂාව කිව්වාම රාජ්ය ආරක්ෂාෙව් ඉම ෙකොතැනද 
කියා අපට බලාගන්නට බැහැ. රාජ්ය ආරක්ෂාවට මුවා ෙවලා  
"ෙම්ක රාජ්ය ආරක්ෂාවට පශ්නයක්" කියා ඕනෑම ෙතොරතුරක් 
ෙනොදී ඉන්නට පුළුවන්. එම නිසා ෙම් සඳහා යම් ඉමක් නැත්නම් 
සීමාවක් සටහන් කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියන 
කාරණය මම ෙමහිදී මතක් කරනවා. එය ඇතුළත් ෙනොවීම මම 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් යම් අඩු පාඩුවක් විධියට දකිනවා.   

විෙද්ශ රටවල් සමඟ කරන ගනු-ෙදනු, ආර්ථිකය 
සම්බන්ධෙයන් සංෙව්දී කාරණා කියන ෙත්මාව   යටෙත්ත් යම් 
රාමුවක් අපි හදා ගන්නට ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් ආර්ථිකමය 
වශෙයන් කිසිම ෙතොරතුරක් පුද්ගල බද්ධතාව අනුව ෙනොදී සිටීමට 
ඇතැම් නිලධාරින්ට හැකියාව ලැෙබනවා.  

පසු ගිය දවෙසේ මහ බැංකුෙවන් ෙතොරතුරක් ඉල්ලුවාම, 
ඉදිරිපත් වීමට නියමිත පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙඡ්දයක් සඳහන් කර 
ෙතොරතුරු ලබා දීම පතික්ෙෂේප කර තිබුණා. ෙම් ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිත පනත් ෙකටුම්පෙත් කරුණක් ඉදිරිපත් කරලා එෙසේ කර 

තිෙබන්ෙන්. මා කියන්ෙන්, එතැනට යා ෙනොදී, පුද්ගල බද්ධ  
ෙනොවී සීමාවන් පනවා තිෙබනවා නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
වඩාත්  ශක්තිමත් ෙවන බවයි. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත එතරම් ෙහොඳයි කියන පදනම මත 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට ෙලෝක ෙශේණිගත කිරීම යටෙත් අටවැනි 
තැන ලැබී තිෙබනවා. අද ෙම් ෙකෙරන සංෙශෝධන යටෙත් ෙහෝ 
අඩු ලුහුඬුකම් ටිකත් හදාෙගන ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් වු ෙණොත් 
අපට  ෙලෝකෙය් ඉතාමත් ඉදිරියට එන්නට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවාය කියන එක මතක් කරනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත් ෙම් සඳහා 
වි ෙශේෂෙයන්ම ෙවෙහස මහන්සි වුණු සිවිල් සංවිධානවලටත්, 
මාධ්යෙව්දී වෘත්තීය සංවිධානවලටත්, ගරු අමාත්යතුමාටත්, 
වර්තමාන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාටත්, හිටපු ෙල්කම්තුමාටත්, 
ෙමවැනි සද්කර්තව්යයකට බය නැතිව අත තැබූ සියලු ෙදනාටත් 
ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ශුභාශිංසන පිරිනමනවා. ස්තුතියි.   

 

[අ.භා. 3.37] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ඓතිහාසික 

ෙමොෙහොෙත්දී කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා ඉතාම 
සතුටු ෙවනවා.   

මුලින්ම ෙපෞද්ගලික සඳහනක් කරලා මෙග් කථාව පටන් 
ගන්නම්. 1996දී නීතිඥ ආර්.ෙක්.ඩබ්ලිව්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් -සභාපතිත්වෙයන්- යුත් කමිටුවකින් තමයි 
පළමුවැනි වරට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ෙයෝජනාවක් ආෙව්.  එම 
කමිටුෙව් සාමාජිකෙයක්ව සිටි එක ගැන මා අද ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. ඉන් පසු 2002 සිට 2007 දක්වා මමද සාමාජිකෙයකු 
ෙවලා සිටි, ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ජයමාන්න මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් -සභාපතිත්වෙයන්- යුතු නීති ෙකොමිසම ෙම් 
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ මහන්සි ෙවලා කටයුතු කරලා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, එය එවකට තිබුණු ආණ්ඩුෙව් 
සැලකිල්ලට භාජන වුෙණ් නැහැ. එය කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ඊට පසුව වර්තමාන කථානායක ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමාෙග් ඕනෑකමට ඉදිරිපත් වුණු ෙතොරතුරු 
දැනගැනීම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකද එවකට තිබුණු 
ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කළාට පසුව, අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කර ගන්න අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එම ෙකටුම්පත් කමිටුෙව් පධානියා හැටියට 
එයට සහභාගිවීමට අවස්ථාව ලැබීම මා ලද භාග්යයක් ෙකොට 
සලකනවා. එම ෙකටුම්පත් කමිටුවට සහභාගි වුණු සියලුම 
සාමාජිකයන්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා. එම කමිටුෙව් මාධ්යෙව්දින් ගණනාවක් හිටියා; 
නීතිඥයන් ගණනාවක් හිටියා; සමාජ කියාකාරීන් ගණනාවක් 
හිටියා. ඔවුන්ෙග් නම් මා ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. 
එෙහත් මා අතින් ඉටු විය යුතු විෙශේෂ යුතුකමක් තිෙබනවා. ෙමම 
කර්තව්යයට සම්බන්ධ වුණු එක්ෙකෙනක් දැන් අප සමඟ නැති 
නිසා ඇයෙග් නම ෙම් අවස්ථාෙව් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ, 
අතිෙර්ක නීති ෙකටුම්පත්කරු හැටියට කටයුතු කර විශාම ගිය 
ශියංගනී පනාන්දු ෙමෙනවියයි. එතුමිය දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයටත්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සකස් 
කරන්නත් විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එතුමියෙග් කැපවීම ගැනද විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින්, ඒ නම 
මා ඉතාම ආදරෙයන් සිහිපත් කරනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 8වැනි දාට 
කලින් අප ෙපොෙරොන්දු වුණා අප බලයට ආෙවොත් ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීම පිළිබඳව පනතක් ෙගෙනන බවට. ඊටත් එහා ගිහින් අප 
ඉදිරිපත් කළ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට, ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශවීමට තිෙබන 
අයිතිය මූලික අයිතිවාසිකමක් හැටියට පිළිගත්තා. එය අෙප් 
මැතිවරණ පකාශනෙය් තිබුණු කාරණයක්වත් ෙනොෙවයි. එම නිසා 
අද සම්මත කර ගන්නා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට මූලික 
අයිතිවාසිකම් පරිච්ෙඡ්ද තුළින් පදනම දමන්න අපට පුළුවන් වුණා. 
එම මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පරිච්ෙඡ්දෙය් 14 (අ) උප 
වගන්තිෙය් තිෙබනවා, "එම මූලික අයිතිවාසිකම කියාත්මක කි රීම 
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව පනතක් ෙගන ආ යුතුය" කියා. අද අප 
ෙග්න්ෙන් එම පනතයි. එම නිසා ෙමය නිකම්ම ෙතොරතුරු 
ලබාගැනීමට පෙව්ශවීමට අයිතියක් තිෙබන පනතක් පමණක් 
ෙනොව, මූලික අයිතිවාසිකමක් කියාත්මක කරවා ගැනීමට අවශ්ය 
නීතිය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක් ෙවනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
ෙම් විධියට සම්මත වුෙණොත්, එය ෙලෝකෙය් හත්වැනි ශක්තිමත් 
පනත් ෙකටුම්පත හැටියට ෙශේණිගත කර තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඉන්දියාෙව් ෙමම ෙතොරතුරු දැන ගන්න 
තිෙබන පනත අෙප් පනතට වඩා ශක්තිමත්. අපට එෙහම ෙවන්න 
එක් ෙහේතුවක් වුෙණ් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙව් තිෙබන 
පශ්නයක්. ඒ පශන්ය තමයි, ෙමම ෙයෝජිත ෙතොරතුරු ලබාගැනීෙම් 
ෙකොමිසමට ෙම් පනෙත් පතිපාදනවලට පටහැනිව කටයුතු කරන 
නිලධාරින්ට දඩ නියම කිරීමට බලතල නැතිවීම. ෙමය කමිටුෙව්දී 
දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා වුණා. අපටත් ඒ බලය ෙදන්නට ඕනෑකම 
තිබුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභා 
පනත් ෙකටුම්පත ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී සලකා බැලූ අවස්ථාෙව් -
2003 වසෙර්දී- අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව, අධිකරණ බලය 
පිළිබඳව තිෙබන නිර්වචනය අනුව එම ෙකොමිසමට කිසිම 
අධිකරණ බලයක් ෙදන්න බැහැ කියා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු 
කළා. 

