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OFFICIAL REPORT 

Volume 242 

 
 9th January, 2016 — 26th February, 2016 

 
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 five 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 Minister’s 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’. 

Addl. -  Additional 

Admin. -  Administration 

Am. -  Amendment 

Assoc. -  Association 

Asst. -  Assistant 

Cert. -  Certificate 

Co. -  Company 

Com. -  Committee 

Comm. -  Commission 

Cons. -  Consideration 

Const. -  Constitution 

Co-op. -  Co-operative 

Corp. -  Corporation 

Dep. -  Deputy 

Dept. -  Department 

Dev. -  Development 

Dist. -  District 

Div. -  Division 

Doc. -  Document 

DS -  Divisional Secretariat 

Exam. -  Examination 

Fed. -  Federation 

Found. -  Foundation 

Gen. -  General 

GN -  Grama Niladhari 

Govt. -  Government 

H.E. -  His/Her Excellency 

Inc. -  Incorporation 

Info. -  Information 

Inst. -  Institution 

Ltd. -  Limited 

MC -  Municipal Council 

Memo. -  Memorandum 

Mgt. -  Management 

MPP  -  Members of Parliament 

Nom. -  Nomination 

Notifi. -  Notification 

Opp. -  Opposed  

Org. -  Organization 

PC -  Provincial Council 

Pr. -  Presented 

Prov. -  Provision 

PS -  Pradeshiya Sabha 

Pvt. -  Private 

Ref. -  Reference 

Rep. -  Report 

Rev. -  Reverend 

SC -  Supreme Court 

SL -  Sri Lanka 

SO -  Standing Order 

Sp. -  Special 

Sp’s -  Speaker’s 

Std. -  Standing 

Techno. -  Technology 

Temp -  Temporary 

UC -  Urban Council 

Unop. -  Unopposed 

Note:  This Index has been prepared for the Uncorrected Hansard, The column numbers may slightly vary in the 

corrected version - Indexing Unit      
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Abdul Haleem, The Hon. M.H., M.P., Minister of  

Post, Postal Services and Muslim Affairs: 

Petitions: 

Bandaranayake, Mr. B.M.G., Dolapila, 576 

 

Questions, Oral: Replies: 

 Mosques Development:  

 allocation of money, 722-4 

Wakf  Property Acquisition  by RDA:  

   compensations, 958-60 

procedure, 833-4 

 

Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.:  

Petitions: 

Pererea, Mr. A.S., Kamal, Wadduwa, 599 

Silva, Mrs. J. S.W, Kalutara South, 599 

Weemalaguna Thero, Ven. Pathakada, Kalutara 

North, 599  

 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act,  

  Issues Arisen  out of,  1678-84 

 

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

Debates, Adjournment: 

Co-operative Societies: proper management, 435-7 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act,  

Issues Arisen out of, 1719-21 

 

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

of Transport and Civil Aviation: 

Petitions: 

Milawana, Mr. M.J.M., Gokarella, 599 

Pathiraja, Mrs. Sandya, Anamaduwa, 1081  

 

Documents, Tabled: 

Alsafa Primary College Land Acquisition, 1498 

SLTB Buses, Purchasing of: details, 1453 

 

Questions, Oral: Replies: 

SLTB: 

   deployment of buses, (route nos. 151, 714 & 166), 

 836-9 

    purchase of  buses, 1453-4 

Vehicle Emission Certificates Issuing Centers: 

    details, 1652-8 

 

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

State Minister of Finance: 

Debates: 

Order: 

Customs Ordinance, 412-9 

Resolutions:  

 Constitutional Assembly, Appointment of,  

    1411-5 

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

Petitions: 

Appuhamy, Mr. M.J., David, Deniyaya, 599 

Gunapala, Mr. P.H., Weligama, 599 

 

Debates: 

Orders: 

Customs Ordinance, 381-9 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1319-24 

 

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

Home Affairs: 

Petitions: 

Bibi, Mrs. Kadija, A.R, Galle, 143 

Gunadasa, Mr. L.W., Matara,144 

Herath, Mr. H. H. V. W., Anuradhapura, 144 

Kulasekara, Mr. L.K., Ambalangoda,144 

Surriayaarachchi, Miss. U.M., Hikkaduwa, 144  

Thilakasena, Mr. H. H., Galle, 144 

 

Reference to: 

Interim Certificate for Disappeared Persons, 

  1005-6 

 

Debates: 

Private Members' Motions: 

North and  East  Disappeared  Tamil Persons: 

issuing death certificates, 997, 998, 1000 

 

Documents, Tabled: 

Muslim Officers in Trincomalee District:  

   details, 1464 

 

Questions, Oral, Replies: 

Muslim Officers, Appointment of:  

 Trincomalee   district, 1464-5 

 

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

Chairman of Committees: 

Debates: 

Private Members' Motions: 

North and East Disappeared Tamil Persons:  

  issuing death certificates, 1003-5 

Resolutions: 

 Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1161-7 

 

Affirmations and Oaths: 
Fonseka, Field Marshal Hon. Gardihewa Sarath 

Chandralal, 593 

Thowfeek, Hon. Mohammadu Shariff, 139 

 

Agreements, Conventions, etc.: 
Poland -Sri Lanka (re Double Taxation, etc.): Pr., 24 

Abd-Agr 
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Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy  

Minister of Megapolis and Western Development: 

Debates, Adjournment: 

Teacher Instructors Service: establishment, 1056-9 

 

Questions, Oral: Replies: 

Kolonnawa Area Inundation of Byroads:  

   solutions, 1236-41 

 

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

Reference to: 

Joint Opposition Recognition, 756, 757, 758 

 

Questions, Oral: 

Conspiracy Against the State:  

 outcome of police investigation, 1256-9 

Court Judges: details, 177-8 

Grade Five Scholarship Examination:  

  details, 322-4 

‘I’-Road Project: details, 600-2 

Non-Governmental Organizations, Registered: 

  details, 1489-90 

‘Palam Dahasa’ Project: details, 984-6 

Private Sector Employees: salary increase, 705-7 

Technology Stream: university admission, 818-9 

 

Alawathuwala, The Hon. J.C., M.P.: 

Petitions: 

Gunaratne, Mr. W.M., Kuliyapitiya, 1230  

Kumara, Mr. S.K., Sarath, Doratiyawa, 145 

Perera, Mr. Nimal  Chandrasiri, Maliyagoda, 145 

Wijetunga, Mr. S.M., Pilessa, 1230 

  

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

Petitions: 

Reffana, Mrs. S.l., Pathima, Nawalapitiya, 600 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1588-90 

 

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

Debates: 

Regulations:  

Wages Boards Ordinance, 874-81 

Resolutions:  

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1215-20 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1554-9 

 

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

Petitions: 

Aluvihare, Mr. A.B., Matale, 287 

Banda, Mr. A.T.M., Somasiri, Matale, 287 

Banda, Mr. R.M., Ranasingha, Matale, 287 

Aluvihare, The Hon. Ranjith: (Contd.) 

Petitions: (Contd.) 

Liyanage, Mr. S.C. S, Dambulla, 287  

Perera, Mr. R.A. Sarath, Mahawela, 806 

Maharoof, Mr. S.L.M., Matale, 806 

  

Aluvihare, The Hon. Wasantha, M.P., State Minister  

of  Agriculture: 

Petitions: 

Gobikishna, Dr. A., Matale, 145 

Jayatissa, Mr. Sunil, D.M., Hadungamuwa, 145 

Shantha, Mr. Nimal, Government Teaching  

  College, Batticaloa, 145 

Wijetunga, Mrs. W.M.M., Ambakote145  

 

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

Debates: 

Regulations:  

  Wages Boards Ordinance, 892-5 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1391-5 

 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 566-8 

 

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

Tourism Development and Christian Religious  

Affairs: 

Petitions: 

Seneviratne, Mr. S.B. L., Polgahawela, 143 

 

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

Fisheries and Aquatic Resources Development:  

Debates: 

Bills: 

 Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 1R., 201 

 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act, 

   Issues Arisen out of, 1735-42 

 

Documents, Tabled: 

Rest of His Speech, 1738 

 

Questions, Adjournment: Replies: 

Indian Fishing Boats:  taken in to custody,  

   941-3 

 

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

 of  Special Assignment: 

Debates, Adjournment: 

 Investments Agreements Approved by  

  Parliament: advantages, etc., 222 

Ala-Amu 
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Anandan, The Hon. Sivasakthi, M.P.: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1359-65 

 

Annual Reports: 
Airport and Aviation Services (Sri Lanka),  

 (2013), 440 

Associated News Papers of Ceylon Ltd., (2013), 285 

Ceylon Electricity Board, (2013), 285 

Ceylon Fertilizer Company Ltd., (2014), 1080 

Ceylon Shipping Corp., (2012/2013),  440 

Cey-Nor Ltd., (2013), 143 

Defence Services  Command  and  Staff College,

(2013), 688 

Department  of  Agriculture, (2014), 1080 

Department  of  Examinations, (2014), 1080  

Department  of  Probation and Child Care Services, 

(2014),  598 

Department  of  Sri Lanka Railway, (2014), 1229 

Department  of  Textile Industry, (2014), 1079 

Department  of  Wildlife Conservation, (2014), 1445 

Development Lotteries Board, (2013), 1079 

District Secretariat: 

Ampara (2014), 142 

Anuradhapura, (2014), 597 

Baddula, (2014), 440 

Colombo, (2014), 440 

Gampha, (2014), 142 

Habantota, (2014), 142 

Kandy, (2014), 142 

Matale, (2014), 440 

Matara, (2014), 142 

Mullaitivu, (2014), 142 

Nuwara Eliya, (2014), 142 

Puttalam, (2014), 142 

Ratnapura, (2014), 142 

Finance Comm., (2012/ 13), 142 

Human Rights Comm., (2012), 1445 

Independent Television Network Ltd., (2013), 285 

Industrial Technology Institute, (2013), 575 

Kalubowitiya Tea Factory Ltd., (2012/13), 285 

Lanka Logistics and Technologies Ltd., (2013/4), 284 

M/ Defence and Urban Development, ( 2014), 688  

M/ Education, (2014), 285 

M/ Plantation Industries, (2014), 143 

M/ Local Government and Provincial Councils, 

(2009/2010/2011/2012/2013/2014), 285 

National Human Resources Dev., Council of SL.,

(2013), 285 

National Police Comm., (2013), 1079 

National Aquatic Resources Research and Dev., 

Agency, (2013), 143 

National Council for Elders, (2013), 440 

National Institute of Plantation Mgt.,  (2013), 598 

National Insurance Trust Fund, (2013), 284 

Annual Reports: (Contd.) 

National Transport  Medical Institute, (2011), 947 

Office of  the Cabinet of Ministers, (2014), 142 

Public Utilities Comm., of  SL., (2013), 284 

Sri Lanka Accounting and Auditing Standards  

  Monitoring Board, (2014), 440 

Sri Lanka Accreditation Board, (2013), 440 

Sri Lanka Institute of  Textile and Apparel,  

  (2013), 598 

Sri Lanka Land Reclamation and Development Corp., 

(2013), 285 

Sri Lanka Social Security Board, (2013), 440 

Sri Lanka Tea Board, (2013), 948 

Thurusaviya Fund, (2013), 440 

 

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

Debates: 

Regulations: 

Registration of  Persons Act, 780-3 

Resolutions: 

 Constitutional Assembly, Appointment of, 1220-3 

 

Debates, Adjournment: 

Solid Waste, Colombo: dump  in Aruwakkalu,   

   Puttalam, 796-7 

 

Atukorale, The Hon. ( Mrs.) Thalatha, M.P., Minister  

of  Foreign Employment: 

Petitions: 

Dharmapala, Mr. D.A., Sarojani, Parakaduwa, 1080 

Withawasam, Mr. U.S.,  Ratnapura, 1080  

 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lankans Living in Overseas: 

  employment, 320-2 

 

Auditor General's Reports: 
For 2012: Installment: 

 1st (part  XX111), 141-2 

For 2013: Installment: 

1st (part V1,VII), 141-2 

2nd (part VIII, IX, X), 141-2 

5th (part, II), 141-2; (part 111, 1V, V ,V1), 1444 

      For 2014: Installments: 

2nd (part 11, IV), 1144 

National Defence Fund, (2013), 1445 

 

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

Industry and Commerce: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   106-13 

 

Debates, Adjournment: 

Co-operative Societies:  

 proper management,  428-30 

Ana-Bad 
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Badhiutheen, The Hon. Risad: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Rest of  His Speech, 112 

 

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

Minister of  Skills Dev. and Vocational Training: 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Elections (Am.): 2R., 655-6 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 

   1342-8 

 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent past 

  533-9 

 

Documents, Tabled: 

His House, Burnt: letter re, 539 

 

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

Minister of Housing and Construction: 

Documents, Tabled: 

‘Palam Dahasa’ Project  Details, 986 

 

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

Debates: 

Orders: 

Customs Ordinance, 358-9 

 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 569-70 

 

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

Debates: 

Bills, Private: 

Headang Educational  Found., (Inc.):1R., 204 

 

Bills: 
Appropriation: Cert., 23 

Buddhist Temporalities (Am.):  

 1R, 589; SC Determination,  1074-9 

Budgetary Relief  Allowance of  Workers:  

   1R., 740; SC Petition, 1074 

Code of Criminal Procedure (Am.): Withdrawal, 339 

Criminal Procedure (Am.):  

 communication  from SC: (not proceed), 23-4 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.):  

 1R., 201; 2R., 990-991; Com., 991-2; 3R., 92 

Local Authorities Elections (Am.):  

 1R., 31; SC Determination, 597; 2R., 647-55; 

    Com., 656-9; 3R., 659; Cert., 1073  

 Microfinance:  

 SC Petition to, 141; SC Determination, 677-88 

National Minimum Wage of  Workers:  

 1R.,739-40;  SC Petition, 1073-4 

Bills: (Contd.) 

Penal Code (Am.): Communication from SC: 

   Not proceed, 23-4; Withdrawal, 339  

Theravadi Bhikku Kathikawath (Registration): 

   1R., 32; SC Petition to, 141; SC Determination, 

661-76 

 

Bills, Private: 
Abhimani Social Dev. and Cultural Found, (Inc.): 

   1R., 590 

Anura Vidanagamamge  Praja  Sanwardana  

Padanama (Inc.): 1R., 338 

Computer Society of SL. (Inc.): 1R., 207-8 

Daya Sarana Dev. Found. (Inc.): 1R., 208 

Fisheries and Aquatic Resources Act (Am.):  

 1R., 740; Sp's Ruling, 741 

Hanagala  Walagam  Purana Gallen  Rajamaha  

  Viharastha Dev. Council (Inc.): 1R., 205 

Headang Educational Found. (Inc.):  

 1R., 204 

Institute of Environmental Professionals,  

   Sri Lanka, (Inc.): 1R., 741-2 

Jamiyyathus Sahwa Al-khaririyan (JASKA): 

   1R., 859-60 

Kahawilgoda Jathika Uruma Uyana Concept 

   Museum Dev. Fund. (Inc.): 1R., 1269-70 

Kudabuthgamuwa  Sri Piyadassinarama  Viharasthana  

Performance Society (Inc.): 1R., 485 

Maithripala  Senannanyake Found. (Inc.):1R., 205-6 

Matara Season' Org. (Inc.): 1R., 203-4 

Monaragala Districrt  Kantha Maha Sangamaya (Inc.): 

1R., 207 

Mount Carmel Institute of  Performing  Arts (Inc.): 

1R., 337-8 

Ruhunu Awakening Orga. (Inc.):  1R., 2013 

Sri Gunarathana International  Found. (Inc.): 1R., 206 

Sri Lanka Sethsewa Found. (Inc.): 1R., 860  

The Parents Found. (Inc.): 1R., 1270  

 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 

Supplementary Allocations: Pr., 805 

 

Colonne, The Hon. Nalaka Prasad, M.P.: 

Petitions: 

Hemakumara, Mr. W.A., Polonnaruwa, 600 

 

Committees of Selection: 

Meeting, 2, 439, 1229 

 

Committees, Parliament: 
High Post: 

   Reconstitution, (Increase of Members), 1669 

Parliamentary Business:  

   meeting, 439, 805, 1444 

Petitions: 

  Reconstitution, (Increase of  Members), 1672 

Bad-Com 
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Committees, Parliament: (Contd.) 

Public Enterprises:  

Reconstitution, (Increase of  Members), 1672 

Public Finance: 

Nom., 1443 

 

Committees,  Sectoral Oversight: 

  Awareness Programme:  

Hon. Members invitation, 597, 947 

 Letter to Hon. Members, 24 

 Nomination: 

Economic Dev., 1441 

International Relations, 442 

Sustainable Dev., Environment and Natural  

 Resources, 1442-3  

 

Communication from Ombudsman: 

Non Implementation  of Recommendation to Admit 

Student Y.A.S Coastha to Richmond College,  

 Galle, 283 

 

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

Minister of  Foreign Affairs: 

Debates: 

Regulations:  

Wages Boards Ordinance, 900-6 

 

Debates, Adjournment: 

Investment Agreements  Approved by Parliament: 

advantages, etc., 274-82 

 

Questions, Oral: Replies: 

Global Tamil Forum: ban lifting, 960-72 

War Crimes Court (proposed): 

 foreign Judges, 980-2 

 

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

Transport and Civil Aviation: 

Debates: Resolutions: 

Constitutional  Assembly, Appointment of,  

 1289-92 

 

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

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act.,   

    Issues Arisen out of, 1722-4 

 

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

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

 1395-8 

 

Questions, Oral: 

State Ministers: details, 1503-4 

Debates, Adjournment: 
Co-operative Societies: proper management, 422-38 

Investment Agreements Approved by Parliament:  

advantages, etc., 209-82 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act,  

  Issues Arisen out of, 1673-742 

Plantation Community: problems, 1510-602 

Police Officers: facilities and conduct of recent past, 

486-574 

Solid Waste, Colombo: dump in Aruwakaalu,  

  Puttalam  790-804 

Teacher Instructors Service: establishment, 1052-72 

 

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

Reference to 

Jaffna Fort: restoration, 989 

 

Debates: 

Private Members' Motions: 

   Military Camps in the Trincomalee District:     

      relocation, 1023-24 

    North and East Disappeared Tamil Persons:  

        issuing death certificates, 1010 

War Ruin Sites: restoration  (passed),  

   1030-3, 1044-5 

Resolutions: 

Constitutional Council Assembly,  

   Appointment of, 103-6 

 

Questions by Private Notice: 

Jaffna District: road construction, 731-3 

Northern Province Anti- Social Activities:  

   prevention, 660-3 

 

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

Debates: 

Order: 

Customs Ordinance, 396-9 

Regulations:  

Wages Boards Ordinance, 925-30 
 

Questions, Oral: 

Nawagampura Village: lands distribution, 303-4 

Pawned Jewellery: relief granted, 161-2 

 

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

Petitions: 

Dharmasena, Mr. K. K., Dompe, 145 

Dharmawickrema, Mr. Pradeep Lanka,  

   Dekatana, 145  

Jayakody, Mr. P.S.K., Kadawatha, 145 

Premasiri, Mr. D.A., Homagama, 145 

Weerasena, Mr. K.M., Peradeniya, 145 
 

Reference to: 

Constitutional Assembly, 1155, 1156, 1157, 1158 

Death Threat to Hon. Speaker, 853-4 

Com-Dis 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Fertilizer Shortage in the Country, 1271, 1274, 1275 

Finance Minister and Vehicle Importation, 350-61 

India Trade Agreement, 1119, 1120, 1125, 1126 

Joint Opposition Members, Allocation of  Time, 50 

Kidney Racket: details, 627 

Question by Private Notice re Police, 1664-5 

Sri Lankan Airline: aircrafts purchasing, 704 

  

Debates: 

Orders: 

 Customs Ordinance, 350-61 

Resolutions: 

Constitutional Assembly,  Appointment  of,  

  62-77 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1510-25 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 486-508 

 

Questions by Private Notice 

Crude Oil Price Reduction: benefit deprive,  

   479-81 

Embilipitiya Youth Death: unrest situation, 25-7 

Harbour Entry Fee: increase, 733-4 

Kidney Racket: details, 624-6 

Police Officers Promotions: injustice, 1506-9 

Political Family, Members of: overseas  

  bank  accounts, 328-32 

Unemployed Graduates: issues, 1665-8 

 

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

Petitions: 

Mallika, Mrs. B.P., Kadugannawa, 689  

 

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

Plantation Industries: 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1570-3 

 

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

Empowerment and Welfare: 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1546-9 

 

Questions, Oral: Replies: 

Aged Population in Sri Lanka: details, 1479-83 

 

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

Petitions: 

Karunaratne, Mr. S.M., Pelasa, 853, 1229 

 

Reference to: 

Breach  of  His Privileges and Obstruction by  

   Police When Coming  to Parliament, 852-3, 1505 

Documents, Tabled: 
Alsafa Primary College, Land Acquisition, 1498 

Child Abuse Cases: details, 1110 

Court Judges Seniority List, 178 

Defence Services College: expenditure, 1261 

Employees' Provident Fund:  

 registered employees  details, 1266 

Exchange Rate Management:  

 ‘Dailly Mirror’ Article, 373 

Higher Educational Institute and Course Fees, 983 

Hon. Palitha Rage Bandra’s  Burnt House:  letter, 539 

Homagama  Magistrate’s Statement re War Heroes 

    on  Island  Newspaper, 1407 

Hon. Mathiripala  Sirisena’s  Election Manifesto,1201 

Lottery Sales Promotion Institute: details, 1468 

Lumbini Theatre: reconstruction details, 1268 

Mahindyodaya Laboratories, Hambantota District  

  details, 1502 

Muslim Officers in Trincomalee District: details, 1464 

NGO Details, 1492 

Northern Provincial Council: 

 deposit accounts details, 858 

 projects details, 857 

Operational  Instruction Published by  Ministry  

 of  Finance, 163 

‘Palam Dahasa’ Project Details, 986 

Police Commission Letter re  Investigation, 1202  

Rest  of  the Speeches: 

Hon. Risad Badhitheen, 112 

Hon. Mahinda Amaraweera, 1738 

Rest of  His Statement: 

 Hon. Faiszer Musthapha, 859  

Road  Development  Projects: 

provincial level, 603 

money allocation criteria, 1500 

Rural Dev. thorough Sustainable Livelihood:  

   newspaper article, 1482 

Sahabdeen, Mr. A.M:  

 appointment as a temporary labour, 1263 

School  Admission  Letter, 829-31 

SLMC Policy Statement, 1302 

SLTB Buses, Purchasing of: 1453 

Snacks Purchased for Information Dep.:  

    annexure, 312 

Sri Lanka Port Authority: lease agreement, 1096 

Sri Lankan Investor's Partner: Reuters news, 374  

State Ministers: details, 1504 

Statement to ‘Island News’ paper re Ven. Uduwe  

  Dharmaloka Thero and Baby Elephant, 1389 

Teacher Instructor Service, Annexure re, 1066 

Technology Stream, University Admission: details, 820 

'The  Island' Report on Buddhist  Leaders Comment 

    re New Constitution, 90 

Trincomalee District, Military Camps:  

   relocation, 1018 

Weligama Primary School  Letter to Central Province 

Education Director re, 1625 

Dis-Doc 
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Ekanayake, The Hon. T. B., M.P., State Minister of  

Lands: 

Questions, Oral: Replies: 

LLRC Land  belong to Wellawaya Electorate:  

  survey, 1243 

 

Expunctions:  

   1207, 1208, 1561, 1562 

 

Faizal Cassim, The Hon. M., M.P., Deputy Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Kidney Racket: details, 626-7 

 

Questions, Adjournment: Replies: 

National Medicines Regulatory Authority: 

   details, 944-6 

 

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

Telecommunication and  Digital  Infrastructure: 

Petitions: 

Koddituwakku, Mr. K.A.T.I., Diyatalawa, 598 

 

Fonseka, Field Marshal, The Hon. General Sarath,  

M.P.: 

Affirmations and Oaths, 593 

 

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

 Reference to 

Joint Opposition Recognition, 762, 1136-7  

 

Debates:  

Regulations:  

Wages Boards Ordinance, 863 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 1421-5 

 

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

Petitions: 

Dissanayake, Mr. S. Jayathilaka, Hambantota, 442 

Eapa, Mr. W.G.P., Ambalantota, 442  

Jayawardena, Mr. Sarath, Weerakatiya, 806 

Thilakasiri, Mr. H.T.A., Ranna, 442 

 

Questions, Adjournment: 

Indian Fishing Boats: taken in to custody, 941 

 

Gamage, The Hon. (Mrs.) Anoma, M.P., Deputy  

Minister of Petroleum Resources Development: 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Elections (Am.): 2R., 652-3  

 

Questions, Oral: Replies: 

Crude Oil Pipeline Damaged: financial loss, 810-2 

Crude Oil and Petrol Purchase:  

 world market price, 1646-50 

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

Debates: 

Regulations: 

 Wages Boards Ordinance, 930-2 

 

Debates, Adjournment: 

 Co-operative Societies: proper management, 433-4 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act, 

Issues Arisen out of, 1729-31 

Investment Agreements Approved by Parliament: 

advantages, etc., 272-4 

Police Officers: facilities and conduct  of  recent 

past, 556-8 

 Solid Waste, Colombo: dump in  Aruwakkalu, 

     Puttalam, 797-8 

 

Questions, Oral: 

Antiquities and Treasures Destruction:  

   legal action, 468-9 

 

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

Reference to: 

Oral Questions re Conspiracy, 854 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 

   1348-52 

 

Questions, Oral: 

Crimes (2014-15): details, 1263-4 

Crude Oil and Petrol, Purchase:  

  world market price, 1644-6 

Foreign Exchange Reserves: details, 1605-6 

Fuel, Taxes Imposed on: details, 299-300 

Global Tamil Forum: ban lifting, 960-2 

Indo-Sri Lanka Economic and Technological  

   Partnership Agreement: details, 840-1 

Presidential Election Results, Conspiracy to 

 Suspend: investigation, 443-4 

Presidential Elections, Preparation of Forged 

   Documents: complaints, 1459-60 

Public Officers Motorcycles: details, 1484-5 

School Uniform Material:  

 quotation procedure, 715-7 

Terrorist Suspects Bailed out Granted Presidential 

Pardon: details, 610-1 

War Crimes Court (proposed): 

   foreign Judges, 978-9 

 

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

Dialogue: 

Debates: 

Private Members' Motions: 

North and East Disappeared  Tamil Persons:  

   issuing death certificates, 1006-8 

War Ruin Sites: restoration, 1039-44 

Eka-Gan 
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Ganesan, The Hon. Mano: (Contd.)  

Debates: (Contd.)  

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 123-3 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1532-6 

 

Documents, Tabled: 

NGO Details, 1492 

 

Questions, Oral: Replies: 

Non-Governmental Organizations, Registration of: 

details, 1492-7 

 

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

 Petitions: 

Kusumalatha, Mrs. K.A., Ranjai, Kotadeniyawa, 

286 

 

Debates, Adjournment: 

Co-operative Societies: proper management, 422-5 

 

Gunasekera, The Hon. R.M. Padma Udayasantha,  

M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Investment Agreements Approved by Parliament: 

advantages, etc., 243-46 

 

Gunawardana, The Hon. M.K.A.D.S., M.P., Minister  

of  Lands: 

Death, 140 

 

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

Reference to: 

Death Threat  to Hon. Speaker, 855 

Fitch Ratings: negative impact, 1611 

Indian Ambulance Service, 1124 

Joint Opposition Recognition as an Independent 

Group, 749-50 

Postal Service Delay, 960 

 

Votes of Condolence: 

Seneviratne, Hon. D.M., 586-7 

 

Debates: 

Orders:  

   Customs Ordinance, 372-7 

Resolutions: 

 Constitutional Assembly, Appointment of,  

    1200-3 

 

Documents, Tabled: 

Exchange Rate Management: ‘Daily Mirror’  

 article, 373 

Sri Lankan Investor's Partner: ‘Reuters’ news  

  article, l374,  

Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 

Documents, Tabled: (Contd.) 

Hon. Mathiripala Sirisena’s Election Manifesto, 

1201 

Police Commission Letter of  Investigation, re  

PC Samaranayake,  1202 

  

Questions, Prime Minister's: 

Foreign Reserves: crisis, 694-8 

 

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

Reference To: 

Attorney General Appointment, 577-8 

Constitutional Council, Appointment of, 628-30 

Fitch Ratings Negative Impact, 1612 

Joint  Opposition: 

allocation of time, 50 

recognition  as  an Independent Group,  

 637-8, 641, 643-5, 742-3  

Question by Private Notice, 1131 

 

Votes of Condolence: 

Azeez, Hon. M.B.A., 582-3 

Seneviratne, Hon. D.M., 585-6 

 

Debates: 

Resolutions: 

  Constitutional Assembly, Appointment of , 

     84-94; Amendments re (moved), 93 

 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act, 

  Issues Arisen out of, 1673-77 

Investments Agreements Approved by Parliament: 

advantages, etc., 209-13 

 

Documents, Tabled: 

'The  Island' Report re Buddhist  Leaders Comment 

on New Constitution, 90 

 

Questions by Private Notice: 

Local Authorities Election: declaration, 1668-70 

 

Hafeez, The Hon. (Dr.) A.R.A., M.P.: 

Resignations, 139-40 

 

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

Planning and Water Supply: 

Debates: 

Private Members' Motions: 

Military Camps in the Trincomalee District:  

  relocation, 1026-8 

North and East Disappeared Tamil Persons:  

    issuing death certificates, 1002-3 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1299-304 

Gan-Hak 
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Hakeem, The Hon. Rauff: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1540-4 

Police Officers: facilities and conduct of  

  recent past, 519-23 

 

Documents, Tabled: 

SLMC  Policy  Statement, 1302 

 

Questions, Oral: Replies: 

National Water Supply and Drainage  Board:  

   manpower workers confirmation, 850-2 

 

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

Reference to: 

Constitutional Council, National  and  Audit  

   Commission, 579-80 

 

Debates: 

Orders: 

Customs Ordinance, 389-6 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 

  1304-19 

 

Documents, Tabled: 

School  Admission Letter  re Matara  Sujatha  

Girl's School, 829-31 

 

Questions, Oral: 

Bank of Ceylon Examination for Recruitment of 

Internal Officer Trainees: malpractices, 1454-6 

CHOGM Land Rover Defender Jeeps Supplied: 

details, 295-7 

Child of Mr. W., Pradeep:  

 school admission, 826-8 

National Water  Supply and  Drainage Board:  

    motorbikes for field officers, 954-5 

Port Authority Property, Sri Lanka:   

 Morgan road, Colombo-02, 1094-5 

School Uniform Material: import details, 7410-12 

Sri Lanka Cricket Irregularities: committee report, 

1230-2 

 

Questions, Prime Minister's: 

Sri Lankan Airline: aircrafts purchasing, 701 

 

Harees, The Hon. H.M.M., M.P., Deputy Minister of  

Sports: 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act, 

Issues Arisen out of, 1708-11 

 

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

Economic Affairs: 

Petitions: 

Jayasekara, Mr .D.M.D, Kudawewa, 575 

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

Enterprise Development: 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act, 

 Issues Arisen out of, 1692-5 

 

Documents, Tabled: 

Operational Instructions  Published  by Ministry of 

Finance, 163 

 

Questions, Oral: Replies: 

Pawned Jewellery: relief granted, 161-4 

 

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

Petitions: 

Chandrathilaka, Mr. P.P., Nelson, Mirigama, 689 

  

Debates: 

Private Members' Motions: 

Governments  Service Gross Salary:  

 calculation of 40 %  reduction, 1048-50 

 

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

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1530-2 

 

Questions, Oral: 

 Mawanella– Hemmathagama- Gamploa  Road:   

development, 1474-5 

 

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

Petitions: 

Dharmasena, Mr. L.W.L..l., Kelaniya, 442  

Karunathilaka, Mr. B.A., Gampaha, 442 

Konghawathage, Mrs. Lakshmi, Moratuwa, 806 

 

 Reference to: 

Constitutional  Council, Appointment of, 636 

 

Questions, Oral: 

Officers Attached  to Eastern Provincial Council: 

transfers to Northern Province, 151-2 

Sri Lanka Insurance Corp., Privatization of:  

   employee benefits, 1087-8 

Weliganga Primary School:  

 threat to closure, 1623-5 

 

Debates: 

Regulations: 

 Wages Boards Ordinance, 881-92 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

 1179-83 

 

Debates, Adjournment: 

Investment Agreements   Approved by Parliament: 

advantages, etc., 252-62 

Hak-Her 
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Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M.P.: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

1436-40 

 

Debates, Adjournment: 

Co-operative Societies: proper management, 430-2 

 

Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., State Minister  

Rehabilitation and Resettlement: 

Debates: 

Order: Customs Ordinance, 402-6 

 

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

Debates: 

Order: 

Customs Ordinance, 406-9 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1388-91 

 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 524-7 

 

Documents, Tabled: 

Hon. Rajan Ramanayka’s Statment to ‘Island 

Newspaper’ re Ven. Uduwe Dharmaloka  

    Thero and a Baby Elephant, 1389 

 

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

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 

    1407-11 

 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 539-42 

 

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

Debates: 

 Regulations; 

Registration of Persons Act, 783-5 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1365-68 

 

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

Minister of  Mahaweli Dev.,  Environment: 

Questions, Oral: Replies: 

Electronic Waste:  

 management programme, 454-8 

Knuckles Reserve:  

 illegal cultivation, 291-3 

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

Sports: 

Reference to 

Suriyawewa International  Stadium, 1275 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sooriyawewa Cricket Stadium:  

money spent, 1102-4 

Sri Lanka Cricket Irregularities:  

   committee report, 1232-4 

Stadium Dev.: money spent, 1106-09 

 

Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara,  

M.P., Minister of Women and Child  Affairs: 

Petitions: 

Ranasingha, Mr. K., Morawewa, 441 

 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Elections (Am.): 2R., 650-1 

 

Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M.P.: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1377-84 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems (Seconded), 1525 

Teacher Instructors Service: establishment, 1052-6 

 

Questions, Adjournment: 

National Medicines Regulatory Authority:  

        details, 944 

 

Questions, Oral: 

Government Information Department:  

   filed surveys, 1617-9 

   purchase of snacks, 308-9 

Rajapaksa, Lieutenant Y.K.: educational   

 qualifications and foreign training, 156-8 

SLTB:  

   purchase of  buses, 1451-2 

Vehicle Emission Certificates: 

     issuing centers details, 1650-52 

 

Documents, Tabled: 

Snacks Purchased for Information Dept.,312 

 

Jayawardana, The Hon. Lucky, M.P.: 

Petitions: 

Anulawathie, Miss. E., Kadugannawa, 806 

Basnayake, Mr. B.M.D.B., Peradeniya, 145 

Hemalatha, Miss. M.W., Gelioya, 1230 

Kulatunga, Mr. K.M., Ududumbara, 145  

Manike, Miss. R., M., Ebuldeniya, 1230  

Het-Jay 
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Jayawardana, The Hon. Lucky: (Contd.) 

Votes of Condolence: 

Seneviratne, Hon. D.M., 588-9 

 

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

of  Education: 

Ministerial Statements: 

  Jaffna Fort: restoration, 988-9 

 

Debates, Adjournment: 

Teacher Instructors Service: establishment, 1065-72 

 

Documents, Tabled: 

Defence Services College: expenditure, 1261 

Lumbini Theatre: reconstruction details, 1268 

Mahindyodaya Laboratories, Hambantota  

  District: details, 1502 

Sahabdeen, Mr. A.M:  

 appointment as a temporary labour, 1263 

Teacher Instructor  Service: annexure re, 1066 

Technology Stream, University Admission:  

 details, 820 

Weligama Primary School Letter to Central  

   Province Education Director, 1625 

 

Questions, Oral: Replies: 

Antiquities and Treasures Destruction:  

  legal Action, 470-2  

Children of  Members of Armed Forces: 

   schools exclusive, 146-7 

Embilipitiya Presidents College:  

 irregularities  in student admission, 617-8 

‘Langama Pasala Hondama Pasala’:  

 prgramme details, 460-4 

Pradeep, Child of  Mr. W.:  

 school admission,  828-31 

School Uniform Material:  

 import details, 713-4 

 quotation procedure, 717-20 

Sewwandi, Mrs. K.V., Achala: 

    non-receipt of admission card for examination, 

1249-50 

Weligama Primary School:  

 threat to closure, 1625-9 

 

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

Finance: 

Debates: 

Orders: 

Customs Ordinance, 340-9 

 

Documents, Tabled: 

Lottery  Sales Promotion Institute: details, 1468 

 

Questions, Oral: Replies: 

Lottery Sales Promotion Institutions:  

 details, 1467-73 

Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 

Questions, Oral: Replies: (Contd.) 

Private Sector Employees: salary increase, 707-9 

Public Officers Motorcycles: details, 1485-8 

 

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

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief  

Government Whip: 

Budgetary Support Services and Contingency  

   Liabilities Project: Pr., 805 

 

Petitions: 

Chitrakanthi, Mrs. S.K., Mudungoda, 144  

Kulathilaka, Miss. U.D.R.P., Galle, 144  

 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Elections (Am.): 1R., 31 

Microfinance: 1R., 31 

Theravadi Bhikku Kathikawath (Registration): 

  1R., 32 

Order:  

Customs Ordinance: Pr., 24 

Excise Ordinance: Pr, 948 

Special Commodity Levy Act, 24-5 

Sri Lanka Export Development Act: Pr., 688-9 

Stamp Duty (Sp. Pro.) Act: Pr., 948 

Regulations: 

Customs Ordinance: Pr., 1445 

Sports Law: Pr., 143 

 

Documents, Tabled: 

Child Abuse Cases: details, 1110 

Crimes (2014-2015): details, 1264 

 

Questions, Oral: Replies: 

Government Information Department: 

 filed surveys, 1619-23 

 purchase of snacks, 38-13 

 

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

Higher Education and Highways and the Leader of  

the House of Parliament: 

Reference to: 

Attorney General  Appointment, 578 

Constitutional Council, 1154, 1155, 1156, 1157 

Fertilizer Shortage in the Country, 1271, 1273 

Oral Questions, 855 

Question by Private Notice, 1133, 1134 

 

Votes of Condolence: 

Azeez, Hon. M.B.A., 581-2 

Seneviratne, Hon. D.M., 584-5 

 

Committees, Parliament: 

Petitions: 

  Reconstitution: (Increase of Members), 1672 

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

Committees, Parliament: 

 Public Enterprises:  

  Reconstitution: (Increase of Members), 1672 

 

Debates: 

Bills: 

Buddhist Temporalities (Am.): 1R., 589 

Code of Criminal Procedure (Am.):  

  Withdrawal, 339 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.):  

   2R., 990-1  

National Minimum Wage of Workers: 

   1R., 739-40 

Penal Code (Am.): Withdrawal, 339 

Orders: 

Special Commodity Levy Act:  

 Pr. & Passed,  419-21 

Universities Act: Pr., 1603 

Resolution: 

Constitutional  Assembly Appointment of,  

 (Seconded), 13 

Inland Revenue Act: Pr. & Passed, 421 

 

Documents, Tabled: 

Higher Educational Institutes and Course Fees, 983 

Road Development: 

projects provincial level, 603 

money allocation criteria, 1500 

 

Questions, Oral: Replies: 

Expressways  Flood Risk Areas:  

conservation,  1446-51 

‘I’-Road Project: details, 602-9 

Mawanella– Hemmathagama- Gamploa  Road:  

   development, 1475-7 

Rakwana- Madampe Road Carpeting Project:  

   initial plan, 449-52 

Wellampitiya Junction to Ambathale Road:  

   development  work, 294-5 

 

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

Questions, Oral: 

Mullikulam  Area, Displaced People:  

   resettlement, 313-5 

 

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

Debates: 

Regulations: 

 Wages Boards Ordinance, 908-12 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1592-3 

 

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

Debates, Adjournment: 

Co-operative Societies: proper management, 434-5 

Kumar, The Hon. Velu: 

Plantation Community: problems, 1590-3 

Police Officers: facilities and conduct of 

 recent past, 570-4 

 

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

Petitions: 

Sugathapala, Mr. H.M., Moneragala, 286  

 

Debates: 

Order: 

Customs Ordinance, 409-11 

Private Members' Motions: 

North and East Disappeared Tamil Persons: 

    issuing death certificates (Seconded), 996-7 

 

Debates, Adjournment:  

Co-operative Societies: proper management, 426-8 

  

Questions, Oral: 

LLRC Land belong  Wellawaya Electorate:  

   survey, 1241-2 

 

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

 Petitions: 

Sirisena, Mr. H. S.P., Polgasowita, 1603-4 

 

Debates: 

Regulations:  

Wages Boards Ordinance, 912-7 

 

Maddumabandara, The Hon. R. M. Ranjith, M.P.,  

Minister of  Public Administration and Management: 

Petitions: 

Dissanayake, Mr. S.B., PC, Police Station,  

   Inginiyagala, 144 

Monaragala, Mr. Parakum Sujan,Webada,144 

  

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

Debates: 

Private Members' Motions: 

Military Camps in the Trincomalee District:  

   relocation, 1021-2 

 

Questions, Oral: 

Kinniya Circuit Court: reopening, 1244-5 

Muslim Officers Appointment of:  

Trincomalee district, 1462-3 

 

 

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

Debates: 

Order: Customs Ordinance, 377-81 

 

Private Members' Motions: 

Military Camps in the Trincomalee District:  

   relocation, 1015-8, 1028-30 

Kir-Mah 



[Vol. 242 INDEX — SESSION 2016 

 9th January, 2016 — 26th February, 2016 

14 

Mahrooff, The Hon. Abdullah: (Contd.) 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1352-6 

 

Debates, Adjournment: 

 Fisheries and Aquatic  Resources (Am.) Act, 

   Issues Arisen out of, 1724-26 

Investment Agreements Approved by Parliament: 

advantages, etc., 267-71 

Police Officers: facilities and conduct of recent past, 

563-6 

 

Documents, Tabled: 

Trincomalee District, Military Camps:  

    relocation, 1018 

 

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

Reference To. 

‘Siriliya Saviya’ Account Article of  ‘Rivira  

   Newspaper’, 772  

 

Debates: 

Orders: 

Customs  Ordinance, 361-5 

Regulations: 

Registration of  Persons Act, 770-7 

Wages Boards  Ordinance, 869-74 

Resolutions:  

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1203-07 

 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent past, 

528-33 

 

Questions, Prime Minister's: 

World Economic Forum: 

 benefit for the country, 699 

 

Mansoor, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhamad,  

M.P.: 

Debates: 

Private Members' Motions: 

Military Camps in the Trincomalee District: 

   relocation, 1022-3  

North and East Disappeared Tamil Persons:  

  issuing death certificates, 1011-3 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1415-20 

 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act, Issues 

Arisen out of, 1731-2 

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

Reference to: 

Hon. Wimal Weerawasa’s Remakes about Prof. 

Sarath Wijesuriya, 1431 

 

Debates: 

Bills, Private: 

Computer Society of Sri Lanka (Inc.):1R., 207-8 

Orders:  

  Customs Ordinance, 368-72 

Regulations: 

Registration of  Persons Act, 786-90 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

    1425-9 

 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 558-63 

Teacher Instructors Service:  

 establishment, 1060-2 

 

Questions, Oral: 

Stadium Development: money spent, 1104-6 

 

Questions, Prime Minister's: 

Youth Policy: development of country, 690 

 

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

 Petitions: 

de Alwis, Mr. P. A, Thilakasiri, Kolonnawa, 807  

Jayasingha, Mr. H.D.P.M., Kataragama, 146  

Kaluarachchi, Mr. Ananda, Kolonnawa, 146 

Perera, Mr. B. Nimalawansa, Kolonnawa, 807 

Siriyananda, Mr. B.A., Mulleriywa, 146 

 

Debates, Adjournment: 

Investment Agreements Approved by Parliament: 

advantages, etc., 246-51 

 

Questions, Oral: 

Kelani River, Prevent from Seawater Mixing with: 

sand bag embankment, 1614-5 

Kolonnawa  Area:  

inundation of  byroads, solutions, 1234-5 

narcotics menace, 446 

‘Langama Pasala Hondama Pasala’: 

    programme details, 458-60 

Mosques Development: allocation of money, 720-2 

National Water Supply and Drainage  Board:  

   Manpower workers confirmation, 849-50 

SLTB, Deployment of  Buses:  

   Route Nos.151, 714, and 166, 834-5 

Temple Dev.: course of action, 612-4 

Mah-Mar 
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Masthan, The Hon. K.  Kader, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private:  

Jamiyyathus Sahwa Al-Khaririyan (Inc.):  

   1R., 859-60 

Sri Lanka Sethsewa Found. (Inc.): 1R., 860 

  

Members of Parliament: 

Affirmations and Oaths: 

Fonseka,  Field Marsharal  Hon. Gardihewa Sarath 

Chandralal, 593 

Thowfeek, Hon. Mohammadu Shariff, 139 

 

Death: 

Gunawardana, Hon. M. K.A.D.S, 140 

 

Resignation: 

Hafeez, Hon. (Dr.). A.R.A.,139-40 

 

Ministerial Statements: 

Jaffna Fort: restoration, 988-9 

Northern Provincial Council:  

   allocations of fund, 856-8 

Political  Family, Members of: 

  overseas bank accounts, 736-8 

 

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

Debates: 

Private Members' Motions: 

Military Camps in the Trincomalee District:  

 relocation, 1018-20 

North and East  Disappeared  Tamil Persons; 

issuing death certificates, 1008-10 

War Ruin Sites: restoration (passed), 1035-7 

 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and  Aquatic  Resources (Am.) Act.  

  Issues Arisen out of, 17312-35 

 

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

Provincial Council and Local  Government: 

Ministerial Statements: 

Northern Provincial Council:  

 allocations of fund, 856-8 

 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Elections (Am.): 2R., 654-5 

Resolutions: 

  Constitutional Assembly, Appointment of, 1210-3 

 

Documents, Tabled: 

Northern Provincial Council:  

deposit accounts details, 858 

projects details, 857 

Rest of His Statement, 859 

 Musthapha, The Hon. Faiszer:(Contd.)  

Questions, Oral: Replies: 

Medadumbara Pradeshiya Sabha:  

  construction of shopping complex, 1644 

Officers Attached to  Eastern Provincial Council: 

transfers to Northern Province, 152-5 

 

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

Petitions: 

Pushpakumara, Mr. J.D., Pradeep, Mathugama, 287 

  

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

Petitions: 

Mansoor, Mr. M.T.A., Ehaliyagoda,599 

Weerasiri, Mr. W. Jayantha, Dehiowita 599 

 

Reference to; 

Death Threat to Speaker, 1122 

Foreign Minister and Ruwan  Mr. Ferdinadoes, 

1123 

 

Debates: 

Regulations:  

 Wages Boards Ordinance, 895-9 

   Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

 1356-9 

 

Debates, Adjournment: 

Investment Agreements Approved by Parliament: 

    advantages, etc., 213-7 

Plantation Community:  

 problems, 1577-81 

 

Questions, Oral: 

Children of Members of Armed Forces:  

   schools exclusive, 147-9 

Higher Education Institute: course fees, 982-3 

Technical or Vocational Free Training:  

    facilities, 812-4 

 

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

Debates, Adjournment: 

 Solid Waste,  Colombo:  

 dump  in Aruwakkalu, Puttalam, 790-4 

 

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

Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs: 

Debates: 

Private Members' Motions: 

War Ruin Sites: restoration (passed), 1037-9 

Regulations: 

Registration of Persons Act, 143, 765-70 

 

Questions, Oral: Replies: 

National Identity Cards Issuance of:  

 details, 845-9 

Mas-Naw 
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Nirmalanathan, The Hon. I. Charles, M.P.: 

Debates: 

Regulations: 

 Wages Boards Ordinance, 907-8 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1330-2 

 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act,  

    Issues Arisen out of, 1687-92 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 508-12 

 

Ombudsman, Communication from: 
Non Implementation of  Recommendation to Admit  

Student Y.A.S  Coastha, to Richmond College, 

Galle, 283 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 
Agreements, Conventions, etc.: 

Poland-Sri Lanka (re Double Taxation, etc.):Pr., 24 

 

Orders: 

Customs Ordinance, Pr., 24,  passed, 340-419 

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 948 

Excise Ordinance: Pr., 948 

Finance Act: Pr., 948 

Special Commodity Levy Act: Pr., 24-5 

Sri Lanka Export Development Act: Pr., 688-9 

Stamp Duty (Special Provisions): Pr., 948 

Universities Act: Pr., 1603 

 

Regulations: 

Registration of Persons Act, Pr., 143, 765-90 

Wages Boards Ordinance, 24,  861-940 

 

Resolutions: 

 Constitutional Assembly Appointment: 4-21,33-

138, 1139-1228, 1276-1440 

Customs Ordinance: Pr., 1445 

Special Commodity Levy Act (6):  

 (Pr. &  Passed) , 419-21 

Sports Law: Pr.,143 

 

Parliament: 

Constitutional Assembly, Appointment of:  

    Resolutions, 4-21 

Lady Parliamentarians of South Asian Countries: 

Presence in  the  Speaker's Gallery, 581 

Opposition Members  Walked into the Well, 647 

Portrait of  Late Hon. D.B. Wijetunga, Unveiling of: 

invitation for Hon. members, 687 

Sectoral Oversight Committees: 

awareness programme, invitation for members, 597 

letter to  Hon.  members, 24 

Sitting Hours (Debate): extension of time, 51 

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

Petitions: 

Ariyadasa, Mr. K.P., Galle, 950 

Basnayake, Mr. D.A., Hakmana, 807 

Chinthaka, Mr. S.A.R., Arturaliya, 443 

Edirimanna, Mr. V.A., Battaramulla, 950  

Gunasiri, Mr. P.R., Akuressa, 950 

Hettiarachchi, Mrs. Leela, Galle, 950 

Jayawardena, Mr. H.M., Kapuhena, 949 

Krishanthie, Mrs. L.A., Akuressa, 807 

Madhushani, Miss. R.K.K., Ishra, Elgiriya, 807 

Malika, Mr. K.J., Matara, 949 

Mendis, Mr. H.T., Matara, 949 

Paliyaguru, Mrs. Janaki, Matara, 807 

Rajapaksha, Mrs. Hemalatha, Matara, 949 

Rupasingha, Mr. J.R.S, Nittabuwa, 807 

Sadhasivam, Mr. R.A., Kananke, 807 

Sarath, Mr. W.A., Matara, 807  

Shantha, Mr. E.S., Luniwila, 443, 807 

Sirimathi, Mrs. K.D., Asika, Narangala, 443 

Suriyaarachchi, Mrs. M., Matara, 807 

Tharshna, Mr. Praghathi B.P., Devinuwra, 949 

Waman, Mrs. S.H., Radika, Trincomalee, 950 

Weerakoon, Mr. Chandarapala, Matara, 949 

 

Debates: 

Bills, Private: 

'Matara Season' Org., (Inc.):1R., 203-4 

Mount Carmel Institute of  Performing Arts (Inc.): 

1R., 337 

Ruhunu  Awakening  Org. (Inc.); 1R., 203 

S.B. Nawinna Found. (Inc.): 1R., 337-8 

 

Private Members' Motions: 

North and East Disappeared Tamil Persons:  

issuing death certificates (moved), 993-6, 1013-5 

 

Documents, Tabled: 

Rural Dev. thorough Sustainable Livelihood: 

   newspaper article, 1482 

Hettiwattha, Mr. Lasath Pradeep, Galle, 1446 

 

Questions, Oral: 

Aged Population in Sri Lanka: details, 1477-9 

Bovine and Mouth Disease: control, 622-3 

Crude Oil Pipeline Damaged: financial loss, 808-10 

Electronic Waste: management programme, 452-4 

Eppawala  Phosphate Ltd:  

   corruption and fraud, 972-4 

Expressways Flood Risk Areas:  

   conservation, 1446-8 

Fishing in International Waters: details, 619-21 

Knuckles Reserve: illegal cultivation, 288-91 

Lumbini Theatre: reconstruction, 1267-8 

Meteorological Department:  

   modern technical equipment, 950-1 

National  Identity Cards Issuance of: details, 843-5 

Nir-Pat 
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Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

Public Estates and Factories:  

 profit/loss, 1629-31 

Road Development: 

  money provided criteria,  1499-500 

School Children becoming Victims of  Drug  

  Racketeers: prevention, 1082-4 

Sri Lankans Leaving for Overseas:  

  employment, 318-98 

Tamil Buddhists: census, 1254-6 

Tea Products Quality Drop: measures taken, 725-7 

Used Goods Bringing to Country: 

    prevention, 467-8 

 

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

Petitions: 

Godage, Mr. G., Galle, 146 

Dayananda, Mr. S.K., Matara, 146 

Hettiarachi, Mr. S.S.U., Galle,146  

Hetwatta, Mr. Lasath Pradeep, Galle, 146 

 

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

 of  Power and Renewable Energy: 

Debates: 

Resolutions: 

  Constitutional Assembly, Appointment of, 1371-7 

 

Debates, Adjournment: 

Investment Agreements Approved by Parliament: 

advantages, etc., 262-7 

 

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

Highways: 

 Petitions: 

De Silva, Mr. B.S., Badulla, 689 

Siripala, Mr. J.H., Bandarawela, 689 

 

Debates: 

Resolutions:  

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1195-200 

 

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

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Petitions: 

Dharmathilaka, Mr. A.M.N., Pannala,441 

Fonseka, Mr. G.A., Nugegoda, 441  

 

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

National Policies and Economic Affairs: 

Documents, Tabled: 

State Ministers: details, 1504 

 

Questions, Oral: Replies: 

Credit Information Bureau (CRIB ), Blacklisted 

People: grant relief, 169-73 

Perera, The Hon. Niroshan: (Contd.) 

Questions, Oral: Replies: (Contd.) 

Employees Trust Fund: 

  registered number of  employees, 165-8 

Foreign Exchange Reserves: details, 1606-14 

 

Perera, The Hon. Sanath Nishantha, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act,  

  Issues Arisen out of, 1711-4 

 

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

Petitions: 

Jayawardena, Mr. R.H., Kundasale, 146 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1597-8 

 

Petitions to Supreme Court: 

Microfinance, 141 

 

Petitions: 
Abeyaratne, Mr. E.M., Nugathalawa, 288 

Aluvihre, Mr. A. B., Matale, 287 

Amarasingha, Mr. A.A., P., Panadura, 576 

Anulawathie, Miss. E., Kadugannawa, 806 

Appuhamy, Mr. M.J., David, Deniyaya, 599 

Ariyadasa, Mr.  K. P., Galle, 950 

Banda, Mr. R.M., Ranasingha, Matale, 287 

Bandara, Mr. S. M., Kuburupitiya, 441 

Bandarage, Mrs. K.A.L.V., Induruwa, 286 

Bandaranayake, Mr. B.M.G., Dolapilla, 576 

Banda, Mr. A.T.M., Somasiri, Matale, 287 

Basnayake, Mr. B.M.D.B., Peradeniya, 145 

Basnayake, Mr. D.A., Hakmana, 807 

Bibi, Mrs. Kadija, A.R, Galle, 143 

Chandrathilaka, Mr. P.P., Nelson, Mirigama, 689 

Chinthaka, Mr. S.A.R., Aturaliya, 443 

Cyril, Mr. S.D., Jaffna, 286 

Damayanthie, Mrs. A.S., Sujeewa , Kalawila, 576 

Dayananda, Mr. S.K., Matara, 146 

de Alwis, Mr. P.A., Thilakasiri, Kolonnawa, 807  

Dharmapala, Mr. D.A., Sarojani, Parakaduwa, 1080 

Dharmasena, Mr. K.K., Dompe, 145 

Dharmasena, Mr. L.W. L.l., Kelaniya, 442 

Dharmathilaka, Mr. A.M.N., Pannala, 441 

   Dharmathilaka, Mr. P.M. Sharli, Mandwala, 1081            

Dharmawickrema, Mr. Pradeep Lanka, Dekatana, 145  

Dias, Mr. K., Bulathsinhala, 442 

Dikkubura, Mr. Sumith, Ambalantota, 286 

Dissanayaka, Mr. Sisira Jayathilaka, Hambantota, 442 

Dissanayke,. S.B., (PC.) Police Station,  

    Inginiyagala, 144 

Eapa, Mr. W.G. P., Ambalantota, 44  

    Edirimana, Mr. V.A., Battaramulla, 950 

Fernando, Mr. K. Sumanasiri, Moratuwa, 1081 

Fonseka, Mr. G.A., Nugegoda, 441 

Pat-Pet 
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Petitions: (Contd.) 

Gunasiri, Mr. R.W.V., Okkampitiya, 1080 

Gobikishna, Dr. A., Matale, 145 

Godage, Mr. G., Galle, 146 

Gunadasa, Mr. L.W., Matara, 144 

Gunapala, Mr. P.H., Weligama, 599 

Gunaratne, Mr. W.M., Kuliyapitiya, 1230  

Gunasekara, Mr. Malani, Kalutara, 287 

Gunasiri, Mr. P.R., Akuressa, 950 

Gunathilaka, Mr. Hennry, Bandaragama, 287 

Gunathilake, Mrs. Nilmini, Colombo-09 

Gunawardena, Mr. M., Ampara, 287 

Gunawathie , Mrs. W.G. Rattota, 147 

Hettiarachchi, Mrs. Leela, Galle, 950 

Hemachandra, Mr. A.D., Polgasowita, 1080 

Hemakumara, Mr.  W.A., Polonnaruwa, 600 

Hemalatha, Miss. M.W., Gelioya, 1230 

Hemalatha, Mrs. P., Sirima, Mathugama, 576 

Herath, Mr. H. H.V.W., Anuradhapura, 144 

Hettiarachchi, Mr. S.S. U., Galle,146  

Hettiwattha, Mr. Lasath Pradeep, Galle, 1446 

Hulangamuwa, Mr. R.R., W.B.T., Kadawatha, 1081  

Jayawardene, Mr. W.W., Avissawella, 1604  

Jayakody, Mr. P.S.K., Kadawatha, 145 

Jayarathna, Mr. K., Nuwra-Eliya, 1445 

Jayasekara, Mr. H.K.G.s., Mulleriywa, 1080 

Jayasekara, Mr. M., Morapitiya,576 

Jayasekara. Mr. D.M.D, Kudawewa, 575 

Jayasingha, Mr. H.D.P.M., Kataragama, 146,  

Jayasingha, Mr. J.M.B.T.K., Pilawala, 1082 

Jayathilaka, Mr. Wasantha Chandana,  

Agalawatta, 576 

Jayawardena, Mr. H.M., Kapuhena, 949 

Jayawardena, Mr. R.H., Kundasale, 146 

Jayawardena, Mr. Sarath, Weerakatiya, 806 

Jinadasa, Mr. P.A. Kottawa, 949 

Kaluarachchi, Mr. Ananda, Kolonnawa, 146 

Kamaladeva, Mr. R.P. P, Kongalla, 949 

Kapilaratne, Mr. E.G., Wilgamuwa, 147  

Karunaratne, Mr. S.M., Pelasa, 853, 1229 

Karunathilake, Mr. B.A., Gampaha, 442  

Koddituwakku, Mr. K .A.T.I., Diyatalawa, 598 

Konghawathage, Mrs. Lakshmi, Moratuwa, 806 

Krishanthi, Mrs. L.A., Akuressa, 807 

Kulasekara, Mr. L.K., Ambalangoda, 144 

Kulasingha Ararachchige, Mrs. Manoja Ashanthi, 

  Julamptiya, 441 

Kulathilaka, Miss. U. D.R.P., Galle, 144 

Kulatunga, Mr. K. M., Ududumbara, 145  

Kumara, Mr. H.P.S., Kahaduwa, 286 

Kumara, Mr. S.K., Sarth, Doratiywa, 145  

Kusumalatha, Mrs. K.A. R, Kotadeniyawa, 286 

Lakshman, Mr. A.M., Gamini, Hatton, 599 

Liyanage, Mr. S.C.S, Dambulla, 287 

Liyanage, Mrs. Nandani, Traincomalee, 1081 

Madhusahani, Miss R.K.K., Ishra, Elgiriya, 807  

Mahagamaarachchi, Mrs. P. Malini, Gampaha, 286 

Petitions: (Contd.) 

Maharoof, Mr. S.L.M., Matale, 806 

Mahinda, Mr. R.S.R.G., Ambalantota, 806 

Malika, Mr. K.J., Matara, 949 

Malikaarachchi, Mr. D.P.K., Mathugama,442 

Mallika, Mrs. B.P., Kadugannawa, 689 

Mallika, Mrs. D.M., Matale, 146 

Manivannan, Dr. Ganagasunthran, Colombo-06, 287 

Mansoor, Mr. M.T.A., Ehaliyagoda, 599 

Mendis, Mr. H.T., Matara, 949 

Menike, Miss. R.M. Yasoda, Embuldeniya, 1230  

Milawana, Mr. M.J.M., Gokarella, 599 

Mohomad, Mr. K J.N.M.I,. Akurana576  

Mohomad, Mr. Nawman Nazar, Kalutara, 442 

Monaragala, Mr. Parakum Sujan, Webada, 144 

Paliyaguru, Mrs. Janaki, Matara, 807 

Pathiraja, Mrs. Sandya, Anamaduwa, 1081 

Pathirana, Mr. Kavinda Kulasena, Bulathsinhala, 287 

Peiris, Mr. A.W.C.T., Ratmalana, 146 

Perera, Miss K.S., Dorawaka, 1604 

Perera, Mr. A.S., Kamal, Wadduwa, 599 

Perera, Mr. B. Imalawansa, Kolonnawa, 807 

Perera, Mr. M.A.S.D., Padukka, 949 

Perera, Mr. R.A. Sarath, Mahawela, 806 

Perera, Mr. S. D., Nimal, Maliyagoda, 145 

Perera, Mr. S.M.C., Malabe, 1081 

Perera, Mrs. Suwinitha Malika, Maharagama, 949  

Pradeep, Mr. M. Nebada, 576 

Prasanna, Mr. K.H.A, Ranna, 442 

Premadasa, Mr. Arabage, Mathugama, 442 

Premadsa, Mr. H.G., Malabe, 1080  

Premala, Mr. W. R., Ranjith, Morawewa, 441  

Premalatha, Mrs. T., Homagama, 1081 

Premaratna, Mr. K.A.D., Horana, 442 

Premasiri, Mr. D.A., Homagama, 145 

Pushpakumara, Mr. J.D., Pradeep, Mathugama, 287 

Pushpakumra, Mr. K.A., Chandana,  

  Bulathsinhala, 287 

Pushpakura, Mr. K.D.U., Mudungoda, 1446 

Rajapaksha, Mrs. Hemalatha, Matara, 949 

Ranasingha, Mr. K., Morawewa, 441 

Ranasingha, Mr. L.D., Lionel, Kobawaka,  442 

Ranathunga, Mr. H.W.A., Kalmunai, 807 

Reffana, Mrs. S.l., Pathima, Nawalapitiya, 600 

Rupasingha, Mr. J.R.S, Nittabuwa, 807 

Sadhasivam, Mr. R.A., Kananke, 807 

Sairik, Mr. A.K., Mount-Lavenia, 600 

Samarasena, Mr. D. W., Gelioya, 576 

Sanjeewa, Mr. P.A. Asanka, Kantale 1081 

Seelawathie, Mrs. K., Walagedara,576 

Seneviratne, Mr. S.B.L., Polgahawela, 143 

Shantha, Mr. E.S., Lunuwila, 443,  807 

Shantha, Mr. Nimal  D.J., Teaching College, 

 Batticaloa, 145 

Silva, Mrs. J..S.W, Kalutra South, 599 

Sinno, Mr. P.V. Edman, Kantale, 1081 

Sirimathie, Mrs. K.D. Asika, Narangala, 443 

Pet-Pet 
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Petitions: (Contd.) 
Siripala, Mr. J.H., Bandarawela, 689 

Sirisena, Mr. H. S.P., Polgasowita, 1603-4 
Siriyananda, Mr.B.A., Mulleriywa,146 
Sugathapala, Mr. H.M., Moneragala, 286 
Suriyaarachchi, Mrs. M., Matara, 807 
Surriayaarachchi, Miss.U.M., Hikkaduwa,144 

Tharshana, Mr. B.P., Praghthi, Dewinuwra, 949 
Thilakasena, Mr. H.H., Galle, 143 
Thilakasiri, Mr. H.T.A., Ranna, 442 
Upali, Mr. Ranjith, Bulathsinhala, 442  
Waman, Mrs. S.H. Radika, Trincomalee, 950 

Weemalaguna, Rev. Pathakada, Kalutara North, 599  
Weerakoon, Mr. Chandarapala, Matara, 949 
Weerasena, Mr. K.M., Peradeniya,145 
Weerasiri, Mr. W. Jayantha, Dehiowita, 599,  
Weerasuriya, Mr. N.A, Dodangoda, 287 

Weethasingha, Dr. S. Gamini, Puwakpitiya, 1081 
Wickremaarachchi, Mr. L.C., Mahagammeda, 576 

   Wijegunaratne, Mrs. K. Nandani, Gampaha, 146 
   Wijesuriya, Mr. Gunapala, Bandaragama, 949 
Wijetunga,  Mr. S.M., Pilessa, 1230 
Wijetunga, Mrs. W.M.M., Ambakote, 145  

Withanawasam, Mr. U. S., Ratnapura, 1080  
 

Piyadasa, The Hon. K.K. M.P.:  
Petitions: 
Lakshman, Mr. A.M., Gamini, Hatton, 599 

 
Debates, Adjournment: 
Plantation Community: problems, 1593-5 
 

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

Debates: 
Bills, Private: 
Abhimani Social  Dev., & Cultural Found. (Inc.): 

1R., 590 
 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P., Minister of  
Housing and Construction: 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of, 133-8 

 
Debates, Adjournment: 
Co-operative Societies: proper mgt., 437-8 

 
Questions, Oral: Replies: 

Nawagampura  Village: lands distribution, 305-7 
 
Premajayantha, The Hon. A. D. Susil, M.P., Minister  
of  Science, Technology and Research:  
Reference to: 

Kolonnawa Garbage Heap, 1238, 1239, 1240 
 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of, 52-62 

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

Petitions: 

Pushpakura, Mr. K.D.U., Mudungoda, 1446 

 

Private Members' Motions: 
Governments Service Gross  Salary: 

 calculation 40%  percent  reduction, 1045-52 

Military Camps in the Trincomalee District: 

  relocation  (Passed), 1015-30 

North and  East  Disappeared  Tamil Persons:  

    issuing death certificates, (Passed), 993-1015 

War Ruin Sites: restoration, (Passed), 1030-45 

 

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

Minister of  Public Administration and Management: 

Petitions: 

Bandara, Mr. S. M., Kuburupitiya, 441 

Dharmaraj, Mr. M., Trincomalee, 441 

Gunathilake, Mrs. Nilmini, Colombo-09, 441 

Kulasingha Ararachchige, Mrs. Manoja Arshanthi,  

 Julampitiya, 441 

Premala, Mr. W. R., Ranjith, Morawewa,  441  

Wijesuriya, Mr. Sarath, Seeduwa,  441 

 

Debates: 

Private Members' Motions: 

Governments Service   Gross Salary:  

  calculation 40%  reduction, 1050-2 

 

Questions by Private Notice: 
Crude Oil Price Reduction:  

 benefit deprive, 479-81 

Embilipitiya Youth Death:  

 unrest situation, 25-7 

Harbour Entry Fee: increase, 733-4 

Jaffna District: road construction, 731-3 

Kidney Racket: details, 624-6 

Local Authorities Election:  

 declaration, 1668-70 

Northern Province Anti- Social Activities: 

  prevention, 1660-3  

Police Officers Promotions:  

 injustice, 1506-9 

Political Family, Members of:  

 overseas bank  accounts, 328-32 

Unemployed Graduates: issues, 1665-8 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Crude Oil Price Reduction: benefit deprive, 482-4 

Embelipitiya, Death of Youth:  

   unrest situation, 27-30, 332-6 

Harbour Entry Fee: increase,  734-6 

 

Questions, Adjournment: 
Indian Fishing Boats: taken in to custody, 941-3 

National Medicines Regulatory Authority: 

   details, 944-6 

 

Pet-Que 
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Questions, Oral: 

Aged Population in Sri Lanka: details, 1477-83 

Antiquities and Treasures Destruction: 
    legal action, 468-72 

Bank of  Ceylon Examination for Recruitment of 

 Internal Officer Trainees: malpractice, 1454-9 

Bovine and Mouth Disease: control, 622-4 

Child Abuse Cases: details, 1109-11 

Children of  Members of Armed Forces:  

  schools exclusive, 147-51 

CHOGM, Land  Rover Defender Jeeps Supplied for: 

details, 295-9 

Conspiracy Against the State: outcome of  

   police investigation, 1256-9 

Court Judges: details, 177-202 

CP/GAM/Alsafa Primary College: 

   land acquisition, 149-87 

Credit Information Bureau, Blacklisted People:  

    grant relief, 168-73 

Crimes (2014-2015): details, 1263-4 

Crude Oil  Pipeline Damaged: financial loss, 808-12 

Crude Oil and Petrol, Purchase of:  

    world market price, 1644-50 

Defence Services College: expenditure, 1259-61 

Electronic Waste: management programme, 452-8 

Embilipitiya, Presidents  College:  

 irregularities  in student admission, 615-7 

Employees  Trust Fund, Registered Employees: 

 details, 165-8  

Employees' Provident Fund, Registered  Employees: 

details, 1265-6 

Eppawala Phosphate Ltd:  

 corruption and fraud, 972-8 

Expressways Flood Risk Areas:  

  conservation, 1446-51 

Fathima Azara  Death: compensation, 609-10 

Fishing  in International Waters: details, 619-21 

Floating Market  Project: money spent, 325-8 

Foreign Exchange Reserves: details, 1605-14 

Fuel, Taxes Imposed on: details, 299-302 

Global Tamil Forum: ban lifting, 960-72 

Government  Information Dept.: 

   filed surveys, 1617-23 

   purchase of  snacks, 308-13 

Grade Five Scholarship Examination: details, 322-4 

Higher Education Institute Course Fees, 982-4 

Indo-Sri Lanka Economic  and Technological  

   Partnership Agreement: details, 840-3 

‘I’-Road Project: details, 600-9 

Kadadugama Jaya Muslim Maha Vidyalaya:  

  technological  laboratory, 729-31 

Kelani River Prevent from Seawater Mixing with: 

  sand bag embankments, 1614-6 

Kelanitissa to Kolonnawa High- Tension Electricity 

Lines: compensations for private lands, 476-8 

Kinniya Circuit Court: reopening, 1244-6 

Knuckles Reserve: illegal cultivation, 288-93 

Questions, Oral: (Contd.) 

Kolonnawa Area:  

inundation of  byroads, solutions, 1234-6 

narcotics menace, 446-9 

‘Langama Pasala Hondama Pasala’:  

 programme details, 458-64 

LLRC Land Belong to  Wellawaya Electorate:  

   survey, 1241-3 

Lottery Sales Promotion Institutions: details, 1465-73 

Lumbini Theatre: reconstruction, 1267-9 

Mahindyoda Laboratories:  

  Hambantota district, 1501-2 

Matale District  in Landslide-Prone Areas: 

  families resettlement, 1251-4 

Mawanella– Hemmathagama- Gamploa  Road:   

development, 1474-77 

Medadumbara Pradeshiya Sabha: 

  construction of shopping complex, 1643-4 

Meteorological Department:  

  modern technical  equipment, 950-4 

Mosques Development: allocation of money, 720-5 

Mullikulam Area, Displaced People: 

  resettlement, 313-8 

Muslim Officers Appointment of: 

  Trincomalee district, 1462-5 

National Identity Cards Issuance of: details, 843-9 

National Water  Supply and  Drainage Board:  

   motorbikes for field officers, 954-7 

National Water Supply and Drainage Board: 

  manpower workers confirmation, 849-52 

Nawagampura  Village: lands distribution, 303-7 

Non-Governmental Organizations Registration:  

   details, 1489-97 

Officers Attached  to Eastern Provincial Council: 

transfers to Northern Province, 151-5 

Oluvil Harbour, Lands Acquired: 

    compensation, 1090-4 

‘Palam Dahasa’  Project: details, 984-7 

Pawned Gold Items, Relief:  

   loss of income to bank, 1097-106 

Pawned Jewellery: relief granted, 161-4 

Port Authority, Sri Lanka  Property:  

 Morgan road, Colombo-02, 1095-7 

Pradeep, Child of Mr. W.: school admission, 826-31 

Presidential Election Results to Suspend: 

conspiracy, 443-5  

Presidential Elections Preparation of  Forged  

   Documents: complaints, 1459-62 

Private Sector Employees: salary increase, 705-9 

Public Estates and Factories: 

 profit/loss, 1629-42 

Public Officers Motorcycles: details, 1484-8 

Rajapaksa, Lieutenant Y.K.: educational   

  qualifications and foreign training, 156-60 

Rakwana- Madampe  Road Carpeting Project: 

   initial plan, 449-52 

Road Dev.: money provided criteria, 1499-500 

Que-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Sahabdeen, Mr. A.M:  

 appointment as a temporary labour, 1261-3 

School Children Becoming Victims of Drug   

  Racketeers: prevention, 1082-7 

School Uniform Material:  

import details, 710-14 

quotation procedure, 715-20 

Sewwandi, Mrs. K.V., Achala: non-receipt of 

   admission card for examination, 1246-50 

Sooriyawewa Cricket Stadium:  

 money spent, 1101-4 

Sri Lanka Cricket Irregularities:  

   committee report, 1230-4 

Sri Lanka Insurance Corp., Privatization of:  

 employee benefits, 1087-90 

Sri Lanka Transport Board: deployment of  Buses,  

Route No. 151,714, and 166 834-9 

Sri Lanka Transport Board: 

 purchase of  buses, 1451-4 

Sri Lankans Leaving  Overseas for  Employment,  

  318-22 

Stadium Development: money spent, 1104-9 

State Ministers: details, 1503-4 

Tamil, Buddhists: census, 1254-6 

Tamil Medium Muslim Primary Schools Dev.: 

   proposals, 473-5 

Tamil People  Living in Estate Areas:  

   survey details, 174-177 

Tea  Products  Quality Drop:  

 measures taken, 725-9 

Technical  or  Vocational Free Training:  

   facilities, 812-7 

Technology Stream:  

 university admission, 818-6 

Temple Development: course of action, 612-5 

Terrorist Suspects Bailed out Granted Presidential 

Pardon: details, 610-2 

Used Goods Bringing to Country:  

 prevention, 467-8 

Vehicle Emission Certificates Issuing Centers: 

   details ,1650-58 

Wakf  Property Acquisition by RDA:  

details, 1658-60 

procedure, 832-3 

War Crimes Court (proposed):  

 foreign Judges, 978-82 

Weligama Primary school: threat to closure, 1619-23 

Wellampitiya Junction to Ambathale Road:  

  development work, 293-5 

 

Questions, Prime Minister's: 

Foreign Reserves: crisis, 694-8 

SriLankan Airline: aircrafts purchasing, 701-4 

World Economic Forum: benefit for country, 699-700 

Youth Policy: development of country, 690-4 

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

 of  Education: 

 Petitions: 

Jayarathna, Mr. K., Nuwra Eliya, 1445 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1598-602 

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

Debates: 

Order: 

Customs Ordinance, 399-402 

 

Debates, Adjournment: 

Waste Solid, Colombo:   

 dump  in  Aruwakkalu, Puttalam, 794-5 

 

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

Petitions: 

Sairik, Mr. A.K., Mount-Lavenia, 600 

 

Debates: 

Resolutions: 

 Constitutional Assembly, Appointment of,   

 1225-8 

 

Debates, Adjournment: 

 Investment Agreements Approved by Parliament: 

advantages, etc., 239-43 

Police Officers:  

 facilities and conduct of recent past, 551-5 

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

 Petitions: 

Dharmathilaka, Mr. P.M. Sharli, Mandawala, 1081 

Wijegunaratne, Mrs. Kamala  Nandani,  

   Gampaha, 146  

 

Debates: 

Bills: 

Institute of Environmental Professional, SL., (Inc.)

1R., 741-2 

Regulations: 

Registration of  Persons Act, 777-80 

Resolutions:  

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1213-5 

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

Debates: 

Bills, Private: 

Kahawilgoda  Jathika  Uruma Uyana Concept  

  Museum Development Fund. (Inc.):  

 1R., 1269-70 

The Parents Found. (Inc.): 1R., 1270 

Que-Raj 
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Rajapaksa, The Hon. Namal: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

 Investment  Agreements  Approved by Parliament: 

advantages, etc., 235-8 

 

Questions, Oral: 

Mahindyoda Laboratories:  

 Hambantota District, 1501-2 

 

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

Minister of Justice  and Minister of  Buddhasasana: 

Documents, Tabled: 

Court Judges' Seniority List, 178 

 

Questions, Oral: Replies: 

Court Judges: details, 178-202 

Temples Dev.: action taken, 641-5 

Terrorist Suspect’s Bailed out  and Granted  

   Presidential Pardon: details, 611-2 

 

Rambukwella, Hon. Keheliya, M.P.: 

Reference to: 

Joint Opposition Recognition, 758, 759, 760 

Ombudsman  Communication re Non  

 Implementation of  Recommendations,  284 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional  Assembly, Appointment of, 120-3 

 

Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P., Minister of  

Ports and Shipping: 

Documents, Tabled: 

Sri Lanka Port Authority Lease Agreement, 1096 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Harbour Entry Fee:  

 increase, 734-6 

 

Questions, Oral: Replies: 

Oluvil Harbour, Lands Acquired:  

 compensation, 1091-4 

Port Authority, Sri Lanka Property:  

 Morgan road, Colombo-02, 1096-7 

 

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

Minister of  Megapolis and Western Development: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

 77-84 

 

Debates, Adjournment: 

 Solid Waste, Colombo:  

 dump  in  Aruwakkalu,  Puttalam, 798-804 

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

Debates:  

   Private Members Motion: 

Governments Service Gross  Salary:  

 circulation 40 %  reduction, 1045-8 

   Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1368-71 

 

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

and Order and  Sothern Development: 

Debates, Adjournment: 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 545-51 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Embelipitiya, Death of Youth:  

  unrest situation,  27-9, 332-6 

 

Questions, Oral: Replies: 

CHOGM, Land Rover Defender Jeeps Supplied: 

details, 297-9 

Kolonnawa  Area:  

 narcotics menace, 447-9 

Presidential Election Results, Conspiracy to 

   Suspend : investigation, 445 

School Children Becoming Victims of  

   Drug  Racketeers: prevention, 1086-7 

 

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

Petitions: 

Cyril, Mr. S.D., Jaffna, 286 

Mahagamaarachchi, Mrs. Padma  Malani,  

   Gampaha,286 

Perera, Miss.K., Sujatha Ramani, Rajagiriya, 286 

 

Debates: 

Private Members' Motions: 

North and East Disappeared Tamil Persons: 

  issuing death certificates, 999-1001 

 

Questions, Oral: 

Child Abuse Cases: details, 1109-10 

Employees Trust Fund, Registered Number of  

  Employees: details, 165 

Employees' Provident Fund, Registered Number of 

Employees: details, 1265-6 

 

Resignations: 

Hafeez, Hon. (Dr.) A.R.A, 139-40 

 

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

Debates: 

 Private Members Motion: 

North and East Disappeared Tamil Persons:  

    issuing death certificates, 1010-11 

Raj-Sal 
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Salman, The Hon. M.H.M.: (Contd.) 

Questions, Oral: 

CP/GAM/Alsafa Primary College: 

    land acquisition, 1497-8 

Fathima Azra Death:  

 compensation, 609-10 

Kadadugama Jaya Muslim Maha Vidyalaya:  

   Technological  Laboratory, 729-30 

Kelanitissa-Kolonnawa High- Tension Electricity 

Lines: compensations for private lands, 476-7 

Medadumbara Pradeshiya Sabha:  

   construction of shopping complex, 1643-4 

Oluvil Harbour, Lands Acquired:  

compensation, 1090-1 

Sahabdeen, Mr. A.M:  

 appointment as a temporary labour, 1261-3 

Tamil Medium Muslim Primary Schools Dev.: 

Proposals, 473-4 

Wakf property acquisition by RDA:  

compensations, 957-8 

details, 1658-9 

procedure, 832-3 

Wellampitiya Junction to Ambathale Road: 

   Dev. work, 293-4 

 

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

of  Skill Development and Vocational Training: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 

 129-33 

 

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

Debates, Adjournment: 

Teacher Instructors Service: establishment, 1062-3 

 

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

Petitions: 

Nandadasa, Mr. P.K, Horana, 146 

Peiris, Mr. A.W.C.T., Ratmalana, 146 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1404-7 

 

Documents, Tabled: 

Homagama Magistrate's Statement  on  Island 

   News Paper re  War Heroes, 1407 

 

Questions, Oral: 

Credit  Information  Bureau, Blacklisted People: 

grant relief, 168-9 

Lottery Sales Promotion Institutions:  

 details, 1465-7 

Pawned Gold Items, Relief:  

 loss of income to bank, 1097-8 

Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P., Minister of  
Foreign Affairs: 
 Reference To: 
Joint Opposition Recognition, 755-6 

 
Debates, Adjournment: 
Investment Agreements Approved by Parliament: 
advantages, etc., 217-22 

 
Samaraweera, The Hon. Ravindra, M.P., State  
 Minister of Labour  and Trade  Unions Relations: 
 Petitions:  
    Abeyaratne, Mr. E.M., Nugathalawa, 288 
Piyadasa, Mr. H. A., Abhagasdowa,288 

 
Debates: 
Resolution: Wages Boards Ordinance, 936-40 
 

Samarawickrama, The Hon. Malik, M.P., Minister  
of  Development Strategies and International Trade: 
Questions, Oral: Replies: 
Indo-Sri Lanka Economic and Technological  
  Partnership Agreement: details, 841-3 

 
Sampanthan, The Hon. Rajawarothiam, M.P., 
 Leader of Opposition:  
Reference to:  
Allocation of  Time for Joint Opposition  
   Members, 51 
Chairman of Sri Lanka Cricket, 46 
Constitutional Assembly, Appointment of, 1309 
 

Debates: 
Resolutions:  
 Constitutional Assembly, Appointment of,  46-50 
 

Sectoral Oversight Committees: 
Awareness programme:  
 invitation to Members, 597, 947 
 Letter to Hon. Members, 24 
 Nomination: 
Economic Dev., 1441 
International Relations, 442 
Sustainable Dev., Environment and  Natural  
 Resources, 1442-3  

 
Semasinghe, The Hon. Shehan, M.P.: 
Debates: 
Bills, Private: 
Anura Vidanagamamge  Praja  Sanwardana 

Padanama (Inc.):1R., 338 
 
Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister of  

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly,  Appointment of,  

   95-103 

Sal-Sen 
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Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P., State  Minister  

Of  International Trade: 

Petitions: 

Gunasiri, Mr. R.W.V., Okkampitiya, 1080 

Hemachandara, Mr.  A.D., Polgasowita, 1080 

Jayasekara, Mr. H.K.G.S., Mulleriywa, 1080 

Perera, Mr. S.M.C., Malabe, 1081 

Premadasa, Mr. H.J., Malabe, 1080 

Premalatha, Mrs. T., Homagama, 1081 

Weethasingha, Dr. S. Gamini, Puwakpitiya, 1081 

 

Reference to: 

Resolutions:  

Constitutional Assembly, 1316-8  

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1332-40 

 

Senathirajah, The Hon. Mavai S., M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Local Authorities Elections (Am.): 2R., 653-4 

 

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

Labour and Trade Union Relations: 

Reference to: 

Private Sector Employees: salary increase, 709 

Constitutional Assembly Appointment: 

 resolutions: 1306 

 

Debates: 

Regulations: 

Wages Boards Ordinance: Pr., 24, 861-3 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1324-9 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1544-6 

 

Documents, Tabled: 

Employees' Provident Fund:  

 registered employees details, 1266 

 

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

Debates: 

Regulations: 

  Wages Boards Ordinance, 863-9 

 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

    1292-99 

 

Shritharan, The Hon. S.,  
Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1549-54 

Sirisena, His  Excellency, Maithripala, M.P.,  

President, Minister of Mahaweli  Development and  

Environment and Minister of  Defence:  

Reference to: 

Constitution in 1972, 15  

Constitution in 1978, 14 

Right of Franchise, 14 

United National  Party Resolution re Constitution 

1999, 15 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 14-21 

 

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

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1582-5 

 

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

 Votes of Condolence: 

Azeez, Hon. M.B.A., 583-4 

 Seneviratne, Hon. D.M, 586 

 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1340-2 

 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 
Expunctions, 1207, 1208, 1561-62 

‘Fisheries and Aquatic Resources Act Should be  

   Forwarded  to all Provincial Councils’, 741 

‘Joint Opposition can’t be Recognized as an  

   Independent Group as it is a Domestic Issue’, 645-7 

‘Two Parties cannot be within One Party’, 1131 

 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Affirmations and Oaths: 

 Fonseka, Field Marshal, Hon. Gadihewa  

   Sarath Chandralal, 593 

Thowfeek, Hon. Mohammadu Shariff, 139 

 

Auditor General Report: 

For 2012: Installment: 

 1st (part  XX111), 141-2 

For 2013: Installment: 

1st (part V1,VII), 141-2 

2nd (part VIII, IX, X), 141-2 

5th (part, II), 141-2; (part 111, 1V, V ,V1), 1444 

      For 2014: Installments: 

  2nd (part 11, IV), 1144 

National Defence Fund, (2013), 1445 

 

Certificates on Bills: 

Appropriation, 23 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.), 1073 

Local Authorities Elections (Am.), 1073 

Sen-Spe 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
  (Contd.) 
Comments, on: 
Constitutional Council Appointment of,  
    2, 631-2, 850, 1154 
Consultative Committees, 748 
Death Threats, 854 
Insult to Officials, 748, 746-9, 763-4 
Joint Opposition Recognition, 645-7 
New Year Greeting, 1 
Ombudsman Communication, 284 
Providing Answers for Question by Private Notice, 
1671 

Sectoral Oversight Committees Workshop: 
    invitation to  Hon. Members,  947 
Standing Orders, 748 
Time Allocations for UPFA Members, 856, 1154  

 

Committees of Selection: 
Meeting, 2, 439, 1229 
 

Committees, Parliament: 
Parliamentary Business: meeting, 439, 805, 1444 
Public Finance: Nom., 1443-4 
 

Committees, Sectoral Oversight: 
 Awareness Programme: 
 invitation for Hon. Members, 597, 947 
 letter to Hon. Members, 24 

 Economic Development, Nom., 1441 
International Relations, Nom.,442 
Sustainable Development, Environment and  
 Natural Resources, Nom.,1442-3  

 

Communication from Ombudsman: 
Non Implementation of Recommendation to: 
 Admit Student Y.A.S  Coastha, to Richmond 
  College, Galle, 284 
Student G.T.P Udayasiri, for Dharmaraja  
 College, Kandy, 283 

 

Death: 
Gunawardana, Hon. M.K.A.D.S., 140 

 

Lady Parliamentarians of South Asian Countries:  
   presence in Speaker's gallery, 581 

 

Petitions to Supreme Court:  
Buddhist Temporalities (Am.) Bill, 597 
Budgetary Relief Allowance of Workers Bill, 
  1074, 1073-4 
Local   Authorities Elections (Am.) Bill, 140-1 
Microfinance Bill, 141 
National Minimum Wage of  Workers  Bill, 1073-4 
Thervadi  Bhikku  Kathikawath (Registration) Bill, 
141 

 

Portrait of  Late Hon. D.B., Wijetunga, Unveiling of: 
invitation, 687 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

  (Contd.) 

Resignations: 

Hafeez, Hon. (Dr). A. R. A, 139-40 

 

Sectoral Oversight Committee: 

Letter to Hon. Members, 24 

 

Supreme Court: Communication: 

Criminal Procedure (Am.) Bill, 23-4 

Penal Code (Am.) Bill, 23-4 

 

Supreme Court: Determinations: 

Buddhist Temporalities Bill,  1074-9 

Local Authorities Elections (Am.) Bill, 593-6 

Microfinance Bill,  677-88 

Theravadi Bhikku Kathikawath (Registration) Bill,  

661-76 

 

Votes of Condolence: 

Azeez, Hon. M.B.A., 581-4 

Seneviratne, Hon. D.M., 584-9  

 

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

Debates: 

Private Members' Motions: 

   Military Camps in the Trincomalee District:  

      relocation, 1024-6 

War Ruin Sites: restoration, 1033-5 

Resolutions:  

Constitutional Assembly, Appointment of, 1190-5 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1536-40 

Teacher Instructors Service: establishment, 1063-5 

 

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

Debates: 

Orders:  

Customs Ordinance, 365-8 

Resolutions: 

 Constitutional Assembly, Appointment of,  

   1208-10 

 

Statement: 
One Million Employment Generation Programme, 

1111, 1121, 1124, 1126 

The Island Report on 29.01. 2016 re Media, 580-1 

 

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

Debates: 

Bills: 

Fisheries and Aquatic Resources Act: 1R., 740-1 

 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of , 

  113-120 

Spe-Sum 
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Sumanthiran, The Hon. M.A.: (Contd.) 

Supplementary Allocations: 

Budgetary Support Services and  Contingency  

    Liabilities Project: Pr., 805 
 

Supreme Court, Petitions to:  

Budgetary Relief Allowance of  Workers Bill, 1074  

Local   Authorities  Elections (Am.) Bill1, 140-1 

National Minimum Wage of Workers Bill, 1073-4 

Theravadi Bhikku Kathikawath (Registration) Bill, 

141 

 

Supreme Court: Communication: 

Criminal Procedure (Am.) Bill (not proceed), 23-4 

Penal Code (Am.) Bill (not proceed), 23-4 

 

Supreme Court: Determinations: 
Buddhist Temporalities Bill, 1074-9 

Local Authorities Elections (Am.) Bill, 593-6 

Microfinance Bill,  677-88 

Theravadi Bhikku Kathikawath (Registration) Bill, 

661-76 

 

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

Debates: 

Regulations:  

Wages Boards Ordinance, 921-5 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1574-6 

 

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

Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and  

Hindu Religious  Affairs:  

Questions, Oral: Replies: 

Mullikulam Area, Displaced People:  

  resettlement, 315-8 

 

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

Petitions: 

Amarasingha, Mr. A.A., Priyadharsena, Panadura, 

576 

Damayanthie, Mrs. A.S., Sujeewa, Kalawila, 576 

Dias, Mr. K., Bulathsinhala, 442 

Gunasekara, Mr. Malani, Kalutara,287 

Gunathilaka, Mr. Henri, Bandaragama, 287 

Hemalatha, Mrs. P., Sirima, Mathugama, 576 

Jayasekara, Mr. M., Morapitiya, 576 

Jayathilaka, Mr. Wasantha Chandana,  

Agalawatta, 576  

Malikaarachchi, Mr. D.P. K., Mathugama, 442 

Mohomad, Mr. Nawman Nazar, Kalutara, 442 

Pathirana, Mr. K. Kulasena, Bulathsinhla, 287 

Pradeep, Mr. M, Nebada, 576 

Premadasa, Mr. Arabage, Mahagama, 442 

Premaratna, Mr. K.A.D., Horana, 442 

Pushpakumara, Mr. J.D., Pradeep, Mathugama, 287 

Thewarapperuma, The Hon. Palitha: (Contd.) 
Petitions: (Contd.) 
Pushpakumara, Mr. K.A., Chandana, Bulathsinhala, 
287 

Ranasingha, Mr. L.D., Lionel, Kobawaka, 442 
Seelawathie, Mrs. K., Walagedara,576 
Udatiyawala, Mr. Ariyadasa, Bulathsinhala, 287 
Upali, Mr. Ranjith, Bulathsinhala, 442,  
Weerasuriya, Mr. N.A, Dodangoda, 287 
Wickremaarachchi, Mr. L.C., Mahagammeda, 576 

 
Thigambaram, The Hon. Palany, M.P., Minister  
of  Hill Country New Villages, Infrastructure and  
Community Development: 
Debates, Adjournment: 
Plantation Community: problems, 1526-30  

 
Questions, Oral: Replies: 
Matale District Families in Landslide-Prone Areas: 
    resettlement, 1252-4 
Tamil People Living in Estate Areas:  
   survey details, 176-7 

 
Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M.P.: 
Debates: 
Regulations:  
Wages Boards Ordinance, 932-6 

 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of,  
  1433-6 

 
Debates, Adjournment: 
Plantation Community: problems, 1587-8 

 
Thowfeek, The Hon. M. S., M.P.: 
Affirmations and Oaths, 139 

 
Thurairetnasingam, The Hon. K., M.P.: 
Petitions: 
Manivannan, Dr. Ganagasunthran, Colombo-06, 
287 

 
Viyalanderan, The Hon. S., M.P.: 
Debates, Adjournment: 
Fisheries and Aquatic  Resources (Am.) Act, 
   Issues Arisen out of, 1714-8 
 

Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 
Debates: 
Resolutions: 
Constitutional Assembly, Appointment of,  
 1429-33 
 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P., State Minister  
of  Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Petitions: 

Mahinda, Mr. R.S.R.G., Ambalantota, 806 

Sum-Wed 
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Wedaarachchi, The Hon. Dilip: (Contd.) 

 Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act, Issues 

Arisen out of, 1684-7 

 

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

Petroleum Resources Development:  

Petitions: 

Bandarage, Mrs. K.A.L.V., Iduruwa, 286 

Dikkubura, Mr. Sumith, Ambalantota, 286 

Kumara, Mr. H.P.S., Kahaduwa,286 

Priyadharshna, Mr. B.R.M., Dodanduwa, 286 

 

Questions, Oral: Replies: 

Fuel, Taxes Imposed on: details, 299-302 

 

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

Reference to: 

Constitutional Council Appointment, 631-2 

Consultative Committees, 597-8 

Joint opposition: 

allocation of time, 51 

recognition, 636, 751-2 

    

Debates: 

Resolutions:  

Constitutional Assembly, Appointment of, 

  1168-77 

 

Welgama, The Hon. Kumara, M.P.: 

 Petitions: 

Fernando, Mr. K. Sumanasiri, Moratuwa, 1081  

 

Reference to: 

Joint Opposition Recognition , 760-2 

 

Debates: 

Resolutions: 

Hon. Dinesh Gunawardena's Amendments re 

Constitutional Assembly (Seconded), 93 

 

Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 

 Petitions: 

Jayawardene, Mr. W.W., Avisswella, 1604 

Perera, Miss. K.S., Dorawaka, 1604 

 

Debates: 

Resolutions: Constitutional Assembly,  

   Appointment of, 1184-90 

 

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

Minister of Public Enterprise Development: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of,  

  1398-404 

Wickramaratne, The Hon. Eran: (Contd.) 
Questions, Oral: Replies: 
Bank of Ceylon Examination for Recruitment of  
 Internal Officer Trainees: malpractices, 1456-9 

Pawned Gold Items, relief: loss of income to bank, 
1098-100 

Public Estates and Factories: profit/loss, 1629-42 
Sri Lanka Insurance Corp., Privatization of:  
   employee benefits, 1089-90 
 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime  
Minister, Minister of National Policies and Economic  
Affairs: 
Reference to:  
Capitalist, 1137-8 
Constitution of 1978, 10 
Constitutional  Council:   
Appointment of, 632, 633, 635, 1153  
 Attorney General Appointment, 578-80 

Indian Ambulance Service, 1124-5 
Joint Opposition Recognition,  639, 641, 642 
751, 754, 755, 1129 

National State Assembly, 11  
Select Committee Resolution, 9, 10, 965 
Soulbury Constitution, 9 
 

Statements: 
One Million Employment Generation Programme, 
1111-21 

The Island Report on 29.01.2016 re Media, 580-1 
 

Ministerial Statements: 
Political Family Members:  
 overseas bank accounts, 736-8 

 
Debates: 
Bills: 
Local Authorities Elections (Am.): 2R., 647-9 

 Resolutions: 
 Constitutional Assembly Appointment (moved),  
     4-13 

 
Debates, Adjournment: 
 Investment Agreements Approved by Parliament: 
advantages, etc., 230-5 

Police Officers: facilities and conduct of recent 
past, 512-9 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 
Crude Oil Price Reduction: benefit deprive, 482-4 

 
Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M.P.:  
Debates : 
Bills, Private: 
Daya Sarana Dev. Found. (Inc.):1R., 208 

 
Debates, Adjournment: 
Plantation Community: problems, 1585-7 
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Wijerathna, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari, M.P.: 

Petitions: 

Gunawathie, Mrs. W.G. Rattota, 147 

Jayasingha, Mr. J.M.B.T.K., Pilawala, 1082 

Kapilaratne, Mr. E.G., Wilgamuwa, 147  

Malika, Mrs. D.M., Wijitha, Matale, 146 

 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1581-2 

 

Questions, Oral: 

Matale District Families in Landslide-prone Areas: 

   resettlement, 1251-2 

 
Wijesekera, The Hon. Kanchana, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Act,  

   Issues Arisen out of, 1726-9 

 
Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

 Petitions: 

Gunawardena, Mr. M., Ampara, 287 

Ranathunga, Mr. H.W.A., Kalmunai, 807  

 

Debates: 

Bills, Private: 

Kudabuthgamuwa  Sri Piyadassinarama   

 Viharasthana  Performance Society (Inc.): 

     1R., 485 

Hanagala  Walagam  Purana Gallen  Rajamaha 

Viharastha Dev. Council (Inc.): 1R., 205 

Maithripala  Senanayake Found. (Inc.):  

 1R., 205-6 

Moeragala Districrt  Kantha Maha Sangamaya

(Inc.): 1R., 207 

Sri Gunarathana  International  Found. (Inc.): 

   1R., 206 

 

Private Members Motions; 

North and East Disappeared  Tamil Persons: 

 issuing death certificates, (Passed) , 1007-8 

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

Debates: 

Regulations: 

 Wages Boards Ordinance, 918-21 

Resolutions: 

 Constitutional Assembly, Appointment of, 

  1223-5 
 

Debates, Adjournment: 

Plantation Community: problems, 1569-7 

Police Officers: facilities and conduct of recent 

past, 542-5 
  
Questions, Oral: 

Embilipitiya Presidents College:  

   irregularities  in student admission, 615-7 

Floating  Market  Project: money spent, 325-8 

Rakwana- Madampe  Road Carpeting Project:  

 initial plan, 449-51 

Sewwandi, Mrs. K.V., Achala: non-receipt of  

   admission card for examination, 1246-9 

Sooriyawewa Cricket Stadium: 

 money spent, 1101-2 

Tamil People Living in Estate Areas:  

 survey details, 174-6 
 

Withdrawals: 
Code of Criminal Procedure (Am.) Bill, 339 

Penal Code (Am.) Bill, 339 
 

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

Minister of Disaster Management: 

Questions, Oral: Replies: 

Fathima Azra Death: compensation, 610 
 

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

Minister of Irrigation and Water Resources  

Management: 

Debates: 

Resolutions: 

Constitutional Assembly, Appointment of, 

  1384-8 

Wij-Zoy 
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පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
(2015 අෙගෝසත්ු 17වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ) 

  
අ 

අෛඩක්කලනාදන්,  අ. (වන්නි) 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
අෙබ්ගුණවර්ධන,  පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිසස් (කළුතර) 
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අෙබ්වර්ධන, ලක්ෂම්න් යාපා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
අෙබ්වර්ධන, වජිර (ගාල්ල) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල) 
අෙබ්ෙසේකර, සිසිර කුමාර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත (පුත්තලම) 
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල්(ගම්පහ) 
අමරෙසේන, ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාෙග් (කුරුණෑගල) 
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට) 
අමුණුගම, දිලුම් සුරාජ් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
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 අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්) 
අෙශෝක, පියන්ත ආර්.ඩී. (පුත්තලම) 
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ඒ 
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කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
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ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

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

 

 
  

 ච 
 

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

ජ 
  

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

 
ත 

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

ද 
 

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

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



(vii) 

 

න 
  

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

ප 

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

බ 

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

 

ම 

  

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



(viii) 

 

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

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

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

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



(ix) 

 

ස 
 

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

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

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

  

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



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
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 
ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
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 සංවාද පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
 

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



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 
} 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
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 

  

 

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 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

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

 

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

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු 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 හිරුණිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් 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 ලක්ෂන්් ෙ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. 

 



(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 ඩග්ලස ්ෙ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 

 

 

 

 

 



(xv) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 

 

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

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

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

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

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

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

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

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

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

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



(xvi) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

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

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

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

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

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

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

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙ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  
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

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

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

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 



(xvii) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පරීක්ෂක (සිවිල්) -  
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 -   
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ 

මහතා, ඒ.පී. රණතුංග මහතා.  
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. 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, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

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

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

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

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xviii) 

 

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

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

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

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

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

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

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

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

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 
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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)  
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
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குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

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

 

த 

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

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

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

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

ப 
  

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

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

ம 
 

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

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

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

ர 

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

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

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

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

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

 
ஜ 

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

ஹ 

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

ஸ்ரீ 

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

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
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  

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

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

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



(xxviii) 

 

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  

 

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 
 



(xxix) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

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

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

 

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  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய 

கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு 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. 

 
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 ஜனதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன். 



(xxx) 

 

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. 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



(xxxi) 

 

பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

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

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 
 

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 (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி 

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

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன (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 (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த 
(பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

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

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 

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

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

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

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

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, 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, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

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

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 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

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

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

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

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

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

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

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

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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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 -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். .ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. 

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

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

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

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

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

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

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

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

கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். 
நிலா தீன் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, 
தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்). 

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  



(xxxiv) 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் -
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். 
ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், 
தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); 
தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , 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 (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி, 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, 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) 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 
 

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

H 
 

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

 
I 
 

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

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

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

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

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 



(xl) 

 

P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 

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

S 

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
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Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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) 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

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

W 
 

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

Y 

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

Z 

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

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of 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 Lands – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of 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 Dialogue – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of 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 

 
 

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 Provincial Councils and Local Government – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

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

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

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

 

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

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. 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. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.)Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera,  The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Lasantha 
Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The 
Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Chandrasiri 
Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, 
The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Velu Kumar, The 
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2016 ජනවාරි 09 වන ෙසනසුරාදා 
2016  சனவாி  09, சனிக்கிழைம  
 Saturday, 09th January, 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.  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් සියලුම ගරු 

මන්තීවරුන්ට ලැබුවා වූ නව වසර නිෙරෝගී, වාසනාවන්ත හා 
ෙසෞභාග්යවත් ම වසරක් ෙව්වා යි කියා පාර්ථනා කරනවා.  

අද ෙම් ගරු සභාව ඓතිහාසික අවස්ථාවකට මුහුණ ෙදනවා. 
බහුතර මහ ජන ඉල්ලීම මත නව ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම 
සඳහා වූ ෙයෝජනාවක් සභාවට ඉදිරිපත් ෙවනවා.  

ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් විවිධ මත පකාශ වී ඇති බව මා 
දන්නා නමුත්, 2016 වසෙර් පළමු නිල කාර්ය වශෙයන් ෙමම 
ෙයෝජනාව  කිසිම බාධාවකින් ෙතොරව ෙගෞරවාන්විතව  සභාවට 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම අප සැමෙග්  ජාතික යුතුකමක් 
වශෙයන් මා දකිනවා.  

ෙමම ජාතික කර්තව්යය  සහ මහ ජන අෙප්ක්ෂාව සාක්ෂාත් 
කර ගැනීම උෙදසා සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙග් පූර්ණ 
දායකත්වයත්, කැපවීමත්  මා විෙශේෂෙයන් අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ෙ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 අද දින පස්වරු 3.30ට 

කථානායක නිල කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන 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 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

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 notwithstanding the provisions of the Standing Order No. 7 of 
the Parliament and the motions agreed to by Parliament on 
06.10.2015 and  19.12.2015, the hours of sitting this day shall be 
10.30 a.m. to 7.30 p.m.. At 7.30 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. 

 
II 
 

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

That notwithstanding the provisions of the Standing Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015 and in terms of the motion  agreed to by Parliament on 
19.12.2015, the hours of sitting of Parliament on Tuesday 26th, 
Wednesday 27th and Thursday 28th January 2016 shall be 1.00 p.m. 
to 7.30 p.m..At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament 
shall operate." 

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

 
III 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් නව ෙයෝජනාව මම 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි සහ 2015.10.06 දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් විධිවිධානයන්හි 
කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, 2016 ජනවාරි මස 12 වැනි අඟහරුවාදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්ෙවන දිනයක් විය යුතු ය. " 

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

IV 
 

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: 

 
"අද දින විසිර යෑෙම්දී  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2016 ජනවාරි මස 26 වැනි 
අඟහරුවාදා අ.භා.1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."   

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ෙයෝජනාව සංෙශෝධන සහිතව 

මම දැන් ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
"අද දින විසිර යෑෙම්දී  ෙමමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2016 ජනවාරි මස 12 වැනි 
අඟහරුවාදා පූ.භා.9.30 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."   

 
 

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

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත්කිරීම 

සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය 
அரசியலைமப் ச் சைபைய 
நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 

RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE 
CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 
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, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 

 
ශී ලංකාවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගත යුතු යැයි                   
ශී ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් එකඟතාවයක් ඇති ෙහයින්ද; 

 
2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන සහ පජාතන්තවාදය සවිමත් ෙකෙරන 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීෙමහි ලා පැහැදිලි ජනවරමක් 
ජනතාව විසින් ලබාදී ඇති ෙහයින් ද; 

 
ඉහත කී ජනාධිපතිවර ණෙය්දී ජනතාව පකාශ කරන ලද අභිපාය 
බලගැන්වීමට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙකෙරන්නා වූ නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මතකර ගැනීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විසින් 
සිය අභිලාෂය පැහැදිලිව පකාශ කර ඇති ෙහයින් ද; 
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විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි ෙකෙරන්නාවූ ද, මනාප ඡන්ද කමය 
ඉවත් කර ජනතා නිෙයෝජනය සාධාරණව පිළිබිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණ 
කමයක් සහතික ෙකෙරන්නාවූ ද, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික 
අයිතීන් ශක්තිමත් කරන්නාවූ ද, ජාතික පශ්නයට ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් 
සපයන්නාවූ ද, ජාතික පතිසන්ධානය පවර්ධනය කරන්නාවූ ද, නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කරන්නාවූ 
ද, ජනතාවෙග් මූලික අයිතීන් හා නිදහස මඟින් මානව අභිමානය තහවුරු 
කරන්නාවූ ද, වගකිව යුතු, වගවන්නාවූ ආණ්ඩු කමයක් පවර්ධනය 
කරන්නාවූ ද, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීෙම් 
අවශ්යතාව මතුවී ඇති ෙහයින්ද; 
 

1. ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ජනතාවෙග් අදහස් හා උපෙදස් ලබා ෙගන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 75වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒ ෙවත පැවරී ඇති බලතල 
කියාත්මක කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පතක් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත වන, ෙමහි මින් මතු 
''ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය'' යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් තිබිය යුතු යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා විය යුතුය . ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින් ෙතෝරා පත්කර ගත යුතු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් හත් (7) ෙදෙනකු සිටිය යුතුය.  

 ගරු කථානායකතුමා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවන්හිදී, මණ්ඩලෙය් 
රැස්වීම්වල මුලසුන ෙහොබවනු පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් අතුරින් අෙයකු ෙතෝරා පත් කළ යුතුය. 

3. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් සඳහා ගණපූරණය විස්සක් 
(20)ක් විය යුතුය.  

4. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
උපෙද්ශකවරුන්; 

 (ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා නීති ෙල්කම්වරෙයකු 
හා එකී නීති ෙල්කම්වරයා සඳහා සහායකයින්; 

 (ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 5වන වගන්තිෙය් 
ෙයොමුගත කමිටුවල කටයුතු වාර්තාකරණය පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා  කාර්ය මණ්ඩලය; 
සහ 

 (ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් (සමාජ මාධ්ය ඇතුළුව) 
මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලයක්; 

සිටිය යුතුය. 
 

ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීෙම් 
කියාවලියට අවශ්ය පචාරණය ලබා දීෙමහිලා මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය 
විසින් ෙවබ් අඩවියක් පිහිටුවා එය පවත්වාෙගන යා යුතු අතර ෙවනත් සුදුසු 
මාධ්ය ද ෙයොදා ගත යුතු ය.  
 

අදාළ ෙසසු පවීණයන්ෙග් ෙහෝ විෙශේෂඥ මත ද ඇතුළත්ව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා එහි කාරක සභාවන්හි කටයුතු ෙමන්ම මහජන 
අදහස්/ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම්ද,  එම ෙවබ් අඩවිෙයහි ෙල්ඛනගත ෙකොට 
පකාශයට පත් කරන බවට මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය සහතික විය යුතුය. 
 

5.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පහත සඳහන් අනු කමිටුවලින් 
සමන්විත විය යුතු ය:- 

 (අ)   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන, 
අගාමාත්යවරයා (සභාපති), පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා, 
අධිකරණ අමාත්යවරයා හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් ෙසසු සාමාජිකයින් දහහත්(17) ෙදෙනකුට 
ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් යුත් ෙමෙහයුම් කමිටුවක්; 

  ෙමෙහයුම් කමිටුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතු හා ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතු ය.  

 (ආ)   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කළ හැකි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් 
සමන්විත ෙසසු අනු කමිටු; 

  එෙසේ වුවද, එක් එක් අනු කමිටුවක සාමාජික සංඛ්යාව 
එෙකොළහ (11)කට ෙනොවැඩි විය යුතු ය. 

  එක් එක් අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් පත් කරනු ලැබිය යුතු ය. 

6.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් එහි පළමු රැස්වීෙම් දී- 

 (අ)   නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් ෙතෝරා පත්කර ගත යුතු ය; 

 (ආ)  5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටු තීරණය කළ යුතු ය; 
සහ 

 (ඇ)  5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවලට සාමාජිකයින් 
ෙතෝරාපත් කර ගත යුතුය.  

7.  අමාත්ය මණ්ඩලයට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ෙයෝජනා කරමින් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස ෙමෙහයුම් කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරනු පිණිස 
අගාමාත්යවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් පළමුවැනි 
රැස්වීෙම්දී ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.  

8.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ස්වකීය රැස්වීම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙයහි පැවැත්වීමට ෙමයින් බලය පවරනු 
ලැෙබ්, 

 එෙසේ වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට බස්නාහිර පළාෙතන් 
පිටත වූ ෙවනයම් නිශ්චිත ස්ථානයකදී සිය රැස්වීම් පැවැත්වීමට 
තීරණය කළ හැකිය.  

 එෙසේම, තව දුරටත්, ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීම හා යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය ලබාදීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළ දී පමණක් සිදුවිය යුතු ය.  

9.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙහෝ එයට අයත් යම් කමිටුවක 
අරමුණු කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමෙහයුම් කමිටුවට අවශ්ය ෙසේවාවන් 
අවශ්ය වන්නා වූ ඕනෑම ආයතනයකින් ලබාගත යුතු ය.  

10.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට හා /ෙහෝ එහි විවිධ අනුකමිටුවලට 
සහය වනු පිණිස හා උපෙදස් ලබාෙදනු පිණිස ෙසසු පවීණයන් 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් පත්කරනු ලැබිය හැකිය.  

11.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු මහජනතාවට විවෘත විය 
යුතු ය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා අනු කමිටුවල කටයුතු 
ෙල්ඛනගත ෙකොට වහා පකාශයට පත් කළ යුතු ය. සුදුසු 
අවස්ථාවන්හි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා/ෙහෝ එහි අනු 
කමිටුවල කටයුතු විකාශනය කිරීම සහතික කිරීමට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් අවශ්ය පියවර ගනු ලැබිය යුතු ය.   

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ෙපර කී කරුණු පකාශනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 17 වැනි වගන්තිය 
පකාර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ අවසරය නිශ්චිතව ලබා ෙදනු ලබන 
බවට ෙමහිලා නිශ්චිත වශෙයන්ම ෙයෝජනා ෙකෙර්. 

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 
පස්වන වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවල කටයුතු පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත සමගාමීව වාර්තා කර ඇත්තා ෙසේ හා ෙමහිලා නිශ්චිත 
වශෙයන්ම බලය ලබාෙදනු ලබන යම් කටයුතු පකාශයට පත් කිරීම් 
මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත පකාර වරදක් සිදු 
ෙනොවනු ඇති බව තවදුරටත් ෙයෝජනා ෙකෙර්. 

12.  උපෙදස් ලබාගැනීම සඳහා සහ/ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩල ය 
ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඕනෑම පුද්ගලෙයකු කැඳවීෙම් 
බලය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතු ය. 

13.  මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස් 
ලබාගැනීම සහ/ ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ/ ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතු ය. 

14.  ෙමහි දක්වා ඇති විධිවිධානවලට යටත්ව, ස්වකීය කටයුතු ඉටුකිරීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය හා යාන්තණයන් පිළිබඳ 
තීරණය කිරීෙම් බලය ද ෙමහිලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට 
පවරනු ලැෙබ්: 

 එෙසේ වුවද, එකී තීරණය ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් එකඟත්වය ඇතිව 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනා සම්මතයකට 
පසුව ගත යුතු ය. 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් 
වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය 
පරිපාටික රීති ෙමම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය. 

15. ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ලබා ෙදනු ලබන අනුමතිය වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ දැන්වීම අගාමාත්යවරයා ෙහෝ 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඒ සඳහා කලින් කලට නම් කරනු ලබන 
ෙවනත් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරෙයකු විසින් කරනු ලැබිය  
යුතු ය. 
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16. 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත එක් එක් අනු කමිටුවක් පත්කිරීෙමන් සති 
දහයක් (10) ඇතුළත එම  අනු කමිටු විසින් ස්වකීය වාර්තා ෙමෙහයුම් 
කමිටුව ෙවත භාර ෙදනු ලැබිය යුතු ය. 

17. 5(ආ) වගන්තිය යටෙත් පත්කරන ලද අනු කමිටුවල සහ මහජන 
අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් වාර්තා සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී වාර්තාව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් ද සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතු ය. 

18. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් වාර්තාෙව් හා 
(අදාළ වන්ෙන් නම්) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ෙපොදු 
ෙයෝග්යතාවයන් හා  මූලධර්ම  විවාදයට ගනු ලැබ ෙයෝජිත 
සංෙශෝධන ද විවාදයට ගනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි විවාදයන් 
අවසානෙය්දී "අවසාන වාර්තාවක් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනා සම්මතයක් ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින්ඉදිරිපත් කළ යුතු ය." යනුෙවන් මූලාසනය විසින් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

19. ඉනික්බිතිව, ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් විවාදය අතරතුර ෙයෝජිත යම් 
සංෙශෝධනයන් ෙව් නම්,  ඒවා ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය  විසින් සළකා බලනු පිණිස අවසාන 
වාර්තාවක් හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු 
ය. එකී වාර්තාව හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළයුතු බවට ෙයෝජනා 
සම්මතයක් අගාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. 

20. 18 වන වගන්තිෙයහි ෙයොමුගත විවාද කාල සීමාව තුළ පහත සඳහන් 
කියාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය:- 

 සභාපතිවරයා ෙහෝ සභාපතිවරයා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවක දී, යම් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරෙයකු විසින් එක් එක් වගන්තිය අංක පිළිෙවළින් 
කියවිය යුතු ය. 

 (i) යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම, ෙහෝ වගන්ති 
ඉවත් කිරීම ෙහෝ නව වගන්ති ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ කළ 
හැකිය. 

 (ii) විවාදය ෙමම අදියර තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පෙතහි විස්තර විනා එහි මූලධර්මය සාකච්ඡාවට 
ෙනොගත යුතු ය. 

 (iii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි යම් පූර්ව ෙකොටසක් 
මත එළැඹි යම් තීරණයක් හා අනනුකූල කිසිදු 
සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකිය. 

 (iv) ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත කියවා අවසන් කරන 
ලදුව, එකී ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අවසන් කිරීමට පථම, 
යම් සාමාජිකෙයකුට, සභාපතිවරයාෙග් අවසරය මත, ඒ වන 
විට ද සම්මත කර ඇති යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් 
ෙයෝජනා කළ හැකිය. 

 (v) යම් වගන්තියකට ෙගන එනු ලබන සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ 
වූ පශ්නයක් මුළුමනින්ම මූලාසනය විසින් ඉදිරිපත් කර 
ඇත්ෙත් නම් විනා වගන්තියක් කල් දැමිය හැක. 

 (vi) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි  ඉතිරි වගන්ති සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව හා නව වගන්ති ෙගන ඒමට පථම කල් 
තැබූ වගන්ති සලකා බැලිය යුතු ය. 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන සලකා 
බැලීමට පථම නව වගන්ති ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒවා 
පළමු වැනි වර කියවූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය. ඉනික්බිතිව, 
එළෙඹන පශ්න "වගන්තිය ෙදවනවර කියවිය යුතුය"  හා   
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතට වගන්තිය (ෙහෝ 
සංෙශෝධිත පරිදි වූ වගන්තිය) එකතු කළ යුතු ය" ෙව්. 

 (viii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන ඉවත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව නව උපෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අතර ඒවා නව වගන්ති ස්වභාවෙයන්ම සැලකිය යුතු ය. 

 (ix) සෑම වගන්තියක් හා උප ෙල්ඛනයක්ම සහ ෙයෝජිත නව 
වගන්තියක් ෙහෝ උපෙල්ඛනයක් සම්බන්ධ කටයුතු කළ 
පසුව, යම් පූර්විකාවක් වන්ෙන් නම් එය සලකා බලා " ෙමය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි පූර්විකාව විය යුතුය" 
යන පශ්නය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 (x)   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි නාමයට යම් 
සංෙශෝධනයක් අවශ්ය වන්ෙන් නම්, සවිස්තරව දක්වා ඇති 
ඉහත කී කාර්යාවලීන් අවසානෙය්දී එය සිදුකළ යුතු ය. 

21. අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 
42, 43 හා 44 හි විධිවිධාන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතුවලට අදාළ විය යුතු ය. 

22. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සභිකයන් අතරින් තුෙනන් ෙදකක් 
විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
කමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතු ය. 

23. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දෙයන් අනුමත කරන්ෙන් 
නම්, වාර්තාව හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ඉනික්බිතිව, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය  සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් 
ෙයොමුගත අනුකමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතු ය. 

24. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 75(ආ) ව්යවස්ථාව හා 120(ආ) ව්යවස්ථාව 
පකාර මුළුමනින්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පතිෙයෝජනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 
ව්යවස්ථාව මඟින් විධිවිධාන සලසා තිෙබන පරිදි විෙශේෂ බහුතරයකින් 
සම්මත කරගනු ලැබ ජනමත විචාරණයක් මඟින් ජනතාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් 
එකී වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
සහතික කළ යුතු ය. 

25. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 78(1) ව්යවස්ථාව පකාර එකී 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතු ය. 

26.  ඉන් අනතුරුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 154උ(2) ව්යවස්ථාව පකාරව, 
සෑම පළාත් සභාවකම අදහස් පකාශ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් 
එකී පනත් ෙකටුම්පත එකී සෑම සභාවකටම ෙයොමු කරනු ලැබිය    
යුතු ය. 

27. ඉනික්බිතිව, අගාමාත්යවරයා විසින් එම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය 
පතයට ඇතුළත් කළ යුතු ය. 

28. ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි, එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාව 
පකාරව විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත කරගත යුතු බවට 
අගාමාත්යවරයා එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ යුතු ය. 

 එකී පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ෙදන ලද ඡන්ද සංඛ්යාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත මන්තී සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකකට අඩු 
ෙනොෙව් නම්, ෙමකී පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් යථා පරිදි සම්මත කරන ලද බවත්, ශී ලංකාෙව් 
පරමාධිපත්ය පිහිටා ඇති ජනතාව විසින් ජනමත විචාරණයකදී 
අනුමත කරන තුරු පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් බවට පත් ෙනොවන්ෙන් 
ය, යනුෙවන් කථානායකවරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 79 
ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝග්ය සහතිකයක් ලබා දිය යුතු ය. 

29. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 85(1) ව්යවස්ථාව පකාරව, 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයක් මඟින් 
ජනතාවෙග් අනුමැතිය පිණිස ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

30. පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් අනුමත 
කරනු ලැබ තිෙබ් නම්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 80(2) ව්යවස්ථාව 
පකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික කිරීම මත පනත් ෙකටුම්පත 
නීතියක් බවට පත් වන්ෙන් ය. 

31. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය්, 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත 
අනුකමිටුවල,  සහ ෙමකී ෙයෝජනාව පකාරව පත් කරන ලද කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් හා උපෙද්ශකවරුන්ෙග් වියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
දැරිය යුතු අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 150 ව්යවස්ථාව පකාරව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග්ය පියවර ගත යුතු ය. 

32.  සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් 
ෙයෝජිත ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීම 
ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරීම ෙහෝ සංෙශෝධනවලට යටත්ව සම්මත කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම විය යුතු බවට ෙමහිලා පකාශ ෙකෙර්. 

33.  සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙනොපැමිණි මන්තීවරුන් ද ඇතුළුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුළු මන්තී සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරනු ලැබ, ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාෙව් පකාරව ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව 
විසින් අනුමත කරන්ෙන් නම් පමණක් නීතියක් වශෙයන් පැනවිය 
යුතු බවට ෙමහිලා තවදුරටත් පකාශ ෙකෙර්."  
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ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මුළු ගරු සභාව ෙවනුෙවන්ම මා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්  අෙප් රෙට් නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳවයි.  

මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම සම්බන්ධ කරෙගනයි ෙම්ක කරන්ෙන්. 
අෙප් ර ෙට් පළමුවන ව්යවස්ථාව හැටියට තිෙබන්ෙන්, නිදහස්                     
ශී ලංකාෙව් ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාවයි. ඒක ෙසෝල්බරි ෙකොමිසම 
විසින් ඉදිරිපත් කළායි කියලා අෙප් සාමාන්ය මතයක් තිෙබනවා.  
ඒක වැරදියි. ඇත්ත වශෙයන්ම 1943 ශී ලංකාවට අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් වුවමනායි කියලා බිතාන්යයට බල කරන්න රාජ්ය 
මන්තණ සභාවට බලය ෙනොතිබුණත්, ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමා එදා ඇමති මණ්ඩලයට ෙයෝජනා කළා,  "අපි සභාෙව් 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කරෙගන ආණ්ඩුකාරතුමාටයි, රජතුමාටයි 
ඉදිරිපත් කරමු. යුද්ධය මැදදී ෙම්ක පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ." 
කියලා.  ඒ අනුව එම ෙයෝජනාව සකස් කළා. ෙයෝජනාව ෙම් 
සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමායි.   

එතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනාව බහුතරයකින් සම්මත වුණා. 
සම්මත වුණාට පසුව ඒක පිළිගන්න කිව්වා, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ 
කියාත්මක කරන්න. එවිට තවත් කණ්ඩායම් කරපු නිෙයෝජනය 
නිසා බිතාන්ය ආණ්ඩුව කිව්වා, "නැහැ. ෙසෝල්බරි සාමිවරයාෙග් 
පධානත්වෙයන් අපි ෙවනම ෙකොමිසමක් පත් කරනවා" කියලා. ඒ 
ෙකොමිසම ලංකාවට ආවාම ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාට 
ඇමතිවරු කිව්වා, "අපි ඉදිරිපත් වන්ෙන් නැහැ. අෙප්   ෙයෝජනා 
පිළිගන්න ඕනෑ" කියලා. ඇමතිවරුන් ෙමයට ඉදිරිපත් වන්ෙන් 
නැතිව ෙමය වර්ජනය කළා; ෙකොමිසම වෙට් ගියා. තවත් අය 
මැදිහත් වුණා, ෙම් සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කරන්න. එයින් එක් 
ෙකෙනක් තමයි ෆැන්සිස් ෙමොලමුෙර් මැතිතුමා.  

අන්තිමට හැන්දෑ වරුෙව් තිබුණු ෙභෝජන සංගහෙය්දී තමයි 
ඇමතිවරුන් මුණ ගැහුෙණ්. ෙසෝල්බරි ෙකොමිසමට වැටහුණා, 
ඇමතිවරුන්ෙග් සහෙයෝගය නැතුව ෙමය කියාත්මක කරන්න 
බැහැයි කියලා. එදා ලංකාෙව් අණ ෙදන නිලධාරි ෙජෆ්රි ෙල්ට්න් 
අද්මිරාල්තුමාත්, අග්නිදිග ආසියාෙව් අණ ෙදන නිලධාරි මවුන්ට් 
බැට්න් සාමි අද්මිරාල්තුමාත්, ෙසෝල්බරි සාමිවරයාට කිව්වා, 
"ලංකාව අපට සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ නිසා ෙමය පිළිගන්න"  
කියලා. මා ෙම් කථාව ෙහොඳින් දන්නවා.  

අන්තිමට ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ඔලිවර් ගුණතිලක 
මැතිතුමා අෙත් ෙසෝල්බරි සාමිවරයාට පණිවුඩයක් යැව්වා, "අපට 
ෙමය ෙදන්න; ලංකාව නිදහස් වුණාම අගාණ්ඩුකාරවරයා 
වශෙයන් ඔබතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරනවා." කියලා. ෙසෝල්බරි 
සාමිවරයාත් ෙමය පිළිෙගන කරපු විශාල ෙවනස තමයි ෙසෙනට් 
මණ්ඩලයකුත් පත් කිරීම. ඒ දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුෙණ් එක 
සභාවක් විතරයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක අපි සකස් කරපු එකක්.  
ඒක සකස් කරලා ෙපොෙරොන්දුවකුත් දුන්නා, අගාණ්ඩුකාරවරයා 
වශෙයන් එතුමාව පත් කරනවාය කියලා. ඒ අනුව 
අගාණ්ඩුකාරවරයා වශෙයනුත් පත් කළා.   

ෙදවන කාර්යය, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
අගමැති වුණාට පස්ෙසේ ලංකාව ජනරජයක් කරන්න ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් ෙයෝජනා කිරීම. ඒ කාර්යය අවසන් කරන්න ඉස්සර 
ෙවලා එතුමාව ඝාතනය කළා.  

1965 වසෙර්දී ඩඩ්ලි ෙසේ නානායක මැතිතුමා ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් ෙයෝජනා කළා. එෙහත් මඟදී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ඒෙකන් ඉවත් වුණා. ඒකත් අසාර්ථක වුණා. 1970 වසෙර්දී                 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විලියම් ෙගොපල්ලව අගාණ්ඩුකාරතුමා 
එතුමාෙග් රාජාසන කථාෙව්දී ෙයෝජනා කළා, ජන මතයක් 

තිෙබනවා; වරමක් ලැබිලා තිෙබනවා; ඒ නිසා ෙවනම 
ව්යවස්ථාදායක සභාවක් රැස් කරලා, ජනරජ ව්යවස්ථාවක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ ෙයෝජනාව පිළිගන්න ඕනෑ කියලා 
ෙයෝජනා කෙළේ, එදා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හැටියට 
කටයුතු කළ -අෙප් හිටපු ජනාධිපති- මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
එදා ඒ ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කළාට පස්ෙසේ 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ව්යවස්ථාදායක සභාව 
කැ ෙඳව්වා. එතැනදී ඔක්ෙකෝම අය යන්න ඕනෑද, නැද්ද කියලා 
කථා ෙවනෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ෙචල්වනායගම් 
මැතිතුමාත් කිව්වා, "ෙම් ෙයෝජනාව පරණ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
අනුමත කළා. ඒ නිසා අපි එතැනට යනවා." කියලා. ඒ වාෙග්ම  ඒ 
ෙගොල්ලන් කිව්වා, "ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් එක ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් ෙනොෙවයි, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබන්ෙන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
කර ෙගන හැම ෙකෙනකුෙගන්ම අදහස් අර ගන්න." කියලා. 
අන්න ඒකයි ෙහොඳ කාරණය වුෙණ්. ඒ ජනරජ ව්යවස්ථාව 
ෙනොපිළිගන්න තවත් ෙහේතු තිබුණා.  

ඊට පස්ෙසේ 1977 වසෙර්දී ආපසු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
වරමක් ලැබුණා, විධායක ජනාධිපති කමයක් ඇති කරලා, මූලික 
අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කරන්න. ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් 
ෙයෝජනා අනුව තමයි 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කෙළේ. 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා චන්දිකා 
කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළා. 
මම දැක්කා, "ද අයිලන්ඩ්" පත්තරයට එතුමා ලිපි කිහිපයක් ලියලා 
තිෙබනවා. එදා "ද අයිලන්ඩ්" පත්තරය තමයි එතුමාෙග් 
ෙපොට්ටනිවලට විරුද්ධව ව්යාපාරය ෙගන ගිෙය්. ෙකොෙහොම හරි, 
එයට එකඟත්වයක් ෙනොතිබුණු නිසා ඒක එතැනින් අවසන් වුණා.  

ඊළඟට, 2005 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් 
ගැන සාකච්ඡා ඇති වුණා. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙවනම පක්ෂ 
කැ ෙඳවුවා. මා ළඟ තිෙබනවා, තිස්ස විතාරණ වාර්තාව. ෙවනම 
ඉන්දියාව එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ. හිටපු ජී.එල්. පීරිස්  ඇමතිතුමා හදිස්සිෙය්ම 
2010 වර්ෂෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල හුඟාක් 
දුරට අඩු කළා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති කරන්න 
කියලා, අපි පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැවතත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල වැඩි කරලා, ෙම් වැඩ කටයුත්ත 
කරෙගන යන්නයි. දහනව වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ඉදිරිපත් කළාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඕනෑ තරම් බලතල ෙදන්න" කියලා.  

ඒත් ඒක නැවතුෙණ්, ෙම් පමාණයට වඩා ජනාධිපතිෙග් 
බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න බැහැ කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ලබා දුන්න නිසායි. එෙහම 
නම්, ඒ බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ගන්න අපිට ජනමත 
විචාරණයකට යන්න ෙවනවා. එම නිසා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
නිෙයෝගයට අනුව ගන්න පුළුවන් බලතල සියල්ලම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගත්තාට පස්ෙසේ අපි තීරණය කළා, පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තු ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බාර ෙදන්න ඕනෑය කියලා. පසු ගිය මහ 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කළා. මම 
පක්ෂ නායකයන් සියලු ෙදනා සමඟම කථා කළා. අපි ෙවනම 
කථා කරලා, පළමු වැනි ෙයෝජනා ටික පසු ගිය ෙදසැම්බර් 
මාසෙය්දී සම්මත කළා. ඒ තමයි, කාරක සභා කමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට පස්ෙසේ අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන සාකච්ඡා කළා. 
එහිදී කථා කළා, ඒ සඳහා ෙකොමිටියක් පත් කරනවාද; සියලු 
ෙදනාෙග්ම නම් සඳහන් කරනවාද කියලා. අපි ෙයෝජනා කෙළේ 
සියලු ෙදනාෙග්ම නම් ඇතුළත් කරන්නයි. නැත්නම් ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත කරන්න අමාරු ෙවනවා. ෙමතැන පක්ෂ පහක් 
තිෙබනවා කියලා අපි කිව්වාට ඊට වඩා පක්ෂ තිෙබනවා.  

සමහර අය විරුද්ධ පක්ෂ තුනකට විතර අයිති ෙවනවා. ඒ නිසා 
එෙහම කෙළොත් ෙමතැන සාමාජිකෙයෝ 225ක් ෙනොෙවයි, 500ක් 
විතර ඉන්නවා. ෙහොඳම ෙදය තමයි, හැම ෙකනාම - [බාධා කිරීම්] 
ෙකොයි එක වුණත්, අපි අයිති එක පක්ෂයකට විතරයි. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ පක්ෂ තුනකට 
අයිතියි. හැබැයි, එක ආණ්ඩුවයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන විවාදෙය්දී කථා කරන්න පුළුවන්. ගරු අගාමාත්යතුමා 

කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! අගාමාත්යතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ නිසා අපි බැලුෙව්, ෙම් හැම එක්ෙකනාම සහභාගි ෙවන එක 

ගැනයි. ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් හැටියට ෙමයට රැස්ෙවන්න. 
ෙම්ක 1970දී කළා වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවනම කරන එකක් 
ෙනොෙවයි. ඒකයි, පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙත් කරන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙත් කළාම, සයවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් තිෙබන දිවුරුම අරෙගන තමයි, ෙමතැනට එන්ෙන්. 
එය ආරක්ෂාව එක්ක කරන්ෙන්. අපි ඒකට කිව්වා, "ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලය" කියා. ඒ ගැන මට අදහස ලැබුෙණ්, 
මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාෙගන්. ෙමොකද, ව්යවස්ථාදායක 
මණ්ඩලය අෙහෝසි කළාම, ඒ ෙවනුවට කථානායකතුමා, 
අගමැතිතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා සහ තව නම් කළ මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනකුෙගන් සැදුම්ලත් පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක් පත් කළා. ඒ 
කියන්ෙන්, මන්තීවරුන් පස් ෙදෙනකුෙගන් සැදුම්ලත් කමිටුවක්. 
එෙහත් ඒකට "කමිටුව" කියන්ෙන් නැතුව, "පාර්ලිෙම්න්තු 
මණ්ඩලය" කිව්වා. අපිත් බැලුවා, එතුමා ඒ තරම් ෙහොඳයි නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනිත් අය අර ගන්ෙන් එතුමාෙග් උපෙදස් නම් - 
ඒ අනුව තමයි, අපි එය "ව්යවස්ථාදායක සම්පාදක කමිටුව" 
යනුෙවන් නම් කරන්ෙන් නැතුව "ව්යවස්ථාදායක සම්පාදක 
මණ්ඩලය" කියා නම් කර තිෙබන්ෙන්. ඒකත්, පාර්ලිෙම්න්තුව 
යටෙත් තිෙබන එකක්. It is a council under Parliament. This is 
an example that we have followed from the Hon. (Prof.) G.L. 
Peiris, who called it a "Parliamentary Council". So, if the 
Parliamentary Council was valid, this is also valid for being 
accepted. අපි ෙම්ක නීතිෙයන් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. අපි ෙමය 
ෙගෙනන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්.  

අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය තිෙබනවා, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 75වන ව්යවස්ථාව යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 
කටයුතු කරන්න ෙවනම ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න. ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ආකාරයට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය පටිපාටික රීති හැර අෙනක් ඒවාට 
ස්ථාවර නිෙයෝග බලපානවා. ස්ථාවර නිෙයෝග වුවමනා නැත්නම් 
ඒවා අත් හිටුවන්න තව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑය 
කියලා අපි දැන් එකඟ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  

අපි දැන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඔක්ෙකෝම අදහස් 
එකට එකතු කරෙගන ඉදිරියට යන්නයි. අපි ෙම් සඳහා 
උපෙද්ශකවරු පත් කර ගන්නවා. ඒ උපෙද්ශකවරු කවුරුවත් 
විෙද්ශ රටවලින් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් සභාෙව් එවැනි අය 
ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඉන්නවා, මහාචාර්ය සුරී රත්නපාල. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, එතුමා ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා; 
මමත් දන්නවා. එතුමාත් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
ඉන්නවා. ඒ හැර අපට  ෙවන කවුරුවත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත කරන්න නම් අපට මූලික වශෙයන් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ඡන්ද කමය ගැන එකඟ තාවකට එන එකයි. 
අපි පාෙද්ශීය සභා ඡන්දය ආපහු කල් දැම්මා, ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
අලුත් ඡන්දය කමය ගැන එකඟතාවකට ඇවිල්ලා ඒක පවත්වන්න 
ඕනෑ නිසා.  

ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්නයි ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙම්ෙකන් පිට යන්න 
ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ෙයෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කළා. කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළායින් පස්ෙසේ ඒකට 
එකඟ වුණා. එෙහත් අපි ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් ගරු සභාෙව් න්යාය 
පතයට ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ සමහර මන්තීවරු තමන්ෙග් 
පක්ෂවලට කියලා තිෙබනවා, ෙම් ගැන සංෙශෝධන වුවමනායි 
කියලා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු ඔක්ෙකෝම පක්ෂ එක්ක මම 
අගමැති හැටියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක, දවිඩ සන්ධානය එක්ක, ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා එක්ක, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එක්ක, 
ඒකාබද්ධ විරුද්ධ පක්ෂය එක්ක, ෙබදුණු විරුද්ධ පක්ෂය එක්ක 
ෙම් හැම ෙකනා එක්කම අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කියලා තිෙබන්ෙන්, 
"නැහැ, අපට සංෙශෝධන නැහැ. අෙනක් අය එකඟ ෙවන ඕනෑ 
එකක් තිෙබනවා නම් අපට පශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත කර ගනිමු" කියලායි.  

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් මාව හමු වුණා. ඒ අයෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒවා ගැන අපට සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්. කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා ෙම් ගැන 
දවිඩ ජාතික සන්ධානයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා - that 
is, Hon. Members of the TNA, for you all to have a 
discussion. Then, we all can meet together and finalize it.  
මම ඊෙය් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාටත් ඒ ෙකටුම්පත 
යැව්වා. ඒ අයෙග්ත් සංෙශෝධන තිෙබනවා කිව්වා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් සංෙශෝධනයි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමාෙග් 
සංෙශෝධනයි ඇතුළු සියලුම සංෙශෝධන අරෙගන සාකච්ඡා 
කරමින් අපට ඉදිරියට යන්නට පුළුවන්.  

දැනට තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණා ගැන කියන්නට පමණයි. 
නමුත් මට යුතුකමක් තිෙබනවා, අපි ෙමතැනදී නැවතත් 
සංෙශෝධන ගන්ෙන් ඇයි කියලා රටට කියන්නට. ෙමොකද, මට 
වුවමනා හැම ෙකනාම එකඟ කරෙගන ෙම් කටයුත්ත කිරීමටයි. 
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ඒක අපට තිෙබන අවස්ථාවක්. අපට ෙහොඳ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
හදා ගන්නට පුළුවන්. සමහරුන් අහනවා, ඇයි අපි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය ෙනොකරන්ෙන් කියලා. එතැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. 

අපි 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධන 19 දිහාම 
බැලුවාම ෙප්නවා ඒවාෙය් ෙනොගැළපීමක් තිෙබනවා කියලා. අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව දැනට 19 වතාවක් සංෙශෝධනය කරලා 
තිෙබනවා. 12ෙවනි සහ 13ෙවනි සංෙශෝධනවල යම්කිසි 
ගැළපීමක් තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඊට පසු සංෙශෝධනවල 
ගැළපීමක් නැහැ. අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය 
කරනවා නම්, ඒ සියලුම සංෙශෝධන ගැළෙපන ආකාරයට නැවත 
සකස් කරන්නට ෙවනවා. ඒක නවත්වා ගන්නට බැහැ. 
ෙකොෙහොමත් දැන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියලා තිෙබනවා  ජනමත 
විචාරණයක් වුවමනායි කියලා. සමහර කාරණා මීට වඩා ඉදිරියට 
යනවා. විෙශේෂෙයන්ම විධායක ජනාධිපති ධුරය පිළිබඳව 
කාරණය. ඒ පිළිබඳවත් ඇතුළත් කරෙගන, -ඒවා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන්ෙන්- අපි ඉදිරියට යන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මෙග් අදහස් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම කමිටුව හැටියට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  අපට අවශ්ය කරන්ෙන් එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
කිරීමයි.  

අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් හිත ටිකක් රිදිලා තිබුණා. 
කමක් නැහැ. එතුමා කිව්ව නිසා තමයි ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් කටයුත්ත ෙමතැනට එන්ෙනත් නැහැ. 
ෙකොෙහොම හරි - [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! We can discuss that later. ගරු 

අගාමාත්යතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
බලය අල්ලා ගන්න එක එක උපකම තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] ඔබතුමන්ලාත් ෙමහාට එන්න, ඒකාබද්ධ ආණ්ඩුව ෙවන්න. 
එතෙකොට හරි ෙන්! අපි ෙම් සභාව  එකට එකතු ෙවලා ෙම් 
කටයුත්ත කරමු. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් එච්චරයි මම 
ඉල්ලන්ෙන්. මෙග් කථාව ෙමතැනින් අවසන් කරනවා.  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ෙයෝජනාව මම ස්ථීර කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සංෙශෝධන කීපයක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 

සම්බන්ධෙයන් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් අවස්ථාව.  

 
[පූ.භා. 11.05] 

 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා සහ ආරක්ෂක 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, නව 

වසරක් ලබපු අවස්ථාෙව් රැස් වුණු ෙම් පළමුවන උත්තරීතර 
සභාෙව්, රටට අවශ්ය ෙවනසක් පිළිබඳව මූලික කරුණු කීපයක් 
සහ පණිවුඩයක් දීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන.  

අපි අද කථා කරන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳවයි. 
අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව ෙගවී ගිය දශක කීපය 
තුළම, ඒ පවතින ව්යවස්ථාවට පක්ෂපාතිත්වය සහ පවතින 
ව්යවස්ථාව පිළිබඳව කළ යුතු ෙවනස්කම්, සංෙශෝධන සහ 
පරිවර්තනයන් පිළිබඳව දැඩි විෙව්චන එල්ල වී තිබුණා.  

අපට සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුෙණ් 1931 දී. අපට  සර්වජන 
ඡන්ද බලය ලැෙබන විට ආසියාෙව් ෙහෝ අපිකාෙව් කිසියම් රටකට 
සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබී තිබූ බවක් වාර්තා වන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
රෙට් ජනතාවෙග් දැනුම, බුද්ධිය, පරිණතභාවය සහ සාක්ෂරතාව 
පිළිබඳව එදාත් ලබා තිබූ දියුණුව තුළ 1931 දී සර්වජන ඡන්ද බලය 
ලැෙබන විටත් අපට තිබුෙණ් ඡන්ද පතිකාෙව් සලකුණක් ලකුණු 
කිරීමටයි. තිෙහේ දශකෙය්ත්, හතළිෙහේ දශකෙය්ත් ඡන්දය පාවිච්චි 
කළ රටවල සාක්ෂරතාවෙය් අවමභාවය නිසා ඡන්ද පතිකාෙව් 
සලකුණක් ලකුණු කිරීම ෙනොව ඡන්ද පතිකාව සිදුරු කිරීම ෙහෝ 
හිල් කිරීම කිරීමට නියමිතව තිබුණා.  

ෙලෝකෙය් ඉහළම සංවර්ධනයක් තිෙබන ඇතැම් රටවල 
අදටත් ඡන්ද පතිකාව සිදුරු කිරීෙම් කාර්යය ෙකෙරනවා. අෙප් 
රෙට් වසර දහස් ගණනක මහා ඉතිහාස කථාෙව් ෙශේෂ්ඨත්වයක්, 
පභූත්වයක් සහ ෙගෞරවනීය නාමයක් තිෙබනවා. අනුරාධපුර 
යුගය, ෙපොෙළොන්නරු යුගය, ඒ වාෙග්ම  දඹෙදනිය, ඇතුගල්පුර, 
ෙකෝට්ෙට්, මහනුවර ආදී යුග පසු කරමින් අපි අද ෙකොළඹ යුගයට 
එන විට ඒ එක් එක් යුග තුළ අෙප් ඉතිහාසෙය් තිබූ මහා ශාස්තීය 
දියුණුව, තාක්ෂණික දියුණුව පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන් පුළුල් වූ 
ෙගෞරවයක් සහ විශිෂ්ට වූ නාමයක්. අභ්යවකාශෙයන් බිමට බැසපු 
මිනිසුන් මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගසමින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණයත් 
සමඟ නව ෙලෝකෙය් තරගකාරිත්වෙයන් ඉදිරියට යන 
අධිතාක්ෂණික යුගයක සිට තමයි අද අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්. අදට ගැළෙපන ආකාරයට ෙම් 
ෙවනස්කම් කිරීෙම් අවශ්යතාව අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පිළිගන්නවා. 
අද තිෙබන 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කර සම්මත කළ අවස්ථාෙව්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
පතිපත්තියක් විධියට එයට විරුද්ධ වුණා. එදා සිට ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් විය යුතුයි කියන 
මතෙය් සිට කටයුතු කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් මතකෙය් හැටියට 1999 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
වාර්ෂික සමුළුව පළමුෙවනි වරට ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා, 
විධායක ජනාධිපති ධුරය  අෙහෝසි කිරීම නැත්නම් ෙවනස් කිරීම 
සඳහා ෙම් පවතින ව්යවස්ථාෙව් ෙවනස්කම් සිදු කළ යුතුය කියන 
කාරණාව පිළිබඳව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව කථා කරන 
විට අපි ලබා ඇති අත් දැකීම් අනුව ෙගවී ගිය දශක කීපය තුළ ෙම් 
රට තුළ ඇති වූ විවිධ ෙද්ශපාලන, ආර්ථික සහ සමාජ සිදුවීම් 
සමුදායක් පිළිබඳව සිහිපත් කරන්නට පුළුවන්. ෙම් රෙට් මහා 
උගතුන්, බුද්ධිමතුන් ෙමන්ම, පාසල් දරුවන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව පරිශීලනය කරමින් ඒ පිළිබඳව දැනුම හා අවෙබෝධය 
ලබා ගැනීමට කටයුතු කෙළේ අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. 

අගමැතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට, නිදහෙසන් පසු ලංකාෙව් 
පළමු ව්යවසථ්ාව විධියට 1946 ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්මත වීමත්, එය පිළිගැනීමත් තුළ කටයුතු කරමින්ම, 50 දශකය 
ආරම්භ වන විට ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කිරීමක්  
නැතිනම් නව ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමක් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළම හඬක් ඇති වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා දන්නා පරිදි ඉතා 
පැහැදිලිව ෙපෙනන කාරණයක් තමයි, 1947 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට 
1970 පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා  බලයට පත් වූ සෑම රාජ්ය 
නායකෙයකුටම සහ පාර්ලිෙම්න්තුවකටම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් අලුතින් නිර්මාණය කිරීම  සඳහා  තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් ලැබිලා තිබුෙණ් නැති බව. විෙශේෂෙයන්ම 50 දශකෙය් සිට 
ගත් විට, ව්යවස්ථාවක් සෑදීෙම් හැකියාව නිර්මාණය කිරීම සඳහා 
පළමුවැනි වතාවට තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ තුළ 1972දී පථම ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාව බිහි වුණා. ඒ ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳවත් 
දැඩි විෙව්චන එල්ල වුණා. ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සිට 
ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව දක්වා කාලය ගත් විට -ඒ අතර 
කාල සීමාව තුළ- ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන පශ්න, ජන වාර්ගික පශ්න, 
සංස්කෘතික පශ්න, ආගමික පශ්න වරින් වර ඇති වුණා.  

30 දශකෙය් සිංහල-මුස්ලිම් ෙකෝලාහලය, 40 දශකෙය්, 50 
දශකෙය් සිංහල-ෙදමළ ෙකෝලාහලය වැනි සිද්ධි අෙප්              
මතකෙය් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ නිසා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙචල්වනායගම් මැතිතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා එදා රටට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ 
ෙයෝජනා පිළිබඳව රට තුළ ඇති වූ දැඩි විෙරෝධය මත 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා සහ ෙචල්වනායගම් 
මැතිතුමා ඇති කරගත් එකඟතා ඉවත් කර ගනු ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම 
1965න් පසුව ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා සහ ෙචල්වනායගම් 
මැතිතුමා අතර ඇති කර ගත් එකඟතා රටට ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ 
ඒ සම්බන්ධෙයන් දැඩි විෙරෝධතාවක් ඇති වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ  කාලෙය්  ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාට, 
''ඩඩ්ලිෙග් බෙඩ් මසල වෙඩ්'' කියලා කථා කළා මට මතකයි.               
එදා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාටත් ඒ  
සම්බන්ධෙයන් දැඩි ෙලස විෙව්චන එල්ල වුණා. 

ඒත් එක්කම ඒ කාරණය ෙකොෙතක් දුර දිග ගියාද කියනවා 
නම්, ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ ඇති වූ තත්ත්වයන්  
එක්ක,  රෙට් ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවතක් කියාත්මක කිරීමට 
ව්යවස්ථාමය පතිපාදනවල තිබූ ඉතා අඩු තත්ත්ව සහ දුර්වලතා  
එක්ක, රට තුළ සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, ෙබෞද්ධ, ක ෙතෝලික, හින්දු, 
මැෙල් සහ බර්ගර් කියන සියලු ජන ෙකොටස් අතර 
සහෙයෝගිතාවක් මිතශීලිභාවයක් ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳව පුළුල් 
ෙලස පශ්න මතු වුණා.  

අවසානෙය්දී එල්ටීටීඊ තස්තවාදය ඇති ෙවලා "පභාකරන්" 
නැමැති තස්තවාදී මිනිසා බිහි වුණා. කවුරුන් ෙකෙසේ කීවත්  
බණ්ඩාරනායක-ෙචල්වනායගම් එකඟතාව කියාත්මක කිරීමට 
ඉඩ ලැබුණා නම්, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක-ෙචල්වනායගම් එකඟතා  
කියාත්මක කිරීමට ඉඩ ලැබුණා නම්, 1980 දශකය තුළ පභාකරන් 
ෙකෙනක් බිහි ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 

පධාන වශෙයන්ම, 1983 වසෙර්දී  ''කළු ජූලිය'' ෙම් රෙට් 
බරපතළ පශ්නයක් ඇති කළා. 1983 කළු ජූලිය  සමඟ, ඒ  ලැබූ 
අත්දැකීම් සමඟ ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම නිර්මාණය වුණා. එදා ඉන්දු-
ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරන විට රට තුළ තිබුණු තත්ත්වය ඔබ අප 
කාටත් මතකයි. ජන මතයට අනුව බණ්ඩාරනායක-
ෙචල්වනායගම් එකඟතාව ඉවත් කර ගත්තා. පැමිණි විෙරෝධය 
නිසා ඩඩ්ලි ෙසේනානායක-ෙචල්වනායගම් එකඟතාව ඉවත් කර 
ගත්තා.  ඒත්, ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුමත් එක්ක රට තුළ කළ යුතු 
ෙවනස්කම් සම්බන්ධෙයන් මූලික වශෙයන්ම ඇති වුණු ජනතා 
විෙරෝධෙය්දී  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා එදා මුළු රටටම 
ඇඳිරි නීතිය දාලා ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරපු බව                    
අෙප් මතකෙය් තිෙබනවා. ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුමට විරුද්ධව 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් සමඟ ෙකොටුෙව් බස් නැවතුම් ෙපොළ 
ළඟ පැවැති ඒ සත්යගහයට මමත් සහභාගි වුණු ෙකෙනක්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි, පිටෙකොටුෙව්. 

 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ඔව්, පිටෙකොටුෙව්දී අපි ඒ සත්යගහයට සහභාගි වුණා. එදා 

ආණ්ඩුෙවන් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට කඳුළු ගෑස් 
ගහන විට, බණ්ඩාරනායක මැතිනිය  උස්සා ෙගන ගිහිල්ලා ජීප් 
රථයට දා ෙගන අපි එතැනින් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් පිටත් ෙවලා 
ගියා. ඒ අවස්ථාව අෙප් මතකෙය් ඉතාම ෙහොඳින් තිෙබනවා. රට 
තුළ ඇති වූ ඒ පශ්නත් එක්ක -ෙද්ශපාලන පශ්නත් එක්ක- 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් කළ යුතු ෙවනස්කම් පිළිබඳව පුළුල් 
හඬගෑමක් රට තුළ ඇති වුණාය කියන එක අපි ඉතාම පැහැදිලිව 
දන්නා වූ කාරණයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය 
කිරීෙම්, නිර්මාණය කිරීෙම් කාර්යෙය්දී අපි පධාන වශෙයන් මතක 
තබාගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් ඉතිහාසය තුළ 
විෙශේෂෙයන් ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාෙව් සිට අද පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව දක්වා වූ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ගත් විට, රට තුළ 
පැහැදිලිවම ජාතික සංහිඳියාව ශක්තිමත් කරමින්, ජාතීන් අතර 
සමඟිය ශක්තිමත් කරමින් විවිධ ආගම් අදහන සහ විවිධ භාෂා 
කථා කරන අය අතෙර් එකඟතාවක් ඇති කරගැනීමට හැකි වන 
ආකාරයට ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා නිර්මාණය වී ෙනොතිබූ බව 
අපට ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා පධාන වශෙයන් අපි 
ෙලෝකෙය් ඉතා දියුණු රාජ්යයන්වල -ඇෙමරිකාව, බිතාන්ය, 
පංශය, ඉන්දියාව ආදි රටවල -   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සැලකිල්ලට 
ගැනීම, පුළුල් ෙලස අධ්යයනය කිරීම ඉතා අවශ්යයි. ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සකස් කිරීෙම්දී ඒක පාර්ශ්වික ෙවලා නැහැ. එක් ජන 
ෙකොටසකට, එෙහම නැත්නම් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට, 
එෙහමත් නැත්නම් එක ආගමකට ෙවනම ෙවන් වූ තත්ත්වයක් ඒ 
ව්යවස්ථාවල නැහැ. ඒ නිසා ඒ රටවල ජීවත් වන සෑම ෙකෙනකුම 
සෙහෝදරත්වෙයන් සහ සමඟිෙයන් ජීවත් වන බව අපි කවුරුත් 
දන්නා වූ ෙදයක්.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් කියන එක 
''ගෙල් ෙකටූ'' තත්ත්වයක පැවතීම අවශ්ය නැහැ කියලායි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන්. සමාජය ෙවනස් ෙවනවා. මිනිසුන් ෙවනස් 
ෙවනවා. සිතුම් පැතුම් ෙවනස් ෙවනවා. ෙලෝකය ෙවනස් ෙවනවා, 
තාක්ෂණයත් සමඟ. අද සිටින මිනිසා ෙනොෙවයි ෙහට සිටින්ෙන්. 
ඒ නිසා රටක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සෑම විටම ඒ ඒ යුග තුළ 
ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් අනුව, තාක්ෂණික දියුණුව තුළ ඇති වන 
සංස්කෘතික තත්ත්ව අනුව ෙවනස් විය යුතුයි. ෙලෝකෙය් ඕනෑම 
රටක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකට ඒ ඒ යුගයට අවශ්ය පරිදි ෙවනස් 
වීමක් අවශ්ය බවයි මා දැඩි ෙලස විශ්වාස කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නිසා රට තුළ තිබුණු ෙබොෙහෝ 
තත්ත්වයන් ෙවනස් කරන්න දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කිරීම තුළ ඉතා පැහැදිලිවම පුළුවන්කම 
ලැබුණු බව. මම අදත් මෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පිරිනමනවා, 
එදා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කිරීමට 
සම්පූර්ණෙයන් සහෙයෝගය දුන්, ෙම් ගරු සභාෙව් ඡන්ද 225න් 
215ක් පාවිච්චි කළ ඒ සියලු ගරු මන්තීවරුන්ට. අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා, යුගෙය් අවශ්යතාවක් ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කාර්යය ඉටු කළාය කියන කාරණාව.  

ඒ එක්කම, අපි පධාන ෙලසම විශ්වාස කරන්න ඕනෑ, අපි අෙප් 
සිත්හි තබාගන්න ඕනෑ, නීතිය, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙකොයි 
ආකාරෙයන් තිබුණත්, ෙපොෙත් ෙමොන විධියට ලියා තිබුණත් ඒ 
බලතල කියාත්මක වීම පිළිබඳ තත්ත්වය තීරණය වන්ෙන් ඒවා 
කියාත්මක කරන පුද්ගලයන් තුළ තිෙබන ලක්ෂණ අනුවයි කියන 
කාරණය.  

ෙද්ශපාලනඥයකු ෙව්වා, ආයතන පධානියකු ෙව්වා, රාජ්ය 
නිලධාරියකු ෙව්වා ඒ සෑම ෙකෙනකුටම තිෙබන බලතල සහ ඒ 
සෑම ෙකෙනකුෙග්ම ගති පැවතුම්, චරිත ලක්ෂණත් සමඟ තමයි 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ ෙවනස්කම් දකින්නට පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ෙගවී ගිය අවුරුද්දක කාල සීමාව තුළ විධායක ජනාධිපති 
ධුරෙය් මම කටයුතු කළ ආකාරය නිසා ෙවන්නට ඇති ඇතැම් 
ෙවලාවට සමහර අය කියනවා, "විධායක ජනාධිපති ධුරය 
තිබුණාට ඇති පශ්නය කුමක්ද, දැන් කිසිම පශ්නයක් නැහැ ෙන්" 
කියලා. නමුත්, පධාන වශෙයන්ම මම විශ්වාස කරන්ෙන් ඒ 
තනතුර දරන ෙකනාෙග් තිෙබන්නා වූ දර්ශනය මත, දැක්ම මත, 
විෙශේෂෙයන්ම සමාජය පිළිබඳව ඔහු දරන ආකල්ප මතයි ඒ බලය 
පාවිච්චි කරන්ෙන් කියන එකයි. විධායක ජනාධිපති ධුරය 
සම්බන්ධෙයන් තවත් තර්කයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ තමයි, 
"විධායක ජනාධිපති ධුරය තිබුණු නිසා තමයි අවුරුදු 26ක් පැවැති 
යුද්ධය දිනන්න පුළුවන් වුෙණ්" කියලා. විධායක ජනාධිපති ධුරය 
තිබුණු නිසා යුද්ධය දිනන්න පුළුවන් වුණා කියලා, ඒ මත 
තවදුරටත් විධායක ජනාධිපති ධුරය පවත්වා ගැනීමට අදහස් 
කරනවා නම්,  "අනාගතෙය් යුද්ධයක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා"  
කියන කාරණාවද එයින් හැඟී යන්ෙන් කියන පශ්නය  මම ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන්ම අහන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි.  එෙහම 
නම් අප විසින් කළ යුත්ෙත් අනාගතෙය් යුද්ධයක් එයි කියලා 
විධායක ජනාධිපති ධුරය පවත්වා ගැනීම ෙනොව, යුද්ධයක් ඇති 
ෙනොවන තත්ත්වයට රටට අවශ්ය විපර්යාසයන්, පරිවර්තනයන් 
ඇති කර ඒ සංකල්පයන් ෙවනස් කිරීමයි කියන එකයි මා දැඩි 
ෙලස විශ්වාස කරන්ෙන්.  

උතුෙර් සහ දකුෙණ් ජනතාව එක් කිරීෙම්දී අපට තිෙබන දීර්ඝ 
කාලීන අත් දැකීම අපි සැලකිල්ලට ගන්නට ඕනෑ. පධාන 
වශෙයන්ම උතුෙර් සහ දකුෙණ් ජනතාව අතර ව්යවස්ථා පිළිබඳව, 

ආණ්ඩුකම පිළිබඳව තිෙබන පශ්නෙය්දී දකුෙණ් ජනතාව 
"ෙපඩරල්" කියන වචනයට භයයි, උතුෙර් ජනතාව "ඒකීය" කියන 
වචනයට භයයි කියලා  අපි දන්නවා. ෙම් තත්ත්වය අපි ඉතාමත්ම 
ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ නිසා උතුෙර් සහ දකුෙණ් සිටින අන්තවාදි 
ෙකොටස් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් තත්ත්වයන්ෙගන් ඉතාමත්ම වැරදි 
පෙයෝජන ගන්නවා. ෙගවී ගිය දශක කිහිපය තුළ උතුෙර් සහ 
දකුෙණ් අන්තවාදි ෙකොටස් විසින් කියාත්මක කළ කියාදාමයන් 
තුළ ෙම් රෙට් ෙමොන තරම් ෙල් ෙසලවීම් ඇති වුණාද කියන එක 
අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම තමයි අවුරුදු 26ක් පැවැති 
යුද්ධෙය්දී උතුෙර් දමිළ තරුණයන්ෙග් වාෙග්ම, දකුෙණ් සිංහල 
තරුණයන්ෙග් ජීවිත ෙමොන තරම් පමාණයක් විනාශ වුණාද? 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම උතුෙර් සහ දකු ෙණ් ලක්ෂ 
සංඛ්යාත ජනතාවක ෙග් ජීවිත විනාශ වුණා. තිවිධ හමුදාවල 
රණවිරුවන් පමණක් ෙනොෙවයි, ඇති වූ ෙබෝම්බ පහාර, කපා 
ෙකොටා මරපු  ඒ සියලු සිද්ධීන් ගත් විට  විසිහය අවුරුද්දක් තුළ 
රටක් විධියට උතුෙර් සහ දකුෙණ් ෙමොන තරම් ජීවිත විනාශ වුණාද 
කියන කාරණය අප විසින් විෙශේෂෙයන්ම සැලකිල්ලට ගැනීම 
ඉතාමත්ම අවශ්ය ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
සැලකිල්ල ෙයොමු කිරීෙම්දී අප පුළුල් අවෙබෝධයකින් කටයුතු 
කිරීම ඉතාම අවශ්ය වනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක ෙවනසක් පිළිබඳව පසු ගිය දිනවල 
මාධ්ය තුළ  සාකච්ඡා වනවා අපි දැක්කා.  ඒ වාෙග්ම රෙට් විවිධ 
ස්ථානවල සිදු වුණු ෙනොෙයකුත් සිදුවීම් අපි දැක්කා.  ෙගෞරවණීය 
මහා සංඝ රත්නෙය් මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, "අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න යන එෙකන් බුද්ධාගමට තිෙබන 
තැන අහිමි ෙවනවාය කියලා දැනගන්නට තිෙබනවා" කියලා, ඒ 
ගැන මෙගන් ඇහුවා.  ඒ වාෙග්ම  "විෙද්ශීය රටක උපෙදස් අනුව 
ආරක්ෂක හමුදාව පතිසංවිධානය කරන්න යනවාය කියලා 
කථාවක් තිෙබනවා, ඒක  රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට පශ්නයක් 
ෙන්ද?" කියලාත් ඇහුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව 
කථා කරන විට  අපි ව්යවස්ථා බිල්ෙලක් රටට මවන්නට ෙහොඳ 
නැහැ කියන කාරණය මම ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. රටට 
ව්යවස්ථා බිල්ෙලක්  මැවීම බරපතළ ජාතික පාප කර්මයක් සහ 
ෙඛ්ද වාචකයක් විධියටයි මම දකින්ෙන්. රටට ගැළෙපන 
ආකාරයට විසි එක්වැනි සියවෙසේ නූතන ශී ලංකා රාජ්යය ෙගොඩ 
නැඟීම සඳහා සුන්දර වූ ව්යවස්ථා දරුෙවක් බිහි කිරීමයි අපට 
අවශ්ය වන්ෙන් කියලා  මා විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අවස්ථාෙව්දී  ගරු 
සභාවට ෙයෝජනා කරනවා. අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව 
කථා කරන විට ඇයි ෙම් කලබලයක්? ඇයි ෙම්  
ෙනොසන්සුන්තාවක්?  

අපි සෑම ෙකෙනකුම හැසිෙරන්න ඕනෑ බුද්ධිය, දැනුම, 
අවෙබෝධය, අත්දැකීම්, පරිණතභාවය කියන ෙම් සියල්ල පාවිච්චි 
කරලා ෙන්ද කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම 
කාරුණිකව සිහිපත් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  රට ෙගොඩ 
නැඟීෙම් කාර්ය භාරෙය් දී ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් අද 
දවෙසේ  වාෙග්ම ෙහට දවෙසේත්  අප විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් 
සහ වගකීම්වලදී ෙම් උත්තරීතර ගරු සභාව තමයි පධාන 
වශෙයන්ම වග කියන එකම ස්ථානය කියන කාරණය අමතක 
කරන්නට එපා. ඒ නිසා අපි සෑම ෙකෙනකුම ඉතාමත්ම පුළුල් 
අවෙබෝධයකින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම අවශ්යයි කියා 
මා විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්කම අෙප් රට ෙගොඩනඟන්නට අපට  
ලැබුණු ෙබොෙහෝ අවස්ථාවන් අප විසින් අත්හැරියා කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

1970දී තුෙනන් ෙදකක බලය පාවිච්චි කර,  ජාතික සංහිඳියාව 
ශක්තිමත් වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමට 

17 18 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැකියාව තිබුණා. ඒ වාෙග්ම 1977 මැතිවරණ පතිඵල අනුවත් 
එකම පක්ෂයට තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලැබුණා. ඒ ලැබුණු 
තුෙනන් ෙදකක බලය පාවිච්චි කරලා, ජාතික සංහිඳියාව ශක්තිමත් 
වන විධියට ඒ කාර්ය ඉටු කරන්න 1977දීත් හැකියාව තිබුණා.  ඒ 
වාෙග්ම 2009 යුද්ධය අවසන් ෙවලා රෙට් ඇති වුණු සන්සුන් 
තත්ත්වයත් එක්ක, සාමකාමී තත්ත්වයත් එක්ක "පශ්චාත් යුද                  
ශී ලංකාෙව්" ඉටු කළ යුතු කාර්යන් 2010දී ෙම් ගරු සභාව සතු වූ 
තුෙනන් ෙදකක බලය පාවිච්චි කර ඉටු කිරීමට පුළුවන්කම 
තිබුණා. නමුත් ඒ එකම අවස්ථාවකවත් ෙම් තත්ත්වයන් 
සැලකිල්ලට ෙගන ඒ කාර්යන් ෙකරුෙණ් නැහැ කියලායි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන්.   

පධාන වශෙයන්ම 2010 මැතිවරණ ජයගහණෙය්දී තුෙනන් 
ෙදකක බලයක්  අපි ලබා ගත්තා.  2010දී ඒ බලය ලබා ගැනීම 
සඳහා   ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින  මැති ඇමතිවරුන් වාෙග්ම,  දැන් 
නැති අය වාෙග්ම, මමත් විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කරපු 
ෙකෙනක්. මෙග් මතකෙය් හැටියට 2010දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තුෙනන් ෙදකක බලය ලබාගත්තත්, ඒ තුෙනන් ෙදකක බලය 
පධාන වශෙයන් පාවිච්චි වුෙණ් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සඳහා පමණයි.  නමුත්  ඒ තුෙනන් ෙදකක බලය ෙම් 
රෙට්  යුද්ධය ඇතිවීමට බලපෑ ෙහේතු කුමක්ද කියා ෙසොයා 
බැලීමටත්, පශ්චාත් යුද ශී ලංකාව තුළ එවැනි තත්ත්වයන් නැවත 
ඇති වීම වළක්වා ගැනීමටත්  පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. නූතන               
ශී ලංකාවක් ෙගොඩනැගීමට තිබූ අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරන්නට ඒ 
බලය පාවිච්චි කිරී ෙම් හැකියාව තිබුණා.   

ෙම් ව්යවස්ථාමය තත්ත්වයන්ෙගන් බාහිරව ගත්ෙතොත්,  2004 
සුනාමි තත්ත්වයත් එක්ක මුළු රටම එකතු වුණු අවස්ථාවක්ද 
තිබුණා.  2004 සුනාමිෙයන් පසුව ෙද්ශපාලන පක්ෂ  ෙභ්ද, ආගම් 
ෙභ්ද, කුල ෙභ්ද, ජාති ෙභ්ද ආදී සියල්ල නැතිව කඳුළු සමඟ රෙට් 
ජනතාව එකතු වුණා. හැබැයි, රට ෙගොඩනැඟීම සඳහා ඒ 
අවස්ථාෙවනුත් අපි පෙයෝජන ගත්ෙත් නැහැ කියලායි මා විශ්වාස 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  2009 මැයි මාසෙය් 19වැනිදා තස්තවාදය 
පරාජය කළාට පසුව, ෙම් රෙට් සෑම ෙකෙනක්ම එකට එකතු 
කරෙගන අප විසින් කළ යුතු කාර්යන් රාශියක් තිබුණා.  නමුත් 
පධාන වශෙයන් රෙට් අනාගතය ෙගොඩනැඟීම සඳහා අප විසින් 
කළ යුතු කාර්යන් අප ඉටු ෙනො කළා කියලායි මා විශ්වාස 
කරන්ෙන්. අද අපි හැම ෙකෙනක්ම අතීතෙය් අමිහිරි අත්දැකීම් 
තුළින් රෙට් අනාගතය ෙගොඩනඟා ගැනීම සඳහාත්, අනාගත 
අභිෙයෝග ජයගැනීම සඳහාත් සකස්විය යුතුයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. 

ෙද්ශපාලන පක්ෂ විධියට අප අතෙර් විවිධ අදහස් සහ මත 
තිෙබනවා. නමුත්, රට ෙවනුෙවන් හැමෙදනාම එකතු ෙවලා, 
සාකච්ඡා කරලා, එකඟත්වයක් ඇතිව කටයුතු ෙනොකිරීමට තරම් 
අප බාලයින් වනවාද කියන කාරණය සැලකිල්ලට ගත යුතු වනවා. 
අද දවෙසේ කළ යුතු කාර්ය අප විසින් අද දවෙසේ ඉටු කරන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙහට දවස අපට කනගාටුදායක කාලයක් වනවාය 
කියන එක පධාන වශෙයන්ම මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
ෙම් කටයුත්ෙත්දී කළ යුතු කාර්යන් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය තීන්දු, 
තීරණ අරෙගන කටයුතු කිරීම අප කාෙගත් වග කීමක් ෙවනවා; 
යුතුකමක් ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, උතුෙර් අන්තවාදයත් දකුෙණ් 
අන්තවාදයත් පතික්ෙෂේප කරමින්, පධාන වශෙයන්ම රෙට් ෙපොදු 
මහ ජනතාවෙග් අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින්, අප විසින් කළ යුතු 

කාර්යයන් පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගත යුතු වනවා.  1956දී ඇති වුණු 
තත්ත්වයන්ෙගන් අප කුමන ආකාරෙය් අත් දැකීම් ලබාෙගන 
තිෙබනවාද? “බණ්ඩාරනායක - ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම” තුළ ඇති 
වුණු තත්ත්වයන්ෙගන් අප කුමන ආකාරෙය් අත් දැකීම් ලබාෙගන 
තිෙබනවාද? “ඩඩ්ලි - ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම” තුළ ෙමොන 
ආකාරෙය් අත් දැකීමක් ලබාෙගන තිෙබනවාද? 1983 කළු ජූලිය 
සිද්ධිෙයන් අප පාඩම් ඉෙගන ෙගන තිෙබනවාද? ඒ වාෙග්ම ඉන්දු 
ලංකා ගිවිසුමත් එක්ක ඇති වුණු තත්ත්වයන්ෙගන් අප පාඩම් 
ඉෙගන ෙගන තිෙබනවාද?  1971දී ඇති වුණු කැරැල්ෙලන් අප 
පාඩම් ඉෙගන ෙගන තිෙබනවාද? 1988-89 ඇති වූ සිද්ධීන්ෙගන් -
ඒ තිබුණු තත්ත්වයන්ෙගන්- අප පාඩම් ඉෙගන ෙගන තිෙබනවාද?  
පධාන වශෙයන්ම 2009න් පසුව පත් කරන ලද LLRC 
වාර්තාෙවන් අප පාඩම් ඉෙගන ෙගන තිෙබනවාද? ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට අප සෑම ෙකෙනක්ම විෙව්චනයන්ට පමණක් සීමා වී 
තිෙබනවා. අප භාවිතය අවශ්ය ෙද් ඉතාම අවම වී තිෙබනවා. 
පධාන වශෙයන්ම අප ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට 
ෙගන කටයුතු කිරීම අවශ්ය ෙවනවා.  

විෙද්ශීය රටවල උපෙදස් අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන්න යනවාය කියලා සමහර අය මාධ්ය තුළින් පකාශ කර 
තිෙබනවා මා දැක්කා. මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය 
කියනවා. මා දන්නා විධියට නම් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමාටවත්, 
ෙවන කාටවත් ෙමන්න ෙම් විධියට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන්න කියලා විෙද්ශීය රටකින් කියලා නැහැ. එෙහම කරන්න 
කියලා කිසිම විෙද්ශීය රටකින් බලපෑමක්  ඇවිල්ලාත් නැහැ. 
නමුත් අප යථාර්ථය පිළිගන්නට ඕනෑ; සත්යය පිළිගන්නට ඕනෑ; 
අපට අවශ්ය ෙද් ෙමොකක්ද කියලා පිළිගන්නට ඕනෑ. එෙහම කිසිම 
රටක අවශ්යතාවක්, බලපෑමක්, ෙයෝජනාවක් කිසිෙසේත්ම අපට 
ඇවිල්ලා නැහැ. ෙම් තිෙබන තත්ත්වයන් ගැන අප කවුරුත් 
දන්නවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් බුද්ධිමතුන්, උගතුන්, ආණ්ඩුකම 
විශාරදයන්, ඒ වාෙග්ම ෙම් උත්තරීතර සභාව යන සියල්ල එක් 
ෙවලා,  කළ යුතු ෙවනස්කම් සඳහා අවශ්ය පියවර ගැනීමයි 
වඩාත්ම වැදගත් වන්ෙන්. 

ඉතාමත් වැදගත් කටයුත්තක ආරම්භයක් තමයි අද දවෙසේ අපි 
ෙම් ඇති කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් රට තුළ ෙමොන ආකාරෙයන්වත් 
ෙනොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න එපා 
කියා මා සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අසත්ය 
පචාර යවන්න එපා කියා මා ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඉතාමත්ම අසත්ය - ෙබොරු - පචාර රට තුළ පතුරුවලා, 
ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් කරලා රට ෙනොසන්සුන් කරන්නට 
ඇතැම් අය උත්සාහ කරන බව ෙපෙනනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි අපට අත් දැකීමක් තිෙබනවා, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙහෝ ෙවනසක් සඳහා 
කටයුතු කළ සෑම ෙවලාවකදීම ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන බවට. ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්ෙන් මධ්යස්ථ, උගත්, 
බුද්ධිමත් සහ පධාන වශෙයන්ම රටට ආදරය තිෙබන අය 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අන්තවාදී ෙකොටස් නිසා තමයි ඒ 
තත්ත්වය ඇති ෙවන්ෙන්. 

අපි මූලික වශෙයන්ම ෙම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ෙගන අෙප් 
රට, අෙප් ෙද්ශය, අෙප් මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන් අප විසින් ඉටු කළ 
යුතු යුතුකම් හා වගකීම් නිසි ෙලස ඉටු කරලා, පධාන වශෙයන්ම 
ෙම් රෙට් ෙද්ශීයත්වය වර්ධනය කරෙගන, රෙට් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරෙගන, දුගීභාවය රටින් තුරන් කරෙගන, සමෘද්ධිමත් 
ආර්ථිකයක් ඇති කරෙගන, සෑම ෙකෙනකුටම රට තුළ ජාතික 
සංහිඳියාව ශක්තිමත් කරෙගන,   සියලු ආගම් අදහන සියලු ෙදනා 

19 20 

[ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා] 



2016 ජනවාරි 09 

අතෙර් සමඟිය ඇති කරෙගන, සියලු ජාතීන් අතෙර් සමඟිෙයන් 
ජීවත් වීමට නූතන ශී ලංකාව ෙගොඩනැඟීෙම් කාර්ය, 21වන 
සියවසට ගැළෙපන රාජ්යයක් ෙගොඩනැඟීෙම් කාර්ය සඳහා අපි 
සෑම ෙකෙනක්ම අධිෂ්ඨානශීලීව වැඩ කරමුයි කියන ෙගෞරවනීය 
ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "විවාදය දැන් කල් තැබිය යුතුය" යි මා 

ෙ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 

ජනවාරි 12 වන අඟහරුවාදා පවත්වනු ලැෙබ්. 
அதன்ப  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . விவாதம் 2016 சனவாி 

12, ெசவ்வாய்க்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
The Debate stood adjourned accordingly.  Debate to be resumed on 

Tuesday, 12th January, 2016. 

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, පූ. භා. 11.35ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව 2016 ජනවාරි මස 12 වන අඟහරුවාදා පු. භා. 9.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  .ப. 11.35 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 சனவாி 12, ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 9.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 11.35 a.m. until 9.30 a.m. on Tuesday, 
12th January, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day. 
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 නිෙව්දන 
 කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 

 දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
සහ අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත 

 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
     

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
  තරුණයකු මරණයට පත්වීම ෙහේතුෙවන් ඇඹිලිපිටිය 

පෙද්ශෙය් ඇති වූ ෙනොසන්සුන්කාරි තත්ත්වය 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: 

  පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත: 
     පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

ෙථරවාදී භික්ෂු කතිකාවක් (ලියාපදිංචි කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත: 

   පළමුවන වර කියවන ලදී 
 

 ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා සම්මතය: 

      විවාදය කල් තබන ලදී 

அறிவிப் கள்: 
 சபாநாயகர  சான் ைர 
 தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் 

மற் ம் குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச்   
 சட்டக் ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 இைளஞெரா வாின் மரணத்ைதயிட்  எம்பி ப் 

பிட் ய பிரேதசத்தில் உ வான அைமதியின்ைம 
 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) 

சட்ட லம்: 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) 

சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம்: 
 விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

ANNOUNCEMENTS: 
 Speaker’s Certificate 

 Penal Code (Amendment) Bill and Code of Criminal 
Procedure (Amendment) Bill 

 Sectoral Oversight Committees 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Unrest due to Death of a Youth in Embilipitiya  
 
LOCAL  AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 
 

MICROFINANCE BILL: 
 Read the First time 
 
THERAVADI BHIKKU KATHIKAWATH (REGISTRATION) 

BILL: 
 Read the First time 
 
RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE 

CONSTITUTIONAL ASSEMBLY: 
 Debate Adjourned 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m.,  

 MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] in the Chair. 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
I 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

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

ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 19 
වන දින ගරු කථානායකතුමා විසින් විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 

II   

දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන)  පනත් ෙකටුම්පත 
සහ අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන)  පනත් 

ෙකටුම්පත 
தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவ  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

மற் ம் குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் 
சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் 

PENAL CODE (AMENDMENT) BILL  AND CODE OF CRIMINAL 
PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
“දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන)” සහ “අපරාධ නඩු විධාන 

සංගහය (සංෙශෝධන)” නැමැති පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳ 
නි ෙව්දනයක්  කිරීමට කැමැත්ෙතමි. 

“දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන)” සහ “අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය (සංෙශෝධන)” යන පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන්  

තවදුරටත් කටයුතු ෙනොකරන බව රජය විසින් දන්වා ඇති බව 
නීතිපතිවරයා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරන ලද දැනුම් දීම මත 
එකී පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් 
ෙගොනු කර තිබූ ෙපත්සම් තවදුරටත් පවත්වාෙගන ෙනොයන බව 
ෙපත්සම්කරුවන් විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වා ඇති බව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ගරු කථානායකතුමා ෙවත දැනුම් දී ඇති 
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

III 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා පිළිබඳව වූ 

ලිපියක්  අද දින තුළ සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙවත  
ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත. එම ලිපියට පිළිතුරු අද දින සිට  
දින තුනක් ඇතුළත ෙනොවරදවාම ලබා ෙදන ෙමන් සියලුම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

(136 වැනි අධිකාරය වූ) පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් 63 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද 
නිෙයෝගය.- [ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]  

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

(i) 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 6 දින ඇති කර ගත් ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුව සහ ෙපෝලන්ත ජනරජ ආණ්ඩුව අතර 
ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සහ 
බදු ෙනොෙගවා මග හැරීම වැළැක්වීම සඳහා වූ ගිවිසුම;  

(ii) 1988 අංක 83 දරන පනතින් සංෙශෝධිත (235 වැනි අධිකාරය වන) 
ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10(අ) වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව 2015 සැප්තැම්බර් 22 දිනැති අංක 1933/15 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද  නිෙයෝගය; 

(iii)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
සැප්තැම්බර් 17 දිනැති අංක 1932/54 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද  නියමය; 

(iv) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
සැප්තැම්බර් 22 දිනැති අංක 1933/18 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ  කරන ලද  නියමය; 

(v)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ඔක්ෙතෝබර් 01 දිනැති අංක 1934/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද  නියමය; 

(vi)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ඔක්ෙතෝබර් 09 දිනැති අංක 1935/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන  ලද  නියමය; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(vii)  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ඔක්ෙතෝබර් 28 දිනැති අංක 1938/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(viii) 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය.-[මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

   
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
තරුණයකු මරණයට පත්වීම ෙහේතුෙවන් ඇඹිලිපිටිය 

පෙද්ශෙය් ඇති වූ ෙනොසන්සුන්කාරි තත්ත්වය 
இைளஞெரா வாின் மரணத்ைதயிட்  

எம்பி ப்பிட் ய பிரேதசத்தில் உ வான 
அைமதியின்ைம 

UNREST DUE TO DEATH OF A YOUTH IN EMBILIPITIYA 

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

යටෙත් ෙමම පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඇඹිලිපිටිය මහඇළ පෙද්ශෙය් තරුණයකු ෙපොලිස් පහරදීම් 
ෙහේතුෙවන් මරණයට පත් වූ බවට නැ ෙඟන ෙචෝදනා හමුෙව් 
පෙද්ශවාසින් තුළ ඇති වී තිෙබන ෙනොසන්සුන්කාරි තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු කැමැත්ෙතමි. 

පසුගිය දා ඇඹිලිපිටිය මහඇළ පෙද්ශෙය් නිවසක පැවති 
සාදයක් අතර තුර ෙපොලීසිය සමඟ ඇති වූ ගැටුම්කාරි තත්ත්වයක් 
ෙහේතුෙවන් උඩු මහලකින් බිමට වැටුණු සුමිත් පසන්න නම් 26 
හැවිරිදි එක්දරු පියකු පසුගිය 07වැනි දින අලුයම රත්නපුර 
ෙරෝහෙල්දී මිය ගියා. පෙද්ශවාසින්ට අනුව ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින් කිහිපෙදනකු එම ස්ථානයට පැමිණ මත්පැන් 
ඉල්ලීෙමන් පසු ඇති වූ බහින්බස් වීමකට පසුව උසස් ෙපොලිස් 
නිලධාරියකු සමඟ සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු ෙපොලිස් නිලධාරින් 
පිරිසක් එම ස්ථානයට කඩා වැදී සියලුෙදනාටම ෙපොලුවලින් පහර 
දීමට පටන් ෙගන තිෙබනවා. පෙද්ශවාසින් පවසන පරිදි අදාළ 
තරුණයාට පහර දී ඇති ෙපොලීසිය ඔහුව උඩු මහලින් බිමට තල්ලු 
කිරීම ෙහේතුෙවන් ඔහුෙග් මරණය සිදු වී තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිෙය් පැහැදිලි කිරීම වී ඇත්ෙත් සාදෙය් 
ෙඝෝෂාව නතර කරන ෙලසට කරන ලද ඉල්ලීම සමඟ ඇති වූ 
ගැටුම්කාරී තත්ත්වයකින් පසු අදාළ තරුණයා අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට යාෙම්දී දිව ෙගොස් උඩු මහලින් බිමට පැන ඇති බවයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දකින්න ඇති ෙම් 
පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් සහ ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයාෙග් 
පකාශය. ඔහු විසින් පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා, ෙම් 
තත්ත්වයට ඔවුන් මැදිහත් වී තිෙබන්ෙන් ගැටුම්කාරි තත්ත්වයක් 
පාලනය කරන්නය කියා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? අයුතු ජනරාශිය. ෙමොනවාද ෙම් 
කියන්ෙන්?  අඩුම තරෙම් ආණ්ඩුවක වග කීමක් තිෙබනවා, එවැනි 
සිදු වීමක් ඇති වුණු අවස්ථාවක, ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
සාකච්ඡා කර පකාශයක් ඉදිරිපත් කරන්න.  එෙහම නම් අපි දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙමය ආණ්ඩුෙව් පකාශයක්ද, මාධ්ය 
පකාශකවරයාෙග් පකාශයක්ද කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරමින් 
තිෙබන්ෙන්?  

ෙපොලීසිය විසින් සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට යාෙම්දී 
මිය යාෙම් සිදු වීම් ෙබොෙහොමයක් පසුගිය කාලෙය් අසන්නට 
ලැබුණා.  ඇතැෙමක් ආයුධ ෙපන්වීමට යාෙම්දීත්, තවත් අය පලා 
යාමට උත්සාහ කරද්දීත් මිය ෙගොස් තිබුණා. එම පැහැදිලි කිරීම් 
මහ ජනතාව ෙකෙතක් දුරට විශ්වාස කළාද, නැද්ද යන්න 
අමුතුෙවන් කිව යුතු නැහැ. පසුගිය කාලය පුරාවටම ෙමවැනි 
සිද්ධීන් අපි දැක්කා.   ආයුධ ෙපන්වන්නට යාෙම් දී  සිදු වූ 
ඝාතනයන්,  අත් අඩංගුවට ගැනීමට යාෙම් දී සිදු වූ  ඝාතනයන්  අපි 
දැක්කා.  ෙමවැනි සංස්කෘතියක් පසුගිය කාලය පු රාම වර්ධනය 
ෙවමින් තිබුණා. ෙපොලීසිෙය් 'කැරැට්ටුව' ෙහොඳ නැති බවට මහ 
ජනතාව තුළ වන අදහසට ෙබොෙහෝදුරට වග කිව යුතු වන්ෙන්ත් 
ෙපොලීසිෙය් ඇතැමුන්ෙග් කියා කලාපය බවට සැක නැහැ.  ෙමම 
මරණය සම්බන්ධෙයන්  පෙද්ශවාසින්ෙගන් ෙපොලීසියට එල්ල වන 
ෙචෝදනා සැලකිල්ලට ගත යුතුව ඇත්ෙත් ඒ අනුවයි. 

ෙමම සිදු වීම් සම්බන්ධෙයන් ආයතන කිහිපයකින් පරීක්ෂණ 
ආරම්භ කර ඇති බව ජනමාධ්ය විසින් වාර්තා කළා.  ෙමවැනි සිදු 
වීමකින් පසු පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සුපුරුදු අත් දැකීමක්. ඇතැම් 
පරීක්ෂණවලට සිදු වූෙය් කුමක්ද යන්න පවා කලක් ගත වන විට 
දැන ගන්නට ලැබුෙණ්ත් නැහැ. අපට මතකයි, මීට කලින් සිදු වුණු 
ඝාතනයන් පිළිබඳව විවිධ ෙකොමිෂන් සභා පත් කරනවාය කිව්ව 
බව. ඒ ෙකොමිෂන් සභාවල වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉල්ලන 
ෙකොට ඒ වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. හැම 
දාමත් සුපුරුදු ෙලස පරීක්ෂණ, කමිටු, ෙකොමිෂන් සභා යන 
ඒවායින් තමයි ෙම් අපරාධ යටපත් කරලා තිබුෙණ්. කනගාටුදායක 
තත්ත්වය වනුෙය් නැවතත් සමාජය අවදි වන්ෙන් තවත් ෙමබඳුම 
ෙඛ්දවාචකයකින් පසුව වීමයි. දශක ගණනාවක් හදිසි නීතිය 
යටෙත් කටයුතු කිරීමට පුරුදු වීෙමනුත්, අනීතික පාලනයන් තුළ 
නීතිය අතට ගැනීමට හුරු වීෙමනුත් ෙපොලීසියට මහ ජනතාව සමඟ 
පවත්වා ගත යුතු සම්බන්ධතාෙව් සීමා මායිම් නිරවුල් වී නැහැ. 
අෙනක් අතට නීතිෙය් පාලනය ස්ථාපිත කරන බවට ෙපොෙරොන්දු වී 
බලයට පැමිණි යහ පාලන ආණ්ඩුවටද ෙමම සිදු වීෙම් වග කීෙමන් 
මිදීමට හැකියාවක් නැහැ. 

එෙසේම, දැනට යටපත් වී ඇති නමුදු ෙමම සිදු වීම සම්බන්ධව 
මහ ජනතාව තුළ පවතින්ෙන්, බලවත් ෙනොසන්සුන්කාරි 
තත්ත්වයක්. සාධාරණයක් ඉටු වූ බවට ඔවුන්ට ඒත්තු යන 
ආකාරයට විධිමත් හා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් ෙනොපමාව 
පවත්වා, ඊට සම්බන්ධ වරදකරුවන්ට අදාළව නීතිය කියාත්මක 
කිරීමත්, තවත් තැනක ෙමවැනි කනගාටුදායක සිදු වීම් ඇති 
ෙනොවන පරිදි ෙපොලීසිෙය් පතිසංවිධාන කටයුතු කිරීමත් ආණ්ඩුෙව් 
අත්හළ ෙනොහැකි වග කීමක් වනවා. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 
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1. ෙමම සිදු වීමට අදාළව ආණ්ඩුෙව් පාර්ශව්ෙයන් සිදු වන 
පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? ඒවාෙය් පගතිය කවෙර්ද? 

2. උසස ්ෙපොලිස ්නිලධාරිෙයක් ෙමම සිදු වීමට සම්බන්ධ වී 
ඇත්ෙත් ෙකෙසේද? 

3. සිදු වීමට සම්බන්ධ වරදකරුවන් සම්බන්ධෙයන් නීතිය 
කියාත්මක කිරීමටත්, මිය ගිය අයට හා තුවාල ලැබූවන්ට 
වන්දි ෙගවීමටත් පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද? 

4. ෙමවැනි කනගාටුදායක සිදු වීම් වැළැක්වීමට කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකෙසේද?   

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු ෙපොලීසිෙය් පිරිස ් ෙම් විධියට 
කලහකාරි ෙලස හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පිළිබඳව 
ගරු අමාත්යතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු පැහැදිලි 
කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ෙබොෙහොම 
සත්ුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
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 කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳ විමර්ශන 

කටයුතු තවමත් අවසන් ෙවලා නැති නිසා අෙප් ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා අහපු පශ්නය සම්බන්ධෙයන් මම අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙකටි අදහස් දැක්වීමක් කරන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වුණාට පසුව 

සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා ෙදනවාද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වුණාට පසුව සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 

ලබා ෙදන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 

 ඇඹිලිපිටිය නව නගරෙය්, අංක 06, ෙමන්ඩිස ්
ෙගොඩනැගිල්ෙල් පදිංචි ෙද්වගිරි පද්මසිරි ෙමන්ඩිස ් යන 
අයෙග් නිවෙසහි 2016.01.04 වන දින රාතී කාලෙය්දී ශබ්ද 
විකාශන යන්ත මඟින් සංගීතය මුසු කරමින් සාදයක් 
පවත්වා ඇති අතර, එම සාදයට පුද්ගලයින් 50-100 අතර 
පිරිසක් සහභාගි වී ඇත. ෙමෙලස එම සාදය පැවැති 
සථ්ානයට 2016.01.04 වන දින මධ්යම රාතිෙය්දී පමණ 
පැමිණි ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් රාතී ජංගම 
සංචාරෙය් නියුතු නිලධාරින් කණ්ඩායමක් සහ සාදයට 
සහභාගි වී සිටි පරිසක් අතර ගැටුමක් හටෙගන ඇති අතර, 
එම ගැටුෙම්දී ෙපොලිස ්නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනකුට ෙමන්ම 
සාදයට සහභාගි වී සිටි පුද්ගලයින් කිහිප ෙදෙනකුටද 
තුවාල සිදු වී ඇත. එෙසේ තුවාල ලත් පුද්ගලයින් අතරින් 
ඇඹිලිපිටිය නව නගරෙය්, අංක 103 දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචිව සිටි ෙජ්.එච්. සුමිත් පසන්න ජයවර්ධන යන අය 
පථමෙයන් ඇඹිලිපිටිය ෙරෝහලටත්, ඉන් පසු රත්නපුර මහ 
ෙරෝහලටත් ඇතුළත් කර ඇති අතර පතිකාර ලබමින් 
සිටියදී 2016.01.07  දින මිය ෙගොස ්ඇත.  

 ෙමම සිද්ධියට අදාළ මූලික පරීක්ෂණ කටයුතු ඇඹිලිපිටිය 
ෙපොලිස ්සථ්ානය විසින් සිදු කරනු ලැබූ අතර, පසුව එය 
ෙපොලිසප්තිවරයාෙග් නිෙයෝගය පරිදි සබරගමුව පළාත 
භාර ෙජ්යේෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිසප්ති සී.ඩී. විකමරත්න 

මහතාෙග් සහ සබරගමුව දිසාව භාර නිෙයෝජ්ය ෙපොලිසප්ති 
ෙරොහාන් ඩයස ් මහතාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් රත්නපුර 
ෙකොට්ඨාසය භාර ෙජ්යේෂ්ඨ ෙපොලිස ්අධිකාරි ෙක්. පාලිත 
පනාන්දු මහතා ලවා සිදු කරලීමට පියවර ෙගන ඇත. 

 ෙමෙතක් සිදු කරන ලද විමර්ශනවලට අනුව ෙමම ගැටුම 
හට ගැනීමට මූලික වූ ෙහේතුව සම්බන්ධෙයන් ඇඹිලිපිටිය 
ෙපොලිස ්නිලධාරින්ෙග් පාර්ශව්ෙයන් සහ මරණකරු සහ 
තුවාලකරුවන්ෙග් පාර්ශව්වලින් පතිවිරුද්ධ මත ෙදකක් 
ඉදිරිපත් වී ඇත. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස ්
සථ්ානෙය් නිලධාරින් පකාශ කර සිටිනුෙය්, සිද්ධිය 
හටගත් නිවෙසහි අදාළ දිනෙය් රාතී කාලෙය් පැවැති 
සාදයකට ෙයොදා ගනු ලැබූ ශබ්ද විකාශන යන්ත 
ෙහේතුෙවන් අසල්වාසින්ට හිරිහැර සිදු වන බවට 
ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස ් අධිකාරිවරයාට 
දුරකථනෙයන් ලද පැමිණිලි කිහිපයක් සහ ඇඹිලිපිටිය 
ෙපොලිස ්සථ්ානයටද දුරකථනෙයන් ලද පැමිණිලි කිහිපයක් 
අනුව ඒ ගැන පරීක්ෂා කිරීමට සහකාර ෙපොලිස ්
අධිකාරිවරයාෙග් උපෙදස ් අනුව ජංගම සංචාරෙය් නියුතු 
නිලධාරින් කණ්ඩායමක් සාදය පැවැති නිවසට පැමිණ 
ශබ්ද විකාශන යන්ත නතර කිරීමට උපෙදස ් දුන් 
අවසථ්ාෙව්දී එහි බීමත්ව සිටි පිරිස ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට 
දැඩි ෙලස පහර දුන් බවත්, ඒ බව දැනගත් ඇඹිලිපිටිය 
ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් අතිෙර්ක නිලධාරින් කණ්ඩායමක් 
ඔවුන්ෙග් සහයට පැමිණ පහර කෑමට ලක් ෙවමින් සිටි 
ෙපොලිස ්නිලධාරින් කණ්ඩායම ෙබ්රා ගැනීමට කියා කළ 
බවත් ය.  

 ගැටුමට ෙහේතුව වශෙයන් මරණකරු සහ 
තුවාලකරුවන්ෙග් පාර්ශව්කරුවන් සඳහන් කර සිටිනුෙය්, 
සාදය පවත්වමින් සිටි නිවසට එදින මධ්යම රාතිෙය්දී 
පැමිණි ෙපොලිස ් නිලධාරින් කණ්ඩායමක් විසින් නිවෙසේ 
අයිතිකරු වන ෙද්වගිරි පද්මසිරි ෙමන්ඩිස ්යන අයෙගන් 
අරක්කු ෙබෝතල් කිහිපයක් ඉල්ලා සිටි අවසථ්ාෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්ශව්ය අතර හට ගත් වචන 
හුවමාරුවකින් පසු ෙපොලිස ්නිලධාරින් නිවෙසේ අයිතිකරුට 
පථමෙයන් පහර දුන් බවත්, මද ෙව්ලාවකට පසු එම 
සථ්ානයට පැමිණි තවත් ෙපොලිස ් නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක්ද එක් වී සාදෙය් සිටි පුද්ගලයින්ට දැඩි ෙලස 
පහර දුන් බවත් ය. 

 ෙමෙතක් ඉදිරිපත් වී ඇති සාක්ෂි අනුව සිද්ධියට අදාළ 
දිනෙයහි ෙද්වගිරි පද්මසිරි ෙමන්ඩිස ්යන අයෙග් නිවෙසහි 
පුද්ගලයින් 50-100 අතර පිරිසකෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
මත්පැන් පානය කරමින් සාදයක් පවත්වා ඇති බවත්, එම 
සාදයට සංගීත කණ්ඩායමක් විසින් ශබ්ද විකාශන යන්ත 
භාවිතා කරමින් සංගීතය සපයා ඇති බවත්, එම ශබ්ද 
විකාශන යන්ත ෙහේතුෙවන් අසල්වාසින්ට හිරිහැර සිදු වන 
බවට ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස ් අධිකාරිවරයාට සහ 
ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස ්සථ්ානයට දුරකථන පණිවුඩ කිහිපයක් 
ලැබී ඇති බවත්, ඒ අනුව එකී පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂා කිරීමට ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස ් සථ්ානෙය් ජංගම 
සංචාරෙය් නියුක්ත නිලධාරින් කන්ඩායමක් පැමිණ ඇති 
බවත්, එෙසේ පැමිණි ෙපොලිස ්නිලධාරින් කණ්ඩායම සහ 
සාදයට සහභාගි වී සිටි පිරිස අතර ගැටුමක් හටෙගන ඇති 
බවත්, ඒ බව දැන ගන්නට ලැබීෙමන් පසු ඇඹිලිපිටිය 
ෙපොලිස ්සථ්ානෙය් සිටි තවත් නිලධාරින් කණ්ඩායමක් එම 
සථ්ානයට පැමිණ ගැටුමට මැදිහත් වී ඇති බවත්, සිද්ධිය 
පිළිබඳව දැන ගන්නට ලැබීෙමන් පසු ඇඹිලිපිටිය 
මූලසථ්ාන ෙපොලිස ්පරීක්ෂකවරයා සහ සහකාර ෙපොලිස ්
අධිකාරිවරයාද එම සථ්ානයට පැමිණ ගැටුම මැඩ 
පැවැත්වීමට කියා කර ඇති බවත් අනාවරණ වී ඇත. 
එෙසේම එම සථ්ානෙය් පවත්වන ලද සාදෙය්දී ශබ්ද 
විකාශන යන්ත පාවිච්චි කිරීම සඳහා නිවස අයිතිකරු 
විසින් වලංගු බලපතයක් ලබා ෙගන ෙනොතිබූ බවද වැඩි 
දුරටත් අනාවරණ වී ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම ගැටුම ෙහේතුෙකොටෙගන ෙපොලිස් නිලධාරින් සිව් 
ෙදෙනකු තුවාල ලබා ඇඹිලිපිටිය ෙරෝහලට ඇතුළත් කර ඇත. 
එෙසේම තුවාල ලත් සිවිල් පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකුද ඇඹිලිපිටිය 
ෙරෝහලට ඇතුළත් වී ඇති අතර, ඔවුන් අතරින් ෙජ්.එච්. සුමිත් 
පසන්න ජයවර්ධන නමැති තුවාලකරු රත්නපුර මහ ෙරෝහලට 
ඇතුළත් කිරීෙමන් පසු 2016.01.07 දින මියෙගොස් ඇත. 

මරණකරු මිය යාමට ෙහේතුව, ෙපොලිස් නිලධාරින් විසින් ඔහු 
ගැටුම හට ගත් නිවෙසේ තුන්වන මහලින් බිමට තල්ලු කිරීම බවට 
මරණකරුෙග් පාර්ශ්වෙයන් ෙචෝදනාවක් එල්ල වී ඇතත්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් සඳහන් කර සිටිනුෙය් 
මරණකරු නිවෙසේ උඩුමහෙල් තිබූ වීදුරු ෙදොරක වීදුරු කඩාෙගන 
උඩුමහලින් පිටතට පැන පළායාමට තැත් කළ අවස්ථාෙව්දී ඔහු 
ෙගොඩනැගිල්ෙලන් බිමට වැටී ඇති බවත්, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
කිසිෙවකු ඔහු ෙගොඩනැගිල්ෙලන් පහළට තල්ලු ෙනොකළ බවත්ය. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිදු කරනු ලබන විමර්ශනෙය්දී මරණකරු 
ෙපොලිස් නිලධාරින් විසින් ෙගොඩනැගිල්ෙලන් පහළට තල්ලු කළ 
බව තහවුරු කිරීමට පමාණවත් සාක්ෂි ඉදිරිපත් වී ෙනොමැති අතර, 
ඔහු ෙගොඩනැගිල්ෙලන් පහළට වැෙටනු දුටු බව සනාථ කිරීමට 
ඇසින් දුටු සිවිල් පුද්ගලෙයකු සාක්ෂි දරනු ලබයි. 

මරණකරුෙග් මෘත ශරීරය සම්බන්ධෙයන් පවත්වන ලද 
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණෙය්දී මරණයට ෙහේතුව වශෙයන් සඳහන් 
කර ඇත්ෙත් අධික ෙලස රුධිරය වහනය වීම ෙහේතුෙකොටෙගන 
ෙමම මරණය සිදු වී ඇති බවය. ඉහත ගැටුෙම්දී ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට පහරදීම සම්බන්ධෙයන් පුද්ගලයන් අට ෙදෙනකු 
අත්අඩංගුවට ෙගන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීෙමන් අනතුරුව 
2016.01.11 දින පවත්වන ලද හඳුනා ගැනීෙම් ෙපෙරට්ටුෙව්දී 
සැකකරුවන් පස් ෙදෙනකු ෙපොලිස් නිලධාරින් විසින් හඳුනා ෙගන 
ඇත. 

ෙපොලිස් නිලධාරින් සහ සාදයට සහභාගි ෙවමින් සිටි 
පුද්ගලයන් අතෙර් හට ගත් ගැටුම ආරම්භ වීමට ෙහේතු වූ කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පාර්ශ්වෙයනුත්, මරණකරු 
සහ තුවාලකරුවන්ෙග් පාර්ශ්වයන්ෙගනුත් පතිවිරුද්ධ මත ෙදකක් 
ඉදිරිපත් වී ඇති බැවින්, එහි නිවැරදි තත්ත්වය අනාවරණය කර 
ගැනීම සඳහා වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

මරණකරු වන ෙජ්.එච්. සුමිත් පසන්න ජයවර්ධන යන අයෙග් 
මරණය සම්බන්ධෙයන් මෙහස්තාත්වරයා විසින් හදිසි මරණ 
පරීක්ෂණය ෙමෙතක් පවත්වා ෙනොමැති බැවින්, ෙමය මනුෂ්ය 
ඝාතනයක් වන්ෙන්ද යන්න සම්බන්ධෙයන් දැනට නිශ්චිත 
නිගමනයකට එළඹීමට ෙනොහැකි වී ඇති අතර, ගැටුම 
සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අංක: B 30216 යටෙත් ඇඹිලිපිටිය 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමට කියා කර ඇත. 
එෙමන්ම විමර්ශන කටයුතු විනිවිදභාවයකින් යුතුව පවත්වා ෙගන 
යාම සඳහා ඇඹිලිපිටිය මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඇතුළු 
ෙපොලිස් නිලධාරින් 22 ෙදෙනකු සිද්ධිෙයන් පසු තාවකාලිකව 
සීතාවකපුර සහ කෑගල්ල ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාසයන් ෙවත මාරු කර 
යවා ඇත. එෙසේම ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා ෙම් 
වන විට නිවාඩු ලබා ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් බල පෙද්ශෙයන් පිටව 
ෙගොස් ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සිදුවීම ගැන මා 
කනගාටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් ගරු සභාෙව් අදහස් දැක්වූ 
ආකාරයට ෙම් සම්බන්ධව අපි ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කර ෙගන 

යනවා. ඒක සාධාරණ පරීක්ෂණයක් වන බවට මම ගරු සභාවට 
දැනුම් ෙදනවා. ඒ පරීක්ෂණ අවසානෙය් නැවත ෙම් සභාවට ඒ 
පිළිබඳව වාර්තා කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා.[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට 

පිළිතුරක් ගරු ඇමතිතුමා ලබා දුන්නා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමනි, අෙප් ජනවහෙර් 

කියමනක් තිෙබනවා, "නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්; බඩුත් 
හාමුදුරුවන්ෙග්" කියලා. එවැනි පකාශයක් තමයි ඔබතුමා ගරු 
සභාවට දැන් ඉදිරිපත් කෙළේ. තට්ටු තුනක ෙගොඩනැගිල්ලකින් 
වීදුරු කඩාෙගන බිමට පනින්න ඒ තරුණයා "Spider-Man" 
ෙනොෙවයි. ඒ තරුණයා සාමාන්ය තරුණෙයක්. කවුරු හරි, 
ෙපොලීසිෙයන් ෙබ්රීම සඳහා තට්ටු තුනක ෙගොඩනැගිල්ලකින් බිමට 
පනිනවාද? ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාව පැහැදිලිවම ෙපොලීසිය තමන්ෙග් 
ආරක්ෂාව සඳහා සකස් කරන ලද වාර්තාවක් බව කියන්න ඕනෑ. 
ෙම් වාර්තාව කියවන විටත්, ෙම් වාර්තාව අසාෙගන ඉන්න විටත් 
ඉතා පැහැදිලියි, ෙම් ෙපොලීසිය තමන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් 
හදලා තිෙබන වාර්තාවක් කියලා. ගරු ඇමතිතුමා ඉන්ෙන් 
ෙපොලීසිය තමන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් සකස් කරලා ෙදන 
වාර්තාව ෙමතැන ඉදිරිපත් කරන්න ෙනොෙවයි. අඩුම තරමින් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් මරණය ඝාතනයක්ද කියලාවත් 
මෙහස්තාත්වරෙයක් ගිහිල්ලා තවමත් තහවුරු කරලා නැහැ. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් මරණය ෙකොෙහොමද භූමදානය කෙළේ කියලා; 
ෙමොන අවසරයක් මත, ෙකොෙහොමද භූමදානය කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කළා ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 

තිෙබන වාර්තාව කිසිෙසේත්ම සාධාරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් 
ෙනොවන බවත් පරීක්ෂණයක් සාධාරණව ෙකෙරනවා යැයි කියන 
එක පිළිබඳව ඇඟවීමක්වත් ෙම් වාර්තාෙව් ෙනොමැති බවත් තමයි 
ෙමයින් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විමර්ශන අවසානෙය් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු දක්වන ෙතක් මම ෙම් කරුණු ටික 
දක්වනවාය කියා මා ආරම්භෙය්දී පැහැදිලිව කිව්වා. කථා ෙදකක් 
ති ෙබනවා. එම කථා ෙදකම මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී දැක්වූවා. දැන් 
එම කථාවල නිවැරදිභාවය විමර්ශනය කරන්න ඕනෑ. ඒකට උසාවි 
තිෙබනවා. එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අපි 
කණ්ඩායමක් පත් කර තිෙබනවා. ඒ විමර්ශන කටයුතුවලින් පසුව 
අපි නිවැරදි හා සාධාරණ වාර්තාවක් ගරු අනුර දිසානායක 
මැතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී පනත් ෙකටුම්පත් 

පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම්දීම.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

I 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) 

சட்ட லம்  
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

"(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත 
සංෙශෝධනය කිරීම පිණිස වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා විසිනි. 

2016 ජනවාරි මස 26වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவர் சார்பில் மாண் மிகு கயந்த  
க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 சனவாி 26, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Prime Minister and Minister of National Policies and Economic Affairs;  

to be read a Second time upon Tuesday, 26th January, 2016 and to 
be printed. 

 

II 
ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත 

ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் 
MICROFINANCE BILL  

"ක්ෂුදමූල්ය ව්යාපාරය කරෙගන යනු ලබන සමාගම් සඳහා බලපතදීම, 
ඒවා නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීමට ද; ක්ෂුදමූල්ය රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන වශෙයන් සීමිත ඉතිරි කිරීෙම් තැන්පතු භාරගන්නා රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම; ක්ෂුදමූල්ය රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
සහ ක්ෂුද ණය රාජ්ය   ෙනොවන සංවිධාන නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීම 
සඳහා පමිති ස්ථාපිත කිරීමට සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා 
සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා විසිනි. 

2016 ජනවාරි මස 26වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவர் சார்பில் மாண் மிகு கயந்த  
க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 சனவாி 26, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Prime Minister and Minister of National Policies and Economic Affairs;  

to be read a Second time upon Tuesday, 26th January, 2016 and to 
be printed. 

III 

ෙථේරවාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி  ெசய்தல்) 
சட்ட லம் 

THERAVADI BHIKKU KATHIKAWATH (REGISTRATION) BILL  

"ශී ලංකාෙව් ෙථේරවාදී භික්ෂූන්ෙග් නිකාය ෙහෝ පාර්ශවයන්ට අදාළව 
කතිකාවත් සම්පාදනය කර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ද; සෑම භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේ නමක් විසින් ම එකී භික්ෂූන් වහන්ෙසේට අදාළ වන නිකාෙය් 
ෙහෝ පාර්ශවෙය් ලියාපදිංචි කතිකාවෙත් විධිවිධානවලට අනුකූලව කියා 
කළ යුතු බවට විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ද; යම් ලියාපදිංචි කරන ලද 
කතිකාවතක විධිවිධානවලට පටහැනිව කටයුතු කරන භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලාට දණ්ඩන පැනවීම සඳහා ද, ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂාංගික 
කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ හා  බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා 

ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 
2016 ජනවාරි මස 26වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය 

යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவர் சார்பில் மாண் மிகு 
கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 சனவாி 26, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana;  

to be read a Second time upon Tuesday, 26th January, 2016 and to 
be printed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
I would like to make an announcement. 

I wish to announce that this House cordially 
welcomes the Hon. Telmo Languiller, the Speaker of the 
State Parliament of Victoria, now present at the Speaker’s 
Gallery.  

Thank you.  

ඊළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 
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, 

31 32 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No. 7 
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015 and in terms of the motion agreed to by Parliament  on 
09.01.2016, the hours of sitting this day shall be 9.30 a.m. to 1.30 
p.m.. At 1.30 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. 
 

II 
 

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 26th January 2016." 

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

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

න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
පත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය - කල් තබන ලද විවාදය 
ආරම්භ කිරීමට, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා. 

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත්කිරීම 

සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය 
அரசியலைமப் ச் சைபைய 
நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 

        RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF 
THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [2016 ජනවාරි 09] 
'ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ சனவாி 09, 2016 ] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question -  [ 09th 

January, 2016] 
 

“ශී ලංකාවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගත යුතු යැයි                   
ශී ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් එකඟතාවයක් ඇති ෙහයින් ද;  

2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන සහ පජාතන්තවාදය සවිමත් ෙකෙරන 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීෙමහි ලා පැහැදිලි ජනවරමක් 
ජනතාව විසින් ලබාදී ඇති ෙහයින් ද; 

ඉහත කී ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව පකාශ කරන ලද අභිපාය 
බලගැන්වීමට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙකෙරන්නා වූ නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මතකර ගැනීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විසින් 
සිය අභිලාෂය පැහැදිලිව පකාශකර ඇති ෙහයින් ද; 

විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි ෙකෙරන්නාවූද, මනාප ඡන්ද කමය 
ඉවත් කර ජනතා නිෙයෝජනය සාධාරණව පිළිබිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණ 

කමයක් සහතික ෙකෙරන්නා වූද, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික 
අයිතීන් ශක්තිමත් කරන්නාවූද, ජාතික පශ්නයට ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් 
සපයන්නාවූ ද, ජාතික පතිසන්ධානය පවර්ධනය කරන්නා වූ ද, නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කරන්නා 
වූද, ජනතාවෙග් මූලික අයිතීන් හා නිදහස මගින් මානව අභිමානය තහවුරු 
කරන්නාවූ ද වගකිව යුතු, වගවන්නාවූ ආණ්ඩු කමයක් පවර්ධනය 
කරන්නා  වූද, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මතකර ගැනීෙම් 
අවශ්යතාවය මතුවී ඇති ෙහයින් ද;  

1. ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ජනතාවෙග් අදහස් හා උපෙදස් ලබාෙගන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 75 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒ ෙවත පැවරී ඇති බලතල 
කියාත්මක කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පතක් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විතවන ෙමහි මින් මතු 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් තිබිය යුතු යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා විය යුතු ය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින්  ෙතෝරා පත්කර ගත යුතු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් හත් (7) ෙදෙනකු සිටිය යුතු ය.   

 ගරු කථානායකතුමා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවන්හිදී, මණ්ඩලෙය් 
රැස්වීම්වල මුලසුන ෙහොබවනු පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් අතුරින් අෙයකු ෙතෝරා පත් 
කළ යුතු ය. 

3. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් සඳහා ගණපූරණය විස්සක් 
(20)ක් විය යුතුය.  

4. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
උපෙද්ශකවරුන්; 

  (ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා නීති ෙල්කම්වරෙයකු 
හා එකී නීති ෙල්කම්වරයා සඳහා සහායකයින්;  

 (ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 5 වන වගන්තිෙය් 
ෙයොමුගත කමිටුවල කටයුතු වාර්තාකරණය පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය; 
සහ   

 (ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් (සමාජ මාධ්ය ඇතුළුව) 
මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලයක්;  

සිටිය යුතුය. 

ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කරගැනීෙම් 
කියාවලියට අවශ්ය පචාරණය ලබාදීෙමහිලා මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් 
ෙවබ් අඩවියක් පිහිටුවා එය පවත්වාෙගන යා යුතු අතර ෙවනත් සුදුසු මාධ්ය ද 
ෙයොදා ගත යුතු ය. 

අදාළ ෙසසු පවීණයන්ෙග් ෙහෝ විෙශේෂඥ මතද ඇතුළත්ව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා එහි කාරක සභාවන්හි කටයුතු ෙමන්ම මහජන 
අදහස් / කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම්ද, එම ෙවබ් අඩවිෙයහි ෙල්ඛනගත ෙකොට 
පකාශයට පත්කරන බවට මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය සහතික විය යුතු ය. 

5. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පහත සඳහන් අනු කමිටුවලින් 
සමන්විත විය යුතු ය:- 

(අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන, 
අගාමාත්යවරයා (සභාපති), පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා, 
විරුද්ධ පාර්ශවෙය් නායකවරයා,  අධිකරණ අමාත්යවරයා හා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙසසු සාමාජිකයින් දහහත් (17) 
ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් යුත් ෙමෙහයුම් කමිටුවක්;  

ෙමෙහයුම් කමිටුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු හා                         
ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කාර්යය 
සඳහා වගකිව යුතු ය. 

 

(ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත්කළ හැකි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත ෙසසු අනු කමිටු; 

 එෙසේ වුවද, එක් එක් අනු කමිටුවක සාමාජික සංඛ්යාව එෙකොළහ (11) 
කට ෙනොවැඩි විය යුතු ය. 

 එක් එක් අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් 
පත්කරනු ලැබිය යුතු ය. 

6. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් එහි පළමු රැස්වීෙම්දී- 

 (අ) නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් ෙතෝරා පත්කර ගත යුතු ය;  
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 (ආ) 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටු තීරණය කළ යුතු ය; 
සහ  

 (ඇ) 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවලට සාමාජිකයින් 
ෙතෝරාපත් කර ගත යුතු ය. 

7. අමාත්ය මණ්ඩලයට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සලකා බලනු පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ෙයෝජනා කරමින් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස ෙමෙහයුම් කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරනු පිණිස අගාමාත්යවරයා 
විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් පළමුවැනි රැස්වීෙම්දී 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 8. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ස්වකීය රැස්වීම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙයහි පැවැත්වීමට ෙමයින් බලය පවරනු 
ලැෙබ්,  

 එෙසේ වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට බස්නාහිර පළාෙතන් 
පිටත වූ ෙවනයම් නිශ්චිත ස්ථානයකදී සිය රැස්වීම් පැවැත්වීමට 
තීරණය කළ හැකිය.  

 එෙසේම, තව දුරටත්, ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීම හා යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය ලබාදීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළ දී පමණක් සිදුවිය යුතුය. 

9. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙහෝ එයට අයත් යම් කමිටුවක 
අරමුණු කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමෙහයුම් කමිටුවට අවශ්ය ෙසේවාවන් 
අවශ්ය වන්නා වූ ඕනෑම ආයතනයකින් ලබාගත යුතු ය. 

10. ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලයට හා /ෙහෝ එහි විවිධ 
අනුකමිටුවලට සහයවනු පිණිස හා උපෙදස් ලබාෙදනු පිණිස 
ෙසසු පවීණයන් ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් පත්කරනු ලැබිය හැකිය. 

11. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු මහජනතාවට විවෘත විය 
යුතු ය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා අනු කමිටුවල කටයුතු 
ෙල්ඛනගත ෙකොට වහා පකාශයට පත් කළ යුතු ය. සුදුසු 
අවස්ථාවන්හි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා/ෙහෝ එහි අනු 
කමිටුවල කටයුතු විකාශනය කිරීම සහතික කිරීමට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් අවශ්ය පියවර ගනු ලැබිය යුතු ය.    

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ෙපර කී කරුණු පකාශනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 17 වැනි වගන්තිය 
පකාර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ අවසරය නිශ්චිතව ලබා ෙදනු ලබන 
බවට ෙමහිලා නිශ්චිත වශෙයන්ම ෙයෝජනා ෙකෙර්.  

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 
පස්වන වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවල කටයුතු පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත සමගාමීව වාර්තා කර ඇත්තා ෙසේ හා ෙමහිලා නිශ්චිත 
වශෙයන්ම බලය ලබාෙදනු ලබන යම් කටයුතු පකාශයට පත් කිරීම් 
මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත පකාර වරදක් සිදු 
ෙනොවනු ඇති බව තවදුරටත් ෙයොජනා ෙකෙර්.  

12. උපෙදස් ලබාගැනීම සඳහා සහ/ෙහෝ ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා  ඕනෑම පුද්ගලෙයකු කැඳවීෙම් 
බලය ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතු ය. 

13. මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස් 
ලබාගැනීම සහ / ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ / ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතු ය. 

14. ෙමහි දක්වා ඇති විධිවිධානවලට යටත්ව, ස්වකීය කටයුතු ඉටුකිරීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය හා යාන්ත ණයන් පිළිබඳ 
තීරණය කිරීෙම් බලය ද ෙමහිලා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට 
පවරනු ලැෙබ්: 

 එෙසේ වුවද, එකී තීරණය ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් එකඟත්වය ඇතිව 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනා සම්මතයකට 
පසුව ගත යුතු ය. 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් 
වුවද, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය 
පරිපාටික රීති ෙමම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය. 

15. ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ලබා ෙදනු ලබන අනුමතිය වන ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ දැන්වීම අගාමාත්යවරයා ෙහෝ 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඒ සඳහා කලින් කලට නම් කරනු ලබන 
ෙවනත් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරෙයකු විසින් කරනු ලැබිය යුතු 
ය. 

16. 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත එක් එක් අනු කමිටුවක් පත්කිරීෙමන් සති 
දහයක් (10) ඇතුළත එම අනු කමිටු විසින් ස්වකීය වාර්තා ෙමෙහයුම් 
කමිටුව ෙවත භාර ෙදනු ලැබිය යුතු ය. 

17. 5(ආ) වගන්තිය යටෙත් පත්කරන ලද අනු කමිටුවල සහ මහජන 
අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් වාර්තා සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී වාර්තාව ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් ද සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතු ය. 

18. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් වාර්තාෙව් හා 
(අදාළ වන්ෙන් නම්) ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ෙපොදු 
ෙයෝග්යතාවයන් හා මූලධර්ම විවාදයට ගනු ලැබ ෙයෝජිත සංෙශෝධන 
ද විවාදයට ගනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි විවාදයන් අවසානෙය්දී "අවසාන 
වාර්තාවක් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනා 
සම්මතයක් ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය." යනුෙවන් 
මූලාසනය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
යුතු ය. 

19. ඉනික්බිතිව, ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් විවාදය අතරතුර ෙයෝජිත යම් 
සංෙශෝධනයන් ෙව් නම්, ඒවා ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සළකා බලනු පිණිස අවසාන වාර්තාවක් 
හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී 
වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළයුතු බවට ෙයෝජනා සම්මතයක් 
අග ාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. 

20. 18 වන  වගන්තිෙයහි  ෙයොමුගත විවාද කාල සීමාව තුළ පහත සඳහන් 
කි යාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය:- 

 සභාපතිවරයා ෙහෝ සභාපතිවරයා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවක දී, යම් 
නි ෙයෝජ්ය සභාපතිවරෙයකු විසින් එක් එක් වගන්තිය අංක 
පිළිෙවළින් කියවිය යුතු ය. 

 (i) යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම, ෙහෝ වගන්ති 
ඉවත් කිරීම ෙහෝ නව වගන්ති ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ කළ 
හැකිය. 

 (ii) විවාදය ෙමම අදියර තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පෙතහි විස්තර විනා එහි මූලධර්මය සාකච්ඡාවට 
ෙනොගත යුතු ය. 

 (iii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි යම් පූර්ව ෙකොටසක් 
මත එළැඹි යම් තීරණයක් හා අනනුකූල කිසිදු 
සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකිය. 

 (iv) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත කියවා අවසන් කරන 
ලදුව, එකී ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අවසන් කිරීමට ප ථම, 
යම් සාමාජිකෙයකුට, සභාපතිවරයාෙග් අවසරය මත, ඒ 
වනවිට ද සම්මතකර ඇති යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් 
ෙයෝජනා කළ හැකිය. 

 (v) යම් වගන්තියකට ෙගන එනු ලබන සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ 
වූ ප ශ්නයක් මුළුමනින්ම මූලාසනය විසින් ඉදිරිපත්කර 
ඇත්ෙත් නම් විනා වගන්තියක් කල් දැමිය හැක. 

 (vi) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ඉතිරි වගන්ති සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව හා නව වගන්ති ෙගන ඒමට ප ථම 
කල්තැබූ වගන්ති සලකා බැලිය යුතු ය. 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන සලකා 
බැලීමට ප ථම නව වගන්ති ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒවා 
පළමු වැනි වර කියවූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය.  ඉනික්බිතිව, 
එළෙඹන ප ශ්න "වගන්තිය ෙදවනවර කියවිය යුතුය" හා 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතට වගන්තිය (ෙහෝ 
සංෙශෝධිත පරිදි වූ වගන්තිය) එකතු කළ යුතු ය" ෙව්. 

 (viii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන ඉවත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව නව උපෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අතර ඒවා නව වගන්ති ස්වභාවෙයන්ම සැලකිය යුතු ය. 

 (ix) සෑම වගන්තියක් හා උප ෙල්ඛනයක්ම සහ ෙයෝජිත නව 
වගන්තියක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් සම්බන්ධ කටයුතු කළ පසුව, 
යම් පූර්විකාවක් වන්ෙන් නම් එය සලකා බලා "ෙමය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි පූර්විකාව විය යුතුය" 
යන ප ශ්නය ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 (x) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි නාමයට යම් 
සංෙශෝධනයක් අවශ්ය වන්ෙන් නම්, සවිස්තරව දක්වා ඇති 
ඉහත කී කාර්යාවලීන් අවසානෙය්දී  එය සිදුකළ   යුතු ය.    

21. අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක  
42, 43 හා 44 හි විධිවිධාන ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතුවලට අදාළ විය යුතු ය. 

22. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සභිකයන් අතරින් තුෙනන් ෙදකක් 
විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
කමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතු ය. 
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23. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දෙයන් අනුමත කරන්ෙන් 
නම්, වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ඉනික්බිතිව, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
අනුකමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතු ය. 

24. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 75(ආ) ව්යවස්ථාව හා 120(ආ) ව්යවස්ථාව 
ප කාර මුළුමනින්ම ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාව පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ප තිෙයෝජනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 
ව්යවස්ථාව මඟින් විධිවිධාන සලසා තිෙබන පරිදි විෙශේෂ බහුතරයකින් 
සම්මත කරගනු ලැබ ජනමත විචාරණයක් මඟින් ජනතාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් එකී 
වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
සහතික කළ යුතු ය. 

25. ඉනික්බිතිව,  ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 78(1) ව්යවස්ථාව ප කාර එකී 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතු ය. 

26. ඉන්අනතුරුව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 154උ(2) ව්යවස්ථාව පකාරව, 
සෑම පළාත් සභාවකම අදහස් පකාශ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් 
එකී පනත් ෙකටුම්පත එකී සෑම සභාවකටම ෙයොමු කරනු ලැබිය යුතු 
ය. 

27. ඉනික්බිතිව, අග ාමාත්යවරයා විසින් එම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය 
පත යට ඇතුළත් කළ යුතු ය. 

28. ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි, එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාව 
පකාරව විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත කරගත යුතු බවට 
අග ාමාත්යවරයා එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 
යුතු ය. 

 එකී පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ෙදන ලද ඡන්ද සංඛ්යාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකකට අඩු 
 ෙනොෙව් නම්, ෙමකී පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් යථා පරිදි සම්මත කරන ලද බවත්, ශීලංකාෙව් 
පරමාධිපත්ය පිහිටා ඇති ජනතාව විසින් ජනමත විචාරණයකදී අනුමත 
කරන තුරු පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් බවට පත් ෙනොවන්ෙන් ය, 
යනුෙවන්  කථානායකවරයා විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 79 
ව්යවස්ථාව ප කාර ෙයෝග්ය සහතිකයක් ලබා දිය යුතුය.   

29. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 85(1) ව්යවස්ථාව ප කාරව, 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයක් මඟින් 
ජනතාවෙග් අනුමතිය පිණිස ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

30. පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් අනුමත කරනු 
ලැබ තිෙබ් නම්, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 80(2) ව්යවස්ථාව ප කාරව 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික කිරීම මත පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් 
බවට පත්වන්ෙන්ය. 

31. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය්, 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත 
අනුකමිටුවල, සහ ෙමකී  ෙයෝජනාව ප කාරව පත්කරන ලද කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් හා උපෙද්ශකවරුන්ෙග් වියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
දැරිය යුතු අතර, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 150 ව්යවස්ථාව ප කාරව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග්ය පියවර ගත යුතු ය. 

32. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් 
ෙයෝජිත ආකාරෙය් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීම 
ෙහෝ ප තික්ෙෂේප කිරීම ෙහෝ සංෙශෝධනවලට යටත්ව සම්මත කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම විය යුතු බවට ෙමහිලා ප කාශ ෙකෙර්. 

33.  සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙනොපැමිණි මන්තී වරුන් ද ඇතුළුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුළු මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක  විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරනු ලැබ, ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාෙව් පකාරව ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව 
විසින් අනුමත කරන්ෙන් නම් පමණක් නීතියක් වශෙයන් පැනවිය යුතු 
බවට ෙමහිලා තවදුරටත් ප කාශ ෙකෙර්" යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන 
ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. - [ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 

அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம், - 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விடயம் (சனவாி 09, 2016),- “இலங்ைகக்குப் திய 
அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுத்தல் அவசியெமன இலங்ைக மக்கள் 
மத்தியில் பரந்தளவில் இணக்கப்பா  காணப்ப வதா ம்; 

2015, சனவாி 08ஆம் திகதி நைடெபற்ற சனாதிபதி 
ேதர்த ன்ேபா  மக்கள் சட்ட ஒ ங்குக்கு மதிப்பளித்  சனநாயகத்ைத 
வ ப்ப த் ம் அரசியல் கலாசாரெமான்ைறத் தாபிப்பதற்குத் 
ெதளிவான மக்கள் ஆைண மக்களால் வழங்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி அதிேமதகு 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, திய அரசியலைமப்ைபச் சட்டவாக்கம் ெசய் , 
மற் ம் பலவற் டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய சனாதிபதி 

ைறைமைய ஒழிப்பதன் லம் ேமற்கூறப்பட்ட சனாதிபதித் 
ேதர்த ன்ேபா  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட மக்களின் வி ப் க்கு 
வ ட் வதற்கான தன  அபிலாைசயிைனத் ெதளிவாகக் 
கூறி ள்ளதா ம்; 

ேம ம் பல்ேவ  விடயங்க டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய 
சனாதிபதி ைறைமைய  ஒழித் , வி ப்  வாக்கு ைறைமைய நீக்கி 
நியாயமான பிரதிநிதித் வ ேதர்தல் ைறைமைய உ திப்ப த்தி, 
அைனத்  பிரைஜகளின ம் சனநாயக உாிைமகைள பலப்ப த்தி, 
ேதசிய பிரச்சிைனக்கு அரசியலைமப்  ாீதியான தீர்ெவான்ைற 
வழங்கக்கூ ய, ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ேமம்ப த்தி சட்ட விதிைய 
மதிக்கும் அரசியல் கலாசாரெமான்ைற தாபிக்கக்கூ ய, மனித 
ெகௗரவத்ைத உ திப்ப த் ம் மக்களின் அ ப்பைட உாிைமக க்கும் 
சுயாதீனத்தன்ைமக்கும் உத்தரவாதம் அளித்  ெபா ப் மிக்க ம் 
வைககூறக் கூ ய மான அரசாங்கெமான்ைற ேமம்ப த் ம் திய 
அரசியலைமப்ெபான்ைற சட்டவாக்கம் ெசய்தல் அவசிய 
மாகின்றதனா ம்; 
1. இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப் ப் பற்றிய மக்களின் 

க த் கைள ம் ஆேலாசைனகைள ம் ெபற்  அவற்ைறப் 
பற்றிக் கலந்தாராய்ந்  அரசியலைமப்பின் 75ஆவ  
உ ப் ைரயின்கீழ் பாரா மன்றத்தின் தத் வங்கைளப் 
பிரேயாகிப்பதில் அதன் பாிசீலைனக்காக அரசியலைமப் ச் 
சட்ட லத்தின் வைரைவத் தயாாிக்கும் ேநாக்கத் க்காக 
இதனகத்  இதன் பின்னர் ‘அரசியலைமப் ச் சைப’ என 
அைழக்கப்ப ம் எல்லாப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் 
உள்ளடக்கிய பாரா மன்றக் கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2. பாரா மன்றத்தின் ெகௗரவ சபாநாயகர் அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் தவிசாளராக இ ப்பார். அரசியலைமப் ச் சைப ஏ  (7) 
பிரதித் தவிசாளர்கைளக் ெகாண்டதாக இ க்கும் என்ப டன் 
அவர்கள் அரசியலைமப் ச் சைபயினால் ெதாி  ெசய்யப்ப த ம் 
ேவண் ம். 

 ெகௗரவ சபாநாயகர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், 
சைபக்கூட்டங்களின் அமர் க்குத் தைலைம வகிப்பதற்கு 
அரசியலைமப் ச் சைபயின் பிரதித் தவிசாளர்க க்கிைடேய 
ஒ வைரத் ெதாி ெசய்தல் ேவண் ம். 

3. அரசியலைமப் ச் சைபயின் கூட்டங்க க்கான கூட்ட நடப்ெபண் 
இ ப  (20) ஆக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. (அ) அரசியலைமப் ச் சைபக்கான அரசியலைமப் ச் சார்ந்த 
ஆேலாசகர்கைள ம்; 

 (ஆ) அரசியலைமப் ச் சைபக்கான ஒ  சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளைர ம் அத்தைகய சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளாின் உதவியாளர்கைள ம்; 

 (இ) அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் வாசகம் 5இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள கு க்களின ம் நடவ க்ைககைளப் 
பதி  ெசய் ம் ேநாக்கத் க்காக அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் பணியாளர்கைள ம்; மற் ம் 

 (ஈ) அரசியலைமப் ச் சைபயின் (ச க ஊடகங்கைள 
உள்ளடக்கிய) ஊடக பணியாளர்கைள ம் 
அரசியலைமப் ச் சைப ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

 ஊடகப் பணியாளர்கள் இைணயத்தளம் ஒன்ைற நி விப் 
ேப வ டன் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப 
ஏற் க்ெகாள் ம் நடவ க்ைக ைறக்கு தகுந்த விளம்பரம் 
வழங்குவதற்குப் ெபா த்தமான ஏைனய ஊடகங்கைளப் 
பயன்ப த் த ம் ேவண் ம்.  

 அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் அதன் கு க்களின ம் 
நடவ க்ைகக ம் அவ்வாேற, ெபா மக்களின் க த் க்க ம் / 
சமர்ப்பிப் க ம் ஆவணப்ப த்தப்ப வைத ம் அத்தைகய ேவ  
ெதாடர்பான நி ணத் வ அல்ல  ெதாழில் ட்ப 
அபிப்பிராயங்க டன் அத்தைகய இைணயத்தளங்களில் 
பிரசுாிக்கப்ப வைத ம் ஊடகப் பணியாளர்கள் உ திப் 
ப த் தல் ேவண் ம்.  

5. அரசியலைமப் ச் சைப பின்வ ம் உப கு க்கைளக் 
ெகாண் த்தல் ேவண் ம்: 

(அ) பிரதம அைமச்சர் (தவிசாளர்), பாரா மன்றச் சைப தல்வர், 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர், நீதி அைமச்சர், மற் ம் அரசியலைமப் ச் 
சைபயினால் நியமிக்கப்ப கின்ற அரசியலைமப் ச் சைபயின் 
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ஏைனய உ ப்பினர்கள் பதிேன  (17) ேபைர விஞ்சாத 
எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்டெதா  வழிப்ப த் ம் கு . 

 வழிப்ப த் ம் கு  அரசியலைமப் ச் சைபயின் அ வல்கள் 
மற் ம் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப வைர ம் பணி 
ஆகியவற் க்கான ெபா ப் கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

(ஆ) அரசியலைமப் ச் சைபயினால் நியமிக்கப்படக்கூ ய 
அரசியலைமப் ச் சைபயின் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட 
அத்தைகய ஏைனய உபகு க்கள். 

 ஆயின், ஒவ்ெவா  உப கு ம் பதிெனா  (11) ேபைர 
விஞ்சாதவா  உ ப்பினர்கள் இ த்தல் ேவண் ம். 

   
 ஒவ்ெவா  உப கு வின ம் தவிசாளர் வழிப்ப த் ம் கு வினால் 

நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

6. அரசியலைமப் ச் சைப அதன் தலாவ  அமர்வின்ேபா :- 

 (அ) பிரதித் தவிசாளர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம்; 

 (ஆ) வாசகம் 5 (ஆ) வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கைளத் 
தீர்மானித்த ம்; அத் டன் 

 (இ) வாசகம் (5) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம் ேவண் ம். 

7.  அைமச்சரைவக்கும் பாரா மன்றத் க்கும் சமர்ப்பிப்பதற்கு 
ன்னர், அரசியலைமப் ச் சைபயின் பாிசீலைனக்காக 

அரசியலைமப்பின் வைரெவான்ைற பிேராிக்கும் தீர்மானத்ைத 
சமர்ப்பிக்குமா  வழிப்ப த் ம் கு ைவக் ேகா ம் 
அரசியலைமப் ச் சைப ேமற்ெகாள்ளேவண் ய தீர்மானத்ைத 
பிரதம அைமச்சர் அரசியலைமப் ச் சைபயின் தலாவ  
கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

8.  அரசியலைமப் ச் சைப அதன் அமர் கைளப் பாரா மன்றச் 
சைபயில் நடத் வதற்கு இத்தால் அதற்கு அதிகாரமளிக்கப் 
ப கின்ற : 

 ஆயி ம், ேமல் மாகாணத்திற்கு ெவளிேய ஏேத ம் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட இடத்தில் அதன் கூட்டங்கைள 
நடத் வதற்கு அரசியலைமப் ச் சைப தீர்மானிக்கலாம்: 

 ஆயின், ேம ம் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்தல், தீர்மானங்கைளப் 
பிேராித்தல் மற் ம் வாக்களிப்  ஆகியைவ பாரா மன்றச் 
சைபயிேலேய இடம்ெப தல் ேவண் ம். 

9.  அரசியலைமப் ச் சைபயின் அல்ல  ஏேத ம் அதன் கு வின் 
குறிக்ேகாள்கைள நிைறேவற் வதற்கு அவசியமான 
ேசைவக க்காக எந்தெவா  நி வனத்தின் ேசைவகைள ம் 
வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரலாம். 

10.  அரசியலைமப் ச் சைபக்கு அத் டன் / அல்ல  அதன் பல்ேவ  
உபகு க்க க்கு உத வதற்கும் ஆேலாசைன வழங்குவதற்கும் 
ஏைனய நி ணர்கைள வழிப்ப த் ம் கு  நியமிக்கலாம். 

11. அரசியலைமப் ச் சைபயின் நடவ க்ைககள் ெபா மக்க க்குத் 
திறந்ததாக இ த்தல் ேவண் ம். அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் 
அதன் உப கு க்களின ம் நடவ க்ைககள் ஆவணப் 
ப த்தப்பட்  உடன யாக ெவளியிடப்ப த ம் ேவண் ம். 
ெபா த்தமானவிடத் , அரசியலைமப் ச் சைபயின் அத் டன்/  
அல்ல  அதன் உப கு க்களின் நடவ க்ைககைள ஒ பரப் /
ஒளிபரப்  ெசய்வைத உ திப்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககைள 
அரசியலைமப் ச் சைப ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
விடயங்கைள ெவளியி வதற்கு பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் 
சிறப் ாிைமக ம்) சட்டத்தின் பிாி  17இன் பிரகாரம் 
பாரா மன்றத்தின் விேசட அ மதி குறிப்பாக வழங்கப்ப தல் 
ேவண் ம் என இத்தால் குறிப்பாகத் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற .  

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் 
வாசகம் 5இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
நடவ க்ைககள் ஏக காலத்தில் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்ப வ டன் இத்தால் குறிப்பாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஏேத ம் அத்தைகய நடவ க்ைககளின் 
ெவளியீ  பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் சிறப் ாிைமக ம்) 
சட்டத்தின் பிரகாரம் தவெறான்றாக அைமயா  என ம் ேம ம் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்ற . 

12.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக எந்தெவா  ஆைள ம் அரசியலைமப் ச் 

சைபயின் ன் வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத 
அரசியலைமப் ச் சைப ெகாண் ள்ள . 

13.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  ெபா மக்கள் 

பிரதிநிதித் வக் கு வின் கைள அறிக்ைக ெசய்வதற்காக 
ெபா மக்கள் பிரதிநிதித் வக் கு வின் எவேர ம் உ ப்பினைர 
வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத ம் அரசியலைமப் ச் சைப 
ெகாண் ள்ள . 

14.  இ  ெதாடர்பான ஏற்பா க க்கு அைமவாக, அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் அ வல்கைள நடத் வதில் கைடப்பி க்க ேவண் ய 
நைட ைறகைள ம் உபாயங்கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு அதற்கு 
இத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயின், வழிப்ப த் ம் கு வின் உடன்பாட் டன் பிரதம 
அைமச்சரால் பிேராிக்கப்ப ம் தீர்மானத்ைதப் பின்பற்றி 
அத்தைகய தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம்: 

 பாரா மன்ற நிைலயியல் கட்டைளகளில் இதற்கு ரணாக 
எவ்வாறி ப்பி ம், அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் அதன் உப 
கு க்களின ம் நடவ க்ைக ைற விதிகள் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
காட்டப்பட் ள்ளவா  அைமதல் ேவண் ம். 

15.  அரசியலைமப் ச் சைபயின் அ வல்கள் பற்றிய அறிவித்தல் 
பிரதம அைமச்சாினால் அல்ல  அ  பற்றிய வழிப்ப த் ம் 
கு வின் அங்கீகாரத் டன், பிரதம அைமச்சாினால் அத்தைகய 
ேநாக்கத் க்காக காலத் க்குக் காலம் நியமிக்கப்ப ம் 
அைமச்சரைவயின் அத்தைகய அைமச்சாினால் வழங்கப்ப தல் 
ேவண் ம்.  

16. வாசகம் 5(ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கள் அத்தைகய 
ஒவ்ெவா  உப கு ம் நியமிக்கப்பட்  பத்  (10) 
வாரங்களி ள் வழிப்ப த் ம் கு க்கு தங்கள் அறிக்ைககைளச் 
சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

17.  வாசகம் 5(ஆ)வின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட உப கு க்களின் 
அறிக்ைககைள ம் ெபா மக்கள் பிதிநிதித் வக் கு வின் 
அறி்க்ைகைய ம் பாிசீ த்ததன் மீதாக, வழிப்ப த் ம் கு  
அரசியலைமப் ச் சைபக்கு அறிக்ைக ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் 
வைர டன் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். 

18.  அரசியலைமப் ச் சைப அதன் பின்னர் அறிக்ைகயின ம் 
அரசியலைமப்  வைரவின ம் (ஏற் ைடயதாயின்) ெபா வான 
அ கூலங்கள் மற் ம் ேகாட்பா கள் பற்றி விவாதிப்ப டன் 
உத்ேதச தி த்தங்கள் பற்றி ம் விவாதிக்கலாம். அத்தைகய 
விவாதத்தின் இ தியில், “இ தி அறிக்ைக ஒன்ைற ம் 
அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய தீர்மானத்ைத ம் 
சமர்ப்பிக்குமா  வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரப்ப மாக” என் ம் 
வினா அக்கிராசனத்தினால் அரசியலைமப் ச் சைபக்கு 
விடப்ப ம். 

19.  அதன் பின்னர், வழிப்ப த் ம் கு , விவாதத்தின்ேபா  
ன்ெமாழியப்பட்ட தி த்தங்கைள, ஏேத ம் இ ப்பின், 

பாிசீ த்  அரசியலைமப் ச் சைபயின் பாிசீலைனக்கு இ தி 
அறிக்ைக ஒன்ைற ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய இ தி 
அறிக்ைக ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மான ம் அரசியலைமப் ச் சைபயினால் அங்கீகாிக்கப்ப மாக 
எனப் பிரதம அைமச்சர் பிேராித்தல் ேவண் ம். 

20.  18ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விவாதத்தின்ேபா  
பின்வ ம் நைட ைறகள் பின்பற்றப்ப தல் ேவண் ம்:- 

 தவிசாளரால் அல்ல  தவிசாளர் வ ைக தந்திராத சந்தர்ப்பத்தில் 
எவேர ம் பிரதித் தவிசாளரால் ஒவ்ெவா  வாசகத்தின ம் 
இலக்கம் வாிைசக் கிரமப்ப  வாசிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (i) வாசகெமான் க்கு ஏேத ம் தி த்தத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளலாம் அல்ல  வாசகங்கள் நீக்கப்படலாம் 
அல்ல  திய வாசகங்கள் ேசர்க்கப்படலாம். 

 (ii) விவாதத்தின் இந்தக் கட்டத்தின்ேபா  அரசியலைமப்  
வைரவின் விபரங்கள் அன்றி அதன் ேகாட்பா கள் பற்றி 
கலந் ைரயாடலாகா . 

 (iii) அரசியலைமப்  வைரவின் ஏேத ம் ன்ைனய பகுதிகள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்க க்கு 
ஏற் ைடயதல்லாத தி த்தங்கைளப் பிேராிக்க யா . 

39 40 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) அரசியலைமப்  வைரவின் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்டதன் 
பின்ன ம் வைர  ெதாடர்பான விவாதம் நிைற  
ெசய்யப்ப வதற்கு ன்ன ம் எவேர ெமா  உ ப்பினர் 
தவிசாளாின் அ மதியின் ேபாில் ஏற்கனேவ 
நிைறேவற்றப்பட்ட வாசகத் க்குத் தி த்தெமான்ைறப் 
பிேராிக்கலாம். 

 (v) வாசகம் ஒன் க்கான தி த்தம் பற்றிய வினா ைமயாக 
அக்கிராசனத்தினால் பிேராிக்கப்படாதவிடத் , 
வாசகெமான்  பிற்ேபாடப்படலாம். 

 (vi) அரசியலைமப்  வைரவின் மீதி வாசகங்கள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட்டதன் பின்ன ம் திய வாசகங்கள் 
ெகாண் வரப்ப வதற்கு ன்ன ம் பிற்ேபாடப்பட்ட 
வாசகங்கள்  பாிசீலைன ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

 (vii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னர் திய வாசகங்கைளச் 
சமர்ப்பிக்கலாம் என்பேதா  அதைன தலாவ  
மதிப்பீடாகக் க தல் ேவண் ம். இதன் ெதாட ம் 
வினாக்கள் “வாசகம் இரண்டாம் மதிப்பீட் க்கு 
உட்ப த்தப்ப ம்” மற் ம் “வாசகம் (அல்ல  
தி த்தப்பட்டதற்கு அைமவான வாசகம்) அரசியலைமப்  
வைரவில் ேசர்க்கப்ப ம்” என்பனவாகும். 

 (viii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் 
த்தப்பட்டதன் பின்னர் திய அட்டவைணகள் 

சமர்ப்பிக்கப்படலாம் என்ப டன் இைவ திய 
வாசகங்களாகேவ க தப்படல் ேவண் ம். 

 (ix) எல்லா வாசகங்க ம் அட்டவைணக ம் அத் டன் 
பிேராிக்கப்பட்ட திய வாசகம் அல்ல  அட்டவைணகள் 
ெதாடர்பான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதன் 
பின்னர், க ைர, ஏேத ம் ஒன்  இ ப்பின், அ  
பாிசீ க்கப்பட்  ‘இ  அரசியலைமப்  வைரவின் 

க ைரயாக இ க்குமாக’ என்ற வினாைவ வி த்தல் 
ேவண் ம்.  

 (x) அரசியலைமப்  வைரவின் ெபயாில் ஏேத ம் தி த்தங்கள் 
அவசியப்ப ன் ேமேல விபாிக்கப்பட்ட நைட ைறகளின் 
இ தியில் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். 

21. பாரா மன்றத்தின் நிைலயியல் கட்டைளகள் 42, 43 மற் ம் 
44இன் ஏற்பா கள் ஏற்ற மாற்றங்க டன் அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் நைட ைறகளில் உள்ளடக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

22. அரசியலைமப் ச் சைபயின் ன்றில் இரண்  பங்கினர் 
அரசியலைமப்  வைர  ெதாடர்பான தீர்மானத்ைத 
அங்கீகாிக்காதவிடத்  இந்தத் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
அரசியலைமப் ச் சைப ம் கு க்க ம் கைலக்கப்பட்டதாகக் 
க தப்படல் ேவண் ம். 

23. அரசியலைமப் ச் சைப அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய 
தீர்மானத்ைத ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமயினால் 
அங்கீகாிக்குமிடத்  அறிக்ைக ம் மற் ம் அரசியலைமப்  
வைர ம் வழிப்ப த் ம் கு வினால் அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள அரசியலைமப் ச் சைப ம் உப கு க்க ம் 
கைலக்கப்பட்டதாகக் க தப்படல் ேவண் ம். 

24. அத்தைகய அறிக்ைகயில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள சட்ட லத்ைத 
அரசியலைமப்பின் 75(ஆ) மற் ம் 120(ஆ) ஆகிய 
உ ப் ைரகளின் பிரகாரம் அரசியலைமப்ைப ற் தாக 
நீக்கி, பதிலீ  ெசய்வதற்கான சட்ட லமாக அைமச்சரைவ 
சான் ப த் வேதா  அத்தைகய சட்ட லம் அரசியலைமப்பின் 
83ஆம் உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்ப ம் விேசட 
ெப ம்பான்ைம டன் நிைறேவற் வதற்கு க தப்பட்  மக்கள் 
தீர்ப் க்காக மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

25. இதைன அ த்  அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 78(1) இன் 
பிரகாரம் சட்ட லம் வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

26. அதன் பின்னர், சனாதிபதி அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 154எ(2)
இன் பிரகாரம் சட்ட லத்ைத ஒவ்ெவா  மாகாண சைபகளின் 
க த் கைள ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அத்தைகய அைனத்  
சைபக க்கும் ஆற் ப்ப த்தல் ேவண் ம். 

27. இதன் பின்னர் பிரதம அைமச்சர் அத்தைகய சட்ட லத்ைதப் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்ப டன் அத்தைகய சட்ட லம் 
பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் உள்ளடக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

28. ேமல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  அத்தைகய சட்ட லத்ைத 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்ததன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 
83ஆவ  உ ப் ைரயின் பிரகாரம் விேசட 
ெப ம்பான்ைமயினால் சட்ட லம் பாரா மன்றத்தினால் 
நிைறேவற்றப்ப மாக என பிரதம அைமச்சர் பிேராிக்க ேவண் ம். 

 ெமாத்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் ன்றில் இரண் ற்குக் 
குைறயாத உ ப்பினர்கள் கூறப்பட்ட சட்ட லத் க்குச் சார்பாக 
வாக்களிக்குமிடத் , சட்ட லம்  விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் 
பாரா மன்றத்தினால் உாியவா  நிைறேவற்றப்பட் ள்ள  என 
சபாநாயகர் அரசியலைமப்பின் 79ஆவ  உ ப் ைரக்கு அைமய 
தகுந்தவா  சான் ப்ப த் வ டன் இலங்ைகயின் இைறைம 
உாித்தாக்கப்பட் ள்ள மக்களினால் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் 
அங்கீகாிக்கப்ப ம் வைர, சட்ட லம் சட்டமாகா . 

29.  இதன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 85(1)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் மக்களால் 
அங்கீகாிப்பதற்காக சனாதிபதியினால் சட்ட லம் 
சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

30.  சட்ட லம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றில் மக்களால் 
அங்கீகாிக்கப்ப மிடத் , அரசியலைமப்பின் 80(2)ஆம் 
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் சனாதிபதியினால் சட்ட லம் 
சான் ப்ப த்தப்பட்டதன் பின் சட்ட லம் சட்டமாக மா ம். 

31.  அரசியலைமப் ச் சைப மற் ம், 5ஆம் வாசகத்தில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கள் மற் ம் இந்த தீர்மானத் க்கு 
அைமவாக நியமிக்கப்பட் ள்ள பணியாளர் மற் ம் 
ஆேலாசகர்க க்கான ெசலவினங்கள் திரட்  நிதியத்தில் இ ந்  
ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் அரசியலைமப்பின் 
150ஆவ  உ ப் ைரயின் பிரகாரம் அவ்விடயம் ெதாடர்பில் 
ெபா த்தமான நடவ க்ைககைளப் பாரா மன்றம் 
ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

32. சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, அரசியலைமப் ச் சைபயினால் 
பிேராிக்கப்பட்டவா  இவ்வாறான அரசியலைமப் ச் 
சட்ட லத்ைத ஏற் க்ெகாள் தல் அல்ல  நிராகாித்தல் அல்ல  
தி த்தத் க்கு அைமவாக ஏற் க்ெகாள் தல் பாரா மன்றத்தின் 
ெபா ப்பாக இ க்கேவண் ெமன இத்தால் 
ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . 

33.  சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, ச கமளிக்காத உ ப்பினர்கள் 
உட்பட பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த உ ப்பினர்களின் ன்றில் 
இரண்  விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் பாரா மன்றத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட் , பின்னர் அரசியலைமப்பின் 83ஆவ  
உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்பட்டவா  மக்கள் 
தீர்ப்ெபான்றின் ேபா  மக்களினால் அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்  
மாத்திரம் அரசியலைமப்  சட்ட லம் சட்டமாக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இத்தால் ேம ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .” எனப் 
பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . -  
[மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க] 

Motion made and question proposed that " WHEREAS  there is 
broad agreement among the People of Sri Lanka that it is necessary  to 
enact a new Constitution for Sri Lanka; 

AND WHEREAS the People have at the Presidential Election held 
on 08th January, 2015 given a clear mandate for establishing a political 
culture that respects the rule of law and strengthens democracy; 

AND WHEREAS His Excellency Maithripala Sirisena, President of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has clearly expressed his 
desire to give effect to the will of the People expressed at the aforesaid 
Presidential Election by enacting a new Constitution that, inter alia, 
abolishing the Executive Presidency;  

AND WHEREAS it has become necessary to enact a new 
Constitution that, inter alia, abolishes the Executive Presidency, ensures 
a fair and representative Electoral System which eliminates preferential 
voting, strengthens the democratic rights of all citizens, provides a 
Constitutional Resolution of the national issue, promotes national 
reconciliation, establishes a political culture that respects the rule of law, 
guarantees to the People’s fundamental rights and freedom that assure 
human dignity and promotes responsible and accountable government.  

That this Parliament Resolves that - 

1. There shall be a Committee of Parliament hereinafter referred 
to as the 'Constitutional Assembly' which shall consist of all 
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Members of Parliament, for the purpose of deliberating, and 
seeking the views and advice of the People, on a new 
Constitution for Sri Lanka, and preparing a draft of a 
Constitution Bill for the consideration of Parliament in the 
exercise of its powers under Article 75 of the Constitution. 

2. The Hon. Speaker of Parliament shall be the Chairman of the 
Constitutional Assembly. There shall be seven (7) Deputy 
Chairmen of the Constitutional Assembly, who shall be elected 
by the Constitutional Assembly.  

 In the absence of the Hon. Speaker, the Constitutional 
Assembly shall elect one of  the  Deputy Chairmen to chair the 
sittings of the Assembly. 

3. The quorum for meetings of the Constitutional Assembly shall 
be twenty (20). 

4. There shall be- 

 (a) Constitutional Advisors to the Constitutional 
Assembly; 

 (b) A Legal Secretary to the Constitutional Assembly and 
assistants to such Legal Secretary;  

 (c) Staff for the purpose of recording the proceedings of 
the Constitutional Assembly and the Committees 
referred to in Clause 5; and 

 (d) Media (including Social Media) Staff of the 
Constitutional Assembly. 

  The Media Staff shall set up and maintain a website 
and use other appropriate media, towards giving due 
publicity to the process for the adoption of a new 
Constitution for Sri Lanka.  

  The Media Staff shall ensure that the proceedings of 
the Constitutional Assembly and its Committees, as 
well as public representations / submissions are 
documented and published on such website along with 
such other relevant expert or technical opinions.  

5. There shall be the following Sub-Committees of the 
Constitutional Assembly:- 

 (a) A Steering Committee consisting of the Prime Minister 
(Chairman), Leader of the House of Parliament, Leader 
of the Opposition, the Minister of Justice, and  n o t 
more than seventeen (17) other Members of the 
Constitutional Assembly to be appointed by the 
Constitutional Assembly.    

  The Steering Committee shall be responsible for the 
business of the Constitutional Assembly and for 
preparing a Draft of a new Constitution for Sri Lanka.   

 (b) Such other Sub-Committees, consisting of Members of 
the Constitutional Assembly, which may be appointed 
by the Constitutional Assembly. 

  Provided that each such Sub-Committee shall comprise 
of not more than eleven (11) Members. 

  The Chairman of each Sub-Committee shall be 
appointed by the Steering Committee. 

6. The Constitutional Assembly shall at its first sitting- 

 (a) elect the Deputy Chairmen; 

 (b) determine the Sub-Committees referred to in Clause 5
(b); and 

 (c) elect Members to the Sub-Committees referred to in 
Clause 5. 

7. The Prime Minister shall, at the first meeting of the 
Constitutional Assembly, present a Resolution for adoption by 
the Constitutional Assembly, calling upon the Steering 
Committee to present a Resolution proposing a Draft 
Constitution for the consideration of the Constitutional 
Assembly, prior to its submission to the Cabinet of Ministers 
and Parliament. 

8. The Constitutional Assembly is hereby authorised to conduct 
its sittings in the Chamber of Parliament, 

  Provided that the Constitutional Assembly may 
resolve to sit at any other specified location outside the 
Western Province.    

  Provided further that the presentation of papers, 
moving of resolutions and voting on any matter shall 
only take place in the Chamber of Parliament. 

9. The Steering Committee may seek the services of any 
institution which services are necessary for the carrying out of 
the objects of the Constitutional Assembly or any Committee 
thereof. 

10. The Steering Committee may appoint other experts to aid and 
advise the Constitutional Assembly and / or its various Sub-
Committees.  

11. The proceedings of the Constitutional Assembly shall be open 
to the public. The proceedings of the Constitutional Assembly 
and its Sub-Committees shall be documented and published 
forthwith. Where appropriate, the Constitutional Assembly 
shall take steps to ensure the broadcast of the proceedings of 
the Constitutional Assembly and / or its Sub-Committees.  

 For the avoidance of doubt it is hereby specifically resolved 
that the special leave of Parliament is specifically granted in 
terms of Section 17 of Parliament (Powers and Privileges) Act 
for the publication of the aforesaid matters. 

 For the avoidance of doubt it is further resolved that the 
proceedings of the Constitutional Assembly and the Sub-
Committees referred to in Clause 5 shall be deemed to have 
been reported to Parliament simultaneously, and that the 
publication of any such proceedings, which publication is 
hereby specifically authorized, shall not constitute an 
offence in terms of Parliament (Powers and Privileges) Act. 

12. The Constitutional Assembly shall have the power to invite 
any person for consultation and / or to make submissions 
before the Constitutional Assembly. 

13. The Constitutional Assembly shall also have the power to 
invite any member of the Public Representations Committee 
for consultation and / or to make submissions and / or to report 
on the findings of the Public Representations Committee.  

14. Subject to the provisions hereof, the Constitutional Assembly 
is hereby authorized to determine the procedure and 
mechanisms to be adopted in the conduct of its business:  

 Provided that such determination shall be made pursuant to a 
Resolution moved by the Prime Minister with the concurrence 
of the Steering Committee. 

 Notwithstanding anything to the contrary in the Standing 
Orders of Parliament, the rules of procedure of the 
Constitutional Assembly and its Sub-Committees shall be as 
set out in this Resolution. 

15. Notice of the business of the Constitutional Assembly shall be 
given by the Prime Minister, such other Minister of the Cabinet 
nominated from time to time for such purpose by the Prime 
Minister, upon approval thereof by the Steering Committee. 

16. The Sub-Committees referred to in Clause 5(b) shall submit 
their reports to the Steering Committee within ten (10) weeks 
of the appointment of each such Sub-Committee. 

17. Upon the consideration of the Reports of the Sub-Committees 
appointed under Clause 5(b), and the report of the Public 
Representations Committee, the Steering Committee shall 
submit a Report to the Constitutional Assembly.  Such Report 
may be accompanied by a Draft Constitution. 

18. The Constitutional Assembly shall thereafter debate the 
general merits and principles of the Report and the Draft 
Constitution (if applicable), and may also debate proposed 
amendments. At the end of such debate the question that “the 
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Steering Committee be required to submit a final report and a 
Resolution on a Draft Constitution” shall be put to the 
Constitutional Assembly by the Chair. 

19. The Steering Committee shall thereafter, considering the 
amendments, if any, proposed during the debate, submit a Final 
Report and a Resolution containing a Draft Constitution for the 
consideration of the Constitutional Assembly. The Prime 
Minister shall move that such Final Report and the Resolution 
containing the Draft Constitution be approved by the 
Constitutional Assembly. 

20. The following procedure shall be adopted during the debate 
referred to in Clause 18:-  

 The Chairman or in his absence one of the Deputy Chairmen 
shall read the number of each Clause in succession. 

 (i) Any amendment may be made to a Clause, or Clauses 
may be deleted or new Clauses may be added. 

 (ii) The principle of the Draft Constitution shall not be 
discussed during this stage of the debate but only its 
details. 

 (iii) No amendment can be proposed inconsistent with any 
decision come to upon any previous part of the Draft 
Constitution. 

 (iv) After a Draft Constitution has been read through, and 
prior to the conclusion of the debate on the Draft, any 
Member may, with leave of the Chairman, move an 
amendment of any Clause already passed. 

 (v) A Clause may be postponed, unless upon an 
amendment thereto a question shall have been fully put 
from the Chair. 

 (vi) Postponed Clauses shall be considered after the 
remaining Clauses of the Draft Constitution have been 
considered and before new Clauses are brought in. 

 (vii) New Clauses may be offered before the Schedules to 
the Draft Constitution are considered and shall be 
deemed to have been read the first time. The questions 
which follow thereupon shall be “That the Clause be 
read a second time” and “That the Clause (or the 
Clause as amended) be added to the Draft”. 

 (viii) New Schedules may be offered after the Schedules to 
the Draft Constitution have been disposed of and shall 
be treated in the same manner as new Clauses. 

 (ix) When every Clause and Schedule and proposed new 
Clause or Schedule have been dealt with, the 
Preamble, if there be one, shall be considered and a 
question put “That this be the Preamble of the Draft”. 

 (x) If any amendment be necessary to the title of the Draft 
Constitution, it shall be made at the conclusion of the 
proceedings detailed above. 

21. The provisions of Standing Order Nos. 42, 43 and 44 of the 
Parliament shall mutatis mutandis apply to the proceedings of 
the Constitutional Assembly. 

22. If two-thirds of the Constitutional Assembly does not approve 
the resolution on the Draft Constitution, the Constitutional 
Assembly and the Committees referred to in this Resolution 
shall stand dissolved. 

23. If the Constitutional Assembly approves the Resolution on the 
Draft Constitution by a two-thirds majority, the Report and the 
Draft Constitution shall be submitted by the Steering 
Committee to the Cabinet of Ministers, and thereupon the 
Constitutional Assembly and the Sub-Committees referred to in 
this Resolution shall stand dissolved. 

24. The Cabinet of Ministers shall certify the Bill contained in such 
Report as a Bill to repeal and replace the Constitution as a 
whole in terms of Article 75(b) and Article 120(b) of the 
Constitution and that such Bill is intended to be passed with the 

special majority required by Article 83 of the Constitution and 
submitted to the People by Referendum. 

25. The Bill shall thereafter be published in the Gazette as required 
by Article  78(1) of the Constitution. 

26. The President shall thereafter refer the Bill to every Provincial 
Council, for the expression of the views of every such Council, 
as required by Article 154G(2) of the Constitution. 

27. The Prime Minister shall thereafter present such Bill to 
Parliament and such Bill shall be placed on the Order Paper of 
Parliament. 

28. After the presentation of such Bill to Parliament as aforesaid 
the Prime Minister shall move that the Bill be passed by 
Parliament by a special majority required under Article 83 of 
the Constitution. 

 If not less than two-thirds of the whole number of the Members 
of Parliament vote in favour of the said Bill, the Speaker shall 
make an appropriate certification in terms of Article 79 of the 
Constitution, that the Bill has been duly passed by Parliament 
by a special majority, and that the Bill shall not become law 
until approved at a Referendum by the People in whom the 
sovereignty of Sri Lanka vests. 

29. Thereafter the Bill shall be submitted by the President in terms 
of Article 85(1) of the Constitution, to the People by 
Referendum for their approval. 

30. If the Bill is approved by the People at a Referendum, the Bill 
shall become law upon the President certifying the Bill in terms 
of Article 80(2) of the Constitution. 

31. The expenses of the Constitutional Assembly, the Sub-
Committees referred to in  Clause 5, and the staff and advisors 
appointed in terms of this Resolution, shall be charged on the 
Consolidated Fund, and Parliament shall take appropriate steps 
in respect of same in terms of Article 150 of the Constitution. 

32. For the avoidance of doubt, it is hereby declared that the 
adoption or rejection or adoption subject to amendment of such 
a Draft Constitution as proposed by the Constitutional 
Assembly, shall be the responsibility of Parliament.  

33.   For the avoidance of doubt, it is hereby further declared that a 
Constitution Bill shall only be enacted into law if it is passed in 
Parliament by a special majority of two-thirds of the whole 
number of the Members of Parliament, including those not 
present and subsequently approved by  the people at a 
Referendum as required by Article 83 of the Constitution.” - 
[The Hon. Ranil Wickremesinghe] 

 
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 
 
[9.55  a.m.] 
 

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

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Hon. Deputy Speaker, before I commence my speech 

on this historic Resolution that has been brought to 
Parliament by the Hon. Prime Minister, may I extend to 
you my warm congratulations on your election as the 
Chairman of Sri Lanka Cricket - quite a prestigious 
position held by important persons of this country in the 
past. May I as a Colleague of yours in this Parliament 
wish you the best in the conduct of your duties as the 
Chairman of Sri Lanka Cricket.  
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Sir, this country has had three Constitutions thus far. 
The first has been the Soulbury Constitution enacted by 
our colonial rulers.  

We had the first Republican Constitution in 1972, 
which brought about several radical changes to the 
Soulbury Constitution. I will not go into the details of 
those changes. It would be sufficient for me to state that 
the main flaw in the 1972 Constitution was that it 
removed the safeguards provided to minority peoples in 
the Soulbury Constitution and entrenched 
majoritarianism.  

It was enacted without the consent of the minority 
people. My Leader, the late Mr. S.J.V. Chelvanayakam - 
the acknowledged leader of the Tamil people - did not 
accept the 1972 Constitution. He resigned his Seat in 
Parliament and wanted a verdict pronounced by the Tamil 
people on whether the 1972 Constitution was acceptable 
to them or not. The verdict of the people was 
overwhelmingly clear. They rejected the 1972 
Constitution. I might say that it was the enactment of the 
1972 Constitution that paved the way for the demand for 
a separate State. It was not long before the 1972 
Constitution was replaced by the second Republican 
Constitution of 1978. This too was enacted without the 
consensus of the Tamil people. The 1978 Constitution too 
entrenched majoritarianism. 

 The main objectives of the 1978 Constitution were 
the installation of the Executive Presidency and the 
introduction of a new electoral system - the Proportional 
Representation System. Both in 1972 and 1978 the 
Governments of the day were able to muster a two-thirds 
majority on their own and were able to enact the 
Constitutions, as desired exclusively by them without the 
need to look for a national consensus. Effective 
democracy and the making of a Constitution in keeping 
with the consensus of the whole nation were subverted by 
majoritarianism. The views of the distinct peoples who 
constituted the nation were regarded as irrelevant. This is 
precisely why, Mr. Deputy Speaker, that even almost 
seven decades after Independence, we have failed to 
evolve into a single Sri Lankan nation. This country has 
had the unfortunate experience of being ruled under 
Constitutions which did not have the consensus or the 
consent of all its people. If all the peoples in this country 
are to evolve into a single nation, the Sri Lankan nation, 
this grave error needs to be corrected.  

Over the past several decades, we have experienced 
several dire consequences of this failure to evolve a 
Constitution based on consensus. There has even been a 
demand for a separate State. We have had a war that has 
raged for over two-and-a-half decades. The war went 
through various phases. [Interruption.] 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Hon. Members, please be seated in your 

respective seats. Otherwise, you can leave the Chamber 
and have your discussions outside. Thank you very much.  

Hon. Sampanthan, please continue your speech.   

ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I do not think there is a need to state too much about 

the war, Sir, except to state that this vicious war pushed 
the country backwards at least a further 50 years and 
caused immense suffering to all its people, particularly 
the Tamil people. The war has come to an end and more 
importantly, there is no longer a demand for a separate 
State. The demand for a separate State was given up even 
before the war came to an end. The Tamil people have at 
successive elections - Parliamentary, provincial and local 
authority elections - after 1987 clearly confirmed and 
democratically endorsed that definite policy. And it is in 
this background that there is no longer a demand for a 
separate State and it is also in this background that we are 
seeking to resolve the national issue within the 
framework of a united, undivided and indivisible Sri 
Lanka. It is within this framework that we are looking at 
a new Constitution that will also resolve the national 
question.  

I might read the relevant paragraphs of this 
Resolution, Sir, which state, I quote:  

 
“AND WHEREAS the People have at the Presidential Election held 
on 08th January, 2015 given a clear mandate for establishing a 
political culture that respects the rule of law and strengthens 
democracy; 

 

AND WHEREAS His Excellency Maithripala Sirisena, President of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has clearly 
expressed his desire to give effect to the will of the People 
expressed at the aforesaid Presidential Election by enacting a new 
Constitution that, inter alia, abolishing the Executive Presidency; 

 

AND WHEREAS it has become necessary to enact a new 
Constitution that, inter alia, abolishes the Executive Presidency, 
ensures a fair and representative Electoral System which eliminates 
preferential voting, strengthens the democratic rights of all citizens, 
provides a Constitutional Resolution of the national issue, promotes 
national reconciliation, establishes a political culture that respects 
the rule of law, guarantees to the People’s fundamental rights and 
freedom that assure human dignity and promotes responsible and 
accountable government.” 

There can be, surely, no dispute, Sir, of the urgent 
necessity to fulfil these needs and there can also be no 
question that the people of this country have given to 
President Maithripala Sirisena and to Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe a mandate to fulfil these urgent 
needs. That position, Sir, is abundantly clear.   

All the Members of this House are going to come 
together, discuss every issue and devise a new 
Constitution that will achieve the total or maximum 
consensus in this House, which, after Cabinet approval, 
will have to be approved by Parliament by a two-thirds 
majority - which is achievable only by cutting across 
party divisions - and which must also be approved by the 
people at a Referendum cutting across ethnic, linguistic 
or any other divisions. Then, this country will, for the 
first time, have a Constitution based upon not merely 
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consensus within this House, but also consensus amongst 
the people in this country based upon the sovereignty 
vested in the people. That, Sir, would be the greatest day 
in this country’s history, the day on which all the people 
in this country would have come together to form the Sri 
Lankan nation - where and in which country every citizen 
has a sense of belonging to Sri Lanka and a sense that Sri 
Lanka belongs to him or her together with his or her 
fellow citizens. I would very earnestly urge all Hon. 
Members of this House to wholeheartedly participate and 
support this initiative across party or other divisions in 
keeping with universal values and constitutional 
arrangements that prevail in several countries the world 
over in circumstances and conditions similar to what 
prevails in Sri Lanka, so that this country can march 
towards genuine reconciliation, peace and prosperity with 
a better and brighter future for all our people.  

I want to make a special appeal to former President 
Mahinda Rajapaksa - unfortunately he is not here now. 
He has the stature of a national leader and his support in 
this national endeavour is important. The country, all its 
people and the nation need his support. It would be my 
submission, Sir, that he needs to place the interests and 
the well-being of the country before anything else and 
positively contribute to this initiative. He himself has 
taken steps towards remaking the Constitution so as to 
address the national question. There have also been 
instances when he did the right thing. He would pave for 
himself a new future if he now did the right thing by 
being positive in the making of a new, just and equitable 
Constitution that also resolves the national issue and 
serves the country. 

Prime Minister Ranil Wickremesinghe and President 
Maithripala Sirisena have referred to many matters, many 
missed opportunities in the course of their speeches. 
President Maithripala Sirisena referred to the 
Bandaranaike-Chelvanayakam Pact, the Dudley 
Senanayake - Chelvanayakam Pact and the Indo-Sri 
Lanka Accord. The said three documents contained 
vitally important commitments made by national leaders 
of the greatest stature.   

Leaders such as the much-respected Hon. S.W.R.D. 
Bandaranaike, the much-respected Hon. Dudley 
Senanayake and the much-respected President J. R. 
Jayewardene  made very positive contributions through 
their commitments in those three documents to the 
resolution of the national question. 

As pointed out by  President Maithripala Sirisena, 
many things have happened since the enactment of the 
Thirteenth Amendment to the Constitution. Much work 
has been done towards framing a new Constitution under 
different Governments, under different leaders, starting 
with  President Ranasinghe Premadasa, President 

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga,  Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe and President Mahinda Rajapaksa. 
Much work has been done. Let us come together, Mr. 
Deputy Speaker, to give our country a new future. Let us 
all rise to the stature required of us at this crucial moment 
in this country’s history.  

I thank you, Sir.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. A.D. Susil 

Premajayantha. You have thirteen minutes. 

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 

මන්තීවරුන් 51ක් නිෙයෝජනය කරනවා. ඒත් අපට ලබා දී 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 12ක කාලයක් පමණයි. ෙමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම අසාධාරණයි. ෙම් ආකාරයට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙගල මිරිකා දමන්න  එපා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා හැම දාම සාධාරණව ෙම් 
පශ්න විසඳා ගැනීමට උනන්දු  වූ ෙකෙනක්. දැන් අපට ෙම් පශ්නය 
විසඳා ෙදන්න. ෙම් විවාදය වැඩිෙයන්ම ලබා ගත්ෙත් අෙප් 
විපක්ෂය; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය ෙනොෙවයි. ඉතින් විපක්ෂෙය් අයට 
කරුණු කියන්න ෙදන්ෙන් නැද්ද? ඒ නිසා කාලය දිගු කරලා ෙහෝ 
ෙමොකක්  ෙහෝ විසඳුමකට පැමිෙණන්න. එෙහම නැත්නම් අෙප් 
මන්තීවරුන් 51 ෙදනාට අද  ඔබතුමාෙග් ෙම් කටයුතුවලට 
සහෙයෝගය ෙදන්න  බැහැ. ෙම්ක මන්තීවරුන් වන අපට කරලා 
තිෙබන අපහාසයක්. අපි මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් 

සන්ධානයට අද දිනෙය් විවාදය සඳහා විනාඩි 72ක් ෙවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විනාඩි 72න් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
ඇතුළු එතුමා නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායමට ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 15යි.  උෙද් වැඩි පුර ෙවලාව ගත වුණු නිසා ඒ 
කාලයත් විනාඩි 13ක් ෙවලා තිෙබනවා. අද විවාදය සඳහා 
ෙවන්ෙවලා තිෙබන විනාඩි 72න් විනාඩි 58ක්ම ආණ්ඩු පාර්ශ්වයයි 
ගන්ෙන්.  එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙවන් ෙවලා තිෙබන මුළු 
ෙවලාවත් ආණ්ඩු පාර්ශ්වය නිෙයෝජනය කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ෙවන් 
ෙවලා තිෙබන විනාඩි 72න් විනාඩි 57ක්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් 
ලබා ගන්නවා. ෙම්ක සාධාරණද? විනාඩි 13කින් ෙමොනවා 
කියන්නද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි පස්වරු 2.00 වන තුරු විවාදය ෙගන යමු. ඒ අනුව වැඩි 

වන පැය භාගය තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පස්වරු 2.00 ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විවාදෙය් ෙවලාව දිගු කරන්න කියලා සභාෙවන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදයට පමණක් අදාළ 

වන විසඳුමක් ෙනොෙවයි දිය යුතුව තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක දිගටම 
එකාබද්ධ විපක්ෂයට බලපාන පශ්නයක්. කථා කරන්න  
පමාණවත් කාලයක් නැත්නම් ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් නැහැ. රටට බලපාන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන 
නම් සාකච්ඡාව තිෙබන්ෙන්, මන්තීවරුන්ට ඒ පිළිබඳව අදහස් 
දක්වන්නට පමාණවත් කාලයක් ඕනෑ. එෙහම නැතිව ආණ්ඩුවට 
විතරක් වැඩි කාලයක් ෙවන් කරෙගන ඒක කරන්න  ෙදන්න 
බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පැයක් ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] පස්වරු 2.30 ෙවන තුරු කාලය 

ගනිමු.[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon.Sampanthan, do you wish to say anything? 

 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I am suggesting, Mr. Deputy Speaker, that if extra 

time is being made available as a result of the time of 
Sittings being extended, sufficient time out of that extra 
time be given to the Members of the Joint Opposition, 
because we would like them to participate in the Debate 
and join in this national endeavour.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, දැනට ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂයට විනාඩි 13ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා තව විනාඩි 
60ක් වැඩි කිරීම තුළ, ඒ විනාඩි 60ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ලබා 
දීමට එකඟතාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ කාලය ලබා ෙදන්ෙන් විපක්ෂයට.  විපක්ෂය කාලය ෙබදා 

ගනියි. [බාධා කිරීම්] Extra one hour. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා විසින් පස්වරු 1.30 සිට 2.30 දක්වා 

විනාඩි 60ක කාලයකින් විවාදය පවත්වන කාලය දිගු කිරීමට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා සභාව එකඟද? 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Susil Premajayantha, you may start now. 

 
[පූ.භා. 10.16] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාලය පිළිබඳ පශ්නය දැන් 

විසඳිලා තිෙබනවා. පැයක අතිෙර්ක කාලයක් ෙපොදුෙව් විපක්ෂයට 
ලබා දීමට සභානායකතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කළා. ඒ 
අනුව, විපක්ෂය විසින් ඒ පශ්නය නිරාකරණය කරෙගන අද දවෙසේ 
කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියලා 
මම හිතනවා. අෙප්ත් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා ෙම් 
ෙයෝජනාව විවාද කිරීම සඳහා වැඩි පුර පැයක කාලයක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!   

ගරු මන්තීවරුනි, අෙප් ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාට 
කථාව කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවක් 

ෙලෝකෙය් ෙමොන රටක තිබුණත්, ඒ පාර්ලිෙම්න්තුව හඳුන්වන්ෙන් 
ව්යවස්ථාදායකය හැටියටයි. සමහර ෙවලාවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන් ගැන ඉංගීසි භාෂාෙවන් සඳහන් කරනවා - “They are 
lawmakers” කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් නීති 
සම්පාදනය කරන්නන් හැටියට හඳුන්වනවා. ඒ නිසා මම 
අෙප්ක්ෂා කරනවා, විෙශේෂෙයන් ෙමවැනි වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
සාකච්ඡා ෙවන අවස්ථාෙව්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි සියලු 
ෙදනාම ඒ අර්ථ දැක්වීමට අනුගත ෙවලා කටයුතු කිරීම වැදගත් 
ෙවනවාය කියලා.  

ෙලෝකෙය් විවිධ වර්ගවල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා තිෙබනවා. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා නැති රටවලුත් තිෙබනවා. මහා බිතාන්යෙය් 
ලිඛිත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නැහැ. ඒ ෙවනුවට විවිධ 
අවස්ථාවල පැනවූ නීති තිෙබනවා.  පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයන් 
අනුගමනය කරමින් තමයි බිතාන්යෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ව්යවස්ථා ගත්ෙතොත් විවිධ 
ආකාරෙය් ඒවා තිෙබනවා. මීට ශත වර්ෂ හතරකට පමණ ෙපර 
ෙමොන්ෙටස්ක  කියන දාර්ශනිකයා බලතල ෙබදීෙම් න්යාය 
ඉදිරිපත් කළා. ඒක ගුරු ෙකොටෙගන තමයි අද ෙබොෙහෝ රටවල 
ව්යවස්ථා සම්පාදනය කරන්ෙන්. විධායක බලය, ව්යවස්ථාදායක 
බලය සහ අධිකරණ බලය කියන ෙම් බල තුන එකකට එකක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිරිංගයක් ෙලස කටයුතු කරන්ෙන් නම් තමයි, ඒ රාජ්ය තුළ ජීවත් 
වන ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් 
කියන පදනම එහිදී ගුරු ෙකොටෙගන තිෙබනවා. 

ෙලෝ කෙය් ලිඛිත ව්යවස්ථා තිෙබනවා, අලිඛිත ව්යවස්ථා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ව්යවස්ථාවක් හැම තිස්ෙසේම අනම්ය විය යුතු 
නැහැ; ඍජු විය යුතු නැහැ; දෘඪ විය යුතු නැහැ. ෙලෝකෙය්  නම්ය 
ව්යවස්ථා තිෙබනවා; අනම්ය ව්යවස්ථා තිෙබනවා. කාලෙයන් 
කාලයට ෙලෝකෙය් සහ රටවල සිදුවන ෙවනස්වීම් එක්ක, සමාජ 
ආර්ථික විපර්යාස එක්ක ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. අෙප් රෙට්ත් ව්යවස්ථාවල ඉතිහාසය ගත්ෙතොත්, 18වැනි 
සියවෙසන් ආරම්භ ෙවලා, 1931 ෙඩොනෙමෝර් ව්යවස්ථාවත්, 
1945දී පත් කරපු ෙසොල්බරි ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ අනුවත් 1948දී 
නිදහස ලැබිලා  අෙප් ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුවත් 
තමයි මැතිවරණයක් පැවැත්වූෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ  නිසා මම ෙම් කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීම එතැනින් පටන් ගන්නවා. 1948 මැතිවරණය තියපු 
නිදහස් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැටියට අපි සඳහන් කරන, 
ෙසොල්බරි ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශ අනුව සහ අයිවර් ෙජනිංග්ස් විසින් 
නිර්මාණය කරන ලද ව්යවස්ථාව ෙම් රෙට් ජනතාව විසින් 
සම්පාදනය කරන ලද ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ඒක මහා 
බිතාන්යෙය් රාජ ආඥාවක් අනුව අප ෙවත පටවන ලද 
ව්යවස්ථාවක්. ඒ නිසා තමයි 1970 මහ මැතිවරණෙය්දී එදා ගරු 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
හිටපු නායිකාව හැටියට, ලංකා සමසමාජ පක්ෂය සහ 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් සමඟ සමඟි ෙපරමුණ හැටියට ඉදිරිපත් 
කරපු පතිපත්ති පකාශනෙය් ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිබුෙණ්, 
ජනතාව විසින් ලබා ෙදන තුෙනන් ෙදකක ජනවරම අනුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් ස්ථාපනය කරලා, ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය මඟින් ෙසොල්බරි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සම්පූර්ණෙයන් බැහැර වූ, කිසිදු 
බැඳීමක් ෙනොමැති නිදහස්, ස්වාධීන,  ස්ෛවරී ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් අපි සම්පාදනය කර ගන්නවාය කියලා. 

අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් රජෙය් ළාබාල මන්තීවරයකු හැටියට එතුමා සිටියා. 
එතුමාට මතක් ෙවනවා ඇති, ෙකොෙහොමද ඒ කාලෙය් එම 
කටයුත්ත සිද්ධ වුෙණ් කියන කාරණය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි ෙවනසක් තිෙබනවා. 
ෙම් ෙවනස ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, 1972 ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන පූර්විකාෙවන්. එම පූර්විකාෙව් ෙම් අදහස ඒ 
ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා. එහි ෙමන්න ෙමෙහම තිෙබනවා:  

 
"ශී ලංකාවාසී වූ අපි ජනතාව ෙකෙරන් ම ලබාගන්නා 
 බලයත් අධිකාරයත් ඇත්තා වූ ද ශී ලංකාෙවහි මුඛ්ය  
නීතිය බවට පත්වන්නා වූද  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්  
පණවම්හ සියලු පුරවැසියන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම්  
හා නන්වැදෑරුම් නිදහස ද ඇතුළු සමාජවාදී පජාතන්තයක  
අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීමට ඇප කැප වූ නිදහස්  
ස්ෛවරී ස්වාධීන ජනරජයක් ශි ලංකාෙව් පිහිටුවම්හ 
යන දෘඪතර අධිෂ්ඨානෙයන් යුක්තව අප විසින් පිහිටුවා  
ගන්නා ලද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය..." 

'ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය'  කියන ෙමන්න 
ෙම් ෙකොටස ඉතා වැදගත් ෙවනවා.  

"... මගින් කියාකරමින් නිදහස් ස්වාධීන ජනතාවක් වශෙයන් 
 අපට ආෙව්ණික වූ බලය ෙමෙහයවා ශී බුද්ධ වර්ෂෙයන් 
 ෙදදහස් පන්සිය පසෙළොසක් වූ ෙවසක් මස පුර දසවක් නම් 
 තිථිය ලත්  ෙම දවස ෙහවත් වර්ෂ එක්දහස් නවසිය 
 සැත්තෑ ෙදකක් වූ මැයි මස විසි ෙදවන සඳු දින 
 එෙසේ වූ ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මතෙකොට පණවා 
 පතිෂ්ඨාපනය කරම්හ." 

ඉතාම පැහැදිලිව ෙම් පූර්විකාෙව් සඳහන් කරනවා, 1972  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීමට පදනම් වුෙණ් ෙමොකක්ද,   
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් පැන වූෙය් ඒ අනුවයි 
කියන කාරණය. ඒ සම්පාදක මණ්ඩලය පනවන්න ෙහේතු වුෙණ්, 
එදා හිටපු සමහර නීතිෙව්දීන් නීති තර්කයක් ෙගනාවා, ෙසෝල්බරි 
ව්යවස්ථාෙව් 29(2) හා (3) උප වගන්ති යටෙත්, සුළු ජන 
අයිතිවාසිකම්වලට බලපාන්නා වූ කිසිදු ආකාරෙය් සංෙශෝධනයක් 
ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාවට ෙගෙනන්න බැහැයි කියලා. ඒ වාෙග්ම එම 
ව්යවස්ථාව ෙම් රෙට් ජනතාව පනවා ගත්තා වූ ව්යවස්ථාවක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා බිතාන්ය කිරීටය සමඟ තිබුණු සියලු බැඳීම් 
අත්හැරලා, ෙඩොමීනියන් තත්ත්වෙයන් ෙමපිටට ඇවිල්ලා, නිදහස්, 
ස්වාධීන, ස්ෛවරී ජනරජයක් බවට පත් කිරීම සඳහා තමයි 
ජනතාවට කියලා  ජනතාවෙගන් ලබා ගත් බලය තුළින්, 
අධිකාරය තුළින්, තුෙනන් ෙදකක බලය තුළින් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් හැදුෙව්. එෙසේ ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලයක් සෑදීම සඳහා 1970 දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් රජයට ජනවරමක් ලැබුණා. ඒ ජනවරම අනුව  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුවා. නැවත ජනමත විචාරණයක් 
තියන්න ඕනෑ වුෙණත් නැහැ, එෙහම තියන්න ෙසෝල්බරි 
ව්යවස්ථාෙව් කියලා තිබුෙණත් නැහැ. ෙම් ආකාරෙයන් තමයි 
සියලු බැඳීම් අත්හැරලා ඒ ව්යවස්ථාව ආෙව්.  

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කරන ෙකොට 1972  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිබුණු පතිපාදන අනුව තමයි ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුෙව්. එතුමා  
ජනතාවට කිව්වා, ෙම් විධායක කමය ෙවනස් කරලා ජනතාව 
විසින් ෙතෝරා පත් කර ගනු ලබන්නා වූ විධායක 
ජනාධිපතිවරයකුෙග් ස්වරූපෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදනවායි කියලා. ඊට පස්ෙසේත් ජනමත විචාරණයකට ගිෙය් 
නැහැ. ඇයි? එතුමා හෙයන් පහක ජනවරමක් අරෙගන  1977 දී 
ජයගහණය කරලා තමයි ඒ 1978 ව්යවස්ථාව හැදුෙව්. 

එදා ඉඳලා  ෙම් වනෙතක්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සංෙශෝධන 
19ක් සිදු කරලා තිෙබනවා. එයින් විෙශේෂ වූ සංෙශෝධනය තමයි 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය. ඒ සංෙශෝධනය 
ෙගනාෙව් 154  ව්යවස්ථාවට. 154 ව්යවස්ථාව කියන්ෙන් 
විගණනය. විගණනය කියන එෙක් උප වගන්තියකට තමයි 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. ඒ නිසා 
19ක් දක්වා කළ  සංෙශෝධන නිසා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
යම් යම් ෙනොගැළපීම් හා විකෘතීන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය්දී, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී  ෙම් සියල්ලම එකට සලකා බැලිය යුතුයි.   

මම දැක්කා, එක්තරා විද්වෙතක් පත්තරයට ලියපු ලිපියක්. 
එම ලිපිෙයන් ෙයෝජනා කර තිබුණා, "You have to rewrite the 
1978 Constitution." -78 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නැවත ලියන්න 
ඕනෑ” කියන කාරණය-  ඒ, සාමාන්ය පුරවැසියන්ෙග් විවිධ මත. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙමතැනට අපි අද 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

ෙම් පිළිබඳ අදහස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ආවාම ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපති 
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
කමිටුවක් පිහිෙටව්වා, ෙම් පිළිබඳව ෙසොයලා, බලලා, සාකච්ඡා 
කරලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතය  ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ නිසා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතය හැටියට අපි සංෙශෝධන නවයක් 
ෙයෝජනා කළා, ගරු අගාමාත්යතුමා පමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නිෙයෝජිත පිරිසට.  

ඒ පිළිබඳව දින කීපයක් සාකච්ඡා කළා; දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා 
කළා. එතැනදි කිසිම ෙකෙනකුට කියන්න බැහැ, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය ව්යවස්ථාවක් හදන්න යන හැම ෙවලාවකම ෙම්වා 
කඩාකප්පල් කරනවාය, ෙම්වා පස්සට අදිනවාය කියලා. ෙම් 
නිදහස් ලංකාෙව් පළමුෙවනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර 
කරන සාර්ථක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කෙළේ ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එදා පැවැති පගතිශීලී බලෙව්ගයයි කියන එක 
අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
නිර්මාණය කිරීෙම්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙබන ඉතිහාසය 
ෙවන කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට නැහැයි කියලා මම හිතනවා. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා නිර්මාණය පටන් ගත්ෙත් එතැනින්.  

1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදපු නිසා තමයි 1978දීත් 
හදන්න පුළුවන් වුෙණ්. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තිෙබන නිසා 
තමයි ඒ යටෙත් ගිහිල්ලා දැන් එම ව්යවස්ථාවට සංෙශෝධන ෙහෝ 
ඕනෑම ෙදයක් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මතය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් තුළින් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
අපි කිසි විෙටක පැකිෙළන්ෙන් නැහැයි කියන එක ඉතා පැහැදිලිව 
මම සඳහන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ අනුව අෙප් මතය ඉදිරිපත් 
කරලා අපි සංෙශෝධන කිහිපයක් දැන් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මම 
ඒ සංෙශෝධන මෙග් කථාව අවසානෙය්දී සභාගත කරනවා. එම 
සංෙශෝධන ෙබොෙහෝ දුරට අපි එකඟ වුණු සංෙශෝධන. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුමඛතාෙවන් සාකච්ඡා කරපු 
කණ්ඩායමත් ෙබොෙහෝ දුරට එකඟ වුණු කරුණු ඒ සංෙශෝධන තුළ 
තිෙබනවා. ඒ එකඟතා මත ෙම් කරුණු ටික අපි ඉදිරිපත් කරනවා.  

ඊට කලින් මම ෙම් කරුණ ගැනත්  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
2015 ජනවාරි 8 වැනි දා ජනාධිපතිවර ණෙය්දී අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත් 
කළා. එහි පධාන වශෙයන් සඳහන් වුෙණ් විධායක ජනාධිපති 
කමය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳවයි.  එහි පැහැදිලිව සඳහන් කරලා 
තිබුෙණ් විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන ෙකොට ජන මත 
විචාරණයකට ෙනොයන ආකාරෙයන් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒම පිළිබඳවයි. හැබැයි, දැන් දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මතය 
අනුව සම්මත කරලා අවසානයි. නීතිෙය් ආධිපත්ය පිහිටුවන 
ආයතන පිහිටුවා අවසානයි. දැන් එතැනින් එහාට යනවා නම්, 
විධායක ජනාධිපති ස්වරූපෙය් ආණ්ඩු කමයයි ෙවනස් කරන්න 
වන්ෙන්. 

විධායක ජනාධිපති ස්වරූපෙය් ආණ්ඩු කමය ෙවනස් කරන 
ෙකොට මැතිවරණ කමය අනිවාර්යෙයන් ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. 
1978දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා කෙළේ විධායක ජනාධිපති 
ස්වරූපෙය් ආණ්ඩු කමයක් හදන ෙකොට මැතිවරණ කමය ඊට 
අනුරූපව ෙවනස් කිරීමයි. පසුගිය කාලය තුළ නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තුෙනන් ෙදකක බලයක් ආවා. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ෙවනත් පක්ෂයකට ගිහිල්ලා තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් ආවා නම්, එතැන සහෙයෝගි පාලනයක් ෙගන 
යන්ෙන්ෙකොෙහොමද? අපි ඒක අත්දුටුවා. 2001දී චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිතුමිය හැටියට සිටිද්දී  ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

රජයක් පිහිෙටව්වා. එම රජය පැවතුෙණ් අවුරුදු ෙදකයි, මාස 
තුනයි. එදා පැවැති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් අවුරුද්දකින් 
පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරින්න ජනාධිපතිවරයාට බලතල 
තිබුණා.  

අපි ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල ආණ්ඩු දැකලා තිෙබනවා. 
ඉතාලිය වැනි රටවල අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට ආණ්ඩු ෙවනස් 
වනවා. තවත් එවැනි රටවල් තිෙබනවා. ඒක නිසා 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූලික පදනම වුණු විධායක ජනාධිපති 
ස්වරූපෙය් ආණ්ඩු කමය ෙවනස් කරනවා නම්, ඊට අනුරූපව 
අනිවාර්යෙයන්ම ස්ථාවර පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙගොඩ නැ ෙඟන 
මැතිවරණ කමෙය් ෙවනසකටත් යා යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අපි 
පසුගිය කාලය තුළ විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා එය සම්මත කරන්න අවශ්යයි කියලා කිව්ෙව්. නමුත්, 
ඒක කරන්න බැරි වුණා. අපට තිෙබන ජන වරම ෙමොකක්ද කියලා 
දැන් අපි අමතක ෙනොකළ යුතුයි. අපට තිෙබන ජන වරම අනුව 
විධායක ජනාධිපති ස්වරූපෙය් ආණ්ඩුව ෙවනස් කිරීම සහ 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම තමයි මූලික වන්ෙන්. ෙමන්න 
ෙම්කට තමයි අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවකට එකතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නැතිව ෙවන එකකට ෙනොෙවයි.   

මම දැක්කා, දැන් සමහරු ෙම්කට සර්ව නාමත් දමනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුවට "හවුල් ආණ්ඩුව" කියනවා. ෙම්ෙක් ඉතිහාසය ෙහොයා 
ෙගන ගිෙයොත් හවුල් ආණ්ඩු හදන්න පදනම දමපු  අයම තමයි 
දැන් ෙම්කට හවුල් ආණ්ඩුව කියලා  කියන්ෙන්. නැහැ, ෙම් පධාන 
කරුණු ෙදක දැන් තමයි හරියට පාර්ලිෙම්න්තුවට, ජනතාව අතරට 
ආෙව්. සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් ආෙව් ෙම් මූලික කාරණය සඳහායි. 
අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිවල ෙවනස්කම් තිෙබනවා, අධ්යාපන 
පතිපත්තිවල ෙවනස්කම් තිෙබනවා, විෙද්ශ පතිපත්තිවල 
ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ඒ ෙවනස්කම් අපි අය වැෙය්දී සඳහන් 
කළා. ඒ මූලික අරමුණ ෙවනුෙවන් කළ යුතු සංෙශෝධන පක්ෂයක් 
හැටියට අපි අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාය කියන එක එෙසේ සර්ව 
නාම ෙයොදන අයට ඉතා පැහැදිලිව මම කියන්න කැමැතියි. එම 
සංෙශෝධනවල සඳහන් ෙබොෙහෝ කරුණු සම්බන්ධෙයන් එකඟතාව 
පකාශ කිරීම පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් සංෙශෝධනවල අවසාන 
කරුණු ටික ඉදිරිපත් කරන්න මට වැඩිපුර තව විනාඩියක්, ෙදකක් 
ෙදන්න.  

අපි 1972දී ජනරජ ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට ඇති කරපු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයත්,   දැන් අපි ෙයෝජනා 
කරලා ෙම් අප ඉදිරිෙය් තිෙබන - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you have one more minute.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්, 

තුනක් ගන්න ෙවනවා.  සංෙශෝධන move කරන්න අවශ්යයි. 

ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් දැන් ෙම් ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
විධියටයි පූර්ණ කාරක සභාව නම් කරන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව 
පූර්ණ කාරක සභාවක් බවට පත්කළ හැකිය කියලා, සථ්ාවර 
නිෙයෝග 86 (1) යටෙත් එය ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පූර්ණ කාරක සභාව ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් හැටියට ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් දිගටම සඳහන් ෙවනවා. 

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. මම කිව්ව කරුණු ෙදකටයි ජන වරම 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. 2015 අෙගෝස්තු 17වැනිදා මැතිවරණයක් 
පැවැත්වුවා. නමුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න 
කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට ජන වරමක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
ෙකොටින්ම, තනිවම ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නත් බැරි වුණා. එක 
පක්ෂයකටවත්  බහුතර බලයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසයි 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් බිහි වුෙණ්. අපි ෙකොතැනකදී අදහස් පකාශ 
කළත්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න වුෙණ් ඇයි කියන 
කාරණය සිත්හි තබා ෙගන කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා ෙම් කාරණය සෑම විටම 
සිත්හි තබා ෙගන කටයුතු කරන බවයි අපෙග් විශ්වාසය.  

පාර්ලිෙම්න්තුව පූර්ණ කාරක සභාවක් බවට පරිවර්තනය 
කරමින්, ආණ්ඩුකම ව්යස්ථා මණ්ඩලයක් පත්කිරීෙම් ෙයෝජනාව 
2016 ජනවාරි මාසෙය් 9වැනිදා ගරු අගාමාත්යතුමා ෙගන ආවා. ඒ 
ෙයෝජනාවට සංෙශෝධන කිහිපයක් අපි පක්ෂයක් හැටියට ෙයෝජනා 
කළා. ඒ ෙයෝජනා මාලාව එතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කරලා, ඒ මත ඇති 
ෙවන්නාවූ එකඟතා අනුව, ''ඒ සංෙශෝධන ෙමෙසේ විය යුතුයි'' කියා 
තව ෙමොෙහොතකින් මා එය සභාගත කරනවා.  

 ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය විය යුත්ෙත් පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන, විෙශේෂ වශෙයන් 75 ව්යවස්ථාව, 120 A, 
120 B සහ අෙනකුත් අදාළ වන්නා වූ සෑම ව්යවස්ථාවක්ම සමඟයි. 
ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් ෙම් කටයුතු 
සිදුවිය යුතුය යන්නයි අපෙග් මතය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙමහිදී අපි ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් කටයුතු කරනවා නම්, ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන 4වන සහ 5වන වගන්තිවල අවශ්යතාවක් 
අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාව පත් කර 
ගත්තාට පසුව 4වන සහ 5වන ෙයෝජනාවලින් කර තිෙබන 
සභාපතිවරයා පත්කිරීම, උප සභාපතිවරු පත්කිරීම කාරක සභාවට 
කරන්න පුළුවන්. ෙම් පූර්ණ කාරක සභාව මඟින් ඒ කටයුතු කර 
ගැනීම පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ෙම් සංෙශෝධනවලදී 
අපෙග් අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලිනුත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
ෙව්වි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙමම 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා.  පළමුවන සංෙශෝධනය ෙමයයි. 

 ස්ථාවර නිෙයෝග 86 (1)හි සඳහන් වී තිෙබන ආකාරයට, මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුව පූර්ණ කාරක සභාවක් බවට පත් ෙවමින් ෙම් 
ව්යවස්ථා සම්පාදන කාර්යාවලිෙයහිලා කටයුතු කළ යුතු කාරක 
සභාව,''ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක්'' හැටියට නම් කරමින් 
ගරු අගාමාත්යතුමා පසුගිය 9වැනිදා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙව් පළමුවැනි ෙඡ්දෙයහි ''නව'' යන වචනය ඉවත් කර, 
අදාළ වන සෑම අවස්ථාවකදීම එම ''නව'' යන වචනය ඉවත් කළ 
යුතුයි. 

ෙදවැනි සංෙශෝධනය තමයි,  පළමුවැනි පිටුෙව් 2, 3 සහ 4වැනි 
ෙඡ්ද එනම්, පූර්විකාව සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළ යුතුයි. 

ඊළඟ සංෙශෝධනය තමයි, තුන්වැනි පිටුෙව් 14වැනි - 

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Deputy Speaker, may I interrupt at this point?   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I want to ask the Hon. Member, are those Paragraphs 

2,3 and 4 that he wants to be deleted, not the very 
foundation of the Resolution and do they not in fact 
demonstrate the objective of the Resolution? So, once 
you have this removed - 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
This is our position - 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
This is a matter in regard to which the whole country 

is in agreement: that there must be an abolition of the 
Executive Presidency; that there must be reforms in the 
electoral procedures and - 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Of course, we have deliberated this matter at length. 

So, this is our position.  
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)      
The Preferential Voting System must be done away 

with and that there must be a political solution; a 
Constitutional Resolution on the national question. All 
that is there.  Why do you want to remove it?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Hon. Leader of the Opposition, do not express your 

views prematurely. -[Interruption.]  
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)      
That is the very foundation of the Resolution. That is 

the objective of the Resolution.  
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
No. My position is, we can discuss all these things - 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)    
All I am suggesting is, if you listen to me respectfully - 
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා] 
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
I respect you as a veteran politician.   

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)   
All that I am suggesting is, we must not convey a 

wrong impression to the country. I mean, after all, the 
Resolution is brought by the Government. It is up to you. 
But, we must not convey a wrong impression to the 
country.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Definitely, not.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)    
We must convey the impression to the country that we 

are committed to the achievement of the objectives. I 
would suggest, Sir,that we rethink this whole question of 
having those paragraphs removed.    

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
We are committed to frame a meaningful and an 

effective Constitution acceptable to all the people of our 
country. That is our position. So, we can discuss that 
later. Thank you. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)    
Are you in agreement that those matters will be the 

focus of this Constitutional Assembly?  Are you agreed 
on that?  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Let me table our Amendments first.  We will discuss 

this later. We are continuing this Debate. -[Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Speaker, these are only suggestions. -

[Interruption.] Once we sit down, we can discuss this at 
length. We have not accepted it.  It is only an idea.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
We have enough time to discuss all these matters. 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan)   
All what I am saying is, the whole idea is credulous.  -

[Interruption.] 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
No.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I agree with you. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය ශී 

ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතය. ෙමය පිළිගැනීමක් නැහැ. අපි ඒ 
ගැන සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Susil Premajayantha, please conclude your 

speech now.   
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
Hon. Deputy Speaker, let me first table our 

Amendments. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හතරවන සංෙශෝධනය  
ෙමයයි:  

"3වැනි පිටුෙව්, 14වැනි අයිතමෙයහි ''....පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය පරිපාටික රීති ෙමම ෙයෝජනා 
සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය'' යන වචන ඉවත් ෙකොට, ඒ 
ෙවනුවට පහත සඳහන් වචන ආෙද්ශ කළ යුතුය:  

''ෙමහි විෙශේෂෙයන්ම අන් අයුරකින් පනවා ඇත්ෙත් නම් විනා, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතුවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 
අදාළ වනු ඇත.' '' 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පස්වන සංෙශෝධනය  
ෙමයයි: 

"4 සහ 5 පිටුවල ඊට අනුරූපව 20 සහ 24 දක්වා වූ අයිතමයන් සියල්ල ඒ 
අනුව ඉවත් කළ යුතුයි." 

ෙමොකද, ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් කටයුතු කරනවා නම් එය 
පැවැතීෙමන් අර්ථය විරහිත ෙවනවා. 

ගරු සභානායකතුමනි, ෙමය නැවත අංක කිරීමක් අවශ්ය 
ෙවනවා.   

20. ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලෙය් සරල බහුතරයක් විසින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි ෙයෝජනාව අනුමත 
ෙනොකරන්ෙන් නම්, ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය සහ 
ෙමම ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත කමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ 
සැලකිය යුතුය.  

21. ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලෙය් සරල බහුතරයක් විසින් 
පමණක් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි එන 
ෙයෝජනාව අනුමත කරන්ෙන් නම්, ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු අතර, වාර්තාව හා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පත එක් මසක් ඇතුළත 
ෙනොපැමිණි මන්තීවරුන්ද ඇතුළත්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සමසත් මන්තීවරුන්ෙග් සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක 
බහුතර ඡන්දයකින් අනුමත ෙකෙරන්ෙන් නම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් 
කළ යුතු අතර, ඉනික්බිතිව ෙමහි 23 වන වගන්තිෙය් විධි 
විධාන අදාළ වන අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය හා 
ෙමම ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත කාරක සභා විසුරුවා 
හැරියාෙසේ සැලකිය යුතුය.  

22.  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි එන ෙයෝජනාව ෙනොපැමිණි 
මන්තීවරුන්ද ඇතුළත්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමසත් 
මන්තීවරු සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක විෙශේෂ බහුතර 
ඡන්දයකින් අනුමත කරන්ෙන් නම්, වාර්තාව හා 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පත විධායක කාරක සභාව 
විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
වාර්තාව හා ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඉනික්බිතිව, 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය හා ෙමම ෙයෝජනාෙව් 
ෙයොමුගත අනුකාරක සභා විසුරුවා හැරියාෙසේ සැලකිය 
යුතුය.  

23.  අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් එම වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් 
ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව පකාර සමසත්යක් 
වශෙයන් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව අෙහෝසි ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට ඉදිරිපත් ෙකෙරන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් 
හා ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 83 වන ව්යවසථ්ාව අනුව 
අවශ්ය වන පරිදි එම පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර 
ඡන්දයකින් සම්මත කිරීමට ද ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාෙව් සඳහන් ආකාරයට ජනමත විචාරණයකින් 
ජනතාව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමටද අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන බවට 
සහතික කළ යුතුය. ඉනික්බිතිව, එවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීමට අදාළව ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාෙව් පවතින විධි විධාන අනුගමනය කළ යුතුය.  

 එම නිසා, සියලුම සංෙශෝධනයන්  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා 
අනුවම සිදු විය යුතුයි කියන එකයි අෙප් මතය වන්ෙන්. ඒ 
අනුව, ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 120 (අ), (ආ) ව්යවසථ්ා පවා 
අදාළ වනවාය කියන එක ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

දැන්, ෙමහි  සංෙශෝධන ටික  මූලික වශෙයන් මම ඉදිරිපත් 
කළා. මම හිතනවා, මී ට අමතරව තව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් ෙවයි 
කියලා.  ඒ සංෙශෝධන ගැන අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සංෙශෝධන අනුව  මුල් ෙයෝජනාෙව් තිබුණු සමහර වගන්තී අවශ්යද 
කියන කාරණය නැවත සලකා බැලිය යුතුව තිෙබනවා.  [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Minister, what about paragraph one? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
At the outset, I specifically mentioned that.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Okay.  

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ස්තූතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
[පූ.භා. 10.41] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අලුත් ව්යවස්ථාවක් සකස් 

කිරීම සඳහා අගමැතිවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්-අලුත් ව්යවස්ථාව පිළිබඳව 
ෙනොව අලුත් ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්- කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අගාමාත්යවරයාෙග් කථාෙව්දී 
මා ගැනත් උපුටා දක්වමින් කරන ලද පකාශයක් තිෙබන නිසා, 
පළමුෙකොටම ඒ පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි කියලා 
මා කල්පනා කළා. ෙමොකද, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් සිදු වූ 
සාකච්ඡාව සභා ගර්භයට ෙගන ආෙව් ගරු අගාමාත්යවරයායි. ඔහු 
තමයි, "මාෙග් හිත රිදවීමක් හා අප විසින් කරන ලද 
ෙයෝජනාවක්ය" කියන අර්ථකථනයක් ෙමයට ෙදන්න උත්සාහ 
කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හිත රිදවීමක් සිදු ෙවන්න 
පක්ෂ නායක රැස්වීම මගුල් ෙගයක් ෙනොෙවයි. වතුර එක 
ඇල්ලුෙව් හරියට ෙනොෙවයි; කෑමවලට ලුණු වැඩියි. එෙහම 
නැත්නම්, මනමාලිෙග් පාර්ශ්වෙයන් කළ කථාෙව් ෙදෝෂාෙරෝපණ 
තිබුණා නම් අන්න, ඒවාට තමයි හිත් රිෙදන්ෙන්. ෙමතැන 
තිබුෙණ් පතිපත්තිමය සාකච්ඡාවක්. පතිපත්තිමය සාකච්ඡාව, 
ෙසනසුරාදා දිනෙය්දී අගාමාත්යවරයා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරමින් ඔහුෙග් පක්ෂෙය් අදහස ් ඉදිරිපත් කරනවා. 
ජනාධිපතිවරයා කථාවක් කරමින් පක්ෂෙය් සහ රෙට් නායකයා 
විධියට එතුමාෙග් ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් අදහස ඉදිරිපත් කරන්න අපට සාධාරණ 
අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක පතිපත්තිමය කරුණක්. 

අගාමාත්යවරයාෙග් සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් සහභාගි වූ මුළු 
පිරිෙසේ අදහස බවට පත්වී තිබුෙණ්, ඒ කථා ෙදෙකන් අනතුරුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත 26වන දින කැඳවීමයි. ඒ නිසා අපට අෙප් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න සිදුවී තිබුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතයි. ඒ නිසා අප විසින් පතිපත්තිමය 
කරුණක් ෙපන්වා ෙදමින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුවා, ෙම් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න 
කියා. ඒ අවස්ථාව ලබා ෙනොදී අගමැතිවරයාත්, 
සභානායකවරයාත්, ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් පක්ෂ 
නායක රැස්වීමට සහභාගි වූ පිරිසත් අෙනක් අයෙග් මත සියල්ල 
ෙඩෝසර් කරමින් යන ෙකොට ඒ ෙඩෝසර්කරණයට යටපත් වන්ෙන් 
නැතිව අපි අෙප් අයිතිය ෙවනුෙවන් හඬ නැඟුවා.  

අෙනක් සියලුෙදනා නිහඬව සිටියත් අපි ඒ ෙවනුෙවන් නිහඬව 
ඉන්න සූදානම් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ නිසාම 
තමයි ජනවාරි 12වන අද දින විවාදයක් ලැෙබන්ෙන්. එෙහම 
ෙනොවුණා නම්, ෙම් විවාදය 26වන දායි පැවැත්ෙවන්ෙන්. අපෙග් 
අදහසට සවන් ෙයොමු කර, ගරු කථානායකතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාත් අද දිනෙය් විවාදයක් ලබා දීම පිළිබඳව මම 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ නිසා ඒවා හිත රිදීම් පිළිබඳ 
පශ්න ෙනොව, පතිපත්තිමය පශ්නයි.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා පකාශ කළා, 
අප විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව තමයි ෙම් ෙගෙනන්න 
හදන්ෙන් කියලා. ඔව්. ඒ පකාශය, විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කිරීම කියන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් පමණක් නම් 
නිවැරැදියි. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විධායක ජනාධිපති ධුරය 
ඇතුළත් කළ දවෙසේ සිට අපි ෙපන්වා දී තිෙබනවා, අෙප් රෙට් 
පජාතන්තවාදයට, අෙප් රෙට් යහ පැවැත්මට, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල තිෙබන ස්වාධීනත්වයට, පක්ෂ ඇතුෙළේ තිෙබන 
අභ්යන්තර පජාතන්තවාදයට ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
බරපතළ හානිකර කරුණක් කියන එක. ඒ නිසා විධායක 
ජනාධිපති ධුරය යටෙත් පවත්වන ලද සෑම මැතිවරණයකදීම එය 
අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳ ස්ථාවරෙය් අපි සිටියා.  

පළමු මැතිවරණය 1982 පැවැත්ෙවන ෙකොට එදාත් අප විසින් 
උත්සාහ කරනු ලැබුෙව්, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම 
සඳහා වූ ෙපරමුණකට යන්නයි. 1989දීත් එෙහමයි. 1994දී 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය විධායක ජනාධිපති 
ධුරය සඳහා තරග වදින ෙකොට ඇය සහ අප අතර ඇතිවූ එකඟතාව 
තමයි, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරනවා කියන එක. 
අවුරුද්දක් යෑමට මත්ෙතන්, එනම් 1995 ජූලි මාසෙය් 15වන දාට 
ෙපර විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරනවා කියන ස්ථාවරය 
ඇය රටට පකාශ කළා. එය කෙළේ නැති එක ඇයෙග් වැඩක්. 
හැබැයි, ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් හැටියට අපි අෙප් කාර්යය ඉටු 
කර තිෙබනවා. නමුත් ඇය ඒ කාර්යය ඉටු කෙළේ නැහැ. එය ඉටු 
ෙනොකිරීම අෙප් පශ්නයක් ෙනොව, ඇයෙග් ෙද්ශපාලන සදාචාරෙය්, 
ජනතාවෙගන් ලබාගන්නා ලද ජන වරෙම් සහ ඇයෙග් 
ෙද්ශපාලනෙය් බිඳ වැටීම පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ බිඳ වැටීම තමයි 
එයින් ෙපන්නුම් කෙළේ. එය අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නැවත 
1999දීත් එෙහමයි.  

2005දීත් ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ අෙප්ක්ෂකතුමාට අෙප් සහය 
ලබාදීෙම්දී විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම කළ යුතුය 
කියන ස්ථාවරයට අපි ආවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ පතිපත්ති 
පකාශනයට ඇතුළත් කළා.  ඒ අෙහෝසි ෙනොකිරීම අෙප් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. එය එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන සදාචාරය පිළිබඳ පශ්නයක්. 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් හැටියට අපි ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳ ස්ථාවරෙය් දිගින් දිගට සිටියා. ඒ නිසා ගරු 
අගමැතිවරයා ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල නිවෙසේ පැවැත්වූ 
සාකච්ඡාෙව්දී කිව්වා, ෙමහි ෙපරහැර ආරම්භ කෙළේ අපයි කියලා. 
ඔව්, එය ආරම්භ කෙළේ අපියි.  

එතුමා කිව්වා, ෙමහි නිලෙම්වරුන් ෙජ්වීපී එකයි කියලා. ඔව්, 
නිලෙම්වරු ෙජ්වීපී එක තමයි. ඒ පිළිබඳ සැඟවීමක් නැහැ. විධායක 
පුටුෙව් වාඩි ෙවන්න බැරි වුණාම, ෙවනත් ෙවනත් අය දාලා 
ජිල්මාට්වලින් විධායක පුටුෙව් වාඩි ෙවන්න උත්සාහ කරලා ඒක 
කරන්න බැරි වුණාම, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන්න 
කියන ස්ථාවරයට ආපු ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් ෙනොෙවයි අෙප් 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය. ඒ නිසා එතුමා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. 
ෙමය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳ ඉතා දිගු කාලීන ස්ථාවරයක් සහ 
පතිපත්තියක් අපට තිබුණා. විධායක පුටුෙව් වාඩි ෙවන්න බැරි වීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ෙවනත් ෙවනත් අය වාඩි කරවා නැවත එය 
තමන්ට අත් පත් කරගැනීම සඳහා ජිල්මාට් ෙද්ශපාලනය අනුව 
විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කළ යුතු යැයි කියපු අය 
ෙනොෙවයි අපි. පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් සිදුවූ ඒ සාකච්ඡාව ෙම් සභා 
ගර්භයට ෙගනාෙව් ගරු අගමැතිතුමායි. ඒ නිසා තමයි පක්ෂ 
නායක රැස්වීමට සීමා ෙනොවී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙය්දී ෙම් 
පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්. ඒ කාරණය 
පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම මම දැන් අවසන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟට, වර්තමාන 
ව්යවස්ථාව ගනිමු. 1978 සකස් කරන ලද  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 

19 වතාවක් සංෙශෝධනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 19 වතාෙවන් 
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සහ දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියන සංෙශෝධන ෙදක 
හැරුණු ෙකොට අෙනක් හැම සංෙශෝධනයක්ම සමන්විත වී 
තිෙබන්ෙන්, ඒ ෙමොෙහොෙත් බලය පැවැතුණු ආණ්ඩුව විසින් 
තමන්ෙග් බල වුවමනාව ආරක්ෂා කරගැනීම ෙවනුෙවන් සකස් 
කරන ලද සංෙශෝධනවලිනුයි. ඒ කිසිවක් රෙට් පජාතන්තවාදය 
තහවුරු කිරීම ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් නිදහස පුළුල් කරගැනීම 
ෙවනුෙවන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ශක්තිමත් කරගැනීම 
ෙවනුෙවන් සකස් කරන ලද සංෙශෝධන ෙනොෙවයි. ඒ සෑම 
සංෙශෝධනයක්ම සකස් වී තිබුෙණ් ඒ ෙමොෙහොෙත් තමන් සතුව 
තිබූ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදෙක් බලය උපෙයෝගි කරෙගනයි. 
තමා අත තිෙබන බලය දිගු කාලීන ෙලස තවතවත් ආරක්ෂා 
කරගැනීම සඳහා තමයි ඒ සංෙශෝධන ඉදිරිපත් වී තිබුෙණ්.  

දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර 
ගැනීෙම්දීත් එහි අභිපාය බවට පත්වී තිබුෙණ්, පජාතන්තවාදය 
පුළුල් කිරීම ෙහෝ පජාතන්තවාදි ව හ ශක්තිමත් කිරීම ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ශක්තිමත් කිරීම ෙහෝ ෙනොව යම් තනි 
අධිකාරියක් සහිත පුද්ගලයකු සහ කීපෙදෙනකු අතර බලය 
තහවුරු කර ගැනීමයි කියා අපි දන්නවා. ඒ නිසා ඉතිහාසය පුරාවට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ෙගෙනන ලද සංෙශෝධන 19න් 17ක්ම 
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් ඒ ෙමොෙහොෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනක් 
ෙදක විවිධාකාරෙයන් අටවාෙගනයි. එක්ෙකෝ අමාත්ය ධුර දීලා 
තුෙනන් ෙදක අටවාෙගන. එක්ෙකෝ විභාගවන නඩු ඉවත් කරනවා 
කියලා තුෙනන් ෙදක අටවාෙගන. එක්ෙකෝ බැංකු ගිණුම් ෙචෝදනා 
නිරාකරණය කර ෙදනවා කියලා තුෙනන් ෙදක අටවාෙගන. 
එක්ෙකෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු මුදලට බිලී බාෙගන විකෘති 
කරන ලද අයුරකින් තමයි විශාල ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තුෙනන් ෙදෙක් බලය නිර්මාණය කර ගත්ෙත්. ඒ නිර්මාණය කර 
ගන්නා ලද තුෙනන් ෙදෙක් බලය හරහා සම්මත කර ගන්නා ලද 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන 19න් 17ක්ම තමන්ෙග් බල අධිකාරය 
ශක්තිමත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් සකස් කරන ලද ෙයෝජනා.  

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත්, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් හැරුණු ෙකොට ඉතුරු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන සියල්ල ඒ ෙමොෙහොෙත් බලය 
පැවැති පාලකයන්ෙග් පාලන බලය තහවුරු කර ගැනීෙමන් 
ඉදිරිපත් කරන ලද සංෙශෝධන. ඒ නිසා අද ෙම් තිෙබන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව විකෘතිකරණයට ලක් වුණු ව්යවස්ථාවක්. ෙමය කපා 
ෙකොටා දමා තිෙබන විධිය, තම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණු 
සඳහා ෙමය සකස් කරලා තිෙබන ආකාරය ගත්තාම අද ෙමය 
මුළුමනින්ම විකෘතිකරණයට ලක් කරන ලද ව්යවස්ථාවක්. ඒ නිසා 
අපි පිළිගන්නවා, අෙප් රටට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඕනෑ 
බව. ඒ පිළිබඳව අපට ෙදගිඩියාවක් නැහැ. නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක අවශ්යතාව අපි පිළිගන්නවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම පිළිබඳ 
කමෙව්දය. කමෙව්දය පිළිබඳව අපට ෙයෝජනා ෙදකක් තිෙබනවා. 
එකක් තමයි, ඒ කමෙව්දය මුළුමනින්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙක්න්ද 
කරගත යුතුයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත ෙගොඩ නැ ෙඟන ආයතන 
තුළ, පිටත ෙගොඩ නඟන්නා වූ ආයතන තුළ, එක් එක් අය තම 
තමන්ෙග් තනතුරු සහ තමන් සතුව තිෙබන රාජ්ය බලය උපෙයෝගි 
කරෙගන අෙනක් හැමෙදනාම යටපත් කරමින්, අෙනක් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට, අෙනක් මන්තීවරුන්ට තිෙබන අයිතිය 
පාගා දමමින් බලහත්කාරී, අත්තෙනෝමතික ෙලස හැසිරීමකට අපි 
කිසිෙසේත්ම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අපි කවුරුත් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරිම සඳහා 
දායක වනවා නම් ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ෙලොකුද ෙපොඩිද, මන්තීවරු 
සංඛ්යාව අඩුද වැඩිද යනාදිය පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලකට භාජනය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙකොට ඒ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන්න, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින හැම මන්තීවරයාටම සම අයිතිය ලැෙබන්න ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටම 
ඒ සඳහා සාධාරණ, යුක්ති සහගත ෙලස සම අයිතිය තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා නව ව්යවස්ථාව සකස් විය යුතු වන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ස්ථාවර නිෙයෝග සහ පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ මන්තීවරුන්ෙග් සම 
අයිතිය සහ සම ගරුත්වය ආරක්ෂා වන ආකාරෙයන්. හැබැයි, ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාෙව් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සම අයිතිය, සම ගරුත්වය සහ සෑම 
මන්තීවරෙයකුෙග්ම සම අයිතිය, සම ගරුත්වය ආරක්ෂා කරනවා 
ෙවනුවට අගාමාත්යවරයා පමුඛ ෙකොටගත් කණ්ඩායමක් ෙවත 
අසීමිත වූ බලයක් නිර්මාණය කර  ගැනීම සඳහා කරුණු සඳහන් වී 
තිෙබනවා. ඒකට අප එකඟ නැහැ.  

නව ව්යවස්ථාව හැෙදන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මාදන් වී නම්, 
අපිත් දායක වී නම් ඔහු අගමැතිවරයාද, ඔහු විපක්ෂ නායකවරයාද, 
ඔහු පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයක නායකෙයක්ද, 
ඔහු මන්තීවරෙයක්ද කියන කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව සෑම 
මන්තීවරෙයකුටම, පක්ෂයකටම සාධාරණ සම අයිතියක් ලැෙබන 
පරිදි ඒ කියාවලිෙය් නිෙයෝජනය සකස් විය යුතුයි. නමුත්, ෙම් 
ඉදිරිපත් ෙකොට තිෙබන ෙයෝජනාෙව් එවැනි සාධාරණ 
නිෙයෝජනයක් ෙහෝ සාධාරණ කියාවලියක් සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අගාමාත්යවරයා පමුඛ ෙකොටගත් බලහත්කාරී බලපෑමක් කිරීමට 
අවශ්ය වන බලය ෙම් ෙයෝජනාෙව් නිර්මාණය කර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒකට අප කිසිෙසේත්ම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, එහි තිෙබන පූර්විකාව පිළිබඳව විවාදයන් තිෙබනවා. 
පූර්විකාවක් තිබිය යුතුයි. හැබැයි, ඒ පූර්විකාෙව් සමහර වචන 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. එය ෙත්රීම් කාරක සභාව ෙවන්න පුළුවන්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ මණ්ඩලයට 
පවරන්ෙන් කවර කාර්යයක්ද? ඒ කාර්යය අප අවසන් කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. අපි උදාහරණයක් හැටියට නව ඡන්ද කමය ගත්ෙතොත් 
මනාප ඉවත් වුණු, තව තව ෙද්වල් ඇතුළු වුණු යනාදී වශෙයන් 
ඒකට අනවශ්ය බාධා දමන්න එපා. ඒ කරුණු ඒ ෙයෝජනාව 
ඇතුෙළේ කථා කරන ඒවා.  

නව ඡන්ද කමයක් සකස් කර ගැනීම පිළිබඳ ෙයෝජනාවකින්, 
විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාවකින්, 
අෙප් රෙට් ඇති වී තිෙබන ජාතික ගැටලුව සඳහා ව්යවස්ථාමය 
විසඳුමක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් නම්, එය ෙම් පශ්න වලට විසඳුම් 
ෙසවීම සඳහා බලයක්. ඒවා ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්න ඕනෑ. නිකම් 
අඳුෙර් අතපත ගාන ෙයෝජනාවක් එන්න බැහැ ෙන්. අපි කාරක 
සභාවක් පත් කරනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලයක් බවට පත් ෙවනවා නම්, ඒ මණ්ඩලයට ලබා ෙදන 
විෂය පථය පිළිබඳව පූර්විකාෙව් නිශ්චිත හැඳින්වීමක් තිබිය යුතුයි. 
ඒ පූර්විකාව පිළිබඳව අපට විවාද ෙහෝ ගැටලු නැහැ. අපට ගැටලුව 
තිෙබන්ෙන් ෙම් කියාවලිය පිළිබඳවයි. ෙම් කියාවලිය සෑම 
පක්ෂයකටත්, සෑම මන්තීවරයකුටත්, සාධාරණ නිෙයෝජනය සහ 
සාධාරණ අයිතිය ලැෙබන කියාවලියක් බවට පත් කර ගත යුතුයි. 
ඒකට අපි එකඟයි. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ඒ ආකාරෙයන් 
සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා.  

ඒ සංෙශෝධනවලට එකඟ නැත්නම්, තව කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය තමයි, ආණ්ඩුව විසින් ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම. අපි 
ඊට පස්ෙසේ අෙප් අදහස් කියන්නම්. අෙප් අදහස් සාධාරණ ෙලස 

කියන්න බැරි ව හයකට ඇතුළු ෙවලා, ඒෙක් වගකීම සහ බැඳීම 
ගන්න අපට බැහැ. ඒක ආණ්ඩුව විසින් මුළුමනින්ම යටපත් කරන 
ලද කියාවලියක් නම් ඒකට දායක ෙවන්න අපි සූදානම් නැහැ. 
එෙහමනම් කළ යුතු වන්ෙන්, ආණ්ඩුව ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් 
හදලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ ෙකටුම්පත මත 
පදනම් ෙවලා අපි සාකච්ඡා කරමු. එෙහම නම් ගන්න තිෙබන්ෙන් 
ඒ ෙදවැනි පියවරයි. ඒ නිසා ආණ්ඩුව එළෙඹන 26වැනි දා 
තීරණක් ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම 
පක්ෂයක්ම, සෑම මන්තීවරෙයක්ම සාධාරණ ෙලස නිෙයෝජනය 
වන කමෙව්දයකට යනවාද, එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුව විසින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් සකස් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා ඒ පිළිබඳව සංවාදයක් කරනවාද කියලා.  

ආණ්ඩුවට  ෙතෝරා ගන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් කමෙව්ද ෙදකයි. 
එෙසේ නැතිව "අපිත් දායක ෙවනවා, අපිත් ඒෙක් හවුල්කරුවන්" 
යැයි කියා රටට පකාශ කරමින්, අපට තිෙබන සම අයිතිය 
මුළුමනින්ම ෙඩෝසර් කරලා, ආණ්ඩුෙව් බලහත්කාරි අයිතියකට 
නාමමාතික ෙලස සම්බන්ධ  ෙවන්න අපි සූදානම් නැහැ. ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් අඩංගුව මුළුමනින්ම සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අගාමාත්යවරයා පමුඛ කණ්ඩායමක් අතට ෙමහි බලය ෙක්න්දගත 
කර ගැනීෙම් අරමුණිනුයි. ඒ අරමුණට අපි එකඟ නැහැ. ඒක තමයි 
ෙම් කමෙව්දය සම්බන්ධෙයන් අෙප් තිෙබන ස්ථාවරය. 

ඊළඟට, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව අපට ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරයක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඕනෑම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් ෙවන්ෙන් අනුගමනය කරන 
සමාජ, ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ආරක්ෂකයා හැටියටයි. සමාජ, 
ආර්ථික කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දෙය් ආරක්ෂකයා 
හැටියට තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් ෙවන්ෙන්. පවතින 
සමාජ, ආර්ථික කමෙව්දය අපි පිළිගන්න එකක් ෙනොෙවයි. දුබල, 
ෙබලහීන, රෙට් ජනතාව ආර්ථිකෙයන් විතැන් කරන ලද, මිනිස්සු 
මිනිස් දූවිලි බවට පත් කරන ලද සමාජ කමයක් තිෙබනවා. ෙම් 
සමාජ කමෙය් ආරක්ෂාවට තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදනවා. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ෙමය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පමණක් ෙනොව, සමාජ, ආර්ථික 
ෙද්හයත් ෙවනස් විය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය්යි අපි ඉන්ෙන්. 
අලුත් සමාජ, ආර්ථික ෙද්හයක් හදලා ඒකට ගැළෙපන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න ඕනෑ. ෙලෝකය පුරා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධන සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. 1949දී චීන මහා 
විප්ලවය සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ එෙතක් තිබුණු පාලනයට ෙවනස ්
පාලනයක් චීනෙය් ෙගොඩ නැ  ඟුණු බව අපි දන්නවා. ඒක නව 
සමාජ කමයක්. ඒ, නව සමාජ කමයට අනුරූපී වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව පිළිබඳව 1949 සිට 1954 දක්වා සාකච්ඡා කරලා, 
චීනෙය් සමාජ කමෙව්දයට ගැළෙපන අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් 1954දී හැදුවා. 1789 පංශ මහා විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ 
එෙතක් තිබුණු රාජාණ්ඩු කමය ෙවනුවට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙක්න්ද කර ගත් සමාජ කමයකට අවතීර්ණ වුණා. ඒ කමයට 
අනුරූපී වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 1791දී පං ශෙය්දී සම්මත 
කළා. ඒ වාෙග්ම 1945දී උතුරු වියට්නාමෙය් පජාතාන්තික 
ජනරජය බිහි වුණා. 1946දී උතුරු වියට්නාමෙය් පජාතාන්තික 
ජනරජය අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැදුවා. උතුරයි, දකුණයි 
එකතුෙවලා 1975දී වියට්නාම සමාජවාදී ජනරජය බිහි වුණා. 
1976දී ඒ සමාජ කමෙව්දයට අනුරූපී වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හැදුණා.  

රුසියාව ගත්ෙතොත් 1917දී රුසියානු විප්ලවය සිද්ධ වුණා. 
ඇති වී තිබුණු සමාජ කමෙව්දයට අනුරූපී වන ආණ්ඩුකම 
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ව්යවස්ථාවක් 1917දී රුසියාව හැදුවා. ෙලෝකය පුරාම සමාජ 
කමයක් ෙවනස් වී නව සමාජ කමයක් ෙගොඩ නැ ෙඟනෙකොට ඒ 
සමාජ කමයට අනුරූපී වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැෙදනවා. ඒ 
සමාජ  කමෙව්දෙය්  ආරක්ෂකයා ෙවනු ෙවන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හැෙදනවා. ෙම් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් තිෙබන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව කිසිෙසේත්ම නව සමාජ කමයක ආරක්ෂ කෙයක් 
ෙනොෙවයි. එය දැනට පවතින සමාජ කමෙය් ආරක්ෂකෙයක්. ඒ 
නිසා පතිපත්තිමය ෙලස ගත්ෙතොත් අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
පිළිගන්න පක්ෂයක් ෙනොෙවයි.  

අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එකඟ පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. 
පවතින ෙබලහීන, කඩා වැටුණු, ධනපති දුබල සමාජ කමෙය් 
ආරක්ෂකයා ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා. ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පතිපත්තිමය ෙලස වාෙග්ම ෙද්ශපාලනික 
ෙලස ගත්ෙතොත්  අපි පිළිගන්න ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් දැන් තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්න 
සමාජ කමයක්.  තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්න සමාජ කමයට 
අනුරූපී වන පරිදි ඒ සමාජ කමෙය් ආරක්ෂකයා බවට පත් වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩ නැඟීෙම් අයිතිය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එම අයිතිය 
අපි බැහැර කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි එය පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

අද අවශ්ය වී තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාමය 
සංෙශෝධනයක් පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් සමාජ කමෙය්ම 
සංෙශෝධනයක අවශ්යතාව තිෙබනවා; ෙවනස්වීමක අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා හරි නම් සිද්ධ විය යුතු වන්ෙන් නව සමාජ 
කමයක් සහ ඒ නව සමාජ කමෙය් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති වීමයි. නමුත් දැන් සිද්ධ ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් ෙම් තිෙබන සමාජ කමෙය්ම ආරක්ෂකෙයක් බවට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්න පටන් ගැනීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
 අපට ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව ෙවනම ෙද්ශපාලන 
කියැවීමක් තිෙබනවා. අෙප් පදනම ඉතා පැහැදිලියි. ෙම් ෙගොඩ 
නැ ෙඟමින් යන්ෙන් ධනපති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්. ඒ ධනපති 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙමොන ආකාරෙයන් ෙහෝ ධනපති කමය 
ආරක්ෂා කරන්න ආරක්ෂකෙයක් බවට පත් ෙවනවාද කියන 
කාරණය පිළිබඳව නිවැරැදි කියැවීමක් එක්ක තමයි අපි ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන කියාවලියට දායක වුෙණොත් 
 දායක වනු ලබන්ෙන්. එෙසේ නැතිව අප දායක වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සියල්ල විස ෙඳේවි, ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් සියල්ල සම්පූර්ණ ෙව්වි කියන මිථ්යාවකට ඇතුළත් 
ෙවන්න  කිසිෙසේත්ම අෙප් සූදානමක් නැහැ. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් එක්ක 
ෙගොඩ නැ ෙඟන සාකච්ඡාව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳ 
සාකච්ඡාව අපි ෙවන තලයකට ෙගෙනන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව අපි ෙවන තලයකට 
ෙගෙනන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් එය උපාය 
මාර්ගයක් බවට පත් වී තිෙබන නිසායි. 

 අද ආර්ථික වශෙයන් සමාජය විශාල කඩා වැටීමකට 
ලක්ෙවලා තිෙබනවා. තරුණ පරම්පරාව විරැකියාෙවන් 
ෙපෙළනවා. අධ්යාපනය හදාරන දරුවන් ට නිදහස් අධ්යාපනය 
ෙවනුවට මුදල් ෙගවන්න සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාවට 
ෙමෙතක් ලැබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරය අහිමි කර තිෙබනවා. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් වැඩ කරන ජනතාවට ෙමෙතක් තිබුණු විශාම 
කමෙව්දය ෙවනුවට දායක විශාම වැටුප් කමෙව්දයක් හඳුන්වා 
ෙදන්න යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කිව්ව 
පරිදිම ෙම් තිෙබන කම්කරු නීති සංෙශෝධනය කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කිව්ව පරිදිම තිෙබන 

ඉඩම් සම්පත බහුජාතික සමාගම් ෙවත බැහැර කිරීම සඳහා අෙප් 
රෙට් තිෙබන නීති ලිහිල් කරන්න වාෙග්ම ඉඩම් පැවරීෙම් සීමාවන් 
ඉවත් කරන්නත් සූදානම් ෙවනවා. ඉඩම් ටික බැහැර කරන්න 
ඕනෑ. ඉඩම්  බැහැර කිරීෙම් පමාණෙය් සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ 
සීමාව ඉවත් කරනවා.  ඒ වාෙග්ම ඒ අදාළ නීති ලිහිල් කරනවා.   

ගැඹුරු මුහුෙද් ඇති මාළු සම්පෙතන් සියයට 95කට වැඩි 
පමාණයක් ෙනළා ගන්ෙන් අෙප් රෙට් සාමාන්ය ධීවර ජනයායි. 
ඒක ෙනළා ගන්ෙන් බිලි පිත්තකින් ෙවන්න පුළුවන්,  එක් දින 
ධීවර යාතාවකින් ෙවන්න පුළුවන්,  බහු දින ධීවර යාතාවකින් 
ෙවන්න පුළුවන්. කුමන ආකාරයට ෙහෝ ඒ මාළු සම්පත ෙනළා 
ගන්ෙන් අෙප් රෙට් ධීවර ජනයායි.  හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙයෝජනා කරනවා, ඒ කුඩා පුරවැසියන් අත තිෙබන ධීවර සම්පත -
අෙප් රෙට් පුරවැසියන් අත තිෙබන ධීවර සම්පත-  ෙනළා ගැනීම 
ෙකොම්පැණිවලට ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා. ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රෙට් ධීවර ජනතාව, තරුණ පරම්පරාව, 
ෙගොවි ජනතාව, රාජ්ය ෙසේවකයා, වැඩ කරන ජනතාව යන ඒ 
සියල්ලන් ෙපොඩිපට්ටම් කරෙගන යන ආර්ථික සැලසුමක් හදලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් තිෙබන ආර්ථික සැලැස්ම තුළින් 
ජනතාව පීඩාකාරි තත්ත්වයට පත්ෙවන ෙකොට, ඒ පීඩාවට එෙරහිව 
ජනතාවෙගන් නැෙගන අරගළය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව නමැති කඩ මාල්ෙලන් වහන්න හදනවා. නමුත් 
ජනතාවෙග් ඇත්ත අරගළය ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන කඩ 
මා ල්ෙලන් වසන්න අපි කිසිෙසේත්ම ඉඩ දිය යුතු නැහැ.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන එක ෙවන තලයක තිෙබන 
සාකච්ඡාවක්. ඒක කිසිෙසේත්ම ජනතාව ෙපෙළන ඇත්ත පශ්න යට 
ගැසීෙම් සාකච්ඡාවක් බවට පත්ෙනොවිය යුතුයි.  ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම් කමෙව්දය දිහා බැලුවාම  එහි ඇත්තම 
අරමුණ බවට පැහැදිලි ෙවන්ෙන්, නීතිමය ෙකටුම්පත් 
කියාවලියකින් එහා යන  පචාරකවාදී කියාවලියකට වැඩිපුර 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන බවයි. ඇති වී තිෙබන සමාජ පශ්න 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නමැති කඩ මාල්ෙලන් වසා ගැනීෙම් 
පයත්නයක් ෙම් තුළ ගැබ්වී තිෙබනවා.  ඒ නිසා කිසිෙසේත්ම එවැනි 
සංවාදයක් ෙම් රෙට් ඇති වීමට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හැදීෙම් කාරණය එක තලයකත්, ජනතාවෙග් පශ්න 
තවත් තලයකත් තබා සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ තබා ගත යුතුයි.   

තව කණ්ඩායමක් කල්පනා කරනවා,  තමන්ට එල්ල වී ඇති 
මහා බරපතළ ෙචෝදනා ගැන.  තමන්ෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් -හිටපු 
ජනාධිපතිවරුන්ට ෙවන්න පුළුවන්, හිටපු ඇමතිවරුන්ට ෙවන්න 
පුළුවන්, ඔවුන් හා සමීපව කටයුතු කළ නිලධාරි කණ්ඩායමකට 
ෙවන්න පුළුවන්-  එල්ල වී ඇති මහා අපරාධ ෙචෝදනා සහ වංචා 
දූෂණ ෙචෝදනා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා විෙරෝධී කියන කඩ 
මාල්ෙලන් වසා  ගන්න හදනවා.  ඒ නිසා  ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙක්න්ද කරෙගන අලුත් ෙපරමුණු ෙදකක් 
ෙගොඩනැ ෙඟන්න ඉඩ තිෙබනවා. එක ෙපරමුණක් තමයි  තමන්ෙග් 
ෙනොහැකියාව නිසා ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්නට බැරි, 
ජනතාවෙග් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න බැරි පාලකයන්.  ඒ අය 
තමන්ෙග් ෙනොහැකියාව වසා ගැනීෙම් කඩ මාල්ලක් බවට ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන කාරණය පත් කරෙගන තිෙබනවා. 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙග්නවා, ව්යවස්ථාව හරි, දැන් වැෙඩ් 
හරි ෙටොප් එකට නැගලා යනවා, අර දිස්තික්කයට ගියා,  ෙම් 
දිස්තික්කයට ගියා,  අරයා ආවා,  ෙමයා ආවා" කියලා  ඒ අයෙග් 
සාකච්ඡාව දියත් කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අනික් පැත්ෙත් 
කණ්ඩායම ෙමොකද කරන්ෙන්? ඔවුන්ට එල්ලවී ඇති ෙචෝදනා, 
ඔවුන්ට එල්ල වී ඇති අපරාධ ෙචෝදනා, ඔවුන්ට එල්ල වී ඇති වංචා 
දූෂණ පිළිබඳ ෙචෝදනා, ඔවුන්ට එල්ල වී ඇති පජාතන්තවාදය අහිමි 
කිරීම පිළිබඳ ෙචෝදනා වසා ගැනීම සඳහා, ''ආණ්ඩුකම 
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ව්යවස්ථාවක් ෙග්න්න හදනවා, ෙම්ක  නතර කරන්න ඕනෑ,  ෙම්ක 
විනාශකාරියි, ෙම්ක භයානකයි,  ෙම්ක වසා දමන්න ඕනෑ" කියලා  
ඔවුන්ෙග් ඒ  සියලු අපරාධ ෙම් ව්යවස්ථා  කඩ මාල්ෙලන්  වසා 
ගන්න හදනවා.   ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනනවාය 
කියන කාරණය සමඟ ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙගොඩනැගීමට උත්සාහ 
කරමින් තිෙබන්ෙන්  ෙම් බල කඳවුරු ෙදෙක්  වුවමනාවයි. ඒ නිසා 
අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව 
ෙවන තලයකත්, ජනතාවෙග් පශ්න පිළිබඳ සාකච්ඡාව තවත් 
තලයකත් තබා ගත යුතුමයි.  ඒක තමයි අෙප් ස්ථාවරය. ඒ සියලු 
අපරාධ  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදීම කියන කාරණය තුළින් වසා 
ගන්නත්, සියලු ෙනොහැකියා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදීම කියන 
කාරණය තුළින්  වසා ගන්නත් ඉඩකඩ ලබා ෙනොදිය යුතුයි. ෙම් 
තිෙබන ෙද්ශපාලන සාකච්ඡාව, ෙද්ශපාලන දිශානතිය දැන් 
පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙක්න්ද කරෙගන සියලු ෙනොහැකියා  සහ සියලු අපරාධ වසා 
ගැනීෙම් ෙපරමුණු ෙදකක් ෙගොඩනැෙගන දිශාවකට ෙපළ 
ගැෙසමින් තිෙබන බවයි.  ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදීම 
කියන කාරණය එක් තලයක සිට සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතුයි 
කියන ස්ථාවරයක තමයි අප සිටින්ෙන්.   

ඊළඟට, දැන් අෙප් රටට තිෙබන පශ්නය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවමද?  අෙප් රට මුහුණ දී තිෙබන ගැඹුරු පශ්නවලට 
ෙහේතුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවමයි කියලා අපි කිසිෙසේත්ම 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙම් තිෙබන සමාජ කමෙය් ආරක්ෂකයකු 
විධියට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුවා මිසක්,  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව විසින් ෙම් සමාජ කමය නිර්මාණය කළා ෙනොෙවයි.  
සියලු අපරාධවලට, ''ෙගදර තිෙබන මුවහමට තලනවා වාෙග්'' 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට තලන්න අපි දැන් උත්සාහ කරමින් 
තිෙබනවා.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවද ෙම් අපරාධවල මූලය? ෙම් 
අපරාධවල යම් තීවභාවයක් ඇති කරන, ෙම් අපරාධවලට යම් 
බලපෑමක් ඇති කරන එක් සාධකයක් පමණයි  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව.  එෙහම නැතිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තමයි ෙම් සියලු 
අපරාධවල මූලය කියලා අපි කරුණු පටලවා ගත්ෙතොත්, ඒක 
වැරැදියි.  දැන්  ඒ තත්ත්වය ෙපන්නුම් කරන අර්ථ කථනයක් 
කරන්න හදමින් තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් වූ පමණින් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
පශ්නයට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් වූ පමණින් ධීවර 
ජනයාෙග් පශ්නයට,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් වූ පමණින් 
රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ෙග් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබයි 
කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.   ෙම් සියලු පශ්නවල මූලය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නිසා ඇති වූවාය කියා අපි සලකන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් සියලු පශ්නවලට ෙහේතුව, ෙම් අනුගමනය කරමින් 
තිෙබන දුබල, ෙබලහීන,  කඩා වැටුණු  සමාජ කමය බව සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් වුණාය කියලා ඒ 
පශ්නවලට මූලික වූ ෙහේතු ෙවනස්  ෙවන්ෙන් නැහැ.   

අෙප් ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරු කල්පනා කරනවා,  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව  හරහා පීඩාවට පත්වූ  තමන්ෙග් ජනතාවට 
සාධාරණයක් ඉටුෙව්වි කියලා.  

ඒ ගැටලුවලට තිෙබන්ෙන් ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් කියලා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙවනසකිනුත් ඒ 
ගැටලුවලට යම් විසඳුමක් තිෙය්වි. හැබැයි, ඒ ගැටලු විසඳීම 
මුළුමනින්ම ව්යවස්ථාමය ෙවනසකින් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ පළාත්වල ජීවත්වන ෙදමළ ජනතාවට ආර්ථික 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්යය පිළිබඳ 
අනාරක්ෂිතතාවක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය 
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග්  කෘෂි නිෂ්පාදනවලට නිසි 

මිලක් ෙනොලැබීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට භාෂාව 
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතියට සාධාරණ 
අයිතියක් ෙනොලැබීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් 
ධීවරයන්ට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට රැකියාවක් 
ෙනොමැති වීම පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙදමළ ජනතාව ෙදවැනි පුරවැසියන් 
ෙලස සලකන මානුෂික පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙද්ශපාලන, සංස්කෘතික, ආර්ථික පශ්න සමුදායක එකතුවක් 
තමයි පීඩාවට පත් වුණු ෙදමළ ජනතාව තුළ තිෙබන්ෙන්. ඒක 
තමයි ඇත්ත ෙදමළ ජනයාෙග් හෘදය සාක්ෂිය. ඔවුන්ට 
සංස්කෘතිකමය අසාධාරණයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙද්ශපාලනමය 
අසාධාරණයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ආර්ථිකමය අසාධාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  සමාජ, ෙද්ශපාලන, ආර්ථික 
ෙද්හෙය් ගැටලුවක් තමයි ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් ව්යවස්ථා ඇතුෙළේ -ෙම් ඇති කරන මුල් ෙපොෙත්, 
අෙප් රෙට් සියලුෙදනාම යටත් වන මූලික නීතිෙය් වගන්ති 
ෙදකක්, තුනක් ඇතුෙළේ- ෙම් සමාජ, ආර්ථික ෙද්ශපාලන 
ගැටලුවට, ඒ ජනතාවෙග් පශ්නයට විසඳුමක් හැෙදයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1988-89 කාලෙය් අෙප් 
පක්ෂෙය් ඉතාම සකියව වැඩ කළ, තමන්ෙග් අදහස් කවිෙයන්, 
සංකල්පනා මඟින් ඉදිරිපත් කළ  චන්දකුමාර විකමරත්න කියලා  
ෙකනකු හිටියා මට මතකයි. චන්දකුමාර විකමරත්න කියන ඒ 
ෙසොයුරාට 1988-89 කාල වකවානුෙව් ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලාවත් 
අපි දන්ෙන් නැහැ. ඔහු මිය ගිෙය් ෙකොතැනද, මරා දැමුෙව් කවුද, 
ෙහොයා ගත්ෙත් ෙකොතැනදීද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
අප සමඟ ඉතාම සමීපව වැඩ කළ, හෘදයාංගම හැඟීෙමන්, මිනිස් 
හදවත් ගැන ඉතා ගැඹුරු අවෙබෝධයකින් යුතුව වැඩ කළ 
චන්දකුමාර විකමරත්න ෙසොයුරා වෙරක ෙමෙහම කිව්වා: 

"එකම අපායක අප හැම දැෙවන සඳ - ෙවනම අපායක 
ඉන්නට පතයි නුඹ"    

උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර ෙව්වා පීඩාවට පත් 
වුණු සියලුෙදනා -ෙගොවි ජනතාව, ධීවර ජනතාව, රැකියා විරහිත 
තරුණයා, අධ්යාපන අවස්ථා නැති පාසල් දරුවා, නිසි ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයක් නැති ජනතාව-  අද විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටිනවා. 
එෙහම තිෙයද්දී, ''එකම අපායක අප හැම දැෙවන සඳ-ෙවනම 
අපායක ඉන්නට පතයි නුඹ'' වාෙග් ඔබ කල්පනා කරනවා  එකම 
අපාෙය් තපිනවා ෙවනුවට, ෙවනම අපායක් හදා ගන්න. ඒත් ඒ 
හදාගන්න එකත් අපායක්.  

මා හිතන විධියට ඒ පීඩාවට පත් වුණු ෙදමළ ජනතාවට ඒක 
අපායක්. ඒ නිසා ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් ෙනොෙවයි ෙම් පශ්නවලට 
තිෙබන්ෙන්. අපාගත ෙවලා සිටින ෙම් පීඩිත ජනතාවට අපි 
සාධාරණයක් ඉටු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා අද අෙප් රෙට් 
ඇතිවී තිෙබන ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නයට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාමය ෙවනසකින් විසඳුමක් ලැෙබයි කියා අපට කිසිෙසේත්ම 
විශ්වාසයක් නැහැ.  

හැබැයි, ඔබතුමන්ලාට ෙමෙහම ෙදයක් කරන්න පුළුවන්. 
එෙසේ පීඩාවට පත් වුණු ජනතාව ෙග් අරගළ එක්ක, ඒ ජනතාවෙග් 
හැඟීම් එක්ක, ඒ ජනතාවෙග් පශ්නවලට, ඒ ජනතාවෙග් 
දුක්ගැනවිලිවලට තමුන්නාන්ෙසේලා සජීවීව සම්බන්ධ ෙවන්න. 
උතුෙර් ජනතාවට තමන්ෙග් කෘෂි නිෂ්පාදන විකුණා ගන්න 
බැරිවන ෙකොට ඒකට එෙරහිව නැඟී සිටින ෙගොවි ජනතාවත් 
එක්ක එකතු ෙවලා ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් ලබාෙදමින්,  උතුෙර් 
ජනතාවෙග් ධීවර සම්පත ඉන්දියානු සමාගම් පැහැර ෙගන යන 
ෙකොට ඒ ඉන්දියානු සමාගම්වලට, ඉන්දියානු ෙබෝට්ටුවලට, 
ඉන්දියානු ධීවරයාට එෙරහිව උතුෙර් ජනතාවෙග් ධීවර සම්පත 
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ආරක්ෂා කරගැනීම ෙවනුෙවන් නැඟී සිටිමින්, උතුරු පළාෙත් 
 ජීවත් වන ෙදමළ තරුණ තරුණියන්ට අවශ්ය රැකියාවක් 
ලබාගැනීෙම් අවස්ථාවක් නැතිවන ෙකොට ඒ තරුණ තරුණියන්ෙග් 
හැඟීම් ෙත්රුම් අරෙගන, යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නා 
සිසුන්ෙග් අධ්යාපනෙයන් පසුව  සාධාරණ රැකියාවක් ලබාෙනොදීම 
පිළිබඳ ගැටලුවට යම් විසඳුමක් ලබාෙදමින්, ඒ විශ්වවිද්යාල සිසුන් 
සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින්, පීඩාවට පත් වුණු ඒ ජනතාවෙග් 
අයිතීන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා 
රාජ්ය භාෂා පිළිබඳ 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) 
ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කළාට  සමාෙවන්න. මට ෙපොඩි 

කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. උතුරු, නැ ෙඟනහිර ෙව්වා 
දකුෙණ් ෙව්වා ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නය, ආර්ථික පශ්නයක් 
පමණක් ෙලස ඔබතුමා සලකනවාද කියලා මට ෙපොඩි සැකයක් 
ඇති ෙවනවා. කරුණාකර එය ෙත්රුම් කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්වා එය ෙද්ශපාලන, 

සමාජමය, ආර්ථිකමය පශ්නයක් කියලා. මා ඉතා පැහැදිලිව 
කියනවා  ඒවා ව්යවස්ථාමය කරුණුවලින් පමණක් විසඳිය හැකි 
පශ්න  ෙනොවන බව.  

මා කියමින් සිටිෙය් ෙම් කාරණයයි. ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයට උතුෙර් ජනතාව ඡන්ද විශාල සංඛ්යාවක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උතුරු පළාත 
නිෙයෝජනය කරන ෙදමළ මන්තීවරුන්ෙගන් එක් මන්තීවරෙයක් 
හා ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන  විජයකලා මෙහේස්වරන් 
රාජ්ය ඇමතිතුමිය හැරුණු විට ඉතිරි සියලු මන්තීවරු ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන අය. ෙදමළ ජනතාවෙග් 
ඡන්දය එතුමන්ලාට ලබා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ ජනතාව 
පීඩාවට පත් වුණු ගැටලු තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ෙග් ඒ ගැටලුත් 
එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා ජීවත් වනවා මා දැකලා නැහැ. මා ෙම් 
සාධාරණ විෙව්චනයක් කරන්ෙන්. ඉන්දියානු ෙබෝට්ටු මන්නාරෙම් 
ධීවරයාෙග් ධීවර සම්පත පැහැර ෙගන යන්න එන ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ධීවරයාත් එක්ක එක්ව අරගළයක් කරනවා 
මා දැක නැහැ.  

 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ඔබතුමා පුවත් පත් අරෙගන බලන්න, අෙප් මැදිහත් වීම. 

  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා දකින ෙද් තමයි ෙම් කියන්ෙන්.  ඒ 

වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්තය කරන ජනතාවෙග්,- 
 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
අද පත්තර  බලන්න. ඊෙය් ෙපෙර්දා ටීඑන්ඒ පක්ෂය  ඒ 

පිළිබඳව පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. අද පත්තරවල ඒක පළ 
ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කරලා තිෙබනවා. 

එතුමා මට කියනවා, අද පත්තර බලන්න කියලා. මම අද පත්තර 
ෙනොබලපු නිසා තමයි මම එෙහම කිව්ෙව්. මම ඊෙය් දක්වා පත්තර 
ටික බලලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මම එෙහම කිව්ෙව්. 

මම ෙම් කියමින් සිටින්ෙන් ඒ ජනතාවෙග්ත් අරගළයත් එක්ක, 
ඒ  ජනතාවෙග් සමීප පශ්නත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා ජීවත් 
ෙවනවා අපි දැකලා තිෙබනවා ෙබොෙහෝ දුරට අඩුයි කියන එකයි. 
හැබැයි,  ඒ ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නත් එක්ක තිෙබන අරගළයට, 
සටනට මැදිහත් වීම ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලාට ව්යවස්ථාවක් හදලා 
ෙදන්නම්" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ජනතාවත් එක්ක ජීවත් 
ෙනොවීම, ඒ ජනතාවෙග් සමීප ගැටලුවලට මැදිහත් ෙනොවීම 
වහගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් 
අරෙගන දුන්නා යැයි කියන ෙත්මාව යටෙත්. මා කියන්ෙන් ඒකට 
අරගළ කරන්න එපා කියලා ෙනොෙවයි. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අයිතියක්. හැබැයි, ෙදමළ ජනතාවට තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව,  
ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා ජීවත් වීෙම් ගැටලුව පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතික ජීවිතය 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව සටනක් තිෙබනවා. ඒ 
සටන මුවහත් කරන්න.  

අපි කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින්ෙන් 
ඒ සියලු පශ්න යටපත් කරමින් ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් ෙම්කට 
ලැෙබ්වි කියලායි. ෙම් පශ්නවලට තිෙබන්ෙන් ව්යවස්ථාමය 
විසඳුමක් පමණයි කියන මිත්යාෙව් අපි සිටින්ෙන් නැහැ. 
කිසිෙසේත්ම නැහැ. ව්යවස්ථා  සංෙශෝධනෙයනුත්  යම් කරුණක් ඉටු 
කරගන්න පුළුවන් ෙව්වි. ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. හැබැයි,  
පීඩිත ෙදමළ ජනතාවෙග් සියලු පශ්න ව්යවසථ්ාමය පැත්තට - 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
අපි එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
විශාල පශ්න තිෙබන්ෙන් ව්යවස්ථාව තුළම තමයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ඒක වැරැදියි. උතුෙර් කිළිෙනොච්චිෙය් ජීවත් වන අම්මා 

ෙකෙනකුෙගන් අද ගිහිල්ලා ඇහුෙවොත් "අම්ෙම්, ඔයාෙග් පශ්නය 
ෙමොකක්ද?" කියලා ඇය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "මට මෙග් දරුවාට 
උගන්වන්න පාසලක් නැහැ, ඉෙගන ගත්ත මෙග් දරුවාට 
රැකියාවක් නැහැ, මම කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන්, මම 
ෙනළන අස්වැන්න සාධාරණ මුදලකට විකුණාගන්න විධියක් 
නැහැ." ඒක තමයි කිළිෙනොච්චිෙය් ජීවත් වන පීඩාවට පත් වුණු 
මනුෂ්යයාෙග් පශ්නය. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියනවාද, “මට federal 
නැහැ, මට confederation නැහැ, මට ෙපොලිස් බලතල නැහැ, මට 
ඉඩම් බලතල නැහැ” කියලා. ඒ ජනතාවට ඕනෑ ඉඩම් බලතල 
ෙනොෙවයි. ඒ ජනතාවට ඕනෑ ඉඩම්. ඒ ජනතාවට ඕනෑ ෙපොලිස් 
බලතල ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙපොලීසිය ෙමොකටද? මම නම් 
කැමැතියි, දැන් ෙපොලීසියක් නැති වන තරමට. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ඒක ඔබතුමාෙග් අදහස. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, මෙග් අදහස. මෙග් අදහස තමයි මම කියන්ෙන්. ඔබතුමා, 

ඔබතුමාෙග් අදහස කියන්න. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ඒ ජනතාව ඇවිල්ලා පශ්න කියන්ෙන් අපට. ඒ අය 

ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දීලා නැහැ ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් කියන්ෙන් ෙවන ෙමොකවත් ෙනොෙවයි.  දැන් කියනවා 

"අපට ෙපොලිස් බලතල ෙදන්න" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙපොලීසිය 
කරන්ෙන්? ෙපොලීසිය කරන්ෙන් ජනතාව පීඩාවට පත් කිරීමයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉල්ලන්ෙන් බලය ෙබදීම ෙනොෙවයි, බලය දිගු 
කිරීමක්. ෙකොළඹ ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ජනතාව පීඩාවට පත් 
කළා නම්, යාපනෙය් ඉඳලා පීඩාවට පත් කිරීෙම් බලයයි 
ඉල්ලන්ෙන්. ෙම්කට කවුද බලය ෙබදීම කියන්ෙන්? ෙම්ක බලය 
ෙබදීම ෙනොෙවයි, බලය දිගහැරීම. ෙකොළඹ සිට කරන 
පාලනෙයන් උතුෙර් ජනතාව පීඩාවට පත් වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද ඉල්ලන්ෙන්?  යාපනෙය් දියත් වන පාලනයක් හරහා 
ඔවුන් පීඩාවට පත් කරන්න.  

ෙම්ක බලය ෙබදීම ෙනොෙවයි, බලය දිගහැරීම. ජනතාව 
පීඩාවට පත් කරන්න බලය දිගු කරලා ෙදනවා. ඒ නිසා එය 
පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට ලැෙබන විසඳුමක් කියලා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සංස්කෘතිමය අයිතිය, භාෂාමය 
අයිතිය, ජනතාවක් හැටියට ඒ අයෙග් සමාජ වටිනාකම්, ඒ අයෙග් 
සංස්කෘතික ආදීනත්වය, ඒවා වර්ධනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවක් 
හැටියට කටයුතු කළ යුතුයි. එෙසේ නැතිව පීඩක යන්තය යාපනයට 
එව්වා කියලා ඒ මඟින් ඒ ජනතාවෙග් පීඩාවට උත්තරයක් ලැෙබයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
උත්තරයක් ලැෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවත් එක්ක 
ෙඵන්දියව ගැටලුවල නැති ෙවන ෙකොට "අපි ඒ ජනතාවට 
ව්යවස්ථාවක් අරන් දුන්නා"යි කියන ෙද්ශපාලන වාසිය විතරක් 
ලබාගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ වාසිය ලැෙබයි කියලා අපි 
කල්පනා කරනවා. ඒ හැරුණු ෙකොට පීඩාවට පත් වුණු  ජනතාවට 
විසඳුමක් ලැෙබ්වි කියලා අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ෙගොඩනඟන්න සූදානම් කරමින් තිෙබන ව්යවස්ථාව, දැන් ෙම් 
ෙගොඩනැ ෙඟමින් පවතින ව්යවස්ථාව පිටුපස බටහිර රාජ්යයන් 
තිෙබනවාද, ඉන්දියන් රාජ්යයන් තිෙබනවාද කියලා සාකච්ඡා 
ෙගොඩනැ ෙඟමින් තිෙබනවා. මා දැක්කාඒක අත් හරින්න බැරි 
සැකයක්. ඒක සාධාරණ සැකයක්. ඇයි, සාධාරණ සැකයක් 
ෙවන්ෙන්? ෙම් පශ්නය පැන නැ ඟුණු දවෙසේ සිටම යුද්ධවලටත් ඒ 
අය මැදිහත් වුණා; ගිවිසුම්වලටත් ඒ අය මැදිහත් වුණා; 
සාකච්ඡාවලටත් ඒ අය මැදිහත් වුණා. ඒ නිසා  ආණ්ඩුවක් හැටියට 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් සඳහා එවැනි මැදිහත් වීමක් නැහැ 
කියලා. ඒ සහතිකය ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවය,  
ස්වාධීනත්වය තිෙබන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි ව්යවස්ථාව 
හදන්න පැවරී තිෙබන්ෙන්. 

අපට තමයි ව්යවස්ථාදායක බලය තිෙබන්ෙන්. තිෙබන 
ව්යවස්ථාව අනුවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ ජනතාවෙග් 
කැමැත්ෙතන් තමයි ව්යවස්ථාව හදාගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  
ඉතිහාසය බැලුෙවොත් යුද්ධය ආරම්භයට ඉන්දියානු මැදිහත් වීමක් 
තිබුණු බව අපි දන්නවා. අපි මීට කලිනුත් කියලා තිෙබනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා අනුගමනය කරන 
ලද වැරැදි විෙදස් පතිපත්තිය ෙහේතු ෙකොටෙගන, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයට ගැති විෙද්ශ පතිපත්තියක් ෙහේතු ෙකොටෙගන 
අෙප් රෙට් අස්ථාවර භාවයක් ඇති වුණු බව. තමන්ෙග් අසල්වැසි 
රට, ඉතාමත් ආරක්ෂක මධ්යස්ථානයක් වන තිකුණාමලය වරාය 
සහිත රට වන ලංකාව තුළ ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදෙය් රූකඩ 
පාලනයක් ඇති ෙවනවාට ඉන්දියාව කිසිෙසේත්ම කැමැති වුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ඉන්දියාවට අෙප් ර ට අස්ථාවර කරන්න ඕනෑ වුණා. 
ඒ ෙවනුෙවන් තමයි කුඩා කුඩා බඳින තුවක්කු, කම්මෙල් හදාපු 
තුවක්කු අෙත් තියාෙගන හිටපු   තරුණයන් යාපනයට අරෙගන 
ගිහිල්ලා පුහුණුව දීලා, ආයුධ දීලා, මුදල් දීලා කටයුතු කෙළේ. ගරු 
ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමාෙගන් අහන්න, තමිල්නාඩුෙව් 
පුහුණුව දුන්නා.   එල්ටීටීඊ එෙක් ෙගොඩක් අයට පුහුණුව දුන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? තමිල්නාඩුෙව්යි. ෙවන ෙකොෙහේද? ඒ නිසා - 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
ඒ අය පලස්තීනෙය්ත් ගියා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, පලස්තීනෙය්ත් ගියා. ඒ වාෙග්ම ඊශායලෙය්ත් පුහුණුව 

ලැබුවා. ඊශායලෙය්  පුහුණුව ලැබුෙව් කවුද? ඊශායලය පුහුණුව 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය එකඟ නැතිව.  
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් වුවමනාවට තමයි ඊශායලය 
පුහුණුව දුන්ෙන්. ඒ නිසයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් සන්නද්ධ 
ව්යාපාරයක් ෙගොඩනඟන ෙකොටත් බටහිර සහ ඉන්දියානු 
රාජ්යයන්ෙග් මැදිහත්වීම් තිබුණා. ගිවිසුම් අත්සන් කරන ෙකොටත් 
එෙහමයි. ගිවිසුම් අත්සන්  කෙළේ, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග් අත අඹරවලායි. ඒ ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම් 
පිටුපසත් ඉන්දියාව හිටියා.   

ඊට පස්ෙසේ දියත් වුණු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සාම කියාවලි, පා 
ගමන්,  සුදු ෙනළුම් ව්යාපාර කියන ඒවා ෙම් රට තුළ පැන නැඟුණු 
ඒවා ෙනොෙවයි. ඒවා පිටුපසත්  ෙවනත් බටහිර සහ  අධිරාජ්යවාදි 
සංවිධානවල වුවමනාව තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා 
2002 - 2003 කාලෙය් දියත් කරන ලද සාම කියාවලිෙය් 
නිෙයෝජිතයන් බවට පත් ෙවලා හිටිෙය් කවුද? ෙනෝර්ෙව් 
නිෙයෝජිතයන්, ස්කැන්ඩීවියානු රටවල නිෙයෝජිතයන් තමයි 
නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් බවට පත් ෙවලා හිටිෙය්. ඒ ෙගොල්ලන් 
තමයි සමීපතම කණ්ඩායම් බවට පත් ෙවලා හිටිෙය්. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය පදනම් කරෙගන අෙප් රට තුළ ඇති වුණු යුද කියවලි, ෙම් 
පශ්නය පදනම් කරෙගන අෙප් රෙට් ඇති වුණු ගිවිසුම්, ෙම් පශ්නය 
පදනම් කරෙගන අෙප් රෙට් ඇති වුණු සාකච්ඡා, ෙම් පශ්නය මත 
පදනම් කරෙගන අෙප් රෙට් ඇති වුණු සාම කියාදාම යන 
සියල්ලක් පිටුපස ෙම් රාජ්යයන් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන්  
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට සහතිකයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් 
ෙගොඩ නැ ෙඟන ව්යවස්ථාව තුළ  එවැනි හස්තයක් ෙනොමැති බවට? 
ඒ සහතිකය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි හස්තයක් 
තිෙබනවා යැයි පශ්න නඟන, එවැනි හස්තයක් තිෙබනවා යැයි  
ෙචෝදනා කරන අයට ඇති වී තිෙබන සැකය සාධාරණයි.  ඒ 
සැකය සාධාරණ වන්ෙන් අන් කවරක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, ගත 
වුණු ඉතිහාසය දිහා බලපුවාම බටහිර සහ ඉන්දියානු රාජ්ය 
වුවමනාව ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් ජාතික පශ්නය උපෙයෝගී 
කරෙගන තිෙබන නිසයි.  
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ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාව, ඔවුන්ෙග් ආර්ථික වුවමනාව, 
ඔවුන්ෙග් කලාපීය යුද වුවමනාව ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් ෙම් ජාතික 
පශ්නය උපෙයෝගි කරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්ෙන් කවර ආකාරෙය් 
සහතිකයක්ද?  ඉතිහාසය ෙදස හැරී බැලූ කල ඒ මුළු කියාවලියටම 
අඩු වැඩි පමාණෙයන් ෙම් රාජ්යයන්ෙග් මැදිහත් වීමක් තිෙබනවා 
නම්,  ෙම් ෙගොඩනැ ෙඟන කියාවලියට එවැනි මැදිහත් වීමක් 
ෙනොමැති බවට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  සහතික 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  එය අත්යවශ්ය සහතිකයක්. ෙමොකද, ඒ 
පශ්නය පැන නඟින්ෙන් ඕපපාතිකව ෙනොෙවයි.  හිෙත් හදා ගත් 
මන:කල්පිත අදහසක් මත ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය දියත් වුණු 
ආකාරය දිහා බැලුවාම, ඒ හැම අවස්ථාවකදිම  ෙම් රාජ්යයන්ෙග් 
සකිය මැදිහත් වීමක් සිදු වී තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා 
සාධාරණ සැකයක් ෙගොඩනැ  ෙඟමින් තිෙබනවා, ෙම් කියාවලිය 
පිටුපසත් ෙවන කණ්ඩායම් ඉන්නවාද කියලා. එය නිවැරදි කිරීෙම් 
වගකීම තමුන්නාන්ෙසේලා සතුව තිෙබනවා.  

අෙප් අදහස පැහැදිලියි,  ඉතාම විවෘතයි. අපි ෙම් සඳහා පවිෂ්ට 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සර්ව සුබවාදී 
බලාෙපොෙරොත්තුවකිනුයි. අපි අත පය බැඳ ෙගන ෙම්කට එන්න 
ලැහැස්ති නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව සමන්විත වී තිෙබන්ෙන් 
මුළුමනින්ම අත පය බැඳලයි. ෙම් ෙයෝජනාව අනුව ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලයක් පත් කරනවා. එම ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාව එම මණ්ඩලෙය් තුෙනන් 
ෙදකක එකඟතාව ඇතිව සම්මත කළාට පසුව කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා.  

මා හිතන්ෙන් ෙම් කියන ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට 
එච්චර කාර්යක් පවරන්නට ඕනෑ නැහැ කියලයි. ෙම් 
ෙගොඩනැ ෙඟන ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒක ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් 
ෙවන්න පුළුවන්; ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒකට පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය තමයි 
ෙකටුම්පතක් සකස් ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම. ඒෙක 
සීමාව එතැනින් ඉවර ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙකටුම්පත ආණ්ඩුව 
අරෙගන, ඒකට අලුත් ෙද්වල් එකතු කරනවා ද, ඒක මුළුමනින්ම 
පිළිගන්නවා ද, තිෙබන ෙද්වල් ඉවත් කරනවා ද කියන එක 
තීරණය කිරීම ආණ්ඩුෙව් කාර්යභාරයක්.  

ආණ්ඩුව ඒ ඉදිරිපත් කරන ලද ෙකටුම්පත අරෙගන කැබිනට් 
මණ්ඩලයට  ඉදිරිපත් කරලා,  කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් සම්මත 
කරලා  ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීෙම් අෙනකුත් කියාවලිය හරහා 
නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ. එෙසේ නැතිව ෙම් 
ෙගොඩනැ ෙඟන යන්තණය ව්යවස්ථාව සම්මත කිරීම දක්වාම 
දක්කාෙගන යන්න අපි ලැහැස්ති නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් හරය ඒකයි.  ෙම්ෙක් අවසානයක් තිබිය යුතුයි. ෙම් 
ෙගොඩ නැ ෙඟන ෙත්රීම් කාරක සභාවට ෙව්වා, ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලයට ෙව්වා, පැවරී තිෙබන අවසන් කාර්ය ෙමොකක්ද? 
ෙකටුම්පතක් සකස් ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි. 
එච්චරයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකටුම්පතක් සකස් ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් ෙතොරව, ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලෙය් තුෙනන් ෙදෙක් එකඟතාෙවන් අනුමත කරන්න 
ඕනෑය, අනුමත කළාට පස්ෙසේ කැබිනට් මණ්ඩලයට යනවාය 
කියලයි. ඒ කියාවලිය  ෙම් ෙගොඩනැ ෙඟන කාරක සභාවට ෙහෝ 
සම්පාදක මණ්ඩලයට අයිති කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි.  ඒ කාර්ය 
භාරය ආණ්ඩුවට අයිති කාර්ය භාරයක්. අපි දායක වන කාර්ය 
භාරෙය් සීමා මායිම් හරි පැහැදිලියි.  

අපි දායක ෙවන්න සූදානම්, ෙම් පත් කරන ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලය ෙහෝ ෙත්රීම් කාරක සභාව සාකච්ඡා කරලා ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් හදලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙතක්. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව අපි  නිදහස් ෙවන්න 
ඕනෑ. අපට අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ, ඒ පිළිබඳව ස්වාධීනව අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්න. අපට අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ, නැවත ඒ 
පිළිබඳව ස්වාධීනව  ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න.  එෙහම නැත්නම් 
ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය ඇතුෙළේ  සිද්ධ වන සාකච්ඡාවට  
පමණක් අපි ෙකොටු කරලා, ඒ සාකච්ඡාෙවන් එළැෙඹන නිගමන 
සියල්ල  අපට පිළි ගන්න සිදු වන, අප මත පටවන සැලැසම්ක් ෙම් 
තුළ තිෙබන බවයි අපට ෙපනී යන්ෙන්.  

අපට අෙප් අත් නිදහස් කර ගැනීෙම් අවස්ථාවක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. අපට ෙම් කියාවලිෙය් අවසානයක් තිෙබන්න ඕනෑ. අපට 
පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී තිෙබන 
කාර්ය භාරය කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන්, ෙම්  ෙත්රීම් කාරක 
සභාව ෙහෝ ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය ෙකටුම්පතක් සාකච්ඡා 
ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. එච්චරයි. 
එතැනින් එහාට අපට බැඳීමක් නැහැ. එතැනින් එහාට බැඳීම 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. ආණ්ඩුව ඒ ෙකටුම්පත අතට ගන්න 
ඕනෑ. ඒ ෙකටුම්පත අරෙගන ඒක සං ෙශෝධන කරනවාද, ඒකම 
ෙගන යනවාද කියා තීරණය කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙකටුම්පත කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ෙගන යන්න ඕනෑ; ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ; පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
2/3ක එකඟත්වයක් තිෙබනවා නම් ජනමත විචාරණයකට යන්න 
ඕනෑ. ෙම්කයි අෙප් කියාවලිය. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කියාවලිය ඒක ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කියාවලිය අනුව 
ෙම් ෙගොඩ නැ ෙඟන ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය, ව්යවස්ථාව 
සම්මත ෙකොට අවසන් වන ෙතක් ගැට ගැෙහනවා. අපි ඒකට 
සූදානම් නැහැ. එය ෙගොඩ නැඟීෙම් කාර්ය භාරය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තිෙබනවා. එය සම්මත කිරීෙම් කාර්ය භාරය ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. 
අෙප් මැදිහත් වීෙම් සීමා මායිම් අපි ඉතා නිශ්චිතව සඳහන් කර 
තිෙබනවා. අෙප් සීමා මායිම් තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙත්රීම් කාරක 
සභාව, ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය ව්යවස්ථාවක් ෙකටුම්පත් 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙතක් පමණයි. එතැනින් 
පස්ෙසේ අපි බැ ෙඳන්න සූදානම් නැහැ. එතැනින් පස්ෙසේ අපට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ස්වාධීනව අදහස් දක්වන්න එය ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ. අපි ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට, ෙත්රීම් කාරක සභාවට 
සහභාගි වූ පමණින් එහි අන්තය දක්වා බැ ෙඳන්ෙන් ඇයි? අපි 
එෙහම බැ ෙඳන්න සූදානම් නැහැ. අෙප් අත පය බැඳ දමන 
ෙයෝජනාවකට අපි සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා කාර්ය භාරය නිශ්චිත 
විය යුතුයි කියන අදහස අපි ඉදිරිපත් කරනවා, අෙප් සංෙශෝධන 
ලබා ෙදන ෙකොට. කාර්ය භාරය අවසන් විය යුතු ස්ථානයක් අපි 
පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. අපි යටත් ෙනොවන, අත් බැඳ ෙනොගන්නා, 
අත්තෙනෝමතික බලයක් කියාත්මක වීමට ඉඩ ෙනොෙදන, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන්ටත්, සියලු පක්ෂවලටත් 
සාධාරණ අයිතිය ලැෙබන ෙත්රීම් කාරක සභාවට ෙහෝ ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලයට අෙප් දායකත්වය ලබා ෙදන්න සූදානම්.  අප 
ෙඩෝසර් කරන, අෙප් බලය අත්තෙනෝමතිකව යටපත් කරන, ෙම් 
කියාවලිය සම්මත ෙකොට අවසන් වන ෙතක් අෙප් අත පය බැඳ 
දමන කියාවලියකට ඇතුළත් වන්න අපි සූදානම් නැහැ. ෙම් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව විශාල වශෙයන් සංෙශෝධනයට 
භාජන විය යුතුයි කියන අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මා නතර වනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා. 
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[පූ.භා. 11.20] 
 
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) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දිනෙය් අපි සාකච්ඡා 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉතිහාසයට, අනාගතයට අතිශයින් වැදගත් 
මාතෘකාවක් ගැනයි. කවර ආකරයක ව්යවස්ථාවක්, කවර ආකාර 
විධි කමයක් මඟින් සම්මත කර ගන්නවාද කියන ගැටලු පිළිබඳවයි 
අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. අපි දන්නවා, ෙම් ව්යවස්ථාව ආණ්ඩුෙව් 
ෙකොටසක් ෙනොෙවයි, ව්යවස්ථාව පැහැදිලිවම රාජ්යෙය් ෙකොටසක් 
කියලා. ව්යවස්ථාව රාජ්යෙය් ෙකොටසක් නම්, ආණ්ඩුෙව්, 
ආණ්ඩුෙව් ෙනොවන සෑම මහජන නිෙයෝජිතයකුෙග්ම, සමස්ත 
ජනතාවෙග්ම අදහස් ඒ ව්යවස්ථාව තුළ නිරූපණය විය යුතුයි. ඒක 
තමයි  ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳ මූලික අදහස, රටක මූලික නීතිය බවට 
එය පත් ෙවන්න.  

අතීතෙය් සාමාන්ය අදහසක් තිබුණා, නූතනවාදය ෙගොඩ 
නැඟුණාට පස්ෙසේ ඒ ඒ ව්යවස්ථා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ඒ ඒ 
අවස්ථාෙව් සිටින පාලන පන්තිෙය් අදහස්ය කියලා. රාජාණ්ඩුවාදය 
තිෙබන ෙකොට, රදල පභූවාදය තිෙබන ෙකොට, එෙහම නැත්නම් 
මුල් යුගෙය් ධනවාදී කමය ඇති වුණු අවස්ථාෙව්දී ෙම් තර්ක 
තරමක්දුරට සාධාරණයි කියා ෙත්රුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යවස්ථාව 
මඟින් රටක සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන සෑම පශ්නයක්ම විසඳිය 
හැකිය, පරිපූර්ණ ව්යවස්ථාවක් තනා ගැනීම මඟින් ඒ සියලු 
පශ්නවලට විසඳුම් ලැෙබනවාය කියන අන්තෙය් තව කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා. එතෙකොට එක සමාජ කණ්ඩායමක මතය නිෙයෝජනය 
කරනවා, ව්යවස්ථාව කියන මතය. එෙහම නැත්නම් රෙට් සියලුම 
සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, පාරිසරික පශ්න විසඳීෙම් ෙමවලමක් 
හැටියට රෙට් ඉහළම නීතිය ව්යවස්ථාව පවත්වා ෙගන යනවාය 
කියන මතය අද අෙප් සමාජෙය් ෙබොෙහෝදුරට අසන්නට 
ලැෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම අතීයට අයිති මත. අද වර්තමාන 
රාජ්යය, ෙපර පැවති රාජ්යය ෙනොෙවයි. ෙම් රාජ්යය ෙනොෙයක් 
ආකාරෙයන් බරපතළ ෙවනස්කම්වලට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
සම්පදායික අර්ථෙයන් රාජ්යය ව්යවස්ථාදායකෙයන්, 
විධායකෙයන්, අධිකරණෙයන් සමන්විත වුණාය කියලා අපි 
කිව්වාට අද රාජ්යය විවිධ ආකාරෙයන් ෙවනස්වීම්වලට භාජන 
ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්යය තිරස් අතට විවිධ රාජ්ය ආයතන, පළාත් 
පාලන ආයතන, පළාත් සභා ආදී ආයතනවලට ගමන් කරලා 
තිෙබනවා. අනික් පැත්ෙතන්, නිලධාරි තන්තයන්, ව්යාපාරික 
කණ්ඩායම්, සිවිල් සංවිධාන ෙම් රාජ්යයට බලපෑම් කිරීෙම් 
හැකියාව දක්වා අද ගමන් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්යය කිසියම් ආකාරයකට සිරස් 
අතටත් දුවවීෙම් ස්වරූපයක් තිෙබනවා. යම් යම් ආකාරෙය් 
අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් මඟින්, අන්තර්ජාතික සංවිධාන මඟින් අෙප් 
රාජ්යෙය් කියාකාරකම් පාලනය වන බව අපි දන්නවා.  

 ෙලෝක පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොළ විසින්, විවිධ ආගමික 
සංවිධාන විසින්, විවිධ මතවාද මඟින්, අද වන විට අන්තර්ජාලය 
මඟින් ෙම් රාජ්යෙය් ස්වරූපය සෑෙහන දුරට දිය කරලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් නව ෙලෝක තත්ත්වය යටෙත්, නව ආර්ථික, 
තාක්ෂණික වාතාවරණය යටෙත් රාජ්යය පිළිබඳ පැරණි 
මතවාදවල ඉඳ ෙගන, රාජ්යය පිළිබඳ පැරණි අදහස්වල ඉඳ ෙගන 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවක් ගැන කථා කිරීම ඉතාමත් විහිළු සහගත 
කාරණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් නව ආර්ථික, 
තාක්ෂණික කාරණාවලට, ඒ වාෙග්ම අෙප් රට ෙපෙළන සමාජ, 

ආර්ථික, ෙද්ශපාලන, පාරිසරික තත්ත්වවලට ගැළෙපන 
ආකාරෙය් නව ව්යවස්ථාවක් සකසා ගැනීම පිළිබඳව බරපතළ 
අභිෙයෝගයක් අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. 

පසුගිය ජනාධිපතිවර ණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
වරමක් ඉල්ලුවා, දින 100ක ෙකටි වැඩ පිළිෙවළකට. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙය් හිටපු විවිධ බලෙව්ග ඒකට එකතු වුණා. 
එතැනදී ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, ජනමත විචාරණයකට තුඩු ෙදන 
ආකාරෙය් කිසිදු සංෙශෝධනයක් ඒ දින 100 ඇතුළතදී සිදු 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ අනුව දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සිදු කළා. ඒක ෙහොඳම ආකාරයට සිදු ෙනොවුණා 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එකඟ වන 
ආකාරයට ඒක සිදු වුණා. පසුගිය අෙගෝස්තු 17 වන දා ෙදවන 
වතාවටත් ජන වරමක් ලැබුණා. ඒ ෙදවන ජන ව රෙම්දී 
පැහැදිලිවම එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ වශෙයන් අපි පකාශ කළා, 
සියලු පක්ෂවල අදහස් උදහස් විමසීෙමන් පස්ෙසේ රටට ගැළෙපන 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් තැනීම සඳහා අපි කියා කරන බව. ඒ 
ජන වරමට අනුකූලව තමයි සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අදහස් 
ලබා ගනිමින් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය පිළිබඳ අදහස 
අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ලංකාව තුළ අවස්ථා ගණනාවකදී, පැවතුණු ව්යවස්ථාෙවන් 
පිටතට ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් ආකාරෙය් කටයුතු කරන්න උත්සාහ 
කරලා තිෙබනවා. ඒ හැම අවස්ථාවක්ම ෙම් රෙට් ජනතාව, ෙම් 
රෙට් සමාජ ආයතන -ෙම් රෙට් ව හය- විසින් පතික්ෙෂේප කරලා, 
පරාජය කරලා තිෙබනවා. 1962 වසෙර්දී හමුදා කුමන්තණයක් 
කරන්න ගියා. 1971 වසෙර්දී "ෙබෝල්ෙශවික්" විප්ලවයක් කරන්න 
ගියා.  

එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පිටතින් 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න, රාජ්යයක් පිහිටුවන්න උත්සාහයක් 
දැරුවා. ඒ වාෙග්ම 1987-1989 කාලෙය්දීත් එවැනි සන්නද්ධ 
විප්ලපයක් මඟින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පිටතින් විප්ලවකාරී 
පාලනයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ සෑම අවස්ථාවක්ම ෙම් 
රට විසින් ඒවා පරාජය කරලා තිෙබනවා. පරාජය කරලා, නීතිෙය් 
ආධිපත්යය ස්ථාපිත කරන්න සැලකිය යුතු ෙල් කඳුළු වන්දියක් 
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙගවලා තිෙබනවා. අතීතෙය්දී සිදු වුණු ඒ 
කියාදාම ගැන හිතලා, නැවත ඒ ආකාරෙය් ෙල් කඳුළු වන්දියක් 
ෙනොෙගවන ආකාරෙය් ශක්තිමත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති 
කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව එළඹිලා තිෙබනවා.  

ෙමතැනදී අපි විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරන්න ඕනෑ, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන්ෙන් රාජ්යෙය් ෙකොටසක් බව. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන්ෙන් තවත් එක පනතක් ෙනොෙවයි. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනය ෙනොෙවයි. 
අය වැය ෙල්ඛනයක් නම්, යම් කිසි ආකාරයක පනතක් නම්, 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිවලට අනුකූලව, ආණ්ඩුෙව් විධායක බලය 
කියාත්මක ෙකෙරන ආකාරයට බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කර 
ගන්න පුළුවන්. ව්යවස්ථාවක් කල් පවතින ව්යවස්ථාවක් වන්ෙන්, 
ව්යවස්ථාවක් ස්ථාවර ව්යවස්ථාවක් බවට පත් වන්ෙන්, සියලු 
ෙදනාෙග්ම සම්මුතිය, එකඟතාව ඇති වුෙණොත් පමණයි. 

ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් විෙශේෂත්වයක් ති ෙබනවා. 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. විවිධ පිරිස් ඒ ෙයෝජනාවට 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනාෙග් අදහස් 
සලකා බලා, ඒ සියලු ෙදනාෙග් අදහස් නිෙයෝජනය වන 
ආකාරයට ඒ ෙයෝජනාව සකසලා, විධි කමයක් සකසලා, සියලු 
ෙදනාටම - සාතිශය බහුතරයකට - එකඟ වන්න පුළුවන් 
ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමයි සිදු කළ 
යුත්ෙත්. කවුරු හරි කියනවා නම් අපි අෙප් බලය පාවිච්චි කරලා 
ෙම් තිෙබන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව බුල්ෙඩෝසර් කරන්න හදනවා 
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කියලා, අෙප් බලය පාවිච්චි කරලා පනත් ෙකටුම්පතක් වාෙග් 
ෙම්කත් සම්මත කරන්න හදනවා කියලා, අපි කියනවා, නැහැ, 
එෙහම කරන්න අවශ්ය නැහැ කියලා. අපට ඉතිහාසෙය් අත් 
දැකීමක් තිෙබනවා. ඒ අත් දැකීම කරට අර ෙගන, කිසිම 
බලහත්කාරයකින් ෙතොරව, බහුතර සම්මුතියක් -ජාතික 
සම්මුතියක්- ඇති වන ආකාරයටයි ව්යවස්ථාව සම්මත කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා කියාදාම සකසන්න, ඒ සඳහා සාකච්ඡාවක් ඇති 
කර ගන්න අපට සිදු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සාකච්ඡා ඇති කර 
ගැනීෙම්දී අපි කිසි ෙකෙනක් බියපත් විය යුතු නැහැ. බෙය් 
සාකච්ඡා කරන්න බැහැ. සමහර කාලවලදී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙවනසක් ගැන අපි ෙමතැන කථා කරන ෙකොට, කාල 
තුවක්කුවලින් උතුෙර් රාජ්යයක් පිහිටුවීම සඳහා උත්සාහයක් 
තිබුණා. ඒ බයට, සන්නද්ධ කියාකාරිත්වයට තිබුණු බයට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන සිදු කරන්න උත්සාහ කළා. අපිත් 
ඒ සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වුණා.  

2005 වසෙර්දී සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් කැ ෙඳව්වා. ජාතික 
ෙහළ උරුමය හැටියට එදා අපිත් ඒකට ගිහිල්ලා අෙප් අදහස් පළ 
කළා. නමුත් අපට බෙයන් සාකච්ඡා කරන්න බැහැ. හැබැයි 
සාකච්ඡා කරන්න අපි බිය විය යුතුත් නැහැ. ඕනෑම කාරණයක් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න, සම්මුතිවලට එළෙඹන්න අපි බිය විය 
යුතු නැහැ. අද තුවක්කුෙව් බලෙයන් ෙතොරව, තුවක්කුෙව් 
බලපෑෙමන් ෙතොරව සෑම ෙකනාටම නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා. 
බලහත්කාරෙයන් ෙතොරව, පවුල් කාමෙයන් ෙතොරව, අද 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සඳහා දායක ෙවන්න පුළුල් 
නිදහසක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් නිදහස් වටපිටාව තිරසර 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයකට ඉතා අත්යවශ්යයි.  

අපි එදා 1972දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් කළා. ඊට 
ෙපර තිබුෙණ් රාජ ආඥාවකින් හදාපු ව්යවස්ථාවක්. ඒ ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය කරද්දී එවකට හිටපු නීති විශාරදයන් අතර 29වැනි 
වගන්තිය සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් තිබුණා. ඒ අනුව තමයි 
ව්යවස්ථා සම්පාදක සභාවක් බවට පාර්ලිෙම්න්තුව පරිවර්තනය 
කරන කියාවලිය ආෙව්. හැබැයි, ඒකට එදා විරුද්ධ පක්ෂ එකඟ 
වුෙණ් නැහැ. ෙදමළ රාජ්ය පක්ෂ ඒක වර්ජනය කළා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එයට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. 1972 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් යම් යම් ෙද්වල් ෙයෝජනා කළාට, ඒක තිරසර 
කියාවලියක් බවට පත් වුෙණ් නැහැ. 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙගනාවා. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලය ලැබුණා. නමුත් ඒක 
ස්ථාවර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඒකට 
එෙරහිව එදා ඉඳන්ම විෙරෝධතා ඇති ෙවච්ච නිසා. 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්ත්, 1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්ත් ඉතා 
වැදගත් අංග ලක්ෂණ තිෙබනවා.  

ඒ ඉතා වැදගත් අංග ලක්ෂණවලට ෙද්ශපාලන ෙගෝතික 
හැඟීමක් ආෙවොත්, ෙද්ශපාලන එදිරිවාදිකමක් ආෙවොත්, ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එෙරහි මතයක් දැඩිව සමාජය තුළ 
ස්ථාපිත වීම වළක්වන්න බැහැ. දැන් අපි හැෙමෝම කථා කරනවා, 
අනුපාත ඡන්ද කමය ගැන සහ විධායක ජනාධිපති ධුරය ගැන. 
පැවතුණු ඡන්ද කමය එක්ක ගත්තාම අනුපාත ඡන්ද කමෙය්ත් 
සාධනීය ලක්ෂණ තිෙබනවා. පැවතුණු ඡන්ද කමයට අනුව 
ෙකොට්ඨාසයකට පුද්ගලෙයක් පක්ෂයකින් නම් කළා නම්, "ඔහු 
ජාවාරම්කාරෙයක් වුණත්, ඔහු ෙහොෙරක් වුණත්" පක්ෂෙය් 
මිනිසුන්ට සිද්ධ ෙවනවා, ඔහුට ඡන්දය ෙදන්න. අද ෙම් අනුපාත 
ඡන්ද කමයට අනුව එකම පක්ෂය ඇතුෙළේ සුදුසු පිරිස්වලට ඡන්දය 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙවනත් ෙද්ශපාලන මත නිෙයෝජනය කරන කුඩා 
කණ්ඩායම්වලට නිෙයෝජනයක් ලැෙබන්න අනුපාත ඡන්ද කමය 
ඉවහල් වුණා. ඒ වාෙග්ම අනුපාත ඡන්ද කමය නිසා සමාජමය 
වශෙයන් විශාල විකෘතියක් ඇති වුණා. ඒ තමයි ධනය, බලය 

තිෙබන පිරිස්වලට මනාප හරහා ඉදිරියට එන්න අවස්ථාව ලැබුණු 
එක. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත කර ගත්ත විධි කමය 
නිසා අනුපාත ඡන්ද කමය ගැන සාධාරණ විෙව්චනයක්, විචාරයක් 
ඇති කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳන්ම 
විෙරෝධතාව තමයි ඒකට කැටි වුෙණ්.  

විධායක ජනාධිපති ධුරය ගැන වුණත් එෙහමයි. විධායක 
ජනාධිපති ධුරෙයත් සාධනීය අංග ලක්ෂණ තිබුණා. හැබැයි, ඒවාට 
විෙරෝධතාව කැටි ෙවච්ච නිසා 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්මත කරපු ආකාරෙයන් අපට බැරි වුණා, ඒ පිළිබඳව යුක්ති 
සහගත, සාධාරණ විෙව්චනයක්, විචාරයක් පවත්වා ෙගන යන්න. 
1987දී විෙද්ශීය මැදිහත්වීමකින් පළාත් සභා කමය ෙගනාපු 
ෙව්ලාෙව් ඒ පිළිබඳව සාධනීය සාකච්ඡාවක් ඇති කර ගන්න බැරි 
වුණා. ඒ පිළිබඳව විචාරාත්මක අදහස් දැක්වීමක් ඇති කර ගන්න 
බැරි වුණා. ඒක බලහත්කාරෙයන් පැමිණි ෙකොටසක් බවට පත් 
වුණා.  

1995දී හා 2000දී ඇති කර ගත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනවලත් ඒ විෙද්ශීය බලපෑම අපිට තදින් දකින්නට 
ලැබුණා. ඒ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දීවත් එවැනි බලපෑම්වලින් 
ෙතොරව ෙද්ශීය වශෙයන් අපි සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් කැටි කර 
ගත්ත, ෙද්ශීය වශෙයන් අපි සියලු ෙදනාටම එකඟ ෙවන්න 
පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් තනා ගැනීම පිළිබඳව කියා කළ 
යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි අමතක කළ යුතු නැහැ, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙවනසකින් පමණක් අෙප් පශ්න සියල්ල විස ෙදන්ෙන් 
නැති බව. ෙම් ආණ්ඩුව එවැනි විශ්වාසයක නැහැ. ඒ නිසා තමයි, 
ෙම් වසෙර් අපි විධිමත් ආර්ථික වැඩපිළිෙවළක් යටෙත්, විධිමත් 
ආර්ථික සැලැස්මක් යටෙත් රටට අනාගතයක් ෙගොඩ නගන්න 
පුළුවන් දැනුම පදනම් කර ගත්ත ආර්ථිකයක්, නව උත්පාදන 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ වසර තුනක මධ්ය කාලීන වැඩ 
පිළිෙවළකුත්, වසර 15ක් කරා දිව යන දිගු කාලීන වැඩ 
පිළි ෙවළකුත් පදනම් කර ගත්ත ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක්, 
නාගරීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් සහ ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ෙගනියන්ෙන්. ඒ නිසා අපි අෙප් ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් සමාජෙය් කළ යුතු 
අත්යවශ්යම සංවර්ධන කටයුත්ත වසා දමන කඩතුරාවක් හැටියට 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. අපි අනිවාර්ෙයන්ම සංවර්ධනයට 
පමුඛත්වය ලබා ෙදනවා.  

පසුගිය වසර අපි ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණ සඳහා ෙයොදා 
ගත්තා. ෙම් වසෙර් අෙප් සංවර්ධන ව්යායාමය ඉදිරි පිම්මක් බවට 
පත් කර ගැනීම සඳහා, රෙට් අනාගත අභිෙයෝග ජය ගැනීම සඳහා 
ෙයොදා ගැනීමට අපි කියා කරනවා. ඒ වාෙග්ම විවිධ අයට විවිධ 
මතවාද තිෙබන්න පුළුවන්. අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ, අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අඩංගු කාරණා 12ක් සංෙශෝධනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජනමත විචාරණයක් අවශ්ය 
ෙවන බව. විෙශේෂෙයන්ම රට ජන රජයක් බවට, රට ඒකීය 
රාජ්යයක් බවට, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජාතික ගීය, ජාතික ෙකොඩිය, 
ජාතික දිනය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම බුද්ධාගමට පමුඛස්ථානය ලබා 
දීම පිළිබඳව, සිතීෙම් නිදහස පිළිබඳව, ආගම ඇදහීෙම් නිදහස 
පිළිබඳව, වද හිංසාවට ලක් ෙනොවීෙම් නිදහස පිළිබඳව ජනතාවෙග් 
අදහස් විමසන්න ඕනෑ, ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය ගන්න ඕනෑය 
කියන කාරණය සඳහන්ව තිෙබනවා. ඒ අදහෙසේ අප ඉන්නවා. අපි 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ තුළ සිටියාට, ඒකීය රාජ්ය කමය පිළිබඳව 
අප දැක් වූ අදහස් අප අවධාරණය කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම බුද්ධාගමට 
පමුඛස්ථානය දීමට, සිතීෙම් නිදහස හා ආගමික නිදහස ආරක්ෂා 
කිරීමට වාෙග්ම වධයට, හිංසාවට ලක් ෙනොවීමට තිෙබන නිදහස 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අප කැප ෙවනවා. ෙමොකද, අතීතෙය්දී ෙම් 
රෙට් ඒකීයභාවය බලහත්කාරෙයන් ඉවත් කරන්න දරපු 
උත්සාහවලදී  මහ ෙපොෙළොෙව් සටන් කරලා එය ෙවනස් කෙළේ, 
අපයි. අද ඔය ව්යාජ සටන්පාඨකරුෙවෝ කටයුතු කරනවා වාෙග් 
ෙනොෙවයි, අප කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා ඉදිරි කාලය තුළදී -ෙම් 
පිළිබඳව පුළුල් සංවාදයක් ඇතුළත- ෙම් ර ට පවත්වා  ෙගන යන්ෙන් 
  ෙකොෙහොමද කියන කාරණෙය්දී, ඒකීය රාජ්ය කමය ආරක්ෂා කර 
ගන්නා අතෙර් අප ෙම් ව හය ආරක්ෂා කර ෙගන රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්න කටයුතු කළ යුතුයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම -එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත්, 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුණත්- ඒක පිළිෙගන තිෙබනවා. අනිත් 
පක්ෂවලටත් ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අපි 
අවධාරණය කරන්න ඕනෑ, අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙපෙළන පශ්න 
කවරාකාරෙය් ඒවාද කියා. ඒ පශ්න සියල්ලටම ෙම් ව්යවස්ථාව 
තුළින් විසඳුම් ෙසොයන්න අපට අමාරුයි.  

අද අපි ඉතාම බලගතු පාරිසරික අර්බුදයක් ඉදිරිෙය් ඉන්නවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම 
පිළිබඳ කාරණය ෙම් රෙට් ජන කණ්ඩායම්වලට, විෙශේෂෙයන්ම 
දුගී ජන කණ්ඩායම්වලට, ෙවරළාසන්නෙය් ජීවත් වන ජන 
කණ්ඩායම්වලට දරුණු ආකාරයට ඉදිරි දශක තුෙන්දී බලපාන්න 
නියමිතයි. ඒ ෙගෝලීය උණුසුම පිළිබඳ පශ්නය රෙට් ආර්ථිකයට 
තීරණාත්මකව බලපාන්න නියමිතයි. උදාහරණයක් හැටියට 
කියනවා නම් ඉදිරි කාලෙය්දී යාපනය අ ර්ධද්වීපය පමුඛ පෙද්ශෙය් 
උෂ්ණත්වය, රෙට් අනිකුත් පෙද්ශවල උෂ්ණත්වයට වඩා අධික 
පමාණයකින් වැඩි ෙවන්න නියමිතයි. ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර 
පළාෙත් පෙද්ශවලට රෙට් අනිකුත් පෙද්ශවලට වඩා අධික වැසි 
ලැෙබන්නට නියමිතයි. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාෙත් සියයට තිහක් 
පමණ වන පහත් බිම් පෙද්ශවලට මුහුදු වතුර ගමන් කිරීමත්, ඒ 
අතෙර් වැසි වතුර ගමන් කිරීමත් නිසා භයානක පාරිසරික 
ගැටලුවකට බස්නාහිර පළාත මුහුණ ෙදන්න නියමිතයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මුහුදු ජලය ඉහළ 
නැඟීෙම් පෙව්ශය දිහා බැලුවාම, මුහුදු වතුර රට තුළට ගමන් කිරී ම 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම මඩකලපුව, මන්නාරම වාෙග්ම බස්නාහිර 
පළාෙත් පහත් බිම් පෙද්ශ ගණනාවක් අෙප් ශිෂ්ටාචාරෙයන් ඉවත් 
ෙවන්න නියමිතයි. ෙම්වා ව්යවස්ථාවලින් ෙවනස් කරන්න පුළුවන් 
පශ්න ෙනොෙවයි. ෙම්වා විසඳීම සඳහා අපිට විධිමත් පාරිසරික 
සැලැස්මක්, විධිමත් අන්තර්ජාතික අරගලයක් අවශ්ය කරනවා.  

අෙප් ජනගහන වර්ධනය දිහා බැලුවාම, අෙප් ජනගහනය අද 
කම කමෙයන් වයස්ගත ජනගහනයක් බවට පත් ෙවමින් තිෙබන 
බව අපට ෙපනී යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ආර්ථික, තාක්ෂණික 
කියාවලිය ෙවනස් ගමන් මගකට පැමිණ තිෙබනවා. නව කාර්මික 
විප්ලවයකට ෙලෝකය අද පැමිණ තිෙබනවා. එයට ගැළ ෙපන 
ආකාරයට රෙට් තාක්ෂණික පෙව්ශය, රෙට් ආර්ථික පෙව්ශය 
වාෙග්ම රෙට් සංවර්ධන පෙව්ශය සකස් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව වූ අභිෙයෝගයකට අප අද මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා.  

අපි බස්නාහිර මහා නගර සැලසුම ෙගන එන්ෙන්, රෙට් සෑම 
සමාජ කියාවලියක්ම මුල් කර ෙගනයි. එතැනදී අපි සමාජෙය් අද 
තිෙබන පධාන කරුණු හතරක් මුල් කර ගන්නවා. එය පකාශ 
කිරීමට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. එයින් එකක් තමයි, 
ආර්ථික සමෘද්ධිය. අද අෙප් රට පහළම ආදායම් ලබන රටක්. අෙප් 
රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම තිෙබන්ෙන්, ෙඩොලර් හාරදහසක 
සීමාෙව්. ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් ෙවන්න නම් ෙඩොලර් 
ෙදො ෙළොස්දහසක සීමාවට යන්න ඕනෑ.  

දැන් තිෙබන කමයට අනුව නම් අපට එය 2045 වසර 
ෙවනෙතක් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා 2030 වසර 
ෙවනෙකොට ඒ තත්ත්වය ළඟා කර ගන්න නම් නව ආර්ථික 
පතිසංස්කරණයක්, නව ආර්ථික කියාවලියක් අප සකස් කර ගත 
යුතුයි. පසුගිය දා පැවැත් වූ ආර්ථික සමුළුෙව්දී සාකච්ඡා කෙළේ, 
විෙද්ශවල ඉන්නා ජාවාරම්කාරෙයෝ ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් 
ආෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන ෙනොෙවයි. 
ලංකාව තුළ පවතින ෙම් කෘෂි කර්මාන්තය, සම්පදායික 
කර්මාන්ත, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ආදිෙයන් සමන්විත අෙප් 
ආර්ථිකෙය් ව හාත්මක ෙවනසක් ඇති කරන්නට, ව හාත්මක 
ඉදිරි පිම්මක් ඇති කර ගන්නට අප ගන්නා උපාය මාර්ග ෙමොනවාද 
කියන එක පිළිබඳව විද්වත් සාකච්ඡාවක් ඇති කර ගන්නයි, අප 
කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා ආර්ථික සමෘද්ධිය අෙප් පළමු වැනි 
ඉලක්කය ෙවනවා.  

ෙදවැන්න, සමාජ සාධාරණත්වය. එහිදී පළාත් වශෙයන් 
ෙව්වා, පුද්ගලයින් වශෙයන් ෙව්වා, අෙප් ජන කණ්ඩායම් අතර 
ෙව්වා සමාජ සාධාරණත්වෙය් මූලධර්මය සංවර්ධනය විසින් ඉෂ්ට 
කළ යුතුයි. ව්යවස්ථාව තුළත් ඒක පතිනිර්මාණය විය යුතුයි. අපි ඒ 
ගැන ඉතාම දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය දුගී තත්ත්වයක ඉඳලා මධ්ය ආදායම් ලබන 
තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වුණාට, සමාජය තුළ ඉහළ ආදායම් 
ලබන අයෙග් ආදායම් පතිශතයත්, පහළ ආදායම් ලබන අයෙග් 
ආදායම් පතිශතයත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ෙම් නිසා සමාජ 
සාධාරණත්වය ගැන කථා කරන ෙකොට, උතුෙර් එෙහම නැත්නම් 
නැ ෙඟනහිර, එෙහමත් නැත්නම් ඌව පළාෙත් දියුණුවත් එක්ක 
බස්නාහිර පළාෙත් දියුණුව සසඳා බැලුවාම බරපතළ පාෙද්ශීය 
ෙවනස්කම් තිෙබන බව අපට ෙපනී යනවා. ඒ වාෙග්ම ජන 
කණ්ඩායම් අතර ෙවනස්කම් තිෙබන බව අපට ෙපනී යනවා.  