එම තීරණය අනුව යමින් තමයි අපට සිද්ධ වුෙණ්, එවැනි 
බලතලයක් ෙකොමිසමට ෙනොදී, ඒ ෙවනුවට උසාවියට රැෙගන 
යෑම, අදාළ නිලධාරියාට විරුද්ධව නඩු පැවරීම සහ ෙම් පනෙත් 
පතිපාදනවලට විරුද්ධව කටයුතු කරන, ෙම් පනතට අනුව කටයුතු 
ෙනොකරන නිලධාරියකු පිළිබඳව අදාළ බලධාරියාට  ර ෙපෝර්තු 
කිරීම පිණිස ෙකොමිසමට පතිපාදන සැලසීමට. අධිකරණ බලය 
ලබා දුන්නා නම්, ෙම් පනෙත් බලය තවත් ශක්තිමත් ෙවනවා 
කියායි මා හිතන්ෙන්. ෙම්, එක කාරණයක්.  

අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණයක් පිළිබඳව කථා 
කරන අවස්ථාෙව්දී අප ෙම් පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ කියායි මා හිතන්ෙන්. අඩු ගණෙන්, ඊළඟ ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දීවත් ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට ෙදන බලතල, 
අධිකරණ බලය ලබා දීම පිළිබඳ පශ්නය අප නිරාකරණය කරගත 
යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංෙශෝධන ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එම සංෙශෝධන සියල්ල පාෙහේ 
විෙශේෂෙයන් සිවිල් සමාජය විසින් ෙයෝජනා කරලා ෙකටුම්පත් 
කමිටුව විසින් ෙයෝජනා කරන ලද සංෙශෝධනයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අපි ගරු ඇමතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පිරිනමා සිටිනවා, ඒ සංෙශෝධන 
පිළිගැනීම පිළිබඳව. මා හිතන්ෙන්, ඒ සංෙශෝධන නිසා සමහර විට 
අෙප් ෙශේණිගත වීම තවත් ඉහළට යෑෙම් ඉඩ කඩකුත් තිෙබනවා 
කියායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අය ශී ලංකා නීතිඥ 
සංගමය පිළිබඳව පශ්නයක් මතු කළා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාවට 
සාමාජිකයන් නිර්ෙද්ශ කිරීමට පමණයි ශී ලංකා නීතිඥ සංගමයට 
බලතල තිෙබන්ෙන්. නමුත් කනගාටුයි කියන්න, සමහර අයට ශී 
ලංකා නීතිඥ සංගමය allergy. ඒ, පසු ගිය කාලෙය්    ශී ලංකා 
නීතිඥ සංගමය පතිපත්තියක් හැටියට ගත් තීන්දු නිසායි. 
විෙශේෂෙයන්, ශිරානි බණ්ඩාරනායක අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් 
කරපු ෙවලාෙව් ශී ලංකාෙව් මුළු නීතිඥ පජාවම ශී ලංකා නීතිඥ 
සංගමෙය් නායකත්වය යටෙත් යම් ස්ථාවරයක් ගත්තා; පසු ගිය 
අවුරුදු 10 තුළ ඇති වූ අයහපත් වර්ධනයන් පිළිබඳව ස්ථාවර 
ගණනාවක් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය ගැන 
සඳහන් වන විටත් ඊට විරුද්ධ වන, allergy වන ගතියක් 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අප අමතක ෙනොකළ යුතුයි, ශී ලංකා නීතිඥ 
සංගමය අතීතෙය්දී -ඕනෑම ආණ්ඩුවක් පැවැති කාලෙය්- කටයුතු 
කරපු ආකාරය. ෙමහිදී මට විෙශේෂෙයන් මතක් වන කාරණයක් 
තිෙබනවා.  

1988, 1989 කාලෙය් විජයදාස ලියනාරච්චි නීතිඥතුමා 
අතුරුදහන් වූ ෙවලාෙව්, ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය් ෙල්කම් 
හැටියට කටයුතු කෙළේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිතවත් 
මහත්මෙයක්. එෙහත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් 
තිෙබනවා කියා එදා ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය, එහි ෙල්කම්තුමා 
තමන්ෙග් යුතුකම පැහැර හැරිෙය් නැහැ. කුමන ආණ්ඩුවක් 
තිබුණත්, සභාපතිවරු, ෙල්කම්වරු කුමන ෙද්ශපාලන මතය 
දැරුවත් වෘත්තිකයන්ෙග් සංගමයක් හැටියට, සංවිධානයක් 
හැටියට ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය තමන්ෙග් යුතුකම ඉෂ්ට කර 
තිෙබනවා. එම නිසාම ඔවුන්ට ෙනොෙයකුත් ෙල්බල් ගසා, 
ඔවුන්ෙග් යුතුකම ඉෂ්ට කිරීමට බාධා කරන එක වැරැදියි. ශී ලංකා 
නීතිඥ සංගමය ගැන ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කිරීමට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙමය, 
මූලික අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කිරීමට ෙගෙනන පනත් 
ෙකටුම්පතක්. එම නිසා ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් කියාත්මක වන 
අවස්ථාෙව්දී, එම පනත කියාත්මක වන අවස්ථාෙව්දී ඒ 
ෙකොමිසමට ඇතුළු කිරීම සඳහා විශිෂ්ට පුද්ගලයන්ෙග් නම් 
ෙයෝජනා කිරීමට විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා නීතිඥ සංගමයට අයිතියක් 
තිබිය යුතුයි. එය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයද පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
කාරණය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී සාකච්ඡා වුණා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ ය 
ඒ ගැන ෙපන්වා දුන්නා. ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් පත් කරනු 
ලබන -නම් කරන- පුද්ගලයා නීතිඥවරයකුම වන්න ඕනෑ නැහැ. 
එම නිසා, ෙම් කාරණා පිළිබඳව වඩා පුළුල්ව බලන්න අවශ්යයි 
කියායි මා හිතන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන 
කථා කරද්දී මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් වැදගත්ම වගන්තියක් 
හැටියට මා දකිනවා, 5 වන වගන්තිෙය් (4) වන උපවගන්තිය. අපි 
එයට ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා, “public interest override” 
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, ෙතොරතුරු එළියට දීමට කුමන 
ව්යතිෙර්කයක් තිබුණත්, කුමන සීමා තිබුණත් ඊට උඩින් යන, ඊට 
ඉහළින් යන ෙදයක් - override එකක්- තිෙබනවා කියන එකයි. ඒ 
තමයි, මහජන ශුභ සිද්ධිය. මහජන ශුභ සිද්ධිය උෙදසා අවශ්ය 
නම්, ඕනෑම ෙතොරතුරක් ෙදන්නට, ෙහළිදරවු කිරීමට ඒ ෙපොදු 
අධිකාරි බැඳී සිටිනවා.    

ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් ෙව්වා, ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන ෙදයක් 
ෙව්වා, මහජන සුබසිද්ධිය ෙවනුෙවන් ඒ ෙතොරතුර ෙදන්නට ඕනෑ 
නම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් එය වැළැක්වීමට බැහැ. ඒක 
තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ශක්තිමත්ම වගන්තිය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට, නීතිපතිවරයාෙග් කාර්ය භාරය බලමු. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා, නීතිෙයන් තහනම් කරලා තිෙබන 
අවස්ථාවක වෘත්තිකයන් සහ ඔවුන්ෙග් ෙසේවාදායකයන් අතර 
තිෙබන ෙතොරතුරු ෙදන්නට බැහැ කියලා. ඒක වැදගත්. නීතිෙයන් 
තහනම් කරලා තිෙබනවා නම්, වෘත්තිකයන් සහ ෙසේවාදායකයන් 
අතර ඇති වන ගනු-ෙදනු, සාකච්ඡා, ෙදන උපෙදස් පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු එළියට ෙදන්නට බැහැ. ඒ වගන්තිය ඇතුළත් ෙකොට 
තිෙබන්ෙන්, වෘත්තිකයන් වාෙග්ම ඒ වෘත්තිකයන් ෙවත යන 
ෙසේවා දායකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමටයි. ඒකට 
නීතිපතිවරයාත් ඇතුළු ෙවනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉතාම ෙහොඳ කාරණයක් මතු 
ෙකරුවා. ඒක ඉතා වැදගත් කාරණයක්. අපි දන්නවා, පසු ගිය 
අවුරුදු කිහිපෙය්  ඉතාම පැහැදිලි ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත සමහර 
අධිෙචෝදනා ඉල්ලා අස් කර ගත්ත බව. අධිෙචෝදනා ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නවා; පහුව දාට එම පුද්ගලයාට ඇමතිකමක් ලැෙබනවා. 
එවැනි සිදුවීම් ගණනාවක් සිදු වුණා. ඒ වාෙග් ෙවලාවට 
ෙකොෙහොමද ඒ ෙතොරතුරු එළියට ගන්ෙන්? ඒ ෙතොරතුරු එළිදරවු 
කිරීමට ඉඩක් තිබිය යුතුයි. මම සම්පූර්ණෙයන්ම පක්ෂයි, ඒ 
සංකල්පයත් එක්ක. ෙම් කරුණ ආණ්ඩුෙව් සැලකිල්ලට ගත යුතු 
කාරණයක්. ෙම් පනත් ෙකටුම් පෙතන ් ඒ විධිවිධාන සලසා ගන්න 
බැරි නම්, අඩුම ගණෙන් අවශ්ය ආරක්ෂක විධිවිධාන සමඟ ෙවනම 
නීතියක් හරි ෙගනැවිත්, නීතිපතිවරයාෙග් ළඟ තිෙබන ෙතොරතුරු 
එළිදරවු  කර ගැනීම සඳහා යම් කියා මාර්ගයක් තිබිය යුතුයි. 
එෙහම නැත්නම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු පාරදෘශ්ය 
ෙලස සිදු වන්ෙන් නැහැ. රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා ඒ 
ෙතොරතුරු දැනගන්න. පාර්ලිෙම්න්තුවට විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් 
පුරවැසියන්ටත් අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ අධිෙචෝදනා පතය ඉල්ලා 
අස් කරගත්ෙත් ඇයි කියලා, ඒ ෙතොරතුර ලබා ගන්න.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මට තව මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

whistleblowers පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ, ෙම් පනත යටෙත් දිය හැකි ෙතොරතුරක් 
ෙපොදු අධිකාරිය තුළ සිටිමින් එහි ෙසේවකෙයක් තමන්ෙග් 
කැමැත්ෙතන් ෙදනවා නම්, ෙම් පනෙත් 40වැනි වගන්තිය යටෙත්  
ඔහුට ආරක්ෂාවක් ලැෙබනවා. මා ඒ කරුණ විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කළ යුතුයි.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් සිදුවුණු 
සාකච්ඡාවලදී සමහර මාධ්යවලින් ලැබුණු පතිචාරය අගය කරන 
අතර, ඉතා   ඍණාත්මක පතිචාරත් - negative publicity - තිබුණා. 
එක  පුවත් පතක් කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්ෙන් 
ෙතොරතුරු එළිදරවු කරන්න ෙනොෙවයි, ෙතොරතුරු සඟවන්න  
කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව කනගාටු ෙවනවා. ෙම් පනතින් මාධ්යයටත් 
උදව්වක් ලැෙබනවා. නමුත් හුඟක් මාධ්ය  ෙම් ෙදස බැලුෙව් 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිෙයන්.  ඒ ඒ පුවත් පෙත් ෙහෝ ඒ ඒ 
රූපවාහිනිෙය් ෙහෝ ඒ ඒ විද ත් මාධ්යෙය් අයිතිකරුවන්ෙග් ෙහෝ ඒ 