හුඟාක් ෙදෙනක් ගම ගැන කථා කරනවා. ෙකොළඹ නගරෙය් 
පමණක් පැල්පත්වාසීන් හැටියට පවුල් හැටඅටදහසක් ජීවත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර පළාෙත් යාචකෙයෝ දහසක් 
ඉන්නවා. සුනඛෙයෝ දහසයදහසක් ඉන්නවා. අයාෙල ගමන් කරන 
ගවෙයෝ ෙදදහසක් ඉන්නවා.  ෙම්ක ෙම් දියුණුයි කියන 
සමාජයකට ගැළෙපන තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කර ගැනීම සඳහා සමාජ සාධාරණත්වෙය් මූලධර්ම සෑම 
ක්ෙෂේතයකම දියත් කර ගැනීමට අපට සිදු ෙවනවා.  

රටක යාචකයන් ඉන්නවා නම්, පැල්පත්වාසින් ඉන්නවා නම් 
එතැන සමාජ සාධාරණත්වෙය් මූලධර්මය කියාත්මක ෙවලා 
නැහැ. ව්යවස්ථාෙවන් ෙමොන අයිතිවාසිකම් ස්ථාපිත කරලා 
තිබුණත් ඒක මහ ෙපොෙළොෙව්, සමාජෙය් කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැත්නම් ඒෙකන් ඵලක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුව -අපි- 
අධිෂ්ඨාන කරෙගන ඉන්නවා, ඉදිරි අවුරුදු පහ ඇතුෙළේ යාචකයන් 
නැති රටක්, පැල්පත්වාසින් නැති රටක්, සෑම ආකාරයකම ඉහළ 
ගණෙය් තාක්ෂණයට අයිතිය තිෙබන රටක් බවට, දැනුම පදනම් 
කර ගත් ආර්ථිකයක් බවට අෙප් රට පරිවර්තනය කරන්න. ෙම් 
ව්යවස්ථාෙවන් ලැෙබන අයිතිය නියමාකාරෙයන් ජනතාව 
බලාත්මක කිරීමකින් පමණයි සහතික කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

හතරවැනි කාරණය හැටියට පුද්ගල සතුට, පුද්ගලයාෙග් සුවය 
අපි මුල් කර ගන්නවා. අපි ෙමොන ෙද් කළත් වැඩක් නැහැ, 
පුද්ගලයා සුව සම්පන්න නැත්නම්. ෙබෝෙනොවන ෙරෝග නිසා අෙප් 
රෙට් ජනතාව අද පීඩාවට පත් ෙවලා සිටිනවා. කාලයකට 
ඉස්ෙසල්ලා මැෙල්රියාව ආදී ෙරෝගවලින් දුක් විඳපු රට- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, we are running out of time. 
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ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
කාලයකට ඉස්ෙසල්ලා මැෙල්රියාව ආදී ෙරෝගවලින් දුක් විඳපු 

රට අද ෙබෝෙනොවන ෙරෝග නිසා -පිළිකාව, හෘදය ෙරෝග ආදිය 
නිසා- දුක් විඳිනවා. ධනය තිබුණත් සිෙත් සතුට නැතිකම නිසා 
සමාජය අසහනයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා හතරවැනි 
ෙකොන්ෙද්සිය හැටියට සිෙත් සතුට මුල් කර ගත් සමාජ, ආර්ථික 
ෙවනසක් ඇති කරන්න කටයුතු කරනවා.  

ව්යවස්ථාව ෙපන්වලා, ව්යවස්ථා සාකච්ඡාව මත රෙට් සමාජ, 
ආර්ථික, පාරිසරික පශ්න යට ගැසීෙම් අවශ්යතාවක් අපට නැහැ. 
අපි ව්යවස්ථාවටත් ෙපොදු එකඟතාවක්, සම්මුතියක් ඇති කර ගනිමු. 
ඒ වාෙග්ම රෙට් ෙසසු සමාජ, ආර්ථික, ෙද්ශපාලන ඉදිරි පිම්ම 
සඳහා සමාජ එකඟතාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇති කර ගනිමු 
කියලා ෙයෝජනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 40ක 

කාලයක් තිෙබනවා. ඊට පථම, මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි ෙ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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER 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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

[පූ.භා. 11.40] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன)' 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 

සකස් කිරීම සඳහා රජය විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව අද දින විවාද කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අපි අගය කරනවා. පසුගිය ෙදසැම්බර් 19වැනි දා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ෙයෝජනාව දැනුම් දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව්දීම 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගරු කථානායකතුමාටත්, පක්ෂ 

නායකයන්ටත් පැහැදිලිව පකාශ කළා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
පකාර, ස්ථාවර නිෙයෝග පකාර "පාර්ලිෙම්න්තුව පූර්ණ කාරක 
සභාවක් ෙලස කටයුතු කළ යුතුය" කියලා. එයින් බාහිරව ෙවනම 
ආයතනයක් පිහිටුවීම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
බලයටත් හානියක් ඇති ෙවන කියාදාමයක් බව අපි ඒ දිනෙය්දී 
පකාශ කළා. ඒ අනුව ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු පක්ෂ 
නායකයන් ඒ මූලික සාධකය පිළිගත් බව මම පළමුෙවන්ම 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. නමුත් එදා ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ 
මතය පිළිගත්ෙත් නැහැ. එතුමා කල්පනා කළා, ව්යවස්ථාදායක 
මණ්ඩලයක් ඇති කරලා - Constitutional Council එකක් ඇති 
කරලා - පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බාහිරව නව ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය 
කරන්න. ෙම් මත ෙදක අතර පැහැදිලි පතිවිරුද්ධතා මතෙභ්ද ඇති 
වුණා. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳ කිසිදු 
මතෙභ්දයක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට නැති බව මුල සිට පකාශ කළා. 
නමුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනිව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උත්තරීතරභාවයට පටහැනිව, පාර්ලිෙම්න්තු  ස්ථාවර නිෙයෝග 86. 
(1) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට කාරක සභාවක් ෙලස 
රැස්වී කටයුතු කළ හැකි ඉඩකඩ තිෙබද්දී ඇයිද බාහිර කියා 
මාර්ගයකට අවතීර්ණ ෙවන කියාමාර්ගයක් ගන්ෙන්? එය ෙවනස් 
කරවා ගැනීමට අපි දිගින් දිගටම කරුණු පකාශ කිරීම නිසා 
නවවැනි දා ෙමය සම්මත කරන බවට රජය කලින් කළ පකාශය 
රජයට කල් දමන්න සිද්ධ වුණා. රජය ඒ ෙයෝජනාව නවවැනි දා 
සම්මත කර ගැනීෙමන් පසුබැස්සා. ඒ වාෙග්ම රජය අද දින 
විවාදයත් පාර්ලිෙම්න්තුවට කලින් දීලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට, රටවාසීන්ට ෙම් කරන්න යන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න ෙම් විවාදය ලැබුෙණ්ත් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අපි පැහැදිලි ස්ථාවරයක සිටිමින් ඒ විවාදය ඉල්ලීම 
නිසායි. ඒ නිසා අපි රජයට කියන්නට ඕනෑ ආණ්ඩුව 
පජාතන්තවාදීව හැසිෙරන්නට ඕනෑ; පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු 
කරන්නට ඕනෑ; ආණ්ඩු කමයට ගරු කරන්නට ඕනෑ; ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව පකාරව කටයුතු කරන්නට ඕනෑ කියා. මෙග් හිත මිත, 
විපක්ෂ නායක ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමාෙග් කථාවට මම සවන් 
දුන්නා. එතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් වුණා වාෙග් මම රජයට එක 
කාරණයක් සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි.  

1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හෙයන් පහක බලයක් ලැබුණා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙකොෙහොමද හැසිරුෙණ්? එතුමාටත් ඕනෑ නම් 
තිබුණා ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් පිහිටුවන්නට. එතුමා 
ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් පිහිටුවන්නට ගිෙය් නැහැ. ගරු 
අගාමාත්යතුමනි, එතුමා 1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අනුමත 
කරන ලද පිළිෙවත අනුව යමින් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළා.  

Sir, I would like to quote from the Hansard of 03rd 
November, 1977. The Hon. Speaker’s Announcement 
states:    

 
“I have nominated the following Members to serve on the Select 
Committee on Revision of the Constitution, with Mr. J.R. 
Jayewardene as Chairman: 

  
 Mr. R. Premadasa 
 Mr. Lalith Athulathmudali 
 Mr. Ronnie de Mel 
 Mr. Gamini Dissanayake 
 Mr. K.W. Devanayagam 
 Mr. M.H.M. Naina Marikar 
 Mr. S. Thondaman 
 Mrs. Sirimavo R.D. Bandaranaike 
 Mr. Maithripala Senanayake.” 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

The Hon. R. Premadasa spoke thereafter appealing to 
the TULF to serve on the Select Committee. This is 
recorded in Hansard.  

එදා ගරු කථානායකතුමා එෙහමයි පකාශ කෙළේ. ෙත්රීම් 
කාරක සභාව මඟින් තමයි 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඇති 
කෙළේ. Hon. Leader of the Opposition, with due respect, I 
would like to quote the particular Motion moved in 1977.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එම ෙකොටස කියවන්නට 
කැමැතියි - I refer to Hansard of 20th October, 1977; Column 
1764 of Volume 23.  ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කළා.  

That Motion states, I quote:  

“That a Select Committee of the National State Assembly be 
appointed to consider the revision of the Constitution of the 
Republic of Sri Lanka and other written law as the Committee may 
consider necessary.  

The Committee and its Chairman shall be appointed by the 
Speaker.”  

It contains paragraphs (a), (b), (c) and (d). That is all; 
it is very short.  

Then, the Select Committee takes over and conducts 
itself to draft a Constitution. This is what the Joint 
Opposition's stand is and this, I think, is also the stand of 
the average Members of the SLFP and the average people 
of this country. No one is opposed to drafting a new 
Constitution; no one is opposed to having a discussion; no 
one is opposed to amending the present Constitution.  

The Government did the major mistake of deviating 
from the foundations of the Constitution by presenting the 
Resolution that the Hon. Prime Minister read out on the 
09th of January, 2016. This is where the difference is and 
we are moving the relevant amendments to that 
Resolution. The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
mentioned that the SLFP will also move amendments and 
he read out the amendments.  

I would also like to quote what the Hon. A. 
Amirthalingam, the Hon. Member for Kankesanthurai, 
said when that Motion was presented in 1977. How did he 
react soon after the Hon. R. Premadasa, the Leader of the 
Assembly, moved the Motion? He said,  “I have no 
objection.” It is on record.  

All of us must protect Parliament's supremacy. 
Though we represent different political parties, we can 
together and embark on a constitution-making process. 
We do not have to go outside the Parliament to do that.  

ඒ නිසා "ෙම් ෙයෝජනාව ෙවනස් විය යුතුයි" කියන එක 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දරන මතයයි.  

ගරු අගාමාත්යතුමා කියනවා, "අපට ජන වරමක් ලැබුණා, ඒ 
නිසා අපට ෙම්ක කරන්නට පුළුවන්" කියලා. ජන වරමක් ඔබට 
ලැබුෙණ් නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමාට මම ගරු කරනවා. ඔබතුමා 
අගාමාත්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාෙග් පිහිෙටන්ද? ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ගිහින් ඔබතුමාට එකතු වුණු නිසා. 
එෙසේ ෙනොමැතිව ඔබතුමාට තනියම වරමක් ෙනොලැබුණු බව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන සත්යයයි. ඒ ගැන පශන්යක් නැහැ. ඒ 
නිසා, "මට වරමක් ලැබුණා" කියන කථාව වැරදියි. ඔබ වරමක් 
ඉල්ලුවා. නමුත් ඔබට ජනතාව වරමක් දුන්ෙන් නැහැ, සියයට 
50ක්. සත්යය එයයි, ඡන්දය ගණන් කරන විට. සත්යය එයයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීන් සංඛ්යාව ගණන් කරන විට. ඉතින් අපිට 
දැන් ඒ ගැන මත ෙභ්දයකුත් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි 
යථාර්ථයට පැමිෙණන්නට ඕනෑ, ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන් කියලා. 

මෙග් මිත පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කථා කළා. 
එකඟතාෙවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා 
අපි ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුත්තට අවතීර්ණ ෙවන්ෙන්? 
එකඟතාෙවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න නම් 
අෙනක් පාර්ශ්වයන්ෙග් අදහස්වලට ඉඩ කඩ ලැෙබන ෙලස ෙම් 
සංෙශෝධනය ෙවනස් විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව 19 වතාවක් සංෙශෝධනය වුණු බව. පාර්ලිෙම්න්තු 
කමය ෙවනස් කිරීම සඳහා 20ෙවනි වතාවටත් එය සංෙශෝධනය 
කිරීමට ගැසට් කළා.   

දැන් මම ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන කාරණා එකින් එක 
කියන්නම්. පළමුෙවනි එක තමයි, විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කිරීම. පසුගිය අවුරුද්ෙද් අපි ෙම් පිළිබඳව විවාද කළාෙන්. 
ෙම් පිළිබඳව පනතක් ෙගනාවාෙන්. ෙම් කටයුත්ත දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් සිද්ධ ෙවන බව රටට 
කිව්වාෙන්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත 
කරන්න පුළුවන් ව්යවස්ථා තිෙබනවා, බැරි ව්යවස්ථාත් තිෙබනවා 
කියලා. බැරි ව්යවස්ථාවලට ජනමත විචාරණයකට යන්න කිව්වා. 
ජනමත විචාරණයකට ගිෙය් නැහැෙන්. අපි සහෙයෝගය ෙදන්න 
එකඟ වුණාෙන්, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්නට. 
දැනුත් අෙප් ස්ථාවරය විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීෙම් 
කියාදාමය සිදු කළ යුතුයි කියන එකයි. ඉතින් ෙම්කට අදින්නට 
ඕනෑ නැහැ. ෙම්කට ෙවන රවුමක් යන්නට ඕනෑ නැහැ.  

ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ෙදෙවනි කාරණය තමයි, ඡන්ද 
කමය ෙවනස් කිරීම. ෙම් රෙට් මනාප ඡන්ද කමය ඉවත් කර 
ජනතා නිෙයෝජනය සාධාරණව පිළිබිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණ 
කමයක් සහතික කිරීම. ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීම සඳහා මෙග් 
සභාපතිත්වෙයන්, පත් වූ පාර්ලිෙම්න්තු ෙදකකම සර්ව පාක්ෂික 
කමිටුවක් පැවැත්වූවා. එහිදී එකඟතාවකට පැමිණියා මනාප ඡන්ද 
කමය අයින් කර මිශ ඡන්ද කමයක් ඇති කරන්නට. 

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ඒක පිළිගත්තා. 
පිළිෙගන, එතුමා පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන 
නීතිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න කිව්වා; අපි ෙගනාවා. ඡන්ද 
කමය ෙවනස් කිරීම අපි ආරම්භ කළා. ඒකච්ඡන්දෙයන් -කිසි 
ෙකෙනක් විරුද්ධ ෙනොවී- ඒක අනුමත කළා. දැන් ෙමොකටද, 
ෙකකර ගාන්ෙන් ඒ මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතුව?   

තමුන්නාන්ෙසේලාට මහා බහුතරයක් තිෙබනවා කියනවා නම්, 
මාර්තු 31 වන දාට ෙපර මැතිවරණය පවත්වලා, ලංකාෙව් පළාත් 
පාලන කමය අනුව, උතුෙර් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර ෙව්වා, දකුෙණ් 
ෙව්වා අහිංසක ගම් වැසියන්ට තමන්ෙග් ගෙම් නිෙයෝජිතයා  පත් 
කර ෙගන වැඩ කරගන්න ඉඩ ෙදන්න. දැන් සම්පූර්ණෙයන් 
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ආර්ථිකය කඩා වැටිලා; එදිෙනදා වැඩ කටයුතු කඩා වැටිලා. 
පජාතන්ත විෙරෝධී පළාත් පාලන කමයක් තමයි අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනියන්ෙන්. ෙම්කද යහ පාලනෙය් 
පජාතන්තවාදය? නැහැ.  

විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනා ෙවලාෙව් 
අපි කිව්වා,  ''අපි සහෙයෝගය ෙදන්නම්'' කියලා. කවුද  ඉතින් එය 
ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ? ආණ්ඩුව ෙන්. කවුද ඒකට  විරුද්ධ වුෙණ්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අයම ෙන් ඇතුෙළන් විරුද්ධ ෙවලා ඒ 
සංෙශෝධනය කල් දැම්ෙම්.  

ඒ නිසා අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාෙව්, හතරවන 
ෙඡ්දෙය් සඳහන් 1 සහ 2 කාරණා කාලයක් තිස්ෙසේ ඇදෙගන ගිහින්  
කාලය නාස්ති කර තිෙබන්ෙන් රජය මිස විරුද්ධ පක්ෂය ෙනොවන 
බව අපි වගකීෙමන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ඒ නීති 
ෙදකම සකස් කරලා තිෙබන නීති ෙදකක්. ඉතින්, ඒවා සම්මත 
කරගන්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ෙමහි තව වැදගත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි  එම ෙඡ්දෙය්ම සඳහන්ව ඇති තුන්වන 
කාරණය.  

"... ජාතික පශන්යට ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් සපයන්නා වූ ද,  
ජාතික පතිසන්ධානය පවර්ධනය කරන්නා වූ ද," කියන කාරණය.  

ෙම් කාරණයට විසඳුමක් ෙසවීම සඳහා කටයුතු කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඒකට  පිට රටවල අය 
ෙගනැල්ලා - මම නම් ගම් කියන්ෙන් නැහැ ඒ රටවල්වල - ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් න්යාය පතවලට අනුව ෙවන ෙවන තැන්වල 
ඉඳෙගන නීතිරීති හදනවාට වඩා ෙහොඳයි, ෙම්  ලංකාෙව් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් වන අපි එකම ෙකොමිටියක්  -එකම කාරක සභාවක්
-  බවට පත් ෙවලා, රැස්වීම් තියලා, සාකච්ඡා කරලා ෙම් පිළිබඳව 
ඇති විය යුතු, එකඟ විය හැකි කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
එක.  ඒකට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට 
අපි සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලනවා,  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 
අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව, උත්තරීතර කාරක සභාවක් බවට  පත් 
කර කටයුතු කිරීෙම් කියාදාමයට එකතු ෙවමු කියලා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව  කාරක සභාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වගන්ති සම්පූර්ණෙයන් සංෙශෝධනය කිරීමට 
අපි සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා.   

ෙම් ෙයෝජනාව යටෙත් කරුණු 34ක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් කරුණු 34ක් අවශ්ය නැහැ.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝග කිව්වාම, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කාරක සභාවක් 
කටයුතු කරනවාය කිව්වාම,  ඒ කාරක සභාවට සම්පූර්ණ බලය 
තිෙබනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් කටයුතු කරන්නට. ඕනෑම 
ෙකෙනක් ෙගන්වන්නට ඕනෑ නම්, උපෙද්ශකෙයක් ෙගන්වන්න, 
උපෙදස් ගන්න, ෙකෙනක් ෙගෙනන්න වාහනයක් යාපනයට 
යවන්න, ප්ෙල්න් එකක් බසල්ස්වලට යවන්න මුදල් වියදම් 
කරන්න ඕනෑ නම් ඒ සඳහා බලය තිෙබනවා. ඉතින් ෙමොකටද ඒ 
කටයුතු සඳහා ඊට බාහිර ආයතනයක් ඇති කරන්ෙන්? අපි එයට 
එකඟ ෙවන්න සුදුසු නැහැ.   

ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් අපි ඉල්ලනවා, ඔබෙග් ෙච්තනාව 
පැහැදිලි නම් ෙම් සංෙශෝධනවලට එකඟ ෙවලා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව පකාරව කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටයි පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීමට. It is the Supreme Court 
which has the sole right on interpretation of our Constitution. 
Why are we trying to deviate from that? If so, the Supreme 
Court will be deprived of its inherent right given by the 
Constitution.  

ඒක තමයි ඒකට අදාළ වගන්ති සියල්ල ෙවනස් කරන්න 
කියලා අපි ඉල්ලන්ෙන්. ලංකාෙව් පුරවැසිෙයක් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා, "ෙම්කට මම එකඟ නැහැ, ෙමන්න 
කාරණය" කියලා කිව්වාම, ඒක පිළිගන්න පුළුවන් නම් ඒ 
කාරණය පතික්ෙෂේප ෙවන්න ඉඩ තිෙයන්න ඕනෑ. අදත් ඒකට ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. එයයි අපි කියන්ෙන්. 

ඒ අනුව ෙම් ෙයෝජනාෙව් වගන්ති ෙවනසකට භාජන කරන්න 
ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා 
කැබිනට් මණ්ඩලයට යවන සිරිතක් නැහැ. එෙහම නම් ඒක සිදු 
වන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව ෙනොෙවයි. ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන එක වගන්තියක එෙහම සඳහනක් තිෙබනවා. මම ෙම් 
හැම එකක්ම එකින් එක කියන්න කාලය ගන්ෙන් නැහැ.  
වාර්තාවක් සකස් කරලා කාරක සභාෙව් වැඩ කටයුතු හමාර 
කළාට පස්ෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැසට් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
හා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යවන්න අමාත්ය මණ්ඩලයට පුළුවන්. 
එෙහම නම්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙවනත් කමෙව්දයකට අවතීර්ණ 
වන්ෙන් ඇයි? ඒ පිළිබඳව ෙම් රෙට් විශාල සැකයක් ඇති ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ සැක දුරු කරලා කටයුතු කිරීමට පුළුවන් වන 
ෙලස  ෙම් ෙයෝජනාව සංෙශෝධනය කිරීෙම් වැදගත්කමක් 
තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න 2013දී -ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී- මෙග් මිත ගරු 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු  විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළා. ඒ කාරක සභාව 
වාර ගණනාවක් රැස් වුණා. ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දවස් 100 තුළදීත් 
ඒ කාරක සභාවට රැස්වන්න වරම තිබුණා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
සමහරු ඒෙකන් නැඟිටලා ගියා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් මිත ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා 

වාෙග් සමහරු ඒ ෙකොමිටිෙයන් නැඟිටලා ගියා. සමහරු කිව්වා, 
ෙකොමිටියට එන්ෙන් නැහැ කියලා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කාරක සභාවක් පත් කළා. මෙග් මිත රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාත් ඒ පිළිබඳව දන්නවා. එහි සභා වාර 
ගණනාවක් පැවැත්වුණා. එෙහම නම්, අපි ආණ්ඩු කමය ෙවනස් 
කරන්න උත්සාහයක් දැරුෙව් නැහැයි කියලා අද ආණ්ඩු පක්ෂය 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ කාරක සභාෙව් වාර්තා අරෙගන 
බලන්න. ඒ කාරක සභාව ඇන හිටිෙය් ෙමොකද? ඒක ඇන හිටින්න 
වැඩ කෙළේ කවුද? ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි, එදා හිටපු විපක්ෂයයි ඒ 
විධියට වැඩ කෙළේ. එදා හිටපු විපක්ෂෙය් විවිධ කණ්ඩායම්වලට 
ආණ්ඩු කමය ෙවනස් කිරීමට ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන් උතුරු පළාෙත් ජනතාවෙග් පශ්නයට යම් යම් 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් විසඳුම් ෙසවීමට එම කාරක සභාවට පවරා 
තිබුණු බලය ඒ අවස්ථාෙව්දී කියාත්මක කරවා ගැනීමට විපක්ෂයට 
කිසිම ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අද අප කටයුතු කළ යුතු 
වන්ෙන් එයට වඩා ඔබ්බට යමින්.  

ඉතිහාසය පිළිබඳව මම දීර්ඝව කියන්ෙන් නැහැ. චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය්  අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙගන ඒම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා. ඒ කාලෙය් හිටපු 
මන්තීතුමන්ලා අද ෙමතැන ඉන්නවා. ඒකට ෙමොකද වුෙණ්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
ඉරලා දැම්මා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ඉරලා දැම්මා, ගිනි තැබුවා. අපිද ඒවා කෙළේ? ෙමොකද  

ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ කියන්න මැරිලා ඉපදුණාද?   චන්දිකා 
කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය් ෙමොකද කෙළේ?  
එළිෙය් ඉඳෙගන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැදුෙව් නැහැ ෙන්. 
එයට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අදත් අපි කියා සිටින්ෙන් 
ඒකයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහායි ආණ්ඩු කමය හැදුෙව්. ඒ ආණ්ඩු කමයට 
අපි විරුද්ධ වුණා. එදා අපි, වෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකයන් 
වන ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර් රා මැතිතුමා ෙම් ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන 
භයානකකම පකාශ කළා. ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා 
මැතිතුමා එය පකාශ කළා. එදා වෙම් ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ 
පාරට බැස්සා; ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව භයානකයි, විධායක 
ජනාධිපති කමය භයානකයි කිව්වා. බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
ෙම්කට විරුද්ධ වුණා. ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමාෙග් පළමුවැනි 
මැතිවරණෙය්දී එතුමා පතිඥාවක් දුන්නා, ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන බවට.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මෙග් මිතයන්ට ෙම් ෙද්වල් මතක 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනමත විචාරණයක් තිබුණා. ජනමත 
විචාරණෙය් සිදු වූ ෙද්ට විරුද්ධව ෙරෝහණ විෙජ්වීර නඩු දැම්මා. 
ෙමොකක්ද ෙරෝහණ විෙජ්වීරට  වුෙණ්? ෙරෝහණ විෙජ්වීර  එළව 
එළවා ෙහොයලා අවසානෙය්දී  අමු අමුෙව් මරලා කනත්තට 
ෙගනැල්ලා  පිච්චුවා. ජනමත විචාරණයට විරුද්ධව නඩු දැමූ 
ෙරෝහණ විෙජ්වීර ලුහුබැඳලා අවසානෙය් වුණු ෙද් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නායකයන්ට මතක නැද්ද? ෙම් ෙද්වල් සිහිපත් කිරීම 
මෙග් යුතුකමක්. පින්ස් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා, ෆීලික්ස් ඩයස් 
බණ්ඩාරනායක මන්තීතුමා එවකට ඒ නඩුව ෙවනුෙවන් පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ඉදිරිපත් වුණු බව මම දන්නවා. ජනමත 
විචාරණෙය් තිබුණ නීති විෙරෝධීභාවය අධිකරණයට ෙපන්වන්න 
එතුමන්ලා උත්සාහ කළා. අන්තිෙම්දී පැමිණිලිකරු ආ ගිය අතක් 
නැතිෙවන තත්ත්වයට ලුහුබැන්දා. එෙහත් නඩුව ඇහුවා නම් ජන 
මත විචාරණය නීති විෙරෝධී බවට පත් ෙවනවා.  

ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය තහනම් කළා; නව සම සමාජ පක්ෂය 
තහනම් කළා; ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ තහනම් කළා. 
පජාතන්තවාදී කියාදාමයට පටහැනිව ගමන් කළ නිසයි ෙම් 
ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්. ෙමොකක්ද කෙළේ?  මහ මැතිවරණය අවුරුදු 
හයකට කල් දැම්මා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට තුෙනන් 
ෙදකක බලය නැති ෙවන නිසායි මහ මැතිවරණය අවුරුදු හයකට 
කල් දැම්ෙම්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
නැහැයි කියලා ෙකොබ්බෑකඩුව ඡන්දෙය්දී ඔප්පු කළා. ඒකට 
බියවුණු නිසා මහ මැතිවරණය කල් දැම්මා. ඒ නිසයි ෙමවැනි 
තත්ත්වයන් උදා වුෙණ්.  

දැන් අපි අලුත් කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අවතීර්ණ වී තිෙබනවා. 
භයානකම තස්තවාදී ගැටුම අපි හමාර කරලා තිෙබනවා. එයින් 
විශාල ජනතාවක් දුක් වින්දා. ෙගවල්-ෙදොරවල්, ෙද්ෙපොළ විනාශ 
වුණා. ඒ ගැන කිසි ෙකෙනක් සතුටු වන්ෙන් නැහැ. දැන් අලුත් 
රටක් ෙගොඩනඟන්න තිෙබනවා. ඒ අලුත් රට ෙගොඩනැඟීම සඳහා 
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සංවර්ධනයට පධාන තැන දීලා  
කටයුතු ආරම්භ කෙළේ. එහි අඩු පාඩුකම් තිෙබන්න පුළුවන්; ඒ අඩු 
පාඩුකම් විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් අලුත් ආරම්භයක් 
ඇති වුණා. ෙමතැනින් ඉදිරියට යාෙම්දී අපි නැවත ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කෙළොත්,  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය ලබා ෙනොදී ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කෙළොත්, බරපතළ ෙභ්ද 
භින්නභාවයකට අප පැමිෙණනවා. I would like to refer  to a 
news item published in the “The Island” of 11th January, 
2016  under the caption “Buddhist leaders want new 
Constitution to ensure supremacy of parliament, unitary 
character”.   ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා එම පුවත් පත් වාර්තාව  
සභාගත* කරනවා. 

ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා සමහර අය ඒකීය 
රාජ්යයට කැමැති නැහැ, සමහර අය ෙපඩරල් රාජ්යයට කැමැති 
නැහැ කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, නමුත් ලංකාෙව් 
තිෙබන්ෙන් ඒකීය රාජ්යයක් බවට ඔබතුමා දිවුරුම් දීලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් ෙදවැනි ව්යවස්ථාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“2. The Republic of Sri Lanka is a Unitary State.”  

 Then  Articles 3 and 4 of the Constitution states, I 
quote: 

“3.  In the Republic of Sri Lanka sovereignty is in the People and is 
inalienable. Sovereignty includes the powers of government, 
fundamental rights and the franchise. 

4. The Sovereignty of the People shall be exercised and enjoyed in 
the following manner :-” 

It is laid down in the Constitution.  

ඒ නිසා ''බියක් දක්වන්න එපා, සැකයක් ඇති කර ගන්න එපා'' 
කියන වචන වලංගු වන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන සැකයක් ඇති ෙවන 
විධියට කටයුතු කළාම බියක්, සැකයක් ඇති ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් හයවැනි ව්යවස්ථාව 
යටෙත්  The National Flag  ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා.   
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් හත්වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් The 
National Anthem, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අටවැනි ව්යවසථ්ාව 
යටෙත් The National Day  ගැනත් සඳහන් ෙවනවා. Then 
Article 9 of the Constitution is about Buddhism. ෙම් පිළිබඳව 
වැඩිදුර කරුණු දක්වන්න මට ෙව්ලාව නැහැ. ෙම් කරුණු ටික මා 
සඳහන් කෙළේ,  ෙම්වා ගැන යම් යම් අදහස් පළ ෙවනවා නම් අපි 
ඒවා සාකච්ඡා කළ යුතු නිසායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව ෙකොපමණ කාලයක් 

අවශ්යද? ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට විපක්ෂෙය් 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 15ක් අවශ්යයි කියනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව five 

minutesවලින් අවසන් කරන්නම්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2016 ජනවාරි 12 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙහම වුෙණොත් ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට 

ලැෙබන්ෙන් විනාඩි දහයයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහොඳයි.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දුන් 
තීන්දුව 2015.04.09 දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන්ව තිෙබනවා.  
එම ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

“Clause 5  33(1) The President shall be the symbol of National 
unity. 

Mr. Canishka Witharana brought to the notice of Court that the 
origin of our National Flag is based on a Report of the National Flag 
Committee.  Counsel submitted that in 1979, a Cabinet 
Memorandum has been submitted by the Minister of State on the use 
of National Flag and was approved by the Cabinet of Ministers in 
1981.  The Code for the use of National Flag prepared by the 
Cabinet Sub Committee provides that each of us have to think more 
deeply of the National Flag and when we see our National Flag 
automatically our  shoulders will strengthen, our hearts lift and our 
thoughts go to our motherland. Thus, the message and the 
significance of the National Flag is stated as follows:-  

'Respect the National Flag and it will inspire you. This is the basic 
message of the National Flag.  It is a message which should reach 
every Sri Lankan because the National Flag is a symbol of our 
motherland, our independence and the unity of our people. It is a 
symbol of our hopes and aspirations in the Nation's future.' 

Thus, it has been categorically stated that the National Flag is the 
symbol of the unity of our People.  Considering the above, we are of 
the view that Paragraph 33 (1) in Clause 5 is incorrect and be 
deleted."     

මා එක උදාහරණයක් පමණයි ෙම් ෙගෙනන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාටත්, අප කාටත් ෙමවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළ හැකි මාර්ගය වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු  කාරක 
සභාවයි.   

විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ සාකච්ඡා කර ඡන්ද කමය ගැන ෙපොදු 
එකඟතාවකට පැමිණීම,  ඒ වාෙග්ම විධායක ජනාධිපති කමය 
ගැන ෙපොදු එකඟතාවකට පැමිණීම සහ එය අෙහෝසි කිරීම  
පිළිබඳව තිෙබන කියාදාමය සාර්ථක කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
ජාතික ආරක්ෂාව  ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද,  උතුෙර් ජනතාව 
විසින් කරනු ලබන විවිධ ඉල්ලීම් සඳහා  අප අවතීර්ණ වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ලංකාෙව් පාලන තන්තෙය්  ෙවනස්කම් සිදු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව එම කාරක සභාෙව් දී  
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  පාෙද්ශීය සභා කියලා කමයක් කලින් 
තිබුෙණ් නැහැ ෙන්.  පාෙද්ශීය සභා පසුව ඇති වුණා. සංවර්ධනය 
ගමට ෙගන යන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ගම් දනව් සිසාරා සංවර්ධනය 
ෙගන යන්න ඕනෑ. දිස්තික් මට්ටෙමන් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළවල් 
ඇති කරෙගන යන්න ඕනෑ.  ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා අවධානය 
ෙයොමු කර, විවිධ ජන ෙකොට්ඨාසවල බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කරමින් 
සංවර්ධනය සිදු ෙවන ව හයක් නිර්මාණය කරන්න අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවට පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 
ජනවාරි 09 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවට අප 

සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා.  එම සංෙශෝධනය අනුව  ෙම් 
තිෙබන ෙයෝජනාව සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් විය යුතුයි. ෙවනස් විය 
යුතු වන්ෙන් ඇයි?  මා අවසාන වශෙයන් යළිත් කියනවා,   
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය මත ෙමය කිරීමයි අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් කියලා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බාහිර ආයතනයකින් ෙමය 
කියාත්මක කිරීෙම් කම ෙව්දයට අප එකඟ වන්ෙන් නැහැ. ඒක 
අනතුරුදායකයි. එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනියි.  එය 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනියි. ඒ අනුව එම 
ෙයෝජනාව ෙවනස් විය යුතුයි. 

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා යම් අදහස් පමාණයක් 
ඉදිරිපත් කළා. මා එය අගය කරනවා.  අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න සූදානම්. ඒ වාෙග්ම රජෙයනුත් යම් අදහස් පමාණයක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම ෙම්වා කියවන්න යන්ෙන් නැහැ. 
රජෙය් ෙයෝජනාවත් අපට ලැබිලා තිෙබනවා.  එක දවසක මධ්යම 
රාතී 11.45 ෙවනකන් කථානායකතුමාෙග් නිල නිවාසෙය්දී ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ලබා ගන්න අපි 
ෙබොෙහොම උත්සාහයක් දැරුවා. ඊට පසුවදා කථානායකතුමාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු නිල කාමරෙය්දීත් ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා.  එම 
සියලු සාකච්ඡාවන් සාර්ථක කර ගත ෙනොහැකි වුණත්, තවමත් 
ෙම් සංෙශෝධනය පිළිගන්න පුළුවන්කමක් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ආණ්ඩුවට අනුගමනය කරන්න සිදු ෙවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා පනත, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 86(2) ආදී වැඩ පිළිෙවළ ආණ්ඩුව පිළිගන්නවාද, නැද්ද 
කියන කාරණය මතයි ෙම් අවතීර්ණ වන කටයුත්ත සාර්ථක 
වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් 
සංෙශෝධන ඇතුළත් ෙමම ෙල්ඛනය කියවන්න කැමැතියි. එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"We, the Members of Parliament of the Joint 
Opposition move the following amendments to the 
Resolution given notice to Parliament by the Government 
to enact a new Constitution: 

1.  That this Parliament Resolves that in terms of 
Standing Order 86(1) a Committee of the whole 
Parliament be appointed for the purpose of 
deliberating, and seeking the views and advice of 
the People, on the Constitution for Sri Lanka and 
preparing a report for the consideration of 
Parliament.  

2.  The Committee shall have the powers spelt out in 
Standing Order 130, in particular Standing Order 
130(4). 

3.  Upon submission of the Report in terms of 
Standing Order 130(2), Parliament shall adopt, 
reject, or adopt in part the Report of the 
Committee, and take such further action as it may 
deem expedient for the implementation. 

Accordingly, the Resolution presented by the Hon. 
Prime Minister should be amended with all necessary 
deletions." 

මම එය සිංහල භාෂාෙවනුත් කියවන්න කැමැති වුණත්, ඒ 
සඳහා මා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. එම සිංහල භාෂාෙවන් ඇති 
ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලමින් මා 
සභාගත කරන්නම්. අප එම ස්ථාවරෙය්ම සිටිමින්,  එක්සත් ජනතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිදහස් සන්ධානයට වරම ලබා දුන් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව ආරක්ෂා කිරීම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව මඟින් ඉටු කිරීෙම් කටයුත්තට අපි අවතීර්ණ වන්නට 
ඕනෑය කියන කාරණයත් සඳහන් කරමින්  මෙග් කථාව අවසාන 
කරනවා. මෙග්  ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන ෙලස ගරු කුමාර 
ෙවල්ගම මහතාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  

ෙයෝජනාව මා සථ්ිර කරනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
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) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා. 

  
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙගන් කාරණයක් අහනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් සංෙශෝධනෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා, "preparing a 
report" කියා. "වාර්තාවක් සකස් කරන" කියන වචනයි ෙයොදා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, මා ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනගන්න 
කැමැතියි. කාරක සභාවක් පත් කරනවා කියා ෙයෝජනා වන්ෙන්, 
ෙකටුම්පතක් සෑදීම සඳහා ෙන්. ෙකටුම්පතක් - Bill එකක්- 
වශෙයන්ද, එෙහම නැත්නම් වාර්තාවක් විධියටද ඔබතුමන්ලා එය 
ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන් කියා අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැනට ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් තිෙබන්ෙන්, 

"a Committee shall report" කියලායි. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නම්, 
සාකච්ඡා කරලා draft එකක් හදන්න එකඟතාවක් තිෙබනවා නම් 
ඒ ගැන  සාකච්ඡා කරන්න අපට පුළුවන්.  Our main issue is that 
it should be done according to the Standing Orders and the 
Constitution by a  Committee of the whole Parliament.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
I fully appreciate it. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු මන්තීතුමාට මම පැහැදිලිවම සඳහන් 

කරනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත සකස් කිරීෙම්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කුමන ෙහෝ කණ්ඩායමක් ඉවත් කරලා එය 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ කියා. ආණ්ඩුව හදන 
ෙකටුම්පතක් විධියට ෙනොව  ෙමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප 
සියලුෙදනා -ගරු මන්තීවරු 225ෙදනාම- එකට එකතු ෙවලා හදන 
ෙකටුම්පතක් විධියට හදන්න තමයි අපි ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමා. 
 
[අ.භා. 12.12] 
 
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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා 

විවාදයකට වඩා අද දින පැවැත්ෙවන ෙම් සාකච්ඡාවට සහභාගි 
වීමට ලැබීම ගැන. ෙමොකද, ඓතිහාසික කාර්ය භාරයකටයි අපි අද 
ෙම් කර උර ෙදන්ෙන්. අද අප කරන ෙම් කථා සියල්ල ඇතුළත් 
හැන්සාඩ් වාර්තා තවත් අවුරුදු ගණනාවකට පසුව -අනාගතෙය්දී - 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය පිළිබඳව අධ්යයනය කරන 
ෙබොෙහෝ අය ෙහොඳට කියවා බලාවි. එදා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
හදන්න ගිහින් කරපු වැරදි අපිම අද සමාෙලෝචනය කරනවා වාෙග් 
අනාගතෙය්දී ෙමතැනට එන අය විතරක් ෙනොව ෙම්වා ගැන 
අධ්යයනය කරන හැම ෙකෙනකුම ෙම්වා  ගැන ඒ වාෙග්ම   
සමාෙලෝචනය කිරීමක ෙයෙද්වි.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා කියන්ෙන්, රටක මහා 
විශාලම, බාරදූරම කාර්යයයි. ඒක තමයි අමාරුම කාර්යය. ඒ 
කාර්යය සරල විධියට කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ඒ හදපු ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා අසාර්ථක වුෙණ්. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි 
කරලා, තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි කරලා හදපු ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවලට රෙට් ජනතාවෙග් එකඟතාව ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමාත් අගාමාත්යතුමාත් ෙම් කටයුත්ත 
පිළිබඳව ෙම් සියලුෙදනා සමඟ කථා කෙළේ; ෙම් කාරණය පක්ෂ 
නායක රැස්වීම්වලට ෙයොමු කෙළේ; රාති කාලෙය්ත් එකට එක්කාසු 
ෙවලා ෙම් වාෙග්ම කථා කෙළේ.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ආකාරය ෙනොෙවයි, ඒ 
ව්යවස්ථාව ෙගන එන කමය ගැන පවා ෙකරුණු සාකච්ඡා වට 
කීයකට අපි සහභාගි වුණාද? දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමන්ලාත්, අපිත් පැය ගණන් ෙම්වා ගැන කථා කළා; 
ගැටුණා; ආපසු සමනය වුණා; ආපසු ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා; 
එකඟ වුණා. අපි තවදුරටත්  ඔබතුමන්ලාෙග් සංෙශෝධනත් එක්ක 
එකඟ ෙවන්නම්. අපට ඕනෑ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්නයි. 
ව්යවස්ථාව හදන කමෙව්දය හදාගැනීමට වඩා වැදගත් වන්ෙන් 
එයයි. ෙමොකද, අවසානෙය්දී, ව්යවස්ථාව හදපු කමය ගැන 
ෙනොෙවයි මිනිසුන් කථා කරන්ෙන්. හදපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ගැනයි ඉතිහාසය පුරාම කථා කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවනස් කිරීම හා සම්බන්ධ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විෙරෝධය පකාශ කෙළේ යූඑන්පී එක 
ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පධාන ෙම් රෙට් වාමාංශික 
පක්ෂ සියල්ල 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගන ඒමට විරුද්ධව 
එදා කියා කළා. 1978දී  ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා, පීටර් 
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ෙකනමන්, ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ ආදීන් එක්ක මමත් - 
ෙද්ශපාලන අයිතිය නැති වුණත්- තරුණ ෛවද්යවරයකු විධියට 
පාෙර් වාඩි වුණා. ඊට පසුව හයිඩ්පාර්ක් එෙක්යි රැස්වීම 
පැවැත්වුෙණ්.  

එක් පැත්තකින් "ෙල්ක්හවුස්" එෙක් ඉඳලා ඒ ස්ථානයට 
ෙපළපාළිය ආවා. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ආචාර්ය 
ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මහත්මයා ඇතුළු පිරිස ආපු ඒ 
ෙපළපාළියට එදා පහර දුන්නා; අෙප් ෙම් වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාට පහර දුන්නා. ෙකොල්වින් ආර්. සිල්වා, ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වරට කූඩුෙව් දැම්මා. මහනුවර ගලහ හන්දිෙය්දී ආචාර්ය 
විකමබාහු කරුණාරත්න, ආචාර්ය කුමාර් ෙඩ්විඩ්, ආචාර්ය 
සුමනසිරි ලියනෙග් ඇතුළු වාමාංශික ව්යාපාරෙය් පධාන 
ආචාර්යවරු එදා කළු ෙකොඩි දාලා විෙරෝධය පෑවා. ආචාර්ය උපාධි 
ෙදකක් තිබිලාත් ආචාර්ය විකමබාහු කරුණාරත්න එදා ඉංජිෙන්රු 
පීඨෙයන් ෙදොට්ට දැම්මා. එදා ඉඳලා මෑතක් වනතුරුත් එෙහමයි. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා තමයි මම මූලික ෙවලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කථා 
කරලා එතුමාට වැටුප් ආදිය ලබා  දුන ්ෙන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
ඉතිහාසයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එළියට බැස්ෙසේ නැති වුණාට 
වෙම් අපි එළියට බැස්සා; පාරට බැස්සා පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට විරුද්ධව.  

එදා කළු ෙකොඩි දැම්මා; මිනිස්සු ගුටි කෑවා; රස්සා නැති කර 
ගත්තා. එදා එෙහම තමයි විෙරෝධය ආරම්භ වුෙණ්. 1982  
ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්මයා ෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරයට මම සහභාගි 
වුණා. ෙද්ශපාලන අයිතිය නැතුව, රස්සාව නැති වුණත් කමක් 
නැහැ කියලා රස්සාව පැත්තක තියලා ඒකට සහභාගි වුණා. ඒෙක් 
පළමුවැනි ෙත්මා පාඨය වුෙණ්, "1978 ව්යවස්ථාව අයින් කරලා 
විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරනවා" කියලායි.  

බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු අපි ඔක්ෙකෝම එදාෙමදා තුර 
කියා කෙළේ එකම පරමාර්ථයකින්. මම එතුමාත් එක්ක පා ගමන් 
ගිෙය්, ජනෙඝෝෂා කෙළේ, මිනිස් දම්වැල් හැදුෙව් විධායක ජනාධිපති 
ධුරය අෙහෝසි කිරීම සඳහායි. වාසුෙද්ව නානායක්කාර ගරු 
මන්තීතුමා දන්නවා ඒෙක් මූලිකම අරමුණ, සටන් පාඨය තමයි, 
"විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරවු" කියන එක. අපිත් එක්ක 
එෙහම කථා කරපු අෙප් සමහර කට්ටිය අද ඇඹෙරනවා. විධායක 
ජනාධිපති ධුරය ආෙහෝසි කරනවා කිව්වාම ඇ ඹෙරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 1999දී හම්බන්ෙතොට සම්ෙම්ලනෙය්දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තා. ඒ තමයි, 
විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීෙම් ෙයෝජනාව. කවුද ඒ 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්? එදා ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් මම. ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් මතය පකාශ කරලා, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත් එක්ක මම පැය ගණන් කථා කරලා, ෙම්ක සිදු විය 
යුතුයි කියලා එතුමාවත් එකඟ කර ගත්තා. මට තවම මතකයි. 
හම්බන්ෙතොට සම්ෙම්ලනෙය්දී මම එදා ෙයෝජනාව ෙගෙනන 
ෙකොට එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ ඒ ෙයෝජනාව ඒකමතිකව 
සම්මත කෙළේ නිකම් ෙනොෙවයි, ඔල්වරසන් හඬ දීලායි. විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරනවා කිව්වාම එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකෙයෝ විනාඩි පහක් විතර අත්පුඩි ගැහුවා. නායකෙයෝ 
ෙමොන තැනක හිටියත් පාක්ෂිකෙයෝ හැසිෙරන්ෙන් අන්න ඒ 
විධියටයි. එදා ඒ විධියට ෙයෝජනාව සම්මත කළා. 

ෙමොනවා වුණත් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියට මෙග් 
ගරුත්වය තිෙබනවා. සමහරු කියනවා, "චන්දිකා කෙළේ නැහැ" 
කියලා. චන්දිකා කළා. 2000දී ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා. 
එදා ෙද්ශපාලනෙය් මමත් වැරැද්දක් කර ගත්තා. මම ඒක කියනවා. 

මෙග්   ෙපොෙත් මම ඒක ලිව්වා. මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය්දී මම 
වැරදි ෙදකක් කර ගත්තා. එකක් 2000 ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධව.  අෙප් පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ඒ ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතට එකඟ ෙවලා එය ෙගෙනන ෙකොට අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත් ඒකට එකතු කර ගත්තා තව කෑල්ලක්. ෙක්වට්ටෙයෝ 
එකතු කර ගත්තා, තව කෑල්ලක්. ෙමොකක්ද? තව අවුරුදු ෙදකක් 
වැඩිපුර ෙදන්න. බණ්ඩාරනායක මැතිනියට 1975-1977 දක්වා 
කාලය දුන්නා වාෙග් තවත් අවුරුදු ගණනක් ෙදන්න. අන්න 
එතැනින් තමයි ඇවිළුෙණ්. අන්න එතැනින් තමයි ගිනි තියා ගන්න 
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ්. නමුත්, ඒ ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් ෙවලා, 
ඒ ගැන කථා කරලා තව පහු කරලා ෙහෝ ඒ ව්යවස්ථාව සම්මත 
ෙනොකිරීෙම් පාපයට අපිත් උර දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය. එදා වාසුෙද්ව නානායක්කාර, 
ඩිව් ගුණෙසේකර, ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර්, මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ 
මැතිතුමන්ලා ඇතුළු මම ඒ ගැන කථා කළා. එදා තිබුණු තත්ත්වය 
අනුව දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව අප 
අත එෙසව්වත් අද අප ඒ ගැන කනගාටු වනවා. ෙම් විධියට 
ඇවිල්ලා ජනවාරි 08වැනිදා වන විට අෙප් මූලික ෙත්මාවට මත 
ෙදකක් ඉදිරිපත් වී තිබුණා.  

අෙප් මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් 
සමාජ සාධාරණත්වය සඳහා වූ ජාතික ව්යාපාරෙයන් "විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කළ යුතුය" කියන මතය ඉදිරිපත් වුණා. 
පිවිතුරු ෙහටක් ජාතික ව්යාපාරෙය් මතය වුෙණ්, අෙහෝසි කිරීමක් 
නැතුව සංෙශෝධනයක් කළ යුතුය කියන එක. අපි ෙම් මත ෙදකම 
අඩංගු කළා. අඩංගු කරලා අෙගෝස්තු 17 මහා මැතිවරණයට 
එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීමට අපි ෙපොෙරොන්දු සම්මතකයට 
ආවා. ෙම් එක ෙයෝජනාවක්. අෙනක් පධානම ෙද් තමයි මැතිවරණ 
කමය ෙවනස් කිරීම.  

පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය  සංෙශෝධනය කරන්නට අපි 
ෙයෝජනාව ෙගනාවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති එදා ඒ 
පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැසව්ීෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සිටින විට මම අවසාන කථාව කළා. මම කථා 
කරලා කිව්වා, "ජනාධිපතිතුමනි, ෙම් මැතිවරණ කමය මට 
ෙහොඳයි. මෙග් ආසනය පැරදුණත් මම ජයගහණය කරනවා" 
කියලා. ෙකොයි පැත්ෙතන් ඉල්ලුවත් ජයගහණය කරනවා කියන 
එක මම ඔප්පු කර ෙපන්වා තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් කමය අෙහෝසි 
කරන්න ඕනෑ. ඒක අෙහෝසි කරපු දවසට මෙග් ආසනය පැරදිලා 
මම ෙගදර ඉන්නවා. ඒත් ඒ ජීවිතය සුන්දරයි. මුදලට යට වන ෙම් 
කාලකණ්ණි මැතිවරණ කම අෙප් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් අපි අෙහෝසි 
කරන්නට ඕනෑ කියලා එදා මම කිව්වා. මෙග් කථාව අහෙගන 
ඉඳලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "මට 
පශ්නයක් නැහැ. ඔයෙගොල්ෙලෝ තීන්දු කරන්න" කියලා. පසුව 
බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්යතුමා මට ෙබොෙහොම පශංසා කළා. 
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලා අපි එකතු ෙවලා ඒක එහිදී  සම්මත 
කළා. ඒෙක් සීමා නිර්ණය කිරීම සම්බන්ධව ෙපොඩි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒක ඉවර කරලා අපි මැතිවරණයකට යනවා. ෙවන 
ෙහේතුවක් එතැන නැහැ.  

අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ව්යවස්ථාව ගැන තවම අපි 
මුකුත් කථා කරලා නැහැ. නමුත්, හැෙමෝම කියනවා, "ෙපඩරල් 
එනවා" ලු. "උතුරු නැ ෙඟනහිර ඒකාබද්ධ ෙවනවා" ලු. කවුද 
කියන්ෙන්? මම දැක්කා, මාධ්ය සාකච්ඡාවකට එක පැත්තකින් 
ආවා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමාෙග් 2000 ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙමොකක්ද? අද ෙම් කථා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන ෙපඩරල් කමයට භය වුණු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් 
මැතිතුමාෙග් 2000 ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙමොකක්ද? ඒ කීයද? 
2000දී ඒ  ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත හදන්න ඉස්ෙසල්ලා එතුමා ගිහින් 
හම්බ වුෙණ් කාවද? ඒ තමයි, ස්විස්ටර්ලන්තෙය් Fribourg විශ්ව 
විද්යාලෙය්, Institute of Federalism එෙක් ෙසේවය කරන 
මහාචාර්ය ෙතෝමස් ෆ්ලීනර්.  ඒ මහාචාර්යවරයා හම්බ ෙවලා 
එතුමාෙගන් උපෙදස් ගත්තා.  

එතුමාෙගන් උපෙදස ් ලබාෙගන එතුමා ආපසු  අෙප් රටට 
ෙගන්වා ගත්තා. ඒ,  ෙමොකටද? එතුමා ආපසු අෙප් රටට ෙගන්වා 
ගත්ෙත් ෙෆඩරල් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා උපෙදස් ලබා ගන්නයි.  

ඊට පස්ෙසේ ගිෙය් ෙකොෙහේද? දකුණු අපිකාවට. මහාචාර්ය 
ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා, එදා හිටපු නීතිපති සරත් එන්. ද සිල්වා 
මැතිතුමා, Legal Draftsman නලින් අෙබ්ෙසේකර මහතා, ජයම්පති 
විකමරත්න මැතිතුමා කියන ෙම් සියලුම ෙදනා දකුණු අපිකාවට 
ගිහිල්ලා එහි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව බැලුවා. දකුණු අපිකාෙව් 
තිෙබන්ෙන් ඒකීය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්ද? නැහැ. දකුණු 
අපිකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙෆඩරල් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්. ඒ 
ෙෆඩරල් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තමයි එතුමන්ලා අධ්යයනය 
කෙළේ. ෙෆඩරල් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තමයි  2000 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හදන්න පාදක කර ගත්ෙත් කියන කාරණය මතක තියා 
ගන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට පස්ෙසේ ෙබල්ජියමට ගියා.   
ෙබල්ජියමට ගිෙය් කවුද? නීතිපතිවරයා, අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් එම්.එස්. ජයසිංහ මහතා සහ ජයම්පති විකමරත්න 
මැතිතුමා ෙබල්ජියමට යැව්වා. ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා 
තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න  ෙබෙහවින් දායක වුෙණ්. ඒ 
අය ෙබල්ජියමට යැව්වා. ෙබල්ජියෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ඒකීයද? නැහැ.  

ඊට පස්ෙසේ ක්වීන් ෙම්රි සරසවිෙය් ආචාර්යවරු ෙගනාවා. 
ෙබල්ෆර්ඩ්  සරසවිෙය් ආචාර්යවරුත් එක්ක කථා කළා. 
Washington DCවල විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්යවරු ෙගනාවා. 
ඔවුන් ෙගනැල්ලා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න ඔවුන්ෙගන් 
උපෙදස් ලබා ගත්තා. ඒ, ඒකීය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්නද? 
නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකන්යාෙව් ව්යවස්ථාදායක 
විෙශේෂඥෙයකු  වාෙග්ම  ෙහොංෙකොං විශ්වවිද්යාලෙය් වැඩ කරපු 
(මහාචාර්ය) යෂ් පාල් ගායි මැතිතුමාෙගන්  ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හදන්න උපෙදස් ලබා ගත්තා.  විෙද්ශ උපෙද්ශකෙයෝ 
කවුරුවත් ඕනෑ නැහැ කියලා අද කියනවා. එෙහම කියන කවුරුත් 
2000 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න විෙද්ශ රටවලට ගියා.          
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඔක්ෙකොම එතැන වාඩිෙවලා 
හිටියා. එදා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා හිටියා. ඒක කාටවත් 
"නැහැ" කියන්න බැහැ. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමායි, 
අපියි එක මතයක ඉන්නවා. ඒ ගැන එතුමාට පශ්නයක් නැහැ. ඒ 
මතය ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ.  

යුද්ධය අවසන් වුණා. යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ පැවති 
තත්ත්වය  ෙකොෙහොමද? මම හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක පැය එක 
හමාරක් කථා කළා. ඒ කාලෙය්ත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපිත් එක්ක එක මතයක හිටියා. 2008 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් නවදිල්ලිෙය් පැවතුණු BIMSTEC සමුළුවට 
එතුමා ගියා. ඒ  BIMSTEC සමුළුව අතරවාරෙය්දී ඉන්දීය 
අගාමාත්යවරයාත් එක්ක කථා කළා. එතුමාත් එක්ක කථා කෙළේ 
ෙමොනවාද? ඉන්දීය අගාමාත්ය ශීමත් මන්ෙමෝහන් සිං මහත්මයාත් 

එක්ක කථා කරලා කිව්වා, "මම  'දහතුන ප්ලස්' ෙදනවා." කියලා. 
අපි කවුරුවත්  'දහතුන ප්ලස්' ගැන කථා කරලා තිබුෙණ් නැහැ. 
අපි ඉල්ලුෙව්ත් නැහැ; වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
ඉල්ලුෙව්ත් නැහැ. එතුමාම ගිහිල්ලා තමයි කිව්ෙව්,  'දහතුන ප්ලස්' 
ෙදනවා" කියලා.  

ඊට පසේසේ 2009 ජනවාරි මාසෙය්දී ඉන්දියානු විෙද්ශ ඇමති ශී 
පනාබ්  මුකර්ජි මහත්තයා ලංකාවට ආවා. එදා එතුමන්ලා කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? එදාත් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 'දහතුන ප්ලස්'  
ෙපොෙරොන්දුව ඉන්දියානු රජයට ලබා දුන්නා. අද ෙබොරුවට 
ඉන්දියාවට බණිනවා. ඉන්දියාවට ෙබොරුවට බැන්නාට වැඩක් 
නැහැ. ඉන්දියාෙව් උදවිය ලංකාවට ෙගනැල්ලා කෑෙව් එතුමාෙග් 
කාලෙය්. ෙම් උදවිය එතැන හිටියා. ඊට පස්ෙසේ ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ 
ඇමති ශී පනාබ් මුකර්ජි මහත්මයාත් එක්ක 2009 මැයි මාසෙය්දී 
දුරකථනෙයන් කථා කරලා,  'දහතුන ප්ලස්' ෙගෙනනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙසෙනට් සභාවක් -ෙදවැනි මණ්ඩලය- පත් කරනවාය 
කියා ෙපොෙරොන්දු වුණා.  

ඊට පස්ෙසේ ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක උපෙද්ශක ශිවශංකර් 
ෙමනන් මහතා 2009 මැයි මාසෙය් ෙකොළඹට ආවා. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාට ඒ සිද්ධිය මතක ඇති. එතුමාත් එක්ක 
උෙද් ෙභෝජන සංගහෙය්දී ෙම් ගැන කථා කළා. ජනාධිපති 
මන්දිරෙය් පැවති ඒ ෙභෝජන සංගහයට මමත් සහභාගි වුණා. ඒ 
අවස් ථාෙව්දී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  'දහතුන ප්ලස්' සහ ෙසෙනට් 
සභාව පත් කරනවාය කියා නැවතත් එතැනදී ෙපොෙරොන්දු වුණා.  

ඊට පස්ෙසේ Sharm el-Sheikhවල ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුව 
පැවතුණා. 2009 ජූලි මාසෙය්දී ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව්දී 
ඉන්දීය අගාමාත්යවරයාත් එක්ක ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා අෙප් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙමෙහය වූවා. එදා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? " 
'දහතුන ප්ලස්'  සහ ෙසෙනට් සභාවක් පත් කරනවා" කියා එදා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා.  'දහතුන ප්ලස්' කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
'දහතුන ප්ලස්' කියන්ෙන් ඒකීය ෙදයක්ද කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. ඊට පස්ෙසේ හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 2010 ජුලි මාසෙය් 08 වැනිදා ඉඳලා 
11 වැනිදා වන තුරු ඉන්දියානු සංචාරයක නිරත වුණා. එතැනදී 
ඉන්දියානු අගමැති මන්ෙමෝහන් සිං මහතාත් එක්ක ආපසු  'දහතුන 
ප්ලස්'   ෙයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. එතුමාම කිව්වා, "මම  
'දහතුන ප්ලස්' ෙදනවා" කියලා. එතැනදී ඒකාබද්ධ පකාශයක් 
අත්සන් කළා.  

එහි ෙමෙසේ  සඳහන් ෙවනවා. I quote: 

"The President of Sri Lanka reiterated his determination to evolve a 
political settlement acceptable to all communities that would act as 
a catalyst to create the necessary conditions in which all the people 
of Sri Lanka could lead their lives in an atmosphere of peace, 
justice and dignity, consistent with democracy, pluralism, equal 
opportunity and respect for human rights. Towards this end, the 
President expressed his resolve to continue to implement in 
particular the relevant provisions of the Constitution designed to 
strengthen national amity and reconciliation through empowerment. 
In this context, he shared his ideas on conducting a broader 
dialogue with all parties involved".    

හිටපු විෙද්ශ ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා 2011 
මැයි මාස ෙය් 15වැනිදා ඉඳලා 17වැනිදා වන තුරු නවදිල්ලිෙය් 
හිටියා.  එහිදී ඒකාබද්ධ පකාශයක් එතුමන්ලා අත්සන් කළා.  ඒ 
ඒකාබද්ධ පකාශෙය් ෙම් ආකාරයට කියා තිෙබනවා: 

“Both sides agreed that the end of armed conflict in Sri Lanka 
created a historic opportunity to address all outstanding issues in a 
spirit of understanding and mutual accommodation imbued with 
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political vision to work towards genuine national reconciliation. In 
this context, the External Affairs Minister of Sri Lanka affirmed his 
Government’s commitment to ensuring expeditious and concrete 
progress in the ongoing dialogue between the Government of Sri 
Lanka and representatives of Tamil Parties. A devolution package, 
building upon the 13th Amendment, would contribute towards 
creating the necessary conditions for such reconciliation.”  

ඊට පසුව ඉන්දියාෙව් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ උපෙද්ශක 
ශිවශංකර් ෙමනන් මහතා 2013 ජුලි 8 සහ 9 දිනවල ලංකාෙව් 
සංචාරයක නිරත වුණා. එදා  එතුමා  සමඟ කළ සාකච්ඡාෙව්දී 
ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:      

“ ........ he also emphasized the need for adhering to the 
commitments made by the Sri Lankan Government to India and the 
International Community on a political settlement in Sri Lanka that 
would go beyond the 13th Amendment.”    

එදා එෙහමයි කිව්ෙව්.  ඊට පසුව 2012 ජනවාරි මාසෙය් ඉන්දීය 
විෙද්ශ ඇමති එස්.එම්. කිෂ්ණා මහතා ලංකාවට ආවා. එතුමා "ද 
හින්දු" පුවත් පතට ෙම් විධියට කියා තිෙබනවා: 

“One of Mr. Krishna’s achievements was to get Sri Lankan 
President Mahinda Rajapaksa reiterate that he would take the ‘13th 
Amendment plus approach’ to solving the ethnic problem in the 
country.” 

නමුත් අද  කථා කරනවා මහා බිල්ෙලක් එනවා කියලා.  
ෙමෙහම කථා කළාට, ෙම් බිල්ලාට  ෙම් ඔක්ෙකෝම දායක ෙවලා 
තිෙබනවා. අද කථා කරන ෙම් සුජාතභාවය ෙනොෙවයි එදා 
තිබුෙණ්. එදා කථා කෙළේ ඒක ෙනොෙවයි.  නමුත්  වෙම් පක්ෂ සහ 
අපි,  එදා එතුමාෙග් ස්ථාවරයට දැඩි සහෙයෝගෙයන් සිටියා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ඊට පස්ෙසේ  කථා කරන්ෙන් කවුද? මම 
දැක්කා, ලංකාෙව් සම සමාජ පක්ෂෙය් නායක මහාචාර්ය තිස්ස 
විතාරණ මහතා කියනවා, "ෙෆඩරල් කමයකට ෙදන්ෙන් නැහැ" 
කියලා.  ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙම් කථාව ඇහුවා 
නම්,  එතුමාෙග් ඇට සැකිලි පවා "ෙමෙහම බෑෙනක්,  මෙග් 
පක්ෂෙය් ෙමෙහම නායකෙයක් හිටියාද?" කියලා අසාවි.  
වාමාංශික මාක්ස්වාදිෙයක්  ෙෆඩරල් කමයකට විරුද්ධ වීම ගැන 
"ෙමෙහම මාක්ස්වාදීන් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ඉන්නවාද?" කියා, 
ෙමවැනි අය  පක්ෂවල නායකයන් වශෙයන් පත් කර ගැනීම 
පිළිබඳව ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මහතා  වුණත් ලජ්ජාෙවන් 
ඇඹෙරයි. ෙම් කථා කරන මනුස්සයාෙග් සර්වපාක්ෂික කමිටුව, - 
APRC එෙක් ෙමොනවාද තිබුෙණ්? එහි එක කාරණයක්  තිබුෙණ් 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කර පාර්ලිෙම්න්තු කමයකින් යුක්ත වූ 
ආණ්ඩු කමයක් පිළිබඳවයි. ෙදවැනි කාරණය වශෙයන් තිබුෙණ් 
උතුරු නැ ෙඟනහිර ඒකාබද්ධ කිරීමයි.  

මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව පත් කරපු APRC එෙක් 
ෙයෝජනා මා ළඟ තිෙබනවා. එහි පළමු ෙවන්ම තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තු කමයකින් ෙම් රට ආණ්ඩු කරනවා 
කියන කාරණයයි. ෙම් අද කියන කාරණයයි. ෙමහි 2.1 වන 
ෙයෝජනාව යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:   

“It is recommended that Sri Lanka should adopt a Parliamentary 
form of government at the Centre.”   

ඊට පසුව ඒකාබද්ධ කිරීම ගැන ෙමොනවාද එහි කියන්ෙන්?  
ෙම් මිනිස්සුම තමයි අද තවත් කටකින් කථා කරන්ෙන්. Under 
“Unit of Devolution” it states, I quote: 

“Questions of merger of provinces can be considered...”  

ෙමෙහම කියපු- [බාධා කිරීමක්] ඔව්.  ඒකටත් ලැහැස්තියි.  
ඒකට ලැහැස්ති බව ෙමය ෙගන එන්න ෙපර අද කියනවා.  
"Merger" ෙගෙනනවාලු;  ෙෆඩරල් කමය ෙගෙනනවාලු. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, එදා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ඉඩම් පතිපත්තිය 
පිළිබඳ එදා APRC ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද? Under "Land and 
Water" it states, I quote:  

“Every Province shall succeed to all other State land within the 
Province, subject to the rights of persons in lawful possession or 
occupation of such land. A Provincial Government shall be entitled 
to exercise rights in or over such land, including land tenure, 
transfer and alienation of land, land use, land settlement and land 
improvement.”    

පළාත් සභාවට බලය ලබා දීෙමන් ඉඩම් ලබා ෙදන්න -
alienation of land - පවා එකඟතාවය පළ කරලා තිෙබනවා.  
ෙමන්න කථා කරපු උදවිය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොලීසිය ගැන 
එදා ෙමොනවාද කිව්ෙව්. "Distribution of powers between the 
Centre and the Provinces" යටෙත් No. 2 විධියට කියා 
තිෙබනවා, I quote:  

“National police; law and order including public order and the 
exercise of police powers in the Capital Territory and where 
expressly provided in the Constitution.”    

ඊට පසුව No. 38 යටෙත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

“Law and Order, Provincial Police and Provincial Police 
Commission to the extent provided in the Constitution.”        

ඊට පසුව No. 39 යටෙත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

“Administration of Justice within a Province to the extent permitted 
by the Constitution;  ….”  

පළාත් සභාවට ෙවනම අධිකරණයක් ෙගෙනනවා. මතක තබා 
ගන්න, ෙවනම පළාත් සභා පිහිටුවනවා.   

ෙමන්න ෙමෙහම කථා කළ මිනිස්සු අද විශ්වාස භංගත්වෙයන් 
යුතුව, ෙද්ශපාලන බංෙකොෙලොත්කමට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රටට ඉතා වැදගත් වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ගැන කථා කරන ෙවලාවට ඔබතුමන්ලා ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයකට වැෙටන්න එපා . ව්යවස්ථාවක් හදනවා නම් හදන්න 
ඕනෑ තව අවුරුදු 100ක් ගියත්, සංෙශෝධනවලින් විතරක් ඉදිරියට 
යන විධියටයි.  

ඉන්දියාෙව් තිෙබන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව දිහා බලන්න. 
1947දී තමයි එය හැදුෙව්. ඒ ව්යවස්ථාවට සංෙශෝධන එකසිය 
ගණනක් ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත්, එකම ව්යවස්ථාව තමයි අදත් 
තිෙබන්ෙන්. අප ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. අප මහා ෙලොකුවට 
ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරනවා. නමුත්, අප ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
කීයක් ෙගනාවාද? ව්යවස්ථාව කී වාරයක් සං  ෙශෝධනය කළාද? 
එෙහව් රටක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරන ෙකොට 
ෙම් වාෙග් බාල තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න එපා කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඉතිහාසය පුරාම ෙම් ෙවනුෙවන් සටන් කෙළේ ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පමුඛ වමයි. වම තමයි ෙම් ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙෆඩරල් කමයද, ඒකීය රාජ්යයක්ද කියන එක ඔබතුමා, -

[බාධා කිරීමක්] 

99 100 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒකීයද, ෙෆඩරල්ද කියන dialogue එක මට පශ්නයක් නැහැ 

වාසුෙද්ව මන්තීතුමනි. නමුත්, ෙමෙහම කථා කරපු මිනිස්සු අද 
ජනතාව මුළා කරන්න කරන ෙම් පකාශ ගැනයි මම කනගාටු 
වන්ෙන්. අන්න ඒකයි වැරැද්ද. ෙම් කටයුත්ෙත්දී අප ඔක්ෙකොම 
එකතු ෙවලා එක තැනකට ඇවිත් වැඩ කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් ෙත්රීම් කාරක සභාවට ඇවිත් අදහස් පකාශ කරන්න 
මිනිසුන්ට අවස්ථාව දීලා, ලියුම් ලියලා, ඒ සියලු කටයුතු කරලා 
බහුතරයකට ඕනෑ ෙමොන වාෙග් ව්යවස්ථාවක්ද කියා අෙප් දවිඩ 
සෙහෝදරයන්, මුස්ලිම් සෙහෝදරයන් එක්ක එකතු ෙවලා සාකච්ඡා 
කරලා, අෙප් ජීවිත කාලෙය්දී එකම ශී ලාංකික ජාතියක් 
ෙගොඩනඟන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අපි හදමු. අප හැම දාම 
ජීවත් වන්ෙන් නැහැ. අප හැම දාම ෙම් සභාවල ඉන්ෙනත් නැහැ. 
අපි මැෙරනවා. අප ෙමතැනින් යනවා. ඊට ඉසස්ර ෙවලා අෙප් 
කාලෙය්දී ෙම්ක හදාගනිමු කියන එකයි මෙග් ඉල්ලීම වන්ෙන්.  

අෙප් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අද කිව්වා කිලිෙනොච්චියට 
ගිහින් ෙමොනවාද ඕනෑ කියා එෙහේ ඉන්න අම්මා ෙකෙනකුෙගන් 
අහන්න කියා. ඉඩම්ෙන් ඕනෑය කියන්ෙන්. ෙම් ෙමොනවාද කථා 
කරන්ෙන්? එක්දහස් නවසිය පණස් ගණන්වල ඉඳලා දවිඩ 
ජනතාව කවදාවත් ආර්ථිකය ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඔවුන් ඇවිත් 
අෙපන් රස්සා ඉල්ලුෙව් නැහැ. ෙවන ෙවන අඩු පාඩුකම් සපුරා 
ෙදන්න කියා ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඒ අය ඉල්ලුෙව් එක ෙදයයි. 
තමන්ෙග් ජාතිෙය් අභිමානය විතරයි ඔවුන් බලා ෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්. ෙම් සැෙර් මැතිවරණෙය්දීත් ඔවුන් එකාවන්ව නැඟී සිටිෙය් 
අන්න ඒ අභිමානය ෙගොඩනැඟීම සඳහායි. ඒක අප අවෙබෝධ කර 
ගන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොකර, කිලිෙනොච්චිෙය් ඉන්න ගැහැනු 
ෙකෙනකුෙගන් ජාතික පශ්නය ගැන අහන්න තරම් ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු ෙමෝඩ  නැහැ.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමන්න ෙම් කාරණය කියනවා. 
ජාතිවාදය කියන්ෙන් ෙම් රට විනාශ කරපු ෙද්. ෙම් රට ෙම් 
තත්ත්වයට වැටුෙණ් 1950 දශකෙය් ඇතිවුණු ෙම් ජාතිවාදය 
නිසායි. අන්න ඒ කාරණය මතක තියාගන්න. අෙප් ඉතිරි සියලු 
ජාතීන් අපව පසු කරෙගන ගියා. අප නිදහස ලබන ෙකොට ෙදවැනි 
වුෙණ් ජපානයට විතරයි. එදා ජපානෙය් ඒක පුද්ගල ආදායම 
ෙඩොලර් 89යි; අෙප් 88යි. එක ෙඩොලර් එෙකන් අප ෙවනස් වුෙණ්. 
ෙම් රෙට් හිටපු සිංහල සහ ෙදමළ කාලකණ්ණි ජාතිවාදී 
නායකයන් නිසා තමයි ෙම් රෙට් ෙමවන් තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ්. 
ඒ පෙද්ශවල මිනිස්සු කෑ ගහලා අද අෙපන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
"අදවත් ෙම් රට හදලා දීපල්ලා" කියා. අදත් ඒක කරන්ෙන් 
නැත්නම් තවත් පරම්පරාවකට තමයි අපට ෙම් කටයුත්ත භාර 
ෙදන්න වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් සිටි වැදගත් 
පුද්ගලයන් ෙම් ජාතිවාදය ගැන ෙනොෙයක් අදහස් පකාශ කර 
තිෙබනවා. "සැබෑ සමාජවාදීන් කිසි විටක ජාතිවාදීන් ෙනොෙව්. 
ජාතිවාදීන් යනු මිනිස් සමාජය නසන මුග්ධෙයෝය" කියා කිව්ෙව් 

කවුද?  වී.අයි. ෙලනින්. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, 
ගජදීර මන්තීතුමනි, ෙහොඳට මතක තියාගන්න, ජාතිවාදීන් 
කියන්ෙන් මුග්ධෙයෝ කියා තමයි ෙලනින් කිව්ෙව්. ජාතිවාදයයි, 
සමාජවාදයයි එකට තියලා කථා කරන්න බැහැ.  

ඊළඟට, ෙවොන් ෙෆප්ලර් කිව්වා, "නියම තස්තවාදය නම් 
ජාතිවාදයයි" කියා. ජාතිවාදයයි, තස්තවාදයයි කියා ෙදකක් නැහැ. 
ජාතිවාදය කියා කියන්ෙනත් තස්තවාදයක් තමයි. ඊළඟට මාර්ටින් 
ලූතර් කිං ජාතිවාදය ගැන කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ජාතිවාදය යනු ෙල් 
පිපාසිත බවය" කියා ඔහු කිව්වා. එදා මරලා දමපු, ෙලෝකෙය් සිටි 
ඉතාම අවිහිංසාවාදී සටන්කරුවකු වන මාර්ටින් ලූතර් කිං  
ජාතිවාදය ගැන එෙහමයි කිව්ෙව්. අෙප් ගරුත්වය, අෙප් අයිතිය, 
අපට ගරු කිරීම ගැන අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා.  
නැහැ, අප අෙප් ගරුත්වය පැත්තකට දමලා අෙප් ර ෙට් ජනතාවට, 
අෙප් රටට  ගරු කරන්න ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
ෙපර ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම්වා කුණාටු. "කුණාටුවලට 
බිය ෙනොවන්න, අපට යාමට ඇත්ෙත් කුණාටු හරහාය" කියා මාඕ 
ෙසේතුං එක අවස්ථාවක කියා තිෙබනවා. එම නිසා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීෙම් ෙම් ගමන අපට කුණාටු නැතිව 
යන්න බැහැ. ෙමවැනි ගමන් යන ෙකොට කුණාටු එනවා. ඒ 
කුණාටුවලට අප මුහුණ ෙදනවා. ඒ කුණාටුවලට මුහුණ දීලා, ඒවා 
අවසන් කරලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ ගමන අප දිගටම 
යන බව පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[பி.ப. 12.35] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இலங்ைகக்குப் திய அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுப்ப  
ெதாடர்பில் தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கும் இந்த 

யற்சிைய நாம் வரேவற்கின்ேறாம். இ வைரகால ம் 
மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த அரச தைலைமகளால் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாத, நிைறேவற்  அதிகாரத்ைத நீக்குவ  
ெதாடர்பில் இந்த அரசாங்கம் எ த் ள்ள தீர்மானமான  
வரேவற்கத்தக்க . அந்த வைகயில், ேமதகு ஜனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் இந்தச் சைபயிேல என  
நன்றிையத்  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இங்கு ன்ைவக்கப்பட் க்கும் பிேரரைணயின் 
ன் ைரயில் குறிப்பிடப்பட் க்கும் ன்ெமாழி கள் 

இலங்ைக மக்களின் அபிலாைசகைளப் ர்த்திெசய் ம் 
வைகயில் அைமந்தி ப்ப  குறிப்பிடத்தக்க . எனி ம், 
அதிேல எம  மக்களின் மிக க்கியமான பிரச்சிைனகளில் 
ஒன்றான ேதசிய இனப் பிரச்சிைன ெதாடர்பில்  "ேதசிய 
பிரச்சிைன" என்  குறிப்பிடப்பட் ப்ப  எமக்கு ஒ வித 
ெந டைல ஏற்ப த் வதாக ள்ள . எனி ம், நம் நாட் ல் 

ைரேயா ப்ேபா ள்ள ேதசிய இனப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்ப  ெதாடர்பில் நாம் மைறக்க ேவண் ய 
அவசியமில்ைல என்ேற க கின்ேறாம். ஒ  நல்ல 
சாப்பாட்ைடச் சைமக்கேவண் ெமனில், அதைன எவ்வா  
சைமக்கலாம் என்பைத வி த் , மரக்கறிையக் கத்தியால் 
ெவட்டலாமா? அல்ல  அைதக் ெகா வாட் கத்தியால் 
ெவட்டலாமா? என்றவாறான வாதப்பிரதிவாதங்கள்தான் 
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. எமக்குத் ேதைவ 
சுைவயான ம் தரமான மான ஒ  சாப்பா தான்.  
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசான , 
பிரதானமாக வின மக்கள் வா கின்ற ஒ  நா . இங்கு 

வின மக்க ம் அரசியல் சம உாிைம ெபற்ற சுதந்திரப் 
பிரைஜகளாகேவ வாழ வி ம் கின்றார்கள். நான் இந்த 
உயாிய சைபயில்  அ க்க  கூ வ ேபால், இலங்ைகயில் 
வா ம் தமிழ் ேபசும் மக்கள் இலங்ைகயா்களாக மட் மன்றி, 
தமிழர்கள், இஸ்லாமியர்கள் என்ற வைகயில் தங்க க்குாிய 
அைடயாளங்க டன் வாழ்வதற்ேக வி ப்பம் 
ெகாண் ள்ளனர். ஆனா ம், கடந்த காலங்களில் இனவாத 
சக்திகளால் விஷமத்தனமான ைறயில் ன்ென க்கப்பட்ட 
ெசயற்பா கள் இனங்க க்கிைடயிலான உற கைளச் 
சீர்குைலத் விட்டன. கடந்த காலங்களில் இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத் க்கு ன்னர், ஆட்சியி ந்த அரசுத் 
தைலைமகளால் பாரபட்சமாக ம் அடக்கு ைற அ கு 

ைறயினா ம் பிரச்சிைனகள் ைகயாளப்பட்டன. தமிழ் 
மக்க ைடய பிரச்சிைன தீராப் பிரச்சிைனயாக இ க்க 
ேவண் ம்; அப்ேபா தான் மக்க ைடய வாக்குகைளக் 
ெகாள்ைளய க்க ம் என்  எண்ணிய அவர்களால் இன 

ரண்பா கள் தாகாரமாக வளர்த் விடப்பட்டன. இந்த 
நாட் ல் கடந்த 30 வ டங்க க்கு ேமலாக இடம்ெபற் வந்த 
இன கல் நிைலைய நன்கு அறிந்தவன் என்றவைகயி ம் 
அந்தப் ேபாராட்ட ஸ்தீ களில் ற் தாகப் 
பங்ெக த்தவன் என்ற வைகயி ம் அதன் சாதக, பாதக 
விைள கைள நன்கு அறிந் ெகாண்ட பின் , சனநாயக 
ாீதியான அரசியைலத் ேதர்ந்ெத த்  அதன் லம் தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் இந்த நாட் ல் சம உாிைம டன் வாழக்கூ ய ஒ  
சூழைலத் ேதாற் விக்க ேவண் ம் என்ற அபிலாைச டேன 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சிைய ஆரம்பித்த நா ம் என  
கட்சியின ம் கடந்த பல வ டங்களாகப் பா பட் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். 

இந்த நாட் ன் மக்கைள இனம், ெமாழி, மதம், கலாசாரம் 
என்  அைனத் ாீதியாக ம் பிாித்தாண்ட காரணத்தால் இன 
ஐக்கியம் இல்லாமற்ேபான ; ேதசிய ஒற் ைம ெதாைலக்கப் 
பட்ட ; பரஸ்பர நம்பிக்ைக தகர்க்கப்பட்ட . ன்  
தசாப்தங்க க்கும் ேமலாக எம  நாட் ல் நீ த்த 
இனக்குேராதங்க ம் ஆ த ேமாதல்க ம் குறிப்பாகத் தமிழ் 
ேபசும் மக்கைளப் பாாிய அழி க க்குள் ம் ஈ ெசய்ய 

யாத இழப் க்க க்குள் ம் தள்ளிவிட்டன. தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் தம  அரசியல் உாிைமக க்காக ம் ெகௗரவமான 
வாழ் க்காக ம் பல ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி க் 
கின்றார்கள். தமிழ்த் தைலைமகள் அந்தப் ேபாராட்டங்கைளச் 
சாியாக ன்ென க்காத அேதேவைள, தத்தம  சுய 
இலாபங்க க்காகத் தமிழ் மக்கைளப் ப க்கடாக்களாக்கி  

ள்ளனர். அரசியல் தீர் க்காகக் கடந்த காலங்களில் 
கனிந் வந்த பல சந்தர்ப்பங்கைள ம் தமிழ்த் தைலைமகள் 
ஆராய்ந்  பார்க்காமேல நிராகாித் விட்டனர். அவ்வா  
நிராகாித்தவர்கள் எம  மக்கைளச் ெசால்ெலாணாத் 

ன்பங்க க்குட்ப த்தி, எத்தைனேயா உயிாிழப் க்கைள 
ஏற்ப த்திய பின்னர், ஏற்ெகனேவ ன்ைவக்கப்பட்ட தீர்வில் 
நல்ல பல அம்சங்க ம் இ ப்பதாகக் கூறினார்கள். மாறிமாறி 
ஆட்சிக்கு வந்தி ந்த அரசுகள் உளப் ர்வமாக ம் 
அர்த்த ர்வமாக ம் தமிழ் மக்க க்குத் தீர்ெவான்ைற வழங்க 

ன்வராத அேதேவைள, அாிதாக வாய்க்கப்ெபற்ற 
சந்தர்ப்பங்கைள ம் தமிழ்த் தைலைமகள் தட் க்கழித்ேத 
வந்தி க்கின்றனர். இதனால் எத்தைனேயா ேபரவலங்க ம் 
ெப ந் யர்க ம் எம  நாட் ல் நடந் ந்தி க்கின்றன.  

கடந்த பல தசாப்தங்களாக எம  நிைலப்பாடாக 
இ ந் வந் ள்ள விடயங்கைள நாடா மன்றத்தி ம் 
அைமச்சரைவக் கூட்டங்களி ம் நான் ெதாடர்ந்  வ த்தி 

வந்தி க்கிேறன். இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்திற்கு ன்னர் 
ெதன்னிலங்ைக அரசுகள் இன ரண்பா கைள வளர்த்  
விட்டனேவ தவிர, பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க வி ப்பம்ெகாண் 

க்கவில்ைல; அதற்கான யற்சிகைள ம் ன்ென த் 
தி க்கவில்ைல. இேதேவைள, இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத்திற்குப் பின்னர் ெதன்னிலங்ைகத் தைலைம 
களிைடேய குணாம்சாீதியான மாற்றங்கள் ஏற்பட் ந்தன. 
ஆனா ம், அைத அப்ேபாைதய தமிழ்த் தைலைமகள் சாியாகப் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்ளத்  தவறிவிட்டனர்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. You have been 

allotted only seven minutes and it is already over. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
I have been allotted fifteen minutes.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
It is twelve minutes. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Okay.  

இலங்ைகத் தீவில் திய அரசியலைமப்  உ வாக்கப்பட்  
அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரத் தீர்ெவான்  
காணப்பட ேவண் ம். இ ேவ எம  நிைலப்பாடாக 
இ ந் வந் ள்ள . அதற்கான இன்ெனா  வாய்ப்ைப 
வரலா  எம் ைககளில் தந்தி க்கிற . இந்த அாியெதா  
வாய்ப்ைப அைனத்  அரசியல் கட்சித் தைலைமக ம் 

ன்ேனாக்கிய பாைதயில் எ த் ச்ெசல்ல ேவண் ம். 
குறிப்பாக, தமிழர் தரப்பின் சக கட்சிகளின் தைலைமகள் 
கடந்த காலங்கைளப்ேபால் இந்த வாய்ப்ைப ம் தவற 
விட்டவர்கெளன்ற வரலாற் த் ேராகம் இனி ம் இங்கு 
நடந் விடக்கூடா . தமிழ் ேபசும் மக்க க்கு அளவற்ற 
வாக்கு திகைள அள்ளி வழங்கியவர்கள் இப்ேபா  மீண் ம் 
ஒ ைற அரசியல் பலத்ேதா  அதிகாரத்திற்கு 
வந்தி க்கின்றார்கள். இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ைத ஓர் 
ஆரம்பப்ப யாக ஏற்க ம த்த ேபால், ன்னாள் ஜனாதிபதி 
சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ெகாண் வந்தி ந்த 
தீர் த்திட்டத்ைத எதிர்த்த ேபால், பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள  கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின் 
வாய்ப் க்கைளப் பயன்ப த்த ம த்த ேபால், அதன் 
பின்னரான வாய்ப் கைள எமக்குச் சாதகமாக உ வாக்க 
ம த்த ேபால், இன்  கனிந்தி க்கும் வாய்ப்ைப ம் 
பயன்ப த்த ம த்தால், வரலா  இனி ஒ ேபா ம் அவர்கைள 
மன்னிக்கா .  

தமிழ் ேபசும் மக்கள் அர்த்த ள்ள ஓர் அரசியல் தீர்ைவ 
எதிர்பார்த்  நம்பிக்ைகேயா  காத்தி க்கின்றார்கள். 
அதற்காகப் திய அரசியலைமப் ச் சீர்தி த்தெமான்  இங்கு 
உ வாக்கப்பட ம் இ க்கிற . அ  பிரதானமாக, தமிழ் 
மக்களின் அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக்கு நியாயமான 
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தீர்ைவக் ெகாண் க்கேவண் ம். இைதேய தமிழ் ேபசும் 
அரசியல் கட்சித் தைலைமகள் தம  குறியாகக் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். ஆனா ம், அதற்கு மாறாக அ த்த ேதர்தைலக் 
குறியாகக்ெகாண்  கயிறி ப் ப் ேபாட் களில் மட் ேம 
அவர்கள் ழ்கியி ப்பதாகத் ெதாியவ கிற . ேதர்தல் 
ெவற்றிக ம் மக்கள் வழங்கும் அரசியல் ஆைணக ம் ஒ  
நிரந்தர அரசியல் தீர் க்கானதாகேவ இ க்கேவண் ம். 
மாறாக, வழைமேபால் மக்கைள உசுப்ேபற்றி, சூடான, 
ெபாய்யான வாக்கு திகைள வழங்கி, அரசியல் தீர்வின்றி 
மீண் ம் மீண் ம் அவலங்க க்குள் வா ம் நிைலைமக்குள் 
தள்ளிவி வதற்காக அல்ல. தமிழ்ேபசும் மக்கள் தம  அரசியல் 
உாிைமக்கான ேபாராட்டங்கைள ஏன் இங்கு 
ஆரம்பித்தார்கள்? எதற்காக இத்தைன அர்ப்பணிப் கைள ம் 
ஆற்றியி க்கிறார்கள்? என்பதற்கான காரணங்கள் மற் ம் 
குைறபா கள் கண்டறியப்பட்  அவற்ைறத் தீர்க்கின்ற 
வைகயில் திய அரசியலைமப்  அைமயேவண் ெமன்ேற 
நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.  

திய அரைசப் ெபா த்தவைரயில், "ெகாள்ைக ாீதியாக 
இனப் பிரச்சிைனக்கான ஓர் அரசியல் தீர்ைவக் காண்ேபாம்" 
என்  ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட் ந்தா ம், 'ஆறிய கஞ்சி 
பழங்கஞ்சி' என்ப ேபால நாட்கள் ெசல்லச்ெசல்ல நாட் ல் 
ேவ  பிரச்சிைனகள் ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றன. 
எனேவ, இனப்பிரச்சிைனக்கு - எங்க ைடய மக்களின் 
அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனக்கு காத்திரமான, ெகளரவமான 
ஒ  தீர்  காணப்படேவண் ம். அந்த வைகயிேல  
கிைடக்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பங்கைளச் சகல தரப்பின ம் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக, தமிழ் ேபசும் மக்கைளப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற கட்சிகள் இதில் கூ தலாக 

ைனப்ெப த்  இந்தப் பிரச்சிைனகைளக் ைகயாள 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு 
நன்றி கூறி,  என  உைரைய  த் க்ெகாள் கின்ேறன்.  

 
[பி.ப. 12.45] 
 

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, இந்த 
உயர் சைபயிேல அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான 
தீர்மானம் பற்றிய விவாதத்திேல கலந் ெகாள்ளச் 
சந்தர்ப்பமளித்தைமக்காக த ல் என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். சுதந்திர இலங்ைகயின் அரசியல் 
வரலாற்றில் மிக ம் சாித்திர க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ  
நிகழ்வாக அைமயப்ேபாகும் எம  அரசியல் யாப்  
சீர்தி த்தங்க க்கான விடயங்கைளப் பற்றிப் ேபசுவதிேல 
சந்ேதாஷப்ப கின்ேறன். ேதசிய க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ  
காலகட்டத்திேல ேதசிய க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ  விடயம் 
ெதாடர்பாகக் க த் க்கைளப் பாிமாறிக்ெகாண் க்கும் இந்த 
ேவைளயிேல, உங்கள் எல்ேலார ம் ேமலான கவனத்திற்கு 
என் ள்ளத்தில் எ ந்த சில க்கியமான விடயங்கைளச் 
ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
1947ஆம் ஆண்  இந்த நாட் ல் பிாித்தானிய காலனித் வ 
ஆட்சியாளர்களால் அறி கம் ெசய்  ைவக்கப்பட்ட ேசால்பாி 
அரசியல் யாப் ச் சீர்தி த்தத்தின்கீழ் 1948ஆம் ஆண்  நம  
நா  சுதந்திரமைடந்த வரலா  யாவ க்கும் ெதாிந்த 
விடயமாகும். இலங்ைக சுந்திரமைடந்தெபா  சுதந்திர 
இலங்ைகயின் ஆட்சித் தைலவர்கள் இரண்  பிரதானமான 
சவால்க க்கு கங்ெகா க்க ேநர்ந்த . தலாவதாக,  
ேபார்த் க்ேகயர், ஒல்லாந்தர், ஆங்கிேலயர் ேபான்ற 
காலனித் வ ஆட்சியாளர்களினால் ஏறத்தாழ 443 வ டங்கள் 
நம  நா  அ ைமப்ப த்தப்பட்  அதன் ேதசிய 
ெபா ளாதாரம் ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் ந்த . எம  
நாட் ன் ெபா ளாதார வளங்கள் சுரண்டப்பட்  வ ைம, 
பட் னி, ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் ேபான்ற பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்கு நா  கங்ெகா க்க ேநர்ந்ததால் சுதந்திர 
இலங்ைகயின் தைலவர்கள் ேதசிய ெபா ளாதாரத்திைனக் 
கட் ெய ப் கின்ற ஒ  பாாிய சவாைல  எதிர்ேநாக்கினர்.  

ம றம் இந்த நாட்ைட இ தியாக ஆட்சி ெசய்த 
ஆங்கிேலயாின் பிாித்தா ம் ெகாள்ைக  காரணமாக இந்த 
நாட் ன் பிரதான இனங்களிைடேய ரண்பா கள் 
ேதாற் விக்கப்பட் ந்தன. குறிப்பாக, சிங்கள - தமிழ் 
இனங்களிைடேய ேதாற்றம் ெபற்ற ரண்பாடான , 
ேசால்பாி ஆைணக்கு வினர் ன்னிைலயில் சாட்சியமளித்த 
அப்ேபாைதய தமிழ் மக்களின் தனிப்ெப ம் தைலவராகக் 
க தப்பட்ட அகில இலங்ைகத் தமிழ் காங்கிரஸ் தைலவர் 
ஜீ.ஜீ. ெபான்னம்பலம் அவர்கள் 50:50 ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்கும் அள க்கு இந்த ரண்பா கள் 
வளர்ச்சியைடந்தி ந்தன. இதன் காரணமாக இந்த நாட் ன் 
ேதசிய ஒ ைமப்பா  பாாியளவில் குைலக்கப்பட் ந்ததால் 
இனங்க க்கிைடேய ேதசிய ஒ ைமப்பாட் ைனக் 
கட் ெய ப் கின்ற மற் ெமா  பாாிய சவா ம் அன்  எம் 
தைலவர்க க்கு ஏற்பட்ட . ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக 
சுதந்திரம் கிைடத்  67 ஆண் கள் ர்த்தியான நிைலயில் 
இன் ம்கூட இந்த நாட் ன் நிைலயான ெபா ளாதார 
அபிவி த்திையப் பற்றி ம் இனங்க க்கிைடயிலான 
மீள்நல் ணக்கத் டன்கூ ய ேதசிய ஒ ைமப்பாட் ைனக் 
கட் ெய ப் வதைனப் பற்றி ேம  நாம் ேபசிக்ெகாண் க் 
கின்ேறாெமன்றால், இதன் அர்த்தம் என்ன?    ெதாடர்ச்சியாக 
எங்ேகா ஒ  பாாிய தவ  விடப்பட் க்ெகாண் ப்ப  
இதி ந்  ெதாிகின்ற .  

1947ஆம் ஆண்  நைட ைறக்கு வந்த ேசால்பாி 
யாப்பான , பிாித்தானியரால் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட 
ஒன்ெறன்பதால் அதில் பல குைறபா கள் இ ந்தெதன்பைத 
நாம் ம க்க யா . பல இன, ெமாழி, மத, கலாசாரங்கைளக் 
ெகாண்ட இந்த நாட் ன் பன்ைமத் வத் தன்ைமகைள 

ைமயாக உள்வாங்கி அந்த யாப்  உ வாக்கப் 
படவில்ைல. இந்த நாட் ன் எந்த ஓர் இனத்தினைர ம் அ  
தி ப்திப்ப த்தியி க்கவில்ைல. அந்த யாப்பின் 29ஆம் 
சரத்தின் 2ஆம் உப-பிாிவின் லம் சி பான்ைமயின க்கு 
அதிக ச ைகக ம் சிறப் ாிைமக ம் வழங்கப்பட்டதாக 
ெப ம்பான்ைமயினத்தவர் ஒ றம் குற்றஞ்சாட்ட, 
ம றமாக, பாரா மன்ற ஜனநாயகத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட ஓர் ஒற்ைறயாட்சியிைன அறி கப்ப த்தியதன் 

லம் இந்த நாட் ல் சிங்களப் ேபாினவாதத்திற்கு 
ன் ாிைமயளிக்கப்பட்டதாகச் சி பான்ைம இனத்தவர்கள், 

குறிப்பாக இந்த நாட் ன் தமிழ் ச கம், குற்றஞ்சாட் ய . 
சிங்கள மக்களின் ேபாினவாதத்திற்கு இந்த யாப்  இடம் 
ெகா த்தி ப்பதாகத் தமிழ்த் தைலவர்கள் கூறினார்கள். இதன் 
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காரணமாக ஆரம்பம் ெதாட்ேட இந்த யாப்  ைமயாக 
மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ெமன்ற ேவண் ேகாள் எல்லாத் 
தரப்பினரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ; பலமாக 

ன்ைவக்கப்பட் ந்த .  

1949ஆம் ஆண்  ெதாடக்கேம தமிழரசுக் கட்சியின் 
தைலவரான எஸ்.ேஜ. . ெசல்வநாயகம் ேபான்ேறாரால் இந்த 
நாட் ல் சமஷ்  அ ப்பைடயிலான ஆட்சி ைறைம ஒன்  
உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன்ற பலமான ேகாாிக்ைககள் 
ெதாடர்ச்சியாக ன்ைவக்கப்பட்டன. சுதந்திரத்தின் பின்னர் 
மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி மற் ம் ஸ்ரீ 
லங்கா சுதந்திரக் கட்சி அரசாங்கங்கள் சி பான்ைமச் 
ச கங்க க்கு எதிராக அறி கம் ெசய்த சில ெகாள்ைகக ம் 
சட்டதிட்டங்க ம் இதற்கு வழிவகுத் க் களம் அைமத் க் 
ெகா த்தைத யா ம் ம க்க யா . 1948, 1949களில் 
அறி கம் ெசய்யப்பட்ட இந்தியா, பாகிஸ்தானியக் 
கு யி ப்பாளர் மற் ம் பிரஜா உாிைமச் சட்டம் என்பவற்றின் 

லமாக 10 இலட்சத்திற்கும் ேமற்பட்ட இந்தியத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் கு ாிைம, வாக்குாிைம என்பன 
பறிக்கப்பட்டைம, திட்டமிடப்பட்ட அ ப்பைடயில் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சிங்களப் 
ெப ம்பான்ைம இனக் கு ேயற்றத் திட்டங்கள், 1956இல் 
ெகாண் வரப்பட்ட தனிச் சிங்களச் சட்ட லம், 1972இல் 
ெகாண் வரப்பட்ட பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான 
தரப்ப த்தல் ைறைம ேபான்ற விடயங்கள் சி பான்ைம 
மக்களின் உாிைமப் ேபாராட்டங்கைள ெமன்ேம ம் 
வ ப்ப த்தின. 1956இல் கா கத்திட ல் தமிழ்த் 
தைலவர்கள் தனிச் சிங்களச் சட்ட லத்திற்கு எதிராகச் 
சத்தியாக்கிரகம் ேமற்ெகாண்டெபா  தாக்கப்பட்டைம,1958 
'ஸ்ரீ' குழப்பத்தில் ஏறத்தாழ 100 இற்கும் ேமற்பட்ட அப்பாவித் 
தமிழ் மக்கள் ெகால்லப்பட்டைம ேபான்ற சம்பவங்கள், தமிழ்த் 
தைலவர்களின் அஹிம்ைச ாீதியான ேபாராட்டத்ைத 
ெமன்ேம ம் அதிகாிக்கச் ெசய்தன. ஆயி ம், சத்தியாக்கிரகம், 
உண்ணாவிரதம், ஊர்வலம், கைடயைடப் , ஹர்த்தால், 
ஒத் ைழயாைம இயக்கம் ேபான்ற அஹிம்ைச ாீதியான 
ேபாராட்டங்கள் யா ம் அரச பயங்கரவாதத்தின் லம் 
அடக்கப்பட்ட வரலா கைள நாம் கண் க்கின்ேறாம்.  

1948ஆம் ஆண்ைடத் ெதாடர்ந்  1952, 1956, 1960,1965 
ேபான்ற ஆண் களில்  இடம்ெபற்ற ஒவ்ெவா  ெபா த் 
ேதர்த ன்ேபா ம் ேசால்பாி யாப்பிைன மாற்றியைமப் 
பதற்கான ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமைய எந்தேவார் 
அரசாங்க ம் ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. சுதந்திரமைடந்த 
பின்னர் 1970ஆம் ஆண் வைர ஏறத்தாழ 22 ஆண் கள் 
அந்நியரால் எ தப்பட்ட யாப்பிைனக்ெகாண்ட, அதன் 
அ ப்பைடயிலான அரசாங்கத்தில் எம  அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண ற்பட்  எம் ன்ேனார்கள் 
ேதால்வி கண்டார்கள். 1957இன் பண்டா - ெசல்வா 
உடன்ப க்ைக அதன் பின்னர் 1965இன் டட் -ெசல்வா 
உடன்ப க்ைக என்பன இனங்க க்கிைடயிலான 

ரண்பா கைளத் தீர்த் ைவக்குெமன எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
ேபாதி ம் அைவ ைமயாகத் ேதால்வியைடந்தன.  

இக்காலகட்டத்தில் வ ைம ஒழிப்  மற் ம் ஐந்தாண் த் 
திட்டம், ஆறாண் த் திட்டம், பத்தாண் த் திட்டம் ேபான்ற பல 
ெபா ளாதாரத் திட்டங்கைள மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த 
அரசாங்கங்கள் அறி கம் ெசய்  அ ல்ப த்தியேபாதி ம், 
எதிர்பார்த்த நாட் ன் ேதசியப் ெபா ளாதாரத் தன்னிைறைவ 
ஒ ேபா ம் அைடந் ெகாள்ள யவில்ைல. ம றமாகத் 
ேதசிய ஒ ைமப்பாட் ைனக் கட் ெய ப் வதி ம் அந்த 
அரசாங்கங்கள் ப ேதால்வி அைடந்தி ந்தன. இதனால் 1970 

ெபா த் ேதர்த ல் இட சாாிகளின் ஆதரேவா , ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக் கட்சி "மக்கள் ஐக்கிய ன்னணி" என்ற ெபயாில் 
ேபாட் யிட்  ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமையப் ெபற் , 
ேசால்பாி யாப்பிைன மாற்றிப் திய யாப்பிைன அறி கம் 
ெசய்கின்ற ஒ  சந்தர்ப்பத்திைனப் ெபற் க்ெகாண்ட .  
மிகுந்த எதிர்பார்க்ைகக க்கு மத்தியில் ெகாண் வரப்பட்ட 
இந்தச் சுேதச அரசியல் யாப்பான  " தலாம் கு யரசு 
அரசியல் யாப் " என அைழக்கப்பட்ட . ஆனால், இந்த 
யாப்பிைன வைரந்த மாெப ம் கல்விமான்களான கலாநிதி 
ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா ேபான்ற சமதர்மவாதத்ைதப் ேபசிய 
இட சாாித் தைலவர்கள்கூட, ரதி ஷ்டவசமாக பிரதான 
எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ன்ைவத்த க்கிய 
பிேரரைணகைளேயா அல்ல  தமிழ்த் தரப்பில் 

ன்ைவக்கப்பட் சமஷ் வாதத்ைத அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட 
பிேரரைணகைளேயா உள்வாங்கா  அந்த யாப்பிைன 
அறி கம் ெசய்தேபா , அ  க்க க்க மக்கள் ஐக்கிய 

ன்னணியின் யாப்பாகத்தான் இ ந்தேத தவிர, இந்த 
நாட் ன் சகல இனங்களின ம் அரசியல் அபிலாைஷகைள 
உள்வாங்கிய மக்களின் யாப்பாக அைமயவில்ைல.  

இந்த யாப் , மீண் ம் ஒற்ைறயாட்சி லமான சிங்கள 
ெபளத்த ேபாினவாதத்திற்கு அ த்தளமிட் ப்பதாகத் தமிழ் 
மக்கள் தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட . ேசால்பாி யாப்பில் 
ெகா க்கப்பட் ந்த சி பான்ைம மக்க க்கான பா காப்  
ஏற்பா கள் இந்த யாப்பில் ற் தாக நீக்கப்பட்டன. 
பன்ைமத் வச் ச கத்திைனக் ெகாண்ட ஒ  நாட் ற்கான 
யாப்பாக இ  அைமயவில்ைல. இதனால், இந்த ஆட்சியின்கீழ் 
சி பான்ைமச் ச கங்கள் மாத்திரமன்றி ெப ம்பான்ைமச் 
ச கத்திைனச் சார்ந்தவர்கள்கூட பாாிய அதி ப்திக்கு 
உள்ளாகியி ந்தார்கள். இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்  கு கிய 
காலத்திற்குள்ேளேய இந்த நாட் ன் ப த்த ேவைலயற்ற 
சிங்களக் கிராமப் ற இைளஞர்க ம் வதிக ம் அரசுக்கு 
எதிரான கிளர்ச்சிகளில் ஈ பட்டனர். அன்  அவ்வா  

ணிந்த அவர்கள் ஆ தம் ஏந்தி ம் ேபாரா னார்கள். 
ம றமாகத் தமிழ் மக்களின் சமஷ் க் ேகாாிக்ைக என்ப  
ப ப்ப யாக வளர்ச்சியைடந் , 1976இல் வட் க்ேகாட்ைட 
மாநாட் ன் லம் தனி ஈழம் என்ற நிைலைய அைடந்த . 
அ மாத்திரமன்றி, அஹிம்ைச வழிப்ேபாராட்டத்தின் லம் 
சமஷ் ைய அைடந் ெகாள்ள யற்சித்தவர்கள், ஆ தப் 
ேபாராட்டத்தின் லம் தமிழ் ஈழத்திைன அைடந் ெகாள்ள 

யற்சி ெசய்தார்கள். எனேவ, இந்த யாப்பின் கீழ்தான் 
ெதற்கில் சிங்கள இைளஞர்களின் ஆ தக் கிளர்ச்சி உ வான  
என்பைத ம் வடக்கு, கிழக்குத் தமிழ் இைளஞர்களின் 
வி தைலப் ேபாராட்டத் க்கான வித் க்கள் இடப்பட்டன 
என்பைத ம் நாம் மறந் விட யா .   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இந்நிைலயில்தான் 1977ஆம் ஆண்  நடந்த  ெபா த் 
ேதர்த ல் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கம் ஆறில் ஐந்  
ெப ம்பான்ைம டன் அைமக்கப்பட்ட . அதன் விைள , 
அப்ேபாைதய பிரதமராக இ ந்  யாப் ச் 
சீர்தி த்தத்தின் லம் ஜனாதிபதியாக வந்த ெகளரவ ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன அவர்களின் தைலைமயின்கீழ் எ தப்பட்ட 
இரண்டாம் கு யரசு அரசியலைமப்  இந்த நாட் ல் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட . ஆனால், தமிழீழக் ேகாாிக்ைக டன் 
வடக்கு, கிழக்கில் மக்களின் அேமாக ஆதரவிைனப் ெபற் ப் 
பிரதான எதிர்க் கட்சியாகப் பாரா மன்றத்தில் அமர்ந்த தமிழர் 
வி தைலக் கூட்டணியினாின் ஆேலாசைனகேளா, 
அபிலாைசகேளா இந்த யாப்பில் சிறிதளவிேல ம் 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. இதற்கு ன்னர் வந்த யாப்  
எவ்வா  ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியிைனத் தைலைமயாகக் 
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ெகாண்ட யாப்பாக அைமந்தேதா, அேதேபான்  1978ஆம் 
ஆண் ன் யாப்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் யாப்பாகேவ 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட . விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைறைம, 
நிைறேவற்  அதிகார ைடய ஜனாதிபதி நிர்வாக ைறைம 
ேபான்ற பல திய திட்டங்கள் இந்த யாப்பில் 
அறி கப்ப த்தப்பட்டேபாதி ம் சிங்கள இனத் க்கும் 
ெபளத்த மதத்திற்கும் ன் ாிைம ெகா த்த ஓர் ஒற்ைறயாட்சி 

ைறயிைனக் ெகாண்டதாகேவ இ  காணப்பட்ட .  

எங்க ைடய ெப ம் தைலவர் மர்ஹூம் அஷ்ரஃப் 
அவர்கள் அன்ைறய பிரதமர் அமரர் பிேரமதாச அவர்க டன் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தியதன்ேபாில், அவர  அயராத 

யற்சியினால், பன்னிரண்டைர தமாக இ ந்த விகிதாசாரத் 
ேதர்தல் ைறைமக்குாிய ெவட் ப் ள்ளி 5 தமாகக் 
குைறக்கப்பட்ட . அதன் பின்னர் ஏறத்தாழ இன் வைர 19 
சீர்தி த்தங்கைள நாங்கள் இந்த அரசியல் யாப் க்குக் 
ெகாண் வந்தி க்கின்ேறாம். இந்த யாப்  அறி கப் 
ப த்தப்பட்டதன் பின்னர்தான் ஏறத்தாழ 30 வ டங்கள் இந்த 
நா  ெகா ர த்தத்ைத ம் சந்தித்த . அ  மாத்திரமன்றி, 
1980களின் பிற்பகுதியில் ெதன்னிலங்ைகயில் மீண் ம் 
உ வான இைளஞர் அைமதியின்ைமைய இந்த நா  
அ பவித்த . இலட்சக்கணக்கான உயிர்கைளப் 
ப ெகா த்  இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரம் ைமயாகச் 
சீர்குைலக்கப்ப வதற்கு இைவ காரணமாக அைமந்தன. 
சிங்கள - தமிழ் ரண்பா ளாக மாத்திரமி ந்த இன 

ரண்பா கள், இன்  சிங்கள - தமிழ், தமிழ் - ஸ் ம், 
சிங்கள - ஸ் ம் ேபான்ற பல் ைன ரண்பா கைளத் 
ேதாற் வித்தி ப்பைத நாம் அவதானிக்கலாம். 1947இல் 
அறி கம் ெசய்யப்பட்ட ேசால்பாி யாப்பிைனப் ேபான்ேற 
1972 மற் ம் 1978களில் ெகாண் வரப்பட்ட யாப் க ம் 
எம  அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகளான ேதசிய 
ெபா ளாதாரத்திைனக் கட் ெய ப் தல் மற் ம் ேதசிய 
ஒ ைமப்பாட் ைனக் கட் ெய ப் தல் ேபான்ற இரண்  
விடயங்க க்கும் சாியான தீர்விைனத் தராமல் ேபானைம 
நாட் க்கு ஏற்பட்ட ரதி ஷ்டேமயாகும்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
கடந்தகால வரலா கைள ேநாக்குகின்றேபா  எம  அரசியல் 
யாப் க்கேளா அல்ல  அவற் க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட 
சீர்தி த்தங்கேளா எம  நாட் ன் அரசியல், ச க, 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனக க்குச் சாியான தீர்விைன 
வழங்காததன் காரணமாக எம  நாட் ன் அரசுகள் 
ஒவ்ெவான் ம் ேதால்வி ற்ற ஓர் அரசு என்ற நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ந்ததைன நாம் யாவ ம் ஏற் க்ெகாள்ளேவ 
ேவண் ம்.  

சிறந்த ஓர் அரசியல் யாப்  என்ப  அந்த நாட்  மக்களின் 
அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகள் யாவற் க்கும் தீர்விைனக் 
ெகா க்கேவண் ம். ஆனால், இந்த யாப் களினால் எம  
நாட் ந்த பிரச்சிைனகள் ெமன்ேம ம் வளர்க்கப்பட்டேத 
தவிர, அைவ குைறக்கப்படவில்ைல என்ப தான் 
கவைலக்குாிய விடயமாகும். இன்  நாம் எதிர்பார்க்கும் இந்தப் 

திய அரசியலைமப்பிேல எம  நாட் ன் இனப் 
பிரச்சிைனக்கான ஒ  நிரந்தரத் தீர்விைனக் கா கின்ற 
வைகயில், ஐக்கிய இலங்ைகக்குள் அதிகாரப் பரவலாக்கம் 
ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்பதில் நாம் உ தியாக 
இ க்கின்ேறாம். ெப ம்பான்ைமச் சிங்களத் தைலவர்க ம் 
சி பான்ைமத் தமிழ்த் தைலவர்க ம் ெகாள்ைகயளவில் 
இதைன ஏற் க்ெகாண் ப்பதைன நாம் யாவ ம் சாதகமாகப் 

பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். காரணம், இப்ெபா தான் 
வரலாற்றில் தன் ைறயாக இவ்வாறான ஓர் ஒ ைமப்பட்ட 
க த்திைன இ  ச கங்களின் தைலவர்க ம் 
ஏற்றி க்கின்றனர்.   

1920களின் ந ப்பகுதியில் சிங்கள அரசியல் தைலவரான 
ன்னாள் பிரதம ம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் ஸ்தாபகத் 

தைலவ மான எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
நம  நாட் க்குத் ேதைவயான சிறந்த அரசியல் 

ைறைமயாகச் சமஷ்  ைறைமயிைன ஆதாித் ப் 
ேபசியேபா , யாழ். இைளஞர் காங்கிரஸ் என்ற தமிழர் 
அைமப்  அதைன எதிர்த்த சுவாரஸ்யமான சம்பவ ம் 
உண் .  ஆனால், 1949இல் தமிழரசுக் கட்சி சமஷ்  வாதத்ைத 

ன்ைவத்தெபா , ன்னர் அதைன ஆதாித்த சிங்களத் 
தைலைமத் வங்கள் எதிர்த் நின்ற வரலாற்றிைன ம் நாம் 
இலகுவில் மறந் விட யா .   

நாம் காணப்ேபாகும் அரசியல் தீர்  என்ப  எந்தேவார் 
இன, மத, ெமாழி, மற் ம் பிரேதச ேமலாண்ைமக்கும் 
ேமலாதிக்க வாதத்திற்கும் இடமளித் விடக்கூடா  என்பதில் 
நாம் யாவ ம் கவனமாக இ க்க ேவண் ம். நாட் ல் 
வாழ்கின்ற ஒவ்ெவா  பிரைஜ ம் தன்மானத் ட ம் 
சுயமாியாைத ட ம் ெகளரவத் ட ம் சகல 
உாிைமகைள ம் சமமாகப் ெபற் , அச்சமின்றிப் 
பா காப் டன் வாழக்கூ ய ஒ  வாழ்வியல் 

ைறைமெயான் க்கு அ த்தளம் இ வதாக அ  
அைமயேவண் ம் என்ப தான் என ம் என  கட்சியின ம் 
நிைலப்பா  என்பைதத் ெதளிவாகக் கூறிைவக்க 
வி ம் வேதா , அதற்குச் சகல விதத்தி ம் ஒத் ைழப்ைப 
வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம் 
என்பைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ஒ  
ஜனநாயக நாட் ல் இனங்களின் அரசியல் பிரதிநிதித் வம் 
என்ப  மிக க்கியமானெதான்றாகும்.  1920களில் ேமல் 
மாகாணத்தில் தமிழ க்கான ஓர் அரசியல் பிரதிநிதித் வம் 
ம க்கப்பட்டதன் விைள தான் தன் த ல் இந்த நாட் ல் 
சிங்கள மற் ம் தமிழ் அரசியல் தைலைமத் வங்கள் பிாிந்  
தனித்தனியாக இனவாத அ ப்பைடயில் அரசியல் ெசய்ய 
வழிவகுத்த  என்பைத நாம் ஒ ேபா ம் மறந் விடக்கூடா . 
இலங்ைகத் ேதசிய காங்கிர ல் சிங்களத் 
தைலைமத் வங்கேளா , ஒன் பட் ந்த தமிழ் 
தைலைமத் வங்கள் 1922இல் தமிழர் மகா சைப என்ற 
அைமப்ைப உ வாக்க ம், அதன் பின்னர் சிங்கள மகா சைப 
உ வாக ம் இந்த அரசியல் பிரதிநிதித் வ ம ப்ேப 
அ ப்பைடயாக அைமந்த .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Your time is over. Now, wind up please! 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, give me two minutes, please.  

எனேவ, அரசியல் யாப்ைபத் தி த் வ  பற்றிய இந்த 
விடயத்திேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் ேபசுகின்றனர்; 
நாங்க ம் ேபசுகின்ேறாம்; எல்ேலா ம் ேபசுகின்றார்கள். நாம் 
நீண்டகாலமாகப் ேபசிவ ம் திய ேதர்தல் சீர்தி த்தெமன்ப  
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எந்தேவார் இனத்தின ம் அரசியல் பிரதிநிதித் வத்ைதப் 
பாதிப்பதாக அைமந் விடக்கூடா . காரணம், எம  நாட் ன் 
ேதசிய ஒ ைமப்பா  என்ப  த ல் அரசியல் ாீதியாக 
ஏற்ப த்தப்படல் ேவண் ம். அரசியல் ாீதியாக ஏற்ப த்தப் 
ப ம் அந்த ேதசிய ஒ ைமப்பா  என் ம் அ த்தளத்தில் 
நின் ெகாண் தான் ேதசிய ெபா ளாதாரத்ைதக் கட்  
ெய ப் வ  பற்றிச் சிந்திக்க ம். இதனால் ேதசிய 
ஒ ைமப்பாட்ைடக் கட் ெய ப் கின்ற மற் ம் ேதசிய 
ெபா ளாதாரத்ைத வளர்த்ெத க்கின்ற இந்த இரண்  
ெசயற்பா க ம் சம அளவில் ெகாண் ெசல்லப்பட ேவண்  
ெமன்பைத நாம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். தவ ம்பட்சத்தில் 
வரலா  தாேன மீண் ெகாள்வைதப்ேபால மீண் ம் இதன் 

லம் நாம் ேதால்வியைடந்த ஓர் அரசுக்கான அ த்தளத்ைத 
இட் வி ேவாம் என்பதில் எ வித சந்ேதக ம் இல்ைல.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநரம் 
ேபாதாைமயினால் என  *உைரயின் எஞ்சிய பகுதிகைள 
ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க்ெகாள் மா  ேவண் கின்ேறன்.  

இ தியாக ஒ  விடயத்ைத மட் ம் கூறி என் ைடய 
உைரைய க்கின்ேறன். நாங்கள் யா க்கும் 
பயந்தவர்களல்லர்! ந க்கின்றவர்க ம் அல்லர்! இந்த நாட்  
ஜனாதிபதியாக இ ந்தாெலன்ன, பிரதமராக இ ந்தாெலன்ன, 
எவாிட ம் ேநர்ைமயாகப் ேபசுகின்ற அரசியல்வாதியாக நான் 
இ க்கின்ேறன். அப்ப யான ஒ  கட்சியாக என் ைடய 
கட்சிைய நான் வளர்த்  வ கின்ேறன். ேதர்தல் ைறகளில் 
மாற்றம் வ ம்ெபா ம் எங்க ைடய ச கத் க்கு அநியாயம் 
இைழக்கப்ப மாக இ ந்தால் அதற்காக எந்தத் தியாகத்ைத ம் 
ெசய்ய நாம் தயாராக இ க்கின்ேறாெமன்பைதச் 
ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ேல மைலயக 
ச கம் வாழ்கின்ற ; தமிழ்ச் ச கம் வாழ்கின்ற . இந் , 
கத்ேதா க்க, ெபளத்த மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். என் ைடய 
ச கம் 9.6 சத தமாக வாழ்கின்ற . அந்த வைகயில், 
எங்க ைடய பிரதிநிதித் வங்கைளக் குைறக்கின்ற வைகயில் 
உள் ராட்சித் ேதர்தல் ைறயில் அல்ல  மாகாண சைபத் 
ேதர்தல் ைறயில் அல்ல  பாரா மன்றத் ேதர்தல் ைறயில் 
ஏதாவ  மாற்றம் வந்தால் அவ்வாறான சதித்திட்டத்திற்கு 
நாங்கள் ஒ ேபா ம் இடங்ெகா க்க மாட்ேடாம்.  

அன் த் தைலவர் எங்க ைடய சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் 
இங்கி க்கின்றேபா  ஒ சில விடயங்கைள நான் 
மனிதாபிமானத்ேதா  ேபச வி ம் கின்ேறன். சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்கேள! இன்  நீங்கள் எதிர்க்கட்சித் தைலவராக 
இ ப்பைதயிட்  தமிழ் ேபசும் மகன் என்ற அ ப்பைடயிேல 
நான் ெப ைமப்ப கின்ேறன்; சந்ேதாசப்ப கின்ேறன். 
ஆனால், தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ஒ சில 
அரசியல்வாதிகள் அன்  கள் வடக்கு ஸ் ம்கைள 
ெவளிேயற்றியெபா  என்ன சிந்தைனயில் இ ந்தார்கேளா, 
காத்தான்கு  பள்ளிவாச ேல அம்மக்கள் 
ெகாைலெசய்யப்பட்டெபா  எந்த நிைலப்பாட் ல் 
இ ந்தார்கேளா, அேத நிைலப்பாட் ல் இ ந் ெகாண் தான் 
ெதாடர்ந் ம் ெசயற்ப கின்றார்கள். ெவளிேயற்றப்பட்ட அந்த 
ஓாிலட்சம் ஸ் ம்க ம் ெசாந்த மண்ணிேல ெகளரவமாக 
வாழ வி ம் கின்றார்கள். அந்தப் பிரேதசத்திேல வா ம் 
உாிைமையக் ேகட்கின்றார்கள். அைதத் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் ஒ சில உ ப்பினர்கள் த க்கின்றார்கள். 
அண்ைமயிேல அண்ணன் மாைவ ேசனாதிராசா, சுமந்திரன் 

ஐயா ேபான்றவர்கைள அைழத்  என் ைடய கட்சி 
உ ப்பினர்க டன் ேசர்ந்  இ  சம்பந்தமாக நான் 
மனிதாபிமான ைறயில் ேபசியி க்கிேறன். எனேவ, 
மனிதாபிமானத்ேதா  ேகட்கின்ேறன், தய ெசய்  நீங்கள் 
அதிேல தைலயீ  ெசய் ங்கள்! இந்த ஓாிலட்சம் 

ஸ் ம்கைள ம் எதிர்வ ம் இரண்  வ ட காலத் க்குள் 
ெசாந்த மண்ணில் கு ேயற் ங்கெளன்  ஜனாதிபதியிட ம் 
பிரதமாிட ம் சம்பந்தன் ஐயா அவர்களிட ம் அன்பாக 
ேவண் கின்ேறன். அேதேபால, ல்ேமாட்ைடயி ந்  
ெபாத் வில்வைர இ க்கின்ற காணிப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
கண்  ஸ் ம், தமிழ் மக்கள் மத்தியிேல ஒற் ைமைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ெமன் ம் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
[1.02 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Presiding Member, for the 

opportunity to speak on this historic occasion. I say, 
"historic" because we have a Resolution before the House 
that has been signed by the Prime Minister, Hon. Ranil 
Wickremesinghe; the Hon. Nimal Siripala De Silva on 
behalf of the SLFP; the Hon. Lakshman Kiriella, the 
Leader of the House; the Hon. Rauff Hakeem, the Leader 
of the Sri Lanka Muslim Congress; the Hon. Malik 
Samarawickrama; the Hon. D.M. Swaminathan; the Hon. 
(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe and the Hon. Patali 
Champika Ranawaka, the Leader of the Jathika Hela 
Urumaya setting out the purposes for which this country 
has to enact a new Constitution and thereafter listing out 
the modalities by which this drafting procedure is to take 
place.  

So far as I can gather from the Debate today, I do not 
think there is anyone in this House who says that the 
country does not need a new Constitution, although 
outside this House there have been pronouncements made 
that all we require is amendments. I do not hear anyone 
seriously challenging the proposition that the country 
does need a new Constitution.  

We had the First Republican Constitution in 1972 and 
the Second Republican Constitution - under which we 
function now - adopted in 1978.  Although these two are 
called, "Republican Constitutions," speakers from both 
Sides of the House have already clearly stated how these 
two Constitutions were made.  Both the Governments of 
that day - the United Front Government in the early 
1970s and thereafter the UNP Government that came in 
1977 - had the requisite two-thirds in Parliament and 
therefore, what they enacted as a Constitution for the 
whole country merely mirrored their own versions; what 
for that time being they thought was good, not for the 
country but what they thought was expedient, was 
enacted as a Constitution.  Most importantly, in both 
those procedures, the Tamil-speaking people of this 
country, particularly the Tamils, were left out.   
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If there is a recognition that there live in this country 
different peoples belonging to different linguistic cultural 
ethnic groupings, who have different religions and 
together there is a mix of rich diversity that must enhance 
the character of this country, then, certainly, the First and 
the Second Republican Constitutions must be done away 
with and we must start from that declared status that all 
are equal in this country, not just as individual's equality 
but even as communities, as peoples, they are equal to 
each other.  

That fundamental premise is a sine qua non for this 
Island to continue as one strong country. It was the non-
recognition of that fundamental character of this country 
that resulted in large amounts of misery, three decades of 
actual fighting and a conflict that has waged since 
Independence even to this day.   The Constitution cannot 
grant pre-eminence to one or the other group of people. I 
am glad His Excellency the President while speaking, 
after the Resolution was moved, very clearly said that.  
The Leader of the United National Party moved this 
Resolution on which His Excellency the President as the 
Leader of the SLFP as well very clearly enunciated the 
thought processes last Saturday.    

So, we have seen a paradigm shift in the thinking, in 
the presentation of this Resolution, which has been 
affirmed by the Leaders of the two main Parties of this 
country.  This is significant because the history of our 
country, particularly that of Constitution-making and also 
of various efforts at reconciliation is marred by one Party 
or the other opposing the initiatives taken by the Party 
that was in office at that time.  This is the first time we 
have the Leaders of the two Parties clearly enunciating to 
the country that this must be done and setting out the 
fundamental or the premise on which we must build a 
new Constitution.    

I heard the Chief Opposition Whip, my Friend, the 
Hon. Anura Dissanayake stating that the problems faced 
by the Tamil people are not that of the Constitution but 
day-to-day affairs, economic difficulties, lack of job 
opportunities and the like.   

Our people face all of that and more particularly, after 
the cruel war that they had to face for such a long time, 
the recovery from that has been very, very difficult. For 
lack of political will, for various other reasons, our people 
face an enormous amount of day-to-day problems. But 
that is not the fundamental issue faced by our people. And 
I am sad that a Party like the Janatha Vimukthi Peramuna, 
which expounds such progressive thoughts and ideas on 
other fronts, is not able to see this. They are not able to 
see it also because of the language divide. As I stated 
while he was speaking, when he accused the Tamil 
National Alliance of not being close to our people, not 
getting involved with the day-today difficulties and the 

problems that they face, the reason is the Sinhala 
newspapers do not publish any of those stories. What 
happens there stays there, and in the Tamil media. What 
happens here stays here, and limited to the Sinhala media 
and the converse is also true. If  you go to a Tamil-
speaking area today and talk to them about some of the 
developments in the South, particularly by a small group 
of people who are trying to whip racial tensions in this 
country, they are totally unaware, because that is not 
depicted there. So we journey along - whether the 
Constitution says separation is illegal or not - in fact on 
the ground as two separate worlds, not meeting in any 
way.  

Now if we are to forge ahead as one country we must 
realize this. We must realize this and accommodate all 
the different communities, all the different peoples of this 
country by granting them equal status, never mind what 
their numbers are. The type of Constitution that we were 
given, Ceylon Independence Act in 1947, gave us a 
system of simple majority rule and that is what gave rise 
to majoritarianism. What some people do not realize 
today is that what they call a "unitary State" is actually a 
majoritarian State. Because if you implement one 
important aspect of democracy, which is majority rule, in 
a heterogeneous country like ours, where there is a 
permanent majority and permanent minorities, all the  
time it is the will of the majority that prevails. That is 
why  it was possible in 1949 to deprive a section of our 
people of their citizenship itself - their absolute 
fundamental right to be a citizen of this country. People 
who had voted in the first election, who were able to elect 
seven representatives to Parliament, were deprived of 
their franchise because they did not have the majority in 
numbers. That was repeated in 1956 when the Official 
Language Act was passed. Because of the fact that one 
people have an overwhelming majority in the country in 
matters that affect them and the permanent minority 
peoples - I am using the word “minority” only in terms of 
numbers; those who are minority in number - it is always 
the will of the majority that prevails.  

That is why it is important that the system of 
government must be changed; that it will not be possible 
for one community to override the others merely because 
of the strength of their numbers in this country. There 
must be some fundamental safeguards. When such an 
adjustment is made, even those who are smaller in 
numbers are able to exercise governmental power at least 
in the areas in which they live substantially in numbers. 
Then, there can be a balance that is struck. Then, it is 
possible for all these peoples to live together as one 
country because they share power in an equitable way,  
not leave it to one Centre that decides overridingly what 
happens to the others and they have no say whatever 
because they are minority in numbers. This is a 
fundamental thing and the world has had different ways 
in countries in which different peoples live and they are 
able to share power and live together.  
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Then, there are other fundamental issues like human 
rights, which will have to apply to all equally. So, 
institutions of Government must be so worth that all the 
different peoples groups have a stake in it and have 
participation in it.  

It is the exclusion of the Tamil students from tertiary 
educational institutions in the 1970s, coupled with the 
First Republican Constitution, which effectively alienated 
the Tamil people from the institution of the State, that 
resulted in a call for  a “separate State” and it is justifiably 
so because if you cannot accommodate, if you cannot live 
together, if you do not have the will to share power with 
everyone irrespective of their numbers, then you must let 
them live by themselves. You cannot hold on to them and 
insist that your writ must run in their lives too. That was 
sought to be changed. This fundamental flaw was 
addressed in the Indo-Sri Lanka Peace Accord. I heard the 
Hon. Anura Dissanayake say that all the Agreements have 
had foreign pressures. I would like to ask him the 
question what foreign pressure was there for the 
Bandaranaike-Chelvanayakam Pact? What foreign 
pressure was there for the Dudley-Chelvanayakam Pact? 
There was no foreign pressure. But, two Prime Ministers 
of this country, great leaders of this country, made Pacts 
with the leader of the Tamil people but failed to keep 
those promises; they failed to honour those Pacts.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
They were not allowed to. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
When they failed to do that, the Tamil people could do 

nothing, because we were small in numbers. That is when 
we appeal to the outside world; we have to. If you do not 
do the right thing by us, you cannot expect us to fold our 
hands and collapse; we will not do that. That is when our 
youth took to arms. You cannot expect that you can do 
this - write, sign pacts, tear them up - and then expect us 
to be meek and mild and be obedient. No, that will not 
happen and that did not happen. But, now we have come a 
long way from that.  

From the speech that His Excellency delivered on 
Saturday and the objectives that are enunciated in this 
Resolution, it is clear that there is a realization now. At 
least now, there is a realization that we must change the 
rules by which we engage, the rules by which we live. 
That social compact under which the country attained 
Independence in 1948, where there were safeguards put 
in, that even Parliament could not pass laws, and that took 
away rights of certain people or conferred on others rights 
that were not conferred on everybody. That was done 
away with through a procedure in 1970 to 1972, which 
proclaimed that it was an "autochthonous Constitution", 

but there,  "autochthonous" only meant that the people 
who were majority in numbers of this country had their 
way and not the others.   

In 1978, they followed the procedure that was laid 
down in the First Republican Constitution: had a 
Parliamentary Select Committee. As the Hon. Dinesh 
Gunawardena read out portions from the relevant 
Hansard, the TULF stayed away; had to stay away on that 
occasion. With a five-sixths majority, that Government 
steamrolled and enacted a Constitution. That should not 
happen. Today, we are at a stage when history is to be 
made. The bitter experiences of the past must not be 
missed. We must learn from that and that is why the 
leaders of the two main Parties have put this Resolution 
forward and that is why we are supportive of this 
procedure.  

Now, there is so much talk about this procedure. I was 
glad that the Hon. Douglas Devananda said, "The 
discussion in this House is akin to splitting hairs".  
Everybody wants a new Constitution to be made in terms 
of what is laid down in the present Constitution, that the 
present Constitution should not be violated. I do not see 
anything in the Resolution that has been placed before the 
House violating the present Constitution. If you care to 
read Article 74 of the present Constitution, it very 
specifically gives the power to Parliament, either by 
Standing Orders or by Resolution, to deal with the 
matters that Parliament is authorized to deal with and in 
Article 75, making of a new Constitution is one of the 
matters that Parliament has been authorized to deal with. 
So, the Constitution is quite clear for anybody who is 
able to read. Parliament has been given the power to 
enact, repeal the Constitution and replace it with a new 
Constitution and for doing that, it has one of two options 
- it can it do it under the Standing Orders or by 
Resolution and the Resolution then will control the whole 
procedure.  

But here, what does the Resolution itself say? The 
Resolution is not giving this power to somebody else 
outside. That is semantic to say so. This Resolution is 
calling on Parliament to form a Constitutional Assembly 
consisting of the 225 Hon. Members of this Parliament, 
no one else. The provisions of the Standing Orders talk 
about a Committee of the whole House. Technically, this 
is not a Committee of the whole House, but it is by 
Resolution. You can either do it by Standing Orders or by 
Resolution, but the end result is the same thing. How 
does that change?  

How does the nature of the Constitutional Assembly 
in this Resolution change from a Committee of the whole 
House? It is a Committee of the whole House. Even 
though Parliament could have resolved otherwise, this 
Resolution only authorizes Parliament to make a 
Constitutional Assembly consisting of the Hon. Members 

115 116 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

of Parliament themselves and no other. Eventually the 
Resolution clearly states, for the avoidance of doubt, it 
follows the procedure that is laid down in the Constitution 
- that there must be a certificate by the Cabinet of 
Ministers that this is a Bill for the repeal and replacement 
of the Constitution and that it is intended to be passed by 
a two-thirds majority and placed before the people at a 
Referendum. That is a requirement in this Constitution 
and the Resolution states so specifically.  

I was alarmed when I heard the Hon. Dinesh 
Gunawardena say, “We want to go to Court”. You cannot 
go to Court . He says, “We want to follow the 
constitutional procedure”. The Constitution itself states 
that when there is a Bill for the repeal and replacement of 
the Constitution, the Supreme Court has no jurisdiction. 
You only have to read Article 120 (b). It very specifically 
states, the moment the Cabinet of Ministers certifies that 
it is a Bill for the repeal and replacement of the 
Constitution, the Supreme Court shall not exercise any 
further jurisdiction. It is quite logical. Do you not think 
so? The only point that the Supreme Court can ever rule 
when a Bill is challenged is whether it is inconsistent with 
the Constitution. If you are replacing the Constitution, by 
definition, it is inconsistent with this Constitution. If it is 
inconsistent with the Constitution, the Supreme Court can 
only say - the Court cannot say that it cannot be enacted - 
that you must place it before the people at a Referendum. 
The Resolution contains the certificate of the Cabinet of 
Ministers; that it is intended to be passed by a two-thirds 
majority and placed before the people at a Referendum. 
There is no place for the Supreme Court also to rule that 
you must place it before the people at a Referendum, that 
is superficial. That is why, when the long title states that it 
is "for the repeal and replacement of the Constitution", 
Article 120 (b) very specifically states, I quote:  

“where the Cabinet of Ministers certifies that a Bill, which is 
described in its long title as being for the amendment of any 
provisions of the Constitution; or for the repeal and replacement of 
the Constitution,  intended to be passed with the special majority 
required by Article 83 and submitted to the People by Referendum, 
the Supreme Court shall have and exercise no jurisdiction in respect 
of such Bill;” 

You want a new Constitution drafted and adopted in 
terms of this Constitution. That is your position. If that be 
so, how can you then say that this matter must to go to the 
Supreme Court? The present Constitution states you 
cannot go to the Supreme Court. You must choose one of 
the two - you must either choose to do it under the 
Constitution or you must say, "We will stand outside the 
Constitution and we will go to Court". If you do it under 
the provisions of this Constitution, there is an expressed 
prohibition to challenge it in the Supreme Court, as I said, 
logically so because that long title itself, by definition, is 
inconsistent with this Constitution and will require a 
Referendum.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one minute more. 
 
 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir.  

So, therefore, I appeal to the Members of this House, 
please do not split hairs on a procedure. All of your 
concerns - 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Hon. Member, can I - 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I have only one minute more. You can speak later. - 

[Interruption.] I have only one minute more. So, please do 
not disturb me. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
All that will be determined by the Court. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Hon. Members of this Parliament have expressed 

their concerns and I respect and value those concerns. I 
say with respect, Sir, that all of those concerns are 
contained in this procedure that has been laid down. It is 
the Hon. Members of this Parliament who will draft the 
new Constitution. They will only draft it. They are not 
going to adopt it like the Constituent Assembly in 1972. 
It is not a Constituent Assembly. The new Constitution - 
it is stated very clearly for avoidance of doubt - will be 
adopted by this Parliament through the procedure that has 
been laid down in the present Constitution. Therefore, I 
would like to appeal to those Hon. Members who are 
seated in the Opposition, who call themselves the “Joint 
Opposition” -  I do not know why they call themselves 
the “Joint Opposition” -  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Because we are joined.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Ah, because you all are joined. But, you are not joined 

with us. Anyway, I appeal to you all. When you were on 
the other side under President Rajapaksa, he made 
various efforts to change the fundamental premise of the 
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Constitution. He even singed joint communiqués with 
international actors and various others saying that this 
premise will be changed. All of those are in writing. Now, 
it is true that some of you are on that side and some of 
you are on this side.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please wind up now. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I am winding up.  

Please do not repeat the grave mistakes that were 
made in history by the two main Parties. Even though you 
are part of one main Party, please do not fall into that 
error yet again. Be statesmanlike and join in this process 
so that we all can join together and go forward as one 
country. 

Thank you. 
 
[අ.භා. 1.30] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ 

වුණු සෑම කථිකෙයක්ම -විෙශේෂෙයන්ම රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා, සුමන්තිරන් මන්තීතුමා සහ අෙනකුත් සියලුෙදනාම- 
පකාශ කෙළේ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක් සාකච්ඡා කරන දවස අද හැටියටයි. ඒත් ෙමවැනි 
වැදගත් ෙයෝජනාවක් සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ආණ්ඩුෙව් 
මැති ඇමතිවරු හත්ෙදනයි ඉන්ෙන්. ලජ්ජයි, ලජ්ජයි. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ගැනත් අම්මපා ලජ්ජයි. ඒ අයත් කවුරුවත් 
නැහැ.  

1972දී, ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් යුගෙය් 
ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා, කමෙව්දයක් 
හදලා පථම ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරන්න තීන්දු 
කළා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් මැතිවරණ 
පකාශනෙය් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිබුණා, ෙම් ෙවනස 
කරනවා කියලා. ඊට පසුව ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා වැනි 
විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත වූ කණ්ඩායමක් අවුරුදු 
ෙදකහමාරකට වැඩි කාලයක්  ඒ ගැන අධ්යයනය කරලා, ඒ 
සම්බන්ධ ෙනොෙයකුත් වාද විවාද ඇති කරලා ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සම්බන්ධව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා පකාශයක් 
කෙළේ 1975දී. එතැන් සිට තවත්  අවුරුදු තුනක් ඒ ගැන කටයුතු 
කරලා ෙම් රෙට් හිටපු සියලු විෙශේෂඥයන් ෙයොදාෙගන ෙම් 
ව්යවස්ථාව ෙගන එන්න කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වැදගත් කියන, ඓතිහාසික 
කියන ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරන්න හැදුෙව් ෙකොෙහොමද? 
පසුගිය ෙසනසුරාදා උෙද් දහයට ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා රෑ හතට සම්මත කරෙගන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 

හැදීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කරන්නයි සැලසුම් කරගත්ෙත්. ඒක 
තමයි ඇත්ත. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් ෙයෝජනාව 
ව්යවස්ථානුකූලයි කියලා. ඒ ගැන අපට කිසි පශ්නයක් නැහැ. අපි 
ඒක ෙබොෙහොම අවංකව කියනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ව්යවස්ථානුකූල 
නම් අපට කිසි පශ්නයක් නැහැ. අපි කියලා තිෙබනවා, ෙම් 
ෙයෝජනාවට ස්ථාවර නිෙයෝග 86 (1) ඇතුළත් කරන්න කියලා. 
ඔබතුමා කිව්වා,  "It contains the same thing." 

If it contains the same thing, let us go with what 
everybody - the majority -  agreed: Standing Orders 86 
(1), 120 and 130.  So, there are no differences, if that is 
the case. There is no point wasting time. You raise your 
hands from the Opposition. Our Hon. Members of the 
SLFP who are in the Cabinet have brought in certain 
amendments to this Resolution and we are very grateful 
and thankful to them. In fact, we had a number of 
discussions. What I am saying is, until 9th Saturday, when 
this Resolution was to be brought in, none of us knew 
about it. Then, fortunately somebody pointed it out and 
we had only three days. We met His Excellency the 
President; we as a group, met the Prime Minister; we met 
the Hon. Speaker and discussions went on till 12.30 in the 
night. All this happened within 72 hours. Where is 
justice? You are talking of a Constitutional change.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
This was on the Order Book for more than a month.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 I will  tell you that. I agree with you. What 

happened? It was on the Order Book  on the 19th 
December, the last date of the Budget Debate. Is that the 
way that you should deal with the Constitution? If the 
Hon. Sumanthiran says, “That is the way”, that is not fair. 
You  leave it on the Order Book at the last hour,  on the 
19th of December, and you say that  it was there for a 
month. That itself is dubious; that itself is questionable.  

එෙහම කරන එෙකන් වංචා සහගත කියන අදහසක් එනවා. 
ගරු අගාමාත්යවරයා තුන් වතාවක් ෙම් ෙයෝජනාෙව් ලියලා 
තිෙබනවා, "සැක දුරු කර ගන්නයි" කියලා. ඇයි ෙම් ''සැක දුරු 
කර ගන්න'' කියලා තිෙබන්ෙන්? ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනද්දී වගන්තියක් දමලා කියලා තිබුණාද "සැක 
දුරු කර ගන්නයි" කියලා? නැහැ. සැක දුරු කර ගන්නයි 
කියන්ෙන් සැකයක් තිෙබන නිසා. ඒක ෙම් ෙයෝජනාෙව් එක 
වතාවක් ෙනොෙවයි, තුන් වතාවක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒෙකන් 
කියන්ෙන්? ඒෙකන් ෙනොකියා කියන්ෙන්, "ෙම්ෙක් පශ්න 
තිෙබනවා. අපි හංගලා කරලා තිෙබන්ෙන්. සැකයක් ඇති කර 
ගන්න එපා. අපි වැෙඩ් කරන්නම්." කියලායි. ඒකද ෙම් 
කියන්ෙන්? 

ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න පුළුවන්. රාජ්ය ෙසේවය කප්පාදු කරන්න 
පුළුවන්. ඒවා ඔක්ෙකෝම අපට ෙවනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් කෙළොත් එෙහම කරන්න 
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බැහැ. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, 
මැෙල්, බර්ගර් කියන ෙම් රෙට් ඉන්න මිලියන 20කෙග්ම ජන 
ජීවිතවලට බලපානවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් එක්ක 
ෙසල්ලම් කරන්න එපා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් එක්ක පන්දු 
ගහන්න එපා. කාෙග් හරි වුවමනාවකට ෙහොෙරන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්න එපා.  

ෙමතැනදී කවුරුත් කියනවා, ෙම් ව්යවස්ථාව හදන්න පිට 
රැටියන් නැහැ කියලා. මම ඒ ගැන කාරණයක් කියන්නම්. මට 
කථා කරලා කිව්වා, "සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ගැන  හතෙර් කාමරයට යන්න" කියලා. මම යන 
ෙකොට එතැන පාක්යෙසෝති සරවනමුත්තු ඉන්නවා. එතැන 
ඉන්නවා, ''ෙවොලන්'' කියලා ස්කැන්ඩිෙන්වියානු රටකින් ආපු 
මහත්තෙයක්. ඔවුන් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් අපට ව්යවස්ථාව ගැන 
උගන්වන්න, අපට ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන හැටි කියලා 
ෙදන්න. ඒ නිසාම මහා විශාල සැකයක් ඇති ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒකම සැකයකට තුඩු ෙදනවා.  

සුමන්තිරන් ගරු මන්තීතුමා කියපු විධියට නම් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හදන එකට  අපි ඔක්ෙකෝම එකඟයි; එය කළ යුතුයි. 
හැබැයි එකක් කියන්න තිෙබනවා. 83දී වාෙග් නැවත ෙම් රෙට්  
මහා කාලකණ්ණි අවස්ථාවක් ඇති ෙවන්න ඉඩ තියන්න එපා.  
ගරු සුමන්තිරන්  මන්තීතුමා දවසක් එතුමාෙග් කථාවකදී, "We 
are exhausting our patience." කියලා කිව්වා. "We have got a 
golden opportunity." කියලා කිව්වා. Yes, we have got a 
golden opportunity. But, you do not have to exhaust your 
patience.  If you know the content in this, what we have 
proposed, I am sure  you will raise both  your hands and say, 
“Okay, let us change them. Let us make the amendments.”  
So, let us make the amendments. We are for it.  

අෙප් ෙම් සංෙශෝධන ෙගනාෙව් නැත්නම් රට බාල්දු කරන, රට 
පාවාෙදන ව්යවස්ථාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්පාදනය 
කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක නිසා මම ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් කථා කරන්ෙන් 

ෙමන්න ෙම් පතිපත්ති පකාශය ගැනයි. ෙමොකක්ද ෙම්? "ෛමතී 
පාලනයක්-ස්ථාවර රටක්." ෙම්කට තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට අවුරුදු පහකට බලය දුන්ෙන්. එතුමාෙග් මැතිවරණ 
පකාශනෙය් 15වැනි පිටුෙව් එතුමා පැහැදිලිව ෙමෙහම කියනවා: 

"නව ආණ්ඩුකම ව හය අනිවාර්යෙයන්ම දැනට පවතින අත්තෙනෝමතික 
විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනුවට කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා 
පාර්ලිෙම්න්තුව හා සම්බන්ධ වූ විධායකයක් සහිත ආණ්ඩුකම ව හයක් 
වනු ඇත. එහිදී ජනාධිපතිවරයා නීතිය ඉදිරිෙය් අන් පුරවැසියන් හා 
සමානව සලකනු ඇත. පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ජනමත 
විචාරණයකින් පමණක් ෙවනස් කළ හැකි ...." 

එතුමාෙග්ත් සීමාවක් තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙගන් සියයට 52ක් ඡන්දය දුන්නා.  

ඊළඟට ගරු අගමැතිතුමාෙග් "මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන 
පංච විධ කියාවලිය" කියන පකාශෙය් ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? එහි 
13වන පිටුෙව් ෙමන්න ෙමෙහම තිෙබනවා: 

"පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන අගමැති සහ කැබිනට් මණ්ඩලෙය් උපෙදස් 
අනුව ජනාධිපතිවරයා ස්වකීය බලතල කියාත්මක කරනු ඇත. ෙමයින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා ෙව්. දැනට ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා විසින් භාවිතා කරනු ලබන විෙශේෂ බලතල 
එෙසේම පවතිනු ඇත." 

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී අගමැතිවරයා කිව්ෙව්, "මට 
ලබා දීලා තිෙබන ජනවරම අනුව ෙම්ක කියාත්මක කරනවා" 
කියායි. ජනවරමක් නැහැ. එතුමාට ජනවරම තිෙබන්ෙන් සියයට 
43යි. ජනවරම තිෙබන්ෙන් ෛමතී පාලනයට. ෛමතී පාලනය 
තුළ ජනමත විචාරණයකට යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන 
සීමා කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ ජනමතයට යටත්ව  86 (1), 
120, 130 ස්ථාවර නිෙයෝගවලට ගරු කරමින්, ඒ අනුව කටයුතු 
කරමින් ෙම් ව්යවස්ථාව සකස් කිරීමට කටයුතු කරනවා මිසක්,-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මට තව තත්ත්පර 10ක් ෙදන්න.  

අද තනතුරු ලබා ෙගන සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්ට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොන තනතුරු දැරුවත් 
රෙට් ජාතික පශ්නයකදී ඔබතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරය අනුව අපට 
එක්කාසු ෙවන්නට හැකි වීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලා ඒක කළා; අය වැෙය්දීත් ඒක කළා. අය වැෙයන් 
සියයට 61ක් ෙවනස් කෙළේ ඔබතුමන්ලා සහ අපි බලපෑම් කළ 
නිසායි. නව ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීෙම්දී අපි ඔක්ෙකෝම අත් 
වැල් බැඳෙගන රටට අගතියක් ෙනොවන විධියට වැඩ කරමු.  
ඔබතුමන්ලාට කවදා ෙහෝ ජනතාවෙග් අපසාදයක් ලැබිලා 
තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරදි කරගන්නත් ෙම් එකමුතුව අවස්ථාවක් 
කරගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නතර ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු  මෙනෝ ගෙන්සන් අමාත්යතුමා. 

 
[1.40 p.m.] 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
පිළිබඳ 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) 
Thank you very much Hon. Presiding Member. I 

would like to commence my speech expressing my best 
wishes to my good Friend, Hambantota District 
Parliamentarian, Hon. Sajith Premadasa who is 
celebrating his birthday today. Long live Sajith!  I am 
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also glad that I am able to speak immediately after my 
good Friend, Hon. Keheliya Rambukwella who represents 
the Joint Opposition.  

Sir, I would like to begin with a comment made by the 
Father of the Nation, Prime Minister D. S. Senanayake on 
10th February, 1948 after Sri Lanka gained  
Independence.  He stated, I quote:  

"Freedom carries with it grave responsibilities. Our acts and 
omissions henceforth are our own. No longer can we lay the blame 
for defects and errors in our administration on others. It is therefore 
the duty of every citizen of Lanka to grasp this opportunity and to 
strive and toil willingly for advancing the happiness and prosperity 
of the country".  

 

Then, comes his grand opinion:  
 

"Our nation comprises many races, each with a culture and a history 
of its own. It is for us to blend all that is best in us, and to set 
ourselves with the resolute will to build up that high quality, and to 
join with the other nations of the world in establishing peace, 
security and justice for all peoples." 

This is what the Father of the Nation, D.S. 
Senanayake said in 1948.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ேதசபிதா .எஸ். ேசனாநாயக்க அவர்கள  க த் க்க டன் 
அன் ம் இன் ம் தமிழ் அரசியல் தைலவர்க க்குப் பல்ேவ  

ரண்பா கள் இ க்கத்தான் ெசய்கின்றன.  ஆனால், இந்த 
நாட் ேல பல இனங்கள் வாழ்கின்றன; பல மதங்கள் 
இ க்கின்றன; பல ெமாழிகள் ேபசப்ப கின்றன என்ற 
பல் னத் தன்ைமைய ைவத் த்தான் எங்கள் நா  
கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ெமன்ற க த்ைதக் 
கூறியி க்கின்றார்.  அந்தக் க த்ைத நாங்கள் எவ ேம 
ம க்கேவா, நிராகாிக்கேவா யா .  

இன்  இந்த அரசியலைமப் ச் சைப எந்த அ ப்பைடயில் 
உ வாக ேவண் ெமன எனக்கு ன்னால் ேபசிய பல 
ெகளரவ உ ப்பினர்கள் அவர்கள  க த் க்கைளத் 
ெதாிவித்தி ந்தார்கள். இந்த அரசியலைமப்  மாற்றம் 
பாரா மன்ற நிைலயியல் சட்டங்க க்குக் கீேழ ஒ  
ெதாி க்கு வாக ன்ென க்கப்பட ேவண் மா? அல்ல  
அந்த நிைலயியல் சட்டங்கைளத் தற்கா கமாக 
இைடநி த்திவிட் ,  தியெதா  பிேரரைண லமாக ப் 
பாரா மன்றத்ைத ம் சார்ந்த உ ப்பினர்கைள ம் ெகாண்ட 
ஒ  சைபயாகச் ெசயற்பட்  உ வாக்கப்படேவண் மா? 
என்ற வாதப்பிரதிவாதங்கள் நடந் ெகாண் க்கின்றன. இ  
சம்பந்தமாகச் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி தன  தி த்தங்கைள 

ன்ைவத்தி க்கின்ற ; மக்கள் வி தைல ன்னணி 
தி த்தங்கைள ன்ைவத் ள்ள . அேதேபால் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் ம் தன  தி த்தங்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ற . 
இவற்ைறெயல்லாம் நாம் ஆராய்ேவாம். ஏெனன்றால் 
எங்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல .எஸ். ேசனாநாயக்க 
அவர்கள் ெசான்ன ேபால் குறிப்பாகத் தமிழ் மக்க க்கு இந்த 
நாட் ேல பல் னத்தன்ைம உ திப்ப த்தப்படேவண் ம் 
என்ற ஒ  ேதைவயி க்கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில்தான் 
நாங்கள் இந்த அரசியலைமப்  ைறைமையப் 
பார்க்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், இதற்கு ன்னர் இ ந்த சிங்கள 
அரசியல் தைலவர்கள் பல்ேவ  ஒப்பந்தங்கள் 
ெசய்தி ந்தா ம்கூட, அைவெயல்லாம் எந்த ேவகத்தில் 
ெசய்யப்பட்டனேவா, அேத ேவகத்திேலேய கிழித்  

எறியப்பட்ட வரலாற்ைற நாங்கள் அறிந்தி க்கின்ேறாம்.  அ  
இரகசியம் அல்ல, எல்ேலா க்கும் நன்றாகத் ெதாி ம்.  

எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திரக் கட்சியின் ஸ்தாபகர். அவர் 'சிங்களம் மட் ம்' 
சட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தா ம்கூட, இந்த நாட் ேல சிங்கள 
ெபளத்த மக்கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய இன மக்க ம் ஏைனய 
மதத்தவர்க ம் வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள் என்ற 
அ ப்பைடயில் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட ேவண் ெமன்ற 
ெகாள்ைகைய ன்ென த்தார். ஆனா ம், அந்த ேநரத்திேல 
எஸ்.ேஜ.வி. ெசல்வநாயகம் ேபான்ற தமிழ்த் தைலவர்க டன் 
ெசய் ெகாண்ட ஒப்பந்தத்ைத அவரால் ன்ென க்க 

யாமல் ேபாய்விட்ட . அன்  காணப்பட்ட 
தீவிரவாதத்தின் காரணமாக அைத அவர் கிழித்ெதறிய 
ேநாிட்ட . அதற்குப் பிறகு, "வரலா  என்ைன 
மன்னிக்கட் ம்!" என்ற க த்ைத அவர் ெதாிவித்தி ந்தார். 
அ  உண்ைம! அதற்குப் பிறகும் பல யற்சிகள் 
எ க்கப்பட்டன. டட்  ேசனாநாயக்க அவர்க ம்  யற்சி 
ெசய்தார். அவரா ம் அந்த ஒப்பந்தத்ைத நைட ைறப்ப த்த 

யவில்ைல. இந்தச் சைபயிேல ன்னாள் ஜனாதிபதி 
சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்க ம் ஓர் 
அரசியலைமப் ச் சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந்  அைத 
நைட ைறப்ப த்த யற்சி ெசய்தி ந்தார். அந்த ேநரத்திேல 
இன்ைறய பிரதான ஆ ம் கட்சியான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அதன் பிரதிையத் தீயிட்  எாித்ததன் லம் எதிர்த் , த த்  
நி த்தியி ந்த . பாரா மன்றத்தி ள்ள அைனத் க் 
கட்சிகளின ம் ஆதரைவப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திரக் கட்சி தவறிவிட்டெதன்  அதற்குக் காரணம் 
கூறப்பட்ட . அ  உண்ைமயாகும்.  

Sir, two years ago I went to Jaffna with our current 
Prime Minister, the then Leader of the Opposition, 
leading "විපක්ෂෙය් විෙරෝධය"- the Movement for 
Opposition. When we were addressing a media 
conference, a young journalist, obviously from our good 
Friend Hon. E. Saravanapavan’s media unit, questioned 
the then Leader of  the Opposition, our current Prime 
Minister. He asked, “Sir, how do you see the position of 
the power-sharing today? Do you agree with the 
Thirteenth Amendment?” I was next to our Prime 
Minister translating his English and Sinhala into Tamil. 
So, he replied, “Yes, I agree with the Thirteenth 
Amendment. I want to improve it, but again there was an 
opposition from the South and you too were not in 
agreement to that. Even you opposed to it”. He was 
referring to the then Tamil leadership, maybe the LTTE 
and others, who were not even willing to accept the 
Thirteenth Amendment. I not only translated it but I did it 
in agreement with his views.  

I agreed with him, because when the power-sharing 
concepts were discussed and reached some agreement, it 
was not only the South but even the North-East that had 
some disagreements. Even when the so-called 
“devolution package” was presented to Parliament in the 
year 2000, it was not only the UNP that disagreed with it 
but also the TNA disagreed with it. At that time, TNA 
was instructed by the LTTE to disagree with it for 
different reasons.   I knew that.       
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ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநற்  
ன்தினம் என  இனிய நண்ப ம் ெகளரவ அைமச்ச மான 

ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் dropped catches என்  
ெசான்னார். பி படாத பி கள், அதாவ , தவறவிட்ட 
பி கெளன்  ெசான்னார். அ  உண்ைமதான்.  Dropped 
catches  என்ற ெசயற்பா , வடக்கிேலா அல்ல  கிழக்கிேலா 
அல்ல  ெதற்கிேலா மட் ம் நைடெபறவில்ைல. நா  

வ ம் நைடெபற்றி க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் பல 
சந்தர்ப்பங்கைள இழந்தி க்கின்ேறாம். நாங்கள் 
சந்தர்ப்பங்கைள இழந்ததற்கு ெதற்ைகேயா வடக்ைகேயா 
மாத்திரம் குைறெசால்லாமல், நா  வ ம் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற அைனத்  மக்கைள ம் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற பிரதிநிதிகள் அைனவ ம் அந்தப் ெபா ப்ைப 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
இன்  இந்த நாட் ேல த்தமில்ைல; இனவாதமில்ைல; 
மதவாதமில்ைல; தீவிரவாதமில்ைல; அரச பயங்கரவாத 
மில்ைல. அதாவ , அதிகார ர்வமாக இைவ எ மில்ைல. 
இைவ அரச ஆசீர்வாதத்ேதா  நைடெபறமாட்டாெதன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அ ேபால், அரசிற்ெகதிரான பயங்கரவாதம் 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற ஆ தப் ேபாராட்டம் இல்ைல. 
ஆனால், அதற்கான காரணங்கள் அப்ப ேயதான் 
இ க்கின்றன. அந்தக் காரணங்கைளத் ேத க் கண் பி த்  
அழிக்க ேவண் ய, ஒழிக்க ேவண் ய கடப்பா  எங்க க்கு 
ஏற்பட் க்கின்ற .   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்ெகனேவ பல ைற ெசால்லப்பட்ட 
இன் ெமா  விடயத்ைதச் ெசால்லேவண் ெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  அதாவ , ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஐ.நா. சைபயின் ெசயலாளர் நாயகத் டன் 
ெசய் ெகாண்ட ஒப்பந்தத்தின் கூட்டறிக்ைகயிேல ெதளிவாக 
ஒன்ைறச் ெசால்கின்றார்.   

 
 I quote from the Joint Statement made by the 

Government of Sri Lanka and the United Nations at the 
conclusion of UN Secretary-General Ban Ki-moon’s visit 
to Sri Lanka on 23rd May. It states,  
 

“President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed with the 
implementation of the 13th Amendment, as well as to begin a 
broader dialogue with all parties, including the Tamil parties in the 
new circumstances, to further enhance this process and to bring 
about lasting peace and development in Sri Lanka.”   

 

That is what we are doing right now, Sir. 

உண்ைமயிேல இந்த அரசியலைமப் ச் ெசயற்பா  
லமாக நாங்கள் இந்த நாட் ேல ன்  க்கிய 

விடயங்கைளச் ெசய்ய நிைனத்தி க்கின்ேறாம். ஒன்  
அரசியலைமப்  ாீதியாகத் ேதசிய இனப் பிரச்சிைனக்கு 
அதிகாரப்பகிர் லமாகத் தீர்  காண்பெதன உ தி 
ெகாண் க்கின்ேறாம். அந்தத் தீர்  எப்ப யான ைறயில் 
இ க்கேவண் ம் என்பைதப்பற்றி நாங்கள் ேபசுேவாம். 

அதன் அ ப்பைடயில்தான் பண்டா - ெசல்வா ஒப்பந்தம், 
டட்  - ெசல்வா ஒப்பந்தம் 2000ஆம் ஆண்  சந்திாிக்கா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட 
package என்  ெசால்லப்ப கின்ற "தீர் ப் ெபாதி", அன்  
மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய காலத்திேல 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சமாதானப் ேபச்சுவார்த்ைதயின் 
ஆவணங்கள், மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஐ.நா. சைபயின் 
ெசயலாளர் நாயகத் டன் ெசய் ெகாண்ட ஒப்பந்தத்தின் 
கூட்டறிக்ைக ஆவணங்கள் ஆகியைவ எல்லாம் 
அைமந்தி ந்தன என நான் நிைனக்கின்ேறன். அ  தவிர, 
கடந்த காலங்களில் நாங்கள் "சர்வ கட்சி மகாநா " என்பதன் 
அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பல்ேவ  
ேபச்சுவார்த்ைதகளின் லம் ஏற்ப த்தப்பட்ட ஆவணங்க ம் 
அப்ப ேய இ க்கின்றன. எனேவ, அவற்ைறப் பாிசீலைன 
ெசய்ய ெமன நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ேல ேதசிய ாீதியாக 
இ க்கின்ற சி பான்ைம மக்கள், அதாவ , எண்ணிக்ைகயில் 
சி பான்ைம என்  ெசால்லக்கூ ய வடக்கு, கிழக்கிேல 
வா கின்ற தமிழ், ஸ் ம் மக்கள், ெதன்னிலங்ைகயில் 
வாழ்கின்ற தமிழ், ஸ் ம் மக்கள், மைலயக மக்கள் மற் ம் 
ஏைனய பகுதிகளிேல வாழ்கின்ற மக்கைளப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஒ ேபா ம் 
Executive Presidency என்  ெசால்லப்ப கின்ற நிைறேவற்  
அதிகாரம் ெகாண்ட ஜனாதிபதி ைறைய ஒழிப்பதற்கு 
உடன்படவில்ைல என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
நிைறேவற்  அதிகாரம்ெகாண்ட ஜனாதிபதி ைற 
தீைமயான , சர்வாதிகாரம் ெகாண்ட  என்பைத நாங்கள் 
நன்றாக அறிேவாம். இ ந்தேபாதி ம், நாட் ேல 
ைகச்சாத்திடப்பட்ட பல்ேவ  ஒப்பந்தங்கள், மக்க க்கு 
வழங்கப்பட்ட உ திெமாழிகள், வாக்கு திகள் எல்லாம் 
ைகவிடப்பட்ட காரணத்தினாேலேய  நாங்கள் ேவ  
வழியில்லாமல், ஆ  வ டங்க க்கு ஒ ைற 
நைடெப கின்ற ஜனாதிபதித் ேதர்தல் காலகட்டத்திலாவ  
எங்க ைடய ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத் , ேபரம் ேபசி 
அதன் லம் சில விடயங்கைளச் சாதித் க்ெகாள்ள ம் 
என்ற நம்பிக்ைக இ ந்த . அ  உண்ைம! இங்கு TNA 
இ க்கின்ற , ஸ் ம் காங்கிரஸ் இ க்கின்ற , அகில 
இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் இ க்கின்ற , நம  தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டணி இ க்கின்ற , இன் ம் பல கட்சிகள் 
இ க்கின்றன. எனக்குத் ெதாிந்த வைகயில், இக்கட்சிகளில் 
ெப ம்பாலானைவ கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த க்கு ன்னர் 
ஏற்ப த்தப்பட்ட நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட ஜனாதிபதி 

ைறைமைய ஒழிக்கேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய - அந்தச் 
ெசயல் ைறைய - மனப் ர்வமாக ஆதாிக்கவில்ைல 
என் தான் ெசால்லேவண் ம். காரணம் என்னெவனில், நான் 

ன்னர் ெசான்ன ேபால், நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட 
ஜனாதிபதி ைறைம இ க்கும்ெபா தான், எங்களால் ஆ  
வ டங்க க்கு ஒ ைறயாவ  ஜனாதிபதி 
ேவட்பாளர்க டன் ேபரம் ேபசி, எங்க ைடய மக்க க்கான 
விடயங்கைளச் சாதித் க் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும்.  

எனி ம், இந்த நாட் ேல ெபா க் க த்ெதான்  
நிலவிய . நா  ஒ  திைசைய ேநாக்கிப் பயணம் 
ெசய்கின்றெபா  நாங்கள் தனித்தனியாக, தமிழ் பயணம் 
என் ம் ஸ் ம் பயணம் என் ம் ெசல்லாமல், அகில 
இலங்ைக ாீதியில் அைனவ ம் ஒன் ேசரேவண் ம் என்பதன் 
அ ப்பைடயில்தான் நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட 
ஜனாதிபதி ைறைமைய ஒழிக்கேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகக்கு உடன்பா  ெதாிவிக்கப்பட்ட ; அ தான் 
உண்ைம. நாங்கள் ேதசிய நலன்க தி - நாட்  மக்களின் 
நலன்க தி - இன ாீதியான, மத ாீதியான  தனிப் 
பயணங்கைளக் ைகவிட் விட் , ேதசிய ாீதியாக 
உடன்பட் க்கின்ேறாம் என்றால், ேதசிய நீேராட்டத் க்குள் 
வந்தி க்கின்ேறாம் என்றால், அ  இந்த நாட் ேல ேதசிய 
நீேராட்டத்தின் லம் உ வாகக்கூ ய  திய ஆட்சியின் லம் 
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கடந்த காலங்களில் எம  மக்க க்கு ம க்கப்பட்ட 
உாிைமகைள ம் வரப்பிரசாதங்கைள ம் ெபற ம் என்ற  
நம்பிக்ைகயின் அ ப்பைடயிலாகும் என்பைத மறக்கக்கூடா .  

இந்த அரசாங்கம் உ வாவதற்குத் தமிழ் மக்க ம் ஸ் ம் 
மக்க ம் பாாிய பங்களிப்ைப வழங்கியி க்கின்றார்கள். 
அதன் லம் இந்த அரசாங்கத்ைதப் பய த்தி, எச்சாித்  
எங்க க்கு உாித்தில்லாத உாிைமகைளெயல்லாம் 
ெபற் க்ெகாண் , சிங்கள மக்க க்குாிய உாிைமகைள 
ெயல்லாம் பறித்ெத க்கேவண் ம் என்ப  ேநாக்கமல்ல. 
மாறாக, சிங்கள மக்க டன் தமிழ் ேபசும் மக்க ம் - வடக்கு, 
கிழக்கிேல வா கின்ற தமிழ் மக்க ம் மைலயகத் தமிழ் 
மக்க ம் ஸ் ம் மக்க ம் - ஒன் ேசர்ந்  இந்த நாட் ல் 
வளங்கைள ம் அதிகாரங்கைள ம் பகிர்ந் ெகாண்  
வாழக்கூ ய ஓர் இனிைமயான எதிர்காலத்ைத ேநாக்கிப் 
பயணிக்கேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்திலாகும். அதைன நாங்கள் 
மறந் விடக்கூடா .  

தற்ெபா , இலங்ைகக்கு திய அரசியலைமப்ெபான்ைற 
வகுக்கும் நடவ க்ைக ெதாடர்பில் technical பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற  என்  ெசால்லப்ப கின்ற . இ  ஒ  
பாரா மன்றத் ெதாி க்கு வாக இ க்கேவண் மா? அப்ப  
இ ந்தால் அ  பாரா மன்ற நிைலயியற் கட்டைளக க்கு 
உட்பட்டதா, இல்ைலயா? என்ப  ெதாடர்பில் நாங்கள் ேபசித் 
தீர்த் க்ெகாள்ளலாம். அதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . 
ஆனால், இந்த அரசியலைமப்ைப மாற்றேவண் ம் என்பதிேல 
நாம் ெதளிவாக இ க்கேவண் ெமன இங்கு கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். இதற்கு நாங்கள் நிச்சயமாகப் பாாிய 
பங்களிப்ைப வழங்குேவாம்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් ලැබී  

තිබුණා ද?   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 20යි. තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
இந்த நா  பிளவைடயக்கூடா  என்ப  எவ்வள  

க்கியேமா, அேதேபால இந்த நா  ஒேர இனம்; ஒ  மதம்; 
ஒ  ெமாழி அ ப்பைடயில் ெசயற்படக்கூடா  என்பதில் 
நாங்கள் மிக ம் ெதளிவாக இ க்கின்ேறாம். நா  
பிள படக்கூடா  என்  ெசால்பவர்கள்,  நாட்ைடப் 
பிாிக்கேவண்டாம், நாட்ைடக் குழப்பேவண்டாம் என்  
ெசால்பவர்கள் "இந்த நா  ஓர் இனத் க்கு, ஒ  மதத் க்கு, 
ஒ  ெமாழிக்குச் ெசாந்தமான " என்  கூ கின்றார்கள். 
ஆகேவ, நாங்கள் ெபா ைமயாக இ க்கேவண் ம். இந்த நா  
பல் னத்தன்ைம ெகாண்ட ஒ  நா . 

இ  பல மதங்கள், பல ெமாழிகைளக் ெகாண்ட, பல 
இனத்தவர்கள் வாழ்கின்ற ஒ  நா  என்பதில் ெதளிவாக 

இ க்க ேவண் ம். அைதத்தான் 'ேதசபிதா' என்  
ெசால்லப்ப கின்ற .எஸ். ேசனாநாயக்க அவர்கள் அன்  
ெசால் யி ந்தார்; அதைன ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். 
ஆகேவ, இதைன மறந் வி ேவாமானால் இந்த நாட் ேல 
நிச்சயமாக பிாிவிைனவாதத்ைத ஏற்ப த் கிேறாம் என்  
அர்த்தமாகிவி ம்.   

இன்  காைலயில் இங்கு உைரயாற்றிய தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் தைலவர் ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்கள் 
ெதளிவான சில க த் க்கைளச் ெசான்னார். இந்த நாட் ேல  

திய அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுத்தல் ெதாடர்பாகத் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பினால் பிரதிநிதித் வப்ப த்தப்ப கின்ற 
மக்க க்கு நாங்கள் ெதளிவான ஒ  ெசய்திையச் 
ெசால் ைவக்கேவண் ய ேதைவயி க்கின்றெதன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். காரணம், இன்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் ம் அதன் தைலவ ம் இன்  பாாிய சிக்கலான, 
கஷ்டமான ஒ  காாியத்ைதச் ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். 
அவர்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் மட் மல்ல, 

லம்ெபயர்ந்தவர்கள் மத்தியி ம்கூட அந்தக் கட்சிக்கு 
எதிராகப் பாாிய எதிர்ப் கள் எ கின்றன. அதைன 
எ ப் பவர்கள் தீவிரவாதிகளாக இ க்கிறார்கள். அந்தத் 
தீவிரவாதத்திற்கு மத்தியி ம்கூட  ேதச நலன் க தி, ஐக்கியம் 
க தி, பிாிபடாத இலங்ைகக்குள்ேள அதிகாரங்கைளப் 
பிாித் க்ெகாள்ேவாம், வளங்கைளப் பிாித் க்ெகாள்ேவாம் 
என்ற ைறயிேல அவர்கள் இங்கு 
வந்தி க்கிறார்கெளன்றால், அ  ந நிைலயான ஒ  
ெசயற்பாடாகேவ இ க்கின்ற . அவ்வா  ெசயற்படக்கூ ய 

ன்ேனற்றகரமான, ற்ேபாக்கான தமிழ்த் தைலவர்கைள 
பா காக்கேவண் ய கடப்பா  அரசாங்கத் க்கும் 
இ க்கின்ற , எதிர்க்கட்சிக்கும் இ க்கின்ற , நாட்  
மக்க க்கும் இ க்கின்ற  என்  கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். இதைனச் ெசய்யத் தவ ேவாமானால், 
நிச்சயமாக தமிழ் மக்கைளப் பார்த் , "நீங்கள் மீண் ம் 
பிாிவிைனக்குச் ெசல் ங்கள்! ஆ தங்கைளக் 
ைகயிெல ங்கள்!" என்ற ெசய்திகைளச் ெசால்வதாக 
இ க்குெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, இன்  
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு எதிராக இ க்கும் 
சக்திக க்கு ஆதரவளித் , மைற கமாக அவர்கைள 
உற்சாகப்ப த் ம் ெசயற்பாடாக இ  இ ந் விடக்கூடா . 
எனேவ, இந்தச் ெசயற்பாட்ைடப் ெபா ப் டன் ெசய்ய 
ேவண் ம். சிற்சில சாதாரண காரணங்கைள 
ைவத் க்ெகாண்  இதைனக் குழப் வதற்கு ற்படக்கூடா . 
ஏெனன்றால், குழப் வதன் லமாக இந்த அ ைமயான, 
ெபான்னான சந்தர்ப்பத்ைதக் ைகவிட ேவண் ய நிைலைம 
ஏற்பட் விடக்கூடாெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

I believe that this opportunity should be well-used and 
well-understood by the Parties representing the Sinhalese 
people in the South.  Not only the Government, but also 
the Opposition must understand that this is a golden 
opportunity we have got today.  So, send a clear and 
correct message to the people of the North and the East, 
particularly to the Tamil people.  

Thank you.       
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.58] 
 

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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් ගරු සුමන්තිරන් 

මන්තීතුමා දැනුත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මා එතුමාෙග් කථාව  
අහෙගන හිටියා.  ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා ෙහොඳ කථාවක් කළා. 
විෙශේෂෙයන් එතුමා සඳහන් කළා, බහුතර  බලයක් තිෙබන පලියට 
අෙනක් අයව පාගා ෙගන යන්න ෙහොඳ නැහැ කියලා.  He used 
the word, “steamroll” and asked, “not to steamroll others just 
because you have the majority”. 

මමත් ඒකට එකඟ ෙවනවා. ෙමොකද, අපට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව  සංෙශෝධනය කරන්න තුෙනන් ෙදකක එකඟතාවක් 
තිබුණත්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙදමළ, මුස්ලිම් 
මන්තීවරුනුත් එකතු කරෙගන අපි ෙම් ගමන යන්න ඕනෑය කියන 
එකයි මා දරන ස්ථාවරය වන්ෙන්.  එතැනදි තමයි අපි පණිවිඩයක් 
ෙදන්ෙන් ෙම් රට, අෙප් මව් බිම ෙම් සියලුම ෙදනාෙග් රටක් 
කියලා. ෙමොකද,  සිංහල ජනතාවක් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් හැටියට ජීවත් වන්ෙන්. අපි ඒක අමතක කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ. ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ආදි විවිධ ජන 
ෙකොටස් ඉන්නවා; විවිධ ආගම් අදහන අය ඉන්නවා; විවිධ 
සංස්කෘතික පිළිෙවත් අනුගමනය කරන අය ඉන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොව ෙම් පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අෙප් 
රෙට් රාජ්ය භාෂා හැටියට දැන් භාෂා ෙදකක්  පිළිෙගන තිෙබනවා. 
ඒක හරියට කියාත්මක ෙනොකරන එකයි අපට තිෙබන අභිෙයෝගය 
වන්ෙන්. ඒකත් කියාත්මක කරන මට්ටමකට අපි හැෙදන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට තමයි  අද තිෙබන ෙම් ෙද්ශපාලන, සමාජ ස්ථාවරභාවය  
අස්ථාවර කරන්ෙන් නැතිව පවතින සාමයක් හැටියට අපට 
පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එතැන මා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු  සභාෙව් නැති වුණත් එතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හැටියට ආණ්ඩුවත් එක්ක අපි සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී, අපි ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව යම් කිසි ස්ථාවරයකට 
ඇවිල්ලා එය සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියන තීරණය  අරෙගන 
කටයුතු කරපු ආකාරය පශංසාවට ලක් කිරීම සම්බන්ධෙයන්  මා 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට මෙග් සත්ුතිය පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි පක්ෂයක් හැටියටයි ආණ්ඩුවත් එක්ක 
ඉන්ෙන්. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකොටසක් ෙනොෙවයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අෙප් ෙකොටසකුත් ෙනොෙවයි.  
එතුමන්ලාෙග් ස්වාධීනත්වය තිෙබනවා වාෙග්ම අෙප් 
ස්වාධීනත්වයත් ආරක්ෂා කරෙගන අපට වැඩ කරන්න ඒ අවස්ථාව  
ලබා දීලා තිෙබනවා,  අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් සංෙශෝධන හැදුෙව් 
කඩිමුඩිෙය්  ෙනොෙවයි කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්නට  ෙපර අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මධ්යම කාරක සභාව රැස් වුණු අවස්ථාෙව්දී, ෙම් ෙගෙනන්න යන 
ෙයෝජනාව පිළිබඳ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතය හදා  ගන්න 
ඕනෑයි කියලා මධ්යම කාරක සභාෙවන් ව්යවස්ථා අනු කමිටුවක් 
පත් කළා. අනු කමිටුෙව් සාමාජිකයකු හැටියට මමත් කටයුතු 

කරනවා.  අනු කමිටුව හැටියට අපි රැස් ෙවලා, ගරු අගමැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව අධ්යයනය කරලා,   අෙප් පැත්ෙතන් 
සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන  ස්ථාවරයට 
ඇවිල්ලා ඒ සංෙශෝධන ගරු කථානායකතුමාට මෙග් අතින්මයි 
භාර දුන්ෙන්. අපි තමයි  ෙම් ෙයෝජනාව සංෙශෝධනය විය යුතුයි 
කියන ස්ථාවරෙය් ඉඳලා ඉස්ෙසල්ලාම ඒ සංෙශෝධන භාර දුන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම මා ගරු අගමැතිතුමාට පශංසා කරන්න ඕනෑ,  අපිත් 
එක්ක කථා කරන ෙකොට නම්යශීලිභාවයක් ෙපන්නුම් කිරීම  
පිළිබඳව.   

එක්තරා මන්තීවරෙයක් -දැනට එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. 
මා එතුමාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ.- පකාශයක් කරනවා මා 
අහෙගන සිටියා, අගමැතිතුමා bulldoze කර ෙගන යනවාය 
කියලා. එතුමා කටයුතු කරන ආකාරය දිහා බැලුවාම, මා නම් 
එවැනි ෙදයක් කවදාවත් දැකලා නැහැ. අපි ෙම් සථ්ාවරය අරෙගන 
ගිහින් අගමැතිතුමාත් එක්ක කථා කරන ෙකොට,  එතුමා ෙබොෙහොම 
නම්යශීලිභාවයකින් යුතුව අප ඉදිරිපත් කරපු සංෙශෝධන පිළිගත්ත 
බව කියන්න පුළුවන්. එතුමා එයට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. එතුමා 
කියපු එකම ෙද් තමයි, -සුමන්තිරන් මන්තීතුමා එතැන ඉන්නවා.-  
Preamble එක ගැන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, ටීඑන්ඒ එකයි 
කථා කර ගන්න කියන එක. එතුමා ෙවන කිසිම ෙදයක් කිව්ෙව් 
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම පක්ෂයක් හැටියට අපට ඒ නම්බුව, ඒ 
ස්වාධීනත්වය ෙදන්න සූදානමින් එතුමා හැම විටම කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව් එතැන හිටපු ෙකනකු හැටියට මා ඒ 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. එතුමාටත් මා පශංසා කරන්න ඕනෑ,  
නම්යශීලිභාවය ෙපන්වූ ආකාරය පිළිබඳව.  

අපි අද ෙම් ෙයෝජනාව අනුමත කරන්න ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ. පක්ෂ නායකයින් රැස් ෙවලා තවම තීරණයක් අරෙගන 
නැහැ, ෙම් ෙයෝජනාව ආපසු ෙගෙනන්ෙන් කවදාද කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එදාට තමයි ෙම් සංෙශෝධන ගැන අපට කථා කරන්න 
සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් ස්ථාවරෙය් ඉඳලා අපි කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සංෙශෝධන සහිතව ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත වුණාට පස්ෙසේ තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම අපට 
වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න සිද්ධ වන්ෙන්. අෙප් 
සං ෙශෝධනවලත් අපි ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා, "ස්ථාවර නිෙයෝග 
යටෙත් ඒ වැඩ කටයුතු ෙකෙරන්න ඕනෑ. පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව මත සං ෙශෝධන ඉදිරිපත් වන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
2/3ක් මතයි ඒ සංෙශෝධන ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුමත 
විය යුත්ෙත්" කියන එක. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙදවන ජනරජ 
ව්යවස්ථාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ජනමත විචාරණයක් අවශ්ය නම්, ජනමත විචාරණයටත් 
යන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන ස්ථාවරෙය් ඉඳලා තමයි 
අපි ෙම් සංෙශෝධන සියල්ලම සකස් කර තිෙබන්ෙන්. 

ඒ කමිටුවලට සහභාගි ෙවලා, අෙප් පැත්ෙතනුත් 
නම්යශීලිභාවයක් ෙපන්වා, අෙප් රෙට් අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවති 
යුද්ධය වැනි යුද්ධයක් නැවත වරක් ඇති ෙනොවන තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය වන විධියට ෙම් රෙට් ඉන්න විවිධ ජන ෙකොටස් 
එකමුතුව, ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න, 
මීට වඩා දියුණු තත්ත්වයකට ෙම් රට ෙගන එන්න 
සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් වන විධියට වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න තමයි අපි සියලුෙදනාම බැඳී 
ඉන්ෙන් කියන එක විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අවසානෙය්දී 
පජාතන්තවාදය තවත් ශක්තිමත් වන්න ඕනෑ, පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂ වන්න ඕනෑ. තව පැත්තකින්, නීතිෙය් ආධිපත්යය තහවුරු 
වන්න ඕනෑ. තව පැත්තකින් බැලුවාම, ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම්; මානව හිමිකම් තවදුරටත් ශක්තිමත් වන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් වන්න ඕනෑ. අවසානෙය්දී 
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ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා, ඇමතිවරු ඇතුළු සියලුෙදනාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්න ඕනෑ. They have to be both 
responsible and answerable to Parliament.  Parliament is the 
custodian of public finance and that power and authority 
should never be diminished in any manner. This should not 
be amended to devalue the power that is vested in Parliament 
which is representative of the people of this country.  ෙම් 
වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා කියාත්මක කරන්න තමයි අපි 
සියලුෙදනාම දැන් සූදානම් වන්ෙන් කියන එකත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත වුණාට පස්ෙසේ තමයි, ෙමෙහයුම් කමිටුව, 
කාරක සභා ස්ථාපිත ෙවලා ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපි 
පටන් ගන්ෙන්. ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන තුරු අපට කියන්න 
බැහැ, ෙමොකක්ද ෙවන්න යන්ෙන් කියලා. අපි යම්කිසි පැහැදිලි 
ස්ථාවරයක ඉන්නවා. උදාහරණයක් හැටියට රෙට් ඒකීයභාවය  
හානියට පත් කරන්න අපි කිසිෙසේත්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදන්ෙන් 
නැහැ.   

ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමාට මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පුද 
කරන්නත් ඕනෑ. එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්වා, "ෙම් රට 
ෙබදීෙම් කියාෙව් කවුරුවත් නැහැ" කියලා. "කලින් පිරිසක් හිටියා. 
දැන් ඒ යුගය ඉවරයි. දැන් ඒ යුගය ඉතිහාසයට එකතු ෙවලා 
ඉවරයි. රට ෙබදන්න ඕනෑ කියන මතෙය් අපි නැහැ" කියලා එතුමා 
ෙබොෙහොම නිර්භීතව, බය නැතුව ෙහොඳ පකාශයක් කළා. අපි 
කවුරුවත් ෙම් රට ෙබදන්න සූදානම් නැහැ. ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය 
සැහැල්ලු කරන්න, අඩපණ කරන්න අපි කිසිෙසේත්ම සූදානම් නැහැ 
කියන එකත් මම කියන්න ඕනෑ. "බුද්ධාගමට දීලා තිෙබන විෙශේෂ 
තැන ඉවත් කරන්න යනවා" කියලා සමහර පත්තරවලට කියලා 
තිබුණු බව  මම දැක්කා.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
There has been no demand for separation after 1980s. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Precisely. While you were coming to the House, I was 

referring to you and I thanked you.  
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
At the Local Government Elections and Parliamentary 

Elections, our people have endorsed a mandate for a 
solution within a framework of a united, undivided and 
indivisible Sri Lanka.  We were very clear about that. 

 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
We thank you for that, Hon. Sampanthan. I said that 

we should be thankful to you for coming out with that 
sentiment in the course of your speech.  We appreciate 
that very much.  That is the way that we are hoping to 
proceed.  Notwithstanding that, I was talking about the 
various statements being made by certain people about 
the position that Buddhism has been given in the Second 
Republican Constitution as well being set aside.  This is 
all rubbish.    

එෙහම කිසිම ෙදයක් කරන්න කිසිම ෙකෙනක් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරලාත් නැහැ; අදහසක් ඉදිරිපත් කරලාත් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කියන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවල 
කඩාකප්පල් කරන්න උවමනාවක් තිෙබන අයයි. ෙම් රෙට් 
සමඟිය ඇති කරන්න, ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරන්න, 
ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න ඉදරිපත් ෙවලා ඉන්න අය ඔෙහොම 
ෙදයක් කවදාවත් කියන්ෙන් නැහැ. අපි කවදාවත් එෙහම ෙදයක් 
කරන්න ඉඩ කඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එකත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය පැත්ෙතන් මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. මම දැක්කා, අෙප් සමහරු 
කියලා තිබුණා, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහරු කියලා 

තිබුණා, අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න යන්ෙන් 
විෙද්ශිකයන් ෙගන්වලාය කියලා. ඒක පට්ටපල් ෙබොරුවක්; 
අමූලික ෙබොරුවක්.  

මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ළඟදී කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමකදී කියපු 
කාරණයක් ගැන. එතුමා කිව්වා, "මම ෙම් පුටුෙව් වාඩි ෙවලා 
ඉන්නකල් විෙද්ශිකයන්ට අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න 
කිසිෙසේත්ම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. එෙහම නායකෙයක් 
තමයි අද ෙම් ර ටට ඉන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි එතුමාව අනුගමනය 
කරන්ෙන්. එතුමා කවදාවත් ෙම් රට සැහැල්ලුවට ලක් කරන්න, 
ෙම් රට විෙද්ශිකයන්ට භාර ෙදන්න කිසිෙසේත්ම කටයුතු කරන 
නායකෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා ගැන පුළුල් විශ්වාසයක් ඇතුවයි 
අපි සියලු ෙදනාම ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙකොටස්කරුවන් හැටියට 
කටයුතු කරන්න ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපට ෙම් 
ලැබිලා තිෙබන ෙහොඳ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්නවා මිසක් 
ෙම් කටයුත්ත කඩාකප්පල් කරන්න ඉදිරිපත් ෙවන්න එපා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට සටන් පාඨයක් නැති වුණා කියලා එෙහම 
කරන්න එපා . රට සැහැල්ලුවට ලක් කරන්න, රට පරාජයට පත් 
කරන්න, රට විනාශ කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සටන් පාඨ මවලා 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න එපා කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
අපි ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත්තාට පස්ෙසේ ඔක්ෙකෝම අය 
එකතු ෙවලා, හැම පැත්තකින්ම නම්යශීලිභාවයක් ෙපන්වලා, ෙම් 
පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන අඩු පාඩුත්  -අඩු පාඩු 
ගණනාවක් තිෙබනවා- හදා ෙගන මීට වඩා පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් වන විධිෙය්, නීතිය ආරක්ෂා වන විධිෙය්, ජනතාවෙග් 
මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන විධිෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න අපි සියලුම ෙදනාම නම්යශීලිභාවයකින් 
යුතුව කටයුතු කරමුයි කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පවතින ඡන්ද කමයත් සංෙශෝධනය 
කරලා, මීට වඩා පජාතන්තවාදය රැෙකන, ජනතාවෙග් සිතුම් 
පැතුම් ඉෂ්ට වන ඡන්ද කමයකුත් ෙම් හරහා ලබා ගන්න කටයුතු 
කරමුයි කියන එකත් මතක් කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.12] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකානු ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් පීතෘවරයා වන ෙජෝන් ඇඩම්ස් පකාශ කරලා 
තිෙබනවා, "රජයක් පිහිටුවනු ලබන්ෙන් ෙපොදු යහපත උෙදසා, 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව, සමෘද්ධිය හා සතුට උෙදසා මිස යම් 
පුද්ගලයකුෙග්,  පවුලක ෙහෝ පන්තියක ලාභය, ෙගෞරවය ෙහෝ 
පුද්ගලික යහපත උෙදසා ෙනොෙව්. එබැවින්, තම ආරක්ෂාව, 
සමෘද්ධිය හා සතුට උෙදසා අවශ්ය අවස්ථාවන්හි රජයක් 
පිහිටුවීෙම්, එය පතිසංස්කරණය කිරීෙම්, ෙවනස් කිරීෙම් ෙහෝ 
සම්පූර්ණ පරිවර්තනයකට ලක් කිරීෙම් පතික්ෙෂේප කළ ෙනොහැකි, 
උදුරාගත ෙනොහැකි හා අවිෙයෝජනීය අයිතිය ඇත්ෙත් ජනතාව 
ෙවත පමණි" කියලා. රෙට් ජනතාව විශිෂ්ට ජන වරමක් ලබා දීලා 
අද අපි සියලු ෙදනාම ෙඵතිහාසික අවස්ථාවකට පෙව්ශ ෙවලා 
තිෙබනවා. 80 දශකෙය් සිට දැඩි විෙව්චනයට ලක් වුණු වර්තමාන 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හරහා 
සංෙශෝධනයකට -ෙවනස් කිරීමකට- මුල පුරන ෙව්ලාවයි ෙම්. ෙම්, 
අද රෙට් ජනතාවෙග් ජනතා පැතුම වන නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීෙම් වැඩසටහනට මහා ජාතික 
ව්යායාමයක් දියත් ෙවන ෙමොෙහොතක්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
වර්තමාන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අපි ෙබොෙහෝ කාලයක් සිටිෙය් "ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව රැක ගත යුතුයි, ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. විධායක 
ජනාධිපති කමය නිවැරදියි" කියන ස්ථාවර ෙය්යි. නමුත් අපි 
ජනතාවෙග් අදහස් උදහස්වලට සවන් දුන්නා. ජනතාවෙග් 
පැතුමත් සමඟ අෙප් ස්ථාවරයත් ෙවනස් වුණා. අපි දරදඬු වුෙණ් 
නැහැ. අපි නම්යශීලී වුණා. නම්යශීලී ෙවලා, අද අපි ෙබොෙහෝම 
පැහැදිලි වැඩසටහනක සිටිනවා, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
තුළින් ජනතා අෙප්ක්ෂාවන්, ජනතා අභිලාෂයන් මුදුන්පත් කරන 
තැනකට පෙව්ශ ෙවන්නට. ෙම් ෙවනසට ජන වරමක් ලැබුෙණ් 
නැහැයි කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් කියනවා මට ඇසුණා. එෙහම 
කියන කට්ටිය මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ෙනොෙවයි හිටිෙය්, කැටි 
වලාකුළුවලයි හිටිෙය්.  

නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකට ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ජන 
වරමක් ලැබුණා. මහ මැතිවරණෙය්දීත් ජන වරමක් ලැබුණා. 
නමුත් අපි මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවනස් කිරීෙම් -සංෙශෝධනය කිරීෙම්- නාමෙයන් මීට ෙපරත් ජන 
වරම් ලබා ෙගන තිෙබන බව. දළදා මාළිගාව ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා 
ගිවිසුම් අත්සන් කළා, විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරනවා 
කියලා. නමුත් ජනාධිපති පුටුවට ආවාට පස්ෙසේ ඒ ෙයෝජනාවලට 
පයින් ගැහුවා. ඒ ගිවිසුම් ටික කීතු කීතු ඉරා දැම්මා.  

ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මට මතක් ෙවනවා, ඇමරිකාෙව් 
ෙජෝර්ජ් ෙවොෂින්ටන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා කර තිෙබන පකාශයක්. 
"ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් වරින් වර ජනපිය අෙප්ක්ෂා ඉටු කළ 
හැක. කල් ගත වන විට ඒවා කපටි, උන්නතිකාමී හා පතිපත්ති 
විරහිත වුන් හට ජන බලය ෙපරළා දමා තමා එම අසාධාරණ 
පාලන බලය ෙවත ඔසවා තැබූ යාන්තණයම පසුව විනාශ කර 
දමමින් පාලන බලය තමා ෙවත ෙකොල්ල කා ගැනීෙම් බලෙව්ගය 
බවට පත් විය හැක." 

ෙමන්න ෙම්ක තමයි පසුගිය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ්. ජනතාවට 
කිව්වා, විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරනවා කියලා. 
ජනාධිපති පුටුවට ආවාට පස්ෙසේ ඒ ෙවනස් කිරීෙම් කියාවලිය 

සහමුලින්ම අමතක කර දමලා, රාජ්ය බලය විධායක ජනාධිපති 
කමය තුළ මධ්යගත කළා; එකතු කර ගත්තා. නමුත් අපි අමතක 
කරන්ෙන් නැහැ, අති පූජනීය, ෙගෞරවනීය, වන්දනීය මාදුළුවාෙව් 
ෙසෝභිත නායක ස්වාමීන්දයාණන් වහන්ෙසේෙග් නායකත්වය තුළ 
ජාතික ව්යාපාරයක් ආරම්භ වුණු බව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
ගරු අගාමාත්යතුමාත් අත්වැල් බැඳෙගන ෙඵතිහාසික ෙද්ශපාලන 
ගමනක් කියාත්මක කළා. ෙමොනම ෙමොෙහොතකදීවත් ජනතාව 
ගහපු කතිරය, ඒ ජන වරම අමතක කෙළේ නැහැ. එතුමන්ලා 
ෙදපළම උත්සාහ කෙළේ ජනතාව ලබා දුන්න ජන වරමට නිසි 
වටිනාකමක් ලබා ෙදන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අරුම පුදුම තත්ත්වයක් 
උදා ෙවලා තිෙබනවා. එදා විධායක ජනාධිපති කමයට විරුද්ධව 
ෙමොර ගහපු, ෙබරිහන් දීපු, විධායක ජනාධිපති කමය හා රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව බහුබූත ව්යවස්ථාවක් කියලා නිර්දය ෙලස 
විෙව්චනය කරපු අයට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ කියපු වචන 
වමාරලා ආපසු ගිලින්න. එදා "බහුබූත ව්යවස්ථාවක්" කියාපු අය 
අද කියනවා, "ෙම්ක රට රකින ව්යවස්ථාවක්" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා කිවිසුමක් ගියත් කිව්ෙව්, 
විධායක ජනාධිපති කමය නිසා  කියලායි. උණ හැදුණත් කිව්ෙව්, 
විධායක ජනාධිපති කමය නිසා කියලායි. ෙඩංගු හැදුණත් කිව්ෙව්, 
විධායක ජනාධිපති කමය නිසා කියලායි. අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද රෙට්, දැෙය්, ෙද්ශෙය් එකම ගැලවුම්කරුවා 
විධායක ජනාධිපති කමය ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් වාෙග් ද්විත්ව රංගනයක නිරත ෙවන 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් සහ ෙද්ශපාලන නායකයන්ෙගන් ම ට 
කනගාටුෙවන් ෙහෝ අහන්න සිද්ධ ෙවනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
අදහස් පකාශ කරන්ෙන් වස්තයක් ඇඳෙගනද කියලා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මට මතක් ෙවනවා, ධම්මපදෙය් අත්ත වග්ගෙය් 
සඳහන් වන වැදගත් ගාථාවක්.   

 
"අත්තානෙමව පඨමං 
පති රූෙප නිෙවසෙය 
අතඤ්ඤ මනුසාෙසය්ය 
න කිලිස්ෙසය්ය පණ්ඩිෙතො."  

අනුන්ට බණ ෙද්ශනා කරන්නට ෙපර තමන් සුදුසු ගුණෙයහි 
පිහිටා සිට කථා කරන්නය කියන ඒ උතුම් වදන අදටත් 
කාෙලෝචිතයි; අදටත් වැදගත්.  

විවිධ විරුද්ධවාදීන්ෙග් ෙනොෙයකුත් කථා අපට  අහන්නට 
ලැෙබනවා ෙම් අලුතින් බිහි කරන්නට යන ව්යවස්ථාව ගැන. 
ෙම්ක රටට ෙහොඳ නැහැ, ෙම්ෙකන් රට ෙදකඩ ෙවනවා, 
ෙබදුම්වාදය නිර්මාණය ෙවනවා, ෙබෞද්ධාගමට තිෙබන මුල් තැන 
නැති ෙවනවා, ෙම්ක ඒකීයභාවයට හානියක්, රණවිරුවන්ට 
හානියක්, පිටරැටියන් තමයි ෙම් න්යාය පතය සකස් කරන්ෙන් 
යනුෙවන් ඔවුන් පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් 
පකාශ  සියල්ලක්ම ෙබොරු නිර්මාණ බවයි. ෙබොරුව නිර්මාණය 
කරලා, රට මුළා කරලා, රට තුළ භීතිකාවක් ඇති කරලා රට 
ෙවනුෙවන් කරන්න හදන ෙහොඳ කියාදාමය කඩාකප්පල් 
කරන්නට දරන ව්යායාමයක් හැටියටයි  මම ඒ කථා දකින්ෙන්. 
ෙමය, නැති ෙගෝණි බිල්ෙලක් මවා පාන්න හදන උත්සාහයක්.  

වින්ස්ටන් චර්චිල් අගමැතිතුමාත් පකාශ කර තිෙබනවා, 
''ඇත්ත සිය ගමන සඳහා ඇඟලුම් ලා ගන්නා විට ෙබොරුව ෙලොව 
වටා අඩ කවයක් ගමන් කර හමාරයි" කියලා. "A lie gets 
halfway around the world before the truth has a chance to 
get its pants on."  එෙහම නම් ඇයි ෙම් ෙබොරු නිර්මාණය කරලා 
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රෙට් ජනතාව  මුළා කරන්නට හදන්ෙන්? රට මංමුළා කරන්නට 
උත්සාහ කරන්ෙන් ඇයි? පැහැදිලිවම ෙම් තුළ තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන කුහකකම. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් අත්වැල් බැඳ ෙගන ෙම් නිර්මාණය ක රන්නට 
යන්ෙන් පරිවර්තනාත්මක යුගයක් කියන එක අප හැෙමෝම 
පිළිගන්නවා. මෑත කාලෙය් පථම වතාවට ජනතාවට සවන් දීලා, 
ජනතාවෙග් අභිලාෂ  ඉෂ්ට සිද්ධ කරන ඓතිහාසික විප්ලවීය 
යුගයක ආරම්භයක් නිර්මාණය කරන්නටයි අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන්.  

පසුගිය කාලෙය් විධායක ජනාධිපති කමය ඉවත් කරනවාය  
කියලා දළදා හාමුදුරුවන් ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා ගිවිසුම් අත්සන් 
කරලා, පසුව ඒ ගිවිසුම් කෑලි කෑලිවලට ඉරා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම 
ජය ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා පතිඥා ලබා 
දුන්නා. විධායක ජනාධිපති කමය ඉවත් කරනවාය කියලා පාද 
යාතා ගියා; ජන ෙඝෝෂා කියාත්මක කළා. විවිධ මාධ්ය සංදර්ශන 
කළා. එෙහව් ෙද්ශමාමක නායකෙයෝ ෙම් රෙට් විධායක පුටුවට 
ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? කිසිම හිරිකිතයක් නැතුව ජන වරමක් 
 ෙනොතිබුණු දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සියල්ලක්ම අෙහෝසි කර 
දැම්මා. ජනාධිපති ධුර කාලයට දමා තිබුණු වාර ෙදකක සීමාව 
කිසිම හිරිකිතයකින් ෙතොරව ඒ අය ඉවත් කර ගත්තා. ඒ නිසා අද 
විරුද්ධ පාර්ශ්වයට තිෙබන්ෙන් ෙලොකුම පශ්නයක්. ෙම් වැෙඩ් 
හරියට ෙකෙරයි කියන ඊර්ෂ්යාව තමයි අද ඔවුන්ට තිෙබන 
ගැටලුව. අද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ෙකොට්ඨාසයක් ඔවුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන බංෙකොෙලොත්භාවය මුළු රටටම පදර්ශනය කරලා 
ඊර්ෂ්යාව, ෛවරය, කුහකකම ෙක්න්ද කරෙගන  වැරදි විධියට 
කටයුතු කරනවාය කියන එක ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් වුණත් 
පකාශ කරන්නට ඕනෑ. පැහැදිලිවම ඒ අය අන්තවාදී ෙද්ශපාලන 
න්යාය පත අනුගමනය කරමින් රට තුළ ෙබදීම්, ඝට්ටන, ෙල් 
වැගිරීම් ඇති කරලා ජාති ෙභ්දය, ආගම් ෙභ්දය, වර්ග ෙභ්දය, කුල 
ෙභ්දය, වර්ණ ෙභ්දය හා ෙගෝත ෙභ්දය කියන ෙම් හැම ෙභ්දයක්ම 
අවුස්සලා ඒ අය රජ ෙවන්නටයි උත්සාහ කරන්ෙන්. පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණයට ෙපරත් ඒකට තමයි උත්සාහ කෙළේ. ඉස්ලාමීය 
පජාව පීඩනයට පත් කළා; හින්දු පජාව පීඩනයට පත් කළා; 
ෙද්වස්ථාන විනාශ කළා; පන්සල් පද්ධතිය විනාශ කළා.  රට තුළ 
ෙභ්දභින්නවීම් ඇති කරලා ඒ අය රජ පුටුවට යන්න හැදුවා.  

එෙහම කරන්න හදපු අයට, අවුරුදු ෙදකක් ෙව්ලාසනින් 
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූ නිසා ෙගදර යන්න සිද්ධ වුණා. 
ජනතාව ෙගදර යවපු අය අද ඉතාම  කුහක පතිපත්තියක් 
අනුගමනය කරමින් ඊර්ෂ්යාව, කුහකකම ෙක්න්ද කරෙගන  ෙම් 
නව පයත්නයට බාධා ඇති කරනනවා.  

මම කැමැතියි, ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් විවිධ 
ෙකොට්ඨාස ඉදිරිපත් කළ විෙව්චනවලට උත්තර ෙදන්න. දැන් ඒ 
අය අපට කියනවා, ව්යවස්ථාදායක පිළිෙවත අනුගමනය කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා. කවුද ෙම්ක කියන්ෙන්? ෙම්ක කියන්ෙන් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ''ඒකාබද්ධ විනාශය.'' දැන් ඒ ''ඒකාබද්ධ විනාශය'' අපට 
කියනවා,  ව්යවස්ථාදායක පිළිෙවත අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ඒ අයට ඇඳුමක් ඇඳෙගන එෙහම කියන්නට පුළුවන්ද?  

ඒ අය ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ෙදෝෂාභිෙයෝගය 
ෙකොෙහොමද කියාත්මක කෙළේ? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව                             
රාතී කාලෙය්ත් වැඩ කරලා, සියලු  ව්යවස්ථාමය පතිපාදන 
උල්ලංඝනය කරලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරුන්ට 
අතිකාල දීමනා ෙගවලා, 24 පැයම වැඩ කරලා ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙගදර යැව්ෙව් නියමිත පජාතන්තවාදී 
කියාවලිය අනුගමනය කරමින්ද? ඒකද නියමිත පජාතන්තවාදී 
කියාවලිය අනුගමනය කිරීම කියලා මම අහන්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියනවා අපට ජන 
වරමක් නැහැ කියලා. ෙමොකද ජන වරමක් නැත්ෙත්? ජනතාව 
අපට වරමක් දුන්ෙන් නැද්ද  හිටපු ජනාධිපතිතුමා පරාජය 
කරන්නට? නව රජයක් බිහි කරන්න අපට  ජන වරමක් ලැබුෙණ් 
නැද්ද? හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් න්යාය පතය වුෙණ් විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම ෙනොෙවයි, විධායක ජනාධිපති 
කමෙය් බලය වැඩි කිරීමයි. ජනතාව එතුමා ෙගදර යැව්වා. එෙහම 
නම්, ජන වරමක් ලැබුණා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්නට.  
ඒ වාෙග්ම මම අහන්නට කැමැතියි, යහ පාලන ආයතන 
සියල්ලක්ම විනාශ කරලා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා විනාශ 
කරලා,   දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව් 
ජන වරමක් ලබාෙගනද, එෙහම නැත්නම් මන්තීවරුන්  බා ෙගනද 
කියලා. එදා මන්තීවරුන්ට ඇමතිකම් දීලා, රාජ්ය ඇමතිකම් දීලා, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම් දීලා, වරදාන වරපසාද දීලා, අංක ගණිත 
''ජිල්මාට්'' එකක් කියාත්මක කරලා තමන්ෙග් බලය තහවුරු 
කරගන්නට දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනාවා. ඒ දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් 
ෙගනාෙව් ජන වරමකින්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය 
ඒකීයභාවය ගැන පම්ෙපෝරි ගහනවා. ෙබෞද්ධාගමට තිෙබන මුල් 
තැන ඉවත් කරනවාය කියලා පම්ෙපෝරි ගහනවා.  ෙම් රෙට් 
ඒකීයභාවයට කැමැති ෙකොට්ඨාස ඉන්ෙන් ෙම් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
විතරද? අපිත් විශ්වාස කරන්ෙන් ඒකීය ශී ලංකාවක්. අපිත් 
විශ්වාස කරනවා බුද්ධාගමට මුල් තැන දිය යුතුයි කියලා. ෙමොනම 
ෙහේතුවකටවත් ඒ පතිපාදන පලුදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබොරුෙවන්, 
වංචාෙවන්, මුලාෙවන්, ෙහොරකමින් ෙම් රෙට් ජනතාව රවට්ටලා, 
ඇස් බැන්ඳුම් ෙද්ශපාලනයක් කියාත්මක කරලා, මහා ජාතික 
භීතිකාවක් ෙගොඩ නඟලා, ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මහා 
ෙද්ශපාලන ෙගෝනි බිල්ෙලක් බවට  පත් කරලා රට තුළ ෙබදීම්, 
හැලහැප්පීම් ඇති කරලා, ජාතීන් අතර, ආගම් අතර ෙම් ඇති වී 
තිෙබන සමඟිය විනාශ කරන්නට ''ඒකාබද්ධ විනාශය'' උත්සාහ 
කරනවා.  රට විනාශ වුණත් කමක් නැහැ අපි බලයට ආෙවොත් 
ෙහොඳයි කියන න්යාය ඒ අය අනුගමනය කරනවා.  

මම ''ඒකාබද්ධ විනාශය'' නිෙයෝජනය කරන පාර්ශ්වයට 
පැහැදිලිව කියන්නට කැමැතියි, ඔබලාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන 
බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලන ගමනක් බව.  ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ආපසු හැරිලා බලන්න පසුගිය කාලෙය් ඔබලාට වැරදුණු තැන්. 
ඔබතුමන්ලා වර්ණ ෙභ්දය, වර්ග ෙභ්දය, ෙගෝත ෙභ්දය, ජාති 
ෙභ්දය, ආගම් ෙභ්දය, කුල ෙභ්දය, පන්ති ෙභ්දය අවුස්සලා ෙම් 
රෙට් රාජ්ය තන්තය කියාත්මක කළ නිසා තමයි ඔබතුමන්ලාට 
සිද්ධ වුෙණ්, ආණ්ඩුෙවන් විශාම ගන්නට; ආණ්ඩුෙවන් සමු 
ගන්නට;  බංෙකොෙලොත් විපක්ෂ පාර්ශ්වයට යන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පැහැදිලිව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා රෙට් ජනතාව අපට පැහැදිලි පිරිසිදු 
ජන වරමක් ලබා දීලා තිෙබන බව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් ඒ ජන වරම අකුරටම කියාත්මක කරමින්, කවුරු 
බාධා කළත්, කවුරු කඩෙතොලු දැම්මත්, කවුරු විරුද්ධ වුණත් 
නියමිත පජාතන්තවාදී ව්යවස්ථාමය කියාදාමය අනුගමනය 
කරමින් ෙම් රටට  ජනතාව පතන නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙගන එන්නට ඇප ෙවනවා, කැප ෙවනවා කියන එක මම ෙම් 
අවසථ්ාෙව්දී පකාශ කරනවා. ෙම් නව ව්යවස්ථාවක් ෙගන එන 
න්යාය පතය සකස් කෙළේ පිට රැටියන්, විෙද්ශීය විෙශේෂඥයන් 
කියලා පිට රට ෙගෝනි බිල්ෙලක් මවා පාන්න හදනවා.  

මම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපට 
ජනවරම දුන්ෙන් පිට රැටියන් ෙනොෙවයි අෙප් රෙට් ජනතාව බව;  
මහ මැතිවරණෙය්දී අපට ජනවරම ලබා දුන්ෙන් පිටරැටියන් 
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ෙනොෙවයි, අෙප්  රෙට් ජනතාව බව.   ජනතාව කිව්වා, "ෙවනසක් 
ඕනෑ, ඒකාධිපතිත්වෙයන් ඉවත් වන්නට ඕනෑ, ආඥාදායකත්වය 
ඉවත් වන්නට ඕනෑ, පජාතන්තවාදයට තැන ෙදන්නට ඕනෑ,  සුදු 
වෑන් සංස්කෘතිය එපා, එතෙනෝල් එපා, කුඩු  එපා, මං ෙකොල්ල 
කෑම් එපා, ළමා අපචාර එපා, ස්තී දූෂණ එපා අෙප් රටට නව 
යුගයක් අවශ්යයි" කියලා. එෙලස කථා කෙළේ පිට රැටියන් 
ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් ජනතාවයි. ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා දුන්  ඒ 
ජනවරමට අනුව  ෙනොපිරිෙහළා කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට අපි 
 බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙබන්ජමින් ඩිස්ෙර්ලි කියන එංගලන්තෙය් හිටපු 
අගමැතිතුමාෙග් වචනවලින්  මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමා පකාශ කළා, ෙමන්න ෙමෙහම:  

“We should never lose an occasion. Opportunity is 
more powerful even than conquerors and prophets.”  

"අප කිසිදු විටක අවස්ථාවක් අහිමි කර ගත යුතු නැත. අප 
ෙවත උදා වන අවස්ථා, ජයගාහකයන් හා දිවැසිවරුන්ටද  වඩා 
බලවත් ය."   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව පැහැදිලිවම අෙප් 
රටට අනභිභවනීය අවස්ථාවක් දැන් එලැඹිලා තිෙබනවා. ෙම් අනගි 
අවස්ථාව තුළින් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
පජාතන්තවාදය රජ කරවන, ෙද්ශපාලන නිදහස රජ කරවන, 
සමාජ සාධාරණත්වය රජ කරවන, රෙට් ඒකීයභාවය සුරකින, 
රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ස්වාධීනත්වය, ස්වාධිපත්යය රකින 
නව ව්යවස්ථාවක් අප නිර්මාණය කළ යුතුම වනවා. ෙද්ශපාලන 
කුහකයන්  පිරිසක්, ඊර්ෂ්යාකාරයන් පිරිසක්, ෙද්ශපාලන 
ෛවරක්කාරයන් පිරිසක් ෙකොච්චර බාධා දැම්මත් අපට ලබා දුන් 
ජනවරම අපි ෙමොෙහොතකටවත් අමතක කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
අත්සන් කරපු ගිවිසුම්, අපි ලබා දුන් පතිඥා, අපි ලබා දුන්  
ෙපොෙරොන්දු ඒ වචනවල පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම අකුරටම, තිතටම 
කියාත්මක කරන්නට අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් සැදී පැහැදී 

සිටිනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කර සිටිනවා. 
එෙසේ පකාශ කරමින් ෙම් අනභිභවනීය අවස්ථාව උපෙයෝගි 
කරෙගන රටට යහපතක් උදා කරන්නට අපි හැෙමෝම අත්වැල් 
බැඳ ගනිමුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදය ඉදිරි දිනයකට 

කල් තබන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 2.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
அப்ெபா  பி.ப. 2.30 மணியாகிவிடேவ அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட்   விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
It being 2.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 
  

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 1.30  පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා. 2.30ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2016 ජනවාරි මස 26  වන  අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 1.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 
மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா 
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப , பி.ப. 2.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சனவாி 26, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

And it being past 1.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Adjourned accordingly at 2.30 p.m. until 1.00 p.m. on 26th 
January, 2016, pursuant to the Resolution of  Parliament of this Day. 
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 
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පතිඥාව 
 ගරු මුහම්මදු ෂරීෆ් ෙතෞෆික් මහතා 
 
නිෙව්දන: 
 පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්

මහතාෙග් ඉල්ලා අස්වීම 
 ඉඩම් අමාත්ය ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්.ගුණවර්ධන මහතාෙග් 

අභාවය 
 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් 
 ක්ෂුදමුල්ය පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට 

ෙපත්සම් 
 ෙථේරවාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සමක් 
 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව  
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදි. 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
 රුහුණු උදානය සංවිධානය  (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු 

බුද්ධික පතිරණ මහතා]-පළමුවන වර කියවන ලදි. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
உ திப்பிரமாணம் : 
 மாண் மிகு ஹம்ம  ஷாீப் ெதளபீக் 
 
அறிவிப் கள்: 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ் அவர்கள  இராஜினாமா 

காணி அைமச்சர் மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். 
குணவர்தன அவர்கள  மரணம் 

உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் : உயர் நீதிமன் க்கு ம  

ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் : உயர் நீதிமன் க்கு ம  
 ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி ெசய்தல்) 

சட்ட லம் : உயர் நீதிமன் க்கு ம  
 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 

சட்ட லம் : 
தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 

ஹு  உதானய அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு த்திக பதிரண] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

“மாத்தைறப் ப வம்” அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு த்திக பதிரண] - தன் ைற   
மதிப்பிடப் பட்ட  

 “මාතර සමය”  සංවිධානය  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදි. 

 ෙභ්දන් අධ්යාපන පදනම  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු 
විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා]- පළමුවන වර කියවන ලදි. 

 හඳගල වලගම්බා පුරාණ ගල්ෙලන් රජමහා විහාරසථ් 
සංවර්ධන සභාව  (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මහත්මිය ]- පළමුවන වර කියවන ලදි. 

 ෛමතීපාල ෙසේනානායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – 
[ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය ]- පළමුවන වර 
කියවන ලදි. 

 ශී ගුණරතන ජාත්යන්තර පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – 
[ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය ]- පළමුවන වර 
කියවන ලදි. 

 ෙමොණරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) – [ගරු කනක ෙහේරත් මහතා]- පළමුවන වර 
කියවන ලදි. 

 ශී ලංකා පරිගණක සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු 
(මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා]- පළමුවන වර 
කියවන ලදි. 

 දයා සරණ සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු 
(ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය ]- පළමුවන 
වර කියවන ලදි. 

 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව : 
 2015 ෙදසැම්බර් 19වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ 

ගිවිසුම් 

ேஹதன் கல்வி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட] - தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

ஹந்தகல வலகம்பா ராண கல்ெடலன் ரஜமகா 
விஹாரஜ்த அபிவி த்திச் சைப (கூட் ைணத்தல்) –  
[மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

ைமத்திாிபால ேசனாநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
– [மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

ஸ்ரீ குணரதன சர்வேதச மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம] - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

ெமானறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு கனக ேஹரத்]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

இலங்ைக கணனிச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க] - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

தயா சரண அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 
[மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன]  - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  

2015 சம்பர் 19இல் பாரா மன்றத்தினால் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட உடன்ப க்ைககள்  



AFFIRMATION: 
 Hon. Mohammadu Shariff Thowfeek 
 
ANNOUNCEMENTS: 
 Resignation of Hon. (Dr.) A.R.M Hafeez, Member of 

Parliament 
 Death of Hon. M.K.A.D.S Gunawardana, Minister of 

Lands 
 Local Authorities (Elections) Amendment Bill: Petition to 

the Supreme Court 
 Microfinance Bill: Petition to the Supreme Court 
 Theravadi Bhikku Kathikawath (Registration) Bill: 

Petition to the Supreme Court 
 
AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) 

BILL: 
 Read the First time 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Ruhunu Awakening Organization (Incorporation) - [Hon. 

Buddhika Pathirana] - Read the First time 
 “Matara Season” Organization (Incorporation) - [Hon. 

Buddhika Pathirana] - Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 Headang Education Foundation (Incorporation) - [Hon. 
Vijitha Berugoda] - Read the First time 

 Handagala Walagamba Purana Gallen Rajamaha 
Viharastha Development Council (Incorporation) - 
[Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First 
time 

 Maithripala Senanayake Foundation (Incorporation) - 
[Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First 
time 

 Sri Gunarathana International Foundation (Incorporation) - 
[Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First 
time 

 Moneragala District Kantha Maha Sangamaya 
(Incorporation) - [Hon. Kanaka Herath] - Read the 
First time 

 Computer Society of Sri Lanka (Incorporation) - [Hon. 
(Prof.) Ashu Marasinghe] - Read the First time 

 Daya Sarana Development Foundation (Incorporation) -
[ Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna] - Read the 
First time 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Agreements Approved by Parliament on 19th December, 

2015 



2016 ජනවාරි 26  

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
2016 ජනවාරි 26 වන අඟහරුවාදා  

 2016 சனவாி 26, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
Tuesday, 26th January, 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. 

 

පතිඥාව :  
ගරු මුහම්මදු ෂරීෆ් ෙතෞෆික් මහතා 

உ திப்பிரமாணம்:  
மாண் மிகு ஹம்ம  ஷாீப் ெதௗபீக் 

AFFIRMATION:  
HON. MOHAMMADU SHARIFF THOWFEEK  

 
මුහම්මදු ෂරීෆ ්ෙතෞෆික් මහතා නීති පකාර පතිඥාව දී ෙම්සය මත 

තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය. 
மாண் மிகு ஹம்ம  ஷாீப் ெதௗபீக் அவர்கள் சட்டத்தினால் 

ேவண்டப்பட்டவா  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  சபாபீடத்தி ள்ள 
த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.  

Mr. Mohammadu Shariff Thowfeek made and subscribed the 
Affirmation required by law; and signed the Book at the Table.  

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්
මහතාෙග් ඉල්ලා අසව්ීම 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ் அவர்கள  இராஜினாமா 

RESIGNATION OF HON. (DR.) A.R.A. HAFEEZ, MEMBER OF 
PARLIAMENT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස් මහතා 

විසින් දරමින් සිටි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීෙම් 
ලිපිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. එම ලිපිය දැන් කියවනු 
ලැෙබ්. 

අනතුරුව පහත සඳහන් ලිපිය මහ ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී: 
அதன்பிறகு,  ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம் க தத்ைத வாசித்தார்: 
Whereupon the Secretary-General read the following letter: 

 

II 
 

ඉඩම් අමාත්ය ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන 
මහතාෙග් අභාවය 

காணி அைமச்சர் மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். 
குணவர்தன அவர்கள  மரணம் 

DEATH OF HON. M.K.A.D.S.GUNAWARDANA, MINISTER OF 
LANDS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ඉඩම් අමාත්ය ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. 

ගුණවර්ධන මහතාෙග් අභාවය ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට මා දන්වා 
සිටින්ෙන් බලවත් කනගාටුෙවනි. එතුමාෙග් අභාවෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සිදුවී ඇති පාඩුව ගැන ෙබොෙහෝ ෙසේ දුක් වන 
අතර ෙමම ගරු මන්තීවරයාෙග් පවුෙල් අය ෙවත අපෙග් සාතිශය 
සංෙව්ගය පකාශ කරන බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් මම 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ෙම් පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව මතු දිනකදී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.  
 

III 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණය ට ෙපත්සම් 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதா்தல்கள்  (தி த்தம்) 

சட்ட லம்: உயர் நீதிமன் க்கு ம  
LOCAL AUTHORITIES (ELECTIONS) AMENDMENT BILL: 

PETITION TO THE SUPREME COURT  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වන ව්යවස්ථාව පකාරව 

“පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන)” පනත් 

139 140  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙපත්සම් ෙදකක පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති බව සථ්ාවර 
නිෙයෝග අංක 50(2) (අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

 

IV 
 
ක්ෂුදමූල්ය පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට 

ෙපත්සම් 
ண்நிதியளிப்  சட்ட லம்:  உயர் நீதிமன் க்கு 

ம  
MICROFINANCE BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වන ව්යවස්ථාව පකාරව 

“ක්ෂුදමූල්ය” පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් තුනක පිටපත් මා ෙවත ලැබී 
ඇති බව ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50(2) (අ) යටෙත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
V 

 
ෙථේරවාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி ெசய்தல்) 

சட்ட லம்: உயர் நீதிமன் க்கு ம   
 THERAVADI BHIKKU KATHIKAWATH 

(REGISTRATION) BILL: PETITION TO THE 
SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වන ව්යවස්ථාව පකාරව 

"ෙථේරවාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්)" පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලද ෙපත්සමක පිටපතක් මා ෙවත ලැබී ඇති බව සථ්ාවර නිෙයෝග 
අංක 50(2)(අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

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

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාර 2012 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හයවැනි කාණ්ඩෙය් 
XXIII වැනි ෙකොටස; සහ 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VI සහ 
VII වැනි ෙකොටස්, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් VIII, IX සහ X වැනි 
ෙකොටස් සහ පසව්ැනි කාණ්ඩෙය් II වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

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

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

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

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
(i)  2014 වර්ෂය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 

වාර්තාව; සහ 

(ii)  2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා වූ මුදල් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තා සහ වාර්ෂික ගිණුම්.- [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. 

 

(i)  2014 වර්ෂය සඳහා අම්පාර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; 

(ii)  2014 වර්ෂය සඳහා ගම්පහ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 
සහ ගිණුම් වාර්තාව;  

(iii)  2014 වර්ෂය සඳහා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; 

(iv)  2014 වර්ෂය සඳහා මහනුවර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
කාර්යසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව; 

(v)  2014 වර්ෂය සඳහා මාතර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව සහ ගිණුම්; 

(vi)  2014 වර්ෂය සඳහා මුලතිව් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්; 

(vii)  2014 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්; 

(viii)  2014 වර්ෂය සඳහා පුත්තලම දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ 

(ix)  2014 වර්ෂය සඳහා රත්නපුර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
කාර්යසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව.- [ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 

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



2016 ජනවාරි 26  

1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිෙම් පනෙත් 52 වැනි 
වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ෙදසැම්බර් 22 දිනැති අංක 1946/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝග.- [ගරු එස්.බී.නාවින්න මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
(i)  2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ජලජ සම්පත් පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන 

නිෙයෝජිතායතනෙය්  වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්; සහ 

(ii)  2013 වර්ෂය සඳහා සී/ස සීෙනෝර් පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව.-[ගරු 
මහින්ද අමරවීර මහතා] 

 

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

  

2014 වර්ෂය සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්යසාධන 
වාර්තාව.-[වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 

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

 
ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31 වැනි වගන්තිය 
සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 41 වැනි වගන්තිය යටෙත් කීඩා 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2013 ජනවාරි 15 දිනැති අංක 1793/3 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 2013 අංක 01 දරන ජාතික 
කීඩා සංගම් නිෙයෝගවල ඇතුළත් 13 සහ 17 වැනි වගන්ති සංෙශෝධනය 
කරමින් 2015 ෙනොවැම්බර් 9 දිනැති අංක 1940/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග- [කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක 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) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

S.B.L. Seneviratne of No. 40/4, Yakadaththalawatta, 
Godawela, Polgahawela.  

 
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 පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 

(1) ගාල්ල, කන්ෙදවත්ත පාර, අංක 31/15 ඒ දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.ආර්. කදීජා බීබි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) අනුරාධපුර, III වන පියවර, පුබුදු මාවත, අංක 3062 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එම්.වී.ඩබ්ලිව්. ෙහේරත් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ගාල්ල, මඩවලමුල්ල, අෙසෝක මාවත, අංක 1/43 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එච්. තිලකෙසේන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) මාතර, නූෙප්, ධර්මපාල මාවත, ඇලෙව්ල්ල පාර, අංක 
6/16 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) අම්බලන්ෙගොඩ, ෙරොන්නදූව, අළුත්වල පාර, "සාගර" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ෙක්. අෙසෝක කුලෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6) හික්කඩුව, වෑවල, ගාලු පාර, අංක 431 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි යූ.එම්. සූරියආරච්චි ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) වෑබඩ, කිරිල්ලවත්ත, අංක 39 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පැරකුම් සුජාන් ෙමොණරාගල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ඉඟිනියාගල ෙපොලිස ්සථ්ානෙය් ෙසේව ය කරන උපෙපොලිස ්
පරීක්ෂක එස.්බී. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக 
அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Mass 
Media and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) මුදුන්ෙගොඩ, වතුරුගම පාර, චාමර උයන, අංක 7 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ෙක්.  චිතාකාන්ති  මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ගාල්ල, හැව්ෙලොක් පාර, අංක 5 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
යූ.ඩී.ආර්.පී.  කුලතිලක ෙමෙනවියෙගන්  ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා   -  පැමිණ නැත. 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා   -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1) මාතෙල්, මීවත්ෙත්කුඹුර පාර, අංක 71 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි (ෛවද්ය) ඒ. ෙගෝබිකිෂ්ණ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මඩකලපුව රජෙය් ගුරු විද්යාලෙය් ෙසේවය කරන ඩී.ජී. 
නිමල් ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) හඳුන්ගමුව, 19 ෙකොටස, අංක 705 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩී.එම්.  සුනිල් ජයතිසස් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) මිල්ලවාන, අම්ෙබොක්ක, අංක 339 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. විෙජ්තුංග මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙහෝමාගම, ගලවිලවත්ත, සමන් මාවත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩී.ඒ.  ෙප්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(2) ෙදොම්ෙප්, පැලහැල, අංක 80/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ෙක්. ධර්මෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(3) ෙප්රාෙදනිය, ෙහේන්ෙදනිය, අංක 19 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.එම්.  වීරෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) කඩවත, පහළ බියන්විල, අංක 136/2 F දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි පී.එස.්ෙක්.  ජයෙකොඩි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(5) ෙදකටන, නැළුම් මහර, අංක 90/5 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පදීප් ලංකා ධර්මවිකම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක  

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙප්රාෙදනිය, අඟුනාවල, අංක 201 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.එම්.ඩී.බී. බසන්ායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) උඩුදුම්බර, ෙපෝප්පිටිය, පනවැල්උල්ල, අංක 08 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්. කුලතුංග මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) වෑ උඩ, මල්ලියෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්ඩී. 
නිමල් චන්දසිරි ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙදොරටියාව, මැසස්ගම්මන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්ෙක්. සරත් කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) රත්මලාන, ෙබොරුපන පාර, මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය්, ගාමීය පාලම් අංශෙය් ෙසේවය කරන 
ඒ.ඩබ්ලිව්.සී.ටී. පීරිස ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(2) ෙහොරණ, කුඩාඋඩුව, දකුණු උඩුව, කපුමුල්ල යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ෙක්. නන්දදාස මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ගාල්ල, උළුවිටිෙක්, කිතුලම්පිටිය, එදිරිසිංහ මාවත, 
අංක 184/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.  ෙගොඩෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මාතර, ෙවෙහරෙහේන, විහාර මාවත, "පෙබෝධ" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්ෙක්. දයානන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) ගාල්ල, වැකුණෙගොඩ පටුමග, අංක 05 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එස.්යූ. ෙහට්ටිආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි,  කුණ්ඩසාල, විෙජ්රාම මාවත, අංක 7 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.එච්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙකොෙළොන්නාව, විජය පාර, අංක 1/10 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ආනන්ද කළුආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මුල්ෙල්රියාව නව නගරය, ෙගොන්නගහවිට, රජෙය් නිවාස, 
අංක 05 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.ඒ. සිරියානන්ද 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) කතරගම, ෙසල්ල පාර, අංක 44 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.ඩී.පී.එම්. ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගම්පහ, අස්ගිරිය, "රන්දික", අංක 

57/2/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි කමලා නන්දනී විෙජ්ගුණරත්න 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) මාතෙල්, කටුෙදණිය, වාරියෙපොල, අංක 126/39 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. විජිත මල්ලිකා මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

145 146 

[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා] 



2016 ජනවාරි 26  

(2) රත්ෙතොට, ගම්මඩුව පාර, අංක 12/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.ඩබ්ලිව්.ජී. ගුණවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙප්රකනත්ත, විල්ගමුව,  ඉමාඩුව යාය, අංක 151/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඊ.ජී. කපිලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-41/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
ගරු 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) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 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. 

 
හමුදා සාමාජිකයන්ෙග් දරුවන් සඳහා ෙවන් වූ 

පාසල්: විසත්ර 
 பைடயினாின் பிள்ைளக க்காக ஒ க்கிய 

பாடசாைலகள் : விபரம் 
SCHOOLS EXCLUSIVE FOR CHILDREN OF MEMBERS OF 

ARMED FORCES: DETAILS  
92/’15 

2.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
   ( மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
     (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):  

(අ) හමුදා සාමාජිකයින්ෙග් දරුවන් සඳහා ෙවන් වූ පාසල් 
ෙවනම පවත්වාෙගන යාෙම් පතිපත්තිය එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) හමුදාෙව් පරිත්යාගශීලී වූ, නිලධාරින් හා යුද භටයන් 
ෙදපිරිසම ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වරපසාද ලබාදීම අවශ්ය 

වුවත්, ඔවුන්ෙග් දරුවන්ට ෙවනම පාසල් තිබීෙමන් 
සමාජෙය් නව සමාජ පෙභ්දයක් මත පහසුකම් ඇති කරනු 
ලබන  බවත් එතුමා  තවදුරටත් පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  ෙමම පාසල්වල සිටින නිලධාරීන්ෙග් දරුවන් හා 
සාමාන්ය ෙසබළුන්ෙග් දරුවන් සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමවැනි පාසල්, අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටතට ෙගන අෙනකුත් දරුවන්ද ඇතුළත් 
කරෙගන පවත්වාෙගන යාමට අදහස ්
ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) பைடயினாின் பிள்ைளக க்காக ஒ க்கப்பட்ட பாட 
சாைலகள் தனியாகப் ேபணிவரப்ப கின்ற 
ெகாள்ைகைய அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா  
என்பைத ம்? 

(ஆ) இரா வத்தின் தியாகிகளான, உத்திேயாகத்தர்கள் 
மற் ம் பைட ரர்கள் ஆகிய இ  பிாிவின க்கும் 
சிறப் ாிைமகைளப் ெபற் க்ெகா த்தல் அவசிய 
மாயி ந்தேபாதி ம் இவர்களின் பிள்ைளக க்கு 
தனியான பாடசாைலகள் காணப்ப வதன் லம் 
ச கத்தில் திய ச க வகுப்ெபான்றின் அ ப் 
பைடயில் வசதிகள் ஏற்ப த்திக்ெகா க்கப்ப வைத 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்? 

(இ) (i) ேமற்ப  பாடசாைலகளில் உத்திேயாகத்தர் 
களின் பிள்ைளகள் மற் ம் பைட ரா்களின் 
பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இத்தைகய பாடசாைலகைள கல்வித் 
திைணக்களத்தின்கீழ் ெகாண் வந்  ஏைனய 
மாணவர்கைள ம் ேசர்த் க்ெகாண்  ேபணி 
வ வைதயிட்  பாிசீ க்காைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Defence,- 

(a) Will he endorse the policy of maintaining schools 
exclusively for the children of the members of the 
armed forces? 

(b) Even though it is necessary to grant special 
privileges  to both officers and soldiers of the 
armed forces who have made various sacrifices, 
does he admit the fact that the creation of separate 
schools for their children will amount to giving 
facilities to a group of people on a new social 
strata? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) separately, the number of children of the 
officers and the number of children of the 
soldiers studying in these schools; and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) as to why he does not intend taking over 
these schools under the Department of 
Education and running them as ordinary 
schools admitting other children also? 

(d) If not, why? 
 

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

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  
(අ)  නැත.  රණ විරුවන්ෙග් දරුවන්ෙග් අධ්යාපන අවශ්යතා 

සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක ෙසේවා විද්යාල 
ෙදකක් කියාත්මක වන අතර, එම පාසල් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් පූර්ණ අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක වන 
අතර, ෙවන් වූ පාසල් ෙලස සැලකිය ෙනොහැකිය.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  
(ඇ)  (i)    කුරුණෑගල ආරක්ෂක ෙසේවා  

  විද්යාලය මැෙල් වීදිය ආරක්ෂක ෙසේවා විද්යාලය   

 

 

 (ii)  ෙමෙලස මැෙල් වීදිය පාසල  අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක 
වන අතර,  පසුව ආරම්භ කරන ලද කුරුණෑගල 
ආරක්ෂක ෙසේවා විද්යාලය වයඹ පළාත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක 
ෙව්. තවද, කුරුණෑගල ආරක්ෂක ෙසේවා 
විද්යාලෙය් සියයට 57ක පමාණයක් සාමාන්ය 
දරුවන්ද අධ්යාපනය හදාරනු ලබයි.  

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ලබා දුන්නාට ස්තුතියි. මාෙග් 

පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට 
"සාමාන්ය දරුවන්" යන්ෙනහි අර්ථය හමුදාවට සම්බන්ධ 
නිලධාරින්ෙග් ෙහෝ යුද භටයන්ෙග් ෙනොවන, ෙවනත් 
පුරවැසියන්ෙග් දරුවන් යන්නද?    

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, "සාමාන්ය දරුවන්" යනුෙවන් ෙමහිදී සඳහන් 

කර තිෙබන්ෙන් යුද හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව්, ගුවන් හමුදාෙව් 
ෙහෝ ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් ෙනොවන සාමාන්ය පුරවැසියන්ෙග් 
දරුවන් ගැනයි.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 

නිලධාරින්ෙග් දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම, නිලධාරි තනතුරු 
ෙනොදරන යුද භටයන්ෙග් දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳව 
පතිපත්තියක් තිෙබනවාද? නිලධාරින්ෙග් දරුවන්, යුද භටයන්ෙග් 
දරුවන් සඳහා විෙශේෂ වූ යම් කිසි සංඛ්යාත්මක අවකාශයක් 
තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් ඒ අයට  ෙපොදුෙව් සම අයිතියක් 
ලැෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු මන්තීතුමනි, ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 

තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්දී හදපු පතිපත්තියම තමයි. 
ඒක ෙවනස් කරලා නැහැ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් තිබුණු පතිපත්තිය ෙවනස් කළා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමන්ලා හදපු පතිපත්තියම තමයි තවම තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒෙක් එල්ලිලා ඉන්න එපා, බාල්කෙය් එල්ලිලා ඉන්නවා 

වාෙග්.  

තුන්වන අතුරු පශ්නය ඇසීම සඳහා මම විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය පශ්නය අහන්න ඕනෑ අෙනක් පැත්තට 

හැරිලා ඔබතුමන්ලාෙගන්මයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පැවැති 
කාලෙය්දී තමයි ෙම් ආරක්ෂක විද්යාල පටන් ගත්ෙත්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන් වන අතුරු පශ්නයත් ෙම් 

කාරණයටම සම්බන්ධයි. ආරක්ෂක හමුදාවල ෙසේවෙය් නියුතු 
විවාහක සාමාජිකයන්ට තුන්වන දරුවකු උපත ලැබුවාම රුපියල් 
ලක්ෂයක දීමනාවක් ලබා දීම මීට ෙපර පැවැති රජය  කියාත්මක 
කළා. දැන් ඒක නතර කරලාද, නැද්ද කියලා කරුණාකරලා 
පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පශ්නයට අදාළ ඇමතිවරයා උත්තර ලබා 

ෙදයි. 

149 150 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 

  යුද 
හමුදාව 

නාවික 
හමුදාව 

ගුවන් 
හමුදාව 

ෙපොලීසිය සාමාන්ය 
දරුවන් 

එකතුව 

නිලධාරි 09 08 04 05 - 26 

ෙසසු නිල 154 34 37 47 - 272 

සාමාන්ය 
දරුවන් 

-   - - 391 391 

එකතුව 163 42 41 52 391 689 

  යුද හමුදාව නාවික 
හමුදාව 

ගුවන් 
හමුදාව 

ෙපොලීසිය එකතුව 

නිලධාරි 178 62 55 131 426 
ෙසසු නිල 852 254 276 430 1812 
එකතුව 1030 316 331 561 2238 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව හරි, passport එකක් පිළිබඳව හරි ඕනෑම පශ්නයක් 

ෙවනම අහනවා නම්, උත්තර දිය හැකියි. ඔබතුමා ෙවනම 
පශ්නයක් විධියට අහන්න. 

 
උතුරු පළාත් සභාවට අනුයුක්ත කළ නැ ෙඟනහිර 

පළාෙත් නිලධාරින්: සථ්ාන මාරුවීම්   
வட மாகாண சைபயில் இைணக்கப்பட்ட கிழக்கு 

மாகாண உத்திேயாகத்தர்கள்: இடமாற்றம்  
OFFICERS OF EASTERN PROVINCE ATTACHED TO THE 

NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL: TRANSFERS  
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3.  ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
 (மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
 (The Hon. Vijitha  Herath) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2) : 

(අ) (i) ඒකාබද්ධව තිබූ උතුරු නැ  ෙඟනහිර පළාත් සභාව, 
උතුරු සහ නැ  ෙඟනහිර පළාත් සභා ෙලස 
ෙවන්කළ අවසථ්ාෙව්දී, නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් 
සථ්ිර පදිංචිකරුවන් වූ නිලධාරින් 270ක් උතුරු 
පළාත් සභාවට අනුයුක්ත කරන ලද බවත්;  

 (ii) අවුරුදු 7 ක පමණ කාලයක් ෙමෙලස පදිංචි 
පෙද්ශෙයන් බැහැරව ෙසේවය කිරීෙමන් එම 
නිලධාරින් විශාල අපහසුතාවයන්ට ලක්වී සිටින 
බවත්; 

 (iii) ෙමම නිලධාරින් නැ  ෙඟනහිර පළාතට සථ්ාන 
මාරු ලබා ගැනීම සඳහා අවසථ්ා ගණනාවකදී 
උත්සාහ කළද එය අසාර්ථක වූ බවත්;  

 (iv) නිලධාරින් කීපෙදෙනක් පමණක් බලධාරින්ෙග් 
සහෙයෝගය මත සථ්ාන මාරු ලබා ෙගන ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් පදිංචිකරුවන් එම පළාත් 
සභාෙව් ෙසේවය කිරීම සඳහා කරන සාධාරණ 
ඉල්ලීම ඉටු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஒ ங்கிைணந்தி ந்த வட - கிழக்கு மாகாண 
சைப, வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாண சைப 
களாகப் பிாிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் கிழக்கு 
மாகாணத்தின் நிரந்தர கு யி ப்பாளர்களான 
270 உத்திேயாகத்தர்கள் வட மாகாண சைபக்கு 
இைணக்கப்பட்டனர் என்பைத ம்; 

 (ii) சுமார் ஏ  வ ட காலமாக ேமற்கூறப்பட்டவா  
வதிவிடப் பிரேதசத்திற்கு ெவளியில் பணியாற்  
வதன் லம் ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் ெப ம் 
சிரமங்க க்கு உள்ளாகின்றனர் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் கிழக்கு மாகாணத் 
திற்கு இடமாற்றம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக பல 
சந்தர்ப்பங்களில் யற்சிெய த் ள்ள ேபாதி ம் 
அ  பயனளிக்கவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஒ சில உத்திேயாகத்தர்கள் மட் ம் அதிகாாி 
களின் ஒத் ைழப்ைபப் ெபற்  இடமாற்றங் 
கைளப் ெபற் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) கிழக்கு மாகாண கு யி ப்பாளர்கள் அம் 

மாகாண சைபயில்  பணியாற் வதற்காக ேமற்  
ெகாள் ம் நியாயமான ேகாாிக்ைகைய நிைற 
ேவற் வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  270 officers who were permanent residents 
in the Eastern Province were attached to the 
Northern Provincial Council when the 
North Eastern Provincial Council which 
had been once merged was demerged as 
Northern and Eastern Provincial Councils; 

 (ii)   those officers have undergone much 
difficulty having had to work in an area 
away from their permanent residence for 
about 7 years in this manner; 

 (iii)   the attempts made by these officers on a 
number of occasions to get transfers to the 
Eastern Province were unsuccessful; and 

 (iv)   only a few officers have obtained transfers 
with the assistance of authorities? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether the reasonable request of the 
residents of the Eastern Province for 
working in that Provincial Council will be 
granted; and 

 (ii)   if so, the actions taken in that regard? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Sir, the answer is as follows: 

(a)     (i)       No. 

  One hundred and seventy five (175) 
officers who are permanently residing in 
the Eastern Province have been attached to 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

the Northern Provincial Council. It was 
decided to attach these officers to the 
Northern Provincial Council at the time of 
seperation of the "Northern and Eastern 
Provincial Council" that was functioning as 
one administrative unit into two seperate 
Provincial Councils. 

         Accordingly, the officers who worked at the 
main office of the Northern and Eastern 
Provincial Council were attached to the 
Northern Provincial Council and Eastern 
Provincial Council seperately on the basis 
of a raffle system. 

 (ii)    No. 

         Northern Provincial Council was 
functioning in the Trincomalee District up 
to 31.12.2010 and the relevant officers 
worked in the same district. Thereafter, 
when the main office of the Northern 
Provincial Council functioned in the 
Northern Province with effect from 
01.01.2011 some officers came to the 
Northern Province with their families and 
resided. Officers who have been 
permanently residing in the Eastern 
Province requested transfers to the same 
district and they were transferred as per the 
existing vacancies. 

 (iii)    No. 

          A group of officers attached to the Northern 
Provincial Council were again released to 
the Eastern Provincial Council for existing 
vacancies as per transfer requests. Some 
officers were transferred and released to the 
Eastern Province on the basis of mutual 
transfers. Nine (09) officers were released 
to the Eastern Province in 2011 in that way. 

         Thirty nine (39) Officers; two (02) 
Development Officers, two (02) Technical 
Officers, ten (10) Management Assistant 
Officers, fifteen (15) drivers and ten (10) 
office employees were released to the 
Eastern Provincial Council by the Northern 
Provincial Council on a priority basis in 
2015. 

 (iv)  No.  

(b)  (i)   Yes. 

      (ii)   The number of officers remaining as at 
01.01.2014 in addition to the officers who 
were transferred to the Eastern Provincial 
Council from those who were absorbed to 
the Northern Provincial Council and 
permanently residing in the Eastern 
Province is one hundred and seven (107). 

         Accordingly, the Hon. Governor of the 
Eastern Province has granted approval to 
absorb one hundred and seven (107) 
officers to the Eastern Province within 2015 
- 2018 as per the existing vacancies. 

   Accordingly, Thirty nine (39) officers have 
been absorbed to the Eastern Province in 2015. 

(c)  Not relevant. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔය schedule එක හදලා තිෙබන්ෙන් 2017 වර්ෂය වන තුරු 
කියලා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. ඇත්තටම නැ ෙඟනහිර පළාත් 
සභාෙව් දැනට පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ඒ පුරප්පාඩු පුරවන්ෙන් නැතිව 
තිෙබන්ෙන්, අලුතින් පත්වීම් පළාෙතන් ෙදන්න ඕනෑ නිසායි. 
ඇත්තටම ඒක ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් මත සිද්ධ ෙවන ෙදයක්. 
පළාත් සභාව අලුතින් පත්වීම් දීම සඳහා පුරප්පාඩු ටික තියා ෙගන 
ඉන්නවා. දැනට යාපනයට transfer කරලා තිෙබන නිලධාරින් 
නැවත නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් ෙසේවයට transfer කෙළොත්, 
නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් දැනට තිෙබන පුරප්පාඩු පුරවන්න 
බැහැ; අලුත් පත්වීම් ෙදන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත ෙහේතුව. ඒ 
නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතැනදී කළ යුතු වන්ෙන්, යාපනයට 
transfer කරලා තිෙබන නිලධාරින් නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් 
දැනට තිෙබන පුරප්පාඩු සඳහා නැවත කැඳවීමයි. උතුරු පළාත් 
සභාෙව් ෙසේවය සඳහායි, ඒ නිලධාරින් අනුයුක්ත කරලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ඒ නිලධාරින්ට ෙසේවය 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් යාපනෙය්. සමහර නිලධාරින් 
තිකුණාමලෙය් ඉඳලා යාපනයට හැම සඳුදා දවසකම උදෑසන 
යනවා; නැවත සිකුරාදා සවසට ෙගදර එනවා. තිකුණාමලෙය් 
පදිංචි ෙවලා සිටින සමහර නිලධාරින් උදෑසන යාපනයට ගිහින් 
තමන්ෙග් රාජකාරිය කරලා ආපසු සවසට ෙගදර එනවා.  

ඇත්තටම ෙමය කාර්යක්ෂමතාව පැත්ෙතන් ගත්තත් 
පශ්නයක්; රැකියාෙව් ඵලදායීතාව පැත්ෙතන් ගත්තත් පශ්නයක්. ඒ 
නිසා පුරප්පාඩු පුරවන එකට අදාළව ෙවනම තීන්දුවක් ගන්න. 
නමුත් ෙම් මාරු කිරීම් සිදු කිරීමට 2018 ෙවනකම් ඉන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙමම මාරු කිරීම් සිදු කිරීමට කඩිනම් පියවරක් ගැනීමට 
ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. මට දැනුම් දී තිෙබන්ෙන් ෙමම 

පුරප්පාඩු අනුව කමෙව්දයක් හදා තිෙබනවා කියායි. 
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Designation   
Expected absorption to Eastern Province 

2015 2016 2017 2018 

Development 
Officer 

02 - - -  02 

Management 
Assistant 

10 08 07 -  25 

Technical 
Officer 

02 08 - -  10 

Driver 15 10 05 -  30 

Office Em-
ployee Service 

10 10 10 10  40 

Total 39 36 22 10 10

Total   



2016 ජනවාරි 26  

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම  කියන්ෙන්, ෙකොටස් වශෙයන් මාරුවීම් ලබා ෙදන එක 

ගැනයි. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා කියන ෙදය ගැනත් මා ෙසොයා බලන්නම්.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ ෙකොටස් වශෙයන් මාරුවීම් ෙදන කමය හදලා තිෙබන්ෙන්ම 

අලුතින් බඳවා ගැනීමට ඉඩ තබලායි. අලුතින් බඳවා ගන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන වුවමනා මතයි. ඒක කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මාව දැනුවත් කර තිෙබන්ෙන්, පුරප්පාඩු මත කමෙව්දයක් සාදා 

තිෙබනවා කියායි. ඒ කියන්ෙන් පුරප්පාඩු 107ම 2018 ෙවන 
ෙකොට නැ ෙඟනහිරට transfer ෙවනවා. 

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔය ආණ්ඩුකාරතුමා එවපු පිළිතුර ෙවන්න ඇති. ඒ 

ෙසේවකයින්ට තිෙබන ගැටලුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා ඔවුන්ට 
ඔබතුමා සමඟ යම් සාකච්ඡාවක් ලබා දීමට ඔබතුමා එකඟ 
ෙවනවාද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔව්. ඔබතුමා කියන එක ගැනත් මා ෙසොයා බලනවා. හැබැයි, 

මාව දැනුවත් කර තිෙබන්ෙන් ෙම් පුරප්පාඩු මත transfers සිදු 
කරනවා කියායි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔවුන් සමඟ යම් සාකච්ඡාවක් සිදු කර, ඔබතුමා ඔය කියන 

කියා මාර්ගය නැතිව ඊට වඩා ෙවනස්  කියා මාර්ගයක් ගැනීමට 
ඔබතුමා සූදානම්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 

පත්වීම් දීලා නැහැ. හැබැයි, ෙමම කමෙව්දය - 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් දීලා නැහැ. අලුතින් පත්වීම් දීම සඳහා 

තමයි, ඔය vacancies තබා ෙගන ඉන්ෙන්.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම සාකච්ඡාවක් කැඳවා ෙමම ගැටලුව නිරාකරණය කරන්න 

බලන්නම්. 

ලුතිනන් වයි. ෙක්. රාජපක්ෂ: අධ්යාපන සුදුසුකම් 
සහ විෙද්ශ පුහුණුවීම් 

ெலப் னன்ட்  ைவ.ேக. ராஜபக்ஷ: கல்வித் 
தைகைமகள் மற் ம் ெவளிநாட் ப் பயிற்சி 
LIEUTENANT Y.K.RAJAPAKSHA : EDUCATIONAL 

QUALIFICATIONS AND FOREIGN TRAINING 
 

198/’15 
4.   ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
 (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
 (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ)  (i) 2006 වසෙර්දී ශී ලංකා නාවික හමුදාෙව් විධායක 
අංශය සඳහා ශිෂ්යභට නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී 
ඉල්ලා සිටින ලද අධ්යාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;  

 (ii)  ලුතිනන් වයි. ෙක්. රාජපක්ෂ NRX 2431ට තිබුණු 
අධ්යාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iii) නියමිත සුදුසුකම්වලින් බැහැරව ඔහු බඳවා 
ගැනීමට තිබුණු විෙශේෂ ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (iv) ඒ සඳහා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අනුමතිය ලබා 
ගත්ෙත්ද;   

 (v) ඔහු නාවික හමුදාවට බැඳුණු දිනය සහ පුහුණුව 
අවසන් කළ දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙමෙතක් ඔහුට හිමි වූ විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව හා 
පුහුණුවීම්, විෙද්ශ ගතවූ කාලය, රට සහ රජය 
වියදම් කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (ii) 2007 වසෙර්දී ඩාට්මත්හි බිතාන්ය රාජකීය නාවික 
විද්යාලෙය් පුහුණුව සඳහා ඔහු ෙතෝරා ගැනීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද; එය බිතාන්ය රජය ලබා දුන් 
ශිෂ්යත්වයක්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  ලුතිනන් රාජපක්ෂට එල්ලවී ඇති ෙචෝදනා 
විමර්ශනය කළ නාවික හමුදා තිපුද්ගල කමිටු 
වාර්තාවට අනුව ඔහුට හා අදාළ ෙවනත් 
පුද්ගලයන්ට එෙරහිව ගනු ලැබූ විනය කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; යන්න 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම් , ඒ මන්ද? 
 

பா காப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  2006ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக கடற்பைடயின் 
நிைறேவற் ப் பிாி க்காக பயி ளவல் 
உத்திேயாகத்தர்கள் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்யப் 
ப ைகயில் ேவண்டப்பட் ந்த கல்வித் 
தைகைமகள் யாைவ;  

 (ii) ெலப் னன்ட் ைவ.ேக. ராஜபக்ஷ NRX 2431 
ெகாண் ந்த கல்வித் தைகைமகள் யாைவ; 

 (iii) உாிய கல்வித் தைகைமக க்குப் றம்பாக 
அவைர ஆட்ேசர்ப்பதற்கு இ ந்த விேஷட 
காரணம் யா ; 

 (iv) இதன் ெபா ட்  பா காப்  அைமச்சின் அங்கீ 
காரம் ெபறப்பட்டதா; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) இவர் கடற்பைடயில் ேசர்ந்த திகதி மற் ம் 
பயிற்சிைய நிைற ெசய்த  திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இற்ைறவைர இவ க்கு கிைடத்த ெவளிநாட் ப் 
லைமப்பாிசில்கள் மற் ம் பயிற்சிகள், ெவளி 

நாட் ந்த காலப்பகுதி, ெவளிநா க ம் 
அரசாங்க ம் ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக ம் 
தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (ii) 2007ஆம் ஆண் ல் டார்மத்தி ள்ள பிாித்தானிய 
ேறாயல் கடற்பைடக் கல் ாியில் பயிற்சிக்காக 
இவர் ெதாி ெசய்யப்பட்டைமக்கான காரணங் 
கள் யாைவ; அ  பிாித்தானிய அரசாங்கம் 
வழங்கிய லைமப் பாிசிெலான்றா; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெலப் னன்ட் ராஜபக்ஷ மீ  ன்ைவக்கப் 
பட் ள்ள குற்றச்சாட் கைள லனாய்  ெசய்த 

வரடங்கிய கடற்பைடக் கு வின் அறிக்ைகக் 
கிணங்க இவ க்கும் சம்பந்தப்பட்ட ேவ  
ஆட்க க்கும் எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஒ க்காற்  நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Defence: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the educational qualifications required for 
the cadet officers recruited to  the executive 
branch of the Sri Lanka Navy for the year 
2006; 

 (ii) the educational qualifications of Lieutenant 
Y. K. Rajapaksha NRX 2431; 

 (iii) the specific reason to recruit him without 
the required qualifications; 

 (iv) whether the approval of the Ministry of 
Defence was sought for that; and 

 (v) the date on which he joined the Navy and 
the date on which he completed his 
training? 

 (b) Will he also inform this House- 

 (i) the foreign  scholarships and training given 
to him, the period of time he stayed abroad, 
the name of the country, and the amount of 
money spent by the government; and 

 (ii) the reason to select him for a training in 
Britannia Royal Navy College in 
Dartmouth in 2007; and whether it is a 
scholarship given by the British 
Government? 

(c) Will he state- 

 (i) the disciplinary action taken  against 
Lieutenant Rajapaksha and other persons 
according to the report of the Navy 
Tripartite Committee that  investigated the 
allegations leveled against him; 

 (ii) if not, the reasons for that? 

(d) If not, why?  

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

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  
 

 

 (ii) එම වර්ෂෙය්දී එම කාණ්ඩයටම අයත් වූ ලුතිනන් 
ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ නාවික හමුදාවට බැඳීෙම්දී 
ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම් පතයට අනුව ඔහුෙග් 
අධ්යාපන සුදුසුකම් පහත පරිදි ෙව්.   

 

 

 

 

 

 (iii) ලුතිනන් වයි. ෙක්. රාජපක්ෂ, NRX 2431 
නිලධාරියාෙග් පියා එවකට ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් විධායක ජනාධිපති බැවින්ද, 
එවකට රට තුළ පැවති යුදමය වාතාවරණය සඳහා 
වැඩි වශෙයන් නාවික හමුදාව ෙවත තරුණයින් 

 අ.ෙපො.ස.  
(සා/ෙපළ) 2003 

අ.ෙපො.ස.(සා/
ෙපළ) 2004 

අනු 
අංකය 

විෂය සාමාර්ථය සාමාර්ථය 

1. ඉංගීසි සම්මාන සාමාර්ථ විශිෂ්ට 
සාමාර්ථ 

2. ගණිතය සම්මාන සාමාර්ථ - 
3. විද්යාව සම්මාන සාමාර්ථ - 
4. සිංහල සාමාන්ය සාමාර්ථ අධි සාමාර්ථ 
5. සමාජ 

අධ්යයනය 
සම්මාන සාමාර්ථ - 

6. ව්යාපාර හා 
ගිණුම්කරණ 
අධ්යයනය 

සම්මාන සාමාර්ථ - 

7. බුද්ධ ධර්මය සම්මාන සාමාර්ථ - 

8. චිත සාමාන්ය සාමාර්ථ - 
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 

 වර්ෂය 

බඳවා 
ගැනීම් 
කාණ්ඩ 
අංකය 

 අධ්යාපන සුදුසුකම් 

    අ.ෙපො.ස. (සා/ෙපළ) අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) 

2006 45 අ.ෙපො.ස. (සා/ෙපළ) 
විභාගෙයන් ඉංගීසි/
ගණිතය/විද්යාව/
සිංහල ෙහෝ ෙදමළ 
යන විෂයයන් සඳහා 
සම්මාන සමඟ එක් 
වරකදී සම්මාන 
සාමාර්ථ 6ක් සහිතව 
සමත්ව තිබීම. 
(ෛවකල්පිත 
විෂයයන් හැර) 

අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) 
විභාගෙයන් විද්යා/
වාණිජ ෙහෝ කලා 
විෂය ධාරාෙවන් 
එක් වරකදී 
විෂයයන් 2ක් සමත් 
වී තිබීම. 

 අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) 2006   

අනු අංකය        විෂය සාමාර්ථය 

1. ෙද්ශපාලන විද්යව සම්මාන සාමාර්ථ 
2. භූෙගෝල විද්යාව සම්මාන සාමාර්ථ 
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බඳවා ගැනීමට අවශ්යතාවක් පැන නැඟී තිබූ 
ෙහයින්ද, සමසත්යක් වශෙයන් තිවිධ හමුදාවට 
නවක ෙසොල්දාදුවන් /නිලධාරින් ෙලස බැඳීමට 
තිබූ උනන්දුව අවම මට්ටමක පැවති බැවින්ද, රෙට් 
තරුණයින්ෙග් හමුදාවට බැඳීෙම් උනන්දුව ඇති 
කිරීම සඳහා ෙමොහු නාවික හමුදාව ෙවත බඳවා 
ගන්නට ඇතැයි උපකල්පනය ෙකෙර්.  

 (iv) අනුමැතිය ලබාෙගන ඇත. 

 (v) නාවික හමුදාවට බැඳුණු දිනය : 2006 ෙදසැම්බර් 
14 වන දින 

  මුලික පුහුණුව අවසන් කළ දිනය : 2008 
ෙදසැම්බර් 14 වන දින 

(ආ) (i)    
 

     (ii)   එම පාඨමාලාව ලුතිනන් වයි.ෙක්. රාජපක්ෂ NRX 
2431 සඳහාම ලබා ගත් පාඨමාලාවකි. එය 
බිතාන්ය රජය විසින් ලබා දුන් ශිෂ්යත්වයක් 
ෙනොෙව්.  

(ඇ)   (i)     ලුතිනන් රාජපක්ෂට එල්ල වී ඇති ෙචෝදනා 
විමර්ශනය කළ නාවික හමුදා තිපුද්ගල කමිටු 
වාර්තා අනුව  ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් නිර්ෙද්ශ  
ජනාධිපති කාර්යාලය ෙවත යවා ඇති අතර, ඊට 
අදාළව ලැබුණු උපෙදස ්පරිදි අදාළ පුද්ගලයන්ට 
විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට නාවික හමුදාව ෙවත 
දන්වා යවා ඇත.  

         (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ)    පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට නාවික 
හමුදාවට බැඳීම සඳහා ඔහුට අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ සුදුසුකම් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔහු ෙදවරක් සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ෙපනී 
සිට ෙම් පතිඵල ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා කියා සිටියා, රෙට් දරුවන් නාවික හමුදාවට බැඳීම 
ෛධර්යවත් කරන්නයි එෙසේ කෙළේ කියලා. නමුත් ෙම් පිළිතුෙර් 
හැටියට, ඔහු 2006 ෙදසැම්බර් 14වන දා නාවික හමුදාවට බැඳිලා 
2007 ජනවාරි 01වන දා එංගලන්තෙය් පාඨමාලාවට  යනවා. ඔහු 
සති ෙදකයි ලංකාෙව් ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුළින් ලංකාෙව් 
තරුණයන් නාවික හමුදාවට බැඳීම ෛධර්යවත් කරන්න පුළුවන්ද? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙකොෙහොම නමුත් එෙහම තමයි වැෙඩ් සිද්ධ ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නාවික හමුදාෙවන් පත් කළ තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාව ඉදිරිපත් 

කරලා දැන් අවුරුද්දක පමණ කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසෙය් තමයි ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිර්ෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග ගන්න ෙමතරම් කාලයක් පමාද 
වන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ කාල සීමාවත් ගිහින් 

තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, පමාද ෙවලා ෙහෝ 
ෙමොකක් ෙහෝ පියවරක් ගනියි කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් අවුරුද්දක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඔහු නාවික හමුදාෙව් 

සිටි කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් ගත ෙවයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණය කරලා කියා මාර්ගයක් ගන්න. දැනට අවුරුද්දක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසු ඉදිරිෙය්දී ඒ 

පිළිබඳව අපට දැන ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ ඉදිරිපත් කළ නිර්ෙද්ශ සභාගත කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුවන්. මා සභාගත කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 208/'15-(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.  
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අනු 
අංකය 

විෙද්ශ 
පාඨමාලාව 

කාල සීමාව රට රජය විසින් 
දරන ලද 
වියදම (රු.) 

1. තරුණ 
නිලධාරින්
ෙග් 
පාඨමාලාව 

2007.01.01 -
2007.12.07 

මහා 
බිතා
න්ය 

6,284,219.25 

2. ෙනෞකාවල 
මුහුදු 
පාඨමාලාව 

2008.01.07 - 
2008.05.15 

මහා 
බිතා
න්ය 

7,031,614.74 

3. උප ලුතිනන් 
තාක්ෂණ 
පාඨමාලාව 

2008.05.15 - 
2008.10.10 

මහා 
බිතා
න්ය 

5,333,667.07 

4. විෙශේෂ 
අධ්යාපන 
පාඨමාලාව 
ජාතික 
ආරක්ෂක 
විශ්වවිද්යාලය 

2009.10.29 - 
2010.08.31 

යුක්ෙර්
නය 

3,573,317.06 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු 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 8- 231/'15-(1),  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා  එම පශ්නය අහනවා. 

 
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, එතුමා අසා තිෙබන පශ්නයට පිළිතුරු 

ලබා දීමට ෙර්ගුෙවනුත් ඒ වාෙග්ම FCID එෙකනුත් අපට  පිළිතුරු 
ලැෙබන්න ඕනෑ. දැනට ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වා ෙගන යනවා. 
එහි පගතිය පිළිබඳව ඔබතුමා අහලා තිෙබනවා. නමුත් මට දැන් ඒ 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න බැහැ. ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න 
තිෙබන්ෙන් ඒ ආයතන ෙදෙකන්. මට ෙම් සඳහා මාසයක් කල් 
ෙදන්න. මම  ඒ අදාළ  ආයතනවලින් විමසා  ඔබතුමාට පිළිතුරක් 
ෙදන්නම්.  

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

 
උකස් කළ රන් භාණ්ඩ සඳහා ලබා දුන් සහන : 

විසත්ර 
அடகு நைககள் மீட் க்கான நிவாரணம் : விபரம் 
RELIEF GRANTED FOR PAWNED JEWELLERY: DETAILS 
 

      239/'15 
9.  ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 

(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)                                                                                                                                                 
 රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2): 

(අ) (i) රුපියල් ලක්ෂ  ෙදකකට ෙහෝ ඊට අඩු මුදලකට 
බැංකුවලට උකසට තබා ඇති  රන් භාණ්ඩ ෙබ්රා 
ගැනීෙම්දී ජනතාවට සහනයක් ෙලස ඒ සඳහා අය 
ෙකෙරන අධික ෙපොලිය හා දඩ මුදල් කපා හැරීමට 
රජය පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ෙගන තිෙබ් නම්, ඒ 
සඳහා අදාළ බැංකුවලට යවන ලද චකෙල්ඛ 
පිටපත් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එක් එක් බැංකුව මඟින්, එෙසේ ෙපොලී හා දඩ මුදල් 
කපා හැර ඇති පතිලාභින්ෙග් සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා රජය මගින් අදාළ බැංකුවලට මූල්ය 
පතිපාදන ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම මුදල් පමාණය, එක් එක් බැංකුව 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) வங்கிகளில் இரண்  இலட்சம் பா அல்ல  
அதி ம் குைறந்த ெதாைகக்கு அடகு 
ைவக்கப்பட் ள்ள தங்க நைககைள 
மீட்கும்ேபா , மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் 
வைகயில் அதற்காக அறவிடப்ப ம் அதிக வட்  
மற் ம் அபராதத் ெதாைகைய பதிவழிப் ச் 
ெசய்ய அரசாங்கம் ெகாள்ைகாீதியான தீர்மான 
ெமான்ைற எ த்தி க்குமானால், அத டன் 
ெதாடர் ைடயதாக வங்கிக க்கு அ ப்பப் 
பட் ள்ள சுற்றறிக்ைககளின் பிரதிகைளச் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  வங்கி ல ம் ேமற்ப  வட் ைய ம் 
அபராதத் ெதாைகைய ம் பதிவழிப் ச் 
ெசய் ள்ள பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக க்கு 
அதற்கான நிதி ஏற்பா கைளச் ெசய் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், குறித்த பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  
வங்கி ாீதியாக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House -  

         (i)  whether he will table a copy of the circular sent 
to the banks, if the Government has taken a 
policy decision, as a relief to the  people, to 
write off the high interest rate and fines 
charged in redeeming gold jewellery which 
has been pawned to banks for  rupees two 
hundred thousand  or less;  

 (ii) separately, the number of beneficiaries 
whose interest and fines have thus been 
written off by each bank;  

 (iii) whether the Government has provided 
financial provisions to the relevant banks 
for this purpose; and 

 (iv) if so, the amount so provided, separately in 
respect of each bank? 

(b) If not, why? 
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ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)     (i)   ඔව්.   

  මුදල් අමාත්යාංශය  නිකුත් කරන ලද ෙමෙහයුම් 
උපෙදස ්ඇමුණුම 1 සභාගත* කරනවා. 

             (ii)    පතිලාභීන්  සංඛ්යාව  හතළිස ්  එක්දහස ්පන්සිය 
ෙදකකි.  (41502) 

              ලංකා බැංකුව      -  3084 

  මහජන බැංකුව    -  1360 

  නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සමාගම       -  0008 

  ලංකා පුත  සංවර්ධන   බැංකුව         -  0001 

              ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව            -  31698 

   රාජ්ය උකස ්හා ආෙයෝජන  බැංකුව -  4568 

  පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව             -  0783 
   

   (iii) ඔව්. 

 (iv)  එම මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්; 

ලංකා බැංකුව රුපියල් 10,950,370.24 

මහජන බැංකුව රුපියල් 4,261,910.82 

නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සමාගම  
 රුපියල් 72,734.07 

ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව  රුපියල් 1,705.26 

ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව 

 රුපියල් 75,855,176.91 

රාජ්ය උකස ්හා ආෙයෝජන බැංකුව  

 රුපියල් 4,216,640,000.00 

පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව  
 රුපියල් 2,927,235.81 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

Annex -1 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. තවත් එවැනි ඉල්ලුම්කරුවන් ෙකොපමණ සිටිනවාද 
කියලා දැනගන්න පුළුවන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
2015 ජුනි මාසය වන විට රුපියල් ලක්ෂ 2කට වඩා අඩු 

සියලුම උකස් ණය කපා හරින්න කියලා අපි කාල සීමාවක් ලබා දී 
තිබුණා. ඒ කාල සීමාව තුළ උකස් ණය කපා හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීම් කළ  සෑම ෙකනාටම ඒ සහනය ලබා 
දුන්නා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. 

ෙම් ගැන ෙවනස් ආකාරෙයන් හිතන්න එපා. ඔබතුමාට එම 
චකෙල්ඛෙය් පිටපතක් සභාගත කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ඔව්, මම ඒ ගැන කිව්වා. මම එය පසුව සභාගත කරන්නම්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසේවා නියුක්තිකයින්ෙග් භාර අරමුදල: ලියා පදිංචි 
ෙසේවක සංඛ්යාව 

 ஊழியர் நம்பிக்ைகப் ெபா ப்  நிதியம் : 
பதி ெசய் ள்ள ஊழியர்கள் 

EMPLOYEES TRUST FUND: REGISTERED NUMBER OF 
EMPLOYEES 

252/’15 
10.ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2011, 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂයන්හීදී ෙසේවා 
නියුක්තිකයින්ෙග් භාර අරමුදල සඳහා ලියා පදිංචි වී ඇති 
ෙසේවකයන් සංඛ්යාව එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 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) 2011, 2012, 2013 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் 
ஊழியர் நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  நிதியத்திற்காக 
பதி ெசய் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  மாவட்டவாாியாக தனித்தனியாக 
எவ்வளெவன்பைத 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 the number 
of employees who are registered in the Employees 
Trust Fund districtwise in the years 2011, 2012, 
2013 and 2014?  

(b) 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 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

 
 * සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින් 19,164 ෙදනකු 2014 

වර්ෂෙය්දී දිවිනැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාම වැටුප් 
සහිත තනතුරුවලට අනුයුක්ත වීෙමන් අරමුදෙල් 
සාමාජිකත්වය අෙහෝසි වීම නිසා, 2014 සාමාජික සංඛ්යාව 
2013ට වඩා අඩු වීමට පධාන ෙහේතුව බැව් දන්වමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 2014 වර්ෂය පමණක් ගත්ෙතොත්, එම 
වර්ෂය තුළදී අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ගිණුම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද 
කියා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම සඳහන් කළ පරිදි 2014 දී 

2,549,771ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 2013 දී වාර්තා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2,555,684යි. සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින් 
19,164 ෙදෙනකු 2014 වර්ෂෙය්දී දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
විශාම වැටුප් සහිත තනතුරුවලට අනුයුක්ත වීෙමන් අරමුදෙල් 
සාමාජිකත්වය අෙහෝසි වුණා. ඒ නිසා 2014 වර්ෂෙය් සාමාජික 
සංඛ්යාව 2013 වර්ෂයට වඩා අඩු වූ නිසා මුළු එකතුවත් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් 2014 වර්ෂෙය්දී අලුෙතන් ලියා 

පදිංචි වූ ගිණුම් පමාණය ෙකොපමණද කියලායි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් සංඛ්යාව ගැන ෙසොයා බලා මම 

ඔබතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය. 

  දිස්තික්කය  2011  2012  2013  2014* 

කිලිෙනොච්චිය - - - - 
මන්නාරම 825 915 2,189 2,189 
වව්නියාව 4,709 6,134 6,591 6,589 
මුලතිව් - - 1,923 1,917 
මඩකලපුව 8,730 9,239 9,142 9,053 
අම්පාර 12,020 13,298 13,348 13,296 
තිකුණාමලය 9,654 10,221 9,151 8,813 
කුරුනෑගල 102,625 105,231 107,492 106,809 
පුත්තලම 38,240 39,482 40,565 40,484 
අනුරාධපුරය 29,969 31,239 33,339 33,242 

ෙපොෙළොන්නරුව 17,359 17,422 19,332 19,153 
බදුල්ල 

80,432  79,431  76,167  75,915 
ෙමොනරාගල 
රත්නපුර 84,330 81,815 81,912 81,634 
කෑල්ල 60,480 59,908 58,966 58,818 
     එකතුව 2,448,087 2,491,892 2,555,684 2,549,771 

165 166 

  දිස්තික්කය  2011  2012  2013  2014* 

ෙකොළඹ 1,166,009 1,204,398 1,242,070 1,240,923 
ගම්පහ 280,278 278,715 290,609 289,049 
කළුතර 102,749 104,345 106,551 106,189 
මහනුවර 148,605 145,774 147,756 147,673 
මාතෙල් 21,518 23,078 24,283 24,233 
නුවරඑළිය 91,139 86,214 83,405 83,305 
ගාල්ල 89,630 92,716 94,674 94,472 
මාතර 54,569 56,148 55,506 55,463 
හම්බන්ෙතොට 32,106 32,687 33,925 33,890 
යාපනය 12,102 13,482 16,788 16,665 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි. සම්පූර්ණ 

සංඛ්යාෙව් එකතුවද,  එක් එක් දිස්තික්කය අනුව සංඛ්යාවද කියන 
එක  පැහැදිලි කර ගැනීමටයි පළමු පශ්නය ඇහුෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් රජයත් රැකියා දශ 

ලක්ෂයක් ගැන පකාශ කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුවත්                    
ඒ වාෙග් අදහස් ෙගොඩාක් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ෙම්                  
සංඛ්යා ෙල්ඛන බැලුවාම සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකදී 60,000ක් 
පමණ විශාම යන බව ඔබතුමාටත් ෙපෙනනවා ඇති.  ඒ කියන්ෙන් 
ෙම් EPF, ETF ෙගවන සංඛ්යාව 60,000කින් අඩු වනවා. ඔබතුමා 
කියන 19,000ත් එකතු වුණාම 2013 දී ඒ සංඛ්යාව තව වැඩි 
වනවා. එතෙකොට ෙමහිදී හරි පැහැදිලි කාරණයක් තිෙබනවා. 
2011, 2012, 2013, 2014 කියන අවුරුදු හතරම ගත්තාම 
සාමාන්යෙයන් එක අවුරුද්දකට 60,000ක් විශාම යන එක අඩු 
වන්ෙන් නැහැ. එම සංඛ්යාව විශාම යනවා ෙහෝ රැකියාෙවන් ඉවත් 
වනවා. නමුත්, අලුෙතන් රැකියා නිර්මාණය ෙවලා නැහැ, අඩු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කියන 19,000ත්, 60,000ත් අඩු 
කළාම 2013ත්, 2014ත් ෙසේවා නියුක්තිකයින්ෙග් භාර අරමුදල 
සඳහා ලියා පදිංචි වූ සංඛ්යාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒකයි 
ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් අලුත් සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා. ඒ නිසා 
මම ෙම් ඔබතුමාට මතු කරන කාරණය ගැන පැහැදිලි කිරීමකුත් 
එක්ක ෙම් අලුත් සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලාත්, විශාම යන පිරිස 
පිළිබඳවත් මා හට වාර්තා ලබා ෙදයි කියලා මා බලාෙපො ෙරොත්තු 
වනවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, නව රජය පත් ෙවලා රැකියා දශ 

ලක්ෂෙය් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්ෙන් තරුණ තරුණියන්ෙග් 
රැකියා පශ්නයට විසඳුමක් ෙලසයි. 

1980දී, එවකට සිටි  අතිගරු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්යි ෙමම අරමුදල ආරම්භ කෙළේ. පසුගිය 
ෙනොවැම්බර් මාසය වන විට ෙමහි ෙසේවාදායකයින් 76,513ක් 
සක් රියව සිටියා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් එහි දායක මුදල රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් ෙවලා තිෙබනවා. පතිලාභ මුදල රුපියල් 
මිලියන 1,000ක් ෙවලා තිෙබනවා. අරමුදෙල් දැනට රුපියල් 
බිලියන 225ක් තිෙබනවා. ඔබතුමා අහපු සංඛ් යාව මා ඔබතුමාට 
ලබා ෙදන්නම්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ඒක ලබා ෙදන්න 

පුළුවන්ද? ඒ කියන්ෙන්, රැකියා නිර්මාණය ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලායි අපි කියන්ෙන්. විශාම යන පමාණයට සරිලන රැකියා 
නිර්මාණය වන්ෙන් නැහැ කියලා ෙම් ගිණුම් අනුව බලන විට 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  ඔබතුමාට හැකි නම් 2015 සංඛ්යාවත් 
එක්කම ලබා ෙදන්න. 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙහොඳයි, මා එය ලබා ෙදන්නම්. 

 
ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙය් අසාධු ෙල්ඛනගත 

ණය කරුවන්: සහන ලබා දීම 
கடன் தகவல் பிாிவின் கைறநிரல் பட் ய ல் 

உள்ேளார் : ச ைக வழங்கல் 
 BLACKLISTED PEOPLE BY CRIB: GRANT RELIEF 
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11.ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනාධිපති ධූර අෙප්ක්ෂක 
වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද "ෛමතී පාලනයක් සිය දිනකින් අලුත් 
රටක්" නමැති වැඩසටහෙන් අංක 35 යටෙත්, ණය 
ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙය් (CRIB) අසාධු ෙල්ඛනයට 
ඇතුළත්ව ණය උගුෙල් හිරවී ඇති සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයින් හා ෙකඩිට් කාඩ්පත් හිමියන් ඉන් මුදවා 
ෙගන ලිහිල් ෙකොන්ෙද්සි සහිතව ණය ෙගවීමට 
අවසථ්ාවක් සලසා ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දී තිබූ 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) 2015.11.01 දින වනවිට එම වැඩසටහන යටෙත් සහන 
ලබා දී ඇති සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් සහ 
ෙකඩිට් කාඩ්පත් හිමියන් සංඛ්යාව, එක් එක් බැංකුව අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) එම වැඩසටහන යටෙත් ලිහිල් ෙකොන්ෙද්සි මත ණය 
ෙගවීමට අවසථ්ාව සලසා දුන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයන්ෙග් හා ෙකඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ෙග් නම්, 
ලිපිනය සහ ලබාෙගන තිබූ ණය මුදල පිළිබඳ විසත්ර 
වාර්තාවක් සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) 2015 சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  சனாதிபதி 
ேவட்பாளரான, தற்ேபாைதய சனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களால் ன்ைவக்கப் 
பட்ட "ைமத்திாி ஆட்சி ம்  நாட்களில் 

தியெதா  நா ம்" என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
35ஆம் இலக்கத்தின்கீழ், கடன் தகவல் பிாிவின் 
(CRIB) கைறநிரல் பட் ய ல் உள்ளடங்கி கடன் 
ெபாறியில் சிக்குண் ந்த சிறிய மற் ம் ந த்தர 
அளவிலான ெதாழில் யற்சியாளர்கைள ம் கடன் 
அட்ைட உாிைமயாளர்கைள ம் அதி ந்  மீட்  
தளர்த்தப்பட்ட நிபந்தைனக டன் கடைனச் 
ெச த் வதற்கு வாய்ப்  வழங்கப்ப ெமன 
வாக்கு தியளிக்கப்பட் ந்த  என்பைத அவர் 
அறிவாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ஆ) 2015.11.01ஆம் திகதியாகும்ேபா  ேமற்ப  நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின்கீழ் ச ைக வழங்கப்பட் ள்ள சிறிய 
மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் 

யற்சியாளர்களின ம் கடன் அட்ைட உாிைமயாளர் 
களின ம் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  வங்கியின் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைன ெயன்பைத அவர் 
இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் தளர்த்தப்பட்ட 
நிபந்தைனகளின் அ ப்பைடயில் கடைனச் ெச த்  
வதற்கான வாய்ப் ப் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள 
சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில் 

யற்சியாளர்களின ம் கடன் அட்ைட உாிைமயாளர் 
களின ம் ெபயர், கவாி மற் ம்  ெபறப்பட்ட கடன் 
ெதாைக பற்றிய விபரமானேதார் அறிக்ைகைய 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

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

Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that a pledge was given under No: 35 
in the programme titled “Compassionate 
Governance - A new country in 100 days” of the 
presidential candidate of the 2015 Presidential 
Election and incumbent President Hon. 
Maithripala Sirisena, that those engaged in small 
and medium industries who have fallen into a debt 
trap and been blacklisted by the Credit Information 
Bureau (CRIB) and those who suffer the same 
because of credit card debts will be relieved from 
this through an easy payment scheme?  

(b) Will he submit to this House, separately, in respect 
of each bank the small and medium scale 
entrepreneurs and credit card holders who have 
been granted relief under the said programme as at 
01.11.2015?   

(c) Will he table the names, addresses and the 
amounts obtained as loans of the small and 
medium scale entrepreneurs and credit card 
holders who have been given the opportunity to 
settle the loans through an easy repayment scheme 
under the said programme?  

(d) If not, why?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) 1990 අංක 18 දරන ශී ලංකා ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශ 
පනත, සංෙශෝධිත, අනුව ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙය් 
කර්තව්ය වන්ෙන්, ආර්ථිකෙය් සියලු අංශයන්ට සහ 
විෙශේෂෙයන්ම අවිධිමත් අංශයට ණය ෙබදී යාම පහසු 
කරවීෙම් අදහසින් යුතුව, ණය ෙදන ආයතනවල ණය 

ගැනුම්කරුවන්ට ලබා දී ඇති ණය ෙතොරතුරු රැස ්කිරීම 
සහ සැසඳීමද, ඉල්ලීම මත කාර්යාංශෙය් ණය ෙදන 
ආයතන ෙවත ෙතොරතුරු සැපයීමද ෙව්. 

 ඒ අනුව, ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශය ණය අසාධු ෙල්ඛන 
ගතකිරීම සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්. තවද, සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ ව්යාපාර හිමියන්ෙග් සහ ණයපත් (Credit Card) 
හිමියන්ට ලිහිල් ෙකොන්ෙද්සි සහිතව ණය ආපසු ෙගවීෙම් 
කාර්යයන් ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශය මඟින් සිදු 
ෙනොෙකෙර්. 

 එෙහත් දැනට රාජගිරිෙය් පිහිටි ණය උපෙද්ශන 
කාර්යාංශය තුළින් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර 
හිමියන්ට සහ ණයපත් හිමියන්ට සිය ණය පතිව හගත 
කිරීම (loan rescheduling) සම්බන්ධෙයන් උපෙදස ්ලබා 
ෙදන අතර, 2015 වසර තුළදී පහත ආකාරෙයන් ණය 
උපෙද්ශන ෙසේවා ලබා දී ඇත.  
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 ණය උපෙද්ශන ෙසේවා තවදුරටත් දීපව්යාප්ත කිරීම සඳහා  
ශි ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිය පළාත් කාර්යාලයන් හිදී 
(ෙම් වන විට පළාත් කාර්යාල 06ක් සථ්ාපනය කර ඇත) 
ෙමම ෙසේවය ලබා දීමට 2016 වසෙර්දී තවදුරටත් 
කියාත්මක වනු ලැෙබ්. 

 ෙම් සඳහා දැනටමත් එම පළාත්වලින් ණය 
උපෙද්ශකවරුන් 25ක පමණ පිරිසක් බඳවා ෙගන ඇත. 

(ඇ) නැත . 

 ණය උපෙද්ශන ෙසේවය මඟින් පතිව හගත කිරීම සඳහා 
උපෙදස ් ලබාගත් ණය හිමියන්ෙග් පුද්ගලිකත්වයට 
අගතියක් සිදුවිය හැකි බැවින්, එෙසේ එම ණය හිමියන්ෙග් 
පුද්ගලික ෙතොරතුරු  ලබා දීම සුදුසු ෙනොෙව්. 

(ඈ) ණය උපෙද්ශන ෙසේවය මඟින් ණය පතිව හගත කිරීම 
සඳහා උපෙදස ්ලබා දුන් ණය හිමියන්ෙග් ෙතොරතුරුවල 
රහස්යභාවය සුරැකීමට ණය උපෙද්ශන ෙසේවය බැඳී සිටී. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළ එම දින සියෙය් 
වැඩසටහෙන් අංක 35 යටෙත් තමයි ෙමම ෙපොෙරොන්දුව ඇතුළත් 
ෙවලා තිබුෙණ්. එම ෙපොෙරොන්දුව ලබා දීෙමන් පසුව සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ව්යාපාරිකයන් සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම 
ණයපත් හිමියන් සඳහාත්  විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කළා.  
සාමාන්යෙයන් බැංකුවලින් ණයපත් හිමියන්ව ෙගනැල්ලා 
සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයෙග් ෙපොලිය අඩු කරලා - reschedule 
කරලා- දුන්නා. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවනුත් 
බැංකුවලට ණය ෙනොෙගවා තිෙබන විට,  බැංකුවලට ෙගනැල්ලා 
කථා  කරලා - reschedule කරලා- දුන්නා.   

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් පැහැදිලි 
වන්ෙන්, "ෛමතී පාලනයක් 100 දිනකින් අලුත් රටක්" කියන, 
ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩසටහෙන් 35වන ෙයෝජනාව හැටියට තිබුණු, 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ණය කපා දමනවා 
කියන එක අනුවත්, ණයපත් හිමියන් සම්බන්ධෙයන් සහනදායි 
පියවරක් අනුගමනය කරනවා කියන එක අනුවත් එක ණයක්වත් 
අඩු කරලා නැහැ කියන එකයි. එෙහම අඩු කර තිෙබනවා නම්, ඒ 
ෙකො ෙහේද කියලා කරුණාකර අපට කියන්න, අඩු ගණෙන් 
ඒවාෙයන් එකක් ෙදකක් ගැන ෙහෝ ෙසොයා බලන්න.  
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා මෙග් පිළිතුර අහෙගන සිටියා 

නම් කාරණය පැහැදිලි ෙවනවා. ණය උපෙද්ශන කාර්යාංශය 
මඟින් තමයි අපි ඒ උපෙද්ශන ෙසේවා ලබා ෙදන්ෙන්. ණයපත් 
හිමියන් 165ෙදෙනක්, අෙනකුත් ණයකරුවන් 375ෙදෙනක් සහ 
මූල්ය සමාගම් 165ක් කියලා මම සඳහන් කළා. ඒ කටයුත්ත 
කරෙගන ගිෙය් රාජගිරිය කාර්යාලය මඟින්. මහ බැංකුව විසින් එය 
දීප ව්යාප්ත කර තිබුණා. ෙම් වන ෙකොට කාර්යාල 7ක් තිෙබනවා. 
ජනවාරි මාසෙය්ත් නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් කාර්යාලයක් ආරම්භ 
කළා. ඒ වාෙග්ම, අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, කළුතර 
දිස්තික්කෙය්ත් කාර්යාලයක් ආරම්භ කරන්න. ඊට අමතරව, අපි 
ණය උපෙද්ශකවරුන් 25ෙදෙනකු දැනට බඳවාෙගන තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී -2016දී- ෙම් වැඩසටහන මීටත් වඩා ශක්තිමත් ෙලස 
ඉදිරියට ෙගන යනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

මා අහන පශ්නයට ෙනොෙවයි එතුමා උත්තර ෙදන්ෙන්. මා අහන 
ෙද් ඉතා පැහැදිලියි. ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙය් අසාධු 
ෙල්ඛනෙය් ඉන්නවා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් 
පිරිසක්, ණය ෙගවාගන්න බැරි වූ. තමුන්නාන්ෙසේලා           
"ෛමතී පාලනයක් 100 දිනකින් අලුත් රටක්" කියන 
වැඩසටහෙනහි 35වන ෙයෝජනාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර 
තිෙබනවා, ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙය් - CRIB එෙක් - සිටින 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ණය කපාහැර ඒ 
අයට සහන ෙදනවා කියලා. එෙහම කී ෙදෙනකුට සහන දුන්නාද? 
Credit Card හිමියන් කී ෙදෙනකුට එෙහම සහන දුන්නාද? 
සාමාන්යෙයන්, Credit Cardsවලින් අය වන්ෙන් නැති වන විට ඒ 
අය බැංකුවට ෙගන්නලා කථා කරලා, ඒ අයෙගන් අය කර ගන්නා 
විධියක් හදනවා; සහනශීලි ෙකොන්ෙද්සි අනුගමනය කරනවා. 
ඔබතුමා කියපු අර 162, ඒ අයයි? මා අහන්ෙන්, ව්යාපෘතියක් 
හැටියට මහ බැංකුව කුමන චකෙල්ඛයක් අනුව ෙහෝ  කුමන 
නිෙයෝගයක් බැංකුවට දීලා  ෙහෝ  කුමන නිෙයෝගයක් CRIB එකට 
දීලා  ෙහෝ ණය කාඩ්පත් හිමියන් කීෙදෙනකුෙග් ණය අඩු කර 
දුන්නාද; ණය සහන දුන්නාද; ඒ වාෙග්ම සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් කී ෙදෙනකුට ඒ සහනය දුන්නාද කියලායි. 
ඔබතුමා ඔය කියන්ෙන්, "ෙකොෙහේද යන්ෙන්? මල්ෙල් ෙපොල්" 
උත්තරයක්.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා තමයි "ෙකොෙහේද යන්ෙන්, 

මල්ෙල් ෙපොල්" විධියට කථා කරන්ෙන්. එතුමා දන්ෙන් නැහැ, 
"CRIB" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා CRIB එක ගැන ඉෙගනෙගන ආවා 
නම් මා ඔබතුමා අහන ෙදයට උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, CRIB එක ෙදන්ෙන් ණයවල ෙතොරතුරු 
විතරයි. ඒ ඒ බැංකු තමයි තීරණය කරන්ෙන්, ණයකාරයන්ට 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා. ඒ නිසා CRIB එකට අයිතියක් නැහැ 
ණය කපා හරින්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාට පිළිතුර ෙදන්න ඉඩ හරින්න.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැත්නම් ඒ ගැන 

ටිකක් ඉෙගනෙගන එන්න, ෙම්  ගරු සභාෙව් කාලය නාස්ති 
කරන්ෙන් නැතිව.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

එතුමා මා අහන පශ්නයට උත්තරය ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමාෙග් නායකයාෙගන් අහගන්න, passports හදන 

විධියට එය හදන්න පුළුවන්ද කියලා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ඒ උත්තරය ගැන මා 

කිසිෙසේත් සෑහීමට පත් වන්ෙන් නැහැ. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 
සහන දුන්ෙන් නැහැ කියලා ඔබතුමා කරුණාකර කියන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, එක්ෙකෙනකුෙග්වත්- [බාධා කිරීම්]  

ෙමොකක්ද, passport එකත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධය?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
රෙට් නීතියක් කියලා ෙදයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
දැන් උත්තරත් නැහැ. එක මිනිහකුෙගවත්- 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Passports හදනවා වාෙග් ඕවා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොරකම් කරපු ෙහොරු.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙගවල් දුන්නා වාෙග් ඕවා කරන්න බැහැ, මන්තීතුමා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නිවාස අමාත්යාංශය කෑවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
තමන්ෙග් නෑදෑයන්ට ෙගවල් දුන්නා වාෙග් කරන්න බැහැ. 

[බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක්  ඉෙගන ෙගන එන්න CRIB එක 

කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.  එතෙකොට අපි කියන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 -270/'15,(1)- ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

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

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක  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 13 - 279/'15,(1)- ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

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. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 -54/'15,(1)- ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙමම පශ්නය ෙයොමු කළ යුතුව 

තිෙබන්ෙන් ආෙයෝජන පිළිබඳ වගකියන අමාත්යතුමාටයි. එම 
නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, අද දින ෙමම පශ්නය අහන්ෙන් 
නැතිව එය අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කෙළොත් වඩා උචිතයි 
කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවැනි වටය.  

 
වතු ආශිතව ජීවත්වන දමිළ ජනතාව : සමීක්ෂණ 

ෙතොරතුරු  
ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்  வா ம் தமிழ் மக்கள் : 

ஆய்  விபரம் 
TAMIL PEOPLE LIVING IN ESTATE AREAS: SURVEY DETAILS 

     206/’15 

5. ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය(ගරු ෙහේෂා 
විතානෙග් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன - மாண் மிகு ேஹஷா விதானேக சார்பாக) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna on behalf of the 
Hon. Hesha Withanage ) 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ශීලංකාෙව් වතු ආශිතව ජීවත්වන දමිළ ජනතාව 
පිළිබඳව සහ වතු ආශිත ලයින් කාමර පිළිබඳව 
සමීක්ෂණයක් සිදුකර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, වතු ආශිත නිවාස, ලයින් කාමර හා ඒ 
ආශිතව ජීවත්වන ජන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එහි පාසල් යන  වයෙසේ දරුවන් සංඛ්යාව සහ ඒ 
අතරින් පාසල්  ෙනොයන දරුවන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) විදුලිබල පහසුකම් හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
ෙනොමැති පවුල් ඒකක සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i)  වතු ආශිතව ජීවත්වන දමිළ ජනතාවෙග් ජන 
ජීවිතය ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii)   එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iii)  වතු ආශිත ජනතාවෙග් ලයින් කාමර මුල්කරගත් 
ජීවිතය නිමාකර ඔවුන් විධිමත් නිවාස තුළ පදිංචි 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද;  

 (iv)  එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ නිම කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்  
வாழ்ந் வ கின்ற தமிழ் மக்கள் ெதாடர்பாக ம்  
ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்த லயன் அைறகள் 
ெதாடர்பாக ம் ஆய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்த கள், 
லயன் அைறகள் மற் ம் அவற்ைறச் சார்ந்  
வாழ்ந் வ கின்ற மக்களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்களில் பாடசாைலக்குச் ெசல்கின்ற 
வயைத ைடய பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக 
மற் ம் அவர்க ள் பாடசாைலக்குச் ெசல்லாத 
பிள்ைளகளின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) மின்சார வசதிகள் மற் ம் ப்பரேவற்பாட்  
வசதிகள் இல்லாத கு ம்ப அலகுகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேதாட்டங்கைளச் சார்ந்  வாழ்ந் வ கின்ற 
தமிழ் மக்களின் ெபா  வாழ்க்ைகைய 
ேமம்ப த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
ஆரம்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் யா   
என்பைத ம்; 

 (iii) ேதாட்டங்கைளச் சார்ந் ள்ள மக்களின் லயன் 
அைறகைள ைமயமாகக்ெகாண்ட வாழ்க்ைகைய 

க்குக் ெகாண் வந்  இவர்கைள 
ைறசார்ந்த களில் கு யமர்த் வதற்கான 

ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டத்ைத 
நிைற ெசய்ய உத்ேதசிக்கின்ற காலம் யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Hill Country New Villages, 

Infrastructure and Community Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a survey has been conducted on the 
Tamil people who live in estate regions of 
Sri Lanka and on the line houses of estate 
regions; 

 (ii) if so, the number of houses, the number of 
line houses and the number of people living 
in the estate regions; 

 (iii) the number of children in schooling age and 
the number of children who do not attend 
school; and 

 (iv) the number of households that do not have 
electricity and sanitation facilities? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a programme will be launched in 
order to uplift the standard of life of the 
Tamil people who are living in estate 
regions; 

             (ii) if so, that aforesaid programme; 

 (iii) whether there is a programme putting an 
end to the line house-centered lifestyle of 
the people living in estate regions and to 
settle them in proper houses; and 

 (iv) if so, the time period within which the 
aforesaid programme will be completed; 

(c) If not, why? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

 
(අ) (i) ඔව්. වාර්ෂිකව ශී ලංකාෙව් වතු ජනතාව පිළිබඳව 

සමීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැෙබ්. 

 (ii) 2014 වර්ෂෙය් සිදු කරන ලද ඉහත සමීක්ෂණය අනුව පදිංචි 
පවුල්වල විස්තරය ෙමෙසේය: 

 

 (iii) ඉහත ජනගහනය තුළ පාසල් යන වයෙසේ දරුවන් සංඛ්යාව 
233,421කි. එයින් පාසල් ෙනොයන දරුවන් සංඛ්යාව 4,117 
කි. 

 (iv) විදුලිබල පහසුකම් ෙනොමැති පවුල් සංඛ්යාව මුළු පවුල් 
සංඛ්යාෙවන් 17%ක් පමණ ෙව්. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
ෙනොමැති පවුල් සංඛ්යාව 45,070 කි. 

 

(ආ) (i) ඔව්. ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙව්. 

 (ii) වතු ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය ඉහළ නැංවීම සඳහා පහත 
අංගයන්ෙගන් සමන්විත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ඇත. 

  1. පානීය ජලය සැපයීම: 

                          පානීය ජල පහසුකම් 85%කට ලබා දී තීෙබ්. 

  2. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම: 

                           ඒ අනුව සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයූ පවුල් සංඛ්යාව 
 73%කි. 
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නිවාස වර්ගය නිවාස සංඛ්යාව පවුල් සංඛ්යාව 
තනි ලයින් කාමර 71,653 81,904 
ලයින් කාමර ද්විත්ව 70,229 76,305 
තාවකාලික නිවාස 14,316 14,511 
උප එකතුව 156,198 177,720 
ලබා දුන් තනි නිවාස 32,614 32,146 
ද්විත්ව නිවාස 27,962 33,868 
තට්ටු ලයින් කාමර 1378 1654 
උප එකතුව 61,954 67,666 
මුළු ගණන 240,388 996,185 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  3. ළමා සංවර්ධන මධ්යස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම: 

                         ඒ අනුව ෙම් වන විට ළමා සංවර්ධන මධ්යස්ථාන 1255ක් 
සංවර්ධනය කර ඇත. ළමා සංවර්ධන නිලධාරින් 738ක් 
සඳහා අදාළ පුහුණුව ලබා දී ඇත. 

  4. වෘත්තීය පුහුණුව සැපයීම: 

                         ඒ අනුව ෙම් වන විට වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් 664ක් 
කියාත්මක කර ඇත. 

  5. ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම: 

      වතුකරෙය් ආෙරෝග්ය ශාලා 56න් 36ක් රජයට පවරා 
 ෙගන සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු  කර ඇති අතර, මාතෘ 
 නිවාස හා ෙබෙහත් ශාලා 153ක් කියාත්මක වන අතර, 
 ඒවාෙය් කාර්ය මණ්ඩලය 218ක් ද, පවුල් ෙසෞඛ්ය 
 ෙසේවිකාවන් 301ක්ද ෙසේවය කරති. ඔවුනට අදාළ වන 
 පුහුණුව සපයනු ලැෙබ්. තවද, වතු ෙසෞඛ්ය නිලධාරින් 
 301 ෙදෙනකු සහ පවුල් සුභ  සාධන නිලධාරින් 304 
 ෙදෙනකුට පුහුණුව ලබා දී තිෙබ්. ඔවුන් මඟින් 
 ෙදමාපියන් 10,000කට පමණ පුහුණු වැඩසටහන්/ 
 දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පවත්වා ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) වසර 10කට සැලසුම් කරන ලද කියාකාරී සැලැස්ෙමහි පළමු 
අදියර ෙලස වසර 5ක් තුළ   කියාත්මක ෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
අධිකරණ විනිසුරුවරු : විසත්ර 
நீதிமன்ற நீதிபதிகள் : விபரம் 
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7. ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා (ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க - மாண் மிகு 
டலஸ் அழஹப்ெப ம சார்பாக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka on behalf of 
the Hon. Dullas Alahapperuma) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) ෙජ්යෂ්ඨත්වය අනුව, 

 (i) ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ෙග්; 

 (ii) අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ෙග්; 

 (iii) මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ෙග්; 

 (iv) දිසා අධිකරණ හා මෙහේසත්ාත් අධිකරණ 
විනිසුරුවරුන්ෙග්; 

 නාම ෙල්ඛනයක් සහ  ඔවුන්ෙග් පත්වීෙම් දිනයන් හා 
විශාම යාමට නියමිත දිනයන් එතුමා සභාගත 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රාජකාරි නිවාඩු ෙහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු 
ලබාෙගන විෙද්ශ රාජ්යයන්හි විනිසුරුවරුන් ෙලස 
ෙසේවය කරනු ලබන (2015.11.01 දින දක්වා) ශී 
ලංකාෙව් අධිකරණයට අයත් විනිසුරුවරුන් 
සිටින්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට විෙද්ශ ෙසේවයට යාම සඳහා 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙම් අවසරය ලබාදී 
ඇත්ෙත් කවර දිනයක සිටද; 

 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ப் ாிைமக்ேகற்ப, 

 (i )  உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின்; 

 (ii )  ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்ற நீதிபதிகளின்; 

 (iii )  ேமல் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின்; 

 (iv )  மாவட்ட நீதிமன்ற மற் ம் நீதவான் நீதிமன்ற 
நீதிபதிகளின்; 

 ெபயர் பட் யெலான்ைற ம் இவர்களின் நியமன 
திகதிகைள ம் ஓய் ெபற ள்ள  திகதிகைள ம் 
அவர்சைபயில் சமரப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  கடைம லீ  அல்ல  சம்பளமற்ற லீ  
ெபற் க்ெகாண்  ெவளிநா களில் 
நீதிபதிகளாக பணியாற் ம் (2015.11.01 வைர) 
இலங்ைக நீதித் ைறையச் சார்ந்த நீதிபதிகள் 
உள்ளார்களா என்பைத ம்; 

   (ii )  ஆெமனில், இவர்க க்கு ெவளிநாட்  
ேசைவக்கு ெசல்வதற்காக நீதிச் ேசைவகள் 
ஆைணக்கு வின் அ மதி எத்ேததியி ந்  
வழங்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ெவவ்ேவறாக ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Justice: 

(a) Will he table in this House a list of names 
according to their seniority of - 

 (i) the Supreme Court judges; 

 (ii) the Appeal Court judges; 

 (iii) the High Court judges; and 

 (iv) the District Court and Magistrate Court 
judges along with their date of appointment 
and due date of retirement? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are judges in the judiciary of 
Sri Lanka who work as judges in foreign 
countries on duty leave or on no pay leave 
(as at 01.11.2015); and 

 (ii) if so, the date from which the approval was 
granted by the Judicial Service 
Commission for them to enter into the 
foreign service, separately? 

(c) If not, why? 

 
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, දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දීමට තිෙබන 

නිසා මම එම පිළිතුර සභාගත* කරමි. 

177 178 

[ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා] 
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** සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

179 180 



පාර්ලිෙම්න්තුව 181 182 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 

Annex - I 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 185 186 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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Annex - II 



පාර්ලිෙම්න්තුව 189 190 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 193 194 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 197 198 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL   

"1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්   ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා විසිනි. 
2016 ෙපබරවාරි 09 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் 
மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ெபப் வாி 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Mahinda Amaraweera, Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development; 

to be read a Second time upon Tuesday, 09th February, 2016 and to 
be printed. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motions agreed to by Parliament on 06.10.2015 
and 09.01.2016, Parliament meets this day in terms of the motion 
agreed to by Parliament on 19.12.2015 and the hours of sittings of 
Parliament shall be 1.00 p.m. to 6.30 p.m..  At 2.00 p.m. Standing 
Order No. 7(5) of the Parliament shall operate." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

II 
 

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

“That notwithstanding  the provisions of  Standing  Order No. 7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

201 202 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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06.10.2015, the Parliament shall sit on January 29th Friday, 2016, 
and the hours of sitting on that day shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m..  
At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 
operate.” 

 

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

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

රුහුණු උදානය සංවිධානය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ஹு  உதானய அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

RUHUNU AWAKENING ORGANIZATION (INCORPORATION) 
BILL 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"රුහුණු උදානය සංවිධානය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය."  
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
 

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 අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப    கல்வி 

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 Education  for report. 
 

"මාතර සමය" සංවිධානය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

“மாத்தைறப் ப வம்” அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

"MATARA SEASON" ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

" 'මාතර සමය' සංවිධානය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
 
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 අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப     கல்வி 

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 Education  for report. 

 
ෙහේදන් අධ්යාපන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ேஹதன் கல்வி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

HEADANG EDUCATION FOUNDATION (INCORPORATION) 
BILL  

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙහේදන් අධ්යාපන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

 
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 අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   கல்வி 

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 Education  for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හඳගල වලගම්බා පුරාණ ගල්ෙලන් රජමහා 
විහාරස්ථ සංවර්ධන සභාව (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
 ஹந்தகல வலகம்பா ராண கல்ெலன் ரஜமகா 

விஹாரஸ்த அபிவி த்திச் சைப (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

HANDAGALA WALAGAMBA PURANA GALLEN RAJAMAHA 
VIHARASTHA DEVELOPMENT COUNCIL (INCORPORATION) 

BILL   

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"හඳගල වලගම්බා පුරාණ ගල්ෙලන් රජමහා විහාරස්ථ සංවර්ධන සභාව 
සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය 
යුතු ය." 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
 
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 බුද්ධ ශාසන 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. 

 
ෛමතීපාල ෙසේනානායක පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ைமத்திாிபால ேசனாநாயக்க மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
MAITHRIPALA SENANAYAKE FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෛමතීපාල ෙසේනානායක පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

 
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 ගුණරතන ජාත්යන්තර පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீ குணரதன சர்வேதச மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
SRI GUNARATHANA INTERNATIONAL FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ශී ගුණරතන ජාත්යන්තර පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
 
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 බුද්ධ ශාසන 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. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු ෙශහාන් 

ෙසේමසිංහ මහතා. - පැමිණ නැත. 

 
ෙමොනරාගල දිසත්ික් කාන්තා මහා සංගමය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ெமானறாகல மாவட்ட கான்த்தா மஹா சங்கமய 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

MONERAGALA DISTRICT KANTHA MAHA SANGAMAYA 
(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙමොනරාගල දිස්තික් කාන්තා මහා සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
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 කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  மகளிர் மற் ம் 

சி வர் அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

  

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Women and Child Affairs for report. 

 
ශී ලංකා පරිගණක සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
இலங்ைகக் கணனிச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
COMPUTER SOCIETY OF SRI LANKA (INCORPORATION) 

BILL  
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ශී ලංකා පරිගණක සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

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 විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා 
ෙවත පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  

ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள்  
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 Telecommunication and Digital Infrastructure for report. 

 
දයා සරණ සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
தயா சரண அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
DAYA SARANA DEVELOPMENT FOUNDATION 

(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: 

"දයා සරණ සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 

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 . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

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 Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
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, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
2015 ෙදසැම්බර් 19 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත 
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[අ.භා. 1.56] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මම 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:   
 "2015 ෙදසැම්බර් 19 වන දින විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද පහත සඳහන් එනම් කටාර් රාජ්යය, 
තායිලන්ත රාජධානිය, ඉන්දුනීසියා ජනරජය, ඊජිප්තු අරාබි ජනරජය, 
කුෙව්ට් රාජ්යය, වියට්නාම සමාජවාදී ජනරජය, මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව, 
මැෙල්සියා රජය, පාකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජය, ඉරාන ඉස්ලාමීය 
ජනරජය, ෙචක් ජනරජය, ඉන්දීය ජනරජය යන රාජ්යයන් සමග ඇතිකර 
ගන්නා ලද ආෙයෝජන පවර්ධන සහ අෙන්යෝන්ය වශෙයන් සුරක්ෂණය 
පිළිබඳව ශී ලංකා රජය සමග අෙන්යෝන්ය ගිවිසුම් ශී ලංකාව තුළ 
ආෙයෝජන වඩාලීම හා ආරක්ෂා කිරීම ආදී කරුණු මත ජාතික ආර්ථිකෙය් 
වර්ධනයට අත්යවශ්ය ෙලස සලකා අප ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 157  ෙවනි 
වගන්තිය පකාරව කටයුතු කළයුතු යැයි අනුමැතිය ඉල්ලන ලදී. ඒ අනුව, 
 

1. එම රටවල් සමග ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකයට 
ඇතිවන පගතියට විෙශේෂ වූ කරුණු විස්තර කරන ෙලසද, 

2. එම ආර්ථික ගිවිසුම් අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනයට, පාලන තන්තයට, 
විවිධ වෘත්තීන්ට, විවිධ කර්මාන්ත සහ ෙසේවාවලට ඇති කරන 
අහිතකර තත්ත්වයන් පිළිබඳව සලසා ඇති ආරක්ෂාව කුමක්ද? 

3. විෙද්ශ විනිමය සංචිතය අසථ්ාවර වීම හා ජාත්යන්තර 
මූල්යමය අර්බුදයන් ආදී හානිකර තත්ත්වයන් ෙමම 
ගිවිසුම් කියාත්මක කර ගැනීමට බාධා වූ විට ගනු ලබන 
පියවර පැහැදිලි කරන ෙමන්ද, 

4. ෙමවැනි ගිවිසුම් කියාත්මක කර ගැනීම සඳහා අපෙග් 
තානාපති ෙසේවාව ඊට සරිලන ෙසේ ඉහළ තලයකට 
පරිවර්තනය කරන්ෙන්ද?" 

ඒ අනුව වැඩිදුරටත් ෙමම ගිවිසුම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කිරීෙම්දී එම රටවල් සමඟ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථික පගතියට විෙශේෂ වූ කරුණු විස්තර කර දීමක් ගරු 
අමාත්යතුමා විසින් පැහැදිලිව කිරීම ජාත්යන්තර වශෙයන්       
ශී ලංකාව මුහුණ ෙදන ආර්ථිකමය හා මූල්යමය අර්බුදකාරි 
තත්ත්වය තුළ ඉතාම අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම එම ආර්ථික ගිවිසුම් 
අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනයට, පාලන තන්තයට, විවිධ වෘත්තීන්ට, 
විවිධ කර්මාන්ත හා ෙසේවාවලට ඇති කරන අහිතකර 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව සලසා ඇති ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
පැහැදිලි කර ගැනීම මම හිතන විධියට ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී 
ඉතාම අවශ්ය වී තිෙබනවා. එෙමන්ම අෙප් විෙද්ශ විනිමය 
සංචිතය ඉතාම අර්බුදකාරි තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබනවා. 
පිටින් ගත් ණය ෙපන්වා විෙද්ශ විනිමය සංචිතයක් තිෙබනවා 
කියා ෙපන්වීමට උත්සාහ දරන එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් මිථ්යාව විසින්  ඇති කර තිෙබන ආර්ථිකමය, 
මූල්යමය අසථ්ාවරභාවය නිසා  අද රුපියල බාල්දු ෙවමින් 
පවතිනවා. 

රුපියල බාල්දුවීම නවතා ගැනීමට ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් වී 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අෙප් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය අර්බුදයකට 
පරිවර්තනය ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් ගිවිසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා 
කරන අවස්ථාෙව්දී ෙමවැනි සාධකයන්  ඉතාම වැදගත් කියා අප 
සිතනවා. ෙමොකද,  අෙප් රටට ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්නා 
අවස්ථාෙව්දී ස්ථාවර ආර්ථික තත්ත්වයක්, ස්ථාවර මූල්යමය 
තත්ත්වයක් අවශ්යයි. එම ආර්ථික තත්ත්වයට හා මූල්යමය 
තත්ත්වයට  සහතිකයක් දීමයි  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 157 වැනි 
ව්යවස්ථාෙවන් අපි කරන්ෙන්. ඒ නිසාම ලැෙබන සෑම 
ආෙයෝජනයක්ම  ඉතාම ගැඹුෙරන් සලකා බැලීෙම් වැදගත්කම 
මතුෙවන බවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් අගය කරනවා,   
"ෙමවැනි නව තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා අෙප් තානාපති 
ෙසේවාව, අෙප් විෙද්ශ ෙසේවාව සකස ් වී තිෙබනවාද, නැත්නම් 
සකස් ෙකෙරමින් යනවාද?"  කියලා.     

ගරු කථානායකතුමනි, අපි කාරණාවට බැස්ෙසොතින් 
ෙදසැම්බර් 19 වන දින ඇතිවූ තත්ත්වය පිළිබඳ මම කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ.  ඉදිරි කටයුතු කිරීම පිළිබඳ යම්කිසි ස්ථාවර 
පතිඥාවක් ඇති කර ගැනීම සඳහා  අෙප් විපක්ෂය  ලිපියක් ගරු 
කථානායකතුමාට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. තානාපති 
ෙසේවෙයන් අපි පටන් ගත්ෙතොත්, ෙම් ආණ්ඩුව යහ පාලනය 
යටෙත් රටට ෙපොෙරොන්දු වුණා, "තානාපති ෙසේවය සඳහා 
ෙද්ශපාලන බැඳීම්වල සිටින අය පත් කරන්ෙන් නැහැ" කියලා.  
විෙද්ශ  කටයුතු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් බරපතළ ගිවිසුම් 
කියාත්මක කරවා ගැනීමට යළිත් ෙද්ශපාලන හිතවාදීන් තානාපති 
ෙසේවාව සඳහා පත් කර යවන්න ඔබ පටන්ෙගන තිෙබනවා.  
මහජනයාට දුන් ෙපොෙරොන්දුව ෙම් වන විට කඩාබිඳ දමා 
තිෙබනවා. ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරන තානාපතිවරෙයකුෙග් 
නම් ගම් කියන්න මම යන්ෙන් නැහැ.  නමුත් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
විධායක සභාෙව් සාමාජිකයන් අද තානාපතිවරු හැටියට පත් 
කරලා තිෙබන බව.  නමුත් ඔබතුමා  හිටපු ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා 
කරනවා, "ෙද්ශපාලන හිතවතුන් පත් කළා" කියලා.  "මීට පසුව 
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ෙද්ශපාලන හිතවතුන් පත් කරන්ෙන් නැහැ, ෙද්ශපාලන තනතුරු 
දරපු අය පත් කරන්ෙන් නැහැ" කියා රටට කියූ ඔබ, ඔෙබ් ආණ්ඩුව 
අද යහ පාලනෙය් නාමෙයන් ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම මිථ්යාවක් 
බවට පත් කිරීම නිසා විෙද්ශ ෙසේවාෙව් ඇතිවිය හැකි බරපතළ 
තත්ත්වය ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. විෙද්ශ ෙසේවය අලුතින් ඇතිවන තත්ත්වයන්ට 
මුහුණදීමට හැකි ෙසේවාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් ලිපිය විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා  කියවා බලනවා නම් ඉතාම වැදගත් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා.   

Hon. Mangala Samaraweera, there is a very interesting 
article in “The Sunday Times” of January 24th, 2016 
captioned, “Limitations in Prof. Hausmann’s policy 
recommendations”. I think all the Hon. Members should 
read this. Firstly, Professor Hausmann very clearly said at 
the Colombo Economic Summit that the policy the 
Government is adopting is not going to work. Secondly, 
he said that the Government should understand the 
international situation, especially the international 
economic and monetary changes that are taking place 
overnight, within weeks and within months and therefore, 
a dogmatic approach would not be helpful in our 
economic development. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ලිපිෙය් තිෙබන මූලික කාරණාව ගැන 
අවධානය ෙයොමු කෙළොත්, ෙම් රටවල් එක්ක අප ෙම් අත්සන් තැබූ 
ගිවිසුම් ෙදොළහ අෙප් ආර්ථික, මූල්යමය හා ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරභාවය මතයි තීරණය වන්ෙන් කියා මා හිතනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. අෙප් රුපියල දවස ගණෙන් බාල්දු ෙවනවා 
නම්, අෙප් රුපියල, අෙප් විෙද්ශ විනිමය සංචිතය බහිනවා නම්, 
අපට උපයා  ගන්න පුළුවන් පමාණය දවස ගණෙන් අඩු වනවා.  ෙත් 
අපනයනය වැඩි කරන්න පුළුවන් පමාණය ගැන අප බලන්න 
ඕනෑ. අද අපට ෙඩොලර් භාගයක් ලැෙබනවා නම්, අප ෙඩොලරෙය් 
වටිනාකම බාල්දු කළාට පසුව වැඩි පමාණයක් අපනයනය කරලා 
ඒ අඩුවන පමාණය දිනාගන්න අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. අන්න 
ඒකයි, රටක මූල්ය විෙද්ශ විනිමය අවපාතයට ලක් කරන්ෙන්. 
නමුත්, අද එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. අද අෙප් පධාන අපනයනයන් 
වූ ෙත්, රබර් සහ අනික් ක්ෙෂේත සියල්ල කඩා වැටී තිෙබනවා. එම 
නිසා තානාපති ෙසේවය සකියව මැදිහත් වන ෙසේවාවක් බවට පත් 
කරන්න ඕනෑ.  

මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ඊළඟ අදියරට කැමැතියි.  

ගරු විෙද්ශ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා, එතුමා 
අත්සන් තබාපු තවත් ජාත්යන්තර ෙයෝජනාවක්. ෙමොකක්ද, ඒ 
ජාත්යන්තර ෙයෝජනාව? ඒ, ජිනීවා ගිවිසුම. ගරු කථානායකතුමනි, 
අපි විශ්වාස කළා; අපි පකාශ කළා, ෙම් ජිනීවා ගිවිසුෙම්දි අෙප් රට 
යටත් වීමකට පරිවර්තනය කළා කියලා. එයට කිසිම අවසරයක් 
විෙද්ශ අමාත්යතුමාට තිබුෙණ් නැහැ.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන  මැතිතුමා 
එතුමාෙග් සංවත්සරය ෙවනුෙවන් BBC එකට පකාශ කෙළේ 
ෙමොකක්ද?  "යුද්ධෙය්දී මානව හිමිකම් කඩ වූ බවට ශී ලංකාවට 
එල්ල වී ඇති ෙචෝදනා පිළිබඳව විභාග කිරීෙම් කියාවලිය විමසා 
බැලීම පිණිස විෙද්ශ විනිසුරන් ෙහෝ අධිකරණ කියාවලියක ෙහෝ 
මැදිහත් වීමක් ෙහෝ විෙශේෂඥයන් ආනයනය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් 
නැතැයි ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන කියා සිටියි." BBC 
එෙකන් අහපු පශ්නවලට ජනාධිපතිතුමා දුන්නු පිළිතුර පිළිබඳව මා 
මීට වඩා කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

I would like to read the English version of what the 
President said to the BBC.  It states:  
 
 “The President of Sri Lanka has said foreign judges and prosecutors 

should not be involved in an investigation into allegations of war 
crimes.  

  
 In a BBC interview, President Maithripala Sirisena said the country 

did not need to 'import' specialists.” 

ජනාධිපතිතුමා ෙම් පකාශය කරලා තිෙබනවා. එතුමා ඒ 
පකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්ෙන් නැහැ.  විෙද්ශ ඇමතිතුමා පිට 
රැටියන් ෙගනැල්ලා ෙමෙහ ස්ථාපිත කරන්න හදන අධිකරණ ෙහෝ 
පරීක්ෂණ ගැන දැන් විෙද්ශ ඇමතිතුමාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද 
කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කථාව අවසන් කරනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය යටෙත් -තුන් මාසයකට 
ඉස්ෙසල්ලා එකක් කියලා, පස්ෙසේ තව ඇමතිවරයකු තව එකක් 
කියන ෙකොට- ෙම් රට ගැන තිෙබන විශ්වාසය නැතිව යනවා. දැන් 
ජනාධිපතිතුමාට එෙරහිව, ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශය ෙහළා 
දකිමින් Human Rights Watch in New York, USA පකාශයක් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් විධිෙය් පරස්පර විෙරෝධී ස්ථාවරයන් විෙද්ශ 
අමාත්යාංශයක් විසින් දරනවා නම්, විෙද්ශ ෙසේවාවක් විසින් 
දරනවා නම් ඒක රටට අහිතකර බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ෙහොඳම නිදර්ශනය තමයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
පැල්වත්ත සීනි නිෂ්පාදනය කිරීමට Booker Agriculture 
International Limited සමඟ අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම. ඔවුනට 
ෙගන යන්නට පුළුවන් ලාභය පිළිබඳව ෙම් ගිවිසුෙම් අත්සන් කරපු 
වගන්ති නිසා අෙප් රෙට් විෙද්ශ විනිමය විශාල අර්බුදයකට පත් 
වුණා. ඒ ආණ්ඩුෙව් අවසාන කාලෙය්දී පිළිගන්න සිද්ධ වුණා, ෙම් 
අත්සන් කරන ලද ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම ගැඹුරින් ෙසොයා බලන්ෙන් 
නැතුව අත්සන් කරපු ගිවිසුමක්ය කියලා. මා ෙමය උදාහරණයක් 
ෙලසයි ෙගෙනන්ෙන්. අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවන්න, අෙප් රෙට් රැකියා උත්පාදනය වැඩි කරන්න, අෙප් 
ආර්ථිකෙය් විෙද්ශ විනිමය වැඩිෙයන් උපයන්න  අත්සන් කරන 
සෑම ගිවිසුමකටම ශී ලාංකිකයන් හැටියට, වග කීමක් ඇති 
විපක්ෂය හැටියට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. නමුත් ඒවා 
පිළිබඳ ස්ථාවර නිගමනයක් ඇති කිරීමට හැකි තත්ත්වය මත 
කටයුතු කිරීෙම් වැදගත්කම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට තවත් කාරණයක් ඉදිරිපත් 
කරලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න මා කැමැතියි. එතුමාත් එම 
අවස්ථාවට සහභාගි වන්න ඇති. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් සංවත්සරයට ආරාධනා කරලා ෙගන්වා ගත්ත ෙම් 
රෙට් හිටපු ඉන්දියානු මහ ෙකොමසාරිස්තුමා කරපු පකාශය 
බලන්න.  It appeared in “The Island” of 9th January, 2016 
under the headline, “Gandhi endorses allegations of war 
crimes against SL”. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ පිළිබඳව දන්නා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා ඒ පකාශයට 
පිළිතුරක් "The Island" newspaper of 14th January, 2016  
මඟින් ලබා දී තිෙබනවා.  It states, I quote: 

  
"Former Army Commander Field Marshal Sarath Fonseka, Leader 
of the Democratic Party yesterday said that there was no evidence to 
prove LTTE leader Prabhakaran’s son had been killed by the army." 

ඔබතුමන්ලා ෙග් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුෙව් ෙකොටස්කරුෙවෝ දැන් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? හිටපු ඉන්දියානු මහ ෙකොමසාරිස්තුමා 
ෙගන්වා ෙගන ආරාධිත ෙද්ශනය කරවා ගන්නවා. ඒ යුද්ධෙය් 
සටන භාරව සිටි අෙප් හිටපු හමුදාපති සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
කියනවා, ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
සංවත්සරෙය්දී, හිටපු ඉන්දියානු මහ ෙකොමසාරිස්තුමා කියපු ඒ 
කාරණය පට්ටපල් ෙබොරුවක්ය කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් කථාව අවසන් කිරීමට 

මත්ෙතන් මම කියන්න කැමැතියි, ආණ්ඩුෙව් ෙකොටස් සහ විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය පරස්පර විෙරෝධී විධියට හැසිරීම වළක්වන්න 
ඕනෑ බව. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික ගිවිසුමක් කියාත්මක කරන්න නම්, 
ස්ථාවර ආර්ථික තත්ත්වයක්, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න 
නම්, රුපියල බාල්දු වීෙම් අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒෙම් මාර්ගයක් 
තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන අපට කල්පනා කරන්න ෙවයි 
කියලාත් මම ඉතාම ඕනෑකමින් සඳහන් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.11] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර 
කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා. එම ෙයෝජනාෙව් සඳහන් 
තවත් කරුණු කිහිපයක් ඉස්මතු කර ෙපන්වන්න මම කල්පනා 
කරනවා. ෙම් ආර්ථික ගිවිසුම් නිසා ලංකාෙව් ආර්ථිකයට අත්වන 
පගතිය ගැන යම් කිසි ඇස්තෙම්න්තුවක්, යම් කිසි පක්ෙෂේපණයක් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙහෝ විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය එක්ව ෙහෝ ලබා 
දිය හැකිද කියන කරුණ අපි මතු කරලා තිෙබනවා; ලබා දිය යුතුයි 
කියලාත් අපි කියනවා. ෙමොකද, අපි ෙම් ආර්ථික ගිවිසුම් ඇති කර 
ගන්ෙන් අෙන්යෝන්ය පෙයෝජනයක් අෙප් රටටත්, අෙප් රට සමඟ 
ගිවිසුම ඇති කර ගන්නා වූ රටටත් තිෙබනවාය කියන තත්ත්වය 

මත නිසා. ඉතින් ඒ අනුව යම් පක්ෙෂේපණයක් වුවමනායි. ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කියනවා නම්, projection එකක් වුවමනායි. ඒ 
එකඟත්වය අනුව අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ෙකබඳු ආකාරෙය් 
පගතියක් අත්කර ගත හැකිද කියා ෙපන්නුම් කරන්නා වූ යම් කිසි 
දළ සටහනක්, දර්ශකයක් ලබා දිය යුතුයි කියලා අපි කල්පනා 
කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා 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. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELAVM 
ADAIKKALANATHAN]  took the Chair. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමිනුයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. ආර්ථික 
ගිවිසුම් මඟින් අෙප් රටට ඇති විය හැකි පගතිය පිළිබඳ 
පක්ෙෂේපණයක අවශ්යතාව ෙපන්නුම් කරමිනුයි මා සිටිෙය්. අපි 
නිකම්ම ෙම් ෙයෝජනාව අත්සන් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
සම්මත කළාට මදි. ෙම් ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වන කරුණු කාරණා 
අනුව අපට බලාෙපොෙරොත්තු විය හැක්ෙක් කුමක්ද කියන එක 
ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන ගන්න විධියක් තිබිය යුතුයි කියන 
එකයි මම ෙම් කියමින් සිටිෙය්.  

ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා අපිව කැඳවලා සාකච්ඡාවක් 
කළා, ඉන්දියාවත් සමඟ ඇති කිරීමට ෙයෝජනා වී ඇති එකඟතා 
ගිවිසුෙම් අන්තර්ගතව තිෙබන ෙයෝජිත කරුණු ගැන. මම හිතන 
විධියට අෙප් කණ්ඩායම සාකච්ඡාව සඳහා ඉන්දියාවට යන්න 
ෙපර, එතුමා අපිට ඒ කැඳවීම කළා. එහිදී අපි යම් යම් අදහස් 
දැක්වීම් කළා. ඊට පසුව අපිට එතුමාෙගන් සන්ෙද්ශයක් ලැබුණා. 
ඒ සන්ෙද්ශෙය් තිෙබනවා, ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ෙයෝජිත වූ කරුණු 
ෙමොනවාද කියලා. අපි දැනගන්න සතුටුයි, වෘත්තීය ෙසේවා අංශ 
පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් ඒ සන්ෙද්ශෙය් ඇතුළත් ෙනොවී තිබීම ගැන. 
මම දැකපු හැටියට ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
එවාපු සන්ෙද්ශෙය් එවැනි වෘත්තීය ෙසේවා අංශ පිළිබඳ 
ෙයෝජනාවක් ඇතුළත් වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, අද අෙප් රෙට් ඉන්න 
වෘත්තීයෙව්දීන් හුඟාක් බිය පළ කරනවා, ඉතාමත්ම අඩු 
ෙව්තනවලට, අඩු ෙගවීම්වලට ෛවද්ය වෘත්තිය හා සමාන්තර 
වෘත්තීන්ට අයත් ඉන්දීය වෘත්තීයෙව්දීන් ලංකාවට එන්නට ඉඩ 
කඩ ඇරිෙයොත්, ෙම් රෙට් අෙප් පමිතීන්ෙග් පහළ වැටීමක් සිදු 
ෙවනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් අද ලබා ගන්නා වූ දීමනා, 
ෙව්තන මට්ටම් අනුව සලකා බැලූ විට අෙප් ෛවද්යවරු වාෙග්ම 
වෘත්තීයෙව්දීන් විශාල පීඩනයකට ලක් ෙව්වි.  

අපි දැකපු සන්ෙද්ශය අනුව වෘත්තීයෙව්දී අංශවල 
ෙයෝජනාවක් එතැනට ඇතුළත් වී නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා, 
ඔබතුමන්ලා අත්සන් කරන්න යන්ෙන් අපිට ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ඒ සන්ෙද්ශෙය් ඇතුළත් කරුණුයි කියලා. අෙප් ගරු මලික් 
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සමරවිකම ඇමතිතුමාටත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයටත්, 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයටත් අදාළ නිසා ඔබතුමන්ලා 
අත්සන් කරන්න යන ගිවිසුෙම් ෙකටුම්පත පළමුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒකයි කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන් කියන එක මම කියන්න කැමතියි. ෙම් රටවල් සමඟ 
ඇති කර ගන්නා වූ අෙන්යෝන්ය ගිවිසුම් ඇතුළත තවත් ගිවිසුම් ඇති 
ෙවනවා. එබඳු ගිවිසුමක් තමයි, ඉන්දියාවත් එක්ක ඇති කර ගන්න 
යන ෙම් ගිවිසුම. ඒ ඇති කර ගන්න යන ගිවිසුෙම් ෙකටුම්පතක්, ඒ 
ගිවිසුම ඇති කර ගන්නට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීම සුදුසුයි කියන එක තමයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වා 
ෙදන්න හදන්ෙන්.  

මීළඟට, අෙප් රට ජිනීවා නුවර මානව හිමිකම් මණ්ඩලෙය්දී 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත් සමඟ එකඟ වී අත්සන් කළ 
ගිවිසුෙමන් මතු ෙවන්නා වූ කරුණු තිෙබනවා. ෙම්වා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ ඉදිරිපත් කළ ෙතොරතුරු අනුව, 
ජිනීවා මානව හිමිකම් මණ්ඩලය ඉදිරිෙය් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයත් සමඟ එකඟත්වෙයන් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව අනුමත 
වූ පසුව අපි කුමන බැඳීම්වලට හසු ෙවනවාද කියන පශ්නය මතු 
ෙවනවා. ෙම් කියන පශ්නය දැන් පාෙයෝගිකව මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පැවති යුද්ධෙය් සිදුවීම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීම සඳහා ජාත්යන්තර අධිකරණ කියාදාමයක් ෙයොදා ගැනීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ කියා ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව 
කියා තිෙබනවා. පැමිණිලි කිරීමට ෙහේතු තිෙබන යම් යම් ෙද්වල් 
යුද්ධෙය්දී සිදු වුණා නම්, ඒවා ගැන ෙසොයා බැලීම අෙප්ම 
අධිකරණෙය් කාර්යයක්ය කියා එතුමා කියා තිෙබනවා. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම අපි කවුරුත් 
දන්නවා, Human Rights Watch  කියන සංවිධානය, ජිනීවා නුවර 
මානව හිමිකම් මණ්ඩලෙය් සම්මත වූ ෙයෝජනාව පිටුපස සිටි 
සංවිධාන ගණනාවකින් එකක් බව. ඒ උදවිය අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව පබල පකාශයක් එල්ල කර ති බුණා.  

දැන් අෙප් ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, අෙප් 
රෙට් සිදු වුණු සිදුවීම් සම්බන්ධව ජාත්යන්තර අධිකරණ 
කියාදාමයක් අපි භාර ගන්ෙන් නැතුවා වාෙග්ම, අෙප් රෙට් රාජ්ය 
කරුණු සම්බන්ධව ෙවනත් රටවලට මැදිහත් ෙවන්න අයිතියක් 
නැහැ කියාත්. ඒ වාෙග්ම එතුමා කියා තිෙබනවා, ජාත්යන්තර 
මැදිහත්වීම් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම් ආර්ථිකයට 
පමණයි කියාත්. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් උදවිය සමඟ අත්සන් කර ඉදිරිපත් කළ ගිවිසුෙම් 
අන්තර්ගතයත්, අද අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් ස්ථාවරයත් අතර 
පැහැදිලි පරස්පරයක් මතු ෙවනවා. ෙමවැනි පරස්පරයක් මතු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් පළමුවැනි වතාවට ෙනොෙවයි. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් යම් යම් කියාකාරිත්වයන් ගැන පසු ගිය කාලෙය් 
අගමැතිතුමාටත් ගැටලු මතු ෙවලා තිබුණා. යම් යම් අවස්ථාවල 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් පැමිණි නිෙයෝජිතයින් ෙනොමැතිව 
එතුමා සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
අද පලස්තීනය ගැන, පලස්තීනෙය් රාජ්යත්වය ගැන දරන 
ස්ථාවරය කුමක්ද කියන එක ගැනත් ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරන 
විධිය පිළිබඳව අද ෙලෝකෙය් විමසුමක් තිෙබනවා. පලස්තීනෙය් 
රාජ්යත්වය පිළිබඳව අද තිෙබන පිළිගැනීමට ෙකොයි තරම් 
අනුකූලත්වයක් අපි දක්වා තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන 
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිවරයා ඊශායලයත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධයක් පිළිබඳව මීට 
ෙපර අවස්ථා කිහිපයකදීම සැක මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ජනාධිපතිතුමා හැටියට අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 
හිටපු කාලෙය්  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් සම්මත කර ගන්න 
ඊශායලයට වුවමනා වුණු යම් කිසි ෙයෝජනාවකට, එදාත් විෙද්ශ 

කටයුතු පිළිබඳව වග කීම් දැරූ ඇමතිවරු අෙප් රජෙය් 
එකඟත්වයක් නැතුව ඊශායලයට අනුකූලව ඒ ෙයෝජනාවට 
ලංකාෙව් ඡන්දය දුන්නා. එෙසේ කිරීම නිසා අපි විශාල 
අපහසුතාවන්ට පත් වුණා. ඊට පසුව අෙප් මිත රටවල් එක්ක 
එක්තරා විධියකට අපට ගැටලු මතු වුණා නම් ඒකට එක ෙහේතුවක් 
වුෙණ් ඔය විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ඒ කියා කලාපයයි. ඒ 
නිසා අපට අද ෙම් ෙයෝජනාවත් එක්ක විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් කරුණු ගැන ෙපොදුෙව් සාකච්ඡා කරන්නට ෙහේතු 
වුණු සිදු වීමකුත් තිෙබනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
බීබීසී ගුවන් විදුලි ෙසේවෙය් සම්මුඛ සාකච්ඡාෙව්දී ඒ කියන ලද 
කරුණු කිහිපය, අෙප් රජය -විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා- 
ඇෙමරිකාවත් සමඟ අත්සන් කරපු ගිවිසුෙම් අන්තර්ගත කරුණත් 
එක්ක පරස්පරයක් තිෙබනවා. එවැනි පරස්පරතාවක් තිෙබන්න 
පුළුවන් ෙකොෙහොමද?  

අද තිෙබන්ෙන් රාජ්යයන් එකක්ද, එෙහම නැත්නම් රාජ්යයන් 
ෙදකක්ද? විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙවනම රාජ්යයක් 
තිෙබනවාද, අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙවනම 
රාජ්යයක් තිෙබනවාද? අගමැතිතුමා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයත් 
එක්ක එකඟ ෙවන පමාණය හා ජනාධිපතිතුමා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයත් එක්ක එකඟ ෙවන පමාණය අතර පරස්පරයක් 
තිෙබනවා ෙන්ද?  

ෙම් තත්ත්වය අද ෙම් රෙට් බරපතළ කාරණයක් බවට පත් වී 
තිෙබනවා. ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමන්ම ෙම් රෙට් සියලුම 
ජනතාවට බලපාන කාරණයක්. අෙප් රෙට් ආණ්ඩුෙව් 
ස්ථාවරත්වය රැඳී තිෙබන්ෙන් පතිපත්තිමය වශෙයන් යම් යම් 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවක් හැටියට ගන්නා වූ ස්ථාවරය 
අනුවයි. අපි නම් ෙබොෙහොම කැමැතියි, අෙප් ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගනු ලැබූ ස්ථාවරය ගැන. අපි එතුමාට 
ෙචෝදනා කෙළේ, එතුමා ජනතාවට පිටුපාලා, අෙප් සන්ධානයට 
පිටුපාලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සමඟ ආණ්ඩු හදන්න ගියා 
කියලායි. එතුමා යූඑන්පී එකත් එක්ක මංගල්යයක් ඇති කර ගත්තා 
කියලායි. ඒක තමයි අෙප් විෙරෝධය සහ ෙචෝදනාව.  

අද අපට ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කරනවා, 
අපි ඔක්ෙකොම නැවත එකතු ෙවන්න ඕනෑ කියලා. කසාද ෙදකක් 
එක පාරට කන්නට බැහැ. ෙම් කසාදය කටුගාලා ඉන්නට ඕනෑ 
අලුත් කසාදයක් ගැන කථා කරන්න නම්. මම හිතන විධියට 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා කථා කරනවා ඇත්ෙත් උඩරට නීතිය 
අනුව ෙවන්න ඇති. නමුත් අද අපි - [බාධා කිරීමක්] දික්කසාදය 
ඉක්මන් කරන්න පුළුවන්. ෙකළින්ම දික්කසාද කරන්නට පුළුවන්, 
උඩ රට නීතිය අනුව. ඒ නිසා උඩරට නීති කමෙය් තිෙබන්නා වූ 
පෙයෝජනය ගත්තාට වරදක් නැහැ. අපි නම් කැමැතියි අද ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
පිටුපාලා ජනතාව දිහාවට ආයිමත් හැරීම ගැන. අපි නම් කැමැතියි 
එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පිටුපාලා ආයිමත් ජනතාව දිහාවට 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව කරන ලද පකාශය අනුව හැරීම ගැන. ඒකට 
අපි අනුබල ෙදන්නට ඕනෑ. අනුබල ෙදන අතර අපි එතුමාට 
කියනවා, වැඩි දුර ගමන් කළ යුතු බවත්, සන්ධානෙය් ජන වරම 
අනුව එතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සමඟ අණ්ඩුවක ඉන්න 
කිසිම යුතුකමක් නැති බවත්. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
සමඟ ෙම් ෙගනයන ආණ්ඩුෙවන් ඈත් වී මෑත් වී යන තරමට  
එතුමාෙග් කියාදාමය ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අනුමැතිය තිෙබන 
කියාදාමයක් හැටියට අපිට සලකන්නත් පුළුවන්; හුවා දක්වන්නත් 
පුළුවන්.  

ඇත්තටම, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය is the weakest link 
in the chain. I suppose, today, His Excellency President 
Maithripala Sirisena’s contradiction appears to have 
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stemmed from the weakest link of the State, which is the 
Ministry of Foreign Affairs. Now, we see that the President 
has found reason why he cannot agree with the conditions 
that had been laid down in Geneva. එතෙකොට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට සිද්ධ ෙවනවා ෙම් තත්ත්වය ගැන අලුෙතන් කියා 
කරන්නට. 

ඒ ෙකොෙහොමද? එක්ෙකෝ ජිනීවා නුවරට ගිහිල්ලා ෙම් ඇති 
වුණු එකඟත්වය අපි අයින් කර ගනිමු. ෙම් එකඟත්වය අයින් 
කරලා, අෙප් රජෙයන් වරදක් වුණා නම් අෙප් රෙට් තිෙබන 
අධිකරණය තුළින් අපි ඒ වැරදි ගැන ෙසොයා බලමු. අෙප් රෙට් යම් 
අය ෙචෝදනාවට ලක් කළ යුතු නම් ඒ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම 
සඳහා ඒ පිළිබඳ  හැකියාව ඇති  අෙප් රෙට් තිෙබන නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපි ෙයොදා ගනිමු.  අන්න එවැනි තැනකට ෙම් 
ෙයෝජනාව ආපසු හරවා ගැනීම සුදුසුය කියන අතර, ඒ ගැන  
නැවත හිත ෙයොමු කරන්නය කියා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට 
කියන්න කැමැතියි.    

ෙමම ගිවිසුම් කියාත්මක කර ගැනීමට බාධා ඇති වූ විට රටට 
ඇති වන හානිකර තත්ත්ව  ෙමොනවා විය හැකිද, ඒ සඳහා ගන්නා 
වූ පියවර ෙමොනවාද, අද අෙප් ජාත්යන්තර මූල්ය තත්ත්වෙය් 
තිෙබන්නා වූ අස්ථාවරභාවය, එෙහම නැත්නම් තිෙබන්නා වූ 
දුබලතාවත් එක්ක ෙම් ඇති කර ගත්තා වූ ගිවිසුම්වල අවසාන 
පතිඵලය අ පට ෙකොයි තරම් දුරට බරපතළ ෙලස, අවාසිදායක 
ෙලස එල්ල වීමට පුළුවන්ද ආදී කරුණු ෙදස අපි අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාව තුළින්.  ෙම් 
විවාදය තුළින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් කරුණු පිළිබඳව 
ෙම් රටත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් වඩා ෙහොදින් දැනුවත් කර 
ගැනීමයි කියන එක මතක් කරමින් මෙග් වචන කිහිපය ෙමයින් 
හමාර කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට 
ස්තුතියි.  

[අ.භා. 2.27] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කියුබාව, පලස්තීනය 

වැනි සමාජවාදී රටවල් තිබියදී අධිරාජ්යවාදී ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් විශ්වවිද්යාලවල තමන්ෙග් දූදරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා 
දුන් - ලබා ෙදන- ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

Hypocrites of the first order, Sir. [Interruption.] 

Mr. Deputy Chairman of Committees, this 
Government was elected on a mandate to create one 
million jobs within five years by increasing investment 
and boosting exports.  In fact,  it is now the responsibility 
of the Government and this House to make that vision a 
reality. The Prime Minister’s Economic Policy Statement 
on the 5th of November last year outlined more detailed 
plans to boost investments, exports and growth so that Sri 
Lanka could meet this target by 2020. In fact, making that 
Statement, the Prime Minister said on the Floor of this 
House that day, I quote: 

“In order to achieve these results,  we have to encourage foreign 
investment and investment by individuals. We lag behind the other 
countries in the region when it comes to meeting investor 
requirements.” 

This also echoes President Maithripala Sirisena’s own 
election pledge on  page 20 in the Manifesto which says,  
I quote:  

“I will prepare the Sri Lankan economy by diversification of 
investment and non-reliance from a single country” 

Achieving this vision for job creation, raising 
standards of living and reduced dependency on a single 
country is not an easy task. In fact, first, the previous 
Government had left this economy in a state of crisis. The 
number of unemployed Sri Lankans basically remained  
the same between 2009 and 2014, meaning that there was  
no job creation during this period despite the war had 
come to a conclusion. And also there was no investment. 
FDI  was at war-time levels. The peace dividends  did not 
come to Sri Lanka. Export growth fell to 16.7 per cent  of  
GDP from 33.3 per cent in the year 2000. The growth we 
had,  according to the previous Government’s cooked up 
statistics,  was fuelled by unsustainable and poorly 
negotiated borrowing.  

Second,  we are now heading into a period of global 
instability and economic uncertainty. George Soros, one 
of the most farsighted investors in the world, speaking at 
the recently held Economic Forum in Colombo, warned 
that the world could be on the verge of another serious 
economic crisis. So investors are increasingly 
reconsidering expansions abroad, especially in frontier 
markets like Sri Lanka. In fact, I am sure the Hon. Malik 
Samarawickrama  will soon make a statement here in 
Parliament about the kind of response they received at 
Davos, when they went there recently.  Sri Lanka is today 
considered as a frontier market and to do so, we will have 
to stand out; we will have to compete harder and smarter 
than the others. So, the question for the Government is, in 
such a difficult, domestic and international climate, how 
do we attract investment, generate jobs and growth while 
also ensuring that we reduce our dependency and risk?  
How do we do this when governments across the 
emerging world are asking the same questions and taking 
concerted action to answer those questions?  

With over-borrowing and low tax revenue, there is 
little leeway for Government spending to generate jobs 
and growth. Already, one in three jobs in the country is 
directly provided by the public sector. As a middle-
income country, the prospect for securing further aid is 
also minimal and limited. Therefore, the only choice 
available for Sri Lanka is securing  FDI - Foreign Direct 
Investment - and enabling private sector-led growth. As 
the experience of many countries, especially our East 
Asian neighbours show, FDI is the common feature of 
every major development success story - from capitalist 
Hong Kong to communist China and every stripe of 
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governance system in between. And as a result, investors 
are the key to moving from a low productivity poor 
plantation economy to a high productivity upper-middle 
income manufacturing and services economy. Investors 
building factories, opening hotels, bringing in new 
technology and opening up access to markets abroad, 
improve our productivity and Sri Lanka’s 
competitiveness. They are the only way we can deliver 
the jobs and economic development that the people of our 
country need and require.  

In the last year, we have taken concerted and 
consistent steps to secure investments. We have re-
established the independence of the Judiciary and the rule 
of law. We have restored relations with many key 
economies including the USA, the European Union and 
India which are vital trade and investment partners. For 
example, just the day before yesterday, the EU 
Ambassador to Sri Lanka said that Sri Lanka was on track 
to regaining  GSP Plus concession, which your 
Government lost some  years ago, and he has said that it 
may be regained even in a few months’ time. This was 
reiterated by the EU’s Deputy Head of GSP who said, “I 
am confident that Sri Lanka will receive the scheme 
again.” "The scheme" means, the GSP-Plus scheme which 
again will provide jobs for thousands and thousands of 
young Sri Lankans all over the country.   

But, Sir, as you know, regaining investors’ confidence 
in Sri Lanka after the wasted and corrupt last five years 
will not be an easy task. We must remember that for 
every reform we initiate, other emerging economies are 
competing ten. Therefore, one quick and important way 
of demonstrating our good faith and signaling that Sri 
Lanka is open for business is by signing investment 
promotion and protection agreements. Signing these 
agreements helps ensure that there is a transparent and 
level playing field for all investors. There is nothing to 
fear from these agreements. All they do is protect 
investors from expropriation, ensure fair compensation, 
and ensure that companies can repatriate their profits. 

Let us look at the effects of investment agreements 
that were signed in the past. Between 1970 and 1976, 
during the days of the closed economy, Sri Lanka did not 
secure a single cent of Foreign Direct Investment, but 
with broader economic reforms, including the signing of 
such investment promotion agreements in the five years 
between 1979 and 1984, Sri Lanka obtained nearly US 
Dollars 250 million in FDI. Let me illustrate this with an 
example. After ratifying an investment agreement with 
Australia at that time, the investments were more than 
doubled in the three years after the ratification when 
compared to the three years before the agreement was 
ratified. This is why when these agreements come up for 
renewal every 10 years, no one has ever made an issue 
about renewal as they only brought benefits to this 
country.  

In fact, a study of investment agreements around the 
world shows that Sir Lanka is lagging and is thus at a 
disadvantage when competing for investment. There are 
around 3,000 such investment promotion and protection 
agreements in effect around the world.  China, according 
to the UNCTAD, has signed 138 such agreements; India 
has signed 97; the United Arab Emirates has signed 61; 
Singapore has signed 71 and Vietnam has signed 81. 
Until this House passed the 12 Agreements in Parliament 
on the 19th of December, Sri Lanka only had  28 
investment agreements. But now, we have 40.  But, 
unfortunately we are still behind and we need to 
remember that countries like Vietnam and India are twice 
as far ahead of us. 

To be clear, Hon. Deputy Chairman of Committees, 
the problem is not that Sri Lanka is behind on the 
rankings, the problem is that being an uncompetitive 
investment destination has a direct effect on the number 
of jobs available to our citizens, the quality of their jobs 
and their income levels. These Agreements are just one 
tool that the Government is using to bring these jobs and 
the growth to Sri Lanka.  

Before winding up my speech Hon. Deputy Chairman 
of Committees, I would also like to briefly outline some 
other benefits to the people from the Government’s 
decisions. 

First, these Agreements are not one-sided, investor 
protection cuts both ways. They also cover investments 
by Sri Lankan companies abroad which amounts to a total 
stock of over US Dollars 600 million. Ratifying these 
twelve Agreements mean that Sri Lankan investors who 
own apparel factories in India, hydropower plants in 
Uganda and plantations in Indonesia will have greater 
protection from expropriation and unfair business 
practices in those countries as well.    

Secondly, these Agreements will also help us secure 
access to investments from some of the fastest growing 
markets.  Hon. Deputy Chairman of Committees, Sri 
Lanka has had investment Agreements with the US, UK 
and Germany for decades, but this Government has 
ratified Agreements that will help secure investments 
from rapidly growing China and India as well which are 
emerging as investment super-powers while also building 
up prospects for investments from other friendly countries 
like Pakistan, Malaysia and Thailand.  Obtaining diverse 
sources of FDIs is also important for reducing our 
dependence on apparel and tea, which account for over 
half the value of our exports.   

Thirdly, Sir, we need our international competition to 
create world class companies.  Look at our companies 
that are truly globally competitive: our apparel firms, our 
IT firms, our hotel management companies and even our 
banks. They are all in sectors that are open to investments 
from abroad. So, they learn, adapt and compete. By 
contrast, wherever we have closed the economy 
inefficiency and lethargy have set in.   
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As Sri Lanka expands its ties with countries, investors 
and organizations around the world, the Ministry of 
Foreign Affairs will have to both improve the quality and 
the quantity of its work.   In fact,  we are right in the 
middle of restructuring the Ministry of Foreign Affairs so 
that it meets the challenges of the modern world and we 
have a lot to do because when this Government came into 
power both quality and quantity were in a state of crisis.   
In fact, the Ministry of Foreign Affairs, Sir, had over 100 
officers missing from its 264 cadre.  That is, 40 per cent 
of the staff it needed to function was not hired.  Sri Lanka 
Foreign Service Exam was not held regularly.  Most  
Foreign Ministries have intakes every year, which was 
also our practice in the past.  But during the last ten years 
there were only two intakes until this Government was 
elected.  Within six months of office, we recruited 25 new 
officers on the basis of open competitive examinations 
and we hope to have this exam on an annual basis for the 
first time in many years.   

But even the approved cadre, Sir, is insufficient. We 
have 67 Missions abroad. As the Hon. Gunawardena 
raised this issue, I would like to say that before January, 
2015, out of the 67 embassies there were only 15 SLFS 
Heads of Missions. All the others were political 
appointments, personally selected at that time, by the 
Head of State and actually many of them were relatives of 
the First family at that time. As the details are now 
coming out, whilst serving as Heads of Missions in some 
of the most important places in the world,  many of them 
indulged in their own private businesses and some of 
them even  sold the buildings belonging to the Ministry of 
Foreign Affairs and money was deposited in their own 
accounts. Investigations are continuing on them. But now, 
from 15 Foreign Service Officers, it has been increased to 
34 Foreign Service Officers.  It has doubled since the last 
Government was defeated. There are twenty non-SLFS or 
political appointments. But, I would say all of them - 
unlike previously appointed officers - are of the highest 
caliber and are very competent, able and efficient people.    

But even the approved cadre, Sir, is also insufficient. 
We have 67 Missions abroad, which means that even if 
we have no one at the Foreign Ministry, that is just four 
officers per embassy. We currently have just over 70 
officers at the Republic Building in Colombo, which 
means that for every officer in Colombo we have three in 
Missions. This is far from the best practice. For example, 
Singapore has an equal number of officers abroad and at 
home. To summarize, the Foreign Service cadre is not 
large enough and it is only two-thirds full. 

On the quality side, we have made three important 
changes. First, we removed all the unqualified and corrupt 
political appointees of the previous Government - people 
who used embassies for tea trading and gunrunning.  We 
replaced many of them with officers from the Foreign 
Service and the ratio of Foreign Service Heads of 

Missions doubled within a single year from one-third to 
two-thirds. Then, because of the lack of qualified officers 
of the appropriate grade, we appointed business people, 
academics and other eminent people to be Heads of 
Missions. In the longer term, we are restructuring the 
Ministry of Foreign Affairs to ensure that our resources 
are developed, deployed and managed as efficiently as 
possible. This is why we are closing down Missions 
where there is no clear rationale for existence. We are 
also studying the foreign ministries of other countries to 
transform our  Ministry of Foreign Affairs into a globally 
competitive service. In fact, a team just returned from 
studying the Singaporean Foreign Affairs Ministry and 
based on their recommendations, we are about to 
introduce a scheme for non-resident ambassadors which 
will cut down the costs drastically. We would also be 
having a special Human Resources Division to ensure 
that members of the Foreign Service are selected 
rigorously, trained regularly and rewarded for results. 

Perhaps most importantly, we are also putting in place 
the necessary checks, balances and controls to ensure that 
the Service is accountable. We will soon roll out a 
scheme of regular inspections - we are going to appoint 
regular inspectors general or inspectors who will have the 
power to inspect our Missions abroad - that will not only 
audit financial matters but will also ensure that all aspects 
of a Mission's operations - from building maintenance to 
customer service - are all in order. Each Mission will also 
be given annual targets for their political, economic and 
consular activities and these targets will be strictly and 
regularly reviewed and monitored. 

Sir, allow me to conclude by saying that there are 
many issues where debate and deliberation by the House 
is important. There are many issues where I respect the 
Opposition for their reasoned disagreement with the 
Government’s policies, even though I still disagree with 
them. 

But in this case, I am sad to say that the Opposition is 
being mischievous. These Agreements are clearly in the 
interest of the country and its people, ratifying them is 
clearly based on the mandate of the people and they are 
long-overdue measures that need to be taken if we are to 
move the country forward. What should be a mere 
formality has been sensationalized. There are many 
valuable and important issues the Opposition can take up 
and that should be debated, but this, I feel, is not one of 
them. Thank you.  
 

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 හිතාදර දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන මෙග්ත් අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
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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 මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
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. 
அதன்பிறகு, 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 ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කළ පරිදි, ෙමම 
රටවල් අතර ඇති ගිවිසුම්වල පරමාර්ථය ආෙයෝජන පවර්ධන හා 
අෙන්යෝන්ය වශෙයන් සුරක්ෂණය කිරීමයි. දැන් ඒ විධියට ෙම් 
විවාදය ආරම්භ කළත්, රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන සැලසුම් සහ 
උපාය මාර්ග පිළිබඳ විවාදයකට අපට ඒෙකන් ඇතුළු වන්න 
පුළුවන්.  

ඇත්ත වශෙයන් අෙප් රෙට් ආදායම ෙම් රෙට් පුනරාවර්තන 
වියදම් පියවන්නවත් මදි. සියලුම අංශවලින් අපි එක්කාසු කර 
ගන්නා ආදායම පඩි නඩි ෙගවීමට, ණය වාරික ෙගවීමට, අෙප් 
ෙගොඩනැඟිලි සහ ආයතන යන්තම් නඩත්තු කිරීමට විතරයි ෙයොදා 
ගත හැක්ෙක්. ෙම් රෙට් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම ,  රැකියා ඇති 
කිරීම, සංවර්ධනය සඳහා මුදල් වැය කිරීම අෙප් රෙට් ආදායෙමන් 
අපට කරන්නට බැහැ. කනගාටුදායක ආර්ථික තත්ත්වය එයයි. 
එෙහම නම්, ෙම්වා ඔක්ෙකෝම අත් හැර දමා අසාර්ථක රජයක් 
හැටියට අපට ඉන්න වනවාද, එෙහම නැත්නම් විකල්ප මාර්ග 
ෙසොයා ගන්න වනවාද කියලා කල්පනා කරන්න අපට සිද්ධ 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජය යුද සමෙය් ෙතෝරා ගත් විකල්පය 
තමයි, ණය ගැනීම; ඒ ණය තුළින් සංවර්ධනය සඳහා මුදල් වැය 
කිරීම. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ යුගෙය් ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතනවල 
පතිපත්තිය වුෙණ්, චීනය වැනි නැගී එන පබල ආර්ථික රටවල 
පතිපත්තිය සහ ඉන්දියාව වැනි දියුණු වන ආර්ථිකයන් තිබුණු 

රටවල පතිපත්තිය වුෙණ් ණය ලබා දීම. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපට       
ඒ ණය තුළින් සංවර්ධන ව්යාපාරවලට ෙයොමු වන්න හැකියාව 
තිබුණා. නමුත්, අපි දැන් ඒෙක් උපරිමයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය දශකය තුළ ලබා ගත් විධියට ණය ගන්න අද ෙබොෙහොම 
අමාරුයි. අද ඒ විධියට ණය ෙදන්ෙන්ත් නැහැ, ණය ගන්නත් 
බැහැ. ෙමොකද, අද ඒ රටවල් ද ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ ෙදනවා. 
අපට තවත් ණය ගන්නත් බැහැ. ෙමොකද, දැන් අපි උපරිමයට 
ඇවිල්ලා. අෙප් ආදායෙමන් සැලකිය යුතු ෙකොටසක් ෙම් වාරිකය 
විතරක් ෙගවන්න වාර්ෂිකව අපට වැය කරන්න වනවා. ඒ නිසා ඒ 
මාවෙත් අපට වැඩිදුර යන්න බැහැ. එෙහම නම්, අද අපට තිෙබන 
එකම විකල්පය තමයි, "ආෙයෝජනය". එනම්, විෙද්ශ ආෙයෝජනය 
තුළින්  ආර්ථික සංවර්ධනය, කෘෂි කාර්මික සහ කාර්මික වර්ධනය 
සහ සුවිෙශේෂ වශෙයන් රැකියා සැපයීෙම් කියාමාර්ගයට යෑම. 
ෙකොයි විධිෙය් විෙව්චන කළත් අපට ෙම් රාමුෙවන් පිට යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අෙප් නිෂ්පාදනය වැඩි කරමින්, අෙප් සම්පත් සංරක්ෂණය 
කරමින් යම් කිසි පමාණයකට අපට යන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒක 
මදි. අනිවාර්යෙයන් ආෙයෝජන ලබා ගන්න අපට සිද්ධ වනවා. 
ෙම්කට අපි අලුෙතන් තර්ක විතර්ක කරන්න ඕනෑ නැහැ. හැම දාම 
පගතිශීලී කඳවුරු කථා කරපු චීනෙය් සහ වියට්නාමෙය් ආර්ථික 
උපාය මාර්ග අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. චීනය ෙම් පුදුම ආර්ථික 
සංවර්ධනය ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ෙකොෙහොමද වියට්නාමය 
ෙම් ආර්ථික සාර්ථකත්වය ලබා ගත්ෙත්? ඒ රටවල් ෙදෙක්ම මූලික 
ආර්ථික උපාය මාර්ගය තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජන ලබා ගැනීම. ඒ 
අයට ඉන් එහාට විකල්පයක් තිබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙඩන් 
ෂියාඕ පින් සහ ජියැංග් ෙෂමින් කියන චීන නායකයන් සියයට 
සියයක්ම ඒ අයෙග් ආර්ථික පතිපත්තිය හැටියට විෙද්ශ 
ආෙයෝජනයි ගත්ෙත්. ඒ ගැන විස්තර ටිකක් මා කියන්නම්.  

ඇත්ත වශෙයන් - [බාධා කිරීමක්] මට ෙව්ලාව නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන් ජියැංග් ෙෂමින් කියන චීන ජනාධිපතිතුමා 
ඉංජිෙන්රුෙවක් හැටියට ලංකාවට ඇවිල්ලා අෙප් නිදහස් ෙවෙළඳ 
කලාපය පරීක්ෂා කළ නායකෙයක්. ඒ අයෙග් "Shenzhen"  කියන 
කලාපීය ආර්ථික සංවර්ධනය තරමක් දුරට එය මුල් කර ගත්තා. 
ඒකම ඒ ෙගොල්ලන් copy කළා කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, මුළු චීනයම එකම සංවර්ධන කලාපයක් හැටියට 
සලකන්න ශක්තිය තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා,  මුහුද අවට යම් යම් 
ෙතොටු ෙපොළවල් ඇති කරලා, as a model for 'Shenzhen's 
developmental,  දකුෙණ් විශාල ආෙයෝජන ඒවාට සීමා කරලා, ඒ 
තුළින් මූලික සංවර්ධනයක් ඇති කළා. ඒ රටවල් පුළුවන් තරම් 
විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් ලබා ගත්තා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අද  පුවත් පත් බලන්න, අද රූපවාහිනිය 
බලන්න, අද වියට්නාමෙය් නායකත්වයට ෙලොකු තරගයක් යනවා; 
අර්බුදයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, වියට්නාම් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය 
රැස්ෙවලා, ආෙයෝජනයට පක්ෂ කණ්ඩායම, ඒ කියන්ෙන් දැනට 
සිටින නායකතුමා සහ ඒක ගැන ටිකක් සැක සහිත කණ්ඩායම 
අතර අද හැෙනෝයි නුවර ගැටුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
'ආෙයෝජනය' කියන ෙද් පරණ ගල් යුගෙය් තිෙබන අදහස්වලින් 
අපට කරන්න බැහැ. අද සෑම රටක්ම - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
නැහැ. චීනෙයන් ආධාර ගත්ත එක හරියට හරි. අෙප් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මතය එයයි. ඒ ගැන වචන ෙදකක් කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් හැටියට යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. 
අපිත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්  හිටියා.  අවුරුදු දහයක් අපි කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඉඳලා, සෑම සතියකම ගත්ත තීරණ වැරදියි කියලා 
ආත්ම ගරුත්වයක් ඇතිව අපට  කියන්න බැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
චීනය වැනි රටකින් තමයි අපට ආධාර ගන්න පුළුවන් වුෙණ් 
කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගියදා පැවති ශී ලංකා ආර්ථික සමුළුවට පැමිණි  ෙජෝර්ජ් 
ෙසොෙරොස්, රිකාෙඩෝ හවුස්මන් සහ ෙජෝශප් සට්ිග්ලිට්ස් කියන 
තුන්ෙදනාම කිව්ෙව්, ''බලන්න, ඔයෙගොල්ලන් ෙකොයිතරම් 
වාසනාවන්තද ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් අසල්වැසියන් ගැන; you did 
not even have to choose your neighbours,'' කියලා. එක 
පැත්තකින් චීනය; එක පැත්තකින් ඉන්දියාව. ඒ අනුව අපට ඉතාම 
වාසිදායක තත්ත්වයකයි අපි කටයුතු කෙළේ. නමුත් ඒ රටවල් 
එතැනට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා ෙබොෙහෝවිට අපි වසන් 
කරනවා. ෙකොයි විධියටද ඒ රටවල් දියුණු වුෙණ් කියලා වාමාංශික 
පක්ෂ පවා වසන් කරනවා. අර පරණ ෙපොෙත් හැටියට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ දියුණු වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ ගැන මත ෙභ්දයක් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා අද ෂැන්හයි නුවරට ගිහින් බැලුෙවොත් - [බාධා 

කිරීමක්] මට ෙව්ලාව නැහැ. ෂැන්හයි නුවරට ගිහින් බැලුෙවොත් ඒ 
මහා යැංෂිකියැං ග ෙඟන් එහා, "Pearl River" කියන ග ෙඟන් එහා 
ඇෙමරිකාෙව් තිෙබන සෑම ෙකොම්පැනියකම  පචාරක පුවරු 
ලයිට්වලින් දමා තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔබතුමාෙගන් තමයි මට ෙම් කරුණ දැන ගන්න පුළුවන්.   

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙහොඳයි.                                                     

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් වාෙග් රටවල් ජාත්යන්තර ෙවෙළඳාෙම්දී, ෙවෙළඳ 

ගිවිසුම්වලදී ඒ රටවල් ඇතුෙළේ ජාතික පතිපත්තියක් සම්පාදනය 
කරලා තිෙබනවා. ඒවාට අනුකූලව තමයි කියා කරන්ෙන්. අෙප් 
රෙට් එෙහම එකක් හැෙදන එක ෙහොඳයි ෙන්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. ඒක අසත්ය කථාවක් ෙන්. ඔය සෑම ෙද්ටම 

ජාතික පතිපත්තියක් නැහැ කියලා නිකම් පශ්නය අවුල් කර ගන්න 
හදනවා. මා දන්නා තරමින් නම්, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් තිබුණු 
එකම පතිපත්තිය පුළුවන් තරම් ඇෙමරිකන් ආධාර ගැනීම. අන්න 
ඒකයි චීනෙය් තිබුණු පතිපත්තිය. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේට 
මම කියන්නම්. ඒ ෙගොල්ලන් ඇෙමරිකාවට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
''ලාභම, අඩුම ෙව්තනයට ගන්න පුළුවන් කම්කරුවන් ඉන්ෙන් 
අෙප් චීනෙය්'' කියලා කිව්වා. ''අඩුම ෙව්තනයට ගන්න පුළුවන් 
කම්කරුවන් ඉන්ෙන් වියට්නාමෙය්'' කිව්වා. ඒවා හංඟන්න එපා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, ''අපි අෙප් ගම්බද පළාත් නැති කරලා ඒ 
මිනිසුන්ට නගරවලට සංකමණය ෙවන්න ඉඩ ෙදනවා'' කියලා.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙඩොලර් බිලියන 43ක් එංගලන්තයත් -බිතාන්යයත්- ෙම්  ඊෙය් 

ෙපෙර්දා චීනෙයන් ගත්තා. ඇෙමරිකාවත් ගත්තා. එෙහම තමයි. 

ඒවා ෙපොඩි ෙද්වල්. ඒවා ෙනොෙවයි  ෙපොදු ආර්ථික පතිපත්ති 
ගැන  මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] චීනයට මිලියන 4ක්  
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ. මුළු ජීවිතයම 
කඹුරලා වැරදුණාම  "වැරදුණා" කියලා කරුණාකර පිළිගන්න.  ඒ 
රටවල් සම්පූර්ණෙයන්ම  විෙද්ශ   ආෙයෝජන මත තමයි දියුණු 
වුෙණ්.  

අද චීනෙය් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා කරුණාකර 
කියන්න. අද චීනෙය් ආර්ථිකය සම්පූර්ණ කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද ඇෙමරිකන් ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවාත් 
එක්කම චීනයට ෙගනා ඔක්ෙකොම ආෙයෝජන ආපසු ඇෙමරිකාවට 
යනවා. අපටත්  තිෙයනවා ඒ ආෙයෝජන. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ආපසු 
යනවා ඇෙමරිකාවට. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන ණය 
පතිශතය දවසින් දවස වැඩි කරනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙපොලිය වැඩි කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ෙපොලිය වැඩි කරනවා. ෙපොලිය වැඩි කරන ෙකොට flight of 

capital ෙවනවා. අෙප් රෙට්ත් දැන් ඒක  ෙවනවා.  එම නිසා  
අසත්ය කථා කියන්න එපා. රතු ෙකොඩියට ආෙයෝජන ඕනෑ නැහැ 
කියන  එක අපි ෙකොෙහත්ම පිළිගන්ෙන් නැහැ. අපි විතරක් 
ෙනොෙවයි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ආෙයෝජන යන්ෙන්  පාග්ධනය ෙසොයාෙගන. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔය ෙද්වල් ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න.   

ෙදවන කාරණය.  රතු ෙකොඩිෙයන් පාග්ධනය ෙහොයන්න 
බැහැ. දැන් විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් තමයි රතු ෙකොඩිය වනන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්]  වියට්නාමය බලන්න.  වියට්නාමය ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "වෘත්තීය සමිතිවලට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. "කියා 
කිව්වා. වෘත්තීය සමිති කාරයින්ට ෙමොකද චීනය කෙළේ? පිස්සන් 
ෙකොටුවට යැව්වා. "නැහැ" කියනවාද? අගමැතිතුමනි, චීනෙය් 
හිටපු වාමාංශික වෘත්තීය සමිතිකාරෙයෝ අල්ලාෙගන පිස්සන් 
ෙකොටුවට යැව්වා ෙන්ද? ෙහොඳ මිනිහාත් අවුරුද්දක් ෙදකක්  
පිස්සන් ෙකොටුෙව් සිටියාම ඇත්ත වශෙයන්ම පිස්ෙසක් වුණා.   
ඒවා අපි පිළිගන්න  ඕනැ. තමුන්නාන්ෙසේට මම කියන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේත් ගියා, Three Gorges Dam එක 
බලන්න. Three Gorges Dam  එක  හදනෙකොට කිව්වා, "අෙපොයි 
ෙම්කට මිනිස්සු යටෙවයි. ෙම් ගම්වල මිනිස්සු ෙමොකද කරන්ෙන්" 
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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කියා. චීන ඇමතිතුමා ෙමොකද කිව්ෙව්? "එෙහනම් ඔවුන්ට 
පිහිනන්න උගන්වන්නය" කියා කිව්වා. ෙමොකද, "අපි ෙම්ක 
හදනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට යන්නට ෙවයි. යන්නට බැරි නම් 
පිහිනන්න උගන්වන්නය" කිව්වා. අන්න ඒ වාෙග් දැඩි තීන්දු 
අරෙගන තමයි  චීනය දියුණු කෙළේ.  රතු කමිසය ඇදෙගන එෙහ 
ෙමෙහ  කෑ ගහලා ගිහිල්ලා  රට දියුණු කරන්නට බැරි වුණා.  
[බාධා කිරීමක්]  

 ඔච්චර භය ෙවන්න  එපා. ඇයි ඔච්චර නිදහසට කරුණු 
කියන්ෙන්? අවුරුදු සියයක් පැරණි පක්ෂයක මන්තීවරෙයක් 
ෙමෙහමද කථා කරන්ෙන්?  ඊළඟට මම කියන්න  ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්]  

ඊළඟට, මම වියට්නාමය ගැන කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක ජාතික පතිපත්තියක් තුළ වුණාය කියන එක මම 

ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න.  

ඊළඟට, ජාතික පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ෙමන්න අහගන්න 
ජාතික පතිපත්තිය. TPP කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? Trans-Pacific 
Partnership. ඒක ජාතික පතිපත්තියක්ද? ඇෙමරිකාවයි, චීනයයි, 
ජපානයයි, වියට්නාමයයි. ෙමොකක්ද ඒ ජාතික පතිපත්තිය? [බාධා 
කිරීමක්] Pacific මුහුදට මුහුණලා තිෙබන රටවල් ඔක්ෙකෝම 
ඇෙමරිකාවට ඕනෑ විධියට අත්වැල් බැඳෙගන. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමතැන සංවාදයක් ඇති කරන්න ඕනෑ නැහැ. TPP එක අපටත් 
අභිෙයෝගයක්. අපි "නැහැ" කියන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ ආෙයෝජනය 
අත්යවශ්යයි. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දැන් තව 
කාරණයක් ගැන බලන්න. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
වටිනාකම ගැන සමහර අය විෙව්චනය කරනවා. අද ඉරානෙය් 
සිදුවන ෙද්වල් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආධාර නැතුව 
වටහාගන්න අපට පුළුවන්ද?  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය අෙප් 
ජීවිතයට ෙකොයි තරම් බද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද? අෙප් ෙත් 
කර්මාන්තය, උමා ඔය, මැද ෙපරදිග වැඩ කරන අෙප් ෙසේවකෙයෝ, 
ෙම් ආදී පශ්න ඔක්ෙකෝම ෙමම සංකීර්ණ පශ්නය වන 
ඇෙමරිකාවත් එක්ක ගහපු සම්බාධක සමඟ බද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. අපියි ඇෙමරිකාවයි එක්ක තිබුණු පශ්න වාෙග්ද 
ඉරානයයි, ඇෙමරිකාවයි අතර තිබුණු පශ්න. දාර්ශනික පශ්න එක 
පැත්තකින් තියන්න පුළුවන්, පාෙයෝගික සම්බන්ධකම් තව 
පැත්තක තියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි නූතන සංකීර්ණ ෙලෝකය 
කියලා කියන්ෙන්. සමහර විට රහසිගතව සාකච්ඡා කළා. සමහර 
විට විවෘතව සාකච්ඡා කළා. එෙහම කරලා ෙලෝකය ෙහොල්ලන 
එකඟතාවකට ඒ ෙගොල්ෙලෝ අද ඇවිල්ලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්. ඒක අපටත් ෙකළින්ම බලපානවා. 

දැන් ෙත් ෙවෙළඳාම පිළිබඳව බලන්න. ෙත් ෙවෙළඳාම් කරලා 
ලැෙබන්න තිෙබන සල්ලි ෙමහාට ආෙව් නැහැ. ෙමෙහේ උමා ඔය 
හදන්න ඉරානෙයන් එන්න තිබුණු සල්ලි ෙමහාට ආෙව් නැහැ. 
අෙප් සල්ලි එහාට ගිෙය් නැහැ. එක කාලයක ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ෙකොච්චර අමාරුෙවන් සිටියාද කිව්ෙවොත් ගරු අගමැතිතුමනි, 
ඉරානෙය් මුදල් ඇමතිතුමා මට කිව්වා, "අපි අහස ් යාතාවක් 

අරෙගන එන්නම්. ඔබතුමන්ලා ෙඩොලර් ටිකක් ෙගෝනිවල දාලා 
අපට ෙගනියන්න ෙදන්න" කියලා. එවැනි ෙඩොලර් හිඟයකට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා තිබුණා.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
සිටියාට ඔබතුමා දන්නවාද, විශාල බද්දක් ගහලා තමයි ඉරානෙය් 
මිනිස්සුන්ට ෙතල් ලබා දුන්ෙන්. ෙමොකද, සුළු විෙද්ශ විනිමයක් 
හරි ගන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙතල් විකුණන්න ඕනෑ වුණා. ඒ, 
ඉරානෙය් පුරවැසියන්. ෙමෙහේ කෑ ගහනවා, "වහාම ෙතල් මිල අඩු 
කරන්න" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද, අද ඉරානෙය්, සමහර 
මැද ෙපරදිග රටවල පුරවැසියන්ට ෙතල් සඳහා විශාල බද්දක් 
ගහලා තිෙබන බව. සාමාන්ය රටවල අයට වඩා ඒ අයට ෙතල් 
සඳහා ෙගවන්න ෙවනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ, හැම ෙද්ම හරියි 
කියලා. නමුත් ෙම්වා සංකීර්ණ පශ්න. අපි ෙම්වා ගැන කල්පනා 
කරලා බලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අපට 
ඉස්සර වාෙග් ෙම් කාර්ය කරන්න බැහැ. ෙහොඳ හැකියාවන් 
තිෙබන, නූතන අදහස් තිෙබන, නූතන හුවමාරුව පිළිබඳ 
 අවෙබෝධය තිෙබන නිලධාරින් සහ නායක පන්තියක් අපට 
අවශ්යයි. දැන් බලන්න. මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා මට 
සටහනක් එවලා තිෙබනවා, අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරන්න බීජිං නුවරට එන්න කියලා චීනය එතුමාට ආරාධනා 
කරලා තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත වශෙයන්ම 
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් පිළිබඳව චීනයත් එක්ක සාකච්ඡා කෙළේ පසු 
ගිය ආණ්ඩුව. අපි "නැහැ" කියන්ෙන් නැහැ. සාකච්ඡා කළාම 
දිගටම සම්බන්ධය තිෙබන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි කියන්ෙන් චීනය තරහ කරගන්න ෙහොඳ නැහැ කියා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගිවිසුම්වලදී ඒ කරපු ෙද් වරදක් කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. 

ජාත්යන්තර ෙවෙළඳාම පිළිබඳ ගිවිසුමකට ඒෙම්දී හුඟක් රටවල් 
ජාතික පතිපත්තියක් තුළ තමයි එවැනි ගිවිසුම්වලට එන්ෙන්. 
ඒකයි මම කිව්ෙව්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඒක හරියට 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා, ඉර නැ ෙඟනහිරින් නඟින්න 
ඕනෑ කියනවා වාෙග්; බස්නාහිරින් බහින්න ඕනෑ කියනවා වාෙග් 
වැඩක්. ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරගන්න ඕනෑ නැහැ  ෙන්. 
ඒවා සාමාන්ය චාරිත. ෙමතැන ඒවා කියන්න බැහැ. ඕවා හැමදාම 
කියන බණ. ඒ නිසා කරුණාකරලා අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවමු. 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා නම්, මම කියනවා විරුද්ධ පක්ෂයට 
"අයිස් වතුර දාන්න ඕනෑ" කියලා. ෙමොකද, ඊට පස්ෙසේ තමයි  ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙත්ෙරන්ෙන්, අද ෙලෝකෙය් ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියලා. 

අවුරුදු 30කට ඉස්සර, අවුරුදු 50කට ඉස්සර, අවුරුදු 100කට 
ඉස්සර තිබුණු විධියට ෙනොෙවයි අද වැඩ ෙකෙරන්ෙන්. අද ඕනෑම 
රාජ්ය නායකයකුට පුළුවන්, තවත් රාජ්ය නායකයකුට telephone 
එෙකන් කථා කරන්න. ඉස්සර  එෙහම පුළුවන් වුණාද? ෙම් මංගල 
සමරවීර මහත්මයා Telecom එක ආරම්භ කරන්න ඉස්සර ෙවලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිසියම් රටක රාජ්ය  නායකයකුට ෙනොෙවයි, ඒ රෙට් නෑයකුටවත් 
කථා කරන්න බැරි වුණා, පැය 24ක් තිස්ෙසේ telephone එක 
අල්ලාෙගන ඉන්ෙන් නැතිව. ඒ විධියට ෙද්වල් ෙවනස් ෙවලා. අපි 
ඒවාට ලෑස්ති ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් ෙම් රට පුණ්ය භූමියක්. 
භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුව ලංකාව, ෙම් ෙලෝකෙය් ඉහළටම ගන්න 
පුළුවන් රටක්. එක් පැත්තකින්, මැද ෙපරදිග රටවල්.  

අෙනක් පැත්ෙතන්, දියුණු වූ ෙපරදිග රටවල්. ෙම් පැත්ෙතන්, 
ඉන්දියාව. තවත් පැත්තකින්, චීනය. ෙකොයි රටටද ෙමවැනි සම්පත් 
තිෙබන්ෙන්? අපි ඒවා ඔක්ෙකෝම ගැන කල්පනා කරලා ඒ රටවල් 
එක්ක සුහදව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 'තරහාකාරයන් ෙම් අයයි. 
යාළුවන් ෙම් අයයි.' කියලා අද රජයකට කටයුතු කරන්න බැහැ. 
ඔබාමාටයි ඉරානෙය් නායකයාටයි කතා කරන්න පුළුවන් නම්, ෙම් 
රටවල් එක්ක කථා කරන්න අපට බැරි ෙමොකද? ෙම් නව සංකීර්ණ 
ෙලෝකෙය් ඔය පරණ මති මතාන්තර අපට වැඩක් නැහැ. "අපට ෙම් 
ගිවිසුම් ගහන්න බැහැ. අර මිනිස්සු ෙහොෙරන් ෙමෙහේට පැනලා ඒවි. 
ඉන්දියාෙව් ඉඳන් පීනාෙගන ඒවි" ආදි පරණ මති මතාන්තර වැඩක් 
නැහැ. ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ෙදොස්තරවරුන් පීනාෙගන ඒවිද 
ලංකාවට, architectsලා පීනාෙගන ඒවිද ලංකාවට?   

අද ඉන්දියාෙව් තිෙබන IT තාක්ෂණික දැනුමත් එක්ක අෙප් 
දරු දැරියන්ෙග් හපන්කම් එක්කාසු කෙළොත් ෙලෝකයටම යන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Today is the Republic Day of India. ඉන්දියාව ගැන කථා 

කරන්න අද ෙහොඳ දවස.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔව්, ඔව්. මම අද හවසත් කථා කරනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන 

දන්නවා. ඒ කථාව ලෑස්ති කරන හින්දායි මා ෙම් කියන්ෙන්. අපි 
ඉන්දියාවත් එක්ක ඉතාම සුහදයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා, 

ඔබතුමාට.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාම තමයි කිව්ෙව්, “We are 

lovers of India and followers of its greatest son, the Lord 
Buddha” කියලා. කාරණා ඉතාම සම්පිණ්ඩනය කරලා එතුමා 
එෙහම කිව්වා. ෙම් රජය ඉන්දියාව එක්ක අබ මල් ෙර්ණුවක ෙහෝ 
තරහක් තිෙබන රජයක් ෙනොෙවයි. එෙහම ෙන්ද, ගරු 
අගමැතිතුමා?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

      (The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්.  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉන්දියාව එක්ක ඉතාම සුහදයි. ඒ අය එක්ක කිසිම පශ්නයක් 

නැහැ. අෙනක, ඒ අය එක්ක විතරක් ෙනොෙවයි, කා එක්කවත් 
පශ්නයක් නැහැ. ෙම් රෙට් මාධ්යකරුවන් හිතන්ෙන් චීනෙය් 
මිනිසුනුයි, ඉන්දියන්කාරයනුයි හැම දාම ෙබල්ල මිරිකාගන්න 
ලෑස්ති ෙවලා ඉන්නවා කියලායි. එෙහම ෙදයක් නැහැ. එෙහම 
ෙදයක් ෙකොෙහත්ම නැහැ. ඒ අය හැම දාම හදන්ෙන්, පුළුවන් 
තරම් යාළු ෙවලා ඉන්නයි. ලංකාෙව් හිටපු තානාපතිවරු 
කීපෙදෙනක්ම ගියා බීජිංවලට. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, ඔබතුමායි අපයි එහි සිටින විට හමු වුණා මතකද, 
නිරූපමා රාඕ මහත්මිය? ඒ අය ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "අපි ඉන්දියාව 
ෙවනුෙවන් චීනයත් එක්ක ඉතාම ළඟින් වැඩ කරනවා" කියලායි 
කිව්ෙව්. ෙමෙහේ හිටපු ඉන්දියානු මහෙකොමසාරිස් ෙමනන් 
මැතිතුමාත් කියන්ෙන් එෙහමයි. එෙහම තිෙයද්දී, අපි කථා 
කරනවා නම්, "ඉන්දියාවයි චීනයයි හතුෙරෝ. ඒ අය ෙබල්ල 
මිරිකාගන්න හදනවා." කියලා, එය පාථමික දැනුමක සහ පාථමික 
බුද්ධි වර්ධනයක ලකුණක් කියන එක අපට කියන්න සිද්ධ 
ෙවනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා හරියට- 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ, ගරු මන්තීතුමා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් තවත් එක 

ෙදයක් මා කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, 
ඔබතුමා ෙවනුෙවනුයි මා ෙමය කියන්න හදන්ෙන්.  

ෙම් ෙමොනවා වුණත් අෙප් ෙනොබැඳි සම්බන්ධතා අත් හරින්න 
බැහැ. අද ෙලෝකයම කණ්ඩායම් ෙලස හැෙදනවා. Regional 
grouping කියා එකක් තිෙබනවා. එක එක කණ්ඩායම් හදාෙගන, 
කණ්ඩායම් හැටියට තමයි ජාත්යන්තරව කටයුතු කරන්ෙන්. අපට 
ඉන්දියාව අමතක කරන්න බැහැ; පාකිස්තානය අමතක කරන්න 
බැහැ; අෙප් කලාපය අමතක කරන්න බැහැ; ෙනොබැඳි සමුළුවත් 
එක්ක තිෙබන අෙප් සම්බන්ධකම් අමතක කරන්න බැහැ; 
Commonwealth එකත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධකම් අමතක 
කරන්න බැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝම එක්කාසු කරෙගන සුහද විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් තුළින් අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ කියමින්, 
විෙශේෂෙයන් මෙග් හිතවත් ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අගාමාත්යතුමා.  

 
[අ.භා. 3.09] 
 

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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සරත් අමුණුගම 

ඇමතිතුමාත්, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාත් අතර ඇති වූ 
වචන හුවමාරුෙව්දී මට ෙත්රුණා, දැන් තිෙබන ෙවනස ෙමොකක්ද 
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කියන එක කාටද ෙත්ෙරන්ෙන්; කාටද ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් 
කියලා. අද ෙලෝකය හුඟක් ෙවනස්. ෙලෝකෙය් ඔක්ෙකෝම එකට 
එකතු ෙවනවා. හිතන්න එපා ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියලා. 
ෙමොකක්ද චීනය කෙළේ? චීනය ගිහින් දැන් IMF එකත් එක්ක 
එකතු ෙවලා. චීනෙය් මුදල් තමයි දැන් ෙලෝකය පස්වන තැනට 
පිළිගත් මුදල් -Reserve Currency- බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. ගරු අගමැතිතුමා,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, නිශ්ශබ්ද වන්න. Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මූලාසනෙයන් අවසරයි. එතුමාෙග් නම "චීනය" ද?  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා කථා කෙළේ චීනය ගැනයි.      

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම පශ්නය අහනෙකොට ඔබතුමා- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ. මම කථා කෙළේ චීනය ගැනයි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මන්තීතුමා චීනෙය් නම් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න 

පුළුවන්. චීනෙය් ෙනොෙවයි නම් මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම අහන්ෙන් ෙවන පශ්නයක්, ගරු අගමැතිතුමනි.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අද, චීනෙය් මුදල්වල වටිනාකම තීරණය කරන්ෙන් චීනය 

ෙනොෙවයි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළයි. දැන්, මීට කලින් චීනය 
ෙමොකක්ද කෙළේ? චීනය කෙළේ, චීනෙය් මුදල් දාලා ෙඩොලර් එක 
ශක්තිමත් කළා. [බාධා කිරීමක්]ෙඩොලර් එක ශක්තිමත් කරලා 
දැන් චීනය එනවා, තමන්ෙග් ආර්ථිකය- [බාධා කිරීමක්] ෙම් 
මන්තීතුමාට පසුව කථා කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ෙම්, 
ෙමොකද කෑ ගහන්ෙන්? කට වහෙගන වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  මම ෙනොකියපු ෙදයක්-[බාධා 

කිරීමක්] ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා  හිටිෙය් නැහැ මම ෙම් 
පශ්නය අහන ෙකොට. අපි ෙම් කිසිම ගිවිසුමකට විරුද්ධව අදහසක් 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. මම ජාතික පතිපත්තියක් ගැන පශ්නයක් 
ඇහුවා.  එච්චරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි. අෙප් නිල 

කාමරවල යන්තයක් තිෙබනවා, රූපවාහිනී යන්තය කියලා. ෙම් 
යන්තෙයන් ෙමම ගරු සභාව තුළ ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා 
බලන්න අපට පුළුවන්. ෙම් ෙබන්ජමින් ඩිස්ෙර්ලිෙග් කාලයවත්, 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලයවත් ෙනොෙවයි. එදා 
ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා අපි සභාවට ආෙව් නැත්නම් දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, දැන් සභාෙවන් පිටත ඉන්නෙකොටත් සභාව තුළ සිදු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. මම කියන්ෙන්- [බාධා 
කිරීමක්] මම ඔය මන්තීතුමා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
කථා කරන්ෙන් ඩී.එස්. ෙසේනානායක ගැනයි, ඩිස්ෙර්ලි ගැනයි. 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා.  මට චන්දබාබු නායිදු කිව්වා, 
ආන්දා පෙද්ශෙය් අක්කර දහදාහක් කර්මාන්තශාලා සඳහා චීනයට 
දීලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් ෙබල්ල මිරිකා ගන්න හදන මිනිස්සු! 
ඒ ෙගොල්ලන් අතර තමන්ෙග් නාවික බලය  ෙයොදාෙගන එෙහේ, 
ෙමෙහේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා බලනවා. චීනය බලන්ෙන් 
ඉන්දියාව, වියට්නාමයට එන එක නවත්වන්න. ඉන්දියාව 
බලනවා, චීනය ෙමෙහේ එන ඒවා.  ඒවා ෙවනත් ෙද්වල්. ෙලෝකය 
දැන් එකතු ෙවලා ඉදිරියට යන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, ඉන්දියාවයි, පාකිස්තානයයි අතර තිෙබන 
තත්ත්වය. ෙම් ෙදෙගොල්ෙලෝ, නවාස් ෙෂරීෆ් හා ෙමෝදි 
අගමැතිතුමා ෙහොඳට වැඩ කරනවා. මම නවාස් ෙෂරීෆ් 
අගමැතිතුමාව හමුවුණා. එතුමා කිව්වා, "නැහැ. පාකිස්තානෙය් 
යුද්ධ හමුදාව විරුද්ධයි, General Nawaz Sharif ෙම්කට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙමොකක්ද, General Nawaz Sharif අද 
කියන්ෙන්? "මෙග් අවුරුදු ෙදක ඉවරයි. මම දැන් විශාම යනවා. 
මට තව කාලය දිගු කර ගන්න අවශ්ය නැහැ" කියලා. එතුමාට 
අවුරුදු ෙදකක කාලයක් ලබා ගන්න තිබුණා. අන්න, ඒක ෙහොඳ 
කටයුත්තක්. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රටවල් එකට එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. "අපට තිෙබන්ෙන් රටයි, ආයතනයයි ආරක්ෂා 
කරන්න" කියලායි General Nawaz Sharif කියන්ෙන්. "මම 
පුද්ගලෙයක්. මට ඕනෑ හමුදාව කියන ආයතනයත්, පාකිස්තානය 
කියන රටත්, ආණ්ඩුවත් ආරක්ෂා කරන්න" කියලා ඔහු කියනවා. 
අන්න ඒක බලාෙගන අපිත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්ව ෙද්වල් මම 
අහෙගන හිටියා.  අද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මතය ෙමොකක්ද?  අද ෙලෝකයත් සමඟ ෙවනස් 
ෙවන්න ඕනෑ. පක්ෂයක් ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැත්නම් ඉදිරියට 
යන්න බැහැ. ඒ ෙවනස ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 1956 වසෙර් අෙප් 
පක්ෂයට කළා; 1977 වසෙර් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන කළා. ඒ මතය 
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් අයෙග් තිෙබන්ෙන් ෙවන මතයක්. ඒ 
කියන්ෙන් පතිගාමී මතයක්. දැන් පතිගාමී කල්ලිය ෙකොෙහොමද, 
පගතිශීලී කල්ලිය එක්ක එකතු ෙවන්ෙන් කියන එක පශ්නයක්. 
මට ඒ ගැන වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, මම ෙම් පක්ෂවලට අයිති 
නැහැ. ඒත්, වාසුෙද්ව මන්තීතුමනි, මම නම් කියන්ෙන්, ෙම් පක්ෂ 
ෙදක එකතු ෙවන්න ඕනෑ නම් ඒකට ෙලෙහසිම විධියක් 
තිෙබනවා.  

ජනවාරි 08 වනදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට දුන්නු වරම 
ෙම් අය පිළිගන්නවා නම්, ෙකළින්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, 
සන්ධානයයි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවනවා. අපට පශ්නයක් 
නැහැ. රට ෙවනුෙවන් අපි වැඩ කරන්නම්. එන්න ඉන්න කට්ටියත් 
පතිගාමීන් වාෙග් අපායට ෙගනියන්න ඇදෙගන යනවා නම්  කවුද 
එතැන ඉන්ෙන්? ජනතාව දුන්ෙන් වරමක්. අද ඒක ෙපෙනනවා.  

එදා, පතිගාමී වැඩ කටයුතුවලින් අපි ෙලෝකෙය් ෙකොන් ෙවලා, 
හිරෙවලායි හිටිෙය්.  අපි ෙලෝකය සමඟ සටන් කරන්න ගියා. 1977 
දී කිව්වා, BRICSලා එනවා කියලා. ෙමොන BRICSලාද? 
BRICSලාෙග් කෑලිත් දැන් නැහැ. ෙමොකක්ද අද වුෙණ්?  ෙම් 
බලන්න. සැප්තැම්බර් මාසෙය් පැවැති එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සමුළුෙව්දී ඔවුන් විසින් ජනාධිපතිතුමායි, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමායි ෙහොඳින් පිළිෙගන කථා කළා. ෙලෝකයම අපිව 
පිළිගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙමෝල්ටාවලට 
යනවා. ඊට පසුව ෙමෝල්ටාවලට ගිහිල්ලා  ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය 
රාජ්ය නායක කටයුතුවලට සම්බන්ධවීම සඳහා ජනාධිපතිතුමායි, 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමායි එතැන ඉන්නවා. එතැන උත්සවයක් 
අරෙගන වැඩ කටයුතු කරනවා. ෙම් ආකාරෙයන්  ෙලෝකය විසින් 
අප පිළි ෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට පැරීසියට එන්න කියනවා. 
පැරිසියට එන්න කිව්වාම ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා ෙගෝලීය 
කාලගුණ සම්මන්තණෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඊළඟට 
මට එන්න කිව්වා, ෙලෝක ආර්ථික සමුළුවට සහභාගි ෙවන්න. ෙම්  
සියලුම  ෙදනා අපට එන්න කියලා කියන්ෙන් ෙලෝකය විසින් අප 
පිළිෙගන තිෙබන නිසායි. අපි දැන ගන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද, 
එතැනට යන්ෙන්; ෙකොෙහොමද, ෙම් කටයුතු දියුණු කර ගන්ෙන් 
කියලා.  

ඒ අතරතුෙර්දී විෙද්ශ ඇමතිතුමායි, මුදල් ඇමතිතුමායි 
මාලදිවයිෙන් තත්ත්වය ටිකක් සමථයකට පත් කර ගන්නත් 
සහභාගි වුණා. දැන් අපි ෙලෝකෙය් ෙකොටසක් බවට පත් ෙව්ෙගන 
යනවා. අන්න එතැනට යන්නයි අපි බලන්ෙන්. ඒ සඳහා අෙප් 
විෙද්ශ ෙසේවෙය් වැඩ කටයුතු අපි පතිසංවිධානය කරන්න ඕනෑ. 
එක අමාත්යවරෙයකුට ඔක්ෙකෝම කරන්න බැහැ. ඒක තමයි අපි 
කිව්ෙව්, ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධව එක 
අමාත්යාංශයක්, විෙද්ශ රැකියා කටයුතු සම්බන්ධව තව 
අමාත්යාංශයක් අවශ්ය බව. අපි දැන් ෙම්ක සංස්කෘතික 
මධ්යස්ථානයක් කරන්න ඕනෑ, ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු කරෙගන. 
අෙප් ඇමතිතුමා දැන් සිංගප්පූරුවට කණ්ඩායමක් යැව්වා. 
සිංගප්පූරුෙව් ෙම්ක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒෙගොල්ලන්ට 
ෙලෝකෙය් විශාල බලයක් තිෙබනවා. අපිට වඩා අඩු පිරිසක් එක්ක 
විශාල බලයක් ඒ අයට තිෙබනවා. අපි ෙකොෙහොමද ඒ තත්ත්වය 
ඇති කරන්ෙන්? ඒ සඳහා  කරන්න ඕනෑ ෙවනස්කම් ෙමොනවාද? 
අපි ඒවා කරන්න ඕනෑ. 

ඇමතිතුමායි, මමයි විෙද්ශ ෙසේවා නිලධාරින් හුඟක් අය හමු 
වුණා. අතීතෙය් විෙද්ශ පතිපත්ති ගැන අපි ඇහුවා. අනුරාධපුර 
යුගෙය් ෙබංගාල ෙබොක්ෙක් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අපි කවුරුත් 
දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. ඒවාත් දැන ගන්න ඕනෑ. Foreign affairs 
කියන්ෙන්, නිකම් bloc එකක් අරෙගන කථා කරන එක 
ෙනොෙවයි. අෙප් ඉතිහාසය ෙමොකක්ද, ඉන්දියාව එක්ක අෙප් 
තිබුණු සම්බන්ධතා ෙකොෙහොමද, අපි ෙබංගාල ෙබොක්ෙක් 
ෙමොනවාද කෙළේ, අපි ෙකොෙහොමද ෙලෝකයට එකතු වුෙණ් කියා 
අපි දැනගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙනොදැන විෙද්ශ කටයුතු කරන්න 
බැහැ. ෙම්වා ගැන සමහරු ලියනවා, හරියට අපි දන්ෙන් නැහැ 
වාෙග්. ඒත් ෙමතැනට ෙද්ශපාලන දැනුම අවශ්යයි. අද ඉන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ. අද තිෙබන්ෙන්, තානාපතිවරු විතරක් 
යවන එක ෙනොෙවයි. අපි කවුද දන්ෙන්? කවුරු එක්කද කථා 
කරන්ෙන්; කවුරු එක්කද වැඩකටයුතු කරන්ෙන්? ඒවා ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ. එෙහම ෙලෝකයක අපි ඉන්ෙන්. අපි ඒ කටයුතු 
කරන බව මතක් කරන ගමන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ, අපි ෙම් රෙට් ස්වාධිපත්ය නැති කරලා නැහැ 
කියලා. අපි කිසි දවසක ජාත්යන්තරයට ගිහින් කිව්ෙව් නැහැ, 
ලංකාවට ඇවිල්ලා යම් යම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් විභාග 
කරන්න කියලා.  

අපි ජිනීවාවලට ගිහින් කිව්ෙව් නැහැ, නීතිය උල්ලංඝනය 
කිරීම ගැන ලංකාවට ඇවිල්ලා විභාග කරන්න කියලා. කවුද 
ඉස්ෙසල්ලා ගිහින් කිව්ෙව්? ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව 
1990දී කවුද ගිහිල්ලා කිව්ෙව්? අෙප් හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා ඒ කාලෙය් ෙමතැන හිටපු මන්තීතුෙමක්. 
ඒෙගොල්ෙලෝ තමයි පරීක්ෂණවලට එන්න එන්න කියලා 
ජාත්යන්තරයට කිව්ෙව්. අපි කිසි දවසක ගිහින් කිව්ෙව් නැහැ.  

අපි ෙරෝම ගිවිසුමට එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ තුළින් ෙම් රෙට් 
අධිකරණ කමය ස්වාධීනව කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තමයි අන්තිම වචනය තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඔක්ෙකෝම ඒ තීරණය පිළිගන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා කියපු ෙද් 
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපට තිෙබන්ෙන්, අෙප් අධිකරණය 
ශක්තිමත් කරන්නයි. ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ෙහෝ උපෙදස් අවශ්ය 
නම් අපි අරගන්න ඕනෑ. ඒත් අෙප් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය අපි 
නැති කරන්ෙන් නැහැ. අපිට TRC එකක් ඕනෑ නම් ඒක පත් 
කරන්න ඕනෑ. දැන් කමෙව්ද ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
කමෙව්දවලට පිටින් යන්ෙන් නැතුව අපි ෙම් වැඩකටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් නීතිය රජ කරන්න ඕනෑ. කාටවත් 
නීතිෙයන් පැනලා යන්න බැහැ. 

අද අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් වුණා. එක්නැළිෙගොඩ මැතිනියට 
තර්ජනය කිරීෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධව ෙහෝමාගම මෙහස්තාත් 
උසාවිෙයන් ගලෙබොඩඅත්ෙත් ඥානසාර ස්වාමින් වහන්ෙසේව අද 
රිමාන්ඩ් භාරෙය් තියා ගන්න කියලා තීරණයක් දුන්නා. ඒක 
උසාවිෙය් තීරණයක්. අෙප් තීරණයක් ෙනොෙවයි. ඒවා ගැන මා 
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. එෙහත් අපි උසාවියට ගරු කරන්න 
ඕනෑ. උසාවිෙය් තීරණ යටෙත් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සිදුවීෙමන් පස්ෙසේ කණ්ඩායමක් ගිහින් උසාවිය ළඟ 
උද්ෙඝෝෂණය කරලා, උසාවිය ඇතුළට යන්න ගියා. එතැන හිටියා 
සිවුරු ෙපොරවා ගත් අය. ඒ අය ගිහිෙයෝද, පැවිද්ෙදෝද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. එතැන ගිහින් කෑ ගැහුවා. ෙපොලීසිෙය් යුතුකම 
වන්ෙන්  මෙහස්තාත් ෙදන ඕනෑම තීරණයක් කියාත්මක කිරීමයි. 
ඊට පස්ෙසේ මම ෙපොලීසියට කිව්වා, "කරුණාකරලා සම්පූර්ණ 
වාර්තාවක් අෙප් මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහා නායක ස්වාමින් 
වහන්ෙසේටත්, ෙකෝට්ෙට් මහා නායක ස්වාමින් වහන්ෙසේටත් 
යවන්න" කියලා. නීතිය කාටත් ෙපොදුයි. අපි හැම එක්ෙකනාම 
නීතියට යටත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්වා දකින ෙකොට ෙබෞද්ධෙයෝ 
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හැටියට අපට ලජ්ජයි. අෙප් මහා නායක ස්වාමින් වහන්ෙසේලා 
කියන්ෙන්, "නීතියට යටත්ව වැඩ කරන්න" කියලායි. ෙමොකද, 
ෙබෞද්ධයන්වන අපට විනය පිටකයක් තිෙබනවා. අපි ඒ අනුව වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. නීතියට අනුව වැඩ කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව කිසි 
විෙටක ෙසෝමාරාමලා, බුද්ධරක්ඛිතලා ඇති ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියා පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු 

අගමැතිතුමා කථා කළාට පස්ෙසේ මට කථා කරන්න ලැබීම 
පිළිබඳව මා පථමෙයන් සතුටු වනවා. අපි අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධන පිළිබඳව කථා කරයි කියා ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තුව සිටියා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව යටෙත් ෙම් උත්තරීතර සභාවට අදහස් කීපයක් පළ 
කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා පථමෙයන් සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ගිවිසුම් පිළිබඳව ෙම් 
සභා ගැබ තුළ විවාදයකට ලක් කර, ඡන්දයක් විමසා තුෙනන් 
ෙදකකට ෙනොඅඩු සංඛ්යාවක් පක්ෂව ඡන්දය දී සම්මත කර ගත්තා 
නම් එම ගිවිසුම් නැවත වතාවක් ව්යවස්ථාදායකයට ෙහෝ 
විධායකයට ෙවනස් කරන්න බැහැ කියන එක තමයි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 157වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් තිෙබන සම්මත නීතිය. 
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් එම ගිවිසුම් ෙවන ෙවනම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් සම්පදායක් තිබුණත්, යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා ගරු 
කථානායකතුමන් එම ගිවිසුම් සියල්ලම එක පැෙක්ජයක් විධියට 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා ඡන්දය ලබා දීෙම්දී 
වාෙග්ම එය විවාදයට ලක් කිරී ෙම්දී මා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරු යම් යම් අපහසුතාවලට ලක් වුණා. මින් 
ඉදිරියට ෙහෝ ගරු කථානායකතුමන් ෙමම ගිවිසුම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරලා,  එක් එක් ගිවිසුම විවාදයට ෙගන ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග් ඡන්දය විමසුමට ෙයොමු කරයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ඊළඟට රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කථා කරනවා නම්, අපි 
සෑම විටම විශ්වාස කරන ෙද් තමයි, රටක විෙද්ශ පතිපත්තිය රෙට් 
ජාතික ආරක්ෂාවත්, රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක ඒකාබද්ධ 
ෙවන්න ඕනෑය කියන කාරණය. ආර්ථික වර්ධනයත්, විෙද්ශ 
පතිපත්තියත්  ෙකොතරම් වැදගත්ද කියන කාරණය පිළිබඳව අෙප් 
ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවනුත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවනුත් ෙහොඳ අදහස ් කීපයක් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් වුණා. පසු ගිය ආණ්ඩු කාල සීමාව තුළ -මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු කාල සීමාව තුළ- නව විෙද්ශ 
ගිවිසුම් සහ නව විෙද්ශ තානාපති සබඳතා ඇති කර ගන්න අපි 
කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් ආර්ථික පවණතාවන් දිහා 
වාෙග්ම ෙලෝකෙය් ආර්ථික වර්ධනය වන පෙද්ශ දිහා බලලා, එම 
රටවල් එක්ක නව ෙවෙළඳ ගිවිසුම් වාෙග්ම තානාපති සබඳතා ඇති 
කර ගන්නත් එදා ආණ්ඩුව කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ පතිපත්ති 
ඉලක්ක කරෙගන නව ආෙයෝජන අෙප් රටට ෙගෙනන්න පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කටයුතු කළා. සම්පදායික මිතුරන්ෙගන් එහාට ගිහිල්ලා 
නව මිතුරන් ඇති කරෙගන, ඒ හරහා අෙප් රෙට් ජනතාවට යම්කිසි 
සුබසිද්ධියක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහාත් පසු ගිය රජය 
කටයුතු කළාය කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් එහිදී 

යම් යම් අඩුපාඩුකම් තිෙබන්න ඇති. හැබැයි, බහුතරයක් ගත්තාම 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අභිවෘද්ධිය ගැන හිතලා තීන්දු තීරණ ගත්තා 
කිව්ෙවොත් මම නිවැරැදියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
ෙහෝ ආර්ථික පතිපත්තිය තවත් රටක වුවමනාව ඉටු කරන්න අපි 
කියාත්මක කරනවා නම්, ඒ පතිපත්තිය තුළින් අෙප් රෙට් 
ජනතාවට, අෙප් රෙට් ෙදමව්පියන්ට ෙහෝ ෙම් රෙට් ෙභෞමික 
අඛණ්ඩතාවට කිසිම සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියායි අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන්. යම් යම් අවස්ථාවලදී බටහිර රටවල් එක්ක  
අෙප් විවිධ මත ෙබ්ද තිබුණා. හැබැයි, ඒ මත ෙබ්ද මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්වත්, එදා හිටපු අෙප් කැබිනට් 
ඇමතිවරුන්ෙග්වත් ෙපෞද්ගලික මත ෙබ්ද ෙනොෙවයි. ජාතික 
ආරක්ෂාව, රෙට් සංවර්ධනය හා රෙට් අනාගතය පිළිබඳව යම්කිසි 
තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්නෙකොට අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාව සපුරාලන්න පුළුවන් රටවල් එක්ක වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
පැවති තිස් අවුරුදු යුද්ධය අවසන් කරන්න අපට උදවු කරපු 
උදවියත් එක්ක යම් යම් ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට සහ ජාතික 
ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් ගිවිසුම්වලට අපි එළැඹුණා. 
ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අෙප් රට පාලනය කරපු 
අවුරුදු දහය තුළ තමයි ෙලෝකෙය් වැඩිම රාජ්ය නායකයන් 
පමාණයක් රාජ්ය තාන් තික සම්බන්ධතාවන් උඩ අෙප් ර ටට ආෙව්. 
ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුදු දහයක කාල සීමාව තුළ තමයි අෙප් 
රෙට් රාජ්ය නායකයා වැඩිම රාජ්ය ආරාධනා ඇතිව, ෙලෝකයත් 
සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා හිටිෙය්. 

අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙලෝකෙය් නව පවණතා ඒකට 
බලපාන්න ඇති; තස්තවාදය අවසන් කිරීම ඒකට බලපාන්න ඇති.  
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ  නව සම්බන්ධතා 
ඇති කරෙගන අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් ඉහළම තැනට ෙම් රට 
ගමන් කළා කිව්ෙවොත් නිවැරදියි. "ෙම් ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
ෙවනස් ෙවලා, එක රටකට, තව රටක් එක්ක යාළු ෙවන්න 
පුළුවන් නම්, අනික් රටවල් සමඟ සිටින්න අපට බැරි ඇයි" කියලා 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා අහනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන අෙප් කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ.  හැබැයි, අපට අෙප් සාම්පදායික මිතුරන් අමතක කරන්නත් 
බැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට උදවු කළ අෙප් සාම්පදායික 
මිතුරන්  කපාෙගන, ඒ අය ඉවත් කරලා නව මිතුරන් ඇති කර 
ගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ තුළින් අෙප් රටට කිසිම 
පගතියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි අප දරන මතය සහ 
අෙප් විශ්වාසය.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08 ෙවනි දා එතුමා 
ෙම් රෙට් ආගාමාත්ය විධියට පත් වුණා.  ඊට කලින් එතුමන්ලා 
චීනය පිළිබඳව මහා විෙව්චනාත්මකව කථා කරනවා අපි දැක්කා.   
චීනයත්, අෙප් රටත් අතර තිෙබන ආර්ථික සම්බන්ධතාව පිළිබඳව 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදා 
විෙව්චනාත්මකව  කථා කළා.  හැබැයි, එතුමා අගමැතිෙවලා 
අවුරුද්දක් ගියාට පස්ෙසේ තමයි ෙත්රිලා තිෙබන්ෙන්, "ෙලෝකය 
පුළුල් ෙවලා, අලුත් සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්න ඕනෑ,  රටවල් 
තරහ කරෙගන අපට බැහැ.  ඒ නිසා බටහිරත් එක්ක  ගනුෙදනු 
කරනෙකොට, චීනය වාෙග් අපට උදවු කරපු රටවල් සමඟත් 
ගනුෙදනු කරන්න ඕනෑ''  කියන කාරණය. එතුමාට ඒක වැටහිලා 
තිෙබන්ෙන් අවුරුද්දක් ගියාට පසුවයි. ඒකට කමක් නැහැ. අෙප් 
පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින්දයන් වහන්ෙසේ එක්තරා 
මාධ්යයකට ඊෙය් කරපු පකාශයක් සමහර විට ඒ සඳහා 
බලපාන්නට ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ, එතුමා ඒ පිළිබඳ වටහාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ වටහාෙගන එෙසේ තීන්දුවක් ගැනීම පිළිබඳ 
අපි සතුටු ෙවනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ එක්කම ජිනීවා ගිවිසුම ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය UN 
Delegation එක ලංකාවට ආවාම, ෙම් විධියට ඒකාබද්ධ 
පකාශයක් ඉදිරිපත් කරනවා. “Both sides recognized the full 
implementation of the UN Human Rights Council Resolution 
of October 2015 as a priority." එෙහම කියන්ෙන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය. හැබැයි, ඒ Resolution එෙක් තිෙබනවා  
"යුද අපරාධ අධිකරණයක් පිහිටුවන්න ඕනෑ; ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලෙය් රටවලින් ෙගනැල්ලා විනිසුරුවරුන් පත්කරන්න 
ඕනෑ" කියලා. විෙද්ශවලින් පිරිසක් ෙගනැල්ලා ෙම් පිළිබඳ 
ෙසොයන්න ඕනෑ කියලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම ගරු ජනාධිපතිතුමා 
බී.බී.සී. සිංහල ෙසේවයට පකාශයක් කරලා තිෙබනවා, "කිසිෙසේත් 
යුද අපරාධ අධිකරණයක් ලංකාෙව් පිහිටුවන්ෙන් නැහැ" කියලා.  
ඒක ෙහොඳයි.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙහොඳයි.   
ගරු ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් කරලා තිෙබනවා නම් "යුද 

අපරාධ අධිකරණයක් ලංකාෙව් පිහිටුවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, 
විෙද්ශීය විනිසුරුවරුන් ලංකාවට ෙගන්වන්න ෙදන්ෙන් නැහැ" 
කියලා, ඒ ගැන අපට  කිසි පශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ ගැන සතුටු 
ෙවනවා.  විපක්ෂය විධියට, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට, 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු විධියට අපි ඒ ගැන  සතුටු ෙවනවා.  
එතුමාෙග් කථාෙව් තිෙබනවා, "Foreign judges and prosecutors 
should not be involved in an investigation into allegations of 
war crimes. I have faith in Sri Lankan judicial system and 
other relevant authorities in this regard." කියලා.  ෙමෙහම 
කියන්ෙන් අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා.  නමුත් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය UN එකත් එක්ක ඉදිරිපත් කළ Joint Statement 
එෙක් මම ඉස්සරෙවලා කරපු පකාශය තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට ෙම් පකාශ ෙදක 
අනුව ෙම් ෙදන්නාෙගන් කවුද ඇත්ත කියන්ෙන්? විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය එකක් කියනෙකොට, ගරු ජනාධිපතිතුමා තව එකක් 
කියනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා, අගමැතිතුමා ඔසවා කථා කළ Human Rights Watch 
වාෙග් කට්ටිය අද අනික් පැත්තට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  "After 
adoption of the Resolution, Sri Lanka told the Council that it 
was pleased to join as a co-sponsor as a further manifestation 
of Sri Lanka’s commitment to implement the provisions of 
the Resolution." Brad Adams, Asia Director,  කියනවා, 
"President Sirisena needs to understand that international 
participation in a war crimes tribunal was not a vague 
promise to the UN but a firm commitment to the thousands 
of Sri Lankans." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් විධියට කථා 
කරන්ෙන් කවුද? අෙප් ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් හිටපු 
අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් විධායක 
සභාෙව්දී අද අපට කිව්වා, යුද අපරාධ අධිකරණයක් ෙගෙනන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒක තමයි එතුමාෙග් ස්ථාවරය කියලා. ඒත් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ''ඒ 

පිළිබඳව ෙම් වන ෙකොටත් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරෙගන 
යනවාය'' කියලා යුෙරෝපා සංගමෙය් නිලධාරින්ට පකාශ කරලා 
තිෙබනවා.   

ඒත් එක්කම ෙම් රෙට් ආර්ථික පතිපත්ති ගැන, ඒ ෙවනස්වීම් 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළා. මා ඉස්ෙසල්ලාත් කිව්වා වාෙග් 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමාට අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා ෙහෝ චීනය වාෙග් 
රටවල් එක්ක සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්න එක වැදගත් කියන 
එක ෙත්රුණා. ෙම් GSP Plus එක ගැනත් ෙබොෙහෝ කථා 
කියැවුණා. ඒ ගැන හැෙමෝම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  ඔන්න දැන් GSP  
හම්බ ෙවනවා, ෙමන්න දැන් හම්බ ෙවනවා කියලාෙන් කථා 
කෙළේ.  හැබැයි, ''සන්ෙඩ් ටයිම්ස්'' පුවත් පෙත් තිෙබන විධියට 
යුෙරෝපා සංගමෙය් ශී ලංකා තානාපති ෙඩ්විඩ් ෙඩ්ලි පකාශ කර 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  “Sri Lanka on track for GSP Plus but 
a long way to go.”  හම්බ ෙවලා තිෙබනවාය කියන GSP එක 
ගැනෙන් දැන් ෙමෙහම කියන්ෙන්.  අපට කිව්ෙව්, "ෙමන්න GSP  
හම්බ ෙවනවා, අන්න හම්බ ෙවනවා" කියලාෙන්. එතුමා වැඩි 
දුරටත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  "Sri Lanka has not yet made a 
formal application for the GSP Plus trade facility."  

ඒ කියන්ෙන්  GSP Plus පිළිබඳව මාධ්ය කථා කළාට යුෙරෝපා 
සංගමය සමඟ අපි නිල වශෙයන් එවැනි ෙදයක් ගැන කථා කරලා 
නැහැ කියන එකයි.  හැබැයි, අපි එක කාරණයක් ගැන ෙම් 
ෙවලාෙව් සතුටු ෙවනවා. ඒ කාලෙය් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා Port City එක ගැන කියලා පලු යන්න බැන්නාෙන්. 
ජීවිෙත්ට ඒ ව්යාපෘතිය කරන්ෙන් නැහැයි කියලා කිව්වා. හැබැයි, 
ඔන්න දැන්  අෙප් ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කරලා තිෙබනවා, ගරු අගමැතිතුමාත් 
පකාශයක් කරලා තිෙබනවා.   

දැන් Port City  එක ෙහොඳ ෙවලා, ඒෙක් තිබුණු අඩු පාඩුකම් 
අවුරුද්දක් යන ෙකොට නැති ෙවලා ගිහිල්ලා, දැන් ඒක කියාත්මක 
කරන්න සූදානම් කියලා එතුමන්ලා කියලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒවා 
ෙහොඳ ෙද්වල්.  ඒවා කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න 
ආර්ථික වශෙයන් වැදගත් දායකත්වයක් දීපු රටවලට මැතිවරණ 
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා බැන්නා. ඒ කාලෙය් කිව්වා, චීනය 
වාෙග් රටවල් ආෙව් ෙකොමිස්වලටයි කියලා. නමුත් අද චීනය 
ෙහොඳ ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද, අපට 
හතුරන් අවශ්ය නැති නිසා.  ඒත් අෙප් රෙට් විෙද්ශ, ආර්ථික, 
ෙද්ශපාලනික සහ ආරක්ෂක පතිපත්ති තවත් රටක පැවැත්ම 
සඳහා සීමා කරන්න එපාය කියන ඉල්ලීමයි අපි කරන්ෙන්.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
ෙදෙපොළ අය වැෙය්දීත් ඉදිරිපත් කළා පරස්පර විෙරෝධී පකාශ.  අද 
ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජිනීවා ගිවිසුම ගැනත් පරස්පර විෙරෝධී 
පකාශ ඉදිරිපත් කරනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන 
පරස්පර විෙරෝධී පකාශ ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්ක ඔබතුමන්ලා 
ෙදොෙපොළෙග් ආණ්ඩුව. රෙට් මහජනතාවත් ෙදන්නා ෙදපැත්තට 
අදින ෙකොට බලාෙගන ඉන්නවා, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. 
හැබැයි, එකක් මතක තියා ගන්න. ෙදන්නා ෙදපැත්තට ඇද්දාට 
කමක් නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව අදත් බලාෙගන ඉන්නවා 
ෙම්වාෙය් ඇත්ත නැත්ත පකාශ කරන්ෙන් කවුද කියන එක. ඒ බව 
පකාශ කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 3.38] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ඉදිරිපත් කළ ඒ ගිවිසුම් සම්බන්ධව කථා කරන 
ෙමම කල් තැබීෙම් විවාදෙය්දී මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙලෝක බල තුලනය  
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  1977ට කලින්, එෙහම නැත්නම් 1970ට 
කලින් ෙම් ෙලෝකෙය් කඳවුරු ෙදකක් තිබුණා.  එකක් සමාජවාදී 
කඳවුර. අෙනක බටහිර රටවල් එක්ක තිෙබන ධනවාදී කඳවුර. ඒ 
විධියට අපි ෙම් ෙලෝකය හඳුනා ෙගන හිටියා. රුසියාෙව්  කඩා 
වැටීමත් එක්ක නැ ෙඟනහිර යුෙරෝපෙය් තිබුණු ඒ සමාජවාදී 
කඳවුෙර් රටවල් සියල්ලම අද කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ඒ කඩා 
වැටීමත් එක්ක නැ ෙඟනහිර යුෙරෝපෙය් තිබුණු සියලු රටවල් අද  
ධනවාදි ආර්ථික කමයකට ගමන් කරන්න,   යුෙරෝපෙය් තිෙබන 
අෙනකුත් රටවල් එක්ක  ඒ ආර්ථික ගමන යන්න එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඉතිහාසය ගත්තාම අපි දැක්ෙක් ඒක තමයි. 
පසු ගිය කාලෙය් ෙසෝවියට් ෙද්ශෙය්, රුසියාෙව් සමාජවාදය ගැන 
කථා කළා.  

ඊළඟට ඒ සමාජවාදයට විරුද්ධව තිබුණු ධනවාදී කඳවුරු ගැන 
අපි කථා කළා. ඒ උඩ ෙම් ෙලෝකය කඳවුරු ෙදකකට ෙබදුණු බව 
අපි සියලුෙදනාම දැන ෙගන සිටියා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙලෝකෙය් 
සමහර රටවල් එදා රුසියාව එක්ක ඉදිරියට ගමන් කරන්න ලෑස්ති 
ෙවලා සිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙලෝකෙය් සමහර රටවල් එදා 
ඇෙමරිකාව එක්ක, යුෙරෝපය එක්ක යන ගමන අපි දැක්කා, 
එෙහම ගමන් කිරීෙම් උත්සාහයක් තිබුණා. නමුත් අද ෙලෝකෙය් 
බල තුලනය ෙවනස් වීමත් එක්ක විෙශේෂෙයන්ම එක බලයක් වටා 
ෙක්න්දගත වූ, එක රටක් වටා, එක කලාපයක් වටා ෙක්න්දගත වූ 
ආර්ථික කමයක් අද ෙලෝකය තුළ තිෙබනවා. අද සමාජවාදය ගැන 
අපට දකින්න පුළුවන් වන්ෙන් සිහින විතරයි. ඒ සමාජවාදය 
යථාර්ථයක් බවට පත් වුෙණ් නැහැ. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
මන්තීතුමා සමාජවාදය ගැන කථා කරන විට මා අහෙගන සිටියා. 
එතුමා ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ගැන කථා කළා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නැහැ. එෙහම එකක් කථා කෙළේ නැහැ. අසත්ය පකාශ 

කරන්න එපා. 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමා ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
කවුද? 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමා. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙකොෙහේද කථා කෙළේ? 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමාෙග් අදහස් එෙහම ෙන්? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නැහැ, නැහැ.  මෙග් අදහස ෙමතැන කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමා ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] හරි, ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] හරි, 
හරි. එතුමා කිව්ෙව් නැහැ. මෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. 
[බාධා කිරීමක්] හරි. 

අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් ෙකොමියුනිසට්්වාදී පක්ෂ තිෙබන බව. ශී  
ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, සමසමාජ පක්ෂය, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ වාෙග් සමාජවාදය ගැන කථා කරන පක්ෂ 
තිෙබනවා. අන්තිමට ෙම් පක්ෂ ගිහින් එකතු වුෙණ් කා එක්කද? 
ෙම් ෙගොල්ලන් අන්තිමට ගිහින් එකතු වුණා, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට. 1994 දී චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය හදපු 
ආර්ථිකය ෙමොකක්ද? එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා පටන් 
ගත් විවෘත ආර්ථිකයට මානුෂික මුහුණුවරක් ෙදමින් චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඒ විවෘත ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන ගියා. 
ෙකොමියුනිසට්්වාදය ගැන කථා කරපු මන්තීවරු, සමාජවාදය ගැන 
කථා කරපු මන්තීවරු එදා චන්දිකා මැතිනියෙග් සාරි ෙපොෙට් 
එල්ලුණා. ඒ සාරි ෙපොෙට් එල්ලිලා තමයි ඉදිරියට ගිෙය්. අද 
විපක්ෂයට ඇවිල්ලා වාඩි ෙවලා නැවත සමාජවාදය ගැන  කථා 
කරනවා; ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ගැන කථා කරනවා. එෙහම තමයි 
ෙම් ඉතිහාසය තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ර ෙට් වාමාංශික ව්යාපාරයට තිෙබන්ෙන් ධනවාදී 
පක්ෂවලට කෙඩ් ගිය ඉතිහාසයක්ය කියන එක මතක තබා 
ගන්න.  එවැනි ඉතිහාසයක් තමයි ෙම් රෙට් වාමාංශික පක්ෂවලට 
තිෙබන්ෙන්. ෙවන ඉතිහාසයක් නැහැ. ඒ ඉතිහාසය තමයි ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙම් රටට උරුම කරලා දුන්ෙන්. හැම දාම සමාජවාදය 
ගැන කථා කරනවා. හැම දාම ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ගැන කථා 
කරනවා. එෙහම කථා කරලා ගිහින් කැබිනට් ඇමති ධුර අරෙගන, 
ධනවාදී පක්ෂත් එක්ක වාඩි වුණු ඉතිහාසයක් තමයි ෙම් රෙට් 
ලියවිලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. 
ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට මට උත්තර ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඒක තමයි ෙම් රෙට් වාමාංශික ව්යාපාරෙය් ඉතිහාසය. ඒ උඩ 
තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ බිහි ෙවන්ෙන්. වාමාංශික 
ව්යාපාරවල පාවා දීම උඩ තමයි 1960 ගණන්වලදී ෙරෝහණ 
විෙජ්වීර මැතිතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වාෙග් තරුණ ව්යාපාර 
ෙම් රෙට් බිහි කෙළේ. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය.  

අද ෙලෝකය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. බල තුලනයත් එක්ක 
ෙලෝකෙය් සමාජවාදී කඳවුරු අද කඩා වැටිලා තිෙබනවා. අද 
චීනය සමාජවාදය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අද වියට්නාමය 
සමාජවාදය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අද ඒ රටවල් පවා 
ෙවෙළඳ ෙපොළ මූලික කර ගත්ත ආර්ථික කමයකට ගමන් කරලා 
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තිෙබනවා. චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය කියා නම තිබුණත් අද ඒ 
තුළ කියාත්මක ෙවන්ෙන් ධනවාදී විවෘත ආර්ථිකෙය් මූල ධර්ම 
කියන එක අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ. ඒ මූල ධර්ම උඩ තමයි අද 
චීනය ෙගොඩ නැඟී තිෙබන්ෙන්. අද අගමැතිතුමා කියපු කථාව, 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියපු කථාව හරි. පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණු සමාජවාදෙය් කඳවුරු, සමාජවාදය ගැන කථා කරපු රටවල් 
අද ඒ ආර්ථික ගමන ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
අද ෙලෝකෙය් ආර්ථික ගමන ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. තනි රටක් 
හැටියට අපට ඒ ආර්ථික ගමන යන්න බැහැ. ලංකාව හැටියට අපට 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවල් එක්ක එකතු ෙවලා 
යන ආර්ථික ගමනකට යන්න ෙවනවා. එෙහම නැතිව තනිව 
යන්න ගිය රටවල්වලට සිදු වුණු ෙද් අපි දැක්කා. ඉරානයට සිදු 
වුණු ෙද් අපි දැක්කා;  කියුබාවට සිදු වුණු ෙද් අපි දැක්කා. ඒ වාෙග් 
අෙනකුත් රටවලට සිදු වුණු ෙද්ත් අපි දැක්කා. ෙම් ෙලෝකය 
ෙපරළා ෙගන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා හිතලා කථා කරපු, 
හිතුවක්කාර විධියට කටයුතු කරපු මැද ෙපරදිග සමහර රටවල් 
අන්තිමට ආර්ථික වශෙයන් විශාල පරිහානියකට ලක් වුණා. ෙම්ක 
තමයි ෙලෝක යථාර්ථය. ෙම්ක තමයි ෙලෝකෙය් අද තිෙබන 
ස්වභාවය. ෙම්ක තමයි ෙලෝකෙය් අද තිෙබන ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ 
තත්ත්වය ෙත්රුම් අර ෙගන, නිවැරදි ගමන් මඟකට ෙම් රට ෙයොමු 
කරන්න අපට සිදු වනවා. අපි ගිවිසුම් අත්සන් කරන ෙකොට අෙප් 
රෙට් තිෙබන මූලධර්ම අමතක කරලා, අෙප් රෙට් තිෙබන ජාතික 
ආර්ථිකය අමතක කරලා කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ ගිවිසුම් හරහා අෙප් රටට වාසි 
ලැ ෙබනවා නම්, අෙප් ආර්ථිකයට වාසි ලැෙබනවා නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම අපට ඒ ඔස්ෙසේ ඉදිරියට යන්න  සිදු වනවා. 
එෙහම නැතුව ෙම් රටට ඉදිරි ගමනක් යන්න බැහැ.  

ඊළඟට, අපි මතක් කරන්න ඕනෑ තව කාරණයක් තිෙබනවා. 
අද CEPA එක ගැන ෙලොකු විවාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  
2008 වසෙර්දී සාර්ක් සමුළුව පැවැත්ෙවද්දී CEPA එක අත්සන් 
කරන්න මන්ෙමෝහන් සිං මැතිතුමා ලංකාවට ආවා.  ඇයි ඒ? එදා 
CEPA එක අත්සන් කරන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමාට 
ආරාධනා කළා. ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න තමයි මන්ෙමෝහන් සිං 
මැතිතුමා ලංකාවට ආෙව්. නමුත් එදා ඒ ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ 
නැහැ, රැවැට්ටුවා. ඒ රවටපු එෙක් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි 
ඉන්දියාව තවමත් ඒක පසුපස පන්නන්ෙන්. අපි පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ, CEPA එක අත්සන් කරලා ෙම් රෙට් සිටින අෙප් 
වෘත්තිකයන් පාවා ෙදන්න අපි කවදාවත් ලැහැස්ති නැති බව. ගරු 
අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිහිප වතාවක්ම ඒ ගැන 
පකාශ කළා.  

ඊළඟට, ෙම් රෙට් ඉන්දියානු විෙරෝධයක් ඇති කරන්න 
හදනවා. ඉන්දියාෙව් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ වර්ජනය කරන්න 
ඕනෑය කියලා විෙරෝධයක් ඇති කරන්න හදනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙම් තත්ත්වය ඇති 
කරන්න හැදුවා. ඉන්දියානු විෙරෝධයක් ඇති කරලා, ඉන්දියාව 
පිළිබඳ සැකයක් ඇති කරන්න හැදුවා. පසු ගිය කාලෙය් ඉන්දියානු 
අධිරාජ්යවාදය ගැන කථා කරපු උදවිය තමයි අද නැවත ෙම් 
කටයුත්ෙත්දී ෙපරමුණ අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. අද අපට ඉන්දියාව, 
චීනය, පාකිස්ථානය, යුෙරෝපා රටවල්, නැ ෙඟනහිර කලාපෙය් 
රටවල් ආදී සියලුම රටවල් සමඟ ගිවිසුම් ඇති කර ෙගන 
ඉස්සරහට යන්න සිදු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අද ෙම් ගිවිසුම් 
අත්සන් කරන්ෙන් විවිධ ෙද්ශපාලන කම තිෙබන රටවල් සමඟයි. 
සමහර රටවල රාජාණ්ඩු පාලන කමයක් තිෙබනවා. සමහර රටවල 

පජාතන්තවාදී පාලන කමයක් කියාත්මක ෙවනවා. සමහර රටවල 
ඒක පක්ෂ පාලන කමයක් කියාත්මක ෙවනවා.  එක එක විධිෙය් 
පාලන කම තිෙබන රටවල් සමඟ තමයි අපට අද ගිවිසුම් අත්සන් 
කර ෙගන ඉදිරියට යන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08 වනදා අපි 
ලබා ගත් ජයගහණයත් එක්ක, එදා සිදු වුණු පජාතන්තවාදී 
විප්ලවයත් එක්ක, එදා සිදු වුණු සමාජ පරිවර්තනයත් එක්ක, එදා 
සිදු වුණු ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයත් එක්ක අද ෙලෝකය අෙප් දිහා 
බලන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා.  පසු ගිය දා අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා ෙලෝක ආර්ථික සමුළුවට සහභාගි වීම තුළින් අපි ඒ 
සූදානම  දැක්කා. පථම වතාවට ලංකාෙව් රාජ්ය නායකයකුට 
ෙලෝක බලවතුන්ෙග් රැස්වීමකට ආරාධනා කිරීම,  2015 ජනවාරි 
8 වනදා අප ලබා ගත් ජයගහ ණෙය් පතිඵලයක්ය කියන එක අපි 
මතක තබා ගන්නට ඕනෑ, මූලාසනැරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පසු ගිය කාලෙය්දී අපි ජාත්යන්තරය තරහ කර ගත්තා. අපි මුළු 
ෙලෝකෙයන්ම ෙකොන් වුණා. අපි ෙවනුෙවන් කථා කරන්න 
කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. අපි ෙවනුෙවන් ගිහිල්ලා ෙපනී සිටින්න 
කවුරුවත් සිටිෙය් නැහැ. අපට GSP බදු සහනය අහිමි වුණා. 
යුෙරෝපය අෙප් මාළු ටික පති ක්ෙෂේප කළා. පසු ගිය කාලෙය්දී 
ෙලෝකෙයන් අපි හුෙදකලා වූ තත්ත්වයක් අපි දැක්කා. පසු ගිය 
පාලන කාලෙය්දී -රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය්දී- අෙප් ඇඟට ඒ බව 
ෙත්රුණා. අපි ෙවනත් රටවල් සමඟ ගනු ෙදනු කරන ෙකොට, අපි 
ෙවනත් රටවල් සමඟ යම් යම් ගිවිසුම් කියාත්මක කරන ෙකොට 
අපට ෙත්රුණා, රටක් හැටියට අපි එදා තනි ෙවලා සිටි බව. නමුත් 
2015 ජනවාරි 08 වනදා පැවැති ජනාධිපතිවරණය ජයගහණ 
කරමින් බලයට පත් වූ යහ පාලන ආණ්ඩුව ඒ, ෙලෝක පරිසරය 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. අද ලංකාවට ආෙයෝජකයන් එන්න 
ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. අද ඔවුන් ෙම් රට සමඟ ගනු ෙදනු 
කරන්න ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා.  

අද ෙම් රට මුළු ෙලෝකයම පිළිගන්නා පරිසරයක් හදන්න අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට 
අලුත් රටක් හදන්න අවශ්යයි; අපට අලුත් චින්තනයක් අවශ්යයි. 
ෙම් ෙලෝකයත් එක්ක ගමන් කරන්න පුළුවන් අලුත් ෙද්ශපාලන 
පරිසරයක් අපි හදා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අලුෙතන් හිතන 
පරම්පරාවක් අද ෙම් රටට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැතිව 
අපට ෙම් ෙලෝකය සමඟ ඉදිරියට ගමන් කරන්න බැහැ. එෙහම 
නැතිව අපට කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් එක ෙදයයි. ෙමොකක්ද? 
සමහර ෙද්ශපාලන නායකයන් කථා කරන ම්ෙල්ච්ඡත්වයට අපට 
නැවත යන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්, නැවත ෙම් රෙට් 
වර්ගවාදය අවුස්සන්න පුළුවන්. අපි ඒ තත්ත්වයට යනවාද, එෙහම 
නැත්නම් අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් ලබා ගත් ජයගහණය ඔස්ෙසේ 
ෙලෝකය සමඟ අත්වැල් බැඳ ෙගන, ඒ මඟින් ලැෙබන ආර්ථික 
පතිඵල ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදනවාද කියන එක ගැන 
කල්පනා කිරීමයි වැදගත් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම හිතනවා, අද අපි 
ඉතා වග කිවයුතු කාල පරිච්ෙඡ්දයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා. 
ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය ඉදිරියට ෙගන යන්න අපිට අනිවාර්ෙයන්ම 
ෙම් ගිවිසුම් අවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ ගිවිසුම් හරහා තමයි, 
ෙලෝකය අද ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගිවිසුම් හරහා තමයි, 
ෙලෝකය අද ගමන් කරන්ෙන්. ඒ ගිවිසුම් හරහා තමයි, 
එකිෙනකාෙග් සම්බන්ධතාව ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඒ ආර්ථික ගිවිසුම් අෙප් රටට වාසි ෙවන විධියට අපි හරවා ගන්න 
ඕනෑය කියන එක තමයි ම ෙග් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා අවසාන වශෙයන් 
කියන්න ඕනෑ, අද ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙවනස්වීම් එක්ක, ෙම් 
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ෙලෝකෙය් තිෙබන තරගකාරිත්වය එක්ක, සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ 
මුල් කර ගත්ත අෙප් ආර්ථික සැලැස්මත් එක්ක ඉදිරියට යන්න අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලා එකතු ෙවලා එහි වාසිය ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා. එහි ආර්ථික වාසිය ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ලබා දීලා, ෙම් රට ෙලෝකයත් එක්ක ගමන් 
කරන්න පුළුවන්, අපි තමුන්නාන්ෙසේලා විශව්ාස කරන ඒ 
සංවර්ධනය ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ලබා ෙදන්න 
සූදානම් බව කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පද්ම උදය ශාන්ත මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් අද සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව පිළිබඳව තමයි, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් විවාදය සිදු ෙවමින් පවතින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම මම 
නැවත මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් තිෙබන කරුණු 
සම්බන්ධව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ලක් ෙවද්දී, මට 
කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන 
හරයත් එක්ක බැ ෙඳන කරුණුවලට, බැ ෙඳන පශ්නවලට උත්තර 
සපයන්න විවාදයට එකතු වුෙණ් නැති බව. මම එතුමාෙග් කථාව 
අහෙගනයි හිටිෙය්. එතුමා කථා කෙළේ සමාජවාදය, ධනවාදය, 
ලිබරල් ආර්ථිකය, ෙලෝකෙය් ආර්ථික පවණතා ගැනයි. ෙලෝකයත් 
එක්ක බැ ෙඳන්න ඕනෑ, ෙලෝකයත් එක්ක එකට එකතු ෙවලා 
යන්න ඕනෑය,  ඒ ආර්ථික පවණතා එක්ක රෙට් ගමන ෙකොෙහොමද 
සාක්ෂාත් කරන්ෙන් කියන කාරණා ගැනයි එතුමා කිව්ෙව්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් රට විනාශයට ''විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය'' ෙගනාවා.  
ඒ ආර්ථික පතිපත්තිය ෙගෙනන ෙකොට, එතැන් සිටම 
 ෙතොෙරොම්බල් කරපු කථාව තමයි අදත් ෙම් අහන්න ලැබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ආසාෙවන් හිටියා, 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කරපු සැසිෙය් සිට  පසු ගිය අය 
වැය විවාදය දක්වා කාලය තුළ මට මෙග් මංගල කථාව කරන්න 
හැකියාව ලැෙබයි කියලා. නමුත් මම ඉතා දැඩි ෙලස අසනීප වුණා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරු ඒ බව දන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමා දන්නවා. එතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙගන්ම  ගරු 
මන්තීවරෙයකුට ලැබිය යුතු සුහදශීලී මානුෂීය මැදිහත්වීම මා 
ෙවත ලැබුණා. එතුමන්ලා සියලු ෙදනාම මෙග් ජීවිතය සුවපත් 
කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් ෙව්ලාෙව්දී කෘතෙව්දීව ඒ පිළිබඳව මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ඒ කාලෙයන් පසුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් මංගල කථාව 
ආරම්භ කරන්ෙන් අදයි. පසු ගිය අය වැෙය්දීත් මට කථා කරන්න 
ෙනොහැකි වුණා. මෙග් ජනතාව ෙවනුෙවන්, මෙග් රට ෙවනුෙවන්, 
අෙප් සමාජය ෙවනුෙවන් මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදවැනි වරටත් ෙත්රී පත් ෙවලා, මෙග් හඬ අවදි 
කර ගන්න, මෙග් මතය, අෙප් අදහස ජාතිය ෙවනුෙවන්, රට 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක්, ඉඩ කඩක් ලැබුෙණ් 

නැහැ. සමහර විට, ඒ අවස්ථාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සදාකාලිකව මට ඉදිරිපත් කරන්න ෙනොහැකියාව තිබුණා. 
ජීවිතෙය් ස්වභාවය එයයි. නමුත්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් අත්යන්ත වැදගත් ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් වන කරුණුත් එක්ක ෙම් විනාඩි කිහිපය තුළ මට කථා 
කරන්න අවසරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතු කරන පශ්න 
ෙමොනවාද?  විෙශේෂෙයන් පසු ගිය ෙදසැම්බර් 19වැනිදා  ලංකාෙව් 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව- ෙම් යහ පාලකෙයෝ- ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 157වැනි ව්යවස්ථාව අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය ඉල්ලුවා. ෙමොකටද? ජාතික ආර්ථිකයට අත්යවශ්ය වන 
ෙයෝජනා කියලා; රෙට් ආෙයෝජන වැඩි කරන ෙයෝජනා කියලා; 
රට ආරක්ෂා කරන ෙයෝජනා කියලා ෙම් අෙන්යෝන්ය ගිවිසුම් 
සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලුවා. එයින් අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා මතු කරන පශ්න හතෙරන් පළමුවැනි පශ්නය තමයි, එම 
රටවල් සමඟ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකයට ඇති 
වන පගතියට විෙශේෂ වූ කරුණු විස්තර කරන්න කියලා. 
විස්තරයක් ලැබුණාද, ෙම් ගරු සභාවට? නැහැ. යහ පාලක 
ආණ්ඩුවට ඒ වගකීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙදවැනි පශ්නය තමයි, ෙම් ආර්ථික ගිවිසුම් 
මඟින් අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන පාලන තන්තය විවිධ වෘත්තීන්ට, 
විවිධ කර්මාන්ත හා ෙසේවාවලට ඇති කරන ආර්ථික තත්ත්වයන්ට 
බලපාන ආරක්ෂාව කුමක්ද කියන පශ්නය. ඒ විවාදය මතු වුණාද? 
මතු වුෙණ් නැහැ. ඒ විවාදවලට උත්තර සපයන්න අද ෙම් 
ෙව්ලාෙව් ෙම් ගරු සභාවට ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් සහභාගි වී 
ඉන්ෙන්ත් ෙදෙදනායි. විෙද්ශ විනිමය සංචිතය අස්ථාවර වීම හා 
ජාත්යන්තර මූල්යමය අර්බුදයන් ආදි හානිකර තත්ත්වයන් ෙමම 
ගිවිසුම් කියාත්මක කර ගැනීමට බාධා වූ විට ගනු ලබන පියවර 
පැහැදිලි කරන්නය කියා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙගන ආ ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර තිබුණා. 
ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි ගිවිසුම් කියාත්මක කර ගැනීම සඳහා අෙප් 
තානාපති ෙසේවාව ඊට සරිලන ෙසේ ඉහළ තලයකට පරිවර්තනය 
කරන්ෙන්ද කියාත් එතුමා අසා තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කළ 
මන්තීතුමා සඳහන් කෙළේ, ''අපි ගිවිසුම් ගහන්න ඕනෑ, අපි 
ෙලෝකයත් එක්ක එකතු ෙවන්න ඕනෑ''ය කියායි. එතුමා අනියමින් 
කිව්ෙව්, ''ෙලෝකය ගමන් කරන්ෙන් නව ලිබරල් ආර්ථිකයකටයි; 
ඒක හඹා ෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්; ඒක ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ඒෙක් 
යථාර්ථය ෙමයයි; ඒ නිසා ඉරානයට ෙමෙහම වුණා, ෙමෙහම 
වුණා; ඒ නිසා අපි ඒ ආර්ථික කමයට යන්න ඕනෑ; ඒෙක් 
යථාර්ථය පිළිගන්න ඕනෑ ; ඒ ෙලෝකයත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
ඕනෑ''ය කියායි. අද මැද ෙපරදිග රාජ්යයට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ලිබියාවට ෙමොකද වුෙණ්? ඉරාකයට ෙමොකද වුෙණ්? 
අද දකුණු අපිකානු රටවල් අන්ත දරිදතාවට පත් වී තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ආසියානු රටවලින් සමහර රටවල් ආර්ථික 
පපාතයකට කඩා වැටී තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ රටවල ඉතාම 
දරුණු ෙලස රැකියා වියුක්තියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මන්ද 
ෙපෝෂණය වැනි තත්ත්වයන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සම්පූර්ණෙයන් කඩා 
වැටී ෙබෝ ෙනොෙවන හා ෙබෝ ෙවන ෙරෝගවලින් බහුලව ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානයට පවා තර්ජනයක් වුණු රටවල් බවට ඒවා පත් 
ෙවලා ඉවරයි. ෙජෝන් පර්කින්ස්ෙග් "ආර්ථික කුලී ඝාතකෙයකුෙග් 
පාෙපොච්චාරණය" කියන කෘතිෙය් ඇෙමරිකානු අධි රාජ්යවාදය -
ෙලෝක අධි රාජ්යවාදය- විසින් ෙමෙතක් ෙම්  ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය 
විනාශ කිරීමට වාෙග්ම ආර්ථික, සංස්කෘතික හා සමාජයීය 
වශෙයන් ඒ ඒ ජාතීන් ඇන ෙකොටා ගන්නා, ඒ ඒ ජාතීන් 
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වඳභාවයට පත් කරන හා ඒ ඒ ජාතීන්ෙග් අනන්යතාව 
ආර්ථිකෙයන් මුලිනුපුටා දැමීමට සිදු කළ උපකම හා උපායයන් 
ෙමොනවාද කියා ලියැවී තිෙබනවා. ඒක ෙලෝකෙය් අතීතෙය්දීත් සිදු 
වුණා; අදත් ෙවනවා; ෙහටත් ෙවනවා. ඒ නිසා අද ෙලෝකයට 
තිෙබන අභිෙයෝගය ෙමොකක්ද?  

ආසියාවට තමයි, දිදුලන නැගිටින අනාගතයක් තිෙබන්ෙන්. 
ෙලෝක ආර්ථිකෙය් අනාගතය තිෙබන්ෙන් ආසියාවටයි. පරිසරය 
පැත්ෙතන් ගත්තත්, සමාජ මානව සම්පතින් ගත්තත්, හැකියාවන් 
පැත්ෙතන් ගත්තත්, ස්වභාවික සම්පතින් ගත්තත් ඒ සියලු 
ෙද්වල්වලින් ආසියාව තමයි, ෙහොඳම නිජ බිම. ආසියාව තමයි, 
දැන් ෙලෝක අධි රාජ්යවාදීන්ට ඩැහැ ගන්න ඕනෑ කර තිෙබන ්ෙන්. 
ඒ නිසා ඔවුන්ට ඕනෑ කරන්ෙන්, අෙප් රටවල ආර්ථිකය ඩැහැ 
ගන්නයි.  

මට ෙම් ෙව්ලාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි අද එය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු කථානායකතුමාට ඉදිරිපත් කළා. අපි සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහසක් අනුව මෙග් අත්සනින්ම අද එය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. වහාම CEPA ගිවිසුම - CEPA 
ෙනොෙවයි, දැන් ETCA කියන නමින් ගිවිසුමක් එනවා. CEPA 
ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ගියා. ඒෙකන් ලංකාෙව් ආර්ථිකය කඩා 
ෙගන වැෙටනවා කියා රට ඇතුෙළේ මතයක් ඇති වුණා. ඒකට 
මහජන විෙරෝධයක් ආවා; උද්ෙඝෝෂණ ෙගොඩ නැ ෙඟන්න ගත්තා. 
අෙප් රෙට් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය එක්ක බැ ෙඳන වෘත්තිකෙයෝ  අද 
ෙකොටුෙව්දී පාරට බැහැලා. ඒ මහා මානව සම්පත පාරට බැහැලා. 
නමුත් ලංකාෙව් වත්මන් යහ පාලක ආණ්ඩුව නිහඬ ෙවලා, 
කියන්න කිසි ෙදයක් නැතුව, වගකීමකින් උත්තර බඳින්න බැරුව 
ළතැෙවන තැනකට රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් අනාගතය 
පිළිබඳව මහා බලවත් ඉරණමකට ෙම් රට පත් ෙවමින් තිෙබන 
ෙව්ලාවකයි, අපි ෙමය සාකච්ඡාවට ගන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම ඉතාම වගකීමකින් ඒ ගැන අහනවා. අපි ඉතාම පැහැදිලිව 

ඒ සම්බන්ධව විවාදයක් ඉල්ලනවා. ඒ CEPA ගිවිසුම ඇතුෙළේ 
ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුව හදන්ෙන්, 
CEPA ෙවනුවට එන Economic and Technology Cooperation 
Agreement එක -  ETCA - අත්සන් කරන්නයි. රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ඉන්දියාවට ගිෙය් ඒකයි. ෙමතුමන්ලා ෙම් කථා කරන 
විප්ලවය ජනවාරි අට වැනි දා සිදු වුෙණ්, ඉන්දියානු උපාය 
මාර්ගවලට හා උපකමවලට අනුවයි. ඉන්දියාවට ඕනෑ වුෙණ්, 
ඉන්දියාෙව් වුවමනාවට නැටෙවන රූකඩ ආණ්ඩුවක්. ඒ ආසියාවත් 
එක්ක නැඟිටින රටක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ද? නැහැ. ඉන්දියාවත් 
එක්ක නිදි වදින, ඉන්දියාවට යටත් වුණු ආර්ථිකයකට ෙම් රට 
ෙගෙනන්න ඔවුන්ට වුවමනායි. ඒ ආර්ථික උපාය ඇතුෙළේ අපි හිර 
ෙවමිනුයි සිටින්ෙන්. අද ලංකාෙව් වත්මන් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික 
පතිපත්තිෙය් දිසාව, උපාය, උපකම සියල්ල අනිත් පැත්තට හැරී 
තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ෙග් උපාය, 
උපකම සෑදී තිෙබන්ෙන් ඒ ආර්ථික උගුලට හසු ෙවන තැනටයි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පසු ගිය අය වැය තුළදී දුන් සහන, පසු ගිය අය වැය තුළදී 

ඉන්දියාෙවන් ෙගන්වන භාණ්ඩවලට දුන් සහන  ඒ සියලු ෙද්වල් 
එක්ක කල්පනා කර බැලුවාට පසුව ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්, ඒ 
උපායන් තුළට අපි හිරෙවන බවයි. ඒ නිසා ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවලින් එතුමා 
අසා තිෙබන්ෙන් සාධාරණ පශ්නයි. ෙම් පශ්නවලට උත්තර සපයා 
දීම වත්මන් ආණ්ඩුෙව් -ජාතිය එක්ක බැ ෙඳන, රටත් එක්ක 
බැ ෙඳන- වගකීමක්. ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ඔවුන් 
ඉදිරිපත් කෙළේ වගකීමක් කියන එකත් මතක් කරමින් මා 
නවතිනවා. ඒ වාෙග්ම මා හට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධව 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත්  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
[අ.භා. 3.58] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 

157වන ව්යවස්ථාව යටෙත්  පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 
19වැනි දා  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා ෙදොළහ 
පිළිබඳව අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී මා 
පළමුෙවන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. මීට කලින් කථා කළ 
විපක්ෂ ෙය් ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, "පසු ගිය වසෙර් ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනි දා පත් වුණු ෙම් ආණ්ඩුව අද මානව සම්පත එළියට 
බහින ෙකොට කිසිවක් කර කියා ගත ෙනොහැකිව කට පියාෙගන 
ඉන්නවා" කියා. ඒ කථාෙව් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
යම්කිසි ඇත්තකුත් තිෙබනවා. මම එෙහම කියන්න ෙහේතුව 
ෙම්කයි.  

රතුපස්වලදී වතුර ඉල්ලුවාම ෙවඩි තිවුවා වාෙග්, හලාවතදී 
ධීවරයන් උද්ෙඝෝෂණය කළාම ෙවඩි තියලා මරා දැම්මා වා ෙග් 
අපට කටයුතු කරන්න බැහැ. අද යහ පාලන ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති කරලා, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම 
ඇති කරලා, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම ඇති කරලා, මැතිවරණ 
ෙකොමිසම ඇති කරලා,  ව්යවස්ථා පරිවර්තනයක් -ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන- මඟින් යහ පාලනය ස්ථාපිත කළාම, ඒ 
අනුවයි රජයට කටයුතු කරන්න වන්ෙන්; ඒ අනුවයි රජයට ඒ 
ආයතනවලට උපෙදස් ෙදන්න වන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා තමයි ෙම් 
මහත්වරුන්ට අද බය නැතිව උද්ෙඝෝෂණය කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්; එක එක සංවිධාන උසි ගන්වන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නැවත ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, අන්තවාදය 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වාසිය සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙම් ලබා දී තිෙබන නිදහස සහ පජාතන්තවාදය 
නිසායි.   
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ෙම් මහත්වරුන්ෙගන් අප අහන්න කැමැතියි, ඒ කාලෙය් 
උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. ලිප්ටන් 
වටරවුෙම් උද්ෙඝෝෂණයක් කරන ෙකොට බීපු අය ඇවිත් මත්පැන් 
ෙපොවලා, ඒ අය ලවා ගුටි ගැස්ෙසව්වා. එෙහම නැත්නම් 
උද්ෙඝෝෂණය කරන ශිෂ්යයන්ට තඩි ෙපොලුවලින් ගැහුවා. 
එෙහමත් නැත්නම් ඒ අය සුදු වෑන්වලින් ඉස්සුවා. ඒ සංස්කෘතිය 
නැති කරන්න තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ආෙව්. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දා ෙම් රෙට් ඇති කළ ඒ පාලන ෙවනස විෙශේෂෙයන්ම 
ඓතිහාසික අවස්ථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය මා මීට 
කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා. ඒ අයට අමතක  ෙවන 
නිසා මම නැවත වතාවක් ෙම් කාරණය මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. 
1948දී ෙම් රට පරෙද්ශක්කාරයන්ෙගන් නිදහස ්කරගන්න තමයි 
ෙම් රෙට් උතුර, නැ ෙඟනහිර ඒ වාෙග්ම, රට මැද, රට අග, 
බස්නාහිර, දකුණ ආදී හැම පැත්ෙත්ම ජනතාව ජාති, ආගම්, කුල 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එකතු වුෙණ්. ඉන් පසුව ෙගවුණු අවුරුදු හැට 
ගණන ඇතුළත ෙම් රෙට් සිංහල හා මුස්ලිම් මිනිසුන් එකතු වුණා 
නම්, ෙම් රෙට් සිංහල හා ෙදමළ මිනිසුන් එකතු වුණා නම්, ෙම් 
රෙට් මුස්ලිම් හා ෙදමළ මිනිසුන් එකතු වුණා නම් එෙහම එකතු 
වුෙණ් ගිවිසුම් ගහලා තමන්ෙග් පංගු ෙප්රුව ෙබ්රාෙගන, ඒ පංගු 
ෙප්රුව කඩා ගැනීෙම් අරමුණින්. ඒ නිසා ෙම් ෙගවුණු අවුරුදු හැට 
ගණනින් පසුව පළමුවැනි වතාවට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, 
බස්නාහිරත්, නැ ෙඟනහිරත් සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් සියලුෙදනා 
ජාති, ආගම්, කුලමල ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එක රැල්ලක් හැටියට 
එකතු වුෙණ්, ෙම් රට ඇද ෙගන ගිහින් තිබුණු ඒකාධිපතිවාදෙයන් 
මුදා ගන්නයි; ආර්ථික විනාශෙයන් මුදා ගන්නයි; ෙහොරකෙමන්, 
වංචාෙවන්, දූෂණෙයන් මුදා ගන්නයි.  

ෙම් ලබාගත් ජයගහණයත් එක්ක රට ආර්ථික වශෙයන්, 
සංස්කෘතික වශෙයන් සහ සමාජයීය වශෙයන් ඉදිරියට ෙගන 
යන්න ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
පසු ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තරයත් එක්ක ගනුෙදනු කරද්දි ඒ 
ජාත්යන්තරයත් එක්ක අෙප් රටට ලබාගත්ෙත් ෙමොනවාද කියා අප 
මදක් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තරයත් එක්ක 
ගනුෙදනු කරද්දි අත් දැකීම් ෙනොමැතිකම නිසා මැදමුලන ෙත් 
කඩයක් කළා වාෙග්, පිට රටවල් එක්ක ගනුෙදනු කරන්න යෑමත් 
එක්ක ඉල්ලන් කාපු එක තමයි පසු ගිය කාලෙය්ම කෙළේ කියලා 
අප දන්නවා.  

2009 යුද්ධෙය් අවසාන භාගෙය්දී ජාත්යන්තර විමර්ශනයකට 
එකඟ වුෙණ් කවුද? බෑන් කී මූන් මහත්තයා ලංකාවට 
ෙගන්ෙනව්ෙව් කවුද? ෙගන්වලා, ඒ අයම තමයි යුද අපරාධ 
අධිකරණයට එකඟ වුෙණ්. එකඟ වුණු කට්ටියම "අප ඒවා 
කරන්න යනවා" කියා දැන් අපට ෙචෝදනා කරන්න හදනවා. ඒ 
නිසා අප පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ඒකීය රාජ්යයක් තුළ අප 
කිසිෙසේත්ම අෙප් රණ විරුවන්වත්, ඒ ෙසොල්දාදුවන්වත්, ෙවනත් 
කිසිදු ෙකෙනක්වත් පාවාෙදන වැඩකට, ඔවුන්ව දඬු ක ෙඳේ ගහන 
වැඩකට එකඟ වන්ෙන් නැති බව.  

ජාත්යන්තරයත් එක්ක අෙප් ගනුෙදනුව තිෙබන්ෙන් ෙහොරකම් 
කළ සල්ලි  ඩුබායි රටට ගිහින් තැන්පත් කරන්නවත්, නැත්නම් 
ෙහොරකම් කරපු සල්ලි සීෙෂල්ස්වලට අරෙගන ගිහින් තැන්පත් 
කරන්නවත්, එෙහමත් නැත්නම් රජ පුත්තුන්ට ලිබියාවට ගිහින් 
ගුවන් යානා පැදලා, ෙහොරකම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා 
training එකක් ගන්නවත් ෙනොෙවයි. අපට ජාත්යන්තර 
සම්බන්ධතා අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් රටට ආර්ථික ජයගහණ 
ලබන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැද ෙපරදිග රටවලට යන 
අෙප් අම්මාවරු, සෙහෝදරියන් ලිංගික අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට මුහුණ 

දීලා, ඔවුන් එහි විඳින දුක ගැන, ඔවුන්ට අත්ෙවලා තිෙබන 
ඉරණම සම්බන්ධව පසු ගිය කාලෙය් විශාල සංවාදයක් ඇති වුණා. 
අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න නම් අපට තවදුරටත් කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ෙහෝ අෙනකුත් සාම්පදායික ෙද්වල් මත යැෙපන 
එක විතරක් පමාණවත් නැහැ. ෙත්, ෙපොල්, රබර්වලින් අෙප් රටට 
ලැෙබන ආදායෙමන් අෙප් රට පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්ද 
කියන ගැටලුව තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අෙප් ආණ්ඩුව ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් රටවල හිත දිනාෙගන කටයුතු කරන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මාළුවලට ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ඉල්ලුම ලබා ගන්න, අෙප් ඇඟලුම්වලට ජාත්යන්තරෙය් ඉල්ලුම 
ලබා ගන්න ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල පවතින දියුණු 
සමාගම් ලංකාවට ෙගනැල්ලා ඒ සමාගම් හරහා අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා ෙපොෙරොන්දු  වුණු ආකාරයට ෙම් රෙට් රැකියා 
විරහිත තරුණ තරුණියන් ෙවනුෙවන් රැකියා ලක්ෂ 10ක් 
නිර්මාණය කරන්න අවශ්ය දායක්තවය ලබා දීම සඳහා තමයි ඒ 
ජාත්යන්තර සම්බන්ධතාව අපි පාවිච්චි කරන්ෙන්.  

ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවෝස් නගරෙය් පැවැත්ෙවන ෙලෝක 
ආර්ථික සමුළුවට පසු ගිය සතිෙය් අෙප් අගාමාත්යතුමා අෙප් 
ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරමින් ගියා. ආර්ථික සමුළුවට ගියාම අෙප් 
රටට ෙබොෙහොම ෙලෙහසිෙයන්, පහසුෙවන් හම්බ ෙවන්න 
හැකියාවක් නැති විෙද්ශ රටවල සාර්ථක ව්යාපාරිකයන් හමු 
ෙවන්න අවස්ථාව ලැබුණා; ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබුණා. ඔවුන්ෙග් ආෙයෝජන සඳහා ෙමරට තුළ 
තිෙබන ඉඩපස්ථාව ගැන පැහැදිලි කරලා ඒ ආෙයෝජන ෙමහාට 
ෙගෙනන්න කටයුතු කළාම රටට ආර්ථික වශෙයන් සමෘද්ධිය 
වාෙග්ම රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට රැකියාත් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්ය කියන එක ඒ අය පවා ෙපන්වලා දුන්නා.  

ඔවුන්ෙග් කර්මාන්ත ලංකාවට ෙගනල්ලා, රට ආර්ථික 
වශෙයන් සමෘද්ධිමත් වුණාම, ජනතාවෙග් අතට සල්ලි ලැබුණාම, 
රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලබා දුන්නාම 
විපක්ෂෙය් ඉන්න සමහර අයෙග් ෙද්ශපාලන අනාගතයට ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා ඒ ෙගොල්ලන්ට බයක් තිෙබනවා. ඒ අය හැම 
විටම කල්පනා කරන්ෙන්, තමන්ට ඊළඟ ඡන්දය දිනන්න පුළුවන් 
කමය ෙමොකක්ද කියලායි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා 
පැරදිච්ච ෙම් නඩෙය් අය දැන් බලන්ෙන්, වතුරට ගහෙගන යන 
ෙකනා තුත්තිරි ගෙහේ එල්ෙලනවා වාෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
ෙහෝ, ෙවනත් ෙමොනවා ෙහෝ එකක එල්ලිලා ජනතාව පාරට 
බස්සලා ආණ්ඩුව ෙපරළලා ෙකොෙහොමද ආණ්ඩු බලය ලබා 
ගන්ෙන් කියලායි. ෙම් අයට ඒක හීනයක් පමණයි.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ, පසු 
ගිය ආණ්ඩුව - රාජපක්ෂ ෙරජිමය - ෙකොෙහොමද ජාත්යන්තරයත් 
එක්ක ගනු ෙදනු කෙළේ කියලා. පසු ගිය ආණ්ඩුව සංචාරක 
කර්මාන්තය ගැන විශාල පචාරක ව්යාපාරයක් ෙගන ගියා, 
ෙමච්චර සංචාරකයන් සංඛ්යාවක් ආවා කියලා. එෙහම 
සංචාරකයන් විධියට ආපු අය වියදම් කරපු මුදල් පමාණය 
අරෙගන බැලුවාම දවසකට ඔවුන් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙඩොලර් 159යි. ඒ වාෙග්ම තමයි, රාජ්ය නායකෙයෝ වි ශාල 
සංඛ්යාවක් එනවා කියලා ෙලොකුවට අඬෙබර ගහෙගන පකාශ 
කළා. ෙකොෙහන්ද ආෙව්? ආෙව්, අපිකාෙවන්. ඒ අයට කන්න 
ෙදන්න අපට කීයක් හරි ෙදන්න ෙවනවා. ෙම් වාෙග් පසුගාමී 
විෙද්ශ පතිපත්තියක් තමයි පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒ 
නිසා ජාත්යන්තර ගිවිසුමක් ගහලා අෙප් රටට පතිලාභ ලැෙබන, 
අෙප් රටට වාසියක් ෙවන එකඳු ගිවිසුමක් ගහන්න හම්බ වුෙණ් 
නැහැ. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට එක වැඩක් කරගන්න පුළුවන් 
වුණා. සියයට 10ට, සියයට 20ට ෙකොමිස් ගහන්න චීනයත් එක්ක 
ගිවිසුම් ෙගොඩක් ගැහුවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලන්න, Colombo Port City ව්යාපෘතිය ෙදස. මහා 
ෙද්ශෙපේමීන් විධියට මානව සම්පත ගැන කථා කරන ෙම් උදවිය 
Colombo Port City එක හදන්න ෙයෝජනා කළා. Concept එකක් 
හැටියට රටක් දියුණු ෙවන්න Colombo Port City වාෙග් ව්යාපෘති 
අවශ්යයි. අපි පතිපත්තියක් හැටියට ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ අය 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙහක්ෙටයාර 288න්, 108ක් චීනයට අයිති ෙවන 
විධියටයි හැදුෙව්. ඒ 108නුත් 88ක් 99 අවුරුදු බද්දටත්, 
ෙහක්ෙටයාර 20ක් සදාකාලිකව චීනයට අයිති ෙවන විධියටත් 
ෙදන්නයි හැදුෙව්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ගනුෙදනුව කවුරු 
එක්කද කෙළේ? චීනෙය් CCCC කියන සමාගමත් එක්ක තමයි ෙම් 
ගනුෙදනුව කෙළේ.  

ෙලෝක බැංකුෙව් website එකට ගිහිල්ලා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, ඒ සමාගම අසාදු ෙල්ඛනගත කරපු සමාගමක් කියලා. 
එතෙකොට  ෙම් ගනුෙදනුව තුළින් ෙකොමිස් ගිෙය් ෙකොච්චරද, 
ෙකොමිස් ගත්ෙත් කවුද, ෙකොෙහොමද ෙකො මිස් ගිෙය් කියලා අපට 
සැකයක් එනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් පරිසර වාර්තාවක් අරෙගන 
නැහැ. පරිසර වාර්තාව හරියට අරෙගන, ෙකොමිස් ගහන්ෙන් නැතුව 
ෙම් ව්යාපෘතියට ෙහට දවෙසේ අෙප් රජය අනුමැතියක් දුන්ෙනොත්,  
එවිට ෙම් ෙගොල්ලන් කිව්ෙවොත් "අන්න චීනයත් එක්ක එකතු 
ෙවලා" කියලා ඒ ගැන අපි පුදුම විය යුතු නැහැ.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කියපු ආකාරයට "සීපා" 
ගිවිසුම අත්සන් කරන්න එකඟ වුෙණ් කවුද? ඒ, මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. සාක් සමුළුවට මන්ෙමෝහන් සිං ඉන්දීය 
අගාමාත්යතුමාට එන්න රහසිගතව ලබා දුන්නු ෙපොෙරොන්දුව තමයි 
"සීපා" ගිවිසුම අත්සන් කරනවා කියන එක. ඒ නිසා තමයි ඉන්දීය 
අගමැතිතුමා ආෙව්. ඒ ෙගොල්ලන් අටවපු උගුෙල් තමයි අෙප් රට 
දැන් පැටලිලා තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ නමුත් අෙප් පතිපත්තිය තමයි, 
කලාපෙය් ආසන්නම රට හැටියට ඉන්දියාෙව් හිත දිනා ගන්නා 
ගමන්, ඉන්දියාවත් එක්ක සහෙයෝගය පවත්වාෙගන යන ගමන් 
අෙනක් රටවල් එක්කත් සහෙයෝගෙයන් ඒ සම්බන්ධකම් 
පවත්වාෙගන යන එක. ඒ නිසා තමයි අගාමාත්යතුමා චීන 
ආෙයෝජකයන්ට පැහැදිලිව ආරාධනා කෙළේ ලංකාවට එන්න, 
ලංකාවට ඇවිල්ලා ආෙයෝජන අවස්ථා වැඩි කරන්න කියලා. අපි 
ඒක චීනයට විතරක් විෙශේෂිත වූ අවස්ථාවක් බවට පත් කරන්ෙන් 
නැහැ. චීනය වාෙග්ම, යුෙරෝපය වාෙග්ම, ඇෙමරිකාව වාෙග්ම, 
ජපානය වාෙග්ම විවිධ රටවල ඉන්න පබල සමාගම් ලංකාවට 
එන්න ඕනෑ. ඇවිල්ලා ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙඩොලර් බිලියන 
5කටවත් වැඩි කෙළේ නැත්නම් අෙප් රටට දියුණු ෙවන්නත් බැහැ; 
ආර්ථික වශෙයන් සමෘද්ධිමත් ෙවන්නත් බැහැ; ඒ වාෙග්ම 
ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්නත් බැහැ.  

2020 වන විට සපුරා ගන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, 
අගාමාත්යතුමාෙග්ත් ඉලක්කයක් තිෙබනවා. දින 100 ආණ්ඩුව 
ඇතුළත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා ෙම් රට 
තුළ යහ පාලනය ස්ථාපිත කරන්නට, රාජ්ය ෙසේවෙයන්, ෙපොලිස ්
ෙසේවෙයන් ෙද්ශපාලන බලපෑම් අයින් කරන්නට, මැතිවරණවලදී 
සිදු වන ෙද්ශපාලන බලපෑම් අයින් කරන්නට කටයුතු කළා 
වාෙග්ම ඊළඟ පියවර තමයි 2016 සංවර්ධනෙය් ඉලක්ක සපුරන 
අවුරුද්දක් බවට පත් කරලා, මූලික සංවර්ධන ආරම්භ කරලා, 
අවුරුදු 5ක සැලැස්ෙම් ඉලක්කය 2020 වනවිට සපුරා ගැනීම. ඒ 
ඉලක්ක සපුරා ගැනීෙම්දී ෙම් අය ෙකොපමණ ගැහුවත්, ෙකොපමණ 
කෑ ගැහුවත්, එක එක කාමරවල meetings තිබ්බත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට එෙරහිව ෙමොන ෙමොන යටිකූට්ටු වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරන්නට උත්සාහ කළත් ඒ අයට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, 2020 අෙපේල් මාසය වන තුරු ආෙයත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්නට බැහැ; මැතිවරණයක් නැහැ; 

ආණ්ඩුවක් ගන්න බැහැ කියලා. පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය බලය 
තියාෙගන, මුදල් බලය තියාෙගන, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
අල්ලස් දීලා, වරපසාද දීලා, වරදාන දීලා ඒ පැත්තට අරෙගන 
තියාගත්තු බලය ඒ විධියට හිරකරලා තියා ගත්තා වාෙග්  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට දැන් ඒ බලය තියා ගන්නට බැහැ. දැන් බලය 
නැති වන විට, මුදල් බලෙයන්, රාජ්ය බලෙයන්, වරපසාදවලින්, 
වරදානවලින් එතුමාට ඒ කණ්ඩායම තියා ගන්නට බැරි වන විට 
දැනටම අපට ෙප්නවා, ෙගවුණු මාස 5 තුළ කමානුකූලව වෙට් 
අයිස් දිය ෙවනවා වාෙග් කණ්ඩායම එකා ෙදන්නා ගැලෙවන බව. 
දැන් අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබන ආකාරයට ඉදිරිෙය්දී තවත් 6 
ෙදෙනකු පමණ ඇමතිකම් ගන්න විට, තවත් අය පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපතිකම් ගන්නා විට, පළුව ෙපොඩ්ඩ 
ෙපොඩ්ඩ ගැලවිලා යන විට 2020 වන විට ඒ මූල බීජය  
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා යනවා.  

අෙනක් අතට ෙම් අය තවම හිතාෙගන ඉන්නවා, 2009දී ලබා 
ගත්තු යුද ජයගහණය විකුණලා ෙම් රට මුසාෙවන්, මුළාෙවන් 
ෙමෝහනය කරලා සමාජය අන්ධානුකරණයට ෙගනිච්චා වාෙග් 
දැනුත් ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අයට අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා ෙවන විට ඒ 
ෙද්ශෙපේමී සම ඇතුළත තිබුණු ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය ෙම් 
රෙට් මිනිසුන් ෙත්රුම් ගත්තු බව; ඒ තුළ ඉඳන් මිනී මරපු බව 
ෙත්රුම් ගත්තු බව.  ඒ නිසා ඒ අයට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, 
එන්න එන්න තරුණ සමාජය ෙම් රට තුළ වැඩි ෙවනවා  කියලා.  
ඒ කියන්ෙන් තර්කානුකූලව හිතන, ෙලෝකය දිහා තර්කානුකූලව 
බලන, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් තාත්තලා අම්මලාට වඩා පියවරක් 
ෙදකක් ජීවිතෙය් ඉස්සරහාට යන්න අවශ්යතාව තිෙබන, වුවමනාව 
තිෙබන නවීන සමාජයක් දවසින් දවස ෙම් රට තුළ නිර්මාණය 
ෙවන බව අමතක ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි සමාජයක් මුසාෙවන්, 
මුළාෙවන්, අන්ධානුකරණය කරන්නට බැරි බව ෙත්රුම් 
ෙනොගැනීම ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන පරාජයක් විනා අපට ඒ 
සඳහා උපකාර කරන්නට බැහැ.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුෙව් පැහැදිලි 
පතිපත්තියක් තිෙබනවා, ෙලෝකෙය්  ඕනෑම රටක් එක්ක ගිවිසුමක් 
ගහනවා නම් ඒ ගිවිසුෙමහි පතිලාභ උපරිම ෙලස අෙප් රටටත්, 
අෙප් ජන සමාජයටත් ලැෙබන විධියට තමයි අපි ඒ ගිවිසුම් 
ගහන්ෙන් කියලා.  

අපි ඒ අයට මතක් කරලා ෙදන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලියි, අපි 
විෙද්ශත් සමඟ ගනුෙදනු පවත්වාෙගන යන්ෙන්,  පසු ගිය  පාලන 
කාලෙය්දී කළා වාෙග් ෙකොමිස් ගන්නවත්, මුදල් තැන්පත් 
කරන්නවත්, අෙප් රට විෙද්ශ බලෙව්ගවලට පාවලා ෙදන්නවත් 
ෙනොවන බව.  

සමහර ෙවලාවට ඒ අය කථා කරන්ෙන් හරියට ෙම් රට 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් විතරක් වාෙග්; අපි නිකම් පිට රැටිෙයෝ වාෙග්; අපි 
පරෙද්ශකාරෙයෝ වාෙග්. අපි ඉපදුෙණත් ෙම් රෙට්, අපි ජීවත් 
ෙවන්ෙනත් ෙම් රෙට්, අපි මැෙරන්ෙනත් ෙම් රෙට්. ඒ අයට 
තිෙබන අයිතියම තමයි අපට තිෙබන්ෙනත්. ෙම්ක අෙප් මාතෘ 
භූමිය.  එක එක යටිකූට්ටු උගුල් දාලා දැන් අෙය් ෙද්ශ ෙපේමය 
මවන්න හදනවා. ෙම් ෙද්ශ ෙපේමය ඇතුෙළේ ඥාතීන්ට, හිතවත් 
අයට ෙගවල් ලබා දුන්නු බව ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා. ෙම් ෙද්ශ 
ෙපේමය ඇතුෙළේ තමන්ෙග් ඇම්බැට්ටයන්ට තානාපතිකම් දීලා, ෙම් 
රෙට් පතිරූපය විනාශ කළ බව දන්නවා. ෙම් ෙද්ශ ෙපේමය ඇතුෙළේ 
ෙම් රෙට් අධ්යාපනය විනාශ කළ බව දන්නවා; ෙසෞඛ්ය විනාශ 
කළ බව දන්නවා; ෙම් රෙට් සංස්කෘතිය ෙනොදැනුවත්වම විනාශ 
කළ බවත් දන්නවා. ඒ නිසා අද අලුත් සමාජයක් දිහා, අලුත් රටක් 
දිහා ෙම් ජන සමාජය බලන බවත් ඒ අයට අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා.  
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අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණාවත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් අය  
කඩින් කඩ මැතිවරණ පැවැත් වූවා. එක පළාත් සභාවකට 
මැතිවරණය තියනවා, පසුව තවත් පළාත් සභාවකට මැතිවරණය 
තියනවා. ආෙයත් තවත් එකකට මැතිවරණය තියනවා. එක පළාත් 
සභාවක මැතිවරණයකට සම්පූර්ණෙයන් රාජ්ය බලය, මුදල් බලය, 
මැර බලය, චණ්ඩි බලය පාවිච්චි කරමින් කඩින් කඩ පළාත් සභා 
මැතිවරණ පවත්වලා දිනපු අය අද මැතිවරණ ඉල්ලනවා. දැන් ඒ 
අයට අමතක ෙවලා ඇති, අවුරුදු ෙදකකට කලින් 
ජනාධිපතිවරණයක් ඉල්ලලා ඉල්ලන් කෑව බව. ඒ  වාෙග් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය ඉතා ඉක්මනින් පවත්වන්න කියලා තවත් 
වරක් ඉල්ලන් කන්න හදනවා. ඒ අයම තමයි අලුත් සීමා නිර්ණය 
ෙගනැල්ලා අලුත් විධියට මැතිවරණය තියන්න ඕනෑ කිව්ෙව්. 
ඒෙගොල්ලන් කලින් හිතා ෙගන හිටිෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
මැෙරන ෙතක් ජනාධිපති ෙවලා ඉන්නවා; ඊට පස්ෙසේ එතුමාෙග් 
පුතා ජනාධිපති ෙවනවා; හැමදාම ඒෙගොල්ෙලෝ බලෙය් ඉන්නවා; 
ඒ නිසා ඒෙගොල්ලන්ෙග්  ගෙම් ඉන්න ඇම්බැට්ටයන්ට හැමදාම 
පාෙද්ශීය  සභා මන්තීවරු විධියට ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විධියට 
තමයි ෙම් කමය හැදුෙව්. හීෙනන්වත් හිතුෙව් නැහැ, කවදා ෙහෝ ඒ 
අයට බලය නැති ෙවයි කියලා. දැන් ර ෙඟ් ෙත්ෙරනවා. ෙකොට්ඨාස 
කමය අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණයට ගිෙයොත් ඒෙගොල්ෙලෝ 
 ෙබදිලා ඉල්ලුවාම ඔක්ෙකොම එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනනවා.  

දැන් කියනවා, සීමා නිර්ණෙය් අවුලක් තිෙබනවා නම්  ඒ අණ 
පනත් සම්මත ෙනොකර ෙහෝ පරණ කමයට යමු කියලා. ෙමොකද, 
සමානුපාතික නිෙයෝජනෙයන් තමන්ෙග් ෙගොඩ ෙබ්රා ගන්න.  ඒ 
නිසා දැන් ඒ අයට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජාතිවාදය වපුරලා 
ෙහෝ, අන්තවාදය වපුරලා ෙහෝ, ෙමොන විධියකට ෙහෝ තමන ්ට 
නැති වුණු බලය ගන්නයි. ගෙම් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ෙග් 
ධුර කාලය ඉවර ෙවලා තිෙබන නිසා ගෙම් ෙකොමිස් ගහන්න 
බැහැ; ගෙම් ෙද්ශපාලය කරන්න බැහැ.  ඉස්සර ගෙම් පාෙද්ශීය 
සභා මන්තීටත් අරලිගහ මන්දිරෙයන් සල්ලි ෙපොම්ප කළ කමයට 
දැන් සල්ලි ෙපොම්ප කරන්න බැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව, දැන් ඒ විධියට 
පාරවල් හදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.   පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය 
හරහා ෙටන්ඩර් කැඳවලා විනිවිදභාවයක් සහිතවයි ඒවා කරන්ෙන්. 
අද ඒෙගොල්ලන්ෙග් මූල බීජය  ෙද්ශපාලන වශෙයන් හතර ගාෙතන් 
ඇද වැටුණා වාෙග් අෙනක් අයත් ඇද ෙගන වැටිලා තිෙබනවා.  

ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු,  ෙම් රෙට් ජනතාව අපට වරමක් ලබා දුන් 
ෙහේතු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබන බව.  ජාත්යන්තර ගනුෙදනුවලදී 
ෙවන්න පුළුවන්; ෙද්ශීයව අපි කටයුතු කරන ආකාරෙයන් ෙවන්න 
පුළුවන්; අධ්යාපනෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; ෙසෞඛ්යෙයන් ෙවන්න 
පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; 
විෙද්ශ රැකියාවලින් ෙවන්න පුළුවන්; සංචාරක කර්මාන්තෙයන් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙම්වා දියුණු කළ යුතු විධි සම්බන්ධව  විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් සහ විශ්වාසයක් ෙම් ආණ්ඩුව ෙකෙරහි  
ජනතාව තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කවර රජයක් එක්ක ගනුෙදනු 
කළත් ඒ ජනතාව අප ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය මඳක්වත් පළුදු 
කරන්ෙන් නැතිව, ඒකීය රටක් තුළ ජනතා අභිලාෂයන් මුදුන්පත් 
කරන ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් ෙගවන අවුරුදු පහ ඇතුළත 
කමානුකූලව, විනිවිදභාවයක් සහිතව, විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් තුළ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් 
නායකත්වය යටෙත් ඒ ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට සියලු 
ජයගහණ ෙම් රටටත් සමාජයටත් ෙගන එනවා; ඒ සඳහා අපි කැප 
ෙවනවාය කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.17] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට වසර ගණනාවකට කලින් 

අත්සන් කරන ලද ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් කිහිපයක් පිළිබඳවයි, අද 
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද විවාද කරන්ෙන්. ඒ ගිවිසුම්වලින් 
ලංකාෙව් ආර්ථිකයට යම් පගතියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාද, ඒ 
වාෙග්ම ඒ ගිවිසුම්වලින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට යම් අකටයුත්තක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද, ආර්ථික වශෙයන්, ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් යම් හානිදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාද, ඒ 
ගිවිසුම්වලින් අපට ලැබී තිෙබන වාසිදායක තත්ත්වයන් 
ෙමොනවාද, අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන අවාසිදායක 
තත්ත්වයන් ෙමොනවාද, ෙමවැනි ගිවිසුම් ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
දැනට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක වන 
තානාපති ෙසේවය සමත්ද නැද්ද  කියන කාරණා ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න නියමිතයි. මම හිතන්ෙන් අෙප් විවාදෙය් මූලික අරමුණ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කියන කරුණුයි.  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත් අද අපි කථා කරන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 157වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් අනුමත කළ යුතු ගිවිසුම් පිළිබඳවයි. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 157වැනි ව්යවස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන් 
වී තිෙබනවා:    

"ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව සහ යම් විෙද්ශ රාජ්යයක ආණ්ඩු අතර, එම විෙද්ශ 
රාජ්යෙය් ෙහෝ එහි වැසියන්ෙග් ෙහෝ  ඒ රාජ්යෙය් නීති යටෙත් සංස්ථාගත 
කරන ලද, නැතෙහොත් සංස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාවල, සමාගම්වල 
ෙහෝ ෙවනත් සංගම්වල ශී ලංකාව තුළ ආෙයෝජන වඩාලීම ෙහෝ ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා ඇති කර ගත් යම් ගිවිසුමක් ෙහෝ සම්මුතියක් ජාතික 
ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට අත්යවශ්ය වන්නක් බව, (ෙනොපැමිණි මන්තීවරයන් 
ද ඇතුළුව) මුළු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් 
ෙදකකට ෙනොඅඩු  සංඛ්යාවක් විසින් පක්ෂව  ඡන්දය දී  සම්මත කරනු  
ලබන ෙයෝජනා  සම්මතයක් මගින්  පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්  අනුමත කරනු 
ලැබු  අවස්ථාවක, ඒ ගිවිසුමට ෙහෝ සම්මුතියට  ශී  ලංකාව තුළ  නීතිෙය් 
බලපෑම ඇති  අතර,  රාජ්ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම පිණිස හැර,  ඒ 
ගිවිසුෙම් ෙහෝ  සම්මුතිෙය් විධිවිධාන කඩ ෙකෙරන  කිසිම ලිඛිත  නීතියක් 
පැනවීම ෙහෝ සෑදීම ද විධායක ෙහෝ පරිපාලන කියාවක් කිරීම ද ෙනොකළ 
යුත්ෙත්ය." 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 157 ව්යවස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව 
තිෙයනවා, ගිවිසුම් අත්සන් කළාට පස්ෙසේ  ඒ ගිවිසුම්වල තිෙබන 
කරුණුවලට ඉහළින් නීති පනවන්නට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
අයිතියක් නැහැ; ඒ ගිවිසුම්වලට ඉහළින් නීති කියාත්මක 
කරන්නට ෙම් රෙට් අධිකරණයට ෙහෝ  විධායකයට බලයක්  
නැහැ කියන එක.  ඒ වාෙග්ම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා , "ජාතික 
ආරක්ෂාවට බලපාන කාරණාවක් හැර ෙම්  නීතියට ඉහළින් තවත් 
නීති පනවන්න අපට අයිතියක් නැහැ" කියන එක. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි නීති සම්පාදනය කරන්ෙන්. විවිධ අණපනත් 
හරහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි  අපි නීති හදන්ෙන්. හැබැයි 
අද අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්, මීට අවුරුදු තිස් හතරකට කලින්  
අත්සන් කරන ලද  ගිවිසුම්  ගැනයි.   

අද ෙම් සාකච්ඡා  කරන ගිවිසුම් වැඩි පමාණයක් අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන්, මීට අවුරුදු ගණනාවකට ෙපරයි. කටාර් රාජ්යය 
සමඟ අපි ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්, 2012 මැයි මාසෙය් 
22වන දා. තායිලන්තය සමඟ අපි ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් 
1996 ජනවාරි මාසෙය් 03වන දා. ඉන්දුනීසියාව සමඟ අපි ගිවිසුම 
අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්, 1996 ජූනි මාසෙය් 10වන දා.  ඊජිප්තුව 
සමඟ අපි  ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්, 1996 මාර්තු මාසෙය් 
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11වන දා. කුෙව්ට් රාජ්යය සමඟ අපි ගිවිසුම අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන්, 2009 ෙනවැම්බර්  මාසෙය් 05වන දා. ශී ලංකාව හා 
වියට්නාමය අතර ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් 2009 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 22වන දා. ශී ලංකාව හා චීනය අතර ගිවිසුම 
අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් 1986 මාර්තු මාසෙය් 13වන දා.              
ශී ලංකාව හා මැෙල්සියාව අතර ආර්ථික ගිවිසුම අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන්, 1982 අෙපේල්  මාසෙය් 16වන දා.  පකිස්තානය  හා     
ශී ලංකාව අතර  ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්, 2000 ජනවාරි 
මාසෙය්  05වන දා.  ඉරානය  හා  ශී ලංකාව අතර ගිවිසුම  අත්සන් 
කර තිෙබන්ෙන්, 2000  ජූලි මාසෙය් 25වන දා. ෙචක් ජනරජය  හා 
ශී ලංකාව අතර  ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්, 2011 මාර්තු 
මාසෙය් 28වන දා. ශී  ලංකාව  හා ඉන්දියාව අතර ගිවිසුම අත්සන් 
කර තිෙබන්ෙන් 1997 ජනවාරි මාසෙය් 22වන දා. 

ෙමෙහම බැලුවාම,  අද අපි ෙම් ගිවිසුම් ගැන  කථා කරන්ෙන්, 
අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේයි. 1982 අෙපේල් 16වන දා ශී ලංකාව 
හා මැෙල්සියාව අතර අත්සන් කළ ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික ගිවිසුම 
ගැන බලන විට, එහි තිෙබන කරුණුවලට ඉහළින් නීති සම්පාදනය 
කරන්නට බැහැ කියා තමයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 157 
ව්යවස්ථාව අනුව අදහස් ෙවන්ෙන්. ෙම්  ගිවිසුම ඉදිරිපත් වුෙණ් 
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු සැසි වාරෙය්යි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ට 1982 අෙපේල් 16වන දා අත්සන් කළ ගිවිසුම  කියවා 
ගන්නට ලැෙබන්ෙන් 2015 ජනවාරි මාසෙය්  මුල් සතිෙය්යි; 
අවුරුදු 34කට පස්ෙසේයි. ෙමච්චර කාලයක් -අවුරුදු  තිස්  හතරක් 
පුරාවට-  අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  නීති සම්පාදනය ක ෙළේ, 
නීතිරීති හැදුෙව් ෙම් ගිවිසුම්වල අඩංගු කරුණු ගැන දන්ෙන් 
නැතිවයි. ඒවාෙය් ෙමොනවාද තිෙයන්ෙන්, ඊට ඉහළින්  අපිට නීති 
පනවන්නට පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරු  දැනගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමවැනි විහිළුකාරී 
තත්ත්වයකට අද ෙම් කියාවලිය පත් වී තිෙබනවා. ඇයි, ෙම්ච්චර 
කාලයක් ෙම් ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික ගිවිසුම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත්  කරන්නට  බැරි වුෙණ්? 1982- 1986  කාලෙය් ෙම් ර ට 
පාලනය කෙළේ එක්සත්  ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවයි. එදා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ඉදිරිපත් කර නැහැ.  අවුරුදු ගණනාවකට  පස්ෙසේ  දැන්  විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශයට සිද්ධෙවලා තිෙබනවා, ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

අෙනකුත් ගිවිසුම් තිෙබන්ෙන් ෙපොදු ෙපරමුණ ආණ්ඩුව 
කාලෙය්, සන්ධාන ආණ්ඩුව කාලෙය්. ඒ ආණ්ඩුවල හිටපු  විෙද්ශ 
ඇමතිවරු, ඒ තිබුණු ආණ්ඩු තමන්ෙග් යුතුකම  හරිහැටි ඉටු කර 
නැහැ. ඇමතිවරු, ආණ්ඩු ඒ යුතුකම ඉටු කෙළේ නැහැ වාෙග්ම  
නිලධාරිනුත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ගිවිසුම් කලට ෙවලාව ට  
විෂය භාර අමාත්යවරයා හරහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඇයි ෙම් ගිවිසුම් ෙමච්චර කාලයක්  පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් ෙනොකර සිටිෙය්?  

ෙම් ගිවිසුම්වල තිෙබන අත්යවශ්ය වගන්ති ෙම් රෙට් ජනතාව 
දැනගත යුතුයි; අඩුම වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 
දැනගත යුතුයි. ඒ අය ෙම්වා කියවාගත යුතුයි. එෙහම නැතුව අපි 
ෙකොෙහොමද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙවනත් නීතිරීති හදන්ෙන්? ඒ 
නීතිය ෙම් ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමට පටහැනිව කියාත්මක ෙවනවාද 
නැද්ද කියලා අපි ෙකොෙහොමද දැනගන්ෙන්? බරපතළ අඩුවක්, 
බරපතළ වැරැද්දක් ෙමතැන සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම 
වුණත් අවුරුදු ගණනාවකට පස්ෙසේ ෙහෝ අද අපි ෙම් ගිවිසුම් ගැන 
කථා කරනවා. දැන් කථා කරන්ෙන් ෙම් ගිවිසුම් හරහා ආර්ථික 
වශෙයන් අපට යම් පතිලාභයක් ලැබුණාද, හානියක් සිද්ධ වුණාද 

කියන එක ගැනයි. සිදු වුණු හානිය ගැන අවුරුදු 34කට පස්ෙසේ 
කථා කරලා ඒ හානිය වළක්වන්න අපට දැන් පුළුවන්ද? ෙවන්න 
පුළුවන් හානිය ෙවලා ඉවරයි. 

උදාහරණයක් විධියට ශී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර අත්සන් 
කළ SAFTA ගිවිසුම බලන්න. ඒ ගිවිසුෙම් වැඩි වාසිය තිබුෙණ් 
අපට ෙනොෙවයි. ඒ ගිවිසුෙම් වැඩි වාසිය තිබුෙණ් ඉන්දියාවටයි. 
ඉන්දියාෙව් විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තුළට ඒ ගිවිසුම 
හරහා වැඩි පතිලාභ අරෙගන ගියා. ඒ ගිවිසුම තුළ අපට විශාල 
අවාසිදායක තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. ඒ ගිවිසුම 
හදපු, ගිවිසුම අත්සන් කරපු අය පවා පිළිගන්නවා, ඒ ගිවිසුෙම් 
අඩංගු විය යුතුව තිබුණු අත්යවශ්ය කාරණා අපට ඇතුළත් 
කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඒ ගිවිසුම ද්විපාර්ශ්විකව අත්සන් 
කළත්, රටක් විධියට ඒෙකන් අපට සිද්ධ වුෙණ් වැඩි අවාසියක් 
පමණයි කියා අද ඒ ගිවිසුම සමාෙලෝචනය කරන ආර්ථික 
විෙශේෂඥයන්, නිලධාරින් පිළිගන්නවා. හැබැයි, දැන් අශ්වයා 
පැනලා ගිහින් ඉවරයි. දැන් ඉස්තාලය වැහුවාට වැඩක් නැහැ. 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි ෙම් ගිවිසුම් 
හරහා අද අපට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ෙකොෙහොම වුණත් අද අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන 
ෙකොට ඇත්තටම ෙම් ගිවිසුම්වල අඩංගු වී තිෙබන කරුණු -ගිවිසුම් 
12ක අඩංගු වී තිෙබන කරුණු- පිළිබඳව ෙම් විනාඩි කිහිපෙය්දී 
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට බැහැ. එක ගිවිසුමකට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එක් විවාදයක් බැගින් අවශ්ය ෙවනවා. එෙහම 
වුෙණොත් විතරයි ඒ ගිවිසුෙම් අඩංගුව පිළිබඳ පැහැදිලි වාද විවාද 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇති ෙවන්ෙන්. දැන් ෙම් කරන්ෙන් ෙවච්ච 
වැරැද්ද වසා ගැනීමට ෙපොඩි යුතුකමක් ඉෂ්ට කරනවා වාෙග්, 
උගුරට ෙහොරා ෙබෙහත් ෙබොනවා වාෙග් වැඩක්. දැන් ෙම් කවුරුත් 
ඒ ගැන කථා කරලා "ඔන්න අපි ගිවිසුම් ඉදිරිපත් කළා, 
විවාදයකුත් දුන්නා, මන්තීවරුත් කථා කළා" කියලා ෙවච්ච 
වැරැද්ද වහගන්න පුංචි පැලැස්තරයක් අලවන එක තමයි ෙම් 
කරන්ෙන්. ඇයි ෙමච්චර කාලයක් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
විසින් ෙම් ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත් 
කියලා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා විසින් පැහැදිලි කළ යුතු 
ෙවනවා.  

මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, අද එතුමාෙග් පැත්ෙතන් ඒ පිළිබඳ 
කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියලා. නමුත් එතුමා  ඒ ගැන කථා 
කෙළේ නැහැ. ඒ ගිවිසුම්වල තිෙබන කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් ෙනොකරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙම් ගිවිසුම් ෙමච්චර 
කාලයක් පමාද ෙවන්න බලපෑ ෙහේතු ෙමොනවාද, ඇයි ඒවා 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත් කියලා ආණ්ඩුව පාර්ශ්වෙයන් අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ පැහැදිලි පිළිතුරක් ලැබිය යුතුයි. ඒ ආර්ථික 
ගිවිසුම්වලින් සිදු  වුණු අවාසි ෙමොනවාද, වාසි ෙමොනවාද, ඒ අවාසි 
වළක්වාගන්න පුළුවන් කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියලා ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්යයි. නමුත් එෙහම පැහැදිලි 
කිරීමක් අද සිද්ධ වුෙණ්ත් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී හර්ෂ ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
අපි ඒක බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක එෙහම ෙවයිද කියලා අපි 
බලමු.  

විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයාෙග් පැත්ෙතන් එෙහම පැහැදිලි 
කිරීමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ෙකොෙහොමද ෙම් ගිවිසුම් කියාත්මක 
වුෙණ්, ෙකොෙහොමද ෙම් අඩු පාඩු වුෙණ් කියන එක දැනගන්න ෙම් 
රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ යුතුකම ඉටු කිරීම 
ආණ්ඩුෙව් වග කීමක් කියන එක මම නැවත අවධාරණය කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ආර්ථික ගිවිසුම් ගැන විතරයි. විෙශේෂෙයන්ම ආෙයෝජන පිළිබඳව 
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තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 157වන ව්යවස්ථාව යටෙත් අපට 
නීති පතිපාදන තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අපි දන්නවා ද්විපාර්ශ්විකව 
ආරක්ෂක ගිවිසුම් අත්සන් කළ බව. දැනුත් අත්සන් කරනවා. එදා 
ඇෙමරිකානු තානාපතිවරයා සහ එවකට ආරක්ෂක ෙල්කම් 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතර අත්සන් කරපු Acquisition 
and Cross-Services Agreement එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. අද ෙවනකල් එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නිල 
වශෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. විවිධ අවස්ථාවලදී අපි පශ්න 
කළාම එම ගිවිසුෙම් ෙකොපියක් විතරක් පශ්න නඟපු මන්තීවරයාට 
ලබා දුන්නා. හැබැයි, ඒ ගිවිසුෙම් අත්යවශ්ය වගන්ති "ටිෙපක්ස්"  
කරලා තමයි දුන්ෙන්. රටවල් ෙදකක් අතර අත්සන් කරන 
ආරක්ෂක ගිවිසුමක් ඇයි  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්?  ඇයි එහි තිෙබන වගන්ති   "ටිෙපක්ස්"  කරන්ෙන්?  
එදා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇෙමරිකන් තානාපතිවරයාත් එක්ක 
අත්සන් කරපු ඒ හරස් ෙසේවා ගිවිසුම ෙම් අලුත් ආණ්ඩුවට පුළුවන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න.   

නව ආණ්ඩුවට අපි අවධාරණය කරනවා, වහාම ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ සහ එවකට ඇෙමරිකන් තානාපතිවරයා අත්සන් කරපු ඒ 
ආරක්ෂක ගිවිසුම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න කියලා. 
එහි තිෙබන කරුණු -ඒ අඩංගුව- දැනගැනීෙම් අයිතියක් අෙප් 
මන්තීවරුන්ට තිෙබනවා; ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබනවා. ඒෙකන් 
අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට වන බලපෑම ෙකොයි වාෙග්ද කියන 
එක අපි දැනගන්න ඕනෑ. නමුත් අද වන ෙතක් ඒ ගිවිසුෙමන් වන 
හානිදායක තත්ත්වය ගැන කරුණු සහිතව ෙතොරතුරු දැනගන්න 
හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ 
ඇෙමරිකන් තානාපතිවරයා අතර අත්සන් කරපු ආරක්ෂක ගිවිසුම, 
එෙහම නැත්නම් ඒ හරස ් ෙසේවා පිළිබඳ ගිවිසුම වහාම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න. ඇෙමරිකන් පා බළ හමුදාවට, 
නාවික හමුදාවට, ගුවන් හමුදාවට අෙප් රෙට් භූමිය පාවිච්චි 
කරන්න වාෙග්ම ඒ ඇෙමරිකන් හමුදාව ශී ලංකාෙව් ගත කරන 
කාලය තුළ කෑම බීම, ඉඳුම් හිටුම් ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම් 
සපයන්න ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව එදා එකඟ වුණා. ඒ එකඟතාව 
අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතළ තර්ජනයක්. ඒ තර්ජනය 
අදත් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ගිවිසුම තවම අෙහෝසි වුෙණ් නැහැ.  

ආණ්ඩු මාරු වුණාට, ආණ්ඩු ෙවනස් වුණාට ඒ හරස ් ෙසේවා 
ගිවිසුම තවම කියාත්මකයි. ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබන රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට හානිදායක කරුණු පිළිබඳව ෙම් රෙට් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු දැනගත යුතුයි. ෙම් රෙට් ජනතාව 
දැනගත යුතුයි. ඒ හානිදායක වගන්ති ඉවත් කිරීෙම් හැකියාවකුත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි ඒවා ඉවත් 
කරන්න මැදිහත් වන්න ඕනෑ. ඒ අර්ථෙයන් අරෙගන ඒ ගිවිසුම 
පිළිබඳ තත්ත්වය වහාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දිය යුතු 
වනවා. 

පසු ගිය දවස්වල මාධ්ය වාර්තා කරලා තිබුණා, තවත් එවැනිම 
ගිවිසුමක් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක අත්සන් කරන්න 
යනවා කියලා. ඒ අනුව ලබන ෙපබරවාරි මාසෙය් මුලදී 
නිව්ෙයෝර්ක් නගරෙය්දී ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න නියමිතයි. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ශී ලංකාව අතර ආරක්ෂක, 
ආර්ථික අවෙබෝධතා ලියවිල්ලක් අත්සන් කරනවා. ෙම් ආරක්ෂක, 
ආර්ථික අවෙබෝධතා ලියවිල්ල ෙමොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න 
කැමැතියි. ඒක ගිවිසුමක්ද? එකඟතාවක්ද? MoU එකක්ද? 
ෙමොකක්ද? ඒ අවෙබෝධතා ලියවිල්ල අත්සන් කරන්ෙන් ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව නම්, ආර්ථිකය පිළිබඳව නම්, ඒක අත්සන් කරන්න 
කලින් ඒ පිළිබඳව අපි දැනගන්න ඕනෑ. ඒ ගිවිසුම අත්සන් කළාට 
පස්ෙසේ ඒක ෙවනස් කිරීම අසීරුයි.  

එදා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂලා කරපු වැෙඩ්ම අද ඔබතුමන්ලාත් 
කරනවා නම්, ඒක ඊට වඩා බරපතළ වැරැද්දක්. ෙගෝඨාභය 

රාජපක්ෂලා ඇෙමරිකාවත් එක්ක ෙහොෙරන් අවෙබෝධතා ගිවිසුම් 
ගහද්දී ඔබතුමන්ලා කිව්වා, ඒක වැරදියි කියලා. හැබැයි, එෙහම 
කියපු ඔබතුමන්ලා අද නැවත වතාවක් ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදයත් එක්ක ආරක්ෂක ගිවිසුමක් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ආරක්ෂක සහ ආර්ථික ගිවිසුමකුත් -අවෙබෝධතා ලියවිල්ලක්- 
අත්සන් කරන්න යනවා. ෙමොනවාද ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබන ආර්ථික 
කරුණු? ෙමොනවාද ඒ ගිවිසුෙම් තිෙබන ආරක්ෂක කරුණු? ඒවා 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට සෘජුවම බලපානවා. ඒවා අෙප් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට සෘජුවම බලපානවා. එය කලින් අත්සන් කළ ගිවිසුෙම් 
දිගුවක්ද, එෙහමත් නැත්නම් ඊට වඩා අලුත් එකක්ද? ඇයි ෙම් 
ගිවිසුම නිව්ෙයෝර්ක් නුවරදී අත්සන් කරන්ෙන්? ඇයි ෙම් ගිවිසුම   
ශී ලංකාෙව්දී අත්සන් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අඩුම ගණෙන් ඒ 
අත්සන් කරන අවෙබෝධතා ලියැවිල්ෙල් පිටපතක් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට දැනගන්න මාධ්ය හරහා පචාරය කළ යුතුයි. එතෙකොට 
තමයි රට සම්බන්ධෙයන් ද්විපාර්ශ්විකව අත්සන් කරන ෙද්වල් 
ගැන රෙට් ජනතාවට  දැනගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
ගිවිසුම් ෙහළි කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම රජය විසින් ඉටු කළ යුතු වග 
කීමක්ය කියන එක නැවත මම අවධාරණය කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බිතාන්ය රජය සහ ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව 
අතර තවත් ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවාය කියලාත් 
දැනගන්න ලැෙබනවා. ශී ලංකාෙව් හමුදාව පතිව හගත කරන්න, 
ශී ලංකාෙව් හමුදාවට මානව හිමිකම් ගැන උගන්වන්න බිතාන්ය 
රජය යම් ආධාර මුදලක් ෙදන්න සූදානම්. ඒ ආධාර මුදල ගන්න   
ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව සහ බිතාන්ය රජය අතර නැවත ආරක්ෂක 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා.  

ශී ලංකාෙව් හමුදාවට, ශී ලංකාෙව් ෙපොලීසියට මානව හිමිකම් 
පිළිබඳ පාඨමාලා පවත්වන එක ෙහොඳයි. ඒ පිළිබඳව අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අවුරුදු තිස් ගණනක් තිස්ෙසේ යුද්ධයක් 
තිබුණු රටක අෙප් රෙට් ෙපොලීසිය, අෙප් රෙට් හමුදාව ෙගොඩ 
නැඟිලා තිෙබන්ෙන්, හැදිලා තිෙබන්ෙන් යුදමය වාතාවරණයට 
ගැළෙපන විධියට බව අපි දන්නවා. හැබැයි, දැන් යුද්ධය අවසන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

යුද්ධය පැවති වකවානුෙව් තිබුණු ෙපොලීසිය, යුද්ධය පැවති 
වකවානුෙව් තිබුණු හමුදාව දැන් රටට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
අලුත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒවා නවීකරණය ෙවන්න ඕනෑ. වඩාත් 
පජාතන්තීය රටක හමුදාවක්, පජාතන්තීය රටක ෙපොලීසියක් බවට 
ඒවා පත් ෙවන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි සාමාන්ය ජනතාව 
ෙපොලීසියට ඒ අදාළ ෙගෞරවය ෙදන්ෙන්. එතෙකොට තමයි ෙම් 
රෙට් ජනතාව හමුදා ෙසබළාට, හමුදාවට ඒ නියමිත, ලැබිය යුතු 
ෙගෞරවය ලබා ෙදන්ෙන්. ඔවුන් මහත්මා ගති ගුණ සහිත 
ෙපොලීසියක නිලධාරින් ෙවන්න ඕනෑ. මහත්මා ගති ගුණ සහිත 
හමුදා නිලධාරිෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. රෙට් නීතිය, මානව හිමිකම් 
පිළිබඳව, මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව, පජාතන්තවාදය පිළිබඳව 
ඒ රෙට් හමුදාව, ඒ රෙට් ෙපොලීසිය දැනුවත් කිරීෙමන් පමණයි 
එවැනි නිලධාරින්, එවැනි ෙසබළුන්  නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා වැඩ මුළු අවශ්යයි; ඒ සඳහා පාඨමාලා 
අවශ්යයි.  ඒවා ඇති තරම්  කළාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. 

හැබැයි, ඒ මානව හිමිකම් පිළිබඳව අෙප් හමුදාවට 
උගන්වන්න අෙප් රෙට් ඕනෑ තරම් මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
කියාධරයන් ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් මානව හිමිකම් සංවිධානවල 
කටයුතු කළ, ජාත්යන්තර අත් දැකීම් තිෙබන මානව හිමිකම් 
කියාකාරීන් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. පසු ගිය කාලෙය් රට ඇතුෙළේ 
ඇති වුණු අභ්යන්තර අර්බුදකාරී තත්ත්ව  නිසා ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවලට ගිහිල්ලා, මානව හිමිකම් සංවිධානවලට බැඳිලා, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගත් පඥප්තීන්ට අනුව කටයුතු කරන 
ආකාරය ඒ සංවිධාන හරහා ඔවුන් ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්ම පත් කරන ලද මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිසමට අනුබද්ධ දිස්තික් කාර්යාල 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැඩ කරන නිලධාරින් විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා. මානව හිමිකම් විෂයය පිළිබඳ හසළ දැනීමක් 
තිෙබන නීතීඥයන් විශාල පිරිසක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. එෙහම 
සිටියදී, අෙප් රෙට් අෙප් ආණ්ඩුවට එවැනි හැකියාවක් තිබියදී, 
අෙප් හමුදාවට මානව හිමිකම් උගන්වන්න බිතාන්ය හමුදාව 
ෙගෙනන්න ඕනෑ නැහැ.  

බිතාන්ය හමුදාව ෙලෝකය පුරා මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරලා 
තිෙබනවාද, මානව හිමිකම් කඩ කරලා තිෙබනවාද යන්න 
පැහැදිලි සාක්ෂි සහිතව අපට කියන්න පුළුවන්. ශී ලංකාෙව් 
ඉතිහාසය ගත්තත්, එදා බිතාන්යය අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් මානව 
හිමිකම් කඩපු රටක් බව පැහැදිලි ෙවනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් 
යටත් කරගත්ත බිතාන්ය හමුදාෙවන්  මානව හිමිකම් ගැන නැවත 
ඉෙගන ගන්න අෙප් හමුදාවට වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් හමුදාවට 
මානව හිමිකම් ගැන කියා ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් ෙපොලීසියට මානව 
හිමිකම් පිළිබඳව උගන්වන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒක කළ යුත්ෙත් 
බිතාන්ය හමුදාෙවන් ෙනොෙවයි; බිතාන්ය මානව හිමිකම් 
කියාකාරීන්ෙගන් ෙනොෙවයි. ඒ ලැෙබන සල්ලිවලට යට ෙවලා, 
අෙප් හමුදාව බිතාන්ය හමුදාවට ඕනෑ විධියට හසුරුවන්න, ඒ 
අයෙග් උපාය මාර්ගික සැලැසුම් අෙප් හමුදා නිලධාරින්ෙග් 
ඔළුවලට බස්සන්න ඉඩ ෙදන්න නරකයි.  

මානව හිමිකම් පිළිබඳ ෙමවැනි  පාඨමාලා,  මානව හිමිකම් 
පිළිබඳව ෙමවැනි මැදිහත්වීම් හරහා තමයි බිතාන්යය, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය වැනි පධාන රටවල් අෙප් රටවල අභ්යන්තර 
ආරක්ෂාවට මැදිහත් ෙවන්ෙන්. ඒක අපි දන්නවා. ඒ මානව 
හිමිකම් ගැන උගන්වන ෙකොට තමයි ෙසබළාෙග් අදහස ෙත්රුම් 
ගන්ෙන්. ඒ මානව හිමිකම් ගැන පාඨමාලා කරන ෙකොට තමයි, 
අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට අපි ගන්නා කියා මාර්ග පිළිබඳව ඒ 
නිලධාරියාෙගන් සියුම්ව කරුණු දැන ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් එන්ෙන් ආදරයකට ෙනොෙවයි කියන ෙද් අපි ෙහොඳට 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම් බිතාන්ය රජය සහ ශී ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුව අතර ඇති කරන ආරක්ෂක ගිවිසුම?  මානව හිමිකම් 
පිළිබඳ ඉගැන්වීමට පමණක් සීමා වුණු එකක්ද, එතැනින් එහාට 
තිෙබන අෙනක් කරුණු ෙමොනවාද කියන එක විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කළ යුතුයි කියා 
මා නැවත මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආර්ථික ගිවිසුම් සහ ෙම් 
ආරක්ෂක ගිවිසුම් ෙලෝකය තුළ ෙවනත් රාජ්යයන්වල කියාත්මක 
කරද්දී, අෙප් රටට වැඩි වාසියක් අත්පත් කරගන්න, අෙප් රටට එහි 
වාසිදායක තත්ත්වය ඇති කරගන්න  අෙප් තානාපති ෙසේවය ඒ 
සඳහා සුදුසු මට්ටමකින් අපි පත් කරලා තිෙබනවාද?  

ඔබතුමන්ලා විශාල ෙචෝදනා ගණනාවක් ඒ කාලෙය් එල්ල 
කළා. ඒවා, පැහැදිලිවම ෙචෝදනා තමයි. රාජපක්ෂ පාලන යුගෙය්දී 
තානාපති ෙසේවය මුළුමනින් ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා. 
ෙද්ශපාලනීකරණයටත් එහා ගිහින්, විෙද්ශ ෙසේවය මුළුමනින්ම 
පවුෙල් විෙද්ශ ෙසේවයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා; ඥාතින්ෙග් 
විෙද්ශ ෙසේවයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.  

එදා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සම්පූර්ණෙයන් 
ෙමෙහයවූෙය්, සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන කියන හාදයායි. විෙද්ශ 
ෙසේවය ගැන අබ මල් ෙර්ණුවක්වත් දන්ෙන් නැති, විවිධ යටිතල 

පහසුකම් සපයමින් සිටි එවැනි පුද්ගලයකු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණ මන්තීවරයා විධියට පත් කරලා, හිටපු 
විෙද්ශ ඇමතිවරයා යට කරෙගන, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් තමන්ට ඕනෑ විධියට හසුරුවමින්, තමන්ෙග් හිතවත් 
කණ්ඩායම් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිර්මාණය  කරමින් 
කටයුතු කළා. අපි ඒවා දන්නවා. ඒ මැදිහත්වීම තුළ එදා විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසාම විෙද්ශ ෙසේවය 
මුළුමනින් පිරිහීමට ලක් වුණා.  

සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනෙග් මැදිහත් වීම අෙප් රෙට් රාජ්ය 
තාන්තික සම්බන්ධතා මුළුමනින් බිඳ වට්ටන්න ෙහේතුවක් බවට 
පත් වුණා. එවැනි තත්ත්වයක් විෙව්චනය කරපු ඔබතුමන්ලා අද 
නැවත පටන්ෙගන තිෙබනවා, තානාපති ෙසේවයට ඍජුවම 
ෙද්ශපාලන පත් කිරීම් කරන්න. ෙද්ශපාලන බඳවාගැනීම්, 
ෙද්ශපාලන පත් කිරීම් කරන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වාට, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ව තමයි 
දැන් තානාපති ෙසේවයට පත් කරන්න  වැඩිපුර ෙපෙළෙඹන්ෙන්.  
ඒක හරි පැහැදිලියි. ඔබතුමන්ලා එය කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි. 
ලජ්ජා නැතිව, හිරිකිතයක් නැතිව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම 
අගමැතිවරයා කිව්වා, "ඔව්, අපි ෙද්ශපාලන පත් කිරීම් කරනවා. 
එතෙකොට මට පුළුවන්, එක telephone call එෙකන් ඒ අය ලවා 
වැඩ කරවාගන්න." කියලා. ෙමොකක්ද ඒ විෙද්ශ ෙසේවය? එෙහම 
නම් ෙමොකටද, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයක්? ෙලෝකෙය් රටවල 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලෙය් ශාඛා 
පිහිටුවන්න ෙකෝ. Telephone call එෙකන් වැඩ කරවාගන්න නම්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ශාඛා එක් එක් රටවල පිහිටුවන්න. 
ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය ඒක නම්, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය විසුරුවා හරින්න.   

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයක් ෙමොකටද?  විෙද්ශ ෙසේවයක් 
ෙමොකටද?  විභාග පවත්වා විෙද්ශ ෙසේවය සඳහා අලුත් කණ්ඩායම් 
බඳවාගන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ අය බඳවාගන්ෙන් නිකම් ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවට කෙඩ් යවන්නද?  ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච ෙද්වල් නැවත 
කරන්නද ෙම් හදන්ෙන්? ඒකද යහ පාලනය කියන්ෙන්? ඒකද ෙම් 
රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වූ සැබෑ රාජ්ය තාන්තික යහ 
පාලනෙය් අලුත් තත්ත්වය? නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි. ඒක 
පතික්ෙෂේප කරලා තමයි  ඊට එෙරහිව ජන වරම ලබා දුන්ෙන්. 
නැවත ඔබතුමන්ලාත් කියනවා නම්, "ඍජුව ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ අයෙගන් තානාපති ෙසේවයට පත් කරනවා. ඒක තමයි 
අෙප් පතිපත්තිය" කියලා, ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව අනුමත 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩවලට, ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවන්ට පහසු ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් එවැනි විෙද්ශ ෙසේවයක් ෙනොෙවයි; එවැනි 
රාජ්ය තාන්තික ෙසේවයක් ෙනොෙවයි.  

අද විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය පාලනය කරන්න විවිධ ඒකක 
තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල අරලියගහ මන්දිරයට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් කැෙඳව්වා. කැඳවලා අගමැතිවරයා 
පැහැදිලිව, ෙකළින්ම කියා තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? "අපි ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් කරනවා. ඔයාලා දක්ෂ නැහැ ෙම් ෙසේවයට. ඔයාලාට 
සුදුසුකම් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ සුදුසුකම්, දක්ෂතාවන් 
හදාගන්න. එෙතක් අපි ෙද්ශපාලන පත් වීම් කරනවා. ඒක නතර 
කරන්ෙන් නැහැ. පුළුවන් නම් ඒ තත්ත්වයට එන්න. එෙතක් අපි 
ෙද්ශපාලන පත් වීම් කරනවා." කියලායි කියා තිබුෙණ්. ෙමෙහම 
කියන්න, එතුමාට තිෙබන සදාචාරාත්මක අයිතිය ෙමොකක්ද? 
එෙහමද විෙද්ශ ෙසේවය ෙවනස් කරනවා කිව්ෙව්? විෙද්ශ ෙසේවෙය් 
සුදුසු අය නැත්නම්, ෙමොනවා ෙහෝ අසමත්කම් ටිකක් තිෙබනවා 
නම්, තානාපති ෙසේවයට දැනට තිෙබන සාම්පදායික නිලධාරි 
ෙසේවය සුදුසු නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා හිතනවා නම්, -අපි එෙහම 
හිතන්ෙන් නැහැ.- විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට මනා පුහුණුවක් 
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ෙදන එක, ඒ සඳහා වූ අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළ සම්පාදනය කරන 
එක ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීමක්. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව, ඒ අය 
පැත්තකට දමලා ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙදන එක ෙනොෙවයි ෙම්කට 
උත්තරය.  

අගමැති කාර්යාලෙය් දැන් ෙවනම unit  එකක් තිෙබනවා, 
"Global Affairs Unit" කියලා.  එතෙකොට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයයි,  අරලියගහ මන්දිරෙය් තිෙබන Global Affairs 
Unit එකයි ෙදපැත්තකට කියාත්මක වනවා. රාජ්ය තාන්තික 
වැඩවලදී අගමැතිවරයාෙග් පකාශන, ඒ කිසිදු කටයුත්තක් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් අධීක්ෂණය වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් දැන් පුරුදු ෙවලා 
ඉන්නවා, රටවල් අතර කරන ද්විපාර්ශ්විකව ගනුෙදනු 
සම්බන්ධෙයන් යවන ලියුම්වල copy එකක් එෙහේට යවන්ෙන් 
නැතිව ඉන්න. ඇයි ඒ? ඒ අය දැන් දන්නවා, "ඒවා යැව්වාට වැඩක් 
නැහැ, එතැන Global Affairs Unit එකක් තිෙබනවා, ඒෙකන් 
තමයි ඔක්ෙකෝම handle කරන්ෙන්." කියලා. විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ඉන්නවා; නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. අපි 
දන්නවා එතුමන්ලාට ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. නමුත්, 
රටකට අවශ්ය කරන නිවැරදි රාජ්ය තාන්තික ෙමෙහයවීම ෙම්ක 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් Unit එෙකන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, ෙම් 
Unit  එක විෙද්ශ අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ එකක්ද, එෙහම නැතිව 
ෙවනම යන්ෙන් ඇයි, ඒ ෙදක අතර තිෙබන පරස්පරය ෙමොකක්ද 
කියන කාරණා පිළිබඳවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සුදුසුකම් තිෙබන 
අය නැහැයි කියලා කියනවා. ඒක පිළිගන්න පුළුවන් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, විෙද්ශ ෙසේවයට බඳවා ගන්ෙන් තරග 
විභාගයක් තුළිනුයි. ඒ තරග විභාගය සමත් වීම පහසු වැඩක් 
ෙනොෙවයි. තරග විභාගයට දහස ්ගණනක් ළමයින් වාඩි ෙවනවා.  
ඒ තිෙබන පශ්න පතවලට පිළිතුරු ලබා ෙදන එක සාමාන්යෙයන් 
උපාධියක් වාෙග්ම, ඒ හා සමානව යන සංකීර්ණ එකක්. ඒ වාෙග්ම  
විෙද්ශ ෙසේවෙය් දැනට නියුක්ත ෙවලා සිටින අය අවුරුදු 
ගණනාවක් ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් යම් අත්දැකීම් තිෙබන අයයි. 
ඔවුන් පාෙයෝගිකව පළපුරුද්දක් තිෙබන අයයි. එෙහම අයව 
පැත්තකට දමලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කෘත්යාධිකාරී 
මණ්ඩලෙය් අය පත් කර ගත්ෙතොත්,  අවුරුදු 5 අවසානෙය්දී  
ඔබතුමන්ලාටත් සිදු ෙවන්ෙන් රාජපක්ෂ පාලනය තල්ලු වූ 
තැනටම තල්ලු වන්නටයි. රාජපක්ෂ පාලනය පටන් ගත්ෙත්ත් 
ඔෙහොම තමයි.  විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිලධාරින්ව ටිෙකන් ටික අයින් 
කරලා තමයි,  එදාත් තමන්ෙග් පුංචි අම්මාෙග් පුතාව, මස්සිනාලාව 
ඇෙමරිකාවට, රුසියාවට තානාපතිවරුන් විධියට යැව්ෙව්.  

ඔබතුමන්ලාෙග් දැක්මත්; දර්ශනයත් ඒ තත්ත්වයම නම්,  
එතැනින් එහාට ෙම් ෙමොන  ආර්ථික ගිවිසුම් අපි අත්සන් කළත්, 
ඒවා රටට වාසිදායක විධියට ෙමෙහයවාගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා ෙපෞද්ගලික වාසිදායක තත්ත්වයට විතරයි පරිවර්තනය 
වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් ලක්ෂ 20කට 
ආසන්න ජනතාවක් විෙද්ශගත රැකියාවන්වල නියුක්ත ෙවනවා. 
ඉන් වැඩිපුර පමාණයක් රැකියා කරන්ෙන් මැද ෙපරදිග කලාපෙය්. 
ඒ මැද ෙපරදිග රටවල  ෙසේවය කළත්,   එහි රැකියාවන් කිරීම 
පිළිබඳව ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙබොෙහෝ රටවල් 
ඒ  ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න එකඟ ෙවලා නැහැ. තවම විෙද්ශ 
රැකියා අමාත්යාංශය එයට සමත් ෙවලා නැහැ. ෙලබනනය, 
ෙජෝර්දානය වාෙග් රටවල අෙප් ශී ලාංකිකයන් සම්බන්ධෙයන් 
අනුගමනය කරන පතිපත්තිය බරපතළයි. ඔවුන් අෙප්                  
ශී ලාංකිකයන් වහලුන්  තත්ත්වයටයි පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එම 

නිසා හැමදාමත් ෙලබනනෙය්, ෙජෝර්දානෙය් රැකියා කරන  අෙප් 
ශී ලාංකිකයන් මුහුණ ෙදන ගැටලු රාශියක් තිෙබනවා.  අෙනකුත් 
මැද ෙපරදිග රටවලට වඩා ඒ තත්ත්වය බරපතළයි. හැබැයි, 
විෙද්ශගත ශි ලාංකිකයන්ෙග්  අයිතින් ආරක්ෂා ෙවන පරිදි, එම  
රජයන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා නිවැරදි ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න 
තවමත් අපි අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක කම්කරු අමාත්යාංශෙය් 
හා විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් වගකීමක් විතරක් ෙනොෙවයි. ඒක 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය්ත් වගකීමක්. ෙමොකද, ඒ රාජ්යයන් 
සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කරද්දී, ඒ රටවල විෙද්ශ ඇමතිවරුන් අතර 
මනා අවෙබෝධයක්, ද්විපාර්ශ්වික එකඟතාවක් ඇති වන්නට ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් ෙසේවකයන් පිළිබඳව ෙකොන්ෙද්සි හා අෙප් රෙට් 
ෙසේවකයන්ෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා ෙවන ෙකොන්ෙද්සි ඒ 
ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් කර ගත යුතුයි. නමුත් කනගාටුවට කරුණ 
නම්,  විෙද්ශ රැකියාවන් සඳහා යවන අෙප් ශී ලාංකිකයින්ෙග් 
අයිතීන් ආරක්ෂා ෙවන විධියටත්, ඒවාෙය් වාසිය අෙප් රටට 
අත්පත්වන විධියටත් ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න ෙම් වනතුරුත් අපි 
අසමත් ෙවලා තිබීමයි.  ඒ නිසා තමයි  අෙප් ලාංකිකයන්ට විවිධ 
අවස්ථාවලදී විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. විවිධ අවස්ථාවලදී ඉඳි කටු කන්නට, ඇණ කන්නට 
සිදු ෙවලා, විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක්වන්නට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  හිස බූ ගාලා, ඉස්තිරික්කවලින් පිට පුච්චලා, සමහර 
ෙවලාවට අතවරයට පවා ලක් කරපු ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට තමන්ෙග්  
වැටුපත් නැතිව නැවත ශී ලංකාවට එන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා විෙද්ශ රැකියාවන් සඳහා යන ශී ලාංකිකයන්ෙග් අයිතීන් 
ආරක්ෂා ෙවන විධියට එම රජයන් අතර ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ එකඟතාව-ගිවිසුම- නිවැරදිව අත්සන් කිරීමට ආණ්ඩුව 
වගකීෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  එවැනි ගිවිසුම්වලට යාෙම්දී 
අපට වාසිදායක තත්ත්වයක්  ඇති වන ආකාරයට කටයුතු කර 
ගන්න තවමත් අප සමත් ෙවලා නැහැ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණය ගැනත් මම කියන්නට ඕනෑ. සමාජවාදය පිළිබඳව 
ෙගොඩක් අය කථා කළා. චීනය, වියට්නාමය පිළිබඳව කථා කළා. 
චීනය, වියට්නාමය සමාජවාදය අත්හැරලා නැහැ. ඒ ගැන මම 
අවධාරණය කරනවා.  ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, වාමාංශික පක්ෂය, 
ෙලෝකෙය් පවතින ෙවෙළඳෙපොළ ආර්ථිකෙය් යථාර්ථය 
පිළිගනිමින්  රට  ෙගන යන්නට ඕනෑ නිවැරදි ෙද්ශපාලන 
ඉලක්කයට රට ෙමෙහයවනවා. ඒ නිසා තමයි වියට්නාමය දියුණු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ඒ නිසා තමයි චීනය දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට ඔවුන් ඉඩ ෙදනවා.  සමාජවාදී රාජ්යයන් 
විෙද්ශ ආෙයෝජනවලට විරුද්ධ නැහැ. රුසියාව ෙලනින්ෙග් 
කාලෙය් - 1917 විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ - නව ආර්ථික පතිපත්ති 
අනුගමනය කරනෙකොට  ෙලනින් ජර්මනියත් එක්ක ගිවිසුම් 
අත්සන් කළා. ජර්මනියත් එක්ක ආර්ථික ගිවිසුම් අත්සන් කරලා 
තමයි රුසියාෙව් අලුත් තාක්ෂණය ඉදිරියට ෙගනි යන්න මැදිහත් 
වුෙණ්. "සමාජවාදී රාජ්යයන් ෙලෝකෙය් රටවල් සමග 
අන්තර්ජාතිකව බැ ෙඳන්ෙන් නැහැ, ආෙයෝජනවලට ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියලා කියපු ඉතිහාසයක් ෙලෝකෙය් කිසිම රටක නැහැ. 
ෙම්ක හදපු අසත්ය, පුහු මතයක්. එම ගිවිසුම් අත්සන් කරද්දි රෙට් 
ජාතික අවශ්යතාව තමයි පරදුවට තියන්ෙන්. රෙට් ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරත්වය ෙහොඳයි.  

අද චීනෙය්, වියට්නාමෙය් ආෙයෝජන වැඩි ෙවන්ෙන් ඒකයි. 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය නිවැරැදිව තිෙබනවා. වියට්නාම 
ආණ්ඩුව ෙම් මාසෙය් 28වැනිදා නව සමුළුව පවත්වනවා. එහිදී 
නව නායක මණ්ඩලය පත් කරනවා. ඒ පිළිබඳව විවාද තිෙබනවා. 
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියන්ෙන් එහිදී මහා ගැටුමක් ඇති 
ෙවනවාය කියායි. නැහැ, එය ගැටුමක් ෙනොෙවයි. වියට්නාම නව 
රජය නව ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ පාලනය බිහි කර ගැනීම සඳහා 
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සමුළුවක් පවත්වනවා. ඒ සමුළුව තුළ වාද විවාද පවත්වනවා. ඒක 
තමයි "පජාතන්තවාදය" කියා කියන්ෙන්. වියට්නාමයට 
ආෙයෝජකෙයෝ එනවා; චීනයට ආෙයෝජකෙයෝ එනවා. 
වියට්නාමය, චීනය ආෙයෝජකයන්ට ෙදොර විවෘත කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ රටවල් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කර 
ගනිමින් තමයි ආෙයෝජකයින්ට ෙදොර විවෘත කර තිෙබන්ෙන්. ඒ 
රටවල්වල ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු ආෙයෝජකයින්ෙගන් ෙකොමිස් 
ගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ආෙයෝජකෙයෝ ඒ රටවලට යනවා. ඒ නිසා 
තමයි වියට්නාම ආෙයෝජකෙයෝ, චීනෙය් ආෙයෝජකෙයෝ ලංකාවට 
ආවාම පුදුම ෙවන්ෙන්. 

ලංකාෙව් කමය අනුව ආෙයෝජකයින් ඇමතිතුමාට ෙකොමිස් 
මුදල ෙදන්නම ඕනෑ. ඒ ෙකොමිස් මත දියත් වුණු ව්යාපෘති තමයි 
පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුෙණ්. ඒවා ගැන තමයි ඔබතුමන්ලා 
පට්ට ගහමින් විෙව්චනය කෙළේ. Port City එක හදන්ෙන් නැහැ 
කියායි වර්තමාන අගමැතිතුමා එදා  කිව්ෙව්. එදා එතුමා කිව්ෙව් 
එෙහමෙන්. "Port City එක හදන්ෙන් නැහැ, නවත්වනවා" කියා 
එදා අගමැතිතුමා කිව්වා. නමුත් ෙලෝක ආර්ථික සමුළුවට ගිහිල්ලා 
කියනවා, "නැහැ. Port City එක කියාත්මක කරනවා"ය කියලා.  

එදා ඔබතුමන්ලා තමයි චීනය ගැන විෙව්චනය කෙළේ. එය 
චීනය පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් ආණ්ඩුව, ලංකාෙව් 
ඇමතිවරු චීන ව්යාපෘති කරන සමාගම්වලින් ෙකොමිස් ගන්න පුරුදු 
කළා. "සමහර අසාර්ථක ව්යාපෘති හැදුෙව් ඇයි?" කියා අපි 
චීනෙයන් ඇහුවාම ඔවුන් කියනවා, "ඒක අෙප් තීරණයක් 
ෙනොෙවයි. උඹලාෙග් ආණ්ඩුව තමයි ඒක තීරණය කරන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදනවාද, වරාය හදනවාද, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය හදනවාද කියන එක 
තීන්දු කෙළේ අපි ෙනොෙවයි. ඒක තීරණය කෙළේ  ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුවයි. ආණ්ඩුව ඉල්ලපු ෙයෝජනා අනුව ආෙයෝජනවලට අපි 
මැදිහත් වුණා. අපි business එකක් කළා. අපි  ආෙයෝජනයක් 
කරනවා. අපි එයින් ලාභ ලබනවා. ව්යාපෘති තීරණය කරන්ෙන් 
ලංකාෙව් ආණ්ඩුව" කියා. වැරැද්ද තිෙබන්ෙන් එතැනයි. ඒක 
චීනෙය් වැරැද්ද ෙනොෙවයි. බාල ව්යාපෘති කරන්න චීනයට ඉඩ 
දුන්නා නම් එෙහම ව්යාපෘති කරන්න ඉඩ ලබා දීෙම් වැරැද්ද 
තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ආණ්ඩුවටයි. ගහන ගිවිසුම්වල ෙකොන්ෙද්සි 
තිෙබනවා. එෙහම ෙද්වල් වළක්වා ගන්න හැකියාව තිෙබනවා.  

ඕනෑම රටක් තවත් රටක ආෙයෝජනය කරන්ෙන් ලාභ ලබා 
ගන්නයි. ඒක "නැහැ" කියා කිව්ෙවොත් එය අසත්යයක්. ෙලෝකෙය් 
රටවල් තවත් රටක ආෙයෝජනය කරන්ෙන් තමන්ෙග් රටට 
ලාභයන් ෙගෙනන්නයි. ලාභය තමන්ට වාසිදායක විධියට පත් කර 
ගැනීම ආණ්ඩුෙව් වග කීමක්. ඒ නිසා ෙම් රටවල් කිසිවක 
සමාජවාදය බිඳ වැටිලා නැහැ. ඒ රටවල්  ෙලෝක ආර්ථිකයට 
ගැළෙපන විධියට යම් යම් ෙවනස්කම් කර තිෙබනවා. දැන් අෙප් 
මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා, "සමාජවාදය බිඳ වැටිලා, යල් 
පැන ගිහිල්ලා" කියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නම තිෙබන්ෙන් "ශී ලංකා 

පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව" 
කියායි. අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදද්දි ෙම් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් නම ෙවනස් කරනවාද? "ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය්" කියන නම ෙවනස් කරනවාද? මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමන්ලා සමාජවාදයට කැමති නැත්නම්  අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් "ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජය" කියන නම ෙවනස් කරනවාද? එහි නම ෙවනස් 
කරන්ෙන් නැහැ. අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා, අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් නම "ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය" 
කියලා. "සමාජවාදී" කියන වචනය තියාෙගන ඉන්ෙන් ඒ වචනය 
ෙහොඳ නිසයි. ඒක කියාත්මක කරන්න බැරි වීම  තමයි තිෙබන 
වැරැද්ද. තමන්ෙග් වැරැද්ද වහ ගන්න ෙවනත් ෙද්වලට පට්ට 
ගහලා, තඩිබාන එක නතර කරලා, ආර්ථික ගිවිසුම් අත්සන් 
කරද්දි රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට වාසිදායක විධියට එම ගිවිසුම් 
අත්සන් කරන්න. ඒවා කලට  ෙවලාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා සම්මත කර ගන්න. ඒ වා ෙග්ම එම වගකීම ඉටු කරන්න 
කියන කාරණය අවධාරණය කරමින් මම නතර වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා.  

මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්, ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
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 

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. 
 

 
[අ.භා. 4.53] 

 
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) 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමු ෙණ් අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් 

මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න ලැබීම මා ලැබූ 
භාග්යයක් හැටියට මම සලකනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
මාක්ස්වාදය, සමාජවාදය පිළිබඳව තිෙබන අර්ථ විවරණය 
සම්බන්ධෙයනුයි. මමත් මෙග් තරුණ කාලෙය් කාල් මාක්ස් ගැන, 
ඒංගල්ස් ගැන හැදෑරුවා. මමත් ෙපොඩ්ඩක් ෙපොත පත කියවා 
තිෙබනවා. මම මාක්ස්වාදය විශ්වාස ෙනොකළාට, මාක්ස්වාදෙය් 
අර්ථ විවරණය ගැන සාමාන්ය දැනීමක් තිෙබනවා. අපට තිෙබන 
පශ්නය ෙමයයි. කාල් මාක්ස් කියපු, ඒංගල්ස් කියපු,  ලිෙයොන් 
ෙටොට්ස්කි  කියපු ඒ අර්ථ නිරූපණයන්ට ගැළෙපන්නා වූ 
ආකෘතියක් ෙනොෙවයි අද චීනෙය් තිෙබන්ෙන්. අඩු ගණෙන් මාඕ 
ෙසේතුං කියපු ෙදයවත් ෙනොෙවයි.  

අද වියට්නාම ෙය් තිෙබන්ෙන් ඒ ආකෘතිය ෙනොෙවයි. පැරැණි 
ශාස්තීය මූලධර්ම අනුව මාක්ස්වාදය කියා විශ්වාස කරපු, 
සමාජවාදය කියා විශ්වාස කරපු ඒ අර්ථ කමය ෙනොෙවයි, දැන් 
චීනෙය් සහ වියට්නාමෙය් පවතින්ෙන්. ඒ නිසා චීනය සහ 
වියට්නාමය ෙවනස්ෙවලා කියලා අපට කියන්න ෙවනවා. කියුබාව 
ෙවනස් ෙවමින් යනවා. විෙද්ශීය සබඳතා පැවැත්වීම, ආර්ථික 
සහෙයෝගීතාව, අන්තර්ජාතික ෙවළඳාම මාක්ස්වාදී අර්ථ කමයකත් 
තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. ඒවා  ධනවාදී අර්ථ කමයකත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පශ්නය තිෙබන්ෙන්  අර්ථ කමය ෙමොකක්ද 
කියන කාරණය ෙනොෙවයි.  ශී ලංකාව රටක් හැටියට  දියුණු 
කරන්න, රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ යා යුත්ෙත් කුමන ආකාරයක ගමනක් ද කියන කාරණයයි.   

චීනය පිළිබඳව අවුරුද්දකට පසුව අෙප් රජයට මතක් ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා.  
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති ධුරය දරපු, මුදල් අමාත්ය 
ධුරය දරපු  ඒ රජය වැඩ කළ ෙකොන්ෙද්සි පිට ෙනොෙවයි,  
වර්තමාන රජය වැඩ කරන්ෙන් කියා මම එතුමාට කියනවා. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරය දරන, ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත්ය ධුරය දරන වර්තමාන රජය  වැඩ 
කරන්ෙන් ඒ ෙකොන්ෙද්සි පිට ෙනොෙවයි.  

අල්ලසින් ෙතොර, දූෂණෙයන් ෙතොර, ෙම් රෙට් පරිසරය 
ආරක්ෂා කරන්නා වූ ෙකොන්ෙද්සි මත, ෙම් රෙට් භූමිෙයන් 
අඟලක්වත් සින්නක්කරෙය් චීනයට ෙහෝ ෙවන කිසිෙවකුට පවරා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන ෙකොන්ෙද්සි මත අපි සූදානම් චීනය සමඟ 
වැඩ කරන්න;  අපි සුදානම් ඉන්දියාව සමඟ වැඩ කරන්න. ෙම් 
රෙට් අනාගත බලශක්ති අවශ්යතා සඳහා අත්යවශ්ය වූ සාම්පූර් ගල් 
අඟුරු බලාගාරය ඉදි කිරීෙම් කටයුතු අපි නිසැකවම කරනවා කියා 
මම ෙබොෙහොම සතුටින් ෙම් රටට කියනවා.  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ඒ කටයුතු පමාද ෙවලා තිබුණත්, පාරිසරික සාධක පිළිබඳ දීර්ඝ 
සාකච්ඡාවලින් පසුව  අපට ෙකොන්ෙද්සි සහිත අනුමැතියක් 
ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  ඒ ෙකොන්ෙද්සි අපි ඉටු 
කරනවා.  සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය අපි නිසැක ෙලසම 
ආරම්භ කරනවා.  හැකි ඉක්මනින් ඒ කටයුතු අවසන් කරලා, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකයට අවශ්ය කරන බලශක්ති උත්පාදනය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි  චීනය සමඟ 
කරන ගනුෙදනුවල විනිවිදභාවය. චීනය සමඟ මිතකම් තිෙබන 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කියනවා, "චීනය පැත්ෙතන් කියන්ෙන් 
ෙමෙසේය" කියලා,  "ඔබට අවශ්ය නිසා, ඔබට අවශ්ය කමයට තමයි 
අපි වැඩ කෙළේ" කියලා. එය අපට විශ්වාස කරන්න ෙවනවා. 
අනිවාර්යෙයන්ම චීන බලධාරින් ඔබට කියන්න ඇති "මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් ආණ්ඩුව ෙමෙහමයි කටයුතු කෙළේ; අපි කෙළේ 
business එකක්; ඔවුන්ට අවශ්ය විධියට ෙම් වැෙඩ් කළා" කියලා. 
නමුත් ඔබ ෙම් රටට කියන්න අවශ්ය කාරණයක් තිෙබනවා.  එනම්  
චීනෙය් වරදකට වඩා චීනය සමඟ ගනුෙදනු කළ රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව් දූෂිත, අකාර්යක්ෂම, ෙද්ශෙදෝහී පතිපත්තිෙය් 
පතිඵලයක් ෙලස අපට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරෙය් පළමු 

අදියර ෙලෝකෙය් පිළිගත් පමිතීන්ට වඩා අඩුෙවන් ලැබුණා කියන 
කාරණය.  නමුත් චීනය පැත්ෙතන් එවැනි දූෂිත ගනුෙදනුවකට, ඒ 
වාෙග්ම පසුගාමී තාක්ෂණයක් සහිත ගනුෙදනුවකට කටයුතු කරපු 
ඒ චීන නිලධාරින්ට විරුද්ධව, චීන රෙට් නඩු විභාග කර ඔවුන්ට 
සිර දඬුවම් දුන්නා.  හැබැයි, ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරපු, පසුගාමී 
තාක්ෂණයක් අෙප් රටට උරුම කර දීපු, එම කියාවලිය තුළ දූෂණ 
කියාවල ෙයදුණු රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් බලධාරින්ට විරුද්ධව  
කටයුතු කරන්න තවමත් අපට බැරිෙවලා තිෙබනවා.  ඔවුන්ව 
හිරෙගදරට යවන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.අන්න එතැනදී 
නම් අෙප් රජය තවමත් පිටිපස්ෙසන් ඉන්නවාය කියන කාරණය 
මා පිළිගන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අන්තර්ජාතික 
සහෙයෝගිතාව පිළිබඳ කාරණෙය්දීත්, ගරු ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා වාෙග්ම, මංගල සමරවීර මැතිතුමා මම විෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමති ධුරය දරපු කාලෙය් කටයුතු කළ විලාසය 
මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා; අත්වින්දා. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් ඉතාම කාර්ය බහුල කාලසීමාවක ඒ කටයුතු සඳහා 
දායක ෙවන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ර ෙට් තීරණාත්මක 
ෙමොෙහොතක, රෙට් අනාගතය ෙවනස් වන ෙමොෙහොතක, ඒ 
වගකීම්වලින් ෙකොටසක් දරන්නට හැකිවීම ගැන මා ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි ඉතාම දීර්ඝ 
කාලයක් පමාද ෙවලා වුණත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක 
ඡන්දයකින් සම්මත කර ගත යුතුව ඇති ෙම් ගිවිසුම් සම්මත කර 
ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ෙමොකද, මීට කලින් පැවැති 
කිසිම රජයකට ෙම් සඳහා වුවමනාව තිබුෙණ් නැහැ. රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
තිබුණා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය වැනි ඉතාම 
පසුගාමී, ෙද්ශ ෙදෝහී සංෙශෝධන සම්මත කර ගැනීමට අවශ්ය ඒ 
ශක්තිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණා. හැබැයි, ෙම් ජාත්යන්තර 
සම්මුතීන් පාර්ලිෙම්න්තුව ලවා පසු අනුමත කර ගැනීෙම් 
වුවමනාව රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට තිබුෙණ් නැහැ.  

හිටපු විෙද්ශ කටයුතු ඇමති ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාට, 
එතුමාෙග් විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට, කංකානම්ෙග් 
මන්තීතුමාට -ඒ කාටවත්- එෙහම අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඒකට ෙහේතුව වුෙණ්, විෙද්ශ පතිපත්තිය හා ආර්ථික සංවර්ධනය 
පිළිබඳ වූ ඉතාම පසුගාමී සහ ෙනොසැලකිලිමත් ආකල්පයයි. ඔවුන් 
විශ්වාස කෙළේ ෙම් යහ පාලන කියාදාමය ෙනොෙවයි. ඔවුන් 
විශ්වාස කෙළේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමය ෙනොෙවයි. ඔවුන් 
විශ්වාස කෙළේ රටක් රටක් අතර ඇති කරගන්නා වූ විධිමත් 
ජාත්යන්තර ගිවිසුම්වලින් ශක්තිමත් වන ඒ යහ පාලන 
ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. ඔවුන් විශ්වාස කෙළේ ෙකොමිස් මත පදනම් 
වුණු, ජාවාරම්කාර ආර්ථිකයක්. ඔවුන් චීනය සමඟ කටයුතු කළත්, 
ෙවනත් රටක් සමඟ කටයුතු කළත්, ඔවුන්ෙග් පතිපත්තිය වුෙණ් 
ෙකොපමණ පතිශතයක් ෙකොමිස් ෙලස ලැෙබනවාද, ඒ ෙකොමිස් 
මුදල ෙබෙදන්ෙන් ෙකෙසේද කියන කාරණයයි.  

ෙලෝකෙය් තිෙබන නවීනතම ෙතොරතුරු තාක්ෂණය අපට 
ෙගනැත් ෙදන අංක එෙක් සමාගමක් වන ගූගල් සමාගම මීට වසර 
ගණනාවකට කලින් ෙම් රටට ආපු අවස්ථාෙව්දී රාජපක්ෂ 
පවුෙල්ම ෙකෙනක් ඉල්ලා සිටි ෙකොමිස් පතිශතය ෙකොපමණද 
කියා අප ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. ගූගල් සමාගම කැමැති වුෙණ් 
නැහැ, එවැනි ෙකොන්ෙද්සි මත ව්යාපාර කරන්න. අෙප් රජය 
බලයට පත් ෙවලා දින ගණනාවකට පසුව ගූගල් සමාගම 
ලංකාවට ඇවිත් අද වන විට "Google Loon" කියන ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සන්නිෙව්දන කුලුනු නැතිව ෙම් රට පුරා අන්තර්ජාල පහසුකම් 
ඉතාම අඩු මිලට ලබාෙදන, අධ්යාපනය උෙදසා ඒ පහසුකම් 
ෙනොමිෙල් ලබාෙදන, දැවැන්ත ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විප්ලවයක් 
ලංකාවට හඳුන්වා ෙදන, ෙලෝකෙය් නවීනතම තාක්ෂණය අරන් 
ෙදන ඔවුන්ෙග් ඒ ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු දැන් සෑෙහන දුරට අවසන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විෂයය භාර අමාත්ය ගරු හරින් පනාන්දු 
මැතිතුමා ගිය සතිෙය් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්දී  ෙම් සඳහා 
ගිවිසුම් අත්සන් කළා. ඉදිරි මාස කීපය තුළ ෙම් කටයුතු අවසන් 
කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවට ආදරය 
කරන, ෙම් රෙට් අනාගත දියුණුව උෙදසා නියම, පිරිසිදු 
පතිපත්තියක් තිෙබන, දූෂණය පතික්ෙෂේප කරන ආණ්ඩුවක් නිසා 
තමයි අද ෙලෝකෙය් සිටින ෙලොකුම සමාගම්, ෙහොඳම සමාගම් 
නිවැරදිම තාක්ෂණයත් එක්ක අෙප් රටට එන්ෙන්. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවොස් නුවර පැවැති ෙලෝක 
ආර්ථික සමුළුෙව්දී අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට 
ලැබුණු සුවිෙශේෂ පතිචාරය ෙකොෙහොමද? සියලුම රාජ්යයන් ෙවතින් 
ලැබුණු පතිචාරය, මාධ්යවලින් ලැබුණු පතිචාරය වාෙග්ම 
මයිෙකොෙසොෆ්ට් සමාගම, වර්ජිනියා සමාගම ඇතුළු ෙලෝකෙය් 
දැවැන්තම සමාගම්වල සභාපතිවරු සාකච්ඡා කළා පමණක් ෙනොව 
ශී ලංකාවට ෙපෞද්ගලිකව එන්න, ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජන අවස්ථා 
පිළිබඳව බරපතළව සලකා බැලීමට ඔවුන් ගරු අගාමාත්යතුමා 
සමඟ එකඟ වුණා. ඔවුන් විශ්වාස කරනවා ශී ලංකාවට 
ආෙව්ණිකව තිෙබන සුවිෙශේෂ වාසිදායක තත්ත්වයන් එක්ක         
ශී ලංකාෙව් කරන ආෙයෝජන අද ෙහොරකමින් ෙතොරව, අල්ලසින් 
ෙතොරව, ෙකොමිස් ෙනොෙගවා කරන්නට ඔවුන්ට හැකියාව  ලැබී 
තිෙබන බව.  ෙම්ක ඉතාම සුවිෙශේෂ තත්ත්වයක් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

රටක් විධියට අෙප් රට ඉදිරියට යා යුතු වන්ෙන් සෑම 
ක්ෙෂේතයකම ඒ අවශ්ය වන්නා වූ යහ පාලන මූලධර්ම මතයි. ෙම් 
යහ පාලනය ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා හඳුන්වා දුන් එකක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් අපවත්වී වදාළ මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ හඳුන්වා දුන් එකක් ෙනොෙවයි. අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා හඳුන්වා දුන් එකක් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් හැම 
තැනම, සෑම ක්ෙෂේතයකටම ෙම් "Good Governance" කියන ෙද් 
අදාළ කරෙගන තිෙබනවා. ව්යාපාර ක්ෙෂේතය ෙවන්න පුළුවන්, 
රාජ්ය පාලන ක්ෙෂේතය ෙවන්න පුළුවන්, අධිකරණ ක්ෙෂේතය 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ සෑම තැනකම "Good Governance" එෙහම 
නැත්නම් "යහ පාලනය" අද අදාළ කර ගන්ෙන් ඒ හරහා සාධාරණ 
සමාජ වටපිටාවක් ෙගොඩ නඟන්න අවශ්ය නිසයි.  

දැන් ගරු විජිත ෙහේරත්  මන්තීතුමා ඇහුවා,  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අලුතින් හදන ෙකොට "ශී ලංකා පජාතාත්තික සමාජවාදී 
ජනරජය" කියන ෙයදුෙම් තිෙබන "සමාජවාදී" කියන ෙකොටස 
ඉවත් කරන්ෙන් නැහැ ෙන්ද කියලා. නැහැ, තමයි.  එෙහම 
කරන්න අපට වුවමනාවක් නැහැ. කිසිෙවක් ඉල්ලන්ෙනත් නැහැ. 
එතුමාට අමතක වුණා, අපි පසු ගිය අය වැෙය්දි හඳුන්වා දුන් 
ආර්ථික පතිපත්තිය. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය, social 
market economy.  නිෙයෝ ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය අද අපි 
පතික්ෙෂේප කරනවා. මුළු ෙලෝකයම පතික්ෙෂේප කරනවා. තව 
දුරටත් නිෙයෝලිබරල් ආර්ථික පතිපත්ති මත අපි විශ්වාසය 
තබන්ෙන් නැතිව විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රටට ගැළෙපන ආර්ථික 
ෙමොඩලය වන සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය  -social market 
economy - කියන කාරණය අපි පිළිඅරෙගන ඒ සමාජ 
සාධාරණත්වය ලබා දීම සඳහා වූ දැවැන්ත පියවර ගණනාවක් අපි 
තබා තිෙබනවා.  

එක පැත්තකින් ෙම් භූමිෙය් අයිතිය අහිමි වුණු, රජයට අයිති 
ඉඩම්වල සින්නක්කර ඔප්පුවක් නැතිව ජීවිතය අවිනිශ්චිතව ගත 
කරන ෙම් රෙට් පුරවැසියන් පවුල් ලක්ෂ 15කට විතර ෙම් මහ 
ෙපොෙළොෙව් අයිතිය ලබා ෙදන නිශ්චිත වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඕනෑම ෙකනකුට ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් 
සින්නක්කර අයිතිය තිෙබනවායි කියන එක දුප්පත් ෙපෙහොසත් 
ෙභ්දයක් නැතිව ඒ පවුල් ඒකකය ශක්තිමත් කරනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට වඩා සමාජ වාදයක් තව  
තිෙබනවාද?  

අද සමාජය තුළ ඉතාම ධනවත් අයත් ඉතාම දුප්පත් අයත් 
ඉන්නවා. දුප්පත් සහ ධනවත් අය අතර පවතින ඇති නැති පරතරය 
අවම කිරීමට අපි පියවර ගණනාවක් ගන්නවා. මෙග් අමාත්යාංශය 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ගරු ඇමතිතුමා එක්ක එකතු ෙවලා අපි 
අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙම් 
රෙට් විදුලිය ෙනොමැතිව ඉන්න සෑම පුරවැසියකුටම, සෑම 
නිවසකටම ඊළඟ මාස තුන ඇතුළත විදුලිය ලබා දීෙම් පතිපත්තිය. 
අෙත් සතයක් නැතත් සෑම නිවසකටම අපි විදුලිය ෙදනවා. මහ 
ෙපොෙළොෙව් අයිතිය නැතත් අපි විදුලිය ෙදනවා. කටු මැටි 
ෙගදරටත් විදුලිය ෙදනවා. වහලට තහඩු  තිබුණත් විදුලිය ෙදනවා. 
බිත්තිය ඇද නම් කණුවක් හිටුවා මීටරය සවි කරලා විදුලිය 
ෙදනවා. අපි කටයුතු කරන්ෙන් ඒ පතිපත්තිය අනුවයි. ඒ වාෙග්ම 
ඒ සඳහා කිසිම මුදලක් ආරම්භක අවස්ථාෙව් අපි අය කරන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්, ඒ වැය වන මුදල 
කමානුකූලව වාරික 72කින් අය කර ගන්නයි.   

නිවස wiring කර ගන්න බැහැයි කියලා ෙපොඩි මිනිසස්ු,  
දුප්පත් මිනිස්සු අපට කිව්වා. අපි කිව්වා, "විදුලිබල මණ්ඩලය 
ගාෙන් නිවස wiring කිරීම කර ෙදනවා" කියලා. ෙම්ක පුංචි 
මිනිහාට විශාල සහනයක්. මීට වඩා සමාජවාදයක් තව  
තිෙබනවාද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සුළු හා මධ්යම පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයින් තමන්ෙග් ව්යාපාර ආරම්භ කරද්දී ඒ ව්යාපාරයට 
විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා ආරම්භක ගාස්තු විධියට ලක්ෂ ගණනක 
මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරන 
ෙකනකුට මුල් අවස්ථාෙව්දී අෙනකුත් වියදම් එක්ක සලකන 
ෙකොට ෙම්ක ෙලොකු මුදලක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
ෙම්කටත් විසඳුමක් ෙහොයා ගත්තා.  අපි එවැනි අයෙගන් සියයට 
25ක් පමණයි, අය කරන්ෙන්. ඉතිරි සියයට 75 තමන්  උපයා, 
ව්යාපාරෙයන් ලාභ ලබා අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ මාසික වාරිකවලින් 
ෙගවන්න අපි අවස්ථාව සලසා ෙදනවා. මතක තබා ගන්න, 
දුප්පත්ද, ෙපොෙහොසත්ද කියා බලන්ෙන් නැහැ, සියලුෙදනාටම ෙම් 
සහනය ලැෙබන බව.  

සුළු පරිමාණ, මධ්ය පරිමාණ, මහා පරිමාණ සියලුම 
ව්යාපාරිකයන්ට ෙම් සහනය ලැෙබනවා. ෙම් සඳහා වැය වන මුදල 
රුපියල් බිලියන 10කට වඩා වැඩියි. නමුත් අපි අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන් ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනයයි. අපි -ෙම් රෙට් තිෙබන 
පුෙරෝගාමී ආයතන විධියට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්, ඒ 
වාෙග්ම ලංකා විදුලි ෙපෞද්ගලික සමාගමත්-  ජනතාවට ශක්තියක් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ජනතාවට ශක්තිය ලබා දීම සඳහා සුළු ව්යාපාර, 
මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර දියුණු කිරීමට ආරම්භක හයිය වශෙයන් 
අපි විදුලි බලය නිකම් වාෙග් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලි බිල 
අඩු කරන්න, විදුලියට වැය වන මිල අඩු කරන්න අවශ්ය කරන 
විදුලි කළමනාකරණය සඳහා "demand side management"  
එකක්, එෙහම නැත්නම් විදුලිය භාවිතෙය් කළමනාකරණය 
පිළිබඳ සුවිෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා. ඒ හරහා රෙට් විදුලිය නිෂ්පාදනය පිළිබඳව යම් 
ආකාරයක අවශ්යතා කළමනාකරණය කරන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා වාෙග්ම ෙවෙළඳ සහ ෙන්වාසික පාරිෙභෝගිකයන්ට 
තමන්ෙග් විදුලි වියදම කළමනාකරණය කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවා.  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි 
පරිසරයට ආදරය කරන අය; මහ ෙපොෙළොවට ආදරය කරන අය; 
රටට ආදරය කරන මිනිස්සු. ඒ නිසා පරිසර දූෂණය අවම කරන්න, 
2015 පංශෙය් පැරිස් නුවර පැවැති කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳ 
සමුළුෙව් නිර්ෙද්ශවලට අනුගත වන ආකාරයට අෙප් පුනර්ජනනීය 
බලශක්තිය භාවිත කරලා, සුළං බලය සහ සූර්ය බලය භාවිත 
කරලා විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට පමුඛතාව ෙදනවා. රෙට් 
ස්ථාවර, මූලික අවශ්යතාවන් උෙදසා ගල් අඟුරු බලාගාර සහ මහා 
පරිමාණ හා සුළු පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර පිළිබඳව විශ්වාසය 
තබන අතර සුළං සහ සූර්ය බලය මත පදනම් ෙවලා පරිසරය 
ආරක්ෂා කරන, ඒ වාෙග්ම අඩු මිල විදුලිය ලබා දීම සඳහා වූ වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා. අෙප් රෙට් මිනිසුන් 
ෙවනුෙවන් ෙම්වා තමයි අපි කරන්ෙන්. ෙම් සඳහා ජාත්යන්තර 
සහෙයෝගිතාව අවශ්යයි.  

රාජපක්ෂ මහත්මයාලාෙග් ආණ්ඩුව දුන්නා වාෙග් අපි අත යට 
ෙදන්ෙන් නැහැ. දැන් අපි පටන් ෙගන තිෙබනවා, සෑම විදුලි 
ව්යාපෘතියක්ම තරගකාරි ෙටන්ඩර් අනුව ලබා ෙදන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට, 
ෙමගාෙවොට් 10 බලාගාර ෙදකක් -ෙමගාෙවොට් 20ක්- යාපනෙය් 
චුන්නාකම් පෙද්ශෙය් ආරම්භ කරන්න ෙම් වන ෙකොට ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට ෙටන්ඩර් විවෘත කර තිෙබනවා. ඉස්සර 
අත යට දුන්ෙන්, ෙකොමිස් තබා ෙගන. අනාගතෙය් එෙහම කරන්න 
බැහැ. අනාගතෙය් හදන සෑම බලාගාරයක්ම තරගකාරි මිල ගණන් 
යටෙත් විනිවිදභාවයකින් යුතුවයි හදන්ෙන් කියා අපි රටට 
ෙපොෙරොන්දු වනවා. අපි අද අනුමත කරන ෙම් ගිවිසුම්වල 
ශක්තිෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් අෙප් රටට ඇවිල්ලා, ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් සමඟ කරට-කර තරග කරලා අෙප් රටට වාසිදායක 
ෙකොන්ෙද්සි පිට, අෙප් රටට ලාභදායක ෙකොන්ෙද්සි පිට කටයුතු 
කරන්න ශක්තිය ලැෙබනවාය කියන විශ්වාසය මට තිෙබනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்தச் சைபயிேல ெகளரவ உ ப்பினர் திேனஷ் குணவர்தன 
அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட ெபா ளாதார 
உடன்ப க்ைககள் பற்றிய சைப ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண 
மீதான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள ம் 
கூ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைமையயிட்  நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். என  உைரையத் ெதாடங்குவதற்கு 

ன்னர், என  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ெகளரவ எம்.எஸ். 
ெதளபீக் அவர்கள் இன்  பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
உ திப்பிரமாணம் ெசய்தி ப்பைதயிட்  அந்த மாவட்ட 
அபிவி த்தியின் ஒ  பங்காளி என்ற வைகயி ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன அவர்க ைடய 
இழப் க்கு ஈடாக அந்த மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வர் 
கிைடத்தைதயிட் ம் நான் அவ க்கு வாழ்த்  
ெதாிவிக்கின்ேறன்.   

2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 08ஆம் திகதி இந்த 
நாட் ல் ஓர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட் , அ  ஒ  வ டத்ைதப் 

ர்த்திெசய்தா ம்கூட, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம்வைர ன்ைனய 
அரசாங்கத்தின் பங்காளிகேள இப்பாரா மன்றத்ைத 
அலங்காித்தார்கள். இன்  சர்வேதச மட்டத்தில் பாாிய 
மாற்றங்கள் ஏற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. ஐக்கிய நா கள் 
சைபயில் அங்கம் வகிக்கின்ற நா கைள ம் அணிேசரா 

நா கைள ம் ஒ ங்கிைணக்கின்ற ஒ  காலமாக இ  
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . Pearl Harbourஐத் தாக்கிய 
யப்பா ம் ஹிேராஷிமா, நாகசாகிையத் தாக்கிய 
அெமாிக்கா ம் இன்  அவற் க்கிைடயில் ஒப்பந்தங்கைளக் 
ைகச்சாத்திட் க் ெகாண் க்கின்றன. பலஸ்தீன மண்ைண 
அபகாித்த இஸ்ேரல், பலஸ்தீன மக்க டன் ஒப்பந்தத்ைதச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற . சீன ேதச ம் வியட்னா ம் 
அெமாிக்காவிடம் ேநசக்கரம் நீட் கின்றெபா , 
"இட சாாிகள்" என்  தங்கைள இனம்காட் க்ெகாள்கின்ற 
ெகளரவ உ ப்பினர்களான சந்திரசிறி கஜதீர, வாசுேதவ 
நாணாயக்கார, திேனஷ் குணவர்தன ஆகிேயார் தாம் 
பின்பற்றிய அரசியல்  ெகாள்ைகக க்கு அப்பால் ெசன்  
இந்த அரசாங்கத்ைத விமர்சிக்க யற்சிக்கின்றார்கள்.  

தற்ெபா  இங்கு ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் 
இந்த நாட் ேல 30 வ ட காலம் ெசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் 
பற்றி குறிப்பிட் ச் ெசன்றார். அந்த 30 வ டங்களில் 20 வ ட 
காலம் ெசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் பற்றி இன்  
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் விளக்கம் ேகாாி நிற்கின்றார்கள். 

ன்ைனய அரசுகளின் தைலவர்கள் அதாவ , ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திரக் கட்சியின ம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின ம் 
தைலவர்கள் ெசய் ெகாண்ட ஒப்பந்தங்கள் பலவற்ைற மக்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ளாததன் காரணமாகத்தான் இரண்  
கட்சிகளின ம் ெகாள்ைககைள ஒ ங்கிைணத்  நாட் ன் 
அபிவி த்தியிேல பங்காற்ற மா என்  குறித்த 
கட்சிகளின் தைலவர்களான ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இன்  சிந்தித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள்.   

இன்  சிவப்  ேதசம் பசுைமைய ேநாக்கி 
நகர்ந் ெகாண் க்கின்ற . இ ந்தேபாதி ம், இட சாாிக் 
ெகாள்ைககள் பற்றிக் கூறிக்ெகாண் ந்தவர்கள் இந்தக் 
காலமாற்றத்ைதச் சிந்திக்காதவர்களாக விமர்சனம் ெசய்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இன்  சீனா, வியட்னாம், கி பா 
ேபான்ற நா களின் ய ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககள் 
திறந்த ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகேயா  சங்கமித் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அந்த வைகயில் இன்  தங்க ைடய 
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககைள எப்ப  மாற்றியைமக்க 

ம்? தங்க ைடய நாட் ன் அபிவி த்திைய ம் 
ேவைலவாய்ப்ைப ம் எப்ப  அதிகாிக்க ம்? என்  
அவர்கள் சிந்திக்கின்றேபா  நம  நாட் ள்ள இட சாாிகள் 
பச்ேசாந்தி அரசியல் ெசய்கின்றார்கள்.   

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசின் காலத்திேல இந்த நா  சீன 
ேதசத் க்குள் டங்கிப்ேபான  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
அப்ெபா  எம  அயல் நா கள் எல்லாம் எம  நாட்ைடச் 
சந்ேதகக் கண்ெகாண்  பார்த்தன. நாங்கள் இந்தியா டன், 
பாகிஸ்தா டன், மேலசியா டன், சிங்கப் டன் எந்தத் 
ெதாடர் மற்றவர்களாக மாறிேனாம். அெமாிக்கா ம் 
இங்கிலாந் ம் அேதேபான்  ஐேராப்பிய நா க ம் மற் ம் 
ஐக்கிய நா கள் சைப ம் ெஜனீவா ம் இந்த நாட்ேடா  
ெதாடர்பற்றைவயாக மாறின. அெமாிக்கா ேபான்ற நா கள் 
இந்த நாட்ேடா  எந்தெவா  சம்பந்த ம் இல்லாமல் 
தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாண் , இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத் க்கு அச்சு த்தலாக மாறின. ஆனால், 
எங்க ைடய மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் இன்  இந்த நிைலைமைய 
மாற்றியைமப்பதிேல ெவற்றி கண் க்கின்றார்கள். 
இ ந்தேபாதி ம் இந்த அரசுக்கு ஒ  வ டம் ர்த்தியாகாத 
நிைலயிேல உங்க ைடய ஒப்பந்தங்கள் என்ன, நீங்கள் 
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ைகச்சாத்திட்டைவ என்ன, அதற்குள் என்ன 
ைதந்தி க்கின்ற  என்  எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

எம்மிடம் ேகட்கின்றார்கள். இங்கு ேபசிய ெகளரவ 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மங்கள சமர ர அவர்கள் 
குறித்த ஒப்பந்தங்கள் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். கடந்த 30 
வ டங்க க்கு ேமலாகச் ெசய் ெகாண்ட ஒப்பந்தங்கைள 
விட ம் பன்மடங்கான ஒப்பந்தங்கள் இன்  இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதார அபிவி த்திக்குப் பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற 
ைவயாக, ேவைலவாய்ப்ைப அதிகாிக்கச் ெசய்கின்றைவயாக 
மாற்றியைமக்கப்பட் க்கின்றன என்  கூறினார்.   

நா  கடனாகப் ெபற்ற பணத்ெதாைககைள எல்லாம் 
ெப ச்சாளிகள் ெதாடக்கம் சிறிய சுண்ெட கள் வைர 
சுரண் க்ெகாண் ந்த வரலாற்ைறத்தான் நாம் கடந்த 
காலங்களில் கண் ெகாண் ந்ேதாம். அதாவ  Treasury 
இ க்கின்றேபாதி ம் சிேரஷ்ட அைமச்சர்கள் சிலர் தனிநபர் 
account கைளத் திறந்  அந்தப் பணங்கைளச் சூைறயா ய 
வரலாற்ைற நாம் கடந்த காலங்களில் கண்ேடாம். இன்  இந்த 
நிைலைமைய எல்லாம் மாற்றியைமத்த ெப ைம மாண் மிகு 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கைளேய சா ம். அவ ைடய 
ெகாள்ைகதான் இன்  இந்த நாட்ைட உலக நா கைளத் 
தி ம்பிப் பார்க்கச் ெசய் ள்ள . ஒ  காலத்தில் 
சிங்கப் ாி ைடய பிரதம மந்திாி லீ குவான்  அவர்கள் அந்த 
நாட் ன் உயர் சைபயிேல ேபசுகின்றேபா  இலங்ைக 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதப் பற்றி, அதன் அபிவி த்திையப் 
பற்றிப் ெப ைமயாகக் கூறி, இலங்ைக நாட்ைடப்ேபான்  
தன் ைடய நாட்ைட உயர்த் வதன் அவசியம் பற்றித் 
ெதாிவித்தி ந்தார். ஆனால், இன்  அந்த நிைலைம 
எங்ேகேயா ேபாய்நிற்கின்ற . ஆகேவ, இன்  நாம் இந்த 
நாட் க்கின்ற இயற்ைக வளங்கைளக் ெகாண்  இந்த 
நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்ய ேவண் ம்.  

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள், இன்  இந்த 
நாட் ள்ள 25 மாவட்டங்களிேல 5 மாவட்டங்கைள 
அபிவி த்தியின் ெபா ட்  ெதாி ெசய்தி க்கின்றார். அந்த 5 
மாவட்டங்களில் தி ேகாணமைல மாவட்ட ம் உள்வாங்கப் 
பட் ள்ளைதயிட்  நான் ெப ைமப்ப கின்ேறன். ெகளரவ 
பிரதம அைமச்சர் அவர்களின் ெதாழில் அபிவி த்தித் 
திட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் சுதந்திர வர்த்தக வலயத்தின் 
5வ  zone ஆக அவர் அந்த மாவட்டத்ைதப்  
பிரகடனப்ப த்தியி க்கின்றார். உலகளாவிய ாீதியாகப் 
ேபசப்ப கின்ற தி ேகாணமைல இயற்ைகத் ைற கம் 
ெதன்கிழக்காசியாவின் கு கமாகத் திகழ்கின்ற . அேதேநரம் 
அங்கி க்கின்ற ஐயாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட காணிகள் இன்  
பிரேயாசனப்ப த்தப்பட ள்ளன. அண்ைமயில் 
சுவிற்சர்லாந்தில் நடந்த ஒ  கூட்டத்தி ம் எம  
மாவட்டத்ைதப் பற்றி அவர் குறிப்பிட் ப் ேபசியி க்கின்றார். 
குறித்த திட்டம் பல இலட்சக்கணக்கான ேகா  பாைய 
உள்வாங்கி ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கின்ற . ேதயிைல மற் ம் 
இறப்பர் உற்பத்திையப் பற்றி ம் Middle East country 
ேபான்றவற்றில் இ க்கின்ற சிறிய ேவைலவாய்ப் க்கைளப் 
பற்றி ம்தான் நாங்கள் அன்  சிந்தித் க்ெகாண் ந்ேதாம். 
ஆனால், இன்  எங்கள் நாட் ேல இ க்கின்ற வளங்கைளப் 
பயன்ப த்தி தலீ  ெசய்வதற்காக தலீட்டாளர்கைள 
உள்வாங்குவதற்கான பல ஒப்பந்தங்கள் ெசய்யப்பட் க் 
கின்றன. இதன் லமாக இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத 
ேமம்ப த் வ  மட் மல்ல, அந்நியச்ெசலாவணிைய ம் 
அள்ளிக்குவிக்கின்ற அேதேநரம் கிழக்கு மாகாணத்தவர்க க்கு 
மட் மல்ல, இந்த நாட் ள்ள சகல இைளஞர்க க்கும் 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்க ம் ம்.  

ஒ  நா  சுதந்திரம் அைடந்தி க்கிற  என்றால், அ  
அத ைடய ெபா ளாதாரத்திேல, ேவைலவாய்ப்பிேல, 
கல்வியிேல ேமம்பட் த் திகழ ேவண் ம். ஆனால், அந்த 
நிைல நம  நாட் ல் மாறியி க்கின்ற . அதைனச் 
சீர்ெசய்வதற்காகத்தான் எங்க ைடய மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் குறித்த 

யற்சியிேல இறங்கியி க்கின்றார்கள். அதாவ , இந்த 
நாட்ைட 2020ஆம் ஆண்  ரணத் வமான, அபிவி த்தி 
யைடந்த ஒ  நாடாக மாற் வ  பற்றிச் சிந்தித் ச் 
ெசயற்பட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். அரசியலைமப் ச் 
சட்டத்தில் 18வ  தி த்தத்ைதச் ெசய்  இந்தச் சைபைய 
அசிங்கப்ப த்தியவர்கைளக் ெகாண்ேட 19வ  தி த்தத்ைத 
நிைறேவற்றியதன் லமாக எங்க ைடய ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த 
நாட் க்கு மட் மல்ல, சர்வேதசத் க்கும் ஒ  நம்பிக்ைகைய 
ஏற்ப த்தியி க்கிறார்கள். சர்வேதசம் இவற்ைற 
அவதானித் க் ெகாண் ந்த . ஓர் அழகான நா  
சர்வாதிகாரத்ைத ேநாக்கிப் ேபாய்க்ெகாண் ப்பைதத் 
த ப்பதற்காக 19வ  தி த்தம் இங்கு உ வாக்கப்பட்ட . 
அன்  ேசால்பாி ம் ெடான ம் ெசய் ெகாண்ட யாப் , 
அன்ைறய இங்கிலாந்  அரசின் நல க்காகச் ெசய்  
ெகாண்டதாக விமர்சிக்கப்பட்ட . ஸ்ரீமாேவா 
பண்டாரநாயக்க அவர்கள்  1972ஆம் ஆண்  உ வாக்கிய 
கு யரசு யாப்  ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் யாப்பாகக் 
க தப்பட்ட . ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் 1978ஆம் 
ஆண்  உ வாக்கிய அரசியலைமப்  அன்ைறய ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் யாப்பாகக் கணிக்கப்பட்ட . இன்  
பல்ேவ பட்ட கட்சிக ம் பல்ேவ பட்ட இனங்க ம் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற இந்த ேமலான சைபைய 
அரசியலைமப் ச் சைபயாக மாற்றி, இந்தச் சைபயின் 
அங்கீகாரத்ேதா  இந்த நாட் ன் அரசியலைமப்ைப 
மாற்றியைமக்க யற்சிக்கின்றேபா , அன்  18வ  
தி த்தத் க்கு ஆதரவாகக் ைக க்கியவர்கள் இதைன 
விமர்சிப்ப  ேகவலமானெதா  விடயமாக இ க்கின்ற . 
அவர்கள் இவ்வா  விமர்சிப்ப , இந்த நாட் ன் 
சி பான்ைமயின க்கு உகந்ததாக இ க்கா .  

நாங்கள் எதிர்காலத்திேல ெசய்கின்ற ஒப்பந்தங்கள் இந்த 
நாட் ேல வா கின்ற சிங்கள மக்களில் ெப ம்பகுதியின ம் 
தமிழ் மக்களில் ெப ம்பகுதியின ம் ஸ் ம் மக்களில் 
ெப ம்பகுதியின ம் ஏற் க்ெகாள்கின்ற ஒப்பந்தங்களாக 
இ க்க ேவண் ம். வரப்ேபாகின்ற உள் ராட்சித் ேதர்தல் 

ைறகளி ம்கூட இந்த ேமலான சைபயிேல எல்ேலா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யதான மாற்றங்கைளக் ெகாண் வர 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், வளப்பங்கீ கள், ேவைலவாய்ப் கள் 
என்பன அந்தச் சைபக க்கூடாகேவ ெசயற்ப த்தப்பட 
வி க்கின்றன.  

1969ஆம் ஆண்  கைடசியாக நைடெபற்ற வட்டாரத் 
ேதர்தல் ைறக்கு நாங்கள் ெசல் கின்றேபா  
இப்ெபா தி க்கின்ற சைபக க்கூடாக அந்த அைடைவ 
நாங்கள் அைடய யா . திய எல்ைல நிர்ணயம், திய 
சைபகள், இந்த நாட் ன் விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப 
பிரதிநிதித் வங்கள் கிைடக்கப்ெப கின்றேபா தான் சகல 
ச கங்க ம் தங்க ைடய உாிைமகள் கிைடத்ததாகக் 
ெகாள்வார்கள். இன்  அெமாிக்காவிேல, மேலசியாவிேல, 
சிங்கப் ாிேல பல்ேவ பட்ட இனத்தவர்கள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றனர். இத்தா யி ம் பிரான்சி ம் 
பல்ேவ பட்ட ச கங்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றன. 
இன்  அெமாிக்கா மற் ம் இங்கிலாந்  ேபான்ற ஐேராப்பிய 
நா களின் கத கள் அகதிக க்காகத் திறந் விடப்பட் க் 
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கின்றன. அங்கு 5 ஆண் க க்குப் பிறகு பிராஜா ாிைமையக் 
ேகட்கின்ற இரட்ைடப் பிரஜா ாிைமவாதிகெளல்லாம் இந்த 
நாட் ள்ள ச கங்களின் உாிைமையக் ெகா க்க 
ம த் நிற்கிறார்கள்.  

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய இன்ைறய 
உைரயின் லம் இந்த அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகைய நீங்கள் 
அறிந்தி ப்பீர்கள். இங்கு ேபசிய எங்க ைடய 
ெவளிநாட்டைமச்சர் மங்கள சமர ர அவர்கள் என்ன 
ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட்ட ? அ  எதைன ேநாக்கிய 
பயணத்ைதக் ெகாண் க்கின்ற ? என்பைதப்பற்றிெயல்லாம் 
ெதளிவாகக் கூறினார். ஆனால், இங்கு சிலர் விதண்டாவாதம் 

ாிந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ேசாச சம் என்ற விடயத்ைத 
அன்  ய ெபா ளாதாரம் என்ேற கூறிேனாம். Open 
economy என்ற திறந்த ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகைய ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சிேய பின்பற்றியெதன்  கூறிேனாம். இன்  சீன 
ேதசம் அந்நிய நா கைள அந்த நாட் ேல தலீ  
ெசய்வதற்கும் அந்நிய நா க க்குச் ெசன்  அ  தலீ  
ெசய்வதற்குமாக தன  ெகாள்ைககைள மாற்றியி க்கின்ற . 
நாங்கள் எங்க ைடய பைழைமவாதங்கைள விட் விட்  
எங்க ைடய ெபா ளாதார அபிவி த்திைய ேநாக்கிய 
பயணத்திேல அைனவ ம் பங்காளிகளாக மாறேவண் ம்.  

அன்ைறய குற்றச்ெசயல்க க்கான விசாரைணகள் 
ெதாடர்ந்  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. 
அவற் க்குாிய குற்றவாளிகைளெயல்லாம் கூண் ேல 
அைடக்கின்ற ஒ  காலம் வ ம்! அன்  இவர்க ைடய 
சத்தங்கள் ஓய்ந் ேபாகும்! இந்த நா  ெகளரவமான ஒ  
திைசைய ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண் க்கின்ற இந்த நிைலயில்  
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய 
திறந்த ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகைய இட சாாிகள் 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். தனக்கு அதிகாரம் 
ேவண்டாெமன்  ெசால்கின்ற இந்த நாட் ன் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ைடய ெகாள்ைகேயா  ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திரக் கட்சியின் அைனத்  உ ப்பினர்க ம் ஒன் திரள 
ேவண் ம். இங்கு அவ ைடய கட்சி டன்  
ஒட் க்ெகாண் க்கின்ற சில இட சாாிகளான ெகளரவ 
திேனஷ் குணவர்தன, ெகளரவ உதய கம்மன்பில, ெகளரவ 
வாசுேதவ நாணாயக்கார, ெகளரவ சந்திரசிறி கஜதீர 
ேபான்றவர்கள் அதைன இனங்கண்  தாமாகேவ 
ஒ ங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Now, wind up, 

please! 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அந்தவைகயில், இந்த ேமலான சைபைய அரசியலைமப் ச் 

சைபயாக மாற் வதில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம 
மந்திாி அவர்க ம் ெவற்றி காண்பார்கெளன்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.27] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

රටක ආර්ථික වර්ධනය සඳහා අත්යවශ්ය ෙලස සලකන 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ෙදොළහක් සම්බන්ධෙයන් තමයි අද අපි ෙම් 
විවාදය පවත්වන්ෙන්. ෙමතැනදී තිෙබන පමුඛතම ෙචෝදනාව 
වන්ෙන් අවුරුදු 34කට ෙපර ඈත අතීතෙය්දී ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් ෙනොකර ෙවෙළඳ ගිවිසුම් කියාත්මක 
කළා කියන එකයි. විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා පැහැදිලිවම ඒ ගැන 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි මම මතක් කරන්න කැමැතියි, 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් රජය සමඟ 
එතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙකොටත් ෙම් වාෙග් 
ගිවිසුම් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ කාලෙය්ත් ඒ අඩු පාඩුව 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා ෙමදාතුර බලෙය් සිටි හැම 
පක්ෂයකින්ම අඩු පාඩු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපට 
සාධාරණව ෙත්රුම් ගන්න සහ පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒවා දැන් 
නිවැරදි කරන්න බැහැ. හැබැයි, ෙම් වාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට හැමදාම ෙචෝදනා එනවා. ඒකයි තිෙබන 
ගැටලුව.  

අපට මතකයි, 1977 වර්ෂෙය්දී ෙම් රටට විවෘත ආර්ථික කමය 
හඳුන්වා දුන් අවස්ථාෙව්දී ෙලොකු ෙචෝදනාවක් ආපු බව. හැබැයි 
1977 වර්ෂෙයන් පසුව 1994 වර්ෂෙය්දී බලයට පත් වූ ආණ්ඩුව 
ඒක පැත්තකින් තියලා අත් හැරලා දැම්මාද කියන එක ගැන 
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. මම පිළිගන්න විධියට එදා ඉඳලා 
හැම ආණ්ඩුවක්ම ඒ පතිපත්ති අනුගමනය කළා. ෙද්ශපාලනමය 
වශෙයන් ෙමය මාතෘකාවක් වුණාට, යථාර්ථවාදීව, පාෙයෝගිකව 
ෙමය මාතෘකාවක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගිවිසුම් මඟින් ෙම් රටට 
ලැබුණු වාසි සහ අවාසි ෙමොනවාද කියලා සමහර අය ඇහුවා. 
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා 
වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ ඉස්සර වුණු පාර්ශ්වය දිනුම් 
බව. පහු වුණු පාර්ශ්වය පරාදයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ෙමොකද, 
ආර්ථික වශෙයන් අපට වාසි සහගත ගිවිසුමක් ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට, අෙනක් පාර්ශ්වෙයනුත් බලනවා, ඒ ෙගොල්ලන් වාසි ලබා 
ගන්න. ෙදපැත්තම වාසි බලා ෙගන තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්. 
නමුත් ඉස්සර වුණු පාර්ශ්වය දිනනවා. ඒකයි ෙම්ෙක් තිෙබන 
ගැටලුව. ගිවිසුම් කියාත්මක කිරීෙම්දී යම් කිසි අඩු පාඩු සිද්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි යථාර්ථවාදීව හැම රජයක්ම තමන්ෙග් 
රට ගැන හිතලා තමයි ෙම් ගිවිසුම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියන එක 
මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, විෙද්ශ ෙසේවය ගැන කියන්න ඕනෑ. විෙද්ශ ෙසේවය 
සම්බන්ධෙයන් බරපතළ ෙචෝදනා තිෙබනවා. අෙප් අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපට මතකයි, අෙප් 
රටට විශාල බලපෑමක් තිබුණු අවධියක ෙම් රෙට් පැවැති 
ෙද්ශපාලනමය සහ යුදමය පසු බිම තුළ ෙබොෙහොම නිර්භීතව 
ඉදිරිපත් ෙවලා තර්කානුකූලව වැඩ කටයුතු කළ කිස් ෙනෝනිස් 
කියන තානාපතිවරයාට -ෛවද්යවරයාට- සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන කියන මන්තීවරයා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
අධීක්ෂණ මන්තීවරෙයක් විධියට හිටපු කාලෙය්දී ගුටි කන්න 
සිද්ධ වුණු බව. ඒක  එෙහම ෙනොෙවයි, ෙමෙහමයි කියලා එතුමාම 
පසුව කිව්වා, ලජ්ජාවට. හැබැයි එෙහම සිද්ධි වුණා. ඒ නිසා තමයි 
එදා ඒ දක්ෂ නිලධාරින් ඉවත් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි, 
දයාන් ජයතිලක මහත්මයාෙග් භූමිකාව. ඒ වාෙග් නිලධාරිනුත් 
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හිටියා. හැම ආණ්ඩුවකින්ම පත් කරපු උදවියෙග් අඩු පාඩු තිබුණා. 
හැබැයි නිවැරදි පුද්ගලයන් ෙතෝරා ෙගන, නිවැරදි පුද්ගලයන් 
ෙයොමු කිරීම තමයි ෙමතැනදී වැදගත් වන්ෙන්.  

සමහර මන්තීවරුන් ෙද්ශපාලන පත්වීම් ගැන කිව්වා. 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් තුළ වුණත් අදාළ සුදුසුකම් තිෙබන, අදාළ 
දක්ෂතා තිෙබන අය ඉන්නවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් දර්ශනය 
ෙලෝකයට ෙගන යන්ෙන් ෙද්ශපාලන රහක් තිෙබන, ඉවක් 
තිෙබන මිනිසුන් හැෙරන්න ෙවන කවුද? මම කියන්ෙන් නැහැ, 
සියලුම පත්වීම් ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙවන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලනය ෙත්රුම් ගත් මිනිෙහකුට 
විතරයි විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා, තමන්ෙග් රෙට් සිද්ධ වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැතුව 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට විරුද්ධ කට්ටියද යවන්න කියන්ෙන්? 
එෙහම යැව්ෙවොත් එෙහම ෙමොකක්ද, ඒ අය ෙලෝකයට ලබා ෙදන 
පණිවුඩය? ඒ නිසා එය මීට වඩා තර්කානුකූලව, පුළුල්ව සහ 
සාධාරණව හිතලා බලලා කරන්න ඕනෑ පකාශයක්. ඒ වාෙග්ම මම 
අහනවා, ඕනෑම රටක -කියුබාෙව් වුණත්- ෙද්ශපාලන රහක් 
තිෙබන මිනිසුන් ෙනොෙවයිද, විෙද්ශ ෙසේවයට ෙයොදවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැන කථා කරන ෙකොට මීට වඩා 
පරිස්සෙමන් කථා කරන්න ඕනෑ කියන එකයි මාෙග් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද අපට කථා 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් ශී ලංකාව "පජාතන්තවාදී 
සමාජවාදී ජනරජය" ෙලස නම් කිරීම පිළිබඳව. "සමාජවාදී" කියන 
ෙකොටස ඉවත් කරන්න ඕනෑ නම්, ඕනෑම ෙකෙනකුට පුළුවන්, එය 
ෙයෝජනා කරන්න. ෙම් සඳහා අපි පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක 
සභාවක් පත් කරනවා. ඊළඟට, ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් 
පත් කරනවා. ෙම්වාට ඉදිරිපත් ෙවලා, ෙම්වාට සහභාගි ෙවලා 
කියන්න පුළුවන්, අපි අහවල් පක්ෂෙය්, අපි ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ්, "සමාජවාදී" කියන ෙකොටස ඉවත් කරන්න කියලා. 
එදාට අපට ඒ ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්. "සමාජවාදී" කියන 
ෙකොටස ඉවත් කරනවාද, එෙහම නැත්නම්, "පජාතන්තවාදී" 
කියන ෙකොටස ඉවත් කරනවාද, නැත්නම් ෙවනත් ෙමොකක් හරි 
ෙකොටසක් එකතු කරනවාද කියන එක ෙනොෙවයි ෙමතැන 
අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙලෝකයට ගැළෙපන කමෙව්දයක් හරහා ෙම් රට 
ෙලෝකයට ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් රට ෙලෝකෙය් ෙකොන් වන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝකෙය් පිළිගත් භූමියක් බවට ශී ලංකාව පත් කරන්න ඕනෑ. 
ඒකයි  අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වචනවලට සහ ඉස්පිලි, පා 
පිලි, ගැළපිලිවලට සීමා වන්ෙන් නැතිව ෙම් පණිවුඩය ෙලෝකයට 
ෙගනියලා  ෙම් රට ෙලෝකය තුළ ෙහොඳ නමක් තිෙබන විශ්වසනීය 
රටක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. 

ෙම් අවස්ථාෙව් මට කියන්න සිද්ධ වනවා, පසු ගිය කාලෙය් 
අපට විරුද්ධව විවිධ ෙචෝදනා සහ විවිධ ෙයෝජනා පැමිණි බව. අද 
අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව ඒ සියලුම ෙද්වල් සමනය කරෙගන 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අපි GSP සහනය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
අපට GSP සහනය ලැබුණාට පස්ෙසේ ලක්ෂ 10කට ෙනොෙවයි, 
ලක්ෂ 10ට වැඩි පිරිසකට රැකියා ෙදන්න හැකියාව තිෙබනවා. 
ආසියාතික රටවල් අතරින් අඩුම මුදලකට කම්කරු ශමය මිලදී 
ගන්න පුළුවන් රට ශී ලංකාව ෙනොෙවයි. අපට වඩා අඩු මුදලකට 
කම්කරු ශමය ගන්න පුළුවන් රටවල් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම්  GSP සහනය නැතිව ජාත්යන්තර ෙවෙළඳාම කරන්න    
ශී ලංකාවට හැකියාවක් නැහැ. GSP සහනය නැති කර ගත්ෙත් අපි 
ෙනොෙවයි. ඒක නැති කර ගත්ෙත් හිටපු ආණ්ඩුව. හැබැයි, අපි 

උත්සාහ කරන්ෙන් ඒක නැවත ලබා ගන්නයි. එය  ලබා ගැනීම 
සඳහා රාජ්ය ෙසේවය වාෙග්ම, විෙද්ශ ෙසේවය අත්යවශ්ය සහ 
වැදගත් සාධකයක් බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ වනවා. ඔබ 
සැමට ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.34] 
 
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) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවට  පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
සම්බන්ධ වුණා. එතුමන්ලාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අදහස් 
අතෙර්  ෙචෝදනාත් එල්ල වුණා. ෙම් අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය 
ඇමති හැටියට ඒවාට පිළිතුරු සපයන්න ෙකටි කාලයක් තුළ මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්ෙව්, ෙම් ගිවිසුම් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමොනවාටද, ඒවායින් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද, ෙම් ගිවිසුම් හරහා ඉදිරිෙය්දී අපි කරන්න 
බලාෙපෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දැනුවත් කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ  කියලායි. ෙම් රෙට් අද සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියලා බැලුෙවොත් අපට දැක ගන්න තිෙබන ෙද් තමයි, පිට 
රටවලින් අෙප් රටට ලැෙබන ආෙයෝජන ඇත්ත වශෙයන්ම පහළ 
වැටීෙගන යන බව. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ වුණත් අපට තවම බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා, ඇමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන එකකට, එක 
හමාරකට වඩා සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න. 
අපිත් එක්ක තරග කරන රටවල් සමඟ සන්සන්දනය කරලා 
බැලුෙවොත් ඒ රටවල්වලට අෙප් රටට වඩා ෙබොෙහෝ විශාල 
ආෙයෝජන ලැෙබනවා. ඒ ගැන උදාහරණයක් හැටියට වියට්නාමය 
ගැන අද  අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කථා කරද්දී කිව්වා, 
ලංකාවට වඩා මහා දැවැන්ත පමාණයකින් ඒ රටට ආෙයෝජන 
ලැෙබනවා කියලා. ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව? ඒ සඳහා 
විශ්වාසයක් අවශ්යයි.    

මම හිතන හැටියට 2011දී වන්න ඕනෑ, එවකට පැවැති රජය 
හිටි හැටිෙය්ම ආයතන 16ක් පමණ රජයට පවරා ගත්තා. ඒ පවරා 
ගත්ෙත් ෙපෞද්ගලික ආයතන. ඒ ආයතන පවරා ගැනීෙමන් පස්ෙසේ 
ඔවුන්ට ලැබිය යුතු වන්දිවත් අද වන ෙතක්  ලැබී නැහැ. එෙහම 
වුණාම  විශ්වසනීයත්වය කැෙඩනවා. ඒ විශ්වසනීයත්වය ෙගොඩ 
නගන්න තමයි ෙමවැනි ආෙයෝජන පවර්ධන සහ සුරක්ෂණ 
ගිවිසුම්වලට අපි අත්සන් කරන්ෙන්. ඇයි අවුරුදු තිස් ගණනක් 
සමහර ඒවා පරක්කු වුෙණ් කියලා මම කියන්නම්. ගරු විජිත 
ෙහේරත් මන්තීතුමා ඒක ඇහුවා. ඒකට පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා කියලාත් එතුමා කිව්වා. මම ඒකට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ඒ 
කථාව ෙමෙහමයි.  

කාලයක් තිස්ෙසේ අපිත් එක්ක ගනුෙදනු කරන රටවලට අපි  
සත්ය හා නිවැරදි ෙතොරතුරු ෙහළි කරලා නැහැ. රටක් හැටියට 
අපට සදාචාර අයිතියක් නැහැ, ෙවන රටවලට අසත්ය පකාශ 
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කරන්න. මම උදාහරණයක්  කියන්නම්. 1982දී මැෙල්සියාව සමඟ 
මූලික ගිවිසුම අත්සන් කළා. එහි යම් යම් ගැටලුසහගත තත්ත්ව 
තිබුණු නිසා 1995දී සංෙශෝධනය කරලා, 1998දී පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

අෙප් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 157වන ව්යවස්ථාව යටෙත් තුෙනන් ෙදකක 
ඡන්දයකින් ෙම් ගිවිසුම් සම්මත කර ගත්ෙත් නැත්නම්  
නීත්යනුකූල වන්ෙන් නැහැයි කියලා. අපට තව පුද්ගලයකුට යමක් 
කියන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ පුද්ගලයා අප ෙබො රුකාරයන් ෙනොවන 
බව විශ්වාස කරන්ෙන්, අපි ඔහුට දිගටම සත්ය පකාශ කරලා 
තිෙබනවාය කියා ඔහු හිතනවා නම්. ෙමච්චර කාලයක් රටවල් 
ෙදොළහකට අපි අසත්ය පකාශ කරලා තිෙබනවා. අපි ඔවුන්ට 
කියලා තිෙබනවා, ඔබලාෙග් රට සහ අෙප් රට අතෙර් ආෙයෝජන 
සුරක්ෂා ගිවිසුමක් තිෙබනවා කියලා. ඒ ආෙයෝජන සුරක්ෂා ගිවිසුම 
තිෙබන නිසා තමයි ඔවුන් ආෙයෝජනය කරන්ෙන්.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, මැෙල්සියාව තමයි 
ලංකාවට වැඩි පුරම ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන රට. නමුත් අවුරුදු 
ගණනක් තිස්ෙසේ අපි මැෙල්සියාවට සාවද්ය ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. අපි ඔවුන්ට ෙබොරු කියලා තිෙබනවා. අපි 
කියලා තිෙබනවා, ඔබලාෙග් ආෙයෝජන සුරක්ෂායි කියලා. නමුත් 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඔවුන්ෙග් කිසි ආෙයෝජනයක් සුරක්ෂිත නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකකින් 
සම්මත ෙවලා නැහැ. අපට ෙම් පිළිබඳව ආරංචි වුණු පළමුවැනි 
අවස්ථාෙව්දීම අපි ෙසොයා බැලුවා, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. තවත් ෙමෙහම රටවල් තිෙබනවාද කියලා ෙසොයා බැලුවා. 
එතෙකොට තමයි අපි දැන ගත්ෙත් - ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 
මෙගන් අහපු පශ්නයට අනුව -1997 වර්ෂෙය් ඉන්දියාවත් සමඟ, 
1996 වර්ෂෙය් තායිලන්තයත් සමඟ, 1997 වර්ෂෙය් 
පාකිස්තානයත් සමඟ, 1996 වර්ෂෙය් ඉන්දුනීසියාවත් සමඟ, 1996 
වර්ෂෙය් ඊජිප්තුවත් සමඟ, 2000 වර්ෂෙය් ඉරානයත් සමඟ,  2012 
වර්ෂෙය් කටාර් රාජ්යයත් සමඟ, 2009 වර්ෂෙය් ක්ෙව්ට් රාජ්යයත් 
සමඟ, 2009 වර්ෂෙය් වියට්නාමයත් සමඟ,  2011 වර්ෂෙය් ෙචක් 
රිපබ්ලික් සමඟ යනාදී වශෙයන් අපිත් එක්ක ගනුෙදනු කරන 
රටවලට අසත්ය පකාශ කරලා තිෙබන බව. අෙපන් ඇහුවා, 
ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න ඇයි ෙමච්චර පරක්කු වුෙණ් කියලා.  
එෙහම නම්, ඒක හිටපු රජෙයන් අහන්න ඕනෑ. හිටපු විෙද්ශ 
ඇමතිවරුන්ෙගන් අහන්න ට ඕනෑ, ඔබලා ෙම් විධියට ෙලෝකය 
මුළා කෙළේ ඇයි කියලා. යහ පාලනය තිෙබන රටක ෙමෙහම 
ෙද්වල් කරන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා 
තමයි පසු ගිය අය වැෙය්දී තුෙනන් ෙදකක ඡන්දයක් ලබා ගත්ෙත්. 
ඒක ෙලෙහසි ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදකක ඡන්ද  ලැබිලා තිෙබන්ෙන් කීෙයන් කීයද? අෙප් විෙද්ශ 
ඇමතිතුමාෙග්  මැදිහත් වීෙමන් ෙලෝකෙය් පිළිගන්නා රටක් බවට, 
යහ පාලනය තිෙබන රටක් බවට ශී ලංකාව පරිවර්තනය කර 
ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙද් කෙළේ 
නැත්ෙත් අපි ෙනොෙවයි, මීට කලින් හිටපු පුද්ගලයන් කියලා ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට මා නැවතත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා තර්කයක් 
ෙගනාවා.  ඉන්දියාවත් සමඟ අත්සන් කරන්න යන ගිවිසුම ගැන 
කථා කරමින් එතුමා කිව්වා, අඩු ෙව්තනවලට ඉන්දීය ජාතිකයන්ට 
රැකියා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා. ෙම් ගිවිසුම 
අත්සන් කළාම ෛවද්යවරු, නීතීඥවරු, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් නියැෙළන වෘත්තීයෙව්දීන්, දහස ්
ගණන්වලින් ලංකාවට පැන ෙගන එයි  කියලා කිව්වා. නමුත් මම 
ඉතාමත්ම වගකීෙමන් කියනවා, ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම ෙදයක් 
සිද්ධ ෙවන්න කිසිම අවස්ථාවක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ කියලා. මා 
කලිනුත් ෙම් ගැන ගරු සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව 

GATS ජාත්යන්තර ෙසේවා ෙවෙළඳාෙම් කමෙව්දයන් හතරක් 
තිෙබනවා. පළමුවැනි කමය ෙද්ශ සීමාන්තර සැපයුම කියලා 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. එක රටක ඉඳලා තව රටකට ඒ ෙසේවාව ලබා 
දීම. ඒවා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විසින් කරනවා; call 
centresවලින් කරනවා.  

ෙදවැනි කමය තමයි, විෙද්ශයකට ෙගොස් ෙසේවාව 
පරිෙභෝජනය කර ගැනීම. ෙම් දවස්වල කථා කරනවා, 
ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ඇවිල්ලා kidney transplant කළා කියලා. 
ඒක තමයි ෙදවැනි කමය. ෙවන රටකින් ලංකාවට ඇවිල්ලා 
ලංකාෙවන් ඒ ෙසේවාව ලබා ගන්නවා. එෙහමත් නැතිනම් අෙප් 
ර ෙට් කට්ටිය ෙවන රටකට ගිහිල්ලා ඒ ෙසේවාව එතැනින් ලබා 
ගන්නවා. තුන්වැනි කමය තමයි, වාණිජමය ෙපනී සිටීම. ඒ 
කියන්ෙන් ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන හරහා තව රටක ෙඩොලර් 
මිලියන දහයක් ආෙයෝජනය කරනවා නම්, ඒ ෙඩොලර් මිලියන 
දහය පකාරව යම්කිසි වෘත්තීයෙව්දීන් පමාණයක් ඒ 
ආෙයෝජනයත් සමඟ ඒ රටට ෙගන යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් 
හැටියට ඇපෙලෝ ෙරෝහල ලංකාෙව් ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව්  
යම්කිසි ෛවද්යවරුන් සංඛ්යාවක් ඉන්දියාෙවන් ෙගනාවා අපි 
දැක්කා. ෙම් සතිෙය් ලංකාෙව් පධාන  ආෙයෝජකෙයක් 
වියට්නාමෙය් කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරනවා. එතෙකොට 
වියට්නාමෙයන් අපට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා, ශී ලංකාෙව් 
වෘත්තීයෙව්දීන් සංඛ්යාවක් ඒ රටට ෙගනයන්න. ඒක තමයි, 
තුන්වන කමය.  

හතරවන කමය තමයි, පුද්ගලයන්ම ෙපනී සිටීම.  එෙහම 
නැත්නම් තථ්ය පුද්ගල ෙපනී සිටීම. ඒකට කියනවා, commercial 
presence කියා. එතැනදී තමයි, ෛවද්යවරුන් ෙබොෙහෝ දුරට ඔය 
ගැටලුව වැරදියට වටහා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් පුද්ගලයන් ෙපනී 
සිටීම - presence of natural persons -  පිළිබඳව අපි  
උදාහරණයක් ගනිමු.    

ඉන්දියාෙව් ෛවද්යවරෙයකුට ලංකාවට ඇවිත් ෛවද්යවරයකු 
විධියට ආෙරෝග්ය ශාලාවක වැඩ කරන්න, එෙහමත් නැත්නම් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙග් දිස්තික්කය වන ගම්පහ 
දිසත්ික්කෙය් ඩිස්ෙපන්සරියක් විවෘත කර ඒ ඩිස්ෙපන්සරිෙය් වැඩ 
කරන්න ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපි හිතමු. ඔහුට ඒ 
හැකියාව තිෙබනවාද? ඔන්න ඕකයි පශ්නය. එෙහම පුළුවන්ද? 
ඒක ෙන් ෙම් පශ්නය. එෙහමත් නැත්නම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකු 
උදාහරණයකට ගනිමු. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකු හැටියට විභාග 
පාස් ෙවලා දිල්ලි පාන්තෙය් වැඩ කර ෙගන යන ඔහුට 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා, ගාල්ලට ඇවිල්ලා ගෘහ නිර්මාණ 
ශිල්පිෙයක් හැටියට වැඩ කරන්න. එතෙකොට ෙම් ගිවිසුම හරහා ඒ 
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාට ෙහෝ කලින් සඳහන් කරපු 
ෛවද්යවරයාට ඒ හැකියාව තිෙබනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එෙහම හැකියාවක් නැහැ කියලා මා ඍජුවම 
කියනවා. ඒක තමයි හතරවන කමෙව්දය. 

කරුණාකර ෙත්රුම් ගන්න, එවැනි ෙදයක් ෙම් ඉන්දියානු       
ශී ලංකා Economic and Technology Cooperation Agreement 
කියන එෙක් නැහැ කියන එක. ඒ නිසා අනවශ්ය විධියට බියක්, 
සැකක් ඇති කර ගන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙම් framework 
agreement එෙක් මූලික draft එකක් ළඟදී හම්බ වුණාම, නැවතත් 
සියලු ෙදනා එක්කම සාකච්ඡා කරලා තමයි ෙම් ගනුෙදනුව 
ඉස්සරහට අරෙගන යන්ෙන් කියලා ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමා නැවතත් සඳහන් කළා. මා එය ඍජුවම ෙම් ගරු 
සභාවට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ලංකාව ෙපොඩි රටක් කියන එක අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් මිලියන විස්සක ෙවළඳ ෙපොළක් විතරයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් සිහින සැබෑ කිරීම සඳහා ෙම් 
මිලියන විස්ෙසේ ෙවළඳ ෙපොෙළන් අපි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය උඩට 
ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අෙප් 
අගමැතිතුමා උෙද් කථා කරනෙකොට, ෙපොෙළොන්නරු යුගය ගැන 
සඳහන් කළා. ඒ කාලෙය්දී  මියැන්මාරයත් එක්ක කළ ෙවළඳාම 
ගැන එතුමා සඳහන් කළා. ඇත්තු රට පටවපු ආකාරය ගැන කථා 
කළා.  

ඒ කාලෙය් ෙලෝකෙය් පිළිගත් ෙවෙළඳ hub එකක් හැටියට, 
එෙහම නැත්නම් වාණිජ ෙක්න්දයක් හැටියට ලංකාව පිළිෙගන 
තිබුණා. අෙප් රෙට් අනාගතය තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? අෙප් රෙට් 
අනාගතය තිෙබන්ෙන්, අපි ෙලෝකයත් එක්ක එකතු ෙවන්ෙන් 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියන එක තුළයි. අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
දර්ශනය ගැන කල්පනා කර බලන්න. "Sri Lanka should be the 
hub of the Asian Oceans". ආසියානු සමුදය. ෙම් ආසියානු 
සමුදය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආසියානු සමුදය කියලා එකක් 
නැහැ.  

එක පැත්තකින් පැසිෆික් සාගරය තිෙබනවා, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ඉන්දියන් සාගරය තිෙබනවා. ෙම් සාගර ෙදක අතෙර්  
පධාන භූ ෙගෝලීය පිහිටීම තිෙබන්ෙන් අෙප් රටටයි. ඒ වාෙග්ම එක 
පැත්තකින් අපිකානු මහද්වීපය තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ශීඝෙයන් 
දියුණු වන රටවල් දහෙයන් හතක් ෙම් අවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් 
අපිකානු මහද්වීපෙය් බව ඔබ දන්නවාද? අපිට එක පැත්තකින් 
අපිකානු මහද්වීපය එක්කත්, අෙනක් පැත්ෙතන් යුෙරෝපය 
එක්කත් තිෙබන්ෙන් සමාන දුරක්. ආසියාෙව් දියුණු ෙවන රටවල් 
සමඟ සමාන දුරක් - equidistant -  තිෙබනවා. මැද ෙපරදිගත් 
එක්ක එකතු ෙවන්න අපට පුළුවන්; අපිකාවත් එක්ක එකතු 
ෙවන්න අපට පුළුවන්; ඒ වාෙග්ම වියට්නාමය, තායිලන්තය, 
සිංගප්පූරුව, ඕස්ෙට්ලියාව ෙහෝ ඉන්දුනීසියාවත් එක්ක එකතු 
ෙවන්නත් අපට පුළුවන්. තව එහාට ගියාම ඇෙමරිකාෙව් බස්නාහිර 
ෙවරළ තීරෙය් තිෙබන පාන්ත එක්කත් එකතු ෙවන්නත් අපට 
පුළුවන්. අපට හැතැප්ම විස්සකට උඩින් තමයි ඉන්දියාව 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් කලාපෙය්, ආසියානු ශත වර්ෂෙය් ඉහළින්ම 
වර්ධනය වන රට තමයි ඉන්දියාව.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, අද වනෙකොට චීනෙය් ආර්ථික 
කමෙව්දෙය් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, දැන් 
චීනෙය් stock markets කඩා ෙගන වැෙටනවා කියලා. ඉන්දියාව 
අමතක කරලා අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධනය ඉස්සරහට අරෙගන 
යන්න බැහැ. අපි ඉන්දියාෙව් ෙවළඳ ෙපොෙළන් හැකි තරම් වාසි 
ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාසි ලබා ගැනීම සඳහා අපි යම් කිසි 
ගිවිසුම්වලට එන්න ඕනෑ. අපි බය ෙවන්න නරකයි. අපි ෙම් ගැන 
පුළුල්ව කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

අපි හිතමු, හම්බන්ෙතොට මී කිරි විකුණන කාන්තාවක් ඉන්නවා 
කියලා. ඇය හම්බන්ෙතොට නගර සීමාෙව් විතරයි නම් ඒ මී කිරි 
විකුණන්ෙන්, ඇයට ෙකොච්චර මී කිරි පමාණයක් විකුණා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයිද? නමුත් ඇයට පුළුවන් නම් දකුණු පළාෙත් එෙහමත් 
නැත්නම් මුළු ලංකාෙව්ම මී කිරි විකුණන්න, ඇයෙග් ඒ මී කිරි 
කර්මාන්තය දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වාෙග් සරල 
විධියට හිතන්න. අපට ලංකාව ෙම් කලාපයත් එක්ක එකතු කර 
ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපට අවශ්ය ෙවනවාමයි, ෙනොෙයකුත් 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට පවිෂ්ට ෙවන්න.  

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කථා කළා, Trans-Pacific 
Partnership එකක් ගැන. ෙමොකක්ද ඒ? රටවල්  12ක් එකතු ෙවලා 
ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? ඔවුන් එකතු ෙවලා ෙපොඩි club 

එකක් හදා ගන්න හදනවා. ඒ club එක හදා ගත්තාම ඒ club එෙක් 
ඉන්න කට්ටියට තමයි වාසිය තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට දැනට 
පවතින සම්බාධක අයින් ෙවනවා. දැන් අය කරන duty නැති 
ෙවනවා. එෙහම කරලා තමයි අෙප් රෙට් ඉදිරි අනාගතය සඳහා 
අවශ්ය කරන දියුණුව, ආර්ථික වර්ධනය ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.  

පැකට්වල තිෙබන ඇට, මල් ෙපෝච්චිවල පැළ කරලා අපට 
කිසිම දවසක ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. ඒ පැකට්වල 
තිෙබන ඇට පැළ කරලා අෙප් රට සංවර්ධනය වුෙණ් නැහැ. ගරු 
බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමා ඇට පැකට් ෙබදලා අපට ෙම් 
වැෙඩ් කර ගන්න පුළුවන් කියලා ෙකොච්චර කිව්වත් ඒක කර 
ගන්න බැරි වුණා. අපි දිගින් දිගටම ඒ ගැන කිව්වා. ෙකොච්චර 
ආර්ථිකය වර්ධනය වුණත් ගෘහස්ථෙය් ආර්ථිකය වර්ධනය වුෙණ් 
නැහැ. අෙප් ගෘහස්ථෙය් ආර්ථිකය ෙලෝකයත් එක්ක එකතු 
කරන්න ඕනෑ. අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, කුරුණෑගල පැත්ෙත් 
එෙහමත් නැත්නම් හම්බන්ෙතොට පැත්ෙත්, තිකුණාමලෙය් ජීවත් 
ෙවන සාමාන්ය ජනතාව තරගකාරිත්වයක් තිෙබන විධිෙය් භාණ්ඩ 
හා ෙසේවා නිෂ්පාදනය කරන ඒ value chain එකට එකතු කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙහොඳ කථාවක් 
කියන්නම්. ඉරිදා උෙද් ජනාධිපතිතුමායි, මමයි, රතන ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේයි ගියා, පුදුකුඩිඉරිප්පුවලට. අපි කවුරුත් දන්නවා, 
පුදුකුඩිඉරිප්පු කියන්ෙන් යුද්ධය අවසාන කාලෙය් ඉතාමත් දැඩි 
ෙලස යුද්ධයට භාජනය  වුණු පෙද්ශයක් කියලා. අපි දැක්කා, ඒ 
කාලෙය් ෙබෝම්බවලින් හානි වුණු ෙගවල් තවම තිෙබනවාය 
කියලා. ජනතාව ෙබොෙහෝ ෙදනා මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඉතාමත් 
දුෂ්කර පෙද්ශයක්. ඇයි, අපි පුදුකුඩිඉරිප්පුවලට ගිෙය්? අපි ගිෙය් 
ආෙයෝජකෙයක් විශාල ආෙයෝජනයක් කරලා ඒ පෙද්ශෙය් 
ඉදිකරපු පථම කර්මාන්තශාලාව විවෘත කරන්නයි. ඒ 
කර්මාන්තශාලාෙව් වැඩ කරනවා, ෙසේවකයන් දාහක්. අපි ගිහිල්ලා 
කථා කළා. වැඩි හරියක් ඉන්ෙන් තරුණ තරුණිෙයෝ. එතැන 
හිටියා, කකුල් නැති කට්ටිය; අත් නැති කට්ටිය; ෙබෝම්බවලට අහු 
වුණු කට්ටිය.  

ඒ කර්මාන්තශාලාෙව් ෙසේවය කරන එක් අෙයකු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, අපටත් හඳුන්වලා දුන්නා. ඔහු යුද්ධය තිබුණු 
කාලෙය් ඒ පෙද්ශෙය් එල්ටීටීඊ  ෙපොලීසිෙය් හිටපු පධානියායි. දැන් 
ඔහු ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? දැන් ඔහු තුවක්කුව අරෙගන යන්ෙන් 
නැහැ. ඔහු supervisor ෙකෙනකු හැටියට අන්න අර පුදුකුඩිඉරිප්පු 
කර්මාන්තශාලාව ඇතුෙළේ වැඩ කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එතැන හිටපු 200කට වඩා වැඩි පමාණයක් යුද්ධය 
නිසා තමන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයා නැති වුණු කාන්තාවන්. එතැනදී 
තමයි ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්, "යුද්ධයට වග කියන්න ඕනෑ 
තුවක්කු අරෙගන ගිය කට්ටිය ෙනොෙවයි" කියලා.  

සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන්ව බෙලන් ඒ යුද්ධයට බඳවා ගත්තා. 
එතුමා කිව්වා, "ෙම් වාෙග් ස්වාමිපුරුෂයන් නැති වුණු කට්ටිය 
උතුෙර් පුදුකුඩිඉරිප්පුවලත් ඉන්නවා; මාතරත් ඉන්නවා; 
ගාල්ෙලත් ඉන්නවා; කුරුණෑගලත් ඉන්නවා; ෙම් රෙට් හැම 
තැනම ඉන්නවා" කියලා. අෙප් රෙට් යුද්ධය නැති කරලා යුද්ධය 
ෙවනුවට ෙමොකක්ද පටන් ගන්න අවශ්ය කර්මාන්තය? යුද්ධ 
කර්මාන්තය ෙනොෙවයි, අපට අවශ්ය වන්ෙන්. අෙප් රට ෙලෝකයත් 
එක්ක එකතු කරලා, ෙම් රෙට් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා, ඒ 
භාණ්ඩ තරගකාරී ෙලස ඉහළ අගයක් ගන්නා භාණ්ඩ බවට 
පරිවර්තනය කරලා ෙලෝකයත් එක්ක එකතු කරන්නයි අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්.  මම අහ ෙගන හිටියා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා කියනවා, "ෙකෝ, GSP Plus, ෙකෝ, GSP Plus?  ෙහට 
එනවා කිව්වා, GSP Plus, ෙහට එනවා කිව්වා, GSP Plus" කියලා.  
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ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
කියා කලාපය නිසා තමයි අපට GSP Plus නැති වුෙණ්. ඒ GSP 
Plus නැති වුණු නිසා කී ෙදෙනකුෙග් රැකියා නැති වුණාද? 
කර්මාන්තශාලා කීයක් වැහුවාද? අපි GSP Plus ගන්න ෙම් 
දවස්වල ඍජු සාකච්ඡා පවත්වනවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට 
කවුෙදෝ කට කැඩිච්ච කථාවක් කියලා තිබුණා. නමුත් අෙප් ගරු 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් GSP Plus 
සහනය ලබා ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ දායකත්වය ලබා ෙදනවා. 

පසුගිය සතිෙය් ලංකාවට පවුලා පැම්පෙලෝනි කියලා 
ෙනෝනාමහත්මෙයක් ආවා. ඒ පවුලා පැම්පෙලෝනිත් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා රටක් හැටියට භාර ගත්ත ෙනොෙයකුත් 
ජාත්යන්තර සම්මුතිවලට අපි ෙකොයි ආකාරයටද එකඟ ෙවන්ෙන්, 
ෙකොෙහොමද ඒවා කියාත්මක කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව අපි 
ඔවුන්ට වටහා දුන්නා. අපි කිව්වා ඒ අයට, "ඔයෙගොල්ල නිසා අපට 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්නට අවශ්යතාවක් නැහැ. 
ඔයෙගොල්ල කියන නිසා යහ පාලනය ඇති කරන්නට අපට 
අවශ්යතාවක් නැහැ" කියලා. අපි යහ පාලනය ඇති කරන්ෙන් අපට 
ඕනෑ නිසා. අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට අපි මානව හිමිකම් ලබා ෙදන්ෙන් 
අපිට ඕනෑ නිසා. එෙහම නැතිව පැම්පෙලෝනිට ඕනෑ නිසා 
ෙනොෙවයි. නමුත් අපි ඒ ෙද් කරන නිසා පැම්පෙලෝනිෙගන් අපට 
ලැෙබන දායාදය තමයි අෙප් රෙට් පුදුකුඩිඉරුප්පුවල ඉන්න 
ජනතාවට, එෙහමත් නැත්නම් මාතර ඉන්න ජනතාවට, එෙහමත් 
නැත්නම් මා නිෙයෝජනය කරන ෙකෝට්ෙට් ආසනෙය් ඉන්න 
ජනතාවට හැකියාවක් ලැෙබනවා ඔවුන්ෙග් ශමය හරහා, ඔවුන්ෙග් 
තරගකාරී වැඩ පිළිෙවළ හරහා ෙලෝකයත් සමඟ එකතු ෙවන්නට. 
ඔන්න ඔතැනයි තිෙබන ගැටලුව.  

මීට ෙපර කථා කරන විට අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 
කිව්වා, ෙලබනනෙය් සිටින අෙප් ගෘහ ෙසේවිකාවන්ට පශ්න 
තිෙබනවා, කටාර්වල ඉන්න අයට පශ්න තිෙබනවා කියලා. අපි 
හැම දාම දකිනවා, ඇණ  ගිල්වූ කට්ටිය එනවා, දූෂණයට ලක් වුණු 
අය, ගුටි කෑව අය එනවා.  

ගල් ගසා මරන්නට නියම වුණු කාන්තාවක් හිටියා. පුළුවන් 
වුණාද ඔය යහ පාලනයට කලින් සිටි කිසිම ආණ්ඩුවකට එවැනි 
ෙකෙනක්ව ෙබ්රා ගන්නට? බැරි වුණා. ඇත්ත කථාව තමයි අෙප් 
ආණ්ඩුවට විතරයි හැකියාවක් තිබුෙණ් ඒ කාන්තාව ෙබ්රා 
ගන්නට. ඒ නිසා හැම ෙවලාෙව්ම අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුවට 
සමච්චල් කරන්නට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් කට කැඩිච්ච කථා 
කියන විට මතක් කර ගන්න, අෙප් ආණ්ඩුවට ෙම් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හරහා ෙකොපමණ වැඩ ෙකොටසක් කර ගන්නට 
පුළුවන් වුණාද කියන එක. ඒක අමතක කරන්නට එපා. විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු නිසා තමයි අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නැවත ලංකාව ෙලෝකෙය් පිළිගත්ත රටක් 
හැටියට ෙලෝකයත් සමඟ එකතු කර ගන්නට.  

අෙප් ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්වා ගරු ජනාධිපතිතුමා නිව්ෙයෝර්ක් ගියාම ෙකොයි ආකාරයටද 
පිළිගත්ෙත්, ලන්ඩන් ගියාම ෙකොයි ආකාරයටද පිළිගත්ෙත්, 
පැරීසියට ගියාම ෙකොයි ආකාරයටද පිළිගත්ෙත් කියලා. අවුරුදු 
40කට පසුව පළමුෙවනි වරට ලංකාෙව් නායකෙයකුට, අෙප් 
අගමැතිතුමාට ඩාෙවෝස්වලට කථා කළා ෙලෝකෙය් ඉන්න පධානම 
ආර්ථික විෙශේෂඥයින්, ෙලෝකෙය් ඉන්න පධානම ආෙයෝජකයන් 
සමඟ සාකච්ඡා කරන්නට.  

ෙම් රෙට් මිනිසුන් දැක්කා වර්ජින් ඇට්ලැන්ටික් ආයතනෙය් 
බැන්සන් සමඟ ෙකොෙහොමද කථා කෙළේ, මයිෙකොෙසොෆ්ට් 
ආයතනයත් සමඟ ෙකොෙහොමද කථා කෙළේ, ෆිලිප්ස් ආයතනයත් 

සමඟ ෙකොෙහොමද කථා කෙළේ කියලා. එෙහම කථා කරලා තමයි 
ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ගන්නට අපට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. නමුත් ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න නම් 
ඔවුන්ට අපි ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ට 
අසත්ය කියලා අපට ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ගන්න බැහැ. 
මැෙල්සියාවත් සමඟ ෙම් පශ්නය ඇති වුණු ෙවලාෙව් අපි ඔවුන්ට 
පැහැදිලි කරලා දුන්නා, අපිව විශ්වාස කරන්න, අපි ෙම් කමෙව්දය 
සකස් කරලා නැවතත් විශ්වාසදායී රටක් හැටියට, යහ පාලනය 
තිෙබන රටක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා අපට ෙපොඩි අභිෙයෝගයක් කළා, 
''පුළුවන් නම් කියන්න, ෙම් ඇෙමරිකාවත් සමඟ අත්සන් කරන්ට 
යන ගිවිසුම ෙමොකක්ද; නිව්ෙයෝක්වලදී අත්සන් කරන්න යන 
ගිවිසුම ෙමොකක්ද'' කියලා. අපි නිව්ෙයෝර්ක්වලදී කිසිම ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් US-Sri Lanka 
Partnership Dialogue කියලා එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ සඳහා 
අෙප් ගරු අමාත්යතුමා ෙපබරවාරි මාසෙය්දී නායකත්වය ෙදනවා. 
ඒක Washington, D.C.වලදී කරනවා.  

පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙමයයි,  ශී ලංකාෙව් සහ ඇෙමරිකාෙව් 
සම්බන්ධතාව ඉහළ මට්ටමකට ඔසවා තිෙබන. ඒක වැරදිද, ඒක 
වැරදිද? රටක් හැටියට අෙප් මූලිකම ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇෙමරිකාව. 
අපිට ඇෙමරිකාවට තව තව අපනයන කරන්නට පුළුවන් නම්, 
ඒක ෙහොඳ නැද්ද? ඉන්දියාෙව් හයිදාබාද් නුවර ඉඳලා  මාසයකට 
ඉන්දියන් රුපියල් ලක්ෂයක් පඩි ගන්නා microenterprisesවල 
වැඩ කරන IT-enabled servicesවල වැඩ කරන උදවිය ඔවුන්ෙග් 
ෙසේවාව අරින්ෙන් ෙකොහාටද? ඇෙමරිකාවට.  අෙප් සම්බන්ධතාව 
තවදුරටත් ෙගොඩනඟා ගන්න අපට පුළුවන් නම් ඒක ෙහොඳ ෙදයක් 
කියලා අපි දකිනවා.  

මම ඍජුවම කියන්නම්. මහා ෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි 
සංවර්ධන සහෙයෝගිතාව ගැන කථා කරනවා; ආෙයෝජන පසුබිම 
ගැන කථා කරනවා. ආරක්ෂක සහෙයෝගිතාව ගැන කථා කරනවා; 
ජාත්යන්තර හා කලාපීය  සහෙයෝගිතාව ගැන කථා කරනවා. ඒවා 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආෙයෝජන ගිවිසුම් පිළිබඳව අපි ධනාත්මකව  
බලන්න ඕනෑ. අපි පතිගාමී ෙලස ෙම්වා දිහා බලන්න නරකයි. 
වියට්නාමය ෙකොමියුනිස්ට් රටක්. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 10, 15 
තුළ වියට්නාමය දියුණු වුෙණ් ෙකොයි ආකාරයටද? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවාද, දැනට අවුරුදු 10කට විතර 
කලින් ශී ලංකාව අපනයනය කළා ෙඩොලර් බිලියන 2ක්.  ඒ 
අවස්ථාෙව්දී වියට්නාමයත් අපනයනය කළා, ෙඩොලර් බිලියන 2ක්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් අර නිවාඩ් 
කබ්රාල්ලා පම්ෙපෝරි ගැහුවා, "බලන්න අෙප් රට ෙකොච්චර දියුණු 
වුණාද, අපනයනය ෙඩොලර් බිලියන 2 ඉඳලා ෙඩොලර් බිලියන 11 
දක්වා වැඩි වුණා." කියලා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා දන්නවාද, ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ වියට්නාමෙය් 
අපනයනය ෙකොච්චර වැඩි වුණාද කියලා. ෙඩොලර් බිලියන 2 
ඉඳලා ෙඩොලර් බිලියන 160 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් කථාෙව් ෙත්රුම? අපට අපනයන කරන්න ඕනෑ 
නම්, අෙප් අපනයනය තරගකාරී ෙවන්න ඕනෑ නම් අපට 
ආෙයෝජන අවශ්යයි. ආෙයෝජන නැතිව අපට ෙම් ෙද් කරන්න 
බැහැ. 

මම ෙපොඩි කථාවක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් තරගකරුවන් කවුද කියලා 
ෙපොඩ්ඩක් බලන්න. දැනට අපි වැඩිපුරම අපනයනය කරන්ෙන් 
ඇඟලුම්. අපිත් එක්ක තරග කරන්ෙන් කවුද? බංග්ලා ෙද්ශය, 
වියට්නාමය, මියැන්මාරය ඉතාමත් අඩු ෙව්තනයකට ශමය  ලබා 
ගන්න පුළුවන් රටවල්. නමුත් අෙප් රට දියුණු ෙවන ෙකොට ඔවුන් 
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සමඟ තරග කරන්න අපට පුළුවන්ද? තව අවුරුදු 2කින්, 3කින්, 
5කින් ඔවුන් එක්ක තරග කරන්න අපට පුළුවන්ද? අපට තරග 
කරන්න බැහැ. එෙහම නම් අපි ෙමතැනින් ඉහළට යන්න ඕනෑ.  

ෙබොෙහෝ ෙදනා කියන්ෙන් GSP Plus එෙකන් සියය ට 12ක 
සහනය ලැෙබන්ෙන් ඇඟලුම්වලට විතරයි කියලා. නැහැ. Items  
600කට ලැෙබනවා. අපි GSP Plus එක ලබා ගන්ෙන් 
ඇඟලුම්වලට තවදුරටත් උනන්දුව දක්වන්න ෙනොෙවයි. ඒවාට 
උනන්දුව දක්වන අතරවාරෙය්ම යුෙරෝපා සංගමය ලබා ෙදන GSP 
Plus එක හරහා අලුත් භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනය සඳහා අපට 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. අපි බලන්න ඕනෑ, දැන් ෙකොෙහොමද chips 
හදන්ෙන් කියලා.  අපි බලන්න ඕනෑ, telephone screens 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ කාලෙය් වියට්නාමයත් අෙප් රට 
වෙග් තමයි. අෙප් රෙට් ෙත්, ෙපොල්, රබර් වාෙග් ඒ    ෙගොල්ෙලොත් 
කෘෂි කාර්මික ෙද්වල් තමයි අපනයනය කෙළේ. නමුත් අද වන විට 
ඒ අය අපනයනය කරන්ෙන් ෙමොනවාද? මම කලින් කිව්වා වාෙග් 
chips, telephone screens.  

ෙම් ළඟදි සැම්සුන් ආයතනය ෙඩොලර් බිලියනයක 
ආෙයෝජනයක් කරලා තිබුණා. ෙමොනවාටද, telephoneවල 
screens හදන්න. අපට හැමෙද්ම කරන්න බැරි ෙවනවා. නමුත් 
යම්කිසි ෙදයකින් ඉහළටම එන්න අපට පුළුවන් නම් ඒෙකන් 
ෙලෝකෙය් ෙලොකු තැනකට පරිවර්තනය කර ගන්න අපට පුළුවන්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්න උත්සාහ කෙළේ, 
අපි ෙම් ආෙයෝජන ගිවිසුම් ඉදිරිපත් කරලා තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්දය 
ලබා ගත්ෙත් ඇයි කියන එකයි. ඒ විශ්වසනීයත්වය 
ෙගොඩනඟන්නයි. ඒ විශ්වසනීයත්වය ෙගොඩනැඟීම හරහා තමයි 
අෙප් රටට ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන්. ඔවුන්ට අෙප් රට ගැන 
විශ්වාසයක් නැත්නම් ඔවුන් අෙප් රටට එන්ෙන් නැහැ.  අෙප් රටට 
ආෙයෝජන අවශ්යයි. ඒ ආෙයෝජන හරහා තමයි අෙප් සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් සිහින සැබෑ කර ගන්න අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වූ පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන්ට අෙප් ස්තුතිය, පණාමය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. මට කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.05ට, 2015 ෙදසැම්බර් 19 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජනවාරි 27වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
சம்பர் 19ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சனவாி 27, 
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.05 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 
27th January, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 19th 
December, 2015. 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 
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අ.භා.1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  திலங்க சுமதிபால ] 

தைலைம வகித்தார்கள். 

   

The Parliament met at 1.00 p.m.  
DEPUTY SPEAKER [THE  HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 

the Chair. 

     
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ඔම්බුඩ්සම්න්වරයාෙගන් ලැබුණු දැනුම් දීම 

நி வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாளாின் 
அறிவித்தல்  

COMMUNICATION FROM OMBUDSMAN  
 

I 
  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අඹතැන්න, ෙබොල්ෙල්ෙගොඩ, අංක 1/36 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ජී.ජී.ටී.පී. උදයසිරි මහතාෙග් දරුවා ආදි ශිෂ්ය  ගණය යටෙත් 
කඩඉම් ලකුණු 58ක් ලබා ගත් නමුත් මහ/ධර්මරාජ විද්යාලෙය් 
2015 වසෙර්දී පළමු වසරට ඇතුළත් කර ෙනොගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙකොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) ෙවත කරන ලද පැමිණිල්ල 
විමර්ශනය කරමින් ෙමහිදී පැමිණිලිකරුට අගතියක් සිදුව ඇති 
බැවින් විදුහල්පතිෙග් රාජකාරි බලතලවලට අනුව අගතියට පත් 
දරුවා පාසලට ඇතුළත් කර ගන්නා ෙලසට ඔහු විසින් කරනු ලැබූ 
නිර්ෙද්ශය විදුහල්පති විසින් අධ්යාපන අමාත්යාංශය  ෙවත ෙයොමු 
කිරීෙමන් පසු පතික්ෙෂේප කර ඇති බැවින් පරිපාලන කටයුතු 
පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) විසින් 1994 
අංක 26 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1981 අංක 17 දරන පරිපාලන 
කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමසාරිස් පනෙත් 17(3) (ඇ) 
වගන්තිය යටෙත් නිරීක්ෂණය සහ අවධානයටත්, වැඩිදුර කටයුතු 
සඳහාත්  ගරු කථානායකතුමා  ෙවත වාර්තාවක් එවා ඇති බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

II 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගාල්ල, ෙබෝෙප්, නාදුෙගොඩවත්ත, අංක 118/24 යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි වයි.එස්.එස්. ෙකොස්තා මහතාෙග් දරුවා ගා/

රිච්මන්ඩ් විදුහලට ඇතුළත් කර ෙනොගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමසාරිස් 
(ඔම්බුඩ්ස්මන්) ෙවත කරන ලද පැමිණිල්ල විමර්ශනය කරමින් 
පැමිණිලිකරුෙග් දරුවා ගා/රිච්මන්ඩ් විදුහලට ඇතුළත් කර 
ගන්නා ෙලස ඔහු විසින් කරනු ලැබූ නිර්ෙද්ශය කියාත්මක 
ෙනොකර ඇති බැවින් තම නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන ෙලස 
ජනාධිපති ෙල්කම් විසින් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්ට නිකුත් කර 
ඇති 2014.10.10 දිනැති ලිපිය අනුව අමාත්ය  මණ්ඩල සංෙද්ශයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස අධ්යාපන ෙල්කම්ට දැනුම් දී ඇති බව 
දන්වමින් පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමසාරිස් 
(ඔම්බුඩ්ස්මන්) විසින් 1994 අංක 26 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 
1981 අංක 17 දරන පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙකොමසාරිස් පනෙත් 17(3) (ඇ) වගන්තිය යටෙත් ගරු 
කථානායකතුමා ෙවත වාර්තාවක් එවා ඇති බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු කථානායකතුමාෙග් 

නිෙව්දන යටෙත් ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ පකාශයන් අනුව 
ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්න පිළිබඳව  
විශ්ෙල්ෂණයකින් පසුව හා යම් කිසි විගහයකින් පසුව එතුමා  
ලබා ෙදන තීන්දු  කියාත්මක ෙනොකිරීම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ෙමොකද, "ඔම්බුඩ්ස්මන්" කියන්ෙන් 
ව්යවස්ථාපිත පත්වීමක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙමම කරුණ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයට පත් 

කළායින් පසුව විධායක තීන්දුව ගැනීම තමයි දැන් කළ යුත්ෙත්. 
ගරු ඇමතිතුමා කියාත්මක වන්නට ඕනෑ ඒ පිළිබඳවයි. 
ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කළාම ගරු කථානායකතුමා නිෙව්දනයක් හැටියට එය ඉදිරිපත් 
කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහස හරි. ගරු 
ඇමතිතුමා ක්ෂණිකව කියාත්මක ෙවලා විධායක තීන්දුව ගන්නට 
ඕනෑ. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
(i) 2013/2014 වර්ෂය සඳහා ලංකා ෙලොජිස්ටික්ස් ඇන්ඩ් 

ෙටක්ෙනොෙලොජීස් ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව; 
සහ 

283 284 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(iv) 2013 වර්ෂය සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික 
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.- [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. 
2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් සහ සංවර්ධනය කිරීෙම් 
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්.- [මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2012/2013 වර්ෂය සඳහා සී/ස කළුෙබෝවිටියාන ෙත් කර්මාන්තශාලා 
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව.- [වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2013 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- 
[විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2013 වර්ෂය සඳහා ලංකාෙව් සීමාසහිත එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගෙම් 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2013 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ස්වාධීන රූපවාහිනී 
ෙසේවෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- [ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2014 වර්ෂය සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

Performance Report of the Ministry of Local Government and 
Provincial Councils for the years 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 
2014. - [The Hon. Faiszer Musthapha.] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා     - පැමිණ නැත. 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා             - පැමිණ නැත. 

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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

හතර පිළිගන්වමි. 
 

(1) ෙදොඩන්දූව, පටුවත, කළුවගහවත්ත, අංක 31/5 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.ආර්.එම්. පියදර්ශන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කහදූව, ෙබලිකැටිය, 15 කණුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.පී.එස.් කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ඉඳුරුව, අතුරුවැල්ල, සුමතිපාල මාවත, අංක 550 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ.එල්.වී. බණ්ඩාරෙග් 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) අම්බලන්ෙතොට, මල්ෙපත්තාව, ෙරොටවල පාර යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි සුමිත් දික්කුඹුර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන පිළිගන්වමි. 
 

(1) රාජගිරිය, මැද වැලිකඩ පාර, පළමු පටුමඟ, අංක 71 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්. සුජාතා රමණි ෙපෙර්රා 
ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ගම්පහ, විජය පාර, අංක 96/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පද්මා මාලනී මහගමආරච්චි මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3) යාපනය, ෙඩ්විඩ් පාර, අංක 71 A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්ඩී. සිරිල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙකොටෙදනියාව, 

ෙපොල්වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. රංජනී කුසුමලතා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙමොනරාගල, 

කුඹුක්කන, අංක 242 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.එම්. සුගතපාල 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

හතර පිළිගන්වමි. 
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(1)  මාතෙල්, පලාපත්වල, ෙකෝන්ගහමුල, අංක 55/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.බී. අළුවිහාෙර් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  මාතෙල්, කයිකාවල, ෙකොහිලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඒ.ටී.එම්. ෙසෝමසිරි බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  මාතෙල්, ෙවළන්ගහවත්ත, මඩකුඹුර, "සමිඳ ෙසවණ" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.එම්. රණසිංහ බණ්ඩා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4)  දඹුල්ල, කුරුණෑගල හංදිය, සිල්වා මාවත, අංක 408/02 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්සී.එස.් ලියනෙග් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகா ம்  06, 3/2, 

டபிள் .ஏ. சில்வா மாவத்ைத, இலக்கம் 201/1 இல் வதி ம் 
டாக்டர் கனகசுந்தரம் மணிவண்ணனிடமி ந்  கிைடக்கப் 
ெபற்ற ம ைவச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  நன்றி.  

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

හත පිළිගන්වමි.  
 

(1)  බුලත්සිංහල, ගුරු ගම්මානය, අංක 452/ජී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ආරියදාස උදටියාවල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2)  මතුගම හරහා ඉත්තපාන, මාලෙබ් යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ජී.ඩී. පදීප් පුෂ්ප කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)  බණ්ඩාරගම, කනත්තෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ඩී. 
ෙහන්රි ගුණතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  බුලත්සිංහල, අතුර, ජනහිත ෙපෙදස, අංක 154 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. චන්දන පුෂ්පකුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)  බුලත්සිංහල, බඔරකුල ෙපෙදස යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
කවීන්ද කුලෙසේන පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6)  කළුතර, කළුතර දකුණ, ගාලු පාර, අංක 256/6 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි මාලනී ගුණෙසේකර මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(7)  ෙදොඩන්ෙගොඩ, නෑහින්න, "සමන්ති" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එන්.ඒ. වීරසූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අහුන්ගල්ල, ෙබෝගහපිටිය, 

අංක 485 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.ආර්. ශීපාල් ද සිල්වා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අම්පාර, දුටුගැමුණු මාවත, 

අංක 100/02/05 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ගාමිණී එන්. ගුණවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා- පැමිණ නැත. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera, ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි.  
 

(1)  නුගතලාව, රාමලංකාව, "ලක්ෂිත" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඊ.එම්. අෙබ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; සහ 

(2)  අඹගසේදෝව, හිඹිලියගහමඩිත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.ඒ. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නකල්ස ්රක්ෂිතය : අනවසර  වගා 

நக்கிள்ஸ் ஒ க்கம் : அ மதியற்ற பயிர்ச்ெசய்ைக 
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59/’15 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) නකල්ස ්රක්ෂිතෙය් එනසාල් වගා කරන බවත්;  

 (ii) එමගින් රක්ෂිතයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති 
බවත්; 

 (iii) මාතෙල් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු 
කාර්යාලෙය් නිලධාරීන්ට ෙද්ශපාලනඥයින්ෙගන් 
බලපෑම් එල්ල වන බවත්;  

 (iv) රක්ෂිතෙය් විනාශය රෙට්ම පරිසර තුලිතතාවට 
බලපාන බවත්;   එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (ආ)     (i) රක්ෂිතෙය් පවතින අනවසර වගා බිම් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) අනවසර වගාකරුවන්ට  විරුද්ධව නීතිමය පියවර 
ෙනොගන්ෙන් මන්ද; 

 (iii) රක්ෂිතයට වන හානිය වැළැක්වීමට ෙම් වනවිට 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (iv) එනසාල් වගාවන් රක්ෂිතෙයන් ඉවත් කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද;  යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ඇ) (i) රක්ෂිතෙය් ජීවත් වන ඒකෙද්ශික සතුන් හා 
ශාක පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් අවසන් වරට සිදු 
කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ අනුව රක්ෂිතෙය් ජීවත් වන ඒකෙද්ශික ශාක 
හා සතුන් කවෙර්ද; 

 (iii) එනසාල් වගාව නිසා ඒකෙද්ශික ශාක හා 
සතුන්ෙග් ගහනය තර්ජනයට ලක්වී ඇති 
පමාණය පිළිබඳ ඇගයීමක් කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; 

 (v) එනසාල් වගාව නිසා රක්ෂිතයට සිදු වූ හානිය 
පිළිබඳ වාර්තාවක් කැඳවීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; 

  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

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

(அ) (i) நக்கிள்ஸ் ஒ க்கத்தில் ஏலக்காய் ெசய்ைக 
நைடெப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதனால் ஒ க்கத் க்கு ெப ம் தாக்கம் ஏற்பட் 
ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைள வன பா காப் த் திைணக்கள அ  
வலகத்தின் உத்திேயாகத்தர்க க்கு அரசியல் 
வாதிகளிடமி ந்  அ த்தம் பிரேயாகிக்கப் 
ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iv) ஒ க்கத்தின் அழி  நாட் ன ம் சுற்றாடல் 
சமநிைலயில் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்  
ெமன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஒ க்கத்தில் காணப்ப ம் அ மதியற்ற பயிர்ச் 
ெசய்ைக நிலத்தின் பரப்பள  எவ்வள ; 

 (ii) அ மதியற்ற பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்க க்கு 
எதிராக சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளா 
தேதன்; 

 (iii) ஒ க்கத் க்கு ஏற்ப ம் பாதிப்ைபத் தவிர்ப் 
பதற்கு இ வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iv) ஏலக்காய் ெசய்ைகைய ஒ க்கத்தி ந்  அகற்ற 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (v) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

இ) (i) ஒ க்கத்தில் வா ம் ஓாிடம் சார்ந்த விலங்குகள் 
மற் ம் தாவரங்கள் ெதாடர்பான ெதாைகமதிப்  
இ தியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  எப்ேபா ; 

 (ii) அதன் பிரகாரம் ஒ க்கத்தில் வாழ்கின்ற ஓாிடம் 
சார்ந்த தாவரங்கள் மற் ம் விலங்குகள் யாைவ; 

 (iii) ஏலக்காய் ெசய்ைக காரணமாக ஓாிடம் சார்ந்த 
தாவரங்கள் மற் ம் விலங்குகளின் அடர்த்தி 
எவ்வள  அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ள 
ெதன்பைத மதிப்பீ  ெசய்ய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv )  ஆெமனில், அ  எத்திகதியில்; 

 (v )  ஏலக்காய் ெசய்ைக காரணமாக ஒ க்கத் க்கு 
ஏற்பட் ள்ள பாதிப்  ெதாடர்பாக அறிக்ைக 
ெயான்ைறக் ேகா வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா; 

 (vi )  ஆெமனில், அ  எத்திகதியில்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) cardamom is cultivated in the Knuckles 
Reserve; 

 (ii) it has gravely affected the Reserve; 

 (iii) pressure is posed by politicians to the 
officers of the Matale Office of the Forest 
Conservation Department; and 

 (iv) the devastation of this Reserve will affect 
the ecological equilibrium of the whole 
country?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) what extent of land belonging to the 
Reserve has been cultivated illegally; 

 (ii) why legal action is not taken against 
persons engaged in illegal cultivation; 

 (iii) what measures have been adopted by now 
to stop the harm caused to the Reserve; 

 (iv) whether steps will be taken to rid the 
Reserve of cardamom cultivation; and  

 (v) if so, the date on which such steps will be 
taken? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the date on which a study was last 
conducted on the animal and plant species 
endemic to the Reserve; 

 (ii) what animal and plant species are endemic 
to the Reserve as per the study; 

 (iii) whether steps will be taken to conduct an 
assessment on the extent to which the 
population of endemic animal and plant 
species have been endangered due to the 
cardamom cultivation; 

 (iv) if so, the date on which such assessment 
will be conducted; 
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 (v) whether steps will be taken to call a report 
on the harm that has been caused to the 
Reserve by the cardamom cultivation; and  

 (vi) if so, the date on which such report will be 
called? 

(d) If not why?  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

    

(අ)  (i)   නකල්ස ්ෙලෝක උරුම වන භූමිෙය් ෙම් වන විට 
එන්සාල් වගාව කරනු ෙනොලැෙබ්. 

       (ii)   කලින් පැවැති එන්සාල් වගාවන්ෙගන් රක්ෂිතයට 
බලපෑම් සිදුව ඇත. 

      (iii)   නැත. 

      (iv)   බලපෑමක් සිදු විය හැකිය. 

(ආ)  (i)   නකල්ස ් රක්ෂිතය තුළ අනවසර එන්සාල් වගාව 
ෙහක්ටයාර 574.7ක් තුළ පැතිර පැවතුණි. 

       (ii)   අනවසර වගාකරුවන්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර 
ෙගන, ෙනරපීමට කටයුතු කර ඇත.  

 (iii) අනවසර වගාකරුවන් ෙනරපීමට කටයුතු කර ඇති 
අතර, අලුතින් එනසාල් වගා කිරීම ෙහෝ පවත්නා 
කිසිදු එනසාල් වගාවක් අලුතින් නඩත්තු කිරීම 
සම්පූර්ණෙයන් නවතා ඇත. ඒ අනුව ෙම් වන 
විටත් ෙමම අනවසර වගාවන් පරිහානියට පත් 
ෙවමින් පවතී. 

 (iv) ඉහත (iii) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (v) ඉහත (iii) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) නකල්ස ් සංරක්ෂිතෙය් සම්පූර්ණ සත්ව හා ශාක 
සමීක්ෂණයක් ජාතික සංරක්ෂණ විමසුම මගින් 
(1991 - 1996) සිදු කර ඇත.  

 (ii) සපුෂ්ක ශාක විෙශේෂ 1,033ක් හඳුනාෙගන  ඇති 
අතර, එහි ලංකාවට ආෙව්ණික ශාක විෙශේෂ 160ක් 
හා වඳ වී යමින් පවතින ශාක විෙශේෂ 11ක් ෙව්. 
එෙසේම සත්ව විෙශේෂ 342ක් වන අතර, වඳ වී යමින් 
පවතින සත්ව විෙශේෂ 81ක් හා නකල්ස ් කඳු 
වැටියට ආෙව්ණික සත්ව විෙශේෂ පහක්ද ෙව්.  

 (iii) නකල්ස ් සංරක්ෂිත වනය තුළ සිදු ෙකෙරන 
අනවසර එනසාල් වගාව නිසා සිදු වන පාරිසරික 
සහ සමාජ  - ආර්ථික බලපෑම පිළිබඳව ෙහක් ටර් 
ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි  කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා 
පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය විසින් 2014 වර්ෂෙය්දී 
අධ්යයනයක් සිදු කරන ලදී. 

 (iv) එහි වාර්තාව 2014 අෙගෝසත්ු මාසෙය්දී ඉදිරිපත් 
කර ඇත. 

 (v) ඉහත (iii) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (vi) ඉහත (iv) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් 

ලබා දීම පිළිබඳව මම ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. මම එතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. 
ෙහක්ෙටයාර 574.7ක අනවසර එනසාල් වගාව සිදුෙවලා තිබුණා. 
ෙම් ෙමොෙහොත වන විට එනසාල් වගාව නතර කර තිෙබනවා.  
දැනට කරපු තක්ෙසේරුව අනුව, ඒ කරන ලද වගාෙවන් 
වනාන්තරයට සිදුවී තිෙබන හානිය ෙමොන වාෙග්ද  කියා ඔබතුමාට 
කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2014 වසෙර්දී  අෙප් හිටපු 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවති සංවර්ධන 
කමිටුෙව්දී තීරණය කළා, කරන ලද සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව 
විශාල පාරිසරික හානියක් ෙවලා තිෙබන නිසා, ෙම් වගාෙවන් 
ලැෙබන ආදායම පිළිබඳ  හිතන්ෙන් නැතිව පරිසර හානිය ඊට වඩා 
වැඩි නිසා  වගාව සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කළ යුතුයි කියලා.  ඒ 
සමීක්ෂණ වාර්තාෙව් පරිසරය සම්බන්ධෙයන් වූ හානිය ෙමොකක්ද 
කියන කාරණය පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා.  
හැබැයි, 1996 සිට කිසිම ආකාරයකින් නැවත වතාවක් එහි 
එනසාල් වගා කරන්න අවස්ථාව ලබා දී නැහැ. ෙම් සඳහා 
පළමුෙවන් බලපත ලබා දී තිබුෙණ් 1967 වසෙර්දීයි.  අවුරුදු 20ක 
කාලයක් සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බලපත 
ලබා දී තිබුණා.  1987 වන විට ලබා දී තිබූ අවුරුදු 20ක කාලය 
අවසන් වුණා.  කාලය අවසන් වුණාට පසුව කිසිම විධියකින්  වගා 
කරන්න අවසරය ලබා දී නැහැ.  ඒ නිසා අද වන විට නැවතත් 
පරිසරය යථා තත්ත්වයට පත් ෙවමින් පවතිනවා.   

 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දුම්බර නැත්නම් නකල්ස් 

කඳු පද්ධතිය ලංකාෙව් සමසත් භූමි පමාණෙයන් පතිශතයක් 
විධියට ගත්ෙතොත් එය සියයට 0.32ක් වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා සඳහන් කළා එහි සපුෂ්ප ශාක විෙශේෂ 1,033ක් 
තිෙබනවා කියලා. එයිනුත් ආෙව්ණික ශාක විෙශේෂ 160ක් සහ 
ශාක විෙශේෂ 11ක් වඳ ෙවමින් යනවා. ඒ වාෙග්ම සත්ව විෙශේෂ 
342යි. එයින් ආෙව්ණික සත්ව විෙශේෂ 5ක් සහ සත්ව විෙශේෂ 81ක් 
වඳ ෙවමින් යනවා. එතෙකොට බරපතළ ෙලස වඳවීෙම් තර්ජනයට 
ලක්වුණු ශාක සහ සත්ව පජාවක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සිංහරාජය 
ඇරුණාම ලංකාෙව් ෛජව විවිධත්වෙය් හදවතක් තමයි නකල්ස් 
රක්ෂිතය කියන්ෙන්. නමුත් සිංහරාජය අවටත්, අෙනකුත් 
රක්ෂිතවලත් ෙත් වගා කරද්දී, අපට තිෙබන අත් දැකීම අනුව 
කැලය මැද ඉස්ෙසල්ලාම ෙත් පැළ සිටුවනවා. කැලයට ෙමොකුත් 
කරන්ෙන් නැහැ. ටික දවසක් යද්දි ෙත් පැළ ෙලොකු ෙවනවා.  

ඊට පසුව වන සංරක්ෂණ බලධාරින්ට ෙපන්වනවා ෙම් 
කාලයක් තිස්ෙසේ වගා කරපු ෙත් කියලා. ඊට පසුව උඩ වියන 
ඉවත් කරනවා. ෙම් තත්ත්වයම තමයි එනසාල් වගාවටත් 
තිෙබන්ෙන්. ගරු නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, එනසාල් වගාව සඳහා ඒ 
වගාකරුවන් පාවිච්චි කළ ඡායාරූප මා ළඟ දැන් තිෙබනවා. මම 
ඒවා ඔබතුමාට ෙපන්වන්න කැමැතියි. නැවතත් ෙම් වනාන්තරය 
තුළ පැළ හිටවලා, ඒවාට වර්ධනය ෙවන්න දීලා, "ෙම් අප කලින් 
ඉඳලා වගා කළ භූමියක්." කියා ෙනොකියන්න වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමොන වාෙග් මැදිහත්වීමක්ද කර තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට එනසාල් 

වගාව නතර කිරීම තමයි අප කර තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඝන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වනාන්තරයක අපට ෙබොෙහොම ක්ෂණිකව ගිහින් පැළ ටික සිටුවලා 
ඇති කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. කාලයත් එක්ක ඒ 
ඝන වනාන්තර ඇතිවීම සහ ඒකට අවශ්ය පරිසරය ෙගොඩනැඟීම 
තමයි වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු මන්තීතුමා කියන කාරණාව ෙබොෙහොම සත්යයක්. ෙම් 
කියාෙවන් දැඩි පාරිසරික හානියක් ෙවලා තිෙබනවා. මා හිතන 
විධියට පවුල් විශාල සංඛ්යාවක් ෙම් එනසාල් වගාවත් එක්ක 
හිටියා. හැබැයි, ඒ ආර්ථික ලාභයට වඩා, ඒ පවුල් ගත්ත 
ආදායම්වලටත් වඩා වැඩි විනාශයක් වුණා කියන එක අප 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පිළිගන්නවා. හැබැයි, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොව ෙවන ෙමොනම ආයතනයක් ආවත් ෙමය 
යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ෙබොෙහොම ක්ෂණිකව -එක පාරටම- 
කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් ෙනොෙවයි. 1987 වසෙර් සිට ෙම් 
වගාව නතර ෙවලා තිෙබන නිසා, ඒ වනාන්තර භූමියට කිසිම අත 
ගැසීමක් සිදු ෙනොකරන නිසා, ඒවා ෙම් ෙවන ෙකොටත් සෑෙහන 
දුරට යථා තත්ත්වයට පත් ෙවමින් පවතිනවා.  

 

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

පශ්නය ෙමයයි.  

ස්වාභාවිකවම වනය විධියට වැඩිලා ෛජව විවිධත්ව පද්ධතිය 
යළි ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යෑමද අමාත්යාංශෙය් 
උපාය මාර්ගය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් අමාත්යාංශෙය් 
මැදිහත්වීෙමන් යළි වන වගා ව්යාපෘතියකටත් මැදිහත් ෙවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඝන වනාන්තර සහ වනජීවී 

පෙද්ශ ආදී වශෙයන් ෙවන් කර ගත්ත විවිධ භූමි තිෙබනවා. ඒ 
භූමිවල ෙවනස් වූ වැඩ පිළිෙවළක් තමයි කියාත්මක වන්ෙන්.  

 වන වගාවත් එක්ක යන පෙද්ශ බහුතරයක් තිෙබනවා. පසුගිය 
මාසෙය්ත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙහක්ෙටයාර් 7.4ක විතර  
පෙද්ශයක් නැවත වාරයක් වන වගාවට ෙයොමු කරන්න කටයුතු 
කළා. හැබැයි, නකල්ස් වාෙග් විෙශේෂෙයන් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශවල 
අපට ගිහිල්ලා ෙවනමම ඒ වාෙග් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ඒවාට අවශ්ය පරිසරය ෙගොඩ 
නැඟීම පමණයි වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරන්ෙන්.  
ෙමය, නකස්ල් කියන ෙම් භූමිය පිළිබඳව අප ගත යුතු කියා මාර්ග 
පිළිබඳ පශ්නයක් මිස, අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මැදිහත් වීමක් 
නැති වීමවත්, ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විය යුතු වැඩ ෙකොටස අත 
හැර දැමීමක්වත් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
 

වැල්ලම්පිටිය හන්දිෙය් සිට අඹතෙල් හන්දිය දක්වා 
මාර්ගය: සංවර්ධන කටයුතු 

ெவல்லம்பிட்  சந்தி - அம்பத்தேல சந்தி வைரயான 
தி  : அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் 

ROAD FROM WELLAMPITIYA JUNCTION TO AMBATHALE 
JUNCTION: DEVELOPMENT WORK 

210/’15 
2.  ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ     

පශ්නය - (1): 

(අ) ෙකොළඹ-අවිසස්ාෙව්ල්ල මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු 
වැල්ලම්පිටිය හන්දිෙය් සිට අඹතෙල් හන්දිය දක්වා 

ෙමෙතක් කියාත්මක ෙනොවීම නිසා දිනපතා එම මාර්ගෙය් 
අධික රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන්, කඩුෙවල සහ ක ඩවත 
හුවමාරුවලින් ඇතුළු වන රථ වාහන ද එම මාර්ගය ඔසේසේ 
ෙකොළඹ නගරයට පිවිසීමට පටන් ගැනීමත් සමඟ රථ 
වාහන තදබදය තව දුරටත් වර්ධනය ෙවමින් පවතින 
බැවින්, උක්ත මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීෙම් 
කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) ெகா ம் -அவிசாவைள தி அபிவி த்தி நடவ க் 
ைககள் ெவல்லம்பிட்  சந்தி ெதாடக்கம் அம்பத்தேல 
சந்தி வைர இ வைர நைட ைறப்ப த்தப்படாததால் 
தினந்ேதா ம் இவ் தியில் அதிக வாகன ெநாிசல் 
நில கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா; 

(ஆ) ெதற்கு அதிேவக தியின், க ெவல மற் ம் கடவத்த 
இைடமாறல் ஊடாக பிரேவசிக்கும் வாகனங்க ம் 
இவ் தியி டாக ெகா ம்  நகரத்தி ள் பிரேவசிக்க 
ஆரம்பித்தைதத் ெதாடர்ந்  வாகன ெநாிசல் ேம ம் 
அதிகாித்  வ கின்றைமயால், குறிப்பிட்ட திைய 
விாிவாக்கி அபிவி த்தி ெசய்கின்ற நடவ க்ைககைள 

ாிதப்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Higher Education and  

Highways: 

(a) Is he aware that there is a heavy traffic congestion 
daily from Wellampitiya Junction to Ambathale 
Junction, as a result of not implementing the 
development work of that section of Colombo-
Awissawella Road up to now? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to expedite work to widen and develop the 
said road as the traffic congestion is getting worse 
with the vehicles entering through Kaduwela and 
Kadawatha interchanges of the Southern 
Expressway are also beginning to enter the city of 
Colombo via the said road? 

(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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) එෙසේ විය හැකිය. 

293 294 

[ගරු  අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 
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(ආ) දක්ෂිණ අධි ෙව්ගී මාර්ගය ඔසේසේ සහ කඩවත - කඩුෙවල 
පිටත වටරටුම් මාර්ගය ඔසේසේ පැමිෙණන වාහන කඩුෙවල 
පිවිසුෙමන් ඔරුෙගොඩවත්ත - අඹතෙල් මාර්ගය ඔසේසේ 
ෙකොළඹට පිවිසීෙම්දී  රථ වාහන තදබදයක් සිදු විය හැකිය.  

  එබැවින්, ඔරුෙගොඩවත්ත - අඹතෙල් මාර්ගය ජාත්යන්තර 
සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔෙපක් අරමුදෙල් ණය ආධාර මත 
වැඩි දියුණු කිරීෙම් කටයුතු 2016 වර්ෂය තුළදී ආරම්භ 
කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත. ඊට අදාළ ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීෙම් හා ෙසේවා පහසුකම් විතැන් කිරීෙම් කටයුතු 
කිරීමට ෙම් වන විට පියවර ෙගන ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 

ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුව සඳහා 
සැපයූ ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් ඩිෙෆන් ඩර් රථ: විසත්ර 

ெபா நலவாய அரச தைலவர்களின் மாநாட் க்கு 
வழங்கப்பட்ட ேலண்ட் ேராவர் ெபண்டர் 

வாகனங்கள்: விபரம் 
LAND ROVER DEFENDER JEEPS SUPPLIED FOR CHOGM: 

DETAILS  
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4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) SML Frontier Automotives (Pvt.) Ltd. 
ආයතනය විසින් ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය 
නායක සමුළුව සඳහා ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් ඩිෙෆන් ඩර් 
රථ සපයා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, සැපයූ රථ සංඛ්යාව සහ එම රථවල මුළු 
වටිනාකම කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් රථ අෙළවිය සඳහා ෙමරට සිටින 
නිෙයෝජිතයින් කවුරුන්ද; 

 (ii)  ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් රථ මිලදී ගැනීෙම්දී, සැපයුම්කරු 
ෙතෝරා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ පසම්පාදන 
කමෙව්දය කවෙර්ද;   

 (iii)  ෙමම රථ මිලදී ගැනීෙම්දී, ශී ලංකා රජය විසින් 
ණයවර ලිපි විවෘත කර තිෙබ් නම්, ඒ කවර 
ආයතනයක් ෙවනුෙවන්ද; 

 (iv)  එම ආයතනය ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් රථ නිෂ්පාදකයාද; 

 (v)  එෙසේ  ෙනොවන්ෙන් නම්, එම ආයතනෙය් නම 
කවෙර්ද;  

 (vi)  SML Frontier Automotives (Pvt.) Ltd. 
ආයතනෙය් හිමිකරුවන්ෙග් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (vii)  ෙමම වාහන මිලදී ගැනීෙම්දී සිදු වූ මූල්ය 
අකමිකතාවයන් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස ් මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ලැබී ඇති 
පැමිණිල්ලට අදාළ විමර්ශනෙය් පගතිය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) SML Frontier Automotives (Pvt.) Ltd. நி வ 
னத்தினால் ெபா நலவாய அரச தைலவர் 
களின் மாநாட் க்கு ேலண்ட் ேராவர் ெபண்டர் 
வாகனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், வழங்கப்பட்ட வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் இவ்வாகனங்களின் 
ெமாத்தப் ெப மதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேலண்ட் ேராவர் வாகனங்களின் சந்ைதப்ப த் 
த க்காக இந்நாட் ள்ள கவர்கள் யாவர்; 

 (ii) ேலண்ட் ேராவர் வாகனங்கைளக் ெகாள்வன  
ெசய்ைகயில், வழங்குநைரத் ெதாி  ெசய்வதற் 
காகக் கைடப்பி க்கப்பட்ட ெப ைக ைறைம 
யா ; 

 (iii) இவ்வாகனங்கைளக்  ெகாள்வன  ெசய்ைக 
யில், இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் நாணயக் 
க தங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட் ப்பின் அ  எந் 
நி வனம் சார்பில்; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனம் ேலண்ட் ேராவர் வாகன 
உற்பத்தியாளரா; 

 (v) இன்ேறல், அந்நி வனத்தின் ெபயர் யா ;  

 (vi) SML Frontier Automotives (Pvt.)Ltd. நி வனத்தின் 
உாிைமயாளர்கள் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் யாைவ;  

 (vii) இவ்வாகனங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்ைகயில் 
நைடெபற்ற நிதி ைறேக கள் ெதாடர்பில் 
ெபா ஸ் நிதிசார் குற்றப் லனாய் ப் 
பிாி க்குக் கிைடத் ள்ள ைறப்பாட் க்குாிய 

லனாய்வின் ன்ேனற்றம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether SML Frontier Automotives (Pvt.) 
Ltd. has supplied Land Rover Defender 
Jeeps for the Commonwealth Heads of 
Government Meeting (CHOGM); and 

 (ii) if so, the number of vehicles supplied and 
the total value of those vehicles? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the agents for the sale of Land Rover Jeeps 
in this Country; 

 (ii) the procurement method followed in 
selecting the supplier in purchasing Land 
Rover Jeeps;  

 (iii) if the Government of Sri Lanka has opened 
letters of credit in the purchase of these 
vehicles, on behalf of what institution they 
were opened; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) whether that institution is the manufacture 
of Land Rover Jeeps;  

 (v) if not, the name of that institution;  

 (vi) the names of the owners and the members 
of the Board of Directors of SML Frontier 
Automotives (Pvt.) Ltd; and 

 (vii) the progress of the investigation relating to 
the complaint lodged with the Police 
Financial Crimes Investigation Division in 
regard to the financial irregularities that 
have taken place at the purchase of these 
vehicles? 

(c) 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 කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 60කි. ෙමෙතක් සිදු කරන ලද විමර්ශනෙය්දී 
අනාවරණය වී ඇති පරිදි, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
23,22,000 (විසිතුන්ලක්ෂ විසිෙදදාහක්) හා 
ෙද්ශීය ගාසත්ු හා වැට් බදු වශෙයන් ශී ලංකා 
මුදලින් රුපියල් මිලියන 69ක් ෙව්. 

(ආ)  (i)  එසඑ්ම්එල් ෙෆොන්ටියර් ඔෙටෝෙමෝටිව්ස ්පුද්ගලික 
සමාගම -SML Frontier Automotives (Pvt.) Ltd. 

 (ii)   ෙමම ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් ජීප් රථ ආනයනය කිරීෙම්දී 
රජය පසම්පාදන කියාවලිෙය් සඳහන් 
විධිවිධානයන්ට අනුකූලව කියා කර ති ෙබ්ද යන්න 
පිළිබඳව තවදුරටත් විමර්ශනය කරමින් පවතී. 

 (iii)  එංගලන්තෙය් ගුවාවා ඉන්ටර්නැෂනල් ලිමිටඩ් - 
Guava International Limited - ආයතනය. 

 (iv)  නැත. 

 (v)  එංගලන්තෙය් ජගුවර් ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් 
ඔෙටෝෙමෝටිව් - Jaguar Land Rover Automotive 
- PLC ආයතනය.  

 (vi)  ෙසෞම්ය දර්ශන මුණසිංහ, ශිවන්ත හරින්ද සුධාරක 
ෙමන්ඩිස,් තිලක් ඩයස ් ගුණෙසේකර, ෙරොෂ්ණි 
සමන්තා පනාන්දු, සුමල් ෙජෝසප් සංජීව ෙපෙර්රා 
සහ ෙෂරාන් ෙජරාඩ් එලියන් පනාන්දු යන 
අයවලුන් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් ෙව්.  

 (vii)  ෙමම විමර්ශනයට අදාළව ෙකොටුව මෙහසත්ාත් 
අධිකරණෙය් නඩු අංක බී 120/16 යටෙත් කරුණු 
වාර්තා කර ඇති අතර තවදුරටත් විමර්ශන කටයුතු 
සිදු කරමින් පවතී.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙපෙනන අන්දමට  
FCID එෙක් තිෙබන නඩු පමාණය නිසා ෙවන්න ඇති, ෙමහි 

පමාදයක් තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන ගුවාවා ඉන්ටර්නැෂනල් ලිමිටඩ් 
ආයතනය ගැන සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාට මා 
කියන්ෙන්, පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි කියලායි. මා දකින පශ්න 
ෙදකක් තිෙබනවා. පසම්පාදන කියාවලියට අනුකූල ෙවලාද කියන 
එකත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් මිල ගණන් අපට ලැබුණු වාහනවලට 
ගැළෙපන මිල ගණන්ද කියන එකත් තමයි අපට ෙසොයන්න 
ෙවන්ෙන්. ෙම් විමර්ශනය ඉක්මනට අවසන් කරලා, ඒ කටයුතු 
අවසන් කරන්න කියා කරනවාය කියා මා පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.   ෙඩොලර් 23,22,000යි කියන්ෙන්, සාමාන්යෙයන් ඒ 
ෙවලාෙව් ෙඩොලරෙය් මිල රුපියල් 140ක් වශෙයන් ගත්තත් 
රුපියල් මිලියන 325ක් ෙවනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඔබතුමාට 
ෙම් උත්තරය ෙදන්න පුළුවන් වුණාට, රුපියල් මිලියන 325ක 
තරම් වියදමක් දරපු ෙම් කටයුත්තට - ඊට අමතරවත් රුපියල් 
මිලියන 69ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. - සැපයුම්කරුවන් ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ කියා පටිපාටිය ෙසොයා ගන්න බැරිය 
කියන එකයි.  එය ගැටලු සහගතයි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්, 

"පමාදයක් තිෙබනවා කියලා මමත් දකිනවා, ෙම් ගැන ඉක්මනින් 
ෙසොයලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ" කියලා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මුදල් ෙගවීම කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රජෙයන් ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට - 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
රජෙයන් කියන්ෙන්, ෙමොන අමාත්යාංශෙයන්ද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජෙයන් ෙගව්වා කිව්වාම 

එක්ෙකෝ මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ෙවන්න ඕනෑ, නැත්නම් 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් ෙවන්න ඕනෑ. ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව් කටයුතු සිදු වුෙණ් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව මුල් කර ෙගන. එෙහම නම් ඒ මුදල් ෙගව්ෙව් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව් වියදම් යටෙත් 

තමයි එය සිදු ෙකරුෙණ්. වාහන භාර වුෙණ් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. පසම්පාදන කටයුතු කෙළේ ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙවයි. ඒ විමර්ශන කටයුතු ඉක්මනින් 
අවසන් කිරීමට කටයුතු කරලා මම වාර්තාවක් සපයන්නම්. 

297 298 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 



2016 ජනවාරි  27   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න අවසන් . 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ඉන්ධන මත අය කරන බදු : විසත්ර 
எாிெபா ள் மீதான வாிகள் : விபரம் 

TAXES IMPOSED ON FUEL: DETAILS  
272/’15 

5. 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 ජනාධිපතිවරණෙය් දී වත්මන් රජය විසින් 
ඉදිරිපත් කළ මැතිවරණ පකාශනෙයන් රජය 
විසින් ඉන්ධන මත අය කරන බදු ඉවත් කිරීමට 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වූ බවත්; 

 (ii) 2015 ජනවාරි 16 දින, එවකට සිටි විදුලිබල හා 
බලශක්ති අමාත්යවරයා විසින් ඉන්ධන මත අය 
කරන බදු ඉවත් කිරීමට ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වූ 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  එෙසේ ඉවත් කළ බදු වර්ග සහ ඒවාෙය් පමාණයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii)  ෙම් වනවිට ඉන්ධන මත පවතින බදු වර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iii)  2015.01.01 දින සිට 2015.09.30 දින දක්වා එක් 
එක් බදු වර්ගෙයන් ඉපැයූ ආදායම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

( அ) (i) 2015 சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  தற்ேபாைதய 
அரசாங்கத்தினால் ன்ைவக்கப்பட்ட ேதர்தல் 
விஞ்ஞாபனத்தில் அரசாங்கத்தினால் எாிெபா ள் 
மீ  அறவிடப்ப ம் வாி நீக்கப்ப ெமன மக்க 

க்கு வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 சனவாி 16ஆம் திகதி அப்ேபாைதய 
மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சர் எாிெபா ள் மீ  
அறவிடப்ப ம் வாிைய நீக்குவதாக மக்க க்கு 
வாக்கு தியளித்தார் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்கூறப்பட்டவா  நீக்கப்பட்ட வாி வைககள் 
மற் ம் அவற்றின் ெதாைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  எாிெபா ள் மீ  காணப்ப ம் வாி 
வைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2015.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.09.30 
ஆம் திகதி வைர ஒவ்ெவா  வாி வைகயின் 

ல ம் ஈட்டப்பட்ட வ மானம் தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the present Government, by its election 
manifesto presented at the Presidential 
Election 2015 gave a pledge to the people 
that the taxes imposed on fuel will be 
removed; and 

 (ii) the then Minister of Power and Energy 
gave a pledge to the people on 16th January 
2015  that the taxes imposed on fuel will be 
removed; 

(b) Will he inform this House- 

 (i)  the types of taxes so removed and the 
amounts; 

 (ii) the types of taxes imposed on fuel by now; 

 (iii) separately,  the revenue earned by each type 
of tax from 01.01.2015 to 30.09.2015? 

(c) If not, why? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) දනිමි. 

 (ii) ෙනොදනිමි. 

(ආ) (i) බදු මුදල් ඉවත් කර ෙනොමැත. 

 (ii)  පිරිපහදු කළ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන ආනයනය 
කිරීෙම්දී අය කරනු ලබන බදු වර්ග. 

  1. තීරු බදු 

  2. ෙද්ශීය භාණ්ඩ බදු 

  3. වරාය හා ගුවන් ෙසේවා බදු 

  4. ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බදු 

  ෙබොරෙතල් ආනයනය කර ෙද්ශීයව පිරිපහදු 
කිරීෙම්දී අය කරනු ලබන බදු වර්ග. 

  1. වරාය හා ගුවන් ෙසේවා බදු 

  2. ෙද්ශීය භාණ්ඩ බදු 

299 300 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

   

 (iii) 2015.01.01 දින සිට 2015.09.30 දක්වා කාල 
පරිච්ෙඡ්දය සඳහා ඉහත එක් එක් බදු වර්ග 
ෙවනුෙවන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව 
විසින් රජයට ෙගවන ලද බදු පහත දැක්ෙව්. 

 

 
(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති පකාශනෙයන් 
ෙපොෙරොන්දු වී වසරකට අධික කාලයක් ගත වී ඇතත්, ෙමවැනි 
දැවැන්ත මුදලක්, -රුපියල් බිලියන 67කට ආසන්න මුදලක්- 
ජනතාව මත බරක් පටවමින් බදු අය කරමින් සිටින්ෙන් ඇයි? ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව ඉටු ෙනොකරමින් සිටින්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය මුදල් 

අමාත්යාංශෙයනුයි අහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඛනිජ ෙතල් 
අමාත්යාංශෙයන් මුදල් අමාත්යාංශයට ෙගවන බදු පමාණය තමයි 
ෙම් දක්වලා තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් මුදල් පෙයෝජනයට 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු සඳහායි. එෙහම 
නැතිව ෙපෞද්ගලික පරිෙභෝජනයට ෙම් මුදල් අරෙගන නැහැ.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

මම අහනවා. ෙපෞද්ගලික පෙයෝජනයට ගත්ෙත් නැති නිසා තමයි 
ෙම් බදු දාලා තිබුෙණ්. නමුත් වර්තමාන ආණ්ඩුව ස්ථාවරයකට 
ආවා, ෙම් බදු ඉවත් කළ යුතුයි කියලා. මෙග් ස්ථාවරය ගැන 
ෙනොෙවයි, මම ෙම් පශ්න කරන්ෙන්. ඔබතුමා විෂය භාර 
අමාත්යවරයා විධියට ඔබතුමාෙග් අනුදැනුමකින් ෙතොරව ෙම් බදු 
ඉවත්වීම කිසිෙසේත්ම සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් වන විට ෙම් බදු ඉවත් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් සැලසුමක් තිෙබනවාද? ඒ බදු 
ඉවත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් කවදාද? 
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර ෙවළඳ ෙපොෙළේ 

ෙබොර ෙතල් මිල පහළ යාම නිසා පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 
මාසෙය්දී ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 33කින්, ෙපටල් ලීටරයක 
මිල රුපියල් 16කින් සහ භූමි ෙතල් ලීටරයක මිල රුපියල් 26කින් 
අඩු ක ළා. එෙසේ මිල අඩු කිරීම තුළින් ජනතාවට සහනයක් 
සලසන්නට හැකියි කියන කාරණය අපි සැලකිල්ලට ගත්තා. ෙම් 

බදු වර්ග රුපියල් මිලියන 

තීරු බදු 33,223 

ෙද්ශීය භාණ්ඩ බදු 26,202 

වරාය හා ගුවන් ෙසේවා බදු   5,887 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු   1,542 

එකතුව 66,854 

කාරණා සම්බන්ධව දීර්ඝ කාලීන පතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා 
වූ සාකච්ඡාවක් අද දිනත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සිදු වුණා. ඒ 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. එෙසේ මිල අඩු වීම තුළින් 
ෙම් කටයුතු ඉදිරියට කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා දුන්ෙන් "ෙකොෙහේද 

යන්ෙන්" ඇහුවාම, "මල්ෙල් ෙපොල්" කියනවා වාෙග් උත්තරයක්. 
මිල ඉහළ යෑමට කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 
ජාත්යන්තර ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිල උච්චාවචනය අනුව මිල සකස් 
ෙනොකිරීම. ඒකට උත්තරය තමයි, ඔය මිල සූතය කියන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම කථා කරන්ෙන් ජාත්යන්තර ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිල 
අඩුවීමට සාෙප්ක්ෂව මිල ෙවනස් ෙනොකෙළේ ඇයි කියන එක ගැන 
ෙනොෙවයි. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. එම පශ්නයත් ඉදිරිෙය්දී 
ඔබතුමාට එනවා. ෙම් පශ්නෙයන් මම අසා තිෙබන්ෙන් ඉන්ධන 
මත අය කරන බදු ඉවත් කිරීම සම්බන්ධවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ කාලීන 
පතිපත්තියක් හදනවාය කියා දැන් ඔබතුමා කිව්වා. එවැනි දීර්ඝ 
කාලීන පතිපත්තියක් සකස් කරන්ෙන් නැතුව, "ඉන්ධන මත 
තිෙබන ෙකෝටි හාරදහසක බදු සියල්ල ඉවත් කරනවා" කියන 
වගකීම් විරහිත පකාශය තීරණාත්මක මැතිවරණයක් වන 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඉදිරිපත් කළ මැතිවරණ පකාශනෙය් අඩංගු 
කිරීම වැරදි හා අසාධාරණ තීරණයක් බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහන පශ්නය නම් "ෙකොෙහේද 

යන්ෙන් - මල්ෙල් ෙපොල්" කියනවා වාෙග් පශ්නයක්. මම 
අමාත්යවරයා හැටියට, මෙගන් අසන්න ඕනෑ පශ්නයක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් අහන්ෙන්. කරුණාකරලා අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට අදාළව 
පශ්න අහන්න. ඔබතුමා මන්තීවරෙයක් හැටියට අමාත්යාංශෙය් 
විෂය පථයට අදාළව පශ්න අහන්න. [බාධා කිරීමක්]ෙද්ශපාලන 
දර්ශන ගැන, පක්ෂ පතිපත්ති ගැන ෙහෝ ඡන්දෙය්දී දුන් ෙපොෙරොන්දු 
සම්බන්ධව උත්තර ෙදන්න ෙනොෙවයි, මම ඉන්ෙන්. මම ඉන්ෙන්, 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයා හැටියට අමාත්යාංශය 
ගැන කථා කරන්නයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7-311/'15 - (1), ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මහතා. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යවරයා ෙවනුෙවන් 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. 
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නවගම්පුර ගාමෙය් ඉඩම් ෙබදා දීම : විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් 

நவகம் ர கிராமத்தில் காணி பகிர்ந்தளிப்  : 
ைறசார்ந்த விசாரைண 

DISTRIBUTION OF LANDS IN NAWAGAMPURA VILLAGE : 
FORMAL INQUIRY 

 

315/’15 
8. ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 

(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) අම්පාර නගර සභා බලපෙද්ශෙය්, නවගම්පුර 
ගාමෙය් නිවාස 25ක් ඉදිකිරීමට ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉඩම් කට්ටි 25ක් ෙවන් 
කර දී ඇති බවත්; 

 (ii) එම ඉඩම් ෙබදා දීෙම්දී, අංක 2008/4 චකෙල්ඛය 
ෙහෝ පදිංචියට ඉඩම් ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කළ 
යුතු ෙවනත් ආඥාපනත් ෙහෝ විධිමත් කියාපටිපාටි 
ෙහෝ අනුගමනය කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) ඉහත ඉඩම්, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
විසින් ෙබදා ෙදනු ලැබූවද, ඒ සඳහා අම්පාර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාෙගන් විධිමත් අනුමැතියක් 
ලබාෙගන ෙනොමැති බවත්; 

 (iv) ෙබදා ෙදනු ලැබූ ඉඩම්වල පතිලාභින්ෙග් නාම 
ෙල්ඛනය සැකසීෙම්දී ෙහෝ නිර්ෙද්ශ කිරීෙම්දී සිදුවූ 
අසාධාරණ කටයුතු නිසා, නවගම්පුර ගම්මානෙය් 
හා අම්පාර නගරෙය් පදිංචියට ඉඩම් ෙකොටසක් 
ෙනොමැතිව පීඩාවට පත් වී සිටින ජනතාවට 
අසාධාරණයක් සිදුවූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත (අ) හි සඳහන් සියලු කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්ෙන්ද;   

 (ii)  ෙමම ඉඩම් ෙබදා දීෙම් අසාධාරණ පිළිෙවළ නිසා 
අම්පාර නගර සභා  බලපෙද්ශෙය්  අ(iv) හි සඳහන් 
වන ඉඩම් අහිමි ජනතාවට සිදුවූ අගතිය නිවැරැදි 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக்  ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) அம்பாைற நகர சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் 
நவகம் ர கிராமத்தில் 25 கைள நிர்மாணிப்ப 
ெதற்ெகன ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயினால் 25 காணித் ண் கள் 
ஒ க்கிக் ெகா க்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகைள பகிர்ந்தளிக்கும்ேபா  
2008/4ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகேயா அல்ல  
வசிப்பதற்கு காணிகைள ெபற் க் ெகா க்கும் 
ேபா  பின்பற்றப்பட ேவண் ய ேவ  கட்ட 
ைளச் சட்டங்கேளா அல்ல  ைறசார்ந்த 
ெசயல்நைட ைறகேளா பின்பற்றப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  காணிகள், ேதசிய டைமப்  
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினால் பகிர்ந்தளிக்கப் 

பட்டேபாதி ம், அதற்கு அம்பாைற பிரேதச 
ெசயலாளாிடமி ந்  ைறசார்ந்த அங்கீகாரம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iv) பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காணிப் பயனாளிகளின் 
ெபயர்ப்பட் யல்கைளத் தயார் ெசய் ம்ேபா  
அல்ல  சிபாாிசு ெசய் ம்ேபா  இடம்ெபற் 

ள்ள அநீதியான நடவ க்ைககள் காரணமாக, 
நவகம் ர கிராம தியி ம் மற் ம் அம்பாைற 
நகரத்தி ம் வசிப்பதற்கு காணித் ண்ெடான்  
இல்லாமல் பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள சகல 
விடயங்கள் ெதாடர்பி ம் ைறசார்ந்த 
விசாரைணெயான்ைற ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணி பகிர்ந்தளிப்பி ள்ள அநீதியான 
ேவைலத்திட்டம் காரணமாக அம்பாைற நகர 
சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்தின் அ(iv)இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகைள இழந் ள்ள 
மக்க க்கு ேநர்ந் ள்ள பாதிப்ைபச் சீர் 
ெசய்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Is he aware that- 

 (i) 25 plots of lands have been allocated by the 
National Housing Development Authority 
to construct 25 houses in Nawagampura 
village of Ampara Urban Council area; 

 (ii) Circular No.2008/4 or the other Ordinances 
that should be followed when providing 
lands for residential purposes or the due 
process have not been followed; 

 (iii) a proper approval has not been taken from 
Divisional Secretary, Ampara even though 
aforesaid lands were distributed by 
National Housing Development Authority; 
and 

 (iv) the people of Nawagampura and Ampara 
towns who do not have a residential plot of 
land have undergone injustice, due to the 
unfair preparation of the list of beneficiaries 
or due to unfair recommendations? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a formal inquiry will be conducted 
on all the matters pertaining to aforesaid 
(a); 

 (ii) as to how to put right the prejudice caused 
on the landless people of Ampara Urban 
Council area due to unfair distribution of 
lands, as mentioned in aforesaid (iv)? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
 

(අ) (i) ඉඩම් කට්ටි 25ක් ෙවන් කර දී ඇත. 

 (ii) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 2011/
ෙද්.ක/01 දරන චක ෙල්ඛය අනුගමනය කරමින් 
පතිලාභින් ෙතෝරාෙගන ඇති අතර, තමා සතුව 
ඉඩමක් ෙහෝ නිවසක් ෙනොමැති බවට ඔවුන් විසින් 
දිවුරුම් පකාශ ලබා දී ඇත. ඒ අනුව විධිමත් කියා 
පටිපාටියක් අනුගමනය කර ඇත. 

 (iii) අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් අංක AM/DS/
LND/3/4/1 හා 2015.11.11 දිනැති ලිපිය මඟින් 
අදාළ සංවර්ධන කටයුතු කරෙගන යාමට විධිමත් 
අනුමැතියක් ලබා දී ඇත. 

 (iv) පාෙද්ශීය මට්ටමින් පතිලාභින් ෙතෝරා ගැනීෙම් 
අයදුම් පත පදර්ශනය කර මහජනතාව දැනුවත් 
කිරීෙමන් පසු පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් 
නිෙයෝජිතෙයකුද ඇතුළත් කමිටුවක් මඟින් 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා ඉල්ලුම්කරුවන් අතරින් 
සුදුසු පතිලාභින් ෙතෝරාෙගන ඇත. 

 (ආ) (i) ඉහත කාර්යයන් විධිමත්ව කර ඇති ෙහයින් 
පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීෙම් අවශ්යතාවක් ෙනොමැත.  

 (ii) ෙමම වැඩසටහන කඩිනම් වැඩසටහනක් වූ බැවින් 
විෙරෝධතා කැඳවීමට පමාණවත් කාලයක් 
ෙනොතිබුණද, ලැබුණු විෙරෝධතා  පිළිබඳව  
පරීක්ෂණ  සිදුකර නැවත පතිලාභින් ෙතෝරා 
ගැනීම සිදු ෙකරිණි. එබැවින් ජනතාවට අගතියක් 
සිදු වී ෙනොමැත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, 2008/4 චකෙල්ඛෙයන් බැහැරව පදිංචිය 
සඳහා ඉඩම් ලබාදීමට හැකියාවක් තිෙබ්ද? 

 
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි අනුගමනය කර තිෙබන්ෙන් ජාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 2011/ෙද්.ක/01 දරන චකෙල්ඛය. ඒ 
චකෙල්ඛයට අනුව කඩිනම් නිවාස වැඩසටහනක් හැටියටයි ෙම් 
වැඩසටහන කියාත්මක වුෙණ්. 2015 වසෙර් මහ මැතිවරණෙයන් 
පසුව අමාත්යාංශය තුළ ඉතිරි වන්නට ගිය රුපියල් මිලියන 240ක් 
උපෙයෝගි කරෙගනයි අපි රට පුරාවටම උදා ගම්මාන 38ක් ඉදි 
කරන්නට කටයුතු කෙළේ. ඔබතුමාත් දන්නා විධියට zero-based 
budgeting වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙදසැම්බර් 31ෙවනි දා වන විට වැඩ 
කටයුතු අවසන් කරන්නට තිෙබනවා. ඒ සීමාව තුළ අපි කඩිනමින් 
නිර්ව්යාජවයි ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන මම ෙපෞද්ගලිකව ෙසොයා බැලුවා. 
එහි අඩු පාඩු සිදු ෙවලා නැහැ. නමුත් අවශ්යතාව තිෙබන තවත් අය 
ඉන්නවා නම් ඔබතුමා නාම ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත්  කරන්න. ඊළඟ 
වටෙය්දී අපි ඒ අයටත් අවශ්ය සහන සලසා ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඒ පකාශයට ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. තමුන්නාන්ෙසේ ශීමත් රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතයා. මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන් ඉතාම  
වගකීෙමන් යුක්තවයි. ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙතොරතුරු 
නිවැරදි නැහැ. 1997 සිට දිගින් දිගටම ඉඩම් පරීක්ෂණවලට 
ඉදිරිපත් වුණු,  අම්පාර නගරෙය් එක ෙග් ඇතුෙළේ  පරම්පරා තුනක් 
ඉන්නවා. එවැනි අය සිටියදී, ඔය ඉඩම් ෙබදා දීෙම්දී ඉඩම් ලබා 
ගැනීම සඳහා කසාද බැඳ සිටීම අවශ්යතාවක් ෙසේ සැලකූ නිසා, 
ඉඩම් ෙබදා දීමට දින තුනකට කලින් කසාද බැඳපු අයත් ඉන්නවා, 
ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට දීලා තිෙබන්ෙන් වැරදි 
ෙතොරතුරු. අවුරුදු 10ක් 15ක් තිස්ෙසේ ඉඩම් ෙකොටසක් 
බලාෙපොෙරොත්තුව සිටි අයෙගන් කිසිවකුටත් අද ඉඩමක් ලැබී 
නැහැ.   

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කළ පකාශයට මම ගරු කරනවා. 
ඒ කියන්ෙන් මෙගත් අදහස් තිෙබනවා නම්, ෙයෝජනා තිෙබනවා 
නම් ෙදන්න කියලා කිව්ව එකට. නමුත් ෙමතැනදී   2008/04 
චකෙල්ඛනෙයන් බැහැරව කටයුතු කරන්න පුළුවන් පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතක් තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මට ඔබතුමා එක්ක 
ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා ඒ වගකීම ගන්නවා නම් 
ෙහොඳයි. රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතා 
විධියටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජ්ය නායකතුමා 
විධියටත්  මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා. නමුත් ෙම් කාරණෙය්දී 
ඉතා බරපතළ අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. පරම්පරා තුනක් 
එක ෙග් ඇතුෙළේ සිටිද්දී, ඒ අය 1997 සිට  ඉඩම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරමින් සිටිද්දී,  ඊෙය් ෙපෙර්දා කසාද බැන්ද අයට ඉඩම් දුන්නාය 
කියන එක මම වගකීෙමන් යුක්තව කියනවා. ඒ ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්න. නිලධාරින්ට ෙම් උපෙදස් දුන්ෙන්, ෙම් 
ලැයිස්තුව හැදුෙව් ෙකොෙහේද කියන එකත් මම දන්නවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒක ක්ෂණිකව හදපු  ලැයිස්තුවක්. ක්ෂණිකව හදපු 
ලැයිස්තුව අනුවයි ඉඩම් දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා පරීක්ෂණය 
හරියට කරන්න. මට ඔබතුමාත් එක්ක ඒ ගැන වාදයක් නැහැ. 
පරීක්ෂණය විධිමත්ව කර අසාධාරණයට ලක් වුණු අයට -ඒ අය 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද කියලා මට 
පශ්නයක් නැහැ- සහනයක් සලසන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නයට මා පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්නම්. 

පළමුවැනි කාරණාව ෙම්කයි. මම විශ්වාස කරනවා, මට ලබා 
දී තිෙබන්ෙන් නිවැරදි ෙතොරතුරු කියලා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් 
මට ලබා දී තිෙබන්ෙන් වැරදි ෙතොරතුරු කියලා ඔප්පු කරන්න, මම 
ඒ නිලධාරියාට විරුද්ධව විනිවිදභාවෙයන් යුතුව පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න. මෙග් පිළිතුර අවසන් වන 
ෙතක් ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.  

ෙදවැනි කාරණාව ෙම්කයි. ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නෙය්දී 
සඳහන් කළා පරම්පරා ගණනාවක්ම අනු පවුල් ෙවලා හිටපු 

305 306 



2016 ජනවාරි  27   

පුද්ගලයන්ට බරපතළ අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. මම ඔබතුමාට කියනවා, ඉඩම් ෙනොමැති ඒ අනු පවුල්වල 
නාමෙල්ඛනය සතියක් ඇතුළත මට ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමම 
වසෙර් "උදාගම්මාන" වැඩසටහන කියාත්මක වන ෙකොට ඒ 
සියලුෙදනාම ඒ උදාගම්මානවල නිවාස ලබා දීෙම් නාමෙල්ඛනයට 
මා ඇතුළු කර ෙදන්නම්.  

තුන්වැනි කාරණාව ෙම්කයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු 
මන්තීතුමනි, ඉඩම් ෙනොමැති ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීෙම් කමෙව්ද 
ගණනාවක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, සාධාරණ ඉඩම් කච්ෙච්රි 
පැවැත්වීම. හැබැයි, මා ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න ඕනෑ රට පුරාම 
උදාගම්මාන 38ක් ඉදිකිරීම උෙදසා ඉඩම් කච්ෙච්රි පැවැත්වීම, 
ඉඩම් කට්ටි කිරීම, සැලසුම් සකස් කිරීම, උදාගම්මානය බිහි කිරීම 
සහ අවසන් කිරීම මාස තුනක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් 
ෙනොවන බව. අපි කඩිනම් වැඩසටහනක් ෙලස ෙම් වැඩසටහන 
ෙනොෙකරුවා නම් රුපියල් ලක්ෂ ෙදදහස් හාරසියයක් ගිහිල්ලා 
නතර ෙවනවා මහා භාණ්ඩාගාරෙය්, මිනිසුන්ට ශත පහකවත් 
පෙයෝජනයක් නැතිව.  

ඒ නිසා මම  පැහැදිලිවම  කියන්නට කැමතියි,  අෙප්  
අණපනත්වල විධිවිධාන ගණනාවක් තිෙබන බව.  ඒ අදාළ  ඉඩම 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට  පවරා ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කරන්න පෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට පුළුවන්.  ඒ ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක කරන  කාලවකවානුව තුළදී පැවරීෙම් කටයුතු 
විධිමත්ව සිදු ෙවනවා. ඒ අදාළ ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව තමයි  
ෙම් වැඩසටහන කඩිනම්  වැඩසටහනක්   හැටියට  කියාත්මක 
වුෙණ්.  එහිදි  අසාධාරණයට ලක් වුණු කිසියම් පුද්ගලයින්  
ඉන්නවා නම්,  ඒ සියලු ෙදනාටම ඉඩම විතරක් ෙනොෙවයි,   නිවස  
ඉදි කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය රුපියල් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක  සහන 
ෙපොලී ණයකුත් ලබා ෙදනවා.   ඒ වාෙග්ම   ඉඩම සකස් කර 
අවසාන වුණායින් පසුව සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලබා ෙදන්නටත්  
බැඳී සිටිනවාය කියන  කාරණය  ෙම්  අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට මා  
පැහැදිලිවම  පකාශ  කරනවා.   

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  මට තව කාරණයක් කියන්නට තිෙබනවා, 

ගරු ඇමතිතුමනි.   ඔබතුමාට  ඒ ෙතොරතුරු  වුවමනා නම්,  ඉඩම් 
අහිමි, ඉඩම් කච්ෙච්රිවලට නිසි  විධියට ෙපනී සිටි,    සුදුසුකම් 
තිෙබන ඉඩම් ලාභීන් හැටියට  ෙතෝරාෙගන  තිෙබන අයෙග්  
ලැයිස්තුව  අම්පාර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවතින් දින තුනක් ඇතුළත 
ෙගන්වා ගන්නට පුළුවන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒකටත් මම  ඔබතුමාට උත්තරයක් ෙදන්නම්. ඔබතුමා තමයි 

වගකීෙමන් යුතුව ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. 
ඔබතුමා වගකිවයුතු මහජන නිෙයෝජිතයකු  හැටියට ඒ 
අසාධාරණය ට ලක්ෙවලා සිටින පතිලාභී න්ෙග් ලැයිස්තුව මට 
ලැෙබන්නට  සලස්වන්න. ඔබතුමා මට ඒක ලැෙබන්නට 
සැලැස්වූවාම ඉදිරි උදාගම්මාන  වැඩසටහන්වලින් ඒ අයට සහන 
ලබා ෙදන්න මට පුළුවන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා  හතර වැනි අතුරු පශ්නයක් අහනවා නම්,   මම 

ඒක ටත් උත්තර ෙදන්නම්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් අතුරු පශ්න තුනක්  ඇහුවා. 

මන්තිතුමාෙග්  පශ්නයත් පැහැදිලියි; උත්තරයත් පැහැදිලියි.  
 

රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව: ෙකටි ආහාර 
ලබාගැනීම  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களம்: சிற் ண் கள் 
ெகாள்வன  

 DEPARTMENT OF GOVERNMENT INFORMATION: PURCHASE 
OF SNACKS 
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9. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (1): 
 

(අ) (i) 2013 හා 2014 වර්ෂවල රජෙය් පවෘත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මාධ්ය සාකච්ඡා හා 
ෙවනත් විෙශේෂ අවසථ්ා සඳහා ෙකටි ආහාර 
ලබාගත් ආයතන කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එම ෙටන්ඩරය සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ 
ආයතන, ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් හා ඉදිරිපත් 
කළ ෙසේවා ගාසත්ු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එම වර්ෂවල ෙකටි ආහාර සැපයූ ආයතනයට 
ෙගවූ ෙසේවා ගාසත්ු මුදල සහ පතිශතය 
ෙකොපමණද; 

 (v) 2015 මැයි 28 සිට එම ආයතනයට ෙගවූ ෙසේවා 
ගාසත්ු  මුදල හා පතිශතය   ෙකොපමණද; 

 (vi) ඒ අනුව ෙසේවා ගාසත්ු ෙලස පමණක් වැඩිපුර ෙගවූ 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමම ගනුෙදනුෙව්දී මූල්ය වංචාවක් සිදුවී තිෙබ්ද; 

 (viii) එෙසේ නම්, අදාළ නිලධාරීන්ට එෙරහිව ගනු ලැබූ 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2013 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் அரசாங்கச் 
ெசய்தித் திைணக்களத்தினால் ஊடக ேபச்சு 
வார்த்ைதகள் மற் ம் ஏைனய விேசட  சந்தர்ப் 
பங்க க்காக சிற் ண் கள் ெபற் க் ெகாள்ளப் 
பட்ட நி வனங்கள் யாைவ;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) இதற்காக ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டதா; 

 (iii) குறித்த ேகள்விப்பத்திரங்க க்காக விைலகைள 
ன்ைவத்த நி வனங்கள், ன்ைவக்கப்பட்ட 

விைலகள் மற் ம் ன்ைவக்கப்பட்ட ேசைவக் 
கட்டணங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  வ டங்களில் சிற் ண் கைள வழங்கிய 
நி வனத் க்கு ெச த்திய ேசைவக் கட்டணங் 
களின்  சத தம் மற் ம் ேசைவக் கட்டணமாக 
ெச த்திய பணத்ெதாைக யா ; 

 (v) 2015 ேம 28ஆம் திகதி தல் குறித்த 
நி வனத் க்கு ெச த்திய ேசைவக் கட்டண 
சத தம் மற் ம் பணத்ெதாைக யா ; 

 (vi) இதன் பிரகாரம், ேசைவக் கட்டணமாக மாத்திரம் 
ேமலதிகமாக ெச த்தி ள்ள பணத்ெதாைக 
யா ; 

 (vii) இந்த ெகா க்கல்வாங்க ல் நிதி ேமாச   
இடம்ெபற் ள்ளதா; 

 (viii) ஆெமனில், குறித்த உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
எதிராக எ க்கப்பட்ட நடவ க்ைக யா ;  

 என்பைத அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Parliamentary Reforms and 
Mass Media: 

(a) Will  he inform this House - 

 (i) the names of the institutions from which the 
Department of  Government Information 
purchased  snacks for  media briefings and 
other special occasions in the year 2013 and 
2014; 

 (ii) whether   tenders were called for it; 

 (iii) the institutions which submitted quotations 
for the aforesaid tender along with the 
quotations and the service charges 
submitted, separately; 

 (iv) the percentage of the service charges paid to 
the institution which provided snacks in the 
aforesaid years along with  the amount of 
money paid as service charges; 

 (v) the percentage of the service charges paid to 
the aforesaid institution  along with the 
amount paid, from 28th May 2015; 

 (vi) accordingly the amount of money overpaid 
only as  service charges; 

 (vii) whether a  financial fraud has occurred in 
the aforesaid transaction; and 

 (viii) if so, the action taken against the relevant 
officers? 

(b) If not, why? 
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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 කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙමෙසේයි. 
 

(අ ) (i) ෙලෙටෝනා ෆුඩ්ස ් පුද්ගලික සමාගම, අංක 247, 
නුවර පාර, යක්කල.  

 (ii) ඔව්.  

 (iii) 2013.04.01 සිට 2014.09.30 දක්වා කාලය තුළ 
අදාළ ෙටන්ඩර් තැබූ විට ලංසු ෙදක පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු පහත දැක්ෙව්. 

 

 
  ෙටන්ඩර් කමිටුව නිර්ෙද්ශ කර ඇත්ෙත් 

ෙලෙටෝනා පුද්ගලික සමාගමයි. 
 

  2014.10.01 සිට 2015.09.30 දක්වා කාලයට අදාළ 
ලංසු පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත දැක්ෙව්. 

 

 
 

 ආයතනෙය් නම  ඉදිරිපත් කළ මිල 
ගණන් 

ඉදිරිපත් කළ ෙසේවා 
ගාසත්ු 

ෙහේව ෙක්ටර්ස්, 
3/46, අල්විස් 
ගාර්ඩ්න්ස්, ශී 
ගුණානන්ද පාර, 
රත්මලාන. 

ඇමුණුම 1 එක් අෙයකුට 
රු.45/- 

ෙලෙටෝනා ෆුඩ්ස් 
පුද්ගලික සමාගම, 
247, නුවර පාර, 
යක්කල. 

ඇමුණුම 1 40% 

ආයතනෙය් නම, 
ලිපිනය 

ඉදිරිපත් කළ මිල 
ගණන් 

ඉදිරිපත් කළ ෙසේවා 
ගාසත්ු 

අතුල ෙක්ටර්ස් පුද්. 
සමාගම, රාගම 
පාර, කඩවත. 

ඇමුණුම 2 නැත. 

ෙලෙටෝනා පුද්. 
සමාගම, 247, 
නුවර පාර, 
යක්කල. 

ඇමුණුම 2 50% 

රසල්ස් පුද්. 
සමාගම, 820, 
මරදාන පාර, 
ෙකොළඹ 10. 

ඇමුණුම 2 10% 

ෙපේමසිරි 
කූල්ස්ෙපොට්, 1/56, 
විජය කුමාරතුංග 
මාවත, ෙකොළඹ 05. 

ඇමුණුම 2 නැත 

309 310 
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 (iv)  

  නව පාලනෙයන් පසු ෙසේවා ගාසත්ු සියයට 10 
 දක්වා අඩු කර ඇත. (අනිවාර්යෙයන්ම 
 අකමිකතාවක් සිදුවී තිෙබ්) 

  මීට ඉසේසල්ලා එම ගනුෙදනුවලදී 
 අනිවාර්යෙයන්ම අකමිකතා සිදු වී තිෙබන බව 
 ඕනෑම ෙපොඩි දරුෙවකුට පවා ෙත්රුම් ගන්න 
 පුළුවන්. 

 (v) 2015.05.28 දින සිට 2015.12.14 දින දක්වා (මාස 
07) ෙගවූ මුළු ෙසේවා ගාසත්ුව රුපියල් එක්ලක්ෂ 
හයසීය අසූහතක් (රු.100,687/-) වන අතර, ෙසේවා 
ගාසත්ු පතිශතය සියයට 10යි. 

 (vi) 2013.04.01 සිට 2015.12.14 දක්වා කාල සීමාව 
සඳහා පසම්පාදන කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද 
ෙසේවා ගාසත්ු මුදල් පමණක් ෙගවා ඇත. එෙහත් 
සියයට 10 පතිශතයට සාෙප්ක්ෂව එහි ෙවනස 
වශෙයන් රුපියල් දසලක්ෂ හතළිසත්ුන්දහස ්
හත්සීය අසූපහයි ශත තිසහ්තරක
(රු.10,43,785.34) වැඩිපුර ෙගවා තිෙබ්. 

 ඒ අනුව 2013.01.01 සිට 2015.12.14 දක්වා ෙගවන ලද 
ෙසේවා ගාසත්ුව හා පතිශත විසත්රාත්මකව පහත දැක්ෙව්. 

(ලක්ෂ 10ක් වැඩිපුර ෙගවා තිෙබ්.) 

 (vii) මූලික විමර්ශනය මඟින් මූල්ය වංචාවක් සිදුවී ඇති 
බව අනාවරණය විය. 

 (viii) ඔව්. 

  නිලධාරින් ෙදෙදෙනකුට විනය කියාමාර්ග ෙගන 
ඇත. (එක් නිලධාරිෙයකු වැඩ තහනමට ලක්ව 
සිටින අතර, අෙනක් නිලධාරියාට ෙචෝදනා පත 
භාර දී තිෙබ්.) 

  ෙමහි පළමුවැනි නිලධාරියාට අදාළව විනය 
කියාමාර්ග ගන්න ෙකොට ෙම් විෂයට සම්බන්ධ 
ලිපිකරු වැඩ තහනමකට ලක් වුණා. ඔහු 
ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් පුද්ගලයකු නිසා රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් 
ආවරණ අනුමැතියට යටත්වයි වැඩ තහනම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  ඊට පසුව ඔහු  ලබා දුන් 
අභියාචනය මාස තුනකට ඉසේසල්ලා පවෘත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිර්ෙද්ශය සඳහා යවා 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් ෙචෝදනා 
පතයක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. 

  ෙදෙවනි නිලධාරියාට අදාළව විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණයක් දැන් සිදුෙවමින් පවතිනවා.  

(ආ) අදාළ කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැන මූල්ය වංචාවක් සිදු 

ෙවලා තිෙබනවා කියලා ඇමතිතුමා පිළිගත්තා. ඒ කියන්ෙන් 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව short eatsවලිනුත් ගසා කාලා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Short eatsවලින් ගසා කාපු එකක් විතරයි ෙම්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එකක් විතරයි ෙම්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැන් ඔබතුමා 

යටෙත්ම තිෙබන ජාතික රූපවාහිනි නාලිකාෙව් ෙටලි නාට්ය 
විකාශනය කිරීෙම්දීත් ෙම් වාෙග්ම අකමිකතාවක්, වංචාවක් සිද්ධ 
වුණා. ඒෙක්දීත් පසුගිය කාලෙය් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට ලක් 
වුණා, ෙම් ෙටලිනාට්ය විකාශනය සඳහා අවස්ථාව ලබා දීෙම්දී 
සල්ලි අල්ලස් සහ නිළි අල්ලස් ලබා ගත්තා කියලා. ෙමම 
ෙචෝදනාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට ආයතන මට්ටෙමන් 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවනවාද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව දැන් කටයුතු කරමින් 

සිටිනවා. අපි පළමුෙවන්ම සිදු කෙළේ ඒ ෙචෝදනාවලට ලක් 
ෙනොවන විධියට ඒවාෙය් පසුබිම හැදීම. අපි බලයට පත් වුණාට 
පසුව ඔය රුපියල් 50,000වත්, කීයක්වත් ගැන ෙචෝදනාවක් 
නැහැ.  

311 312 

කාල සීමාව ෙසේවා 
ගාස්තු 
පතිශතය 

ෙගවූ ෙසේවා 
ගාස්තු 

10% සාෙප්ක්ෂ 
ෙවනස 

2013.01.01 
සිට 
2013.03.31 
දක්වා 

 60% රු: 156,391.50 රු: 130,326.23 

2013.04.01 
සිට 
2014.09.30 
දක්වා 

40% රු: 837,247.70 රු: 627,935.77 

2014.10.01 
සිට 
2015.02.28 
දක්වා 

50% රු: 356,904.16 රු: 285,523.32 

2015.03.01 
සිට 
2015.12.14 
දක්වා 

10% රු: 178,642.50 -- 

එකතුව   රු:1,529,185.86 රු:1,043,785.34 

ආයතනෙය් 
නම 

කාල සීමාව ෙගවූ ෙසේවා 
ගාස්තු මුදල 

ෙසේවා ගාස්තු 
පතිශතය 

ෙලෙටෝනා 
පුද්. සමාගම 

2013.01.01 සිට 
2013.03.31 
දක්වා 

රු.156,391.50 60% 

ෙලෙටෝනා 
පුද්. සමාගම 

2013.04.01 සිට 
2014.09.30 
දක්වා 

රු.837,247.70 40% 

ෙලෙටෝනා 
පුද්. සමාගම 

2014.10.01 සිට 
2015.02.28 
දක්වා 

රු.356,904.16 50% 

ෙලෙටෝනා 
පුද්. සමාගම 

2015.03.01 සිට 
2015.12.14 
දක්වා 

රු.178,642.50 10% 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් එක, ඒවා ගැන ඇමතිවරුන්වත්, කවුරුවත් අත 
ගහන්ෙන් නැතිව විද්වත් මණ්ඩලයකින් තීරණය කරන්න -
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න- අපි දැන් අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. 
තවමත් තැනින් තැන ෙපොඩි ෙපොඩි ගනුෙදනු එෙහම ෙවනවාය 
කියා කට කථා තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට ගැටලුවක් 
තිෙබනවා නම් ඒවාට ඉදිරිපත් ෙවන්න. අපි විනිවිදව කටයුතු 
කරන්න ලැහැස්තියි කියා මා කියා තිෙබනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙටලි නාට්ය විකාශය කිරීෙම්දී එවැනි 

අකමිකතාවන් ඉදිරිෙය්දීත් සිදු ෙනොෙවන්න නම්, ෙද්ශීය හා ෙද්ශීය 
ෙනොවන ෙටලි නාට්ය සඳහා යම් පමිතිගත වර්ගීකරණය කරන්න 
පුළුවන් මණ්ඩලයක් දමන්න කියලා මා හිතන්ෙන් ෙයෝජනාවකුත් 
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් ෙව්ලාෙව් ක්ෙෂේතෙය් ඉල්ලීම. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරන්න අපට 

පුළුවන්. ඔබතුමාෙග්ත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙහොඳ කමය 
ෙමොකක්ද කියලා ෙසොයා බලා, සෑම ෙහොඳ කමයකටම අපට යන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
සවස 7.30 සිට 9.30 අතර -විෙශේෂෙයන් ෙම් time belt එෙක්- 

අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ නාලිකා ෙකොරියන්කරණය සහ 
ඉන්දියන්කරණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය 
සඳහා පමණක් ඒ කාලය ෙවන් කරන්න අමාත්යාංශයට තීරණයක් 
ගන්න බැරි? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  ෙහොඳ 

පමිතිෙයන් යුතු ෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් හදන්න ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් තිබුණු 
පශ්නත් එක්ක කවුරුවත් ෙහොඳ නිෂ්පාදන කරලා නැහැ. ඉදිරිෙය්දී 
අපි ඒක කරන්න බලමු.  

 

මුල්ලිකුලම් පෙද්ශෙය් අවතැන් වූවන් : නැවත පදිංචි 
කිරීම 

ள்ளிக்குளம் பிரேதசத்தி ந்  
இடம்ெபயர்ந்ேதார் : மீள்கு யமர்த் தல் 

DISPLACED PEOPLE FROM MULLIKULAM AREA: 
RESETTLEMENT 

 

367/’15 
10.ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 

(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

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

(අ) (i) මුල්ලිකුලම් පෙද්ශෙය් පජාවෙග් සමාජ, ආර්ථික, 
සංසක්ෘතික, පාරිසරික සහ ෙද්ශපාලන අයිතීන් 
හානියට ලක් වී ඇති බවත්; 

 (ii) යුද්ධෙය් අවසන් අවධිෙය්දී, තමන්ට අයිති කිසිවක් 
ෙනොෙගන වහාම තමන්ෙග් නිෙවසව්ලින් පිටව 
යන ෙමන් හමුදාව ඔවුනට අණකර ඇති බවත්; 

 (iii) එමගින් ඔවුන්ෙග් මුල් පදිංචි සථ්ානවලින් ඔවුන් 
ඉවත් කිරීම මගින්, අවතැන්භාවයට පමුණුවා, 
පීඩාවට පත්ෙකොට තිෙබන බවත්; 

 (iv) ජනාධිපතිවරයා, ෙද්ශපාලනඥයන් හා රජෙය් 
නිලධාරීන් පසු පස යමින්, සිය ඉඩම් නැවත 
අත්පත් කර ගැනීමට මුල්ලිකුලම්හි ජනතාව 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන්, ෙබොෙහෝ ෙසේ උත්සාහ 
කළ නමුත් බලධාරීන් එය ෙනොසලකා හැර ඇති 
බවත්; 

 (v) මුල්ලිකුලම්හි අලුෙතන් සථ්ාපනය කරන ලද 
නාවුක හමුදා කඳවුර ෙහේතුෙවන්, පවුල් 150කෙග්, 
මුල් පදිංචි ඉඩම් නැවත අත්පත් කර ගැනීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව කඩවී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඔවුන්ෙග් මුල් ගම්බිම්වල ඔවුන් නැවත පදිංචි 
කිරීමට කඩිනම් පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් දිගුකාලීන දුක් ගැනවිලි නිමා කරමින්, 
යටිතල පහසුකම් හා අධ්යාපන පහසුකම් සපයා 
ෙදන්ෙන්ද; 

 (iii) ඔවුන් නැවත මුල් ගම්බිම්හි පදිංචි ෙනොකරන්ෙන් 
නම්, ඔවුන්ෙගන් අදහස ්විමසා, විකල්ප ඉඩම් ලබා 
ෙදන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ள்ளிக்குளம் ச கத்தின் ச க ெபா ளாதார, 
கலாசார, சுற்றாடல், அரசியல் உாிைமகள் 
அழிக்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) த்தத்தின் இ திக் கட்டத்தில் தமக்குச் 
ெசாந்தமான எைத ம் எ த் ச் ெசல்லாமல் 
உடன யாக அவர்களின் கைள விட் ச் 
ெசல் மா  இரா வம் கட்டைளயிட்ட  
என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் நிமித்தமாக அவர்கள் ெகா ரமாக ெசாந்த 
இடங்கைளவிட்  இடம்ெபயரச் ெசய்யப்பட்  
க ம் ன்பங்கைள அ பவிக்கின்றனர் என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) தம் காணிகைள மீளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக, 
ள்ளிக்குள மக்கள் பல வழிகளில் யற்சித் 
ள்ள டன், சனாதிபதி, அரசியல்வாதிகள், 

அரசாங்க அதிகாாிகளின் பின்ேன ெசன் ள் 
ளனர், ஆனா ம் அதிகாாிகள் அவற்ைறக் 
கண் ெகாள்ளாதி ந்தனர் என்பைத ம்; 

 (v) ள்ளிக்குளத்தில் திதாக அைமக்கப்பட் ள்ள 
கடற்பைட காமின் காரணமாக, 150 கு ம் 
பங்கள் தம் ெசாந்த இடங்கைள மீளப் 
ெபற் க்ெகாள் ம் நம்பிக்ைகைய இழந் 

ள்ளன என்பைத ம்;  

 அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) அவர்கைள அவர்கள  ெசாந்த இடங்களில் 
மீளக் கு ேயற் வதற்கு விைரவான நடவ க் 
ைககள் எ க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) அவர்கள  நீண்டகால மனக்குைறகைள 
நிவர்த்திப்பதற்கு உட்கட்டைமப்  மற் ம் கல்வி 
வசதிகள் வழங்கப்ப கிறதா என்பைத ம்; 

 (iii) அவர்கள் மீளக் கு ேயற்றப்படாதி ப்பின், 
அவர்க டன் கலந் ைரயா  மாற் க் காணிகள் 
வழங்கப்ப கிறதா என்பைத ம்; 

 அவர் சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Prisons Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mullikulam community’s social, economic, 
cultural, environmental and political rights 
are vandalized; 

 (ii) with the final stage of war, military ordered 
to vacate their homes immediately without 
carrying anything; 

 (iii) thereby they have been brutally displaced 
from their original places and experiencing 
great sufferings;  

 (iv) Mullikulam people strived in many ways to 
regain their lands and went after the 
President, politicians, government officials, 
but authorities kept a blind eye; and 

 (v) 150 families have now been deprived of the 
hope of regaining their native places due to 
a newly established Navy camp in 
Mullikulam?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether speedy actions are taken to resettle 
them in their native villages; 

 (ii) whether the infrastructure and educational 
facilities are provided to eliminate their 
prolonged grievances; and 

 (iii) whether alternative lands are given in 
consultation with them, in case they are not 
resettled? 

(c) If not, why? 
 

 
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, the Answer is as follows: 

(a) (i) I am well aware that not only the residents 
of Mullikulam, but most, if not all of the 
residents, particularly of the North and also 
of the East were affected by  the effects of 
the Sri Lanka’s ethnic conflict. That is why 
this Government is committed to addressing 
the causes and effects of the conflict                    
to ensure that our  people will never 
experience and have to endure a violent 
conflict again. 

 (ii) This is not relevant to my Ministry and 
needs to be addressed by the Ministry of 
Defence. 

 (iii) Accordingly, those have been displaced 
would be considered as internally-displaced 
persons and the Government is aware of the 
regrettable suffering that they undergo. 
Therefore, this Government is committed to 
eliminating the word, “IDP” and "internal 
displacement" from Sri Lankan national life 
within the term of this Government in the 
shortest possible time. 

 (iv) The matters brought by the people’s 
representatives have been conveyed to 
relevant Government authorities and are 
being addressed by the new Government. 

 (v) Measures are being taken to provide redress 
to the people in Mullikulam. 

(b) (i) The following actions are taken to resettle 
the displaced Mullikulam inhabitants: 

  one hundred and sixty nine displaced 
families (169) were given alternative land 
close to their native Mullikulam village at 
the rate of 80 perches per family; 

  while 183 families have registered for 
resettlement, 108 families out of the same, 
are permanently resettled in alternate land; 
and 

  of this 108 families, 27 families have 
received permanent houses built by the 
Navy and 83 families have received Rs. 
50,000 worth temporary shelters, which 
were provided by the Northern Provincial 
Ministry of Fisheries, Transport, Trade and 
Commerce, Rural Development, Road 
Development and Motor Traffic.  Another 
80 families have received 12 sheets, 8 
cement bags per family with the funds 
provided by my Ministry. 

 (ii) Further, the following facilities are provided 
for displaced Mullikulam inhabitants: 

 while 34 families were provided with 
toilets (one toilet per each family), 
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five common toilets were built in 
various places with the cooperation 
of the UNHCR; 

 one big drinking water well in 
Malankadu, five hand pipes and 
several gravel roads in few other 
areas were also built at a cost of Rs. 
2.9 million; 

 twenty-seven permanently resettled 
families were provided with 
electricity; 

 provision of electricity to temporary 
internal roads of the area is complete; 

 the school which was under the Navy 
hold was released and is functioning 
with seven teachers. It has classes 
from grades one to nine. The school 
has one permanent building and 
another temporary building.  Rs 3.6 
million was allocated for renovating 
the school which is now complete; 
and 

 the Northern Provincial Ministry of 
Education is in the process of 
constructing a new school in 
Mullikulam of which the physical 
construction work has already begun. 
This will clearly benefit the children 
of the area. 

 The livelihood facilities provided 
include:  

 provision of 30 boats and fishing 
machinery and equipment to 60 
beneficiaries with the monetary 
assistance of the Australian 
Government;  

 provision of three boats and fishing 
machinery and equipment to six 
beneficiaries with the monetary 
assistance of the Indian Government; 

 provision of Rs. 50,000 worth 
livelihood assistance to 30 
beneficiaries with the assistance of 
the ZOA; 

 provision of Rs. 50,000 worth 
livelihood assistance to 62 
beneficiaries with the assistance of 
the UNHCR; and 

 provision of free seed paddy and 
subsidized fertilizer to farmers. 

 (iii) Alternative lands are provided to all the 
people with their consent whenever original 
lands cannot be released. However, some 
people have expressed their unwillingness 
to settle in the alternative land but wait to 
return to their original land. 

(c )  Does not arise.   

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

ள்ளிக்குள கிராமத்ைத வி விக்கும் திகதிையச் ெசால்ல 
மா? 

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

ள்ளிக்குளம் கிராமத்ைத வி விப்பதற்கான கால 
எல்ைலையக் குறிப்பி வதற்கு அவ்வள  காலம் எ க்கா . 
ஏெனன்றால், அதில் க்கியமான பிரச்சிைனகைள நாங்கள் 
தீர்த்தி க்கின்ேறாம். உங்க க்கு அப்ப  ஏதாவ  பிரச் 
சிைனகள் இ ந்தால் தய ெசய்  எனக்கு அறிவிக்க ம்.   
 
 
රැකියාව සඳහා විෙද්ශගත වන ශී ලාංකිකයන් : 

පුහුණු කිරීම 
ெதாழில்வாய்ப் க்காக ெவளிநா  ெசல் ம் 

இலங்ைகயர்கள் : பயிற்சியளித்தல் 
SRI LANKANS LEAVING FOR OVERSEAS EMPLOYMENT: 

TRAINING  
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11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රැකියාව සඳහා විෙද්ශගත වන ශී ලාංකිකයන්ට 
පුහුණුව ලබා ෙදන  මධ්යසථ්ාන ගණන 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පුහුණුලාභින්ට රජෙයන් ෙගවීමක් කරන්ෙන් 
නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම පුහුණුලාභින් රජයට යම් මුදලක් ෙගවිය යුතු 
නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) උක්ත පුහුණු මධ්යසථ්ානයන්හි පුහුණුලාභින්ට ශී 
ලංකාෙව් හා ඔවුන් ෙසේවයට යෑමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන රෙට් ආගමන විගමන නීති, 
ෙර්ගු නීති සහ විනිමය නීති පිළිබඳ දැනුමක් ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී  කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெதாழில்வாய்ப் க க்காக ெவளிநா  ெசல் 
கின்ற இலங்ைகயர்க க்கு பயிற்சியளிக்கின்ற 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பயி நர்க க்கு அரசாங்கம் ெகா ப் 
பனெவான்ைற வழங்குவதாயின், அத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பயி நர்கள் அரசாங்கத்திற்கு ஏேத ம் 
பணத்ெதாைகைய ெச த்த ேவண் யி ப்பின், 
அத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பயிற்சி நிைலயங்களில் பயி நர் 
க க்கு இலங்ைகயின ம் மற் ம் அவர்கள் 
ேசைவக்காக ெசல்வதற்கு எதிர்பார்க்கின்ற 
நாட் ன ம் கு வர , கு யகல்  சட்டங்கள்,  
சுங்கச் சட்டங்கள் மற் ம்  ெசலாவணிச் 
சட்டங்கள் பற்றிய அறி  வழங்கப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், அதற்காக எதிர்காலத்தில் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment: 

(a) Will she  inform this House -    

 (i) the number of  centres that provide training 
to the Sri Lankans who go overseas for 
employment; 

 (ii) if  the Government makes any payment to 
the aforesaid trainees, the amount of money  
paid  to  them; and 

 (iii) if the aforesaid trainees should pay any  
amount  to the  Government, the  amount of  
money that should be paid  by them? 

(b) Will  she also inform this House - 

 (i) whether the  trainees of the aforesaid 
training centres are provided with 
knowledge on immigration and emigration 
laws, customs laws and  exchange laws  of 
Sri Lanka and of  the  country  to which 
they expect  to leave for employment; 

 (ii) if not, whether action will be taken for it in 
the future; and 

 (iii) if  so,  the date on which such action will be 
taken? 

(c)    If  not , why ? 

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

ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු 
මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව 25කි. ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශය යටෙත් පිහිටුවා ඇති 
ෙපෞද්ගලික පුහුණු මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව 13කි.   

 (ii)  නැත. 

 (iii)  පුහුණුලාභින් විසින් පහත පරිදි ගාසත්ු ෙගවිය 
යුතුය.  

 
(ආ)  (i)  ඔව්.  

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා ගරු ඇමතිතුමියට ස්තුති කරන්න කැමැතියි, මෑත යුගෙය් 

කාන්තාවකට ගල් ගසා මරා දමන්න නියමව තිබූ අවස්ථාෙව් ගත් 
කියා මාර්ගය; මනුෂ්ය ජීවිතයක් ෙබ්රාගන්න කළ ඒ සාධනීය කියා 
දාමය ෙවනුෙවන්. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමියට ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරන ගමන් මම ඔබතුමියෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, කාලයක් 
තිස්ෙසේ අප කථා කරපු කාරණයක් ගැන. ගරු ඇමතිතුමියනි, මීට 
කලිනුත් -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්න කලිනුත්- මම 
ඔබතුමියෙගන් ඇහුවා, විෙද්ශගත ශමිකයන්ට විශාම වැටුපක් ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ගැන. ඒ සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ගයට 
එළෙඹනවා කියලා ඔබතුමිය සඳහන් කළා. දැන් මාස 5කට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ අයට විශාම වැටුපක් 

පුහුණු පාඨමාලාව 
පුහුණු 
ගාස්තුව 
රුපියල් 

ජාතික 
වෘත්තීය 
සුදුසුකම් 
ගාස්තුව 
(NVQ)  
රුපියල් 

මුළු 
ගාස්තුව 
රුපියල් 

මැද ෙපරදිග (දින 21) 
පුහුණු පාඨමාලාව - සිංහල 
හා දමිළ මාධ්ය 

5,000.00 2,500.00 7,500.00 

මැද ෙපරදිග (දින 7) පුහුණු 
පාඨමාලාව - සිංහල හා 
දමිළ මාධ්ය 

5,000.00 - 5,000.00 

සයිපස් (දින 30) පුහුණු 
පාඨමාලාව 

9,600.00 2,500.00 12,100.00 

ඊශායල් (දින 30) පුහුණු 
පාඨමාලාව 

9,100.00 - 9,100.00 

සිංගප්පූරු/ෙහොංෙකොං (දින 
30) පුහුණු පාඨමාලාව 

9,600.00 2,500.00 12,100.00 

සාක්ෂරතා (දින 18) පුහුණු 
පාඨමාලාව - සිංහල හා 
දමිළ මාධ්ය 

2,500.00 - 2,500.00 

ගෘහස්ථ ෙනොවන (දින 5) 
පුහුණු පාඨමාලාව - සිංහල 
හා දමිළ මාධ්ය 

1,500.00 - 1,500.00 

319 320 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලබා දීෙම් කටයුත්ත ෙකොපමණ කාලයකින් නිම කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයිද?  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අනිවාර්ෙයන්ම, එම කටයුත්ත 2017 වර්ෂෙය් කියාත්මක 

කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ෙම් අවුරුද්ද ෙවනෙකොට 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය සියලුම කටයුතු කරලා අවසන් කර 
තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඒ අවශ්ය අවසරය ලබා  ෙගන -
එක දවසින්, ෙදකකින් එෙහම නැත්නම් මාසයකින් විතර කරන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි.- ලබන 2017 වර්ෂෙය්වත් කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මැද ෙපරදිග රටවල් හැරුණු ෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොරියාව, 

ජපානය, ඉතාලිය සහ ඒ හා සමාන තවත් රටවල  විවිධ රැකියාවල 
ෙයෙදන ශී ලාංකික ශමිකයන් ඉන්නවා. ඒ අය පසුගිය වකවානුෙව් 
නිතර සඳහන් කරපු ෙදයක් තමයි, තීරු බදු රහිත ෙමෝටර් රථයක් 
පිළිබඳව ඇති බලාෙපොෙරොත්තුව. තීරුබදු රහිත වාහන පිළිබඳව 
ෙමවර අය වැෙය් යම් කිසි පතිපත්තියක් තිෙබන බව ඇත්ත. 
හැබැයි, විෙද්ශගත ශමිකයන් යම් කිසි උපස්තම්භනයකට, 
නැතිනම් ඇගයීමකට ලක් කරන්නට අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා 
ගත හැකි කියාමාර්ගයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
තීරු බදු රහිත වාහන බලපත සම්බන්ධෙයන් එවැනි කිසිම 

කථා කිරීමක් අපි කරලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් නැහැ. නමුත්, වෘත්තීමය තත්ත්වයන් 
සලකා බලා රෙට් තත්ත්වය යහපත් ෙවනෙකොට  ඉදිරිෙය්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුත්තක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්නවා. ඒ එක්කම, ෙමම පශ්නයට උත්තර දීෙම්දී ඔබතුමාෙග් 
දැන ගැනීම පිණිස මම කියනවා. ෙම් පුහුණු මධ්යසථ්ාන සහ 
පුහුණුව සම්බන්ධෙයන් අපි ඊෙය්, ෙපෙර්දා දවස් ෙදක ඇතුළත 
සම්පූර්ණ ෙවනසක් ඇති කළා. මැද ෙපරදිග රටවලට යැවීෙම් දී 
දින 21ක පුහුණුව  දින 40කට ඉහළ දමා ඒ සඳහා අය කරන 
ගාස්තුව 15,000 දක්වා අපි වැඩි කළා.   ඒ කටයුතු පිළිබඳවත් 
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීමට මම ෙම් ෙවලාෙව්  සඳහන් කරනවා.  
 

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

පශ්නය ෙමයයි.  

2014 වන තුරු විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් දකුණු 
ෙකොරියාවට, ජපානයට, ඉතාලියට සහ සයිපසයට යම් සංඛ්යාවක් 
යවනවා. ෙකොරියාෙව් නම් විභාග තියලා යවනවා. ඒ ආකාරයට 
"ෙමච්චර සංඛ්යාවක් යවනවා" කියා සඳහන් වුණා. ඒ එක 
පැත්තක්. අනික් පැත්ෙතන් "සමහර අයට ඒ අවස්ථාව ලැබුෙණ් 
නැහැ" කියා ඔවුන් විවිධ උපවාස, උද්ෙඝෝෂණවල පවා නිරත 
වුණා. 2015 අවුරුද්ද ෙගවුණා. 2016 අවුරුද්ෙද්දි  මැද ෙපරදිග 
රටවල් හැරුණාම ෙලෝකෙය් ෙමොන රටවල්වලින්ද  විශාල 
වශෙයන් අපට පධාන වශෙයන්  එවැනි රැකියා ෙකෝ ටාවන් ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ පිරිස යවන්න අමාත්යාංශය පැත ්ෙතන් ගන්නා වූ 
වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙසේද? 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මැද ෙපරදිග රටවල් හැරුණාම රජයන් සමග එකඟතාවන් 

ඇතිව තවම අපි විගමනික ශමිකයින් යවන්ෙන් ෙකොරියාවට 
විතරයි. නමුත් ශමිකයින් ජපානයට සහ ඉතාලියට යවන බවටත්, 
ෙවනත් රටවලට යවන බවටත් ෙනොෙයකුත් ෙදනා  අසත්ය පචාර 
පතුරුවමින් මහා වංචාසහගත ව්යාපාරවල ෙයෙදනවා. ඒ කිසිම 
ෙදයකට රජෙය් මැදිහත්වීමක්වත්, සම්බන්ධතාවක්වත් නැහැ. 
රජයන් අතර එකඟතාවක් ඇතිව ශමිකයින් යැවීමක් ෙම් වන 
ෙතක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ජපන් 
සංචාරෙයන් පසුව ශී ලාංකික ශමිකයින් ශී ලංකා රජය හරහා ලබා 
ගැනීෙම් කියාදාමයකට ෙම් වන විට ජපානෙය් රජය මඟින් අවශ්ය 
කටයුතු කරමින් ඉන්නවා.  ෙම් වනෙතක් රැකියා සඳහා ශමිකයින් 
ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළි ෙවළක් ජපානෙය් සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
පුහුණුව සඳහා කියමින් යම් යම් ෙපෞද්ගලික ආයතන මඟින් 
විශාල මුදල් පමාණයන් අය කරමින් ඔවුන් ඒ රටවලට යවා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දැනටත් ඔවුන් යවමින් ඉන්නවා. ෙමවැනි 
ෙද්වලට අහු ෙවන්න එපා කියා  අපි නිරන්තරෙයන්ම මාධ්යය 
හරහා දැනුවත් කරනවා. ඔබතුමාට උත්තර ෙදන ෙකොටත් මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, ඉතාලිය රජය එක්කවත්, ජපාන රජය 
එක්කවත් අෙප් රජය තවමත් කිසිම එකඟතාවකට ඇවිල්ලා, 
ශමික හුවමාරු වැඩසටහනක් පටන් අරෙගන නැහැ කියන එකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන වටය. 

 
2015 වර්ෂෙය් පසව්ැනි ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව විභාගය: 

විසත්ර 
ஐந்தாம் தர லைமப்பாிசில் பாீட்ைச - 2015 : விபரம் 
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3. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) 2015 වර්ෂෙය් පසව්ැනි ෙශේණිෙය් ශිෂ්යත්ව විභාගය සඳහා, 

 (i) ඉල්ලුම් කරනු ලැබූ සමසත් ශිෂ්ය සංඛ්යාව; 

 (ii) ලකුණු 150ට වඩා වැඩිෙයන් ලබා ගත් ශිෂ්යයන් 
සංඛ්යාව;  

 (iii) ලකුණු 70ට වඩා ලබා ගත් ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව; 

 (iv) ලකුණු 35ට අඩුෙවන් ලබා ගත් ශිෂ්යයන් 
සංඛ්යාව; 

 එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 

(ආ) ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත්වීෙම් ඉහළම ලකුණු පතිශතය සහ 
පහළම ලකුණු පතිශතය ලබා ගත් පාසල් 100 
අනුපිළිෙවළින් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 
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(ඇ) (i) 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හීදී ජනපිය පාසල් සඳහා 
ෙතෝරා ගත් අවම ලකුණු මට්ටම් සහ ඒ අනුව, 
2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හීදී ෙතෝරා ගත් 
ශිෂ්යත්වලාභීන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) පසුගිය මැතිවරණ පකාශනය තුළින් 5 ෙශේණිය 
ශිෂ්යත්ව ශිෂ්යාධාරය වැඩි කරන බවට වූ 
ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්ෙන්ද;  

    (iii) එෙසේ නම්, ඒ ශිෂ්යයන් ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් 
සඳහාද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) 2015ஆம் ஆண் ல் ஐந்தாம் தர லைமப்பாிசில் 
பாீட்ைசக்காக, 

 (i) விண்ணப்பித்தி ந்த ஒட் ெமாத்த மாணவர் 
களின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) 150 ள்ளிக க்கு ேமல் ெபற் க்ெகாண்ட 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iii) 70 ள்ளிக க்கு ேமல் ெபற் க்ெகாண்ட 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 (iv) 3 5  ள்ளிக க்குக் குைறவாகப் ெபற் க் 
ெகாண்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) லைமப் பாிசில் பாீட்ைசயில் சித்திெப வதற்கான 
உச்சமட்ட ள்ளிகள் சத தத்ைத ம் குைறந்தபட்ச 

ள்ளிகள் சத தத்ைத ம் ெபற் க்ெகாண்ட 100 
பாடசாைலகள் வாிைசக் கிரமப்ப  யாைவெயன்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் பிரசித்தி 
ெபற்ற பாடசாைலக க்குத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
குைறந்தபட்ச ள்ளி மட்டங்கள் மற் ம் அதன் 
பிரகாரம், 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட லைமப்பாிசில் ெப நர் 
க ைடய எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) கடந்த ேதர்தல் பிரகடனத்தின் லம் 5ஆம் தர 
லைமப்பாிசில் மாணவர் உத ெதாைக 

அதிகாிக்கப்ப ெமன வழங்கப்பட்ட வாக் 
கு திைய நிைறேவற் வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எத்தைன பிள்ைளக க்கு 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he state separately for each district in respect 
of the Grade 5 Scholarship Examination of the 
year 2015-  

 (i) the total number of students applied; 

 (ii) the number of students who obtained more 
than 150 marks; 

 (iii) the number of students who obtained more 
than 70 marks; and 

 (iv) the number of students who obtained less 
than 35 marks?  

(b) Will he inform this House in sequential order the 
100 schools with the highest and the lowest 
percentage of passing the Scholarship 
Examination?   

(c) Will he also inform this House-  

 (i) the cut-off marks for the selection of 
students for popular schools in the years 
2014 and 2015 and accordingly the number 
of scholarship recipients selected in the 
years 2014 and 2015 separately; 

 (ii) whether the pledge given in the last election 
manifesto to increase the Grade 5 
scholarship grant will be fulfilled;  

 (iii) if so, the number of students to be 
benefited?   

(d)   If not, why?   

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) සමස්ත ශිෂ්ය සංඛ්යාව 341,119කි. 

 (ii) ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව 51,683කි. 

 (iii) ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව 254,690කි. 

 (iv) ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව 34,862කි. 

 ඇමුණුම 1* මඟින් දක්වා ඇත.  

(ආ) ඇමුණුම 2* මඟින් දක්වා ඇත.  

(ඇ) (i)   2014 වර්ෂය සඳහා තීරණය වූ අවම ලකුණු හා ෙයොමු කරන 
ලද ශිෂ්ය සංඛ්යාව ඇමුණුම 3* මඟින්ද, 2015 වර්ෂය සඳහා 
තීරණය වූ අවම ලකුණු හා ෙයොමු කරන ලද ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
ඇමුණුම 4* මඟින්ද දැක්ෙව්. 

 (ii)  2015 ජනාධිපතිවරණය අෙප්ක්ෂා කරෙගන 2015 වර්ෂයට 
පසුගිය රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය 
ෙයෝජනාෙවන් ශිෂ්යාධාර පමාණය වැඩි කිරීමට කර ඇති 
ෙයෝජනාව විධිමත් පදනමකින් හා සැලසුම්ගත 
කියාවලියකින් ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති වීම නිසා ශිෂ්යාධාර 
පමාණය සඳහා 2015 වර්ෂයට මූල්ය පතිපාදනයන් ෙවන් වී 
ෙනොමැත. එබැවින් ශිෂ්යාධාර පමාණය රුපියල් 15000/- 
ෙලස තවදුරටත් කියාත්මක ෙව්. එෙමන්ම මැතිවරණ 
පකාශය මගින් ශිෂ්යාධාර වැඩි කිරීෙම් ෙපොෙරොන්දුව ලබාදී 
ෙනොමැති බැවින්, ෙමම පශ්නය අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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மிதக்கும் வர்த்தக நிைலயங்கள் க த்திட்டம் :  
ெசலவிட்ட பணம் 

FLOATING MARKET PROJECT: MONEY SPENT  
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6.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Hesha 
Withanage)   
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) ෙකොළඹ, පිටෙකොටුව ආසන්නෙය් ඉදිකරන ලද 
පාෙවන ෙවළඳ සැල් ව්යාපෘතිය කියාවට නංවනු 
ලැබූ ආයතනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මුදල ෙයොදවන ලද ආයතනය කවෙර්ද; යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එහි ඉදිකරන ලද මුළු ෙවළඳ සැල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙවළඳුන් සඳහා පවරන ලද ෙවළඳ සැල් සංඛ්යාව 
 ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වනවිට වසා දමා ඇති ෙවළඳ සැල් සංඛ්යාව 
 ෙකොපමණද;  යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එම ව්යාපෘතිය මඟින් රජය උපයන මාසික දළ 
ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) ව්යාපෘතිය මඟින් පාඩු ලබන්ෙන් නම්, එම මාසික 
පාඩුව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වනවිට ෙමම ව්යාපෘතිය සාර්ථක අයුරින් 
කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (iv) අසාර්ථක නම්, ඒ සඳහා බලපා ඇති කරුණු 
කවෙර්ද; 

 (v) ෙමම ව්යාපෘතිය සාර්ථකව කියාත්මක කිරීමට 
ෙයෝජිත වැඩ පිළිෙවළක් පවතින්ෙන්ද; 

 (vi)  එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; යන්න 
එතුමා තවදුරටත් ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெகா ம் , றக்ேகாட்ைடக்கு அண்ைமயில் 
நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மிதக்கும் வர்த்தக 
நிைலயங்கள் க த்திட்டத்ைத  நைட ைறப் 
ப த்திய நி வனம் யா ; 

 (ii) இதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக யா ; 

 (iii) ேமற்ப  பணத்ைத ஈ ப த்திய நி வனம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இங்கு நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள வர்த்தக 
நிைலயங் களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) வர்த்தகர்க க்கு ைகயளிக்கப்பட்ட வர்த்தக 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) தற்ேபா  டப்பட் ள்ள வர்த்தக  நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டத்தின் லம் அரசாங்கம் 
உைழக்கும் மாதாந்த ெமாத்த வ மானம் யா ; 

 (ii) க த்திட்டத்தினால் நஷ்டம் ஏற்ப கின்ற 
தாயின், குறித்த மாதாந்த நஷ்டம் யா ; 

 (iii) தற்ேபா  இந்த க த்திட்டம் ெவற்றிகரமாக 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா; 

 (iv) ேதால்விகண் ள்ளதாயின், இதற்கு 
ஏ வாயைமந்த காரணிகள் யாைவ; 

 (v) இந்த க த்திட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக நைட 
ைறப்ப த் வதற்கான உத்ேதச ேவைலத் 

திட்டெமான்  காணப்ப கின்றதா; 

 (vi) ஆெமனில், குறித்த ேவைலத்திட்டம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the name of the institute by which the 
Floating Market Project close to Pettah in 
Colombo was implemented; 

 (ii) the amount of money that was spent on the 
aforesaid Project; and 

 (iii) the name of the funding agency of the 
aforesaid Project? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the total number of shops that were 
constructed at the aforesaid market; 

 (ii) the number of shops that were transferred 
to traders; and 

 (iii) the number of shops that have been closed 
down by now? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) the gross monthly income that the 
Government earns through the aforesaid 
Project; 

 (ii) if the Project makes losses, of the monthly 
loss that is incurred;   

 (iii) whether the aforesaid Project is being 
implemented successfully;  

 (iv) if not, the factors that have contributed to 
the failure of the Project; 
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 (v) whether an arrangement has been proposed 
for the successful implementation of the 
Project; and   

 (vi) if so, of the nature of that arrangement?  

(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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 (ii) රුපියල් මිලියන 410යි. 

 (iii) සම්පූර්ණ මුදල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 
ෙයොදවන ලදී. 

(ආ) (i) 107. 

 (ii) 102. 

 (iii) කඩ කාමර 46ක්. 

(ඇ) (i) මසකට අය විය යුතු කුලී ආදායම රුපියල් 771,400.00ක් 
ෙව්. එනමුදු පසුගිය ෙතමස තුළ අය වී ඇති මුදෙලහි 
සාමාන්ය වටිනාකම රුපියල් 70,000.00ක් පමණ ෙව්. 

 (ii) මාසික පාඩුව රුපියල් 150,000.00ක් පමණ ෙව්. 

 (iii) නැත. 

 (iv) පදික ෙව්දිකාෙව් ෙවළඳාම් කරමින් සිටි ෙමම 
ව්යාපාරිකයින් අලුතින් තනන ලද ෙමම ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ෙගන යන ලද්ෙද් ඔවුන්ෙග් විරුද්ධතා මධ්යෙය්ය. තවද, 
පදික ෙව්දිකාෙව් ෙමොවුන් සමඟ ෙවෙළඳාම් කරමින් සිටි 
සෑම ෙදනාම නව කඩ ෙප්ළියට ෙගන ඒමට ෙනොහැකි වී 
ඇත. ෙබොෙහෝ විට නව කඩ ෙප්ළිෙය් ඇතුළත් කඩ පමාණය 
පමාණවත් ෙනොවීම ෙමයට ෙහේතු වී ඇතැයි සිතමු. 

  නව කඩ ෙප්ළිය පිහිටා ඇත්ෙත් පධාන මාර්ගයට මුහුණලා 
ෙනොවන අතර, ඒ අසලින් පදිකයින් ගමන් ෙනොකරයි. 
එබැවින්, කලින් පදික ෙව්දිකාෙව් තිබූ කඩවලින් සමහරක් 
එතැනම ගනුෙදනු කරමින් සිටීම ෙහේතුෙවන් භාණ්ඩ මිලදී 
ගන්නා ගැනුම්කරුවන් ඔවුන්ෙගන් එම භාණ්ඩ මිලදී 
ගන්නවා විනා, කිසියම් දුරක් ගමන් කර නව ෙවෙළඳ සැලට 
පැමිණිය යුතු ෙහයින්, ඒ කරා පැමිණි ගැනුම්කරුවන් ඉතා 
අල්ප විය. 

  තවද, ෙබ්ෙර් වැෙව් එක් මායිමක සාදා තිබූ නව කඩ 
ෙප්ළියට ළඟා වීම සඳහා වැව උඩින් තනා තිබුෙණ් එක 
පාලමක් පමණි. එබැවින්, කඩ ෙප්ළිෙය් ෙකොන්වල 
ස්ථානගතවී සිටි කඩවලට පැමිණීම සඳහා ගැනුම්කරුවන්ට 
සැලකිය යුතු දුර පමාණයක් පයින් ගමන් කළ යුතුව තිබුණි. 

  ෙබ්ෙර් වැෙව් වතුරින් නැ ෙඟන දුර්ගන්ධය තවත් බාධාවක් 
විය. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි විවෘත කර තිබූ ආපනශාලා ෙදක 
ෙවත පැමිණි පාරිෙභෝගිකයින්ට එම දුර්ගන්ධය මහත් 
බාධාවක් විය. 

 (v) ඔව්. 

 (vi) නව ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙවත පාරිෙභෝගිකයින් ඇද ගැනීම 
සඳහා ෙනොෙයක් පියවර ගන්නා ලදී. සුරතල් මත්ස්ය 
ව්යාපාරිකයන්ද, මල් පැළ ෙවෙළඳාම් කරන ව්යාපාරිකයින් 
සඳහාද නව ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ස්ථාන ෙවන් කරන ලදී. 
ෙබ්ෙර් වැෙව් සවාරියක් යාම ස ඳහා ෙබෝට්ටු කිහිපයක් 

හඳුන්වා ෙදන ලදී. එයද කරන ලද්ෙද් පිරිස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කරා ආකර්ෂණය කර ගැනීම පිණිසය. ෙමවැනි පියවර 
කිහිපයක් ගත් නමුදු පහසුෙවන් භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි 
ෙමවැනිම ෙවෙළඳ කුටි පදික ෙව්දිකාෙව් තිබූ ෙහයින් 
සැලකිය යුතු දුරක් පයින් ගමන් කර නව ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කරා පාරිෙභෝගිකයින් ෙගන්වීම අසාර්ථක විය. 

  ෙම් සියල්ල සලකා බලමින් පිටෙකොටුෙව් පදික ෙවෙළඳ 
ගැටලුව විස ෙඳන ෙලස දිගු කාලීන සැලැස්මක් පිටෙකොටුව 
ෙයෝජිත පවාහන මධ්යස්ථානය, පිටෙකොටුව ෙයෝජිත 
ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානය, ෙකොටුව ෙයෝජිත වාණිජ 
මධ්යස්ථානය, වරාය නගරය, ෙතොග භාණ්ඩ හා ගුදම් 
මධ්යස්ථානය ඉදිකිරීම හරහා සැලසුම් කරමින් ඇත. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

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

මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙද්ශපාලන පවුල්වල සාමාජිකයන්ෙග් විෙදස ්ගිණුම් 

அரசியல்வாதிகளின் கு ம்ப உ ப்பினர்கள  
ெவளிநாட்  வங்கிக் கணக்குகள்  

 OVERSEAS BANK ACCOUNTS OF MEMBERS OF POLITICAL 
FAMILIES  

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

යටෙත් ෙමම පකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබ ෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.   

ෙමරට ඉහළම ෙද්ශපාලන පවුල්වල සාමාජිකයන්ෙග් 
අතිවිශාල මුදල් සහිත විෙදස් ගිණුම් කිහිපයක ෙතොරතුරු ආණ්ඩුව 
විසින් ෙසොයාෙගන ඇති බවට පළ වූ පවෘත්ති පිළිබඳව ෙමම ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි.   

"පසුගිය ජනවාරි මස 14 ෙවනිදා කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම්දී 
ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් පකාශකවරයා, ෙද්ශපාලන පභූ පවුලක 
සාමාජිකෙයකු හා එම පවුෙල් සමීපතමයන් තිෙදෙනකු ඩුබායිහි 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවක පවත්වාෙගන යන ගිණුම් තුනක 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියනයකට වඩා වැඩි මුදලක් පවතින බවට 
ෙහළිදරව් වී ඇතැයි" කියා සිටියා. එතෙකොට ෙම් පකාශය 
පුද්ගලෙයකුෙග් පකාශයක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  ඒ අමාත්යවරයා කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම් 
මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී තමයි ෙමවැනි විශාල මුදල් පමාණයක් 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙහොයාෙගන තිෙබන බව පකාශ කෙළේ. 
එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. එක් සාමාජිකෙයකුෙග් ගිණුමක 
ෙඩොලර් බිලියන 1.086ක මුදලක්ද තිෙබන බව ෙහළිදරවු කළා. 
ෙඩොලර් බිලියනයක් කියන්ෙන් ෙඩොලර් ෙකෝටි 100ක්. ඒ අනුව 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 100ක මුදලක් ද, මන්තීවරෙයකුව සිටි 
ව්යාපාරිකෙයකුෙග් ගිණුමක ෙඩොලර් මිලියන 500ක මුදලක් ද, 
හිටපු ෙල්කම්වරෙයකු හා ආයතන සභාපතිවරෙයකුෙග් බද්ධ 
ගිණුමක ෙඩොලර් බිලියන 1.8ක මුදලක් ද තැන්පතු ෙලස පවතින 
බව එහිදී ෙහළිදරවු කරනු ලැබුවා. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙඩොලර් බිලියන 3කට ආසන්න 
මුදලක් ෙමම ගිණුම්වල තිෙබන බව කැබිනට් මාධ්ය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පකාශකවරයා පකාශ කළා. එෙසේම ආණ්ඩුෙව් තවත් 
මන්තීවරෙයක් -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම තවත් මන්තීවරෙයක්- 
හිටපු පාලකයින් විසින් විෙදස් බැංකුවල සැඟවූ ෙකෝටි 42,656ක් 
තමන් දෑසින් දුටුෙව් යැයි ජනමාධ්ය හමුෙව් පකාශ කළා.  ඔහු 
කිව්වා, "ෙකෝටි 42,656ක මුදලක් ඔහු ඇස්ෙදකින් දැක්කා" 
කියලා.  ඒ අනුව කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා ගිණුම් පිළිබඳ 
කරුණු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා;  සඟවා ඇති මුදල් දෑසින් දුටු බවට 
මන්තීවරෙයක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙමම සියලු පැහැදිලි කිරීම් 
අනුව ෙමම ගිණුම් සම්බන්ධ සියලු ෙතොරතුරු ෙම් වන විට 
ආණ්ඩුව සතුව ඇති බව හැඟී යනවා.  ෙමොකද, කැබිනට් මාධ්ය 
පකාශකවරයායි ෙමෙසේ  කියන්ෙන්.  

ලංකාෙව් මෑත ඉතිහාසය තුළ විශාල වශෙයන් ඉහළ ෙගොස ්
තිබූ වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු බවටත්, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතු බවටත්, 
ඔවුන් විසින් ෙකොල්ල කන ලද මහජන ධනය නැවත අත්පත් 
කරගත යුතු බවටත් විශාල සංවාදයක් පසුගිය කාලෙය් රට තුළ 
පැවතුණා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 ජනාධිපතිවරණෙය් පධාන 
සටන් පාඨයක් බවට පත් වී තිබුෙණ් දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා ෙදන 
බවට වූ ෙපොෙරොන්දුවයි. ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් 
පකාශයට පත්  "ෛමතී පාලනයක්  100 දිනකින් අලුත් රටක්" 
මැතිවරණ පකාශෙය් ද ෙමම කරුණ සඳහන් ෙකරුණා.  දින 
100ක කාල සටහනකට අනුව, ෙපබරවාරි මාසෙය් 05 වන දිනට 
නියමිතව තිබුෙණ් "පසුගිය කාලෙය් සිදුවී ඇති මහා පරිමාණ දූෂණ 
ෙසොයා බැලීම සඳහා විෙශේෂ විනිශ්චය සභා පත් කිරීම" යන්නයි. 
අනතුරුව අෙගෝස්තු මාසෙය් පැවති මහ මැතිවරණෙය්දීද 
දූෂිතයන්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව විශාල 
සංවාදයක් ෙගොඩනැඟුණා.  

වසරකට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇති නව පාලනය යටෙත් ෙමම 
වංචා හා දූෂණවලට එෙරහිව පමාණවත් කියාමාර්ග ෙගන 
ෙනොමැති බවටත්, සිදු ෙවමින් ඇති විමර්ශන කටයුතු අෙප්ක්ෂා 
කළ තරම් ෙව්ගයකින් ඉදිරියට  ෙනොයන බවටත්, වර්තමාන 
ආණ්ඩුව විසින් තමන්ෙග් බලය ෙවනුෙවන් දූෂිතයන් රකිමින් 
සිටින බවටත්, වංචා දූෂණ විමර්ශන කටයුතුවලට බලපෑම් සිදු 
ෙවමින් තිෙබන බවටත් මහ ජනතාව තුළ බලවත් සැකයක් 
වර්ධනය ෙවමින් තිෙබනවා. 

පසුගිය වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දීද ෙමවැනි පකාශ 
ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වෙයන් නිකුත් වුණා. පසුගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 
ෙමවැනි ගිණුම් පිළිබඳව, රුපියල් බිලියන ගණන්, ෙඩොලර් බිලියන 
ගණන් තිෙබන බව ඇමතිවරු පකාශ කර තිෙබනවා. එෙහත් 
දූෂිතයන්ට එෙරහිව නීතිමය කියාමාර්ග ඉදිරියට යන බවක් 
දැකගත හැකි වූෙය් නැහැ. ෙමවැනි පරිසරයක් තුළ ආණ්ඩුෙවන් 
ෙමවැනි පකාශ සිදු වන්ෙන් ෛනතික කියා මාර්ග ගැනීමකට 
ෙනොව තමන් රැවටීම සඳහා යැයි මහ ජනතාව අතර අදහස් 
පළෙවමින් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිමය කියාමාර්ග 
ගන්නවා ෙවනුවට ෙමවැනි පකාශ කරන්ෙන් ඇයි? ඇත්තටම 
ෙමය ෙවන ෙවන දිසාවලට අවධානය ෙයොමු කරගැනීම සඳහා 
දරන පයත්නයක්ද කියන සාධාරණ සැකය මතුෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අගාමාත්යවරයා විසින් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි මා 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය කල් 
ගන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. එම ගිණුම් තුෙන් අංක ෙමොනවාද, ඒ 
ගිණුම් අයත් පුද්ගලයන් කවුද, ඒ සල්ලි පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
ආයතනයකට දැනුම් දීලා තිෙබනවාද කියා දුරකථන ඇමතුමක් 
දීලා කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයාෙගන් අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 

ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න කල් ගන්න එපා. ෙමය 
කිසිෙසේත්ම කල් ගන්න ඕනෑ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. දැන් 
අමාත්යවරයාට කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයාෙගන් අහන්න 
පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අදාළ 
මන්තීවරයාෙගන් අහන්න පුළුවන්, ඒ ෙකෝටි 42,000 තිබුෙණ් 
ෙමොන ගිණුමකද කියා. එම නිසා ෙම් පශ්නවලට ඉක්මන් 
පිළිතුරක් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

1. අදාළ ගිණුම් පිළිබඳව කැබිනට් පකාශකවරයා ෙහෝ 
මන්තීවරයා විසින් අදාළ ආයතන ෙවත පැමිණිල්ලක් 
ඉදිරිපත් ෙකොට තිෙබ්ද? 

 ෙමවැනි ගිණුම් තිෙබනවාය කියූ අමාත්යවරයාත්, ෙමවැනි 
සල්ලි දැක්කා යයි කියන මන්තීවරයාත් ෙම් පිළිබඳව අදාළ 
නීතිමය කටයුතු කිරීම සඳහා පැමිණිලි දමලා තිෙබනවාද? 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට අපි ඒක දැනගන්න ඕනෑ.  

2. ෙවනත් කවර ෙහෝ අෙයකු විසින් කවර ෙහෝ දිනයක ෙමම 
නිශච්ිත ගිණුම් හා දෑසින් දකින ලද මුදල් පිළිබඳව පැමිණිලි 
කරනු ලැබ තිෙබ්ද? 

 ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි නම්, ඒ මන්තීවරයා ෙනොෙවයි නම් 
ෙම් ගැන ෙවන කවුරු ෙහෝ පැමිණිල්ලක් දමලා 
තිෙබනවාද? ෙම්වා අප දැනගන්න ඕනෑ.  

3. එම පැමිණිල්ලක් කවුරුන් විසින් කවර ෙහෝ දිනක කවර 
නීතිමය ආයතනයක් ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිෙබ්ද? 

 කවුද පැමිණිල්ල දැම්ෙම්, ෙමොන ආයතනයද ඒවා දමලා 
තිෙබන්ෙන් කියාත් අප දැනගන්න ඕනෑ.  

4. ඊට අදාළ පරීක්ෂණ සිදුවී තිෙබ් නම් ඒ කුමන ආයතන 
මඟින්ද? 

5. එම ගිණුම්වල හිමිකරුවන් කවුද? ඒවාෙය් ඇති මුදල් 
පමාණ කවෙර්ද? 

 ෙමොකද, සල්ලි පමාණයත් දන්නවා. ඇෙහනුත් දැක 
තිෙබනවා නම් ඒවාෙය් හිමිකරුවන් කවුද?  

6. ගිණුම් සම්බන්ධ එම පරීක්ෂණවල පගතිය කවෙර්ද? 
නීතිමය පියවර ගැනීමට අදාළ කාල රාමුව කුමක්ද?  

7. නිශච්ිතව සඳහන් ගිණුම් පිළිබඳව එවැනි පැමිණිල්ලක් 
ෙනොතිෙබ් නම් ෙහෝ පරීක්ෂණයක් සිදු ෙනොවන්ෙන් නම් 
එවන් අසත්ය පකාශ සිදුකිරීම පිළිබඳව ගනු ලබන 
කියාමාර්ග කවෙර්ද? 

 ඒෙක් එෙහම එකක් නැත්නම්, එෙහම පැමිණිල්ලක් 
කරලා නැත්නම් කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා හැටියට 
කැබිනට් මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී කරන ලද එම පකාශය 
පිළිබඳව ආණ්ඩුවක් විධියට ගනු ලබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද? 

8.   ෙම් වන විට දූෂණ හා වංචා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ අවසන් 
කළ ෙගොනු ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් නීතිපතිවරයා ෙවත 
ෙයොමු කර තිෙබ්ද?  අනුමැතිය ලැබී ඇති සහ ලැබී 
ෙනොමැති ෙගොනු සංඛ්යා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද?  

9.  වංචා, දූෂණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු බලපෑම්වලින් 
ෙතොරව සාධාරණ ෙලස සිදු විය යුතු බවත්, ඒවාට 
සම්බන්ධ වරදකරුවන්ට එෙරහිව කඩිනමින් නීතිය 
කියාත්මක විය යුතු බවත්, ඔවුන් විසින් ෙසොරකම් කරන 
ලද මහජන ධනය නැවත රට ට අත්පත් කර ගත යුතු බවත් 
පිළිගන්ෙන්ද, කියන කරුණු පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යවරයා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් කරුණු දක්වනු ඇතැයි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අහලා 

තිෙබන්ෙන් ගරු අගමැතිතුමාෙගනුයි.  එතුමාට කාලය අවශ්යයි 
ෙම් ෙතොරතුරු ඒක රාශී කර ගන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දුන්ෙන් ඊ ෙය්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් ෙන් දුන්ෙන්? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් පශ්නය 

ඉතාමත් සංකීර්ණයි.  බැංකුවල ෙතොරතුරු- 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඒවා අහලා නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක 

සංකීර්ණ නැහැ. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා කාලය ඉල්ලනවා, ඔබතුමාට  

ෙමයට  උත්තර ෙදන්න බැහැ කියලා?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. Sir, I am asking for time on behalf of the Hon. 

Prime Minister. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා කියන්ෙන් අහලා තිෙබන පශ්න සරලයි 

කියලායි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදන්න ගරු අගමැතිතුමා ෙවනුෙවන් මා කල් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, 
එතුමා අහලා තිෙබන පශ්නය ඉතාමත් සංකීර්ණයි. We have to 
collect the data.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමා නැතිව එතුමාට උත්තරයක් ෙදන්න 

බැහැයි කියලා කියනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා ඒකට එකඟයි ෙන්? 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අහලා තිෙබන පශ්න 

සංකීර්ණ නැහැ ෙන්. මා හිතන විධියට කැබිනට් මාධ්ය 
පකාශකවරයා ඒ කරුණු මාධ්ය හමුෙව්  තියන්ෙන් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණු නිසා ෙවන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට එතුමා නිශ්චිත වශෙයන් ගිණුම් තුනක් නම් කරනවා; ඒ 
ගිණුම්වල ඇතුළත් මුදල් පමාණ සඳහන් කරනවා. ඉතින් අපි දැන 
ගන්න ඕනෑ ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා ද, 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනටද,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා පිළිතුර ෙදන්න කල් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරි කාලෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම උත්තර 

ෙදනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්ය ගරු  සාගල රත්නායක මහතා. 

 
තරුණයකු මරණයට පත්වීම ෙහේතුෙවන් 

ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් ඇති වූ 
ෙනොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය : නීතිය හා 

සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

இைளஞெரா வாின் மரணத்ைதயிட்  
எம்பி ப்பிட் ய பிரேதசத்தில் உ வான 

அைமதியின்ைம: சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சாின் கூற்  

UNREST DUE TO DEATH OF A YOUTH IN 
EMBILIPITIYA: 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 කථානායකතුමනි,  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා මීට ෙපර දිනකදි 
මෙගන් ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය ගැන පශ්න කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මා 
එතුමාට කිව්වා,  පරීක්ෂණ අවසන් වූ අවස්ථාෙව් මා පකාශයක් 
කරන්නම් කියලා.  25වැනිදා පරීක්ෂණ අවසන් වීමට නියමිතව 
තිබුණත්, 22වැනිදා වන ෙකොට නීතිපතිතුමා එම පරීක්ෂණ අපරාධ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට - CID එකට- භාර ෙදන ෙලසට නිෙයෝග 
කළා. මා ඒත් ෙවලාව ඉල්ලා තිබුණු නිසා මා හිතුවා, අද ඒ වන විට 
තිබුණු පරීක්ෂණවල වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑයි කියලා. ෙපොලිස්පතුතිමා අෙප් අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කරපු  
වාර්තාව පදනම් කරෙගන මා ෙම් කරුණු ගරු සභාවට අද ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

මා මුලින් ඉදිරිපත් කළ පකාශය අනුව අදාළ දිනෙය් සිද්ධිය වූ 
ස්ථානයට ෙපොලිස් ජංගම රථය පිටව යන ලද්ෙද් 119 හදිසි 
ඇමතුම් අංශෙයන් සහ ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් ස්ථානයට ලද පණිවිඩ 
2ක්ද, එයට අතිෙර්කව ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා 
විසින් ෙපොලිස් ස්ථානයට කරන ලද දැනුම් දීමක්ද අනුව බවට 
සඳහන් කරන ලදී. එෙහත් සිදු කරන ලද වැඩිදුර විමර්ශනෙය්දී 
ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් ස්ථානයට දුරකථන පණිවිඩ 2ක් ලබා දී 
ඇත්ෙත් ජංගම සංචාරෙය් නිරතව සිටි ෙපොලිස් සැරයන් 45120 
ජිනදාස සහ ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 60249 සාරංග යන නිලධාරින් 
විසින් බවත්, සිද්ධිය හටගත් ස්ථානෙය් ගැටුමක් පවතින බවට 
පිටස්තර පුද්ගලයින්ෙගන් 119 හදිසි ඇමතුම් ෙසේවාවට දුරකථන 
පණිවිඩ 2ක් ලැබී ඇති බවත්, එම පණිවිඩ 2 ලැබී ඇත්ෙත් 
2016.01.05 දින පැය 0030ට සහ 0053ට බවත්, ඒ වන විට 
ෙපොලිස් නිලධාරින් සහ සිවිල් පුද්ගලයින් අතෙර් ගැටුම හටෙගන 
තිබූ බැවින් එකී දුරකථන පණිවිඩ ෙදෙකන් සඳහන් කර ඇත්ෙත් 
ෙපොලිස් නිලධාරින් හා සිවිල් පුද්ගලයින් අතර හටගත් ගැටුම 
සම්බන්ධෙයන් බවත් අනාවරණය ෙව්.  

එෙහත් ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණය ෙදසින් ශබ්ද විකාශන 
යන්තයකින් අධික ශබ්දයක් ඇෙසන බැවින් ඒ ගැන පරීක්ෂා 
කිරීමට ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා විසින් 
ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දී ඇති බවත්, ඒ අනුව 
ෙපොලිස් ස්ථානය විසින් ඒ ගැන පරීක්ෂා කිරීමට ෙපොලිස් සැරයන් 
45120 ජිනදාස නිලධාරියාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් රාතී ජංගම 
සංචාර කණ්ඩායම පිටත් කර හැර ඇති බවත් සනාථ ෙව්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියනවා, ශබ්ද විකාශන යන්ත 

පිළිබඳව පශ්නයක් මතු වී තිෙබන බැවින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා 
කරන්න යන්න කියා සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිතුමා දැනුම් දුන්නාය 
කියලා. ඒ ශබ්ද විකාශන යන්ත ෙහේතුෙකොටෙගන තමන් 
අසීරුතාවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවාය කියලා එම ස්ථානෙය් හිටපු 
කවර ෙහෝ ෙකෙනක් 119 හදිසි ඇමතුම් අංශයට දුරකථන 
ඇමතුමක් ලබා දී තිෙබනවාද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
නැහැ. ඒක තමයි, මා නිවැරැදි කරලා කිව්ෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා නැහැ? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ අනුව ඔබතුමා මීට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද ෙතොරතුර 

වැරැදියි? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒක නිවැරැදි කරලා තමයි අද මා ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන්. 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එදා කිව්ව එක වැරැදියි? 

 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එදා කිව්ව එක වැරැදියි. පරීක්ෂණ සිදු කරමින් යද්දී 

අනාවරණය වන ෙතොරතුරුයි මා ඔබතුමාට ෙම් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

එෙලස ශබ්ද විකාශන යන්ත කියාත්මක වීම පිළිබඳව පරීක්ෂා 
කිරීමට පැමිණි ජංගම සංචාර කණ්ඩායම ෙමන්ඩිස් ෙගොඩනැඟිල්ල 
අසලට පැමිණීෙමන් පසු ඔවුන් සහ ෙමන්ඩිස් ෙගොඩනැඟිල්ෙලහි 
පැවැති සාදයට සහභාගි වූ පිරිස් අතර ගැටුම ඇති වූෙය් ෙකෙසේද 
යන්න නිශ්චිත වශෙයන් ෙමෙතක් අනාවරණ වී නැතත්, ජංගම 
සංචාර කණ්ඩායමට අයත්ව සිටි නිලධාරින් සහ එම සථ්ානෙය් 
සංගීත කණ්ඩායම භාරව සිටි සිවිල් පුද්ගලයින් ෙදෙදෙනකුෙග් 
පකාශවලට අනුව ගැටුම හට ෙගන ඇත්ෙත් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
විසින් ශබ්ද විකාශන යන්තවල හඬ අඩු කිරීමට උපෙදස් දීෙම්දී 
බව ෙබොෙහෝ දුරට විශ්වාස කිරීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් වී ඇත. 

 

3.  ෙම් අතර ගැටුම හට ගැනීමට ෙහේතු වූෙය් ෙපොලිස ්
නිලධාරින් විසින් අරක්කු ඉල්ලා සිටි නිසා බවට ෙමන්ඩිස ්
ෙගොඩනැගිල්ෙල් අයිතිකරු විසින් ෙපොලිස ් නිලධාරින්ට 
විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙචෝදනාව සනාථ කිරීමට 
සාක්ෂි වශෙයන් ඇත්ෙත් ඔහුෙග් බිරිඳෙග් සාක්ෂිය පමණි. 
ඇය පකාශ කර සිටින්ෙන් ෙපොලිස ්නිලධාරින් තම සව්ාමි 
පුරුෂයාෙගන් අරක්කු ඉල්ලා සිටි බවට සව්ාමි පුරුෂයා 
විසින් ඇයට දැනුම් දුන් බව වන ෙහයින් එය ෙපොලිස ්
නිලධාරින් අරක්කු ඉල්ලූ බව සනාථ කිරීමට ඇති ඍජු 
සාක්ෂියක් ෙනොෙව්. 

4.  ෙමම විමර්ශනෙය්දී අවධානය ෙයොමු කර ඇති ඊළඟ 
කරුණ වනුෙය් සුමිත් පසන්න ජයවර්ධන යන අයෙග් 
මරණය සිදු වූෙය් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳවය. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මරණකරුෙග් පාර්ශව්ෙයන් සඳහන් කර 
සිටිනුෙය් ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස ් අධිකාරිවරයා 
මරණකරු ෙමන්ඩිස ් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉහළ මහෙලන් 
පහළට තල්ලු කිරීම නිසා එම මරණය සිදු වූ බවය. එෙහත් 
ෙපොලිස ්නිලධාරින් ෙමම ෙචෝදනාව පතික ේෂේප කරමින් 
සඳහන් කර සිටිනුෙය් මරණකරු ඉහළ මහෙල් වීදුරු 
ෙදොරක් කඩා ෙගන ෙදවන මහලට පැන්න බවත්, ඉන් පසු 
ෙදවන මහෙල් සිට බිමට වැටුණු බවත්ය. 

5.  ෙමම මත ෙදක සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් සිදු කරන ලද 
විමර්ශනයට අනුව මරණකරු ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස ්
අධිකාරිවරයා විසින් උඩු මහෙලන් බිමට තල්ලු කළ බවට 
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ඇති සාක්ෂිය වනුෙය් මරණකරුෙග් බිරිඳෙග් පකාශය 
පමණි. එෙහත් පසුගියදා ඇය විසින් ෙපොලිස ්මූලසථ්ානයට 
ඉදිරිපත් කරන ලද ලිඛිත පැමිණිල්ලක් මඟින් ඇයෙග් 
පකාශය සනාථ කිරීම සඳහා තවත් පුද්ගලයින් කිහිප 
ෙදෙනකුෙග් නම් සඳහන් කර ඇති බැවින් එකී 
සාක්ෂිකරුවන්ෙග්ද පකාශ සටහන් ෙකොට වැඩිදුර 
පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලැෙබ්. පශච්ාත් මරණ 
පරීක්ෂණය පවත්වනු ලැබූ අධිකරණ ෛවද්යවරයාෙග් 
වාර්තාවට අනුව මරණයට ෙහේතුව ෙලස සඳහන් කර 
ඇත්ෙත් මරණකරුෙග් බාහුවලට ඇති වූ කැපුම් තුවාල 
ෙහේතු ෙකොට ෙගන අධික ෙලස රුධිරය වහනය වීෙමන් 
මරණය සිදු වූ බවය. 

6.  ෙමහිදී මරණකරුෙග් පාර්ශව්ෙයන් ෙපොලීසියට විරුද්ධව 
ඉදිරිපත් කරනු ලබන තවත් ෙචෝදනාවක් වනුෙය් 
මරණකරු සිද්ධිෙයන් පසු ෙරෝහලට රැෙගන යාම 
ෙපොලීසිය විසින් පමාද කළ බවය. එෙහත් සිදු කරන ලද 
විමර්ශනෙය්දී අනාවරණ වී ඇත්ෙත් මරණකරු 
2016.01.05 දින පැය 0055ට ඇඹිලිපිටිය ෙරෝහලට 
ඇතුළත් කර ඇති බවයි. ඒ බව තුවාලකරු ෙරෝහලට 
රැෙගන ගිය තිෙරෝද රථෙය් රියැදුරු වන සිරිපාල 
කුමාරසිංහ යන අයෙග් පකාශෙයන්ද තහවුරු ෙව්. එබැවින් 
තුවාලකරු ෙරෝහලට ඇතුළත් කිරීම පමාද කළ බවට 
නැ ෙඟන ෙචෝදනාෙව් සත්යතාවක් ෙනොමැති බවට 
අනාවරණ වී ඇත. 

7.  ෙමම සිද්ධියට අදාළව ෙමෙතක් සිදු කරන ලද විමර්ශනයට 
අනුව සිද්ධිය හටගත් 2016.01.04 දින ඇඹිලිපිටිය සහකාර 
ෙපොලිස ්අධිකාරිවරයාෙගන් ලද දැනුම් දීමකට අනුව පැය 
2320ට පමණ ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිෙය් දුරකථන කියාකරු 
විසින් ජංගම සංචාරෙය් නියුතු ෙපොලිස ් සැරයන් 45120 
ජිනදාස ඇතුළු කණ්ඩායමට නගරෙය් අධික ෙලස ශබ්ද 
විකාශන යන්ත හඬක් නිකුත් වන සථ්ානයක් පරීක්ෂා 
කිරීමට දැනුම් දී ඇති බවත්, ඒ අනුව රාතී ජංගම සංචාර 
කණ්ඩායම 2016.01.05 දින පැය 0005ට පමණ සිද්ධිය 
හටගත් ෙමන්ඩිස ් ෙගොඩනැගිල්ල අසලට පැමිණ ඇති 
බවත්, එහිදී ෙපොලිස ් නිලධාරින් කණ්ඩායම සහ සාදයට 
සහභාගි වූ පිරිසක් අතෙරහි ගැටුමක් හට ෙගන ඇති බවත් 
අනාවරණ ෙව්.  

එෙසේම ෙමම අවස්ථාෙව්දී සිවිල් පුරවැසියන් විසින් ෙපොලිස් 
නිලධාරින් කණ්ඩායමට පහර දී එක් ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු 
භාරෙය් තිබූ T-56 වර්ගෙය් ගිනි අවියක්ද පැහැරෙගන ඇති බව 
අනාවරණය වී ඇත. ෙකෙසේ වුවද, ෙපොලිස් කණ්ඩායමට අයත්ව 
සිටි ෙපොලිස් සැරයන් 45120 ජිනදාස විසින් එහි සිටි තම 
හිතවෙතකු මාර්ගෙයන් එම ගිනි අවිය නැවත ලබාෙගන ඇත. 
ඉන්පසු එම නිලධාරියා විසින් අහස ෙදසට උණ්ඩ ෙදකක් ෙවඩි 
තබා ගැටුම පාලනය කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. 
 

8.  ෙමම ගැටුම සම්බන්ධෙයන් දැනගන්නට ලැබීෙමන් පසු 
ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස ්සථ්ානෙයන් පළමුව ෙපොලිස ්පරීක්ෂක 
උපුල් රාජපක්ෂෙග් පධානත්වෙයන් යුත් අතිෙර්ක 
නිලධාරින් කණ්ඩායමක්ද, පසුව ඇඹිලිපිටිය මූලසථ්ාන 
ෙපොලිස ් පරීක්ෂකෙග් පධානත්වෙයන් තවත් නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක්ද වශෙයන් ෙපොලිස ්නිලධාරින් 26 ෙදෙනකු 
පමණ සිද්ධිය වූ සථ්ානයට පැමිණ ඇත. ඒ අතරතුර 
ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස ් අධිකාරිවරයාද සිද්ධිය වූ 
සථ්ානයට පැමිණ ඇත. ෙමෙසේ පැමිණි අතිෙර්ක 
කණ්ඩායම්වල නිලධාරින් ෙමම ගැටුමට මැදිහත් වී ඇති 
අතර, එම අවසථ්ාෙව්දී මරණකරු අත් අඩංගුවට ගැනීමට 
යාෙම්දී ඔහු ඉහළ මහළට දිවෙගොස් එහි තිබූ වීදුරු ෙදොරක් 

බිඳෙගන ෙදවන මහළට පැන පළායාමට උත්සාහ කිරීෙම්දී 
එයින් පහළට වැටුෙණ්ද? නැතෙහොත්, මරණකරුෙග් බිරිඳ 
ෙචෝදනා කරන පරිදි ඇඹිලිපිටිය සහකාර ෙපොලිස ්අධිකාරි 
විසින් මරණකරුව තල්ලු කිරීම නිසා බිමට වැටී ඇද්ද 
යන්න ෙමෙතක් සථ්ිරව තහවුරු වී ෙනොමැති බැවින්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් 
පවතියි. 

9.   එෙසේම ෙමම ගැටුම්කාරී අවසථ්ාෙව්දී ෙපොලිස ්නිලධාරින් 
විසින් සිවිල් පුද්ගලයන්ට පහරදුන් බවට ඉදිරිපත් වී ඇති 
පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන්ද විමර්ශනය කරනු ලබන අතර, 
එහිදී ෙපොලිස ්නිලධාරින් තම බලය ඉක්මවා කටයුතු කර 
තිෙබ්ද යන්න පිළිබඳවද විමර්ශනය කරනු ලැෙබ්. එම 
විමර්ශනෙය්දී අනාවරණය වන සාක්ෂි මත ඔවුනට 
විරුද්ධව ගත යුතු නීතිමය සහ විනය පියවර අනුගමනය 
කිරීමට කියා කරනු ලැෙබ්. 

10.   සුමිත් පසන්න ජයවර්ධනෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් 
මරණ පරීක්ෂණය ඇඹිලිපිටිය අතිෙර්ක මෙහසත්ාත්තුමා 
විසින් 2016.01.13 දින පවත්වනු ලැබූ අතර, වැඩිදුර 
විභාගය 2016.01.27 දින පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.  

11.  එෙසේ තිබියදී 2016.01.22 දින ගරු නීතිපතිතුමාෙගන් ලද 
උපෙදස ්පරිදි ෙමම සිද්ධියට අදාළ විමර්ශන කටයුතු ෙම් 
වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ඇත. 
ඒ අනුව එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කරනු ලබන 
විමර්ශන කටයුතු හැකි ඉක්මනින් අවසන් ෙකොට සිද්ධිය 
පිළිබඳ අවසන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කියා කරමි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශෙය්,-[බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිව විස්තර කළා. 

අද දවෙසේ අෙප් කාලෙයන් විනාඩි 20ක් පමණ වැඩිපුර දැනට ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. තවත් කරුණු 

රාශියක් සඳහන් කරන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට සභාගත කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙහට විවාදය ෙව්ලාෙව්දී අපි ඒ පිළිබඳව කථා කරමු.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟ ට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ 

දැනුම්දීම. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
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PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

මවුන්ට් කාෙමල් අධ්යාපනික ආයතනය  
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

ம ன்ட் கார்மல் கல்வி  நி வகம்  
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

MOUNT CARMEL INSTITUTE OF PERFORMING ARTS 
(INCORPORATION) BILL  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"මවුන්ට් කාෙමල් අධ්යාපනික ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 
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 අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   கல்வி 
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 Education for report. 

 
 

එස.්බී. නාවින්න පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

எஸ். பி. நாவின்ன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

S.B. NAWINNA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"එස්.බී. නාවින්න පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
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 தற் 
காகச் 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. 
 

අනුර විදානගමෙග් පජා සංවර්ධන පදනම 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

அ ர விதானகமேக பிரஜா சங்வர்தன மன்றம்  
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

ANURA VIDANAGAMAGE PRAJA SANWARDANA PADANAMA 
(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අනුර විදානගමෙග් පජා සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

 
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 ெசய்யப் 
ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 
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අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත 

குற்றவியல்  நடவ க்ைக ைறச் 
சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE  (AMENDMENT) 
BILL 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Speaker, I wish to inform the House that 

the Bill titled "Code of Criminal Procedure 
(Amendment)", which appears as Item No. 9 on today's 
Order Paper, will be withdrawn with the leave of the 
House.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Does the House agree? 

 
 

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

 
 

අවසර ෙදන ලදුව  පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
சட்ட லம், அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Bill, by leave, withdrawn. 

 
 

දණ්ඩ නීති සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

தண்டைனச்  சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

PENAL CODE (AMENDMENT) BILL  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I also wish to inform the House that the Bill titled 

"Penal Code (Amendment)", which appears as Item No. 
10 on the Order Paper, too will be withdrawn with the 
leave of the House.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Does the House agree? 

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

 
අවසර ෙදන ලදුව  පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අසක්ර ගන්නා ලදී. 
சட்ட லம், அ மதி டன் வாபஸ் ெபறப்பட்ட . 
Bill, by leave, withdrawn. 

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

න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝගය; 
විෂය අංක 2 සිට 7 දක්වා වන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 
යටෙත් නියමය සහ විෂය අංක 8, ෙද්ශීය ආදායම් පනත යටෙත් 
ෙයෝජනාව. ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 

 
ෙර්ගු ආඥාපනත : නිෙයෝගය 

சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் :  கட்டைள 
CUSTOMS ORDINANCE: ORDER  

 

 
[අ.භා. 2.22] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1988 අංක 83 දරන පනතින් සංෙශෝධිත (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු 
ආඥාපනෙත් 10(අ) වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2015 සැප්තැම්බර් 22 දිනැති අංක 1933/15 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.01.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන්, අප මුදල් අමාත්යාංශය සතුව තිෙබන කාර්ය 
භාරයයන් ගණනාවක් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමටයි. අද දින අප 
ඉදිරිපත් කරන ෙතොරතුරු ඔබතුමන්ලාට දැනගැනීමට පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාෙගනුත් අදහස් ලබා ෙගන විවාදයක් කිරීම 
තමයි, මෙග් අදහස වන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අය වැය සංෙශෝධන ටික ඉදිරිපත් කෙළේ 

නැහැ ෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සංෙශෝධන නැහැ. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
සංෙශෝධන නැද්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තිබුණු ඒවා ඔක්ෙකෝම අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් කළා. 

ඔබතුමන්ලා අසා ෙගන සිටිෙය් නැද්ද?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අගමැතිතුමා - 

339 340 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගමැතිතුමා කියපු ඒවා තමයි, අපි කථා කෙළේ. අය වැය කියවා 

තුෙනන් ෙදකක බලෙයන් සම්මත කිරීමකුත් සිදු කෙළේ.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අය වැෙය් අලුතින් සංෙශෝධන කිසිවක් 

ෙවන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔක්ෙකෝම කළාෙන්. කරන්න තිෙබන ඒවා ඔක්ෙකෝම කරලා 

තිෙබන්ෙන්. අය වැයක් කියන එක දවසින් දවස -ඔබතුමන්ලා 
වාෙග්- editorials වාෙග් කරන ඒවා ෙනොෙවයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නැහැ, නැහැ. අපි ඔබතුමාත් එක්ක ඉන්ෙන්. ජය ෙව්වා! 

ඔෙහොම යමු. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඔව්. ඔෙහොම යමු. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්ෙව්ත්, 

"ඔෙහොම යමු" කියා තමයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපි බෙය් සිටිෙය්, සංෙශෝධන ෙවයිද කියලායි. නැත්නම් 

ඔබතුමා හැමදාම මුදල් ඇමති ෙවනවා. අපි ඔබතුමාට පණ ෙදනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය රැක ෙගන කටයුතු කිරීම අෙප් 

කාර්ය භාරයක්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපි ඔබතුමාට පණ ෙදනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පණ ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. ඡන්දය දුන්ෙනොත් ඇති. එෙහම 

කරන්න එපා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් ඉන්න 
ෙම් ෙපොඩි ෙකොටසකට අය වැය ගැන ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. 
රජෙය් ඉදිරි ගමන සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට ෙම් දවස්වල යම් 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා ඒ අය ෙපරළිකාර ගමනක් 
දැන් යන්ෙන්. ඒ අය ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් කථා ෙනොකළාට 
ෙද්ශපාලනය අවදි කරෙගන යෑමක් අපට ෙම් දවස්වල දැක බලා 
ගන්න පුළුවන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අ ෙප් රෙට් ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට 
සහ ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යම් යම් 

නියමයන් කිහිපයක් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා විසින් භාණ්ඩ තුන, හතරක් සම්බන්ධෙයන් 
නියමයන් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අෙප් අගමැතිතුමා 
යම් වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අනුව, 
ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝගය හා විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
පනත යටෙත් නියමයන් තුළින් අපි යම් යම් භාණ්ඩ ආරක්ෂා 
කිරීමට කටයුතු කරෙගන යනවා. පසුගිය කාලෙය් තිබුණු 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තුළින් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ "අපි වවමු - 
රට හදමු" කියලා කිව්වාට- [බාධා කිරීමක්] මහින්ද යාපා 
මන්තීතුමාට හිනා යනවාද රාජපක්ෂ පාලනය ගැන?  
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
හිනා ෙවන්ෙන් නැතුව අඬන්න කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලාට ඇඬීම තමයි දැන් කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් කථා තුළින් අන්තිමට රෙට් කෘෂිකර්මයකුත් 
නැහැ; රෙට් ආර්ථිකයකුත් නැහැ. ඒක තමයි ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණු අවසාන අවුරුද්ෙද් 
සියයට 15ක් විතරයි, ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන තිබුෙණ්. සියයට 
85ක්ම ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජා නැද්ද, 
අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න? ඔබතුමන්ලා ෙලොකුවට 
කිව්ෙව්, "අරක ෙදනවා, ෙම්ක ෙදනවා" කියලායි. අවුරුදු 
ගණනාවක් ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න තමයි අපට 
සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා කරෙගන යන ගමන 
නිසා ෙගොවියා දිරිමත් ෙවලා අද වී සම්බන්ධෙයන් වාර්තාගත 
අස්වැන්නක් ලැබී තිෙබනවා. ඇයි මහින්ද යාපා මන්තීතුමා හිනා 
ෙවන්ෙන්? ෙලඩක් තිෙබනවා නම් කරුණාකරලා  ඩිස්ෙපන්සරියට 
යන්න. එතෙකොට සුව කර ගන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය කඩා වැටිලා තිෙබනවා නම් ඒ කඩා වැටිලා 
තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේ කෘෂිකර්ම ඇමති ධුරය දරපු කාලෙය් 
තමයි. ඔබතුමන්ලා කිසිම ඉදිරි දැක්මක් නැතුවයි කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාටත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාටත් දැන් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ වැටිලා 
තිෙබන ආර්ථිකය ඇතුළු අෙනකුත් සියලුම ෙද් සාර්ථක කරෙගන 
ඉදිරියට කටයුතු කරෙගන යන්නයි. ඒ සඳහා ඉදිරි දැක්මක් 
සහිතවයි අප කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  

ජීවන වියදම මුල් ෙකොටෙගන පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන අතර ෙම් රෙට් 
ෙගොවියාත් ආරක්ෂා කරෙගන රෙට් විෙද්ශ විනිමය රටින් 
නිකරුෙණ් පිටරට යාම වළක්වා ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
ආරක්ෂා කරෙගන කටයුතු කරෙගන යන එක තමයි මුදල් 
අමාත්යාංශෙය්, ෙවෙළඳ අමාත්යාංශෙය් සහ ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය 
වන්ෙන්. මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි ෙව්ලාවක් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙය් 
තිෙබනවා, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ඒක කරෙගන යන්න අවශ්ය 
වන්ෙන් කියලා.  

අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කිරීම වාෙග්ම රෙට් import 
substitution සම්බන්ධෙයන් අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. මාළු 
ටින් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි දැනටමත් කටයුතු කරෙගන 
යනවා. 

අපි ආනයනය අඩු කිරීමට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් රෙට් 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සඳහා යම්කිසි ආධාරයක් ලබා 
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දීමටයි. එෙසේ නැතිව, ටින් මාළු ආනයනය කර ෙවෙළඳාම් කිරීම 
එතරම් ඔබින්ෙන් නැහැ කියලා අපි හිතලා තිෙබනවා. ඒක 
සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා.   දැන් ඒ ගැන උනන්දුවක් ඇති බව 
අපට ෙපෙනනවා. උදාසීන ආකාරයට කටයුතු කළ ටින් මාළු 
කර්මාන්ත ටික නැවත ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. ආනයනය 
කරනවාට වඩා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
මම හිතන විධියට සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ආකාරයට බදු 
වැඩි කළ යුතු ෙවනත් භාණ්ඩ තිෙබනවා නම් අපට ඉදිරිපත් 
කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පුළුවන් තරම් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරෙගන 
යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම හිතුවා ෙම් 
රෙට් තිෙබන සැබෑ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන මතක් කිරීමක් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, ඒ ගැන ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් කථා 
පතුරුවලා තිෙබන නිසා. යම් යම් අය කිසිම ෙත්රුමක් නැතිව ඒවා 
ගැන ඔෙහේ කථා කරෙගන යනවා. රෙටන් අපට දායාදය වශෙයන් 
ලැබී තිෙබන ෙද්වල් හරියට ෙත්රුම් ෙනොෙගන, ඒවා පකාශ 
ෙනොකර, සැබෑ තත්ත්වය ෙහළිදරවු ෙනොකරන නිසා අපි යම්කිසි 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ෙම්වා ෙහළිදරවු කරන්නට ඕනෑ.  

අප රට භාර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී 2012, 2013, 2014 සහ 2015 
කාලය තුළ ෙනොෙගවූ මුදල් පමාණය බිලියන 258ක් පමණ 
තිබුණා. ෙම් තුළ පාරවල් සඳහා ෙගවන්න තිබුණු මුදල් වාෙග්ම 
ෙනොෙයක් ඒවා සඳහා ෙගවන්න තිබුණු මුදල් තිෙබනවා. කැබිනට් 
අනුමැතිය ෙනොමැතිව රාජපක්ෂ ෙරජිමය තුළින් අනුමත කරලා, 
වියදම කිසිෙසේත්ම සලකන්ෙන් නැතිව, -අනුමත කිරීමක් 
ෙනොමැතිව- වියදම් කළ ෙද්වලට තමයි ෙම් බිලියන 258 ෙගවීමට 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා තමයි  අපට ෙගවන්නට තිෙබන්ෙන්. 2015 
වර්ෂෙය්දී අපි 2012, 2013, 2014දී ෙගවන්නට තිබුණු මුදල්වලින් 
රුපියල් බිලියන 128ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන - රනිල් විකමසිංහ ආණ්ඩුව තුළින් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1ක් ෙගවලා තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ඇස්තෙම්න්තුවක් නැතිව කරපු 
වියදම්වල   ෙනොෙගවූ ෙකොටස සඳහායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් තමයි සැබෑ තත්ත්වය.   
අපි ණය අරෙගන ෙගවන්න  තිෙබනවා  නම් ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
නමුත් අපිට ෙගවන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලා පවුකාර 
වැඩවලට ගත්ත ණයයි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට සිංහල  ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් මට කරන්න  ෙදයක් 

නැහැ. අපි ගත්ත මුදල් අපි වියදම් කර තිෙබන්ෙන් ආදායමක් 
උපයාෙගනයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා ඉදිරි අනාගතය උගස් කරලා 
තමයි ඒ කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. අපි ඒවා ෙපන්වා දීලා 
තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල වාෙග් ආයතන ෙනොෙයක් 
ෙනොෙයක් පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ අය ෙම් රෙට් හිටියා. ඒ අය 
ෙම් රෙට් ඉඳලා, ෙම්වා දැන ෙගන ෙනොදැක්කා වාෙග් කටයුතු කළ 
යුගයකුත් තිෙබනවා. ඉතින් ඒවා ගැන මතක් කිරීමක් මා කළ 
යුතුයි. නැත්නම් ඒක අෙප් ආණ්ඩුවට කරන අෙගෞරවයක් ෙලස 
තමයි සලකන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් ෙල්ඛනය මුදණය 
කිරීමට ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. අවුරුදු ගණනාවක 
ෙනොෙගවූ මුදල් සම්බන්ධෙයන් සැබෑ තත්ත්වය තිෙබන 
වාර්තාවක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමතැන ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශයට අදාළ මුදල රුපියල් බිලියන ගණනක්. 
අකුෙර්ෙගොඩ ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න 
රුපියල් බිලියන 58ක්. තවම දන්ෙන් නැහැ එහි සැබෑ 
ඇස්තෙම්න්තුව කීයද කියලා. ෂැංගිලා ආයතනය විකුණලා 
ඒෙකන් ලබා ගත්  මුදලින් ඒක කියාත්මක වුණා  මිසක්, ඒ යුද 
හමුදාෙව් ඉදි කිරීම් කරන අය තවම දන්ෙන් නැහැ සැබෑ වියදම 
ෙමොකක්ද කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අපට භාර 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අපට ලැබී තිෙබන දායාදය. ඉතින් 
ඒවා එකතු කළාම අය වැය හිඟය වැඩි විය යුත්ෙත් 2012, 2013 
සහ 2014 වර්ෂවලයි. නමුත් 2015 වර්ෂෙය් අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ හිඟය අඩු කරලා, ආදායම වැඩි කරලා වියදම 
පාලනය කිරීමට. ඒක තමයි අෙප් සාර්ථකත්වය වන්ෙන්.  

යම් අය අෙපන් පශ්න කරනවා, අතැන ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද, 
ෙමතැන ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. අපි ඒ අයෙගන් අහන්ෙන් 
මීට අවුරුදු තුන හතරකට කලින් ඒවා ගැන පශ්න ෙනොකෙළේ ඇයි 
කියලා. ෙමොකද දැන් ඒ ගැන පශ්න කරන්ෙන්? එදා කරන්න ඕනෑ  
ෙද්  කළා නම් අද ෙම් පශ්නය අෙප් ඇඟට එන්ෙන් නැහැ. මම 
හිතන විධියට  අෙප් ආර්ථිකය හදන මාර්ගය අපට කවුරුවත් 
කියන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. අෙප් අගමැතිතුමා ඉදිරි දැක්මක් 
සහිතව, ෙලෝක ආර්ථිකය අමාරු අවස්ථාවක, ඉතාම ආරක්ෂාකාරී 
ගමනක්  යනවා. ඒක තමයි ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ අපි 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. කථා කරන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරන්නත් 
පුළුවන්. නමුත් යම් පශ්නයක් ඇති වුෙණොත් - ISIS පශ්නය 
ෙවන්න පුළුවන්, මැද ෙපරදිග ෙතල් පශ්නය ෙවන්න පුළුවන්, 
තවත් ෙනොදන්නා ෙනොෙයකුත් පශ්න  ෙවන්න පුළුවන්- අපට 
පශ්න ඇති ෙවනවා.  චීනය කවදාද හිතුෙව්  ඔය වාෙග් ආර්ථිකය 
කඩා වැටීමක් ෙවයි කියලා? පසුගිය ආණ්ඩුව චීනෙයන් ණය 
ගත්තා. නමුත් ගත්ත ණය පමාණයට සරිලන ආදායමක් 
උපයන්ෙන් නැහැ. 

ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි හම්බන්ෙතොට වරාය. රුපියල් 
බිලියන 288ක් - රුපියල් ෙකෝටි 28,800ක්- එතැනට වියදම් 
කරනවා. නමුත් ආදායම රුපියල් මිලියන 400යි. රුපියල් මිලියන 
400ක් ලැෙබනෙකොට අවුරුදු 300ක් 400ක් ණය ෙගවන්න 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට පාග්ධන වියදම් කරලා අෙප් 
ණයගැතිභාවය වැඩි කිරීම නිසා, අපට කරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එදා ඒ ගත් ණය ෙගවීම විතරයි. හැබැයි අපි 
ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩා ෙවෝස් නුවර පැවැති ෙලෝක ආර්ථික සමුළුවට 
ගිය අවස්ථාෙව් අෙප් අගමැතිතුමාට රැස්වීම් 63කට සහභාගි වන්න 
අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ රැස්වීම් 63දී ආෙයෝජකයන් ගණනාවක් 
ලංකාවට එන්න කැමැත්ත පකාශ කර තිෙබනවා. ඇයි, එෙහම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි යම් මූල ධර්ම අනුව දැන් කටයුතු 
කරෙගන යන නිසා. එදා ෙම් රෙට් ආරක්ෂා ෙනොවුණු මානව 
අයිතිවාසිකම් දැන් සුරක්ෂිත ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් දැන් 
නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. සව්ාධීන ෙකොමිෂන් සභා කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි ෙමෙතක් කල් ලංකාෙව් ආෙයෝජනය ෙනොකළ 
ෙකොම්පැනි දැන් රටට  එන්න පටන් ගන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කළ ෙකොම්පැනි 6ක් 2005 - 2014 
කාලෙය් ෙම් රටින් පිට වුණා. ඒ ෙකොම්පැනි නැවත අෙප් රටට 
එන්න සතුටින්  කැමැත්ත පකාශ කළා. අපි ෙම් අවස්ථාව 
පෙයෝජනයට ගන්ෙන් අෙප් රෙට් රැකීරක්ෂා ඇති කරන්නයි.  

අපට ණය ගන්න ඕනෑ නැහැ. ණය ෙවනුවට, විෙද්ශ ආධාර 
ෙවනුවට අපට පුළුවන් නම් ෙම් රටට ඍජු ආෙයෝජන ෙගෙනන්න, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒක තමයි රෙට් සාර්ථකත්වය වන්ෙන්. ණය පස්ෙසේ යනවාට 
වැඩිය, ආෙයෝජන පස්ෙසේ යෑම තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. ඉදිරි 
දැක්මක් ඇතිව අපි ඒක තමයි  සිදු කර තිෙබන්ෙන්. 

අෙප් අය වැය සම්පූර්ණෙයන්ම නිර්මාණය වූෙය් ෙම් රෙට් අද 
සහ ෙහටට පමණක් ෙනොෙවයි. අද, ෙහටට සහ තව අවුරුදු 15ක්, 
20ක් ඉදිරියටයි නිර්මාණය වුෙණ්. ඒ අය වැය තුළින් තමයි 
ෙලෝකෙය් අඩුම බදු පතිපත්ති ෙගනාෙව්. රෙට් ජනගනෙයන් 
සියයට 1.3ක් පමණයි බදු ෙගවන්ෙන්. ඒ බදු ෙගවන්නන්, ඍජු බදු 
ෙගවන්නන්ෙග් මුදල් තුළින් තමයි රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. අෙප් රෙට් සියයට 10.5 දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය, 
ආදායම සමඟ සන්සන්දනය කරන ෙකොට ආසියාතික රටවල් 
අතරින් අඩුම ආදායමක් උපයන්ෙන් ලංකාව. දකුණු අපිකාව 
සියයට 23ක් උපයන ෙකොට, ඉන්දුනීසියාව වාෙග් රටක් සියයට 
14ක් උපයන ෙකොට, මාලදිවයින වාෙග් කුඩා රටක් සියයට 18ක් 
උපයන ෙකොට, අප  සියයට 10.5ට අඩු වීම ඉතාම භයානක  
තත්ත්වයක් ෙලස තමයි අපට ෙපන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
නමුත්, ඒකට බැණලා වැඩක් නැහැ. අපි භාර ගත්ත ආර්ථිකය 
හදාෙගන ඉදිරියට යන්න අවශ්යයි. 

අපි ඉදිරි දැක්මක් සහිතව, ජනතාවට බරක් ෙනොදැෙනන ෙලස 
කටයුතු කර තිෙබනවා. චීනය මුදල් අවපමාණ කිරීම තුළ 
ෙලෝකයටම ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. චීනය මුදල් 
අවපමාණ කළ හැටිෙය්ම ඉන්දියාවත් අවපමාණ කළා. ඉතින්, පුංචි 
ලංකාව ඒ රටවල් ෙදක අතර තිෙබන ෙකොට, ඒ රටවල ෙලොකු 
සුළිසුළඟක් ඇති වන ෙකොට අපත් ඒකට ගහෙගන යන 
තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒත් අපට පුළුවන් වුණා ඒ හා සමඟ 
යෑමට. තාවකාලික ෙපරළි  තුළින් ගමන් කිරීමට අප පුරුදු ෙවන්න 
අවශ්යයි. නමුත්, ජනතාව මත බරක් දමන්ෙන් නැතුව කටයුතු 
කිරීම තමයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කර ෙගන යන්ෙන්. ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල අපට සතුටින් කියන්ෙන්, අපට අවශ්ය විධියට රෙට් 
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න මිසක් කිසිෙසේත්ම ඔවුන්ෙග් 
නිර්ෙද්ශ මත කටයුතු කිරීමට ෙනොෙවයි. අපට අවශ්ය ආධාර 
ෙනොෙවයි. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ඍජු ආෙයෝජන. අෙප් මලික් 
සමරවිකම ඇමතිතුමාට ඉතාම සාර්ථකව ඒ ආෙයෝජන කියාත්මක 
කිරීමට නායකත්වය ෙදන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබනවා. ෙම් 
ගැනත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

අෙප්  ගරු අගමැතිතුමා, ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා 
සමඟ අපි ඒ දිනවල උෙද්   7.30 - 10 .30 වනතුරු  පැය භාගෙයන් 
භාගයට ආෙයෝජකයන් හමු වුණා. එතුමාත්  ඒ බවට සාක්ෂි  දරාවි.  
 ඒක නිකරුෙණ් ගිය  විෙනෝද ගමනක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි  
ඇති වුණු ෙවනස. ෙමෙතක් අවුරුදු එෙකොළහකට කිසිෙසේත්ම      
ශී ලංකා රජයකින් පුද්ගලෙයකුට  ඒ ආර්ථික සමුළුවට යන්නට 
බැරි තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. එම නිසා අවුරුදු දහයක, 
එෙකොළහක කාලයක් තිස්ෙසේ  තිබුණු  කාරණා පිළිබඳව අපට හමු 
වී සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන් වුණා.   

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාෙගන්ම  ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි. රෙට් හැම ෙකොනකටම ෙම් ආෙයෝජන ෙගන එන්නට 
අපි අදහස් කරනවා. ඒ ආෙයෝජන තුළින් තමයි රැකීරක්ෂා ඇති 
කරන්ෙන්. ඒ හැම ෙඩොලරයක්ම එකතු කිරීම තුළින්   අෙප් 
සංචිතය  වැඩි කර ගන්නට හැකි ෙවනවා. ඒ සංචිතය  වැඩි කර 
ගැනීම තුළින් රුපියෙල් අගය  වැඩි ෙවනවා.  ඒක තමයි  අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්.  

ෙම් දවස්වල පත්තෙර් ෙලොකුවට විවිධ පකාශයන් පළ 
ෙවනවා.  ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා  වැනි උදවිය කිසිම විනයක් 

නැතිව කථා කරන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්  
අහනවා, "ෙකොෙහන්ද ෙම් සල්ලි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්?"  කියලා. 
ෙම්  බැංකු ක්ෙෂේතයට එන සල්ලි  ගැන එතුමා ෙනොදන්නවාද? 
ඒක  විවෘතව කියන්න  ඕනෑද? ඕනෑම ෙකෙනකු ෙම් රෙට් බැංකු 
සංචිතවලට සල්ලි ෙගෙනනවා නම්, ඒ කියන්ෙන් විශ්වාසයක් 
තිෙබනවාය කියන එකයි. ෙම්ක කවුද ෙගනාෙව් කියලා හැම 
හන්දියක් ගාෙණ්ම ගිහින්  කියන්නට ඕනෑද? ෙම් රෙට් මහ 
බැංකුවක් තිෙබනවා;  වාණිජ බැංකු තිෙබනවා. වාණිජ බැංකු 
තුළින් - ඒ රෙට් සියයට දශම 0ක ෙපොලියට ලැෙබනෙකොට, 
ෙමෙහ සියයට 2.5ක්  ලැෙබනෙකොට ආෙයෝජනයට එන්ෙන් නැති 
ෙකනා ෙමෝඩෙයක් ෙන්. ෙකොෙහන්ද ෙම් සල්ලි ෙගනාෙව් කියලා 
ජී.එල්. පීරිස්  මැතිතුමා අහනවා. එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් සියයට 
දශම 5ක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සාක්කුවට දැම්මාට පස්ෙසේ තමයි 
ආෙයෝජන  ආෙව්.  දැන් ඒ විධියට ශත පහකවත් දූෂණයක්  නැති 
නිසා තමයි   ආෙයෝජන ගලා ෙගන  එන්නට පටන් ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ගැන පශ්න  කරනෙකොට අපට කියන්නට 
තිෙබන්ෙන්, "ඔව්,  මීට ෙපරත් පශ්නයක් ඇහුවා. ඒකට  උත්තරය  
හරියාකාරව නිසි ෙවලාවට  ලැෙබයි" කියන එකයි. නිකරුෙණ් 
හන්දි ගණෙන් ගිහින් අරයා ළඟ ෙමච්චර තිෙයනවාය කියලා 
කියනවාට වැඩිෙය ඒක ෙහොඳයි. යම් අය කියා තිෙබනවා, 
ෙඩොලරයක් තිෙබනවා නම් ෙබල්ල කපා ගන්නවාය කියලා. 
අෙන්! ෙබල්ල කපා ගන්න එපා. ඒ ෙඩොලර් ටික ෙගනාවා නම් 
ෙබල්ල කපා ෙනොෙගන තමන්ට ජීවත් වන්නට පුළුවන් ෙවනවාය 
කියන එකත් මතක් කරන්නට කැමැතියි.  නිකරුෙණ් පශ්න 
කරන්න  එපා. අපි ෛමතැන ශිලාචාර ෙද්ශපාලනයක් ෙගන 
යන්ෙන්, අපට  පජාතන්තවාදය  අවශ්ය නිසායි.   

සුදු වෑන්වලින් ඇවිල්ලා පුද්ගලයන් උස්සපු  යුගය අපි අවසන් 
කර තිෙබනවා.   ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙපන් පශ්න කරන්නට අවශ්ය 
වන්ෙන්, තමන් ඒ ගැන දැනෙගනයි. දැන් කිව්වා ෙන්,  
ලිබියාෙවන්  බිලියන  ගණනක් ලැබුණාය කියලා. ෙකොෙහේද ඒවා 
ගිෙය්? අපට කිව්වා ෙන්  බිලයන ගණනක්  ෙගවල් හදන්න 
ලැබුණා කියලා. හදපු ෙගය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?  ෙකොයි   
account එකටද මුදල් ආෙව්? ඒවා ගැන පශ්න කරන්නට  
අවශ්යයි.  අපි   නිශ්ශබ්දව සිටින නිසා  දුර්වල ආණ්ඩුවක්ය කියලා 
හිතන්නට එපා. ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ෙලස අපි කථා කරලා  
ෙපන්වන්නම්.  

යම් යම් අය ගිහිල්ලා දැන්  සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව 
අවුස්සන්නට හදනවා.  ෙද්ශපාලන වශෙයන් කරන්න බැරි නිසා 
දැන් ෙම් විධියට ජනතාව  අවුස්සන්නට  හදනවා. ඒවා කරලා 
බලන්න, ඒවාට ලැෙබන  උත්තරය ෙමොකක්ද කියලා.   ෙම් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ජනතාව ෙවනුෙවන්  
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ලබාගත් ඒ නිදහස  ආරක්ෂා කිරිම 
අෙප් වගකීමක්. අෙප් රෙට් ජනාධිපති ෛමතිපාල සිරිෙසේන  
මැතිතුමා ත්, ඒ වාෙග්ම අගාමාත්ය  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්  
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරමින්  කටයුතු කරන  ආකාරය ෙදසයි 
අද ෙලෝකයම බලාෙගන සිටින්ෙන්.    ෙම් සඳහා  වරපසාද අවශ්ය 
නැහැ.   

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදා ෙගන යන අවස්ථාෙව්දී ඒක දරා 
ගන්නට බැරි නිසා තමයි  ෙම් විධියට සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව 
අවුස්සමින්  එවැනි ආකාරෙයන් කියා කරන්නට හදන්ෙන්.   
ආර්ථිකය  සවි ශක්තිමත් කරලා ඒවාට  නිසියාකාරව අපි උත්තර 
ෙදන්නම්. 

ෙම් විධියට දකණු අපිකාෙව්ත් තිබුෙණ් ඉතාමත්ම අමාරු 
තත්ත්වයක්. අද සතුටුදායක තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
ඉන්දුනීසියාෙව්ත්  සම්පූර්ණෙයන්ම  ආර්ථිකය කඩා වැටී තිබුණු 
අවස්ථාවක එය යථා  තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට හැකි ෙවලා  

345 346 

[ගරු  රවි කරුණානායක මහතා] 
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තිෙබන්ෙන් විනයක් අනුව කටයුතු කළ නිසායි.  ඒ විධියට  
ඉන්දුනීසියාවත් අද ෙලෝකය සමඟ එක්සත් ෙවලා සිටිනවා.   

අෙප් පුංචි ලංකාව,  පමාද වුණත් අද  හරි මාර්ගය තුළ ගමන් 
කරමින් ෙම් කටයුතු කර  ෙගන යනවා. ෙද්ශපාලනය, ජාතිවාදය 
අවුස්සන්නට හදන, පස් ස ෙදොෙරන් ෙලෝකය ෙවත ගිහින් ශබ්ද 
කරන්නට හදන කිසිම පතිපත්තියක් නැති අයට ෙදන්න පුළුවන් 
එකම උත්තරය ෙම්කයි. අපි අෙප් තරුණ තරුණියන්ට රැකී රක්ෂා 
ලබා දී,   රෙට් තිෙබන සංචිත වැඩි කර ෙගන, රුපියෙල්  අගය හරි 
මට්ටමකට ෙගනැල්ලා, වැ ටී තිබුණු ආර්ථිකය; දණ ගස්වා තිබුණු  
ආර්ථිකය නිවැරදිව ඉදිරියට ෙගන යන  එක තමයි අපි කර ෙගන 
යන්ෙන්.    

මම ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා, නැවත ෙතල් මිල 
ගැන කථා කරන්න. අපි ෙතල් මිල ගැන හුගක් කථා කරනවා. අපි 
ෙතල් මිල සියයට විසිපහකින් අඩු කළ අවස්ථාෙව්දී 
පාරිෙභෝගිකයාට ලැබුණු  වාසිය ෙමොකක්ද?  ඔබතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය්දී  රුපියල් 160ට තිබුණු ෙතල් ලීටරය අපි රුපියල්  120ට 
අඩු කළා. ඒ තුළින් ආර්ථිකෙය් ෙලොකු ෙපරළියක් ඇති  කළා. ඒ  
තුළින් ලැබුණු ආර්ථික වාසිය ෙමොකක් ද? ෙතල් මිල අඩු වුණා. 
නමුත් පවාහන ගාස්තු අඩු කළාද? ජීවන වියදම අඩු කළාද? සියයට 
2කින්, 3කින් රුපියල අවපමාණය වුණාම  ජීවන වියදම වැඩි 
ෙවනවා.  නමුත් ෙතල් මිල රුපියල් 30කින් අඩු කළාම එයින් 
ලැබුණු වාසිය ෙමොකක්ද? රුපියල් 89ට තිබුණු  භූමිෙතල්  
ලීටරයක මිල රුපියල් 59ට අඩු වුණාම  ඒෙකන් ලැබුණු වාසිය 
ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා කරපු පව්කාර වියදම්වල හැටියට ෙතල් 
මිල අඩු කිරීම විතරක් කරලා මදි.  

ඔබතුමන්ලා ෙහජින් සූදුවට රුපියල් බිලියන 130ක් -රුපියල් 
ෙකෝටි 13,000ක්- වියදම් කළා. කවුද ඒවා ෙගවන්න ඕනෑ? 
ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වට්ටලා, ඊට පස්ෙසේ - [බාධා 
කිරීමක්] මැජික් වැඩ අපටත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් පැය 24න් 
මැජික් වැඩ කරන්න අපට බැහැ. අපට ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් 
කියලා අපි දවස් 100න් ෙපන්නුවා. අප ෙතල් මිල ස්ථාවර කිරීෙම් 
ගිණුමක් සකස් කිරීමට දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙතල් මිල 
කවදාද වැඩි ෙවන්ෙන්, තව ෙකොච්චර මිල අඩු ෙවනවාද, ෙම් 
ඔක්ෙකෝම පශ්න තිෙබනවා. අද කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්, 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා ෙවන ෙකොට ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් 
අලාභය රුපියල් බිලියන 280ක් කියලයි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 28,000යි. ඔබතුමන්ලාෙග් පරිපාලනෙය් තිබුණු අපරාධ 
නිසා ෙන් එම රුපියල් ෙකෝටි 28,000ක අලාභය සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. රුපියල් බිලියන 280ක පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිබුණත්, 
හරියාකාරව තනිවම හිටගන්න පුළුවන් විධිෙය් ආර්ථික ව හයක් 
සහිත ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවක් ඇති කිරීම තමයි දැන් අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. එම නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව් ෙතල් මිල 
ස්ථාවර කිරීෙම් ගිණුමක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අවුරුදු ගණනාවක් සඳහා ස්ථාවර මිලක් පවත්වාෙගන යන්න  
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අපි  ඇති කරනවා. ලබන සතිෙය් අපි එය 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහිතව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක 
කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි ඔබ සියලුම ෙදනාටම ෙහළිදරවු 
කරන්නම්. ෙතල් මිෙලහි උච්ඡාවචනය සුමාන ෙදෙකන් තුෙනන් 
ඇති කරන්ෙන් නැතිව,  ඩුබායිවල තිෙබන ආකාරයට ෙහෝ 
සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන ආකාරයට ෙහෝ සථ්ාවර මිලක් පවත්වාෙගන 
යන්නයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. 

ෙතල් මිල අඩු ෙවලා නැත්ෙත් ඇයි කියලා, ෙමහිදී පශ්න 
කළා. ෙතල් මිල අඩු ෙනොවීමට ෙහේතුව තමයි මම ෙහළිදරව් කෙළේ. 
රුපියල් බිලියන 280ක අලාභයක් තිබුණාම - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 
ෙතල් මිල අඩු කිරීෙම් පතිලාභය අහිංසක පාරිෙභෝගියාට 

ලැෙබනවා නම්,  අපි ෙහට  මිල අඩු කරන්නම්. නමුත් 
පාරිෙභෝගිකයාට එහි වාසිය ලැෙබන්ෙන් නැති පශ්නය තමයි අපට 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙලෝකෙය් ෙතල් පශ්නය ඉතාමත්ම 
ගැඹුරු තත්ත්වයකට වැටිලා තිෙබනවා. මිල වැඩි වන්ෙන් කවදාද, 
අඩු ෙවන්ෙන් කවදාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ෙමෙතක් කාලයක් 
මිල අඩු වීෙගන ගිහිල්ලා, එක වරම ගිය සතිෙය්  සියයට 20කින් 
වැඩි වුණා. අපි ඒවා ගැන දැනෙගන, රෙට් පාරිෙභෝගිකයාත් 
ආරක්ෂා කරෙගන, හරියාකාරව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගනයනවා. 