මධ්යෙව්දින්ෙග් ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිෙයන්  තමයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත දිහා බැලුෙව්. ඒ ගැන කනගාටුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතින් 
ජනතාවට සිදු ෙවන ෙසේවය පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කළ 
යුතුමයි. උදාහරණයක් වශෙයන් ඉන්දියා ව ගැන මම කියන්නම්. 
ඉන්දියාව ෙම් පනත ෙහොඳට කියාත්මක ෙවන රටක්. නවදිල්ලිෙය් 
සමහර පාරවල් ශුද්ධ කිරීමට නියමිත ෙසේවකයන් ෙවලාවට 
එන්ෙන් නැහැ. ෙකොච්චර ෙටලිෙෆෝන්   කරලා කිව්වත් එවන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ඔවුන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් පනත යටෙත් 
RTI application එකක් දානවා; පහුව දාට ඔවුන් ෙසේවයට එනවා. 
RTI application එකක් දැම්මාට පස්ෙසේ ඒ අය ඔවුන්ෙගන් 
අහනවා, ෙම් පාෙර් ෙසේවය කිරීමට නියමිතව සිටිෙය් කවුද කියලා. 
පහුව දාට ඔවුන් ෙසේවයට එනවා. ලංකාෙවන් උදාහරණයක් 
ගනිමු. පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළු කිරීම පිළිබඳව පශ්නවලදී 
පුරවැසියන්ට අයිතියක් නැහැ, "මෙග් ළමයා ගත්ෙත් නැහැ. නමුත් 
අල්ලපු ෙගදර ළමයා ගත්තා. ඔහු මටත් පස්ෙසේ පදිංචියට ආෙව්. 
එෙහම වුෙණ් ඇයි?" කියලා අහන්නට. නමුත් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පස්ෙසේ එවැනි සියලු ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීමට පුරවැසියන්ට අවස්ථාව ලැෙබනවා; පුරවැසියන් 
බලගැන්ෙවනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීමත් සමඟම 
ආණ්ඩුකරණෙය් වඩා ෙහොඳ විනිවිදභාවයක් ඇති ෙවනවා; 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් ෙවනවා.  

අපි ජනවාරි 8වැනි දා ෙපොෙරොන්දු වුණු යහ පාලනය ඇති 
කිරීමට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත් පියවරක් ෙවනවා. 
එම නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවන ෙවලාෙව් 
මන්තීවරයකු හැටියටත්, එහි ෙකටුම්පත්කරුවකු හැටියටත්  
සම්බන්ධව වීමට ලැබුණු අවස්ථාව මම ඉතාම  අගය ෙකොට 
සලකනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.51] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දිනය ඓතිහාසික 

දිනයක්. ෙම් දිනය ඓතිහාසික ෙවන්ෙන් කාරණා ගණනාවක් 
මත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1948 ෙපබරවාරි මාසෙය් 
04වැනි දා ෙම් රටට නිදහස ලැබුණා. ඒ නිදහස ලැබුෙණ්                        
ශී ලාංකික ෙද්ශපාලනඥයන්ට සහ ශී ලාංකික පභූවරුන්ට. ෙම් 
රෙට් අහිංසක, දුක් විඳින ෙපොඩි මිනිහාට, ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
පුරවැසියාට එදා නිදහසක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ට ලැබුෙණ් 
සීමාසහිත නිදහසක්.   

අද, 2016 ජූනි මාසෙය් 24වැනි දා සිට, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට 
ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාෙවන් සහ අෙනකුත් නීතිවලින් තහවුරු 
ෙවලා තිෙබන අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කර ගැනීමට අවශ්ය 
කරන ෙතොරතුරු දැනගන්න, ඒ නිවැරැදි ෙතොරතුරු මත වැඩ 
කරන්න, ඒ නිවැරැදි ෙතොරතුරු මත නඩු පවරන්න, ඒ නිවැරැදි 
ෙතොරතුරු මත තමන්ෙග් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න, ඒ නිවැරැදි 
ෙතොරතුරු මත තමන්ෙග් නගර සභාවට, පාෙද්ශීය සභාවට 
නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගන්න, ඒ නිවැරැදි ෙතොරතුරු මත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙයෝජිතෙයකු යවන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා. 
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[ගරු  (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න  මහතා] 
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එෙහම ගත්තාම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තමයි ෙම් 
රෙට්  සාමාන්ය පුරවැසියාට නියම නිදහස ලැබුණු දවස. ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසය තුළ, 2016 ජූනි මාසෙය් 24වැනි දා ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
පුරවැසියා  තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම දිනා ගත් දා හැටියට වාර්තා 
ෙවනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දිහා බලලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
වටිනාකම ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අද ෙත්රුම් ගන්නට බැරි ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙම් රෙට් ජනතාව ලවා ජන වරමක් ලබා ෙගන, ෙම් 
පනත ෙකටුම්පත්  කරලා, ෙම් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන මූල ධර්ම 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයකට ඇතුළත් කරලා, යහ පාලනය පිළිබඳ 
මූලධර්ම සමඟ ගැළෙපන්නා වූ  නීතියක් ෙම් රෙට් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා  සම්මත කරන්නට කැප වුණු සියලු 
ෙදනාටත්, ෙම් පනත ෙකටුම්පත් කළ, ෙම් පිළිබඳව අදහස් පකාශ 
කළ, ෙම් පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු ෙවනත් ආයතනවලදී 
කරුණු කියන ලද, ෙම් විවාදෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව, 
විපක්ෂව කථා කරමින් විෙව්චන, ෙගෞරව ආදී ඒ සෑම ෙදයක්ම 
ඉදිරිපත් කළ සියලුම ෙදනාටත් අෙප් ආදරය, ෙගෞරවය, ස්තුතිය 
පිරිනමන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මීට අදාළ 
ෙද්ශපාලන කියාවලිෙය්දී පංගුකාරෙයක් ෙවන්න ලැබුණු එක 
ගැන ෙම් රෙට් පුරවැසියකු හැටියට මාත් සන්ෙතෝෂ වනවා. කවදා 
ෙහෝ දවසක ෙද්ශපාලනෙයන් ඉවත්වී විශාම සුවෙයන් සිටින 
දවසක, ''ෙමොනවා හරි ෙදයක් ෙම් රටට කළා ද'' කියලා ෙකෙනක් 
අහනෙකොට, ''ෙමන්න ෙම් ෙද් ෙම් රටට කළා'' කියලා භය නැතිව, 
පැහැදිලිව කියන්න  පුළුවන් ආඩම්බරයක් අප ඉතිරි කර ෙගන 
තිෙබනවා. 

ෙම් රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්නට 
අවශ්ය කරන ෙතොරතුරු දැනගැනීම, පාෙයෝගිකව භූමිෙය් භාවිත 
කරන්නට ශක්තිය ලැෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට 
අද දින ලැෙබන අවස්ථාව ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් ස්වර්ණමය 
අවස්ථාවක්.  

අනාගත සංවර්ධනය පදනම් ෙවන්ෙන් පජාතන්තවාදය මත. 
අනාගත සංවර්ධනය පදනම් ෙවන්ෙන් යහ පාලන මූල ධර්ම මත. 
ඒ පජාතන්තවාදී මූල ධර්ම  ශක්තිමත් කරන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අද දින සම්මත කර ගැනීම සඳහා ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය 
පතමින්, තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම ස්තුති වන්ත ෙවමින් 
මා නිහඬ වනවා.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,  சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' - [ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.Gayantha Karunatileka.] 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
 

1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය සහ 
කියාත්මකවීෙම් දිනය.) 

வாசகம் 1.- (சு க்கப்ெபய ம், நைட ைறக்கு வ ம் 
ேததி ம்.) 