මම තවත් කාරණයක් කියන්නම්. යම් අයෙග් අදක්ෂතාව 
තුළින් - සමහර අෙප් පක්ෂෙය් අය වන්නට පුළුවන් - කියන්න 
පුළුවන්,  අරක ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙම්ක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. 
මම කාරුණිකව කියන්න කැමැතියි, දැන් කථාව ඇති, වැඩට 
බහින්න කියලා. අපි විශ්වාසයක් ඇතිව කටයුතු කරන්න 
පටන්ෙගන තිෙබනවා. ජනතාව අපට වරමක් දීලා තිෙබන්ෙන් 
කථා කර කර ඉන්න ෙනොෙවයි, වැඩ කරන්නයි. ඒ නිසා ගරු 
අගමැතිතුමා සමඟ  ඉදිරි දැක්මක් සහිත  ආර්ථිකයක්  සඳහා අපි 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  ඒ සඳහා ඉලක්කයක් අනුව කටයුතු 
කිරීම අප සියලු ෙදනා සතු කාර්ය භාරයක් බව මතක් කරනවා. 
කයිවාරු ගැසීම  ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අදක්ෂතාව සහ 
ඊර්ෂ්යාෙවන් යුතුව කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව හැම ෙදනාම 
වගකීමක් සහිතව කියා කිරීමයි අවශ්ය වන්ෙන්. ඔබ සියලු 
ෙදනාෙගන්ම මා ඉල්ලන්ෙන් එක ෙදයයි. අපි ෙමය 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව ෙගනයන ආණ්ඩුවක් නිසා, පශ්නයක් 
තිෙබන හැම අවස්ථාවකදීම අපට එය ෙපන්වා ෙදන්න. කාර්වල 
පශ්නයක් ති බුණා කියලා ඔබතුමන්ලා කිව්වා. අද බලන්න, පිරිසිදු 
බව ඉදිරිෙයන්ම තිෙබනවා. ෙකොපමණ ආදායමක් ලැබුණාද? එදා 
සත 5ක්වත් ලැබුෙණ් නැති පුවක්වලින් රුපියල් බිලියන 1,100ක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව තුළ ඉතාමත් ඕනෑකමින් කටයුතු කරනවා. මා එය  
අගය කරනවා. එතුමාට පරිණතභාවයක් තිෙබනවා.  එතුමා කාරක 
සභාෙව්දී ෙහොඳින් පශ්න කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා පශ්න 
තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න.  ඒ, ඉදිරිපත් කරන පශ්නවලට  
සුමානයකින් හරියාකාරව උත්තර ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස් 
මම අගමැතිතුමාට කිව්වා. එතුමා කිව්වා, “ලිඛිතව ඉදිරිපත් 
කරන්න” කියලා. අපි අදාළ අමාත්යාංශයට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීලා 
සුමානයකින් උත්තර ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  එය කරන්න 
පුළුවන්ද බැරිද, කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
කරන්න බැරි නම් ඒකට ෙහේතු ෙමොනවාද කියලා උත්තර 
ලබාගන්න අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. අන්න ඒ වෙග් 
විවෘතභාවයක් තුළින් අප කටයුතු කරනවා. නමුත් ෙම් යන ගමන, 
ෙලෙහසි ගමනක් කියලා හිතන්න එපා. වට්ටපු ආර්ථිකයක් දවසින් 
ෙගොඩනංවන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ඒ සඳහා අවශ්ය 
අඩිතාලම හරියාකාව තියන්න අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම්ක 
අෙප් ආර්ථිකය මිසක් මෙග් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිෙග්, 
අගමැතිෙග් ආර්ථිකය ෙනොෙවයි. ෙම්ක අප සියලු ෙදනාෙග්ම 
ආර්ථිකය.  අප  හැම ෙව්දිකාවකදීම කථා කරන්ෙන්,   ජනතාව 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද; සුරක්ෂිත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය ගැනයි. එෙසේ කරනවා නම්, ෙම්ක තමයි ඒ සඳහා 
තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව වන්ෙන්. 

අෙප් අදහස වන්ෙන් ආෙයෝජන තුළින් ෙම් රෙට් රැකී රක්ෂා 
ඇති කිරීමයි. රැකී රක්ෂා ඇතිවීම තුළින් අපනයනයන් ඇති 
ෙවනවා. අපනයනය තුළින් පුංචි ලංකාව ෙලෝකයට එකතු 
ෙවනවා.  ඒ තුළින් අෙප් රුපියල ශක්තිමත් ෙවනවා කියන එකයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් අදහස වන්ෙන්. ඒ තුළින් තමයි පුංචි ලංකාව ෙලෝකෙය් 
ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් මාර්ගය ඇති වන්ෙන්. මා 
කාරුණිකව ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලන්ෙන්, කරුණාකරලා 
අන්තවාදය ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න එපා කියලයි. "සිංහල 
ෙබෞද්ධකම" කියලා කිසිම ෙත්රුමක් නැතිව ඔබතුමන්ලා ෙම් 
කරන්න හදන්ෙන් එල්ෙලන්න තවත් වැල් නැති නිසා එල්ෙලන්න 
පුළුවන් වැලක එල්ෙලන්න හදන එකයි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
අරාජිකත්වය ෙම් තුළින් ඉස්මතු කරන්ෙන් නැතිව හරියාකාරව- 
[බාධා කිරීම්]  ඔව්. ඔබතුමන්ලා දැන් ෙදන උත්තර තුළින් බැලුවාම 
ඕවා අහන්න ඕනෑ අෙපන් ෙනොෙවයි. අහන්න ෙකෝ සජින්ද 
වාස්ෙගන්, ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. ඔබතුමන්ලා ෙමච්චර 
සද්ද කරන්ෙන් අපි නිශ්ශබ්දව සිටින නිසාද? ෙමොනවාද වුෙණ් 
කියලා ෙම්වා අහන්න,  එදා ආණ්ඩුව ෙගන ගිය අයෙගන්. ඒවා 
ෙහළිදරවු කරන්න පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ ෙඩොලර් එක ෙබල්ෙල් 
එල්ලන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන එක තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා කියන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි. එදා 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තමන්ෙග් අල්ෙල් නටවන්න හදපු කාලෙය් 
හිටපු යම් යම් අය.  

බලන්න, ඊෙය් ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් 
කළා, ෙයෝෂිතෙග් නාවික හමුදාෙව් පාඨමාලාවට වියදම රුපියල් 
ලක්ෂ 220යි කියලා. ෙම්වාට ෙමොනවාද උත්තර? ඊට පස්ෙසේ 
රාජපක්ෂෙග් ගුවන් ගමන් සම්බන්ධෙයන් රුපියල් මිලියන 
1,188ක් ෙගවා නැහැ. ෙම්වාට ෙදන උත්තර ෙමොනවාද? ෙම්වාට 
උත්ත ර ෙදන්ෙන් කවුද? ෙම්වාට අපි නිශ්ශබ්දව සිටින නිසාද 
ඔබතුමන්ලා සද්ද කරන්න හදන්ෙන්? ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කාලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද, සූරා කාලා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද කියලා එකින් එක අපි ෙපන්වන්නම්. අරවා කරන්න 
හදනවා, ෙම්වා කරන්න හදනවා. අපි විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු 
කරන නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් තුළිනුත් ෙම් ෙද්වල් නිවැරදි 
කර ෙගන ඉදිරියට යන්න අපි ලෑස්තියි. අද ජනතාව බලාෙගන 
ඉන්ෙන්  වැරදි කරුවන්ට කවදාද ෙම්වාට දඬුවම් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් කියලායි. වැඩි කල් යන්නට ෙපර ඒවා ෙහළිදරවු 
ෙවනවා. එන්න, අප සමඟ එකතු වන්න. එකතුව අපි ආර්ථිකය 
හදමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

ඊට පථමෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත. 

 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා]  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள் 

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

[අ.භා. 2.46] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

ඉදිරිපත් කරපු අදහස්වලින් එකක් තමයි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල අඩු වුණාට ඊට සාෙප්ක්ෂව අෙප් රෙට් ෙතල් මිල අඩු 
කරන්න බැරි ඒක ඒ ආකාරෙයන්ම ජනතාවට යයිද කියලා 
සැකයක් තිෙබන නිසාය කියලා. ආණ්ඩුව ගැන ඒ සැකය 
තිෙබන්න ඕනෑ අපට ෙන්. දැන් ආණ්ඩුව තමන්ෙග් කියාකාරිත්වය 
ගැන තමන්ම සැකයක් උපදවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ, එක පැත්තක්. 
ඒ අනුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  එතුමා කියන පරිදි 
කවදා හරි අෙප් රෙට් ෙතල් මිල අඩු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් නිකම් දුන්ෙනොත් විතරයි. 
එෙසේ නැතිව අෙප් රෙට් ෙතල් මිල අඩු කරන්න බැහැ.  

පසුගිය කාලෙය් සිදු වූ නාසත්ිය, වංචා, දූෂණ පිළිබඳවත් ගරු 
ඇමතිතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, තව දුරටත් අමාත්යවරයාෙග් කාර්ය භාරය වන්ෙන් 
වංචා, දූෂණ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ පැත්ෙත් සිට ෙම් 
පැත්තට කියන එක ෙනොෙවයි. කරුණාකර ඒවාට කියාමාර්ග 
ගන්න එකයි. දැන් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් 
වංචනිකයන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ කියා මාර්ග ඉදිරියට ගැනීම 
වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් අද ඉතා පැහැදිලිව ෙද්ශපාලන සූදුවක් 
කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එෙහම නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නැත්ෙත් ෙකොෙහොමද? හරි පැහැදිලියි, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි. මා දන්නා පරිදි පරීක්ෂණ ගණනාවක් 
අවසන් වී තිෙබනවා. හැබැයි, අවසන් වී තිෙබන පරීක්ෂණ 
පිළිබඳව නීතිපතිවරයාට දැනට ලිපි ෙගොනු 36කට වඩා වැඩි 
පමාණයක් යවා තිෙබනවා. නීතිපතිවරයාෙගන් ලිපි ෙගොනු 4කට 
තමයි දැනට නිර්ෙද්ශ ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඉතා පැහැදිලිව එතැන 
වැළැක්වීමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර අය අත් අඩංගුවට 
ගැනීම සහ කියාමාර්ග වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් ඉතා පැහැදිලිව 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් සිදු ෙවමින් තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ෙබදීමක් ඇති කෙළොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය තබා 
ගන්න පුළුවන් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරනවා. ඒ 
ෙබදීම ඇති කරන්න නම්, අනික් පාර්ශ්වයට දඬුවම් ලබා ෙනොදිය 
යුතුයි, ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ දියත් ෙනොකළ යුතුයි කියන 
ස්ථාවරයක තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක් ඇතුෙළේත් ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් 
කරමින් තිෙබන්ෙන්, ඒ පරීක්ෂණ පිළිබඳව නැවත නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරුණු කියනවා හැරුණු ෙකොට කිසිවක් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි බව. 

විෙශේෂෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ කාරණයක්  
තිෙබනවා. පසුගිය පළාත් සභා මැතිවරණවල ඡන්ද එකතු කරලා 
බැලුෙවොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද පමාණය කීයද  
බලන්න. පසුගිය මහ මැතිවරණෙය් ඡන්ද පමාණය බලන්න. ඒ 
ඡන්ද ඔබතුමන්ලාෙග්ම පක්ෂෙය් ඡන්ද ෙනොෙවයි. 
''වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට, අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දිය 
යුතුයි'' කියන ජන වරෙම් ඡන්ද ඒ තුළ තිෙබනවා.  

349 350 

[ගරු  රවි කරුණානායක මහතා] 
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තමුන්නාන්ෙසේලා අද කටයුතු කරමින් තිෙබන්ෙන් ඒ ජන 
වරමට පටහැනිවයි. වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා 
ෙනොෙදනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අද මහා පරිමාණ වංචාවල 
දූෂිතයන්ෙග් ෙකළි බිමක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවමින් 
තිෙබනවා. අද විවිධ ගනුෙදනු පිළිබඳව කළු ෙචෝදනා එල්ල 
ෙවමින් තිෙබන අමාත්යාංශය බවට මුදල් අමාත්යාංශය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව "ෙකෝප්" සභාව තුළත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළත් අපි ඉදිරියට කරුණු අනාවරණය කරන්න සූදානම්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා දැන් ෙම් ගනුෙදනුවලින් 
එකක් පිළිබඳව  කරුණු පැහැදිලි කරන්න සූදානම්. 

විෙශේෂෙයන් මීට ෙපරත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මා ටිෙකන් ටික ෙම් 
පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙටොෙයොටා පාෙඩෝ ජීප් රථවල 
වටිනාකම ෙවනස් ෙකොට ලංකාවට ආනයනය කිරීෙම් විශාල 
ව්යාපාරයක් දියත් ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ පමාණය 
ෙකොපමණද කියනවා නම්, 2015 වර්ෂෙය් ෙටොෙයොටා පාෙඩෝ ජීප් 
රථ 930ක් ලංකාවට ආනයනය කළා. ඒ 930න් අයථා ෙලස අඩු 
මිල සඳහන් කර ඇති වාහන සංඛ්යාව 710ක්. 930ක් පාෙඩෝ රථ 
ෙගන එන ෙකොට, පාෙඩෝ රථ 710ක්ම තිබුෙණ් මිල ෙවනස් 
කරලා. ෙම් වාහනවලින් 180කට ෙර්ගු විමර්ශන ආරම්භ කළා. 
විමර්ශනය ෙනොකර පිට වූ වාහන සංඛ්යාව 530ක්. 530ක්!  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඇමතිතුමා ඒවා ගණන් ගන්ෙන්වත් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉස්සර ඇමතිවරුත් ඔෙහොම තමයි හිටිෙය්. අපට මතකයි. 

ඔයෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොටත් මට මතකයි ෙම්වා 
ගැන කියන ෙකොට-  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒක ෙහොඳ නැති නිසාෙන් ෙම්ක පත් කර ගත්ෙත්.  [බාධා 

කිරීමක්]  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අන්න ඒ නිසාම තමයි ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] හරි, 

හරි. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඔබතුමාම ෙන් කිව්ෙව් ෙහොඳ නැහැ කියලා. දැන් අහන්න 

කියන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි අපූරු කථාවක් ෙන් කියන්ෙන්. ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂෙය් ෙන්ද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද කියන්න? [බාධා 
කිරීමක්] සභාපති ඉන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙන්. මහ ෙල්කම් 
ආණ්ඩුෙව් ෙන්. ෙම් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙමතුමා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය්ලු. සභාපති ආණ්ඩුෙව්; මහ ෙල්කම් ආණ්ඩුෙව්; 
භාණ්ඩාගාරික ආණ්ඩුෙව්. ෙමතුමා ෙමෙහේ වාඩි ෙවලා කියනවා 
විපක්ෂෙය් කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? ලජ්ජයි. හරිද? හරියට ෙකොන්ද පණ 
තිෙබනවා නම් කියන්න ෙකෝ, පක්ෂ නායකට එකඟ නැහැ කියලා. 
ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  වාසියට.  [බාධා 
කිරීමක්] හරි. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් උදවිය එකට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඉන්ෙන්. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් උදවිය එකට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඉඳ ෙගන ආණ්ඩු කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්? ඔය වාඩි ෙවලා  කරට අත දමා ෙගන හිටියාට, තව කී 
ෙදෙනක් ඔතැනින් යයිද දන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා රෑට රෑට 
ගිහිල්ලා ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් කවුද හම්බ වුෙණ් 
කියන්න. හම්බ වුණු අයත් මම කියන්නම්. ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න 
මුහුණු ෙදක බලා ෙගන කථා කරන්න පුළුවන්, ෙදොර ළඟ හිටිෙය් 
කවුද කියලා. කියන්නද ඒවා? ෙමතැන සද්දය දමන්න එපා.          
ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් කාර්යාලයට ගිහින් හම්බ වුණු 
ෙකනා ඇස් ඉදිරිපිට ෙමතැන ඉන්නවා. අන්න ඇමතිතුමා 
ඉන්නවා. ෙමතැන ඉන්න හතර ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක් හම්බ 
වුෙණ් නැතිද කියන්න?  ඕවා මට කියන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  වාහන 930න් 710ක්ම 
undervalue කරලා තිබුණු බවයි මා කියමින් හිටිෙය්. ඒෙකන් 
180ක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. 530ක් පරීක්ෂණවලින් 
ෙතොරව නිදහස් කළා. එක් වාහනයකින් රුපියල් ලක්ෂ 16 බැගින් 
එකතු කළ විට ලැෙබන මුදල රුපියල් මිලියන 300යි.  රුපියල් 
ලක්ෂ 16ක් අර ෙගන ෙම්වා නිදහස් කරන්න කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝගයක් දුන්නා. හැබැයි, නිවැරදි ෙලස ගත්තා 
නම්, නියමිත පරිදි එකතු කෙළේ නම් ෙම් වාහන 180ට ලැබිය යුතු 
මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 1,500යි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය නැවත 

ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් union එක FCID එකට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මා කරුණිකව නැවත කියන්ෙන්,   යම් ෙර්ගු 
නිලධාරිෙයක් සමඟ undervalue කරලා තිබුණා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කළ විගස අපි ෙමයට සියයට තුන්සියයක 
දඩයක් ගැහුවා. අපි අය වැයට පසුව තිබුණු බදු ටික වැඩි කළා. ඒ 
වැඩි කළාට පසුව තිබුණු මිල, සියයට තුන්සියයක් වැඩි කළ බද්දට 
අඩුෙවනුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ  නිසා market කරන්න බැරි නිසා ෙර්ගු 
නිලධාරි චූලානන්ද ෙපෙර්රා මැතිතුමා ඉල්ලීමක් කළා, ''ෙමතැන 
තිෙබන value එෙකන් කවුරුත් ෙම්වා එළියට ගන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා කරුණාකරලා අපට වැඩි කළ බදු මිලට ෙම්ක දමන්න 
පුළුවන්ද'' කියා. ඉන් පසුව ෙම් ගැන සියලු ෙදනා සමඟ සාකච්ඡා 
කළා. දැන් ඔතැන සද්ද කළාට, ෙමයින් සියයට සියයක්ම 
ලැෙබන්ෙන් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. මීට ෙපර ඔබතුමන්ලා 
කථා කළ විධියට සියයට 50ක් යන්ෙන් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
special recoveries unit එකට.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක අභ්යන්තර පශ්නයක් ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් තුළින් රජයට වැඩිෙයන් ලැෙබන නිසා - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ඔබතුමන්ලා තීරණය කරන්න.  

351 352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා පශ්න කරනවා වාෙග්ම මා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 

නිසා මම ඒ පශ්නවලට උත්තර ෙදනවා. නිකරුෙණ් සද්ද කරලා 
මාධ්යයට කථා කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා හරියට කියන්නම්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී වගකීෙමනුයි කරුණු කියන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මමත් වගකීෙමනුයි කියන්ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පසුගිය වතාෙව් වැඩි කිරීම ගැන අපි කියන්නම්. අපි ෙහළිදරවු 

කරන්නම්, මීට ෙපර මීට වඩා අඩු පමාණයකට ෙකොතරම් කාර් 
පමාණයක් release කර තිෙබනවාද කියලා.     

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කාලය මට  

ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, undervalue කරලා යම් 
වාහනයක් ෙර්ගුව අතට පත් වුණා නම්, ඒ සම්බන්ධව ගත යුතු 
කියා මාර්ග ෙදකක් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ, ඒ වාහන රාජ සන්තක 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, විශාල දඩ මුදලක් පවරන්න ඕනෑ. 
එෙහම කරන්ෙන් නැතිව, වාහනය ෙගනාපු අයයි, ෙර්ගු 
අධිකාරිවරයායි, ඇමතිවරයායි, අමාත්යාංශයයි එකතු ෙවලා ගණන් 
හිලව් කථා කරෙගන ඒ පශ්න විසඳාගන්න බැහැ. ඒ පශ්න 
ෙකොෙහොමද එෙහම විසඳාගන්ෙන්? ෙර්ගු අධිකාරිවරයායි, වාහන 
ෙගනාපු මුදලාලියි, ඇමතිවරයායි එක මාසයකට එනවා. "ඔයාට 
කීයද, මට කීයද, එෙහේට කීයද?" කියා අහලා පශ්න ෙබ්රාගන්නවා. 
එෙහම ෙකොෙහොමද පශ්න ෙබ්රාගන්ෙන්? එෙහම පශ්න 
ෙබ්රාගන්න නීතිෙය් ඉඩක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාහන 180 
සම්බන්ධෙයන්  නිවැරැදි කියා මාර්ග අනුගමනය කළා නම් 
රුපියල් මිලියන 1,500ක් ආණ්ඩුවට ලැෙබනවා. රුපියල් ලක්ෂ 
16ක් අරෙගන වාහන නිදහස් කිරීම සඳහා ඇමතිවරයා 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කළා. නිෙයෝගය ඇමතිවරයායි නිකුත් කෙළේ. 
ඇමතිවරයා නිකුත් කරපු නිෙයෝගය ෙහේතුෙකොටෙගන ෙම් වාහන 
180ට අදාළ පාඩුව, රුපියල් මිලියන 1,200යි. හැබැයි, තවත් 
වාහන 530ක් තිබුණා. ඒ වාහන 530ම undervalue කරලා 
පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව එළියට ගියා. විමර්ශන ෙනොකර පිටවූ ඒ 
වාහන 530න් නැවත අය කළ යුතු මුදල රුපියල් මිලියන 3,500යි. 
එකතුව, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, රුපියල් මිලියන 4,700යි. 
රුපියල් මිලියන 4,700ක ගනුෙදනුවක් ෙමතැන තිෙබනවා. ෙම්වා 

රජයට ලබා දිය යුතු මුදල්. රජය ලබාගත යුතු මුදල් රුපියල් 
මිලියන 4,700ක් තමයි තමන්ෙග් හිතවත් මුදලාලිලාට පවරා 
දුන්ෙන්.  

ඒක තමයි පසුගිය ආණ්ඩුවත් කරපු ෙද්. තමන්ෙග් හිතවාදි 
කණ්ඩායම්වලට, තමන්ෙග් කිට්ටු ඇමතිවරුන්ට, තමන්ෙග් කිට්ටු 
ඩීල්කාරයන්ට ඕනෑ විධියට නීති ෙවනස් කරලා, නීති නමා ඉඩ 
කඩ හදා දී තිබුණා, වංචා දූෂණ කටයුතුවල ඇති තරමින් 
ෙයෙදන්න. ඉතින් ඒකම ෙන් ෙම් ඇමතිවරයාත් කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙමෙසේ සාර්ථක ෙලස පරීක්ෂණ කරමින් සිටින අතරතුර මුදල් 
ඇමතිවරයාෙග් නිෙයෝගය මත රුපියල් ලක්ෂ 16 බැගින් ෙගන 
වාහන නිදහස් කිරීම සහ සියලු විමර්ශන නැවැත්වූ නිසා රජයට 
අහිමි වූ මුදල දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 4,700යි. සාර්ථකව 
සිදු කළ ෙම් විමර්ශන නවත්වා සියලු ලිපි ෙගොනු ආදායම් 
අධීක්ෂණ අංශයට භාර ෙදන ෙලස ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
නිෙයෝග කළා. ඇයි ඒ පරීක්ෂණ නතර කරන්න කිව්ෙව්? 
පරීක්ෂණ නතර කරලා ඒ පරීක්ෂණ කරපු ලිපි ෙගොනු ආදායම් 
අධීක්ෂණ අංශයට භාර ෙදන්න කිව්ෙව් ඇයි?  

CIB එෙකන් කරන ලද පරීක්ෂණ අත් හිටුවා ලිපි ෙගොනු භාර 
ෙදන්න කියා තිෙබනවා, ෙවනත් අංශයකට. එෙසේ කෙළේ, ෙමය 
හංගන්න ෙනොෙවයිද, ෙමය වහන්න ෙනොෙවයිද? ෙම්කම ෙන්ද 
පසුගිය කාලෙය්ත් සිද්ධ වුෙණ්? මුදල් ඇමතිෙග් 1901/3 දරන 
2015.02.10 දිනැති ගැසට් පතයට අනුව ෙමවැනි වංචා පිළිබඳ 
විමර්ශනයට ෙර්ගු නිලධාරින්ට තිබූ බලය අහිමි කරමින් සහ 
රජයට රුපියල් මිලියන 4,700ක මුදලක් අහිමි කරමින් මුදල් 
අමාත්යවරයා ලබා දුන් නිෙයෝගය රටට හිතකරද? ඇයි ඒ ගැසට් 
එක ෙවනස් කෙළේ? ගැසට් එක ෙවනස් කරලා බලය මාරු කෙළේ 
ඇයි? ඒවා කිසිෙසේත් රටට හිතකර නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජපානෙය් 
ෙවන්ෙද්සිවල අධික මිල ගණන්වලට විකිෙණන ෙටොෙයොටා 
පාෙඩෝ, ලෑන්ඩ් කෲසර් වාහන ෙමරට ආනයනයකරුවන් විසින් 
තීරු බදු සහිතව තීරු බදු සහන බලපත උපෙයෝගි කරෙගන අඩු 
මිලට ඉන්ෙවොයිස් පත සකස් කර ආනයනය කරන බව වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා. ජපානෙය් ෙමම වාහනයක විකුණුම් මිල ජපන් 
ෙයන් 60,00,000ක් පමණ ෙවනවා. නැව් ගාසත්ු, රක්ෂණ ගාස්තු 
හා ඒ රෙට් ෙවෙළන්දාෙග් ෙකොමිස් මුදල් එකතු කළ විට ෙමම 
වාහනයක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 45,000 සිට 55,000 දක්වා වූ 
මිලකින් යුක්ත ෙවනවා.  

වාහන ආනයන බලපත මිලට ගත් ෙවෙළන්දන් ෙමම වාහන 
සඳහා ඉන්ෙවොයිස් සාදන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 22,000 සිට 
28,000 දක්වා මිලකටයි. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් invoice හදන්ෙන් 
හරියටම මිෙලන් භාගයකට කියන එකයි. ෙම් නිසා රජයට හානි 
ෙදකක් සිද්ධ ෙවනවා. පළමුවැනි හානිය, රජයට ෙගවන බදු මුදල් 
පමාණය විශාල වශෙයන් අඩු අගයක් ගැනීම. ඇයි ඒ? 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 55,000ක් පමණ වන වාහනයකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 22,000ක invoice එකක් හදනවා. 
ෙදවැන්න, විෙදස් මුදල් පාලනයකින් ෙතොරව පිට රටවලට ඇදී 
යනවා. ඇයි ඒ? ෙමම වාහනයක මිල නියමිත පරිදි ෙඩොලර් 
55,000 වුණාට, මහ බැංකුව හරහා ෙඩොලර් 22,000ක් යැව්වාට 
අෙනක් ඒවා ෙවනත් අයථා කමවලින් තමයි ඇද තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා අද වන විට ජපන් ෙයන් එකකට ෙගවන මුදල රුපියල් 1.08 
සිට රුපියල් 1.25 දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා. ‘ 

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තවත් විනාඩි 10ක් 

ෙදන්න. 

ෙඩොලරෙය් මිලද රුපියල් 135 සිට 145 දක්වා අවපමාණය 
ෙවලා. ෙමය ෙමරට ආර්ථිකයට විශාල පහරක්. ෙම් ගනුෙදනුව 
හරහා අද අෙප් රෙට් විනිමය අනුපාතයට එක් කරන බලපෑම 
ඉතාම බරපතළයි. මුදල් ඇමතිතුමා 2015.02.10 දින නිකුත් කළ 
අංක 1901/3 දරන ගැසට් පතය අනුව, පාවිච්චි කළ වාහන සඳහා 
තීරු බදු ගණනය කිරීමට ලබා ගන්නා CIF වටිනාකම ලබා 
ගැනීමට වරණ ෙදකක් දී තිෙබනවා. ඒ, 1. ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ෙජනරාල්වරයා ලබා ෙදන මිල; 2. සත්ය ෙලසම හුවමාරු වූ මිල. 
චකෙල්ඛය අනුව, ෙමම අගයන් ෙදෙකන් ඉහළ වටිනාකම ලබා 
ගත යුතු ෙවනවා. ෙම් මත පිහිටා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ ෙර්ගුව 
ආනයනකරුවන්ෙග් මහා පරිමාණ වංචාවක් ෙහළිදරවු කර ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනුව එක වාහනයකින් දළ වශෙයන් ලංකාෙවන් 
ජපානයට ෙයන් තිස්පන් ලක්ෂයක් පමණ පිට වී තිෙබනවා. එක 
වාහනයක් ෙවනුෙවන් පමණක් මහ බැංකුෙව් කිසිදු 
අධීක්ෂණයකින් ෙතොරව ෙයන් ලක්ෂ තිස්පහකට වඩා වැඩිෙයන් 
පිටව තිෙබනවා. රජ යට ෙගවිය යුතු තීරුබදු පමාණෙයන් ෙමොවුන් 
ෙගවා ඇත්ෙත් සියයට 40ක් පමණයි.  

වාර්තා වන අන්දමට ෙර්ගු නිලධාරින්ට ඉහළ පරිපාලනෙයන් 
ලැබුණු උපෙදස් මත ෙර්ගු පරීක්ෂණ පවත්වා රුපියල් ලක්ෂ තිස් 
ෙදකක පමණ මුදලක් රජයට අය කර නවතා ඇති වාහනවලින් 
ෙකොටසක් නිදහස් කර තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ වාහන 
ආනයනකරුවන් ෙර්ගුව ෙවත කළ කැඳවීම ෙනොසලකා 
ෙනොපැමිණීම නිසා ෙමම පරීක්ෂණ කටයුතු ද නිසි ෙලස 
පැවැත්වීමට ඔවුන්ට හැකි වී නැත. එෙසේ වුවද, විවිධ දුෂ්කරතා මැද 
ෙර්ගුව තුළ නවතා ඇති වාහනවලින් 20ක් පමණ ෙමෙසේ නිදහස් 
කර ඇත.  

ෙර්ගුවට ෙනොපැමිෙණන ෙබොෙහෝ ආනයනකරුවන් මුදල් 
අමාත්යාංශයට ෙගොස් -ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙර්ගුවට  එන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන් වාහන නිදහස් කර ගන්න ෙර්ගුවට එන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ෙර්ගුවට එන්න ඕනෑ වාහන හිමිකරුවන් ෙකොෙහට ද 
යන්ෙන්? වාහන ෙගනාපු මුදලාලිලා තමන්ෙග් වාහනෙය් 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ෙර්ගුවට ගිහිල්ලා කථා කරන්න ඕනෑ.- 
ඇමතිතුමා හා නිලධාරින් මුණ ගැසී අණපනත්වලට පටහැනි ෙලස 
ෙමම සියලු වාහන රුපියල් ලක්ෂ 16 බැගින් නිදහස් කරන ෙලස 
ෙර්ගුව ෙවත දන්වා තිෙබනවා.  

ජපානෙය් ෙමම වාහන විකුණූ මිල ජපන් තානාපති කාර්යාලය 
මඟින් තහවුරුවක් පවා ලබා ෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් 
විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කරන ලද විගණන 
පරීක්ෂණයට අනුකූලව එයට යවලා තිෙබන පිළිතුර ෙමොකක්ද? 
"ෙම් මිල ගණන් කිසිෙසේත්ම නියමිත පරිදි පරික්ෂාවට භාජනය 
කරන්න බැහැ." කියලා එහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම 
තමයි විගණන විමසුමට යවලා තිෙබන පිළිතුෙරහි සඳහන් 
ෙවන්ෙන්. හැබැයි, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම් වාහන ෙවන්ෙද්සිෙය් 
විකුණන ලද මිල  පිළිබඳව ජපන් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 
එවා තිෙබන වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
තානාපති කාර්යාලෙයන් -embassy එෙකන්- එවන ෙතොරතුරුවත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්ෙන් නැද්ද? නිවැරදි ෙලස ෙමම වාහන 
ගනුෙදනුව සිදු වූ මිල මුදල් පිළිබඳව තානාපති කාර්යාලෙයන් 
ෙතොරතුරු එවා තිෙබනවා. වාර්තා වන අන්දමට, ජපානෙය් ෙමම 

වාහන විකුණූ මිල ජපන් තානාපති කාර්යාලය මඟින් තහවුරුවක් 
පවා ලබාෙගන තිෙබන අවස්ථාවක ඇමතිවරයාෙග් ෙමම හදිසි 
නිෙයෝගය නිසා රජයට විශාල බදු මුදලක් අහිමි ෙවනවා. නීති 
විෙරෝධී ෙලස වාහන ආනයනය කරන ජාවාරම්කරුවන් දිරිමත් 
ෙවනවා. එෙසේම, නීති ගරුක නිලධාරින් මන්ෙදෝත්සාහී ෙවනවා. 
නිලධාරින් ෙමෙහම වැඩ කරන්ෙන් ෙමොකටද? තමන් පරීක්ෂණ 
කරෙගන යනෙකොට files ටික ෙවන තැනකට මාරු කරනවා නම්, 
පරීක්ෂණ කරන්න ඉඩ කඩ ෙදන්ෙන් නැත්නම්, රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනින් රජයට අලාභ කරනවා නම් ඒ නිලධාරින්ෙග් වටිනාකම 
ෙමොකක්ද? ඒ ආකාරයට නිලධාරින්ෙග් කාර්ය භාරය පවා 
හෑල්ලුවට ලක් කරලා තිෙබනවා.  

ෙමහි තවත් බරපතළ කරුණක් වන්ෙන්, ෙර්ගු නිලධාරින් 
විසින් ෙමම වංචාව ෙහළිදරවු කර ගනිමින් විමර්ශන ආරම්භ කළ 
පසු ආනයනකරුවන්ෙග් ඉල්ලීම මත එම පරීක්ෂණ කටයුතු 
කිරීෙම් බලය ඉවත් කරමින් 2015.09.22 දින අංක 1933/16 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතය නිකුත් කළා. පරීක්ෂණ අඩාළ කරන්න 
ගැසට් පතයත් මාරු කළා. ගැසට් පතය අත්සන් කරන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යවරයා. මුදල් අමාත්යවරයා ගැසට් පතය ගහලා ෙමොකද 
කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වාහන ෙහොර ජාවාරම්කරුවන් ආරක්ෂා 
කරනවා. ෙම්කට ද බලය ගත්ෙත්? පසුගිය ආණ්ඩුවට එෙරහිව 
වංචා දූෂණ පිළිබඳව, මහා බරපතළ මූල්ය ගනුෙදනු පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හඬ නැගුෙව් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වුෙණ් වංචනිකයන්ට; දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා දීම සහ නැවත 
වංචාෙව්; දූෂණෙය් ෙනොෙයදීමයි. හැබැයි, සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? සිදු ෙවලා තිෙබන එකම ෙද් තමයි යළි යළි මහා 
පරිමාණ වංචා දූෂණවලට හවුල් වුණු ආණ්ඩුවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද මුදල් අමාත්යාංශය කියන ෙකොට,"ෙහොර 
ගුහාවක්" කියන අදහස රට තුළ මතු ෙවලා තිෙබනවා. එයට 
ඉතාමත්ම පැහැදිලි සාක්ෂි තිෙබනවා.    මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අපට කියනවා, "මුදල් ඇමතිතුමා තමයි අෙප් 
ආණ්ඩුව කන්ෙන්." කියලා. එෙහම කියන්ෙන් නැද්ද? එෙහම 
කියන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතාමත් පැහැදිලිව වංචා, දූෂණ හා 
නාස්තිෙය් ෙයදුණු ගනුෙදනු අද ෙහළිදරව් ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා මුදල් අමාත්යවරයා එක එක කථා කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
ඉතාමත් පැහැදිලිව පශ්න කිහිපයක් මා මුදල් අමාත්යවරයාෙගන් 
අහනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ව හමුෙව් එම පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා 
ෙදනු ඇතැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

1.  පරීක්ෂණ කටයුතු සාර්ථකව සිදු ෙවමින් තිබියදී රජයට 
ලැබිය යුතු විශාල මුදලක් අහිමි කර විමර්ශන කටයුතු සිදු 
කළ නිලධාරින්ද, අපහසුතාවට සහ මන්ෙදෝත්සාහීවීමට 
කටයුතු සලසමින් රුපියල් ලක්ෂ 16 බැගින් අය කර ෙමම 
වාහන නිදහස ් කිරීමට මුදල් ඇමතිතුමා කටයුතු කෙළේ 
කුමන ෛනතික පදනමකින්ද? එක වාහනයකින් ආසන්න 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් ලක්ෂ 140ක් බද්ද අය 
කරන්න ඕනෑ. රුපියල් ලක්ෂ 140ට රුපියල් ලක්ෂ 50යි 
බද්ද අය කරලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂ 90ක බදු 
වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් ලක්ෂ 90 බදු 
වංචාවට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? රුපියල් ලක්ෂ 16ක් දීලා 
නිදහස ්කර ෙගන යන්න කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ එක වාහනයකින්. ෙමතැන වාහන 710යි. 
වාහන 710ට රුපියල් ලක්ෂ 90 ගණෙන් බදු අය කරන්න 
ඕනෑ එක, රුපියල් ලක්ෂ 16 ගණෙන් බදු අය කරලා 
තිෙබනවා.  

 පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවමින් තිබියදී, නිලධාරින් ඒ පිළිබඳව 
කටයුතු කරමින් සිටියදී ෙමවැනි තීරණයක් ගැනීමට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ෙම් 
ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2.   ෙමෙලස ලක්ෂ 16 බැගින් අය කර නිදහස ් කළ වාහන 
පිළිබඳව ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරෙගන 
යාමට ෙර්ගුවට බලය තිෙබ්ද?   

 ඒ සඳහා ෙර්ගුවට බලයක් තිෙබනවාද කියා අපි දැනගන්න 
ඕනෑ. මුදල් අමාත්යවරයා විසින් අලුතින් ගහපු චකෙල්ඛය 
මත ඒ බලයත් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ චකෙල්ඛෙය් 
අරමුණ කියවලා බැලුවාම අපට දැෙනන විධියට ෙර්ගුවට 
යළි ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න බලයක් නැහැ. නැවත 
 ෙමම පරීක්ෂණ ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා තමන්ෙග් 
චකෙල්ඛෙයන්  ෙර්ගුවට බලයක් දීලා තිෙබනවාද කියන 
එක මුදල් අමාත්යවරයා කියන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
එයින් එම බලය අයින් කරලාද තිෙබන්ෙන්? දැන් ඒ 
නිලධාරින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා ෙත්රුම් ගන්න 
විධියක් නැහැ. ඇයි? ගැසට් නිෙව්දනයක් ගහලා ඒ බලය 
ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා චකෙල්ඛ හරහා වාෙග්ම 
ගැසට් නිෙව්දන හරහා ෙමම ෙහොරකම, බදු වංචාව නීතිගත 
කරමිනුයි තිෙබන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. එම ගැසට් නිෙව්දනය අනුව ඉදිරියට 
පරීක්ෂණ කරෙගන යන්න පුළුවන්ද කියා මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ගරු මුදල් අමාත්යවරයාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

3.   රටට හානිකර ෙලස නිකුත් කළ 1933/16 දරන ගැසට් 
පතය අවලංගු කරන්ෙන්ද? ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

 කලින් ගැසට් පතය අවලංගු කරලා අලුත් ගැසට් පතයක් 
ෙදන්ෙන් ඇයි? ඒ ගැසට් පතෙයන් තමයි ෙම් අවුල් 
ඔක්ෙකොම කෙළේ. ෙම් ගැසට් පතය අවලංගු කරන්ෙන්ද, 
එෙසේ නැත්නම් ඒක වලංගු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියා මම 
දැනගන්න කැමැතියි.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ගැසට් පතෙයන් 
තමයි වංචාවට අවශ්ය වන ෙදොරටු විවෘත කර දුන්ෙන්; ෙර්ගු 
නිලධාරින්ෙග් පරික්ෂණ අඩපණ කරලා දුන්ෙන්. ෙම් 
පරීක්ෂණ ඉදිරියට කරෙගන යාම සඳහා තිෙබන බාධා 
ඉවත් කරනවාද, ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය නැවත ෙවනස ්
කරන්න කටයුතු කරනවාද කියා මම ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම CIB එක 
යටෙත් තිබුණු ෙතොරතුරු සහ ලිපි ෙගොනු ෙවනත් 
අංශයකට මාරු කරන්න කියා උපෙදස ් දුන්ෙන් ඇයි? 
පරීක්ෂණය අවසන් ෙවලා නැහැ. පරීක්ෂණයක් සිදු 
කරමින් තිෙබනවා. විගණකාධිපතිවරයා  ඉතාමත් වැදගත් 
විගණන විමසුම් ගණනාවක් ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ෙර්ගු අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා විගණන විමසුම්වලට යවන ලද පිළිතුරු 
වැරැදියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙර්ගු 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් ෙමෙහම කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
නැහැ. විගණන විමසුමට එවන ලද පිළිතුරු මා ළඟ 
තිෙබනවා. ෙවලාව තිෙබන නිසා මා එකින් එක කියන්නම්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

 2015.11.23 වන දා, ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ.) විසින් 
විගණකාධිපති  ෙවත යවන ලද නිරීක්ෂණ වාර්තාෙව් 
ෙතොරතුරු ටිකක් එම වාර්තාෙව් මැදින් අරෙගන මම 
කියන්නම්. එහි 4.1.1  ෙඡ්දය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

 "... ෙර්ගු ගාස්තු අය කර ගැනීමට කිසිදු නීත්යනුකූල පදනමක් 
ෙනොමැත. එෙසේ වීමට නම් එම මිල ගණන් පිළිබඳව එරට රජය 
විසින්  ෙහෝ පිළිගත් ආයතනයන් විසින් සනාථ කළ යුතු ෙව්. 
නැතෙහොත් ආනයනකරු විසින්ම අදාළ ඉන්ෙවොයිසිෙය් සඳහන් 
මිල ගණන් අසත්ය බවට පිළිගත යුතුය".  

ෙම් බදු නැවත අය කර ගන්න නම් පිළිගත් ආයතනයකින් ෙම් 
මිල ගණන් කියන්න ඕනෑ,  එෙසේ නැතිනම් ෙගන්වපු ෙකනා 
විසින්ම ෙම් මිල ගණන් කියන්න ඕනෑ කියලා එතුමා කියනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශය නි ෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමාෙග් 
කාලය මට ෙදන්නම් කිව්වා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
එතුමාට නියමිත කාලෙයන් විනාඩි හතරක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් ෙව්ලාෙවන් තවත් විනාඩි පහක් ලබා ෙදන්න, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ආනයනකරු විසින්ම අදාළ ඉන්ෙවොයිසිෙය් මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක වැරැදියි. ජපන් තානාපති 
කාර්යාලය විසින්ම ෙවන්ෙද්සිවල ෙමම වාහන විකුණපු මිල 
ගණන් පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමම ෙතොරතුරු ඉතාමත් ෙහොඳින් පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර වාහන සම්බන්ධෙයන් 
අපනයනකරුවන් පිළිගන්නවා, ඒ වාහන undervalue කරලා 
ෙගනාෙව් කියලා. එෙහම පිළිගත් අවස්ථා තිෙබනවා. ෙර්ගු 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විගණන විමසුෙම්දී කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙම්වා පිළිබඳ නියමිත මිල කියන්න එෙහම පිළිගත් සාධක නැහැ 
කියලා එතුමා කියනවා. එක්ෙකෝ පිළිගත් සාධක ඕනෑලු. එෙහම 
නැත්නම් ආනයනකරුවා ඒ බව කියන්න ඕනෑලු. හැබැයි, දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තානාපති 
කාර්යාලෙයන් කියනවා විතරක් ෙනොෙවයි,  ඉතා පැහැදිලිව 
ගත්ෙතොත්  "අපි  undervalue කරලා ෙම් වාහන ෙගනාෙව්" 
කියලා වාහන ආනයනකරුවන්ම පිළිෙගන තිෙබනවා. එෙහම 
පිළිගත් අවස්ථා තිෙබනවා. ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා  
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "එෙසේ සාවද්ය යැයි පකාශ කරන පාර්ශ්වය 
විසින් ඔප්පු කළ යුතු  ෙව්" කියලා ඔහු කියලා තිෙබනවා.  ඔප්පු 
කරන්න පුළුවන්. මිල ගණන් සාවද්යයි නම් ෙම්වා ඔප්පු කරන්න 
පුළුවන්. ඔප්පු කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් ඒ ලිපිෙය්  ෙමෙසේත් සඳහන් ෙවනවා: 

"4.2    ෙමම විගණන නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන් කරුණු වැරදි 
ආකාරයට අවෙබෝධ කර ගැනීම නිසා බව නිරීක්ෂණය කරමි. 
උදාහරණයක් වශෙයන් TRJ150W  වර්ගෙය් ෙමෝටර් රථයක් සඳහා ෙර්ගු 
මිල කමිටුව මගින් නියම කර ඇති වටිනාකම වන්ෙන් ජපාන ෙයන් (JPY) 
3,375,000 කි. සහනදායී බලපතයක සඳහන් වටිනාකම්වලට අනුව 
උපරිම මිල වටිනාකම යටෙත්වත් අදාළ ෙමෝටර් රථය ආනයනය කළ 
ෙනොහැක. ෙහේතුව ආනයනික බලපතෙය් උපරිම වටිනාකම වශෙයන් 
දක්වා ඇත්ෙත් ජපන් ෙයන්(JPY) 2,940,000 වීමයි."   

එෙහත් දැන් වාහන බලපතයක සීමාව කියලා කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් බලපතයට තීරු බදු සහනය ලබා ෙදන්න නම් 
ජපන් ෙයන් 2,940,000ක් ෙවන්න ඕනෑ. ජපන් ෙයන් 
2,940,000ට වඩා වැඩි වාහනයකට ෙම් තීරු බදු සහනය ෙදන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ඒ balance එක ඉදිරිපත් කරලා ගණනය කළත්  
 ෙම් වාහනයක ජපන් ෙයන් අගය 3,375,000ක් ෙවනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. හැබැයි, ෙමොකක්ද කරන්න 
තිෙබන්ෙන්?  
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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එම ලිපිෙය් 4.2 ෙඡ්දය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"එෙහත් අදාළ ෙමෝටර් රථය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් වටිනාකම 
ගණනය කළෙහොත් එම බලපතෙය් 2 වන category  එක යටෙත් 
ආනයනය කළ හැකි ෙව්. ෙමය විනිමය අනුපාති කෙය් ෙවනස් වීම 
ෙහේතුෙවන් සිදුවන කියාවලියකි." 

අන්න කරපු ෙද්! ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කරපු ෙද් තමයි වාහනෙය් 
වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් ගණනය කරන්න පටන් 
ගත්ත එක. දැන්  ෙමොකක්ද කෙළේ?  ෙඩොලරයට සාෙපක්ෂ්ව 
රුපියල කඩා වැටුණා. ෙඩොලරෙය් අගය ඉහළ ගියා. දැන් ජපන් 
ෙයන්වලට ෙමොකද කෙළේ? ඒවා ෙඩොලර් බවට පරිවර්තනය කළා. 
එතෙකොට ෙමොකද වුෙණ්? වාහනෙය් අගය ෙඩොලර්වලින් අඩු 
වුණා. ෙඩොලර්වලින් අඩු වුණාට පසුව කිව්වා, තීරුබදු සහනය 
යට ෙත් ෙගන එන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම එක එක විනිමය 
අනුපාතවලට කලවම් කරලා, සංසන්දනය කරලා තීරණ ගැනීමට 
මුදල් අමාත්යාංශයට තිෙබන බලය ෙමොකක්ද; අමාත්යවරයාට 
තිෙබන බලය ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා 
විසින් විගණන විමසුම සම්බන්ධව ෙම් යවා තිෙබන  නිරීක්ෂණත් 
වැරැදියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහුෙග් ලිපිෙය් තවදුරටත් ෙමෙසේ  
කියනවා: 

"4.3 ෙමම වාහන සම්බන්ධෙයන් පවතින නීතිමය විධිවිධාන තුළ මිල 
ඌන තක්ෙසේරු කිරීමක් සිදු කර ඇති බවට ඔප්පු ෙනොවන බැවින්, ෙමම 
නිරීක්ෂණ අදාළ ෙනොෙව්."  

 ඌන තක්ෙසේරුවක් කළා කියා ඔප්පු ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියනවා. මම කියනවා, ඔප්පු කර ඇති විටත් ඉහළ පරිපාලනය 
ඒවා නිදහස් කළා;  ඔප්පු කර තිෙබන ඒවාත් නිදහස් කළා කියලා.  
ඒ නිසා  විගණන විමසුමට යවන ලද  ෙම් පිළිතුර වැරැදියි.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම ලිපිෙය් ෙමෙසේත් කියනවා: 

" 4.5 TRJ150W මාදිලිෙය් ෙමෝටර් රථ සඳහා ආරම්භෙය්දී ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 36,800ක වටිනාකමක් ලබා දී තිබුණත් එම වටිනාකම 
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයා ෙමන්ම ආනයනකරුවන් විසින් දිගින් 
දිගටම කරන ලද ඉල්ලීම් සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව, මහා භාණ්ඩාගාරය 
සමඟ ද සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව සියලුෙදනාෙග්ම එකඟතාව මත එෙතක් 
පැවැති ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 36,800 වටිනාකම ජපන් ෙයන්  3,375,000 
ෙලස ෙවනස් කරන ලදී."  

ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් පිළිබඳව වටිනාකම් පැහැදිලි වී 
තිබියදී, නැවත මහා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් මැදිහත් ෙවලා, 
ෙම් වටිනාකම ෙවනස් කරනවා. ෙමය මුළුමනින්ම වාහන 
ජාවාරම්කරුවන්ෙග් වුවමනාව ෙවනුෙවන් ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා. විගණන විමසුම්වලට  යවලා තිෙබන පිළිතුරු ෙම්වාද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඊළඟට එතුමා එම ලිපිෙයන් ෙමෙහම 
කියනවා:  

" 4.6. 1  ෙමම මිල ගණන් ෙවනස් කිරීම පිළිබඳව ඉහත 4.5හි කරුණු 
අනුව පැහැදිලි ෙව්. තවද, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 36,800 වටිනාකම යටෙත් 
කිසිදු ආනයනකරුෙවක් ෙමෝටර් රථ නිෂ්කාශනය කරෙගන ෙනොමැති 
අතර, ගැටළුව නිරාකරණය වනෙතක් අදාළ ෙමෝටර් රථ බැංකු ඇපකර 
මත (Bank Guarantee) නිදහස් කරෙගන පසුව වටිනාකම ෙවනස් 
කිරීෙමන් පසු අදාළ බැංකු ඇපකර නිදහස් කරෙගන ඇත. ෙමහිදී විගණන 
නිරීක්ෂණවල සඳහන් පරිදි විනිමය අනුපාත ගැළපීමක් ෙනොව ෙමම වාහන 
වර්ගෙය් මිල ගණන් අනුව මිල සංෙශෝධනය කිරීමක් පමණක් සිදුකර 
ඇත."  

ෙමෝටර් රථ නිෂ්කාසනය කරෙගන නැහැ කියනවා. 
නිෂ්කාසනය කරෙගන තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි ඕනෑ තරම් අපි 
ළඟ තිෙබනවා. ඒ නිසා විගණන විමසුමට ලබා දී තිෙබන පැහැදිලි 
කිරීම් වැරැදි බව හරි පැහැදිලියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම ලිපිෙය් තවදුරටත් 
ෙමෙසේ  කියනවා: 

"4.6.6 (ඇ) TRJ 150W මාදිලිෙය් සියලුම වාහන සඳහා එක් මිල 
වටිනාකමක් ලබා දී ඇති අතර, එම මාදිලිෙය් උපමාදිලි සඳහා මිල 
වටිනාකම් ලබා දී ෙනොමැත." 

 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරනවා.  

TRJ150W කියන මාදිලිෙය් සියලුම වාහන සඳහා එකම 
වටිනාකමක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒක හරිද?  විවිධ වර්ගෙය් වාහන 
තිෙබනවා.  විවිධ වර්ගවල වාහනවලට, විවිධ වටිනාකම් ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා. හැබැයි, ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා  
විගණකාධිපතිවරයාට පිළිතුරු යවනවා "නැහැ. අපි එකම වර්ගෙය් 
මිල ගණනක් තමයි ෙම් වාහනවලට ලබා දී තිෙබන්ෙන්." කියලා.  
ඒක වැරැදියි.  ඒ නිසා එය බරපතළ වර්ගෙය් අකමිකතාවක්.  

එම ලිපිෙය් තවදුරටත් ෙමෙසේ කියනවා: 

" 4.6.6  (ඈ) ඉල්ලුම්කරුවන්ෙග් ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ෙගන මිල 
වටිනාකම් ෙවනස් කර ඇති නමුත් එය එක්තරා ෙකොටසකට වාසි 
සැලෙසන අයුරින් කියාකර ෙනොමැති බව සඳහන් කරමි."  

ඉල්ලුම්කරුෙග් ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ලක් කර ෙවනස් කළා 
කියා ඔහු පිළිගන්නවා. හැබැයි, එය එක ෙකොටසකට බලපෑෙව් 
නැහැ  කියනවා. එක ෙකොටසකට විතරයි ඒ සහනය දුන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ යටින් ගනුෙදනු කළ කණ්ඩායමට ෙම් 
සහනය ලබා දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වටිනාකම් අඩු කිරීම 
හරහා පසුගිය අවුරුද්ෙද් පාෙඩෝ රථ 930ක් ලංකාවට ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා. ඒ වාහන 930න් වාහන 780ක්ම undervalue  කරලා 
තමයි ෙගනැත් තිෙබන්ෙන්. ඒ  වාහන 780න් වාහන 180ක් පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ දියත් කළා. නමුත් ඒ පරීක්ෂණත් අඩාළ කළා. වාහන 
530ක් නිදහස් කරෙගන ගියා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම් වාහන 710 පිළිබඳ 
මතු වී තිෙබන ගැටලුව නිසා රජයට ඇති වී තිෙබන පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 4,700ක් වනවා. රුපියල් මිලියන 4,700ක් රජයට අහිමි 
කරමින් ජාවාරම්කරුවන්ට ඒ රුපියල් මිලියන 4,700 ලාභය ලබා 
ෙදන්න ඇමතිතුමා මීය කඩා තිෙබන්ෙන් අත ෙලව කන්න 
ෙනොෙවයි. ෙමතැන මීයක් කඩා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 
4,700ක පැණි තිෙබනවා. හැබැයි, මීය කඩා තිෙබනවා, එහි 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 4,700ක් වනවා.  රුපියල් මිලියන 
4,700ක පැණි තිෙබන මීයක් ඇමතිතුමා කඩා තිෙබන්ෙන් අත 
ෙලවකන්න ෙනොෙවයි. දැන් එය හරිම පැහැදිලියි. ෙම් ගනුෙදනුව 
පිළිබඳ ෙම් වන විටත් FCID එෙක් පරීක්ෂණයක් සිදුෙවමින් 
තිෙබනවා. අගාමාත්යවරයාෙගන් සහ ඒ අදාළ අමාත්යවරුන්ෙගන් 
මා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් FCID එෙක් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කරන පරීක්ෂණයට කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් 
ෙනොකර,  කරමින් තිෙබන ෙම් වංචා දූෂණ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරමින්, පසුගිය ජනවරමට ගරු 
කරමින් ඉදිරිෙය්දී ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ බවයි.   ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Ajith Mannapperuma, please. You 

have 14 minutes.  
 

[අ. භා. 3.14] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබාදීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා.  

වර්තමානෙය් තිෙබන්ෙන් යහ පාලන ආණ්ඩුවක්; 
සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක්. මැතිවරණයට ෙපර සිටම අප තීන්දු 
කෙළේ සර්වපාක්ෂික කැබිනට් මණ්ඩලයකින් රට පාලනය කිරීම 
පටන් ගන්නවාය කියායි. ෙමොකද, අප ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් අර පිට ඉඳන් සටන් කරන සටන්කරුවන්, ෙබොරු ෙබොරු 
සටන් පාඨ කියන කට්ටිය වැඩකාරෙයෝද කියා බලාගන්න ෙම් 
පවාහයට එක් ෙවයි කියායි. කවදාවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාවා දීලා 
අප සර්වපාක්ෂික කැබිෙනට්ටුව නිර්මාණය කර නැහැ. කවුරුවත් 
සල්ලිවලට අරෙගන සර්වපාක්ෂික කැබිෙනට්ටුව නිර්මාණය කර 
නැහැ.  

මා දන්නවා, එළිෙය් කෑ ගහන ඔය හැම ෙකෙනක්ම 
කැබිෙනට්ටුවට ඇතුළු කරෙගන, කැබිනට් එෙක් ඉඳෙගන 
සාකච්ඡා කරලා, අඩු පාඩු ගැන කථා කරනවා දකින්න ජනාධිපති 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් කැමති බව. නමුත්, ඒකට ඒ අයට එන්න 
බැහැ. ෙමොකද, වැඩ දන්ෙන් නැහැ. කථා කරන්න විතරයි දන්ෙන්. 
ඒ නිසා ඒක මඟහරිමින් යනවා. එම නිසා ෙම් සර්වපාක්ෂික 
කැබිෙනට්ටුෙවන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකම රජයක් කරන 
අභිපාය තුළ කවුද වැඩ කරන එක්ෙකනා, කවුද කථා කරන 
එක්ෙකනා කියන එක ජනතාවට ෙත්රුම් ගන්න අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා හිතන විධියට පසුගිය 
කාලෙය් ෙම් රෙට් ජනතාව විතර බදුවලට අහු වුණු ජනතාවක් මුළු 
ෙලෝකෙය්වත් නැතිව ඇති. ඒ තරම්ම බදු බර ජනතාව මතට 
පැටවිලා තිබුණු කාලයක් තමයි තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම අප 
දන්නවා, ෙම් බදු ෙකොයි තරම් වැඩි කළත් රෙට් ෙවනසක් වුෙණ් 
නැති බව. බදු ෙකොයි තරම් වැඩි කළත්, ෙම් රට කරවන ආදායම 
උපයා ගන්න බැරිවුණු අවස්ථා තිෙබනවා. රට කරවන ආදායමට 
වඩා ණය සහ ෙපොලී මුදල වැඩියි. අපි 2013 වර්ෂය අරෙගන 
බැලුෙවොත්, රට කරවන ආදායම -බදුවලින් එකතු කර ගත් මුදල්, 
රාජ්ය ආදායම ආදී ෙම් සියල්ල එකතු කර බැලුවාම- රුපියල් 
බිලියන 1,162යි තිබුෙණ්. ණය සහ ෙපොලී ෙගවන්න රුපියල් 
බිලියන 1,153ක්  වියදම් කළා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රට බදු අය කළත්, 
රාජ්ය ආදායම් ඇති කළත්, අහිංසක මිනිසුන්ෙග් කෑම ෙව්ලට බදු 
එකතු කරලා, ඒ මිනිසුන් මිරිකලා බදු ගත්තත්, ණය සහ ෙපොලිය 
ෙගවන්න පුළුවන් ආදායම ඒ තුළින් ලැබුෙණ් නැහැ. ඉතිහාසෙය් 
ඉඳන් හැම දාම ෙවනත් රටකින් ආෙයත් ණයක් අරෙගන තමයි 
රට කරවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් රජයට විෙශේෂ වග කීමක්, 
විෙශේෂ අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි, රට කරවන ආදායම 
අඩු ගණෙන් ෙම් රාජ්ය ආදායම් තුළින්, බදු මුදල් තුළින් නිර්මාණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. 

ෙම් රෙට් දුප්පත්, අහිංසක මිනිහා බදු ෙගවලා, ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතය පතුලටම, අඩියටම වැෙටන ෙකොට, ඒ අහිංසක මනුස්සයා 
බදු ෙගවන ආකාරය නැති කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපට 
හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකාෙව් බදු ආදායමින් සියයට 80ක් 
ෙගවන්ෙන් ධනවතා ෙනොෙවයි. දුප්පත් මනුස්සයා තමයි බදු 
ආදායමින් සියයට 80ක්ම ෙගවන්ෙන්. නමුත් කැනඩාව දිහා 
බැලුෙවොත් ඒ රෙට් දුප්පතා බදු ෙගවන්ෙන් සියයට 33යි.  

ඕසේට්ලියාෙව් ඉන්න දුප්පත් මනුස්සෙයෝ සියයට 30යි බදු 
ෙගවන්ෙන්. ඒ රෙට් ඉන්න ධනවතුන් තමයි බදු ආදායමින් සියයට 
70ක් ෙගවන්ෙන්. අප ටිකක් ෙහෝ සමාන ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
උගන්ඩාවටයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. උගන්ඩාෙව් 
බදු ආදායමින් සියයට 73ක් දුප්පත් මිනිසුන්ෙගන් අය කරනවා. 
ධනවත් මිනිසුන්ෙගන් සියයට 27ක් පමණයි අය කරන්ෙන්. දැන් 
අෙප් නව රජයට අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ෙම් දුප්පතුන්ෙග් බදු 
අඩු කිරීම, නැත්නම් ෙම් රෙට් වක බද්ද අඩු කරලා 
ධනවතුන්ෙගන් බදු වැඩිෙයන් අය කරලා  රට ෙගන යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක වි ෙශේෂෙයන්ම අපට හිතන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. වර්තමානෙය් අප එකතු කරන සියලු බදු, සියලු රාජ්ය 
ආදායම් එකතු කළත්, ඒ බදු මුදල්වලින් අප  ෙවලා තිෙබන ණය 
ෙගවාගන්න බැරි තත්ත්වයකට  පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට බදු 
අය කරලා ෙහෝ බදු වැඩි කරලා ෙහෝ බදු ගැන තර්ක විතර්ක 
කරලා ෙහෝ වැඩක් නැහැ. රෙට් විනයක් හදන්න ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබනවා. මූල්ය විනයක් ෙම් රට තුළ ඇති කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා එදා විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරද්දී පැවසුවා, සියලු මුදල් වියදම් කිරීම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය හා පාලනය යටෙත් කළ යුතුය කියා. 
ඒවාට එදා කන් දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අද මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ඒ වාෙග්ම ආඩම්බර ෙවනවා. වර්තමාන අගාමාත්යතුමා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාව අනුව රාජ්ය මූල්ය 
පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතුය කියන න්යාය ධර්මය තුළ කටයුතු 
කිරීම නිසා මූල්ය වංචා සහ ජනතා මුදල් වංචා කිරීම නවත්වා 
ගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා.  

පසුගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා; මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ හැදුවා; ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා. 
ෙම් තුනට විතරක් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දවසකට 
රුපියල් ලක්ෂ 200කට වඩා ෙපොලියක් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙගවන්න සිදුවුණා. නමුත්, අප දන්නවා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි 
බලාගාරය ගත්තත්, අවුරුද්ෙද් වැඩි දවසක් එය කැඩිලායි 
තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ ෙගනාපු machinesවල guarantee කාලයවත් 
තවම අවසන් ෙවලා නැහැ. නමුත්, ඒවා වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.   

මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බැලුවත්, හම්බන්ෙතොට වරාය 
බැලුවත්,  ෙපොලී ෙගවනවා තියා ඒවාෙය් තීන්ත ගාන්න වැය වන 
මුදලවත් අපට තවම ෙහොයා ගන්න විධියක් නැහැ.  විවිධ බදු වර්ග 
හදලා ඒ තුළින් ෙම් ෙපොලී සියල්ලම ෙගවන්නයි අද ෙම් රෙට් 
ජනතාවට  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

පසුගිය කාලෙය් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා අපි දැක්කා. 2014දී 
තමයි ලංකාවට වැඩිම සහල් ෙතොගය ආනයනය කෙළේ. 2015 වන 
ෙකොට වැඩිම වී අස්වැන්න වාර්තා කරද්දී ෙටොන් ලක්ෂ 6ක් ෙම් 
රටට සහල් ආනයනය කළා. 2013 වර්ෂය බැලුෙවොත්  ආනයනය 
කර තිෙබන්ෙන් සහල් ෙටොන් විසිහතරදහසයි. නමුත් 2014 
වර්ෂෙය් සහල් ෙටොන් ලක්ෂ 6ක් ආනයනය කරලා වී ෙගොවියා 
අනාථ කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආනයනය කරපු සහල් 
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ෙටොන් ලක්ෂ 6ක පමාණය අඩු ගාෙන් සෙතොස ගබඩාවලටවත් 
ගිහිල්ලා නැහැ කියලා අද අනාවරණය ෙවනවා. ඒ නිසායි මා 
කියන්ෙන්, අපි ෙම් රෙට් මූල්ය විනය ඇති කරන්න ඕනෑයි කියලා. 
ඒ සඳහා වර්තමාන රජය කටයුතු කරෙගන යනවා.  

පසුගිය රජය කාලෙය් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න ෙකොෙහොමද 
කටයුතු කෙළේ? එතෙනෝල් ජාවාරාම්වලින්, කුඩු ජාවාරම්වලින් 
එෙහම නැත්නම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරවලින්, පාෙවන අවි 
ගබඩාවලින් තමයි ඒ කටයුතු කරන්න උත්සාහ කෙළේ.  බලපත 
නැති පාෙවන අවි ගබඩා හදලා ඒවායින් තමයි රෙට් ආර්ථිකය 
හදන්න උත්සාහ කෙළේ.  

බදු ආදායම ගැන බැලුෙවොත්, සවි ශක්තිය තිෙබන ෙකනාට බදු 
දැල කඩා ෙගන යන්න පුළුවන්. බදු දැල කියාත්මක වුෙණ් මකුළු 
දැලක් වාෙගයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අහිංසක 
මිනිහා, හැකියාව නැති මනුෂ්යයා ෙම් දැෙල් පැටෙලනවා. පුළුවන් 
මිනිහා දැල කඩා ෙගන යනවා. එෙහම ආර්ථිකයක් තමයි එෙහම 
කමෙව්දයක් තමයි ෙම් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. ඒක 
ආපස්සට හැරවීම, ඒක යහ පාලනය පැත්තට ගැනීම වර්තමාන 
රජයට විශාල අභිෙයෝගයක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්  අපි ඒකට 
සාර්ථකව මුහුණ ෙදනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් සමාජ විනය නිර්මාණය කළ යුතු 
ෙවනවා. අෙප් සමාජෙය් විනයක් නැහැ.  පුළුවන් මිනිස්සු  පුළුවන් 
ෙද් කර ගන්නවා. නීතිය තිෙබන්ෙන් එක් එක් ෙකනාෙග් අෙත්යි. 
එතෙනෝල් කන්ෙට්නරය එනෙකොට බුද්ධශාසන කටයුතු භාර 
ඇමතිවරයා ලියුමක් ෙදනවා,  ඔය ෙහොර කන්ෙට්නරය නිදහස් 
කරන්නය කියලා. එෙහම සංස්කෘතියක්, එෙහම සමාජ විනයක් 
අෙප් රෙට් තිබුෙණ්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බලපත  නැති පාෙවන අවි ගබඩා  මුහුෙද් 
තිෙබනවා. බලපත නැහැ. තිෙබන ආයුධ පමාණය දන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම කමෙව්දයක් තමයි තිබුෙණ්. සමාජ විනයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
පසුගිය දවස්වල ෙම් ර ෙට් සිදු වුණු ෙද්වල් අපි දැක්කා. එක්ෙකෝ 
ෙබොදු බලෙසේනාව කියයි; ඒ ෙගොල්ලනුත් පාලකෙයෝ. එක්ෙකෝ 
රාවණා බලෙව්ගය කියයි; ඒ ෙගොල්ලනුත් පාලකෙයෝ. ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙකොච්චර වැරදි කළත් ඒවාට තීන්දු තීරණ ගත්ෙත් 
නැහැ. ජාතිවාදය අවුස්සලා රෙට් බලය ගන්න ඕනෑ නිසා ඒ ගැන 
කට පියාෙගන හිටියා.  නමුත් අද වන ෙකොට නීතිය කියාත්මක 
වනවා. අද සැමට එක ෙසේ ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. 
කාටත් නීතිය එක විධියට කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා අද යම් 
සමාජ විනයක් ඇති කරන්නට ෙපළ ගැෙසමින් පවතිනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොදුබල ෙසේනාව කිව්වත්, 
රාවණා බලෙව්ගය කිව්වත් ඊෙය් ෙපෙර්දා ඒ අය හැසිරුණු 
ආකාරය අපි දැක්කා. ලංකාෙව් පබලතම ෙබෞද්ධ විද්යාලයක -
ආනන්ද විද්යාලෙය්- ඉෙගන ගත්ත ශිෂ්යයකු වශෙයන් මා දකිනවා, 
ෙබෞද්ධ ආගමට කරන ෙම් නිගාව ෙමොකක්ද කියලා. අෙප් රෙට් 
සිල් රකින, ෙබෞද්ධාගමට අනුකූලව කටයුතු කරන ෙහොඳ ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා රාශියක් සිටියදී ඒ අයටත් නිගා වන අයුරින් ෙම් සුළු 
පිරිසක් හැසිෙරන ආකාරය ෙමොකක්ද? 

ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා අඩු තරමින් ෙම් රෙට් අධිකරණ 
පද්ධතියට හිස නමනවාද? ෙම් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය 
පිළිගන්නවාද? එෙහම නැත්නම් බුදු රජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය 
පිළිගන්නවාද? ෙගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරපු 
ධර්මය අනුව ෙම් අය කටයුතු කරනවාද? එෙහම නැත්නම් ෙම් අය 
මහානායක හිමිවරුන්ෙග් අවවාද පිළිගන්නවාද? බුද්ධ දර්ශනය 

තුළ, බුද්ධ ධර්මය තුළ අධිකරණ සංඝ නායක පදවි තිෙබනවා. ඒ 
අධිකරණ සංඝනායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග්, ෙගෞරවනීය 
නායක ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝග අනුව ෙම් අය 
කටයුතු කරනවාද? ෙම්වා එකක්වත් නැහැ. එක එක විධියට වැඩ 
කරමින් එක් එක් ෙකනා කටයුතු කරපු සමාජයක් තිෙබන්ෙන්. 
අපට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, රෙට් නීති පද්ධතියට ෙම් සියලු 
ෙද් ඇතුළු කරන්න. එම නිසා  විශාල අභිෙයෝග පමාණයක් කර 
පින්නාෙගන නව රජයට අද යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නියමයන් ගැනයි. ෙම් බදු පනත ඇති කෙළේ ඇයි? ෙම් රෙට් 
අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙවනස් 
ෙවනවාත් එක්කම, නැත්නම් අත්යවශ්ය  භාණ්ඩ මිල  ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙවනස් ෙවනවාත් එක්කම අෙප් පාරිෙභෝගිකයා 
ආරක්ෂා කරෙගන එක ජීවන මට්ටමක තියා ෙගන ඉන්න අපට 
සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙම් පනත කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් පනත ඉතාම  සරලයි. බදු වර්ග රාශියක් ඇති කරනවාට 
වඩා එක බද්දක් ඇති කරලා අත්යවශ්ය දව්යවල මිල පාලනය 
කිරීෙම් හැකියාව ෙම් පනත තුළින් රජය සතු කර ෙගන තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම අස්වැන්න ලැෙබන කාලයට, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි 
වන කාලයට ,   ඒ භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම පාලනය කරලා ෙද්ශීය 
ෙගොවියා රැක ගන්න අවශ්ය කමෙව්දය ෙම් පනත තුළින් 
නිර්මාණය කර තිෙබනවා. නමුත් පසුගිය කාලෙය් ෙම් පනත 
කියාත්මක කෙළේ ෙද්ශීය ෙගොවියා රකින්නද, ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා 
රකින්නද, එෙහම නැත්නම් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අත්යවශ්ය 
ආහාර දව්යවල මිල ඉහළ යන ෙකොට එයින් පීඩා විඳින රෙට් 
ඉන්න පාරිෙභෝගිකයා, රෙට් ඉන්න ජනතාව රකින්නද කියන 
පශ්නය අපට තිෙබනවා. එෙහම කටයුතු කරලා නැහැ. එදා 
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කළාද? යුද්ධය ඉවර වන ෙකොට රෙට් 
ජනතාව සිහින මවා ෙගන බලා ෙගන සිටියා, "යුද්ධය නිසා අපි බදු 
ෙගව්වා. දැන් ෙම් රෙට් යුද වියදම නැති වුණා. දැන් බදු මුදල අඩු 
ෙවයි. රෙට් අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල අඩු ෙවයි. රෙට් අනික් 
භාණ්ඩවලත් මිල අඩු ෙවයි. බදු බර නැති ෙවයි" කියලා. නමුත් ඒ 
සිහින සැබෑ වුණාද? බදු බර එන්න-එන්නම තවත් වැඩි කළා. එදා 
යුද්ධෙය් බර ජනතාව මත පටවා තිබුණා. යුද්ධය ඉවර වුණාට 
පස්ෙසේ රාජපක්ෂ පවුෙල් පාලකයන්ෙග් ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව 
නිසා අහිංසක ජනතාව මත බදු බර පටවා තිබුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් පනත මඟින් අය කරලා තිෙබන බදු මුදල් පමාණය 2010 

දී රුපියල් බිලියන 10යි; 2011 දී රුපියල් බිලියන 15යි; 2012 දී 
රුපියල් බිලියන 33යි. 2013 වර්ෂය වන විට පසුගිය රජය 
අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවලින් රුපියල් බිලියන 46ක් බදු එකතු 
කරලා තිබුණා. 2014 දී රුපියල් බිලියන 48ක් බදු එකතු කරලා 
තිබුණා. නමුත් වර්තමාන රජය තමයි 2015වන ෙකොට රුපියල් 
බිලියන 42කට ෙම් බදු ආදායම අඩු කරලා තිෙබන්ෙන්. බදු 
ආදායෙම් වැඩි වීම ආපස්සට හැරවීෙම් පථම කියාමාර්ගය නව 
රජය ගිය අවුරුද්ෙද්  කියාත්මක කර තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
2014 දී සමස්ත බදු ආදායෙමන් සියයට 10.3ක් අත්යවශ්ය ආහාර 
දව්යවලින්, අත්යවශ්ය භාණ්ඩවලින් එකතු කර ගත්ත බදු මුදල්. 
2015 වර්ෂය දිහා බැලුවාම ඒ පමාණය සියයට 7.9 දක්වා අඩු 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, අද ෙම් රෙට් නාස්තිය, දූෂණය, 
වංචාව නැති කරලා, අනවශ්ය වියදම් නැති කරලා, ජනතාව මත 
පටවපු බර අඩු කරන්න අපි පියවර ෙගන තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් කිව්ෙවොත් එදා ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම වර්ෂයකට 
රුපියල් බිලියන 9යි. නමුත් 2016 වර්ෂය සඳහා 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම රුපියල් බිලියන 9 සිට රුපියල් බිලියන 
2 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ බරත් ජනතාවෙගන් නිදහස් කර 
තිෙබනවා. ෙම් වැනි ෙද්වල් රාශියක් කියන්න තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපි දැක්කා, පසුගිය රජය ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. රාජ්ය 
ෙසේවය ශක්තිමත් කළාය කියලා රාජ්ය ෙසේවය තුළ ඔළු ෙගඩි 
ගණන වැඩි කළා මිසක් රාජ්ය ආදායම වැඩි කළාද? එදා සිට අෙප් 
රෙට් රාජ්ය ආදායම මුළු ආදායෙමන් සියයට 10යි. නමුත් 
වර්තමාන ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා, පාඩු ලැබූ ව්යාපාර විවිධ 
කමෙව්ද තුළින් ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න. වරාය නගර 
හදන්න, හම්බන්ෙතොට වරාය දියුණු කරන්න, මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළට සංචාරකයන් ෙගන්වීම සඳහා ඒ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
කියාත්මක කරන්න, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ෙම් රට ෙමෙතක් 
ගමන් කළ වංචා, දූෂණ, අකමිකතාවලින් පිරුණු ගමන ආපස්සට 
හරවන්නට ගරු අගාමාත්යතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ 
ඒකාබද්ධ ෙවලා එඩිතරව තීන්දු තීරණ ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට මා විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
 

[பி.ப. 3.28] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் எனக்கும் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
மனித நாகாிகங்களின் ஆரம்பம் தல் இன் வைர 
அதிகாித் ச் ெசல்கின்ற ரண்பா க ம் ேமாதல்க ம் 
ஒ வைகயில் ெபா ள் தல் வாதத்தின் பாற்பட்டெதன்  
கூறலாம். ெபா ளாதாரம் பற்றிய சமகாலக் ேகாட்பா கள் 
அைனத் ம் இனம், மதம், ெமாழி என்ற பாரபட்சங்களற்ற 
வைகயில் மக்கள் நலன் சார்ந்ததாக ம் அவர்கைள அதிகம் 
தி ப்தியைடயச் ெசய்யக்கூ ய வைகயி ம் மக்கள் மத்தியில் 
அ ல்ப த்தப்ப ம்ேபாேத அைவ ெவற்றியளிக்கின்றன. எம  
நா  இ வைர ெபா ளாதார ாீதியாக எதிர்ேநாக்கிவந்த 
ச கப் பிரச்சிைனகளில் இ ம் ஒன்ேற. வ டந்ேதா ம் 
மக்களிடமி ந்  அவர்கள் க ம் ஒவ்ெவா  ெபா க்கும் 
வாி அறவிடப்ப கின்ற .  

 
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. Edward Gunasekara to the Chair? 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
I propose that the Hon.  Edward Gunasekara  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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  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. Member, you may continue. 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
அவ்வா  அற  ெசய்யப்ப ம் வாியான , நாட்  

மக்க க்கு நீதித்தன்ைம டன் எந்தள க்குச் சமனாகப் 
பகிரப்ப கின்ற  என்ப  பற்றி பல்ேவ பட்ட ேகாணங் 
களில் நாம் சிந்திக்க ேவண் ம். கடந்த 30 ஆண்  காலப் 
ேபாாின் விைள களினால் நாட் ன ம் நாட்  மக்களின ம் 
ெபா ளாதாரம் பற்றிய எதிர்பார்ப் க்கள் சாி நிைலைய 
ேநாக்கி நகர்ந் ள்ள இவ்ேவைளயில், அரசாங்கத்தால் 
வகுக்கப்ப ம் ஒவ்ெவா  நிதிக்ெகாள்ைக ம் நாட் ன ம் 
நாட்  மக்களின ம் ெபா ளாதாரம் ெதாடர்பிலான வளர்ச்சி 
நிைலக க்கு வழிேயற்ப த்தக்கூ யதாக இ க்கேவண் ம்.  

இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில் அரசாங்கத்தின் 
பிரதான வ மான வழிகளில் ஒன்றாகக் காணப்ப ம் வாி 
வ மானத்தின் 80 தமான , ேநாில் வாிகளாகேவ 
மக்களிடமி ந்  அறவிடப்ப கின்றன. உண்ைமயில் வாி 
வ மானத்தின் க்கிய ேநாக்கு, அரசாங்கச் ெசல கைள 
நிர்வாக ாீதியில் சாத்தியமானதாக ம் நியாயத்தன்ைம மற் ம் 
விைனத்திறன் அ ப்பைடயி ம் நாட் ன ம் நாட்  
மக்களின ம் அபிவி த்திக்காக நைட ைறப்ப த் வதாகும். 
இவ்வாறான ேநாக்கத்திற்காக வாி விதிக்கப்ப கின்றேபா  
நீதித்தன்ைம என்ற விடயம் ஆராயப்படேவண் யதாகின்ற . 
உண்ைமயில் வாி விதித்த ல் நீதித்தன்ைம என்ப , எவ்வள  
வாி வ மானமாகப் ெபறப்ப கின்ற  என்பதி ம் அ  
எவ்வா  ேவ பட்ட நபர்க க்கிைடயில் பங்கிடப்ப கின்ற  
என்பதி ம் தங்கி ள்ள .  ெபறப்பட்ட வாி வ மானம் 
நியாயமான வைகயில் பங்கிடப்படாதி க்குமாயின் அங்ேக 
வாி விதிப்பில் நீதித்தன்ைம ேபணப்படவில்ைல என்ப  
ெபா ளாகும்.  உண்ைமயில் இந்நீதித்தன்ைமைய எம  
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதி மக்கைள அ ப்பைடயாக ைவத்  
ஆராயேவண் ள்ள .  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதி மக்களின் 
அபிவி த்தி இலங்ைகயின் ஏைனய பகுதிக டன் ஒப்பி ம் 
ேபா  எந்தள க்குச் சமமாக உள்ள ? இலங்ைகயின் 
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ஒவ்ெவா  கு மக ம் வாி வ மானத்தி டாக அரசாங் 
கத்தின் ெவற்றிக்குப் பங்களிப்பிைனச் ெசய்கின்றான்.  ஆகேவ, 
அரசாங்கம் அைனத் ப் பகுதிகளி ம் சமமான வளப்பங் 
கீட்ைட ேமற்ெகாண்  மக்கள் அைனவைர ம் ெபா ளாதார 
ாீதியில் சமப்ப த்தல் ேவண் ம். அரசாங்கத்தின் அதிகாித்த 
வாி வ மானத் ேதைவயான  நாட் ன் விைனத்திறனான வள 
ஒ க்கீ , நியாயமான வ மானப் பங்கீ  மற் ம் 
ேபாட் மிக்க வர்த்தகத் ைறயிைனப் ேப தல் என்பவற்ைற 
உள்ளடக்கிய ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைக டன் இைணந்த 
வைகயில் ெசயற்படல் ேவண் ம்.   

இலங்ைகயான  உலக வங்கியினால் ந த்தர வ மான 
ைடய நாெடன அைடயாளப் ப த்தப்பட்டேபாதி ம் 

இலங்ைகயின் வாி தமான  வ மானம் குைறந்த நா களின் 
நியமத்திைனவிட ம் குைறவாகேவ காணப்ப கின்ற .  
வாிகள் ெபா வாக மக்கள  நலன்க க்காகேவ அறவிடப் 
ப கின்றன என்பைத ம் தாண் , அரசாங்கத்தின் 
ெசயற்பாட் க்கும் அைவ அவசியமாகின்றன என்பதனால் 
அரச திைணக்களங்கள் விரயமற்ற ைறயில் விைனத் 
திற டன் ேசைவயாற் வதைன உ திப்ப த்திக்ெகாள்ளல் 
ேவண் ம் என்பைத ம் இவ்விடத்தில் குறிப்பிட வி ம்  
கின்ேறன். அத் டன், உள் ராட்சி மன்றங்களின் லம் 
ெபறப்ப கின்ற வாிகள் குறிப்பிட்ட பிரேதச அபிவி த்தி 
யிைனத் திட்டமிட்ட வைகயில் ன்ேனற்றமைடயச் 
ெசய்வதைன உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  எனேவ, 
வாி வ மானத்தி டாக அரசாங்கம் அைனத் ப் பகுதி 
களி ம் அபிவி த்திைய ேநாக்கிப் பாரபட்சமற்ற வைகயில் 
வளப்பங்கீட்ைட ேமற்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, அதைன 
விரயமற்றவா  விைனத்திற டன் உபேயாகப்ப த்த ம் 
ேவண் ம்.   

இலங்ைகயின் உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்களத்தின் 
"உங்களின் வாி நல்ல எதிர்காலத்திற்கு" என்கின்ற கூற் க் 
கிணங்க, அரச வ மானத்தின் க்கிய லாதாரமாக  வாி 
இ ப்ப ேபால் மக்கள  அபிவி த்தியி ம் அ  காத்திரமான 
பங்கு வகிக்க ேவண் ம். ஆண் ேதா ம் அரச ஊழியர் 
க க்கான ஊதியத்ைத அதிகாிக்க ேவண் ம்; வாழ்க்ைகப் 
ப கைள வழங்கேவண் ம்; இலவச ேசைவகைள 
அளிக்கேவண் ம் என எதிர்பார்க்கின்றவர்கள் அதற்குத் 
ேதைவயான நிதியிைன எங்கி ந்  அரசாங்கம் ெபற் க் 
ெகாள்கின்ற  என்பதைன மறந் வி கின்றனர்.  நாட் ன் 
ெசல கைள ஈ  ெசய்வதற்கு வாி வ மானத்திைன 
அதிகாித்தல் என்ப  ன்னிைல ெப கின்றேபாதி ம், நாட்  
மக்களின் நலன்கைளப் பாதிக்காத வைகயில் அைவ 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். சிலேவைளகளில் அரச 
திைணக்களங்கள் சில வாி விதிப் த் தன்ைமயில் ச க 
அக்கைறைய ம் ெவளிக்காட்ட ேவண் ம்.   

த்தத்தின் பின்னர் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்  
மீண்ெட ம் எம  பிரேதசங்களில், அதிகமான வாிகைள 
அறவி வதற்காகேவ அண்ைமக்காலமாக அதிகாித்த ம பான 
சாைலக க்கான அ மதி ம் வழங்கப்ப கின்ற . இங்ேக 
ச கநலன் சார்ந்த விடயங்கைளக் கடந்  அதிகள  வாி 
வ மானத்ைதப் ெப வதற்காக ம பானசாைலக க்கான 
அ மதி வழங்கப்ப வதாகேவ ெதாிகின்ற . ல்ைலத்தீ  
நகர்ப்பகுதியில் வண்ணான்குளம் என் ம் கிராமத்தில் கடந்த 
வாரம் சி வர் ங்கா, சுனாமி நிைனவாலயம், ெந ங்கிய 
மக்கள் கு யி ப் க்கள் ேபான்றவற் க்கு மத்தியில் 
திறக்கப்பட் ள்ள ம பானசாைலயால் ஏற்ப ம் பாதிப் க்கள் 
குறித் ப் ெபா மக்கள் தம  விசனங்கைளத் ெதாிவிக் 
கின்றனர். அம்ம பானசாைலக்கு அ மதி வழங்கியைம 

சட்டத் க்கு ரணானதாகும். அ மட் மன்றி, இத டான 
ேநாக்கம் அதிகாித்த வாி அறவிடல் மட் ேம தவிர, ச கநல 
அக்கைற பற்றிச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சிந்திக்கத் 
தவறி ள்ளனர். த்தத்தி ந்  மீண் ள்ள எம  மக்கைளக் 
காப்பாற்றக்கூ ய வைகயில், இம்ம பான சாைலைய 
உடன யாக வதற்கு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன 
இந்நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைத இவ் யாிய சைபயில் நான் 
மிக ம் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன் எதிர்காலத்தில் ஆேராக்கியமிக்க ச தாய 
ெமான்ைற உ வாக்கும் திட்டங்க க்கு இந்த நல்லாட்சி 
அரசில் ன் ாிைம வழங்கப்படல் ேவண் ம். எனேவ, 
வாிவிதிப்பின் லம் ெவ மேன பணத்ைத அறவி வ டன் 
நின் விடா  அதனால் ஏற்ப கின்ற சாதக, பாதக தன்ைமகள் 
குறித் ம் ஆராயப்பட ேவண் ம். வாிவிதிப்பி டாக மக்கள் 
மத்தியி ந்  பணத்ைதப் ெப வ டன், அைவ மீள ம் 
அவர்களின் ஒட் ெமாத்த ேமம்பாட் ற்காகச் சமமாகப் 
பகிரப்பட் , நிதிக்ெகாள்ைகயில் விரயமற்ற வைகயிலான 
ேநாக்கங்க க்கு ன் ாிைம வழங்கப்ப வைத உ திப் 
ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் நான் மிக ம் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளில் 
ஏராளமான ச க அபிவி த்தி ேவைலத்தி்ட்டங்கள் ன் 
ென க்கப்படேவண் ள்ளன என்பைதக் கவனத்திற் 
ெகாண்  ெபா த்தமான வைகயில் எம  இைளஞர்களின் 
ேவைலவாய்ப்பிைனத் ாிதப்ப த்தி, நாட் ன் ெமாத்தத் 
ேதசிய உற்பத்திைய அதிகாிப்பத டாக சிறந்த எதிர் 
காலத்ைத அைமத் த்தர அைனவ ம் ன்வர ேவண் ெமன 
ேவண் , நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 3.37] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙර්ගු ආඥාපනත, විෙශේෂ 

ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත හා ෙද්ශීය ආදායම් පනත යටෙත්  
නිෙයෝගය, නියමයන් හා ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අද දින කථා 
කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා.  ගරු මුදල් ඇමතිතුමා  විසින් 
ෙද්ශීය ෙගොවියා රැක ගැනීම සඳහා වූ  සුවිෙශේෂ ෙයෝජනා කිහිපයක්  
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ මඟින් විෙද්ශ වලින් ෙගන්වනු ලබන 
ෙලොකු ලූනු, ෙදොඩම්, මිදි, ඇපල් ආදී එළවලු හා පලතුරු 
නිෂ්පාදනවල සහ ටින් මාළු ආදී භාණ්ඩවල බදු වැඩි කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

අෙප් රට වෙට්ටම මුහුද තිෙබනවා. ඒ මඟින් ඉතාමත් වටිනා 
මත්ස්ය සම්පතක් අපට ලැබී තිෙබනවා.  මත්ස්ය සම්පත රැක 
ගනිමින් ෙද්ශීය ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා 
විෙද්ශ වලින් ෙගන්වනු ලබන ටින් මාළු ආදී භාණ්ඩවල බදු වැඩි 
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙද්ශීය ෙගොවියා නඟා සිටුවන්න, 
ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ආර්ථිකය දියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
හැටියටයි අපි ෙමය දකින්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙලොකු ලූනු ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්න ඕනෑ, දඹුල්ෙල් 
ෙලොකු ලූනු ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීමට විෙශේෂ පියවර 
කිහිපයක් ගත යුතුව තිෙබන බව. දඹුල්ෙල් ෙලොකු ලූනු ෙගොවියාට 
තිෙබන පශ්න අපි හඳුනා ගත යුතු ෙවනවා. පසුගිය කාලය පුරාම 
අපි දඹුල්ෙල් ෙගොවියන්ෙග් පශ්න හඳුනා ගත්ෙත් නැහැ. පසුගිය 
අවුරුදු කිහිපය තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් බීජ මාෆියාවක් කියාත්මක වුණා. 
ඒ බීජ මාෆියාව හරහා දඹුල්ෙල් ෙලොකු ලූනු ෙගොවියාට විශාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වශෙයන් පාඩු සිදු වුණා. බීජ කිෙලෝ එකකින් වගා කරන පමාණය 
වගා කිරීම සඳහා බීජ කිෙලෝ දහයක් විතර පාවිච්චි කරන්න සිදු 
වුණා, ෙම් බීජ මාෆියාව නිසා. ඒ නිසා අපි අෙප් රජෙය් 
කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අලුෙතන් ෙද්ශීය බීජ 
නිෂ්පාදනය කරමින් ෙලොකු ලූනු ෙගොවියා විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙනකුත් ෙගොවීනුත් නඟා සිටුවලා, කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු 
කරන්න විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

අද විෙද්ශ රටවලින් ෙගන්වනු ලබන කෘෂි නිෂ්පාදනවල මිල 
වැඩි කිරීමත් එක්කම ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලටත් තරගකාරී මිලක් 
ඇති කළ යුතු ෙවනවා.  සෙතොස ගැනත් අපි කථා කළ යුතු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම සෙතොස භාර ඇමතිතුමා විෙශේෂ කියා 
මාර්ග ගනිමින් ලංකාව පුරා සෙතොස ශාඛා අලුෙතන් ඇති කර, 
සෙතොස පතිසංවිධානය කරන්නට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. කළු 
කඩකාරයන්ෙගන් මිදී ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන ෙකළින්ම 
පාරිෙභෝගිකයා අතට ලැෙබන වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා ෙවමින් 
පවතිනවා. අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් එවැනි සාධනීය 
ලක්ෂණ අලුෙතන් ඇති ෙවමින් පවතිනවා.  

අපි කථා කළ යුතුම ෙදයක් තිෙබනවා. අපි ආෙයෝජන වැඩි 
දියුණු කර ගත යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, පසුගිය කාලය තුළ 
රාජපක්ෂකරණය වුණු ෙම් රෙට් හිටපු රාජපක්ෂ මුදලාලිලාෙග් 
සාක්කුවලට පුදුම විධියට සල්ලි වැටුණු යුගයක් ඇතිෙවලා 
තිබුණා. රාජපක්ෂකරණය වුණු ෙම් රට ඉන් මුදා ගන්න නම්, අෙප් 
රටට එන ආෙයෝජකයන් දිරි ගැන්විය යුතු ෙවනවා. නැත්නම් අෙප් 
රටට ඉදිරියට යාමට හැකියාවක් ෙනොලැෙබන තත්ත්වයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්, පසුගිය කාලෙය් තිබුණු ණය බර නිසා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ෙලෝක ආෙයෝජන වාර්තා අනුව 2014 අවුරුද්ෙද් 
ෙලෝකය පුරා සිදු වී ඇති ඍජු විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ටිලියන 1.23ක් ෙවනවා. 2016 වසෙර්දී එය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ටිලියන 1.4ක් ඉක්මවා යා හැකි බව පකාශ 
කර තිෙබනවා. එෙහම නම්  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ටිලියන 1.4ක 
විෙද්ශීය ආෙයෝජනවලින් යම් ෙකොටසක් අපි ලබා ගත යුතු 
ෙවනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමාට ස්විට්සර්ලන්තෙය් තිබුණු ෙලෝක 
ආර්ථික සමුළුවට ආරාධනා ලැබී තිබුණු බව අපි දැක්කා. ලංකාෙව් 
රාජ්ය නායකයකුට එවැනි ආරාධනාවක් ලැබුණු පථම අවස්ථාව 
තමයි එය. ඒ ෙවලාෙව් අපි දැක්කා, ෙලෝකෙය් පධාන ෙපෙළේ blue 
chip companies -උදාහරණයක් විධියට කියනවා නම්, 
මයිෙකොෙසොෆ ් ට් ආයතනය වාෙග් ආයතන- රාශියක 
නිෙයෝජිතයන් ගරු අගමැතිතුමා සහ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමා හමු ෙවලා තිබුණා. ඒත් එක්කම 
ඒ ෙගොල්ලන් එකඟ ෙවලා තිබුණා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මුදල් 
ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන්න. ෙම්ක තමයි ලංකාව 
සම්බන්ධෙයන් අපි දකින සාධනීය ලක්ෂණය. ෙම් තමයි අෙප් රට 
සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශීය ආ ෙයෝජකයන්ෙග් තිෙබන උනන්දුව.  

2013 වර්ෂෙය්දී ජපානෙය් Mitsui Sugar Corporation Ltd. එකට 
ඔවුන්ෙග් මුදල් ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන්න අවශ්ය ෙවලා ඒ 
ගැන ෙසොයා බැලුවා මට මතකයි.  නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති වුණා, ෙම් රෙට් තිෙබන විනිමය නීති ගැන. ෙම් 
විනිමය නීති හරියාකාරව කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියන තැන 
ඉඳලා ෙම් Mitsui Sugar Corporation Ltd. එක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
මුදල් ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන එෙකන් වැළකී සිටියා. 
ඒෙගොල්ලන් කියා සිටිෙය් පසුගිය කාලෙය්  විනිමය නීති පිළිබඳව 
ස්ථීර පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ කියලායි. අවශ්ය ෙව්ලාවට, 
අවශ්ය විධියට  නීති ෙවනස් වුණා. ඒ නිසා රටවල් ෙදක අතර 
පැහැදිලි දැක්මක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් Mitsui Sugar Corporation 

Ltd   කියන්ෙන්,  ජපානෙය් සීනි කර්මාන්තෙයන් සියයට 20ක් 
විතර ආෙයෝජනය කරලා තිෙබන සමාගමක්. ෙලෝ පකට මිට්සුයි 
සමූහ ව්යාපාර සමාගමක්. දැන් ඒ සමාගම අෙප් ලංකාෙව් 
ආෙයෝජනය කරන්න කැමැත්ත පළ කරලා තිෙබනවා, ෙම් 
තිෙබන විනිමය නීතිය,  එෙහම නැත්නම් මූල්යමය පැත්ෙතන් 
හරියට නීති සම්පාදනය වීමත් නිසා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආසියාෙව් තරම් ආගමික හා  
ජාතිවාදී ගැටුම් නිසා සංවර්ධනෙයන් පසු පස්සට ගිය ෙවනත් 
රටවල් නැති තරම්. විෙශේෂෙයන්ම දකුණු ආසියාව ගැන කථා 
කෙළොත්, බංගලාෙද්ශය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, 
ඇෆ්ගනිස්ථානය, ලංකාව, ෙන්පාලය, ෙම් සියලුම රටවල් 
සංවර්ධනෙයන් පසුපසට ගිෙය් ආගමික හා අන්ත ජාතිවාදී ගැටුම් 
නිසායි. ෙම් ආකල්ප නිසා තමයි සංවර්ධනෙයන් ෙම් රටවල් පසු 
පසට ගිෙය්. ආගමික මතවාදයන් මත සිදු වුණු විනය පිරිහීම  
පිළිබඳව තමයි අපට ෙගොඩාක් පශ්න ඇති වුෙණ්. අපි 
උදාහරණයක් ෙලස ජපානය, ෙකොරියාව, සිංගප්පූරුව වැනි රටවල් 
ගත්ෙතොත්, ෙම් අෙප් කලාපෙය් ඉදිරියටම ගිහින් තිෙබන, අද වන 
විට සංවර්ධනය වුණු රටවල්.  

ෙම් රටවල්වලත් බුදුදහම තිෙබනවා. බුදුදහම තිෙබන රටවල 
ඒ වාෙග් ෙහොඳ විනයක් තිෙබනවා. ඒ විනය නිසා ෙම් රටවලට 
තමන්ෙග් තිෙබන සම්පත් එක්ක ඉදිරියට යන්න හැකියාවක් 
ලැබුණා. නමුත්, අෙප් ලංකාෙව් වුෙණ් ඒෙක් අෙනක් පැත්තයි. 
අෙප් සමාජෙය් සාරධර්ම වාෙග්ම විනය නැතිවීම තුළ ආගමික 
මතවාද, එෙහම නැත්නම් ගැටුම් නිසා විෙශේෂෙයන් පසුපසට 
යන්න සිදු වුණා. අපි දැක්කා, පසුගිය දවස්වල ෙහෝමාගම  
අධිකරණෙය් ඉතාමත් අෙශෝභන සිද්ධියක් සිදු වුණා. ෙම් රෙට් 
ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, වර්ගවාදය කියන්ෙන් අපි සම්පූර්ණෙයන් 
ඉවත දැමිය යුතු ෙදයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සාමාන්යෙයන් අපි ගත්ෙතොත්, ෙම් වර්ගවාදය කියන්ෙන් තිරිසන් 
සත්ත්වයන්ෙග් ජානවල තිෙබන ලක්ෂණයක්.  

උදාහරණයකට තිරිසන් සත්ත්ව ෙකොට්ඨාසයක් ගත්ෙතොත්, 
ෙවනත් සත්තු වර්ගයක් ෙම් සත්තුන්ට පහරදීමට ආෙවොත්,  එවිට 
ෙම් සත්තු ටික එකතු ෙවනවා. ෙම් ලක්ෂණය මනුෂ්යයන් තුළත් 
ෙපොඩ්ඩක් තිෙබනවා. නැත්ෙත් නැහැ. මනුෂ්යයාෙග් ජානවල 
තිෙබන ෙම් ලක්ෂණය එළියට ගන්න හරි ෙලෙහසියි. ෙම් නිසා 
තමයි ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවල ෙයදිලා සිටින පිරිස තමන්ෙග් පටු 
අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙමවැනි ෙද්වල් කරන්ෙන්.  අපි බුදුදහම ෙදස 
බැලුෙවොත්, බුදු හාමුදුරුෙවෝ පධාන තැන දුන්ෙන් විනයටයි. විනය 
හදා ගැනීම අවශ්යයි. ආගමක්, ජාතියක්, රටක් විධියට විනය හදා 
ගැනීම ඉතාමත් අවශ්යයි. බුදුදහම තමයි වැඩිෙයන්ම විනය 
තිෙබන දර්ශනය.  

බුදුදහම ගැන කථා කරන ෙකොට මට මතක් ෙවන්ෙන්, මා 
ෙකොළඹ ආනන්ද විද්යාලෙය් ආදි ශිෂ්යයකු හැටියටත්, ලංකාෙව් 
පධාන ෙබෞද්ධ පාසෙල් හිටපු ෙබෞද්ධ ශිෂ්ය නායකයකු විධියටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ ආනන්ද විද්යාලෙය් ෙබෞද්ධ සංගමෙය් 
උපසභාපතිවරයා විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් කමිටුවල සභාපති 
තනතුරුත් දරමින් සිටි ආකාරයයි.  නැදගමුෙව්, සුමඟ දහම් 
පාසෙල් දහම් පාසල් අවසාන විභාගය දක්වා අපි හැදෑරුවා. දහම් 
පාසල් ගුරුවරයකු හැටියට මා කටයුතු කළා. ෙම් අත් දැකීම් 
එක්ක,  අද බුදුදහම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පිරිහීම ගැන 
ෙබොෙහෝම කනස්සල්ෙලන්, කනගාටුෙවන් තමයි අපි කතා 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාත්  ෙබොෙහෝම ෙහොඳට 
දන්නා අෙප් හිටපු ෙශේෂ්ඨ මාධ්ය ඇමතිවරයකු වූ ඉමිතියාස් බාකිර් 
මාකර් මහතාව මට මතක් ෙවනවා. එතුමාත් ෙකොළඹ ආනන්ද 
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විද්යාලෙය් ආදි ශිෂ්යෙයක්. එතුමා ආනන්ද විද්යාලෙය් ඉෙගන 
ගන්න ෙකොට ඉහළට යන්න තිබුණු හැම තැනකටම එතුමාට 
යන්න ලැබුණා. එතුමා පාසල් විවාද කණ්ඩායෙම් නායකයා වුණා; 
එතුමා ශිෂ්ය නිවාසෙය් නායකයා වුණා; එතුමා ෙහොකී කණ්ඩායෙම් 
නායකයා වුණා. ෙම් ආදී සියලු  තැන්වල නායකත්වය හිමි වුණා.  
ඒ වා ෙග්ම එතුමා පසුගිය දිෙනක පකාශයක් කරලා තිබුණා,  
අෙනකුත් ජාතීන් සමඟ, ආගම් සමඟ ෙබොෙහෝම 
සෙහෝදරත්වෙයන්  එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් 
ෙහොඳම ස්ථානය තමයි අෙප් සිංහල ෙබෞද්ධ සමාජය කියලා. ඉතින් 
එෙහම තිබියදීත් අපි ෙබොෙහෝම පටු වර්ගවාදී ආකල්පවලින් ෙම් 
ගැටුම් ඇති කර ගන්ෙන් ඇයි කියලා,  එතුමා ෙබොෙහෝම ෙහොඳට 
පශ්න කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙහොඳ උදාහරණයක්. ෙම් 
උදාහරණයත් එක්ක ගත්තාම පසුගියදා ෙහෝමාගම අධිකරණෙය්දී 
සිදු වුණු සිද්ධිය ගැන,  ඒ හැසිරීම් ගැන  අපට දුකක් ඇති ෙවනවා. 
බුදුදහෙම් තිපිටකෙය් සූත, විනය, අභිධර්ම කියන තුන් ධර්මයක් 
ගැන අපි දන්නවා. විනය පිටකෙය් තමයි බුද්ධ ශාසනෙය් විනය 
ගැන කියන්ෙන්. විනය නැති වුෙණොත්, බුද්ධ ශාසනයක් නැහැ. 
විනය ගැන කථා කරනෙකොට, පාරාජිකා පාළි, පාචිත් තිය පාළි 
වැනි ගන්ථවලින් අපට ෙහොඳින්ම ෙබෞද්ධ විනය ගැන ඉෙගන 
ගන්න පුළුවන් බවත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. භික්ෂු විනය ගැන 
කථා කරනෙකොට, එයට අදාළව ''පාතිෙමෝක්ෂය'' යනුෙවන් 
ෙපොතක් තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. ''පාතිෙමෝක්ෂය'' නමැති 
ෙපොත ෙහොඳින් කියවා තිෙබනවා නම්  ෙහෝමාගම අධිකරණෙය්දී 
හැසිරුණු ආකාරයට එම හාමුදුරුවරුන් හැසිෙරන්ෙන් නැහැ. 
පාතිෙමෝක්ෂෙය්, “විනෙයො නාම සාසනස්ස ආයු” යනුෙවන් 
පැහැදිලිවම සඳහන් වී තිෙබනවා. එයින් කියැෙවන්ෙන්, ශාසනෙය් 
පැවැත්ම විනය බවයි. එෙහම නම් විනය නැති වුෙණොත් ශාසනයත් 
අවසානයි කියන එකයි. ශාසනය කියන්ෙන්, භික්ෂුවයි. භික්ෂුව 
විනය ආරක්ෂා කෙළොත් විතරයි, අපට ආශිර්වාද කිරීමට හා අවවාද 
කිරීමට භික්ෂුවකට පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් අෙප් 
සමාජයට තවත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

 ෙම් සිවිල් සමාජය හා පැවිදි සමාජය ගත්තාම, සිවිල් සමාජයට 
අෙප් රෙට් නීතිය තිෙබනවා; අධිකරණ පද්ධතිය තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පැවිදි සමාජයට -අෙප් හාමුදුරුවරුන්ට- අධිකරණ නීතිය 
තිෙබනවා වාෙග්ම ෙබෞද්ධ විනය නීතිය තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට නීති ෙදකක් තිෙබනවා. අපිටත් වඩා 
වැඩිපුර නීතිය තිෙබනවා. නමුත් අපි ඊෙය් දැක්ෙක්, ඒ සියලුම නීති 
උල්ලංඝනය කරමින්, ඒ සියලුම නීති බල්ලාට දමමින් කියා කළ 
ආකාරයයි.  

ඇත්තටම එය පබල ෙබෞද්ධ පවුලකින් පැවෙතන 
ෙබෞද්ධෙයක් හැටියට මා හට ෙගන දුන්ෙන්, දැඩි ෙව්දනාවක්. 
ෙමවැනි ෙද්වල් ෙවනෙකොට රට ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
නිසා මම සියලුම ෙබෞද්ධ පුරවැසියන්ෙගන් විෙශේෂෙයන් එක 
ෙදයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධෙයෝ හැටියට අප ෙම් 
වර්ගවාදි, ජාතිවාදි සියලු ෙද්වල් බැහැර කළ යුතුයි. ඒවා බැහැර 
කළ යුතු කාල සීමාවක් අපට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
සංවර්ධනෙයන් ඉදිරියට යන්න නම් ෙම් සියලු ජාතිවාදි, වර්ගවාදි 
පටු ආකල්පවලින් බැහැර විය යුතුයි. එවැනි පටු ආකල්පවලින් 
බැහැරව සිටිෙයොත් විතරයි, අපට රටක් විධියට ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි -වග කිවයුතු සියලුම තැන්වලින්- 
විනය ආරක්ෂා කළ යුතුයි.  

අපි යහ පාලන ආණ්ඩුවක්. පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි අට 
වැනි දා අෙප් ජනාධිපතිවරෙයක් අප පත් කර ගත්ෙත්, අෙප් ෙම් 
පිරිහී ගිය විනය ආරක්ෂා කර ගන්නයි; “රාජපක්ෂකරණය“ වී 
තිබුණු රට ඒ භීෂණෙයන්, විනය නැති සමාජෙයන් මුදා ෙගන 

නැවත විනයානුකූල සමාජයක් හදන්නයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අධිකරණය ඇතුළට ගිහිල්ලා බෙලන් කථා කරලා 
තමන්ෙග් නීතිය ගැන, තමන්ෙග් විනය ගැන කථා කිරීමට 
කාටවත් අයිතියක් නැහැ.  

මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් සියලු ෙදනා තුළම තම අම්මා 
සම්බන්ධව තිෙබන්ෙන්, පුදුමාකාර ගරුත්වයක් බව. අම්මා ගැන 
ෙගෞරවයක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙහෝමාගම අධිකරණෙය්දී අම්මා 
ෙකෙනකුට කථා කරපු විධිය අප දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම භික්ෂු 
සමාජෙයන් ෙනොවිය යුතු ෙද්වල් ෙම් රෙට් සිදු වන ආකාරය අප 
දැක්කා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් මාධ්යවලදී අපි ෙම් ගැන සඳහන් 
කළ යුතු ෙවනවා. ඇත්තටම රෙට් සමාජගත විය යුතු විනය ගැන 
මීට වඩා සංවාදයක් අවශ්යයි කියා අපි හිතනවා. විෙශේෂෙයන් 
අනාගතෙය් අපි සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙථේරවාදී බුදු 
දහම සම්බන්ධ කතිකාවතින් මීට වඩා ෙම් ගැන කථා කළ යුතුයි 
කියා මා සිතනවා.  

අද අපි කථා කරන මාතෘකාව සම්බන්ධව අපෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරමු. අපි ෙම් විනය හරියාකාරව හැඩ ගසස්වා ගත්ෙතොත් 
විතරයි, රට තුළට ආෙයෝජන ගලා ෙගන එන්ෙන්. රටක් විධියට 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්ත් එෙසේ සිදු කෙළොත් විතරයි. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න හැකියාවක් 
ලැෙබන්ෙන්ත් එෙසේ කිරීෙමන් පමණයි. මූල්ය විනය ගැන කථා 
කරනෙකොට, විෙශේෂෙයන් අෙප් බදු ආදායම් වැඩි කර ගැනීෙම්දී 
මූල්ය නීති පද්ධතියක් අවශ්ය ෙවන බව සඳහන් කළ යුතුයි. 
ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීම තුළින් විෙශේෂ මූල්ය විනය නීති 
පද්ධතිය රටට හඳුන්වා ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය 
කිරීම තුළින් අපට ෙම් සියලුම සිදුරු වසා හරියාකාරව, 
කමානුකූලව අපට අවශ්ය බදු ටික එකතු කර ගන්නටත්, බදු 
අවශ්ය පමාණය ෙකොපමණද කියා දැන ගන්නටත්, දිනපතා 
ලැෙබන බදු ටික ෙකොපමණද කියා දැන ගන්නටත් අවශ්ය 
කමෙව්දයක් හැෙදනවා. රටක් හැටියට අපිට ෙමය අවශ්යයි. 
ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීම තුළින් ඒ සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ග 
සකස් කිරීෙමන් අපට එයට ඉඩකඩ පැවෙරනවා කියා මා 
හිතනවා. ඒ යටෙත් රෙට් සංවර්ධනයට විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු 
ෙවනවා.  කාෙලෝචිත විධියට විෙද්ශීය භාණ්ඩවලට බදු පැනවීම 
තුළින් ෙද්ශීය ආර්ථිකය නංවා ෙගන ෙද්ශීය ෙගොවියා හා ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයා දිරි ගැන්වීම ඉතාම සුබදායී, කාෙලෝචිත කියාවක් 
කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් සම්බන්ධව වැඩි වැඩිෙයන් 
කථා කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙමය වැඩි වැඩිෙයන් සමාජගත කළ 
යුතුයි. ෙම් සමාජය තුළ අපි ඉදිරියට යන්න නම් අෙප් ෙද්ශීය 
ෙගොවියා, අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා රැක ගත යුතුයි කියාත් සඳහන් 
කරමින් මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
[අ.භා. 3.52] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා අය 

වැය ෙල්ඛනයට සම්බන්ධිතව ෙර්ගු ආඥාපනත, විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ බදු පනත, ෙද්ශීය ආදායම් පනත යනාදිය යටෙත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝග, නියමයන් හා ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් මූල්ය 
කළමනාකරණ වගකීෙම් ෙකොටසක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කළා. අපි දන්නවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වන ව්යවස්ථාවට 
අනුව මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය පැවෙරන්ෙන් අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බව. ඒ නිසා බණ කතන්දරවලට වඩා  ෙම් රට 
මූල්ය කළමනාකරණය අතින් වැටිලා තිෙබන දැවැන්ත අර්බුදය 
පිළිබඳ ඉතාම වැදගත් ෙලස විද්වත් හා ශාස්තීය මට්ටෙම් කරුණු 
අපි ෙම් සභාෙව් සාකච්ඡා කෙළේ නැත්නම් ඒ ඇතිවන ආර්ථික 
අර්බුදෙය් පතිවිපාකවල වග උත්තරකරුවන් බවට අපි පරිවර්තනය 
ෙවනවා.  

අද දිනෙය්දී ''ෙඩ්ලි මිරර්''  පුවත් පෙත් “Exchange Rate 
Management: Politics Trumps Professionalism” යන 
සිරස්තලය යටෙත් ඉතා වැදගත් ලිපියක් පළ කර තිෙබනවා.  මෙග් 
කථාෙව් ෙකොටසක් හැටියට හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම 
සඳහා මා එය සභාගත කරන්නම්. 

විනිමය අනුපාතය කළමනාකරණය කිරීෙම් වැදගත්කම 
පිළිබඳ ෙද්ශපාලනඥයන්ට හා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ලිපිය 
මඟින් ෙමොනවාට සඳහන් කරලා තිෙබනවා. අද ආණ්ඩුව මුහුණ 
ෙදන පධාන අර්බුදය කුමක්ද? රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යාංශයත්, ශී ලංකා මහ බැංකුවත් 
පිළිබඳව ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර වශෙයන් ඉතා විශාල ෙලස 
විශ්වසනීයභාවය පලුදු ෙවලා තිෙබනවා; කඩා වැටිලා තිෙබනවා. 
ඒ කඩා වැටීම නිසා මුදල් අමාත්යවරයා රටට පතිඥාවක් ෙදනවා, 
සතියක් ඇතුළත විනිමය අනුපාතිකය - Exchange Rate එක - 
රුපියල් 130ට ෙගෙනනවා කියලා. 

ඊෙය් දිනෙය්දී ෙඩොලරෙය් විකුණුම් මිල රුපියල් 146.01යි. 
1977 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 15වැනි දා මධ්යම රාතී 12ට ෙරොනී ද 
මැල් මුදල් ඇමතිවරයා රුපියල් 8කට ආසන්න ෙවලා තිබුණු 
ෙඩොලරය රුපියල් 16 දක්වා වැඩි කරලා සියයට 50කින් රුපියල 
අවපමාණය කිරීම නිසා රුපියල මස්තබාල්දු වුණා. ඊට පසුව විවිධ 
ආණ්ඩු ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු 38කට පස්ෙසේ 
පළමුවැනි වතාවට තමයි ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළදී සියයට 
10.5කින් පමණ රුපියල කඩා වැටුෙණ්. ෙම් කඩා වැටීෙම් අර්බුදය 
විසඳා ගන්න, 2015  ෙම් ආණ්ඩුව ආපු දවෙසේ ඉඳන් ශී ලංකා මහ 
බැංකුව විසින් ෙඩොලර් ෙපොම්ප කරපු විධිය ෙකොෙහොමද, ෙතොග 
වශෙයන් සංචිතය පාවිච්චි කරපු විධිය ෙකොෙහොමද කියන එක 
පිළිබඳව පස්තාර සටහනක් ''ෙඩ්ලි මිරර්'' පුවත් පෙත් එම ලිපිෙය් 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද ෙඩොලර් සංචිතය අරෙගන රුපියල 
ආරක්ෂා කරන්න දැම්ෙම් කියන එක පිළිබඳව සංඛ්යාත්මක 
විගහයක් එම පස්තාරය තුළින් දැක්ෙවනවා.   

ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ඇතිවන ෙවනස්කම් අනුව ෙඩොලරය 
කඩා වැටුෙණ් ෙකෙසේද කියන එකත් එහි තවත් පස්තාර 
සටහනකින් දක්වා තිෙබනවා. එම පස්තාර ඇතුළත් පුවත්පත් 
ලිපිය ගරු මන්තීතුමන්ලාට දැන ගැනීම සඳහා මම හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 
''ෙරොයිටර්ස්'' පුවත් ෙසේවයට ෙමෙහම පකාශයක් කරලා 
තිෙබනවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. එහි වාර්තාවක ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා: 

“An unidentified investor has promised to park US$ 1 billion in 
dollar deposits in Sri Lanka to help the Island nation defend its 
currency, the finance minister told Reuters (on Monday),....” 

එහි ෙමෙසේද සඳහන්ව තිෙබනවා: 

“The deposits, which pay an interest rate of 2 percent, are part of 
the ministry's plans to raise $3 billion to $4 billion……..” 

ෙම් කමයට අමාත්යාංශය ෙඩොලර් බිලියන 3.4ක් ෙහොයන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

එහි වැඩිදුරටත් ෙමෙසේද සඳහන්ව තිෙබනවා: 

“The first tranche of $500 million from the Sri Lankan investor's 
partner was deposited on Dec. 26, and the second is expected to 
arrive some time this month, Karunanayake said. 

So far, the country has got $1.5 billion from such deposits, 
Karunanayake said.  

He said the deposit has no lock-in period and the government 
would allow withdrawals at any time.”  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ලබා ගත්ත සම්පූර්ණ 

Reuters වාර්තාව සභාගත* කරනවා.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මම දැනගන්නට කැමැතියි 
ෙකොෙහොමද ෙමෙහම අභිරහස් ආෙයෝජකෙයෝ -mystery 
investorsලා- එන්ෙන් කියලා. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 
රාජ්ය ඇමතිතුමනි, අභිරහස් ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය 
කරනවා. ඒ   වාෙග්ම    ''ෙරොයිටර්ස්'' පුවත් ෙසේවය ෙමෙසේ 
කියනවා: 

"US Dollars 500 million from the Sri Lankan investor's partner was 
deposited on 26th December ...."   

මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී පශ්න කරන්නට කැමැතියි, කවුද 
ෙම්ෙක් ලංකාෙව් partner කියලා. ෙම් නන්නාඳුනන මුදල්වල 
ෙද්ශීය හවුල්කරුවා කවුද? ෙදසැම්බර් 26ෙවනි දා ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 500ක් deposit කළාද?  ඊළඟ එක ෙම් මාසෙය් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාලු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''ෙරොයිටර්ස්'' පුවත් ෙසේවය 
තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා: 

 "So far, the country has got US Dollars 1.5 billion from such 
deposits, ...."   

ෙමොන depositsද? US Dollars 1.5 billion, ඒ කියන්ෙන් 
ෙකෝටි 45,000ක් ෙමෙහම තැන්පත් කළාද? ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ෙලෝකයට කියන්නට ඕනෑ, ෙම්ක ඇත්තද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම සඳහන් කරනවා, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව; 2006 අංක 5 
දරන මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත සම්බන්ධව. මූල්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳව මුළු ෙලෝකය පිළිගත්ත විධිවිධාන 
අනුවයි ෙමය සකස් ෙවන්ෙන්. 

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් 3.(1) උප 
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"යම් ෙද්පළක් ඍජුවම ෙහෝ වකව යම් නීතිවිෙරෝධී කියාකාරකමකින් 
ෙහෝ යම් නීතිවිෙරෝධී කියාකාරකමකින් ලත් මුදලකින් ව ත්පන්න වූ ෙහෝ 
උපලබ්ධ වූ බව දැනුවත්ව ෙහෝ දැනගනු  ලැබීමට ෙහේතු ඇතිව- 
 

373 374 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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(අ) එෙසේ ඍජුවම ෙහෝ වකව යම් නීතිවිෙරෝධී කියාකාරකමක් නැතෙහොත් 
යම් නීතිවිෙරෝධී කියාකාරකමකින් ලත් මුදලකින් ව ත්පන්න වූ ෙහෝ 
උපලබ්ධ වූ ෙහෝ යම් ෙද්පළක් පිළිබඳ ගනුෙදනුවක ඍජුවම ෙහෝ 
වකව ෙයෙදන ; 

(ආ) ඍජුවම ෙහෝ වකව යම් නීතිවිෙරෝධී කියාකාරකමින් නැතෙහොත් යම් 
නීතිවිෙරෝධී කියාකාරකමකින් ලත් මුදලකින් ව ත්පන්න වූ ෙහෝ 
උපලබ්ධ වූ ෙහෝ යම් ෙද්පළක් භාරගන්නා, සන්තකෙය් තබා ගන්නා, 
සඟවා ගන්නා, බැහැර කරන ෙහෝ ශී ලංකාවට ෙගන එන,                  
ශී ලංකාෙවන් පිටතට ෙගන යනු ලබන ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ආෙයෝජනය 
කරන, යම් තැනැත්ෙතක් මුදල් විශුද්ධිකරණ වරදට වරදකරු විය යුතු 
අතර, " 

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් සඳහන් ෙවන්ෙන් 
එෙසේයි.  

ඒ වාර්තාෙව් කියනවා, ලංකාවට අභිරහස් ආෙයෝජකෙයෝ 
එනවා කියලා. කවුද ඒ? කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා 
තිෙබනවාද? ජනාධිපතිතුමා දන්නවාද? ෙමෙහම අභිරහස් 
ආෙයෝජකෙයෝ එනවා කියලා Reutersලාට කිව්වාද? ෙම් විධියට 
මුදල් විශුද්ධි කළාම ෙම්ක ෙහොර මුදල්, කළු මුදල් සුදු කරන 
ෙක්න්දීය මධ්යස්ථානයක් ෙවනවාද? ෙම් ෙඩොලර් අර්බුදය තුළ 
විෙද්ශ විනිමය සංචිතය කඩා වැටිලා. ෙඩොලරයට ෙමෙහම ෙබොරු 
කරලා, ලබන අවුරුද්ෙද් ෙඩොලරය රුපියල් 160ට යන එක නතර 
කර ගන්නට පුළුවන්ද? ෙම්ක ෙනොෙවයිද අර්බුදය? ඇයි, ෙම් ඉංගීසි 
පුවත් පත්වල පළ ෙවන ඒවා වසන් කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් විශුද්ධිකරණය 
වැළැක්වීෙම් පනතට අතිෙර්කව 1984 අංක 33 දරන විෙද්ශීය ණය 
(සංෙශෝධන) පනත ෙකෙරහි මම ෙම් සභාෙව් අවධානය  ෙයොමු 
කරවන්නට කැමැතියි. එකී පනෙත් 2ෙවනි වගන්තිෙය් "විෙද්ශීය 
ණය" යන්ෙනහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 

"(ඇ) ෙපොදුෙව් ෙහෝ යම් විෙශේෂ ගනුෙදනුවක් සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ ශී  
ලංකාෙව් ආණ්ඩුව විසින් අනුමත කරනු ලබන නැතෙහොත් 
ගනුෙදනුෙව් ස්වභාවය සැලකිල්ලට ෙගන අදාළ තැනැත්තාෙග් ෙහෝ 
පුද්ගල මණ්ඩලෙය් අනන්යතාව කඩිනමින් නිශ්චය කළ ෙනොහැකි බව 
අමාත්යවරයාෙග් මතය වන අවස්ථාවක, අමාත්යවරයා විසින් අනුමත 
කරනු ලබන, ශී ලංකාෙවන් පිටත වූ සංස්ථාගත කරනු ලැබූ ෙහෝ 
සංස්ථාගත ෙනොකරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු ෙහෝ පුද්ගල මණ්ඩලයක් 
විසින් ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුවට ෙහෝ රාජ්ය සංස්ථාවකට ෙහෝ ෙපොදු 
ව්යවසායකට ෙහෝ කවර වූ ෙහෝ ව්යවහාර මුදලකින් පදානය කරනු 
ලබන ණයක් ෙහෝ කවර වූ ෙහෝ ආකාරයක මූල්ය බැර කිරීමක් ෙහෝ 
ණය දීමක් අදහස් ෙකෙරන අතර, " 

ඒ අනුව ෙම්වා විෙද්ශ ණයවලට ඇතුළත් ෙවනවා. විෙද්ශීය 
ණය සම්බන්ධව පනතක් තිෙබනවා. විෙද්ශීය ණය  (සංෙශෝධන) 
පනතට අනුව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් මුදලක් 
ලබා ගන්නා විට පමණක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ පදානයක් ලබා 
ගන්නා විට වුණත් මුදල් අමාත්යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහින් 
ඒ පිළිබඳව කැබිනට් අනුමැතියක් ලබා ගන්නට ඕනෑ. කැබිනට් 
අනුමැතිය ලබාෙගන ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්නට 
ඕනෑ. දැන් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙතල් ෙනොනිපදවන රටක් ෙලස අපි  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ  
ෙතල් ෙගන්වනවා. මම ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා ෙලස සිටි යුගෙය්දී  
ෙතල් බැරලයක මිල ෙඩොලර් 127 දක්වා වැඩි ෙවලා මුළු 
ෙලෝකයම ෙතෙලන් බැදුණා. ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු 12කට පස්ෙසේ 
ෙලෝක ඉතිහාසෙය් අඩුම ෙතල් මිල ෙඩොලර් 26 දක්වා පහළ 
වැටුණා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ -ෙම් වාසිය තුළ- පසුගිය වර්ෂය 
පුරාම  පිට රටින් ෙතල් ෙගන්වීම සඳහා රටින් පිටට ගිය විෙද්ශ 
විනිමය -රට සල්ලි- ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2.5ක් රට 
ඇතුෙළේ ඉතිරි වුණා. අපි හිතමු, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ක් 
ඉතිරි වුණා කියලා. ඒ මුදල රුපියල්වලින් ගත්ෙතොත් රුපියල් 

ෙකෝටි 30,000ක් රටින් පිටට යන සල්ලි ඉතිරි වුණා. එෙහම ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබද්දී මුදල් අමාත්යවරයා - [බාධා කිරීමක්] ඒ ෙමොන 
ගනුෙදනුවක්ද? ඉන්න මම කියන්නම්.  

 
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) 
ඒ පාඩුව පියවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පියවන්න, රුපියල් ෙකෝටි 30,000ක පාඩුවක් වුණාද? නැහැ. 

මැයි මාසෙය් 30වැනිදා ගන්නවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
650ක්; 6.125 per cent ෙපොලී අනුපාතය යටෙත් Sovereign 
Bond එකක් issue කරලා.  

ඊළඟට,  ස්ෛවරී බැඳුම්කරයක් යටෙත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 1500ක් ගන්නවා, 6.85 per centවලට. ගිනි ෙපොලියට 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්  ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්  මිලියන 2150ක් අර 
ෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට එතැන US Dollars 2.1 billion. ෙම් 
සල්ලිවලට ෙමොකද වුෙණ්? ෙතල් ෙගන්වන්න යන විෙද්ශ 
විනිමයත් ඉතිරි වුණා නම්, ඊට පස්ෙසේ ගිනි ෙපොලියට තව 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 2ටත් වැඩි පමාණයක් අරෙගන 
තිෙබනවා නම් ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් හිඟය පියවීම සඳහා 
ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවක් විෙද්ශයකින් ෙනොගන්නා 
තරම් විෙද්ශ ණය පමාණයක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා.  

2013දී  අය වැය හිඟය මූල්යකරණය සඳහා ලබා ගත් විෙද්ශ 
ණය ඍණ 8යි. 2014දී රුපියල් බිලියන 83යි. 2015දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් බිලියන 195ක් ලබා ගත්තා. 2016දී  
අය වැය හිඟය මූල්යකරණය කරන්න රුපියල් බිලියන 210ක් 
ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අය වැය හිඟයක් පියවන්න 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම විෙද්ශ වාණිජ ණය ගන්ෙන් ෙම් වර්ෂෙය්යි. 
ඇයි, ෙම් අර්බුදය පිළිබඳව  ෙම් සංචිත කඩා වැටීම, දිනපතා 
රුපියල කඩා වැටීම පිළිබඳව අපි රටක් වශෙයන්; පාර්ලිෙම්න්තුව 
වශෙයන් බලන්ෙන් නැත්ෙත්. පාර්ලිෙම්න්තුව bypass කරලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව බුල්ෙඩෝස්කරණය කරලා, මහජනතාවට වසන් 
කරලා නන්නාඳුනන අයෙග් සල්ලි ෙම් රට ඇතුළට ෙගෙනන්න 
පුළුවන්ද? එෙහම ෙගනැල්ලා සංචිතවල park කරන්න පුළුවන්ද? 
කවුද එෙහම park කෙළේ? ඒක ෙබොරුද, ඇත්තද කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න එපායැ. රුපියල් ෙකෝටි 30,000, 
40,000ක් කියන්ෙන්  ෙම්වා නිකම් සල්ලි ෙනොෙවයි ෙන්.  

තවත් කාරණයක් මට මතකයි. යුද්ධය තිෙබන කාලෙය් 
HSBC බැංකුෙවන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 500ක් ගන්න 
යන අවස්ථාෙව් වර්තමාන ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය් සිටි අයත් එදා ඒ බැංකුව 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කිව්වා, "ඒ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 500 
ෙදන්න එපා. අෙප් ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් ෙගවන්ෙන් නැහැයි" 
කියලා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 500ටයි එෙහම කෙළේ. එදා 
රට ෙබ්රා ගන්න යුද්ධයට අවශ්ය කරන මුදල් ලබා ගන්න ගියාම 
ඒ විධියටයි අපි මුහුණ දුන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය හමාර ෙවලා ටිකක් ෙවලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩි ෙදකකින් ඉවර 

කරනවා. 

ඒ මුදල අවපමාණ වන විට, රුපියල කඩා වැෙටන ෙකොට අපි 
සීනි ගත්තත්, පරිප්පු ගත්තත්, ටින්මාළු ගත්තත් ඒවාෙය් මිල 
පාලනය කරන්න බැහැ. ෙගවිය යුතු රුපියල් පමාණය වැඩි ෙවලා 
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මිල වැඩි ෙවනවා. ෙපොෙහොර, රසායනික දව්ය 
වැනි අතරමැදි භාණ්ඩ මිල වැඩි ෙවනවා. යන්ත සූත, ෙගොඩනැඟිලි 
දව්ය වැනි පාග්ධන භාණ්ඩ පිරිවැය වැඩි ෙවනවා.  

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි,  ඊට අතිෙර්කව 
ෙමවර භාණ්ඩ මත බදු පනවා තිෙබනවා. 2014 භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
මත පැන වූ වක බදු   -indirect taxes- පමාණයට වඩා ෙම් 
වර්ෂෙය් ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු හා අෙනක් බදු වර්ගවලින්, ආරක්ෂක 
බදු වැඩි කිරීෙමන් තමුන්නාන්ෙසේලා මහජනයා මත පනවන බදු 
පමාණය -රුපියල් බිලියන 500ක්- වැඩි කර තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ රජයට වඩා භාණ්ඩ මත බදු පනවනවා. ඍජු බදු 
ෙනොෙවයි. ඍජු බදු අඩු කර තිෙබනවා. භාණ්ඩ මත පනවන බදු 
වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම් භාණ්ඩ මත බදු එකතු වීමත්, රුපියල 
අවපමාණ විමත් නිසා මිල උද්ධමනය, ජීවන වියදෙම් පීඩනය වැඩි 
ෙවන ෙකොට ෙත් නිෂ්පාදකයන්ට, රබර් නිෂ්පාදකයන්ට, වී 
නිෂ්පාදකයන්ට, ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලැෙබන ආදායම් අඩු ෙවන 
ෙකොට අද විෙද්ශ ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ කියනවා, "ෙම් ආර්ථිකය 
පමණට වඩා රත්ෙවලා" කියලා.  

"An overheated economy in the country" කියන එක තමයි, 
අද වන ෙකොට ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ කියන්ෙන්. ඒ පිළිබඳ පබුද්ධ 
සංවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති ෙවන්න ඕනෑ.  

අද මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි පකාශයක් කළා, එදා තුෙනන් 
ෙදෙක් බලෙයන් සම්මත වුණාට වඩා අය වැය ෙල්ඛනෙය් කිසිම 
ෙදයක් සංෙශෝධනය ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. එතෙකොට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී ජනාධිපතිතුමා කියනවා, "වැට් බදු හා ආරක්ෂක බදු 
කියාත්මක වීම අත් හිටවන්න" කියලා. මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා, "නැහැ. මෙග් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් ෙමොනවත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ඒ විධියට තමයි 
තිෙබන්ෙන්" කියලා. ෙම් අවුල විසඳන්න ගිහින් රට අවුෙලන් 
අවුලට පත් ෙවලා, තව මාස ෙදක තුනක් යන ෙකොට ආර්ථික 
අර්බුදය දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වනවා. ඒ නිසා මීට 
මැදිහත් ෙවන්න කියලා ගරු මුදල් අමාත්යතුමාට අපි ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූ ෆ් මහතා 
 
[பி.ப. 4.08] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் அரச நிதி காைமத் வம் ெதாடர் 
பான சில க த் க்கைளக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
நாங்கள் இன்  பாாிய ரண்பா க க்கு மத்தியிேல 
இ ந் ெகாண் க்கின்ேறாம். காலத் க்குக் காலம் 

நிதியைமச்சர்களால் இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதச் 
சீரைமப்பதற்கு அல்ல  நாட் ன் வ வாைய அதிகாிப்பதற்கு 
எ க்கப்பட்ட யற்சிகெளல்லாம் பிற்ேபாடப்பட்ட வரலா  
இ க்கின்ற . இந்த நா  சுதந்திரம் ெபற்றதற்குப் பிறகு 
1975ஆம் ஆண்  இட சாாித் தைலவரான டாக்டர் என்.எம். 
ெபேரரா அவர்கள் ஐம்ப  ேகா  பாய் பற்றாக்குைறேயா  
இந்தச் சைபயிேல ஒ  வர  ெசல த் திட்டத்ைத 

ன்ைவத்தார். அ  உலக வங்கி ைடய அல்ல  ஏைனய 
அந்நிய நா களின் உதவியில்லாமல் உள்நாட்  வங்கிகளின் 
உதவிேயா  ெகாண் வரப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டமாகும். 
காணி உச்ச வரம் ச் சட்டம் மற் ம் நாட் ல் ழக்கத்தி ந்த 

பாைய மாற்றியைம ஆகிய விடயங்களிேல ெகளரவ பிரதம 
மந்திாி சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க அவர்க ைடய 
ஆேலாசைனையப் ெபறாததன் காரணமாக அவ ைடய 
பதவிக் காலத்திேல நிதி அைமச்சுப் பதவியி ந்  இடசாாி - 
ேசாச சக் ெகாள்ைகவாதியான அவர் பதவியிறக்கப்பட்டதாக 
வரலா  இ க்கின்ற .  

அதற்குப் பிறகு உள்நாட்  வங்கிகளின் உதவிேயா  
எந்தெவா  பட்ெஜட் ம் தயாாிக்கப்படவில்ைல. காரணம், 
இங்கு இட சாாிக ைடய ெதாழிற்சங்க நடவ க்ைககள் 
எல்லாக் ெகாள்ைககைள ம் பின்வாங்கச் ெசய்  வி கின்றன. 
இந்த நாட் ன் அதிகாரம் மிக்க தைலவர்கள் அர்த்தமற்ற 
விடயங்களிேல தலீ  ெசய்தார்கள். உதாரணத் க்காக 
ஒன்ைற மட் ம் கூ கின்ேறன். ஜனாதிபதியாக இ ந்த 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் பிைழயான ைறயிேல 
ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென த்தார். அம்பாந்ேதாட்ைட 

ைற கத்ைத அைமப்பதற்காக அன்  பல்லாயிரக் 
கணக்கான ேகா  பாையச் ெசல  ெசய்தார்கள். அத் ைற 

கத்ைத உ வாக்கும் ேநாக்கில் அதைனக் கிண் கின்ற 
ேபா  பாாிய மைலப்பாைறெயான்  ெதன்பட்ட . அதைன 
உைடப்பதற்கு ேகா க்கணக்கான பாய் ெசலவிடப்பட்ட . 
ஆனால்,  ெதன்கிழக்காசியாவின் கமாக இ க்கின்ற 
தி ேகாணமைல இயற்ைகத் ைற கத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு எந்த நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. 
மேலசியா, சிங்கப் ர், பர்மா, சீனா, வியட்நாம் ேபான்ற 
நா க ம் ெதன்கிழக்காசியாவின் கங்களாக இ க்கின்றன. 
இன்  அந்த நா கள் எல்லாம் இலங்ைகைய உற் ேநாக்கிக் 
ெகாண் க்கின்றன. அம்பாந்ேதாட்ைடயில் ெசலவிடப்பட்ட 
40,000 ேகா  பாய்க்கும் ேமற்பட்ட ெதாைகைய இயற்ைக 
யாக அைமந்த தி ேகாணமைலத் ைற கத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்குப் பயன்ப த்தியி க்க ம்.  

இரண்டாவதாக, மத்தள விமான நிைலயத்ைதக் குறிப் 
பிடலாம். தி ேகாணமைலயி ள்ள சீனக்குடாவிேல விமான 
நிைலயெமான்  இ க்கின்ற . அந்த விமான நிைலயம் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ந்தால், தம்பலகாமத்தி ள்ள 
ெப ெவளியிேல அந்த விமான நிைலயத்தின் ஓ பாைதைய 
நீ த்  விஸ்தாிக்கக்கூ யதாக இ ந்தி க்கும். அவ்வாேற, 
இயற்ைகயாக அைமந்த தி ேகாணமைல ைற கத்ைதச் 
சூழ ள்ள பகுதியிேல - சீனக்குடாவிேல 101 எண்ெணய்த் 
தாங்கிகள் இ க்கின்றன. தற்ெபா , 12 தாங்கிகைள 
மட் ேம இந்தியக் கம்பனி பயன்ப த் கின்ற . மீதமான 
தாங்கிகள் இன்ன ம் பயன்ப த்தப்படாமல் இ க்கின்றன. 
அங்கு ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்குவதற்கு பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெஹக்ரயர் நிலங்கள் இ க்கின்றன. அன்  
ஆட்சியி ந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கம், அம்பாந் 
ேதாட்ைடயில் 36 தாங்கிகைள உ வாக்குவதற்கு 36,000 
ேகா  பாையச் ெசல  ெசய்த . அ மாத்திரமல்ல, 

த் ராஜெவைலயி ம் அதற்காகப் பல்லாயிரக்கணக்கான 
ேகா  பாையச் ெசல  ெசய்த .  
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மத்தள விமான நிைலயத்தில் விமானங்கள் ேமேல 
ஏ கின்றேபா ம் கீேழ இறங்குகின்றேபா ம் இரண்  
ெஹ ெகாப்டர்கைளப் பக்கத்திேல பறக்க வி கின்றார்கள். 
சரணாலயத்திேல இ க்கின்ற பறைவகள் அங்கு பறப்பதனால்,  
விமானங்கைளத் தைரயிறக்க யாமல் இ க்கின்ற  என்  
அதற்குக் காரணம் கூ கின்றார்கள். இயற்ைகயாக அைமந்த 
தி ேகாணமைலக் குடாைவ ம் தி ேகாணமைலத் ைற 

கத்ைத ம் அங்கி க்கின்ற எண்ெணய்த் தாங்கிகைள ம் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு இவ்வா  பல இலட்சக்கணக்கான 
ேகா  பாைய ண்விரயம் ெசய்யேவண் ய ேதைவ 
இ க்கா . இைவ அைனத் ம் மக்க ைடய தைலகளிேல 
வாிகளாகச் சுமத்தப்பட் க்கின்றன. இந்த நிைலைம 
மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் ேபராசிாியர் ஆசு மாரசிங்க 
அவர்க ைடய உைரைய நான் அவதானமாகக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்ேதன். அவ ைடய உைர எங்க க்கு 
ெகளரவத்ைத ஏற்ப த் கின்ற . உங்க க்குத் ெதாி ம், 
க த் ைற மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த எங்க ைடய ெகளரவ 
உ ப்பினர் பா த ெதவரப்ெப ம அவர்க ம் மாண் மிகு 
அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்க ம் அன்  
சி பான்ைமச் ச கமான ஸ் ம்கள் அ த்கைமயில் 
தாக்கப்பட்டேபா , அதற்கு எதிராகத் ணிந்  குரல் 
ெகா த்ததன் காரணமாக, அவர்கள் தங்க ைடய  இரத்தத்ைத 
சிந்தேவண் ய நிைல ஏற்பட்ட . அன்  க த் ைறயி ம் 
இன்  ேஹாமாகைமயி ம் இனவாதக் க த் க்கைளக்கூறி 
கலவரங்கைள ஏற்ப த்திய இனவாதிகள், எதிர்காலத்தி ம் 
இந்த நாட் ல் இன ஐக்கியத்ைத சீர்குைலப்பார்கேளா என்ற 
அச்சப்பா  ேதான் கின்ற .  

எங்க ைடய மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய பாட்டனாைரப் பற்றி நான் 
இங்கு கூறேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். ஸ்ரீ விக்கிரம 
இராஜசிங்கன் அல்ல   ஸ்ரீ விக்கிரம இராஜசிங்க என்றைழக் 
கப்ப கின்ற அரசைன தமிழினத்தவர் என்  தமிழர்கள் 
கூ கின்றார்கள். அேத அரசைன சிங்கள இனத்தவர் என்  
ெப ம்பான்ைம இனத்தவர்கள் கூ கின்றார்கள். இவரால் 
உ வாக்கப்பட்ட தான் இந்த நாட் ன் ேதசியக் ெகா . 
அதற்குப் பிறகு, இந்த நாட் ன் இன ஐக்கியத்ைத வ த்தி, 
அன்  எஸ்.டபிள் .ஆர்.டீ. பண்டாரநாயக்க, ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன ஆகிேயா ைடய ஆேலாசைனகைளப் ெபற் , 
எங்க ைடய மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ைடய 
பாட்டனார் அவர்கள் உ வாக்கிய ெகா தான் இன்  
இ க்கின்ற ேதசியக் ெகா . இந்த நாட் ேல தமிழ், சிங்கள, 

ஸ் ம் மக்கள் மட் மல்ல, ஏைனய இன மக்க ம்  சம 
உாிைம டன் ஐக்கியத் டன் வாழேவண் ம் என்பதற்காக 
உ வாக்கப்பட்ட ெகா ேய அ .  

இரண்  - ன்  நாட்க க்கு ன்னர் நைடெபற்ற ஒ  
ரதி ஷ்டவசமான சம்பவத்ைத நான் இந்த உயாிய 

சைபயிேல கூறவி ம் கின்ேறன். என் ைடய மகன் ேமலதிக 
வகுப் க்குச் ெசன் விட்  வ ம்ேபா  இர  11 மணியளவில் 
ஓர் 'ஆட்ேடா'ைவப் பி த்தி க்கின்றார். அந்த ஆட்ேடாவில் 
"சிங்க ேல" என்ற 'ஸ்ாிக்கர்' ஒட்டப்பட் ந்த . அ  
ெதாடர்பில் அவர் ஆட்ேடா சாரதியிடம் வினவி ள்ளார். 
அதற்கு அவர், "நீ என்ன ைதாியத்ேதா  என  ஆட்ேடாவிேல 
தனிேய வ கின்றாய்?" என்  ேகட் க்கிறார். இ  எவ்வள  
ேமாசமான ஒ  ேகள்வி என்பைத நீங்கள் சிந்தித் ப் 
பா ங்கள்! ேம ம் மகன் கூ ைகயில், "நான் அவ டன் 

க ைமயாக எதைன ம் கைதக்கவில்ைல; friendshipஆகத்தான் 
கைதத் க்ெகாண்  வந்ேதன்; ஆனால், அவ ைடய அந்தக் 
ேகள்வி என்ைன அச்சு த்திய " என்  ெசான்னார். 
இந்நிைலைமயான  இந்த நாட் ந்  இல்லாெதாழிக் 
கப்படேவண் ம். இந்த நாட்  மக்களிடத்திேல ஐக்கியத் 
ைத ம் சமாதானத்ைத ம் ஏற்ப த்தி, அவர்கைள ஒன்றி 
ைணக்க ேவண் ம் என்பதிேல இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதம மந்திாி அவர்க ம் ைனந்  ெசயற் 
பட் க்ெகாண் க்கின்றெபா , இனவாதத்ைதத் ண்  
கின்ற, அதற்கு ஒத் ப்ேபாகின்ற - ஒத் ைழக்கின்ற இவ் 
வாறான சக்திக க்கும் அவர்க ைடய நடவ க்ைகக க்கும் 
நாங்கள் இடமளிக்கக்கூடா .  

இன்  இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதச் சீர்குைலத் 
தி க்கின்றார்கள். ெகளரவ உ ப்பினர் பந் ல குணவர்தன 
அவர்கள் கடந்த அரசின் பங்காளியாக இ ந்தேபா தான் 

ன்னாள் பிரதம நீதியரசர் சரத் என் சில்வா அவர்கள் 
எாிெபா ள் பற்றிய ஒ  judgment ஐ வழங்கினார். அதாவ , 
crude oil 'பரல்' ஒன்றின் விைல 152 ெடாலராக இ க்ைகயில், 
இங்கு ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறால் 164 பாய்க்கு விற்கப்பட்ட 
ேபா ,  "ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறால் 100 பாயாக ம் டீசல் 80 

பாயாக ம் மண்ெணண்ெணய் 50 பாயாக ம் விற்கப்பட 
ேவண் ம்" என்  தீர்ப்  வழங்கப்பட்ட . ஆனால், அன்ைறய 
ஆட்சியாளர்களால் அந்தத் தீர்ப்  ஒ க்கி ைவக்கப்பட்ட .  

20 வ டங்களாக இந்த நாட் க்குச் சாியான ெகாள்ைகைய 
வகுக்க யாதவர்கள், எல்லாவற்ைற ம் ண த்  இந்த 
நாட்ைட நாசமாக்கியவர்கள், திடீெரன இன்  பதவிேயற்  

ன்  மாதங்கேள ர்த்தியான இந்த அரசி ைடய 
ெகாள்ைகைய விமர்சித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த 
அைவயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 'பட்ஜட்'ைட மாற்றியைமப்பதற் 
குப் பல்ேவ பட்ட ெதாழிற்சங்க நடவ க்ைககளில் ஈ பட 
சிலைரத் ண் னார்கள். இ ந்தேபாதி ம் ெகளரவ 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் பின்வாங்காமல், ஒ  ெநகிழ் த் 
தன்ைமையக் கைடப்பி க்க ேவண் ம் என்பதற்காக 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்களின ம் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின ம் ஆேலாசைனேயா  அதில் சில 
விடயங்கைள ஏற் க்ெகாண்டார்.  

இன்  பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் நாட் ள்ள 25 
மாவட்டங்களில் ஐந்திேல ெதாழிற் ைறைய அதிகாிப்பதற்கும் 
ேவைலவாய்ப்ைப அதிகாிப்பதற்குமான திட்டத்ைத வகுத்தி க் 
கின்றார். அேதேநரம் நாங்கள் இந்த நாட் ல் எங்க ைடய 
ெபா ளாதாரத்ைத 'ெடாலர்' உடன் சமப்ப த் கின்ற அல்ல  
அதற்கு ேமலாகப் ேபாகின்ற ஒ  நிைலைமைய உ வாக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். அதற்கு நாங்கள் ெசய்ய 
ேவண் ய ேவைல என்னெவன்றால், ேதயிைல, இறப்பர் 
ஏற் மதியில் மாத்திரம் நம்பியி க்கா  எங்க ைடய 
உள்நாட்  உற்பத்திையப் ெப க்கி, எங்க ைடய கர் 
ேவாைரக் கவரேவண் ம். ெதன் கிழக்கு ஆசியாவிேல 
இ க்கின்ற மேலசியா, சிங்கப் ர், வியட்நாம் ேபான்ற 
நா கள் எம  உற்பத்திகைள இறக்குமதி ெசய்கின்ற 
நா களாக மா கின்ற வைகயில் உற்பத்தி நடவ க்ைககள் 
இடம்ெபறேவண் ம்.  

அெமாிக்கா, லண்டன் ேபான்ற நா கள் எம  நாட் ன் 
ஆைட உற்பத்திகைள இறக்குமதி ெசய்  ெகாண் ந்தேபா  
எங்க க்கு ஒ  ேசாதைன ஏற்பட்ட . அதாவ , GSP Plus 
வாிச்ச ைக நீக்கப்பட்ட .   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, give me two more minutes.  

அதனால் அன்  30 ஆயிரம் ேகா  பாய்க்கும் ேமற்பட்ட 
வ மானத்ைதப் ெபற யாத ஒ  சூழல் இ ந்தேபாதி ம் 
இன்  அத்தைன ம் மீளப் ெப வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள . மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ வ ேபான் , ஏைனய நா கைளப்ேபால இந்த நா  
2020ஆம் ஆண்  நிச்சயமாக அபிவி த்தியைட ம்; 
அப்ெபா  அன்  சிங்கப் ைரக்  ைகநீட் க் காட் யவர்கள் 
எம  இலங்ைக நாட்ைட ம் எங்க ைடய மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கைள ம் தி ம்பிப் பார்ப்பார்கள் என்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 
 

[අ.භා. 4.20] 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් 

නිෙයෝගය පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 
ෙර්ගුව ගැන කථා කරනවා නම්, ඉතාමත් කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක් තමයි අද ෙර්ගුව තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නිලධාරින් ෙනොෙවයි අද ෙර්ගුව පාලනය කරන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලනඥයන් කියන හැටියටයි අද ෙර්ගුව කටයුතු කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා අෙප් රටට හිමි විය යුතු ආදායම් රාශියක් අද අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධිෙය් 
තත්ත්වයක් තුළ තමයි අද අපට ෙම් ෙරගුලාසි අනුමත කරන්න 
කියලා කියන්ෙන්. 

මුදල් අමාත්යවරයා අද ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කළා, එතුමා 
පුවක්වලින් විශාල මුදලක් උපයනවා කියලා. මම ෙමතැනදී 
කියනවා, පුවක්වලින් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් මහා ජරා ෙහොරකමක් 
කියලා. ෙම් රෙට් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් quarantine නීති රීති 
යටෙත් තමයි පුවක් ෙවෙළඳාම ෙකෙරන්නට ඕනෑ. එදා අපි 
කැබිනට් තීරණ අනුමැතිය අරෙගන, ඒ අනුව පාලනයකින් යුතුව 
කටයුතු කරපු එක අද වරාෙයන් පිට ඉඳෙගන පිට රටින් 
ෙගනැල්ලා ෙමෙහේදී ෙගෝනිවල දාලා පටවලා දැවැන්ත 
ෙහොරකමක් කරනවා. ඒෙකන් රජයට ශත 5කවත් ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි අද ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම්ක අද ෙහොර 
ගුහාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවදා හරි බලයට ආෙවොත් 
FCID ෙග්න්ෙන් ෙමන්න ෙම්වාටයි. ෙම් කරන ජාතික අපරාධ 
නිසා සමහර ෙවලාවල ඒ නිලධාරින් අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආර්ථිකය ඇදෙගන 
වැෙටමින් පවතිනවා. අද ඒකට තිෙබන ෙහොඳම උදාහරණය තමයි 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කඩා වැටීම. අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කඩාෙගන වැටිලා. 2015 ජනවාරි ෙවන ෙකොට ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ -share market එෙක්- index එක තිබුෙණ් 7,549ක් 
විධියටයි. අද වන විට ඒක 6,322 දක්වා පහත බැහැලා තිෙබනවා. 
සියයට 19කින් අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩාෙගන වැටිලා 
තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙම් රජෙය් අසාර්ථක ආර්ථික පතිපත්තිය, ෙම් 

රජෙය් පතිපත්තියක් නැතිකම. IMF එෙක් සාකච්ඡාවලින් පස්ෙසේ 
නැවත අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙග්නවා කියන එක තමයි දැන් 
තිෙබන ආරංචිය. ෙම් පතිපත්තියක් නැති, අස්ථාවර වැඩ පිළිෙවළ 
නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් growth rate එක 2015 
ජනවාරි මාසය වන විට සියයට 4.9යි තිබුෙණ්. ඒ, පළමුවැනි 
quarter එෙක්. ෙදවැනි quarter එක වන විට ඒක සියයට 6 දක්වා 
ඉහළ ගියා. නමුත් තුන්වැනි quarter එෙක් සියයට 4.8යි. අනික් 
එක තවම ආෙව් නැහැ. ඒක ෙකොතැනද කියලා කියන්න අපි තවම 
දන්ෙන් නැහැ. අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ රජය Budget deficit එක 
විධියට මුලදී target කරලා තිබුෙණ් සියයට 4.6යි. ඊට පස්ෙසේ 
Interim Budget එෙකන් ඒක සියයට 4.4ක් කළා. නමුත් අවුරුද්ද 
අවසානය ෙවන ෙකොට - at the end of the year - ඒක සියයට 7ක් 
ෙවලා අසාර්ථක තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
කියන්ෙන්, ෙමෙහම යන්න ෙදන්න එපා කියලායි. අද ෙම් රෙට් 
පතිපත්තියක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් රට කඩාෙගන වැටිලා. කුඩා ෙත් 
වතු හිමියන් අද වස ෙබොන තැනට පත් ෙවලා සිටිනවා. කුඩා රබර් 
වතු  හිමියන් අද සම්පූර්ණෙයන්ම වගාව අත් හැර දමා තිෙබනවා.  

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙත් දලු කිෙලෝ එකකට 
වසරක් තිස්ෙසේ රුපියල් 80ක මුදලක් ෙගව්වා. රබර් කිෙලෝ 
එකකට රුපියල් 300ක මුදලක් රජෙය් වියදමින් ෙගව්වා. එෙහම 
ෙගවලා ෙම් ෙද්ශීය කර්මාන්තය, කාලයක් තිසේසේ අෙප් රෙට් 
පැවැති කෘෂි කර්මාන්තය රැකගන්න එතුමා කටයුතු කළා. ඒ 
කාලෙය් තමයි කිව්ෙව් ෙතල්වලින් බදු අරගන්නවා, කරන ෙදයක් 
නැහැ කියලා. ඒ ගත්ත බදු තමයි ෙම්වාට වියදම් කෙළේ. ආණ්ඩුව 
අද ෙතල්වලින් විශාල ලාභයක් ලබනවා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා  ෙබොර ෙතල් ෙගනාෙව් බැරල් එක ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
110ට. අද ෙග්න්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 28ට. ෙම් මිල අඩු වීෙම් 
වාසිය මහ ජනයාට දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ෙම් 
ගන්න විශාල ලාභෙයන් කුඩා ෙත් වතු හිමියන් රැකගන්න කටයුතු 
කරන්න කියන එකයි. 

අද අෙප් රෙට් ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 85කට දායක 
ෙවන්ෙන් කුඩා ෙත් වතු හිමියනුයි. එෙහම නම් අපි ඒ මිනිස්සු රැක 
ගන්න කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් කර්මාන්තය විනාශ වුෙණොත් අෙප් 
රෙට් ෙත් සදහටම නැති ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
රබර් වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙත් වගාව නඩත්තු කෙළේ නැතිනම් නැවත 
කවදාවත් නැඟිට්ටවන්න බැහැ; නැවත වගාවකට යන්න ෙවනවා. 
ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා කියනවා, ඕනෑ තරම් සල්ලි තිෙබනවා 
කියලා. ඕනෑ තරම් සල්ලි තිෙබනවා නම් ෙම් ෙවලාෙව් ෙමම 
කර්මාන්තය රැකගන්න කටයුතු කරන්න කියා මම ෙයෝජනාවක් 
කරනවා. 

කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඒ අයෙග් ඉඩම ඇපයට තියා ෙගන 
ණය මුදලක් ෙදන්න. ඒක දීර්ඝ කාලීනව අය කර ගන්න. අඩු 
වශෙයන් අක්කරයට රුපියල් මිලියනයක මුදලක්වත් සහන 
ෙපොලියට ණයට ෙදන්න. කවදා ෙහෝ ෙත් මිල ෙහොඳ වුණ දවසක 
ඔවුන්ෙගන් අය කර ගන්නවා කියලා ණයට ෙදන්න. රබර් වතු 
හිමියාටත් ඒ ණය ලබා ෙදන්න. එෙහම වුෙණොත් ෙම් කර්මාන්ත 
රැෙකයි. නැත්නම්, ෙම් කර්මාන්ත අෙප් රෙටන් සම්පූර්ණෙයන් 
ඈත් ෙවලා යයි. දළු කැඩිල්ලත් දැන් මිනිසුන් නතර කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙලස සිදු වන්ෙන්, ෙම් රජයට 
පතිපත්තියක් නැතිකම නිසායි.  

අද Prof.  Razeen Sally -Director of European Centre for 
International Political Economy- ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා 
ගැන කථා කරනවා. එතුමා ෙම් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා පිළිබඳව 
ෙලොකු විගහයක් කරනවා. අපිට ඒවා අදාළ නැහැ. එතුමා කියන 
ෙද්වල් කරන්නය කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ.  
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ආචාර්ය නිශාන් ද මැල්  පසුගිය දවසක ඉතා ලස්සන 
ෙද්ශනයක් පැවැත්වූවා. ඒ ෙද්ශනෙය්දී කිව්වා, ෙමොකක්ද අෙප් 
රටට ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අෙප් රට කඩා වැෙටන බව 
කිව්වා. ෙම්වා අපි කියන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන පුවත් පත්වල 
ලිපි - articles - පළ වුණා. අෙප් රට විශාල ආර්ථික අගාධයකට 
ඇද වැෙටමින් පවතිනවා. ඒක ෙහොඳටම ෙප්නවා. එන්න එන්නම 
ෙඩොලරෙය් මිල ඉහළ යනවා. රුපියල එන්න එන්නම අවපමාණය 
වනවා. එවිට සියල්ලම අවපමාණය වනවා; තමුන්නාන්ෙසේලා අපි 
සියලුෙදනාම අවපමාණය වනවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ඉතාමත්ම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්.ෙම් රට තිබිලා ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලා 
අපි සියලුෙදනාම ආණ්ඩු කරන්න. ෙම් රට රැකලා ඕනෑ ඒ 
කටයුත්ත කරන්න.  

2014 අවුරුද්ෙද් අය වැය හිඟය සියයට 4-6 මට්ටමක රඳවා 
ගන්න අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉලක්ක කරෙගන හිටියා. 
නමුත්, පසුගිය අවුරුද්ද අවසාන වන ෙකොට එය සියයට 7 දක්වා 
ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ණය ගැනීම් ගැන බලන්න. අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා අද 
දිනට නියමිත ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ණය ගැනීම ගැන කථා 
කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තමුන්නාන්ෙසේට 
කියනවා, 2014 වන ෙකොට අෙප් ණය පමාණය තිබුෙණ් රුපියල් 
බිලියන 7,390යි කියලා. 2015 සැප්තැම්බර් වන ෙකොට ඒක 
රුපියල් බිලියන 8,266ට නැග්ගා. සියයට 12ක වැඩි වීමක්. ෙම් 
සල්ලි ෙකොෙහේද ගිෙය්? රෙට් පාරවල් හැදුවාද, රෙට් වරායක් 
හැදුවාද, එෙහම නැත්නම් රෙට් ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ කළාද, රෙට් 
ෙවනත් සංවර්ධන කටයුත්තක් කළාද?   

අපට- මන්තීවරුන්ට- විමධ්යගත අරමුදල්වත් දුන්නාද? මහ 
ෙලොකු ගණනක් ෙනොෙවයි. අපට ෙදමින් පැවතුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 
50යි. හැබැයි, ෙමතැනදී පකාශ කළා රුපියල් ලක්ෂ 100ක් ෙදනවා 
කියලා. ෙකෝ? ඒවා දුන්නාද? ඒ සල්ලිවලට ෙමොකද කෙළේ? ඒ 
සල්ලිවලට කරපු ෙද් ඒෙගොල්ලන්ෙගන්ම තමයි අපිට අහ  ගන්න 
ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි අද අෙප් 
රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය වන්ෙන්.  

ඒ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට ෙහේතු වුෙණ් ෙම් රජෙය් 
පතිපත්තියක් - policy එකක් -  නැතිකම. ෙකොතැනද ඉන්ෙන් 
කියන එක දන්ෙන් නැහැ. ෙම් වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැය ෙල්ඛනෙය්  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ ෙවනස්කම් කළාද? 
අෙප් ගම් පළාත්වල උදවිය කියන්ෙන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
ඉතුරු වුෙණ්, "ගරු කථානායකතුමනි" කියන ෙකොටස විතරයි 
කියලා. ඒක තමයි අෙප් ගම්වල උදවිය කියන්ෙන්. ඒ තරමට ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය කපා ෙකොටායි තිෙබන්ෙන්. එෙහම කපා ෙකටූ 
අය වැයකින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කයකට යන්න බැහැ. 
එෙහම කපා ෙකොටන්න සිද්ධ වුෙණ් පතිපත්තියක් නැතිකම 
නිසායි; වැඩ පිළිෙවළක් නැතිකම නිසායි. ෙම් ආණ්ඩුවට වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ; දැක්මක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට එදා ෙමතුමන්ලා ෙචෝදනා කළා. 
අද නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් වන හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ෙකොටස ්
ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැෙටනවා කියලා ඒ දවස්වල  ෙමොන තරම් 
ෙචෝදනා කළාද? ෙම් වන ෙකොට ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
කඩාෙගන වැටිලා ඉවරයි; අද වන විට විනාශ ෙවලා ඉවරයි. හර්ෂ 
ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, සද්ද නැහැ; ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන්ත් නැහැ; කියන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් නිසා අද රෙට් 
අනාගතය ඉතාමත් අවිනිශ්චිත තැනකට වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. 
හැම අංශයකම නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. නිලධාරින් 

තීරණයක් ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙමොකද? තීරණ ගන්න භයයි. අෙප් 
රෙට් ෙකළින් වැඩ කරන නිලධාරින් ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. නමුත්, 
ඒ නිලධාරින්ට වැඩක් කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිලධාරින් භය 
කළා. සමහර නිලධාරින්ට  ෙබොරු ෙචෝදනා දාලා, FCID එකට 
ෙගනියලා ඒ අයව අෛධර්යවත් කළා. ඒ නිසා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙමෙහම 
කරන්න බැහැ. ෙම් රට නිවැරදිව පාලනය කරන්න. ඒක තමයි අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන්  බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසුගිය කාල වකවානුෙව් ෙමොනවා 
ෙහෝ වැඩ ෙකොටසක් කළා. ෙමොන යම් ෙහෝ සංවර්ධනයක් ඇහැට 
දකින්නට තිබුණා. ෙකොපමණ ෙචෝදනා කළත් අඩු ගණෙන් අෙප් 
රෙට් පාරක්වත් හැදුණා; අෙප් රෙට් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැදුණා; 
අෙප් රෙට් ෙමොනවා ෙහෝ ෙකරුණා. නමුත්, අද ඒ කිසි ෙදයක් 
නැතුව අෙප් රට ණෙයන් ණයට යනවා. ෙම්ක තමයි මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන්, අෙප් දරුෙවෝ ෙවනුෙවන් ෙම් තත්ත්වය නැති 
කරන්න; අෙප් කර්මාන්ත රකින්න; ෙත් වගාකරුවන්ට, රබර් 
වගාකරුවන්ට ඒ ණය මුදල ලබා ෙදන්න කියලායි. අඩු වශෙයන් 
ඒ මිනිසුන්ට ඒ ආයතන රැක ගන්න, ඉදිරි අනාගතෙය්දී කවදා 
ෙහෝ දවසක මිල ඉහළ  ගිෙයොත්  ඒ  ව්යාපාරය  නැවතත් ආරම්භ 
කරන්න  පුළුවන් ෙවනවා.  

කෘෂි කර්මාන්තය විනාශ ෙවනවා.  ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ගැන මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  ෙපොෙහොර සහනාධාරයත් 
නතර කරලා. කෘෂි කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම අවසාන කරලා.  
එතුමා කිව්වා, කෘෂි කර්මාන්තය රකිනවාය කියා. නමුත් කෘෂි 
කර්මාන්තය රකින්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  අමාත්යවරු 
කවුරුවත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒක 
තමයි. [බාධා කිරීමක්] අද ඇමතිවරුන්ට ෙම් සභා ගර්භෙය්  ඉන්න 
බැහැ. ෙම් සම්පදාය දන්ෙන්ත්  නැහැ. [බාධා කිරීම්]  
ඒෙගොල්ලන්ට රට ගැන හැඟීමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  
ඒෙගොල්ලන්ට වුවමනා කරන්ෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට 
තමන්ෙග්  වැඩ ෙකොටස කර ෙගන එළියට යන්න. [බාධා කිරීම්] 
ඒකයි ෙම් අවශ්යතාව.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසාන කරන්න.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා.[බාධා කිරීම්]
කරුණාකර  ගරු මන්තීවරුන් නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.  ගරු බන්දුල 
ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා කථා කරන්න.- [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය්. අපි  සභාෙව් ඉන්නවා. -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
හරි, මන්තීතුමා ඔබතුමා කථාව පටන් ගන්න.[බාධා කිරීම්]  

දැන්  කථා කරන්ෙන්  ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ 
මන්තිතුමා. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තිතුමාට නියමිත  
ෙවලාව  අවසන් ෙවලා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් ෙඝෝෂාව 
අස්ෙසේ ඒ ෙවලාව අවසන් වුෙණ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.31] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් 

නිෙයෝගය  හා මුදල් අමාත්යාංශය සතුව තිෙබන කාර්යභාරයන් 
ගණනාවක් සම්බන්ධව ෙම් විවාදය පැවෙතන  ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
හිටපු අමාත්යවරෙයකු වන ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා  කරන්නට ලැබීම ගැන  
මම  වඩාත්ම  සතුටු ෙවනවා.  මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  අසුන්  
පමාණවත් ෙනොවීම නිසා  විපක්ෂය  පැත්ෙත්  අසුන්වල වාඩි වී 
සිටින  මන්තීවරු  රාශියක් ඉන්නවා.   ඒ අපි  ආණ්ඩු පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරනවා.  ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමම නිෙයෝගය  හා අෙනක්  
කාරණා  පිළිබද සාකච්ඡාවට  යන්නට  පථම මම ෙම් සභාෙව් 
ඉදිරිපත් වුණු යම් යම්  ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. පසුගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු මුදල් 
ඇමතිවරෙයකු වන බන්දුල  ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළා,  
අෙප් රෙට් අද තිෙබන ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් 
විශ්වසනීත්වය කඩා වැටිලාය කියා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
විශ්වසනීත්වය කියන එක ඕනෑම ආයතනයකට, ඕනෑම 
සමාජයකට, රටකට, ජාතියකට අත්යවශ්ය ෙදයක්.  විශ්වසනීත්වය 
මත තමයි  සමාජෙය් පැවැත්ම රඳා පවතින්ෙන්.   විශ්වසනීත්වය  
කියන එක  හැම තැනකම තිබිය යුතු ෙදයක්ය කියා  මම හිතනවා.  
පවුල් සංස්ථාව ගත්තත්  විශ්වසනීත්වය අවශ්යයි.  

පසුගිය වකවානුෙව් තරම් විශ්වසනීත්වය නැති ෙවලා ගිය  
කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගැන තවත් කියන්නට අවශ්ය නැහැ.  ෙම් ගරු 
සභාෙව්ම ඊෙය් කථා කළ  විරුද්ධ පක්ෂෙය් එක් මන්තීවරෙයක් 
සඳහන් කළා, "ෙකෝ, ෙම් GSP Plus   ලැෙබනවා, ලැෙබනවා 
කිව්වා, තවම ලැබුෙණ්  නැහැ ෙන් "කියලා.  හැබැයි ඒ  ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, GSP Plus   සහනය 
අපට  නැති ෙවලා ගිෙය් ෙකොයි කාලෙය්ද,  ඒ නැති ෙවලා  ගිෙය් 
කුමක් නිසාද කියා. රටක් හැටියට ශී ලංකාව ෙකෙරහි  තිබුණු 
විශ්වසනීත්වය නැති වුණු නිසා ඒ සහනය නැති ෙවලා ගියා.  
යුෙරෝපයට මාළු අපනයනය කිරීෙම් අවස්ථාව  අපට නැති වුෙණ් 
ඇයි? රටක් හැටියට ශී ලංකාව ෙකෙරහි  තිබුණු විශ්වසනීත්වය 
නැති වී ගිය  නිසා.  අන්න ඒ විශ්වසනීත්වය  ෙම් වනවිට ෙගොඩ 
නැ  ෙඟමින් පවතිනවා,   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම නිසායි 
පළමුවන වතාවට අෙප් රෙට් අගමැතිවරෙයකුට  
ස්විට්සර්ලන්තෙය් ආර්ථික සමුළුව නිෙයෝජනය කරන්නට  
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. ඒ විශව්සනීත්වය ඇති වුණු නිසායි.  
විපක්ෂෙය් ඉන්න  සමහර ගරු මන්තීවරු  කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා, 
"අෙන්, ෙම්  රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැෙටන්නට යනවා,  තව 
ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයකින් රෙට්  ආර්ථිකය විනාශ ෙවනවා" 
කියලා.  හැබැයි ෙම් ෙහළන  කිඹුල් කඳුළු අස්ෙසේ ෙම් අය 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සිහිනයක් තිෙබනවා.  ඒක තමයි, ෙමොන 
විධියකින් හරි ඉක්මනට බලයට එන්න පුළුවන්ද කියන සිහිනය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කළ මන්තීවරුන්ෙග් හැම කථාවක් අතරම මතු වූ කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? දැන් ජාතිවාදී ව්යාපාර එකින් එක හිස 
ඔසවමින් පවතිනවාය කියන කාරණය.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දහම් පාසල් ගුරුවරයකු විධියට අවුරුදු 15ක් වැඩ 
කරපු ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක් කියලා මා ගැන මම සතුටු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙබෞද්ධ පිළිෙවත් අනුගමනය කරන ෙකෙනකු හැටියට මා 
ගැනම මට අභිමානයක් තිෙබනවා. හැබැයි, අද 'සිංහ ෙල්' කියලා 

සටහන් කර ෙගන එක්තරා ජාතිවාදී සංවිධානයක් මතු ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ පිළිබඳව මම කනගාටු වනවා. ෙම් ජාතිවාදී 
සංවිධානවල අරමුණ තමයි, ෙම් රෙට් එක්සත්කමට, අර කලින් 
සඳහන් වුණු ජාතීන් අතර තිෙබන විශ්වසනීයත්වයට පහර එල්ල 
කරලා ෙකෙසේ ෙහෝ  ෙම් රට නැවත ගිනි අවුළුවන එක. ෙම්වා 
පිටුපස යම් යම් පබල පුද්ගලයන් සිටින බව අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා. බලයට එන්න තිෙබන වුවමනාව නිසා, බලයට තිෙබන 
කෑදරකම නිසා,  ෙකෙසේ ෙහෝ බලයට එන්න උත්සාහ කරන යම් 
යම් පිරිස් ෙම් පිටුපස ඉන්නවාය කියන එක අපට පැහැදිලිවම 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අද අධිකරණය 
ඉදිරියට ගිහිල්ලා රෙට් නීතියට එෙරහිව සමහර උදවිය චීවරය 
පාවිච්චි කරමින් නීතිය අබිබවා යන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. ෙම්වා 
රෙට් ආර්ථිකයට බලපානවා. රෙට් ආර්ථිකය ෙමොන විධියට 
ශක්තිමත් කරන්න හැදුවත්, ෙමොන විධිෙය් නීති-රීති ෙම් ගරු 
සභාව තුළට ෙගනැල්ලා අපි රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා රට 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න උත්සාහ කළත්, සමහර උදවිය ෙකෙසේ 
ෙහෝ බලය ලබා ගැනීෙම් අරමුෙණන් විවිධ විධිෙය් පහත් කියාවල, 
ජාතිවාදී කුමන්තණවල, ජාතිවාදී ව්යාපාරවල නිරත ෙවමින් 
සිටිනවාය කියන එක අපට පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක ෙවළඳ ෙපො ෙළේ ෙම් 
තරම් ෙතල් මිල අඩු ෙවමින්, අඩු ෙවමින් යනවා, නමුත් අෙප් රෙට් 
ෙතල් මිල අඩු කරන්න බැරි ඇයි කියලා දැන් ෙම් සභාෙව් 
කියැවුණා. හැබැයි, දැන් ඔය විපක්ෂෙය් උපෙද්ශකෙයකු හැටියට 
ඉන්න සරත් නන්ද සිල්වා මහත්මයා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග 
විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට,  ෙපටල් 
ලීටරයක මිල රුපියල් 100ක් ෙහෝ 120ක් කරන්න කියලා 
නිෙයෝගයක් දුන්න බව මට මතකයි. දැන්  ෙම් අයට ඒක 
අමතකයි.  එම අධිකරණ තීන්දුව තුට්ටුවකට මායිම් කළාද? ඒවා 
පැත්තකට දමා එදා කියා කරපු ආකාරය අද සමහර උදවියට 
අමතකයි,  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, අපි 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඇණවුම් කරපු ෙතල් තමයි ෙම් ෙවන ෙකොට 
ෙතොග වශෙයන් ෙගෙනමින් පවතින්ෙන්. අද ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් මිල අඩු වුණාය කියලා,  අදම ඇණවුම් කරලා ෙහට ෙතල් 
ලංකාවට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක සාමාන්යෙයන් 
ඕනෑම පුංචි දරුෙවකු වුණත් දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙතල් මිල අඩු කළ යුතුව 
තිෙබනවාය කියන කරුණ මමත් පිළිගන්නවා. පසුගිය යුගෙය් 
විශාල වශෙයන් කළ අනවශ්ය වියදම් නිසා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව කඩා ෙගන වැටුණා. කිසිදු ෙසොයා බැලීමකින් ෙතොරව 
ෙහජින් ගිවිසුම වැනි රටට අහිතකර අමෙනෝඥ තීන්දු තීරණ ගත් 
නිසා ෙතල් සංස්ථාව ෙකොයි තරම් පාඩු ලැබුවාද කියලා ෙම් රෙට් 
ජනතාව දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙතල් පිරිපහදුව දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ අලුත්වැඩියා ෙනොකිරීම නිසා ෙතල් පිරිපහදුෙවන් විශාල 
වශෙයන් අෙප් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට පාඩු ලබන්න 
සිද්ධ වුණාය කියන කාරණයත් ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා. 
ෙමවැනි විවිධ ෙහේතු මත ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සිදු වූ 
පාඩු තවම පියවා ගන්න බැරිව ෙබොෙහොම අර්බුදවලට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා අමතක කරලා 
සමහර අය ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත කුමන ෙහෝ ෙදයක් පකාශ කළ 
යුතු නිසා අද විවිධ සටන් පාඨ ඉසස්රහට ෙගන යමින් තිෙබනවා. 

මම තවත් කරුණක් කියන්න කැමැතියි. මමත් කුඩා ෙත් වතු 
හිමියන් සිටින පෙද්ශයක ජීවත් වන ෙකෙනක්. කුඩා ෙත් වතු 
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හිමියන්ට සහන සලසන්න ආණ්ඩුව මැදිහත් වන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා 
කියා කරන්න ඕනෑය කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. එහි 
තර්කයක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි කුඩා ෙත් 
වතු හිමියන් ෙමවැනි අර්බුදයකට තල්ලු වන්න එක ෙහේතුවක් 
ෙනොෙවයි, ෙහේතු ගණනාවක් බලපෑවා. ෙත් මිලදී ගත් ඇතැම් 
ෙතල් රටවල අෙප් ෙත් සඳහා තිෙබන ඉල්ලුම අඩු වීම ෙම්කට එක 
ෙහේතුවක් වුණාය කියන එක අපි කවුරුත් පැහැදිලිවම දන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී කසළ ෙත් ලංකාවට ෙගනැල්ලා අෙප් ෙත් 
සමඟ මිශ කරලා, විවිධ ඩයි වර්ග මිශ කරලා විවිධ නම්වලින් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යැව්වා. අෙප් ෙත් පිළිබඳව අවුරුදු සිය ගණනක් 
තිස්ෙසේ තිබුණු විශ්වාසය, ගරුත්වය නැතිවීම නිසා ෙත් ෙවළඳ 
ෙපොළ අපට නැතිව ගියා. අෙප් ෙත් සඳහා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
තිෙබන ඉල්ලුම අඩු වන්නට ෙම්කත් ෙහේතුවක් වුණා. ඒවාට උදවු 
උපකාර කෙළේ කවුද? ඒවාට රැකවරණය දුන්ෙන් කවුද? පිට 
රටවලින් කසළ ෙත් ලංකාවට ආනයනය කිරීෙම් අවශ්යතාව 
ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  ෙයෝජනාව පිළිබඳ විවාදය 
පැවැත්ෙවන අතරතුර මා මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  විෙද්ශ රටවලින් කසළ ෙත් ලංකාවට ෙගන ඒෙම් කිසිම 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ නිසා  කරුණාකර එය නතර කරන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් පශ්නය ගැන සාකච්ඡා කිරීෙම්දී 
තවත් එක කාරණයක් කියන්න අවශ්යයි. මෙග් දිස්තික්කෙය් 
අම්බලන්ෙගොඩ පෙද්ශෙය් පාරම්පරිකව  කුඩා ෙත්  කර්මාන්තෙය් 
නිරත කණ්ඩායමක් සිටිනවා.  ෙත් කර්මාන්තශාලාවලින් විවිධ 
ෙත් වර්ග ෙගනැල්ලා, නැවත සකස්  කර ෙවළඳ ෙපොළට නිකුත් 
කිරීමයි ඒ අය කරන්ෙන්.  බලපතලාභි කණ්ඩායමක් ෙලස  අවුරුදු 
50කට වඩා වැඩි කාලයක් ඒ අය එම ව්යාපාරෙය් නිරත වුණා. 
කසළ ෙත් පතික්ෙෂේප කිරීෙම් ෙහේතුව මත අද ඒ කුඩා 
ව්යාපාරිකයන්ට බරපතළ පහරක් වැදී තිෙබනවා. අද ඒ අයට 
තමන්ෙග් කර්මාන්තෙය් නිරත ෙවන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා පවුල් සිය ගණනකට බරපතළ ආර්ථික පශ්නයකට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  අන්න ඒ කණ්ඩායෙම් පශ්නය 
ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවන්න කියලා, ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙගන්  
මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  ඒ අයෙග් ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න ඒ 
අයට අවස්ථාවක් ෙදන්න, ඒ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡාවක් 
පවත්වන්න, ඒ අයට යම් සහනයක් සලසන්න කියන ඉල්ලීම 
කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියැවුණා, 
පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී විමධ්යගත පතිපාදන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට දුන්ෙන් නැහැ කියලා. එක අවුරුද්දක් රුපියල් 
ලක්ෂ 50ක පතිපාදන ලබා ෙදන්න ෙනොහැකි වූ නිසා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 15ක ෙයෝජනා ඉල්ලා තිෙබනවා. 
මන්තීවරයකුට රුපියල් ලක්ෂ 150ක් ෙදනවා. ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා, මා ෙපෞද්ගලිකව ෙබොෙහොම ගරු කරන 
ෙකෙනක්. ෙයෝජනා ඉල්ලා එවන ලද ලිපිය එතුමාට ෙනොලැබුණාද 
කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.  පසුගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොලැබුණු රුපියල් 
ලක්ෂ 50ත් එකතු කරලා, රුපියල් ලක්ෂ 150ක ෙයෝජනා ලබා 
ෙදන්න කියලා ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා තිෙබනවා. එම 
ලිපිය ෙනොලැබුණා  කියන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම ගාම නිලධාරි වසමකටම 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් -රුපියල් මිලියනයක්- දින 100 කාල සීමාෙව්දී 
ලබා දුන්නා. පසුගිය වසෙර් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට රුපියල් 
ලක්ෂ 50ක පතිපාදන ෙනොලැබුණත්, සෑම ගාම නිලධාරි 
වසමකටම රුපියල් මිලියනයක්  ලබා දුන්නා. ෙමහි ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ඒ කළ ව්යාපෘතිවල ෙකොෙහේවත්  කාෙග්වත් මුහුණු දාපු 

ෙබෝඩ් නැහැ. ඒකයි එහි තිෙබන ෙවනස. කවුරුන් ෙහෝ කියන්න 
පුළුවන්, "ගමට කිසිම වැඩක් ෙකරුෙන් නැහැ" කියලා. ගම්වල 
වැඩ ෙනොෙකරුණා ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙකරුණු සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල දැවැන්ත නාම පුවරු නැහැ; 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මුහුණු නැහැ. ඒ නිසා ෙකෙනකු කියන්න 
පුළුවන්, "කිසිම වැඩක් ෙකරුෙන් නැහැ" කියලා. සෑම ගාම 
නිලධාරි වසමකටම රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් පතිපාදන ලබා 
දුන්නා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉතාම ඵලදායි විධියට නිවාස ව්යාපෘති 
කියාත්මක වුණා. අහිංසක දුප්පත් මිනිහා තමන්ෙග් ෙගදර 
කපරාරු කර ගන්න බැරිව සිටියා නම්, ඔහුෙග් ෙගදර ෙසොයාෙගන 
ගිහින් පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ සෑම ෙකනාටම අඩු තරමින් 
සිෙමන්ති ෙකොට්ට 10ක් ෙහෝ ලබා ෙදන්නට කියා කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, නිවාස ණය ලබා දීලා ඒවා සම්බන්ධෙයන් පසු විපරම් 
කරලා නිවැරැදි විධියට ඒ නිවාස ව්යාපෘති කියාත්මක කළා. 
ෙමවැනි වැඩසටහන් ගණනාවක් පසුගිය ෙකටි කාල සීමාෙව්දී 
කියාත්මක කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ලබාගන්නා බදු ආදායම් 
එකතු කරමින් ඵලදායි විධියට, නිවැරැදි විධියට ජනතාවට 
ෙසේවාවක් සිදු කරමින් ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
ගැන රජයක් හැටියට ඉදිරිෙය්දී සිතා බලන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙතොරතුරු ෙසොයා බැලුවා. 
පළාත් සභාවල පළාත් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් ෙගවන්න 
විතරක් මුදල් ෙකොමිසම වසරකට රුපියල් බිලියන 166ක් ලබා 
ෙදනවා.  පසුගිය යුගෙය්දී ඇතැම් පළාත් සභාවල විවිධ තනතුරු 
ඇති කරමින් රැකියා දීෙගන, දීෙගන ගියා.  එම තනතුරු 
ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා 
කෙළේ නැහැ.  වැටුප් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා 
කෙළේ නැහැ. ඒ අයට අතිකාල දීමනා ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා කල්පනා කෙළේ නැහැ.  ආයතනවලට ෙතොග වශෙයන් 
රාජ්ය ෙසේවකයන් බඳවාගත්තා. ෙමෙහම කිව්වාම ෙකෙනකු 
අහන්න පුළුවන්, "ඇයි, රැකියා ෙදනවාට තරහද, ඊර්ෂ්යා 
කරනවාද, රැකියා ෙදන එක වැරැදිද?" කියලා. රැකියාවන් දිය 
යුතුයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් ලබා ෙදන රැකියා 
සම්බන්ධෙයන් ඵලදායිතාවක් තිබිය යුතුයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මම  තත්පර 30කින් කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.   

පසුගිය යුගෙය්දී ඇතැම් ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන වුවමනා මත දරාගත ෙනොහැකි මට්ටමකින් රාජ්ය 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීම් වැඩි කළා. රාජ්ය ෙසේවෙය් රැකියා දීෙගන 
ගියා. ඵලදායිතාව ගැන බැලුෙව් නැහැ. අද සියයට එෙකොළෙහේ, 
සියයට ෙදොළෙහේ ෙපොලියට වාණිජ බැංකුවලින් ණය අරෙගන 
තමයි රාජ්ය ෙසේවකයන්ට පඩි-නඩි ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්; අතිකාල දීමනා ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
ලබා ෙදන මුදල්වලින් පළාත් සභාෙව් ෙසෞඛ්ය අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ට විතරක් අතිකාල දීමනා ෙගවන්න සියයට අනූපහක් 
වැය ෙවනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයකටයි රට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමවැනි ඉබාගාෙත් ගිය ගමනකුයි පසුගිය යුගෙය් ගිහිල්ලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන්. ෙද්ශපාලන සංදර්ශන තබමින්, සැණෙකළි 
පවත්වමින්, සන්ෙතෝසම් ෙදමින් ෙම් විධිෙය් ගමනක් තමයි ගිෙය්. 
යම් කිසි විධියකින් ෙම්වා ආපස්සට හරවා ෙගන ඉදිරියට යන්නට 
රජයට ෙකටි කාලයක් ගත ෙවනවා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, ''රුපියල 
අවපමාණය ෙවලා තිෙබනවා'' කියලා. ෙහොඳටම පැහැදිලියි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යන විධියට අපට අවුරුද්දක්, 
එකහමාරක්, ෙදකක් යන්න දුන්ෙනොත්, ''ඒකාබද්ධ විපක්ෂය'' 
කියන කණ්ඩායම නම් අවපමාණ ෙවන එක ගැන. ඒ ගැන අපට 
කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.45] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද,  විෙශේෂ 

ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් හැටියට පැන වීෙම් තීරණය  2007 අංක 
48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත්  ෙගන ආවා. 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වන මිල ෙවනස්කම් නිසා  
පාරිෙභෝගිකයාට වාෙග්ම ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ජනතාවට -
විෙශේෂෙයන් ෙගොවි ජනතාවටත්- ආරක්ෂණයක් ලබා දීලා, 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ෙවනස්වීම්වල බලපෑෙමන් ඇති 
වන උද්ධමනකාරී තත්ත්වය, භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම ජනතාවට 
බලපාන එක වළක්වා ගැනීමයි ෙම් බද්ද පැනවීෙම් මූලික අරමුණ 
වුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම තනි බද්දක් හැටියට; සංයුක්ත බද්දක් 
හැටියට අය කළාට පස්ෙසේ ෙම් මත අය කරන අෙනකුත් බදු වර්ග -
තීරු බදු, අය බදු, ෙසස් බදු ආදී වශෙයන් අය කරන බදු වර්ග- 
නිදහස් කිරීම ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ෙදන් රජයට ලැෙබන ආදායම 
අෙනකුත් සාමාන්ය බදුවලින් ලැෙබන ආදායමට වඩා අඩු ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම් බද්ෙද් පරමාර්ථය වී තිෙබන්ෙන් රජෙය් ආදායම වැඩි 
කර ගැනීම ෙනොෙවයි, ජනතාවට වැඩි ෙවන පීඩනය අඩු කිරීමයි. 
නමුත් ඇත්තටම සිදු වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද මූලාසනාරූඪ  ගරු 
මන්තීතුමනි. දළ වශෙයන් කිව්ෙවොත්, 2013දී රුපියල් බිලියන 
46.7ක බදු ආදායමක් ලැබුණා.  2012දී එය  රුපියල් බිලියන 33ක් 
ෙලසයි තිබුෙණ්. 2012ට සාෙප්ක්ෂව 2013දී සියයට 38.7ක් ෙම් 
බද්ෙදන් ආණ්ඩුවට ආදායම ලැබුණා. ජීවන වියදමට  උත්තරයක් 
ෙවනවා ෙවනුවට, ඇත්තටම නැවත ෙම් සංයුක්ත බද්දත් -එකතු 
කරන බද්දත්- ආණ්ඩුෙව් ආදායම් මාර්ගෙය්ම ෙකොටසක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  2013දී සමසත් බදු ආදායෙමන් සියයට 11ක් 
ෙම් ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ෙදන් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 2014දී 
සමස්ත බදු ආදායෙමන් සියයට 10.3ක් ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ෙදන් 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 2015දී සමස්ත බදු ආදායෙමන් සියයට 
7.91ක් -ආසන්න වශෙයන් සියයට 8ක්- ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ෙදන් 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයින් නැවත සහනයක් ලැෙබන්ෙන් 
කාටද කියලායි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමයිනුත් සහනයක් 
ලැෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට.  

 විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ෙද් පදනම, පරමාර්ථය, ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ෙවනස්වීම්වල පතිලාභය ජනතාවට ලබා දීම 

නම්, ෙම් ෙව්ලාෙව් රජයට ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල 
ෙවනස්වීම්වල සහනය වැඩිෙයන්ම ලබා ෙදන්න පුළුවන් කමය 
තමයි, ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යාෙම් පතිලාභය ජනතාවට ලබා 
ෙදන එක. ආණ්ඩුව ෙව ළඳ භාණ්ඩ බද්ද පනවන්න ඉක්මන් 
කරන්න කටයුතු කරනවා; ඒකට ෙව්ගවත් පියවර ගන්නවා. ඒක 
අදාළ කාලයට කලිනුත් ෙගෙනනවා, අදාළ කාලය තුළත් 
ෙගෙනනවා. බද්ද පනවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පසුව සම්මත කර 
ගන්න   ''මධ්යම රාතිෙය් සිට විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද වැඩි 
ෙකෙර්'' කියලා SMS එෙකනුත් එවනවා. අපි අද කථා කරන්ෙන් 
පනවපු බද්දකට. SMS බද්දට තමයි අද අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
ෙම්ක මීට කලින් SMS එෙකන් පැනවිලා ඉවරයි. නමුත් එෙහම 
ඉක්මන් ෙවන ආණ්ඩුව; ඒ තරමට කාර්යක්ෂම ආණ්ඩුව ඛනිජ 
ෙතල් මිල පහළ යාෙම් පතිලාභය ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ගරු  මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන උෙද් කථා කළා. 

මුදල් ඇමතිතුමාට තිෙබන පශ්නය තමයි, ෙම්ෙක් ''මිල 
සහනය ලබා ෙදන්න පුළුවන්, ඒක නිකම් අපෙත් යයිද?'' කියන 
එක. ඒක නිකම් හරියට, ෙතල් සංස්ථාෙව් නළයක් පුපුරලා 
සපුගස්කන්ද පැත්ෙත් ෙතල් පිරිපහදුෙවන් ෙතල් අපෙත් යනවා 
වාෙග්, ෙතල් පාෙර් හැෙලනවා වාෙග්,  පසුගිය දවස්වල අපි දැක්ක 
ආකාරයට අකුරැස්ස පැත්ෙත් ඉන්ධන පිරවුම්හලකින්  නිල්වලා 
ගඟට ෙතල් leak වුණා වාෙග් ෙම් ෙතල් මිල සහනයත් ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් නැති ෙවයිද කියන සැකයක් තමයි ඇමතිතුමාට 
තිෙබන්ෙන්.  ෙතල් මිල සහනය ෙදන්න කැමැතියි, නමුත් ෙම් 
සහනය මිනිසුන්ටම ලැෙබයිද දන්ෙන් නැහැ කියලා තවමත් එය 
ලබා ෙදන්න අදිමදි කරනවා. ඒ තරමටම ජනතාව ගැන හිතනවා! 
ඇත්ත ෙද් ෙමොකක්ද? අපි අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඩීසල්, ෙපටල්  
ගන්න මිල ගැන බලන්න.  එතුමා කියන කථාෙව් එක තර්කයක් 
තිෙබනවා.  

2015 ජනවාරි 01 ෙවනිදා වන විට රුපියල් 150ට තිබුණු 
ෙපටල් ලීටරය දැන් රුපියල් 128යි. එදා රුපියල් 111ට තිබුණු සුදු 
ඩීසල් ලීටරය දැන් රුපියල් 95යි. එදා රුපියල් 133ට තිබුණු සුපිරි 
ඩීසල් ලීටරය දැන් රුපියල් 110යි. ඒ මිල ෙවනසක් වුණා තමයි. 
හැබැයි, 2015 ජනවාරි 01 වනදා වන විට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙතල් බැරලයක් තිබුෙණ් කීයටද? එතෙකොට ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙතල් බැරලයක් ආසන්න වශෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
79යි, 80යි අතර මිලක තිබුෙණ්. අද වන විට ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙතල් බැරලයක මිල ෙඩොලර් 30ට පහළ බැස තිෙබනවා. 
ෙතල් බැරලෙය් මිල ෙඩොලර් 30ට  පහළ බසිනවා කියලා 
කියන්ෙන්,  ආසන්න වශෙයන් ෙදගුණයකින් ෙතල් මිල පහත 
ෙහළීෙම් හැකියාවක් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා කියන එකයි.  
එතෙකොට,  අල, ලූනු, පරිප්පු, කරවල, හාල්මැස්සන් ෙම් 
සියල්ලෙගන්ම බදු අය කර ගන්න ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 
බද්ද පනවන්ෙන් එම සහනය ජනතාවට ෙදන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් නම්  අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල, අත්යවශ්ය 
ෙසේවාවල මිල, පවාහන ෙසේවාෙව් මිල, ගමනාගමනෙය් මිල, 
ඉන්ධනවල මිල, විදුලි බිෙල් මිල -ෙමොකද, විදුලිබල මණ්ඩලයත් 
ෙතල් සංස්ථාෙවන් ෙතල් ගන්නවා- ෙම් සියල්ෙලහිම මිල 
ෙදගුණයකින් පහළ ෙහළන්න පුළුවන් ෙතල් මිල පහත දැමීෙමන්.  

අපි අහන සාධාරණ පශ්නය වන්ෙන්, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 
බද්ෙදන් ජාත්යන්තර මිල ෙවනස්වීෙම් පරතරයට සහනයක් 
ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවා නම්, ඇයි 
ෙදගුණයකින් ෙතල් මිල අඩු කරන්න දැන් පුළුවන්කම තිෙබද්දීත් 
ඒක  ෙනොකර ඉන්ෙන් කියලායි. ඒක ෙනොකර ඉන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? සාධාරණ ෙහේතුවක් තිෙබන්න ඕනෑ. මුදල් ඇමතිතුමා 
කියන විධියට 'ෙමහි සහනය ගමට යන එකක් නැහැ යි කියා සැක 
හිතලා ෙම් ෙද් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම 
අවධාරණය කර කියා සිටින්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පිළිබඳව 

389 390 
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පියවර ෙනොගැනීම බරපතළ කාරණයක් බවයි. ඒක යූඑන්පී,        
ශී ලංකා ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ලබා 
දුන්නු සියලු ජනතාවට කරන අසාධාරණයක්.  

ෙමවර අය වැෙයන් පසුව ආර්ථිකයට ආෙයෝජන 
ෙබොෙහොමයක් ඇවිල්ලා කියලා ෙලොකු කථාවක් යනවාෙන්. අෙප් 
හිටපු ආෙයෝජන පවර්ධන ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. ''ආෙයෝජන 
ඇවිල්ලා, ආෙයෝජකෙයෝ ආවා'' කියලා කියනවා. ශී ලංකා ආර්ථික 
සමුළුවට ෙජෝර්ජ් ෙසොෙරොස් සහ රිකාෙඩෝ හවුස්මන් ආවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා ෙම් සමුළුව හරි පෙබෝධවත් වුණා කියලා 
කිව්වා. ශී ලංකා ආර්ථික සමුළුවට අපි හිතපු නැති තරම් 
ආෙයෝජකෙයෝ ආවාලු. ශී ලංකා ආර්ථික සමුළුෙව්දී වාර්තාවක් 
එළිදැක්වූවා. ඒක හාවර්ඩ් විශ්වවිද්යාලෙය් අන්තර් ජාතික 
සංවර්ධනය පිළිබඳ මධ්යස්ථානෙයන් හදලා රිකෙඩෝ හවුස්මන් 
ඇතුළු ආර්ථික විශ්ෙල්ෂකයන්ෙග් පධානත්වෙයන් "2023 ශී ලංකා 
ආර්ථිකෙය් ෙසෞභාග්යය" නමින් එළි දක්වලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙම්ක  ''සිනමන් ගෑන්ඩ්'' ෙහෝටලෙය් ජනවාරි 6, 7 කියන දවස් 
ෙදෙක් තිබුණා. එදායින් පසුව ඒ වාර්තාව ගැන කවුරුවත්ම කථා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන්, අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන් ෙජෝර්ජ් 
ෙසොෙරොස්ලා ඇවිල්ලා හදාපු, රිකාෙඩෝ හවුස්මන්ලා ෙගනාපු ඒ 
වාර්තාවට ෙමොකද වුෙණ් කියලායි. එෙහම වාර්තාවක් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ආවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2023 වර්ෂය වන විට ෙමම 
නව ආර්ථික සැලසුම අනුව අෙප් රට ෙසෞභාග්යයට යනවා නම්, 
ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ ඉදිරිපත් කරපු 
වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ. එය කැබිනට් 
මණ්ඩලයට යන්න ඕනෑ. එය ෙම් රෙට් ජන මාධ්ය දැන ගන්න 
ඕනෑ. අද, ෙම් ආර්ථිකය පිළිබඳ සංවාදය තිෙබන ෙවලාෙව්දී  මම 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, 2023දී ශී ලංකාව ආර්ථිකෙය් 
ෙසෞභාග්යය බවට පත් කරන ඒ අසිරිමත් වාර්තාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සභාගත කරන්න කියලා. ඒ වාර්තාව 
ඔබතුමන්ලා සභාගත කරන්ෙන් නැත්නම් ඒක "මිථ්යා වාර්තාවක්" 
හැටියට අපි නම් කරනවා. එෙහම කරන එෙක් සාධාරණත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒක නිකම් ෙම් සිනමන් ගෑන්ඩ් ෙහෝටලෙය් ෙජෝර්ජ් 
ෙසොෙරොස්ලාෙග් සල්ලිවලින් කාලා බීලා විෙනෝද වුණු එක 
ජවනිකාවක් විතරයි.   

වැඩ බැරි ටාසන් වාෙග් හිටපු රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා 
නූතන ලී ක්වාන් යූ බවට පත් කරන්න හිතාෙගන හදපු ෙපොඩි 
teledrama එකක් කියලා තමයි අපට හිතන්න ෙවන්ෙන්.  රනිල් 
විකමසිංහ මහත්තයාට  මුකුත් කර ගන්න බැහැ කියා කියපු 
කාලයක් තිබුණා. හැබැයි, දැන් එතුමා ටික ටික හැෙදනවා. දැන් 
  එතුමාට ෙජෝර්ජ් ෙසොෙරෝස් ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්; රිකාෙඩෝ 
හවුස්මාන් ෙගෙනන්න පුළුවන්; ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස් ෙගෙනන්න 
පුළුවන්. ෙලෝකෙය් ඉන්න ආර්ථික විද්යාඥෙයෝ, ආෙයෝජකෙයෝ, 
ව්යාපාරිකයන් අෙප් රටට ෙගෙනන්න පුළුවන් කියා එතුමා 
කිව්වාට අපට වැඩක් නැහැ. එයින් රටට වැඩක් සිදු ෙවන්න ඕනෑ.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමායි, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමායි ඉදිරිපත් කරන "2023 ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් 
ෙසෞභාග්යය" කියන වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 
ඒ ආර්ථික සමුළුවට ආපු ආෙයෝජකෙයෝ කවුද, ඒ ආෙයෝජකයින් 
එක්ක ඇති කර ගත් එකඟතාවන් ෙමොනවාද, ඒ එකඟතාවන් ඇති 
කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් ෙමොන තරම් ආෙයෝජන පමාණයක් 
ලංකාවට ෙගෙනනවාද, ඔවුන් ෙගෙනන ආෙයෝජන පමාණයට අපි 
ඔවුන්ට  ලබා ෙදන සහන සහ පතිලාභ ෙමොනවාද කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. එකඟතා ඇති 
ෙවන්ෙන් එෙහම ෙන්. ආෙයෝජකයින් නිකම්ම අෙප් රටට එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ආෙයෝජකයින් එක්ක අපි රටක් හැටියට ඇති කර ගත් 

එකඟතාවන් ෙමොනවාද කියලා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි පළමුවැනි අවස්ථාව.  

ෙදවැනි අවස්ථාව ෙමයයි. අගමැතිතුමා ස්විට්සර්ලන්තෙය් 
ඩාෙවෝස් නුවර පැවති ෙලෝක ආර්ථික සමුළුවට ගියා කියලා 
කිව්වා. අපිත් එය රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පත්තරවල 
පළ වුණු පින්තූරවලින් අපි දැක්කා, අගමැතිතුමා එක එක අය හමු 
ෙවනවා. ඒ ෙලෝක ආර්ථික සමුළුෙව්දී විෙශේෂ, වැදගත් අය හමු 
වුණාලු. "පැය භාගෙයන් භාගයට අෙප් රටට ආෙයෝජකයින් 
එනවා. ඒ නිසා queue එක වැඩියි. ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කර 
ගන්න ෙවලාවකුත් නැහැ, time ෙදන්නත් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න ෙවලාවකුත් නැහැ." කියලා දැන් අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා 
කිව්වා. ෙලෝක ආර්ථික සමුළුෙව්දී ලංකාවට ෙමොන තරම් 
ආෙයෝජන පමාණයක් ෙගෙනන්න එකඟතාවක් ඇති වුණාද, ඒ 
ආෙයෝජන ෙමොනවාද, ඒවාෙය් පමිතිය ෙකෙසේද, ඒ ආෙයෝජකයින් 
කවුද, ඔවුන්ට අපි එකඟ ෙවච්ච ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද, ඒ 
ආෙයෝජකයින් ලංකාවට  ආෙයෝජන ෙගෙනන නිසා ඔවුන්ට අපි 
ලබා ෙදන්න  එකඟ වුණු පතිලාභයන් ෙමොනවාද කියලා  දැන් රට 
දැනගන්න ඕනෑ. නැත්නම් අර ජම්ෙබෝ ෙජට්වලින් ගියපු පරණ 
ගමන් ම ෙඟ්ම තමයි අපට යන්න ෙවන්ෙන්. කලින් පවුෙල් යාළු 
මිතෙයෝ ෙජට් එක අරෙගන ගියා. දැන් හවුෙල් යාළු මිතයින් ෙජට් 
එක අරෙගන ගියාය කියලා තමයි කියන්න ෙවන්ෙන්. එතැනයි 
ෙවනස තිෙබන්ෙන්. පවුෙලයි, හවුෙලයි ෙලොකු ෙවනසක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවෝස් නුවර 
පැවති ෙලෝක ආර්ථික සමුළුෙව්දී අෙප් රටට ලබා ෙදන්න එකඟ 
වුණු ආෙයෝජන පමාණය ෙකොපමණද,  එම ආෙයෝජකයින් කවුද, 
ඔවුන්ෙග් ලැයිස්තුව ෙමොකක්ද, ඔවුන්ට අපි ලබා ෙදන්න එකඟ 
ෙවච්ච ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද කියන කාරණා අපි දැනගන්න 
ඕනෑ. ඒක පධාන කාරණා ෙදකක්.  

ඊට අමතරව එෙහන් ෙමෙහන් ආෙයෝජකෙයෝ ඒවි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ලංකාෙව් උදවියට වඩා විෙද්ශිකෙයෝ හුඟක් 
ෙවලාවට ෙපෙනන්න ඉන්නවා. චීනෙයන් උදවිය ආවා කියනවා; 
ජපානෙයන් කට්ටිය ආවා කියනවා; ඇෙමරිකාෙවන් ආවා 
කියනවා; ෙනෝර්ෙව් රටින් ආවා කියනවා. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩිපුර ඉන්ෙන් විෙද්ශිකෙයෝ වාෙග්යි. ඔවුන් අෙප් රටට එන යන 
එක ෙවනම ෙදයක්. හැබැයි, අය වැෙයන් පස්ෙසේ නිශ්චිත අවස්ථා 
ෙදකක් තිෙබනවා.  

එක් අවස්ථාවක් තමයි, ෙජෝර්ජ් ෙසොෙරෝසේග්  "Open Society 
Foundations" එෙක් අනුගහය මත සිනමන් ගෑන්ඩ් ෙහෝටලෙය් 
පවත්වපු ශී ලංකා ආර්ථික සමුළුව. අනික් අවස්ථාව තමයි, 
අගමැතිතුමා ගිය ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවෝස් නුවර පැවති ෙලෝක 
ආර්ථික සමුළුව. ෙවනදා හැම එකටම අගමැතිතුමා විෙශේෂ පකාශ 
පවත්වනවා. පුංචි පුංචි ෙද්වල් ගැනත් අගමැතිතුමා ෙවනදා කථා 
පවත්වනවා. හැබැයි, ෙම් ඩාෙවෝස් නුවර පැවති ෙලෝක ආර්ථික 
සමුළුව ගැන මුකුත් කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. සිනමන් ගෑන්ඩ් 
ෙහෝ ටලෙය් පැවති ශී ලංකා ආර්ථික සමුළුව ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි අපි ෙම් කාරණය ගැන අහන්ෙන්. ෙම් සමුළු ෙදෙකන් රටට 
ලැෙබන සහ ෙනොලැෙබන පතිලාභ ෙමොනවාද කියලා අෙප් රට 
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගන්න අවශ්යයි.  

ඊළඟට, මම කියන්න යන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විවාදය 
පුරාම සාකච්ඡා වුණු කාරණයක් පිළිබඳවයි. අය වැෙය්දී 
සං ෙශෝධන ගණනාවක් කරලා, අවසානෙය් එකඟ වුණු 
එකඟතාවන් කියලා ෙලොකු කථාවක් එළියට ගියා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්තයා එක්ක අපි ලබා ගත් ජයගහණ කියලා අෙප් 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා රූපවාහිනිෙය් ජනමාධ්ය සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූ බව මට මතකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් උදුරා 
ගන්න හදනෙකොට ෙම්වා දිනා ගත්ෙත් අපි තමයි කියලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපන්වන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උදවියත් ඒ ෙවලාෙව්දී 
උත්සාහ කළා.  දැන් ෙකෝ ඒ සහන? බැංකුවලට කල්බදු leasing 
පහසුකම් ලබා ෙදනවාය, ෙත්වලට වාෙග්ම රබර්වලටත් ෙපො ෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය කියා එකඟ වුණාය කියලා කිව්වා 
අපට මතකයි.  

තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කිව්වා. අය වැෙය් තිබුණ ෙයෝජනා 
සංෙශෝධනය කරලා, ඒ අය වැය ෙයෝජනාවලින් ලැබුණු පතිලාභ 
කියා ෙදයක් කථා කළා.  යූඑන්පී ආණ්ඩුව දඩ ගැහුවා; ශී ලංකා 
ආණ්ඩුව ෙබ්රා ගත්තා. දැන් අපට කියන්න, ඒ ෙබ්රාගත්ත 
ෙයෝජනාවලට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. ඒ ෙබ්රාගත් ෙයෝජනා දැන් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  අපි දන්නවා ඊෙය් ෙපෙර්දා 
ෙවච්ච ෙද්වල් තිෙබන බව. අය වැය ෙයෝජනා අනුව ෙර්ගුෙවන්  
VAT එක අය කළා. ඊට පසු, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන තුරු, 
අය කරන එක නතර කරන්න කියා පත්තරවල වාර්තා පළ වුණා. 
එතෙකොට අර මිනිස්සු නැවත එය ෙගවනවාද? NBT එක 
ෙර්ගුෙවන් අය කරනවා. චකෙල්ඛ නතරවීම සම්බන්ධෙයන්  ශී 
ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැන් පශ්නයක් මතුෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කථා කරලා, 
ජනාධිපතිතුමා එකඟ ෙවලා විදුලි කාර්වලට -electric carsවලට- 
ඒ බද්ද ගහන්ෙන් නැහැ කිව්වා. දැන් electric cars  100ක්, 200ක් 
ෙගනැල්ලා වරාෙය් තිෙබනවා. ඒ වාහන ෙගන් වූ අය ඉන්නවා. 
ෙම් වාහන ෙපෞද්ගලිකව ෙගන් වූ අයට එක සහනයක් ෙදනවා 
කිව්වා; ෙකොම්පැනිවලට තව එකක් කිව්වා. ෙකොම්පැනිවලින් 
ෙගනැල්ලාත් අන්තිෙම්දී ෙපෞද්ගලිකව තමයි විකුණන්ෙන්. නමුත් 
දැන් අවසාන තීරණය ෙමොකක්ද? ෙම් මෑතක් වනතුරු ෙර්ගුෙව් 
වාහන 1000ක්, 2000ක් නතර කර තිබුණා. තීරණයක් නැහැ. දැන් 
තීරණයක් නැතිවයි ෙම් යන්ෙන්. තීරණ නැතිව යන රටක් බවට 
දැන් ෙම් රට පත් වී තිෙබනවා. පසුගිය දවස්වල අයාෙල් යන 
තත්ත්වයක් තිබුණා. දැන් නම් ඒක ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
Colombo Commercial Fertilizers Limited එකට ෙගන ආපු 
පරණ ෙපොෙහොර නැවක් වරායට බෑවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැෙවන් ෙපොෙහොර බාලා, 
ටැක්ටර්වලට පටවා, වරාෙය් ෙසේවකයන් ෙලොකු ෙපොල්ලක් 
අරෙගන ෙපොෙහොරවලට ගහනවා; පරණ ෙපොෙහොර කුඩු කරනවා; 
ෙගෝනිෙය් තිෙබද්දීම කුඩු කරලා තමයි ඒවා සාමාන්ය ෙපොෙහොර 
බවට පත් කෙළේ. ෙපොෙහොර හිඟයට උත්තර හැටියට ෙපොෙහොර 
යැව්ෙව් එෙහමයි. නමුත් ෙපොෙහොර නැහැ. මාතර දිස්තික්කෙය් ෙත් 
කර්මාන්තයට ෙපොෙහොර නැහැ කියා අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා 
ඇමතිතුමා දන්නවා. ෙපොෙහොර හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
සහන ෙපොෙහොරත් නැහැ; අසහන ෙපොෙහොරත් නැහැ. ෙපොෙහොර 
ෙමොකුත් නැහැ. දැන් ෙම් අර්බුදය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම 
අවධානයට ලක් කරන්න ඕනෑ, අලුත් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති 
පකාශය අනුව ඔබතුමන්ලා ෙලොකුවට ෙපොෙරොන්දු වුණ ෙදයක් 
තමයි ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත සහ ජාතික 
විගණන පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ජනවාරි මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගන එනවා කියන කාරණය.   

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව විවිධ 
ෙසේවාවන් අලුත් කරලා, ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවූවා. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවූවා; විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවූවා. ඒ ආදී වශෙයන් ෙකොමිෂන් 
සභා පිහිටුවූවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විගණන ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවූවාට දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද?  ජාතික විගණන පනතක් නැහැ. විගණන ෙසේවය 
බලාත්මක කරන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 
නැහැ.  

ඒක බරපතළ පශ්නයක්. ඒ නිසා අද විගණකාධිපතිවරයා 
ගැටලුවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. කලින් කළමනාකරණ ෙසේවෙය් 
තිබූ බලතල දැන් විගණකාධිපතිවරයාට නැහැ. 
විගණකාධිපතිවරයාට විගණන ෙසේවයට අනුව කටයුතු කරන්න 
අපහසුයි.  කලින් තිබූ කළමනාකරණ ෙසේවාෙවන් උසස්වීම්, 
මාරුවීම් සහ පත්කිරීම් ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම් අලුත් දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව ඒ සියලු බලතල ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් කාටද? එය විගණන ෙසේවයට ගිහින් තිෙබනවා. 
හැබැයි, විගණන ෙසේවය බලාත්මක කරන්න නීතියක් නැහැ. 
එක්ෙකෝ ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගන එන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් විගණන ෙසේවය බලාත්මක 
කරන නීතිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද 
ජාතික විගණන පද්ධතිය, රජෙය් විගණන ෙසේවය සම්පූර්ණෙයන් 
අකාර්යක්ෂම ෙවලා තිෙබනවා. විගණකාධිපතිතුමා අසරණෙවලා 
ඉන්නවා. අඩු තරෙම් ෙම්වා කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා හදපු ෙකොමිෂන් සභා තිෙබනවා  කියනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙහොඳයි කියා 
අපිත් කිව්වා. ෙහොඳ නම්, ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳ විධියට කරන්න එපා 
යැ. මම ෙම් කියන ෙද් ෙත්ෙරනවාද දන්ෙන් නැහැ. "ජාතික 
විගණන ෙසේවය"  ෙසේවාවක් හැටියට ස්ථාපිත කරපු නිසා රාජ්ය 
ෙසේවෙය්, කළමනාකරණ ෙසේවෙය් තිබූ බලතල එතැනට ගිහින් 
තිෙබනවා. නමුත් නීතියක් නැති නිසා කියාත්මක කරන්න 
බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  විගණකාධිපතිතුමාට බඳවා 
ගැනීමට ෙනොහැකිව විගණන නිලධාරින් තුන්සිය ගණනක් 
සිටිනවා. මාරු කිරීම් කරන්න බැහැ; උසස්වීම් ෙදන්න බැහැ; 
ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. එක්ෙකෝ 
තමුන්නාන ්ෙසේලා කියපු ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්න ඕනෑ. ඒවා ඉක්මන් කරන්න ඕනෑ. 
ඒවා කියාත්මක ෙනොවන නිසා බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  

තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මම ෙම් ෙවලාෙව්දී අවධානය 
ෙයොමු කරනවා.  අපිව නම් කර, පත් කර තිෙබන ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වැඩ දැන් ෙහොඳට ෙකෙරනවා කියා අෙප් 
මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙබොෙහොම අපූරුවට කිව්වා. "ඒ නිසා දැන් 
ෙහොරු අල්ලන්න පුළුවන්; බය ෙවන්න එපා; අරෙහමයි; 
ෙමෙහමයි" කියලා කිව්වා. දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
"අල්ලා ගත්තාට හපන්න බැහැ" වාෙග් වැඩක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නීතිය හදා තිෙබන්ෙන් විකෘති විධියටයි. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ්ය ව්යාපාරවල 
සියයට 50ක් මුදල් තිෙබන ආයතන විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
බලතල යටෙත් විගණනය කරන්න පුළුවන් කියා නීතිය හදා 
තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් -දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්- 154 (1) අනුව්යවස්ථාෙව් තිෙබන එක 
ෙකොටසක් මා දැන් කියවන්නම්. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වැදගත් 
ෙවනවා. එහි  ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"....පළාත් පාලන ආයතන, රාජ්ය සංස්ථා, යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් 
රජය ෙවත පවරනු ලැබ ඇති ෙවළඳ ව්යාපාර සහ ෙවනත් ව්යාපාර සහ 
2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටෙත් ලියාපදිංචි වී ඇති ෙහෝ 
ලියාපදිංචි වී ඇති බවට සලකනු ලබන සහ ස්වකීය ෙකොටස්වලින් සියයට 
පනහක් ෙහෝ ඊට වැඩි පතිශතයක් රජය ෙහෝ රාජ්ය සමාගමක් ෙහෝ පළාත් 
පාලන ආයතනයක් ෙහෝ විසින් දරනු ලබන සමාගම් ද ඒවාෙය් ගිණුම් 
ඇතුළුව විගණනය කරනු ලැබිය යුත්ෙත් ය." 

ෙම් අනුව සියයට 50ක බලතල තිෙබන, රාජ්ය සමාගම් පනත 
යටෙත් ලියාපදිංචි වී ඇති ආයතනත් විගණනය කරන්න පුළුවන්. 
"රාජ්ය සමාගම්" කියා තමයි එහි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙමහි ඉංගීසි 
පිටපෙත් තිෙබන්ෙන් රාජ්ය සමාගම් කියා ෙනොෙවයි. එහි 
තිෙබන්ෙන් "public corporation"  කියායි. ඉංගීසි පරිවර්තනෙය් 
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තිෙබන්ෙන් "රාජ්ය සංස්ථා" කියායි. සිංහල පිටපෙත් "රාජ්ය 
සමාගම්" කියා තිෙබනවා. ඉංගීසි පිටපෙත් "රාජ්ය සංස්ථා" කියා 
තිෙබනවා. ෙම් වරද නිවැරදි කරන්න කියා විගණකාධිපතිවරයා 
ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා. ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සිංහල 
පිටපත තමයි අපි පිළිගන්න පිටපත හැටියට සලකන්ෙන්. ඒකට 
'රාජ්ය සමාගම්' වාෙග්ම 'රාජ්ය සංස්ථා' කියන වචනත් එන්න ඕනෑ. 
සියයට 50ට වඩා ෙකොටස් තිෙබන, සංස්ථා ගණයට වැෙටන, 
මණ්ඩල ගණයට වැෙටන ආයතන විගණනයට වග කියන්ෙන් 
නැහැ කියා ඔවුන්ට කියන්න දැන් බලය දීලා තිෙබනවා. "ෙයෝජිත 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් සංෙශෝධන" කියා 
විගණකාධිපතිවරයා ෙම් පිළිබඳව නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලිව්වා.  

"41 ෙඡ්දෙය් 154(1) ව්යවස්ථාෙව් 'ස්වකීය ෙකොටස්වලින් 
සියයට හතළිහක් ෙහෝ ඊට වැඩි පතිශතයක් ආණ්ඩුවට රාජ්ය 
සමාගමක්' යන්න 'ස්වකීය ෙකොටස්වලින ් සියයට හතළිහක් ෙහෝ 
ඊට වැඩි පතිශතයක් ආණ්ඩුවට, රාජ්ය සංස්ථාවකට ෙහෝ' වශෙයන් 
සංෙශෝධනය කළ යුතුව ඇත" කියා ඒ යට ෙත් එතුමා ලිඛිතව 
දන්වා යැව්වා. නමුත්, ෙම් සංෙශෝධනය භාර ගත්ෙත් නැහැ. අද 
ඒෙක් පතිඵලය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? විදුලිබල මණ්ඩලය 
යටෙත් තිෙබන LECO ආයතනය දැන් අපට ලියුම් එවනවා,                   
ඒ ආයතනය විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත් තිබුණාට, 
විගණකාධිපතිවරයා වග කියන්ෙන් නැහැ; ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාවට එන්ෙන් නැහැ කියලා. විදුලිබල මණ්ඩලය යටෙත් 
තව ආයතන විස්සක් විතර තිෙබනවා. LTL Holdings (Pvt) 
Limited ආදී වශෙයන් විදුලිබල මණ්ඩලෙය්ම අධ්යක්ෂවරු 
හදාගත්ත ෙපෞද්ගලික සමාගම් ඒවා. ඒ අය ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
හදාෙගන තිෙබනවා. ඒවාෙය් සියයට 100කම අයිතිය විදුලිබල 
මණ්ඩලයටයි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් නීතිය අනුව, 
"පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්න අපි එන්ෙන් නැහැ" කියා දැන් 
ඔවුන් අභිෙයෝග කරනවා. ෙම්ක අල්ලා ගත්තාට හපන්න බැරි 
මට්ටමට පත් කර  තිෙබනවා කියා මම කිව්ෙව් ඒ නිසායි. ෙමන්න 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒවාට විධිමත් පතිපාදන 
දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හදන්න ඕනෑ.  

දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වනවා කියලා වන්ෙන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් රැස් වන එක විතරයි. ෙවන  ෙමොකුත් නැහැ. රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාවයි - COPA, ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාවයි -COPE- රැස් ෙවනවා. ෙවන ෙමොකුත් නැහැ. උපෙද්ශක 
කාරක සභාත් නැහැ. අර ෙමොකක්ෙදෝ කියා හදන අසිරිමත් කාරක 
සභාත් නැහැ. ඒවා හැෙදන කාලයක් ෙප්න්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා 
අද සාමාන්ය ජනතාවෙග් පශ්නයක්, ගැටලුවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන එකම තැන ගරු සභාෙව් පශ්නවලට 
වාචික පිළිතුරු ෙදන ෙවලාව විතරයි. ෙවන ෙමොකුත් නැහැ. ෙවන 
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා මට කියන්න. ෙම් අලුතින් ආපු 
මන්තීතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව කියා දකින්ෙන් ෙමොකක්ද? අලුතින් 
පැමිණි මන්තීතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කියා දන්ෙන් ෙම් 
Chamber එක විතරයි. එතුමන්ලා හවස් ෙවනතුරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. එහා පැත්තට ගිහින් ෙත් එකක් බීලා ෙගදර යනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුවට ගියා කියලා එතුමන්ලා කරන්ෙන් එච්චරයි. 
ෙවන ෙමොකුත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන් 
ෙම්ක ෙනොෙවයි. උපෙද්ශක කාරක සභා තිෙයන්න ඕනෑ; මීට වඩා 
සාකච්ඡා තිෙයන්න ඕනෑ; වැඩ ෙකෙරන්න ඕනෑ. අපි අර 
ෙමොකක්ෙදෝ එක පහළ ෙවනතුරු වාෙග් බලාෙගන ඉන්නවා. අර 
ආ ෙයෝජන එනවා වාෙග්ම තමයි. ආර්ථික සමුළුවලින් ආෙයෝජන 
එනවා වාෙග්, "එයි, එයි" කියා බලාෙගන ඉන්නවා. "ෙහොරු 
අල්ලයි" කියා බලාෙගන ඉන්නවා. නමුත්, ඇල්ෙලන ෙහොෙරක් 
නැහැ. ඒකටත් තවම  ගියර් මාරු කරනවා. ෙහොරු අල්ලනවා ලු, 
files  හරි ලු.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව නම් අවසානයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 ෙමොකුත් වන්ෙන් නැහැ. සංවර්ධනය ෙකෙරනවා ලු. ගමට 
ගියාම ෙමොකුත් ෙවන බවක් ෙප්න්ෙන් නැහැ. මිනිස්සු බණිනවා. 
ඔච්චරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කාරණා පිළිබඳව අදාළ 
ආයතනවලින්, මුදල් අමාත්යාංශය භාණ්ඩාගාරය සහ අමාත්ය 
මණ්ඩලය -ඒක රැස ් ෙවනවාද දන්ෙන් නැහැ.- වි ෙශේෂෙයන්ම 
අමාත්ය මණ්ඩලය මීට වඩා පතිපත්තිමය තීරණ ගත යුතුයි; කියා 
මාර්ග ගත යුතුයි. නැත්නම් ෙම්ක අයාෙල යන රටක් බවට පත් 
වන එක වළක්වන්න බැහැයි කියන එක තමයි අවධාරණය 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ. භා. 5.10] 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනයටත් අදාළ, 

ගරු මුදල් අමාත්යතුමාටත් සම්බන්ධ ෙමම විවාදය පැවැත්ෙවන 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී, මුදල් ඇමතිතුමා ෙහෝ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉදිරි 
ෙපළ අසුන්වල ෙවනත් කිසිදු ඇමතිවරයකු ෙහෝ ගරු සභාෙව් 
නැහැ. මට හිෙතන්ෙන්,  ආණ්ඩුව පාර්ලිෙම්න්තුව මඟ හැර 
ගිහිල්ලා  කියලායි. ෙම් රජෙය් මුල් කාල සීමාව තුළ ගරු 
අගමැතිතුමා කිව්ෙව් "මළ ෙගවල්වල යන කට්ටිය, බණ 
ෙගවල්වල යන කට්ටිය පාර්ලිෙම්න්තු එන්න එපා" කියලායි.  ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි,  කට්ටියම බණ ෙගදර 
ගිහිල්ලාද? එෙහම නැත්නම් මළ ෙගවල්වල ගිහිල්ලා ද  දන්ෙනත් 
නැහැ.  ඒ ෙකොෙහොම ෙවතත්,  ෙම් ෙවලාෙව් පාළු පිට්ටනියක් 
වාෙග් ෙවලා තිෙබන ශී ලංකා උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තු සභාෙව් 
පුංචි කථාවක් කරන්න ෙපොඩි කාල සීමාවක් මට ලැබී තිෙබනවා.  

මට මතකයි, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 20වැනි දා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ආණ්ඩු පක්ෂය  පැත්ෙත් පිටුපසට ෙවන්න තිෙබන ෙදො ෙරන් මුදල් 
ඇමතිතුමා අය වැය බබා අරෙගන ආෙව් රිබන් පටියකින් බැඳලා 
ෙපට්ටියක දමා ෙගන  නළව-නළවා බව. එෙහම ෙන්ද, ගරු 
එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි? එදා අය වැය ෙල්ඛනෙය් 
අප්පුච්චා රවි කරුණානායක ඇමතිතුමායි. හැබැයි, අය වැය 
විවාදය යන ෙකොට අගමැතිතුමා ඇවිල්ලා එක පකාශයක් කළා. 
එතෙකොට අප්පුච්චා ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් වුණා. පසුව ජනාධිපතිතුමා 
ආවාට පස්ෙසේ තව ටිකක් ෙවනස් වුණා. අන්තිමට අය වැය 
ෙල්ඛනය  ගැන විවාද කරලා අවසන් වන ෙකොට  "මම්මා ෙනෝ, 
පප්පා ෙනෝ, ආප්ප කන්න තුට්ටු ෙනෝ" තත්ත්වයට පත් වුණා, අය 
වැය ෙල්ඛනය. ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්.  

දැන් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට විටින් විට කෑලි කෑලි අරෙගන 
එනවා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් පසුගිය 
කාලෙය් එක් එක් ෙකනා  ෙමතැන  ඉස්සරහා ඉඳෙගන ෙබරිහන් 
දීලා කිව්වා , "ඔන්න ඔබතුමන්ලා කිව්ව නිසා ෙම් අසවල් ෙකොටස් 
සංෙශෝධනය කළා" යි කියලා. අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත් ඔතැන ඉඳෙගන කිව්වා, "අපි ජනතා මතයට කන් 
දීලා ෙමන්න ෙම්වා සංෙශෝධන කළා"යි කියලා. අද උෙද් ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා ෙමතැනදි ෙමොනවා ද කිව්ෙව්?  "පත්තරයක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංස්කාරක මණ්ඩලයක් කරනවා වාෙග් අය වැය ෙල්ඛනයක් 
සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නැහැ, එදා ඉදිරිපත් කරපු එක තමයි තවම 
තිෙබන්ෙන්" කියලා කිව්වා.  

දැන් මහජන මතයට ෙමොකද වුෙණ්? පජාතන්තවාදයට 
ෙමොකද වුෙණ්? යහ පාලනයට ෙමොකද වුෙණ්?   අෙප් ගෙම් 
ඉන්නවා, මැගිලින් නැන්දා කියලා කාන්තාවක්. එතුමියෙග් පන් 
මල්ෙල් ඇති ෙදයකුත් නැහැ; නැති ෙදයකුත් නැහැ.  ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයත් ඒ වාෙග් තමයි; අෙප් ගෙම් මැගි නැන්දාෙග් පන් 
මල්ල වාෙගයි. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඉදිරිපත් කරපු 
කාරණාවලින් සම්මත වුෙණ් ෙමොනවාද, නැත්ෙත් ෙමොනවාද, දුම් 
බද්ද අඩු කළාද, නැද්ද, ෙවනස්කම් සිදු වුණාද, නැද්ද කියන ෙම්වා 
ගැන කාටවත් ෙත්රුමක් නැහැ. ඉදිරිපත් කරපු අය දන්ෙනත් 
නැහැ, ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ජනාධිපතිතුමා අපට 
එන්න කියලා එකක් කියනවා. අගමැතිතුමා තව එකක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියනවා.  මුදල් ඇමතිතුමා තව එකක් කියනවා.  
"ඔළුව ජපන්, කඳ ජර්මන්, කකුල් ඉතාලි - මෙග ඔළුව වෙට් අත 
ගාපන් කුණු තක්කාලි"  වාෙග් කථාවක් තමයි ෙම් අය වැ ය 
ෙල්ඛනය පිළිබඳවත් තිෙබන්ෙන්.  

දැන් පාසල් නිල ඇඳුමට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් 
දිස්තික්කෙය්, බක්මිටියාෙව් දරුවා ෙම් ෙරදි කෑල්ල ගන්න කිෙලෝ 
මීටර් 56ක් ෙගවා ෙගන අම්පාර නගරයට ආවා.  [බාධා කිරීමක්] 
කවුද එෙහම කිව්ෙව්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්ද බුද්ධික ෙතොත්ත 

බබාලා ෙපොඩ්ඩක් නළවා ගන්න. බක්මිටියාෙව් දරුවා -කැලෑ 
ගමක් ෙම්ක- කිෙලෝ මීටර් 56ක් ෙගවා ෙගන තමන්ෙග් තාත්තා 
එක්ක අම්පාර නගරයට බස් එෙක් ආෙවොත් වියදම රුපියල් 350යි.  
ෙත් එකක් බිව්ෙවොත් වියදම රුපියල් 100යි. එතෙකොට ඒ සඳහා 
රුපියල් 450ක වියදමක් යනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් අෙප් 
අධ්යාපන ඇමති ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා ඉන්නවා 
නම් ෙහොඳයි.  එතුමා මහා විප්ලවයක් කළාය, සුන්දර වැඩක් 
කළායි කියලායි එතුමා ෙම් ගැන කිව්ෙව්. කෙඩ්ට ගිහිල්ලා පාසල් 
නිල ඇඳුම් වවුචරය දුන්නාම ඕනෑ ෙරද්දක් ගන්න පුළුවන් කියලා 
කිව්වා ෙන්. ඕනෑ ෙරද්දක් ගන්න පුළුවන්ය කිව්වා. හැබැයි කඩයට 
ගියාම මුදලාලි කියනවා, "ෙම් ෙරද්ෙද් වටිනාකම ෙමච්චරයි. ෙම් 
රුපියල් 450 වවුචරය මදියි. තව රුපියල් 100ක් ෙගවන්න"යි 
කියලා. දැන් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? රුපියල් 450 ෙරදි කෑල්ල ගන්න 
රුපියල් 550ක් වියදම් කළා. ජනතා මතයට ඇහුම් කන් දීලා එය 
ෙවනස් කෙළේ නැහැ. අපි කියන ෙකොට එය ෙවනස් කෙළේ නැහැ. 
එය ෙවනස් කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා එය ෙවනස් කරන්න 
එපා. ෙමොකද, එය ෙවනස් ෙනොකරන තරමට අපට මිනිස්සු 
ඉන්නවා; අපට මිනිස්සු කැමැති ෙවනවා; ඉදිරි මැතිවරණෙය්දී 
අපට ඡන්දය හම්බ ෙවනවා. ඒ නිසා එය ෙවනස් කරන්න එපා. 
හැබැයි ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඊට පස්ෙසේ අධ්යාපන 
ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියයි, "ෙමන්න ෙමච්චර 
පමාණයක් ෙම් සැෙර් ලාභයි" කියලා. සමහරු ෙම් ෙරද්ද ගත්ෙත් 
නැහැ. සමහර විට බක්මිටියාව පෙද්ශෙයන් ආපු ළමයාට මුදලාලි 
කිව්ෙවොත්, "ෙම්ෙක් වැරැද්දක් තිෙබනවා. ෙහට එන්න"යි කියලා, 

ඒ ෙරද්ද ගන්න ඒ ළමයා යන්ෙන් නැහැ; ආපසු යන්ෙන් නැහැ. 
සියයට 30කට ආසන්න පිරිසක් ෙම් ෙරදි කෑල්ල ගත්ෙත් නැහැ. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ඒක ෙවනස් කරන්න එපාය කියලා වැඳලා 
කියන්නම්. මුදල් ඇමතිතුමාට අපි උෙද් කිව්වා, පණ ෙදන්නම් 
කියලා. ෙම්ක සංෙශෝධනය කරන්න එපා. ෙම්ක ෙවනස් 
ෙනොකරන තරමට අපට වාසියි. 

ඊළඟට, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කියන්නම්. අද ෙහේන් 
ෙගොවියාට ෙපොෙහොර නැහැ. අම්පාර දිස්තික්කෙය් අක්කර 10ක්, 
අක්කර 12ක් බඩ ඉරිඟු වගා කරන ෙගොවියාට ෙම් සැෙර් 
ෙපොෙහොර නැහැ. ෙපොෙහොර ගැන දන්න ෙකෙනක් තමයි, අෙප් 
සාලින්ද දිසානායක මන්තීතුමා. රසායනික විෂ සහිත ෙපොෙහොර 
ෙටොන් ලක්ෂ ගණනක් ෙම් මහ ෙපොෙළොවට දමන එක වැරැදියි 
තමයි. ඒක අපි පිළිගන්නවා. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්තාම, 
අම්පාර දිස්තික්කෙය් කුඹුරු අක්කර 1,20,000ක් වගා කරනවා. 
එක පාරටම ෙම් ෙපො ෙහොර සහනාධාරය නැති කළාම ෙම් කුඹුරු 
අක්කර 1,20,000කට  ෙකොෙහන්ද කාබනික ෙපොෙහොර 
ෙසොයන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර ෙසොයන්ෙන්? 
ෙහේන් ෙගොවියාට ෙකොෙහන්ද ෙපොෙහොර ලැෙබන්ෙන්? දැන් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  

පසුගිය අවුරුදු 10 තුළ තිබුණු මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය 
අසමජ්ජාති පාලනය ෙන්. ෙම් කථාව ඒ ෙගොල්ෙලෝ හැම 
ෙවලාෙව්ම කියනවා ෙන්. අපිත් ෙපොඩ්ඩක් මතක් කෙළොත් 
 ෙහොඳයි. පසුගිය කාල සීමාව තුළ බින්තැන්න පත්තුෙව්, වල්ගම් 
පත්තුෙව්, පානම් පත්තුෙව්, අෙප් දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු, ෙගොවීන් 
ෙහේන් වගා කරලා එයින් ලැබූ ආදායෙමන් lease කරලා අත් 
ටැක්ටරයක් ගත්තා; ෙගයි අත්තිවාරම දමා ගත්තා; ෙපොඩි එකාට 
TVS බයිසිකලයක් ගත්තා.  

අපි ඊෙය්, ෙපෙර්දා ගම්වලට ගියාම ඒ අය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? "දැන් lease එක  ෙගවන්න බැහැ. ඒ අත් ටැක්ටර් 
උස්සා ෙගන යනවා. ෙගය භාගයට හැදුවා, බිත්ති ටික නැග්ගුවා 
විතරයි. දැන් ෙපොෙහොර නැහැ. බඩ ඉරිඟු වගාව ඉවරයි, වී වගාව 
ඉවරයි" කියනවා. ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩරය ෙහොෙරන් ගන්න 
පුළුවන් රුපියල් 3,500කට. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදන්න එපා. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා එය 
ෙනොෙදන තරමට අපට ෙහොඳයි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න 
එපා; වැරැදිලාවත් ෙදන්න එපා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක ෙදන්න 
එපා. "මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කරපු ෙකංෙගඩියක් නැහැ; 
කරපු ඇටිෙකෙහල් ෙගඩියක් නැහැ"යි කියලා ෙන් කථා 
කරන්ෙන්. හැබැයි මා එක උදාහරණයක් කියන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අෙන්! මට තව විනාඩි 2ක් ෙදන්න.  

2003 අවුරුද්ෙද් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
තිෙබන කාලෙය් ශී ලංකාෙව් වී නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
30,00,000යි. ෙනෝර්ෙව්, ස්වීඩන්, ඇෙමරිකාව යන රටවල් සහ 
බැරැක් ඔබාමා එකතු ෙවලා අර ෙමොකුත්ම ෙනොකරපු මහින්ද 
රාජපක්ෂ 2015 ජනවාරි 08වන දා ෙගදර යවන දවස වන විට ෙම් 
රෙට් වී නිෂ්පාදනය එක් අවුරුද්දකට ෙමටික් ෙටොන් 46,00,000යි. 
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2003 අවුරුද්ෙද් බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය ෙටොන් 41,000යි. ඊට 
අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ෙගදර යන දවස වන විට 
බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය ෙටොන් 2,40,000යි. ඇයි ඒ? මහින්ද ගමත් 
එක්ක සිටියා. ධර්මිෂ්ඨ රාජ්යයක් හදන්න කියා ඡන්දය ඉල්ලපු 
සමහරු දැන් Megacities -මහනගර- හදන්ෙන්; Megapolis 
හදන්ෙන්. මහින්ද ගමත් එක්ක සිටියා; ගෙම් මිනිහා ෙගොඩ 
නැඟුවා.  

අද ෙම් ආණ් ඩුෙව් ඉදිරි ෙපෙළේ ඉන්න හැඳි ගෑරුප්පුෙවන් කන, 
ටයි, ෙකෝට් අඳින, ඉංගීසිෙයන් හිතලා සිංහෙලන් කථා කරන, 
කුඹුර ගැන දන්ෙන් නැති, ෙගොවියා ගැන දන්ෙන් නැති, 
ෙගොවියාෙග් අෙත් කර ගැට ගැන දන්ෙන් නැති, ෙබෝලත්ත ගැන 
දන්ෙන් නැති, කමත ගැන දන්ෙන් නැති, නියරක ඇවිදපු නැති 
මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහත්මයාටයි, රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාටයි ගෙම් ෙගොවියා ගැන ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මට දුක 
ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, "ෙගොවි පුත්තු"යි කියා ගෙම් ඉඳලා 
ආපු කට්ටියක් අය වැය ෙල්ඛනයට ෙදසැම්බර් 19වන දා අත ඉස්සූ 
එක ගැනයි. අද ෙගොවියා හාමෙත් ඉන්නවා. ඉස්ෙකෝෙල් යන 
දරුවාට ඉස්ෙකෝෙල් යන්න විධියක් නැහැ. ආර්ථිකය කඩා ෙගන 
වැටිලා. අද ජීවත් වීෙම් අර්බුදයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව හමාර කරන්න.  ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක්,  5ක් වැඩිපුර දුන්නා, කථාව රසවත් නිසා. නමුත් කාල 
ෙව්ලාව ඉක්මවා ෙගොස් තිෙබන නිසා ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
 ෙහොඳයි. එෙහම නම් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඉතින් 

ෙමොනවා කරන්නද? කාලය අවසානයි ෙන්. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
මට තව තත්පරයක් ෙදන්න, ෙජෝර්ජ් එස්. -ෙසො ෙරෝස්- ගැන 
කියන්න. "එස්" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද දන්නවාද? "ෙසොර" -
ෙහොෙරක්- කියන එකයි. ඔහුට නිවාඩුවකටවත් පිලිපීනයට යන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ; නිවාඩුවකටවත් මැෙල්සියාවට යන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙචෞරයා ෙසොෙරෝස ් ෙගන්වා ආර්ථික 
සමුළු පවත්වා අපට ෙතොෙරොම්බල් ෙපන්වනවා; ආර්ථික 
සැණෙකළි ෙපන්වනවා. ඔෙහොම යමු. ෙකොෙහොම නමුත් පසුගිය 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20 වන දා අය වැය නමැති බබා අරෙගන ආපු 
අප්පුච්චා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති වුණත් එතුමාට මම කියනවා, 
"තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් කිසි ෙදයක් අහන්න එපා, ඒ අය වැය 
ෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කරන්න එපා, ඔෙහොමම ෙගන යන්න. 
එතෙකොට අපට ඉක්මනට ඔය පැත්තට මාරු ෙවලා එන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලාට ආපසු ෙම් පැත්තට ෙවලා ඉන්න පුළුවන්" කියලා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 

[பி.ப. 5.21] 
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள! உங்கள் அைனவ க்கும் 
இனிய சலாம்! வணக்கம்! ஆ ேபாவன்! இன்ைறய தினம் இந்த 
அமர்வில் என  க த் க்கைள ம் கூ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
வழங்கியைமக்கு தற்கண் நன்றி.  

இன்   ெதன்னாசியாவில் ேவகமாக அபிவி த்தியைடந்  
வ ம் நாடாக இலங்ைக காணப்ப கின்ற . உலக வங்கியின் 
அறிக்ைகயின்ப , இலங்ைகயில் 6.3 த ெபா ளாதார 
வளர்ச்சி ஏற்பட் ள்ள . 2000ஆம் ஆண்  GDP 859 
ெடாலராக ம் 2013ஆம் ஆண்  GDP 3,256 ெடாலராக ம் 
காணப்பட்டைம, இலங்ைகயின் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்குச் 
சிறந்த உதாரணமாகும். மனித ைடய அ ப்பைட வாழ்வில் 
ஏற்பட்ட மாற்ற ம் கல்வி ாீதியாக மனிதனின் சிந்தைன 
வி த்தி ம் இலங்ைகயின் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்குப் பாாிய 
பங்களிப் ச் ெசய் ள்ளன. குறிப்பாக தனியார் ைறயின் 
அபிவி த்தி, உலக நா களின் அபிவி த்திக்கான ேநர  

தலீ  - FDI ஆகியன இலங்ைகயின் ெபா ளாதார 
அபிவி த்திக்கு மிக ம் உ ைணயாக அைமகின்றன. 
இலங்ைகயின் அபிவி த்தி வளர்ச்சிைய ைறசார் 
அங்கங்களாகப் பிாித்தால், விவசாயம் GDP 12.8 தமாக ம் 
வர்த்தகம் GDP 29.2 தமாக ம் ேசைவத் ைற GDP 58 

தமாக ம் காணப்ப கின்ற .  

இலங்ைகக்கு அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் த்த ம் 
மார்க்கமாகத் ேதயிைல, இறப்பர், ெதங்கு ேபான்றைவ 
இ ந்தா ம் இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்தில் உல்லாசப் 
பிரயாணத் ைற ம் ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ம் க்கியம் 
வகிக்கின்றன. இலங்ைகக்கு அந்நியச்ெசலாவணிையப் 
ெபற் த்த ம் நா களில் ஐக்கிய அெமாிக்கா, ஐக்கிய 
இராச்சியம், இந்தியா, ேஜர்மன், சீனா ேபான்ற நா கள் 

க்கிய இடம் வகிக்கின்றன. இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரம் 
இன்  நல்லெதா  திைசைய ேநாக்கிச் ெசன்  
ெகாண் க்கின்ற . அண்ைமயில் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் சுவிற்சர்லாந்  
நாட் ல் இடம்ெபற்ற உலக வர்த்தக மாநாட் ேல 
இலங்ைகயின் பிரதிநிதியாகக் கலந் ெகாண்டதன் லம் 
இலங்ைகக்குப் பாாிய ெவற்றிையப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ந்தைம இதற்கு நல்ல உதாரணமாகும்.  

இன்  உலகில் காணப்ப கின்ற ன்னணி வர்த்தக 
நி வனங்கள் இலங்ைகயில் தலீ  ெசய்ய ன்வந்தி க் 
கின்றன. உதாரணமாக, உலகிேல ேகாடீஸ்வரர்களில் 
ஒ வ ம் ேவர்ஜின் நி வனத் தைலவ மான ேசர் றிச்சர்ட் 
பிராண்ட்சன்ஸ் இங்கு தலீ  ெசய்ய ன்வந்தைமையக்  
குறிப்பிடலாம். அேதேநரம் Softlogic மற் ம் IBM ேபான்ற 
உலகின் ன்னணி நி வனங்க ம் இலங்ைகயில் தலீ  
ெசய்வதற்கு பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம்  வி ப்பம் 
ெதாிவித் ள்ளன. 1971ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் இலங் 
ைகக்கு இம்மாநாட் ல் கலந் ெகாள்வதற்கான சந்தர்ப்பம் 
கிைடத்தைமக்குக் காரணம், நாட் ல் தற்ேபா  நில கின்ற 
நல்லாட்சியாகும். இ , ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின ம் 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களின ம் இந்த ஜனநாயக ஆட்சிக்குக் கிைடத்த ெப ம் 
ெவற்றியாகுெமன நான்  க கிேறன். அம்மாநாட் ல், 
இலங்ைகயில் வந்  தலீ  ெசய் மா  மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் ெவளிநாட்டவர்களிடம் ேகட் ள்ளார். 
அதாவ , "எங்கள் நாட் ல் வாழ்கின்ற மக்கள் தற்ெபா  
பாாிய கடன் சுைமயினால் அல்ேலாலகல்ேலாலப்பட் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இவர்க க்கு அவ்வாறான ஒ  
சுைமைய மீண் ம் ஏற்ப த்தாமல், நீங்கள் கடனாகேவா, 
உதவியாகேவா தரேவண்டாம், நீங்கள் எங்கள் நாட் ேல 

தலீட்டாளர்களாக வா ங்கள்!" என்  ேகட் ள்ளார். 
இதற்குக் காரணம், இந்த நாட் ல் அவர் தற்ேபா  பிரதமராக 
வ வதற்கு ன்னர் ேதர்தல் நைடெபற்ற காலகட்டத்திேல 
பத்  இலட்சம் ேப க்கு ேவைலவாய்ப் ப் ெபற் த்த வதாக 
மக்க க்கு  வாக்கு தியளித்தைமயாகும்.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உலக நா களிேல ெப ம்பாலானைவ இன்  ெதாழில் 
ட்பத் ைறயில் ன்ேனற்றம் கண் ப்பைத  நாங்கள் 

காண்கிேறாம். அந்தவைகயில், எங்க ைடய மைறந்த 
ஜனாதிபதி  பிேரமதாஸ அவர்கள் 200க்கு ேமற்பட்ட ைகத் 
ெதாழிற்சாைலகைள அைமத்ததன் லம் ேவைலவாய்ப் 

க்கைள ஏற்ப த்திக்ெகா த்தார். அேதேபால, மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய இந்தத் திட்டத்தின் பிரதான 
ேநாக்கம், ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைள எங்கள் 
நாட் க்குக் ெகாண் வந்  பாாியேதார் அபிவி த்திைய 
ஏற்ப த்தி, பத்  இலட்சத் க்கு ேமற்பட்டவர்க க்குப் ெப ந் 
ெதாைகயான ெதாழில்வாய்ப்ைப ஏற்ப த் வதாகும்.  அந்த 
வைகயிேல, எதிர்க்கட்சி ஆதரவாளர்களிடம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவன்றால், நீங்கள் உங்கள் 
ேதைவகள் நிைறேவற ேவண் ெமன்  கண்ணீர் 
வ க்காதீர்கள் என் தான். ஏெனனில், அைனத்  இன 
மக்க ம் வாழ்கின்ற இந்த நாட் ேல ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் மாண் மிகு 
நிதியைமச்சர் அவர்க ம் இந்த வ டத்ைத அபிவி த்தி 
வ டமாக இனங்கண்  இந்த வ டத் க்கான Budget ஐச் 
சமர்ப்பித்தி க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில் "எதிர்க்கட்சி 
ஆதரவாளர்கேள, ெபா ைமயாயி ங்கள்! இந்த அரசின் ஐந்  
வ ட காலத்திற்குள் நீங்கள் இந்த நாட் ன் அபிவி த்திைய 
உாிய ைறயில் கண் ெகாள்ள ம் என்பைத 
உங்க க்குத் ெதளிவாகச் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.   

இந்த நாட் ேல ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்க ம் ஆட்சியில் இ க்கும்வைர எந்தவித 
இனவாத, மதவாதக் க த் க்கைளப் பரப் வதற்ேகா அல்ல  
ேவ  பிரச்சிைனகைள ஏற்ப த் வதற்ேகா இடமளிக்க 
மாட்டார்கள். ஏெனனில், இரண் ேப ம் சி பான்ைமயினாின் 
வாக்குகளினால் மட் மல்ல, இந்த நாட் ன் சகல இன 
மக்களின் வாக்குகளின் லம் ஜனாதிபதியாக ம் பிரதம 
ராக ம் ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்கள். அந்த வைகயில் 
உங்களின் கன  ஒ ேபா ம் நிைறேவறா  என்  
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்க க்கு நான் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  எனேவ, இந்த நாட் ல் இனவாதேமா, 
மதவாதேமா, குலவாதேமா ஏற்படா  என்பைத ம் ெசால் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அன்ைறய பிரதமர் ெகளரவ 
டீ.எஸ். ேசனாநாயக்க அவர்கள் ஐக்கிய ேதசியக்கட்சிைய 
ஆரம்பித்தெபா  என்ன ெசால்  ஆரம்பித்தார்? "இ  இந்த 
நாட் ல் வாழ்கின்ற சகல இன மக்களின ம் கட்சியாகும்" 
என்  ெசான்னார். සිංහල ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, 
කිස්තියානි ෙව්වා என சகல இன மக்கைள ம் எங்கள் 
மக்கெளன்  ெசால்  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிைய ஆரம்பித்தார். 
அந்த வைகயிேல இந்த நாட் ல் எதிர்வ ம் ஐந்  வ ட 
காலத்திற்குள் மட் மல்ல, இதற்குப் பிறகு வ கின்ற எந்தக் 
காலத்தி ம்கூட இனவாத, மதவாதக் க த் கைளப் 
பரப் வதற்கு இடமளிப்பதில்ைல என்பதில் நாங்கள் 
அைனவ ம் உ தியாக இ ந்  ெசயற்படேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல பாாியெதா  த்தம் 30 வ ட காலமாக 
நைடெபற்ற . ஆனால், இனிேமல் எந்த த்த ம் ஏற்படா . 
ஏெனனில், எங்க ைடய ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
தன்ைனக் ெகாைல ெசய்வதற்காக வந்த எல்.ாீ.ாீ.ஈ. 
உ ப்பினைரக்கூட வி தைல ெசய் ள்ளார். இ  ஒ  ன்  
தாரணமாகக் காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயிேலதான் நான் 
இைத இந்தச் சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்பிேனன். 
ேம ம், அரசாங்கத்தின் இந்த ஆண் க்கான வர  ெசல த் 

திட்டமான  இந்த நாட் ேல பாாியெதா  அபிவி த்திைய 
ேநாக்கிச் ெசல்லக்கூ ய திட்டமாக இ ப்பைத நாங்கள் யா ம் 
ம க்க யா . ஏெனனில், இ  ஒ  கு கியகால வர  
ெசல த் திட்டமல்ல, நீண்டகால வர  ெசல த் திட்டமாகும். 
எங்கள் நாட் ல் ன்னர் வர  ெசல த் திட்டம் தயாாிப்ப , 
எங்க க்கு நிகழ்காலத்தில் பிரேயாசன மளிக்க 
ேவண் ெமன்பதற்காக மட் ேம. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ஆனால், உலக நா களிேல அபிவி த்தித் திட்டங்கள், 

வர  ெசல த் திட்டங்கள் என்பன தயாாிப்ப  எவ்வா 
ெறனில், நாட் ள்ள எதிர்கால ச கம் ஓர் உன்னதமான, 
உசிதமான ச கமாக வாழேவண் ெமன்ற அ ப்பைட 
யிலாகும்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அந்த வைகயில்தான் இந்த அரசாங்கத்தின் வர  ெசல த் 

திட்டம் தயாாிக்கப்பட் ள்ள  என்பைதக்கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  வணக்கம். 

 
[பி.ப. 5.30] 

 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ் 
வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
சுங்கவாி, ஏற் மதி-இறக்குமதி வர்த்தகம் என்பன ெதாடர் 
பான இந்த விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  அல்ஹம் ல்லாஹ்.  குறிப்பாக 30 
ஆண் கள் இந்த நாட் ல் இடம்ெபற்ற த்தத்திற்குப் பின்னர் 
இந்த நாட்ைடப் ெபா ளாதார ாீதியிேல கட் ெய ப் வதற்கு 
எ க்கப்பட்ட பல்ேவ பட்ட யற்சிகள், நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் 
எல்லாம் பல்ேவ  காரணங்களால் சிைதந்  அழிந்  
ேபானைத நாங்கள் எல்ேலா ம் அறிேவாம். இன்  ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள  தைலைமயிேல 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய 
ஆட்சியிேல இந்த நாட்ைடப் ெபா ளாதாரத் ைறயில் 
கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்  எல்ேலா ம் எதிர்பார்க் 
கின்றார்கள். சுதந்திரத் க்குப் பின்னர், இந்த நாட் ள்ள 
இரண்  ெபாிய அரசியல் கட்சிகளான ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி ம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் இைணந்  ஆட்சி 
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ெசய்கின்ற ஓர் அரசியல் சூழ்நிைல தற்ேபா  ஏற்பட் க் 
கின்ற . இந்த நாட் ேல உள்ள இரண்  ெபாிய அரசியல் 
கட்சிக ம் ஒன் ேசர்ந்தி க்கின்றன. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
இந்த நாட் ேல தலீட்டாளர்கள் தலீ  ெசய்வதற்கான 
சூழ்நிைல உ வாக்கப்பட ேவண் ம்; அதற்கான சந்தர்ப் 
பங்கள் ஏற்ப த்திக்ெகா க்கப்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
இந்த ஆட்சியி டாக தலீட்டாளர்கள் தலீ  ெசய்வதற்கு 
வசதி ள்ள ஒ  நாடாக எம  நாட்ைட மாற் வதற்கான 

யற்சிகளிேல அவர்கள் ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன  
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA   took the Chair.  

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah)  
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 

ஆட்சிக் காலத்தி ம் த்தத்திற்குப் பின்னர் ெபா ளாதார 
ாீதியிேல நாட்ைடக் கட் ெய ப் ம் ேநாக்கில் ெவளிநாட்  

தலீட்டாளர்கைள இந்த நாட் க்கு ெகாண் வ வதற்கான 
யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  உல்லாசப் பிரயாணம், 

விவசாயம்,  ெதாழில் ட்பம், மீன்பி  ேபான்ற ைறகளிேல 
சர்வேதச தலீட்டாளர்கள் இலங்ைகயிேல தலீ  ெசய்வதற் 
கான பல்ேவ பட்ட நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் வந்த 
ேநரத்தில்தான் அ த்கைமயிேல ஸ் ம்க க்ெகதிரான 
பாாிய ேமாதல் ஏற்பட்ட . அந்த ேமாதைலத் ெதாடர்ந்  இந்த 
நாட் ேல தலீ  ெசய்யவி ந்த அத்தைன தலீட்டாளர் 
க ம் உடன யாக அைத நி த்திக்ெகாண்டார்கள். அந்த 
அ த்கைமச் சம்பவம் ெவ மேன ஸ் ம்க க்ெகதிரான 
ஒ  சம்பவமல்ல, மாறாக இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
ஏற்பட்ட மிகப்ெபாிய அ ெயன்பைத அந்தச் சம்பவத் க்குக் 
காரணமாக இ ந்தவர்கள் ெதாிந்தி க்க வாய்ப்பில்ைல.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய இந்த நல்லாட்சியிேல 
மாண் மிகு பிரதமா் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 

சர்வேதச தலீட்டாளர்கைள அைழத் வந்  இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான 

யற்சியிேல ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்றார்; அைத 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். ஏெனன்றால், இந்த நா  
ெபா ளாதாரத்திேல ன்ேனற்றமைடய ேவண் ம். இந்த 
நாட் ேல எங்க க்கு சகல வளங்க ம் இ க்கின்றன. 
நீர்வளம் இ க்கின்ற ! நில வளம் இ க்கின்ற ! எல்லா 
விதமான வளங்க ம் இ ந் ம்  ெவளிநா களி ந்  
ெதாடர்ந் ம் நாங்கள் கடன் ெபற் க்ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
சகல வளங்க ம் பயன்ப த்தப்படல் ேவண் ம். இன்  
மிக ம் சாதகமான சூழ்நிைல இங்கி க்கின்ற . ஜன 
நாயகம் இ க்கின்ற ! நல்லாட்சி இ க்கின்ற !  ன்றில் 
இரண்  ெப ம்பான்ைமப் பலத் டனான, அரசியல் 
அதிகாரத் டனான ஸ்திரமான ஆட்சி ம் இ க்கின்ற . 
இந்தச் சூழ்நிைலயிேல, ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைள 
நாங்கள் வரேவற்க ேவண் ம். ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் 
க க்குப் பா காப்ைப வழங்க ேவண் ம். எவ்வள  
விைரவாக தலீட்டாளர்க க்கு வசதிகைளச் ெசய்  
ெகா க்க ேமா, அவ்வள  விைரவாக அைத நாங்கள் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். ெவளிநாட்  தலீட் 
டாளர்கள் மாதக்கணக்கிேல, வ டக்கணக்கிேல அைலந்  
திாிகின்ற சூழ்நிைலதான் ெதாடர்ந் ம் இ ந் வ கின்ற . 
ஏேதா ஒ வைகயிேல அதற்கு ட் க்கட்ைட ேபா கின்ற 
நிைல காணப்ப கின்ற . அந்த ட் க்கட்ைட தகர்த் 
ெதறியப்பட ேவண் ம். ெவளிநாட்  தலீட்டாளர் 
க க்குத் ேதைவயான வசதிவாய்ப் க்கைளச் ெசய்  
ெகா க்க ேவண் ம். அதன் லம் நாட் ன் ெபா ளாதாரம் 

ன்ேனற்றமைடவேதா , எங்க ைடய இைளஞர், 
வதிக ைடய ெதாழி ல்லாப் பிரச்சிைனக்கும் தீர்  

காண ம்.  

கிழக்கு மாகாணத்திேல தலீ  ெசய் மா  தலீட் 
டாளர்கைளக் ேகா ம் பாாியெதா  மாநாட்ைட கிழக்கு 
மாகாண தலைமச்சர் அவர்கள் நாைள கூட்ட 
வி க்கிறார். அைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்; பாராட்  
கின்ேறாம். அவ்வா  தலீட்டாளர்கைளக் கவ வதற் 
கான ஏற்பா கைளச் ெசய்வெதன்றால் இலங்ைகயிேல 
அைமதி நிலவ ேவண் ம்; சமாதானம் நிலவ ேவண் ம். 
கடந்த ஓாி  வாரங்களாக 'சிங்க ேல' என்ற ஒ  திய 
இயக்கம் மீண் ம் இனங்க க்கிைடயிேல ேமாதைல 
ேயற்ப த்த ைனகின்ற . சி பான்ைமச் ச கத் க்கு 
இந்த நாட் ேல வாழ்வதற்கு உாிைம இல்ைலெயன்  
ெசால்கின்ற அள க்கு அந்த இயக்கத்தினர் மிக ேமாசமாக 
நடந் ெகாள்கின்றார்கள்; சுேலாகங்கைள எ ப்பிக் 
ெகாண்  திாிகிறார்கள். அவர்கள  நடவ க்ைககள் 
கட் ப்ப த்தப்படேவண் ம். அவ்வாறான ெசயற்பா கள் 
எங்களிடத்தில் சந்ேதகத்ைத எ ப் கின்ற . இலங்ைக 
ெபா ளாதார ாீதியில் ன்ேன வைத வி ம்பாத - 
அபிவி த்தி அைடவைத வி ம்பாத பல ெவளிநாட் ச் 
சக்திகள் இ க்கின்றன. இலங்ைகயி ைடய உல்லாசப் 
பயணத் ைற ன்ேனற்றம் அைடந்தால், தங்க ைடய 
நாட் ன் உல்லாசப் பயணத் ைற ழ்ச்சியைடந் வி ம் 
என்  அச்சப்ப கின்ற நா கள் இ க்கின்றன. இலங்ைக 
யில் ஏற் மதி - இறக்குமதிச் ெசயற்பா கைள ேமற் 
ெகாள்கின்ற ெகா ம் த் ைற கம், கா  ைற கம், 
அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கம் என்பன அபிவி த்தி 
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ெசய்யப்பட்டால், தங்க ைடய நாட் ள்ள 
ைற கங்களின் ஏற் மதி - இறக்குமதிச் ெசயற்பா கள் 

பாதிப்பைட ம் என்  எண் கின்ற பல நா கள் 
இ க்கின்றன. இலங்ைகயான , ெதற்காசியப் பிராந்தி 
யத்திேல வளம் மிக்க ஒ  நாடாக மட் மல்ல, ெபா  
வான ம் சிறப்பான மான ஓர் அைமவிடத்திேல 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இலங்ைகயின் விமானத் ைற 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப மாக இ ந்தால் - விமானத் 
தளங்கள், விமான ேசைவகள் விஸ்தாிக்கப்ப மாக 
இ ந்தால், தங்க ைடய நா  ெபா ளாதாரத்தின் ேகந்திர 
நிைலயமாக - hub - அைமயேவண் ம் என்ற எதிர்பார்ப்  
நிைறேவறாமல் ேபாய்வி ம் என்  அச்சப்ப கின்றன. 
இவ்வாறான நா கள்தான் ெபளத்த - சிங்கள  தீவிரவாத 
இயக்கங்க க்குப் பின்னால் இ ந் ெகாண்  இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத அழிப்பதற்கு யற்சிக் 
கின்றனவா? என்  சந்ேதகிக்க ேவண் யி க்கின்ற . 
எனேவ, இவ்வாறான சிங்கள தீவிரவாத நடவ க்ைககைள 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம மந்திாி அவர்க ம் 
இைணந்  உடன யாகக் கட் ப்ப த்தேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல ஏற் மதி - இறக்குமதிச் ெசயற்பா கைள 
அதிகாிப்பதற்கு, வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்கு, சுங்கத்தின் 
ெசயற்பாட்ைடச் சிறப்பாகச் ெசய்வதற்கு, வர்த்தகத் ைறைய 
ேமம்ப த் வதற்கு, தலீ கைள அதிகாிப்பதற்கு ஏற்ற 
சூழ்நிைலகைள உ வாக்க ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்தால் 
தான் நாங்கள் இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப ம். 
ெவ மேன ெவளிநா களி ந்  ெமன்ேம ம் கடன்கைளப் 
ெப கின்ற ஒ  நாடாக இ க்கக்கூடா . எம  நா  ஒ  
காலத்தில் அவ்வா  இ ந்த . அப்ேபா , எம  நாட் ல் 

த்தம் இ ந்த . த்தத் க்குப் பின்னர், நாட் ல் ெபளதிக 
வளங்கள் கட் ெய ப்பப்பட் க்கின்றன. இன்  
எங்க க்குத் ேதைவ தலீ . நாங்கள் சர்வேதச ாீதியில் 
பிரபல்யமான நி வனங்கைள எம  நாட் க்கு வரவைழத் , 
நாட் ன் நாலாபாகங்களி ம் தலீ கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம். அவற் க்குத் ேதைவயான அ ப்பைட 
வசதிகைள ம் ஆளணி வசதி, ெதாழில் ட்ப வசதி என்பவற் 
ைற ம் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். நாங்கள்  அதற்ேகற்ற 
சூழ்நிைலகைள உ வாக்கேவண் ம்; இனங்க க்கிைடேய 

கல் இல்லாத ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாக்க ேவண் ம். 
அவர்கள் எம  நாட் க்கு வந் , சுதந்திரமாகத் தம  

தலீ கைளச் ெசய்வதற்குாிய பா காப்ைப வழங்க 
ேவண் ம். அவர்கள் தலீ கைளச் ெசய்வதற்குத் ேதைவ 
யான வசதிவாய்ப் க்கைள ம் சுங்கத் தீர்ைவ விலக்களிப் க் 
கைள ம் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம்.  

அவ்வாேற ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கள் காணிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பில் பல பிரச்சிைனகள் காணப்ப  
கின்றன. அவர்கள் தங்க ைடய ேகாடான ேகா  நிதிைய 
ெவ மேன இந்த நாட் ல் தலீ  ெசய்வதற்கு எந்தத் 
ேதைவ ம் கிைடயா . உலகத்தில் பல நா கள் தலீட்டாளர் 
கைள அைழத் க்ெகாண் க்கின்றன. இன்  நம  
நாட் டன் ேபாட்  ேபாட் க்ெகாண்  பல நா கள் தலீட் 
டாளர்க க்கு எல்லாவற்ைற ம் இலவசமாகக் ெகா த் , 
தங்க ைடய நாட் ேல தலீ கைளச் ெசய்ய வ மா  
ேகட்கின்றன. இவ்வா  பல நா கள் சர்வேதச தலீட் 
டாளர்களிடத்திேல ேகட்கின்றேபா , நாங்கள் அவர்க க் 
கான வசதிகைளச் ெசய் ெகா ப்பதற்குத் தவறினால், 

அவர்கைள எங்களால் கவர யாமல் ேபாய்வி ம். நாங்கள் 
தலீட்டாளர்கைளச் சந்தித் ,  எம  நாட் ல் தலீ  ெசய்ய 

வ மா   ேகட்கின்றேபா , அவர்கள் எங்களிடத்தில் ேகட் 
கின்ற ேகள்வி, "நீங்கள் எங்க க்குத் த கின்ற ச ைககள் 
என்ன? நீங்கள் எங்க க்கு என்ன facilities த ர்கள்?" 
என்ப தான். அந்த facilitiesஐ நாங்கள் ெசய் ெகா க்க 
ேவண் ம். இன்  அவர்க க்குக் காணிகைளக் ெகா ப் 
பதிேல சட்டாீதியான பல்ேவ  சிக்கல்கைள நாங்கள் எதிர் 
ேநாக்கி வ கின்ேறாம். அவற்ைற இந்தப் பாரா மன்றம் 
தீர்க்க ேவண் ம். இன, மத ேபதங்க க்கு அப்பால், நாங்கள் 
சிந்திக்கேவண் ம். ஸ் ம், தமிழ், சிங்களம் என்  நாங்கள் 
இனம் பிாித் ச் சிந்தித் க்ெகாண் ந்தால், இந்த நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்ப யா .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
நாங்கள் இந்த நாட் க்குத் ேதைவயான அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்குவ  ெதாடர்பில் கலந்தாேலாசித்  வ கின்ேறாம். 
இந்த நாட் ன் அபிவி த்திக்ேகற்ப, வளர்ச்சிக்ேகற்ப, 
சர்வேதச வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஒ  திய அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்கேவண் ம். எல்ேலார  ஒத் ைழப் ட ம் பங்களிப் 

ட ம் அைதச் ெசய்வதற்கு நாங்கள் ன்வரேவண் ம். 
அைதவி த்  நாங்கள் எதிர்க்கட்சி, ஆ ங்கட்சி என்  கட்சி 
அ ப்பைடயில் ேபசிக்ெகாண் ந்தால், ஒ ேபா ம் 
எங்க ைடய பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண யா . சகல 
ச கங்க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய, சகல ச கங்களின ம் 
அரசியல் உாிைமகைளப் பா காக்கக்கூ ய, சகல ச கங் 
க ம் இந்த நாட் ேல சுதந்திரமாக, மானத்ேதா , மாியாைத 
ேயா , நிம்மதியாக வாழக்கூ ய விதத்தில் இனங்களின் 
பிரதிநிதித் வத்ைதப் பா காக்கக்கூ யவா  திய அரசிய 
லைமப்ெபான்ைற உ வாக்குவதற்காக நாங்கள் எல்ேலா ம் 
ஒன் பட்  யற்சிக்கேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி, வஸ்ஸலாம்!  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
 

[අ.භා. 5.42] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන  නිෙයෝගය, නියමයන් සහ ෙයෝජනාව පිළිබඳ විවාදයට 
එක් වුණු මුදල් ඇමතිතුමා ආර්ථිකෙය් විනිවිදභාවය, මූල්ය 
කළමනාකරණය, පසුගිය කාලෙය් සිදු වුණු මහා පරිමාණ මූල්ය 
වංචාද ෙමොකක්ද පිළිබඳව විශාල ෙද්ශනයක් කරමින් අපවාද 
රාශියක් සහිතව තමයි එතුමා ෙම් විවාදය ආරම්භ කෙළේ. හැබැයි, 
ෙම් මුදල් අමාත්යවරයාට විරුද්ධව තමයි, මුදල් විශුද්ධිකරණය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් පළාත්බද මහාධිකරණෙය් විෙද්ශ 
විනිමය වංචාවක් පිළිබඳව බරපතළ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වුෙණ්. 

පසුගිය ජනාධිපතිවරණය පැවැති ජනවාරි 8වැනි දායින් පසුව 
එතුමා නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් කළා. මම නීතිමය කරුණු පිළිබඳව 
ෙම් ගරු සභාෙව් කිසිම පශ්න කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි 
නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් ෙවන්ෙන් තාක්ෂණික වැරැද්දක් නිසාය 
කියලා තමයි නඩු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවන්ෙන්.  එම මුදල් 
ඇමතිවරයාෙග් කියා කලාපය පිළිබඳව මම කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා නඩු වාර්තාවක් ගැන කියනවා නම්, ඒක ෙම් ගරු 

සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව  මන්තීවරුන්ට 
විරුද්ධව ෙමෙහම හිතුවක්කාර විධියට කථා කරන්න බැහැ. නඩු 
තීන්දුවක් ගැන කියනවා නම්, ඔබතුමා නඩු තීන්දුව ඉදිරිපත් 
කරනවාද? 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාර්තාගත වුණු සිද්ධියක් 

පිළිබඳවයි මම ෙම් මතක් කිරීම කරන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්ට අපහාස ෙවන විධියට කථා 

කරන්න එපා. ඔබතුමා නඩු තීන්දුවක් ගැන කථා කරනවා නම්, 
නඩු තීන්දුව ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඔබතුමා නීතිඥවරෙයක්. මමත් නීතිඥවරයකු විධියට වග 

කීෙමන් යුතුවයි ෙම් පකාශය කරන්ෙන්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
නිකම්ම ඉදිරිපත් කරන අදහසක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මම ෙම් රෙට් පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයකින් නීති උපාධිය 

ලබාෙගන නීතිඥ වරයකු විධියට ඒ පකාශය කෙළේ  ඉතා 
වගකීෙමනුයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මන්තීවරුන්ට විරුද්ධව වගකීමක් 

නැතිව කථා කරන්න බැහැ. ඔබතුමා නීතිඥවරයකු නම් නඩු 
තීන්දුව ඉදිරිපත් කරමිනුයි කථා කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන පශ්න කෙළේ 

නැහැ. හැබැයි, මම කියන්න උත්සාහ කළ කාරණය ෙම්කයි.  
මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, පසුගිය අය වැය ෙයෝජනා කිසිවක් අපි 
ෙවනස් කරන්න කැමැති නැහැ කියලා. එෙහම නම් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුවලට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? විශාම 
වැටුප අෙහෝසි කරනවා කියලා අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වුණා. 
එතුමාෙග් කියා කලාපය ගැන මම පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  
එතුමාෙග් ෙම් පකාශය ගැනයි මා පශ්න කරන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය හකුළන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය එදා 
ඉඳන් උත්සාහ කළා. රාජ්ය ෙසේවය හැකිළීෙම් කියාවලිය තමයි 
පසුගිය 2001 එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය්දීත් කෙළේ. 

රාජ්ය ෙසේවය හකුළා දමා,   රාජ්ය ෙසේවය ලක්ෂ 7ක්, 8ක් දක්වා 
පහළ  දැමීමට කටයුතු කළා.  ඒ නිසා ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට අපි  කියනවා,  ඔන්න තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරලා 
දුන්නු ආණ්ඩුෙව් ස්වභාවය ෙම්කයි කියලා. ෙම් රෙට් රාජ්ය 
ෙසේවකෙයෝ ෙම් ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්නා ෙන්ද? ඔවුන්ට 
අත්ෙවලා තිෙබන ඉරණම ෙම්කයි. විශාම වැටුපත් නැහැ, රාජ්ය 
ෙසේවයත් හකුළා දමනවා. ෙම් මුදල් ඇමතිවරයාෙග් 
නායකත්වෙයන් සමස්ත බැංකු පද්ධතියම කඩා වට්ටනවා. රාජ්ය 
බැංකුවලින් ලීසිං පහසුකම් ලබා දීෙම් කමෙව්දය අහිමි කරනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අවුරුදු 
55න් බැංකු ෙසේවකයන් විශාම යවන්නත් දැන් සාකච්ඡා ආරම්භ 
ෙවලා තිෙබනවා. මම නිවැරැදි කරුණුත් එක්කයි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. මූල්ය කළමනාකරණය, විනිවිදභාවය ෙමන්න; 
ෙහොරකම, දූෂණය නැවැත්වීම ෙමන්න. ෙම් රටට කරන්ෙන් මහා 
දරුණු අපරාධයක්. අද ෙමොකක්ද රෙට් සිදු වන්ෙන්? අද අපනයන 
ආදායම්වලට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?   

2015 වර්ෂය තුළ 2014 වසරට සාෙප්ක්ෂව බිලියන 12.2කින් 
අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මහ ෙලොකු ආර්ථික 
පුරසාරම් ෙදඩුවාට අද ආර්ථිකය කඩා වැටිලා, අපනයන ආදායම් 
නැහැ. ආනයන වියදම දවසින් දවස වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙඩොලරෙය් අගය වැඩි  ෙවලා, රෙට් ජනතාව ආර්ථික වශෙයන් 
ෙහම්බත් ෙවලා; ආර්ථික පශ්නවලින් මිරිකිලා සිටිනවා. ගෙම් 
සංවර්ධනයක් නැහැ. තමන්ට ලැෙබන ෙසොච්චම් වැටුෙපන් ජීවත් 
ෙවන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට පුළුවන්ද? සාමාන්ය රාජ්ය 
ෙසේවකයාට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාට, තමන් ලබා 
ගන්නා වැටුෙපන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ආර්ථික මට්ටමක් අද 
තිෙබනවාද? ෙම් පුරසාරම පැත්තකට දමලා ගමට ගිහිල්ලා 
බලන්න.  

 පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්, පසුගිය දස වසරක පාලන කාලෙය් 
උඩ රට, පහත රට, උතුර, දකුණ, නැ ෙඟනහිර කියන හැම 
පෙද්ශයක්ම සංවර්ධනය වුණා. ෙමොනවාද, අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉදිරිපත් කරන සංවර්ධන ෙයෝජනා? ෙමොකක්ද, ෙම් රෙට් සිදු වන 
ආෙයෝජනය? ෙමොකක්ද, වැඩ පිළිෙවළ? කිසි ආෙයෝජනයක් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ ආෙයෝජන එනවා ලු.  

ලංකා ඉතිහාසෙය් අපට ලැබුණු විශාලම ආෙයෝජනය තමයි 
Port City ව්යාපෘතිය සඳහා ලැබුණු චීන ආෙයෝජනය. චීනයට 
ගැරහුවා. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන බලය ලබා ගැනීම සඳහා කරන්න 
පුළුවන් උපරිම ෙද්වල් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයින් සිදු 
කළා. ඒ Port City ව්යාපෘතියට -චීන ගිවිසුමට- හිනා වුණු අය අද 
චීන වන්දනාෙව් යන්න පටන්  ෙගන තිෙබනවා. ෙලෝක ආර්ථික 
ව හය තුළ යුෙරෝපයත්, ඇෙමරිකාවත් අබිබවා ගිය බලයක් 
චීනයට තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා තමයි අෙප් රජය චීනය 
සමඟ ආර්ථික ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ. නමුත් අද වන විට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද නැවත වතාවක් අපි පිළිගත් ආර්ථික 
පතිපත්තිවලට ගමන් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරයට 2014 වර්ෂෙය්දී ෙමරටට 

පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්යාව ලක්ෂ 15 දක්වා වර්ධනය වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 වර්ෂය වන විට එම සංඛ්යාව ලක්ෂ 20-25 දක්වා වර්ධනය 
කිරීෙම් ඉලක්කයක් අපට තිබුණා. නමුත් අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? සෑම ක්ෙෂේතයකම, සෑම අංශයකම අවිනිශ්චිතතාවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා; කඩා වැටීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
"ෙනොහැකියාව" තමයි මුදල් අමාත්යවරයා ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්; තමන්ෙග් ආර්ථික ෙනොහැකියාව. ඒ නිසා විෙද්ශ 
ආෙයෝජන කිරීම සඳහා කියලා, කළු සල්ලි ෙගන ඒම සඳහා තමයි 
ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගත් ෙහොරුන්ට නැවත වතාවක් 
ආරාධනා කරන්න පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. සැලැස්මක් නැති, 
ඉදිරි ගමනක් නැති, ඉදිරි දැක්මක් නැති, ෛවරය පමණක් මූලික 
කර ගත් පාලනයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්.  

හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කරපු තිලක් මාරපන මැතිතුමාට 
ෙකළවෙර් ආසනයට යන්න වුණා. හදවතට එකඟව කථා කරපු 
ෙද්ශපාලනඥයින්ට සිදු වන්ෙන් ෙමයයි. හදවතට එකඟ ෙනොවී 
ඇමතිකම් ගත්ත අයට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අද ෙම් ගරා වැෙටන, 
රටට අයහපත් ආර්ථිකය වර්ණනා කරන්න පමණයි. එපමණයි මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබෙහොම ස්තුතියි.  
 

මීළඟට, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා.  
 
 

[අ.භා. 5.50] 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රටට ආනයනය කරන 

හඳුනා ගත් භාණ්ඩ මත අය ෙකෙරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා 
ගැනීමටයි අද බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විවිධ අවස්ථාවලදී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින 
මිල ෙහේතුෙවන් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්න 
අපට සිදු වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී බදු පැනවීම කරලා තිෙබන්ෙන් ටින් 
මාළු, ෙපොල් ෙතල්, ෙබොම්බයි ලූනු, බඩ ඉරිඟු වැනි දව්ය සඳහායි. 
බඩ ඉරිඟු කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් විශාල 
වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන කෘෂිකාර්මික ෙභෝගයක්. විටින් විට 
ෙලෝක  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සිදු වන මිල උච්චාවචනයට මුහුණු දීෙම් 
අවශ්යතාව නිසා සහ ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
තමයි අපි ෙම් බදු පනවන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
බහුතරයක් ෙදනා ජීවත් ෙවන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තෙයන්. ෙම් 
ක්ෙෂේතය අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙම් ක්ෙෂේතය ආරක්ෂා 
කරනවා කියලා කියන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙගොවි 
මහත්වරුන්ට අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියන එකයි. 
හුඟාක් ෙවලාවට අපි දකින ෙදයක් තමයි, අෙප් ආසන්න 
රටවල්වල කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැෙලන ෙගොවි මහත්වරුන්ට 
ලැෙබන ආදායම, අෙප් ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් ආදායමට වඩා 
වැඩියි කියන එක. ෙමොකද, ෙහේතුව ඒ රටවල පහසුකම් සහ 
ෙයදවුම්වල මිල ගණන් අඩු ෙවන නිසා. උදාහරණයක් හැටියට 
ඉන්දියාෙව් කෘෂි කර්මාන්තයට එරට රජෙයන් ෙදන පහසුකම් 

වැඩියි. අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන ෙදයට යන වියදමට වඩා අඩු 
වියදමකින්, ඒ අයට යම් යම් නිෂ්පාදන ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙහේතුව නිසා ෙම් වාෙග් බදු පැනෙවන්ෙන් නැති වුණාම, අෙප් 
රටට ෙගෙනන එළවලුවල, එෙහම නැත්නම් අෙප් රටට 
ඉන්දියාෙවන් ආනයනය කරන අලවලට ෙම් රෙට් මිල අඩු 
ෙවනවා. නමුත් අෙප් රෙට් අල සඳහා නිෂ්පාදන මිල වැඩි ෙවනවා. 
මම විශ්වාස කරන හැටියට ඒකට හුඟාක් ෙහේතු ෙවන්ෙන්, 
ෙපොෙහොර මිල, ෙයදවුම්වල මිල වැඩි වීමයි. ඒ කාරණා තමයි, 
අපිට කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  

අද කථා කරන ෙම් මාතෘකාව යටෙත් සමහර ගරු 
මන්තීතුමන්ලා පසුගිය අය වැය ගැන විවිධ කාරණා ඉදිරිපත් 
කළා. එහිදී අපි එක අතකින් ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ, රෙට් මහ 
ජනතාවෙග් අදහස්වලට ගරු කරලා, සමහර ෙයෝජනා අපි ඉවත් 
කිරීමට ෙහෝ අකුළා ගැනීමට කැමති වීම ගැන. නමුත් මම විශ්වාස 
කරනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් සෑම මන්තීවරෙයක්ම 
ෙම් අය වැය ගැන කථා කරන්ෙන්, අර සහනය අ ඩු වුණා; ෙම් 
සහනය දුන්ෙන් නැහැ; ෙම්කට අවශ්ය මූලික පහසුකම් ටික 
දුන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් ඒ සහන ෙදන්නත්, ඕනෑම රජයකට 
යම් මට්ටමකින් බදු අය කරන්න අවශ්යයි. ෙම් කාෙග්වත් 
බූදලයකින් ෙගෙනන මුදල් ෙනොෙවයි. රෙට් මහ ජනතාවෙගන් 
ලැෙබන බදු මුදල්වලින් තමයි අපි ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනියන්න 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා සමහර ෙව්ලාවට අය වැය ෙයෝජනාවලදී බදු 
අය කිරීෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවනවා.  ඉදිරිපත් ෙවන ෙයෝජනා 
සියල්ලම අත හැරිෙයොත්, ෙකොෙහොමද ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන් 
කියන පශ්නය අපි කල්පනා කරන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, 
සමහර ෙයෝජනා අපි පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි කියලා. උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්,  එක ෙයෝජනාවක් තිබුණා, වාහන දුම් සහතිකය ලබා 
ගැනීෙම්දී අය කරන මුදල  වැඩි කිරීම සම්බන්ධව. තීවිල් එකක් 
පදවන, එෙහම නැතිනම් වාහනයකින් ෙපොඩි ස්වයං රැකියාවක් 
කරන පුද්ගලෙයකුට ඒ මුදල සමහර ෙව්ලාවට පශ්නයක් ෙවන්න 
පුළුවන්.  

අපි හිතමු, "බට්ටා" කියන පුංචි ෙලොරි රථයකින් යම් යම් 
ෙද්වල් පවාහනය කරලා ෙපොඩි ව්යාපාරයක් කරන, එෙහම 
නැතිනම් ෙකොළඹට යම් යම් ෙද්වල් ෙගනැල්ලා ජීවත් ෙවන්න 
මාර්ගයක් හදා ගන්න ෙකෙනකුට ඒ බදු මුදල පශ්නයක් ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර විට ෙමෝටර් සයිකලයකින් ගිහිල්ලා තමන්ෙග් 
රැකියාව කරන පුද්ගලෙයකුට ඒ මුදල පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් මම විශ්වාස කරනවා, සීසී මට්ටම 1000න් පහළ අයට ඒ 
පශ්නය තිබුණාට, ඒ මට්ටෙමන් උඩ වාහන තිෙබන අයට ඒ මුදල 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ ජීවත් ෙවන, 
යමක් කමක් තිෙබන අයට ඒ මුදල ෙගවනවා කියන එක 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට මතක ඇති, සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන 
බද්ද කියලා බද්දක් ඒ කාලෙය් අය කළ බව. පළමුවැනි වතාවට 
වාහනය ලියා පදිංචි කරන ෙකොට රුපියල් 60,000ක් ෙගවන්න 
ඕනෑ. ඒක අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අවුරුදු 7ක් රුපියල් දසදහස, 
දසදහස අඩු ෙවලා යනවා. නමුත් ඒ බදු අය කරන ෙකොට 
කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ.  

මට මතකයි, ජී.එල්. පීරිස් හිටපු ඇමතිතුමා ෙම් GSP-Plus 
කතාන්දරය එන ෙකොට, ඒ කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන ෙකොට කිව්වා, GSP-Plus නැති වුණාට අපිට පශ්නයක් 
නැහැ, අපිට ෙම් garment factories ටික දුවන්න පුළුවන් කියලා. 
නමුත් එෙහම වුෙණ් නැහැ. අද අපිට දණ ගහෙගන යන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා, නැවතත් ඒ රටවලටම අපිට ෙම් GSP-Plus 
සහනය ෙදන්න කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
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ෙහොඳටම දන්නවා, බහුතරයක් කර්මාන්තශාලා අද වැහිලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් සමහර පහසුකම් අපට නැති නිසායි කියලා. ෙම් 
රෙට් නිෂ්පාදනය කරන සමහර භාණ්ඩ යන පධාන ෙපෙළේ ෙවළඳ 
ෙපොළවල් සියල්ලම අපිට නැති වුෙණ්, ඒ ෙගන ගිය අමෙනෝඥ 
කියා නිසායි.  

අද මම අහෙගන හිටියා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කථා කරන ෙකොට කිව්වා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය රත් ෙවලා කියලා. 
එතුමා කිව්ෙව්, "overheated economy" කියලායි. Overheated 
economy තත්ත්වයට ෙම් රට ෙගන ආෙව් කවුද? පසුගිය අවුරුදු 
පහ, හය තුළ තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට ඉටු කළා නම්, රට 
හරියට පාලනය කළා නම්, අනවශ්ය වියදම් ටික කපා හැරියා නම්, 
කවදාවත් අපිට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මෙග් දිස්තික්කෙයන් එහා පැත්ෙත් අද මත්තල 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදලා තිෙබනවා. රුපියල් 
16,000යි එහි මාසික ආදායම. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියවුණු 
ෙදයක්. එෙහම ආෙයෝජනය කරලා, රට වළපල්ලට ෙගනැල්ලා, 
ඊට පස්ෙසේ ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙම් රට බාර දීලා, ෙම් 
රට නැවතත් මුල සිට හදන්න කියලා කිව්වාම, අපට ඒ අභිෙයෝගය 
මාසයකින්, ෙදකකින් අවසන් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි 
ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා මම කියන්ෙන්, 
සමහර බදු පනවන්න අවශ්යයි කියලායි. ඒකට අපිට විකල්පයක් 
නැහැ. ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න නම්, සමහර ෙද්වල් අකමැත්ෙතන් 
හරි කරන්න ෙවනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් අවුරුද්ද 
අවසාන වන විට ෙම් රෙට් ෙවනසක් ෙවනවා කියලා. 
අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් රෙට් ෙවනසක් ෙවනවා. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාටත්, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා සහ වර්තමාන ජනාධිපති 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් රජයටත් ඒ ෙවනස 
කිරීමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙමොකද, නිදහසින් පසුව අපට 
ලැබුණු ෙහොඳම අවස්ථාව ෙමයයි. අපි කිසි දවසක ෙමෙහම එකතු 
ෙවලා රටක් පාලනය කෙළේ නැහැ. අපි හැම දාම කෙළේ, ෙදපැත්තට 
ගිහිල්ලා රට කරන මනුෂ්යයාට ඒක කරන්න ෙනොදී විෙව්චනය 
කර, පශ්න ඇති කර හැම දාම රට දණ ගස්සන තත්ත්වයට ෙගනා 
එකයි.  

එම ෙද්ශපාලනය ෙවනස් වුෙණ්, පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් පසුවයි. එහිදී අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, 
ෙද්ශපාලන ෙභ්ද ඔක්ෙකෝම අමතක කර රටක් හැටියට රට ගැන 
කල්පනා කර පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා යන 
ගමනකට සහාය පළ කරන්නට. ඒ සඳහා අපට අවස්ථාව ලැබුණා. 
ඒ නිසා ෙම් අවුරුදු 5 අපි ෙමෙහම යමු. අවුරුදු 5ක ගමන අවසන් 
කර අපි තීරණය කරමු, එෙහම නැත්නම් හැරී බලමු, අප ෙම් රට 
තුළ යමක් කළාද, නැද්ද කියා. ඒ නිසා ෙමතැනදී අවශ්ය ෙවන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනය ෙනොෙවයි. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්ය 
සහාය, සහෙයෝගය අපි හැම ෙකනාෙගන්ම ලබා ගැනීමයි අවශ්ය 
වන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතාම අසීරු කාර්යයකට තමයි, ගරු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුව මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
ෙවනස් කරන්න අවශ්යයි. එෙසේ ෙවනස් කරන වැඩ පිළිෙවළට අපි 
ශක්තිය ලබා ෙදමුය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් 
විෙශේෂෙයන්ම සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා.  

[අ.භා. 5.56] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 

බදු පනත යටෙත් නියමය තුළින් අති විෙශේෂ ගැසට් පත හයක් අප  
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව පසුගිය අය වැෙයන් 
යම් යම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමයි. එෙසේ ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
තුළින් ෙද්ශීය වශෙයන් තිෙබන කර්මාන්තවලට යම්කිසි 
බලපෑමක් සිදු ෙවන අවස්ථාවලදී, එම බලපෑම අවම කිරීම සඳහා 
ෙම් පනත යටෙත් නියමය තුළින් ඉදිරිපත් කළ අති විෙශේෂ ගැසට් 
පත මඟින් යම් සහනයක් සලසා ෙදනවා. එය ෙවනස් ෙවන්න 
පුළුවන්. යම් අවස්ථාවක ඒවා සම්බන්ධව ෙලෝකෙය් තිෙබන 
තත්ත්වයන් ෙවනස් ෙවනෙකොට වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයාට යම් 
යම් සහන ලැෙබනෙකොට අපට ෙම්වා නැවතත් විවිධ අවස්ථාවලදී 
යාවත්කාලීන කිරීමට සිදු වී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය ටින් මාළු නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීම 
සඳහා මැකරල් මාළු කිෙලෝගෑමයකට රුපියල් 6ක විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ බදු පැනවීමක් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ෙපොල් 
ෙතල් නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීම සඳහා ශුද්ධ කළ එළවලු ෙතල් 
කිෙලෝගෑමයකට පනවන බද්ද රුපියල් 110 සිට 130 දක්වා වැඩි 
කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආනයනික භාණ්ඩ 
දහසයක් සඳහා පනවා තිබුණු බද්ෙදහි වලංගුභාවය මාස හයක් 
දක්වා දීර්ඝ කිරීමටත් කටයුතු කළ යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධව 
දැනට ෙලෝකෙය් අප පිළිගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. යම් යම් 
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතවල මිල අඩුවීම් සිදු වී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකෙය් හැම රටකම මිලදී ගැනීෙම් 
හැකියාව -purchasing power- කියන එක අඩු වී තිෙබනවා. 
පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙලෝක ආර්ථිකයට ෙම් කාරණය 
බලපා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ආකාරයට 
ෙලෝක ආර්ථිකෙය් සංෙකෝචනයක් සිදු වී තිෙබනවා.  

චීනය සියයට දහය ඉක්ම වූ ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට, සියයට හයයි දශම පහක වාෙග් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගයකට අද චීනය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම චීන 
රජය චීනෙය් ආෙයෝජකයන් වහාම පිටට ගිහින් ආෙයෝජනය 
කිරීම සඳහා ෙපොලඹනවා. ඒ කියන්ෙන් සංචිතය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා; මුළු අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
විධියට අපට ෙලෝක ආර්ථිකය විෙශේෂ වශෙයන් බලපා තිෙබනවා. 
ඒ අනුව යම් යම් කාරණා පිළිබඳව තීන්දු ගැනීමට අපටත් සිදු වී 
තිෙබනවා.  

ෙද්ශීය ෙලොකු ලූනු නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට රුපියල් 30ක 
අධි භාරයක් පැන ෙවනවා. ආනයනික ශාකමය ෙම්ද හා ෙතල් 
කිෙලෝගෑමයකට රුපියල් 175ක විෙශේෂ බද්දක් පැන ෙවනවා. 
එයට ෙහේතුව, බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදන කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයයි. 
ඔවුන්ෙග් ව්යාපාරවලට ෙමය තදබල ෙලස බලපා තිෙබනවාය 
කියා ඔවුන් පසුගිය මාස  කිහිපෙය්ම ෙලොකු කනස්සල්ලකින් 
සිටියා. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණා මත  විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය 
ව්යාපාරිකයා ආරක්ෂා කිරීමට, නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කිරීම ට යම් 
යම් පියවරයන් ගන්න අපට සිදු වී තිෙබනවා. ෙද්ශීය ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීමට අප  කළ යුතුව ඇති වැඩ ෙකොටස් මීටත් වඩා 
වැඩියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. 
එතුමා නිතරම ෙම් පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරනවා. සංවර්ධනෙය් 
අරමුණු ජය ගැනීම සඳහා අපට ස්ථිරසාර විෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්නට තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ගරු සභාෙව්දී මතු වුණු 
මා සඳහන් කළ යුතු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
අපි පිළිගත යුතු කාරණා කිහිපයක් පසුගිය වකවානුව ඇතුළත 
සිද්ධ වුණා. එකක් තමයි, ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි විෙශේෂ සහන 
දුන්නා කියන එක. දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මැතිවරණයට 
ඔන්න ෙමන්න කියා විෙශේෂ සහන දුන්නා. උදාහරණයක් හැටියට 
රජෙය් ෙසේවකයින්ට රුපියල් 2,500ක පඩි වැඩිවීමක් ෙදනවා 
කියලා එක කණ්ඩායමක් කියන විට රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න 
අෙනක් කණ්ඩායම ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් සියල්ලම කරන්ෙන් 
බදුවලින්. රාජ්ය ආදායම නැතිව අපි ෙකොෙහොමද වියදම් 
කරන්ෙන්? 1994දී සියයට 19ක් වාෙග් තිබුණු රාජ්ය ආදායම ෙම් 
වන විට සියයට 12 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රාජ්ය ආදායම 
නැතිව අපට ෙම් කිසි ෙදයක් සැලසුමක් ඇතිව කරන්නට බැහැ; 
කිසි සහනයක් ලබා ෙදන්නට බැහැ. අපි බලන්නට ඕනෑ පසුගිය 
වකවානුව තුළ රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැඩිවීම සහ ඒ තුළින්  ෙගවිය 
යුතු වැටුප් වැඩිවීම සම්බන්ධව. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 2,500ක් 
වැටුපට එකතුවීම නිසා රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් සියලුම ෙගවීම්වලට 
ඒ  සහනය අදාළ ෙවනවා. අතිකාල දීමනා, අර්ථ සාධකය ඇතුළු 
ෙම් සියලුම ෙද්වලට ෙම් සහනය ලැෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් කාලය 
ඇතුළත අපට ඒ සියලු ෙද්වලට  මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිබුණ ෙද්ශපාලන විෙව්චනය මම 
අහෙගන හිටියා. ෙද්ශපාලන විෙව්චනය රටට අවශ්යයි, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම සාධාරණ විෙව්චනත් 
තිබුණා. ෙම් ෙදක ගැනම අපි කල්පනා කරලා බැලිය යුතුයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අෙප් වගකීම තමයි ෙකොෙහොමද ජාතික 
වශෙයන් ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන්  කියන එක. රටක් 
හැටියට ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත්, ෙමොන පක්ෂය බලයට ආවත් අපි 
අනාගතයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රාජ්ය ආදායම වැඩි 
ෙනොකර රෙට් අනාගතයට මුහුණ ෙදන්න බැහැ.  

ෙලෝකෙය් බදු කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් ඍජු බදු කමය. 
අෙනක් එක වක බදු කමය. දියුණු රටවල ඍජු බදු කමය තමයි 
ෙහොඳින් කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි වාෙග් රටක 
වක බදු කමෙයන් තමයි විශාල ආදායම් පමාණයක් ලබා ගන්ෙන්. 
ඍජු බදු කමය කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් සංඛ්යාව අෙප් රෙට් 
ඉතාමත්ම කුඩායි. ඒ අනුව රාජ්ය ආදායමට වක බදුත් අවශ්යයි. ඒ 
නිසා අපි පධාන වශෙයන් ඍජු බදු අය කිරීෙම් කමෙව්දය වර්ධනය 
කරන්න නම්, රෙට් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය දියුණු කරලා ව්යාපාරික 
ක්ෙෂේතය ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ; ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් 
කරන්නට ඕනෑ; රාජ්ය අංශය ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
ඉදිරි කටයුතු කිරීෙම්දී අපට ෙම් කාලය ඇතුළත විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් තිෙබනවා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු වුණු කාරණා කිහිපයක් ගැන 
අදහස් පකාශ කරන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා. 
එතුමා සඳහන් කළා, පසුගිය වකවානුව ඇතුළත වාහනවලට -
පාෙඩෝ ෙගනාවාම, සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන ෙගනාවාම- බදු අය 
කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා; tax එක වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙමෙතක් ෙම් රටට ෙගන්වූ ෙගොඩක් වාහන undervalue 

කරලායි ෙගන්වූෙව්. ඒවාට නියම වටිනාකම දීලා නැහැ. ඒක 
ගන්ෙන් invoice එෙකන්. නමුත් අපි කමෙව්දයක් හැදුවා 
නිෂ්පාදනය කරන company එෙකන් valuation එක ගන්න. දැන් 
ෙම් රටට ෙගෙනන කිසි වාහනයක් full option නැතිව 
ෙගෙනන්න බැහැ. ඉස්සර වාහනයක් ෙගෙනන විට කියනවා, 
"ෙම්ෙක් ෙම් ෙම් උපාංග අඩුයි.  ඒ නිසා ඒෙක් බදු අඩු කරනවා. 
ෙර්ගු බද්ද අඩු කරනවා." කියලා. දැන් එෙහම බැහැ. උපාංග 
නැතිව ආවත්, ඇතුව ආවත් full option විධියටම සලකනවා. 
පූර්ණ උපාංග ඇතිව ෙගනාවා වාෙග් සලකනවා.  

දැන් undervalue කරන්නට බැහැ. සියලුම උපාංගත් සමඟ  
ෙගෙනන ආකාරයට තක්ෙසේරු කරන්නට ඕනෑ. දැන් කම 
ෙදකකට valuation එක ගන්නවා. එකක් කර්මාන්තශාලාෙවන් 
ගන්නවා. අෙනක් එක exporterෙගන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
internet එෙකනුත් ගන්නවා. ෙම් ඔක්ෙකොම අරෙගන valuation 
එක ෙදනවා. දැන් ඒක තමයි කියන්ෙන්. ෙම් valuation එක 
ෙවනස් කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙමෙහම තමයි ෙවනස් කෙළේ. ෙම් 
ගැන ෙර්ගුෙව් ඉන්න කවුරුවත් දීපු ෙකොළ කෑල්ලක් අරෙගන 
කථා කරන එක වැරදියි. ෙම්ක ෙම් රටට අවශ්යයි. ෙර්ගු ආදායමට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඉලක්ක ආදායම රුපියල් බිලියන 
650යි. පසුගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වැනිදා වන විට ෙර්ගු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 714 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
undervalue කරලා වාහන ෙගන්වන්න බැහැ.  2016 අවුරුද්ෙද් 
ෙර්ගුව ඩිජිටල්කරණය කරනවා. මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන අෙනක් 
ෙර්ගුත් එක්ක අෙප් ෙර්ගුව ඩිජිටල්කරණය කරනවා.  එතෙකොට 
අපට e-gate technology එක තිෙබන්ෙන්. 2016 අවුරුද්ෙද්  
ෙර්ගුෙව් හැම අංශයක්ම තාක්ෂණික වශෙයන් දියුණු කිරීෙම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. අෙප් රටට ෙගන්වන භාණ්ඩ  සියයට 
98ක් ෙර්ගුව හරහා එන්ෙන්. අනියම් විධියට එන්ෙන් සියයට 2යි. 
අපි ඒ සියයට 2ත් නවත්වන්න ඕනෑ. නවත්වලා ඒ ආදායම රටට 
ගන්න ඕනෑ. නවීන තාක්ෂණය අනුව ඒ ආදායම ගැනීෙම් 
කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් සමහර 
නීති රීති ෙවනස් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය 
ඇතුළත ඒවා කරනවා. ඒ නිසා ෙර්ගුවට අත දිගු කරන්න එපා 
කියලායි මම කියන්ෙන්. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙර්ගුෙව් තිෙබන වැරදි 
අවම කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර අර ෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි 
ඒක කළ යුතුයි.  

දැන් රජය ආදායම් ගන්ෙන් කම තුනකින්. එකක් ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්. අෙනක ෙර්ගු  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. අෙනක සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව. පසුගිය 
වකවානුව තුළ  සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සහ ෙර්ගුෙවන් 
ලැෙබන ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ආදායම් බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ ඉලක්කයට යන්න ෙම් රටට සරල බදු 
කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. 

ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපි විටින් විට ඒවා ෙවනස් ෙනොකළ 
යුතුයි. රජයන් ෙම්වා කළ යුතුයි. ඒ නිසා ඉදිරි කාලය ඇතුළත 
ෙම්වා ෙවනස් කිරීම සඳහා අපට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට 
තිෙබනවා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විනිමය අනුපාත පිළිබඳව 
සඳහන් කළා. ඒ ගැන මම ෙම් ගරු සභාවට සඳහන් කරනවා. 
එතුමා ෙවෙළඳ ඇමති ෙවලා හිටියා. එතුමා ආර්ථිකය ගැන කථා 
කළා. එතුමාත්, මමත් අවංකවම පිළිගත යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඒක  තමයි ෙඩොලරෙය් අගය පවත්වා ෙගන ආෙව් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. දැන් අවුරුදු තිහක්, හතළිහක් 
තිස්ෙසේ  ෙඩොලරයට ෙබොරු අගයක් තමයි ලංකාෙව් තිබුෙණ්.  
නියමිත අගය සහිතව ෙඩොලරෙය් අගය පාෙවන්න ඉඩ හැරිෙය් 
නැහැ. අපි ෙඩොලරය තද කර ෙගන හිටියා. තද කෙළේ ෙකොෙහොමද?  

413 414 

[ගරු  ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන  මහතා] 



2016 ජනවාරි  27   

අෙප් සංචිතෙයන් මුදල් දැම්මා. ෙම් සංචිතෙය් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේ 
සල්ලිද? සියයට 80ක් තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ ආධාර, විෙද්ශ විනිමය. 
ලංකාෙව් සල්ලි තිෙබන්ෙන් සියයට 20යි. අපි කරන්ෙන් පිට 
රටවලින් ගන්න ඒවා දමලා ෙඩොලරෙය් අගය පාලනය කරන 
එකයි. ඒක  දැන ගත්ත අපනයනකරුෙවෝ  ෙම් රටට සල්ලි 
ෙගනාෙව් නැහැ. කවදා හරි යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වන 
බව ඒෙගොල්ෙලෝ දන්නවා. ඒ නිසා ෙකොයි ෙවලාවක හරි ලංකාෙව් 
ෙඩොලරය පාෙවන අගයකට දමනවා. දැම්ම හැටිෙය් තමයි  මුදල් 
ෙග්න්ෙන්. ෙම් රෙට් මුදල් තිබුෙණ් නැහැ. එතෙකොට ඉන්දියාව 
රුපියල අවභාවිත කරලා ෙඩොලරෙය් අගය යන්න ඉඩ හරිනවා. 
 ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල්, යුෙරෝපා රටවල් ඒක කරනවා. නමුත්  
ෙම් හැම ආණ්ඩුවක්ම  ෙබොරුවට රටට ෙපන්වන්න  ෙඩොලරෙය් 
අගය පාලනය කර ෙගනයි හිටිෙය්. දැන් ෙඩොලරය පාෙවන 
අගයකට දමලා තිෙබනවා. අෙප් අපනයන ආදායම වැඩි ෙවන්න 
ඕනෑ. ටික දවසක් යන ෙකොට විෙද්ශ ආධාර, විෙද්ශ විනිමය  අපට 
ලැෙබන කමෙව්දයන් ෙවනස් කෙළොත් ඒ අනුව විෙද්ශ ආධාර 
වැඩිෙයන් ආෙවොත්, වැඩිෙයන් ණය ලැබුෙණොත් ෙම්ක යථා 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. වාසනාවට පසුගිය කාලය ඇතුළත 
ෙලෝකෙය් රටවල purchasing power එක,  මිල දී ගැනීෙම් 
හැකියාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි නිෂ්පාදනය කරන 
භාණ්ඩවලත්, විෙද්ශවලින් එන භාණ්ඩවලත්  මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. 

දැන්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්  ගැන කථා කළා; රබර් ගැන 
කථා කළා. මම අවංකව අහනවා, ෙත් සහ රබර් මිල අඩු වුෙණ් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් වරදින්ද කියලා. අපි කවුරුත් එක ෙදයක් පිළිගන්න 
ඕනෑ. රබර්වල මිල අඩු වුෙණ් ඇයි? ෙතල් මිල අඩු නිසා,  කෘතිම 
රබර් නිෂ්පාදනය කරනවා. අෙප් නිෂ්පාදන වියදම වැඩියි. ෙතල් 
මිල අඩු ෙවන්න, අඩු ෙවන්න අද කෘතිම රබර් නිෂ්පාදනය 
කරනවා. ෙබොර ෙතල් බැරලයක මිල ෙඩොලර් 28ට බහිනෙකොට, ඒ 
අනුව කෘතිම රබර් නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට, අෙප් රබර් මිලදී 
ගනීද? ෙත් මිල අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙලෝකෙය් රටවලට 
ෙත් මිල දි ගැනීෙම් හැකියාවක් නැහැ. මැද ෙපරදිග රටවල් 
යුද්ධයක ඉන්නවා.  රුසියාව අර්බුදයක ඉන්නවා. ෙත් මිලදී ගන්න 
රටවලට purchasing power එක නැහැ. ඒෙගොල්ලන්ට තමන්ෙග් 
රෙට් කළමනාකාරිත්වය කර ගන්න බැහැ. ෙත් මිලට ගන්න 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 
ෙසොයන්න ඕනෑ. ගිය අවුරුද්ෙද් අවසානය වන විට පාකිස්තානය 
සියයට 3ක් වැඩිෙයන්  ෙත් අර ෙගන තිෙබනවා. චීනය වැඩිෙයන් 
අෙපන් ෙත් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ විධියට අපි අලුත් ෙවෙළඳ 
ෙපොළවල් ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. නමුත්, ෙම්ක අද ෙලෝකයම මුහුණ 
ෙදන පශ්නයක්. ෙම්ක ලංකාවට විතරක් තිෙබන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකයම මුහුණ ෙදන පශ්නයක්.  

මට ඇහුණා , "ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
පාරිෙභෝගිකයාට ෙතල් අඩු මිලට ෙදන්න පුළුවන්" කියලා 
කියනවා. ඇත්ත, ෙදන්න පුළුවන්. ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා 
පරිෙභෝජනය වැඩි වුණා මිසක් ඒෙකන් ෙමොකක්ද වුණු සහනය? 
මාසයකට සුපර් ඩීසල් බවුසර් 4ක් ෙගනාපු ඉන්ධන පිරවුම් හලක් 
දැන් මාසයකට බවුසර් 12ක් ෙග්නවා. ඔක්ෙට්න් 95 බවුසර් 8ක් 
ෙගනාපු ඉන්ධන පිරවුම් හලක් බවුසර් 16ක් ෙග්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන ෙද්වල් අසත්ය නම් 
ඔබතුමා යන ගමන් petrol shed එකකින් අහලා බලන්න. ඔබතුමා 
යන ගමන් petrol shed එකකින් අහන්න, පසුගිය අවුරුද්ද තුළ 
ෙතල් පරිෙභෝජනය ෙකොෙහොමද වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
අපි ෙතල් මිල අඩු කළාට ඒ සහන  මිනිසුන්ට ගිෙය් නැහැ. 
මිනිසුන්ට ගියා. නමුත්, පරි ෙභෝජනය වැඩි වුණා. පරිෙභෝජනය 
වැඩි වුණාම ලාභයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් පවතින 
ආර්ථිකය නිසායි ෙම්ක ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට 
තිෙබනවා ෙගොඩක් ෙද්වල් සම්බන්ධව පතිපත්තිමය තීන්දු ගන්න. 

කැමැති වුණත්, අකැමැති වුණත් ෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරෙගන ඉදිරියට ෙනොගිෙයොත් අපට ෙලෝකයට මුහුණ ෙදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙලෝක ආර්ථිකයත් එක්ක අපි බැඳිලායි 
ඉන්ෙන්.  

චීනය මුළු ෙලෝකයටම සල්ලි ෙදන රටක්. අද චීනෙය් 
අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා. චීනය මිනිසුන්ට කියනවා, 
ආෙයෝජනය පිටට ෙගනියන්න කියලා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයක් 
ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
හැම රටකටම ෙම් ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  සමහර කාරණා අපට ෙවනස් කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය අය වැෙයන් servicesවල VAT එක 
සියයට 11 - 12.5 දක්වා වැඩි කළා. හැබැයි, කවුරුවත් කිව්ෙව් 
නැහැ, අපි VAT එක නිෂ්පාදනෙයන් අඩු කළ එක ගැන. 
නිෂ්පාදනයට සියයට 11 සිට 8 දක්වා VAT එක අඩු කර 
තිෙබනවා. එත ෙකොට නියම කළ ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද 
කියාත්මක කෙළේ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන තුරු පරණ බද්දම ගන්න කියලායි 
දැන් කියා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට පරණ බද්ද වන සියයට 2, 
අදටත් කියාත්මක වනවා; සියයට 4 කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
සියලු කාරණාත් එක්ක අපි තව බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ෙද්වල් 
තිෙබනවා.  

පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. ඒ ෙවනුෙවන්  දැඩි කැපවීමක් එතුමා කළා. පස් කපන්න 
එපා කිව්වා, ඒවා සීමා කළා. වැලි ගැනීම් සීමා කළා. නමුත්, දැන් 
සමහර නිලධාරින් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? වැලි ටැක්ටරයක් ෙගනි 
යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, පස් ටැක්ටරයක් ෙගනි යන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක අපි ජනාධිපතිතුමාට කිව්වාම, ලබන සතිය ඇතුළත 
ඉක්මනට පියවරක් ගන්නවා කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම ගෙඩොල් 
නිෂ්පාදකයාට, සුළු කර්මාන්තකරුවාට, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
කරන අයට ෙම්ක බලෙනොපාන ආකාරෙයන්, මහා පරිමාණ 
ෙද්වල් විතරක් නවත්වන්න පියවර ගන්නවා. ෙමොකද, අපි එක 
පැත්තකින් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ; අෙනක් පැත්ෙතන් 
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ;  ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් උදවියත් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ලම 
ආණ්ඩුවක වගකීම. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත ෙපොඩි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙමය අපි සියලුෙදනාෙග්ම සාමූහික වග කීමක් ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අද අපි විශාල අර්බුදකයකට මුහුණ දීලායි තිෙබන්ෙන්. රාජ්ය 
ආදායම අපි හිතන තරම් සුන්දර නැහැ. ෙහට  ෙවනත් ෙමොන 
ආණ්ඩුවක් ආවත් ඒක කරන්නත් බැහැ. රාජ්ය ආදායම වැඩි කර 
ගැනීම සඳහා රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරලා, රාජ්ය ෙසේවය දායක 
කර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශයත් ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනැ. රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික කියන අංශ ෙදක එකට 
ශක්තිමත් කරෙගන ඒ ඉලක්කයට අපි යන්න ඕනෑ.  

පසුගිය කාලය ඇතුළත ආෙයෝජනය සඳහා  එක්තරා ෙහොඳ 
පරිසරයක් රෙට් ඇති වී තිෙබනවා.  ඒ,  ෙම් පධාන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙදක එකට වැඩ කිරීමයි. ඒ තුළ අපි ෙම් කාලය ඇතුළත 
සාමූහිකව ආෙයෝජන ෙගන්වා ගන්නට උත්සාහ කරන්නට ඕනෑ. 
ඒක කරන්නට පුළුවන්. යම් යම් වැරදි  තීන්දු ගන්නට  පුළුවන්.  
ඒවා නිවැරදි කර ෙගන ඉස්සරහට යන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, යූඑස් 
ෙඩොලර් බිලියන පහක  විෙද්ශීය ආෙයෝජන ෙම් රටට ලැෙබන්ෙන් 
නැත්නම්  සියයට 8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ලබාගන්නට 
බැහැ. තවමත් ෙම් රටට ලැෙබන්ෙන් යූඑස් ෙඩොලර්   බිලියන 
1.7යි. තවම යූඑස් ෙඩොලර්   බිලියන 2  දක්වා අපිට  වැඩි කර 
ගන්නට බැරි වුණා. ඒක වැඩි කර ෙනොෙගන අපි ෙකොෙහොමද 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වැඩි කර ගන්ෙන්? එක පැත්තකින් 
රුපියෙල් අගය අඩු ෙවනවා. ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක්  පැත්ෙතන්  රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කර 
අෙනක් අයට දිය යුතු සහනාධාර ෙදන්නට  ඕනෑ. ෙපොල්වලට 
සහනාධාර ෙදන්නට  ඕනෑ.  වීවලට සහනාධාර ෙදන්නට  ඕනෑ. 
ෙත්වලට සහනාධාර ෙදන්නට  ඕනෑ. රබර්වලට සහනාධාර  
ෙදන්නට  ඕනෑ. රාජ්ය ආදායම වැඩිකර ෙනොෙගන ෙම් සහනාධාර 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්  තත්ත්වය යටෙත්  සහනාධාර 
ෙදන්නට පුළුවන්  ජගතා කවුද? අපි ෙකොෙහන් ෙගනැල්ලා 
ෙදන්නද? ෙම් එකක්වත්  නැතිව අපට ෙද්ශපාලන කථාව  විතරක්  
කරන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, අපිට ඒක ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
වැදගත්. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි විය යුත්ෙත්.  

අපි ජාතික වගකීමකින් වැඩ කරනවා නම්, ෙම් යථාර්ථය 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. අද ෙම්ක ෙත්රුම් ෙනොෙගන ෙහටට ගියත්, 
ෙහට මීට වඩා රට අමාරුවට වැෙටනවා. මීට වඩා රෙට් අර්බුද 
එනවා. ෙමොකද රාජ්ය ආදායම කළමනාකරණය කර  ගත්ෙත් 
නැත්නම් අපට අනාගතෙය්දී බරපතළ පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්නට 
සිද්ධ වනවා. රාජ්ය ආදායම කළමනාකරණය කර ගැනීම තමයි 
ඉතාමත්ම වැදගත් වන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැෙය් මුළු ආදායම 
රුපියල් බිලියන 1448 සිට 2047 දක්වා සියයට 38.76කින් ඉහළ 
නැංවීමට අපි ෙයෝජනා කළා. දැන් අපිට බාහිර පශ්න පැන 
නැඟුණා. ෙම් වනවිට  කිසිම රජෙය් ෙසේවකෙයකු ෙගන්වපු  
වාහනයක්  වරාය තුළ නැහැ කියන  එක මම ෙම් අවස්ථා ෙව්දී 
ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා. වරාය තුළ තිෙබනවා නම් තිෙබන්ෙන්, 
ඒ තැනැත්තාෙග්  දුර්වලකමින් නිදහස් කර ගත්ෙත් නැති 
වාහනයක් පමණයි. පසුගිය ෙනොවැම්බර් 20වන දා අය වැය 
ඉදිරිපත් කළ ෙවලාව ෙවනෙකොට වාහන ආනයනය කරන්න LC 
ඇරලා තිබුණු සියලු ෙදනාට සහන දුන්නා. Demurrage එක 
ගත්ෙත්ත් නැහැ. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් චකෙල්ඛයක් යැව්වා, ඒ 
demurrage  එක අයින් කරන්නය කියා.  වාහන ෙගනාපු කිසිම 
ෙකෙනකුට ෙම් ෙවනෙකොට අසාධාරණයක්  ෙවලා නැහැ.  

ව්යාපාරික ක්ෙෂේතෙය් ෙහෝ තනි පුද්ගලෙයකු වාහනයක් 
ෙගනාවා නම් ඒ පුද්ගලයාෙග් තනි නමට ලියා පදිංචි කරන්නට  
සූදානම් කියා  දිවුරුම් පකාශයක් දුන්නා නම් එයටත් සහනය 
දුන්නා. සංචාරක ව්යාපාරයට එක  වාහනයක් ෙකොම්පැනිෙය් 
නමින් ෙගන්වනවාය කියා අපි හිතමු. හැබැයි ෙම්  නීතිය  යටෙත් 
තිෙබනවා, ඒක ෙකොම්පැනිෙය් නමින් ෙගන්වපු නිසා ඔහුට 
සහනයක් ෙදන්න බැහැ කියන  එක.  එවැනි පුද්ගලයින්ට අපි 
කිව්වා, එම වාහනය ෙකොම්පැනිෙය් නමින් ෙනොව තමන්ෙග් නමින් 
ෙමෝටර් රථ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි කරන බවට දිවුරුම් 
පකාශයක් ෙදන්න, එෙහම ලියා පදිංචි කරනවා නම් ඒ 
වාහනයටත් ඒ සහනය ෙදන්නම් කියා.  වාහන ෙගනා රජෙය් 
ෙසේවකයන් කිසිම ෙකෙනකුට  කිසිම බද්දක් වැඩිපුර අය කෙළේ 
නැහැ. ඒ සියල්ලම දැන් නිදහස් කරන්නට අවශ්ය කටයුතු කර 
තිෙබනවා.   

අෙනක් පැත්ෙතන් එක එක්ෙකනාට  ෙපෞද්ගලිකව සාධාරණ 
විධියට නම් ෙමය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒවාටත් සහන දුන්නා. 
හැබැයි ෙම්ක දැනෙගන, වාහන ෙදසීය, තුන්සියය දාලා  ඒවාට LC 
ඇරලා තිබුණු අයට තවමත් එෙහම නීතිෙය් ෙවනසක් කෙළේ නැහැ. 
ඒක සාධාරණද, නැද්ද කියන එක සමාජය දන්නවා. ඒක තනි 
පුද්ගලයා මිලදී ගත්තත්, කවුරු මිලදී ගත්තත් එෙහමයි.  මා මුලින් 
සඳහන් කළ පරිදි දුවන්නට බැරි වාහන  පමාණයක්, පාරවල්වල 
යන්නට බැරි  වාහන  පමාණයක් ෙම් වනවිට ලංකාවට ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා. රටකට වාහන ෙගන්වනවා නම්, එක පැත්තකින් ඒ 
රෙට් ආර්ථිකයට  ඔෙරොත්තු ෙදන්නට  ඕනෑ.  

අෙනක්  පැත්ෙතන් ඒ රෙට් මාර්ග පද්ධතිය ඒවාට අනුකූලව 
සකස් වන්නට  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් පරිසරයට හා  අෙනකුත් 
සියලු ෙද්වලට  හානි ෙනොවන පරිදි  පරණ වාහන අයින් කරන 
කමයකුත් තිෙබන්නට  ඕනෑ. එවැනි කමයක් නැතිව එක 
එක්ෙකනා එක එක විධියට ආණ්ඩුවලින් වාහන ෙගන්වන්න 
permits ෙදන්න පටන් ගත්තා. 2014 මැයි මාසෙය් සිට 2015 
අෙගෝස්තු මාසය ෙවනෙකොට  එක එක ගණන්වලට - සියයට 25 
ෙවන්නට පුළුවන්, ඊට වැඩි ෙවන්නට පුළුවන්- duty-free permits 
7500ක් නිකුත් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඔක්ෙකෝම රටටයි එන්ෙන්. 
ඒ එකක්වත් අදාළ පුද්ගලයා පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ඒවා 
බහුතරයක් ගත්ෙත් ව්යාපාරිකයන්. ඔවුන් ඒවා අරෙගන  car 
salesවලට විකුණුවා. ඒ වාහන ෙගනැල්ලා, ෙගනැල්ලා ඒ 
ඔක්ෙකෝම ෙම් රෙට් ෙගොඩගැෙහන ෙකොට ෙතල් මිල අඩු වුණා 
කියලා වැඩක් නැහැ. පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, වියදම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, මාර්ග නඩත්තු වියදම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් හැම එකකම පාලනයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ෙලෝකෙය් සෑම රටකම වාහන ෙගන්වීෙම්දී එවැනි පාලනයක් ඇති 
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කරුණු පිළිබඳව අපි අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 

කියාත්මක කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් සඳහා විෙශේෂ සහන ණය කමයක් අපි 
ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට හඳුන්වා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ඒ ණය 
කමය යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව - ADB - 
යටෙත්ත්, ඒ වාෙග්ම බැංකු මාර්ගෙයනුත් සුළු පරිමාණෙය් 
ව්යාපාරිකයන්ට ණය ලබා ෙදන ගමන් සියයට 75ක අවදානමක් 
රජය  ගන්නවා. ඒ සඳහා බැංකුවලට මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
සහතිකයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද ඒක කරන්ෙන් සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුවන් ශක්තිමත් කිරීමටයි. ඒ කාරණා 
අපි ඉදිරි කාලෙය්දී කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා නිෂ්පාදන 
ක්ෙෂේතයට අදාළ වන විධියට අපි ඒ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීෙම්දී අපට යම් යම් ගැටලු මතුවන්න 
පුළුවන්. 

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන ෙකොටත් යම් යම් ගැටලු 
තිබුණා. දැන් ඒවා විසඳාෙගන යනවා. අපි ඒ සඳහා චකෙල්ඛයක් 
යැව්වා. ඇත්තටම ෙපොෙහොර ගැනීෙම්දී මිනිස්සුන්ට කරදර ඇති 
වුණා. ලබන සතිය වන විට ඒ පශ්නය විසඳන්න කියා මාර්ගයක් 
ෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙපොෙහොර සහනාධාරය නියමානුකූලව 
ෙගොවියාට ලැෙබන්නට ඕනෑ. ඒ සහනාධාරය ෙගොවියාට ලබාෙදන 
ගමන්ම එයින් ගන්න පෙයෝජනය ෙමොකක්ද කියලා අපි ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. ඒකයි මම කිව්ෙව්, ෙපොල්, රබර්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාර සඳහා ඒ ඔක්ෙකෝටම වියදම වැෙටන ෙකොට ෙගොවීන් 
ආරක්ෂා කරගන්න නම් ෙම් රෙට් රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා  ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප් සැලැස්ම ෙවන්න ඕනෑ 
රාජ්ය ආදායම වැඩි කර ගන්න එකයි.  

අපි කවුරු කථා කළත්, කවුරු මුදල් ඇමති වුණත්, කවුරු 
ආණ්ඩු කළත් යථාර්ථයට මුහුණ ෙදන්න බැරි නම් අපට ෙම් 
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පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න බැහැ. ඒක වහෙගන කථා කරනවා නම් 
එය ෙද්ශපාලන කථාවක් විතරයි. ඒක මම දැක්කා. ඒක මම 
ෙහොඳටම දන්නවා. ඒකයි මම කිව්ෙව්, රුපියල ඒ මට්ටෙම් 
තියාෙගන හිටපු හැටිත් දන්නවා, ෙම් සහනාධාර දුන්න හැටිත් 
දන්නවා කියලා. පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී තරෙගට සහනාධාර 
දුන්නා. ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් සහනාධාර දුන්නා, මහ 
මැතිවරණෙය්දීත් සහනාධාර දුන්නා. ෙදෙගොල්ෙලෝම සහනාධාර 
දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒක රෙට් ආදායමට බලපාලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි යථාර්ථය. ඒක නිසා ඉදිරිෙය්දී සම්පූර්ණෙයන්ම රට ගැන 
හිතලා  කියා මාර්ගයක් ෙනොගත්ෙතොත් අපට බරපතළ විධියට ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සාකච්ඡා කළ විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද වුණත් ඉදිරිෙය්දී ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙවනස් ෙවන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයාට එය බලපාන ආකාරයටයි. 
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ, රාජ්ය ආදායමට හානියක් ෙනොවන පරිදි බදු කමය ආරක්ෂා 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වක බද්ද ගන්නත් ඕනෑ. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ඒෙකන් පාරිෙභෝගිකයාට හානියක් ෙවනවා නම් ඒ 
හානිය අවම කරන්නත් ඕනෑ. අෙනක් පැත්ෙතන් අපි ආදායම 
පාලනය කිරීමත් කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එම නිසා ඒ සියලු කාරණා එක්ක ෙම් කටයුතුත් කරන බව පකාශ 
කරමින් ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

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

 

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය 
விேசட வியாபாரப் பண்டங்கள் அற ட் ச் 

சட்டம்: கட்டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 සැප්තැම්බර් 17 දිනැති අංක 
1932/54 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.01.12 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 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. 

 
II 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 සැප්තැම්බර් 
22 දිනැති අංක 1933/18 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.01.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 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. 

 
III 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
01 දිනැති අංක 1934/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.01.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 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. 

 

IV 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
09 දිනැති අංක 1935/45 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.01.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 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. 

 

V 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි 
වගන්තිෙය් 3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
28 දිනැති අංක 1938/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.01.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 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. 

419 420 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

VI 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් 
3 වැනි උප වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 
1941/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.01.12 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 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. 

 
ෙද්ශීය ආදායම් පනත : ෙයෝජනාව 

உள்நாட்  இைறவாிச் சட்டம்: பிேரரைண 
INLAND REVENUE ACT : RESOLUTION  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2016.01.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, ආදායම් මත වූ බදු සම්බන්ධෙයන් 
ද්විත්ව බදුකරණය වැළැක්වීම සහ බදු ෙනොෙගවා මග හැරීම වැළැක්වීම 
සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුව සහ ෙපෝලන්ත 
ජනරජ ආණ්ඩුව අතර,  2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 6 දින ඇති කරගත් ගිවිසුම,  
2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 97(1)(අ) වගන්තිය යටෙත් 
අනුමත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

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

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා. 

සමුපකාර සමිති සඳහා නිසි කළමනාකරණ වැඩ 
පිළිෙවළක්  

கூட் ற ச் சங்கங்க க்கான சீாிய காைமத் வ 
ேவைலத்திட்டம் 

 PROGRAMME FOR PROPER MANAGEMENT OF CO-
OPERATIVE SOCIETIES  

 

[අ.භා. 6.24] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මා පහත සඳහන් 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"දිව යිෙන් පවතින විවිධෙසේවා සමුපකාර සමිති සමාගම් මධ්යම රජයට 
සම්බන්ධතාවක් නැති වුවත් මුළු රෙට්ම ජීවත් වන ජනතාව ෙමම 
සමුපකාරය පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසය තබා ඇති ෙහයින් සහ විවිධ අවස්ථාවල 
ඇතිවන ආපදාවලදී පිහිටවීමට තිෙබන එකම ආයතනය වන ෙහයින් දැඩි 
සම්බන්ධතාවක් පවතිනමුත්, 

මුළු රෙට්ම සාමාන්ය ජනතාවෙග් මුදල් ගනුෙදනු කරන ආයතනයක් 
නිසා සමහර සංගම්වල ෙද්ශපාලනික බලය හා විවිධ බලතල අතැතිව 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත්කර ගනිමින් ඔවුන්ෙග් අභිමතයට ෙමම මුදල් 
භාවිතය සහ අෙනකුත් විවිධ අයථා කියා සිදු කරනු ඇත. 

විෙශේෂෙයන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහොමයක් ආයතනවල 
ෙමවැනි කියා බහුලව පවත්වා ෙගන යයි. දැනට අධ්යක්ෂ මණ්ඩල කාල 
සීමාව ඉකුත් වූ ආයතනවලට අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත්කිරීම පවා විවිධ ෙහේතු 
දක්වා කල් දමා ෙමම ආයතන තුළින් ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කටයුතු කර 
ෙගන යනු ලබයි. 

ඒ නිසා රෙට් මහ ජනතාවෙග් මුදල්වලින් පවත්වා ෙගන යන ෙමම 
ආයතන පිළිබඳ නිසි පරිදි නැවත කියා කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන ෙමන් මම ෙමම රජයට ෙයෝජනා කරන්ෙනමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ෙග්න්නට 
මම අදහස් කෙළේ ෙම්ක මෙග් හිෙත්, මෙග් ඇ ෙඟ් තිෙබන 
කැක්කුමක් නිසායි.  ඒ ෙමොකක්ද? මම ෙම් ෙයෝජනාෙවන් ඉදිරිපත් 
කළා වාෙග්ම සමුපකාරය කියන්ෙන් අප කුඩා කාලෙය් ඉතා 
ෙහොඳින් ආ ගිය, ඉතා ෙහොඳින් අපි පාරිෙභෝගිකෙයෝ හැටියට 
කටයුතු කරපු, අපි වැඩිෙයන්ම සම්බන්ධ වුණු ආයතනයක්. ඒක 
කලින් කලට ෙවනස් වුණා. නිදහස් ආර්ථිකෙය් විවිධ ෙහේතු මත 
සහල් ෙපොත අරවා ෙම්වා නැති ෙවලා කමකමෙයන් සමුපකාරය 
ෙවනත් අතකට හැරුණාට තවමත් සමුපකාරය සමඟ ගෙම් 
මිනිස්සු ෙබොෙහොමයක් රැඳී ඉන්නවා. ඒකට ෙහේතුව, ගෙම් අය 
තවම supermarkets වලට  ෙනොයෑමයි. තවම ෙම් රෙටන් සියයට 
80ක් ගම්. ඒ ගම්වල සිටින ජනතාව සහ සමුපකාරෙය් වැඩ කරන 
කණ්ඩායම් අතර ෙලොකු සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. එතෙකොට 
සමුපකාරය තමයි ඒ අයට කිට්ටුම. ගම්වල ජීවත් වන මිනිස්සුන්ට 
සමුපකාරය අද බඩුබාහිරාදිය මිලදී ගන්න ආයතනය හැටියට 
ෙනොව ඊට වඩා  වැදගත් ආයතනයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙමොකද,  ගෙම් යමක් හම්බ කරන ෙගොවියාෙග්, දුප්පත් 
මනුස්සයාෙග් සල්ලි ටික තැන්පත් කරන්න පුළුවන් බැංකුවක් 
"ගාමීය බැංකුව" නමින් හැම සමුපකාර සමිති සංගමයකටම අයිති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා ෙම්ක තමන්ෙග් ෙදයක් වාෙග් තමයි 
ගම්වල මිනිස්සු කර ෙගන යන්ෙන්. නමුත්, ෙම් පිටුපස ඉඳෙගන 
අවස්ථාවාදීන් පිරිසක් ෙම්ෙකන් අයුතු පෙයෝජන ගන්නවා.  
සමුපකාරය පිළිබඳ ෙම් කාරණය මුළු රටම දන්නා ෙදයක්.  

ෙලෝකෙය් පවතින සමුපකාර කමය ඉතාම ඉහළ කමයක්. අද 
ෙනෝර්ෙව් රෙට් සමුපකාර කමය ඉතා ඉහළින් පවත්වා ෙගන 
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යනවා. ඉන්දියාෙව් "අමුල්" කිරි සමාගම අයිති වන්ෙන්ත් 
සමුපකාරයටයි. ඒ වාෙග් ඉතා දියුණු තත්ත්වයකින් ඒ රටවල 
සමුපකාර පවත්වා ෙගන යනවා. ලංකාෙව්ත් සමුපකාරය 
මිනිස්සුන්ට ඉතාම කිට්ටු ෙදයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  සමුපකාරවල මුදල්  විශාල වශෙයන් ෙවනත් 
ආකාරයකට භුක්ති විඳීමක් කරන එක්තරා පිරිසකුත් සිටින බව 
ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ අයත් දන්නවා. ඒක 
ෙවන්ෙන්  සමුපකාරවල පාලනයට අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරීෙම්දී 
කර ගත් ෙද්වල් නිසායි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් මීට කලින් කථා 
කළා වාෙග්ම පසුගිය අවුරුදු කාල සීමාව තුළ තමයි වැඩිෙයන්ම 
ෙම් කටයුතු ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා ෙම් තත්ත්වයට පත් වුෙණ්. 
ඒ අනුව සමුපකාරවල අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කර ගැනීෙම්දී 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විශාල බලපෑම් ඇති වුණා. අද අපි ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හැටියට පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සිටියාට එදා 
ෙබොෙහොමයක් ආසන ගත්ෙතොත් ෙම් ආයතනවල අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල පත්කිරීම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුෙණ්. හරියට 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක් වාෙග්යි. එෙහම නැත්නම් ඒ හා 
සමාන මැතිවරණයක් ආකාරෙයන් ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කර 
ගැනීෙම් ඡන්දවලදී වැඩ කටයුතු සිදු වුණා.  

මිනුවන්ෙගොඩ සමුපකාර සමිතිය ගත්ෙතොත් ඇත්තම කියනවා 
නම්, පසුගිය කාල සීමාවල පැහැදිලිව හා පිරිසිදුව ඒ කාරක සභාව 
පත් කර ගන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. ඒ සමුපකාර සමිතිය තුළ කරන 
ඡන්ද විමසීම්වලදී ඒ file එක අරෙගන යද්දි උදුරා ෙගන ගියා. 
මැරෙයෝ දමා ඒ වැඩ කළා. ෙබොෙහෝ කාරක සභා නිතරගෙයන් ජය 
ෙගන කටයුතු කර ෙගන ගියා. නමුත්, ජනතාවෙග් මුදල් අරෙගන 
ෙද්ශපාලනය කෙළේ මිනුවන්ෙගොඩ පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් අතර 
ඉතා ෙහොඳින් දියුණු වූ ආයතන කීපයකුත් තිෙබනවා. අනිකුත් 
ඒවාෙය් සභාපතිවරු හැටියට, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය හැටියට පත් වූ 
පිරිස ඒ ආයතනවල මුදල් පාවිච්චි කරමින්, ඒ යාන වාහන පාවිච්චි 
කරමින් සුර සැප විඳිනවා.  

එදා තිබුණු සමුපකාරය ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන්. දැන් විවිධ 
ෙවළඳ සමාගම් ඇවිල්ලා බඩුබාහිරාදිය විකුණමින් සමුපකාරයත් 
එක්ක ගනු-ෙදනු කරනවා. ඒ ආයතනවලින් සමුපකාරවල ෙසේවය 
කරන අයට විෙද්ශ සංචාර ලබා ෙදනවා. ගාමීය බැංකුවල මුදල් 
ඉතා අයුතු ෙලස ෙවනත් බැංකුවල තැන්පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් ෙකොමිස් අරෙගන ෙම් පිරිස ඒ ආයතන තමන්ෙග් 
බූදලයක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. නමුත්, අහිංසක මනුස්සයා, 
අහිංසක ගැමියා ෙම්ක දන්ෙන් නැහැ. සමුපකාරය තමයි ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් එකම ෙදෙවොල වාෙග් තිබුෙණ්. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. ජල ගැල්මක් වුණාම, සුනාමි වාෙග් ව්යසනයක් වුණාම, 
රෙට් යුද්ධයක් වුණාම අන්තිමට පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහ 
සමුපකාරය තමයි ගෙම් මිනිස්සුන්ට එකතු වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
සමුපකාරය අපට නැතිවම බැරි ආයතනයක්. ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිති නැති වුණාට; ෙමතැන වග කිවයුත්ෙතක් 
නැති වුණාට, අපි මහ ජනතාවට වග කියන අය හැටියට තමයි මා 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙමය ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙමය සුබ සාධන ආයතනයක් ෙනොෙවයි.  
ඒක ෙවෙළඳ ආයතනයක්. එය අද නිදහස් ආර්ථිකයත් එක්ක 
ගිහින් තිෙබනවා. ෙමය මුදල් අතින් දියුණු ෙවන ආයතනයක්. 
එෙහම දියුණු කර ගත් ආයතන තිෙබනවා. මා ෙපර සඳහන් කළ 
දූෂිත කියාවන් ෙබොෙහොමයක් ෙම් ආයතන තුළ තිෙබනවා. ෙම් 
සඳහා කවුරු හරි වග කිවයුත්ෙතක් ඉන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
මුදල්වලට, හැම ෙද්කටම වග කිවයුත්ෙතක් ඉන්නවා නම්, 
සමූපකාරෙය් මුදල්වලට වග කිවයුත්ෙතක් ෙම් රෙට් නැද්ද? ඒ 
නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
හැටියට ෙමය ඉදිරිපත් කරන්න මා කල්පනා කෙළේ.  

අද ගම්පහ දිස්තික්කෙය් බැංකුවක් හදා ෙගන, සමුපකාර 
කිහිපයක හැර අෙනකුත් මුදල් එහි තැන්පත් කර තිෙබනවා.  
ෙපෞද්ගලික සමාගම් 14ක මුදල් ඒ බැංකුෙව් තැන්පත් කරලා 
තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් අනුමැතිය නැති ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
ෙදක තුනක් එතැන තිෙබනවා. පමුඛ බැංකුව සහ තවත් බැංකුවක 
ෙකෝටි ගණනක් මුදල් තැන්පත් කර තිබුණත්,  අද ඒ බැංකු ෙදකම 
වසා දමා තිෙබනවා.  ඒවාෙය් මුදල් ආපසු ගන්න විධියක් නැහැ. 
ඊට පසුව, හිටපු ජනාධිපතිවරයා තංගල්ෙල් හිටපු සභාපති 
ෙකෙනකුව පත් කරලා, එම බැංකුව ෙවනත් නමකට  පරිවර්තනය 
කළා. නමුත්  මුදල් ආපසු ලබා ගන්න කමයක් ෙසොයා දීලා නැහැ.  
තවත් මුදල් ලබා ගැනීෙම්  කමයක් විතරයි හදලා දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මිනිසුන්ෙග් දහඩිෙයන්, කඳුෙළන් ඉපැයූ මුදල් ෙමහි 
තිෙබන්ෙන්. ගෙම් ෙපොල් ෙගඩිය කඩලා විකුණලා, ෙපොල් අත්ත 
ෙව්ලලා, ගෙම් ෙගවිලිය පන් ටික වියලා, ගෙම් ෙගොවියා ඇවිල්ලා 
තැන්පත් කළ මුදල් අද එතැන තියා ෙගන ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
හිතා ෙගන ඉන්නවා, ''දැන් මෙග් සල්ලි ගාමීය බැංකුෙව් 
තිෙබනවා'' කියලා. අද ගම්පහ දිස්තික්කෙය්ම ගාමීය බැංකු 
ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ බැංකු ෙදෙක් මුදල් ආපසු ගන්න බැහැ. 
එකවර තමන්ෙග් තැන්පතු ගන්න බැරි විධියට ඒවා බංෙකොෙලොත් 
ෙවලා ඉවරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලි. අපි ෙම් රෙට් තිෙබන ෙලොකුම බැංකු ගැන කථා කරනවා. 
ඒවාෙය් මුදල් තැන්පත් කරන  මිනිස්සු ගැන කථා කරනවා. 
ඒවාෙය් මුදල් ආපසු ගැනීම ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, අද 
සමුපකාරය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. ගම්වල 
මිනිසුන්ව ඉතා පහත් ෙලස දූෂිත කරන ෙම් කමෙව්දය ගැන අපට 
කථා කරන්න ආයතනයක් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය සියයට සියයක් අයිති ෙවන්ෙන් පළාත් 
සභාවටයි.  අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් සභාෙව් ඉන්නවා.  
එතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කුමක්  ෙහෝ විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

පසුගිය කාලෙය් කළා වාෙග්, මිනුවන්ෙගොඩ සමුපකාරයට 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කර ගත්තත්, ගම්වල සිටින ඒ සමිතිවල 
සාමාජිකයන්ට පසුගිය වකවානුව තුළ ෙමය එපා ෙවලායි 
තිබුෙණ්. අලුත් නිලධාරින් පත් කර ගැනීමට නියමිතව තිබුණු 
දිනෙය් නාමෙයෝජනා ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී එදා වාෙග් උදුරා 
ෙගන යන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. මිනිසුන් නැඟී සිටියා. නැඟී 
සිටලා, කාරක සභාවට අලුෙතන් නාමෙයෝජනා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
කාරක සභා විසිගණනක විතර, මංෙකොල්ලකාපු නැති අෙනක් 
පැත්ෙත් පිරිස නිතරගෙයන් දිනුවා. නමුත් සමුපකාරෙය් සිටින 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය නඩුවක් පැවරීම නිසා අද ඡන්දයක් 
පවත්වන්ෙන් නැහැ.  ඒ නඩුවට වියදම් කරන්ෙන් සමුපකාරෙය් 
මුදල්. මා ෙම් කියන්ෙන් එක ආයතනයක් ගැන විතරයි. නමුත්  
මුළු රෙට්ම ෙම් තත්ත්වය තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව මන්තීවරුන් 
සමඟ මා සාකච්ඡා කරද්දී, ''ඇයි අපට ෙම්ක කලින් ෙනොකිව්ෙව්. 
අපිත් ෙම් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ, අෙප් ගම්වලත් ෙම් ෙද්වල් 
සිද්ධ ෙවනවා'' කියලා කිව්වා. ෙම් කටයුත්ත පිළිබඳව මට දැෙනන 
විධියටයි මම ෙම්  කියන්ෙන්. ෙම් පශ්නය මුළු රෙට්ම තිෙබනවා. 

ගම්පහ දිස්තික්කය ගත්තාම මිනුවන්ෙගොඩ පමණක් 
ෙනොෙවයි,  කටාෙන්ත් ඔය තත්ත්වය තිෙබනවා; තවත් ගම් 
කිහිපයක තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ගිහින් වාඩි වුණා. කවදාවත් 
ෙද්ශපාලනඥයකුට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් වාඩි ෙවන්න බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහම වාඩි වුණු අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ මුදල්, ආ ගිය අෙත් ෙවන 
ෙවන වැඩවලට ණයට දීලා තිෙබනවා. ඒවා ආපසු එකතු 
කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය මත අද ෙමතැන 
උත්තරයක් ෙදන්න කමයක් නැහැ කියා මා දන්නවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, ජාතික රජයට සමූපකාර පිළිබඳ අයිතියක් 
නැහැ. ෙමය අයිති ෙවන්ෙන් පළාත් සභාවට. නමුත්  ගෙම් දැෙවන 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් මුදල් ෙමහි තිෙබන්ෙන්. ෙමතැනින් තමයි රට 
ගමන් කරන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් ෙකෙරන ෙහොරකම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන්න යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදිය යුතුයි.  නම් ගම් 
වශෙයන් කියන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඇත්තම 
කියනවා නම්, පසුගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනඥයන් විශාල පිරිසක් 
සමුපකාරෙයන් තමයි ෙද්ශපාලනය කෙළේ. සෑම ෙදයක්ම කෙළේ 
ඒෙකන්. ෙද්ශපාලනය කරපු අය,  ඡන්දය ෙවනුෙවන්  සෑම 
අවස්ථාවකදීම සමූපකාරය භාවිත කළා; ඒවාෙය් වාහන භාවිත 
කළා. සමහර සමුපකාරවල තනතුරුවලට තමන්ෙග් ඥාතීන් පත් 
කරෙගන සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් සමුපකාර කමය එයින් 
නිදහස් කර අර පැරණි ස්වාධීන සමුපකාර කමයකට යා යුතුයි. 
ගෙම් අහිංසක මිනිසුන් තමන්ෙග් දහඩිෙයන්, කඳුළින් උපයා 
ගන්නා මුදල් ගාමීය බැංකුවල තැන්පත් කළාට පසුව ඒ මුදල 
නැවත වතාවක් විශාල බැංකුවක ගිහින් තැන්පත් කරන්ෙන් 
නැතිව; රෙට්  ෙපෞද්ගලික සමාගම්වල තැන්පත් කරන්ෙන් නැතිව, 
ගාමීය බැංකු මඟින් නැවත වතාවක් ඒ අයටම සුළු ෙපොලියකට 
ආපසු ලබා ෙදන කමයක් ඇති කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ලබා ගන්නා 
ණය  ආපසු ගම තුළම ආෙයෝජනය ෙවන කමයක්  හදන්නට ඕනෑ.  

ගම තුළ ස්වයං රැකියා සඳහා ඒ මුදල් ආපසු ෙදන කමයක් 
හදන්න ඕනෑ. දැන් ඒ ආයතනය මඟින් ගෙම් මනුෂ්යෙයකුට  
ණයක් ගන්න හරිම අමාරුයි. නමුත් ගාමීය බැංකුව එහි 
තැන්පතුවලින් ගම තුළ යම් යම් කර්මාන්ත කරන්න සුළු ණය 
දුන්ෙනොත්, ඒක ෙබොෙහොම වටිනවා. අෙප් ගම්වල කජු 
කර්මාන්තකරුෙවෝ; මැටි කර්මාන්තකරුෙවෝ; විවිධ අන්දෙම් සුළු 
කර්මාන්තකරුෙවෝ ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ මුදල් ආපසු ලබා ෙදන 
මට්ටමට ඒ බැංකු දියුණු කරගත හැකි කමයක් හැදුෙණොත්, ඒ මුදල් 
ගමට යනවා. මා ඉහත කී පරිදි සමාගම් 14ක මුදල් ගම්පහ 
බැංකුවක ෙපෞද්ගලිකව තැන්පත් කර තිෙබන බව මා ෙහොඳින්ම 
දන්නවා.  අත යට ෙකොමිස්  අරෙගන තමයි ඒ මුදල් තැන්පත් 
කෙළේ.  මම එය බය නැතිව  කියනවා. ඒ නිසා ගෙම් මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලිවලින් කවදාවත් ගමට පෙයෝජනයක් සිදු ෙවලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මෙග් හිෙත් තිබුණු 
වුවමනාවටයි මම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. ෙම්කට උත්තරයක් 
ෙදන්න බැරි ෙව්වි. මම දන්නවා, ෙම් ගරු ඇමතිතුමන්ලාට ෙම්කට 
උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ කියලා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්නවත් ලැෙබ්වි කියලා මම හිතුෙව් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව 
භාර ෙදන විටත් මා කිව්ෙව්, "ෙමතැනට අයිතියක් නැතත්, ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත වුෙණොත් කථා කරන්නයි මා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්" කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැදගත් සභාවට මම 
කියන්ෙන්, ෙමහි සිටින කවුරුන් ෙහෝ වග කිව යුත්ෙතක් ඒ 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් මුදල් රැක දී ඔවුන්ෙග්ම දියුණුව සඳහා ඒ 
මුදල් ආපසු ලබා ෙදන කමයක් හදා ෙදන්න කියලායි. එෙසේ ඉල්ලා 
සිටිමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා.   

මීළඟට, ෙයෝජනාව ස්ථීර කිරීම ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමා.  

[අ. භා. 6.36] 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් තමයි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් කාලෙය් ෙම් මාතෘකාව පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහෝ විට 
කියන්ෙන්, "ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිති නැති විෂයක්" කියලායි. 
පළාත් සභාවට බලය පැවරී ඇති විෂයක් නිසා ෙම් ගැන කථා 
ෙනොකරන නිසාම, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් ඒ ආයතන පිළිබඳව ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණු 
විශාල පිරිසක් අතිදුෂ්කරතාවට පත් වී සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් අත්තම්මා කිව්වා,  "මම 
රුපියල් 10ක් දාලා තමයි ඒ කාලෙය් ගෙම් සමුපකාරය  
පටන්ගත්ෙත්" කියලා. ඒ කාලෙය් එම ව්යාපාරය ෙබොෙහොම 
ශක්තිමත්ව ෙහොඳින් කරෙගන ගියා. ෙහොඳින් කරෙගන ගියා 
විතරක් ෙනොෙවයි, මහ ජනතාවට ෙබොෙහෝ පහසුකම් ලබා දුන්නා. 
අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ඒ 
කාලෙය් ගම්වල මිනිසුන් "අපි සමුපකාරයට යනවා" කියලා 
උජාරුෙවන් තමයි කථා කෙළේ. ඒ කාලෙය් ෙම් තරමට 
supermarkets ආදිය තිබුෙණ් නැහැ. අපි ෙම් විෂයය පිළිබඳව මීට 
වඩා අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙම් කියා දාමය ශක්තිමත් 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි කියන  එතුමාෙග් 
ස්ථාවරෙය් මමත් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කඩා 
වැෙටන්න පධානම ෙහේතුව තමයි, ෙම් ආයතන 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම. ඒ කාලෙය් ෙම් ආයතනවල අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලවලට සහ සභාපති තනතුරුවලට මහා විශාල තරගයක් 
තිබුණා. මට මතකයි, සමුපකාර ඡන්දවලදී මිනී මැරුම් පවා සිද්ධ 
වුණ බව. ෙබොෙහෝෙදනා ඒ තනතුරුවලට එන්ෙන්, සමුපකාරය 
හදන අරමුණින් ෙනොෙවයි. අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කීයක් ෙහෝ 
එයින් කඩාගැනීමයි. ෙහොර මැරකම්වලට, එෙහම නැත්නම් 
ජඩකම්වලට තමයි ඒ ආයතන පාවිච්චි කෙළේ. ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කරලා මහ ජනතාවෙග් ආයතනයක් හැටියට ඒ ආයතනය 
කියාත්මක කරෙගන යන්න පුළුවන් නම්, දියුණු කරන්න පුළුවන් 
නම්, ඒක වැදගත් කියලා මම කල්පනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට 
සඳහන් කරනවා නම්,  ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් අෙප් 
පෙද්ශයට විශාල නියඟයක් ආවා මට මතකයි. මුළු දිස්තික්කයටම 
නියං සහනාධාර ෙදන්න එතුමා තීරණය කළා.  එම නියං 
සහනාධාර දීෙම් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළින්  සමුපකාරය අතිවිශාල 
මුදලක් තමන්ෙග් ආදායමට එකතු කර ගත්තා. ෙමොකද, ඒ නියං 
තත්ත්වයට මුහුණ දුන් අයට සියලු පහසුකම් තනිකරම ලබා 
දුන්ෙන් සමුපකාර තුළිනුයි. ෙපෞද්ගලික අංශය එයට මැදිහත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ සියලු මුදල් ලැබුෙණ් සමුපකාරවලටයි. ඒ නිසා 
සමුපකාර දියුණු වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර අය ඒ 
මුදල්වලින් ෙගොඩනැගිලි පවා හදන්න උත්සුක වුණා; මහන්සි 
වුණා. ඒ වාෙග්ම එම කටයුතු කියාත්මක කළා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙයෝජනාවක් කරන්න 
කැමැතියි.   මා මීට කලිනුත්  ෙම් ෙයෝජනාව කළා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ජනසවිය වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන් මහ ජනතාවට, 
ජනසවිලාභින්ට ආධාරයක් ලබා දීමට කටයුතු කරද්දී ඒ ආධාර 
සමුපකාර තුළින් ලබා දුන් නිසා සමුපකාරය ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට 
ගිය බව. ඒ වැඩ පිළිෙවළ මඟින් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වූ නියමිත 
පුද්ගලයන්ට ඒ සහන  ලැබුණා.  

මා දන්නා තරමින්, ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් සමෘද්ධි වැඩසටහනට අදාළ මුදල් ටික සමෘද්ධි 
බැංකුවට ලැබුණාම ඒ මුදල් තමයි සමෘද්ධි ලාභින්ට ෙදන්ෙන්. ඒ 
අය සමෘද්ධි ලාභින් වශෙයන් සැලෙකන්ෙන්, අඩු ආදායම් ලාභින් 
වන නිසායි; එෙහම නැත්නම් ජීවත් වන්න ආදායමක් නැති අය 
වන නිසායි. සමෘද්ධි වැඩසටහන යටෙත්, අඩු ගණෙන් මූලික 
ආහාර දව්ය ටිකට අදාළ මුදල් ටිකවත් සමුපකාරයට ෙදන්න 
පුළුවන් නම්, එක් පැත්තකින් සමුපකාර ශක්තිමත් ෙවනවා; 
අෙනක් පැත්ෙතන් එම මුදලින්  සමෘද්ධි ලාභියාට තමන්ට අවශ්ය 
ආහාර ටික යම්කිසි පමාණයකින් ලබා ගන්නත් හැකි ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම වියදම් කරන ඒ මුදල් ටික රෙට් වඩා පෙයෝජනවත් 
ෙදයකට ෙයදෙවනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේත් දන්නවා ඇති, වී අෙළවි මණ්ඩලය 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ගබඩාවල අති විශාල වී පමාණයක් දැන් ෙගොඩ 
ගහලා තිෙබන බව. සමහර ගබඩාවල කන්න ෙදකක වී අස්වැන්න 
තිෙබනවා. පසුගිය කන්නෙය් ෙනොෙවයි, ඊට කලින් කන්නෙය් 
ඒවාත් තිෙබනවා. සමහර වී නැවත පෙයෝජනයට ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා මන්තීවරෙයක් කථා කරද්දී 
අහලා තිෙබනවා, "ෙම් ෙගනාපු වී බියර් සමාගම්වලට 
විකුණන්ෙන් ඇයි "කියලා. අද තිෙබන්ෙන්, වී කාටද විකුණන්ෙන් 
කියන එක ෙනොෙවයි, විකුණා ගන්න බැරි පශ්නයයි. එම නිසා ෙම් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළින් අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් වී 
අෙළවි මණ්ඩලයට එකතු ෙවන වී ටික නැවත වතාවක් සමෘද්ධි 
වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරන්න. ෙගොවි මහත්වරුන් තමන්ෙග් වී 
නිෂ්පාදන ෙගනැත් දුන්නාට පසුව සමුපකාර ව්යාපාරය තුළින් ෙම් 
වී ටික ෙකොටලා හාල් බවට පත් කරලා සමෘද්ධි ලාභීන්ට ෙදන්න 
පුළුවන් නම් කරුණු කිහිපයක් එයින් ආවරණය ෙවනවා. වී අෙළවි 
මණ්ඩලයට පාඩුවක් සිදු වන්ෙන්ත් නැහැ. රෙට් ජනතාවෙග් මුදල් 
නිවැරදි ෙලස පාවිච්චි ෙවන අතර, මුදල් නාස්ති ෙවන වැඩ සිදු වන 
එකක් නැහැ කියලයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනාව 
තුළින් අඩුම ගණෙන් ෙමයවත් කියාත්මක ෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට, වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වී 
විකුණා ගැනීමට තිෙබන පශ්නයටත් යම්තාක් දුරට විසඳුමක් 
ලැෙබනවා. එම නිසා ෙම් තත්ත්වය  ෙවනස් වන්නට ඕනෑ.  

සමුපකාරය ශක්තිමත් ෙවන්න නම් රජෙය්  මැදිහත් වීමක් 
අනිවාර්ෙයන්ම අවශ්යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 
වර්තමානෙය් තිෙබන්ෙන් මුදල් ඉපයීෙම් වැඩසටහන්. 
මනුස්සෙයක් නගරයට ගියාම, ෙහොඳ භාණ්ඩයක් මිල දී ගන්න 
පුළුවන් කඩයක් තිෙබනවා නම්,  ඒෙකන් තමයි ගිහිල්ලා මිල දී 
ගන්ෙන්. සමුපකාරෙය් පරිෙභෝජනයට නුසුදුසු දව්ය -කරවල, 
එෙහම නැත්නම් හාල්මැස්සන්- තිෙබනවා නම්, කවදාවත් 
පාරිෙභෝගිකෙයෝ එතැනට යන්ෙන් නැහැ.  

පසුගිය දවස්වල රුපියල් 2,000ක ෙපෝෂණ  මල්ල ලබා දීම 
සඳහා ඒවා සැපයිය හැකි ආයතනවලින් මිල ගණන් කැඳවූ 
අවසථ්ාෙව්දී  සමුපකාරෙයන් තමයි ෙහොඳම මිල ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිබුෙණ්. නමුත්, අවසානෙය් ෙමොකක්ද  සිදු වුෙණ්? 
සමුපකාරෙයන් ඉදිරිපත් කළ ආහාරවල තත්ත්වය ෙහොඳ නැති 

නිසා ඒ ෙටන්ඩර් එක ඒෙගොල්ලන්ට ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමහිදී අපි බලන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. සභාපතිවරයා 
සහ එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයත් ෙම්ෙකන් කීයක් හරි  
හම්බකරෙගන මං ෙකොල්ල කන්න හදනවා නම්, ඊට පහළ සිටින 
නිලධාරි මහත්වරුන් බලන්ෙනත් පිට ෙකොටුවට ඇවිල්ලා බඩු ටික 
ගන්න ෙකොට කීයක් හරි commission  එකක් ගන්න නම්,  ෙම් 
තත්ත්වය කවදාවත් ෙවනස් කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
 සමුපකාර ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවන්නට  ඕනෑ නම්,  අනිවාර්ෙයන්ම 
මීට වඩා ෙහොඳින් අවංකව වැඩ  කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ටිකක් 
එයට පත් කර ගන්නට  ඕනෑ.  ෙමොකද, සමුපකාරය පිළිබඳව 
මහජනතාව තුළ  විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත වන අතර, ෙබොෙහොම 
කැමැත්ෙතන් එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව ස්ථීර කරනවා කියන කාරණය නැවත වතාවක්  මතක් 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමා.  

[අ. භා. 6.42] 

 
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, 
ெகளரவ உ ப்பினர்  எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

ன்ெமாழிந்தி க்கின்ற க்கியமான  ஓர் ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணைய ெகளரவ உ ப்பினர் ஆனந்த குமாரசிறி 
அவர்கள் ஆேமாதித்தி க்கிறார்.  

බස්නාහිර පළාෙත් සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
අපට  විස්තර කිහිපයක් එවලා තිෙබනවා. නමුත්, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පසුව ෙමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාරව තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවටයි. නමුත්, 
ෙම්ක ගැන මම එක කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු 
චම්පික ෙපේමදාස රාජ්ය අමාත්යතුමාත් සමහර පැහැදිලි කිරීම් 
කරයි. අෙප්  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කියපු ෙබොෙහෝ 
කාරණා සත්යයි. ඒවා විසඳා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
සම්බන්ධව දැනට පළාත් ඇමතිතුමන්ලාත් සමඟ අෙප් අමාත්යාංශ 
නිලධාරින් සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. ඒ ආකාරයට 
සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ෙගන ෙමම කටයුත්ත කර ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළක් දැනට අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙමම 
ආයතනය මෙග් අමාත්යාංශය යටතට අරෙගන මාස 4ක් නැත්නම් 
5ක් ෙවනවා. ෙම් සමුපකාර අංශය අපි භාරගත් දවෙසේ ඉඳලාම 
ෙකොයි විධියටද  ශක්තිමත් කරන්ෙන් කියන කාරණය ගැන අපි 
කල්පනා කළා. දැන් ඒ  සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරෙගන 
යනවා.  

உண்ைமயிேல ஜப்பான்  ேபான்ற நா களிேல இந்தக் 
கூட் ற த் ைறயான  மிக ம் உயர்ந்த நிைலக்கு 
வளர்ந்தி க்கின்ற . அவர்கள் இந்தத் ைறயில் 
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ேநர்ைமயாகச் ெசயற்ப வதா ம் அவர்களிடத்திேல நாட் ப் 
பற்  இ ப்பதனா ம்தான் அங்கு இந்தத் ைற 
இலாபமீட் க்ெகாண்  உயர்ந்  ெசல்கின்ற . சிங்கப் ர் 
நாட் க்கு நான் ெசன்றேபா  அங்கு fair price என்ற 
ெபயாிேல ஆரம்பிக்கப்பட்ட கூட் ற ச் சங்கக் கைடகள் 
இலாபத்ேதா  இயங்குவைதக் காணக்கூ யதாக இ ந்த . 
ஆனால், ெகளரவ உ ப்பினர்களான எட்வட் குணேசகர 
அவர்க ம் ஆனந்த குமாரசிறி அவர்க ம் சுட் க் 
காட் யைதப்ேபால நம  நாட் ேல சில நி வாகிகள் 
வி கின்ற பிைழகளினால் அல்ல  அதற்கு நியமிக்கப் 
ப கின்ற தைலவர்கள் மற் ம் ஊழியர்கள் வி கின்ற பிைழ 
களினால் இந்தக் கூட் ற ச் சங்கங்கெளல்லாம் நஷ்டத்திேல 
இயங்குகின்ற ர்ப்பாக்கிய நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . 
கூட் ற ச் சங்கங்க க்கான ேதர்தல்களின்ெபா  பாரா  
மன்ற, மாகாண சைபத் ேதர்தல்கைளப்ேபால மிக ம் 
உற்சாகத் டன் ேபாய் வாக்களித்தா ம் அங்கு நியாய 
மில்லாமல் நடந் ெகாள்வதாக ெகளரவ உ ப்பினர் எட்வட் 
குணேசகர அவர்கள் சுட் க்காட் னார்.  

பதின் ன்றாவ  தி த்தத்திற்குப் பிறகு மத்திய 
அரசாங்கத் க்கு கூட் ற த் ைறயின் எந்தெவா  விடயத் 
தி ம் தைலயீ  ெசய்ய யாத ஒ  நிைல ஏற்பட் க் 
கின்ற . என்றா ம், ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் சுட் க் 
காட் ய அத்தைன விடயங்கைள ம் நிச்சயமாக உாிய 
மாகாண சைப அைமச்ச க்குத் ெதாியப்ப த்தி அப்பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்ப்பதற்கான ஆக்க ர்வமான பணிகைள 

ன்ென க்க நாங்கள் எண்ணியி க்கின்ேறாம். அ மாத்திர 
மல்லாமல், கூட் ற த் ைறயிேல ஒ  ம மலர்ச்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்காக இந்த அைமச்ைசப் ெபா ப்ெப த்த 
தினத்தி ந்  நாங்கள் திட்டமிட்  ெசயற்பட்  
வ கின்ேறாம். கூட் ற த் ைறக்குச் ெசாந்தமான, 
ெபால்ெகால்ைலயில் இ க்கின்ற அத்தைன வளங்கைள ம் 
பயன்ப த்த எண்ணியி க்கின்ேறாம். கூட் ற த் ைற சார்ந்த 
ஊழியர்கள், நி வாகிகள் மற் ம் Board Members 
ஆகிேயா க்கு உாிய பயிற்சிகைள வழங்கவி க்கிேறாம். அந்த 
வைகயில், இந்த கூட் ற த் ைறைய ஒ  சிறந்த எண்ணக் 
க ேவா  ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கான திட்டங்கைள 
நாங்கள் வகுத்தி க்கின்ேறாம்.   

ெபற்ேறால் நிைலயங்கள், கூட் ற  வங்கிகள், கூட் ற க் 
கைடகள் என்  பல நி வனங்கள் இந்த கூட் ற த் 

ைறயிேல இ க்கின்றன. அவற்றில் அதிகமானைவ மாகாண 
சைபக்குக் கீழ்தான் இயங்குகின்றன. அந்தவைகயில் ேமல் 
மாகாணக் கூட் ற  அைமச்சுக்குக்கீேழ 54 கூட் ற ச் 
சங்கங்கள் இயங்குகின்றன. அவற்றின் ெப ந்ெதாைகயான 
பணம் ைவப்பி டப்பட் ள்ள . இன்  இந்தக் கூட் ற த் 

ைறைய ேமம்ப த் வதற்காக மாகாண சைபகேளா  
ேசர்ந்  ெசயற்பட ேவண் ம் என் ம்  நாங்கள் சிந்தித் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

கூட் ற த் ைறயிேல தங்கி வாழ்கின்ற அந்தப் பிரேதச 
மக்கள், ஊழியர்கள் மற் ம் உ ப்பினர்கள் குறித்த 
நி வனங்கைளத் தங்க ைடய ெசாத்தாக - தங்க ைடய 
வங்கியாக, தங்க ைடய கைடயாக, தங்க ைடய ெபற்ேறால் 
நிைலயமாக - பார்க்கின்றார்கள் என்  ெகளரவ உ ப்பினர் 
எட்வட் குணேசகர அவர்கள் ெசான்னார். ஆகேவ, அவற்ைறப் 
பா காக்க ேவண் ய ெபா ப்  அைதப் பாிபா க்கின்ற 
சைபக்கு இ க்கின்ற . எனேவ, அங்கு இடம்ெப கின்ற 
பிைழயான நடவ க்ைககள் த க்கப்பட ேவண் ம்.  

ேதசிய அரசுக்குக் கீேழ வ கின்ற கூட் ற  நி வனங் 
கைள ேநர யாக audit பண் கின்ற, அவர்கள் வி கின்ற 
தவ க க்குத் தண்டைன வழங்குகின்ற, அவர்க க்குச் 
சாியான விடயங்கைள மற் ம் ஆேலாசைனகைளச் ெசால் 
கின்ற, குறித்த விடயங்களிேல தைலயி கின்ற  அதிகார 

ம் கூட் ற  ஆைணயாள க்கு இ க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் அங்கி க்கின்ற பிைழகைள நாங்கள் கண் பி த் 
தி க்கின்ேறாம். சில கூட் ற ச் சங்கங்கள் சாியான Board 
இல்லாமல் இயங்கிக் ெகாண் க்கின்றன. கடந்த காலங் 
களிேல சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அரசியல்வாதிக க்குப் 
பின்னால் ெசன்றதனால் அல்ல  அரசியல்வாதிக க்கு வால் 
பி த்ததன் காரணமாக இந்தக் கூட் ற ச் சங்கங்கைள 
நாசமாக்கியி க்கின்றார்கள். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் Board 
களிேல நீண்டகாலம் நி வாகிகளாக இ ந்  பல பிைழயான 
நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ளார்கள். எதிர்காலத்தில் 
இவ்வாறான தவ கள் இடம்ெப வதற்கு நான் இடமளிக்க 
மாட்ேடன்.  

என் ைடய அைமச்சுக்குாிய இராஜாங்க அைமச்சர் 
சம்பிக பிேரமதாச அவர்கள் மிக ம் ப் டன் ெசயற் 
படக்கூ ய ஒ வர். எங்க ைடய அைமச்சுக்குக்கீேழ 55 
கூட் ற  நி வனங்கள் வ கின்றன. எதிர்காலத்திேல 
எந்தேவார் ஊழ ம் இல்லாமல், நிர்வாகச் சீர்ேக க ம் 
இல்லாமல் இலாபத்ைத ேநாக்கிப் பயணிக்கக்கூ யதாக 
அவற்ைறக் ெகாண் ெசல்கின்ற பணிைய அவ ம் நா ம் 
இைணந்  ஆரம்பித்தி க்கின்ேறாம். நாங்கள் மிக விைரவில் 
மாகாணக் கூட் ற  அைமச்சர்கைளச் சந்தித் ப் 
ேபசவி க்கின்ேறாம். அேதேநரம் மாகாண ஆைணயாளர் 
கேளா  ெதாடர்ந்  ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். எதிர் 
காலத்திேல சு கமான ைறயில் மாகாண அைமச்ேசா  
ேசர்ந்  இயங்குவதற்கான ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத ம் நாம் 

ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம்.   

உண்ைமயிேல இவ்வாறான ஒ  பிேரரைணைய 
ன்ைவத்த ெகளரவ உ ப்பினர் எட்வட் குணேசகர 

அவர்க க்கு நான் நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கிேறன். 
எதிர்காலத்திேல அவைர ம் அவைரப் ேபான்றவர்கைள ம் 
மற் ம் இந்தக் கூட் ற த் ைறைய ேமம்ப த் வதற்கு 
எந்ெதந்தப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் நல்ல ஆேலாசைன  
கைளத் த கின்றார்கேளா அவர்கைள ம் இைணத் க் 
ெகாண்  நான் ெசயற்ப ேவன் என்  கூறிக்ெகாள்கின்ற 
அேதேவைள, ஏற்ெகனேவ நா ம் ெகளரவ இராஜாங்க 
அைமச்சர் சம்பிக பிேரமதாச அவர்க ம் அதற்காகப் பல 
ஆக்க ர்வமான திட்டங்கைள வகுத்தி க்கின்ேறாம் என் ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இங்கு ெசால்லப்பட்ட அத்தைன கூட் ற ச் சங்கங்க ம் 
ேமல் மாகாண சைபக்குக்கீேழ வ கின்றன. இதிேல ேநர  
யாகத் தைலயிட யாவிட்டா ம் குறித்த விடயங்கைள 
உாிய அைமச்சேரா  ேபசி, எதிர்காலத்தில் இந்தப் பிைழகள் 
ஏற்படாமல் இ ப்பதற்கு என்னால் ந்த அத்தைன 
நடவ க்ைககைள ம் ன்ென ப்ேபன் என்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.    

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 
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[අ. භා. 6.50] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් බැහැරව 

යාමට මත්ෙතන් මම ෙපොඩි කාරණයක් එතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් වරින් 
වර විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිවලට, Food Cities වාෙග් 
ෙනොෙයක් ආයතන පවත්වන්න මුදල් ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ෙපොදු ෙව් ගත්තාම සමහර ෙවලාවට ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙහොර 
තක්කඩිකම් කරන ආයතනවලටත් ෙම් මුදල් ආධාර ලැෙබනවා. 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කරුණාකරලා යහපත් ආකාරයට ෙම් කටයුතු කරන අය ෙතෝරා 
ගන්න කියලා. පළාත් අමාත්යවරු එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කරනවාය කියා ඔබතුමා කිව්වා. එතුමන්ලාත් 
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළකට යන්ෙන්. මම අක්මීමන විවිධ ෙසේවා 
සමුපකාර  සමිති ෙය් බලය ෙදවරක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙමවරත් 
මම අක්මීමන විවිධ ෙසේවා සමුපකාර  සමිති ෙය් බලය ලබා ගත්තා. 
හැබැයි, ෙම් අය ලෑස්ති ෙවනවා, අතරමඟදී ෙම් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට අසත්ය ෙචෝදනා ටිකක් දාලා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති විනාඩි පහක කාලෙයන් 

ඉතුරු විනාඩි හතරත් ෙම් අවස්ථාෙව්දීම කථා කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
 විෙශේෂෙයන්ම මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය 

දැනගන්න කැමැතියි. ෙම් වාෙග් කටයුතුවලදී නීතිරීති තිෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට පජාතන්තවාදීව පත් කරපු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට  
තව ෙදතුන් ෙදෙනකු දමනවා. ඔවුන් පත් කරලා ෙම්ක jam 
කරනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා. එය ඉතාම නරක 
පූර්වාදර්ශයක්. ෙම් නිසා ඉතාමත්ම සාධාරණව පජාතන්තවාදීව 
එන අයට අසාධාරණයක් ෙවනවා.  

මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. මට තවත් කාරණයක් 
කියන්න තිෙබනවා. ෙමොකද, ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් 
බැහැරව යන නිසයි මම  ෙම් අවස්ථාව ලබා ගත්ෙත්.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත 
මාතෘකාවක් තමයි අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. එදා සමුපකාර ව්යාපාරය ඉතාමත්ම ෙහොඳින් 
තිබුණු බව අපි දන්නවා. සඳලංකාව වාෙග් සමුපකාර සමිති 
ෙබොෙහොම දියුණු තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබුණු බව මට මතකයි. 
නමුත් අද  එක සමුපකාරයකටවත් අඩු ගණෙන් බස් රථයක්, 
ෙලොරියක් ගන්නවත් සල්ලි නැහැ කියා මම හිතනවා. ඒ විධියට 
සමුපකාර සමිති මුදල් කාබාසිනියා කරලා තිෙබනවා. දකුණු 
පළාත් සභාව යටෙත් තිෙබන අක්මීමන විවිධ ෙසේවා සමුපකාර 
සමිතිෙය් නිලවරණය සඳහා, හිටපු සභාපතිවරයා එෙළව්ෙව් 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ කටයුතු කරලා ඡන්දය පවත්වනෙකොට 
පාෙද්ශික ටික වසා දමා තිබුණා. අන්තිමට ෙම්ස, පුටු ටික එළිෙය් 
දමාෙගන තමයි මම ඒ ඡන්දය පැවැත්වූෙව්. එක් ෙවලාවක ඡන්ද 
ෙපට්ටි උස්සාෙගන ගියා. තවත් අවස්ථාවක ඇමතිවරයා විසින් 
ඡන්දය පවත්වන්න ලෑස්ති කරලා, ඒ සඳහා  නිලධාරින් ටික ආපු 
ෙවලාෙව්දී ආපසු නිලධාරින්  කැ ෙඳව්වා.  

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඉතාමත් 
නරක, පජාතන්තවිෙරෝධී කටයුතු ෙම් සමුපකාරවල සිදු ෙවනවා. 
දැන් යහ පාලන ආණ්ඩුවක් තිෙබන නිසා ෙම් සඳහා අවශ්ය පියවර 
ගන්න කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිනවා. දකුණු පළාත් සභාෙව් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා 
සමුපකාර ඇමතිවරයා ෙහොඳයි. නමුත් එතුමාට ෙනොෙයක් බලපෑම් 
සිදු කරනවා. ඒ ආසනවල ඉන්න ෙවනත් ෙද්ශපාලන බලධාරින්ට 
තවත් ෙහොරකම් කරන්න අවශ්ය නිසා ඔවුන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් මත 
- ෙනොෙයක් බලපෑම් මත  - කටයුතු කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ඇමතිවරුන් ෙගන්වලා 
මැතිවරණ පැවැත්වීෙම්දී තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් සුහදව 
සාකච්ඡා කරන්න කියා මම ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිනවා. සමහරු හිටි ගමන් අධිකරණයට යනවා. අධිකරණයට 
ගිහිල්ලා අවුරුදු ෙදක තුන එම නඩුව ඇදෙගන යනවා. මම 2010 
ඒ සමුපකාර සමිතිෙය් ඡන්දය පවත්වනෙකොට  ජනාධිපතිවරණය 
තිෙබනවාය කියා කිව්වා. ඊට  පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
තිෙබනවාය කියා කිව්වා. ආපසු පළාත් පාලන මැතිවරණය 
තිෙබනවාය කියා කිව්වා. ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙද්වල් කියලා ඡන්දය 
පැවැත්වීම කල් දමා ෙහොරු ටික අවුරුදු ෙදක තුන ෙම් කටයුතු 
කරෙගන ගියා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. 
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් පධාන ඡන්ද ෙනොතිෙබන කාලයක ෙම්වා 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ෙම්වාට අත හිත දීෙම්දී මධ්යම රජයට  
යම් යම් පශ්න මතු ෙවනවා.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් කටයුතු 
පාලනය කරන්න පුළුවන්. මුදල් ලබා ෙදනෙකොට ෙහොඳ, යහපත් 
ආකාරෙයන් පවත්වාෙගන යන ආයතනවලට මුදල් ලබා ෙදන්න 
කියා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම 

අනිවාර්යෙයන්ම අපි අනාගතෙය්දී ඉටු කරනවා. අනාගතෙය්දී 
මහආණ්ඩුෙවන් මුදල් ලබා ෙදනෙකොට පරණ ගනුෙදනු 
ඔක්ෙකොම ෙසොයා බලලා, වරදක් තිෙබනවා නම් ඔවුන්ට මම 
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය්දී  උදවු කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා ෙපොෙරොන්දු වනවා. මම ෙම් අමාත්යාංශයට 
ඇවිල්ලා තවම මාස පහයි ගත වුෙණ්.  

ඔබතුමන්ලා කරන ෙචෝදනා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
ෙවනවා. හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පිටපතක් ලබාෙගන, මෙග් ලියුමත් 
සමඟ සියලුම පළාත් සභාවල සමුපකාර ඇමතිතුමන්ලාට යවන්න 
මා ලැහැස්ති කරන්නම්.  

 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට අපි ෙම් බලය 

ගත්ෙත් මෑතකදියි. හැබැයි, කලින් කරපු ෙනොෙයක් විධිෙය් දූෂණ 
නිසා සමුපකාර සමිතිෙය් තිෙබන පශ්න ෙම් අයට  බලපානවා. ඒ 
නිසා ඒවා ෙසොයන්න ඕනෑ. කලින් සමුපකාර සමිතිය කරපු 
ෙසොරු, විනාශ කරන ලද සමුපකාරය අපි බාරෙගන ඒ කටයුතු 
කරනෙකොට අපටත් සමහර විට ඒ අවස්ථාවට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවනවා. ඒ පිළිබඳවත් කාරුණික ෙවන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඉතාම වැදගත් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවකට අදහස් කිහිපයක් 
පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන්ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනෙය් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව ඉතාමත්ම සාධාරණ ෙලස කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ  ඔබතුමාටත්, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස රාජ්ය 
ඇමතිතුමාටත් ෙම් කටයුතු සාර්ථකව ඉටු කරෙගන යෑමට 
ශක්තිය, ෛධර්යය හා වාසනාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම  "සම උපකාරය" කියන  ඉතාම වැදගත් පරමාර්ථෙයන් 
ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරපු සමුපකාර ව්යාපාරය ෙගොඩනඟන්නට 
ඔබට ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනය කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

[අ. භා. 6.55] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1972 අංක 5 දරන සමුපකාර 
සමිති පනත මඟින් 1972 ඔක්ෙතෝබර් මස 11 වන දින  සමුපකාර 
සමිති කමය ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ෙමහිදී මූලික අරමුණ වුෙණ් 
සාමාජිකයන්ෙග් ආර්ථිකය, සාමාජීය සංස්කෘතිය දියුණු කිරීමයි.  
ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනය, පුහුණු උපෙද්ශකත්වය දියුණු කිරීම, 
අෙළවිය, කර්මාන්තකරණය, කෘෂි කාර්මික කටයුතු පහසු කිරීම 
සහ ෙවනත් අනුමත කර්මාන්ත සඳහා සමුපකාරය පිහිටුවූ වා. 
හැබැයි, ෙම්ක ඊට  පසුව ෙබොෙහෝ අතින් ෙවනස් වුණා. පළාත් සභා 
පැමිණිමත්, 1994 බලය ෙවනස්වීමත් එක්ක සමුපකාර ව්යාපාරෙය් 
විකෘති තත්ත්වයන් ඇති වුණා.  මුළු රෙට්ම පවතින සමුපකාර 
ගත්ෙතොත්, බහුතරයක් අද අකර්මණ්ය තත්ත්වයට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. මම නිෙයෝජනය කරන උතුරු මැද පළාත ගත්තාමත් 
එෙහමයි. විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුර පෙද්ශෙය් කැකිරාව 
සමුපකාර සමිතිෙය් බලය අපි පසුගිය කාලෙය් ලබා ගත්තා. ඒ වන 
විට ඉසුසු වර්ගෙය් ෙලොරි රථයක් නැති ෙවලා -එය අතුරුදහන් 
ෙවලා- තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ගබඩාවල තිබූ ඇස්බැස්ෙටෝස් ෂීට්, 
පරාල වාෙග් වටිනා දැව අතුරුදහන් වී තිබුණා. ඒ වාෙග්ම පළාත් 
ෙකොමසාරිස්වරුන් ඒ අයට  ඕනෑ ඕනෑ විධියට සමුපකාර සමිති 
විසුරුවා හැරලා, තමන්ට ෙහොඳයි කියා හිෙතන නිලධාරින්ට බලය 
පවරා තිබුණා. අදටත් ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. "අද සමුපකාර 
සමිතිය පවත්වාෙගන යාමට මුදල් නැහැ" කියලා 
ෙකොමසාරිස්වරයා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කරලා, ඒ අයට ඕනෑ 
විධියට කටයුතු කරනවා. පසුගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලන බලධාරින් 
සමුපකාර සමිතිවලට අයත් ඉඩම් අල්ලා ෙගන තිෙබනවා; විවිධ 
වංචා දූෂණ  කරනවා වාෙග්ම ඒ ෙගොඩනැඟිලි අත්පත් කර 
ගන්නවා. ෙම් වාෙග් බරපතළ තත්ත්වයකට අද සමුපකාර 
ක්ෙෂේතය පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගරු සභාෙව් කියවුණා වාෙග් ෙමය පළාත් 
සභාවට අයත් විෂයක්. අද සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
බාරව සිටින ඇමතිවරු නිසියාකාරෙයන් කටයුතු කරනවාද කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
අද සමුපකාරෙය් ඉඩම අල්ලා ගත්තාට පසුව, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නඩු කියන්න සමුපකාරයට මුදල් නැහැ. අද ඒ කටයුතු නීති ආධාර 
ෙකොමිෂමට ෙයොමු කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
බරපතළ ගැටලු තුළ වටිනා ව්යාපාරයක් ෙම් රටින් තුරන්වීෙම් 
අවදානමට මුහුණ පා තිෙබනවා.  

විෙද්ශ රටවල එනම්, ජපානය වාෙග් රටවල කිරි නිෂ්පාදන 
කර්මාන්තෙය් කිරි එකතු කරන්ෙන් සමුපකාර මඟින්. ෙගොවිෙපොළ 
කළමනාකරණය කරන්ෙන්ත් ඒ සමිති මඟිනුයි. එම ෙගොවිෙපොළ 
පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය සහාය සහ ඒ සියලුම ෙද්වල් ලබා 
ෙදන්ෙන් ඒ සමිතිවලිනුයි. නමුත් අෙප් රෙට් ෙම් සාර්ථක 

ව්යාපාරය අද අසාර්ථක තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ෙගන, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පළාත් සමුපකාර 
ඇමතිවරුන්ෙග් වාෙග්ම පළාත් ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් කියා 
කලාපය ගැන මීට වැඩිය ෙසොයා බැලීමට අෙප් ගරු ඇමතිවරයා 
යුහුසුළු ෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. ෙම් උදවියෙග් කියා 
පටිපාටිය සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා වාෙග්ම, පසුගිය කාලෙය් 
සමුපකාරවල විනාශ කරපු ෙද්වල් සහ නැතිෙවච්ච ෙද්වල් ගැනත් 
අපි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැකිරාව සමුපකාර සමිතිය 
ගත්ෙතොත්, පසුගිය කාලෙය් ෙපෝෂණ මල්ල සමුපකාර සමිතිය 
හරහා තමයි අපි ෙබදුෙව්. ඒෙකන් සැලකිය යුතු ලාභයක් අපි 
ලැබුවා. හැබැයි, අද ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසුගිය කාලෙය් 
තිබුණ ණයත් එක්ක, සමුපකාර සමිති ඉදිරියට කරෙගන යන්න 
ෙනොහැකි වීමයි. සියලුම දිස්තික්කවල ඇති සමුපකාර සමිතිවල 
බලය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. අද පවතින යහ පාලන රජය අනුව  
ෙම් සමුපකාර තුළත් යහ පාලනයක් ඇති වන්න ඕනෑ. 
සමුපකාරෙයන් සිදු වුණු ෙසේවය සහ ඉදිරියට කරන්න තිෙබන 
ෙසේවය ෙවන කිසිම ආයතනයකින් කරන්න බැහැ. ෙම් විධියට 
තමන්ෙග් සමිතිය ගැන හිතලා, පළාෙත් ජනතාව ගැන හිතලා, අඩු 
ලාභයක් ගැන හිතලා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කරන ආයතන  අද හරි 
අඩුයි. ඒ නිසා අප ෙම් සමුපකාර ක්ෙෂේතය රැක ගන්න ඕනෑ.  

යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළ ඇමතිවරයා 
වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරු ෙම් සඳහා ෙහොඳ 
විමසිල්ෙලන් කටයුතු කරලා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් සමුපකාර ක්ෙෂේතය 
රැක ගන්න, එය වැඩිදියුණු කරන්න උත්සාහ ගත යුතුයි. ඒ 
කාර්යය කරන්න අප සියලුෙදනාට හැකියාව, ශක්තිය සහ 
ෛධර්යය ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

[අ. භා. 7.00] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கங்களின  
இன்ைறய நிைல ெதாடர்பான சைப ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணயிேல கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்கு 
வாய்ப்பளித்ததற்காக த ல் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிப் 
பேதா , இந்தப் பிேரரைணையச் சமர்ப்பித்த ெகளரவ 
உ ப்பினர் எட்வட் குணேசகர அவர்க க்கும் என் ைடய 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அவர  பிேர 
ரைணயிேல குறிப்பிட் ப்ப ேபான்  நா  வதி ள்ள 
கூட் ற ச் சங்கங்களின  நி வாகச் ெசயற்பா களில் 
அரசியல் தைலயீ கள் இடம்ெப வதால், கூட் ற ச் 
சங்கங்கள் தம  ெசயற்பா கைளச் சுதந்திரமாகச் ெசய்ய 

யாத நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றன. ஒ  காலத்தில் 
உலகிேல மிகச் ெசழிப்பான கூட் ற  இயக்கம் இ ந்த 
நாடாக இலங்ைக காணப்பட்ட . ஆனால், இன்  அந்த 
நிைல தைலகீழாக மாறி, கூட் ற  அைமப்பான  ற்றாகச் 
சிைத ற்ற ஓர் அைமப்பாக இ க்கின்ற . இதற்கு நி வா 
கத்தில் காணப்ப கின்ற குைறபாேட பிரதான காரணமாக 
இ க்கின்ற . அதைனச் சாியான ைறயில் கண்காணித் , 
கட் ப்ப த் வதற்குாிய வழி ைறகள் ன்ென க்கப் 
படாைம மிக க்கிய குைறபாடாக இ க்கின்ற  என்பதைன 
நான் இங்கு கூறிைவக்க ேவண் ம்.  

இங்கு நா  வதி ம் நகரங்களி ம் கிராமங்களி ம் 
இ க்கின்ற கூட் ற ச் சங்கங்கள் பற்றிப் ேபசுகின்ற 
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இவ்ேவைளயில், இந்த அைவ ைமப்படக்கூ ய ஒ  
விடயத்ைத நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் இ க்கின்ற கூட் ற ச் சங்கங் 
களானைவ, இக்கூட் ற  அைமப்பி ந்  வித்தியாசப்பட்ட 
நிைலயிேல காணப்ப கின்றன என்பதைன நான் இங்ேக 
கூறேவண் ம். குறிப்பாக, ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல பல 
ேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கங்கள், டைமப் க் கூட் ற ச் 
சங்கங்கள் ேபான்றைவ இயங்குகின்றன. இச்சங்கங்களின  
தைலைமத் வமான , அந்தந்தத் ேதாட்டங்களில் இ க்கின்ற 
ேதாட்ட அதிகாாியிடேம  காணப்ப கின்ற . இந்தத்   
ேதாட்டங்களில் நைடெப கின்ற எல்லாச் ெசயற்பா க ம் 
இன்  நாட் க்கின்ற ெபா வான சட்ட விதி ைறகைளத் 
தாண் , ஒ  குறிப்பிட்ட கு வினரால் - நி வனத்தால் 
கட் ப்ப த்தப்ப கின்ற நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . 
அதற்கு இந்தக் கூட் ற  அைமப் கள்கூட விதிவிலக்கா 
னைவயல்ல. இந்த அைமப் க க்குக்கூட சுதந்திரமாக அந்தச் 
ச கத்தவர்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஒ வைரத் தைலவராக 
நியமிக்கக்கூ ய நிைலைம இன் வைர இல்ைலெயன நான் 
இங்கு கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். அவ்வா  அந்தத் 
ேதாட்ட அதிகாாிகளால் நடத்தப்ப கின்ற பல்ேவ  
கூட் ற ச் சங்கங்களில், குறிப்பாக  JEDB,  SPC  ேபான்ற 
நி வனங்களால் அரச ெப ந்ேதாட்டங்கள் நிர்வகிக்கப் 
ப கின்ற இடங்களிேல இ க்கின்ற அதிகாாிகளால் பல 
கூட் ற ச் சங்கங்களின் நிதியான  பாாியளவில் ேமாச  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . ஆனால், அைவ யா ைடய 
கண்காணிப்ேபா, கட் ப்பா கேளா இல்லாமல் இ ப்ப  
மட் மல்ல, அ  ெதாடர்பான எந்தப் பாிசீலைனக மின்றிக் 
காணப்ப கின்றன. அந்த மக்கள் அதைன யாாிடம் 
ேபாய்க்கூ வெதன்  திண்டா கின்ற ஒ  நிைலைமேய 
அங்கு காணப்ப கின்ற . இவ்வாறான ஒ  நிைலயிேல 
இந்தப் பிேரரைணையக் ெகாண் வந்ததன் லம் 
இப்பிரச்சிைனைய நாட் க்கு எ த் க்கூறக்கூ ய ஒ  
வாய்ப்ைப எனக்குப் ெபற் த்தந்தைமக்காக மாண் மிகு 
எட்வட் குணேசகர அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இப்ப யான பிேரரைணகள் மீதான விவாதங்களில் 
உைரயாற் கின்றேபா , "நீங்க ம் இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தில்தாேன இ க்கிறீர்கள். நீங்கேள இதைனத் 
தி த் மா  கூ கின்றீர்கேள" எனக் ேகட்கின்றவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள். நாங்கள் இந்தச் சைபயி டாக எங்க  
ைடய ச கத்தில் இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள எ த் க்கூறி 
அவற் க்கான தீர் கைளத் ேத வதற்காக இந்த இடத்திற்கு 
வந்தி க்கின்ேறாம். நாங்கள் அந்தத் தீர்ைவ ேநாக்கிேய இந்தப் 
பிேரரைணகளிேல எங்க ைடய க த் க்கைள ன்ைவத்  
தற்ேபா ள்ள நிைலைமகைளத் தி த்தி திய நிைலைமகைளத் 
ேதாற் விப்பதற்கு ற்ப கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்தத் 
ேதாட்டத் ைறயில் இ க்கின்ற ெப ந்ேதாட்ட நி வனங்கள் 
ெதாடர்பாக ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் கவனம் 
தி ப்பப்பட ேவண் ம். அந்த நி வனங்கைள ம் ஒ  நல்ல 
வழி ைறக்குள் ெகாண் வர ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

[අ. භා. 7.05] 
 

 

ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමා කාලීන ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කිරීමට මට විනාඩි පහක් 

කාලයක් ලබාදීම සම්බන්ධව මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය මුලින්ම 
ඔබතුමාට පුද කර සිටිනවා.  

අද අෙප් පළාත තුළ තිෙබන සමුපකාර සමිති ෙහොර ගුහා බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. එපමණක්  ෙනොෙවයි, යහ පාලන රජයක් 
තිබුණාට සම්පූර්ණෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කමයකට 
තමයි සියයට 80ක්ම සමුපකාර සමිති පවත්වාෙගන යන්ෙන්. මම 
මෙග් ආසනය වන හලාවත පෙද්ශෙය් සමුපකාර සමිති ගැන කථා 
කරන්නම්. තවමත් අර පසුගිය කාලෙය් වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
අධිකාරියක් හදාෙගන ෙම් සමුපකාර සමිතිවල තිෙබන මිල මුදල් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට වියදම් කරනවා. හලාවත සමුපකාර 
සමිතිය ගැන බලන්න. එහි සභාපතිතුමා ස්වාමිපුරුෂයා; GM  
එතුමාෙග් බිරිඳ. ෙචක් ෙපොතත් තිෙබන්ෙන් එතුමන්ලාෙග් 
නිවෙසේයි. දැන් දවසින් දවස ෙම් සමුපකාරය විනාශ ෙවන්න, එය 
ෙහොර ගුහාවක් කරෙගන යනවා. ඒ එක පැත්තක්.  

පසුගිය කාලය තුළදී යහ පාලන රජය තුළින් ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා ගර්භිණී මව්වරුන්ට බඩු මල්ලක් දුන්නා. ෙම් 
බඩු මල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලින් භාර ෙදන්න සිදු 
වුෙණ් ඒ පළාෙත් තිෙබන සමුපකාරවලටයි. ෙම් සමුපකාරවල 
සභාපතිවරුන්ෙග් ෛවර සහගත ෙද්ශපාලන කමය නිසා හලාවත 
ෙනොෙයකුත් ස්ථානවල නරක් වුණු බඩු බෑග් එකක් -ෙපෝෂණ 
මල්ලක්- තමයි සකස් වුෙණ්.  ගුල්ෙලෝ ගහපු කඩල, ගඳ ගහන 
හාල්මැස්සන්, නරක් වුණු හාල්මැස්සන්, කුණු වුණු බිත්තර වැනි 
ෙද්වල්වලින් තමයි ඒවා හදලා තිබුෙණ්. ෙම්වා ආරංචි ෙවලා අප 
තකහනිෙය්ම ෙපොලීසියත් එක්ක ඒ ගබඩා තුළට ඇවිත් ඒ දව්ය 
අත් අඩංගුවට ගත්තා. නමුත්, අද වන තුරුත් ඒ පළාත් සභාව 
විසින්, ෙකොමසාරිස්වරු විසින් ඒවා යට ගහලා තිෙබනවා. එම 
නිසා අද වන වන තුරුත් ඒ සඳහා නීතිෙයන් ගත යුතු කිසිම 
පියවරක් අරෙගන නැහැ. අනන්ත අපමාණව ඒ බඩුබාහිරාදිය 
තහනම් කරන්න අපට සිදු වුණා.  ෙමවැනි කියාවලි තමයි අරෙගන 
ගිෙය්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාධ්ය අනිකුත් ෙද්වල් දිහා 
බැලුවාට ෙම් සමුපකාර පැත්ත ෙදසට ෙයොමු ෙවනවා මඳි. අද ෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන ෙවලාෙව්වත් ෙම් ස්ථානෙය් මාධ්ය 
නැහැ. ෙම් ආකාරෙයන් තමයි ෙම් සමුපකාර එක එක විධියට 
වර්ධනය කරන්ෙන්. අෙප් එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
ෙයෝජනාවට තව අතුරු ෙයෝජනාවක් අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඉදිරිපත් කරනවා. දැනටත් ෙම් සමුපකාර කමය තුළ ෙම් ඉන්න 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට අලුතින් තව ෙදෙදෙනක් පත් කර ගත්ෙතොත් 
-ඒක කරන්න ෙකොමසාරිස්වරයාට බලය තිෙබනවා.- අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් ෙම් කරෙගන යන ෙහොර මැරකම් හුඟක් දුරට 
නවත්වා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.   

අපි ෙයෝජනා කරන විධියට මධ්යම රජෙය් අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා අදාළ පළාෙත් අමාත්යවරයා දැනුවත් කරලා ඒ වාෙග්ම 
ෙකොමසාරිස්තුමන්ලා දැනුවත් කරලා ෙම්කට අලුත්, ෙහොඳ  
පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනකු  ඉදිරිපත් කළා නම්  ෙගොඩක් දුරට ෙම් 
සමුපකාර ෙබ්රා ගන්න හැකියාව  ලැෙබනවා.  

තවත් ඉදිරියට  අෙප් දිස්තික්කෙය් අෙප් ආසනවල සමුපකාර  
සම්බන්ධව ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු සිදු වුෙණොත්, දැඩි 
තීරණවලට යන්න සිදු ෙව්වි. එවැනි කියාදාමයකට අද සමුපකාර 
ගිහිල්ලා ඉවරයි. අවශ්ය නැති විධියට මුදල් විනාශ කිරීම් කරනවා.  
ෙජනෙර්ටර් පද්ධතිවලට සල්ලි ෙදනවා.  ඒ ආයතනවලින්  ආරංචි 
කරලා බලපුවාම  ෙජනෙර්ටරෙය් මිල රුපියල් ලක්ෂ 35ක් නම් 
රුපියල් ලක්ෂ 65ක බිලක් සභාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  සභාෙව් 
ෙම් ෙද්වල් ඇද ගන්න, ඒවා පිළිබඳව ෙපන්වා ෙදන්න  
සභාපතිවරුන්ට අවශ්ය උදවිය අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ඇතුළත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරෙගන තිෙබනවා. අන්න ඒකයි අපි කියන්ෙන් තාවකාලිකව 
ෙහෝ ෙම් කරන ෙහොරකම මර්දනය කර ගන්න අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට අලුතින් ෙදෙදනකු පත් කරන්නය කියලා. ඒ හැකියාව  
අමාත්යවරයාට තිෙබනවා.  ඒ හැකියාව තුළ ෙම් ෙද් ඉටු කරන්න 
කියා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි කාෙලෝචිත  
ෙයෝජනාවක් ගැන වැඩිදුර කථා කිරීමට  අවශ්ය වුවත්, විනාඩි 05ක 
කාලය ඊට පමාණවත් ෙනොවන බැවින්,  ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
මීළඟට, ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

[අ. භා. 7.10] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා ෙජ්යෂ්ඨතම මන්තීවරයකු ෙමන්ම මා හිතවත් 
මන්තීවරෙයක්. එතුමා මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට ගෙම් 
අවශ්යතාව හඳුනා ෙගනයි ගෙම් වුවමනාව හඳුනා ෙගනයි ෙම් 
ෙයෝජනාව සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ගරු අමාත්යතුමා ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් ෙම් ඉල්ලීම පිළිබඳව,  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා හැටියට මා 
සමඟත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා සමඟත්  කථා 
කරලා, ඉදිරි අනාගතෙය් ෙම් සඳහා සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන බව සඳහන් කළා. නමුත්, අෙප් අමාත්යාංශයට 
යවාපු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග්  ෙම් ෙයෝජනාවට 
පිළිතුරක් එවා තිෙබනවා. ඒ පිළිතුර මා සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. 
එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"ෙමම කාරණය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයට 
අයත් සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් (ෙර්ඛීය) විෂය 
පථයට අයත් ෙනොවන අතර, ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
කියාත්මක වන්ෙන් මුදුන් මට්ටෙම් සමුපකාර සංගම් හා ආයතනික 
මට්ටෙම් දීප ව්යාප්ත සමුපකාර ණය ෙදන සමිති ෙව්. 

ඒ අනුව ෙර්ඛීය සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
දැනට සමුපකාර සමිති හා සංගම් 54ක් කියාත්මක වන අතර, එකී 
සමිතිවල නිල කාලය ඉක්මවා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල කියාත්මක වීමක් 
ෙහෝ, සමිතිවලට අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණ 
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් විෂය පථයට අදාළ වන බැවින්, ගම්පහ 

දිස්තික්කෙය් පවත්නා අදාළ සමුපකාර සමිති බස්නාහිර පළාත් 
සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස්වරයා යටෙත් කියාත්මක වන 
අතර, එකී සමිති සඳහා බස්නාහිර පළාත් පඥප්තිය බලපවත්වන 
ලබන බැවින් ෙර්ඛීය සමුපකාර විෂයභාර අමාත්යාංශයට ෙහෝ 
සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉහත සඳහත් කරුණ 
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් වීමක් කළ ෙනොහැකිය." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙසේ වුවත් ගෙම් ජීවත් වූ 
පුද්ගලයකු හැටියට, ෙම් විෂය පිළිබඳව දන්නා පුද්ගලයකු හැටියට 
අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණාව 
පිළිබඳව මා ෙහොඳින් දන්නවා.  ගෙම් ජීවත් වන සියලු ෙදනා එදා 
භාණ්ඩ මිලදී ගන්න තිබුෙණ් සමුපකාර පමණයි. නමුත් එදා නගර 
ආශිතව තමයි පධාන සමුපකාර සමිතිය තිබුෙණ්. ඒ සමුපකාර 
සමිතියට සභාපතිවරයකු පත් වනවා. ඒ සභාපතිවරයාට අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයක් ඉන්නවා.  

මම දන්නවා, සමුපකාරයට හාල් ගන්නවා නම් ඒ අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය සහ සභාපතිතුමා ෙලොකු commission එකක් අරෙගන 
තමයි ගෙම් සමුපකාරයට හාල් ගන්ෙන් කියලා. ගෙම් ජීවත් වන 
අය කුලී වැඩ කරලා ලැෙබන මුදලින් බඩු මුට්ටු ගන්ෙන් 
සමුපකාරෙයන්. එදා සමුපකාර එෙහම පැවැතුණා. මට මතකයි, 
සමුපකාරෙයන් සාරි පවා නිකුත් කළ බව. එදා ගෙම් 
කාන්තාවන්ට අවශ්ය කරන සාරිය දුන්ෙන්ත් සමුපකාරෙයන්. ඒ 
කාලය මටත් මතකයි. ඒ වාෙග් තමයි සමුපකාරය තිබුෙණ්. ෙම් 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, මීට ඉහත ඉඳලාම 
තිබුණු ෙදයක් තමයි සමුපකාරය. මුළු ශී ලංකාෙව්ම සමුපකාර 
තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් දැන් සමුපකාරය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. පවතින රජයත් එක්ක, 
ආසනෙය් සංවිධායකවරයාත් එක්ක, මන්තීවරයාත් එක්ක 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා සමුපකාරෙය් බලය තමන් අතට 
ගන්නවා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය විධියට තමයි ඒ 
සමුපකාරය කියාත්මක කරන්ෙන්. එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 
කිව්ව කාරණය මා පති ක්ෙෂේප කරනවා ෙනොෙවයි, අනුමත 
කරනවා. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමාත්, මමත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවලා ඉදිරි අනාගතෙය්දී අෙප් 
අමාත්යාංශය තුළින් සමුපකාර සංවර්ධන සමිති සමඟ සාකච්ඡා 
කර සමුපකාරය දීර්ඝ කාලීනව ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියන පණිවුඩය ෙදමින්, 
ඔබ සියලුෙදනාටම ශුභ දවසක් පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.15ට, 2015 ෙදසැම්බර් 

19වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජනවාරි 28වන බහසප්තින්දා 
අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 7.15 மணிக்குப் பாரா மன்றம், அதன  
2015 சம்பர் 19ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சனவாி 
28, வியாழக்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 
28th January, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 19th 
December, 2015. 
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[ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර  මහතා] 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
      ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යාෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා ෙනොදීම 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
      කුඩාබුත්ගමුව ශී පියදස්සනාරාම විහාරසථ් කාර්ය සාධක සමිතිය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – 

[ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය] - පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
      ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පහසුකම් හා ෙපොලීසිෙය් මෑත කාලෙය් කියාකාරකම් 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Deprive People the Benefit of Crude Oil Price Reduction 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Kudabuthgamuwa Sri Piyadassinarama Viharasthana Performance Society 

(Incorporation) - [Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First time 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Facilities to Police Officers and Conduct of Police in Recent Past 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 எாிெபா ள் விைல ழ்ச்சியின் அ கூலம் மக்க க்கு வழங்கப்படாைம 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
  குடா த்க வ ஸ்ரீ பியதஸ்ஸநாராம விகாைரயின் ெசயற்சாதைனச் சங்கம் 

(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம]  - 
தன் ைற  மதிப்பிடப்பட்ட  

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 ெபா சா க்கான வசதிகள் மற் ம் ெபா சாாின் அண்ைமக்கால நடவ க்ைககள் 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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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 

 
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 

ජනවාරි මස 28වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 3.00ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු  ෙදනාටම ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
II 

 
ෙත්රීම් කාරක සභා රැසව්ීම 

ெதாி க் கு க் கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් අද දින පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීම අවසන් වූ වහාම මාෙග් නිල 
කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන 
ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු  ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

2013 වර්ෂය සඳහා ගුවන් ෙතොටුපළ සහ ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම් 
වාර්ෂික වාර්තාව.- [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 (i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් 

වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ 

 (ii) 2013 වර්ෂය සඳහා වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික 
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.- [සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

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

 

2013 වර්ෂය සඳහා අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- [විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 
2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව; 

2014 වර්ෂය සඳහා බදුල්ල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්; සහ 

2014 වර්ෂය සඳහා මාතෙල් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව. - [ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගිණුම් හා විගණන පමිති සමීක්ෂණ 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 

2013 වර්ෂය සඳහා තුරුසවිය අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව.- [වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 
2012/2013 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.- 
[වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
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, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)   පන්නල, පහළ ගලයාය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එම්.එන්. 
ධර්මතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  නුෙග්ෙගොඩ, ෙකොහුවල, ගීන් පාත්, අංක 19 C දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ඒ. ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහොෙරොව්ෙපොතාන, ෙමොරවැව, 

කපුෙගොල්ලෑව පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්. රණසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 

(1)  තිකුණාමලය, ඕර්සහ්ිල්, ඉසේපල්වින් පාර, අංක 06 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. ධර්මරාජ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  ජූලම්පිටිය, අලුත් ෙගදර, "ෙහේමා නිවස" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි මෙනෝජා අසන්ති කුලසිංහ ආරච්චි මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   ෙකොළඹ 09, ෙබ්සල්යින් පාර, බන්ධනාගාර නිල නිවාස 
අංක 148/1 A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි නිල්මිණි ගුණතිලක 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)   කුච්චෙව්ලි, කුඹුරුපිටිය, ගාන්ධි නගරය, 13 කණුව යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්එම්. කිත්සිරි බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   සීදූව, අමන්ෙදොළුව, ෙබ්සල්යින් පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
සරත් විෙජ්සූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6)  පන්කුලම, ෙමොරවැව, යාය 02 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ආර්. රංජිත් ෙපේමලාල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1)   ගම්පහ, අඹගසප්ිටිය, මට්ටාෙගොඩ, අංක 59 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.ඒ. කරුණාතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) කැලණිය, ෙගෝනවල, ෙකොෙහොල්විල පාර, අංක 507/1 එෆ ්
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඩබ්ලිව්.එල්. ෙක්.ධර්මෙසේන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
(1) රන්න, කහඳාව, රැකව පාර, අංක 151/1 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි එච්.ටී.ඒ. තිලකසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) රන්න, කට්ටකඩුව, යාය 19, අංක 712 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි ෙක්.එච්.ඒ. පසන්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(3) හම්බන්ෙතොට, ෙගොන්ෙනෝරුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි සිසිර 

ජයතිලක දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  
(4) අම්බලන්ෙතොට, ෙදහිගහලන්ද, ෙරෝහණවත්ත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී.පී. ඈපා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

පිළිගන්වමි. 