CLAUSE 1.- (Short title and date of operation.)  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"1වන පිටුෙව්,  11 ෙප්ළිෙය් සිට 15 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 

ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 
1.  (1)  ෙම් පනත 2016 අංක දරන ෙතොරතුරු 

දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත 
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලැෙබ්. 

(2)  ෙම් වගන්තිෙය් විධිවිධාන, IV වන 
ෙකොටෙසේ, සහ 23,36,40,41,42,43 සහ 44 
වන වගන්තිවල විධිවිධාන, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 79 වන ව්යවස්ථාව පකාරව 
ෙමම පනත සම්බන්ධෙයන් සහතිකය 
පිටසන් කරනු ලබන දිනෙය් සිට බලාත්මක 
විය යුතුය. 

(3) ෙපොදු අධිකාරීන් ෙහෝ ෙපොදු අධිකාරීන්හි 
පෙභ්ද සම්බන්ධෙයන් වූ, ෙම් පනෙත් 
ෙවනත් සියලු වගන්තිවල සඳහන් විධිවිධාන 
අමාත්යවරයා විසින් ගැසට් පතෙය් පළ කරනු 
ලබන නියමයක් මඟින් නියම කරනු ලැබිය 
හැකි දිනවල දී බලාත්මක වන්ෙන් ය. 

 එෙසේ වුව ද, එෙසේ නියම කරනු ලබන දිනය 
ඉහත (2) වන උපවගන්තිෙය් සඳහන් 
සහතිකය සටහන් කිරීෙම් දිනෙයන් පසුව 
අවම වශෙයන් මාස හයක් ඇතුළත විය යුතු 
අතර, එම සහතිකය සටහන් කිරීෙම් සිට එක් 
අවුරුද්දකට වඩා වැඩි ෙනොවන කාලයක දී 
ෙම් පනෙත් විධිවිධාන සියලු ෙපොදු අධිකාරීන් 
සඳහා අදාළ වන්ෙන් ය.' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
1 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

3 වන වගන්තිය.- (ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශ වීෙම් 
අයිතිවාසිකම.) 

வாசகம் 3.- (தகவைலப்ெபற அ குத க்கான 
உாிைம.) 

CLAUSE 3.- (Right of access to information.)  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
" 2වන පිටුෙව්,    6 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත ෙකොටස ඇතුළත් 

කරන්න:- 
 

'(2) ෙමම පනෙත් විධිවිධාන පාර්ලිෙම්න්තු 
බලතල, වරපසාද සහ පරිචයන් හීන කරනු 
ෙනොලබන්ෙන්ය.' "; 

ෙමම සංෙශෝධනය මඟින් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
4 වන වගන්තියට සහ 5 වන වගන්තියට ඉදිරිපත් කරන 
සංෙශෝධන ෙදකම ආවරණය වනවා. 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එම සංෙශෝධනය අපි ඇතුළත් කළා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  මට එක කාරණයක් පැහැදිලි කර ගන්න 

අවශ්යයි. මෙග් සංෙශෝධනය තිෙබන්ෙන් 5 වන වගන්තියටයි. 
ඔබතුමා 3 වන වගන්තියටයි සංෙශෝධනය ඇතුළත් කෙළේ.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, 3 වන වගන්තිෙය් කියැෙවන්ෙන් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 5 වන වගන්තිෙය්  විධිවිධානවලට යටත්ව,- ඒ 
කියන්ෙන් 5 වන වගන්තිෙය් විධිවිධානවලට යටත්ව කියලායි. 
එතෙකොට 5 වන වගන්තිය ෙවනස් ෙනොකෙළොත් ගැටලුවක් මතු 
ෙවනවාද කියන කාරණය පමණයි ඔබතුමා පැහැදිලි කර ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒකයි අපි  5 වන වගන්තියට සංෙශෝධනයක් ෙගනාෙව්.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතලවලට  හානියක් සිදු වන්ෙන් 

නැහැ. 

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)  
Parliament is going to be supreme.   
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The amendment came for  Clause 3, but it should come 

to  Clause 5, Hon. Prime Minister.  ඒක නම්  අපට ගැටලුවක් 
නැහැ. ඕනෑම ෙතොරතුරක් කැඳවීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය 
තිෙබන්නට ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව තිෙබන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 ෙම් විධියට සඳහන් කළාට, it applies to everything.  "ෙමම 

පනෙත් විධිවිධාන පාර්ලිෙම්න්තු බලතල, වරපසාද සහ පරිචයන් 
හීන කරනු ෙනොලබන්ෙන්ය." It applies to all Clauses 
throughout the Bill.   

 
4 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

5 වන වගන්තිය.- (ප ෙව්ශ වීෙම් අයිතිවාසිකම 
පතික්ෙෂේප කළ හැකි අවසථ්ා.) 

வாசகம் 5.- (எப்ேபா  அ குத க்கான உாிைம 
ம க்கப்படலாம்.) 

CLAUSE 5.- (When right of access may be denied.)  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

" 4වන පිටුෙව්,   (1)  26 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 'කිරීමක් ෙහෝ අධිකරණෙය් අධිකාරී බලය හා 
අපක්ෂපාතී බව පවත්වාෙගන යාමට අගතියක්  සිදු 
වන අවස්ථාවක දී;"; 

 (2) 28 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 'ෙහෝ නීතිය මඟින් විධිවිධාන සලස්වා ඇති ආකාරයට 
පළාත් සභා වරපසාද උල්ලංඝනය කිරීමක් වන 
අවස්ථාවක දී;" 

 (3) 31 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:- 

 (ක)  එම ෙතොරතුරු තීරණයක් ෙගන ෙනොමැති 
අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් සම්බන්ධෙයන් 
වන අවස්ථාවක දී; ෙහෝ 

 (ග)  එම ෙතොරතුරු අදාළ මැතිවරණ නීති මඟින් 
රහසිගතව තැබීමට නියමිත වන්නා වූ 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් පවත්වනු 
ලබන මැතිවරණයකට සම්බන්ධ ෙතොරතුරු 
වන අවස්ථාවක දී,' "; 
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"5 වන පිටුෙව්, (1)  14 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 'පතික්ෙෂේප ෙනොකළ යුතු ය.'  

 (2)  15 වන ෙප්ළිෙය් සිට 18 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි 
(ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 '(5) (1) වන උපවගන්තිය යටෙත් ෙහලිදරව් කිරීෙමන් 
මුක්ත කර ඇති ෙතොරතුරක් ෙවත පෙව්ශවීම               
පදානය කිරීමට අදාළ යම් ගැටලුවක් පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු නිලධරයකු විසින් ෙකොමිෂන් සභාෙවන් 
උපෙදස් ලබාගත හැකි අතර, ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
හැකි ඉක්මණින් සහ එවැනි සෑම අවස්ථාවක දී ම            
දින දාහතරක් ඇතුළත ස්වකීය උපෙදස් ලබා දිය              
යුතු ය.' " ;  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එම සංෙශෝධනයත්  අපි පිළිෙගන තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට 

ඇතුළත්වීම කියන කරුණ ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
විෙද්ශ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට 
දැන ගැනීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා වාෙග්ම ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
පුරවැසියන්ටත් එහි අඩංගු ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 
ආරක්ෂා විය යුතුයි. එම නිසා "විෙද්ශ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට 
ඇතුළත්වීම" යන ෙකොටස මුළුමනින්ම ඉවත් කළ යුතු යැයි 
ෙයෝජනා කරනවා.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් සංෙශෝධන පිළිබඳව 

ෙවනම පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපි රජය හැටියට 
කියා කරනවා.  