(1) මහගම, ෙපොෙල්ෙගොඩ, ලත්පඳුෙර්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි අරඹෙග් ෙපේමදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) මතුගම, නවුත්තුඩුව, "ෙසවණ" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩී.පී.ෙක්. මල්ලිකාආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ෙහොරණ, කඳන, අංක 81 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ.ඩී. 
ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) බුලත්සිංහල, බුලත්සිංහල දකුණ, "ඉඳුනිල්" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්. ඩයස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) ෙගොවින්න, ෙකොබවක යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ඩී. 
ලයනල් රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) කළුතර, ගාලු පාර, අංක 423/23 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි, 
කුඩා ෙව ෙළඳ හිමියන්ෙග් සංගමෙය් සභාපති, ෙමොෙහොමඩ් 
නවුමාන් නෂර් ෙමොෙහොමඩ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(7) බුලත්සිංහල, යටගම්පිටිය, "ශාන්තිපාය" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි රංජිත් උපාලි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
(1) ඉහළ නාරගල, ඔපල්ල පාර, "සිසිර" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ෙක්.ඩී. අෙශෝකා සිරිමතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) අකුරැස්ස, අතුරලිය බටහිර, අංක 32 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි එස.්ඒ.ආර්. චින්තක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(3) ලුණුවිල, ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්, විද්යාත්මක හා 
තාක්ෂණික ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ෙල්කම්, 
ඊ.එස.් ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 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, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා; විෙද්ශ රැකියා 

අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධව අදාළ අමාත්යතුමිය  

සභාවට පැමිණ නැති නිසා ෙදවන වටයට ෙහෝ ඊළඟ අවස්ථාවකට 
ෙහෝ එම පශ්නය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

  
 

ජනාධිපතිවරණ පතිඵල අත්හිටුවීෙම් කුමන්තණය : 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විමර්ශනය 

சனாதிபதி ேதர்தல் ெப ேப கைள 
இைடநி த் வதற்கான சூழ்ச்சி : குற்றப் லனாய் த் 

திைணக்களத்தின் லனாய்  
CONSPIRACY TO SUSPEND PRESIDENTIAL ELECTION 

RESULTS: INVESTIGATION BY CRIMINAL INVESTIGATION 
DEPARTMENT 

273/’15 
5. 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) ජාතික ආරක්ෂාවට සහ පජාතන්තවාදයට 
අනතුරක් බැවින් 2015 ජනවාරි 08 දින රාතිෙය් 
ජනාධිපතිවරණ පතිඵල අත්හිටුවීෙම් 
කුමන්තණයක් සම්බන්ධෙයන් පමුඛතා පදනමින් 
විමර්ශනය කරන ෙමන් ඉල්ලමින්, විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් 
2015.01.14 දින අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ 
බව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 (ii) එකී විමර්ශන කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාව, අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එකී විමර්ශන පිළිබඳ නීතිපති මතය අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම පැමිණිල්ල පිළිබඳව ගනු ලබන ඉදිරි 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 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) ேதசிய பா காப்பிற்கும் சனநாயகத்திற்கும் 
ஆபத்  என்பதால், 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதி 
இர  சனாதிபதி ேதர்தல் ெப ேப கைள 
இைடநி த் வதற்கான சூழ்ச்சிபற்றி ன் 

ாிைம அ ப்பைடயில் லனாய்  ெசய் மா  
ேகாாி, ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சர் 
மங்கள சமர ரவினால் 2015.01.14 ஆம் திகதி 
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தில் ைறப் 
பாெடான்  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  லனாய்  நடவ க்ைககள் பற்றிய 
அறிக்ைக குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத் 
தினால் சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்திற்கு 
அ ப்பப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  லனாய்  பற்றிய சட்ட மாஅதிபாின் 
அபிப்பிராயம் குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத் 
திற்கு அ ப்பப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைறப்பா  ெதாடர்பில் எ க்கப்பட 
ள்ள எதிர்கால நடவ க்ைககள் யாைவ 

என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware that the Hon. Mangala 

Samaraweera, Minister of Foreign Affairs 
lodged a complaint with the Criminal 
Investigation Department on 14.01.2015, 
requesting an investigation on priority 
basis, in connection with a conspiracy, 
hatched on 8th January 2015, to suspend 
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the Presidential Election results, since it 
poses a threat to the national security and 
the democracy; 

 (ii) the date on which the aforesaid report was 
forwarded to the Attorney General’s 
Department by the Criminal Investigation 
Department; 

 (iii) the date on which the opinion on the 
Attorney General’s Department was 
forwarded to the Criminal Investigation 
Department; and 

 (iv) the future measures, taken with regard to the 
aforesaid complaint? 

(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) ඔව්. 

 (ii) 2015.01.16 

 (iii) ෙමෙතක් නීතිපති උපෙදස ්ලැබී ෙනොමැත. 

 (iv) නීතිපති උපෙදස ්අනුව ඉදිරි කියාමාර්ග ගනු ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට දන්වලා තිබුෙණ් ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 28ෙවනි දින ෙම් පශ්නය අහනවා කියලායි. ඒ නිසා අද 
ෙම් සපයන ලද පිළිතුර ගැන මම සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
මට දන්වා තිබුෙණ් ෙම් පශ්නය ෙපබරවාරි මාසෙය්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ඔබතුමා පිළිතුර ලබා දීම සඳහා කල් ගන්නවාද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ඒ සඳහා කල් ලබා 

ෙදන්න.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙකොපමණ කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 

ලබාදීම සඳහා මම සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය : මත්දව්ය උවදුර 
ெகாலன்னாைவ பிரேதசம்: ேபாைதவஸ்  

ெதால்ைல 
KOLONNAWA AREA: NARCOTICS MENACE 
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6.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය, මත්කුඩු ෙබදා හැරීෙම් 
මධ්යසථ්ානයක් බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, මසකට ෙමම පෙද්ශය හරහා ෙබදා 
හැෙරන මත්කුඩුවල වටිනාකම තක්ෙසේරුකර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය ෙක්න්ද කර ගනිමින් 
සිදුවන මත්කුඩු ෙබදා හැරීම නැවැත්වීම සඳහා 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ගත විය හැකි කාලය ෙ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 )  ெகாலன்னாைவப் பிரேதசம் ேபாைதவஸ்  
விநிேயாகிக்கும் ஒ  நிைலயமாகும் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், ஒ  மாதத்தில் 
இப்பிரேதசத்தி டாக விநிேயாகிக்கப்ப ம் 
ேபாைதவஸ் க்களின் ெப மதி மதிப்பிடப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iii )  ெகாலன்னாைவப் பிரேதசத்ைத ைமயமாகக் 
ெகாண்  நைடெப ம் ேபாைதவஸ்  
விநிேயாகத்ைத நி த் வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iv )  இதற்காக எ க்கும் காலம் எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he will accept that Kolonnawa area 
is a hub for distribution of narcotics; 

 (ii) if he does, whether the value of the 
narcotics distributed through this area per 
month has been estimated;  

 (iii) what steps have been taken to stop the 
distribution of narcotics that is carried out 
centred in Kolonnawa area; and  

 (iv) how long it may take? 

(b) If not, why?  
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  ෙකොෙලොන්නාව පමණක් ෙනොව මුළු දිවයිනම 
ආවරණය වන පරිදි ජනාධිපති මත්දව්ය නිවාරණ 
කාර්ය සාධන බලකාය, ශී ලංකා ෙපොලීසිය සහ 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය 
එක්ව නීති විෙරෝධී මත්දව්ය සම්බන්ධෙයන් 
පරිගණක දත්ත ගබඩගත ෙතොරතුරු රැසක්ිරීමට, 
එම බුද්ධි ෙතොරතුරු විගහ කිරීමට, මත්දව්ය 
නිවාරණයට අදාළ පතිපත්ති හා උපාය මාර්ගයන් 
සැකසීමට සහ ජාත්යන්තර සබඳතා මඟින් සුදුසු 
විෙශේෂඥ සහාය හා බුද්ධි ෙතොරතුරු ලබා ගනිමින් 
උපායශීලී මත්දව්ය නිවාරණ උපකම භාවිතා 
කරමින් ශී ලංකාව හරහා සිදු වන මත්දව්ය 
හුවමාරුවට එෙරහිව කටයුතු කරමින් මත්දව්ය 
ජාවාරම පිටුදැකීමට කියා කිරීම;  

  නිරන්තරෙයන් වැටලීම් කණ්ඩායම් ෙයොදවා 
වැටලීම් සිදු කිරීම සහ නීතිමය පියවර ගැනීම; 

  වීථි මට්ටෙම් මත්දව්ය  අෙළවිය සහ මත්දව්ය 
භාවිතය අවම කිරීම සඳහා මත්දව්යවලට ඇබ්බැහි 
වූවන් පතිකාර හා පුනරුත්ථාපනයට ෙයොමු කිරීම 
හා අවදානම් කණ්ඩායම් සඳහා මත්දව්ය නිවාරණ 
අධ්යාපන හා පුහුණු වැඩ සටහන් කියාවට නැඟීම;  

   පාසල් ෙනොයන සිසුන්ෙග් පතිශතය අවම 
මට්ටමකට ෙගන ඒම;  

  පැල්පත් නිවාස ආශිත ජන ජීවිතෙයන් අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් මුදා ගැනීම; 

   මත් දව්ය ෙබදා හැරීෙම් ජාලය නිවැරදිව හඳුනා 
ගනිමින් එය බිඳ ෙහළීම; 

   ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම්වලට ඉඩ ෙනොතැබීම. 

 (iv)    නිශච්ිත ෙලස කාලසීමාවක් දැක්විය ෙනොහැකි 
නමුත්, ඉහත පරිදි මත්දව්ය ඉල්ලුම් පහත ෙහළීෙම් 
හා මත්දව්ය සැපයුම් වළක්වාලීෙම් යන්තණයක් 
නිවැරදිව කියාවට නැංවීෙමන් වසර 05ත් 08ත් 
අතර කාලයක් තුළ ෙකොෙලොන්නාව ඇතුළු මුළු 
දිවයිෙන්ම මත්දව්ය භාවිතය හැකිතාක් දුරට 
පාලනය කිරීමට සහ අවම කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමි. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.   

ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය ඊෙය්ත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ජනාධිපති මන්දිරෙය්දී ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කළා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා සෑහීමට පත් ෙවනවාද? අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙපොඩි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ගිය 

අවුරුද්ෙද් පුද්ගලයන් 26,492ක් මත්කුඩු සම්බන්ධෙයන් අල්ලා 

තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙකොෙලොන්නා ෙව් කුඩු ව්යාප්ත ෙවලා 
තිෙබනවා කිව්වත්, මත්කුඩු ෙබදා හැරීෙම් මධ්යස්ථානයක් 
හැටියට තමයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන මම පශංසා කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කිරීෙම්දී ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් මත්කුඩු මර්දනයට පමුඛතාව 
ෙදන්න පුළුවන්ද කියා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
අපට පමුඛතාව ෙදන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය වාෙග්ම තවත් හඳුනාගත් පෙද්ශ 
කීපයක් තිෙබනවා. අපට ඒ පෙද්ශවලටත් පමුඛතාව ෙදන්න 
පුළුවන්. 

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

වැල්ලම්පිටිය ෙපොලීසියට ගාම නිලධාරී වසම් 30ක් අයිති 
වනවා; ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්ෙන් 125යි. මුල්ෙල්රියාව 
ෙපොලීසියට ගාම නිලධාරී වසම් 16ක් අයිති වනවා; ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ඉන්ෙන් 54යි. ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් තිෙබන 
බව මූලික ෙසොයා ගැනීම්වලදී මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පුරප්පාඩු 
ටික සම්පූර්ණ කරන්න ඔබතුමා පියවර ගන්නවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිෙය් cadre එක reallocate 

කිරීෙම් අවශ්යතාව අප හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ කියාදාමය අපි 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

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

ෙගවී ගිය අවුරුද්දක කාලය තුළ ඒ පෙද්ශෙය් මත්කුඩු 
පාලනය කරන්න යම් සාධනීය පියවරක් ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි ඇමතිතුමාටත්, ෙපොලීසියටත් ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයටම අයිති 
නිසායි මම අහන්ෙන්. මත්කුඩුවලට ඇබ්බැහි වුණු උදවිය නැවත 
වතාවක් තැරැව්කරුවන්ෙග් ෙගොදුරක් බවට පත් ෙනොවන්න, ඉහත 
පියවර ගන්නා ගමන් පුළුවන්ද ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශයට 
පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානයක්  මත් දව්ය නිවාරණ ඒකකෙයන් 
ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. ගරු 

මන්තීතුමා, ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න. 

අපි ඊෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්කත් කථා කෙළේ, අපි 
වැටලීම් කරනවා; අල්ලනවා; උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා; ඒ අය 
දඬුවම් ලබනවා; නැවත එළියට එනවා කියන එකයි. ෙබොෙහෝ විට 
ආදායෙම් අඩුකම නිසා තමයි ෙම් පශ්නයට ඒ අය ෙගොදුරු ෙවලා 
ඉන්ෙන්. පුනරුත්ථාපනයට අමතරව ෙම් අයට ඒ හා සමගාමීව 
ස්වයං රැකියා වාෙග් වැඩසටහනුත් කියාත්මක කරන්න ෙවනවා. 
ඊෙය් ඒ ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගන යන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. අපි අත් 
හදා බැලීමක් කරන්න යනවා. ඒ සඳහා ගරු මන්තීතුමාෙග් 
පෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. අපි 
එහිදී අත් හදා බැලීම පටන් ගනිමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 -312/'15- (1), ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මහතා. 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

 

 
රක්වාන - මාදම්ෙප් මාර්ගය කාපට් කිරීෙම් 

ව්යාපෘතිය: මූලික සැලසුම  
ரக்வான - மாதம்ேப தி காப்பட் இ ம் க த்திட்டம் : 

ஆரம்பத் திட்டம் 
RAKWANA-MADAMPE ROAD CARPETING PROJECT : INITIAL 

PLAN   

313/’15 
8.  ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) රක්වාන - මාදම්ෙප් මාර්ගය කාපට් කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය තුළ අකමිකතා සිදු වී ඇති බවත්; 

 (ii) මූලික සැලසුම විශාල වශෙයන් ෙවනස ් කර 
ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට කටයුතු කරන ලද බවත්; 

 (iii) සාකච්ඡාවක් පවත්වා නැවත මූලික සැලසුම අනුව 
කටයුතු කිරීමට එකඟ වූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මූලික සැලසුම විශාල වශෙයන් ෙවනස ් කර 
ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුත්තන්ට එෙරහිව ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) මූලික සැලසුමට අනුව ෙමම මාර්ගෙය් වැඩ 
අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම ව්යාපෘතිය නිසි පරිදි සිදු ෙනොකිරීම 
ෙහේතුෙවන් අතිෙර්කව වැය කිරීමට සිදු වන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම මුදල් වග කිව යුත්තන්ෙගන් අය කර ගැනීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ரக்வான - மாதம்ேப திைய காப்பட் இ ம் 
க த்திட்டத்தில் ைறேக கள் 
இடம்ெபற் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்பத் திட்டம் பாாியளவில் மாற்றப்பட்  
க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட்  மீண் ம் ஆரம்பத் 
திட்டத்திற்கு அைமய நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு 
இணங்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆரம்பத் திட்டம் பாாியளவில் மாற்றப்பட்  
க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர் 
க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்பத் திட்டத்திற்கு அைமவாக ேமற்ப  
தியின் பணிகைள நிைற  ெசய்வதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டம் உாியவா  
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமயால் ேமலதிகமாக 
ெசலவிட ேநாி கின்ற பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணத்ைத ெபா ப் க்கூறேவண் யவர் 
களிடமி ந்  அறவி வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

Highways: 

(a) Is he aware that- 

 (i) malpractices have occurred in Rakwana-
Madampe Road carpeting project; 

 (ii) measures were taken to complete the 
project, having changed the initial plans to a 
great deal; and 

 (iii) subsequent to the discussions, it was agreed 
to carry out the project works according to 
the initial plan? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the steps taken against the authorities who 
completed the project, having changed the 
initial plan to a great deal; 

 (ii) the date on which the project was expected 
to be completed, according to the initial 
plan; 
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  (iii) the additional amount of money that has to 
be spent due to the fact that the project was 
not properly implemented; and 

 (iv) whether measures will be taken to recover 
the aforesaid amount of money from the 
responsible persons? 

(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) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) අකමිකතා සිදු වී ඇති බවට වාර්තා වී නැත. 

 (ii) මූලික සැලසුෙම් විශාල වශෙයන් ෙවනසක්ම් සිදු 
කර නැත. රක්වාන නගරෙය් ෙපොතුපිටිය මාර්ගෙය් 
මීටර් 30ක පමණ මධ්ය ෙර්ඛාව පදනම් ෙකොට 
ෙගන සැලසුෙම් සුළු ෙවනසක්මක් කර ඇත. 

 (iii) වාර්තා වී නැත. 

(ආ) (i) එබඳු විශාල ෙවනස ් කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැති 
බැවින් අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) ෙම් වන විට ව්යාපෘතිය නිමා වී ඇත. 

  අෙප්ක්ෂිත දිනය - 2014.12.17 

  සංෙශෝධිත දිනය - 2015.09.29 

 (iii) එවැනි අතිෙර්ක වැය කිරීම් ෙනොමැත. එබැවින් 
අදාළ නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණවම 

කරුණු ෙසොයා බලපු මන්තීවරෙයක් විධියට මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් අතුරු පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් පාර සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කර තිෙබනවා. 
ෙමම මාර්ගෙයහි සීමිත පමාණයක් විතරක් පුළුල් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ෙම් වටිනා ව්යාපෘතිය ෙම් නගරෙය් එක්තරා 
මන්තීවරෙයකුට අවශ්ය කඩ කාමර පමාණයක් ෙබ්රා ගැනීමට 
අවශ්ය නිසා සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
ජනතා උද්ෙඝෝෂණයක් කළ ෙවලාවක මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් කැඳවලා පරීක්ෂණයක් කළා. පරීක්ෂණෙය්දී ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙම්ක ෙවනස් කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් කඩ 
කාමර පමාණය කඩා ඉවත් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඔවුන් ඒක 
පිළිගත්තා. එෙහම තිෙබද්දි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර නිසාත්, ෙම් 
පශ්නය ටිකක් කල් ගිහිල්ලා අහපු නිසාත් ව්යාපෘතිය අවසන් කර 
තිෙබනවා. ෙම් පාරට නගර ව්යාපෘතියක් හැදුවත් ෙමම මාර්ගෙය් 
බස් එකක්වත් හරවන්න බැහැ.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, උද්ෙඝෝෂණයක් සිදු වුෙණ් කවදාද?  

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
රූපවාහිනිෙයන් විකාශනය වුණා, උද්ෙඝෝෂණය දවස් 4ක් 

කළාය කියලා. 

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

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
පසු ගිය මාස 3කට ඉස්සර ෙවලා. ෙමොකද, කඩ කාමර ෙදකක් 

නිසා පාර වංගුවක් ආකාරයට නගරය මැද තිෙබනවා. ඒක බලපු 
ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අමාත්යාංශයට එන්න ෙකෝ. අපි අමාත්යාංශෙයන් 

සාකච්ඡාවක් ලැහැස්ති කරන්නද?  

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මම ඒ ගැන සභාපතිතුමාටත් කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, එය 

වඩාත්ම ෙහොඳ ෙදයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම සාකච්ඡාවක් ලැහැස්ති කර කැඳවන්නම්. ඔබතුමාත් 

සහභාගී ෙවන්නෙකෝ.  

 
විද ත් අපදව්ය කළමනාකරණය: වැඩ පිළිෙවළ 
இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ள் காைமத் வம் : 

ேவைலத்திட்டம் 
MANAGEMENT OF ELECTRONIC WASTE: PROGRAMME  
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ විද ත් අපදව්ය විශාල 
ෙලස මුදා හැර ඇති බවත්; 

 (ii) එම අපදව්යවලින් ෙකොටසක් පරිසරයටද 
අනාරක්ෂිත ෙලස මුදා හැර ඇති බවත්; 

 (iii) විද ත් අපදව්ය අනාරක්ෂිත ෙලස පරිසරට මුදා 
හැරීම පරිසර දූෂණයට පධාන සාධකයක් වී ඇති 
බවත්; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයටද විද ත් අපදව්ය 
තර්ජනයක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ වසරකට බැහැර කරනු ලබන 
විද ත් අපදව්ය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අපදව්ය කළමනාකරණය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;  

 (iv) ෙම් වනවිට එම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක 
වන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) විද ත් අපදව්ය මඟින් පරිසරයට මුදා හැෙරන 
රසායන දව්ය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පරීක්ෂණය සිදු කළ ආයතනෙය් 
නම සහ එම පරීක්ෂණය සිදු කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී පරීක්ෂණ සිදු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயில் ெப மளவில் 
இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்கள் ெவளிேயற் 
றப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கழி ப்ெபா ட்களில் ஒ  பகுதி 
பா காப்பற்ற ைறயில் சூழ க்கு 
ெவளிேயற்றப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்கள் பா காப் 
பற்ற ைறயில் சூழ க்கு ெவளிேயற்றப்ப தல் 
சூழல் மாசைடத க்கு பிரதானமான காரணியாக 
மாறி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) மக்களின் சுகதாரத்திற்கும் இலத்திரனியல் 
கழி ப்ெபா ட்கள் அச்சு த்தலாக அைமகின் 
றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ஆண்ெடான் க்கு அகற்றப்ப ம் 
இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்களின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கழி ப்ெபா ட்கைள காைம ெசய்தல் 
சம்பந்தமாக ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அவ்ேவைலத்திட்டம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  அவ்ேவைலத்திட்டம் நைட ைறயில் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்களின் லம் 
சுற்றாட க்கு வி விக்கப்ப கின்ற இரசாயனப் 
ெபா ட்கள் பற்றி ஏேத ம் ஆய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆய்ைவ ேமற்ெகாண்ட 
நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் அவ்வாய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) electronic waste  has been disposed  in  
huge amounts in Sri Lanka by now; 

 (ii) a  portion of the aforesaid waste has also 
been  disposed  to the environment as well  
in an  unsafe  manner ; 

 (iii) disposal of electronic waste  to the 
environment in an unsafe manner  has  
become a main factor which causes 
environmental pollution; and 

 (iv) electronic waste is a  threat to the health of 
people as well ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the  amount of  electronic waste disposed in 
Sri Lanka  per year; 

 (ii) whether a programme is available for the 
management of the aforesaid waste; 

 (iii) if so, the aforesaid programme; and 

 (v) whether the programme is being 
implemented  at present? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether a test has been conducted about the 
chemicals released to the environment  by 
electronic waste; 

 (ii) if so, the  name of the institution which 
conducted the research and the date on 
which the aforesaid test was done; and 

 (iii) if not, whether tests will be done in the 
future? 

(d) If not, why?   

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  

453 454 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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(අ) (i) ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ විද ත් අපදව්ය 
සැලකිය යුතු පමාණයකින් ජනනය වීම සිදු ෙව්.  

 (ii) මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විද ත් අපදව්ය 
කළමනාකරණය සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනු ලබන අතර, අවිධිමත් 
හසුරුවන්නන් විසින් අනාරක්ෂිත මුදාහැරීම් ද සිදු 
කරනු ලැෙබ්.  

 (iii) විද ත් අපදව්ය අනාරක්ෂිත ෙලස පරිසරයට මුදා 
හැරීම පරිසර දූෂණයට බලපාන සාධකයකි.  

 (iv) අෙනකුත් අපදව්යවලින් සිදුවන බලපෑම් ෙමන්ම 
විද ත් අපදව්ය ද ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට 
තර්ජනයකි. 

(ආ) (i) මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් විද ත් අපදව්ය 
කළමනාකරණ වැඩසටහන යටෙත් ශී  ලංකාව 
තුළ වසරකට බැහැර කරනු ලබන විද ත් අපදව්ය 
පමාණය දළ වශෙයන් ෙටොන් 3000ක්  පමණ ෙව්.  

 (ii) ඔව්.  

 (iii) එම අපදව්ය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පහත 
සඳහන් කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

  විද ත් අපදව්ය ජනනය කරනු ලබන ආයතන 
සඳහා උපෙල්ඛනගත අපදව්ය  කළමනාකරණ 
බලපතය මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ලබා 
ෙදනු ලබන අතර, ෙමම බලපතය වාර්ෂිකව අලුත් 
කරනු ලබයි.  

  විද ත් අපදව්ය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
විද ත් අපදව්ය එකතු කරන්නන් සහ ඒ ආශිත 
කටයුතු කරන්නන් විසින් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
ෙවතින් උපෙල්ඛනගත අපදව්ය කළමනාකරණ 
බලපතය (Scheduled Waste Management 
Licence) ලබා ගත යුතුය.  

  එෙසේම විද ත් අපදව්ය ආනයනය කිරීම පාලනය 
තදින්ම කියාත්මක ෙව්. විද ත් අපදව්ය ෙමරටට 
ආනයනය සඳහා අනුමැතීන් ෙදනු ෙනොලබන අතර 
පාවිච්චි කරනු ලැබූ පරිගණක ආනයනෙය්දී 
ඒවාෙය් කියාකාරිත්වෙය් තත්ත්වයන් පිළිබඳ 
සලකා බලා නිශච්ිත නිෂ්පාදන  කාණ්ඩයන්ෙගන් 
සහ මනා කියාකාරිත්වෙයන් යුතු පරිගණක 
ආනයනය සඳහා පමණක් අවසර  ෙදනු ලබයි.  

  මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික 
ආයතන 21ක් සමඟ විද ත් අපදව්ය 
කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික සහෙයෝගිතා 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනු ලබන අතර 
ෙමම වැඩසටහන රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල සේව්ච්ඡා මැදිහත්වීම මත සිදු කරනු 
ලබයි. 

  දැනට  බලපතලාභී ආයතනයන්හි සහ ජාතික 
සහෙයෝගිතා වැඩ පිළිෙවළ ස මඟ කියා කරනු 
ලබන ආයතනයන්හි විද ත් අපදව්ය 
කළමනාකරණ කියා පිළිෙවළ මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් නිරතුරුව පසුවිපරම් සිදු කිරීම හා 
නියාමනය සිදු කරනු ලබයි.  

  දැනට ශී ලංකාව තුළ විද ත් අපදව්ය 
කළමනාකරණය කරනු ලබන විධිමත් ආයතන 
හැරුණු ෙකොට අවිධිමත් විද ත් අපදව්ය 
හසුරුවන්නන්ද නිසි කළමනාකරණ 
යන්තණයකට ෙයොමු කරනු සඳහා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් දැනටමත් කමෙව්දයක් සකස ්
කරමින් පවතී.   

 (iv)  ඉහත (iii)හි සඳහන් කර ඇති පරිදි එම 
වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක ෙව්.  

(ඇ) (i) විද ත් අපදව්ය මගින් පරිසරයට මුදා හැෙරන බැර 
ෙලෝහ හා අෙනකුත් උපදවකාරී  රසායනික දව්ය 
පිළිබඳව ෙලොව පුරා විවිධ පර්ෙය්ෂණ  සිදු ෙකොට 
තහවුරු කර ඇති බැවින් එම පර්ෙය්ෂණ 
පදනම්ෙකොට ෙගන ශී ලංකාව විද ත් අපදව්ය 
උපදවකාරී අපදව්යයන් ෙලස හඳුනාෙගන ඇත. 

  ෙකෙසේ වුවද  ෙමම අපදව්ය බැහැර කිරීම පිළිබඳ  
පමාණාත්මක හා සමාජ ආර්ථික ක්ෙෂේත පිළිබඳව 
ශී ලංකාවට අදාළව අධ්යයනයන් සිදු කර ඇත.  

 (ii) විවිධ අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ ආයතන මගින් 
පර්ෙය්ෂණ සිදු ෙකොට තහවුරු කර ඒවා  
පසිද්ධියට පත් ෙකොට ඇත.  

  ෙමම අමාත්යාංශය සහ  මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
එක්ව විද ත් අපදව්ය බැහැර කිරීම පිළිබඳ 
පමාණාත්මක හා සමාජ ආර්ථික ඇගයීමක් 2008 
වර්ෂෙය්දී සිදු කර ඇත. 

 (iii) විද ත් අපදව්ය මගින් පරිසරයට මුදා හැෙරන 
රසායනික දව්ය පිළිබඳව ගුණාත්මක  පර්ෙය්ෂණ 
අන්තර්ජාතිකව සිදුෙකොට ඇත. 

  දැනට ශී ලංකාව  තුළ  ජනනය වන විද ත් 
අපදව්ය පිළිබඳව පමාණාත්මක සමීක්ෂණයක් සහ 
සංසරණ රටාව පිළිබඳ අධ්යයනයක් සිදු කිරීම  සහ 
ෙපර සමීක්ෂණ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය විසින් කටයුතු සැලසුම් කර සිදු 
කර ෙගන යනු ලැෙබ්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

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

ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ලබාදුන් පිළිතුර අනුව ලංකාෙව් 
වසරකට බැහැර කරන විද ත් අපදව්ය පමාණය ෙටොන් 3,000ක් 
ෙවනවා. ඒක ජාතික ව්යසනයක්. ඇතැම් CFL bulb එකක 
තිෙබන රසදිය පමාණය වතුර ලීටර 6,000කට එක් වුවත් වකුගඩු 
ආබාධ ඇති වන තත්ත්වය දක්වා එම ජලය දූෂණය වීමට පුළුවන් 
කියන එක තමයි ෛවද්ය මතය. රසදිය පමණක් ෙනොෙවයි, ඊයම් 
සහ කැඩ්මියම්, විෙශේෂෙයන්ම ජංගම දුරකථන බැටරිත් ඒ 
තත්ත්වයට ෙහේතු ෙවනවා. ලංකාෙව් තිෙබන අත් දැකීම තමයි 
ෙබොෙහෝ කුණු, එෙහම නැත්නම් අපදව්ය බැහැර කරන විට 
පුද්ගලෙයෝ ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙනොතැබීම. ඊට ෙහේතුව, 
එකක් අනවෙබෝධය, ෙදවැනි එක ඒ පිළිබඳව දිගින් දිගටම පසු 
විපරමක්  සිදු ෙනොවීම. ඒ නිසා පළාත් පාලන ආයතනත් එකතු 
කරෙගන ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම 
ෙමොකක්ද? මනුස්සෙයක් තමුන්ෙග් ෙගදර තිෙබන කුණු බැහැර 
කරන ෙකොට ඒවා ෙකොටස් වශෙයන් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සඳහා අමාත්යාංශයට දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපදව්ය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එකතු 

කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. "පුනරුදය" 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ඒක කියාත්මක ෙවනවා. අපි එය 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් ආරම්භ කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරින් 
දැනුවත් කරන වැඩසටහනක් 5වැනි දා පවත්වනවා. ඒෙකන් 
පස්ෙසේ දීපව්යාප්තව එම වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ආදී දව්ය එකතු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය 2009දී ඩයෙලොග් ආයතනයත් එක්ක 

455 456 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම 2010 
වසර ෙවන ෙකොට ඒ අවෙබෝධතා ගිවිසුම පුළුල් කරලා 
ෙපෞද්ගලික හා රාජ්ය ආයතන 14ක් සමඟ ඒ අපදව්ය එකතු කරන 
ආයතන පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට රාජ්ය අංශෙය් 
නගර සභාව සහ පාෙද්ශීය සභාව කියන ඒවා ෙවනුවට 
ෙපෞද්ගලික හා රාජ්ය අංශය යන ෙදකම සම්බන්ධ කරෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒක 2014 ෙවන 
ෙකොට ආයතන 21ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
වසරක් පාසා එකතු වන ෙටොන් 3,000ක විද ත් අපදව්ය පමාණය 
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙබොෙහොම කමවත් ආකාරයට එකතු ෙවනවා 
කියන එක කියන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

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

ජලසම්පාදන ෙයෝජනා කම අතිබහුතරයක ක්ෙලෝරීන්කරණය 
සිද්ධ වුණත්, ෙම් කැඩ්මියම්, රසදිය සහ ඊයම් -Cadmium, 
Mercury and Lead- හඳුනා ගැනීමට සහ ජලය පිරිපහදු කර 
ගැනීම සඳහා නූතන තාක්ෂණික ෙමවලම් පාවිච්චි කරන්න අධික 
වියදමක් යන නිසා ඒ හැකියාව අපට ලැබිලා නැහැ. මධ්යම පරිසර 
අධිකාරියටත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයටත් 
එකතු ෙවලා විෙශේෂෙයන්ම කැඩ්මියම්, රසදිය සහ ඊයම් හඳුනා 
ගැනීෙම් උපකරණ ලංකාවට ෙගනැල්ලා සෑම ජල පිරිපහදුවකටම 
ෙම් උපකරණ සවි කිරීමට අමාත්යාංශෙය් තිෙබන වැඩ පිළි ෙවළ 
සහ දැක්ම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීතුමාෙග් පශ්නය ෙයොමු 

වන්න ඕනෑ, නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
අමාත්යාංශයට. හැබැයි, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විධියට ෙමහිදී 
අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් අන්තරායදායක අපදව්ය ෙවනමම 
එකතු කරලා ඒවා අපනයනය කරන ආයතනවලට භාර ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන් බාසල් සම්මුතියට අනුව. 
ඒ සම්මුතියට අනුව ගත්ෙතොත් දැනට ඒවා නැවත වාරයක් 
පතිචකීකරණය කරන රටවල් හැටියට තිෙබන්ෙන් දකුණු 
ෙකොරියාව, සිංගප්පූරුව, එක්සත් රාජධානිය, ෙනදර්ලන්තය වාෙග් 
ෙබොෙහොම සීමිත රටවල් පමාණයක්. ඒ අනුව එම අපදව්ය ඒ 
රටවලට යවන වැඩ පිළිෙවළක් අපි මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙයන් 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. හැබැයි, ජල සම්පාදනයත් එක්ක 
ඒකාබද්ධ ෙවලා එෙහම නැත්නම් නාගරික සංවර්ධන, 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යාංශය මූලික ෙවලා ඒ කටයුතු 
කෙළොත් අෙප් මන්තීතුමා කියන කාරණාව කරන්න පුළුවන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

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

දැන් ෙම් විද ත් අපදව්ය භාර ගැනීම සඳහා වසරකට සැරයක් 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය, 'සතියක්' පකාශයට පත් කරනවා. ඒ 
සතිය තුළ එම අපදව්ය භාර ගැනීම පැය 24 පුරා කරනවා. නමුත් 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දුන් පිළිතුර අනුව අපදව්ය ෙටොන් 
3,000ක් වාර්ෂිකව එකතු වනවා නම්, ෙම්ක සතියකින් කවදාවත් 

කරන්න බැහැ කියන එක දැන් අපට පැහැදිලියි. හැබැයි, ෙම් සඳහා 
වාහනත්, ඒ වාෙග්ම පිරිස් බලය පිළිබඳ පශ්නයත් සීමාකාරී 
සාධකයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊෙය් - ෙපෙර්දා නිල්වලා ගඟට අකුරැස්ෙසන් ඩීසල් ලීටර 
12,000කට වඩා වැඩි පමාණයක් එකතු වුණා. මාතර නගරය 
ඇතුළු දිස්තික්කයම ජලය පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ 
දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් ජල මූලාශ ආශිතව එක පැත්තකින් අපදව්ය 
එකතුවීම නවත්වන්නටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් අවුරුද්දකට 
සතියක් අපදව්ය එකතු කරන කමෙව්දෙයන් එහා ගිය වැඩ 
පිළිෙවළකට වැඩි නිලධාරි පිරිසක් සහ වාහන ඇතුළු සම්පත් 
ෙයොදා ෙගන කියාත්මක ෙවන්න අමාත්යාංශයට බැරිද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ඉන් එහාට ගිය වැඩ පිළිෙවළක් පැහැදිලිවම තිෙබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. ''දූෂකයා ෙගවිය යුතුයි'' කියලා අපි අලුත් 
සංකල්පයක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙම් සංකල්පයට අනුව,  
විෙශේෂෙයන්ම දියුණු වුණු රටවල නිෂ්පාදනය කළ 
කණ්ඩායම්වලට තමයි එහි වගකීම දීලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අෙප් 
රෙට් විද ත් උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන පමාණය අඩු නිසා, ඒවා 
විකුණන පුද්ගලයන්ට ෙම් වගකීම විස්ථාපනය වන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අනුව, 
යම් electronic භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නා විට ඒ භාණ්ඩයට අමතර 
පතිශතයක අය කිරීමක් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එය 
පාවිච්චි කරන කාලය අවසන් වුණාට පසුව, පාරිෙභෝගිකයාට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා ඒ electronic භාණ්ඩය මිලදී ගත්ත ෙවළඳ 
සැලට නැවත වාරයක් භාර ෙදන්න. ඒ ෙවෙළඳ සැෙලන් ගත්ත 
අමතර පතිශතයත් එක්කම, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ස්ථාවර තැන්පතු 
ෙපොලියත් එක්ක ආපහු ෙගවන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ෙමහි පළමු වැඩ මුළුව 
2015.10.29වැනි දා පැවැත්වුවා.   

ෙමය විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අය කිරීෙම් කමෙව්දයක් වන නිසා, 
ජනතාවෙග් කැමැත්ත විමසන්න ෙම් වන විට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ එය කියාත්මක වන විට ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් විකුණන ස්ථාන දීර්ඝ වශෙයන් ඒවා එකතු 
කරන මධ්යස්ථාන බවට ඉෙබ්ම පත් ෙවනවා. ඒක අෙප් දීර්ඝ 
කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට කියාත්මක ෙවනවා.  

 
"ළඟම පාසල  ෙහොඳම පාසල" වැඩ පිළිෙවළ : 

විසත්ර 
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" 

எ ம் ேவைலத்திட்டம் : விபரம் 
"LANGAMA PAASALA HONDAMA PAASALA" PROGRAMME: 

DETAILS 
283/’15 

11.ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සෑම ජාතික පාසලකටම එක හා සමාන පතිලාභ 
ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, පතිලාභ ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

457 458 

[ගරු අනුරාධ ජයරත්න  මහතා] 
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(ආ) (i)  2007 වර්ෂෙය්දී එවක අධ්යාපන අමාත්යවරයා 
විසින් මුල්ගල තබන ලද ෙකොටිකාවත්ත රාජසිංහ 
විද්යාලෙය් ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදි කිරීම් 
කටයුතු අවසන් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එම පාසෙල් පවතින, ගුරුවරුන් 13කෙග් පමණ 
හිඟය පිරවීමට ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසෙල් අබලන් ෙගොඩනැඟිලි නවීකරණය 
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) "ළඟම පාසල  ෙහොඳම පාසල" යන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙකොපමණ කාලයකින් ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකින්ම එක හා සමාන පාසල් 
සංඛ්යාවක් ෙතෝරාගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම වැඩ පිළිෙවළ සෑම පෙද්ශයකම සමගාමීව 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද;  

 (v) පමුඛතාව ලබා ෙදන පෙද්ශ තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම පෙද්ශ කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ஒவ்ெவா  ேதசிய பாடசாைலக்கும் ஒேர 

சமனான அ கூலங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றனவா; 

 (ii) இன்ேறல், அ கூலங்கள் வழங்கப்ப ம் 
ைறைமெயான்  உள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அம் ைறைம யா ; 
 என்பைத அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (I) 2 0 0 7ஆம் ஆண் ல் அப்ேபாைதய கல்வி 
அைமச்சரால் அ க்கல் நடப்பட்ட 
ெகாட் காவத்ைத ராஜசிங்ஹ வித்தியாலயத்தின் 

ன்  மா க் கட் டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 
ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் திகதி யா ;  

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலயில்  நில ம் 13 
ஆசிாியர்க க்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய 
நிரப் வதற்கு எ க்கும்  காலம் எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலயின் ப தைடந் ள்ள 
கட் டங்கைளப் ப்பிக்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" எ ம் ேவைலத்திட்டம் எவ்வள  
காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்ப ம்; 

 (ii) இதற்காக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவி ந் ம் ஒேர அளவான எண்ணிக் 
ைகயில் பாடசாைலகள் ெதாி  ெசய்யப்ப மா; 

 (iii) ஆெமனில், இப்பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யா  ; 

 (iv) இந்நைட ைற ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ம் 
சமாந்தரமாக ஆரம்பிக்கப்ப மா;  

 (v) ன் ாிைம வழங்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் 
உள்ளனவா; 

 (vi) ஆெமனில், இப்பிரேதசங்கள் யாைவ; 
 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he state-  

 (i) whether equal benefits are granted to every 
National School; 

 (ii) if not, whether there is a methodology for 
granting benefits; and 

 (iii) if there is, what that methodology is? 

(b) Will he inform the House-  

 (i) the date on which construction work of the 
three-storeyed building at the Rajasinghe 
Vidyalaya in Kotikawatta, for which the 
foundation stone was laid in 2007 by the 
then Minister of Education, will be 
completed; 

 (ii) how long it may take to fill the vacancies of 
about 13 teachers existing in that school;  

 (iii) whether steps will be taken to renovate the 
dilapidated buildings of the school; and  

 (iv) if steps will be taken, on what date it will be 
done? 

(c) Will he also inform this House-  

 (i) when the “Langãma Paasala Hondãma 
Paasala” (Closest School is the Best 
School) Programme will be commenced; 

 (ii) whether an equal number of schools will be 
selected from each Divisional Secretary's 
Division for it; 

 (iii) if so, what such number of schools are; 

 (iv) whether the Programme will be 
commenced in all areas simultaneously; 

 (v) whether there are areas to which priority 
will be given; and 

 (vi) if there are such areas, what those areas 
are? 

(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 කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) පාසල්වලට පතිලාභ ලබා දීෙම්දී පාසල්වල 
පවතින සුවිෙශේෂි අවශ්යතාවන් සැලකිල්ලට ගනු 
ලැෙබ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. ඉහත පිළිතුෙරන් ආවරණය ෙව්. 

(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය්දී. 

 (ii) ජාතික පාසල්වල පවතින ගුරු හිඟය පියවීම සඳහා 
ජනවාරි අවසන් සතිය වන විට ගැසට් නිෙව්දනයක් 
පළ කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන අතර, එහිදී සියලු 
ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ගුරුවරුන් බඳවාගැනීමට 
නියමිතව ඇත.  

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 2016 අෙපේල් මස ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ) (i) 2016 ජනවාරි මාසෙය් සිට ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 
ෙයොදා ඇත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) සෑම පාෙද්ශීය ෙකොට්ඨාසයකටම පාසල් 1ක් ෙහෝ 
2ක් ෙතෝරාගැනීමට නියමිතය. (ඉතා සුවිෙශේෂි 
අවසථ්ාවලදී පමණක් ෙමම පාසල් සංඛ්යාව වැඩි 
ෙහෝ අඩු විය හැකිය.)  

 (iv) ඔව්. එය සෑම පෙද්ශයකම සමගාමීව ආරම්භ 
කිරීමට නියමිතය.  

 (v) නැත. සෑම පළාතකම ව්යාප්ත කිරීමට 
නියමිතය. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. අෙපේල් මාසය අවසන් වනෙකොට එම  ෙගොඩනැඟිල්ල 
හදලා අවසන් කරනවාය කියා කීම සම්බන්ධෙයන් මම 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, 2007දී හිටපු අධ්යාපන 
ඇමති සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා එයට මුල්ගල තැබුවා. 2011දී 
බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා, 
ඉක්මනට හදලා ෙදනවාය කියා. දැන් 2016 අවුරුද්දත් ලබලා 
තිෙබනවා. එතුමන්ලා කරපු නැති ෙද් ඔබතුමා කර ෙදනවාය කීම 
සම්බන්ධෙයන් මම එකඟ ෙවනවා. හැබැයි, ගුරුවරු දහතුන් 
ෙදෙනකු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පුරප්පාඩු පිරවීමට ගත විය හැකි 
කාලය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ. බඳවා ගැනීම් ගැන 
විතරයි කිව්ෙව්. ඒ පාසෙල් පවතින ගුරුවරුන් දහතුන් ෙදනාෙග් 
ගුරු හිඟය පියවීමට ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද කියලා මම 
ඒ පශ්නෙයන් අහලා තිෙබනවා. පුරප්පාඩු දහතුනක් තිෙබනවා. ඒ 
පුරප්පාඩු දහතුන පිරවීමට ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද කියා 
මම අහලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙකොපමණ කාලයක් ගත වනවාද 
කියලා ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම කිව්වා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
බඳවා ගැනීම් කරනවාය කියලා ෙන් ඔබතුමා කිව්ෙව්.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
බඳවා ගැනීම් කරනවාය කියන්ෙන් පුරප්පාඩු පුරවනවා කියන 

එකයි.  
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එය අදාළ වන්ෙන් සමස්ත ලංකාවටම ෙන්. ෙම් කියන පාසෙල් 

ගුරුවරුන් දහතුන් ෙදනාෙග් හිඟය පිරවීමට ගත විය හැකි කාලය 
ෙකොපමණද කියායි මම අහලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා ඔය කියන පාසලත් ජාතික පාසලක්. ජාතික 

පාසල්වලට ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවා කියන්ෙන් ඒ පුරප්පාඩු 
ටිකත් පුරවනවා කියන එකයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙම් පාසෙල් වැටවල් ගහලා තිෙබන විධිය, අබලන් ෙවලා 

තිෙබන විධිය පිළිබඳව තිෙබන  ඡායාරූප ඕනෑ නම් සභාගත 
කරන්න පුළුවන්. මම හිතන හැටියට, ඔබතුමා කියපු අවශ්යතාවන් 
අනුව ෙමය පමුඛතාව දිය යුතු පාසලක්. ගුරුවරුත් නැත්නම්, 
buildings නැත්නම්, කීඩාංගනයත් හරියට නැත්නම්, පන්ති 
කාමරත් හරියට නැත්නම් ෙමයට පමුඛතාවක් ෙදන්න පුළුවන්ද 
කියලායි මම අහන්ෙන්.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවශ්යතා හඳුනා ගනු ලබන්ෙන් කලාප 

අධ්යාපන කා ර්යාලවල ඉන්න සහකාර සැලසුම් අධ්යක්ෂවරු 
විසිනුයි. ඔවුන්  පමුඛතාව අනුව එම පාසලට ඉටු විය යුතු කාර්ය 
භාරය -ඉටු විය යුතු සංවර්ධනය- හඳුනා ගන්නවා. ඒ අනුව අවශ්ය 
පහසුකම් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි පිරිමි දරුවන්ට 

යන්න පුළුවන් එකම ජාතික පාසල තමයි ෙම් පාසල. ඒ නිසායි මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරන්ෙන්. 
ඔබතුමාෙග් පහසුව සඳහා ෙම් තිෙබන අඩු පාඩු ටික මම ලිඛිතව 
දැනුම් ෙදන්නම්. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා දැනුම් දුන්නත් නැතත්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් දත්ත 

ඒකකය මඟින් සියලුම ජාතික පාසල්වල අඩු පාඩු ෙම් වන විට 
ගණනය කරමින් යනවා. ඒ සියලු අඩු පාඩු,  තිෙබන මුදල් 
පමාණය අනුව පමුඛතාව හඳුනාෙගන සම්පූර්ණ කරනවා. ඔබතුමා 
අමාත්යාංශයට ආෙවොත් ඒ ලැයිස්තුෙවන් බලන්න පුළුවන් අපි 
හඳුනාෙගන තිෙබන අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
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ෙකොෙළොන්නාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ජාතික 
පාසල් ෙදකක් සහ පළාත් සභා පාසල් දහඅටක් තිෙබනවා. ජන 
ඝනත්වය අනුව දවිඩ භාෂාව කථා කරන පුරවැසියන් සියයට 
20කට අධික පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය ෙවනුෙවන් පාසලක් දමන්න 
කියලා කාලයක් මුළුල්ෙල් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. නමුත් එවැනි 
පාසලක් දැමීම  පාෙයෝගික නැහැ කියලා මම හිතනවා. "ළඟම 
පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන සංකල්පය තුළ ෙතෝරාෙගන ඇති 
පාසල් ෙදෙක්, සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි කියන භාෂා තිත්වෙයන් 
ඒකක පටන් ගැනීෙම් කටයුතු  ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ පිළිබඳව මට හරියටම එක පාරට කියන්න බැහැ.  නිලධාරින් 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ අවශ්යතාව අනුව  පිළියම් ෙයදීෙම් 
හැකියාව අපට තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතෙකොට ඒ පිළිබඳ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්.  

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

පළාත් සභා පාසල්වල ආෙද්ශ ගුරුවරු නැතිව ගුරුවරු මාරු 
කරනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, ෙම් සතිය පුරාම 
ෙකොෙළොන්නාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ඒ වාෙග් ගුරු 
මාරුවීම් 20කට අධික පමාණයක් කරලා තිෙබනවා. ගුරු හිඟයක් 
තිෙබද්දී, ඉන්න ගුරුවරුත් ආෙද්ශ ගුරුවරු නැතිව මාරු කරනවා. 
ඔබතුමාට ෙම් ගැන කියන්න පුළුවන්, "ෙම්ක පළාත් සභාෙවන් 
බලන්න ඕනෑ" කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් ගන්න 
ෙකෙනක් නැහැ.  හැබැයි, රෙට් අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට 
රෙට් සෑම දරුෙවකුටම සමාන අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමා 
ගන්නා උත්සාහය නිසා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් මැදිහත්වීමක් 
ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  අවිධිමත් කමෙව්දවලින් බැහැරව ෙම් 

කටයුත්ත කරමු කියලා පසු ගිය දිනවල අපි පළාත් සභාවල පධාන 
අමාත්යවරු ෙගන්වලා සාකච්ඡාවක් කළා. එතුමන්ලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එකඟතාව පළ කළා. ඒ විධියට කටයුතු කරන්න 
අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව සමහර අවස්ථාවලදී අපට පළාත් 
සභාෙව් කටයුතුවලට මැදිහත් ෙවන්න අමාරු වුණත්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඒ අය දැනුවත් කරලා පුළුවන් තරම් ඒ කටයුතු 
හරියාකාරව කරෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙමවැනි ෙද්වල් ෙවන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා පළාත් 
අධ්යාපන ෙල්කම්වරු සමඟත් අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් විධිමත්භාවය ආරක්ෂා 
කරගනිමින්, ෙම් චකෙල්ඛවලට පමුඛත්වය ලබාෙදමින් අවශ්ය 
පියවර ගන්නයි.  

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

ෙල්කම්තුමාට තුන්වරක් කථා කළා. මා හිතන විධියට එතුමාෙග් 
උපෙදස් කවුරුවත් පිළිගන්ෙන් නැතිවද දන්ෙන් නැහැ. දැන් 
බස්නාහිර පළාෙත් මහ ඇමති ෙනොෙවයි අධ්යාපන ඇමති.  [බාධා 
කිරීමක්] ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොවන කාරණයක් වුණත්, 
ෙම් ගුරු හිඟය පියවන්න, ගුරුවරු ලබාදීම කඩිනම් කරන්න 
ෙමොනවා හරි කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය වශෙයන් අපට බඳවා ගැනීම් කරන්න 

පුළුවන් ඒවා, ඒ cadre එක තුළ ඉදිරි කාලය තුළ  බඳවා ගැනීමට 
කටයුතු කරනවා. සමහර බඳවා ගැනීම් පළාත් සභාවලින් සිද්ධ 
ෙකෙරනවා. උපාධිධාරී ෙනොවන අෙපොස උසස ් ෙපළ විභාගය 
සමත් අය බඳවා ගැනීමට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි 
ෙම් වන විට රෙට් සියලුම පාසල්වල ඒ ඒ පාසල් අනුව, ඒ ඒ 
විෂයයන් අනුව පුරප්පාඩු හඳුනාගනිමින් පවතිනවා. පළාත් සභා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා, cadre එෙක්  පමාණය අනුව ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ඒ පුරප්පාඩු පුරවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 1, ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. 

විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසීමට.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට කල් ගත්තා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

එතුමියෙග් මුහුණ බලන්න නැති වුණාට, ඕනෑ නම් සාධාරණව 
පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාට. පිළිතුර ලෑසත්ියි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මුහුණ බලන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ. මට ඒ 

විෂයය සම්බන්ධෙයන් යම් කාරණා කිහිපයක් දැන ගන්න තිෙබන 
නිසායි කල් ගනිමු කියලා කිව්ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහනම් ඒ පශ්නය නැවත ඉදිරිපත් කරන්න කාලයක් යනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කමක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනත් පශ්නයක් අහන්න තිෙබන 

අවස්ථාව. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක හැම දාම කරන්ෙන් නැතිව අදට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

නැත්නම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම වැඩ කටයුතු- 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ විෂයභාර ඇමතිතුමා පිළිතුරු 

ෙදන්න ඉන්නවා නම් ෙම් පශ්නය මතු ෙවන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න 

ඕනෑ පශ්නයක්. වඩාත් වැදගත් ෙද් තමයි පිළිතුරු ෙදන්න අදාළ 
අමාත්යවරයා එන එක. අමාත්යවරයාට සහභාගි ෙවන්න බැරි නම් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා. 
අදාළ අමාත්යවරයා නැති නිසා හැම පශන්යක්ම ෙවන 
අවස්ථාවකට කල්  ගන්න ගිෙයොත් ෙවන ෙද් තමයි,  පරණ පශ්න 
නැවත නැවත කැරකි කැරකි න්යාය පතයට එන තත්ත්වයක් මතු 
වන එක. ඒ නිසා වඩාත් ෙහොඳ ෙද් තමයි පිළිතුරු ෙදන්න 
අමාත්යවරු කැඳවන එක. නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයා හැම ෙදනාම පිළිගන්න,- [බාධා කිරීමක්] 
එතුමාෙග් පිළිතුර අපි අෙනක් හැම ෙදනාම පිළිගන්නවා. ෙමතුමා 
විතරක් පිළිගන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. ඒක පශ්නයක් ෙවනවා.  

අපි ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත  කරන්නම්. ගරු ඇමතිතුමිය 
හමු ෙවලා අවශ්ය විස්තර ටික අහගන්න. නැත්නම්, it is going to 
be a bad precedent. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, මා හැම පශ්නෙය්දීම 

එෙහම කරලා නැහැ. ෙම්ක මට සුවිෙශේෂී කාරණයක්, ඒකයි. 
ඉතින් කලාතුරකින් එන පශ්නයකදී එෙහම කරන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙම්ක අහන්ෙන් පළමුවැනි වතාවට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර ෙදන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 

එකඟද? ගරු මන්තීතුමාට පසුව පුළුවන් ගරු ඇමතිතුමියෙගන් 
අවශ්ය විස්තර ලබා ගන්න. 

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, උත්තරය ලෑස්තියි. අවශ්ය නම් 

සභාගත කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර සභාගත කරන්නම්.  ගරු ඇමතිතුමිය හමු ෙවලා 

විස්තර දැනගන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් පළමුවන වතාව. ඒකයි මා කියන්ෙන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙම්කට විතරක් මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවස්ථාව ෙදන්න අමාරුයි.     

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම්කට විතරක්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් දැනට භාර දීලා තිෙබන සියලුම පශ්න න්යාය 

පතයට ඇතුළත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරන්න. අපි අලුත් 

සම්පදායයන් ඇති කරන්න අවශ්ය නැහැෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  
ගරු ඇමතිතුමිය හමු ෙවලා විස්තර ටික අහගන්න.  පිළිතුර 
සභාගත කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අහලා තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි පශ්නයක්, ගරු කථානායකතුමනි.  

පිට රටින් බඩු ෙගෙනන ෙකොට සල්ලි ෙගවනවාද කියලායි අහලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා නිතරම රට යනවා, එනවා. ඒක දන්නවා 
ෙමතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි.  පිළිතුර සභාගත කරන්න.   
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භාවිත කළ භාණ්ඩ ෙමරටට ෙගන ඒම: වැළැක්වීම 
பயன்ப த்திய ெபா ட்கைள நாட் ள் 

எ த் வரல்: த த்தல் 
BRINGING IN OF USED GOODS TO COUNTRY : PREVENTION 

 

     62/’15 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ගෘහ ෙසේවය සඳහා විෙද්ශගතවන්නන් භාවිතයට 
නුසුදුසු සහ භාවිතෙයන් ඉවත් කළ භාණ්ඩ 
ෙමරටට එවන බවත්; 

 (ii) ඒ සඳහා ඔවුන්ට විශාල මුදලක් වැය කිරීමට 
සිදුවන බවත්;  

 (iii) ෙමම අබලි දව්ය අප රෙට් පරිසරයටද පශන්යක් 
විය හැකි බවත්; 

 එතුමිය දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විෙද්ශ රටවල සිට භාවිත කරන ලද පැරණි ගෘහ 
භාණ්ඩ ආදිය රට තුළට ඒම වැළැක්වීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ட் ப் பணியாளர்களாக ெவளிநா க க்கு 
ெசல்பவர்கள் பாவைனக்கு உதவாத ம் 
பாவைனயி ந்  அகற்றப்பட்ட மான 
ெபா ட்கைள இந்நாட் ற்கு ெகாண்  
வ கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கு இவர்கள் ெப மள  பணத்ைத ெசலவிட 
ேவண் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சிைதவைடந்த ெபா ட்கள் எம  
நாட் ன் சூழ க்கும் பிரச்சிைனைய 
ேதாற் விக்கக் கூ ெமன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெவளிநா களி ந்  பாவிக்கப்பட்ட பைழய 
ட் த் தளபாடப்ெபா ட்கள் ேபான்றவற்ைற 

இந்நாட் ற்கு ெகாண் வ வைத த ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Foreign Employment: 

(a) Is she aware that- 

 (i) those who go overseas to be  employed  as  
domestic employees send items, which  
have been removed from use and are not 
suitable for use, to this country; 

 (ii) they have to spend a  huge amount of 
money for it; and 

 (iii) these scrap material may cause problems to 
the environment of our country as well? 

(b) Will  she inform this House- 

 (i) whether action will be taken to prevent the  
influx of  old used furniture etc., from 
foreign  countries; and 

 (ii) if so, the  date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර   සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

(අ) (i) විෙද්ශ රැකියාෙව් නියුක්ත ඇතැම් අය, විෙශේෂෙයන් ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් ඉතාම  කලාතුරකින් අවස්ථාවක ඔවුන්ෙග් 
ෙසේවා ස්ථානෙයන් ලබා ෙදන භාවිත කරන ලද උපකරණ 
තම ගමන් බඩු සමඟ රැෙගන එන අවස්ථා ඇත. නමුත් ෙමය 
කලාතුරකින් සිදු වන ෙදයකි. 

 (ii) භාණ්ඩ පැරණි වුවත් එම භාණ්ඩ අලුත් වුවත් කාෙගෝ ෙසේවා  
සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල අදාළ භාණ්ඩ ෙගන්වන පාර්ශ්වය 
විසින් ෙගවිය යුතුය. 

 (iii) ෙමම භාණ්ඩ රැෙගන එන පමාණය සැලකීෙම්දී, එම 
පමාණය අප රෙටහි පරිසරයට හානිකර බලපෑමක් සිදු 
කිරීමට තරම් පමාණවත් අගයක් ෙනොෙව්. එම පමාණය 
සාෙප්ක්ෂව ඉතා අඩු පමාණයකි. 

  අෙනක් කාරණය, ෙමම භාණ්ඩ වාණිජ අරමුණක් සඳහා 
ෙනොෙගන්වන අතර තම භාවිතය සඳහා පමණක් ෙගන්වනු 
ලැෙබ්. 

 (ආ) (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
පුරාවසත්ු හා නිදන් වසත්ු විනාශය: නීතිමය පියවර   

 ைதெபா ட்கள் அழிக்கப்பட்டைம : சட்ட 
நடவ க்ைக 

DESTRUCTION OF ANTIQUITIES AND TREASURES:  LEGAL 
ACTION TAKEN 

80/’15 
2. ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4): 

(අ) පසු ගිය දශකයක පමණ කාලය තුළ පුරාවසත්ු හා නිදන් 
වසත්ු බරපතළ ෙලස විනාශවීම් හා ෙසොරුන්ෙග් ගහණයට 
ලක්වීම් පිළිබඳව විවිධ මාධ්ය මගින්  වාර්තාකර ඇති බව 
එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) මාධ්ය මගින් වාර්තා වූ සිද්ධි හා ලැබුණු පැමිණිලි 
සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එෙසේ නම්, නීතිමය පියවර ෙගන ඇති සිද්ධි හා 
පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම නීතිමය කියාමාර්ග තුළින් වැරදිකරුවන් කර 
ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමවැනි සිද්ධි යළි ඇති ෙනොවීම සඳහා ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) சுமார் கடந்த ஒ  தசாப்த காலமாக ெதால்ெபா ட்கள் 
மற் ம் ைதெபா ட்கள் ெப மளவில் அழிக்கப் 
பட் ள்ளைம மற் ம் தி டர்கள் ைகப்பற்றி ள்ளைம 
பற்றி பல்ேவ  ஊடகங்கள் லம் ெவளியிடப் 
பட் ள்ளைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இ  ெதாடர்பாக ெதால்ெபா ளியல் திைணக் 
களத்திற்குக் கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ஊடகங்கள் லம் ெவளியிடப்பட் ள்ள 
சம்பவங்கள் மற் ம் கிைடத் ள்ள 

ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக ெதால்ெபா ளியல் 
திைணக்களம் சட்ட நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், சட்ட நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள சம்பவங்கள் மற் ம் ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சட்ட நடவ க்ைககள் லம் தவறாளி 
களாக்கப்பட் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வாறான சம்பவங்கள் மீண் ம் 
ஏற்படாதி க்கும்ெபா ட்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் 

ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that various media have reported that 
antiquities and treasures were heavily destroyed 
and taken away by thieves during the past period 
of time of almost a decade? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of complaints received by the 
Department of Archaeology in this regard; 

 (ii) whether the Department of Archaeology has 
taken legal action regarding the incidents 
reported in media and the complaints 
received by them; 

 (iii) if so, the number of incidents and 
complaints regarding which legal action 
has been taken, separately; 

 (iv) the number of persons that have been 
convicted through the aforesaid legal 
action; and 

 (v) the actions taken to prevent the occurrence 
of such incidents again? 

(c) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  

 
 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඉහත (අ) (i) යටෙත් දක්වා ඇති සියලුම පැමිණිලි 
සඳහා නීතිමය පියවර ෙගන ඇත. 

 (iv)  

 
 (v) i.  පුරාවසත්ු විනාශය වැළැක්වීෙම් විෙශේෂ 

ඒකකය හා විෙශේෂ ෙපොලිස ්ඒකකය සථ්ාපිත 
කිරීම. 

  ii.  පුරාවිද්යාව හා අදාළ සියලුම අණ පනත් හා 
ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කිරීම. 

  iii.  මහජනතාව, සිවිල් සංවිධාන හා පාසල් සිසුන් 
දැනුවත් කිරීම. 

  iv. විෙශේෂ පුරාවිද්යා සථ්ාන සඳහා ෙපොලිස ්
ආරක්ෂාව ෙයදීම. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ලංකාව තුළ පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමක් ඇති 
ස්ථාන 250,000ක් පමණ හඳුනා ෙගන ඇති බව තමයි                    
පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාෙග් වාර්තා අනුව කියැෙවන්ෙන්.  
ෙම්වාෙය් ආරක්ෂාව සඳහා ෙයොදවා තිෙබන මුරකරුවන් ගණන 
සියයක් කියලාත්  වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා.  ෙම් සංඛ්යාව 
ෙකෙසේවත් පමාණවත් වන්ෙන් නැති නිසා ෙම්වාෙය් ආරක්ෂාව 
සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවකයින් ෙයොදවන්න 
හැකියාවක් තිෙබනවාද කියලා, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්න 
කැමැතියි.  

වර්ෂය 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

සංඛ්යාව 117 78 83 208 235 294 220 370 340 216 158 

වර්ෂය 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

අත් අඩංගුවට 
ෙගන ඇති 
සැකකරුවන් 
සංඛ්යාව 

120 139 360 498 1062 956 577 410 

වැරදිකරුවන්ට 
දඬුවම් පමුණුවා 
ඇති සිද්ධි 
සංඛ්යාව 

21 39 79 94 188 186 127 70 

469 470 

[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි කළමනාකරණ ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලියා තිෙබනවා.  පධාන 
ස්ථානවලට ෙයදවීම සඳහා වැඩිපුර මුරකරුවන් සංඛ්යාවක් ලබා 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවකයින් ෙයොදවන්න 

හැකියාවක් නැහැ කියන එකද ඔබතුමා කියන්ෙන්?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැනත් අපි පුරාවිද්යා ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාෙගන් 

වාර්තාවක් ෙගන්වා ගන්නම්. නමුත් ආයතනෙය්ම මුරකරුවන් 
ෙයෙදව්වාම තිෙබන වගකීම වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා මුරකරුවන් 
පමාණය වැඩි කර ගන්න අපි ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ජාතික ෙකෞතුකාගාරය තුළ සැලසුම් සහගතව සිදු වුණ 
ෙසොරකම සම්බන්ධෙයන් තවමත් එහි මහ ෙමොළකරු ෙහළිෙවලා 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි පුරාවිද්යා ෙසොරකම්වලදී දඬුවම වන්ෙන් 
රුපියල් 50,000ක දඩයක් ෙහෝ වසර ෙදකක සිර දඬුවමක් ලබා 
දීමයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී සංෙශෝධන ෙගෙනන්න 
ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා ඇසූ පශ්නය මට පැහැදිලි නැහැ. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ජාතික ෙකෞතුකාගාරය තුළ සිදු වූ ෙසොරකෙම්දී, -[බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම් පශ්නය සංස්කෘතික අමාත්යවරයාෙගන් තමයි අහන්න 

ඕනෑ. ෙමොකද, ජාතික ෙකෞතුකාගාරය තිෙබන්ෙන් සංස්කෘතික 
අමාත්යවරයා යටෙත්යි.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පුරාවිද්යා භාණ්ඩ ෙසොරකම් කිරීමකදී දඬුවම 

වන්ෙන්, රුපියල් 50,000ක දඩයක් ෙහෝ වසර ෙදකක සිර 
දඬුවමක්. ඉදිරිෙය්දී ෙම් දඬුවම් සංෙශෝධනය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක අෙප් කාර්ය භාරයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. ෙම්වාට දැඩි දඬුවම් 
ලබා දිය යුතු බව අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපි අදාළ අංශවලින් ඉල්ලීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය කාලෙය් අනුරාධපුරෙය්, මහරඹෑෙව්දී metal detector 
එකක් පුරාවිද්යා වස්තු ෙසොරකම් කරන පුද්ගලයන් සන්තකෙය් 
තිබී ෙසොයා ගත්තා. ෙම් වාෙග් රුපියල් මිලියන 1.5ක් පමණ 
වටිනා metal detector එකක් ෙසොරුන් අතට පත් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ඒවා ලංකාවට ෙගන්වූෙය් ෙකොෙහොමද? ඒ වාෙග්ම 
ෙම් විධියට යුද හමුදාව මඟින් ෙගන්වපු උපකරණ තව ෙකොපමණ 
පමාණයක් අස්ථානගත ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ෙසොයා බලා, 
ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයට සති තුනකට ෙපර ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් විමසීම සඳහා අනුරාධපුරෙය් අදාළ නිලධාරින් 
කැ ෙඳවුවා. මමත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගි වුණා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපි  වාර්තාවක් ඉල්ලා තිෙබනවා. අනුරාධපුරය, සීගිරිය වැනි 
පුරාවිද්යා වටිනාකම් තිෙබන තැන් සම්බන්ධෙයන් අපි වාර්තාවක් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. වා ර්තාව ලැබුණු පසුව ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
පියවර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් දැන ගන්න 

අවශ්යයි. 2008 වර්ෂෙය්දී වාර්තා වුණු පුරාවිද්යා ෙසොරකම් 
සංඛ්යාව 18යි. 2009 වර්ෂෙය්දී වාර්තා වුණු පුරාවිද්යා ෙසොරකම් 
සංඛ්යාව 31යි.  යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පසුව,  2010 වර්ෂෙය්දී 
වාර්තා වුණු පුරාවිද්යා ෙසොරකම් සංඛ්යාව 190යි. 2011 වර්ෂෙය්දී 
වාර්තා වුණු  පුරාවිද්යා ෙසොරකම් සංඛ්යාව 220යි. ෙම් ආදී 
වශෙයන් පුරාවිද්යා ෙසොරකම් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා මා කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය 

ෙයොමු කරනවා ෙන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, අවධානය ෙයොමු කරනවා. 
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ෙදමළ මාධ්ය මුසල්ිම් පාථමික පාසල් සංවර්ධන 
කිරීම : ෙයෝජනා 

தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் ஆரம்ப பாடசாைலகைள 
அபிவி த்தி ெசய்தல்: ன்ெமாழி கள் 

DEVELOPMENT OF TAMIL MEDIUM MUSLIM PRIMARY 
SCHOOLS: PROPOSALS 

 
211/’15 

 
3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) පසු ගිය රජය මඟින් ද්විතියික පාසල් 1,000ක් සහ පාථමික 
පාසල් 5,000ක් සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයී ෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් අංක ED/3/37/6/147/sub හා 2013.01.11 
දිනැති ලිපිය මඟින් මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙගන් ෙයෝජනා 
කැඳවන ලද බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඒ අනුව, ද්විතියික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය 
කිරීමට සමගාමීව, ෙකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, 
කුරුණෑගල, රත්නපුර, ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර, 
මඩකලපුව, තිකුණාමලය, ගාල්ල, මාතර සහ 
හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කවලට අයත් ෙදමළ මාධ්ය 
මුසල්ිම් පාථමික පාසල් සංවර්ධන කිරීම සඳහා 
ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනා කවෙර්ද;  

 (ii) එම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් නම්, තනතුරු සහ එෙසේ 
ෙයෝජනා කරන ලද පාසල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එම ෙයෝජනා අතරින් කියාවට නැංවූ වැඩසටහන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වියදම් කළ මුදල දළ වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

  යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) கடந்த அரசாங்கத்தினால் 1000 இரண்டாம்நிைலப் 
பாடசாைலக க்கும் 5000 ஆரம்பப் 
பாடசாைலக க்கும் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
வழங்கும் ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்  
வதற்காக கல்வி அைமச்சின் ED/3/37/6/147/subஆம் 
இலக்க 2013.01.11ஆம் திகதிய க தத்தின் லமாக 
மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமி ந்  ன்ெமாழி கள் 
ேகாரப்பட்டன என்பைத அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i )  அதன் பிரகாரம், 1000 இரண்டாம்நிைலப் 
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
சமாந்தரமாக ெகா ம் , கம்பஹா, க த் ைற, 
கு நாகல், இரத்தின ாி, ெபாலன ைவ, 

அம்பாைற, மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல, 
கா , மாத்தைற, மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட 
மாவட்டங்க க்குாிய தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் 
ஆரம்ப பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற் 
காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள  ன்ெமாழி கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழி கைள ன்ைவத் ள்ள 
மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ெபயர்கள், பதவிகள் 
மற் ம் அவ்வா  ன்ெமாழியப்பட்ட 
பாடசாைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i )  ேமற்ப  ன்ெமாழி களில் அ ல்ப த்தப்பட்ட 
ேவைலத்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பிட்ட பாடசாைலகள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 ( i i i ) அதற்காகச் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
அண்ணளவாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Education: 

(a) Is he aware that proposals were invited from 
representatives of people by the letter dated 
11.01.2013 referenced "ED/3/37/6/147/Sub" 
issued by the Ministry of Education for 
implementing programmes to provide 1,000 
secondary schools and 5,000 primary schools with 
infrastructure by the previous Government?  

(b) Will he state - 

 (i) what proposals were submitted accordingly 
for developing Tamil medium Muslim 
primary schools in the Districts of 
Colombo, Gampaha, Kalutara, Kurunegala, 
Ratnapura, Polonnaruwa, Ampara, 
Batticaloa, Trincomalee, Galle, Matara and 
Hambantota in line with the developing of 
1,000 secondary schools; and 

 (ii) the names and positions of the 
representatives of people who have 
submitted those proposals and the names of 
the schools in respect of which such 
proposals were submitted, separately? 

(c) Will he also state-  

 (i) which of the proposals so submitted were 
implemented; 

 (ii) the names of the aforesaid schools; and  

 (iii) the approximate amount of money that was 
spent in this connection? 

(d) If not, why?  
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) උක්ත ලිපිය (ඇමුණුම 01)* මඟින් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් කැඳවන ලද්ෙද් ද්විතීයික පාසල් 
දහසක් හා පාථමික පාසල් පන්දහසක් පතිනිර්මාණය 
කිරීෙම් ජාතික වැඩසටහනට ඇතුළත් කිරීමට ෙයෝජිත 
ද්විතියික පාසල් සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා හා ඉදිරි 
කියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීම සඳහාය. ෙමම සාකච්ඡාෙව්දී 
ෙකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කුරුණෑගල, රත්නපුර, 
ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර, මඩකළපුව, තිකුණාමලය, 
ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්ෙතොට යන දිස්තික්කවලට අයත් 
ෙදමළ මාධ්ය මුස්ලිම් පාථමික පාසල් සංවර්ධනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා කිසිවක් ඉදිරිපත්ව ෙනොමැත.  

 (ii) එම දිස්තික්ක සඳහා ෙදමළ මාධ්ය මුස්ලිම් ද්විතියික පාසල් 
සඳහා ෙයෝජනා කිසිවක් ඉදිරිපත්ව ෙනොමැත. 

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-234/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

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

කැලණිතිසස් සිට ෙකොෙළොන්නාව  හරහා ඇද 
තිෙබන අධිබලැති විදුලි රැහැන් : ෙපෞද්ගලික 

ඉඩම්වලට වන්දි 
   களனிதிஸ்ஸவி ந்  ெகாெலான்னாைவ வைரயான 

உயர த்த மின் கம்பிகள்: தனியார் காணிக க்கு இழப்பீ  
HIGH-TENSION ELECTRICITY LINES FROM KELANITISSA TO 

KOLONNAWA: COMPENSATION FOR PRIVATE LANDS 
 

216/’15 
 
10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කැලණිතිසස් විදුලි බලාගාරෙය් සිට 
ෙකොෙළොන්නාව (වදුල්ලවත්ත සහ මහබුත්ගමුව 
ගාම නිලධාරි වසම) හරහා ඇද තිෙබන අධිබලැති 
විදුලි රැහැන්වල ෙවෝල්ටීයතාවය කවෙර්ද; 

 (ii) එම අධිබලැති විදුලි රැහැන් ඇදීෙම්දී වාෙන් විදුලි 
කුලුනු සිටුවීම සඳහා පවරා ගන්නා ලද 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වන්දි මුදල් පදානය කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් හිමියන් ෙලස එවකට 
හඳුනාෙගන සිටි පුද්ගලයින්ෙග් නම්, ලිපිනයන් 
සහ වන්දි ෙලස ෙගවූ මුදල් පමාණය හා වන්දි 
ෙගවූ දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) களனிதிஸ்ஸ மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி ந்  
ெகாெலான்னாைவ (வ ல்லவத்த மற் ம் 
மஹ த்க வ  கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி ) 
ஊடாக இடப்பட் ள்ள உயர் மின்ன த்த மின் 
கம்பிகளின் ேவால்ற் அள  எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உயர் மின்ன த்த மின் கம்பிகைள 
இ ம்ேபா  உ க்கு மின்கம்பங்கைள 
ந வதற்காக சு காிக்கப்பட்ட தனியார் 
காணிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கான இழப்பீட் த் ெதாைககள் வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  காணிகளின் 
உாிைமயாளர்களாக இனங்காணப்பட் ந் 
தவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், இழப்பீடாக 
வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் இழப்பீ  
வழங்கப்பட்ட திகதி தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the voltage of the high-tension electricity 
lines that have been installed from the 
Kelanitissa Power Station across 
Wadullawatta and Mahabuthgamuwa 
Grama Niladhari Divisions in Kolonnawa; 

 (ii) what are the private lands that were 
acquired for erecting steel electricity pylons 
in installing these high-tension electricity 
lines;  

 (iii) whether compensation has been paid for it; 
and 

 (iv) what are the names, the addresses and the 
sums paid as compensation in respect of 
persons who had been identified as land 
owners, and the dates on which such 
compensation was paid separately? 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරෙය් සිට ෙකොෙළොන්නාව හරහා 
ඇද තිෙබන අධිබලැති විදුලි රැහැන්වල ෙවෝල්ටීයතාවය 
කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 132කි. (132KV) 

 (ii) ෙමම විදුලි මාර්ගය ඉදිකර ෙම් වන විට වසර 52කට වඩා 
වැඩි කාලයක් ගතව ඇත. එබැවින් ඉදි කිරීම්වලට අදාළ 
ලිපිෙගොනු ඉතා පැරණි ෙමන්ම ෙසොයා ගැනීමට අපහසු 
ෙහයින් පවරා ගත් ඉඩම් පිළිබඳ විස්තර පකාශ කිරීම ඉතා 
අසීරුය. ෙකෙසේ ෙවතත් වසර 52කට අධික කාලයක් ෙමම 
රැහැන් මං පිළිබඳව හබයක් ෙහෝ ඒ සඳහා වන්දි ඉල්ලීම් 
ෙනොලැබීෙම් කරුණ මත ඒ සඳහා ඒ ඒ වකවානුවල වන්දි 
ෙගවීම් නිසි පරිදි සිදු වී ඇති බව උපකල්පනය කළ හැකිය. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, රැහැන් මං සඳහා පවරා ගන්නා ලද ඉඩම් 
එම කුලුනු පිහිටා ඇති පාදස්ථයට සීමා ෙව්. 

 (iii) ඉහත (ii)හි සඳහන් ෙහේතු මතම යම් පවරා ගැනීමක් සිදු වී 
ඇත්නම් ඒ සඳහා වන්දි පදානය කර ඇති බවට 
උපකල්පනය කළ හැකිය. 

 (iv) ඉහත (ii)හි සඳහන් ෙහේතු මතම අදාළ ලිපිෙගොනු ඉතා පැරණි 
ෙමන්ම ෙසොයා ගැනීමට අපහසු ෙහයින් ඉඩම් හිමියන් ෙලස 
එවකට හඳුනා ෙගන සිටි පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ 
වන්දි ෙලස ෙගවූ මුදල් පමාණය සහ වන්දි ෙගවූ දිනය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පකාශ කිරීම ඉතා අසීරුය. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා පශන්ය අහන්න කලින් එයට 

පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කවුරුවත් ඉන්නවාද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙපොදු වැදගත්කමින් යුතු කරුණක් 

සම්බන්ධෙයනුයි ෙම් පශ්න අහන්ෙන්. ඊෙය් අගමැතිතුමා කල් 
ගත්තා වාෙග්,  පිළිතුරු ලබා දීමට කල් ගන්නා අවස්ථා තිෙබ්වි. 
හැබැයි,   ඒ ෙමොෙහොෙත්දීම පිළිතුරු ලබා ෙදන එක තමයි වඩාත් 
ෙයෝග්ය වන්ෙන්.  ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපිට නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කැඳවන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
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 මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන කනගාටුව පකාශ කරනවා. 

දැන් ඔබතුමාෙග් පකාශය  කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැමදාමත් සිදු වුෙණ් ඒකම තමයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කමක් නැහැ, ඔබතුමාට මාධ්යයට එන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමය දිගටම සිදු ෙවනවා.  මාධ්යවල  පළ ෙවන්නට ඕනෑ 

පිළිතුරයි.  පශ්නය ෙනොෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳමයි. 
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ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යාෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා 
ෙනොදීම 

எாிெபா ள் விைல ழ்ச்சியின் அ கூலம் 
மக்க க்கு வழங்கப்படாைம 

DEPRIVE PEOPLE THE BENEFIT OF CRUDE OIL PRICE 
REDUCTION 

 
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.  

 ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල විශාල ෙලස පහළ 
ෙගොස් තිබියදී එම වාසිය ෙමරට මහ ජනතාවට ෙනොලැබීම තුළ 
මතු වී ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.   

ෙම් වනවිට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල ඉතා 
ශීඝෙයන් පහළ බසිමින් තිෙබනවා. ලංකාෙව් මෑත කාලෙය් 
ඉහළම ෙතල් මිල වාර්තා වන්ෙන් 2013.02.23 සිට 2014.09.17 
දින දක්වා වූ වකවානුව තුළයි. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
පහළ බැසීම ඇරෙඹන්ෙන් 2014 ජුනි මස සිටයි. ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙතල් මිල පහත වැටීෙම් වාසිය ෙමෙතක් නිසි පරිදි 
ජනතාව ෙවත ලැබී නැහැ. ෙමම ෙතල් මිල ගණනය කරන 
ආකාරය විනිවිදභාවෙයන් ෙතොර වන අතර ෙතල් ලීටරයක් 
ෙවනුෙවන් ජනතාව ෙගවන බදු මුදල ෙකොපමණද යන්න දැන 
ගැනීම ජනතාව සතු අයිතියක්. එබැවින් විනිවිද ෙපෙනන සුළු මිල 
සූතයක් හඳුන්වා ෙදන ෙලස ජනතාව විසින් දිගින් දිගටම 
ආණ්ඩුවට බල කර සිටියා. නමුත් ආණ්ඩුව  ෙමෙතක් මිල සූතයක් 
එළිදක්වා නැහැ. එය එළි ෙනොදක්වන්ෙන් එය ජනතාව ඉදිරිෙය් 
සාධාරණීකරණය කරගත  ෙනොහැකි නිසාෙදෝ යන සැකයක් පැන 
නඟිනවා. ෙම් වනවිට ෙබොෙහෝ ෙදනා තුළ එම සැකය මතුවී 
තිෙබනවා. එෙමන්ම දැනට පකාශිත එෙහත් ජනතාව ෙනොදන්නා, 
පවතින මිල සූතයට අනුවත් ෙතල් මිල ඉතාම අධික පමාණයකින් 
පහත දැමිය හැකියි.  

ෙතල් මිෙල් වාසිය ජනතාවට ලබා දිය යුතුය යන්න ඔප්පු 
කිරීමට වැඩි අටුවා ටීකා අවශ්ය නැහැ. ෙතල් මිල පහත වැටීම 
ආරම්භ වන 2014 ජුනි මස ෙතල් ලීටරයක ෙමරට ෙගොඩබාන විට 
මිල සහ අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල සාෙප්ක්ෂව සංසන්දනය 
කර බලන්න පුළුවන්, ගරු කථානායතුමනි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ෙතල් ආනයනය කරනු ලබන්ෙන් සිංගප්පූරු 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ, ''ප්ලැට්ස්''  පකාශිත පදනම් කර ගනිමිනි. 2014 
ජුනි මස ෙබොර ෙතල් බැරලයක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 108.06කි. 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 ජූනි මාසෙය් ෙතල් බැරලයක් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 108ක් වැනි ඉහළ අගයක තිබුණා.  ඔක්ෙට්න් 
92 ෙපට්රල් බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 120.39කි. එය එවකට 
පැවැති විනිමය අනුපාතිකය වන ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක් 
රුපියල් 130 ෙලස සැලකූ විට ෙතල් ලීටරයක ෙගොඩබාන මිල 
රුපියල් 98.42කි. ඒ ෙවන ෙකොටත් ෙගොඩබාන මිල රුපියල් 
98.42යි. ඩීසල් බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 121.24ක් වූ අතර 
එය ෙගොඩබාන විට මිල ලීටරයක් රුපියල් 99.10කි. ඒ මිල අධිකම 
ෙවලාෙව්, ගරු කථානායකතුමනි. නමුත් විවිධ බදු හා අෙනකුත් 

වියදම් එක් ෙකොට ෙපට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 162ටත්, ඩීසල් 
ලීටරයක් රුපියල් 121ටත් ලබා දුන්නා. 

2016 ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා සිංගප්පූරු ''ප්ලැට්ස්''  මිෙල් 
සාමාන්යයට අනුව ඕමාන් ෙබොර ෙතල් බැරලයක් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 26.81කි. ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 108 ඉඳන් 
ෙඩොලර් 26.81 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඔක්ෙට්න් 92 ෙපට්රල් 
බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 46.89ක් වන අතර ඩීසල් 
බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 35.18ක් දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. 
එම මිලට සාෙප්ක්ෂව හා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක් රුපියල් 
145ක් ෙලස ගණනය කෙළොත්- ඒකටත් ජනතාව වගකියන්න 
ඕනෑ නැහැ.  ආණ්ඩුව තමයි, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක අගය 
රුපියල් 145 දක්වා ඉහළ දාලා තිෙබන්ෙන්.- ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙපට්රල් ලීටරයක ෙගොඩබාන  මිල රුපියල් 
42.76යි. අදත් වරාෙයන් ෙගොඩබාන ෙකොට ෙපට්රල් ලීටරයක් 
රුපියල් 42.76යි. ඩීසල් ලීටරයක ෙගොඩබාන මිල රුපියල් 
32.08යි. ෙම් මිල සඳහා උපරිම ෙමෙහයුම් ගාස්තුව සහ ලාභය 
එකතු කෙළොත් -ගරු කථානායකතුමනි, එය රුපියල් 10ක් වන්ෙන් 
නැහැ. අතිෙර්ක වශෙයන් අපි රුපියල් 10ක් දැම්ෙමොත්- ෙපට්රල් 
ලීටරයක් රුපියල් 52කටත්, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 42කටත් 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

ෙකෙසේ වුවද අද ෙපට්රල් විකුණුම් මිල රුපියල් 117ක් 
ෙවනවා. ඩීසල් විකුණුම් මිල රුපියල් 95ක් ෙවනවා. ඒ අනුව 
ෙපට්රල් ලීටරයකින් බදු හා අතිෙර්ක ලාභය රුපියල් 65කි. ඩීසල් 
ලීටරයකින් බදු හා අතිෙර්ක ලාභය රුපියල් 53කි. ඩීසල් ලීටරයක් 
සඳහා රජෙය් බදු ඉවත් කළ විටත් -අපි රජෙය් බදු ඉවත් කරමු, 
ගරු කථානායකතුමනි.- රුපියල් 30ක ලාභයක් ලබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් Ceylon Petroleum Corporation එෙක් ලාභයත් 
තියලා, -සාමාන්ය ඩීසල් ලීටරයකින් අපි ලබා ගන්නා ලාභය 
තියලා- ඊට අමතරව ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා ආණ්ඩුවට එකතු විය 
යුතුව තිෙබන රුපියල් 30ක බද්ද ඉවත් කළාටත් පසුව අතිෙර්කව 
රුපියල් 23ක ලාභයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් රුපියල් 23ක අතිෙර්ක ලාභය  ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට විතරක් ෙනොෙවයි IOC එකටත් 
ලැෙබනවා. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන භයානකම තත්ත්වය. IOC 
එක මාසයකට අෙප් රෙට් ඩීසල් ලීටර් මිලියන 20ක් විකුණනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මිලියන 20ක් විකුණනවා කියලා 
කියන්ෙන් මසකට රුපියල් මිලියන 460ක් IOC එක තමන්ට 
නියමිත ලාභයට අමතරව අතිෙර්ක ලාභයක් ලබනවා. ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ආසන්න වශෙයන් අෙප් රෙට් ෙතල් ලීටර් 
මිලියන 40ක් විකුණනවා මාසයකට. ගරු කථානායකතුමනි, 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් මාසයකට අතිෙර්ක ලාභය ෙලස 
රුපියල් මිලියන 920ක් ලබනවා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් නියමිත ලාභයත්, 
ආණ්ඩුෙව් නියමිත බදුත් ඉවත් කළාම අතිෙර්කව විශාල ලාභයක් 
ලබමින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම IOC සමාගම. ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව රජෙය් සමාගමක් කියලා හිතන්න 
පුළුවන්. නමුත් IOC එක ෙපෞද්ගලික සමාගමක්. ෙම් අතිෙර්ක 
ලාභය ෙහේතුෙකොටෙගන ඔවුන් මාසයකට රුපියල් මිලියන 460ක 
ලාභයක් ලබනවා. ෙම් මිලියන 460 නිකම් තිෙයයිද? නැහැ. ෙම් 
තත්ත්වය පවත්වාෙගන යන්න IOC සමාගම අදාළ අය ෙතෝර 
ෙතෝරා ෙම් රුපියල් මිලියන 460 ෙකොටස් ෙබදනවා. එෙහම 
ෙබදලා තමයි ඔවුන් ෙම් අතිෙර්ක ලාභය තියාගන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙමතැන ෙතල් මිල ඉහළ යාම පමණක් ෙනොෙවයි අති ෙර්ක 
වංචාවක්, ගනුෙදනුවක් ෙම් ෙතල් මිෙල් පශ්නය මත පැන නැඟිලා 
තිෙබනවා. ෙමෙසේ අසාධාරණ අධික මිලක් ෙගවීමට තමන්ට සිදුවී 
තිබීම පිළිබඳ සත්යය මහ ජනතාව විසින් දැන ගත යුතුයි. ඇයි 
ෙමෙහම කරන්ෙන්? ෙම්ක මහ ජනතාව දැන ගැනීමට අවශ්යයි. 
ඔවුන්ට සාධාරණ මිල අඩු කිරීමක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට ගරු 
ඇමතිවරයා ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. -අමාත්යවරයාත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයාත් ෙම් ෙවලාෙව් සභාෙව් නැහැ. සභානායකතුමා 
ෙමොනවා කියයිද දන්ෙන් නැහැ. ෙමහි තිෙබන තත්ත්වය ඒකයි. 
[බාධා කිරීමක්] උත්තරයක් ෙදනවා, කල් ඉල්ලලා.- 

01. ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 65කින් -ඒ කියන්ෙන් 
ෙගොඩබාන මිෙලන් සියයට 125කින්- මිල ඉහළ යාමටත්, 
ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 53කින්, -ඒ කියන්ෙන් ෙගොඩබාන 
මිල ෙමන් සියයට 126කින්- මිල ඉහළ යාමටත් ෙහේතුව 
කුමක්ද? 

 ෙගොඩබාන මිල වාෙග් ෙදගුණයකට වඩා අධික මිලකට 
ෙපටල් සහ ඩීසල් විකිණීමට ෙහේතුව කුමක්ද?  

02. ෙමම මිල වැඩිවීම සකස ් ෙකෙරන ආකාරය කුමක්ද? 
ජනතාව ෙමම වැඩි මුදල ෙගවිය යුත්ෙත් කුමන ෙහේතුවක් 
සඳහා දැයි ඔවුන් දැනගත යුතු ෙනොෙව්ද? 

 ඇයි ජනතාව ෙම් විධියට අතිෙර්ක මුදලක් ෙගවිය යුතු 
වන්ෙන්? ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කළ යුතුයි.  

03. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලට සාෙප්ක්ෂව මිල අඩු වීෙම් 
වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන් කවදා සිටද? 

 මම දැක්කා දිගටම කියලා තිබුණා සූතයක් හඳුන්වා 
ෙදනවා කියලා. මම දැක්කා, පසුගිය දවසක අමාත්යවරයා 
පත්තරවල පධාන පවෘත්තියක් පළ කරලා තිබුණා, අද 
කැබිනට් මණ්ඩලයට අලුත් සූතයක් ඉදිරිපත් කරනවා 
කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලයට අලුත් සූතයක් ඉදිරිපත් කළාද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ලැබී තිෙබන ෙතොරතුර 
තමයි මුදල් අමාත්යාංශය ඒක නතර කරලා තිෙබනවා 
කියන එක. 

04.  ඛනිජ ෙතල් මිල සූතයක් කඩිනමින් හඳුන්වා ෙදනු 
ලබන්ෙන්ද? ඒ සූතය කවදා සිට කියාත්මක කරනු 
ලබන්ෙන්ද? 

 දිගටම කියනවා, මිල සූතයක් හඳුන්වා ෙදනවා කියලා. 
හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, ෙතල් මිල ඉහළ ගියාට 
පසේසේ මිල සූතය හඳුන්වා ෙදන්න එපා. ෙතල් මිල අඩු 
වීෙම් වාසිය ලබා ගන්න නම් ෙම් ෙමොෙහොෙත් සාධාරණව, 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව මිල සූතයක් හඳුන්වා දිය යුතුයි. 
එවිට  ඒ ලාභය ජනතාවට එනවා. හැබැයි, දැන් සැලසුම 
තිෙබන විධියට ෙතල් මිල ඉහළ ගිය ෙවලාවක ඒක 
හඳුන්වා ෙදයි, ''ඔන්න, සූතය අනුව තමයි ෙතල් මිල 
වැඩිෙවන්ෙන්'' කියලා ජනතාවට අතිෙර්ක බරක් දමන්න. 
ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සූතය කියලා මට 
හිෙතනවා.  

 05.   ඩීසල් හා ෙපටල් ලීටරයක් සඳහා බදු ඉවත් කළ විට ඛනිජ 
 ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් උපයා 
ගන්නා අතිෙර්ක ලාභය කුමක්ද?  ෙපටල්වලින් සහ 
ඩීසල්වලින් අතිෙර්ක ලාභයක් ලබනවා. ඒ ලාභය 
ෙකොපමණද? 

06.   එම ලාභ පමාණය IOC එක විසින් ද ලබා ගන්නා බව 
පිළිගන්ෙන්ද? 

 IOC  එක අතිෙර්ක ලාභයක් ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන තිෙබන පියවර කුමක්ද කියලා මා 
දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් 
අවසථ්ාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 
සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

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, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ පශ්නය ගැන මම කථා කරන්න  කැමැතියි. ඇත්ත 
වශෙයන්ම දැන් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ගැන සලකා බලනවා. ඒක 
සලකා බලන්ෙන් අද ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන අලුත් 
තත්ත්වය උඩයි. එකක් තමයි ෙතල් මිල අඩු වීම. අපි හිතන්ෙන් 
නැහැ, තව අවුරුදු ෙදක තුනකට ෙතල් මිල වැඩි ෙවයි කියලා. 
එතැනින් සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද?   එක පශ්නයක් තමයි, මැද 
ෙපරදිෙගන් එන මුදල් පමාණය අපටත් වඩා අඩුෙවයිද කියන එක.  

අෙනක් පැත්ෙතන් යුෙරෝ කලාපෙය් ආර්ථිකය තවම අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන තරමට ශක්තිමත් ෙවලා නැහැ. එක 
පැත්තකින් එංගලන්තෙය් මහ බැංකුව ඉස්සරෙවලා ෙපොලිය වැඩි 
කරන්න තීරණය කළා. දැන් ෙපොලිය වැඩි කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
විධියටම තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් මහ බැංකුවත් මීට වඩා ෙපොලිය 
වැඩි කරන බවක් ෙපෙනන්න නැහැ. ෙමොකද, යුෙරෝ කලාපෙය් 
තිෙබන දුර්වලකම චීනයට බලපෑවා.  තමන්ෙග් මුදල අද IMF එක 
එකඟ ෙවලා ෙලෝකෙය් පධාන මුදලක් බවට - Special Drawing 
Rights reserve currency එකක් හැටියට - පත් කරද්දී ඒක 
එතැනට බලපෑවා. ඒ වාෙග් බලපෑම් තිෙබනවා. අපි -ලංකාෙව් 
ආර්ථිකය- ෙකොෙහොමද ඒකට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියන එකයි අපි 
බැලුෙව්. ඒ ගැන කථා කරන්න මටත් අවස්ථාව ලැබුණා. අපි 
ජනවාරි මාසෙය් කථා කළා. ඩාෙවෝස්වලදී IMFඑෙක් පධානී 
කිස්ටිනා ෙලගාඩ් මැතිනියත් හමු වුණා. අෙනක් අතට ෙජෝශෆ් 
ස්ටිග්ලිට්ස් ඇතුළු තවත් කිහිප ෙදනකුත් මුණගැසුණා. ෙම් ගැන 
ගත යුතු පියවර කුමක්ද කියන එක අෙප් භාණ්ඩාගාරය එක්කත් 
අපි කථා කර ෙගන යනවා.  

ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය ගැන සම්පූර්ණ පකාශයක් අපි ෙම් 
ගරු සභාවට කරන්නම්. ඊට පස්ෙසේ ඕනෑ නම් දවසක් ෙදකක් 
සම්පූර්ණ විවාදයක් කරමු. ෙමොකද, අපට ෙපෙනන හැටියට,  චීන 
ආර්ථිකෙය් දිර්ඝකාලීනව පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ෙකටිකාලීන 
පශ්නවලට අපි මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි 
අපට තිෙබන පශ්නය. මුදල් ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ෙම්වා ඔක්ෙකොම 
එකට අර ෙගන සාකච්ඡා කරමු කියලා. මම පකාශයක් කළාට 
පස්ෙසේ ෙම් සියලුම කාරණා ගැන  සභාෙව් දවසක ෙදකක  
විවාදයක් පවත්වමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙතල් මිල පිළිබඳව? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සම්පූර්ණ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආර්ථිකය පිළිබඳව සම්පූර්ණ පකාශයක් කරලා, ඒ පිළිබඳව 

විවාදයක් පැවැත්වීම ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඊෙය් IMF එෙක් පධාන 
නිලධාරිනියක් මුණ ගැහිලා තිෙබනවා. මම තවත් දැක්කා, 
ෙලෝකෙය් පධාන ව්යාපාරිකයන් මුණ ගැහිලා තිෙබන බව.  

481 482 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු අගමැතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඒ වාෙග්ම ඉල්ලනවා, 
ඇඹිලිපිටිෙය් රංබණ්ඩාත් හම්බ ෙවන්න. ෙපොෙළොන්නරුෙව් පුංචි 
මැණිෙකත් හම්බ ෙවන්න. ඒ ෙගොල්ෙලෝ මුහුණ දීලා තිෙබන 
ගැටලු පිළිබඳව ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, ඒ 
ෙගොල්ලන් ඉතා පැහැදිලිව අද ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑමට නිසි ආදායමක් ෙනොලැබීෙම් පශ්නය. 
ඒක ඔවුන් මුහුණ දීලා තිෙබන පතුෙල්ම පශ්නය. ඒ පතුෙල් 
පශ්නෙය්දී මා හිතනවා ෙතල් මිල පිළිබඳ පශ්නය ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතයට ඉතාම සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා කියලා.  

කෘෂි කර්මාන්තයට නම්, සී සෑම ෙවනුෙවන් ගිය වියදම. 
එෙහම නැත්නම් එළවලු පවාහනයට ගිය වියදම. වී පවාහනයට 
ගිය වියදම; ඔවුන්ෙග් කුඩා දරුවන්ෙග් පාසල් වාහනයට ෙගවන්න 
ඕනෑ වියදම්; ඔවුන් ෙබෙහත් ෙගෙනන්න යන බස් එකට ෙගවන්න 
ඕනෑ වියදම්  ෙතල් මිල අඩුවීම නිසා අඩු ෙවනවා. ෙම් ආදී ෙලස 
ජනතාවෙග් ෛදනික ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා සෑම 
ක්ෙෂේතයකටම සැලකිය යුතු සහනයක් ෙතල් මිල අඩු වීම හරහා 
ලැෙබනවා. අන්න ඒ සහනය ෙපොෙළොන්නරුව, ඇඹිලිපිටිය වාෙග් 
ඈත ගම්මානවල ජීවත්වන ජනතාව ගැන කල්පනා කරලා ලබා 
ෙදන්න කියන ඉල්ලීම තමයි ගරු අගමැතිතුමනි, මා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා කියපු විධියට මම රංබණ්ඩායි, පුංචි මැණිෙකයි කියන 

ෙදෙදනාම මුණ ගැෙහන්නම්. ඒත් මට  ඉස්ෙසල්ලා පියන්තව 
හම්බ වුණා. කුමුදුව හම්බ වුණා. ඒ වාෙග්ම තරුණ වසන්තාවත් 
හම්බ වුණා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ අහනවා, "අපට ෙකොෙහොමද රැකියා 
ෙදන්ෙන්?" කියලා. ඒ වාෙග්ම වැඩිහිටි අය අහනවා, "ෙකොෙහොමද 
සහන ෙදන්ෙන්?" කියලා. රැකියා ලක්ෂ 10 බිහි කරන ඒකත් 
කරන්න තිෙබනවා. ඒ එක්කම තව කාරණයක් කියන්න 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ලංකාෙව් විශාලම අස්වැන්න ෙම් 
කන්නෙය්දීයි අපට ලැෙබන්ෙන්. පසු ගිය කන්නෙය්දීත් විශාල 
අස්වැන්නක් ලැබුණා. ෙකොෙහොමත් අපි ෙම් ඔක්ෙකොම එකට 
අරෙගන කථා කරමු. අපි දැන් රැකියා වැඩසටහන් ගැනත් ගන්න 
පියවර ෙමොකක්ද කියලා එතෙකොට පකාශ කරන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා කියයි, අනුරාධපුරෙය් වී 

අස්වැන්නට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම දන්නවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා දැන් කියයිද දන්ෙන් නැහැ. මම දැක්කා එළිෙය්දී 

කියනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමා ෙපෙර්දා කිව්වා. අපි ඊෙය්ත් කථා 

කළා. ඒ සම්බන්ධව අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා, ෙපබරවාරි මාසෙය් පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි දවසක් ෙදකක් ෙවන් කරලා විවාද කරමු. ෙමොකද, ෙම් 

රෙට් මුදල් පාලනය තිෙබන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට. ඒකට අපි ගරු 
කරනවා. අපි ඔක්ෙකොම සටන් කෙළේ ඒකට. ඒ නිසා අපි අවස්ථාව 
ෙදන්නම්. ඒ එක්කම අපි දැන් කථා කරෙගන යනවා, කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙයන් අපි පවරා ගත්ත ෙගොඩනැඟිල්ලට ගියාම ෙම් 
කමිටු සියල්ලම කියාත්මක කරන්න. මම හිතන හැටියට ෙම් 
සම්බන්ධව අදාළ වන Public Accounts Committee එකයි, තවත් 
කාරක සභා ෙදක තුනක් තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරන්නයි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී 

ෙයෝජනා. ගරු සභානායකතුමා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව න්යාය පතෙයහි තිබිණ : 
ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் பின்வ ம் வினா இ ந்த : 
The following Motion stood on the Order Paper: 

 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motions agreed to by Parliament on 06.10.2015 
and 09.01.2016, and in terms of the motion agreed to by Parliament 
on 19.12.2015, the hours of sittings of Parliament 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." 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, there is an Amendment to the above 

Item, the time to read as "7.30 p.m". Accordingly, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motions agreed to by Parliament on 06.10.2015 
and 09.01.2016, and in terms of the motion agreed to by Parliament 
on 19.12.2015, the hours of sittings of Parliament this day shall be 
1.00 p.m. to 7.30 p.m..  At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate." 

 

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

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
කුඩාබුත්ගමුව ශී පියදසස්නාරාම විහාරසථ් කාර්ය 

සාධක සමිතිය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)  
පනත් ෙකටුම්පත 

குடா த்க வ ஸ்ரீ பியதஸ்ஸநாராம விகாைரயின் 
ெசயற் சாதைனச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
KUDABUTHGAMUWA SRI PIYADASSINARAMA 

VIHARASTHANA PERFORMANCE SOCIETY (INCORPORATION) 
BILL  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"කුඩාබුත්ගමුව ශී පියදස්සනාරාම විහාරස්ථ කාර්ය සාධක සමිතිය 
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. 

 
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. 
 
 

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, ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ඊෙය් මා 

ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට අද පිළිතුරක් ෙදනවා කිව්වා ෙන්. දැන් 
සභාව කල් තැබුවා ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිතුර පසුව ෙන් ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට ෙදපාර්තෙම්න්තු තුනකින්, හතරකින් 

මට ෙතොරතුරු ලබා ගන්න තිෙබනවා. ඒවා ලබා ගත්තාම 
ඔබතුමාට පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් මෙග් පශ්නය ෙනොෙවයි. කැබිනට් මාධ්ය 

පකාශවලදී රාජිත ඇමතිතුමා හදපු පශ්නයි.   
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා කිව්වා කියලාවත් ෙකොමිසෙමන් එක සැෙර් ෙතොරතුරු 

ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙතොරතුරුත් ගන්න තිෙබනවා. ඒ ගැන මා 
පිළිතුරක් ෙදන්නම්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සභාව කල් තබන්න කලින් ඒක අමතක වුණා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අද ෙපොලීසිය ගැන කථා කරමුෙකෝ. 

 
  

ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට පහසුකම් හා ෙපොලීසිෙය් මෑත 
කාලෙය් කියාකාරකම් 

ெபா சா க்கான வசதிகள் மற் ம் ெபா சாாின் 
அண்ைமக்கால நடவ க்ைககள்   

 FACILITIES TO POLICE OFFICERS AND CONDUCT OF POLICE 
IN RECENT PAST 

 
[අ.භා. 1.59] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රට තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වා ෙගන යාෙම් කාර්යෙය්දී ශී ලංකා 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් පැවෙර්. ඔවුන්ට 
පැවරී තිෙබන වගකීම් හා සංසන්දනෙය්දී  ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ 

485 486 
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ඇති වී තිෙබන නිසි උසස්වීම් පටිපාටියක් ෙනොමැතිවීම, නියමිත රාජකාරි 
ෙව්ලාවට අමතරව රාජකාරිෙය් ෙයදවීම, නිසි වැටුප් හා රාජකාරි 
පවත්වාෙගන යාෙම්දී උපකාරීවන පහසුකම් නිසි පරිදි ලබා ෙනොදීම ආදී 
ගැටලු ෙහේතුෙකොටෙගන ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත්ව 
ඇත. 

එෙසේම යම් යම් සිදුවීම්වලදී ෙපොලීසිෙය් සමහර නිලධාරින්ෙග් 
කියාකාරකම් මඟින් සමාජය තුළ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
පිළිබඳ විශාල සැකයක් ජනිතකර ඇත. මෑත කාලෙය් ඉමහත් 
ආන්ෙදෝලනයන්ට තුඩුදුන් ඇඹිලිපිටිෙය් සුමිත් පසන්න තරුණයාෙග් 
ඝාතනය, ෙකොටෙදනියාෙව් ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතකයන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීෙම්දී සිදුකළ නාටකය, HNDA සිසුන්ට එල්ල කළ 
ම්ෙල්ච්ඡ පහාරය ෙම් අතර පධාන ෙව්. ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය 
පවත්වාෙගන යාමට අවශ්ය නිසි පහසුකම් ලබාදීමටත්, ෙපොලීසිෙය් 
කියාකාරකම් නිසා අසාධාරණයට ලක් වූ වින්දිතයන්ට සාධාරණය ඉටුකළ 
යුතු බවටත් ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිය පිළිබඳවත්, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳවත් ෙද්ශපාලන අදහසක් අපට 
තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ෙගොඩ නැඟී තිෙබන්ෙන් ඇයි, ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරක්ෂා කරන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳව 
අපට ෙද්ශපාලන අදහසක් තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශපාලන අදහස එෙසේම 
තබා ෙගන වර්තමානෙය් ෙපොලීසිෙය් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වයන් 
පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් මුහුණ දී 
තිෙබන ගැටලු පිළිබඳවත් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි.  

විශාමික නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති රියන්සි ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
විසින් ෙපොලීසියත්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පිළිබඳව 
තමන්ෙග් අදහස ඉතාමත් කැටි ෙකොට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා 
පළමු ෙකොටම එය උපුටා දක්වන්න කැමැතියි.  

"ලංකාෙව් ෙපොලීසිෙය් මූලාරම්භය පිළිබඳව කථා කෙළොත් 
ෙපොලීසිය මුලින්ම හඳුන්වා දුන්ෙන් ඉංගීසි ජාතීන්. ඒ ලංකාෙව් 
ජනතාවට තිබුණු ආදරය නිසා ෙනොෙවයි. ඉංගීසි ජාතීන්ෙග් 
ආරක්ෂාව, ඔවුන්ෙග් කාර්යාල, ෙද්පළ, කර්මාන්තශාලා හා 
වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් පධාන අරමුණින් විෙශේෂෙයන් වතු 
වගාව ආරම්භවීමත් සමඟ අෙප් රෙට් මුල් වගාකරුවන්, වගා භූමිය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නැඟිටීම පාලනය කිරීම ඉංගීසීන්ෙග් 
මූලික අරමුණක් වුණා. ෙම් නිසා ෙපොලීසිය පධාන වශෙයන් 
පාලකයාෙග් අවශ්යතා ඉටු කළ යුතුව තිබුණා. එදා ඉඳලා අද 
ෙවනකන් ෙපොලීසිය පුරුදු කරලා තිබුෙණ් පාලකයාට ඕනෑ ෙද් 
කිරීමටයි. පාලකයාට ඕනෑ විධියට ෙපොලීසිය වැඩ කිරීෙම් ෙම් 
කමය ෙවනස් කළ යුතුව තිබුණත්, අද ෙවනකන් ෙවනස් ෙවලා 
නැහැ"යි කියා හිටපු නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමා කියලා තිෙබනවා. 
"ෙම් ෙපොලීසිය හැදුෙව් ෙමොකටද, ෙම් පාලකයාෙග් ආරක්ෂාවට. 
පාලකයාෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙගොඩනඟන ලද ෙපොලීසිය 
තවමත් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කියන මූලධර්මයට 
ෙවනස ්ෙවන්න සමත් වී ෙනොමැති බවයි" එතුමා පසු ගිය දවසක 
අදහස් දැක්වීමකින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 අපි පිළිගන්නවා, ෙපොලීසිය අෙප් රෙට් වැදගත් කාර්ය භාරයක් 
ඉටු කරනවා කියලා. අෙප් රෙට් සාමය පවත්වා ෙගන යාෙම්දී, 
නීතිය පවත්වාෙගන යාෙම්දී රට තුළ යම් අතුරු අන්තරායකාරී 
තත්ත්වයක් මතු වුණු ෙමොෙහොතකදී -ඒක ගං වතුරක් ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒක සුළි සුළඟක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක වාහන අනතුරක් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒක නායයෑමක් ෙවන්න පුළුවන්.- ඔවුන්ෙග් 
කාර්ය ඉතාමත් මැනවින් ඉටු කරන අවස්ථා අපි ෙබොෙහෝ විට 
දැකලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙපොලීසියත් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අෙප් සමාජෙය් යහ පැවැත්ම ෙවනුෙවන්  සිදු 
කරන ලද කාර්ය භාරය පිළිබඳව සැලකිය යුතු ඇගයීමක් අපට 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ෙපොලීසිවල බහුතරයක්ම ඉන්ෙන් අෙප් 

ගම්වල සාමාන්ය අම්මලා, තාත්තලාෙග් දරුෙවෝ. ඔවුන් සාමාන්ය 
ෙපළ සමත් ෙවලා, උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා තමන්ෙග් ජීවන 
වෘත්තීය හැටියට ෙපොලීසිෙය් රැකියාව ෙතෝරා ගත් පිරිස්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන් ෙපොලීසිෙය් රැකියාව 
පධානෙකොටම තමන්ෙග්  ජීවිකාව බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. 
ඔවුන්ෙග් රැකියාවට අමතරව ෙවනත් ව්යාපාර කිරීමට අයිතියක් 
නැහැ. අඩුම තරෙම් ෙපොඩි වාහනයක් hire කරන්නවත් ඔවුන්ට 
අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් පධානම ජීවිකාව බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපොලීසිය විසින් ලබා ෙදන වැටුප. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් පධානම වෘත්තීමය ජීවිකාව ෙපොලීසිය -තමන්ෙග් 
රාජකාරිය- බවට පත් වී තිෙබනවා. එම රැකියාව ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් රට පිළිබඳව, ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව  ඔවුන්ට 
හැඟීමක් තිෙබන නිසා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අතෙර් පධානම කාර්ය, 
තමන්ෙග් රැකියාව ෙලස තමයි ෙමම වෘත්තීය ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඕනෑම රැකියාවක් සාර්ථකව කරන්න නම් එහි 
තෘප්තිමත්භාවය අතිශය වැදගත් ෙවනවා. අද සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තෘප්තිමත්භාවයට අපි ෙම් ෙපොලීසිය පත් 
කරලා තිෙබනවාද?  

 ගරු කථානායකතුමනි, පළමු පශ්නය ඔවුන්ට ලැෙබන වැටුප් 
පත කිසිෙසේත්ම තමන්ෙග් ජීවිතය පවත්වා ෙගන යෑමට පමාණවත් 
වන වැටුප් පතක් ෙනොෙවයි. එය පිළිගන්න පුළුවන් කාටද?  එය 
සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කාටද?  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් සාමාන්ය ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 
මහත්තෙයකුට, සැරයන් මහත්තෙයකුට, එෙහම නැත්නම් අයිපී 
මහත්තෙයකුට තමන්ෙග් ජීවිකාව එදිෙනදා යහ තත්ත්වෙයන් -
දරුවන්ට අධ්යාපනය ෙදමින්, ෙගදර ලයිට් බිල ෙගවමින්, ෙගදර 
වතුර බිල ෙගවමින්, එදිෙනදා ආහාර ටික සපයා ගනිමින්- 
පවත්වාෙගන යන්න පමාණවත් වැටුපක්  ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මට මතකයි, ඔවුන්ෙග් වැටුප සියයට 40කින් වර්ධනය 
කරනවාය කියා ආණ්ඩුව පසු ගිය දවස්වල පකාශයට පත්කළ බව. 
මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක පකාශයක් පමණයි. ඔවුන්ෙග් වැටුප 
සියයට 40කින් වැඩි කර, ෙම් ජනවාරි මාසෙය් සිට සියයට 20ක 
වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරනවාය කිව්වා. ඒක ලබා ෙදනවාද? තවම 
එය ජනවාරි මාසෙය් වැටුපට එකතු ෙවලා නැහැ. ෙපබරවාරි 
මාසෙය්  වැටුපට  එකතු ෙවනවා නම් අපි සතුටුයි. "සියයට 40ක 
වැටුප් වර්ධකයක් ලබා ෙදනවා" කියා කිව්වාට, එය වචනවලට 
පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි කිසිදු වැටුප් වර්ධකයක් 
ලබා දී නැහැ.  ෙපොලීසියට තමන්ෙග්  ජීවිකාව පවත්වාෙගන යාමට 
පමාණවත් වැටුපක් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙකොටෙගන ගරු 
කථානායකතුමනි, තමන්ෙග් රාජකාරිය  තුළ යම් අයථා විධියකට 
මුදල් උපයන්න ඔවුන්ට සිදු වී  තිෙබනවා.  

ඒකට ෙපෞරුෂයක් තිෙබන, අධ්යාපනයක් තිෙබන, තමන්ෙග් 
ෙකෝට් එකට ගරුත්වයක් තිෙබන, අභිමානයක් තිෙබන ඒ කිසිදු 
නිලධාරියකු ලයිට් කණුවට  මුවා ෙවලා,  ගහකට මුවා ෙවලා, 
තාප්පයකට මුවා ෙවලා රුපියල් සියය ෙදසියය එක්කාසු කරන්නට  
උත්සාහ කරාවිය කියා මා හිතන්ෙන්  නැහැ.  ෙම්වා  ශීත කාමර 
ඇතු ෙළේ ෙකෙරන "ඩීල්" ෙනොෙවයි. ෙම්වා  ඩිස්නිලන්තෙය් සවාරි 
ෙනොෙවයි. එෙහම සවාරි ෙනොෙවයි. ගහකට මුවා ෙවලා, 
කණුවකට මුවා ෙවලා රුපියල් සියයක් ෙදසියයක් ගන්න ෙම් 
නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? තමන්ෙග් මුළු 
ආත්මයම සැලකිය යුතු පමාණයකින් කඩා වට්ටාෙගන, සැලකිය 
යුතු පමණයකින් පහත් තත්ත්වයකට පත් කර ෙගන ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න ට සිද්ධ වී තිෙබන්ෙන් ඇයි?  
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ෙලොකු ගණන් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. රුපියල්  
ලක්ෂ ගණන්, දස ලක්ෂ ගණන්, මිලියන ගණන්, බිලියන ගණන් 
ෙනොෙවයි; රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ගිණුම් 
පුරවන්න  ෙනොෙවයි;  තමන්ෙග්  ෛදනික ජීවිතය පවත්වා ෙගන 
යාමට සරිලන වැටුපක් ෙනොලැබීම ෙහේතුෙකොටෙගන  ඔවුන්ට 
කරන්නට සිදු වී තිෙබන ෙදයක්. මා එය සාධාරණීකරණය 
කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් අපට සලකා බලන්නට සිදු වී 
තිෙබනවා, යම් පුරවැසියකු තමන්ෙග් යුනිෙෆෝම් එෙක්  ෙගෞරවය 
පෙසකලා තමන්ෙග් කෙර්  තිෙබන ගරුත්වය පැත්තක තියා, 
තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන  පටිෙය් ගරුත්වය පැත්තක තබා, 
තමන්ෙග් මුළු ෙපෞරුෂයම හීන කරෙගන රුපියල් ෙදසියයක් 
තුන්සියයක් ගන්නට ෙපලෙඹන්ෙන් ඇයි?  ඒ ෙවන ෙමොකුත් නිසා 
ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. තමන්ෙග් තරු පටිය, තමන්ෙග් 
යුනිෙෆෝම් එක, තමන්ෙග් ෙපෞරුෂය ආරක්ෂා කර ගත්තාට වැඩක් 
නැහැ, ෙගදර ගියාට පස්ෙසේ ලයිට් බිල ෙගවන්නට බැරි නම්;  
ෙගදර ගියාට පස්ෙසේ වතුර බිල ෙගවන්නට බැරි නම්.  ෙගදර ගියාට 
පස්ෙසේ දරුවා කියනවා නම්, "සපත්තු ෙදක කැඩුණා. සපත්තු 
ෙදකක් අර ෙගන ෙදන්න" කියලා, එෙහම නැත්නම්,  ෙගදර ගියාට 
පස්ෙසේ දරුවා කියනවා නම්, “ෙහට ඉසේකෝලයට ෙම්ක 
ෙගෙනන්න  කිව්වා, "ෙදන්න තාත්ෙත්" කියා ඒකට විසඳුමක්  
නැත්නම් ඒ නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවන්ෙන් රුපියල් සියය ෙදසිය 
ගණෙන් ෙසොයන්න තමයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ෙපොලිස්  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අද ඇතිවී   තිෙබන වැටුප්  පිළිබඳ ගැටලුවට  වහාම විසඳුමක් ලබා 
ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම්වා කිසිෙසේත්ම මහා පරිමාණ - මිලියන 
බිලියන ගණන්වල- ගනුෙදනු ෙනොෙවයි. රුපියල් සියෙය්, 
ෙදසියෙය්, තුන්සියෙය්, හාර සියෙය් ගනුෙදනු. ඇයි එෙහම 
ගනුෙදනුවලට නිලධාරීන් ෙපළෙඹන්ෙන්? ෙපොලිස් නිලධාරින්  
මුහුණ දී තිෙබන වැටුප් පිළිබඳ පශ්නයට මීට වඩා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ට ලබා දී තිෙබන උසස්වීම් 
බලමු. අද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උසස්වීම් අතර විශාලතම 
ගැටලු සමුදායක් මතු වී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පුරප්පාඩු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් අපි දන්නවා, 
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරු 12ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, 
ඉන්ෙන් 11ෙදනායි. එක් පුරප්පාඩුවක් තිෙබනවා. නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරු 46ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 23ෙදනායි. 
23ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරු 
169ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 81යි. 88ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. Cadre එක අනුව ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි(කාන්තා) 
එක් අෙයක් ඉන්න ඕනෑ. නමුත් එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරු 314ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 305ෙදනායි. 
9ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 
780ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 723ෙදනයි. 57ෙදෙනකුෙග් 
පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 2,699ෙදෙනක් ඉන්න 
ඕනෑ, ඉන්ෙන් 2,165ෙදනායි. 534ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 5,312ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, 
ඉන්ෙන් 5,005ෙදනයි. 307ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. 
ෙකොෙසේතාපල්වරු 43,324ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 
40,937ෙදනායි. 2,387ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. කාන්තා 
සැරයන්වරු 1,800ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 1,237ෙදනායි. 
563ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විවිධ 
තනතුරුවල ෙමම පුරප්පාඩු එකතු කරලා බැලුවාම පුරප්පාඩු 

9,155ක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 83,000ක් ඉන්න ඕනෑ තැනක 
74,000ක් ඉන්නවා. 83,000න් 10,000කට ආසන්න පුරප්පාඩු 
පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නිසි 
කමෙව්දයක් ෙනොගැනීම ෙහේතු  ෙකොටෙගන, ඒ සඳහා නිසි 
කමෙව්දයක් හදන්න අසමත් වීම ෙහේතු ෙකොටෙගන අද ෙපොලිස් 
නිලධාරින් විශාල පමාණයක් තමන්ෙග් රැකියාෙව් 
අතෘප්තිකරභාවයට පත් ෙවලා තිබීම තමයි අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් තමන්ෙග් ෙසේවාව පිළිබඳව තෘප්තිමත් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නවා, 1990දී ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල් තනතුරට 4,000කට ආසන්න පමාණයක් බඳවා 
ගත්ත බව. ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුර 
සඳහා බඳවා ගත්ෙත් 1990දීයි. 1990දී බඳවා ගත් ඒ අය සැරයන් 
තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා 2006දී චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා. 
හැබැයි, ඒ චකෙල්ඛයට ඇතුළත් කළා, "සැරයන් තනතුර ලබා 
ෙදන්න නම් ඔවුන් අවුරුදු 16ක් ෙසේවෙය් ෙයදිය යුතුයි" කියලා. 
එතෙකොට ඔවුන් ෙසේවෙය් ෙයදිලා තිබුෙණ් අවුරුදු 15යි, මාස 
9කට ආසන්න කාලයක්. මාස 3, 4ක ෙසේවා කාලයක් අහිමිවීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන අවුරුදු පහළවහමාරකට වඩා වැඩ කරපු ඒ 
ෙකොස්තාපල්වරුන්ට ෙමොකද වුෙණ්? 2006දී ඔවුන්ට ඒ උසස්වීම 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

ඊළඟට ඒ ෙකොස්තාපල්වරු නැවත 2010දී සැරයන් තනතුරට 
උසස්වීමක් කළා. 2010දීත් සීමාවක් ෙගනාවා. ඒ ෙමොකක්ද? 
"සැරයන් තනතුර ලබාදීම සදහා ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් අවුරුදු 
20ක් ඉන්න ඕනෑ" කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, 2006දී 
ෙගනාවා, අවුරුදු 16ක ෙසේවා කාලයක් තිබිය යුතුයි කියලා. 
2016දී ෙගනාවා, අවුරුදු 20ක ෙසේවා කාලයක් තිබිය යුතුයි 
කියලා. 2006දී ෙසේවා කාලය අවුරුදු 16 සම්පූර්ණ ෙනොවූ අයට 
2010දී අවුරුදු 20ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 2010දී සැරයන් තනතුරට 
උසස් කරන ෙකොටත් ඔවුන් අවුරුදු 19යි මාස 9ක් වැඩ කරලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඔවුන් තවමත් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව අවුරුදු 25කට වඩා වැඩි 
කාලයක් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර්ම සිටින නිලධාරින් දැනටත් 
ඉන්නවා. එම නිලධාරියා ෙපොලිස් නිලධාරි හැටියට ෙකොස්තාපල් 
තනතුරට බැ ෙඳනෙකොට ඉපදිලා හිටිෙය් නැති දරුවනුත් අද 
ෙකොස්තාපල්. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අලුෙතන් 
ෙකොස්තාපල් තනතුරට බැඳුණු තරුණයා ඉපෙදනෙකොටත් 
ෙකොස්තාපල් ෙකෙනක් ෙලසට සිටි ෙකනා තවමත් 
ෙකොස්තාපල්මයි. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
සමහර ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් ෙකොස්තාපල් වශෙයන් පමණක් 
ෙසේවා කාලය අවුරුදු 25යි. අනික් ෙකනාෙග් ෙකොස්තාපල් ෙසේවා 
කාලය අවුරුදු 50යි. ඒ අවුරුදු පණෙහේ අයට අවුරුදු  විසිපෙහේ අය 
කථා කරන්ෙන් 'අංකල්' කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට කියන්ෙන් 'අංකල් 
ෙකොස්තාපල්' කියලා.  

ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එකම නිලධාරියා 
අවුරුදු 25කට වඩා අධික කාලයක් ෙකොස්තාපල් තනතුරක රඳවා 
තබා ගැනීම සාධාරණද? එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් සඳහා ඉතාමත් ෙහොඳ කමවත් උසස් වීෙම් පටිපාටියක් 
අවශ්යයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් උසස් වීෙම් පටිපාටියත් 
එක්ක අද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාල ගැටලු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා මම ඔබතුමාට කියන්නම්. 
සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් SI තනතුෙර් සිට IP තනතුරට උසස්වීම 
අවුරුදු 8කින් ලැෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, අද ඒකට අවුරුදු 10කට, 
12කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වනවා. IP ෙකෙනක් පධාන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතු ර - CI - සඳහා පත් කරන්ෙන් අවුරුදු 
7කින්. හැබැයි, අද ඒකත් ෙදන්න අවුරුදු 10කට, 12කට වඩා වැඩි 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2016 ජනවාරි  28  

කාලයක් යනවා. ඒ නිසා ෙම් උසස්වීම් පටිපාටිය සම්බන්ධෙයන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන ගැටලුවට ඉක්මන් විසඳුමක් ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා උසස්වීම් ලබා දීෙම් කමෙව්දය බවට 
පත් වී තිෙබන්ෙන් -පහළ තනතුරු සඳහා ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඉහළ තනතුරු සඳහා-  තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතිත්වයයි. 
එය පධාන සාධකයක් බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා.  

අද සහකාර ෙපොලිස ්අධිකාරිවරු සෘජුවම බඳවා ගන්නා බව අපි 
දන්නවා. ඒක මා පිළිගන්නවා, එවැනි සංයුතියක් ඕනෑ. සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරි තනතුරට විශ්ව විද්යාලෙය් උපාධියක් සහිතව 
ෙකළින්ම කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම SI ෙලස 
බඳවා ගත් ෙකෙනකුටත් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයක් දක්වා 
උසස්වීෙම් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. එම නිලධාරියාට එතැනින් 
ඉහළ තනතුරුවලට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි, දැන් සිද්ධ වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් උසස්වීෙම් පටිපාටිය නිවැරදි පරිදි සිද්ධ 
ෙනොවුෙණොත් SI හැටියට බැ ෙඳන තරුණයාට සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි සඳහා එන උසස්වීෙම් පටිපාටි ටික නිවැරදි පරිදි නිවැරදි 
කාලයට සිද්ධ කෙළේ නැත්නම් තමන් අබිබවා යමින් එළිෙයන් 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරු සෘජුවම බඳවා ගැනීම සිදු වනවා. 
නියමිත පරිදි කාල රාමුවලට උසස්වීම් ලබා ෙනොදීම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන එළිෙයන් එම තනතුරට බඳවා ගැනීම නිසා ඔවුන් 
විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අද ෙම් උසස්වීම් පිළිබඳව 
පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙබොෙහෝ අයට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ෙම් හැම උසස්වීමකටම පස්ෙසේ මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසමට යන්න සිදුවීම. පසු ගිය දා පධාන ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක තනතුරුවලට උසස් කිරීම සාධාරණව සිදු කෙළේ නැහැ 
කියලා ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 77ක් මූලික අයිතිවාසිකම් 
ෙපත්සමක් ෙගොනු කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිදුවීම 2014 
අවුරුද්ෙද් සිදු වුෙණ් ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය 
ආසන්නෙය්දීයි. 

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය ආසන්නෙය් උප ෙපොලිස් 
පරීක්ෂකවරු ගණනාවක් ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ෙග් මට්ටමට 
උසස් කළා. හැබැයි, එෙහම කරන ෙකොට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? 
නිවැරදි කමය අනුගමනය කෙළේ නැහැ. සමහර අයට ෙචෝදනා 
තිබුණා. අපට මතකයි, ගරු කථානායකතුමනි, සමහර අය 
වැරදිකරුවන් බවට පත් ෙවලා තිබුණා; වැඩ තහනමට ලක් ෙවලා 
තිබුණා. ඒ අයට පවා උසස්වීම් ලබා ෙදන ෙකොට, සත්ය ෙලස 
රාජකාරිෙය් නිරත වුණු විශාල පිරිසකට ඒ උසස්වීම් පටිපාටිය 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමන්ෙග් උසස්වීම සාධාරණව ලැබුෙණ් 
නැහැ කියලා ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 77ෙදෙනක් මූලික 
අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා, ෙපොලීසිෙය් 
වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් 
උසස්වීම් පිළිබඳව ද විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙපොලිස් නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කළාම, ඔවුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වුණු කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. අඩුම 
තරමින් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට ෙසේවා කාලය අවුරුදු 
දහයක්  වුණාම, ෙවනත් ෙචෝදනා නැතිනම්  ඔහු සැරයන්වරෙයක් 
බවට පත් කරන්න. ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයක් අවුරුදු දහයක් ගත 
වුණාට පස්ෙසේ ඔහු උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් පිහිටුවන්න. ඒ 
විධියට බැලුවාම, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් ෙකෙනක් අවුරුදු විස්සක් 
ගියාම තමයි උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට පත් ෙවන්ෙන්. ඒක 
සාධාරණ නැද්ද, ගරු කථානායකතුමනි? ඒ නිසා ඒ ගැන කල්පනා 
කර බලන්න. 

උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුර 
දක්වා අවුරුදු අටක කාලයක්, ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට 

පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුර දක්වා අවුරුදු හතරක කාලයක්, 
පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් ඉඳලා සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි තනතුර දක්වා වසර හතරක කාලයක්, සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් අධිකාරි තනතුර දක්වා අවම 
වශෙයන් අවුරුදු හයක කාලයක්වත් උසස්වීම් ලැබීමට සුදුසු 
කාලය යයි ෙයෝජනා කරමු. එවැනි කාල රාමුවක්වත් හදලා 
දුන්ෙනොත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙපොලීසිෙය් උසස්වීම් පටිපාටිය මීට වඩා 
කමවත් කළ යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්, උසස්වීම් ලබා දීම 
සඳහා එක් එක් ෙව්ලාෙව්දී එක් එක් චකෙල්ඛ නිකුත් කිරීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන අද ෙම් අර්බුදය මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
නිශ්චිත පතිපත්තියක් ෙම් උසසව්ීම් ලබා දීම පිළිබඳව අනුගමනය 
කරන්න ඕනෑය කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙපොලීසිෙය් මාරුවීම් පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  අද වන 
විට වවුනියාව පෙද්ශෙය් -උතුරු පෙද්ශෙය්- ෙපොලීසිවල ෙපොලිස් 
නිලධාරින් විශාල  සංඛ්යාවක් ෙසේවෙය් සිටින බව අපි දන්නවා. 
එක කාලයකටයි එවැනි අවශ්යතාවක් පැන නඟින්ෙන්. නමුත් අද 
එවැනිම අවශ්යතාවක් පැන නඟිනවා කියලා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම  වවුනියාව පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, 
තුන්දහසකට ආසන්න ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් පිරිසක් ඒ 
පළාෙත් ෙසේවෙය් නිරතව සිටිනවා. ඔවුන්ෙග් දරුවන් පාසල් 
යනවා. ඔවුන්ෙග් භාර්යාවන් රැකියා කරන අය ඉන්නවා. 
ෙදමව්පියන් අසනීප වුණු අය ඉන්නවා. ඔවුන් විශාල දුෂ්කර 
පෙද්ශවලට අත් හැර දමා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් විශාල 
පීඩාවකට පත් වී තිෙබනවා. ඔවුන් කරන්ෙන් කාර්යාල කාර්ය 
භාරයක් ෙනොෙවයි.  

ෙපොලීසිය මහ ජනතාව සමඟ ගැවෙසමින් කරන කාර්ය 
භාරයක් කරන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. මහ ජනතාවත් එක්ක 
ගැවෙසන කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන්න නම්, ඒ නිලධාරියා 
තෘප්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ; ඔහුෙග් මනස සමබරව පවතින්න ඕනෑ. 
ඔහුෙග් මනසින් ෙගදර පශ්න ෙපොදි බැඳෙගන, දරුවන්ෙග් පශ්න 
ෙපොදි බැඳෙගන, ෙදමව්පියන්ෙග් පශ්න ෙපොදි බැඳෙගන, දරුවන් 
බලන්න බැරිව, ෙදමව්පියන් බලන්න බැරිව, මාසයකට 
සැරයක්වත් බිරිඳ ළඟ ගත කරන්න බැරිව, ෙකොෙහොමද ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරියාෙගන් නිසි රාජකාරියක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්? ඒ 
නිසා ඔවුන් විශාල මානසික පීඩාවකට පත් වී තිෙබනවා. ෙම්, 
මාරුවීම් පිළිබඳ මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නයයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙබොෙහොමයක් මාරුවීම් 
කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් මතයි කියා.  

අපට මතකයි, මීට කලින් ෙමොනරාගල වුණු සිද්ධියක්. 
ෙමොනරාගල ෙහොර වැලි ජාවාරමක් තිබුණා. ඒ ෙහොර වැලි ජාවාරම 
කරපු අය අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ, පෙද්ශෙය් පධාන 
ෙද්ශපාලන බලවන්තිය මැදිහත් වුණා, අත් අඩංගුවට ගත් අය 
නිදහස් කරගන්න. ඇයි? ඇය මැදිහත් ෙවලා තමයි ඒ වැලි 
ජාවාරම කර තිබුෙණ්. සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා කිව්වා, 
"කවුරු මැදිහත් වුණත්, මම සූදානම් නැහැ ඒ අය කියන විධියට 
කටයුතු කරන්න; ෙම් ෙහොර වැලි ජාවාරම නතර කරන්න" කියලා. 
හැබැයි සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙහොර වැලි ජාවාරම එෙසේම සිද්ධ 
වන අතර, සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා මාරු කර දැම්මා. අද 
ෙද්ශපාලන වුවමනා ඉටු කරන්ෙන් නැත්නම්, ඇමතිවරුන්ෙග්, 
මන්තීවරුන්ෙග් වුවමනාවන් අනුව ෙපොලීසිය කටයුතු කරන්ෙන් 
නැත්නම් ඔවුන් මාරු කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම වුෙණ් ෙමොනරාගල විතරක් ෙනොෙවයි.  

අපට මතකයි වැල්ලම්පිටිෙය් සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්ත්. 
ෙකොෙළොන්නාෙව් නගර සභාෙව් සභාපතිවරයා පැහැරගන්න සුදු 
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වෑන් එකක් ආවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ කාලෙය් සුදු වෑන් 
පිළිබඳ භීතියක් තිබුණා. ඒ සුදු වෑන් ෙසොයාගන්න බැරිව තිබුණා. 
කවුද ඒ පැහැරගැනීම් කරන්ෙන් කියන එක ගැන සැකයක් 
තිබුණා. හැබැයි, අෙනක් අයට ඒ සැකය තිබුණාට අපට නම් ඒ 
සැකය තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් රෙට් සැකයක් හදා තිබුණා. අපි 
දැනෙගන සිටියා ඒ ගැන. කවුද ඒ පිටු පස ඉන්ෙන් කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑ තරම් ෙතොරතුරු අපට තිබුණා. හැබැයි ගරු 
කථානායකතුමනි, පළමුවැනි වතාවට, සුදු වෑන් එෙකන් 
ෙකොෙළොන්නාෙව් නගර සභාෙව් සභාපතිවරයා පැහැරෙගන යන්න 
ආපු පිරිස් වැල්ලම්පිටිෙය් OIC මහත්මයා විසින් අත් අඩංගුවට ගනු 
ලැබුවා. ඒ අය අත් අඩංගුවට  අරෙගන ෙපොලිස් ෙපොෙත් 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා. පැමිණිල්ලක් දමලා වාහනෙය් අංකයයි, ඒ 
නිලධාරින්ෙග් නාම ෙල්ඛනයයි ලිව්වා. ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

වැල්ලම්පිටිය ෙපොලීසිෙය් OIC මාරු කළා. ඒෙකන් ෙන් එය 
ෙකළවර වුෙණ්. හිටපු Senior DIG අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා 
ගිහිල්ලා පැමිණිලි ෙපොෙත් ෙකොළ කඩා අයින් කළා. එෙහමයි 
කරලා තිබුෙණ්. ඒ විධියට ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් කළා. ෙපොලීසිය 
තමන්ට ඕනෑ පරිදි මාරු කරන්න, උසස් කරන්න ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ගරු 
කථානායකතුමනි, නිසි මාරු කිරීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කළ 
යුතුය, වඩාත් සමබර මානසිකත්වයකින් යුතුව ඔවුන්ෙග් රාජකාරි 
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කළ යුතුය කියන 
ෙයෝජනාව මම කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් රාජකාරිෙය් 
ස්වභාවය බලන්න. ඔවුන් රාජකාරි ෙවලාවක් තිෙබන අය 
ෙනොෙවයි. මා දැක්කා ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිෙය්දී ෙවච්ච ෙද්. මා ඒ 
සිද්ධිය ගැන පසුව කියන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, ඇඹිලිපිටිය 
සිද්ධියට අදාළ කට උත්තරයක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ කට 
උත්තරෙයහි කියනවා, "ෙලොකු කලබලයක් ඇති වුණා, -ඒක 
ඇත්තද ෙබොරුද කියලා මම පසුව කියන්නම්- ඒ කලබලය සඳහා 
ෙපොලීසිෙය් ෙබොෙහෝෙදෙනක් ඕනෑ වුණා, බැරැක්කවල නිදාෙගන 
සිටි අයත් සිවිල් ඇඳුමින්ම අරෙගන ගියා" කියලා. ඒක හරිද, 
වැරැදිද කියන එක ෙවනම එකක්. ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකවත් ෙනොෙවයි. එෙසේ නිදාෙගන සිටින අය නිදි 
ඇඳුමින් පවා රාජකාරියට කැඳවන වෘත්තියක් ෙන් ෙම්ක. ඒක ෙන් 
ඒෙකන් කියන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කට උත්තරය මා 
ළඟ තිෙබනවා. අවශ්ය නම් ෙපන්වන්න පුළුවන්. මා ෙම් ෙපන්නුම් 
කරන්න හදන්ෙන් ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ගැන ෙනොෙවයි, 
ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිෙය් ස්වභාවය ගැනයි. ඔවුන්ට පැය 8ක 
රාජකාරියක්ද තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට පැය 10ක රාජකාරියක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට නිශ්චිත වැඩසටහනක්ද තිෙබන්ෙන්? යම් 
පෙද්ශයකට ඇමතිවරයකු යනවා නම්, ඒ පෙද්ශය අයත් 
ෙපොලීසිෙයන් ඔහුට ආරක්ෂාව සපයන්න ඕනෑ. අවුරුදු උත්සවයක් 
පවත්වනවා නම්, එයට ආරක්ෂාව ලබා දීම ඔවුන් කරන්න ඕනෑ. 
පාරක් කැඩිලා නම්, ඒක හදන එක ඔවුන් කරන්න ඕනෑ. වැස්ස 
වැටිලා පාර ෙපොඩ්ඩක් යට ෙවලා නම්, ඒ පාර හදන එකත් ඔවුන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා, පැතිරුණු රාජකාරි විශාල පමාණයක් 
පැටවුණු ආයතනයක් තමයි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියන්ෙන්. ඒ රාජකාරි නිසි ෙලස ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය 
වන අවම පහසුකම් තිෙබනවා. ඒ අවම පහසුකම් ටික ලබා ෙදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් සමත්ෙවලා තිෙබනවාද?  

ගරු කථානායකතුමනි, නිදහස් දින උත්සවය ඔබතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් තමයි පවත්වන්ෙන්. ඒ නිදහස් දින උත්සවය 
ෙවනුෙවන් ඈත ෙපොලිස් ස්ථානවල සිටින නිලධාරින් කැඳවනවා. 
ඔවුන් කැඳවලා ඉස්ෙකෝලවල ගාල් කරනවා; ඔවුන්ට පිළුණු වුණ 

කෑම ෙදනවා; ෙපොඩි වතුර ෙබෝතලයක් ෙදනවා. උත්සවය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ ඒ සමහර අයට ෙගදර යන්න විධියක් නැහැ. ඈත 
ගම්වල රෑ 10.00ට, 11.00ට වැලි ෙලොරියට අත දමනවා නම්, 
ෙකොට ෙලොරියට අත දමනවා නම්, ෙත් දළු ෙලොරියට අත දමනවා 
නම් ඒ අය ෙපොලිස් නිලධාරින්. ඔවුන්ට රාජකාරිය අවසන්ෙවලා 
ෙගදර යන්න විධියක් නැහැ. ඔවුන්ට ෙගදර යන්න සිද්ධෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ වැලි ෙලොරිෙය් නැඟලා; එෙහම නැත්නම් 
මාළු ෙලොරිෙය් නැඟලා; එෙහම නැත්නම් පාෙර් තිෙබන තී වීලර් 
එකකට ෙපොඩි සද්දයක් දාලා. ෙම්කෙන් සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඔවුන් ආෙව් රාජකාරියකට  නම්,  ඔවුන් රාජකාරිය නිමෙවලා 
ඔවුන්ෙග් වාසස්ථානය දක්වා යන ෙතක් වගකීම, ඒ රාජකාරිය 
භාරව සිටින කණ්ඩායම බාර ගන්න ඕනෑ. රාජකාරිය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ අත් හැර දැමීම ෙනොෙවයි ඔවුන්ෙග් වගකීම 
ෙවන්ෙන්. අද සිද්ධෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි ඔවුන්ෙග් රාජකාරි 
අවසන් වුණා ට පස්ෙසේ  ඔවුන්ව අත් හැර දැමීම. ඔවුන් ෙගදර 
යන්න ඕනෑ වැලි ෙලොරිෙය්ද; ෙකොට ෙලොරිෙය්ද;  හරක් ෙලොරිෙය්ද 
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ. ඔවුන් හරක් 
පටවන ෙලොරිෙය්ත් නඟිනවා; ෙහොර ෙකොට ෙලොරිෙය්ත් නඟිනවා; 
ෙහොර වැලි ෙලොරිෙය්ත් නඟිනවා.  එතෙකොට නීතිය ඉටු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා  රාජකාරිය නිමවීෙමන් පසුව ඔවුන්ෙග් 
ගමනාගමනය පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ඔවුන්ෙග් නිල ඇඳුම 
පිළිබඳවත් පශ්න තිෙබනවා. ෙම් නිල ඇඳුම ලංකාෙව් තිෙබන නිල 
ඇඳුම්වලින් ෙවනස් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිල ඇඳුෙම් කලිසම මහපු ෙරද්ෙදන් කමිසයත් 
මහලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් කරන්ෙන්?  

සාමාන්යෙයන් අපි දන්නවා, උඩුකය වසා ගැනීෙම්දී ලිහිල්, 
සැහැල්ලු ෙරද්දකින් මසන ලද කමිසයක් ඕනෑ බව. චිරාත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපොලීසිෙය් නිල ඇඳුෙම් කලිසම් ෙරද්ෙදන්ම 
කමිසයත් මහනවා. ඊළඟට ඒ  ඇඳුෙමන් ගිනි අව්ෙව් හිටවලා 
තියනවා, traffic  රාජකාරි කරන්න, දහවල් 12.00ට රාජකාරි 
කරන්න, පාරවල් හසුරුවන්න. ෙම් සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අඩුම තරමින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අයට සැහැල්ලු 
ඇඳුමක් ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඇඳුම ට හිරෙවලා 
ෙපොලිස් නිලධාරින් රාජකාරි කටයුතු කරනවා මම දැකලා 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. උෙද් පාන්දර  පාරට ඇවිල්ලා, 
රෑ 9.30 වනතුරු පාෙර් traffic රාජකාරිය කරලා, වාහන එහාට 
ෙමහාට හසුරුවලා, දුම් නාෙගන, අව්ෙව් රස්තියාදුෙවලා ෙපොලිස් 
නිලධාරින් තම රාජකාරිය ඉටු කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුන්ෙග් කෙට් 
නළාවක් ගහලා තිෙබන එක ෙහොඳයි, එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට 
තිෙබන පීඩනයට ෙමොන ෙද්වල් කියෙව්විද දන්ෙන් නැහැ කියලා 
එක පුද්ගලෙයක් මට කිව්වා. නළාව නිසා whistle ගහලා 
ෙබ්ෙරනවා. ඒ තරම් පීඩාවක් ඔවුන්ට තිෙබනවා. ඔවුන් රාජකාරිය 
නිමෙවලා ඔවුන්ෙග් බැරැක්කයට ෙහෝ කාර්යාලයට ආපු 
ෙවලාවට,  ෙකෝට් එෙක් ෙබොත්තම් හතර ඇරලා, පුටුෙව් ඇල 
ෙවනවා, "යාන්තම් අද දවස ඉවරයි" කියලා. මම එෙහම 
අවස්ථාවන් දැකලා තිෙබනවා. ෙමෙහම රාජකාරි කරන්න ඕනෑද? 
ෙම්, ෙමොන රාජකාරියක්ද? ඒ නිසා ඔවුන්ට රාජකාරිය කිරීෙම්දී 
අවශ්ය වන පහසුකම් ටික ලබා දීම පධාන කාර්ය භාරයක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි යතුරු පැදි පිළිබඳ 
පශ්නය. ෙම් යතුරු පැදි ලබා දීෙම් ෙයෝජනාව ඉස්ෙසල්ලාම 
එනෙකොට, ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට තමයි ෙම් යතුරු පැදි ලබා 
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ෙදන්ෙන් කියලා කිව්වා මට මතකයි. ක්ෙෂේත නිලධාරින්ෙග් 
ගණයට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් වැටුණා; සමෘද්ධි නිලධාරින් 
වැටුණා; ෙගොවි නියාමකවරුන් වැටුණා. හැබැයි, ක්ෙෂේත 
නිලධාරින්ෙග් ගණයට ෙපොලිස් නිලධාරින් වැටුෙණ් නැහැ. 
හැබැයි, ෙපොලීසිෙය් ෙගොඩක් අය ඉන්ෙන් පාෙර්ම තමයි. හැබැයි, 
ඔවුන් පළමුෙවන්ම ක්ෙෂේත නිලධාරින් හැටියට ගණන් ගත්ෙත් 
නැහැ. ඒ නිසා ඉස්ෙසල්ලාම ලබා ෙදන යතුරු පැදි ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට වලංගු වුෙණ් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිගින් 
දිගටම කථා කරලා තමයි ඒ යතුරු පැදි ෙපොලිස් නිලධාරින්ට දීම 
වලංගු කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ ඒ යතුරු පැදි ලබා ෙදන්න කමෙව්දයක් 
හැදුවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඉස්ෙසල්ලාම කණ්ඩායමක් ෙතෝරා 
ගත්තා. ඔවුන් ෙතෝරා ගත් පදනම ෙමොකක්ද කියා කියන්න අපි 
දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  අනික් අයටත් කිව්වා, ඔ යෙගොල්ලන්ටත් 
යතුරු පැදි ලැෙබනවා කියලා. ෙම්ෙගොල්ලන් තමයි පළමු 
කණ්ඩායම. හැබැයි, එක කණ්ඩායමකට බයිසිකල් හම්බ වුණා. 
තව කණ්ඩායමක් සල්ලි බැඳලා තිෙබනවා. තව කණ්ඩායමක් 
සල්ලි බැඳලාත් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ යතුරු පැදි ලබා ෙද්විද දන්ෙන් 
නැහැ.  

දැන් එකම ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා. ෙමෝටර් 
සයිකලය ලැබුණු ෙපොලිස් නිලධාරින් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා; 
සල්ලි බැඳපු ෙපොලිස් නිලධාරින් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා; 
බයිසිකලය ලැෙබ්ද නැද්ද කියා දන්ෙන් නැතිව, ඉල්ලුම් 
පතයක්වත් පුරවන්ෙන් නැති ෙපොලිස් නිලධාරි කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා යතුරුපැදි පිළිබඳ දැන් මතුෙවලා තිෙබන පශ්නය 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් රාජකාරිෙය් විශාල ව්යාකූල 
තත්ත්වයක් ඇතිවීම දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් යතුරුපැදි පිළිබඳ ගැටලුවට වහාම විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්න කියා මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 
ඒ සියලු නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. 
ෙමොකද, ෙකොටසකට ලබා දීලා තිෙබනවා.  අනික් අය  රුපියල් 
50,000 බැඳලා තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. මා ඒ ගැන 
දන්නවා.  

මා දන්නා ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්නවා, යතුරු පැදියක් ෙදනවා 
කිව්වාට පස්ෙසේ, ෙනෝනාෙග් කරාබු ෙදක ගලවාෙගන ගිහිල්ලා, 
ෙනෝනාෙග් ෙච්න් එක ගලවාෙගන ගිහිල්ලා බැංකුවට උකස් 
කරලා තමයි රුපියල් 50,000 ගත්ෙත්. දැන් බැංකුවට ෙපොලී 
ෙගවන්නත් ඕනෑ. රුපියල් 50,000 ෙපොලීසිය අරෙගන තිෙබනවා. 
බයිසිකලයත් නැහැ. Three-wheeler එෙකන් වැඩට යන්න ඕනෑ. 
ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් නිලධාරින් පිළිබඳව ඇති කර තිෙබන 
ව්යාකූලතාව පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිෙය් පහළම නිලධාරින් 
පත්ෙවලා තිෙබන විශාලම අසහනකාරි තත්ත්වය තමයි 
නිලධාරිවාදය. පහළ නිලධාරින් ඉහළ නිලධාරින් නිසා විශාල 
පීඩාවකට පත් ෙවනවා. ඒක නතර කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක 
වෘත්තියක්; ෙසේවයක්. එක්ෙකෙනක් DIG ෙවන්න පුළුවන්. අනිත් 
ෙකනා SSP ෙවන්න පුළුවන්. අනිත් ෙකනා SP ෙවන්න පුළුවන්. 
කවුරු  වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි, එක රාජකාරියක් ෙවනුෙවන් 
එකිෙනකාට පැවරුණු බලසීමාවන් තිෙබනවා. ඒ බලසීමාවන් 
ෙවනුෙවන්, එකම ෙසේවාවක් ෙවනුෙවන් සමූහයක් ෙලස කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් එෙහම කටයුතු කරන්න ඕනෑ කණ්ඩායමක්. 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම කටයුතු කරනවා ෙවනුවට, අසීමිත 
නිලධාරිවාදයකට ෙමොවුන් යට කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය දවසක පුවත් පතක පළ කර තිබුණ ඡායාරූපයක් 
ඔබතුමාත් දකින්න ඇති. ෙම් ඡායාරූපය 2012.11.30වන දා "අද" 
පුවත් පෙත් පළ ෙවලා තිබුණා. ඡායාරූපය පළ ෙවලා තිබුණා 

විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආකාරයට වැකියක් ලියා 
තිබුණා. "ෙලොක්ෙකෝ සහ ෙසොක්ෙකෝ ගැන කථා ෙබොෙහෝය. 
ෙපොලීසිෙය් ෙලොකු මහත්තෙයකුට ආචාර ෙපළපාළියට සහභාගි 
ෙවන්නට ඔන්න ෙමන්න තිබියදී, තමන් සපත්තු ෙපොලිෂ් කරෙගන 
නැති බව මතක් විය. පිහිටට ආෙව් ෙසොක්කාය. පාර අයිෙන් දී 
ෙසොක්කා සපත්තු මදින්නට විය. ෙපොලීසිෙය් ෙසොක්කන්ට සපත්තු 
මදින්නට පමණක් ෙනොව ඊටත් එහා ගිය චරිත රඟපාන්නට සිදුවන 
බව අප දන්නා කරුණකි." ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් ඡායාරූපය දැක්කාට පස්ෙසේ ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට කවුද ෙගෞරව කරන්ෙන්? මම දන්ෙන් නැහැ ෙගදර 
උදවියවත් ඔහුට ෙගෞරව කරාවි ද කියලා. පාරක් මැද ෙපොලිස් 
නිලධාරියකුෙග් සපත්තු පිරිමදිනවා. ෙම් නිලධාරින් ෙන්ද? ෙම් 
මිනිස්සු ෙන්ද? ඒ නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ඇති වී 
තිෙබන ෙම් නිලධාරිවාදයටත් විසඳුමක් ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි 
රාජකාරියක් කරනවා. සමූහ කාර්යයක් තිෙබනවා. එකිෙනකාට 
එක එක බලසීමාවන් ඇතුෙළේ යම් යම් වගකීම් පැවරී තිෙබනවා. ඒ 
ඇරුණුෙකොට තමන්ෙග් වගකීම වන්ෙන්, තමන්ෙග් පහළ 
නිලධාරිෙයක් යටපත් කිරීම, පීඩාවට පත් කිරීම ෙහෝ තමන්ෙග් 
අතවැසිෙයක් කර ගැනීම ෙනොෙවයි. ඔවුනුත් පුරවැසියන්. ඒ 
මෙනෝභාවයට පත් කළ යුතුව තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දිනවල ෙබොරැල්ල 
ෙපොලීසිෙය් සිදුවීමක් ගැන මම දැක්කා. එය 2014.07.30වැනි දා 
පුවත් පතක ෙම් විධියට වාර්තා වී තිබුණා. "තමන්ෙගන් පළිගැනීම 
සඳහා ෙපොලීසිෙය් පධානිෙයකු තමා ෙපොලීසිෙය් මිදුල අතුගෑමට 
ෙයදූ බව....."  

 පළිගන්න ඕනෑ නිසා මිදුල අතුගාන්න කියනවා  ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට. ඒ අවස්ථාෙව්  ගෙම් මහත්තෙයක් පැමිණිල්ලක් 
කරන්න යනවා, ෙපොලීසියට. තමන් පැමිණිල්ල කරන්න යන 
ෙපොලීසිෙය් ඉන්න  මහත්තයා මිදුල අතුගානවා කියලා ගෙම් 
මහත්තයාට ෙත්ෙරනවා. ඉතින් පැමිණිල්ල කරන්න යන ගෙම් 
මහත්තයාට හිෙතනවා, "මෙග් පැමිණිල්ල කරනවාට වඩා ෙහොඳයි 
ෙපොලීසිෙය් මහත්තයාෙග් පැමිණිල්ල මම ලියාගන්න එක" 
කියලා.  ෙමොකද, ෙපොලිස් නිලධාරියාටත් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා 
මිදුල අතුගගා ඉන්න. ඉතින් ෙකොෙහේද ඒ නිලධාරියාට  ෙපෞරුෂයක් 
තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා නිලධාරිවාදෙයන් ෙම් කර තිෙබන ගිල 
ගැනීම පිළිබඳව මීට වඩා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව පැතිරී තිෙබන 
තත්ත්වය ඊළඟට මා කියන්නම්. අෙප් විශාමික නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පති ඇන්ටන් ෙජයනාදන් මහතාෙග් පකාශයක් මා දැන් 
උපුටා දක්වන්නම්. මම ෙම් කියවන්ෙන් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන්න කලින් එතුමා ලියපු ලිපියක්. 
එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 

"1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියාත්මක වීමත් සමඟ 
ජනාධිපති ධුරයට අතිවිශාල බලතල සමුදායක් හිමිවීමත් සමඟ 
ෙද්ශපාලන බලපෑම උත්සන්න විය. වත්මන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙපොලිස්පතිවරයා පත් කිරීෙම් පූර්ණ බලය 
ඇත්ෙත් ජනාධිපතිවරයාටය. පසු ගිය වසර 15 තුළ සියලුම 
ෙපොලිස්පතිවරුන් බලෙය් සිටින ආණ්ඩුවල රූකඩ ෙලස කියා කර 
ඇති බව ෙපනී යයි....'' 

ෙම්ක කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි, නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක්.  

''...නුසුදුසු නිලධාරිෙයකුට අයුතු ෙලස උසස්වීමක් දීම 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධය පළ ෙකොට සිය පදවිෙයන් ඉල්ලා අස් වූ 
එකම ෙපොලිස්පතිවරයා වූෙය් සිරිල් ෙහේරත් මහතාය. ඉන්පසුව පත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වූ සියලු ෙපොලිස්පතිවරුන් ෙද්ශපාලන හාම්පුතුන් විසින් නිකුත් 
කරන විවිධ නිෙයෝග පිළිපැද්ෙද් ඒවා නීත්යනුකූලද නැද්ද කියා 
සැලකීමකින් ෙතොරවය. ඒ නිසා ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය වූ 
අතර, එය හුෙදක් පාලක පක්ෂෙය් හස්තයක් බවට පත් විය. පාලක 
පක්ෂයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් අපරාධ පරීක්ෂණ 
සිදු ෙනොකිරීම පිළිබඳව සිද්ධීන් රාශියක් තිෙබ්." 

ඔන්න, ෙපොලීසිෙය් තත්ත්වය! ෙම්, හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පති ඇන්ටන් ෙජයනාදන් මහතා විසින් කරන ලද 
පකාශයක්. ෙපොලීසිය ඒ තරමට ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි මෑත ඉතිහාසෙය් උදාහරණයක් 
ගනිමු. අපට මතකයි  කටුනායක සිදුවීම. කටුනායක සිදුවීෙම්දී 
ෙපොලීසිය සහ ඒ උද්ෙඝෝෂණකරුවන් අතර ගැටුමක් මතු වුණා. ඒ 
ගැටුෙම්දී තරුණෙයක් මිය ගියා. විශාල පිරිසකෙග් අත පය කඩා 
දැම්මා. ෙපොලීසිෙය් ඒ අනිසි මැදිහත්වීම ෙහේතු ෙකොටෙගන, ඒ  
වගකීම භාරෙගන පළමු වතාව ට අෙප් රෙට් ෙපොලිස්පතිවරෙයක් 
ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ තමයි මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා ඉල්ලා අස් වුණාට 
පසුව, "ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට වගකීම භාර අරෙගන ඉහළ 
නිලධාරිෙයක් ඉල්ලා අස්විය" කියලා පධාන පුවත් ශීර්ෂ පාඨවල 
පළ වුණු ආකාරය මා දැක්කා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

තුනක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අර වැඩි කරන කාලෙයන් ටිකක් මට 

ෙදන්න. මට ෙකොපමණ කාලයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි 35යි. ඊට පසුව  නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමාට 

විනාඩි 10යි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අර වැඩි කළ කාලෙයන් අපට   විනාඩි පහෙළොවක් ලැෙබනවා 

ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකද, අදාළ සිද්ධියට මම තවම ආෙව් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

ඒ සිදුවීෙමන් පසුව ඒ ෙපොලිස්පතිවරයා ඉල්ලා අස් වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔහු තානාපතිවරයකු හැටියට පත් කළා. 
තානාපතිවරයකු හැටියට පත් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී වහාම ඔහු කැඳවා නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා බවටත් පත් කළා. ෙමොකක්ද 
ෙම් ෙවන්ෙන්? කවුද ෙම්වා පිළිගන්ෙන්? කවුද ෙම්වා අනුමත 
කරන්ෙන්? 

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? මැතිවරණෙයන් ආණ්ඩුව පැරදුණා 
විතරයි, අඩුම තරමින් රාජකාරි භාර දීමකිනුත් ෙතොරව ඔහු රටින් 
පැනලා ගියා. ඕනෑම ෙල්කම්වරයකුෙග් වගකීම තමයි ඊළඟ 
ෙල්කම්වරයා වැඩ භාර ගන්නා ෙතක් ඒ රාජකාරිය ඉටු කරන 
එක. ඒ විධියට මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා අලුත් ෙල්කම්වරයාට 
වැඩ භාර දුන්නාද, ෆයිල් ටික භාර දුන්නාද, කාර්යයන් භාර 
දුන්නාද?  නැහැ, පැනලා ගියා. ඒකෙන් සිද්ධ වුෙණ්. මා ඔහු ගැන 
පස්ෙසේ කියන්නම්. තව තිෙබනවා, ඔහු ගැන කියන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා අනවශ්ය ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම් ෙනොෙවයිද? ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් හැසිරීම එෙහම නම් 
ෙපොලීසිෙය් අෙනක් නිලධාරින්ට අත්වන ඉරණම කවරක්ද? ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා වයස අවුරුදු 60 
පිරුණාට පස්ෙසේ විශාම යා යුතුව තිබුණා. හැබැයි, අවස්ථා 
ෙදකකට වැඩි ගණනක් ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති තනතුෙර්  
ඔහුෙග් ෙසේවය දීර්ඝ කිරීමට ලක් කළා. එක් අවස්ථාවකදී එෙසේ 
දීර්ඝ කිරීමට ෙහේතුව හැටියට  ෙපන්වූෙය්  CHOGM සමුළුවට 
ආරක්ෂාව සැපයීමට එතුමා අවශ්යයි කියන එක. හැබැයි, 
CHOGM  සමුළුව අවසන් ෙවලාත් නැවත ඔහුෙග් ෙසේවය දීර්ඝ 
කිරීමක් කරනු ලැබුවා. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වී තිෙබන ඝාතන, 
ඝාතන සිදුවීම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඒ ඝාතන පිළිබඳ පරීක්ෂණ නිසි 
පරිදි දියත් ෙනොවීම පිළිබඳ ෙචෝදනා තිෙබන පධාන චූදිතෙයක් 
තමයි අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා. මා ඔප්පු කරන්නම් ඒක. මා 
කියන එක විතරක් ෙනොෙවයි, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෆයිල් ටික අරෙගන බලන්න.  
අපරාධ පරීක්ෂණ  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෆයිල් ඇතුෙළේ  ඒ 
විස්තර තිෙබනවා. තාජුඩීන් ඝාතනෙයන් පසුව ඒ මහත්වරු කාටද 
දුරකතන ඇමතුම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්?  ඒවා ෙහොයලා බලන්න. 
ඒ නිසා ෙම් ෙපොලීසිය, ඉහළ නිලධාරින්  තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
වුවමනා  ෙවනුෙවන් හැසිරවීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙපොලීසිය කඩා 
වැටීමට පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. එක් එක් අයෙග් අපරාධ වසා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ෙම් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
උපෙයෝගි කර ගත්තා. සමහර අය භය නිසා ඒවාට උපෙයෝගි 
වුණා. සමහර අය සිය කැමැත්ෙතන් ඒකට යටත් වුණා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟට පිරිහීම අතින් ගත්ෙතොත් ෙලොකු 
පිරිහීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව.  
විෙශේෂෙයන්ම 2013 වසෙර් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ආපු 
පැමිණිලිවලින් වැඩිම පමාණයක් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එෙරහිව. ඒ අතර 
හිංසා කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 583ක් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, හිංසා වැළැක්වීම සඳහා තිෙබන ෙපොලීසියට 
එෙරහිව හිංසා කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 583ක් තිෙබනවා. රඳවා 
ගැනීම් සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 311ක් 
තිෙබනවා. පැමිණිලි පිළිබඳ පැමිණිලි 471ක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට වැඩිපුරම පැමිණිලි ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කාට එෙරහිවද? ඒ, සාධාරණය, සාමය, නීතිය ඉටු 
කිරීම සඳහා තිෙබන ආයතනයට එෙරහිවයි. ඒ ආයතනයට 
එෙරහිව නීති කැඩුවාය කියලා පැමිණිලි ඉදිරිපත් වන තත්ත්වයක් 
ඇතිෙවලා තිෙබනවා.  ඒක ෙපොලීසිෙය් පිරිහීමක් ෙනොෙවයිද?  
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසුගිය කාලෙය් වූ සිදුවීම් දිහා              
බලන්න ගරු කථානායකතුමනි. පළමු වතාවට නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් කප්පම් ෙවනුෙවන් මිනී මරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද, ෙම් රටට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වාස් ගුණවර්ධනට 
එෙරහිව තිෙබන ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? කප්පම් ෙවනුෙවන් මිනී 
මැරීම. මම ඉතා වගකීෙමන් කියන්ෙන්. ෙපොලිස්පතිතුමා ෙම් ගැන 
දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. වාස් ගුණවර්ධන හවුල් වී 
තිෙබන්ෙන් එම ඝාතනයට පමණක් ෙනොෙවයි. පුළුවන් නම් ඔහු 
ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. ඔබතුමන්ලා පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ. 
"පරීක්ෂණ කෙළොත් කා ෙකෙරහිද විශ්වාසය තබන්ෙන්?" කියලා 
ෙපොලිස්පතිතුමා හිතන බව මම දන්නවා. නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරයාත් මිනී මරන්න ෙකොන්තාත් ගන්නවා නම්, මිනී 
මරන ෙකොන්තාත්කරුවකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
ෙපොලීසිෙය් ෙහොඳ ෙකෙනකුට ඉතුරු වන්ෙන් ෙපොලිස්පතිවරයා 
විතරයි ෙන්. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති දක්වා අය අද ෙකොන්තාත්වලට 
මිනී මරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින්, එවැනි 
ෙපොලීසියකින්ද අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නීතිය හා සාමය?  ඒ 
අය ඒ ඝාතන සිදු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඝාතකයන් ආරක්ෂා 
කරනවා. ඒ ඝාතන ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයලා බලන්න. 
ඝාතන 17ක් පිළිබඳව සැකසංකා තිෙබනවා. ඒවා පිටුපස්ෙසේ 
සිටිෙය් කවුද කියලා ෙසොයලා බලන්න. ඒ ඝාතන 17 පිටුපස්ෙසේම 
බරපතළ ෙද්ශපාලන හස්ත වාෙග්ම නිලධාරි හස්ත තිෙබනවා. ඒ 
ඝාතන පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න වාස් ගුණවර්ධන 
මහත්මයාෙගන්. ඔහු පාෙපෝච්චාරණයක් කරන්න සූදානම් නම්, ඒ 
ඝාතන පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඒ පාෙපෝච්චාරණෙයන් දැන ගන්න 
පුළුවන්. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයක් මැදිහත් ෙවලා 
ෙකොන්තාත්තුවට මිනී මරනවා නම්, ඔහු දැනුවත්ව ඝාතන සිදු 
වනවා නම්, ෙමොකක්ද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකෙරහි 
තිෙබන විශ්වාසය? ජනතාව එෙහම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විශ්වාස 
කරන්න ඕනෑද? ජනතාව ඒ වාෙග් අයට ගරු කරන්න ඕනෑද? 
ජනතාව ඒ අයට ''සර්'' කියන්න ඕනෑද? නැහැ, එෙහම කිසි ෙදයක් 
කරන්න ඕනෑ නැති තත්ත්වයක් තමයි දැන් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. පසු ගිය දා පුවත් 
පතක පළ වුණා, "නිදන් සිද්ධිෙය්  DIGට ෙම් සැෙර්ත් ඇප නැහැ" 
කියලා. ෙපොලීසිෙය් DIG මහත්වරු නිදන් කඩන්න යනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ වන්ෙන්? ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, වවුනියා පෙද්ශෙය් නිදන් 
හෑරීෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයක් සහ 
පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක්  අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා 
ඇප ඉල්ලපු බව. නමුත් ඇප දුන්ෙන්ත් නැහැ. මම ඔවුන්ෙග් නම් 
කියන්ෙන් නැහැ, තවම නඩුව විභාග ෙවමින් පවතින නිසා. 
DIGලා නිදන් කඩන්න යනවා. නිදන් කඩලා නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරු අහුෙවනවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවට කවුරු 
ෙකෙරහිද විශ්වාසය තබන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ගරු 
කථානායකතුමනි?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් පුවත් පතක පළ වුණා, 
"වැල්ලම්පිටිය OIC කුඩු සමඟ දැෙල්" කියලා. OICලා කුඩු 
විකුණලා අහුෙවනවා. මම දැක්කා, බිරිඳත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අල්ලාෙගන ගියා කියලා ඊට පසු දිනයක පත්තරයක පළ ෙවලා 
තිබුණා. ඊළඟට ති ෙබනවා, "ලක්ෂ දහයක් ෙසොරා ගත් රාළහාමි 
වසරකට හිෙර්" කියලා. වාහනයක තිෙබන බෑගයක රුපියල් 
ලක්ෂ දහයක් තිෙබනවා. හරි නම් ෙපොලීසිෙය් මහත්මෙයක් වුණාම 
ඒක ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒක ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව 
ෙපොලීසිෙය් මහත්මයා ඒක පැහැර ෙගන යනවා; ඔහු අවුරුද්දකට 
හිෙර් යනවා.  ෙම් නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල 
අපකීර්තියකට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. DIGලා මිනිස්සු ඝාතනය 
කරනවා. DIGලා නිදන් කඩනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධ ෙවමින් 

තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මම කියනවා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 
ගරුත්වයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා කියලා. ෙම් ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකෙරහි වඩාත් 
වැඩිෙයන් ජනතාව තුළ අපකීර්තියක් ඇති වනවා; ජනතාව 
ෙපොලීසිය ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය බිඳ වැෙටනවා. එතෙකොට 
ජනතාව මුඵමනින්ම ෙපොලීසිය පෙසකලා කියාත්මක ෙවන්න 
පටන් ගන්න එක වළක්වන්න බැහැ. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයාට 
ෙකොන්තාත්වලට මිනී මැරීෙම් ෙචෝදනා එල්ල වනවා. ෙම් විධියට 
ෙම් තත්ත්වය වර්ධනය වුෙණොත් ජනතාව තමන් අතට නීතිය අර 
ෙගන කියාත්මක වන කාලය වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය නිකම්ම ඇති වුණු 
එකක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ආණ්ඩුෙව් ආශිර්වාදය 
මත ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන්ට මිනී මරන්න ඉඩ ලැබුණා. 
ගරු කථානායකතුමනි, අත්අඩංගුවට ගත්තාට පසුව, ආයුධ 
ෙපන්වන්න ගිහිල්ලා ඝාතනය වීම සුලභ දසුනක් ෙවලා තිබුණා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ ෙද්වල් විශ්වාස කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙකෙනක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා; ආයුධ ෙපන්වන්න රැෙගන 
යනවා; ඒ ආයුධ අර ෙගන ෙපොලීසියට ෙවඩි තබන්න හදනවා; 
ෙපොලිස් නිලධාරියා ඉක්මන් වී ෙවඩි තැබීෙමන් ඔහු මිය යනවා. 
ඔය සුරංගනා කථා අපි කී දවසක් අහලා තිෙබනවාද?   

''සුදු සීයා'' ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් එක් අෙයක් අත් අඩංගුවට 
ගත්තාට පස්ෙසේ අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ෙගන් ඒ පුද්ගලයා ඉල්ලා සිටියා, "මාෙග් අත් ෙදක 
ඉස්සරහට තියලා මාංචු දමන්න එපා, පිටුපස්සට තියලා මාංචු 
දමන්න" කියලා. ඇයි ඒ? අත් අඩංගුවට ගත්තාට පසුව අත් ෙදක 
ඉස්සරහට තියලා මාංචු දැම්මාම ඔහු දන්නවා, තමන් ඝාතනය වන 
බව. ඒ නිසා අත් ෙදක පිටුපස්සට තියලා මාංචු දමන්න කියලා ඒ 
සැකකරුවා ඉල්ලා සිටියා. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? සැකකරුෙවක් අත් අඩංගුවට ගත්තාම  ඒ පුද්ගලයාට 
මරණ බිය ඇති වනවා නම්, තමන් ෙකොතැනකට ෙහෝ අර ෙගන 
ගිහිල්ලා මරලා දමයි කියලා බියක් ඇති වනවා නම්, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙමොකටද? ඔහු මිනී මරලා තිෙබන්න පුළුවන්, 
ළමා අපරාධයකට හවුල් ෙවලා තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ පුද්ගලයාට ෙපරට 
වඩා සුරක්ෂිතභාවයක් දැෙනන්න ඕනෑ, මිනී මරලා ඔහු හැංගිලා 
ඉන්න පුළුවන්. නමුත් හැංගිලා ඉන්න වාරයක් වාරයක් පාසා 
අෙනක් පාර්ශ්වෙයන් ඕනෑ ෙවලාවක තමන්ට මරණ තර්ජනයක් 
එල්ල ෙවයි කියන බිය ඔහුට තිෙබනවා. හැබැයි, ෙපොලිස් 
අත්අඩංගුවට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඔහුට හිෙතන්න ඕනෑ, මම දැන් 
ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව භාරෙය්, මට සාධාරණය ඉටු ෙවයි කියලා. 
හැබැයි අද ෙමොකක්ද  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙපොලිස් අත් 
අඩංගුවට පත් වුණාට පස්ෙසේ හැම ෙකනාම බියට පත් වනවා, 
ආයුධ ෙපන්වන්න ගියාම ඝාතනය ෙවයි කියලා. කල්පනා කරලා 
බලන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් කැකනදුර 
පෙද්ශෙය්ත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. මා ඔවුන්ෙග් නම් 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. හක්මණ පෙද්ශෙය් එවැනි ඝාතනයක් 
සිද්ධ වුණා; ෙගෝනමුල්ෙල් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; 
ෙහෝමාගම එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; Temple Road, එෙහම 
නැත්නම් පන්සල් පාෙර් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; ඕපාත, 
කටුෙගොඩ එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; මතුගම එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; ෙබොරලැස්ගමුෙව් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා. ෙම් ඔක්ෙකෝම විස්තර මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ඝාතන ආයුධ ෙපන්වන්න ගිය අවස්ථාෙව්දී සිද්ධ ෙවච්ච 
ඝාතනයන්.   

499 500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තිකුණාමලෙය්ත් 
එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා, සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට 
ගත්තාට පස්ෙසේ.  මඩකලපුෙව් නැවතත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා.  මඩකලපුෙව් පුද්ගලයන් හතර ෙදෙනක් එෙලස ඝාතනයට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම Kovil Road, Eravurවල එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; රත්මලාෙන් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; 
වැල්ලම්පිටිෙය් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; මුලතිව්වල එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; මාලිගාවත්ෙත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ආයුධ ෙපන්වන්න ගිය අවස්ථාවක 
ෙමෝදර පෙද්ශෙය්ත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. බ්ලූමැන්ඩල් 
පෙද්ශෙය් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; කුරුණෑගල එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; ඇඹිලිපිටිෙය් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා; ෙදමටෙගොඩ එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. අවි ආයුධ 
ෙපන්වන්න ගිහිල්ලා ෙපොලීසිය භාරෙය් සිටියදී සිදුවුණු ෙමවැනි 
මනුෂ්ය ඝාතන සිද්ධීන් විසි ගණනක් තිෙබනවා.    

දැන් ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පැවැති ආණ්ඩුව 
ෙපොලීසියට ඝාතන කාර්ය භාරය පවරා තිබුණා. කවුරු හරි ඒ 
ෙව්ලාෙව් ඒෙකන් ජනපිය වුණා ෙවන්න පුළුවන්.  ඝාතනය කෙළේ 
ෙලොකු කුඩු මුදලාලි ෙකෙනක්; පාතාලෙය් පබල ෙකෙනක්; 
ෙලොකු අපරාධකරුෙවක් වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔහු ෙකොතැනක 
ෙහෝ ඝාතනය කළාට කමක් නැහැ කියන හැඟීමක් ජනතාව තුළ 
ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒක යුක්තියද? ෙපොලීසියට පැවරී තිෙබන 
කාර්ය භාරය ඒකද? ඒක අදාළ වන්ෙන් පාතාලයටයි. "ඇසට ඇස" 
"දතට දත" කමය අයිති පාතාලයටයි. ඒ කමය ෙපොලීසියට අයිති 
නැහැ. හැබැයි, ෙපොලීසිය හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද, ගරු 
කථානායකතුමනි? අත් අඩංගුවට ගත් අය ආයුධ ෙපන්වීම සඳහා 
කැඳවාෙගන යාම හරහා ඝාතනය කිරීෙම් සංස්කෘතියක් ෙගොඩ 
නැගිලා තිබුණා. ඒක විසුළුකාරී දර්ශනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. ඒවා කිසිෙසේත්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ  රෙට් ජනතාව 
පිළිගත්ෙත් නැහැ. අඩුම තරමින් ෙමවැනි සිදුවීම් එකක්, ෙදකක් 
පමණ සිදු වුණා නම් ජනතාව පිළිගනීවි එය ඇත්ත කියලා. හැබැයි, 
ජනතාවෙග් ඇස් ඉදිරිපිටම ෙපෙනන්නට තිෙබනවා නම් අත් 
අඩංගුවට ගත් අය ඝාතනය කෙළේ ෙපොලීසිය විසින් කියලා, ඒ 
ෙපොලීසිය පිළිබඳව ඇති වන ජන මානසිකත්වය ෙමොකක්ද? 
අපරාධකරුවාෙග් අපරාධත්, අපරාධකරුවාෙග් නමත් කාලය 
විසින් වියැෙකනවා. හැබැයි, ෙපොලීසිය විසින් කරන ඝාතන කාලය 
විසින් වියැෙකන්ෙන් නැහැ. ඝාතනය වන්ෙන් බරපතළ ගණෙය් 
අපරාධකරුවකු වන්නට පුළුවන්. ඔහු මරා දැමිය යුතුයි කියලා 
ජනතාවෙග් හඬක් තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ තත්ත්වය දිගටම 
පවතින්ෙන් නැහැ. ඉතිහාසයට ඉතිරි වන්ෙන් ෙපොලිස් අත් 
අඩංගුෙව්දී ඔහු ඝාතනයට ලක්වුණා කියලායි. ඝාතනයට ලක් 
වුෙණ් කවුද, පසුබිම ෙමොකක්ද, තත්ත්වය ෙකොෙහොමද, ෙකනා 
කවුද, තැන ෙකොතැනද, සිද්ධිය ෙමොකක්ද, ඒවා ඉතිහාස ෙපොෙත් 
ලියැෙවන්ෙන් නැහැ. ඉතිහාස ෙපොෙත් ලියැෙවන්ෙන් ෙපොලිස් අත් 
අඩංගුෙව්  සිටියදී ඝාතනය වුණා කියන එකයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඝාතකයාෙග් කාර්ය භාරයට පණ 
ෙපොවන්න ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පත් වුණා නම්,  එම ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අෙප් තිෙබන විශ්වාසය ෙමොකක්ද? ඒ 
වාෙග්ම  පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ කටුනායක සිද්ධිය,  හලාවත 
සිද්ධිය ගැන කල්පනා කර බලන්න. අපි ෙමොන යුක්තියක්ද ෙම් 
ඉටු කරන්ෙන්? පසුගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව භාරෙය් වැලිකඩ සිර 
කඳවුෙර් සිටි රැඳවියන් 27ෙදෙනක් ඝාතනය වුණා. අපිට නම් 
ලියන්න පුළුවන්. අපට පුළුවන්, "ෙකොණ්ඩ චන්ඩියා" කියලා 
ලියන්න. "කළු අමෙර්"  කියලා කියන්න පුළුවන්. "තට්ට සුමෙන්" 
කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒවා නම්. හැබැයි, ඔවුන් සියලු ෙදනාම 
මිනිස්සු. ඒ  ෙගොල්ලන් ආණ්ඩුව භාරෙය් සිටිෙය්. ආණ්ඩුව භාරෙය් 

සිටි 27ෙදෙනක් ඝාතනය කරලා තිෙබනවා. ඒ ඝාතනවලට 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හවුල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
ඇත්ත කථාව.  

අපි දන්නවා, පාන්දර 3.30ට බන්ධනාගාරයට ගිහිල්ලා, නම් 
කථා කර කර එළියට අරෙගන ඝාතනය කළ බව. ආණ්ඩුව 
භාරෙය් හිටපු මිනිස්සු 27ෙදෙනක් නම් කථා කර කර ඝාතනය 
කරලා තිබුණා. ෙම්ක ෙපොලීසියක්ද? ෙපොලීසියට පැවරී තිබුෙණ් 
ඝාතක කාර්ය භාරයද? ගරු කථානායකතුමනි, මා කියන්ෙන්, ෙම් 
තත්ත්වය තමයි අද ෙම් ෙපොලීසිය බිඳවැටීමට ඇති වී තිෙබන 
ෙහේතුව. පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩු බලය, රාජ්ය බලය, ආශිර්වාදය 
සහ වුවමනාවන් මත ෙපොලීසිය ෙමවැනි ඝාතන සංස්කෘතියකට 
ෙයොමු වුණා. තවමත් ඔවුන්ට ඒ ඝාතන සංස්කෘතිෙයන් මිෙදන්නට 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඝාතකයන්ට රැකවරණය දීලා තිෙබනවා 
නම්, ඝාතකයන්ට උසස්වීම් දීලා තිෙබනවා නම්, ඝාතකයන්ට 
ආරක්ෂාව දීලා තිෙබනවා නම්, ඝාතකයන් නඩුවලින් නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා නම්, ඝාතනයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ යටපත් 
කරලා තිෙබනවා නම්, හැම ෙකනාටම ඝාතන පිටිපස්ෙසේ යන්න 
ෙලොල්වීමක් ඇති ෙවනවා ගරු කථානායකතුමනි. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ඒ ෙලොල්වීම ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය අනුගහය, ආණ්ඩුෙව් රැකවරණය 
යටෙත් සිද්ධ වුණ ෙම් ඝාතන සංස්කෘතිෙයන් සැලකිය යුතු 
පමාණයකින් ෙපොලීසිය මුදවා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය, සමාජයක් පවත්වා ෙගන 
යාෙම්දී ෙපොලීසිෙය් තිෙබන වැදගත්කම ඔවුන්ට වටහා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් 
ජනතාවත් එක්ක ඇති ෙවච්ච ගැටුම ෙහේතුෙකොටෙගන අද 
ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිය යම්කිසි ෙනොරිස්සුම් ස්වභාවයකින් කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ නිසා අද ඇඹිලිපිටිය 
ෙපොලීසිය "ආ, ඔයෙගොල්ලන් ඔයෙගොල්න්ෙග් වැෙඩ් කරගන්න" 
කියලා ජනතාව අත්හැර දමා තිෙබන තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්.  
ඒ අත් හැර දැමීම ෙහේතුෙකොටෙගන අද ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් 
ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආරක්ෂාව සපයන්න යන්ෙන් නැහැ.   

අද ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් රාතී මුර 
සංචාරයට යන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විටත් 
ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් කඩ තුනක් බිඳලා ෙසොරකම් කර තිෙබනවා. 
ෙම් වන විටත් ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් ෛවද්යවරියක් දූෂණයට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙපොලීසිය ෙකටි කාලයකට හරි 
තමන්ෙග් රාජකාරිෙයන් ඉවත් වුණාට පසේසේ ඇති ෙවන 
වියවුල්තාව අපට ෙත්ෙරනවා. එම නිසා ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිය 
අතිශය වැදගත්. ෙමවැනි ෙපොලීසියක් ෙනොසිටින්න, ෙමවැනි 
කාර්ය භාරයක් ෙනොවන්න, ෙම් රෙට් මිනී මරා ගැනීම්, මං 
ෙකොල්ලකෑම්, ස්තී දූෂණ, ෙහොර මත්දව්ය ජාවාරම්, ඕනෑ තරම් 
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි මැනිය ෙනොහැකි කාර්ය භාරයක් 
ඔවුන් කරනවා.  හැබැයි, ඒ කාර්ය භාරෙයන් ඔබ්බට ගිය, ඒ 
කාර්ය භාරය මුළුමනින් යටපත් ෙකොට  ඝාතන සංස්කෘතියක් 
උඩට ඇවිත් තිෙබනවා නම් එවැනි ෙපොලීසියක්, එවැනි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ආරක්ෂා කරන්න අපට කිසිෙසේත්ම  
හැකියාවක් ලැෙබයි කියා අප  විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම මතු කරන්න 
කැමැතියි,  පසු ගිය කාලෙය් HNDA සිසුන්ට සිදු කළ පහර දීම් 
පිළිබඳව. එවැනි පහර දීම් පිළිගන්ෙන් කවුද?  ගැහැණු ළමෙයකුට 
බිම දමා ෙගන පහර ෙදන විධිය, ඔළුව පැෙළද්දී පහර ෙදන විධිය, 
ෙපොලුවලින් පහර ෙදන විධිය දැක්කාම ෙපොලීසිය ම්ෙල්ච්ඡ 
ආයතනයක් ෙලස තහවුරු වීම වළක්වන්න පුළුවන්ද? ඒ උසස් 
ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මයා ෙපොලු ෙදකක් අෙත් තබා ෙගන ගහන 
විධිය අපි දැක්කා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් දර්ශන 
තවදුරටත් හංගන්න බැහැ.  

501 502 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2016 ජනවාරි  28  

ඉස්සර අපි අසා තිෙබනවා, ෙපොලිස් ස්ථානය ඇතුළට ෙගන 
යනවා, හයිෙයන් cassette player එක දමනවා, බංකුෙව් දිගා 
කරවා ෙපොලුවලින් ගහනවා කියලා. එතෙකොට එළියට ඇෙසන්ෙන් 
cassette player එෙක් සින්දුව. අපි ඉතිහාසෙය් එවැනි කථා අහලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, තවදුරටත්  එවැනි පහර දීම්, එවැනි නීති 
විෙරෝධි කියා cassette player එෙක් සින්දුෙවන් යටපත් කරන්න 
බැහැ. අද ඊට වඩා මාධ්ය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව ඊට වඩා 
අවධිෙයන් ඉන්නවා. ඊට වඩා ජනතාවට ෙතොරතුරු සම්ෙපේෂණය 
ෙවනවා. ඒ නිසා කුඩා සිදුවීම් පවා ජනතාවට ෙව්ගෙයන් 
සම්ෙපේෂණය වන යුගයක්. එෙහම යුගයකදී ෙපොලීසිය තමන්ෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආරක්ෂාව සහ ෙගෞරවය ෙවනුෙවන් මීට වඩා 
වැඩිෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මහ දවල් දරුවන්ට ඔළු පැෙළන්න ගහනවා නම්, බිම ෙපරළා 
ෙගන ගහනවා නම්, කාන්තාවන්ට බිම ෙපරළා ෙගන ගහනවා 
නම්,  අපට ඔහුෙග් තරු පටිෙයන් ඔහු ෙපොලිස්කාරෙයක් කියලා 
කියන්න පුළුවන්ද? අපට ඔහුෙග් uniform එෙකන් ඔහු 
ෙපොලිස්කාරෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔහුට කියන නමින් 
ඔහු ෙපොලිස්කාරෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. අපට ඔහු  
ෙපෙනන්ෙන් ම්ෙල්ච්ඡ පුද්ගලයකු විධියටයි. ඔහුෙග් ඇඳුම විතරයි, 
ෙපොලීසිෙය්. ඔහුෙග් තරුව විතරයි, ෙපොලීසිෙය්. හැබැයි, ඔහුෙග් 
ශරීරය ම්ෙල්ච්ඡ ශරීරයක්. අපට ෙපෙනන්ෙන්, ඇඳුම ෙනොෙවයි. 
අපට ෙපෙනන්ෙන්, තරුව ෙනොෙවයි. අපට ෙපෙනන්ෙන්, ශරීරෙය් 
ම්ෙල්ච්ඡ බවයි. එවැනි ම්ෙල්ච්ඡ ශරීරයකින් ෙහබි 
නිලධාරිෙයකුෙගන් සාමය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? නීතිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙපොලීසිය තුළ වර්තමානෙය් 
ඇති වී තිෙබන ෙම් හැසිරීම් රටාව පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. බඳගිරිෙය් ජලය ඉල්ලා හඬ නඟපු 
අයට කළ පහර දීම් අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පසුගිය දා දැරියක 
ෙකෙලසූ සැකකරුව අත් අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් සිදු වුණු 
කියාවලිය අපි දැක්කා. ෙම්ෙක් උච්චස්ථානය තමයි ඇඹිලිපිටිෙය්  
සිදුවීම, ගරු කථානායකතුමනි.  [බාධා කිරීමක්]  එම සිදුවීම ගැනත් 
සඳහන් කර  මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දා ෙපොලීසිය භාර 

අමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කළ බව අප 
දන්නවා. ඊෙය් දිනෙය්දීත් එතුමා පකාශයක් කර එතුමා කලින් කළ 
පකාශය වැරදි බව පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒක ෙහොඳයි. එෙහම නිහතමානි වීම 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා කලින්  පකාශය සිදු 
කළ අවස්ථාෙව්දී,  එම පකාශය කිසි ෙසේත්ම පිළිගත ෙනොහැකි, එය 
මුළුමනින්ම ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගොඩනඟා තිෙබන 
පකාශයක් බව මා විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, නමුත් එතුමා ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී යම් 
පකාශයක් සිදු කර ඒ පරීක්ෂණ මට්ටම පිළිබඳව යම් යම් කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එෙසේ වර්තමාන පරීක්ෂණ 
කියාවලිය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
සාගල රත්නායක මැතිතුමාට මා ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු පළාත භාර ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිතුමා විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ වාර්තාවක් 
ෙපොලිස්පතිතුමා ෙවත  ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව මා දන්නවා. පසු 
ගිය දවස්වල ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව පළ ෙවලා තිබුණා මම දැක්කා. 
ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ෙමම විමර්ශන 
සටහන් පරීක්ෂා කිරීෙම්දී හා පකාශ සටහන් කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති 
සත්ය තත්ත්වයන් විකෘති කිරීමට ෙහෝ වසන් කිරීමට ජංගම 
සංචාරක නිලධාරින්ද, ආධාරක කණ්ඩායෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ද, 
එදින ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් ස්ථානෙය් සිටි දුරකථන කියා කරවන 
නිලධාරියාද යන සියලු නිලධාරින් ෙපොදු අදහසක් මත කියා කර 
ඇති බවත් විමර්ශන තුළදී  නිරීක්ෂණය විය" කියලා. 

මා ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නය 
කියා පත් කරන ලද නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් වාර්තාවයි. ගරු 
සාගල රත්නායක මැතිතුමා පසු ගිය දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී -ඊෙය් 
ෙනොෙවයි, ෙපර දිනයක- කරන ලද ඒ කථාව මුළුමනින්ම ෙගොතන 
ලද්දක් බව එයින් පැහැදිලි ෙවනවා. එය ෙගොතන්නට හවුල් වී 
තිෙබන්ෙන් කවුද? "ජංගම සංචාරක නිලධාරින්ද, ආධාරක 
කණ්ඩායෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ද, එදින ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් 
ස්ථානෙය් සිටි දුරකථන කියා කරවන නිලධාරියාද යන සියලු 
නිලධාරින් ෙපොදු අදහසක් මත කියා කර ඇති බවත් විමර්ශන 
කටයුතුවලදී ෙහළි ෙව්" යනුෙවන් ෙමහි සඳහන් වී තිෙබනවා. ඒ 
නිසා සත්ය වසන් කිරීම සඳහා ඔවුන් ෙපොදු අදහසකින් කියාත්මක 
වී තිෙබන බව නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමා ඔහුෙග් නිරීක්ෂණ 
වාර්තාවල සටහන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසාම ඔහු කියනවා, 
“...එබැවින් ෙමම සිද්ධියට සම්බන්ධ සියලු ෙපොලිස් නිලධාරින් 
සම්බන්ධව නීතිමය කටයුතුද, අවශ්ය වන්ෙන් නම් විමර්ශන 
කටයුතු අවසානෙය්දී ගරු නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ලැබිය යුතු 
තත්ත්වයක් පැන නැඟී ඇති බව වාර්තා කරනවා" කියලා. ෙමම 
විමර්ශන කටයුතු අවසානෙය්දී නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ලබාෙගන 
ඉදිරි ෙය්දී කියාත්මක ෙවන්න කියලා තමයි නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිතුමා ලබා දී තිෙබන වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවනවා. 
එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවන්න තිබියදී, ෙම් ඝාතනය පිළිබඳව 
ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයා සඳහන් කෙළේ ෙමොකක්ද? ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි සංකීර්ණ සිදුවීමක් පිළිබඳව පළමු 
අවස්ථාෙව්ම නිශ්චිත පකාශයක් කිරීමට ෙපොලිස් මාධ්ය 
පකාශකවරයාට හැකියාවක් නැහැ කියලා මා හිතනවා. ෙපොලිස් 
මාධ්ය පකාශකවරයා කිව යුතුව තිබුෙණ්, "ඒ පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් දියත් වී තිෙබනවා. පරීක්ෂණය අවසන් වූවාට පසුව 
ඒ පිළිබඳව අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්" කියලා. හැබැයි 
ඒ ෙවනුවට ඔහු පළමුවැනි පියවෙර්දීම අනුගමනය කෙළේ 
ඝාතනෙය් සැකකරුවන්ෙග් පැත්ත ගැනීමයි. ඔහු සාධාරණ පැත්ත 
නිෙයෝජනය කෙළේ නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකතුමාට 
රෙට් මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා, "ෙපත්තප්පු" කියලා. ඔහුට 
"ෙපත්තප්පු" කියලා කිව්ෙව්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කට 
ෙහොල්ලන විධියට හිටපු ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක ෙරෝහණ 
මහත්මයාත් කට ෙහොල්ලපු නිසායි. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, 
"බත් කෑවද?" කියලා ඇහුෙවොත්, හිටපු ෙපොලිස් මාධ්ය 
පකාශකතුමා කියනවා, "කෑවා, කෑවා" කියලා. ඒ නිසා රෙට් 
ජනතාව තුළ මතයක් ෙගොඩ නැඟිලා ති බුණා, ඒ මාධ්ය 
පකාශකතුමා ''ෙපත්තප්පු'' ෙකෙනක්; කවුරු හරි කියන ෙදයක් 
කියනවා හැරුණු ෙකොට ෙවන යමක් ඔහුට පැවරිලා නැහැ කියලා. 
හැබැයි හිටපු මාධ්ය පකාශකතුමා ෙපත්තප්පුෙවක් බවට පත් 
ෙවන්න එතුමාට අවුරුදු 9ක කාලයක් ගත වුණා. හැබැයි වර්තමාන 
මාධ්ය පකාශකතුමා අවුරුද්දක් ඇතුළත ''ෙපත්තප්පු'' ෙකෙනකු 
බවට පත් ෙවලා ඉවරයි කියලායි මට හිෙතන්ෙන්. අවුරුදු නවයක් 
ගිෙය් නැහැ, එතුමාට ''ෙපත්තප්පු'' ෙකෙනකු ෙවන්න. 
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එතුමා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි, පළමු 
ෙකොටම ඔබතුමා විමසන්න ඕනෑ, එතුමා ඒ කරන ලද පකාශය  
කරන්න ෙහේතු සාධක කරුණු ෙමොනවාද, ඔහුට විමර්ශන වාර්තා 
ලැබිලා තිබුණාද, ඔහුට පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබිලා තිබුණාද කියලා. 
ඔහු ඒ පරීක්ෂණ වාර්තා, විමර්ශන වාර්තා මත පදනම්ව තමයි එම 
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම ෙහෝ ඒ ඝාතනය පිළිබඳව පකාශයක් 
කළ යුතු වන්ෙන්. එෙසේ නැතුව, ඝාතනය සිදු වූ පහුවැනි දාම ඒ 
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එතුමා කරන ලද පකාශය දිහා 
බලන්න. එතුමා  එවැනි පකාශයක් කළා පමණක් ෙනොෙවයි,  
එතුමා ඒ නීතිමය කටයුතු සඳහාත් මැදිහත් වුණා. 

එතුමා නීතිඥ කබාය ඇඳෙගන එතැනට ගිෙය් ෙකොෙහොමද 
කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. ෙකොෙහොමද එතුමා එතැනට 
සහභාගි ෙවන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, ඝාතනයක් වාෙග්ම 
අපරාධයක්, ඒ ඝාතනය වසන් කිරීම සඳහා දියත් ෙවමින් තිෙබන 
බව ඉතා පැහැදිලියි. ඒක තමයි බරපතළම අපරාධය. ඝාතනයක් 
සිදු වුණා. නැවත එවැනි ඝාතනයක් සිදුවීම වැළැක්වීම තමයි අෙප් 
පධාන කාර්ය භාරය බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. මා දන්ෙන් නැහැ, 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හැසිරීම. මා ඒ හැසිරීම ෙත්රුම් 
ගන්ෙන් මාධ්ය පකාශකෙග් පකාශ මත. මාධ්ය පකාශකතුමාෙග් 
පකාශෙයනුත්, අමාත්යතුමා පළමු දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන 
ලද පකාශෙයනුත් -ඒ සියල්ලන්ෙගන්ම- ෙපන්නුම් කර තිබුෙණ් 
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ පයත්නයක් ඒ තුළ සැගවී තිබුණු 
බවයි.  

ෙම්ක තමයි පසු ගිය කාලය පුරාවටම සිදු වුෙණ්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඝාතනයක් සිදු ෙවනවා; ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා 
කරන්න ඒ ෙගොල්ලන් මැදිහත් ෙවනවා. ෙම්ක තමයි පසු ගිය 
අවුරුදු නවයක් ති ස්ෙසේ ෙම් රෙට් සම්පදායයක් බවට පත් වී 
තිබුෙණ්. විනිවිදභාවයකින් යුතුව, අවංකව, නිහතමානිත්වෙයන් 
තමන්ෙග් අඩු පාඩුව පිළිගනිමින්, එවැනි ෙදයක් නැවත සිදුවීම 
වැළැක්වීම අරමුණු කරෙගන කියාත්මක ෙවනවා ෙවනුවට පළමු 
පියවෙරන්ම  ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමයි කටයුතු 
කරලා තිබුෙණ්. ඇඹිලිපිටිය සිදු වීෙමන් එය අපට ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඒ සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරයාෙග් කියාකලාපය අපට අනුමත කරන්න බැහැ. මීට 
ෙපර අපට මතකයි, පනාමුෙර් පෙද්ශෙය් පානීය ජලය පිළිබඳව 
පශ්නයක් මතු වුණා. ඒ පශ්නය මතු වුණාට පස්ෙසේ ඒ ගෙම් අය 
පාරට ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවා. ඒ ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. 
ෙබල්ජියෙම් ආධාර මත රුපියල් බිලියන 2.8ක ෙලොකු ජල 
ව්යාපෘතියක් ආවා. -ඒ ගැන ඔබතුමා දන්නවා.- පනාමුෙර් ආසන්න 
ගම්මානවල ජල හිඟයට විසඳුමක් ෙගන ඒම තමයි ඒ ජල 
ව්යාපෘතිෙය් අරමුණ බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ ජලය ඇඹිලිපිටිය 
නගරයට ෙගන ඒම ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ පනාමුෙර් ජනතාවට 
තමන්ෙග් පානීය ජල ව්යාපෘතිෙයන් වතුර ලබා ෙනොදීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ ජනතාව පාරට ආවා. ඒක සාධාරණයි. 
තමන්ෙග් ගමට ආසන්නෙය් තිෙබන සිංහරාජ වන අඩවිෙය් ජල 
උල්පත්වලින් වතුර පමාණයක් ගන්නවා. ඒ වතුර පමාණය 
තමන්ෙග් ගම මැදින් බට ඔස්ෙසේ අරෙගන යනවා, ෙවනත් 
නගරයකට. ඒ ගෙම් ඉන්න ජනතාව කල්පනා කරනවා, ඒ ජල 
ව්යාපෘතිය හැදුෙව්, ඒ අයට කියලා. ඒ නිසා ''අපට ඒ වතුර ෙදන්න'' 
කියලා ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ඒ උද්ෙඝෝෂණයට සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා මැදිහත් ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔහුව ඒ උද්ෙඝෝෂණකරුවන් 
හඳුනාෙගන සමහර අයට තර්ජනය කළා. ඔහු දුරකථනෙයන් කථා 
කරපු අයෙග් නාම ෙල්ඛනය මා ළඟ තිෙබනවා. සහකාර ෙපොලිස් 

අධිකාරිවරයා ඒ උද්ෙඝෝෂණකරුවන්ට කථා කර කර තර්ජනය 
කළා. තර්ජනය කරලා කිව්වා, "මෙග් කලාපෙය් කිසිම 
ෙකෙනකුට පාරට බහින්න මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? ඔහු කියලා තිෙබනවා, "කිසි 
ෙකෙනකුට පාරට බහින්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඕනෑ ෙදයක් 
ති ෙබනවා නම් මට කියන්න" කියලා. ඔහු ෙකොෙහොමද ජල 
පශ්නයක් විසඳන්ෙන්? ඔහු ෙකොෙහොමද ඉඩම් පශ්නයක් 
විසඳන්ෙන්? එතුමාෙග් රාජකාරිය ෙවනත් රාජකාරියක්. එතුමා 
පසු ගිය කාලෙය් හැසිරිලා තිෙබන්ෙන් යම් උද්ධච්ච, අමෙනෝඥ 
විධියටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒ අනුව සාධාරණ සැකයක් 
තිෙබනවා, ඇඹිලිපිටිය සිදුවීෙම්දීත් එතුමාෙග් හැසිරීම සැලකිය 
යුතු පමාණයකින් ඒ සිදුවීමට ෙහේතු සාධක ෙවලා ඇති කියලා.  
පළමුෙවන්ම කිව්වා, දුරකථන ඇමතුමක් ආවා කියලා. ''ශබ්ද 
විකාශන යන්ත තිෙබනවා, ශබ්ද විකාශන යන්තවල ශබ්දය 
වැඩියි'' කියලා දුරකථන ඇමතුමක් ආවා කියලා කිව්වා. පරීක්ෂා 
කරලා බලන ෙකොට එවැනි කිසිදු දුරකථන ඇමතුමක් ඇවිල්ලා 
නැහැ. දුරකථන ඇමතුම දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙපොලීසිය විසින්. 
ෙපොලීසිය විසින් දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ඇරුණුෙකොට ෙවන 
කිසිදු පුරවැසිෙයක් එතැන ආසන්නෙය් ශබ්ද විකාශන යන්තවලින් 
බාධාවක් සිදු ෙවනවාය කියලා ඇමතුමක් දීලා නැහැ.  

ඊළඟට ෙපොලීසිය කියලා තිෙබනවා, "ෙම් ගැටුමට මැදිහත් 
වුණු නිලධාරින් ෙදන්නා ෙබ්රා ගන්නයි ගිෙය්" කියලා. පරීක්ෂණ 
වාර්තාවට අනුව ඒ ගැටුමට මැදිෙවච්ච නිලධාරින් ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන් ජිප් රථෙය්. ඒ නිසා කිසි ෙකෙනක් අලුෙතන් එතැනට 
යන්න ඕනෑ නැහැ, ෙබ්රා ගන්න. ෙමොකද ෙපොලිස් නිලධාරින් 
හිටිෙය් එළිෙය් නිසා. එතැන ගැටුමක් ඇති වුණා. මා කියන්ෙන් 
නැහැ, ෙපොලීසිය විතරක් ඒ ගැටුමට වග කිව යුතුයි කියලා. ඕනෑම 
ගැටුමකදී පාර්ශ්ව ෙදෙකන්ම අඩු වැඩි පමාණෙයන් දායකත්වයක් 
තිෙබනවා. ගැටුමට ඒ පාර්ශ්වෙයන් දායකත්වයක් තිෙබනවා. ඒක 
හරි. නමුත් ගැටුමකදී ෙපොලීසිය නිෙයෝජනය කරන්නට ඕනෑ 
ෙකොයි පාර්ශ්වයද? පාතාල කණ්ඩායම් අතර ගැටුමකදී අපට 
ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන්. එක් පාතාල කණ්ඩායමක් අවියක් 
ගන්න විට අෙනක් පාතාල කණ්ඩායමත් අවියක් ගන්නවා. 
එක්ෙකෙනක් ෙවඩි තියන විට, අෙනක් එක්ෙකනාත් ෙවඩි 
තියනවා. ඒක තමයි පාතාලය. චණ්ඩින් අතර ගැටුමකදී අපට ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ගරු කථානායකතුමනි. ෙපොලීසියක් සහ 
පුරවැසියන් අතර ගැටුමකදී පුරවැසියන් ආෙව්ගශීලී වුණත්, 
පුරවැසියන්ෙග් හැඟීම්, පකාශයන් පහාරාත්මක වුණත් ෙපොලීසිය 
ඉන්ෙන් සාමය ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා ෙමය පාතාල කණ්ඩායම් 
ෙදකක් අතර ගැටුමක් ෙලස අර්ථ කථනය කරන්නට එපා. 
චණ්ඩින් අතර ගැටුමක් ෙලස ෙමය අර්ථ කථනය කරන්නට එපා. 
ෙමතැන සිද්ධිෙය්දී සිටිෙය් සාමාන්ය පුරවැසියන් සහ ෙපොලීසිය. 
සාමාන්ය පුරවැසියන් ආෙව්ගශීලීයි, සාමාන්ය පුරවැසියන් 
ගැටුම්කාරීයි. නමුත් ෙපොලීසිය මැදහත්කාරී විය යුතුව තිෙබනවා. 
ඒ නිසා එතැනදී ෙපොලීසිය තමන්ෙග් රාජකාරිය නිසි පරිදි ඉටු 
කරලා නැහැ. ඒ නිසා එය අනවරත ෙලස තරුණෙයක් මිය යාම 
දක්වා දික් ගැසිලා තිෙබනවා. ෙම් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ මිය ගිය පුද්ගලයාෙග් බිරිඳෙග් 
කුෙසේ දරුෙවක් ඉන්නවා. තමන්ෙග් කුෙසේ දරුෙවක් ඉන්න විට 
බිරිඳකට තිෙබන ආෙව්ගය අපට ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන් 
ෙවන්නට ඕනෑ.   කුෙසේ දරුෙවක් ඉන්න, තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා 
මිය ගිහින් තිෙබන බිරිඳකෙග් හැසිරීම් ෙත්රුම් ගන්න ෙපොලීසිය 
සමත් විය යුතුයි. එවැනි බිරිඳකෙග් හැඟීම් ෙත්රුම් ගත යුතුව 
තිබුණා. ෙමොකද අපිත් මිනිස්සු. මිනිස්සු හැටියට අපට ඒ තත්ත්වය 
ෙත්ෙරන්න ඕනෑ. ඒක ඔබට වුණා නම්, ඔබෙග් ෙසොෙහොයුරියකට 
වුණා නම් ඔබට ඒක ෙත්ෙර්වි. නමුත් ඔබට ෙනොෙවන තාක් කල් 
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අෙනකාෙග් දුක ඔබට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති බව තමයි ෙමවැනි 
සිදුවීම්වලින් ෙපන්නුම් කරමින් සිටින්ෙන්. එවැනි කාන්තාවකෙග් 
ආෙව්ගශීලීවීම, එවැනි කාන්තාවකෙග් පකාශයන්, එවැනි 
කාන්තාවකෙග් හැසිරීම් ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. බෙඩ් දරුෙවක් 
සිටියදී තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිහින් තිෙබනවා. ස්වාමි 
පුරුෂයා මිය ගිෙය් ෙඩංගු හැදිලා ෙනොෙවයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිෙය් ස්වාභාවික විපතකින් 
ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් ඇස් ඉදිරිපිට ගැටුමකදී ස්වාමි පුරුෂයා මිය 
යනවා නම් එවැනි බිරිඳකට ඇති වන ෙව්දනාව, එවැනි බිරිඳකට 
ඇති ෙවන ෙකෝපය ෙත්රුම් ගන්නට ෙපොලීසිය සමත් වන්නට 
ඕනෑ.  ඒ නිසා ෙපොලීසිය එම සිදුවීෙම්දී මීට වඩා විචක්ෂණශීලීව 
මැදිහත් විය යුතුව තිබුණා. ෙමම පශ්නෙය්දී ෙපොලීසිය එවැනි කිසිදු 
මැදිහත්වීමක් ෙපන්නුම් කරලා නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඇඹිලිපිටිෙය් සිදු වුණා වැනි 
සිදුවීම් යළි ෙම් රෙට් සිදුවීමට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. HNDA  
දරුවන්ට පහරදීම වැනි සිදුවීම් යළි ෙම් රෙට් අතිවීමට ඉඩ ෙනොදිය 
යුතුයි. බදගිරිෙය් වතුර ඉල්ලලා අරගළ කළ මිනිසුන්ට එල්ල 
කරන ලද පහාරයන් වැළැක්විය යුතුයි. ඇයි? ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා ජනවරම ඒක. ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා නිකම් ජන වරමක් නැහැ. හලාවතදී ෙවඩි තබා 
ඝාතනය කරන ලද ඇන්ටනී කියන ධීවරයාෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ලද ජනතාවෙග් ඡන්දය ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා ඔබතුමන්ලාට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අය එක 
පැත්තකින් ඇන්ටනීට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට වාෙග්ම නැවත 
එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කටුනායකදී තරුණෙයක් 
ඝාතනය කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඝාතනය කළ 
තරුණයාට යුක්තිය ඉටු කරනවා වාෙග්ම එවැනි තත්ත්වයක් 
නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීමත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනවරෙම් 
සංයුතිෙය් තිෙබනවා.  

ලසන්ත විකමතුංගෙග් ඝාතනය, ෙපෝද්දල ජයන්තලාෙග් 
පහරදීම, කීත් ෙනොයාර්ට පහරදීම, උපාලි ෙතන්නෙකෝන්ලාට 
පහරදීම, ලලිත් කුගන්ලා පැහැරෙගන යාම; ෙම් ආදී විශාල 
මර්දනයන්ට, පීඩනයන්ට එෙරහිව ජනතාවෙග් හඬ අවදි වුණා. ඒ 
අවදි වුණු හඬ තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඡන්ද බවට පත් වුෙණ්. 
එක පැත්තකින් ඒ පීඩාවට පත් වූ අයට සාධාරණයක් කරන්න. 
අෙනක් පැත්ෙතන් එවැනි සමාජයක් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීෙම් 
අරමුෙණන් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත් පසුගිය කාලෙය් ඇති වී තිෙබන සිදුවීම් මඟින් 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන්, "අපි යන්ෙන් ෙකොයි පාෙර් - පරණ 
අයම ගිය පාෙර්" කියලා. ඒක තමයි ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් පැවති පාලනය දහසක් කළත්, ඒ 
දහසට වඩා භයානකයි තමුන්නාන්ෙසේලා එකක් කෙළොත්.  

ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා ඊට එෙරහි ජන වරම මත ෙගොඩ 
නැඟුණු පාලනයක්. පැවති පාලනය ඒ ෙවනුෙවන්ම ෙගොඩ නඟන 
ලද පාලනයක්. ඔවුන් නැවතත් වහසි බස් ෙදොඩවන්ෙන්, නැවතත් 
හඬ නඟන්ෙන්, සුදු වෑන් සංස්කෘතිය අනුමත කරන්ෙන් 
ෙපොලීසියට මරණ වෙරන්තු නිකුත් කිරීෙම් බලය ලබාෙදන, 
ෙපොලීසියට ඝාතකයාෙග් කාර්ය භාරය ලබාෙදන, ෙපොලීසියට 
නීතිය ඉක්මවා කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන පාලනයක් 
ෙවනුෙවනුයි. ඒ අයෙග් ආණ්ඩුවකදී අපට ඒක බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට එෙරහි වූ ජනතාවෙග් හඬින්, ඒකට 
එෙරහි යුක්තිය ඉල්ලා හඬ නැඟූ ජනතාවෙගන් ඡන්දය ඉල්ලා 
එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා පත් වුණු  
ආණ්ඩුවකට අබ මල් ෙරොණකින්වත් එවැනි ෙදයක් කිරීමට කිසිදු 
අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා ඇඹිලිපිටිෙය් සිදුවීමත්, HNDA 
දරුවන්ෙග් සිදුවීමත්, බදගිරිෙය් සිදුවීමත් සහ තැන තැන වූ සිදුවීම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන් බීලා අහු 
ෙවනවා. බීලා අහු වුණාම ගම්මු ෙකෝට් එෙකන් ඇදෙගන 
ෙපොලීසියට එනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපිට ඒවා 
අනුමත කරන්නට පුළුවන්ද? බීලා යනවා, බයිසිකලය හප්පලා 
කැෙළේ පනිනවා. ගම්මු ෙපොලිස් නිලධාරියාව ෙකෝට් එෙකන් 
ඇදෙගන ඇවිල්ලා ෙපොලීසියට බාර ෙදනවා. ''ටැෆික්'' ෙපොලීසිෙය් 
මහත්මයා බීලා.  

ෙමෙහම ෙපොලීසියක් ඕනෑද? ෙම් විධියට ෙපොලීසියට කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන්ද? ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ෙම් තත්ත්වය නිරාකරණය කිරීම ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කරන ෙලසයි. ෙපොලීසිෙය් පහසුකම්, ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය, 
ඔවුන්ෙග් පුහුණුවීම්, ඔවුන්ෙග් මානසික තුලනය, මානසික 
සමබරතාව, ඔවුන්ෙග් උසස්වීම්, ඔවුන්ෙග් වැටුප සහ රැකියාව 
පිළිබඳ තෘප්තියක් සහිත ජීවිතයකට උරුමකම් කිව හැකි 
ආකාරයට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති වී තිෙබන ෙම් ගැටලු 
නිරාකරණය කිරීම වාෙග්ම ෙම් ඝාතනයන් සහ  මර්දනයන් 
පිළිබඳවත් මැදිහත්ව කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු 
කථානායකතුමනි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළගට, ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම.  

ඊට පථම ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි," ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

ලකී ජයවර්ධන මහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. 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) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න.  

 
[பி.ப. 2.59] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சைப 

ஒத்திைவப்  ேவைளயிேல மக்கள் வி தைல ன்னணியின் 
தைலவர் மாண் மிகு அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 

ன்ெமாழிந்த பிேரரைணைய நான் வழிெமாழிவேதா , 
அவ க்கு என் ைடய நன்றிைய ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அேதேவைள, அவர் இங்கு குறிப்பிட்ட 
விடயங்கைள ம் நான் ற் தாக ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் வா கின்ற எம  மக்கள் 
அங்குள்ள ெபா ஸ் நிைலயங்களினா ம் ெபா ஸ் 
அதிகாாிகளா ம் ப கின்ற ேவதைனகைள நான் இந்தச் 
சைபயில் ெசால் வதற்குக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 
ெபா ஸ் அதிகாாிகள் எம  மக்கைள இரண்டாந்தரப் 
பிரைஜகளாகேவ பார்க்கின்றார்கள். அவர்கள் எம  
மக்க க்கு மதிப்பளிப்பதில்ைல; தமிழர்க ம் இந்த நாட் ன் 
கு மக்கெளன மதித்  நடப்பதில்ைல. அப்ப  மதித்தா ம், 
அரசியல் அதிகாரம் உள்ளவர்க க்கும் பணபலம் 
உள்ளவர்க க்கும் மட் ேம மதிப்பளிக்கின்றார்கள். 
குறிப்பாக, சட்டவிேராத வியாபாரத்தில் ஈ ப கின்ற 
ெதன்பகுதிையச் ேசர்ந்தவர்க க்கு எம  பிரேதசங்களி ள்ள 
ெபா ஸ் அதிகாாிகள் அதிக மதிப்பளித் , அவர்களின் 
சட்டவிேராத வியாபாரத் க்கும் உதவி ாிகின்றார்கள். எம  
மக்கள் அதிகாரப்பகிர் டனான சமஷ்  அரசியலைமப்  ைற 
ேவண் ெமன்  ேகட்பதற்கு, ெபா ஸ் அதிகாாிகள் எம  
மக்கள்மீ  காட் கின்ற அசமந்தப்ேபாக்கும் ஒ  காரணமாக 
அைமகின்ற .  

ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ள்ள ெபா ஸ் அதிகாாிகள், 
அந்தந்தப் பிரேதசத்தில் சிலைர தங்கள  கவர்களாகப் 
பயன்ப த் கிறார்கள். சாதாரண மக்கள் ெபா ஸ் 
நிைலயத்தில் தங்க ைடய ேதைவகைளத் ெதாிவிப்ப 
ெதன்றால், அந்த கவர்கைளத்தான்  அ கேவண் ம். 
அவர்கள் ஒவ்ெவா  ேதைவக்கும் குறித்த பணத்ெதாைகையப் 
ெப கின்றார்கள். அந்த கவர்க க்குப் பணம் 
ெகா த்தால்தான் ஒேரநாளில் அவர்களின் ேதைவைய 
நிைற ெசய்ய கின்ற . அவ்வா  பணம் ெச த்தா  
ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச் ெசன்றால், குறித்த ேதைவைய 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ஒ வர் பத் த் தடைவக க்கு ேமல் 
அந்தப் ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச் ெசல்லேவண் ய நிைலைம 
இ க்கிற . சிலேவைளகளில் அவர்களின் ேதைவ 
நிைறேவ வதற்கு இரண்  மாதங்கள்வைர ெசல் ம். 
இப்ப யான நிைலைமதான் எம  பிரேதசங்களில் இ ந்  
வ கின்ற  என்பைத ெபா ஸ் ைறக்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்களிட ம் மற் ம் ெபா ஸ் அதிகாாிகளிட ம் 
நான் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வ னியா மாவட்டத்தில் வ னியா வடக்கு பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவி ள்ள மன்னகுளம் என்ற கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சின்னப்  
உதயநந்தினி - வய  45, இராசு தனபாக்கியம் - வய  50, 
அழைகயா ஆண் ச்சி - வய  50, கந்ைதயா கதிராசி - வய  
49 ஆகிய நான்கு ெபண்க ம் கடந்த பத்  நாட்க க்கு ன்  
தங்க ைடய ட் க்கு அ காைமயில் இ க்கின்ற 
காட் க்குள் விறகு ெவட்டச் ெசன்றேபா  அங்கி ந்த வனவள 
அதிகாாிகள் தாங்கள் ைவத்தி ந்த ைகத் ப்பாக்கியா ம் 
த களா ம் அவர்க க்கு அ த்தி க்கின்றார்கள். ெபண் 
தைலைமத் வத்ைதக் ெகாண்ட கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
அந்தப் ெபண்கைள இவ்வள  ேகவலப்ப த்திய இந்த 
வனவள அதிகாாிகள்மீ  ெபா ஸார் என்ன நடவ க்ைக 
எ க்கப் ேபாகின்றார்கள் என்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேகட்க  வி ம் கின்ேறன். எம  ெபண்கைளத் ெதாடர்ந்  
இப்ப த் ன் த் வைத ஒ கால ம் நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா . ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குத் 
தகுந்த தண்டைன அளிக்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கிேறன். அேதேநரத்தில் அவர்க க்கு இடமாற்றம் 
ெகா ப்ப  மட் ம் தண்டைனயாக அைமந் விட யா . 

அந்தப் ெபண்கள் எம  கிராமத்தில் வாழ்வாதாரம் அற்ற 
நிைலயில் வாழ்கின்றவர்கள். தங்க ைடய ட் த் 
ேதைவக்காக விறகு ெவட்டச் ெசன்ற அவர்க க்கு இவ்வா  
அ ப்பதற்கு அந்த வன வள அதிகாாிக க்கு யார் அதிகாரம் 
ெகா த்த ? என்  நான் ெபா ஸ் திைணக்களத்திடம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

வன வள அதிகாாிகள் அவர்க க்கு அ த்த பின்  
"காயப்பட் க்கின்ற நீங்கள், ெபா ஸ் நிைலயத் க்ேகா 
அல்ல  ைவத்தியசாைலக்ேகா ெசல்லேவண்டாம்; ைவத்திய 
சாைலக்குச் ெசன்றால் அ  ெபா ஸ் ைறப்பாடாகிவி ம்" 
என்  ெசால் , தாங்கள் ைவத்தி ந்த ைகத் ப்பாக்கியால் 
அவர்கைள மிரட் யி க்கின்றார்கள். இ ந்தேபாதி ம், 
மாங்குளம் ெபா ல் அ  ெதாடர்பாக ைறப்பா  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு 
உாிய ைறயில் தண்டைன அளிக்க ேவண் ம். ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின் 
ெபா ப்பி ள்ள ஓர் அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற வன வள 
அதிகாாிகேள இப்ப  ஒ  தன்னிச்ைசயான ெசயற்பாட் ல் 
இறங்குகின்றார்கள் என்றால், எங்ேக உங்கள  நல்லாட்சி? 
நீங்கள் மக்க க்கு அளித்த வாக்கு திக க்கு என்ன  
ெசால்லப்ேபாகின்றீர்கள்? என்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

"கடந்த காலத்தில் நைடெபற்றைவ எல்லாம் சர்வாதிகார 
ஆட்சிகள்; தற்ேபா  நைடெப வ  நல்லாட்சி" என்  இந்த 
அரசாங்கம் ெதாடர்ந்  ெசால் வ கின்ற . கடந்த ஆட்சியில் 
மன்னார் மாவட்ட நீதிமன்றத் க்குக் கற்களால் எறிந் , 
நீதிபதிையத் ெதாைலேபசி லம் மிரட் ய அன்ைறய 
அைமச்சர் உங்க ைடய நல்லாட்சியி ம் அைமச்சராக 
இ க்கின்றார் என்பைத ம் நான் இந்தச் சைபயில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, நீங்க ம் 
அன்  ன்னாள் ஜனாதிபதி ேமற்ெகாண்ட அேத 
நைட ைறையத்தான் ெதாடர்ந்  கைடப்பி த்  
வ கின்றீர்கள்! அந்தச் சம்பவம் குறித்  அன்  ெபா ல்  

ைறப்பா  ெசய்யப்பட் ப்பதால், அ குறித்  
விசாாிப்பதற்கான வழக்கு ன்  மாதத் க்கு ஒ தடைவ 
தவைண ேபாடப்பட்  விசாரைணக்கு எ க்கப்பட் , 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அைழக்கப்ப கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்க க்குத் தண்டைன வழங்குவதாக இல்ைல. 
இேதேபான்  சாதாரண ெபா மகன் ஒ வர் நீதிபதி 
ஒ வைரத் ெதாைலேபசி லம் மிரட் யி ந்தால் நீங்கள் 
என்ன ெசய்தி ப்பீர்கள்? என்  நீங்கேள உங்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள் ங்கள்!  

தி ேகாணமைலயில் சம் ர் என்ற கிராமத்தில் கடந்த ஆ  
மாதத் க்கு தல் கு ேயறிய ஒ  கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த, 

தலாம் ஆண் ல் கல்வி கற்கின்ற ஆ  வயதான குகதாசன் 
தர்சன் என்ற சி வன் கடந்த இரண்  தினங்க க்கு ன்  
அங்குள்ள கடற்பைட கா க்கு அ காைமயி ள்ள 
பாழைடந்த கிணற்றி ந்   கல்ேலா  கட்டப்பட்ட 
நிைலயில் சடலமாக மீட்கப்பட்டான். இந்தச் 
சம்பவத்ைதயிட்   நான்கு கு க்கள் ெகாண்ட ஒ  பிாிைவ  
அைமத்  விசாரைண நடத் வதாகப் ெபா ஸ் திைணக்களம் 
அறிவித்தி ந்த . இதற்கு நான்கு கு க்கள் ேதைவயில்ைல. 
இைதச் ெசய்த  கடற்பைடயினர் என்பைத அங்குள்ள 
மக்க ம் அறிவார்கள், நீங்க ம் அறி ்ர்கள். ஏெனன்றால், 
கடற்பைட காமி ந்  50 மீற்றர் ரத்தில் - அவர்களின் 
எல்ைலக்குள் ெசன்  ெபா மக்கள் யா ம் அந்தச் சி வைனக் 
ெகான்  கிணற் க்குள் கட் ப்ேபாட யா ; அந்த 
எல்ைலக்குள் மக்கள் ெசல்வதில்ைல. இ ெதாடர்பாக ஒ  கு  
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விசாாித்தாேல ேபா ம். நான்கு கு க்கைள அைமத்  
தய ெசய்  மக்கைள ஏமாற்றாதீர்கள். அந்தச் சி வன் 
பா யல் ாீதியாகத் ன் த்தப்பட்  ெகாைல ெசய்யப் 
பட் க்கிறான்; அதற்கான ஆதாரங்கள் இ க்கின்றன. 
சி வேனா   கட்டப்பட் ந்த கல் கடற்பைடயினாின் 
சப்பாத்  ல்களால்தான் ச்சுப்ேபாட் க் கட்டப் 
பட் ந்த . ஆகேவ, இதைன விசாாிப்பதற்கு நான்கு 
கு க்கள் ேதைவயில்ைல. அதைன யார் ெசய்தெதன்  
உங்க க்ேக ெதாி ம். எனேவ, நீங்கள் உண்ைமையக் 
கண்டறிந்  அந்த சி வன  மரணம் சம்பந்தமாக நீதிையப் 
ெபற் க்ெகா க்கும்ப  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், தமிழ் மக்க ம் ஸ் ம் மக்க ம் ஆதாித்ததால் 
கடந்த ஜனவாி 8ஆம் திகதி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட . அதன் 
பின்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அறிவித்தி ந்தார், " திதாக 
ம பானசாைலகள் அைமப்பதற்கு அ மதிக்கமாட்ேடன்" 
என் . ஆனால், அவர் கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம ஆைடத் 
ெதாழிற்சாைலெயான்ைறத் திறந் ைவப்பதற்காக ல்ைலத் 
தீ க்கு  வந்தி ந்தார். அேதநாளில், அேத மாவட்டத்தில் 

திதாக ஒ  ம பானசாைல திறக்கப்பட்ட . இதற்கு ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் என்ன பதில் ெசால்லப்ேபாகின்றார்? 
என்  நான் இந்தச் சைபயில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். மக்கள் ெசறிந்  வா கின்ற மணற் 
கு யி ப்  பிரேதசத்தில் அவர்களின் எதிர்ப்ைப ம் மீறி அந்த 
ம பானசாைல அைமக்கப் பட் க்கின்ற . கடந்த 
சுனாமியின்ேபா  இறந்த மக்களின் நிைனவாக ஒ  
நிைனவாலய ம் அங்குதான் அைமக்கப் பட் க்கின்ற . 
அதற்கு மிக அ காைமயில் இந்த ம பானசாைல 
திறக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த ம பான சாைலக்கு ன்பாக 
25 மீற்றர் ரத்தில் சி வர்களின் ன்பள்ளிகூட 
இ க்கின்ற . இவ்வாறான ஓாிடத்தில் எப்ப  இந்த 
ம பானசாைல அைமக்கப்பட்ட ? இ  யா ைடய 
அதிகாரத்தில் இடம்ெபற்ற ? நிச்சயமாக அரசியல் 
தைலயீ தான் இதற்குக் காரணம். ஆகேவ, "நல்லாட்சி" 
என்ப  ெவ ம் வாய் வார்த்ைதயாக இ க்காமல், 
மக்க ைடய மனங்கைளயறிந்  - அவர்கள் எைத 
வி ம் கிறார்கள் என்பைத அறிந்  நீங்கள் ெசயற்பட 
ேவண் ெமன் ம் அதற்ேகற்ப இந்த ம பானசாைல  அந்த 
இடத்தி ந்  அகற்றப்பட ேவண் ெமன்  நான் இந்த 
ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

அ த்ததாக, எம  பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற ெபா ஸ் 
அதிகாாிகள் ெபளத்த மதகு மா க்குக் ெகா க்கின்ற 

க்கியத் வத்ைத கிறிஸ்தவ மதகு மா க்ேகா, ஸ் ம் 
மதகு மா க்ேகா, இந் மத கு மா க்ேகா ெகா ப்பதில்ைல. 
இைத இங்குள்ள அரசியல் தைலவர்க ம் நன்கு அறிவார்கள். 
அப்ப யானெதா  நிைல தய ெசய்  இனி ஏற்படக் 
கூடாெதன்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். ஏெனன்றால், கடந்த 
இரண்  மாதங்க க்கு ன்  மன்னாாில் கிறிஸ்தவ 
மதகு மார் இ வர் ேதைவ நிமித்தம் ெபா ஸ் நிைலயம் 
ெசன்றி க்கிறார்கள். அவர்கைள நாலைர மணித்தியாலங்கள் 
நி த்திைவத்  - தாமதப்ப த்தி, ேகவலப்ப த்தி 
யி க்கிறார்கள். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  Please wind up your 

speech now.   

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Please give me one more minute, Sir.   

அவர்கைள ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குட்ப த்திய 
சம்பவமாக இ  இ க்கின்ற . எனேவ, தய ெசய்  ெபளத்த 
மதகு மா க்குக் ெகா க்கின்ற அேத க்கியத் வத்ைத 
கிறிஸ்தவ மதகு மா க்கும் ஸ் ம் மதகு மா க்கும் இந்  
மதகு மா க்கும் ெகா க்கேவண் ெமன்  ேகட் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றிகூறி விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 
 
[අ.භා. 3.10] 
 

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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි, අද විරුද්ධ 

පක්ෂය  ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් විවාදය තිෙබන්ෙන් 
ෙපොලීසිය සම්බන්ධවයි. ෙපොලීසිය ගැන පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිෙයන් පස්ෙසේ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලැබුණු පරස්පර විෙරෝධී වාර්තාත් තිබුණා. 
ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන් කියලා බලන්න අපට ඒ වාර්තා උසාවියට 
තමයි භාර ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ගැන ෙමතැන විෙශේෂෙයන් 
කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  මට කරුණු ගණනාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ඒ කාරණා සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක තමයි උසාවියට ෙසොයන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙලෝකෙය් හැම රටකම   ෙපොලීසි ගැන පශ්න තිෙබනවා. 
ඇෙමරිකාෙව් ෆර්ගියුසන් නගරෙය් සිදු වුණු ෙවඩි තැබීම්වලින් 
පසුව ෙපොලීසියට විරුද්ධව මිනිස්සු පාරට බැස්සා. ගිය අවුරුද්ෙද් 
එංගලන්තෙය් ඒ වාෙග්ම සිදු වුණා. ඇෙමරිකාෙව් ෙපොලීසිය ෙවඩි 
තියලා මැරූ සංඛ්යාව බලන විට ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ විධියට ෙවඩි 
තියන්න ඕනෑද නැද්ද කියලා බලන්න තිෙබනවා. ෙපොලීසිය 
කියන්ෙන් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න තිෙබන 
ආයතනයක්. ෙපොලීසිෙයන් අඩුපාඩුකම් සිදු වුණාම ෙමවැනි පශ්න 
ඇති ෙවනවා. 

ෙම් ළඟදී ෙමවැනි පශ්න ගණනාවක් පැන නැඟී තිබුණා. 
ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය එකක්. අෙනක තමයි ෙකොටෙදනියාෙව් 
සිද්ධිය. අපි ෙම්වා ගැන විගහ කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම උසාවිය 
මඟින් ඒවා සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. එෙහත් 
ෙමතැනදී මම එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ෙපොලීසිය 
ෙකොෙහේ හරි වරදක් කර තිෙබනවා නම් ඒක වහන්න අපට වුවමනා 
නැහැ. සටන් කරලා අපි ඔක්ෙකොම ෙමතැනට ආෙව් -ෙදපැත්ෙත්ම 
ඉන්න අය- නීතිය රජකරවන්නයි. නීතිය රජකරවන ෙකොට 
අඩුපාඩුකම් ෙසොයන්න තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, හිටපු 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති රියන්සි ෙපෙර්රා මැතිතුමා  ඉතිහාසය ගැන 
කළ විගහයක් ගැන. මට නම් කියන්න තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා 
ෙවනස් කාරණයක්. බිතාන්ය ෙපොලීසිය ඇති කෙළේ ඇයි? බිතාන්ය 
ෙපොලීසිය ඇති කරලා අවුරුදු තිහක් යන්න ඉස්සරෙවලා ලංකාෙව් 
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ෙපොලීසිය ඇති කළා. ෙමොකද, බිතාන්ය අපට ඉස්සරෙවලායි 
ෙපොලීසිය ෙගනාෙව්. නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙපොලීසිය 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් අධිකරණය තිෙබනවා; 
ෙපොලීසිය තිෙබනවා; මාධ්යය තිෙබනවා. ෙම් ආයතන තුනම 
වුවමනායි. ඒ ආයතන තුනම අර ෙගන තමයි ෙම් කටයුතු කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් අධිකරණය ඇති කෙළේ 1835දීයි.  

අපිට අමතක ෙවනවා, ආසියාෙව් පළමුවැනි නවීන අධිකරණය 
ඇති කෙළේ ලංකාෙව් කියන එක. අපිකාවටත් කලින් අපි පටන් 
ගත්තා. නීතිෙය් ආධිපත්ය පටන් ගත්ෙත් ලංකාෙව්. ඊට පස්ෙසේ 
අවුරුදු තිහක් යන්න ඉස්සරෙවලා ෙපොලීසිය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි මාධ්යයත් පටන් ගත්ෙත්.  "Ceylon Observer"  පත්තරය 
එෙහම පටන් ගත්තා. ෙම් ඔක්ෙකොම එකට යන්න තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වා ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා වැඩ කටයුතු කර ෙගන 
යන්න තමයි ඒ කාලෙය් ඒවා ඇති කෙළේ. බිතාන්ය නීති ආවාම 
බිතාන්ය නීතිත් කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම ලාංකීය නීති ගැනත් 
ෙසොයා බැලුවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳම උදාහරණයක් 
තිෙබනවා. නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙපොලීසිය විතරක් 
ෙනොෙවයි.  

බිතාන්ය ආණ්ඩුව කිව්වා, ෙබ්ස්ගර්ඩ්ල් අල්ලා ගන්න කියලා. 
මාර්ක් ඇන්තනී ෙබ්ස්ගර්ඩ්ල් කියන්ෙන් සුද්ෙදක්. එයාව අල්ලා 
ෙගන රටින් පිටුවහල් කරන්න කිව්වා. ෙපොලීසිය ගියා. ඒ 
නිෙයෝගය අනුව ෙපොලීසිය එයාව අර ගත්තා. එෙහත් ෙපොලීසිය 
විතරක් ෙනොෙවයි නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් ඔහු 
උසාවියට ගිහිල්ලා habeas corpus එකක් ඉල්ලුවා, ෙපොලීසියට 
ඔහුව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ ෙවලාෙව් උසාවිෙයන් තීන්දුවක් 
දුන්නා, "මාර්ක්  ඇන්තනී ෙබ්ස්ගර්ඩ්ල්ව අත් අඩංගුවට ගන්න 
බැහැ" යි කියලා. ඉතින් ෙම් ආයතන ෙදකම වුවමනායි. ඒ කාලෙය් 
මාධ්යෙය්ත් ඒවා දැම්මා. ඒ නිසා ෙම් ආයතන තුන එකට වැඩ 
කරන්න  වුවමනායි. එෙහම වැඩ කරන්ෙන් නැති අවස්ථාවල 
තමයි ෙම්වා කඩා  පනින්ෙන්.  පසු ගිය අවුරුදු දහෙය්දී සිදු වුෙණ් 
ඒකයි. රාජපක්ෂ ෙරජීමය යටෙත් ෙම් ආයතන තුනම නැති කළා. 
අධිකරණය, ෙපොලීසිය, මාධ්යය නැති කළා. ඒවාට විරුද්ධව තමයි 
අපි සටන් කෙළේ. දැන් ඒවා හදා ෙගන යන්න තිෙබනවා. මම 
නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. අපිත් ඉන්ෙන් එතැනට යන්නයි.  

අපි දැන් කාරක සභා ඇති කළාම ෙපොලීසිය ගැන තවදුරටත් 
කථා කරන්න පුළුවන්. ෙසේවෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ඒවා හදා 
ගන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිය නවීකරණය කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
බිතාන්යෙයන් ආධාර ඉල්ලුවා. අෙනකුත් රටවලින් ආධාර 
ඉල්ලුවා. ඒ අයෙග් පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒවා ඔක්ෙකොම 
ඇමතිතුමා කියයි. අපට නවීන ෙපොලීසියක්; ෙහොඳම ෙපොලීසියක් 
අවශ්යයි. එක කාලයක ආසියාෙව් ෙහොඳම ෙපොලීසිය තිබුෙණ් 
ලංකාෙව්.  ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ආසියාෙව් ෙහොඳම 
ෙපොලීසිය තිබුෙණ් ලංකාෙව්. ෙමොකක්ද, අපට වුෙණ්? අපි නැවතත් 
එතැනට යන්න ඕනෑ. ෙහොඳම ෙපොලීසියක් තිබුණා, ෙහොඳ 
අධිකරණයක් තිබුණා. ඒ ඔක්ෙකොම නැති කළා. ඔබතුමන්ලා 
කියනවා, ෙද්ශපාලනය ෙයොදවලා ෙපොලීසිය දමලා,  හමුදාව දමලා, 
එක එක අය දමලා මිනිස්සු මැරුවා කියලා. ඉතින් ඒක හරි. අපිට 
ඒවා ගැන ෙසොයන්න තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙයන් වුණු අඩු පාඩු 
ෙසොයන්න තිෙබනවා. ඒක ඇඹිලිපිටිය උසාවිෙය් කථා කළා. කවුද 
ඒ තීන්දුව ෙදන්ෙන්? උසාවිෙයන්. අද අපි අත්පුඩි ගහනවා, 
අධිකරණය තීන්දුව දුන්නා කියලා. අධිකරණයටත් එදා බලපෑම් 
තිබුණා. අධිකරණය හා ෙපොලීසිය යන ෙදකම අප නිවැරදි 
කරෙගන යනවා. ඒක ඇතුෙළනුත් සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ඒකයි දැන් 
සිදු ෙවන්ෙන්.  

අපිට අලුෙතන් අධිකරණයක් ෙගනැල්ලා දාන්න බැහැ. 
අලුෙතන් ෙපොලීසියක් ෙග්න්න බැහැ. දකුෙණ් විතරක් ෙනොෙවයි, 
උතුෙර් ජනතාවට සිදු වුණ ඒවාත් අපි දන්නවා. මමත් එතැනට 
ගිහින් තිෙබනවා. විභාග කරන්න ඕනෑ තැන් විභාග කරන්න ඕනෑ. 
ෙවන එකක් තියා එදා බුද්ධි අංශෙයන් ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර 
හාමුදුරුවන්ව ෙගනැල්ලා සිරිෙකොත ඇතුළට දැම්මායින් පස්ෙසේ 
තව ෙමොනවාද අපට නීතිය ගැන කියන්ෙන්? මට ගහන්න කියලා 
මිනිසුන්ව ෙගනාවා ෙන්. ඒකට ෙපොලීසියට ෙදොස් කියලා වැඩක් 
නැහැ. ෙපොලීසියත් දැන ගත්තා ඒක වැරදියි කියලා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකයි ජනවාරි 08වැනි දා ෙපොලීසිෙය් 
බහුතරයක් අපි එක්ක එකතු ෙවලා පැවැති ආණ්ඩුව එපා කියලා 
කිව්ෙව්. ඒ ටික විතරක් අප මතක තබා ගන්න ඕනෑ.  

සිංහල ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමළ ෙවන්න පුළුවන්. අපි ෙපොලීසිය 
හදන්න උදවු කරමු. ෙපොලීසිෙය් වැරදි නැති කරන්න ඕනෑ. 
අධිකරණෙය් අඩු පාඩු ෙපන්වලා, හදන්න ඕනෑ. අෙපත් අඩු පාඩු 
තිබුණා. දැන් බලන්න අෙප් ඇමතිවරුන්ෙග් පවුෙල් අය 
ෙපොලීසියට ෙගනිහින් තිෙබනවා. අෙප් මන්තීතුමියක් ෙගනිච්චා. 
කමක් නැහැ. අපිත් අඩු පාඩු හදා ගනිමු. අපි ඔක්ෙකෝම නිවැරදි 
ෙවලා ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ. ඒත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, වැරදි 
කරන ගමන් ෙපොලීසියට විරුද්ධව දඩයෙම් යන එකයි. ඒක 
විතරක් කරන්න එපා.  

මම දැන් අධිකරණයයි, ෙපොලීසියයි, අපි ගැනයි කථා කළා. 
ෙම් දඩයම කරන්ෙන් ඒ කවුරුවත් ෙනොෙවයි. දඩයම කරන්ෙන්, 
මාධ්යය. මාධ්යය යන දඩයම ෙමොකක්ද? ඇඹිලිපිටිෙය් මරණය 
ගැන දැන් මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඇවිල්ලා කිව්වා, 
මාධ්යෙව්දීන්ෙග් කටුසටහන් ගන්න බල කළා කියලා. කවුද ෙම් 
ජයන්ත නානායක්කාර කියන්ෙන්? එක්නැළිෙගොඩ අතුරුදහන් 
වුණු ෙවලාෙව් එයා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? ලසන්ත විකමතුංග 
ඝාතනය කළ ෙවලාෙව් ජයන්ත නානායක්කාර කථා කළාද? දැන් 
කෑ ගහන මිනිස්සු කරුණාකරලා මට ඒ ගැන කියන්න ෙකෝ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒෙගොල්ලන්ට ගැලරිෙය් ඉඳන් කියන්න බැහැ ෙන්. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගැලරිෙය් ඉඳන් කියන්න. මම කියන්ෙන් දන්න නිසා. 

දන්නවා, දන්නවා. මම කියන්නම්. ජයන්ත නානායක්කාර කාෙග් 
සාක්කුෙව්ද හිටිෙය් කියලා කියන්න. ඕකා දඩයෙම් ගිය එෙකක් 
ෙන්. ඒ කාලෙය් දඩයෙම් ගිය එක වහන්න දැන් කෑ ගහනවා. මම 
කියන්ෙන්, ඒ කාරණය සිදු වුණා නම් ඉස්ෙසල්ලා මාධ්ය නිදහස 
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු මාධ්යෙව්දියකුයි, සිවිල් සමාජෙය් 
ෙකෙනකුයි, නීතිඥවරෙයකුයි ෙහොයා ගන්න. ඒක වැරදියි කියා 
ඒෙගොල්ෙලෝ කියනවා නම්, මම එන්නම් ෙපොලීසිය 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න. මම ඒ පැත්ත ගන්ෙන් නැහැ. 
වැරදි නැහැ කිව්ෙවොත්? දැන් උසාවියට යනවා. උසාවියට යන්න 
ඕනෑ තමන්ෙග් අත් පිරිසිදු කරෙගන. කර්තෘ සංසදය! ෙදවිෙයෝ 
සාක්කි! "උදයන්" එකට ගහන ෙකොට ෙමොකක්ද කර්තෘ සංසදය 
කෙළේ? දැන් ඔයෙගොල්ෙලෝ උසාවියට යනවා නම්, වැරදි නැහැ 
කියා කිව්ෙවොත් අපිත් යන්නම් උසාවියට. මම ෙදන්නම් දිවුරුම් 
ෙපත්සමක්. එක කර්තෘවරෙයක් එක මාධ්යෙව්දිෙයකුට විරුද්ධව 
ෙක්ළාම් කියලා ඒ මාධ්යෙව්දියාව උස්සාෙගන යන්න  සුදු වෑන් 
එෙකන් ආවා. මම මැදිහත් ෙවලා තමයි ඒක නැවැත්තුෙව්. ඒක 
මමත් දන්නවා; අෙනක් කර්තෘවරුත් දන්නවා. මම කියන්ෙන්, 
ෙද්ශෙය් නාමෙයන් මාධ්යය සුද්ද කරන්න කියලායි.  

513 514 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 



2016 ජනවාරි  28  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"ෙද්ශය" කියන්ෙන් පත්තරෙය් නම ෙනෙවයිෙන්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ රට. ෙද්ශය කියන්ෙන් රට. එච්චරයි. ෙවන එකක් 

ෙනොෙවයි. ඕවා කියන්න ගිෙයොත්, යන්ෙන් උසාවියට. අපිත් 
ගිහිල්ලා දැම්ෙමොත්? ඔයෙගොල්ලන්ෙග් අත් පිරිසිදු නැහැ. 
මාධ්යෙව්දීන්ම  ෙම්වා ෙදයි. කරුණාකරලා ඕනෑ නම් උසාවියට 
යන්න. Fundamental rights case එකක් දාන්න. අපිත් එන්නම්. 
 නැත්නම් අපි ඔක්ෙකෝම ෙම්වා කථා කරලා විසඳා ගනිමු. ඒත් 
දඩයෙම් යන්න එපා. එච්චරයි මම කියන්ෙන්. දඩයෙම් යන එක 
හරි නැහැ. ඒකට මම විරුද්ධයි. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසමයි, 
ෙපොලීසියයි එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒකයි මට 
කියන්න ඕනෑ. 

දැන් මාධ්යය මට තව එකක් කියන්න. දැන් අධිකරණය යටත් 
කරනවාද, නැද්ද? ඇඹිලිපිටිය අධිකරණයට අත්පුඩි ගහලා, 
ෙහෝමාගම අධිකරණය යටත් කරන මාධ්යයක් අපට වැඩක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝමාගම අධිකරණෙය් සිද්ධිය ගැන එක 
කතුවැකියක් අද ලියලා තිෙබනවාද? මට කියන්න. කවදාද 
"ලංකාදීප" පත්තෙරන් ලියන්ෙන්? කවදාද "දිවයින" පත්තෙරන් 
ලියන්ෙන්? කවදාද "අද" පත්තෙරන් ලියන්ෙන්? කවදාද "ලක්බිම" 
පත්තෙරන් ලියන්ෙන්? ඔය ෙලොකුවට කථා කරන්න යන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතිවාදය ගැන ෙමොනවාද ලියන්ෙන්?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙගදර පශ්නයක් වාෙග්ෙන් අහන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ. ෙගදර ඔක්ෙකෝම පශ්න තිෙබනවා. හැම පත්තරවලම 

ඔක්ෙකෝමලාට මම කියනවා. අර පැත්තට මම පස්ෙසේ එන්නම්. 
"රිවිර"ටත් මම කියනවා. මම ඔක්ෙකෝමෙගන් අහනවා, මම 
විද ත් මාධ්යෙයන් අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 
ෙහෝමාගම අධිකරණය ගැන කියන්ෙන් කියලා. කතුවැකියක් 
ලියන්න.  

ෙබෞද්ධෙයෝ හැටියට අපටත් අයිතියක් තිෙබනවා, බුද්ධාගම 
ගැන කථා කරන්න. අපි බුදුන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මයයි අදහන්ෙන්. 
අපි හැම දාම කිව්ෙව්, "බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං 
ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි" කියලායි. "මහින්ද සරණං 
ගච්ඡාමි" කිව්ව ගිහි පැවිදි අයට දැන් අයිතියක් නැහැ, බුද්ධාගම 
ගැන කථා කරන්න. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවන ඒවා ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්. ඊෙය් අභයාරාමයට 20ක්, 30ක් ඇවිල්ලා එහිදී ෙමොකක්ද 
කථා කෙළේ? මාධ්යෙව්දින් කීෙදෙනක් සිටියාද, පාරට බහින්න 
කියලා? හරි. ඔබ දමන හැම එක් ෙකනාටම මා ෙකොළඹින් 100ක් 
දමනවා. ඔබ ෙකොළඹට ෙගෙනන හැම එක් ෙකනාටම මා 
ෙකොළඹින් 100ක් දමනවා. 1,000ක් ෙගෙනන්න. අපි ලෑස්තියි ඒක 
අල්ලන්න. 10,000ක් ෙගෙනන්න. අපි ලෑස්තියි අල්ලන්න. 
හිතන්න එපා ජන බලය යට වනවාය කියලා ඔය තිබුණු ෙරජිමයට. 
මරණයකට ගිය මිනිසුන්ට, ඔය නිදහස නැති කරන්න ඉන්න 
මිනිසුන්ට සුදු හුණු ගාලා ආපසු එන්න පුළුවන්ය කියා හිතන්න 
එපා. මාධ්යෙයන් අහන්න. ෙහෝමාගම සිද්ධිය ගැන නීතිෙව්දී 

සංගමෙයන් පකාශයක් කළා.  මාධ්ය කීයක් ඒ ගැන දාලා 
තිෙබනවාද? ඒ ගැන මා අහන්න කැමැතියි. ඒ ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? දැන් අලුත් ෙසල්ලමක් ෙන් පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

අනික් පැත්ෙතන් ඉන්නවා, කීර්ති වර්ණකුලසූරිය. ඔහුව අල්ලා 
ෙගන දැන් තව ෙසල්ලමක් පටන් ගන්නවා. ඔහු වාර්තා කරනවා, 
රණ විරුවන් මරනවාය කියලා. එක්නැලිෙගොඩ කියන්ෙන් කවුද? 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්ද? මාධ්යෙව්දිෙයක්ද? එක්නැලිෙගොඩ  ගැන 
මාධ්යෙව්දින් හැටියට ඔබතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියා 
රටට කියන්න. විද ත් මාධ්යෙයන් කියන්න. මා හැම එක් 
ෙකනාෙගන්ම අහනවා. ආපසු අහනවා, එන සුමාෙන්. හැම විද ත් 
මාධ්යෙයන්ම මා අහනවා. හැම මාධ්යෙයන්ම අහනවා, 
එක්නැලිෙගොඩ කියන්ෙන් කවුද, ඔහු මාධ්යෙව්දිෙයක්ද, නැද්ද, ඔහු 
නැති වුණු එක හරිද, වැරැදිද කියන එක. මා "දිවයින" පත්තෙරන් 
අහනවා, එක්නැලිෙගොඩ කියන්ෙන් කවුද කියලා. ඔහු කීර්ති 
වර්ණකුලසූරිය වාෙග් ෙගම්ෙබක්ද, මාධ්යෙව්දිෙයක්ද? මා 
අහනවා, "ලංකාදීප" පත්තෙරන්. කියන්න. "අද" පත්තෙරන් මා 
අහනවා. "ෙඩ්ලි මිරර්" එෙකන් කියන්ෙන් නැහැ. ඔහුව නැති 
කළාද, නැද්ද?  

ෙමොකක්ද ෙම් ෙහෝමාගම පශ්නය? උසාවිෙය්දී 
එක්නැලිෙගොඩෙග් භාර්යාවට බැන්න එකයි. අෙප් හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය ෙපොලීසියට ෙගන යන්න පුළුවන්. ෙම් 
ෙමොකක්ද? කරුණාකර ෙබොරු කියන්ෙන් නැතුව ස්ථාවරයක් 
අරගන්න, හැප්ෙපන්න. අනික් ෙසල්ලම ෙමොකක්ද? දැන් 
කියනවා, "ඔයා 'රිවිර' පත ෙය් පළ කරන්න. මා ඇවිල්ලා 
කියවන්නම්" කියලා. ඒකයි "ෙදරණ" නාළිකාෙව් චතුරෙග් 
පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ චතුරත් ඔය දඩයෙම් ගිය 
ෙකෙනක් ෙන්. ඒ ගැන මා අලුතින් කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
මාධව මඩවලයි, චතුරයි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා 
රාජපක්ෂලාත් එක්ක එතැන කෑවා. දැන් එනවා, කථා කරන්න. අපි 
දන්නවා, "ෙදරණ" නාළිකාෙවන් ජාතිවාදය අදින්නයි එන්ෙන් 
කියලා. ඕනෑ ෙකනකුට පුළුවන්, ෙකොළ කෑලි ටිකක් අරෙගන 
මුදණාලයකට ගිහින් පතයක් මුදණය කරන්න. ඒ ගැන අපට 
පශ්නයක් නැහැ. එෙහත් විද ත් මාධ්ය කියන්ෙන් ජනතාවට අයිති 
එකක්. ඒ තුළින් ජාතිවාදය පතුරවන්න බැහැ.  

දැන් ජාතික දිනයට විරුද්ධව චතුර ව්යාපාරයක් ෙගන යනවා. 
"රිවිර" පතෙයන් ගහන්න පටන් ගත්ෙත් ඉස්සර කාලෙය් ෙන්, 
දැන් අවුරුදු 5කට ඉස්ෙසල්ලා ෙන්. "දිනමිණ" පතෙයන් ගහනවා. 
ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ඔක්ෙකොටම කියවන්න කියලා. ඔය ෙසල්ලම 
නවත්වන්න. "ඔය ෙගොල්ෙලෝ ඔය චතුර රීරි යකා වාෙග් කියවන 
එක නැතුව මා කියන එක සම්පූර්ණෙයන් පළ කරන්න" කියලා මා 
"ෙදරණ" නාළිකාවට කියනවා. "ෙදරණ" නාළිකාෙව් ස්ථාවරයයි, 
චතුරෙග් ස්ථාවරයයි ෙවනස්ද? මාධව මඩවලෙග් ස්ථාවරයයි, 
"ෙදරණ" නාළිකාෙව් ස්ථාවරයයි එකක්ද, ෙවනස්ද? ෙම්වාට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. එච්චරයි මා කියන්ෙන්. දඩයෙම් 
ගිහින් ජාතිවාදය අදින්න එපා.  

ඊෙය් අභයාරාමෙය් වුණු කථාව අපි දන්නවා. අපිත් ලෑස්තියි 
ඒකට මුහුණ ෙදන්න. අද ෙම් රෙට් ජාතිවාදය ඇති කිරීම ගැන 
විභාග කර ෙගන යනවා. සතියකින්, ෙදකකින් තවත් අලුත් ෙද්වල් 
පිට ෙවන්න යනවා. ඒවා මා කියන්ෙන් නැහැ. මා මාධ්යයටත් 
කියන්ෙන් ෙකොතැනද ඉන්ෙන් කියා තීරණය කරන්න කියලායි. 
එතැන මාධ්යෙව්දින් කණ්ඩායම් ෙදකක් ඉන්නවා. එක 
කණ්ඩායමක් ඉන්ෙන් නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් කරපු අය. 
"රාවය" පතෙය් වික්ටර්ලා මට බැන්නත් ඒ ෙගොල්ෙලොත් අපිත් 
එක්ක සටන් කළා. ඉතින් බැණුම් අහන්න පුළුවන්. පිළිතුරු 
ෙදන්න බැහැ. ඕනෑ නම් කරුණු පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒත්, 
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දඩයෙම් ගිය මිනිස්සු දැන් ඇවිල්ලා සුදනා ෙවන්න පටන් 
ගත්ෙතොත් අපටත් ඒ ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. මම දැක්කා, 
"Daily Mirror" පත්තෙර් ෙමෙහම දමලා තිෙබනවා: 
“International involvement not ruled out: PM.” "The Island" 
පත්තෙර් ෙමෙහම දමලා තිෙබනවා “War crimes probe will 
have foreign component." මම එෙහම ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. 
මම අෙප් ස්ථාවරය පැහැදිලි කළා. ඊෙය් මමයි, ජනාධිපතිතුමායි, 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමායි ෙම් තත්ත්වය ගැන කථා කළා. 
අනාගත පියවර ගැන කථා කළා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
දැන්      එක එක පශ්න ඇති කරන්න බැලුවා. මම ෙහොඳ ෙවලාවට 
කිව්වා, "අපි ඔක්ෙකොම ඉන්ෙන් එක ස්ථාවරෙය්. අද මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් කරනවා" කියලා.  

 

අපට එක ස්ථාවරයක් තිෙබනවා. අපි ජිනීවා ෙයෝජනාෙව් 
ඉන්නවා. එම ෙයෝජනාෙව් කියන්ෙන්, “participation of foreign 
judges and Commonwealth judges”. ඒ අය අෙප් ස්ථාවරය තුළ 
සහාය වීමට, සහෙයෝගය දීමට හා සම්බන්ධවීමට. ජාත්යන්තර යුධ 
අධිකරණයක් අපි කිසිවිෙටක පිළිගන්ෙන් නැහැ. මම කිසි දවසක 
ෙරෝම පඥප්තිය අත්සන් කෙළේ නැහැ. We have not signed the 
Statute of Rome. අෙප් ව්යවස්ථාව ඇතුෙළේ පරමාධිපත්ය අයිති 
ජනතාවට. ඒ පරමාධිපත්යෙය් අධිකරණ බලය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉඳන් ජනතාව කියාත්මක කරනවා, අධිකරණය තුළින්; 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තුළින්. අෙප් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙලෝකෙය් 
තිෙබන පැරණි අධිකරණයක්. ඇෙමරිකාෙව් වාෙග්ම අෙප් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් 1835 වර්ෂෙය් තමයි පටන් ගත්ෙත්. අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබනවා, අෙප් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
සාමාජිකයන් ෙකොෙහොමද පත් කරන්ෙන් කියලා. ඒ අය ලාංකික 
පුරවැසියන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නීතිය අපට කඩ කරන්න බැහැ. අපි  
ඒ නීතිය පිළිෙගන වැඩ කරන්න ඕනෑ.  Who are the prosecutors 
who can come in court? අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් 
උසාවියට ඉදිරිපත් ෙවන අය උසාවිය තමයි තීරණය කරන්ෙන්. 
අපි ඔක්ෙකොම නීතිඥෙයෝ, අධිනීතිඥෙයෝ විධියට උසාවියට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් විභාග අරෙගන ඒවා සමත් ෙවලා. ඒ 
නීතිෙයන් පිටස්තරව කවුරු හරි විෙද්ශිකෙයකුට එන්න ඕනෑ නම්,  
ඔහු ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් අවසර ගන්න ඕනෑ. ඊට ඉඩ ෙදන්න 
පුළුවන්ද බැරිද කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීරණය කරයි. ඒක 
අෙප් වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒකත් අපි ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙද්ශ නීතිඥෙයකුට එන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුරු හරි විෙද්ශ නීතිඥෙයකුට එන්න ඕනෑ නම් 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉල්ලීමක් කරන්න ෙවනවා, තමන්ට ඉදිරිපත් 
ෙවන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා - whether he can appear or not. 
එතෙකොට නීතිඥ සංගමෙයන් ඒ ගැන අහයි. අහලා අවශ්ය කටයුතු 
කරයි. ඒකයි සාමාන්ය සිරිත. ඒක ෙවනස් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
කමෙව්දය ඇතුෙළේ සහාය ෙදන එක පශ්නයක් ෙනොෙවයිෙන්. එදා 
සමහර අය කිව්වා,"පිට රට හිටියාට ලාංකිකයන් සම්බන්ධ වුණාට 
කමක් නැහැ" කියලා. ෙකොෙහොමත්  විෙශේෂ නීතිඥ කණ්ඩායම 
ඇති කරන්න, ''ෙනොගුචි'' කියන ජපන් මහත්මෙයකුෙග් ආධාර හා 
උපෙදස් අපි ඉල්ලුවා. දැන් TRC එක සඳහා දකුණු අපිකාෙවන් 
උදවු ගන්න සිදු ෙවනවා.  

ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්, "අපට එපමණ අය ඕනෑ ෙවයි කියලා 
එතුමා එච්චර හිතන්ෙන් නැහැ" කියලායි. එතුමා කිව්ෙව්,"අපට 
ලංකාෙව් අය එක්ක ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් ෙවයි" 
කියලායි. ඒ කවුද කියලා අපි සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරමු 
කියලා. එක්ෙකෙනක්ද, පස් ෙදෙනක්ද, දහ ෙදෙනක්ද ඕනෑ 
ෙවන්ෙන් කියලා  ඒ ඒ ආයතනවලින් කියන්න ෙවයි. විෙද්ශ 
සහාය මීට ඉසස්ර ෙවලාත් ගත්තා. පරණගම ෙකොමිසම පත් 
කරද්දී ඒකට සහාය ෙවන්න කියලා විෙද්ශ නීතිඥවරුන් 
තුන්ෙදෙනක් දැම්මා. ඒ සඳහා ශීමත් ෙඩස්මන් සිල්වා මැතිතුමා 
පත් කළා. ඉතින්, ඒ රාමුව යටෙත් වැඩ කරන එක ඒ අවස්ථාෙව් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි නම්, ෙමොකක්ද "The Island" පත්තරයටයි 
"Daily Mirror" පත්තරයටයි දැන් තිෙබන කැක්කුම? I mean, 
they are the ones who supported even an international 
inquiry. අද ෙමතැනත් ෙවනසක් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් බලාෙගන 
ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව වැෙටයිද, කැෙඩයිද කියලා. ඒක සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. හැම දාම ඒ බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ඉතින් මම 
ෙමොනවා කරන්නද?  

අෙනක් කාරණය. ලංකාෙව් ජාතික ගීය ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ජාතික ගීය සිංහෙලන් තිෙබනවා. ෙදමෙළනුත් 
කියන්න පුළුවන් කියලා ව්යවස්ථාෙව් තිෙබනවා. අපි 
සාමාන්යෙයන් පධාන වශෙයන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ගැන 
ෙයෝජනා කිහිපයක් තිබුණා. අපි ඒවා  ෙකොමිටියකට භාර දුන්නා. 
ඒ ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්. ෙම් ෙගොල්ලන්  තව කියනවා: 
"Cabinet not decided on Anthem language”  අපි ෙකොෙහොමද 
ඒක තීරණය කරන්ෙන්? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්ෙන් ඒක 
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
කියවන්න. හැම දාම දඩයෙම් ගිය මිනිස්සු, මට ෙගදර යන්න 
කිව්ව මිනිස්සු දැන් හිරෙවලා ඉන්ෙන්. දැන් ඒෙගොල්ලන් ෙගදර 
යන එක ෙහොඳයි. ඊට වඩා ෙදයක් මට නම් කියන්න නැහැ.  

අපි ෙපොලීසිෙය් අඩු පාඩුකම් හදමු. අධිකරණෙය් අඩු පාඩුකම් 
හදමු. ඒත් දඩයෙම් ගිය මිනිස්සු තමන්ෙග් වැරැද්ද වහ ගන්න 
දඩයෙම් යනවා නම්, ඒකට විරුද්ධව අපි මාධ්යයට කියන්න ඕනෑ, 
"මුලින්ම තමුන් හැෙදන්න, පසුව ෙමතැනට  ඇවිත් එකතු 
ෙවන්න" කියලා. මාධ්යෙය් හුඟක් ඉන්නවා තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි අය. අන්න ඒ අයට  ශක්තියක්  
ෙදන්න. තමන්ෙග් වැරදි වහගන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න 
එන්න එපා. ඒකට අපි ලෑස්ති නැහැ. ෙම් සභාව තිෙබන්ෙන් ෙම්වා 
සාකච්ඡා කරන්නයි.  

විටින් විට ෙපොලීසිෙය්  අඩු පාඩුකම්  සිදු ෙව්වි.  දැන් සාකච්ඡා 
කරලා උසාවියට ගිහින් තමයි ඒවා හැදිලා  එන්ෙන්. අපටත්  
තිෙයනවා ෙපොලීසිය පතිසංවිධානය කිරීම ගැන කථා කරන්න. 
ෙපොලීසියට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන්, වැරදි කරපු අය ඉවත් කරලා 
ඉස්සරහට එන්නයි. අධිකරණය ඒක කරනවා; ෙපොලීසිය කරනවා; 
අෙනක් ෙදපාර්තෙම්න්තු කරනවා. ඒත් දඩයෙම් යන එකට ඉඩ 
ෙදන්න  බැහැ.  ඒකට  මම නම් පක්ෂ ෙවන්ෙන් නැහැ.  මමත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා තිෙබනවා.  ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
අඩු පාඩු ගැන කථා කරලා ගත යුතු පියවර ෙමොකක්ද කියලා  
සලකා බලන්න ෙවනවා. අලුත් කාරක සභා ඇති කළාම අපට 
හුඟක් අවස්ථාව ඇති ෙවයි, එදිෙනදා වැඩ කටයුතු  ගැන  ෙසොයා 
බලන්න.  මායි, කථානායකතුමායි විෙශේෂෙයන් කියා  කරන්ෙන්  
ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්නයි.   

ෙපොලීසිය ගැන උතුෙර් විශාල පශ්න තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ඒ 
සඳහා  එක කියා මාර්ගයක් ගත්තා, 500 ෙදෙනක් බඳවා ගන්න.  
ෙහොඳ ඉල්ලුම්පත ආවා. ඒක ආරම්භය විතරයි. අපි තවත් අය 
බඳවා ගන්න  ඕනෑ. දවිඩ භාෂාව  කථා කරන  උතුෙර් නැ ෙඟනහිර  
උදවිය අපි ෙපොලීසියට අරගන්නට  ඕනෑ.  එතෙකොට තමයි උතුෙර්  
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ජනතාවට ෙපොලීසිය ගැන විශ්වාසයක් තිෙයන්ෙන්. මම ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ රාජ්ය අමාත්යතුමාට කිව්වා, උතුෙර් පාසල් ශිෂ්යභට 
කණ්ඩායමටත් සම්බන්ධ කර ගන්න කියලා. ඒකට ඔබතුමන්ලා 
ලෑස්ති නම්  කථා කරලා කියන්න. අපිත් ලෑස්තියි. ආපසු  ශිෂ්යභට 
කණ්ඩායම් ආරම්භ කරමු. ඒ ෙගොල්ෙලෝ යුද්ධ  හමුදාවටයි, නාවික  
හමුදාවටයි , ගුවන් හමුදාවටයි  යන්ෙන් නැහැ.  හමුදා  පාවා 
ෙදන්න  වැඩක් නැහැ.  අපි ඉන්ෙන් හමුදාව ආරක්ෂා කරන්නයි, 
අනාගතයට ෙගනියන්න.  

යුද්ධය  ගැන විභාග කරන එක අපි ගත්ත තීරණයක් 
ෙනොෙවයි.  ඊට ඉස්ෙසල්ලා ගත්ත  තීරණයක්. අපි ෙනොෙවයි  ඒක 
ෙගනාෙව්.  අපි දැන් ෙම් ගැන එකඟත්වයක් ඇති කරලා 
තිෙබනවා. ඇත්ත දැන ගන්න එක එක කාරණයක්. ඔය හුඟක්  
කාරණා යන්නට තිෙබන්ෙන් සත්ය ෙසවීෙම් ෙකොමිසමට.  
හමුදාෙව්ත් ෙගෞරවයට හානි  ෙවන විධියට කරුණු ෙපන්වනවා 
නම්  හමුදාෙව් අයත් කියන්ෙන් නඩු දාන්න කියලායි. ඒ 
යුද්ධාධිකරණෙය්.  ඒත් මතක තියා ගන්න.  

එක්නැලිෙගොඩෙග්යි, ලසන්ත විකමතුංගෙග්යි සිද්ධි යුද 
අපරාධ සිද්ධි  ෙනොෙවයි. ඒවා සාමාන්ය නීතිය යටෙත් ඇති වුණු 
ඒවා.  අපි ෙසොයා ගන්න ඕනෑ  එතැන ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. 
ඒවා සාමාන්ය නීතිය යටෙත් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒක රණවිරු  
ඒවා -ෙම්වා ෙනොෙවයි. යුද්ධෙය්දී ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා   
කියනෙකොට  හුඟක් අය කියන්ෙන්  සත්ය ෙසොයා ගන්න කියන 
එකයි.  හමුදාවට හානි ෙවන විධියට වැඩ කළා නම්  ඒවාෙග් 
නඩුත් තිෙයයි. ඒවා ෙමොනවාද කියලා පසුව ෙතෝරා ෙබ්රා ගනිමු.  
අපි කවුරුත් පාවා ෙදන්න වැඩක් නැහැ. "රණවිරුෙවෝ අනතුෙර් , 
රණවිරු ෙවෝ  අමාරුෙව්" කියන්ෙන්  මහ ෙබොරුවක්ෙන්. එෙහම  
කථා  කරන්ෙන් දැන්  ෙවන  ෙදයක් කතා කරන්න නැති නිසාෙන්.  
රණවිරු ෙවෝ අනතුෙර් නම් ෙමොකටද 2009 දී  ජිනීවා නුවරට ගිහින් 
ඒ කරුණුවලට එකඟ වුෙණ්? අපි කිව්ෙව්  නැහැ එෙහේට යන්න 
කියලා.  අපි කිව්ෙව් නැහැ ඔවුන්  පිළිබඳව විභාග කරන්න කියලා.  
අපි කිව්ෙව් නැහැ, දරුස්මාන් ෙකොමිටියට යන්න කියලා. ඒවා 
වැරදි නම්, ඒවා කරපු   උදවිය කරුණාකර දැන්  ගිහින්  ගඟට 
පනින්න. නිකම් ෙමතැන  ඇවිත් ජාතිවාදය අදින්න  එපා කියලා 
මම කියනවා.  

ඊට වඩා මා කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ෙම් කාරණය මතු කිරීම 
ගැන අෙප්  විරුද්ධ  පාර්ශ්වයටත් ස්තුති කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  
 

[3.33p.m.] 
 

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. Presiding Member, I am glad to follow the Hon. 
Prime Minister on this issue relating to the Adjournment 
Motion which has been moved by the Chief Opposition 
Whip, the Hon. Anura Kumara Dissanayake.  

We have been debating the issue relating to the 
conduct of law and order and law enforcement machinery 
- the police force - in this country. The Hon. Anura 
Dissanayake dealt with, initially, in his speech, matters 

pertaining to the promotions, transfers and disciplinary 
control of police officers and the difficult service 
conditions that police officers are subjected to because of 
service requirements. Now, this is a matter regarding 
which any government has to be quite sensitive, since a 
fair and effective policing is a necessary element in 
maintaining a State. In maintenance of law and order and 
law enforcement, our police force certainly, over a period 
of time, has faced many difficulties. We do admit that.  
But, yet, there are incidents which bring to focus 
deficiencies in the system and those deficiencies have 
certainly got to be addressed.  

Looking at the criminal justice system, all of us must 
agree that the Police Department functions in 
collaboration with our judicial system and the Attorney-
General’s Department in properly conducting law 
enforcement in this country. There are a variety of 
difficulties the Police Department has gone through and 
there are certain endemic problems that the Department 
has faced. One of the endemic problems has been that the 
Police Department had been forced to do other duties 
other than the police duties and they had been even used 
to do combat operations during the unfortunate civil war 
that we faced. We formed the Special Task Force and 
even the present IGP joined the police force directly as an 
ASP recruited to the Special Task Force. Over a period of 
time, this type of militarization of the police force also 
had an impact on its conduct. 

Therefore, we need to look at all these issues that have 
been raised, particularly, we have to look at them with 
some sympathy. But, in the meantime, maintaining 
discipline; looking at their issues relating to promotions; 
their frustrations when it comes to service requirements 
that are applied inequitably which are affecting lower 
ranked officers are also important. These are all matters 
that the State has to be concerned about. But, in the 
meantime, we also have to look at it as to whether laws 
have been enacted in this House. We brought in the 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment Act in keeping with 
the international conventions. How many prosecutions 
have we filed in courts against torture? So far very 
minimal. How many convictions have we had when it 
comes to torture? I am told that it is just one conviction 
for so many years. But these are issues that need to be 
brought out so that proper police conduct could be 
ensured.  

Now, this Embilipitiya incident has brought to focus 
some issues concerning the conduct of policing in this 
country. I am not going to comment on that since it is a 
sub judice matter. But what is important is that this 
Government has introduced the Nineteenth Amendment 
to the Constitution and through the Nineteenth 
Amendment we have re-introduced the National Police 
Commission through which independent eminent persons 
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are appointed to look after promotions, transfers and 
recruitment matters of the police force. Politicization of 
the police force is no more in this country. Our 
Government has seen to it that these matters would be 
handled through the National Police Commission and we 
see several people going and making their complaints to 
the National Police Commission direct when they have a  
grievance against the police force.  

But during the previous regime several things 
happened. There were incidents against places of 
religious worship. There were religious personalities 
conducting themselves in a manner so reprehensible in 
front of a large number of policemen. The police force 
was found to be just bystanders watching and not 
enforcing the law. We had a Buddhist monk conducting a 
press conference in the Nippon Hotel and another set of 
Buddhist monks came, beat him up, got him to kneel 
down and forced him to apologize in front of the glare of 
cameras and policemen were found to be mere bystanders 
watching what was happening. In the precincts of 
Anuradhapura, a Muslim shrine was being vandalized in 
front of police officers who were simply bystanders 
watching what was happening. The culture of impunity 
that got into the police force had virtually pervaded the 
whole system. Ultimately, as a remedy, the former regime 
introduced another new convoluted system of having a 
"religious police force". We are used to having the police 
force under a Minister in charge of Law and Order. But, 
with the introduction of this "religious police force", the 
policemen who were coming under the Inspector-General 
of Police were asked to take orders from the Secretary to 
the Ministry in charge of Buddha Sasana and Religious 
Affairs. That was the way in which they were creating a 
culture of impunity and what happened in courthouses in 
Homagama and other places is a result of this culture of 
impunity that we allowed to a certain section of people 
who violated the laws in the country when no action was 
taken against them.  

Therefore, this Government has now introduced the 
Independent Commissions. We have  brought in the 
National Police Commission and brought all the issues 
pertaining to police under their purview. There have 
absolutely been no interference at all in the manner in 
which police conducts its operations when it comes to law 
enforcement. They also face many problems, we must 
admit that. As a Government, we need to be sympathetic 
to their difficulties.   

When it comes to law and order situations like what 
happened when the HNDA students protested in the 
Town Hall Junction - Lipton Circle, media repeatedly 
showed the way in which excessive force had been used 
on protesting students. The amount of force to be used in 
order to contain a riotous situation is a decision that has to 

be made on the spot by officers who are there to ensure 
that that situation does not get out of hand. Therefore, 
that decision has to be left to field commanders to make. 
Those issues have to be analyzed very carefully. We need 
to be sympathetic to the service constraints that police 
officers face as well when we also jump to conclusions in 
criticizing them. Just looking at television footage, we 
jump to conclusions. Today, media too has got to be fair 
in looking at this issue that concerns police personnel and 
public. All of us know the public is the first interface 
when it comes to the police. They are not like other 
armed forces personnel. They have to deal with the public 
in their day-to-day affairs. In that process, we need to be 
carefully analyzing the causes and improving the 
conditions of training of our policemen while enforcing 
the law equally as regarding anybody who violates the 
law.  

Necessarily, this culture of impunity has grown over a 
period of time due to several factors. Unnecessary 
politicization has also affected the way in which things 
have grown out of hand.  But, I am sure with the passage 
of time, with the new introduction of the National Police 
Commission, things are bound to improve. In the coming 
months, when we implement the Right to Information 
Act, that will further empower the public to expose 
wrongdoings; expose corruption and increase 
transparency in the way in which Government conducts 
its affairs. In the meantime, as the Prime Minister very 
correctly pointed out, the media too has to very fairly 
report incidents.  They have got to be balanced in their 
approach and have got to give both sides of the version 
and be fair by the readers; not to be siding with one 
faction and giving a twisted version of events.  

Therefore, it is important for us to bear these matters 
in mind and look at more training, better facilities and 
better service conditions for our police force. Over a 
period of time, we have recruited people even without the 
basic qualifications because of service requirements at 
that time. There were several border-villages that had to 
be protected. The armed forces could not be deployed; 
they were overstretched. Because of that reason the 
police was pulled into combat operations. Their normal 
policing duties were forgotten. When violent deaths took 
place, we did away with the autopsy and the need for any 
investigation and disposed of those bodies by using the 
Emergency Regulations. Over a period of time, police 
officers even forgot what was an inquest and what was 
the need to conduct autopsies, because there was facility 
for you to dispose of the bodies summarily using the 
Emergency Regulations. This country has been ruled for 
a period of more than thirty years continuously using the 
State of Emergency. The  Emergency Regulations were 
used to override the normal law enforcement during that 
period. Though, occasionally, it was subjected to judicial 
review - we had the Fundamental Rights under Chapter 
III of the Constitution through which many actions had 
been filed concerning these matters. Many habeas corpus 
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applications were brought to court, but none of them were 
resolved. If you look at the Court of Appeal Registry, 
there are many unresolved habeas corpus applications 
and habeas corpus applications have been routinely 
referred to the Magistrate for inquiry; but no finality has 
been reached. The whereabouts of  the disappeared could 
never be found. All of this has totally eroded the manner 
in which law enforcement practices carried out in this 
country. The entire criminal justice system suffered. 

But now, with the new reforms that we have 
introduced and the new laws we are going to enact, there 
would be a  paradigm shift in the way in which law and 
order enforcement is carried out in this country. The 
conduct of the police and the policing responsibilities 
would be undergoing drastic changes hopefully. But then, 
as and when some incidents occur, let us not forget that 
police are functioning under extreme stress and extreme 
difficulties. Then, the wrongdoers  have to be punished; 
they have got to be brought to book. There are miscreants 
in any place; they may even be among us in this 
Chamber. We may have violated the law at a given time. 
The type of politicization has left that politicians are 
never booked even when they commit a wrong.  How 
many of us have exceeded the speed limits?  In such a 
situation, when we lower our windscreens, the police 
officers let us go, because they feel that it would cause 
trouble if they book us. That has happened.  Therefore, 
we need to look at these issues with much more 
responsibility and try to improve the conditions for police 
officers to be of better service to us and for them to be 
proud of their uniform and not to be treated haphazardly. 
But, in the meantime, when a few incidents of this nature 
that we spoke about today do happen, we need to allow 
the law to take its own course.  Just because somebody is 
in robes we cannot allow them to come and disrupt 
courthouses; we cannot allow them to block prison 
officers from obeying orders of courts and taking people 
to remand prisons.  These incidents have got to be looked 
at carefully so that this culture of impunity that we saw in 
the past should not be allowed to reappear and that is a 
primary responsibility of this Government. I am sure, Mr. 
Presiding Member, that we, as a Government, have taken 
a pledge not to unduly bring pressure on the police force 
and none of us have ever done that.   

But, then, the training and service conditions of police 
officers have got to be improved.  In the meantime, when 
incidents of serious nature, which are threatening the 
entire fabric of public confidence in the police force come 
to light, we have also got to see that investigations 
pertaining to conduct of police officers are carried out 
properly.  If a wrong has been committed, those 
responsible have got to be punished.  But, that does not 
mean that we should jump to conclusions before allowing 
a fair process of investigation and trial to take place. With 
those comments, I conclude my remarks. 

Thank you. 

[අ.භා. 3.53] 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් පධානියා 

විධියට ගරු අගාමාත්යතුමා එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කරද්දී ෙම් 
රෙට් පචලිත ජනමාධ්යෙව්දීන් කිහිප ෙදෙනකු ෙග් නම් සඳහන් 
කිරීම පිළිබඳව මුලින්ම අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා. ෙම් ගරු 
සභාව හමුවට පැමිණ පිළිතුරු දිය  ෙනොහැකි ජනමාධ්යෙව්දීන් 
අනියම් ආකාරෙයන් තර්ජනයට ලක් කිරීමක් හැටියට තමයි මම 
එය හඳුන් වන්ෙන්. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව විෙශේෂ 
සාකච්ඡාවක් සිදු වන අවස්ථාෙව්දී ෙමවැනි ෙදයක් සිදුවීම පිළිබඳව 
තමයි අෙප් බලවත් කනගාටුව තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම 2015 ජනවාරි 8වැනිදා අෙප් රෙට් ඇති වුණු 
ෙවනසත් එක්ක අෙප් රෙට් අලුත් ආයතන කිහිපයක් ඇති වුණු බව 
අපි දන්නවා. එම ආයතනවලින් විෙශේෂම ආයතනය තමයි ෙපොලිස් 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් මත, ෙද්ශපාලන කරුණු 
පදනම් කරෙගන, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන් දඩයම් 
කිරීම අරමුණු කරෙගන, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සැබෑ විපක්ෂය 
වන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මහජන නිෙයෝජිතයින් හිංසාවට ලක් 
කරන්න සහ ඔවුන්ව පාලනය කිරීම සඳහා තමයි අද ෙපොලිස්  
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම නීති විෙරෝධීයි.  

අෙප් රෙට් සිටි සුපතල අග විනිශ්චයකාරවරෙයකු වන සරන් 
එන්. ද සිල්වා මැතිතුමාත්  ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය නීති විෙරෝධීයි කියා පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ඇති අමාත්යාංශ නිෙයෝජනය කරන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වන ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා ගිය 
සතිෙය් පකාශ කළා,  ෙපොලිස් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
නීති විෙරෝධීයි කියලා. ඒ, ෙම් රජය නිෙයෝජනය කරන පාර්ශ්වෙය් 
අදහස්. ඒ නිසා අද ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් මත පළිගැනීම් සඳහාම 
ෙම් රෙට් ඉහළම රාජ්ය තාන්තික නිලධාරියාෙග් සිට, ජනාධිපති 
ෙල්කම්වරයාෙග් සිට පහළ නිලධාරියා දක්වා ෙපොලිස් මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට සහ අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කැඳවමින් තිෙබනවා. එම නිසා මුළු පරිපාලන 
ව හයම අකර්මණ්ය ෙවලා කඩා වැටිලා තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් කිසිම නිලධාරිෙයක් අද වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. අද 
කිසිම නිලධාරිෙයකුට, ආයතන පධානිෙයකුට තීරණයක් ගන්න 
බැහැ. එක පැත්තකින් අද ෙම් සෑම නිලධාරිෙයක්ම ඒ තැන්වලට 
කැඳවනවා. ඒ වාෙග්ම රටට හිතවත් පිෙළේ සිටින, පතිවිරුද්ධ 
ෙද්ශපාලන මත දරන ෙද්ශපාලනඥයින්ව අද FCID එකටයි, 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවටයි කැඳවනවා. අද එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරමින් අමාත්ය ධුරයක් 
දරමින් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක් එදා මහ 
බැංකු අධිපතිවරයාට විරුද්ධව ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කළා. 
ෙකෝ, අද ඒවා ගැන පරීක්ෂණ? හැබැයි, ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන 
මැතිතුමා අලි ගාලක් හැදුවා කියලා එක්කෙගන යනවා. 
එක්කෙගන ගිහිල්ලා අහන්ෙන් ෙමොනවාද? ගස් කැපුවාද කියලා 
තමයි අහන්ෙන්. එතුමාද ගස් කපන වැෙඩ් කරන්ෙන්? ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය විසින් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සඳහා පමණක් අද ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තල්ලු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය රටට 
බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් රෙට් 
කියාත්මක වන ජාතික ආරක්ෂාවට හානිකර ෙද්ශපාලන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිපත්තිය නිසා අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව පාවා දීෙම් 
කියාවලියට, හමුදා බුද්ධි අංශ පාවා දීෙම් කියාවලියට, ඒ පාපයට 
නියම් ෙහෝ අනියම් ෙලස වග කියන්න ඇතැම් නිලධාරින්ට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. අද වන විට හමුදා බුද්ධි අංශවල නිලධාරින් කී 
ෙදෙනක්  අත් අඩංගුෙව් සිටිනවාද? එක්නැලිෙගොඩ සිද්ධිය ෙහෝ 
ෙව්වා, ෙවන යම් සිද්ධි ෙහෝ ෙව්වා, බුද්ධි අංශ නිලධාරින් අද 
ෙහළිදරවු කරමින් තිෙබනවා. ඒක රහසක් ෙනොෙවයි.  

ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
හිටපු අමාත්ය තිලක් මාරපන මැතිතුමා, 2002දී  මිෙල්නියම් සිටි 
හමුදා බුද්ධි අංශ කඳවුර පාවා දීෙම් කියාවලිය ගැන කියනවා, 
''ෙපොලීසිය ෙම් රටට කළ අපරාධය තමයි හමුදා බුද්ධි අංශය පාවා 
දීම'' කියලා. අපි ෙනොෙවයි එෙහම කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් ෙවලා මන්තී ධුරය දරපු තිලක් 
මාරපන මැතිතුමා. හදවතට එකඟව, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා 
කළ එතුමාට පසු පස ආසනයට යන්න ෙවනවා.  

අපි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට කියනවා, 
''ඉතිහාසෙය් නැවත වතාවක් ෙම් පාප කර්මයට වන්දි ෙගවීෙම් 
හෘදය සාක්ෂිෙය් ගැටලුවට තමුන්නාන්ෙසේලා ලක් ෙවනවා'' කියා 
ඉතිහාසෙය් සිදුවීම් රාශියක් තිෙබනවා. තිස් අවුරුදු යුද සමෙය් ඇති 
වුණු යම් යම් සිදුවීම් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි 
රටක් විධියට පසුතැවිලි ෙවනවා, කනගාටු ෙවනවා. හැබැයි, 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් සිදු කළ අපරාධ රාශියක් තිෙබන බව, 
අද ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන සමහරුන්ට අමතක වීම 
කනගාටුවක්. එල්ටීටීඊ සංවිධානය තිස ් අවුරුද්දක කාලයක් තුළ 
ෙම් රටට කළ අපරාධ ගැන කථා කරන්න, ෙකොන්ද පණ තිෙබන 
මහ ජන නිෙයෝජිතයන් අවශ්ය යුගයක්ය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

1988, 1989 සිද්ධි ගැන අපි දන්නවා. අද ඉතිහාසය ඇදලා 
අරෙගන 'සුදු වෑන්' ගැන කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 1988, 1989 වර්ෂවලයි අපි ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය නිෙයෝජනය කෙළේ. ෙම් රෙට් තරුණයන් 60,000ක් මිය 
ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
එවකට පාලනය කළ බැවින්, ගරු අගමැතිතුමා ෙම්වා ගැන 
ෙහොඳටම  දන්නවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් බබාලා  ෙම්වා 
දන්ෙන් නැහැ ෙන්. පතිවිරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතධාරින්ට සිදු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියා එතුමන්ලා දන්නවා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
දන්නවා.  

1983 වර්ෂෙය්දී උමා මෙහේස්වරන් සම්බන්ධෙයන් 
බන්ධනාගාරෙය් ඇති වුණු සිද්ධි ගැන ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා. 
ඒ නිසා ඉතිහාසෙය් කරුණු රාශියක්, පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාරණෙය්දී යුද සමෙය් ඇති වුණු 
සිද්ධි පිළිබඳව මීට වඩා වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතුයි.   

ෙපොලීසිෙය් අහිංසක සෙහෝදරයන් එක්ක ඈත ගම්මානවල දුක් 
විඳිමින්, මදුරුවන් තළමින්, ෙකොටි ෙවඩි උණ්ඩවලට තමුන්ෙග් 
ළය දිදී දුක් වින්ද හමුදා නිලධාරින්ෙග් කට උත්තර ලියන්න තවත් 
සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉතිහාසෙය් ෙම් ෙඛ්දනීය තත්ත්වය ගැන කවුරු ෙහෝ කියන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, ෙම්වා කියන විට 'ජාතිවාදය' කියලා කියන්න එපා. 
ඒක ෙම් රටට කරන අපරාධයක්. ජිනීවා න්යාය පත තිෙබන්න 
පුළුවන්, ෙනෝර්ෙව් එෙකන් ඇවිල්ලා ෙදන න්යාය පත තිෙබන්න 
පුළුවන්, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවලින් ෙදන ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
පශ්නෙය්දී හමුදා බුද්ධි අංශ සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා වගකීෙමන් 
කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙපොලිස ් ෙකොමිසම කියාත්මක වුණත්, අද ෙපොලීසියට 
ආරක්ෂාවක් නැහැ, ෙපොලීසියට රැකවරණයක් නැහැ කියා අද 
අපට ෙපෙනනවා. පසු ගිය සතිවල ඇති වුණු සිද්ධිවලින් 
ෙපොලීසියටත් රැකවරණය නැති බව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි 
කාරණාවලදී විෙශේෂෙයන්ම රට ගැන හිතලා කටයුතු කිරීම 
අත්යවශ්ය කටයුත්තක් ෙලස ෙම් ගරු සභාෙව් මතක් කිරීම අෙප් 
වගකීමක් ෙලස අපි සලකනවා.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු 
"ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ෙවන්න පුළුවන. HNDA සිසුන්ට පහර 
දීෙම් සිද්ධිය ෙවන්න පුළුවන්." ෙම් සියලු සිද්ධි අපි තරෙය් 
පතික්ෙෂේප කරනවා; තරෙය් ෙහළා දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
එවැනි නිලධාරින්ට විරුද්ධව උපරිම දඬුවම් ලබා දීම අත්යවශ්ය 
වන යුගයකයි අපි ඉන්ෙන්. හැබැයි, ෙපොලීසිය කට උත්තර ලබා 
ගැනීම් පිළිබඳව, ෙපොලිස් විමර්ශන කාර්යන් පිළිබඳව වගකීෙමන් 
කියා කළ යුතු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් විධියටත් අපි දකිනවා. 

ෙසේයා සෙදව්මි දැරිය ඝාතන සිද්ධිෙය්දී ඇති වුණු තත්ත්වය 
අපි දන්නවා. ඒ ඝාතනයට සමන් ජයලත් නම් විත්තිකරුෙවක් 
ෙචෝදනා ලබලා තිෙබනවා. වාසනාවට ෙහෝ අවාසනාවට DNA 
පරීක්ෂණ මඟින් සැසඳුණු නිසා ෙහොඳයි. එෙහම නැත්නම් තව කී 
ෙදෙනක් ඒ ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා ලබයිද දන්ෙන් 
නැහැ. අපි දැක්කා ෙන්, ෙපොලීසිෙය් රඟපෑම සහ නිෙව්දනය කළ 
නිලධාරින්ෙග් ඔප්පු කිරීම්. උසාවියට ගිෙය් නැහැ. විස්තර කිව්වා. 
ෙකොණ්ඩයා ඒ දැරිවි පැහැරෙගන ගිය විධිය, දූෂණය කරපු විධිය, 
මරා දමපු විධිය ආදි වශෙයන් සියලු සිද්ධිය ඔහු කිව්වා. කට 
උත්තර ගත්තා කියලායි කිව්ෙව්. එහිදී තරුණ පාසල් ශිෂ්යයකුට 
අත් ෙවච්ච ඉරණම අපි දන්නවා. ඒ ආසන්න නිවසක සිටි 
තරුණයකුට ෙවච්ච සිද්ධිය අපි දන්නවා. ඒ නිසා, ෙපොලිස් 
විමර්ශනවලදී ෙපොලීසිය කියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉතාම 
වගකීෙමන් නැවත නැවත සිහිපත් කළ යුතු යුගයකයි අප 
සිටින්ෙන්.  

අපි දන්නවා, ෙපොලීසිෙය් අවංක නිලධාරින් ඉන්නවා කියා. 
ඉතාම මැදහත් සිතින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සාධාරණ අෙප්ක්ෂා 
ඉෂ්ට කිරීම ෙවනුෙවන් කැපවූ නිලධාරින් ඉන්නවා. හදවතට 
හදවතක් දිය හැකියි; අතට අතක් දිය හැකියි. නමුත් ඊෙය් ෙපෙර්දා 
අපි දැක්කා, මිනිෙසකුට මනුස්සකෙම් උත්තරීතරභාවය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් උත්තරීතර අවස්ථාවක්. එෙසේ මානව දයාෙවන් 
කටයුතු කරන නිලධාරින් ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. අපි දැක්කා දඹුල්ල 
ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිවරයා ස්ථාන මාරුවක් ලැබ එම ෙපොලිස් 
ස්ථානෙයන් ෙවනත් පෙද්ශයකට යද්දී ඒ සෙහෝදර ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් දෑස්වල කඳුළු වැගුරුණු හැටි. එවැනි නිලධාරින් 
අෙප් රෙට් නැතුවා ෙනොෙවයි. රටට වැඩ කරන, අවංකව ෙසේවය 
කරන, රෙට් යහපත පාර්ථනා කරන එවැනි නිලධාරින් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිව යුතු තවත් විෙශේෂ 
කාරණාවක් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවයි, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි 
කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ ෙහොඳ උදාහරණයක් වන නිසායි 
මා ෙමය කියන්ෙන්. ඊට අදාළ නම් කියන්න මම කැමැති නැහැ. 
මා උපන්,  මා ජීවත් වන, මා ෙද්ශපාලනය කරන කැලණිය 
පෙද්ශෙය් පසු ගිය කාලෙය් ඇතිවූ සිද්ධින් සම්බන්ධෙයන් මර්වින් 
සිල්වා හිටපු අමාත්යවරයාට විරුද්ධව- 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න එතුමා දැන් ෙම් 

ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ නිසා නම් කියන්න එපා. 
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ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මා ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත පැමිණිල්ල පිළිබඳවයි ෙම් කියන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මා කියන ෙද් අහගන්න. ෙමය, මම 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරපු ලිඛිත පැමිණිල්ලයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් ගරු සභාෙව්දීයි ඔබතුමා එය කියන්ෙන්.   
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මා ඉදිරිපත් කරපු ලිඛිත පැමිණිල්ල ගැනයි මා කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම් කියන්ෙන් නැතිව 

කථා කරන්න.   
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳමයි. මම ඒ නම ඉල්ලා අස් කරගන්නම්, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි. යම් පුද්ගලයකුට විරුද්ධව මම අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් කළා. 
යම්කිසි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුණා. කට උත්තරයක් ලබා ගැනීම 
සඳහා නිලධාරිෙයක් අෙප් නිවසට පැමිණියා. අපට ඒ නිලධාරියා 
දැකලා පුරුදුයි. මම ඇහුවා, "ඔබතුමා කවුද?" කියලා. මා ෙමතැන 
ඒ නම කියන්න කැමැති නැහැ. එතුමා තමයි, අදාළ 
අමාත්යවරයාෙග්  පධාන ආරක්ෂක නිලධාරිවරයා ෙලස අවුරුදු 
5ක කාලයක්ම කටයුතු කරපු ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා. නම 
කියන්න එපා කියපු නිසායි මා නම කියන්ෙන් නැත්ෙත්. මම 
ඇහුවා, "ඔබතුමාද, ෙම් පරීක්ෂණෙය්දී මෙගන් දැන් කට උත්තරය 
ගන්ෙන්?" කියලා. "අෙන්, මට නම් ඔය පරීක්ෂණ කිසි ෙදයක් 
එපා. ඔතැනින්ම ඕක නවත්වන්න." කියලා මම නිශ්ශබ්ද වුණා. 
ෙද්ශපාලන කටුස්සන්ට, එෙහේට ෙමෙහේට ෙද්ශපාලන පක්ෂ මාරු 
කරන, රෙට් වැරැදි කරපු එවැනි පුද්ගලයන්ට රෙට් නීතිෙය් 
ආරක්ෂාව, රැකවරණය අද සපයනවා. අද සමහර පුද්ගලයන්ට 
සලකන ආකාරය පිළිබඳ තත්ත්වයට ෙහොඳම පැහැදිලි නිදර්ශනය 
තමයි ෙමය.  

ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් තවත් එක සිද්ධියක් ගැන කින්න 
කැමැතියි.  උසස ්ෙපොලිස් නිලධාරින් පැමිණ සිටින නිසා ඒ සිද්ධිය 
පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියන ඉල්ලීම කර මම නිහඬ 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ආරංචි ෙවලා 
තිෙබනවා, රාගම රණවිරු ෙසවෙණ් ඇතැම් හමුදා නිලධාරින්, -
තුවාල ලබපු, පතිකාර ලබාගත් නිලධාරින්- පසු ගිය දවස් කීපය 
තුළ -දැනට සති ෙදකකට පමණ ෙපර- ෙගදර යවා තිෙබනවා 
කියා. ඒ අතර හිටපු කකුල් ෙදක කපපු එක් නිලධාරිෙයක්, 
"අම්ෙම්, මම රටට බරක් වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මම අම්මාට 
බරක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ" කියලා ෙගල වැල ලාෙගන සිය දිවි නසා 
ෙගන තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් රෙට් රණ විරුවන්ට සහ  
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ඕක තමයි. 
ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදින් දඩයම් කිරීම වහාම නවත්වන්න කියන 
ඉල්ලීම ඉතා ඕනෑකමින් කරමින්, ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.     

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  
එතුමාෙග් කථාවට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 

ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1866 සැප්තැම්බර් 03 ෙවනිදා 

තමයි ෙම් ර ෙට් ෙපොලිස් ෙසේවාව ඇති වුෙණ්. ඇත්තටම ඒක 
ජනතා යහපත සඳහා ඇති වූ ෙසේවාවක් ෙලස ෙනොෙවයි, එදා ඇති 
වුෙණ්. රට පාලනය කරපු අධිරාජ්යවාදීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට, 
ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කිරීමට තමයි ෙම් ෙසේවාව ඇති වුෙණ්.  
නමුත් ෙම් රටට නිදහස ලැබීමත් සමඟම ෙපොලිස් ෙසේවාව, ජනතා 
ෙසේවයක් වශෙයන් පරිවර්තනය වුණා. අපරාධ වැළැක්වීම, 
විමර්ශනය, මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් නඩුවලට සහාය දීම, රථ 
වාහන පිළිබඳ කටයුතු කිරීම, නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම 
වැනි ෙත්මාවන් ඔස්ෙසේ ෙපොලිස් ෙසේවාව ජනතා ෙසේවයක් බවට 
පත් වුණා.  

ෙකොෙහොම වුණත් අපි දන්නවා, ෙපොලිස් ෙසේවාව දිහා බැලුවාම 
ෙම්ක හැමෙද්ම කලවම් වුණ ෙසේවාවක් බව; බහුවිධ රාජකාරි -
විවිධ රාජකාරි ෙගොඩක් එකතු ෙවච්ච- ෙසේවාවක් බව. අන්තිමට 
බැලුවාම ෙකොයිකවත් නැහැ කියලාත් කියන්න බැහැ. ඒ නිසාම 
ෙමොන ෙද් කළත්, ෙකොයි කුණු ෙගොඩටත් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
ඇඟිලි ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් කියනවා 
නම්, ඒ නිසාම ෙපොලීසිය  බැණුම් අහන එෙකත් ඉවරයක් නැහැ. 
ෙමොකද, හැම කුණු ෙගොඩටම ඇඟිලි ගහන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 1971 අරගළෙය් දී ෙපොලිස් 
නිලධාරින් 38 ෙදෙනක් මරා දැම්මා කියා වාර්තා ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම 1988-1989 කාලෙය් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කැරැලි 
ෙහේතුෙවන් ෙපොලිස් නිලධාරින් 357ක් ඝාතනය වුණා. ෙම් ෙපොලිස් 
නිලධාරින් මරා දැම්ෙම් ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කර ගන්න 
ගිහිල්ලා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා 
කරන්න ගිහිල්ලායි ඒ ජීවිත පූජා කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම 
උතුෙර් යුද්ධය නිසා, රට ආරක්ෂා කරන්න ගිය ෙපොලිස් නිලධාරින්  
2,500කට වැඩි පිරිසක් මරා දැමුවා. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් එදා ඒ 
ජීවිත පූජා කෙළේ අෙප් රෙට් නිදහස ෙවනුෙවන්. නමුත් එවැනි 
ෙසේවයක් කරලා තිෙබද්දී, පසු ගිය රජය ෙපොලිස් නිලධාරින් 
රණවිරුවන් ෙසේ සැලකුෙව් නැහැ. ඒක තමයි කනගාටුවට 
කාරණය.  

 අද ෙම් ෙකොච්චර කථා කළත්, අද ෙම් යුක්තිය ගැන 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කළත්, එදා තමුන්ෙග් ජීවිත පූජා කළ 
ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්, ෙපොලිස් ෙසේවය රණවිරු ෙසේවයක් විධියට 
සැලකුෙව් නැහැ. ඒ නිසාම අපි දන්නවා, විවිධ ශුභ සාධන 
කටයුතුවලදී ෙපොලීසියට ෙදන්න ඕනෑ සැලකිල්ල පසු ගිය රජය 
දුන්ෙන් නැති බව. නමුත්  අෙප් ගරු  සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමාට, ගරු රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමාට 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත්  උපෙදස් හා 
ආශීර්වාදය තුළ කටයුතු කර, පසු ගිය කාලෙය් 'විරුසර' 
උපහාරයට ෙපොලිස් ෙසේවයත් අයත් කරෙගන, ෙපොලිස් ෙසේවයට 
ලබාෙදන්න ඕනෑ නිසි සැලකිල්ල හා නිසි ෙගෞරවය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කිරීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර මම කිව්වා වාෙග් 
ෙපොලීසියට හැම ෙද්ම කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට 
ෙකොටසක් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා, ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා 
ගන්න. නමුත් ඒ උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්, තව  ෙකෙනකුෙග් 
අයිතිවාසිකම් නැති කරෙගන. වැඩ අවසන් වී යන ෙවලාවට, 
නගරෙය් වැඩිම තදබදය තිෙබන ෙවලාවට, පාරවල් අවහිර 
කරෙගන උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. උද්ෙඝෝෂණ කරන එෙක් 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීමට ඒ 
උද්ෙඝෝෂණය කිරීෙම් අයිතිවාසිකම තිෙබනවා. නමුත් අනික් 
අයෙග්, ෙගදර යන මනුස්සයාෙග් අයිතිවාසිකම් උදුරාෙගන, ඒ 
සටන් කරනෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන්ට සිද්ධ ෙවනවා, 
පැය ගණනක් වැඩ කරලා, සවස් ෙවලා, වැඩ අවසන්ෙවලා ෙගදර 
යන අයෙග්ත් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ෙදන්න.  අන්තිමට ෙම් 
කටයුත්තට ගියාම උද්ෙඝෝෂණකරුවන් තමුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, ෙපොලිස් නිලධාරින් එක්ක තමයි  පශ්නයට 
පැටෙලන්ෙන්. අන්තිමට  ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පශ්නයක් බවට 
එය පත් ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, ෙපොලීසියට තිෙබන වැඩ.  මම කියපු වැඩ 
ෙනොෙවයි, දැන් ෙගොඩක් වැඩ තිෙබනවා. ෙම් සඳහා නිලධාරින් 
ඉන්නවාද? ෙම් ආයතනය හදන්න අපිට ෙවලා තිෙබනවා.  ගරු 
අගාමාත්යතුමා කිව්වා, "අපිට ෙම් යහ පාලන පතිපත්තිය මත 
ෙපොලීසිෙය් හදන්න ෙද්වල් තිෙබනවා" කියලා. නැත්ෙත් නැහැ. 
ෙවනස් කරන්න ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒක ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
වරදක් ෙනොෙවයි, කමෙව්ද හදන්න තිෙබනවා;  නිසි පුහුණුව ලබා 
ෙදන්න තිෙබනවා. අෙප් පරිසරය රකින්න යන්න තිෙබන්ෙනත් 
ෙපොලීසියටයි. නමුත් පරිසරය සම්බන්ධෙයන් පරිසර 
අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. නගර සභාවක් තිෙබනවා. ෙඩංගු 
මදුරුවා කෑවාමත් ෙපොලීසිය යන්න ඕනෑ.  ගිහින් ඒක බලන්න 
ඕනෑ.  ඒකත් ෙපොලීසිෙය් රාජකාරියක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 
ඒවාට කියා ෙවනම ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ්යාවක් - cadre එකක් - 
ලබාදීෙම් කටයුත්තක් සිදු වී නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  වන සම්පත ආරක්ෂා කරන්න යන්න 
ෙවනවා. ඒ සඳහා වනජීවි නිලධාරින් ඉන්නවා. නමුත්, ෙපොලීසියට 
තමයි ඒ ෙද්ත් කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  නීති විෙරෝධි මත්පැන් 
අල්ලන්න ගියත්, ඒකටත් ෙපොලීසියට තමයි මැදිහත් වන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් විවිධ පශ්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෙන්මුල්ල, මිෙදල්ලවිට 
පෙද්ශෙය් ඉන්නවා ලු, 'මාතර සුනිල්' කියලා ෙකෙනක්. ඔහු ඒ 
පැත්ෙත් පසිද්ධිෙය්ම අරක්කු විකුණනවා ලු. සමහර විට 
මිෙදල්ලවිට හන්දිෙය් මාර්ග block එකක් දමා traffic police 
ඉන්න ෙකොට ෙම් සුනිල් ෙහල්මට් එක නැතිව ගියත් ෙපොලිස් 
නිලධාරි salute එක ගහනවා ලු, 'සුනිල් අයියා' කියලා. නමුත්, 
මිෙදල්ලවිට කනිෂ්ඨ විද්යාලෙය් විදුහල්පතිතුමිය මට කථා කරලා 
කිව්වා, තාත්තා ෙකෙනක් ෙමෝටර් සයිකලෙයන් දරුවා අරෙගන 
එනෙකොට ඒ මනුස්සයාව අල්ලා ෙගන දඩ ෙකොළයක් ලියා 
තිෙබනවා, - ෙම් සිද්ධියත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවලාෙව්මයි.-  
කසිප්පු විකුණන මනුස්සයාට salute එක ගහන ගමන් ඒ 
මනුස්සයාට ෙපනි ෙපනී  තමයි අර තාත්තාට දඩ ෙකොළය දීලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග් පශ්න ෙපොලීසිෙය් නැත්ෙත් නැහැ. 
ෙම්වා යහ පාලන රාමුව තුළට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙහොයා 
බලලා ඉස්සරහට අපට ෙම් ෙද්වල් හදන්න තිෙබනවා.  

කසිප්පු අල්ලන රාජකාරිය ඇත්තටම භාරව තිෙබන්ෙන්  සුරා 
බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. නමුත්, ඒකටත් ෙපොලීසියට මැදිහත් 
වන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අනාරක්ෂිත ෙර්ල් ෙග්ට්ටු 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙපොලීසියට බලන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් පාරවල් දමන්ෙන් RDA එක, නැත්නම් PRDA එක, නැත්නම් 
පාෙද්ශීය සභාව, නැත්නම් නගර සභාව. නමුත්, අනාරක්ෂිතව 
පාරක් හැදුවත් ඒෙක් ආරක්ෂාවට තියන්න වන්ෙන්ත් අන්තිමට 
ෙපොලිස් නිලධාරින්වයි. එතැනත් ෙපොලිස් මුර ෙපොළක් වාෙග් 
තියන්න වනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් ඇවිදින මං තීරු හැදුවා. 
ගම්පහ මෙග් ෙගවල් ළඟත් ඇවිදින මං තීරුවක් හැදුවා. රෑ 
එළිෙවනකල් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි ෙදෙදෙනක් ෙම් ඇවිදින මං 
තීරුව මුර කරන්න ඕනෑ. දවල් ෙවලාවට ෙනොෙවයි, රෑ 
එළිෙවනකල් ඉන්න ඕනෑ.  එෙහම නම්,  ෙම් මං තීරු හදනෙකොට 
ෙපොලීසිෙය් cadre එක වැඩි කරලා තව හතර ෙදෙනක් ෙදන්න 
ඕනෑ. නැතුව ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්? ෙපොලීසියට 
කරන්න තිෙබන්ෙන් තඩිබාන එක විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙම් 
කටයුතු ගැන කමෙව්දය සකසන්න අපට තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට 
විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කරන්න තිෙබනවා.  

ෙම්  රෙට් ඒකාධිපති පාලනයක් තිබුණා. සිසිර ජයෙකොඩි 
මහතා කිව්වා වාෙග් එක හස්තයකින් පාලනය වූ කමයක් තිබුණා. 
ෙද්ශපාලනඥයා ෙපොලීසිය අතට ගත් කාලයක් තිබුණා. ගරු 
අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් කමෙව්දය 
පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභා ෙගනාවා. 
ෙපොලීසියට නිදහස ෙදන්න ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැතිවන්න 
කටයුතු කළා. නමුත්, ෙම් යහ පාලන පතිපත්ති අනුව ෙපොලීසිය 
කියාත්මක විය යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන පුහුණුව ඔවුන්ට දිය 
යුතු වනවා. යම් කමෙව්දයකට අවුරුදු 30ක්, 40ක් පුරුදු වුණු 
කණ්ඩායමක් එක පාරටම අපට ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා 
අපට පුහුණුව ෙදන්න වනවා. ඒකාධිපති කමයට ෙනොෙවයි, 
පජාතන්තවාදී විධියට නීතිය ගැන, ඒ වාෙග්ම ජනතා සිතුම් පැතුම් 
ෙත්රුම් ගැනීම ගැන, ජනතාව රජ කරවන අන්දම ෙත්රුම් ගන්න, 
මිනිස් චර්යා ධර්ම ෙත්රුම් ගන්න, සාමූහිකභාවය ෙත්රුම් ගන්න 
ඒ පුහුණුවීම් කරන්න වනවා.  

529 530 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම  මහතා] 



2016 ජනවාරි  28  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දකින තවත් ෙදයක් තමයි, 
සමහර ෙවලාවට ෙපොලිස් නිලධාරින් නීතිය ෙනොදැන කටයුතු 
කිරීම. ඔවුන්ට නීතිය දැනගන්න ඕනෑත් නැහැ, ඒකට 
කමෙව්දයකුත් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ASP ෙකොට්ඨාසයකටවත් 
නීතිය දන්නා නිලධාරිෙයකු ෙයොදවන්න පුළුවන් නම් දැනට 
ති ෙබන පශ්න විශාල සංඛ්යාවක් අවසන් ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා. ෙමොකද, නීතිය ෙනොදැනීම නිසා වැරදීම් සිදු වූ මම දන්නා 
සමහර නඩු තීන්දු තිෙබනවා. සමහර සිද්ධිවලදී ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියලා ෙත්ෙරන්ෙන් නැති වුණාම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවනවා. එවැනි සිද්ධීන්වලදී කී පාරක් ඒ 
චූදිතයා උසාවි කූඩුවට නඟිනවාද? නමුත්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් උත්තරය ඇවිල්ලා නැහැ. ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට නීතිමය පශ්න විසඳා ගැනීමට අඩු ගණෙන් එක 
ෙකොට්ඨාසයකටවත් ෙපොලීසියට අනුයුක්ත ෙවලා නීති 
නිලධාරිෙයකු ඉන්නවා නම්, ෙම් පශ්න ෙගොඩක් විස ෙඳනවා 
කියලා අපි දකිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ට විනාඩි 10යි තිබුෙණ්. තව විනාඩි 

ෙදකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙපොලීසිවල තිෙබන තවත් පශ්න අපි දකිනවා. ඒ පශ්නත් 

විසඳන්න වනවා. මම කිව්වා වාෙග් සමහර ෙපොලිස් නිලධාරි උෙද් 
හයට වැඩට ආවාම දවස් තුන, හතරක්ම ඔහුට ෙපොලීසිෙය් ඉන්න 
වනවා. ෙගදර යන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. එකම ඇඳුම ඇඳෙගන 
දවස් තුන, හතරක් ෙසේවය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා තමන් 
ළඟට ෙසේවය ලබා ගන්න එන මනුස්සයාට කෑ ගහන එක 
අසාධාරණයි කියලාත් අපට කියන්න බැහැ. ඇයි? දවස් තුන, හතර 
ෙගදර යන්ෙන් නැතුව ෙගදරින් එන telephone callsවලින් බැණුම් 
අහ අහා ඉන්න ෙකොට පශ්න තිෙබනවා. ඒවාත් අපට විසඳන්න 
තිෙබනවා. කලින් කිව්වා වාෙග් ඔවුන්ට ජීවත් වීමට සරිලන 
වැටුපක් ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අයට පිකටින් කරන්න බැහැ. අනික් 
අයට නම්, පඩිය මදි කියලා කෑ ගැහුව හැකියි. අනික් අයට නම්, 
පහසුකම් නැහැ කියලා වැඩ වර්ජන කරන්න පුළුවන්. නමුත්, 
ෙපොලිස් නිලධාරියාට එෙහම කරන්න බැහැ. එෙහම ෙනොකරන්න 
ඔවුන් නීතිෙයන් බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි විෙශේෂෙයන් 
හිතා ඒ පහසුකම් ටික ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් නව යහ 
පාලන රජය අනුව ෙපොලිස් ෙසේවය පජාතන්තවාදී කමෙව්දයකට 
කාෙග්වත් අතෙකොළුවක් ෙනොවන ආකාරයට ස්වාධීන 
තත්ත්වෙයන් කියාත්මක කරන්න නීතිෙයන් දුන්නා වාෙග් ඉතිරි 
පහසුකම් ටිකත් සලස්වන්න අපට සිද්ධ වනවා.  

ෙපොලීසිෙයන් සිදුවන වැරදි නිසා මිනිස්සු ෙකොපමණ අමාරුෙව් 
වැෙටනවාද? ඒ කරුණ මම විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරනවා. 
ගම්පහ ෙපොලීසිෙයන් දැන් මාස හයකට ෙපර හමුදාෙව් වැඩ කරන 
තරුණෙයක්ව උසාවියට දැම්මා. ඒ ඔහු ළඟ කුඩු ගෑම් 2.5ක් 
තිබුණාය කියලායි. එතැනින් ඔහු රිමාන්ඩ් වුණා. ඊළඟ නඩු දිනයට 
ආවාම කියනවා, "එපමණ පමාණයක් කුඩු නැහැ, ඔතපු ෙකො ළයත් 
එක්ක තමයි  අපි කිරුෙව්" කියලා. "ෙම්ෙක් කුඩු නම් තිබුෙණ් 
මිලිගෑම් අටයි, ෙකොළයත් එක්ක තමයි ගෑම් 2.5ක් වුෙණ් කියලා 
කිව්වා. අර මනුස්සයා නිරපරාෙද් බන්ධනාගාරගත වුණා. සුමාන 
එකහමාරක් වාෙග් ඒ පුද්ගලයා බන්ධනාගාරගතෙවලා හිටියා. 
අලුත් වාර්තාව ආවාම ඔහුට ඇප දීලා එළියට ගත්තා. ඔහු ඇප  පිට  
ඇවිල්ලා තවම දවස් තුනක්වත් ගත වුෙණ් නැහැ. ෙම් දරුවා වැඩ 
කරන ස්ථානෙය් ආයතන පධානියාට වාර්තාවක් යවලා තිෙබනවා, 

"මාස තුනක් හිරගතෙවලා හිටියා" කියලා. ෙම් අම්මා අඬාෙගන 
ඇවිල්ලා මට කිව්වා, "මෙග් පුතා වැරැද්දක් කරන්ෙන් නැතිව 
සුමාන එකහමාරයි හිරගතෙවලා හිටිෙය්. මාස තුනක් 
හිරගතෙවලා හිටියාය කියලා වාර්තාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා"ය 
කියලා. මම ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ඇහුවා. "සමාෙවන්න, 
ෙමොහු සති එකහමාරයි හිරග තෙවලා හිටිෙය්. මාස තුනක් හිටියාය 
කියලා තමයි වාර්තාෙව් සඳහන්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපට වැරැද්දක් 
සිදු වුණා"ය කියලා ඔවුන් පිළිගත්තා. නමුත් ෙම් රහස් වාර්තාව 
ගැන දැනෙගන  එන්ෙන් කී ෙදනාද? ඒකයි මම කිව්ෙව් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් දැඩි වගකීමක් තිෙබන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් කියලා.  

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න බැඳිලා ඉන්න ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ඒ 
නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම එය නිවැරැදි ෙවන්න ඕනෑ; එය විනිවිදභාවෙයන් යුතුව 
කටයුතු කර ආයතනයක් බවට ෙපොලීසිය පත් කරන්න අපට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මම කලින් කිව්වා වාෙග් ඒ 
කටයුත්ත කිරීම එතරම් ෙලෙහසි ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ඒකාධිපති පාලනයක් තුළ ෙද්ශපාලන අතෙකොළු බවට පත්ෙවලා 
වැඩ කරපු කණ්ඩායමක් ඉන්න තැනක් නිවැරැදි කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ෙමය  කඩිනමින් නිවැරැදි කළ හැකිද කියන  පශ්න 
මතු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් විපක්ෂ මන්තීවරුන්ට අමතක 
නැතිව ඇති, පසු ගිය කාලෙය්  ෙම් රෙට් මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක වුෙණ් නැති බව. නමුත් ෙද්ශපාලන හස්තයන් නිසා 
ෙපොලිස් නිලධාරින් හරහා මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක වුණා. අවි 
ෙපන්වන්න  කියලා ගිහින් කී ෙදෙනකු මඟදී මැරුවාද කියලා අපි 
දැක්කා.  පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපොලිස් කූඩුෙව් හිටපු  කී 
ෙදෙනක් ෙබල්ෙල් වැල ලා ගත්තා, වහ බිව්වා, පපුෙව් අමාරුව 
හැදිලා මැරුණාය කියලා කිව්වාද? ෙම් ආකාරයට ෙපොලීසිය තුළ 
මරණීය දණ්ඩනය පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුණා.  

ෙද්ශපාලන හස්තයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් අතෙකොළු ෙලස 
අරෙගන මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කළා. සුදු වෑන්වලින් 
අරෙගන ගිහිල්ලා කී ෙදෙනකු මඟදී මරලා දැම්මාද? ඒ නිසා පසු 
ගිය රජය මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කෙළේ නැහැයි කියලා 
කියන්න බැහැ. ඒක රාජ්ය ආයතන තුළ සිදු ෙකෙරව්වා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙරොෙෂේන් චානකලා තමුන්ෙග් පඩිෙයන් 
කපපු අර්ථ සාධකය රැක ගන්න සටන් කරද්දී, කෑ ගහද්දී 
ෙමොනවාද කෙළේ? ගිහිල්ලා ඔවුන්ට ෙවඩි තැබුවා. ඔවුන්ට දීපු 
දඬුවම් ෙමොනවාද? ඒ සඳහා යහ පාලනයක් සිදු වුණාද? ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ධීවරයින්ට සහනාධාර ලබා ෙදනවාය කියලා "මහින්ද 
චින්තන" ෙපොෙත් සඳහන්ෙවලා තිබුණා. ලබා ෙදනවාය කියලා 
ෙපොෙරොන්දු වුණු සහනාධාර ලබාෙදන්න කියලා හලාවත ඇන්තනි 
නමැති පුද්ගලයා ගිහිල්ලා කථා කළාම ඔහුට ෙමොකක්ද කෙළේ? 
අන්තිමට ඔහුව ෙවඩි උණ්ඩයකින් මරා දැමුෙව් නැද්ද? මෙග් ගම 
වන රතුපස්වල පාසල් යන දරුවන් ෙද ෙදෙනක් ෙබොන්න වතුර 
ඉල්ලලා කෑ ගහනෙකොට ඔවුන්ට ෙවඩි තියලා මරා දැම්ෙම් නැද්ද? 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් එදා කරපු ෙද්වල් ෙමොනවාද? එදා ෙපොලීසියත් 
අබිබවපු පාලනයක් ෙගන ගිය ආකාරය මට මතකයි.  රතුපස්වල, 
වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් උඩු කය ඇඳුම් ගලවලා කූඩුෙව් 
දාලා හිර කර තැබුවා. නමුත් ෙම්වාට අපට ෙපොලීසියට ෙදොස් 
කියන්න බැහැ. ෙම්වා ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැරැදි කියලා අපි 
දකින්ෙන් නැහැ.  

භාජනෙය් හැඩය අනුව තමයි දවෙය් හැඩය ගන්ෙන්. 
භාජනෙය් හැඩය ෙවනස් ෙවනෙකොට දවෙය් හැඩය ෙවනස් විය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග් යහ පාලනය තුළ අපි ෙපොලිස් ෙසේවයත් 
ෙවනස් කළ යුතු ෙවනවා. නමුත් අද ෙපොලීසියට නිදහෙසේ කටයුතු 
කරන්න, ෙද්ශපාලන බලපෑම්වලින් ෙතොරව කටයුතු කරන්න, 
තමුන්ෙග් බුද්ධිය, හෘදය සාක්ෂිය අනුව කටයුතු කරන්න ෙම් රජය 
ෙපොලිස්  ෙකොමිෂන් සභාව නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙපොලීසියට කිසිම අත ෙපවීමක් කරන්න බැරි  බව අපි දැක්කා. 
ෙම්ක හරි අමාරු වැඩක්. මිනිසුන් ෙවනස් කරන  එක ෙලෙහසි 
වැඩක් ෙනොෙවයි. මිනිසුන්ෙග් චර්යා ධර්ම පද්ධතිය ෙවනස් කිරීම 
ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි කියලා අපි දකිනවා.  

පසු ගිය දවස්වල ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝ 
ඇතුළු සංඝයා වහන්ෙසේලා සුළුතර කණ්ඩායමක් හැසිරුණු 
ආකාරය, අධිකරණයට විරුද්ධව නැඟී හිටපු ආකාරය අපි දැක්කා. 
අධිකරණ තීන්දුවට විරුද්ධව ඔෙහොම නැඟී සිටියා නම් ෙපොලීසිය 
ගියාම ෙකොෙහොම තිෙයයිද? [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නම්. මම හිතන විධියට ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් දරුවාෙග් පටන් 
තමන්ෙග් යුතුකම, නීතිය, වගකීම ෙමොකක්ද කියන එක පාසල් 
විෂයක් කරලා අරෙගන ආෙව් නැත්නම් යහපත් සමාජයක් 
නිර්මාණය කරන්න බැරි ෙවනවා. ෙපොලීසියක්, අධිකරණයක් 
තිබුණත්, සාමය ගැන ෙකොයි තරම් කටයුතු කළත්, අපට ජනතාව 
හසුරුවන්න ෙවනවා. ෙමොකද, විවිධ බලෙව්ග ඒ අය මුළා කරන්න 
උත්සාහ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.23] 
 

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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම්  අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අද ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. අඩු තරෙම් එතුමා නිෙයෝජනය කරන 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්වත් සභාෙව් ෙපෙනන්න නැහැ.  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා විෙව්චන 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, දැන් ඒ ෙද්වල් ගැන කථා කරන 
ෙකොට සභාෙව් කවුරුවත් නැහැ. ෙම්වාට කාට උත්තර ෙදන්නද 
කියා මට ෙත්ෙරන්ෙනත් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

2001දී අප ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවක් පිහිෙටව්වා. 2004දී ඒ 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කළා. එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර 
දිසානායක මහත්මයාලා පරිවාස ආණ්ඩුවක් සකස් කරලා 2001දී 
පිහිටවපු ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න කටයුතු කළා. 2001 සිට 2004 
දක්වා පැවති  ආණ්ඩුව ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අනිකුත් පරිපාලන 
කටයුතුත් යථාවත් කරලා, නිවැරදි මාර්ගයට ෙයොමු කිරීම සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. ඒ සඳහා බලපෑමකින්, 
පීඩනයකින්, ෙතරපීමකින් ෙතොරව නීතිය නිසි ෙලස කියාත්මක 

කිරීමත්, පරිපාලනය නිසි ෙලස කියාත්මක කිරීමත් සඳහා ස්වාධීන 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති කළා. ඒ ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති 
කරලා ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයයි ගිෙය්, 2004දී චන්දිකා 
මැතිනියත් එක්ක එකතු ෙවලා ආණ්ඩු ෙපරළියක් ඇති කළා. ඒ 
ආණ්ඩු ෙපරළිය ඇති කිරීම තුළ ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
අකර්මණ්ය වුණා.  

එතැනින් ඔබ්බට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බලය ගත්තාට 
පසුව ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සියල්ලම අෙහෝසි කරලා, 
ඒකාධිපතිත්වයට ගියා. අන්න ඒ ඒකාධිපතිත්වයට ආපු ගමෙන් 
පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි අද ෙපොලීසියට ෙහෝ ෙවනත් 
ආයතනයකට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න, විෙව්චනය කරන්න 
ඉඩකඩ සැලසී තිෙබන්ෙන්. එදා ඒ ගිය ගමෙන්දී ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම කියාත්මක ෙවලා බලපෑමකින්, පීඩනයකින් ෙතොරව 
නීතිය නිසි ෙලස කියාත්මක කරමින් වැඩකටයුතු කිරීමට 
අවකාශය තිබුණා නම්, ඒ කමෙව්දය ඉදිරියට ආවා නම් රෙට් 
සිවිල් නීතිය ශක්තිමත් ෙවලා, අපරාධ නීතිය පාවිච්චි කරලා 
අපරාධ මර්දනය කරමින් නීතිය කියාත්මක කරවන නිලධාරින්ට 
නිසි ෙලස කටයුතු කරන්න තිබුණා. නමුත්, ඒක කරන්න බැරිව 
ගියා. හිතු මනාපෙය් උසස්වීම් ෙදන්නත්, තම හිතවාදින්ෙග් 
ෙජ්යෂ්ඨත්වය වැඩි කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම තමන්ට හිතවාදී ෙනොවූ, 
ගැතිකම් ෙනොකරන්නා වූ උදවිය ඉන්න ෙකොට ඒ උදවිය ඉදිරියට 
ඒම වැළැක්වීම සඳහා හිස් තැන් පුරවන්ෙන්ත් නැතිව ඉදිරියට ආපු 
ගමෙන් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අද නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරු විසිෙදෙදෙනකුෙග් හිඟයක් 
තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් ෙම් 
ගමනට වග කිව යුත්ෙත් කවුද කියන එක පිළිබඳව අප අමුතුෙවන් 
කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ.  

ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා, අෙගෝස්තු මාසෙය් 
17වැනි දා අප ෙලොකු ෙපරළියක් කළා. දැන් අවුරුද්දක කාලයක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළතද ෙම්වා 
සිද්ධ වුෙණ්? නැහැ. අවුරුදු 19ක්, 20ක් තිස්ෙසේ, පසු ගිය අතීතෙය් 
එක දිගටම සිදු කරෙගන ආපු කියාවලිෙය් පතිඵල තමයි අද 
විෙව්චනය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මාධ්යයට තර්ජනය කරනවා, මාධ්යයට උත්තර ෙදන්න යනවා 
කියා සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා සඳහන් කළා. මාධ්යවල පළ වුණු 
ෙද් ගැන කථා කරන්න ෙම් සභාෙව් ඉන්න ගරු මන්තීවරුන්ට 
අයිතියක් තිෙයන්න ඕනෑ. ගරු අගාමාත්යතුමා සඳහන් කෙළේ 
මාධ්යෙය් සඳහන් වුණු ෙදය ගැනයි. ඒක තර්ජනය කිරීමක්ද? ඒ 
වාෙග්ම මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳව දැඩි 
විෙව්චනයක් කළා. ෙම් රෙට් මූල්ය අපරාධ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
නම් මහජන ෙද්පළ ෙන්, ඒ විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් මහජන ෙද්පළ සම්බන්ධව නීත්යනුකූල ෙනොවන 
අන්දමින් කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් කටයුතු කළා නම් ඒ කටයුතු කළ 
පුද්ගලයා සම්බන්ධව නීතිය කියාත්මක විය යුතුයි; එය විමර්ශනය 
කළ යුතුයි; එය කඩිනම් කළ යුතුයි. එවැනි ෙද්වල් විශාල 
පමාණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, සාමාන්යෙයන් 
ෙපොලීසිෙය්ත් රාජකාරිවලට පරිබාහිරව විෙශේෂ ඒකකයක් 
පිහිටුවලා, ඒ විෙශේෂිත කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම විමර්ශනය ෙනොකෙළොත්, සාමාන්ය කමයට ගිෙයොත් 
තව අවුරුදු කල්පයක් යනතුරු යන්නට ෙව්වි. එ තෙකොට අපරාධ 
සියල්ලම වැළලිලා ඉවරයි. ඊට අදාළ නීති රීති, ඊට අදාළ ෙපොත් 
පත්, ෙල්ඛන සියල්ල ඉවරයි. සාක්ෂි සියල්ලම විනාශයි. එතැනින් 
ඔබ්බට ෙමොකක්ද කරන විමර්ශනය? එෙහම වුෙණොත් 
අපරාධකරුවාට නිදහෙසේ ඉන්න පුළුවන්.  
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ඊළඟට, බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින් අත් අඩංගුවට ගැනීම ගැන 
සඳහන් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුද්ධි අංශෙය් ෙව්වා, 
කමාන්ෙඩෝ අංශෙය් ෙව්වා,  ආරක්ෂක අංශෙය් ෙව්වා, ජනාධිපති 
ආරක්ෂක අංශෙය් ෙව්වා ඒ කුමන අංශයක සිටියත් නීතිෙය් 
පතිපාදනවලට පිටතින් වැඩ කටයුතු කළා නම්, ඒ පිළිබඳව 
පැමිණිල්ලක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා නම්, ඒක විමර්ශනය කරන්නට 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ විමර්ශනය කරන ෙකොට යම් පුද්ගලයන් 
අත්අඩංගුවට ගන්න ෙවනවා. ඒ අය බුද්ධි අංශෙය් සිටියාට  ඒවා 
නතර කරන්න බැහැ ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර 
හාමුදුරුවන් එක ෙවලාවකට බණ කියනවා. අෙනක් දවෙසේ 
ෙහෝමාගම උසාවියට ගිහිල්ලා ෙඩඟා නටනවා. එෙහනම් එතැනදී 
නීතියට පටහැනිව කටයුතු කරන ෙකොට නීතිය කියාත්මක 
ෙනොකර ඉන්නද? ෙම් හාමුදුරුවන් ෙමච්චර කාලයක් බණ කියලා 
තිෙබනවා, ධර්ම ෙද්ශනා දහස් ගණනක් කරලා තිෙබනවා, 
ෙමච්චර කට්ටියක් ෙසෝවාන් මාර්ගයට ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා 
කියලා නීතිය කියාත්මක ෙනොකර ඉන්නද? ෙමච්චර කට්ටියක් 
එක්ක බීමත්ව හැසිරිලා තිෙබනවා, රථවාහන උසාවිෙය් 6815 
අංකෙයන් නඩුවක් පවරලා ඒ නඩුෙවන් ෙචෝදනා නවයකට 
වැරදිකරු ෙවලා දඬුවම් විඳලා තිෙබනවා, ෙපොලීසිෙයන් අරෙගන 
ගිහිල්ලා බැලුම් පුම්බවා තිෙබනවා, එතෙකොට  බීමත්ව සිටි බවට 
තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා, ඒ වරද අධිකරණෙය්දී පිළිෙගන 
තිෙබනවා කියලා ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් අත හරින්න පුළුවන්ද? 
ඒක කරන්න බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඉතින් බුද්ධි අංශෙය් 
ෙව්වා, කුමන ෙහෝ  අංශෙය් ෙව්වා වරදක් සිදු වුණා නම් ඒ වරද 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

දැන් බලන්න, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද  මන්තීතුමියට 
විරුද්ධව මාධ්යවලින් මහා ජංජාලයක් කළා  එතුමියෙග් නමට 
තිෙබන වාහනයක ගිහිල්ලා තැනැත්ෙතකු ෙගනාවාය කියලා. 
නමුත් හිරුනිකා මන්තීතුමිය ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ෙගනාපු පුද්ගලයාට කිව්ෙව්, "ළමෙයෝ, ඔය වාෙග් වැඩ කරන්න 
එපා. දැන් ෙම් පවුලත් කඩාකප්පල් ෙවනවා, අර පවුලත් 
කඩාකප්පල් ෙවනවා. හරියට ජීවත් ෙවන්න" කියන එකයි. නමුත් 
දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හිරුනිකා මන්තීතුමිය 
තැනැත්ෙතකු පැහැර ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවාද? ඇයෙග් 
ෙච්තනාවක් තිෙබනවාද වරදක් කිරීමට?  නැහැෙන්?  ෙච්තනාවයි, 
කියාවයි ෙදකම එක්කාසු ෙවන්න ඕනෑ වරදක් සම්පූර්ණ ෙවන්න.  
හිරුනිකා මන්තීතුමියට පුද්ගලයකු පැහැර ෙගන ඒෙම් 
ෙච්තනාවකුත් නැහැ, එතුමිය එවැනි කියාවක් කරලාත් නැහැ. ෙම් 
ෙදකම සිදු ෙවලා නැත්නම් එතුමිය කරලා තිෙබන අපරාධය 
ෙමොකක්ද? නමුත් හිරුනිකා මන්තීතුමිය අත්අඩංගුවට ගන්නා 
ෙතක්ම මහා බලපෑමක් කළා, විවිධ මාධ්යවලිනුත්, විවිධ සිවිල් 
සංවිධාන සහ විවිධ පුද්ගලයින් විසින්. ඉතින් අධිකරණයට 
ගිහිල්ලා නඩුව විභාග ෙවන ෙකොට බලා ගන්න පුළුවන් කුමන 
තත්ත්වයක්ද ඇති ෙවන්ෙන් කියලා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට වඩා ෙබොෙහොම භයානක 
වැඩක් තමයි ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක පුද්ගලයින් 
පැහැරෙගන යාමක්; පුද්ගලයින් අතුරුදන් වීමක්. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුවක් තිෙබනවා, අවසානයටම  භාරෙය් 
හිටපු තැනැත්තා තමයි ඒ  අතුරුදන් වුණු පුද්ගලයා පිළිබඳව වග 
කියන්න ඕනෑ කියලා. එෙහනම්, බුද්ධි අංශෙයන් ෙහෝ ෙමොන 
අංශෙයන් ෙහෝ එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයා රඳවා ෙගන ඉඳලා 
තිෙබනවා.  එෙහනම් එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයා අවසානයට හිටපු 
තැන ඉඳලායි පරීක්ෂණ කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒ අය තමයි 
වගකිව යුත්ෙතෝ. දැන් වර්තමාන ෙපොලීසිය ඒ පිළිබඳව විභාග 
කරන්න ඕනෑ.  ඊට පස්ෙසේ අධිකරණය තීන්දු කරාවි ෙමොකක්ද 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක පළි ගැනීමක්ද ෙමොකක්ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්ත් පිටින් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට්ම මිනිස්සු. ෙබ්කරිෙය් බාස් උන්නැෙහේ පිටි ෙගෝනියක් 
 ෙගනැල්ලා ෙකොටසක් අරෙගන විස්කිරිඤ්ඤා කියලා දිග  
විස්ෙකෝතු වර්ගයක් හදනවා. තව ෙකොටසකට සීනි ටිකක් එෙහම 
දමලා කිඹුලා බනිස් හදනවා.  තව ෙකොටසකින් සීනි දමලා රවුම් 
හැඩයට බනිස් හදනවා. තව ෙකොටසකින්  හතරැස් ෙපට්ටි වාෙග් 
ඒවා හදලා  ඒවාට "පාන්" කියලා කියනවා.  තව ටිකකට එසන්ස් 
වාෙග් රස කාරක ටිකක් වැඩි කර දමලා රසට හදලා ඒවාට ෙක්ක් 
කියනවා. ඉතින් ෙම් සියල්ලම හදලා තිෙබන්ෙන් එකම පිටි 
ෙගෝනිෙයන්. ෙම්වා එකම පිටි ෙගෝනිෙයන් හදාපු බඩු. ඒ විධියට 
ලංකා සමාජෙයන් ගත්ත මිනිස්සු තමයි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්ෙන්; පිටින් ආනයනය කරලා 
ෙනොෙවයි.  කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන ආකල්ප එක්ක, අත්දැකීම් 
එක්ක, හැකියාව එක්ක එකම සමාජෙය් මිනිස්සු ගිහිල්ලා තමයි 
එතැනත් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතු කරන 
මිනිස්සු අමුතු ජාතිෙය් මිනිස්සු ෙනොෙවයි, අමුතු ජාතිෙය් 
සත්ත්වෙයෝ ෙනොෙවයි. එෙහනම් ඒ උදවියත් එකම සිතුම් පැතුම් 
තිෙබන අය.   

මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයාෙග් ඉඳලා කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කරෙගන ආපු විගඩම් නිසා ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දිගින් දිගට කඩා වැටුණා. ඒ  ඇති ෙවච්ච 
තත්ත්වය තමයි තිෙබන්ෙන්. එතුමා ෙපොලිස්පතිවරයා වශෙයන් 
ඉන්න කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විනාශ කළා. 
එතුමා නීතිය හා සාමය  අමාත්යාංශයට ගියාමත් කටයුතු සිදු වුෙණ් 
ඒ ආකාරයට. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා, 
එතුමා ෙපොලිස්පතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් කටුනායක ඇති 
වූ සිද්ධිය නිසා ඉල්ලා අස් වුණා කියලා. ඒක එක නාටකයක් 
පමණයි. ඉල්ලා අස් වුණාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙපොලිස්පති 
තනතුරට වඩා ඉහළින් තිෙබන තනතුරක් දුන්නා. විෂයභාර 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා බවට පත් කළා. ෙල්කම්වරයා බවට 
පත් කරලා මැතිවරණ කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විකාර ෙලෝකයක් බවට පත් කළා. 

ෙමන්න ෙම් විධියට කාලයක් තිස්ෙසේ කරෙගන ආපු වැඩ 
පිළිෙවළ නිසා තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් යම් 
තැන්වල අත්වැරැද්දක්, කට වැරැද්දක් ෙවනවා නම්  ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම අද ෙපොලිස්පතිතුමාෙග්ත්, අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාෙග්ත් අවධානයට  මා ෙම් කාරණය  ෙයොමු කරනවා. 
අද පුංචි සිද්ධියක් ඇති වුණත් ෙම් social media වලින්, ෙවනත් 
මාධ්යවලින්, එෙහම නැත්නම් කට මාධ්යෙයන් ෙහෝ ෙද්ශපාලන 
ෙපරළි ඇති කරන්න හදන අය, ෙද්ශපාලනෙයන් පරාජයට පත් 
වුණු උදවිය  ෙපොලීසියට ගහන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. ඇයි 
ඒ? ෙපොලීසියට ගහපු තරමට ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියලා 
හිතනවා. ෙපොලීසියටයි, ෙද්ශපාලනයටයි ෙදකටම ගහනවාෙන්. 
ෙම් වචන ෙදකම පටන් ගන්ෙන්  P අකුරින්.  "Police" කියන 
වචනය පටන් ගන්ෙන්ත්  P  අකුරින්.   "Politics" කියන වචනය 
පටන් ගන්ෙනත් P අකුරින්. P අකුරින් පටන් ගත්ත ෙම් වචන 
ෙදකටම ෙහොඳ අහන්න තිෙබන කාලය ෙබොෙහොම අඩුයි. ටිකක් 
ෙහොඳ අහන ෙකොට ෙගොඩක් බැනුම් අහන්න තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, ඒකත් P ෙන්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දැන් ෙම්ක ෙලොකු style එකක් කරෙගන. දිගින් දිගටම ගහනවා.  

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ජගත් විෙජ්වීර 
මැතිතුමාටත්, ෙපොලිස්පති එන්.ෙක්. ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමාටත් 
මම සිහිපත් කරනවා, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන SIS  
එක මඟින් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව විෙශේෂ විමර්ශනයක් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්වාට සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඒකරාශි 
කරන්න ඕනෑ. කවුද, ෙම්වා පිටුපස ඉන්ෙන්? ෙම්වා 
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සංවිධානාත්මකව සිදු වන වැඩසටහන්. සංවිධානාත්මකවයි ෙම් 
ගහන්ෙන්. ඇයි ෙමෙහම ගහන්ෙන්? කාටද ෙම් ගහන්ෙන්? 
ෙපොලීසියට ගහලා, අෙනක් අයටත් රිදවන්න පුළුවන්ද කියලා 
බලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට රැකවරණය නැහැ කියනවා. 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට රැකවරණය තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ර ෙට් හැම මනුස්සයාටම 
නීතිෙය් රැකවරණය තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ට 
ෙපොලිස් ආඥාපනත යටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා; සාක්ෂි 
ආඥාපනත යටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා; අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය ය ටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
යටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම යටෙත් ඔවුන්ට 
රැකවරණය ලබා දීලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රැකවරණය තුළ ඉඳ 
ෙගන වැඩ කටයුතු කරන එක තමයි ඒ නිලධාරින්ෙග් කාර්ය 
භාරය වන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාල 
වකවානුෙව්දී ෙපොලීසිය ෙමෙහයවපු හැටි අපි දැක්කා. සමහර විට 
ඔබතුමාට මතක ඇති, අෙප් සාගල රත්නායක මැතිතුමා එදා 
ෙදනියාෙය් සංවිධානය කරලා තිබුණු උද්ෙඝෝෂණය ගැන. එදා ඒ 
උද්ෙඝෝෂණයට සම්බන්ධ ෙවන්න මමත් ගියා.  

ඒ ෙවලාෙව් මම ගියා, මඟ නැඟුම ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙබවර්ලි 
වත්ෙත් හදලා තිබුණු බංගලාව බලන්න. මග නැඟුම ව්යාපෘතිය 
යටෙත් හදපු, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ස ෙහෝදරියෙග් නිවස බලන්න මම ගියා. ඒක බලලා මම 
ෙමොර ටුවට එන ෙකොට හලාවත, මාදම්ෙප් පිහිටි මාෙග් ෙගදරට 
ගිනි තියලා. ෙගය අළු ෙවලා, රුපියල් ෙකෝටි එකහමාරක පමණ 
අලාභයක් වුණා. ඒ පිළිබඳව මම පැමිණිලි කළා. නමුත් කිසිදු 
විමර්ශනයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් ෙපොලීසිෙය් හිටපු 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි සන්දනායක මහත්මයා තවමත් 
ඉන්නවා. සන්දනායක මහත්මයාට මම ලිපියක් යැව්වා විස්තර 
සඳහන් කරලා. ෙම් අපරාධය කරපු අපරාධකරුවන්ෙග් සම්පූර්ණ 
නම් ලැයිස්තුව සහිත ලිපියක් මම නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමාටත් 
යැව්වා. ඊට පස්ෙසේ සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි සන්දනායක 
මහත්මයා මට ලිපියක් එව්වා, "එම ලිපිෙය් අඩංගු ෙතොරතුරු දැන 
ගත් මූලාශ මා ෙවත දැනුම් ෙදන්න" කියලා. ෙපොලීසිෙය් හිටපු 
නිලධාරියකු වශෙයන් එෙහම කමෙව්දයක් ගැන මම නම් දන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් අපරාධකරුවන් සියලු ෙදනා නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. එදා 
ඒ එක අපරාධකරුෙවක් -සමන්ත කියන අපරාධකරුවා- නිවස 
ඇතුළටම වැටිලා ගිනිබත් වුණා; පිච්චුණා.  

"කැන්ගරු කැබ්ස්" එෙක් ෙනවිල් රංජිත් කියන පුද්ගලයා ඔහු 
ෙගනැල්ලා කලුෙබෝවිල ෙරෝහලට ඇතුළත් කළා. උෙද් හතට 
පමණ මම ගිහිල්ලා එදා හිටපු ෙපොලිස්පතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව 
දැනුම් දුන්නා. "කැන්ගරු කැබ්ස්" එෙක් ෙනවිල් රංජිත්ෙග් 
භාරකාරත්වය මත ෙමන්න ෙම් ඇඳ ඉහපත් අංකය යටෙත් 
සමන්ත කියන පුද්ගලයා කලුෙබෝවිල ෙරෝහලට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා කියලා මම දැනුම් දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ පුද්ගලයා සවස ෙදක පමණ ෙවනකල් ඇඳ හිස 
පත් අංක 7324/2009 යටෙත් ෙරෝහල් ගත කරලා තිබුණා. ඔහු 
සවස හතර ෙවනකල් ෙරෝහෙල් සිටියා. සවස හතරට ඔහු 
ෙරෝහෙලන් අරෙගන ගියා. කලුෙබෝවිල ෙරෝහෙල් ෙපොලිස් 
මුරෙපොළක් තිබුණා. හැබැයි කිසිම පියවරක් ගත්ෙත් නැහැ. අද 

ෙවනෙතක් ඒ ගැන විමර්ශනයක් නැහැ. මම ෙම් පිළිබඳව සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමාටත් මතක් කළා. ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ජගත් විෙජ්වීර මැතිතුමාටත් 
සිහිපත් කළා, ෙම් අපරාධය පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්න 
කියලා.  

ෙම් අපරාධයට අනුබල දුන්, අනුගහය දක්වපු, ඒ සඳහා 
කට්ටිය යවපු, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් unofficial මස්සිනා 
ෙකෙනක් වන ෙකනාත් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔහුෙග් සෙහෝදරවරු 
ගිහිල්ලා තමයි ෙම් අපරාධය සිද්ධ කෙළේ. ගියපු වාහනවල අංක 
ඇතුළු සියලු ෙතොරතුරු ගැන මම දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් කිසිවක් පිළිබඳව කිසිදු 
විමර්ශනයක් සිදු කෙළේ නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මාෙග් අෙත් තිෙබන ෙම් ලිපි ෙගොනුව  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරන්න ඕනෑ කියා මම හිතුවා. ෙමොකද, එ තෙකොට 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් ෙපොලීසිය කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව අනාගතෙය්දී ෙම් සභාවට එන 
නිෙයෝජිතයන්ට වුණත් දැන ගන්න පුළුවන් වන නිසා.  

දැන් අපි වෙව්චනය කරනවා. අද නීතිය කියාත්මක කරන 
ෙකොටත් විෙව්චනය කරනවා. ෙසේයා  සෙදව්මි ඝාතනය ගැන කථා 
කළා. ෙසේයා සෙදව්මි ඝාතන සිද්ධිෙය්දී ෙවනදා විධියට, රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී ෙපොලීසිය කියා කළ විධියට කියා කළා නම්, අනුර කුමාර 
දිසානායක මහත්මයා කියපු විධියට ආයුධ ෙපන්වන්න කියලා 
හරි, දූෂණය කරපු අන්දම  ෙපන්වන්න කියලා හරි, මරපු හැටි 
ෙපන්වන්න කියලා හරි එක්ක ෙගන ගිහිල්ලා සැකකරු මරා 
දමන්න තිබුණා. එෙහම කළා නම්, දුෙන්ෂ් පියශාන්තට සිදු 
වන්ෙන් පරෙලොව යන්න. නමුත් අද නිසි ෙලස විමර්ශන සිදු වන 
නිසා තමයි, විමර්ශනයක්, විමර්ශනයක් අන්දමින් සිදු වන නිසා 
තමයි කාලය ගත වුණත් නියම අපරාධකරුවා අත් අඩංගුවට 
ගන්න, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න, නීතිය කියාත්මක 
කරන්න, DNA test කරන්න පුළුවන් වුෙණ්.  

අද සමාජෙය් හැෙමෝම කෑ ගහනවා, "ෙකෝ, ෙහොරු ඇල්ලුවාද 
අපරාධකරුවන් ඇල්ලුවාද ෙපොලීසිය ෙමොකක්ද, කරන්ෙන්?" 
කියලා. ඒවා කරෙගන යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එකවර ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්? විමර්ශනයක් සිදු 
කිරීම සඳහා විධිවිධාන තිෙබනවා. ඒ විධිවිධාන අනුව තමයි 
අපරාධකරුවා ෙසොයා ෙගන ගිහිල්ලා, හරියාකාරව නීතිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අන්න ඒ අනුව කටයුතු  කරෙගන 
යන්න ෙම් සමාජය ඉඩ දිය යුතු වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එෙහම නැතුව අපි නිකම් මනඃකල්පිත ෙලෝකවල ඉඳ 
ෙගන, හුදු විෙව්චන පමණක් සිදු කළාට හරි යන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මාදම්ෙප් පිහිටි මාෙග් නිවසට ගිනි 
තැබීෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධව මම ෙම් සභාව දැනුවත් කළා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ට ලියපු ලිපි, ඒ වාෙග්ම හිටපු කථානායක වි.ජ.මු. 
ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමාට ලියපු ලිපි සහ ඒවාට ලැබුණු පිළිතුරු, 
ඒ වාෙග්ම හිටපු ෙපොලිස්පතිතුමාට ලියපු ලිපි,  මහජන සාමය සහ 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ගරු 
ඇමතිතුමාට සහ ෙල්කම්තුමාට ලියපු ලිපි තිෙබනවා.  ඒ අදාළ ලිපි 
ෙල්ඛන සියල්ලම ෙම් ලිපි ෙගොනුෙව් තිෙබනවා මූලාසනරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් අපරාධකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම, නීතිය 
කියාත්මක කිරීම ෙබොෙහොම සරල සිද්ධියක්. මා ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරියකු වශෙයන් සිටියා නම්, ෙම් සියලු ෙදනාම කුදලාෙගන 
ඇවිල්ලා නීතිය කියාත්මක කරවා  ෙපන්වනවා. නමුත්, මට අද 
එවැනි බලයක් නැහැ. ඒ නිසා මට ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ.  
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ෙකෙසේ නමුත්, අනාගතෙය්දී අවශ්ය අයට දැන ගැනීම සඳහා 
මම ෙම් ලිපිෙගොනුව සභාගත* කරනවා, මූලාසනරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මට නියමිත කාලය අවසන් ෙවලා ඇති කියලා මම 
හිතනවා. මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.38] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත්  ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින අවස්ථාවක මට කථා කරන්නට  ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. 
ෙමොකද, 2015 ජනවාරි 8වැනිදා සිදු වූ ෙවනසත් එක්ක අද 
ෙපොලීසියත් කාලානුරූපීව ෙවනස් ෙවමින් තිෙබනවා.  නමුත් අපි 
දන්නවා, ෙම් ආයතනවල එක එක මට්ටම්වල නිලධාරින් සිටින 
බව. ෙම් අයෙග් අත් දැකීම්, මීට ෙපර තිබුණු සංස්කෘතිය, ආදී 
ෙද්වල් එක්ක තවමත් සමහරුන්ට නිසි පරිදි හැඩගැෙහන්නට 
බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ගැන කථා කරනවා 
නම්, එම සිදුවීම කිසිෙසේත්ම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක්වත්, 
ෙද්ශපාලනයට අදාළ කරුණක්වත් ෙනොෙවයි.  

රතුපස්වල සිද්ධිය ගත්තාම, ඒ සිදුවීමට මුල් වූ 
කර්මාන්තශාලාවට ආණ්ඩුෙව් මැදිහත්වීම, සහෙයෝගය  ලැබුණා. 
මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇඹිලිපිටිෙය්දී සිදු වුෙණ්,  
ෙපෞද්ගලික නිවසක තිබුණු සාදයකදී ෙපොලීසිය සමඟ ආරවුලක් 
ඇති වීමයි. එම සාදය පැවැති අවස්ථාෙව් ෙපොලීසිය එම ස්ථානට 
පැමිණිෙය්, යම් අයකු  119 අමතා ෙපොලීසිය ෙගන්වූවාද, එෙහම 
නැතිවම ෙපොලීසිය එම ස්ථානයට ගියාද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ෙම් සිද්ධිය කිසිෙසේත්ම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් සහිත  
සිදුවීමක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා, ෙමතැනදී 
යම් කිසි වරදක් කරපු නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා නම්, ඒ අය දඬුවම් 
ලැබිය යුතුයි කියලා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිය හරියටම  
කියාත්මක ෙවනවා කියලා මා හිතනවා. පරීක්ෂණ හරියටම  
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් සිදුවීම ෙද්ශපාලන සිදුවීමක් 
විධියට ෙපන්වන්නට උත්සාහ කරනවා නම්, එෙහම නැතිනම් ෙම් 
සිදුවීමට ආණ්ඩුව වගකියන්න ඕනෑ කියලා කියනවා නම් ඒක 
වැරැදියි. 

අද අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශයක් කළා. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනමාධ්යයට කළ යම්කිසි තර්ජනයක් 
සම්බන්ධෙයන් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක් අදහස් දැක්වූවා. අපි 
දන්නවා, අගමැතිතුමා හැමදාම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන බව. 
එතුමා හැමදාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන නායකෙයක්.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිටින ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් අපි 
අහන්න කැමතියි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ 
කාලෙය් ෙකොෙහොමද කටයුතු කෙළේ කියලා. ඒ කාලෙය් 

ජනමාධ්යයට තර්ජනය කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙනොෙවයි. 
අරලියගහ මන්දිරෙය් ඉඳෙගනයි තර්ජනය කෙළේ. අරලියගහ 
මන්දිරෙය් කළුවර කාමරවලට ෙගනැල්ලා එක එක අයට කථා 
කරපු විධිය, තර්ජනය කරපු විධිය ගැන පසිද්ධ රහස් 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. අද එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
පුළුවන්. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු  විධියට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
එතුමන්ලාෙග් මතය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතුමාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, එතුමන්ලා ඒක 
කරන්ෙන් නැහැ. පන්සල් ගාෙන් ගිහිල්ලා, මල්වට්ටිය උඩින් 
මයික් එක අරෙගන කථා කරනවා. ඒ වාෙග් ෙබොරු රඟපෑමක් 
තමයි අද කරන්ෙන්. නමුත්, අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ගරු කරන ෙකෙනක් 
හැටියට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉඳෙගන එතුමාෙග් මතය; රෙට් 
මතය; ජනතාවෙග් මතය පකාශ කරනවා.  ඉතින් බලන්න, ෙම් 
ෙදෙක් ෙවනස.  බලෙය් සිටියදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද?  

ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස් ආකාරයට තමයි වර්තමාන 
අගමැතිතුමා කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්.  ඒ නිසා අපි ජනමාධ්ය 
සෙහෝදරයන්ටත් කියනවා,  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පසු ගිය 
කාලෙය් මාධ්ය ආයතනවලට කථා කෙළේ  ෙකොෙහොමද,  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මාධ්ය ආයතනවලට කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව ෙබොෙහොම ස්වාධීනව 
කිරලා,  මැනලා  බලන්න කියලා.  ඔබතුමන්ලා පාට කණ්ණාඩි 
දමාෙගන බලන්ෙන් නැතිව, ෙම් පිළිබඳව අවෙබෝධයකින්, 
විනිවිදභාවයකින්, බැලුෙවොත් පැහැදිලි ෙවයි,  ගරු අගමැතිතුමා 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙබොෙහෝම පජාතන්තවාදී ආකාරයට බව.   

ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අද ෙබොෙහෝම බරපතළ ගැටලු තිෙබන 
බව අපි දන්නවා. බරපතළ සමාජමය පශ්න ඔවුන්ට තිෙබනවා.  
අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් දුර පළාතක ෙසේවයට යන්න ඔවුන්ට 
සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම නැත්නම්, තමන්ෙග් පවුෙලන් ඈත් ෙවලා 
ඉන්න සිද්ධ ෙවනවා. පාරිසරික ගැටලු එක්ක මහ පාෙර්, 
දුහුවිල්ෙල්, වැස්ෙසේ ෙම් නිලධාරින්ට ෙසේවය කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා.  ෙම් නිලධාරින් තමන්ෙග් රාජකාරි ස්ථානෙය් ෙබොෙහොම 
පීඩනෙයන් සිටින පිරිසක්.  අපි ඒකත් දකින්න ඕනෑ. ඔවුන් ෙම් 
කරන්ෙන් ෙලෙහසි පහසු කර්තව්යයක් ෙනොෙවයි.  අප සියලු 
ෙදනාටම ෙපොලිස් රාජකාරිය කරන්න බැහැ. එතුමන්ලා කරන ෙම් 
රාජකාරිය  ගැන අෙප් ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා වැනි ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබී තිෙබනවා කියලා අපි හිතනවා. 
එතුමා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  තිෙබන  අඩු පාඩු ෙමොනවාද,  
සුබ සාධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, කියන කාරණා ගැන  
ෙබොෙහොම   සුපරික්ෂාකාරීව කටයුතු කරෙගන  යනවා. 

ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් උසස්වීම් පිළිබඳව බරපතළ පශ්න 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා සමහර ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් ෙසේවය 
අවුරුදු 15ක්, 20ක්, 22ක්, ගත ෙවලා තිබුණත්, තවමත් එම 
තනතුෙර්ම සිටින බව. උසස්වීම් ෙදන කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම සමහර සාජන්ට් මහත්වරුන්ෙග් ෙසේවා කාලය අවුරුදු 
15යි, 20යි.  නමුත් තවමත් ඒ තනතුෙර්මයි. SI මහත්වරුන්ෙග් 
ෙසේවා කාලය බැලුවත්  එෙහමයි. ෙම් හැම ෙකනාටම උසස්වීම් 
සම්බන්ධව බරපතළ පශ්න තිෙබනවා.  ඒ නිසා අපි ගරු සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමාට කියනවා, උසස්වීම්  ෙදන කමෙව්දයක් 
හදලා,  ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කර ෙදන්න 
කියලා.  
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යහ පාලන රජය හදන්න දැවැන්ත විධියට කැප වුණු පිරිසක් 
තමයි ෙපොලිස් නිලධාරින්. අපි දන්නවා ෙපොලිස් ෙසේවෙය්  නිරතව 
සිටින ෙම් අය  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන්  
තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉෂ්ට කළ බව.  ජනවාරි 08වැනි දා සිදු වූ එම 
ෙවනසට සියයට 80කට වැඩි ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දායකත්වය 
ලැබුණා.  ඒ නිසා  ෙපොලීසිෙය් තිෙබන අඩු ලුහුඩුකම්, අඩු 
පහසුකම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා කටයුතු කිරීම රජය විධියට අෙප් 
වගකීමක් ෙවනවා.  

සමහර ෙවලාවට අපි කියනවා,  පැමිණිල්ලක් දාපුවාම පැය 
ෙදක තුනක් යනකම් ෙපොලීසිෙයන් එන්ෙන් නැහැ කියලා.  නමුත් 
ෙසොයා බලන විට,  එක්ෙකෝ ජීප් එකට ඩීසල් ගහ ගන්න විධියක් 
නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඒෙක් ටයර් සවුත්තු ෙවලා. එෙහම 
නැත්නම් ජීප් එක කැඩිලා. ඒ, අවශ්ය පහසුකම්  ඔවුන්ට නැහැ.  ඒ 
වාෙග් දැවැන්ත ගැටලු ෙපොලීසිෙය් තිෙබන බව අපි දන්නවා.  ඒ 
අයෙගත් යම් යම් අඩු පාඩු නැතුවාම ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට 
අපි complaint එකක් කළාම සැකකරු අත් අඩංගුවට ගන්න 
කලින් ෙපොලීසිය ඇතුෙළන්ම දුරකථන ඇමතුම යනවා, "ඔන්න 
ඔයාට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. ෙපොඩ්ඩක් එහාට ෙමහාට 
ෙවලා ඉන්න;  ෙපොඩ්ඩක් මාරු ෙවලා ඉන්න;  හැංගිලා ඉන්න" 
කියලා. ඒ වාෙග් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා.  ඒවා නැතිවාම 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා එක පාරටම හදන්නට බැරි ෙවයි. ෙම්ක අවුරුදු 
ගණනාවක් පල් වුණු ආයතනයක්. ෙද්ශපාලන අධිකාරිය, 
ෙද්ශපාලන බලවතුන් ෙපොලීසිය පාලනය කළ යුගයක් අවසන් 
කරලා ඉතාම ෙකටි කාලයයි තවම ගතෙවලා තිෙබන්ෙන්.   ඒ 
නිසා අපට එක පාරටම ෙම්ක අංශක 180ක් අෙනක් පැත්තට 
හරවන්නට  බැහැ.    

ගරු අගමැතිතුමාෙග් සහ ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම 
යටෙත් වර්තමාන නීතිය හා සාමය අමාත්ය ගරු සාගල රත්නායක 
මැතිතුමාට කමානුකූලව ෙම් කටයුත්ත කරන්නට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපි හිතනවා. ෙපොලිසිෙය්  උසස ්නිලධාරින් සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා,  ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස්  සහ  ෙයෝජනාත්  එකතු 
කරෙගන කටයුතු කෙළොත්,   ෙම් හැම ෙදයක්ම නිවැරදි කර 
ගන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා.  සියයට 100ක්ම  
නැති වුණත්,  සියයට 99ක්ම නිවැරැදි කර ගන්නට පුළුවන් ෙවයි.    

විෙශේෂෙයන් අපි දැක්කා,  HNDA සිසුන්ට කළ පහරදීම. ඒ 
අවස්ථාෙව් එම ෙපොලිස් නිලධාරින් ස්ථාෙනෝචිත පඥාව ෙයොදලා 
කටයුතු කළා නම්, ඒ සිසුවියන්ට පහර ෙදන්ෙන් නැතිව නීතිෙය් 
රාමුව තුළ ඉඳෙගන ඒ අයව හැසිෙරව්වා නම් ඒ වාෙග් පශ්නයක් 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා 
ඇතුළු නිලධාරින්ට අපි කියනවා, ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ ෙම් මානසික 
විප්ලවය ඇති  කරන්න කියලා.  ඒ තුළින් එම නිලධාරින්ට  
මානසික ජයගහණයක්  ලබා ගන්නට  පුළුවන් ෙවයි. ෙමවැනි 
අවස්ථාවලින් පටු වාසි ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ෙකොටසකුත් 
ඉන්නවා.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, අර විපක්ෂය, ෙම් විපක්ෂය කියලා 
ෙබෝඩ් ගහෙගන ෙම් ආණ්ඩුව මාස 6න්, අවුරුද්ෙදන්, ෙදෙකන් 
ෙපරළන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා සැලසුම් හදන පිරිසකුත් 
ඉන්නවා.  

අපි ඒ අයට කියනවා,  ඒක කවදාවත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව  බලයට ෙගෙනන්න, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාව  ආෙයත් රජ පුටුවට ෙගෙනන්න උත්සාහ 
කරන අයට අපි කියනවා,  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙබොෙහොම සහෙයෝගයකින් 
යුතුව, ෙබොෙහොම අවෙබෝධයකින් යුතුව ෙම් රජය ඉස්සරහාට 
ෙගන යන බව. අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලය, අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 

මන්තීවරුන් ෙබොෙහොම එකමුතු භාවයකින් යුතුව කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා; ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට අපි කැප කිරීම් කරලා; අෙප් 
පාක්ෂිකයන් ෙබොෙහොම කැප කිරීම් කරලා,  අවුරුදු ගණනාවකට 
පසුව  අපි හදා ගත් රජයක් ෙම්ක.   අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රටට 
පජාතන්තවාදය ෙගෙනන්නට ඕනෑ; නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙගෙනන්නට ඕනෑ;  නීතිය ස්ථාපිත කරන්නට ඕනෑ. ෙම්වාට  මුල් 
තැන ෙදන්නට ඕනෑ.  ෙම් රට තුළ ජාතිවාදයට හිස ඔසවන්නට 
ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට තුළ නැවත ෙල් වැගිරීමක් කරන්නට 
ඉඩ ෙනොදී, ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් කටයුතු කරන අයට හිස 
ඔසවන්නට ෙදන්ෙන් නැතිව අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
අපි වගකීෙමන් කියනවා , ෙම් අවුරුදු  පහ ඇතුළත ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් සහ ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සුසංෙයෝගෙයන් ෙම් රට සංවර්ධනය කරා 
ෙගන යන බව. ඒකට අකුල් ෙහළන්නට උත්සාහ කරන අයට අපි 
කියනවා, ඔබතුමන්ලා අකුල් ෙහළන්නට කටයුතු කළාට 
කවදාවත් ඒක ජයගහණය කරන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා.  
නියත වශෙයන්ම ෙම් රට සංවර්ධනය කරා ෙගන යන්න පුළුවන්.  
ඒ සඳහා නායකයන් ෙදෙදනා  සමඟ එකතු ෙවලා අපි සියලු 
ෙදනාම කටයුතු කරන බව මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

9ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරන අද දවෙසේදී  මටත් කථා කරන්නට අවස්ථාවක් 
ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන සඳහන් කරනවා නම්,   අද ඒ පිළිබඳව  
විවිධ මත, අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත් සභාෙව් 
ඉන්න ෙවලාෙව් මම  විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි, 
විපක්ෂෙය් යයි කියා ගන්නා මන්තීවරු අද ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන විෙව්චනය කරන්න උනන්දුෙවන් කටයුතු 
කරන බව. ඒ අයට දැන් ෙපොලීසිය කරන සියලුම වැඩ වැරදියි. ෙම් 
මහත්වරුන්ෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙපොලීසිය කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එකට 
වඩා  පැයක්, ෙදකක්, තුනක් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිවාඩු 
දුන්ෙනොත් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රට තුළ කියාත්මක වන්ෙන් 
ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක්ද කියා ටිකක් කල්පනා කරලා 
බැලුෙවොත් ෙහොඳ නැද්ද කියලා. ඒ නිසා කවුරුත් ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ, ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් නිලධාරින්ෙග් වටිනාකම 
ෙකොච්චරද, ඔවුන් ෙමොන වාෙග් ෙසේවයක් කරනවාද කියලා.  

අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් එක්ක මම 
එකඟ ෙවනවා. ඒ යුතුකමට, ඒ ෙසේවාවට එහා ගිය ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙසේවයක් කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් විශාල 
සංඛ්යාවක් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් 75,000ක පිරිස තුළ 
ඉන්නවා. ඒ අතර ෙම් ෙසේවෙය් ගරුත්වය ගැන හිතන්ෙන් නැතිව 
තමන්ෙග් කට, බඩ ගැන හිතන, ෙම් ෙසේවෙය් ගරුත්වය විනාශ 
කරන - ''කාලකණ්ණි'' කියන වචනය පාවිච්චි කළාට කමක් 
නැහැ.- නිලධාරින් යම් පමාණයක් නැතුවා ෙනොෙවයි කියන එක 
ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

541 542 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන, ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන වැඩිෙයන් කථා 
කරන්න අපට අවස්ථාව උදා වුෙණ් පසු ගිය මාස ෙදක තුන තුළ 
සිදු වූ, ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනය සහ ඇඹිලිපිටිය 
පෙද්ශෙය් වූ සිද්ධිය ගැන සැලවීමත් එක්කයි. අද ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පුදුමාකාර ෙචෝදනා රාශියක් එල්ල ෙවනවා. 
හැබැයි, අවාසනාවට මම කිව්ව 75,000කට අධික පමාණෙයන් 
බහුතරයකට අර කිහිප ෙදනකුෙග් -මම කලිනුත් කිව්වා වාෙග්- 
ෙනොෙහොඹිනා කියා කලාපය ෙහේතුෙවන් අවමන් විඳින්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමහිදී අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, මීට අවුරුද්දකට 
ඉස්සරෙවල ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා. 

පසු ගිය කාලෙය් රත්නපුර දිස්තික්කෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කළ ඇමතිවරෙයක් ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා 
ස්ථානාධිපතිතුමා ඉන්න පුටුෙවන් ස්ථානාධිපතිතුමාව  ඇද දමලා 
එතුමා වාඩි වුණා. එතුමාට අවශ්ය විධියට කියාත්මක වුණා. ඒ 
වාෙග් තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙමෙහයවපු 
කාලය අද කාටත් අමතක ෙවලා වාෙග්. විෙශේෂෙයන්  මතක් 
කරන්න ඕනෑ, තමන්ට ඕනෑ කරන නිලධාරින්ට, ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක තනතුෙර් මාස ෙදකක් තුනක් ඉන්න ෙකොට Cabinet 
Papers දමලා සහකාර ෙපොලිස ්අධිකාරිවරයා දක්වා  උසසව්ීම් දීලා 
අවශ්ය තනතුරුවල ඒ අය තැබූ කාලයක් තිබුණ බව. ෙම් විධියටයි 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අතෙපව්ෙව්. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
සිදු වුණු හැම සිද්ධියක්ම - අර ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් - ෙද්ශපාලන අතෙපවීම් වුණු  සිදුවීම්. හැබැයි,   
ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය අෙප් රජෙය් වැරැද්ෙදන් වුණු සිද්ධියක් 
කියලා හුවා දක්වලා කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න  
කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම්  ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 

ඇඹිලිපිටිෙය් ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් කනගාටු වන මිනිස්සු 
අතර වැඩිපුරම කනගාටු ෙවන එක්ෙකනා මම. ෙම් මිය ගිය 
තරුණයා මෙග් ගෙම්; මෙග් ෙගවල් ළඟ. මම නිෙයෝජනය කරන 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්. නමුත් පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා, ෙම් 
සිද්ධිය ගැන හතර මායිමක්වත් දන්ෙන් නැතිව ඒ ගැන ෙතොරතුරු 
ෙසොයන්න,  ෙම් සිදුවීම පිළිබඳව සාධාරණයක් කරනවා කියලා ඒ 
මිය ගිය අයෙග් බිරිඳ සහ පවුෙල් උදවිය රවටලා මාධ්ය තුළින් 
තමන්ට ෙද්ශපාලන වාසියක් ලබා ගන්න සමහර අය ඇඹිලිපිටියට 
ගියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කනගාටු ෙවනවා, අෙප් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් සමහර  මන්තීවරු ගියා, ෙහොද්ද ෙබොර ෙවලා 
තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව් මාධ්ය තුළින් හයියක් ගන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලන්න. ගිහිල්ලා කියා තිෙබනවා "ෙහේෂා මන්තීතුමා 
ෙම්කට බැස්ෙසේ නැහැ, ඒ නිසා තමයි අපි ෙකොළඹ ඉඳන් ආෙව්" 
කියලා. මම කියන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් වගකීම වන්ෙන් යම් 
කිසි සිදුවීමක් වුණාට පස්ෙසේ ඒ සිදුවීෙම් වාසිය ගන්න මාධ්ය 
පසුපස දුවන එක ෙනොෙවයි; ඒ සිදුවීම තුළින් ජනතාව ෙනොමඟ 
යවලා තමන්ට වාසි ගන්න එක ෙනොෙවයි; ඒ සිදුවීමට 
සාධාරණයක් වන මාර්ගයක් විවෘත කර ගන්න එකයි.  

මම ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු අමාත්යතුමා හා මෙග් දිස්තික් 
නායිකාව තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය එක්ක කථා කරලා, 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමා, ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති සී.ඩී. 
විකමරත්න මහතා, ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස ් අධිකාරිතුමා ඇතුළු 
සියලුමෙදනා කැඳවලා ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
රැස්වීමක් තියලා කිව්වා, "ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ 
පරීක්ෂණයක්  ඕනෑ. ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිය ගැන මිනිස්සුන්ෙග් 
විශ්වාසය තහවුරු වන ෙතක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ඒකකයක්  පිහිටුවලා ෙම් සිද්ධිය ගැන අවශ්ය 
වටපිටාව ෙහොයන්න" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා අර එකට රගර් 
ගහපු තාජුඩීන්ෙග් මළ ෙගදරවත් ෙනොගිය නාමල් රාජපක්ෂ 
මහත්තයාත් ඒ තරුණයාෙග් මළ ෙගදර ගිහින් සිටි බව. 
විළිලජ්ජයි. මම හිතන්ෙන් එතුමා ඇඹිලිපිටිය පැත්තට ගිෙය් 
අවුරුදු ගණනකින්. එතුමා මළ ෙගදර ගිෙය් ඒ තරුණයාට අවසන් 
ෙගෞරවය දක්වන්න නම් මමත් සතුටු වනවා, "අෙන්, අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් මළ ෙගදර ආවා" 
කියලා. හැබැයි, එකට රගර් ගහපු තාජුඩීන්ෙග් මළ ෙගදර ගිෙය් 
නැහැ. මම කියනවා එවැනි කාලකණ්ණි සිතුවිලිවලින් අයින් 
ෙවන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඇතැම් චීවරධාරින්ෙග් 
කියා නිසා ෙබෞද්ධෙයක් විධියට මටත් ලජ්ජයි. ඒ ෙමොකද, අෙප් 
පෙද්ශෙය් ඉපදුණු අර රාවණා බලය කියලා කෑ ගහන 
ඉත්තෑකන්ෙද් සද්ධාතිස්ස හාමුදුරුෙවෝ ඒ තරුණයාෙග් අවසන් 
කටයුතු දවෙසේ සංඛපාල පන්සලට ආවා. මම සංඛපාල පන්සෙල් 
බස්නායක නිලෙම්. මම ෙලොකු හාමුදුරුවන්ෙගන් ඇහුවා, 
"ෙමොකක්ද ෙම් අෙප් හාමුදුරුෙවෝ නටන ෙසල්ලම" කියලා. 
කිව්වා, "ෙම් ෙවලාෙව් ලකුණු ටිකක් දා ගන්න මමත් යනවා" 
කියලා. හාමුදුරුෙවෝ මළ ෙගදර යන්ෙන් ලකුණු ටිකක් දා ගන්න. 
ෙබෞද්ධ ආගම පිරිෙහන ෙලස ෙම් වාෙග් කාලකණ්ණි විධියට 
කියා කරන චීවරධාරින්ට විරුද්ධව සිංහල මිනිස්සු ටික නැඟිටින්න 
ඕනෑ. ඔය ෙවන කාටවත් කෙඩ් යන මිනිස්සු ෙනොෙවයි. 
හාමුදුරුෙවෝ එදා මළ ෙගදර ගිහින් කථා කෙළේ ෙමොනවාද? 
හැබැයි, ඇඹිලිපිටිෙය් මිනිස්සු ෙගොන්නු ෙනොෙවයි. ඇඹිලිපිටිෙය් 
මිනිස්සු ෙම් සිද්ධිය ෙද්ශපාලඥයන්ෙග් අතෙකොළුවක් ෙවන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුෙල් මිනිස්සු තමන්ට වුණු හානිෙයන් ලකුණු 
දා ගන්න කාටවත් දුන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත ෙවනුෙවන් අවංකව 
ෙපනී සිටින්ෙන්, සාධාරණය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් කවුද 
කියන අවෙබෝධය ඒ අයට තිබුණා.  

ඒ සිද්ධිය තුළින් ඇති වුෙණ් තව මාස තුන හතරකින් දරුෙවකු 
පසූත කරන්න ඉන්න ඒ අහිංසක ගැබිනි මවට තමන්ෙග් ස්වාමි 
පුරුෂයා නැති වුණ එක, නැත්නම් ඉපෙදන්න ඉන්න ඒ දරුවාට 
තාත්තා ෙකෙනක් නැති වුණ එක සහ ඒ පවුලට තරුණෙයක් 
නැති වුණ එකයි. ඒ පාඩුව මකන්න කාටවත් බැහැ. ඒ නිසා ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානයට, ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙමය ෙයොමු කරමින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අපට පුළුවන් නම් 
ෙම් ෙවලාෙව්දී රජය පැත්ෙතන් යම් සාධාරණයක් කරන්න. ෙම් 
සිද්ධියට යුක්තිය හා සාධාරණය ඉටු කර දීමට වාෙග්ම, ඒ පවුල 
පත් ෙවලා තිෙබන අසරණභාවය ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමනි, 
යමක් කරන්න. ඒ ආදරණීය ඉල්ලීමත් ෙම් ෙවලාෙව් කරන ගමන් 
මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියනවා.  

ඒ සිද්ධිය ගැන හැම තැනම කථා වුණාත්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මා එක්ක කථා කිරීමට මාධ්ය ෙකොච්චර උත්සාහ කළත් මම 
මාධ්යයට යමක් කිව්ෙව් නැති වුණත්, ඒ සිද්ධියට සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිෙය් මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා සහ 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා වග කිවයුතු බව මම කියනවා. 
ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිය හරියට ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතුව, ජනතාවත් 
එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා සමීපව කටයුතු කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද 
කියලා දන්ෙන් නැතුව, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් නමට කැලලක් ෙවන්න, අර පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණු ෙපොලිස් රාජ්යෙය් රාජපක්ෂ උණත් එක්ක කරපු 
ෙසල්ලමක් ෙම්ක. ගරු ඇමතිතුමනි, මම වග කීෙමන් කියනවා 
ෙම් සිද්ධියට සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා සහ මූලස්ථාන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඍජුවම වග කිව යුතු බව. ඒ ගැන කිසි 
සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා ඇඹිලිපිටිය මිනිස්සුන්ෙග් එම ඉල්ලීම 
සාධාරණයි කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා.  
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අද අලුත් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයක් ඇවිත් තිෙබනවා. 
අලුත් මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක් ඇවිත් තිෙබනවා. 
ඒෙක් ඇතුෙළේ තව කිලිටි වුණු කීපෙදෙනක් ඉන්නවා. අන්න ඒ 
ටිකත් අයින් කරලා පිරිසිදු කරලා ෙදන්න. ෙහට අනිද්දා තිෙබන 
අෙප් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීෙම්දී රජෙය් නිලධාරින් එක්ක කථා 
කරලා ඇඹිලිපිටිෙය් ජනතාව සහ ෙපොලීසිය අතර නැවත 
සමීපතාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් වට පිටාවක් ෙවනුෙවන් මම 
පාලමක් වනවා. ඊට මැදිහත් වනවා කියලා පෙද්ශෙය් මන්තීවරයා 
විධියට මම ෙම් ෙවලාෙව් සහතික ෙවනවා. ඒ අහිංසක 
මිනිස්සුන්ට, ෙම් සිද්ධියට මුහුණ දීපු ඒ පවුෙල් උදවියට 
ෙපොලීසියත් එක්ක පශ්නයක් නැහැ; ආණ්ඩුව එක්කත් පශ්නයක් 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව එක්ක පශ්නයක් තිෙබන බව ෙපන්වා 
ෙබොරදිෙය් මාළු බාන මහත්වරුන්ට මා කියනවා, ඇඹිලිපිටිෙය් 
ෙගොන්නු නැහැ; ඇඹිලිපිටිෙය් ඒ අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන් අපි 
මැදිහත් වනවා; ඒ අවශ්ය සියලු ෙද්වල්, රජය ෙවනුෙවන් කළ යුතු 
සියලු මැදිහත්වීම් අපි කරනවාය කියා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු අමාත්යතුමනි, එම නින්දිත වැෙඩ්ට 
සම්බන්ධ වුණු ඒ කාලකණ්ණි ෙපොලිස් නිලධාරින් කීපෙදනාට දිය 
යුතු උපරිම තීන්දුව ෙදන්න. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ඉතා 
ඉක්මනින් කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ගරු සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමා කාටවත් විෙව්චනය කරන්න බැරි ෙලස 
සාධාරණ හා විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරන අමාත්යවරෙයක්. 
එතුමා  ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාධාරණය ෙවනුෙවන්  
කටයුතු සිදු කරනෙකොට, ඇඹිලිපිටිෙය් අපටත් ෙපොලිස් 
මූලස්ථානය යථා තත්ත්වයට  අරෙගන එන්න අවශ්ය ශක්තිය ෙදයි 
කියා විශ්වාස කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සාගල රත්නායක අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
පහෙළොවක කාලයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.58] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016.1.28 දින "මව්බිම" 

පුවත් පෙත් පළ වුණු වාර්තාවක් තමයි, ෙම් මෙග් අෙත් 
තිෙබන්ෙන්. එහි සිරස් තලයක ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“ෙබොරු කී බව සාගල පිළිගනී”  

ෙම් කියන්ෙන් මම ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ පකාශය 
ගැනයි. මීට සති ෙදකකට පමණ උඩදී -ෙම් වර්ෂෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුල්ම සැසි වාරයක් ෙව්ලාෙව්දී- අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මෙගන් පශ්නයක් 
ඇසුවා, ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ගැන. ඒ ෙව්ලාෙව්දී අෙප් පධාන 
සංවිධායකතුමා කිව්ෙව්, "කල් ඉල්ලනවා" කියායි. නමුත් මම 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්ෙව්, "ෙම් ගැන පකාශයක් කරනවා. 

අපි විමර්ශන පටන් ගත්තා විතරයි. එහි වර්තමාන තත්ත්වය ගැන, 
ඒ තිෙබන විමර්ශන ගැන මම ෙමතැනදී සඳහන් කරන්නම්.  
වැඩිදුර විමර්ශන කරෙගන යනවා. විමර්ශන අවසන් වුණාම 
අවසන් වාර්තාව මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්" 
කියායි. අපි දහහත් වැනි දා අවසන් වාර්තාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. නමුත් විමර්ශන කරෙගන යද්දී, විවිධ ෙතොරතුරු එනවා. 
ඒවා තවත් වැඩිපුර විමර්ශනය කරන්න ඕනෑ. අපි උසාවි ගිහිල්ලා 
අවසර ගන්න ඕනෑ, telephone වාර්තා බලන්න. උසාවි ගිහිල්ලා 
අවසර ගන්න ඕනෑ, CCTV පටි බලන්න. ඒවා අරෙගන 25 වැනි 
දා ෙම් වාර්තාව එයි කියා බලාෙපොෙරොත්තුව සිටිමින් මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කාලය ඉල්ලා තිබුණා, 27 වැනි දා පකාශයක් 
සිදු කිරීමට. ඒ අතරතුරදී 22 වැනි දා නීතිපතිතුමා 
ෙපොලිස්පතිතුමාට උපෙදස් දුන්නා, ෙම් පරීක්ෂණය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට භාර කරන්න කියා. එනමුත් මම එම 
පකාශය කරන්නම් කියා ෙයොදා ගත්තා. ඒ ෙවනෙකොට අපට 
අවසන් වාර්තාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එය 
CID එකට භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ ෙවනෙකොට තිබුණු 
වාර්තාව අනුව මම කරුණු කිව්වා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළමු වැනි 
දවෙසේ මම පකාශය සිදු කරනෙකොට කර තිබුණු විමර්ශන අනුව 
සඳහන් වුණු එක කරුණක් තමයි, ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ජංගම 
ෙසේවා රථය එතැනට ගිෙය්, 119ට ලැබී තිබුණු ඇමතුමක් අනුවයි 
කියන එක. නමුත් ඊෙය් ෙවනෙකොට ලැබී තිබුණු විමර්ශන වාර්තා 
අනුව එය ෙවනස් වුණා. ෙපොලිස් නිලධාරින් එතැනට ගිහින් 
තිබුෙණ්, සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයාට ශබ්දය ඇසී එතුමා ෙම් 
ජංගම රථයට කළ දැනුම් දීම අනුවයි. 119ට ඇමතුම් ලැබී 
තිෙබනවා. ඇමතුම් ලැබී  තිබුෙණ් ෙපොලීසියත් ඒ සාදය තිබුණු 
තැන සිටි අයත් අතර ඇති වුණු ගැටුම සම්බන්ධවයි. ඇමතුම් ලැබී 
තිෙබන ෙව්ලාවන් අනුව බලන ෙකොට අපට හිතන්න ෙවන්ෙන් 
ඒකයි. ෙම් සම්බන්ධව තමයි, මම ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී -ෙම් 
රෙට් තිෙබන උත්තරීතර සභාෙව්දී- පකාශයක් සිදු කෙළේ. නමුත් 
පුවත් පත්වල වාර්තා ෙවන්ෙන් ෙවනත් කථාවක්, ෙම්කද වගකීම 
කියායි. 

මම කලින් සඳහන් කෙළේ අද දිනෙය් ෙම් මව්බිෙම් නිකුත් වූ 
"මව්බිම" පුවත් පෙත් සඳහන් කර තිබුණු වාර්තාවක්. අද නිකුත් 
වුණු තව පත්තරයකින් ෙමෙහම කියනවා: 

"ෙහෝමාගම අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙකෝප වූ පිරිස් 
අත්අඩංගුවට ගන්න අධිකරණ තීන්දු අභිෙයෝගයට 
ලක්කරමින්, ඒවාට එෙරහිව යමින්ද, අධිකරණ කටයුතුවලට 
බාධා කරමින් ෙපෙර්දා (26දා) ෙහෝමාගම මෙහේස්තාත් 
අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙකෝපකාරි ෙලස හැසිරුණ පිරිස් 
අත්අඩංගුවට ෙගන ලබන මස 09 වැනිදාට ෙපර අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කරන්නැයි ෙහෝමාගම මෙහේස්තාත් රංග දිසානායක 
මහතා ඊෙය් (27දා) ෙහෝමාගම ෙපොලීසියට නිෙයෝග කෙළේය."  

මෙහස්තාත්වරයා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? එතුමා කිව්ෙව් පෙකෝප 
වූ පිරිස කියා ෙනොෙවයි, පචණ්ඩකාරි ෙලස හැසිරුණු පිරිස 
කියායි. නමුත් පත්තරෙය් පළ කරන්ෙන් "පෙකෝප වූ" කියායි. 
ෙම්ෙකන් එන අර්ථය ෙවනස්. ෙම්ෙකන් වැඩිපුර අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන්, සාධාරණය ෙදන්ෙන් ෙම් වැරදි ෙලස හැසිරුණු පිරිසට; 
නීති විෙරෝධි ෙලස හැසිරුණ පිරිසට; අධිකරණෙයන් නිෙයෝගය 
දීපු අයට. ෙම් අය නීති විෙරෝධි ෙලස හැසිරුණා. ඒ නිසා ඔවුන් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නය කියා නිෙයෝග කළා.  

2016.01.28වන දින "මව්බිම" පුවත් පෙත් තවත් සිරස් 
තලයකින් ෙමෙසේ කියනවා: 

"සුමිත් පහළට තල්ලු කළ බව තහවුරු වන තවත් සාක්ෂි ෙදකක්"  
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එෙහම තමයි headline එෙක් කියන්ෙන්. ෙම්ෙකන් 
හිෙතන්ෙන් දැන් ෙම් සාක්ෂි තහවුරු ෙවලා කියලායි. අෙප් ගරු 
ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ජනතාවට ෙම් පණිවුඩය 
ෙගන යන්න ඉන්න මාධ්ය ආයතන තමයි ජනතාවෙග්ත්, ෙම් 
සිද්ධිවලට සම්බන්ධ අයෙග්ත් ඔළුව අවුල් කරමින් වග කීමකින් 
ෙතොරව කටයුතු කරන්ෙන්. 

ගරු අගමැතිතුමාත් කිව්වා, "රටක් හදන්න, නීතිය ඇති 
කරන්න, අධිකරණය, ෙපොලීසිය සහ මාධ්ය සාධාරණ ෙවන්න 
ඕනෑය" කියලා. අද ඒ වගකීම ඉටු කරන බවක් අපට ෙපෙනන්න 
නැහැ. ඔවුන්ෙග් විවිධ අරමුණු ඇති. එක්ෙකෝ පතය විකුණා 
ගන්න, නැත්නම් TV advertisement එකක් ගන්න, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් විරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතයක් දරන අයව 
ආණ්ඩුවට ෙගෙනන්න ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් කරන 
කියාෙවන් තමන් වාර්තා කරන රෙට් ජනතාවට අයුක්තියක් සිද්ධ 
වනවා. ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා දිගින් දිගටම කථා කරලා 
මෙගන් ඇහුෙව්, "හැමෙදනාම ඇවිල්ලා TV එෙක් රඟ පානවා. මා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්" කියලායි. මා එතුමාට කිව්වා, "මන්තීතුමා, 
භය ෙවන්න එපා. එෙහම රඟ පෑමක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
සාධාරණ පියවර ගන්න කියලායි මටත් කියා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පිළිබඳව සාධාරණ පරීක්ෂණ කරන්න කියා මමත් 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඉල්ලා තිෙබනවා" කියලායි. මා ඒ ඉල්ලීම 
කළත්, නැතත් ෙපොලිස්පතිතුමා ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ වගකීම 
දරනවා. අවසන් වාර්තාව එන ෙකොට මීට වඩා ෙගොඩක් ෙවනස් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒකයි පරීක්ෂණ කියන්ෙන්. කාලෙයන් කාලයට, 
ඒ පරීක්ෂණ වැඩිදුර යන්න-යන්න ඒ ෙතොරතුරු ෙවනස් වනවා. 
අපට ලැෙබන සමහර ෙතොරතුරු සම්පූර්ණෙයන් වැරැදි ෙවන්න 
පුළුවන්. අවසානෙය් ඒ මාර්ගෙය් ගිහින් වැඩක් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර ෙතොරතුරු ඵලක් තිෙබන ඒවා ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙම් ටික අපි කර ෙගන යනවා.  

අපි ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, 
නීතිය හැම පුරවැසියාටම සාධාරණව ලබා ගන්න පුළුවන් කාලයක් 
අපි ඇති කර ෙදනවාය කියලායි. ඒක තමයි අෙප් ඉලක්කය. 
ඇමතිවරයා හැටියට මා වැඩ භාර ගන්න දවෙසේත්, අය වැය 
පිළිබඳව විවාදය කරන අවස්ථාෙව්දීත් මා ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් 
ඉල්ලුෙව්, "අපි ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂා කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
ෙවනුෙවන් වග කියනවා. නමුත් ජනතාවට හරියාකාරව ෙසේවය 
කරන්න. ජනතාවට හිතවාදීව ඒ ෙසේවය කරන්න. රෙට් නීතිය 
ඉහළ තැනකට ෙගන යන්න" කියලායි. මා ෙකොයි අවස්ථාවකදීවත් 
ෙපොලීසියට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන් මාතර 
දිස්තික්කෙය් ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයකු මාරු කරන්න 
කියලාවත් මා කියලා නැහැ. ෙපොලීසිය දියුණු කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් අපට තිෙබනවාද, අන්න එතැනදී තමයි අමාත්යාංශය 
වශෙයන්, අමාත්යවරයා වශෙයන්, රජය වශෙයන් අපි සම්බන්ධ 
වන්ෙන්.  

ෙම් වාතාවරණය නිසා අද මාධ්යයට භය නැතුව වාර්තා 
කරන්න පුළුවනි. මීට කලින්, පසු ගිය කාල වකවානුෙව් ෙම් 
විධියට කථා කළාද? නැහැ. කවුරුත් කථා කෙළේ නැහැ, සද්ද 
නැතුව සිටියා. එෙහම නම් නිවැරැදිව වාර්තා කිරීෙම් වග කීමක් අද 
මාධ්යයටත් තිෙබනවා. ජනතාව උසි ගන්වන්න ෙනොෙවයි, 
ජනතාවෙග් හිතට තව-තවත් වද ෙදන්න ෙනොෙවයි, පතය විකුණා 
ගන්න ෙනොෙවයි. වග කීමකින් ඒ වාර්තා කිරීම කරන්නය කියන 
ඉල්ලීම මා මාධ්යෙයන් කරනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාට මා ස්තුති කරන්න ඕනෑ, ෙම් 
අවස්ථාව අපට ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
එතුමා දක්ෂ ෙලස එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය් ෙයදුණා, 
ෙපොලීසිය ගැන කඳුළු ෙහළුවා, ෙපොලීසිය සම්බන්ධෙයන් විය යුතු 

වැදගත් කරුණු රාශියක් කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ඊට පස්ෙසේ 
ෙටොක්කකුත් ඇන්නා. ඒක ෙහොඳයි. වැදගත් අදහස් රාශියක් 
දැක්වීම ගැන මා එතුමාට ස්තුති කරනවා. එතුමාෙග් ෙබොෙහෝ 
අදහස්වලට මා එකඟ වනවා.  අය වැය පිළිබඳ විවාදෙය්දීත් ඒ 
ෙබොෙහෝ කරුණු ගැන මා සඳහන් කළා. අදත් මා  ඒ සමහර ෙද්වල් 
ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් කථා කරන්නම්.  

සාධාරණව කටයුතු කරන ෙපොලීසියක්, වෘත්තීමය වශෙයන් 
ඉහළම මට්ටමකින් කටයුතු කරන ෙපොලීසියක්, එහි ෙසේවෙය් 
නියුතු වන අය ඒ අයෙග් ආත්ම ගරුත්වය රැක ෙගන ෙසේවය 
කරන්න පුළුවන් ෙපොලීසියක්, ඒ වාෙග්ම අවසානෙය් තමන්ෙග් 
ජීවිතත්, ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරින්ෙග් ජීවිතත් දියුණු වන 
තත්ත්වයකට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙසේවයක් ඇති කිරීමයි අෙප් 
එකම පරමාර්ථය හා ඉලක්කය වන්ෙන්. 

අනුර දිසානායක මහතා කථා කරපු කාරණා ෙබොෙහොමයක් 
පරණ කාලයට අදාළයි. නමුත්, ඒවා පරණ කාලයට අදාළයි 
කියලා අපි ඒවා උදාහරණ ෙලසට ගන්ෙන් නැතිව ඉන්ෙන් නැහැ. 
අපට ඒවාත් ගන්න පුළුවන්. ඒවා ෙම් කාලයට පාඩම් ඉෙගන 
ගන්න ෙහොඳ උදාහරණ හැටියට සලකන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් 
අෙප් ෙපොලීසිය ෙකොයි තරම් සාධාරණ ගමනක යනවාද කියලා 
කිව්ෙවොත්, එදා හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය අත් අඩංගුවට 
අරෙගන උසාවියට ෙගන එනෙකොට එතුමියව ෙගන ආෙව්- 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මට පශ්නයක් නැහැ, මම ඔබතුමාට පශ්න කරන්න අවස්ථාව 

ලබා ෙදන්නම්. නමුත්, මෙග් කථාව අවසන් කළාට පසුව. කමක් 
නැද්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දැක්කා, දිගින් දිගටම හිරුනිකා මන්තීතුමිය අත් අඩංගුවට 

ගැනීම ආණ්ඩුෙව් නීතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා දක්වන 
උදාහරණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ කාරණාව විතරක් ගන්න එපා. මෙග් කථාව ඉවර නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ උදාහරණය, එක උදාහරණයක් විධියට අරෙගනයි 

තිෙබන්ෙන්. ඒ උදාහරණයම අගමැතිතුමාත්, තවත් මන්තීවරුත් 
ගත්තා. එක මන්තීවරෙයක් පකාශ කරලා තිබුණා,"ඇය 
ෙපොලීසියට අරෙගන තිෙබන්ෙන් නිකම් මඟුල් ෙපෝරුවකට 
නග්ගනවා වාෙග්" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ආකාරෙය් අත් 
අඩංගුවට ගැනීම් අපි දැකලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක සාධාරණව-[බාධා 
කිරීමක්] ෙවන ඒවා තිෙබන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මාෙග් කථාව අවසන් 

වනතුරු ඉන්න. ඊට පසුව ඒක ගැන කථා කරමු.  

එතුමිය උසාවියට ෙගන ගිෙය් ෙපොලිස් වාහනයකින්. 
ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥාණසාර ස්වාමීන් වහන්ෙසේ උසාවියට ෙගන 
ගිෙය් ෙපොලිස් වාහනයක ෙනොෙවයි, උන්වහන්ෙසේෙග් පුද්ගලික 
වාහනයකින්. ඉතින් ඒ තරම් ෙගෞරවයක් දැක්වූවා. DIG 
මහත්වරුන් ෙදෙපොළක් අද අත් අඩංගුෙව් ඉන්නවා. එක්ෙකෙනක් 
අද වන විට death row එෙක් ඉන්නවා. අෙනක් ෙකනාට තවමත් 
නඩුව විභාග ෙවමින් පවතිනවා. ඉතින්, අද කවුද කින්ද-මන්ද 
කියලා නැහැ; තරාතිරමක් කියලා නැහැ; ෙලොකුද, ෙපොඩිද කියලා 
නැහැ; ෙද්ශපාලනඥෙයක්ද, ෙනොෙවයිද කියලා නැහැ. ඒ සැමටම 
නීතිය එකයි. ෙම් රෙට් ඕනෑම පුරවැසියකුට එකම විධියකට අපි 
නීතිය කියාත්මක කරනවා.  

මන්තීතුමා තවත් ෙබොෙහෝ කරුණු ගැන කථා කළා. 
ෙපොලීසිෙය් වැටුප් ගැන කථා කළා. මම ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් 
ඇහුවා, "වැඩි කරපු වැටුප ෙම් මාෙසේ ෙගවන්න බැරි වුණාද?" 
කියලා.  ෙම් වර්ෂෙය් අපි සියයට 20ක් වැටුප වැඩි කළා. ලබන 
වර්ෂෙය් තවත් සියයට 20ක් වැඩි කරනවා. නමුත්, තවම මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් චකෙල්ඛය නිකුත් ෙනොවීම තුළින් ඒක ෙම් මාෙසේ 
වැටුපට එකතු ෙවලා නැහැ. මම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. නමුත්, 
ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. ඒ වැටුප් වැඩිවීම පමාණවත්ය  කියලා 
මම විශ්වාස කරන්ෙනත් නැහැ. ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයක් 
ෙසේවය කරන්ෙන් රුපියල් 15,000ක වැටුපකටයි. අතිකාල දීමනා 
නැහැ. පැය 8න් ඔවුන්ෙග් රාජකාරී කටයුතු අවසන් ෙවන්ෙනත් 
නැහැ. ඉතින්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී ෙමම කරුණු කියවුණා.  

මන්තීතුමා උසස්වීම් ගැන කථා කළා. නමුත්, ඔබතුමා කියන 
හැම ෙදයකටම මම එකඟ නැහැ. Cadre එෙක් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. ඒ නිසා උසස්වීම් ෙදන්න ඕනෑ කියන එක නිවැරදි 
කියාවක් ෙනොෙවයි. එෙහම කෙළොත්, ෙමයිට වඩා ගැටලු අපට 
ඇති ෙවනවා. උසස්වීම් ලබා ගන්න නම් ඒ සඳහා හැකියාව, 
කැපවීම තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා මනින්න යම් කිසි සාධක 
තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත්, ෙම් අවසථ්ාෙව්දී පුරප්පාඩු රාශියක් 
තිෙබන නිසා ෙසේවෙය් අවශ්යතාව මත ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් සිට 
සැරයන් දක්වා, ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියැදුරු, ෙපොලිස් 
සැරයන් රියැදුරු දක්වා, ෙපොලිස් පරීක්ෂක සිට සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි තනතුර දක්වා ෙම් උසස්වීම් ටික කරන්න නියමිතව 
තිෙබනවා. ඒ, අවශ්යතා සහ ෙජ්යෂ්ඨත්වය මතයි.  මම නැවත එම 
කරුණු ටික කියවන්නම්. ෙමොකද, මෙගන් ෙමම ගරු සභාෙව්දී 
වැරැදියට කියවුෙණොත් ඒක ෙහොඳ නැති නිසා.  

ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් සිට සැරයන් තනතුරට (කාන්තා 
නිලධාරින් ඇතුළුව),  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියැදුරු සිට ෙපොලිස් 
සැරයන් රියැදුරු, ඒ වාෙග්ම උපෙපොලිස් පරීක්ෂක සිට ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක (කාන්තා නිලධාරින් ඇතුළුව) තනතුරට උසස්වීම් ලබා 
ෙදන්න නියමිතව තිෙබනවා. -ෙහොඳ ෙවලාවට තමයි මම නැවත 
ෙමය කිෙයව්ෙව්. ෙමොකද, මෙග් අතින් වැරැදීමක් වුණා-. පසු ගිය 
වර්ෂෙය් ෙපොලිස් සැරයන් සිට උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරටත්, 
ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක 
තනතුරටත් පුරප්පාඩු පිෙරව්වා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි,  
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති තනතුෙර් පුරප්පාඩු නැහැ.  අනුමත 
කාර්ය මණ්ඩලයට එම තනතුරු  12ක් තිෙබනවා. එම 12 ෙදනාම 
එම තනතුෙර් දැනට ෙසේවෙය් ඉන්නවා. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති 
තනතුරුවල පුරප්පාඩු තිෙබනවා. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති සහ 

ෙජ්යෂ්ඨ  ෙපොලිස් අධිකාරී තනතු ෙර්  පවත්නා  සියලු පුරප්පාඩු 
පිරවීමට සුදුසුකම්  තිෙබන නිලධාරින් නැහැ. ඒ ගැටලුව මත තමයි 
අපි  ඉන්ෙන්.  

මන්තීතුමා කිව්ව අෙනක් කාරණයට මම දැන් එනවා.  
උසස්වීම් පටිපාටියක්  ඕනෑය කිව්වා.  උසස්වීම් පටිපාටිය සහ 
මාරුවීම් පටිපාටි ෙබොෙහෝ ඒවා අමාත්යාංශයට ඇවිත් තිෙබනවා.  
අමාත්යාංශෙයන්  ෙපොලිස් ෙකොමිසම දක්වා යවපු ෙබොෙහෝ ඒවා 
තිෙබනවා.  එකයි අපට ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් තවම ඇවිත් 
නැත්ෙත්.  ඒ,  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් උසස්වී ම් සහ බඳවා 
ගැනීම් පටිපාටියයි. ඒකත් ඉතාම ඉක්මනින් අපට ලබා ෙදනවා. 
ෙම්වා  ගැන අපි සිතා බලා  නැතිවා ෙනෙවයි.  මාරුවීම් පටිපාටි 
ගැනත් අපි කටුයුතු කර තිෙබනවා. පුහුණුවීම්වලට තමයි අපි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන්.  මා ඒ  කාරණය ගැන කථා 
කරන්නට ගිෙයොත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවක් යාවි. නමුත් ෙකටිෙයන් 
කියනවා නම්, අද ෙපොලිස් අභ්යාස  ආයතනෙය්ත්,  ෙපොලිස් 
විද්යාලෙය්ත් පුහුණු කටයුතු දියුණු කරන්න ෙබොෙහෝ වැඩ 
ෙකොටසක්  කරෙගන යනවා. අපට  ආධාර උපකාර ලැෙබනවා.  
විෙශේෂඥ දැනුමත් ෙම්  සඳහා ලැෙබනවා.  ආධුනික සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරීවරුන්ෙග් පාඨමාලාව මාස 18කට දීර්ඝ කර 
තිෙබනවා.  ආධුනික උප  ෙපොලිස් පරීක්ෂක -කාන්තා උප ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක පාඨමාලාව  මාස  12ක ට දිර්ඝ කර තිෙබනවා.  ආධුනික 
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් - කාන්තා  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්  
පාඨමාලාව මාස 12කට දීර්ඝ කර තිෙබනවා.  

ෙමම නව පුහුණු පාඨමාලාවල විෙශේෂත්වය වන්ෙන් නීතිය හා 
පාෙයෝගික ෙපොලිස් රාජකාරි පිළිබඳව ලබා ෙදන පුහුණුවට 
අමතරව  සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගිසි භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා වූ  
වැඩසටහන්ද ඇතුළත් කිරීමයි. ෙම් සමහර වැඩසටහන් 
විශ්වවිද්යාල පාඨමාලාවලට credit hours  ගන්න පුළුවන් 
පාඨමාලා. ඒ මට්ටමට අපි පුහුණු මට්ටම ෙගන යනවා. ටික කලක් 
යාවි, ෙම්ක ෙහොඳ ෙසේවයක් කරන්න. නමුත් එතැනට යන්න 
වැඩසටහන තිෙබනවා.  

 මම community policing   ගැන සඳහන් කරන්න  ඕනෑ. ඒ 
කියන්ෙන් සිවිල් ආරක්ෂක කණ්ඩායම්  නැවත අපි ෙගොඩනඟමින් 
යනවා,  ෙපොලීසියත් අෙප් ගම්වල ජනතාවත්  අතර සම්බන්ධය 
වැඩි කරන්න. වැරැද්දට දඬුවම් ෙදනවාට වඩා ජනතාවෙග් පශ්න 
හඳුනා ගන්න, ඒවා නැති කරන්න  කියා කරන්න කටයුතු කිරීෙම් 
වැඩසටහන කර ෙගන යනවා.   

අවසානෙය්දී මට කියන්නට තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අද 
ඕනෑම පශ්නයක් ෙකළවර වන්ෙන් ෙපොලීසියත්  එක්ක. පාරට 
බැස්සාම ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් ගැන උද්ෙඝෝෂණය කරන්න 
නැත්නම් දරුවා වැඩිවියට පත් වුණාම ඒ සාදෙය් මත්පැන් බී 
දඟලනෙකොට, ගෙම් ෙගදරක දාලා තිෙබන party  එකකට ගිහින් 
ෙගදර යනෙකොට අධිෙව්ගී මාර්ගවල යන වාහනවලට ගල් 
ගහන්න ගියාම  ෙම් හැම ෙදයක්ම  ෙපොලීසියට පශ්නයක් ෙවනවා. 
හැම ෙවලාෙව්ම ෙපොලීසිය දඩයෙම් ගිෙයොත් මන්තීතුමා කියන 
තැනට යන්න පුළුවන්. ඒක ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙපොලීසියට 
වගකිම් පැහැර හරින්න බැහැ. නමුත් අර සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරයා එදා ඒ ශබ්දය ඇහිලා කණ්ඩායම පිටත් කළා. 119 
call  එක එනතුරු හිටිෙය් නැහැ. පත්තරෙයන් ඒකටත් පහර 
ගහනවා, 119 call  එක ආෙව් නැතිවයි ෙම් ගිෙය්  කියා.  නමුත් 
"පික්ෙපොකට්"  ගහන ෙකනා  ගැනත් අප පැමිණිල්ල කරන තුරු 
ඉන්න ඕනෑ නැහැ. දැක්ෙකොතින් ඒක නවත්වන්න පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ.   