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ වාෙග්ම ෙමහි 5(ඊ) ෙකොටෙසේ තිෙබනවා, නීතිපතිවරයා ෙහෝ 

නීතිපතිවරයාට  සහාය දක්වන -   
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ෙදකම ඒකට ඇතුළත් ෙවනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එම ෙකොටසට  ෙවනම පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන එන බවට 

ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවනවාද? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්,  ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.  
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 6 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
7 වන වගන්තිය.- (ෙපොදු අධිකාරි විසින් එහි වාර්තා 
පවත්වාෙගන යා යුතු සහ ආරක්ෂා කළ යුතු බව.) 
வாசகம் 7.- (பகிரங்க அதிகாரசைபகள் அவற்றின் 

பதிேவ கைள ேபணிக்காத்தல்.) 
CLAUSE 7.- (Public authorities to maintain and preserve its records.)  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

" 5 වන පිටුෙව්, 28 වන ෙප්ළිෙය් සිට 31 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 '7(1) ෙම් පනෙත් විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාරයට 
ෙතොරතුරුවලට පෙව්ශවීමට ඇති අයිතිවාසිකම 
සුසාධනය කිරීම සඳහා නිසි අයුරින් සාදනු ලබන 
නාමාවලි සහ සුචියක් අනුව එහි කියාත්මකවීෙම් 
අවශ්යතා සමඟ අනුකූල වන ආකාරයට සහ 
ආකෘතියකට අනුව සෑම ෙපොදු අධිකාරියක් විසින්ම 
සිය වාර්තා පවත්වාෙගන යෑම ඒ සෑම ෙපොදු 
අධිකාරියක ම වගකීම වන්ෙන් ය. ' " ;  

" 6 වන පිටුෙව්, 13 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත සඳහන් ෙකොටස ඇතුළත් 
කරන්න: 

 '(4) ෙම් පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද යම් 
ඉල්ලීමක විෂය වස්තුව වන්නා වූ කිසිදු වාර්තාවක් 
ෙහෝ ෙතොරතුරක්, එම ඉල්ලීම ෙහෝ එම ඉල්ලීමට 
අදාළ යම් අභියාචනයක් විභාගවන අතරතුර දී ෙහෝ 
අධිකරණ කටයුත්තක් පවතින කාලය තුළ දී විනාශ 
ෙනොකළ යුතු ය.' ";  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
7 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

1663 1664 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

8 වන වගන්තිය.- (වාර්තාවක් පළ කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යවරයාෙග් කාර්යභාරය.) 

வாசகம் 8.- (ஓர் அறிக்ைகைய ெவளியி வதற்கான 
அைமச்சர்களின் கடைம.) 

CLAUSE 8.- (Ministers duty to publish a report.)  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

" 6 වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 'පුරවැසියකුට ෙම් පනෙත් 3 වන වගන්තිය යටෙත් 
පදානය ෙකොට' " ;  

 

" 7 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළිෙය් සිට 28 වන ෙප්ළිය දක්වා වන ෙප්ළි                    
(ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 '(අ)   රාජ්ය භාෂාවලින් පළ කරනු ලැබිය යුතු අතර, 
විද ත් ෙල්ඛණාකෘතියකින් ලබා ගැනීමට කටයුතු 
සැලැස්විය යුතු ය; සහ' " ;  

8 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ඇතුළත් කරන්න: 

 'සැක දුරු කිරීෙම් කාර්ය සඳහා අමාත්යවරයා යන 
ෙයදුම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් XVIIඅ 
පරිච්ෙජ්දය යටෙත් පිහිටුවා ඇති පළාත් සභාවක 
අමාත්යවරයකු ද ඇතුළත් වන බවට ෙමයින් 
පකාශයට පත් කරනු ලැෙබ්. ' " ;  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
8 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
8ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
9 වන වගන්තිය.- (ව්යාපෘතියකට මුල පිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මහජනයාට දැනුම් දීමට 
අමාත්යවරුන්ට ඇති කාර්යභාරය.) 

வாசகம் 9.- (ெசயற்திட்டங்களின் ெதாடங்குைக பற்றி 
ெபா மக்க க்கு அறிவிப்பதற்கான அைமச்சர்கள  

கடைம.) 
CLAUSE 9.- (Duty of the Minister to inform public about the initiation 

of projects.)  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

" 8 වන පිටුෙව්, (1)  10 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 'සන්නිෙව්දනය කිරීම, එම අමාත්යවරයාෙග් කාර්යය 
වන්ෙන් ය:  

 එෙසේ වුව ද, හදිසි ව්යාපෘතියක් සම්බන්ධෙයන් වන 
විට, එම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට සතියකට 

ෙපරාතුව ෙතොරතුරු ලබාදිය යුතු අතර, එම හදිසි 
තත්වය සඳහා ෙහේතු ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
සන්නිෙව්දනය කරනු ලැබිය යුතු ය.'  ; 

 (2)  16 වන ෙප්ළිෙය් සිට 18 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ 
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 'ඇති ව්යාපෘතියක් සම්බන්ධ යාවත්කාලීන ෙතොරතුරු 
පුරවැසියකු විසින් තත් කාර්යය සඳහා ලිඛිතව කරනු 
ලබන ඉල්ලීමක් මත එම පුරවැසියාට ලැබීමට 
සැලැස්විය යුතු ය. ' , 

 (3) 24 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 'විට, එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් ලක්ෂ එකක් ඉක්මවන; 
' ; 

 (4) 28 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ඇතුළත්  කරන්න: 

 'සැක දුරු කිරීෙම් කාර්ය සඳහා අමාත්යවරයා යන 
ෙයදුම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් XVIIඅ 
පරිච්ෙජ්දය යටෙත් පිහිටුවා ඇති පළාත් සභාවක 
අමාත්යවරයකු ද ඇතුළත් වන බවට ෙමයින් 
පකාශයට පත් කර සිටිනු ලැෙබ්. ' ; " 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
9 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
9ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
10 වන වගන්තිය.- (වාර්තා ආදිය ඉදිරිපත් කිරීමට 

ෙපොදු අධිකාරී සතු කාර්යභාරය.) 
வாசகம் 10.- (பகிரங்க அதிகாரசைப அறிக்ைககள் 

த யவற்ைற சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைம.) 
CLAUSE 10.- (Duty of public authorities to submit reports etc.)  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"8 වන පිටුෙව්, 30 සිට 32 දක්වා වන ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) 
ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

 'සපයමින් එහි කාර්යාලෙය් දී සහ ස්වකීය නිල ෙවබ් 
අඩවිෙයහි මහජනතාවෙග් පෙයෝජනය සඳහා තැබිය 
යුතු වාර්ෂික වාර්තා, එකී වාර්තා අදාළ වන වර්ෂයට 
ඉක්බිතිව ම එළෙඹන වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මස 
තිස්එක් වන දිනයට ෙපරාතුව ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය:-' " 

 

"9 වන පිටුෙව්, (I) 9 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත සඳහන් ෙකොටස ඇතුළත් 
කරන්න:- 

 (ඊ)   ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දනය කිරීම, පතික්ෙෂේප කිරීම 
මඟින් පැන නඟින අභියාචන සංඛ්යාව; 

  (උ)   වාර්තා පවත්වාෙගන යෑම, කළමනාකරණය සහ 
විනාශ කිරීමට අදාළ පරිචයන්; සහ 

  (ඌ)  8 වන වගන්තිය යටෙත් ස්වකීය කර්තව්යයන්."; 
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

1665 1666 
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10 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

10ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
11 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
11 ஆம் வாசகம்  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 11 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

12 වන වගන්තිය.- (ෙකොමිෂන් සභාෙව් සංයුතිය.) 
வாசகம் 12.- (ஆைணக்கு வின் அைமப் .) 

CLAUSE 12.- (Constitution of the Commission.)  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංෙශෝධනය ද පිළිෙගන මා  
පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:  

"9 වන පිටුෙව්, 27 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

 '(අ) නීතිඥ වෘත්තිෙය් පවීණත්වක් ඇති 
නීතිඥවරෙයක් ෙහෝ නීති විශාරදෙයක්- legal 
academia-  නම් කළයුතු ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය' " 

 එකඟයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි,  "In consultation" කියනවා නම් වඩාත් 

ෙහොඳයි. "නම් කළයුතු" කියන වචනය ෙයදුවාම නීතිඥ සංගමය 
පමණයිෙන් නම් කරන්ෙන්. If you can agree to "In 
consultation" - "එකඟතාව" කියන වචනය, නීතිඥ සංගමය සමඟ 
එකඟතාවෙයන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නීතිඥ සංගමෙය් එකඟතාෙවන් - [බාධා කිරීමක්] 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නීතිඥ සංගමෙය් එකඟතාව අනුව අපට එෙහම ෙකෙනක්ව 

නම් කරන්න පුළුවන්.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්. අන්න ඒකයි.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නීතිඥ සංගමෙය් එකඟතාෙවන් එවැනි ෙකෙනක්ව පත් 

කරන්ෙන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
නීතිඥ සංගමය කරන්ෙන්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් 

සැලකිල්ල සඳහා නම් ෙයෝජනා කරන එක පමණයි. එමනිසා, no 
consultation issue comes here.   

  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නීතිඥ සංගමෙයන් නම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නම් ෙයෝජනා කරන්ෙන් නීතිඥ සංගමය. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි නීතිඥ සංගමෙයන්  නාම ෙයෝජනා සඳහා එකඟතාව 

ගනිමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Before nomination, get the consent of the Bar 

Association. 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

12 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
13 සිට 18 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
13ஆம் வாசகத்தி ந்  18ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 13  to 18 ordered to stand part of the Bill. 

 
19 වන වගන්තිය.- (ෙකොමිෂන් සභාෙව් 

සාමාජිකයන් ආදීන් රජෙය් ෙසේවකයන් විය යුතු 
බව.) 

வாசகம் 19.- (ஆைணக்கு வின் உ ப்பினா்க ம் 
பிற ம் பகிரங்க அ வலர்கெளன க தப்ப வர்.) 

CLAUSE 19.- (Members etc, of the Commission deemed to be public 
officers.)  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
  

"15 වන පිටුෙව්, (1)  4 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

 'ෙසේවකයන් ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ෙම් 
පනත යටෙත්'; 

 (2)   එහි පැති සටහන ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

  'ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන් ආදීන් රජෙය් 
ෙසේවකයන් විය යුතු බව.' "; 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 

19 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

19ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

20 සිට 24 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

20ஆம் வாசகத்தி ந்  24ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 20 to 24 ordered to stand part of the Bill. 

 
25 වන වගන්තිය.- (24 වන වගන්තිය යටෙත් 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීම් සඳහා තීරණය.) 

வாசகம் 25.- (24ஆம் பிாிவின்கீழ் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் 
ேகாாிக்ைக மீதான .) 

CLAUSE 25.- ( Decision on requests submitted under section 24.)  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"18 වන පිටුෙව්, 19 වන සහ 20 වන ෙප්ළි ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 '(3) ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම, යම් 
පුරවැසියකුෙග් ජීවිතය සහ පුද්ගලික නිදහස 
සම්බන්ධෙයන්' "; 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
25 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
25ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
26 වන වගන්තිය.- (ෙපොදු අධිකාරීන් විසින් 

ෙතොරතුරු නිලධරයන් පිළිබඳ සහ අයකරනු ලබන 
ගාසත්ු පිළිබඳ ෙතොරතුරු පදර්ශනය කළ යුතු බව.) 
வாசகம் 26.- (தகவல் அ வலர்கள் மற் ம் விதிக்கப் 

படேவண் ய கட்டணங்கள் பற்றிய விபரங்கைள 
பகிரங்க அதிகாரசைப ெவளிக்காட்  ைவத்தல் 

ேவண் ம்.) 
CLAUSE 26.- (Public Authority to display details of information 

officers and fees to be charged.)  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"19 වන පිටුෙව්, 25 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 

 'සහ එම ෙපොදු අධිකාරිෙය් ෙවබ් අඩවියක් ඇත්නම් 
එම ෙවබ් අඩවිෙය් නිෙව්දනයක් පදර්ශනය කරනු 
ලැබිය යුතුය:-' "; 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 

26 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

26ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause26, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

27 සිට 30 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

27ஆம் வாசகத்தி ந்  30ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 27 to 30 ordered to stand part of the Bill. 
 

31 වන වගන්තිය.- (ඉල්ලීමක් පතික්ෙෂේප කිරීමට 
එෙරහි අභියාචනා.) 

வாசகம் 31.- (ஒ  ேகாாிக்ைகயின் 
நிராகாிப் க்ெகதிரான ேமன் ைறயீ கள்.) 
CLAUSE 31.- (Appeals against a rejection of a request.)  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

1669 1670 
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"23 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ඇතුළත් කරන්න:- 

 'එෙසේ වුව ද, අභියාචකට පාලනය කළ ෙනොහැකි 
ෙහේතුවක් නිසා අභියාචනය ෙගොනු කිරීෙමන් 
අභියාචක වළක්වා ඇති බවට නම් කළ නිලධරයා 
සෑහීමට පත් ෙව් නම් පමණක් දින දාහතරක කාල 
සීමාව අවසන්වීෙමන් පසුව ඔහු ෙහෝ ඇය විසින් එම 
අභියාචනය පිළිගනු ලැබිය හැකි ය.' " 

 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
31 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

31ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

32 සහ 33   වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

32ஆம், 33ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 32 and 33  ordered to stand part of the Bill. 