ෙම් විධියට ගිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන 
හිතන්නට ඕනෑ. ෙපොලීසියටත් තමන්ෙග් ෙසේවය කරන්න එතැනට 
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යන්න ඉස්ෙසල්ලා, "ඒ ෙගොල්ෙලෝ මත්පැන් බීලා  ඉන්ෙන්. 
එතැනට ගිෙයොත් අපිට  පශ්නයක් ෙවයි. කලහකාරී තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවයි" කියන අදහස පහළ ෙවන්න ට  ඕනෑ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එවැනි තැනකට අපි ෙපොලීසිය තල්ලු කරන්නත් ෙහොඳ 
නැහැ. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට කැමති 
නැහැ. මට කියන්න තිෙබන්ෙන්,  ෙපොලිස් ෙසේවය දියුණු කරන්න 
ෙම් රජය විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවාය කියන  එකයි. මම 
ඉතාමත්ම වගකීමකින් ඒ වැඩකටයුතු කරන්න මහන්සි ෙවනවා. 
ෙමොකද, මම ෙපොලීසිය භාර අමාත්යවරයා හැටියට  ෙපොලීසියට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවා වා ෙග්ම මහජන නිෙයෝජිතෙයකු 
හැටියට මහජනතාවටත් සාධරණය ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ. ෙම්  
කාරණා ෙදකම සාධාරණව  ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ. ඒ අනුව 
අපි ෙම් කටයුතු කරෙගන යනවාය කියන විශ්වාසය ෙම් ගරු 
සභාවට ලබා ෙදන්න මම කැමතියි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

ගරු  මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 
කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.18] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දින ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා   ඉදිරිපත් කර  
තිෙබන  සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙපොලීසිය භාර අමාත්යතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා 
කිරීමට ලැබීමත් ෙහොඳ ෙදයක් කියා මා සිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
තිෙබන ඉතාමත් වැදගත් ආයතනයක්. ඕනෑම රජයක් පවත්වා 
ෙගන යන්න, ඒ වාෙග්ම රෙට් නීතිය හා සාමය  කියාත්මක 
කරන්න  අනිවාර්යෙයන්ම ෙපොලීසිෙයන් ඉෂ්ට ෙවන දායකත්වය 
හා ෙසේවාව අති විශාලයි. ඒක අපි  කාටවත් අමතක කරන්න බැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය ගැන තිෙබන අදහස, ෙපොලීසිය ගැන තිෙබන 
මතය එකිෙනකාට ෙවනස්. සමාජය දිහා බැලුවාම ෙපොලීසිය ගැන 
විවිධාකාර මත තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් කරන 
කාර්ය භාරය ගැන ෙම් සමාජය තුළ විවිධ මත තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දැක්කා යුද්ධයත් එක්ක, ෙම් රෙට් ඇති වුණු 
සිවිල් ගැටුමත් එක්ක පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලීසිෙය් තිබුණු කියා 
කලාපය ෙවනස් වුණු බව. එදා ෙම් රෙට් තිබුණු යුද්ධයත් එක්ක; ඒ 
ඇති වුණු පරිසරයත් එක්ක; මුළු රටම ෙවලාගත් දරුණු යුද්ධයත් 
එක්ක ෙපොලීසිය තුළ ඒ යුද මානසිකත්වය ඇති වුණා. ඒ සමාජ 
කියාකාරකම් එක්ක ෙම් රෙට් සිවිල් සමාජය තුළ කියා කරන 
ෙපොලීසිෙය් ඉතාම බරපතළ විධිෙය් ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. ෙපොලීසිය හමුදාවක් වාෙග් හැසිෙරන්න පටන් ගත් 
අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙපොලීසිය කියලා කියන්ෙන් 
හමුදාවක් ෙනොෙවයි; ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ෙම් රෙට් මහ 
ජනතාවත් එක්ක එදිෙනදා ගත කරන, එදිෙනදා වැඩ කටයුතු 
කරන ෙම් රෙට් තිෙබන අෙනකුත් රාජ්ය ආයතන වාෙග් 
ආයතනයක් තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා කියන්ෙන්. 

"ෙපොලීසිය" කියන වචනය ෙරෝම භාෂාෙවන් කැඩී ආ 
වචනයක්.  ෙරෝමය ඈත අතීතෙය් "ෙපොලීසිය" කියලා හැඳින්වූ 
වචනෙය් තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ෙත්රුමක්. ෙම් රෙට් සාමය ඇති 
කිරීම, නීතිෙය් ආධිපත්ය ආරක්ෂා කරන සාම නිලධාරින් හැටියට 
කියා කිරීම තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙපොලීසිෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ 
ෙපොලීසිෙය් ෙවනස්කම් ඇති කරමින් ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි 
ඉදිරි කාලෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් රෙට් සාම 
නිලධාරින් -සමථයකට පත් කරන නිලධාරින්- හැටියට ෙපොලිස් 
ෙසේවය ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ කියන එකයි අෙප් අදහස. නමුත් 
යුද්ධයත් එක්ක දැන් තිෙබන ෙවනස්කම් ඇති වුණා.  

යුද්ධය පැවති වකවානුවත් එක්ක, ෙම් රෙට් ඇති වුණු යම් යම් 
මතවාදත් එක්ක, ඔවුන් වැඩ කරන ෛශලියත් එක්ක පසු ගිය 
කාලෙය් ෙපොලීසිය  ෙගොඩක් දුරට හමුදාෙව් ෙරජිෙම්න්තුවක් වාෙග් 
වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක ෙපොලීසිෙය් වරදක් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් යුද්ධයත් සමඟ ඇති වුණු පශන්ත් එක්ක 
ඒ වාෙග් වැඩ කරන්න ෙපොලීසියට සිද්ධ වුණා. යුද්ධය අවසාන 
වුණාට පස්ෙසේ  ෙපොලීසිය තුළ ෙවනසක් ඇති ෙවයි කියා අපි 
කල්පනා කළා. නමුත් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ෙපොලීසිය 
තුළ සිදු කළ යුතු පතිසංස්කරණ කටයුතු කරලා ෙපොලීසිය තුළ 
ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරන්න, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ජනතාවත් එක්ක ගනුෙදනු කරන නිලධාරින් බවට පත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළින් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට හුඟක් දුරටම ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ආධිපත්ය උඩ, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් වුවමනා එපාකම් මත ඔවුන්ට ඕනෑ විධියට 
වැඩ කරන ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හදා ගැනීමක් තමයි පසු 
ගිය කාලය පුරාම අපි දැක්ෙක්. ඒක තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පාලන 
සමෙය් සිද්ධ වුෙණ්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිය තුළ උගත් නිලධාරින් සිටින බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම උපාධිධාරින් ඉන්නවා. අධ්යාපනෙයන් 
ඉහළට ගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් හරහා 
ඉදිරි කාලෙය්දී ෙපොලිස් ෙසේවය මහ ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය 
ෙවනුෙවන්, මහ ජනතාවෙග් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් කරන 
ෙසේවයක් බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. මම 
දන්නා හැටියට විශ්වවිද්යාල උපාධිධාරින් ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා. 
සමහර උපාධිධාරින් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් ෙවලා ෙපොලිස් 
ෙසේවෙය් ඉන්නවා. ඉස්සර අවශ්ය වුණු සුදුසුකම් ෙනොෙවයි අද 
ෙපොලීසියට බැ ෙඳන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. අද ෙපොලීසියට 
බැ ෙඳන්න අඩුම ගණෙන් අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාගයවත් 
සමත් ෙවලා තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත් මීට අවුරුදු 30කට, 40කට 
කලින් ඊට වඩා අඩු සුදුසුකම් තිබුණත් ෙපොලිස් ෙසේවයට 
බැ ෙඳන්න අපට පුළුවන්කම තිබුණා.  

අධ්යාපනය පැත්ෙතන් අද ඊට වඩා යම් ගුණාත්මක භාවයක් 
ෙපොලීසියට බැ ෙඳන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලීසිය තුළ ඒ 
පරිසරය ඇති කිරීම තමයි රජයක් හැටියට අද අපට කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද,  ෙපොලීසිය ඒ පැත්තට තල්ලු කිරීම 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඉතාමත් වැදගත්. මම කලින් කිව්වා, සමථ 
නිලධාරින් -ෙම් රෙට් සාමය ඇති කරන නිලධාරින්- වාෙග් වැඩ 
කරන ෙපොලීසියක් අපට අවශ්ය ෙවනවා කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් 
ආකල්ප ෙවනස් කරෙගන, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිය ස්වාධීනව 
වැඩ කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක කරන්න රජය ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එය කියාත්මක කිරීම තුළින් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ටත් වග කීමක් ඇති ෙවනවා. තමන් ෙපොලිස් නිල ඇඳුම 
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ඇන්දාට පස්ෙසේ ආගම, ජාතිය, කුලය, පන්තිය, ඒ සියලු ෙද්වල් 
අමතක කර දමා ස්වාධීන පුද්ගලයන් හැටියට කියා කළ යුතුයි 
කියන ආකල්පමය ෙවනස ෙපොලීසිය තුළ ඉහළ සිට පහළට ඇති 
කරන්න ඕනෑ.ඒ ෙවනස ඇති කරන්න රජයක් හැටියට අපි මැදිහත් 
විය යුතුයි. ඒක ගැන අපට විවාදයක් නැහැ. ෙමොකද, අපි ඒ 
කැපවීමත් ෙපොලීසිෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් අවශ්ය 
පතිසංස්කරණ ෙපොලීසිය තුළ ෙනොවීම නිසා ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් උගුල්වලට අහු ෙවලා, ඔවුන්ෙග් දරදඬු 
හස්තවලට අහු ෙවලා ඒ ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් වුවමනා එපාකම් 
මත වැඩ කරන ආයතනයක් බවට ෙපොලීසිය පත් වුණා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් සිද්ධ වූ සමහර සිද්ධීන්වලදී ෙපොලීසියට කියා 
කර ගන්න බැරි වුණු ආකාරය අපි දැක්කා. සමහර සංවිධාන එක 
එක තැන්වලට කඩා පැන නීතිය අතට අරෙගන වැඩ කරන ෙකොට 
ෙපොලීසිය අසරණ ෙවලා බලාෙගන සිටි ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් තිෙබන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණ කරන ඇමතිවරු ෙපොලීසිවලට 
ගිහිල්ලා කලබල කළා.  DIG පතිරණ මහතාෙග් ෙතොප්පිය බිමට 
දැම්මා. ෙම් සිද්ධීන්වලදී ෙපොලීසිය අසරණව බලාෙගන සිටි 
ආකාරය අපි දැක්කා.  

ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන වුවමනා මත වැඩ කරන සංවිධානවල 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා දැක්කාම ෙපොලිස් නිලධාරින් salute 
ගහන ආකාරය රූපවාහිනිෙයන් අපි දැක්කා. ඒ වාෙග් ෙපොලීසියක් 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒ වාෙග් ෙපොලීසියක් අපට 
දකින්න ලැබුෙණ් ඇයි? ෙපොලීසිය ෙම් තත්ත්වයට පත් වුෙණ් 
ඇයි? එෙලස වුෙණ් පසු ගිය ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
වුවමනා මත ෙපොලීසිය පාවිච්චි කිරීම නිසායි.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙපොලීසියට ෙද්ශපාලනය ෙගනාවා. 
ෙපොලීසිය තුළ ෙද්ශපාලන වැඩ කළා. ඒ කාලෙය් නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරුන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන ෙකොට ඒ 
පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සිටිෙය් කවුද? ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා සිටියා. ඒ වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙල්කම්වරෙයකු හැටියට වැඩ කරපු ෙම් රෙට් සංස්ථා 16ක 
සභාපතිවරෙයකු ෙවලා සිටි ගාමිණී ෙසනරත් මැතිතුමාත් DIG 
මහත්වරු interview කරන්න සිටියා. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරු 
ෙතෝරන සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්, ඒ panel එෙක්, interview board 
එෙක් සිටිෙය් කවුද? ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයායි, ගාමිණී 
ෙසනරත් මහත්මයායි. ගාමිණී ෙසනරත් කියලා කියන්ෙන් කවුද? 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම්වරෙයක්. මූල්යමය කටයුතු පිළිබඳව එතුමාට ෙචෝදනා 
රාශියක් තිෙබනවා. ෙචෝදනා රාශියකට හවුල් වූ ෙකෙනකු වන 
ගාමිණී ෙසනරත් කියන පුද්ගලයාත් නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති 
ෙතෝරන සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්, ඒ panel එෙක් සිටියා. ඒ අනුව පසු 
ගිය රජය තුළ ෙපොලීසිය ෙකොයි තරම් දුරට ෙද්ශපාලනීකරණයට 
ලක් වුණාද කියන එක අපට ෙපෙනනවා.  

ඒ කාලෙය් ෙපොලීසිය තුළ කියා කරපු සමහර නිලධාරින් එදා 
කියා කරපු විධියටම තව දුරටත් ෙපොලීසිය තුළ කියාත්මක වනවා. 
එෙලස කියාත්මක වීම නිසා ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය වාෙග් සිද්ධීන් 
රාශියක් ඇති වුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ෙමවැනි ෙද්වල් වුෙණ් 
ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිෙය්දී පමණක් ෙනොෙවයි. ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය 
මාධ්ය තුළ මතු වුණා. නමුත්, මාධ්ය තුළ අහපු නැති සිද්ධීන් තව 
තිෙබනවා. ඒ සිද්ධීන් ගැන අපට ෙවනම කථා කරන්න පුළුවන්.  

ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය වාෙග් සිද්ධීන් ඇති වුෙණ් ඇයි? පසු ගිය 
කාලෙය් පැවැති රජය ෙපොලීසියට දීපු ෙද්ශපාලන නායකත්වය, 
ආදර්ශය උඩ සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින් හිතුමෙත් බලය අතට 
අරෙගන කියා කිරීම නිසා තමයි ෙමන්න ෙම් වාෙග් ගැටුම් 
නිර්මාණය වුෙණ්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු විරුද්ධ පක්ෂය 
ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙයොදවන්න හදනවා. 
අපි කියනවා, ඒක ආණ්ඩුව සම්බන්ධ සිද්ධියක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලීසිය තුළ සිටින සමහර නිලධාරින්ෙග් හිතුවක්කාර 
කියාකාරකම් නිසා ඇති වූ සිද්ධියක් කියලා. නමුත්, රතුපස්වල 
සිද්ධිය කියලා කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් සිද්ධියක්. කටුනායක 
සිද්ධිය කියලා කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් සිද්ධියක්. හලාවත ඇති 
වූ සිද්ධිය කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් සිද්ධියක්. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අණ දීම් උඩ, ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් උඩ 
කරපු කියාකාරකම්, කරපු පහර දීම් තමයි කටුනායක, හලාවත, ඒ 
වාෙග්ම රතුපස්වල වුෙණ්. ඇඹිලිපිටිය කියලා කියන්ෙන් එෙහම 
සිද්ධියක් ෙනොෙවයි. ඒක සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
හිතුවක්කාර කියාකාරකම් උඩ සිදු වූ සිද්ධියක්.  

පසු ගිය කාලෙය් 'සිරස' ආයතනයට පහර දුන් බව අපි 
දන්නවා. ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය, මෙහේස්වරන් ඝාතනය 
කියන ෙමන්න ෙම් ඝාතනවල පරීක්ෂණ අද නැවතිලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් පරීක්ෂණ ෙදක කඩිනම් කරන්න කියලා ෙපොලීසිය 
භාරව සිටින ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලනවා. ෙම් පරීක්ෂණ 
නැවතිලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් පරීක්ෂණ ඉස්සරහට යන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ඉදිරිෙය්දී ෙම් පරීක්ෂණ ඉක්මනින් අවසන් 
කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක කාරණාවක් කියන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් කරන ලද ඝාතන 
ගැන අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්වා. DIG වාස ්ගුණවර්ධන මහතා සම්බන්ධ වූ ඝාතන ගැන, 
නිධන් වස්තු හාරන්නට සම්බන්ධ වුණු ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ගැන  එතුමා විශාල ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කළා. ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් සම්බන්ධ ෙවලා කරන ලද ඝාතන, ඉහළ ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ම සම්බන්ධ ෙවලා කරන ලද නිධන් වස්තු ෙහොරකම් 
පවා අල්ලන්ෙන් ඒ ෙපොලීසිෙය් ඉන්න නිලධාරින්මයි කියන එකත් 
අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. කවුද ඒවා ඇල්ලුෙව්? DIG වාස් 
ගුණවර්ධන මහතා සම්බන්ධ යයි කියන ඝාතනවලට ඇල්ලුෙව් 
කවුද? වවුනියාෙව් නිධන් හාරන ලදැයි කියන ෙචෝදනාවට ලක් 
වුණු ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මයා ඇල්ලුවාද? ඒ වාෙග්ම, යම් 
යම් ඝාතන සිද්ධිවලට, යම් යම් ෙද්වල්වලට සම්බන්ධ වුණාම, 
නීති විෙරෝධී කියාවලට අනන්ත අපමාණව ෙපොලිස් නිලධාරින් 
සම්බන්ධ වුණාම කවුද ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්ෙන්? ඒවා ගැන 
ෙසොයා බලා ඒ සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්ෙන් කවුද? ඒ ඉෂ්ට 
කරන්ෙන්ත් ෙම් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ම ඉන්න ෙපොලිස් 
නිලධාරින්මයි කියන එක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නෙය් ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. ඒ ෙදපැත්ත ගැනම අපට කථා 
කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, එක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් කරන යම් 
කියාවකට, යම් වරදකට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින සියලු 
ෙපොලිස් නිලධාරින් වග කිවයුතු නැහැ. සියලු ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
ඒ වගකීම පැවරීම, ෙපොලිස්  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙදොස් කීම හා ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අල්ලා ෙගන පට්ටා ගැහීම, එෙහම නැත්නම් ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අරෙගන ගිහින් දඬුක ෙඳේ ගැහීම සාධාරණ 
කියාවක් කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්ත් රජෙය් ආයතනයක්.  
ඒක සිවිල් ආයතනයක්. ඒක මහ ජනතාවත් එක්ක ගනුෙදනු 
කරන ආයතනයක්. ඒ ආයතනය තුළ ෙනොෙයකුත් දූෂිත 

553 554 
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නිලධාරින් ඉන්න පුළුවන්; ෙනොෙයකුත් මති මතාන්තර තිෙබන 
නිලධාරින් ඉන්න පුළුවන්; ෙනොෙයකුත් පරමාර්ථ තිෙබන 
නිලධාරින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එක නිලධාරිෙයක් කරන 
වරදකට ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්පූර්ණෙයන්ම වග කිවයුතුයි 
කියලා ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව පට්ටා ගහන එෙක්, ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දඬුක ෙඳේ ගහන එෙක් සාධාරණත්වයක් 
තිෙබනවාය කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී මා 
වැදගත් කාරණයක් මතු කරනවා. ෙමතැන ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු 
ඉහළ නිලධාරින් සිටින නිසා, විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුරෙය් වුණු 
සිද්ධියක් සම්බන්ධව එතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

මා ළඟ තිෙබනවා 2015 ඔක්ෙතෝබර් 12වැනි සඳුදා ''ලංකාදීප'' 
පතය. ඒ පත්තෙර් තිෙබනවා ''හිටපු කලාප අධ්යක්ෂෙග් 
ෙහෝටලෙය් කඩු, ෙපොලු, ෙබෝම්බ. පුතුන් තිෙදනා සමඟ අත් 
අඩංගුවට'' කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර, ඉකිරිෙගොල්ලෑව 
කියන පෙද්ශෙය්යි ෙම් කඩය කරෙගන ගිෙය්. මැදවච්චිය 
ෙපොලීසිය විසින් තමයි ෙමොවුන් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. 
ඉකිරිෙගොල්ලෑව කියන පෙද්ශෙය්  රාති කඩයක් තිෙබනවා. -පැය 
24ම වැඩ කරන කඩයක්- ඒ කඩෙයන් දිගින් දිගටම කප්පම් 
ගන්නවා. ඒ කප්පම් ෙනොදීම නිසා ඔවුන් ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග් 
බලපෑමට ලක් ෙවලා මාස ගණනක් සිටියා. පසුව ඒක ඉවසා 
ගන්න බැරිව ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරනවා; ෙපොලිස් 
අධිකාරිතුමාට පැමිණිලි කරනවා. මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් 
සභාවට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරනවා. ඒ පැමිණිලි කළාට පස්ෙසේ,  
''ෙම් කෙඩ් ෙබෝම්බ තිබුණා, ෙපොලු තිබුණා'' කියලා ඒ ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිතුමා සැලසුම් සහගතව ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරෙගන 
ගිහින් උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් නිලධාරින් 
ඉන්නවා.  

ඔවුන් තවම රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් සිටින බව මා 
ෙපොලිස්පතිතුමාට දන්වා සිටිනවා. ෙමොහු  කලාප අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂවරෙයක් හැටියට අනුරාධපුෙර් ෙසේවය කළා. ෙමොහුට 
වයස අවුරුදු 65යි. ෙමොහුෙග් පුතුන් තුන්ෙදනාත් එක්ක, ඉතාම 
අසාධාරණ විධියට ෙමොහු තවම රිමාන්ඩ් භාරෙය් තබා ෙගන 
ඉන්නවා. ෙම් එක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග් කියාවක්. මා කලින් 
සඳහන් කළ සමහර නිලධාරින්ෙග් කියා කලාපය වැනි වූ කියාවක්.  

අවසාන වශෙයන් අපි රජයක් හැටියට අෙප් ෙපොලීසිය භාරව 
ඉන්න ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් කරුණු ෙදස ෙයොමු කර 
සිටිනවා. අද අපට තිෙබනවා ඉදිරි ගමනක් යන්න. විෙශේෂෙයන්ම  
ෙපොලීසිය මහ ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා, මහ ජනතාවත් 
එක්ක වැඩ කරන ආයතනයක් බවට  අපි පරිවර්තනය කරන්න 
ඕනෑ. ෙපොලීසිය අමතක කරලා අපට ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ගැන 
කථා කරන්න බැහැ. ෙපොලීසිය අයින් කරලා ෙම් රට ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා  ෙම් රෙට් තිෙබන ආයතනවලින් 
ඉතාම වැදගත් ආයතනය වන ෙපොලීසිෙය් පතිසංස්කරණ රාශියක් 
අප කළ යුතුයි. ෙපොලින් නිලධාරින් තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් අපි 
ඇති කළ යුතුයි. ඔවුන්ෙග් වගකීම් පිළිබඳව ඔවුන්ට අවෙබෝධයක් 
ලබා දිය යුතුයි. ඒ හරහා, මහ ජන ෙසේවය සඳහා පවතින ෙපොලීසිය 
හමුදාවක් හැටියට ෙනොව, ජනතාව සමඟ ගැෙටන aggresive 
ආයතනයක් හැටියට ෙනොව, ඊටත් වඩා එහාට ගිය, සාම 
නිලධාරින් ෙලස ෙම් රෙට් ජනතාව එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් 
පිරිසකෙගන් සමන්විත ආයතනයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ.  ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි සියලුෙදනා කැප ෙවමුයි  කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන  කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය සහ ෙපොලීසිෙය් 

මෑත කාලෙය් කියාකාරකම් ගැන කථා කරන ෙකොට මමත් 
කාරණා කීපයක් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. මීට ෙපර 
අෙප් මන්තීවරුන් කථා කරපු අවස්ථාවලදී කියැවුණා,                        
-විෙශේෂෙයන් ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා- 
ෙපොලීසිෙය් ආරම්භය ගැන. 1860 දශකෙය් තමයි ෙපොලීසිය 
ස්ථාපනය කෙළේ. ෙපොලීසිය ස්ථාපනය කෙළේ එදා හිටපු බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදින්ෙග් අවශ්යතාව මතයි. එෙහම නම් අප කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ, එදා බිතාන්යයන්ට ඕනෑ විධියට හදපු ෙපොලීසිය අද 
පවතින සමාජයට ගැළෙපන ආකාරයට එදා-ෙමදාතුර අපි 
ෙකොතරම් දුරට ෙවනස් කර තිෙබනවාද කියලා. ඒ සඳහා අපි 
ෙකොච්චර සම්පත් පමාණයක් ෙයොදා තිෙබනවාද, ෙපොලීසියට ලබා 
දීලා තිෙබන පහසුකම් ෙමොනවාද, ෙපොලීසිෙයන් අද ලැෙබන 
ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් කර තිෙබන ඇගයීම් ෙමොනවාද කියන ඒවා 
ගැනත් අපි විෙශේෂෙයන් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. අද ෙමෙතක් 
කියැවුණු කරුණු අනුව මම දකිනවා, ෙපොලීසිෙය් පැවති පුරප්පාඩු 
ටිකවත් අවශ්ය පරිදි සම්පූර්ණ කිරීමක් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
සිද්ධ කර නැති බව. ඒවා, ෙද්ශපාලන පත්වීම් බවට පත් වුණා; 
ෙද්ශපාලන උසස්වීම් බවට පත් වුණා. ඒ කතන්දරය එෙහම ෙවද්දී 
අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා   ෙවනත් කථා කියන්න හදනවා, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් උදවිය.  

අද වන විට ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වශෙයන් තිබුණත්, තම 
ෙසේවාව සපයන ෙකොට කියාකාරිත්වෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක 
මට්ටමින් එහාට ගිහින් ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ 
ආයතනයක් විධියටයි ෙපොලීසිය වැඩ කරන්ෙන්. අද ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවනවා සමහර විට පැය 24ට වඩා වැඩිෙයන් 
වැඩ කරන්න. ඒ ඇයි? ෙම් රෙට් ආරක්ෂක හමුදාවල හැරුණු විට 
අෙනක් සෑම ආයතනයකම ෙසේවය කරන්නන් ෙවනුෙවන් 
කම්කරු නීති තිෙබනවා. ෙපොලීසියට ඒ කම්කරු නීති බලපාන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන්ෙගන් ඕනෑ තරම් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම අද 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට වන අසාධාරණය ෙහේතුෙවන් ඇති වී තිෙබන 
පීඩනය සම්බන්ධෙයන් අප මීට වඩා සලකා බලන්න ඕනෑ කියා 
මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී විවිධ 
උදවිය විවිධ කතන්දර කිව්වා. විෙශේෂෙයන්, පසු ගිය කාලෙය් 
මැතිවරණෙයන් පරාජය ෙවලා අද විපක්ෂෙය් සිටින උදවිය කිඹුල් 
කඳුළු ෙහළනවා, ෙපොලීසිය ගැන. ඒ අය 1988 සිද්ධි ගැන කියන්න 
එනවා. ඒ අයට අමතක ෙවලා, 1971 සිද්ධි. ෙම් රෙට් ෙපොලීසියට 
තිබුණු කීර්ති නාමය 1971 සිද්ධිවලින් පසුව තමයි නැති වුෙණ්. 
'ෙපොලීසිය මිනී මරනවා' කියන මතය ඇති වුෙණ් 1971 සිද්ධි 
එක්කයි. ඒවා ගැන අමතක කරලා අද 1988 ගැන කථා කරන්න 
එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් වන විට 
රජෙය් නිලධාරින්ෙග් වැටුපට රුපියල් 10,000ක අමතර 
දීමනාවක් එකතු කර ඇති බව. ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය ගැන සහ වැටුප් 

555 556 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන සලකා බලද්දීත්, වැඩිම වැටුප් වැඩි කිරීමක් කර තිෙබන්ෙන් 
යහ පාලන ආණ්ඩුවයි. සියයට 40ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් එකතු කර 
තිබුණත් එය කියාත්මක කිරීෙම් පමාදයක් තවම තිෙබනවා. 
විපක්ෂෙය් සමහර අය අද ඒ ගැන කිව්වාට, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා රුපියල් 2,500 වැටුපට එකතු කරපු නැති එක ගැන ඒ 
අයට මතක නැහැ. සියයට 40 එකතු කරපු නැති එක තමයි පශ්නය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයද ඇතුළුව ෙම් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව සිටින පාර්ශ්ව උත්සාහ ගන්නවා ෙම්වා කියලා 
ආණ්ඩු බලය අල්ලන්න. ෙම්වා පසු පස ගිහින් ආණ්ඩු බලය 
අල්ලන්න බැහැ. ෙමොකද, අද රෙට් ජනතාව ෙම් කරුණු ෙත්රුම් 
ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
අනුරාධපුරය දිස්තික්කයයි. අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් විතරක් අපි 
අලුතින් ෙපොලිස් ස්ථාන 4ක් හදනවා. මම ඉල්ලා තිෙබනවා, මා 
නිෙයෝජනය කරන කැකිරාව ආසනෙය් ෙපොලිස් ස්ථානයත් 
නවීකරණය කරන්න කියාලා; තට්ටු හතරකවත් ෙගොඩනැගිල්ලක් 
ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැයට ඒ ෙයෝජනාව එකතු 
ෙවලා නැහැ. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා 
පහසුකම් ලබාෙගන ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ට ෙහොඳ 
මානසිකත්වයකින් යුතුව ෙහොඳ ෙසේවයක් සලසන්න පුළුවන් පසු 
බිමක් හදන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද, විපක්ෂ ෙය් අය ජාතිවාදය 
අවුස්සන පිරිසක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ජාතිවාදය 
අවුස්සන විපක්ෂයට ෙපොඩි තල්ලුවක් මාධ්යෙයන් ෙදනවා. මාධ්ය  
ඔය තල්ලුව එදා ෙදන්න ගියා නම් මාධ්යයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
කියන එක මාධ්යයවත් දන්ෙන් නැහැ. අපි එය පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ. එදා, මාධ්යයට ගහලා ගිනි තැබුවා. අද, මාධ්යයට 
තදින් කථා කළා කියා ෙචෝදනා කරන්න එනවා. අද මාධ්යයට 
තදින් කථා කරනවා කියලා ෙචෝදනා කරන සමහරු දන්ෙන් නැහැ, 
එදා මාධ්ය ආයතනවලට ගහපු හැටි. එදා මාධ්යෙව්දින් ෙකොළඹින් 
දඹුල්ලට, දඹුල්ෙලන් හබරණට, හබරණින් පස්ෙසේ  ෙගන ගිය 
තැනක් නැහැ. ෙම් විධියට ඔවුන් අතුරුදන් කරපු හැටි අද 
බහුතරයකට මතක නැහැ. ඒ නිසා ඒවා අපට මතක් කර ෙදන්න 
සිදු ෙවනවා.   

අෙප් සංඝයා වහන්ෙසේලා කියන උදවිය නිතරම අන් අයට 
ෛමතී කරමින් ජීවත් වන පිරිසක් ෙලසයි අපි සලකන්ෙන්. 
හැබැයි, ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර හාමුදුරුවන්ෙග් සිද්ධිය 
ෙවලාෙව් හාමුදුරුවරුන් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් ෙතොප්පි ගලවා 
විසි කරමින් තර්ජනය කරද්දිත් ෙපොලීසිය හාමුදුරුවරුන්ට ෛමතී 
කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ෛමතී කළ යුතු උදවිය පචණ්ඩව 
හැසිෙරද්දී, ෙපොලීසිය ෛමතී කරනවා අපි දැක්කා.  ෙමොන පශ්න 
තිබුණත් අපි අද එතැනට ෙම් ෙපොලීසිය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  
අඩු පාඩුකම්  තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙපොලිස් නිලධාරින් අතර යම් 
යම් විෂම කියාවලට ෙයොමු වන නිලධාරින් සිටින්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම මානසික පීඩනයට ලක් වුණු නිලධාරින් සිටින්න පුළුවන්. 
ඒක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, අද අපි ෙම් ෙපොලීසිය ෙහොඳ 
තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙසේවය ඉදිරිෙය්දී 
ෙහොඳ ෙසේවයක් බවට පත් කරන්නත්, ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අද තිෙබන 
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්නත් විවිධ ෙයෝජනා ලබාෙගන තිෙබන 
බවත්   ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම  කියන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොලීසිය, මහ ජනයාට සමීප කරන කමෙව්දයකට අපි 
යන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා පජා ෙපොලිස් ෙසේවයක් අලුතින් ෙපොලිස් 
ෙසේවයට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබපු 
නිලධාරින් මගින් නීතිය කියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව 
ෙපොලිස් පජාව දැනුවත් කරලා, වරදක් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ වරද 

වළක්වා ගන්නා කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
පාසල්වල ඉහළ ෙශේණිවල ඉෙගනුම ලබන දරුවන්ට නීතිය 
සම්බන්ධෙයන් දැනුමක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  

ආණ්ඩුව පසු ගිය මාස හයක කාලය තුළ කරන ලද ආර්ථික 
විප්ලවය තුළින්  ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳ අතට 
හැෙරනවා.  ඒ මඟින් ඇති වන ආර්ථික වර්ධනයත් එක්ක අපරාධ 
සහ ෙහොර මැරකම් අඩු ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙහොර 
මැරකම් වැඩි ෙවන්ෙන් ආර්ථික අපහසුතාවලට මුහුණ 
ෙදනෙකොටයි. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට ෙහොඳ 
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අය වැෙයන් 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන ආකාරය අපි දැක්කා. ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පුහුණුවීම් සඳහා 
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් 
පුහුණුවීම්වලට ෙයොමු කෙළේ ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් සුදුසුකම් ෙහෝ 
ෙජ්යෂ්ඨත්වය බලලා ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන ෙහේතු සහ තම 
තමන්ට තිෙබන හිතවත්කම් මතයි ෙපොලිස් නිලධාරින් 
පුහුණුවීම්වලට ෙයොමු කෙළේ. ඒ තත්ත්වය අපි ෙවනස් කළ යුතුයි. 
සාධාරණව ෙපොලිස් නිලධාරින් පුහුණුවීම්වලට ෙයොමු කරලා, ඒ 
තුළින් ඔවුන්ට මානසික තෘප්තියක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට 
අපි ෙයොමු වන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පුරප්පාඩු සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන තත්ත්වයත් ෙවනස් විය යුතුයි. පුරප්පාඩු ෙවනුවට 
අතිරික්තයක් ඇති වන මට්ටමට ෙගෙනන්න හැකි පසු බිමක් 
ෙපොලීසිය තුළ ඉදිරිෙය්දී නිර්මාණය ෙවයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

එෙමන්ම අද ෙපොලීසිය සම්බන්ධෙයන් සමාජය තුළ තිෙබන 
මතය ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. අපි ඒ මතය ෙවනස් කරන්නට 
උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. අද ෙපොලිස් ෙසේවය සඳහා  ඇතුළත් වීමට  
සමහර තරුණයන් මැලිකමක් දක්වනවා.   ඒකට ෙහේතුවක්  තමයි, 
අද ෙපොලීසිය  යම්කිසි අපකීර්තිමත් තත්ත්වයකට  මුහුණ  දී සිටීම.   
අපි ඒවා නිවැරැදි කළ යුතුයි. අද මාධ්යය විසින් ෙපොලීසිය පතුරු 
ගැහුවාට, මාධ්යයටත් ෙපොලීසිය නැතිව කිසිම වැඩක් කර කියා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. අෙප් රජයත් එක්ක 
එකතුෙවලා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ඉදිරිෙය්දී සාර්ථක ෙපොලිස් 
ෙසේවයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

මාධ්යය තුළින් ජනතාවට කරුණු දැනගැනීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා. ජනතාවට කරුණු දැන ගැනීෙම් අවස්ථාව සපයන්ෙන් 
මාධ්යයයි. ඒ වුණාට මාධ්යය කරුණු කාරණා වාර්තා කරද්දි ෙහොඳ 
වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කරන්නට ඕනෑය කියන එක තමයි 
මෙග් මතය. එෙහම නැතිව වැරැදි මතයන් ෙගන යාම තුළින් විවිධ 
අතුරු ගැටලු ඇති ෙවනවා. ෙම් සමතුලිතතාව තුළින් ඉදිරිෙය්දී 
ෙහොඳ ෙපොලිස් ෙසේවයක් වාෙග්ම සමාජයට වැඩදායී ෙපොලිස් 
ෙසේවයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න පුළුවන් වන බව මෙග් 
විශ්වාසය බවත් පකාශ කරමින්  මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.44] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර 150ක් සපිෙරන ශී ලංකා 

ෙපොලිස් ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් අද පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී කථා 

557 558 

[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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කිරීමට ලැබීම එක්තරා සතුටක්. 1866 සැප්තැම්බර් මස 03 වන 
දින තමයි ශී ලංකා ෙපොලීසිය ආරම්භ වන්ෙන්.  ෙපොලිස් ෙසේවය 
ස්ථාපිත කළාට පසුව, වසර 150ක් තිස්ෙසේ ලංකාෙව් නීතිය හා 
සාමය ආරක්ෂා කරන පධානම ස්ථානය හැටියට කියාකරන                    
ශී ලංකා ෙපොලීසියට අෙප් විශාල ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ශී ලංකා 
ෙපොලිස් ෙසේවය ස්ථාපිත කළාට පසුව, 1866 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා 
කියාන්විත රාජකාරිවල  නියුතුව සිටි ෙපොලිස් නිලධාරින් 3,078ක් 
පමණ මරණයට පත් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය යුද්ධෙය් දී 
ෙපොලිස් නිලධාරින් 2,589ෙදෙනක් තම ජීවිත පරිත්යාග  කරලා 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව 1,297ෙදෙනක් සදාකාලික ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
රෙට් නීතිය හා සාමය රකින්නට අප ෙවනුෙවන් දිවි පිදූ ඒ සියලු 
ෙදනාවම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කිරීමට මම ෙම් ෙවලාව 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ෙපොලීසිය ගැන කථා කරනවා නම්,  එය තමයි  රෙට් නීතිය 
ස්ථාපිත කරන පධානම ස්ථානය.  අෙප් ජනගහනයත් එක්ක, පසු 
ගිය වර්ෂ ගණනාව තුළ රෙට් සිදු වූ අපරාධ ගැන බැලුෙවොත්, 1990 
වර්ෂෙය් බරපතළ ගණෙය් අපරාධ  48,264ක් වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. 1995  වර්ෂය වන විට එම පමාණය  53,062ක්  දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2005 වර්ෂය වන විට එම පමාණය 
58,680ක් දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. අද වන විට බරපතළ 
ගණෙය් අපරාධ 60,000කට ආසන්න පමාණයක් ලංකාෙව් වාර්තා 
ෙවනවා.  එෙහම ගත්ෙතොත්,  ඉතාමත් සුළු පිරිසකෙග් අපරාධ 
නිසා රෙට් ජනගහනෙයන් වැඩි පිරිසක් ෙබොෙහොම කරදරයට 
පත්වන විටදී, ඔවුන් ආරක්ෂා කරන පධානම ආයතනය 
ෙපොලීසියයි. ජනගහනෙයන් සියයට 95ක් පමණ සිටින්ෙන් ෙහොඳ 
අයයි. අපරාධ, නැත්නම් නරක ෙද්වල් කරන පිරිස  සිටින්ෙන් 
සියයට 5කටත් වඩා අඩුෙවනුයි.  එෙහම නම්,  රෙට් සියයට 95ක් 
පමණ වන ජනතාවට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම සාමෙයන් 
තමන් කරන රැකියාව කරෙගන, තමන්ෙග් පවුලත් එක්ක, 
තමන්ෙග් දූ දරුවන් එක්ක ෙබොෙහොම නිහඬ  ජීවිතයක් ගත 
කරන්නයි. නමුත් ෙම් ෙද්වල් නැති ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් පවතින 
අපරාධ රැල්ල නිසායි. ෙම් අපරාධ රැල්ල මැඬ පවත්වන්න 
ෙපොලීසිය කරන්නා වූ ෙසේවය පිළිබඳව අෙප් මහත් භක්තියක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා නීතිය ආරක්ෂා කරන ෙපොලීසිෙය් ෙකොන්ද 
ආරක්ෂා කිරීමට ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට යුතුකමක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රට පාලනය කරන ආණ්ඩුව හැටියට, 
ෙපොලීසියට අවශ්ය වගකීම් ෙමන්ම ෙපොලීසියට අවශ්ය කරන  
ආයතනික යුතුකම්ද ඉටු කරමින් ෙපොලීසිය ආරක්ෂා කිරීම අෙප් 
යුතුකමයි.  

අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව විසින් ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවය 
පතිසංවිධානය සඳහා වැඩ සටහන් කිහිපයක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්නට ඕනෑ. ඒ අතර ෙපොලිස් 
විශ්වවිද්යාලය පධාන වනවා. ෙමොකද, ෙපොලීසිෙය් සිටින අෙප් 
නිලධාරින්ෙග් භාවිතය ගැන කථා කරනෙකොට, මා කලින් සඳහන් 
කළ පරිදි රෙට් ජනතාවෙගන්  සියයට 95ක් ෙහොඳ අය සහ සියයට 
5ක් නරක අය සිටින්නට පුළුවන්  වනවා වාෙග්ම,  ෙපොලීසිෙය් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා ෙනොකරන සියයට 5කට අඩු පිරිසකුත් 
සිටිනවා.  එෙහම නම්,  ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ෙගෞරවය ආරක්ෂා 
ෙනොකරන පිරිස් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ සටහන්, විෙශේෂ අධ්යාපන 
වැඩ සටහන් කියාත්මක කළ යුතුයි. අලුතින් ආරම්භ කරන 
ෙපොලිස් විශ්වවිද්යාලය ෙම් සඳහා මහඟු කාර්යයක් කරනවා 
ෙනොඅනුමානයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සමහර 
අතීත සිද්ධි ගැන කථා කරන ෙකොට මට එක සිද්ධියක් මතක් 
ෙවනවා. ෙපොලීසිය ගැන ෙහොඳ image එකක් තිෙබනවා වාෙග්ම, 
ඉතා කැත, නින්දිත, නරක image එකක් ඇති කළ ෙපොලිස් 

නිලධාරිනුත් හිටියා කියන කාරණය අපට ෙහොඳට මතකයි. මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ෙම් 
රෙට් යහ පාලන ආණ්ඩුව ඇති කරන්න, අෙප් ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති කරවන්න, අප ෙද්ශපාලනය කරන 
ෙකොට ජනවාරි 8වැනි දාට කලින් අපට ෙම් රෙට් නිදහෙසේ 
ෙද්ශපාලනය කරන්න ඉඩක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහාත් සමහර 
කුපකට ෙපොලිස් නිලධාරින් මැදිහත් වුණා. මම ඒ 
එක්ෙකෙනකුෙග් නමක් කියන්නම්. හිටපු නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති 
අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා අප සිරිෙකොෙත් වැඩ කරන ෙකොට 
අපව අත් අඩංගුවට ගන්න ජනවාරි 8වැනි දාට කලින් දවස් 
හතරක්ම සිරිෙකොත ඉස්සරහා රැකවල් ලාෙගන හිටියා. මට 
මතකයි, අප සමහර දවසට සිරිෙකොතට ආෙව් කාර්වල seats 
අස්ෙසේ නිදාෙගන බව. එෙහම යුගයක් තිබුණා. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනය කරන්නත් නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. එය 
වළක්වන්නත් කුපක ට ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් මැදිහත්වීම තිබුණා. 
එවැනි නිලධාරිනුත් හිටියා කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කළ යුතුයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලීසිෙය් කීර්ති නාමය නැති ෙවන්න 
පධාන ෙහේතුවක් තමයි, ෙපොලීසිය රාජපක්ෂකරණය වීම. මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් අයිතිය තමන්ට 
තිබුණා වාෙග් හිටපු ඇමතිවරු ලංකාෙව් තිෙබන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පධාන කාර්යාලය ඉස්සරහට ගිහින් 
උපවාස කරන ෙකොට එතැනට ආපු, නීතිය හා සාමය රකින්නා වූ 
DIG පතිරණ මහත්මයා ඇතුළු පිරිසට කරපු හරිය අපට මතකයි. 
ඒ ෙවලාෙව් DIG පතිරණ මහත්තයාෙග් ෙතොප්පිය ගලවලා විසි 
කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙමොෙහොෙත්ම එවකට සිටි ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට telephone call එකක් 
අරෙගන, speaker facility එක දමලා ඒ වෙට් උපවාස කරපු අයට 
ඒක අහන්න සැලැස්සුවා. එ තෙකොට ෙමොකද වුෙණ්? අර ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා DIG මහත්මයාෙග් පටි ෙරෝල් ෙවන්න ෙහොඳටම 
බැණපු එකයි කෙළේ. ඒක අපට තවමත් ෙහොඳට මතකයි. 
YouTubeවලට ගිෙයොත් තවමත් ඒක අහන්නත් පුළුවන්.  

ෙබොදුබල ෙසේනා සංවිධානය අලුත්ගම සිද්ධිෙය්දී හැසිරුණු 
ෙවලාෙව් DIG ඉන්දන් මහත්තයාව මාරු කර දැම්ෙමත් ඉහළින් 
ආපු නිෙයෝග නිසායි. එතුමාට තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට ෙබොදුබල ෙසේනා සංවිධානය 
එක වෙරක ෙකොල්ලුපිටිෙය් අමාත්යාංශයක් ඇතුළට 
බලහත්කාරෙයන් ඇතුළු වූ අවස්ථාෙව්ත් අෙප් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට රාජකාරිය කරන්න බැරි වුණා. මට මතකයි, 
හම්බන්ෙතොට නගර සභාෙව් නගරාධිපති එරාජ්  අම්බලන්ෙතොට 
ෙපොලීසිය ඇතුළට පැනලා ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාෙග් අත 
කඩපු හැටි. එෙහම යුගයක් තමයි තිබුෙණ්. තනිකරම 
රාජපක්ෂකරණය වුණු, ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ෙකොන්ද කැඩුව 
පාලනයක් තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් 
මන්තීවරු හම්බන්ෙතොට වරාය බලන්න යන ෙකොට පහර දුන්න 
ෙවලාෙව්, ඉහළින් ආපු නිෙයෝග නිසා නීතිය කියාත්මක කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. ඌව පළාත් සභාෙව් මැතිවරණය ෙවලාෙව්, 
බණ්ඩාරෙවල ෙපොලීසිය ඇතුළට පැනලා පහර දුන්නා. ඒත් නීතිය 
කියාත්මක කරන්න වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි, 
මර්වින් සිල්වා උන්නැහැ රජෙය් නිලධාරිෙයක් ගස් බැඳපු 
ෙවලාෙව්ත් බැසිල් රාජපක්ෂ උන්නැහැ කිව්ෙව් කිසිම ෙදයක් 
කරන්න එපා කියලායි. ෙම්වා තමයි ඇත්ත කථා.  

අපට මතකයි, හම්බන්ෙතොට පැත්ෙත් සුනාමි ගම්මානයක් 
තිබුණා. ෙම් ගම්මානය පිහිටුවලා, ෙපොලීසිෙය් අයට ඒ ගමට 
යන්න තහනම් කර තිබුණා. රාජපක්ෂකරණය වුණු එක්තරා 
නීතිඥවරෙයක් තමයි ෙම් ගම්මානය පාලනය කෙළේ. 
අධිකරණයත් ඔහුෙග්. "මහින්ද රාජපක්ෂ මාවත", "නාමල් 
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රාජපක්ෂ මාවත", "ශිරන්ති රාජපක්ෂ මාවත" කියා ෙම් 
ගම්මානෙය් පාරවල් තිබුණා. සියලුම දඬුවම් ෙම් රාජපක්ෂකරණය 
වුණු කමෙව්දෙයන් තමයි ෙම් ගම්මානෙය්ත් සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් 
විධියට සාධාරණය, නීතිය හා සාමය රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඇත්තටම ඒකට ෙපොලීසියට වරදක් කියන්න අපට බැහැ. වැඩි 
වරදක් තිෙබන්ෙන් ෙම් රාජපක්ෂකරණය තුළ  නීතියක් 
කියාත්මක ෙනොවීමයි.  

නීතිය ගැන කථා කරන ෙකොට නීතිය තුළින් සියලු ෙදනාටම 
හරියාකාරව සර්ව සාධාරණය ඉටු විය යුතුයි. උදාහරණයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත්, අපි දන්නවා නීතිෙය් ෙදවඟනෙග් ඇස් 
බැඳලා තිෙබන බව. නීතිෙය් ෙදවඟනෙග් ඇස් බැඳලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? වරදක් කෙළේ කුඩා ළමයකු නම්, වරදක් කෙළේ කාන්තාවක් 
නම් සමහර ෙවලාවට හිත උණු ෙවලා ඒ පාර්ශ්වෙය් පැත්ත ගන්න 
ඉඩ තිෙබනවා, නීතිෙය් ෙදවඟනෙග් ඇස් ඇරලා තිබුෙණොත්. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙපොලීසිය ගැනත් අපි කල්පනා කළ යුත්ෙත්. නීතිය 
අකුරටම කියාත්මක කරන්නට කිසිම පාර්ශ්වයක පැත්තක් ගත 
යුතු නැහැ ෙපොලීසිය. පසු ගිය කාලෙය් ඒ වුණු අඩු පාඩු ටික හදා 
ෙගන, ෙපොලිස් රාජකාරිය සාධාරණ අයුරින් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ඉටු කරන්න ෙපොලිස්පතිතුමාට  ශක්තිය ලැෙබන්න ආණ්ඩුෙව්  
අෙප් ඒ මැදිහත් වීම තිෙබනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
විස්තර කරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණය, ෙපොලීසිය, මාධ්ය 
එකට බැඳී ති ෙබන ආකාරය ගැන ගරු අගමැතිතුමා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සඳහන් කළා. ඇත්තටම ගරු අගමැතිතුමා ඒ 
සඳහන් කරපු පකාශය විපක්ෂෙය් ඉන්න සමහර බංෙකොෙලොත් 
මන්තීවරු වැරදි විධියට තමයි අර්ථ කථනය කෙළේ. මාධ්ය නිදහස 
ෙකොයි ආකාරෙයන් ගරු අගමැතිතුමා තහවුරු කළාද කිව ෙහොත්, 
ඔබට මතක ඇති ඒ කාලෙය් නීති ෙපොෙතන් සාපරාධී, අපහාස 
නීතිය නීති ෙපොෙතන් අයින් කළා. එය නීති ෙපොෙතන් අයින් කරන 
ෙකොට ෙගොඩක් ෙදනකු කිව්වා, ෙම්ක අයින් කරන්න එපා කියලා. 
ෙමෙහම කෙළොත් ෙගොඩක් පශ්න ඇති ෙවනවා කියලා කිව්වා. 
නමුත්, මාධ්ය නිදහස ගැන කල්පනා කරලා ෙම් සාපරාධී, අපහාස 
නීතිය නීති ෙපොෙතන් අයින් කළා. ෙම් ලැබුණු මාධ්ය නිදහස තමයි 
අවසානෙය් ෙමොවුන් පාවිච්චි කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂෙග් දඩයම් 
කලාවට. ඇත්තටම මාධ්යවල පෑන තිබුණාට, ෙකොළ තිබුණාට 
නිකම් ලියන්න බැහැෙන්. තහවුරු කරන්න පුළුවන් සත්ය, තහවුරු 
කරන්න පුළුවන් යුක්තිය විතරයි ලියන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

දැන් අපි ගනිමු, ෙහෝමාගම අධිකරණෙය් වුණු සිද්ධිය. 
ෙහෝමාගම අධිකරණෙය් වුණු සිද්ධිය පත්තරවල -print            
mediaවල- වාර්තා කරන්ෙන් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් ජාතිවාදය 
අවුස්සන විධියටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් විද ත් මාධ්ය 
ගත්ෙතොත්, හැමදාම උෙද්ට රූපවාහිනී නාලිකාවල පත්තරවල 
විස්තර කියවනවාෙන්.  ඒ අය පත්තර කියවනවා නම් කමක් 
නැහැ. නමුත් පත්තරවල තිෙබන ෙද්වල්වලට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
අර්ථ කථනය ෙදන එකයි කරන්ෙන්.  ඒෙකදී අර පුරුදු දඩයෙම් 
අර්ථ කථනය තමයි ෙදන්ෙන්.  ෙම් දඩයම් කලාවට අදාළව තමයි 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අර්ථ කථනය ෙදන්ෙන්.  

මා ෙම්  කාරණයට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප් ෙම් 
ලක් ෙදරෙණ් එක්තරා රූපවාහිනී නාළිකාවක චතුර විධියට 
දඩයෙම් යන පත්තර කියවන මල්ලි ෙකනකු ඉන්නවා. ඔහු 
ෙහෝමාගම සිද්ධිය ගැන පත්තරවල තිෙබන විස්තර කියවන ගමන් 
ඔහුෙග් ජාතිවාදී මතය ජනතාවට කියනවා. ජාතිවාදය උලුප්පමින් 
මිනිස්සුන්ෙග් හැඟීම් ඇවිස්ෙසන විධියට ෙම්ක අර්ථ කථනය 

කරනවා. චතුර විධියට දඩයෙම් යන ෙම් මල්ලිෙග් script එක 
ලියලා ෙදන්ෙන් අභයාරාමෙයනුයි. ඇයි, අභයාරාමෙයන් ෙම් 
script එක ලියලා ෙදන්ෙන්? ඒකටත් ෙහේතුවක් තිෙබනවා.   

ෙම් මල්ලි  ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙගයක් අරෙගන තිෙබනවා, 
ඔප්පුවට මුද්දර ගාස්තු විතරක් ලක්ෂ 16ක්. එතෙකොට ෙම් ලක්ෂ 
16ක මුද්දර ගාස්තු කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අවම වශෙයන් මිලියන 40ක්වත් ෙවනවා, ෙම් නිවස. එතෙකොට 
අභයාරාමෙයන්  script එක ලියන ගමන් ෙමන්න ෙම් ෙදොළ 
පිෙද්නිත් ෙදන නිසා තමයි තවම ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් දඩයෙම් 
යන්ෙන්. ෙම් දඩයෙම් යන අයට අපි පකාශ කරනවා, මාධ්යවල 
වගකීම හරියට තීරණය කරගත යුතු වන බව. මාධ්යවල වගකීම 
හරියට තීරණය කර ගත්ෙත් නැත්නම් හැමදාම ෙම් දඩයම් කලාව 
හරි යන්ෙන් නැහැ. මහජනතාව, රෙට් ජනතාව, නීතිය හා සාමය, 
ආරක්ෂාවට ආදරය කරන ජනතාව ඔබව හරියට ෙත්රුම් 
ගන්නවා. එතෙකොට ඔබට දඩයම් කලාෙවන්ම ගිහිල්ලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහොම පරිස්සමින්, හරි මාධ්ය කලාවක් 
ආරක්ෂා කරන්න කියලා විෙශේෂෙයන් මාධ්යවලින් ඉල්ලනවා.  

මෑත කාලෙය් ගුවන් විදුලි මාධ්ය  ගත්ෙතොත්, ඒවාෙය් සිංහල 
භාෂාව හැසිරවීම  අන්තිම කැත තත්ත්වයට පත් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, නිවැරදි වචන 
භාවිත කරන්ෙන් නැහැ. "ආතල් ගන්නවා", "ෆන් ගන්නවා" 
කියන වචන ගුවන් විදුලි මාධ්යවල භාෂාෙව් පාවිච්චි කරනවා. 
ෙම්ක ඉතාමත් නින්දිත තත්ත්වයක්.  

රටක, ජාතියක සංස්කෘතිය රඳා පවතින්ෙන් භාෂාව මත. ඒ 
නිසා භාෂාව ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් සිදු 
වන්ෙන් භාෂාව වළ පල්ලට ගිහිල්ලා, රෙට් සංස්කෘතියත් වළ 
පල්ලට යන එකයි. ඒ වාෙග්ම පත්තරවලත් සිංහල භාෂාව 
හසුරුවන්ෙන් ඉතාම කැත විධියට. හරියට අකුරු ටික ලියන්ෙන් 
නැහැ. හරියට නම ලියන්ෙන් නැහැ. පුද්ගලයින්ෙග් නම් 
වැරදියටයි ලියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් හිතනවා, ඒ ෙගොල්ලන් ලියන 
ඕනෑ ෙදයක් හරි කියලා. ඒ නිසා මම ඉතාම වගකීෙමන් සහ 
ෙගෞරවෙයන් මාධ්යෙව්දීන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, මාධ්යෙව්දීන් 
විධියට පෑන හසුරුවන විට කල්පනාකාරී වන්න කියලා. එෙහම 
නැති වුෙණොත්, අෙප් රෙට් තිෙබන ෙම් වටිනා මාධ්ය කලාව නැති 
ෙවලා යනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව් 
පුවත් පත් ඇතුළු පධාන මාධ්යවල මාධ්යෙව්දීන් හැසිෙරන 
ආකාරය බලමු. පවෘත්ති විකුණන කලාවක් ඔවුන්ට නැහැ. 
ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් කලාව තමයි ඒ මාධ්යවල 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් මාධ්යවල තිෙබන්ෙන් පවෘත්ති විකුණන 
කලාවක්. ඒ නිසා ෙම් පවෘත්ති විකුණන කලාෙවන් මිදිලා, රෙට් 
නීතිය හා සාමය හරි හැටි ආරක්ෂා කරන පුවත් පත් කලාවක්, 
මාධ්ය කලාවක් ඇති කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මම කැමැතියි. ෙම් සඳහා ඉතා 
විශාල වගකීමක් ෙපොලීසියට පැවරිලා තිෙබනවා. ෙපොලීසියට 
පැවරිලා තිෙබන ඒ වගකීම ඉටු කරන්න නම්, ෙපොලීසිය, මාධ්ය, 
අධිකරණය යන තිත්වය ඉතාම කමානුකූලව, ශක්තිමත්ව බද්ධ 
විය යුතුයි. ෙපොලීසිය කියා කරන ආකාරය, ෙපොලීසිය නීතිය 
කියාත්මක කරන ආකාරය සියයට 95කට වැඩි ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් සාධාරණව කල්පනා කරලා, 
පජාතන්තවාදී අයිතීන් ගැන කල්පනා කරලා, සකස් විය යුතුයි. 
එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් මාධ්ය කලාවත් එක්ක රෙට් 
පජාතන්තවාදයත් වළ පල්ලට යනවා. මතක තබා ගන්න, මාධ්ය 
නිදහස ඇති කරලා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බව. 
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එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ඇති කරලා දුන් මාධ්ය නිදහස වැරදි 
විධියට, රෙට් ජනතාවෙග් නිදහසට බාධා වන විධියට පාවිච්චි 
කරන්න එපා. ඒක බරපතළ වරදක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෑත කාලෙය්දී ෙම් 
රෙට් කියාත්මක වුණු ඉතාමත් නින්දිත තත්ත්වයක් තමයි 
ජාතිවාදය, වර්ගවාදය සමඟ වන ෙද්ශපාලනය. ෙද්ශපාලනය 
කරන සියලු ෙදනාම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන game එක හැෙරන්න 
රෙට් ජනතාව ගැන, පජාතන්තවාදය ගැන තුට්ටුවකට මායිම් 
කරන්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් වශෙයන් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් 
හැසිරීම -ෙහෝමාගම අධිකරණෙය්දී ෙපොලිස් නිලධාරින් හතර 
ෙදෙනකුෙග් ෙතොප්පි ගලවා විසි කළා.- ගැන කියන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ඒ හාමුදු රුෙවෝ ෙනොෙවයි. සිවුරු පටලවා ෙගන ආපු අය. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වන්ෙන් නීතියට හා සාමයට ගරු 

ෙනොකිරීම තුළයි, ඒ සඳහා ඇති ගරුත්වය නැති වීම තුළයි, විනය 
නැති වීම තුළයි. "විනය" ගැන මාධ්ය කථා කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් 
විනයක් නැත්නම්, ඒ විනය අතට ගන්නා අය ගැන නිවැරදි 
ඇසකින් වාර්තා කළ යුතුයි. ඒ නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට -
ශී ලංකා ෙපොලීසියට- පැවරී ඇති ෙම් බරපතළ වගකීම 
හරියාකාරෙයන් ඉටු කරන්න  ෙපොලීසියට ලැෙබන ශක්තිය ගැන 
අපි නැවතත් කල්පනා කළ යුතුයි.  

ෙපොලීසිෙය් කාර්යයන් ගැන කථා කරන ෙකොට කථා කළ 
යුතුම ෙදයක් තමයි, බරපතළ රිය අනතුරු සහ අද තිෙබන 
මහාමාර්ග තදබදය කියන්ෙන්. ශී ලංකා ෙපොලීසිය විද්යානුකූලව, 
නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වුෙණ් නැත්නම් ෙම් රෙට් 
තිෙබන ෙගොඩාක් පශන්වලට පිළිතුරු ෙසොයන්න අපට බැරි 
ෙවනවා. ඒ නිසා දැනට භාවිත කරන තාක්ෂණික උපකම -CCTV 
ආදී පරිගණක තාක්ෂණය ආධාරෙයන් භාවිත කරන උපකම- ගැන 
තව තවත් දැනුවත් වී ශී ලංකා ෙපොලීසිය නවීන තාක්ෂණෙයන් 
පරිණතව කටයුතු කළ යුතුයි කියා ෙයෝජනා කරමින් මාෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The Hon. Abdullah Mahrooff, please. 

You have eight minutes. 
 
[பி.ப. 6.03] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்தச் சைபயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட்ட க்கியமான இந்தப் 
பிேரரைண சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
ெகா த்தைதயிட்  த ல் உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன். இந்த நாட் ேல ஆட்சி மாற்றெமான்  
ஏற்ப வதிேல ெபா ஸா ைடய பங்களிப்ைப இன்  
ஞாபக ட் வ  நல்லெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த 

நாட் ல் கடந்த சம்பர் 23, 24ஆம் திகதிகளில் நைடெபற்ற 
அரச உத்திேயாகத்தர்களின் தபால் ல வாக்களிப்பின்ேபா  
அந்த வாக்களிப்  எப்ப  நைடெபற் க்ெகாண் ந்த  
என்பைதப்பற்றி இந்த நா  ாிந் ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால், 

சம்பர் மாதம் 26ஆம் திகதி நைடெபற்ற ெபா ஸா ைடய 
வாக்களிப்  இந்த நாட் ேல ஒவ்ெவா  பிரைஜைய ம் 
சிந்திக்க ைவத்த . ஏெனன்றால், ஆட்சி மாற்றத் க்கு 
வழிேகா ய  ெபா ஸா ைடய வாக்களிப்பாகும்.  

நான் ஒ  நிகழ்விேல கலந் ெகாண்டேபா  ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் அங்கு கூ யி ந்தார்கள்.  அவர்களிடம், 
"உங்க ைடய வாக்களிப்  எப்ப ம் 60 - 65 சத தம் 
இ க்குமா?" என்  ேகட்டேபா , அங்கி ந்த SSP, DIG 
தரத்தி ந்த உத்திேயாகத்தர்கள், "இம் ைற 
ெபா ஸா ைடய வாக்களிப்  95 சத த ம் ஆட்சி 
மாற்றத் க்கான வாக்களிப் " என்  கூறினார்கள். எனேவ, 
அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தி ம் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாண் , அந்தத் ைற சம்பந்தமான இன்ைறய 
பிேரரைணயில் சில க த் கைளக் கூறலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  த்தம் வைடந்த சூழ ம்கூட வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம் வா ம் 30 - 35 சத தமான அப்பாவித் தமிழ், 

ஸ் ம் மக்கள் ெபா ஸாைரச் சந்திக்கின்றேபா  சிங்கள 
ெமாழி ெதாியாததன் காரணமாக பல்ேவ  ன்பங்க க் 
குள்ளாகின்றார்கள். ஒ  ெபா ஸ் நிைலயத்திேல 
தங்க ைடய பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக ைறப்பா  
ெசய்யச்  ெசல் கின்றேபா  அங்கு ெமாழிெபயர்ப்பாளர் 
இல்லாத காரணத்தினால்,  பந்தம் பி க்கின்றவர்கள் சிலர் 
சாியான ெமாழிெபயர்ப்ைபக் ெகா க்காத காரணத்தினால் 
இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ, இந்  கலாசாரங்கைளப் 
பின்பற் கின்ற தமிழ், ஸ் ம் ெபண்கள் அெசளகாியமான 
சூழ க்கு கம்ெகா க்க ேவண் யவர்களாக இ க்கிறார்கள்.  

இன்ைறய அைமதியான சூழ ேல, சி பான்ைம 
மக்க ைடய விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப நியமனங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றேபா  அந்தப் பிரச்சிைனக்குச் சு கமான 
தீர் காண ெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  21.01.2016ஆம் 
திகதிய "Daily Mirror" பத்திாிைகயிேல "Sign boards of lane 
laws; Police unable to print in Tamil language" என்ற ெசய்தி 
ஒன் ள்ள . இந்த நாட் ேல இன்  தி ஒ ங்குகைளப் 
பற்றி அல்ல  தி ைறைம பற்றி  சிங்களம், ஆங்கிலம் 
ஆகிய இ  ெமாழிகளி டாக மட் ேம அறி த்தல்கைள 
எ கின்றார்கள். அதிேல தமிழ் ெமாழியி ம் எ வதற்கு 
வசதியற்ற ேகவலமான சூழல்தான் இந்த நிர்வாக 
ேசைவயி க்கின்ற . இதைனக் கைளந் , தமிழ் 
ெமாழிக்குாிய க்கியத் வத்ைதக் ெகா க்கின்றேபா  
சி பான்ைமச் ச கம் சமமாக மதிக்கப்ப ம். இந்த நாட் ேல 
30 - 35 சத தமானவர்கள் கிறிஸ்தவம், இந் , இஸ்லாம் 
ஆகிய மதங்களில் ஒன்ைறத் த வியவர்களாக ம் தமிழ் 
ெமாழி ேபசுகின்றவர்களாக ம் இ க்கின்றார்கள். 
இவர்க ைடய நிைலைமைய அரசாங்கம் உணர்ந்  
ெசயற்பட ேவண் ய ஒ  கட்டாயம் இ க்கின்ற .   

ேம ம், இந்த ஆட்சி மாற்றத்திைன அைனத்  மக்க ம் 
வாக்களித்  ஏற்ப த்தியெதன்  ெசால்வைதவிட, இந்த 
நாட் ன் சி பான்ைமச் ச கம் சிந்தித்ததன் காரணமாக, 
அவர்கள் கடந்த அரசின் ெகா ங்ேகால் ஆட்சிக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டதன் காரணமாக ஆட்சி மாற்றத்திேல பாாிய 
பங்களிப்ைபச் ெசய்தார்கள் என்  ெசால்வ தான் நன்றாக 
இ க்கும். எந்த நியமனங்கள் வழங்கப்ப கின்றேபா ம் அதில் 
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எங்க ைடய சி பான்ைமச் ச க ம் இடம்ெபற 
ேவண் ெமன்  அவர்கள் சிந்திக்கின்றார்கள். IGP 
ஆனந்தராஜா, DIG கேணஸ், DIG லாபீர், DIG நிசாம் 
ேபான்றவர்கள் மீண் ம் இந்த உயர் பதவிக க்கு 
நியமிக்கப்படேவண் ம். இப்ப  நியமனங்கள் வழங்கப் 
ப கின்றேபா தான் இந்தச் சி பான்ைமச் ச கத்தி ைடய 
உணர் கள் மதிக்கப்ப வைத எங்களால் ாிந் ெகாள்ள 

ம்.   

வடக்கு மாகாணத்தி க்கின்ற கிளிெநாச்சி, மன்னார், 
யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , வ னியா ேபான்ற ஐந்  
மாவட்டங்களி ம் கிழக்கு மாகாணத்தி க்கின்ற 
தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , அம்பாைற ேபான்ற 
மாவட்டங்களி ம் DIG ஆக அல்ல  ASP ஆக அல்ல  SSP 
ஆக சி பான்ைமச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் வரேவண்  
ெமன்  நாங்கள் கூறவில்ைல. ஒ  உயர் பதவியிேல ஒ  
ெப ம்பான்ைமச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர் இ க்கின்றேபா , 
அதற்க த்த பதவியிேல இ க்கின்றவர் ஒ  சி பான்ைமச் 
ச கத்தவராக இ ந்தால் அங்குள்ள பிரச்சிைனகைளப் ாிந்  
நடக்கக்கூ ய ஒ  வாய்ப்  உ வாகும் என்ப தான் 
எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாகும்.   

அ மட் மல்ல, இன்  இங்கி க்கின்ற ஊடகவியலாளர் 
க க்கு நாங்கள் ஒன்ைறச் ெசால்லக் கடைமப்பட் க் 
கின்ேறாம். அதாவ , ஊடகவியலாளர்கள்  நிைலைமையப் 

ாிந்  ெசயற்படேவண் ெமன்  கூ கின்ேறாம். 
அண்ைமயிேல நைடெபற்ற எந்த ஒ  நிகழ் ம் - 
எம்பி ப்பிட் ய சம்பவத்ைத எ த்தா ம் சாிதான், 
ேஹாமாகம சம்பவத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் சாிதான் - 
இந்த நாட்  மக்க க்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த் வதாக 
இல்ைல. எக்ன ெகாட என்கின்ற ஊடகவியலாள ைடய 
மைனவிக்கு ஏற்பட்ட ன்பநிைலையக் க த்திற்ெகாண்  
அவர் நீதிமன்றம் ெசன்றேபா  நீதிமன்ற ன்ற ேல 
அவர்கள் நடந் ெகாண்டவிதத்ைத இந்த நாட்  மக்கள் 
மட் மல்ல சர்வேதச ம் உற் ேநாக்கிய .   

தற்ேபா  நான் கூறவ ம் விடயம் ெதாடர்பாக 
ஏற்ெகனேவ இங்கு ேபசியி க்கின்ேறன். ெபளத்த மதம் 
சமாதானம், நம்பிக்ைக, ெபா ைம, தியாகம் என்ற 
ேகாட்பா கைளக் ெகாண்டதாகும். ஆனால், இங்கு 
சில ைடய அரசியல் ேதைவக க்காக உ வாக்கப் 
பட்டவர்கள் நாட் ல் குழப்பங்கைள விைளவிக்கும் 
ேநாக்கத் டன் ெசயற்ப கின்றார்கள். அதாவ , தமிழ் 
மக்களால் ேபாற்றப்ப கின்ற, பல  வ டங்க க்கு 

ன்னர் ஆட்சி ெசய்த இராஜசிங்கன் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற அல்ல  சிங்கள மக்களால் இராஜசிங்க 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற அரச ைடய காலத்திேல 
உ வாக்கப்பட்ட ெகா ைய, எங்க ைடய ெகளரவ பிரதம 
மந்திாி அவர்க ைடய பாட்டனா ம் ெகளரவ ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன அவர்க ம் எஸ்.டபிள் .ஆர். பண்டாரநாயக்க 
அவர்க ம் ேசர்ந்  நாட் ல் வாழ்கின்ற பல ச கங்கள், பல 
மதங்களின் அைடயாளத்ைதப் பிரதிப க்கின்ற ெகா யாகச் 
சீரைமத்  எம  ேதசியக் ெகா ைய உ வாக்கினார்கள். 
ஆனால், இன்  ாீேசட்களில், ெதாப்பிகளில், உைடகளில் 
அவர்கள் பதித் ள்ள அந்த மஞ்சள் சின்னம் இந்த நாட் ேல 
உள்ள சி பான்ைமயின க்கு ஓர் அச்சு த்தலாக 
இ க்கின்ற . ஊடகவியலாளர்கள் இப்ப ப்பட்ட 
அநாகாிகமான ெசயல்க க்கு ஊக்கமளிப்பைதத் தவிர்த் க் 
ெகாள்ள  ேவண் ம்.   

இன்  ஏற்பட் க்கின்ற நிைலைம பற்றிச் 
ெசால்லேவண் ய எத்தைனேயா விடயங்கள் இ க்கின்றன. 
தற்ேபா ள்ள நிைலைமயிேல ஊடகவியலாளர்கள் 
ெபா சா க்குப் பக்கபலமாக இ க்கேவண் ம். நாட் ன் 
சட்டம், ஒ ங்ைக நிைலநாட் வதில் ெபா சா ைடய 
நடவ க்ைககள் மிக அவசியமானைவ. எங்க ைடய 
மாவட்டத்திேல நாங்கள் நீதிக்காக நியாயத் க்காகப் 
ேபாரா கின்றவர்கள்.  என  30 வ ட அரசியல் வாழ்விேல 
எந்த ஒ  காலத்தி ம் சாராயத்திற்ேகா அல்ல  
கஞ்சாவிற்ேகா அல்ல  ேபாைதப் ெபா ட்க க்ேகா இடம் 
ெகா த்தவனல்ல. இன்  DIGஆக promotion 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற DIG ேசனப , DIG ெவத்தெவல, DIG 
சந்திரா ெபேரரா ேபான்றவர்கள் எங்க ைடய மாவட்டத்தில் 
மிக ம் ேநர்ைமயான ெபா ஸ் அதிகாாிகளாகச் 
ெசயற்பட்டார்கள். அப்ப ப்பட்டவர்க ைடய ெசயற்பா  
கைள ம் அவர்கைள ம் ேபாற் வ டன், எதிர்காலத்திேல 
சி பான்ைமச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க ம் அவ்வாறான 
பதவிகளிேல நியமிக்கப்ப வதன் லம் சி பான்ைம 
மக்க ைடய அபிலாைசகைள ம் ர்த்திெசய்யேவண்  
ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.11] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසිෙය් වුණත් ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙහෝ මට ලබාදීම  
පිළිබඳව ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමොකද, අපි හැම තිස්ෙසේම 
පාවිච්චියට ගනිමින්, හිතුණාම එෙරහි ෙවමින්, මඩ ගහන්න 
හිතුණාම මඩ ගහමින් භාවිත කරන සාධකයක් තමයි ෙපොලීසිය. 
ෙද්ශපාලනඥයාත් එෙහමයි. සාමාන්යෙයන් ෙම් සමාජෙය් එවැනි 
කරුණු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙපොලීසිය ගැන 
අදහස් ටිකක් පකාශ කරන්න ලැබීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාව අෙප් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙපොලිස් නිලධාරින් 357ක් ඝාතනය කරපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ තමයි, අද ෙපොලීසිය පිළිබඳව සද්භාවෙයන් ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ පිළිබඳවත් සන්ෙතෝෂයි. කාලීනව 
අදහස් ෙවනස් ෙවනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම අහෙගන හිටි යා, අෙප් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමා නැවතත් සුපුරුදු බයිලය කියමින්, ෙපොල් ගෙහන් 
කඹයට ගිහිල්ලා, කෙඹන් ගවයාට යනවා වාෙග් ගිහිල්ලා කථාව 
කළ අන්දම. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ජිනීවා කුමන්තණ, ජිනීවා 
ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. අෙප් ෙපොලීසිය ගැන කථා 
කරමින් ඒ හරහා තමයි එතුමා ඒ පැත්තට පැන්ෙන්. එතුමා දැන් 
ගරු සභාෙව් නැති වුණත් මම කියන්නට ඕනෑ, 1971 වර්ෂෙය් 
ෙපේමවතී මනම්ෙප්රි සුරූපී තරුණිය ඝාතනය වුණ අවස්ථාෙව්දීත්, 
ඒ අපරාධයට සම්බන්ධ වුණ නිලධාරින් ෙවනුෙවන් විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් කරලා, නඩු විභාග කරලා, ඒ අපරාධයට සම්බන්ධ 
වුණු අයට දඬුවම් දුන්නු බව. ඒ දඬුවම් ලබා දීම සිද්ධ වුෙණ් ජිනීවා 
කුමන්තණවල පතිඵල හැටියට ෙනොෙවයි. ඒවා කාලානුරූපීව, 
කාලීනව සිද්ධ විය යුතු කාරණා හැටියට තමයි 1971 වර්ෂෙය්දීත් 
ඒ තීන්දු, තීරණ කියාත්මක වුෙණ්.  
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[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ්  මහතා] 
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විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ, 2002 වර්ෂෙය්දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය මූලික කර ගත්ත අෙප් රජයක් තිබුණාය කියලා. ඒ 
රජෙය්දී පැහැදිලිවම අපි කථා කරපු ෙදයක් තමයි ස්වාධීන ෙපොලිස ්
ෙකොමිෂන් සභාව කියන එක. අපි ඒවා ඇති කළා.  ෙපොලීසියට 
ශක්තිමත් ෙකොන්දක්, ශක්තිමත් පන්නරයක් ලබා දීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි අපි ඒ ෙකොමිෂන් සභාව ඇති කෙළේ. 
නමුත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඉන්න මන්තීවරුම තමයි, 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය සමඟ එකතු ෙවලා, 
2004 වර්ෂෙය්දී පැවැති අෙප් ආණ්ඩුව ෙපරළා දමා, ෙපොලීසිය 
සඳහා ෙකොන්දක් ලබා ෙදන්න අපි ඇති කරපු ෙකොමිෂන් සභා වැඩ 
පිළිෙවළවල් සියල්ල කඩාකප්පල් කරලා, ඒ යන්තණයන් ෙවනස් 
කරන්නට මඟ පෑදු, ඒවාට මුල් වූ අයමයි අද ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙනත්.  

2002 වර්ෂෙය් අපට ඒ ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කර ගන්නට 
පුළුවන් වුණා නම්, මම හිතන්ෙන් ෙම් වන විට  ඒවා වරදවමින් 
ඉෙගන ගනිමින්, අඩු පාඩුකම් සංෙශෝධනය කර ගනිමින්  ෙහොඳ 
තැනකට  අරෙගන එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එෙසේ සිදු වූවා නම්, 
ෙම් වන විට අඩු පාඩු නැති නිවැරදි තැනක් බවට ෙපොලීසිය හදා 
ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් හැම තැනකම තිෙබන උද්ෙඝෝෂණවලට කඳුළු ගෑස් 
ගහන්ෙන්, බැටන් ෙපොලු අරෙගන යන්ෙන්, බාධක-සම්බාධක 
දමන්ෙන්, ජල පහාර එල්ල කරන්ෙන්, හැම ෙදයක්ම මර්දනය 
කරන්ෙන්, ෙග්ට්ටු, තාප්ප, මන්දිර ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙයන් බව අපි මාධ්යවලින්  දකිනවා. හැබැයි, ෙපොලීසිෙය් 
පශ්න ෙවනුෙවන්, ෙපොලීසිෙය් තිෙබන වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට ඔවුන්ට වෘත්තිය මධ්යස්ථානයක් ඇත්ත 
වශෙයන්ම නැහැ කියන එකත් අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් කියන්න 
ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් ෙපොලීසිෙය් පහළ නිලධාරින්ට ඔවුන්ෙග් 
ෙව්දනාවන්, ඔවුන්ෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්න ආයතනයක්, 
ෙව්දිකාවක් නැහැ. ඔවුන්ට උද්ෙඝෝෂණය කරන්න බැහැ. ඔවුන් 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ එක්කම ඔවුන්ට වෘත්තිය 
සමිතියක් නැහැ. ඔවුන් අනුන්ෙග් වර්ජන පාලනය කරනවා මිසක් 
ඔවුන්ට වර්ජනය කරන්න බැහැ.  ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාරණා 
නිසාත් ෙම් සඳහා ඇත්තටම බලපාන කරුණු කාරණා ගැන අපි 
වග කිව යුතු ෙද්ශපාලකයන් හැටියට කථා කළ යුතුයි කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා ඔවුන්ට යම් සහෙයෝගයක් ලබා දිය 
යුතුයි කියන එකත් මා දකිනවා.  

ෙම් ෙව්ලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 
ෙකොටෙදණියාෙව් ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනය හා 
සම්බන්ධව ෙපොලීසිය මැදිහත් වීෙම් සිද්ධිය පසු ගිය කාලෙය් 
ෙබොෙහොමයක් අය පතුරු ගහපු මාතෘකාවක්ය කියන එකත්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙව්ලාව නැද්ද? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දැන් මම වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක් ලබා දීලායි 

තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අයිෙයෝ, ඔබතුමා මට ඒක දැනුම් දුන්ෙන් නැහැෙන්. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තවම කථාව පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්ද? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
තවම පටන් ගත්තා විතරයි. තව විනාඩි ෙදක තුනක්වත් - 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද දින කථික ලැයිස්තුෙව් ඔබතුමාෙග් නම නැහැ. ඒ වුණත් 

අපි ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ නිසා කරුණාකර 
ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. ෙකොටෙදණියාව ෙපොලීසිය ඒ පත් වුණු 
අපහසුතාව සම්බන්ධව මන්තීවරෙයක් හැටියට මෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස පැහැදිලිවම ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. 
ෙකොටෙදණියාව ෙපොලීසිෙය් ෙසේව ය කළ ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුළු 
නිලධාරින් පස් ෙදෙනකු ෙම් ෙවනෙකොට මාරු කර යවා 
තිෙබනවා. එම නිලධාරින් ඒ ආකාරෙයන් මාරු කිරීම පිළිබඳව මා 
පැහැදිලිවම විරුද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ වාෙග් බලවත් පශ්නයක් 
ඇති වුණාම ෙපොලීසිෙය් අයට එම සැකකරුවන් අරෙගන 
ගිහිල්ලා, "ඔයා ෙමෙහම කළාද? ඇත්තටම එෙහම කළාද?" 
යනුෙවන් පවන් සලමින් පශ්න කිරීමට කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ 
අපරාධකරුවන් නිදැල්ෙල් ඉන්න-ඉන්න, ඒවා පිළිබඳව 
ෙනොෙසොයන්න-ෙනොෙසොයන්න ඒ සඳහා ගත ෙවන හැම දවසක් 
ගණෙන්ම බැණුම් අහන්ෙන්ත් ෙපොලීසියයි. ඒ නිසා ඒ වාෙග් 
සැකකරුවන් ෙසොයා ෙගන යෑෙම්දී යම් යම් තත්ත්වයන්ට පත් 
වන ෙපොලිස් නිලධාරින් පිළිබඳව මීට වඩා සානුකම්පිතව 
බලන්නට ඕනෑ. අපරාධකරුවන් ෙහව්වත් වැරදියි; ෙහොයන්න 
ඉක්මන් වුණත් වැරදියි; ෙහොයන්න පරක්කු වුණත් වැරදියි. දත් 
තිස්ෙදක මැද්ෙද් තිෙබන දිව වාෙග් තමයි, ෙපොලීසියත්. ඒ නිසා 
ෙම්වා ගැන අපි සානුකම්පිතව බලන්නට ඕනෑය කියා මා හිතනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිබුණු කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
කාලය අවසානයිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.20] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට මිනිත්තු කිහිපයක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිට ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්නට තිෙබන කාරණයක් තමයි, ෙම් රෙට් සිදුවන සෑම 
සිදුවීමක්ම අවසානෙය් කවර ෙහෝ එක පාර්ශ්වයකින් ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇඟිල්ල දිගු ෙවනවා කියන 
එක. ඉතිහාසෙය් සිට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කීර්තිනාමයන් 
ලැබුණු පමාණයට වඩා වැඩිපුර ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙචෝදනාවන්. 
මම හිතනවා, ෙචෝදනාවන් එල්ල කිරීම ඉතාම පහසුයි කියා. 
ඇඹිලිපිටිෙය් සිදුවුණු සිදුවීෙම් සමහරවිට යම් යම් පශ්න තිෙබන්න 
පුළුවන්.  ඒ සිදුවීම සම්බන්ධව නීතිය හා සාමය භාර ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලැබුණු ෙතොරතුරු මත 
එදා ෙම් ගරු සභාෙව්දී එතුමා යම් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කළා. 
ඒකට සම්පූර්ණෙයන්ම පදනම් වුෙණ් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එතුමාට ලැබුණු, එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා හරහා එතුමාට  ලැබුණු ෙතොරතුරුයි. එම ෙතොරතුරු 
පදනම් කර ෙගන තමයි, එතුමා ඒ කරුණු පැහැදිලි කිරීම කෙළේ. 
නමුත් ඒ පරීක්ෂණය ඉදිරියට යන ෙකොට පරීක්ෂණය ෙවන 
අතකට නැඹුරු වුණා. ඒ නිසා  එතුමාට සිද්ධ වුණා වර්තමානෙය් 
පරීක්ෂණෙය් තිෙබන යථා ස්වභාවය ෙම් සභාවට එළි දක්වන්නට. 
ඒක සමහර මාධ්ය උපෙයෝගී කර ගත්තා, ඇමතිවරයාට ෙචෝදනා 
එල්ල කරන්නට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්නට කැමැතියි අද 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිය භාර 
අමාත්යාංශයට ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් ලැබිලා තිෙබන බව. එතුමා 
ෙබොෙහොම විද්යානුකූලව බැලිය හැකි, දක්ෂ ෙලස වැඩ කළ හැකි 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම මම කවදාවත් කථා කරලාත් නැති, 
සම්බන්ධකමකුත් නැති, නමුත් මම අගය කරන 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් වර්තමානෙය් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඉන්නවා. මම එතුමාව අගය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොලීසිය 
යම් තැනකට ෙගෙනන්න, සුදුසු මට්ටමකට ෙපොලීසිය නවීකරණය 
කරන්නට එතුමා උත්සාහ කළා කියන එක පසු ගිය කාලෙය් 
එතුමාෙග් කියා කලාපය තුළින් අපට ෙපෙනන්නට තිබුණා.  

ෙපොලීසිෙය් තිෙබන යම් යම් අඩු පාඩුකම් නිවැරදි කර ගැනීම, 
ඒ ෙදස විවෘත මනසකින් බලා කටයුතු කිරීම සෑම පාර්ශ්වයකම 
වගකීමක් බව මම කියන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම එය 
මාධ්යෙය් වගකීමක්. අද සමහර මාධ්ය ෙබොෙහොම පහසුෙවන් 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඍජුව ෙචෝදනා එල්ල කරන්නට, 
ෙබොෙහොම බරපතළ විධිෙය් ෙචෝදනා එල්ල කරන්නට ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් පරීක්ෂණවලට ඒවා විශාල 
බාධාවක්. ඇතැම් පරීක්ෂණ ඉස්සරහාට යන්න කලින්, 
පරීක්ෂණෙය් ෙකළවරක් දකින්නට කලින් සමහර මාධ්යවලින් 
තීන්දු දීලා අවසානයි. අධිකරණයකින් නඩුවක් විභාග කරලා දිය 

යුතු තීන්දු ඇතැම් මාධ්ය, පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්නත් කලින් 
පූර්ව නිගමනවලට ඇවිල්ලා ලබා දීලාත් ඉවරයි. මාධ්යවලට 
එක්තරා විධියක සදාචාරාත්මක යුතුකමක් තිෙබනවා ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනතාව ෙවනුෙවන් සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්නට යන අවස්ථාවකදී, -යම්කිසි කාරණයකදී ෙව්වා, 
අපරාධයකදී ෙව්වා, ෙවන යම් සිදුවීමකදී ෙව්වා- ඒ ෙවනුෙවන් 
මාධ්යෙය් යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න. ඒ සඳහා නීති පැනවීම අවශ්ය 
නැහැ. ස්වයං වාරණයකින්, ස්වයංව මාධ්ය ෙම් පිළිබඳව වගකීමක් 
ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම කනගාටු 
ෙවනවා ෙම් රෙට් සමාජයට වැදගත් අවවාද, අනුශාසනා, උපෙදස් 
දිය යුතු සමහර ෙකොටස් නීතිය අතට අරෙගන කියා කිරීම ගැන. 
මම ෙබෞද්ධෙයක් විධියට, විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 15ක් දහම් පාසල් 
ගුරුවරෙයක් විධියට වැඩ කළ ෙකෙනක් විධියට, මම ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට විෙද්ශ රටකට ගියාම 
ෙබෞද්ධාගෙම් ෙනොවන ෙකෙනකුට "මම ෙබෞද්ධෙයක්" කියලා 
කියන්නත් මට පසුබෑමක් තිෙබනවා. මම ඒ බව විවෘතව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා. ෙමොකද, චීවරය දරන සමහර උදවිය 
අධිකරණය ඉස්සරහාට ගිහින් හැසිෙරන විධිය, නීතිය අතට 
අරෙගන කියා කරන විධිය දැක්කාම එෙහම පසුබෑමක් එනවා. බුදු 
රජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ ධර්මයට මුළුමනින්ම පටහැනිවයි 
චීවරය දරන සමහර උදවිය සමහර ෙවලාවට කියා කරන්ෙන්. ඒ 
අය බුදු දහමට බරපතළම නිගාවක් කරන්ෙන්. අද කවුරු ෙහෝ 
කියනවා නම් ශාසනය විනාශ කරන්නට උත්සාහ කරනවා කියලා, 
ෙවන කිසි ෙකෙනකුට ශාසනය විනාශ කරන්නට බැහැ, එය 
විනාශ කළ හැක්ෙක් ශාසනය තුළට ඇවිල්ලා වැරදි විධියට 
හැසිෙරන අයට පමණයි කියා මම හිතනවා.  

බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ, " විනෙයෝනාම 
සාසනස්ස ආයු" කියලායි. ඒ කියන්ෙන් විනය රකින තාක් කල් 
තමයි ශාසනය රැෙකන්ෙන් කියලා. විනය ගැන තඹ 
ෙදොයිතුවකටවත් මායිම් ෙනොකර කියා කරන අය තමයි ශාසනය 
විනාශ කරන්ෙන්. ෙවන කිසිම ෙකෙනකුට බුදු සසුන විනාශ 
කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් උදවිය ෙපොලීසියට නීතිය 
කියාත්මක කරන හැටි උගන්වන්නට යාම, අධිකරණයට ගිහිල්ලා 
අධිකරණෙය් කටයුතු කියාත්මක කරන විධිය උගන්වන්නට යාම 
රටට වැරදි පණිවුඩයක්, අෙප් බාල පරම්පරාවට වැරදි 
පූර්වාදර්ශයක් ෙදන කටයුත්තක් කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරනවා. 
ඔබතුමා වැනි කථානායක පුටුවටම සුදුසු ෙකෙනක් ඔය ආසනෙය් 
තියාෙගන කථා කරන විට මට කථාව වැඩිෙයන් කරෙගන 
යන්නට ආශා හිෙතනවා. නමුත් මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් විනය ඇති විය 
යුතුයි. ඒක ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් අදාළයි; සංඝ 
ශාසනයටත් අදාළයි; පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට අපටත් 
අදාළයි; මුළු මහත් රටටත් අදාළයි. බාල පරම්පරාව නිසි මඟට 
ෙග්න්න නම් ෙම් රෙට් විනය ෙගොඩ නැඟිය යුතුයි කියන එක මම 
තදින්ම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ශක්තිමත් විය යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් අද අපට ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. එතුමාට ෙහොඳ දැක්මක් තිෙබනවා. තිෙබන යම් 
යම් අඩු පාඩු නිවැරදි කරෙගන, ඉදිරි වර්ෂ ෙදක වන විට ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහොඳ තැනකට ෙග්න්න අපට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා  මම හිතනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

569 570 



2016 ජනවාරි  28  

[பி.ப. 6.26] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள,  இலங்ைகப் 
ெபா ஸா ைடய ெசயற்பா கள் ெதாடர்பான  இந்தப் 
பிேரரைண மீ  உைரயாற் வதற்கு எனக்கும் 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இலங்ைகயில் இ க்கின்ற இரண்  ெபாிய 
கட்சிக ம் ஒன் ேசர்ந்  அைமத்தி க்கின்ற இந்த 
நல்லாட்சியிேல, சமாதானம் நில கின்ற இந்தச் சூழ ேல, 
எம  நா  ஒ  திய பாைதயில்  ெசன் ெகாண் க்கின்ற . 
நாட் ேல சட்டத்ைத, சமாதானத்ைத, இனங்களிைடேய 
ஒற் ைமைய நிைலநாட் வதில் ெபா ஸ் பிாிவின  
பங்களிப்பான  பாாியளவிேல காணப்ப கின்ற . அந்த 
வைகயிேல, இந்தப் ெபா ஸ் திைணக்களத்தின  
ெசயற்பா கள், அதன  உத்திேயாகத்தர்களின் ெசயற்பா கள் 
என்பன இன்ைறய அரசு எதிர்பார்க்கின்ற அந்த இலக்குகைள 
அைடந் ெகாள்வதற்கு க்கியமானைவயாகக் காணப் 
ப கின்றன. இவ்வாறானெதா  சூழ்நிைலயிேல ெபா ஸ் 
திைணக்களத்தில் இ க்கின்ற பல்ேவ  விதமான சாதக 
பாதகங்கைள எ த் க்காட் , அவற்றிைன எங்க ைடய 
நாட் ன் எதிர்கால சுபிட்சத் க்காக மாற்றக்கூ ய வைகயில் 
ெகாண் வரப்பட்ட ஒ  நல்ல பிேரரைணயாக இ  
அைமந்தி க்கின்ற .  

நான் தமிழ் ேபசும் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்கின்றவன் என்ற வைகயிேல நாங்கள் நைட ைறயிேல 
ெபா ஸ் நிைலயங்களில் எதிர்ேநாக்குகின்ற சில 
பிரச்சிைனகைள, இந்த இடத்திேல உாிய தரப்பினர் 
இ ப்பதனால், ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இலங்ைகயிேல 
குறிப்பாக தமிழ் ேபசுகின்றவர்கள் நா  வ ம் 
பரந்தி க்கின்றனர். அவர்கள் ெபா ஸ் நிைலயங்க க்குச் 
ெசல் ம்ேபா  அந்நிேயான்னியமில்லாத, பாிச்சயமில்லாத 
ஓாிடத்திற்குப் பயந்த சுபாவத்ேதா  ெசல் கின்ற 
நிைலைமேய இவர்கள் மத்தியில் காணப்ப கின்ற . அதற்குப் 
பிரதான காரணம், இந்தப் ெபா ஸ் நிைலயங்களில் 
இ க்கின்ற உத்திேயாகத்தர்களில் மிகப் ெப ம்பான்ைம 
யானவர்கள் ற் தாக தமிழ் ெமாழிையக் ைகயாள 

யாதவர்களாக, தனிச் சிங்களெமாழியிேல ெசயற்ப பவர் 
களாக  இ ப்பேதயாகும். இலங்ைகயில் வா கின்ற பல்ேவ  
இனத்ெதாகுதியினைர ம் இந்தப் ெபா ஸ் ேசைவயில் 
ேசர்த் க்ெகாள்ளாைம  இதற்குப் பிரதான காரணமாக 
இ க்கின்ற . அ  வடக்ைகச் ேசர்ந்த இலங்ைகத் 
தமிழர்களாக இ க்கலாம்; கிழக்ைகச் ேசர்ந்த ஸ் ம்களாக 
இ க்கலாம்; மைலயகத்தில் இ க்கின்ற இந்திய 
வம்சாவளியினரான ெப ந்ேதாட்ட மக்களாக இ க்கலாம். 
இச்ச கங்கைளச் ேசர்ந்தவர்க ம் ெபா ஸ் ேசைவக்குள் 
உள்வாங்கப்ப கின்றேபா , இத்திைணக்களத்தி டாக இந்த 
நாட்  மக்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற ேசைவயான , 
இலகுவாக மக்கைளச் ெசன்றைடயக்கூ யதாக அைம ெமன 
நான் க கின்ேறன். அந்த வைகயிேல, அ த்  வ கின்ற 

ன்ென ப் க்களின்ேபா , தமிழ் ெமாழிையக் 
ைகயாளக்கூ ய சகல ச கங்களி ந் ம் ெபா ஸ் 
திைணக்களத் க்கான உத்திேயாகத்தர்கைள விேசட 
ஏற்பா களி டாக உள்வாங்கி, சகல ச கங்களின ம் 
க த் க்கைள ம் ஏற் , பரந்த மக்கள்ேநய ேசைவைய 
ஆற்றக்கூ ய ஒ  ெபா ஸ் பிாிைவ உ வாக்கேவண் ெமன 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

மக்கள் தங்க ைடய பிரச்சிைனகைளயிட் ச் ெசய் ம் 
ைறப்பா தான், ெபா ஸ் நிைலயத்தின் நாளாந்த 

நடவ க்ைககளில் பிரதானமாக இ க்கின்ற . ஆனால், 
மக்கள் ைறப்பா கைளச் ெசய்வதற்காகப் ெபா ஸ் 
நிைலயங்க க்குச் ெசல் கின்றேபா , அங்கு 

ைறப்பா கைளப் பதிகின்ற ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் 
ைறப்பாட்டாளர்கைளக் ைகயா கின்ற விதம் - 

அவரவர்க க்குாிய அந்தஸ்ைத வழங்காத நிைலைம நாட் ன் 
எல்லாப் பகுதிகளி ம் காணப்ப கின்ற . ைறப்பாட்ைடச் 
ெசய்வதற்காக அங்கு ெசல்பவர்கள் - அவர் ைவத்தியராக 
இ க்கலாம்; ஆசிாியராக இ க்கலாம்; அதிபராக இ க்கலாம்; 
சாதாரண ெபா மக்களாக இ க்கலாம் - சிலேவைளகளிேல 
பல மணிேநரம் காத்  நின் ெகாண் க்கேவண் ய 
நிைலயி க்கின்ற . அ மட் மல்ல, அவர்கள் 

ைறப்பாட்ைட சிங்கள ெமாழியிேல ேகட் , சிங்கள 
ெமாழியிேல எ திவிட் , " ெமன்றால் வாசித் ப் 
பார்த் க்ெகாள் ங்கள்; அதற்குப் பிறகு ைகெயாப்பம் 
இ ங்கள்" என்  ைறப்பாட்டாளர்களிடம் ெசால்வார்கள். 
ஆனால், ைறப்பா  ெசய்பவர்களில் ெப ம்பாலானவர் 
க க்கு அந்த ெமாழி ெதாியாதி க்கின்றேபா ம், எ ேம 
அறியா  அதிேல ைகெயாப்பமிட் விட்  வ கின்றனர். 
அதன் பின்னர் அ  சட்டாீதியாக அ த்த கட்டத்திற்கு 

ன்ென க்கப்ப கின்ற . ைறப்பாட்டாளர் ெசால்வைத 
அவர்கள் எப்ப ப் ாிந் ெகாள்வார்கேளா, அதற்ேகற்றவா  
அவர்க ைடய ெமாழியிேல எ வார்கள். இந்த 
சூழ்நிைலயில் நட்ட ஈட்ைடப் ெபறேவண் ய ஒ வேர 
அதைனச் ெச த்தேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, நாட் ன் எதிர்காலத்ைதக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இத்தைகய  நிைலைமகள் ஒ க்கப்பட 
ேவண் ம். சமாதானத் க்கும் இனங்க க்கிைடயிலான  
நல் ணக்கத் க்கும் ஏற்ற வைகயிேல இந்த ெபா ஸ் 
நிைலயச் ெசயற்பா கள் ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

நான் ஓர் உதாரணத்ைத இதற்குச் ெசால்ல ேவண் ம். 
கண் , ேபாகம்பைரச்  சிைறச்சாைலயான  பள்ேளகைலக்கு 
மாற்றப்பட்  ம்பைற சிைறச்சாைல என்ற ெபயாில் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . அங்ேக வடக்கு த்தத்தின் 
ேபா  ைக  ெசய்யப்பட்ட 18க்கும் ேமற்பட்ட சிைறக் 
ைகதிகள் இ க்கின்றார்கள். அவர்களிடம் ேபசுகின்றேபா , 
ெபா ஸ் நிைலயங்களிேல சிங்களத்தில் பக்கம் பக்கமாக 
எ திக்ெகா த்ததில் அவர்கள் ைகெயாப்பமிட்  வந்தி ப்ப  
ெதாியவந்த . ஆனால், அதில் என்ன எ தியி ந்தெதன்ப  
அவர்க க்குத் ெதாியா . இன் ம் நிைலைம இவ்வாறாகேவ 
காணப்ப கின்ற . 

மைலயகப் பகுதிகைள எ த் க்ெகாண்டால், ெப ந் 
ேதாட்டத் ைறயிேல ெபா ஸ் நிைலய ைறப்பா களின் 
ேபா  பாாிய அசாதாரண நிகழ் கள் இடம்ெப கின்றன. 
குறிப்பாக, ெப ந்ேதாட்டங்கைள நி வகிக்கின்ற 
கம்பனிகளின் நிர்வாக அதிகாாிகள் ெபா ஸ் நிைலயத்திேல 
ஒ  ைறப்பாட்ைடச் ெசய்தால், அவர்கள் கூ கின்ற 
கூற் க்கள்தான் எ ப கின்றன. அவர்கள் கல்வி 
கற்றவர்களாக, ச கத்திேல உயர் ஸ்தானத்தில் 
உள்ளவர்களாக, பதவிநிைலயில் உள்ளவர்களாகக் 
காணப்ப வதனால் சாதாரண கூ த் ெதாழிலாளியின  
க த்திைனச் ெசவிம க்காத நிைலைமையத்தான் நாங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் காண்கின்ேறாம். எந்த ைறப்பாட்ைட 
எ த்தா ம் ேதாட்ட அதிகாாியின   க த்ேத சாியானெதன்ற 
ேகாணத்தில் பார்க்கப்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்த ெபா ஸ் 
பிாிவில் இ க்கின்றவர்களிைடேய மேனாாீதியான மாற்றம் 
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ஏற்பட ேவண் ெமன நான் க கின்ேறன். தமிழ் ெமாழி 
மீதான ஆர்வத்ைத அவர்கள் மத்தியிேல ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
அந்த வைகயில், ெபா ஸ் ேசைவயில் தமிழ் ெமாழி 
ேபசுபவர்களின் உள்வாங்கைல அதிகாித்  மக்கள் 
மயப்ப த்தப்பட்ட ஒ  ேசைவயாக இதைன மாற் வதற்கு 
ேவண் ய வழிவைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

இந்தக் காலகட்டத்தில் நாங்கள் இந்த நாட் ேல 
அைடந் ெகாள்ள எதிர்பார்க்கின்ற சகவாழ்விைன, 
ஐக்கியத்திைன, சமத் வத்திைன ஏற்ப த்தித் த வதிேல 
பாாிய பங்கு ெபா ஸா க்கு இ க்கின்ற . அத்தைகய 

யற்சியிைன அவர்கள் ெசய் ெகாண் ந்தா ம் அந்த 
நடவ க்ைககள் ேம ம் ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , இந்தப் ெபா ஸ் ைறக்கு  எங்கள   

தமிழ் ெமாழிையப் ேபசக்கூ ய பல்ேவ  இனங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்கைள ம் உடன யாக உள்வாங்குவதன் லம் 
இம்ேமம்ப த்தல்கைளச் ெசய்ய ெமன மீண் ம் ஞாபகப் 
ப த்தி, நான் விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.34ට, 2016 ජනවාරි 26 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජනවාරි 29වන සිකුරාදා අ. භා. 1.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி.ப. 6.34 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
சனவாி 26ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சனவாி 29, 
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Adjourned accordingly at 6.34 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 29th 
January, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 26th 
January, 2016. 
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2013 වර්ෂය සඳහා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව. 
- [විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
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 කථානායකතුමනි,  ෙනොච්චියාගම, අඹගහවැව, කුඩාවැව 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.ඩී. ජයෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් අට 

පිළිගන්වමි. 

(1) පානදුර, ඩයසව්ත්ත, ධර්මශාලා පාර, අංක 27/25, 26 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ. පියදර්ශන අමරසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කිරන්තිඩිය, කාලවිල, උසග්ල්ෙදනිය යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඒ.එස.් සුජීවා දමයන්ති මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) වලෙගදර, ගල්මත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්. සීලවතී 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) පයාගල, මහගම්මැද්ද, අංක 37 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එල්.සී. විකමආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) ෙමොරපිටිය, ෙකොත්ෙහේන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්. 
ජයෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) නෑෙබොඩ, ගීකියනකන්දවත්ත උඩෙකොටස යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්. පදීප් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) මතුගම හරහා, කීනියාවල, 12 මාවත, 13 කණුව යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී. සිරිමා ෙහේමලතා මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(8)  අගලවත්ත, හැලඹ, වැෙව්වත්ත, අංක 103 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි වසන්ත චන්දන ජයතිලක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) ෙදොළපිහිල්ල, වටගලතැන්න, අංක 2014/4 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.එම්.ජී.ෙජ්. බණ්ඩාරනායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙගලිඔය, නව ෙප්රාෙදණිය, අංක 338/5/40 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;  සහ 

(3) අකුරණ, කුරුඳුගහ ඇල, ෙටලිෙකොම් පාර, අංක 07 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී.එන්.පී.එච්.එම්.අයි. ෙමොහමඩ් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 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) 
සභානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා විසින්  අමාත්යාංශ නිෙව්දනයක් 
කිරීෙම් අවස්ථාවයි දැන් තිෙබන්ෙන්.  එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 
සභාෙව්  නැති නිසා,  සභාෙව් අවසරය ඇතිව ඊළඟ කටයුතු - 

575 576  



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) 
Okay, we will proceed, Sir. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනය පකාරව ඇති කරන ලද සම්මුතිය නම් රෙට් පධාන 
ස්වාධීන නිලතලවලට පත් කිරීම් කිරීෙම්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය ෙම් රෙට් පිළිගත යුතු සම්පදායන් අනුගමනය කරමින් 
ෙජ්යෂ්ඨත්වය, හැකියාව, පළපුරුද්ද පිළිගනිමින් එම පත්වීම් සඳහා 
අවතීර්ණ වීමයි.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිපතිවරයා දැන් සති තුනක සිට 
වැඩ බලනවා. යහ පාලන පතිපත්තිය අනුව දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන බලතල අනුව 
14. 61ඉ. (1) (ආ) අනුව්යවස්ථාව යටෙත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සභාෙව් අනුමතය ඇතිවයි නීතිපතිවරයා සහ ෙපොලිස්පතිවරයා පත් 
කරන්ෙන්. දැන් නීතිපතිවරයා ෙලස පත් කිරීමට ෙජ්යෂ්ඨතම, 
සුදුසුකම් තිෙබන පුද්ගලයා මඟ හැර ෙවන ෙකෙනකු පත් කිරීම 
සඳහා උත්සාහයක් තිෙබන බවත් දැනගන්නට තිෙබනවා.  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව එවැනි කියාවලියක ෙයෙදනවාද 
කියන කාරණය ගැන අහන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් එහි 
මූලාසනය දරන්ෙන් ඔබතුමායි.   

අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොවන 
බව. අගමැතිතුමාත් ඒක පිළිගනීවි. නීතිපතිවරයා ෙලස පත් කිරීමට 
සුදුසුකම් තිෙබන ෙජ්යෂ්ඨතම නිලධරයා වන්ෙන්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දැන් වැඩ බලන නීතිපතිවරයායි. අනුගමනය 
කළ යුතු ඒ පිළිෙවත අනුව එතුමාට ලැබිය යුතු තනතුර ලබා 
ෙනොදී, ෙවනත් අය පත් කිරිම සඳහා උත්සාහයක් දරන බව අපි 
දන්නවා.  

එෙසේ උත්සාහයක් තිෙබන බවත්, නම් 3ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන බවත් අපි දන්නවා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෙරහි 
විශ්වාසයක් තැබුවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව අනුගමනය 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, යහ පාලන පතිපත්ති යටෙත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෙරහි තබන ලද විශ්වාසයද, එෙහම නැත්නම්  
බලපෑමකට කරන්න හදන පත්වීමක් ෙකෙරහිද කියන එකයි අපි 
අහන්ෙන්.  ෙමය ඉතා බරපතළ පශ්නයක් නිසා, නිල බලෙයන් 
සභාපතිතුමා වන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, I will clarify the position as far as the 

Constitutional Council is concerned. I will first explain and  
then you can speak on it. අපට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
නාම ෙයෝජනා ලැබී නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් ලබා ෙදනවාය කිව්වා. 
ඒවා ලැබුණාට පස්ෙසේ තමයි අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් 
ගන්ෙන්. දැනට එතුමාට තාවකාලිකව සති ෙදකක දිගුවක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා කථා කරන්ෙන් උත්සාහයක් ගැනයි - what is going to 

happen in the future.  මා එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, පසු 
ගිය රජය කාලෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් සිටියදී 
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා පිටින් ෙගනාවාය කියලා. [බාධා කිරීම්] 
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා පිටින් ෙගනාවා. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජා නැද්ද? 
ලජ්ජා නැද්ද, ෙම්වා අහන්න? [බාධා කිරීම්] ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා බබා වාෙග් කථා කරනවා. එෙහම කරන්ෙන් නැහැ 

කියලා ෙන් ඔබතුමන්ලා බලයට ආෙව්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  Let it come before the Constitutional 

Council. Then, we will take the  decision.  

 
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, ජනාධිපතිතුමාට තමයි නම් කරන්න 

බලය තිෙබන්ෙන්. එතුමා නම් කළාට පස්ෙසේ එය අනුමත 
කරනවාද, නැද්ද කියන බලය තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාවට  
තිෙබන්ෙන්. දැනට ජනාධිපතිතුමා විසින් නම් කරලා නැහැ. ඒ 
පමාදය සිදු වුෙණ්, මා ස්විට්සර්ලන්තයට ගිය නිසා මා ආවාට 
පස්ෙසේ නම් කරන්න සිටි නිසායි. දැන් ඒ වැඩ කටයුතු සාකච්ඡා 
කර ෙගන යනවා. නීතිපතිතුමා පත් කිරීෙම්දී සම්පදායයක් හැටියට 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පත් කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් 
සුදුසුකම් තිෙබන ෙපෞද්ගලික නීති ෙව්දියකු පත් කරන්න පුළුවන්, 
එෙහම නැත්නම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් පත් කරන්න පුළුවන්. 

මම හිතන්ෙන් ඒ ආකාරයට තමයි ෙතෝරන්ෙන්. දැනට අපි  
ෙම්වා ගැන තමයි සලකා ෙගන යන්ෙන්. මම එකක් කියන්න 
කැමැතියි. කරන එක ෙමොකක් වුණත් අපි නීති ෙව්දීන් එක්කත් 
කථා කරලා කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අධිකරණය 
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් නිදහස් කරන්න කියලා සටන් කෙළේ ෙම් 
රෙට් නීති ෙව්දීන්ෙග් සංගමයයි. ෙමතැන දැන් කථා කරන්න 
පුළුවන් ''ෙම්කයි සම්පදාය'' කියලා. නමුත්, එදා සම්පදාය යට කර 
ෙගන ගිය කාලයක් තිබුණා. [බාධා කිරීම්] හරි. හරි. නීති 
ෙව්දීන්ෙග් සංගමය එක්ක කථා කරන එකට  විරුද්ධද? [බාධා 
කිරීම්] නීති ෙව්දීන් එක්ක කථා කරන එකට  විරුද්ධද?  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ව්යවස්ථාෙව් නැහැ.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ මිනිසස්ු තමයි සටන් කෙළේ.   දැන් ෙමතුමා කියන්ෙන්, ශී 

ලංකා නීති ෙව්දීන්ෙග් සංගමය වුවමනා නැහැ කියලායි.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සලකන්ෙන් නැහැ කියලා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමොකද, පැවැති ආණ්ඩුව අයින් කරන්න කටයුතු කරපු නිසා 

ඔවුන් එක්ක තරහයි. ෙකළින් හිටපු එකම කණ්ඩායම තමයි ශී  
ලංකා නීති ෙව්දීන්ෙග් සංගමය.  [බාධා කිරීම්] දැන් තමයි මතක් 
ෙවන්ෙන්. අධිකරණයට කරපු ෙද්වල්, නීතිපතිට කරපු ෙද්වල්. 
මම අලුෙතන් කියන්න වුවමනා නැහැෙන්? දැන් තමයි ෙම්වා 
මතක් ෙවන්ෙන්. ඒත්, මම අහන්ෙන්, ෙම් ගරු සභාව ශී ලංකා නීති 
ෙව්දීන්ෙග් සංගමෙය් අදහස් ගන්න එකට විරුද්ධ ඇයි කියලායි. 
ජනාධිපතිතුමාට කථා කරන්න බැරිද? [බාධා කිරීමක්] මම කථා 
කරන්න යන්නවා. මම කථා කරලා අහනවා. මම ශී ලංකා නීති 
ෙව්දීන්ෙග් සංගමෙය් අදහස් අර ගන්නවා. ඔවුන්ෙග් අදහස් 
අරෙගන මම ජනාධිපතිතුමාට ඒ ගැන කියනවා. ඒකයි මම ටිකක් 
කල් ඉල්ලුෙව් මම ලංකාවට ආවාට පසුව කථා කරන්නම් කියලා. 
දැන්, නීතිය කියන්ෙන් කවුද? මම එක ෙදයක් කියනවා. මම 
සියයට 99ක් ලකුණු ගත්ත නීතිඥෙයක් ෙනොෙවයි. මම pass 
වුෙණ් අධි නීතිඥවරෙයක් විධියටයි. ෙවන කවුරුවත් විධියට 
ෙනොෙවයි.  

ඔය කථා කිව්වාම  නීතිෙව්දී වෘත්තියට වුෙණ්  ෙමොකක්ද කියා  
තවත්  කියන්න වැඩක් නැහැෙන්. නීතිෙව්දී වෘත්තියට ෙමොකක්ද 
වුෙණ් කියා කියන්න වැඩක් නැහැෙන්.  ඒකයි අපි සටන් කෙළේ 
ආපසු  දහනව වන  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සංෙශෝධනය  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න. අපි ෙමතැන සටන් කෙළේ ඒකයි. ඒ 
අදහස් අහලා අපි කියාත්මක කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් වැඩ බැලීෙම් කටයුත්තට 

ෙහෝ දැන් නීතිපතිවරෙයක් ඉන්නවා. දහනව වන  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව  විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවක් 
පිහිෙටව්වා. හැබැයි විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පිහිෙටව්ෙව් 
අලුෙතන්ම.  එම නිසා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් තිබුණු    
පත්කිරීම්, උසස් කිරීම්,  මාරුකිරීම්,  විගණකාධිපතිවරයා ෙග් 
බලතල  ඒ ෙකොමිෂන් සභාවට   ගියාට ඒ බලතල නීත්යනුකූල 
කිරීෙම්  -බලාත්මක කිරීෙම්-  පනතක් නැහැ. එම නිසා ෙම්  
අවස්ථාෙව්දී  ඒ  සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච විධියට 
එක්ෙකෝ ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට  
ෙග්න්න. නැත්නම් අලුෙතන් පිහිටුවපු  විගණන ෙසේවාවට බලතල 
හදන  පනත් ෙකටුම්පතක් ඉක්මනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න 
අවශ්යයි, ගරු කථානායකතුමනි.  ෙමොකද ඒක අපට බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අද විගණන ෙසේවය සම්පුර්ණෙයන් 
ඇන හිට තිෙබනවා. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්ත්, 

රජෙය්  ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්ත් කටයුතු ඉදිරියට කර 
ෙගන යන්නට  බැරි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් වැඩ බැලීමට ෙහෝ 
නීතිපතිවරෙයක් ඉන්නවා.  නමුත් දැන් විගණන ෙකොමිසමට  
බලයක් නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් පමාදයක් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ ගැන අපි කථා කරලා 

කියා කරන්නම්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ 

අෙනක් කරුණ සම්බන්ධෙයන් කියන්නට  ඕනෑ. ලබන සතිය 
ෙවනෙකොට ඉතා ඉක්මනින්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සභාව රැස ්
ෙවනවා.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සභාව වශෙයනුයි අපි 
රැස්ෙවන්ෙන්.  ව්යවස්ථාදායකෙය්  සාමාජිකයන්  අෙනක්  අයෙග් 
අදහස්  විමසීම අපට  නවත්වන්නට බැහැ. ගරු අගමැතිතුමාට 
අදහස් ගන්නට පුළුවන්. අෙනක් සාමාජිකෙයෝ අදහස් විමසයි. 
නමුත්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව  වශෙයන් අපි අවසානෙය්දී 
සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් විමසා  තීරණය ගන්නවා.  

ඊළඟට, ෙශෝක  පකාශ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට පථම 
සභාෙව්  අවසරය ඇතිව ගරු අගාමාත්යතුමා ට   අමාත්යාංශ  
නිෙව්දන යටෙත්  අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව තිෙබනවා.  

 
2016 ජනවාරි 29 දින "දි අයිලන්ඩ්" 

පුවත්පත් වාර්තාව: ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය  

2016 சனவாி 29ஆந் திகதிய 'த ஐலன்ட்" 
பத்திாிைக அறிக்ைக: மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சாின் கூற்  
"THE ISLAND" REPORT OF 29TH JANUARY, 2016:  

STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව කාරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න 

තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය් මෙග් කථාෙවන් පසු ෙම් සභාෙව් 
මන්තීවරෙයක් කියලා තිෙබනවා, මම මාධ්යෙව්දින්ට තර්ජනය 
කළා කියලා. මම තර්ජනය කරලා නැහැ. සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමා තමයි එෙහම කියලා තිෙබන්ෙන්. එක් එක් කාරණා 
පිටුපස කවුද ඉන්ෙන් කියලා මම නම් කළා. ඒක අෙප් අයිතියක් 
ෙනොෙවයිද? ගරු මන්තීවරු ඉල්ලනවා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
පනතක් ෙගෙනන්න කියලා. ඒක ෙගනාවාට පස්ෙසේ තවත් 
ෙතොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ෙම් අය කියන විධියට ඕනෑම 
ෙකෙනක් නම් කරන්න පුළුවන්, නමුත් මාධ්යෙව්දින් විතරක් නම් 
කරන්න බැහැ. 

අනිත් කාරණය ෙම්කයි. "The Island" පත්තෙර් ෙකොච්චර 
දුරට පහළට වැටුණාද කියලා කිව්ෙවොත්, දැන් සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමාව නග්ගලා ගන්නවා. ඉතින්, තව ෙමොනවාද? මෙග් මිත 
සිසිර  ජයෙකොඩි මන්තීතුමා නග්ගලා ගන්නවා. ඔච්චර 
බංෙකොෙළොත්ද? මම එක කාරණයයි ෙමතැනදී කියන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අදහස් ෙනොෙවයි, මාධ්ය ඇතුෙළන් එන 
අදහස් තමයි මම ෙමතැන පකාශ කෙළේ. මාධ්යෙය්ත් බමුණු 
කුලයක් තිෙබනවා. ඒ බමුණු කුලය ඇති කෙළේ මහා බහ්මයා 

579 580 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්න කාලෙය්. මහා බහ්මයා ෙතෝරා ගත්තා, "ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
විතරයි යන්ෙන්. අෙනක් අය ෙනොෙවයි" කියලා. නමුත් බමුණු 
කුලයට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඒ බමුණු කුලෙය් අය දැන් වසලෙයෝ 
ෙවලා කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් මාධ්ය තුළම ඉන්නවා, මාධ්ය 
නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් කරපු අය. ඒ ෙගොල්ෙලෝ අපට කියන ෙද් 
තමයි මම කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගැනත් අහන්න. එච්චරයි මම 
කියන්ෙන්. මහා බහ්මයාෙග් බමුණු කුලය අපට වැඩක් නැහැ. ඒ 
අය දැන් වසලෙයෝ ෙවලා. අෙනක් අයෙගන් අහන්න. "මම 
කාටවත් තර්ජනය කෙළේ නැහැ" කියන එකයි මම කිව්ෙව්. මට 
මාධ්යෙව්දීන්ව නම් කරන්න තිෙබනවා නම්, මම නම් කරනවා. 
පත්තරවලට මන්තීවරු නම් කරන්න පුළුවන් නම්,  
මාධ්යෙව්දිෙයක්ව නම් කරන්න අපට බැරි ඇයි? ෙමොකක්ද ෙම් 
කියන්ෙන්? මහා බහ්මයා එක්ක දඩයෙම් ගිය, මහා බහ්මයා එක්ක 
කෑම කෑව, බිව්ව බමුණු කුලය අපට වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Lady Parliamentarians of the 
South Asian countries, now present in the Speaker’s 
Gallery together with Her Excellency High Commissioner 
for Canada.   

මීළඟට,  ගරු එම්.බී.ඒ. අසීස ්මහතාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක 
ෙයෝජනාව. 

 
ෙශෝක පකාශය: ගරු එම්.බී.ඒ. අසීස් මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம் :  
மாண் மிகு எம்.பி.ஏ. அஸீஸ் 

VOTE OF CONDOLENCE:  HON. M. B. A. AZEEZ 
 

[අ.භා. 1.47] 
 

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, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 

ෙමම උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කළ ෙමොහිදීන් බාවා අබ්දුල් 
අසීස් මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව 
මම ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි. 

ඉබාහිම් කන්ඩු ෙමොහිදීන් බාවා මැතිඳුන්ට සහ ෙලවනාර් 
මරික්කාර් ලයිලා උම්මා මැතිනියට දාව 1947 ජනවාරි මස 19වන 
දින ෙපොතුවිල්හිදී අබ්දුල් අසීස් මහතා ජන්ම ලාභය ලැබුෙව්ය. 
ඇහැලියෙගොඩ සිංහල මහා විද්යාලෙයන් සහ නුවර අකුරන අසාර් 
විද්යාලෙයන් අධ්යාපනය ලැබූ එතුමා විෂය බාහිර 
කියාකාරකම්වලද නියැලුණු පාසෙල් දීප්තිමත් ශිෂ්යෙයකු විය. 

මීරා සාහිබු අයිනුල් ආරිෆා මැතිනිය සමඟ යුග දිවියට පා තැබූ 
අබ්දුල් අසීස් මැතිඳුන්, ෙමොෙහොමඩ් ඉර්ෂාඩ්, රිෆාස් හිල්මි සහ අල් 
අමාන් යන පුතුත් තිෙදනාද, ෆාතිමා නස්රින්, මල්ලිහා නස්රියා 
යන දියණියන් ෙදෙදනාද ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය. 

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගා නිලධාරිවරෙයකු 
වශෙයන් රාජ්ය ෙසේවයට බැඳුණු එතුමා, ෙගොවි ජනතාවට විශාල 
ෙසේවයක් ඉටු කෙළේය. පසුකාලීනව ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරිවරයා වශෙයන් පත්වූ එතුමා, එම 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කැප වී ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාවන් 
ෙසොයා බලමින් ගාම නිලධාරිවරෙයකුෙගන් තම පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට ඉටු විය යුතු යුතුකම් හා වගකීම් ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කළ 
නිලධාරිෙයකු ෙලස ද හැඳින්විය හැකිය. 

ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් ෙපොතුවිල් ආසනෙය් හිටපු 
සංවිධායක වූ එතුමා, හිටපු වරාය සංවර්ධන, පුනරුත්ථාපන හා 
පතිසංස්කරණ අමාත්ය එම්.එච්.එම්. අෂ්ෙරොෆ් මහතාෙග් 
සම්බන්ධිකරණ නිලධාරී තනතුර ෙහොබවා ඇති අතර, පසුව ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වී පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු ෙලස කටයුතු කරමින් සිටි අවධිෙය්දී දිගාමඩුල්ල 
දිස්තික්කෙය් දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් ගාමීය ආර්ථිකය දියුණු 
කිරීමට කැප වී කටයුතු කළ අතර, පෙද්ශෙය් මාර්ග ඉදි කිරීම, 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය නගා සිටුවීම, දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු 
ෙවනුෙවන් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම වැනි ෙපොදු කටයුතුවලට 
මහත් කැපවීෙමන් කටයුතු කළ නායකෙයකු විය. 

රාජ්ය නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් ෙමොෙරොක්ෙකෝ ෙද්ශෙයහි 
සංචාරයකටද සහභාගි වූ එතුමා, අවසන් හුස්ම ෙහළන ෙතක් 
ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් මුස්ලිම් ෙද්වස්ථාන බලමණ්ඩලෙය් සභාපති 
වශෙයන් කටයුතු කළ අතර, අවුරුදු 65ක් ආයු වළඳා වර්ෂ 2012 
ෙනොවැම්බර් මස 05වන දින අප අතරින් සමු ගත්ෙත්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 2002 වර්ෂෙය් සිට 2004 වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 2කට ආසන්න කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් 
දිගාමඩුල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාවට සුවිශාල ෙමෙහවරක් ඉටු කළ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වූ ෙමොහිදින් බාවා අබ්දුල් අසීස ්
මැතිඳුන්ට ''ජන්නතුල් ෆිර්දව්ස්'' හිමිෙව්වායි පාර්ථනා කරන අතර, 
ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර භාර්යාව හා දූ 
දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලසට ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
 

[අ.භා. 1.49] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 

මන්තී කණ්ඩායම ෙවනුෙවන් ගරු ෙමොහිදීන් බාවා අබ්දුල් අසීස් 
මැතිතුමාෙග් විෙයෝව පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාවට අප ද එක් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, එතුමාෙග් බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් 
සියලුෙදනා ෙවත අපෙග් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව් පළමුෙවන් පළ 
කරන්න කැමැතියි. ගරු අබ්දුල් අසීස් මැතිතුමා රත්නපුරය 
පෙද්ශෙය් ඇහැලියෙගොඩ සිංහල මහා විද්යාලෙයන් සහ මහනුවර 
අකුරණ අසාර් විද්යාලෙයන් අධ්යාපනය ලැබූ බව සඳහන් කරමින් 
ගරු සභානායකතුමා කළ පකාශයට අප ද එක් ෙවනවා. ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව සමඟ කිට්ටුෙවන් කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව 
තරුණ කාලෙය්දීම ඇති කරගත් අබ්දුල් අසීස් මැතිතුමා කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගා නිලධාරිෙයකු හැටියටද එකී ෙසේවාව 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන ගියා. එකී ෙසේවාව ෙගොවි ජනතාව අතරට 
ෙගන යෑම සඳහා එතුමා කැපවීෙමන් කටයුතු කළ බව එතුමා 
ෙසේවය කළ පෙද්ශවල ජනතාව නිතර සිහිපත් කරනවා.   

අපත් සමඟ දීර්ඝ කාලයක් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේත ෙය් කටයුතු 
කළ ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගස් නායක එම්.එච්.එම්. අෂ්ෙරොෆ් 
මැතිතුමා ආරම්භ කළ සංවර්ධන වැඩ කටයුතුවලට සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්නට එතුමාට හැකි වුණා.  ඒ වාෙග්ම එහි පධාන නිලයන් 
දරමින් කටයුතු කරන්නට අසීස් මන්තීතුමාට ලැබුණු අවස්ථාව මා 

581 582 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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හිතන හැටියට ඉතාම වැදගත් වනවා. මහ ජනයාට ඵලදායී 
ෙසේවාවක් ලබා දීෙම් ආදර්ශය එතුමා අපට ෙපන්වා දී තිෙබනවා. 
ජාතික ලැයිස්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසි 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ඉටු කරන ලද 
ෙසේවාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙගෞරවෙයන් යුතුව සිහිපත් කරනවා. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟද එක්ව එතුමා දීර්ඝ 
කාලයක්  කටයුතු කළා.  

එම්.එච්.එම්. අෂ්ෙරොෆ් මැතිතුමා අමාත්ය ධුරයන් දරමින් 
පගතිශීලී කඳවුර සමඟ කටයුතු කළ කාලෙය්දී එතුමා 
හිතවත්කමින්, විශ්වාසෙයන්, මිතත්වෙයන් එම කටයුතුවලට 
සහාය ලබා දුන්නා. අසීස් මහතාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් විෙශේෂ ෙශෝකයද ඒ 
පවුෙල් අයට දැනුම් දීමට මා ෙවත දුන් උපෙදස ද ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මම සටහන් කරනවා. මුස්ලිම් ජනතාවට පමණක් ෙනොව, අෙප් ගම් 
නියම් ගම්වල ෙවෙසන ර ටවාසී සැම ෙදනාටම මහජන 
 නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කළ අසීස් මැතිතුමාට ඉස්ලාම් 
ධර්මය අනුව හිමි වන උතුම් සථ්ානය ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරන්න මා ඔබතුමාෙගන් 
අවසර ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
[பி.ப. 1.54] 

 

ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, காலஞ்ெசன்ற ன்னாள் 

பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ அப் ல் அசீஸ் அவர்களின் 
மைறைவெயாட் ய இரங்க ைரைய இந்த அைவயில் 
ஆற் வதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்த உங்க க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன்.  

காலஞ்ெசன்ற அப் ல் அசீஸ் அவர்கள் இரத்தின ாி, 
எெஹ யெகாட சிங்கள மகா வித்தியாலயம் மற் ம் கண் , 
அக்குரைண அஸார் வித்தியாலயம் என்பவற்றில் கல்வி 
கற் ள்ளார். இவர் விவசாயத் திைணக்களத்தில் விவசாய 
உத்திேயாகத்தராக ேசைவைய ஆரம்பித்  அதன்  பின்னர் 
ெபாத் வில் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் கிராம ேசைவ 
உத்திேயாகத்தராக தன  மக்கள் ேசைவைய 
ேமற்ெகாண் ள்ளார். அைதவிட, அவர் மைறந்த ெகளரவ 
அைமச்சர் எம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப் அவர்களின் ஒ ங்கிைணப் ச் 
ெசயலாளராகச் ெசயற்பட்  அரசிய ல் வளர்ந்தவெரன்பைத 

க்கிய விடயமாகச் ெசால்லலாம். இவர் ஒ  ேதசியப் பட் யல் 
பாரா மன்ற உ ப்பினராகத் ெதாி  ெசய்யப்பட்டெபா ம் 
இ திவைர மக்க க்கான தன  ேசைவையத் திறம்பட 
ஆற்றிய ஒ  தைலவராக இ ந்  மைறந்தைதயிட்  தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் சார்பில் நான் இந்த இரங்கல் 
ெசய்திைய அவர  மைனவி தி மதி மீரா சாஹி  ஐ ல் 
ஆாிபா மற் ம் பிள்ைளகள் - ன்  மகன்மார், இரண்  
மகள்மார் - உட்பட கு ம்ப அங்கத்தவர்க க்குச் சமர்ப்பித்  
அமர்கின்ேறன்.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු එම්.බී.ඒ. අසීස් මහතාෙග් 

අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද 
ෙශෝක ෙයෝජනා අනුමත කරමින්, මම ද ඒ සමඟ එකතු වීමට 
කැමැත්ෙතමි. අද දින රැස්වීමට අදාළ හැන්සාඩ් -නිල- වාර්තාෙව් 
පිටපතක් ෙශෝකයට පත් එම පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට  නිෙයෝග කරමි.  

මීළඟට, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, අභාවපාප්ත ගරු ඩී.එම්. 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව. 

 
ෙශෝක පකාශය :  

ගරු ඩී.එම්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம் :  

மாண் மிகு .எம். ெசெனவிரத்ன 
VOTE OF CONDOLENCE:  

HON. D. M. SENEVIRATNE 
 
[අ.භා. 1.56] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහ 

ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් ෙමම උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් 
කළ ඩී.එම්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය 
පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව මම ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරමි. 

පී.බී. දිසානායක මහතාට සහ එස්.ජී.ජී. උක්කුමැණිකා 
මැතිනියට දාව 1942 සැප්තැම්බර් මස 24වැනි දින ෙදහිපාෙගොඩ , 
ෙගලිඔයහිදී දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා 
ෙමෙලොව එළිය දුටුෙව්ය. ගම්ෙපොල විකමබාහු මහා විද්යාලෙයන් 
සිප් සතර හැදෑරූ ෙමතුමා 1964 වසෙර්දී වි ෙද්යොදය 
විශ්වවිද්යාලයට පිවිස වැඩිදුර අධ්යාපන කටයුතුවල නිරත වී 1971 
ෙදසැම්බර් මස නූතන ඉතිහාසය පිළිබඳව ෙගෞරව උපාධියක් 
හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.  

එතුමා 1974 වර්ෂෙය්දී ෙගොඩනැඟිලි දව්ය සංස්ථාෙව් 
කළමනාකරුවකු වශෙයන් ෙසේවයට බැඳී 1977 වර්ෂය දක්වා එම 
තනතුෙරහි ෙසේවය කෙළේය.  ඉන් පසුව එතුමා ශී ලංකා නීති 
විද්යාලයට ඇතුළත්ව නීතිය හදාරා 1982 වර්ෂෙය්දී නීතිඥවරයකු 
වශෙයන් දිවුරුම් දුන් අතර, මිය යනතුරුම නීතිඥ වෘත්තිෙයහි 
නිරත විය. 

ගරු කථානායකතුමනි, සුෙන්තා පීතිමාලි අෙබ්ෙසේකර 
මැතිනිය සමඟ විවාහ දිවියට පිවිසි ගරු ඩී.එම්. ෙසෙනවිරත්න 
මැතිඳුන්, උමයංගනී සුලක්ෂණා ෙසෙනවිරත්න දියණියෙග් 
ආදරණීය පියාණන් ෙලස ඇයෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට 
මඟ ෙපන්වීමට කටයුතු කෙළේය. ඒ ෙහේතුෙවන් ඇය ද ෙම් වන විට 
උසස් වෘත්තියක නියැලී කටයුතු කරමින් සිටින්නීය. 

ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පබල සාමාජිකයකු වූ එතුමා 
වෙම් ව්යාපාරය තුළ "ෙදයියා" නමින් ජනතාව අතර පසිද්ධියට 
පත් වූ අතර, මිය ගිය සරත්  මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මහතා සමඟ ඉතා 
සමීපව කටයුතු කෙළේය. එතුමා 1988 වර්ෂෙය්දී රත්නපුර 
දිස්තික්කෙයන් පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කර සබරගමුව 
පළාත් සභාෙව් මන්තීවරයකු බවට පත් විය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1988 සිට 1997 දක්වා අවුරුදු 09ක් ද, 
නැවත 2003 සිට 2008 දක්වා අවුරුදු 05ක් ද සබරගමුව පළාත් 
සභා මන්තීවරයකු වූ ගරු ඩී.එම්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, තම 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කැප වී ඔවුන්ෙග් අවශ්යතා 
සපුරාලමින් අගනා ෙසේවයක් කළ මානව හිතවාදියකු ෙලස 
සඳහන් කළ හැකිය. 1994දී පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වුවද, එම වසෙර්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වීමට 
අෙපොෙහොසත් වූ එතුමාට 1997දී නාලන්ද එල්ලාවල මැතිතුමා 
ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් දිවුරුම් දීෙම් 

583 584 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

භාග්යය ලැබුණි. පසු කාලෙය් එතුමා වෙම් ෙද්ශපාලනය අත හැර 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වී සිය ජනතා ෙමෙහවෙර් නියැලිණි. 

අන්තර් ජාතික තරුණ සමුළුවට ශී ලංකා නිෙයෝජිතෙයකු 
වශෙයන් සහභාගි වී බල්ෙග්රියාව, හංෙග්රියාව, 
ෙචෙකොස්ෙලෝවැකියාව, යුෙගෝස් ලාවියාව හා රුසියාව වැනි රටවල 
නිල සංචාරවල නිරතව ඇති ඩී.එම්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ඉමහත් ෙශෝකයක් ෙගන ෙදමින් 
2014 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් මස 09 වන දින ෙමෙලොව හැර ගිෙය්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1997 වර්ෂෙය් සිට 2000 වර්ෂය අග 
දක්වා වසර තුනහමාරක පමණ කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු ෙලස රත්නපුර පෙද්ශෙය් ජනතාවට අගනා 
ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ඩී.එම්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාට නිවන් සුව 
පාර්ථනා කරන අතර, ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය 
එතුමාෙග් දයාබර භාර්යාව, දියණිය ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත 
දන්වා යවන ෙලසට ෙයෝජනා කරමි. 

 
[අ.භා. 2.00] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 

කරමින් අෙප් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ දිසානායක 
මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාෙග් විෙයෝව පිළිබඳ 
ෙශෝක ෙයෝජනාවට එක් ෙවමින්, අපෙග් ෙශෝකය ෙබදා ගැනීෙම් 
පණිවුඩය එතුමාෙග් බිරිඳ ඇතුළු පවුෙල් සියලු ෙදනාට දන්වා 
යවන ෙලස අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය ෙගොඩ නැඟීෙම්දී විශාල ෙමෙහවරක් ඉටු කළ එතුමාව 
අපි කවුරුත් හැඳින්වූෙය් "ෙදයියා" යන ආදර නාමෙයන්. වෙම් 
කඳවුෙර්, පගතිශීලී කඳවුෙර්, සටන්කාමී කඳවුෙර් කියාකාරී 
නායකෙයක් ෙලස එතුමා තම යුතුකම් ෙකොටස ජනතාවටත්, 
පගතිශීලී ව්යාපාරයටත් ඉටු කළා.  

අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විශාල ෙගෞරවයක් හිමි කර ගත්, 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් තනි මන්තීවරයා හැටියට විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විශාල ෙමෙහවරක් ඉෂ්ට කළ සරත් 
මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මන්තීතුමා සමඟ ෙකොමියුනිස්ට් තරුණ 
ව්යාපාරෙය්ත්, රත්නපුර දිස්තික් ෙද්ශපාලන කරලිෙය්ත් ඉටු 
කිරීමට තිෙබන වගකීම් රාශියම ඉෂ්ට කරන්නට ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා කැප වුණා. ඒ වාෙග්ම රත්නපුර උසාවිවල, ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වී කටයුතු කළ ඉතා දක්ෂ, ජනපිය 
නීතිඥවරයකු හැටියටද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා නමක් දිනා 
ගත්තා. ජනතාවෙග් පශ්නවලට එතුමා මැදිහත් වුණා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් ඉතා සුළු කාලයකට පත් 
වුණද, පළාත් සභාව හරහාත් ෙවනත් මහජන ෙසේවා ආයතන 
හරහාත් මහජනතාවට ෙසේවය කිරීමට ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා 
එක් වුණා.  

1983 වර්ෂෙය් මැයි මාසෙය් මා මහරගම ආසනෙය් අතුරු 
මැතිවරණයට තරග කරන අවස්ථාෙව්දී, එතුමා ජීවත් වුණු 
ගංෙගොඩවිල පෙද්ශෙය් මැතිවරණ ව්යාපාරය  අප ෙවනුෙවන් කරට 
ෙගන  අෙප්  ජයගහණය ෙවනුෙවන් එතුමා ඉටු කළ ඉමහත් 
ෙසේවාව ද ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කළ යුතුමයි. පගතිශීලී ව්යාපාරෙය් 
ෙනොෙසල්ෙවන ෙසොල්දාදුවකු හැටියට ඒ කාර්ය භාරය  ඉටු කළ 
බව ඉතා ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් සටහන් කරමින්, 
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාට නිවන් සුව අත් ෙව්වා  කියා පාර්ථනා 
කරනවා. 

[2.03p.m.] 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Mr. Speaker, I am delivering this condolence message 

to the family of the late Hon. D.M. Seneviratne on behalf 
of the Tamil National Alliance. I heard that the late Hon. 
D.M. Seneviratne was an active member of the Ceylon 
Communist Party and had worked closely with the late 
Hon. Sarath Muttetuwegama. 

The late Hon. D. M. Seneviratne contested the first-
ever Provincial Council Election in 1988 and became a 
Provincial Council Member from the Ratnapura District. 
He was a Member of the Sabaragamuwa Provincial 
Council during the period 1988-1997 and again during 
2003-2008. While he was in the Provincial Council, he 
contested the Parliamentary Election in 1994. He received 
41,675 votes, but was not successful in securing a Seat in 
Parliament. However, because of his efforts, God gave 
him a chance to serve as a Member of Parliament in 1997.   
He unsuccessfully contested the Parliamentary elections 
again. 

The late Hon. D.M. Seneviratne continued to practice 
as a lawyer until his death on 9th September, 2014.  He 
served the people a lot  as a lawyer.  

Sir, finally I  take  this opportunity  to offer our 
condolences to his family. 

Thank you. 
 
 

[අ.භා. 2.06] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ඩී.එම්. 

ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා විෙද්යොදය විශ්වවිද්යාල ෙය් - දැන් ශී 
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය්- ආදි විද්යාර්ථිෙයක්.  විෙද්යොදය 
විශ්වවිද්යාල ෙය් ආදි විද්යාර්ථි සංගමෙය් සභාපතිවරයකු වශෙයන් 
කටයුතු කළ මට නීතිඥ ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා හඳුන්වන්නට 
පුළුවන්, ෙම් රෙට් වෙම් ව්යාපාරයට පන්නරය දීම සඳහා අෙප් 
විශ්වවිද්යාලය බිහි කළ විද්වතකු ෙලස. එතුමාෙග් ශිෂ්ය ජීවිත 
කාලය තුළදී විශව්විද්යාල පද්ධතිය තුළින් ශිෂ්ය ව්යාපාරය හරහා ශී 
ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට නායකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී විෙද්යොදය විශ්වවිද්යාලය තුළට ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය් නායකත්වය රැෙගන ගිය පධාන ශිෂ්ය නායකයන් කිහිප 
ෙදෙනකු ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කළා. ඉන් පධානයින් තමයි 
මහින්ද වි ෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා, ඩී.එම්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, 
චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා සහ එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා. ෙම් 
අය ශිෂ්ය සටන් ව්යාපාරය තුළින් පන්නරය ලැබ ලාංකීය 
ෙද්ශපාලනයට අගයක් එකතු කළ නායකයන්.  

1980 ගණන්වල ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ, එක 
ෙද්ශපාලන මතයක් හැර ෙවනත් මත ඉවසන්ෙන් නැති, ෙවනත් 
මත දරන සියලුෙදනා මර්දනය කරන, මරා දමන, පජාතන්ත 
විෙරෝධී ම්ෙල්ච්ඡ භීෂණ යුගයක් පැවතුණා.  

585 586 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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ගරු කථානායාකතුමනි, ඒ නිසා අෙප් යුගවලදී විශ්වවිද්යාලෙය් 
විවිධ මත දරන ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකයන්ට එදා ඉඳන් ඇවිල්ලා 
කථා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එදා වෙම් ව්යාපාරෙය් ශී  
ලංකාෙව් නායකයන් වන පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ආචාර්ය 
එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා වැනි පබුද්ධයන්, 
පබුද්ධ සංවාද මණ්ඩප බවට විශ්වවිද්යාල පරිවර්තනය කරෙගන 
තිබුණා. නමුත් 1980 ගණන්වලදී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හැර 
කිසිම ෙකෙනකුට විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළු වීම තහනම් ෙවලා 
තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග් යුගයක විශ්වවිද්යාලය 
තුළ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මර්දනයට මුහුණ දීම සඳහා 
ස්වාධීන මත දරන ශිෂ්යයන් අෙප් විශ්වවිද්යාලෙය් ආදි ශිෂ්යයන්ට 
ෙද්ශනයක් සඳහා ආරාධනය කරලා තිබුණා.  ඒ අනුව  මහින්ද 
විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමාත්, මමත්, අෙප් ෙදයියත්, එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමාත් ඒ ආරාධනා ලැබුවා. එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා 
ආෙව් නැහැ. නමුත් ෙදයියත්, මමත්, මහින්ද විෙජ්ෙසේකර සමඟ  
බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණශාලාෙව් පැවැති ෙද්ශනයට  සහභාගි 
වුණා. එහිදී ශිෂ්යයන් අතර විවිධ පශ්න ඇසීම් සිදු වුණා.  ඒවාට 
පිළිතුරු ෙදමින් එතුමා ඉතාම නිර්භීතව තමන්ෙග් මතය පකාශ 
කළා.  ෙම් රෙට් මිනිස් නිදහස, පජාතන්තවාදය සහ ෙවනත් මත 
දරන අයට මතයක් පකාශ කරන්න තිෙබන අයිතිය ෙවනුෙවන් 
එතුමා අභීතව ෙපනී සිටියා. ඒ නිසා එතුමා සටන්කාමී උගත්, 
පබුද්ධ ෙද්ශපාලනයක් කළ, මිනී මරලා මතය නතර කරන 
ෙද්ශපාලනය පිළිකුල් කළ, සෑම මිනිෙසකුටම ෙගෞරවාන්විත 
මරණයක් හිමි විය යුතුය කියා විශව්ාස කළ ෙකෙනක්. 

විෙද්යොදය විශ්වවිද්යාලය බිහි කළ ෙද්ශපාලන නායකයකු 
ෙලස එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව අෙප් විශ්වවිද්යාලෙය් 
සංෙව්ගයත්, ෙම් ගරු සභාෙව් සංෙව්ගයත්  පකාශ කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා විෙද්යොදය 
විශ්වවිද්යාලය තුළ කටයුතු කරද්දී එතුමා සමඟ සමීප 
සම්බන්ධතාවකින් ෙමතුමා කටයුතු කළා. එතුමා සමඟ එදා සටන් 
බිෙම් හිටපු ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාට අපි අදහන ආගම අනුව  
නිවන් සුව ලැෙබ්වායි පතමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් 
කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.10] 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මධ්යම කඳුකරෙය් ඓතිහාසික 

උඩුනුවර, ෙගලිඔය, ෙදහිපාෙගොඩ ගාමෙය් වැදගත් පවුලක ජන්ම 
ලාභය ලබා දශක හතකට අධික කාලයක් යහපත් පුරවැසියකු 
වශෙයන් ජීවත් ෙවමින් රටට, ජාතියට, සමාජයට උසස් ෙසේවාවක් 
ඉටු ෙකොට අභාවපාප්ත වූ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ඩී. එම්. 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා  ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ කිරීෙම් 
අවස්ථාවට එක්ෙවමින් එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව  අපෙග් දැඩි 
සංෙව්ගය පළ කර සිටිනවා.   

එතුමා උඩුනුවර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්  උපන් 
පුද්ගලෙයක්. විෙශේ ෂෙයන්ම මෙග් ගමට ආසන්නම ගම තමයි 
එතුමාෙග් ජන්ම භූමිය වුෙණ්. අධ්යාපනය ලබන කාලෙය්ම 
කියාකාරී ෙද්ශපාලනයට පිවිසුණු එතුමා වෙම් ෙද්ශපාලනෙය් 
නියැලුණු ෙකෙනකු විධියට පචලිත ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු 

මන්තීවරුන් පකාශ කළ ආකාරයට "ෙදයියා" යන ආදර 
නාමෙයන් කවුරුත් එතුමාව හැඳින්වූවා. ඒ වාෙග්ම දීර්ඝ කාලයක් 
අෙප් ගම් පියස්වල ජීවත් ෙවමින්,  ගමට ආදරය කරමින්,  සෑම 
ෙකෙනකු ෙකෙරහිම දයාව දක්වමින් කටයුතු කළ සැබෑ මානව 
හිතවාදියකු විධියටයි   එතුමාව මා දකින්ෙන්.  

එතුමා රත්නපුර පෙද්ශෙය් පදිංචියට ෙගොස් අධි නීතිඥවරයකු 
විධියට කටයුතු කරමින් රත්නපුර පෙද්ශයට විශාල ෙසේවාවක් 
සැලසු නිසාම රත්නපුර දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී 
පත්වන්නට එතුමාට වාසනාව ලැබුණා කියලායි මම දකින්ෙන්. 
එතුමා රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙය් නියැලිලා 
1988 මුල්ම පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී තරගයට පිවිසිලා එයින් 
ජයගහණය කළා. එදා පැවැති එම පළාත් සභා  මැතිවරණය ගැන 
කථා කරනවා නම්,  පජාතන්තවාදයට විශාල තර්ජනයක් තිබුණු,   
ඉදිරිපත් වන අෙප්ක්ෂකයන් මරා දමපු, ෙබොෙහෝ අය 
අෙප්ක්ෂකත්වය එපා කියපු අවස්ථාවක පැවැති මැතිවරණයක්.  
එවැනි අවස්ථාවක පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් එතුමා එම 
මැතිවරණයට මුහුණ දුන්නා කියන එකයි අපි දකින්ෙන්.  

ෙකෙසේ ෙහෝ එතුමා අෙප් රෙට් කියාත්මක වුණු මුල්ම පළාත් 
සභා මැතිවරණෙයන් ජයගහණය ලබා,  පළාත් සභාව තුළින් 
රත්නපුර දිස්තික්කයට විශාල ෙසේවාවක් සැලසූ නිසාම නැවත 
1993දීත් එම  පළාත් සභාවට ෙත්රී පත්වන්නට එතුමාට  අවස්ථාව 
ලැබුණා. ඒ ආකාරයට කටයුතු කළ එතුමා 1994 මහ 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා තරග කළත්,  මහ මැතිවරණෙය්දී 
මනාප අඩු වීම නිසා එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට අවස්ථාව 
ලැබුෙණ් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්,  නාලන්ද එල්ලාවල 
මැතිතුමාෙග් අභාවෙයන් පසුව ලැයිස්තුෙව් සිටින ඊළඟ 
අෙප්ක්ෂකයා විධියට එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිෙසන්නට හැකි 
වුණා.   

එතුමා අවුරුදු තුනක් වාෙග් කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
කටයුතු කළා. එදා මමත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට 
විපක්ෂෙය් සිටින අවස්ථාෙව්, එතුමා ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරමින්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් නඟපු ෙද්ශපාලනඥයකු 
විධියට මා දැක්කා. එතුමා සෑම අවස්ථාවකදීම රට ෙවනුෙවන්, 
ජාතිය ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම ශාසනය ෙවනුෙවන් ෙසේවාවන් 
සලසන්න කියා කළ ආකාරය අප දුටුවා. එතුමාෙග් අභාවය මුළු 
රටටම පාඩුවක්.  

2000 මැතිවරණෙය්දී එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පතිපත්ති පිළිෙගන -මම හිතන්ෙන් ෙම් රෙට් වාමාංශික 
ෙද්ශපාලනඥයන් කරන කමයටම - එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ 
එකතු වුණා කියන එක මම සතුටින් මතක් කරනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් දර්ශනය පිළිබඳව පැහැදීමකින්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවක එතුමා 
 අෙපන් ෙවන් වුණත්,  එතුමා කළ ඒ ෙසේවාව ෙම් සමාජය තුළ 
සදානුස්මරණීයව පවතිනවා කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් මම මහනුවර දිස්තික්කෙය් උඩුනුවර පුද්ගලයකු 
විධියට, එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ, දියණිය, සෙහෝදර සෙහෝදරියන් 
ඇතුළු පවුෙල් සියලු ෙදනාටම එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් 
අපෙග් ෙශෝකය පළ කර සිටිනවා. අභාවපාප්ත ඩී.එම්. 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාට උතුම් වූ අමා මහ  නිවන් සුව අත්ෙව්වා 
පතමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අදහස් පකාශ කිරීම සඳහා තව ගරු 

මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවාද?   

587 588 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරුනි, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඩී.එම්. 
ෙසෙනවිරත්න මහතාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා අනුමත කරමින්, 
මමද ඒ සමඟ එකතුවීමට කැමැත්ෙතමි. රැස්වීමට අදාළ නිල 
වාර්තාෙව් -හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්- පිටපතක් ෙශෝකයට පත් පවුෙල් 
අය ෙවත යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට මම 
නිෙයෝග කරමි.  

මීළඟට, පධාන කටයුතු.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ெபளத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் 
BUDDHIST TEMPORALITIES (AMENDMENT) BILL 

 

"(318 වන අධිකාරය වූ) ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් ආඥාපනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා 

ෙවනුවට ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි. 
2016 ෙපබරවාරි 09 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மான மாண் மிகு 
(கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ அவர்கள் சார்பாக மாண் மிகு 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ெபப் வாி 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of Minister of 

Justice and Buddhasasana ; to be read a Second time upon Tuesday 
09th February, 2016 and to be printed. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

අභිමානී සමාජ සංවර්ධන හා අධ්යාපන පදනම 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

அபிமானி ச க அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

ABHIMANI SOCIAL DEVELOPMENT AND CULTURAL 
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"අභිමානී සමාජ සංවර්ධන හා අධ්යාපන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 
 

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. 
 

 
 

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 ෙමොෙහොමඩ් නවවි 

මහතා - පැමිණ නැත. 
 
 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 2.18ට, 2016 ෙපබරවාරි 

09වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 

அதன்ப  பி.ப. 2.18க்கு பாரா மன்றம், 2016 ெபப் வாி 09, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Adjourned accordingly at  2.18 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

09th February, 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. 
 

පතිඥාව: ගරු ගාර්දිෙහේවා සරත් චන්දලාල් 
ෙෆොන්ෙසේකා  මහතා 

உ திப்பிரமாணம்: மாண் மிகு 
கார்திேஹவா சரத் சந்ரலால் ெபான்ேசகா 

AFFIRMATION: HON. GARDIHEWA SARATH 
CHANDRALAL FONSEKA 

 
ගාර්දිෙහේවා සරත් චන්දලාල් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා නීති පකාර 

පතිඥාව දී ෙම්සය මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය. 
மாண் மிகு கார்திேஹவா சரத் சந்ரலால் ெபான்ேசகா 

சட்டத்தினால் ேவண்டப்பட்டவா  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  
சபாபீடத்தி ள்ள த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.  

Mr. Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka made and subscribed 
the Affirmation required by law and signed the Book at the Table.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ශුභාශිංසන පුද කරනවා.  

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்) 

சட்ட லம்: உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121.(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද “පළාත් 

පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන)” නැමැති පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා  ෙවත ලැබී 
ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

පනත් ෙකටුම්පෙතහි 4වැනි වගන්තිය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 12.(1) ව්යවස්ථාව සමඟ අනනුකූල වන බැවින් 
අධිකරණය විසින් ෙයෝජනා කර ඇති පරිදි එම වගන්තිය 
සංෙශෝධන කිරීෙමන් අනනුකූලතාව ඉවත් කළ හැකි බව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත. 

තවදුරටත්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි අෙනකුත් විධිවිධාන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සමඟ අනනුකූල ෙනොවන බවද එහි සිංහල 
හා ඉංගීසි පිටපත්වල 2 වැනි වගන්තිෙය් ඇති වී තිෙබන 
අනනුකූලතාව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී නිවැරදි කළ හැකි බවද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යයි මම නිෙයෝග කරමි. 

 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 

591 592  



පාර්ලිෙම්න්තුව 593 594 

[ගරු කථානායකතුමා] 

——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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II 
 

ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සම් 

ெபளத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
உயர் நீதிமன் க்கு ம க்கள் 

BUDDHIST TEMPORALITIES (AMENDMENT) BILL: PETITIONS 
TO THE SUPREME COURT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121.(1) ව්යවස්ථාව පකාරව “ෙබෞද්ධ 

විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සම් ෙදකක පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50.(2)(අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 

III 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වැඩ මුඵව   
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு ப் பயிற்சிப் பட்டைற 
 WORKSHOP ON SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභිනවෙයන් ආරම්භ කරන ලද ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාවල කටයුතු පවත්වාෙගන යෑම සඳහා වූ  
කාර්යාවලිය පිළිබඳ විෙශේෂඥයන්ෙග් සහාය ඇතිව  පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ මුළුවක්  2016 ෙපබරවාරි මස 
15, 16 සහ 17 යන ෙතදින තුළ ෙපර වරු 9.00 සිට පස් වරු 4.00 
දක්වා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාමර අංක 1හිදී පැවැත්වීමට 
කටයුතු ෙයොදා ඇති බව  ෙමම  සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු  කථානායකතුමනි,  - 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
මන්තීතුමා ඉඳ ගන්න, ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් 

ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරද්දී මීට ෙපර තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ අනුව,  
උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුවයි එම  පනත් 
ෙකටුම්පත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ බව ඔබතුමාත් 

පිළිගන්නවා ඇති. ඒ නිසා සෑම මන්තීවරෙයකුටම පූර්ව 
අවෙබෝධයක් ලැබුණා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත්වල තිෙබන 
අන්තර්ගතය ගැන. නමුත් දැනට උපෙද්ශක කාරක සභා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ෙවනුවට එන නව ව හය තවම 
පණ ගැන්විලාත් නැහැ. ඒ නිසා මන්තීවරුන්ට අසාධාරණයක් 
ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
පිළිබඳ පූර්ව සාකච්ඡාව ෙම් කාලය තුළ අපට නැති වී තිෙබන 
නිසා.  ඒ නිසා අලුත් ව හය  එන්න පමාද ෙවනවා නම්, අඩුම 
තරමින් ඒකට විකල්පයක් ඇති කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි 
ඔබතුමාෙගන් කරන්ෙන්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මන්තීතුමා.   

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2014 වර්ෂය සඳහා අනුරාධපුර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්. - [ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 

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

 

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙප්ෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 

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

 
2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව.- [වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා]  
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
2014 වර්ෂය සඳහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය]  
 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

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,  දියතලාව, ෙහලවත්ත, අංක 297 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ.ටී.අයි.  ෙකොඩිතුවක්කු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 කථානායකතුමනි,  ෙගොකරැල්ල, වාෙගොල්ලවත්ත, අංක 

47 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ජී.එම්. මිල්ලවාන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) අකුරැස්ස, ෙපෝරඹ, ෙදනියාය පාර, අංක 216/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ජී. ෙඩ්විඩ් අප්පුහාමි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  වැලිගම, ජයවිකුම්ගම, අංක 60 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
පී.එච්. ගුණපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ඇහැලියෙගොඩ, ෙකළින් වීදිය, අංක 277/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ටී.ඒ. මන්සූර් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  සහ  

(2)  ෙදහිඕවිට, අල්ෙගොඩ, "දැහැමි ෙසවන", අංක A 58 - 2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ජයන්ත වීරසිරි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන  

පිළිගන්වමි. 

(1)  වාද්දුව, ෙපොෙහොද්දරමුල්ල, ගාලු පාර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඒ.එස.් කමල් ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  කළුතර දකුණ, අරලිය උයන, ජය මාවත, අංක 41, 
"තරංගා" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.එස.්ඩබ්ලිව්. සිල්වා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(3)  කළුතර උතුර, පන්සල පාර, අංක 34 දරන සථ්ානෙයහි 
පිහිටි වීරවර්ධනාරාමෙයහි වාසය කරන පූජ්ය පාතකඩ 
විමලඤාණ හිමියන්ෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි,  හැටන් (හරහා) ෙමොරෙහේෙන්ගම, 

කිරිවැල්හීන්නගම, අංක. 95/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එම්. 
ගාමිණී ලක්ෂ්මන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා  -  පැමිණ නැත. 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි,  නාවලපිටිය, ෙබ්ලිපාර, අංක. 54 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.එල්. පාතිමා රියානා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙපොෙළොන්නරුව, තල්ෙපොත, බී.ඕ.පී 

317, අංක 13 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. ෙහේමකුමාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගල්කිසස්, ගාලු පාර, අංක. 259/3 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ෙක්. සයිරික් මහතාෙගන් 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. 

 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

"අයි - ෙරෝඩ්" ව්යාපෘතිය : විසත්ර 
‘ஐ-ேராட்’ க த்திட்டம் : விபரம் 

"i-Road" PROJECT: DETAILS  

 
2. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (1) : 

(අ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයහි අධීක්ෂණය යටෙත් අයි - 
ෙරෝඩ් (i -Road) යනුෙවන් විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
වූ බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ණය මුදල් සැපයූ විෙද්ශීය 
මූල්ය ආයතන; 

 (ii) එම ආයතන සමඟ ණය ගිවිසුම් අත්සන් කළ 
දිනය; 

 (iii) ඊට අදාළ ෙකොන්ෙද්සි;  

  කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) අයි-ෙරෝඩ් ව්යාපෘතිය සඳහා, 

 (i)  ෙතෝරාගත් මාර්ග;  

 (ii) එකී මාර්ග ෙතෝරාගත් දිනය; 
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 (iii) එක් එක් මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් ෙකොන්තාත් 
ආයතනය; 

 (iv) අදාළ ඉදිකිරීම් ආයතන සමග ගිවිසුම්ගත වූ දිනය; 

 (v)  එකී ගිවිසුම්වලට අනුව ඉදිකිරීම් අවසන් කළ යුතු 
දිනය;  

 (vi) 2015.11.01 දින වනවිට ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් 
කළ මාර්ග;  

  කවෙර්ද යන්න එක් එක් පාෙද්ශීය සභාව අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සභාගත 
කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் கண்காணிப்பின் 
கீழ் ‘ஐ-ேராட்’ (i-Road) என்ற ெபயாில் விேசட 
க த்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்கு கடன் வழங்கிய 
ெவளிநாட்  நிதி நி வனங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனங்கேளா  கடன் 
உடன்ப க்ைககளில் ைகச்சாத்திடப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்குாிய நிபந்தைனகள் யாைவெயன்பைத 
ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) ‘ஐ-ேராட்’ க த்திட்டத்திற்காக, 

 (i) ெதாி  ெசய்யப்பட்ட திகள் யாைவெயன்பைத 
ம்; 

 (ii) அவ் திகள் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  திைய ம் நிர்மாணிப்பதற்கான 
ஒப்பந்த நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) சம்பந்தப்பட்ட நிர்மாணிப்  நி வனத் டன் 
உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  உடன்ப க்ைககளின் பிரகாரம் 
நிர்மாணிப் ப் பணிகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ய திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) 2015.11.01ஆம் திகதியளவில் நிர்மாணிப் ப் 
பணிகள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட திகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 ஒவ்ெவா  பிரேதச சைப வாாியாக தனித்தனியாக 
அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Is he aware that a special project titled “i-Road” 
was implemented under the supervision of the 
Road Development Authority? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the foreign financial institutions which 
provided loans for this project; 

 (ii)  the date on which loan agreements were 
signed with the said institutions; and 

 (iii)  the relevant conditions?  

(c)  Will he table separately in respect of each 
Pradeshiya Sabha as regards the “i-Road” project- 

 (i)  the roads selected; 

 (ii)  the date on which the said roads were 
selected; 

 (iii)  contractor for the construction of each road; 

 (iv)  the date on which agreements were entered 
into with the relevant construction 
institutes; 

 (v)  the date on which the construction should 
be completed as per the said agreements; 
and 

 (vi)  the roads of which constructions were 
completed as at 01.11.2015?  

(d)  If not, why? 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

 (අ) ඔව්. එම ව්යාපෘතිය වර්තමානෙය්ද කියාත්මක ෙව්. 

(ආ)  (i)  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව.  

 (ii) 1වන අදියර 2014.11.05 

  2වන අදියර  2015.05.28  

  3වන අදියර  2015.12.11 

 (iii) ණය ගිවිසුම්වල පිටපත් ඇමුණුම 1හි අමුණා ඇත.    

(ඇ) (i) පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව ඇමුණුම 2හි 
අමුණා ඇත. 

  (ii)   

 

පළාත් සභාව මාර්ග ෙතෝරාෙගන පළාත් 
සභාව සමඟ අවෙබෝධතා 
ගිවිසුමට එළඹුණු දිනය 

දකුණ පළාත් සභාව 2014.05.16 

සබරගමුව පළාත් සභාව 2014.09.16 

මධ්යම පළාත් සභාව 2014.09.16 
වයඹ පළාත් සභාව 2014.09.16 
උතුරු මැද පළාත් සභාව 2014.09.25 

බස්නාහිර පළාත් සභාව 2014.09.24 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  ඇමුණුම 3හි සඳහන් කර ඇත. ඇමුණුම් සියල්ල  
සභාගත* කරමි.  

 (iv)  

  වයඹ, උතුරු මැද හා බසන්ාහිර පළාත් සඳහා ෙම් 
වන ෙතක් ෙටන්ඩර් කැඳවා ෙනොමැත.  

 (v)  

  ඉදි කිරීම් අවසන් කිරීෙමන් පසු අවුරුදු 03ක 
නඩත්තු කාලයක්ද ගිවිසුමට ඇතුළත් ෙව්.  

 (vi)  නැත. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, (ඇ) (vi) ෙකොටසට පිළිතුර ෙමොකක්ද?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අහන්ෙන්, ඉදි කිරීම් අවසන් කළ යුතු දිනයද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
2015.11.01 දින වන විට ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කළ මාර්ග  

කවෙර්ද යන්නයි මම අහන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
එයට පිළිතුර, "නැත" යන්නයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
ඒ කියන්ෙන්, එක මාර්ගයක්වත් ඉදි කර අවසන් නැහැ කියන 

එකද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
තවම ඒවා හදාෙගන යනවා.  

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

සමහර ගිවිසුම්වලට එළඹිලා කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන් 
2014දීයි. නමුත් ෙම් දක්වා අයි-ෙරෝඩ් ව්යාපෘතිෙය් එක 
මාවතක්වත් අවසන් කරලා නැහැ. ඒ නියමිත කාල සීමාව තුළදී 
අවසන් කෙළේ නැත්නම් ඊළඟට ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ගිවිසුම් අනුව කාල සීමාවක් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි 

කටයුතු කරනවා. මා ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්දී දිස්තික්ක හතරක් සම්බන්ධෙයන් 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් අත්සන් කර තිබුණු ගිවිසුම් cancel 
කළ බව. ෙමොකද, සමහර අයට පාරවල් හතක්, පාරවල් අටක් දීලා 
තිබුණා. ඒවා cancel කරලා නැවතත් ෙටන්ඩර් කැඳවා award 
කරන්නයි ඉන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
මෙග් පශ්නයට අදාළව ෙනොෙවයි උත්තරය ලැබුෙණ්, ගරු 

ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ෙබොෙහෝ පාරවල් අවසාන ෙකොටසට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

ඔබතුමාට ඕනෑ නම් ඒ කර තිෙබන වැඩ පමාණෙය් සියයට ගණන 
මා ලබන සතිෙය් දන්වන්නම්.  
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 

ඉදි කිරීම් ආයතනය 
ගිවිසුම්ගත වූ 

දිනය 
දකුණ පළාත   

1.   K.D. Ebert & Sons Holdings (Pvt.) Limited 2015.05.15 

2.   K.D.A. Weerasinghe & Company (Pvt.) 
Limited 

2015.05.14 

3.   R.R. Construction (Pvt.) Limited 2015.05.15 
4.   CML-MTD Construction Limited 2015.05.19 

සබරගමුව පළාත   

1.  K.D. Ebert & Sons Holdings (Pvt.) Limited 2015.11.26 

2.   R.R. Construction (Pvt.) Limited 2015.11.26 

මධ්යම පළාත   
1.   Sierra Construction (Pvt.) Limited 2015.11.11 

2.   Edward & Christie 2015.11.11 
3.   K.D. Ebert & Sons Holdings (Pvt.) Limited 2015.11.17 
4.   CML-MTD Construction Limited 2015.11.12 

ඉදි කිරීම් ආයතනය 
ගිවිසුමට අනුව 
ඉදි කිරීම් අවසන් 
කළ යුතු දිනය 

දකුණු පළාත   

1.   K.D. Ebert & Sons Holdings (Pvt.) 
Limited 

2017.05.15 

2.   K.D.A. Weerasinghe & Company (Pvt.) 
Limited 

2017.05.14 

3.   R.R. Construction (Pvt.) Limited 2017.05.15 
4.   CML-MTD Construction Limited 2017.05.19 
සබරගමුව පළාත   
1.  K.D. Ebert & Sons Holdings (Pvt.) 

Limited 
2017.11.25 

2.   R.R. Construction (Pvt.) Limited 2017.11.25 
මධ්යම පළාත   

1.   Sierra Construction (Pvt.) Limited 2017.11.10 

2.   Edward & Christie 2017.11.10 

3.   K.D. Ebert & Sons Holdings (Pvt.) 
Limited 

2017.11.16 

4.   CML-MTD Construction Limited 2017.11.11 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
මා හිතන හැටියට ඔබතුමාට අමාත්යාංශෙයන් අංග සම්පූර්ණ 

උත්තරයක් දීලා නැහැ. ඒ අර්බුදයයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. 
ගිවිසුම්ගතව, නිම කිරීමට නියමිතව තිබුණු දින පහු වුණු ඒ 
ෙකොන්තාත්කරුවන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා වූ යම් තීන්දුවක් ඇති 
ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
දින පහු ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
දින පහු ෙවලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
දින පහු ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
එකකවත් දින පහු ෙවලා නැද්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
දින පහු ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
මා හිතන හැටියට ඒ පශ්නයට අවශ්ය උත්තරය ලැෙබන්ෙන් 

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
දින පහු ෙවලා නැහැ. ඇමතිතුමා හැටියට මා කියන්ෙන් දින 

පහු ෙවලා නැහැ කියලායි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
එකකවත්? 

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

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
කවදා දක්වාද කල් තිෙබන්ෙන්? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ඒ පාෙර් හැටියටයි. පාෙර් දිග පමාණය අනුව කල් දීලා 

තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
උදාහරණයක් විධියට, අෙප් මාතර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ඒක package එෙකන් package එකට ෙවනස් වනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ, 

ෙපෞද්ගලිකව ඇමතිතුමා අපහසුතාවට පත් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. කිසිම අපහසුතාවක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා වග කීෙමන් යුතුව සඳහන් කරනවාද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 
එතුමා විසින් ස්වයංව අනතුෙර් යනවාට මට කරන්න ෙදයක් 

නැහැ. මට වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. මට කිසිම අපහසුතාවක් නැහැ. ඔබතුමා 

අපහසුතාවක් ඇති කරන්න හැදුවාට ඒක සිද්ධ වන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙකොන්තාත් කාලය අවසන් ෙවලාත් නැහැ. ඒ අයට තව කාලය 
තිෙබනවා. ඒ අය පමාද වුෙණොත් අපි ඒ අයට දඩයක් නියම 
කරනවා.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. සමහර 

පාරවල් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ඒ 
පාරවල්වල ගමනාගමනය කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ආකාරෙය් අංග සම්පූර්ණ ෙනොවුණු පාරවල්වල මිනිසුන්ෙග් 
ගමනාගමනයට තිෙබන අපහසු තත්ත්වය ගැන මම අලුෙතන්ම 
පැහැදිලි කරන්න අවශ්ය නැහැ. ෙම් ගැන දැන ගන්න අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. එෙහම නැතිව ෙවනත් කාරණයක් 
නිසා ෙනොෙවයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා ඉක්මන් කියා මාර්ගයක් ගැනීම සඳහා ගරු 

අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද? [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,-  [බාධා කිරීම්] ඩලස් අලහප්ෙපරුම 

මැතිතුමාෙග්- [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
- ෙමය ඉක්මන් කිරීම සම්බන්ධෙයන්.[බාධා කිරීම්] 
 
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) 
පාෙර් ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ මන්තීතුමා ඉන්ෙන් ෙකොළඹ. ඒ 

නිසා ගම්වල ෙවන ෙද්වල් ෙමතුමා දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා ඒ ගැන අධ්යයනයක් 

කර ෙනොමැති බව මට ෙත්ෙරනවා. එම නිසා ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමා අපහසුතාවට පත් ෙනොවන පරිදි,   ෙමම කරුණට අදාළ 
ෙනොවූවත්, ඔබතුමාෙග් විෂයට අදාළ වන අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන 
ඉතාමත්ම බරපතළ කාරණාවක් මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය 
විධියට  මම මතු කරන්නද?   

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

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය දිගු කිරීම පිළිබඳව ෙම් ෙමොෙහොෙත් 

මහජනතාවට ඉතාමත් බරපතළ විධියට බලපාන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මෙග් පධාන පශ්නයට අදාළ ෙනොවුණත්, තුන්වන 
අතුරු පශ්නය විධියට  මා එය මතු කරන්නද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන ඔබතුමා අහලා නැහැ ෙන්. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ,  අහලා නැහැ. මම  නිහතමානීවයි කිව්ෙව්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන  ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. 

එතෙකොට  මම උත්තර ෙදන්නම්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, දැන් එය  මතු කරන්න එපා කියලාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම අහන්න බැහැෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාම්පදායයක් 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ. නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා එකඟ නැත්නම් වැඩක් 

නැහැෙන්. [බාධා කිරීම්] ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමනි, එතුමා ඒ 
සඳහා එකඟ ෙනොවන නිසා ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක්  අහන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සාම්පදායට එකඟ ෙවමින් ෙම්-   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාෙගන් මම එදා 

එවැන්නක්  ඇහුවාම එතුමා ඒ සඳහා ඉඩ දුන්නා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැති නම් 

පමණක්-  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ වාෙග්, ඔබතුමාත් කැමැති නම් පමණක් අහන්නම්.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He is not willing. ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
පශ්න අංක 3-236/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

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

 
පාතිමා අසර්ා ශිෂ්යාවෙග් මරණය : වන්දි 

மாணவி பாத்திமா அஸ்ராவின் மரணம் : இழப்பீ  
DEATH OF STUDENT FATHIMA AZRA: COMPENSATION  

 

249/’15 
4.  ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
 (மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
 (The Hon. M.H.M. Salman) 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) 
(අ) 2015.10.15 දින පස ් වරුෙව් අධික වැසි සහිත 

කාලගුණයක් පවතිද්දී, මහනුවර, කටුගසේතොට පෙද්ශෙය් 
අනාරක්ෂිත කාණුවකට වැටීෙමන් මහ / බදියුද්දීන් මහමුද් 
බාලිකා විදුහෙල් උසස ් ෙපළ පන්තිෙය් ඉෙගනුම ලැබූ 
පාතිමා අසර්ා ශිෂ්යාව මිය ගිය බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) අනෙප්ක්ෂිත ෙලස සිදුවූ අනතුරකින් මියගිය එම 
ශිෂ්යාවෙග් ජීවිතය අහිමි වීම නිසා විෙයෝවට පත්ව සිටින 
ඇයෙග් ෙදමව්පියන්ට, වන්දි මුදලක් පිරිනැමීම සඳහා 
අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) 2015.10.15ஆம் திகதி பிற்பகல் க ம் மைழ டன் 

கூ ய காலநிைல நிலவிய ேவைளயில், கண்  
கட் கஸ்ேதாட்ைட பிரேதசத்தில் பா காப்பற்ற 
வ கா ல் ழ்ந்ததால் க/பதி தீன் மஹ த் மகளிர் 
வித்தியாலயத்தில் உயர்தர வகுப்பில் கல்வி கற்ற 
மாணவி பாத்திமா அஸ்ரா மரணமைடந்தைத அவர் 
அறிவாரா?  

(ஆ) எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ந்த விபத்தில் மரண 
மைடந்த ேமற்ப  மாணவியின் பிாிவால் யரத்தில் 
ஆழ்ந் ள்ள இவர  ெபற்ேறா க்கு இழப்பீட் த் 
ெதாைகெயான்ைற வழங்குவதற்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Is he aware that a girl named Fathima Azra, who 
studied in the Advanced Level class at K/ 
Badiudeen Muhmud Girls School died after 
falling into an unprotected drain in Katugastota 
area in Kandy amidst bad weather with heavy 
rains in the afternoon of 15.10.2015?   

(b)  Will he inform this House whether necessary 
action will be taken to pay compensation to the 
bereaved parents of the aforesaid girl who died in 
that unexpected accident? 

(c)  If not, why? 

 
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, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) නැත. 

 අනාරක්ෂිත කාණුවකට වැටීෙමන් මරණයට පත් වූ 
පාතිමා අසර්ා ශිෂ්යාව සඳහා ජාතික අය වැය චකෙල්ඛ 152
(1) යටෙත් වන්දි මුදල් ලබාදීම සඳහා බලයක් ෙනොමැත. 
එම චකෙල්ඛය අනුව බලය පැවරී ඇති අවමංගල්යාධාර 
ෙගවීම් වශෙයන් රුපියල් 15,000ක මුදලක් ලබා දී ඇති 
නමුත්, එම මුදල ශිෂ්යාවෙග් පියා විසින් පතික්ෙෂේප කරන 
බව ලිපියක් මඟින් දැනුම් දී ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න නැද්ද ගරු මන්තීතුමා? 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
අතුරු පශ්න නැහැ. 

 
ඇප සහ ජනාධිපති සමාව ලබා දුන් තසත්වාදී 

සැකකරුවන් : විසත්ර 
பிைண மற் ம் சனாதிபதி மன்னிப்  வழங்கிய 

பயங்கரவாத சந்ேதக நபர்கள் : விபரம் 
TERRORIST SUSPECTS BAILED OUT AND GRANTED 

PRESIDENTIAL PARDON: DETAILS 
276/’15 

5.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
      (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
      (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ)  2015.01.09 දින සිට 2015.10.31 දින දක්වා කාල 
වකවානුව තුළ නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස ්මත, 

 (i) ඇප ලබාදුන් තසත්වාදි සැකකරුවන් සංඛ්යාව; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ඇප ලබාදුන් තසත්වාදි විත්තිකරුවන් සංඛ්යාව;  

 (iii) ජනාධිපති සමාව ලබා දුන්, තසත්වාදි කියාවන්ට 
වැරදිකරුවන් වූ සංඛ්යාව;  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015.01.09ஆம் திகதி தல் 2015.10.31ஆம் திகதி 
வைரயான காலப்பகுதிக்குள் சட்டமா அதிபாின் 
ஆேலாசைனயின் ேபாில்,   

 (i) பிைண வழங்கப்பட்ட பயங்கரவாத சந்ேதக 
நபர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத 

ம்; 
 (ii) பிைண வழங்கப்பட்ட பயங்கரவாத பிரதிவாதி 

களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 
 (iii) சனாதிபதி மன்னிப்  வழங்கப்பட்ட பயங்கரவாத 

நடவ க்ைகக க்குத் தவறாளிகளானவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 தனித்தனிேய அவர் இச்சைபக்கு அறிவாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Justice:  

 (a)  Will he inform this House separately - 

 (i)  the number of terrorist suspects bailed out; 

 (ii) the number of terrorist defendants, bailed 
out; and 

 (iii)   the number of perpetrators of terrorist 
activities who were granted with the 
Presidential Pardon?  on the advice of the 
Attorney General during the period from 
09.01.2015 to 31.10.2015? 

(b)  If not, why? 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙය් පුංචි අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා. (ආ) (ii) "විත්තිකරුවන්" කියන වචනය "චූදිතයන්" 
යනුෙවන් ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒක බලපු ගමන් ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙත්රුම්ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඇති. ඒක නිවැරදි 
කරෙගනම උත්තර ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙගොඩක් වටිනවා. 

 
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, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

 (i) 2015 ජනවාරි 09වැනි දින සිට 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
31 දින දක්වා ගරු නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස ්මත 

මෙහසත්ාත් අධිකරණෙයන් ඇප ලබා දුන් 
තසත්වාදී සැකකරුවන්ෙග් සංඛ්යාව 12යි. 

 (ii) 2015 ජනවාරි 09වැනි දින සිට 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
31 දින දක්වා ගරු නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස ්මත 
මහාධිකරණෙයන් ඇප ලබා දුන් විත්තිකරුවන් 
සංඛ්යාව 2යි. 

 

 (iii) 2015.01.09 දින සිට 2015.10.31 දින දක්වා ගරු 
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස ් මත තසත්වාදී 
කියාවන්වලට වැරැදිකරුවන් වූවන්ට ජනාධිපති 
සමාව දී ෙනොමැත.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 

 ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු පරිදි මෙහසත්ාත් 
අධිකර ණෙයන් ඇප ලබා දුන් අය තසත්වාදී සැකකරුවන් 
වශෙයනුත්, මහාධිකරණෙයන් ඇප ලබා දුන් අය 
විත්තිකරුවන් වශෙයනුත් මම සඳහන් කරලා තිෙබනවා. 

 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

2015.10.31 දිෙනන් පසුව ෙම් දක්වා ජනාධිපති සමාව ලැබුණු 
තස්තවාදී සැකකරුවන්ෙග් ගණන කීයද කියලා කියන්න ඔබතුමා 
ළඟ ෙතොරතුරු තිෙබනවාද? 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මට ඒ පමාණය නිශ්චිතව කියන්න බැහැ. නමුත් මම දන්න 

විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය කරන්න ඉදිරිපත් වුණු 
තස්තවාදී චූදිතෙයක් ෙනොව, වර දකරුෙවක් වුණු ෙකෙනකුට 
සමාව දීමක් සිදු කළා. 

 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු අමාත්යතුමනි. 

ඉදිරිෙය්දී තස්තවාදී සැකකරුවන් තවදුරටත් නිදහස් කිරීමට 
නීතිපති උපෙදස් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවාද, එෙහම 
නැත්නම් දැනට එම උපෙදස් ලබාදී අවසන්ද? 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
දැනට විෙශේෂ මහාධිකරණයක් මඟින් එම නඩු කඩිනම්ව 

විසඳීම සඳහා කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ අනුව  ඇප දීෙම් 
කියාවලියක් මතු වන එකක් නැහැ කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
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284/’15 
6.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
      (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
      (The Hon. S.M. Marikkar) 

බුද්ධශාසන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙවෙහර විහාරසථ්ාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
අමාත්යාංශය සතු වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iii) ෙවෙහර විහාරසථ්ාන සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීෙම් 
කමෙව්දය කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් සිටින දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දහම් පාසල් ගුරුවරෙයක් සඳහා ෙගවනු ලබන 
දීමනාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මුදල පමාණවත්ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, එම මුදල වැඩි කිරීම සඳහා 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
த்த சாசன அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) விகாைரகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்  அைமச்சிடம் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ேவைலத்திட்டம் யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) விகாைரக க்கு நிதி ஒ க்குகின்ற ைறைம 
யாெதன்பைத ம்;  அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் இ க்கின்ற அறெநறிப் 
பாடசாைல ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அறெநறிப் பாடசாைல ஆசிாியர் ஒ வ க்கு 
வழங்கப்ப ம் ெகா ப்பன  எவ்வளெவன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) அப்பணத்ெதாைக ேபா மானதா என்பைத ம்; 
 (iv) அவ்வாறின்ேறல், அப்பணத்ெதாைகைய 

அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Buddhasasana: 

(a)  Will he state- 

 (i)   whether the Ministry has a course of action 
to develop temples and viharas;  

 (ii)   if so, what that course of action is; and 

 (iii)   the methodology for allocating funds for 
temples and viharas? 

(b)  Will he inform the House-  

 (i)   the number of dhamma school teachers in 
Sri Lanka; 

 (ii)   how much is a dhamma school teacher paid 
as allowance;  

 (iii)  whether that allowance is adequate;  

 (iv)   if not, whether he will take steps to increase 
the amount paid as allowance; and 

 (v)   if he will, the date on which it will be done? 

(c)  If not, why?  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට  පිළිතුර ෙදනවා. 
(අ) (i) නැත. 
  විහාරසථ්ාන සංවර්ධනය කිරීම් ඒ ඒ 

විහාරසථ්ානවල දායක පිරිස ් විසින් සිදු කරනු 
ලබයි. ඉපැරණි ඓතිහාසික වටිනාකම් ඇති සීමිත 
විහාරසථ්ාන සංඛ්යාවක් පූජා භූමි ෙලස පත්කර 
සංරක්ෂණය කිරීම බුද්ධශාසන අමාත්යාංශෙයන් 
හා පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කරනු 
ලබයි. 

 (ii) අදාළ නැත. 

 (iii) එවැනි කමෙව්දයක් ෙනොමැත. එෙහත් පසුගිය 
රජය දැයට කිරුළ සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටෙත් 
ෙනොදියුණු විහාරසථ්ාන සඳහා ආධාර මුදලක් 
ෙවන් කර තිබූ අතර එම මුදල පසුගිය වස ෙර් 
විහාරසථ්ානවලට ලබා දී ඇත. 

(ආ)  (i)   දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ෙග් සංඛ්යාව 126,093කි. 

       (ii)   වාර්ෂිකව පුසත්කාල ෙපොත් ලබාගැනීම 
ෙවනුෙවන් එක් ගුරුවරෙයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
2,000ක දීමනාවක් සහ 2015 ජූලි මස සිට 
මාසිකව රුපියල් 200ක ගමන් වියදම් දීමනාවක් 
ලබාෙදනු ලැෙබ්. 

      (iii)    පමාණවත් ෙනොෙව්. 

      (iv)   ඒ සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙනොමැත. 

      (v)   අදාළ නැත.  

(ඇ)  අදාළ නැත. 

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

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවෙහර විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් අමාත්යාංශයට නැහැ කියා ඔබතුමා කිව්වා. 
අප දන්නවා, ෙවෙහර විහාරස්ථාන -විෙශේෂෙයන්ම සංඝාවාස සහ 
දාන ශාලා- ඒ වාෙග්ම විහාරස්ථානවලට පිවිෙසන මාර්ගවල 
පවතින ගැටලු නිසා ෙගොඩක් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ශාසනයත් 
එක්ක දිගටම සම්බන්ධ ෙවලා ඉඳීෙම් ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, බුද්ධශාසන අමාත්යාංශය හැටියට 
ෙම් සඳහා ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 ඒ ෙවනුෙවන් දැනටමත් අප අරමුදලක් පිහිටුවා තිෙබනවා. 

රජය පමණක් ෙනොෙවයි, දානපතින්ෙග් ෙපෞද්ගලික සහෙයෝගයත් 
ලබාෙගන විෙශේෂෙයන්ම ෙනොදියුණු පන්සල් නඟාසිටුවීම සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න අප දැනටමත් කටයුතු සකස් කර 
තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙම් අවුරුද්ද තුළ ඒ කටයුත්ත ෙකෙරනවාද? 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 ඉදිරි මාස තුන හතර වාෙග් කාලය තුළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ 

කියාත්මක කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
වර්තමානෙය් දහම් පාසල් ගුරුවරෙයකුට හම්බ වන්ෙන් 

රුපියල් 2,000යි. දළ වශෙයන් මාසයකට රුපියල් 166යි. 
සතියකට රුපියල් 41.50යි. ඒ ගුරුවරියකට මුළු අවුරුද්දටම හම්බ 
වන්ෙන් එක සාරියයි. ගුරුවරෙයකුට නම් එක කලිසම් ෙරද්දකුයි, 
ෂර්ට් ෙරද්දකුයි හම්බ ෙවනවා. ෙම්ක පමාණවත්ද? ෙම් පමාණ 
වැඩි කරන්න අමාත්යාංශය පියවර ගන්නවාද? 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒවා ලබා ෙදන්ෙන් වැටුපක් විධියට ෙනොව, පුස්තකාල 

දීමනාවක් විධියටයි.  එය උත්තරෙය්ම අන්තර්ගත වුණා. එය 
පමාණවත් නැහැ. ඔවුන් සඳහා වැටුප් ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. නමුත්, මූල්ය අපහසුතා මත ෙම් දක්වා 
එවැනි කමෙව්දයක් අපි පටන් ෙගන නැහැ.  

 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 30කට වැඩිය දහම් පාසල් 

ගුරුවරයකු හැටියට කටයුතු කරපු අයට පසුගිය කාලෙය් සාමදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුර ලබා දීෙම් සම්පදායක් තිබුණා. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කිව්වා, "අවුරුදු 10කට වඩා  
ෙසේවය කරපු දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර 
තනතුර ලබා ෙදනවා" කියලා. ඒක ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ඔබතුමා 
කියාත්මක කරනවාද? 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එය ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත කියාත්මක කරන්න කටයුතු සූදානම් 

ෙවමින් පවතිනවා. 

ඇඹිලිපිටිය, ජනාධිපති විද්යාලය:  දරුවන් ඇතුළත් 
කර ගැනීෙම් අකමිකතා 

எம்பி ப்பிட் ய சனாதிபதி வித்தியாலயம்: 
பிள்ைளகள் அ மதியிலான ைறேக கள்  

 PRESIDENT'S COLLEGE, EMBILIPITIYA: IRREGULARITIES IN 
ADMISSION OF STUDENTS  

314/’15 
7.  ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
      (மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ඇඹිලිපිටිය, ජනාධිපති විද්යාලෙය් පළමු වසරට 
දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී අකමිකතා සිදු වී 
ඇති බවත්; 

 (ii) විදුහල්පතිවරයා  ඒ සඳහා සෘජුවම සම්බන්ධ වී 
ඇති බවත්;  එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජාතික පාසැල් අධ්යක්ෂ විසින් 
පරීක්ෂණ පවත්වා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, පරීක්ෂණ පැවැත්වූ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම පරීක්ෂණවල පතිඵල කවෙර්ද;  

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අකමිකතා සඳහා සම්බන්ධ වී ඇති 
විදුහල්පතිවරයා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම විදුහෙල් අනාගතය ෙවනුෙවන් ගන්නා ඉදිරි 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) எம்பி ப்பிட் ய சனாதிபதி வித்தியாலயத்தில் 

தலாம் ஆண் க்குப் பிள்ைளகைள அ மதிப் 
பதில் ைறேக கள் இடம்ெபற் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 (ii) அதிபர் இதில் ேநர யாக சம்பந்தப்பட் ள்ளார் 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(ஆ) (i) இ  ெதாடர்பாக ேதசிய பாடசாைலகள் 

பணிப்பாளர் விசாரைணகைள நடத்தி ள்ளாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், விசாரைண நடத்தப்பட்ட திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விசாரைணகளின் ெப ேப  யா  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ைறேக க டன் ெதாடர் ைடய அதிபர் 

சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வித்தியாலயத்தின் எதிர்காலம் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள் ம் எதிர்கால 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Will he accept that - 

 (i)   irregularities have been caused in 
connection with student admission to Grade 
One in the President’s College, 
Embilipitiya; and 

 (ii)   the principal had directly engaged in the 
aforesaid malpractices? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   whether an investigation has been 
conducted by the Director, National 
Schools in this regard; 

 (ii)   If so, the date on which it was conducted; 
and 

 (iii)   the outcome of the aforesaid investigation? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)    the measures that would be taken against 
the principal who had engaged in the 
aforesaid irregularities; 

 (ii)   the measures that would be taken with 
regard to the future of the aforesaid school? 

(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 කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) ඔව්.  2015 වර්ෂයට අදාළව සිසුන් ඇතුළත් කිරීෙම් 

කටයුතු පිළිබඳ පැමිණිලි ලැබී ඇත. 
 (ii) ඔව්.  
(ආ) (i) ජාතික පාසල් අංශය හා අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 

අභ්යන්තර විගණන අංශය පරීක්ෂණයක් පවත්වා 
ඇත. 

 (ii) 2015.08.07 
 (iii) එම පරීක්ෂණවල නිර්ෙද්ශයන්ට අනුව 

විදුහල්පතිෙගන් නිදහසට කරුණු විමසා ඇත. 
(ඇ) (i) නිදහසට කරුණු විමසා ඇති බැවින් ඒ පිළිතුරු 

අනුව විනයානුකූලව පියවර ගනු ලැෙබ්. 
 (ii) ෙමම පාසෙල් අනාගත කටයුතු කමවත්ව පවත්වා 

ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු හා උපෙදස ්අමාත්යාංශය 
ෙවතින් ලබා ෙදනු ලැෙබ්. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යතුමා පිළිතුර ලබා ෙදන්ෙන් 

2015 වසරට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සම්බන්ධවයි. නමුත්,  
පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් 2014 ගැනයි. 2014 වර්ෂෙය්දීත් 
පරීක්ෂණයක් කළා. ඒෙකන් තීන්දුවක් ලැබුණා, ෙම් 
විදුහල්පතිවරයා සම්පූර්ණ වැරැද්දක් කරලා තිෙබන බවට. නමුත් 
2015 වසෙර්දීත් ෙම් කියාව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට දැන් 

අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
පසුගිය දිෙනක මම ජාතික පාසල් අධ්යක්ෂතුමා හමු වුණු 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාත් ඒක පිළිගත්තා. ෙම් විදුහල්පතිවරයා තවමත් 
ෙම් විද්යාලෙය් ඉන්නවා. ෙම් පශ්නය තවමත් අවසන් ෙවලා 
නැහැ.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂයට අදාළවයි මම පිළිතුරු 

දුන්ෙන්.  
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙදමව්පිෙයෝ 

උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඒවා දිගින් දිගටම ජනමාධ්යවල පචාරය වුණා. 
ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත සහ මුදල් ලබා දීම මත ළමයින් 
ඇතුළත් කර ගත්තා කියලා ෙදමව්පියන් විශාල වශෙයන් 
උද්ෙඝෝෂණ සිදු කළා. ඔබතුමා අධ්යාපන අමාත්යවරයා විධියට 
පත් වුණු ෙවලාෙව්ම ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ලබා ෙදනවා 
කියලා කියුවාම අපි ඒ උද්ෙඝෝෂණ නතර කළා. නමුත් තවමත් ඒ 
සඳහා නිසි පිළිතුරක් ලැබී නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණවල නිර්ෙද්ශ තවම ලැබිලා 

නැහැ. විදුහල්පතිවරෙයක් සම්බන්ධෙයන් තීරණ ගැනීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු කියා පටිපාටියක් තිෙබනවා. නැත්නම් FR 
අනුව කටයුතු කරන්න ගිෙයොත් එෙහම පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. 
අපි ෙම් පශ්නය හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. එතැන ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. අපි ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්නවා. ෙම් පාසෙල් 
විතරක් ෙනොෙවයි, පාසල් ගණනාවක ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ඒ 
ආකාරෙයන් කියාත්මක වුෙණොත් එෙහම, විදුහල්පතිවරුන් 
අතෙළොස්සක් තමයි ඉතුරු වන්ෙන්. ඒ ගැටලුව තිෙබනවා. අපි ඒ 
සඳහා අවශ්ය කියාමාර්ග ගන්නවා. පසුගිය කාලෙය් වැඩ බැලීෙම් 
පදනම මත, විවිධ ආකාරෙය් අයථා කමවලටත් විදුහල්පතිවරුන් 
පත් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම මාෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය අහන්න 

කැමැතියි. ෙම් විදුහල්පතිවරයාත් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරෙයක්. 
මම හිතන විධියට රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් වියදම් කරලා ෙම් 
විදුහලට පිහිනුම් තටාකයක් - swimming pool එකක්- ලබා 
දුන්නා. දැන් ඒෙක් හරක් නානවා, බල්ෙලෝ නානවා; අපරාෙද් 
විනාශ ෙවලා යනවා. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා. ෙම් විදුහල්පතිවරයාෙග් 
කියා කලාපය තුළ ඒ පාසල විනාශ ෙවනවා. පෙද්ශෙය් තිෙබන 
පධානම පාසල එයයි. ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉක්මන් 
තීන්දුවක් ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාසල සම්බන්ධෙයන් පමණක් 

ෙනොෙවයි, සෑම පාසලක් සම්බන්ධෙයන්ම එකින් එක සලකා බලා 
අවශ්ය පියවර අපි ගනිමින් යනවා. නමුත්, සමහර පියවර ඉතා 
ෙව්ගෙයන් ගන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ සඳහා 
කාලයක් අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම පසුගිය කාලෙය් විමර්ශන ඒකකවල 
කියාත්මකභාවය ඉතාමත්ම අඩපණ ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒ 
ෙසේවකයන් පිළිබඳ පශ්නත් තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-323/’15-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 
ජාත්යන්තර මුහුදු කලාපෙය් මසුන් ඇල්ලීම: විසත්ර 
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1.  ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங் க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 

      (The Hon. A. A. Wijethunga on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana)  
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ඉන්දියන් සාගරෙය් ජාත්යන්තර මුහුදු කලාපෙය් 
මසුන් ඇල්ලීමට චීන යාතාවලට අවසර ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

  (ii)  එෙසේ නම්, එම අවසරය ලබා දී ඇති යාතා සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම යාතා හා ශී ලංකාව අතර ඇති ගිවිසුමට අදාළ 
බැඳීම් කවෙර්ද;  

 (iv) ෙමෙලස අවසර ලබා දීම තුළින් අෙප්ක්ෂිත 
වාර්ෂික ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජාත්යන්තර මුහුෙද් මසුන් අල්ලන ශී ලාංකික 
යාතා සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) චීන යාතා ෙහේතුෙවන් ශී ලාංකික ධීවරයින්ට 
සිදුවන අසාධාරණ මැඬලීමට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 (iii) චීන යාතා සඳහා අවසර ලබාදීම ෙවනුවට ශී 
ලාංකිකයන්ට විශාල ධීවර යාතා ලබා ගැනීම 
සඳහා උපකාර ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) ශී ලාංකිකයන්ට ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර කටයුතු 
කිරීම සඳහා විශාල ධීවර යාතා හා නවීන 
තාක්ෂණික ෙමවලම් සමග අවශ්ය පහසුකම් 
ලබාදීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;  

 (v) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද; කවර දිනයක සිටද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இந்  ச த்திரத்தின் சர்வேதச கடற்பரப்பில் மீன் 
பி ப்பதற்கு சீனப் படகுக க்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த அ மதி வழங்கப்பட்ட 
படகுகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  படகுக க்கும் இலங்ைகக்கும் இைடயி 
லான உடன்ப க்ைக ெதாடர்பான நிபந் 
தைனகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இவ்வா  அ மதி வழங்கப்ப வதன் லம் 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் வ டாந்த வ மானம் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சர்வேதச கட ல் மீன் பி க்கும் இலங்ைகப் 
படகுகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) சீனப் படகுகளின் காரணமாக இலங்ைக 
மீனவர்க க்கு ஏற்ப கின்ற அநீதிைய 
ஒழிப்பதற்கு எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) சீனப் படகுக க்கு அ மதி வழங்குவதற்குப் 
பதிலாக இலங்ைகயர்க க்கு பாாிய மீன்பி ப் 
படகுகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு உதவி 
வழங்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இலங்ைகயர்க க்கு சர்வேதச கட ல் 
மீன்பி யில் ஈ ப வதற்கான பாாிய மீன்பி ப் 
படகுகைள ம் ந ன ெதாழில் ட்ப 
உபகரணங்கைள ம் ேதைவயான வசதிகைள 

ம் வழங்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 
எத்திகதியி ந்  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether Chinese vessels have been 
permitted to engage in fishing in the 
international maritime zone of the Indian 
Ocean; 
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 (ii)  if so, of the number of vessels to which the 
aforesaid permission has been granted; 

 (iii)  the  conditions relevant to the agreement 
between those vessels and Sri Lanka; and 

 (iv)   the annual income expected from providing 
permission in this manner? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)   the  number of Sri Lankan vessels engaged 
in fishing in the international waters; 

 (ii)  the steps that have been taken to remedy the 
injustice faced by Sri Lankan fishermen as a 
result of Chinese vessels; 

 (iii)  the reasons for not supporting Sri Lankans 
to purchase large fishing vessels instead of 
providing permission for Chinese vessels; 

 (iv)  whether it has been planned to provide large 
fishing vessels and required facilities 
including modern technical tools enabling 
Sri Lankans to engage in fishing in the 
international waters; and 

 (v)  if so, how and from which date? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 
(අ) (i) නැත. 

  (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

           (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 

(ආ) (i) 1,361කි. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) ඔව්.  

 (v) 2015 වර්ෂෙය් සිට යාතා අධීක්ෂණ උපකරණ 1,460 සවි 
කිරීමට කටයුතු කර ඇත. තවද, 2016 වර්ෂෙය් ජාත්යන්තර 
මුහුෙද් ධීවර කටයුතු ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් සැලසුම් 
කියාත්මක කිරීමට ද අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

i.      බහුදින ධීවර යාතා නැංගූරම්පළ 2ක් ඉදි කිරීම. 

ii.   මව් යාතා ලබාදීම. 

iii.   මීටර් 24ට වැඩි යාතා හඳුන්වාදීම. 

iv.   යාතා සඳහා සිසිලන පද්ධති හඳුන්වාදීම. 

v.    මසුන් ඒකරාශි කිරීෙම් ඇටවුම් ලබාදීමට කටයුතු 
කිරීම. 

vi.     ගලවා ගැනීෙම් යාතා හඳුන්වාදීම. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගව කුර හා මුඛ ෙරෝගය:  පාලනය 

மாட் க்குைர மற் ம் ேகாமாாி ேநாய்: 
கட் ப்ப த்தல் 

BOVINE FOOT AND MOUTH DISEASE: CONTROL 
70/’15 

 
9.  ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුවට)  
      (மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 

சார்பாக) 
      (The Hon. A. A. Wijethunga on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana)   
    ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) ශී ලංකාව පුරා ගව කුර හා මුඛ ෙරෝගය ඉතා 

සීඝෙයන් පැතිෙරමින් පවතින බවත්; 

 (ii) සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සතුව ෙමම ෙරෝගය වැළැක්වීමට දිය යුතු එන්නත් 
පමාණවත්ව ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එම ෙරෝගය පාලනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් උක්ත 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් නිකුත් කළ 
චකෙල්ඛෙය් ෙබොෙහෝ කරුණු අවලංගු කර 
තිෙබන බවත්;  

 (iv) එෙසේ කිරීම ෙහේතුෙවන් එම ෙරෝගය පාලනය 
කිරීමට ෙනොහැකි වී ඇති බවත්;  

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් නිකුත් කළ චකෙල්ඛෙයන් ඉවත් කළ 
කරුණු කවෙර්ද; 

 (ii) එම කරුණු ඉවත් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) නැවත එම කරුණු ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) ගව කුර හා මුඛ ෙරෝගය පාලනය කිරීමට අවශ්ය 
ඖෂධ හිඟයකින් ෙතොරව ලබා දීමට ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද;  

 (v) එම ෙරෝගය නිසා විනාශ වන ගව සම්පත ෙබෝ 
කිරීමට ගන්නා කඩිනම් කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
  

 கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மா க க்கு ஏற்ப ம் மாட் க்குைர மற் ம் 
ேகாமாாி ேநாய் மிகத் தீவிரமாக இலங்ைக 

ரா ம் பரவிச் ெசல்கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) கால்நைட உற்பத்தி மற் ம் சுகாதார திைணக் 
களத்தில் ேமற்ப  ேநாையத் த ப்பதற்கு 
வழங்கப்ப ம் த ப் சி ேபாதியளவில் 
இல்ைலெயன்பைத ம்; 
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 (iii) ேமற்ப  ேநாையக் கட் ப்ப த் தல் ெதாடர் 
பாக குறிப்பிட்ட திைணக்களத்தினால் 
ெவளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்ைகயின் பல 
விடயங்கள் இரத் ச் ெசய்யப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வா  ெசய்ததன் காரணமாக ேமற்ப  
ேநாையக் கட் ப்ப த்த யவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) கால்நைட உற்பத்தி மற் ம் சுகாதாரத் 
திைணக்களத்தினால் ெவளியிடப்பட் ள்ள 
சுற்றறிக்ைகயி ந்  அகற்றப்பட்ட விடயங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

  (ii) ேமற்ப  விடயங்கள் அகற்றப்பட்டைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) மீண் ம் ேமற்ப  விடயங்கைள உள்ளடக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) மா க க்கு ஏற்ப ம் மாட் க்குைர மற் ம் 
ேகாமாாி ேநாையக் கட் ப்ப த்தத் ேதைவயான 
ஔடதங்கைள பற்றாக்குைறயின்றிப் ெபற் க் 
ெகா க்க எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ேநாயினால் அழிவைட ம்  கால்நைட 
வளத்ைத இனப்ெப க்கம் ெசய்வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ாித நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

 asked the Minister of Rural Economic Affairs: 

(a)  Will he admit that- 

 (i)   bovine foot and mouth disease is spreading 
throughout Sri Lanka very  rapidly; 

 (ii)  the Department of Animal Production and 
Health does not possess a sufficient stock of 
vaccines given to prevent this disease; 

 (iii)  many items contained in the Circular issued 
by the said Department in relation to 
controlling that disease have been 
cancelled; and 

 (iv)  it has not been possible to control that 
disease as a result of such cancellation? 

(b) Will he inform this House- 

 (i)   the items that have been removed from the 
Circular issued by the Department of 
Animal Production and Health; 

 (ii)   the reasons for removing those items; 

 (iii)   whether action will be taken to include 
those items again; 

 (iv)    the steps taken to provide without shortage, 
the medicine required to control the bovine 
foot and mouth disease; and 

 (v)  the measures taken to breed the cattle 
resource destroyed owing to that disease? 

(c) If not, why? 

 
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 කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

 

(අ) (i) දැනට ශී ලංකාෙව් ගව කුර හා මුඛ ෙරෝගය ව්යාප්තවීමක් 
ෙනොමැත. 

 (ii) සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ෙමම 
ෙරෝගය වැළැක්වීමට අවශ්ය එන්නත් පමාණවත්ව ඇත. 

 (iii) ෙමම ෙරෝගය පාලනය සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු 
චකෙල්ඛයක් ෙනොව, අවශ්ය මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ උපෙදස් 
නිකුත් කර ඇති අතර, ඒවා කිසිවක් අවලංගු කර ෙනොමැත.  

          (iv) එකඟ ෙනොෙවමි. ෙමම ෙරෝගය දනට පාලනය කර ඇත. 

(ආ) (i)  කරුණු ඉවත් කර ෙනොමැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) ඖෂධ හිඟයක් ෙනොමැත.  

 (v) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
වකුගඩු ජාවාරම 

சி நீரக ேமாச  வர்த்தகம் 
KIDNEY RACKET 

 
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. 

පසුගිය දිනවල මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක්වූ වකුගඩු 
ජාවාරමට ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ බවට පළවූ 
පවෘත්ති පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු 
කැමැත්ෙතමි. 
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පසුගිය දිනවල නීතිවිෙරෝධී වකුගඩු ජාවාරමක් පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ඉන්දියානු ෙපොලීසිය විසින් අනාවරණය කරෙගන 
තිබුණා. එම ෙතොරතුරුවලට අනුව ඊට අදාළ වකුගඩු ශල්යකර්ම 
සිදු කර තිබුෙණ් ශී ලංකාෙව් ෙරෝහල් තුළ හා ශී ලංකාෙව් 
ෛවද්යවරුන් සම්බන්ධ කරෙගනයි.  

ඊට ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් හතරකුත්, ෛවද්යවරුන් 
හය ෙදෙනකුත් සම්බන්ධ වී ඇති බවට මාධ්ය වාර්ථා කර තිබුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක අෙප් රෙට් ෛවද්ය වෘත්තියටත්, 
ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයටත් ඇති වී තිෙබන 
විශාලතම කළු පැල්ලමක්. ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා වාර්තා 
කිරීමට ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විසින් පළමුව තිපුද්ගල කමිටුවක්ද, 
පසුව පංච පුද්ගල කමිටුවක්ද පත් කරනු ලැබූවා. එම අවසන් 
කමිටුෙව් වාර්තාව පසුගිය 5ෙවනි දා අමාත්යවරයාට පිළිගන්වා 
ඇති බව වාර්තා වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, මම දැක්කා, ඒ 
වාර්තාව අමාත්යවරයාට පිළිගන්වනවා.  

පුද්ගලයන් ඝාතනය කර ශරීර ෙකොටස් විකිණීෙම් ජාවාරමක් 
කලක සිට ඉන්දියාෙව් පැවති අතර, මෑත කාලීනව ඉන්දියානු රජය 
ෙම් පිළිබඳව නීති දැඩි කර තිෙබනවා. එෙසේම ලංකාෙව් පවතින 
නීතිය අනුවද කිසිදු ශරීර ෙකොටසක් විකිණීම තහනම් වන අතර, 
බද්ධ කිරීම සඳහා අවයව ලබා ගත හැක්ෙක් ෙනොමිෙල්යි. ඒක 
තමයි අෙප් රෙට් පවතින නීතිය. 

ෙමම වාතාවරණය තුළ ඉන්දියානු ජාවාරම්කරුවන්  නීති 
විෙරෝධී බද්ධ කිරීම් සඳහා ලංකාව ෙතෝරාෙගන ඇති බව මාධ්ය 
වාර්තා කළා. ෙම් ආකාරෙය් නීති විෙරෝධී වකුගඩු ජාවාරම් 
පිළිබඳව 2012, 2013 වසරවල ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වයක් 
පැන නැඟුණා. 

මීට වසර ෙදකකට තුනකට කලිනුත් විශාල ෙලස ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා; පවෘත්ති ලියැවුණා. ඉන් පසුව එවකට 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් 
පත් කළද, එහි අවසාන වාර්තාවට සිදු වූ ෙදයක් දැන ගන්නට 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

මා දැක්කා, මාධ්යවල වාර්තා කරලා තිෙබනවා, කමිටුවක් පත් 
කළා කියලා. නමුත් අපි දන්ෙන් නැහැ, ඒ කමිටුව දුන්නු වාර්තාව 
ෙමොකක්ද, ඒකට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, සමහර ෙතොරතුරු තිබුණා, ඒ ෙවලාෙව් යම් යම් 
ක්ෙෂේතවල අයෙග් නම් ෙහළිදරවුවීම වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් එම 
වාර්තා යට ගැහුවාද කියලා සැකයක් මතු ෙවලා තිබුණු බවට.  

දැනටමත් ෙමවැනි වකුගඩු ජාවාරම් උඩරට වතුකරය තුළ සිදු 
ෙවන බවට එහි ෙද්ශපාලකයන් විසින්ද ෙහළිදරවු කිරීම සිදු කර 
තිෙබනවා. පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතා හමුෙව් තමන්ෙග් අවයව 
අෙළවි කරන අය හමුවීෙම් පුදුමයක් නැහැ. එෙහත් ෙමය 
පැහැරෙගන ෙගොස් ශරීර ෙකොටස් ලබා ගන්නා තැනට යා 
ෙනොහැකි යැයි කිසිවකුට කිව ෙනොහැකියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිසා අවසානෙය්දී පාෙර් යන 
මිනිසුන් පවා පැහැර ෙගන ෙගොස් අවයව විකිණීෙම් ජාවාරමක් 
බවට ෙම් තත්ත්වය පත්වීෙම් අනතුරක් තිෙබනවා. එෙසේම රටක් 
ෙලස ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයත් අපකීර්තියට පත් වූ ෙමම 
වකුගඩු ජාවාරම් සම්බන්ධව සත්යය ෙමම ගරු සභාව දැනගත 
යුතුයැයි අප විශ්වාස කරනවා. අමාත්යවරයා විවිධ අවස්ථාවල 
මාධ්යවලට යම් යම් පකාශ කරලා තිබුණාට, අමාත්යවරයා කිසිම 
අවස්ථාවක ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට තමන්ෙග් පැත්ෙතන් 
අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින 
පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් 
තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. මම අමාත්යවරයාෙගනුයි  ෙම් 
පශ්නය ඇහුෙව්. 

01. 2012, 2013 වකවානුෙව් වකුගඩු ජාවාරම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීමට පත් කරන ලද කමිටුෙව් වාර්තාවට සිදු වූෙය් 
කුමක්ද? 

 දැනට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය හදලා තිෙබන උත්තරය තමයි, 
"එෙහම කමිටුවක් පත් කෙළේ නැහැ" කියන එක. ඒක තමයි 
ගැලෙවන්න තිෙබන ෙහොඳම උත්තරය කියලා මම 
හිතනවා.  

 එයින් සිදු කරන ලද ෙහළිදරව් කිරීම් කවෙර්ද? එෙහම නම් 
ඒ කාලෙය් ඒ පැවැත්වූ මාධ්ය වාර්තා අසත්යද?  

 ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විසින් ඒ මාධ්ය වාර්තා අසත්ය බව 
කිසිෙසේත්ම පකාශ කරලා තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් දැන් 
අමාත්යාංශය පිළිතුරක් සකස ්කරන්න උත්සාහ කරනවා, 
එවැනි කමිටුවක් පත් ෙනොකළ බවට. 

02. පසුගිය 5වැනි දා අමාත්යවරයා අතට පත් කරන ලද කමිටු 
වාර්තාෙව් සිදු කර ඇති ෙහළිදරව් කිරීම් කවෙර්ද? එම 
වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද? 

 දැන් අමාත්යවරයාට ෙම් වාර්තාව ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් නිර්ෙද්ශයන් ෙමොනවාද කියලා දළ වශෙයන් අපි 
දැනගන්න කැමැතියි. අමාත්යවරයා විසින් ඒ වාර්තාව ෙම් 
සභාව හමුෙව් තබනවාද කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

03. ෙමවැනි ජාවාරම් නතර කිරීම සඳහා ගන්නා වූ ෙකටි 
කාලීන හා දිගු කාලීන කියා මාර්ග කවෙර්ද කියලා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මා දැනගන්න කැමැතියි. 

ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
Hon. Speaker, I would like to answer that Question.  

With regard to the first question he asked, I would like 
to mention that in 2012/ 2013 there was no committee 
appointed to probe into the kidney racket.  

The answer to the second question is, the Five-
Member Committee had given its report to the Hon. 
Minister on the 05th of February, 2016. Since the 
investigation is still going on, we are unable to submit the 
report to Parliament.  

In reply to the third question, I would like to say that 
to correct the shortcomings in the kidney transplant 
procedure, as a short-term measure, we are going to 
strengthen the methodology of the Ethical Committee. 
One of the long-term measures is, we are going to review 
the Transplantation of Human Tissues Act, No. 48 of 
1987, because there are a lot of lapses in the present 
procedure and we have to bring in new regulations. The 
other is, we have to handle this issue diplomatically 
because it is between India and Sri Lanka; both countries 
have to decide on healthcare provisions and as to how we 
are going to regulate it.  
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For a kidney patient they bring down a donor too. We 
do not know whether the donor is a genuine donor or a 
money-paid donor. Presently there are committees at 
private hospitals in the country. When the chairman of 
that committee approves the affidavit they have given, the 
private hospital performs the kidney transplant. So, to 
regulate this, very soon we are going to bring in new 
regulations to the law and bring this under control.  

 Hon. Anura Dissanayake, are you satisfied with that 
reply? 

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

 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට අවස්ථාව දීලා, 

ඔබතුමා ඊට පසුව කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් සාකච්ඡාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ 

ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාකච්ඡාවක් ගන්ෙන් නැහැ. නමුත්, දැන් ගැටලුවක් පැන 

නැඟිලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ලබා දීපු පිළිතුර 
අසත්යයයි. ෙමොකද, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් මීට ෙපර එවැනි 
කමිටුවක් පත් කරපු බවට ඕනෑ තරම් සාධක තිෙබනවා. ඒ නිසා 
පළමුෙකොටම ෙම් කමිටුවට ෙපර, මීට ෙපර පත් කරන ලද කමිටු 
පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට 
පමණක් අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි. මිනිසුන් පැහැරෙගන යෑමක් 
සිදු වනවා නම්, වකුගඩු ජාවාරමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
ඒක ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ඔබ්බට යන ජාතික කර්තව්යයක් 
ෙලස සලකා විමර්ශන කියාවලියක් ආරම්භ විය යුතුයි.  

ඒකට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙදොස්තරලා ෙවන්න 
පුළුවන්, වැෙඩ් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉස්පිරිතාෙලක ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම්ක ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් කාර්යයක් කියලා 
පැත්තකට දමන්න බැහැ. ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමින්, 
ෙම්ක ජාතික කර්තව්යයක් ෙලස සලකා කටයුතු කරනවාද කියලා 
මම ආණ්ඩුෙවන් දැනගන්න කැමැතියි. ගරු සභානායකතුමා ෙහෝ-  

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

ඒ ෙයෝජනාව අනුව අපි ඉදිරිෙය්දී යම්කිසි පියවරක් ගන්න 
උත්සාහ කරනවා. අපි ෙමෙතක් පරීක්ෂණ පැවැත්වූෙය් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් පමණයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත්, ඒක ෙවන්න ඕනෑ එෙහම ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ඔබතුමා කියනවා නම්, "ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් 

වශෙයන් සලකා කටයුතු කරන්න" කියලා, අපි ඒක කරන්න 
සූදානම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනය පකාරව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව විසින් 
නීතිපතිවරයා පත්කිරීම සම්බන්ධව 2016 ජනවාරි මස 29වැනි දා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කළා.  එය 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ඇතුළත් වනවා.  එය  කියවීමට මා අදහස් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව,  නීතිපතිතුමාෙග් වැඩ බැලීෙම් කාලය  
සති ෙදකක් දිගු කර ඇති බව ඔබතුමා  පකාශයට පත් කළා.  දැන් 
ඒ සති ෙදකක කාලය හමාරයි. ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථා සභාෙව් 
සාමාජික මන්තීවරෙයක් ඊෙය් රාතිෙය් ජනමාධ්යෙයන් පකාශයක් 
කරනවා අපි ඇහුවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව ඊෙය් රැස්වුණ 
බව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව ඊෙය් රැස්වී තිෙදෙනකුෙග් නම් 
සලකා බලා, ඒ අයෙගන් ෙකෙනකු පත්කර එවන ෙලස 
ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දීමක් කළ බවට එතුමා පකාශ කළා.  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් කටයුතු ජනමාධ්යෙයන් අපට ආරංචි 
වුණු පළමුවන වතාව ෙමයයි.  ඔබතුමා කර ඇති පකාශයකුත්, 
ඔබතුමා ෙනොකරන ලද පකාශයකුත් පිළිබඳව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාෙව් සාමාජික ගරු මන්තීවරෙයක් පකාශයක් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව 
පත්කිරීමට පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා දුන්  මන්තීවරු හැටියට අපි 
දැන ගන්න කැමැතියි. අපි දන්නා විධියට එය රහස්යභාවය රකින 
උත්තරීතර  සභාවක්.  

The Constitutional Council, if it had met yesterday, I 
guess, would have kept whatever the decisions as 
confidential. How can a Member of the Constitutional 
Council address the media and say, “We met; we 
discussed and we agreed that His Excellency the 
President should be addressed by the Constitutional 
Council to name only a single person to be the Attorney-
General of this country.”?   

Hon. Speaker, I would like to get a Ruling on that  
because it is not a positive procedure to adopt. You, as 
the Speaker and as the Chairman of the Constitutional 

625 626 

[ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා] 



2016 ෙපබරවාරි 09  

Council could make a statement at any moment to the 
House, which is provided in the Nineteenth Amendment.   

I would like to bring Article 41G of the Constitution 
to your notice, which states, I quote:        

41උ. (1) සභාව විසින් සෑම මාස තුනකට වරක් ඊට ෙපරාතුව වූ මාස තුන 
තුළ එහි කටයුතු පිළිබඳව වාර්තාවක් ජනාධිපතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
යුත්ෙත් ය.  

නමුත්, අපි නම් එෙහම වාර්තාවක් දැකලා නැහැ.   

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 41උ. ව්යවස්ථාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

(2) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ෙහෝ ෙවනත් යම් ලිඛිත නීතියකින් පනවනු 
ලැබිය හැකි පරිදි වූ ෙහෝ පවරනු ලැබිය හැකි පරිදි වූ ෙවනත් කාර්ය 
සහ කර්තව්ය සභාව විසින් කියාත්මක කිරීම ද ඉටු කිරීමද කරනු ලැබිය 
යුත්ෙත් ය. 

(3) ස්වකීය කාර්ය හා කර්තව්ය කියාත්මක කිරීම සහ ඉටු කිරීමට අදාළව 
රීති සෑදීමට සභාවට බලය ඇත්ෙත් ය. එකී සියලු රීති ගැසට් පතෙය් 
පළකරනු ලැබිය යුතු අතර එකී පළ කිරීෙමන් මාස තුනක් ඇතුළත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ය.  

එෙහත් අද දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුවට එෙහම ෙදයක් ඉදිරිපත් 
කර නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව පත් කර 
මාස පහක් ගත වී තිෙබනවා. එවැනි ගැසට් නිෙව්දනයක් කර 
තිෙබනවා නම් ෙහෝ  එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා 
නම් ඒ ගැන අපි දැන ගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාව රැස්වී ෙමවැනි පත්වීම් කරන්ෙන් එවැනි රීති ඇති 
කර ෙගනද  නැද්ද කියාත් අපි දැන ගන්න කැමැතියි. එවැනි රීති 
ඇති කර ෙගන තිෙබනවා නම් ඒවා ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතු 
බවටත්, එකී පළ කිරීෙමන් මාස තුනක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටත් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පනෙත් 8 වන වගන්තිෙය් 41උ.(3)හි  සඳහන්ව 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සභාෙව් සභාපතිතුමා. ඒ රීති සාදා ගැසට් පතෙය් පළ කිරීෙමන් 
අනතුරුව ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව කියා 
තිබියදීත්, එෙසේ ඉදිරිපත් කර නැත්නම් -එවැනි රීතියක් නැත්නම්- 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ගැන අපට ඉතාම කනගාටුදායක සැකයක් මතු ෙවනවා. ඒ 
කනගාටුදායක සැකය ඉවත් කළ යුතුයි. ෙම් අවස්ථාෙව් 
අගමැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඒ නිසා පළමුෙවන්ම 
කළ යුතු වන්ෙන් රීති සකස් ෙකොට ගැසට් පතෙය් පළ ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි. ඉන් අනතුරුව තමයි, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව යම් යම් පත්වීම් ෙහෝ පුරප්පාඩු පිරවීම් 
කළ යුත්ෙත්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය බරපතළ 
පශ්නයක්.  

Hon. Speaker, I would like to quote an article which 
appeared in the “Sunday Island” of 7th February, 2016, 
titled, “The Constitutional Council Fiasco” by Dr. Nihal 
Jayawickrama - an eminent legal expert who had served 
as an Attorney-General of the country and as a Secretary 
to the Ministry of Justice. In his long article he submits 
that if the relevant Gazette Notification has not been 
issued and if it has not been placed before Parliament, the 
Constitutional Council ceases to function -  it becomes 
defunct.  

 I may quote only the last section of the article as a 
reference: 

“The failure of the Constitutional Council to perform its initial 
function, namely, to determine the procedures for the performance 
of its duties, has eroded its legitimacy. Any inconsistency in the 
performance of its duties will  raise doubts about its integrity. While 
any recommendation or approval of the Council cannot be 
questioned in court even on the ground of procedural irregularity, 
the Constitution now enables an appointment made by the President, 
based on such recommendation or approval, to be challenged by 
way of a fundamental rights application on the ground, for example, 
of discriminatory treatment in the appointment process. Therefore, it 
is imperative that the rules relating to the performance of its duties 
and functions are formulated and published in the Gazette for public 
scrutiny, and placed before Parliament. Transparency and 
accountability demand that this be forthwith done.” 

Now, this is a big lacuna and we would like to get a 
Ruling or a Statement from you today in the House. If this 
has not been done, first it has to be done before any more 
appointments are made. I guess all will agree, any legal 
luminary will agree, that that should be the position. We, 
in Parliament cannot be led into situations which have 
arisen because of a lacuna.  

Hon. Speaker, in addition to that, I may once again 
request you to keep the House informed  whether the 
Constitutional Council has considered the appointment of 
the Attorney-General. Yesterday, according to an Hon. 
Member who made a statement to the media, this matter 
was considered. Even the Bar Association has made a 
request that the most senior member of the Attorney-
General’s Department who is acting and whose acting 
appointment the Constitutional Council has extended 
twice or thrice be appointed.  Is he going to be appointed 
or whether there is going to be any other decision made to 
the contrary? Secondly, whether a decision is going to be 
taken in any manner before this Gazette Notification is 
made public and placed before Parliament? These are the 
two requirements that are very much embedded in the 
Nineteenth Amendment.          

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉතා බරපතළ කාරණයක් නිසායි 
මා කියන්ෙන්. නීතිපතිතුමා පත් කිරීම ෙද්ශපාලන ෙහේතුවක් බවට 
පත් කර ගන්න එපා. මා එදාත් ෙම් කාරණය කිව්වා. සුදුසුකම් 
තිෙබන, වඩාත්ම ෙජ්යෂ්ඨ පුද්ගලයා පත් කළ යුතුයි. ඔහු විශ්වාසද, 
නැද්ද කියන කාරණය මතුෙවලා තිෙබන බවට දැන් රාවයක් 
පවතිනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් යම් සභිකෙයක් අහලා 
තිෙබනවා, ෙමොහු ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තැබිය හැකිද, නැද්ද 
කියලා. මා අගමැතිතුමාෙගන් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එතුමා රහස්යභාවය රකින නිසා. ෙමය ඊෙය් රාතිෙය් හැම 
තැනම පැතිර ගිය පුවතක්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාෙව් සාමාජිකයකු ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ සභාෙව් 
සාමාජිකයකු ෙනොවන ෙකනකු ඒ ගැන දන්ෙන් ෙකො ෙහොමද? ඒ 
නිසා ඕනෑ නැති ෙද්වලට කට දමන්න එපා. අගමැතිතුමා 
ෙබොෙහොම දක්ෂ ෙලස පිළිතුරක් ෙදයි. ඒක ෙනොෙවයි, පශ්නය. 
පිළිතුර ෙනොෙවයි, පශ්නය. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් ෙකොමිෂන් සභා ඇති කෙළේ ස්වාධීනත්වය වඩා 
තහවුරු කිරීමටත්, ඒ වාෙග්ම  ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ඉන්න, ඉවත් 
ෙවලා ගිෙය් නැති, ෙකෙසේ ෙහෝ අවසානය දක්වා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ අයට ෙද්ශපාලනීකරණයකින් 
ෙතොරව, යාළු මිතකරණයකින් ෙතොරව ඉහළට යන්න තිෙබන 
අවස්ථාව පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දැක්වීමටත් කියලායි එදා පකාශ 
කෙළේ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි විපක්ෂ නායකතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, ඊෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාෙව්දී එතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් අදහස් රාශියක් 
පකාශ කිරීම ගැන. ඒ සභාෙව් සිටි අෙනක් සභිකයනුත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ඕනෑ නම් එතුමන්ලාට නැඟිටලා කියන්න 
පුළුවන්, තමනුත් අදහස් පකාශ කළාද, නැද්ද කියලා. අපි ඒවා 
ගැන අහන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඊෙය් ජන මාධ්යෙයන් 
ලංකාවට කියපු කථාව කියන්න ඔබතුමා අවසරයක් දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් කාරණා තුන ගැන අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් කරුණු 

සඳහන් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි 
ඊෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව රැස් වුණා. ඒ වාෙග්ම අපි 
ව්යවස්ථානුකූලව විටින් විට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව රැස් 
ෙවනවා. අපි ඊෙය් රැස් වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ඇටර්නි ජනරාල් 
පදවිය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කිරීමටයි. නමුත් ඊෙය් අපට 
ලැබුණු නම් සම්බන්ධෙයන්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් යම්කිසි 
පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්ය වුණා. ෙමොකද, ව්යවස්ථානුකූලව එක් 
නමක් පමණයි ලැබිය යුත්ෙත්. නමුත් නම් කිහිපයක් ලැබීම නිසා  
ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි 
ෙහට නැවත වරක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් ගරු සභාවට මා කියන්න 
කැමැතියි, කිසිම විධියක ෙද්ශපාලන බලපෑමක් එතැනදී ඇති 
වන්ෙන් නැහැයි කියලා. ෙම් පකාශ කවුරු කළාද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  අප කිසිම විධියක පකාශයක් මාධ්යයට 
නිකුත් කෙළේ නැහැ. මාධ්යයට පකාශ නිකුත් කිරීමට අපට 
අයිතියක් නැහැ. ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනා පිළිගැනීම ෙහෝ 
ෙනොපිළිගැනීම කළාට පසුව අපට තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳව  
ජනාධිපතිතුමාට ලිඛිතව දැනුම් දීමයි. අපි අතිගරු   
ජනාධිපතිතුමාට -  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මෙග් පකාශය අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  අපි ඒ පිළිබඳව  

ජනාධිපතිතුමාට ලිඛිතව දැනුම් දීෙමන් පසුව,  එම කටයුත්ත ෙහට 
අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි පසුගිය වකවානුවට 
අදාළව වාර්තාවක්   අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.  ඉදිරිෙය්දී එම වාර්තාව  ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  

අපි criteria සම්බන්ධෙයන්  2002 වසෙර්දීත්  ඉතාමත් ෙහොඳ 
කමයක් අනුගමනය  කරලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව තමයි අපි දැනුත් 
කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කිසිම විධියකින් බලපෑමක් 
ඇතිවීමට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා දැන්  කථා කරන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් 

අවස්ථාෙව් දී  කරුණු ගණනාවක් ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 

කළා. එක කාරණයක් තමයි, නීතිපති ධුරෙය් තිෙබන ෙමම 
පුරප්පාඩුව පිරවීමට  අදාළව ගත් කියාමාර්ගය.  ඔබතුමා කියන 
විධියට නම් 3ක් නිර්ෙද්ශ කරලා ජනාධිපතිතුමාට යවලා 
තිෙබනවා,  එක නමක් ෙතෝරලා ෙදන්න කියලා.  ඒ අදහස තමයි - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. අපි නිර්ෙද්ශ කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ඊෙය් දිනෙය්දී මාධ්යයට එවැනි 

පකාශයක්  කළා. ඒ පකාශය අනුව තමයි අපට ෙමම පශ්නය පැන 
නැගුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. නැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඊළඟ පශ්නය තමයි,  ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා  හදපු 

නිර්ණායක ෙමොනවාද කියන එක. නිර්ණායකයක් හදන්ෙන් 
නැතිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් අයට තමන් කැමැති 
ආකාරෙය් නම් ෙයෝජනා කරන්න බැහැ ෙන්. ස්වාධීනත්වය 
කියලා කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්.  නමුත් නිර්ණායකයක් 
හදන්ෙන් නැතිව; ඒ නිර්ණායකයට අනුව තීරණ ගන්ෙන් නැතිව, 
එහි සාමාජිකයන්ෙග් අභිලාශයන්ට අනුව  තීරණ ගන්න 
තත්ත්වයක් ෙමතැන ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකයි අපට 
ෙපෙනන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාෙග් අදහස මම නිවැරැදි කරන්නම්.  

නිර්ණායකය හදලා තිෙබනවා. ඒ නිර්ණායකය අනුව තමයි 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නම් එව්ෙව්. නමුත් අපට අවශ්ය වන්ෙන් 
එක නමයි. නිර්ණායකය හදලා ඒ අනුව තමයි අප කියා කරන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] අපි ෙයෝජනා කෙළේ නැහැ, එතුමායි නම් එව්ෙව්.  

 
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, ස්වාධීන ෙකොමිසම ආරක්ෂා කරන්න 

විපක්ෂය ඉදිරිපත් වීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒක කාලයක් 
අමතක වුණා. කාලයක් අමතක ෙවලා දැන් ආපසු මතක් ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට තමයි 
ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්ෙන් “born again” කියලා. යළි ඉපදිලා 
තිෙබනවා. ගුණදාස අමරෙසේකර මහත්මයාෙග්, "යළි උපන්ෙනමි" 
කෘතිය වාෙග්. ඊට වඩා ෙදයක් නැහැ. ෙකෙසේ ෙහෝ අපට එය 
ෙහොඳ ආදර්ශයක්. අපි පළමුෙවන්ම තීරණයක් ගත්තා, ෙමම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව 2002 වසෙර් රැස් වූ අවස්ථාෙව්දී 
කියාත්මක වූ එම රීති සංෙශෝධනය කරන ෙතක්  ඒවාම ෙම් 
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අවස්ථාෙව්දීත් කියාත්මක කරමු කියලා. 2002 වසෙර්දී 
මන්තීවරෙයක් කථා කළාද නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි,  අපි  පළමුෙවන්ම ෙමයට  ෙයෝජනා කෙළේ  
ගරු කථානායක තුමා, අගමැතිතුමා සහ විපක්ෂනායකතුමා විතරයි. 
එතෙකොට කථා කරන්න සිටින මන්තී සංඛ්යාව අඩු ෙවනවා. මන්තී 
සංඛ්යාව වැඩි වුණාම සමහර විට වැඩිය කථා කරන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. ෙම් ගැන  අෙප්  අවධානය ෙයොමු කරන්නම්.  

විෙශේෂෙයන්  මම තව කාරණයක් කියන්නම්.  අපි කවුරුවත් 
ෙම් පශ්න දිහා ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලන්ෙන් නැහැ. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  මට හතුෙරෝත් නැහැ; මිතුෙරෝත් නැහැ කියන 
එක මම කියන්න  ඕනෑ. අපි දැන් ඒෙකන් පිටෙවලා සිටින්ෙන්.  
එෙහත් නීතිපති ෙකෙනකු පත්කිරීෙම්දී විවිධ කරුණු සලකා 
බැලිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙදස බලා  තීරණ ගන්න එක  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සභාෙව්  යුතුකමක්. ඇතුෙළන් ෙකෙනක් 
ගන්නවාද,  නැත්නම්  ෙමොහාන් පීරිස් ගත්තා වාෙග් පිටින් 
ෙකෙනක් ෙගෙනනවාද කියන ඒ එකක්  ගැනවත්  අපි  තවම  
තීරණය කරලා  නැහැ.   ෙමොහාන් පීරිස් වාෙග් සුදුසු අය සිටිනවා 
නම්, නීතිපති හැටියට  ඒ අයව  පත්කරන එක ගැනත්  සමහර 
ෙවලාවට  අපට සිතා බලන්න පුළුවන්,  ගරු ජනාධිපතිතුමා  
ෙයෝජනා කරනවා නම්. මම නම් හිතන්ෙන් ෙම්ක ෙහොද 
ෙවලාවක්.   

 ෙම් රෙට් නීතිපති, අගවිනිශ්චයකාරවරයා වාෙග්  
තනතුරුවලට පත් කිරීෙම්දී විවිධ සම්පදායන් තිබුණා. ඒ 
සම්පදායන් පසුගිය දශකය තුළදී කඩා වැටුණා. සමහරවිට අපි ඒ 
පැත්තටත් අෙප්  අවධානය ෙයොමු ක ළෙහොත් ෙහොඳයි කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. නැත්නම් හැමදාම පුද්ගලයා දිහා විතරක් බලලා 
කටයුතු කරන්න ඉඩ තිෙබනවා. අපි රීති දමනෙකොට සම්පදායක්  
තිබුණා. ඒ සම්පදාය ගැනත් අපට ටිකක් හිතන්න ෙවනවා.  
ජනාධිපතිතුමා නමක් එව්වාම ඒ ගැන ව්යවස්ථා සභාවට තීරණයක් 
ගන්න පුළුවන්.  ෙමතැන ෙකොයි පුද්ගලයා ගැන වුණත්, ඇතුෙළන් 
ගන්න ෙයෝජනා වුණත්,  නැත්නම් පිටින් ගන්න ෙයෝජනාවක් 
ආවත් අපට තිෙබන්ෙන් ඒ ගැන හිතන්න ෙනොෙවයි. 
ජනාධිපතිතුමා  නමක්   එව්වාම,  අෙප් සම්පදායන් සහ  රීති  අනුව  
ඒ අයට සුදුසුකම් තිෙබනවාද  නැද්ද කියලා ෙසොයා බලන එකයි 
අපට තිෙබන්ෙන්.  විපක්ෂ නායකතුමාත් ඒ ගැන  අප සමඟ එකඟ 
ෙවනවා ඇති කියා මා හිතනවා.  

ඔබතුමාත් කියපු ආකාරයට  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී බැලුෙව් 
තනතුර ගැන ෙනොෙවයි, ෙම් කියාදාමය ගැනයි. අපි ෙම්ක 
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියන එකත්  විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව කියාත්මක 
ෙවන ෙකොට අඩු පාඩුකම් තිෙබ්වි. අපි එය "නැහැ" කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ.  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තිතුමාත් කියපු 
විධියට අපි ෙම් සම්බන්ධව වාර්තාවක් ෙදන්නට  ඕනැ. වාර්තාවක් 
දීලා අපි  විනිවිද භාවෙයන් වැඩ කරන්නට  ඕනෑ. ඒක  ෙහොඳයි. ෙම් 
සභාව තිෙබෙන්  අපි ඒ වැඩ කටයුතු හරියට කළාද, නැද්ද කියලා 
පරීක්ෂා කරන්නයි.  ඒ ගැන කිසිම  පශ්නයක් නැහැ.  

මා දන්නා හැටියට එම සභාෙව් සාමාජිකයන් මන්තිවරුන් 
වුණත්,  පිට අය වුණත් ෙම් පශ්නය ගැනත්, අෙනකුත් පශ්න 
ගැනත් හුඟාක් කාලය ෙයොමු කරලා තමයි තීරණ  ගන්ෙන්.  ඇත්ත 
වශෙයන්ම  අෙප්  පරණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව්  ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපති ගැන   හිටපු ජනාධිපතිතුමිය  
එක්ක මාස ගණනක් ලිපි හුවමාරු  කළා, මට මතකයි.  
සාමාන්යෙයන් එවැනි කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවා ගැනත් 
සලකා බලා අපි වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවාය කියමින්, 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා කිව්ව කථාව සනාථ කරන්න කැමැතියි. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගමැතිතුමා කළ පකාශය ඉතාම වැදගත්. එතුමා 

කියනවා, ෙම්වාට නීති-රීති තිෙබන්නට ඕනෑ, අපි ෙම්වා සම්පදාය 
අනුව ෙගොඩනඟා ගන්න ඕනෑ, ෙම් සම්පදායයන් තහවුරු කරන්න 
ඕනෑ කියලා. දැන් ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් කිරීම සඳහා   සභාව 
විසින් යම් කාර්ය පටිපාටියක් හදාගත යුතුයි. ඒ කාර්ය පටිපාටිය 
අනුව තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන්. 
එවැනි කාර්ය පටිපාටියක් නැතුව ඒ සභාව ෙකොෙහොමද කටයුතු 
කරන්ෙන් කියන පශ්නය තමයි අපි ෙම් මතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, පළමුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සභාෙව් කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරලා, ෙම් රට 
දැනුවත් කරන්න කියන එකයි. ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාව මඟින් 
නියම කර තිෙබන විධියට කියාත්මක ෙනොවුෙණොත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සභාෙව් කියාදාමයන් සියල්ෙල්ම වලංගුතාවක් නැති බව 
ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් සැලකර සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, නිර්ණායක හදලා තිෙබනවා. 2002 දී හදපු 

ඉතාමත්ම වටිනා නිර්ණායකවලට අනුව තමයි අපි කියා 
කරන්ෙන්. ඒවා තමයි අපි ජනාධිපතිතුමාට යවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් 2002 හදලා 

තිෙබන එක කියාත්මක කරනවා කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඔව්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නමුත් 2002 දී හදලා තිෙබන එක ෙනොෙවයි දහනව වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඇති කෙළේ. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් අලුත් එකක් ඇති කෙළේ. ඒ 
නිසා 2002 දී හදපු එක වලංගු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඒ නිර්ණායකය වලංගුයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
2002 දී හදපු එක වලංගු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි කියන්ෙන් නිර්ණායකය. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒවා එකක්වත් 

ෙවලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒකයි අපි ෙම් පශන් 
නඟන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ නිර්ණායකයන් 

වලංගුයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, එෙහම ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු ව 

ඔබතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් ෙම් සඳහා පත් කෙළේ ෙම් අනුව 
කටයුතු කරන්නයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා සම්මත කරපු දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් ව්යවස්ථා උල්ලංඝනය 
කරමින් කටයුතු කරන්න බැහැ කියන එකයි අපි ඔබතුමාට 
ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2002න් පස්ෙසේ ඒ ෙකොමිසම නැති 

වුණාට ඒ නිර්ණායකයන් නැවත අරෙගන තාවකාලික - 
transitory provisions - හැටියට තමයි දැනට ෙයොදා ගන්ෙන්. ෙම් 
සභාව ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් විවාද කරලා අදහස් ලබා දුන්නාට 
පස්ෙසේ අපට ඒක සංෙශෝධනය කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් පත් කරන්න අපට වුවමනාව 
තිබුණා. ඒ නිෙයෝග අලුතින් සකස් කරන්න අපි ඉස්ෙසල්ලා 
කටයුතු කළා නම්, ඇත්ත වශෙයන්ම  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
තවම පිහිටුවන්න බැරි ෙවනවා. We took what was there as 
transitory.  Now we can discuss it with Party Leaders and 
others and look at what amendments are needed and carry 
on. Otherwise, we would not have a single Independent 
Commission functioning. 

ඒවා ගන්නත් ටිකක් කල් ගියා. අපි දන්නවා, ෙකොපමණ කල් 
ගියාද කියලා. සව්ාධීන ෙකොමිෂන් සභා කියාත්මක කරන්න මාස 
කීපයක් ගියා. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව, රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව කියන සියල්ලම අඩු ගණෙන් දැන් කියාත්මක 
වනවා. 2002 තිෙබන procedure එක අනුව අපි ඒවා කියාත්මක 
කළා. ඒක සංෙශෝධනය කරන්න වුවමනාය කියලා මමත් 
පිළිගන්නවා. මම කියන්ෙන් ෙම් ෙද්වල් තාවකාලිකව තිෙබනවාය 
කියන එකයි. එෙහත් ඒවා දැනට කියාත්මක කරලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාෙව් අදහස් තිෙබනවා නම්, ඒ අදහස් ද 
ලබාෙගන අවසානෙය් සම්පූර්ණ එකක් සකස් කරන්න අපට 
පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම නීතිපති පත් කිරීම හා සම්බන්ධ කාරණය 
පිළිබඳවත් අපි තීරණයක් ගත්තාට පස්ෙසේ තවත් ඉදිරියට වැඩ 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා සභාෙව් අදහස් ලබා ගන්න 
දවසක් ෙදන එක ෙහොඳයි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සභාව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරමු.  
ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමනි, ඔබතුමාට කථා කරන්න 

අවශ්යද? 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නීතිපතිවරයා පත් කිරීම පිළිබඳව නිර්ණායක මීට කලින් 

අවස්ථාවල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් හදලා තිෙබනවා. ඒ 
නිර්ණායක ජනාධිපතිතුමා ෙවත දැනුම්දීලාත් තිෙබනවා. එය 
තමයි ඊෙය් සාකච්ඡාවට ලක් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිවරයා 
විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාවට නම් තුනක් එවනු ලැබුවා. එය 
ෙම් රෙට් ජනතාවට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. හංගන්න ඕනෑත් 
නැහැ. අපි හංගන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා වලව්වලට වග කියන 
ෙද්ශපාලනයක් ෙනොෙවයි අපි කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් රෙට් 
ජනතාවට වග කියන ෙද්ශපාලනයකුයි අපි කරන්ෙන්. අපි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් කිසි ෙදයක් හංගන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ර ෙට් ජනතාවට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් කටයුතු විනිවිද 
ෙපෙනන්න ඕනෑ. එෙලස ෙම් ෙද්වල් විනිවිද ෙපෙන න ආකාරයට 
අපි ජනතාව දැනුවත් කරනවා. එෙහම නැතිව වලව්ෙව් වළං 
ෙහෝදලා වලව්වට වග කියන ෙද්ශපාලනයක් අෙප් නැහැ. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් කටයුතු ෙම් රෙට් ජනතාවට 
දැනගන්න පුළුවන් වන විධියට අපි ජනතාව දැනුවත් කරනවා. 
[බාධා කිරීම්]   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යූඑන්පීෙය් පන්දම. නායකයන්ව මැරුවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. 

 
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 මහතා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අද ඔබතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා 

කීපයක් පැවැත්වූවා. ඒ වාෙග්ම පක්ෂ නායකයන් සමඟත් 
සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. ඒ එකකින්වත් අෙප් පශ්නයට විසඳුමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පධාන අපි 
ඉල්ලුෙව් "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හැටියට 
පිළිගැනීෙම් අවශ්යතාව;  ඒ අනුව අයිතිවාසිකම් ලබා දීෙම් 
අවශ්යතාව.  

අද කාලය ෙවන් කරද්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පමාණවත් 
කාලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
අප ෙවනම කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගන්න කියලා 
මන්තීවරුන්ෙග් අත්සන් සහිත ලිපියකින් තමුන්නාන්ෙසේට 
දන්වලා තිෙබනවා. නමුත්, ඔබතුමා මාස හයක පමණ කාලයක් 
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තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය ඇදෙගන යනවා. ඒ නිසා නිශ්චිත තීරණයක් 
අපට ෙදන්න. එෙහම නැතිව, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 
52ෙදෙනකුට අසාධාරණ විධියට සලකනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පජාතන්තවාදයක් රැෙකන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා, කරුණාකරලා ෙම් 
පශ්නය ගැන අපට ස්ථිරසාර, නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියන 
එක අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඔබතුමා ෙගන් ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට - [බාධා 

කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ! We have no objection to that, 
but - ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තී  
කණ්ඩායම අත්සන් තබලා ඔබතුමාට ලිපියක් භාර දුන්නා, අෙප් 
කණ්ඩායම පිළිෙගන මන්තීවරුන් හා කණ්ඩායමක් ෙලස හිමි 
වරපසාද ලබා ෙදන්න කියලා. ඔබතුමා ෙම් ගැන අපත් සමඟ 
සාකච්ඡා වාර තුනක් පැවැත්වුවා. අද දි නෙය්ත් උෙද් සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වුවා. ඒ වාෙග්ම, අද දහවල් තවත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න කියා අප ඔබතුමාෙගන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටියා. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාෙය් විපක්ෂෙය් 
කණ්ඩායම් පිළිෙගන තිෙබනවා. අපි විපක්ෂය බව ඉතා පැහැදිලිව 
ඔප්පු කර තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා; සභාවත් 
පිළිගන්නවා. අපි විපක්ෂෙය් මන්තීවරු. අපි [බාධා කිරීම්] 
පිළිගන්ෙන් නැතිව ඉන්න පුළුවන්. කවුද පිළිගන්ෙන් නැත්ෙත්? 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට අපි පිළි 

ෙගන තිෙබන ෙද් වන්ෙන්, සංඛ්යාත්මකව බැලුවත් විපක්ෂෙය් 
වැඩිම මන්තී සංඛ්යාවක්  සිටින්ෙන් අපට බවයි. ඒ නිසා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු කිරීෙම්දී  අපට හිමි වරපසාද  ලබා 
ෙදන්න කියලායි ඉල්ලන්ෙන්. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගන යාමට ෙනොහැකියි. මහ ජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට පත්ව ඇවිල්ලා තිෙබන අපි, ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරනවා. 
නමුත්, ආණ්ඩුෙව් ෙකොමිටියකට රහෙසේ අපි සහභාගි ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම සහභාගි ෙනොවන එකම කණ්ඩායමත් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය පමණයි. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා, අපියි සැබෑ විපක්ෂය 
වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]- නමුත් සැබෑ විපක්ෂය ෙලස අපි- [බාධා 
කිරීම්]- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him speak. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
''හූ'' තියන්න. තවත් ''හූ'' තියන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
''හූ'' තියලා ෙමෝඩකම පදර්ශනය කරන්න. අපි විරුද්ධ 

පක්ෂෙය් නායකතුමාටත් ඉතා පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියලා 
තිෙබනවා. ''කණ්ඩායමක් ෙලස කටයුතු කරන්න අපට පිළිගැනීම 
ලබා ගත යුතුමයි'' කියලා විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාට අපි 
කියලා තිෙබනවා. හැම පාර්ලිෙම්න්තුවකම, ආණ්ඩුෙව් සිට 
විපක්ෂයට කණ්ඩායමක් ආවා නම්, ඒ කණ්ඩායම කණ්ඩායමක් 
ෙලස පිළිෙගන තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඉතින් අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනස්ෙදෙදෙනකු වන අප 
කණ්ඩායම ඔබතුමාට ලිඛිතව දී තිෙබන කරුණු හා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන කරුණුත් අනුව අප විපක්ෂ කණ්ඩායමක් ෙලස පිළිෙගන 
එයට හිමි සියලු වරපසාද අපට ලබා ෙදන්න කියා. ගරු විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාත් සඳහන් කෙළේ එයයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando ) 
එතුමන්ලා ඉල්ලන්ෙන් වරපසාද. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අද අප කණ්ඩායමක් ෙලස පක්ෂ නායක රැස්වීමටත්-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මෙග් ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන්නද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මමත්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත්, ගරු විමල් 

වීරවංශ මන්තීතුමාත්, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් 
විෙශේෂෙයන් අද පක්ෂ නායක රැස්වීමටද කැ  ෙඳව්වා. පැමිණි 
කාරණය අපි ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළා. ඒ පිළිබඳ තීරණයක් 
ලබා ෙදන්න කියා අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා. අෙප් 
මන්තීවරුන් පනස්ෙදෙනකුට වැඩි පිරිසකෙග් වරපසාද යටපත් 
කිරීම තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදයක් නැති බව අපි 
කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, යළිත් -ෙම් අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත්දීත්- අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, තීරණයක් 
ෙදන්න කියා. තීරණයක් ෙනොදී ඉන්න එපා. ඔබතුමා තීරණයක් 
ෙදන්න. එයයි වැදගත් වන්ෙන්.  

 
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 අගාමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, please! [බාධා 

කිරීම්] ගරු අගාමාත්යතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපෙනන හැටියට ෙමතැන පශ්න 

කීපයක් තිෙබනවා. ඒවාෙයන් එකක් තමයි, "ෙමොකක්ද 
විපක්ෂය?" කියන එක. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව, පක්ෂ 
හැටියට තමයි ආණ්ඩු පක්ෂයද, විපක්ෂයද කියන කාරණය ෙදස 
බලන්ෙන්. ඒ ඒ පක්ෂවල සිටින සංඛ්යාව, ඒ ඒ පක්ෂ ෙදන 
සහෙයෝගය අනුවයි එය තීර ණය කරන්ෙන්. ජාතික ආණ්ඩු 
තිෙබනවා; සභාග ආණ්ඩු තිෙබනවා; බහුතරයක් තිෙබන ආණ්ඩු 
තිෙබනවා; සුළුතරයක් තිෙබන ආණ්ඩු තිෙබනවා. ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තු කමයයි. Westminster කමය විතරක් ෙනොෙවයි. 
ස්පාඤ්ඤ ව්යවස්ථාෙව් තිබුණා, අගමැති ෙවන්න බහුතරයක් 
වුවමනායි කියලා. නමුත් එක පක්ෂයකටවත් බහුතරයක් හම්බ 
වුෙණ් නැහැ. වැඩිෙයන්ම ආසන තිබුෙණ් හිටපු අගමැති 
නිෙයෝජනය කළ පක්ෂයට. බහුතරය ෙසොයන්න බැරි නිසා දැන් 
අසා තිෙබනවා සමාජවාදි පක්ෂෙය් අයට පුළුවන්ද කියලා. යම්කිසි 
කමෙව්දයක් අනුව තමයි හැම පාර්ලිෙම්න්තුවක්ම ෙගන යන්ෙන්. 
ඒ අනුව තමයි අපි අෙප් පක්ෂ පිළිගන්ෙන්. අපි පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායට අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම්, ආණ්ඩු 
පක්ෂයද විපක්ෂයද කියා ෙතෝරාගන්ෙන් පක්ෂ අනුවයි. බහුතරයක් 
තිෙබන, එෙහම නැත්නම් වැඩිම සහෙයෝගය තිෙබන පක්ෂය 
තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය වන්ෙන්. ඊට පසුව වැඩි සංඛ්යාවක් හිමි 
පක්ෂය තමයි විපක්ෂය වන්ෙන්.  

1956දී මහජන එක්සත් ෙපරමුණට වඩා වැඩිෙයන් ඡන්ද 
තිබුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. එෙහත් සංඛ්යාව අනුව 
වැඩිපුර හිමිව තිබුෙණ් සමසමාජ පක්ෂයටයි. ඒ නිසා එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා විපක්ෂ නායකයා කළා. 1977 යූඑන්පී එකට 
පසුව වැඩිෙයන්ම ඡන්ද තිබුෙණ් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටයි. 
එෙහත් වැඩිෙයන්ම ආසන තිබුෙණ් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 
ෙනොව, දවිඩ එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුණට නිසා දවිඩ එක්සත් 
විමුක්ති ෙපරමුණ විපක්ෂය හැටියට පිළිගත්තා. ෙමය සම්පදායය 
අනුවයි යන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමා පිළිෙගන අවසන්. ඒ, 
විපක්ෂය යටෙත් තමයි ඔක්ෙකොම වැඩ කරන්ෙන්. විවිධ පක්ෂ 
තිෙබන්න පුළුවන්.  

Sir, our Constitution states, under the Constitutional 
Council, I quote Article 41A.(1)(c):  

“(c) The Leader of the Opposition in Parliament;”  

So, there can only be one Leader of the Opposition 
and one Opposition.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයයි, විපක්ෂයයි කියලා ෙදකක් ෙමතැන 
නැති බවයි මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එක විපක්ෂයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. එය එක කාරණයක්. ඒ නිසා ඒක පිළිගන්න. - [බාධා 
කිරීම්] Wait, till I finish. මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. 
Let me finish. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමා කියපු ෙද්වල් අහෙගන හිටියා. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, - [බාධා කිරීම්] Let me finish. මට 

මෙග් අදහස් පකාශ කිරීම අවසන් කරන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න. 
After that, you can reply. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 98 සහ 99 
ව්යවස්ථා යටෙත් අපි ෙද්ශපාලනයට එන්ෙන් අනුපාත කමය 
යටෙත්යි. පක්ෂ අනුව අනුපාත කමය කියන්ෙන් ඒකයි. අනුපාත 
කමයක් අනුව තමයි ෙමය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අතරතුර 
ෙමතැන පශ්නයකුත් තිෙබනවා. මම එය නැහැ කියා කියන්ෙන් 
නැහැ. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් සමහර අය කියනවා, 
ඒ අයට කථා කරන්න අවස්ථාව ඕනෑය කියලා. එය ෙම් ගරු 
සභාෙව් තිෙබන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හැම ෙකනාටම තමන්ෙග් 
අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියා මම 
හිතනවා. ඒ කාරණය ගැන මම පසුව කථා කරන්නම්. ඊට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙවනම පක්ෂයක් හැටියට පිළිගන්න පුළුවන්ද කියන 
එක, - [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] නැහැ. මම අදහස් පකාශ කළාට පස්ෙසේ, ඔබතුමා කියන්න 
එෙසේ නැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්] මම කිව්ෙව් පිළිගැනීම ගැනයි.  

අෙනක, ෙවලාව ෙවන් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කාරණා ෙදකක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. එක කාරණයක් 
තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ෙවලාව වැඩි කිරීම. දැනට 
කරන වැඩ කටයුතු ෙදස බැලුවාම ෙපෙනනවා, දවස් අටක් දවල් 
වරුෙව් පමණක් හමු වීම මදි බව. මම ඒ කාරණය පිළිගන්නවා. 
අනික් කාරණය ෙමයයි. සන්ධානෙය් සමහර සාමාජිකයින් 
ඇමතිවරු හැටියට ඉන්න නිසා එතුමන්ලාට ෙවනම ෙවලාව ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට සන්ධානෙය් ඇමතිවරු ෙනොවන අයට 
ෙවලාව ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පශ්නය තිෙබනවා. අප නැහැ 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ පශ්න විසඳන්න ඕනෑ. සන්ධානෙය් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට අයිති නැති අයටත් ෙවලාව ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක බලන්න කියා ජනාධිපතිතුමා මට කිව්වා. 
මම හිතන විධියට සන්ධානය ඇතුෙළේ ජනාධිපතිතුමා එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා විසඳුමකට එන්න පුළුවන්. අප විසඳුමකට එන්න 
බැරි තැනක නැහැ. මම කියන්ෙන් කාලය වැඩි කරන්න ඕනෑ නම් 
කාලය වැඩි කරන්න කියායි.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. අප දැන් කාරක සභා කමයට ගියාම 
හුඟක් අයට ඒ කාරක සභා මාර්ගෙයන් ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්. එතැනදී කාටවත් තනතුරු ෙනොදී ඉන්න වුවමනා නැහැ. 
අපත් ලැහැස්තියි, ඒ ගැන හිතා බලලා කියා කරන්න. හැම 
ෙකෙනක්ම සහභාගි කරවා ගන්න වුවමනායි කියා මම කියනවා. 
හැම එක්ෙකනාටම අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි ෙම් පහසුකම්, ෙම් committees ඔක්ෙකොම 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන එක පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. ෙමෙහම 
වුෙණොත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂයයි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයයි 
කියා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අපට කියන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා 
පිට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කවුරු එක්ක ගියාද කියා මා දන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය ඇතුෙළේදි සන්ධානෙය් 
සමහර මන්තීවරුන්ට ෙවලාව ෙදන එකයි, සම්පූර්ණ කාලය ෙදන 
එකයි ගැන මුලින්ම සන්ධානය තුළ කථා කරගන්න. ඊට පසුව 
අපට ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. කවුරුවත් ඒකට විරුද්ධයි 
කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාම හිටිෙය් සන්ධානෙය් බව මා 
දන්නවා. එතැනට කාලය ෙවන් කරලා අප හදන්නම්. මට තිෙබන 
පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවක ඒකාබද්ධ විපක්ෂයයි, ෙවන 
විපක්ෂයකුයි ෙකොෙහොමද කටයුතු කරන්ෙන් කියන එකයි. එක 
විපක්ෂයක් ෙලස වැඩ කටයුතු කරමු. [බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තු 
කමෙය් ආණ්ඩු කමයයි, විපක්ෂයයි තිෙබනවා. කවුද විපක්ෂෙය් 
ඉන්ෙන්? කවුද ආණ්ඩු කමය කියා ඉන්ෙන්? අනික, 
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සාමාන්යෙයන් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවයි, සම්පදායයි තුළ ඉඳෙගන විසඳුමක් ෙහොයන්න බලමු. 
ෙම් අය ෙවන් කරලා, කථා ෙනොකර ඉන්න ෙදන්න එපා කියා මා 
නම් කියන්ෙන් නැහැ. අපි සාකච්ඡා කරමු. ඔබතුමන්ලා පක්ෂය 
එක්ක කථා කරලා ආවාට පසුව අප ලැහැස්තියි, ෙම් ගැන තවත් 
සාකච්ඡා කරන්න. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම කටයුතු කරන 
අතෙර්, ෙපොල් ගහන්න ඕනෑ නම් ෙපොල් ගහලත් අපි පශ්න විසඳා 
ගනිමු. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, 

please!  එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළ පරිදි 

අප ෙවනම පක්ෂයක් ෙලස පිළිගන්න කියා ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. 
අප ඉල්ලන්ෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිටින අප පනස් ගණන - 
[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියනතුරු. ෙකොටසක් 
ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ෙලස පිළිගැනීෙම් සම්පදායක් තිබුණා. ගරු 
අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා එදා -1989දී- 
ෙදෝෂාභිෙයෝගෙයන් පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම විපක්ෂෙය් ෙවනම 
කණ්ඩායමක් ෙලස එදා ඒ පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත් බව. අපි එතැන 
හිටියා. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතැනදි පිළිගත්තා. [බාධා කිරීම්] පිළිගත්තා.  එතෙකොට ගරු 

ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා විපක්ෂෙය් පිටුපස ආසනයක හිටියා.  

ඊළඟට, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ෙවන් ෙවලා ෙවනම කණ්ඩායමක් ෙලස පිළිගත්තා. 
පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ස්වාධීන වූ 
මන්තීවරයකු ෙලස පිළිගත්තා. අපි කියන්ෙන් අපත්, ඒ 
පණස්ෙදනාත්, ඒ සම්පදාය අනුව ෙවනම කණ්ඩායමක් ෙලස 
විපක්ෂය පිළි ගන්නය කියන එකයි. අපි විපක්ෂ නායකකම 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අපි ඉල්ලන්ෙන්, ෙම් විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් 
ෙලස ඉඳීෙම් අයිතිය පමණයි. ඒ නිසා විපක්ෂ නායකකම ගරු 
සම්පන්දන් මහත්මයාට දීලා අපට ඇත්ත විපක්ෂෙය් භූමිකාව ඉෂ්ට 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න. "එෙහයි" ෙනොකියන, හීලෑ ෙනොවුණු 
විපක්ෂයකට ඉඩ ෙදන්නය කියන එකයි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  1989 ඇති වූ තත්ත්වය  ගැන මා 

කියන්නම්. ඒ පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදි ගරු ගාමිණී දිසානායක 

ඇමතිතුමන්ලා ෙවනම  පිළි ගත්ෙත් නැහැ.  එතුමා, ගරු ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, ෙපේමචන්ද  මැතිතුමා, වීරවන්නි මැතිතුමා 
ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනාම පක්ෂෙයන් ෙනරපුවා. ඒ නිසා ඒ 
ෙගොල්ලන් කිව්වා, "ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවනම ෙව්ලාවක් ෙදන්න" 
කියලා. අපි කිව්වා, "පක්ෂෙයන් ෙවලාව ෙදන්න බැහැ" කියලා. 
දැන් ඒ තත්ත්වය ෙමතැන ඇවිල්ලා තිෙබනවා ද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. මා ෙනොෙවයි, ඕක කිව්ෙව්. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමායි කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සාමාජිකයින් ෙනොෙවයි නම් ඇවිල්ලා කියන්න. 
එතෙකොට ගරු කථානායකතුමාට තිෙබනවා පශ්නයක් විසඳන්න. 
මා ඕවා ගැන කථා කරන්න ආෙව් නැහැ. මට වුවමනා වුෙණ් නැහැ 
ඔය ගැන කථා කරන්න. ඒ කාලෙය් අපි ඔක්ෙකෝම පිළිගත්තා, ෙම් 
ගරු මන්තීවරු හත් , අට ෙදනා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි 
කියලා. ඒත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න ඕනෑ නිසා ඒ අයට 
ඉඩ ෙදන්න. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරාවි, ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙනරපන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා.  [බාධා කිරීම්] 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරාවි, ඒ ෙගොල්ලන් ෙනරපන්න 
පුළුවන් කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, 

please! කරුණාකර,  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරන්න අවසථ්ාව 
ෙදන්න.    

  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කියපු ෙද්වල් ආෙයත් කියන්ෙන් 

නැහැ. මා ෙම් මතු කරන්න හදන්ෙන් ඉතා පාෙයෝගික පශ්නයක් 
ගැනයි. ෙම් ගැන සම්පදායක් නැත්නම් අපි සම්පදායක් හදා ගන්න 
ඕනෑ. දැන් ගරු අගමැතිතුමාම කිව්වා, සම්පදායන් හදාෙගන අපි 
යන්න ඕනෑයි කියලා. මම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ගරු අගමැතිතුමා 
කිව්වා, අපි අලුත් අත්දැකීම් හරහා යනවා නම් සම්පදායන් හදා 
ෙගන යන්න ඕනෑයි කියලා. මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. අප 
පණස්ෙදෙනකු එකතු ෙවලා කියාත්මක වශෙයන් විපක්ෂයක් 
හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්ද, ඒක 
විපක්ෂයක් ෙනොෙවයි කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අන්ධෙයෝ 
වාෙග් ඉන්න.  එෙහම ඉන්න පුළුවන් ද? එෙහම ඉන්න පුළුවන්ද? 
විපක්ෂය කියන්ෙන් කවුද කියන එක ගැන දැන් ෙමතැනදී විගහ 
කළා. [බාධා කිරීම්] ඇහුම්කන් ෙදන්න. එක්තරා ආකාරයකට 
ෙද්ශපාලන විද්යාෙව් මූලික පශ්නයක් ෙම් මතු වන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] අපි කවුරුත් දන්නා ආකාරයට ආණ්ඩු පක්ෂය හැෙදන්ෙන් 
සමහර විට එක පක්ෂයකින්; එෙහම නැත්නම් පක්ෂ කිහිපයක් 
එකතු ෙවලා. එතෙකොට ඒක ආණ්ඩු පක්ෂය. නමුත් විපක්ෂයක් 
එෙහම හැෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. විපක්ෂයක් හැෙදන්ෙන් විපක්ෂෙය් 
ඉන්නා වූ උදවිය කියාත්මක වන ආකාරය අනුවයි. ආණ්ඩුවක් 
වාෙග් ෙනොෙවයි. දැන් එතෙකොට ෙජ්වීපී එකයි, ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයයි එකඟත්ව යක් ඇතුව එකට එකතු ෙවලා විපක්ෂයක් 
හදලාද තිෙබන්ෙන්? අපි අද ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, - [බාධා කිරීම්] 
මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳව - [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට තිෙබන බරපතළ කාරණය ගැන 
බලන්න. ඔබතුමාට ඒක ෙත්ෙරනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් යම් එකඟත්වයක් මත ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන්. ඉතින් ඔබතුමා නිතරම විපක්ෂෙය් අයිතිවාසිකම් 

639 640 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රකින්ෙන්ත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට අදාළව ෙම් 
එකඟත්වෙය් රාමුව හදා ගන්නයි. ඉතින් අපි පනස් ෙදෙනක් 
බැහැර කරලා ඔබතුමා ෙකොෙහොමද, ඒ එකඟත්වය හදා ගන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, එෙහම නම් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව 

පැහැදිලි කිරීම සඳහා මටත් අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපිව බැහැර කරලා ඔබතුමා කටයුතු 

කරනවා නම්, ඊට පස්ෙසේ අපිත් බැහැර කරපු අය හැටියට කියා 
කරනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අයට වැඩිෙයන් ෙවලාව ෙදන්න 

කියලා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කියනවා නම්, අපි ඒකට 
සූදානම්. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, අෙනක් එක 
ඔබතුමා සෑහීමකට පත් වන්න ඕනෑ, ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
කියන කණ්ඩායම ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවනම කණ්ඩායමක්ද කියන 
එක ගැන. [බාධා කිරීම්] ෙම් අය ෙවනම කණ්ඩායමක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි ෙවන්න ඕනෑ කියලා ඉල්ලුවාට, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් රැස්වීම්වලට ෙම් ෙගොල්ලන්ෙගන් සියයට 90ක් 
යනවා. ගරු මන්තීවරුනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමක් 
කැ ෙඳව්වාම ඔබතුමන්ලා යන්ෙන් නැද්ද? අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමක් කැ ෙඳව්වාම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ඒකට යන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] ඒ රැස්වීමට 
යනවා නම්, ෙවනත් කණ්ඩායමක් කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්වා, පශ්නයක් තිෙබනවා 

කියලා. පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැතිව මාස 5ක් ගතවුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි මම පැහැදිලි කරන්න හදන්ෙන්. මට පැහැදිලි 

කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය විසඳන්ෙන් නැතිව මාස 5ක් 

ගතවුණා. ඔබතුමාට දිය හැකි උපරිම සහෙයෝගය ගරු 
මන්තීතුමන්ලා දුන්නා. අය වැය  ෙල්ඛනය  විවාද වුණු කාලෙය්ත් 
අපි දුන්නා. ඒ ෙව්ලාෙව්වත් අපි ෙම් කටයුතු අවුල් කරන්න ෙහෝ 

අර්බුදයක් ඇති කරන්න හැදුෙව් නැහැ. නමුත්, යථාර්ථය තමයි, 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අපි ඡන්දය පාවිච්චි කරමින්, අෙප් අදහස් 
පකාශ කරමින් ආණ්ඩුෙව් වැදගත් ෙදයක් ෙයෝජනා ෙවනවා නම්, 
එයට සහෙයෝගය ලබා දීලා, වගකීමක් ඇති විපක්ෂයක් හැටියට 
ෙම් මන්තී කණ්ඩායම වගකීෙමන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා සමඟත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ලබා දුන්නු 
සහෙයෝගයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් අපි තවදුරටත් 
මන්තී කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි කියලා ආණ්ඩුව කියන්න හදනවා 
නම්, ඒක ෙත්රුම් කර ගන්න බැරි ෙදයක්. ආණ්ඩුවට ඕනෑ අය 
විතරයි නම් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ඕනෑ, ඒක ආණ්ඩුව 
හදාගන්න ඕනෑ නීතියක්. අපි ආණ්ඩුවට ඕනෑ කතාන්දර කියන, 
ආණ්ඩුව කියන විධියට කටයුතු කරන විපක්ෂයක් ෙනොෙවයි. ඒක 
ඉතා පැහැදිලිව අපි කියනවා. ඒ වාෙග්ම අපිට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා හමුවන්න ඕනෑ නම්, රජෙය් නායකයා හැටියට 
ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවනවා; අගාමාත්යතුමා හමුෙවන්න ඕනෑ 
නම්, අගාමාත්යතුමා හැටියට හමුෙවනවා. ඒක රෙට් ආණ්ඩු 
කමෙය් තිෙබන තනතුරු එක්ක කරන ගනු ෙදනුවක්. නැතිව 
ෙද්ශපාලන ගනු ෙදනුවක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට 
මතක් කරනවා, පත් ෙවලා ආපු පක්ෂය කියලා කියන කථාව නම්, 
අගමැතිතුමා කිව්වා, පක්ෂෙයන් අයින් කළාම ෙගදර යන්න ඕනෑ 
කියලා. හරි, ඒක ෙවනම පශ්නයක්. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් 
පක්ෂෙයන් අයින් කරන්ෙන් නැතිනම්, අපි ගත්ත තීරණ අනුව, 
මහජන ඡන්දෙයන් පත් වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියටයි, අපි 
ෙමතැන කටයුතු කරන්ෙන්. අපි විරුද්ධව ඡන්දය ෙදනවා.  

බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තරග 
කරලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඉවත් ෙවලා, විරුද්ධ පක්ෂයට 
ආවා. එතුමාෙග් හිටිෙය් සුළු කණ්ඩායමක්. මන්තීවරු තුන්ෙදනායි 
හිටිෙය්. නමුත්, එතුමාව කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගත්තා.  

අපි දන්නවා, ෙචල්වනායගම් මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් 
ෙවලා ඇවිල්ලා, ටැමිල් ෙකොංගස් එෙකන් ඉවත් ෙවලා, ෙෆඩරල් 
පක්ෂය හැදුවා. එතුමාව කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගත්තා. [බාධා 
කිරීම්] නැහැ, නැහැ, කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගත්තා. 1970දී,- 
[බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ෙදන්න. ෙමොකද, අපි කියන 
කාරණාව සැලකිල්ලට ගැනීමට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. එතුමාෙග් අදහස් පකාශ 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
1956දී පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කණ්ඩායමක් විධියට 

හැදිලා විපක්ෂයට ආපු ෙව්ලාෙව්, එතුමා කණ්ඩායමක් හැටියට 
පිළිගත්තා. 1960 ගණන්වලත් ඒ පැමිණි කණ්ඩායම් පිළිගත්තා. 
සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව අරෙගන බලන්න. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා විපක්ෂ නායකයා. නමුත්, ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඇවිල්ලා විපක්ෂෙය් 
ඉඳගත්තාම, නන්ද එල්ලාවල මන්තීතුමා, සුබසිංහ මන්තීතුමා 
වැනි මන්තීවරු හිටපු පක්ෂෙයන් කඩාෙගන ඇවිල්ලා විපක්ෂෙය් 
ඉඳගත්තාම, කථානායකතුමා ෙහෝ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන විපක්ෂ 
නායකතුමා කිව්ෙව් නැහැ, කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගන්න එපා 
කියලා. කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගත්තා. අද අපි කණ්ඩායමක් 
හැටියට ෙවනම කියා මාර්ගයක, ෙවනම වගකීමක් ඇති ජනතා 
නිෙයෝජනයක් ඇති මන්තී කණ්ඩායමක් හැටියට කටයුතු 
කරනවා.  
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ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ නිසා අද අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් තත්ත්වයට පත් කරන්නට එපා කියලායි. 
ඔබතුමා දන්නවා, ඉන්දියාෙව් ෙලෝක් සභාව ෙලෝකෙය් ෙලොකුම 
පාර්ලිෙම්න්තුව බව. ඉන්දියාෙව් ෙලෝක් සභාෙව් විපක්ෂ නායක 
ෙලස පිළිගන්ෙන් සියයට 10ක් මන්තීවරුන් ඒ පක්ෂයට ඉන්නවා 
නම් පමණයි. ඒ නිසා තමයි ෙසෝනියා ගාන්ධි මැතිනියට විපක්ෂ 
නායකකම නැතුව ඉන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙනක් පක්ෂ 
සමඟ විරුද්ධ පක්ෂෙයන් එතුමිය පිළිෙගන තිෙබනවා, කණ්ඩායම් 
නායකෙයක් හැටියට. ෙමතැනදී අපි කථා කරන්ෙන් නැහැ, 
විපක්ෂ නායකතුමාට සියයට 10ක් මන්තීවරුන් ඉන්වාද කියන 
කාරණය. අපි කියන්ෙන් අෙප් කණ්ඩායම විපක්ෂෙය් 
කණ්ඩායමක් ෙලස පිළිෙගන, එයට හිමි වරපසාද ලබාදීෙම් 
කර්තව්යය පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත යුතුයි කියලායි.  

ගරු අගාමාත්යතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකකම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් ෙකොටසක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත් කියවා බලන්න, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් "විපක්ෂ නායක" 
කියලා කිසිම තැනක සඳහන්ව නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

No, no, that is under the Nineteenth Amendment to the 
Constitution. But, in reference to Parliament, there is no 
"Leader of the Opposition" in the Constitution. You read 
the Constitution. If you read the Constitution you can see 
that there is no "Leader of the Opposition". It is a 
convention that Parliament has adopted where the 
Speaker recognizes the Leader of the Opposition. That is 
a different position. Here, the position is that we are 
canvassing that we be recognized as a group in the 
Opposition which the Hon. Speaker could do. Sir, if you 
say, "I will give you more time", that is because we are 
not getting more time as a group; if you say, “You should 
be seated together," then you have recognized that we are 
a group. That is why we are seated together. I can give 
you such examples from the last six months. But, the final 
issue is whether you are going to recognize us as a group 
in the Opposition or not. Otherwise, it is very difficult for 
us to co-operate in the day-to-day Business of Parliament.  
The Hon. Prime Minister accepts that there is an issue 
which has to be solved, but it has not been solved for the 
last six months.  

So, Hon. Speaker, we have canvassed and we would 
like to get a decision from you.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය 

ෙනොෙදන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 39ක් සහ තවත් 
මන්තීවරුන් 11ක් එකතු කරෙගන මන්තීවරුන් 50 ෙදෙනකු 
ෙවනම කටයුතු කිරීමට, -විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් පසුව- පටන් ගැනීෙමන් පසුව අපි දැක්කා, යම්කිසි 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙමොකද, අපි සියලු 
ෙදනාම පිළිගන්නවා තමුන්නාන්ෙසේලාට කථා කිරීමට ඇති 
අයිතිය. ෙමොකද, මට මතකයි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා ෙවලා සිටින විට 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් සටන් කරලා තමයි අපිටත් ෙවලාවල් 
ගන්න පුළුවන් වුෙණ් කියන එක. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒකත් 
මතක් කරනවා. අපි පිළිගන්නවා, යම්කිසි අසාධාරණයක් ෙවලා 
තිෙබන බව. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඒ අනුව මම ගරු 

අගමැතිතුමාත්, ගරු විපක්ෂ නායකතුමාත් සමඟ කථා කළා. 
ෙමොකද, අපටත් හදවතින්ම ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්නට ඕනෑ. 
ෙම්ක හැමදාම ෙම් විධියට කරන්නට බැහැ කියන මතයත් අපි 
පිළිගන්නවා.  

තව කරුණු කිහිපයක් ෙකෙරහිත් අපි අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, මන්තීවරුන් 50  ෙදෙනකු එක පැත්තක 
සිටින විට මට තව මන්තීවරුන් 175 ෙදෙනකුෙග් අදහස්වලටත් 
ඇහුම් කන් ෙදන්නට ෙවලා තිෙබනවා. මට තනි තීරණ ගන්නට 
බැහැ; ඒකාධිපතිෙයක් වශෙයන් කියා කරන්නට බැහැ. මහ 
මැතිවරණෙයන් පසුව, -අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු ෙවන විට- 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ 6ක් පමණයි පිළිෙගන තිබුෙණ්. නමුත් මම 
හිතන විධියට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙද්ශපාලන පක්ෂ 17ක් 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා ඉල්ලනවා වාෙග්  සන්ධානෙය් 
තවත් ෙකොට්ඨාසයක් ඇවිල්ලා ෙමෙහම ෙවනම පිළිගන්නා 
ෙලසට ඉල්ලීමක් කළා. ඒක කරන්න අමාරුයි. ඒ ෙකෙසේ වුවත් 
කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් මාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් එක් දුක්ගැනවිල්ලක් 
තමයි ඔබතුමන්ලාට කාලය ෙවන් කිරීම සම්බන්ධ කාරණය.  

උදාහරණයක් වශෙයන් අද දිනෙය් කාලය ෙවන් කිරීම ගැන 
බලන්න. මම දිනපතාම වාෙග් ෙම් කාලය ෙවන් කිරීම ගැන 
බලනවා. අද කාලය ලබා දීෙම්දී සන්ධානයට විනාඩි 40ක් දීලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට විනාඩි 41ක් දීලා තිෙබනවා. තවම 
කථිකයන් කවුරුවත් නම් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. අද ඔබතුමන්ලාට 
විනාඩි 41ක් කාලය ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙනක් අයට ලබා දී 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 40යි.  

පක්ෂයක් තුළ කණ්ඩායම් තිෙබන්න පුළුවන් වුණත්, 
කණ්ඩායම් අතෙර් පක්ෂ කිහිපයක් තිෙබන්න බැහැ. අපි ඉතිහාසය 
ගැන ෙසොයා බැලුවා. දැන් ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ගැන 
සඳහන් කළා. එදා ඒ අයත් ෙවනම කණ්ඩායමක් විධියට 
පිළිඅරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ බව අගාමාත්යතුමාත් සඳහන් කළා. 
ඒ වාෙග්ම ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් කාරණාව ගැන මට 
මතකයි. එතුමා ආණ්ඩුෙව් ඉඳලා විපක්ෂයට ගියාම විපක්ෂයත්, 
ආණ්ඩුවත් ඒකමතිකව එකඟ ෙවලා තමයි එතුමාට ඒ අවස්ථාව 
ලබා දුන්ෙන්. ඒක අවස්ථානුකූලව සිදු වුණු කාරණයක් මිස ඒක 
සම්පදායක් වශෙයන් පිළිගන්න බැහැ.  

පසුගිය ආණ්ඩුෙව්දීත් සිදු වුණු ආකාරය ගැන මම ෙසොයා 
බැලුවා. ඒ ආණ්ඩුව, සුළුතර ආණ්ඩුවක්. සුළුතර ආණ්ඩුවක් නිසා 
විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලාට අවස්ථාව ලැබුණා. බිතාන්ය 
සම්පදාය ගැන අපි බැලුෙවොත්, 1980දී බිතාන්යෙය් කම්කරු 
පක්ෂෙය් ෙබදීමක් ඇති වුණා. ඒ පක්ෂය ෙදකඩ වුණු අවස්ථාෙව්දී 
එක පක්ෂයක් පමණයි පිළිෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා 
මම පිළිගන්නවා, ඔබතුමන්ලාට කාලය ෙවන් කිරීෙම්දී 
අසාධාරණයක් වුණා කියලා. ඒකට අපි කටයුතු කරන්නම්. ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා සඳහන් කළා, "ෙකෝප්" වැනි කාරක 
සභාවලට පත් කිරීෙම්දී සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ කියලා. 
මම  ඒ ගැන කියා කරන්නත් භාර ගත්තා. 

සමහර අවස්ථාවලදී අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් passports 
සම්බන්ධ කාරණාවලදී, ෙපොලීසිය මඟින් කරන පශ්න කිරීම් වාෙග් 
ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් මම කථා කළා. ෙමොකද පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග්, -[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන්ෙන් 
ෙවන කාරණයක්. මන්තීවරුන්ෙග්  ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
අවශ්ය පියවර මම අරෙගන තිෙබනවා. මීට පස්ෙසේ කවුරු ෙහෝ 
ගරු මන්තීවරෙයක් අත් අඩංගුවට ගන්නවා නම් කථානායකවරයා 
දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. කිසිම මන්තීවරෙයකුට විරුද්ධව එෙහම 

643 644 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සෑම 
මන්තීවරෙයක් ගැනම මට වග කියන්න පුළුවන්. Criminal 
charges හැර අෙනක් ඒවා සම්බන්ධෙයන් මට වග කියන්න 
පුළුවන්. ඒ වග කීමත් මම භාර ගන්න කැමැතියි.  

ෙපොලීසිය මඟින් කරන පශ්න කිරීම්වලදී මන්තීවරුන්ෙග් 
 ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන විධියට කටයුතු කරන්න කියා අපි දන්වා 
තිෙබනවා. අපි හැකි සෑම විධියකින්ම මන්තීවරුන්ෙග් ගරුත්වය 
ආරක්ෂා කරන්න කියා කරනවා.  

අනික් කාරණය ගැන අදත් මම සඳහන් කළා. ඒ තමයි, 
ඔබතුමන්ලා සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්. සන්ධානය විනාශ කිරීෙම් 
පාප කර්මයට මට හවුල් ෙවන්න බැහැ. ඒ ගැන මට ෙලොකු 
හැඟීමක් තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අද අපි කථා කිරීෙම්දීත්, 
සන්ධානෙය් අෙනක් අය ඔබතුමන්ලා ෙවනම කණ්ඩායමක් 
විධියට පිළිගත්ෙත් නැහැ. This is a domestic issue. 
කරුණාකරලා ෙම් පශ්නය සන්ධානය ඇතුෙළේ විසඳා ෙගන අපව 
දැනුවත් කරන්න. අපට හැකි නම්, අෙනක් කරුණු සම්බන්ධෙයන් 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලාට අවශ්ය කාලය ලබා 
ෙදන්නම්. අෙනක් කටයුතු ඔක්ෙකෝම නිවැරැදි කරන්නම්. නමුත් ඒ 
පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් සන්ධානය සමඟ සාකච්ඡා කර 
තීරණයකට එන්න. ඒකයි මෙග් ස්ථාවරය. ඔබතුමන්ලාෙග් 
මතෙය් අපිත් ඉන්නවා. විපක්ෂෙය් සිටියදී අපිත් ඔය වාෙග් පීඩා 
විඳපු අය. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

[ෙම් අවසථ්ාෙව් විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් මන්තීවරු පිරිසක් සභා 
ගර්භය මැදට පැමිණ ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் 
சபாமண்டபத்தின் மத்திக்கு வந்  ேகாஷெம ப்பினார்கள்.] 

[At this stage, some Members of the Opposition walked into 
the Well of the House and created an uproar.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. පළාත් 

පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் 

(தி த்தம்) சட்ட லம் 
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) 

BILL 
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 

 
[අ.භා. 2.31] 

 
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, I move, 

"That the Bill be now read a Second time." 

අද අපි  ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට 
පළාත් පාලන ආයතනවල නිෙයෝජනය වැඩිපුර ලබා ෙදන්නටයි. 
[බාධා කිරීම්] මම හිතුෙව් නැහැ, කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන 
එක ගැන ෙමච්චර සංඛ්යාවක් විරුද්ධ ෙවයි කියලා. [බාධා කිරීම්] 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ වන්ෙන් ඇයි කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙමෙතක් කල් අපට බැරි වුණා, කාන්තාවන්ට 
පළාත් පාලන ආයතනවල නිෙයෝජනය වැඩිෙයන් ලබා ෙදන්න.  

1931දී පළමුවැනි වතාවට ෙම් රෙට් කාන්තාවක් රාජ්ය 
මන්තණ සභාවට පත් වුණා. එදා ඉඳන් අපි ලබා තිෙබන පගතිය 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] 1956දී කාන්තාවක් ඇමතිවරියක් 
හැටියට පත් වුණා. 1960දී  බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙලෝකෙය් 
පළමුවැනි කාන්තා අගමැතිනිය හැටියට පත් වුණා. [බාධා කිරීම්] 
දැන් ෙම්ෙගොල්ෙලෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධවත් 
කෑගහනවා; බණ්ඩාරනායක මැතිනියටත් බණිනවා. ඇයි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට බණින්ෙන්? මම එතුමියට පශංසා 
කරනවා. අපි එතුමියට විරුද්ධ වුණාට ෙලෝකෙය් පළමුවැනි 
අගමැතිනිය හැටියට එතුමිය ලංකාවට විශාල කීර්තියක් ලබා 
දුන්නා. [බාධා කිරීම්] නැවතත් 1994දී චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය ෙම් රෙට් අගමැතිනිය වුණා. ඒ අනුව 
ලංකාෙව් කාන්තා අගමැතිනියන් ෙදෙදෙනක්  පත් වුණා. [බාධා 
කිරීම්] නැවතත් 1994 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිනිය හැටියට 
දිවුරුම් දීලා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිනිය හැටියට පත් වුණා. [බාධා 
කිරීම්]  

අද අපි ෙම් ගරු සභාෙව් සහෙයෝගය ඉල්ලන්ෙන් පළාත් 
පාලන ආයතනවල කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි  කර ෙදන්නයි. 
[බාධා කිරීම්] බලා ෙගන ඉන්න හැම එක්ෙකනාම දන්නවා -[බාධා 
කිරීම්] කරුණාකරලා කාන්තාවන් බලා ගන්න ඕනෑ ඒකට පක්ෂ 
කවුද, විරුද්ධ කවුද කියලා. ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට නිෙයෝජනය 
වැඩිපුර ලබා ෙදන්නයි, අද අපි ෙම් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.   

මම පුදුම වන්ෙන් කාන්තාවන් ෙම් කාරණයට විරුද්ධ වන 
එක ගැනයි. කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩිෙයන් ලබා ෙදන එක ගැන 
අෙප් පවිතා වන්නිආරච්චි මන්තීතුමිය විරුද්ධ වන්ෙන් ඇයි? 
[බාධා කිරීම්] පවිතා මන්තීතුමිය ඒකට විරුද්ධයි. අද ෙම් අය 
කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කර ෙදන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
කර ගැනීම කඩාකප්පල් කරන්න හදන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලාට 
සාධාරණ විධියට කාල ෙව්ලාව ෙවන් කර ෙදන්න ලැහැස්තියි 
කියලා අපි කිව්වා. [බාධා කිරීම්] කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කර 
ෙදන එක  කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරන එක අපි 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහළාදකිනවා. ෙම් රෙට් සමහර අංශවල 
කාන්තාවන් ගැන,  කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන  බැලුෙවොත්, 
කාන්තාවක් ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාරතුමිය ෙවලා හිටියා. අද 
කාන්තාවන් ෙදෙදෙනක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරියන් 
වශෙයන් සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] 

අෙප් නීතිපති ධුරෙය් කාන්තාවක් හිටියා. අෙප් ෙසොලිසිටර් 
ජනරාල් හැටියට කාන්තාවක් හිටියා. අෙප් ෙල්කම් ධුරවල 
කාන්තාවන් ඉන්නවා. අෙප් විශ්වවිද්යාලවල උපකුලපති ධුරවල 
කාන්තාවන් ඉන්නවා. ඒත් මම එකක් අහන්න කැමැතියි. [බාධා 
කිරීම්] කාන්තාවන්ට බලපාන සියලුම පශ්න අපි විසඳා දී 
තිෙබනවාද? කාන්තාවන්ට බලපාන පශ්න ගණනාවක් අද 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, කාන්තා හිංසනය; කාන්තාවන්ට එෙරහිව 
තිෙබන පචණ්ඩත්වය. ඒවා අපට නැහැ කියන්න බැහැ. එක 
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කාලයක පාෙද්ශීය සභාවක සභාපතිවරෙයක් කිව්වා, "මම 
කාන්තාවන් සියයක් දූෂණය කළා"ය කියලා. [බාධා කිරීම්] එදා 
කාන්තාවන් ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ. තංගල්ෙල් 
ෙහෝටලයකදී විෙද්ශීය කාන්තාවක් දූෂණය කරන්න ගිහින් 
අන්තිමට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? විෙද්ශිකෙයක්ව මරා දැම්මා. 
එදා නීතිමය පියවර ගත්ෙත් නැහැ. එදා කාන්තාවන්ෙග් දියුණුවට 
විරුද්ධ වුණ අය අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගෙනන එකට විරුද්ධව කියා කරනවා.  

ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබනවා, කාන්තා හඩ. ෙම් ගරු සභාෙව් 
කාන්තා නිෙයෝජනය තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත්  කාන්තා 
නිෙයෝජනය තිෙබනවා. විපක්ෂය පැත්ෙත් කාන්තා නිෙයෝජනය 
තිෙබනවා. අද කාන්තා මූලික පවුල්වල පශ්න තිෙබනවා. අද 
බලන්න කාන්තා මූලික පවුල්වල තිෙබන පශ්න. උතුරු පළාත 
නිෙයෝජනය කරන අෙප් ෙම් මන්තීතුමියන්ලාෙගන් අපි 
ඇහුෙවොත්, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඒ පළාෙත් වැන්දඹුවන්ට තිෙබන 
පශ්න ෙමොනවාද කියා -[බාධා කිරීම්] ඒ ඔක්ෙකෝම ගැන කථා 
කරන්නයි -[බාධා කිරීම්] එදා පුත්තලෙම් කාන්තාවන් දණ ගැස්සුව 
හැටි අපට මතකයි. ඒවා ගැන මම පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් දැනුත් ඉල්ලනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන්න කියා. ෙම් විවාදය ඉදිරියට ෙගන 
යන්න ඕනෑ නම්, තව දිනයක් ෙදන්න අපි කැමැතියි. ඒ සාකච්ඡාව 
අපි ෙමතැන ආරම්භ කරමු.  

කාන්තාවන්ට බලපාන පශ්න අපිට ෙවනම ෙකොමිෂන් සභා 
පත් කරලා විසඳන්න බැහැ. කාන්තාවන්ට බලපාන පශ්න 
විසඳන්න නම් කාන්තාවන්ට නියම නිෙයෝජනයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනය 
පැත්ෙතන් නිෙයෝජනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි -
[ෙඝෝෂා කිරීම්] විෙශේෂෙයන්ම අපි කාන්තා නිෙයෝජනය ලබා 
ෙදන්න කියලා පළාත් සභාවල සියයට 25ක් ෙවන් කෙළේ. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] පළාත් සභාවල අවම කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 25ක් 
තිෙබනවා. වුවමනා නම් ඒ සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ 
සියයට 25 සීමාව අඩු කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

අපි එදා ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා; 
ෛමතිපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ අනුවයි කාන්තාවන්ට වැඩිපුර නිෙයෝජනයක් 
ලබා ෙදන්න විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන අපි වාද 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  [බාධා කිරීම්]  කරුණාකරලා කාන්තා 
නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා  ෙගෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  
කඩාකප්පල් කරන්න එපා.  

අපි ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්න අහන්න ලෑස්තියි; ඔබතුමන්ලාට 
ෙවලාව ලබා ෙදන්න ලෑස්තියි; ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නය ගැන 
ජනාධිපතිතුමා එක්කත් කථා කරන්න ලෑස්තියි. ඒ නිසා මම 
ෙමතැන සිටින මන්තීවරුන්ට කියනවා, කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි 
කිරීමට ෙගන එන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කඩාකප්පල් කරන්න 
එපා කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමති 
චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මියට කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් කථා 
කිරීමට ඉඩ ෙදන්න කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

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

[අ.භා. 2.39] 
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන අයතනවල කාන්තා 

නිෙයෝජනය සියයට 25කින් වැඩි කිරීම සඳහා වූ  පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කිරීමට ලැබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම  මම 
සතුටු ෙවනවා.[බාධා කිරීම්] පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා 
නිෙයෝජනය සියයට 25කින් වැඩි කරන්න ඉල්ලා සිටින ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, කාන්තාවන්ට 
ඡන්ද බලය ලබා දීෙම් කටයුතු මුල්වරට සිදු වුෙණ් 1931දී බව. 
පීතෘ මූලික සමාජ කමයක් ෙම් රෙට් තිබුණත්, ආර්ථික සංවර්ධනය 
ගත්තාම, එතැනදී කාන්තා දායකත්වය එක හා සමානව ලබා 
ෙදනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තෙයන් වාෙග්ම  විෙද්ශ විනිමය ෙගන 
ඒෙම්දීත් [බාධා කිරීම්] මැද ෙපරදිග රටවල රැකියා කරන 
කාන්තාවන් විශාල දායකත්වයක් අෙප් රටට ලබා ෙදනවා.  ඒ 
වාෙග්ම වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් සිටින කාන්තාවන්ද අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. ඒ අනුව 
බලනෙකොට කාන්තාවන්ෙගන් අෙප් ආර්ථිකයට ලැෙබන 
දායකත්වය අතිවිශාලයි.     

ෙලෝකෙය් පථම අගමැතිවරිය හැටියට පත් වුෙණ්ත්               
ශී ලංකාෙව්  කාන්තාවක් වූ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
බව විෙශේෂෙයන් අපි  මතක් කරන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් 
පථම විධායක ජනාධිපතිනිය හැටියට පත් වුෙණ්ත්  ශී ලංකාෙව් 
කාන්තාවක් වූ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියයි. එෙසේ 
බලනවිට අෙප් රෙට් නාමය ෙලෝක ෙද්ශපාලනය තුළ 
අනුස්මරණීය ෙලස ෙම් වන විට සටහන් වී තිෙබනවා.   

ෙම් පවතින ෙද්ශපාලන කමය තුළ කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි 
කිරීෙම් අසීරුතාවක් අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙමවැනි කමයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා පථමෙයන් 
අෙප් අමාත්යාංශය හරහා විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කළා. පළාත් 
පාලන අමාත්යාංශය,  මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා, රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන යන ෙම් සියලුෙදනා එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි 
අවසාන  තීරණය ගත්ෙත්, පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයට 
නාම ෙයෝජනා ලබා දීෙම්දී  කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 30කින් 
වැඩි කිරීමටත්, ජාතික ලැයිස්තු මන්තී ධුර පත් කිරීෙම්දී තුෙනන් 
එකක් කාන්තාවන්ට ලබා දීමටත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලදී 
දිස්තික්ක අනුව කාන්තාවන්ට වැඩි නාම ෙයෝජනා ලබා දීමටත්. ඒ 
අනුව මැයි මාසෙය්දී මා විසින්  කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
හරහා එම ඇමතිවරයාත් කාන්තාවන් සඳහා සියයට 30ක 
නිෙයෝජනයක් ලබා ෙදන්න කියලා කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් 
ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා.  ෙම් සියලු ෙද් සලකා බලා, අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා සියයට 25ක ෙකෝටාවක් කාන්තාවන්ට ලබා 
ෙදන්න කියලා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් කැබිනට් පතිකාවකින් 
ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ සඳහා අනුමැතිය 
ලබා දීලා තිෙබනවා. කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා ගරු 
අගාමාත්යතුමා විසින් ගනු ලබන ඒ කියා මාර්ගයට,  ඒ පියවරට 
අපි විෙශේෂෙයන් ස්තුති කරන්න ඕනෑ.  එය සමස්ත ශී ලාංකීය 
ජනතාවට ලබාදුන් ශක්තියක් බවත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණෙය් ශුරතාව අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාට අපි ලබා 
ෙදනවාය කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

647 648 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්දියාව ගත්තාම, ඉන්දියාෙව් සමහර පළාත් පාලන 
ආයතනවල කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 50ක මට්ටමින් 
තිෙබනවා. සමහර තැන්වල  සියයට 100කින්  තිෙබනවා. අපි 
විෙද්ශ රටවල පැවැත්ෙවන සම්මන්තණවලට ගියාම 
නිරන්තරෙයන් අෙපන් අහන්ෙන්, "ශී ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන 
භූමිකාව තුළ කාන්තා නිෙයෝජනය නැත්ෙත් ඇයි?" කියලායි. 
[බාධා කිරීම්]  ඒ කාරණය අපට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිබුණා. 
[බාධා කිරීම්] නමුත් පසුගිය සතිෙය්  විෙද්ශ ගතවූ අවස්ථාෙව්දී 
මෙගන් අහපු පශ්නයකට ශක්තිමත් විධියට උත්තරයක් ෙදන්න 
මට පුළුවන් වුණා. ෙමොකද, අපි කා න්තා වන්ට සියයට 25ක 
ෙකෝටාවක් ලබා දීෙම් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ෙගන තිබූ නිසා.  
ඒ ගැන  ඒ සියලු ෙදනාම දැනුවත් කිරීමට එතැනදී මට ෙලොකු 
හයියක් තිබුණා. ඉතින් ෙම් කමය තුළ ඉදිරිෙය්දී  උගත්, බුද්ධිමත්, 
අවංක කාන්තාවන් ෙම් පළාත් පාලන ආයතනවලට පත් කර 
ගැනීමට අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ අවස්ථාව තුළින්  පළාත් 
පාලන ආයතන හරහා රෙට් ජනතාවට, සමාජයට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරමින් විශාල ෙසේවයක් ලබා ෙදන්නත් අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. කාන්තාවන් සම්බන්ධ ෙවලා කරන 
කටයුතු රාශියක් පළාත් පාලන ආයතන හරහා සිදු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පාරිසරික හා ෙසෞඛ්යය, ෙපර පාසල් අධ්යාපනය, 
පුස්තකාල නඩත්තුව, අපදව්ය බැහැර කිරීම වාෙග් කටයුතු 
ගණනාවක් ෙම් පළාත් පාලන ආයතන හරහා සිදු ෙවනවා. එම 
නිසා පළාත් පාලන ආයතන තුළ කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම 
විෙශේෂෙයන්ම සමාජෙය් ෙවනසක් ඇති කිරීමට තබන ෙබොෙහොම 
ශක්තිමත් පියවරක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෑතකදී කැනඩා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට පනහකින් වැඩි කිරීමට කටයුතු කළ 
බව අප දන්නවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැනත් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ තුළින් කැනඩා අගමැති ජස්ටින් ටෲෙඩෝ මැතිතුමා 
ෙලෝකෙයන් ෙලොකු පශංසාවක් ලබා තිෙබනවා. එවන් දියුණු රටක් 
පවා අද ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා,  පාර්ලිෙම්න්තුවක් තුළ ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන භූමිකාව තුළ කාන්තා නිෙයෝජනය සමව ලබා දිය 
යුතුයි කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ හරහා ෙහොඳ වැඩ ෙකොටසක් කර ගන්න 
පුළුවන් කියන විශ්වාසය තිෙබන නිසා තමයි, කැනඩාෙව්  ටෲෙඩෝ 
අගමැතිතුමා ෙමවර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ -සමබර පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
ෙලස- කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට පනහකින් වැඩි කර 
තිෙබන්ෙන්. රටක පාලනයක් ෙගන යන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කර ගන්න ඕනෑය කියන කාරණය ඒ 
තුළිනුත් අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි 
කිරීම තුළ සමබර වැඩ ෙකොටසක් සමාජයට ඉටු කරන්න අපට 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා අද අපි  ගන්නා ෙම් පියවර ෙම් 
රෙට් ඉදිරි ගමනට ෙලොකු ශක්තියක් ලබා ෙදනවාය කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් සැබෑ ෙවනසක් ඇති කරන්න, අවංක 
පාලනයක් ෙගන යන්න ගන්නා වූ පියවරක් හැටියටයි මා ෙමය 
දකින්ෙන්.  අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා  ගත්ත ෙම් පියවර සම්බන්ධව 
විෙශේෂෙයන්ම මුළු කාන්තා පරපුර ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
නැවත වතාවක් එතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, "ෙතොටිල්ල පදවන 
හස්තය ෙලොව ආණ්ඩු කරයි" කියන කියමන අපි අමතක කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ කියලා. එම වදන තුළින් ෙම් සියල්ල සනාථ 
කරනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින්, 
කාන්තාවන්ට ෙමවැනි අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව නැවතත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 2.46] 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම විවාදයට 
සහභාගිවීමට මා හටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
කථානායකතුමාට පළමුෙවන්ම මෙග් කෘතඥතාව පළ කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම මම හිතනවා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තාවන් වැඩිපුර සිටියා නම් ෙමවැනි 
පශ්නයක් උද්ගත ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. අද ෙම් මන්තීවරුන්ෙග් 
හැසිරීම ෙමොන වාෙග්ද කියා ෙපෙනනවා ෙන්ද? කාන්තාවන් 
සිටියා නම් කවදාවත් ෙමවැනි ෙදයක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ඔබතුමා ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට 
පත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියාත් මා මුලින්ම කියන්න කැමැතියි. 
කාන්තාවන් ෙමතැනට පත්ෙවලා එයි කියන බයටයි අද ෙම් අය 
ෙම් විෙරෝධය පාන්ෙන් කියලා තමයි මට නම් හිෙතන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1931 වර්ෂෙය්දී ලංකාවට සර්වජන 
ඡන්ද බලය හිමි වුණා. ඊට පසුව කාන්තාවටත් ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීෙම් බලය හිමි වුණා. අද අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 
53ක් ඉන්ෙන් කාන්තාවන්. නමුත් කාන්තාවන්ට මුල් තැන තියා 
සම තැනවත් ලැෙබනවාද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. අද අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකයට වැඩිෙයන්ම දායක ෙවන්ෙන් කාන්තාවන්. ඔවුන් 
මැද ෙපරදිග ගිහින් දුක් විඳලා හම්බ කර එවන විෙද්ශ විනිමෙයන් 
තමයි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට වැඩිෙයන්ම දායකත්වයක් 
ලැෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව ඇඟලුම් කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩිපුරම ඉන්ෙන්ත් කාන්තාවන්. ඒ වාෙග්ම උඩරට 
ෙත් කර්මාන්තෙය් නියැලී ඉන්ෙන් කාන්තාවන්. ෙම් සියලුෙදනාම 
එකතු ෙවලා තමයි, අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ෙලොකුම 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා කාන්තාවන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
දායකත්වය, ෙද්ශපාලන සහභාගිත්වය වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
තීරණයක් ගැනීම ගැන අගමැතිතුමාට, ජනාධිපතිතුමාට සහ ෙම් 
රජයට අප ෙම් ෙව්ලාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් පළමුවන අගමැතිනිය 
වශෙයන් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම විධායක ජනාධිපතිනිය වශෙයන් චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය පත් වුණා. වර්තමානෙය්ත්  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ ය, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය යන 
හැම ක්ෙෂේතයකම මුල් පුටුවල සිටින්ෙන් කාන්තාවන්.  නමුත් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් තිෙබන්ෙන්, ඉතාමත් 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියයට 5කටත් අඩු 
පමාණයක් තමයි කාන්තා නිෙයෝජනය තිෙබන්ෙන්.   

මුළු ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයම ගත්ෙතොත්,  කාන්තා නි ෙයෝජනය 
තිෙබන්ෙන් සියයට 2කටත් අඩු පමාණයක්.  නමුත් ෙලෝකෙය්ම 
ගත්ෙතොත් සියයට 30ක්, සියයට 33ක් පමණ කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් තිෙබනවා. අද කාන්තාවන් ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ වීම ගැන කථා කරනෙකොට,  හැම තිසේසේම කාන්තාව 
දිහා අවඥාෙවන් බලනවා. ඒ කියන්ෙන්, කාන්තාව 
ෙද්ශපාලනයට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන හැම තිස්ෙසේම 

649 650 

[ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය] 
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විගහ කරනවා.  එක්ෙකෝ තමන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයා, එෙහම 
නැත්නම් පියා, එෙහමත් නැත්නම් තමන්ෙග් නෑ ෙකනකු 
සම්බන්ධ කරලා තමයි කාන්තාව ෙද්ශපාලනයට ඒම ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා කාන්තාවට තැනක් ලබා දීම ගැන රෙට් සමස්ත කාන්තා 
පරපුර ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 2.50] 

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சர் அவர்கள் இன்   இந்த அைவயில் உள் ராட்சி 
மன்றங்களில் ெபண்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத அதிகாிப் 
ப  சம்பந்தமான தி த்தச் சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந்தைத 
நாங்கள் மிக ம் மகிழ்ச்சிேயா  வரேவற்கின்ேறாம். அவற்றில் 
ெபண்க ைடய பிரதிநிதித் வம் 25 தத் க்கும் ேமலாக 
இ க்க ேவண் ம் என் ம் க த்  ெவளியிட வி ம்  
கின்ேறாம்.  

 
வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் ேபாாினால் மிக 

அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ெப ம்பா ம் ெபண்கள் 
தான். அ ேபான்  அந்தப் பிரேதசங்களிேல தங்கள் 
இனத்தின் வி தைலக்காக த்தத்திேல ஈ பட் ந்த 
ெபண்கள் பலர் தங்களின் உயிைரப் ப ெகா த் 
தி க்கின்றார்கள்.  இனத்தின் வி தைலக்காகத் தங்கைள 
அர்ப்பணித்த அவர்க க்கு நாங்கள் நன்றி ைடயவர்களாக 
இ ப்ப டன், அவர்கைளப் பாராட்ட ேவண் யவர்களாக ம் 
இ க்கின்ேறாம். இந்த மண்ணிேல இனத் க்காக ம் நாட் ன் 
நல க்காக ம் உைழக்கின்ற ெபண்கள் 50 தத் க்கும்ேமல் 
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கும் இந்த மன்றங்களில் ேபாதிய 
பிரதிநிதித் வம் இ க்க ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
அவர்களில் 25 தத் க்கும் ேமலானவர்க க்கு குறித்த 
பிரதிநிதித் வம் வழங்கப்ப வைத நாங்கள் ைமயாக 
ஆதாிக்கின்ேறாம்.  

ேபாாின் காரணமாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
ெபண்கள் குறித்தள  பிரதிநிதித் வத்ைதப் ெபற யாமல் 
இ ந்தா ம் அவர்கள் மாகாண சைபயில், உள் ராட்சி 
மன்றங்களில், பாரா மன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் ெசய்வைத 
எங்க ைடய தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் லம் நாங்கள் 
உ திப்ப த்தியி க்கின்ேறாம். இ ந்தேபாதி ம் அ ேபா ம் 
என்  நாங்கள் நிைனக்கவில்ைல. ஆகேவ, இந்தத் தி த்தச் 
சட்ட லத்தி டாக, எதிர்வ கின்ற காலங்களில் உள்  
ராட்சி மன்றங்களில், மாகாண சைபகளில், பாரா மன்றத்தில் 
அதிகமான ெபண்கள் பிரதிநிதித் வம் ெபறக்கூ ய வைகயில் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

இந்தச் சட்ட லம் நிைறேவற் றப்பட்டதற்குப் பின்னர், 
இந்தியப் பாரா மன்றத்தில் ெபண்கள் 33 தம் இடம்ெபற 
ேவண் ம் என்ற சட்டத் தி த்தம் 
ெகாண் வரப்பட்டைதப்ேபால, இந்தப் பாரா  மன்றத்தி ம் 

மாகாண சைபகளி ம் 33 தத் க்கு ேமல் ெபண்கள் 
பிரதிநிதித் வம் ெப வைத உ திப்ப த்தக்கூ ய 
சட்ட லங்கைளக் ெகாண் வந்  நிைறேவற்ற ேவண் ம். 
அப்ப ச் சட்ட லங்கள் ெகாண் வரப்படாவிட்டா ம், 
பாரா மன்றத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற அரசியல் 
கட்சிகள் லமாகப் ெபண்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத 
உ திப்ப த்த ேவண் ய  கடைமயாக இ க்கின்ற .  

உள் ர் அதிகாரசைபகளில் ெபண்க க்குப் பிரதிநிதித் 
வம் வழங்குகின்ற இந்தத் தி த்தச் சட்ட லம் இன்  இந்தப் 

பாரா மன்றத்திேல ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில், எதிர்க்கட்சியில் இ ப்பதாகக் கூறிக் 
ெகாள்கின்ற சில உ ப்பினர்கள் இந்தப் ெபண்கள் 
பிரதிநிதித் வத் க்கு ம ப் த் ெதாிவித் , எதிர்ப் த் 
ெதாிவித்  இப்ப  ேமாசமாகத் தங்க ைடய ஆர்ப்பாட்டத்ைத 
நடத் வைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. இந்தச் 
சைபயிேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினராகிய நாங்கள் 
எத்தைனேயா ேபாராட்டங்கைளப் பல தடைவகள் 
நடத்தியி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இைதயிட்  நாங்கள் எந்த 
வைகயி ம் அச்சமைடயப்ேபாவதில்ைல. இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் பிரதம அைமச்சர் அவர்களால் இந்தத் 
தி த்தச் சட்ட லம் ெகாண் வரப்பட்டதன் ேநாக்கம், ெபண் 
க க்குச் சமத் வம் அளித் , உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்த ல் 
25 தமாவ  அவர்கள் ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கு இடமளிக்க 
ேவண் ம் என்ப தான். அதற்கு  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் 
பினராகிய நாங்க ம் ரண ஆதரைவ ெவளிப்ப த்தி 
நிற்கின்ேறாம் என்பைத இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல ெதாிவித் க் 
ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி.      
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon.Faiszer Musthapha may speak next. -

[Interruptoin.] 
 

 
[2.55 p.m.] 

 
 

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) 
Hon. Speaker, I consider this a historic and a 

momentous occasion. -[Interruption.]The female 
population of this country has continuously been agitating 
for further representation. We have been proud to have 
the first female Prime Minister and a female Executive 
President in the world. But unfortunately, we have not 
been able to increase female representation in this 
country. Globally, today, there is adequate female 
representation. There have been agitations in various parts 
of the country and His Excellency the President and the 
Hon. Prime Minister have been prudent to introduce this 
Bill at the Local Government level, whereby there would 
be 25 per cent of female representation. 

It is unfortunate today, that certain Members have 
thought fit to disturb this historic occasion, especially 
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when we are giving women of this country an equal 
opportunity.  A few days ago, on the Independence Day, 
we fought the barrier of language - we gave the 
opportunity to the Tamil community of this country to 
sing the National Anthem in Tamil. Today, we have 
stopped gender-based discrimination in this country. If 
you look at the local bodies, today, the women 
representation is less than 5 per cent. The only way we 
could address this issue is by giving the opportunity to 
women to participate in the democratic process of this 
country. However, due to the PR system, women have 
been hesitant to enter the political mainstream.  

But, this Bill will encourage women to come into 
politics like the manner in which the National List is 
created. Thereby, women will get an opportunity of 
coming into the political mainstream of this country and 
this will create a major difference. The only way in which 
we can uplift women in this country is to encourage them 
to get into politics. It is statistically proved that local 
bodies in India where women have entered  have shown 
great success and great development. Therefore, the only 
manner in which we can empower women in this country 
is to get them into mainstream politics.  -[Interruption.] 

All of you may scream, but I am sure that all of you 
will agree that this Bill is needed for the country and this 
is going to create a major change, whereby all women of 
this country will get an opportunity to enter the 
democratic process.  

All our leaders wanted to do this. Why are you 
disrupting this today when women of this country are 
given an opportunity of entering the mainstream politics? 
-[Interruption.]  

You all can scream and laugh, but I request all of you 
to vote for this Bill. I thank His Excellency the President 
and the Hon. Prime Minister for bringing in this Bill. We 
have produced the first female Prime Minister, but we 
have not been able to attract women into the system as 
our global friends like India and Bangladesh.  Therefore, 
we will attract women into the politics of this country 
through this Bill and all of you will support to pass this 
Bill. -[Interruption.]  

You all will scream but you will support this Bill. 
None of the Members in this House will oppose this, 
especially my good Friend, the Hon. (Mrs.) Pavithradevi 
Wanniarachchi has been agitating for women 
representation. Though she is there, her heart is with us. 
She is a woman who has championed for women’s rights. 
All women in this country and all the women 
Parliamentarians are supportive of this Bill at this 
momentous occasion. Therefore, even though you all 
disrupt this, you all will support this Bill and it will be a 
very progressive move.   Thank you, Sir. -[Interruption.] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
 

[අ.භා. 2.58] 
 
 

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, මා විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා, 

පළාත් පාලන ආයතනවල සහ පළාත් සභාවල කාන්තා 
නි ෙයෝජනය වැඩි කිරීම සම්බන්ධව ෙගන එන සංෙශෝධන 
පිළිබඳව මෙග් අදහස් දක්වන්න ඉඩකඩ සලසා දීම පිළිබඳව. ගරු 
කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට කාන්තාවන් වැඩි පමාණයක් 
සහභාගි වන්න, පළාත් පාලන ආයතනවලට කාන්තාවන් වැඩි 
පමාණයක් සහභාගි වන්න, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාවලට 
කාන්තාවන් වැඩි පමාණයක් සහභාගි ෙවන්න ඉඩකඩ සලස්වා 
ෙදන අවස්ථාව වන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නි ෙයෝජනය කරන 
- [බාධා කිරීම්] 

 
 
 

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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல] 
 
Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 

 
 
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

 
 

1 සිට 3 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
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4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 65අඅ අලුත් 
වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.) 

வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 65அஅ 
என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்.) 

CLAUSE 4.- (Insertion of new section 65AA in the principal enactment.) 
 

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

 
"In page 3, leave out all words in lines 14 to 26 (both inclusive) and 
insert:  

65AA. In the apportionment, in accordance with 
the order of priority of ranking, of the number of 
women members to be returned from all the wards 
of such Local Authority area among the 
recognized political parties and independent 
groups, as referred to in section 28(2A), the 
Commissioner of Elections shall take into 
consideration the number of valid votes 
 polled by each recognized political party and 
independent group in all the wards of such local 
authority area, and the method of apportionment 
set out in Article 99A of the constitution of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka shall, 
mutatis mutandis, apply thereto: 
 
Provided that, the Commissioner of Elections shall 
not require the secretary of any recognized 
political party or group leader of any independent 
group to make any nomination of persons in 
addition to the persons already nominated under 
section 28 nor shall the Secretary or group leader, 
as the case may be, submit any list making any 
nomination.'. ”  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 66 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 66ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 5.- (Amendment of section 66 of the principal enactment.) 

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

“In Page 3, leave out all words in lines 27 to 33 (both inclusive) and 
insert: 

‘5. Section 66 of the principal enactment is hereby amended in 
subsection (1) of that section by the substitution for the words 
and figure “returned under section 65A of this Ordinance” of 
the words and figures “returned under section 65A and section 
65AA of this Ordinance’." 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment 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 க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

6 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 66අ වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 6.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 66 அ 
என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 6. - (Amendment of section 66A of the principal enactment.) 

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

 
(i)  “In page 4, leave out all the words in lines 3 to 5 (both inclusive) 

and insert:  

‘(a) in paragraph (b) of that subsection - 

 (1)  by the substitution for the words and figure “returned 
under section 65A of this” of the words and figures 
“returned under sections 65A and 65AA of this”; 

 (2)  by the substitution for the words “Ordinance to fill 
such vacancy.” of the words “Ordinance to fill such 
vacancy; or’;’ ” 

(ii)  “In page 4, leave out all words in line 11 and insert:  

 ‘Declare returned within thirty days of the occurrence’.” 

(iii)  "In page 4, leave out all words in lines 14 to 16 (both inclusive) 
and insert:  

 
‘the other nomination paper submitted by the respective 
recognized political party or independent group, as the case 
may be, in terms of subsection (2A) of section 28.’ 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

  
6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
7 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
7ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 7, ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
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'Declaration  
of women  
members to  
be returned. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දීර්ඝ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

விாி ப் ெபயர் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Long Title, ordered to stand part of the Bill.  
 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Bill reported with Amendments. 
 
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.[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

සංෙශෝධනවලට අමතරව තවත් සංෙශෝධන කිහිපයක් තිෙබනවා, 
ඇතුළත් කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි,-[බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

සංෙශෝධිතකාරෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතු ය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.[බාධා කිරීම්] 

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) 
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. 3.05 ට, 2016 ෙපබරවාරි 
මස 10 වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 3.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ெபப் வாி 10, 
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 3.05 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 
10th February, 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. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

ෙථේරවාදී භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත: 

 ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය 
ேதரவாத பிக்குமார்கள் கதிகாவத் (பதி ெசய்தல்) 

சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  
THERAVADI BHIKKU KATHIKAWATH (REGISTRATION) BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව අනුව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද “ ෙථේරවාදී 

භික්ෂු කතිකාවත් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

එකී පනත් ෙකටුම්පෙතහි 2(2), 2(3), 2(4) සහ11(2) යන 
වගන්ති, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 9, 10 සහ 14(1) (ඉ) යන 
ව්යවස්ථාවලට අනනුකූල වන බවද, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 4, 5 සහ 
13(1) යන වගන්ති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 9 ව්යවස්ථාවට 
අනනුකූල වන බවද, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 12 වැනි වගන්තිය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 9, 10,12, 14(1) (ඉ) ව්යවස්ථාවලට 
අනනුකූල වන බවද, ඒවා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 
ව්යවස්ථාෙවහි සඳහන් පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ බහුතර 
ඡන්දයකින් අනුමත කිරීෙමන් සහ ජනමත විචාරණයකින් 
ජනතාව විසින් අනුමත කිරීෙමන් පමණක් සම්මත කළ හැකි බවත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය ෙකොට ඇත.  

තවදුරටත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත්ෙත්, 
ඉහත සඳහන් වගන්ති පහත සඳහන් පරිදි සංෙශෝධනය කළෙහොත් 
ඒවාෙය් අනනුකූලතා ඉවත්වනු ඇති බවයි. 

 

(අ) 2(3), 2(4), 4 සහ 5 වැනි වගන්ති ඉවත් කිරීෙමන්; සහ  

(ආ) ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණෙය් ෙයෝජනා කර ඇති පරිදි 2(2), 
11(2) සහ 13(1) වැනි වගන්ති සංෙශෝධනය කිරීෙමන්. 

ඉහත සඳහන් කරන ලද සංෙශෝධනවලට යටත්ව පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි අෙනකුත් විධිවිධාන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
අනනුකූල ෙනොෙව්.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි  මම ෙයෝජනා  කරමි.  

 
 
 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 

659 660 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

661 662 

[ ගරු කථානායකතුමා  ] 



2016  ෙපබරවාරි  10 

  

663 664 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

665 666 

[ ගරු කථානායකතුමා  ] 
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667 668 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

669 670 

[ ගරු කථානායකතුමා  ] 
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671 672 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

673 674 

[ ගරු කථානායකතුමා  ] 
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II 

"ක්ෂුදමුල්ය" පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් 
තීරණය 

ண்நிதியளிப்  சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்   
MICROFINANCE BILL: DETERMINATION OF THE SUPREME 

COURT  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව අනුව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද 
"ක්ෂුදමුල්ය" නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
තීරණය මා ෙවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

එකී පනත් ෙකටුම්පෙතහි  9 (1), 9 (3) සහ 11 (ආ) යන 
වගන්තිවල සඳහන් කාර්යයන් කිසිවක්  පළාත් සභා ලැයිස්තුෙව් 
විෂය පථයට ඇතුළත් ෙනොවන බවට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
තීරණය කර ඇති අතර, එම පනත් ෙකටුම්පෙත් විධිවිධාන 
කිසිවක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන බව ද 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි. 

 
 
 
 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 

675 676 

 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

677 678 

[ ගරු කථානායකතුමා  ] 
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679 680 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

681 682 

[ 

 



2016  ෙපබරවාරි  10 

  

683 684 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

685 686 

III 

 

 දිවංගත ගරු ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආෙල්ඛ්ය චිතය නිරාවරණය  

காலஞ்ெசன்ற ஜனாதிபதி மாண் மிகு  
.பி.  விேஜ ங்கவின  உ வப்படத் திைரநீக்கம்  

UNVEILING THE PORTRAIT OF LATE PRESIDENT 
HON. D. B. WIJETUNGA 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හිටපු ජනාධිපති දිවංගත ගරු ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමාෙග් 

ආෙල්ඛ්ය චිතය නිරාවරණය කිරීෙම් උත්සවය 2016 ෙපබරවාරි 
මස 11 වැනි බහස්පතින්දා පූර්ව භාග 11.00ට ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති, අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ෙදවැනි මහෙල් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කාර්යාල අසල ආලින්දෙය්දී පැවැත්වීමට 
සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි.   

එදින ෙමම උත්සවයට සහභාගි වන ෙලස සියලුම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනු කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්යාලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ  

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව.- [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. 

2013/14 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව.- [කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  

 

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

 (i)  1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 
14 (1) වගන්තිය යටෙත් ෙසස ් බදු සම්බන්ධෙයන් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2015  ෙනොවැම්බර් 20 
දිනැති අංක 1941/32 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝගය;   

[ ගරු කථානායකතුමා  ] 
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 (ii)  1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 
14 (1) වගන්තිය යටෙත් ෙසස ් බදු සම්බන්ධෙයන් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 20 
දිනැති අංක 1941/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝගය; සහ  

 (iii) 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 
14 (1) වගන්තිය යටෙත් ෙසස ් බදු සම්බන්ධෙයන් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2015 ෙදසැම්බර් 11 
දිනැති අංක 1944/54 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝගය.- [සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා]  

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) බදුල්ල, ඉහළ අලුත්ඇල පාර, අංක 55/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.එස.් ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  බණ්ඩාරෙවල, දුල්ෙගොල්ල, කැන්දගහඇල්ල, අංක 73 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එච්. සිරිපාල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත.                   

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කඩුගන්නාව, ෙහේනාවල, අංක. 365 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.පී. මල්ලිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මීරිගම, මුගුරුගම්පල, ෙසෝරත මාවත, 

අංක. 62 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.පී.  ෙනල්සන් චන්දතිලක 
මහතාෙගන් 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. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, අගාමාත්යතුමාෙගන් පශ්න අසන අවස්ථාව. 

පළමුෙවන්ම ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා. 

 
ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න  

பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 
QUESTIONS  TO  THE HON. PRIME MINISTER  

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

පශ්නය අහනවා.  

ශී ලංකාෙව් ෙයෝජිත නව සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික 
සැලැස්ම තුළ, තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් සමඟ ආර්ථිකය 
නවීකරණය කිරීම සඳහා අෙප් තරුණ තරුණියන් හට විශාල 
කාර්ය භාරයක් පැවරීමට නියමිත බව ෙපෙන්. අෙප් තරුණ 
පරම්පරාව රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට සම්බන්ධ කර ගැනීම 
සඳහා තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් සමඟ බද්ධ වූ ජාතික තරුණ 
පතිපත්තිය කුමක්ද? 

 
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, ''අගාමාත්යවරයාෙගන් අහන පශ්න'' 

කියලා පශ්න අහන අවස්ථාවක් පළමු වතාවටයි අපි අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් ඇති කරන්ෙන්.  ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සති ෙදක, 
තුන තුළදී මීටත් වඩා උනන්දුවකින් ෙම් කටයුත්ත   කියාත්මක 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  අගමැතිවරයා  සමහර 
පශ්නවලට දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්;  සමහර ඒවාට 
ෙකටි පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නටත් පුළුවන්.  සාමාන්යෙයන් ෙකටි 
පිළිතුරක්  ලබා දුන්ෙනොත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අතුරු පශ්න 
අහන්නටත් මන්තීතුමන්ලාට අවස්ථාව තිෙබනවා.  ෙකොෙහොම 
වුණත් මන්තීතුමන්ලාට අතුරු පශ්න අහන්නට පුළුවන්.  

පළමුෙවන්ම ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා 
පශ්නයක් ඇහුවා.  තරුණ තරුණියන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු, ඔවුන් 
අෙප්ක්ෂා කරන  ෙහට දවස ෙවනුෙවන් තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් 
සමඟ බද්ධ වූ ජාතික තරුණ පතිපත්තිය කුමක්ද කියා එතුමා 
පශ්න කළා.  

ෙහොඳ අධ්යාපනයක්; ෙහොඳ රැකියාවක්; අතට මිටට සරිලන 
මුදලක්; යහපත් ජීවිතයක්; තමන්ටම කියා නිවසක්; තමන්ෙග් 
දරුවන්ට තමන්ටත් වඩා ෙහොඳ ෙහට දවසක්, තමන්ටත් වඩා 
ෙහොඳ අධ්යාපනයක් යන ෙම් සියල්ල ඉටු කරගැනීමට පදනම 
වන්ෙන් ආර්ථිකයයි. රෙට් අනාගත පරපුරට අදට වඩා ෙහොඳ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහටක් නිර්මාණය කර දිය හැක්ෙක්, ආර්ථිකය ඉහළ තලයකට 
නැංවීෙමන් පමණයි. ෙම් නිසා අපි ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ 
නැංවීම සඳහා මූලික පදනමක් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ පදනම මත 
ෙව්ගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ලබාගන්නවා. අපි ෙකටි කාලීන 
වශෙයන් ක්ෙෂේත ෙදකක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. එකක්, සංචාරක කර්මාන්තයයි. අෙනක, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ කර්මාන්තයයි.  

පසුගිය කාලෙය් සංචාරක ක්ෙෂේතය කර්මාන්තයක් ෙලස 
වර්ධනය කරලීෙම් පුළුල් කියා මාර්ගයක් පිළිබඳ විධිමත් 
අවධානයක් ෙයොමු කර තිබුෙණ් නැහැ.  ෙහෝටල් හැදුවාම ඒවාෙය් 
කාමර පිෙර්වි කියලායි හිතුෙව්. ඒක සිදු වන්ෙන් නැහැ. එමඟින් 
ෙහොඳ ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එදා සංචාරක ක්ෙෂේතය 
ෙයොදවාෙගන තිබුෙණ් තම තමන්ෙග් සාක්කු තර කරගන්නා තවත් 
මාර්ගයක් ෙලස පමණයි. හුඟාක් අය ෙම්කට කියන්ෙන්, "money 
laundering" කියලායි. ව්යාපාරිකයන් ෙවනත් තැනකින් හම්බ කර 
ගන්නා සල්ලිවලින් ෙහෝටල් දමලා,  ඒ සල්ලි, සුදු සල්ලි  බවට 
පත් කරගත්තා.  

ජනවාරි 8වනදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා ජනාධිපති ධුරයට 
ෙත්රී පත් වීෙමන් පසු නැවතත් ශී ලංකාව වැදගත් සහ ශීලාචාර 
රාජ්යයක් බව ෙලෝකයට ෙපන්වා දීමට උත්සාහ ගත්තා. ෙම් නිසා 
දැන් ෙලෝකෙය් අවධානය  අප ෙවත ෙයොමු වී තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
පධාන ෙපෙළේ සංචාරක සඟරා දැන් ශී ලංකාව සුන්දර 
ගමනාන්තයක් ෙලස නම් කර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
අවස්ථාවන්ෙගන් පෙයෝජන ගත යුතුයි. ඒ නිසා කලාපීය වශෙයන් 
සංචාරක කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම, සංස්කෘතික සංචාරකයන්, 
ආගමික සංචාරකයන්, පරිසර සංචාරකයන් ආදි විවිධ ක්ෙෂේතයන් 
පිළිබඳ වැඩි වැඩිෙයන් අවධානය ෙයොමු කිරීම අත්යවශ්ය 
කරුණක්.    

අෙප් අවසාන අරමුණ විය යුත්ෙත් ශී ලංකාව ආකර්ෂණීය 
සංචාරක ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස ස්ථානගත කිරීමයි. මම හිතන 
විධියට දැනටමත් දකුණු පළාෙත් ගාල්ල පෙද්ශය ඒ පිළිබඳව  
විෙශේෂ පසිද්ධියක් ලබාෙගන තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට සංචාරක 
කර්මාන්තය පුළුල් වීම හා එයින් දියුණුවක් ලබා ගැනීම නිසා 
තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසකට රැකියා සහ ෙවනත් ආදායම් 
මාර්ග ලබා ගැනීෙම් අවස්ථා ගණනාවක් නිර්මාණය ෙවනවා.  මට 
කියා තිෙබන්ෙන්, මූලික අවස්ථාෙව්දී  20,00ක් - 40,000ක් අතර  
ඇබෑර්තු පමාණයක් ඇති ෙවයි කියලායි.  

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශෙයන්ද අප පිම්මක් ඉදිරියට 
පනින්නට සැලසුම් සකස ් කරන්ෙන් ඒ මාර්ගෙයන්ද තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා සහ ආදායම් මාර්ග සැලෙසන නිසයි.  අෙප් 
2004 අවුරුද්ෙද් වැඩසටහන් අනුව විෙද්ශ ආෙයෝජනත් ලබාෙගන 
කටයුතු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. එෙහම කළා නම් අද 
අපට ෙඩොලර් බිලියන තුනක් ලැෙබනවා.  එෙහත් අප ඒ කටයුත්ත 
ෙනොකරපු නිසා අද අපට ලැෙබන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 
තුන්සියයයි. කාටවත් රැකියා නැති  ෙවන්ෙන් නැහැ;  කාෙග්වත් 
ආදායම්වලට හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම්ෙකන් සිදු වන්ෙන් අෙප් ඉල්ලීම නිසාම අෙප් අයෙග් ෙව්තනය 
වැඩි  වීමයි. ඒ වාෙග්ම තවත් කණ්ඩායමක් පුහුණු කර ඔවුන්ට 
රැකියා ලබා ෙදන්නට හැකි ෙවනවා. ඒ සමගම පුහුණු හා නිපුණ 
ෙසේවකයන්ට අවස්ථාව සැලෙසන කර්මාන්ත ෙමරට ඉදිකිරීම අප 
දිරිමත් කරනවා. ඒ කර්මාන්තයන්හි ෙසේවය කිරීම සඳහා 
නිපුණත්වය ලබා දීෙම් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අප ඉදිකිරීම් කටයුතු කරෙගන යනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් robotics, 
digitalization වැනි කර්මාන්ත ඉදිරිෙය්දී ඇති කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

දැනට ෙම් සඳහා ෙහොඳ පතිචාරයක් ලැෙබනවා. අප චීනය 
එක්ක කථා කරනවා; ජපානය එක්ක කථා කරනවා; ඉන්දියාව 
එක්ක කථා කරනවා. එෙහත් ෙම් හැම  ෙකනාම ලංකාවට එන්ෙන් 
ෙවනත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් දිහා බලාෙගනයි. ඒ නිසා අපි දැන් 
කල්පනා කරන්ෙන් අපි විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අපට ලැෙබන සහන ෙමොනවාද කියන කාරණා 
පිළිබඳවයි.   

අප ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා කරනවා; චීනය සමඟ සාකච්ඡා 
කරනවා; සිංගප්පූරුව සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. ජපානය සමඟ 
සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා; තුර්කිය එක්ක කථා 
කරන්න ලැහැස්තියි, ෙම් GSP Plus ආපහු ලබාගන්න. ෙම් සියල්ල 
ලැබුණාට පසුව තමයි ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළට අපට යන්න වන්ෙන්. 
ගිවිසුම් ගන්න එපා කියා සමහර අය කියනවා. ගිවිසුම් ගන්න 
ෙහොඳ ෙවලාවක්, ෙහොඳ කාලයක් දැන් තිෙබන්ෙන්. අප 
ඇෙමරිකාව එක්ක ගිවිසුම්  ගන්නවා. ෙම්වා ගන්ෙන් නැත්නම් 
අපට තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙමොකක්ද? මිලියන 20ක ෙවෙළඳ 
 ෙපොළක් තියලා අපට තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ෙහොයා ෙදන්න 
බැහැ. මුළු ෙලෝකයම ෙවෙළඳ ෙපොළ කරෙගන, අපට තරගකාරීව 
කරන්න පුළුවන් ෙසේවා වැඩසටහන් සපයලා, ඉදිරියට යන්නයි අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක 
කරන්න විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින හැම 
එක්ෙකනාෙග්ම සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටින්න මම කැමැතියි.  

 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

අප පසුගිය කාලෙය් දැක්කා, ෙමවැනි පතිපත්ති කියාත්මක 
වුෙණ් නාගරිකව විතරයි කියලා. ෙමවැනි වැඩසටහන් ගමට 
ගලාෙගන ගිෙය් නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමනි, හිටපු තරුණ, 
අධ්යාපන හා කර්මාන්ත ඇමතිවරෙයක් විධියට ඔබතුමා ඒ 
කාලෙය් කළ ෙබොෙහෝ වැඩ පිළිෙවළවල් ගමට ගලාෙගන ගිය 
ආකාරය අප දැක්කා. අන්න ඒ අත් දැකීම් එක්ක ෙම්ක ගමට 
ගලාෙගන යන වැඩසටහනක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණයට මම එකඟ 

වන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි වැඩසටහන් නගරෙය්වත් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙපොත්පත්වලට පමණක් සීමා වුණා විතරයි. අප මා ධ්යවලින් 
දැක්කා ෙම්වා නගරවලටවත් ආෙව් නැති බව. ඒ නිසා දැන් අප 
විවිධ පළාත් දියුණු කරන්නයි හදන්ෙන්. Megapolis සංවර්ධන 
වැඩසටහන යටෙත් කර්මාන්ත ෙග්න්න ෙවනම කලාප කීපයක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාලෙබ් කියාත්මක කරන අනික් 
වැඩසටහන අනුව තාක්ෂණය ෙගන එන්න අප එය දියුණු 
කරෙගන යනවා. 

හම්බන්ෙතොට වරායක් තිබුණා; ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් තිබුණා. 
නැව් ෙහෝ ගුවන් යානා තිබුෙණ් නැහැ.  දැන් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
නැව් අලුත්වැඩියා කරන්න වාෙග්ම ඒ කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්නත්, bunkering කර්මාන්තය දියුණු කරන්නත්, 
කර්මාන්තශාලා ඒ පෙද්ශයට ෙගන යන්නත් කටයුතු කරෙගන 
යනවා.  ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර පළාතට අමතරව ෙම් සංවර්ධනය 
වයඹට ෙගන යන්නත් අපි කියාත්මක කරෙගන යනවා මූලික 
පියවර හැටියට. ඒ වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්,- [බාධා 
කිරීම්]  තව මාස 06කින් දකීවි ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. [බාධා 
කිරීම්] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!    පිළිතුර ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 

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) 
Jealousy. [බාධා කිරීම්] ඊර්ෂ්යාව. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please go ahead, Hon. Prime Minister. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  හිටපු ගරු කථානායකතුමා දන්නවා,  

අපි බලන්ෙන් හම්බන්ෙතොට සංවර්ධනය කරන්නයි කියලා. 
ෙමතුමන්ලාෙග් දැන් ෙමොකක් ෙහෝ තරහක් ඇති,  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක; මට කියනවා, ඒක කරන්න එපාය කියලා. 
[බාධා කිරීම්] දැන් මට කියන්න හම්බන්ෙතොට තව දියුණු 
කරන්නද, එපාද කියලා. [බාධා කිරීම්]  ඔබතුමාට පශ්නයක් 
නැහැෙන්? එෙහනම් දියුණු කරලා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] අන්න 
හරි. ගරු මන්තීතුමාට දැන් ෙත්රුණා  ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියලා. ඒ වාෙග්ම පහසුකම් ගම්මානවලට ෙගන යන්න - [බාධා 
කිරීම්] ෙම්වා කරන්න බැරි - [බාධා කිරීම්] අපි ෙකරුෙවොත් 
ඔබතුමා එනවාද අෙප් පැත්තට සහෙයෝගය ෙදන්න.[බාධා කිරීම්]  
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා කියනවා,  සංචාරකයින් 
ෙදදහසක් එක්ක විශාල නැව් ෙදකක් ආවා කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගල් පර තිෙබනවායි කිව්වා.   
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒවා කැඩුවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගල් පර  විතරක් ෙනොෙවයි, සංවර්ධනයට තිෙබන ඔක්ෙකෝම 

බාධක අපි ඉවත් කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් තාක්ෂණ දැනුම හා පුහුණුව ලබා දීම සඳහා විෙශේෂෙයන් 
තාක්ෂණෙයන් සන්නද්ධ  තරුණ පරපුෙර් පිරිසක් පුහුණු කළ යුතු 

ෙවනවා. ෙම් සඳහා ඉදිරි වසර ෙදක තුන ඇතුළත අවම වශෙයන් 
ලක්ෂ ෙදකක පමණ පිරිසක්වත් පුහුණු කළ යුතු වනවා. ෙම් 
පුහුණු කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි දැන් සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා, රාජ්ය ක්ෙෂේතය සහ 

ෙපෞද්ගලික අංශය ඒකාබද්ධ වූ වැඩසටහනක් යටෙත් රැකියා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට වුවමනා කරන සංඛ්යාව ශීඝෙයන් පුහුණු කිරීම 
සඳහා. ඒ ගැන ඊළඟ සති තුන හතර ඇතුළතදී අපි පකාශ 
කරන්නම්. එතෙකොට ෙම් හැම මන්තීවරෙයකුටම අවස්ථාව 
ලැෙබ්වි, තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන්ට ඒ තාක්ෂණික 
පුහුණුව ලබා ෙදන්න. ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා හිතනවා නම්, ඒ 
නම් එවන්න එපා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

නෙවෝත්පාදන හරහා සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය තුළ                     
ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය ඔසවා තබන්නට විෙශේෂෙයන්ම 
විශ්වවිද්යාලවලින් පිට වන උපාධිධාරින්ෙගන් විශාල 
දායකත්වයක් ලබා ගත යුතු වනවා. නමුත් අද තිෙබන සමහර 
පාඨමාලා ෙම් රටට ගැළෙපන පාඨමාලා ෙනොෙවයි; අනාගතයට 
ගැළෙපන පාඨමාලා ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාලවලින් පිට වන පිරිස 
ෙකළින්ම ෙම් සඳහා දායක කර ගැනීම සඳහා කළ යුතු පරිවර්තන 
ෙමොනවාද? ඒ සඳහා ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම හිතන විධියට සියයට 50කට පමණ පිරිසකට -විද්යා 

අංශෙයන් ඉෙගනුම ලබන අයට- රැකියා ලබා ගැනීෙම් පශ්නයක් 
නැහැ. කලා අංශෙයන් ඉෙගනුම ලබන අයට තමයි ෙම් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා අපි කිව්වා. 
නිකම් රැකියාවක් ෙනොෙවයි, ෙහොඳ රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
වන විධියට දැන් ඉන්න කණ්ඩායම්වලට වැඩිපුර පුහුණුවක් ලබා 
ෙදනවාද කියන එක ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා අපි 
කිව්වා. උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාවත් අනාගත ඉල්ලුම අනුව ෙම් පාඨමාලා 
සංෙශෝධනය කිරීමට දැන් කියා කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, 2016 වර්ෂෙය්දී විෙද්ශ ණය 

ෙසේවාකරණය සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.2ක් 
ඇස්තෙම්න්තු ෙකොට ඇති බැවින්ද, රට තුළ නිල විෙද්ශ සංචිත 
පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.3ක් යැයි වාර්තා වී ඇති 
බැවින්ද, රට තුළ උග ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදයක් පැන නැඟී ඇති 
බැවින්ද, රුපියෙලහි විෙද්ශීය අගය පිරිෙහමින් පවත්නා බැවින්ද, 
ශී ලංකාෙව් බාහිර ස්ථායීතාව ඇති කරනු වස් රජය අනුගමනය 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන කියාමාර්ගයන් ඔබතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට පැහැදිලි කරන්ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද පවතින සාමාන්ය ෙගෝලීය ආර්ථික 

තත්ත්වය නිසා දැනට ෙලෝකෙය් සෑම මුදලකම වටිනාකම පහළ 
වැෙටනවා, ඉහළ නගිනවා. ඒක අපිට විතරක් බලපාන ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒත් ෙම් රෙට් උග ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදයක් නැහැ, ෙම් 
විධියට ආර්ථිකය ෙගනියනවා නම්. විෙශේෂෙයන්ම අපි පසුගිය අය 
වැෙය්දී කළ පකාශ අනුවත්, එෙහම පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙගෝලීය ආර්ථිකය ෙමොන පැත්තට යාවිද 
කියලා. අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත්, ලංකාවට විතරක් 
ෙනොව රටවල් ගණනාවකට ඒක බලපානවා. ඒ නිසා ඒකට 
මුහුණදීම ගැන අපි IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, මම 
ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ඒ පිළිබඳව ඊළඟ සතිෙය් නැත්නම්, ඊළඟ 
මාසය තුළදී පකාශයක් කරන්නම්. දැනට ඒ පිළිබඳව විශාල 
අර්බුදයක් නැහැ. අපි තවමත් ඒ අනුව ජීවත් ෙවනවා. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අගාමාත්යතුමනි, ෙම් තිෙබන ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 6.3ක සංචිත පමාණෙයනුත්, 1.1ක් ඉන්දියානු සහන 
ෙකටිකාලීන ණයක් යටෙත් තමයි ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට හදිසිෙය් ඒ 1.1ත් අඩු වුෙණොත්, 5.2ක සංචිතයක් තමයි, 
නිල විෙද්ශ සංචිතෙය් තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඉන්දියාෙවන් 
ලබාෙගන තිෙබන ෙකටි කාලීන ණය දිගු කාලීන ණයක් කර 
ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? එෙහම නැත්නම් හදිසි ආපසු 
ඉල්ලා සිටීමක් ඇති වුෙණොත් ඒක ට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම හිතන්ෙන් නැහැ ඉන්දියාෙවන් හදිසිෙයන් ආපසු ඒ ණය 

ඉල්ලා සිටියි කියලා. ඉන්දියාෙව් සියයට 7.6ක ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගයක් ෙම් අවුරුද්ෙද් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
නමුත්  ඔය බිලියන ගණන්වලින්, අපටම කියලා අෙප් නමට 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? අපි එක එක තැන්වලින් දීර්ඝ කාලීනව 
ණයට අරගත්ත මුදල් තිෙබන්ෙන්. අෙප් කියලා ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන්? ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොකක්ද අපට කියලා 
තිෙබන්ෙන්? අපි හැම තැනින්ම ණය අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට පාග්ධන ෙගවීම් සහ ෙපොලී ෙගවීම් 
ෙලස සම්පූර්ණෙයන් ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.5යි. ඊට අමතරව ඉතිරි ඒවා සියල්ලටම අපට යළිත් 
විෙද්ශවලින් ණය මුදල් ගන්න ෙවනවා. ඒ විධියට අපට කාලයක් 
ගන්න සිදු ෙවනවා. ඇයි ෙමෙහම සිදු වුෙණ්? පසුගිය අවුරුදු 5, 6 
තුළදී ෙම් රෙට් විෙද්ශ විනිමය උපයන මාර්ග ඇති වුෙණ් නැහැ. 
අපට GSP Plus නැති වුණු නිසා බිලියන ගණනක් නැති වුණා. 
දැන් ඕවා ගැන කියලා වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා අහ 
ගන්න. අපට බිලියන ගණනක් නැති වුණා.  

බංග්ලාෙද්ශය ෙදස බලන්න. 2004දී ඒ අයට ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 5ක් ලැබුණා. අද ඒ 
අයට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 20ක් ලැෙබනවා. අපට 
තිෙබන්ෙන් ෙකොපමණද? ඒ ඇයි? GSP Plus අරෙගන ඒ අය 
ඉදිරියට ගියා. අපට GSP Plus නැති වුණා. ඇඟලුම් විතරක් 
ෙනොෙවයි අපට ෙවනත් භාණ්ඩත් පිට රට යවන්නට බැරි වුණා. 
අෙප් නිෂ්පාදන වැටුණා. ෙමොකක්ද අපි කෙළේ? අපි ඒ ෙවනුවට 
කෙළේ මැද ෙපරදිග ෙසේවයට යවන සංඛ්යාව වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශ ණය ගන්න පටන් ගත්තා. දැන් ෙකොෙහොමත් මැද ෙපරදිග 

යන සංඛ්යාව අඩු ෙවනවා. ෙමොකද, මැද ෙපරදිග ආර්ථිකෙය් 
ෙපොඩි කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. ෙතල් මිල අඩු ෙවන්න අඩු 
ෙවන්න ඒ අයෙග් වියදම් සීමා කර ගන්නට යනවා.  

අෙප් ෙත්, ෙපොල්, රබර් සඳහා අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල 
අඩු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, අපි මූලික වශෙයන් 
බලන්ෙන්, අෙප් කර්මාන්තවලින් සහ සංචාරක ව්යාපාරය 
මාර්ගෙයන් අපි ෙකොෙහොමද වැඩිෙයන් ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය 
උපයා ගන්ෙන් කියලා. අන්න ඒකයි ෙමතැන තිෙබන කාරණය. 
අපට තව ණය ෙවන්න පුළුවන්. අපට ෙකටි කාලීනව ණය ෙවන්න 
සිදු ෙවයි. ෙම් සඳහා 2018, 2019 වන ෙකොට යම් පදනමක් දාලා 
2020වන ෙකොට අපට ණය ආපසු ෙගවන්න පුළුවන් විධියට දියුණු 
ෙවන්න ඕනෑ. අපි බලන්ෙන් අවුරුදු අටකින්, දහයකින් වාෙග් 
කාලයක් අතරතුරදී අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු ගණෙන් 
ෙදගුණයක් කරන්නයි. ෙදගුණයක් කළාම තමයි අපට ෙම් ණය 
ෙගවන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ණය ෙවලා, ණය ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙගවන්න තිෙබන ණය දිහා බැලුෙවොත් ඔබතුමා 
පුදුම ෙවයි. ෙම් මූලික පශ්නයට තමයි අද අපි මුහුණ ෙදන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කරපු බිලියන 1.2ක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා කියන එක මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද 
ෙහේතුව? මහ බැංකුෙව් රාජ්ය ණය කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහන් කරල තිෙබන ආකාරයට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 8.2ක් ෙම් වර්ෂය තුළදී ෙගවිය යුතු ෙවනවා. 
2015 වර්ෂෙය් ස්ෛවරී බැඳුම්කරවලින් -Sovereign Bondsවලින්- 
ෙඩොලර් මිලියන 650ක් 6.125ක ෙපොලියකටත්, ෙඩොලර් මිලියන 
1,500ක් 6.85 ෙපොලියටත් ඉතා විශාල මුදලක් අරෙගන තිෙබනවා. 
ගරු අගමැතිතුමනි, 2015 වර්ෂෙය්දී ඛනිජ ෙතල් පිට රටින් 
ආනයනය කිරීම සඳහා යන වියදම අඩුවීම නිසා රට තුළ විෙද්ශ 
විනිමය රුපියල් බිලියන 2.5ක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබද්දී, ඛනිජ ෙතල් ආනයනය සඳහා 
රටින් ගිය සල්ලි  රුපියල් බිලියන 2.5ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබද්දී, 
ෙමතරම් විශාල ෙපොලියකට විෙද්ශ ණය අර ෙගන තිෙබද්දී, 
ජාත්යන්තර ෙගවුම් ෙශේෂෙය් අර්බුදය සම්බන්ධෙයන් ළඟදී ආපු 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් කිව්ව ෙලස 
අෙප් රෙට් විෙද්ශ සංචිත හා රුපියෙල් අගය පිළිබඳව ඇත්ත 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් 
මූල්යකරණය පිළිබඳ විෙශේෂඥයන් සමඟ ඇත්ත සාකච්ඡාවක් 
ආරම්භ කරන්න කියලායි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි IMF එකත් එක්කත් සාකච්ඡා කළා. තවදුරටත් සාකච්ඡා 

කර ෙගන යනවා. ඒ එක්කම තවත් විෙශේෂඥයන් එක්කත් 
සාකච්ඡා කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අප හැම ෙවලාෙව්ම යම් 
කිසි මුදලක්  ණයට අර ෙගන තිෙබනවා. ගත්ත ණය ෙගවලා 
නැවතත් ණය ගන්න කමයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. IMF එක කිව්ව 
විධියට  ෙමතැන තිෙබන පධානම පශ්නය අපට අපනයන මාර්ග 
අඩු වීමයි. අපනයන මාර්ග වැඩි කිරීෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන 
ෙතක් අපට ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැරි ෙවනවා. අපට 
ෙකටිකාලීනව ණය ගන්න සිදු ෙවනවා. දැනට ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ණය ෙපොලියත් වැඩි වී ෙගනයි යන්ෙන්.  

693 694 
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ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපි 
බලන්න ඕනෑ. ගිය අවුරුද්ෙද් ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු වුණත් අෙප් 
ආනයන වැඩි වුණා. වාහන එෙහම ෙගන්වන එක වැඩි වුණු නිසා  
අපට ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු වීෙම් සම්පූර්ණ වාසිය ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව ජනතාව අත මුදල් 
තිෙබනවා. මුදල් නැත්නම් ආනයන වැඩි වන්ෙන් නැහැ. මුදල් 
තිෙබන නිසා තමයි අපි ෙම්වා කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. මම 
ගරු මන්තීතුමාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. IMF එකත් එක්ක අපි 
සාකච්ඡා කළා.  ඒ සංෙශෝධනත් බලලා මාර්තු මාසෙය් පළමුවැනි 
සතිය වන විට ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ පකාශයක් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි බලන්ෙන්ත් ඊළඟ සති ෙදක තුන 
ඇතුළත ජාත්යන්තර ආර්ථිකෙය් සිදු වන්ෙන් කුමක්ද කියලායි. 
දැනට ෙපෙනන හැටියට සුබදායක ලකුණු නැහැ. සමහරවිට මාර්තු 
මාසය වන විට ඊට වඩා ෙහොඳට ෙපෙනන්න පුළුවන්.  

චීනය තමන්ෙග් ආර්ථිකය ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා ගන්න 
පියවරයි, මැද ෙපරදිග රටවල් ගන්න පියවරයි දිහා බලලා අපි 
තීරණය කළා, මාර්තු පළමුවැනි සතිෙය්දී පකාශයක් කරන්න. මම 
ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් ෙපබරවාරි අන්තිම සතිෙය් ඒ පකාශය කරන්න. 
ඊට පස්ෙසේ අපිට ෙම් ගරු සභාෙව්දී ආර්ථිකය ගැන සම්පූර්ණ 
විවාදයක් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් ගරු සභාවට තමයි මුදල් 
පාලනය අයිති. ඒ පශ්නෙයන් අපි ඈත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. 

ගරු අගාමාත්යතුමනි,  පළමුවැනි පශ්නයට ඔබතුමා දීපු 
පිළිතුෙරනුත්, බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
පශ්නයට දීපු පිළිතුෙරනුත් කියැවුණා, රෙට් රැකී රක්ෂා වර්ධනය 
කිරීමත්, ආදායම් මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීෙම්ත් තිෙබන වැදගත්කම. 
ගරු මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා මීට කලින් කරන ලද 
පකාශයකට අනුවයි මම ෙම් අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්.  

ගරු අගාමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා තිබුණා. 
නමුත්, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ  ක්ෙෂේතෙය් රැකියා අවස්ථා ඉන්දියාවට 
විවෘත කිරීෙම් ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට නියමිත බව පකාශයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙසේවෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම 
නාවුක කටයුතු පිළිබඳ ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය්ත් රැකියා අවස්ථා 
ඉන්දියාවට විවෘත කරන බව මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා 
පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. එෙහම කරනවා නම්, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනයක් ඇති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ 
ක්ෙෂේතෙය් රැකියා ටික ඉන්දියානුවන් අතට පත්වීමක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැද්ද? ෙම් රෙට් මානව සම්පත එතැනින් පැත්තකට 
තල්ලු කිරීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැද්ද ගරු අගාමාත්යතුමනි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතයට ආෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ 

ෙකෙනකුට එන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද, තිෙබන පශ්නය? අපි 
ඉස්ෙසල්ලාම ලංකාෙව් ඉන්න හැම ෙකනාටම රැකියා ෙදමු; පුහුණු 
කරමු. විෙශේෂඥෙයෝ ෙග්න්න ඕනෑ නම්, ඒකට ඉඩ ෙදමු. අපි 

HSBC එකට ෙමහාට එන්න කිව්වා කියලා කාෙග්වත් රැකියා 
අවස්ථා නැති වුෙණ් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් ගහන ෙබෙර්? 
ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්, ඉන්දියාෙවන් ගන්න එපා; ඉන්දියාෙව් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්න එපා කියලාද? එතෙකොට චීනයටත් එන්න 
එපා කියනවාද? නැත්නම්, චීනයට එන්න කියලා ඉන්දියාවට 
එන්න එපා කියනවාද? නැත්නම්, ජපානයට එන්න කියලා චීනයට 
එන්න එපා කියනවාද? ඔබතුමන්ලා 2004 වර්ෂෙය් ෙමම 
ව්යාපාරය ෙගන ගියා. ෙහොඳයි, ෙමොකක්ද වුෙණ්? දැන් ෙඩොලර් 
මිලියන 300යි  තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන්ට ඔය 
වාෙග් දහ ගුණයකට රැකියා ෙදන්න පුළුවන්, ෙහොඳ ආදායම් මාර්ග 
ෙහොයලා ෙදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා," කාෙග්වත් රැකියා නැති 
ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා මම කිව්වා.  ඉන්දියාව  විතරක් 
ෙනොෙවයි, දැන් චීනයත් ඉල්ලනවා, හම්බන්ෙතොටට ඇවිල්ලා 
නැව් අලුත්වැඩියා කරන්න, නැව් හදන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
කියලා. ෙම්ක ෙනොෙදන්න කියනවාද? එම චීන සමාගම අපට 
කිව්ෙවොත් "චීන ඉංජිෙන්රුවරු කිහිප ෙදෙනක් ෙගෙනන්න" 
කියලා, මම ඒක වහන්න කියන්නද? මට ඉස්ෙසල්ලා ඒක 
කියන්න. අපි චීනයට වරායක් දීලා තිෙබනවා.  චීන 
ආෙයෝජකෙයෝ කියයි, "අපට ඉස්ෙසල්ලාම ඕනෑ,- [බාධා කිරීමක්] 

අෙප් Dockyard එෙක් හැර,  ෙවන ෙකොෙහේවත් නැව් හැදූ අය 
ගැන දන්ෙන් නැහැ. Dockyard එෙක් අය යන්ෙන් නැත්නම් - 
Dockyard එෙක් අයෙග් පඩි වැඩි කරන්න යනවා කියලා මට 
කිව්වා.-  චීනයට තිෙබන්ෙන් චීනෙයන් කට්ටිය අරෙගන එන්නයි. 
අවුරුදු 5කින් 6කින් අෙප් අය එතැනට ෙගන එන්න කියලා අපට 
කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කියන හැටියට ෙම්ක චීනයට පටන් 
ගන්න බැහැ. කුමන ෙහෝ රටකින් ඇවිල්ලා," අපට මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ අරගන්න ඕනෑ, අෙප් ඉංජිෙන්රුවන් ෙගනැල්ලා 
ඒකට ෙගනියන්නම්" කියලා කිව්ෙවොත් ෙමොකද කියන්ෙන්? 
ෙමොකක්ද, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට හම්බන්ෙතොට එක්ක 
තිෙබන පශ්නය? ඔබතුමාෙග් හිටපු නායකතුමා කරපු වැඩසටහන් 
දැන් අපි ඉදිරියට ෙගන යනවා. එතුමාම එතැන විශාල 
ෙගොඩනැඟිලි හදලා තිෙබනවා, තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරෙගන. 
ඉතින්, ඒ තැනට   එනවා කියන එක වැරැද්දක්ද? එෙහම කරන්න 
එපා කියලාද කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද, ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලා අතරම ෙම් නිසා ගහ ගන්නවා ෙන්. දැන්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ගහ ගන්නවා. ෙමොනවා කරන්නද, මම?  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ෙහොර ෙපොල් ගහන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.[බාධා කිරීම්] ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු විමල් 

වීරවංශ මැතිතුමා තවත් පශ්නයක් අහන්න අවසර-  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, නැහැ. අතුරු පශ්න තුන ඉවරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මධ්යම ආදායම්  ඇති රටක් ෙලස අප 

රට වර්ගීකරණය වුවද, රෙට් ජනතාවට  එම තත්ත්වය ළඟා වී 
ෙනොමැති බැවින්, එය මහජනතාවට දැෙනන අයුරින් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා වර්තමාන රජය ෙගන ඇති නව ආර්ථික උපායමාර්ග 
සහ පථමවරට ආරාධනා ලැබ සහභාගි වූ ෙලෝක ආර්ථික 
සමුළුෙවන් ෙම් රට ලබා ගත් පතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත්   
කරන්ෙනහි ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා  අසන ලද පශ්නයටම ෙම් 

පශ්නයත් අදාළයි.  ඒ අනුව ෙබොෙහෝදුරට ෙම් පශ්නයටත් පිළිතුර 
ලබා දී තිෙබනවා. ඒත් මම කියන්න කැමැතියි, අපට ඕනෑ 
කරන්ෙන් ආර්ථික පතිලාභ මුළුමහත් සමාජයට ෙබදීයාමට 
බාධකයන් වශෙයන් පවතින දූෂණය සහ වංචාව සහමුලින්ම තුරන් 
කිරීම බව. ඒ එක්කම අපට ඕනෑ, ෙම් රෙට් හැම ෙකනාටම 
වරපසාද ලබා ෙදන්නයි.  

මම එක කාරණයක් කියන්නම්. ෙම් රෙට් තාක්ෂණ 
උපාධිධාරින් වර්ෂයකට 1,000ක 2,000ක වාෙග් පිරිසක් තමයි බිහි 
වන්ෙන්. නමුත් අපට 6,000ක වාෙග් පිරිසක් ඕනෑ කරනවා. ඒ 
නිසා සිටින අයට ඉදිරියට යාමට පුළුවන්තරම් අපි උදවු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ අවස්ථාව වසා ෙගන කරන්න බැහැ. අනික මම 
විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් ලක්ෂ 25කට, 30කට 
වැඩි පිරිසකට ඉඩම් සහ නිවාසවල සින්නක්කර අයිතිය අපි ලබා 
ෙදන බව. රෙට් අධ්යාපනයට කරන වියදම් වැඩි කරලා, 
අධ්යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා විශාල වැඩසටහනක් කරනවා. ෙම් 
සියල්ෙලන්ම බලන්ෙන් හැම ෙකෙනකුටම එක හා සමාන අවස්ථා 
ලබා ෙදන්නයි. ෙම් කටයුතු සිදුකිරීෙම්දී අෙප් අඩුපාඩුකම් 
තිෙබනවා නම්, අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ආණ්ඩුවක් හැටියට පත්ෙවලා, අෙප් කාරක සභා කමෙව්දය තුළින් 
ෙම් කටයුතුවලට සහභාගි ෙවන්න කියලායි. 

 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මධ්යම ආදායම් ඇති රටක් ෙලස අප රෙටහි ඒක පුද්ගල 
ආදායම ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 2000 වර්ෂෙය්දී අප රෙට් ඒක 
පුද්ගල ආදායම වු ෙණ් රුපියල් 5,792යි. ඒ කියන්ෙන් 
හතරෙදෙනකු ඉන්නා පවුලක ආදායම රුපියල් 23,168යි. 2014 
වර්ෂය වන විට එම ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 42,884ක් දක්වා 
ශීඝෙයන් ඉහළ ගියා. ඒ කියන්ෙන් හතරෙදෙනකු සිටින පවුලක 
ආදායම රුපියල් 171,536ක් වුණා. නමුත් එය සිදු වුෙණ් දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙග්, සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් ආදායම වර්ධනය ෙවලා 
ෙනොෙවයි. රජෙය් වරපසාද ගත් ඉතා සුළු පිරිසකෙග් ආදායම 
අධික වී ඇති බව  තමයි ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොකද, සාමාන්ය 
ජනතාවට ෙම් තරම් වැඩිවීමක් දැනුෙණ් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. නමුත් රජෙය් වරපසාද ගත් සුළු පිරිස රජයට 
ෙගවිය යුතු සත්ය ආදායම් බදු වසන් කර, බදු වංචා කර තිෙබනවා. 
ඒ නිසා තමයි, රෙට් වක බද්ද වැඩි වුෙණ්. අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
කෑම ටිකට -පරිප්පු ටිකට, සීනි ටිකට- දමන බදු වැඩි වුෙණ්, ෙම් 
ආදායම් බද්ද වසන් කරපු නිසායි. ඒ නිසා ඍජු බද්ද වැඩි කරලා 
ෙම් වක බද්ද අඩු කිරීම සඳහා යම් කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්නවාද 
කියා මා අසන්න කැමැතියි.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක, රෙට් ආදායම වැඩි වුණාට, 

සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණාට 
ඇත්තවශෙයන්ම ජනතාවට එය ලැබී නැහැ. ඒ තත්ත්වය තමයි 
ලංකාෙව්ත් තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආදායම එකතු කරන 
එක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 11 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. සියයට 11යි, අද අපට එකතු කරන්ෙන්. සමහර අය 
බදුවලින් නිදහස් කර තිෙබනවා. තවත් පිරිසකට බදු නිදහස 
අවසන් ෙවනෙකොට මුලින් බදු නිදහස ලැබූ කණ්ඩායමට 
pioneersලා හැටියට ආපසු බදු නිදහසක් දීලා තිෙබනවා. සමහර 
අය ආපසු බදු ෙගවන්න යන්ෙන්, තුන්වැනි පරම්පරාව ආවාට 
පසුවයි. එෙතක් බදු නිදහස දීලා තිෙබනවා. ඕනෑ එකක් 
ෙගෙනනවා. සමහර තැන්වල ආණ්ඩුවයි ඔක්ෙකෝම ෙගවන්ෙන්. 
විශාල බරක් තිෙබන නිසා බදු නිදහසක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම නිදහස් 
අධ්යාපනය සීමා කරපු නිසා, නිදහස් ෙසෞඛ්ය සීමා කරපු නිසා සිදු 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? එදා සිදු වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවට බර 
පැටවීමයි. ජනතාවට සහනයක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පසුගිය රජය කාලෙය් 

තිබුණු කියාදාමය තමයි ඡන්ද ලබා ගැනීෙම් පරමාර්ථෙයන් පැළ 
ෙනොවන ඇට පැකට් ෙබදීමත්, මහන්න දන්ෙන් නැති අයටත් 
මැෂින් ෙබදීමත් කියලා අපි දන්නවා. ෙමවැනි කියාදාමවලින් තමයි 
ජනතාවට රෙට් සංවර්ධන කියාදාමය ඇති කරලා ෙපන්නුෙව්. 
නමුත් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කමෙව්දය තුළ විවිධ සහන වක 
විධියට මුළු රෙට් ජනතාවට එක ෙසේ ෙබදී යනවා. 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙනොවුණු සමාජයක් නිර්මාණය කරමින් 
සියලුෙදනාට එක ෙසේ ඒ සහන ෙබදී යන ආකාරයක් නිර්මාණය 
කර තිෙබනවා. නමුත් ඍජුව බඩු ෙබදීම වැනි කමෙව්ද නැති නිසා 
විරුද්ධවාදින් විවිධ මත පකාශ කරමින් ෙම් තිෙබන සංවර්ධන 
කියාදාමය යටපත් කරන්නට ජනතාව ෙවනුෙවන් විවිධ මාධ්ය 
ඔස්ෙසේ හඬ නිකුත් කරනවා. නමුත් ගරු අගාමාත්යතුමා යහ පාලන 
පතිපත්තිමය තුළ ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ජනතාව 
දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධ්ය කමෙව්දයක් ඇති කරන්ෙන්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාව 

පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ. අෙප් සංවර්ධන සැලසුම් ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කළාම අපි ෙම් ගැන සභාෙව් වාද කරමු. ඊට පස්ෙසේ 
ජනතාවට බලපාන පශ්න විසඳන්න එකට වැඩ කරන්න 
සියලුෙදනා එකතු වන්න කියා මා ඉල්ලනවා. පස්ෙසේ ගිහින් ෙවන 
ෙවනම ඉල්ලන්න පුළුවන්. අපි ඉල්ලන්ෙන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරන්න කියාත්මක කරමු කියලායි. ඒ අනුව 
තමයි ෙම් පශ්නය - [බාධා කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පශ්න හතෙරන් එක පශ්නයක් ඇසුවා 
නම් පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා ඇහුෙව් නැහැ ෙන්. කරුණාකර 
ඊළඟ සැෙර් පශ්නයක් අහන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ 
සැෙර් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට එක පශ්නයක් 
ෙදන්න. අනික් පශ්න තුන අනික් මන්තීතුමන්ලාට ෙබදා ෙදන්නම්. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා තවත් පශ්නයක් 

තිෙබනවාද?   
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු අගාමාත්යතුමෙගන් පිළිතුරු 

අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නය ෙමයයි.  
 

01.  ශී  ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් ඒ-350 ගුවන් යානා 08ක්  
බදු පදනම මත ලබා ගැනීමට ගිවිසුම්ගත වී තිෙබ්ද?  

02.  එෙසේ ගුවන් යානා ලබා ගැනීමට පසුගිය  පාලනය විසින් 
ශක්යතා අධ්යයනයක් සිදු කර තිෙබ්ද?  

03.  ශී  ලංකන්  ගුවන් ෙසේවය විශාල ෙලස පාඩු ලබමින් සහ  
බැංකු අයිරා මගින් කටයුතු  කරන තත්ත්වයක් යටෙත් 
ෙමෙලස අධික වියදම් දරා ගුවන් බස ්යානා ලබාගැනීම 
ගුවන් ෙසේවයට දරාගත හැකි යැයි  සිතන්ෙන්ද?   

04.  එවැනි ඒ-350   මට්ටෙම් ගුවන් යානා  සඳහා පහසුකම් 
සැලසීෙම් ගුවන් ගමන් කාලසටහන්  සැලසුමක්  ශී ලංකන්  
ගුවන් ෙසේවයට තිෙබ්ද?  

05.  දැනටමත් ඒ-330 ගුවන් බස ් 07ක් ලබා ෙගන බදු වශෙයන් 
විශාල මුදලක් ෙගවමින් සිටියදී  තවත් ඒ-350 ගුවන් බස ්බදු 
ගැනීෙම් අවශ්යතාව යළි සලකා බලන්ෙන්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ 350-900 ගුවන් යානා 08 ගැන 

ඔබතුමා දන්නවා. ඒවා මිලදී ගන්න ගිවිසුමක් අත්සන් කර  
තිෙබනවා. පසුගිය කාලසීමාව තුළ ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය ගැන 
කවුරුවත් වග කිව්ෙව් නැහැ. ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිතුරු 
දුන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමම 
ගුවන් යානා ෙවන් කරගත්තා, නිල ගමන්වලට සහ නිල ෙනොවන 
ගමන්වලට. ඒ වාෙග්ම එක එක කණ්ඩායම්වලට ෙලෝකෙය් සවාරි 
ගහන්න. සම්පූර්ණ ෙද්ශපාලනීකරණයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා විශාල පශ්නයකට අද අපට මුහුණ ෙදන්න තිෙබනවා. 
අලුතින් ගුවන් යානා ගැනීෙම්දී  විනිවිද ෙපෙනන, කමවත්  හා 
විධිමත් පතිපත්තියක් අනුගමනය කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා  ශී ලංකන් 
ගුවන් ෙසේවය බරපතළ ෙලස  පාඩු ලබනවා. 2012  වසෙර් ශුද්ධ 
පාඩුව මිලියන දහහත් දහසයි.  2013 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
විසිහය දහසයි.  2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන තිස්එක් දහසයි.  
2015 වර්ෂෙය් එය රුපියල් මිලියන  දහසය දහසට අඩු වුණා, 
ෙතල් මිල අඩු වුණ නිසා.  

අපි උසස් අධ්යාපනයට වියදම් කරනවා වාෙග් තමයි දැන්                   
ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය ෙගනියන්න වියදම් කරන්ෙන්.   

ෙම් ආකාරෙයන් පාඩු ලබද්දී තමයි ඒ 350-900 ගුවන් යානා 
08ක් ඇණවුම් කර තිෙබන්ෙන්. කැපී ෙපෙනන කාරණය වන්ෙන් 
ෙම් සා විශාල පාඩුවක්  මැද්ෙද්ත් ෙම් යානා 04ක් සම්පූර්ණෙයන්ම 
මුදල් ෙගවා ලබා ගැනීමට  ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබීමයි. අෙනක් 
යානා 04  බදු පදනම මත ලබාගැනීමට ගිවිසුම් ගත වී තිෙබනවා.   

ඒ වාෙග්ම ෙම් යානා අතරින්  එකක් පභූ ගුවන්  යානාවක් ෙසේ 
සකස් කිරීමටද කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පමණක්  යන 
වියදම ෙඩොලර්  බිලියන 15ක්. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා  ඒ පභූ 
ෙසේවය වුවමනා නැහැ කියා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් ගුවන් 
යානා ඇණවුම් කිරීමට කලින් ඒ පිළිබඳ ශක්යතා වාර්තා  සකස් 
කළ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් ෙසොයාගැනීමට නැහැ.  

ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවයට අලුත් ගුවන් යානා ගත්තාම, මිනිස්සු 
ඒවාෙය් නැඟලා යන්න ෙපෝලිම් ගැහිලා ඉඳීවි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ෙකොෙහොම වුණත් ඒක සිදු ෙවලා 
නැහැ.  

ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම කලින් සිටි කළමනාකාරිත්වය 
විසින් ගත් තීරණයක්. ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් මූල්ය අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙකොට්ඨාසය මඟින් විමර්ශනයක්ද පැවැත්ෙවනවා. 

ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවය දැන් එම යානා ඇණවුම් කිරීම ගැනත්, 
එම යානා ෙයදවීෙම් අවකාශය  ගැනත් යළි සමාෙලෝචනය 
කරමින් සිටින්ෙන්. ෙම් යානා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම්ගතවීෙම්දී 
අත්තිකාරම් මුදල් ෙගවීමක් සිදුකර නැහැ. නමුත් යම් ෙහයකින් 
අපි එම යානා ගත්ෙත් නැතිනම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
1.5ක් වන්දි වශෙයන් ෙගවිය යුතු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් 
යානා 8 අපි ලබාගත්ෙත් නැත්නම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
12ක් එයාර්බස් සමාගමට වන්දි වශෙයන් ෙගවිය යුතු ෙවනවා. 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මිලියන. ඒ එක්කම අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් දැනට ගුවන් ෙසේවා සමාගම් ගණනාවක් විසින් 
එයාර්බස් යානා සහ ෙබෝයිං යානා අරෙගන තිබීමයි. එෙහත් අද 
ෙලෝකෙය් ගුවන් ෙසේවාවල ෙයෙදන සංඛ්යාව අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් අපට ඒවා ආපහු ෙදන්න බැහැ. 
ගුවන් ෙසේවා ගණනාවක් බලාෙගන ඉන්නවා, එයාර්බස් යානා සහ 
ෙබෝයිං යානා ආපහු ෙදන්න. අපි හිර ෙවලා ඉන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම යුෙරෝපයට යන එක ගමන් වාරයකින්වත් අපි ලාභ 
ලබන්ෙන් නැහැ. එෙහත් යුෙරෝපයට යන්න කියලා තමයි ෙම් 
ඔක්ෙකෝම යානා ගන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ගත්ත ගුවන් 
යානා එක්ක යුෙරෝපයට ෙනොෙවයි ඇෙමරිකාවට යන්න තිබුණා. 
අෙප් ෙම් අලාභය අඩු කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි 
දැන් අපට තිෙබන පශ්නය. ෙකොෙහොමද අපි ෙම් පාඩුව අවම 
කරෙගන ඉදිරියට යන්ෙන් කියලා ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා COPE එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතු ෙවනවා. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් පාඩුෙවන් ෙකොටසක් 
ෙගවන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට සිදු ෙවනවා. අපි ඒ ෙතොරතුරු 
කාරක සභාවට ලබා ෙදනවා. ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් සඳහා අපට 
විශාල වියදමක් දරන්න  ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි පශ්නය ෙමයයි. දැන් 

ගරු අගමැතිතුමාම කියපු ආකාරයට 2009 ඉඳලා 2015 ෙවන 
ෙකොට ශී ලංකන් ගුවන් සමාගෙම් පාඩුෙව් එකතුව දළ වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 102,816ක් ෙවනවා.  ගිය අවුරුද්ෙද්ත් රුපියල් 

699 700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිලියන 19,000ක් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබාදුන්නාට පසුව 
තමයි ඔබතුමා කියන රුපියල් මිලියන 16,000ක පාඩුව ලබා 
තිෙබන්ෙන්. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි ෙම් ගුවන් යානා හතරක් 
ගත්තත් ඒ එක ගුවන් යානයක් සඳහා මාසයකට ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 1.4ක පමණ බද්දක් ෙගවන්න ෙවනවා. ජුලි 
මාසෙය්, අෙගෝස්තු මාසෙය් සහ සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙම් ගුවන් 
යානා තුනක් අපට ලැෙබනවා කියන එක තමයි මම දන්ෙන්. 

ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් යානා ෙනොගත ්ෙතොත් ඔබතුමා කියන 
ආකාරයට යානා අටටම ෙඩොලර් මිලියන 12ක වන්දියක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම,  ෙම් යානා ගත්ෙතොත් මාසයකට ෙඩොලර් 
මිලියන 1.4 ගණෙන් බදු කුලියක් ෙගවන්න ඕනෑ. දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් තරම්  පාඩු ලබමින් තිෙයද්දී, ඔබතුමාම 
කියන ආකාරයට ගුවන් ගමනුත් නැත්නම් මාසයකට ෙඩොලර් 
මිලියනය ගණෙන් අපි බදු ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා 
පතිපාදන ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 

 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන නැවත බලලා ඒ පිළිබඳව ආපහු 

කියන්නම්. ෙම්වා ආපහු ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා අපි සාකච්ඡා 
කළා. ඒකත් විශාල අලාභයක්. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකෝප් 
කමිටුවට දැනුම් ෙදන්න අපට  සිදු ෙවයි. "ෙගදර ගිෙයොත් අඹු නසී, 
මග සිටිෙයොත් ෙතෝ නසී" වාෙග් තත්ත්වයක තමයි ලංකාෙව් ගුවන් 
ෙසේවයයි, ආර්ථිකයයි ෙදකම හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන පශ්නය ෙමයෙය◌.ි  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ගුවන් සමාගම 
විසින් රෙට් සමස්ත ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් සිද්ධ කරයි. 
ෙමොකද, දැනටමත් A330 කියන ගුවන් යානාවලටත් මාසයකට 
ෙඩොලර් මිලියනයක පමණ බදු ෙගවමින් සිටියදී තමයි ෙම් 
ගිවිසුමට අපි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්; යන්න සිද්ධ වන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ නිසා රජයක් හැටියට  
ෙම් කරුණු නැවත විමර්ශනයට ලක් කරලා, නැවත ෙම්  කරුණු 
සමාෙලෝචනය කරලා අදාළ ගිවිසුම්ගත සමාගම් එක්ක හරි 
bargaining system එකකට ගිහිල්ලා ෙම් ගනුෙදනුව නතර 
කරන්න පියවර ගන්නවාද කියන එක මම දැනගන්න කැමැතියි. 

 
 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් තුළින් අෙප් ආර්ථිකයට වන බලපෑම පුළුවන් තරම් අඩු 

කර ගන්නයි අපි බලන්ෙන්. අෙප් ඇමතිතුමා අද ලංකාෙව් නැහැ. 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා පැමිණියාම ඒ කරුණු සියල්ලම 
COPE එකට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙම්ක ආර්ථික වශෙයන් රටට 
තිෙබන විශාල පශ්නයක්. ඒකට විසඳුමක් ෙහොයන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා තමයි  අපි බලන්ෙන්. ඒ සඳහා අදාළ කරගත 
හැකි විකල්ප කීපයක් ගැන අපි සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. 
එෙහත්, ෙල්සිෙයන් ගැලෙවන්න බැරි උගුලක තමයි අපි ඉන්ෙන් 
කියලාත් මම කියන්න ඕනෑ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගමැතිතුමා කියන පරිදි අපි ෙම් යානා ෙනොගත්ෙතොත්, 

ෙඩොලර් මිලියන 1.5 ගණෙන් ගුවන් යානා 8ට  ෙඩොලර් මිලියන 
12ක් ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා. හැබැයි, අපි ෙම් යානා ගත්ෙතොත් 
මසකට ෙඩොලර් මිලියන 1.4 ගණෙන් යානා අටකට ෙගවිය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ මුදලත් ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙඩොලර් 
මිලියන 11.2ක් පමණ වනවා. එෙහම නම්  අපි මාස්පතා ෙඩොලර් 
මිලියන 11.2 ගණෙන් ෙගවනවාද, ෙඩොලර් මිලියන 12ක් එකවර 
ෙගවා ෙම් උගුෙලන් ගැලෙවනවාද? ෙමතැන තමයි හිර ෙවන්ෙන්. 
ඔබතුමා කියන පරිදි, ගුවන් යානා ෙගනාවා කියලා අපට අතිෙර්ක 
ලාභයක් උපයා ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ගුවන් යානාවල 
බදු කුලිය විතරක් මාසයකට ෙඩොලර් මිලියන 11.2ක් අපි ෙගවිය 
යුතුව තිෙබනවා. ඊට අමතරව ගුවන් යානා නඩත්තුව ගැන 
බැලුෙවොත්,  ඒ වියදම උපයා ගන්න බැරි නම් සෑම ගුවන් 
යානයකින්ම තව අමතර පාඩුවකුත් මාස්පතා සිදු ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම්වා දුර ගමන් ෙසේවාවන් සඳහා ඇණවුම් කර තිෙබන 
ගුවන් යානා. යුෙරෝපයට යන කිසිදු ගුවන් යානයකින් අපි දැන් 
ලාභ ලබන්ෙන්ත් නැත්නම්, ෙම් අලුත් ගුවන් යානා අට ෙගනාවාය 
කියලා අපි නැවත ලාභ ලබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා ෙඩොලර් 
මිලියන 11.2ක් මාසිකව ෙගවන අතර, ඒ ගුවන් යානා අට 
ෙවනුෙවන් තවත් අතිෙර්ක පාඩුවකුත් දරන්නට අපට සිදු ෙවනවා. 
ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ආණ්ඩුව හැටියට  ආර්ථික කමිටුෙව්දී ෙහෝ  
ඔබතුමන්ලා එකතුව සිදු කරන  සාකච්ඡාවකදී තීරණයක් ගැනීමට 
ෙපර,   ඔබතුමන්ලා ගන්නා තීරණය ගැනත්, ඒ තීරණෙය් තිෙබන 
නිරවුල්භාවය ගැනත්, එය ෙමහිදී ගතහැකි අවම අවාසිසහගත 
තීන්දුව  බවටත්  පැහැදිලි කිරීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමම සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන මම පසුව  

නැවතත් පැහැදිලි කරන්නම්.   ෙමොකද, ඇමතිතුමා ෙනොසිටි  නිසා 
මට ලැබුණු සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුවයි පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ෙකෙසේ 
ෙහෝ,  අප සිටින්ෙන් අමාරු තත්ත්වයක බව මා කියන්න ඕනෑ.  

අෙනක් කාරණය,  "එයාර් බස්"  සමාගමත් එක්ක කථා කර 
ෙම්වා ආපසු දීලා,  අඩු ගණෙන් ආසියාව තුළ ගමන් කරන්නට   
ෙවනත් අහස් යානා ෙසොයා ගන්නවාද කියලායි අපි කල්පනා 
කරන්ෙන්.  එවැනි පශ්නයකටයි අපි මැදිෙවලා සිටින්ෙන්.  එම 
විකල්ප ගැන කල්පනා කරලා  බලලා අපි ෙම් සභාවට කියන්න 
ඕනෑ.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන මා අගය කරනවා. 
ෙමොකද, ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි පධාන පශ්නයක් ගැනයි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්.  

මීට අමතරව, තවමත් ෙම් සභාව ෙනොදන්නා වියදම් ගැන අපි 
අද කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් සාකච්ඡා කළා. බිලියනයක් 
ෙනොෙවයි,  බිලියන දහසක් - Rs. 1 trillion -  තිෙබන්ෙන්.  IMF 
එක කිව්වා, ෙම් කාරණය දිහා බලන්න ෙවනම කණ්ඩායමක් ඒ 
අයත් එවනවා කියලා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙගවන්න එන්ෙන් ආපසු 
ෙමහාටයි. ඒ නිසා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවටයි,   
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවටයි ෙම් අවුරුද්ද තුළ විශාල 
වගකීමක් තිෙබනවා.  බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට 
මා එකඟයි.  අපට මාර්තු මාසෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට පසුවත් 
කිහිප වතාවක්ම ෙම් රෙට් ආර්ථික පශ්න ගැන විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
සභාෙව් වාද කරන්න සිදු ෙවයි. එෙහත් අපි  ඊට ඉස්සර ෙවලා 
මූලික වැඩ කටයුතු  ටික කරෙගන යමු. 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා.   
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය 2015 අතුරු අය වැය 

පිළිබඳ පශ්නයක්. මාස පහකට ෙපර ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පශ්නයක් නිසා ෙම් පශ්නෙය් වටිනාකම අද ලඝු ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා පශ්නය  අහන්ෙන් අදයි. අද  තිෙබන තත්ත්වය අනුව 

මා උත්තර ෙදන්නම්.   
 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් : වැටුප් වැඩි කිරීම 

தனியார் ைற ஊழியர்கள் :சம்பள அதிகாிப்  
PRIVATE SECTOR EMPLOYEES: SALARY INCREASE  

 
223/’15 

2. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය සඳහා අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් 
කරමින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් අවම වැටුප රු.2,500/-කින් වැඩි 
කරන බවට පකාශ කළ බවත්;  

 (ii) එෙහත්, 2015 ෙනොවැම්බර් 01 දින දක්වා කිසිදු 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයකුට අදාළ රු.2,500/
-ක වැටුප් වැඩි කිරීම ෙනොලැබුණු බවත්;  

 (iii) රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප රු.10,000/-කින් 
වැඩි කිරීම නිසා, 2016 වර්ෂය සඳහා හිඟ වැටුප ද 
සමග ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවම වැටුප රු.5,000/-
කින් වැඩි විය යුතු බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015.11.01 දිනට ශී ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික අංශය 
නිෙයෝජනය කරනු ලබන සමසත් ශමිකයන් 
සංඛ්යාව, සත්ී හා පුරුෂ වශෙයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඔවුන් අතර ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා 
දායකත්වය ෙනොලැබූ ශමිකයන් සිටින්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

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

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் க்கான இைடக்கால வர  
ெசல த் திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித் , தனியார் 

ைற ஊழியர்களின் குைறந்தபட்ச சம்பளத்ைத 
பா 2500/- ஆல் அதிகாிப்பதாக அறிவிக்கப் 

பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) எனி ம் 2015 நவம்பர் 01ஆம் திகதி வைர 
தனியார் ைறயின் எந்தேவார் ஊழிய க்கும் 
குறிப்பிட்ட பா 2500/- சம்பள அதிகாிப்  
கிைடக்கவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) அரச ஊழியர்களின் குைறந்தபட்ச சம்பளம் பா 
10,000/- ஆல் அதிகாிக்கப்பட்டைமயினால், 
2016 ஆம் ஆண் க்காக நி ைவச் சம்பளத் 

டன் தனியார் ைறயின் குைறந்தபட்ச 
சம்பளம் பா 5000/- ஆல் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ)(i) 2015.11.01  ஆந் திகதியன்  உள்ளவா  
இலங்ைகயின் தனியார் ைறைய பிரதிநிதித் 

வப்ப த் ம்  ெமாத்த ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள் என்ற 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களில் ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் 
பங்களிப் ப் ெபறாத ஊழியர்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he admit the facts that- 

 (i) it was stated by presenting the Interim 
Budget for the year 2015, that the 
minimum salary of private sector 
employees would be  increased by Rs. 
2,500; 

 (ii) however, no private sector employee 
received the relevant Rs. 2,500  salary 
increase till the 01st of November 2015; and 

 (iii) the minimum salary of the private sector 
employees has to go up by Rs. 5,000 with 
arrears, for the year 2016, as the minimum 
salary of the public sector employees was 
increased by Rs. 10,000? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total number of employees that 
represent the private sector of Sri Lanka as 
at 01.11.2015 as males and females, 
separately;  

 (ii) whether there are employees who have not 
been contributing to the Employees 
Provident Fund; and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) if so, the reasons for that? 

(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 පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) බල ශක්තිය ඇතුළු ෙයදවුම් පිරිවැය අඩු වීම 
සැලකිල්ලට ගනිමින් ෙසේවකෙයකුෙග් මාසික 
වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කිරීමට සලකා 
බලන ෙලස 2015 අතුරු අය වැය මඟින් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඉල්ලන ලදි.  

 (ii) ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් අදාළ පඩි වැඩි කිරීම කළ 
යුතු ෙව්.  

 (iii) එය ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් තීරණය කළ යුතු 
ෙව්. 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික අංශය නිෙයෝජනය කරනු 
ලබන සමසත් ශමිකයන් සංඛ්යාව සම්බන්ධෙයන් 
ෙතොරතුරු පහත වගුෙවහි දැක්ෙව්.  

 

 
මූලාශය: ජන ෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 (ii) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා දායකත්වය 
ෙනොලැබූ ශමිකයන් සංඛ්යාව පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
වාර්තා ෙනොවන අතර, එම අරමුදල සඳහා 
දායකත්වය ලබන ශමිකයන් සංඛ්යාව පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු පහත වගුෙව් දැක්ෙව්.  

 

 
මූලාශය: ශී ලංකා මහ බැංකුව 

2014 ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකත්වය ලබන 
ශමිකයන්ෙග් සංඛ්යාව 2,493,681යි. 2015 ෙතොරතුරු ලබාගන්න 
පුළුවන්කමක් තවම ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් දළ වශෙයන් ලක්ෂ 
25.5ක් ෙලස තමයි ගණනය කර තිෙබන්ෙන්.  

වසර ෙපෞද්ගලික අංශය එකතුව 

  පුරුෂ ස්තී   

2014 2,458,487 1,003,373 3,461,860 

2013 2,411,546 1,008,991 3,420,537 

2012 2,396,915 958,754 3,355,669 

2011 2,351,346 968,791 3,320,137 

2010 2,223,986 953,014 3,177,000 

වසර ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා 
දායකත්වය ලබන ශමිකයන් 
සංඛ්යාව 

2014 2,493,681 

2013 2,445,252 

2012 2,382,166 

2011 2,255,821 

2010 2,195,426 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් සියයට සියයක ආසන්න 

සංඛ්යාවටම එනවා කියලාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා අහන්ෙන්  ශම බලකාය අනුවද,  ෙපෞද්ගලික අංශය  

අනුවද? 
 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙපෞද්ගලික අංශය අනුව.  

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙපෞද්ගලික අංශය අනුව එය සියයට 38ක් පමණ ෙවනවා.  

දැන් ඔබතුමා අහන්න පුළුවන්, ශම බලකාය ලක්ෂ 80ක්ව තිෙබද්දි 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙම් පමාණය ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා.  ස්වයං රැකියා ගණනය කරන්ෙනත් ෙම් යටෙත්යි. 
 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
 

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

මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය කථාෙව්දිත්, ගරු අගමැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය කිරීෙම්දිත් ෙයෝජනාවක් විධියට  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීම ගැන සඳහන් 
කළා.  සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව රාජ්ය ෙසේවකයන් වාෙග් ෙදගුණයක් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සිටින බව ගරු ඇමතිතුමා  
පිළිගන්නවා ඇති. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් සියලු ෙදනාම ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදලට දායක වන අයයි. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් වැටුප් 
ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරපු සංඛ්යාෙවන් ෙහෝ - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශම බලකාෙයන් ලක්ෂ 83ක් -   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔව්, හතර ගුණයක් පමණ. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එයින් ලක්ෂ දහතුනහමාරක් තමයි රාජ්ය ෙසේවෙය් සිටිෙන්. 

ඉතිරි අය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්. ෙකොටස් ෙදකක් 
ඉන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සහ සව්යං රැකියාවල 
නියුක්ත ෙසේවකයන් වශෙයන්. 

705 706 

[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විධිමත් සහ අවිධිමත්. නමුත් දැන් ෙමතැන ගැටලුව 

තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙයෝජනාෙවන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා ඔවුන්ෙග් වැටුප් 
වැඩි කිරීම සම්බන්ධෙයන් යම් වැඩ පිළිෙවළකට - යම් 
එකඟතාවකට - එන්න බැරිද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයනුයි. 
උදාහරණයක් විධියට වතු ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්, ඒ වතු ක්ෙෂේතෙය් 
තිෙබන්නා වූ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අපට එකඟතාවකට එන්න  
බැරිද? 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කම්කරු ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කරන ලද සාකච්ඡා 

සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම්   වනෙකොට එය 
ෙහොඳ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  සියලු ෙදනාම සිය 
කැමැත්ෙතන්  ඉදිරිපත් වීමට සැලැස්වීම තමයි අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන්නා වූ ස්වරූපය.  නමුත් ඒ කටයුත්ත සිදු ෙවන්ෙන් නැති 
බව දැන ෙගන තමයි අපි යම් විධියකින් නීති සකස් කිරීමක් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. කම්කරු ඇමතිතුමා ෙමතැන 
සිටින නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමා උත්තර දීම ෙයෝග්යයි කියා 
මම හිතනවා.  

 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධව තීන්දු තීරණ 
ගත්ෙත් ෙසේව්ය පක්ෂයත්, ෙසේවක පක්ෂයත් කියන ෙදෙගොල්ලන්ම 
කැඳවා සාකච්ඡා කරලායි. වතු ක්ෙෂේතෙය් පශ්නයක් ඇති වුණා. 
ෙමොකද, සාමූහික ගිවිසුම් මගින් වතු ක්ෙෂේතෙය් වැටුප් 
සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ ගැනීම සිදු වන නිසා ඒ අය ඉවත් 
කිරීමට අපි විධිවිධාන සලසා තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට ෙම් 
වර්ෂෙය් සාමුහික ගිවිසුමකට ඇතුළු ෙවන්නට ඒ ෙදපාර්ශ්වයට 
බැරි වුණා. වතු ක්ෙෂේතෙය් අයටත් වැටුප් වැඩිවීම ලබා දිය යුතු 
නිසා අපි ඒ අයත් රුපියල් 2,500ක වැටුප්  වැඩිවීම ලැබිය යුතු අය 
ෙලසට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. අද එම පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙදකම ඉදිරිපත් කරනවා. ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප සම්බන්ධව 
පනත් ෙකටුම්පතකුත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 
2,500ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීම සඳහා  පනත් ෙකටුම්පතකුත් 
අද ඉදිරිපත් කරනවා. වතු ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවකයනුත් ඒෙකන් 
ආවරණය කරන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම අහපු අතුරු පශ්නයට උත්තරයක්  ලැබුණා.  ෙපෞද්ගලික 

අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තීරණය 
කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප කීයද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අවම වැටුප රුපියල් 10,000යි. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔව්. ඒකට රුපියල් 2,500ක් අලුතින් එකතු කරනවා. ඒකද, 

ඔබතුමා කියන්ෙන්? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
රුපියල් 2,500 ලැෙබන ෙසේවකයන්ටත්, ඒ වාෙග්ම ඊට 

වැඩිෙයන් -රුපියල් 40,000ට අඩුෙවන්- ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
වැටුප් ලබන සියලුම ෙසේවකයන්ටත් ෙම් රුපියල් 2,500 
ලැෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒෙකන් රුපියල් 1,500ක් ලබාදීම 2015 වසෙර් සිටත්, ඉතිරි 

රුපියල් 1,000 දීම 2016 වසෙර් සිටත් කියාත්මක ෙවනවා.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
එයින් රුපියල් 1,500ක් දීම 2015 මැයි මස 1වැනි දා සිට 

කියාත්මක වන්නත්,- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අය වැය කථාෙව්දී 

කියැවුෙණ් ඉතිරි රුපියල් 1,000  ෙදන්ෙන් 2017දී කියායි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. 1,500ක් 2015 වසෙර් සිට ලබා ෙදනවා. ඉතිරි රුපියල් 

1,000 ෙකොටස ලැෙබන්ෙන් 2016 වර්ෂෙය්දීයි.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
 

පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ඇණවුම් කිරීම : විසත්ර 
பாடசாைலச் சீ ைடத் ணி இறக்குமதி : விபரம் 

IMPORTATION OF SCHOOL UNIFORM MATERIAL: DETAILS 
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3. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2011 වසෙර්දී රාජ්ය වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංසථ්ාව 
මඟින් චීනෙයන් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ඇණවුම් කිරීෙම්දී 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමතියට පටහැනිව කටයුතු කිරීෙමන් 
රජයට රුපියල් මිලියන 24ක පාඩුවක් සිදුවී තිෙබන බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) 2010.11.02 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි, 
අනුමත පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) අනුමත පමාණය ඉක්මවා ලබා ෙගන ඇති ෙරදි 
පමාණය සහ වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 (iii) නිල ඇඳුම් ෙරදි ආනයනය කිරීෙම්දී සිදුවී ඇති 
පමාදය ෙහේතුෙවන් රජයට සිදුවූ අලාභය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) උක්ත අලාභය සඳහා වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව 
ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) අදාළ ෙරදි මිලට ගැනීෙම්දී ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් වූ අවම  ෙටන්ඩරය පතික්ෙෂේප කිරීමට 
ෙහේතු වූ කරුණු කවෙර්ද;  

 (ii) ෙදවන ෙටන්ඩරය ෙතෝරා ගැනීෙමන් රජයට සිදුවී 
ඇති අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙටන්ඩර් මණ්ඩල නිලධාරින් 
සිදු කළ චීන සංචාරයට වැය වූ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2012.09.30 දින වනවිට ගබඩා ෙවත ෙනොලැබුණු 
ෙරදිවල වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) එම ෙරදි සම්බන්ධෙයන් ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) 2011ஆம் ஆண் ல் அரச வர்த்தகக் கூட் த்தாபனத் 
தினால் சீனாவி ந்  பாடசாைலச் சீ ைடத் 

ணிையக் ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான கட்டைள 
வி க்கும்ேபா  அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்திற்கு 

ரணாகச் ெசயற்பட்டைமயால் அரசாங்கத்திற்கு பா 
24 மில் யன் நஷ்டம் ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2 0 1 0 . 1 1 . 0 2ஆம் திகதிய அைமச்சரைவத் 
தீர்மானத்தின் பிரகாரம், அங்கீகாிக்கப்பட்ட 
பாடசாைலச் சீ ைடத் ணிகளின் அள  
எவ்வள ெவன்பைத ம்; 

 (ii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட அளைவத் தாண் ய 
விதத்தில் ெபற் க்ெகாண் ள்ள ணிகளின் 
அள  மற் ம் ெப மதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) சீ ைடத் ணி இறக்குமதியின்ேபா  ஏற் 
பட் ள்ள தாமதம் காரணமாக அரசாங்கத் க்கு 
ேநர்ந் ள்ள நஷ்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நஷ்டத்திற்குப் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் ய வர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) குறிப்பிட்ட ணி ெகாள்வனவின்ேபா  
ேகள்விப்பத்திரச் சைபக்கு ன்ைவக்கப்பட்ட 

ஆகக்குைறந்த ேகள்விப்பத்திரம் நிராகாிக்கப் 
பட்டைமக்கான காரணங்கள் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இரண்டாவ  ேகள்விப்பத்திரம் ேதர்ந்ெத க்கப் 
பட்டைமயால் அரசாங்கத் க்கு ேநர்ந் ள்ள 
நஷ்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெதாடர்பில் ேகள்விப்பத்திர சைப 
உத்திேயாகத்தர்கள் சீனாவிற்கு ேமற்ெகாண்ட 
பயணத்திற்குச் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2012.09.30 ஆம் திகதியளவில் களஞ்சியங்க க்கு 
கிைடக்காதி ந்த ணிகளின் ெப மதி 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ணி சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Is he aware that the Government incurred a loss of 
Rs. 24 million when the State Trading (General) 
Corporation ordered school uniform material from 
China in 2011 violating the Cabinet approval? 

(b) Will he state - 

 (i) the approved quantity of school uniforms as 
per the Cabinet decision dated 02.11.2010; 

 (ii)  the quantity of uniform material  that have 
been obtained exceeding the approved 
quantity and the value of it; 

 (iii)  the loss incurred by the Government due to 
the delay in the importation of school 
uniform material; and 

 (iv)  the course of action taken against the 
persons responsible for the aforesaid loss? 

(c) Will he inform this House - 
 (i) the reasons to reject the tender with the 

lowest price that was submitted to the 
tender board in purchasing the aforesaid 
uniform material; 

 (ii)  the loss incurred by the Government by 
selecting the tender with the second lowest 
price; 

 (iii)  the amount of money spent for the officers 
in the tender board to  visit  China; 

 (iv)  the value of the cloths that were not 
received to the stores as at 30.09.2012; and 

 (v)  the course of action taken in this regard? 

(d) If not, why? 

709 710 

[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 



2016  ෙපබරවාරි  10 

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 ෙමෙසේයි.  

(අ) අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට පටහැනිව කටයුතු කර 
ෙනොමැත. රජයට පාඩුවක් සිදුවී ෙනොමැත.  

 ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. සමහර 
documents එෙහම නැති පශන්ත් තිෙබනවා. ඒ තිෙබන 
දත්ත අනුව තමයි ෙම් පිළිතුර සකස ්ක ර තිෙබන්ෙන්. 

(ආ)  (i)   2010.11.02 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයක්  
ෙනොමැත. 2011.11.02 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණයක් ඇති අතර, එම තීරණය පකාරව ෙරදි 
මීටර් 7,960,000ක (මීටර් හැත්තෑනවලක්ෂ 
හැටදහසක්) පමාණයකි. එය පහත පරිදි ෙව්.  

 වර්ගය   ෙරදි මීටර් 

 සුදු කමිස/ගවුම්  5,810,000 

 සුදු කලිසම්  980,000 

 නිල් කලිසම්  770,000 

 සිවුරු      400,000 

   එකතුව                    7,960,000 

 (ii) අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ඉක්මවා අතිරික්ත නිල 
ඇඳුම් මිලදී ගැනීමක් සිදුවී ෙනොමැත.  

 (iii) රජයට පාඩුවක් සිදුවී ෙනොමැත.    

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) (i) ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වූ අවම ලංසු 
පතික්ෙෂේප කිරීමට ෙහේතුව ලංසු ලියවිල්ෙල් අඩංගු 
ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ ෙනොකිරීම ෙව්. එය පහත 
පරිදි දැක්විය හැක. 

1. ෙකඳි සංයුතිය පිරිවිතරවලට අනුකූල ෙනොවීම හා      
ෙපොලිෙයසට්ර් සංයුතිය 95%ට වැඩි වීම. 

2. පුළුන් පිපීමට දක්වන පතිෙරෝධිතාවය ඉතා අඩු වීම. 

3. අඟලට හරස ්නූල් පමාණය පිරිවිතරයට වඩා අඩු වීම. 

4. පාට හා අඟලට නූල් පමාණය පිරිවිතරයට අනුව අඩු වීම. 

  ඔබතුමාත් දන්නවා, TECsවලින් සමහර 
අවසථ්ාවලදි අපටත් පශන් තිබුණු බව.  අලුතින් 
පත් වුණාට පසේසේ ඒවා මාරු කර ෙදන්නය 
කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරලා ඒවා මාරු කර ගත්තා.  

 (ii) පළමු ෙටන්ඩරය පතික්ෙෂේප වීෙමන් පසු ඊළඟට 
සිටින සාරානුකූල පතිචාර දැක්වූ අවම 
ෙටන්ඩර්කරුෙග් ෙටන්ඩරය ෙගන්වා ගත යුතුය. 
ඒ අනුව සාරානුකූල පතිචාර දැක්වූ පළමු 
ෙටන්ඩර්කරුෙග් ෙටන්ඩරය පදානය කර ඇත. 
රජයට කිසිදු අලාභයක් සිදු වී ෙනොමැත. 

 (iii) රු. 727,025.37 (රුපියල් හත්ලක්ෂ විසිහත්දහස ්
විසිපහයි ශත තිසහ්තයි.) 

 (iv) 2012.09.30 දිනට ගබඩාවට ෙනොලැබුණු ෙරදි 
පමාණයක් ෙනොමැති අතර, සැපයුමට අදාළ 
සියලුම ෙරදි ෙතොග ගබඩාවට ලබා දී ඇත. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා "අදාළ ෙනොමැත" සහ 

"පිළිගත ෙනොහැක" කියලා  සමහර පශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නා. 
නමුත් එතුමාම පිළිගන්න විධියට ෙම් ෙටන්ඩර් කියාවලිෙය්දී මා 
අහන පශ්නයට අදාළ ෙකොටසකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳ නිවැරදිම ෙතොරතුරු මා ඔබතුමාට ලබා 
ෙදන්නම්.  එෙහම ලබා දුන්ෙනොත් ඔබතුමා ෙම් ගැන විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලිව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න 

පුළුවන්. ෙම්ක විතරක්  ෙනොෙවයි, තවත් පරීක්ෂණ ගණනාවක් 
කරෙගන යනවා. උදාහරණයක් විධියට ඔය ෙරදි මිලදී ගැනීෙම්දී 
samples පරීක්ෂා කිරීම SLITA එක විසිනුයි කරලා තිෙබන්ෙන්.    
පසුගිය දවස්වල අපට ඔය වවුචර් එක ෙදන කමයට යන්න සිද්ධ 
වුණු ෙහේතුවත් මා කියන්නම්.  ඒ samples පරීක්ෂාෙව්දී සළු 
සෙලන් SLITA  එකට  දුන්නාම ඒ sample එක   පතික්ෙෂේප 
ෙවනවා. ඒ sample එකම ෙවනත් නමකින් දුන්නාම  
පිළිගන්නවා. ෙමවැනි පශ්න ගණනාවක් තිබුණා. ඉතින්  
TECsවලත් ඒ ගැටලු තිබුණා.  ඔබතුමාම දන්නවා.  නීත්යනුකූල 
කර ගන්න පුළුවන් සමහර ෙද්වල්. ෙමවැනි පශ්න ෙනොතිබුණා 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් තිෙබන ෙල්ඛන අනුව තමයි අපට ෙම් 
උත්තරය ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 240/'15 -  (2), 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 (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 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. 
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පටිපාටිය 

பாடசாைலச் சீ ைடத் ணிக க்கான விைலம க் 
ேகாரல் : நைட ைற 

 QUOTATIONS FOR SCHOOL UNIFORM MATERIAL: 
PROCEDURE 
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6. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා සාමාන්යෙයන් වාර්ෂිකව 
මිල ගණන් කැඳවනු ලබන මාසය කවෙර්ද; 

      (ii) 2015 වර්ෂය සඳහා මිල ගණන් කැඳවන ලද මාසය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සැපයුම්කරුවන් තීරණය කිරීෙම්දී, පසම්පාදන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශයන්හි 7.9.6 වගන්තිය අනුව ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයින්ට ලබා ෙදන පමුඛතාව ෙමවර ලබා 
ෙනොදීමට ඇමති මණ්ඩලය තීරණය කර තිෙබ්ද; 

    (ii) එෙසේ නම්, එය ෙද්ශීය නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීෙම් 
රාජ්ය පතිපත්තියට පටහැනි ෙනොෙව්ද; 

 (iii) එවැනි තීන්දුවක් ගැනීමට බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද; 

       (iv) එකී තීන්දුව ෙහේතුෙවන්, ෙද්ශීය ෙරදි නිෂ්පාදනය 
ඇන හිටීෙමන් රැකියා අහිමි වීමට සහ විෙද්ශ 
විනිමය අනවශ්ය ෙලස වැය වීමට හැකි බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  2016 වසර ෙවනුෙවන්, පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා 
ෙරදි ෙවනුවට මුදල් වවුචර් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

  (ii) 2001 වසෙර්දී පත්වූ රජය මුදල් වවුචර් ලබා දීම 
කියාත්මක කර එය අසාර්ථක කමයක් ෙලස 
තීරණය කර අත් හරිනු ලැබුෙව්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பாடசாைலச் சீ ைடத் ணிக க்காகப் ெபா  
வாக வ டாந்தம் விைலம க்கள் ேகாரப் 
ப கின்ற மாதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண் க்காக விைலம க்கள் ேகாரப் 
பட்ட மாதம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வழங்குநர்கைளத் தீர்மானிக்கும்ேபா  ெப  
ைககள் வழிகாட்டல்களின் 7.9.6 பிாி க்கு 
அைமய உள்நாட்  உற்பத்தியாளர்க க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற ன் ாிைமைய இத்தடைவ 
ெபற் க்ெகா க்காதி ப்பதற்கு அைமச்சரைவ 
தீர்மானித் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இ  உள்நாட்  உற்பத்திகைள 
ஊக்குவிக்கின்ற அரசாங்கக் ெகாள்ைகக்கு 

ரண்ப கின்றதல்லவா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறான தீர்மானெமான்ைற ேமற்ெகாள்ள 
ஏ வாயைமந்த காரணிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  தீர்மானம் காரணமாக, உள்நாட் ப் 
டைவ உற்பத்தி தைடப்ப வதன் காரணமாக 

ெதாழில் வாய்ப் க்கைள இழப்பதற்கும் 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி அநாவசியமாகச் 
ெசலவாவதற்கும் ம் என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்கான பாடசாைல சீ ைடக் 
கான டைவக்குப் பதிலாக பண உ திச் 
சீட் க்கள் வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) 2001இல் ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம் பண 
உ திச்சீட் க்கள் வழங்குவைத அ ல்ப த்திய 

டன், ேதால்வியான ைறெயனத் தீர்மானித் , 
அதைனக் ைகவிட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

 (a) Will he inform this House - 

 (i) the month during which quotations for 
school uniform material are usually called 
annually; and   

 (ii)  the month in which the aforesaid 
quotations were called for the year 2015? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether the Cabinet of Ministers has 
decided not to give priority to local 
manufacturers this year despite Section 
7.9.6 of the Procurement Guidelines 
stipulates that local manufacturers should 
be given priority in selecting suppliers;  

 (ii) if so, whether it does not contravene the 
government policy of promoting local 
products;  

 (iii) the factors that led to making of such a 
decision; and 

 (iv) whether he admits that the aforesaid 
decision would lead to loss of employment 
due to stoppage of local textile production 
and also to unnecessary spending of foreign 
exchange?  