 
34 වන වගන්තිය.- (අභියාචනාධිකරණය ෙවත 

අභියාචන ඉදිරිපත් කිරීම.) 
வாசகம் 34.- (ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத் க்கான 

ேமன் ைறயீ கள்.) 
CLAUSE 34.- (Appeals to the Court of Appeal)  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා:  
 

"25 වන පිටුෙව්, 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

 'සිට මාසයක් ඇතුළත අභියාචනාධිකරණය ෙවත 
අභියාචනයක්' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
34 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
34ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 34, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
35 සිට 37 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
35ஆம் வாசகத்தி ந்  37ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 35 to 37 ordered to stand part of the Bill. 

38 වන වගන්තිය.- (ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සුදුසු 
විනය බලධරයා ෙවත දැනුම්දීම.) 

வாசகம் 38.- (ஆைணக்கு  ேதாதான ஒ க்காற்  
அதிகாாிக்கு அறிவித்தல்.) 

CLAUSE 38.- (Commission to inform the appropriate disciplinary 
authority.)  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංෙශෝධනය ද පිළිෙගන මා  පහත 
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා:  

 

"27 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

 'පිළිබඳව මාසයක කාලයක් ඇතුළත ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙවත දැනුම් දිය යුතු ය.' " 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
38 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
38ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 38, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
39 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
39ஆம் வாசகம்  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 39 ordered to stand part of the Bill. 

 
40 වන වගන්තිය.- (ෙපොදු අධිකාරියක නිලධරයකු 
විසින් ෙතොරතුරු නිදහස ්කිරීම ෙහෝ ෙහළිදරව් 

කිරීම.) 
வாசகம் 40.- (பகிரங்க அதிகாரசைபயின் 

ஊழியெரா வாினால் தகவ ன் வி விப்  அல்ல  
ெவளிவி ைக.) 

CLAUSE 40.- (Release or disclosure of information by an employee of 
a public authority.)  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා:  
 

"28 වන පිටුෙව්, 23 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 'ෙම් පනත යටෙත්' " 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
40 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
40ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 40, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

1671 1672 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

41 වන වගන්තිය.- (නිෙයෝග.) 
வாசகம் 41.- (ஒ ங்குவிதிகள்.) 

CLAUSE 41.- (Regulations.)  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා:  
 

"28 වන පිටුෙව්,  31 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

'ෙම් පනෙත් මූලධර්ම සහ විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම 
සඳහා නිෙයෝග සෑදීම' " 

 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මාස 

06කට ෙහෝ අවුරුද්දකට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවක් පත් 
කිරීම සම්බන්ධ වගන්තියත් එතැනට එනවා නම් ෙහොඳයි.  එෙහම 
ෙන්ද, ගරු අගමැතිතුමනි?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමතැනට ඇතුළත් කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් සභාෙව් 

ෙයෝජනාවකින් අපට ඒක ෙදන්නත් පුළුවන්. ෙමොකද, අවුරුද්දකින් 
පස්ෙසේ අවසන් ෙවනවා ෙන්. If you do not mind, bring a 
Resolution to the House.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Can the Hon. Minister give an assurance? 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
He can give an assurance.  

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 

41 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

41ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 41, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

42 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

42ஆம் வாசகம்  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 42 ordered to stand part of the Bill. 
 

43 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය.) 
வாசகம் 43.- (ெபா ள்ேகாடல்.) 

CLAUSE 43.- (Interpretation.)  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

"31 වන පිටුෙව්, 14 වන ෙප්ළිෙය් සිට 17 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 '(ඉ) සිය ෙකොටස්වලින් සියයට විසිපහක් ෙහෝ ඉන් වැඩි 
පමාණයක් ෙහෝ අන්යාකාරයකින් පාලන අයිතියක් ඇති 
රජය ෙහෝ රාජ්ය සංස්ථාවක් ෙහෝ රජය සහ රාජ්ය 
සංස්ථාවක් එකතුව දරනු ලබන සහ 2007 අංක 7 දරන 
සමාගම් පනත යටෙත් සංස්ථාගත කරන ලද සමාගමක්;' " ; 

"32 වන පිටුෙව්, (1)  7 වන සහ 8 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

 '(ඒ) යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් පිහිටුවනු ලබන, හඳුනාගනු 
ලබන ෙහෝ බලපතයක් ලබා ෙදනු ලබන ෙහෝ රජය මඟින් 
ෙහෝ රාජ්ය සංස්ථාවක් මඟින් ෙහෝ පළාත් සභා පඥප්තියක් 
යටෙත් පිහිටුවනු ලබන හා ඇති කරනු ලබන යම් 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් මඟින් පූර්ණ වශෙයන් ෙහෝ අර්ධ 
වශෙයන් මූල්යාධාර සපයන ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සහ 
වෘත්තීය ආයතන ඇතුළු උසස් අධ්යාපන ආයතන;'  ; 

 (2)  9 වන සහ 10 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න : 

 '(ඔ) යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් පිහිටුවනු ලබන, පිළිගනු 
ලබන ෙහෝ බලපතයක් ලබා ෙදනු ලබන ෙහෝ රජය මඟින් 
ෙහෝ රාජ්ය සංස්ථාවක් මඟින් ෙහෝ පළාත් සභා පඥප්තියක් 
යටෙත් පිහිටුවනු ලබන හා ඇති කරනු ලබන යම් 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් මඟින් පූර්ණ වශෙයන් ෙහෝ අර්ධ 
වශෙයන් මූල්යාධාර සපයන වෘත්තීය ෙහෝ කාර්මික 
අධ්යාපනය ලබා ෙදන ආයතන ඇතුළු පුද්ගලික අධ්යාපන 
ආයතන;'  ;  

 (3)  14 වන ෙප්ළිෙය් සිට 20 වන ෙප්ළිය දක්වා වන ෙප්ළි 
(ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කරන්න.' " 

 

 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 
 

 
43 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
43ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 43, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

44 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

44ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 44 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

උප ෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්  හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

அட்டவைண  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Schedule ordered to stand part of the Bill. 

 
 

පූර්විකාව  පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි 
නිෙයෝග කරන ලදී. 

ன் ைர  சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Preamble ordered to stand part of the Bill. 

1673 1674 
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පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙසෝදුපත්වල මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ 
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අවසර ෙදන ෙලස  ඉල්ලා සිටිමි. 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

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. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව; ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා. එතුමා සභාෙව් නැති බවයි 
ෙපෙනන්ෙන්. 

 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.16ට, 2016 ජූලි මස 05 

වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 4.16 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ைல 05, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament Adjourned accordingly at 4.16 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 05th July, 2016. 

1675 1676 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


	Index 244 Ed.
	2016.05.17 (244-01) Final Printing
	Vol. (244-1) 1st Part no crops
	Vol. (244-1) 2nd Part no crops

	2016.05.18 (244-02) Final Printing
	2016.05.19 (244-03) Final Printing
	2016.05.20 (244-04) Final Printing
	2016.05.25 (244-05) Final Printing
	2016.06.07 (244-06) Final Printing
	2016.06.08 (244-07) Final Printing
	2016.06.09 (244-08) Final Printing
	2016.06.10 (244-09) Final Printing
	2016.06.21 (244-10) Final Printing
	2016.06.22 (244-11) Final Printing
	2016.06.23 (244-12) Final Printing
	2016.06.24 (244-13) Final Printing