(c) Will he further inform this House - 

 (i) whether cash vouchers will be given to 
school children for school uniforms for the 
year 2016 instead of giving uniform 
material; and 
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 (ii) whether the Government that was elected in 
the year 2001 implemented the system of 
giving cash vouchers, and later it 
abandoned that system after deciding that it 
was not successful? 

(d) If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) පාසල් නිල ඇඳුම් ලබා දීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් 
අදාළ වර්ෂයට ෙපර වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය්ය. 
(උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 2015 ලබා 
ෙදන්ෙන් 2014 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය්ය) ඊට 
අදාළ පසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරනුෙය්  ඊටත් 
ෙපර වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්ය. 
(උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්,  2015 වර්ෂයට  
නම්  2013 ෙනොවැම්බර් මාසෙය්ය) 

 (ii) පසම්පාදන කටයුතු 2014 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 
ආරම්භ කර මිල ගණන් කැඳවීම මැයි මාසෙය් සිදු 
කර ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්.   

 (ii) නැත. 

 (iii) නූල් ආනයනය කර වියා ෙපරසැරිකර සපයන්නන් 
හා අමු ෙරදි ආනයනය කර ෙද්ශීයව නිම්හම් කර 
සපයන්නන් හටද ෙද්ශීය පමුඛතාව ලබා දීෙම් 
7.9.6 වගන්තිය යටෙත් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකෙයකු 
ෙලස ඇතුළත් වීමට ඉඩකඩ ඇති බැවින්, ෙද්ශීය 
පමුඛතාව ලබා දීෙම් වගන්තිය මත සම 
තරගකාරිත්වය ඇති ෙනොවීම ඉවත් කිරීම සඳහා. 

  ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් යැයි කියන පිරිස චීනෙයන් 
ආනයනය කරලා ෙම් ෙරදි සපයා තිෙබන බව 
අපට පැහැදිලිව ෙපනී ෙගොස ්තිෙබනවා. ඒක තමයි 
ෙම් තීරණය ගන්න ෙහේතුව. 

 (iv) නැත. 

  එෙහම එකක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙවනත් 
කර්මාන්තශාලා තිෙබනවා. නමුත් ෙද්ශීයව ඔය 
කියන ෙරදි නිෂ්පාදනය කරලා නැති බව කියන්න 
ඕනෑ.  

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) පැවැති නිල ඇඳුම් සැපයීෙම් පමාදයට විසඳුමක් 
ෙලස පමණක් තාවකාලිකව කියාත්මක කර ඇත. 
අසාර්ථක වීමක් සිදු වී ෙනොමැත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

2001 වසෙර්දී වවුචර් කමය අත් හැරිෙය් අසාර්ථක වීමක් 
ෙහේතුෙවන් ෙනොෙවයි නම්, ඉන් පසුව එය කියාත්මක ෙනොවුෙණ් 
ඇයි? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එවකට පැවැති පමාදයට තාවකාලික විසඳුමක් විධියට තමයි 

එෙසේ සිදු කර තිෙබන්ෙන්. එදා වවුචර් ලබා දීෙම්දී අනුගමනය 
කරපු කියාවලිය ෙබොෙහොම සංකීර්ණ එකක්. නමුත් දැන් එෙහම 
නැහැ. දැන් අපි පාසලට තමයි වවුචර් ලබා ෙදන්ෙන්. පාසෙලන්ම 
ඒ voucher ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒක ෙබොෙහොම 
සරලයි. ඒ නිසා දැන් කියාත්මක වන කමය පිළිබඳව ගැටලුවක් 
නැහැ. ෙම් සැෙර් ෙබොෙහොම ෙව්ලාසනින් ඒ කාර්ය භාරය ඉෂ්ට 
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සරලයි කියලා ඔබතුමා පකාශ කළාට 

ෙදමව්පියන් හා ගුරුවරුන් නම් ඒ බව පිළිගන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ 
පිළිබඳව දැන් ෙමතැනදී පකාශ කරන්න බැරි නිසා මම මෙග් 
ෙදවන අතුරු පශ්නයට යනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පකාශ කළා, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
අත් හැරියාට රැකියා අහිමි වීමක් ෙහෝ  විෙද්ශ විනිමය අනවශ්ය 
ෙලස වැය වීමක් ෙහෝ සිදු වන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම අහපු පශ්නයට ඔබතුමාෙග් උත්තරය වුෙණ් 
"නැත" යන්නයි. ඔබතුමා පැහැදිලි කරලා ෙදනවාද, ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය ෙවමින් තිෙබන - ඔබතුමා කියපු ආකාරයට එක්තරා 
වර්ෂයක - මට මතක විධියට 2014 වර්ෂෙය් - චීනෙයන් ෙරදි 
ආනයනය කරලා දීලා තිෙබන බව ඇත්තක්. ෙටන්ඩර් 
ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළාම, ඒ අයට දඬුවම් කළ යුතු බවත් ඇත්තයි. 
මම අහන්ෙන් ෙම් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගන්ෙන් නැතිව ඒක 
විෙද්ශෙයන් ආනයනය කළාම රැකියා අහිමි ෙවන්ෙන් නැහැයි 
කියලා, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ විනිමය පිට රටට ගලා යන්ෙන් නැහැයි 
කියලා ඔබතුමා පකාශ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, තවදුරටත් ඕනෑ තරම් ෙම් පිළිබඳව 

ගරු මන්තීතුමාට  පැහැදිලි කරලා ෙදන්න  මට පුළුවන්. ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන් කියලා පිරිසක් ඉන්නවා. හැබැයි, ඔවුන් ෙම් ෙරදි 
 ෙනොෙවයි, නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ඔය කියන නිෂ්පාදකයන්ට 
ෙවන කර්මාන්තශාලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ බව පැහැදිලිව තහවුරු 
කරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කියන ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් 
විසින් ගිය වසෙර් සපයන ලද පමිතිෙයන් ෙතොර, කිසිෙසේත්ම 
පාසල් සිසුන්ට ලබා දීමට ෙනොහැකි පාසල් නිල ඇදුම් ෙරදි 
දැනටත්  ලක්ෂ 12ක පැකට් තිෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමාම 
කියනවා, ඒ කා ලෙය් ෙමච්චර ෙද්වල් ෙවද්දී කිසිම කියාමාර්ගයක් 
අරෙගන නැහැ කියලා. සාමාන්ය සම්පදායක් ෙවනස් කිරීම 
රජයකට සහ විෂය භාර ඇමතිවරයාට එතරම් ෙහොඳ වැඩක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් අපි ඒක ෙනොතකා ෙම් සම්පදාය ෙවනස් කිරීම 
නිසා මම හිතන්ෙන් රුපියල් මිලියන 500කට වැඩි මුදලක් අපිට 
ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පමිතිෙයන් 
යුතු පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි මිලදී ගැනීමට පාසල් සිසුන්ටත්, 
ෙදමාපියන්ටත් අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට ෙම් වැඩසටහෙන්දී සමහර තැනක 
පාෙයෝගික ගැටලු ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් 
කුමන්තණයක්ද දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, සමහර පළාත්වල 
විදුහල්පතිවරුන්ට ෙම් සම්බන්ධෙයන් චකෙල්ඛ මඟින් ඉතාම 
පැහැදිලිව දන්වා සිටියදීත්, ඒ වාෙග්ම කලාප අධ්යක්ෂවරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගනැල්ලා ඒ කමෙව්දය පිළිබඳව පැහැදිලිව දැනුම් දීලා තිබියදීත්, 
ෙම් වවුචර් සමහර පාසල්වල නියමිත දිනට ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
උදාහරණයක් හැටියට, 6 වසෙර් සිට 12 වසර දක්වා පාසල් 
සිසුන්ට ඒ වවුචර් එක ෙදන කමෙව්දය අපි පැහැදිලිව හදලා 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම පුංචි දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් ෙදසැම්බර් මස 
අවසානෙය්දී පාසලට පැමිෙණනවා, තමන්ෙග් දරුවාෙග් පගති 
වාර්තාව අරෙගන යන්න. ඒ අවස්ථාෙව්දී කුඩා දරුවන්ෙග් වවුචර් 
ෙදමව්පියන්ට ෙදන්න කියලා තමයි අපි පැහැදිලිව කිව්ෙව්. ඒකට 
ෙවනම එන්න ඕනෑකමක් තිබුෙණත් නැහැ. නමුත් ඒ කියාවලිය 
සමහර අය කියාත්මක කෙළේ නැහැ. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ, ගිය වසරට එපිට  වසෙර්, එනම් 2014 වසෙර්   ෙදසැම්බර් 
ෙවනෙකොට පාසල් නිල ඇදුම් ෙරදි ෙබදලා තිබුෙණ් සියයට 35යි. 
නමුත් 2015 වසෙර් ෙදසැම්බර් ෙවද්දී සියයට 95ක් වචුචර් ෙබදලා 
අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණා.[බාධා කිරීමක්]  නැහැ, නැහැ, 
ඔබතුමාට ඉතින් ෙමොනවා හරි ෙදයක් කියන්න තිෙබනවාෙන්, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇසීම නිසා 

ඔබතුමා මාව කුමන්තණකරුෙවක් විධියට දැකීම ගැන මම 
කනගාටු ෙවනවා. ඔබතුමා දැන් කියන්ෙන් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න අහන්න එපා කියලාද? 

 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, පශ්න අහන්න. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පශ්නයක් ඇහුවාම ඔබතුමා කුමන්තණකරුෙවක් කියනවා. 

ෙමතැන අෙප් කුමන්තණයක් නැහැ.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් කියන ව්යාපාරික මාෆියාෙව් අය -

ඔබතුමා ඒ අය හමු වුණාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ.- රැක 
ගැනීෙම් පුදුම වුවමනාවක් ඔබතුමාට තිෙබනවා. අපිට රජය 
වශෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් සිටින සිසු 
දරුවන්ෙග්,- [බාධා කිරීමක්] මම කියන එක ටිකක් අහන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නය අහන්න. මම උත්තරය ෙදන්නම්. අපිට ෙම් 
රජෙයන් ෙවන් කරන මුදල් පමාණය පරිස්සම් කරලා, ෙකොමිස් 
ගහන්ෙන් නැතිව, ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැතිව, deal  දමන්ෙන් 
නැතිව, ළමයින්ට ලබා දීෙම් වගකීම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ව්යාපාරිකෙයෝ හතර ෙදෙනකු ෙපොෙහොසත් කරනවා ෙවනුවට අද 
ෙම් රෙට් සියලුම නගරවල ෙරදි කඩ ව්යාපාරිකයින්ට ආදායමක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒක අපි ෙම් වසෙර්දී මීට වැඩිය ශක්තිමත් 
කරනවා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අපට කුමන්තණකාරෙයෝ 

කියනවා. නමුත් නිෂ්පාදකෙයෝයි අපියි අතෙර් කිසිම සම්බන්ධයක් 
නැහැ. ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා පුළුවන් නම් ඔප්පු කරන්න 

කියලා. අපි ඔවුන් සමඟ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ගරු 
අගාමාත්යතුමා සඳහන් කරන ෙද්ශීය නිෂ්පාදන රැක ගැනීෙම් 
පතිපත්තිය යටෙත්යි මම ෙම් පශන්ය අහන්ෙන්. 

මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පකාශ කළ ආකාරයට සාමාන්යෙයන් නිල 
ඇඳුම් සඳහා මිල ගණන් කැඳවන්ෙන් ඊට ෙපර වසරටත් ෙපර 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් නම්, ෙම් වසෙර් මැයි මාසය දක්වා එය කල් 
තැබුෙව් ඇයි? එය වවුචර් කමය කියාත්මක කිරීෙම් යටි අරමුණින් 
කළ ෙදයක්ද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කිසිෙසේත්ම නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මම එක කාරණයක් 

කියන්නට ඕනෑ. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකෙයෝ ආරක්ෂා කරන්නට අෙප් 
රජය පැහැදිලිව ෙපනී සිටිනවා. නමුත් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකෙයෝ 
නමින් ෙපනී සිටින ෙවනත් මාෆියාවන් ආරක්ෂා කරන්නට අපි 
බැඳී ඉන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකෙයෝ ස්වරූපෙයන් චීනෙයන් 
ෙරදි ෙගනත් ෙදන අය අපි ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඇසූ ඊළඟ කාරණය ෙමොකක්ද? [බාධා 
කිරීමක්] හරි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් වසෙර් පරණ කමයටම ගිහින් 
ෙහෝ ෙම් කටයුත්ත හරි මාර්ගයට ෙගෙනන්නට බැලුවා. 
පමිතිෙයන් ෙතොර ෙරදි ෙදනවා. ඒවා ළමයින්ට අඳින්නට බැහැ. 
ඒෙක් විශාල දූෂණයක් තිෙබනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් TEC 
එෙක් ඉඳලා, SLITA එෙක් ඉඳලා අපි  ඔක්ෙකොම ව්යාපාරිකෙයෝ 
අල්ලනවා. ෙම් ඇත්ත කථාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්නට 
ඕනෑෙන් ගරු කථානායකතුමනි. අපි පුළුවන් විධියට ෙම්ක 
කරන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් කිසිෙසේත්ම කරන්නට බැහැ. ඒ 
නිසා තමයි අවසාන වතාෙව්, -මම ෙනොෙවයි.- අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් හමු වුණු ආර්ථික කමිටුෙව්දී 
සහ කැබිනට් එෙක්දී ෙම් තීරණය අරෙගන ෙකොතරම් 
අභිෙයෝගයක් වුණත් ෙම් වවුචර් කමය කියාත්මක කරමු කියන 
තීරණයට ආෙව්. නමුත් ඉස්ෙසල්ලා ෙම් කමය විෙව්චනය කළ අය 
දැන් කියනවා, "ෙම් කමය ෙහොඳයි." කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ 
බලන්න. ෙම් වසෙර්දී සම්පූර්ණෙයන්ම සංවිධානාත්මකව මීටත් 
වඩා සාර්ථකව ෙම් කමය කියාත්මක කරනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට එක කාරණයක් කියන්නට 

තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඇඟලුම් අපනයන කර්මාන්තයක් තිෙබනවා. 
ඒ අයෙගන් අපි ඇහුවා, "ෙද්ශීයව ෙමොනවාද නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්. ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒ ෙරදි අරෙගන 
තමන්ෙග් ඇඟලුම් කර්මාන්තයට ෙයොදා ගන්නට බැරි ඇයි?" 
කියලා. එතෙකොට කිව්වා, "එෙහම එකක් නම් ලංකාෙව් නැහැ." 
කියා. 

 
මුසල්ිම් ෙද්වසථ්ාන සංවර්ධනය: මුදල් ෙවන් කිරීම 
ஸ் ம் பள்ளிவாசல்கள் அபிவி த்தி : நிதி ஒ க்கீ  
 DEVELOPMENT OF MOSQUES: ALLOCATION OF MONEY    

285/’15 
7. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මුසල්ිම් ෙද්වසථ්ාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
අමාත්යාංශය සතු වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 
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 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iii) මුසල්ිම් ෙද්වසථ්ාන සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීෙම් 
කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් සිටින මුසල්ිම් දහම් පාසල් ගුරුවරුන් 
 සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දහම් පාසල් ගුරුවරෙයක් සඳහා ෙගවනු ලබන 
දීමනාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මුදල පමාණවත්ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, එම මුදල වැඩි කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

 

தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஸ் ம் பள்ளிவாசல்கைள அபிவி த்தி ெசய்வ 
தற்கான ேவைலத்திட்டெமான்  அைமச்சிடம் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ேவைலத்திட்டம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ஸ் ம் பள்ளிவாசல்க க்கு நிதி ஒ க்குகின்ற 
ைறைம யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் இ க்கின்ற ஸ் ம் அறெநறிப் 
பாடசாைல ஆசிாியர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அறெநறிப் பாடசாைல ஆசிாியர் ஒ வ க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற ெகா ப்பன  எவ்வளெவன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) அப்பணத்ெதாைக ேபா மானதா என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறின்ேறல், அப்பணத்ெதாைகைய 
அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எத்திகதியில் 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- 

 (i) whether the Ministry has a programme to 
develop mosques; 

 (ii) if so, what that programme is; and 

 (iii) the method of allocating money for 
mosques?  

(b) Will he also inform this House- 
 (i) the number of teachers in Muslim religious 

schools in Sri Lanka;  
 (ii) the allowance paid for a religious school 

teacher; 
 (iii) whether that amount is sufficient;  
 (iv) if not, whether action will be taken to 

increase it; and 
 (v) if so, the date on which it will be done?  

(c) If not, why?  
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) මුසල්ිම් පල්ලි හා ආගමික සථ්ාන සංවර්ධනය 
සඳහා මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සංවර්ධන වැඩසටහන් 
ෙදකක් කියාත්මක කරනු ලැෙබ්. 

   1.   ජාතික මිලාදුන් නබි සංවර්ධන වැඩසටහන. 

   2.   දිවයින පුරා මුසල්ිම් ආගමික සථ්ාන සංවර්ධන   

                              වැඩසටහන. 

 (iii) මුසල්ිම් පල්ලි හා ආගමික සථ්ාන සංවර්ධනය 
සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීෙම් කමෙව්දය 

 1. ජාතික මිලාදුන් නබි සංවර්ධන වැඩසටහන 

  නබි නායකතුමාෙග් ජන්ම දින ජාතික සැමරුමට 
සමගාමීව සෑම වසරකම දිවයිෙන් එක් 
දිසත්ික්කයක් ෙතෝරාෙගන එම දිසත්ික්කෙය් 
මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
පවර්ධනය සඳහා ෙමමඟින් මුදල් ෙවන් කරනු 
ලැෙබ්. ඒ යටෙත් මුසල්ිම් පල්ලි, දහම් පාසල්, 
අරාබි විදුහල් හා ආගමික ආයතනවල 
අලුත්වැඩියා සහ සංවර්ධන කටයුතු සිදු ෙකෙර්. ඒ 
සඳහා අදාළ ආගමික ආයතනවලින් අලුත්වැඩියා 
සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉල්ලීම් කැඳවන 
අතර එම ඉල්ලීම් පරීක්ෂා කර බලා පමුඛතාව 
අනුව ෙල්ඛනගත කර අමාත්යාංශයට ෙයොමු කර 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු ෙකෙර්. අනුමත 
අලුත්වැඩියා සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා 
අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් මඟින් ඇසත්ෙම්න්තු 
ලබාෙගන අවශ්ය අනුමැතිය ලබාදීමට කටයුතු 
කරන අතර රජෙය් පසම්පාදන ෙරගුලාසිවලට 
අනුව අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් අලුත්වැඩියා 
සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කරනු 
ලැෙබ්. ව්යාපෘතිෙය් පමාණාත්මකභාවය අනුව 
අවශ්ය අවසථ්ාවන්වලදී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින් විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු අධීක්ෂණය 
කරනු ලැෙබ්. ෙම් යටෙත් 2015 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 
මිලියන 14ක සංවර්ධන කටයුතු සිදු කර ඇත. 

 2. දිවයින පුරා මුසල්ිම් ආගමික සථ්ාන සංවර්ධන 
වැඩසටහන 

   ඉසල්ාමීය ආගමික අධ්යාපනය ෙපෝෂණය කිරීම 
හා වර්ධනය කිරීම උෙදසා දිවයින පුරා පිහිටි 

719 720 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුසල්ිම් පල්ලි, අරාබි විදුහල්, අහදියා දහම් පාසල් 
හා කුර්ආන් මද්රසාවල ඉදිකිරීම්, පතිසංසක්රණ 
කටයුතු, ලී බඩු කාර්යාල උපකරණ ලබා දීම ආදී 
ව්යාපෘති සඳහා ෙම් යටෙත් පතිපාදන සලසා ෙදනු 
ලැෙබ්. මිලාදුන් නබි සංවර්ධන වැඩසටහන 
කියාත්මක කරන දිසත්ික්කය හැර දිවයිෙන් 
අෙනකුත් දිසත්ික්කයන්හි ආගමික ආයතනවලින් 
ෙයොමු කරන ඉල්ලීම් සඳහා ඉහත (iii) 1හි 
කමෙව්දය අනුගමනය කර සංවර්ධන වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරනු ලැෙබ්. ෙම් යටෙත් 2015 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 15ක සංවර්ධන කටයුතු 
සිදු කර ඇත. 

(ආ) (i) අහදියා දහම් පාසල් ගුරුවරුන් - 4,493 

 (ii) වාර්ෂික ෙපොත් දීමනාව රුපියල් 2000.00 

  නිල ඇඳුම් කට්ටල එකයි. 

 (iii) දැනට පමාණවත් ෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

ෙමෙසේයි. සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙරන විධිය ගැන ගරු  
ඇමතිතුමා දීර්ඝ විස්තරයක් කළා. හැබැයි, ෙද්වස්ථාන 2200ක් 
සඳහාම තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 15යි. එතෙකොට ෙකොෙහොමද  
ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්?  
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
මම ඒක පිළිගන්නවා. ෙම් මුදල් පමාණවත් ෙනොවන නිසා ඒක 

වැඩි කර ෙදන ෙලස අපි ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. ඒ මුදල් වැඩි 
කළාට පස්ෙසේ අෙනක් අයටත් ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඊෙය් අධිකරණ හා  බුද්ධශාසන   අමාත්යතුමා කිව්වා, "අවුරුදු 

දහය ඉක්මවා තිෙබන දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට සාම විනිසුරු පදවි 
ලබා ෙදනවා" කියලා. ඒ විධියට අහදියා පාසල්වල ගුරුවරුන්ටත් 
ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපිත් දැනට සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. 

සුදුසුකම් අනුව ඒ අයටත් අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
රාමසාන් උපවාස කාලෙය් තෑගි ලැෙබන රට ඉඳි වරාෙයන් 

නිෂ්කාසනය කර ගන්න ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන තුනයි 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, පසුගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 

හතරහමාරකට වැඩි මුදලක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතිෙර්ක 
මුදල් ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අවශ්ය මුදල් ෙසොයා 
ගන්නවාද, එෙහම නැත්නම්  ඒ බඩු හරවා යවනවාද?    

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
එෙහම ආපු ෙද්වල් ආපසු යවන්ෙන් නැහැ. මුදල් 

අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂ පතිපාදන ෙවන් කර ෙගන ඒවා ලබා 
ගන්නවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ ගැන මට සෑහීමට පත් ෙවන්න බැහැ. පසුගිය අවුරුද්ෙද් 

රුපියල් මිලියන හතරහමාරක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන තුනයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ෙමෙතක් කල් අපට ලැබුණ ඒවා ආපසු හරවා යවලා නැහැ. 

මම කියන්ෙන් දැනට ඒ මුදල් ෙවන් කර තිබුණාට ඒ බඩු ආවට 
පස්ෙසේ අපට අවශ්ය මුදල් අපි ලබා ගන්නවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ සියලුම භාණ්ඩ නිදහස් කර ගන්නවා කියලා ඔබතුමා 

වගකීම භාර ගන්නවාද? 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
එෙහමයි.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -324/'15- (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ 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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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.  

 
ෙත් නිෂප්ාදනවල ගුණාත්මකභාවය පහත වැටීම: 

කියා මාර්ග 
ேதயிைல உற்பத்திகளின் தர ழ்ச்சி : நடவ க்ைக 

 QUALITY DROP IN TEA PRODUCTS: MEASURES TAKEN 

50/’15  

1. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. Lucky Jayawardana  on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙමරට ෙත් සමඟ පිටරට ෙත් මිශ කර විෙද්ශ 
ෙවළඳ ෙපොළට යවන බවත්; 

 (ii) ෙත්වල තිබිය යුතු ගුණාත්මකභාවය පහත වැටී 
ඇති බවත්; 

 (iii) විවිධ දව්ය මිශ කරන ලද ෙත්, ෙවන්ෙද්සියට 
ඉදිරිපත් කරන බවත්; 

 (iv) එමඟින් ෙලොව අංක එක දිනා සිටින "Ceylon 
Tea" නාමයට කැළලක් වන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015.01.01 දිනට ෙමරට සිටින ෙත් 
අපනයනකරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, ලිපින හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;  

 (iii) ඔවුන් 2014 වසර තුළ අපනයනය කළ ෙත් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙත් මණ්ඩලය විසින් ෙත් නිෂ්පාදනවල 
ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කරන කමෙව්දය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙත් නිෂ්පාදනයන්හි ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව 
ෙචෝදනා ලැබු අපනයනකරුෙවකුට එෙරහිව 
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) එවැන්ෙනකුට ලබා දිය හැකි උපරිම දඬුවම 
කවෙර්ද; 

 (iv) දඬුවම් ලැබූ නිෂ්පාදකයන් ඉහත (ආ) (ii) 
ලැයිසත්ුෙව් සිටීද; 

 (v) ෙම් සම්බන්ධෙයන් රෙට් පවත්නා නීති පතිපාදන 
පමාණවත්ෙව්ද; 

 (vi) ෙනොඑෙසේ නම්, එම නීති සංෙශෝධනයට පියවර 
ගන්ෙන්ද;  

 (vii) එෙසේ නම්, එම සංෙශෝධන සිදු කරන්ෙන් කවර 
ආකාරෙයන්ද; කවර දිනයකදීද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) இந்நாட் த் ேதயிைல டன் ெவளிநாட் த் 
ேதயிைல கலப்படம் ெசய்யப்பட்  ெவளி 
நாட் ச் சந்ைதக்கு அ ப்பப்ப கின்றெதன்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ேதயிைலயில் இ க்கேவண் ய தரம் ழ்ச்சி 
யைடந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) பல்ேவ  ெபா ட்கள் கலப்படம் ெசய்யப்பட்ட 
ேதயிைல ஏலவிற்பைனக்காக ன்ைவக்கப்ப  
கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் லமாக  உலகில் த டத்ைத 
ெவன் ள்ள  Ceylon tea  ெபய க்கு அபகீர்த்தி 
ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.01   ஆந் திகதியில் உள்ளவா  இந் 
நாட் ன் ேதயிைல ஏற் மதியாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் 
ெதாைலேபசி இலக்கங்கள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் 2014ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதிெசய்த 
ேதயிைலயின் அள  தனித்தனியாக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) ேதயிைலச் சைபயினால் ேதயிைல உற்பத்தி 
களின் தரம் பற்றிப் பாிேசாதிக்கின்ற ைறைம 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேதயிைல உற்பத்திகளின் தரம் பற்றிக் குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்ட ேதயிைல ஏற் மதியாளர்க க்கு 
எதிராக ேமற்ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அத்தைகய ஒ வ க்கு வழங்கக்கூ ய உயர்ந்த 
பட்சத் தண்டைன யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) தண்டைன ெபற்ற உற்பத்தியாளர்கள் ேமற்ப  
(ஆ)  (ii)  பட் ய ல் உள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (v) இ  சம்பந்தமாக நாட் ல் நில கின்ற சட்ட 
ஏற்பா கள் ேபா மானதாக அைமகின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (vi) இன்ேறல், அச்சட்டங்கைளத் தி த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii)  ஆெமனில், ேமற்ப  தி த்தங்கள் எவ்விதமாக 
எத்திகதியில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Is he aware that-  

 (i) local tea is mixed with foreign tea and sent 
to foreign markets; 

 (ii) as a result local tea has gone down in 
quality;  
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 (iii) tea mixed with various substances are 
presented to tea auctions; and  

 (iv) it will tarnish the image of "Ceylon Tea", 
which commands No.1 position in the 
world? 

(b) Will he table- 

 (i) the number of tea exporters in this country 
as at 01.01.2015; 

 (ii) their names, addresses and telephone 
numbers; and 

 (iii) the quantity of tea each of them exported in 
2014, separately? 

(c) Will he inform this House-  

 (i) the methodology through which the Tea 
Board tests the quality of tea products; 

 (ii) what measures are taken against an exporter 
who is accused regarding the quality of his 
tea products; 

 (iii) what maximum punishment could be given 
to such a person; 

 (iv) whether the list requested in (b) (ii) above 
contains any producers who have been 
punished; 

 (v) whether the laws existing in the country are 
adequate for it; 

 (vi) if not, whether steps will be taken to amend 
the relevant laws; and  

 (vii) if so, when and in what manner such 
amendments will be done?  

(d) If not, why?  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

(අ) (i) ඔව්. 

  විෙශේෂ ඇණවුම්වලට අනුව ෙමරට නිෂ්පාදනය ෙනොවන 
"ඩාජ්ලීන්, ඇසැම්" වැනි විෙශේෂිත ෙත් වර්ග පමණක් 
ගැනුම්කරුෙග් ඉල්ලීම මත ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් පූර්ණ 
අධීක්ෂණය යටෙත් (ෙගන්වීමට ෙපර සහ ෙගන්වීෙමන් පසු 
පරීක්ෂා කර) පතිඅපනයනය සඳහා කුඩා පමාණවලින් 
ආනයනය කර ශී ලංකාෙව් ෙත් සමඟ මිශ කර අපනයනය 
කිරීම සිදු කරයි. ෙමය ෙද්ශීය ෙත් කර්මාන්තයට වාසිදායක 
තත්ත්වයක් වන අතර එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් ෙමම විෙශේෂිත 
ෙත් වර්ග සහිත මිශණ අපනයනය කිරිෙම් හැකියාව අහිමි 

ෙව්. 2014 වසෙර් මුළු ෙත් අපනයනය කිෙලෝ ගෑම් මිලියන 
328ක් පමණ වන අතර එම වර්ෂ ෙය්දී ෙත් කිෙලෝ ගෑම් 
මිලියන 06ක් ආනයනය කර ඇත.  

 (ii) ෙත්වල තිබිය යුතු  ගුණාත්මකභාවය පහත වැටී ෙනොමැත. 

  ISO 3720 පමිතියට අනුකූල ෙත් පමණක් ෙකොළඹ ෙත් 
ෙවන්ෙද්සියට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. පසුගිය කාලසීමාව 
තුළ ෙත් කිෙලෝ ගෑමයක් සඳහා රුපියල් 80/-ක සහතික 
මිලක් ෙගවීෙම් සහනාධාර කමය කියාත්මක කිරීෙමන් 
අනතුරුව කර්මාන්තශාලා ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
ෙනොෙම්රූ ෙනොතැලුණු දළු පතිශතය සියයට 33 සිට සියයට 
54 දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර නිමි ෙත්වල 
ගුණාත්මකභාවය ද ඊට අනුකූලව වර්ධනය වී ඇත.  

        (iii) විවිධ දව්ය මිශ කරන ලද ෙත්, ෙවන්ෙද්සියට ඉදිරිපත් වූ 
බවට වාර්තා වී ෙනොමැත. 

  1957 අංක 51 දරන ෙත් පාලන පනතට අනුව, නිමි ෙත්වලට 
ආගන්තුක දව්ය මිශ කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම නීති විෙරෝධී 
කියාවකි. ෙත් ෙවන්ෙද්සියට ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර සාම්පල 
පරීක්ෂාවක්, ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය මඟින් සිදු කරනු ලබන 
අතර, ෙත් තැරැව්කරුවන් විසින් ද එම පරීක්ෂා කිරීම් සිදු 
කරනු ලැෙබ්. යම් ෙත් සාම්පලයක් නියමිත පමිතිෙයන් 
යුක්ත ෙනොවන්ෙන් නම් එම පරීක්ෂාවලින් අනතුරුව 
ෙවන්ෙද්සියට ඉදිරිපත් කිරීම වළකනු ලබයි. 

  ෙමම තත්ත්වය තවදුරටත් තහවුරු කිරීම සඳහා ෙර්ගු 
අධිකාරිය හා ඒකාබද්ධව පරීක්ෂණ ඒකකයක් ටයිෙකෝ 
අංගනෙය් ස්ථාපිත කර ඇත.   

        (iv) "Ceylon Tea" නාමයට කැළලක් ෙනොවීමට අවශ්ය පියවර 

ෙගන ඇත. 

  ඉහත පරිදි විවිධ දව්ය මිශ කරන ලද ෙත්, ෙවන්ෙද්සියට 

ඉදිරිපත් කිරීම වැළැක්වීමට පියවර ෙගන ඇති බැවින්, 

එමඟින් "Ceylon Tea" නාමයට කැළලක් වීමට අවකාශ 

ෙනොමැත.  

  තවද, ජාත්යන්තර තලෙය් ශී ලංකාවට ආෙව්ණික සිංහ 

සලකුණ (LION LOGO) ලියා පදිංචි  කිරිමට කටයුතු කර 

ඇති අතර අපෙග් තානාපති කාර්යාල හරහා අවශ්ය 

අවස්ථාවලදී පරීක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

(ආ) (i) 2015.01.01 දිනට ෙමරට ෙත් අපනයනකරුවන් සංඛ්යාව 
328කි. 

         (ii) ඇමුණුම 01* මඟින් දක්වා ඇත.  

         (iii) ඇමුණුම 02* මඟින් දක්වා ඇත.  

 

(ඇ) (i) 1 .කර්මාන්තශාලා මට්ටමින් නිෂ්පාදනවල 
 ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම ශී ලංකා ෙත් 
 මණ්ඩලය යටෙත් ෙසේවය කරන අදාළ සහකාර ෙත් 
 ෙකොමසාරිස්වරුන් විසින් හදිසි වැටලීම් හා මාසික 
 පරීක්ෂණ මඟින් සිදු කරනු ලබයි. 

             2. ෙකොළඹ ෙවන්ෙද්සියට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙත්,   ශී 
 ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් නිලධාරින්පූර්ව ෙවන්ෙද්සි 
 තත්ත්ව පරීක්ෂණයට ලක් කරනු ලබයි.   

- පධාන ෙශේණිවලට අයත් ෙත්, අහඹු සාම්පල 
ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව ෙත් රස බැලීෙම් 
මඩුල්ල ෙවත ඉදිරිපත් කර එම නිරීක්ෂණවලට 
අනුව රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා ෙයොමු 
කරනු ලබයි. 

725 726 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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- අපධාන ෙශේණිවලට අයත් සෑම ෙත් 
සාම්පලයක්ම ෙත් රස බැලීෙම් මඩුල්ල ෙවත 
ඉදිරිපත් කර එම නිරීක්ෂණවලට අනුව 
රසායනාගාර පරීක්ෂණ සඳහා ෙයොමු කරනු 
ලබයි.  

  ෙමම පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව නියමිත තත්ත්වයන්ෙගන් 
පහළ ෙත් විනාශ කරනු ලබයි. 

 3. අපනයනය සඳහා සූදානම් කර ඇති ෙත් ෙතොග, පරිගණක 
පද්ධතියක් ආධාරෙයන් අහඹු ෙතෝරා ගැනීමකට ලක් කර 
ඉහත ආකාරෙයන්ම තත්ත්ව පරීක්ෂණයක් ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් විසින් සිදු කරනු ලබන අතර නියමිත 
තත්ත්වයන්ෙගන් පහළ ෙත් විනාශ කරනු ලබයි.  

 4. අපනයන සඳහා සූදානම් කළ ෙත් ෙතොග ෙර්ගු අංගනෙය්දී 
නැව්ගත කිරීමට පථම ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් 
විසින් අහඹු පරීක්ෂාවකට ලක් කරනු ලබන අතර නියමිත 
තත්ත්වයන්ෙගන් පහළ ෙත් විනාශ කරනු ලබයි.  

 5. යම් කර්මාන්තශාලාවක ෙහෝ ස්ථානයක ෙත් සඳහා විවිධ 
මිශ කිරීම් සම්බන්ධෙයන් වන නීති විෙරෝධී කියාවක් සිදු 
වන්ෙන් නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා වැටලීම් 
කණ්ඩායම් ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය මඟින් ෙයොදවා ඇති 
අතර ඕනෑම  ෙතොරතුරක් රාජ්ය ෙතොරතුරු ෙක්න්දය හරහා 
(දු.ක.1919) දැනුම් දීෙම් යාන්තණයක්ද සකස් කර ඇත.  

  මීට අමතරව ජාතික මට්ටමින් ලැෙබන ෙතොරතුරුවලට 
අනුව විෙශේෂ කාර්ය බලකාය, ෙපොලීසිය හා ඒකාබද්ධව             
ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය වැටලීම් හා පරීක්ෂණ සිදු කරනු 
ලබයි. 

 (ii) ෙත් නිෂ්පාදනෙය් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ෙචෝදනා ලැබූ 
අපනයනකරුවන්ට 1959 අංක 16 දරන ෙත් (බදු සහ 
අපනයන පාලන) පනෙත් විධිවිධාන අනුව නීතිමය කියා 
මාර්ග ගනු ලබයි. 

 (iii) අදාළ අපනයනකරුවන්ෙග් ලියා පදිංචිය තාවකාලිකව 
අත්හිටුවීම සහ සිද්ධියට සම්බන්ධ නිමි ෙත්වල ආර්ථික 
වටිනාකම ෙමන් ෙදගුණයක් දඩ වශෙයන් අය කිරීම. 

  දඬුවමට අදාළ දඩ මුදල ෙගවී ෙමන්  පසු ඔවුන්ෙග් ලියා 
පදිංචිය නැවත ස්ථාපිත කරනු ලබයි. 

 (iv) දඬුවම් ලැබූ අපනයනකරුවන් ඉහත (ආ) (ii) ලැයිස්තුෙව් 
සිටී. 

 (v) දැනට පවතින නීතිය යටෙත් පාලනය කිරීමට හැකියාවක් 
පවතී. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.  

 
 
 

කඩාන්ඩුගම ජායා මුසල්ිම් මහ විදුහල : තාක්ෂණ 
විද්යාගාරයක් 

கடான் கம ஜாயா ஸ் ம் மகா வித்தியாலயம் : 
ெதாழில் ட்ப ஆய் கூடம்  

KADANDUGAMA JAYA MUSLIM MAHA VIDYALAYA:  
TECHNOLOGICAL LABORATORY  
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5. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) උතුරු මැද පළාෙත් ද්විතීයික පාසැල් 1000 
ව්යාපෘතියට අයත්  කැකිරාව අධ්යාපන කලාපෙය්, 
අ/කඩාන්ඩුගම ජායා මුසල්ිම් මහ විදුහල, අනිකුත් 

ෙදමළ මාධ්ය පාසැල් අතරින්  අ. ෙපො. ස. (උසස ්
ෙපළ) දක්වා පන්ති පැවැත්ෙවන එකම ෙදමළ 
මාධ්ය විදුහල බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, පෙද්ශෙය් ඇති අෙනකුත් අඩු පහසුකම් 
සහිත පාසල් දහනවෙය් (19) ළමුන්ටද තාක්ෂණ 
අධ්යාපනය හැදෑරීෙම් පහසුව සැලකිල්ලට ෙගන, 
ඉහත පාසල් පරිශෙය් තාක්ෂණ විද්යාගාරයක් 
ඉදිකිරීම සඳහා උපෙදස ්ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) வட மத்திய மாகாணத்தில் 1000 இரண்டாம் 
நிைலப் பாடசாைலகள் க த்திட்டத்திற்கு 
உாித்தான ெககிராவ கல்வி வலயத்தின் அ/
கடான் கம ஜாயா ஸ் ம் மகா வித்தியாலய 
மான  ஏைனய தமிழ் ெமாழி லமான 
பாடசாைலகளில் க.ெபா.த. (உயர் தரம்) 
வைரயான வகுப் கள் நைடெப கின்ற தமிழ் 
ெமாழி லமான ஒேர பாடசாைல என்பைத 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், பிரேதசத்தி ள்ள ஏைனய குைறந்த 
வசதிகைளக் ெகாண்ட பத்ெதான்ப  (19) 
பாடசாைலகளின் சி வர்க க்கும் ெதாழில் 

ட்பவியல் கல்விைய கற்பதற்கான வசதி 
கைளக் கவனத்திற்ெகாண்  ேமற்ப  பாட 
சாைல வளவில் ெதாழில் ட்ப ஆய் கூட 
ெமான்ைற நிர்மாணிக்க அறி ைர வழங்குவாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked  the  Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that A/Kadandugama 
Jaya Muslim Maha Vidyalaya in the 
Kekirawa Education Zone of the North 
Central Province, a school belonging to the 
1000 Secondary Schools Programme, is the 
only school with classes up to G.C.E. 
Advanced Level among the other Tamil 
medium schools in the area; and 

 (ii) whether he would give necessary 
instructions to construct a technological 
laboratory at the aforesaid school 
considering the need for providing facilities 
to the pupils of the other nineteen (19) 
underprivileged schools in the area for 
technology education?    

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ඔව්. නමුත්, ද්විතීයික පාසල් 1000ක් ව්යාපෘතියට අයත් 
ෙනොවන එම කලාපෙය්ම පවතින අ/ කලා වැව මුස්ලිම් මධ්ය 
මහා විද්යාලෙය්ද අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) දක්වා පන්ති 
පැවැත්ෙවන අතර, ෙදමළ මාධ්යෙයන් අ.ෙපො.ස. (උසස් 
ෙපළ) කලා, වාණිජ, විද්යා, ගණිත යන විෂය ධාරාවන් 
ඉගැන්ෙව්. 

 (ii) අ/ කඩාන්ඩුගම ජායා මුස්ලිම් මහා විද්යාලෙය් දැනටමත් 
තාක්ෂණික විද්යාගාරයක් ඉදිකර පවතින අතර, එය දැනට 
කියාත්මකව පවතී. තවදුරටත් කැකිරාව අධ්යාපන කලාපය 
තුළ පවතින පාසල් අතරින් පාසල් 12ක ද්විතීයික පාසැල් 
1000ක් සංවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් තාක්ෂණික 
විද්යාගාර ඉදිකර ඇති අතර, එයින් පාසල් 03ක තාක්ෂණික 
පීඨ ඉදිකර ඇත. නමුත්, එම පාසල් සිංහල මාධ්ය පාසල් ෙව්. 

  දැනට කැකිරාව ජායා මුස්ලිම් මහා විද්යාල පරිශෙය් 
තාක්ෂණික පීඨයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව ෙනොමැති අතර, 
ඉදිරිෙය්දී අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් ගනු ලබන 
පතිපත්තිමය තීරණ අනුව ඒ පිළිබඳව සලකා බැලිය හැක. 
නමුත්, පාසල් පරිශය තුළින් අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) 
තාක්ෂණික විෂය ධාරාව ඉගැන්වීමට සුදුසු ස්ථානයක් 
(ෙගොඩනැඟිල්ලක්) සපයා ගැනීමට හැකියාවක් පවතී නම්, 
ඉෙගනුම් උපකරණ සපයා දීමට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු 
සම්පාදනය කළ හැක. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, සථ්ාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

යාපනය දිසත්ික්කෙය් මාර්ග අලුත්වැඩියාව 
யாழ். மாவட்ட திகளின் னரைமப்  

RECONSTRUCTION  OF ROADS IN  JAFFNA DISTRICT  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, 23(2)ஆம் இலக்க நிைல 

யியற் கட்டைளயின்கீழ் வினா எ ப் வதற்கு அ மதியளித்த 
உங்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  

யாழ். மாவட்டத்தில் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப, தி 
அபிவி த்தித் திைணக்களம் மற் ம் உள் ராட்சித் திைணக் 
களங்களின் ஆ ைகயின்கீழ் ெமாத்தமாக 4,212.17 
கிேலாமீற்றர் நீளமான திகள் உள்ளேபாதி ம், கடந்த 
காலங்களில் 1,023.75 கிேலாமீற்றர் திகள் மட் ேம 

னரைமக்கப்பட் ள்ளதாகப் ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக் 

கின்றன. இதில் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயினாின் 
கட் ப்பாட் ள்ள 507.16 கிேலாமீற்றர் நீளமான திகளில் 
கடந்த காலங்களில் அதாவ  த்த நிைறவின் பின்னர் 214.91 
கிேலாமீற்றர் திகள் னரைமக்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் 
இன் ம் 292.25 கிேலாமீற்றர் திகள் னரைமக்கப்பட 
ேவண் ள்ள .  

யாழ். மாவட்டத்தில் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
ஆ ைகயின்கீழ் வ கின்ற திகளில் கடந்த காலத்தில் 

னரைமக்கப்பட்ட திகள் எைவ? அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட 
நிதி ஒ க்கீட்  ேவைலத்திட்ட விபரங்கள் எைவ? 

யாழ். மாவட்டத்தில் தி அபிவி த்தி அதிகாரசைபயின் 
ஆ ைகயின்கீழ் வ கின்ற திகளில் னரைமக்கப்பட 
ேவண் ய திகள் எைவ? 

இேதேபால், மாகாண தி அபிவி த்தித் திைணக்களத்தின் 
கீழ் 594.24 கிேலாமீற்றர் திகள் யாழ். மாவட்டத்தில் 
உள்ளேபாதி ம், இதில் 85 கிேலாமீற்றர் திகள் மட் ேம 
கடந்த காலத்தில் னரைமக்கப்பட் ள்ளன.  இன் ம் 509.24 
கிேலாமீற்றர் திகள் னரைமக்கப்படேவண் ய நிைலயில் 
உள்ளன.  

யாழ். மாவட்டத்தில் மாகாண தி அபிவி த்தி திைணக் 
களத்தின் ஆ ைகயின்கீழ் வ கின்ற திகளில் கடந்த 
காலத்தில் னரைமக்கப்பட்ட திகள் எைவ? அதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி ஒ க்கீட்  ேவைலத்திட்ட விபரங்கள் 
எைவ? 

யாழ். மாவட்டத்தில் மாகாண தி அபிவி த்தித் திைணக் 
களத்தின் ஆ ைகயின்கீழ் வ கின்ற திகளில் னரைமக் 
கப்படேவண் ய திகள் எைவ? 

இேதேவைள, யாழ். மாவட்டத்தில் உள் ராட்சிச் 
சைபகளின் ஆ ைகயின்கீழ் 3,110.77 கிேலாமீற்றர் திகள் 
உள்ளேபாதி ம் கடந்த காலங்களில் 723.75 கி்ேலாமீற்றர் 

திகள் மாத்திரேம னரைமக்கப்பட்டன. ேம ம், 2,386.93 
கிேலாமீற்றர் திகள் னரைமக்கப்படாத நிைலயிேலேய 
உள்ளன.  

யாழ். மாவட்டத்தி ள்ள உள் ராட்சிச் சைபகளின் 
ஆ ைகயின்கீழ் வ கின்ற திகளில் கடந்த காலத்தில் 

னரைமக்கப்பட்ட திகள் எைவ? அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட 
நிதி ஒ க்கீட்  ேவைலத்திட்ட விபரங்கள் எைவ?  

யாழ்.மாவட்டத்தில் உள் ராட்சிச் சைபகளின் 
ஆ ைகயின்கீழ் வ கின்ற திகளில் னரைமக்கப்பட 
ேவண் ய திகள் எைவ?  

ேம ம், கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ம் இேதமாதிாியான 
குைறபா கள் இ க்கின்றன. அத்தைகய குைறபா க க்கான 
ேவைலத்திட்டங்கள் எைவெயன்பைத ம் ேகட் க்ெகாள் 
கின்ேறன்.  

 
கடந்த இரண்  வ டங்களாக வட மாகாணத்திற்கு 

ஒ க்கப்பட்ட நிதி தி ம்ப ம் திைறேசாிக்கு ெசல்கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்றப யினால் அந்த நிதிைய இவ் 
வாறான ேவைலத்திட்டங்க க்குப் பயன்ப த்தக்கூ ய 
வைகயில் அதைன மீளாய்  ெசய் மா ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி 
மாவட்டங்களின் சகல திக ம் னரைமக்கப்ப மானால் 
மக்களின் நாளாந்த ேபாக்குவரத்  வசதிகள் ேமம்ப வ  

729 730 
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மட் மன்றி, அவர்கள  ெபா ளாதார ம் ேமம்ப ெமன் 
பதைன இந்த ேமலான அைவயின் கவனத்திற்குக் ெகாண்  
வ வ டன்,  உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் 
ெகளரவ ல மன் கிாிஎல்ல, மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர் ெகளரவ ைபசர் ஸ்தபா 
ஆகிேயாாிடம் என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள 
வழங்குமா ம் ேவண் கின்ேறன். 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
ගරු කථානායකතුමනි, යාපනය දිස්තික්කෙය් පාරවල් ගැන 

නව රජය විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. ඒ නිසා මම ෙමම 
පශ්නයට දීර්ඝ උත්තරයක් ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Sir, I have raised some other questions earlier. So far, 

I have not got any replies. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Is it on roads? 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
No, not on roads. There were other questions that I 

have asked.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, I will look into it.  

We want to have a special project for roads in Jaffna.  
I will give you a detailed answer in the near future.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
All right. Thank you.  

 
 

II 
 

වරාය පෙව්ශ ගාසත්ු වැඩි කිරීම 
ைற க ைழ க் கட்டண அதிகாிப்  

INCREASE OF HARBOUR ENTRY FEE   

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

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

වරාය භාවිත කරන්නා වූ ෙදොෙළොස්දහසකට වැඩි 
ෙසේවාලාභීන්ෙග් වරාය පෙව්ශ ගාස්තු අසාමාන්ය ෙලස වැඩි කිරීම 
ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව මම 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

පසුගිය ජනවාරි 01වන දින දක්වා වරාය තුළට පිවිසීම සඳහා 
වන ෙදොරටු පිවිසුම් ගාස්තුව පුද්ගලයකු සඳහා රුපියල් 280කට 
ආසන්න වූ අතර, බහලුම් පවාහන රථ (කන්ෙට්නර් පවාහන හා 
ෙලොරි රථ) සඳහා රුපියල් 360කට ආසන්න මුදලක් වුණා. -ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමම මුදල සෑහීමකට පත් ෙනොෙවන්න 
පුළුවන්. දිගු කාලයකින් ෙම් ගාස්තුව වැඩි කර තිබුෙණ් නැහැ; 
සැලකිය යුතු කාලයක් තිස්ෙසේ ෙමම ගාස්තු වැඩි කිරීමක් කර 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්නවා.-  එම ගාස්තු පිළිෙවළින්, ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් 280ට තිබුණු ගාස්තුව ආසන්න වශෙයන් 
රුපියල් 11,778ක් හා රුපියල් 360ට තිබුණු ගාස්තුව 13,320ක් 
දක්වා ජනවාරි මස 01වන දින සිට ඉහළ දමා තිෙබනවා. එම 
පිවිසුම් ගාස්තු ඉහළ දැමීම ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් සියයට 
4,000ක් වාෙග්යි. -ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක අධික ඉහළ දැමීමක්.- 
ෙමෙසේ ගාස්තු ඉහළ නංවා ඇත්ෙත් කිසිදු පදනමකින් ෙතොරවයි. 
අවම වශෙයන් ඔවුන්ට අවම යටිතල පහසුකම් ෙහෝ සැපයීමට 
වරාය අධිකාරිය කටයුතු කර නැහැ. 

ෙමම ගාස්තු ඉහළ දැමීම ෙහේතුෙවන් විවිධ අවශ්යතා මත 
වරාය භාවිත කරන වාප්පු ලිපිකරුවන්, වාප්පු නිෙයෝජිතයන්, 
බහලුම් පවාහන රථ හිමියන්, බහලුම් පවාහන රථ ෙසේවකයින්, 
ෙලොරි රථ හිමියන්, ෙලොරි රථ ෙසේවකයින් සහ වරාය තුළ ෙසේවය 
කරන ෙපෞද්ගලික ආයතනවල ෙකොන්තාත් ෙසේවකයින් 
ෙදොෙළොස්දහසකට වැඩි සංඛ්යාවක් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව 
සිටිනවා. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

01. වාර්ෂික වරාය පුද්ගල පිවිසුම් ගාසත්ු රුපියල් 280 සිට 
11,778 දක්වාත්, බහලුම් පවාහන රථ ගාසත්ු රුපියල් 360 
සිට 13,320 දක්වා සියයට 4,000කින් අසාධාරණ ෙලස 
වැඩි කරන ලද්ෙද් කුමන පදනමකින්ද? 

02. ෙමම ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීමට ඔබතුමා ඒ අයත් 
එක්ක සාකච්ඡාවක් කිරිම සඳහා තවමත් අවසථ්ාවක් ලබා 
ෙනොදී තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

03.  ෙමම වරාය පිවිසුම් ගාසත්ු ලබා ගැනීෙමන් වරාය අධිකාරිය 
පිවිෙසන්නන් සඳහා ෙදන පහසුකම් කවෙර්ද? ෙමය වැඩි 
කරනවා නම් තව පහසුකම් වර්ධනය කරන්න ඔබතුමන්ලා 
අෙප්ක්ෂා කරනවාද?  

04.   ෙමම පිවිසුම් ගාසත්ු සංෙශෝධනය කර 2016 ජනවාරි මස 
20 වන දින වරාය වැඩ බලන සභාපතිවරයා විසින් නිකුත් 
කරන ලද VC/SEC-2/2016/13  අංකය දරන අභ්යන්තර 
චකෙල්ඛය මඟින් ෙමම ගාසත්ු සංෙශෝධනය කළ ද, එම 
සංෙශෝධනය තුළ පුද්ගලයන්  ෙලස විෂමතා දක්නට 
ලැෙබන්ෙන් ඇයි? එයට අමතරව, වාප්පු ලිපිකරුවන්ෙග් 
හා  නිෙයෝජිතයන්ෙග් පිවිසුම් ගාසත්ුව 
සම්බන්ධෙයන්  සඳහන් කර ෙනොමැත්ෙත් ඇයි? 

 ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමනි, ඒ ගැසට් නිෙව්දනෙයත් 
අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. එම නිසා, ෙම් කරුණු පිළිබඳව ඔබතුමා 
විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

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) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඇසූ 

පළමු ෙවනි පශ්නයට පිළිතුර වන්ෙන් වරාය පෙව්ශ පතවල මිල 

731 732 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංෙශෝධනයක් වරාය අධිකාරිය විසින් අවුරුදු 26කට කර නැති 
බවයි. වාර්ෂික වරාය පුද්ගල පිවිසුම් ගාස්තු රුපියල්  280 සිට 
රුපියල් 10,000  දක්වා වැඩි කර තිබීම ඒ ෙගොල්ෙලෝ VAT එකත් 
එක්ක තමයි වැඩි කිරීමක් විධියට ෙපන්වන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, 
රුපියල් ෙදසිය අසූෙව් මුදලත් ඒෙගොල්ෙලෝ ෙවනස් විධියකටයි 
ෙපන්වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, ෙම් සියලුම රථවාහන හිමියන් පසුගිය 
අවුරුදු 26ක කාලය තුළ ඒෙගොල්ලන්ෙග් මුදල් වැඩි කරෙගන 
තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කමෙව්දය හදා ගන්න. වරාය තුළ 
භාණ්ඩ පවාහනය කරන පවාහකයන් වර්ෂෙයන් වර්ෂයට ගාසත්ු 
වැඩි කරමින් ඔවුන්ෙග් ආදායම් වැඩි කර  ෙගන තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමහි පධානම කරුණ නම්, ෙම්වාෙය් මුදල් ෙවන 
ෙවන අයෙග් සාක්කුවලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  අද වන විට අපි 
කමෙව්දයක් හදලා තිෙබනවා, වරාය අධිකාරියට ෙම් මුදල් ටික 
ලබා ගන්න.   

ගරු මන්තීතුමාෙග් පළමුවන පශ්නයට උත්තරය ෙලස මට 
පධාන වශෙයන් කියන්නට තිෙබන්ෙන් ෙමයයි.  ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
අවශ්යතා දියුණු කරලා ෙදන්න කියලා අෙපන් ඉල්ලීම් කිහිපයක් 
කරලා තිෙබනවා; අද වන විට ඒක කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙම් සම්බන්ධව පධාන කණ්ඩායම් එක්ක අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ 
කථා කරපු සියලුෙදනාත් එක්කම එකඟතාවකට පැමිණියාට පසුව 
තමයි අපි ෙමම මිල තීරණය කෙළේ. ඔබතුමා කියනවා වාෙග් 
wharf clerksලාෙග් පශ්නයක් මම දැක්කා. ඒක ගරු මන්තීතුමනි, 
වෘත්තීය සමිතියක්, ෙදකක් එකතු ෙවලා කරන කටයුත්තක්. 
හැබැයි, අමතක කරන්න එපා, ෙමම wharf clerksලා දවසකට 
රුපියල් 10,000කට වැඩි මුදලක් හම්බ කරනවා කියන එක. 
හැබැයි ශතයක්වත් tax ෙගවන්ෙනත් නැහැ. "අවුරුද්දකට රුපියල් 
10,000ක් ෙගවන්න" කියලා කිව්වාම ඒකට තමයි ඒෙගොල්ලන් 
පසුගිය කාලෙය් පශ්න ඇති කෙළේ. හැබැයි, මම වගකීමකින් 
කියනවා, අද වන විට ෙලොරි සංගම්, ෙසේවකයින් සියලු ෙදනාම 
අපත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා 
කියලා.  

ෙදවැනි පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් මට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙමයයි. අපි ෙම් සියලු ෙදනාත් එක්කම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කළා. ෙම් වන විට වරාය සංවර්ධනය කරමින් පවතිනවා.  
ගරු මන්තීතුමා, පසුගිය කාලෙය් ෙම් මුදල් ගිෙය් එක 
එක්ෙකනාෙග් සාක්කුවට. සමහර ෙවලාවට ඇමතිවරයා දන්ෙනත් 
නැහැ, සමහර වෘත්තීය සමිතිවල අය  මුදල් අරෙගන තිෙබනවා; 
සමහර සභාපතිවරු සල්ලි අරෙගන තිෙබනවා. ෙලොරියක්  වරායට 
ඇතුළු කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක පමණ මුදලක් ගන්නවා. 
අද වන විට රුපියල් 10,000ත් - 12,000ත් අතර පිවිසුම් 
ගාස්තුවකට ෙලොරියක් වරායට ඇතුළු කරනවා. කිසි පශ්නයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එය විවෘතව ඕනෑ ෙකෙනකුට කරන්න පුළුවන්. 
අපි අලුෙතන් ෙලොරි දමන්න ගිෙයත් නැහැ. සමහර ආයතනවලට  
තිෙබනවා නම් විතරක්, ඒ ආයතනවල බඩු අරගන්න ඒ ෙලොරි 
වරායට ඇතුළු කිරීමට අපි තීරණය කරලා තිෙබනවා. නැත්නම්  
ෙපොඩි ෙපොඩි ෙලොරි රථ තිෙබන අයට, ෙලොරි ආෙවොත් පශ්න ඇති 
ෙවන නිසා. 

අනික් කාරණය,  වරාය ඇතුෙළේ පාරවල් ටික අපි අද හදාෙගන 
යනවා; පාරවල් පළල් කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, containers වැඩි 
පමාණයක් එන නිසා.  ෙම් සියල්ලටම විසඳුම් අපි ලබා තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමා, කවුරු කිව්වත් අද වන විට කිසි පශ්නයකට අපි 
මුහුණ දීලා නැහැ.  

අනික් කාරණය, ඔබතුමා අසා තිෙබනවා එක එක පුද්ගලයාට 
ෙවනස් ෙවනස් විධියටද සලකන්ෙන් කියලා. දවසකට රුපියල් 
25,000ක පමණ මුදලක් ලබන අයෙග්  ඒ ෙගවීම සමහර ෙවලාවට 

වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට රුපියල් 1000ක් -[බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. Wharf clerksලාෙග් කියලා එෙහම නැහැ. වරාය 
ඇතුෙළේ ආයතන තිෙබනවා. ඒ ආයතනවල දවස ගණෙන් වැඩ 
කරන ෙසේවකයන් ඉන්නවා. ඒ අය අපි සමඟ සාකච්ඡා කළා; 
ෙලොරි හිමියන් සමඟ සාකච්ඡා කළා.  සාධාරණීකරණය කරන්න 
ඕනෑ කියලා අපි දැක්ක සමහර ෙද්වල්, අපි එෙහම කරලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම container driver සහ ෙසේවකයා යන 
ෙදෙදනාෙග්ම ඒවා අපි අඩු කළා. ඒක සාධාරණයි.  ඇත්තටම අද 
වන විට පිට මිනිස්සුන්ට සල්ලි හම්බකරන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පසුගිය අය වැය කථාෙව්දී 
කිව්වා, වරායට අලුෙතන් ෙලොරියක් දමනවා නම්, ආයතනයට 
රුපියල් ලක්ෂයක් ෙගවිය යුතුයි කියලා. ඒ මුදල ඇමතිවරයාට 
ෙගවන්ෙනත් නැහැ; සභාපතිවරයාට ෙගවන්ෙනත් නැහැ; වෘත්තීය 
සමිතිවලට ෙගවන්ෙනත් නැහැ; වෙට් සිටින මිනිහාට 
ෙගවන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් අපි ආදායමක් ලබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රියැදුරන්ට සහ ෙසේවකයන්ට කිසිම පහසුකමක් 
දීලා නැහැ. ඒ අයට වැසිකිළි පහසුකම් නැහැ; වතුර ටිකක් 
ෙබොන්න තැනක් නැහැ. ඒවා හදන්න තමයි ෙම් කමෙව්දය ඇති 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් තුළින් කාටවත් අසාධාරණයක් 
ෙවලා නැහැ කියලා මා ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඊළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා. 

 
ෙද්ශපාලන පවුල්වල සාමාජිකයන්ෙග් 
විෙදස් ගිණුම්: ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්  

පකාශය 
அரசியல்வாதிகளின் கு ம்ப 

உ ப்பினர்கள  ெவளிநாட்  வங்கிக் 
கணக்குகள் : மாண் மிகு பிரதம 

அைமச்சாின் கூற்  
OVERSEAS BANK ACCOUNTS OF MEMBERS OF 

POLITICAL FAMILIES: STATEMENT BY HON. 
PRIME MINISTER 

 
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, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා 23(2) යටෙත් ඇසූ පශ්නයකට පිළිතුරු දීමටයි මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

පසුගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ දූෂණය හා වංචාව මැඬලීම 
සඳහා කිසිදු යාන්තණයක් ෙම් රෙට් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම දූෂකයන් හා වංචනිකයන් නීතිය ඉදිරියට ෙගන ඒම 
සඳහාත් කිසිදු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට කියාත්මක වුෙණ් දූෂණය හා වංචාව රජ කරවීෙම් 
යාන්තණයක්.  දූෂකයන් හා වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරලීෙම් වැඩ 

733 734 

[ගරු  අර්ජුන රණතුංග මහතා] 
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පිළිෙවළක්. වැරැදි පැත්තට කැරකැෙවමින් තිබූ යන්තයක් එක 
පාරටම අනික් පැත්තට කරකවන්න බැරි බව අප හැෙමෝම 
දන්නවා. එය කල්පනාෙවන්, ඉවසීෙමන් හා විමසිල්ෙලන් ඉ ටු කළ 
යුතු කාර්යයක්. දූෂණ ෙසවීම සඳහා බලය ලබා දී තිබුණු ආයතනය 
ඇතුෙළේත් දූෂණය තිබුණා. අල්ලස් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් 
රාජකාරි කටයුතුවලට බාධා කෙළේ පිටතින් ෙනොෙවයි; 
ඇතුෙළන්මයි. ඒ වාෙග් දූෂිත තත්ත්වයකට ෙම් ආයතන පත් වී 
තිබුණා. ඒ නිසා අපිට ඉතාම සැලකිල්ෙලන් හා විපරමින් යුතුව 
කටයුතු කිරීමට සිදු වුණා. අඩු පාඩු ගණනාවක් සම්පූර්ණ කිරීමට 
සිදු වුණා. නිලධාරින් පුහුණු කිරීමට සිදු වුණා. අලුත් ආයතන බිහි 
කිරීමට සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම සමහර පුද්ගලයන්ෙග් හරස් 
කැපීම්වලටද මුහුණ දීමට සිදු වුණා.  

පසුගිය වකවානුෙව්දී සිදු කළ දූෂණ, වංචා, රජෙය් මුදල් හා 
සම්පත් අවභාවිතය, ෙකොමිස් ගැසීම් හා ගසා කෑම් ආදිය පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු ගණනාවක් ආණ්ඩුවට -රජයට- ලැබී තිෙබනවා; තවම 
ලැෙබමින් පවතිනවා. රජෙය් මැතිඇමතිවරුන් ෙම් සමහර 
ෙතොරතුරු වරින් වර ෙහළිදරව් කර තිෙබනවා. අෙප් කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතාත් 
පසුගිය මැතිවරණ සමෙය් දූෂණ ගණනාවක් ෙහළිදරව් කළා. ෙම් 
ෙතොරතුරු හා පැමිණිලි ක්ෙෂේත ගණනාවක් පුරා විහිදී තිෙබනවා. 
දූෂණ හා වංචා, සාපරාධී ෙලස විශ්වාසය කඩ කිරීම, ෙද්පළ 
අපහරණය, රාජ්ය සම්පත් හා මුදල් අවභාවිතය, බලය අනිසි ෙලස 
භාවිත කිරීම හා නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම ආදී ක්ෙෂේත 
ගණනාවකට අදාළ ෙතොරතුරු හා පැමිණිලි දූෂණ මර්දන කමිටු 
ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත ලැබී තිෙබනවා. එම ෙල්කම් කාර්යාලය 
විසින් එම පැමිණිලි විමර්ශන කටයුතු සඳහා ආයතන ෙවත ෙයොමු 
කර ඇත්ෙත් ෙමන්න ෙම් ආකාරයටයි. මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට පැමිණිලි 226යි. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිලි 34යි. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 63යි. ෙපොලිස් නීති 
ෙකොට්ඨාසයට එක පැමිණිල්ලයි.  

දැනට ෙම් පැමිණිලි 35ක විමර්ශන කටයුතු අවසන් ෙකොට 
ඉදිරි කටයුතු සඳහා නීතිපතිවරයා ෙවත ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම 2015 මාර්තු 06වැනි දා නිකුත් කළ අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
නිෙව්දනය මඟින් වංචා දූෂණ විමර්ශනය සඳහා ජනාධිපති 
ෙකොමිසමක්ද ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. 2010 ජනවාරි 10වැනි දා 
සිට 2015 ජනවාරි 10වැනි දා දක්වා සිදු වුණු දූෂණ හා වංචාවන් 
විමර්ශනය කිරීෙම් වගකීම එම ෙකොමිසමට පවරා තිෙබනවා.  

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට 
ෙපන්වා ෙදන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් සියලු විමර්ශනයන් විධිමත්ව හා 
කමවත්ව සිදු ෙකෙරමින් පවතින බවයි. සමහර ෙචෝදනා එල්ල වී 
ඇත්ෙත් අෙප් ෙද්ශපාලන පතිවාදීන්ටයි. ඒ නිසා "දඩයෙම් යනවා, 
පළි ගන්නවා" කියන ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කිරීමට අපි කාටවත් ඉඩ 
තියන්ෙන් නැහැ. අපි  ෙම් විභාගවලට බලපෑම් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
අන්තිම තීරණ ගත යුතුව තිෙබන්ෙන්, ෙපොලීසිය හා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසිනුයි. ඒ නිසා තමයි අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අපට ඇඟිල්ල දිගු කරමින් 
ෙචෝදනා කරන්ෙන්. ඔවුන් ෙචෝදනා කරන්ෙන් ෙම් විමර්ශන සිදු 
වන ෙව්ගය මන්දගාමී කියායි. ඒක ෙනොවන ෙකොට සමහරු 
කියනවා, ඩීල් දැම්මාය කියලා. අනික් අය අහනවා, ෙකෝ දූෂණ 
කියලා. ඒකයි දැන් අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපරාධකරුවන් 
නීතිය ඉදිරියට පමුණුවන්නට අප පසු බට වී ඇති බව කියයි. අෙප් 
ෙද්ශපාලන පතිවාදීන් ආරක්ෂා කිරීමට අප ඩීල් දමා ඇති බව 
කියයි. නමුත් අප නීතිය අතට ෙගන ඇති බවක් ෙහෝ 
පරීක්ෂණවලට බලපෑම් එල්ල කළ බවක් ෙහෝ කියා ඒ කිසිෙවක් 
අපට ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ. ඒක නීතිය අනුවයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. මා එදාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙව්, "අපට ෙම් ගැන 

බලපෑමක් කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. එය අදාළ විධියට 
කියාත්මක කර අදාළ විධියට උසාවිෙයන් ඒ තීන්දු ෙදන්න 
පුළුවන්" කියලායි.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12 (1) ව්යවස්ථාව මඟින් ෙම් රෙට් 
සියලු පුරවැසියන්ටම නීතිය පසිඳලීම සහ කියාත්මක කිරීමද, 
නීතිෙය් රැකවරණයද සර්ව සාධාරණ විය යුතු බව පකාශ කර 
තිෙබනවා. අපි ඒ අවස්ථාව සියලුෙදනාටම ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා 
ඒ ආයතනයන්ට ෙම් පරීක්ෂණ විධිමත්ව හා කමවත්ව පවත්වන්න 
කාලය ලබා ෙදන්න. නීත්යනුකූල කමෙව්දයන්ට අනුව 
වරදකරුවන් නීතිය ඉදිරියට පමුණුවන්නට නීතිපතිවරයා ඇතුළු 
අදාළ ආයතනයන්ට ඉඩකඩ ෙදන්න. 

පාපයක් කළ ෙකනකුට කිසිම ගැලවීමක් නැති බව ධම්ම 
පදෙය් සඳහන් වනවා. "පෙව් විපාකෙයන් මිදිය හැකි තැනක් 
අහෙසහිත් නැත; මුහුද මැදත් නැත; පර්වත කුහරයකත් නැත. 
එබඳු තැනක් ෙලොෙව් ෙකොතැනකවත් නැත" යනුෙවන් ධම්ම 
පදෙය් සඳහන් වනවා. ඒ නිසා කරුණාකර ඒක නීතියට භාර 
ෙදන්න. ඒක අපට කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් මන්තීවරුන් ගැන ෙමොකක්වත් 
කිව්ෙව් නැහැ. අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට පිළිතුරු දුන්නා 
විතරයි. එතුමන්ලා කවුරුන් ගැනවත් මම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  

එෙහම නම් ෙමොනවාටද ෙමච්චර -[බාධා කිරීම්] මා 
වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඇයි, කෑ ගහන්ෙන්? 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා එක්කයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ධම්ම 
පදය කියවන්න බැරි නම් මා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
බුද්ධාගම ආරක්ෂා කරන අය කියනවා, ධම්ම පදය කියන්න එපාය 
කියලා. ඉතින් මා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද, 
කියන්න ඕනෑ? ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එෙහම නම් ෙබොදු බල බණ 
කියන්නද? 

ජාතියට වංචා කළ, ජාතිෙය් මුදල් හා සම්පත් අවභාවිත කළ 
වරදකරුවකුට කිසිම ගැලවීමක් නැති බවත්, එෙසේ ගැලෙවන්නට 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බවත් මා අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමාට ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි. 

 
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 මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක්ද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමා වංචා, දූෂණ කියාකාරිත්වය ගැන පැහැදිලි 

කළා. ගරු අගමැතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් නිශ්චිත පශ්නයක් 
ඇහුෙව්. ඔබතුමාෙග් කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා කැබිනට් 
මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී කිව්වා, ගිණුම් තුනක් පිළිබඳව.  එක ගිණුමක 
ෙඩොලර් බිලියන1. 2 ක්.  තව ගිණුමක ෙඩොලර් බිලියන 1.4ක්.  
තවත් එකක ෙඩොලර් මිලියන 600ක්.  එවැනි ගිණුම්  තුනක් 

735 736 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ති ෙබන බව එතුමා කැබිනට් මාධ්ය  පකාශකවරයා හැටියටයි 
කිව්ෙව්.  නිකම් මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී ෙහෝ ෙබ්රුවලදී එෙහම 
කිව්වා නම් කමක් නැහැ. නමුත් එතුමා මාධ්ය සාකච්ඡාවකදීයි ඒ 
ගැන කිව්ෙව්. මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් ෙම්කයි. එතුමා ඒ කියන 
ලද ගිණුම් පිළිබඳව යම් පැමිණිල්ලක් ෙකොෙහේ ෙහෝ දමා 
තිෙබනවාද? පැමිණිල්ලක් දමලා තිෙබනවා නම් ඒ ෙකොෙහේද? 
කවදාද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කිව්වා, 
රුපියල් ෙකෝටි  හතළිස් ෙදදහස් ගණනක් එතුමාෙග් ඇස් ෙදෙකන් 
දැක්කා  කියලා.  මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව්, ෙකෝටි  හතළිස ්
ෙදදහස් ගණනක් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කාය කියපු එක්ෙකනා ගිහින්  
ඒ ගැන පැමිණිල්ලක් දමලා තිෙබනවාද කියන එක. එම නිසා 
කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයාත්,  ආණ්ඩුෙව්  මන්තීවරයාත් ගිණුම් 
පිළිබඳව, ඇසින් දැකපු සල්ලි පිළිබඳව විවිධ පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. එම නිසා නිශ්චිත වශෙයන් මම ඇහුෙව්, ඒ ගිණුම් 
පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් දමලා තිෙබනවාද, එෙසේ පැමිණිල්ලක් දමා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද, ඒ  පරීක්ෂණවල තත්ත්වය ෙමොකක්ද, 
එෙසේ නැත්නම් කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයා  අසත්ය පකාශ කර 
තිෙබනවාද කියන කරුණු.  ඒ පිළිබඳ නිශ්චිත පිළිතුරක්  තමයි මම  
ඔබතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු  වු ෙණ්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා ඒ පශ්නය අහද්දී, ආණ්ඩුව ෙම් ගැන කියා කරන්ෙන් 

නැහැ කියලාත්  තිබුණා. ඒක තමයි විෙශේෂෙයන් මාධ්යෙය් ගිෙය්. 
ෙකෙසේ  ෙහෝ,   එතුමා පකාශ කර තිබුෙණ්, එතුමාට දැනගන්නට 
ලැබුණු කරුණු වගයක්  පිළිබඳව. ඒ ගැන ෙපොලීසියට පකාශ කර 
තිබුෙණ් නැහැ.  මෙගන්  ඇහුවා, "ෙම්ෙකන් පස්ෙසේ ෙපොලීසියට 
පකාශ කරන්නද" කියලා.  මම කිව්වා, ''එපා,   ෙපොලීසියට පකාශ 
කෙළොත් දැන් කියයි, අපි ෙම් කරුණු  ෙහළි කරලා 'දඩයෙම්' 
යනවා'' කියලා. එම නිසා ෙපොලීසියත් එක්ක,-  [බාධා කිරීම්]  දැන් 
ඔබතුමන්ලා ෙබ්රා ගන්න යනෙකොටත් මට විරුද්ධව කෑ ගහනවා.  
හරි වැෙඩ්! ෙබ්රන්නත් ෙහොඳ නැහැ.  

මම කිව්වා,  දැන් පැමිණිලි කරන්න යන්න එපා, තව ෙචෝදනා  
ඇති ෙවයි, ෙම් කරන  විභාගවලින් ඒවා එළි ෙවනවා නම් එළි 
ෙවයි, නැත්නම්  නැහැ"කියලා.  [බාධා කිරීම්] මම කිව්වා, ''දැන් 
ෙපොලීසියට කියන්න එපා, ඕනෑ නම් ෙමතැනදී වාද කරන්න" 
කියලා. දැන් ඔය ගැන කියන්න ගිෙයොත් මට බණියි ෙම් පැත්ෙත් 
අය.  ඒ නිසා මම නිශ්ශබ්ද ෙවලා වාඩි ෙවන්නම්.   

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය පනත් 

ෙකටුම්පත 
ேவைலயாளர்களின் ேதசிய குைறந்தபட்ச ேவதனம் 

சட்ட லம் 
NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS BILL 

"ෙසේවාෙයෝජකයන්  විසින්  ෙසේවකයන්ට  ජාතික අවම ෙව්තනය ෙගවීම 
සදහා  සහ ඊට සම්බන්ධ  ෙහෝ ආනුෂාංගික කරුණු  සඳහා ද විධිවිධාන 
සැලැස්වීම  පිණිස වූ  පනත් ෙකටුම්පතකි." 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  කම්කරු  හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යතුමා  ෙවනුවට  ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා විසිනි. 

2016 ෙපබරවාරි 23 වන  අඟහරුවාදා  ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் சார்பாக, 

மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ெபப் வாி 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Minister 

of Labour and Trade Unions Relations; to be read a Second time upon 
Tuesday, 23rd February, 2016 and to be printed. 

 

 
ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව පනත් 

ෙකටුම්පත  
ேவைலயாளர்களின் வர ெசல த்திட்ட 

நிவாரணப்ப  சட்ட லம் 
BUDGETARY RELIEF ALLOWANCE OF WORKERS BILL 

  
" ෙසේවාෙයෝජකයන් විසින් ෙසේවකයන්ට අයවැය  සහන දීමනාවක් ෙගවීම 
සඳහා  සහ ඊට සම්බන්ධ  ෙහෝ ආනුෂාංගික කරුණු  සඳහා ද විධිවිධාන 
සැලැස්වීම  පිණිස වූ  පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  කම්කරු  හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා  ෙවනුවට  ගරු ලක්ෂම්න්   කිරිඇල්ල  මහතා විසිනි. 
2016 ෙපබරවාරි 23 වන අඟහරුවාදා  ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் சார்பாக, 
மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ெபப் வாி 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Minister 
of Labour and Trade Unions Relations; to be read a Second time upon 
Tuesday, 23rd February, 2016 and to be printed. 

 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

 
ධීවර සහ ජලජ සම්පත්  (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත   
கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 

சட்ட லம் 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL 

 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I move, 

 
"That leave be granted to amend the Fisheries and Aquatic 
Resources Act, No. 2 of 1996". 
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[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

 
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  ධීවර හා  ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   கடற்ெறாழில் 
மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 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 Fisheries and Aquatic Resources Development for report. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා විසින් අද දින 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ධීවර සහ ජලජ සම්පත් 
(සංෙශේධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් විධිවිධාන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව්  154උ. (5) (අ) ව්යවස්ථාවට  යටත් වන බව  
නීතිපතිතුමා විසින් පකාශ කර ඇත. ඒ අනුව ස්ථාවර නිෙයෝග 
46අ. (2) (අ) යටෙත් එම පනත් ෙකටුම්පෙත් පිටපත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම පිණිස එක් එක් පළාත් සභාවලට 
ෙයොමු කරන ෙලස  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට මම 
නිෙයෝග කරමි.  

 
ශී ලංකා පරිසර වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් ආයතනය 

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත  
இலங்ைக சுற்றாட யல் ெதாழில் வல் நர்கள் 

நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROFESSIONALS, SRI 

LANKA (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා.  
 
"ශී ලංකා   පරිසර වෘත්තියෙව්දීන්ෙග්  ආයතනය  සංස්ථාගත කිරීම සඳහා 
වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය. " 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

 
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  මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යතුමා ෙවත පවරන 
ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  மகாவ   

அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் 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 Mahaweli Development and Environment for report. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කලබල ෙනොවී ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි,

- [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්න ෙකෝ. ගරු 
එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්න ෙකෝ, 
ඔබතුමන්ලා අෙප් යාළුෙවෝ ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩිෙවන්න. ෙම්ක ගරු 

සභාවක්. අපි ගරු සභාවක් හැටියට ෙම් කාරණය කථා කරමු. අපි 
ඒ විධියට කටයුතු කරමු. සියලුම ෙදනාට අවස්ථාව තිෙබනවා. 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහජන මන්තීවරු හැටියට, ආණ්ඩු 

පක්ෂයට සම්බන්ධ නැති විපක්ෂෙය් මන්තී කණ්ඩායම හැටියට, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුන් ෙගන පසුගිය මාස පහ තුළම අපි කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා. අෙප් කණ්ඩායම, කණ්ඩායමක් ෙලස  පිළිෙගන 
වරපසාද හා අෙනකුත් අවස්ථා ලබා ෙදන ෙලස ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා.  

ෙදවනුව, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාෙව් කටයුතු කිරීෙම්දී අවශ්ය වන්නා වූ 
රීති ගැසට් ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙලසත්, ඒ 
කටයුත්ත අනිවාර්යෙයන්ම සිදු වී ෙනොමැති බවත් සඳහන් කළා. 

තුන්වනුව, පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන 
විට මන්තීවරුන්ට ඒ ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු 
උපෙද්ශක කාරක සභා රැස ් කිරීම ගැන අපි සඳහන් කළා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී පිළිෙගන 
තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායය හා පිළිෙවත කියාත්මක 
ෙනොෙකෙරන බව ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ඇතුළු අපි සියලු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදනා ඊෙය් සඳහන් කළා. ෙම් කරුණු තුන පිළිබඳව ඇති වුණු 
අවිනිශ්චිතභාවය නිසා එනම්, පැහැදිලි පිළිතුරක් ෙනොලැබීම නිසා, 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතුවලට සහෙයෝගය ෙනොෙදන කියාමාර්ගයකට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු හැටියට ඊෙය් කටයුතු කරන්න අපට 
සිදු වුණු බව ඔබතුමා දන්නවා.  

ඒ අතරතුර පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කියා මාර්ගවලට පටහැනිව මන්තීවරු 
සභා ගර්භය මැද සිටෙගන සිටින විට පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත 
කළ බව අප පුවත් පත් තුළින් දැකගත්තා. එය නීති විෙරෝධී 
කියාදාමයක් බව  සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. 

ගරු  මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් 
සභාෙව් සාකච්ඡා කරලා අපට පශ්න විසඳාගන්න පුළුවන්. 

ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන්. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක තමයි. අදහස් පකාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තර්ජන, ගර්ජන නැතුව අපට කථා කරලා -සාකච්ඡා කරලා- 

පශ්න විසඳාගන්න පුළුවන්.  ගරු  මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් කාරණා හතර ගරු කථානායකතුමා ෙවත යළිත් අද ෙම් 

අවස්ථාෙව් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉන්නවා නම් එතුමාත් ෙම් සභා 
ගර්භයට පැමිෙණනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, පශ්නයක් තිෙබන 
බව ගරු අගමැතිතුමාත් පිළිගත්ත නිසා. ගරු කථානායකතුමාත් කී 
පරිදි අගමැතිතුමාත් කිව්වා, "ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් රීති සකස් 
කරලා නැත, ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙවලා නැත, ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා අලුතින් හදමු" කියලා. එතෙකොට, අපි ඉදිරිපත් 
කළ ඒ කාරණාව අගාමාත්යතුමාත් පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව් අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භයට පැමිෙණනවා 
නම් අපි ඒක ඉතාම අගය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා සඳහන් 
කළ පරිදි පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
ෙපර අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු ෙකොට, ඒ උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා වුණාට පසුවයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය සඳහා විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. ෙම් සම්මතය අද 
පාර්ලිෙම්න්තුව කඩලා තිෙබනවා. අප ඊෙය් ඒ කාරණයත් ඉදිරිපත් 
කළා.   

අෙප් කණ්ඩායම, කණ්ඩායමක් ෙලස පිළිගන්න කියන 
කාරණය අවිනිශ්චිතභාවයකින් යුතුව ෙම් මාස ගණනාෙව්ම 
ඉදිරියට ආවා. කණ්ඩායමක් ෙලස අපට තිෙබන ගැටලු 

පිළිගන්නවා. ඒ කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න 
වැඩිෙයන් ෙවලාව ඕනෑ.  අපි කණ්ඩායමක් නිසා ෙන් වැඩිෙයන් 
ෙවලාව ඕනෑ වන්ෙන්.  විවාදවලදී  කථා කරන්න ඕනෑ.  අපි 
මන්තීවරුන් නිසා ෙන් විවාදවලදී කථා කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්. 
ඒකත් පිළිගන්නවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කිරීෙම්දී වාඩි 
ෙවලා සිටින්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් ෙනොෙවයි,  විරුද්ධ 
පක්ෂය පැත්ෙත්යි.  ඒකත් පිළිගන්නවා. කණ්ඩායමක් හැටියට අපි 
විරුද්ධවත් ඡන්දය පාවිච්චි කරනවා; පක්ෂවත් පාවිච්චි කරනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා  මීට ෙපර  සිටි 
කථානායකවරුන් අනුගමනය කළ පිළිෙවත අනුගමනය කරමින් 
අපව කණ්ඩායමක් හැටියට පිළිගන්න කියලායි ඔබතුමාෙගන් අපි 
ඉල්ලා සිටිෙය්.  මා ඉදිරිපත් කළ ෙම් කරුණු හතර ගැන ඔබතුමා 
යම් කිසි තීරණයක් පකාශයට පත් කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලායි 
මම හිතන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන්  විසඳුමක් අප ෙවනුෙවන් ලබා 
දීමට ඔබතුමා කටයුතු ෙනොකෙළොත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතුවලට අපට සම්බන්ධ වන්නට බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන බව  
අපි ඊෙය්ත් කිව්වා. නිකම් කෑ ගහලා, එෙහම නැත්නම් අපට හූ 
තියලා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමෙහයවන්න බැහැ. ෙම්ක පජාතන්තවාදී 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්. එවැනි ෙද්වල් කිරීෙමන් කථානායකතුමායි  
අමාරුෙව් වැෙටන්ෙන්. ආණ්ඩුවට හැම ෙද්ම කරන්න පුළුවන් 
කියලා ආණ්ඩුව හිතාෙගන ඉන්නවා නම්, පජාතන්තවාදී 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් රැස් වන්න ඕනෑ නැහැ. අපි මහජන 
නිෙයෝජිතයන්. එහා පැත්ෙතන් ඉල්ලා අස් ෙවලා ෙම් පැත්තට 
ඇවිල්ලා පුරුදු අය ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. කථානායකතුමාත් ෙම් 
පැත්ෙත් සිට එහා පැත්තට ගිහිල්ලා එහා පැත්ෙත් සිට ෙමහා 
පැත්තට ආපු භය නැති තීරණ ගත් ෙකෙනක්. කථානායක පුටුෙව් 
අද එතුමාෙග් තිෙබන - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ගැන කථා කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් 

පශ්නය කියන්න. මට තීරණ ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි,  ෙමතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව ඔබතුමාටත් 

අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  ඊළඟට මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. Hon. Kiriella, please sit down. 

ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්න  ෙකෝ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please let him speak.  -[Interruption.]  Hon. Dinesh 

Gunawardena, you will have the Floor. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. Speaker has recognized me. So, give me the 

chance to speak. After I finish - [Interruption.] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කරන්න. එතුමා කථා 

කළාට පස්ෙසේ මම ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. ඊට පස්ෙසේ මම පිළිතුරු ෙදන්නම්.  
[බාධා කිරීම්] Hon. Dinesh Gunawardena, you may speak.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is a point of Order being raised. ගරු 

සභානායකතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට රීති පශන්යක් ඉදිරිපත් 

කරන්න පුළුවන්.  නමුත් ෙද්ශපාලනය ගැන කථා කරන්න බැහැ. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට අපහාසාත්මකව කථා කළා. 
එෙහම තර්ජනය කරලා බැහැ. ඔය තර්ජනවලට අපි භය වන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Point of Order එක ඉවරයි ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට අපහාස කළාට පශ්නයක් නැහැ. මට ඊෙය්ත් ඇති වන්න 

අපහාස කළා. පශ්නයක් නැහැ. මම ඒෙකන් විෙනෝද වනවා. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා ගැන මට ෛවරයක්, 
ෙකෝධයක් නැහැ. ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්, කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා දැන් කිව්වා, ධම්ම පදෙයන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි එෙහම තමයි. අපි ධර්මයත් එක්ක ජීවත් වන්ෙන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම එතුමාට කියනවා, බුදුන් වදාළ සසර ගමන අවෙබෝධ කර 

ගන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් point එක කියන්න, මට පිළිතුරු ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] Hon. Dinesh Gunawardena, can I reply now? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, Sir, I will have to conclude.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කරුණු හතර මට කිව්වා. මට ෙහොඳට පැහැදිලි 

වුණා. මම ෙත්රුම් ගත්තා. සිංහල භාෂාව, ඉංගීසි භාෂාව මට 
ෙත්ෙරනවා. මට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාවක් ෙදනවාද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මෙග් භයක් තිෙබන්ෙන් බුද්ධාගම කිව්ෙවොත් ආපහු කෑ ගහයිද 

කියලායි. මම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ කිව්වා, "සාමෙයන් රැස් වන්න, සාමෙයන් 
සාකච්ඡා කරන්න, සාමෙයන් විසිර යන්න" කියලා. [බාධා කිරීම්] 
ෙම් සිංහල ෙබෞද්ධෙයෝ ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ඔව්,  
මහින්දාරාමය වඳින්ෙන්. අපි  වඳින්ෙන් වජිරාරාමය. ඒකයි 
තිෙබන ෙවනස. "සාමෙයන් රැස් වන්න, සාමෙයන් සාකච්ඡා 
කරන්න, සාමෙයන් විසිර යන්න"  කියලායි බුදු රජාණන් 
වහන්ෙසේ කියලා තිෙබන්ෙන්.  ඔච්චර කෑ ගහන්න වුවමනා නැහැ. 
ෙමතැන හැම ෙකනාටම කථා කරන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවාය 
කියලා අපි පිළිගන්නවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් එක පශ්නයයි, 
ෙදකයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙහොඳම ෙද් වන්ෙන් ඔබතුමා 
ෙපොඩි ෙකොමිටියක් පත් කරලා,  ෙම්ක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. 
අපි විසඳුමක් ෙහොයා ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] මට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාවක් 

ෙදන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මට පිළිතුරු ෙදන්න 

අවස්ථාවක් ෙදන්න. නැත්නම් දිගින් දිගටම වාදයක් යනවා ෙන්. 
ඒ නිසා මම ගරු සභාෙවන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, මට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න, මට බාධා 
කරන්න එපා කියලා. කරුණාකර සාවධානව අහෙගන ඉන්න. ඊට 
පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් කියන්න. ඒකට අපි ලෑස්තියි.  අපට 
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ඒ ගැන කථා කරගන්න පුළුවන්. අපි ඔක්ෙකෝම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල සාමාජිකෙයෝ. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීවරුන් කියලා ෙම් 
රෙට් පිළිගැනීමක් තිෙබන අය. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්ම 
සඳහා අපි වියදම් කරන්ෙන් මහ ජන මුදල්. එක මිනිත්තුවක් 
නාස්ති කළත්  වියදම් කරන්ෙන් මහ ජන මුදල්. ඒ ගැනත් මට 
වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද දින  වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු එම කණ්ඩායම කිහිප 
විටක්ම  මා මුණ ගැහිලා, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
විකල්ප කණ්ඩායමක් ගැන සඳහන් කරමින් ඒ ගැන පිළිගැනීමක් 
ඉල්ලා සිටියා. ෙමතැනදී මට තනි තීරණයක් ගන්න බැරි නිසා මා 
ෙම් ගැන හුඟාක් අධ්යයනය කළා. ෙලෝකෙය් අෙනක් ර ටවල 
ෙමවැනි අවස්ථාවක කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
ෙසොයලා බැලුවා. ෙමහි නීතිමය පැත්ත ගැනත් අධ්යයනය කළා.  
මීට ඉහතදී සිදු ෙවලා තිෙබන සිද්ධීන් සමඟත් සසඳා බැලුවා. ඒ 
අනුව තමයි ඊෙය් අවසාන වශෙයන්, විෙශේෂෙයන්ම එම            
මන්තී කණ්ඩායම සමඟ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ නායකයින්ෙග් 
රැස්වීමට සහභාගි ෙවලා ෙම් ගැන අදහස් හුවමාරු කර ගන්න මා 
අවස්ථාවක් ලබා ගත්ෙත්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි රැස්වීෙම්දී  
ෙද්ශපාලන පක්ෂ හයක් පිළිෙගන තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පක්ෂ 17ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ පක්ෂ හයත් සමඟ එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයත් ඇතුළත් ෙවනවා.  

ඊෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සම්බන්ධෙයන්  ගැටලුව ඇති 
වුණු ෙව්ලාෙව්දී,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
කණ්ඩායෙම් නායකයා වශෙයන් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමාට පළමුෙවන්ම කථා කරන්න මම අවස්ථාව ලබා දුන්නා. 
ෙමොකද, මා  පළමුෙවන්ම දැන ගත යුතුව තිබුණා,  'ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ෙදකක් තිෙබනවාද, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා.  එතැනදී ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් පධානියා වශෙයන් එතුමා සඳහන් කෙළේ,             
'' ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ජාතික 
ආණ්ඩුවකට ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ෙවනත් කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා නම් ඒ අය එම කණ්ඩායෙම් -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්- 
ඉන්න බැහැ, ඒ අය ෙවනත් තීරණයක් ගන්න ඕනෑ'' කියලායි. මට  
ෙමතැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලාට ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.  

අපි විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය්දී අපට කථා කරන්න  ෙව්ලාව 
ලබා ගැනීෙම්දී ඇති වූ අපහසුතා මට මතකයි.   එවැනි ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කළ හිරිහැර ගැන  
අපි කනගාටු ෙවනවා. අපිත් අෙප් අයිතිවාසිකම් ගැන ඒ 
අවස්ථාෙව්දී කථා කළා.  එතුමා කිව්වා,  ''අපට හයිඩ්පාක් පිටියට 
ගිහින් කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ, ලිප්ටන් වටරවුමට ගිහින් කථා 
කරන්න ඕනෑ නැහැ, අෙප් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න'' කියලා.  ඒ 
නිසා මමත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාත් ඔබතුමන්ලාට 
ෙවලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කළා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් ඊෙය් මා  එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට විනාඩි 81ක් ලබා දුන්නා. ඒ විනාඩි 81න් විනාඩි 40ක් 
ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදන අයට ලැෙබන බවත්, විනාඩි 41ක් 
ඔබතුමන්ලාට ලැෙබන බවත් කිව්වා. නමුත් ඊෙය් දිනෙය් 
කිසිෙවක් කථා කෙළේ නැහැ. මා හිතන්ෙන් කථා කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබන්න නැතිව ෙවන්න ඇති.  ඊට ෙපරත් 
දින කිහිපයක් ඒ විධියටම සිදු වුණා. සමහර දිනවල 
ඔබතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායෙම් කථා කිරීමට කිසිෙවක් හිටිෙය් 
නැහැ. දිනපතාම අපි ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා.  

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ 
කාරක සභාව වැනි කාරක සභාවලට  පත් කිරීෙම්දී  තවත් 
අසාධාරණයන්  කිහිපයක්ම සිදු වුණා.  සිදු වී තිෙබන වැරැදි 
නිවැරදි කරන්න මමත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාත්, 
මහෙල්කම්තුමාත් ඇතුළු කණ්ඩායම පියවර ගන්නවා.  සෑම 
අවස්ථාවකදීම ගැටලු තිෙබනවා නම්,  පශ්න ඇසීෙමන් ඒවාට 
විසඳුමක් ගන්න අපට පුළුවන්. අපි ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා.  

නමුත් ෙමතැනදී ''පිළිගැනීම'' කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ස්ථාවරයයි මට 
අවශ්ය ෙවන්ෙන්. මට ෙමතැන අපහාස කරලා වැඩක් නැහැ. මට 
ඊෙය් රෑ මරණීය තර්ජනත් ආවා, ''ෙම්ක කෙළේ නැත්නම් මරනවා'' 
කියලා.   ඒවාට මම භය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මම මරණයට 
මුහුණ දිය යුතු ෙකෙනක් නිසා.  [බාධා කිරීම්] ඒකට කමක් නැහැ. 
මට ඒවා කළාට කමක් නැහැ,  නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ට තර්ජනය කරන්න එපා කියලා මම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් කරන්ෙන් ඒ අයෙග් 
වගකීම ඉෂ්ට කිරීමයි.   

ෙපොදු පශ්නයක් ෙමතැන නැහැ. ඔබතුමන්ලා  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා,  ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය ඇතුෙළේ ඉන්නවාද, නැද්ද  කියන එක ගැන අපව දැනුවත් 
කරන්න. ඊට පස්ෙසේ ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා බාධා කරන එක  ෙහොඳ නැහැ.  ෙමතැන සිටිෙන් ගරු 
මන්තිතුමන්ලා  කියලා මම කිව්ෙව් ඒකයි.  මුළු ලංකාවම අප ෙදස 
බලා ෙගන ඉන්නවා. ඊෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් හැසිරීම, ෙපෞද්ගලිකව 
කළ අපහාස ගැන මා කනගාටු වනවා.  මට අපහාස කළත් කමක් 
නැහැ. නමුත්  නිලධාරින්ට අපහාස කිරීම ගැන මා කනගාටු 
ෙවනවා. ඒ අය කරන්ෙන් ඒ අයෙග් රාජකාරිය. මට කළ 
අපහාසයන් අමතක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න අපි කටයුතු කරමු.  

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ  ෙදවැනි කාරණය, උපෙද්ශක කාරක 
සභා නැතිවීම ගැනයි. එය අප කවුරුත් දන්නවා.  අපි ෙම්වා 
ගන්ෙන් උපෙද්ශක කාරක සභා නැති නිසා කියලා පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී කථා කළා. පක්ෂ නායක කමිටුෙව්දී  සාකච්ඡා කරලා 
තමයි  ෙම්වා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  උපෙද්ශක කාරක සභා නැති 
වුණත්, ස්ථාවර කාරක සභා ඇති කිරීම සඳහා අප  කියා කරනවා. 
ඒ අඩු පාඩුව තිබුණත්, එකඟත්වයක් ඇතිවයි මා ෙමය ඉදිරිපත් 
කෙළේ. 

තුන්වැනි කාරණය, ස්ථාවර නිෙයෝග සම්බන්ධවයි.  ව්යවස්ථා 
සභාව රැස්ෙවලා විෙශේෂෙයන්ම 2002 තිබුණු ස්ථාවර නිෙයෝග 
ගැන අපි ෙහොඳින් ෙසොයා බැලුවා. ඉතාමත් කාෙලෝචිත, ඉතාමත් 
වටිනා ස්ථාවර නිෙයෝග  එතැන තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ කරුණු 
අනුව කියා කළා. තව අවශ්ය නම්  ඒකත් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද තව ටික ෙව්ලාවකින් - 
පැයකින් විතර-  Constitutional Council  එක නැවත රැස් වනවා. 
එතැනදී මා ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා.  ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. අපි පජාතන්තවාදීවයි කටයුතු කෙළේ. 

ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවලට සාමාජිකයන් ෙතෝරා ගැනීමදී 
කිසිම විධියක ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීමකට අපි ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. අගාමාත්යතුමා ෙහෝ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙහෝ 
අෙනකුත් මැති ඇමතිවරුන් ෙහෝ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙහෝ 
එය කෙළේ නැහැ. ඒ ෙතෝරා ගැනීම සඳහා ෙයෝජනා කිරීමට අප 
අවස්ථාව දුන්ෙන් සිවිල් සමාජෙය් තුන්ෙදනාටයි. ඒ තුන්ෙදනා 
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තමයි අපට නම් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, අපට අවශ්ය වුණා එහි 
ස්වාධීනත්වය, විනිවිදභාවය ඇති කරන්න. ඒ අනුව තමයි අප කියා 
කෙළේ. එය තමයි තුන්වන කාරණය.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ඊෙය් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුත් ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතකුයි 
ෙගනාෙව්. ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙනොකළා නම්, මා හිතන 
විධියට මා රටට ෙදෝහිකමක් කළා ෙවනවා. එය ඉතා වැදගත් 
පනතක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා බාධා කළා. ඒ 
තත්ත්වය තුළ මට කරන්න ෙවනත් ෙදයක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා බාධා කරපු නිසා ඒ ආකාරයට කටයුතු කළා. 
නමුත් ඕනෑ නම් ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. ෙමන්න ෙම්කයි ඒ 
කරුණුවලට මෙග් පිළිතුර. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් පකාශ 
කරන්න. අපි කථා කර ගනිමු.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, අපි කථා කර ගනිමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතැනට එන්න අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා, ශී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂය වශෙයන් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් අදහස් 
විමසා, ඒ අනුව ෙමය ෙබ්රාෙගන එන්න කියලා. මම ඔබතුමාට 
සහ රටට ෙම් කාරණය දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. පසුගිය 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වශෙයන් බුලත් ෙකොළය 
යටෙත් ඡන්දය ඉල්ලුවා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඡන්දය ඉල්ලුවා. 
නමුත් ඒ කිසි ෙකෙනකුට ආණ්ඩුවක් හදන්න තරම් බලයක් ෙම් 
රෙට් ජනතාව දුන්ෙන් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුවක් හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය මතු වුණා. අෙප් කණ්ඩායම අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මුණගැසුණු අවස්ථාෙව්දී 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම පැහැදිලිව උපෙදසක් දුන්නා, 
ආණ්ඩුවත් එක්ක වගකීම් දරන්න කැමැති නැති අය 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විපක්ෂය ෙලස කටයුතු කරන්න කියලා; 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාධාරණ ෙලස කරන විෙව්චන, විචාර 
සියල්ල කරන්න කියලා. ස්වාධීනව ෙවනම විපක්ෂෙය් 
කණ්ඩායමක් ෙලස කටයුතු කරන්න අවසරය නිල වශෙයන් අපට 
ලබා දුන්නා. ඒ අවසරය ලබා දුන්නා පමණක් ෙනොෙවයි. එතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කණ්ඩායම් වශෙයන් අප රැස් කළා. 
සමහර ෙවලාවලදී අෙප් කණ්ඩායම් ෙදකම එකට රැස් කළා. 
සමහර අවස්ථාවලදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් විපක්ෂය 
නිෙයෝජය කරන කණ්ඩායම ෙවනම ඇමතුවා. ඒකට ෙම් සියලු 
ගරු මන්තීතුමන්ලා සාක්ෂි දරනවා. ඒක තමයි  යථාර්ථය; සත්යය. 
 එෙසේ තිබියදී, ෙම් කණ්ඩායමට විවිධ පශ්න මතු වූ සමහර 
අවස්ථාවලදී, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාෙව්දී අපි දරපු මත හා අදහස ් අනුව සමහර 
ෙද්වල් ෙවනස් කරන්න එකඟ ෙවලා, ඒ සඳහා විපක්ෂයට ඉඩ 
දුන්නා.  

පසුගිය අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී අෙප් 
කණ්ඩායම ෙවනම එතුමා හමු  ෙවලා එතුමාට ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා, ''ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පතිපත්තියට අනුව, 
අපට ඡන්දය දීපු ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් අනුව, ෙම් අය වැෙය් 

ෙම් ෙම් ෙද්වලට අපට එකඟ ෙවන්න බැහැ, ෙම් ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවලට අපි එකඟ නැහැ, ඒ නිසා අපි අය වැයට විරුද්ධව 
ඡන්දය ෙදනවා'' කියලා. එෙසේ විරුද්ධව ඡන්දය ෙදනවා කිව්වාම, 
එතුමා කිව්ෙව්, විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් 
ෙහොඳයි කියලායි. විරුද්ධව ඡන්ද ෙදන්න කියලා අපට කිව්ෙව් 
නැහැ. ''විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි'' 
කියලායි කිව්ෙව්. නමුත් අපි කිව්වා, අපට හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟවත්, ෙම් පක්ෂෙය් පතිපත්ති මාලාවට අනුවත් සමහර 
ෙද්වලට ඡන්දය ෙදන්න බැහැ කියලා. අපි කරුණු වශෙයන් 
එතුමාට ඉදිරිපත් කළා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අය වැයට 
විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. එවිට එය පිළිගත්තා. එෙහම නම් ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලි ෙලස ඔබතුමා දන්නවා, 
කණ්ඩායම් ෙදකක් තිෙබන බව.  ඒ කණ්ඩායම් ෙදෙක් විපක්ෂෙය් 
භූමිකාව ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. අගාමාත්යතුමාෙගන් පශ්න 
අහන වාරය ආවාම විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙලස අපි ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. එතුමා එයට 
උත්තර ෙදනවා. නීෙරෝගි පජාතන්තවාදෙය් පැවැත්මට එෙසේ කිරීම 
වැදගත්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තිෙබන තත්ත්වය තුළ අපට කථා 
කරන්න ෙවලාව ෙනොලැෙබනවා පමණක් ෙනොව, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් කිසිම පශ්නයක් මතු කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් පශ්න ඉතා 
විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික න්යාය පත අනුව කථා 
කරගන්නා ෙද්වල් ගැන කථා කරගැනීම සඳහා ෙනොෙවයි, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න ඇසීෙම් අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් හඬක් නගන්න බැරි ලක්ෂ ගණන් ජනයාෙග් පශ්න අරෙගන 
ඇවිල්ලා අපට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සඳහා ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අපට අවස්ථාවක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් භාර ෙදන්න අපට 
බැහැ.  පනස්ගණනක් වූ ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා මහ ජන 
ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වූ අයයි. පරාද  ෙවලා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
පත්වූ අය කවුරුවත් ෙම් පනස්ෙදෙදනා අතර නැහැ. හඬක් 
නඟන්න බැරි ලක්ෂ ගණන් ජනයා ෙවනුෙවන් හඬක් නඟන්න, 
ලක්ෂ ගණන් ඡන්ද ගත් ඒ ගරු මන්තීතුමන්ලාට ඉඩ ෙදන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කටයුතු 
කරන්න එතුමන්ලාට අවශ්ය ෙවලාව ෙදන්න. ඒ පිරිස ස්වාධීන 
කණ්ඩායමක් ෙලස පිළිගන්න. ෙමෙහම හිතුවක්කාර ෙවන්න 
එපා. ඔබතුමා අපි හැෙමෝෙග්ම අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
ඉන්න ඕනෑ. අපි අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමයට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ලිව්වා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු සඳහා ෙලෝකෙය් 
පවතින කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, ඔබතුමාත් 
මැදිහත්ෙවලා අපට  ස්වාධීන විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් ෙලස 
ඉන්න ෙදන්න කියලා. අපට ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, 
"ඔයෙගොල්ලන්ට විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් එක 
ෙදයක් කරන්න  බැහැ. විපක්ෂ නායකකම ඉල්ලන්න එපා"ය 
කියලා. "අපට විපක්ෂ නායකකම එපා. විපක්ෂ නායකකම 
සම්පන්දන් මැතිතුමාට  ෙදන්න. අපට විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙදන්න" 
කියලා අපි කිව්වා. ඒක ජනාධිපතිතුමා නිල වශෙයන් පිළි අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් තිෙබන තත්ත්වය විසඳීම සඳහා 
කරුණාකරලා  ඔබතුමන්ලා අද  අපට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න. ෙම් 
පශ්නය ඉතාම සාධාරණ මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් පශ්නයක් 
ෙලස සලකන්න කියලා මම ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමනි, මම ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්නද, නැත්නම් ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනවාද? මට  
පිළිතුරක් ෙදන්න තිෙබනවා. Okay. Before that, Hon. Prime 
Minister, please. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් තිෙබන පශ්නවලට අපට සාකච්ඡා කරලා විසඳුම් ෙහොයා 

ගන්න පුළුවන්. ෙම්වා අමාරු ඒවා ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියන ෙද්ට ඇහුම් කන් දුන්නාම 
අපට හිෙතනවා, ජනාධිපතිතුමා ඉතාම සාධාරණයි කියලා. මම 
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පශ්නයට කථානායකතුමා ළඟට එන්න ඕනෑද 
කියලා. ජනාධිපතිතුමා ළඟට  ගිහිල්ලාම විසඳා ගන්න පුළුවන් 
විධියට ෙන්ද කියා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම්වා පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරලා,  අදහස් පකාශ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා එක එක 
කමෙව්ද දිහා බලලා අපට යම්කිසි විසඳුමකට එන්න පුළුවන්. මම 
හිතන්ෙන් නැහැ, ඒක අමාරුයි කියලා. අපි ඒ ගැන කථා කරමු. 
අනික් කාරණය ෙමයයි. හැම දාම විපක්ෂෙය් ඉන්න ඕනෑ කියලා 
ෙමතුමා කිව්වා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 

[බාධා කිරීමක්] මම පිළිතුර දුන්නාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට කථා 
කරන්න පුළුවන්.  [බාධා කිරීමක්] එෙහනම් මම ඔක්ෙකොටම එක 
වතාෙව් පිළිතුරු ෙදන්නම්.  

ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කියපු කරුණුවලට අමතරවද ඔබතුමා කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්? 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔව්. එතුමා කියපු කරුණුවලට වඩා ෙගොඩක් අමතර කරුණු 

මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. සෑෙහන දුරට 
අමතර කරුණු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. කියන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු. අපි එක එක ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම සන්ධාන, ෙපරමුණු නිෙයෝජනය 
කරනවා. ෙමහිදී ජනතා නිෙයෝජනය කියන එක අෙප් ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙද්ශපාලන වශෙයන් නිෙයෝජන කරන 
පක්ෂ ෙහෝ සන්ධානවල පාර්ලිෙම්න්තු කාලය ඇතුළත ෙවනස්වීම් 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොන ෙවනස්වීම් ඇති වුණත් ''මහජන 
නිෙයෝජිතයා'' කියන තත්ත්වෙය් ෙවනසක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමා ළඟ ඉන්ෙන් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජිතයින්ට වඩා 
මහජන නිෙයෝජිතයින්. ඔබතුමා ළඟ සිටින ෙම් 225 ෙදනා මහජන 
නිෙයෝජිතයින්. ඒ 225 ෙදනාෙගන්, 50කට වැඩි පමාණයක් කුමන 
පක්ෂවලට, කුමන ව්යවස්ථාවලට බැඳී කටයුතු කළත්, ඒ 225 
ෙදනාෙගන් 50කට වැඩි පමාණයක් "අපව ස්වාධීන කණ්ඩායමක් 
හැටියට ෙවනම පිළිගන්න, අපි දැනටත් කටයුතු කරන්ෙන් ඒ 
විධියට" කියලා ෙම් සභාව තුළ කියනවා නම් ඒ කාරණය 
පිළිගැනීම සඳහා ඔබතුමා පක්ෂවල පශ්න කරට ගත යුතු නැහැ.   
ඒ, පක්ෂවල තිෙබන පශ්න බාර මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාටයි. 

එතුමාටත් ෙබ්රන්න බැරි නම් ඒ පශ්න බාර ෙවන්ෙන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙහෝ  ෙවනත් ඉහළ උසාවියකටයි. ඒ පශන් 
ඔබතුමා කරට ගන්න එපා. මම හිතන්ෙන් ඒක පව් වැඩක්. 
ඔබතුමාට තිෙබන බෙර් හැටියට, ඒ අමතර බරක් කරට ගන්න එක 
සුදුසු නැහැ. අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් 225 ෙදනා ඔබතුමාට 
මන්තීවරු; මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ. මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 50කට 
වැඩි පමාණයක් "අපිව පිළිගන්න" කියලා කියන ෙකොට ඔබතුමා 
ෙවන තාක්ෂණික උත්තර දීලා වැඩක් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂ ෙය් නායකත්වෙයන් අහන්න, එෙහන් අහෙගන එන්න, 
ෙමෙහන් අහෙගන එන්න, කියන තාක්ෂණික ෙවට්ටු මාස හයක් 
දැම්මා, ගරු කථානායකතුමනි. මාස හයක් දාපු තාක්ෂණික ෙවට්ටු  
බලාෙගන ඉඳලා,  ඔබතුමා එක්ක  සාකච්ඡා වට 13ක් පැවැත්වූවා. 
ෙම් ගරු සභාෙව්ත් කීප වතාවක් නැඟිටලා ෙම් පශ්නය -ෙම් දුක් 
ගැනවිල්ල- ඉදිරිපත් කරලාත් උත්තරයක් ලැබු ෙණ් නැති නිසා 
තමයි අපි ඊෙය් විෙරෝධතාව පළ කෙළේ.  

ඊෙය් ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 
ඒ ගැන අපට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, පිළිතුරක් ලැබුෙණ් 
නැති නිසා තමයි අපි ඊෙය් විෙරෝධතාව පළ කෙළේ. ඒ නිසා 
ඔබතුමාට අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා, ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු 
කඩාකප්පල් කරන්න අපට අවශ්ය  නැති බව. ෙම් ගරු සභා ව 
නීෙරෝගීව පවත්වාෙගන යාෙම් ඕනෑකම අපත් පිළිගන්නවා. 
හැබැයි, අපි කියන්ෙන් ෙදවියෙන් කියලා මන්තීවරුන් 50කට වඩා 
වැඩි  පමාණයකෙග් අයිතිය පිළිගන්න කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පශ්නය මම ෙත්රුම් ගත්තා, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔවුන්ට හිමි තත්ත්වය පිළිගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය තමයි බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් කිව්ෙව්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක ෙනොසලකා හැරීම පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් මම ඊළඟ මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නද? [බාධා 

කිරීමක්]හරි. I shall now call upon the Hon. Vasudeva 
Nanayakkara.   
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කලින් කථා කළ මන්තීතුමන්ලා කියපු කරුණුවලට අමතර 

කරුණු තිෙබනවා නම් කියන්න. නැත්නම් එකම record එක. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අමතර කරුණු හැර ෙවන ෙමොනවත් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන මතුෙවලා තිෙබන පශ්නය 

ඇත්ෙතන්ම ''දුෂ්ටයා'' කවුද කියන පශ්නයයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දුෂ්ටයා ගැන ෙනොෙවයි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලා 

පිළිගැනීමක් සම්බන්ධෙයන් කාරණයක් පමණයි. පක්ෂෙය් 
පිළිගැනීමට ''දුෂ්ට'' පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පුද්ගලෙයක් දුෂ්ටයා කියනවා 

ෙනොෙවයි. ඔබතුමාටවත්, ෙවන කවුරුවත් පුද්ගලෙයකුටවත් 
ෙනොෙවයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙමහි තිෙබන "Who is responsible 
for this provocation?" කියන කරුණ ගැනයි මා කියන්ෙන්. That 
is the point I am raising.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is right.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 සිංහල භාෂාෙවන් කියලා, ඉංගීසි භාෂාෙවනුත් මම කියන්නම්. 

ෙම් ගරු සභාෙව් අපි පනස්ෙදෙනක් ඉන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, පනස්ෙදෙනකුට වඩා ඉන්නවා කියා එක එක 
දවසට අප පනස්ෙදනාෙගන් විස්සක් ෙවන කවුරුවත් එක්ක යනවා 
ඔබතුමා දැක නැහැ ෙන්. ඔබතුමා එෙහම දැක්කාද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ඒවා ගැන ෙහොයන්න ඕනෑකමකුත් නැහැ.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අප පනස්ෙදනා ඉන්ෙන් දිගටම එකටයි. ඔබතුමාට පශ්නයක් 

නැහැ ෙන්, අප පනස්ෙදනා එකට ඉන්න එක ගැන. ඇයි, ඔබතුමා 
ෙම්ක රුදාවක් කර ගන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කියන කාරණය මට ෙත්රුම් ගියා. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිගැනීම ෙන්, ඉල්ලන්ෙන්?  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පිළිගැනීම ඉල්ලන්න ෙහේතු කාරණා මම කියන්න එපා යැ.  
 
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) 
Hon. Prime Minister, just give him two minutes to 

wind up. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකට ෙහේතු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඔබතුමා දැන ගන්න 

ඕනෑ පජාතන්තවාදය අපට අහිමි කරපු,-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ පජාතන්තවාදයට හුඟක් ගරු කරන අයයි. ඔබතුමාට 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු අගාමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker, they are not contesting the fact that His 

Excellency President is the Leader of the SLFP and the 
UPFA.-[Interruption.]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Prime Minister is speaking.-

[Interruption.] Yes, I got the point, Hon. Vasudeva 
Nanayakkara.-[Interruption.]  Yes, Hon. Prime Minister, 
you may continue. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker, they are not in any way disputing the 

fact that the UPFA is there; the structure is there. They 
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are only talking of how they can get time to make their 
views known and certain other procedural matters. That is 
what I gathered from them. So, I would like to say that in 
the House of Commons, while there is time for "Private 
Members", there is also what is called the "Backbench 
Business Committee" for those who are not of ministerial 
status. That is a start. Then, there is the question of how 
they can make statements. That is another matter that we 
can discuss.  I think all these are open for discussion. 
Now that they are not asking for recognition as a separate 
political party, the issue is how to exercise their rights. I 
am sure we can sit down and sort this out. So, give us a 
little bit of time. We will sit down and do that. Let the 
House carry on. That is all I am asking. I am sure we can 
find a way out of this. I am quite confident that we can do 
this.  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I must also say that in the United Kingdom in 1980, 

the Labour Party had two divisions, but only one section 
was  recognized in the House of Commons. So, we have 
to take all that into account. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera ) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Mangala Samaraweera. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා,- [බාධා 

කිරීම්] කියා සිටියා - 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් කථා 

කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක් ෙන්.  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 ගරු කථානායකතුමනි, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කියා සිටියා, 

අපි ෙමතැන ඉන්ෙන් මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියටයි කියා.  අප 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙමතැන අද හිටියත්, අප හැම 
ෙකෙනක්ම ෙත්රී පත් වුෙණ් පක්ෂයක නිෙයෝජිතෙයක් හැටියටයි. 
ෙමොකද, ෙම් මැතිවරණ කමය තුළ අප හැම ෙකෙනක්ම එන්ෙන් 

අෙප් පක්ෂෙය් පිහිට තුළිනුයි. ඒ නිසා ෙමතැනට ආවාට පසුව 
පක්ෂය පැත්තකට දමලා මහජන නිෙයෝජිතෙයක් විතරයි කියන්න 
අපට කිසිම අයිතියක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ තත්ත්වය උඩ 
කථානායකවරයා හැටියට ඔබතුමාටත් පක්ෂයක අභ්යන්තර 
පශ්නයකට මැදිහත්වීෙම් කිසි අයිතියක් නැහැ. ඔබතුමා දැන් 
කිව්වා වාෙග්, එංගලන්තෙය් කම්කරු පක්ෂය තුළ පශ්න තිබුණා. 
එංගලන්තෙය්, ඇෙමරිකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් තුළ විවිධ 
ස්වාධීන මත දරන කණ්ඩායම් තිෙබනවා. එංගලන්තෙය් 
"එක්දහස්නවසිය විසිෙදෙක් කණ්ඩායම" කියා කණ්ඩායමක් 
තිෙබනවා. රිපබ්ලිකන් පක්ෂෙය් අද "Tea Party Movement" 
කියා කණ්ඩායමක් තිෙබනවා. නමුත්, ඒ අය ෙවන මතයක් 
දැරුවත්, සභා ගර්භය තුළදී එක පක්ෂයක් හැටියට පිළිගන්නවා. 
එෙහම නම් අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ සැබෑ ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකයනුත් ඉන්නවා. ෙහොර ෙපොල් කල්ලියත් ඉන්නවා, 
ඇෙමරිකාෙව් "Tea Party Movement" එක වාෙග්. [බාධා කිරීම්] 
එෙහම නම් අප ෙහොර ෙපොල් කල්ලිය පිළිගන්නම්. නමුත්, ඒ අයට 
නීත්යනුකූලව පිළිගැනීමක් ෙදන්න ඔබතුමාට කිසිම අයිතියක් 
නැහැ.  ඒක පක්ෂෙය් නායකත්වය විසින් කළ යුතු ෙදයක්. [බාධා 
කිරීම්]   

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කනගාටු ෙවනවා ඉතාම වැදගත් 

විධියට, ශීලාචාර විධියට ගිය විවාදය විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා,- 
[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මටත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් 

ෙදන්න.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා කථා කළා ෙන්. දැන් ගරු ඩලස් 

අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම වැදගත් විධියට, ශීලාචාර 

විධියට ගිය ෙම් විවාදයට ඉතාම අසභ්ය මුහුණුවරක් ෙදන්න 
සුපුරුදු පරිදි  විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා උත්සාහ ගත්තා. ඒ ගැන 
අප කනගාටු ෙවනවා. ඒක අපි පැත්තකින් තියමු, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒක එතුමාෙග් අයිතිය; කැමැත්ත.  

තවත් කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. පළමුවැනි කාරණය 
ෙම්කයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් පකාශය තුළ 
ඔබතුමා කිව්වා, "ඔබතුමාට දුරකථනෙයන් මරණීය තර්ජන කළා" 
කියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් විධියට අපි ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර ඒ 
ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්නය 
කියලා.   ඒ විධියට දුරකථනෙයන් මරණීය  තර්ජන කෙළේ කවුද 
කියන එක ගැන ෙහොයන්න ගරු කථානායකතුමනි.  නැත්නම් 
ෙම්ක ඉතාම අශිෂ්ට ෙද්ශපාලන පහාරයක් බවට පත් ෙව්වි,  ෙම්ක 
කෙළේ අපියි කියලා. කරුණාකර, ඒ ගැන ෙහොයන්න.  ඒක 
ඔබතුමාෙග් වගකීම. අෙප් අයිතිය. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. අපි දැන් 
සාකච්ඡා කරෙගන ආපු කාරණය සම්බන්ධෙයන් බිතාන්ය 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ, ඉන්දියානු පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ   
තිෙබන පූර්වාදර්ශ ෙහොයනවා.  අපි 2015 ජනවාරි 09 වැනිදා ඉඳලා 
අෙගෝස්තු මාසෙය් 17 වැනිදා දක්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු 
පූර්වාදර්ශ දිහා බලන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  අද ඉන්න ගරු 
අගමැතිතුමා එදාත් අගමැතිතුමා.   අද ඉන්න ගරු සභානායකතුමා, 
එදාත් සභානායකතුමා. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා 
විපක්ෂ නායකතුමා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ආණ්ඩුෙව් 
වගකිව යුතු ඇමතිවරෙයක්. ඒ ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක්ය 
කියලා කිව්වා.  ඒ ආණ්ඩුෙව් කණ්ඩායමක් හිටියා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් එක්ක ජාතික ආණ්ඩුෙව්. ඒ ආණ් ඩුෙව් කණ්ඩායමක් 
හිටියා, විපක්ෂෙය්.  එතෙකොට විපක්ෂ නායකතුමා විධියට  ගරු 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මැතිතුමා පිළි ගත්තා.  ඉතින්, ෙම්ක ෙම් 
සභාෙව් තිෙබන පූර්වාදර්ශය. ෙම්කට ෙලෝකෙය්  පූර්වාදර්ශ 
ෙහොයන්න ඕනෑ නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් සභා ව තුළ 
අවුරුද්දකට ෙපර පූර්වාදර්ශයක් තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාම ඒක 
පිළි අරෙගන තිෙබනවා.  [බාධා කිරීම්] සියලු ෙදනාම පිළි 
අරෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි,  අවසාන කාරණය ෙමයයි. කරුණු 
තුනයි මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමතැන කථා කිරීෙම් කාලය පිළිබඳ 
පශ්නයකට ෙම්ක ලඝු කරන්න එපා.  කථා කිරීෙම් කාලය පිළිබඳ 
පශ්නය කියන්ෙන් එකක් විතරයි. අෙප් කථිකෙයෝ පුන පුනා ෙම්ක 
අවධාරණය කළා. ඒක එක කාරණාවක් විතරයි ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමතැන පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. මහජන 
නිෙයෝජිතයින් විධියට අෙප් අයිතිය සම්බන්ධෙයන් බරපතළ 
කාරණා තිෙබනවා. ෙම් මාස 6ක කාලය තුළ දහතුන් වතාවක් 
ඔබතුමාව මුණ ගැහිලා තිෙබනවා.  අපට ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අරගළයට ආරාධනා කෙළේ ඔබතුමායි. අපි අරගළෙය් මාවත 
ෙතෝරා ගත්ෙත් නැහැ. ඔබතුමායි අපට ආරාධනා කෙළේ. අපි 
කනගාටු ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආරාධනා කෙළේ ෙම් ගැටලුව විසඳීෙම් අවශ්යතාවක් මට 

තිෙබන නිසයි ගරු මන්තීතුමනි.  එෙහම නැතිව ෙවන එකකට 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

හැබැයි, ඒ විසඳුෙම් ෙකළවරට ඔබතුමා යන්න ඕනෑ. විසඳුෙම් 
අම්බලම් තිෙබන්න විධියක් නැහැ. විසඳුෙම් ෙකළවරකට ඔබතුමා 
ගමන් කරන්නට ඕනෑ. මා ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් ගරු 
අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු අගමැතිතුමා  එක්ක 
අපට ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ෙමොන මතවාද තිබුණත් අපි එතුමාට 
ගරු කරනවා.  එතුමා සභාව ආරම්භෙය්දීම සභාවට ඇවිල්ලා  
අගාමාත්යවරයා විධියට සභාවට නායකත්වය දීලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නායකත්වය ෙදන්න ගන්නා උත්සාහය ගැන අපි 
අගය කරනවා. අපට ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.  අපි ඒක 
අගය කරනවා, ගරු අගමැතිතුමනි. හැබැයි, ෙම් නිශ්චිත කාරණාව 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා මැදිහත් ෙවන්නට ඕනෑ.  අපි ෙද්ශපාලන 
හිඟන්ෙනෝ ෙනොෙවයි. අපි ෙද්ශපාලන යදින්ෙනෝ ෙනොෙවයි. අපට 
ෙද්ශපාලන ෙපෞරුෂයක් තිෙබනවා. අපට මිනිස්සු ඡන්දය දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්නවා, දිස්තික්ක 15ක 
පළමුවැනියා වුණු මන්තීවරුන්. දිස්තික්ක 14ක ෙදවැනියා වුණු 
මන්තීවරුන් ෙමතැන ඉන්නවා.  පළමුවැනියා, ෙදවැනියා වුණු 
මන්තීවරුන්. පිනට ආපු මන්තීවරුන් ෙනොෙවයි ෙමතැන ඉන්ෙන්. 
ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අපි ඉල්ලන්ෙන් 

මහජනතාවෙග් අයිතීන් නිෙයෝජනය කරන අෙප් අයිතියයි. 
කරුණාකර, ෙම් පිළිබඳව තීරණයක් ෙදන්න. අරගළෙය් මාවතට 
නැවත අපට ආරාධනා කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමනි, ඊළඟට ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා විසඳුමක් ගැන කථා 

ෙකරුවා. අපි ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරමු.  දැන් දවෙසේ වැඩ කටයුතු 
කරෙගන යමු. [බාධා කිරීම්] අපි එෙහම භය ෙවන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඔබතුමා එක්ක සම්බන්ධ ෙවන එක 

ගැන මෙග් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඒත් මෙග් යුතුකමකුත් 
තිෙබනවා, සන්ධානෙය් පධානියා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
එක්කත් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වාෙග්ම සන්ධානය නිෙයෝජනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන නායකයින් ඉන්නවා. විපක්ෂ 
නායකතුමා එක්කත් කථා කරන්න ඕනෑ.  ඒකයි මා කිව්ෙව් අපට 
දවස් කිහිපයක් ෙදන්න කියලා. යම් කිසි විසඳුමක් අපට ෙහොයා 
ගන්න පුළුවන් ෙව්වි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා 
ෙනොකර ෙම් ගැන යමක්  කියන්න මට බැහැ. මෙගත් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් තිෙබනවා. මා ලෑස්තියි සාකච්ඡා කරන්න. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් කරන ලද 

පකාශය ඉතා වැදගත් පකාශයක්. ෙම්  සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
කරලා ෙම්ක  විසඳා ගනිමු. ඒකට නිශ්චිත කාල සීමාවක් අපට 
ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් පශන්ෙය්දී අපි මාස ගණනක් තිස්ෙසේ  
දහතුන් වතාවක් ඔබතුමාව මුණ ගැහුණා. මම ෙම් ගැන 
ෙපෞද්ගලිකව කථා කරන්න කැමැති නැහැ. නමුත් ඔබතුමා හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව පිළිගත්තා, ෙමතැන යම් කිසි පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම දැනුත් පිළිගන්නවා. ඒක  නිසා තමයි ෙම් පශ්නය විසඳලා 

ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එකම ෙදයයි මම ඉල්ලන්ෙන්. ෙම් 

පශ්නය - නිශ්චිත විපක්ෂයක් ඉන්නවායි කියන එක - ෙම් මාස 
ගණන තුළ පාෙයෝගිකව ඔප්පු කරලා ෙපන්වලා තිෙබනවා.  
ඔබතුමා දැන් ඔය කියන විධියට එකට එක්කාසු ෙවලා ඉන්නවා 
නම්, අපි විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙනොත්, Chief Opposition 
Whipෙගන් ලියමනක් ආෙවොත්, ඒ විරුද්ධව ඡන්දය දුන් ෙකනාට 
විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. අපි කිහිප වතාවක් 
විරුද්ධව ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. අෙප් පක්ෂයට එෙහම 
අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
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ඒ සඳහා අපට අවසරය ලබා දුන්නා. ගරු ජනාධිපතිතුමා පළමුවන 
රැස්වීෙම්දීම කිව්වා. අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාෙග් මලයා තමයි 
ඉස්සර ෙවලාම ඇහුෙව්, "මට ෙවනම වාඩි ෙවන්න අවසර ෙදන්න 
පුළුවන්ද?" කියලා. ෙවනම වාඩි ෙවන්න කිව්වා. ෙවනම වාඩි 
ෙවලා විපක්ෂෙය් භූමිකාව කරන්න කිව්වා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I am on a point of Order now. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Keheliya Rambukwella, there is a point of Order 

being raised by the Hon. Leader of the House. Can you 
give him just two minutes to finish it off? 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Leader of the House, please understand that I am 

on a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, what is your point of 

Order? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා ෙවනම කණ්ඩායමක් ගැන කියනවා. මම අහන්න 

කැමැතියි, මන්තීතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත් වුණාද 
කියලා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් 
ඉවත් ෙවලාද ඉන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] නැඟිටලා කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] නැඟිටලා කියන්න, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිල්ලර පශ්නවලට උත්තර 

ෙදන්න අපට බැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැඟිටලා කියන්න, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත් ෙවලාද 

ඉන්ෙන් කියලා. ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත් ෙවලාද ඉන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
ෙමොනවාද, ෙම් කථා කරන්ෙන්? තවම ඒෙක් ෙන් ඉන්ෙන්. තවම 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරලා ඉවරද? මම කරුණු 

වටහා ගත්තා. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
නැහැ, ඉවර නැහැ. ෙපෝලිෙම් පනිනවා ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුෙව්. ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කථාව අවසන් කරන්න ෙදන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම නැවත වරක් කියනවා, ෙම් 
පශ්නය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අපසාදයට පත් කරන පශ්නයක් බවට 
පත් කරන්න එපා කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදාය, හැදියාව 
සහ ශීලාචාරකම නැති කරන තැනකට ෙම් පශ්නය ෙගෙනන්න 
එපා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ක අපි විසින් නිර්මාණය කරන 
ලද ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනස් ෙදෙනක් -
සියයට විස්සක්- එක තැනක ඉන්නවා. ඒ සියයට විස්ස දිගින් 
දිගටම කියා කරලා තිෙබන්ෙන් සැබෑ විපක්ෂයක් හැටියටයි. අපි 
විපක්ෂ නායක තනතුර ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාට 
අවශ්ය ෙවලා තිබුණු ආකාරෙයන් ඒක සිදු වුණා. ඒ ගැන අෙප් 
පශ්නයක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි අපට තිෙබන 
එකම පශ්නය සම්බන්ධව මම කියපු ආකාරයට ශීලාචාර විධියට 
අපට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම අශීලාචාර වුණාට අපි ඒ වගකීම භාර ගන්ෙන් 
නැහැ.  

 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අද දවෙසේ වැඩ කටයුතු කර   

ෙගන යමු.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා.  

මම පිළිතුරු ෙදන්නම්. අපි ෙම්ක ඉවරයක් කරන්න ඕනෑ ෙන්. 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා කථා කළාට පසුව මම පිළිතුරු 
ෙදන්නම්. ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට ෙමතැන ඉන්න                

ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ෙගන් ෙජ්යෂ්ඨම ශී ලංකා නිදහස් 
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පාක්ෂිකෙයක් හැටියටයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙම්කට කාටවත් 
විරුද්ධ ෙවන්න බැහැ. 

අෙනක් කාරණය මම කවදාවත් පක්ෂය මාරු කරලා නැහැ. 
මම ෙම් පක්ෂෙය් උප සභාපති. අෙප් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා 
ජාතික ආණ්ඩුවක් සෑදීම සම්බන්ධෙයන් මධ්යම කාරක සභාෙව්දී 
කථා කරලා ඡන්දයක් ගන්න ෙකොට, ඒකට විරුද්ධ ෙවලා 
පළමුෙවන්ම ෙදොට්ට බැස්ෙසේ මම කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ගැන කථා කරන්න 
මට අයිතියක් තිෙබනවා.  

දැන් ෙම් ඉන්න මැති-ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාම අද ඔය 
පුටුවල වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පින් සිදු 
වන්නයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙන්, ඒ පැත්තට 
ගිහිල්ලා වාඩි වුෙණ්. ඒ නිසා ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුවක් 
පිහිෙටව්ෙව්.  නැත්නම් ආණ්ඩුවක් පිහිටු වන්න බැහැ ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] නැහැ, නැහැ,  ෙම් ඔක්ෙකෝම ගිය නිසා. ෙම් ඉන්න මැති 
ඇමතිවරුන් නිසා, අෙප් පක්ෂෙයන් ගියපු ෙම් මැති-ඇමතිවරුන් 
නිසා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව පිහිෙටව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I gave him time. අෙනක් මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි 

ෙවන්න. කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා කථා කරන්න.    

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ 

ෙගොල්ලන් අද ෙම් පැත්තට ආෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට තනිවම 
ආණ්ඩුවක් පිහිටු වන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්] ඒ ෙගොල්ලන් අද 
ෙම් පැත්තට ආෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලා තනිවම ආණ්ඩුවක් පිහිටු 
වනවාද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි මූලික කරුණට යමු. ඒ ගැන අපි  ෙවනම 

විවාදයක් පවත්වමු, දවසක් හරි. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ ගැන කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබන මිනිෙහක් හැටියටයි 

මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අපි ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්. අෙප් ඉන්න මන්තීවරුන්ට 

ස්වාධීන මන්තීවරු හැටියට, ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න ඔබතුමා,- 
[බාධා කිරීමක්] ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් අස් ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ            
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පින් සිද්ධ ෙවන්නයි ඔය ඇමතිකම 
කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ අද ඔය පුටුෙව් ඉන්ෙන් අෙප් 

පක්ෂෙයන් ආපු අයට පින් සිද්ධ ෙවන්නයි. නැත්නම් ඔබතුමා අද 
ඔය පුටුෙව් ඉන්නවාද? අද ඔය පුටුෙව් ඉඳෙගන ෙම් විධියට කෑ 
ගහනවාද? නැහැ. එම නිසා ෙබොෙහොම යුක්ති ගරුක මිනිෙසක් 
හැටියට මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අපිට ෙවනම වාඩි ෙවලා, 
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ෙවනුෙවන් ගරු චන්දසිරි 
ගජදීර මන්තීතුමා කථා කරන්න. ඊට පස්ෙසේ මම පිළිතුරු 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඊෙය් දවෙසේත්, අද දවෙසේත්, ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු පනස් ෙදෙනකුෙග් 
අයිතිය ෙවනුෙවන්, පජාතන්තවාදී හිමිකම ෙවනුෙවන් කථා කළා. 
ඒ කථා කිරීම නිසා තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඊෙය් 
අනෙප්ක්ෂිත තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුෙණ්. ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා කිව්වා, එක සන්ධානයකින් තමයි තරග කෙළේ කියලා. 
සන්ධානයක් කියන්ෙන් පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. මම ශී ලංකාෙව් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක්. සන්ධානයට 
විවිධ පක්ෂවල එකතුවක් තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒෙක් විවිධ 
මත තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි සන්ධානෙයන් තරග කළත්, අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙම් රෙට් අපිට ඡන්දය 
පාවිච්චි කරපු ජනතාවෙග් ජන අයිතිය සහ ජන වරම බව කියන්න 
ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණාට පස්ෙසේ අෙප් නායකයා 
ඔබතුමායි.  

ගරු කථානායකවරයා හැටිය ට ඔබතුමා පත් කරන ෙව්ලාෙව් 
අපි සියලු ෙදනාම ෙබදීමකින් ෙතොරව ඔබතුමා කථානායක පුටුෙව් 
වාඩි කරවන්න උදවු කළා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව 
තමයි,  ඔබතුමායි -ෙවනත් නායකයන්  ෙනොෙවයි- අපට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න නායකයා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් 
අයිතිවාසිකම්, වරපසාද, හිමිකම් පිළිබඳ වගකීම් තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමාටයි. එම නිසා ඔබතුමා ෙබෝලය පාස් කරන්ෙන් නැතිව 
තීන්දුව ගත යුතුයි, "ෙම් මන්තීවරු පනස් ෙදනාෙග් හිමිකම් මම 
රකිනවාද?" කියන එක ගැන. ෙම් පනස් ෙදනා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියා කරන විධියට, කියා කරන ආකාරය අනුව දැනට තිෙබන 
ආණ්ඩු පක්ෂයට පටහැනිව, විරුද්ධ මත දරමින් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය තුළ වුවත්, ෙවනස් නිෙයෝජනයක් දරමින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉන්නවාද කියන එක නිගමනය ක ෙළොත්, 
ඔබතුමාට බැරිකමක් නැහැ, ඔබතුමාෙග් හිතට එකඟ තීන්දුවක් 
ගන්න. එම නිසා මම කියන්න කැමැතියි, කථානායකතුමා හැටියට 
ඔබතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ගත යුතුව තිෙබන වගකීම පැහැර 
හරින්න එපා කියලා. අපිට තවමත් ඔබතුමා පිළිබඳව විශ්වාසය 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට ඇති පජාතන්තවාදී අයිතියත්, 
පජාතන්තවාදී හිමිකමත් ලබා ෙදන්න කියලායි. ෙම් ආණ්ඩුව 
කියාත්මක කරන යහපත් කියාවලදී, ජනතාවාදී කටයුතුවලදී අපට 
සහෙයෝගය ෙදන්න බැරිකමක් නැහැ. නමුත්, අෙප් පතිපත්තිය 
පාවා දීලා, ජනතා අභිලාෂයන් පාවා දීලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු පුටුෙව් 
වාඩි ෙවලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි පනස් ෙදනාෙග් හිමිකම් 
ආරක්ෂා කරලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවනත් පක්ෂවලට හිමි 
වරපසාද ෙම් කණ්ඩායමට ලබා ෙදන්න නැවත වරක් අවධානය 
ෙයොමු කරලා තීන්දුවක් ගන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. ෙදපක්ෂෙය්ම අදහස්වලට අපි ෙබොෙහොම හික්මීෙමන් 
කන් ෙයොමු කළා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගැබට 
ඇවිල්ලා  ෙඝෝෂා කරනවාට වඩා ෙම් වාෙග් කථා කිරීම ඉතාමත්ම 
ආදර්ශවත්. ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් මට  සඳහන් කරන්නට 
තිෙබන්ෙන් එක් ෙදයයි. ඔබතුමන්ලා ෙමන්ම මමත් පිළිගන්නවා, 
ඔබතුමන්ලාට අසාධාරණයක් සිදු වීම පිළිබඳව. ඒ අනුව තමයි මම 
ෙපෙර්දා ගරු අගාමාත්යතුමාත්, ගරු විපක්ෂ නායකතුමාත් සමඟ 
සාකච්ඡා කෙළේ. එතුමන්ලාත් ඒ මතෙය් ඉන්නවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කවදාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා 
තරුණ මන්තීවරුන්ට ආදර්ශවත් විධියට හැසිෙරන්න ඕනෑ. 
ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. මට තිෙබන ගැටලුව ෙමපමණයි. 
ඊෙය් අෙප් පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී සන්ධානෙය් 
නායකත්වය සඳහන් කෙළේ ඔබතුමන්ලා තවමත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය තුළ ඉන්නා විට  ෙවනත් කණ්ඩායමක් විධියට ඉන්න බැහැ 
කියන එකයි. ඒ අනුව ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දිය යුත්ෙත් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකත්වයයි. කරුණාකරලා 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකත්වය සමඟ 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්න.  

මට පශ්නයක් නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමාත් එකඟ වුණා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකයා 
සමඟ කථා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්නට. එෙහම නැතිව ෙම් 
සභාවට ඇවිල්ලා බැණෙගන, ගහෙගන, මහජන සල්ලි 
පුච්චාෙගන, වැදගත් පනත් සම්මත කර ගැනීම පරක්කු කරන්නට 
ෙහේතුවක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා සමඟ 
කථා කරන විට ඊෙය් එතුමා සඳහන් කෙළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් වර්තමානෙය් තිෙබන පතිපත්තියයි. මම හිතන 
විධියට එතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකත්වය 
සමඟ කථා කරලා ඇවිල්ලායි කිව්ෙව්. එතැනින් එහාට යන්නට 
මට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා මට පිටස්තර අෙනක් පක්ෂවල 
ගැටලු විසඳන්නට අමාරුයි. කථානායකවරයා ෙලස ඔබතුමන්ලා 
මාව පත් කරනවා. මෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුව, ඔබතුමන්ලා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉන්නවා නම් ඒ පක්ෂෙය් අවසරය නැතිව 
තව කණ්ඩායමකට කඩන්නට මට අවසරයක් නැහැ. ඒ අවසරය 
ලබා ෙදන්න. එපමණයි. ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් එපමණයි. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඒ අවසරය 
ෙදනවා නම් ඒක ෙහට විසඳා ගන්නට පුළුවන්.  

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් අපි දිනට නියමිත කටයුතු 

ආරම්භ කරමු. ගරු අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ලබා ෙදන්නම් 
කියලා. අපි දවෙසේ වැඩ කටයුතු කරෙගන යමු. [බාධා කිරීම්] 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා 

කියලා සභානායකතුමා කිව්වා. ඒ සඳහා කාල සීමාවක් අවශ්ය 
ෙවනවාෙන්. සතියක් ෙහෝ ඊළඟ රැස්වීම් වාරය ආරම්භවීමට පථම 
ඒ පිළිබඳව කියා කරනවාද කියලා කියන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම එක කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. මීට මාස පහකට 

හයකට ෙපර ෙම් සභාෙව් තිබුෙණ් ෙවලාව ගැන පශ්නය විතරයි. 
"පිළිගැනීම" කියන පශ්නය ආෙව් නැහැ. මුල ඉඳලාම ෙම් 
"පිළිගැනීම" කියන පශ්නය ආෙව් නැහැ. මම ඉතාම වගකීමකින් 
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, ඔබතුමාෙගන් -[බාධා කිරීම්] නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමනි, යම් යම් කරුණු සහ සාධකයන් තිෙබන නිසා 
ෙම්ක පිළිගන්න. විපක්ෂ නායකතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඒ ගැන 
කථා කළාෙන්. ඒ නිසා අපට කියන්න ස්ථිර වශෙයන්ම ෙම් 
කමිටුෙව් දින සීමාව කවදාද කියලා. අගමැතිතුමා අපට ෙවලාව 
ෙදන්න. සුමානයක් ෙහෝ ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු වාරයට ෙපර ෙහෝ 
ෙම් ගැන කියා කරනවා කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට පතිඥාවක් 
ෙදනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. අපි සියලුෙදනාම කරුණු කිව්වා. 
එතෙකොට කථානායකතුමාත් සැහැල්ලු ෙවනවා. මම හිතනවා 
එතෙකොට එතුමාට ෙබොෙහොම ෙලොකු සැහැල්ලුවක් කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. මට පශ්නයක් නැහැ. මම ඊෙය්ත් ඒක ෙහොඳ 

ෙහොඳ විධියට කෑවාෙන්. ඒ නිසා පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාත්  විපක්ෂ නායකතුමාත් දැන් හවස 4.00ට මුණ 

ගැහුණාම අපි සාකච්ඡා කර නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමැතිතුමා 
එක්කත් සාකච්ඡා කරලා කාල සීමාවක් ෙදමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ රැස්වීම් වාරයට පථම දාගනිමු. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. ඊළඟ රැස්වීම් කාල සීමාෙව් කරන්නට පුළුවන් ෙවයි. 

ජනාධිපතිතුමා දවස් කිහිපයකට ජර්මනියට යනවා. ඒ කාරණයත් 
සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. අපි කථා කරලා ඒක විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට 

දැන් නැඟිටලා කියන්නට බැරිද-  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, එතුමා කථා කරයි. [බාධා කිරීම්] 
 
 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත : 
නිෙයෝග 

ஆட்கைளப் பதி ெசய் ம் சட்டம்: 
ஒ ங்குவிதிகள் 

REGISTRATION OF PERSONS ACT : 
REGULATIONS   

 
[අ.භා. 3.32] 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 52 වැනි 
වගන් තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ෙදසැම්බර් 22 දිනැති අංක 1946/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබ, 2016.01.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු 
ය. 

 

 ( අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය දන්වා තිෙබ්.) " 

ගරු කථානායකතුමනි, 1968 අංක  32 දරන පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත කියාත්මක කිරීම සඳහා 1971දී පනවන 
ලද නිෙයෝග, 2005 මාර්තු මස සංෙශෝධනය කරනු ලැබූවා. 2005දී 
සංෙශෝධනය කරන ලද ෙමම නිෙයෝග, වර්තමානෙය් හැඳුනුම් පත් 
නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිය කඩිනම් කිරීමටත්, ජාත්යන්තර 
පමිතියකින් යුක්ත විශ්වාසනීය හැඳුනුම් පතක් නිකුත් කිරීම 
සඳහාත් දැනට පවතින පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝග 
සංෙශෝධනය කිරීම උෙදසා 2015 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(සංෙශෝධන) නිෙයෝග ෙලස ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
සඳහා අද දින ඉදිරිපත් කරනවා.  

මා ෙමන්ම අප සියලුෙදනාම දන්නා පරිදි 1968 අංක 32 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත 1971 අෙපේල් 05ෙවනි දින 
සිට කියාත්මක කිරීම සඳහා 1971 ඔක්ෙතෝබර් 01ෙවනි දින 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත කරනු 
ලැබූවා. මීට වසර 44කට ෙපරාතුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කර එම 
තැනැත්තන් හඳුනා ගැනීම සඳහා 1971දී පනවන ලද පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝග අනුව 1972 සිට එදා තිබුණු ඉහළම 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින් මිනිස් ශමය පමණක් භාවිත කර 
ආරක්ෂිත කඩදාසි කාඩ් පතක පුද්ගල ෙතොරතුරු අතින් ලියා, එම 
කාඩ්පත laminate කර අතින් කියාත්මක කරන ලැබූ යන්තයකින් 
කපා සකස් කර හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. ෙම ම 
යන්තය, 1972 වර්ෂෙය්දී මිලදී ගනු ලැබූ ඒවා. එෙසේම ආරක්ෂිත 
කාඩ්පත ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 1972 සිට අද දක්වා සපයනු 
ලබන්ෙන් එකම ආයතනයක්. අවුරුදු 44කට අධික කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙමම යන්තවල හා කාඩ්පත්වල ෙවනසක් සිදු වී නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ආස්තරණ යන්ත හා කපන යන්ත සපයන 
සමාගම් පවා ෙම් වන විට ඇත්ෙත් නැහැ. මුලින්ම කළු, සුදු ඡායා 
රූපයක් අලවා අත් අකුෙරන් ලියා සිංහල ජනතාව සඳහා සිංහල 
භාෂාෙවන්ද, දමිළ හා මුස්ලිම් ජනතාව සඳහා සිංහල හා ෙදමළ 
භාෂා ෙදෙකන්ද හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරනු ලැබුවා. ෙමහි ඇති 
එකම ෙවනස වන්ෙන්, 2005 වර්ෂෙය්දී පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් නිෙයෝග සංෙශෝධනය කරමින් කළු, සුදු ඡායා රූප 
ෙවනුවට වර්ණ ඡායා රූපයක් ෙයදීම පමණයි.  

පුද්ගල ෙතොරතුරු සටහන් කිරීම සඳහා ෙපොත් පත් පමණක් 
භාවිත කළ අතර, හැඳුනුම් පත් අංකය එවකට පරිගණක 
තාක්ෂණය හිමිව තිබූ ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සකස් කර ෙදනු 
ලැබුවා. ෙමම හැඳුනුම් පත් අංකය පුද්ගලයාට ආෙව්ණික අංකයක් 
වූ බැවින් එම පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම ට එම අංකය ඉතා වැදගත් 
වුණා.  

ෙමම හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී ෙපොත් පත් 
භාවිත කළ අතර ඒවා ලියනු ලැබුෙව් මිනිස් ශමය භාවිත කිරීෙමන් 
පමණයි. ෙම් වන විට ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හැඳුනුම් පත් 
අතින් ලියා නිකුත් කර ඇති සංඛ්යාව මිලියන 20කට අධිකයි. ෙම් 
සියල්ල සටහන් වී ඇත්ෙත් හැඳුනුම් පත් අංක නිකුත් කර ඇති 
ෙපොත් 1,500ක පමාණයකයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පැරණි කමෙව්දය තුළ ජනතාව 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ අෙනකුත් ෙසේවා සපයන ආයතන විවිධ 
අපහසුතාවන්ට පසුගිය අවුරුදු 40ක කාලය තුළ ලක්වී තිබුණා. 
ෙම් අනුව ෙමම පැරණි කමෙව්දය තුළ සමහර අවස්ථාවල එකම 
පුද්ගලයාට හැඳුනුම් පත් ෙදකක් නිකුත් කිරීම, එකම අංකය 
පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකුට නිකුත් වීම, ෙතොරතුරු ඉක්මනින්ම 
මැකී යාම, අතින් ලිවීෙම් කමෙව්දය තුළ වැරැදි ෙතොරතුරු 
සටහන්වීම, හැඳුනුම් පත ශී ලංකා භාෂා පතිපත්තිය තුළ නිකුත් 
කිරීමට ෙනොහැකිවීම, පුද්ගලයන් මිය ගිය විට, පුද්ගලයන් ෙවනත් 
රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගත් විට එම පුද්ගලයන් ෙවත නිකුත් 
කරන ලද හැඳුනුම් පත අවලංගු කිරීමට නිශ්චිත කමෙව්දයක් 
ෙනොමැතිවීම, නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම් පත්වල ෙල්ඛන ආරක්ෂා 
කිරීමට අපහසුවීම, ව්යාජ හැඳුනුම් පතක් ලබා ගැනීමට ෙමම 
කමෙව්දය තුළ ඉඩපස්ථාව තිබීම, පුද්ගල ෙතොරතුරුවලින් 
පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම අපහසු නිසා වංචනික කම මඟින් 
හැඳුනුම් පත් ලබා ගැනීෙමන් විවිධ දූෂණ, අකමිකතා සිදු කිරීමට 
හැකිවීම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බව සිහිපත් කළ යුතු 
ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිසාම 2013.10.21වන දින 
93/2013(F/R) දරන මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමට අනුව ෙදනු 
ලැබූ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නිෙයෝගය පරිදි 2014 අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි 
මාසෙය්දී හැඳුනුම් පත සිංහල හා ෙදමළ භාෂාවලින් නිකුත් 
කිරීමටත්, ඉදිරිෙය්දී නිකුත් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම් පත සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි භාෂා තුෙනන් නිකුත් 
කිරීමටත් නිෙයෝග කරනු ලැබුවා. ෙම් අනුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2014 ෙපබරවාරි 28වන දින සිට 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කර, අතින් ලියා හැඳුනුම් පත් නිකුත් 
කිරීෙම් පැරණි කමෙව්දය ෙවනුවට නවීන තාක්ෂණය ෙයොදා 
ගනිමින් හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පරිගණකගත කරනු ලැබුවා. ෙමය, ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු නව මඟකට ෙයොමු කළ හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් බව මා 
දකින්ෙන් ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙමම හැරවුම් 
ලක්ෂ්යෙය්දී මා දකින ලද සුවිෙශේෂී ලක්ෂණ කිහිපයක් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි. එනම්, හැඳුනුම් පත නිකුත් 
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කිරීෙම් කියාවලිය පරිගණකගත කමෙව්දය තුළ මා මුලින් සඳහන් 
කළ අඩු පාඩු, දුර්වලතා, වංචනික කියා විශාල පමාණයක් අවම 
කිරීමට හැකි වී තිෙබනවා. නමුත් මා දකින්ෙන් එය පමාණවත් 
ෙනොවන බවයි. ඒ සඳහා වන ෙහේතුන් ෙලස මා ෙපන්වා ෙදන්ෙන් 
2014  ෙපබරවාරි 28වන දිෙනන් පසු නිකුත් කරන ලැබූ ද්විභාෂා 
පරිගණක මුදිත හැඳුනුම් පත පැරණි කමෙව්දෙය් තිබුණු 
උපකරණ, ආරක්ෂිත කඩදාසි කාඩ්පත ෙයොදා ෙගන නිකුත් කිරීම, 
ඡායා රූපය ජාත්යන්තර පමිතියට ෙනොතිබීම ආදී කරුණු නිසා එය 
ජාත්යන්තර පමිතියට අනුකූල වූ හැඳුනුම් පතක් වූෙය් නැහැ. එම 
නිසාම ෙමම හැඳුනුම් පත මහජන විශ්වාසය දිනා ගත් ගුණාත්මක, 
විශ්වාසනීය හැඳුනුම් පතක් බවට පත් වූෙය්ද නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසාම දැනට හැඳුනුම් පත් නිකුත් 
කිරීෙම් පරිගණකගත කමෙව්දය නවීකරණය කරමින් ජාත්යන්තර 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතීන්ට අනුකූලව පුද්ගල ඡායා 
රූපය ෙයොදා ගනිමින්, එම පමිතීන්ට සරිලන ආකාරයට නවීන 
තාක්ෂණයට අනුකූල වූ මුදණය කරන ලද ප්ලාස්ටික් කාඩ් පතක 
නව හැඳුනුම් පතක් සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි භාෂාවලින් ෙතොරතුරු 
සටහන් කර නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 52වැනි වගන්තියට අනුව විෂය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලස මා විසින් 2005 වර්ෂෙය්දී, 1971දී පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් පනවන ලද නිෙයෝග 
සංෙශෝධනය කරමින්, ෙමම නවීන කාඩ්පත සැකසීම සඳහා 2015 
වර්ෂෙය්දී  ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.01.26වන දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගවලට ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම නිෙයෝගවලින් පධාන කාරණා 
තුනක් සංෙශෝධනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. එනම්, දැනට 
ජාතික හැදුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී භාවිත කරනු 
ලබන මුල්වරට හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම සඳහා, නැති වූ 
හැඳුනුම්පතක් ෙවනුවට අනු පිටපත ලබා ගැනීම සඳහා, සංෙශෝධන 
හැදුනුම්පතක් සඳහා අනු පිටපතක් ලබා ගැනීම සඳහා  ඉදිරිපත් 
කරන ඉල්ලුම්පත් තුන ෙවනුවට එක් ඉල්ලුම්පතක්, පු.ලි.ෙද.වි. 
1,7, 8 ෙලස ජනතාවෙග් පහසුව උෙදසා හඳුන්වා ෙදනු ලබනවා. 
ෙමම ඉල්ලුම්පත හඳුන්වා දීෙමන් ඇති වන වාසි සහගත තත්ත්ව 
කිහිපයක් ෙපන්වා දිය හැකි ෙවනවා. එනම්,  

* දැනට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරන පරිගණකගත කමෙව්දය 
පහසුෙවන් ෙයොදා ගැනීමට හැකි වීම.  

* පැරණි ඉල්ලුම්පත් මඟින් ඉල්ලා ෙනොතිබූ, නමුත් 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීෙම්දී අත්යවශ්ය වන්නා වූ ද්විත්ව 
*පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ෙතොරතුරු, විෙද්ශ රටවල උපන් ශී  
ලාංකික දරුවන්ෙග් පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීම. ඉල්ලුම් කරන අයෙග් ෙතොරතුරුවල යම් යම් 
අඩුපාඩු තිබුණෙහොත්  එම ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා 
දුරකථන අංක, විද ත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කර 
තිබීෙමන් එම ෙතොරතුරු කඩිනමින් ලබා ගත හැකි වීම. 

ෙම් ආදී කරුණු නිසා දත්ත පද්ධතියට නිවැරදි ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් කර හැඳුනුම්පත කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට හැකියාව 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම ඉල්ලුම්පතය හඳුන්වා 
දීම තුළින් ඉල්ලුම්කරුට බාධාවකින් ෙතොරව දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, ගාම නිලධාරි, විදුහල්පති, 

වතු අධිකාරී ආදී සහතික කිරීෙම් නිලධාරින්ෙගන් ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන කාර්යාලෙය් හා පළාත් කාර්යාල, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවබ් අඩවිය ආදී සෑම තැනකින්ම ෙමම 
ඉල්ලුම්පත ෙනොමිෙල් ලබා ගත හැකි ෙවනවා. මා මුලින් සඳහන් 
කළ ඉල්ලුම්පත් තුනම ලබා ගත හැකි වූෙය් සහතික කරන 
නිලධාරින්ෙගන් පමණයි. එම නිසා හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීෙම්දී 
එක්තරා ආකාරයකට ජනතාව අපහසුතාවකට පත් වූ බවක් 
දකින්නට තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එපමණක් ෙනොව, ෙම් ඉල්ලුම්පත 
ඡායා පිටපත් කරෙගන තම ෙතොරතුරු නිවැරදිව සඳහන් කර 
සහතික කරන  නිලධාරියා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කළ යුතු කාරණාවක් 
තිෙබනවා. ෙමම ඉල්ලුම්පත් ඕනෑම තැනකින් ලබා ගත හැකි වීම 
තුළින් වංචා කිරීමට යම් ෙකනකුට අවස්ථාවක් ඇති ෙව් යයි 
සැකයක් මතු ෙවනවා. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම 
ඉල්ලුම්පතය සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසු, සහතික කිරීෙම් නිලධාරියා 
ෙවත භාර දිය යුතුයි. ගාම නිලධාරින්, සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට 
ෙපනී සිටින දරුවන් සිටින විදුහල්වල විදුහල්පතිවරුන්, වතු 
අධිකාරින් ෙවත "ක්ෂණික පතිචාර ෙක්ත" - Quick Response 
Codes -  ලබා දී තිෙබනවා. ෙමම QR Codesවල එක් පිටපතක් 
ඉල්ලුම්පෙත්ද, අෙනක් පිටපත ඉල්ලුම්කරුට ලබා ෙදන 
කුවිතාන්සිෙය්ද ඇලවිය යුතු නිසා වංචනික ෙලස ඉල්ලුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කිරීම වළක්වා තිෙබනවා. එය තමයි ෙමහි තිෙබන 
සුවිෙශේෂත්වය.  

එෙසේම ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම සංෙශෝධන 
නිෙයෝගවලින් දැනට භාවිත කරන ඡායාරූප  ෙවනුවට 
ජාත්යන්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතීන්ට අනුකූලව 
ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමත්, එම ඡායාරූප ගැනීම සඳහා ඡායාරූප 
ශිල්පීන් ශී ලංකාව සම්පූර්ණෙයන් ආවරණය වන ආකාරෙයන් 
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහාත් අවකාශ සලසා දී තිෙබනවා. ෙම් අනුව 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඡායාරූප ශිල්පීන්ට අවශ්ය වන්නා වූ 
මෘදුකාංගය ලබා දී, පුහුණු කර , නියමිත පමිතියට අනුකූල වූ 
ඡායාරූප ලබා ගැනීමට කටයුතු සලසා දී තිෙබනවා. එම ඡායාරූප 
හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කිරීෙමන් ඉතා ගුණාත්මකව හැඳුනුම්පත් 
ලබා දීමට ඉඩකඩ සැලෙසනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1971 වර්ෂෙය් ඡායාරූප ශිල්පීන් 
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අය කර තිබූ මුදල රුපියල් පහයි. ෙමම  
රුපියල් පහක මුදල පළමුවරට සං ෙශෝධනය කරනු ලබන්ෙන් 
ෙමම නිෙයෝගවලින්. ඒ අනුව ඡායාරූප ශිල්පීන්ට මෘදුකාංගය 
ලබා දී, පුහුණු කර, ඒ සියල්ල සඳහා ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු 
ෙලස රුපියල් 10,000ක මුදලක් අය කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඡායාරූප ශිල්පීන් ඡායාරූප ගැනීෙම් කටයුතු 
නිසියාකාරව පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද යන්න පරීක්ෂා කර 
බැලීෙමන් පසු, වාර්ෂිකව ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සඳහා රුපියල් 
2,000ක මුදලක් අය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම නිෙයෝග සංෙශෝධනය කිරීම 
තුළින් ෙම් රෙට් අවුරුදු 16ක් හා ඊට වැඩි සියලු හිමිකම් සහිත 
පුද්ගලයන්ට නවීන තාක්ෂණයට අනුකූල වූ, ජාත්යන්තර සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතිෙයන් යුක්ත හා විෙශේෂ ආරක්ෂණ 
ලක්ෂණවලින් - security features -  යුක්ත හඳුනා ගැනීෙම් 
පතයක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙමම විෙශේෂ 
ආරක්ෂණ ලක්ෂණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා විෂය භාර අමාත්යාංශය විසින් සකස් කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමම නවීන කාඩ් පෙත් විෙශේෂතා 
කිහිපයක් ෙපන්වා දිය හැකියි. එනම්,  
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දැනට හැඳුනුම්පෙත් ඇති "රැකියාව" යන ෙකොටස ඉවත් කිරීම 
තුළින් සමාජ තත්ත්ව මත පුද්ගලයන්ට ෙවනසක්ම් කිරීමට ඇති 
ඉඩකඩ නැති කිරීම. 

පුද්ගලයන්ෙග් නම පමණක් ඇතුළත් කිරීම පමාණවත් නිසා 
"ෙවනත් නම්" ෙලස සඳහන් ෙකොටස ඉවත් කර තිබීම. 

 නව හැඳුනුම්පතට ඉල්ලුම්කරුෙග් අත්සන ඇතුළත් කිරීම. 

හැඳුනුම්පත  යන්තානුසාරෙයන් කියවිය හැකි කලාපයක් ඇතුළත් 
කිරීම. 

ෙම් තුළින් හැඳුනුම්පත නිවැරදිව භාවිත කිරීමට හැකි වීෙමන් 
ව්යාජ කටයුතු සඳහා වූ අවකාශ නැති කර තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා විශ්වාස කරන්ෙන් ෙමම නිෙයෝග 
සඳහා ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් පසු ඉදිරි 
මාස තුනක පමණ කාලයක් තුළදී ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුකූල 
වූ හැඳුනුම්පතක් ෙම් රෙට් හිමිකම් ඇති සියලු පුද්ගලයන්ට ලබා 
දීමට අවශ්ය වන්නා වූ කඩිනම් පියවර ගැනීමට හැකි බවයි.  

එපමණක් ෙනොව, 1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් පනතට අදාළව කරන ලද සංෙශෝධන සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතිය දැනටමත් ලැබී තිෙබන අතර, එය ජනතාවෙග් 
දැන ගැනීමට ෙම් වන විටත් ගැසට් පතෙය් පළ කිරිම සඳහා ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. ෙම් අනුව තවත් මාස කිහිපයකදී ජිවමිතික 
ලක්ෂණ ෙයොදා ගනිමින් ජාතික පුද්ගල නාම ෙල්ඛනය, විද ත් 
මධ්ය දත්ත පද්ධතියක් ෙලස ස්ථාපනය කර, පුද්ගල අනන්යතාව 
විශ්වසනීය ෙලස වඩාත් නිවැරදි ආකාරයට තහවුරු කර, අෙනකුත් 
ආයතන සමඟ ෛනතික කමෙව්දයක් තුළ ෙතොරතුරු හුවමාරු 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පත් ව්යාපෘතිය යටෙත් සැලසුම් කර ඇති බව මා 
පවසන්ෙන් ඉමහත් සතුටින්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ව්යාපෘතිය යටෙත් දිවයිෙන් 
සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම්  කාර්යාල 331 තුළම පුද්ගලයන් ලියා 
පදිංචි කිරීෙම් ශාඛා කාර්යාල සථ්ාපිත කර, ඒ සඳහා නිලධාරින් 
බඳවාෙගන, ඔවුන් පුහුණු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පළාත් ෙදක සඳහා පළාත් කාර්යාල ෙදකක් දැනටමත් 
ස්ථාපිත කර, ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙසේවාව පළාත් මට්ටෙමන් 
විමධ්යගත කර, එම කාර්යාල පරිගණකගත කර, අන්තර්ජාලය 
ඔස්ෙසේ ඉල්ලුම් පත ලබා ෙදමින් වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් 
ජනතාවට ලබා දීමට දැනටමත් කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවට අවශ්ය 
ෙසේවා  ඉතා කඩිනමින්, ගුණාත්මකව ලබා ගැනීම සඳහා විද ත් 
ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීෙම් අධිකාරිත්වය පැවරී 
තිෙබන්ෙන් 1968 අංක 32 දරන පනෙත් විධිවිධාන අනුව 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පමණයි. එම 
නිසා ෙම් වසර අවසාන වීමට ෙපර, විද ත් මධ්ය දත්ත ගබඩාවක් 
ස්ථාපනය කර, විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා දීමට, ෙමම ගරු 
සභාෙව් ෙගෞරවනීය සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදනු ඇතැයි 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මා නැවත සිහිපත් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් සියලු පුරවැසියන්ෙග් 
විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්යතාවය ජාතික හැඳුනුම්පත බවයි.  ගමන් 
බලපත, රියැදුරු බලපත, බැංකු කටයුතු, විභාග කටයුතු ආදී ෙසේවා  
ලබා ගැනීෙම්දී පුද්ගල අනන්යතාව තහවුරු කරන ෛනතික 
ලියවිල්ල වන්ෙන් ජාතික හැඳුනුම්පතයි. ඒ නිසා ෙම් කාර්ය සඳහා 
ඔබ සියලු ෙදනාෙග් ධනාත්මක සහෙයෝගය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  සියලු පුරවැසියන්ට තම ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව ලබා 
ගැනීමටත්, ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත්, රෙට් සංවර්ධනය 

ෙව්ගවත් කිරීමටත් එය මනා පිටිවහලක් වනවා.  ජාතික 
හැඳුනුම්පත  ගුණාත්මකව, ජාත්යන්තර පමිතියකින් යුක්තව 
නිකුත් කිරීම ජාතික අවශ්යතාවක් බව ඔබ සියලු ෙදනාටම  නැවත 
නැවතත්  මා  සිහිපත් කරවනවා.  ෙගෞරවනීය ඔබ  සියලු 
ෙදනාෙග් ආශිර්වාදය  ෙම් සඳහා අෙප්ක්ෂා කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා 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 අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 3.47] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ශී ලංකා පුරවැසියන්ව  හඳුනා ගැනීම 
සඳහා හැඳුනුම් පතක් නිකුත් කිරීෙම් අවශ්යතාව ෙම් රෙට් මුලින්ම 
පැන නැඟුෙණ් 1950-1960 වාෙග් දශකයන් තුළයි.  ෙමයට 
ෙහේතුව වුෙණ්, අනවසර සංකමණිකයන් ෙමරටට පැමිණීමයි. අද 
තිෙබන පශ්නය ෙනොෙවයි එදා තිබුෙණ්. අනවසර සංකමණිකයන් 
ෙම් රටට එන නිසා, වයස  අවුරුදු 16ට වැඩි ශී ලාංකික 
පුරවැසියන් හඳුනා ගැනීම සඳහා හැඳුනුම් පතක් නිකුත් කිරීෙම් 
අවශ්යතාව පැන නැඟුණා.  ඒ නිසා තමයි  නීතිමය පතිපාදන  
අනුව එය සැකසීමට කටයුතු කෙළේ.  

1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත ෙම් 
රටට හඳුන්වා දුන්ෙන් අනවසර සංකමණිකයන්ෙගන් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් හඳුනා ගැනීම සඳහායි. 1968 වසෙර්  පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ අවශ්ය නීති රීති සම්පාදනය කළත්, 
1971 ඔක්ෙතෝබර් මාෙසේ පළමු වැනිදා තමයි පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත කෙළේ.  එම පනත 
හඳුන්වා දීලා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ස්ථාපිත කරන්නට අවුරුදු 3ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. එයට එක 
ෙහේතුවක් ෙවලා තිබුෙණ්, 1964 අත්සන් කරන ලද "සිරිමා - 
ශාස්තී ගිවිසුම"යි.  එදා පැවැති රජය  National Identity Cards 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හදනවාට වඩා එම ගිවිසුම කියාවට නැංවීම සඳහා පමුඛ ස්ථානයක් 
දී කටයුතු කළා. අෙනක් ෙහේතුව වුෙණ්,  ඒ සඳහා නීති රීති සකස් 
කිරීමට අවශ්ය පරිපාලන ජාලයන් අලුෙතන් සකස් කිරීමට අවශ්ය 
වීමයි. ඒ වාෙග්ම ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් කාර්ය භාරය  
සුවිෙශේෂී ෙලස ආරක්ෂාකාරී අන්දමින් කළ යුතු වැඩක් නිසා ඒ 
සඳහා උපකාරී වන තාක්ෂණ උපකරණ ලබා දීම සඳහාත් කාලය 
ගත වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත් ශී ලංකාෙව් 
පළමුෙවනි හැඳුනුම්පත නිකුත් ෙකරුෙණ් 1972.09.14 ෙවනිදා. 
1970 වසෙර්දී අෙප් රටට ෙලෝකෙය් භාවිත කළ ලැමිෙන්ටින් 
තාක්ෂණය ලැබීම අපට අලුත්ම සහ විෙශේෂ අත්දැකීමක් වුණා.   
National Identity Card එක හැදුෙව් ෙම් සුවිෙශේෂී තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කරෙගනයි. පළමුෙවනි identity card එක නිකුත් 
කෙළේ, ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරී විධියට ලැමිෙන්ටින් ආවරණයක් 
ෙයොදලායි.  1970 දශකෙය්දී අවශ්යයි කියලා සැලකුව ෙතොරතුරු 
තමයි  ෙමයට ඇතුළත් කෙළේ. ෙමොකද, ෙම් identity card  එක 
හදද්දි තිබුණු පශ්නය නම්, සංකමණිකයන් පිළිබඳ පශ්නයයි. එම 
නිසා උප්පැන්න සහතිකෙය් තිබුණු ෙතොරතුරු ටික තමයි 
හැඳුනුම්පෙත් සඳහන් කරන්නට අවශ්යව තිබුෙණ්. ඒක තමයි 
එවකට අපට තිබුණු රාජ්ය අවශ්යතාව. එම ෙතොරතුරු කැටි කරලා,  
ලැමිෙන්ටින් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරමින් ඉතාමත්ම ආරක්ෂාකාරී 
විධියටයි එම  හැඳුනුම්පත නිකුත් කරලා තිබුෙණ්.  අද වන විට එම 
හැඳුනුම්පත හදපු තාක්ෂණයට  අවුරුදු 50කට ආසන්න කාලයක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. එනම්, දශක 5කට ආසන්න කාලයක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා.  

පසුගිය දශක 5ක කාලය තුළ ෙම් හැඳුනුම්පෙතහි සු විෙශේෂී 
ෙවනස්කම්  සිදු කර තිබුෙණ් නැහැ. රෙට්, ෙලෝකෙය් ෙකොයිතරම් 
ෙවනස්කම් සිදු වුණත්, ෙම් දශක පහක කාලය තුළ ජාතික 
හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් සුවිෙශේෂී ෙවනස්කම් සිදු 
වුෙණ් නැහැ. ෙම් ෙහේතුෙවන් වර්තමාන සංකීර්ණ සමාජය තුළ 
විවිධ පශ්න ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. වංචනික පුද්ගලයින් ෙම් 
හැඳුනුම්පත් පාවිච්චි කරලා විවිධ වංචා සිදුකිරීමට පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමය අවුරුදු 50කට ඉහත සිට පැවෙතන 
තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරමින් නිකුත් කරන  හැඳුනුම්පතක් නිසා.    

පසුගිය කාලෙය් ව්යාජ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් පුද්ගල 
හැඳුනුම්පත් ලබා ගත් අවස්ථා අපට දකින්නට ලැබුණා. ඒ තරමට 
ෙම් කමෙව්දය දැන් යල් පැන ගිහින් තිෙබනවා. ඕනෑ ෙකෙනකුට 
ඒ වාෙග් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එකම පුද්ගලයා විවිධ නම් 
භාවිත කරමින්  හැඳුනුම්පත් ලබා ගත් අවස්ථා පසුගිය කාලෙය් අපි 
දැක්කා.  ළමයා ඉස්ෙකෝෙළට ඇතුළත් කිරීම වැනි ෙබොෙහොම සුළු 
කාරණාවලට පවා ව්යාජ හැඳුනුම්පත් ලබා ගත් අවස්ථා තිබුණා.  
ෙම් තිෙබන තාක්ෂණෙය් දුර්වලතා නිසා, ෙම් තිෙබන තාක්ෂණය 
යල් පැන ගිය එකක් නිසා එෙසේ ව්යාජ හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට 
හැකි වූ බව  අපි දන්නවා.  

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙකොමසාරිස් වශෙයන් සිටි රණසිංහ මහත්මයා මෙග් ගෙම් 
ෙකෙනක්. ෙම් තිෙබන දුර්වලතා නිසා එතුමා ෙනොකළ වරදකට 
ෙචෝදනා ලැබුවා. ඒ ෙහේතුව නිසා හෘදයාබාධයකින් එතුමා 
අකාලෙය් මිය ගියා. ෙම් යල් පැන ගිය තාක්ෂණය නිසා අනුන් 
කළ වැරැදිවලට එතුමා ෙචෝදනා ලැබුවා. ඒ ගැන කලකිරීෙමන් සිටි 
රණසිංහ මහත්මයා හෘදයාබාධයක් හැදිලා මිය ගියා. ෙම් 
හැඳුනුම්පතට එවැනි ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. එදා ශී ලාංකිකයන්ව 
සංකමණිකයන්ෙගන් ෙවන් කර හඳුනා ගන්නට ෙම් තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගත්තත්, අද සිදු වන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම්  ෙහොර 

National Identity Card භාවිත කරමින් වංචාකාරී ෙලස ෙද්ෙපොළ 
ගනුෙදනු සිදු කිරීම වැනි ෙද්වල්  කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම ෙහොර National Identity Card  ලබාෙගන ව්යාජ ගමන් 
බලපත සකස් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙහොර National Identity 
Card මඟින් වංචනික ෙලස රැකියා අවස්ථා ලබා ගත්තා. ෙම් 
ෙහොර National Identity Card ලබාෙගන තස්තවාදී කටයුතුවලත් 
නිරත වුණා. පසුගිය දවස්වල ඒ වාෙග්   ෙබොෙහෝ සිද්ධීන් අපට 
දකින්නට ලැබුණා.   

අෙප් ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිටින විමල් වීරවංශ, එදා 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් සිටියදී ෙහොර හැඳුනුම්පත් හදලා, ෙහොර 
passport හදලා ෙලොකු පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. "විමල්ෙග් 
ජාතික හැඳුනුම්පත රහස් ෙපොලිස් පරීක්ෂණයකට" යනුෙවන් එම 
සිද්ධිය ගැන පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිබුණා. දැන් ඒ කාරණය 
අධිකරණෙය් තිෙබන කටයුත්තක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙහොර ගමන් බලපතයක් භාවිත කරලා, එදා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේදීත් අත් අඩංගුවට ගැනීෙම් සිද්ධියක් ගැනත් අපට 
දැන ගන්නට ලැබුණා.     

පසුගිය කාලෙය් සිදු වූ එවැනි සිදුවීම් දිහා බැලුවාම,  2015 
ෙපබරවාරි 08 "රිවිර" පත්තරෙය්  "ශිරන්තිෙග් සිරිලිය සවිය 
ගිණුම සැකයට" යනුෙවන් පුවතක් පළ ෙවලා තිබුණා. "මහජන 
බැංකුෙව් සුදුවැල්ල ශාඛාෙව් ඇති සිරිලිය සවිය ගිණුම් අංකය 
143100146235069 වන අතර, එම ගිණුෙම් මුදල් ලබා ගැනීෙම් 
බලය එස්.රාජපක්ෂ, ඒ.එම්.ෙජ්. ඒ. කුමාරි හා ෙක්.ෙක්. දිසානායක 
යන අයට පවරා තිබුණා." යනුෙවන් එහි සඳහන් වුණා.  එතැන 
පැහැදිලි කර තිබුණා, ෙම් අදාළ ගිණුමට ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු 
අනුව එස්. රාජපක්ෂෙග් ෙමන්ම අෙනක් ෙදෙදනාෙග් ද ලිපිනය 
සඳහන් වන්ෙන් "කාල්ටන් බංගලාව, තංගල්ල" බව.  එෙමන්ම 
ෙමම ගිණුම ආරම්භ කිරීෙම් බලපැවරුම එස්. රාජපක්ෂ, ජාතික 
හැඳුනුම්පත් අංකය 222222222V  කියලා තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්.  
ඒ වාෙග්ම ඒ.එම්.ෙජ්.ඒ. කුමාරිෙග් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය 
එෙක් ඉලක්කම් 9ක් ගහලා V කියලා තමයි සඳහන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  වැරැදි හැඳුනුම්පත් භාවිත කරමින්  ෙම් වාෙග් විශාල 
මූල්ය අපරාධ ෙම් රෙට් සිද්ධ වුණු බවට දැන් ෙතොරතුරු 
ෙහළිෙවමින් පවතිනවා.  

ෙම් වනෙකොට  FCID එක පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටිනවා. 
ෙමොකද,  අෙප් ගිණුම් ජාලය ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය -National 
Identity Card Number- තුළ බැඳී පවතින බව අපි දන්නවා.  
නමුත් ෙකෙනකුට හැඳුනුම්පත් අංක ෙදක, තුනක් ගන්න පුළුවන් 
නම් ඔහුට ආදායම් බදු ෙගවීෙමන් නිදහස් ෙවන්න පුළුවන්; ෙම් 
රෙට් විවිධ වංචා  කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අද  අලුත් හැඳුනුම්පත් 
කමය හඳුන්වා දීම සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක් වනවා. එදා 
සංකමණිකයන්ෙගන් ෙවන් කර, ලංකාෙව් සැබෑ පුරවැසියා කවුද 
කියලා ෙසොයා ගැනීමට  හැඳුනුම්පත ෙයොදා ගත්තා. නමුත් අද ෙම් 
රෙට්  සිදු වන ෙහොර වංචා, මහජන මුදල් නාස්තිය, දූෂණය කියන 
කියාදාමයන් වළක්වන්න නම්, ෙමම හැඳුනුම්පත සංකීර්ණ එකක් 
බවට පත් කළ යුතු වනවා.  

2000 වර්ෂය දිහා බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 869යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල්වලින් 
බැලුෙවොත් ඒක පුද්ගල ආදායම මාසිකව රුපියල් 5,792යි. 
එතෙකොට අම්මායි, තාත්තායි, පාසල් යන දරුවන් ෙදෙදෙනකුයි 
ඉන්නා හතරෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක ඒක පුද්ගල ආදායම එදා 
-2000 වර්ෂෙය්දී- රුපියල් 23,167ක් වුණා. 2014 වර්ෂෙය්දී ෙම් 
රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,625ක් වුණා. ඒ 
අනුව එක පුද්ගලෙයකුෙග් මාසික ආදායම රුපියල්වලින් 
බැලුෙවොත්, රුපියල් 42,884ක් වුණා. ඒ කියන්ෙන් හතරෙදෙනකු 
සිටිනා පවුලක් ගත්ෙතොත්, එම පවුෙල් ආදායම රුපියල් 

769 770 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම  මහතා] 
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171,536ක් වුණා. ෙම් විධියට ෙම් අවුරුදු 14 තුළ ෙම් රෙට් ඒක 
පුද්ගල ආදායම විශාල වශෙයන් වැඩි වුණාට, ෙම් රෙට් ආදායම් 
බදු අය කිරීම එෙසේ විශාලත්වයකින් සිදු ෙවලා නැහැ.  

අහිංසක, දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් ආහාරවලින් තමයි, ෙම් රෙට් බදු 
අය කිරීම සිදු කෙළේ. අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ආහාර දව්යවලින් බදු 
අය කිරීම සියයට අසූවකින් සිදු වුණා. සියයට විස්සක් තමයි, ෙම් 
රෙට් ධනවතුන් බදු ෙගවා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඒක පුද්ගල ආදායම 
සුවිෙශේෂී විධියට විශාල වුණාට, යම් ෙකොට්ඨාසයක් - ඒ සුවිෙශේෂ 
පුද්ගලයන් - ෙම් ආදායම් බදු දැෙලන්, ආදායම් බදු කමෙව්දෙයන් 
රිංගා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපිට සිදු ෙවනවා, ෙම් රෙට් මූල්ය 
ජාලය හා සැකසුණු හැඳුනුම්පත් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරන්න. 
ඉඩමක් ගත්තත්, ෙර්ගුෙවන් භාණ්ඩයක් clear කළත්, බැංකුවට 
සල්ලි දැම්මත්, බැංකුෙවන් සල්ලි withdraw කළත් හැඳුනුම්පතත් 
එක්ක ඒකාබද්ධ වුණු ජාලයක් ඇති කරන්න සිදු ෙවනවා. ෙමොකද, 
ෙම් රට යහ පාලන කමෙව්දයකට ෙගන ඒමට අලුත් ආණ්ඩුව 
උත්සාහ කරනවා. 

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම අදහස් කරනවා, 
දූෂණය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් වුණු, වංචාව සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඉවත් වුණු රටක් බවට ෙම් රට නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙම් මාස 
60 තුළ එතුමාෙග් සම්පූර්ණ ශක්තිය ෙයදවීමට. එතුමා එෙසේ 
ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන රට නිර්මාණය කරන්න, නව රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන රට 
නිර්මාණය කරන්න, දූෂණෙයන්, වංචාෙවන් - ෙමොකද, පසුගිය 
පාලන කාලෙය් අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාව  ෙම් දූෂණය හා 
වංචාව නිසා දුක් විඳපු ආකාරය අප දැක්කා. ෙම් දූෂණය, වංචාව 
සහ රාජ්ය ෙද්පළ  ෙකොල්ලකෑම නිසා අද උපදින දරුවාත් 
ෙලෝකයට ලක්ෂ හතරකට ආසන්න පමාණයකින් ණයකාරෙයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම්වා දැන් යහ 
පාලනයකට පත් ෙවන්න නම් මීට වඩා ජාලගත වුණු, මීට වඩා 
ආරක්ෂිත වුණු කමෙව්දයක් හැඳුනුම්පත ෙවනුෙවන් සකස් 
කරන්න ඕනෑය කියන එක අපි විෙශේෂෙයන් දකිනවා. 

අද තිෙබන තත්ත්වය දිහා බැලුෙවොත්, අද තිෙබන්ෙන් 1971-
1972 වර්ෂවලදී හැඳුනුම්පත් හදන්න ෙගනා යන්ත බව අපිට ෙපනී 
යනවා. ඒ යන්ත කැඩු ෙණොත්, දැන් ඒවාට අමතර ෙකොටස් ෙසොයා 
ගන්නා එකත් ෙලෙහසි නැහැ. ෙමොකද, දැන් ෙලෝකෙය් එෙහම 
යන්ත නැහැ. ඒ වාෙග්ම එම යන්ත කියා කරන්ෙන් මිනිස් 
ශමෙයන්.  

දැන් තිෙබන National Identity Cards දිහා බැලුෙවොත් 
ෙපෙනනවා, පෑෙනන් ලියා ෙපොත් පුරවපු ඒවා තමයි තිෙබන්ෙන් 
කියා. පෑෙනන් ලියා ෙපොත් පිරවූ හැඳුනුම්පත් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
සමහර විට හැඳුනුම්පෙතහි අකුරු පවා පෑෙනන් තමයි ලියා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා හැඳුනුම්පත් ඉල්ලන පමාණයට -එම 
අවශ්යතාවට- අද අපට මුහුණ ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම හැඳුනුම්පත් සඳහා ආරක්ෂිත කාඩ් පවා ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
නැහැ. ෙමොකද, දැන් ඒවා යල් පැන ගිය කමෙව්ද බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර ෙව්ලාවට ෙම් අතින් 
ලියන කමය -මිනිස් ශමය ෙයොදා ෙගන කරන කමය- නිසා එකම 
හැඳුනුම්පත් අංකය පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනකුට ලැබුණු අවස්ථාත් අප 
දැක තිෙබනවා. එම නිසා අද ෙම් හැඳුනුම්පත ගැන අපට 
විශ්වාසයක් තබන්න අමාරු තත්ත්වයකට එය පත් වී තිෙබනවා.   

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අරගළ -71 කැරැල්ල- පැවැති 
කාලෙය් හැඳුනුම්පත් එකතු කිරීමක් සිදු කළ බව අපි දැක්කා. 
ෙමොකද, එතෙකොට ඔක්ෙකෝටම අයිතිවාසිකම් නැහැ. ඒ කාලෙය් 
තිබු ෙණ් එෙහම පශ්නයක්. ඒ කාලෙය් තිබු ෙණ්, හැංගිලා ඉන්න 

පුළුවන්කමයි. සංකමණිකයන්ෙග් පශ්නය තමයි එදා තිබුෙණ්. 
ජනතා විමුක්ති  ෙපරමුෙණ් කණ්ඩායම් එකතු ෙවලා හැම 
ෙකනාෙග්ම හැඳුනුම්පත් එක්කාසු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ 
වාෙග්ම හැඳුනුම්පත්වලට වැරදි ෙතොරතුරු ඇතුළත් වීම ගැනත් 
අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පෑෙනන් ලිය-ලියා, 
ෙකොළ පුරව-පුරවා කටයුතු කරන නිසාත්, ෙපොත් පත් ලියන්ෙන් 
පෑෙනන් නිසාත් සමහර ෙව්ලාවට වැරදි ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙවන 
අවස්ථා තිෙබනවා.  

වර්තමාන සංකීර්ණ සමාජයට අවශ්ය ෙතොරතුරු පිළිබඳවත් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. අද, එදා වාෙග් ෙනොෙවයි. අපිට 
ෙතොරතුරු අවශ්යයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් යහ පාලනයක් නිර්මාණය 
කරන්නයි අද අපිට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් වංචාෙවන්, 
දූෂණෙයන් ෙතොර සමාජයක් නිර්මාණය කරන්නයි අපිට ඕනෑ කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙවනත් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට අපිට සිදු 
ෙවනවා. පසුගිය කාලෙය් එක එක ඇමතිවරුන් National 
Identity Cards ෙදක, තුන ළඟ තබා ෙගන හසු වුණු ආකාරය අපි 
දැක්කා. රෙට් හිටපු ඇමතිවරුන් එෙසේ හසු වුණා. ශිරන්ති 
රාජපක්ෂෙග් මූලිකත්වෙයන් පවත්වාෙගන ගිය "සිරිලිය සවිය" 
කියන ගිණුෙම් ව්යාජ හැඳුනුම්පත්වල අංක දමා තිෙබනවා. දැන් 
තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ෙම් රෙට් වංචාව, දූෂණය නැති කිරීම 
සඳහා තම යුතුකම් ටික හරියාකාරව ඉෂ් ට කරනවාද, තමන් 
රජයට ෙගවිය යුතු බදු පමාණය ෙගවනවාද, තමන් කුමන 
චරිතයක් රඟපානවාද කියන ෙම් කරුණු ටික දැන ගන්න නම් අද 
විෙශේෂෙයන්ම හැඳුනුම්පත අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 
අද නවීන කමෙව්ද ෙම් හැඳුනුම් පතට එකතු කරන්න ඕනෑ, නවීන 
දත්තයන් ෙම් හැඳුනුම් පතට එකතු කරන්න ඕනෑ.  

ෙවනත් ෙකෙනක් ඒ හැඳුනුම් පත අරෙගන ගිෙයොත් ඔහුෙග් 
ෙදමවුපියන්ෙග් නම ෙමොකක්ද, ඔහුෙග් දරුවන්ෙග් නම ෙමොකක්ද 
කියා ඇහුෙවොත් ඔහුට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබන්න 
ඕනෑ. හැඳුනුම් පත  ව්යාජ හැඳුනුම් පතක්ද කියා ඕනෑම තැනකදී 
දැන ගන්න පුළුවන් ආරක්ෂිත සරල කම අද තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා හැඳුනුම් පත අද යුගෙය් අවශ්යතාවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. හැඳුනුම් පත සම්බන්ධෙයන් එදා තිබුණු අරමුණ 
ෙනොෙවයි, අද තිෙබන්ෙන්. නව රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන 
යහපත් සමාජයක්, යහ පාලනයක් - good governance - ඇති 
කිරීම සඳහා ෙම් හැඳුනුම් පත පෙයෝජනයට ගැනී ම ඉතා වැදගත් 
වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වර්තමානෙය් තිෙබන හැඳුනුම් පත shirt 
සාක්කුෙව් තිබී අමතක වීමකින් washing machine එකට 
දැම්ෙමොත් ෙබොෙහෝ විට හැඳුනුම් පත විනාශ වනවා. ඒ කියන්ෙන් 
හැඳුනුම් පෙත් කල් පැවැත්ම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අනික් 
පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, හැඳුනුම් පත ලබා ගන්න ගියාම සියලුම 
විස්තර පෑෙනන් ලිය-ලියා, ෙල්ඛන පුරව-පුරවා, files පුරව-පුරවා 
තමයි ෙදන්ෙන්.  ඒ සඳහා කාලයක් ගත වනවා. ඒ නිසා හැඳුනුම් 
පතක් ගන්න යන පුද්ගලයා රස්තියාදු වනවා. ඒවා නවත්වන්න 
කමෙව්ද තිෙබන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම වසර 50කට පමණ ෙපර 
ආපු ෙම් කමෙව්දය නවීකරණය කරලා අදට ගැළෙපන පරිදි 
අවශ්යතාව අනුව කටයුතු කරන්න කාලය එළඹිලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, එදා වාෙග් 
තනියම රටක් පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් කාලයක් ෙනොෙවයි 
අද තිෙබන්ෙන් කියලා. එදා 1960, 1970 දශකවල තනියම රටක් 
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්; යම් ෙදයක් කර ගන්න පුළුවන්. අද 
ෙලෝකය විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් අෙප් හැඳුනුම් පත අරෙගන ෙලෝකෙය් ඕනෑ තැනකට යන්න 
පුළුවන් විධියට ෙලෝකයටම ගැළෙපන තාක්ෂණ කමෙව්දයක් තුළ 
ෙම් හැඳුනුම් පත නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ඡායාරූප හැඳුනුම් පත්වලට ඇතුළත් කිරීෙම්දී 
පමිතියට අනුව ලබා ගත් ඡායාරූප හැඳුනුම් පත්වලට ඇතුළත් කළ 
යුතු බවට සංෙශෝධනයක් තිෙබන බව අපි දැක්කා. එදා කළු සුදු 
ඡායාරූපයක් තමයි හැඳුනුම් පතට එකතු කෙළේ. අද වන ෙකොට 
වර්ණවත් ඡායාරූපයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක ෙනොෙවයි, 
තාක්ෂණෙය් ෙවනස. ඊට වඩා එහා ගිය මුළු ෙලෝකයටම හඳුනා 
ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් තුළ හැඳුනුම් පත නිර්මාණය වන්න 
ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෛජව විද්යාත්මක ෙතොරතුරු සඳහන් 
කරන විට blood group එක සඳහන් කරනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. 
අද ෙම් රෙට් අනතුරු සංඛ්යාව ඉතා ඉහළයි. වැඩිම පිරිසක් මිය 
යන්ෙන් අනතුරුවලින්. ඒ නිසා ෙරෝහලට ගිය ගමන්ම හැඳුනුම් 
පත බැලුවාම ඔහුෙග් ෙල් වර්ගය දැන ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට 
අද නවීන තාක්ෂණය තුළින් ෙම් හැඳුනුම්පත නිර්මාණය කරන්න 
ඕනෑ.  

අද අපට ෙහොර හැඳුනුම් පත් ඕනෑ තරම් අහු ෙවනවා. සාමාන්ය 
පුද්ගලයන් ෙහොර හැඳුනුම් පත් හදා තිෙබනවා. සාමාන්ය 
පුද්ගලයන් වැරැදි කළාය කියමුෙකෝ. පසුගිය කාලවල හිටපු මැති 
ඇමතිවරුනුත් National Identity Cards ෙදකක්, තුනක් හදා ෙගන 
සිටියා. පසුගිය රජෙය් සුවිෙශේෂ පුද්ගලයන්ෙග් ෙනෝනාලාටත් 
National Identity Cards ෙදකක්, තුනක් තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය 
නවත්වන්න  කමෙව්දයක් ඕනෑ; හඳුනා ගැනීමක් ඕනෑ. අඩු 
ගණෙන් අෙප් ඇඟිලි සලකුණ අනුව ෙහෝ කමක් නැහැ, හැඳුනුම් 
පත ෙවනස් වන්ෙන් නැති විධියට, කාටවත් ව්යාජ හැඳුනුම් පත් 
සකස් කරන්න බැරි විධියට හැඳුනුම් පත් සකස් කරන්න ඕනෑ. අද 
තාක්ෂණ තිෙබනවා. ඒ තාක්ෂණය අභිභවා ෙහොරු කටයුතු 
කරනවා. ෙම් ෙහොරු ෙකොටු වන විධියකට කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න කාලය පැමිණ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන 
තාක්ෂණයට අනුකූල යන්ත සූත අරෙගන ෙලෝකයත් එක්ක එකට 
යන වැඩ පිළිෙවළක් සැකසිය යුතු කාලය එළඹිලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, O/L විභාගය ළං වන ෙකොට 
ළමයින්ට පාඩම් කරන්න තිබියදී අලුතින් හැඳුනුම් පත් ලබා ගන්න 
ෙවනවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා හැඳුනුම් පත ෙදන්න ඕනෑ. සාමාන්ය 
ෙපළ - O/L - විභාගයට පාඩම් කරන ෙවලාෙව්දී ළමයින්ට ඒවාට 
රස්තියාදු ෙවන්න ෙවලා තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් වයස අවුරුදු 15දී 
ශී ලාංකිකයන්ට හැඳුනුම් පත ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් සැකසිය 
යුතු වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන සංෙශෝධන තුළින් නවීන තාක්ෂණය සඳහා යම් අවතීර්ණ 
වීමක් අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දැක්කා, හැඳුනුම් පතක් 
නැති වුණාම, ඒ වාෙග්ම මුල් වරට හැඳුනුම් පතක් ගන්න ගියාම, 
හැඳුනුම් පෙත් සඳහන් ෙද්වල් ෙවනස් කර ගන්න - සංෙශෝධනය 
කර ගන්න - ගියාම එක් එක් වර්ගෙය් forms පුරවන්න තිෙබනවා. 
ඒවා පුරවන්න ෙල්සි නැහැ; ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ; හරිම සංකීර්ණයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නමුත්  අද ඊට වඩා සරල 
සමාජයක්, ඉෙලක්ෙටොනික්  සමාජයක් තිෙබන්ෙන්.  අද ඊට වඩා 
සරලයි. දුරකථනෙයන් අපි ට අද  ඔක්ෙකොම වැඩ ටික කර ගන්න 
පුළුවන්.  එෙහම සමාජයට ගැළෙපන විධියට එකම ආකෘති 
පතයක් -එකම ෙපෝරමයක්-   ෙම් සඳහා පිරවීෙම් අවශ්යතාවය 
ෙමම  නිෙයෝග යටෙත් පැහැදිලි  කර තිෙබන බව  අපි දැක්කා.  
එක එක   සංකීර්ණ අයදුම්පත් ෙනොෙවයි. වර්තමාන තාක්ෂණයට 
ගැළෙපන විධියට  ඒ අයදුම්පත ෙවනස් කර තිෙබනවා.   ඒ 
වාෙග්ම අත්යවශ්ය  ෙතොරතුරු ෙමහි සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා.  
එදා අවශ්ය වුෙණ්   උප්පැන්න සහතිකෙය් තිෙබන ෙතොරතුරු  
විතරයි. එදා බලන්නට  වුවමනාව තිබුෙණ් ෙම් තැනැත්තා 

ලංකාෙව් ෙකෙනක්ද? කල්ලෙතෝනිෙයක්ද කියා විතරයි. අද 
එෙහම ෙනොෙවයි. අද සංකීර්ණ සමාජයට පුද්ගලෙයකුෙග් ඊට 
වඩා ෙතොරතුරු  හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය ෙවනවා. ඒ සඳහා කටයුතු 
කරන්නට අවශ්ය ෙද්වල් - දත්තයන්- සකසා  ගැනීෙම් කමෙව්දය  
ෙම් සංෙශෝධනවලින්   එනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.   හැඳුනුම්පතක් නැති වුණාම ඒක 
ගන්නවාය කියන එක ෙලෙහසි නැහැ. අලුෙතන් ෙපෝරමයක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙපෝරමයට අනු අංකයක් තිෙයන්න  ඕනෑ. 
ආවාට - ගියාට ෙපෝරම පුරවන්නට බැහැ.  නමුත් ජනතාවට අද ඒ 
කටයුත්ත සරල  කර ඉදිරිපත් කිරීමක් තිෙබනවා.  ඕනෑ නම් 
තිබුණ එෙක් ෙෆොෙටෝ ෙකොපියක්   ගහෙගන ගිහින්  හැඳුනුම්පත  
ඉල්ලන්නට පුළුවන් විධියට  ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ෙම් කටයුත්ත  
සරල ෙවලා තිෙබනවා.  ගෙම් ගාම ෙසේවක රාලහාමි ළඟ, 
ඉස්ෙකෝලෙය් පින්සිපල්  ළඟ, එෙහම නැත්නම්  වතු අධිකාරි ළඟ, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය ළඟ තිෙබන, ඕනෑම තැනක තිෙබන 
ෙකොපියකින් කවුරු ෙහෝ  ළඟ තිෙබන එකකින්   photocopy  
එකක්  ගහෙගන ගිහින් National Identity Card   එක ඉල්ලීම 
කරන්න  පුළුවන්. National Identity Card   එකට අයදුම්  කිරීෙම්   
කටයුත්ත   ඒ   තත්ත්වයට  සරල කර තිබීම  අලුත් ගමනක 
මුලාරම්භයක් කියා අපි විශව්ාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන 
ෙලෝකයට ගැළෙපන පමිතීන්ට අනුව  ඡායාරූප නිකුත් කිරීම වැනි 
වැඩ පිළිෙවළවල් සකසා තිබීමත්  විෙශේෂ ෙවනවා. වර්තමානය 
ෙවනෙකොට තිෙබන්ෙන් සංකීර්ණ සමාජයක්ය කියා කිව්ෙව් 
ඒකයි.  

ෙම්  සංෙශෝධනවලින් සිංහල ෙදමළ ඉංගීසී  භාෂා තුෙනන්ම 
ෙම් හැඳුනුම්ප ෙත් සටහන් කිරීමට සැලැසව්ීම  විෙශේෂ 
වැදගත්කමක් ෙවනවා.  අපි යාපනයට ගියාම සමහර විට දවිඩ  
භාෂාෙවන් කටයුතු කරනවා. දවිඩ අය ඉන්නවා.  නමුත්  අපි 
ලාංකිකෙයක් කියා  කියන්නට පුළුවන් විධියට  අෙප් 
හැඳුනුම්පෙත් සිංහල ෙදමළ  ඉංගීසි භාෂා තුෙනන්ම සඳහන් වී 
තිබීම  සුවිෙශේෂ ගමන් මඟක්ය, සුවිෙශේෂ ආරම්භයක්ය කියා අපි 
හිතනවා.  

ෙකෙනකුෙග් හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළාම, ඒ මනුෂ්යයාව  
ක්ෂණිකව  මනිනවා; ඒ මනුෂ්යයාෙග් රක්ෂාව ෙමොකක්ද කියා.  
ඔහු ෙමොන රක්ෂාවද කරන්ෙන්,  එෙහනම්  ඔහුට සලකන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා  පන්ති ෙභ්දයකට ෙම් රට ගිය අවධියක් 
තිෙබනවා.  පන්ති ෙභ්දය අනුව, ඔහුෙග් ෙලොකුකම, දැනුම,  එෙසේ 
නැත්නම් සමාජ තත්ත්වය  අනුව  සැලකුව කාලයක් තමයි  
තිබුෙණ්. පන්ති ෙභ්දය නැති කරන්නට නව රජය කටයුතු කර 
තිෙබනවා. හැඳුනුම්ප ෙත්  රැකියාව කියන එක අවශ්ය නැහැ. ඒ 
උධෘතය  අයින්  කරන්න කටයුතු කර  තිෙබනවා.  ඒ  වාෙග්ම 
ෙවනත් නම් කියන එක අපි දකිනවා. ඉස්සර ෙවනත් නම්  
තිබුණා.  ඉස්සර "උක්කුවා" කියායි- නැත්නම් ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා 
"ෙකොණ්ඩයා"කිව්වා.  එක එක ෙවනත් නම් භාවිත කළා.  නමුත් 
ෙවනත්  නම්   නැහැ.  පුද්ගලෙයකුට තිෙබන්ෙන්  එක නමයි.  
ඒක   පිළිගන්නා විධියට  ෙවනත් නම් කියන ශීර්ෂයත් 
හැඳුනුම්පෙතන් වර්තමානය ෙවනෙකොට අයින් කරන්නට කටයුතු 
කර තිෙබනවා. පුද්ගලෙයකුෙග් අනන්යතාවය ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන් විධියට ඒ පුද්ගලයාෙග් අත්සන සදහන් කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  අත්සන  සඳහන් කිරීමක්  ෙමෙතක්  කාලයක් හැදුනුම් 
පෙත් තිබුෙණ් නැහැ. ඔහුට ආෙව්ණික වූ අත්සන  එහි ෙයදිය යුතු 
ෙවනවා. එතෙකොට ඉතාමත්ම සරලව ෙම් හැඳුනුම්පත ඔහුෙග්ද 
කියන එක  ෙසොයා ගැනීමට කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. 

ඊළඟට යන්ත පාවිච්චි කරලා  තවත් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
හැකියාව තිෙබනවා. ෙරෝහලකට ගියාම ඒ පුද්ගලයා කවුද, 
ඔහුෙග් නෑදෑෙයෝ ඉන   ්ෙන් ෙකොෙහේද  කියන තත්ත්වය  බලා ගත 
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හැකි කමයක් ෙම්  හැදුනුම්පතට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. එක 
පුද්ගලෙයකුට එක හැඳුනුම්පතක් ලැෙබන විධියට  කටයුතු කිරීම  
තුළින්   ඔහු කරපු ගනුෙදනු ෙමොනවාද කියා දැනගන්නට පුළුවන් 
ෙවනවා.     

ෙබොෙහෝවිට ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙර්ගුව, ඒ වාෙග්ම 
ඉඩම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව  ෙම් හා එක්කාසු ෙවච්ච ජාලයක් 
නිර්මාණය කරන්නට ෙවනවා.  පසුගිය කාලෙය් අපි දැක්ෙක්  
රාජ්ය  අනුගහය යටෙත්, රාජ්ය ආශීර්වාදය යටෙත්  ෙබොෙහෝ ෙදනා 
බදු දැෙලන්  බදු කමෙව්දෙයන්  පැන ගිය බවයි.  නමුත්  ෙමවැනි  
හැඳුනුම්පත් කමෙව්දයක්   හ ඳුනාෙගන තිබුණා නම් - සියලු 
ආයතන ඒකාබද්ධ  ෙවලා ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි  
කම ෙව්දයක්  නිර්මාණය ෙවලා තිබුණා නම්-   ෙම් රෙට් පසුගිය 
පාලන කාලෙය් සිදු ෙවච්ච  රාජ්ය මුදල් ෙකොල්ලකෑම  සිදු 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන  එකත් විෙශේෂෙයන් පැහැදිලි ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

එම නිසා ගරු   නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  යහපාලනයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අපට,  ඉදිරිෙය්දී දූෂණෙයන් වංචාෙවන් 
ෙතොර සමාජයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අපට  ෙම්  හැඳුනුම්පත 
මඟින්  ගත් පියවර  සුවිෙශේෂ ෙවනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
විෙශේෂෙයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්,  ගරු  අගාමාත්යතුමා, 
අමාත්යතුමා ඇතුළු සැමටත්   ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. 

 
 

[අ.භා. 4.11] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳ  විවාදයට එක්වීමට ලැබීම 
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. මා විෙශේෂෙයන්ම අමාත්යතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, නව යුගයට ගැළෙපන ආකාරෙයන් කටයුතු 
කිරීම සම්බන්ධව. 1970 දශකෙය්දී හැඳුනුම්පත මුදණය කිරීම 
ආරම්භ කළ කමෙව්දය අපි කවුරුත් දන්නවා. 1970 දශකෙය් සිට 
රටක් හැටියට ශී ලංකාෙව්ත්, ෙලෝකය හැටියට මුළු ෙලෝකෙය්ත් 
විශාල ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විශාල සංවර්ධනයත් සමඟ 
තාක්ෂණය තුළින් ෙම් ෙලෝකය කුඩා ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකය 
විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු වන ෙද් ඇෙමරිකාෙව් එක පැත්තක ඉඳලා, 
එෙහම නැත්නම් ඕස්ෙට්ලියාෙව් තවත් පැත්තක ඉඳලා, ෙලෝකෙය් 
ඕනෑම තැනක ඉඳලා බලන්න පුළුවන් වන ආකාරෙයන් ෙම් 
ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කරෙගන අෙප් හැඳුනුම්පතත් ෙවනස් කරන්න වැදගත් 
තීන්දුවක් ගැනීම පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. 

හැඳුනුම්පෙතන් අවශ්ය ෙනොවන කාරණා කිහිපයක් ඉවත් 
කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම "රක්ෂාව" කියන 
ශීර්ෂය. රැකියාව සඳහන් කිරීම තුළින් තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය වීමක් දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව සිදු ෙවනවා. 
හැඳුනුම්පත බලද්දි උසස් ෙපෙළේ රැකියාවක් කරන අෙයකුෙග්, ඒ 
කියන්ෙන් නීතිඥවරෙයක් එෙහම නැත්නම් ෛවද්යවරෙයක් 

කියලා කියන ෙකොට, එෙහම නැත්නම් කම්කරුෙවක් වෙග් 
තනතුරු නාමයක් සඳහන් ෙවලා තිෙබන ෙකොට ෙබොෙහෝ විට ඒ 
එකිෙනකාට ලැෙබන පතිචාරය ෙවනස් ෙවනවා. ඒක 
ස්වාභාවිකයි. අන්න ඒ ස්වභාව ධර්මෙයන්ම සිදු වන වැරැද්ද 
නිවැරදි කරන්න, ඒ පන්ති ෙභ්දය නැති කරන්න, "රක්ෂාව" කියන 
ශීර්ෂය ජාතික හැඳුනුම් පතින් ඉවත් කිරීම වැදගත් කාරණාවක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "ෙවනත් නම්" කියන 
ශීර්ෂයත් ඉවත් කළ යුතුයි. ෙබොෙහෝ දුරට "ෙවනත් නම්" කියන 
ශීර්ෂය තුළින් විශාල අවිනිශ්චිතතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම 
ශීර්ෂය ඉවත් කිරීමත් වැදගත්. 

පධාන වශෙයන්ම මා ගරු කරන ෙදයක් තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් භාෂා පතිපත්තියක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් භාෂා 
පතිපත්තිය හැටියට සිංහල භාෂාවට වාෙග්ම සමාන ස්ථානයක් 
දවිඩ භාෂාවට ලබා ෙදන්නත්, ඒ වෙග්ම link language එක 
හැටියට ඉංගීසි භාෂාව ෙයොදාගන්නත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් භාෂා තුනම ඇතුළත් වන පරිදි ජාතික හැඳුනුම්පත 
නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි වැදගත් කටයුත්තක් සිදු 
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම යාපනය පෙද්ශෙය් 
නිලධාරිෙයකුට සිංහල භාෂාෙවන් ජාතික හැඳුනුම්පත කියවන්න 
බැරි නම් එය ෙදමළ භාෂාෙවන් කියවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපි 
ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි සිංහල ෙකෙනකුට දවිඩ 
භාෂාෙවන් ජාතික හැඳුනුම්පත කියවන්න බැරි නම් දැන් ඒකටත් 
පිළිතුරක් ලැබී තිෙබනවා.  

මම හිතන්ෙන් ෙම්ක රෙට් සංහිඳියාව. වසර 30ක යුද්ධයක් 
නිමා කරලා සිංහල, දවිඩ ඇතුළු ෙම් සියලු ජාතීන්, සියලු ආගම් 
නිෙයෝජනය කරන අප ශී ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් වන්නයි දැන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එදා නිදහස් උත්සවෙය්දී සිංහල 
භාෂාෙවන් සහ දවිඩ භාෂාෙවන් ජාතික ගීය ගැයීම ෙම් ර ෙට් 
සංහිඳියාවට කරපු විශාල කර්තව්යයක් නම්, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
හැඳුනුම්පෙත් අෙප් රෙට් භාවිත වන භාෂාව තුනම සඳහන් වීම 
අත්යවශ්ය කාරණාවක්, වැදගත් කර්තව්යයක් බව මම විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් රෙට් ජාතික සමඟිය ඇති කරවන්න ෙම් වාෙග් 
ෙපොඩි ෙද්වලුත් වැදගත් වනවා. ෙම් ෙද්වල් ෙපොඩි ෙවන්න 
පුළුවන්, නමුත් ෙමවැනි වැදගත් ෙද්වල් තුළින් ජාතික සංහිඳියාව 
විශාල වශෙයන් ඇති වන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ.  

1970 දී ආරම්භ කළ ෙම් කමෙව්දය දැන් කාෙලෝචිත නැහැ 
කියලා ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා. දැන් ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් හැඳුනුම්පත් මුදණය කරන යන්තණෙය් ගැටලු 
තිෙබනවා. ඒ යන්තණෙය් තිෙබන ගැටලු නිසා අප ෙබොෙහෝ 
අපහසුතාවලට පත් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් හැඳුනුම්පත අහිමි 
වුණාම, එෙහම නැත්නම් ෙම් හැඳුනුම්පතක් නැවත ලබා ගැනීෙම්දී 
ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙම් 
හැඳුනුම්පත මුදණය කරන ආකාරය නිසා සමහර ෙවලාවට 
දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව ෙම් රෙට් වංචා, ෙහොරකම් සිද්ධ 
වනවා කියන එක. විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය කාල සීමාෙව්දී ෙම් රෙට් 
ඉන්න අෙප් පධාන ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බිරින්දෑවරුන්ට අමුතුම 
ආකාරෙය් හැඳුනුම්පත් නිකුත් වුණාය කියලා අපි දන්නවා. ඒවා 
අමුතුම ආකාරෙය් හැඳුනුම්පත්!  එෙලස කරන වැරැද්ද නිවැරදි 
කරන්නයි අපි ෙම් අලුත් කමෙව්දය ෙගන එන්ෙන්. ෙම් නව 
හැඳුනුම්පත smart card එකක් ෙවනවා. අෙප් සංවර්ධනයට ෙමය 
හවුල් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
මහානගර සංවර්ධන -Megapolis- වැඩකටයුත්තත් එක්ක smart 
city එකක් නිර්මාණය කිරීෙම්දී, තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන 
නිර්මාණය කරන ෙම් smart card එක  අත්යවශ්ය කාරණාවක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂාවට ෙම්ක පධානම කාරණාවක් 
වනවා. ෙවනත් පුද්ගලයින්ෙග් හැඳුනුම්පත් භාවිත කර ෙගන ෙම් 
රෙට් ෙහොරකම් සිදු කරනවා. ෙහොර හැඳුනුම්පත් නිර්මාණය කරලා 
ඒ තුළින් වංචා සිදු කරනවා. ෙම් සියල්ල තුළින් ෙනොෙයකුත් 
අසාධාරණකම් සිදුවනවා.  

ළමෙයකු ඉස්ෙකෝලයට ඇතුළත් කිරීෙම්දී වුණත් 
ඉස්ෙසල්ලාම කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? හැඳුනුම්පත අලුෙතන් හදා 
ගන්නවා. ඒ කියන්ෙන් ෙහොර හැඳුනුම්පත් හදා ගන්නවා. ෙම් 
වාෙග් ෙනොෙයක් ආකාරවලින් බැංකු කටයුතුවලදී සිදුවන දූෂණ, 
වංචා සිදුවීම්වල පධානම සාධකය තමයි හැඳුනුම්පත් ෙහොෙරන් 
හදා ගැනීම. වර්තමානෙය් පවතින හැඳුනුම්පත් ඉතා පහසුෙවන් 
හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන smart card 
එක, එෙහම නැත්නම් අලුත් තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන නිර්මාණය 
කරන ෙම් හැඳුනුම්පත තුළින් ආරක්ෂාවට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
වනවා.  

යුෙරෝපෙය් ජනතාව තමන්ෙග් හැඳුනුම්පත පෙයෝජනයට 
අරෙගන ෙබොෙහෝ කටයුතු සිදු කරන බව මම දන්නවා. European 
Union එෙක් රටවලට යන්න passport එකක් පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. European Union එෙක් එක රටක සිට තවත් රටකට 
යන්න තමන්ෙග් හැඳුනුම්පත තමයි භාවිත කරන්ෙන්. වීසා 
ෙනොමැතිව යන්න පුළුවන් ඒ රටවලට යන්න තමන්ෙග් සියලුම 
විස්තර තිෙබන ෙම් හැඳුනුම්පත ඒ අය පෙයෝජනයට ගන්නවා. ඒ 
රටවල passport එකක්  පාවිච්චි  කරන්ෙන් නැති මට්ටමට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඉදිරි අනාගතෙය්දී ගමනක් යෑෙම්දී 
හැඳුනුම්පත පමණක් තමන්ෙග් purse එෙක් තබා ගැනීම 
පමාණවත් වන තත්ත්වයක් ඇති වන බව මා දකිනවා; credit 
cards, අෙනක් සාමාජික කාඩ්පත් ෙම් කිසිම ෙදයක  අවශ්යතාවක්  
ඇති වන්ෙන් නැහැ. සෑම ෙදයකටම හැඳුනුම්පත පමණක් තිබීම 
පමාණවත් ෙවනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, bus season ticket එක ගැන අප කවුරුත් 
දන්නවා. පාසල් යන දරුවන් සඳහා අවශ්යම ෙදයක් තමයි bus 
season ticket එකක් ගැනීම.  ලබා ගත් bus season ticket එක 
නැති ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් ගැටලු රාශියක් විසඳා ගැනීමට 
ෙමම හැඳුනුම්පත උපකාරී ෙවනවා. අෙප් සාමාන්ය ජීවිතය පහසු 
කරවන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් ෙම් හැඳුනුම්පෙත් අඩංගු ෙවනවා. 
ඒ නිසා එය අපට වැදගත් වනවා. Bus season ticket එකත් ෙම් 
හැඳුනුම්පතට අන්තර්ගත කරන්න පුළුවන් වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම දියුණු වන රටක් හැටියට, විසිඑක්වන සියවසට 
ඇතුළත් වන ෙම් රෙට් ජීවත් වන සියලුම පුරවැසියන්ට ලැබිය 
හැකි දියුණුව ඉතා ඕනෑකමින් ලබා ගැනීමට වැදගත් වන 
කාර්යයක් ෙම් හැඳුනුම්පත ෙවනස් කර නිර්මාණය කිරීෙමන් 
බුක්ති විඳින්න පුළුවන් වනවා.  

ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් ෙම් අවශ්ය 
ෙවනස සිදු කරන්නට අෙප් නව රජය, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, විෂය භාර නාවින්න 
අමාත්යතුමා ඇතුළුව ෙම් අමාත්යාංශය නිෙයෝජනය කරන සියලුම 
ෙදනා විශාල වැඩ කටයුත්තක් සිදු කර තිෙබනවා. අප කවුරුත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ ෙවනස තුළින් ෙම් රෙට් දියුණුව ඇති කර 
ගන්න හැකි ෙවනවා. ඒ දියුණුව තුළින් අෙප් රෙට් ජීවත් වන 
ජනතාවට එහි වරපසාද ලබා ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට, එහි 
ආරක්ෂාව ලබා ගන්න පුළුවන් වන ආකාරය ට, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ අෙප් සාමාන්ය පුරවැසියාට ලැෙබන ෙදයක් 
ෙලසට ෙම් හැඳුනුම්පත පෙයෝජනවත් ෙලස ෙයොදා ගත හැකි 
වනවා. 

මා මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ.  ෙම් කටයුත්ත සිදු කරලා, ෙම් කටයුත්ෙත් 
පතිලාභ ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන ආකාරෙයන් ෙම් 
ෙසේවාව සිදු කරන්න අමාත්යතුමාට වාසනාව උදාෙව්වා යි පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළගට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මැතිතුමා. 

 
 
[අ.භා. 4.24] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුති වන්ත 

වනවා, අද දවෙසේ කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව.  

විෙශේෂෙයන්ම, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීම, හැඳුනුම්පතක් 
නිකුත් කිරීම සහ රෙට් ජීවත් වන බවට අනන්යතාව තහවුරු කිරීම  
සිදුවන පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් හැඳුනුම් පත නිකුත් කිරීම 
1968 අංක 32 දරන පනතින් තමයි ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඊට පසුව ෙම් පනතට සංෙශෝධන කිහිපයක් සිදු කර තිෙබනවා.  

අද නව හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරිම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කර තිෙබන්ෙන් අලුත් සංෙශෝධන නිෙයෝගයක් හැටියටයි. 
ෙම් නිසා හැඳුනුම්පත ගැන ඉදිරිෙය්දී දිගින් දිගටම සෑම 
ෙකෙනකුටම කථා කරන්න ෙදයක් ඉතිරි ෙවන්ෙන් නැහැ කියා 
මා විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද තාක්ෂණය අතින් දියුණු 
වන ෙලෝකෙය් රටවල් ඒ රෙට් පැවැත්ම සඳහා, ඒ රෙට් 
පරිපාලනයට පහසු ෙවන්න, ඒ රෙට් ජීවත් වන ජනතාවෙග් 
පහසුව සඳහා ෙම් කමෙව්දයන්ට යන්න සිද්ධ ෙවනවා. හැබැයි ෙම් 
කමෙව්දයට යන ෙකොට පශ්නයක් මතු ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙම් කමෙව්දෙයන් ෙහෝ ෙවනත් කමෙව්දයකින් 
ෙහෝ සමාජය තුළ පරිපාලන ව හයට හසු වන්ෙන් නැති, එෙහම 
නැත්නම්, උප්පැන්න සහතිකයක් නැති, ඉපදුෙණ් ෙකොතැනද කියා 
මතක නැති, එෙහමත් නැත්නම්, පදිංචියට නියම ස්ථානයක් නැති 
ෙවනම ජනතාවක් ෙම් රෙට් එක ෙකොටසක ජීවත් ෙවනවා.  

අප ෙමවැනි හැඳුනුම්පත් ෙකොතරම් හැදුවත්, ඒ මඟින් රෙට් 
පරිපාලනයට ෙකොතරම් සහෙයෝගයක් ලැබුණත්, මා ඉහත කී අය 
ෙවනුෙවන් රෙට් යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කියාත්මක කරන්න 
ෙවනවා. අපි දන්නවා, සමහර අයට උප්පැන්න සහතිකයක් නැහැ 
කියා. උපත ගැන ඒ අයෙගන් විමසුවාම, ඒ අය ඉපදුෙණ් ෙකොෙහේද 
කියලාවත් සමහර ෙවලාවට දන්ෙන් නැහැ. එවැනි කණ්ඩායමක් 
අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ අයට රෙට් පමුඛස්ථානයක් දීලා ඒ අයට 
අවශ්ය පහසුකම් ටික අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. අපි උදාහරණයක් 
ගනිමු. සමහර තැන්වල පදිංචි ෙවලා සිටින අෙප් සෙහෝදර 
ජනතාවට තමන් පදිංචි ෙවලා සිටින ඒ ඉඩම්වල අයිතියක් නැහැ. 
උප්පැන්නයක් නැති නිසා ඒ අය ෙකොතැනකවත් ලියා පදිංචි ෙවලා 
නැහැ. ෙම් රෙට් සිටින, ආධාරයක්, උපකාරයක් රජෙයන් දිය 
යුතුම ෙකොටස තමයි ඒ ෙකොටස. හැබැයි, ඒ කිසිවක් හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැති ෙකොටසත් ඒ අයම තමයි. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ඒ 
අය යම්කිසි ගණනයකට හසු ෙනොවීම; යම් යම් නිර්ණායකයන්ට 
හසු ෙනොවීම. ඒ නිසා ඒ අය සම්බන්ධවත් අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එෙහම 
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[ගරු  හර්ෂණ රාජකරුණා  මහතා] 
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නම්, අපි ෙම් විධිමත් කිරීම කරලා, ෙතොරතුරු පරිගණකගත 
කරලා, අෙනකුත් ආයතන සියල්ල ෙම් සමඟ සම්බන්ධීකරණය 
කරලා ෙම් රෙට් පරිපාලනෙය් පහසුව සඳහා ෙමවැනි වැඩ කටයුතු 
කරනවා හා සමානවම, රෙට් ආරක්ෂාවට, රෙට් අෙනකුත් 
කියාකාරකම්වලට සහෙයෝගය දක්වනවා හා සමානවම අප කළ 
යුතු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. අද මෙග් කථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, කිසිදු ලියවිල්ලක් නැතිව ෙම් රෙට් ඔෙහේ ජීවත් 
ෙවන අෙප් ඒ ආදරණීය සෙහෝදර ජන ෙකොටස ගැන යම් ෙසොයා 
බැලීමක් කරලා ඒ අය ෙවනුෙවන් යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම තවත් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අද අෙප් පෙද්ශය ගත්තාම, අෙප් පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙගන් වැඩිෙදනා රැකියා කරන්ෙන්, වැඩිපුර ජීවත් වන්ෙන් 
පිට රටවලයි. ඉතාලිය ආදී රටවල, එෙහම නැත්නම් යුෙරෝපය 
ඇතුළු අෙනකුත් රටවල තමයි අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් 
වැඩිෙදනා ජීවත් වන්ෙන්. හැබැයි කාලයක් තිස්ෙසේ ඒ අයට ෙම් 
රෙට් ඡන්ද අයිතිය නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඒ අය නියම විධියට 
ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ. ඒ අය ෙමෙහේ ඇවිල්ලා ළමයා පාසලකට 
ඇතුළත් කරන්න ගියාම පාසල ළඟම පදිංචිව සිටියත් ඒ ළමයා 
පාසලකට ඇතුළත් කරන්න බැරි වන අවස්ථා උදා ෙවනවා. එයට 
ෙහේතුව තමයි, ලියා පදිංචිෙය් පශ්නය. කාලයක් තිස්ෙසේ ලියා 
පදිංචිය නැති නිසා ඒ අයට ඒ අවස්ථාව උදා වන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නම්, මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්, විෙද්ශගත ෙවලා සිටින අෙප් සෙහෝදර 
ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ අය රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගනැවිත් 
ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙද්ශ විනිමය ෙගනැවිත් ෙදනවාට 
අමතරව රෙට් සුභසාධන කටයුතු ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙද්ට වඩාත් 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් ඡන්ද 
අයිතිය ගැනත් මම මතක් කර සිටිනවා. ඒ අයෙග් ඡන්ද අයිතිය 
ගැන අපි කාලයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කරෙගන ආවත් ඒ අයිතිය 
ලබා දීම සඳහා අෙප් රෙට් වැඩ පිළිෙවළක් තිබිලා නැහැ. අපි 
එවැන්නක් ආරම්භ කෙළේ නැහැ. අපි ඒ සඳහා නීතියක් සම්පාදනය 
කෙළේ නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ අය ෙවනුෙවන් 
වැඩසටහනක් සකස් කරන්න අවශ්ය ආරම්භයක් අපි ලබා ගත්ෙත් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 
විෙද්ශ රටවල ජීවත් වන ජනතාවෙග් අයිතීන් මීට වඩා සුරක්ෂිත 
කරන්න, විෙශේෂෙයන් ඡන්ද අයිතියත්, ඒ හා බැ  ෙඳන පරිපාලනයට 
සම්බන්ධ සියලු කටයුතුවලට අදාළ අයිතීන් ටිකත් ඒ අයට ලබා 
ෙදන්න කියන විෙශේෂ ඉල්ලීම මම කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා ෙම් රෙට් 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙහොර වැඩවලට පරණ හැඳුනුම්පත විශාල 
සහෙයෝගයක් වී තිබුණා කියා. මා හිතන විධියට ඒ නිසා තමයි ෙම් 
ෙවනස් කිරීම කරන්න යන්ෙන්. ෙම් ෙවනස් වීම කරන්න අරෙගන 
තිෙබන ෙතොරතුරු සහ සකස් කරලා තිෙබන අයදුම් පතවල 
ආකෘතිය කියන සාධක සියල්ල ගත්තාම යම්කිසි රහස්යභාවයකුත් 
එක්ක යම්කිසි ආරක්ෂාවක් නිර්මාණය ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. 
හැබැයි, අපි ෙමෙහම හිතුවාට ෙම් හැඳුනුම් පත නිර්මාණය කළාට 
පස්ෙසේ ෙකොතරම් දුරට ඒ කටයුතු සිද්ධ ෙවයිද කියලා කියන්න අපි 
දන්ෙන් නැහැ.  

පසුගිය කාලෙය් හැඳුනුම් පත පාවිච්චි කරලා ෙම් රෙට් 
ෙබො ෙහෝ අය කරපු ෙහොරකම් අපි  දැක්කා. ෙම් රෙට් පධාන 
නායකයින්ට හැඳුනුම් පත් ෙදක බැගින් තිබුණා. ෙම් රෙට් පධාන 
නායකයින්ට passports ෙදක ෙදක තිබුණා. ඒවා ඒ අයෙග් 
නම්වලින් තිබුෙණ්. හැබැයි, සමහර තැන්වලදී නීතිය හරියට 
කියාත්මක වුණාද කියලා අපට සැකයක් තිෙබනවා. අද ෙම් 
හැඳුනුම් පෙත් ආකෘති පතයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

පසුගිය කාලෙය් සිදු කළ එවැනි වැරැදි වැඩ  ආපසු කරන්න 
බැරි වන විධියට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා 
විෙශේෂෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි 
ෙකොච්චර හැඳුනුම් පත් හැදුවත් වැඩක් නැහැ, පරණ විධියටම 
රිංගන්න පුළුවන් අවස්ථා එතැන තිෙබනවා නම්. ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට රෙට් වැරැදි වැඩ ෙවන්ෙන් ෙපොඩි මිනිසුන්ට වඩා ෙලොකු 
මිනිසුන්ෙගනුයි. තමන්ෙග් passport එක හදන්න ගියාම ඔහුෙග් 
නමින් ෙවනත් ෙකෙනකු passport එකක් හදලා තිබුණු සමහර 
අවස්ථා පසුගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. අෙප් ගම්වල අහිංසක 
මිනිස්සු හැඳුනුම් පතක් හදන්න ගියාම  ඔහුෙග් හැඳුනුම් පත ෙවන 
කවුරු ෙහෝ සල්ලිවලට හදලා අවසානයි. ෙමවැනි කියාකාරකම් 
ෙබොෙහෝ තැන්වල සිදු වුණා. රාජ්ය නිලධාරින් අතිනුත් ෙම් වැරැදි 
සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු  ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් 

කාලයක් තිස්ෙසේ හැඳුනුම් පත්වලින් කරපු ෙහොරකම් සහ ජාවාරම් 
පිළිබඳවයි. අලුතින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන හැඳුනුම් පත තුළින් 
එවැනි කිසිම ෙහොරකමක් ෙහෝ ජාවාරමක් කරන්න බැහැ කියන 
සහතිකය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දිය යුතුයි කියන ෙයෝජනාව තමයි 
මම විෙශේෂෙයන්ම ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝගය මඟින් 
හැඳුනුම් පතක් අලුතින් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී අලුතින් ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙගොඩක් ෙද්වල් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, 
ෙම්ෙක් ගුණාංග තමයි අපිට බලා ගන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. පසුගිය 
කාලෙය් සිදු වුණු සිද්ධීන් පුවත් පත්වල පළෙවලා තිෙබනවා අපි 
දැක්කා. පසුගිය කාලෙය් සමහර අය ගුවන් ෙතොටුෙපොළට - 
Airport  එකට - ගිහිල්ලා විෙද්ශ ගමන් බලපතය - passport එක 
- ෙදනෙකොට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඊට ඉස්ෙසල්ලා ඒ විෙද්ශ 
ගමන් බලපතය පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් 
ඔහුෙග්ම හැඳුනුම් පත ෙවනත් ෙකෙනකු පාවිච්චි කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් විෙද්ශ ගමන් බලපතය ෙවනුවට 
ඒ ලියකියවිලිම පාවිච්චි කරමින් ෙවනත් අය විෙද්ශ ගමන් බලපත 
හදපු අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා අසරණ ෙවච්ච අය ඉන්නවා; 
සිරගත ෙවච්ච අය ඉන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලබා ගන්න තිබුණු රැකියා අවස්ථාවන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ වුණු අය ඉන්නවා. ෙම් හදන හැඳුනුම් පත 
තුළින් එවැනි ෙදයක්  කිසි ෙකෙනකුට කරන්න ඉඩකඩ 
ෙනොලැෙබන ආකාරයට සකස් කරන්න කියලා මම නැවත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැවතත් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
බැංකු ක්ෙෂේතෙය්දී වාෙග්ම අනිකුත් පරිපාලන ආයතනවලදී, 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවල සම්බන්ධීකරණ වැඩසටහන් කරද්දි ෙම් 
හැඳුනුම් පත ඉතාමත් උපෙයෝගී ෙව්වි කියලා මම හිතනවා. 
හැබැයි, හැඳුනුම් පත හදන්න එන අෙප් ගම්බද දුප්පත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ෙවනවා. හැම 
තැනටම ගිහිල්ලා අත්සන් අරෙගන, එහාට ෙමහාට ඇවිද ඇවිද ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න වුෙණොත් සමහර ෙවලාවට ෙම් හැඳුනුම් පත 
ෙවනස් කිරීමට ඒ අයෙග් තිෙබන උනන්දුව නැති ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ෙම් හැඳුනුම් පත හදනෙකොට ඒ අයට ඉතාමත්ම පහසු වන 
ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු ෙවනවා. ෙම් හැඳුනුම් 
පත් සකස් කිරීෙම් වැඩසටහන රෙට් ඉදිරි අනාගත සැලසුම් සඳහා 
වාෙග්ම ඉදිරි අනාගත පරිපාලනය සඳහා මහඟු ෙම ෙහවරක්  ෙව්වි 
කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත ෙම් කාලය තුළ නිම 
කරන එක ගැන අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් හැඳුනුම්පත සකස් 
කරන ෙකොට හැම ජනතාවකටම -හැම ෙකෙනකුටම- අඩු පාඩුවක් 
ෙනොවන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියා මා  නැවතත් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න බලා ෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැදගත් 
මාතෘකාව ගැන කථා කරන්න අවස්ථාව සලසා දීම  ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා.   

 
 

[අ.භා. 4.36] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද විවාදයට 

ගැෙනන්ෙන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් ඉදිරිපත් 
කරන ලද නිෙයෝග පිළිබඳවයි. ඒ අනුව, නව හැඳුනුම්පතක් නිකුත් 
කිරීම ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ලබාගැනීම තමයි අද දවෙසේ මූලික කරුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

නිදහස ලැබුණාට පස්ෙසේ  අවුරුදු ගණනාවක් යනතුරු ෙම් 
රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග් අනන්යතාව ඔප්පු කිරීමට  කිසිම 
ලියවිල්ලක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම අවස්ථාවක, 1971දී ෙම් රෙට් 
ෙලොකු කැරැල්ලක් ඇති වුණා. "දකුෙණ් කැරැල්ල" කියලා තමයි 
ඒකට කිව්ෙව්. ඒ කැරැල්ෙලන් පස්ෙසේ තමයි හැඳුනුම්පතක් නිකුත් 
කරන්න තීරණය කෙළේ. අපට මතකයි , ඒ මුල් අවස්ථාෙව්  
හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන ෙකොට එහි තිබුණු අවිධිමත්භාවය.  

අපි ෙම් අලුතින් නිකුත් කරන්න හදන්ෙන් නවීන තත්ත්වයට 
ඔෙරොත්තු ෙදන, නවීන කමෙය් හැඳුනුම්පතක්. අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් යම් අපරා ධයක් කරලා, ඒ 
අපරාධෙය් ෙතොරතුරු වසන් කරලා නැවත නව හැඳුනුම්පතක් 
ගන්න බැරිවන විධිෙය් අලුත් හැඳුනුම්පතක් තමයි ෙම් නිකුත් 
කරන්න යන්ෙන්. 1972දී අපි හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන ෙකොට, 
සමහර රටවල් අද අප ෙම් නිකුත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවන  
මට්ටෙම් හැඳුනුම්පතත් නිකුත් කර තිෙයන්න ඇති කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. අපි අද ගන්නා තීන්දුව අනුව නිකුත් කරන,  
දියුණු තත්ත්වෙය් නව හැඳුනුම්පත මීට අවුරුදු 30කට, 40කට 
ඉස්සර ෙවලා ෙවනත් රටවල් නිකුත් කර තිබුණා. එෙහම නම් ගරු 
ඇමතිතුමනි, තව අවුරුදු 25කට, 50කට එහාට ගැළෙපන විධියට, 
ඒ කාලයට අවශ්ය විධියට ෙම් නව හැඳුනුම්පත සකස් කරන්න 
ඕනෑ. තව අවුරුදු 50ක් යන ෙකොට අපට අවශ්ය වන්ෙන් කුමන 

විධිෙය් හැඳුනුම්පතක්ද  කියන කාරණය ගැනත්  අධ්යයනයක් 
කරලාම ෙම් හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් රෙට් විවිධ පුද්ගලයන්,  සමහර නායකයන් හැඳුනුම්පත් 
- passports - ෙදකක් විතර තියාෙගන හිටපු හැටි පසුගිය දවසව්ල 
අප දැක්කා. ඒත් ඒවාට නියම දඬුවම් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
සමාජයට ඒවා විහිළු වුණා. ඒ අය වැරැදි කරලා,  ඒවා ෙම් 
සමාජයට විහිළු ෙලස  එළි දැක්වූවා. නීතිෙයන් එහාට ගිහින්, ඒ 
අය ට තිෙබන යම් වරපසාද පාවිච්චි කරලා, අයුතු විධියට 
 හැඳුනුම්පත් ලබා ගත්ෙතොත්, ඒ සඳහාත් කියාත්මක වන නීතියක් 
ඔබතුමා හදන්න. ඒ නීතිය හැමෙදනාටම එක හා සමානව 
කියාත්මක ෙවන්නත් ඕනෑ.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. හුඟක් ෙවලාවට අෙප් ගම්වල ඉන්න 
අය   හැඳුනුම්පත හදන්න ඉල්ලුම් පත පුරවලා, ඒ ෙතොරතුරු ටික 
ගිහින් ෙදන්ෙන් ගෙම් ඉන්න ගාම නිලධාරි මහත්මයාටයි. ගෙම් 
ඉන්න ගාම නිලධාරිතුමා ෙම් ෙතොරතුරු ටික පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට යවන්ෙන් මාස හයක්වත් තියාෙගන ඉඳලායි.  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ෙම් සියල්ල එක මිටියක් හැටියට 
තමයි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
යවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙලොකු පමාදයක් ඇති ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙමතැන නිවැරදි 
කරන්න ඕනෑ.  හැඳුනුම්පත හදා ගැනීෙම්දී පමණක් ෙනොෙවයි, අද 
ගෙම් ඉන්න සාමාන්ය අහිංසක මනුස්සෙයක් ෙවනත් කාර්යයක් 
කර ගන්න ගෙම් තිෙබන සමහර කාර්යාලවලට  ගියාම ඔහුෙග් ඒ 
කාර්යය ඉටු වන්ෙන් නැහැ; ඒක කර ගන්න බැහැ. අද සමහර 
කාර්යාලවලට සිකුරාදා දවසට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන් සිකුරාදා දවස්වල දහවල් 12න් පස්ෙසේ  ඒ 
කාර්යාලවලට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. සමහර නිලධාරින් වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ.  හුඟක් කාර්යාලවල සවස 3.00න් පස්ෙසේ වැඩ 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙබොෙහොම අකාර්යක්ෂමතාවක් 
තිෙබනවා.  අපි ෙම් හැඳුනුම්පත වැඩි දියුණු කරනවා නම්, ෙම් 
හැඳුනුම්පත නවීන තත්ත්වයට ෙගෙනනවා නම් අපි ඒ කාර්යාල 
කටයුතුත් විධිමත් කරන්න ඕනෑ.  

දැන් ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවලා තිබුණු විධියට වතු 
අධිකාරි කාර්යාල, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල වාෙග් කාර්යාලවල ෙසේවය  හැඳුනුම් පතක් ලබා ගන්නා 
අයට උපෙයෝගි කර ගන්න ෙවලා තිෙබනවා.  ඒත් අපි දකිනවා ඒ 
කාර්යාලවල තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව. ඒ නිසා ඒ කාර්යාලවල 
වැඩ කරන අයෙග්  අකාර්යක්ෂමතාව ගැන ෙහොයන්නත් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්  ගාම නිලධාරින් ළඟට 
ගියාම ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ පාන්න ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් 
තත්ත්වයට ෙගොදුරු ෙවනවා. දැන්  මැතිවරණයකදී   ඡන්දය 
පාවිච්චි කිරීමට හැදුනුම්පත අනිවාර්යයයි.  සමහර අය හැඳුනුම්පත 
හදන්න ඉල්ලුම් පතය භාර දීලා, ගාම නිලධාරි විසින් ලබා දුන් 
රිසිට්  එක අෙත් තියාෙගන ඉන්නවා, ෙම් රිසිට් එක ඡන්දය 
දමන්න පමාණවත් කියලා. ෙමොන තරම් දැන්වීම් කළත් සමහර 
ෙනොදියුණු ගම්මානවලට ෙම් පණිවිඩ යන්ෙන් නැහැ.  අවසාන 
ෙමොෙහොෙත් ඒ අය ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න යන ෙකොට අරෙගන 
යන්ෙන්, ගාම නිලධාරිතුමා හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන්න  ඉල්ලුම් 
පතය භාර ෙගන ලබා දීපු  රිසිට්  එක. ඒක ඉදිරිපත් කරලා ඡන්දය 
දමන්න බැහැ. ඊට පස්ෙසේ  පින්තූරයක් අරෙගන ගාම නිලධාරිතුමා 
ළඟට ගිහිල්ලා සහතික කරවාෙගන, ඒක මැතිවරණ 
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ෙකොමසාරිස්වරයාට යැව්වාට පස්ෙසේ තමයි ඒ අයට ඡන්දය දමන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඡන්දදායකයන් විශාල 
පිරිසකට ඡන්ද බලය අහිමි ෙවනවා. ෙම්කට මූලික ෙහේතුව ඒ 
ෙගොල්ලන් හැඳුනුම් පතක් ලබා ගැනීමට උනන්දු ෙනොවීම 
ෙනොෙවයි, ඒ කටයුත්ත කර දීෙම්දී ගාම නිලධාරි කාර්යාලවල, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල තිෙබන පමාදයයි.  

ඊළඟට මා දකිනවා අෙනකුත් භාෂා කථා කරන අය මුහුණ 
පාන පශ්න. දැන් දමිළ භාෂාව කථා කරන හුඟක් අයට ජාවත්ෙත් 
තිෙබන කාර්යාලෙය්දී  යම් යම් අපහසුතාවලට මුහුණ පාන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා මා දැක තිෙබනවා. මා ඒ ගැන අහලා 
තිෙබනවා ඒ අයෙගන්.  සිංහල භාෂාව වාෙග්ම දමිළ භාෂාවත්  ෙම් 
රෙට් පධාන භාෂාවක්.  එෙහම නම්  ඒ භාෂාව කථා කරන අයටත් 
ඒ කාර්යාලයකට ආවාම, අපට වාෙග්ම  පහසුකම් ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය කටයුතු   කරනවා නම් ෙහොඳයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දරුවන්ට අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට 
ෙපනී සිටින්න තිෙබන්ෙන් ෙහට නැත්නම් අනිද්දා නම්, සමහර 
තැන්වල අද වනතුරුත් ඒ දරුවන්ට නිකුත් කරන පාසල් 
හැඳුනුම්පත ලබා දීලා නැහැ.  විභාගයට වාඩි වන දරුවන්ට නිකුත් 
කරන හැඳුනුම්පත ලබා දීෙම් පමාදයක් ඇති ෙවනවා. විෂයභාර 
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරනවා 
නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, විභාගයට ෙපනී සිටින්න දවස් ෙදකක් විතර 
ති බියදී සමහර දරුවන්ට මානසික වශෙයන් ෙපොඩි පීඩනයක් ඇති 
වනවා, "අෙන්! මට ෙම් හැඳුනුම්පත නැති වුෙණොත් විභාගයට 
ලියන්න බැරි ෙව්විද" කියලා.  විභාගයට වාඩි ෙවන්න දවසකට, 
ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා ඒ දරුවාෙග් මනස විකෘති වුෙණොත් 
තමුන්ෙග් කාර්යය හරියට කර ගන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ 
ගැනත් කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න කියලා මා 
ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. 1971, 1972  කාලෙය් තමයි දැනට 
තිෙබන හැඳුනුම්පත නිකුත් කර තිෙබන්ෙන්. මා ඉස්ෙසල්ලාත් 
කිව්වා, අද අපි නිකුත් කරන්න ෙයෝජනා කරන වර්ගෙය් 
හැඳුනුම්පතක්  ජපානය, ෙකොරියාව වාෙග් රටවල් දැනට අවුරුදු 
40කට විතර ඉස්ෙසල්ලා  නිකුත් කරලා තිෙබන බව. ඒ නිසා  තව 
අවුරුදු 50කට එහාට ගැළෙපන විධිෙය් හැඳුනුම්පතක්  නිකුත් 
කරන්න අපි දැන්මම සැලසුම් කරනවා ෙහොඳයි.  අවුරුදු 50කට 
එහා පැත්තට ගැළෙපන විධිෙය් දියුණු තත්ත්වෙයන් හැඳුනුම්පතක් 
නිකුත් කරන්න අවශ්ය කටයුතු අපි අද පටන් ගන්න එක ෙහොඳයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දරන ෙම් උත්සාහය ෙහොඳ 
උත්සාහයක්. ෙම් කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳවත්  
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. නවීන විධියට ෙම් 
හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන ෙකොට ඒ සඳහා අවශ්ය නවීන යන්ත, 
උපකරණ ලබා ගැනීෙම්දී විශාල මුදලක් වුවමනා ෙව්වි. ඒ මුදල 
වැය කරන්න බැරි වුෙණොත් ෙම් කියාවලිෙය් ෙලොකු ෙතරපීමක්, 
ෙලොකු ෙපෝලිමක් ඇති ෙව්වි.  මා දන්ෙන් නැහැ ෙම් කියාදාමෙය් 
සම්පූර්ණ ව හය. ඒ නිසා ඒ වාෙග් ෙපෝලිමක් ඇති ෙනොවන 
විධියට ක්ෂණිකව  පුද්ගලයකුට ෙම් හැඳුනුම්පත ලබා ගන්න 
පුළුවන් පහසුකම ලබා ෙදන්න කාර්යක්ෂම, පළපුරුදු 
ඇමතිවරයකු හැටියට ඔබතුමා කටයුතු කරයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. එෙහම නම්, ඉදිරි අවුරුදු ගණනාවකට ගැළෙපන විධිෙය් 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරන පුද්ගලයින් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ඔබතුමාට ශක්තිය 
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.46] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  මටත් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන  
සන්ෙතෝෂ වනවා. 1970 දශකෙය් සිට ආරම්භ වූ  පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් හැඳුනුම් පත් නිකුත් 
කිරීෙම් කාර්ය භාරය සිදු වනවා. යන්ත සූත භාවිත කරමින්  ඒ 
කාලෙය් ඉඳලා පවත්වා ෙගන යන ෙම් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් කටයුත්ත ගැන අද වන විට විවිධ කථා බහ ඇති ෙවමින් 
තිෙබනවා.  

පසුගිය කාලය තුළ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීම සිදු වූ 
ආකාරය ගැන අපි කථා කරනවා නම්, මුල් කාලෙය් සිටම හැඳුනුම් 
පත් නිකුත් කෙළේ අතින් ලියලායි. මුදණ යන්ත, database 
ෙමොනවත් අපට තිබුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහොම සාමාන්ය පරිදි තමයි ඒ 
කටයුතු කියාත්මක වුෙණ්. ෙලෝකය ෙවනස් වනවාත් එක්කම 
ජාතික හැඳුනුම් පත, passport එක, licence එක කියන ෙම් 
සියලුම ෙද්වල් සකස් කිරීෙම් කටයුතු නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක 
බද්ධ විය යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන පධාන ෙවනස්කම් සිදු විය 
යුතුයි. උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, ජාත්යන්තර 
පමිතියට අනුව හැඳුනුම් පතක් හදනවා නම්, එය ජාත්යන්තර සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් - International Civil Aviation 
Organization එෙක්- පමිතියට අනුකූලව නිෂ්පාදනය කළ යුතු 
වනවා.  

ෙම් හැඳුනුම් පත ගැන කථා කරනෙකොට,   අෙප් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු සහ 
ඔවුන්ෙග් බිරින්දෑවරු හැඳුනුම් පත් ෙදකක්, passport ෙදකක්, 
උප්පැන්න සහතික ෙදකක් ආදී වශෙයන් පාවිච්චි ක ළ අවස්ථා 
ගැන පසුගිය කාලෙය් අපට අහන්නට ලැබුණා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෙහම හැඳුනුම් පත් ෙදක  තුනක් පාවිච්චි 
කරන්නට  අවස්ථාව ලැබුෙණ් හැඳුනුම් පත නිකුත් කිරීෙම්දී 
තිබුණු අඩු පාඩු නිසායි.  ෙමොකද, කලුතර පෙද්ශෙය් address 
එකක් භාවිත කරලා හැඳුනුම් පත ලබා ගන්නා පුද්ගලයාට 
ෙකොළඹ, මාදිෙවල, මන්තී නිල නිවාසයක address එකක් භාවිත 
කරලාත් හැඳුනුම් පතක් ලබා ගැනීෙම් අවස්ථාව ලැබුණා. ෙම් 
වාෙග් අවස්ථා උපෙයෝගි කර ගනිමින් තමයි passport ෙදකක් 
පාවිච්චි කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙම් 
කටයුත්ත සඳහා ෙලොකු පසිද්ධියක් ඉසිලුවා. එතුමාෙග් බිරිඳත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් උප්පැන්න සහතික ෙදකක් පාවිච්චි කර තිබුණා. 
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුණු විශාල 
හිදැසක් තුළින් තමයි ෙම් ෙද්වල් කෙළේ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම හැඳුනුම් 
පතක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ඇති ෙපොදු ආකෘති පතය 
ගැන කථා කරනවා නම්, ඒ සඳහා  කමානුකූල ආකෘති පතයක් 
තිබුෙණ් නැති බවත් කියන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කමානුකූල, කල් 
පවතින ඡායාරූප ඉදිරිපත් වුෙණ්ත් නැහැ. ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙම්  නි ෙයෝග තුළින් එම සියලුම සංෙශෝධනයන් සිදු වනවා.  

හැඳුනුම් පත ගැන කථා කරනෙකොට ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
වුණු සිද්ධිය මට මතක් ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
වශෙයන් තිෙබන identity එක නැතුවයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙහොර ෙපොල් විපක්ෂ කණ්ඩායම හැසිරුෙණ්. ෙම් ෙහොර ෙපොල් 
විපක්ෂ කණ්ඩායම හැසිරුණු විධිය අපි දැක්කා. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග්  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොෙරන් කඩපු ෙපොල්  ගහලා තමයි ෙදවියන්ට කිව්ෙව්, "අෙන් 
ෙදවියෙන්, අපට ෙම් ෙවලා තිෙබන අසාධාරණය විසඳා ෙදන්න" 
කියලා. ෙම් විසඳා ෙදන්න කියන අසාධාරණය ෙමොකක්ද කියලා 
අපි බැලුවා.  අපි කියන්ෙන්ත් ඒකම තමයි. "අෙන් ෙදවියෙන්, ෙම් 
රටට ෙවලා තිෙබන වින්නැහිය, ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබන 
දූෂණ, ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබන වංචා දිහා බලලා, ෙම් පශ්න 
විසඳලා ෙදන්න" කියලා තමයි අපිත් කියන්ෙන්. ෙම්  රෙට් සිටින 
ෙහොරු ටික අල්ලලා ෙදන්න කියලා තමයි අපිත් කියන්ෙන්. ෙම් 
ෙහොර ෙපොල් කණ්ඩායමත් ෙහොෙරන් ෙපොල් කඩලා, ෙපොල් ගහලා 
ෙදවියන්ට කියනවා, සාධාරණය ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න කියලා. අෙප් 
ගෙම් කියමනක් තිෙබනවා, ෙහොෙරන් ෙපොල් කඩලා පාවිච්චි 
කෙළොත් ඒක අෙනක් පැත්තට එනවා කියලා. ෙම් ෙහොර ෙපොල් 
කණ්ඩායම ෙහොෙරන් ෙපොල් කඩලා, සීනිගම ෙද්වාලෙය් ෙපොල් 
ගහලා කිව්ෙව්ත් අපි කියන එකම තමයි. "අෙන් ෙදවියෙන් 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න" කියලා තමයි ඔවුනුත් කිව්ෙව්. අපි 
කියන්ෙනත් ඒකම තමයි. "අෙන් ෙදවියෙන් සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්න; ෙම් රෙට් සිදු වුණු දූෂණ, වංචා ටික අල්ලලා ෙදන්න; 
ෙහොරු ටිකට දඬුවම් ෙදන්න" කියලායි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙහොරු ගැන කථා 
කරන ෙකොට මම පර්ෙය්ෂකයකු විධියට ෙපොඩි research එකක් 
කරලා බැලුවා, රාජපක්ෂ පවුෙල් ආදායම ගැන. රාජපක්ෂ පවුෙල් 
ආදායම ගැන කථා කරන ෙකොට සඳහන් කළ යුතු ෙදයක් තමයි 
CSN නාළිකාව. පසුගිය දවස්වල CSN නාළිකාව සම්බන්ධෙයන් 
කථා බහට ලක් වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වුෙණ් 
FCID එකයි. ෙම් FCID එක කියාත්මක ෙවලා හරිම 
විද්යානුකූලව, තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා e-mail 12,000ක් විතර 
ෙසොයා බලා සම්පූර්ණෙයන්ම,  -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මම ෙපොඩි බාධා කිරීමක් කරන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි.  ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් සීනිගම ෙද්වාලෙය් පින් 
ෙපට්ටිය ෙහොරු කඩලා, මුදල් ෙසොරකම් කර තිෙබනවා. පසුගිය 
දිනක සීනිගම ෙද්වාලයට ෙහොර ෙපොල් ගහන කණ්ඩායමත් එක්ක 
pickpocket ගහන කණ්ඩායමකුත් ගිහින් තිබුණා. එම නිසා  ඒ 
පින් ෙපට්ටිය ෙහොරු කැඩීම පිළිබඳව  ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව තුළ  බරපතළ සැකයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම හිතන්ෙන්, ෙදවියන් අෙනක් පැත්තට ෙකෝප ෙවලා 

කියලායි. ෙදවියනුත් බලන්ෙන් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නයි.   එදා 
ෙහොර ෙපොල් කණ්ඩායම ඇවිල්ලා සීනිගම ෙද්වාලයට දාපු සල්ලි 
ටිකත් ෙහොෙරන් ගත්ත සල්ලි නිසා ෙවන්න ඇති, තවත් ෙහොෙරක් 
ඇවිල්ලා පින් ෙපට්ටිය කඩලා ඒ සල්ලි අරෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම CSN නාළිකාව ගැන පසුගිය දවස්වල 
කථා කළා. CSN නාළිකාව රාජ්ය ෙද්ෙපොළ අවභාවිත කරමින් සහ 
අයථා ෙලස උපයා ගත් මුදල්වලින් තමයි ආරම්භ කරලා තිබුෙණ්. 
රුපියල් මිලියන 340ක විතර මුදලක් ෙම් CSN නාළිකාවට මූලික 
මුදල් වශෙයන් ආෙයෝජනය කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, රුපියල් 
මිලියන 157ක් ෙහොර ජාවාරමක් තුළින් සිංගප්පූරුව හරහා 
Tangalle Beach Hotel එක ගන්න ආෙයෝජනය කරන්න එවලා 
තිෙබනවා. ඒකත් දැන් අහු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ITN 
ආයතනෙය් භාණ්ඩ, Navy එෙක් Towers සහ අෙනකුත් භාණ්ඩ 
හා වාහන සාමාන්ය මුදලට වඩා under-value කරලා තමයි 

ලංකාවට ෙග නාෙව්.  මම කලින් කිව්ව e-mail අතර රසවත් e-
mail එකක් තිෙබනවා. ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මල්ලි විසින් විකම 
අයියාට එවාපු e-mail එකක් තිෙබනවා. ෙම් විකම අයියා 
කියන්ෙන් වරාය අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපති පියාත් බන්දු විකම. 
ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මල්ලි විකම අයියාට කියනවා, "අයියා, අපි 
එවලා තිෙබන භාණ්ඩ ටික ඉක්මනට release කරලා ෙදන්න" 
කියලා.  නමුත්, e-mailවල වරදක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට අමතක ෙවච්ච ෙදයක්ද දන්ෙන් නැහැ.  ඒ අත්සන් 
ෙයොදා තිෙබන්ෙන් CSN Chairman ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ විධියටයි. 
ෙමන්න, පැටලුණු තැන; හිර වුණු තැන.  ෙලෝකෙය් තාක්ෂණයත් 
එක්ක ෙවනත් address එකකින් e-mail යැව්වත්, කුමන address 
එකකින් යැව්වත්, අවසානෙය්දී e-mail ගිය තැන, e-mail කාටද 
යැව්ෙව්, ෙකොහාටද යැව්ෙව් කියලා ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙසොයා 
ගන්න පුළුවන්. පරිගණක මහාචාර්යවරයකු විධියට මමත් ඒ ගැන 
ෙහොඳට අධ්යයනය කරලා තිෙබන නිසා මම දන්නවා. ෙමවැනි 
තාක්ෂණෙව්දයන් භාවිත කරමින්  ෙම් දූෂණ වංචා  පිළිබඳව අපට 
ෙසොයා ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.    

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙයෝජනාවක් කරන්න 
කැමැතියි.  ෙම් FCID ආයතනය  අපි රටක් විධියට රැක ගත යුතු 
ආයතනයක්. ෙම් FCID ආයතනෙය් රාජකාරි කරන DIG රවි 
ෛවද්යලංකාර මහතා ඇතුළු පිරිසට රෙට් ෙගෞරවය හිමි ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට ෙවනුෙවන් කරන කාර්යට එතුමන්ලාට 
සම්මාන හිමි විය යුතුයි. මම කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් ගැන 
ෙසොයනෙකොට, රාජපක්ෂ පවුෙල් නිල ආදායම මට හම්බ වුණා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 1970 වර්ෂෙය්දී තමයි පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු විධියට මුලින්ම පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 1972 
වර්ෂය දක්වා මාස 23ක් එතුමා එවකට මන්තීවරයකු වශෙයන් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ කාල ෙය් මන්තීවරෙයකුට ලබා ෙදන 
මාසික දීමනාව රුපියල් 600යි. එතෙකොට 1970 වර්ෂෙය් සිට 
1972 දක්වා එතුමාෙග් ආදායම රුපියල් 13,800යි. ඊළඟ 
පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාස 52ක් එතුමා ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ 
කාල ෙය් මන්තීවරයකුට ලබා ෙදන මාසික දීමනාව රුපියල් 
1,000යි. එතෙකොට මාස 52කදී එතුමාෙග් ආදායම රුපියල් 
52,000යි. 1989 ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට 1994 ජුනි මාසය දක්වා 
ෙදවැනි පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආදායම රුපියල් 866,550යි. 1994 සිට 2000 වර්ෂය දක්වා වූ 
තුන්වැනි පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ එතුමාෙග් ආදායම රුපියල් 
1,335,475යි. හතරවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2000 සිට 2001 දක්වා 
එතුමා මාස 12ක් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය්දී එතුමාෙග් 
ආදායම රුපියල් 433,200යි. පස්වැනි පාර්ලිෙම්න්තු කාලසීමාෙව්දී 
එතුමාෙග් ආදායම රුපියල් 938,600යි. හයවැනි පාර්ලිෙම්න්තු 
කාලසීමාෙව්දී එතුමාෙග් ආදායම රුපියල් 685,900යි. 
ජනාධිපතිවරයා විධියට 2005 වර්ෂෙය් සිට 2014 දක්වා ලබා ගත් 
නිල ආදායම රුපියල් 9,225,000යි. ඒ කියන්ෙන් Rs. 9.2 million. 
ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආදායම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු. ඒ 
අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 1970 ඉඳන් නිල ආදායම 
රුපියල් 13,550,525යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 13කුත් තව 
රුපියල් 550,525ක්.  

නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාස 
61ක් ඉඳලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් ආදායම රුපියල් 4,104,385යි. 
රුපියල් මිලියන 4.1ක් පමණ. ඒ වාෙග්ම ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ලුතිනන්වරෙයක් විධියට 2006 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් නාවික හමුදාවට බැඳිලා තිෙබනවා. එදා ඉඳන් 
ලුතිනන්වරෙයක් වශෙයන් සිටියත් ලුතිනන්වරයකුෙග් මාසික 
වැටුප රුපියල් 28,435යි. ඒ පමාණය එතුමා ෙසේවය කළ මාස 
112න් වැඩි කළාම රුපියල් 3,184,720යි. එෙහම ගත්තාම 1970 
ඉඳන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්යි, නාමල් රාජපක්ෂ 

785 786 
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මහත්මයාෙග්යි, ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්යි ආදායෙම් මුළු 
එකතුව රුපියල් 20,839,630ක් ෙවනවා. බලන්න, රුපියල් මිලියන 
20ක ආදායමක් තිබිලා රුපියල් මිලියන 340ක් වියදම් කරලා. 
ෙම්කෙන් අපි ෙසොයන්නට ඕනෑ.  

අපට කමක් නැහැ. අවසර තිෙබනවා ආයතන පිහිටුවන්නට.  
Companies Act එකට අනුව තමන්ට කැමැති ආයතනයක් 
පිහිටුවා ගන්නට පුළුවන්. අපි දන්ෙන් නැහැ ඒ මහත්වරු 
නීත්යනුකූල ආයතන හදලා තිෙබනවාද කියලා, එෙහම නම් එළි 
දක්වන්න. කියන්න ෙම් රුපියල් මිලියන 340 අපි ෙමන්න ෙම් 
විධියටයි උපයා ගත්ෙත් කියලා. ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහත්මයාට 
support එක  ෙදන්න කියලා ෙම් ෙහොර ෙපොල් කණ්ඩායෙමන් 
ඉල්ලන්න. ෙම් රුපියල් මිලියන 340 උපයා ගත්ෙත් ෙමන්න ෙම් 
විධියට කියලා ෙපන්වන්න ඒ support එක ෙදන්න කියලා. ඒක 
ෙපන්වන්න. ඒක ෙපන්නුෙවොත් කිසි පශ්නයක් නැහැ, නිදහස ලබා 
ගන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම්කයි අද 
තිෙබන පශ්නය. පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08ෙවනි දා 
ජනාධිපතිවරණෙයන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති වුෙණ් ෙම් ෙහොරුන්ට දඬුවම් කරනවා කියලා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි පසුගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය් මහ 
මැතිවරණෙයන් අපි ජය ගත්ෙතත් ෙහොරුන්ට දඬුවම් කරනවා, 
රටට යහ පාලනය උදා කරනවා කියලා. ඒක තමයි අපි ෙම් 
කරන්ෙන්. නමුත් පැහැදිලිවම මතක් කරලා ෙදන්නට ඕනෑ අෙප් 
කමෙව්දයක් නැහැ කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කළ 
විධියට දඩුවම් කරන්නට.  

අද මම ෙම් අවස්ථාව විෙශේෂෙයන් ෙයොදා ගන්නවා නව 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට සුබ 
පතන්නත්. අපිට මතකයි සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා අත් 
අඩංගුවට අරෙගන එතුමාට හිරිහැර කරලා හිෙර්ට දාපු හැටි. අපි 
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් එෙහම කමෙව්දයක් නැහැ. අපි 
දැක්කා, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙමොකද කෙළේ කියලා. 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව මූල්ය වංචා පිළිබඳ කටයුතු FCID 
ආයතනයට භාරදීලා තිෙබනවා. ෙම් ආයතනයට විද්යානුකූල 
කණ්ඩායමක් දාලා ඒ අයට විද්යානුකූල පුහුණුව දීලා, විද්යානුකූල 
තාක්ෂණය දීලා, ඒ සියලු පහසුකම් ලබා දීලා සම්පූර්ණ වගකීම 
භාරදීලා තිෙබනවා ෙමවැනි මුදල් වංචා ගැන ෙසොයන්නට. ඒක 
තමයි අෙප් කමෙව්දය. එෙහම නම් ෙම්ෙගොල්ල ෙපොල් ගහන්ෙන් 
ඒ කමෙව්දයට. ෙම්ක හරි විහිළුවක්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඊෙය් ෙම් 
සභාෙව්දී වුණු සිද්ධිය ගැනත් කථා ෙනොකරම බැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා පරපුර ෙවනුෙවන් පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්මත කර ගන්නා අවස්ථාෙව් ඒ සුවිෙශේෂි පනත් ෙකටුම්පත ගැන 
කථා කරන්නට අපිත් ලැහැස්ති ෙවලා හිටියා. ඒ සඳහා අපට තිබුණු 
අවස්ථාව නැති වී ගියා, ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු වූ හැසිරීම උඩ. 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් කාන්තා මූලික පවුල් ලක්ෂ 12ක් ජීවත් 
ෙවනවා. ඒ අතෙර් වැන්දඹු පවුල්  550,000 සිටිනවා. ෙම් 
සියලුෙදනාෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් රටට අවශ්ය නිසා තමයි ෙමවැනි පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගනාෙව්.  

අද අපි ෙගන එන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් 
නිෙයෝග අවශ්ය ෙවන්ෙන් රෙට් ඉදිරි අනාගතෙය් සංවර්ධන වැඩ 
කටයුතුවලට දායකවීමටයි. බලන්න, අද ෙම් විපක්ෂය පැත්ෙත් 
වාඩිෙවලා ඉන්න මන්තීවරුන් දිහා. අපි ඔක්ෙකොම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් අය, විපක්ෂය පැත්ෙත් වාඩි  ෙවලා හිටියාට. අපි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් වුණත් විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගනයි කථා කරන්ෙන්. 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් එක් ෙකෙනකුවත් සභාෙව් නැහැෙන්. මහ 

ජනතාව ෙම්වා බලන්න ඕනෑ. මාධ්ය සන්දර්ශනවලට 
රැවෙටන්නට එපා කියන එක තමයි අපට මහ ජනතාවට 
කියන්නට තිෙබන්ෙන්. මාධ්ය සන්දර්ශන දාන්න, ෙම් සභාවට 
ඇවිල්ලා කෑ ගහලා  ශබ්ද කළාට වැඩක් නැහැ. මහ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් විපක්ෂය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ්ය පනත් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ්ය සංෙශෝධන ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒෙගොල්ල, ෙහොර ෙපොල් ගහමින් තමන්ෙග් 
ෙහොරකම් ටික අහු ෙනොෙව්වා කියලා රට වෙට් යන එක තමයි 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම අවසාන වශෙයන් මතක් කරන්ෙන්, නියම 
ෙහොරුන්ට ඉදිරි කාලෙය්දී තවත් දඬුවම් ලැෙබන බවයි. ඒ වාෙග්ම 
ෙහොරුන්ට ගැලවීමක් නැහැ. ඒ නිසා ෙහොර ෙපොල් ෙනොෙවයි 
ෙමොන ෙපොල් කඩලා ගැහුවත් ගැලෙවන්න නම් බැහැ. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

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

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා  
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

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

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 
Mohamed Navavi. 
 

ෙකොළඹ ඝන අපදව්ය පුත්තලම අරුවක්කලු 
පෙද්ශයට බැහැර කිරීම 

ெகா ம்  மாநகர திண்மக் கழி கைளப் த்தளம் 
அ வக்க  பிரேதசத்தில் அகற்றல்  

 

DUMPING OF COLOMBO  SOLID WASTE AT ARUWAKKALU, 

PUTTALAM 

 
[5.01p.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move, 
 

"Municipal Solid Waste (MSW) of Colombo is designed at 
present to be transported to Aruwakkalu dumping ground in 
Puttalam by rail. 

 
The dumping ground at Aruwakkalu is above the sea level 

and very close to Puttalam Lagoon. During the rainy season the 
lagoon will be polluted. The first problem of such dumping is 
causing leachates. The leachates will reach Puttalam lagoon through 
Lunu Oya and the lagoon will be polluted. 
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 There are four main salt industries, over 500 acres of prawn 
farms and 9,000 families of fishermen living around Puttalam 
lagoon. All these depend on the Puttalam lagoon for survival. 

 

 The pollution of the Puttalam lagoon will mean the death of 
these industries and loss of livelihood. 

 

 Therefore, it is moved to stop the proposed transport of 
Municipal Solid Waste from Colombo to the Aruwakkalu dumping 
ground." 

 

Thank you, Sir, for giving me this opportunity.  

I represent the beautiful Electorate of Puttalam. The 
first Member of Parliament was elected from this 
Electorate.  It was the Hon. H. S. Ismail, a great son of the 
soil, who was also uncontested for the post of Speaker in 
1956. The second Member from the Puttalam Electorate 
was the much respected Hon. M. H. M. Naina Marikar, a 
former Minister of Finance and Planning. The Electorate 
of Puttalam had the privilege of being represented by such 
great gentlemen. Today, I am honoured to represent such 
a great Electorate which had the misfortune of not being 
represented in Parliament for more than 26 years. That 
misfortune was overcome during the last General 
Election. 

Sir, the Motion that I presented to the House today is 
about the proposed transport of Municipal Solid Waste 
(MSW) of Colombo to Puttalam. Puttalam has been 
getting polluted from the 1960s. Firstly it was by a 
cement factory which, until recently, was throwing out 
dust polluting the environment and creating respiratory 
ailments to the people who were living along the path of 
dust. When I was the Minister of Health and Environment 
in the North Western Provincial Council, I discussed this 
issue with Holcim and somehow managed to control the 
pollution.  But, the use of coal in that factory is yet to 
create more ailments through the spread of fly ash. 

Then, there is the coal-fired power plant at 
Norachcholai. Sir, I was one of the persons sent to China 
to inspect a coal power plant there. Although, we saw 
coal dust on the roofs of the houses and on the ground for 
miles, our tour guide assured us that the plant designed 
for Sri Lanka is an advanced model which will not create 
such problems. But, the experience the country had with 
the Norachcholai plant needs no elaboration. The 
cultivated vegetables are recipients of the coal dust and 
washed clothes hung out to dry also get covered with coal 
dust, particularly during the South-West monsoon. The 
groundwater in the vicinity of the plant is contaminated 
and not fit to drink. Respiratory ailments in the area are 
on the increase. And now, Sir, the proposal to transport 
the Municipal Solid Waste of Colombo to Puttalam will 
introduce another great pollution problem to the 
Electorate I represent.  

The proponents of the project imagine that there are 
big dug out pits to dump garbage as sanitary landfill. 
During the time I was the Minister of Health and 
Environment in the North Western Provincial Council, I 
requested the cement manufacturer, Holcim, to fill the 
excavated area with top soil and to plant trees. Holcim 
accepted my request and filled most of the pits and 
planted margosa trees. Today, the trees are quite big, thus 
there may not be enough deep pits to dump garbage at the 
rate of 1,200 metric tons each day for the next ten years. 

The first problem of such dumping will cause 
leachates. The landfill site is only 100 to 150 metres from 
Lunu Oya, which is a branch of Kala Oya, which is the 
Southern boundary of the Wilpattu National Park.  
Puttalam area receives the maximum rainfall during the 
months of October, November and December.  In 1957, 
the Parana Elavankulam village was flooded and the 
Elavankulam School was completely under water. This 
means, the flood waters went more than 18 feet or six 
metres above ground level. 

According to the EIA prepared by E.M.L Consultants, 
the garbage dump site is four metres above the Mean Sea 
Level. Sir, the floods in 1957 was six metres above the 
ground level. That is more than two metres above the 
dump site.   

In such a situation, Sir, the leachate will reach the 
Puttalam Lagoon through Lunu Oya.  Garbage, among 
other wastes, contains electronic waste such as printers, 
circuits of computers, torch batteries, fluorescent tubes, 
CFL bulbs and a host of other electronic items.  Heavy 
metals such as chromium and other harmful chemicals 
including pesticides, fungicides, weedicides et cetera will 
definitely be washed away to the Puttalam Lagoon.  As 
much as there is ocean currents, Sir, there are water 
movements in the lagoon as well. Thus, these harmful 
heavy metals and poisonous chemicals will definitely be 
carried to the length and breadth of the lagoon  
continuously for the next ten years.   

Mr. Deputy Chairman of Committees, Puttalam 
Lagoon provides livelihood for more than 500 fisher 
families.  There are four salterns producing 40 per cent of 
the country's requirement of salt and over 500 acres of 
prawn farms depending on this lagoon. All these 
industries depend on the Puttalam Lagoon for survival.  
Pollution of the Puttalam Lagoon will mean the death of 
the said industries and loss of livelihood for more than 
9,000 families and loss of foreign exchange earned from 
the prawn farms.  

Further, the Technical Evaluation Committee has 
stated that the said EIA has been written in an ambiguous 
manner.  Many statements need clarifications.  Just 
stating, “Such matters will be considered during the 
detailed study,” or “More details will be given in the 
design stage” does not amount to a complete EIA.  
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Transporting garbage from Colombo to Puttalam was 
a political decision. It has no scientific or economic value.  
The EIA has not justified the economic gain. This has 
been designed to hurt another group of people, namely the 
marginalized people of Puttalam who are political 
orphans, burdened with the weight of more than 75,000 
IDPs from the North and the East for more than 25 years.  

Furthermore, the EIA speaks of an electric fence to 
prevent elephants from Wilpattu entering the garbage 
dump site.  We have seen in the print and electronic 
media how elephants are attracted to garbage dumps in 
Polonnaruwa and other areas.  We see in the news 
everyday, elephants attacking one village after another 
and many men and women being killed.   

The EIA admits that the landfill or garbage dump area 
is within the buffer zone of Wilpattu National Park.  This 
shows that the said site is very close to the Park.  The 
elephants attracted to the garbage dump will reach  
through the villages of Gangewadiya, Parana 
Elavankulam, Ralmadu and Mangalapura.  Even the army 
camp and the staff in the cement factory quarters could 
come under elephant attack.  Does the landfill proponents 
propose to erect an electric fence along the southern bank 
of Kala Oya covering approximately 25 kilometres?  

Mr. Deputy Chairman of Committees, the cost factor 
must also be considered.  Imagine the cost of collection of 
garbage and transport to a loading site; cost of a 
compacting plant; cost of compacting and packing 
material; cost of cranes at loading and unloading sites; 
cost of waste water treatment plants; cost of washing 
emptied containers. The cost of rail transport to 
Aruwakkalu at Rs. 925 per 45 kilogram wagon per 
kilometre into 27 wagons into 170 kilometre amounts to 
Rs.191,058,750 per day alone. Then there is the cost of 
infrastructure; compensation for damages to property and 
persons including death caused by elephants and the cost 
of treatment for people affected by environmental 
pollution as well.  Sir, pollution of the Puttalam Lagoon 
and deprival of the livelihood to thousands of families is 
also added to the cost factor. 

Our Prime Minister has directed to conserve the 
prehistoric site at Kuragala where human settlements had 
existed for more than 8,000 years - even before the arrival 
of Prince Vijaya.   

To learn more about such settlements, I take this 
opportunity to request His Excellency the President and 
the Hon. Prime Minister to initiate exploration of the site 
of landing of Vijaya, the Kingdom of Kuveni and fossils 
belonging to the Miocene era of 25 million years ago. 
These fossils are in the area earmarked to dump garbage 
from Colombo - Aruwakkalu in the Puttalam Electorate. 
The fossils are found in the area known as “Wedi Pitiya”. 
Dr. Paranavitana has documented around 40 species of 

prehistoric invertebrates and vertebrates and marine 
vertebrates such as dolphin and whales there. Hon. 
Deputy Chairman of Committees, I ask whether it is 
worth to destroy such treasured evidence of the Miocene 
era by dumping garbage on it.  

I suggest that garbage be recycled and converted to 
compost or used as fuel to generate thermal electricity in 
the vicinity of the present garbage dump around 
Colombo, within the metro Colombo area and spare the 
Puttalam Electorate and the inhabitants there. 

 I also wish to point out that the residents of 
Meetotamulla have already filed action in the 
Supreme Court against dumping of garbage at 
Meetotamulla.  As it appeared in the “Daily 
News” of 30th October, 2015, the residents have 
stated, I quote: 

“..there are persons and companies who are interested 
in purchasing garbage (for money)  and who will 
recycle the said garbage at their own expense in an 
environmentally friendly manner.”  

I suggest that garbage be handed over to people like 
that and save Puttalam. 

In addition to that, Sir, I would also like to say that 
lately we have started tourism in Puttalam and so many 
thousands of people are coming to Puttalam because of 
the environmental attractions. I am very happy to say that 
the Deputy Minister of Mahaweli Development and 
Environment is here. I also wish to say that we started 
politics under your father. The Hon. Minister concerned 
is also here. So please be good enough to save us. If you 
do this, we are going to suffer for the next ten years. As I 
have already mentioned in my speech, the livelihood of 
10,000 people depends on the lagoon. Therefore, I 
request you to seriously consider this. As I have already 
mentioned, we have been suffering right from the start of 
the cement factory and then presently by the 
Norochcholai Coal Power Plant. Therefore, please be 
good enough to consider these facts and see that this is 
stopped. 

Thank you very much.  
 

 
[பி. ப. 5.14] 

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் ஹமட் நவவி அவர்கள் இன்  
ன்ைவத் ள்ள இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய 

ஆேமாதிப்பேதா , இன்  பாரா மன்ற உ ப்பினராகச் 
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ெகாண்ட ெகளரவ சரத் 
ெபான்ேசகா அவர்க க்கும் இச்சந்தர்ப்பத்திேல என  
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வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாண் , இப்பிேரரைண 
சம்பந்தமாகச் சில வார்த்ைதகள் ேபசலாெமன்  நிைனக் 
கின்ேறன். 

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அ ராத ர மாவட்டத்தில் 
20 வ டங்க க்கு ன்னராக குைறந்த விைலயில் வாங்கப் 
பட்ட உரத்ைத அங்குள்ள விவசாயிக க்கு வழங்கியதன் 
காரணமாக அங்கு வாழ்கின்ற 676,852 மக்கள் சனத் 
ெதாைகயில் சி நீரக ேநாயினால்  பாதிக்கப்பட்டவர் களாக 
15,762 ேபர் இப்ெபா  இனங்காணப்பட் ள்ளார்கள். இ  
அங்குள்ள சனத்ெதாைகயின் 1.6 தமாகும். இன்  
அ ராத ர மாவட்டத்திேல மரணிக்கின்றவர்களின் ெதாைக 
ையப் பார்த்தால், அன்  த்தத்தினால் எப்ப ப் பாதிக்கப் 
பட்டார்கேளா, அேதேபான்  இன்   சி நீரக ேநாயினால் 
அங்கு பாாியளவில் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள் என்பைத அறிய 

ம். அப்ப ெயா  நிைல த்தளம் மாவட்டத்தி ம் 
ஏற்படக்கூடாெதன்பதற்காகத்தான் எங்க ைடய ெகளரவ 
உ ப்பினர் நவவி அவர்கள் இந்தப்  பிேரரைணைய 

ன்ைவத் ள்ளார்.  

இலங்ைகயிேல 40 சத தமான உப்  த்தளம் 
மாவட்டத்திேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற . அேதேபான்  
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய உைழத் த் தரக்கூ ய இறால் 
உற்பத்தி 500 ஏக்காில்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ; 5,000 
மீன்பி த் ெதாழிலாளர்கள் அங்ேக மீன்பி யில் ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இவ்வாறாக ெவளிநாட்  வ மானத் 
ைதப் ெபற் த்தரக்கூ ய அழகு மிக்க நகரத்தில் இப்ப யான 
கழி கைளக் ெகாண் ெசன்  அகற் வதன் காரணமாக 
அந்நகரத்தின் கடல் அழகு இல்லாமற்ேபாகிற . இ  
இலங்ைக நாட் ன் அழைக இல்லாமற் ெசய்வதற்கும் ஒ  
காரணமாக அைம ம். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் 'ெமகா ெபா ஸ்' என்  
வர்ணிக்கப்ப கின்ற ெகளரவ அைமச்சர் பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க அவர்க ம் ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் லசந்த 
அலகியவன்ன அவர்க ம் பாாிய அபிவி த்தித் திட்டத்ைதச் 
ெசய்ய உத்ேதசித்தி க்கிறார்கள்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
சாி. 

த்தளத் க்கு மட் மல்ல, இலங்ைக வ க்குமாக 
பாாிய அபிவி த்தித் திட்டங்கைளச் ெசய்வதற்கு அவர்கள் 

ன்வந் ள்ளார்கள். த்தளம் நகரம் மட் மல்ல, இலங்ைக 
யி ள்ள அைனத்  நகரங்கைள ம் பாிசுத்தமான நகரங்களாக் 
குவ தான் அவர்கள் இ வ ைடய ம் ேநாக்கமாக இ க் 
கின்ற . அந்த வைகயிேல ெகளரவ உ ப்பினர் நவவி 
அவர்கள் ன்ைவத்த பிேரரைணக்கு ஏற்ப இவ்வி  அைமச்சர் 
க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி மற் ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்க டன் இைணந்  ன்மாதிாியான ஒ  ெசயற் 

றிட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் வதன் லம் ஒ  தீர்ைவக் 
ெகா ப்பார்கள் என்  இந்தச் சைபயில் நம்பிக்ைக ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Hector Appuhamy. You 

have five minutes.  

 
[අ.භා. 5.18] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 

දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද  පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
ෙමොහමඩ් නවවි මන්තීතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් තමයි ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් එතුමා එහි තිෙබන බරපතළකම ඉතා 
ෙහොඳින් ෙම් ගරු සභාවට අවෙබෝධ කර දුන්නා. ඒ නිසා මම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

අපි කසළ ගැන කථා කරද්දී කියන්න ඕනෑ, කසළ කියන්ෙන් 
රෙට් සම්පතක් බව. කසළ සම්පතක් කර ගන්ෙන් ෙකොයි 
ආකාරෙයන්ද කියන එක තමයි අපට ගැටලුවක්ව තිෙබන්ෙන්. 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකොළඹ කසළ ගැන හරියට හිතුෙව් නැහැ. එදා 
ඒෙගොල්ලන් කසළ ගැන හරියට හිතලා සැලසුම් හැදුවා නම් අද 
ෙම් පශ්නය ෙම් තරම් දුරට බලපාන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම්ක අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ පල් කරලා ෙගනැල්ලා අවසානෙය් අද 
ෙම්ෙකන්  ෙබ්රිලා ෙවනත් මඟකට යන්න ඕනෑ නිසා ඒ කසළ ටික 
ෙගනැල්ලා අෙප් ඉතාමත්ම සශික, ඒ වාෙග්ම අලංකාර, පුරා වසර 
ගණනාවක ශිෂ්ටාචාරයක් තිෙබන පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් 
අරුවක්කුලු පෙද්ශයට හලන්න හදනවා. ඒ තුළින් ෙම් පෙද්ශය 
විනාශ කරන්න හදන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි කසළ 
සම්බන්ධෙයන් අලුතින් හදලා තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ.   

ආණ්ඩු  පක්ෂෙය් හිටියත්, පුත්තලම් දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුෙව් සභාපතිවරයා හැටියට මට ෙම්කට එකඟ ෙවන්න බැහැ. 
පැහැදිලිවම අපි ෙම්කට විරුද්ධයි. ෙමොකද,  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරද්දී  ෙම් කසළ පුත්තලම් දිස්තික්කයට  ෙග්නවා 
නම් අඩුම ගණෙන්  පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ඉන්න මන්තීවරු  
එක්ක හරි ෙම් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. එෙහම කථා කරලාවත් 
නැහැ. එතැන ෙලොකු වැරැද්දක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
වනාතවිල්ලුව පෙද්ශෙය් ෙලොකු ශිෂ්ටාචාරයක් තිෙබනවා. එදා 
කුෙව්ණි හිටපු අඩවිය. ෙම් පෙද්ශයට දී ර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් පෙද්ශය සව්ාභාවික පරිසරය ආරක්ෂා කළ යුතු 
පෙද්ශයක්. ෙතත් බිමකට සමාන්තරව තිෙබන පෙද්ශයක්. විශාල 
වශෙයන් සංචාරක ව්යාපාරයට සුදුසු අලංකාර පෙද්ශයක්. ඒ 
පෙද්ශෙය් ස්වාභාවික පරිසරයත්, අලංකාරයත්, ඒ පෙද්ශයට 
තිෙබන ඓතිහාසික ශිෂ්ටාචාරයත්  ෙම් සියල්ල එකතු වන තැනට 
කුණු ෙගොඩක් ෙගනිහිල්ලා අතහරින ෙකොට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලා හැම ෙකනකුටම ෙම් ගැන හිතන්න පුළුවන්.  ෙම් 
වාෙග් පරිසරයක් ති ෙබන තැනකට කුණු ෙගොඩක් ෙගනිහිල්ලා 
අතහැරියාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම් කුණු ෙගොඩ තිෙබන තැනත් 
පශ්නයක් තමයි. හැබැයි, ඒ කුණු ෙගොඩ එතැනට පශ්නයක් ෙවන 
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ෙකොට, එතැන අලංකාර කරන්න, එතැන ස්වාභාවික පරිසරය 
ආරක්ෂා කරන්න, එතැන දියුණු කරන්න,  Megapolis හදන්න 
එතැන පිරිසිදු කරනවා නම් ඒ කුණු ෙගොඩ ෙගනිහිල්ලා දමලා 
තවත් තැනක් අපිරිසිදු කරන එක ෙනොෙවයි වැඩ පිළිෙවළ ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙවන්න ඕනෑ, පැහැදිලිවම තවත් තැනක් 
අපිරිසිදු කරන එක ෙනොෙවයි. විය යුත්ෙත් එක්ෙකෝ කුණු 
පතිචකීය කරන වැඩ පිළිෙවළක් හරියට හදන එක;  එෙහම 
නැත්නම් කුණු විනාශ කරන වැඩ පිළිෙවළක් හදන එක. අෙප් 
පෙද්ශය පාවිච්චි කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි, ෙමවැනි 
කියාවලියක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පැහැදිලිවම අෙප් විරුද්ධත්වය පකාශ කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
විධිමත් විධියට හැදුෙව් නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී මීට වඩා විරුද්ධත්වය 
පකාශ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

මට ලැබී තිබුෙණ් විනාඩි පහක කාලසීමාවක්. ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දි 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Chandima Gamage. You 

have five minutes.  

 
[අ.භා. 5.23] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අද ගරු එම්.එච්.එම්. නවවි මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද  
ෙකොළඹ ෙසේදවත්ත, ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශෙය් ෙගොඩ ගසා 
තිෙබන කුණු පුත්තලම අරුවක්කුලු පෙද්ශයට ෙගන යාම 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධය පෑෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීමට  ලැබීම සතුටක්. ඇත්තටම එක තැනක තිෙබන කුණු 
තව තැනකට ෙගන ගිහින් එතැන පශ්නයක් ඇති වන තත්ත්වයක් 
තමයි අපට ෙම් කාරණෙය්දී ෙපෙනන්ෙන්. ෙමතැන පශ්නය කුණු 
ෙගන යන එක ෙනොෙවයි; අරෙගන ගිහින් තැන්පත් කරන එකයි. 
ඒ කුණු ෙගන යනවා නම්, එවැනි දුර පළාතකට ෙගන යන්ෙන් 
නැතුව පතිචකීයකරණය කරන්න පුළුවන් කියාදාමයක් නිර්මාණය 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, අද ලංකාෙව් නන් පෙද්ශවල ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙපොෙහොර හදන බව. හැබැයි, ඒ ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොරවල 
ගුණාත්මකභාවය ගැන ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඇත්තටම 
ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර කුණුවලින් විතරක් හදන්න පුළුවන්ද? 
අපට ඒ සඳහා ෙවනත් සත්ව ෙපොෙහොර වර්ග කලවම් කරන්න 
බැරිද? ෙගොම, එෙහම නැත්නම් එළුවන්ෙගන්, නැත්නම් 
කුකුළන්ෙගන් ලැෙබන ෙපොෙහොර වර්ග සම්මිශණය කරලා, ඒකට 
ගවයන්ෙග් මුතා වාෙග් ඇෙමෝනියම් අඩංගු ෙදයක් කලවම් කරලා 
මීට වැඩිය ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු ෙපොෙහොරක් හදන්න බැරිද? 
එෙහම නැත්නම්, ඒ කුණුවලින් යම්කිසි ජීව වායුවක් නිෂ්පාදනය 
කරලා, ඒ ජීව වායුව හරහා විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට ෙයොදා 
ගන්න බැරිද? ෙම් කුණු වැඩිදුර ෙගනි යන්ෙන් නැතුව, ආර්ථික 
වශෙයන් ලාභ ලබන්න පුළුවන් විධියට ආරක්ෂා සහිතව ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් කියලා මා විශ්වාස කරනවා.   

දැනට තිෙබන පශ්නය අනුව අපි මුලින්ම කරන්න ඕනෑ, 
අලුතින් එකතුවන කුණුවල ඝන අපදව්ය සහ දිරාපත්වන අපදව්ය 

ෙවන් කර ගැනීමයි. ඒ අතෙර්, ෙගොඩ ගැහුණු කුණු 
පතිචකීයකරණය කරන ගමන් අලුතින් ෙගොඩ ගැෙහන කුණු 
නිෂ්කාශනය ෙවන කමෙව්දයක් හදන්න ඕනැ.  ෙම් කමෙව්දය 
සාර්ථක වුෙණොත් තමයි අපට අෙනක් ෙගොඩ ගැහුණු කුණුත් 
සාර්ථකව ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. ෙම් 
කාරණෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම කියැවුණා, පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් 
පරිසරය සහ තත්ත්වය ගැන. ඒ ගැන මම  විෙශේෂෙයන් කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මා ෙම් කාරණය කිව 
යුතුයි. පුත්තලම් දිස්තික් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය රඳා පැවතී 
තිෙබන්ෙන් ලුණු කර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය, ඉස්සන් වගාව 
හා ෙගොවිතැන මතයි. දැන් ෙම් කියන විධියට ඒ කළපුව අපවිත 
වුණත් ඉදිරිෙය්දී බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ජල සම්පත ගැන විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  

අද අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන අපට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවලා තිෙබන පශ්නය තමයි, වකුගඩු ෙරෝග. මීට සමාන 
තත්ත්වයක් පුත්තලෙම් ඇති කර ෙනොගත යුතුයි. ඇත්තටම 
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ජලය දූෂණය ෙවන්න පටන් ගත්ෙතොත් 
අනුරාධපුරෙය් තිෙබන තත්ත්වයට වැඩිය බරපතළ තත්ත්වයක් 
ඇති වනවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ළිං 
ඕනෑ තරම් ගැඹුරට හාරන්න පුළුවන් බව. පුත්තලෙම් එෙහම 
බැහැ. එක්තරා මට්ටමකට හෑරුවාට පස්ෙසේ එතැනින් එහාට 
එන්ෙන් ලුණු වතුර. ඒ පශ්නය බරපතළ අතට හැෙරනවා. එෙහම 
වුෙණොත් පානීය ජලය ෙග්න්න තැනක් නැති ෙවනවා. මුහුෙදන් 
තමයි ෆිල්ටර් කරලා ගන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් බරපතළ 
තත්ත්වය ගැනත් සලකා බලා පුත්තලමට ෙමම කුණු පවාහනය 
කිරිම ගැන ෙදවරක් සිතා බැලිය යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් ගැන ශක්යතා අධ්යයනයක් කර, ඒ ශක්යතා මට්ටමට වඩා 
ෙකොයි තරම්  ඉහළ මට්ටමක ෙමම ව්යාපෘතිය තිෙබනවාද  කියන 
එක ගැන විෙශේෂෙයන්ම සලකා බැලිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සඳහා විකල්ප කමෙව්දයක් ෙකොළඹින්ම පටන් ගත යුතුයි කියන 
මතය පළ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.28] 
 
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 කාරක සභාපතිතුමනි, මම පළමුෙවන්ම 

කියන්න ඕනෑ, ෙම් කසළ කළමනාකරණය අපෙග් අමාත්යාංශයට 
අදාළ විෂයයක් ෙනොෙවන බව. ඒ වාෙග්ම අපෙග් මහ නගර 
සංවර්ධන අධිකාරිය තවම නීත්යනුකූලව පිහිටවලා නැහැ. ෙම්ක 
අපෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් විෂය පථයට අයිති ෙදයකුත් ෙනොෙවයි. නමුත්, 
ෙකොෙළොන්නාෙව් ඇති වුණු කසළ කන්ෙද් පශ්නය මත එවකට 
පැවැති රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
පසුගිය රජය යටෙත් ෙම් ෙයෝජනාවලිය කැ ෙඳව්වා. ෙම් සඳහා 
ජාතික සැලසුම්කරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරය අරෙගන 
තිෙබනවා, 2014 ජූලි මාසෙය් 29වැනි දා.  

ඊළඟට එවකට පැවති කැබිනට් මණ්ඩලය ෙම්ක අනුමත 
කරලා තිෙබනවා, 2014 අෙගෝසත්ු 14වැනි දා. ඉන් පස්ෙසේ ෙම් 
පිළිබඳව විධිමත් අධ්යයනයක් කරන්න ෙකොරියාෙව් ෙඩෝහා 
ඉංජිනියරියන් සමාගමට භාර දීලා ඒ අනුව ශක්යතා අධ්යයනයක් 
කිරීෙමන් පස්ෙසේ තමයි ෙම් ෙයෝජනාව සකසලා තිෙබන්ෙන්, 
ෙකොටස් ෙදකකින් කියාත්මක කරන්න. ඉන් පස්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව 
මධ්යම පරිසර අධිකාරියත් එක්ක එකතු ෙවලා පාරිසරික 

795 796 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධ්යයනයක් කරන්න එෙහම නැත්නම් පාරිසරික ඇගයීම් 
වාර්තාවක් ලබා ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය මහජනයාෙග් අදහස් සඳහා දින 30කට ෙම්ක විවෘත 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ලැබුණු ජනතාවෙග් අදහස් මත ඒ පිළිබඳ 
නිර්ෙද්ශ ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  

මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් කසළ පශ්නය අද 
ඉතාම පබල දැෙවන ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අපි ෙම් 
පිළිබඳව කථා කරන විට ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු හතරක් 
වැදගත් ෙවනවා. අපි පළමුෙවන්ම බලන්න ඕනෑ, නීත්යනුකූලව 
කසළවල භාරකරු කවුද කියලා. නීත්යනුකූල තත්ත්වය අනුව නම් 
අදාළ පාෙද්ශීය සභාව, නගර සභාව මහ නගර සභාව ඒ කසළවල 
භාරකාරත්වය උසුලනවා; අයිතිය උසුලනවා; ඒ පිළිබඳව කියා 
කළ යුතු ෙවනවා. ඒ අනුව මීෙතොටමුල්ෙල් ෙගොඩ ගැහිලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් කසළයි.  

ෙකෙනකුට නීත්යනුකූලව උසාවියට ගිහිල්ලා කියන්න 
පුළුවන්, ෙම්ක ෙකොළඹ මහ නගර සභාව  විසඳා ගන්න ඕනෑ 
පශ්නයක් කියලා. හුඟක් ෙදෙනක් එෙහම කියනවා. නමුත් අපි ෙම් 
කාරණය මතක තබා ගන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල 
පෙද්ශෙය්  650,000යි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව දවසකට 
දසලක්ෂයක් ෙකො ළඹට එනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ දස ලක්ෂය පිට 
ෙවලා යනවා. ඒ අය විසින් ජනනය කරන කසළ පමාණය 
නගරෙය් ජීවත් ෙවන අය ජනනය කරන පමාණයට වඩා වැඩියි. 
ෙම් නීත්යනුකූල ගැටලුව දිගටම තිෙයනවා. බස්නාහිර පළාත් 
සභාව හදලා තිෙබනවා, පඥප්තියක්; කසළ කළමනාකරිත්වය 
පිළිබඳ අධිකාරියක්. ඒ අධිකාරිෙයන් කරදියාන පෙද්ශෙය් කසළ 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතියක් පවත්වාෙගන යනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තිබුණා.  

මීෙතොටමුල්ලට කසළ ෙගනිච්ෙච් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නිෙයෝගයක් මත. ඒ නිසා ෙම්  සියල්ලම සංකීර්ණ නීතිමය 
ගැටලුවක් හැටියට තිෙබනවා. ඒ නිසා මම නැවතත් ෙම් කාරණය 
අවධාරණය කරනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ෙහෝ අෙප් 
අමාත්යාංශයට කිසිම ෙකෙනකුට ෙචෝදනා කරන්න බැහැ, ඒ 
කසළ කන්ද ඇති කිරීම ෙහෝ ඒ කසළ කන්ද පුත්තලමට ෙගන 
යාෙම් ව්යාපෘතිය ගැන. ෙම් පශ්නය ඔඩු දුවලා, නගර සභාවට 
විසඳා ගන්න බැරුව, පළාත් සභාවට විසඳා ගන්න බැරුව, තවත් 
ආයතනවලට විසඳා ගන්න බැරුව තිබුණු අවස්ථාෙව්දී ෙම්කට 
උපකාර කිරීමක් විතරයි අපි කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ෙදවැනි පශ්නය ෙම්කයි. අෙප් රෙට් කසළ අපි ෙවන් කිරීමක් 
කරන්ෙන් නැහැ.  "ෙම්වායින් විදුලිය නිපදවන්න බැරිද, ෙම්වායින් 
පතිචකීකරණය කරන්න බැරිද?" ආදී වශෙයන් කසළ ගැන 
ෙනොෙයක් කථා පවත්වනවා. නමුත් කසළ ෙවන් කිරීමක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා කසළ පිළිබඳව යම් විද්යානුකූල වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම සඳහා විශාල බාධාවක් බවට ඒක පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් පශ්නය විසඳන්න නම් අපි ඒ 
පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි.  

තුන්වැනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් කසළ කළමනාකරණය සඳහා 
මුදල් වැය ෙවනවා. සෑම රටකම කසළ කළමනාකරණය සඳහා 
අවශ්ය මුදල්, කසළ නිර්මාණය කරන අයෙගන් අය කරනවා. 
නමුත් ෙම් රෙට් එවැනි කියාදාමයක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපට 
ෙත්ෙරන ආකාරයට ෙකොළඹ නගරෙය් නාගරික පරිසරෙය් ජීවත් 
වන ෙකෙනක් නම් දවසකට කසළ කිෙලෝවක් පමණත් ඒ වාෙග්ම  
ගාමීය පරිසරෙය් ජීවත් වන ෙකෙනක් නම් දවසකට ගෑම් 600ක් 

පමණත් නිර්මාණය කරනවා.   ආසන්න වශෙයන් -අඩුම තරමින්- 
කසළ කිෙලෝවක් විධිමත්ව පතිචකීකරණය කරන්න රුපියල් 12ක් 
පමණ වැය ෙවනවා. හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක් නම්, 
දවසකට කසළ නිර්මාණය කරන ඒවා පතිචකීකරණය කරන්න 
රුපියල් 50ක විතර මුදලක් වැය ෙවනවා. අවාසනාවකට ෙම් රෙට් 
හුඟක් ෙදෙනක් කථා පවත්වන්න නම් දන්නවා. නමුත් ෙම් 
කසළවලට ෙගවන්න ෙකෙනක් නැහැ. තමන් නිර්මාණය කරන 
කසළ පතිචකීකරණය සඳහා ෙගවන්න කිසිම ෙකෙනක් නැහැ. 
එම නිසා ඒ සෑම ආයතනයක්ම ෙලෙහසි මාර්ගය හැටියට ෙතෝරා 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමම කසළ වගුරු බිම්වලට, පහත් බිම්වලට, 
රජෙය් ඉඩම්වලට ෙගන ගිහිල්ලා අතහැරීමයි. ඒක තමයි සිදු 
වුෙණ්ත්; දැනට සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන්ත්. ඒ ෙමොකද, ෙමම කසළ 
පතිචකීකරණය සඳහා ෙගවන්න කිසිම ෙකෙනක් නැති නිසායි. 

හතරෙවනි කාරණය නම්, ෙම් කසළ පශ්නය විසඳීමට පැමිණි 
හැම අවස්ථාෙව්දීම ෙතොරතුරු දන්න අයත්, ෙතොරතු රු ෙනොදන්න 
අයත් බිය වැද්දීම කර ෙගන යනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්දී ගරු 
මන්තීතුෙමක් පකාශ කළා පුත්තලම විදුලි බලාගාරය ගැන. 
පුත්තලම විදුලි බලාගාරය හදන්න නියමිතව තිබු ෙණ් 1988 
වසෙර්දීයි. පුත්තලම විදුලි බලාගාරය ගැන ෙකොච්චර ෙබොරු 
කිව්වාද? පුත්තලම විදුලි බලාගාරෙය් ජැටිය හැදුෙවොත්, "තලවිල 
පල්ලිය මුහුදට යනවා, පුත්තලම කළු දූවිලිවලින් වැසී යනවා, 
පුත්තලෙම් ජනතාව සම්පූර්ණෙයන්ම ස්වසන ෙරෝගවලට ෙගොදුරු 
ෙවනවා" කියලා කිව්වා. අෙප් ආණ්ඩුෙවන් පුත්තලම විදුලි 
බලාගාරය හැදීම කල් දැම්මා. ෙමොකක්ද, පතිඵලය වුෙණ්?  

1995 වසෙර් ඉඳන් විදුලිය කපන්න සිදු වුණා. පැය 7ක්, 8ක් 
විදුලිය කපන්න සිදු වුණා. 2010 වසෙර් මම විදුලිබල අමාත්යාංශය 
භාර ගන්නෙකොටත් රෙට් විදුලිය කපන තතත්වයකයි තිබුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම, විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදු වුණු පාඩුව රුපියල් බිලියන 
210ක් වුණා. ඒ විදුලි බලාගාරයට විෙරෝධය පළ කළ ආගමික 
නායකයන් ඇතුළු කිසිෙකෙනක්, ඒ විදුලි කප්පාදුෙව් ෙහෝ 
විදුලිබල මණ්ඩලයට වුණු පාඩුෙව් ෙහෝ ඒ පාඩුව ෙගවපු විදුලි 
පරිෙභෝගිකයාෙග් ෙහෝ ඒ පැත්ත ගැන කථා කෙළේ නැහැ. 
විෙරෝධතාව විතරයි තිබුෙණ්. අපි එම විදුලි බලාගාරය දැන් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. තලවිල පල්ලියට ෙමොකුත් ෙවලාත් 
නැහැ,  මුහුෙද් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලාත් නැහැ, ඒ විධිෙය් 
ස්වසන ෙරෝගවලට පුත්තලෙම් ජනයා ෙගොදුරු ෙවලාත් නැහැ. ඒ 
විදුලි බලාගාරෙය් යම් අඩුපාඩුවක් තිෙබනවා හැෙරන්නට, ඒ 
පෙද්ශයට එෙහම ෙදයක් ෙවලා නැහැ. ඒ කිව්ව මහා බය බිල්ලා 
එතැන නැහැ.  

1997දී අෙප් වර්තමාන කථානායකතුමා ෙකොළඹ නගරාධිපති 
ෙලස කටයුතු කළ කාලෙය් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් නාගරික 
සැලසුමකට අනුව ෙම් කසළ විද්යානුකූල කමයකට  ෙගන යන්න 
කසළ රඳවනයක් සෑදීමට සූදානම් වුණා. ෙකොෙහේද? මීෙප්. ෙමොකද 
කිව්ෙව්? "ෙකොළඹ කුණු අපට එපා" කිව්වා. මහා විෙරෝධතාවක් 
පළ කළා. අද ෙම් කරන බිය වැද්දීම් ටික ඔක්ෙකෝම එදාත් කළා. 
ජල බලය විනාශ ෙවනවා කිව්වා. ෙරෝග ෙබෝ ෙවනවා කිව්වා. ගැමි 
පරිසරය විනාශ ෙවනවා කිව්වා. ෙම් ඔක්ෙකෝම කිව්වා.  

එදා බ්ලූ මැන්ඩල්වල කුණු කන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද 
වුෙණ්? බ්ලූ මැන්ඩල්වල අති විශාල කුණු කන්දක් ඇති වුණා. 
අවුරුදු 10ක් ඇතුළත කසළ ෙටොන් මිලියන 3ක් -ෙටොන් ලක්ෂ 
30ක්- එතැන එකතු වුණා. ඒෙකන් කැලණි ගඟට ගලා ගිය 
අපජලය මහ මුහුෙද් හැතැප්ම 14ක් දුරට ගියා. ඒ කසළ රඳවනය 
සෑදීමට විරුද්ධව කථා කරපු කිසිම ෙකෙනක් ඒ සාහසික 
අපරාධය වළක්වන්න ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. මා එදා පරිසර ඇමති 
ෙලස කටයුතු කරන කාලෙය්දී ඉතාම අපහසුෙවන් ඒ කුණු කන්ද 
ඇතිවීම නතර කළා. දැන්, ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
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මීෙතොටමුල්ෙල්ත් ඒ විධිෙය්ම තත්ත්වයක් තමයි ඇති වුෙණ්. 
මීෙතොටමුල්ෙල් අවම මට්ටෙමන් කසළ තිෙබන ෙවලාෙව්, එවකට 
පරිසර අමාත්යාංශෙය් "පිළිසරු වැඩසටහන" යටෙත් ඒවා 
පතිචකීකරණය කරන්න අපි ඉදිරිපත් වුණා. පක්ෂ, විපක්ෂ 
හැෙමෝම එයට විරුද්ධ වුණා. ඕක තමයි අෙප් රෙට් හැටි. අද කිසිම 
විසඳුමක් නැතිව ෙටොන් ලක්ෂ 30ක කුණු එතැන ෙගොඩ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ මුළු පළාෙත්ම අඩුම තරමින් දශලක්ෂයක 
ජනතාවෙග් ජීවිත සම්පූර්ණෙයන්ම අනතුරට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් තමයි ෙම් රෙට් හැටි. විෙරෝධතා.  

දැන් "ෙව්රැස්ගඟ ව්යාපෘතිය" මඟින් නුෙග්ෙගොඩ ඉඳන් ගංවතුර 
පාලනය කරන්න හදන විට ෙබොරු පතුරවනවා. ඇළවල් කැපීම 
නිසා මුහුදු වතුර එනවා කියලා කියනවා. හැමදාම කෙළේ ෙම් කැත 
විෙරෝධතාව. ඒ වාෙග්ම නව කැලණි පාලම ඉදි කරන්න රජය 
තීරණය කළා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් තිෙබන අති විශාල වාහන 
තදබදයට විසඳුමක් හැටියට. ඇත්තටම, පසුගිය රජය තමයි එය 
තීරණය කෙළේ. ඒ සඳහා ජපානෙය් ආධාර ලැබුණා.  පරමාණු 
බලශක්ති අධිකාරිය මාලෙබ්ට ෙගන යන්න ගියා. ෙමොකද කෙළේ? 
ෙම් ෙබොරු විෙරෝධතාකාරෙයෝ ගිහිල්ලා කිව්වා,"ෙමතැන 
විකිරණශීලී දව්ය තිෙබනවා, ෙම් ගමට ෙම්වා ෙගන එන්න එපා" 
කියලා. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මාස 8ක් ඒ පාලම හදා 
ගන්න බැරිව පහු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පාර හදන්න පහු ෙවලා 
තිෙබනවා. දවසකට රුපියල් බිලියනය ගණෙන් පාෙර් පිච්ෙචනවා. 
ෙබොරු වීරෙයෝ රූපවාහිනී ෙසේවා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමන් 
ෙනොදන්න කරුණු කථා කරනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා මම 
ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, මහජනයා බිය 
වද්දන්න එපා කියලා.  

ෙමහි ඇත්ත යථාර්ථයට අපි මුහුණ දිය යුතුයි. එදා මම පරිසර 
ඇමති වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් "පිළිසරු වැඩසටහන" යටෙත්  
ෙදොම්ෙප් කසළ රඳවනයක් ඉදි කරන්න ගියා. ෙම් 
විෙරෝධතාකරුෙවෝ එදාත් ඔය විධියටම කිව්වා. ෙමෙහේට කසළ 
රඳවනයක් ෙගනාෙවොත්, කුණු ෙදොම්ෙපට එනවා; වතුර ටික විනාශ 
ෙවනවා; කුඹුරු ටික විනාශ ෙවනවා කිව්වා. ෙදොම්ෙප ගාමීය 
පරිසරය විනාශ ෙවනවා, කැලයක් කපනවා කිව්වා. ඒකට 
විරුද්ධව උපවාස කළා; කඳුළු ගෑස් ගැහුවා; උසාවි ගියා; අවුරුදු 
ෙදකක් ඒ ව්යාපෘතිය පරක්කු කළා. නමුත් ෙම් රෙට් අද තිෙබන 
එකම විද්යාත්මක කසළ රඳවනය ඒක විතරයි. ඒ නිසා පුත්තලෙම් 
කසළ රඳවනය ගැන කථා කරන්න කලින්, ඒ සියලුම 
විෙව්චකයන්ෙගන් මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා,  ෙදොම්ෙපට 
ගිහින් ඒ කසළ රඳවනය දිහා බලන්න කියලා.  විෙරෝධතාවලින් 
පමණක් ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න බැහැ.  ෙම් පශන්ය විසඳා ගන්න  
මම කලින් කියපු කරුණු හතර විසඳාෙගන ඒ සඳහා ඉදිරිපත් 
ෙවන්න ඕනෑ. අපි ෙම් සඳහා පහසුකම් සපයනවා විතරයි.  

දැන් අපි ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්?  ෙම් ව්යාපෘතිය පරිසර 
ඇගයීම් වාර්තාවට අනනුකූල වන ආකාරයට කිසිම ආකාරයකින් 
බලහත්කාරෙයන් කරන්න අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. ෙම් 
රජය පරිසරය රකින රජයක් හැටියට, ඒ පරිසර ඇගයීම්වලට 
අනුකූලවයි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම,  
කරුණු දැන ෙගන, ඒ කරුණු මත පදනම් ෙවලා විෙව්චන කරන්න 
ඕනෑය කියන කාරණයත් මම අවධාරණය කරනවා.  අද ෙම් රෙට් 
හුඟක් ෙදෙනක් තමන් ෙනොදන්නා කරුණු ගැන ජනතාව බිය 
වැද්දීම කරෙගන යනවා.  එෙසේ ජනතාව බිය වැද්දීෙමන් පශ්න 
ෙමොකුත් විසෙඳන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ නගරය කියන්ෙන් අපි 
හැෙමෝම යන තැනක්. ''ෙකොළඹ කුණු අපට එපා'' කියනවා නම්, 
රාජකාරි කරන්න ෙකොළඹට එන්න ෙහොඳත් නැහැ. ෙමොකද, අපි 
තමයි ෙකොළඹ  කුණු ජනනය කරන්ෙන්. ෙකොළඹ අෙප් 
අගනගරය. එම නිසා කසළ කළමනාකරණය ගැන රටක් හැටියට 
අපි හිතන්න ඕනෑ. රටක් හැටියට, සමාජයක් හැටියට හිතලා, ඒ 

පශ්නය විසඳන්න මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ.  අපට ෙම් පිළිබඳ 
වගකීමක් නැහැ. නමුත් ෙකොළඹ මහ නගර සභාව ෙවනුෙවන්, ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන්,  ෙම් කියාදාමය ෙවනුෙවන්  
පහසුකම් සපයන්ෙනකු හැටියට අපි කටයුතු කරනවා.  

ෙම් පිළිබඳව පසුගිය රජය ෙකොටිකාවත්ෙත් තැබූ  පියවෙරන් 
පසු, ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් කසළ කන්ෙද් ගැටලුව විසඳන බවට 
එතැනට ගිහින්  පසුගිය මහ මැතිවරණය අවස්ථාෙව්  
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා  තමයි අපි වගකීෙමන් බැඳී 
කටයුතු කරන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන්  කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළ එතුමාෙග් පධාන වැඩ පිළිෙවළවල් 
කිහිපෙයන් එකක් බවට පත් කළා.  ''නිකසළ  ලංකා'' වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් එතුමා එය ඉදිරිපත් කළා. ආහාරවලින් රට 
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න, වන සංරක්ෂණ භූමිභාගය වැඩි දියුණු 
කරන්න, වස විස නැති ආහාර පවර්ධනය කරන්න වාෙග්ම ෙම් 
කසළ කළමනාකරණය කිරීමත් ජනාධිපතිතුමාෙග් පධාන 
ව්යාපෘති හතෙරන් එකක් බවට පත් කළා.  ඒ පතිපත්ති රාමුව මත 
කියාත්මකවීම තමයි අපි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන පධාන අමාත්යාංශ හතරක 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්ලාෙගන් සමන්විත කමිටුවක් අපි පළමුව පත් 
කළා. පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යාංශය, මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය, නගර සැලසුම් හා ජල 
සම්පාදන අමාත්යාංශය, මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය යන අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරු ඊට ඇතුළත් වුණා. 
ඒ වාෙග්ම බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ෙල්කම්තුමියද ඊට ඇතුළත් 
කළා. ඊට පසු ඒ නිලධාරින් කසළ කළමනාකරණය සඳහා විධිමත් 
වැඩ සටහනක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සැලසුෙම් පියවර කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, දිනපතා ජනනය වන කසළවලට ෙමොකද 
කරන්ෙන්, දැනට ෙගොඩගැසී තිෙබන කසළවලට ෙමොකද 
කරන්ෙන්, ෙකොයි ස්ථානවල, ෙකොතැනද ෙම්වා පතිචකීකරණය 
කරන්ෙන් කියන පශ්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. 

මීෙතොටමුල්ෙල් කසළ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමාගමක් දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අයට අපි අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, අපට අත්දැකීමක් 
තිෙබනවා. එවැනි සමාගම් ගණනාවක් කලිනුත් ආවා. නමුත් ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කිසිම ෙදයක් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලි 
කාලසීමා දීලා තිෙබනවා. ඒ කාල සීමා ඇතුළත ඒ කටයුතු 
සිදුකෙළේ නැත්නම් ඒ අයට ඒ කටයුතු කරන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

කරදියාන සහ ගම්පහ දිස්තික්කෙය් කසළ කළමනාකරණය 
පිළිබඳව අපි ජාත්යන්තර ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරලා තිෙබනවා. 
ඒකට ෙටන්ඩර්කරුවන් සියයකට අධික පිරිසක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අපි දැන් ඒවා ඇගැයීමකට ලක් කරනවා. මාර්තු මාසය 
ෙවනෙකොට සුදුසු පුද්ගලෙයකුට ඒ කටයුත්ත බාරෙදන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සියල්ල අසාර්ථක වුෙණොත්,  රජය 
මැදිහත් ෙවලා අෙප්ම ආයතනයක් මඟින් කසළ කළමනාකරණය 
කිරීම සඳහා විධිමත් කසළ පතිචකීකරණ වැඩසටහනක් ෙගන 
එන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අතර, කසළ ෙවන් 
කිරීමට,  කසළ එකතු කිරීමට සහ කසළ පතිචකීකරණය සඳහා 
අවශ්ය නීති ෙරගුලාසි හඳුන්වා ෙදන්නත් ඉදිරිෙය්දී අපි කටයුතු 
කරනවා.  ෙම් පශ්නෙය්දී අරයාට ෙමයාට ෙචෝදනා කරලා අපි 
එයින් ගැලෙවන්න  උත්සාහ  කළ යුතු නැහැ. 1997දී විසඳීමට ගිය 
ෙම් පශ්නය, විසඳන්න ඉඩ ෙනොදුන් විපාකය 2007දී ලැබුණා.  
2007දී ෙම් පශ්නය විසඳීමට දැරූ උත්සාහය වැළැක්වීෙම් 

799 800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිඵලය අද  2015 වන විට අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 2022 
වර්ෂයටත් ෙම් පශ්නය ෙම් වාෙග් තුන් හතර ගුණයකින් වැඩි 
කරලා ෙගන යනවාද, එෙහම නැත්නම් බුද්ධිමත්ව ෙම් පශ්නය 
දිහා බලනවාද කියන එක අපි හිතන්න ඕනෑ. පුත්තලෙම් ෙව්වා, 
ෙවන ෙකොතැනක ෙහෝ ෙව්වා පහත් බිම්වල නිකම් කසළ කඳු 
ෙගොඩ ගැසීෙම් අදහසක් අපට නැති බවත් ඔබතුමන්ලා මතක තබා 
ගන්න.  

අපි පිහිටුවන්ෙන් විද්යාත්මක කසළ රඳවනයක්. එහි ඇති වන 
අපජලය වාෙග්ම, ඒ තුළ ජනනය ෙවන මීෙත්න් වායුව ඇතුළු වායු 
පිටතට ගන්නත්, පිරිසිදු කරන්නත් අපි විධිමත් වැඩසටහනක් දියත් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම කසළ පතිචකීකරණය කිරීෙමන් පසු අවශ්ය 
සම්පත් උකහා ගැනීෙමන් පසුවයි, ඒ තැන්වලට කසළ ෙගන යෑම 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත්, ප්ලාස්ටික්, 
ෙපොලිතින් වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම ඉතා අහිතකර ෙද්වල් වන 
ඉෙලක්ෙටෝනික අපදව්ය, සායනික අපදව්ය ආදි සියල්ල ෙවන් 
ෙකොට හඳුනා ගැනීෙමන් පසුව තමයි  ඒ කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන්. 
එම නිසා ෙම් පිළිබඳව පුළුල් මනසකින් බලා කටයුතු කරන ෙලස 
මම ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් කියාදාමය ගැන 2007 
වර්ෂෙය් සිට පැහැදිලි අත්දැකීම් තිෙබන ෙකෙනක් හැටියටයි මම 
ඒ ගැන කියන්ෙන්.  

අද වනවිට බ්ලූමැන්ඩල්, කරදියාන, මීෙතොටමුල්ල හා 
මහනුවර ෙගොහාෙගොඩ ආදි පෙද්ශවල මහා පරිමාණ කසළ කඳු 
හතරක්, පහක් පමණ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් බස්නාහිර 

පළාෙත් කුඩා කසළ කඳු 23ක් තිෙබනවා. ෙම්වා 100ක්, 150ක් 
දක්වා වැඩිදියුණු වීම වළක්වන්න බැහැ, අපි සියලු ෙදනා 
විෙව්චනය මත කටයුතු කරන්න ගිෙයොත්. ඒ නිසා අපි ෙම් 
අගනගරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් මුළු පෙද්ශෙය්මත්, ෙවනත් 
පෙද්ශවලත් කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ විධිමත් 
වැඩසටහනක් දියත් කිරීම සඳහා සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරමු. 
අවිධිමත්, ෙනොදන්නා කරුණු මත ජනතාව බිය වැද්දීෙමන් 
වළකිමු. අගමැතිතුමා ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුව වාෙග්ම 
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු පතිපත්ති වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්, 
පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා සාමූහිකව ෙම් කටයුත්ත 
කරමු කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. පුත්තලෙම් පරිසර පද්ධතියට ෙහෝ 
පුත්තලම ජනතාවෙග් කියාකාරිත්වයට ෙහෝ හානියක් වන 
ආකාරයට රජය කිසි ෙසේත්ම කටයුතු ෙනොකරන බව පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.45ට, 2016 ෙපබරවාරි මස 
11 වන බහසප්තින්දා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 5.45 க்கு பாரா மன்றம், 2016 ெபப் வாி  11, 
வியாழக்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 5.45 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 
11th February, 2016. 

801 802 

[ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





පශන්වලට වාචික පිළීතුරු  
 
උතුරු පළාත් සභාවට ෙවන් කළ මුදල් :  
 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ජම් ඉය්යතුස ් සහව්ා - අල් හයිරිය්යා (ජස්කා) (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු ෙක්. කාදර් 

මස්තාන්  මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදි. 
 ශී ලංකා ෙසත් ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන්  මහතා] - 

පළමුවන වර කියවන ලදි. 
 

පඩිපාලක සභා ආඥාපනත : 
 නිෙයෝගය 
 

කල්තැබීෙම් පශන් 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ALLOCATION OF FUNDS TO NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL: 
    Statement by Minister of Provincial Councils and Local Government 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
    Jam’iyyathus Sahwa Al-Khairiyya (Jaska) (Incorporation) – [The Hon. K. Kader 

Masthan] – Read the First time 
    Sri Lanka Sethsewa Foundation (Incorporation) – [The Hon. K. Kader Masthan] – 

Read the First time 
 
WAGES BOARDS ORDINANCE: 
    Regulation 
 
ADJOURNMENT QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
வட மாகாண சைபக்கான நிதி ஒ க்கீ கள்: 
 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சாின  கூற்  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 ஜம்மிய்யத் ஸ் ஸஹ்வா அல்-ைகாிய்யா (ஜஸ்கா) (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ேக. காதர் 

மஸ்தான்]  - தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 ஸ்ரீலங்கா ெசத்ேசவா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான்]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 
சம்பளச் சைபகள் கட்டைளச் சட்டம்: 
 ஒ ங்குவிதி 
 
ஒத்திைவப்  வினாக்கள் 
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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  

ANNOUNCEMENTS 
 
 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

ෙපබරවාරි මස 11වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 
2.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස  ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලුෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
2015.12.31 දිනට ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 
යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය 
මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2015 - [මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
 

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
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, අම්බලන්ෙතොට, ගල්ලෑලිෙතොට, 

රිදියගම පාර, අංක 336/6 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.එස්.ආර්.ජී. 
මහින්ද මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාලින්ද දිසනායක මහතා - පැමිණ නැත.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොරටුව, කල්ෙදමුල්ල, සී.පී. ද සිල්වා 

මාවත, අංක 33 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ලක්ෂ්මී 
ෙකෝන්ගහවත්තෙග් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, කඩුගන්නාව, ලගමුව, ගම්පල පාර, 

අංක 156 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඊ. අනුලාවතී ෙමෙනවියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, වීරකැටිය, හිඟුරුමුලන, බදුනුෙහයාය 

වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි සරත් ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)   මහෙවල, පල්ෙදනිය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ. සරත් 
අෙසේල ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  මාතෙල්, කිවුල, උල්පතපිටිය, අංක 36 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එල්.එම්. මහරූෆ ්මහතාෙගන්  ලැබුණු ෙපත්සම. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය 

පිළිගන්වමි.  

(1)   හක්මන, කරෙතොට, "සඳසිරි", අංක 176 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.ඒ. බසන්ායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  ලුණුවිල ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් විද්යාත්මක හා 
තාක්ෂණික ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ෙල්කම් ඊ.එස.් 
ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   නිට්ටඹුව, රන්ෙපොකුණුගම, II අදියර, අංක එෆ/්226 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.ආර්.එස.් රූපසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)   මාතර, හිත්තැටිය, මැද කප්පල කුඹුර, (ඕවිට) යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ජානකී පල්ලියගුරු මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   අකුරැස්ස, ෙපෝරෙතොට, පාළුවවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එල්.ඒ. කිෂාන්ති මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6)   මාතර, ඇලෙව්ල්ල පාර, සුජාතා උයන, අංක 16 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. සූරියආරච්චි මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7)   මාතර, ඇලෙව්ල්ල පාර, සුජාතා උයන, අංක 16 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. සූරියආරච්චි මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(8)  කනංෙක්, කඩවීදිය, ෙතපුෙදණිය, මැද්දෙගොඩවත්ත, 
"නිමලව" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ. සදාසිවම් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9)   ෙතලිජ්ජවිල, ඇල්ගිරිය, විකුම්ගම, අංක 80 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ෙක්.ෙක්. ඉෂාරා මධුෂානි 
ෙමෙනවියෙගන්  ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(10)  මාතර, ෙවෙහරෙහේන, විහාර මාවත, නාමල් ෙපෙදස යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. ඒ. සරත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, කල්මුෙන්, පන්සල පාර යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්. ඩබ්ලිව්.ඒ. රණතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා - පැමිණ නැත.                     
ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා - පැමිණ නැත.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන්  ෙපත්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි.  

(1)  වැල්ලම්පිටිය, ෙමෙගොඩ ෙකොෙළොන්නාව පාර, අංක 2/1 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  බී. නිමල්වංශ ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම;  සහ 

(2)  ෙකොෙළොන්නාව,  කැප්ෙපටිෙපොල මාවත, අංක 17/9 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි  පී.ඒ.  තිලකසිරි ද අල්විස ්මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා  - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය - 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 
      
       

හානි වූ ෙබොරෙතල් නළය : මූල්ය අලාභය 
 ேசதமான எாிெபா ள் குழாய்: நிதி நட்டம்  

DAMAGED  CRUDE OIL PIPELINE: FINANCIAL LOSS  

 
73/’15 

1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය- (1):   
(අ) (i) 2014.05.25 දින ෙකොළඹ වරායට නුදුරු මුහුෙදහි 

පිහිටි ෙබොරෙතල් පවාහනය කරන නළය අබලන් 
වීම නිසා ෙබොරෙතල් පවාහනය කරන ෙනෞකා 
සඳහා පමාද ගාසත්ු ෙගවීමට සිදු වූ නැව් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ෙනෞකාවට ෙගවූ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) නළය අලුත්වැඩියා කිරීමට ගත වූ දින ගණන 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම් ෙහේතුෙවන් සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව 
සම්පූර්ණෙයන් වසා තැබීමට සිදු වූ දින ගණන 
ෙකොපමණද;  

 (v) ඉන්ධන පවාහන නළයට සිදු වූ ෙමම හානිය 
ෙහේතුෙවන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට 
සිදු වූ සමසත් අලාභය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙබෝයාවට අවශ්ය නළ මිලදී ගැනීමට අවසන් වරට 
ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු  කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ සමාගම් හා එම 
සමාගම් අයත් රටවල් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙටන්ඩරය ලබාදුන් සමාගම කුමක්ද;  

 (iv) එම සමාගමට ෙටන්ඩරය ලබා දීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

805 806 



2016 ෙපබරවාරි 11  

ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2014.05.25ஆம் திகதி ெகா ம்  ைற கத்திற்கு 
சற் த் ெதாைலவி ள்ள கட ல் அைமந் ள்ள 
மசகு எண்ெணய் அ ப் ம் குழாய் ப தைடந் 
ததனால் மசகு எண்ெணய் ஏற்றிச்ெசல் ம் 
கப்பல்க க்கு தாமதக் கட்டணம் ெச த்த 
ேநாிட்ட கப்பல்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ஒவ்ெவா  கப்ப க்கும் ெச த்திய பணம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) குழாையத் தி த் வதற்கு எத்தைன நாட்கள் 
எ த்தன என்பைத ம்; 

 (iv) இக்காரணத்தினால் சப் கஸ்கந்த எண்ெணய் 
சுத்திகாிப்  நிைலயத்ைத ைமயாக  
வி வதற்கு ேநாிட்ட நாட்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) எாிெபா ள் அ ப் ம் குழாய்க்கு ஏற்பட்ட இந்த 
ேசதத்தினால் இலங்ைகப் ெபற்ேறா ய கூட் த் 
தாபனத் க்கு ஏற்பட்ட ெமாத்த நட்டம் எவ்வள  
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மிதைவக்குத் ேதைவயான குழாய்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக இ தியாகக் 
ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாெறனின், ேகள்விப்பத்திரங்கைளச் சமர்ப் 
பித்த கம்பனிகள் மற் ம் அந்தக் கம்பனிகள் 
உாித்தாகும் நா கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேகள்விப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட கம்பனி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அந்தக் கம்பனிக்கு ேகள்விப்பத்திரம் வழங்கப் 
பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன் பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Petroleum Resources 

Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the number of tankers transporting crude oil 
to which demurrage was paid as a result of 
the pipeline carrying crude oil being in a 
state of disrepair off the seas of Colombo 
Harbour on 25.05.2014; 

 (ii)  separately, the amount paid as demurrage to 
each of the said tankers:  

 (iii)  the number of days taken to repair the 
pipeline;  

 (iv)  the number of days in which the 
Sapusgaskanda Oil Refinery had to be 
closed fully on account of this; and 

 (v)  the overall loss caused to the Ceylon 
Petroleum Corporation as a result of the 
damage caused to the pipeline carrying 
oil ?  

(b) Will he state-  

 (i)  the date on which tenders were called last, 
to purchase the required pipelines to the 
buoy;  

 (ii)  if so, the companies which forwarded 
tenders and the countries to which they 
belong; 

 (iii) the company to which the tender was 
awarded; and 

 (iv)  the reasons for awarding the tender to that 
company?  

(c)  If not, why? 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு  (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
- ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන්  මා එම පශ්නයට පිළිතුර  ෙදනවා.  

(අ)   (i)   ෙනෞකා පහක් ෙවනුෙවන් අදාළ සමාගම්  පමාද 
ගාසත්ු ඉල්ලීම්  සිදු කර ඇත.  

 (ii)  ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව  ෙම් වනවිට 
කිසිම නැවකට පමාද ගාසත්ු ෙගවා ෙනොමැති 
අතර, ඒ සඳහා සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා.   

  එක් සමාගමක්  පමණක් පමාද ගාසත්ු  ඉල්ලීම 
ඉවත් කර ගන්නට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

 (iii)   නළය අලුත්වැඩියා කිරීමට ගත වූ දින ගණන 
48කි.   

 (iv)    ෙම් ෙහේතුෙවන් සපුගසක්න්ද පිරිපහදුව දින 30ක්  
වසා දමන්නට සිදු වුණා.  

 (v)    ෙම් හානිය ෙහේතුෙවන්  ඛනිජ ෙතල් නීතිගත  
සංසථ්ාවට සිදු වූ සමසත්  අලාභය - රුපියල් 
මිලියන 854යි.   

    ෙම් මුදල සඳහා අපි  insurance  එකට claim  
එකක්  දමා තිෙබනවා.  

(ආ)    (i)   2015 මැයි 30  වන දින.  

 (ii)   ඩන්ෙලොප්  ඔයිල්  සහ මැරින් සමාගම, එක්සත්  
රාජධානිය.   

               ෙයොෙකොහාමා ඉන්ඩසට්ියල් ඒෂියා ෙපෞද්ගලික 
සමාගම, සිංගප්පූරුව. 

 (iii) ඩන්ෙලොප් ඔයිල් සහ මැරීන් සමාගම, එක්සත් 
රාජධානිය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) හානියට පත් වූ එම ෙබෝයාෙව් නළය 
පතිසථ්ාපනය කිරීම සඳහා හදිසිෙය් මිලදී ගැනීම් 
කළ යුතුව තිබුණා. ඒ අයෙගන් ලබාගත් 
ඇසත්ෙම්න්තුවලින් එය පතිසථ්ාපනය කර ෙදන්න 
ගත වන කාලය ෙකොපමණද කියා සලකා බලා,  
ෙමම සමාගම එය ඉක්මනින් හදා ෙදන බවට  
සහතිකයක් ලබාදුන් නිසා අපි ඒක එම සමාගමට 
භාර දුන්නා. 

  ඩන්ෙලොප් ඔයිල් සහ මැරීන් සමාගම විසින් 
ලබාදීමට ගතවන කාල සීමාව ෙලස සති 14ක් 
දක්වා තිබූ අතර, ෙයොෙකොහාමා ඉන්ඩසට්ියල් 
ඒෂියා ෙපෞද්ගලික සමාගම එය සති 20-24ක් ෙලස 
දක්වා තිබුණි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය මීට මාස ගණනකට කලින් සිදු 

වුණු සිද්ධියක්. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට රක්ෂණ 
සමාගම විසින් එම අලාභය පතිපූරණය කළා වුණත්, ඒ දුර්වල නළ 
පද්ධති නිසා රුපියල් මිලියන 800කට වඩා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
මුදල් තමයි අවභාවිතයට ලක් වුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ 
වරාෙය් සිට ෙතල් පිරිපහදුව දක්වා එම නළ පද්ධතිවල 
යාවත්කාලීන කිරීම් ෙමොන ෙමොන කාලවල සිදු කළ යුතුද, ඒ සඳහා 
කාලරාමු සහිත වැඩ පිළිෙවළක්  ඔබතුමියෙග් අමාත්යාංශයට  
තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම අලුතින් සවි කළ නළය 

ඉතාලිෙයන් ෙගනැවිත් තිබුණු එකක්. ඒක ෙගන ඒම සඳහා අපට 
රුපියල් මිලියන 45ක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒක 
ෙගනැල්ලා තිබුෙණ් හදිසි අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කිරීම සඳහා  
spare එකක් විධියටයි. නමුත් අපට තිබුණු අවුරුදු ගණනක් පැරණි 
නළය කැඩුණු නිසා තමයි අලුත් නළය සවි කෙළේ. සවි කරලා මාස 
තුනක් ඇතුළත ෙම් නළය කැඩුණා. ෙම් නළය කැඩුණාට පස්ෙසේ 
පරණ නළය හදා ගන්න තමයි අපට දින 30ක් ගත වුෙණ්. මාස 
තුනක් ඇතුළත අලුත් නළය කැඩුණා. සාමාන්යෙයන් නළයක් 
ගත්තාම,   කලින් නම් ඒ නළය අවුරුදු තුනක් පාවිච්චි කර 
තිෙබනවා. දැනට අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ අධ්යයනයක් 
කරලා ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි ෙද්වල් ඇති ෙනොවන්න අවශ්ය කටයුතු 
කර තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, මම ඔබතුමියෙගන් තවත් 

කරුණක් දැනගන්න කැමැතියි. පසුගිය වකවානුෙව් -
විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය රජය සමෙය්- ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරයට අත් වූ ඉරණම අපි දන්නවා. ෙමොකද, ෙම් ෙගෙනන 
ඉන්ධන බලාගාරවලටත් වැදගත්. බලාගාර කියාත්මක කර ගන්න 
බැරි වුෙණොත් නැවතත් රෙට් විදුලිය නිෂ්පාදනය ඇණ හිටිනවා.  
ෙම් ෙගෙනන බඩු භාණ්ඩවල පමිතිය පිළිබඳව තක්ෙසේරු කරද්දි 
නිලධාරින් ගණනාවක් අත්සන් කරනවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් 
යටෙත් ඒ නිලධාරින් යම් කිසි වග වීෙම් කාර්යයකට යට වන්ෙන් 
නැද්ද? ෙමවැනි අකමිකතා, දූෂණ සිදු වූ නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයන් විනය කියා මාර්ගවලට යන්ෙන් නැද්ද?  

ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
විනය කියා මාර්ගයකට අනිවාර්යෙයන්ම යන්න ඕනෑ. හැබැයි, 

Technical Evaluation Committee එෙකන් අනුමත කරලා තමයි 
ෙම් නළය ෙගන්වා තිබුෙණ්. ෙමය ඇත්තටම පසුගිය වකවානුෙව් -
2015- සිදු වූ ෙදයක්. ෙම් නළය ෙගොඩක් කාලයකට කලින් spare 
එකක් විධියට ෙගන්වා තිබුණු එකක් නිසා මට ඒ ගැන කියන්න 
බැහැ. නමුත්, ෙම් නළය ෙගනාපු සමාගමට විරුද්ධව අපි නඩුවක් 
පවරා තිෙබනවා.  

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

හරි නම් Technical Evaluation Committee එෙක් අයව දඬු ක ෙඳේ 
ගහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අයත් ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියෙගන් මා අවසාන වශෙයන් තව 
කරුණක් ගැන දැනගන්න කැමැතියි.  අඩුම ගණෙන් ඩීසල් ලීටර් 
12,900ක් අකුරැස්ෙසන් නිල්වලා ගඟට එකතු වුණා. ෙමවැනි කියා 
මාර්ග හරහා සමුද දූෂණයට අදාළව විශාල ඩීසල් පමාණයක් 
සාගරයට සහ අෙප් ෛජව විවිධත්වයට බාධා වන විධියට 
පාරිසරික පද්ධතිවලට එකතු වනවා. සාමාන්ය මනුස්සෙයක් කුණු 
බෑග් එකක් ගිහින් දැම්ෙමොත්, පරිසර පනත යටෙත් කුදලා ෙගන 
යනවා. රාජ්ය ෙව්වා, ෙපෞද්ගලික ෙව්වා, ෙම් සමුදීය දූෂණය සිදු 
කරන ෙහෝ ෛජව විවිධත්වයට හානි කරන ආයතනවලට පරිසරය 
සුරැකීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන බැඳීම ෙමොකක්ද ? 
 

ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ඇත්තටම ඒක ෙෂඩ් එකකින් තමයි  සිදු ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ 

අවස්ථාෙව්දී අපි ෙතොග ෙවෙළඳ සංගමෙය් සභාපතිතුමාවත් 
එතැනට පිටත් කළා. ඒක අපට අයිති එකක් ෙනොෙවයි. ඒ අයට 
ෙෂඩ් එක භාර දුන්නාට පසුව, ඒක ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු 
කරන එක ෙෂඩ් එක අයිති ෙකනාෙග් වගකීමක්. නමුත්  ෙතොග 
ෙවෙළඳ සංගමෙය් සභාපතිතුමා එතැනට ගිහින් බලලා 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුවා. ඉදිරිෙය්දී එවැන්නක් සිදු ෙනොවන ෙලස 
වග බලා ගන්න කියලාත් එතුමා සෑම තැන්වලටම දැනුම් දුන්නා. 

  

ෙනොමිෙල් ශිල්පීය ෙහෝ වෘත්තීමය පුහුණුව ලබා දීම: 
පහසුකම් 

இலவச ைகவிைன அல்ல  வாழ்க்ைகத் 
ெதாழிற்பயிற்சி: வசதிகள் 

FREE TECHNICAL OR VOCATIONAL TRAINING: FACILITIES 

89/’15 

2. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සමත් තරුණ තරුණියන්, 
රජෙය් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවලට 
බඳවා ගැනීමට පථම ඔවුන්ෙග් කුසලතාවයන් හා 
හැකියාවන් මත ෙනොමිෙල් ශිල්පීය ෙහෝ 
වෘත්තීමය පුහුණුවක් ලබාදීම සඳහා දැනට ඇති 
පහසුකම් පමාණවත්ද;  
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 (ii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, පහසුකම් වැඩි කළ යුතු 
පමාණය කවෙර්ද;  

 (iii) වෘත්තීය හා ශීල්පීය පුහුණුව සඳහා ඇති විෂය 
මාලාවන් අදට ෙකොතරම් ගැළෙප්ද; එෙසේ 
ෙනොමැති නම්, පමාණවත්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත පුහුණුලාභීන් කිසිදු ෙද්ශපාලන 
බලපෑමකින් ෙතොරව, සුදුසුකම් හා හැකියාවන් මත 
පමණක් රාජ්ය ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියාවලට බඳවා ගැනීම සඳහා  අවශ්ය 
පතිපත්තියක් හා සුදුසු කමෙව්දයක් සකසන්ෙන්ද; 

 (ii) රජෙය් ඇබෑර්තු සඳහා ඉල්ලුම් පත කැඳවීෙම්දී, 
පිරවීමට නියමිත තනතුරු සංඛ්යාව එම දැන්වීම 
සමග පළ කිරීෙමන් තරුණ තරුණියන් අනවශ්ය 
අෙප්ක්ෂා භංගත්වයකට පත්වීම වැළැක්විය හැකි 
බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) க.ெபா.த.(சா.தரம்) சித்தியைடந்த இைளஞர் 

வதிகைள அரசாங்க அல்ல  தனியார் 
ைறயில் ெதாழில்க க்கு ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய 
ன்னர் அவர்களின் திறைமகள் மற் ம் 

ஆற்றல்களின் அ ப்பைடயில் இலவசமாக 
ைகவிைன அல்ல  வாழ்க்ைகத் ெதாழிற் 
பயிற்சிைய வழங்குவதற்காகத் தற்ேபா ள்ள 
வசதிகள் ேபா மானைவயா; 

 (ii) அவ்வா  இல்லாவி ன், அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ய வசதிகளின் அள  யா ; 

 (iii) வாழ்க்ைகத் ெதாழில் மற் ம் ைகவிைனப் 
பயிற்சிக்காக உள்ள பாடத்திட்டங்கள் 
தற்காலத்திற்கு எந்தளவில் ெபா த்தமா ள்ளன; 
அவ்வாறின்ேறல் ேபா மானதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பயிற்சிெப நர்கைள எவ்விதமான 
அரசியல் அ த்த ம் இன்றி, தைகைமகள் 
மற் ம் திறைமகளின் அ ப்பைடயில் மாத்திரம் 
அரச அல்ல  தனியார் ைற ெதாழில்க க்கு 
ஆட்ேசர்ப்  ெசய்வதற்கு அவசியமான ெகாள்ைக 
அல்ல  ெபா த்தமான ைறைமெயான்ைறத் 
தயாாிப்பாரா; 

 (ii) அரசாங்க ெவற்றிடங்க க்காக விண்ணப்பங்கள் 
ேகாரப்ப ைகயில் நிரப்பப்பட உள்ள 
பதவிகளின் எண்ணிக்ைகைய அந்த 
அறிவித்த டன் பிரசுாிப்பதால் இைளஞர் 

வதிகள் அநாவசியமான எதிர்பார்ப் க் 
குன் தல்க க்கு உள்ளாவைதத் தவிர்க்க 
இய ெமன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா; 

 (iii )   ஆெமனில், அதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வாரா;  

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Skills Development and 
Vocational Training: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether the facilities available at present 
are sufficient to give a free technical or 
vocational training to young men and 
women who have passed the G.C.E. 
(Ordinary Level) Examination, based on 
their talents and skills before they are 
recruited for government or private sector 
jobs; 

 (ii)  if not, to what extent facilities have to be 
increased; and 

 (iii)  to what extent the existing curricula for 
vocational or technical training suit or 
adequate for today’s requirement? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i) whether a suitable policy and a 
methodology will be formulated for 
recruiting the aforesaid trainees to 
government or private sector jobs based 
solely on qualifications and talents, without 
any political influence; 

 (ii)  whether he accepts that unnecessary 
frustration to youths can be prevented by 
stating in the advertisement the number of 
vacancies to be filled when calling 
applications for government vacancies; and 

 (iii)  if so, whether necessary steps will be taken 
for it? 

(c)  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, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු අමාත්යතුමා විෙද්ශ ගත ෙවලායි සිටින්ෙන්. නමුත්, එතුමා 
පිළිතුරක් එවා තිෙබනවා.  මා එම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ෙමම 
පිළිතුර ඉදිරිපත් කරනවා.  

(අ) (i) නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ආයතනයන්හි 
පවත්වනු ලබන වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා අතරින් 
ෙබොෙහෝ පාඨමාලා ෙනොමිෙල් පවත්වා ෙගන යනු 
ලැෙබ්. වාර්ෂිකව වෘත්තීය පුහුණු ආයතන මඟින් 
ඉල්ලුම්පත් කැඳවා පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කරන 
අතර, ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කරන සිසුන් 
පාඨමාලාවලට ඇතුළත් කරනු ලැෙබ්. ඒ අනුව 
සමහර පුහුණු පාඨමාලා සඳහා පවතින පහසුකම් 
පමාණවත් වන නමුත්, සමහර පාඨමාලා සඳහා 
සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරුන්ෙග් හා වර්තමානයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැළෙපන පරිදි නවීන තාක්ෂණෙයන් යුත් 
උපකරණ ඇතුළු ෙභෞතික සම්පත්වල අවශ්යතාව 
පවතී. ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරමින් පවතී. 

 (ii) පවත්වනු ලබන පුහුණු පාඨමාලාවන්හි 
ගුණාත්මකභාවය ෙමන්ම නවීන තාක්ෂණ 
කමෙව්දයන්ට අනුව අෙනකුත් පහසුකම් 
තවදුරටත් වැඩි දියුණු කළ යුතු ෙව්. එෙසේම 
වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ෙයොමු ෙනොෙවන සිසුන් 
වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ෙයොමු කර ගැනීමට 
කටයුතු කරන අතර, එෙසේ වැඩි වන පමාණයන්ට 
අනුවද තවදුරටත් ෙභෞතික හා මානව සම්පත් 
පුළුල් කිරීම අවශ්ය ෙව්. 

  (iii)  වෘත්තීය හා ශිල්පීය පුහුණුව සඳහා ඇති විෂයය 
මාලාවන් රැකියා ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ ඉල්ලුමට 
ගැළෙපන ආකාරයට ෙම් වන විට සකස ්කරමින් 
පවතී.  

  කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා පුහුණු 
ක්ෙෂේතෙය් හඳුනාගත් වෘත්තීන් 213ක් සඳහා 
ජාතික නිපුණතා සම්මත හා විෂය මාලා සකස ්කර 
ඇති අතර, මින් 162ක් ජාතික සහතික පත් 
පාඨමාලා වන අතර, 51ක් ජාතික  ඩිප්ෙලෝමා 
පාඨමාලා ෙව්. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතවලින් කරන 
ඉල්ලීම් මත සහ වෘත්තීය අධ්යාපන හා පුහුණු 
සැලසුම් මඟින් හඳුනාගන්නා වෘත්තීන් සඳහා 
කාලීනව විෂයය මාලා සංවර්ධනය කරනු ලැෙබ්.  

  ෙමම සෑම ජාතික නිපුණතා සම්මත හා විෂය 
මාලාවක්ම අවුරුදු 2ත් 3ත් අතර කාලයක් තුළදී 
යාවත්කාලීන කරනු ලැෙබ්. ෙම්වා සංවර්ධනය 
කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම කරනු ලබන්ෙන් 
අදාළ කර්මාන්ත ක්ෙෂේත නිෙයෝජනය කරනු 
ලබන පුද්ගලයන්ද ඇතුළත් කමිටුවල 
සහභාගිත්වෙයන් බැවින් ෙමම විෂය මාලා 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් තාක්ෂණික නිපුණතා 
සඳහා අවශ්ය පරිදි සකස ්ෙව්.  

  ෙකෙසේ නමුදු පුහුණු වන්නන්ෙග්, ඉංගීසි භාෂාවද 
ඇතුළත්ව මෘදු කුසලතාවන්ෙග් සංවර්ධන 
අවශ්යතාව හඳුනාෙගන ඇති අතර, එම අවශ්යතා 
සපුරා ලීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී.  

(ආ)  (i)  නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය මඟින් රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි 
අවශ්යතා හඳුනාගනිමින්, ඒ සඳහා අවශ්ය පුහුණු 
ශමිකයන් බිහි කර ඔවුන් සඳහා රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික අංශයන්හි අවම වශෙයන් මාස 06ක 
පාෙයෝගික පුහුණුවක් ලබා දීෙමන් අනතුරුව 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපො ළට ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනු 
ලබයි.      

 (ii) ෙනොපිළිගනිමි.  

 (iii) දැනටමත් රාජ්ය අංශෙය් ආයතනවලට පසිද්ධ 
පුවත් පත් දැන්වීම් මඟින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු 
කිරීෙම්දී පුරප්පාඩුවලට අදාළ තනතුරු සංඛ්යාවද 
සඳහන් කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අතුරු පශ්නවලට ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කැමැතිද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇමතිතුමා ආවාට පස්ෙසේ සාර්ථක පිළිතුරක් ලබා ගන්න 

පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ඇහුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇමතිතුමාෙගන්ම විමසු ෙවොත් ඔබතුමාට සාර්ථක පිළිතුරක් 

ලබා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි. ෙමොකද, ෙම් පශ්නයට දීපු උත්තරයට 
අනුවත් පසු වාර්තාව ඒ තරම් පැහැදිලි නැහැ.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම මෙග් අතුරු පශ්න අහන්නම්. ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න 

බැරි වුණත් ඒක ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න පුළුවන්ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් 

පළමුෙවන්ම කියන්ෙන් "ෙබොෙහෝ පාඨමාලා ඇත. සමහර 
පාඨමාලා නැත. ඒ අතර කටයුතු කරමින් පවතී" කියලායි. ඕක 
තමයි දිගටම පිළිතුෙර් තිෙබන්නා වූ ස්වභාවය. පළමුවැනි 
පශ්නයට ඔබතුමා දුන්නු පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන් "කටයුතු කරමින් 
පවතී. ෙබොෙහෝ තිෙබ්. සමහර නැත. කටයුතු කරමින් පවතී" 
කියලායි. කරමින් පවතින කටයුතු ෙමොනවාදැයි කියා ෙම් ගරු 
සභාවට දැන්වීමට අදාළ ඇමතිතුමාට ඔබතුමා උපෙදස් ෙදනවාද, 
එෙහම නැත්නම් එතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු 
කරනවාද කියලායි මම අහන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
උපෙදස් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශිල්පීය පුහුණුව සඳහා අදට ගැළෙපන 
ආකාරයට විෂයමාලා යාවත්කාලීන කරන්න දෑවුරුදු සාකච්ඡාවක් 
කරමින් කටයුතු කරන බව ඔබතුමා ෙම් පිළිතුෙර් දන්වා 
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තිෙබනවා. අවසාන වශෙයන් එෙසේ යාවත්කාලීන කරනු ලැබූ 
අවස්ථාෙව් හැටියට ඒ විෂය මාලා, පාඨමාලා ෙමොනවාද කියා 
ඔබතුමා ඒ අදාළ ඇමතිතුමා මඟින් අපට දැනුම් ෙදන්න 
සලස්වනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව ඇමතිතුමා මාර්ගෙයන් ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්න 

කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් තරුණ තරුණියන් අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයකට පත් ෙවනවා කියන එක පිළිගන්න බැහැ කියා 
ඔබතුමා කිව්වා. දැනටමත් හැම එෙක්ම තිෙබන ඇබෑර්තු ගණනත් 
එක්ක තමයි දැන්වීම දමන්ෙන් කියා ඔබතුමා කියලා තිෙබනවා. 
ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්  - NVQ - සහතික ලැබූ සියලුෙදනා ඒ 
සහතික මත ඉල්ලුම් කරන රැකියාවලදී, ආණ්ඩුෙව් රැකියා සඳහා 
බඳවා ගැනීම්වලදී ඒ ඇබෑර්තු සංඛ්යාව සථ්ිරවම ඇතුළත් 
කරනවාද?   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන් පුරප්පාඩුවලට අදාළ 

තනතුරු සංඛ්යාව සඳහන් කරනවා කියායි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි ඕනෑ. එතෙකොට අනවශ්ය බලාෙපොෙරොත්තු 

තියාගන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.  

ෙම් කාරණාව ''වෘත්තීය පුහුණු'' වශෙයන් කියා විතරක් 
ෙනොෙවයි මා අසා තිෙබන්ෙන්. "රජෙය් ඇබෑර්තු සඳහා ඉල්ලුම් 
පත කැඳවීෙම්දී, පිරවීමට නියමිත තනතුරු සංඛ්යාව එම දැන්වීම 
සමඟ පළ කිරීෙමන් තරුණ තරුණියන් අනවශ්ය අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයකට පත්වීම වැළැක්විය හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද?" 
කියලායි මම අසා තිෙබන්ෙන්.  මා අහන්ෙන්,  වෘත්තීය පුහුණු 
අංශය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොදුෙව්  රජෙය් සියලුම ඇබෑර්තු 
පිරවීෙම්දී තනතුරු සංඛ්යාව දක්වනවාද කියලායි. වෘත්තීය පුහුණු 
අංශය විතරක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුර දීලා තිෙබන්ෙන්ත් සියලුම රාජ්ය අංශෙය් ආයතනවලට 

කියලායි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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3. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2013.07.15 දින උසස ්ෙපළ විෂය ධාරාව සඳහා 
තාක්ෂණෙව්දය නමින් නව විෂය ධාරාවක් 
හඳුන්වා දුන් බවත්; 

 (ii) ආරම්භෙය්දී පාසැල් 252ක ශිෂ්යයන් 14,000ක් 
සඳහා එම විෂය ධාරාව ඇරඹ ූබවත්; 

 (iii) 2016 වසෙර් උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව ෙතෝරාගත් ශිෂ්යයන් 
3000කට ඉඩකඩ ලබාෙදන බවට විශව්විද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව එකඟ වූ බවත්; 

 (iv) රජෙය් විශව්විද්යාලයන්හි උපාධි පාඨමාලාවන්ට 
අමතරව ශිෂ්යයන් 6000කට ජාතික වෘත්තීය 
සුදුසුකම් රාමුව (NVQ) යටෙත් අධ්යාපනය 
ලබාදීම සඳහා විශව්විද්යාල විද්යායතන 
(University Colleges) ආරම්භ කළ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) 2014 වර්ෂෙය් තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව 
කියාත්මක වූ පාසැල් සංඛ්යාව;  

 (ii) ෙදවැනි කණ්ඩායම ෙලස එම විෂය ධාරාව 
ෙතෝරාගත් ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව; 

 (iii) උසස ් ෙපළ සඳහා තාක්ෂණෙව්දය හැදෑරූ 
ශිෂ්යයන් අතරින් 2016 වර්ෂෙය්දී විශව්විද්යාල 
සඳහා සහ විශව්විද්යාල විද්යායතන සඳහා ඇතුළත් 
කරගැනීමට සැලසුම් කරනු ලබන ශිෂ්යයන් 
සංඛ්යාව; 

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2013.07.15ஆந் திகதி உயர் தர பாடத் ைறயில் 
ெதாழில் ட்பவியல் என்ற ெபயாில் திய பாடத் 

ைறெயான்  அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்பத்தில் 252 பாடசாைலகளில் 14,000 
மாணவர்க க்காக இந்தப் பாடத் ைற 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) 2016ஆம் ஆண் ல் பட்டப் பாடெநறிகைளக் 
கற்பதற்காகத் ெதாழில் ட்பவியல் பாடத் 

ைறையத் ேதாந்்ெத த்த 3,000 
மாணவர்க க்கு இடவசதி வழங்கப்ப ெமனப் 
பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு  
உடன்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iv) அரச பல்கைலக்கழகங்களில் பட்டப் 
பாடெநறிக க்கு ேமலதிகமாக 6,000 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மாணவர்க க்கு ேதசிய வாழ்க்ைகத்ெதாழில் 
தைகைமயின் (NVQ) கீழ் கல்விைய வழங்குவதற் 
காகப் பல்கைலக்கழக க் கல் ாிகள் (University 
Colleges) ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;  

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ெதாழில் ட்பவியல் பாடத் 
ைற அ ல்ப த்தப்பட்ட பாடசாைலகளின் 

எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இரண்டாவ  கு வாக அந்தப் பாடத் ைறையத் 
ெதாி ெசய்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) உயர் தரத் க்காகத் ெதாழில் ட்பவியல் 
பாடத்ைதக் கற்ற மாணவர்களில் 2016ஆம் 
ஆண் ல் பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் 
பல்கைலக்கழகக் கல் ாிக க்குச் ேசாத்் க் 
ெகாள்வதற்குத் திட்டமிடப்ப ம் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 ெவவ்ேவறாக அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) a new subject stream known as Technology 
was introduced to the GCE (Advanced 
Level) streams on 15.07.2013; 

 (ii) initially 14,000 students in 252 schools 
enrolled for that stream; 

 (iii) the University Grants Commission agreed 
to accommodate 3,000 students who 
selected Technology stream to follow 
degree courses in 2016; and 

 (iv) University Colleges were established to 
provide educational opportunities to 6,000 
students under the National Vocational 
Qualification (NVQ) framework in addition 
to the degree courses in the Government 
Universities? 

(b) Will he inform this House separately- 

 (i) the number of schools that taught the 
Technology stream in 2014;  

 (ii) the number of students who selected that 
stream as the second batch; and 

 (iii) the number of students, out of those who 
followed the Technology stream for 
Advanced Level, that is planned to be 
enrolled at Universities and University 
Colleges for 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, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2013 ජූලි මස 15වන දින දිවයින පුරා පාසල් 
251ක අෙපොස උසස ්ෙපළ තාක්ෂණෙව්දය විෂය 
ධාරාව ආරම්භ කළ අතර 13,170ක් වූ පළමු ශිෂ්ය 
කණ්ඩායම 2015 වර්ෂෙය්දී අෙපොස උසස ් ෙපළ 
විභාගයට ෙපනී සිටින ලදී. 

 (iii) ෙමම විෂය ධාරාව හදාරා සාමාර්ථය ලබන ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් 2025ක් විශව්විද්යාලයන්හි 
තාක්ෂණෙව්දී උපාධිය හැදැරීම පිණිස ෙතෝරා 
ගැනීමට විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
සැලසුම් කර ඇත. 

 (iv) විශව්විද්යාල පෙව්ශය ෙනොලබන එෙහත් විභාගය 
සමත් සිසුන්ට නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
විසින් අලුතින් ආරම්භ කරන ලද රත්මලාන, 
කුලියාපිටිය, යාපනය, අනුරාධපුරය සහ මාතර 
යන විශව්විද්යාල විද්යායතන (University 
Colleges) සඳහා එක් විද්යායතනයකට 600ක් 
බැගින් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 3,000කට උසස ්තාක්ෂණ 
ඩිප්ෙලෝමාව ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩ පසථ්ාව 
සලසා ෙදනු ඇත. 

(ආ) (i) මුල් වටෙය් පාසල් 251ක් සහ ෙදවන වටෙය් 
පාසල් 171ක් වශෙයන් පාසල් 422ක විෂය 
කියාත්මක ෙව්. ෙමම පාසල් පමාණෙයන් ෙදවන 
වටෙය් තාවකාලික අනුමැතිය ලබා දී ඇති පාසල් 
171න් ලබා ගත් ශිෂ්ය සහ ගුරු ෙතොරතුරු මත 
විෂය කියාත්මක කිරීම සඳහා විධිමත් අනුමැතිය 
ලබා දීම පිණිස ෙල්ඛන සකස ් කර, පළාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ සඳහා 
දැනට ෙයොමු කර ඇත. පළාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ සැලකිල්ලට ෙගන 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ව හ කමිටු අනුමැතිය 
ලබා ගැනීමට නියමිතය. 

 (ii) ශිෂ්යයන් 15,177කි.  
 (පළාත් අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.)  
 (iii) ඔව්.  

  BSc (Engineering Technology) -    700 

  BSc (Bio System Technology)  -     825 

  BSc (IT/ICT)                         -    500ක්  
  වශෙයන් (2025 ෙදෙනක්) 
 පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීමට නියමිත බව විශව්විද්යාල 

පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් දැනුම් දී ඇත.  
 (විශව්විද්යාල මට්ටෙමන් අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව ඇමුණුම 

02හි දක්වා ඇත.)   
 විශව්විද්යාල විද්යායතන හා තාක්ෂණ විද්යාලවලට බඳවා 

ගන්නා සංඛ්යාව පිළිබඳ එකඟතාව ලබා ගැනීම සඳහා 
දැනටමත් අන්තර් අමාත්යාංශ කමිටුව මඟින් සාකච්ඡා 
ආරම්භ කර ඇත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

817 818 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ග රු කථානායකතුමනි, පශ්නවලට වංගු ගහන්ෙන් නැති එක 

ගැන මම අධ්යාපන අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
සාමාන්යෙයන් පශ්නයක් පමාද ෙවලා ඉදිරිපත් වීම අෙනක් 
පශ්නවලදී අපට ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් විධියට දැෙනන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ෙම් පශ්නය පමාද වී ඉදිරිපත් වීම ඉතාම යහපත් 
ලක්ෂණයක් විධියටයි මම දකින්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 
ෙමොකද, ඒ පමාද වුණු කාල සීමාව තුළදී ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවන වතාවට අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය සඳහා 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව හදාරපු දරුෙවෝ විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය 
සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිෙබනවා. මට මතකයි, බන්දුල ගුණවර්ධන 
හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් යම් 
ෙල්ඛනයක් සභාගත කරපු ෙවලාෙව් ඔබතුමාත් විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් විධියට ඉඳ ෙගන එයට සුබ පතපු බව. එදා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාම ඒ පිළිබඳව ස්තුති පූර්වකව කථා 
කළා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමෙසේයි. 

හිටපු අධ්යාපන අමාත්ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන්, හිටපු උසස ් අධ්යාපන ඇමති එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමාෙග්ත්, මම නිපුණතා සංවර්ධන විෂය භාර හිටපු 
අමාත්යවරයා විධියටත්, ඒ වාෙග්ම හිටපු මානව සම්පත් ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරයා විධියට ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාත්, එකතු ෙවලා 
තමයි, විද්වතුන්ෙග් අදහස් අනුව ෙම් තාක්ෂණෙව්දෙය් අනාගතය 
පිළිබඳව සැලසුම සකස් කෙළේ. ඒ අනුව තමයි ගරු ඇමතිතුමනි,  
2020 වර්ෂය වන විට විශ්වවිද්යාල විද්යායතන- University 
Colleges- 20ක් ඇතුළුව, ෙම් විෂය ධාරාෙවන් විශ්වවිද්යාලයට 
ඇතුළු ෙවන දරුවන්ෙග් සංඛ්යාව සමස්ත විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
ෙවන දරුවන්ෙග් සංඛ්යාෙවන් සියයට 25ක් දක්වා විය යුතුයි 
කියලා අපි තීරණය කෙළේ.  ඒ ෙවනෙකොට පැවැති තත්ත්වය අනුව 
කලා විෂය ධාරාෙවන් සියයට 51ක් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
ෙවනවා. විද්යා විෂය ධාරාවන් ෙදෙකන් සියයට 25ක් ෙහෝ 26ක් 
විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවනවා.  

වාණිජ විෂය ධාරාෙවන් සියයට 24ක් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා, ෙම් ෙවෙළඳ ෙපොළට ගැළෙපන 
දරුවන් බිහි කරන්න නම්, අධ්යාපන කමෙය් ෙවනස්කමක් 
ෙවන්නට ඕනෑ කියලා. ෙවනස්කම හරහා 2020 වර්ෂය වන විට 
කලා විෂය ධාරාවන්ෙගන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන 
දරුවන්ෙග් සංඛ්යාව සියයට 25ක් දක්වා අඩු කරලා, 
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාෙවන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන 
දරුවන්ෙග් සංඛ්යාව සියයට 25ක් කරලා, වාණිජ විෂය ධාරාෙවන් 
විශව්විද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන දරුවන්ෙග් සංඛ්යාවත් සියයට 25ක් 
කරලා, විද්යා විෂය ධාරාවන් ෙදෙකනුත් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් 
ෙවන දරුවන්ෙග් සංඛ්යාව සියයට 25ක් ෙවන්න ඕනෑය කියන එක 
තමයි අෙප් උපකල්පනය ෙවලා තිබුෙණ්. ෙමන්න ෙම් මාර්ග 
සිතියෙම් තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ගමන් කෙළේ. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
එම විෂයෙයන් දරුවන් 3,000ක් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් කර 
ගන්නත්, දරුවන් 6,000ක් විශ්වවිද්යාල විද්යායතනවලට- 
University Collegesවලට- ගන්නත්, ඒ අනුව තමයි සැලසුම් 
කෙළේ. නමුත් කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා අද වන විට විශ්වවිද්යාලයට 
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් දරුවන් 2,025 ෙදනායි. University 
Collegesවලට බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් දරුවන් 3,000යි. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළව ෙදල්ෙතොට 

කනිෂ්ඨ විද්යාලෙය් දරුවන් දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගැලරියට 
ඇවිල්ලා අපි ෙදස බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය 
පිළිබඳ පශ්නයක් ෙම්ක. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තරමක් පමාද 
ෙවන්නට ඉඩ තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විශ්වවිද්යාල විද්යායතන ඔබතුමාෙග් විෂයට 
අදාළ නැහැ. මම ඔබතුමාව හිර කරනවා ෙනොෙවයි. නිපුණතා 
සංවර්ධන විෂය භාර අමාත්යතුමා ෙමම අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. University Colleges 20ක් පිහිටුවන ගමෙන්දී, 2016 
අවසන් වන විට 8ක් සහ 2017 වන විට 12ක් වන විධියටයි ඒ 
සැලැස්ම හදලා තිබුෙණ්. නමුත් අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් ආරම්භ 
කළ 5 විතරමයි ෙම් දක්වාම කියාත්මක වන්ෙන්. එම නිසා ඒ 
සැලසුම් කළ ඉලක්කයට යන්නට බැරි ෙවනවා, ඔබතුමා ෙකොයි 
තරම් උත්සාහ ගත්තත්. අන්තර් අමාත්යාංශ එකඟතාව 
ෙනොතිබුෙණොත් ෙම් ඉලක්කය කරා යන්නට බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 
වන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් විශ්වවිද්යාල විද්යායතනවලට ගන්නා 
දරුවන්ෙග් පමාණය වැඩි කර ගන්නට සහ විශ්වවිද්යාලයට 
ගන්නා දරුවන්ෙග් පමාණය වැඩි කර ගන්නට, -ජයවර්ධනපුරත් 
අලුත් කළමනාකරණ පීඨයක් යටෙත් පටන් ගත්ත බව මම 
දන්නවා.- ඔබතුමාෙග් සැලසුම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය්  

නිලධාරින්මයි තවම ඉන්ෙන්. මම අමාත්යවරයා වශෙයන් 
එතුමන්ලා සියලුෙදනාටම උපෙදස් දුන්නා,   ඒ කියා දාමය දිගටම 
ෙගන යන්නට අවශ්ය පියවර ගන්න කියලා. නමුත් ෙපොඩි 
පශ්නයක් තිබුණා. පාසල් සිසුන් සඳහා පාෙයෝගික පුහුණුව 
ලබාදීෙම්දී ශිෂ්ය පමාණයට අවශ්ය පදනම සකස් කරලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ පශ්නය ආවා. ඒ කියන්ෙන් සමහර තැන්වල කාර්මික 
විද්යාල තිෙබනවා; සමහර තැන්වල නැහැ. ඒ වාෙග් ගැටලු 
ගණනාවක් මතු වුණා, ෙමය කියාත්මක ෙවන්න ගියාම. ඒ නිසා 
තමයි අපට ඒ ඉලක්කයට යන්නට බැරි වුෙණ්. නමුත් අපි 
පැහැදිලිව කියනවා, ඔබතුමාෙග් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ජාතික 
පතිපත්තියක් අනුව කියාත්මක ෙවන්නට ඕනෑ බව. අපි ඒවා 
ඉදිරිෙය්දී කිසිම සැකයකින් ෙතොරව කියාත්මක කරනවා.  

ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා සහ උසස් අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්යතුමා, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා ඇතුළු 
සියලුෙදනාෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරලා ෙම් පිළිබඳව 
දවස් කිහිපයක්ම සාකච්ඡා කළා. ඉදිරි පියවර පිළිබඳව සහ ෙම් 
වසෙර් අවසානෙය් සිට විශ්වවිද්යාලයට සිසුන් ඇතුළත් කර ගන්න 
ඕනෑ විධිය, ඒ ෙගොල්ලන් ෙකොෙහොමද ෙගන යන්ෙන්, ඉඩ 
පහසුකම් සපයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙම් සියල්ලම ගැන අපි 
සාකච්ඡා කළා. 

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මම දැක්කා, ඔබතුමා මීරිගම මහින්ෙදෝදය -
මහින්ෙදෝදය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් නැහැ ෙන්.- 

819 820 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තාක්ෂණ විද්යාගාරය විවෘත කරන්න යන්න  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවලා ඉන්නවා.  තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාව ආරම්භ කිරීෙම්දී 
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට විෂය භාර ඇමතිවරයා විධියට 
සෘජුව තිබුණු පශ්නය තමයි ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය. ඒක ඔබතුමාටත් 
ඒ විධියටම බලපානවා. ඒ ෙවලාෙව්දී තමයි, ගරු 
කථානායකතුමනි, අෙප් අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා තීන්දු කරලා, 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශය යටෙත් ඉන්න ගුරුවරුන් රුපියල් 
10,000ක මාසික දීමනාවක් යටෙත් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙම් 
විෂයයන් උගන්වන පාසල්වලට යැව්ෙව්.  

උදාහරණයක් විධියට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් උසස් ෙපළ 
තාක්ෂණෙව්දය සඳහා දිස්තික්කෙය් තුන්වැනි ස්ථානය ගත්තු 
දරුවා ඉෙගන ගත්  ඉස්ෙකෝෙල් lab එකක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අය 
ෙකොටෙහේන මධ්ය මහා විද්යාලෙය් ඉඳලා මරදාෙන් Technical 
College එකටයි ගිෙය්. ඒ නිසා දැන් ඔබතුමාට තිෙබන අභිෙයෝගය 
ගුරුවරුන්ෙග් පුහුණුව, ගුරුවරුන් ෙසොයා ගැනීම. දැන් දීමනාව 
ෙනොලැෙබන නිසා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් ගුරුවරුත් ඒ 
පාසල්වලට එන්ෙන් නැහැ. KOICA එෙකන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 13ක්ද ෙකොෙහේද වියදම් කරලා ෙහෝමාගම පෙද්ශෙය් ගුරු 
පුහුණු ආයතනයක් ආරම්භ කරන්න ඒ කාලෙය් ඇමතිතුමා 
ෙයෝජනා කරලා තිබුණා, මට මතකයි. ඒ කැබිනට් අනුමැතියක් 
යටෙත්. ඔබතුමාට තාක්ෂණෙව්දය ඉදිරියට ෙගන යාෙම් ඊළඟ 
අභිෙයෝගය වන්ෙන් අදාළ ගුරුවරුන් ෙහොයා ගැනීම පිළිබඳවයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද, 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් කියාත්මක වැඩ පිළිෙවළ? 

 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔය තාක්ෂණෙව්දය විෂය සඳහා 

පමණක් ෙනොෙවයි, පාසල් පද්ධතිය තුළම අෙනකුත් විෂයයන් 
සඳහාත් විශාල ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් වන විට අෙප් දත්ත 
ඒකකෙයන් ඒ ඒ විෂයයන් අනුව අපි  ෙම්වා හරිහැටි හඳුනා ෙගන 
තිබුෙණ් නැහැ. පසුගිය කාලය තුළ අෙප් දත්ත ඒකකෙයන් පළාත් 
සභා සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඒ ඒ විෂයයන් අනුව සියලුම 
විෂයයන්වලට හිඟ ගුරුවරු හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අපි ගිය 
වසෙර්ත් ෙකොටසක් ගත්තා. ෙම් වසෙර් මාස හයක් වෙග් කාලය 
ඇතුළත  ෙම් හිඟය සම්පූර්ණෙයන් සපුරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා 
මා විශ්වාස කරනවා.  

ඔබතුමා කිව්ව තාක්ෂණෙව්දය විෂය ධාරාෙවන් ''A'' සාමාර්ථ 
තුනක් ගත් දරුවා පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. ඒ පාෙයෝගික පුහුණුව 
පිළිබඳ කාරණාව ගැන අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමාත්  සාක්ෂි දරයි.  මම හිතන විධියට පාෙයෝගික පුහුණුව 
සඳහා ලකුණු 25ක් ෙදන්න තීරණය කර තිබුණා. නමුත් විභාග 
ෙකොමසාරිස් ඇතුළු තාක්ෂණෙව්දය පිළිබඳ මහාචාර්යවරු සියලු 
ෙදනා එක්කම කථා කරලා  හැම තැනකම පාෙයෝගික පුහුණුව 
ගන්න පදනම හදලා තිබුෙණ් නැති නිසා පළමුවැනි වතාවට ගියවර 
ඒක ෙපොඩ්ඩක් සරල කරලා තාක්ෂණෙව්දය විෂය ටිකක් promote 
කරන විධියට ළමුන්ට තව ටිකක් සහනයක් ෙදන්නත් තීරණය 
කළා.  

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

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) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය 

පිළිගන්නවා. ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන විට අපි තාක්ෂණෙව්දය 
සම්බන්ධ පීඨ පහක් ආරම්භ කරනවා. සිසුන් 2,000ක් බඳවා 
ගන්නවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොමත්ම සත්ුතියි. මම දැක්කා, ඔබතුමා ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා-  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We are opening five Faculties. තාක්ෂණෙව්දය සම්බන්ධ 

පීඨ පහක් ආරම්භ කරනවා. දැනටමත් අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කර 
ෙගන යනවා. ඒ කියන්ෙන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් ෙවන්න බැරි 
අයට විශ්වවිද්යාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඩිප්ෙලෝමා එකක් 
ෙදන්න. මම හිතන්ෙන් ෙමතුමාෙග්- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු 

ඇමතිතුමනි, අපි University Colleges වල අලුතින් පාඨමාලා 
42ක් ආරම්භ කළා. ලංකාෙව් ෙනොතිබුණු පාඨමාලා. විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිෙය් ආචාර්ය මහාචාර්යවරු -ආචාර්ය පියසිරි, ආචාර්ය 
විෙජ්ෙසේකර වාෙග් කට්ටිය එකතු ෙවලා- පාඨමාලා 42ක් ආරම්භ 
කළා. ඒක නිසා තමයි අපි කිව්ෙව් University Colleges වල 
තාක්ෂණෙව්දය කියන්ෙන් ලංකාෙව් අධ්යාපනෙය් අධිෙව්ගි 
මාර්ගය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට එකඟ ෙවලා ඉදිරියට 
ෙගන ඒම ගැන ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් 
අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පාසල්වල තාක්ෂණ පීඨ, -ගුරු පුහුණුව ගැන කථා කෙළේ- 
තවම විවෘත ෙව ලා නැහැ. විවෘත ෙවලා තිෙබන්ෙන් කීයක්ද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. පාසල් 252ක් ඉලක්ක කරෙගන 
තාක්ෂණ පීඨ 252ක් ආරම්භ කළා. සමහර  ඒවා නතර කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා අද තව තාක්ෂණ පීඨයක් විවෘත කරන්න 
යනවා. ෙම්ක අත්යවශ්ය වනවා. එෙහම නැත්නම්, වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශයත් ඈත්  වුණු ෙවලාවක පාෙයෝගික පුහුණුව ගන්න 
ෙකොෙහොමත් තැනක් නැහැ. දැන් ටියුෂන් ගුරුවරු තාක්ෂණෙව්දය 
උගන්වන්න පටන් ගන්නවා, පාෙයෝගික පුහුණුවත් යම් මට්ටමින් 
ලබා ෙදමින්. ඒක ෙහොඳයි. මම ඒකට ගරහන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා 
පාසල්වල තාක්ෂණ පීඨ ආරම්භ කරන්න කඩිනමින් කියා 
මාර්ගයක් ගන්නට ඕනෑ. ගරු අගමැතිතුමාත් ඊෙය් ෙම් කාරණය 
ගැන කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
පිළිබඳව අපි අනාගතයක් දකිනවා නම්, මුළු සභාවම එකඟ ෙවලා 
කටයුතු කරමු. තාක්ෂණෙව්ද විෂයය කවුද ෙගනාෙව්, කවුද ඒකට 
මුල් වුෙණ්, ෙමොන ආණ්ඩුවද කියන එක ෙනොෙවයි වැදගත් 
වන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, දරුවන් ගැන හිතලා ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමා ක්ෂණික පියවරක් ගැනීමට මැදිහත් ෙවයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපි තාක්ෂණ පීඨ විශාල 

පමාණයක් විවෘත කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, 
තාක්ෂණ පීඨය සඳහා පරිගණක ලබා දීෙම්දී EWIS කියන 
ආයතනෙයන් තමයි wiring කටයුතු පවා කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ඒෙක් අපට ගැටලුවක් ආවා, මුදල් ෙගවන්න බැරි ෙවලා. 
ෙමොකද, කැබිනට් මණ්ඩල තීන්දුවට පටහැනිව EWIS කියන 
ආයතනය කටයුතු කරලා අපට නීත්යනුකූලව මුදල් ෙගවන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඒෙගොල්ෙලෝ තාක්ෂණ 
පීඨෙය් කටයුතු නිම කරන්ෙන් නැතුව නවත්වලා තිබුණා. ඒ නිසා 
තමයි- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හිටපු ඇමති ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාව FCID එකට 

ෙගනි යන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එතුමාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉහළින් ආව 

පශ්නයක්. ඒ තාක්ෂණ පීඨය විවෘත කිරීම සඳහා, පරිගණක 
ඇතුළුව ඒ අවශ්ය ෙමවලම් ටික සපයන්න බැරිවීම මත තමයි එම 
කටයුත්ත සිදු ෙනො වුෙණ්. ෙමොකද, ෙටන්ටර් පටිපාටිය 
උල්ලංඝනය කරලා මිලදී ගැනීම් කරපු නිසා.  

ඔබතුමා  ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ගැන කිව්ව නිසායි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. අපි දන්නවා, 2018 වසර වන විට 5G තාක්ෂණය 
එනවා කියලා. 2020දී ජපානෙය් පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් 
තරගාවලිය ජපානෙය් සිටම බලනවා  වාෙග්, සුගතදාස 
කීඩාංගනෙය් සිට ඒ feeling එක ඇති ෙවන විධියටයම 5Gවලින් 
නරඹන්න පුළුවන් වන ආකාරයට කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  අපි ඒ ඔක්ෙකොම හිතලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙගොඩාක් ඉස්ෙකෝලවල තිෙබන්ෙන් ෙතකලා විදුලිය පිළිබඳ 

පශ්නයක්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙගොඩාක් ඒවා ෙම් සමාගමත් එක්ක සම්බන්ධයි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම කියන්ෙන් උපකරණ ෙනොෙවයි. ඒ අදාළ තාක්ෂණ පීඨය 

කියාත්මක කිරීමට නම් ෙතකලා විදුලිය අවශ්ය ෙවනවා. ෙතකලා 
විදුලිය ෙනොමැතිකමින් තමයි විවෘත කරන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ෙතකලා විදුලිය ෙදන ඒවා- 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොමයක් ඒවා ඔබතුමාට අයිති පාසල් ෙනොෙවයි;  පළාත් 

සභා පාසල්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. නමුත්, ෙතකලා විදුලිය ෙදන්න පුළුවන් ඒවා අපි 

ඔක්ෙකොම දීලා තිෙබනවා. තව ෙපොඩි පශ්න ටිකක් තිෙබනවා. 
හැබැයි, මම ඔබතුමාට කියනවා ඉතාම ඉක්මනින් ෙම් පශ්න ටික 
විසඳන්න කියා කරනවා කියා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, හරි ෙන්ද?  මම හිතන හැටියට අධීක්ෂණ කමිටු 

ආවාම ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් අදහස් හුවමාරු කර 
ගැනීම වඩාත් විධිමත් ෙවයි.  
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4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) සුනාමි විපතින් හානියට පත් තම නිවස සඳහා 
සහාධිපත්ය නිවාසවලින් නිවසක් ලද, ඩබ්ලිව්. 
පදීප් මහතාෙග් දරුවා, 2013 වසෙර් මාතර, 
සුජාතා විද්යාලෙය් පළමු පන්තියට ඇතුළත් කිරීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම් පතය 
පතික්ෙෂේප වී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට අදාළ ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය 
පතික්ෙෂේප වී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඊට අදාළ ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පතික්ෙෂේප කිරීම්වලින් පසුව, අදාළ දැරිය 
පාසලට ඇතුළත් කරෙගන, ඒ බව දැනුම් ෙදන 
ෙලස දන්වා අමාත්යාංශ ෙල්කම් හා ජාතික පාසල් 
අධ්යක්ෂ විසින් විදුහල්පතිවරයා ෙවත ලිඛිතව 
දැනුම් දීමක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ලිඛිත දැනුම් දීම සම්බන්ධෙයන් 
විදුහල්පතිවරයාෙග් පතිචාර කවෙර්ද; 

 (iii) එම ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කර දැරිය පාසලට 
ඇතුළත් කරෙගන ෙනොමැති බව  දන්ෙන්ද;  

 (iv) එම දැරිය පාසලට ඇතුළත්කර  ෙනොගැනීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
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(ඇ) (i) එම පතික්ෙෂේප කිරීමට අදාළව විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එම දැරියට සිදු වූ අසාධාරණය සම්බන්ධෙයන් ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சுனாமி ேபரழிவினால் ேசதத் க்கு உள்ளாகிய 
தம  ட் க்குப் பதிலாக கூட்டாட்சி 

களி ந்  ஒ  ட்ைடப் ெபற் க் 
ெகாண்ட தி . டபிள் . பிரதீப்பின் பிள்ைளைய 
2013ஆம் ஆண் ல் மாத்தைற சுஜாதா 
வித்தியாலயத்தில் தலாம் வகுப் க்குச் 
ேசர்ப்பதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பப் 
பத்திரம் நிராகாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) அ  ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேமன் 
ைறயீ  நிராகாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  நிராகாிப் களின் பின்னர், சம்பந்தப் 
பட்ட சி மிையப் பாடசாைலயில் அ மதித்  
விட்  அறிவிக்குமா  ெதாிவித்  அைமச்சின் 
ெசயலாளர் மற் ம் ேதசிய பாடசாைலகள் 
பணிப்பாளர் பாடசாைல அதிப க்கு 
எ த் லம் அறிவித் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  எ த் லமான 
அறிவித்தல் ெதாடர்பாகப் பாடசாைல அதிபாின் 
பதிற்ெசயற்பா கள் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேகாாிக்ைக நிராகாிக்கப்பட் , சி மி 
பாடசாைலயில் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சி மி பாடசாைலயில் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  நிராகாிப் த் ெதாடர்பாக ைறசார்ந்த 

விசாரைணெயான்  நடத்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சி மிக்கு ஏற்பட் ள்ள அநீதி 
ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he state- 

 (i)  whether the application forwarded by Mr. 
W. Pradeep, who received a condominium 

housing unit after his house was destroyed 
by the tsunami, to admit his child to Grade 
One of Sujatha Vidyalaya, Matara in 2013 
had been rejected; 

 (ii)  if so, the reasons for that; 

 (iii)  whether the appeal forwarded in that regard 
had been rejected; and 

 (iv)  if so, the reasons for that? 

(b)  Will he also state- 

 (i)  whether the Secretary to the Ministry and 
the Director of National Schools have 
informed the Principal in writing to admit 
the relevant child to the school after the 
above rejections; 

 (ii)  if so, the responses of the Principal after the 
said written intimation;  

 (iii)  whether he is aware that the child had not 
been admitted to the school by rejecting the 
above intimation; and  

 (iv)  the reasons for not admitting the child to the 
school? 

(c)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a formal inquiry had been 
conducted in regard to that rejection; and 

 (ii)  the steps that will be taken against the 
injustice caused to that child?   

(d)  If not, why?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)   පතික්ෙෂේප වී නැත. ඩබ්ලිව්. පදීප් මහතාෙග් බිරිඳ 
වන අමිතා සමරවිකම නමින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
ඉල්ලුම් පතය 2013 වසෙර් පළමුෙවනි ෙශේණියට 
සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලය විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය 
කර ඇත.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනා 
පතික්ෙෂේප වී නැති අතර, අභියාචනා පරීක්ෂණයට 
ලක් කර ඇත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) ෙමම ශිෂ්යාව පාසලට ඇතුළත් කරන ෙලස දන්වා, 
අධ්යාපන අමාත්යාංශ ෙල්කම් ෙහෝ ජාතික පාසල් 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් විදුහල්පති ෙවත දැනුම් දී 
ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

  (ෙල්කම්තුමා ෙහෝ ජාතික පාසල් අධ්යක්ෂ විසින් 
ඉල්ලීම් කර නැත.) 
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 (iv) 2012/19 චකෙල්ඛ පකාරව ආසන්න පදිංචි ගණය 
යටෙත් මාර/සුජාතා විද්යාලෙය් පළමු වසරට 
ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය ලකුණු සපුරා නැත. 
ගෘහමූලික ගණය යටෙත් පාසලට ඇතුළත් කිරීෙම් 
අවසාන ලකුණ 91 වූ අතර, අයදුම්කාරිය 
උපයාෙගන ඇත්ෙත් ලකුණු 85කි. 

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) මාර/සුජාතා විද්යාලයට ඇතුළත් වීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙමම දැරියට අසාධාරණයක් සිදුවී 
නැත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමතුමාෙග් (ආ) (i) පිළිතුර අනුව අධ්යාපන අමාත්යාංශ 

ෙල්කම් ෙහෝ ජාතික පාසල් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් අදාළ දැරිය 
පාසලට ඇතුළත් කර ගන්නා ෙලස දැනුම් ෙනොදුන් බව සඳහන් 
කර තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් ජාතික පාසල් අධ්යක්ෂ ජී.එන්. සිල්වා  සහ ෙල්කම් 
එස්.එම්. ෙගෝඨාභය ජයරත්න යන අයෙග් නම් සඳහන්ව ඇති, 
2013.01.02 දිනැති ඊඩී/1/6/9/7/3(2013) ලිපිය මම සභාගත 
කරනවා. 

ඒ ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

 
 "මෙග් අංකය  ඊඩී/1/6/9/7/3(2013) 

  දිනය 2013.01.02 
විදුහල්පති, 
මාර/සුජාතා බාලිකා විද්යාලය, 
මාතර. 
 

2013 - 01 ෙශේණියට සිසුවියක් ඇතුළත් කිරීම. 
 
මාතර, නූෙප්, රිෙනයිෂන්ස් සිටි, ෙනො: 2ආර්3 හි පදිංචි අමිතා සමරවිකම 
මහත්මිය විසින් ඔබ විද්යාලෙය් 2013 වසෙර් පළමු ෙශේණියට තම දියණිය 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා අයදුම් කර ඇත. එහිදී නිවෙසේ හිමිකමට හිමි සම්පූර්ණ 
ලකුණු පමාණය ලබා දී ෙනොමැත. ෙමොවුන්ෙග් නිවාස සුනාමි ව්යසනය නිසා 
අහිමි වී ඇති අතර රජය විසින් ඔවුන්ට තට්ටු නිවාස ලබාදී ඇත. එම නිවාස 
සංකීර්ණ වල පදිංචි අයවලුන් සඳහා ඉඩෙම් අයිතිය ෙවනුෙවන් සම්පූර්ණ 
ලකුණු ලබාදීමට කටයුතු කරන ෙලසත් එෙසේ ලබාදීෙමන් පාසලට ඇතුළත් 
කිරීෙම් නියමිත ලකුණු පමාණය ලැෙබ්නම් වහාම ඔවුන් ඇතුළත් කිරීමට 
කටයුතු කරන ෙලසත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. (අභියාචනා ලිපිය හා එහි 
ඇමුණුම් ෙම් සමඟ අමුණා ඇත.) 
      
   අ/කෙළේ: එස්.එම්. ෙගෝඨාභය ජයරත්න 
    ෙල්කම්. 
ජී.එන්. සිල්වා 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (ජාතික පාසල්)"  

ඊට මාසයකට පස්ෙසේ 2013.02.14 දින අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාම, එස්. එම්. ෙගෝඨාභය ජයරත්න මහත්මයාම 
එතුමාෙග් අත්සනින්ම නැවතත් ලිපියක් යවනවා, මාතර, සුජාතා 
බාලිකා විද්යාලෙය් විදුහල්පති  ෙවත. ඒ දරුවා ගැනමයි ෙම් 
ලිපිෙයන් කියන්ෙන්ත්. ෙමම ලිපිෙය් ෙම් විධියට සඳහන්ව 
තිෙබනවා:   

"එම අභියාචනය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු ෙකොට පමුඛතාවය දී 
අවශ්ය කටයුතු කර ෙදන ෙමන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි."  

ඒ ලිපියත් මම සභාගත* කරනවා. 

මා ෙම් ඉදිරිපත් කරන පශ්නය ෙදවතාවක් පමාද ෙවලා ෙන් 
ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ file එෙක් ෙම් ලිපි ෙදක තිබුෙණ් නැද්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය 2013 වර්ෂෙය් සිදු වීමක්; පසුගිය 

ආණ්ඩුව කාලෙය් සිදු වුණු සිදු වීමක්. දැනට අමාත්යාංශෙය් 
තිෙබන ලිය කියවිලිවලට අනුව තමයි ෙම් පශන්වලට උත්තර 
සපයන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිතුර ෙදන්න ෙපොඩ්ඩක් පමාද ෙවන්නත් 
ෙහේතුව වුෙණ් ෙම්කයි. ෙම් ගැන ෙහොඳට ෙසොයා බලන්න කිව්වාම 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් අදාළ නිලධාරින් කිව්ෙව්, චක ෙල්ඛ පකාරව 
ළමයා ඇතුළත් කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැයි කියන එකයි. 
ෙමොකද, ඒ කාලෙය් හිටපු අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ජාතික 
පාසල් අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරයා දැනුම් දීලාත් ඒ ළමයා පාසලට 
ඇතළත් කර ෙනොගැනීමට ෙහේතුවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඔය 
කරුණු නැවත කියනවා නම්, ඒ විස්තර නැවත මට ෙදන්න. මා 
නැවත විමර්ශනයක් කරලා ඒ ළමයා ඇතුළත් කළ යුතු නම් 
ඇතුළත් කරන්නම්. හැබැයි, චකෙල්ඛය පකාරව පමණයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් දරුවාෙග් පශ්නයට අදාළව  තිෙබන්ෙන් ෙම් නිවාසෙය් 
හිමිකම සම්බන්ධෙයන් ෙන්.  ෙමතුමාෙග් පිළිතුෙර් තිෙබනවා, 
බඳවා ගැනීෙම් ලකුණු පමාණය 91ක් වනනමුත් ලබා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් ලකුණු 85යි කියලා. එතෙකොට ලකුණු 6යි අඩු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නිවාසෙය් හිමිකමට ෙදනවා, ලකුණු 10ක්. 
එතෙකොට, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ලිපියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, 
සුනාමි නිවාස ව්යාපෘතියක් යටෙත් ලැබුණු ෙම් තට්ටු නිවාසයට ඒ 
ලකුණු හිමියි කියලා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් ලිපි ෙල්ඛනත් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙපොලිස් වාර්තාත් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. Telephone bills, electricity bills ඔක්ෙකොම ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජාතික පාසල් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂතුමා ලියා තිෙබනවා, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ලියා 
තිෙබනවා, ෙම් සුනාමි නිවාස කියන්ෙන් ෙම් අයට ලැබුණු නිවාස 
කියලා. ෙමහිදී සිදු වී තිෙබන්ෙන් සහාධිපත්ය කළමනාකරණ 
පනත යටෙත් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ඒ නිවාසවලට ඔප්පු 
ෙනොදීපු එක විතරයි.  

මම පශ්නෙයන් අහලා තිෙබනවා, ෙම් පාසෙල් 
විදුහල්පතිතුමිය ෙමම දැරිය පාසලට ඇතුළත් කර ෙනොගැනීම 
ගැන පරීක්ෂණයක් සිදු ෙනොකෙළේ ෙමොකද කියලා. ෙමොකක් හරි 
පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
එවැනි පරීක්ෂණයක්  කළාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට ෙමය මීට අවුරුදු 

හතරකට පමණ ෙපර සිදු වුණු සිද්ධියක්. ගරු කථානායකතුමනි, 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වාෙග් සිද්ධි ගණනාවක් තිෙබනවා; සිය දහස් ගණනක් 
තිෙබනවා.  සමහර අය ෙමෙහම ලියවිලි හදලා තිෙබනවා. ෙමවැනි 
නිවාසවල සිටියා  කියලා ෙහොර ඔප්පු හදලා ෙහෝ එෙහම නැත්නම්  
ෙවනත් විවිධ කම මගින් ලියවිලි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
ගරු මන්තීතුමා ෙම් ගැන විශ්වාසෙයන් කියනවා නම්, මට ඒ 
ලියකියවිලි ටික එවන්න. මම අනිවාර්යෙයන්ම සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත්, එවකට  අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමාත්, ජාතික පාසල් අධ්යක්ෂතුමාත් 
ෙහොර ලිපි ෙල්ඛන හදලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා 
පරීක්ෂණයක් කරනවාද? ෙමොකද, ඔබතුමා කියන විධියට බරපතළ 
ෙචෝදනාවක් ෙන් ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.  අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
හිටපු ෙල්කම්තුමාත්, ජාතික පාසල් අධ්යක්ෂතුමාත්, ඒ වා ෙග්ම ෙම් 
ලිපි නිකුත් කළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත් එක්ෙකෝ ෙහොර ලිපි 
ෙල්ඛන හදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්  ඒ දරුවාෙග්  තාත්තා ෙහෝ 
අම්මා ඒ ෙහොර ලිපි ෙල්ඛන හදන්න ඕනෑ. එෙහමෙන්, කියන්ෙන්. 
එෙහම නම් ඒ කාරණාව  වඩා බරපතළයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවා කිව්වා 

 ෙන්ද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ෙම් සියලු ෙල්ඛන සභාගත* කරනවා. ඒ නිසා ගරු 

ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වා අවශ්ය පියවර 
ගන්න. 
 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එම ෙල්ඛන සභාගත කරන්න. මම 

ඒ පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා බලන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
වාෙග් සිද්ධි පසුගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම සිදු වුණා. අපි යම් යම් 
ඒවාට එෙරහිව පියවරත් ගත්තා. ඇත්තම තත්ත්වය ඒකයි. ගරු 
මන්තීතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ නිසා අෙප් මට්ටමින් කරන්න 
පුළුවන් හැම ෙදයක්ම අපි කරනවා. 

 
 

වක්ෆ ්ෙද්පළ අත්පත් කරගැනීම : කියාපටිපාටිය 
வக்ப் ெசாத் க்கள் சு காிப்  : நைட ைற 
ACQUISITION OF WAKF PROPERTY:  PROCEDURE 
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5. 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) මුසල්ිම් පල්ලි හා පුණ්යායතන ෙද්පළ පනත යටෙත්, 
මුසල්ිම් පල්ලි, ජුම්මා පල්ලි, තක්කියා සාවියා යන ආගමික 
සිද්ධසථ්ානවලට අයත් ඉඩම් සහ ෙගොඩනැගිලි (වක්ෆ ්
ෙද්පළ) රජෙය් විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අත්පත් කර 
ගැනීෙම්දී, මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව (වක්ෆ ් අංශය) දැනුවත් කිරීෙමන් 
ෙතොරව එම අත්පත් කිරීම් සිදුවන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි වක්ෆ ් ෙද්පළ, 
අත්පත්කර ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළයුතු 
කියාපටිපාටි (අදාළ පනත අනුව) සම්බන්ධෙයන් 
ගැසට් නිෙව්දනයක් විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් 
පකාශයට පත්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංකය හා දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) එහි පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
தபால்,  தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ஸ் ம் பள்ளிவாசல்கள், தர்ம நம்பிக்ைகப் 
ெபா ப் கள் சட்டத்தின்கீழ் ஸ் ம் பள்ளிவாசல், 
ஜும்ஆ பள்ளிவாசல், தக்கியா, சாவியா ேபான்ற 
சமயத் தலங்க க்கு ெசாந்தமான காணிகைள ம் 
கட் டங்கைள ம் (வக்ப் ெசாத் க்கள்) அரசாங் 
கத்தின் பல்ேவ  அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்கு 
சு காிக்ைகயில், ஸ் ம் சமய மற் ம் கலாசார 
அ வல்கள் திைணக்களத்ைத (வக்ப் பிாி ) 
அறி த்தாமல் ேமற்ப  சு காிப்  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஸ் ம் சமய மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
திைணக்களத்தில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள வக்ப் 
ெசாத் க்கைள சு காிக்ைகயில், பின்பற்ற 
ேவண் ய நைட ைற (ஏற் ைடய சட்டத்தின் 
பிரகாரம்) ெதாடர்பாக விடயத் க்கு 
ெபா ப்பான அைமச்சாினால் வர்த்தமானி 
அறிவித்தெலான்  ெவளியிடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  வர்த்தமானி அறிவித்தல் 
இலக்கம் மற் ம் திகதி யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் பிரதிெயான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

829 830 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 asked the Minister of Post, Postal Services and 
Muslim Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that when lands and buildings (Wakf 
Property) belonging to the religious sites of 
Muslim Mosques, Juma Mosques and Thakkiya 
Saviya under the Muslim Mosques and Charitable 
Trusts Act, are acquired for various development 
purposes of the government, the Department of 
Muslim Religious and Cultural Affairs (Wakf 
Division) is not enlightened on  such acquisitions? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether a Gazette Notification has been 
issued by the subject Minister with 
pertinence to the procedures to be adopted 
(as per the relevant Act) when acquiring the 
Wakf property registered in the Department 
of Muslim Religious and Cultural Affairs ; 

 (ii)  if so, of the number and date of the 
aforesaid Gazette Notification; 

 (iii)  whether a copy of the said notification will 
be tabled?  

(c)  If not, why? 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) ඉහත (i)  පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) රජෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙද්පළ අත්පත් කර ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් වකුෆ ්පනෙතහි විධිවිධාන සලසා ෙනොමැති 
අතර, රජෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙද්පළ අත්පත් කර 
ගැනීමට අදාළව රජය විසින් හඳුන්වා දී කියාත්මක කරන 
රජයට ෙද්පළ අත්පත් කර ගැනීෙම් නීති සහ කියාපරිපාටි 
වකුෆ ්ෙද්පළ සම්බන්ධෙයන්ද අදාළ කර ගත හැකිය.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරෙයන් මා 

ඇමතිතුමාෙගන් අතුරු පශ්නයක් අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  මා ෙම් පශන්ය ඇසුෙව්,  
ලංකාෙව් විවිධ පෙද්ශවල  මුස්ලිම් පල්ලිවල ට අදාළ  නිශ්චල 
ෙද්පළ රජෙය් විවිධ සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා  පවරා ගැනීම් 
සිදුෙවලා තිෙබන නිසා. ඒ අවස්ථාවලදී  ඒ පල්ලිෙය් භාරකාර 

මණ්ඩලෙයන් ෙහෝ  වක්ෆ්  මණ්ඩලෙයන් අදාළ අවසරය  ලබා 
ෙගන නැහැ.  පනෙත් විධිවිධාන අනුව වක්ෆ් ෙද්පළවල  භාරය 
පවතින්ෙන් ඒ අදාළ මුස්ලිම්  පල්ලිෙය් භාරකාර මණ්ඩලයට.  ඒ 
භාරකාර මණ්ඩලය ඒවා භාරයක් හැටියට දරන නිසා, වක්ෆ්  
මණ්ඩලෙය් අවසරය ඇතිව තමයි ඒ ෙදපළ බදු ෙදන්නට, 
විකුණන්නට ෙහෝ බැහැර කරන්නට පුළුවන්. ෙමය බරපතල 
පශ්නයක් නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් පියවර ගන්න කියලා  මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, පනෙත්  54 වන වගන්තිය අනුව ඔබතුමාට 
ෙරගුලාසි හැදීෙම් බලතල තිෙබනවා. පනෙත් හැටියට සාමාන්ය 
කාර්යය ඉටු කර ගැනීම සඳහා වූ ෙරගුලාසි පනවන්න  කියා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. රජය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා  එවැනි ෙද්පළක් 
පවරා ගත්තත්, යම්කිසි  වැඩ පිළිෙවළක්  සකස් කර, ඒ කටයුතු 
විධිමත්ව කරන්න කියා මම ඉතා කරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලවල අපට ෙමවැනි  විශාල 

පශ්න නම් මතු වුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙමවැනි පශ්න 
මතුෙවනෙකොට අපි වක්ෆ් මණ්ඩලෙයන් මැදිහත්ෙවලා  
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න උත්සාහ දරනවා. වක්ෆ් ෙද්පළ අත්පත් 
කර ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ කියාපටිපාටිය සම්බන්ධව 
දැනටමත් වක්ෆ් මණ්ඩලෙයන් කරුණු ෙසොයා ෙගන යනවා.  යම් 
ගැසට් පතයක්  නිකුත් කරන්න පුළුවන්ද කියා ෙසොයා බලා 
ඉදිරියට කටයුතු කරන්නට  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
 

මාර්ග අංක 151, 714 සහ 166 : ශීලංගම බසර්ථ 
ෙයදවීම 
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ROUTE NOS. 151, 714 AND 166: DEPLOYMENT OF SLTB BUSES 
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6.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar)                
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශන්ය- (1): 

(අ) ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය හරහා ගමන් කරන්නා වූ මාර්ග 
අංක 151, 714 සහ 166 සඳහා ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය මගින් බස ් රථ ෙයොදවා ෙනොමැති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම මාර්ගවල බසර්ථ ෙනොමැති වීම නිසා පීඩාවට 
පත්වන පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම මාර්ගවල ශීලංගම බසර්ථ ෙයදවීම සඳහා 
සථ්ිර වැඩපිළිෙවළක් සකසන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම මාර්ගවල ගමනාගමන කටයුතු 
ආරම්භ කිරීමට ගතවන කාලය  ෙකොපමණද;  

 (iv) එම මාර්ගවලට ෙයොදවන බස ් රථවලට 
ෙපෞද්ගලික මගී පවාහකයන්ෙගන් හා අනිකුත් 
කණ්ඩායම්වලින් එල්ල වන තර්ජන හා පීඩා 
වැළැක්වීමට වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

831 832 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ெகாலன்னாவ பிரேதசத்தின் ஊடாகச் ெசல்கின்ற 151, 
714 மற் ம் 166ஆம் இலக்க திகளில் இலங்ைக 
ேபாக்குவரத்  சைபயின் லம் ேப ந் கள் 
ேசைவயில் ஈ ப த்தப்படவில்ைலெயன்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  திகளில் ேப ந் கள் ேசைவயில் 
ஈ ப த்தப்படாைமயினால் பாதிப் க்குள் 
ளாகும் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  திகளில் இ.ேபா.ச ேப ந் கைள 
ேசைவயில் ஈ ப த் வதற்காக நிரந்தரமான 
திட்டெமான்  உ வாக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  திகளில் ேபாக்குவரத் ச் 
ேசைவகைள ஆரம்பிப்பதற்கு எவ்வள  காலம் 
எ க்கும் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  திகளில் ஈ ப த்தப்ப ம் ேப ந்  
க க்கு தனியார் பயணிகள் ேபாக்குவரத்  
ேசைவ வழங்குனர்களிடமி ந் ம் ஏைனய 
கு க்களிடமி ந் ம் வி க்கப்ப ம் அச்சு த்தல் 
கள் மற் ம் ெதாந்தர கைளத் த த்  
நி த் வதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
உ வாக்குவாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Transport and Civil                 

Aviation,-(1) 

(a)  Is he aware that the Sri Lanka Transport Board has 
not deployed buses for route numbers 151, 714 
and 166 that travel across Kolonnawa area?  

(b)  Will he inform this House-  

 (i)  the number of families affected due to the 
lack of buses on these roads;  

 (ii)  whether a permanent programme will be 
prepared to deploy SLTB buses on these 
roads;  

 (iii)  if so, the period of time to be taken to 
resume transport services on these roads; 
and 

 (iv)  whether a programme will be formulated to 
prevent threats and harassments from 
private bus operators and other groups 
against the buses that will be deployed on 
the said roads?  

(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  කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන්  මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ)   එම මාර්ග සඳහා  එක් බස ්රථය බැගින් ෙයොදවා තිබූ අතර, 
714 හා 166 මාර්ගවල  ෙයදවූ  බසර්ථ  තාවකාලිකව 
නවතා ඇත.  

     (ආ) (i)  ශී ලංකා  ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින්  මගී 
සමීක්ෂණ සිදු ෙනොකරනු ලබන අතර, මගී 
සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් මාර්ගසථ්  
මගී පවාහන අධිකාරිය මගිනි. ෙකෙසේ වුවද,  
පීඩාවට  පත්වන මගීන්  පිළිබඳව අප ආයතනය  
ෙවත කිසිදු පැමිණිල්ලක් ලැබී ෙනොමැත. 

          (ii)   මර්ගසථ් මගී පවාහන අධිකාරිය සහ බස ්හිමියන් 
මගින් ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ මත ෙමම මාර්ගවල       
ශී ලංගම බසර්ථ ධාවනයට සථ්ිර වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

 (iii) ෙපෞද්ගලික බස ් රථ හිමියන් හා මාර්ගසථ් මගී 
පවාහන අධිකාරිය විසින් ලබාෙදන සහෙයෝගය 
මත එම මාර්ගවල ශී ලංගම බස ් රථ ධාවනය 
කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කරනු ලැෙබ්. 

  
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එම මාර්ගවල ගමනාගමන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ගතවන 

කාලය අහලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ ෙගොල්ෙලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි කාලය ගැන 

තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරියත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා, ඊට පස්ෙසේ තමයි කියන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, 
හරියට කාලයක් කියන්න බැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතෙකොට අවුරුදු 5ක් ෙවන්නත් පුළුවන්? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න අහන ෙකොට ඒවා ගැන අහන්න. මම 

එතෙකොට උත්තර ෙදන්නම්. 

 (iv) ඔව්. 

  ෙමම තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා ශී ලංගමය 
විසින් දැනටමත් මාර්ගසථ් මගී පවාහන අධිකාරිය  
සහ ෙපොලීසිය ෙවත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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[ගරු  එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කියන මාර්ග තුෙන් බස් රථ 

ගමනාගමනය සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. අෙප් දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව් 
හිටපු පවාහන අමාත්ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමාව 
ෙගන්වලා තමයි එම මාර්ගවල ගමනාගමන කටයුතු ආරම්භ 
කෙළේ. නමුත් ඒ බස් රථවලට ෙපෞද්ගලික බස් රථවලින් තර්ජන 
ආවා.  විෙශේෂෙයන්ම peak time එෙක්දී, ඒ කියන්ෙන් උෙද් 
පාසල් ෙවලාෙව්දී සහ දවල් පාසල් ෙවලාෙව්දී ආණ්ඩුෙව් බස් රථ 
ෙයොදවන්න එපා කියන තර්ජනවලට සහ එයට අදාළ තවත් ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු ෙනොකළ නිසා තමයි අද ඒ ගමනාගමන 
කටයුතු නතර කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව 
මීෙතොටමුල්ල ඩිෙපෝවට එම මාර්ගෙය් ධාවනය කරවන්න බස ්
රථත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එම ඩිෙපෝෙව් රියැදුරු ඇබෑර්තු 18ක් 
තිෙබනවා, ෙකොන්ෙදොස්තර ඇබෑර්තු 15ක් තිෙබනවා. නමුත් බස් 
රථ 52යි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එම ඩිෙපෝවට බස් රථ ලබාදී ෙසේවක 
පුරප්පාඩු පිෙරව්වා නම් එම මාර්ගයට බස් රථ ෙයොදවන්න පුළුවන් 
කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙසේවක පුරප්පාඩු පිරවීම තාවකාලිකව නතර 

කරලා තිෙබනවා. මක් නිසාද, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට 
තිෙබන්ෙන් බස් රථ 5,500යි. ෙසේවකයන් 36,700ක් ඉන්නවා. එක 
බස් රථයකට ෙසේවකයන් 7ෙදෙනකුට වැඩි පමාණයක් ඉන්නවා. 
එයින් ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරුන් 10,500ක් ඉන්නවා, රියැදුරු 
මහත්වරුන් 10,450ක් ඉන්නවා, ඒ වාෙග්ම කාර්මික නිලධාරින් 
6,250ක් සහ කාර්යාලවල 9,750ක් ඉන්නවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
නැවත ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීම 
අපි තාවකාලිකව නතර කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. යම් යම් කර්තව්යවල නිරතව සිටින 
ෙසේවකයන් ෙවනත් කර්තව්යවලත් නිරත ෙවනවා. එම නිසා අපි 
තීන්දුවක් අරන් තිෙබනවා, ඒ ෙසේවකයන් කලින් හිටපු ස්ථානවලට 
නැවත යා යුතුයි කියලා. එෙසේම දින සියෙය් කාලය තුළ අපි බඳවා 
ගැනීම් කරද්දී 768ෙදෙනක් සල්ලි බැඳලා ෙම්කට බැ ෙඳන්න 
waiting list එෙක් ඉන්නවා. එම නිසා අෙපේල් මාසෙයන් පස්ෙසේ 
නැවත ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙමවර 
තීන්දුවක් ගත්තා, යම් පාෙද්ශිකයක්  තුළ  රියැදුරු මහත්වරුන් සහ 
ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරුන් වැඩිපුර සිටිනවා නම් මාරු කර යැවිය 
යුතුයි කියලා. ඊෙය් වනෙකොට වයඹ පාෙද්ශිකය තුළ ෙසේවය කළ  
47 ෙදෙනකු අපි ඒ විධියට මාරු කළා. ෙම් පාෙද්ශික තුළ සිටින 
අතිරික්ත ෙසේවකයන් අරෙගන, ෙසේවකයන් අඩු ස්ථානවලට මාරු 
කර යැවීම සඳහා ඊෙය් අපි චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය ෙහට අනිද්දා වනෙකොට වි ස ෙඳේවි. 

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

714 බස ්මාර්ගය ගත්ෙතොත්,  තලාෙහේෙනන් පටන් ෙගන හිඹුටාන, 
ගල්වාන, අංෙගොඩ, ෙකොටිකාවත්ත හරහා ෙකොෙළොන්නාවට 
එනවා. ෙම්ක විශාල වශෙයන් මගී ජනතාව ගැවෙසන මාර්ගයක්. 
දැන් ෙම් මාර්ගෙය් ධාවනය වන බස් එකත් නවත්වා තිෙබනවා. 
නිතර මගී ජනතාව ගැවෙසන මාර්ගවල ධාවනය වන බස ්
රථවලින් යම් කිසි පාඩුවක් සිදු වුවත්, රජය මඟින් අරමුදලක් දීලා 
ඒ බස් රථ ධාවනය කරවන තත්ත්වයක් පසුගිය කාලෙය් තිබුණා. 
නැවතත් අර පශ්නයම තමයි. තලංගම ඩිෙපෝෙව්ත් රියැදුරු 

ඇබෑර්තු 10ක් තිෙබනවා, ෙකොන්ෙදොස්තර ඇබෑර්තු 5ක් තිෙබනවා. 
බස් රථ මාර්ග 26ක කියාත්මක වන්න ඕනෑ වුණත්, 19යි 
කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම්ක අග නගරය කිට්ටුව තිෙබන පෙද්ශයක්. 
ෙම් මාර්ග ඈත දුෂ්කර පළාතක තිෙබන මාර්ග නම් කමක් නැහැ.  
ෙම් ගැන මම ඔබතුමාට ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමාෙග් 
මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ෙම්ක ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
විසින්  කළ යුතු වැඩක්. අපි Megapolis ගැන කථා කරනවා; 
බස්නාහිර සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා. නමුත්, ළමයින්ට 
ඉස්ෙකෝෙලට යන්න බස් එකක් නැහැ.   ෙම් සඳහා ගතවන කාලය 
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?   ෙම් කාලය ඇතුළත ෙම් මාර්ග හදා 
අවසන් කරනවා කියලා ඔබතුමාට  කියන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන 714 මාර්ගය, 164 බස් 

මාර්ගයටත් සම්බන්ධ වනවා. ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික බස් රථ 21,000ක් තිෙබනවා. ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථ තිෙබන්ෙන් 5,500යි. ෙම්  164 
බස් මාර්ගයට සම්බන්ධ ෙවලා ෙපෞද්ගලික බස් රථ 30ක් ධාවනය 
ෙවද්දි ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථ 2යි ධාවනය 
වන්ෙන්. ෙම් මාර්ගෙය් එක කිෙලෝමීටරයකින් ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයට ලැෙබන ආදායම රුපියල් 17යි. අපට 
රජෙයන් මුදල් ලැබුණත්, ෙම් මාර්ගෙයන්  ඉතාමත්ම අඩු ආදායම් 
පමාණයක් ලැෙබන්ෙන්. දැනට ෙම් මාර්ගෙය් ධාවනය වන්ෙන්                       
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස ් රථ 2යි. ඉදිරිෙය්දී අපි 
මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරියත් සමඟ ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒකාබද්ධ කාලසටහන් කමයක් 
ගැන ගිය සතිෙය්ත් සාකච්ඡාවක් පැවතුණා. ඒකාබද්ධ 
කාලසටහන් කමය කියාත්මක වුණත්, අපට තිෙබන බස් රථ 
පමාණය අඩු නිසා ඒක කරන්න අමාරුයි. ෙකෙසේ ෙවතත් ඔබතුමා 
කියන ඔය ෙසේවක පශ්නය විසඳන්න අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ 
කරනවා. ඊෙය් අපි නිකුත් කළ චකෙල්ඛය මඟින් ෙසේවක පශ්නය 
විස ෙඳයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් මාර්ග සඳහා 
පුළුවන් විධියට ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් බස් රථ 
ෙයොදවන්න අපි බලාෙපොරාත්තු වනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. හිටපු 

ඇමතිතුමා එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි සාකච්ඡා කරන ෙකොට 
අපි එතුමාට ෙත්රුම් කරලා දුන්නා, ෙම් කියන ගමන් මාර්ග තුනම 
ෙකොළඹ අග නගරෙය් සිට කිෙලෝ මීටර් 15ක් ඇතුළතයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  කිෙලෝමීටර් 150ක් ඈත ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. විශාල ජන ඝනත්වයක් තිෙබන පෙද්ශයක තමයි ෙම් 
ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. ශී ලංගමෙය් ෙම් සඳහා විසඳුමක් තිෙබනවා. 
අපි දන්නා තරමට හිටපු ඇමතිතුමා ඒ විසඳුමට එකඟ වුණා. 
ඩිෙපෝෙව් වියදෙමන් ෙනොෙවයි, ශී ලංගමෙය් වියදෙමන් ඩිෙපෝෙව් 
කැඩිලා තිෙබන බස් රථ හදලා ෙම් මාර්ගවල ධාවනය කරවන්න 
එතුමා එකඟ ෙවලා තිබුණා. අලුත් ඇමතිතුමා යටෙත් තවම ෙම් 
ෙද් ෙකරිලා නැහැ.  

මම අහන්ෙන් ෙකොළඹ අග නගරය කිට්ටුව පිහිටා තිෙබන 
නිසාත්, ජන ඝනත්වය වැඩි පෙද්ශයක තිෙබන නිසාත්, ෙම් 
ගැටලුව අවෙබෝධ කර ෙගන, ''ෙමපමණ කාලයක් ඇතුළත ෙමය 
කර ෙදන්නම්'' කියලා  ඍජු පිළිතුරක් ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද 
කියලායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් ඉන්දියන් ණය ෙයෝජනා 

කමය යටෙත් බස් රථ එන්ජින් කට්ටල සහ gearbox කට්ටල 
500ක් ෙගන්වන්න තීන්දු කරලා තිෙබනවා. තවම ඒක පටන්  
ෙගන නැහැ.  විෙශේෂෙයන්,  ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට 
සෑම මාසයකම වැටුප්  ෙගවන්න රුපියල් ෙකෝටි සියයක මුදලක් 
මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. පසුගිය රජයන්  
රැකියා දීෙම් ස්ථානයක් බවට ෙමය පත් කර ෙගන තිබීම නිසා 
විශාල මූල්යමය අර්බුදයකට ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කියන පරිදි අපි හැකි පමණ ලංගම බස ්
රථ ෙයොදවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික බස් 
රථ තිහක් ෙම් පාෙර් ධාවන කරද්දී ලංගම බස ්රථ ෙදකයි ධාවනය 
වන්ෙන්. ඒ නිසා වැඩිෙයන් බස් තිෙබන ස්ථානවලින් අර ෙගන 
ෙම් ස්ථානයට ඒ බස් රථ ෙයොදවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

  
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
පළමු වටෙය්ම  ෙගෙනන බස් රථ  ෙම් ඩිෙපෝවට   ලබා 

ෙදනවාද?  
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔව්. ඒ ෙගෙනන ඒවා,  බස් රථ  අඩු ස්ථානවලට තමයි  

ෙදන්ෙන්. දැනටත් අපි ඊෙය් ෙපෙර්දා බස් රථ 12ක් අලුත් - 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මම ඇහුෙව්, ෙම් ඩිෙපෝවට ෙදනවාද කියලායි.  
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔව්. ඩිෙපෝ කළමනාකාරතුමාට ඉල්ලීමක් කරන්න කියලා 

කියන්න.  
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ ගැන ලියුම් යවලා ෙගොඩක් කල් ෙවනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි මන්තීතුමනි.  දැන් පශ්නයට උත්තරය ලැබුණා ෙන්. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
තවම ලැබිලා නැතිනම් ඉල්ලන්න කියලා කියන්න.  මම 

එතෙකොට ලබා ෙදන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න  

සඳහා තිෙබන කාල සීමාව දැන් ඉක්ම ගිහින් තිෙබනවා.  

ඉන්දු - ශී ලංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික 
සහෙයෝගිතා ගිවිසුම: විසත්ර 

இந்திய - இலங்ைக ெபா ளாதார மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப ஒத் ைழப்  உடன்ப க்ைக: விபரம் 

INDO-SRI LANKA ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
PARTNERSHIP AGREEMENT: DETAILS 
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7.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
      (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
      (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) : 

(අ) (i) ඉන්දු - ශී ලංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂණික 
සහෙයෝගිතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීමට ඉන්දියාව 
සමග රජය සාකච්ඡා  කරමින් සිටින්ෙන්ද; 

     (ii) එකී ගිවිසුම අත්සන් තැබීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන කාලවකවානුව කවෙර්ද; 

 (iii) එකී ගිවිසුම “සීපා” නමින් හඳුන්වන විසත්ීර්ණ 
ආර්ථික සහෙයෝගිතා ගිවිසුෙමන් ෙවනස ් වන 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iv) එකී ගිවිසුම අත්සන් තැබීමට ෙපර එහි 
අන්තර්ගතය පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්, 
විද්වතුන්, වෘත්තීයෙව්දින් සහ ව්යාපාරික පජාව 
සමග සාකච්ඡා කරනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இந்திய - இலங்ைக ெபா ளாதார மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப ஒத் ைழப்  உடன்ப க்ைக 
ெயான்ைற ைகச்சாத்தி வதற்கு இந்தியா டன் 
அரசாங்கம் கலந் ைரயா  வ கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகையக் ைகச்சாத்தி வ 
தற்கு எதிர்பார்க்கும் காலப்பகுதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைக 'சீபா' என்ற ெபயாில் 
அைழக்கப்ப கின்ற விாிவான ெபா ளாதார 
ஒத் ைழப்  உடன்ப க்ைகயி ந்  எவ்வா  
ேவ ப கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த உடன்ப க்ைகையக் ைகச்சாத்தி வதற்கு 
ன்னர் அதன் உள்ளடக்கம் ெதாடர்பாக 

பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், த்திஜீவிகள், 
ெதாழில்வாண்ைமயாளர்கள் மற் ம் வர்த்தக 
ச கத்தின டன் கலந் ைரயாடப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Development Strategies and 
International Trade: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether the Government is engaged in 
discussions with India to sign an Indo-Sri 
Lanka Economic and Technological 
Partnership Agreement; 

 (ii)   when the said Agreement is expected to be 
signed; 

 (iii)    the manner in which the said Agreement 
differs from the Comprehensive Economic 
Partnership Agreement known as “CEPA”; 
and 

 (iv)   whether the content of the said Agreement 
will be discussed with Members of 
Parliament, scholars, professionals and the 
business community prior to its signing? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු  ෙදනවා. 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2016 වර්ෂය තුළ. 

 (iii) දැනට ඉන්දු-ලංකා ආර්ථික සහෙයෝගිතා ගිවිසුෙම් 
අන්තර්ගතය ෙවනස ් කිරීම සාකච්ඡා මට්ටෙම් 
පවතින බැවින්, ෙමම ගිවිසුම් ෙදක අතර 
ෙවනසක්ම් ෙම් අවසථ්ාෙව්දී පකාශ කළ 
ෙනොහැක. 

 (iv) ඔව්. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කරමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.   

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට 

බලාෙපොෙරොත්තු වන  කාල වකවානුව   ගැන සඳහන් කර නැති 
නිසා අහන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු අතුරු පශ්න අහන්න 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 1998 අත්සන් කළ නිදහස් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුෙමන් ඉන්දියාවට වාසි ලැබුණා, ලංකාවට වාසි ලබා ගන්න 
බැරි වුණාය කියලා අෙප් ව්යාපාරික පජාවෙගන් ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කළාට පසේසේ, ෙම් 
ගිවිසුෙමන් ශී ලංකාව බලාෙපොෙරොත්තු වන වාසි ලබා ගැනීමට 
පාෙයෝගික වාතාවරණයක් ඉන්දියාව තුළ තිෙබනවාද කියන එක 
අධ්යයනය කර තිෙබනවාද?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. මම හිතන විධියට අපට වාසියක්  සිදු ෙවනවා.  

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අපට වාසියක් ලැෙබනවා කියන කාරණය පිළිබඳව අධ්යයනය 

කරලා සෑහීමකට පත් ෙවලාද ඉන්ෙන්? 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඒ වාසිය ෙමොකක්ද කියලා අපට දැනගන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අෙනක් රටවල් ගැන බලන ෙකොට තායිලන්තය, මැෙල්සියාව 

වැනි රටවල් බිලියන 5ක්, 6ක්, 7ක් ඉන්දියාවට අපනයනය 
කරනවා. අප අපනයනය කරන්ෙන් මිලියන 700ක්, 800ක් 
වාෙග්යි. ලංකා ෙව් ඉඳලා හැතැප්ම 20යි ඉන්දියාවට තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අප ෙම් විධිෙය් ෙලොකු ගිවිසුමක් අත්සන් කෙළොත් - [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා බිලියන ගණනක් කියන්ෙන් ෙසේවා ක්ෙෂේතය 

ගැනෙන්. 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ෙදකම.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන් දැනටම ගිවිසුමක් තිෙබනවා.  
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා කියන අංශ ෙදකම. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඒ ගිවිසුම එන්ෙන් ෙසේවා අංශය පිළිබඳවයි. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ. භාණ්ඩ හා ෙසේවා කියන අංශ ෙදකම. ෙම්ක 

සම්පූර්ණෙයන්ම අලුත් ගිවිසුමක්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
''සීපා'' ගිවිසුෙමන් ෙම් ගිවිසුම  ෙවනස් ෙවන්ෙන් ෙකෙසේද 

කියලා මම ඇහුවා. 
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ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මට ඒකට නිසි උත්තරයක් ෙදන්න බැරි අපි අලුත් ගිවිසුම 

තවම සකස් කරලා නැති නිසයි. දැනට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරෙගන 
යනවා. ඒ ගිවිසුම සකස් කළාම ඔබතුමාටත් දැනගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහනම් අනාගතෙය් මතු යම් 

දිනයක ෙම් පශ්නය යලි  ඇසීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, - 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අපි ඔබතුමන්ලාට ෙම් ගිවිසුම සකස් කරලා ෙදන්නම්. 

එතෙකොට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි  සම්බන්ධ  ෙවන්න කැමැතියි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ජාතික හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීම : විසත්ර  
 ேதசிய அைடயாள அட்ைட வழங்கல் : விபரம்  
ISSUANCE OF NATIONAL IDENTITY CARDS: DETAILS 

74/’15 
8.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ෙම් වනවිට ශී ලංකාෙව් ජාතික හැඳුනුම්පතක් 
ෙනොමැති පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ට ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට කියා 
ෙනොකෙළේ මන්ද; 

 (iii) එම පිරිසට ජාතික හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;  

 (v) එම හැඳුනුම් පත් නිකුත් කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  නව විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට 
රජය කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, වයස අවුරුදු 18 ඉක්මවූ සියලු                             
ශී ලාංකික පුරවැසියන්ට හැඳුනුම්පතක් ලබා දීමට 
එම කමය යටෙත් හැකිෙව්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ඇති සැලසුම් කවෙර්ද; 

 (iv) එම නව ව්යාපෘතිය සඳහා වැය කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) නව හැඳුනුම්පත සඳහා ජනතාවෙගන් මුදලක් අය 
කර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் 

கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் இன்றளவில் உள்ள ேதசிய 
அைடயாள அட்ைட இல்லாத ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவர்க க்கு ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
ெயான்ைற வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
படாதி ந்த  ஏன்; 

 (iii) இவர்க க்கு ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வா ;  

 (v) ேமற்ப  ேதசிய அைடயாள அட்ைடகள் வழங் 
கப்ப ம் திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) திய இலத்திரனியல் அைடயாள  அட்ைடகைள 
வழங்க அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  
வ கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், 18 வயைதத் தாண் ய இலங்ைகப் 
பிரைசகள் அைனவ க்கும் அத்திட்டத்தின்கீழ் 
அைடயாள அட்ைடகைள வழங்க இய மா; 

 (iii) அதற்கான திட்டங்கள் யாைவ; 

 (iv) ேமற்ப  திய க த்திட்டத்திற்காக ெசலவிட 
எதிர்பார்க்கின்ற பணத்ெதாைக எவ்வள ; 

 (v) திய அைடயாள அட்ைடக்காக மக்களிட 
மி ந்  பணம் அறவிடப்ப மா; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 

Development and Cultural Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of persons living in Sri Lanka 
at present who do not possess a National 
Identity Card; 

 (ii) as to why action was not taken to issue 
them with a National Identity Card; 

 (iii)   whether action will be taken to issue them 
with a National Identity Card; 

 (iv)  if so, in what manner will it be done; and 

 (v)  the date on which identity cards will be 
issued to them? 

(b)  Will he state - 

 (i)  whether the Government is making 
arrangements to issue a new Electronic 
Identity Card; 
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 (ii)  if so, whether it will be possible under the 
aforesaid system to issue an identity card to 
all the Sri Lankan citizens who are over 18 
years of age; 

 (iii)  the plan that has been developed for the 
aforesaid purpose; 

 (iv)   the amount of money that is expected to be 
spent on the aforesaid new project; and 

 (v) whether any fee will be charged from the 
persons who obtain the aforesaid new 
identity card? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) සංඛ්යාව නිශච්ිතව කිව ෙනොහැක. 175,000ක්, 
200,000ක් අතර පමාණයකට හැඳුනුම් පත් ලබා 
දීමට තිෙබන බව අනුමාන කළ හැක.  

  2014 .10.15 දිවයිෙන් සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල බල පෙද්ශ තුළ හැඳුනුම් පත් ෙම් 
වනවිටත් ලබා ෙනොගත් පිරිස පිළිබඳව පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් 
ෙතොරතුරු කැඳවා ඇත. ඒ අනුව 2014.10.15 දින 
වනවිට හැඳුනුම් පත් ලබා ෙනොගත් පිරිස 
250,000ක් ෙනොඉක්මවන බව කිව හැකිය. 
2015.11.15 දින වනවිට 175,000ක පමණ 
පමාණයකට ශී ලංකා ෙව් ජාතික හැඳුනුම් පත් ලබා 
දීමට තිෙබන බව සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ 
හැකි වුවද, එෙසේ ලබා දී ඇති පිරිෙසන් මිය ගිය 
පිරිස, විෙද්ශගතව සිට විෙද්ශීය රටවල පුරසිභාවය 
ලබා ගැනීෙමන් ශී ලාංකීය පුරවැසිභාවය අහිමි වූ 
පුද්ගලයන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු නිශච්ිතව ලබා ගත 
ෙනොහැකි බැවින්, හැඳුනුම් පත් ලබා ගත යුතු පිරිස 
ෙකොපමණද යන්න සථ්ිරව පකාශ කළ ෙනොහැක. 

 (ii)  උපත සම්බන්ධ පැහැදිලි ෙල්ඛන ෙනොමැති වීම හා 
හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීමට අවශ්යතාවක් 
ෙනොමැති වීම නිසා සමහර පුද්ගලයන් ඒ සඳහා 
ඉල්ලුම් කර ෙනොතිබීම; 

  ශී ලාංකීය ෙදමාපියන්ට දාව විෙද්ශීය රටවල උපත 
ලද දරුවන් 1948 අංක 18 දරන පුරවැසි පනෙත් 
5වන වගන්තිය යටෙත් ලියාපදිංචි වී ෙනොතිබීම; 

  ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය ලබා ගත් බවට පැහැදිලි 
ෙල්ඛන ෙනොමැති වීම; 

  හැඳුනුම් පත් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීෙම්දී 
ඉදිරිපත් කර ඇති සහතිකවල නිර්ව්යාජ බව 
තහවුරු ෙනොවීම. 

  1968  අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනෙතහි 8වන වගන්තියට අනුව වයස අවුරුදු 
16ට ෙහෝ ඊට වැඩි සෑම අෙයකුම හැඳුනුම්පත ලබා 

ගැනීම අනිවාර්යය  ෙව්. එෙහත් උප්පැන්න සහතික 
ෙනොමැති වීම, උපත් ලියා පදිංචි වී ෙනොතිබීම, කල් 
ගිය උපත් ලියා පදිංචි කිරීම හා අනුමාන වයස ්
සහතික ලබාගැනීමට උනන්දු ෙනොවීම මීට බලපා 
ඇත. උප්පැන්න සහතික ෙවනුවට විකල්ප 
ෙල්ඛන (ෙක්න්දර පිටපත්, පාසල් හැර යෑෙම් 
සහතික, දරුවන්ෙග් සහතික සමඟ උපත් විසත්ර 
සනාථ කරන දිවුරුම් පකාශයක්) ඉදිරිපත් ෙකොට 
ෙහෝ හැඳුනුම්පතක් ලබාගැනීමට ඇතැමුන් 
කටයුතු ෙනොකරන බව ෙපෙන්. විෙද්ශ රටවල 
උපත ලබන ශී ලාංකික දරුවන් පුරවැසි පනෙත් 5
(2) වගන්තිය යටෙත් ලියා පදිංචි කළෙහොත් 
පමණක් එම දරුවන්ට ශී ලාංකික පුරවැසි බව හිමි 
ෙව්. එෙහත් ඇතැම් ෙදමාපියන් එම කටයුතු සිදු 
කර ෙනොමැත. ඉහත තත්ත්වය අනුව ඇතැම් 
පුද්ගලයන්ට හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීමට 
ෙනොහැකිව ඇත.  

 (iii)  ඔව්.  

  උපත් විසත්ර සනාථ කිරීමට සහතික ඉදිරිපත් 
කිරීමට ෙනොහැකි පුද්ගලයන්ට විකල්ප 
කමෙව්දයක් ඔසේසේ කියාත්මක වී හැඳුනුම් පත් 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සැලසුම් ෙකොට ඇත.  

 (iv)  a. සියලු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් 
හැඳුනුම් පත් ලබා ෙනොෙගන සිටින පිරිස 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම;  

  b. උප්පැන්න සහතික ෙනොමැති, අනුමාන වයස ්
සහතික ෙනොමැති ෙහෝ එවැනි ෙල්ඛනවල අඩු 
පාඩු සහිත තැනැත්තන් දැනුවත් කර, ඒ අයහට 
විවාහ සහතික, දරුවන්ෙග් උප්පැන්න සහතික 
මඟින් ෙහෝ හිස ් පතිඵල ෙල්ඛන මඟින් හා 
දිවුරුම් පකාශ මඟින් ෙහෝ පුද්ගලයා 
සම්බන්ධව ඇති ෙක්න්දර පිටපත්, දිවුරුම් 
පකාශ හා පදිංචිව සිටින පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් අනු අත්සන් 
කරන ලද ගාම නිලධාරි විසින් පුද්ගලයාෙග් 
ෙතොරතුරු සනාථ කර සකස ්කරන ලද ගාම 
නිලධාරි වාර්තා මඟින් ෙහෝ එම පුද්ගලයාෙග් 
උපන් දිනය, උපන් සථ්ානය හා නම පිළිබඳ 
සනාථ කළ හැකි අෙනකුත් ලියවිලි මඟින් හා 
දිවුරුම් පකාශ මඟින් ෙහෝ හැඳුනුම් පත් නිකුත් 
කිරීමට කටයුතු කිරීම; 

  c. විෙද්ශයකදී උපත ලද ශී ලාංකික 
ෙදමාපියන්ෙග් දරුවන් පුරවැසි පනත යටෙත් 
ලියා පදිංචි කර නැත්නම් ෙහෝ යම් 
තැනැත්ෙතකුෙග් පුරවැසිභාවය සනාථ 
ෙනොෙව් නම් එම කරුණු ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ඉටු කරවාගැනීමට 
උපෙදස ්දී නියමිත ෙලස එම සහතික ඉදිරිපත් 
කළ පසු හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමට කටයුතු 
කිරීම;  

  d. ඉහත කමෙව්දයන් පිළිබඳව සියලු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්හට ලිඛිතව ම වරින්වර උපෙදස ්
දී ඇති අතර, ඒ අනුව 2014 වසෙර් සිට ෙම් වන 
ෙතක් දිවයින පුරා ජංගම ෙසේවා 312ක් පවත්වා 
එහිදී හැඳුනුම් පත් 15,307ක් නිකුත් කර ඇත. 
2014.02.28 දින සිට පරිගණක කමෙව්දයන් 
ඔසේසේ ද සිංහල හා ෙදමළ භාෂාවලින් හැඳුනුම් 
පත් මුදණය කර ලබා දීම තුළින් එම කාර්යය 
කඩිනම් කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v)   ෙම් වන විටත් ඉහත (iv) හි සඳහන් පරිදි හැඳුනුම් 
පත් නිකුත් කිරීම කඩිනමින් සිදු කරමින් පවතී. 

(ආ)  (i)   ඔව්.  

  2016 වර්ෂෙය්දී නව විද ත් ජාතික හැඳුනුම් පත් 
නිකුත් කිරීමට අවශ්ය සැලසුම් සහ ඉදිරි පියවරයන් 
ෙම් වන විටත් සකස ්කර ඒ සඳහා 2015.10.07වන 
දින අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.  

 (ii)   ඔව්.  

  නව විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත වයස අවුරුදු 15ක් 
ෙහෝ ඊට වැඩි සියලු ශී ලාංකික පුරවැසියන්ට 
ලබාගැනීමට හැකි වන පරිදි 1968 අංක 32 දරන 
පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් පනත සංෙශෝධනය 
කිරීමට අදාළ කටයුතු කර ඇති අතර, ඒ සඳහා 
2015.10.14වන දින අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
ලැබී ඇති අතර, ඊෙය් දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම මඟින් ෙම් සංෙශෝධන අනුමත වී 
ඇත.  

 (iii)   1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
පනත සංෙශෝධනය කිරීම හා ඊට අදාළ ෙරගුලාසි 
සකස ්කිරීම. 

  දත්ත එකතු කිරීෙම් කටයුතු සඳහා පුද්ගලයන් 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ශාඛා 
කාර්යාල ෙමෙහයුම් මධ්යසථ්ාන ෙලස සථ්ාපිත 
කිරීම සහ අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සකස ්කිරීම. 

  වයස අවුරුදු 15 ෙහෝ ඊට වැඩි සියලු ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ෙග් ජීවදත්ත, ජීවමිතික ලක්ෂණ ෙලස 
ඇඟිලි සලකුණු හා ජාත්යන්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
සංවිධානෙය් (International Civil Aviation 
Organization - ICAO) පමිතියට අනුකූලව 
ලබාගන්නා එම අයෙග් ඡායාරූප හා පවුෙල් 
ෙතොරතුරු ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් 
ලබාගැනීම; එම ෙතොරතුරු විද ත්කරණයට ලක් 
කිරීම තුළින් ජාතික පුද්ගල නාම ෙල්ඛනය මධ්යම 
දත්ත ගබඩාවක් ෙලස සථ්ාපිත කිරීම; එමඟින් 
විද ත් ජාතික හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීමට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 331 හි පුද්ගලයන් 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තු ඒකක 
පිහිටුවනු ලබන අතර, උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත් සඳහා පළාත් කාර්යාල පිහිටුවා එමඟින් 
ඉල්ලුම් පත හා ෙල්ඛන විද ත් මාර්ගෙයන් 
(online system) ලබාගැනීමට කටයුතු සූදානම් 
කර තිබීම. 

  ඉහත කාර්යයන් සම්බන්ධව නිලධාරින් පුහුණු කර 
ඉදිරි කටයුතු සඳහා සූදානම් කර ඇත.    

 (iv)   රුපියල් බිලියන 08කි.  

  ජාතික පුද්ගල නාම ෙල්ඛන සථ්ාපිත කිරීම හා 
විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු කර තිබූ මුදල 
රුපියල් බිලියන 14.5කි. එම ඇසත්ෙම්න්තු මුදල 
රුපියල් බිලියන 8කට සංෙශෝධනය කර ඉදිරිපත් 
කරන ලද ව්යාපෘතිය කඩිනම් කිරීෙම් සැලැසම් 
සඳහා 2015.10.07 දින අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
ලබාදී ඇත.  

 (v)   ඔව්.  

  1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
පනෙත් 9වන, 16වන සහ 17වන වගන්ති අනුව 
යම් තැනැත්ෙතකු ලියා පදිංචි වී හැඳුනුම්පතක් 
ඉල්ලුම් කිරීෙම්දී  හා හැඳුනුම්පෙත් ෙදවන 
පිටපතක් ඉල්ලුම් කිරීෙම්දී අදාළ ගාසත්ු 
ඉල්ලුම්කරු විසින් ෙගවිය යුතුය. එම ගාසත්ුව 
පිළිබඳව විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් ගැසට් 
පතයක පළ කරනු ලබන නිෙව්දනයකින් නියම 
කළ යුතුය. යම් ෙකෙනකුට දරිදතාව ෙහේතුෙකොට 
ෙගන ගාසත්ු ෙගවීමට අපහසු වන්ෙන් නම් ගාසත්ු 
අත හැරීෙම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට 
ෙකොමසාරිස් ෙජනරාල්වරයාට, දිසත්ික් 
ෙල්කම්වරයාට ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට 
පනෙත් 36වන වගන්තියට අනුව බලතල පැවරිය 
හැක.  

(ඇ)  ඉහත (v) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට කාලය ඉතිරි කරදීෙම් 

අරමුණින් යුතුව මම ඉතාම ඉක්මනින් මෙග් අතුරු පශ්න තුන 
අහනවා. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, පැරණි හැඳුනුම්පත අවලංගු ෙවලා අලුත් 
හැඳුනුම්පත ලබාදීම අතර කාලය තුළ පැරණි හැඳුනුම් පත් 
දරන්නන් සියලුෙදනාටත්, ෙනොදරන්නන් සියලුෙදනාටත් අලුත් 
හැඳුනුම්පත ලබාදීම සඳහා ක්ෂණිකව කියාත්මක කරන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ඒක වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙගොඩක් අය 
පරණ හැඳුනුම්පතම දිගටම තියාෙගන හිටිෙයොත් ෙමොකද 
වන්ෙන්? එෙහම ෙනොෙවන්න ඔබතුමන්ලා කියාත්මක කරන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
  1972-1973 කාලෙය් තමයි National Identity Cards දීම 

ආරම්භ කෙළේ. අප Digital Identity Card එකක් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන ෙකොට එය තුළ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ඇතුළත් කරනවා. 
ෙම් වසෙර් තව මාස තුනක් ඇතුළත අප ඒ Digital Identity Cards  
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා.  

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

ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබාදීෙම්දී 
එහි පරිගණක chip එකක් තිෙබනවා. ඒකට reader  එකක් 
තිෙබනවා. ෙම් අලුත් හැඳුනුම්පත තුළත් එවැනි කියා මාර්ග 
ඇතුළත් කිරීම සිද්ධ ෙවනවාද කියන කාරණය අපට දැනගන්න 
වුවමනායි. ගරු කථානායකතුමනි, බලන්න ෙකෙනකුෙග් EPF 
අංකය එකක්; ETF අංකය තව එකක්; රියැදුරු බලපත අංකය තව 
එකක්; passport  අංකය තවත් එකක්; ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය 
තව එකක්. ඇත්තටම එක අංකයකින් ෙම් සියල්ල කරන්න 
පුළුවන් කම ෙව්දයකට යන්න ෙම් තුළ වැඩ පිළිෙවළක් නැද්ද?  
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ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
තිෙබනවා. ඔබතුමා කියන පරිදි ෙම් Digital Identity Card 

එෙක් reader එකක් අප ඇතුළත් කරනවා. ඒ අනුව ඒ අවශ්ය සියලු 
ෙද්වල් එහි ඇතුළත් කරනවා. ඒ  නිසා ඕනෑ ෙකෙනකුට ඒ ෙද්වල් 
බලාගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා.  
 

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

දැන් ෙලෝකය තුළ නූතන තාක්ෂණ කමෙව්දය අනුව ඇඟිලි 
සලකුණු කමය තව දුරටත් වලංගු නැහැ.  Iris එක, නැත්නම් ඇෙසේ 
කුණිතය සහ කනීනිකාව ආශිතව ගන්නා ඡායා රූපය තමයි 
ෙලෝකෙය් වඩාත්ම විශ්වසනීය බවට සහතික කර තිෙබන්ෙන්. 
ඇඟිලි සලකුණු කමය අද වන ෙකොට යල් පැන ගිහිල්ලායි 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අපි තවම යන්ෙන් ඇඟිලි සලකුණු මත 
පදනම් වූ කමෙව්දයකටයි. ඉතින් ෙලෝකය ඊට වඩා ෙබොෙහෝ 
දුරකට ගිහිල්ලා තිබියදි අපි වලිගයක් අල්ලා ෙගන ඉන්ෙන් ඇයි? 
ඇයි අපට යන්න බැරි ඇස ් filter කරන්න පුළුවන් system 
එකකට? නැත්නම්, ඇස ඉලක්ක කර ගත්ත හඳුනා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයකට යන්න ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසුගාමී ෙවන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් කමයට තමයි යන්ෙන්.   

විෙශේෂෙයන්ම මීට ෙපර  "ෙෆොෙටෝ" ගත්ත විධියට ෙනොෙවයි  ෙම් 
කටයුත්ෙත්දී කරන්ෙන්.  Register  කරලා, ඒ අඩංගු සියලු 
කාර්යයන් කළ හැකිව තිෙබන  "ෙෆොෙටෝ" සාප්පුවලින් තමයි ෙම් 
කාර්යය කරන්ෙන්.  ඒ අනුව ඕනෑ ෙකනකුට ඇස දිහා බලා 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වනවා, ඒ අයෙග් 
ෙවනස්කමක් තිෙබනවා නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
  ''මෑන්පවර්'' ෙසේවකයන් : සථ්ිර කිරීම 
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9.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
      (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
     (The Hon. S.M. Marikkar) 

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවය කරන ''මෑන්පවර්'' ෙසේවකයින්ෙග් ෙසේවය 
සථ්ිර කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ''මෑන්පවර්'' ෙසේවකයන් අලුතින් බඳවා ගැනීමක් 
සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (iv) බඳවා ගැනීම් සිදු කරන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேதசிய நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  சைபயில் 
பணியாற் ம் ‘ேமன் பவர்’ ஊழியர்களின் ேசைவ 
நிரந்தரமாக்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) ‘ேமன் பவர்’ ஊழியர்கள் திதாக ஆட்ேசர்ப்  
ெசய்யப்ப வார்களா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ஆட்ேசர்ப்  ைறைம யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்ப ம் திகதி யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of City Planning and Water  

Supply:   

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether the workers recruited through 
manpower agencies and serving at the 
National Water Supply and Drainage Board 
would be confirmed in service; 

 (ii)  whether new recruitments through 
manpower agencies will be done; 

 (iii)  if so, what the recruitment procedure will 
be; and 

 (iv)  the date on which recruitments will be 
done? 

(b)  If not, why?    

  
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ) (i) නැත. 

   ''මෑන්පවර්'' ආයතනවලින් ජාතික ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ෙසේවකයින් බඳවා 
ෙගන ෙනොමැත. නමුත් රාජකාරී කිරීෙම්දී ඇති 
වන අත්යවශ්යම කටයුතු සඳහා ඒ ඒ අවසථ්ාවන්ට 
අනුව ෙසේවෙය් ෙයදවීම පිණිස පුවත් පත් දැන්වීම් 
පළ කර මිල ගණන් කැඳවා ෙකොන්තාත් පදානය 
ෙකොට අදාළ ෙසේවාවන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර 
ඇති අතර, ඒ සඳහා ෙකොන්තාත්තුවට අදාළ වූ 
පමාණ බිල්පත්වලට අනුව ෙගවීම් කටයුතු සිදු කර 
ඇත. 

 (ii) නැත. 

   ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් 
ඇති ෙසේවක නිර්ණය - cadre position -   අනුව 
පමණක් අලුත් ෙසේවකයින් බඳවා ෙගන ඇත. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය. ඔබතුමා 

කිව්වා cadre   එක අනුවයි බඳවා ගන්ෙන් කියලා. Cadre එෙකන් 
එළිෙය් 480ක් බඳවා ෙගන තිෙබනවායි කියලා ඔබතුමා පිළි 
ගන්නවාද?  

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
එෙහම ෙනොෙවයි. අපි භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්- Department of Management Services 
එෙක්- අනුමැතිය ලබා  ෙගන ඒ cadre  එක තුළ බඳවා ගැනීම් කර 
තිෙබනවා. ඒ තනතුරු ස්ථිර කිරීමට අපි තවම අනුමැතිය ලබා දීලා 
නැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 20,000ක දීමනාවක් ලබා දීලා, දින 

180කට බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය ඇතුව 
ෙන්ද? 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
භාණ්ඩාගාරය සමඟ සාකච්ඡා කරලායි බඳවා ගත්ෙත්.  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. මෑන්පවර් ෙසේවකෙයෝ 

900ක් විතර ඉන්නවා. පසුගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය්ත් ඔවුන් 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. මෑන්පවර් ෙසේවකෙයෝ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
අවුරුදු 10ක්, 12ක්, 15ක්, 20ක් ආදී වශෙයන් වැඩ කරපු අය. මම 
අහපු පශ්නයට ඔබතුමා දුන් පිළිතුර අනුව කියැෙවන්ෙන්, ඔවුන් 
ස්ථිර කරන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. නමුත් රජයක් හැටියට  
ෙයෝජනා කරනවා, රුපියල් තිස් හතළිස්දහසක් වැටුප් ලබා ෙදන 
 රැකියා අවස්ථා උදා කරනවා කියලා. ජල සම්පාදන  හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය් අවුරුදු ගණනක් ෙසේවය කරපු මෑන්පවර් ෙසේවකයනුත් 
ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්. නමුත් ඔවුන්ෙග් රැකියාව ස්ථිර කරන්ෙන් 
නැහැ කියා කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කාරණා ෙදෙකහි 
ගැළපීමක් නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මම කලින් සඳහන් කළ පරිදි මෑන්පවර් ආයතනවලින් අපි 

ෙසේවකයන් බඳවා ෙගන නැහැ. නමුත් සමහර අර්ධ රාජ්ය ආයතන 
හා ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලින් ඒ වාෙග් කියාදාමයක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වුණත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙයන් මෑන්පවර් ආයතන හරහා බඳවා ගැනීම් සිදු කරලා 
නැහැ. ශම ෙකොන්තාත්කරුවන් හරහා ඒ ඒ අවස්ථාවලට අනුව 
අවශ්ය වූ ශමිකයන් ෙසේවෙය් ෙයදවීමට අපි කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ අය නීත්යනුකූලව ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට කිසිම බැඳීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට 
රැකියා අවස්ථා ලබා දිය යුතුයි කියා කියන්න බැහැ.  

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ඒ 

අයෙග් ෛනතික බැඳීමක් නැහැ. ඒක හරි. ෙම් ෙසේවකයින් බඳවා 

ගැනීෙම් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, හදිසි බිඳ වැටීම්, ජල 
කාන්දුවීම්, ජල නළ පිපිරීම් සහ ජල නළ එළීම් වැනි කටයුතු සඳහා 
ෙයදවීමයි. කවර පාර්ශ්වයක් හරහා ආවත් ඔවුන් වැඩ කරන්ෙන් 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය්යි. ඔවුන්ට 
අවුරුදු ගණනක අත් දැකීම් තිෙබනවා. ඔවුන් චීනෙයන් ආපු 
කට්ටියක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් පුරවැසිෙයෝ. ඉදිරිෙය්දී ඇති වන 
පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීෙම්දී ෙම් ෙසේවකයින්ට 
පමුඛතාව ලබා දිය යුතුයි ෙන්ද? ෛනතිකව ෙනොෙවයි, 
සදාචාරාත්මකව එෙහම කළ යුතුයි ෙන්ද? 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ අය චීන ජාතිකෙයෝ ෙනොෙවයි, ලාංකිකයන් කියලා අපි 

පිළිගන්නවා. ඒක විතරයි අපට පිළිගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඊට 
අමතරව බඳවා ගැනීම් කරන අවස්ථා වලදී අයදුම් පත් ඉදිරිපත් 
කළා නම්, සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ අය බඳවා ගන්න 
අපට පුළුවන්. නමුත් අපට බැඳීමක් නැහැ. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එවැනි බඳවා ගැනීමකදී ඔවුන්ෙග් අත් දැකීම්වලට පමුඛතාවක් 

ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද?  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

විෙශේෂිත සැලකිල්ලක් ෙයොමු කරන්න අපට පුළුවන්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, පධාන කටයුතු.  
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අද දවෙසේ ඔබතුමාට ෙපත්සමක් 

පිළිගන්වන්න ෙයදිලා තිබුණා. නමුත් මම රාජගිරිෙයන් එනෙකොට 
ෙපොලීසිෙයන් මා පැමිණි වාහනය නතර කළා. මම කරුණු 
පැහැදිලි කර එනෙකොට ඒ උදවිය message එකක් දීලා තවත් 
තැනකදී ෙපොලීසිෙයන් මා පැමිණි වාහනය නතර කළා. එතැනින් 
එන විට තවත් තැනකදී නතර කළා. ෙම්ක කිසියම් ෙහේතුවක් 
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නිසාද, පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එකට ෙමොකක් ෙහෝ ෙදයක් නිසාද 
දන්ෙන් නැහැ.  ඒ ෙහේතුව නිසා අද දිනෙය් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න තිබූ ෙපත්සමත් මට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා දැන් එම ෙපත්සම ඉදිරිපත් කරන්න. මම බාර 

ගන්නම්. 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිලැස්ස, රත්නැග්ගම, "සුබ" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.එම්. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம ைவப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petition ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

දැනුම් දුන්නා, යම් ෙහේතුවක් අනුව තමුන්නාන්ෙසේට 
දුරකථනයකින් මරණීය තර්ජනය එල්ල කළා කියලා. මා දැක්කා, 
අද පුවත් පත්වලත් පධාන ශීර්ෂ පාඨ ෙලස ඒක වාර්තා ෙවලා 
තිෙබන බව. එම සිදුවීම අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැලකිය යුතු 
පමාණයකින් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු පශ්නයක්. පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ඇති වන විවාදවලදී එක් එක් අයට එක් එක් ස්ථාවරයන් 
දරන්න පුළුවන්. ඒ ස්ථාවරයන් පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් කරලා 
කථානායකතුමාට නිල සථ්ාවරයක් පකාශයට පත් කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, කථානායකතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද නිල 
ස්ථාවරය තමන්ෙග් ස්ථාවරය ෙනොෙවන ෙකොට විවිධාකාරෙය් 
බලපෑම් එනවා නම්, මරනවා යැයි කියා තර්ජනය කරනවා නම්, 
ඒක ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මම ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ෙම් මරණීය තර්ජන 
පිළිබඳව දැනට අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ග කුමක්ද කියලා. 
ඔබතුමාට එවැනි තර්ජනයක් කළ බව පකාශයට පත් කළා 
පමණයි. ඒ ලැබුණු දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳව සහ ඒ 
තර්ජනයන්ෙග් ස්වභාවයන් පිළිබඳව එතැනින් එහා කරලා තිෙබන 
පරීක්ෂණ කටයුතු ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමම කරුණ ඇසීම සම්බන්ධෙයන් මම ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම එම 

සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් මෙග් ආරක්ෂක නිලධාරින්ට 
කියාත්මක ෙවන්න කියලා තිෙබනවා. මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලීසිෙය් උසස් නිලධාරින් සමඟ ෙහට දිනෙය් සාකච්ඡා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, අද ෙවලාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙද්ශපාලනෙය්දී අපහාස, තර්ජන, ගර්ජන, ෙවඩි පහාර, 
ෙබෝම්බ පහාර ආදියට අපි ෙගොඩක් ෙවලාවට මුහුණදීලා 
තිෙබනවා. එම නිසා මම සැෙලන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඔබතුමා ෙම් 
ගැන ඇසීම පිළිබඳව මම ඉතා අගය කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග පිළිබඳව ගරු සභාව 
දැනුවත් කරන්නම්.   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ජනවාරි 8 දින රාතිෙය් 

කුමන්තණයක් සිදු වුණා යැයි  මංගල සමරවීර මැතිතුමා රහස් 
ෙපොලීසියට කළ පැමිණිල්ල පිළිබඳව පසුගිය ජනවාරි 28වැනිදා 
මම නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන ගරු අමාත්යතුමාෙගන් 
පශ්නයක් අහලා තිබුණා. එදා නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන  අමාත්යතුමා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීමට සති ෙදකක 
කාලයක් ලබා ගත්තා. කල් ලබා ගත් සති ෙදක අනුව අද න්යාය 
පතෙය් එම පශ්නය තිබිය යුතුයි. නමුත් ඒ පශ්නය ෙනොතිබීෙමන් 
මට අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දැකලා තිෙබනවා 

සම්පදායක් හැටියට ගරු අමාත්යවරයා පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සති ෙදකක ෙහෝ මාසයක කල් ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබන බව. 
නමුත් ෙමෙතක් කිසිම පශ්නයක් ඒ සති ෙදක ඉක්මවා ගියාට පසුව 
න්යාය පතයට ඇවිල්ලා නැහැ; මාසය ඉක්මවා ගියාට පසුව න්යාය 
පතයට ඇවිල්ලා නැහැ. එෙහම නම් දැන් ෙමතැන් සිට අපි එය 
අනුගමනය කළ යුතුයි. කාලය ඉල්ලන්ෙන් සති ෙදකයි නම්, ඒ 
සති ෙදක ඉක්මවීෙමන් පසුව එය න්යාය පතයට එන්න ඕනෑ. 
ෙමෙතක් කල් කවදාවත් ඉල්ලන කාලයට අනුව එය න්යාය 
පතයට ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ ෙයෝජනාවට එකඟ ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ඒ ගැන ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 It should automatically come to the Order Paper after 

two weeks. ඒ සති ෙදෙකන් පසුව අනිවාර්යෙයන්ම එය න්යාය 
පතයට එන්න ඕනෑ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක අපට ස්ථිර කර ගන්නට අමාරුයි ෙන්ද? අපි සාකච්ඡා 

කරලා ඒ ගැන කියා මාර්ගයක් ගනිමු.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 We are agreeable. අපි කැමැතියි, අනිවාර්යෙයන්ම සති 

ෙදකකින් ඒක න්යාය පතයට ඇතුළත් කරන්නට. අපි විරුද්ධ  
නැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will discuss that.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය් සඳහන් කළ පකාශය 

සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා, කවුරුන් 
ෙහෝ ෙකෙනකු ඔබතුමාට මරණීය තර්ජනයක් එල්ල කළා නම්, -
අපි පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය අගය කරන මන්තීවරුන් 
වශෙයන් එය දැඩි ෙසේ ෙහළා දකිනවා- ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ 
පරීක්ෂණයක් කරලා කුමන ආකාරයක ෙහෝ එවැනි තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන ෙලස. එය 
ඔබතුමාෙග් යුතුකමක් හා වගකීමක්. එෙලසින්ම අපි 
සියලුෙදනාෙග්ම ආරක්ෂකයා වශෙයන් සිටින ඔබතුමාටත් 
මරණීය තර්ජන එල්ල ෙවනවා නම් ඒක බරපතළ කරුණක් ෙලස 
අපි සලකනවා. ෙමොකද, ඉතිහාසෙය්, "පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ජනය 
කරවු" කියලා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට තර්ජන විශාල 
පමාණයක් තිබුණා ගරු කථානායකතුමනි. අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර වැනි ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණිෙය් මරණීය තර්ජන නිසා තමන්ෙග් වාහනෙය් ෙවනම 
ආරක්ෂිත වැටවල් ගහෙගන. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අද අපි ෙම් කරුණ 

විතරක් ගනිමුද? ෙමොකද, ෙවලාව පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. 
දැනටමත් කාලය ඉක්ම ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා ඔබතුමාට ඉතා පහසුෙවන් පුළුවන්, දුරකථන ඇමතුම 

කවුද දුන්ෙන් කියලා ෙසොයලා බලන්නට. එවැනි කියාවක් කවුරු 
කළත් අපි දැඩි ෙසේ එය ෙහළා දකිනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලාෙග් සහායත් පාර්ථනා 

කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලැබී තිෙබන විනාඩි 81න් 
විනාඩි 61ක්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා දීලා තිබීම ගැන. ඒ ගැන 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මීළඟට අමාත්යාංශ පකාශය, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා. 
 

 
උතුරු පළාත් සභාවට ෙවන් කළ මුදල්: 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

வட மாகாண சைபக்கான நிதி ஒ க்கீ கள்: 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி 

அைமச்சாின  கூற்   
ALLOCATION OF FUNDS TO NORTHERN 
PROVINCIAL COUNCIL: STATEMENT BY 

MINISTER OF PROVINCIAL COUNCILS AND 
LOCAL GOVERNMENT 

 
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) 
Hon. Speaker, this is in reply to a Question under 

Standing Order No. 23(2) raised by the Hon. Douglas 
Devananda on 17th December, 2015.   

01. The allocations for 2014 and 2015 to the Northern 
Provincial Council, can you tell us the reasons for 
not utilizing in full in those years? 

 Ninety-nine per cent of the allocations received in 
the financial year of 2014 by the Northern 
Provincial Council have been utilized. Further 
from the allocations for 2015 up to 31.10.2015 on 
account of CBG and PSDG, we have received 
only 30 per cent of the imprest from the Treasury 
and expenditure incurred in CBG 36 per cent and 
40 per cent in PSDG accordingly. Now, we have 
received imprest in full from the Treasury, 95 per 
cent of CBG allocations and 99 per cent of the 
PSDG allocations utilized. 

02. For the period from 2009 to 2013, how these 
projects completed without returning the 
allocations?   

 (a)  Out of the allocations from 2009 to 2013 
except for the year 2010, allocations were 
not utilized fully for the rest of the years. 

853 854 
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 (b) The percentage of expenditure from capital 
expenditure from the allocations is as 
follows: 

  Year          Percentage of  
              expenditure 

  2009   94% 

  2010              100% 

  2011   91% 

  2012   77% 

  2013   85% 
 

 (c) A sum of Rs. 116.96 million from the 
allocations of 2012 after transferred to 
deposit account and then it was shown as 77 
per cent of the expenditure. 

03. What was the amount received under CBG in 
2015, as to how this amount was divided among 
five Ministries and also the projects undertaken 
through this? 

 A sum of Rs. 400 million was allocated through 
CBG and the details of allocations to respective 
Ministries are as follows: 

 

Criteria Based Grant-2015 
 

Ministry    Allocation 

Governor’s Secretariat   16,700,000 

Provincial Public Service Commission   2,475,000 

Assembly Secretariat   10,847,508 

Chief Secretary’s Secretariat  33,662,600 

Ministry of Chief Minister  77,110,992 

Ministry of Agriculture   40,029,000 

Ministry of Education   89,454,000 

Ministry of Health   74,564,400 

Ministry of Fisheries   55,156,500 

Total                                  400,000,000 
 

I table* the details of projects available in Annex I. 

  
04. What was the amount of Provincial Specified 

Development Grant allocated for the Northern 
Provincial Council in 2015, details as to how that 
amount was distributed to the Ministries of the 
Northern Provincial Council and the projects 
undertaken through this? 

 A sum of Rs. 1,440 million was allocated for 
PSDG in 2015. Following are the details of 
allocations made to the Ministries of the Northern 
Provincial Council as per the approval by the 
Finance Commission. 

Provincial Specified Development Grant-2015 

Ministry    Allocation 

Ministry of Chief Minister  269,200,000 

Ministry of Agriculture   193,000,000 

Ministry of Education   323,000,000 

Ministry of Health   377,500,000 

Ministry of Fisheries   277,300,000 

Total                 1,440,000,000 

05. Are there any difficulties in incurring the 
expenditure and take up activities in agreement 
with the five Secretaries of Ministries including 
the Chief Secretary and the Political Heads elected 
by the people? 

 There are no difficulties that the Secretaries of the 
Ministries including the Chief Secretary with the 
Political Heads have cordial relationship and 
attend to development activities. 

06. What is the allocation made by the Central 
Government’s Ministry of Education and the 
Projects supervised by the Provincial Ministry of 
Education in 2015? What are the Projects? Out of 
those projects, what are the projects completed? 

 Out of the allocation of Rs. 240 million of 2015, 
the Central Government’s Ministry of Education 
has released Rs. 85 million as imprest and utilized 
for expenditure for the following projects: 

 (i) 2 buildings for College of Education 

 (ii) Repairs to 10 National schools 

 (iii) Repair to 03 teachers resource centres 

 (iv) 2 computer resource buildings 

Above projects will be completed in 2016. 

07. What was the unexpended balance amount from 
the allocations for 2014? What was the amount 
showed as expended in 2014 and brought forward 
in 2015? What are the projects for this fund? 

 The balance fund from the allocated funds for 
2014, Rs. 94.5 million was transferred to deposit 
account. I table* the details of projects shown in 
Annexes III and IV.   

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමාෙග් 

පශ්නයක්. අද එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා ඔබතුමාෙග් 
පිළිතුර සභාගත කරන්නත් පුළුවන්.  Otherwise, it will take 
some time. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Yes. So, I seek your permission to table* the rest of 

my statement. I thank you, Sir. 
 

*  සභාගත කරන ලද පකාශෙය් ඉතුරු ෙකොටස. 
*   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட கூற்றின் எஞ்சிய பகுதி.   
*   Rest of the statement tabled. 

 08. Is there any possibility of withdrawing the fund which was not 
expended in  2015 by the Central Government? What are the 
details of allocations in 2016 to Northern Provincial Council? 

 As capital projects in 2015 have been completed, there is no 
possibility of withdrawal by the Central Government.  

 Details of allocation for 2016 on account of capital Finance. 

 Allocations - 2016 

 Projects    Allocation 

 Criteria Based Grant   475,000,000 

 Provincial Specific Development Grant        3,199,300,000 

 UNICEF        11,350,000 

 TSEP    465,000,000 

 Health Services Development Project 365,000,000 

 Construction of Administration Building 150,000,000 

 Total                   4,665,650,000 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. ගරු ෙක්. කාදර් 

මස්තාන් මහතා, පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට.  

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ජම් ඉය්යතුස ්සහව්ා අල්-හයිරිය්යා (ජසක්ා) 

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
ஜம்மிய்யத் ஸ் ஸஹ்வா அல்-ைகாிய்யா (ஜஸ்கா) 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
JAM’IYYATHUS SAHWA AL-KHAIRIYYA (JASKA) 

(INCORPORATION) BILL 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  பின்வ ம் 

பிேரரைணைய  நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்: 

"ஜம்மிய்யத் ஸ் ஸஹ்வா அல்-ைகாிய்யா (ஜஸ்கா) (கூட் ைணத்தல்)" 
எ ம் சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக" 

  
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  தபால், தபால் 
ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 

 
ශී ලංකා ෙසත්ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீ லங்கா ெசத்ேசவா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
SRI LANKA SETHSEWA FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் 

பிேரரைணைய  நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்:  

"ஸ்ரீ லங்கா ெசத்ேசவா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) எ ம் சட்ட லம் 
ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக" 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

 
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 
ெ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  Health, Nutrition and Indigenous Medicine for report. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දිනට නියමිත කටයුතුවලට යෑමට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමාට මූලාසනය ගන්නා ෙලසට මම ආරාධනා 
කරනවා. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

පඩිපාලක සභා ආඥාපනත : නිෙයෝගය 
சம்பளச் சைபகள் கட்டைளச் சட்டம்: 

ஒ ங்குவிதி 
WAGES BOARDS ORDINANCE: REGULATION 

 
[අ.භා. 2.22] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"(136 වැනි අධිකාරය වූ) පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් 63 වැනි වගන්තිය 
යටෙත්, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2016.01.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

     (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1941 අංක 27 දරන 
පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් 31වැනි නිෙයෝගය සංෙශෝධනය 
කිරීමටයි අද ෙම් සංෙශෝධනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මම 
එහි පසුබිම ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 1941 අංක 
27 දරන පඩිපාලක සභා ආඥාපනත මඟින් ලංකාෙව් සියලුම 
කර්මාන්ත ආවරණය කරනු ලබයි. ෙමම ආඥාපනෙත් පළමුවැනි 
ෙකොටස මඟින් ෙපෝය නිවාඩුව, නියමිත දිනට වැටුප් ෙගවීම පිළිබඳ 
නීති පතිපාදන සලසා ඇත. පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් ෙදවැනි 
ෙකොටස යටෙත් විෙශේෂිත කර්මාන්ත සඳහා පඩිපාලක සභා 44ක් 
දැනට ස්ථාපනය කර ඇත. ෙම් සඳහා පතිපාදන සැලසී ඇත්ෙත් 
පඩිපාලක සභා ආඥා පනෙත් 6,7,8 වගන්තිවලිනි.  

ෙමම විෙශේෂිත කර්මාන්ත සඳහා පිහිටුවනු ලැබූ  පඩිපාලක 
සභාවලට ෛතපාර්ශ්විකව නිෙයෝජිතයන් පත් කරනු ලැෙබ්. ෙමම 
ෛතපාර්ශ්වික නිෙයෝජිතයන් සමන්විත වනුෙය් ගරු අමාත්යතුමා 
විසින් නම නියම ෙකොට පත් කළ නිෙයෝජිතයන්, ෙසේවක 
නිෙයෝජිතයන් සහ ෙසේව්ය නිෙයෝජිතයන් යන ෙකොටස් තුන මඟිනි.  

ෙමම රැස්වීම සඳහා කැඳවනු ලබන සාමාජිකයන් ෙබොෙහෝ 
කාර්ය බහුල වන අතර, විශාමික අමාත්යාංශ  ෙල්කම්වරු, ඉහළ 
තනතුරු ලැබූ රාජ්ය නිලධාරිහු හා විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරු   

ඒ අතර සිටිති. ෙමොවුහු පඩිපාලක සභා රැස්වීම්වලට සහභාගි වීම 
සඳහා විශාල කාලයක් වැය කරන අතර, දිවයිෙන් දුර බැහැර 
පෙද්ශවල සිට පවා ෙකොළඹ පිහිටි කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පධාන කාර්යාලයට පැමිෙණති.  

පඩිපාලක සභා ෙසේව්ය ෙසේවක නිෙයෝජිතයන් ඒ ඒ 
කර්මාන්තයට අදාළව දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශවල පිහිටා ඇති 
ආයතන ආශෙයන් පත් කරනු ලැෙබ්. ඒ අනුව යම් 
කර්මාන්තයකට අදාළව ෙසේව්ය ෙසේවක නිෙයෝජිතයන් පත් කිරීම 
සිදු කිරීෙම්දී දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශවල පිහිටා ඇති එම 
කර්මාන්තෙය් නියැෙලන ෙසේවා ෙයෝජකයින් සහ ෙසේවකයින් ෙහෝ 
ෙසේවකයින් නිෙයෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති තුළින් ෙතෝරා 
ගැනීම සිදු කරනු ලබයි.  

ෙමෙසේ පිහිටුවනු ලබන පඩිපාලක සභාවක් මඟින් දවසකට 
වැඩ කරන පැය ගණන, මසකට වැඩ කළ යුතු දින ගණන, එම 
කර්මාන්තයට අදාළ අවම වැටුප, අතිකාල ෙගවීෙම් කමෙව්දය, 
සති නිවාඩු, වාර්ෂික නිවාඩු හා පසිද්ධ නිවාඩු පිළිබඳ තීරණ 
ගැනීමට පතිපාදන සලසා ඇත. එෙමන්ම ෙමම පඩිපාලක සභාවන් 
මඟින් පඩිපාලක සභා පතිව හගත කිරීම් සහ පඩිපාලක සභා 
ආවරණය පුළුල් කිරීම ආදී කටයුතු සිදු කිරීමට හැකියාව ඇත. 

පඩිපාලක සභාවක් මඟින් තීරණ ගැනීෙම්දී එම රැස්වීම 
සාර්ථකව පැවැත්වීමට නම නියම ෙකොට පත් කළ නිෙයෝජිතයින්, 
ෙසේව්ය නිෙයෝජිතයින් සහ ෙසේවක නිෙයෝජිතයින් යන සියලු 
ෙදනාෙග් සහභාගිත්වය අනිවාර්යය අවශ්යතා ෙව්. තීරණ 
ගැනීෙම්දී ෙසේව්ය ෙසේවක එකඟතාව මූලික වන අතර, එෙසේ 
ෙනොවන අවස්ථාවලදී ඡන්දය විමසීමට සිදු ෙව්. ෙමවැනි 
අවස්ථාවල එකඟතාවට පැමිණීමට රැස්වීම් වාර කිහිපයක්  
පැවැත්වීමට පවා සිදු ෙව්.   

පඩිපාලක සභා නිෙයෝජිතයින් පඩිපාලක සභා රැස්වීමට 
සහභාගි වීම ෙවනුෙවන් ෙසේව්ය /ෙසේවක නිෙයෝජිතයකු සඳහා 
රුපියල් 400ක්ද, නම් කළ නිෙයෝජිතයකු සඳහා රුපියල් 500ක්ද, 
පැමිණීෙම් දීමනාවක් වශෙයන් දැනට ෙගවනු ලැෙබ්.  ෙම් සඳහා 
පතිපාදන සලසා ඇත්ෙත් 1971 පඩිපාලක සභා නිෙයෝගවල 31 
වන නිෙයෝගය මඟිනි. 

ෙමම නිෙයෝගය සෙශෝධනය කිරීම තුළින් ෙමම දීමනාව වරින් 
වර සංෙශෝධනය කර ඇත. අවසන්වරට ෙමම දීමනා ෙගවීම 
සංෙශෝධනය කර ඇත්ෙත් 2005 මාර්තු 04 දිනැති අංක 1382/23 
දරන ගැසට් පතෙයනි.  

පඩිපාලක සභා නිෙයෝජිතයින්ෙග් පැමිණීෙම් දීමනාව 
අවසන්වරට සංෙශෝධනය කර දැනට වසර දහයකුත් ඉක්මවා ඇති 
අතර වර්තමාන තත්ත්වයන් හා සසඳන කළ ෙමම ෙගවීම 
කිසිෙසේත්ම පමාණවත් ෙනොවන බව ෙපෙන්. ඒ අනුව, 

01. පඩිපාලක සභා නම නියම කරනු ලැබූ නිෙයෝජිතෙයකුට 
එක් රැසව්ීමක් සඳහා සහභාගි වීම ෙවනුෙවන් ෙගවනු 
ලබන පැමිණීෙම් දීමනාව රුපියල් 2,000ක් වශෙයන් ද, 

02. පඩිපාලක සභාවක ෙසේව්ය/ ෙසේවක නිෙයෝජිතෙයකුට එක් 
රැසව්ීමක් සඳහා සහභාගි වීම ෙවනුෙවන් ෙගවනු ලබන 
පැමිණීෙම් දීමනාව රුපියල් 1,500ක් ද වන පරිදි 1941 අංක 
27 දරන පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් 31වන නිෙයෝගය 
සංෙශෝධනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙපෙනනවා 
ඇති පඩිපාලක සභා නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවන් තවමත් 
ෙගවන්ෙන් 2005දී නියම කළ දීමනාව බව. ෙම් නිසා අද 
පඩිපාලක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම අපහසු ෙවලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකද, ඒ අයට ෙගවන ෙම් ෙසොච්චම් මුදල පමාණවත් ෙනොවන 
නිසා. ඒ කියන්ෙන්  රජෙය් ෙනොවන පත් කළ නිෙයෝජිතයින්ට 
රුපියල් 500ක් ෙගවනවා. 

ඊළඟට ෙසේව්ය/ ෙසේවක පාර්ශ්වයන්ෙගන් පත් කළ 
නිෙයෝජිතයින්ට රුපියල් 400ක් ෙගවනවා. ෙම් මුදල අද 
පමාණවත් ෙනොවන නිසා ෙබොෙහෝ විට පඩිපාලක සභා රැස්වීම් 
පැවැත්වීමට බැරි වනවා. ෙමොකද, ඒ සාමාජිකයන් පැමිෙණන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි රුපියල් 500 මුදල රුපියල් 2,000 දක්වා වැඩි 
කරන්නත්, රුපියල් 400 මුදල රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි 
කරන්නත් අද ෙම් ෙයෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම නිෙයෝගය අනුමත කිරීම සඳහා ගරු සභාෙව් 
සහෙයෝගය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Chandrasiri Gajadeera? 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පඩිපාලක සභාවල කාන්තා 

නිෙයෝජනයක් තිෙබනවාද? දැන් අමාත්යවරයාත් නිෙයෝජිතයින් 
පත් කරනවා ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් අපි කාන්තාවන් පළාත් 
පාලන ආයතනවලට පත් කරෙගන යනවා. නමුත්, වැඩ කරන 
පන්තිෙය් පශ්න විසඳන අවස්ථාවලදී කාන්තාවන්ට බලපාන පශ්න 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න කාන්තා නිෙයෝජනයක් 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මා කල්පනා කරනවා. මා ඒ 
සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙහොඳ අදහසක්. මට තවම පඩිපාලක සභාවලට නිෙයෝජිතයන් 

පත් කිරීෙම් අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. මම හිතන හැටියට 
ඉදිරිෙය්දී -මාර්තු මාසෙය් මැද භාගෙය් වාෙග්- පඩිපාලක 
සභාවලට නිෙයෝජිතයන් පත් කිරීෙම් අවස්ථාව එනවා. එහිදී මා 
ෙම් කාරණය ගැන සලකා බලන්නම්. 

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

 
[பி.ப. 2.30] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

நாட் ேல ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்ைதச் சீரைமத்தல், 
ஊழியர்க ைடய சம்பளத் க்கான ெகா ப்பன கைளக் 
கூட் தல் ெதாடர்பான இந்த சம்பளச் சைபகள் கட்டைளச் 

சட்ட விவாதத்திேல உைரயாற் வதில் மகிழ்ச் 
சியைடகின்ேறன். மிக க்கியமாக தனியார் நி வனங்கள் 
மற் ம் மைலயகத் ேதாட்டங்களிேல ேவைல ெசய்கின்ற 
ேதசிய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளத்திேல 
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வரேவண் ய  கடைம ம் 
கடப்பா ம் அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . ஒ வர  
ேவைலயில் ஏற்பட்ட தி ப்தியின் அ ப்பைடயில் மாதாந்தம் 
அவ க்கு வழங்கப்ப கின்ற ெமாத்தத் ெதாைக அல்ல  
வாழ்வாதாரத் க்காக - ஜீவேனாபாயத் க்காக வழங்கப்ப ம் 
ெதாைக சம்பளம் அல்ல  ேவதனம் எனக் க தப்ப கின்ற . 
அவ்வாறான அந்தச் சம்பளம் சட்டத் க்குட்பட்ட வைகயில் 
எல்ேலா க்கும் சாியான ைறயில் கிைடப்பதில்ைல என்ற 
ஆதங்கம் இன்  பலாிடம் காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, 
இந்த நாட் ேல மைலயகப் பகுதிகளில் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களாக ேவைலெசய்கின்ற மைலயகத் ேதசிய 
இனமான தமிழர்கள் இன் ம் ஐந்  பாய் சம்பளத்ேதா  
தங்க ைடய வாழ்க்ைகைய நடத்திக்ெகாண் க்கின்ற சூழல்  
காணப்ப கின்ற . அவர்க ைடய சம்பளம் தீர்மானிக்கப் 
படாத நிைலயில்தான் இ க்கின்ற . அவர்க க்கு 
இ ப்பதற்கான ட்  வசதிகேளா அல்ல   வாழ்வாதார 
வசதிகேளா சாியாக வழங்கப்படவில்ைல. இங்ேக அைமச்சர் 
அவர்களால் ன்ைவக்கப்பட்ட கட்டைளச் சட்டத் க்கைமய, 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளம் இந்த நாட் ேல 
மற்ைறயவர்க ைடய சம்பளத் க்கு நிகராக மாற்றப்பட 
ேவண் ம். அவ்வா  மாற்றப்ப கின்றேபா தான் அவர்க ம் 
ச தாயத்தின் சம பிரைஜகளாக, தங்க ைடய உைழப் க் 
ேகற்ற ஊதியத்ைதப் ெப பவர்களாக இந்த மண்ணிேல வாழ 

ம்.   

இந்த அரசாங்கம் ப த்தவர்களிடம்கூட சம்பள அள த் 
திட்டத்திேல பல வித்தியாசங்கைளக் கைடப்பி க்கின்ற ஒ  
நைட ைறையக் ெகாண் க்கின்ற .  குறிப்பாக, ேசைவ 
அ ப்பைடயிேல ஐம்பத்ைதயாயிரம் பாய் வைர 
சம்பளத்ைதப் ெப கின்ற ஆசிாியர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
எந்தெவா  ேவதன ம் இல்லா  ெதாண்டர் ஆசிாியர்களாக 
10 ஆண் க க்கும் ேமலாகப் பணி ாிந்தவர்கள் இப்ெபா  
ஆசிாிய உதவியாளர்களாக நியமனம் ெபற்றி க்கிறார்கள். 
அவர்க க்கு ஐயாயிரம் பாய் சம்பளம் வழங்கப்பட்ட . 
அதற்குப் பிற்பா  அவர்கள் ேபாராட்டம் நடத்திய 
நிைலயில்தான் அவர்க ைடய சம்பளம் ஏழாயிரம் பாயாக 
அதிகாிக்கப்பட்ட . இந்த நாட் ேல நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்ட சம்பள ஏற்றங்கேளா  அவர்க க்கு 
இப்ெபா  பத்தாயிரம் பாய் சம்பளம் வழங்கப்ப கின்ற . 
இப்ப யாக ஆசிாிய உதவியாளர்களாக இ ப்பவர்கள் 
இரண்  வ டங்கள் ஆசிாிய பயிற்சிக் கலாசாைலகளில் 
தங்க ைடய பயிற்சிைய நிைற ெசய்  ெவளிேய கின் 
றார்கள். அவர்க க்கு எப்ெபா  அரசாங்கத்தினால் நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கப்பட்டேதா, அந்த நாளி ந்   
ஆகக்குைறந்த  3 - I தரத்தி ள்ள ஆசிாியர்க க்கான 
சம்பளம் வழங்கப்பட ேவண் ம். எனேவ, இப்ப யான 
சம்பளத் திட்டங்கள் ெகாண் வரப்ப கின்றெபா  
அைமச்சர் அவர்கள் தய ெசய்  இதைனக் கவனத்தில் எ க்க 
ேவண் ம்.  

உண்ைமயிேலேய நா  ரா ம் அவ்வா  சம்பள அள த் 
திட்டங்களிேல ேவ பா  இ ப்ப  ரண்பாடான ஒ  
ெசயற்பாடாகும். இந்த நாட் ேல ஒ வர  அதிகுைறந்த 
சம்பளமான  ஒ  ப ண் தங்கத்தின் விைலக்கு நிகராக 
இ ப்ப தான் ெபா த்தமான . குறிப்பாக, இன்ைறய 
ெபா ளாதாரச் சூழ ல் அ ப்பைட வசதிகைளக்கூட கர 

யாமல் மக்கள் ன்பப்ப கின்றார்கள். அவர்க ைடய 
வ மானத்தினால் அதன் எல்ைலையத் தாண்ட யாமல் 

861 862 

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා] 



2016 ෙපබරවාරි 11  

இ க்கின்ற ; கு ம்பச் சூழைலச் சமாளிக்க யாமல் 
இ க்கின்ற . எனேவ, ஒ  ப ண் தங்கம் என்ன விைலயில் 
காணப்ப கின்றேதா, அதன் அ ப்பைடயிேல அரச 
உத்திேயாகத்தர்களின் அ ப்பைடச் சம்பளம் தீர்மானிக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல பல்ேவ பட்ட அதிகாாிக க்கான, 
உத்திேயாகத்தர்க க்கான சம்பளத் திட்டங்கள் மாற்றியைமக் 
கப்பட் க்கின்றன. ஆயி ம், கீழ்நிைல உத்திேயாகத்தர்கள் 
என்ற வைகயிேல அவர்க ைடய சம்பளம் மற்றவர்கைளவிட 
மிகக்குைறவாகேவ காணப்ப கின்ற . அவ்வாறில்லாமல் 
அவர்க க்கும் சமமான சம்பளம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அேதேபான்  ஒேர ேவைலக்கு ஆ க்கும் ெபண் க்கும் 
சமனான சம்பளம் வழங்கப்பட ேவண் ம். ேதாட்டத்திேல 
ேவைல ெசய்கின்ற ஆண்க க்கு ஒ  சம்பள ம் ெபண்க க்கு 
இன்ெனா  சம்பள மாக  வித்தியாசமான ைறயில் சம்பளம் 
வழங்கப்ப கின்ற . அரச உத்திேயாகத்தர்க க்குக்கூட 
ேபாக்குவரத் க் ெகா ப்பன கள் மற் ம் சில ெகா ப்பன த் 
திட்டங்களில் இவ்வாறான ேவ பா கள் இன் ம் 
காணப்ப கின்ற . இதைன ஒ  சாியான ைறைமயாகக் 
ெகாள்ள யா . எனேவ, ஆண்க க்கும் ெபண்க க்கும் 
சமமாக இ க்கக்கூ யதாக சம்பளத் திட்டம் அைமக்கப்பட 
ேவண் ம். இதைன இந்தச் சம்பளச் சைப க த்திேல எ க்க 
ேவண் ம். இ  மிகமிக க்கியமான .  

கடந்த மாதம் நாட் ேல ெப ம்பாலான பட்டதாாிக க்கு 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டன. இ ந்தா ம், நா  ரா ம் 
இன்  இ பதாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட பட்டதாாிகள் ேவைல 
இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். நியமனம் வழங்கப்பட்டவர்கள் 
பட்டதாாிப் பயி நர் என்ற ெபயாில் அைழக்கப் 
ப கின்றார்கள். அவர்க க்கு 15,000 பாய்தான் சம்பளம் 
வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், அவர்கள் இந்த நாட் ன் 

த்திஜீவிகள்; ப த் ப் பட்டம் ெபற்றவர்கள்; அவர்கள் இந்த 
மண்ணிேல பல்கைலக்கழகத்தில் சுமார் நா  ஆண் கள் 
ப த் த் பட்டதாாிகளாக, த்திஜீவிகளாக ெவளியிேல வந்த 
பிற்பா , அவர்க க்கு இந்த அரசாங்கம் ெகா க்கின்ற 
ெகளரவம் 15,000 பாய்! எனேவ, இ  ஒ  பட்டதாாிக்கு 
வழங்குகின்ற ெகளரவமா? என்பைத த ேல சிந்தித் ப் 
பார்க்க ேவண் ம். இவ்வள  காலம் - ெதாடர்ந்  நா  
ஆண் கள் அல்ல  ன்  ஆண் கள் - ப த் ப் 
பட்டதாாிகளாக ெவளிேய கின்றவர்க க்கு உடேன ேவைல 
கிைடப்பதில்ைல. அவர்கள் நா  அல்ல  ன்  ஆண் கள் 
ேவைல இல்லாமல் ட் ேல இ க்கின்றார்கள். அவ்வா  
இ க்கின்ற பட்டதாாிகள் அதன் பின்ன ம் 15,000 பாய் 
சம்பளத்ேதா  பட்டதாாிப் பயி நர்களாக நியமிக்கப் 
ப கின்றார்கள். இ  ேவைலயில்லாமல் திண கின்ற 
பல ைடய வாழ்க்ைகயிேல ஏற்ப கின்ற மிக ேமாசமான 
நிைலைம! ஒ  நாட் ன் அபிவி த்தியிேல ைளசா கள் - 
intellectuals இன் பங்கு மிகமிக க்கியமான . அவ்வாறான 

க்கியத் வம் வாய்ந்த பட்டதாாிக க்கு அவர்க ைடய 
மனநிைல பாதிக்கக்கூ ய வைகயிேல வழங்கப்ப ம் 15,000 

பாய் சம்பளத் ெதாைகைய உடன யாக மாற்றியைமக்க 
ேவண் ம். அந்தப் பட்டதாாிக்கு நியமனம் கிைடக்கின்ற 
நாளி ந்  பட்டதாாிக்குாிய சம்பளம் வழங்கப்பட  
ேவண் ம். அதாவ , அவர் காைமத் வ உதவியாளர் 
அல்ல  ஆசிாியர் என்  எந்தத் ைறயில் நியமனம் 
ெபற்றா ம் பட்டதாாிக்குாிய அ ப்பைடச் சம்பளத்ேதா  
அவ க்கு ேவதனம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.  

அதைனவிட நாட் ேல இன்  குவிந்தி க்கின்ற 
பட்டதாாிகள் அவர்க ைடய ைற சார்ந்த ெபா த்தமான 

ேவைலகளில் நியமிக்கப்படல் ேவண் ம். அவ்வா  
இல்லாமல் ப த்த பட்டதாாிகள் இந்த நாட் ேல ேதங்கிக் 
கிடத்தல் என்ப  இந்த நாட் க்கும் அவமானம். அேதேநரம் 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயி ம் அ  ஒ  ெபாிய 
தாக்கத்ைத ம் ேசாகத்ைத ம் ஏற்ப த் கின்ற  என்பைத 
நான் இந்தச் சைபயிேல ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பட்டதாாிக ைடய வாழ்க்ைகேயா  இைணத் , 
ஆசிாியர் ேசைவயிேல இ க்கின்ற ேசைவக்கால ஆசிாிய 
ஆேலாசகர்கள் பற்றி ம் குறிப்பிட ேவண் ம். நாட் ேல 
இ ப  வ டங்க க்கு ேமலாக இந்த ஆசிாிய ஆேலாசகர் 
பதவி நைட ைறயிேல இ க்கின்ற  என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். நான்கூட ஓர் ஆசிாிய ஆேலாசகராக ஆ  
மாதங்கள் கிளிெநாச்சியிேல கடைமயாற்றியவன் என்ற 
வைகயில் இந்த விடயத்ைத இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
நாட் ேல 4,500க்கும் ேமற்பட்ட ேசைவக்கால ஆசிாிய 
ஆேலாசகர்கள் - in-service advisers இ க்கின்றார்கள். 
ஆசிாியத் ைறயிேல இவர்கள் மிக க்கியமான 

த்திஜீவிகள்; கல்வியியலாளர்கள். இவ்வா  நா  ரா ம் 
நியமிக்கப்பட் க்கின்ற இந்தச் ேசைவக்கால ஆசிாிய 
ஆேலாசகர்கள் ஒ  தனியான கல்வியியலாளர் ேசைவயில் 
உள்வாங்கப்பட்  அவர்க க்கான சம்பளம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்  நா  ஆைணக்கு க்கள் அ மதி 
ெகா த்தி க்கின்றன. அவ்வாறி ந் ம் இந்த ஆசிாிய 
ஆேலாசகர்கள் அதற்குாிய எந்தவிதமான ேவதன ம் 
இல்லாமல் தங்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற ஆசிாியர் 
சம்பளத்ேதா தான் ேசைவயாற் கின்றார்கள். அவர்கள் 
பாடசாைலகைள ேமற்பார்ைவயி தல், கல்வி 
அபிவி த்தியிேல தங்க ைடய ேமற்பார்ைவையச் 
ெச த் தல் மற் ம் கல்விக்காக உைழத்தல் என்ற பணிகைள 
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள். அண்ைமயில் இந்த அரசாங்கத்தின் 
கவனத்ைத ஈர்க்கும் வைகயில் அவர்கள் ேபாராட்டங்கைளக் 
கூட ன்ென த்தி க்கின்றார்கள். ஆசிாியர் ெதாழிற் 
சங்கங்கள் இ  ெதாடர்பாகப் பல அறிக்ைககைள வி த் , 
ேபாராட்டங்கைள ன்ென த்தி க்கின்றன. ஆனால், 
அரசாங்கத்தால் இன்ன ம் அதற்கான மாற்றங்கள் 
ெகாண் வரப்படவில்ைல. ஆகேவ, தய ெசய்  இதைன மிக 

க்கியமாகக் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். இ  கல்வித் ைற 
சார்ந்த ; நாட் ன் த்திஜீவிகைள உ வாக்குகின்ற ைற 
சார்ந்த ; குழந்ைதகைள ம் எதிர்காலச் ச தாயத்ைத ம் 
கட் வளர்க்கின்ற ைற சார்ந்த . அவ்வாறான ஒ  
ேசைவக்கால ஆசிாியர் ச கம், இன்  தங்க ைடய 
பணியிேல தி ப்தியில்லாமல் அல்ல  சாியான சம்பளத் 
திட்டத்ைதப் ெபற யாமல் திண கின்ற . அவர்கள் 
இலங்ைகயின் கல்வியியலாளர் ேசைவயில் உள்வாங்கப்பட்  
அதற்குாிய  வைகயில் அவர்க க்குாிய சம்பளம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம்; அந்த அ ப்பைடயிலான சம்பளத் திட்டம் இந்த 
நாட் ேல அறி கப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பேத இங்கு மிக 
மிக க்கியமான .  

நாட் ேல பல்ேவ பட்ட ைறகளி ள்ள பலர் உாிய 
சம்பளமற்றி க்கின்ற சூழ்நிைலயில் கல்வித் ைற சார்ந்தவர் 
க ைடய உைழப் ம் அவர்க ைடய ெசயற்பா ம் இந்த 
நாட் ன் வளர்ச்சிக்கு ெக ம்பாக அைமந்தி க்கின்றன 
என்பைத நாங்கள் மறந் விடக்கூடா . ஆகேவதான் இந்த 
நா  என்ன நிைலைமயில் இ க்கின்ற ? அரசாங்கம் சம்பள 
ாீதியாக என்ன காிசைனையக் ெகாண் க்கின்ற ? இந்த 
நாட் ேல குறித்த ஒ  நியமனம் வழங்கப்ப கின்றெபா  
என்ன வைரயைற ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ? ேபான்ற 
விடயங்கள் மக்க க்குத் ெதளி ப த்தப்பட ேவண் ம். இ  
மிகமிக க்கியமான . அந்த வைகயில்தான் இந்த விடயத்ைத 
நான் இங்ேக ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  
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நாட் ேல தனியார் ைறகளிேல ேவைல ெசய்கின்ற பல 
ஊழியர்க ைடய சம்பளம் மற் ம் அவர்க ைடய EPF, ETF 
ேபான்றைவ சாியான ைறயில் வங்கியில் 
இடப்ப வதில்ைல. இதனால் அவர்கள் தங்க ைடய 
ேவைலயி ந்  இைளப்பாறிச் ெசல்கின்றெபா  
தங்க ைடய ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்ைதச் சாியான 

ைறயில் ெபற வதில்ைல. இதற்கு இந்த நாட் ேல 
அதற்கான கண்காணிப் க்கள் சாியாக இடம்ெபறாத தான் 
மிக க்கியமான ஒ  காரணமாகும்.  

நாட் க்கும் அைனவ க்கும் அரச ைறயிேல நீங்கள் 
நியமனம் ெகா க்க யா  என்ப  உண்ைமதான்.  ஆனால், 
தனியார் ைறயிேல ேவைல ெசய்கின்ற ஊழியர்க ைடய 
சம்பளம்,  அவர்க ைடய ெதாழில், அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரம் என்பன பா காக்கப்பட ேவண் ம்; 
அவற் க்ெகா  பா காப்  இ க்கேவண் ம். அந்தப் 
பா காப்  இந்த நாட் ல் இன்ன ம் சாியாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாதி ப்பைத நான் சாதாரணமாகப் 
பார்த்தி க்கின்ேறன்.  உதாரணமாக, யாழ்ப்பாணத்திேல 'சீ-
ேநார்' நி வனத்திேல ேவைல ெசய்த ஓர் ஊழியர் ெதாடர்பான 
விடயத்ைத இங்ேக கூறலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  அந்த 'சீ-
ேநார்' நி வனத்திேல கணக்காளராகப் பணி ாிந்த ஒ வர் 
அங்கி க்கின்ற தைலைமயினால் திடீெரன்  
நி த்தப்பட் க்கின்றார். இந்த நி வனம் எங்க ைடய 
அைமச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்க ைடய அைமச்சின்கீழ் 
வ கின்ற . அந்த நி வனத்தின் தைலவரால் பணியி ந்  
நி த்தப்பட் க்கின்ற அந்த ஊழிய க்குாிய சம்பள ம் 
வழங்கப்படவில்ைல. அவ ைடய  EPF அல்ல  ETF இற்கான 
எந்தவித உத்தரவாதங்க ம் வழங்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, 
இந்த நா  எங்ேக ெசல்கின்ற ?  இவ்வாறான ஊழியர்களின் 
நிைலைம என்ன?  அதி ம் ஒ  கணக்காளர் தரத்தி ந்த 
ஒ வேர இவ்வள  ேமாசமாக நடத்தப்பட் க்கின்றார். இ  
இந்த நாட் ேல ஊழியர்க க்கான ஒ  சாியான பா காப் த் 
திட்டம் இல்ைலெயன்பைத மிகத் ெதளிவாகக் 
காட் நிற்கின்ற . ஆகேவ, இந்த விடயம் 
கவனத்திெல க்கப்பட ேவண் ம். சம்பளம் ெதாடர்பாகப் 
ேபசிவிட்  அத் டன் நி த்திவி கின்ற விடயமாக இல்லாமல் 
இதற்குாிய சட்டாீதியான பா காப்  அங்கீகாரம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். 

யாழ்ப்பாணத்திேல ஒேரெயா  ெதாழில் ட்பக் கல் ாி 
தான் இ க்கின்ற .  அந்தக் கல் ாியின் பணிப்பாளர் 
பல்ேவ  ஊழல்கைளப் ாிந்தி க்கின்றார். பல 
ஊழியர்க ைடய - உத்திேயாகத்தர்க ைடய சம்பளம் மற் ம் 
ேசமலாப நிதியங்கள் எல்லாம் ைகயாடப்பட் க்கின்றன. 
அவர் ெதாடர்பாக அைமச்ச க்குப் பல தடைவகள் க தங்கள் 
எ தப்பட் க்கின்றன. இ  ெதாடர்பாகப் ெபா க் 
கணக்குகள் பற்றிய கு வில்கூட விவாதங்கள் நடத்தப் 
பட் க்கின்றன. ஆனால், அந்த ஊழல்கள் எல்லாம் 
மைறக்கப்பட் விட்டன. அதனால், யாழ்ப்பாணம் 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் அந்தப் பணிப்பாளர் இ வைர 
இடமாற்றம் ெசய்யப்பட மில்ைல; ேவைலயி ந்  
இைடநி த்தப்பட மில்ைல. தலாவ  கட்டமாக மிக 
ேமாசமான ஊழல் இடம்ெப வ  யாழ்ப்பாணத்தின் 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில்தான் என்பைத இந்தத் 

ைறசார்ந்த அைமச்ச ம் சாி, அதிகாாிக ம் சாி 
மைறத் வ கின்றார்கள். அங்ேக பணி ாிகின்ற பல ைடய 
சம்பளப் பணம், பல ைடய ஊழியர் ேசமலாப நிதியங்கள் 
மைறக்கப்பட் க்கின்றன. அைவ இன்ன ம் சாியான 

ைறயில் ேபணப்படவில்ைல. ஆகேவ, நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
எங்ேக ெசல்கின்ற ? ஒவ்ெவா  ைறசார்ந்த வைகயி ம் 
ஒவ்ேவார் ஊழிய ைடய நிைலைம சார்ந்த வைகயி ம் இந்த 
அரசாங்கத்தின் பங்ெகன்ன?  

நாங்கள் ஆட்களில்லாத, அைமச்சர்கள் இல்லாத அல்ல  
ெபா ப்  வாய்ந்தவர்கள் யா ம் இல்லாத அல்ல  
இவற் க்குப் பதில் ெசால்ல யாத,  ஒ  சைபயிேல 
ேபசுகின்ற நிைலதான் இன்  காணப்ப கின்ற .  
இவ்வாறான நிைலயில், நாங்கள் ேபசுகின்ற விடயங்கள் 
அல்ல  இங்ேக குறிப்பிடப்ப கின்ற விடயங்கள் க த்திேல 
எ க்கப்ப மா? அல்ல  இ  ெவ ம் ஒ  'ஹன்சாட்' 
அறிக்ைகயில் பதிவாவ டன் மட் ம் நின் வி மா? 
அப்ப யானால் இந்த நாட் ேல எவ்வா  ன்ேனற்றத்ைதக் 
காண்ப ? இ  மிகமிக க்கியமான விடயம். இந்த 
நாட் க்கின்ற ஒவ்ெவா  பிரச்சிைன ம்  இப்ப த்தான் 
உள்ள . தமிழர்க ைடய இனப்பிரச்சிைனகூட 
தீர்க்கப்ப மா? எனக் ேகள்வி எ ப் வதற்கும் இ  ஒ  
காரணமாக அைமகின்ற . ஏெனனில், தமிழர்க ைடய 
பிரச்சிைனகள் ேபசப்ப கின்றேபா ம் அதற்கு 

கங்ெகா க்கக் கூ ய யா ேம சைபயில் இ ப்பதில்ைல. 
அவர்க ைடய உண்ைமயான பிரச்சிைனக க்குாிய 
வ வங்கள் ெவளியிேல ெகாண் வரப்ப கின்றேபா  அைவ 
சாியான ைறயில் அ கப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, நாங்கள் 
ேபசுகின்ற விடயங்கள் ெவ மேன ேபச்ேசா  மட் ம் 
நிற்காமல், அைவ சாியான ைறயில் ெசயற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயி டாகத் தயவாகத்  
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  .   

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
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. Samaraweera, what is your point of Order? 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera ) 
The Hon.Miniser of Labour and Trade Unions 

presented this Bill and  made a speech. Now he is at 
lunch. But, I am here as the State Minister. I would like 
to tell the Hon. Member that I have taken note of what 
you have said and in my speech I will reply. We are here 
to listen to your problems and answer them. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
நன்றி.   

ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, தனியார் ைற 
ஊழியர்களின் சம்பளம், அவர்க ைடய ஊழியர் ேசமலாப 
நிதியம் மற் ம் யாழ்ப்பாணத் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் 
நைடெப கின்ற ஊழல்கள், அங்குள்ள ஊழியர்க க்குச்  

865 866 

[ගරු එස්. ශීතරන්  මහතා] 
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சம்பளம்  வழங்கப்படாைம, அவர்க ைடய ஊழியர் ேசமலாப 
நிதியம் த க்கப்பட் க்கின்றைம ேபான்றவற்றி ம் 
ஆசிாியர்களின் சம்பளம், திதாக நியமிக்கப்ப கின்ற 
பட்டதாாிப் பயி நர்களின் சம்பளம் என்பவற்றி ம்  நீங்கள் 
கூ ய கவனத்ைதச் ெச த் ங்கள்!  இைவ நா  ரா ள்ள 
பிரச்சிைனகள்.  இந்த நாட் க்கின்ற ஒவ்ெவா வாின ம் 
சம்பளத்திேல மாற்றங்கள் வரேவண் ம். இந்த நாட் ேல 
விைனத்திற ைடயவர்கைள அரச உத்திேயாகத்தர்களாக 
நியமிக்கின்றேபா  அவர்க ைடய விைனத்திற க்ேகற்ற 
சம்பளம் வழங்கப்படேவண் ம். ஆனால், அவர்க ைடய 
ேசைவ ப்  அ ப்பைடயில் சம்பளம் வழங்கப்ப கின்ற 
ேபாதி ம் நியமனம் வழங்கப்ப கின்றேபா  தகுந்த 

ைறயில் வழங்கப்ப வதில்ைல. அேதேபால்தான் இந்த 
ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற 
சம்பள ம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்தச் சம்பளம் சாியான 

ைறயில் அவர்க க்குக் கிைடக்கக்கூ யவைகயில் 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்பைதேய 
நான் இந்த இடத்தில் வ த் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, மைலயகத் தமிழ்த் ேதசிய இனத்தின் வரலா  
காணாத சம்பளப் பிரச்சிைன இன் ம் இந்த நாட் ேல 

ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற . அவர்கள் பல்லாண்  
காலமாகத் தங்க ைடய சம்பளத் க்காகப் 
ேபாரா கின்றார்கள். அவர்க க்கான சாியான கு யி ப்  
வசதிகள் இல்ைல; பாைத வசதிகள் இல்ைல. மைலப் 
பகுதிகளிேல அதிகள  தண்ணீர் இ ந் ம்கூட, அவர்கள் 
கு நீ க்குப் ேபாரா கின்றார்கள். அவர்கள் 'லயன்' 
வாழ்க்ைகயி ந்  இன்ன ம் மாற யவில்ைல. 
அவர்கள  வாழ்க்ைக ைறயில், குழந்ைதகைளக் 
கற்பிப்பதில்கூட ன்ேனற்றமில்ைல. ஆகேவ, தய ெசய்  
இந்த நாட் ேல ஏைனயவர்க க்குக் கிைடக்கின்ற 
சம்பளத்ைதப்ேபால, மைலயகத்திேல வா கின்ற மைலயகத் 
தமிழ்த் ேதசிய இனத்தின் சம்பள ம் தீர்மானிக்கப்பட 
ேவண் ம். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் ஓய் தியத்ைதப் 
ெபறக்கூ யவைகயில் அச்சம்பளம் அைமயேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல வ த் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், அவர்கள் மிகமிக க்கியமானவர்கள்; இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு 

ெக ம்பாகத் திகழ்கின்றவர்கள். எனேவ, இவ்விடயத்ைதச் 
சம்பள நிர்ணய சைப கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் ம் 
என் ேகட் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 2.45] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1941 අංක 27 දරන 

පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් 31වන නිෙයෝගය සංෙශෝධනය 
කිරීමයි අද ෙකරන්ෙන්. පඩිපාලක සභාෙව් නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
දීමනා වැඩි කිරීමයි ෙම් සං ෙශෝධනය තුළින් සිදු වන්ෙන්. 
පඩිපාලක සභාෙව් රැස්වීම්වලදී ගන්නා තීරණ ෙම් රෙට් 
ෙසේවකයන්ෙග් හා හාම්පුතුන්ෙග් ශුභ සිද්ධියට උපෙයෝගී වනවා; 
ෙහේතු වනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් කාර්මික සාමය 
ඇති කිරීමටත් ෙම් සභාව විෙශේෂෙයන්ම සුවිෙශේෂී වනවාය කියලා. 
අෙප් රෙට් ෙසේවකයන් ගත් කල, සාප්පු හා කාර්යාල ෙසේවකයන් 
හැෙරන්නට අෙනකුත් සියලු ෙසේවකයන් ෙම් ආඥාපනතට යටත් 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම වැවිලි ක්ෙෂේතය, නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය, ෙසේවා 
ක්ෙෂේතය යනුෙවන් ෙකොටස් තුනකට ෙබදන්න පුළුවන්. දැනට 
විවිධ ක්ෙෂේතයන් සඳහා පඩිපාලක සභා 43ක් පවතිනවා.             

ඒ වාෙග්ම මල් පැළ තවාන් හා නිෂ්පාදන ෙසේවකයන් සඳහා තවත් 
සභාවක් ඇති කිරීමට දැන ටමත් කටයුතු කර අවසානයි. ඒ වාෙග්ම 
දැනට පවතින පඩිපාලක සභා දිහා බැලුෙවොත් ඒ යටෙත් ෙපර 
පාසල්, වීදුරු නිෂ්පාදනය, බතික් නිෂ්පාදනය වාෙග් ඒවා 
පැවතුණත්, අපි දන්නා විධියට ඒ සඳහා අවශ්ය සාමාජිකයන් 
නිර්මාණය කර ගැනීමට අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද 
ෙහේතුව, ඔවුන් සඳහා කරන ෙගවීම් පමාණවත් ෙනොවීමයි. ඒ 
ෙසේවකයන්ට ෙකොළඹට ඇවිත් එම රැස්වීම්වලට සහභාගි වීම 
සඳහා ඒ ෙගවීම් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එහි 
සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා කැමැත්ත දක්වන අය ෙසොයා 
ගන්න එක පහසු වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, සියලු ෙද් ආර්ථිකය 
මත රැ ෙඳන නිසා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම පඩිපාලක සභා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් කාර්මික සාමය ඇති කිරීමට ඉවහල් 
වනවා වාෙග්ම කාර්මික සාමය ඇති වීම තුළින් ෙම් රට තුළ දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමටත් විෙශේෂ පිටිවහලක් වනවා. 
පසුගිය කාලෙය් පඩිපාලක සභා හරියාකාරව කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. "පඩි පාලක සභා" කියලා නමට පමණයි තිබුෙණ්. රජය 
ඒවා ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වූෙය් නැහැ. වර්තමාන ගරු 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, ඒ සඳහා සැලකිල්ලක් දැක්වීම 
පිළිබඳව. පඩිපාලක සභා නිෙයෝජිතයින්ට හරිහැටි දීමනාවක්, 
ගමන් වියදමක් ෙනොදුන්නු නිසායි, ෙම්වා කියාත්මක ෙනොවුෙණ්.  
ෙබොෙහෝ පඩිපාලක සභා අකර්මණ්ය වුණා, අදාළ දිනයට එහි 
සාමාජිකයන් ෙනොපැමිණීම නිසා.  ෙමොකද,  ඔවුන්ට කරන ෙගවීම් 
පමාණවත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ඇති වී තිෙබන ආර්ථික පශ්න 
නිසා  ඔවුන්ට පැමිෙණන්න හැකියාවක් නැහැ.  ඒ නිසා ෙබොෙහෝ 
පඩිපාලක සභා අකර්මණ්ය වුණා.  

පසුගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම වී කර්මාන්තය, ෙමෝල් 
කර්මාන්තය කඩා ෙගන වැටිලා තිබුණා. ෙපොෙලොන්නරුව, 
අනුරාධපුරය වැනි පෙද්ශවල ෙමෝල්වල ෙසේවකයන්ට, එම 
හාම්පුතුන්ට ෙකොළඹට ඇවිල්ලා දවසක් ගත කරලා යන්න ෙම් 
ලබා ෙදන රුපියල් 400ක් වන ෙසොච්චම් මුදල පමාණවත් වන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් වාෙග් සාකච්ඡාවලට සහභාගී ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන්  විෙශේෂෙයන්ම වී කර්මාන්තය වැනි කර්මාන්තවල 
කඩා ෙගන වැටීමක් පසුගිය කාලෙය්දී අපි දැක්කා. එය රෙට් 
ආර්ථිකයටත් විශාල පහරක් බවට පත් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඉතිහාසයට ගිහින් 
බැලුෙවොත්, පඩිපාලක සභාෙව් සෑම නිෙයෝජිත මහෙතකුටම 
රැස්වීම් සඳහා සහභාගි වන දිනයකට යැපීම් දීමනාවක් වශෙයන් 
රුපියල් 10ක් ෙගවන්න ඕනෑය කියන එක තමයි පඩිපාලක සභා 
ආඥාපනතට 1971 දී  කරන ලද සංෙශෝධනය තුළින් අපි දැක්ෙක්. 
ඒ කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කර ගත් අරමුදලක් 
ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් ෙගවිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ලංකා  රජෙය් 
නිලධාරියකු ෙනොවන ෙකනකුට නම් එය ෙව්තනයක් විධියට 
ෙකොමසාරිස්වරයා ෙගවිය යුතුයි. රැස්වීම් කාලය පැය 2කට වඩා 
වැඩි නම් රුපියල් 50කුත්, රැස්වීම් කාලය පැය 2කට වඩා අඩු නම් 
රුපියල් 25කුත් ෙගවන්න ඕනෑය කියලා තමයි එදා තීන්දු කරලා 
තිබුෙණ්. පසුගිය කාලෙය් වරින්-වර එවැනි සංෙශෝධන සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා.   

2005.03.04වන දා 1382/23 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය 
තුළින් තමයි අවසාන සංෙශෝධනය සිදු වුෙණ්. නම් කළ 
නිෙයෝජිතයකුට රැස්වීමකට සහභාගි වීම සඳහා රුපියල් 500ක් 
ෙගවිය යුතුයි කියා එදා සංෙශෝධනය වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙසේව්ය/
ෙසේවක නි ෙයෝජිතයකුට රැස්වීමකට සහභාගි වීම සඳහා රුපියල් 
400ක් ෙගවිය යුතුයි කියා සංෙශෝධනය වුණා. ඒක තමයි කලින් 
තිබුණු සංෙශෝධනය. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 10ක් ගත ෙවලා,  රෙට් 

867 868 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආර්ථිකෙය් විශාල විපර්යාසයක් ඇති වුණත්, ෙමම පඩිපාලක සභා 
ආඥාපනත සංෙශෝධනය ෙනොවීම තමයි  ෙම් කර්මාන්ත තුළ 
ෙසේවක සාමය ඇතිවීම වැළැෙකන්නට විෙශේෂ ෙහේතුවක් වුෙණ්.   

අවුරුදු 10කට පසුව  අද එය සංෙශෝධනය වනවා. අද අපි 
අනුමත කර ගන්න හදන්ෙන් ඒකයි.  නම නියම ෙකොට පත් කරනු 
ලබන නිෙයෝජිතෙයකුට එක් රැස්වීමක් සඳහා සහභාගි වීම 
ෙවනුෙවන් පැමිණීෙම් දීමනාව වශෙයන් රුපියල් 2,000ක් ලබා 
දිය යුතු ෙලසත්, නම නියම ෙනොකළ නිෙයෝජිතයකු එක් 
රැස්වීමකට සහභාගී වීම ෙවනුෙවන් රුපියල් 1,500ක පැමිණීෙම් 
දීමනාවක් ලබා දිය යුතු ෙලසත්  ෙමය  සංෙශෝධනය ෙකෙරනවා. 
ඒ කියන්ෙන්  රුපියල් 500ක දීමනාව ෙවනුවට රුපියල් 2,000ක් 
ෙගවන ෙලසත්, රුපියල් 400ක දීමනාව ෙවනුවට රුපියල් 
1,500ක් ෙගවන ෙලසත් වර්තමානෙය් එය සංෙශෝධනය කරනවා.  
අපි අද සාකච්ඡා කරන්ෙන් ඒ පිළිබඳවයි.   

1971 වසෙර් නිකුත් කරපු පැරණි ගැසට් පතයක් මට 
හම්බවුණා.  එහි තිෙබන විධියට ගමන් වියදම් පවා ෙදනවා.  ඒ 
කාලෙය් දුම්රිෙයන් ගමන් කරන්නට පුළුවන් දුරක් නම්, ගමන් 
වියදම් වශෙයන් පළමුෙවනි පන්තිෙය් ticket එකක ගාස්තුව 
ෙගවනවා. එෙහම නැතිව  බස් එෙක් ගමන් කරනවා නම්,  පවතින 
සත්ය ගාස්තුව ෙගවිය යුතුයි කියලා  සඳහන් ෙවනවා. එෙහම 
නැත්නම් ෙපෞද්ගලික වාහනයකින් ගමන් කරනවා නම්,  
සැතපුමකට ශත 40ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා තමයි එහි සඳහන් 
ෙවලා තිබුෙණ්.  නමුත් එය  විවිධ සංෙශෝධනයන්ට ලක්වීෙමන් 
පසුව,   දැන් වනෙකොට  සැතපුමකට රුපියල් 10ක් ෙගවිය යුතුයි 
කියලා කියාත්මක වනවා.  මම දකින විධියට නම් සැතපුමකට 
රුපියල් 10ක් ෙගවිය යුතුයි කියන එකත් අද කාලයට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ.  එයත් සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියලා මා 
දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අලුෙතන් උත්සාහ 
කරන්ෙන්ත්, නව රජෙය් පතිපත්තිය ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙම් 
රෙට් කුඩා ව්යාපාර - micro-businesses - දැවැන්ත කර්මාන්ත 
බවට පත් කිරීෙම් කියාදාමයක් රට තුළ කියාත්මක කිරීමයි. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්පය ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් කුඩාම 
ව්යාපාරිකයා පවා ඉහළම තැනට ෙගන යන වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කිරීමයි.    

අපි පසුගිය අය වැෙයන්  කුඩා ව්යාපාරිකයා ෙවනුෙවන්  විශාල 
සහන රැසක්  දීලා තිෙබනවා.  එෙහම නම්, ෙම් පඩිපාලක සභා 
ශක්තිමත් කිරීමත්,  ෙසේවකයන් සහ  හාම්පුතුන්, ඒ වාෙග්ම 
ෙසේවක සංගම් සහ හාම්පුතුන්ෙග් සංගම්, රාජ්ය නිලධාරින්, 
උගතුන්  සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කිරීමත්,  
විෙශේෂෙයන්ම නව රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තියට  වැදගත් ෙවනවා 
ෙමන්ම එහි සාර්ථකත්වයටත් ෙහේතු වන බවයි මා දකින්ෙන්.   
නමුත් අපට තව ඔබ්බට යන්න තිෙබනවා. ෙම්  සියලු ෙදයක්ම  
සියයට සියයක්ම හරියන්ෙන් නැහැ. මැණික් ගැරීම, මැණික් 
කැපීම වාෙග් ව්යාපාර දිහා බැලුෙවොත් ඒ සඳහා පඩිපාලක සභාවක් 
තවම පත් කරලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම  තවත් කුඩා කර්මාන්ත 
රාශියක් හඳුනා ගන්නට තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා ට විශාල ෙසේවක 
පමාණයක් නැති නිසා ඒවා neglect ෙවලා තිෙබනවා.  ඒවා ගැනත් 
ෙසොයා බලා කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම විසිතුරු මල්පැළ තවාන්වල ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටින කම්කරුවන්ට අදාළව පඩිපාලක සභා කියාත්මක වන්ෙන් 
නැති වුණත්, වර්තමානෙය් ඒ සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සකස් 
කරමින් පවතිනවා. මා හිතන විධියට ෙහට-අනිද්දා වනෙකොට එය 

කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයි.  අෙනකුත් සියලු කර්මාන්ත, 
කම්කරුවන් වැඩ කරන සියලු ආයතන ෙම් කටයුත්ත සඳහා 
ඒකරාශි කර ගැනීම  නව යුගයට  ගැළෙපන ආකාරයට ෙම් නීති 
ෙකටුම්පත් සකස් කිරීම සඳහා පිටුවහලක් ෙවයි කියා මම 
හිතනවා.  

ෙමහි තිෙබන පශ්න ෙදස අපි බැලුෙවොත්, විෙශේෂෙයන්ම 
ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක විවිධ පඩිපාලක සභාවලට අයත් 
ෙසේවකයන් සිටිනවා. ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කරන ෙසේවකයා එක් 
පඩිපාලක සභාවකට අයත් වනවා, නිෂ්පාදකයකු වශෙයන්. ඒ 
වාෙග්ම ආරක්ෂක කටයුතුවල නිරත ෙසේවකයා, පවිතතා කටයුතු 
කරන කම්කරුවා ෙවනත් පඩිපාලක සභාවකට අයත් වනවා. ඒ 
අනුව එකම කර්මාන්තශාලාෙව්, එකම වහලය යට සිටින 
ෙසේවකයන් ෙදෙදෙනකුට ෙදවිධියක වරපසාද භුක්ති විඳින්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොටින්ම කියනවා නම්, නිෂ්පාදන ෙසේවකයාට  
නිවාඩු දින 08ක් ලැෙබනවා. නමුත් එහි ආරක්ෂක කටයුතුවල 
නිරත ෙසේවකයාට ෙහෝ පවිතතා කටයුතුවල නිරත ෙසේවකයාට 
ලැෙබන්ෙන් නිවාඩු දින 06යි. එතෙකොට එහිදී ෙපොඩි 
ෙනොසන්සුන්තාවක් ඇති වනවා.  ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී  ෙම් කටයුතු 
වර්ධනය කිරීම සඳහා තවදුරටත් ෙම්වා ගැන විශ්ෙල්ෂණය කරලා, 
ඒකාබද්ධ කරන්න පුළුවන් පඩිපාලක සභා එකට එකතු කරලා, 
සාමූහික සරල තීරණ ගන්න පුළුවන් වන විධියට ෙම්වා නිර්මාණය 
කරන්න අපට සිද්ධ වනවා.  

පසුගිය රජය කාලෙය් කියාත්මක වුෙණ් සැමට  එක ෙසේ 
සලකන කියාදාමයක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන ගැතිබව, 
හිතවත්භාවය නිසා එක් එක් අයට ඒ නීති ෙවනස් වුණා. ෙපොදු 
නීතියක් රෙට් පැවතුෙණ් නැහැ. නමුත් වර්තමාන රජය කියා 
කරන්ෙන් සියලු ෙදනාට එකෙසේ සලකන ෙපොදු නීතියක් ෙම් රෙට් 
ස්ථාපිත කිරීමටයි.   හැෙමෝටම එක විධියට නීතිය කියාත්මක වන 
සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමටයි.  ඒකට අපි කියනවා, යහ පාලනය 
- good governance - කියලා.  අන්න ඒ කමෙව්දය තුළ පඩිපාලක 
සභා ශක්තිමත් කිරීම ෙගොඩක් වැදගත් වනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමා හැම විටම පාලකයන්ට කියන්ෙන් ලිච්ඡවි 
රජ දරුවන් එදා රාජ්ය පාලනය කළා වාෙග් සමඟිෙයන් 
රැස්ෙවලා,සමඟිෙයන් සාකච්ඡා කරලා, සමඟිෙයන් විසිර යන 
කමෙව්දය අනුගමනය කරන ෙලසයි.  ඒ තුළ එකතුෙවලා ජනතා 
පශ්නවලට සාමූහික තීන්දු තීරණ ගත යුතුයි කියන කාරණයයි.  
ෙම් පඩිපාලක සභා ශක්තිමත් කිරීම තුළින් කම්කරුවන්, 
හාම්පුතුන් යන සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා  ෙපොදු තීන්දු තීරණ 
ගැනීම එම  කමෙව්දය ශක්තිමත් කිරීමක් ෙලස අපි දකිනවා.  

පසුගිය කාලෙය් ෙබොෙහෝ පඩිපාලක සභා තිබුෙණ් නමට 
විතරයි  කියලා අපි දන්නවා. නමුත් අද වන විට ෙමම පඩිපාලක 
සභා ශක්තිමත් කිරීම තුළින් හැෙමෝම එකතු ෙවලා වැඩ කරන 
කමයක් සකස් කර ෙම් රෙට් බිඳී ගිය, නැති වී ගිය -කාර්මික- 
සාමය ඇති කරන්න හැකියාව ලැෙබනවා. පඩිපාලක සභා 
ශක්තිමත් කිරීම ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම ඉවහල් ෙවනවා කියා අපි 
දකිනවා. 

අපි දැක්කා, පසුගිය කාලෙය් පශ්නයක් වුණාම කියන්න 
ෙකෙනක් සිටිෙය් නැති බව. විශාම පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්ෙන් 
නැතුව පැහැර හැර තිබුණා. ශීලංගමෙය් වැඩ කළ විශාමිකයන්ට 
ෙගවීමට තිබුණු රුපියල් ෙකෝටි 400ක විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල 
ෙගවන්ෙන් නැතුව පැහැර හැර තිබුණා. ඒවා ගැන කියන්න 
ෙකෙනක් සිටිෙය් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එම ෙසේවකයන්ෙග් වැටුෙපන් 
කපා ගත් රුපියල් ෙකෝටි 200ක අර්ථ සාධක අරමුදල්  ෙගවන්ෙන් 
නැතුව තිබුණා. ඒවා ගැන කියන්න කවුරුවත් සිටිෙය් නැහැ. ෙම් 
වන විට  ඒ සමහර ෙසේවකෙයෝ මිය ගිහින් තිෙබනවා. විශාම 

869 870 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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අරෙගන තමන්ෙග් විශාම පාරිෙතෝෂිකය ගන්ෙන්ත් නැතිව මිය 
ගිය ෙසේවකයින්ෙග් සංඛ්යාව ආසන්න වශෙයන් 2,165ක් ෙවනවා. 
ඉතින් ෙම් වාෙග් පශ්න ගණනාවකට ෙම් රෙට් කර්මාන්ත - [බාධා 
කිරීමක්] - ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව නම් 
ගන්න එපා. මට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසන් ෙවමින් 
පවතින්ෙන්. මට තව කාලය ලබා ෙදනවා නම් කමක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, කටුනායක -  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
පාරිෙතෝෂික මුදල් ඔක්ෙකෝම අෙප් රජය යටෙත් තමයි ෙගවා 

අවසන් කෙළේ. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙගවා අවසන් කෙළේ නැහැ, මන්තීතුමනි. ඔබතුමා සිටිෙය් 

නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. SLTB එක දිහා බලන්න. [බාධා කිරීමක්] - 
ශීලංගම ෙසේවකයන්ට පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගව්වාද? [බාධා 
කිරීමක්] ෙගවා නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  

ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අෙප් ගම්වල ඉන්නවා, ශීලංගමෙය් වැඩ කරලා පාරිෙතෝෂිකය 

ගත්ෙත් නැති අය. [බාධා කිරීමක්] ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙකොෙහේද සිටිෙය්? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
සිටිෙය් ෙකොෙහේද? අපි දැක්කා, කටුනායක සිදුවීෙම්දී වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව 

අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තමන්ෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල ආරක්ෂා කර ගන්න පැමිණි 

ෙසේවකයාෙග් පශ්නය විසඳුෙව් සාකච්ඡා මඟින්ද? කුරිරු ෙවඩි 
උණ්ඩයක් ඔහුෙග් පපුව හරහා යවා ඔහුෙග් ජීවිතය නැති කරලා 
තමයි, එම පශ්නය විසඳුෙව්. එෙහම නම් ෙමවැනි සංවිධාන 
ශක්තිමත් කිරීම තුළින්, ෙමවැනි සභා ශක්තිමත් කිරීම තුළින් 

විෙශේෂෙයන්ම සාකච්ඡා කර විසඳන්න පුළුවන් පශ්න ෙවඩි 
උණ්ඩවලින් විසඳන කමය නවත්වන්න ඕනෑය කියා අපි දකිනවා. 
අපි එවැනි සිදුවීම් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් කම්කරුවන්ෙග් කළු 
පැල්ලමක් විධියට දකිනවා. කාර්මික ක්ෙෂේතය තුළ එවැනි ෙවඩි 
උණ්ඩවලින් ෙරොෙෂන් චානකලා වාෙග් අය ආෙයත් මැෙරන්න 
ඉඩ ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙරොෙෂන් චානකලා වාෙග් අය 
ආෙයත් මැෙරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. කම්කරුවන්ට ෙවඩි තබා 
ඝාතනය කරන්න ඉඩ තබන්න බැහැ. ඒ අයට සුවිෙශේෂ  
මණ්ඩපයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ අයට සාකච්ඡා කර, එකතු ෙවලා 
වැඩ කර, පශ්න විසඳන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් අප නිර්මාණය 
කරන්න ෙවනවා. අන්න එතැනදී ඒ සඳහා අවශ්ය එක අදියරක් 
වශෙයන් ෙම් පඩිපාලක සභා ශක්තිමත් කිරීම කළ යුතු බව අපි 
දකිනවා. 

 
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. 

Mahindananda Aluthgamage.  

 
[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් ඉදිරිපත් 

කරන ලද  පඩිපාලක සභා ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝගය පිළිබඳව 
විවාදය පවත්වන ෙම් ෙව්ලාෙව් මම ඒ වි ෂය පිළිබඳව කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, වතුකරෙය් ජනතාවට 
තිෙබන දැෙවන පශ්නය පිළිබඳවයි. අෙප් ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් - 
ගිනි තබා ගන්න හදපු - මන්තීතුමාත් ඉන්නා ෙව්ලාෙව් එතුමාත් 
දන්නා පශ්නයක් ගැන කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රටට වි ශාලම විෙද්ශ 
විනිමයක් ෙගනැවිත් ෙදන ෙත් කර්මාන්තෙය් නියැෙළන 
වතුකරෙය් ජනතාවට තිෙබන දැෙවන පශ්නය ගැන ඔබතුමාත් 
දන්නවා. උතුරුකරෙය් ජීවත් ෙවන මන්තීවරෙයක් හැටියට 
ඔබතුමා දන්නවා, ඔබතුමන්ලාටත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒමට ඡන්දය 
ෙදන වතුකර ජනතාවක් කිලිෙනොච්චිය පැත්ෙත් ඉන්නා බව. ෙම් 
වතුකර ජනතාවෙග් ෙලයින්, කඳුෙලන් සහ දහදිෙයන් තමයි 
ෙඩොලර් ෙකෝටි ගණනින් ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, ෙම් ෙමොන තරම් ෙද්වල් ෙම් රටට ගත්තත්, වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් පශ්න ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව කිසිම අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද පඩිපාලක සභා 
ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝගය සම්බන්ධව විවාද කරනා ෙම් 
ෙව්ලාෙව් රජය යටෙත් තිෙබන වතු ටික සම්බන්ධව මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙවන ෙමොකුත් ඕනෑ 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනවසම, රාජ්ය වැවිලි 
සංස්ථාව වාෙග්ම ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම කියන ෙම් ආයතන 
තුන EPF ෙගවා නැහැ; ETF ෙගවා නැහැ; gratuity ෙගවා නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම එම ආයතනවල ෙසේවය කරනා ෙසේවකයින්ෙග් 
වැටුෙපන් මිනී ෙපට්ටියට සල්ලි කපා ගන්නවා. අඩු ගණෙන් එෙසේ 
මිනී ෙපට්ටියට ෙදන මුදලවත් ෙම් ආයතන ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රාජ්ය ආයතන ෙකෝවිල් කාසි ෙගවන්ෙන් 
නැහැ; Union සල්ලි ෙගවන්ෙන් නැහැ.  

871 872 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද එෙකොෙළොස් වැනි දා. 
දහ වැනි දා ජනවසම පඩි ෙගවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, පඩි 
ෙගවා ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට බැරි වුණා. අෙප් 
හිටපු ජනාධිපති, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. ඒ දවස්වල වතුකරෙය් ජනතාවට වැටුප් ෙගවා නැහැ 
කියපු ෙව්ලාවක අපි ඒ ගැන කථා කරනෙකොට, එතුමා ඒ 
ෙව්ලාෙව්ම Treasury එකට කථා කර කිව්වා, වතුකරෙය් 
මිනිසුන්ෙග් වැටුප් වහාම ෙගවන්න කියා. අපි හැමදාම ෙවලාවට 
පඩි ෙගව්වා. මට මතකයි, එතුමා මහනුවරට ආපු ෙවලාෙව් -  රාජ්ය 
වැවිලි සංස්ථාෙව් ෙසේවක අර්ථ සාධක  අරමුදල් නැහැ කියපු 
ෙවලාෙව්, එතුමා එෙව්ෙල්ම භාණ්ඩාගාරයට කිව්වා, මිලියන 
400ක්  ෙගවන්නය කියා.    

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා  
බලයට  පත්වුෙණ් වතුකර ෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2500ක් පඩි 
වැඩි කරනවාය කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා,  වතුකරෙය් 
මිනිසුන් ට   ෙගවල් හදා ෙදනවාය  කියා. ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 
මන්තීතුමා සාක්ෂි දරාවි. තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් 
ෙවනෙකොට එෙහම කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා වතුකරෙය්  
ෙසේවකයන්ට   රුපියල්  2500 ක  පඩි වැඩි කිරීම කළාද?  ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා දැන් අවුරුද්දයි මාස ෙදකයි.  
වතුකරෙය් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්නා.  
තමුන්නාන්ෙසේලා තවමත් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නවලට 
විසදුම් දුන්ෙන් නැහැ.  වතුකරෙය් ජනතාවෙග්   නිවාස පශ්නය 
විසඳනවාය කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා එක ෙගයක් හදා තිෙබනවාද 
කියා මම අහනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, he has to take time out of his alloted time, not 

from my time.   

      
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
දැන් වැඩිපුර ෙවලාවත් දීලා තිෙබනවා, ඒ කණ්ඩායමට.  

ෙකෙසේ ෙවතත් මම  ඔබතුමාට කියන්න  ඕනෑ, ජනවසම  පශ්නය  
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්ත් තිබුණු බව. ඒ ෙවලාවට  පඩි ෙගවපු 
නැති එක,  වෘත්තීය සමිතිවල පශ්න,  අර්ථ සාධක ෙගවපු නැති  
එක; ෙම්වා  අද ඊෙය් පශ්න ෙනොෙවයි. අවුරුදු  ගණනක් තිස්ෙසේ  
තිබුණු පශ්න. ඒ අයට ෙම් මාසෙය් පඩි ෙගවීෙම් ෙපොඩි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙහට අනිද්දා 
ෙවනෙකොට ඒක විස ෙඳේවි. අර්ථ සාධක ෙගවීෙම් පශ්නය අද ඊෙය් 
ඇති වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ තිෙබන 
පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා අෙප් මිත  රාජ්ය අමාත්යතුමා, බදුල්ෙල්. ෙහොඳයි,  වාඩි 

ෙවන්න.  

ඔබතුමා කියනවා, පඩිය ගැන.  මම කිව්ෙව්ත් පඩිය ගැනයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ට වතු කම්කරු වන්ෙග් පඩිය 10 ෙවනිදාට 
ෙගවන්න බැරි නම්, ඔවුන්ෙග් පශ්න විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
මිලියන කීයද යන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්  
මිලියන 6 යි. ලක්ෂ හැටක් ජනවසම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්  
ඉල්ලනවා.  ලක්ෂ 60ක් ෙදන්න බැරිද?   මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ලක්ෂ 60යි ඉල්ලන්ෙන්. ඉතිරි සල්ලි ජනවසම ෙගවනවා.  
තමුන්නාන්ෙසේලාට දිනක පඩිය ෙගවා ගන්න බැහැ.  

අය වැෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුපට රුපියල් 2500ක් 
එක්කාසු කරනවාය කිව්වා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ජනවාරි මාසෙය්          
ඒ චකෙල්ඛය එව්වාද? ෙපබරවාරි වැටුපටත් නැහැ. අදත්  
භාණ්ඩාගාරෙයන් චකෙල්ඛ එවා නැහැ.   මුදල් ඇමතිතුමා අයවැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර කිව්වා.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ලබන 23වනදා විවාද කරනවා.  

විවාද කළාම ඒ සියලු ෙදයම ෙගවනවා. ෙබොෙහොම වගකීෙමන් 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු  රාජ්ය  අමාත්යතුමා තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට කිව්ෙව් 

ෙමොනවාද? ජනවාරි මාසෙය් සිට රුපියල් 2500ක් වැටුපට 
ෙදනවාය කිව්වා. දුන්නාද? [බාධා කිරීමක්] රාජ්ය අමාත්යතුමා 
අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 23 දා අනුමතියට දාලාත් නැහැ තවම. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද රුපියල් 2500 ෙගවන්ෙන්? රෙට් 
කම්කරු රාජ්ය අමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසත්ය පකාශ 
කරනවා. කම්කරු රාජ්ය අමාත්යතුමා හිටෙගන අසත්ය පකාශ 
කරනවා.  කම්කරුෙවෝ  ෙම්වා විශ්වාස කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු රාජ්ය  අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලා රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
ෙදනවාය කිව්ෙව් රුපියල් 2500ක් ෙනො ෙවයි; ඔබතුමන්ලා 
ෙදනවාය කිව්ෙව් රුපියල් 10,000ක්. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට  රුපියල් 
10,000ක් ෙදනවාය කියායි  රාජ්ය ෙසේවකයන් තමුනාන්ෙසේලාට   
ඡන්දය දුන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනවාරි මාස ෙය් පඩියට 
රුපියල් 2500ක් ෙදනවාය කිව්වා, ෙපබරවාරි මාසෙය් පඩියටත්  
රුපියල් 2500   නැහැ කියන එක   ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු රාජ්ය  අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් එක්ක මා එකඟ ෙවනවා. 
ෙම් EPF, ETF පශ්නය අද ඊෙය් තිබුණු එකක් ෙනොෙවයි.  නමුත් 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් අපි ෙම්  
සඳහා ෙයෝජනාවක් සකස් කළා. පැරණි ගස් ටික ඉවත් කර ඒ 
මුදල්වලින් ෙගවා  ෙම් පශ්නය විසඳන්නය කියා. මම ඔබතුමාට 
කියනවා, 2001-2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ජනවසෙම්, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාෙව් තිබුණු සියලු සම්පත් වික්ක 
බව. රුපියල් 5ට Union Place එෙක් ෙගොඩනැඟිලි බදු දී  
තිෙබනවා. 2001-2004 කාලෙය් - වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති 
කිරිඇල්ල  මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතිව මුළු 
ෙකොළඹම- මට්ටක්කුලිෙය් තිබුණු ගබඩා ටික ඔක්ෙකොම  
තමන්ෙග් හිතවතුන්ට   රුපියල් 5ට  බදු දුන්නා.  ඒවා ටික ගන්න. 
අරෙගන මිනිසුන්ෙග් අර්ථසාධක ටික ෙගවා දාන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් වුණාම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
යහපාලනෙයන් කිව්ෙව්, ඒවා නවත්වනවාය කියායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද වතුකරෙය් 
ජනතාවට ෙගවන්ෙන්  දවසකට රුපියල් 620යි. ෙකොෙහොමද ජීවත් 
ෙවන්ෙන්?  සතියකට දවස් තුනයි වැඩ ෙදන්ෙන්.  මාසයකට වැඩ 

873 874 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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කරන්න  ලැෙබන්ෙන්  දවස් 12යි. දවසකට රුපියල් 620  ගණෙන් 
දවස් 12ක් වැඩ කරලා වතුකරෙය් කම්කරුෙවෝ ෙකොෙහොමද ජීවත් 
ෙවන්ෙන්? ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, අද  වතුකරෙය් ජනතාව හිඟා 
ෙනොකා හිඟා කනවා. අෙප් ඇ ෙඟ් සිංහ ෙල් නැහැ. අෙප් ඇ ෙඟ් 
තිෙබන්ෙන් මනුෂ්ය ෙල්. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ඇ ෙඟ් 
තිෙබන්ෙන්ත් මනුෂ්ය ෙල්.  මනුෂ්ය ෙල් දුවන  නිසා තමයි අපිත්  
ෙම්  කථා කරන්ෙන්.  අපි සිංහ  ෙල් ෙනොෙවයි. මනුෂ්ය ෙල්. මම 
කියන්ෙන් ඒකයි. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් දුක  ෙව්දනාව අපි 
හඳුනනවා.  වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දය අරෙගන ඇමතිකම් 
අරෙගන ඇවිත් ඉන්නවා. අවුරුද්දයි මාස ගණනක් ගියා. ෙකෝ 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට පුළුවන් වුණාද?  
එදා තමුන්නාන්ෙසේලා හාම්පුතුන් එක්ක සාකච්ඡා කළා. අඩු 
ගණෙන් රුපියල් 100ක්, 200ක් වැටුපට එකතු කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් වුණාද?  

අද වතුකරෙය් ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන් අමාරුෙවන් ගරු 
රාජ්ය ඇමතිතුමනි. අපි ඒකයි කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා ෙම්කට 
මැදිහත් ෙවන්න, ඒ අය කම්කරු අමාත්යාංශයට කැඳවන්න කියා. 
ෙම්ක කම්කරු ඇමතිතුමාෙග් වග කීමක්.  EPF, ETF ෙගවලා 
නැත්නම් හාම්පුතුන් හිෙර්ට දමන්න, ෙකොම්පැනි හිමිකරුවන් 
හිෙර්ට දමන්න. මට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය් අෙප් ජනවසම සභාපතිතුමා සියලු වතු අධිකාරිවරුන් 
උසාවි අරෙගන ගිහින් හිෙර් දැම්ම බව. මම ගිහිල්ලා 
ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. එතුමා කිව්වා, "මට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට පාලනය භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ලාභ ලබන්න දැනගන්න ඕනෑ. ෙගවන්ෙන් නැත්නම් 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ දඬුවම් විඳින්න ඕනෑ." කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
ඒ වෙග් තද පරිපාලනයක් ෙගෙනන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වෙග් 
ෙහොඳ පරිපාලනයක් ෙගනැල්ලා ෙම් වතු ටික යථාවත් කරන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙකොච්චර සංඛ්යාවක් දුක් විඳිනවාද කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ගරු 
රාජ්ය ඇමතිතුමනි, EPF, ETF පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි වත්ෙත් 
තිෙබන්ෙන්. වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මැතිතුමා බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
වතුකරෙය් ජනතාවට කිව්වා, "අපි බලයට පත් වුෙණොත් අලුෙතන් 
ෙගයක් හදලා ෙදනවා" කියලා. අවුරුදු 150ක් ලැයිෙම් ජීවත් වුණු 
මනුස්සයාට අඩු ගණෙන් ෙම් අවුරුද්දයි මාස ෙදකට එක ෙගයක් 
හදලා ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් වුණාද කියලා මම 
අහනවා. අපි ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාත් එක්ක ඒ කාලෙය් 
නුවරඑළිෙය් නිවාස ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කළා. මහනුවර, 
නාවලපිටිය  නිවාස ෙයෝජනා කමය පටන් ගත්තා. අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ෙම් අවුරුද්දයි මාස ෙදකට වතුකරෙය් 
එක කම්කරුෙවක් ෙවනුෙවන් ෙගයක් හදලා ෙදන්න ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් වුණාද කියා. ඒ අය 
තමුන්නාන්ෙසේලාව විශ්වාස කළා. [බාධා කිරීමක්] ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් 
අලුෙතන් ෙගවල් හදන්න ඕනෑ නැහැ. නාය ගිය ෙගවල් ෙවනුවට 
ෙගවල් හැදුවාද කියලා ඔබතුමා මට කියන්න. අලුෙතන් ෙගවල් 
ඕනෑ නැහැ.  නාය ගිය ෙගවල් ෙවනුවට ෙගවල් හදලා තිෙබනවා 
නම් ෙහොඳයි. 

ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ඒ කාලෙය් අෙප් 
විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමා. මම ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ගරු 
කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කියලා 
මම ඔබතුමාට කියනවා. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නයට මැදිහත් 
ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේට ඒ පශ්න හුඟක් විසඳන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒ කාලෙය් අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට වාෙග් ඔය 
පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට ඒ පශ්න විසඳන්න පුළුවන්ද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට නම් ඔබතුමා 
ජනාධිපතිතුමා ළඟට ගිහිල්ලා ටක්ගාලා වැඩ කරගත්තා. දැන් 
එෙහම කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමට ඇමතිද 

කියලා දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමා ඒ විධියට පශ්න විසඳුවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වාෙග් බලාගාර හදලා රෙට් තිබුණු බරපතළ 
පශ්න විසඳපු ඔබතුමාට වතුකරෙය් කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය 
කියන්ෙන් කජ්ජක්. හැබැයි, ඔබතුමාෙග් සීමාවන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඇමතිකම තිබුණාට ඔබතුමාට බලය 
තිෙබනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න. 
වතුකරෙය් මිනිසුන් විහිළුවකට ගන්න එපා. ෙහට අනිද්දා ෙවන 
ෙකොට වතුකරෙය් මිනිස්සු පාරට බහිනවා. ඔබතුමා දන්නවා, 
වතුකරෙය් මිනිසුන්ට ජීවත් වන එක හරි අමාරුයි කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙව්දනාව පිට කරන්න ගිහිල්ලා අද ෙවන ෙකොටත් 
පුස්සැල්ලාව පෙද්ශෙය් ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගෙම් සියලුම වතුවල 
ජනතාව එළියට බැහැලා තිෙබනවා. මිනිසුන්ට වැඩ නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්ෙව් රජෙය් වතු ටික ගැන විතරයි. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වතු පිළිබඳවත් ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. 
අෙප් රන්පවුම් වතු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් එක එක 
ෙකොම්පැනිවලට ලබා දුන්නා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, දැන් ෙපෞද්ගලික සමාගම් ටිකත් EPF, ETF ,- 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා, අසත්ය කියන්න එපා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමොකක්ද කිව්ව අසත්ය? 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අවුරුදු 50කට දුන්ෙන් කවුද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවුද දුන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] කවුද ඉස්ෙසල්ලාම දුන්ෙන්? 

මුලින්ම වතු ටික දුන්ෙන් කවුද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා 
දුන්ෙන් නැත්නම් අපි ෙදන්ෙන් නැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ඉස්ෙසල්ලාම වතු ටික දුන්ෙන් කවුද? කවුද දුන්ෙන්? කවුද 
ඉස්ෙසල්ලාම වතු ටික දුන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] කවුද අවුරුදු 5කට 
දුන්ෙන්? කවුද දුන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අපි දුන්ෙන් අවුරුදු 5කට. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම නම් ඉඳගන්න. වතු දුන්නා නම් ඉඳගන්න. ගරු රාජ්ය 

ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා අත්සන් කළ ගිවිසුම බලන්න. 
දීර්ඝකාලීන බද්දක් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගිවිසුෙම් 
තිෙබනවා. හැබැයි, අපි දුන්නා කියමු. ඒක වැරදි කියමු. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් ෙවලා ඉන්ෙන් ඒවා නිවැරදි 
කරන්න ෙන්. ඉතින්, ඔබතුමන්ලා ඒවා නිවැරදි කරන්න ෙකෝ. 
අපිව ෙගදර යැව්ෙව් ඒක ට ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම්ක නිවැරදි 
කරන්න ෙකෝ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කහවත්ත වැවිලි 
සමාගම, පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම, ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම 
කියන වැවිලි සමාගම්වල ෙසේවකයන්ට අද දින ගණනට වැඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය අංශය වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශයත් දැන් 
පත් ෙවලා. අද කම්කරුවන්ට අඩන්ෙත්ට්ටම් කරනවා. අද 
කම්කරුවන්ට වැඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වතුකරෙය් විශාල 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්ය ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමනි, 
කරුණාකරලා ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කියලා අපි 
කියනවා.  

හාම්පුතුන්ෙග් ෙම් පශ්නය විස ෙඳයි කියා මම විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. එදත් සාකච්ඡා කළා, රුපියල් 100කින් ෛදනික 
වැටුප වැඩි කරනවා කියලා කිව්වා. ෙමොනවා ෙහෝ කරලා ඒක 
ෙබ්රාගන්න වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මැතිතුමා ෙලොකු සටනක් කළා. 
හැබැයි, එතුමාටත් ඒක කරගන්න බැරි වුණා. එම නිසා වතුකරෙය් 
පශ්න විසඳන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම්ක අත හරින්න එපා;   ෙම්ක 
විහිළුවකට ගන්න එපා. ඒ අය ෙමොන තරම් දුක් විඳිනවාද කියලා 
මම ඔබතුමන්ලාට කිව්වා. අවුරුදු 150ක් ජීවත් වුණු ලයින් කාමරය 
අපට හදලා ෙදන්න බැරි වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විශාම වැටුපක් ලබාෙදන්න, රැකියාව ස්ථිර කරලා 
ෙදන්න බැරි වුණා, නියමිත දීමනාවක් ෙදන්න බැරි වුණා, තමන් 
වැඩ කරන වත්ත හරියට හදලා ෙදන්න බැරි වුණා. දැන් බලන්න. 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් කියනවා "අපි ෙකොෙහොමද වතු කරන්ෙන්" 
කියලා. අෙප් කාලෙය් ෙපොෙහොර 4,500යි. දැන් 12,500යි. ඒ 
ගණනටත් දැන් ෙපොෙහොර නැහැ. දැන් ෙපොෙහොර ෙහොයා ගන්නත් 
ෙපෝස්ටර් ගහන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 12,500ට ෙපොෙහොර දමා වතු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අෙප් රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, පධාන 
වැවිලි සමාගම් කියනවා, "ෙපොෙහොර මිල වැඩියි. සමාගම් 
ෙගනියන්න බැහැ" කියලා. එතෙකොට වතු ෙගනියන්න බැහැ. ෙත් 
ගස්වලට ෙපොෙහොර දමන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුණාම දළු එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සමාගම් පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. අෙප් 
කාලෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. පසුගිය මහ මැතිවරණය 
පැවැති අෙගෝස්තු මාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රැස්වීම්වලට 
ගිහිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලා දින සියය යටෙත් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දුන්නා. එෙහත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දය දිනපු ගමන් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවියා 
අමාරුෙව් දැම්මා. අද වතු ක්ෙෂේතය ට යන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමා. 
ෙපොෙහොර ටික කපලා. කම්කරුවාට වැඩ නැහැ. කම්කරුවා ඉන්න 
ෙගදර ෙතෙමනවා. වැසිකිළියක් නැහැ. පඩිය ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
EPF  නැහැ, ETF  නැහැ, gratuity නැහැ, ෙවන ෙමොකුත් නැහැ.  

ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, වතු කම්කරුවාෙගන් 
මාසයකට ගණනක් මරණවලට කපනවා. ඒ මුදල රුපියල් 
සියයක්. ඒ කියන්ෙන් මැරුණාම ඒ මුදල එකතු කරලා මිනී 
ෙපට්ටියට ෙදනවා. ඒ අනුව වත්ෙතන් රුපියල් දසදහසක්, 
පහෙළොස්දහසක් ෙදනවා. ඔබතුමා ඒක දන්නවාද? ෙකෙනකු 
මැරුණාම වතු කම්කරුවා ගිහිල්ලා මිනී ෙපට්ටි සාප්පුෙවන් මිනී 
ෙපට්ටිය  ෙගෙනනවා. එතෙකොට වත්ෙතන් ෙචක් එක ලියන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවාද, මැරිලා අවුරුදු තුෙන් දානයට තමයි 
වත්ත ෙපට්ටියට සල්ලි ෙගවන්ෙන්. ෙකොම්පැනිවල ජනවසමට 
ෙගවන්න සල්ලි නැහැ.  

ගරු රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වඩිෙව්ල් 
සුෙර්ෂ් මැතිතුමාට කථා කරලා වැඩක් නැහැ. එතුමා ඉන්ෙන්ත් 
මෙග් ෙබෝට්ටුෙව්. එතුමා ඉන්ෙන්ත් මෙග් සාක්කුෙව්. එතුමා මම 

කියන එක නැහැයි කිව්ෙවොත් එතුමාට බදුල්ලට යන්න හම්බ 
වන්ෙන් නැහැ, වත්ෙතන් ගහලා එළවයි. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය 
වන්ෙන්. දැන් ඔබතුමා නැවත එතුමාට භූමිෙතල් ටිකක් ෙදන්න 
හදනවා. එතුමා අමාරුෙව් දමන්න එපා. අපි ඔබතුමාෙගන් 
නැවතත් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පශ්නයට 
මැදිහත් වන්න කියලා. [බාධා කිරීමක්] අසත්යයක් නම්, ඔබතුමා 
කියන්න. ෙමොකක්ද අසත්ය?  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ඔබතුමා කිව්වා, මරණයකට වැටුෙපන් රුපියල් සියයක් 

කපනවා කියලා. එෙහම එකක් නම් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමනි, ෙසේවකෙයකු මැරුණාම වත්ෙත් 

ෙකොම්පැනිෙයන් ෙගවන්ෙන් නැද්ද? ජනවසම, වැවිලි සංස්ථාව 
ෙගවනවා. මැරුණාම ෙගවනවා. [බාධා කිරීමක්]  මම කියපු ෙද් 
ඔබතුමාට ෙත්රුෙණ් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වැටුෙපන් කපන 
එක ෙකොම්පැනිය ඉතිරි කරලා මරණයක් වුණාම ඒක ෙගවනවා. 
ජනවසම, වැවිලි සංස්ථාව ඒක ෙගවනවා. ෙම්ක වත්ෙතන් ආපු 
වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහත්තයා දන්ෙන්ත් නැහැ, කම්කරු හා වෘත්තීය 
සමිති සබඳතා රාජ්ය ඇමතිතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ. මම ෙමොකද 
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
වතු කම්කරුවාෙග් පඩිෙයන් රුපියල් සියය, සියය 

අසාධාරණයි කියලා කපන්ෙන් නැහැ. වෘත්තීය සමිතිෙය් 
subscriptionsවලින් fund එකක් maintain කරනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Yes, that is right.  

එෙහම කරලා ඒ ෙගොල්ලන් නැවත මුදල් ෙදනවා. මරණයක් 
වුණාම ඒ පවුලට දීමනාවක් ෙදනවා කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ඒ 
දීමනාව ෙදන්ෙන් මැරිලා අවුරුදු තුනකට පස්ෙසේ. ඒ මිනී 
ෙපට්ටිෙය් සල්ලි. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම්වා කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] நீங்கள் தமிழில் ெசால் ங்ேகா!  அவ க்குச் சிங்களம் 

விளங்கா . ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඒ නිසා 
නැවතත් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் 
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  வந்தி க்கிறீர்கள். உங்க க்கு 
ேதாட்டத்  மக்க ம் vote ேபா கிறார்கள். கிளிெநாச்சியில் 
கண் ையச் ேசர்ந்த ஆட்கள் இ க்கிறார்கள்.  நீங்கள் 
யாழ்ப்பாணப் பிரச்சிைனைய மட் ம்தான் ேபசுகிறீர்கள். 
ேதாட்ட மக்களின் பிரச்சிைனைய ம் நீங்கள் ேபச ேவண் ம். 
ேதாட்ட மக்க க்கு அங்கு இ க்க ஏலா . அவர்க க்கு 
சம்பளம் இல்ைல;  சம்பளம் ெகா க்க மாட்டார்கள்; ட் ப் 
பிரச்சிைன தல் எல்லாப் பிரச்சிைனக ம்  அவர்க க்கு 
இ க்கிற . எனேவ, நீங்கள் எல்லா ம் அ பற்றிப் 
ேபசேவண் ம்.  

877 878 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
மாண் மிகு சிறீதரன் அவர்கள் மைலயக மக்கைளப் 

பற்றி ம் ேபசினார். 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
நன்றி! ேபசியெதன்றால் நல்ல . அப்ப ெயன்றால் அ த்த 

ேதர்த ல் உங்க க்கு vote ெகா ப்பார்கள்.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මීට වැඩිය මෙග් 
කාලය ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. මම නැවතත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන් ෙම් වතුකරෙය් කම්කරුවන්ෙග් 
පශ්නයට කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී මැදිහත් වන්න 
කියලායි. ඔබතුමා ඉතිහාසයට එක් වනවා. ඔබතුමා ෙම්ක කෙළොත් 
එෙහම රත්නපුරෙය් සමන් ෙද්වාලෙයන් පින් ලැෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ දැන් කරලා තිෙබන පව්වලටත් එක්ක ෙම්ක 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වතු කම්කරුවන්ෙග් පශ්නයට 
මැදිහත් වුෙණොත් ෙලොකු පිනක්. අපි පිළිගන්නවා, අෙප් කාලෙය්ත් 
යම් අඩු පාඩුකම් වුණාය කියා. ඒ නිසා ඔබතුමාට ෙම් පශ්නයට 
මැදිහත් වන්න කියලා අපි කියනවා. ෙම් රජෙය් වතු ටික ෙගොඩ 
දමන්න. දැන් ෙපෞද්ගලික වතු ටිකත් ඉවර ෙවමින් යනවා. වතු 
කම්කරුවාට ජීවත් වන්න කමයක් නැහැ. ගෙම් වැඩ නැහැ. රට 
නැවතිලා. සංවර්ධනයක් නැහැ. එළිෙය් වැඩක් කරන්න නැහැ. ෙම් 
පඩිපාලක සභා පශ්නයට වැඩිය බරපතළ පශ්නයක් වතුකරෙය් 
කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නැවතත් මම  කම්කරු 
හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙම් සඳහා ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ෙගෞරවනීය අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු කරලා 
කඩිනමින් හාම්පුතුන් කැඳවා වහාම වැටුප් වැඩි කිරීම් කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා. 

ඔබතුමා ජනවසම, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් 
රාජ්ය වැවිලි සමාගම් සියල්ල කැඳවලා, වහාම දින නියම කරලා, 
ඒවාෙය් සභාපතිවරුන්ට කියන්න ඒ ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල් ඇතුළුව ෙගවිය යුතු සියල්ල ෙගවන්න කියලා. 
එවැනි නිෙයෝගයක් කරලා, ඇමතිතුමාත්, අෙප් ගරු සමරවීර රාජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙවයි කියලා විශ්වාස 
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.17] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1941 සම්මත කරන ලද 

පඩිපාලක සභාව පිළිබඳවයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. රුපියල් 
400ක පැමිණීෙම් දීමනාව රුපියල් 1,500 දක්වා වැඩි කිරීමත්, 
රුපියල් 500 දීමනාව රුපියල් 2,000 දක්වා වැඩි කිරීමත් තමයි 
ෙමයින් කරන්ෙන් කියලා ගරු කම්කරු ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව 
කිව්වා. 

පඩිපාලක සභාවට පැමිණීෙම් දීමනාව වන රුපියල් 1,500ත් 
පමාණවත්ද කියන පශ්නය මම ඔබතුමාෙගන් මුලින්ම අහන්න 
කැමැතියි. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් රුපියල් 1,500 කියන්ෙන් 
ෙසොච්චම් මුදලක්. ඒ නිසා රුපියල් 1,500 පමාණවත් ෙවන්ෙන් 

නැහැ; රුපියල් 2,000 පමාණවත් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. පඩිපාලක 
සභා 44 පිළිබඳව තීන්දු- තීරණ ගන්න, ඔවුන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳව, 
ඔවුන්ෙග් අතිකාල දීමනා පිළිබඳව, ෙසේවාවන් පිළිබඳව තීන්දු -
තීරණ ගන්න ඒ ආයතනවල පධානීන්ට, ෙම් පධාන ආයතනෙය් 
නිෙයෝජිතයන්ට පඩිපාලක සභා රැස්වීමකට සහභාගි වීම 
ෙවනුෙවන්  ලබා ෙදන මුදල වන රුපියල් 400 ෙකොෙහත්ම 
පමාණවත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අද වැඩි කළා කියලා කියන 
රුපියල් 1,500 සෑහීමට පත් ෙවන්න පුළුවන් ගණනකුත් 
ෙනොෙවයි. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ඒක පමාණවත් නැහැ.  

ෙපොෙළොන්නරුෙව් සිටින කුඩා වී ෙමෝල් හිමිෙයක් ෙකොළඹ 
ඇවිල්ලා, පඩිපාලක සභාවට සම්බන්ධ එක රැස්වීමකට ඇවිල්ලා 
යන ෙකොට රුපියල් 1,500 ගමන් වියදමටත් මදි. ෙම් මුදල 
පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා,  ඇත්ත තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, මීට වඩා 
සහනදායී දීමනාවක් ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු ෙවනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, සියලු කර්මාන්ත සහ ෙසේවා සඳහා 1941 
පඩිපාලක සභා පිහිෙටව්වා කියා ඔබතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් 
වුණා. ඒක ඇත්ත . එදා තිබුණු කර්මාන්ත සහ ෙසේවාවලට අදාළව 
පඩිපාලක සභා 44ක් පිහිෙටව්වා. නමුත් අද වන විට අවුරුදු 
ගණනක් ෙගවිලා තිෙබනවා; වසර ගණනාවක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ අලුත් කර්මාන්ත නිර්මාණය වුණා; 
අලුත් ෙසේවාවන් නිර්මාණය වුණා. අදට සාෙප්ක්ෂව සියලුම 
ෙසේවකයන් සඳහා, සියලුම  කර්මාන්ත සඳහා අලුතින් නිර්මාණය 
වුණු කර්මාන්ත, අලුතින් එකතු වුණු ෙසේවා සඳහා අලුතින් 
පඩිපාලක සභා හැදිලා නැහැ. ඒ නිසා, ෙම් තිෙබන පඩිපාලක 
සභාවල පැමිණීෙම් දීමනාව ෙවනස් කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, 
අලුත් කර්මාන්ත සහ ෙසේවා සඳහා නව පඩිපාලක ෙසේවා 
නිර්මාණය කිරීමත් වහාම කළ යුතු ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා අත්යවශ්ය පනත් සංෙශෝධනයක් කඩිනමින් සිදු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

වර්තමානෙය් සාප්පු සහ කාර්යාලයීය ෙසේවක පනතට තමයි 
ෙගොඩක් ෙසේවකයන් අයත් ෙවන්ෙන්. සාප්පු සහ කාර්යාලයීය 
ෙසේවක පනතටවත් අදාළ ෙවන්ෙන් නැති ෙසේවකයන් ගණනාවක් 
අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඒ පනත නිවැරදිව කියාත්මක ෙනොවීමත් 
බරපතළ ගැටලුවක් විධියට දැන් කම්කරු ක්ෙෂේතය තුළ 
සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතැනදී ඔබතුමන්ලා පඩිපාලක සභාවල 
පැමිණීෙම් දීමනාව ෙවනස් කරනවා වාෙග්ම, ෙසේවකයන්ෙග් 
ජාතික අවම ෙව්තනය සඳහන් කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම පසුගිය කාලෙය් 
ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණු අය වැය දීමනාව පිළිබඳවත් යම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒවා ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා 
ෙකෙරනවා. නමුත් අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවම වැටුප සඳහන් 
ෙවන්ෙන් රුපියල් 9,620ක් විධියටයි. රුපියල් 9,620 කියන එකත් 
නිවැරදිව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒකට නිවැරදි පමිතියක් අද 
ඇත්තටම නැහැ. සමහර තැනක ඔය රුපියල් 9,620 හරියටම 
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක මනින නිර්ණායකයක් ඇත්තටම 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. 

දැන් ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරනවා, අවම වැටුප ෙලස 
රුපියල් 10,000ක්. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, දැනට ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් අවම වැටුප රුපියල් 9,620ක් කියා නීත්යනුකූලව සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා පසුගිය කාලෙය් මහා 
ආන්ෙදෝලනාත්මක ෙපොෙරොන්දු ගණනාවක් දුන්නා, රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරනවා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා. රුපියල් 9,620ක්ව 
තිෙබන, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අවම වැටුප 
ඔබතුමන්ලා දැන් රුපියල් 10,000ක් කරනවා. ඇත්තටම 

879 880 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්ෙතොත්, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පැත්ෙතන් ඉල්ලන්ෙන් වැටුප් 
වැඩිවීමක්. රාජ්ය ෙසේවකයන් තමන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් 
වැඩි කරන්න කියා ඉල්ලුවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් 
පසුගිය 2015 වර්ෂෙය්දී ඉල්ලුෙව් රුපියල් 5,000ක වැටුප් වැඩි 
වීමක්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් රුපියල් 5,000කින් 
තමන්ෙග් වැටුප වැඩි කරන්න කියා ඉල්ලන ෙකොට, රාජ්ය 
ෙසේවකයන් තමන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරන්න 
කියලා ඉල්ලන ෙකොට, ඔබතුමන්ලා අවම වැටුප රුපියල් 
10,000කට තීන්දු කරනවා. ෙම්ක කිසිෙසේත් සාධාරණ වන්ෙන් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අවම 
වැටුප රුපියල් 10,000ක් ෙලස නම් කිරීම, දැනට අවම වැටුප 
ෙලස තිෙබන රුපියල් 9,620ට තවත් පුංචි ගණනක් එකතු කිරීමක් 
විතරයි. එෙහම නම්, ෙමමඟින්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් 
ඇත්තටම බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ තත්ත්වය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
පඩිපාලක සභාවල අවම වැටුප් සීමාව වුෙණ් ෙමොකක්ද? පසුගිය 
කාලය තුළම ෙසේවකයන් ඉල්ලුෙව්  අවම වැටුප රුපියල් 15,000ක් 
කරන්න කියලායි. අවම වශෙයන්, අවම වශෙයන් රුපියල් 
15,000ක මට්ටෙම්වත් තබාගන්න කියන එකයි, මීට අවුරුදු 
එකහමාරකට කලින් ෙසේවකයන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙකරුණු ඉල්ලීම. 
එෙහම තිෙබද්දී තමයි  ඔබතුමන්ලා දැන් අවම වැටුප ෙලස 
තිෙබන රුපියල් 9,620 තවත් චුට්ටක් එහාට තල්ලු කරලා           
රුපියල් 10,000ක් ෙලස තීන්දු කරන්න හදන්ෙන්. ෙමමඟින් 
කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමක් කිසිෙසේත් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ; ඒ වාෙග්ම ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීමක් වන්ෙන්ත් 
නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහා 
මැතිවරණෙය්දීත් පැහැදිලිවම ෙපොෙරොන්දු වුණා, රුපියල් 
10,000ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරනවා කියලා. ඒක පධාන 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක්.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔව්, රජෙය් ෙසේවකයන්ට. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූලික 

වැටුපට රුපියල් 10,000ක් එකතු කරනවා කියන එක තමයි 
මැතිවරණ පකාශනය තුළ තිබුණු, රෙට් වැඩ කරන ජනතාවට 
ෙව්දිකාවලදී ඉතා පැහැදිලිව දීපු ෙපොෙරොන්දුව. හැබැයි පසුගිය 
අතුරු අය වැෙය්දී -2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් ඉදිරිපත් කරපු අතුරු 
අය වැෙය්දී- ඔබතුමන්ලා එය ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. පසුගිය 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙය්දීත් ඒ ෙපොෙරොන්දුව 
ඉටු කරන බවට සහතික වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි රාජ්ය 
ෙසේවකයන් දිගින් දිගට තමන්ෙග් ඉල්ලීම ලබාගැනීම ෙවනුෙවන් 
වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ගවලට ආෙව්. පසුගිය අය වැය කාල 
සීමාව තුළ වැඩ වර්ජන දක්වා ඒ වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ග 
උත්සන්න වුණා. එෙසේ උත්සන්න වුණාට පසුව අවසාන 
ෙමොෙහොෙත් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ෙපො ෙරොන්දුවක් දුන්නා, 
ෙපොෙරොන්දු වූ රුපියල් 10,000 ෙවනුවට ඉන් හතෙරන් පංගුවක් -ඒ 
කියන්ෙන්, රුපියල් 2,500ක්- 2016 ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා සියලු 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුපට එකතු කරනවා කියලා. 
හැබැයි, ඒ ෙවච්ච ෙපොෙරොන්දුව අද වන කල් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. 
ජනවාරි මාසෙය් ඒ රුපියල් 2,500 ෙගව්ෙව් නැහැ. ෙපබරවාරි 
මාසෙය්ත් එය ෙගවාගන්න බැහැ කියලා තමයි දැන් මහා 

භාණ්ඩාගාරෙයන් වාර්තා වන්ෙන්. ෙපොෙරොන්දු වූ රුපියල් 10,000 
මූලික වැටුපට තවමත් එකතු කෙළේ නැහැ.  රුපියල් 2,500ක් 
ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා මූලික වැටුපට එකතු කරනවාත් කිව්වා. 
තවම ඒක ලැබිලාත් නැහැ. දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්ෙන්, 
"සල්ලි නැහැ" කියලායි. නමුත් අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක් තමයි 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති විධියට ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් 
මිල බැහැලා ති ෙබනවා කියන එක. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් 
මිල ෙමතරම් පහළ මට්ටමකට බැස්ෙසේ නැහැ. එමඟින් විශාල 
ලාභයක් අද ආණ්ඩුව උපයනවා. ඒ ලාභය අද මහා 
භාණ්ඩාගාරයට එකතු ෙවනවා. පසුගිය අය වැය කාල සීමාෙව්දී 
ෙතල් විෂය භාර ඇමතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පතිඥාවක් 
දුන්නා, -ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.- සති ෙදකක් ඇතුළත ඉන්ධන 
මිල පිළිබඳ මිල සූතයක් ඉදිරිපත් කරනවා, ඒ මිල සූතයට අනුව 
තමයි ඉන්ධන මිල තීරණය කරන්ෙන් කියලා. අදට ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 11වන දා ලබලා තිබුණත්, 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් දීපු 
ෙපොෙරොන්දුවට අනුව තවමත් ඒ මිල සූතය කියාත්මක නැහැ. 
ආණ්ඩුව තම වගකීමක් ෙලස සලකා ඒ මිල සූතය කියාවට 
නඟන්න තවමත් පතිපත්තිමය තීන්දුවකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා 
අද ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වීෙම් වාසිය ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

ෙලෝක  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වීෙම් වාසිෙයන් -ඒ 
ලාභෙයන්-  සියලුම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඔය කියන රුපියල් 2,500 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්; ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච රුපියල් 2,500  ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්. ඒ මුදල ඔවුන්ට ලබා දීලා තව ෙකොටසක් ඉතුරු 
කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි, අද වන තුරු තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට 
කියා මාර්ග ගත්ෙත් නැහැ. "සල්ලි නැහැ" කියලා කියනවා. සල්ලි 
නැති ෙවන්න විධියක් නැහැ. ෙතල් මිල අඩු වීම නිසා ලැබුණු 
ලාභය -වාසිය- මහා භාණ්ඩාගාරයට එකතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
මුදල ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ මුදල ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම 
තිෙබද්දි ඔබතුමන්ලා ඒ මුදල ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මන්තීතුමා, රුපියල් 2,500 ලබා ෙදනවා. රුපියල් 2,500 

පඩියට එකතු කිරීම- 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලික වැටුපට එකතු කරන්න. ඒක තමයි මැතිවරණ 

ෙපොෙරොන්දුව. ජනාධිපතිවරණෙය්දී, මහ මැතිවරණෙය්දී දුන් 
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුව ඒකයි. අය වැෙය්දී කිව්ව ෙපොෙරොන්දුවත් 
ඒකයි. මූලික වැටුපට රුපියල් 2,500 එකතු කරන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ඒක රාජ්ය ෙසේවකයන් දැනගන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමන්ලාට ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. එය 
කරන්න බැරිකමක් නැහැ. හැබැයි, ආණ්ඩුව හිතා මතා ඒක මඟ 
හැරලා යනවා. එෙහම මඟ හැරලා යන්ෙන් ඒ මුදල මූලික වැටුපට 
එකතු කළාම ලබා දිය යුතු අනිකුත් පතිලාභ ලබා ෙදන්න සිද්ධ 
වන නිසායි. ඒකට තිෙබන ෙහොරකමට තමයි ඇත්තටම ෙම් මුදල 
ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඒ රුපියල් 2,500 
ලබා ෙදන්න අවශ්ය කරන සල්ලි තිෙබනවා. අනිකුත් පතිලාභ 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ තරම් හැකියාව තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා 
ඒ මුදල තවමත් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට තවත් 
ෙහොඳම වංචාවක්  කරනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් 
ඇත්තටම ඉල්ලු ෙව් රුපියල් 5,000ක වැටුප් වැඩිවීමක්. 
ඔබතුමන්ලා පසුගිය අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැෙය්දී, - 

881 882 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose Hon. 

Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
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 විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් 

කළ අතුරු අය වැෙය්දී ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඉල්ලීමක් කළා, 
රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩිවීමක් කරන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම 
කෙළේ 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය්. ඇත්තටම ෙපෞද්ගලික අංශය ඒ 
රුපියල් 2,500 වැඩි කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දිගින් දිගටම කිව්වා, 
"ෙමෙහම ඉල්ලීම් කළාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
අනිවාර්යෙයන් කියාවට නඟන්න ඕනෑ නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ පනත් ෙකටුම්පතක් ෙලස සම්මත කරන්න ඕනෑ"ය 
කියලා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය වැය සහන දීමනාවක් විධියට 
රුපියල් 2,500ක් අනිවාර්ය කරපු පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත 
කරන්න කියලා අප කිව්වා. අප මැදිහත්ෙවලා 2005දී රුපියල් 
1,000කින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි 
කරන්න  එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා 
අපට මතකයි. ඒ අනුව  එදා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්ට 
අනිවාර්ය වශෙයන් රුපියල් 1,000ක් වැඩි වුණා. ඒ විධියටම 
රුපියල් 2,500 වැඩි කරන්න ඕනෑ නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කළ යුතුයි කියලා අප කිව්වා. නමුත් 
ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම එය මඟ හැර කල් අරිමින් හිටියා. අද 
ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා එතැනදීත් වංචාවක් කරලා 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙගනැල්ලා තිෙබන අලුත් පනත් 
ෙකටුම්පතින් ෙසේවකයින්ෙග් අය වැය සහන දීමනාවලට ෙමොකද 
කරලා තිෙබන්ෙන්? 

2015 මැයි මාසෙය් 01වැනි දා ඉඳලා රුපියල් 1,500ක් වැඩි 
කරනවා කියා කියලා තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි 
මාසෙය් ෙවච්ච ෙපොෙරොන්දුව අනුව ගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් 
රුපියල් 1,500ක් වැඩි කළා. 2016 ජනවාරි මාසෙය් සිට තව 
රුපියල් 1,000ක් වැඩි කරනවා. ෙපොෙරොන්දුව අනුව 2015දී තමයි 
රුපියල් 2,500 වැඩි කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම්ක ෙකොටස් 
ෙදකකට කැඩුවා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 01වැනි දා ඉඳලා 
ෙනොෙවයි, මාස පහක් විතර අත් හැරලා 2015 මැයි මාසෙය් ඉඳලා 
රුපියල් 1,500ක් වැඩි කරන්න තීරණය කළා. හැබැයි, ඒ රුපියල් 
2,500ම වැඩි කරලා නැහැ. දැන් සම්මත කරන්න හදන පනත් 

ෙකටුම්පතින් ඔබතුමන්ලා රුපියල් 2,500ක් වැඩි කරනවා කියපු 
ෙපොෙරොන්දුව සම්පූර්ණෙයන් උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව උල්ලංඝනය කරලා විතරක් ෙනොෙවයි, පසුගිය 
අවුරුද්ද පුරාම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට ලැබිය යුතු 
රුපියල් 2,500 ලබා දීමට ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා මැදිහත්ෙවලා 
නැහැ. දැන් ඔබතුමන්ලා තව ෙකොන්ෙද්සි කීපයක් ෙමයට ඇතුළත් 
කරලා තිෙබනවා. ඉන් එකක් තමයි, සාමූහික ගිවිසුම් අත්සන් කර 
තිෙබන ආයතනවලට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙම් වැටුප් වැඩිවීම 
අදාළ වන්ෙන් නැහැ කියන එක. දැනට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් තමන්ෙග් වැටුප් වැඩි කර ගන්ෙන් 
සාමූහික ගිවිසුම් මතයි.  

ෙමතුමන්ලා වතු ක්ෙෂේතය ගැන කථා කළා. වතු ක්ෙෂේතෙය් 
වැටුප් වැඩිවීම තීන්දු වන්ෙන් සාමූහික ගිවිසුම් මතයි. අවුරුදු 
තුනකට වතාවක් ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් අලුත් ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් අවුරුදු ෙදකකට වතාවක් ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් අලුත් 
ෙවනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙබොෙහෝ ආයතනවල අවුරුදු තුනකට 
වතාවක් ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් අලුත් ෙවනවා. අද ඇඟලුම් 
ක්ෙෂේතෙය් ආයතන ගණනාවක් තමන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ තීන්දු, 
තීරණ ගන්ෙන් සාමූහික ගිවිසුම් මඟිනුයි.  හැත්තෑලක්ෂයක් වන 
අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් සියයට 75ක්, 
80ක්ම ඇත්තටම අද කටයුතු කරන්ෙන් සාමූහික ගිවිසුම් මතයි. 
"සාමූහික ගිවිසුම් අනුව කටයුතු කරන ෙසේවකයන්ට ෙම් වැටුප් 
වැඩිවීම අදාළ නැහැ" කියා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට ඔබතුමන්ලා 
වාක්යයක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් රුපියල් 2,500 
ෙකොටස් විධියට -භාග විධියට- 1,500යි, 1,000යි කියා වැඩි කරන 
එකවත් අඩුම ගණෙන් අර කියපු වතු ෙසේවකයන්ට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. වතු ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප -රුපියල් 620 කියන එක- 
ෙකොෙහත්ම මදියි කියන එක කවුරුත් පිළිගන්නා ෙදයක්. ඒ නිසා 
වතු අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි කළ 
යුතුයි. එය වැඩි කිරීෙම් ඉල්ලීම දිගින් දිගටම තිෙබනවා; ඒ ගැන 
හාම්පුතුන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. කවුරු එක්ක සාකච්ඡා 
කළත්, ඒකට උත්තරයක් හම්බ වුෙණ් නැහැ.  

පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් වතු ෙසේවකයන්ට සැලකුවා කියා 
දැන් ෙම් ෙබොරුවට කෑ ගැහුවාට, ඔවුන්ෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
එය දුන්ෙන් නැහැ. ගිය ආණ්ඩුව කාල ෙය් ඒ අයෙග් වැටුප් වැඩි 
කළා නම් දැන් ඒක තිෙයන්න එපා යැ. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් අඩු ෙවන්න බැහැ ෙන්. වතු අංශෙය් එෙහම එකක් වුෙණ් 
නැහැ ෙන්. අපට මතකයි, එදා වැටුප් ෙගවන්න බැරිව වතුවල 
තිබුණු ගස් ටික කැප්පුව ආකාරය.  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
වත්ෙත් තිබුණු ගස් ටික කප්පවලා තමයි පඩි ෙගවන්න ගිෙය්. 
එෙහම කරලාත් පඩි ටික ෙගවා ගන්න බැරි වුණා. ඒ ඉතිහාසය 
එදා තිබුෙණ්. එදාත් ෙගව්ෙව් නැහැ. අදත් ෙගවන්ෙන් නැහැ. වතු 
ෙසේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරන එක ගිය ආණ්ඩුව කෙළත් නැහැ; 
ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙනත් නැහැ. ඒකට ෙම් ආණ්ඩුව අඩුම 
ගණෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හාම්පුතුන්ට ඒ කරන්න ඕනෑ 
බලපෑම සෘජුව කරන්ෙනත් නැහැ. ඒ හාම්පුතුන් හුරතල් කිරීම 
තමයි අදත් කරන්ෙන්. ගිය ආණ්ඩුවත් කෙළේ ඒක තමයි. දැන් 
ෙබරිහන් දුන්නාට, ගිය ආණ්ඩුෙව් ෙකරුවාව අපට මතකයි. එදාත් 
වතු අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් තත්ත්වය එෙහමයි. අදත් එෙහමයි. 
ඔබතුමන්ලා අද ෙම් පනත අස්ෙසේ ෙකොෙළේ වහලා -හංගලා- වතු 
අංශෙය් ෙසේවකයන්ව මඟ ඇරලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට ෙම් වාක්යය ඇතුළත් කළ ගමන්, සාමූහික 
ගිවිසුම්වලට අත්සන් තියපු අයට, සාමූහික ගිවිසුම්වලට අනුව 
කටයුතු කරන ෙසේවකයන්ට ෙකොටස් වශෙයන් ෙහෝ වැඩි වන 
රුපියල් 2,500 හිමි වන්ෙන් නැහැ කියපු ගමන් වතු අංශෙය් 
ෙසේවකයන් සම්පූර්ණෙයන්ම එතැනින් බැහැර ෙවනවා. ඇයි, 

883 884 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහම කරන්ෙන්? ෙපොදුෙව් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට 
වැටුප් වැඩි කරනවා නම් ඒක සමස්ත ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩිවීමක් වන්න ඕනෑ. එතැනදීත් 
ඔබතුමන්ලා වතු ෙසේවකයන්ව ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා.  

ෙම් වතු ෙසේවකයන්ව ෙනොසලකා හරින්න තිෙබන වුවමනාව 
ෙමොකක්ද? ඇයි, ෙමෙහම කරන්ෙන්? ඒකට විෙශේෂ ෙහේතුවක් 
තිෙයන්න ඕනෑ. ඒක පැහැදිලිව රටට කියන්න. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සියලුම ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2,500ක් වැඩි කරනවා 
කියලා ෙපොදුෙව් ගන්නවා නම් වතු කම්කරු ජනතාවට විතරක් 
අසාධාරණ විධියට සලකන්න එපා. එතැන වැටුප් විෂමතාවක් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතිකත්ව විෂමතාවත් මතු ෙවනවා. ඒ 
ජාතිකත්ව විෂමතාව අනාගතෙය් ජාතික පශ්නයක් බවට පත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් වැරැද්ද වහාම නිවැරදි කළ යුතු ෙවනවා.  

ඔබතුමන්ලා ෙම්කට තවත් වාක්ය කීපයක් ඇතුළත් කර 
තිෙබනවා. ෙපොදුෙව් ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් රුපියල් 2,500කින් 
වැටුප් වැඩි කරනවා කියායි. හැබැයි, තවත් ෙකොන්ෙද්සියක් 
දමනවා, රුපියල් 40,000 ෙහෝ ඊට වඩා අඩු වැටුපක් ගන්න අයට 
විතරයි ෙම් රුපියල් 2,500 වැඩි කරන්ෙන් කියා. කලින් එෙහම 
කථාවක් කිව්ෙව් නැහැ. කලින් කිව්ෙව් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
සියලුම ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2,500ක් වැඩි කරනවා කියායි. 
හැබැයි, දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

දැන් කියනවා, රුපියල් 40,000ක් ෙහෝ ඊට වැඩි වැටුපක් ලබන 
අයට ෙම් වැටුප් වැඩිවීම සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ කියා. ඔබතුමන්ලා 
හිතන්න, ගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් 1වැනි දා සිට රුපියල් 
1,500ක් වැටුප් වැඩිෙවන ෙකොට ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් 39,500ක් 
වැටුප් ගත්ත එක්ෙකනාෙග් වැටුප් සීමාව රුපියල් 40,000 
ඉක්මවනවා. එතෙකොට ෙම් ජනවාරි 1වැනි දා සිට තව රුපියල් 
1,000ක් වැඩි කරනවා කියා අප පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කළා ට, 
ඒ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාට ඒ රුපියල් 1,000 හිමි වන්ෙන් 
නැහැ. එතෙකොට ඒ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් 
2,500කින් වැටුප් වැඩිවීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම ගත්තත්, 
ඔබතුමන්ලා කියපු ෙද් ෙනොෙවයි දැන් ෙම් කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
කිව්ෙව්, ඔක්ෙකෝටම රුපියල් 2,500ක් වැඩි කරනවා කියලායි. 
හැබැයි, දැන් ෙකොන්ෙද්සි දමලා, එක එක ෙකොන්ෙද්සි අනුව 
ෙසේවකයන් කප්පාදු කරනවා. ඒ වැටුප ෙගවන ෙසේවකයන් 
පමාණය අඩු කරනවා. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙගවන 
වැටුපක්. ඇයි රජය ෙපෞද්ගලික අංශයට ඒක ෙගවන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ඔවුන් ෙගවන්න කැමැති නම් ඔබතුමන්ලා 
ඒක ෙගවන්න නීතිය හදන්න. ඔබතුමන්ලා ෙමොකටද සීමා දමලා 
ඒක පාලනය කරන්ෙන්? ඒ නිසා ෙමතැන බරපතළ වංචාවක් 
තිෙබනවා.  ජනපිය ෙවන්න පසිද්ධිෙය් කියනවා, අපි රුපියල් 
2,500ක් වැඩි කරනවා කියලා. හැබැයි පනත ඇතුෙළේ, ඒ වාක්ය 
ඇතුෙළේ  කප්පාදු කිරීම් ෙගොඩක් ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.  

දැන් කවුරුත් දන්නවා, කාන්තාවන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය. 
කාන්තාවන්ෙග් වැටුප් පිළිබඳව පැහැදිලි  විෂමතාවක් අද අෙප් 
රෙට් කියාත්මක වනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් විවිධ ෙසේවාවල ෙයෙදන කාන්තාවන්ට අඩු සැලකිල්ලක් 
තිෙබනවා. ඒ අයට අඩු වැටුප් තමයි ලබා ෙදන්ෙන්.  ගෘහ ෙසේවය 
කියන එක අද අෙප් රෙට් ආයතනගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ 
ෙසේවය සඳහා අලුතින් ලියාපදිංචි වුණු සමාගම් තිෙබනවා. කවුරු 
ෙහෝ ෙකනකු අසනීප ෙවලා ෙරෝහලක නැවැත්තුවාම, ෙරෝහෙල්දී 
ඒ ෙලඩා බලා ගන්න එක කරන්ෙන් ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වුණු 
ෙපෞද්ගලික සමාගමකින්. ඒ සමාගමකින් තමයි ඒ සඳහා අවශ්ය 
සාත්තු ෙසේවකයා සපයන්ෙන්. අද බලන්න, ලංකාෙව් ඕනෑම 

තැනක පධාන ෙරෝහලක යම් කිසි ෙරෝගියකු නතර කෙළොත්, ඒ 
ෙලඩාට සාත්තු සප්පායම් කරන්න රුපියල් 1,200ක් දවසට 
ෙගවලා කවුරු ෙහෝ ෙකනකු කැඳවාගන්න සිද්ධ ෙවනවා. හැබැයි, 
රුපියල් 1,200ක් දීලා කැඳවා ගන්න ෙලඩාෙග් භාරකරුවන්ට 
ෙකනකු ෙහොයා ගන්න නැහැ. නමුත්, එෙහම අය සපයන 
ෙපෞද්ගලික සමාගම් තිෙබනවා. ඒවා manpower ආයතන. ඒවා 
ශමය සපයන ලියාපදිංචි ආයතන. ඒවා ෙකොම්පැනි විධියට තමයි 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. Nurses ලා, ගෘහ ෙසේවිකාවන් ආදී විවිධ 
ෙසේවා සඳහා කාන්තාවන් ලබා ෙදනවා ෙම් ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
විසින්. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ෙම් පනතින් කරලා 
තිෙබන්ෙන්?  ගෘහ ෙසේවය ෙම් පනතට අදාළ නැහැ කියලා ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා.  ගෘහ ෙසේවෙය් ෙයෙදන අය ෙපෞද්ගලිකව  
ගිහිල්ලා වැඩක් කරන ෙකොට තීරණය කරන වැටුප ගැන හිතලාද 
ෙම්ක කෙළේ? නැහැ.  

අද ඒ ෙසේවය ආයතනගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අද ඒ ෙසේවය 
සමාගම් සතු කාර්යභාරයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ 
ෙකොම්පැනිවලින් රුපියල් 1,200ක් ඒ සාත්තු ෙසේවකයාට ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙරෝගියා ෙවනුෙවන් භාරකරුවන් රුපියල් 
1,200ක් දුන්නාට, ෙකොම්පැනිය ඒ ෙසේවකයාට රුපියල් 1,200ක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ගෘහ ෙසේවයට එන කාන්තාවට ඒ අදාළ වැටුප ඒ 
ආයතනෙයන් ෙගවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙරෝගියාෙග් 
භාරකරුවාට මුදල් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ආයතනයටයි. 
ඒ ආයතනෙයන් තමයි ගෘහ ෙසේවිකාවට වැටුප් ෙගවන්ෙන්. 
එතෙකොට ඔබතුමන්ලා දමපු ෙම් වගන්තිය නිසා ෙම් ආයතන 
වගකීෙමන් නිදහස ්ෙවනවා; ෙම් ෙපෞද්ගලික සමාගම් වගකීෙමන් 
නිදහස් ෙවනවා. ඒ නියමිත වැටුප ගෘහ ෙසේවෙය් ෙයෙදන අහිංසක 
කාන්තාවට ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. සාත්තු ෙසේවය සඳහා යන ඒ 
කාන්තාවට ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙමතැනදී 
කරලා තිෙබන්ෙන්ත් බරපතළ වරදක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇමතිතුමාට ඕනෑ නම් මාස 
12කට වැටුප් වැඩිවීම් නතර කරන්නත් පුළුවන්. යම් කිසි 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයක වැටුප් ෙගවීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා 
නම්, වැටුප් වැඩි කරන්න බැහැ කියලා පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, 
ඇමතිවරයාට නිෙෂේධ බලයක් පවරනවා ඒ වැටුප් වැඩි වීම නතර 
කරන්න. එතෙකොට ඇමතිවරයාට හිතවත් සමාගම්වලට, 
ඇමතිවරයාෙග් ඡන්ද ව්යාපාරවලට සල්ලි ෙදන අයට, 
ඇමතිවරයාට හිතවත් ආයතනවලට ෙමවැනි වාසිදායක වගන්ති 
පාවිච්චි කරලා විෙශේෂ සැලකිලි දක්වන්න පුළුවන්. එවැනි 
තත්ත්වයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඇ තුෙළේ තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 2,500කින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා ආන්ෙදෝලනාත්මකව 
රටට කිව්වාට, ඇත්තටම කරලා තිෙබන්ෙන් බරපතළ වංචාවක්. 
පසුගිය අය වැෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුණු, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2,500 ලබා දීමත් ඔබතුමන්ලා හරියාකාරව 
ඉටු කරලා නැහැ. රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුපට 
රුපියල් 10,000ක් එකතු කිරීමත් නිවැරදිව ඉටු කරලා නැහැ. ඒ 
කරුණු ෙදෙකන්ම ඔබතුමන්ලා වංචාවක් කරලා තිෙබනවා. 
ආණ්ඩුව විධියට ෙම් ෙපොෙරොන්දු ෙදකම කඩ කරලා තිෙබනවා. 
අද ඒ අසාධාරණය සිද්ධ කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න, 
පළාත් පාලන ආයතනවලට කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන්න 
පනත් ෙගනැල්ලා අගමැතිවරයා රටට කියනවා, කාන්තාවන්ට 
වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න ෙම් ආණ්ඩුව වැඩිෙයන් මැදිහත් 
ෙවනවා කියලා.  හැබැයි, එෙහම කියන ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් 
වැඩ කරන කාන්තාවන්ෙග් මූලික අයිතියක් වන වැටුපට 
සාධාරණය ඉටු කරන්න මැදිහත් ෙවලා නැහැ.  

885 886 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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ඔබතුමන්ලා අද විහාර ෙද්වාලගම් පනත සංෙශෝධනය 
කරනවා. කවුරුත් දන්නවා, දන්ත ධාතූන් වහන්ෙසේ ලංකාවට 
වැඩම කරවූෙය් කාන්තාවකෙග් හිස මතින් බව. හැබැයි, 
කාන්තාවකෙග් හිස මතින් වැඩම කරවපු දන්ත ධාතූන් වහන්ෙසේ 
ආරක්ෂා කරන දියවඩන නිලෙම් ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙම් 
ඡන්දෙය්දී කාන්තාවන්ට ඡන්ද බලය නැහැ. කාන්තාවන්ට ඒ ඡන්ද 
අයිතිය නැහැ.  පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට ඒ ඡන්ද අයිතිය 
තිෙබනවා. කාන්තා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඉන්නවා. නමුත් ඒ 
තනතුෙර් ඉන්ෙන් කාන්තාවක් නම්, එතුමියට දියවඩන නිලෙම් 
ෙතෝරනෙකොට ඡන්දය දීෙම් අයිතිය නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා පැහැදිලිව එතැන 
අසාධාරණයක් තිෙබන බව අෙප් සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමිය පිළිගන්නවා. පසුගිය කාලෙය් කතරගම ෙද්වාලෙය් 
බස්නායක නිලෙම් පත් කරන ෙකොට එතුමිය ෙම් අසාධාරණය 
දැක දැක හිටියා ෙන්. -දැන් ටිකකට ඉස්සර ෙවලා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා.-    එදා ඔබතුමියට 
අවස්ථාව තිබුණා ෙන් එතුමාට ඒ ගැන අවධාරණය කරන්න. පිට 
පිට ෙදවතාවක් ෙනොෙවයි, ඕනෑ වතාවක් ඒ තනතුරට පත් වන්න 
පුළුවන්, ෙද්ශපාලනය කරන අයටත් බස්නායක නිලෙම්කමට 
ඉල්ලන්න පුළුවන් කියලා එදා විහාර ෙද්වාලගම් පනතට 
සංෙශෝධනයක් ෙගනාපු ෙවලාෙව්, කැබිනට් අමාත්යවරියක් විධියට 
ඇත්තටම ඔබතුමියට කරන්න තිබුෙණ් ඔබතුමිය කියන ඔය 
සංෙශෝධනයත් ඒකට ඇතුළත් කරන එක ෙන්.  

දැන් ඔබතුමිය ඒ ගැන පශ්චාත්තාප ෙවලා වැඩක් නැහැ. 
ඔබතුමිය පහු ෙවලා හරි ඒක ෙත්රුම් ගත්ත එක ෙහොඳයි. හැබැයි, 
ඒ ෙවලාෙව් තමන්ෙග් අයියාෙග් පුතාට මහ ඇමති ධුරයට අමතරව 
බස්නායක නිලෙම්කම ලබා දීමට විහාර ෙද්වාලගම් පනත 
සංෙශෝධනය කරද්දී අනිවාර්යෙයන්ම කරන්න තිබු ණු ෙදයක් 
තමයි, ඒ දිස්තික්කෙය්, පළාෙත් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් තනතුෙර් සිටින 
නිලධාරිනියන්ටත් -කාන්තාවන්ටත්- ඒ ඡන්ද අයිතිය ලබා ෙදන 
එක. හැබැයි තවම  ඒක කරලා නැහැ. ඒ නිලධාරිනියන්ට තවම ඒ 
අයිතිය ලැබිලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් තනතුරුවල කාන්තාවන් හිටියා. ඒ ඡන්දය 
කාලෙය්දී ඒ අය ස්ථාන මාරු කළා කියලා ඔබතුමිය කියනවා. ඒ 
නිලධාරිනියන් හිටපු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් පවා යන්න 
වුණා, ඒ ඡන්ද අයිතිය නැති නිසා. එවැනි අසාධාරණයක් දැක දැක 
එදා ඒ ආණ්ඩුෙව් ඔබතුමියට ඉන්න සිද්ධවීම තුළින් ඒ ආණ්ඩුෙව් 
ඒකාධිපතිත්වය ගැන අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබතුමියෙග් 
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ඒක ඒ ආණ්ඩුෙව් තිබුණු ඒකාධිපති 
ස්වරූපෙය් වැරැද්ද කියන එක අපි ඉතා පැහැදිලිව දකිනවා.  

පඩිපාලක සභා ආඥාපනත යටෙත් අද ෙම් නිෙයෝගය 
ෙගෙනනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් කැබිනට් 
මණ්ඩලය ෙම්වා අනුමත කරනවා ෙන්. ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කලින් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡාවට ලක් 
ෙවනවා ෙන්. විහාර ෙද්වාලගම් පනත සංෙශෝධනය කරන්ෙන්ත් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා කරලා ෙන්. ඔබතුමිය ෙමතැනදී 
ඒ බව පිළිගත්ත එක ෙහොඳයි. ඔබතුමිය කියන විධියට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දීත් ෙම් කියපු ආකාරයට මැදිහත් ෙවලා, ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් සම්බන්ධව කරුණුත් ෙම් පනතට ඇතුළත් කරන්න. 
අද ලියාපදිංචි සමාගම් හරහා ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙසේවෙය් 
ෙයොදවනවා. ඔවුන්ටත් අවම වැටුපක්, වැටුප් වැඩි වීෙම් අයිතියක් 
තිබිය යුතුයි. අන්න ඒ අයිතිය ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවන්න කියලා 
මම ඔබතුමියටත්, ආණ්ඩුවටත් අවධාරණය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද වැඩ කරන 
ජනතාවට මතු ෙවලා තිෙබන පශ්න ගණනාවක් සම්බන්ධව 
මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් කරුණු මතු කළා. පඩිපාලක සභාවල 
සාමාජිකයන්ෙග් දීමනාව වැඩි කිරීමට අපි සම්පූර්ණ එකඟයි. 
නමුත් අපි කියන්ෙන් ඒ වැඩි කිරීමත් මදි කියලායි. ඒ දීමනාව මීට 
වඩා වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, රජෙය් සංස්ථාවල හා 
මණ්ඩලවල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල දීමනාව කීයද කියලා අපි දන්නවා.  

සමහර ආයතන තිෙබනවා, ෙසස් අරමුදෙලන් තමයි ඒවාෙය් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග් දීමනාව වැඩි කර ගන්ෙන්. 
නමුත් ෙසස් අරමුදල තිෙබන්ෙන් ඒ ක්ෙෂේතෙය් වැඩිදියුණුව 
සඳහායි. ෙත් සඳහා වන ෙසස් අරමුදල, රබර් සඳහා වන ෙසස් 
අරමුදල ආදී වශෙයන් තිෙබනවා. ඒ අරමුදල් තිෙබන්ෙන් අදාළ 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩිදියුණුව සඳහායි. හැබැයි සමහර ආයතන ඒ 
අරමුදලින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ ආයතනවල අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් - Director Board - පැමිණීෙම් දීමනාව පැය භාගයට, 
පැයට රුපියල් 10,000යි, රුපියල් 40,000යි. ශී ලංකා  ෙටලිෙකොම් 
ආයතනෙය් Director Board එෙක් පැමිණීෙම් දීමනාව කීයද? 
රුපියල් 40,000යි. වැටුප කීයද? මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 10යි. 
වාහන පහසුකම් සහ ෙවනත් දීමනා නැතිව ෙටලිෙකොම් 
ආයතනෙය් වැටුප විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 10යි. අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 
දීමනාව රුපියල් 40,000යි. අද අපි කථා කරනවා, පඩිපාලක 
සභාවලට පැමිණීෙම් දීමනාව වශෙයන්  රුපියල් 1,500ක් ලබා දීම 
පිළිබඳව. ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් වන විවිධ කර්මාන්ත ෙසේවා 
ක්ෙෂේතයන්වල තීන්දු තීරණ ගන්න පඩිපාලක සභාවල 
නිෙයෝජිතෙයකුට පැමිණීෙම් දීමනාව රුපියල් 1,500යි. හැබැයි, 
කලින් සඳහන් කළ සංස්ථාවල, මණ්ඩලවල සමහර පත්වීම් 
ගත්ෙතොත්, ඒවා ඍජුවම ෙද්ශපාලන පත්වීම්. ඒ ෙද්ශපාලන 
පත්වීම් ලබපු අධ්යක්ෂවරු රුපියල් 10,000ක, 15,000ක, 
20,000ක අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පැමිණීෙම් දීමනාව ලබනවා. එෙහම 
තත්ත්වයක් යටෙත් පඩිපාලක සභාවලට රුපියල් 1,500ක 
පැමිණීෙම් දීමනාවක් ලබා දීම ඇත්තටම පමාණවත් නැහැ. 
ෙමතැන බරපතළ අසාධාරණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එය ෙවනස් 
කිරීම කම්කරු ඇමතිතුමාෙග් පැත්ෙතන් විය යුතු ෙදයක්.   

පසුගිය අය වැෙය්දී  80 ජූලි වර්ජකයන්ෙග් දීමනා පිළිබඳව 
පශ්නයක් මතු වුණා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඉතා පැහැදිලිව පසුගිය 
කාලෙය් සිදු ෙවමින් තිබුෙණ් 80 ජූලි වර්ජකයන් සඳහා මාසිකව 
රුපියල් 6,000ක දීමනාවක් ලබාදීමයි. ඒ රුපියල් 6,000ක දීමනාව 
වයස අවුරුදු 65 ඉක්මවූවාට පසුව තමයි ෙදන්න තිබුෙණ්. නමුත්, 
ඔවුන්ෙග්ම ඉල්ලීමක් වුණා, අවුරුදු 65 ෙනොෙවයි, අවුරුදු 60 
ඉක්මවූ පසු එම දීමනාව ලබා ෙදන්න කියලා. ඔබතුමා කම්කරු 
ඇමතිතුමා විධියට මාසිකව එම දීමනාව ලබා දීම සඳහා මැදිහත් 
ෙවනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. හැබැයි, මුදල් ඇමතිතුමා අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා, "නැහැ, අපි මාසිකව 
රුපියල් 6,000ක මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ජූලි වර්ජකයන්ට 
රුපියල් 250,000ක දීමනාවක් ෙදනවා. ඒ දීමනාව ලබා දීලා 
එතැනින් ඒ කටයුත්ත අවසන් කරනවා." කියලා.  හැබැයි, ඔබතුමා 
කම්කරු ඇමතිතුමා විධියට කැබිනට් පතිකාවකුත් හැදුවා. ඔබතුමා 
යටෙත් සිටින ෙල්කම්වරුන්  රුපියල් 6,000ක දීමනාව ජූලි 
වර්ජකයන්ට මාස් පතා ලබා ෙදන්න කැබිනට් පතිකාවකුත් සකස් 
කළා.  

දැන් ෙමොකක්ද, ඒ කැබිනට් පතිකාවට වුෙණ්? ඇයි, ඒක 
අකුළා ගත්ෙත්? මුදල් අමාත්යාංශය ජූලි වර්ජකයන්ට රුපියල් 
250,000ක මුදලක් එකවර ලබා දීලා ෙම් කටයුත්ත අවසන් 
කරන්න යනවා. ෙම් ෙසේවකයන් තව අවුරුදු ගණනාවක් ජීවත් 
ෙවනවා. ඒ ෙසේවකයන්ට එකවර මුදල් ලබා දීම මඟින් බලවත් 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කම්කරු ඇමතිතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විධියට හදපු කැබිනට් පතිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කරන්න. කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරලා ජූලි වර්ජකයන්ට ලබා 
දිය යුතු අයිතිය ලබා ෙදන්න.  

මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ කැබිනට් පතිකාව අකුළා ගත්ෙත් ඇයි 
කියලා.  කැබිනට් පතිකාවක් සකස් කළා, ඒක කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණා කියලා අපට ආරංචි 
වුණා.  නමුත් එය කැබිනට් මණ්ඩලයට  ඉදිරිපත් කරන්ෙන නැතිව 
ආපසු අකුළා ෙගන තිෙබනවා.  ඒ නිසා ජූලි වර්ජකයන්ට ලැබිය 
යුතු මාසික දීමනාව අද වන විට ඔවුන්ට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එම මාසික දීමනාව ඔවුන්ට ලබා දීම ඔබතුමාෙග් වගකීමක්.  

විවිධ ආයතනවල, ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න 
ෙගොඩාක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න කම්කරු 
අර්ථෙයන් විසඳීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ෙදපළටයි. 
පසුගිය කාලෙය් ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා මතු කළා, උතුෙර් 
ගුරු උපෙද්ශකවරුන් මුහුණ ෙදන තත්ත්වය පිළිබඳව.  උතුෙර් 
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රෙට්ම ගුරු උපෙද්ශකවරුන් දැන් අවුරුදු 
ෙදකක්, තුනක් තිස්ෙසේ ඉසුරුපාය අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ඔවුන් ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන්.  ගුරුවරුන්ටත් උපෙදස් ෙදන අයයි. හැබැයි, 
ගුරුවරුන්ටත් උපෙදස් ෙදන එම ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ට අද සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්නයි; 
ෙපළපාළි යන්නයි. ඒ ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ෙග් ගුරු ෙසේවා 
ව්යවස්ථාව හදලා, ගුරු උපෙද්ශන ෙසේවය පිහිටුවන එක දැන් වසර 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට විතරක් සීමා ෙවච්ච වගකීමක් ෙනොෙවයි.  ඔවුන් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙසේවකයන්; අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
යටෙත් ෙසේවය කරන ගුරු උපෙද්ශකවරුන්. ඔවුන්ෙග් 
අයතිවාසිකම් ලබා දීම කම්කරු අමාත්යාංශෙය්ත් මූලික වගකීමක්. 
එම නිසා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් වගකීමක් විධියට දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ පවතින ෙම් ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ෙග්  පශ්නයට ස්ථිරසාර 
විසඳුමක් ලබාදීම ඔබතුමාෙග් වගකීමක් කියන එක නැවතත් 
අවධාරණය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පඩිපාලක සභා පැමිණීෙම් දීමනාව වැඩි කිරීම පිළිබඳව අෙප් 
සම්පූර්ණ එකඟතාව තිෙබනවා.  නමුත්  ඒ වැඩි කිරීම පමාණවත් 
නැහැ, එය මීට වඩා වැඩි විය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් තමයි අපි 
සිටින්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවද්දී 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ රුපියල් 
10,000ක වැටුප් වැඩිවීම මූලික වැටුපට එකතු කරන ෙලසත්,  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා කළ 
රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩිවීම සියලුම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ට ලබා  දීමට කටයුතු කරන ෙලසත් ඉල්ලනවා.  එම 
මුදල ෙහොර පාෙරන් රුපියල් 1,000යි, 1,500යි, කියලා ෙකොටස් 
කඩලා ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව; සාමූහික ගිවිසුම් තිෙබන අයට ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා එයිනුත් තව ෙකොටසක් කඩා ගන්ෙන් 
නැතිව, එම මුදල සමස්ත ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලනවා.  රුපියල් 2,500ක් 
ෙනොෙවයි, එම මුදල රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 5,000කින් වැටුප් 
වැඩිවීම අනිවාර්යෙයන්ම සිදු විය යුතු ෙදයක්. ඒ ෙවනුෙවන් රජය 
පැත්ෙතන් මැදිහත්වීමක් අනිවාර්ෙයන්ම අවශ්ය ෙවනවා. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට වුණු ෙපොෙරොන්දුව අනුව අඩුම ගණෙන්, -දැන් ගිය 
ෙද් ගියා- මාර්තු මාසෙය් 01ෙවනි දා ඉඳලාවත් ඒ අයෙග් මූලික 
වැටුපට රුපියල් 10,000ක්  එකතු කරන්නට ෙම් ආණ්ඩුව මැදිහත් 

විය යුතුයි. ෙවච්ච ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කිරීමට ෙම් ආණ්ඩුව වහාම 
පියවර ගත යුතුයි කියන කාරණය අවධාරණය කරමින් මාෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ගැෙනන්ෙන් 

ඉතාමත්ම කාලීන අවශ්යතාවක් සම්බන්ධෙයන් වන නිෙයෝගයක් 
පිළිබඳවයි.  පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආකාරයටම රැකියා දස ලක්ෂෙය් වැඩසටහන, ෙපෞද්ගලික අංශය 
නඟා සිටුවීම  යන කාරණා අරමුණු කරෙගන තමයි ෙමම 
සංෙශෝධනය සිදු වන්ෙන්.  

මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්, ෙබොෙහොම 
ශබ්දයකින් අෙප් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා හඬ 
නඟලා ගියා. මම හිතන විධියට එතුමාෙග් නායකතුමා වන මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ඒ අවස්ථාෙව් ෙමහි සිටි නිසාද 
දන්ෙන් නැහැ එතුමා එතරම් ශබ්ද නඟා කථා කෙළේ.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ වතුවල වැටුප් 
පිළිබඳ පශ්න තිබුෙණ් අද විතරක් ෙනොෙවයි. එදත් ඒ කට්ටිය 
එෙහම්මම තමයි කියා කෙළේ.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය ගැනත් 
කියන්නට ඕනෑ. අෙප් පැතිවල තිෙබන්ෙන් ෙපොල් වතු. අපට ෙත් 
වතු නැහැ.  ගස් ටික හිතුණු හිතුණු විධියට කපලා විකුණලා තමයි 
වැටුප් ෙගව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී මම තවත් අපූරු ෙදයක් දැක්කා.  එතුමා 
කියන විධියට ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න කැබිනට් ඇමතිතුමා ෙහොඳයි,   
රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමා නරකයි.  එතුමාෙග් කථාව තුළ  
මම ඒක දැක්කා. ඇමතිතුමා ෙහොඳයි, රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය 
ඇමතිතුමා නරකයි. හැම තිස්ෙසේම එතුමා ෙචෝදනා එල්ල කෙළේ 
රාජ්ය ඇමතිවරයාටයි. එතුමා සමඟ කාලයක් එකට සිටි කථා 
කියමින් කැබිනට් ඇමතිතුමා ගැන වර්ණනාත්මක මුඛෙයන් කථා 
කළා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය කියන ෙහොර ෙපොල් කණ්ඩායෙම් තිෙබන න්යාය පතය. 
ෙම්ක තමයි ඒ ෙදබිඩි පිළිෙවත. ජනතාවට ෙපෙනන්න ජනතාව 
අතර සිටින විපක්ෂය. එතෙකොට ෙහොර රහෙසේ වැඩ ගන්න 
ඇමතිවරුන් එක්ක ෙවනම ටීම්. මළ ෙගදරට යන්න එක මූණයි; 
මඟුල් ෙගදරට යන්න තව මූණයි. හිර ෙගවල්වලට යන්න තවත්  
මූණක්.   මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාෙග් මූණ වැඩිපුරම 
ෙහොඳ ෙකොයි ෙගදරට යන්නද කියලා මම  කියන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් නිෙයෝගෙය් තිෙබන හරය ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම කථා 
කරන්නට ඕනෑ. අෙප් නව රජය යටෙත්  රැකියා දස ලක්ෂයක් 
ලබා ෙදන වැඩසටහනක් ගැන අපි  ෙපොෙරොන්දු වුණා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රැකියා දස ලක්ෂෙය් වැඩසටහන කියාත්මක 
කරන ෙකොට අපට වැඩිෙයන්ම අවධානයට ෙයොමු කරන්නට සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශය ගැනයි. අපි ෙපෞද්ගලික අංශය 
දිරිමත් කරන්නට ඕනෑ. මන්තීවරුන් හැටියට අපි දන්නවා, උෙද් 
ඉඳන් හැන්දෑ වනතුරු බහුතරයක් ෙදනා අෙපන් ඉල්ලන්ෙන් 
රජෙය් රැකියා බව. රජෙය් රැකියාවක් තමයි ඉල්ලන්ෙන්. ඇයි, ෙම් 
රජෙය් රැකියාවක් ඉල්ලන්ෙන්? ජනතාව අතර, සමාජය අතර  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවන් පිළිබඳව  තිෙබන වටිනාකම 
බරපතළ විධියට කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් රැකියා  
පිළිබඳව වටිනාකමක් තවමත් අෙප් ජනතාවෙග් ඔළු තුළ 
තිෙබනවා.  

889 890 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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1978දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පත්වීෙමන් පසුව  
ෙජ්.ආර්. ජයර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත් අපි ෙපෞද්ගලික 
අංශය දිරිමත් කරන්නට වැඩසටහනක් සම්පාදනය කළා.  නිදහස ්
ෙවෙළඳ කලාපය ස්ථාපිත කරලා, මහ ෙකොළඹ ආර්ථික ෙකොමිසම 
නමින් ෙකොමිසමක් නිර්මාණය කර ෙපෞද්ගලික අංශය සඳහා යම් 
යම් තීන්දු තීරණ ගත හැකි ආයතනයක් පිහිටුවනු ලැබූවා. ඒක 
තමයි 1992දී ආෙයෝජන මණ්ඩලය, එෙහම නැත්නම් BOI ෙලස 
පරිවර්තනය වුෙණ්.  

පසුගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි උත්සාහ 
කෙළේ පුළුවන් තරම් ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් කරමින්,  
ආෙයෝජන වැඩි දියුණු කරමින්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් 
ආරක්ෂා කරමින්, ඔවුන් සඳහා අවම වැටුපක් ස්ථාපිත කරමින් 
ඔවුන් ආරක්ෂා කරන වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්නයි. රැකියා 
දස ලක්ෂෙය් වැඩ සටහන ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
වාෙග් වැඩ සටහන් අපට විෙශේෂෙයන්ම  අවශ්ය ෙවනවා.  

ෙමම පඩිපාලක සභා ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳ 
විවාදෙය්දී අපි කථා කරන්ෙන් පඩිපාලක සභාවලට පත් කරන 
නිලධාරින්ට ලබා ෙදන දීමනා වැඩි කිරීම ගැනයි.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. පඩිපාලක 
සභාෙව් නිලධාරින්ට ඒ දීමනා වැඩි කරනවා හා සමානවම ඔවුන් 
නිෙයෝජනය කරන ෙසේවක පක්ෂයත් අපි ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. 
ඇත්ත, අපි පිළිගන්නවා, 1941 සිට ගත්තාම දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
රුපියල් 500ක, රුපියල් 1000ක දීමනාවක් දීලා තිෙබන්ෙන්. 
එවැනි දීමනාවක් යටෙත් ඒ නිෙයෝජිතයන්ට ඒ රැස්වීම්වලට 
සහභාගි වන්නට එන්න හැකියාවක් නැහැ; අවස්ථාවක් නැහැ; 
සම්පත් නැහැ;කාල ෙව්ලාවක් නැහැ. ඒ නිසා දිරි දීමනාවක් ලබා 
දීලා ඔවුන් දිරිමත් කළ යුතුය කියලා. අඩුම තරමින් ඔවුන්ෙග් 
වියදමවත් දිය යුතුයි. ඒ හරහා ඔවුන්ෙගන් ලැෙබන ෙසේවය ෙසේවක 
පක්ෂයට ලබා ෙදන්නටත් අපි කටයුතු කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අෙප් රාජ්ය ෙසේවය ගැන බලන ෙකොට සාමාන්යෙයන් 
අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් 15 ෙදනකුට එක රජෙය් ෙසේවකෙයක් 
ඉන්නවා. ෙම්ක අපට ෙලොකු පශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි  ෙපෞද්ගලික 
අංශය වැඩි දියුණු කරන්න අවශ්යයි කියලා අපි කියන්ෙන්.  අපි 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයටම ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි 
වතාවට කිසිම රජයක් ෙනොකළ විධියට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් 
පඩිය රුපියල් 10,000කින් වැඩි කළා. ඊට පස්ෙසේ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් පඩිය රුපියල් 2500කින් වැඩි කරන්න අපි ෙපොෙරොන්දු 
වුණා තමයි. නමුත් රජයක් හැටියට ෙම් කටයුත්ත කරද්දී 
කාරුණික සහජීවනයක් තිෙයන්න ඕනෑ. ආෙයෝජකයින් 
අෛධර්යවත් කරන්න බැහැ; හාම්පුතුන් අෛධර්යවත් කරන්න 
බැහැ. හාම්පුතුන් රැක ගන්නටත් අවශ්යයි; ෙසේවකයින් රැක 
ගන්නටත් අවශ්යයි. ඒ නිසා රජයක් විධියට ෙම් සඳහා පරිස්සමින් 
මැදිහත් වීමට අවශ්යයි. ඒ සඳහා අවශ්ය වන කටයුතු තමයි ෙම් 
සිද්ධ වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවෙය් පැය 8ක් ෙසේවය කරන සාමාන්ය 
රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සැහැල්ලුෙවන් - මම 
රාජ්ය ෙසේවය හෑල්ලු කරනවා ෙනොෙවයි.-  අඩු පීඩනයකින් වැඩ 
කරලා  රුපියල් 35,000ක 40,000ක වැටුපක් ගන්නවා. අපි දැක 
තිෙබනවා, ඔය ඇඟලුම් කම්හල්වලින් එෙහම හරි ආඩම්බරෙයන් 
ෙබෝඩ් ගහලා තිෙබනවා; බැනර් ගහලා තිෙබනවා; ෙපෝස්ටර් 
ගහලා තිෙබනවා රුපියල් 10,000යි, 11,000යි, 12,000යි වැටුප 
කියලා. සම්පූර්ණෙයන් පැය 8ක් වැඩ කරලා ලබා ගන්න මුදල 
ගැන බලන විට, මැෂින්වලම ෙකොපියක් වාෙග්, ඒ මැෂින්වල 
ෙව්ගෙයන්ම කිසිම ඉස්පාසුවක් නැතිව, කිසිම විෙව්කයක් නැතිව 

මැෂින් වෙග්, කෑමට බීමට නිදහසක් නැතිව සම්පූර්ණෙයන් පැය 
16ක් වැඩ කරන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට ලැෙබන 
ෙසොච්චම් මුදල ගැන ඇත්තටම අපි  සැලකිලිමත් වන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් සියලු ෙදනාම කථා 
කෙළේ වැවිලි කර්මාන්ත අංශය ගැනයි.  නමුත් අපි එතැනින් 
ඔබ්බට යන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබන සමහර ආයතන; 
ෆැක්ටරි, ෙකොම්පැනිවල ෙලොක්කන්ෙග් පඩිය කීයද කියලා 
ඇහුෙවොත්; ඒ පරිපාලකයන්ෙග් පඩිය කීයද කියලා ඇහුෙවොත් 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකයි, තුනයි, හතරයි. සමහර ෙවලාවට රුපියල් 
ලක්ෂ පහයි. අහිංසක ශමිකයකුෙග්; ෙසේවකයකුෙග් පඩිය කීයද 
කියලා ඇහුෙවොත් රුපියල් 10,000යි, 12,000යි, 13,000යි, 
14,000යි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙලොක්කන්ෙග් - පධාන 
නිලධාරියකුෙග් - ෙහෝටලයකට ගිහිල්ලා ෙබොන ෙකෝපි 
ෙකෝප්පයක්, කන සැන්ඩ්විච් එකක්, කන එක කෑම ෙව්ලක්  
සමහර ෙවලාවට  රුපියල් 10,000යි, 15,000යි. ඒ කාලෙය් 
ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳව කථා කරන අෙප් හිටපු එක 
ඇමතිවරෙයක් නම් කිව්වා, රුපියල් 2,500කින් පවුලකට ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි, අර පරිපාලකෙයක්, පධානිෙයක් 
එක ෙව්ලකට රුපියල් 10,000ක් 15,000ක් වියදම් කරද්දී, - 
සමහර ෙවලාවට ඔවුන්ෙග් බල්ලන්ට බළල්ලුන්ට ඊට වඩා වියදම් 
කරද්දී  - රුපියල් 10,000ක, 12,000ක, 13,000ක වැටුපක් ගන්න 
අෙප් අහිංසක ශමිකයන්  අර රුපියල් 2500කින් ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් කිව්ව සූතය අනුව සමහර ෙවලාවට ඇල්වතුර ටිකයි, 
පාන්පිටි ටිකයි ලුණු ටිකක් දමලා එකට අනා ෙගන ෙරොටියක් 
පුච්චා ෙගන කනවා. ඒ මුදලින්ම තමන්ෙග් දරුවන්ට ඇඳුම් 
පැළඳුම් ටික, සපත්තු ටික ෙපොත් පත් ටික අරෙගන දීලා 
ඉස්ෙකෝෙලට යවලා, වුවමනා ෙබෙහත් ෙහේත් ටිකත් අරෙගන, 
තමන්ෙග් ඉතිරි ෛදනික කටයුතුත් ඉෂ්ට කර ගන්නවා. ඒ 
ආකාරෙයන් ඉතාමත්ම දුක්ඛිත විධියට රුපියල් 10,000කින් ෙහෝ 
12,000කින් ජීවත්වන ශමිකයින් පිරිසක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. අපි 
ඒක අමතක කළ යුතු නැහැ. බල්ෙලෝ, බළල්ලුන්ටත් අෙප් 
ශමිකයින්ට වැඩිය ඉහළ ආහාර ලැෙබන සංස්කෘතියක් අද අෙප් 
රෙට් තිෙබනවා. ඒක වතු ආර්ථිකය තුළ විතරක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. අෙනකුත් සියලුම කාරණාවලදීත් සාමාන්යෙයන් ෙම් 
තත්ත්වයමයි.    

දැන් බලන්න අෙප් පරිපාලකයින්ට, පධාන නිලධාරින්ට දීලා 
තිෙබන නිවාස. විෙශේෂෙයන්ම වතුවල ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. ඒ 
නිවාසවලට ගියාම අපට මතක් ෙවන්ෙන් දිව්ය ෙලෝක. උද්යාන, 
තුරු ලතා, ලියෙගොමු. ඒ වාෙග්ම උද්යාන පාලකයිනුත් ඉන්නවා. 
හැබැයි, ඒ ආයතනෙය්ම, සමහර ෙවලාවට ඒ වත්ෙත්ම, ඒ වතු 
යාෙය්ම ඉන්න අහිංසක ජනතාව තැලිච්ච, දිරා ගිය බැරල් තහඩු 
ෙහෝ ටකරං තහඩු ෙසවිලි කළ, අපායක් වාෙග් කාමර කෑල්ලක 
ෙහෝ ෙදකක තමන්ෙග් දරුෙවෝ එක්ක ජීවත් වනවා. සමහර 
තැනක වැඩිමහල් වුණු දරුෙවෝ එක්ක, පරණ අඹුසැමියන්, තරුණ 
අඹුසැමියන්, අලුත් අඹුසැමියන්, ඒ සියලුෙදනා එකට ජීවත්වන 
හැටි අපි අමතක කරන්නට නරකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් විෂමතාව ඉවත් කරන්නට තමයි අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කල්පනා කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට මම කියන්න ඕනෑ, පඩිපාලක සභාවලට පත් කරන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් සංයුතිය ගැන. උගතුන්, වෘත්තිකයින්, 
බුද්ධිමතුන්, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන් වාෙග්ම වෘත්තීය සමිති 
හා කම්කරු නායකෙයෝ ඒකට සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනෑ. පසුගිය 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, අෙප් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා වාෙග් අය සමහර ෙවලාවට තමන් 
ඉන්න තැන අමතක කරනවා. ෙසේවක පන්තිය  නිෙයෝජනය 
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කරන්න ගත්තාට, ෙසේවක පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න පත් 
කරපු කම්කරු නායකෙයෝ, වෘත්තීය නායකෙයෝ බවට පත් කර 
ගත්තාට ඔවුන් යම් යම් වරපසාද මත තමන් ඉන්න තැන අමතක 
කරලා පාලකයින්ෙග් පැත්ත අරෙගන ෙසේවකයින් අමතක 
කරනවා. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් පඩිපාලක සභාවලට පත් වන 
වෘත්තීය සමිති නායකයින්, කම්කරු නායකයින් තමන්ෙග් පන්තිය 
ආරක්ෂා කරනවාද කියන එක ගැනත් අපි විෙශේෂෙයන් 
සැලකිලිමත් ෙවන්නට ඕනෑ කියලා.  

අපි දැක්කා, ෙමතුමන්ලා හරි සද්ෙද්ට කෑ ගැහුවා. හැබැයි, මම 
විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑට 1978 garment factories දහස් 
ගණනක් ඇති ෙවද්දි පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම ඒ ෙගන ගිය 
අත්තෙනෝමතික කියා කලාපය තුළ අපට GSP Plus සහනය පවා 
නැතුව ගියා. ඒ කර්මාන්තශාලාවල සිටි ෙසේවක ෙසේවිකාවන් විශාල 
පිරිසක් රැකියාවලින් ෙදොට්ට දැම්මා. ෙම්ෙගොල්ෙලෝ තමයි ඒවා 
කෙළේ. ඒ අහිංසක ශමිකයන්ෙග් රස්සා ටික නැති කෙළේ 
ෙමතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම. ෙම්ෙගොල්ලන්ට ශාප ෙවන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කටුනායක විතරක් garment 
factories 300කට වඩා වැහුණා. අදත් ''සිංහ ෙල්'', අර ෙල්, ෙම් 
ෙල්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.05] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් මට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීතුමා මතු කළ 
පශ්නයකට ෙකටි පිළිතුරක් ෙදමිනුයි.  

ෙමතුමා GSP Plus සහනය අෙප් රටට නැති වී යාම ගැන අපට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. GSP Plus සහනය නැති කෙළේ 
යුෙරෝපය. යුෙරෝපය එබඳු තීරණයක් ගත්ෙත් ඒෙගොල්ෙලෝ කියන 
හැටියට අපි මානව හිමිකම් ෙනොසැලකීම නිසා ෙනොෙවයි. ඔවුන් 
වඩාත් පදනම් කර ගත්ෙත්, අෙප් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවා 
ෙකොන්ෙද්සි. ඒ ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සිවල ඉතාමත්ම නරක 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. “Clean Clothes” කියන සංකල්පය ඇති 
වුණා. ඒ සංකල්පය අනුව ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල යම් ෙසේවා 
ෙකොන්ෙද්සි පවතින්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් නිපදවන ෙද් 
අසුද්දයි කියලා ඒ අය කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක ෙලෝක 
මිනිස් සංහතියට නිගාවක් කියලා හිතුවා. ෙමන්න ෙම් කරුණු මුල් 

කර ෙගනයි ෙම් තත්ත්වයන් ඇති වුෙණ්. අෙප් කම්කරු නීතිරීති 
අෙනක් රටවල් එක්ක සසඳා බලනෙකොට, දකුණු ආසියාෙව් 
ෙනොඅඩු තත්ත්වයක තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් නීතිරීති කියාත්මක 
කිරීම පිළිබඳ පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්.  

ඒ අතරම යුෙරෝපය අපි වාෙග් යුද්ධයකින් පසුව ඉදිරිය බලනා 
රටකට ෙමවැනි අපහසුතාවයකින් පවත්වා ෙගන යෑමට තවමත් 
කියාත්මක වී සිටීම, ඒ පිළිබඳ ඉක්මන් -කඩිනම්- තීරණයක් 
ෙනොගැනීම,  ආණ්ඩු මාරුවකුත් ෙවලා අවුරුද්දකුත් ගත ෙවලා 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් යුෙරෝපා හවුෙල් ආකල්පවල තිෙබන්නා වූ 
දුර්වලකම කියලායි මට හිෙතන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, යුෙරෝපා හවුල 
අද ෙලෝකය දිහා බලන විධිය ගැන තිෙබන වරද නිසායි.  

අද ෙලෝක ආර්ථිකෙය් හැකිළීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇෙමරිකාවට වඩා යුෙරෝපෙය් ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. ඉතාම සුළු වර්ධන මට්ටමක් තමයි ෙපන්වන්ෙන්, 
ඒක වර්ධනයක් කියලාවත් කියන්න බැහැ. ඒ ෙහේතුව නිසා,  ඒ 
උදවිය ඒ රටවලට එන  යම් යම් බඩු භාණ්ඩ පමාණයන් දැන් අඩු 
කරමින් තිෙබනවා. එහි එක උපකමයක් තමයි GSP සහන 
නැවැත්වීම. ෙම් ෙවලාෙව් ඒකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. GSP 
කියන්ෙන්, අෙපන් යවන බඩුවලට අය කරන්නා වූ තීරු බදු අඩු 
මට්ටමකින් අය කිරීම. එෙසේ එම රටවලට එන බඩු භාණ්ඩ 
පමාණය සීමා කිරීමට ෙයොදා ගන්නා තවත් උපකමයක් තමයි එම 
GSP සහනය ඉවත් කිරීම. ඒක ඒ ෙගොල්ලන් මුහුණ ෙදන ආර්ථික 
තත්ත්වයත් එක්ක ඒ ෙගොල්ලන් ගන්නා වූ ආරක්ෂණවාදී 
පියවරක් -protectionist measureඑකක්- විධියටයි මම දකින්ෙන්. 
ෙකෙසේ ෙවතත්,  අපි ෙම්වා ගැන දුර දිග විමසා බැලිය යුතුයි. 
ෙකොෙහොම නමුත්, අපට අෙප් රෙට් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කර 
ගැනීමට පවතින නීති අතර, ඉතාමත් වැදගත් නීතියක් තමයි 
පඩිපාලක සභා ආඥාපනත.  

1941 අංක 27 දරන පඩිපාලක සභා ආඥාපනත 2005දී 
සංෙශෝධනය කරන්න ෙයදුණා. පඩිපාලක සභා ආඥාපනත 
යටෙත් ෙසේවකයාට ආවරණය ලබා ෙදන්න හැකි අයුරින් වැදගත් 
කරුණු ගණනාවක් සඳහන්ව තිෙබනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, 
ෙසේවකයා හා ෙසේවා ෙයෝජකයා අතර තිෙබන ගනුෙදනුෙව්දී 
බලසම්බන්ධතාව ඉතාමත්ම අයහපත් තත්ත්වයකයි  තිෙබන්ෙන් 
කියලා. ෙහට්ටු කරන්නට ෙහෝ තර්ක කරන්නට ෙහෝ ෙසේවා 
ෙයෝජකයා සමඟ ගැෙටන්නට ෙසේවකයාට ඉතාමත්ම අඩු 
හැකියාවක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි වෘත්තීය සමිති වශෙයන් 
හැදිලා ෙසේවකෙයෝ තමන්ෙග් සාමුහික බලය පාව්චිචි කරන්ෙන්. 
නමුත්, අද වෘත්තීය සමිතිවල තත්ත්වය ඉතාමත්ම 
කනගාටුදායකයි.  

මම හිතන්ෙන්, ඇමතිතුමා එදා ඉලක්කම් වගයක් සඳහන් 
කළා කියලායි. කර්මාන්ත ව්යාපාරවල වෘත්තීය සමිතිගතභාවයක් 
නැහැ. වෘත්තීය සමිතිගතභාවය සියයට 10යි තිෙබන්ෙන්. ෙමය 
සියයට 40ක පමණ ඉඳලා විශාල වැටීමක්. වෘත්තීය සමිති 
සංවිධානගතභාවෙයන් ෙතොරවීමයි කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙසේවකයා අසරණවීම, ෙසේවකයා තනි වීම, ඔහුෙග් ආවරණය නැති 
වීම. ඒකට තිෙබන එකම ආවරණය අෙප් නීතියයි. නමුත්, ෙම් 
නීති සම්බන්ධෙයන් කියාත්මකභාවෙය් පශ්නය, අද බරපතළ 
පශ්නයක්.  

මීට කලින් තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා කථා කරනවා 
මම අහෙගන හිටියා. ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව් 
ආර්ථික ෙද්ශපාලන තත්ත්වය ගැන කරපු පකාශෙය්දී -එතුමාෙග් 
දැක්ෙම් හැටියට- එතුමා කිව්වා,"අෙප් කම්කරු නීති පතිෙශෝධනය 
කරන්නට ඕනෑ කාලයට ගැළෙපන පරිදියි" කියලා. කාලයට 
ගැළෙපන පරිදි කම්කරු නීති පතිෙශෝධනය කරනවා කියන්ෙන් 
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ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් අර්ථය ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් අර්ථය තමයි ෙසේවා 
ෙයෝජකයන් නැත්නම් ආෙයෝජකයන් වඩාත් දිරි ගන්වන සුළු 
ආකාරයකට අෙප් කම්කරු නීතිවල තිෙබන බන්ධනීයභාවය අඩු 
කිරීම; අෙප් කම්කරු නීතිවල තිෙබන්නා වූ ෙසේවකයාට ලැෙබන 
ආවරණය අඩු කිරීම;  කම්කරු නීතිවලට පිටින් ෙම්  ෙසේවා 
ෙයෝජකයන්ට තමන්ෙග් වැඩ ෙපොළවල් හසුරුවා ෙගන යන්නට 
ඔවුන්ට තිෙබන්නා වූ අයිතිය, නිදහස ඔවුන්ට විවර කරදීම. 

"ෙම්ක තමයි දක්ෂිණාංශික පතිපත්තිය" කියලායි අපි හැම දාම 
පහර ගහන්ෙන්. එතෙකොට  අගමැතිතුමා අපට කියනවා, "ෙම් 
ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අපට ඕනෑ රැකියා වැඩි කරන්න. රැකියා 
වැඩි කරන්න නම් ආෙයෝජකයන් වැඩි කරන්න ඕනෑ. ආෙයෝජන 
වැඩි කරන්න ඕනෑ." කියලා. ඔව්. ඒක තර්කානුකූලයි. නමුත් ෙම් 
ආෙයෝජකයන් වැඩි කරලා, ආෙයෝජන වැඩි කරලා ඇති කරන 
රැකියා ෙකබඳු රැකියාද? තුට්ටු ෙදෙක් රැකියා! 

ෙමොකද, ෙම්වාට තුට්ටු ෙදෙක් රැකියා කියන්ෙන්? ආවරණයක් 
නැහැ. කම්කරුවාෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි 
නැහැ.  ඇයි? ෙම් ඔක්ෙකෝම ආවරණය ඉවත් කරලා උත්සාහ 
කරන්ෙන්, ෙසේවා ෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වා ගන්න; ආෙයෝජන 
ෙගන්වා ගන්න; ඒ අය දිරි ගන්වන්න. ඒ අය දිරි ගන්වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? "ඒ අයට තිෙබන නීතිරීති අඩුය. කම්කරුවන් 
සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට තිෙබන්නා වූ බැඳීම් අඩුය. ඒ අය කැමති 
පරිදි කම්කරුවන්  ඒ ෙසේවෙය් රඳවන්නත්, ෙසේවෙය් ඔවුන්ෙග් 
ෙවනස්කම් කරන්නත්, ෙසේවෙයන් ඉවත් කරන්නත්, ඔවුන්ට 
අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ" කියලා තමයි ෙසේවා ෙයෝජකයා, 
ආෙයෝජන දිරි ගන්වන කමය වන්ෙන්. ඕක ෙන් ඔය කියන්ෙන්. 
එතෙකොට ෙමොකක්ද ඇතිවන තත්ත්වය?  

ILO එක ෙමොකක්ද ඔබතුමාට කියලා තිෙබන්ෙන්? ILO එක 
කියලා තිෙබනවා, පසුගිය දශකය තුළ "decent jobs have 
declined in large numbers" කියලා. ඒ කියන්ෙන් නිසියාකාර 
රැකියා නියුක්තිය අඩු ෙවලා. ෙමොකක්ද වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අනියම් රැකියා නියුක්තිය. ෙම් ILO එෙක් අලුත්ම වාර්තාව. 
අනියම් රැකියා නියුක්තිය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නිසියාකාර 
රැකියා නියුක්තිය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙමොකක්ද? ෙම් නිෙයෝ 
ලිබරල්වාදය. ෙම් නිෙයෝ ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් පතිඵල. 
ෙලෝකය පුරාම පසුගිය දශකය නිෙයෝ ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය 
කියාත්මක වූ කාලයක් වුණා. ලංකාෙව්ත් එය කියාත්මක කිරීම 
ආරම්භ වුණා, 1977 වර්ෂෙය්.  

අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා 
උත්සාහ කෙළේ එබඳු තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්නයි. නමුත් 
ඒ නිසා හටගත්තා, විශාල අරගළයක්; කම්කරු අරගළයක්. එතුමා 
එදා උත්සාහ කෙළේ නිෙයෝ ලිබරල් ආර්ථික තත්ත්වය ඇති 
කරන්න. එතුමා ඒක ඇති කළා. නමුත් ඒක නිකම්ම ඇති කරන්න 
ඉඩ ලැබුෙණ් නැහැ. කම්කරුවන්ෙග් දැවැන්ත අරගළයක් තිබුණා. 
ඊට පස්ෙසේ මහා කැරැල්ලක් ආවා. ෙම්වා තමයි එතුමාෙග් නිෙයෝ 
ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙනළා ගත්තු පතිඵල.  

ෙම්වාට සමාජ ෙහේතු තිෙබනවා. ෙම්වා කාෙග්වත් ඔළුෙව් 
අමාරුවට කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. කවුරු හරි 
නායකෙයකුෙග් ඔළුෙව් අමාරුවක් තිබිලා එයා කැ ෙඳව්වාය 
කියලා, දස දහස ්ගණන් ශිෂ්යෙයෝ, කම්කරුෙවෝ එන්ෙන් නැහැ. ඒ 
අයට ෙපොදු වුවමනාවක් තිෙබනවා. රුපියෙල් අගය සියයට 
200කින් අඩු ෙවන ෙකොට, ජීවන වියදම වැඩි ෙවන ෙකොට ෙම් 
දැන් සිදුවී ෙගන යනවා වාෙග් කපන්න බැරි තරම් රබර් මිල 
වැෙටන ෙකොට අෙප් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට බරපතළ 

පශ්නයක්; අපට බරපතළ පශ්නයක්. අෙප් ලක්ෂ ගණන් 
මිනිසුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය නැති ෙවන ෙකොට, ජීවිතවලට ගිනි 
ඇවිෙළන ෙකොට රටට ගිනි ඇවිෙළනවා. ඒකයි වුෙණ්.  

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා යටෙත් ෙම් නිෙයෝ ලිබරල් 
පතිපත්තිය කියාවට නැඟුවා. ඔය Free Trade Zones දමන ෙකොට 
කිව්වා, වෘත්තීය සමිති පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ කියලා. නමුත් 
අපි නිකම් හිටිෙය් නැහැ. අපි වෘත්තීය සමිති ඇති කර ගන්නට 
අරගළයක් කළා. අෙප් අය අත් අඩංගුවට පත් වුණා. අෙප් අය 
ෙබොෙහෝ හිරිහැරවලට භාජනය වුණා. අෙප් අයට විරුද්ධව නඩු 
දැම්මා. නමුත් අන්තිමට අද වෘත්තීය සමිති අයිතිය ෙලෝකය 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ජාත්යන්තර වෘත්තීය සමිති සංගමයත් කියලා 
තිෙබනවා, "වෘත්තීය සමිති අයිතිය මූලික අයිතියක්. ඒ නිසා එය 
කවුරුත් පිළිගත යුතු අයිතියක්" කියලා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයාට පසුව ෙම් රෙට් කම්කරුවන්ෙග් කියාකාරිත්වයත් මුල් 
කරෙගන ඇඟලුම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය හරහා ඉතාමත් දක්ෂ 
කාන්තා නායිකාවන් කිහිපයක් ඒ පළාත්වල මතු වුණා. ඒ නිසා 
අපට පුළුවන් වුණා, වෘත්තීය සමිති නැවත ඒ කලාපය තුළ 
පිහිටුවලා පවත්වාෙගන යන්න.  

අද වෘත්තීය සමිති තිබීම අපි කාෙග්ත් සතුටට කරුණක්. 
සාමාන්යෙයන් අපි ෙම් කාරණයත් දැන ගන්න ඕනෑ. රැකියා ඇති 
කරනවාය කිව්වාම දැන් ටිකකට කලින් කථා කරපු 
මන්තීවරෙයකුත් කිව්වා වාෙග් තිෙබන ජීවන වියදම් බර 
ෙමොකක්ද, ඇති ෙවන රැකියාෙව් වැටුප කීයද කියලා බලන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමැතිතුමනි, එතැනදී තමයි ඔබතුමා වැදගත් වන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම, අවම වැටුප ඔබතුමා තීන්දු කරන්ෙන් ෙම් පඩිපාලක 
සභා ආඥාපනත යටෙත්.  විෙශේෂ කර්මාන්තවලට වාෙග්ම 
අෙනකුත් කර්මාන්තවලටත්  පඩිපාලක සභා නීතිය යටෙත් අවම 
වැටුප තීන්දු කරන්න ඔබතුමාට පුළුවනි. පඩිපාලක සභාවක්, 
පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත්  33 වගන්තිය යටෙත් රැස්ෙවන්ෙන් 
නැත්නම් ෙහෝ ෙවනත් එවැනි ෙහේතුවක් තිෙබනවා නම්, ඒ අනුව 
ඔබතුමාට වහාම කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අවම වැටුප 
නියම කරන්න ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා. ෙම් අවම වැටුප නියම 
කිරීෙම් දී ජීවන වියදම් තත්ත්වය බලන්නත් ඕනෑ. ඒ කාරණය 
ඇත්ත තමයි.  අවම වැටුප නියම කිරීෙම්දී ෙසේවා ෙයෝජකෙයකුට 
ෙගවන්න පුළුවන් මිල බලන්නත් ඕනෑ; ඔවුන් අල්ලන සාධාරණ 
ලාභය බලන්නත් ඕනෑ. ෙම් කරුණු ඔක්ෙකෝම බලලා තමයි ෙම් 
අවම වැටුප නියම කරන්ෙන්.  

මම කියන්ෙන් යම් විෙශේෂ කර්මාන්තවලට පඩිපාලක සභා 
තිෙබනවා කියලායි. ඒ පඩිපාලක සභාවල නිෙයෝජිතයින්ෙග් 
දීමනා වැඩි කිරීම සඳහා තමයි ඔබතුමා අද නිෙයෝගය ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ දීමනා වැඩි කිරීම අවශ්ය බවත් අපි පිළිගන්නවා. 
නමුත් ෙම් පඩිපාලක සභා කියාත්මක ෙනොවන තැන්වල  
කාලානුරූපව ඒ කටයුතු කරන්න ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා. 
ඒකට කියන වචනයක් පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත්  තිෙබනවා. 
ඒ ගත කරන කාලය අනුව බලලා පඩි නියමයක් කරන්න 
ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා.  

වීදුරු නිපදවීෙම් කර්මාන්තය තිෙබනවා. ෙම් කාරණය මම  
ඇමතිවරයා සිටි කාලෙය් ඉඳලායි කියන්ෙන්. Piramal Glass 
Ceylon  ආදී වීදුරු කර්මාන්තශාලා තිෙබනවා. වීදුරු කර්මාන්තය 
පඩිපාලක සභාවලට ඇතුළත් නැත කියලා කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් දැන ගන්නට ලැබුණා. එය හරිද කියන එක 
ඇමතිතුමා තමයි මට කියන්නට ඕනෑ. වීදුරු කර්මාන්තය 
පඩිපාලක සභාවලට තවමත් ඇතුළත් ෙවලා නැත්නම් ඔබතුමාෙග් 
හැකියාව, බලය යටෙත් අවම වැටුප නියම කිරීම සුදුසුයි කියා මම 
හිතනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වාෙග්ම මම manpower ෙසේවකයන් ගැනත් කථා කරන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Manpower ෙසේවකයන් වැඩ කරන්ෙන් ෙකෙනක් යටෙත්. 

වැඩ කරන්ෙන් ෙවනත් ආයතනයකට. ඔබතුමාට පඩිපාලක සභා 
ආඥාපනෙත් 45 වගන්තිය යටෙත් බලයක් තිෙබනවා, ඔවුන් 
හවුල් ෙසේවාෙයෝජකයන් හැටියට සලකන්න. කවුද?  ඒ ෙසේවය 
ලබා ගන්නා ආයතනයත්, ඊළඟට ෙසේවකයන් ෙසේවෙය් ෙයොදවන 
ෙකොන්තාත්කරුවාත්. ෙමොකද, ෙම් ෙදෙදනා එකිෙනකාට 
මුවාෙවලා මඟහැරීමක් ෙන් කරන්ෙන්. ආයතනය කියනවා, "ෙම් 
අය අෙප් ෙසේවකෙයෝ ෙනොෙවයි, ෙකොන්තාත්කරුවාෙග් 
ෙසේවකයන්" කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙකොන්තාත්කරුවා කියනවා, "ෙම් 
අය ෙසේවය කරන  ආයතනයක් මෙග් නැහැ" කියලා.   ෙම් විධියට 
ෙදෙගොල්ලන් මඟහරිනෙකොට ඒ ෙදොෙගොල්ලන්ව හවුල් 
ෙසේවාෙයෝජකයන් හැටියට නම් කිරීම සඳහා  ඇමතිතුමාට 
පඩිපාලක ආඥාපනෙත් 45 වගන්තිය යටෙත් බලයක් තිෙබනවා. 
දැන් ෙම් පිළිබඳ කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. Manpower 
ෙසේවකයන් අද දස දහස් ගණනක් ඉන්නවා. ෙම්වා තමයි තුට්ටු 
ෙදෙක් රක්ෂා. ඇයි? ෙකොන්තාත්කරුවාත් ගණනක් ගන්න ඕනෑ; 
ආයතනයත් ලාභයක් ගන්න ඕනෑ; ෙසේවකයාටත් පඩියක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ ආකාරෙයන් කිහිප පළකටම ෙසේවාෙයෝජකයා ෙගවන 
මුදල ෙබදී ගියාම තුට්ටු ෙදෙක් රක්ෂාවට තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. 
ෙම්වා තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙමවර තිරසාර 
සංවර්ධන ඉලක්ක හැටියට දමා තිෙබන්ෙන්. එනම් තුට්ටු ෙදෙක් 
රැකියා හැකිතරම් ඉක්මනින් අවසන් කරලා, දුගීභාවෙයන් 
ගැලෙවන්න නම්, නිසියාකාර රැකියා ලැෙබන පිළිෙවළක් හදන්න 
හැම ආණ්ඩුවක්ම බාරගන්න ඕනෑ කියන කාරණය. ඒ අනුව අෙප් 
කම්කරු නීති ශක්තිමත් කරලා, අෙප් කම්කරු නීති කියාත්මක 
වන අෙප් යාන්තණ සවිමත් කරන්න ඕනෑ.   

අද  ෙබොෙහෝවිට කම්කරුවන්ට හිතපු නැති තරම් කාලයක් 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  රස්තියාදු ෙවන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
කම්කරු නිලධාරින් විසින් ඒ ෙසේවාෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගැනීම 
සඳහා වහාම කියා කරලා, ඒ ෙසේවාෙයෝජකයන් පඩි ෙගවීම් මඟ 
හැර තිෙබනවා නම්, වැටුප් වාර්තා ලබාදීම මඟහැර තිෙබනවා 
නම්, ඒ කාරණා ගැන තිෙබන නීති යටෙත් ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු 
පැවරීම සඳහා ඒ තිෙබන බලය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළින්  
ෙපන්නුම්කරන්නට ඕනෑ,  නීති කඩාෙගන කම්කරුවන්ට අයුතු 
ෙලස සලකමින්, තමන්ෙග් ආයතන ෙම් ආකාරයට ෙගන යන 
වල්බූරු නිදහසක් ෙම් රෙට් නැති බව. ඔබතුමා 
ෙසේවාෙයෝජකයන්ට ඒ බව කියා සිටින්න ඕනෑ කියන කාරණයත් 
මතක් කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මම නිහඬ වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

ඊළඟට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

[අ.භා. 4.22] 
 
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) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද 

වැදගත් ෙයෝජනාවක් සම්මත වන අවස්ථාෙව් ෙකටිෙයන් ෙහෝ 
අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් නිෙයෝගය සංෙශෝධනය කිරීම 
පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාට අෙප් සහෙයෝගය ලැෙබනවා. මා හිතන 
හැටියට පක්ෂ විපක්ෂ ෙදෙකන්ම සහෙයෝගය ලැෙබනවා. එය 
කළ යුතු ෙදයක්. ඒ පිළිබඳව තව ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කරන්න 
අවශ්ය නැහැ. අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ, තුට්ටු ෙදෙක් රැකියා 
ෙවනුවට ෙම් රෙට් වැදගත් රැකියා නිර්මාණය කරන්න; 
නිසියාකාරෙයන් සම්පාදනය කරන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම මා අද 
ෙම් සභාෙව් එක කාරණාවක් ගැන විතරයි කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, කාන්තාවන්ෙග් රැකියා 
සම්බන්ධෙයන් පමණයි කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් කාන්තා ශම 
බලකාෙයන් වැඩ කරන්ෙන් සියයට 35යි. වැඩ කරන්න පුළුවන් 
කාන්තාවන්ෙගන් වැඩ කරන්ෙන් සියයට 35යි. වැඩ කරන්න 
පුළුවන් පුරුෂයන්ෙගන් සියයට 75යි වැඩ කරන්ෙන්. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්, එක ආණ්ඩුවක් නිසා සිදු වුණු ෙදයක්වත්, 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක්වත් ෙනොෙවයි. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ වැඩ 
කරන්න පුළුවන් පුරුෂයන්ෙගන් සියයට 75ක් වැඩ කරනවා; වැඩ 
කරන්න පුළුවන් කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 35යි වැඩ කරන්ෙන්. 
උදාහරණයක් හැටියට බැලුෙවොත්, ෙම් දවස්වල අපිත් එක්ක තරග 
කරන රටක් තමයි වියට්නාමය. වියට්නාමෙය් වැඩ කරන්න 
පුළුවන් කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 73ක් වැඩ කරනවා.  

මා ෙම් උපුටා දක්වන්ෙන්, 2014 ශී ලංකා මහ බැංකු 
වාර්තාෙව් World Bank Database and Department of Census 
and Statistics කියන මූලාශ ඇසුරින් සඳහන් කළ වගුවකින්.  දැන් 
මා උදාහරණ කිහිපයක් කියන්නම්. වැඩ කරන්න පුළුවන් 
කාන්තාවන්ෙගන් වැඩ කරන සංඛ්යාව ශී ලංකාෙව් සියයට 35.6යි; 
බංග්ලාෙද්ශෙය් සියයට 57.4යි; මැෙල්සියාෙව් සියයට 44යි; 
ෙන්පාලෙය් සියයට 80යි; සිංගප්පූරුෙව් සියයට 59යි; 
තායිලන්තෙය් සියයට 64යි; චීනෙය් සියයට 64යි; ෙකන්යාෙව් 
සියයට 62යි; වියට්නාමෙය් සියයට 73යි. එෙහම නම් දැන් 
කල්පනා කරලා බලන්න, වැඩ කරන්න පුළුවන් අය වැඩ 
කරන්ෙන් නැත්නම්, අපි ෙම් රට අවශ්ය තැනට ෙගන යන්න ශම 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දවස්වල ඉන්දියාෙවන් 
විෙද්ශ පිරිස් ෙගන්වන්න යනවාය කියලා මහා ෙලොකුවට 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. අදත් විහාර මහා ෙද්වි පාර්ක්  එක ළඟ 
උද්ෙඝෝෂණයක් පවත්වනවාය කියලා මට දැන් පුද්ගලෙයක් 
කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත කථාව තමයි වැඩ 
කරන්න මිනිස්සු නැති එක. රැකියා සඳහා පතෙය් advertise 
කළාම ඒවාට ෙසනඟ එන්ෙන් නැහැ. හැමෙදනාම කියනවා, 
"අපට රජෙය් රැකියාවක් ෙදන්න"යි කියලා. නාවල පිහිටි මෙග් 
කාර්යාලයට උෙද් වරුෙව් ආෙවොත් දැක ගන්න පුළුවන්, රැකියා 

897 898 
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ලබා ගැනීමට සිය ගණනක් ෙසනඟ එන බව. "අෙන් මන්තීතුමා, 
මට ෙකොෙහොම හරි රජෙය් රැකියාවක් ෙසොයලා ෙදන්නෙකෝ" 
කියලා කියනවා. රජෙය් රැකියා ෙකොච්චර නම් ෙදන්නද? ඒ සඳහා 
අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? අපි යථාර්ථය කථා කරමු. 
ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න පමණක් කියන්න නරකයි, "රජෙය් රැකියා 
දහස් ගණන්වලින්, දසදහස් ගණන්වලින් ෙදන්නම්" කියලා. 

මා උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි ඊෙය් වැඩ කටයුත්තක් පටන් 
ගත්තා. ඒ ගැන මා ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් වැඩ කටයුත්ත 
පටන් ගත්තාම, යම්කිසි පුද්ගලයකු අනතුරකට පත් වුෙණොත්, 
යම්කිසි පුද්ගලයකුට හෘදයාබාධයක් හැදුෙණොත්, එවැනි 
අවස්ථාවක විනාඩි 20ක කාලයක් ඇතුළත ගිලන් රථයක් සහ 
පරිපූරක ෛවද්ය නිලධාරියකු තමන් සිටින තැනට ඇවිල්ලා, 
අවශ්ය කරන ෙබ්ත්  ෙහේත් ෙනොමිලෙය් දීලා, ඒ ෙරෝගියා 
ෙනොමිලෙය් ෙරෝහලට ෙගන යන වැඩසටහනක් ඉතිහාසෙය් 
පළමුවන වරට ෙම් රෙට් පටන් ගන්නවා. සමහර ෙව්ලාවට අපි 
ආසනෙය් තිෙබන මළ ෙගවල්වලට යනවා. එෙසේ ගියාම ඒ අය 
කියනවා, “අෙන් බලන්නෙකෝ මන්තීතුමනි, අෙප් තාත්තා, අෙප් 
අම්මා, මෙග් ස්වාමිපුරුෂයා, මෙග් භාර්යාව three-wheeler එෙක්දී 
නැති වුණා; වෑන් එෙක්දී නැති වුණා” කියලා. ෙකොළඹ ආසන්න 
පෙද්ශයක නම් කියනවා, “ඉස්පිරිතාලයට ෙගන යද්දී traffic 
එෙක්දී නැති වුණා” කියා. එෙහමත් නැත්නම් කියනවා, “අෙන් 
බලන්න, ෙදොස්තර මහත්මයා කිව්වා, ෙව්ලාවට ෙගනාවා නම් ෙම් 
ෙලඩා ෙබ්රා ගන්න තිබුණා“ කියලා.  

මම දැන් සඳහන් කළ වැඩ පිළිෙවළ අපි පටන් ගන්නාෙකොටම, 
රැකියා 600ක් ලබා ෙදනවා. ඊෙය් දිනෙය්දී බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම 
පටන් ගත්තා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක වන ෙම් 
වැඩ කටයුත්ෙත්දී ෙම් රැකියා රජෙය් රැකියා ෙනොෙවයි. නමුත් 
ඒවාත් රැකියා තමයි. එම රැකියා හරහා ෙහොඳ වැටුපක් ලැෙබනවා. 
ඒවාෙයන් ජනතාවට ෙසේවයක් ෙවනවා. කාටවත් කියන්න බැහැ, 
එම රැකියා ෙහොඳ නැහැ කියා. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ, 
ෙපෞද්ගලික අංශය හරහා රැකියා නිර්මාණය කරන්න. ෙමොකක්ද, 
ෙලොකුම පශ්නය? ඔවුන් කියනවා, "අපිට pension එකක් නැහැ. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවය කළාම pension එකක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. රජෙය් ෙසේවය කළාම pension එකක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
අපිට රජෙය් රැකියාවක් ෙදන්න." කියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණය පැවති කාලෙය් 
මහරගම ටවුන් එෙක්දී මට තරුණ කාන්තාවන් ෙදෙදෙනකු මුණ 
ගැසුණා. මම meeting එකකට ගිෙය්. මම කලින් ගිහිල්ලා මට 
ටිකක් ෙවලාව තිබුණා. මට ෙව්ලාව තිබුණු නිසා මම ඇවිද, ඇවිද 
ඉන්නාෙකොටයි ඒ අයව මුණ ගැසුෙණ්. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, මම ඒ අයෙගන් ඇසුවා, "දැන් ෙමොකද 
කරන්ෙන්?" කියා. ඔවුන් කිව්වා, "මන්තීතුමනි, අපි තව 
අවුරුද්දකින් විශ්වවිද්යාලෙයන් out ෙවනවා" කියා. ඊට පසුව මම 
ඇසුවා, "ෙමොකක්ද, කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්?" කියා. 
එතෙකොට ඔවුන් කිව්වා, "රජෙය් රැකියාවක් ෙසොයනවා" කියා. මම 
ඇසුවා, "වයස කීයද?" කියා. වයස විසිෙදකක්ද ෙකොෙහේද කිව්වා. 
මම ඇසුවා, "ඉතින් රජෙය් රැකියාවක්ම ෙසොයන්ෙන් ෙමොකටද?" 
කියා. එතෙකොට ඔවුන් කිව්වා, "Pension එක හම්බ ෙවනවාෙන්" 
කියා. මම කිව්වා, "ඔය ෙගොල්ලන්ට pension එක හම්බ ෙවන්ෙන් 
අවුරුදු 60 වුණාට පසුවෙන්" කියා. නමුත් ඒක තමයි, අද අෙප් 
සමාජෙය් ආකල්පය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරනවා නම් pension එකක් හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? හැම රටවලම එෙහමද? ෙලෝකෙය් දියුණු 
රටවල ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන අයට pension හම්බ 

ෙවන්ෙන් නැද්ද? හම්බ ෙවනවා. එෙහම නම් තිෙබන ගැටලුව 
ෙමොකක්ද? ඒ තමයි,  pension එක ෙගවීමට අෙප්ත් යම් කිසි 
දායකත්වයක් අවශ්ය වීම. ඒ සඳහා අෙප්ත් යම් කිසි දායකත්වයක් 
අවශ්ය ෙවනවා. දායකත්වයක් නැතුව pension එකක් ෙදන්න 
ෙබොෙහොම අමාරුයි. දැන් අපිට පශ්නය වැටහී තිෙබනවා.  

අපි කවුරුත් දන්නවා, රජයක් කරනෙකොට තිෙබන අමාරුකම් 
ෙකොෙහොමද කියා. කිසිම දායකත්වයක් ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙම් 
විශාම වැටුප් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් ජනතාවෙගන් 
බදු අය කරලා ෙහෝ ණයට අරෙගන ෙහෝ තමයි විශාම වැටුප 
ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, යම් කිසි 
දායකත්වයක් සහිත විශාම වැටුප් කමයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් 
අර රජෙය් රැකියා පමණක් ඉල්ලන ආකල්පෙයන් ෙවනස් 
ෙවන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා කියා. ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් 
ෙතොරවයි, මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඡන්දයට ඉස්ෙසල්ලා ෙකොෙහොමද කිව්ෙව්?  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම ඡන්දයට කලින් ෙම්ක කිව්වා. ගරු වාසුෙද්ව මන්තීතුමනි, 

මම ඡන්දයට කලින් කිව්වා. ඕනෑ නම් මෙග් ෙපොත මම 
ෙපන්වන්නම්. අපි කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමෙව්දයක් හදනවා 
කියා අපි කිව්වා. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමෙව්දයක් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා මිනිසුන් මෙගන් ඇසුවා. සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමෙව්දෙය්ත්, දැන් තිෙබන 
කමෙව්දෙය්ත් ෙවනස ෙමොකක්ද? ඒ ෙවනස තමයි, කම්කරු 
අයිතීන්. ඇත්තටම කම්කරුවන් පිළිබඳව කිසි ෙකෙනකු කථා 
කෙළේ නැහැ.  

සමහර ෙව්ලාවට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් මම ගරු 
වාසුෙද්ව මන්තීතුමා සමඟ එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් සමහර 
තැන්වලදී එකඟ ෙවනවා. එතුමා කියා තිබුණා, ෙදමළ භාෂාෙවන් 
ජාතික ගීය ගැයීම පිළිබඳව එතුමා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා කියා. මමත් 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව  අෙප් රට 
ෙවනුෙවන් ඒ පිළිබඳව කථා කිරීමට ශක්තිය තිෙබන්න ඕනෑ; 
ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. 
ඔබතුමා කම්කරු අයිතීන් ගැන කථා කරනවා. අපිත් කම්කරු 
අයිතීන් ගැන කථා කරනවා. ඇත්තවශෙයන්ම අපි කම්කරුවා 
ෙකොනකට දමා  කම්කරුවාෙග් ශමය සූරා කෑම පිළිබඳව කථා 
කරනවා. අපි කිව්ෙව්, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමෙව්දය 
තුළින් කම්කරු අයිතීන් පවා appendix එෙක් annex එෙක් 
තබන්ෙන් නැතුව main body එකට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියන 
එකයි. එතැනදී කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක වැදගත් කාරණාවක් 
වන්ෙන්, ෙම් දායකත්ව විශාම වැටුප් කමයයි. අපිට මිනිසුන් 
කියනවා, එෙහම කරන්න බැහැ කියා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එදා කිව්ෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සියලුම ෙදනාට විශාම වැටුපක් හදන කමයකට යනවා කියා 

අපි කිව්වා. මම කියන්ෙන් නැහැ, සියලු ෙදනාම වහාම ෙහට සිට 
දායකත්වය ෙදන්න ඕනෑය කියා. එෙහම ඕනෑ නැහැ. අපි කථා 
කළා. සමන් රත්නපිය මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් සියලුම ෙදනාට අපි 
කථා කළා.  එතැනදී පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව  වෘත්තීය 
සමිති නායකයන්ට අපි කථා කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
වෘත්තීය සමිති නායකයාත් ඒ අවස්ථාෙව්දී අරලියහ මන්දිරෙය්දී  
සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණා. එතැනදී අපි කිව්ෙව්, "අපි 
කමෙව්දයක්  හදා ගනිමු" කියලායි.  එකපාරටම ෙමතැනට යන්න  
ඕනෑ නැහැ. එක පාරට සම්පූර්ණ දායකත්වය ෙදන්නට ඕනෑ 
නැහැ. අපට පුළුවන් විධියට අවුරුදු පහකින්, දහයකින්, 
පහෙළොවකින් දායකත්ව විශාම වැටුප් කමයක් හදා ගනිමු.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී ඔබතුමා 
මාත් එක්ක එකඟ ෙව්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා. සියලුම 
ජනතාව වැඩ කර ඉවර වුණාම අවසානෙය් සැඳෑ සමෙය් 
කරදරයක් නැතිව  ජීවත් ෙවන්න  පුළුවන් වන විධිෙය් තිරසාර 
විශාම වැටුපක් හදා ෙදන්නට පුළුවන් වන්නට ඕනෑ. රජය ට 
ෙදන්න පුළුවන් රැකියා පමාණය සීමිතයි. මා ෙමහිදී  අසත්ය පකාශ 
කරන්නට  සූදානම් නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශය හරහා ඒ රැකියා 
නිර්මාණය ෙවනවා.  

පධාන වශෙයන්ම මම කථා කරන්ෙන් කාන්තාවන්ෙග් රැකියා 
සම්බන්ධෙයන්. ඇයි ෙම් පශන්ය? ඇයි සියයට 35ක් විතරක් 
කාන්තාෙවෝ වැඩ කරන්ෙන්? මම උපුටා දක්වන්ෙන් 2014 මහ 
බැංකු වාර්තාෙව්  96වන පිටුෙව් "Reasons for Low Female 
Labour Force Participation and High Female 
Unemployment"  යන ශීර්ෂය යටෙත් ඇති ෙඡ්දෙයන්. ෙමොකක්ද 
එහි කියන්ෙන්? "There are several key reasons.....Being 
involved in household responsibilities, particularly 
childcare,....." කාන්තාවන් ෙගදර ෙදොර වැඩ බලා ගන්නට  ඕනෑ; 
ළමයින් බලා ගන්නට  ඕනෑ. අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙගවල්වල 
එෙහමයි. මහ බැංකුෙව් වැඩි හරියක් ඉන්ෙන් පුරුෂයන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාන්තාවන් ඉන්ෙන් සියයට 5යි. සියයට 
අනූපහක් පිරිමි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
භාර්යාවට කෑම ටිකක් උයන්න ඔබ අන්තිමට උදව් වුෙණ් කවදාද 
කියා මම ඔබතුමාෙගනුත් අහනවා.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම පිඟන් ෙසෝදනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අන්න,  වාසුෙද්ව නානාක්කාර මන්තීතුමා  පිඟන් ෙසෝදනවාය 

කියා කිව්වා. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි.  අපි හදවතට කථා කරන්ෙන්. 
ඒ කියන්ෙන්, ෙගදර වැඩ කරන්න  ඕනෑ  ගැහැණු උදවිය 
පමණයිද? ඒ කට්ටිය  විතරද ළමයා බලා ගන්න  ඕනෑ? 
ඉස්ෙකෝල ය ට  ළමයින් ෙගනගිහින් බස්සවන්න කී ෙදෙනක් 
යනවාද? එෙහම නැත්නම් ළමයින් පන්තියට ෙගනියනවාද? 
“නැහැ, නැහැ, ඒක  wife  කරාවි, ඇය කරාවි“ කියා හිතනවා. 
එතැනදී මතුවන පශ්න තමයි ෙම් මහ බැංකුෙව් වාර්තාෙව් 
කියන්ෙන් - "household responsibilities and childcare".  ඒ 
පළමුවැන්න.  

ෙදවැන්න තමයි, "unavailability of safe accommodation 
and transport facilities".  කාන්තාවන්ට තමන් ඉන්න ගෙමන් 
නැත්නම්  ටවුෙමන්  පිට  රැකියා  හම්බුවුණාම ෙකොෙහේද නැවතිලා 
ඉන්ෙන්? නිවාස තිෙබනවාද? ඒවා ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙගොනු 
කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ෙමොන පක්ෂෙය් හිටියත් ඒවා පිළිබඳව 
අෙප් අවධානය ෙයොමු  ෙවලා නැහැ. කාන්තාවන්ට සුදුසු පරිසර 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවාද? Hostels හරියට හැදිලා 
තිෙබනවාද? Transportation හරියට තිෙබනවාද? කාන්තාවන්ට 
බස් එකකවත් යන්නට පුළුවන්ද? අෙප් සමාජෙය් කාන්තාවන්ට 
අද බස් එකකවත්  යන්නට බැහැ. අහලා බලන්න.  කාන්තාවන්ට  
බස් එෙක් යනෙකොට ෙකොච්චර නම් වධ හිංසා කරනවාද කියා 
අහලා බලන්න. බස්  එෙක් යනවාට වඩා ෙහොඳයි ෙගදරට ෙවලා 
ඉන්නවාය කියා ඔවුන් කියනවා. 

ටික දවසකට කලින් අපි පානදුෙර් දුම්රිය ස්ථානෙයන් 
දුම්රියකට නඟින්න උත්සාහ කළා. ගරු වාසුෙද්ව  නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, එක කාන්තාවක් ෙම් ෙකෝච්චියට නඟිනෙකොට සාරිය 
ගැලවිලා ආවා. ඊට පස්ෙසේ තව එක්ෙකෙනක් උදව් කරලා සාරිය 
ආෙයත් වෙට්ට දැම්මා. ෙමොකක්ද ෙම්? එෙහම ෙවනෙකොට 
කාන්තාවන් දුම්රිෙයන් වැඩට යනවාද? ඊට -මීට වඩා ෙහොඳයි 
ෙගදරට ෙවලා  ඉන්නවාය  කියා  ඔවුන් කියනවා. මම  ෙම් හිතලා 
කියන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ගිය අවුරුද්ෙද් ශී ලංකා මහ බැංකු 
වාර්තාෙව් 96වැනි පිටුෙව් කියන කථාව සම්බන්ධෙයනුයි මම 
කිව්ෙව්.  

තුන්ෙවනි කාරණාව ෙමොකක්ද? "Difficulties in adhering to 
work time slots and inability to find employment after a 
break". Adhering to work time slots is difficult for them. අද 
ෙලෝකය පැය විසිහත ෙර්ම වැඩ කරනවා. "The world is flat" 
කියනවා. ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ෙසේවාව සපයන්ෙන් 
ඇෙමරිකාවට,  ෙහොංෙකොංවලට, චීනයට, මහා බිතාන්යයට, 
ඕස්ෙට්ලියාවට. එෙහේ දවල් ෙවනෙකොට ෙමෙහේ රෑ. ෙමෙහේ දවල් 
ෙවනෙකොට එෙහේ රෑ. සමහර ෙවලා වට අපටත් flexitime 
ෙයොදාගන්නට  පුළුවන් ෙවන්නට  ඕනෑ.  ඒවාට  අපි නීති ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. කාන්තාවන්ට පසව්රු 5 ෙවන තුරු ෙනොෙවයි, රාති 
දහය, ෙදොළහ ෙවනතුරු වැඩ කරන්නට නිදහස තිෙබන්නට ඕනෑ. 
ආර්ථික නිදහස තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි ගැහැනුන්ට එක නීතියකුත්, 
පිරිමින්ට තව නීතියකුත් දානවා. ෙම් පශ්න නිසා තමයි වැඩ කරන 
කාන්තාවන්ෙග් පතිශතය සියයට 35ක් විතරක් ෙවන්ෙන්. ඒෙකන් 
කාන්තාවන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රටටම ෙවලා තිෙබන 
හානිය පිළිබඳව මහ බැංකුෙව් වාර්තාෙවන් කියනවා. අවසාන 
වශෙයන් ඔවුන් කියන්ෙන්,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට තව විනාඩි 5ක්  ෙදන්න. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මට තිෙබන විනාඩි 10 ෙදන්න. 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එපා, එපා. විනාඩි 10ක් ෙනොෙවයි, විනාඩි 5ක් ෙදන්න.  

අන්තිමට කියනවා, "Inability to find employment after a 
break." කියලා. දැන් ඒකෙන් පශ්නය. කාන්තාවන් වැඩට 
ඇවිල්ලා, ඊට පස්ෙසේ දරු පසූතියට නිවාඩු ගියාට පස්ෙසේ සමහර 
අය නැවත වැඩට එන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දරුෙවෝ බලාගන්න ඕනෑෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
දරුෙවෝ බලාගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි මුලින්ම කිව්ෙව්.  ෙම් 

රෙට් කාන්තාවන්ෙගන් සියයට 35යි නම් වැඩ කරන්ෙන්, අපි 
ෙකොෙහොමද ඉදිරියට යන්ෙන්? පිරිමි විතරක් වැඩ කරලා ඉදිරියට 
යන්න බැහැ ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ගැහැනුත් 
වැඩ කරන්න ඕනෑ. අෙනක් රටවල් දිහා බලන්න. දියුණු රටවල් 
දිහා බලන්න. දියුණු රටවල්වල ගැහැනු, පිරිමි,- [බාධා කිරීමක්] 
හරියට හරි, ඔබතුමා හරි. You are a "new-thinking 
Communist". I like your ideas. Very Good.  මම එතැනට 
එන්නම්. එතැනින් මෙග් කථාව නවත්වනවා. එතෙකොට අපි 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එෙහම නම් අපි වැඩ කරන පරිසරය ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ, අලුත් නීති ඇති කරන්න ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා කියන ෙද් හරි. මම ඒක පිළිගන්නවා. 
එතුමා කියන ෙද් හරි. ෙගදර ඉඳලා වැඩ කරගන්න පුළුවන් 
flexible hours ලබාෙදන්න ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි, ඒක තමයි අපි ෙම් ඩිජිටල්කරණය හරහා කරන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඩිජිටල්කරණය හරහා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
තම ගෘහෙය් සිටම, තමන්ෙග් දරුෙවෝ බලාෙගන, කෑම ටිකත් 
හදන ගමන්ම රැකියාෙව් නියැෙලන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි 
ෙම් දවස්වල Google Loon ගැන කථා කරන්ෙන්. එතෙකොට ඒ 
තාක්ෂණය කියාත්මක කරන ෙලෝකෙය් තිෙබන පළමුවැනි රට, 
පෘථිවිෙය්ම තිෙබන රටවලින් පථම රට ලංකාව ෙවනවා. 
එතෙකොට රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ට, ඒ කියන්ෙන් සියලුම 
devicesවලට, telephone එකට, computer එකට 4G connection 
එකක් ලබාගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒක test mode එෙකන් පටන් 
ගන්නවා. මීට සති ෙදකකට කලින් ගරු හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා 
Google එෙක් සමාරම්භකයා වන co-founder, Sergey Brin 
හම්බෙවන්න ගියා Silicon Valleyවලට. එතෙකොට, Sergey Brin 
අෙප් ඇමතිතුමාට කියලා තිෙබනවා, "ඔව්, අපි එනවා. අපි 
ඇවිල්ලා අලුත්ම තාක්ෂණය ෙයොදලා අලුත් කමයකට මුළු 
ලංකාවම ආවරණය වන ආකාරයට වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කරනවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම කෙළොත් 
තමයි අපට ෙම් පශ්න  විසඳන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 

අනිත් එක තමයි, creches හදන්න ඕනෑ. දැන් ෙබොෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවල ළමයින්ට ඔන්චිලි පදින්න, ඒ වාෙග්ම  
see-saw පදින්න පුළුවන් වන විධියට ස්ථාන හදනවා. මම ෙම් 
ළඟදී TRACE Tripoli Expert City  එකට ගියා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
විනාඩිෙයන් අවසන් කරනවා. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් මිනිත්තු 5ක් ෙදනවාද? 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ඔව්, මෙග් විනාඩි 10ක කාලය ෙදනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට ෙවලාව ෙවන් කරලා නැහැ. එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමාට කථා කරන්න කාලය ෙවන් කරලා නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙවලාව නැති නිසා මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කථාව අවසන් 

කරගන්න බැරි ෙවනවා.  

කාන්තාවන්ට ෙම් රටට ශමෙයන් දායක ෙවන්න බැරි ඇයි 
කියලා අපි මූලික වශෙයන් හඳුනාගත යුතුයි. අෙනක් දුක්ඛිත 
කාරණාව ෙමොකක්ද දන්නවාද? මම ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්ය සවිති ගුණෙසේකර මැතිනියත් එක්ක 
කථා කළා. එතුමිය මට කිව්වා, "හර්ෂ වැඩක් දන්නවාද? ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් නීති පීඨයට අලුතින් ඇවිල්ලා ඉන්න 
ශිෂ්යයින්ෙගන් සියයට 85ක්ම කාන්තාෙවෝ" කියලා. ඒ අය 
ඉෙගන ගන්නවා. ෙම් රෙට් පිරිමි කට්ටියෙගයි, ගැහැනු 
කට්ටියෙගයි අධ්යාපන මට්ටම්වල කිසි ෙවනසක් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම පිරිමින්ට වඩා ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ගැහැනු කට්ටිය 
ලබලා තිෙබනවා. ඒ අය අධ්යාපනය ලැබුවාට රැකියාවක් 
කරගන්න බැහැ.  

විරැකියාව සියයට 35යි කියලා මම කිව්ෙව්, රැකියා 
ෙසොයන්ෙන් සියයට 35යි කියන එකයි. අෙප් ශම බලකාෙය් 
ඉන්ෙන් සියයට 35යි. නමුත් ඒ සියයට 35නුත් ගැහැනු අයෙග් 
විරැකියාව ෙබොෙහොම වැඩියි. ගැහැනුන්ෙග් විරැකියාව පිරිමින්ෙග් 
විරැකියාවට වඩා ෙගොඩක් වැඩියි. ෙම් ෙවලාෙව් මට ඒ 
සංඛ්යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න විධියක් නැහැ. සමහර 
අවස්ථාවල ෙදගුණය, තුන්ගුණය වාෙග්යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව අපි කරන්න ඕනෑ මූලික කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. 
පළමු කාරණය හැටියට අපි  වැඩ කරන සියලුම ෙදනාට විශාම 
වැටුපක් සකස් කරන්න ඕනෑ, රජෙය්ද ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ද 
කියලා බලන්ෙන් නැතිව. ඒ සඳහා අපි දායකත්ව කමයකට එන්න 
ඕනෑ. ඒක එක පාරටම කරන්න ඕනෑ නැහැ. අවුරුදු  5ක්, 10ක් 
තිස්ෙසේ ෙහමිහිට අපට ෙම් වැෙඩ් කරන්න පුළුවන්. 

ෙදවන කාරණය හැටියට අපි  කාන්තාවන්ෙග් රැකියා අවස්ථා 
වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න 
ඕනෑ, අපි ඔවුන්ට පවාහන පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ, ඔවුන්ට ඉන්න 
හිටින්න තැන් ලෑස්ති කරන්න ඕනෑ.  

ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙදක කියමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳවත්, වැඩිපුර කාලය ලබා දීම පිළිබඳවත් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

ேவைளயில் என்ைனப் ேபச அ மதித்ததற்காக உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  இந்த 
நாட் ல் பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனக க்கு மத்தியில் எம  
மைலயக மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
தங்க ைடய வ மானம் லம் நாளாந்தச் ெசல கைளச் 
ெசய்ய யாதி க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில், மாறிமாறி 
ஆட்சிக்கு வ கின்ற ஒவ்ெவா  அரசாங்கத்திட ம் 
தங்க ைடய வாழ்வாதாரத் க்காக நிரந்தர சம்பளத்ைதக் 
ேகட் வ கின்றார்கள். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தி ம் அவர்கள் 
சம்பள அதிகாிப் க் ேகட் ப் பல ேபாராட்டங்கைளச் 
ெசய்தார்கள். அப்ேபாைதய ஆட்சியி ந்த அைமச்சர்கள் ஒ  
நாைளக்கு ஆயிரம் பாய் சம்பளம் ெபற் த்த வதாக 
அவர்க க்கு வாக்கு தி அளித்தி ந்தார்கள். ஆனால், அந்த 
வாக்கு தி ெவ மேன காற்ேறா  ேபாய்விட்ட . 
இ ந்தா ம், அந்த மக்கள் இப்ேபா  திதாக 
அைமந்தி க்கின்ற இந்த நல்லாட்சியின்மீ  நம்பிக்ைக 
ைவத்தி க்கிறார்கள். இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிபீடேம வதற்கு 
மைலயக மக்கள் தங்க ைடய வாக்குகைள ற் தாக 
அளித்  தங்க ைடய பலத்ைத ம் அதிகாரத்ைத ம் 
காட் யி க்கின்றார்கள் என்பைத இந்தச் சைபயில் நான் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எனேவ, அவர்க ைடய 
அ ப்பைடச் சம்பளப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு இந்த 
அரசாங்கம் கூ ய கவனெம க்க ேவண் ம்.  அவர்க ைடய 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் அரசாங்கக் கட்சியில் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் பல ைற பல ேபாராட்டங்கைளச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். ஆனால், அவர்க க்குாிய சாியான 
பதிைல இன்ன ம் நீங்கள் வழங்கவில்ைல. ெவ ம் 450 

பாயிைன ைவத் க்ெகாண்  ஒ  சாதாரண கு ம்பத்தால் 
எப்ப  வாழ ம்? அ ம் எல்லா நாட்க ம் ேவைல 
கிைடப்பதில்ைல. அப்ப யி க்கும்ேபா  இந்த 450 பாயில் 
எப்ப  அவர்களால் தங்க ைடய நாளாந்த ெசலவினங்கைள 
ஈ ெசய்ய ம்? தங்க ைடய பிள்ைளகளின் கல்விைய 
ஊக்குவித்  அவர்க க்கு நல்லெதா  எதிர்காலத்ைத எப்ப ப் 
ெபற் க்ெகா க்க ம்? ஆகேவ,  ஆகக்குைறந்த  800 

பாயாவ  சம்பளமாகக் ெகா த்தால் மட் ந்தான் அவர்கள் 
தங்க ைடய வாழ்க்ைகயில் சாதாரண விடயங்கைளக்கூட 
ெசய்ய ெமன்  நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்த பாதீட் ல் அரச ஊழியர்க க்கு 10,000 பா ம் 
தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 2,500 பா ம் சம்பள 
அதிகாிப்  வழங்கப்ப ெமன்  குறிப்பிடப்பட்ட . ஆனால், 
இச்சம்பள அதிகாிப்பான , சாதாரண ஊழியர்க க்கு 

ற் தாகக் கிைடக்கப்ெபறாத ஒ  சூழ்நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . அரசாங்கம் தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு 
2,500 பாய் சம்பள அதிகாிப்  வழங்குவதாக உ தியளித்த 
ேபாதி ம் சாதாரணமாக ஒ  பலசரக்குக் கைடயிேலா அல்ல  
garmentஇேலா அல்ல  ேபாக்குவரத் த் ைறயிேலா 
ேவைலெசய்கின்ற ஊழியர்க க்கு அந்தச் சம்பள உயர்வான  
எந்தக் காலத்தி ம் கிைடப்பதில்ைல. அரசு வழங்குவதாகக் 
கூறிய சம்பள உயர்வான , என்ன அ ப்பைடயில் 
வழங்கப்படவி க்கிற ? அ  யா க்கு ேநர யாகச் 
ெசல்கின்ற ? அ  garmentsஇல் ேவைல 
ெசய்கின்றவர்க க்கு கிைடக்குமா? அல்ல  ட் ப் பணிப் 
ெபண்களாகச் ெசல்கின்றவர்க க்குக் கிைடக்குமா? என்ப  

பற்றி ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இங்கு ெதளி  
ப த்தேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், அவர்க ைடய ெகளரவம் காப்பாற்றப்பட 
ேவண் ம். ெபா வாக, குைறவான சம்பளத்ைதப் ெப கின்ற 
தனியார் ைற ஊழியர்கைளத் ெதாழில் வழங்குநர்கள் 
மதிப்பதில்ைல. அப்ப யானெதா  நிைல எம  நாட் ல் 
இ க்கக்கூடா . ஏெனன்றால், அபிவி த்தியைடந்த 
நா களில் சாதாரண ெதாழில் ெசய்கின்ற ஒ வ க்கும் 
ெதாழில் அதிப க்கும் ஒேரமாதிாியான ெகளரவம்தான் 
அளிக்கப்ப கின்ற . அவ்வாறானெதா  சூழ்நிைல அைம ம் 
ேபா தான், அந்த நா  ன்ேன வதற்கு வழிேயற்ப ம் 
என்  ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், ெதாழில் வழங்குவ  சம்பந்தமாக ஒ  சில 
க த் க்கைள நான் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்களில் த்தத்தில் ஈ பட்ட ன்னாள் 
ேபாராளிகள் னர்வாழ்  ெபற் த் தற்ெபா  தங்கள  
கு ம்பங்க டன் இைணந்  சாதாரண வாழ்க்ைக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனக்கு ன்னர் இங்கு 
உைரயாற்றிய ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார், 
அங்கு 'அம்பி லன்ஸ்' ேசைவெயான்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ெதன் . உண்ைமயிேல இ  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயம். 
ஆனால், அதற்குாிய சாரதிகள் ெதாிவின்ெபா  எல்லாத் 
தகுதிக ம் இ ந் ம் இந்த ன்னாள் ேபாராளிகள் 

ற் தாகப் றக்கணிக்கப்பட் க்கிறார்கள். அதற்கு 
என்ன காரணம் என்  ெதாியவில்ைல. ச கத் டன் 
இைணந்  வாழ்வதற்கு ஊக்குவிக்கும் வைகயில், னர்வாழ்  
ெபற் வந்த அவர்க க்கும்  ேவைலவாய்ப் க்கள் மற் ம் 
அரச நியமனங்கைள வழங்கினால், அவர்க ம் மக்கேளா  
மக்களாக இைணந்  அவர்க க்ெகன நல்லேதார் 
எதிர்காலத்ைத ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள வாய்ப்  ஏற்ப ம் என்  
நான் நம் கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், மைலயக மக்க ைடய சம்பள அதிகாிப்  
என்ப  வார்த்ைதயளவில் மட் ம் இ க்காமல், உண்ைமயிேல 
அ  ெசயலளவில் அவர்கைள ற் தாகச் ெசன்றைடய 
ேவண் ம். அவர்கள் இனிவ கின்ற அரசாங்கங்களிடம் 
இப்ப யானெதா  ேகாாிக்ைகைய வி க்காதவண்ணம் இந்த 
அரசாங்கேம அதைனச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் ,  விைடெப கின்ேறன்.  

 
[பி.ப. 4.49] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

சம்பளச் சைபகள் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதி 
ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு த ல் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். விேசடமாக, 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
உ ப்பினர் என்ற வைகயிேல, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பள அதிகாிப் த் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
கூட்  ஒப்பந்தம் காலாவதியானேபா ம், அ  மீளாய்  
ெசய்யப்படாமல் இ த்த க்கப்பட் க் ெகாண் க்கும் இந்தக் 
காலகட்டத்திேல, தற்ேபா  ேதாட்டப் றங்களிேல 

தாகரமான ஒ  பிரச்சிைனயாக மாறி ள்ள அவர்களின் 
சம்பளப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாக மீண் ம் இந்த அைவயிேல 
ேபசேவண் ய ஒ  நிர்ப்பந்தம் எனக்கு ஏற்பட் க்கின்ற . 
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ெப ந்ேதாட்டங்கைளப் ெபா த்தளவிேல, 1975ஆம் 
ஆண் வைர அைவ பிாிட் ஷ் கம்பனிக க்குச் ெசாந்தமாக 
இ ந்தன. அதன் பின்னர் - சுமார் 17 வ டங்கள் என்  
நிைனக்கின்ேறன் - அைவ அரசாங்கத்தினால் சு காிக்கப்பட்  
அரச நிர்வாகத்தின்கீழ் இயங்கின. அதாவ , 1992ஆம் 
ஆண் வைர 'ஜனவசம', அரச ெப ந்ேதாட்டக் 
கூட் த்தாபனம் ஆகிய இரண்  பாாிய அரச நி வனங்க ம் 
ெப ந்ேதாட்டங்கைள நிர்வகித்  வந்தன. 1992ஆம் ஆண்  

காைமத் வத்ைதக் ைகயளித்தல் என்ற ாீதியிேல அைவ 
அரசிடமி ந்  தனியார் ைறயின க்குக் 
ைகயளிக்கப்பட்டன.   

1992ஆம் ஆண் வைர ேதாட்டத் ெதாழிலாளர  
சம்பளமான  சம்பள நிர்ணய சைபயி டாகேவ 
தீர்மானிக்கப்பட்  வந்த . வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ப  என்ற ஒ  
விடயம் இ ப்ப  நமக்குத் ெதாி ம். அதைன ஆங்கிலத்திேல 
Cost of Living Allowance என்  ெசால்வார்கள். இந்தக் COLA 

ைறயின் கீழாக ஒவ்ெவா  மாத ம் அதிகாித் வ ம் 
வாழ்க்ைகச் ெசல ப் ள்ளிக்ேகற்ப ேதாட்டத் ெதாழிலாளர ம் 
ஏைனய ெதாழிலாளர ம் சம்பளம் ஒவ்ெவா  மாத ம் சிறி  
சிறிதாக அதிகாித் க்ெகாண்  வந்த . ஆனால்,1992ஆம் 
ஆண்  தனியார் ைறயின க்குத் ேதாட்டங்கள் 
ைகயளிக்கப்பட்ட பின்  இந்த நிைலைமயிேல ஒ  மாற்றம் 
ஏற்பட்ட . அப்ெபா  ஒ சில ெதாழிற்சங்கங்க ம்  இந்தத் 
தனியார் ைறயினைரப் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் 

தலாளிமார் சம்ேமளன ம் ஒன்றாக இைணந் , சம்பள 
நிர்ணய சைபயி டாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் இந்தச் 
சம்பளத்ைத இல்லாமற்ெசய்  கூட்  ஒப்பந்தத்தி டாகத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளாின் சம்பளத்ைத நிர்ணயம் ெசய் ம் ஒ  

ைறைமைய ஏற்ப த்திக்ெகாண்டனர்.  

இந்த விடயத்திேல கம்பனிகள் மிகத் தந்திரமாக ம்  
ெதாைலேநாக்ேகா ம் மிகக் கச்சிதமாகக் காய்நகர்த்தைல 
ேமற்ெகாண்டன. அப்ெபா  கூட்  ஒப்பந்தத்திேல 
ைகச்சாத்திட்ட ஒ சில ெதாழிற்சங்கங்கள், கம்பனிகளின் 
இந்தத் தந்திரத்தில் சிக்கிக்ெகாண்டன என் தான் நான் இந்த 
இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள ேவண் ம். காரணம், கம்பனிகள்  
கூட்  ஒப்பந்தத்ைத அறி கம் ெசய் ம்ேபா , "ேதாட்டத் 
ெதாழிலாள க்கு ஒ  சம்பள உயர்ைவத் த கின்ேறாம்" என்ற 
ஒ  பசப்ைப - மாையைய ஏற்ப த்தி ஒ  சம்பள 
அதிகாிப்ேபா  கூட்  ஒப்பந்தத்ைத ேமற்ெகாண்டன. 
அதற்குப் பிறகு ஒவ்ெவா  இரண்  வ டங்க க்ெகா ைற 
கூட்  ஒப்பந்தம் ப்பிக்கப்ப ெமன்ற ஒ  நிைலைமைய 

தலாளிமார் சம்ேமளனம் ேதாற் வித்த . இதிேல 
தீர்க்கதாிசனம் இல்லாமல் சிக்கிக்ெகாண்ட ெதாழிற்சங்கங்கள் 
அதில் ைகச்சாத்திட்டதன் காரணமாக இன்  அதன் 
பலாபலைன - அதன் தீைமகைள, அதில் எமக்குப் பாதகமாக 
இ க்கும் விடயங்கைள - நாங்கள் இப்ேபா  அ பவித்  
வ கின்ேறாம்; ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் அ பவித்  
வ கிறார்கள்.  

அந்த வைகயிேல கூட்  ஒப்பந்தத்தி டாக ஒவ்ெவா  
இரண்  வ டங்க க்கு ஒ ைற ஒ  சி ெதாைக சம்பளம் 
மாத்திரேம அதிகாிக்கப்பட் க்ெகாண்   வந்தைத நாங்கள் 
கடந்த காலங்களிேல பார்த்ேதாம். அப்ப யில்லாமல் சம்பள 
நிர்ணய சைபயி டாகத் ெதாடர்ச்சியாகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் தீர்மானி்க்கப்பட்  வந்தி ந்தால், 
இன்   ஒ  ேதாட்டத் ெதாழிலாளி ஒ  தினத் க்குப் ெப ம் 
சம்பளம் மிக அதிகளவானதாக இ ந்தி க்கும். அதாவ , 
இன்  ஏைனய அரச ெதாழிலாளர்கள் ெப ம் சம்பளத் க்கு 
நிகரான சம்பளத்ைதப் ெபறக்கூ யதாக இ ந்தி க்கும். 

ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக எவ்விதத் ெதாைலேநாக்கும் 
இல்லாமல் ஒ சில ெதாழிற்சங்கங்கள் ேமற்ெகாண் வந்த 
அந்தக் கூட்  ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக இன்  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் பல்ேவ  ெசால்ெலாண்ணாத் 

ன்பங்க க்கும் யரங்க க்கும் கம்ெகா க்கும் ஒ  
நிைலைமக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள்.  

நைட ைறயில் இ ந்த கூட்  ஒப்பந்தம் கடந்த 2015ஆம் 
ஆண்  மார்ச் 31ஆந் திகதிேயா  காலாவதியாகிவிட்ட . 
ெபா வாக அவ்வா  காலாவதியாகிய ஒ  மாத 
காலத் க்குள் அல்ல  இரண்  மாத காலத் க்குள் கூட்  
ஒப்பந்தம் மீண் ம் மீளாய்  ெசய்யப்பட்  திய ஒப்பந்தம் 
ஏற்ப த்தப்ப ம். அதாவ , அ  திதாகக் ைகச்சாத்திடப் 
ப ம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். ஆனால், இன்  பத்  
மாதங்கள் கழிந்த நிைலயி ம் கூட்  ஒப்பந்தம் ப்பிக்கப் 
படவில்ைல. இதற்குப் பல்ேவ  காரணங்கள் ெசால்லப் 
ப கின்றன. ஒ  சில ெதாழிற் சங்கங்கத்தினர் "நாங்கள் 
அரசாங்கத்ேதா  இல்ைல; நாங்கள் எதிர்க்கட்சியிேல 
இ க்கின்ேறாம்; நாங்கள் பலமிழந்  ேபாயி க்கின்ேறாம்" 
என்ெறல்லாம் ெசால்கின்றார்கள். அப்ப ெயன்றால் கூட்  
ஒப்பந்தத்தி ந்  அவர்கள் விலகிவிட்டதாகச் ெசான்னால் 
அ  ெபா த்தமானதாக இ க்கும். ஆனால், "கூ க்கும் ஆைச, 
மீைசக்கும் ஆைச" என்ப ேபால அவர்கள் ெசயற் 
ப கின்றார்கள். அதாவ , கூட்  ஒப்பந்தத்தி ம் தாங்கள் 
பங்குதாரர்களாக இ க்கேவண் ம் என்  க கின்றார்கள். 
அேதேநரம் ெவளியிேல இ ந் ெகாண்  "இன்  நாங்கள்  
எதிர்க்கட்சியிேல இ க்கின்ேறாம்; பலமிழந்  ேபாயி க் 
கின்ேறாம்: அதனால், கூட்  ஒப்பந்தத்திேல எங்க க்குப் 
ெபாிதாக ஒன் ம் ெசய்ய யா " என்  ெதாழிலாளர்கள் 
மத்தியிேல ெசால் வ கின்றார்கள்.  

இன்  நாங்கள் அரசாங்கத் தரப்பிேல இ க்கின்ேறாம். 
மைலயக மக்கைளப் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் பல 
உ ப்பினர்கள் இன்  இந்த அைவயிேல இ க்கின்றார்கள். 
ஆனால், உண்ைமயிேல கூட்  ஒப்பந்தத் க்கும் எங்க க்கும் 
எந்தச் சம்பந்த ம் கிைடயா . இ தான் யதார்த்தம்! இ தான் 
உண்ைம! ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ெவளியிேல இதைன 
மைறத்  எம்மீ  ேச  சப் பார்க்கின்றார்கள். ஆகேவதான் 
இதிேல ஒ  ைவ ேமற்ெகாள்ளேவண் ம் என்பதற்காக 
ஆ ம் தரப்பிேல இ க்கும் மைலயக மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய 
நாங்கள் ெதாழில் அைமச்சி டாக இந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு எம்மால் எைதச் ெசய்ய ேமா, 
அைதச் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ஒ  நிைலப்பாட்ைட 
எ த்ேதாம். அதன் காரணமாக பல்ேவ  நிகழ் கள் - 
சம்பவங்கள் மற் ம் பிரச்சிைனகள் எல்லாம் ஏற்பட்டன. 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் மீளாய்  ெசய்யப்பட 
ேவண் ம்; அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் என்பைதப் 
பற்றிெயல்லாம் இந்த உயாிய சைபயிேல பல ைற 
வ த்தியி க்கின்ேறாம். அதற்கு இப்ெபா  ஒ  தீர்  
கிைடத்தி க்கின்ற . அதாவ , ஏற்ெகனேவ அரசாங்கம் 
தனியார் ைற ஊழியர்களின் சம்பளத்ைத ஒ  மாதத் க்கு 
2,500 பாயால் அதிகாிக்கின்ற நிைலப்பாட்ைட 
எ த்தி க்கும் இவ்ேவைளயில், அந்தக் ெகா ப்பன  
இப்ெபா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்ற நல்ல நடவ க்ைகைய இப்ெபா  ெதாழில் 
அைமச்சு ேமற்ெகாண் க்கின்ற . அதாவ , இந்த 2,500 

பாய் சம்பள உயர்ைவ அவர்க க்கும் வழங்குவதற்கான 
சட்ட ாீதியான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ஏ வாக 
இப்ெபா  அதற்கான ஆவணங்கைளத் ெதாழில் அைமச்சர் 
அவர்கள் தயார் ெசய்  இந்தச் சைபயிேல 

ன்ைவத்தி க்கின்றார்.  
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எம்ைமப் ெபா த்தளவிேல இந்த 2,500 பாைய மாத்திரம் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கிவிட்டால் அ  
ேபா மான  என்  நாங்கள் நிைனக்கவில்ைல. அேதேநரம் 
இந்த 2,500 பாய் ெபற் க்ெகா த் விட்ேடாம் என்பதற்காக 
நாங்கள் தம்பட்டம் அ த் க்ெகாள்வதற்கும் தயாராகவில்ைல. 
இன்  கூட்  ஒப்பந்தம் காலாவதியாகியி க்கின்ற . அந்தக் 
கூட்  ஒப்பந்தம் சம்பந்தப்பட்டவர்களால் மீண் ம் 

ப்பிக்கப்பட ேவண் ம். அதாவ . தலாளிமார் 
சம்ேமளனத்ேதா  ேசர்ந்  அதைன மீண் ம் ப்பிக்க 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்தால்தான் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு இந்தச் சம்பள விடயத்திேல ஒ  நல்ல 
நியாயம் கிைடக்கும் என்பைத நான் இந்த உயாிய சைபயிேல 
வ த்த வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, சாக்குப்ேபாக்குச் 
ெசால்லாமல் தங்கள  ெபா ப் க்கைள உணர்ந்  
ெதாழிற்சங்கங்கள் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

நாங்க ம்கூட ெதாழிற்சங்கவாதிகள்தாம். நாங்கள் 
எங்கள  ெபா ப் க்கைள உணர்ந்ததனால்தான் இந்த 2,500 

பாய் சம்பள அதிகாிப்ைப ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குப் 
ெபற் க் ெகா க்க ேவண் ம் என்ற நிைலப்பாட்ைட 
எ த்தி ந்ேதாம். இப்ெபா  அதற்கு ஒ  நல்ல  
வ வதற்கான நிைலைமையத் ேதாற் வித்தி க்கின்ேறாம். 
ஆகேவ, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் இந்தச் சம்பளப் 
பிரச்சிைன மிகச் சீக்கிரம் ஒ  க்கு வரேவண் ம் 
என்பேதா , அவர்க க்கு வழங்க இ க்கும் இந்த 2,500 

பாய் சம்பள உயர்வான , கடந்த வ டம் மார்ச் மாதம் 
அந்தக் கூட்  ஒப்பந்தம் காலாவதியாகிய தினத்தி ந்  
அவர்க க்குக் கிைடக்கச்ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ம் நான் 
இந்த உயாிய சைபயிேல வ த்திக் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அதற்கான ஆக்க ர்வமான சட்ட 
நடவ க்ைககைள எம  ெதாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்திேல 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இப்ேபா  இந்தப் பிரச்சிைனக்கு நாங்கள் ஒ  தற்கா கத் 
தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக இந்த 2,500 பாய் 
சம்பள உயர்  இ க்கின்ற .  ஆனால், இைத ஒ  நிரந்தரத் 
தீர்வாக நான் பார்க்கவில்ைல. ஏெனனில், அந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தத்திேல இன் ம் பல சரத் க்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு எதிரானைவயாக இ க்கின்றன. 
அைவ ம்கூட நீக்கப்படேவண் ம். அைவ நீக்கப்பட் த் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இன் ம் நல்ல வசதிகைள ம் 
வாய்ப் க்கைள ம் உாிைமகைள ம் ெபற்  ஏைனய 
ெதாழிலாளர்க க்குச் சமமாக வாழக்கூ ய ஒ  சூழைல 
நாங்கள் ஏற்ப த்தேவண் ம். ஆகேவ, இந்த நல்ல 
நிைலைமைய உ வாக்குவதற்கு இந்தச் சைபயிேல மக்களின் 
பிரதிநிதிகளாக, விேசடமாக ஆ ந்தரப்பின் பிரதிநிதிகளாக 
இ க்கும் நாங்கள் நிச்சயமாகத் ெதாழிலாளர் சார்பிேல எம  
கைடசி ச்சி க்கும்வைர ெசயற்ப ேவாம் என்பைத நான் 
இந்தச் சைபயிேல மீண் ம் வ த்திக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

இந்தச் சைபயிேல ஏற்ெகனேவ பலர் ெதாழிலாளர்களின் 
பிரச்சிைனகைளப் பற்றி ம் அவர்கள் கங்ெகா க்கும் 
இன்னல்கைளப் பற்றி ம் எ த் க் கூறினார்கள்.  ஆனால், 
இந்த நாட் ேல மிகக் குைறந்த சம்பளத்திற்கு அதிகமான 
உைழப்ைப ேமற்ெகாள் ம் ஒேரெயா  ெதாழிலாளர் 
வர்க்கெமன்றால் அ  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கேள என்பைத 

நாங்கள் எந்த இடத்தி ம் ைதாியமாகச் ெசால்ல ம். 
ஏெனனில், காைல தல் க ங்குளிாிேல, க ம் ெவயி ேல, 
இ ட் ல்கூட அவர்கள் ெதாழில் ெசய் ம் ஒ  நிைலைமையக் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். ெதாழில் ெசய்வதற்கு அவர்கள் 
எந்தச் சந்தர்ப்பத்தி ம் தங்கைளச் ேசாம்ேபறிகளாக 
இனங்காட் ய  கிைடயா . மைழேயா, ெவயிேலா, குளிேரா, 
பனிேயா எல்லாச் சூழ ம் அவர்கள் ெதாழில் ெசய் ம் ஒ  
நிைலைமக்குத் தங்கைள வளர்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், ெசய் ம் ெதாழி க்ேகற்ற ஊதியம் கிைடக்கின்றதா 
என்  பார்த்தால் இல்ைலெயன்ற பதில்தான் 
ஒவ்ெவா வாிடமி ந் ம் வ ம். ஆகேவ, இந்த அவல 
நிைலைமக்கு நாங்கள் ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ம்.  

இப்ெபா  நல்ல ஆட்சி மலர்ந்தி ப்பதால் நாங்கள் இந்த 
அவல நிைலைம ெதாடர்ந் ம் இ ப்பதற்கு இடமளிக்கக் 
கூடா . இந்த நல்லாட்சியி டாகப் பல்ேவ  
எதிர்பார்ப் க்கள் மக்கள் மத்தியிேல ஏற்பட் க்கின்றன. 
அத் டன், விேசடமாக இந்த நல்லாட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்குத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் மிக 
உச்சக்கட்ட அளவிேல அவர்கள  வாக்குகைள அளித்  
அவர்கள  ஆதரைவ வழங்கி ள்ளார்கள். ஆகேவ, 
அவர்களின் எதிர்பார்ப்  ர்த்திெசய்யப்பட ேவண் ம். இந்த 
நல்லாட்சியிேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் வாழ்க்ைகயிேல 
ஒளிமயமான எதிர்காலம் ஏற்படேவண் ம். அதற்கு நாங்கள் 
அைனவ ம் ஒன்றாக இைணந்  ெசயற்பட ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்பளித்த அைவத் தைலவர் 
அவர்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
வணக்கம்.   

 
[අ.භා. 5.03] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 

සබඳතා අමාත්යාං ශය, පඩිපාලක සභාවල නිෙයෝජිතයන්ට ලබා 
ෙදන දීමනා සම්බන්ධෙයන් සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම ඉතාම 
කාෙලෝචිත කටයුත්තක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා. සමහර 
ෙවලාවට, ඒ පමාණ මදි කියලාත් හිෙතනවා. පඩිපාලක සභාවල 
කටයුතු කරන්න ඒ අයට ශක්තිය දීම තමයි ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් 
කාලෙය්ත් මම දැක්කා පඩිපාලක සභාවල නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
පැමිණීම ෙබොෙහොම දුර්වලයි කියා. ඒ ෙවනුෙවන් දිරි ගැන්වීමක් 
ලබා දීම ඉතාම ෙහොඳයි කියා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පඩිපාලක සභා ගැන කථා 
කරන ගමන්ම තවත් කරුණක් කියන්න ඕනෑ. ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
තවත් අංශයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙබ්රුම්කරණ අංශය. 
ෙබ්රුම්කරුවන් හා සම්බන්ධ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
ෙබ්රුමක් කරන විට නියමිත කාලයක් ෙනොමැති වීම.  කම්කරු 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටින විට මම දැක්කා, සමහර ෙබ්රුම්කරණ 
සඳහා සෑෙහන කාලයක් ගත වුණු බව.  

අවුරුදු 14ක කාලයක් ගතවුණු ෙබ්රුම්කරණයකුත් තිබුණා. 
සමහර ඒවාෙය් තීන්දුව ෙදන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිබුණා. 
ඇමතිවරයාටවත්, කාටවත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කරන්න ෙදයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ හින්දා මම ඒ ෙවලාෙව් අෙප් නීති 
උපෙද්ශකතුමාට කිව්වා, අවුරුද්දකින් ෙහෝ ෙදකකින් එවැනි 
විභාගයක් අවසන් කරන්න ඕනෑ, ඒ නිසා ෙබ්රුම්කරණය සඳහා 
යම්කිසි කාල සීමාවක් දැමීම ගැන Attorney-General's 
Department එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. එෙහම 
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නැත්නම්, ෙසේවකයකුෙග් ආරාවුලක් ෙබ්රුම්කරණයට දැම්මාම ඒ 
අයට සෑෙහන කාලයක් බලාෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
SriLankan Airlines එෙක් විතරක් තිබුණා, අවුරුදු 14ක් ගත වූ 
ෙබ්රුම්කරණයක්. ඒ හා සම්බන්ධ සමහර අය මැරිලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබ්රුම්කරුවන් ෙලස පත් 
කරන්ෙන් විශාම ගිය අයයි. ඒකටත් යම්කිසි වයස් සීමාවක් 
දමන්න ඕනෑ, අඩු ගණෙන් අවුරුදු 60ක් ෙහෝ 65ක් කියලා. ඊටත් 
වඩා වැඩි වයෙසේ අය ගත්තාම, සමහර විට ඒ අයට වැඩ කරන්න 
බැරි හින්දා ෙබ්රුම්කරණ කටයුත්ත කල් දමමින් ඉන්නවා. 
ෙබ්රුම්කරණය ඉතාම වැදගත් කටයුත්තක්. ෙමොකද, ආරාවුලක් 
වුණාම ෙබ්රුම්කාරයාෙගන් තමයි ඒ ආරාවුල නිරවුල් වන්ෙන්. 
අපම තමයි ෙබ්රුම්කාරයන් පත් කරන්ෙන්. එෙහත් පත් කළාට 
පසුව ඇමතිවරයාටවත්, අපටවත් කිසි බලයක් නැහැ, ඒ 
ෙබ්රුම්කරණය කවදාද අවසන් කරන්ෙන් කියන එක තීරණය 
කිරීම ගැන. ඒකට කාල සීමාවක් ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය ලංකාෙව් ලක්ෂ 
70කට, 80කට ෙසේවය කරන ආයතනයක්. අද අලුත් තාක්ෂණය 
ඇවිත් තිෙබනවා. අපි හිතමු, ෙකෙනකු ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලින් ලබා ෙදන සියයට 30 පමාණය ගන්න ඉල්ලුම් පතයක් 
දමනවා කියලා. ඉල්ලුම් පතය දැම්මාට පසුව ෙකෙරන කටයුතු ඒ 
අයට බලාගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා දැන් තිෙබන 
අලුත් තාක්ෂණය ෙයොදාගන්න ඕනෑ.  

ඉල්ලුම් පතය දාපු ෙකනාට Internet එකට ගියාම, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් ෙකොතැනකට ෙහෝ ගියාම තමන්ෙග් ඉල්ලුම් 
පතය ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්, ෙකොතැනද එය process වන්ෙන්, 
එහි අවසානය ෙමොකක්ද, කවදාද ඒ මුදල තමාට හම්බ ෙවන්ෙන් 
කියන ඒවා බලාගන්න පුළුවන්කමක් තිෙබන්න ඕනෑ. දැනටමත් 
එයට කමයක් සකස් කරලායි තිෙබන්ෙන්. එය කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙකෙනකු පැමිණිල්ලක් කළාම - mail එකක් මාර්ගෙයන් 
ෙහෝ පැමිණිල්ලක් කෙළොත්- ඒ පැමිණිල්ල ඊළඟට කුමන desk 
එෙක්ද තිෙබන්ෙන්, එය ෙමොන තත්ත්වෙය්ද තිෙබන්ෙන් කියලා 
ඔහුට බලාගන්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. දහස් ගණනක්  කාර්යාල 
තිබුණාට 350කින් ඒ කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා අපි ඒ 
කාලෙය් කමයක් ආරම්භ කළා. තවමත් එය කියාත්මක කරලා 
නැහැ. අද ෙම් ආණ්ඩුව digital තාක්ෂණය ගැන කථා කරනවා. 
එෙහම නම් අපිත් ඒ තාක්ෂණයත් එක්ක යන්න එපායැ? තිෙබන 
කමය කියාත්මක වන්න එපායැ? නමුත් එය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා හුඟක් මිනිස්සු ෙබෝකර්ලා අල්ලාෙගන. විශාල වශෙයන් 
පැමිණිලි එනවා. ඒවාෙයන් එකක් ෙදකක් ගැන මම පසුගිය දවසක 
තමුන්නාන්ෙසේටත් කිව්වා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

අද ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සියයට 30 පතිලාභින් 
මිලියන ෙදකක් විතර ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි කියන්ෙන් 
නැහැ, ඒ මිලියන ෙදකටම එක පාරට ෙදන්න කියලා. නමුත් 
ඉල්ලුම්කාරයන්ට විශ්වාසයක් ඇති වන්න ඕනෑ, මෙග් ඉල්ලුම් 
පතය ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්, කවදාටද මට ඒ මුදල හම්බ වන්ෙන්, 
ඒ පිළිබඳ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. නමුත් ඒ අයට එය 
බලාගන්න කමයක් නැහැ. ඉල්ලුම් පත භාර දුන්නාට පස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් නිලධාරියකුම හම්බ ෙවලා මිස, එෙහම 
නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේ හම්බ වුණාම desk එෙක් ඉන්න 
නිලධාරියකුට කථා කරලා ඇහුෙවොත් මිස ඒ අයට ස්වාධීනව ඒ 
ගැන බලාගන්න කමයක් නැහැ.  

ඒකට කමෙව්දයක් අපි හදලා තිබුණා. ඒක කියාත්මක කරන්න 
විතරයි එතෙකොට තිබුෙණ්. නමුත්, භාෙගට කියාත්මක කරලා 

වාෙග්යි එය තිබුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේටත් එතෙකොට ඒ ෙනොම්මරය 
කිව්වාම එය ඇතුළත් කරලා බලන්න පුළුවන්, ඒ පැමිණිල්ල දැන් 
ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ සඳහා නිලධාරිෙයකු කැඳවන්න 
ඕනෑ නැහැ. ෙලෝකය දියුණු වනෙකොට, අපි දියුණු වනෙකොට 
ලක්ෂ හැත්තෑවකට කන්ෙතෝරුවටම ඇවිල්ලා හැම වැඩක්ම 
කරන්න බැහැ. ෙම් අමාත්යාංශයට නිතරම පැමිණිලි එනවා. 
කම්කරු ආරවුල් තිෙබනවා. විවිධ පශ්න එනවා. ෙම්වා පිළිබඳව 
අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න. ඒ කමය ෙහොඳ නැත්නම්, 
අලුත් කමයක් ඇති කරන්න. එදා ඇෙමරිකාෙව් ෙල්බර් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒකට අපට උදව් කළා. අෙප් නිලධාරින්ට 
උපකරණ අරෙගන දුන්නා. තවම කියාත්මක වනවා. එතෙකොට 
ෙම් අරමුදෙල් සාමාජිකයන්ට යහපතක් සැලෙසනවා.  

ඊළඟට අෙප් එක මන්තීවරෙයකු කිව්වා, "ශී ලංගමෙය් 
පාරිෙතෝෂික ෙගව්ෙව් නැහැ." කියලා. 2011 වන ෙතක් ෙගවා 
තිෙබන්ෙන්. 2011න් පස්ෙසේ ටික තමුන්නාන්ෙසේලා මැදිහත් ෙවලා 
ෙගවන්න. 2011දී ෙගවන ෙකොට අවුරුදු හත, අටක ෙගවා 
තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් අමාත්යාංශෙයන් තමයි cheques ඔක්ෙකෝම 
ෙගව්ෙව්. එතැන තවත් මුදල් ටිකක් ඉතිරි ෙවලා ඇති, ඒ ෙගවන්න 
බැරි වුණු ඒවා. අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, ඉතිරි එකත් අරෙගන 
ෙගවන්න. එෙහම නැතිව ෙදොස් කීෙමන් සිදුවන ෙදයක් නැහැ. 

ඒ එක්කම වතු ගැන කථා කරන විට මට මතක් වුෙණ්, අෙප් 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය ඇමතිතුමා වන රවීන්ද 
සමරවීර මැතිතුමායි. එතුමා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වතු 
අංශෙය් වෘත්තීය සමිති සංගමෙය් සභාපතිතුමා. එතුමාට ඒ ගැන 
ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ සල්ලි 
ෙගවන්න පුළුවන්. දැන් සාමූහික ගිවිසුම අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. 
සාමූහික ගිවිසුම ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඒ රැස්වීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති- 
හැම දාම වාඩි වුණා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. දැන් කර අරින්න එපා. දැන් සාකච්ඡා කරලා ඒ ෙගවීම් 
ෙදන්න. එදාත් හැම දාම සාමූහික ගිවිසුමක් එනෙකොට විවිධ 
සාකච්ඡා ඇති ෙවනවා. නමුත්, අවසානෙය් පාර්ශ්ව තුන හතරම 
එකඟ වනවා. එකඟ ෙවලා ඊට පස්ෙසේ ඒ අවුරුදු ෙදෙක් ඒ විධියට 
යනවා. ඒක ගිය මාසෙයන් ඉවරයි. දැන් හය මාසයක් වනවා. 
ඒකට විසඳුමක් අර  ෙගන ෙදන්න ඕනෑ.  

ඉස්ෙසල්ලා මම කියපු කාරණාව අනුව laptop එෙක් ෙහෝ 
iPad එෙක් පැමිණිල්ල ලියා ගත්තාම ඒක කාර්යාලෙය් report 
වනවා. ඒෙකන් එනවා , website එකට.  ඇමතිතුමා ළඟත් 
ෙකොම්පියුටර් එකක් තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයාට mail 
එකට ගිහිල්ලා බලාගන්න පුළුවන්, මෙග් පැමිණිල්ලට දැන් 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒකට කන්ෙතෝරුවට එන්න 
ඕනෑ නැහැ. නිලධාරි මහත්තයාත් අද ෙකොෙහේද ගිෙය් කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලා ගත හැකි. එතුමා අද inspections, ගිෙය් 
ෙකොහාටද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට බලාගන්න පුළුවන්. 
තාක්ෂණයත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ.  

ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් පශ්නයක් තිබුණා. ඩිෙපෝ 
අධිකාරිවරු හිර භාරයට ගන්න තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබුණා. 
නමුත්, අපි රජයත් එක්ක කථා කරලා ඒ මුදල් අරෙගන නඩු දමා 
තිබුණු ඒවාටත් අෙප් අමාත්යාංශය ගණෙන් ෙගව්වා. ඉල්ලුම් 
කරලා තිබුණු සියලු ෙදනාටම ෙගව්වා. මියගිය අයෙග් 
අයිතිකරුවන්ට ෙගවන්න එතැන තව ටිකක් ඉතිරි ෙවලා ඇති. 
එයින් සෑෙහන පමාණයක් අපි නිරවුල් කරලා තිෙබනවා. ඉතිරි 
යම් පමාණයක් තිෙබනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා මැදිහත් ෙවලා 
ඒ ටිකත් ෙගවලා ඉවර කරන්න.  
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ඒ එක්කම එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් bonus එකක් හැටියට රුපියල් දහසක් ෙගවන්න 
සඳහන් කර තිබුණා. ඒක දැන් ෙගවන්ෙන් නැහැ. අඩු ගණෙන් 
රුපියල් 2,500වත් ෙගවන්න. ෙම් රුපියල් 2,500 ෙගවන කමෙය් 
ෙකොටස් ෙබොෙහොමයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉවත් කර තිෙබනවා. 
අර මන්තීතුමා ෙකොච්චර කිව්වත් වතු අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමයට අනුව ඒ ෙගවන පඩියට වතු අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
ඇතුළත් කරලා නැහැ. සාමූහික ගිවිසුම් තිෙබන ඒවා ඇතුළත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. වතුවල සාමූහික ගිවිසුමක් තිෙබනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. එෙහම නම් ඒක ඉවත් කර ගන්න.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම වතු ක්ෙෂේතෙය් තිබුණු 

සාමූහික ගිවිසුම පසුගිය අවුරුද්ෙද් මාර්තු 31වැනිදා අවසන් වුණා. 
ඊට පස්ෙසේ  සාමූහික ගිවිසුමකට නැවත එන්න ෙදපාර්ශ්වයම අපි 
පුළුවන් තරම් උනන්දු ෙකෙරව්වා. නමුත්, අද වතුවල තිෙබන 
ආර්ථික තත්ත්වය ෙපන්වලා වතු කළමනාකාර පක්ෂය කිව්වා, 
''වැඩි පඩියක් දීමට අපහසුයි.'' කියලා. ෙම් නිසා  සාමූහික ගිවිසුමට 
ඇතුළත් ෙවන්න බැරි වුණා. ඒ අනුව, අපි තීන්දු කළා ෙව්තන 
සම්බන්ධ  සාමූහික ගිවිසුමක් නැති සියලු අංශවලට ෙම් රුපියල් 
2,500 ලබා ෙදන්න. ඒ අනුව එයට වතුකරයත් ඇතුළත් ෙවනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වතුවලට රුපියල් 2,500ක් මදි. ඒ අයට 

ජීවත් ෙවන්න බැහැ. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක ෙවනම ෙදයක්. වතුවලට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොයි 

අංශයටත් රුපියල් 2,500 මදි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්- 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
එයිනුත් රුපියල් 1,500 ෙන් ෙගවන්ෙන්? 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ ක්ෙෂේතවල තිෙබන ආදායම අනුවයි අපි කල්පනා කරන්න 

ඕනෑ. එවිට ෙසේවා ෙයෝජකයාටත් ඒක ෙගවන්න පුළුවන් ෙවන්න 
ඕනෑ. අද වතුවල තත්ත්වය මම තමුන්නාන්ෙසේට අමුතුෙවන් 
කියන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාට වගකීමක් නැහැ. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
විෙශේෂෙයන්ම ෙත් වතු ක්ෙෂේතෙය්, රබර් වතු ක්ෙෂේතෙය් 

පවතින තත්ත්වය. ගැන අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මා එය පිළිගන්නවා. ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය. එදා 

තමුන්නාන්ෙසේ අපත් සමඟ මැතිවරණයට තරග කරන ෙකොට අප 
ෙමය කිව්ෙව් නැහැ. රවි කරුණානායක මහතා තරග කරන ෙකොට 
කිව්ෙව්, ''අපි රුපියල් 2,500ක් හැෙමෝටම වැඩි කරනවා'' කියලා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද ෙකොච්චර කථා කළත් ඒකට උදව් 
කළා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල් දසදහසක් ෙදනවා කිව්වා. අය 
වැයට ඉස්සර වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක කථා කරලා කිව්වා, 
''රුපියල් 2,000ක් pension එකට එකතු කරනවා.'' කියලා. අද ඒ 
එකක්වත් කරලා නැහැ. අපි තමුන්නාන්ෙසේලා විෙව්චනය කරනවා 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය ගැනයි කියන්ෙන්.  

හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වක ආකාරයට කථා 
කරනවා. අද ජාත්යන්තරෙය් වුවමනාවක් තිෙබනවා. කම්කරු 
අමාත්යාංශෙය් නීතිරීති යටෙත් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් යම් යම් 
සහන සලසලා තිෙබනවා. අද ජාත්යන්තර ආෙයෝජකයන් එන විට 
ඒ අයෙග් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනෑ කියලා. 
නමුත්, ඒක ෙනොකියා ෙවන මාර්ගයකින් කථා කෙළේ. ෙමොකද, 
මම ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය්ත් ඔය පශ්නය ඇති වුණා. 
''කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් අෙප් කම්කරු නීතිරීතිවල පනවා තිබුණු 
යම් යම් නීතිරීති සංෙශෝධනය කරන්න, නැතිනම් අපට ෙම් 
ආෙයෝජනය ෙගෙනන්න බැහැ''කියලා. ඒක ෙනොකියා, ''රැකියා 
සියයට 32ක් ෙදනවා.'' කිව්වාට එහි වක අදහස කියන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට තිෙබන පධාන පශ්නය තමයි ඇමතිතුමනි, manpower 
පශ්නය. ලංකාෙව් manpower සමාගම් ෙකොච්චර  තිෙබනවාද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන්ත් නැහැ, අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
දන්ෙන්ත් නැහැ. කවුද ෙම් manpower සමාගම් පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන්?   

ඔය තත්ත්වයම security සමාගම් එක්කත් තිබුණා. ඒ නිසා 
එවකට හිටපු ඇමතිවරු තීන්දුවක් අර ෙගන; රජය තීන්දුවක් අර 
ෙගන තිබුණා, security ෙසේවාවන් සපයන ෙම් රෙට් සමාගම් 
කම්කරු අමාත්යාංශෙය් ලියාපදිංචි ෙවන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අය 
ඊළඟ වර්ෂයට ඒ සමාගමට බලපතයක් ලබා ෙදන්ෙන් ඊට ෙපර 
අවුරුද්ෙද් කළ ෙසේවාවන්වලට EPF හරියාකාරව ෙගවලා 
තිෙබනවා නම් පමණයි. ඒ නිසා කම්කරු අමාත්යාංශයට 
පුළුවන්කම තිබුණා ඒ අය පාලනය කරන්න. නමුත්, අද 
manpower සමාගම් කම්කරු අමාත්යාංශයට පාලනය කරන්න 
බැහැ; කවුද කරන්ෙන් කියලා දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒෙකන් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? සමාගෙමන් EPF අය කරනවා, ෙසේවක මහත්වරුන්ට 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. EPF ෙගවා නැති ෙසේවකයන්ෙගන් ඒවා අය 
කරන්න කම්කරු අමාත්යාංශයට බලයක් නැහැ.  ඒ කාලෙය් ඒ 
පිළිබඳව උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා කරලා, 
''තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න.'' කියලා සෑම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලටම පිටපතක් ඇරියා. ඒ අතරතුර තමයි 
මැතිවරණය ආෙව්.  

එෙහම ලියාපදිංචියක් වුෙණොත් සමාගම් ෙමොනවාද කියලා 
ෙකොටසක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද, manpower සමාගම් 
ඇති වුෙණ් කර්මාන්තශාලාවල production line එකක එක් 
ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් නැති වුෙණොත් එය කඩා වැෙටන්ෙන් 
නැතිව එදාට පවත්වාෙගන යන්නයි. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය 
ෙවනස්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා මම ෙහොඳ උදාහරණයක් 
කියන්නම්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මමත් හිටපු කාලෙය් 
කැ ල්ෙටක්ස් ආයතනය -ෙතල් සංස්ථාෙව් තිෙබන ලුබිකන්ට් 
ආයතනය- ෙපෞද්ගලීකරණය කළා. එහි ස්ථිර ෙසේවකයින් 464ක් 
විතර හිටියා.  

913 914 

[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග්  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙම් ෙමොෙහොත වනවිට ස්ථිර ෙසේවකයින් දහ ෙදනායි ඉන්ෙන්. 

අනික් සියලුම ෙදනා manpower ෙසේවකයින්. කවුරුවත් දන්ෙන් 
නැහැ, manpower එක පවත්වන්ෙන් කවුද කියලා. ෙම් සුමානෙය් 
එන ෙකනා ලබන සුමානෙය් නවත්වන්න පුළුවන්. ෙසේවෙය් 
ස්ථිරභාවයක් නැහැ. EPF ෙගවනවාද නැද්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් අද  නිදහස් ෙව ෙළඳ කලාපයටත් ඒ තත්ත්වය ඇතුළුෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු කාලෙය්ත් එය 
නවත්වන්න හුඟක් මහන්සි වුණා. නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය ෙබෝ 
වීෙගන යනවා. කීයක් ෙහෝ දීලා ස්ථිර ෙසේවකයින් ඉවත් කරනවා. 
කවුරු ෙමොන විධියට කල්පනා කළත් ආෙයෝජකයින් ෙම් රටට 
ෙගන්වලා වැඩක් නැහැ. සුරක්ෂිතතාවක්, ස්ථිරභාවයක් නැති 
රැකියාවකට අද අලුත් ෙසේවකයින් යන්ෙන් නැහැ. කවුරු ෙමොන 
විධිෙය් බණ කිව්වත් ෙසේවකයින්ට ස්ථිරභාවයක් නැත්නම්, 
ආරක්ෂාවක් නැත්නම් ඔවුන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රස්සාවකට 
යන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙද්ශපාලන ෙකෝලාහලයක් ෙනොෙවයි; 
ආණ්ඩුවකට ෙචෝදනා කිරීමක් ෙනොෙවයි. ඒක තමයි ෙම් රෙට් 
තිෙබන යථාර්ථය. ෙම් යථාර්ථයට අප හරියට  උත්තරයක් 
ෙදන්ෙන් නැත්නම් අපට හැම දාම ෙම් සිද්ධියටමයි මුහුණ ෙදන්න 
සිදු ෙවන්ෙන්. ඒකට අප ෙද්ශපාලන ෙබ්දයකින් ෙතොරව තීන්දුවක් 
ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩු කරනෙකොට 
අප වැරැදියි කියන එකවත්, අප ආණ්ඩු කරනෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැරැදියි කියන එකවත් ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. 
දැන් හර්ෂ ද සිල්වා මහත්තයා කිව්වා, ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම 
වැටුප ඕනෑය කියලා. විශාම වැටුප ෙගනාපු එකට ෙමොකද වුෙණ්? 
එදා EPF එක නැති කරන්න ෙනොෙවයි ආෙව්; ETF එක නැති 
කරන්න ෙනොෙවයි කටයුතු කෙළේ. ඒ ෙදක තිෙබන අතරතුර, තව 
සියයට ෙදකක් අරෙගන අවුරුදු 60න් පස්ෙසේ අයට විශාම වැටුපක් 
ලබා ෙදන්නයි එදා කටයුතු කෙළේ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙකෝලාහල කරලා අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? විශාම වැටුපක් 

ඕනෑ, contribution pension එකක් ඕනෑ කියලා අද මතක්ෙවලා 
තිෙබනවා. එදාත් ලබා දුන්ෙන් contribution pension එකක්.  

මට ලැබී ඇති කාලය අවසන් නිසා මම මෙග් කථාව 
නවත්වනවා. අප තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක වාදයක්, විවාදයක් 
ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. රෙට් තිෙබන යථාර්ථය ගැනයි අප කථා 
කරන්ෙන්. කම්කරු අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරන්න ඕනෑ ෙසේවාව 
හරියට කරන්න ඕනෑ කියලායි අප කථා කරන්ෙන්. ෙකොයි 
පැත්ෙත් තිබුණත්, ෙසේවක මහත්වරු ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කරන්නයි ෙම් අමාත්යාංශය තිෙබන්ෙන්. ඒ අයට පහසුකම් සපයන 
ආයතනයක් බවට ෙමය පත් විය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කිරීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
ඊළඟට ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.20] 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මම 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද දින 
1941 අංක 27 දරන පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් 31වැනි 
නිෙයෝගය සංෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධව පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී 
විවිධ ආකාරෙය් අදහස් මතු වුණා. විවිධ ආකාරෙය් අදහස් 
මධ්යෙය් අපි දැක්කා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දවස්වල දකින්න 
ලැෙබන සුලබ දර්ශනයක්. ඒ තමයි විපක්ෂෙය් යැයි කියා ගන්න 
කණ්ඩායමකින් එක පාරට ෙම් සභාව පිරිලා යනවා; ආපසු ඒ 
තත්ත්වය නැතිෙවලා යනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක් 
සිද්ධියක් මතක් ෙවනවා. ජනවාරි 08 වැනිදාට ඉස්ෙසල්ලා  අෙප් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙබොක්සිං ගහන්න කථා කළා, "දැන් මම 
වළල්ලට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. අෙනක් තරගකරු එන තුරු මම 
තනිෙයන් practise කරමින් බලාෙගන ඉන්නවා"ය කියලා. එෙහම 
තමයි ජනාධිපතිවරණය ආරම්භ කරන්න කලින් - ජනවාරි 08 
වැනිදාට ඉස්ෙසල්ලා - කිව්ෙව්. හැබැයි, අනික් කීඩකයා වළල්ලට 
ආවාට පස්ෙසේ ෙහොඳ ජයගාහී මානසිකත්වයකින් හිටපු ෙබොක්සිං 
කීඩකයාට ෙමොකද වුෙණ් කියලා ෙම් රෙට් මිනිස්සු දැක්කා. අද 
මම දැක්කා, තාත්තාට බැරි ෙවච්ච ෙද් පුතා ලව්වා කර ගන්නවා 
වාෙග් ෙදයක්; ෙවනම කීඩකෙයක් දාලා ෙබොක්සිං වළල්ෙල් 
තනිෙයන් play කරලා පැනලා දුවන අන්දම. කියපු ඒවාට උත්තර 
ෙදන්නවත්, ඒ කියපු ෙබොරුවලට සාධාරණයක් ඉටු කරන්නවත් 
එතුමා අහෙගන හිටිෙය් නැහැ. ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
ඇමතිතුමායි, අෙප් රවීන්ද සමරවීර රාජ්ය ඇමතිතුමායි පටලවලා, 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කුහක අරමුෙණ් කෑල්ලක් ෙපන්වන්න, එය  
විදහා දක්වන්න අවස්ථාවක් කර ගත්තා. ඒ ගැන අප කනගාටු 
ෙවනවා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාව ෙම් 
විහිළුව ෙමොකක්ද කියන එක අද අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා. 
වැදගත් කරුණක් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙවලාෙව්, වැදගත් 
ෙයෝජනා සහ අදහස් විශාල වශෙයන් ඉදිරිපත් වුණු ෙවලාෙව්, 
ඒකට ෙමොනවා හරි ටිකක් කියලා, සද්දයක් දමලා පැනලා යන 
තුන්වැනි පන්තිෙය් ෙද්ශපාලනයක් කිරීම ලජ්ජා සහගතයි කියන 
කාරණය කියමින්, මෙග් අදහස් දැක්වීම ආරම්භ කරනවා.  

 "ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන්, කම්කරුවා ෙවනුෙවන් අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ කිසි ෙකෙනකු කටයුතු කෙළේ නැහැ, 
වර්තමාන රජය ෙම් ගැන ෙහොයා බලන්ෙන්වත් නැහැ" කියා  
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා. ඔවුන්ෙග් 
EPF, ETF පශ්න ගැන, රජෙය් වතු සමාගම්වල තිෙබන පශ්න 
ගැන, ජනවසෙම් පඩි ෙගවන්ෙන් නැති පශ්න ගැන මහා විශාල 
ලැයිස්තුවක් කියලා එතුමා කම්කරු ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාට ෙචෝදනා කළා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
තවම මාස හයයි කියා ඒ හිටපු ඇමතිතුමාට මතක නැහැ. අවුරුදු 
10ක්, 15ක් ෙම් රෙට් පාලනය කෙළේ කවුද? ෙම්කට ෙහොඳ 
උත්තරයක් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ඒ 
උත්තරය ෙදන්න බැහැ. විළිලජ්ජා නැතිව ෙම් ෙද්වල් කියන්ෙන් 
කාටද? අවුරුදු 15ක් යනතුරු ෙදමළ ජනතාව, නැත්නම් වතු 
කම්කරුවන් ගැන හරි අවෙබෝධයකින් කථා කරලා ෙම්වාට 
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උත්තරයක් ෙදන්න, එක තැනකදිවත් අදහසක් කියන්න බැරි වුණු 
මනුස්සෙයෝ දැන් ඇමතිකම් නැති වුණාට පසුව ෙම් ඉන්න අයට 
ෙචෝදනා කරනවා. ඊළඟට, "ඇමතිතුමාට බලය තිෙබනවාද, ෙම්ක 
නමට පමණක් තිෙබන ඇමතිකමක්ද දන්ෙන් නැහැ" කියා 
කියනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ජවනිකාව ෙමොකක්ද කියා ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු අද ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් EPF පශ්නය ගැන, ETF පශ්නය ගැන 
ඔබතුමා කිඹුල් කඳුළු ෙහළන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ ෙද්වල් අප 
අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා. මතක තියාගන්න, අවුරුදු 10ක්, 
15ක් ඔබතුමන්ලා එකතු ෙවලා කාපු කෑෙම් පතිඵල නිසා තමයි අද 
අප ටිකක් පස්සට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ පශ්න ටික විසඳාෙගන 
එන ෙකොට, ඒක බලාෙගන ඉන්න බැරිව නැවතත් ෙම්කට ජරාව 
මිශ කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියා ෙම් ෙවලාෙව් මා 
විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරනවා.  

ඇත්තටම පශ්න ඇති තැන් තිෙබනවා. කුඹුරු ෙගොවිතැෙන් 
ෙයෙදන, යම් කිසි ෙබෝගයක් වවාෙගන කන අහිංසක ෙගොවියාෙග් 
විශාම වැටුපට එකතු කර ගත්ත මුදල් ටික ෙදන්න බැරි වුණු 
කාලයක් ඉතිහාසෙය් තිබුණා. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. කම්කරු ඇමතිතුමාත් ඒකට ෙපොඩි සබන් පාරක් ගාලා, හීන් 
සැෙර් ලිස්සලා ගියා. කාටවත් ඒ අතීතය අමතක කරන්න බැහැ. 
හැබැයි, ඒ අතීතයට වැරැද්ද පටවමින්, අපත් ඒක කියකියා, ෙම්ෙක් 
සාධාරණයක් ෙහොයන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් ඒක වැරැදියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් කියන ඇමතිවරුන්ෙග් ඒ කාලකණ්ණි 
ෙද්ශපාලන පතිරූපය පැත්තකින් තියලා, යහ පාලන ආණ්ඩුවක් 
තුළ ෙම්කට ජාතික පතිපත්තියක් හැෙදන්න ඕනෑය කියා අප 
විශ්වාස කරනවා.  

ඇත්තටම කම්කරුවාට පශ්නයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන රක්වාන ආසනෙය් වතු 
කම්කරුවන් බහුතරයක් ඉන්නවා. රුපියල් 680ක් වැනි ෙසොච්චම් 
මුදලක් තමයි ඔවුන්ට ෛදනික වැටුප ෙලස ලැෙබන්ෙන්. 
මාසයකට ලැෙබන රුපියල් 15,000ක් වැනි මුදලකින් අද ඔවුන්ට 
ජීවත් වන්න අමාරුයි. අන්න ඒ සැබෑ පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙහොයන ෙකොට අප එකතු ෙවලා එකිෙනකාට බැණ ගනිමින්, 
එකිෙනකාට ෙචෝදනා කර ගන්නවාට වඩා, ඉන් එහා ගිය සාකච්ඡා 
මණ්ඩපයක් බවට ෙම් උත්තරීතර සභාව පත් කර ගන්න පුළුවන් 
නම්, ඒක තමයි වැදගත් වන්ෙන්. එෙහම නැතිව, තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමෙන් කඩාවැටීම නවත්වා ගන්න, තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමනට  හයියක් ෙදන්න ෙබොරු සද්දයක් දමන්න 
ආෙයත් ෙබොක්සිං වළල්ලට ආෙවොත්, ෙහට අනිද්දාම වළල්ලට 
යටින් රිංගලා දුවන්න ෙවයි. ඔය හිටපු ඇමතිතුමන්ලා ඒ කාරණය 
අවෙබෝධ කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියන කාරණය මා මතක් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා සාරවත් කථාවක් කළා. එතුමා ෙම් රෙට් ශමිකයන්ෙග් 
පතිශත ගැන කිව්වා. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළා, වැඩ කළ 
හැකි පිරිමි පිරිෙසන් සියයට 75ක් ශමිකයන් විධියට වැඩ කරන 
බවත්, වැඩ කරන්න පුළුවන් කාන්තාවන්ෙගන් වැඩ කරන්ෙන් 
සියයට 35යි කියාත්. මට එතැන ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක 
තමයි, එතුමාෙග් අදහස අනුව ඉතිරි කාන්තාවන් සියයට 65 ෙමොන 
කණ්ඩායමටද අයිති වන්ෙන් කියන එක. ලංකාෙව් වැඩ කරන්ෙන් 
නැතිව ඉන්න කාන්තාවන්ෙග් පතිශතයට අයිති වන්ෙන් ෙමොන 
අයද?  ශම ශක්තිය ෙදන්න පුළුවන්, රැකියා කරන්න පුළුවන් 
කාන්තාවන් විශාල පිරිසක් අෙප් ගෘහණියන් අතෙර් ඉන්නවා. ඒ 
කණ්ඩායමත් ෙම් සියයට 65 තුළ ඉන්නවා ඇති. එෙහම නැත්නම් 

ලංකාෙව් ශම ශක්තිය ලබා දීම පිළිබඳ කාරණාෙව්දී 
කාන්තාවන්ෙග් පතිශතය මීට වඩා ඉහළ පමාණයක තිෙබන්න 
ඕනෑයි කියන එක ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් මාතෘකාවක් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්,  වැටුප් සංෙශෝධන 
එෙහම නැත්නම් වැටුප් වැඩි කිරීම් ගැන කථා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ෙදමළ කම්කරු ජනතාව අපට 
අමතක කරන්න බැහැ. අද ඔවුන්ෙග් ලයින් කාමර පශ්නය අපි  
ඇහැට දැකලා, ෙහොඳ  අවෙබෝධෙයන් ඒ ගැන කටයුතු කරන නිසා 
අපට ඇත්ත කථා කරන්න පුළුවන්. පසුගිය අවුරුද්ද තුළ ෙම් 
ෙවනුෙවන් තිබුණු පවණතාවන්, ෙම් ෙවනුෙවන් ගත්ත කියා 
මාර්ග ගැන අපි ෙගොඩක් සතුටු ෙවනවා. නමුත්, ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා ඇහුවා, "ලයින් කාමරවලින් එළියට 
යන්න ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් එක ෙගයක් හදලා දුන්නාද?" 
කියලා. කියන්න විළිලජ්ජයි. මා හිතනවා, ගරු ඇමතිතුමා ඒකට 
උත්තරයක් ෙද්වි කියලා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් ආධාර යටෙත් මෙග් 
ආසනෙය් විතරක් ෙගවල් 74ක් හදලා දුන්නා. ඒ නිසා ෙම්වා 
ෙබොරුෙවන් වහලා, අර එළිෙය් මාධ්ය සාකච්ඡා තියනවා වාෙග්,  
පන්සල්වල මාධ්ය සාකච්ඡා තියනවා වාෙග් ෙම් උත්තරීතර සභාව 
හෑල්ලු කරන්න ෙබොරු කියන්න එපායි කියලා අපි එතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. අපි රටක් විධියට ඇත්ත කථා කරලා, මිනිස්සුන්ට 
යමක් කරන්න උත්සාහ කරමු කියන ආරාධනය එතුමන්ලාට අපි 
කරනවා. ෙම් යන කමෙව්දය තුළ ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වැටුප් සංෙශෝධනයක් විය යුතුමයි කියා අපි හිතනවා. 
ෙමොකද, රුපියල් 9,620ක වැටුපක් කියලා කිව්වාට සමහර 
ආයතන තවමත් රුපියල් හත් අටදහසට අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
ශමය සූරා කනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් ඉතිහාසය පුරාවට යම් යම් 
රජයන් කථා කළාට, ඒ ෙවනුෙවන් නිසි පියවරක් ගන්න, නිසි 
පිළිතුරක් ෙදන්න බැරි වුණා. ෙකොතැනදී ෙහෝ ෙම්ක නතර 
ෙවනවා. එක්ෙකෝ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබන හයිය ෙයොදා ෙගන 
ෙම්ක වහලා දමනවා ෙවන්න පුළුවන්. එෙහමත් නැත්නම් ෙම්කට 
ෙහොඳ සාධනීය, ධනාත්මක උත්තරයක් ෙදන්න අමාත්යවරුන්ෙග් 
වුවමනාව මදිකම නිසා ෙමෙහම වුණාද කියන සැකයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දක්ෂ පළපුරුදු 
අමාත්යවරෙයක් විධියට, අෙප් දිස්තික්කෙය් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ 
ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට ෙම් ෙවනුෙවන් සාධනීය, සාර්ථක 
උත්තරයක් ෙදන්න ෙහොඳ ෙව්දිකාවක් අද ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමහර ව්යාපාරිකයන් ෙම් කටයුත්ෙත්දී මඟ 
හැර යනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙවනුෙවන් ෙහොඳ තල්ලුවක් දීලා ෙම් 
ෙවනුෙවන් ෙහොඳ මැදිහත් වීමක් කරලා EPF, ETF ෙනොෙගවන 
ආයතන අල්ලලා ෙම් අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් ශක්තිය ෙවන්න 
ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා ඉතාමත් කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. 
මා විශ්වාස කරනවා ඒ කරුණ ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා සහ ගරු අමාත්යතුමා සාධනීය, ශක්තිමත් පිළිතුරක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරාවි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා, "යුෙරෝපෙයන් එපා කියපු නිසා, 
යුෙරෝපෙයන් පතික්ෙෂේප කරපු නිසා තමයි GSP Plus  සහනය 
අපට නැති වුෙණ්" කියලා. යුෙරෝපෙයන් ෙම්ක තහනම් කරන්න, 
නැත්නම් යුෙරෝපෙයන් ෙම්ක නතර කරන්න ෙහේතු සාධක 
තිබුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
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[ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා] 
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ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

GSP Plus  අහිමි කර ගත්ෙත් ෙමොකද කියන එක අපි කවුරුත් 
දන්නවා. අපි ඉස්සර හරි ආසයි ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන කථා අහන්න. නමුත්, අද නිකම් 
කාෙග්වත් කටු කන ෙද්ශපාලන කථා එතුමාෙගන්  අහන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන කනගාටුයි.   

මෙග් කාලය අවසන් නිසා තව එක කාරණයක් මතක් කර 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. එනම්, තීරණාත්මක 
සන්ධිස්ථානයක් බවට ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව පරිවර්තනය 
කරෙගන, ශක්තිමත් ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් යටෙත්, ෙම් රෙට් 
කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න පුළුවන් ගරු 
අමාත්යවරයකු, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු ෙහොඳ පැහැදිලි 
දැක්මක් එක්ක ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාෙග් 
ශක්තිය අරෙගන, ජාතික වශෙයන් වූ පතිපත්තියක් එක්ක ෙම් 
රෙට් ඒ අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන්  වැදගත් ගමනක් යන්න 
ඔබතුමන්ලා ෙදෙපොළට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියා පතමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු  වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා. 
  

[பி.ப. 5.31] 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

என் ைடய உைரைய ஆரம்பிப்பதற்கு ன்னர், இந்த 
நாட் ல் மட் மல்ல, உலெகங்கும் வா கின்ற தமிழ் ேபசும் 
மக்கைளக் ெகளரவிக்கு கமாக கடந்த சுதந்திர தினத்தன்  
கா  கத்திட ேல இடம்ெபற்ற சுதந்திர தின ைவபவத்தில் 
தமிழ் ெமாழியிேல ேதசிய கீதம் பாடப்பட்டைமக்காக நான் 
மைலயக மக்கள் சார்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் இந்த 
அரசாங்கத் க்கும் தற்கண் என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

දමිළ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් හැටියට 
වතුක රෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම පළමුෙවන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් රෙට් දමිළ ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙලෝකෙය්ම ජීවත් වන දමිළ ජනතාව ෙගෞරව කරනවා ඇති, 
පසුගිය ජාතික නිදහස් දින උත්සවය අවස්ථාෙව්දී ජාතික ගීය දමිළ 
භාෂාෙවන් ගායනා කිරීම සම්බන්ධව. මම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා, ඒ සම්බන්ධව වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුවට 
ස්තුතිවන්ත වීමට. 

 இன்  இச்சைபயிேல ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற சம்பளச் சைபகள் 
கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் பற்றி 
நைடெப ம் விவாதத்தில் பங்குெகாள்வைதயிட்  நான் 
சந்ேதாசப்ப கின்ேறன். இலங்ைகயின் வரலாற்றிேல 

ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  
சம்பந்தமாக ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
அைமச்சாினால் ஒ  சட்ட லம் ெகாண் வரப்பட் , 
அங்கீகாிக்கப்படவி க்கின்ற தல் சந்தர்ப்பம் இ தான். 
ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
அவர்க க்கும் இராஜாங்க அைமச்சர் ெகளரவ ர ந்திர சம ர 
அவர்க க்கும் மைலயக மக்கள் சார்பாக என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  இந்தச் சைபயிேல சிலர் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
சம்பந்தமாக தைலக் கண்ணீர் வ க்கின்றார்கள். ஆனால், 
நான் என  உயிைர ம் ச்சமாக மதித் , ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  சம்பந்தமாகப்  
ேபாராட்டம் ெசய்ய ன்வந்தேபா , அதற்கு எதிராகப் பல 
விமர்சனங்கள் எ ந்தன. அன்  விமர்சனங்கைள 

ன்ைவத்தவர்கள் கடந்த வ டம் சம்பர் மாதம் 19ஆம் 
திகதியி ந்  இன் வைர என்ன ெசய்தார்கள்? இந்தச் 
சைபயிேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  
சம்பந்தமாக நான் பல ைற குரல் ெகா த்தி க்கின்ேறன். 
அதன் பிரதிபலனாக, ேநற்ைறய தினம் ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் பாரா மன்றத்தில் ஒ  
சட்ட லத்ைதச் சமர்ப்பித்தார். அச்சட்ட லமான , 
எதிர்வ ம் 23ஆம், 24ஆம் திகதிகளில் இச்சைபயில் 
விவாதிக்கப்பட் , சட்டமாக்கப்படவி க்கின்ற .  

இவ்வள  கால ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
சம்பள உயர்வான , ேபச்சுவார்த்ைதகள் லம் கூட்  
ஒப்பந்தத்தின் அ ப்பைடயில் தீர்மானிக்கப்பட்  வந்த . 
கடந்த மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதி இக்கூட் ஒப்பந்தத்தின் 
காலம் வைடந்தைதத் ெதாடர்ந் , ேதாட்டத் ைரமார் 
சம்ேமளனத் டன் ேபச்சுவார்த்ைதகள் இடம்ெபற்றன. அந்தப் 
ேபச்சுவார்த்ைதகள் ேதால்வியைடந்ததன் விைளவாக, இன்  
ெதாழில் அைமச்சாினால் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற 
சட்ட லத்தின்ப  2,500 பாய் சம்பள அதிகாிப்  
வழங்கப்படேவண் ம் என்ற ஒ  ேதசியக் ெகாள்ைக 

தன் ைறயாகப் பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப் 
படவி க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க ைடய சம்பள உயர்  சம்பந்தமான விடயங்கள் குறிப்பிட்ட 
சில ெதாழிற்சங்கங்க க்கும் அந்தந்த தலாளிமார் 
சம்ேமளனத் க்கும் மட் ேம மட் ப்ப த்தப்பட் ந்தன. 
தற்ேபா  அந்த நிைலைமைய மாற்றி, இன்  ேதசிய ாீதியிேல 
அைனவர  கவனத்ைத ம் ஈர்ப்பதற்குாிய வழிவைககைள 
நாம் இந்தச் சைபயி டாக ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம். 
எங்க ைடய ேபாராட்டம் ெவற்றி கண் க்கின்ற . அந்தப் 
ேபாராட்டத்தின் விைளவாக, ெகளரவ ெதாழில் அைமச்சர் 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர்  அவர்க ம் 
இைணந்   தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு ன்ெமாழிந்த 
2,500 பாய் சம்பள அதிகாிப்ைபத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கும் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ த்தி க்கின்றார்கள். எங்களாலான ெவற்றிைய நாம் 
ெபற் க்ெகா த்தி க்கின்ேறாம். ஏைனயவர்க ம் இதற்கு 
ஒத் ைழப்ைப வழங்கி, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
கூ தலான சம்பள உயர்ைவப் ெபற் க்ெகா ப் 
பார்கேளயானால், அ  வரேவற்கத்தக்கதாக இ க்கும்.  

ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் சம்பந்தமாக 
எங்க க்குக் கூறேவண் ய அவசியம் கிைடயா ; 
என் ைடய வய க்கும் என் ைடய அ பவத் க்கும் 
எவ ம் எனக்குக் கற்பிக்கேவண் ய அவசியமில்ைல. 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்மதத்ைத திைரப்படங்கள் 

லமாகக் காண்பிக்கேவண் ய அவசியம் கிைடயா ; எ தி 
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ைவத்  வாசிக்கேவண் ய அவசியமில்ைல. எல்லாவற்ைற ம் 
அ பவித்தவன் நான். ெதாழிலாளர் வர்க்கத்திேல பிறந்  
வளர்ந் , அந்தத் ெதாழிலாளர்க ைடய ன்பங்கைள 
அ பவித்தி க்கிேறன். அந்த வைகயிேல, அந்த மக்க ைடய 
வாழ்க்ைகச் ெசல க்ேகற்றவா  நிச்சயமாக சம்பள உயர்  
வழங்கப்படேவண் ம் என்பதற்காக நான் என  இ தி 

ச்சுவைரக்கும் ேபாரா ேவன். அதிேல ெவற்றிகண்ேட 
தீ ேவாம் என்பதில் எந்தவித சந்ேதக ம் கிைடயா .   

மாறிமாறி வந்த அரசாங்கங்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு இன்ேனாரன்ன கைதகைளக் கூறினேவ 
தவிர, அவர்க ைடய உண்ைமயான அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககளில் ஈ படவில்ைல. அைதயிட்  என் ைடய 
வன்ைமயான கண்டனத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஆனால், தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் மாண் மிகு பிரதம 
மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இந்தத் ெதாழில் ைற 
அைமச்சர்க ம் இைணந்  இவ்வாறான ஒ  சட்ட லத்ைதத் 
ேதசிய ாீதியில் ெகாண் வந்தைதயிட்  நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். கடந்த சம்பர் மாதம் 19ஆம் திகதி 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் சார்பாக, அவர்க ைடய சம்பள 
உயர்  சார்பாக இந்த நாட் ன் கவனயீர்ப்ைப மட் மல்ல, 
சர்வேதசத்தின் கவனயீர்ப்ைப ம் நான் ஏற்ப த்திேனன். 
இன்  அ  நைட ைறயிேல சாத்தியப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . அன்  பல விமர்சனங்கைளச் 
ெசய்தவர்கள், இன்ேனாரன்ன கைதகைளக் கூறியவர்கள் 
இன்  ெவட்கித் தைலகுனிய ேவண் ம்.  அன்  அவர்கள் 
ெகா ம்பில் AC அைறகளில் இ ந் ெகாண்  அறிக்ைககைள 
விட் க்ெகாண் ந்தார்கள். என் ைடய ேபாராட்டத்ைதக் 
ெகாச்ைசப்ப த்தினார்கள். அவர்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்காகச் சாதித்த  என்ன?  இந்த இைடப்பட்ட 
காலகட்டத்திேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள உயர்  
சம்பந்தமாக அவர்கள் எ த்த நடவ க்ைக என்ன? என நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க ைடய வாழ்விேல ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தேவண் ம் 
என் தான் நாம் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ேறாம். அந்த 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு அவர்க ைடய டைமப் த் 
திட்டமாக இ ந்தாெலன்ன, சுத்தமான கு நீர்ப் 
பிரச்சிைனயாக இ ந்தாெலன்ன, இைளஞர்கள  ெதாழில் 
வாய்ப் ப் பிரச்சிைனயாக இ ந்தாெலன்ன, இைவ 
அைனத்தி ம் ைமயாகக் கவனம் ெச த்தக் கூ யெதா  
நல்ல சூழ்நிைலைய இந்த அரசாங்கத்திேல நாம் 
கண் ெகாண் க்கின்ேறாம்.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  ெபா ளாதாரம் 
சம்பந்தமாகப் ேபசுைகயில், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  
சம்பள உயர்வில் மட் மல்லா  தைலநகரான ெகா ம்  
ேபான்ற இன்ேனாரன்ன பிரேதசங்களி ம் ேசைவ 
ெசய் ெகாண் க்கின்ற அவர்கள  கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
இைளஞர் வதிக ைடய சம்பள உயர்வி ம் இந்த 
அரசாங்கம் கவனம் ெச த்தேவண் ம். இந்த நாட் ல் 
ெதாழில் அைமச்சு இ க்கின்ற ; ெதாழில் சட்டம் 
இ க்கின்ற . அந்த ெதாழில் சட்டத்திற்ேகற்ப தைலநகாிேல 
ேவைலெசய்யக்கூ ய மைலயக இைளஞர், வதிக ைடய 
சம்பள ம் 2,500 பாயால் அதிகாிக்கப்படேவண் ம். 
அவர்க க்கும் EPF, ETF ேபான்றைவ வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அவர்க ைடய எதிர்கால வாழ்க்ைகைய இந்தச் 
சைபயி டாக உ திப்ப த்தக்கூ ய நடவ க்ைககைள 
ெதாழில் அைமச்சு ேமற்ெகாள் ெமன்ற நம்பிக்ைக எமக்கு 

இ க்கின்ற . ஆகேவ, ெதாழில் அைமச்சில் விேசடமான ஒ  
பிாிைவ உ வாக்கி தைலநகர் மற் ம் ஏைனய 
பிரேதசங்களிேல தனியார் ைறயில் ேவைல ெசய்யக்கூ ய 
மைலயக இைளஞர், வதிக ைடய ெதாழில் 
பா காப்ைப ம் உ திப்ப த்தேவண் யவர்களாக இ க்கின் 
ேறாம்.  

மைலயக மக்க க்காக ஆ ங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்ற 
ேபதமின்றி வடக்கு, கிழக்ைகச் சார்ந்த உ ப்பினர்க ம் 
மற் ம் ஏைனேயா ம் இங்கு குரல் எ ப்பினார்கள். 
அவர்க க்கு மைலயக மக்கள் சார்பாக என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். எதிர்வ ம் 23ஆம், 24ஆம் 
திகதிகளில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  
ெதாடர்பான சட்ட லெமான்  இந்த பாரா மன்றத்திற்கு 
வரவி க்கின்ற . அதற்கு அைனவாின ம் ஒத் ைழப்ைப 
நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். நாங்கள் அைனவ ம் காைல 
ேநரத்திேல தன் தலாக அ ந் வ  ஒ  ேகாப்ைப 
ேதநீர்தான். அந்தத் ேதநீைர அ ந் கின்றவர்கள், 
சுைவக்கின்றவர்கள் என்ற வைகயில் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர் க்குத் தங்க ைடய 

ைமயான ஒத் ைழப்ைப வழங்குவ  இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் இ க்கின்ற 225 உ ப்பினர்கள ம் 
கடைமயாகும். நிச்சயமாக அவர்கள் அதற்கு ஒத் ைழப்ைப 
வழங்குவார்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற . அந்த 
சட்ட லம் இந்த பாரா மன்றத்தில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட டன் 
2,500 பாய் சம்பள உயர்ைவ ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கும் வழங்கேவண் ெமன்  ெதாழில் 
அைமச்சர் 22 ேதாட்ட கம்பனிக க்கும் உத்திேயாக ர்வமாக 
உத்தரவி வார். நாம் அைத அவதானித் க் 
ெகாண் ப்ேபாம். அ  சட்டமாக்கப்பட்ட பிறகு எவ ம் 
அதற்கு எதிராகச் ெசயற்பட யா . அந்த வைகயில் அ  
ஒ  சாித்திர க்கியத் வம் வாய்ந்த நிகழ்வாக 
அைமயப்ேபாகின்ற . கூட்  ஒப்பந்தெமன்ன, அதற்கு 
ேமற்பட்ட ேவ  ஒப்பந்தங்கள் இ ந்தா ம் இந்தச் சம்பள 
உயர்ைவத் ெதாடர்ந்  நிரந்தரமாகச் ெசயற்ப த்த  ேவண் ம். 
இப்ப யாக  அந்த மக்க க்கு சம்பளம் அதிகாித் க்ெகாண்  
ெசல் ம்ேபா  அைத நாம் வரேவற்ேபாம். இ ந்தா ம், நாம் 

ன்ென த்த ேபாராட்டம், கடந்த சம்பர் மாதம் 19ஆம் திகதி 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல  என் ைடய உயிைரத் ச்சமாக 
மதித்  என்னால் எ க்கப்பட்ட தீர்மானம் என்பைவ 
இன்ைறய ெவற்றிகரமான க்கு வழிேகா யி க்கின்றன 
என்பைதயிட்  நான் சந்ேதாசமைடகின்ேறன். ஆகேவ, 
ெதாடர்ந்  இந்தத் ேதசிய அங்கீகாரம் ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க க்கு கிைடக்க ேவண் ம். 

கடந்த ேதர்தல் காலங்களிேல, "ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
சம்பள உயர்   பற்றிப் பாரா மன்றத்திேல ேபசுேவாம்; 
அந்தச் சம்பள உயர்ைவ நிர்ணயிக்கக்கூ ய வைகயிேல 
பாரா மன்றத்திேல நாம் ெசயற்ப ேவாம்" என்  நாம் 
எங்கள் மக்க க்கு வாக்கு தியளித்தி ந்ேதாம். அதைன 
இப்ேபா  சாதித் க்காட் யி க்கிேறாம். இன்  எவர் எைதப் 
ேபசினா ம் அத டன் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
சம்பள உயர்  பற்றிப் ேபசக்கூ ய வைகயில் அைனவ க்கும் 
சக்திைய நாம் ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம். எந்தக் 
காலகட்டத்தி ம் இல்லாத வைகயிேல ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க ைடய ேவண் தல்கள் இன்  பாரா மன்றத்திேல 
ஓங்கி ஒ த் க்ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, பைழய 

ைறகைளப்பற்றி அதாவ , கூட்  ஒப்பந்தத்தி டான 
சம்பள உயர்  பற்றி அவர்கைள வஞ்சித்  நாம் 
ேபசிக்ெகாண் க்கா , அவர்கைள ேவைலநி த்தப் 
ேபாராட்டத் க்கு அைழத்  இன்ேனாரன்ன 
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[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා] 
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பிரச்சிைனக க்குத் தள்ளா , நாம் பாரா மன்றத்தில் 
தீர்மானங்கைள எ த்  இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலைய 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ேறாம். இந்தச் சு கமான சூழ்நிைலயிேல 
ேதாட்டத் ெதாழிலாள க்காக இன்ேனாரன்ன ேவைலத் 
திட்டங்கைள உ வாக்க ம். இன்ைறக்கு ெகளரவ 
அைமச்சர் பழனி திகாம்பரம் அவர்களின் தைலைமயிேல 
தனியான ஓர் அைமச்சு உ வாக்கப்பட் க்கிற . 
அதன் லமாக இன்  கட்டம் கட்டமாக திய டைமப்  
கிராமங்கள் மைலயகத்தில் ஏற்ப த்தப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. ேம ம் அவர்க ைடய இன்ேனாரன்ன 
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ம் ேமம்ப த் வதற்கான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up  now.  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

ஆகேவ, நிச்சயமாக எதிர்வ ம் 5 வ டகாலத் திட்டத்திேல 
மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டங்களிேல ஒ  பாாிய மாற்றத்ைத 
நாம் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்தத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாள ைடய சம்பள உயர்  பற்றிய 
சட்ட லம் எதிர்வ ம் காலங்களிேல சட்டமாக்கப்ப வதற்கு 
இந்த சைபயிேல அைனவர  ஒத் ைழப்ைப ம் நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். நிச்சயமாக அ  ெவற்றிெப ம்! அ  
ெவற்றி ெப வதால் ஒவ்ெவா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளி ம் 
நன்ைம ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். அேதேநரத்திேல, நான் 

ன்  கூறிய ேபான்  மைலயகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாள ைடய பிள்ைளகள் எங்ெகங்கு ேசைவ 
ெசய்கிறார்கேளா, குறிப்பாக, அவர்கள் தனியார் ைறயில் 
ேசைவ ெசய்தால் அவர்க ைடய சம்பள உயர் ம் நிச்சயமாக 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அவர்கள  ெதாழி க்குப் 
பா காப்  ேதைவ ஏற்ப ம். இதற்கு ஏற்ற வைகயிேல 
எதிர்வ ம் காலங்களிேல இந்தச் சைபயிேல ெவவ்ேவ  
சட்ட லங்கள் சமர்ப்பிக்கப்ப வதற்கும் அவற்ைற 
நிைறேவற் வதற்கும் ைமயாக நாம் இங்கு 
ெசயற்ப ேவாம் என்  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 11ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.42] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් අපි, අෙප් කාලය 

පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ කියලා ඊෙය්  කථානායකතුමා කිව්වා. ඒ 
නිසා මෙග් කථාව පටන් ගන්න ෙකොටම ඔබතුමා කාලය ඉවරයි 
කියන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. 
ෙසෙනවිරත්න ෙජ්යෂ්ඨ, පවීන ෙද්ශපාලන නායකතුමා, 
නීතිඥතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉදිරිපස අසුනක වාඩි ෙවලා 
ඉන්නවා. එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් විෂය පථය අනුව පඩිපාලක 
සභා ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් විෂයය භාර වීම ගැන අපි 
සතුටු වනවා. 

මාක්ස්වාදය අනුව ගත්ෙතොත්, ෙසේව්ය-ෙසේවක ගැටුම 
කියන්ෙන් නිර්ධනයන් සහ ධනහිමියන් අතර ගැටුමයි. ෙම් ගැටුම 
සමනය කරන්න තමයි පඩිපාලක සභා හදලා තිෙබන්ෙන්.  
මාක්ස්වාදී නියමය අනුව ෙකොමියුනිස්ට් පාලනයකට ෙමහා, 
නිර්ධනයන් සහ ධනපතියන් අතර සංහිඳියාවක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, එකිෙනකට පතිවිරුද්ධ ධැව ෙදකක් 
චලනෙය්දී ඒකීයත්වයට පත් වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේට පඩිපාලක සභා කමය තුළ ඒක කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා; ෙසේව්ය-ෙසේවක ෙදපිරිසම එකට එකතු 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂයි. ෙම්ක දියුණු, තාක්ෂණික පරිපාලන කමයක්. ඒ ගැන 
අපට සතුටුයි.  

අද ෙම් සාකච්ඡාවට ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න ඉතාම පීඩිත 
ෙකොටසකෙග් පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ෙමය ෙසේව්ය පක්ෂයට, 
එෙහම නැත්නම් පඩිපාලක සභාවලට අදාළ කාරණයක්; 
ඔවුන්ෙග් දීමනාව වැඩි කිරීම සම්බන්ධ කාරණයක්. ෙම්ක අපට 
වැදගත් වන්න පුළුවන්. ෙමහි යම් වැදගත්කමක් තිෙබන්න 
පුළුවන්. හැබැයි එතැනින් එහා ඉන්න, පඩිපාලක සභාවලට යටත් 
වූ ෙසේවක ගණයාෙග් පශ්නය තමයි ඉතා බරපතළ වන්ෙන්. ෙම් 
ආණ්ඩුව ජන අපසාදයට පත් වන ෙව්ගෙයන්ම ජීවන වියදමත් 
ඉහළ යනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් වැටුප් සහ 
ෙව්තන වැඩි කිරීෙම් කමයක් ගැන ඔබතුමා දැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කළ යුතුයි කියලායි මා හිතන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, මම 
ඒක බැලුවා. අය වැය සහන ෙමොනවාද කියලා මම බැලුවා. එතැන 
ෙලොකු ෙදයකුත් නැහැ වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. ඒකට කමක් 
නැහැ, පුළුවන් විධියට ෙන් කරන්ෙන්. ෙමොකද, දැන් පශ්නයක් 
තිෙබනවාෙන්. එක පැත්තකින් ෙත් මිල පහළ ගිහිල්ලා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් රබර් මිල පහළ ගිහිල්ලා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
අපි වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න ඕනෑය කියන තැන  
ඉන්නවා. හැබැයි, වැටුප් වැඩි කෙළොත්, වතු සමාගම් වහන්න සිදු 
වනවා. ''ෙසමට ෙබෙහත් දුන්ෙනොත් පිතට ෙහොඳ නැහැ. පිතට 
ෙබෙහත් දුන්ෙනොත් ෙසමට ෙහොඳ නැහැ. ලුණු විතරයි කන්න 
පුළුවන්.'' ඒ නිසා තාක්ෂණික සහ කාර්මික සමාජෙය් ෙම් තිෙබන 
ෙව්ග රිද්මය තුළ පඩිපාලක සභාෙව් කටයුතුත් පළල් විය යුතු 
බවයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් කාරණයත් එක්ක විවිධ 
වෘත්තීය ක්ෙෂේත, විවිධ රැකියා ක්ෙෂේත, විවිධ ව්යාපාරික ක්ෙෂේත 
වර්ධනය ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේෙග් විෂයයට 
අදාළ කටයුතු තව දුරටත් පුළුල් විය යුතු බවයි අපි කල්පනා 
කරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් ෙව්ග රිද්මය අනුව ජන සමාජෙය් ඒ 
කටයුත්තත් පුළුල් ෙවන්නට ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර තැන්වල ෙම් පඩිපාලක සභාෙව් 
වැටුප් සහ ෙව්තනවලට අයත් ෙනොවන්නාවූ විශාල ෙසේවක පිරිසක් 
ඉන්නවා. උදාහරණයක් විධියට කියනවා නම්,  මම දන්නා විධියට  
සමහර කම්කරු නිලධාරින් ආයතනයට යන්ෙන් ෙත් ෙකොළ 
අරෙගන. ෙම්ක හැම නිලධාරියාටම අදාළ නැහැ. ගිහිල්ලා 
ව්යාපාරික හිමියාෙගන් අහනවා, ෙත් ෙකොළ ගන්නවාද කියලා. 
ව්යාපාරිකයා ෙත් ෙකොළ ගන්නවා නම්, කම්කරුවා ගැන 
බලන්ෙන් නැහැ, ෙත් ෙකොළවලට තමයි අවධානය යන්ෙන්. තවත් 
නිලධාරිෙයක් තවත් තැනකට ගිහිල්ලා කියනවා, රස්සාවට 

923 924 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමතරව ඉන්ෂුවරන්ස් කරනවා කියලා. ව්යාපාරික මහත්මයා 
ඉන්ෂුවරන්ස් එක ගන්නවා නම්, ෙසේවකයා ගැන බලන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා ෙම් පඩිපාලක සභා ආඥාපනත යටෙත් ගැෙනන්නාවූ 
සමහර ෙසේවක ෙකොටස්වලට ෙම් සහනය කිසිෙසේත්ම ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ඔබතුමා ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන්ම ෙසොයා බලන්න. 
ෙමොකද, හැමදාම ෙම් සභාෙව්දී ෙකෙරන්ෙන් ඉතිහාසයට බනින 
එක ෙන්.  අෙප් ඉදිරිපසින් ෙපෙනන්ෙන් පාළු පිට්ටනියක් වාෙගයි. 
අද ෙගොඩාක් මැති-ඇමතිවරුන් ෙමම ගරු සභාව තුළ නැහැ. 
හැබැයි, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා නම් එයි. අෙප් පිටුපස 
ඉඳෙගන ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  මන්තීවරයකු  කියනවා ඇහුණා, 
"කියලා යනවා" කියලා. ෙම් ඔක්ෙකොම කට්ටිය කියලා ගිහිල්ලා.  
ෙකෝ! ෙම් කට්ටිය? බණ ෙගවල්වල යන මන්තීවරු, මගුල් 
ෙගවල්වල යන මන්තීවරු, මළ ෙගවල්වල යන මන්තීවරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න එපා කියලා අගමැතිතුමා කියනවා.  අද 
එතුමන්ලා ෙම් සභාෙව් නැත්ෙත් මළ ෙගවල්වල ගිහිල්ලා ෙවන්න 
ඇති.  

අෙනක් කාරණය තමයි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නිවාඩු 
සම්බන්ධෙයන් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙගොඩාක් 
ආයතනවල ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට නිවාඩු ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ෙසේවකයන්ට හිමි විය යුතු නිසි වරපසාදය ඔවුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් පශ්නය එන්න එන්නම සංකීර්ණ ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුෙව් දර්ශනය සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික 
කමයක් ෙන්. ඒ කමය තුළ ෙපෞද්ගලික අංශය පුළුල් ෙවනවා; 
පළල් ෙවනවා.  සමහර විට නළවනවා ෙවන්නත් පුළුවන්. 
නළවන්නත් පුළුවන්. ෙම් පුළුල්වීම; පළල්වීම,  නැළවීමත් එක්ක 
අතිවිශාල වශෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවලට යන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. අද ෙම් සභාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කරපු විධියට නම්, රාජ්ය අංශය 
හැකිෙළනවා, ෙපෞද්ගලික අංශය පළල් ෙවනවා. ෙම්ක ෙලෝක 
යථාර්ථය ෙවන්න පුළුවන්; ෙගෝලීය යථාර්ථය ෙවන්න පුළුවන්. 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් දැඩි පහාරයකට යනවාට වඩා, ෙම් යථාර්ථය 
තුළ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම 
වැදගත් කියලයි මම හිතන්ෙන්.  ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පැවරී තිෙබන්නා වූ  වගකීම අතිවිශාලයි.  එම නිසා වෘත්තීය සමිති 
ව්යාපාරය ෙම් එක්කම පුළුල් ෙවන්න ඕනෑය කියලා  ෙජ්යෂ්ඨ 
නායක ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාත් කිව්වා. අපිත් ඒක 
පිළිගන්නවා.  

අෙප් ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙම් විෂය ගැන අද 
ගරු සභාෙව් කථා කරද්දී එතුමා දැඩි පහාරයක් එල්ල කෙළේ 
අතීතයටයි. ෙමොකද, මැක්කාෙග් කථාව නැතිව බැහැ ෙන්.  
ජනවාරි 8වැනිදා ෙමොකක්ද ඇටි ෙකෙහල් ෙගඩියක් වුණා කියලා  
සමහරු කියනවා ෙන්. ඒ ඇටි ෙකෙහල් ෙගඩිය ෙවනකම් ෙම් 
රෙට් සුළං හැමුෙවත් නැහැ; ෙගොයම් පැහුෙණත් නැහැ; මල් 
පිපුෙණත් නැහැ; හිරු පෑයුෙවත් නැහැ!  ජනවාරි 8වැනිදාට පස්ෙසේ 
තමයි සුළං හමන්ෙන්ත්; ෙගොයම් පැෙහන්ෙන්ත්; මල් 
පිෙපන්ෙන්ත්; තරු බබලන්ෙන්ත්. එෙහම තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය 
පැත්ෙත්  සිටින අය කථා කරන්ෙන්.  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්ෙව්, පඩිපාලක සභා 
ආඥාපනත කියාත්මක කරන්න වෘත්තිය සමිති ව්යාපාරයට අෙප් 
කාලෙය් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ කියලායි. ෙපොඩි පරම්පරාව ෙනොෙවයි, 
වැඩිහිටි පරම්පරාවට ඉතිහාසයට යන්න පුළුවන් නම්, ෙම් ගැන 
කල්පනා කරලා බලන්න. අෙප් ගරු සමරවීර  රාජ්ය ඇමතිතුමා 
දන්නවා ඇති. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට නම්  ෙම්ක ගැන කියන්න 
ෙදයක් නැහැ. 1980දී දවසකට රුපියල් 10කින් වැටුප් වැඩි 
කරන්න කිව්වා කියලා ෙසේවකයන් 80,000ක් ෙගදර යැව්වා, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව; රනිල් විකමසිංහ 

අගමැතිතුමාෙග් මාමණ්ඩිය. එම සිදුවීම නිසා ෙසේවකයන් 
27ෙදෙනක් දිවි නසා ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] අෙන්! බන්දුල ලාල් 
බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. මට විනාඩි 11ක 
කාලයක් තිෙබන්ෙන්. මෙග් කාලය මංෙකොල්ල කන්න එපා. 
[බාධා කිරීමක්]  

පාදුක්ක ෙරෝහෙල් ෙසේවය කරපු පියදාස කියන ෙසේවකයාට 
ෙමොකද වුෙණ්? ඔහු තමන්ෙග් බිරිඳ දරු පසූතිය සඳහා ෙරෝහෙල් 
නතර කළා. පියදාස ෙගදර ගිෙය් රස්සාව නැතිවයි. බිරිඳට දරුවා 
ලැබුණාට පස්ෙසේ බිරිඳයි, දරුවයි ෙගදර එක්ක ෙගන එන්න 
විධියක් නැහැ. පියදාස ලිපියක් ලියලා පාදුක්ක ෙරෝහෙල් මිදුෙල් 
තිබුණු ගසක එල්ලිලා මැරුණා. ඔබතුමන්ලා ඒ ඉතිහාසය අමතක 
කළා. 1 ශී 11 මිට්සුබිෂි වාහනෙයන් ඇවිල්ලා, -ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කළුතර දිස්තික්කෙය් මන්තී ෙකෙනකුෙග් 
වාහන අංකය මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
31 ශී 11. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්, 31 ශී 11 වාහනෙයන් ඇවිල්ලා එදා ෙසෝමපාල 

සෙහෝදරයාට පිහිෙයන් ඇනලා මැරුවා. ඒ ඉතිහාසය මතකද? ෙම් 
සභාව නිෙයෝජනය කළ අෙලවි මවුලානා මැතිතුමාට පිහිෙයන් 
ඇනලා, මැරුණා කියලා දාලා ගිය ඒ ඉතිහාසය ඔබතුමන්ලාට 
මතකද? කම්කරුවන් දහස් ගණනක් මහ පාරට එළවපු, 
කම්කරුවාෙග් ෙකොන්ද කඩපු, කම්කරු ජීවිතය විනාශ කළ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය අද කථා කරනවා, කම්කරු 
අයිතිවාසිකම් ගැන.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, පඩිපාලක සභා ආඥාපනත ගැන කථා 

කරන්න. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කම්කරුවන්ෙග් වෘත්තීය සමිති ව්යාපාරය මට්ටම් කරලා  

විෙද්ශීය ධන වැද්දන්ට හරියන විධියට ෙම් රට ෙගොඩනඟපු,  
වාෙන් සංස්ථාව වහපු, ෙලෝහ භාණ්ඩ සංස්ථාව වහපු, තුල්හිරිෙය් 
ෙපෙහකම්කල වහපු, මින්ෙන්රිෙය් ෙපෙහකම්හල වහපු, 
හිඟුරාෙන් සීනි කර්මාන්තශාලාව වහපු, සියලු කර්මාන්ත විනාශ 
කරලා කම්කරුවන් දස දහස් ගණනක් රැකියා විරහිතව ෙගදර 
එළවපු ආණ්ඩුවක නිෙයෝජනයක් තිෙබන අය අද අපට කම්කරු 
අයිතිවාසිකම් ගැන කියලා ෙදන්න එනවා. ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට  ෙම්වා ගැන කියලා ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 

නීතිෙය් ආධිපත්ය ගැන කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී මම තව 
කාරණයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඊෙය් 
ෙපෙර්දා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේට ලබා දී තිබූ කාලය 

අවසානයි. 

925 926 

[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 
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ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව මන්තීවරුන් කථා කරන්නට  ඉන්නවා. ඇමතිතුමා 

පිළිතුරු ෙදන්නත් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

ෙම් නීතිය ගැන කථා කරන උදවිය දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියවන්න. ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩුව. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරෙයක් නැතිව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
කියාත්මක කරන්නට බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරලා 
තිෙබනවාද? පත් කරලා නැහැ.  මම ඔට්ටු තියනවා. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 104ඉ. ව්යවසථ්ාෙව් (1) සිට (7) දක්වා අනුව්යවස්ථා 
කියවන්න. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරෙයක් නැතිවයි 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව යන්ෙන්. සාධාරණ මැතිවරණ ගැන 
කථා කරනවා. නමුත් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවපත් කිරීම  
හරියට කරලා නැහැ.  

මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීෙම් පනත - Prevention of 
Money Laundering Act එක - ෙගනාෙව් ෙමොකටද? එල්ටීටීඊ 
එක අයුතු විධියට ශී ලංකාවට මුදල් එවන එක වළක්වන්නටයි. අද 
ආණ්ඩුව "මනි ෙලොන්ඩරියක්" දාෙගන ෙම් රට ෙබ්රා ගත්ත 
රාජපක්ෂ පවුල ගෙල් ගහනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ "ෙරදි 
ෙලොන්ඩරියක්" දාෙගන යූඑන්පී එෙක් කුණු ෙරදි අපුල්ලනවා. 
අෙප් ගෙම් කථාවක් තිෙබනවා, "බල්ලා ෙවල්ලාවට නැග්ගාම 
ඇන්නෑෙව්" කියලා. අෙන් ෙමෙහම කෙඩ් යාමක්! චිෙක්, චික් 
විතරක්!  චිෙක්, චික් විතරක්! 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දිගින් දිගට කථා 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම අම්පාෙර් ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
මිනිෙහක්. වී කිෙලෝ එක රුපියල් 50ට ගන්නවා කියලා දස අෙත් 
දිවුරපු ෙම් ආණ්ඩුව අද අම්පාෙර් වී ෙගොවියාෙග් වී කිෙලෝ එක 
ගන්ෙන් රුපියල් 22ට. අෙප් ගෙම් ඉන්නවා කවි බණ්ඩා කියලා 
ෙගොවි මහත්මෙයක්. ෙම් තැලිච්ච ෙපොඩිෙවච්ච හිෙතන්, වී ටික 
විකුණා ගන්න බැරි දුෙකන් ඔහුෙග් කවි සිත අවදි ෙවලා මට සී 
පදයක් ලියලා එව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබුණු කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් සී පදය විතරක් 

කියන්න ෙදන්න. ෙම් සී පදය කියමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

රුපියල් පණහකට වී ගන්නව කියපු     එවුන් 
දුප්පත් අෙප් කර පිට නැඟ උඩට  ෙගොගින් 
පණහ ෙනොෙව් විසිපහකුත් නැතිව   ගිහින් 
ෙබොරු කී ෙතොපිට පුත්තලෙම් ෙහොරි හැදියන් 

 
[අ.භා. 5.54] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1941 අංක 27 දරන පඩිපාලක 

සභා ආඥාපනෙත් 2005.03.04ෙවනි දින අංක 1382/23 දරන 
ගැසට් නිෙයෝගය මඟින් අවසන් වරට සංෙශෝධිත සහ 1971 ජූනි 
මස 4ෙවනි දින 14961 දරන ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 1971 
පඩිපාලක සභා නිෙයෝග වල 31ෙවනි නිෙයෝගයට අනුව, නම් කළ 
සාමාජිකෙයකුට එක් රැස්වීමක් සඳහා දැනට ෙගවනු ලබන 
රුපියල් 500ක දීමනාව රුපියල් 2,000 දක්වාද, ෙසේව්ය/ෙසේවක 
නිෙයෝජිතයකු සඳහා දැනට ෙගවනු ලබන දීමනාව රුපියල් 400 
සිට 1,500 දක්වාද වැඩි කරන ෙමම සංෙශෝධන සම්බන්ධෙයන් 
විවිධ මත පළ ෙවනවා. ෙම් මුදල පමාණවත් නැහැ කියන 
ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් ෙවනවා. හැබැයි අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. සංෙශෝධනයකදී රුපියල් 500 රුපියල් 
2,000 දක්වා හතර ගුණයකින්, රුපියල් 400 රුපියල් 1,500 දක්වා 
තුන් ගුණයකට වඩා වැඩි පමාණයකින් වැඩි කෙළේ යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් විතරයි. 1940 දශකෙය්, එක රැස්වීමකට රුපියල් 
10ක මට්ටමක පැවතුණු ෙම් ෙව්තනය 1970 දශ කෙය් සංෙශෝධන 
මඟින් රුපියල් 70ක් දක්වා වසර 30කට පස්ෙසේ රුපියල් 60කින් 
වැඩි කළා. 

අවුරුදු 34කට පස්ෙසේ 2005දී සිදු කරන ලද සංෙශෝධනවලින් 
ෙසේවක ෙහෝ ෙසේව්ය නිෙයෝජනයට රුපියල් 330ක්  දක්වාද, නම් 
ෙකොට පත් කරන නිෙයෝජනය සඳහා රුපියල් 400ක් දක්වාද වැඩි 
කිරීමක් තමයි කෙළේ. හැබැයි ඊට අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ ෙසේවක 
ෙහෝ ෙසේව්ය නිෙයෝජනය සඳහා අපි රුපියල් 1,100කින් වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නම් ෙකොට පත් කරන 
නිෙයෝජනයන් සඳහා රුපියල් 1,500කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ඉතින් ෙම්කත් මදි කියනවා නම්, ඔවුන් බලෙය් හිටපු කාලෙය්ම 
ඒක වැඩි කරන්න තිබුණා. 2015 ජනවාරි 08වැනි දා අපි ෙම් රෙට් 
බල ෙපරළියකුයි කෙළේ. අපි නව ආණ්ඩුව පත් කරලා මාස හයක් 
විතර ෙවනවා. ඒ කාලය තුළදී අපි ෙමෙහම වැඩි කරන ෙකොට, 
ඒකත් මදි කියනවා නම් අවුරුදු 20ක් විතර ෙම් රට පාලනය කරපු 
ඒ උදවියට ඒ කාලෙය්  ෙම් දීමනාව වැඩි කරන්න තිබුණාෙන්. ඒ 
ගැන මම කනගාටුව පළ කරනවා. කියන්නා ෙකොෙහොම කිව්වත් 
කරන්නා තමයි  ෙම්ෙක් අමාරුකම දන්ෙන්.  

සමහර මතධාරින් අහනවා, ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඉඳන් ෙකොළඹ 
එන්න රුපියල් 1,500ක් ඇතිද කියලා. මම අහනවා, එතෙකොට 
2005දී වැඩි කරපු රුපියල් 400 ෙකොළඹ ඉඳන් ෙපොෙළොන්නරුවට 
යන්න ඇතිද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ආයතනවලට පත් ෙවන ෙකොට සල්ලි ගැනම බලාෙගනම එන්න 
බැහැ. මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් වග කීම් දරන්නන් රුපියල් 
1,500ක දීමනාවකින් අනිවාර්යෙයන්ම තෘප්තිමත් ෙවනවා 
කියලා. අපි ෙම්ෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ව හාත්මක 
ෙවනසක්. ෙහොඳ ආයතන ව හයක් ඇති කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම හිතනවා, ෙම් 1,500 ෙව්තනෙයන් 
ෙම් උදවිය -ෙම් නිෙයෝජිතයන්- සෑහීමකට පත් ෙවයි කියලා.  

 තවත් සමහරු රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
ෙව්තන ගැන කථා කරනවා. රුපියල් 10,000ක පඩි වැඩි කිරීම 
මූලික පඩියට එකතු කෙළේ නැහැ කියලා කෑ ගහනවා. ඒක එකතු 

927 928 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීෙම් පමාදයක් තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රුපියල් 2,500ක පඩි වැඩි කිරීම කෙළේ නැහැ 
කියලා කෑ ගහනවා. එය මාර්තු මාසෙය් ෙගෙනනවා. පමාදයක් 
තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි 2010 වර්ෂෙය්දී මැතිවරණ 
ෙව්දිකාෙව් ගරුතර මහා සංඝරත්නය ෙව්දිකාෙව් තියාෙගන 
කිව්ෙව්, "රුපියල් 10,000ක් නම් අෙප් හාමුදුරුවෙන් පඩි වැඩි 
කරන්න බැහැ. 2,500ක් මම වැඩි කරන්නම්" කියලා. ඒ කාලෙය් 
සත පහක්වත් වැඩි කළාද කියලා මම අහනවා.  ඒවා මතක නැහැ. 
ඔවුන්ෙග් ෙමොළය දැන් කැරෙකන්ෙන් කණ පිට. ෙම්කට 
malfunctioning කියලා කියනවා. එෙහම තත්ත්වයක් තමයි අද 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් උදවියට ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම්ෙක් පතිඵල අද එතුමන්ලා භුක්ති විඳිනවා. අද ෙම් සභාවට 
ඇවිල්ලා කෑ ගහලා, කෑ ගහලා යනවා. කෑ ගැහුවාට ඒ කාලෙය් ඒ 
උදවිය කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා ඔවුන්ට මතක නැහැ. ෙම් වාෙග් 
වැඩවලින් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සහ ඉදිරි ගමන සමහරු 
වළක්වන්න හදනවා. එෙහම වැළැක්වීම කරන්න අමාරුයි. ෙමොකද 
ෙම් නායකයන් පක්ෂ ෙදකක නායකයන් නිසා. ඉතිහාසය තුළ 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා ෙම් සුසංෙයෝගයකින් නිර්මාණය 
 වුණු නායකත්වය යන ගමන එෙහම කෑ ගහන හැල ෙගම්ෙබෝ 
වාෙග් කට්ටියකට නවත්වන්න බැහැ කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

ෙම් වාෙග් මුදලක් වැඩි කිරීම තුළින් අපි ආයතනික ව හෙය් 
පගතියක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවෙය් 
පගතියක් ෙම් තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි එෙහම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන හින්දා තමයි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් 
කරලා -විෙශේෂෙයන් ෙපොලිස් ෙකොමිසම, මැතිවරණ ෙකොමිසම, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම, පසම්පාදන 
ෙකොමිසම, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම මඟින්- අෙප් රෙට් ජනතාවට 
සපයන ෙසේවාවන් ෙහොඳ මට්ටමට ෙගෙනන්න උත්සාහ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. 

අර අඩු පාඩු, ෙම් අඩු පාඩු තිෙබනවා කියලා සමහරු කියනවා. 
හැබැයි, ඒ කාලෙය් ඔය එක ෙකොමිසමක්වත් තිබුණාද කියලා මම 
අහනවා. සමහර ෙකොමිෂන් අකීය කරලා තිබුණා. සමහර 
ෙකොමිෂන්වල ෙකොමසාරිස්වරුන් ඉවත් කර තිබුණා. අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල ඉවත් කර තිබුණා. සමහර මැතිවරණවලදී මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා පතිඵල කිව්ෙව් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් 
කාර්යාලෙය් ඉඳලා ෙනොෙවයි, ෙවන ෙකොෙහේ හරි ඉඳලා. ඒ 
කාලෙය් එෙහම තත්ත්වයක් තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පඩිපාලක 
මණ්ඩලවල කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන කථා කළා. පඩිපාලක 
මණ්ඩලවලට කාන්තා නිෙයෝජිතවරියන් පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ 
ගැන පශ්නයක් නැහැ. අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් අවුරුදු විස්සක් විතර පැවත එන සම්පදායයක් තිෙබනවා. ඒ 
කාලෙය් බලෙය් සිටි ෙද්ශපාලන නායකයින්ෙග් ෙගෝලෙයෝ 
කාන්තාවන් 100, 200 දූෂණය කරලා උත්සව පැවැත්වූ 
සංස්කෘතියක් තිබුණු ෙම් රෙට් එක වරටම ඒ ඔක්ෙකොම කනපිට 
හරවන්න අපට හැකියාව නැහැ. ඒවාට නීතිය කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. විෙද්ශීය කාන්තාවන් අමු අමුෙව් දූෂණය කළා. ඒ වාෙග් 
ඉතිහාසයක් ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ඔක්ෙකොම කනපිට 
හරවන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා කිව්ව විධියට කාන්තාවකට උෙද් 
තිකුණාමලයට ගිහිල්ලා හවසට  ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්ද කියන 
එක පශ්නයක්. හැබැයි, ඒ සමඟම ෙම් පත් කිරීම්  සඳහා අවශ්ය 
කරන ඉඩකඩ තිෙබනවා.  සමාජෙය් තිෙබන තත්ත්වයත් එක්ක,  
පාෙයෝගික හැකියාවත් එක්ක තමයි ඒ කටයුතු සිද්ධ වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පඩිපාලක සභා 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට එය විශාල ෙසේවයක් කර 
ගන්න පුළුවන් ආයතනයක් බව කියන්න ඕනෑ. කම්කරු 
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් සිට අමාත්යවරයාෙග් නිෙයෝජිතෙයක්,  
ෙසේව්ය හා ෙසේවකයන්ෙග් නිෙයෝජනයන් මත කියාත්මක වන ෙම් 
පඩිපාලක සභාවලට අෙප් යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් විශාල 
සහනයන් ලබා දීමට හැකි වීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පුළුල් 
වීම ගැන  අද කථා කළා. අදටත් ෙම් රෙට් ව්යාපාරික ක්ෙෂේතය 
තුළ ෙපෞද්ගලික අංශය තමයි පුළුල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලක්ෂ 
13ක්, 14ක් රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න ෙකොට, ලක්ෂ 60කට වැඩි 
පමාණයක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඉන්නවා. දියුණු රටවල 
ෙපෞද්ගලික අංශය තමයි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
නැතිව කවදාවත් රාජ්ය අංශය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, රාජ්ය අංශෙය් 
ෙසේවකයන් ගණන වැඩි කරලා රටක් දියුණු කරන්න බැහැ. වැඩි 
පුර ලාභ උපයන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශයයි. ෙපෞද්ගලික අංශය 
තමයි අද ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය අතින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔය කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට දිවයිනක් 
වුණු නිසාද මම දන්ෙන් නැහැ, "ළි  ෙඳේ ඉන්න ෙගම්ෙබෝ වාෙග්" 
සමහරු උඩින් ෙපෙනන අහස ෙදස බලා ෙගන "බක, බක" ගාලා 
කෑගහනවා. ඒවාට අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි ෙලෝකයත් 
එක්ක එකතු ෙවන්න ඕනෑ. ෙලෝකයට පිවිසුම් මාර්ග හදා ගන්න 
ඕනෑ. පසුගිය කාලෙය් ඒ පිවිසුම් මාර්ග වැහිලා තිබුණා.  

අද GSP ගැන කථා ෙකරුණා. පසුගිය කාලෙය් GSP නැති 
ෙවන ෙකොට ඒක ලබා ගන්න කමෙව්දය ගැන ෙනොෙවයි කථා 
කෙළේ. චණ්ඩි පාට් දැම්මා. චණ්ඩි පාට් දමලා කිව්වා GSP නැතිව 
අපට කරන්න පුළුවන් කියලා. කළාද? කෙළේ නැහැ. අන්න ඒක 
තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සියලුම ෙද් චණ්ඩි පාට් එෙකන් කරන්න 
පුළුවන් කියලා තමන් හිතනවා. නමුත් එහි අසාර්ථකත්වය තමයි 
පසුගිය මැතිවරණ ෙදෙක්දීම අපි දැක්ෙක්, කියන එක පකාශ 
කරමින් මම නිහඩ ෙවනවා. ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු එම්.තිලකරාජා මහතා. 

 
[6.04p.m.] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Hon. Presiding Member, before I start my speech in 

my mother tongue Tamil, I wish to state a few things in 
English, because our Hon. Minister as well as the Hon. 
Deputy Minister have carefully been listening to all the 
speeches today.  It is very much appreciated.  Firstly, I 
thank you very much for being present here. 

Actually, the National Minimum Wage of Workers 
Bill is to provide for the payment of National Minimum 
Wage by employers to workers and for matters connected 
therewith or incidental thereto. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Hon. Member, I suppose that this matter with regard 

to the payment of national minimum wage will be taken 
up for discussion either on 23rd or 24th.   
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ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
I understand that.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Today we are discussing another matter where we are 

seeking to increase the allowances of the members of the 
Wages Board. So, if you can speak on that, it is very 
much appreciated.  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Thank you very much. I will not speak on the other 

matter.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
You will have adequate time to discuss that. 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Of course, I am coming to another point. The Hon. 

Vijitha Herath, Member from the JVP, also mentioned 
this.  The last line of Clause 14, "Interpretation," of this 
Bill,  states, I quote: 

“.... not include a domestic servant.”  

Sir, what I want to mention here is, - 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
That is not an Amendment.  
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
Yes, that is not an Amendment.   

Hon. Presiding Member, what I actually want to 
mention here is that we can get some examples from India 
with regard to domestic help.  According to "The Times 
of India,"  enforcing labour reforms in the unorganized 
sector, the Rajasthan Government has fixed minimum 
wages for domestic help and set limits to their working 
hours recently.  Why I am saying this here is because we 
have been trying to implement this Act from the 1st of 
January, 2016. - [Interruption.] As I said, according to 
“The Times of India,” during the same period, India has 
fixed Indian Rs. 5,642 per month for eight hours of work 
as the minimum wage for domestic help and workers to 
be paid double the minimum fixed wage per hour for 
overtime.  This is the example that we can get from India 
for this type of a Bill, once it is brought to Parliament. 

That is why I mentioned this.  We can discuss other 
things also in this House.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இங்ேக ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற குறித்த சட்ட லம் 
"ேவைலயாளர்களின் ேதசிய குைறந்தபட்ச ேவதனம்" 
என்பதாக அைமந்தி க்கின்ற . இந்தக் குைறந்தபட்ச 
ேவதனங்கைள நிர்ணயிக்கும்ேபா  ட்  
ேவைலயாளர்களாகப் பணியாற்றக்கூ யவர்கள் அதற்குள் 
உள்வாங்கப்படமாட்டார்கள் என அதிேல குறிக்கப் 
பட் க்கின்ற . இந்த ட்  ேவைலயாளர்களின் ேவதனம் 
பற்றிய விடயத்ைத இன்  இந்தச் சைபயிேல எனக்கு ன்னர் 
உைரயாற்றிய ெகளரவ உ ப்பினர் விஜித ேஹரத் அவர்கள் 
ெதளிவாக எ த்தியம்பியி க்கிறார். அேதேவைள, எம  
அண்ைட நாடான இந்தியாவிேல ட்  ேவைலயாட்கைள ம் 
உள்வாங்கக்கூ ய சட்ட ைறைமெயான்  2016ஆம் ஆண்  
ஜனவாியி ந்  நைட ைறக்கு வ ம்வைகயில் 
அ ல்ப த்தப்பட் க்கின்ற  என்  நான் த ல் 
குறிப்பிட்ேடன். சட்டத் தி த்தங்கைள அறி கப்ப த் கின்ற 
ேபா  நாங்க ம் ன்மாதிாிகைளப் பின்பற்றேவண் ம் 
என்பதற்காகேவ இந்தியாவிேல நைட ைறக்கு வந்தி க்கின்ற 
குறித்த சட்டம் ெதாடர்பாக ஆரம்பத்திேல கூறிேனன். 
இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்திேல ட்  ேவைலயாளர் 
களாகப் பணியாற்றக்கூ யவர்க க்கு மாதாந்தம் குைறந்த 
பட்ச ேவதனமாக 5,642 இந்தியன் பாய் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் எனச் ெசால்லப்பட் க்கின்ற அந்தத் த ணத்தில் 
தான் இந்த நாட் ல் ேவைலயாளர்களாக இ க்கின்ற 
பல்ேவ  ைற சார்ந்த ெதாழிலாளர்களின் குைறந்தபட்ச 
ேவதனம் ெதாடர்பாக நாங்கள் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
குறிப்பாக இங்ேக உைரயாற்றிய அைனத்  உ ப்பினர்க ம் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விவகாரம் குைறந்தபட்ச 
ேவதன ைறைமக்குள் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம் 
என்பைதத் ெதாடர்ச்சியாக வ த்தியைத நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ ந்த .  

1992ஆம் ஆண்  கூட்  ஒப்பந்தத்தின்கீ்ழ் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கான ேவதன ைறைம ெகாண் வரப் 
பட்டதன் பின்னர், அரசாங்கம் அதில் எந்தவிதத்தி ம் 
தைலயிடாதி ந்த . இந்த நிைலயில், கடந்த சம்பர் மாதம் 
அ  அைனவரா ம் ேபசப்படக்கூ ய விடயமாக 
மாறியி ந்த . ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் அன்  
உ தியளித்தவா  கடந்த வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
அறிவிக்கப்பட்ட தனியார் ைற ெதாழிலாளர்க க்கான 
நிவாரணப்ப யான 2,500 பாய் மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
ேமற்ெகாண் க்கின்ற யற்சிைய நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். அந்த 2,500 பாையப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கான விவாதம் அ த்த வாரத்திேல இடம்ெபற 
வி க்கின்ற . இைத குறிப்பிடத்தக்க ெவற்றியாக  நாங்கள் 
க த ம். ஏெனன்றால் கடந்த 23 வ டங்களாக இந்தத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயம் ெதாடர்பாக 
இவ்வாறான சட்ட லங்க டாகேவா அல்ல  வர்த்தமானி 
அறிவித்தல்கள் லமாகேவா எந்தெவா  யற்சி ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இந்த நிைலைமயில்தான் ெதாழில் 
அைமச்சர் அவர்கள் ெதாழிலாளர்க க்கு அந்தக் 
ெகா ப்பனைவப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான யற்சிைய 
ேமற்ெகாண் க்கின்றார்.  

அ த்ததாக, இந்தக் குைறந்தபட்சக் ெகா ப்பன  
சம்பந்தமான நைட ைறயான  நாெளான் க்கான 
குைறந்தபட்ச ேவதனம் 400 பாயாக ம் அேதேநரம் 
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மாதாந்தக் குைறந்தபட்ச ேவதனம் 10,000 பாயாக ம் 
இ க்குமா  அைமய ேவண் ம் என்  இந்தச் சட்ட லத்திேல 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . அேதேவைள, இந்தக் கூட்  
ஒப்பந்த ைறைமயின்கீழ் உள்வாங்கப்பட் க்கின்ற 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள நிபந்தைனகைளப் 
பார்க்கும்ேபா  இந்த எல்ைலைய அைடவதற்கு 
அவர்க க்குத் தைட ஏற்ப த்தப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம 
இ க்கின்ற . அதன் காரணத்தினால்தான் நாங்கள் 
ெதாடர்ச்சியாகக் கூட்  ஒப்பந்த ைறைமையக் 
ேகள்விக்குட்ப த் பவர்களாக இ க்கின்ேறாம். கூட்  
ஒப்பந்த ைறைமயின்ப  75 தமான வர  இ ந்தால்தான் 
அ ப்பைடச் சம்பளத்ைதத் தாண் ய சம்பளத்ைத அந்தத் 
ெதாழிலாளர்கள் ெபற ம். இப்ெபா  அ ப்பைடச் 
சம்பளமாக 450 பாய் வழங்கப்ப கின்ற . அதற்கும் 
கூ தலாக 620 பாய் சம்பளம் வழங்குவ  பற்றிப் பல 
உ ப்பினர்கள் ேபசினார்கள். ஆனால், 620 பாய் 
சம்பளத்ைதப் ெப வதற்கு அவர்க க்கு ஒ  நிபந்தைன 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் அவர்கள் 18 நாட்க க்கு ேமல் 
ேவைலக்குச் ெசன்றி க்க ேவண் ம். அதாவ  75 த வரைவ 
உ தி ெசய்தி ந்தால்தான் - 20 நாட்க க்கு ேமல் ேவைல 
ெசய்தி ந்தால்தான் 620 பாய் தம் சம்பளம் வழங்கப்ப ம். 
எனேவ, அந்தக் கூட்  ஒப்பந்தத்திேல இ க்கின்ற நைட ைற 
இந்தக் குைறந்தபட்சச் சம்பள நிர்ணய நைட ைறைய மீறிச் 
ெசல்வதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்ற . அதற்காகத்தான் 
அைமச்சர் அவர்க ம் வ த் கின்றார், அ  சம்பந்தமான 
ஒ  தனியான பிேரரைணையக் ெகாண் வ மா .  
ஏற்ெகனேவ நான் சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைண 
ஊடாக அதைன மீளாய் க்கு உட்ப த் மா  
ேகாாியி க்கின்ேறன்.  அந்தத் த ணத்தில்தான் இந்த 2,500 

பாய் மாதாந்தக் ெகா ப்பனைவப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற 
ஓரள  நிவாரணம் எங்க க்குக் கிைடக்கப்ெபற்றி க்கின்ற .  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் குறிப்பிட ேவண் ய 
இன் ெமா  மிக க்கியமான விடயம் பிராந்தியக் 
கம்பனிக க்கும் ெதாழிற்சங்கங்க க்குமிைடயில் ஏற்ப த்திக் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள கூட்  ஒப்பந்த ைறைமயான  தனியார் 
பிராந்தியக் கம்பனிக க்கு மாத்திரம்தான் மட் ப்ப த்தப் 
பட்டதாக உள்ள . ஆனால், அரச ெபா நிர்வாகத்தின்கீழ் 
இயங்குகின்ற JEDB - மக்கள்  ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்தி 
சைப, SPC - அரச ெப ந்ேதாட்ட யாக்கம் என்பன ம் இந்தத் 
தனியார் ைறையப் பின்பற்றி அந்த ைறைமயின்கீழ் 
ெசல்வ  அரச நி வனங்கள் என்ற வைகயிேல தவறான ஓர் 
அ கு ைறெயன நான் நிைனக்கின்ேறன். தனியார் ைற 
நிர்ணயிக்கின்ற சம்பளத்திற்குப் பின்னால் அரசாங்கத்தின்கீழ் 
இயங்குகின்ற கூட் த்தாபனங்கள் ெசல்வெதன்ப  ஒ  
ெபா த்தமான ைறயாக இ க்க யாெதன்பைத இந்த 
உயர்ந்த சைபயிேல நான் வ வாக ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், தனியார் கூ ப் ேபசித் 
தீர்மானிக்கின்ற விடயங்கைள எவ்வா  நாங்கள் அரச 
நிர்வாகங்க க்குள் ெகாண் ெசல்ல ம்? அந்தவைகயில் 
தான் அங்குள்ள ேதாட்டங்கள் மிக ேமாசமாக 
நிர்வகிக்கப்பட் க்கின்றன.  

வெர யா மாவட்டத்தி ள்ள ஹங்குராங்ெகத்ைத 
பிரேதசத்திற்கு நான் கடந்த வாரம் விஜயம் ெசய்தேபா  JEDB 
என்ற மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபயினால் 
நிர்வகிக்கப்ப கின்ற ேதாட்டங்கள் கா  மண் யதான 
நிைலயில் காணப்பட்டைத அவதானித்ேதன். 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ஒ  விடயத்ைத இந்தச் சைபயில் 

வரலாற்  ாீதியாகப் பதி ெசய்ய ேவண் ெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இவ்வள  
ஏழ்ைம நிைலயில் - வ ைம நிைலயில் இ ந் ம் ேதாட்ட 

காைமத் வத்திடம்  ஒவ்ெவா  ெதாழிலாளி ம் தன  
ைகயால் 500 பாய் ெகா த்  கா  மண் ய அந்தப் 
பிரேதசங்கைளத் தி த்தி ேதயிைலக் ெகா ந்  பறிப்பதற்கான 

யற்சிைய ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். இ தான் இந்தத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் அந்தத் ெதாழில்மீ  ைவத்தி க்கின்ற 
பற் . அந்தள க்கு அந்தத் ெதாழிைலப் பா காக்க 
ேவண் ெமன்பதிேல அவர்கள் உ தியாக இ க்கிறார்கள். 
ஆனால், அந்தத் ேதாட்டங்கைள நிர்வகிக்கின்ற JEDB மற் ம்  
SPC  ஆகிய அரச நி வனங்கள் எவ்விதத்தி ம் அவற்ைறக் 
கவனிக்காமல் இ க்கின்றன. இதனால் அவற்றின்கீழ் 
இயங்குகின்ற அந்தத் ேதாட்டங்கள் மிக ம் ேமாசமான 
நிைலயிேல பாதிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன என்பைத 
இந்தச் சைபயிேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், அங்கு ஊழியர் ேசமலாப நிதி நி ைவகள் 
ெச த்தப்படாத நிைலயி ள்ள . கடந்த அரசாங்கத்திேல 
அைமச்சரைவப் பத்திரம் ஒன்  சமர்ப்பிக்கப்பட் , 
ேதாட்டங்களில் உள்ள மரங்கைள ெவட் , அத டாக 
வ கின்ற வ மானத்தின் லம் ஊழியர் ேசமலாப நிதிையச் 
ெச த்தேவண் ெமன ஒ  தீர்மானம் எ க்கப் 
பட் க்கின்ற . ஆனால், நாங்கள் sustainable development 
-நிைலத் நிற்கும் அபிவி த்தி சம்பந்தமாகப் ேபசிக் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். இவ்வா  மரங்கைள அழித்ெதாழித்  
விட்  - இயற்ைகைய நாசமாக்கிவிட்  எங்கி ந்  
அபிவி த்திையப் ெபறப்ேபாகின்ேறாம்? என்ற ஒ  பிரதான 
ேகள்விைய இங்கு ன்ைவக்க வி ம் கிேறன். எனேவ, 
அவ்வாறான ைறேகடான திட்டங்க க்கூடாக நிவாரணம் 
ேதடாமல், உாிய திட்டங்கைள வகுத்  உாிய 

காைமத் வத்தி டாக இந்தத் ேதாட்டங்கைள 
நடத் வதற்கும் இலங்ைகயிேல ஒேர ைறயில் அதிகளவில் 
ேசைவயாற் கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
உாிைமையப் பா காப்பதற்கும் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்! 

 
[අ.භා. 6.14] 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් අමාත්යාංශෙය් ගරු 

ඇමතිතුමා විසින් 1941 අංක 27 දරන පඩිපාලක සභා 
ආඥාපනෙත් 31වැනි නිෙයෝගය පිළිබඳ සංෙශෝධනය  ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අද දවල් වරුෙව් ඉඳලා ෙම් වන 
තුරු මන්තීවරු ගණනාවක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ 
කළා. එෙසේ අදහස් පකාශ කළ සියලු ෙදනාටම අෙප් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ඒ අදහස්වල සාරාංශය ෙගන බැලුෙවොත් මන්තීවරු 
ඉතාමත් ස්වල්පෙදෙනක් තමයි ෙමම ආඥාපනතට අදාළව, ෙම් 
විෂයයට අදාළව අද යමක් පකාශ කෙළේ. විෙශේෂෙයන් අපි 
කනගාටු වනවා, අද දවෙසේ විපක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කාරණා පිළිබඳව.  

අපි අද පළමුවැනි වතාවට දැක්කා, ගරු කථානායකතුමා 
විපක්ෂයට ෙවන් කළ විනාඩි 120න් විනාඩි 80ක් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට ලබා දුන් ආකාරය. ඒ ෙමොකද, පසුගිය අඟහරුවාදා 

933 934 

[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන 
කියලා ෙම් සභා ගර්භය තුළ ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. හැබැයි, 
අෙප් හිටපු කම්කරු අමාත්ය ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා සහ 
තව මන්තීවරෙයකු හැරුණු ෙකොට අෙනක් ගරු මන්තීතුමන්ලා අද 
කථා කරපු ෙද්වල් අහපුවාම අපට පුදුම හිතුණා. ඒ ගැන අපිට 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, ගරු මන්තීවරු කීපෙදෙනකු විසින් 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා පිළිබඳව මම ඉතාම ෙකටිෙයන් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

මුලින්ම, යාපනය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ශීතරන් 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණා ගත්ෙතොත්, එතුමා හුඟක්ම 
සඳහන් කෙළේ රජෙය් ආයතන සම්බන්ධෙයන්. නමුත්, මම හිතන 
හැටියට අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝගය අදාළ ෙවන්ෙන් 
රජෙය් ආයතනවල ෙසේවකයන්ට ෙනොෙවයි. එතුමා කාර්මික 
විද්යාල ගැන සඳහන් කළා. නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති කාර්මික විද්යාලවල ෙසේවය කරන 
අයෙග්  EPF, ETF පශ්න ගැන කිව්වා. ඒ කාරණා ෙම් 
නිෙයෝගවලට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි 
දන්නවා, යාපනය අර්ධද්වීපෙය් එම පෙද්ශවල අඩු පාඩු රාශියක් 
තිෙබන බව. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ෙමොකද, අවුරුදු 30ක් පැවැතුණ 
ඒ යුදමය තත්ත්වය එක්ක අද පශ්න රාශියක් ඒ පැත්ෙත් මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ඇමතිතුමාත්, මමත්, අෙප් ෙල්කම්තුමාත්, 
ෙකොමසාරිස්තුමියත් ඇතුළුව අෙප් පධාන නිලධාරි මණ්ඩලය තව 
සති කීපයකින් -සති ෙදක, තුනකින්- ඒ පෙද්ශවල සංචාරය 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අලුත් ෙගොඩනැඟිලි කීපයකුත් 
විවෘත කරන්න අපට තිෙබනවා. ඒ පළාෙත් පවතින අඩු පාඩු ගැන 
ෙහොයලා බලලා කටයුතු කරන්න ෙම් වන ෙකොටත් අපි සැලසුම් 
කරෙගන ඉන්නවා. අඩු පාඩු නැතුව ෙනොෙවයි. අඩු පාඩු ඇති. එදා 
තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක ෙබොෙහෝ ෙද් අපට කර ගන්නට බැරි 
වුණා. ඒ පැතිවල ඉන්න අෙප් නිලධාරිනුත් අසරණ ෙවලා ඇති. ඒ 
වාෙග්ම ඒ පෙද්ශවල ජීවත්වන කම්කරු ජනතාවත් සමහර 
ෙවලාවට ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන හරියට දන්ෙනත් නැතුව 
ඇති; ෙම් නීතිරීති ගැන දන්ෙන් නැතුවත් ඇති. ඒවා ගැන අපි ඒ 
අයට අවෙබෝධයකුත් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
නිලධාරිනුත් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. අඩු පාඩු සකස් කරන්නත් 
ඕනෑ. එවැනි විශාල වැඩ ෙකොටසක් උතුරුකරෙය් ෙකෙරන්න 
තිෙබනවා; නැ ෙඟනහිරත් එෙහමයි. අපි පුළුවන් ඉක්මනට ඒ සඳහා 
අවස්ථාව ෙයොදාෙගන ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා අද කරපු කථාව පිළිබඳව අපි කනගාටු වනවා. මම 
හිතන්ෙන් එතුමන්ලාෙග් කියලා කියා ගන්නා නායකතුමා හිටපු 
නිසා ෙවන්න ඇති ටිකක් සැෙරන් කථා කෙළේ. අෙනක් එක අපට 
කරපු ෙචෝදනා අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙපොඩ්ඩකට 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා 
කිව්ෙවත්, රාජ්ය අංශෙයන් පාලනය වන වතුවල, ඒ කියන්ෙන් 
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ ශී ලංකා රාජ්ය වැවිලි 
සංස්ථාව යටෙත් තිබුණු වතුවල පශ්නයක් තිෙබනවා කිය එකයි. 
ඒක අපි දන්නවා. ඒ පශ්නයම තමයි තව පැත්තකින් අපට 
බලපාලා තිෙබන්ෙන්. අද වතුකරෙය් ජනතාවෙග් වැටුප් පශ්නය 
පිළිබඳව කථා කළා. ඒ ගැන අෙප් පැත්ෙත් මන්තීවරුත් කථා 
කළා; විපක්ෂය පැත්ෙත් මන්තීවරුත් කථා කළා.  

ෙම් සාමූහික ගිවිසුම නිසා ඇමතිතුමාත්, මමත් පසුගිය කාලෙය් 
ෙලොකු පශ්නයක පැටලිලායි හිටිෙය්. අපි කිහිප වතාවක් ෙම් අය 
කැ  ෙඳව්වා; වැවිලි සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා ෙකරුවා. නමුත්, අද 
පාෙයෝගිකව තිෙබන ගැටලුව ගැන අපි  දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා තීන්දු ගැනීෙම් දී ඒ 
අයෙග් පශ්න ගැනත් අප ට සලකා බලන්න ෙවනවා.  ෙමොකද, 
එෙහම ෙනොවුෙණොත් අපට ෙවනත් විකල්පයක් නැහැ. ඒ වැවිලි 
සමාගම්වලින් ඒ වතු ටික නැවතත් රජයට භාර ගත්ෙතොත්, අෙප් 
ජනවසමට වුණු ෙද් තමයි ඒෙගොල්ලන්ටත් ඉදිරිෙය්දී සිදු 
ෙවන්ෙන් කියන එක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම, වැවිලි සමාගම් සම්බන්ධව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙදෙගොල්ලන්ටම කථා කරලා ඒ  පශ්නය විසඳා ගන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා තමයි ගිය අය වැය අවසාන දින කිහිපෙය්දී අෙප් 
මන්තීවරෙයක් ඇමතිතුමාට ෙම් ගැන පශ්නයක් මතු කෙළේ. දැන් 
ඒ සාමූහික ගිවිසුම නතර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා, දැන් ඒ අය 
ෙම් ගණයට වැෙටන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්දී, අෙප් අෙනක් පනත 
සම්බන්ධෙයන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළාම, රුපියල් 2,500 පඩි 
වැඩි වීෙම්දී වතුකරයටත් විෙශේෂත්වයක් ලබා ෙදනවා. පසු 
කාලයක, - නැවත වතාවක් ඒ තිෙබන තත්ත්වය ෙහොඳ වුණාට 
පසුව- ෙම් සාමූහික ගිවිසුම ගැන ඒ අයත් එක්ක කටයුතු කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙවයි. එම නිසා ෙම් ඉදිරිපත් කරන පනෙත් සාමූහික 
ගිවිසුම තිෙබන තැන් ෙම්කට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ, වතුකරෙය් 
ජනතාවට ෙම් නිසා සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා කවුරු 
හරි හිතන්න පුළුවන්. මන්තීවරෙයක් නඟපු පශ්නයකට පිළිතුරක් 
ෙලසට ඇමතිතුමා ඒ ගැන  විස්තර කරලා දුන්නා. මම හිතන්ෙන්, 
එය එෙසේ ෙවන්ෙන් නැහැ. වතුකරෙය් සාමූහික ගිවිසුම අදට 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් ගිවිසුම අවලංගු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇමතිතුමාත්, මමත් අපි ෙදන්නාම වතුකරය 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. වතුකරය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනක් අෙප් දිස්තික්කෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අපි ෙම් වතුකරෙය් තිෙබන පශ්න ගැන දන්නවා.  

අෙනක් කාරණය නම්, අෙනක් පැත්ෙතන් අපි වෘත්තීය 
සමිතිත් නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
කිසිම සැකයක් තියා ගන්න එපා. ඒ වතුකරෙය් ජීවත්වන 
ජනතාවෙග් පශ්න අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. ඒ ගැන 
නිසියාකාරෙයන් කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා අද 
ඉදිරිපත් කළ නිෙයෝගයට අදාළව ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙබොෙහෝ දුරට සඳහන් කෙළේ,  ඊළඟ 
පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය්දී අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවන 
පශ්න පිළිබඳවයි. එම නිසා එම පශ්නවලට  ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු 
සතිෙය්දී පිළිතුරු ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් පශ්න කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කළා. එතුමා වීදුරු කර්මාන්තය ගැන කථා කළා. එම 
කර්මාන්තය පඩිපාලක සභාවට ඇතුළත් ෙවලාද කියලා ඇහුවා. 
එය පඩිපාලක සභා ආඥාපනෙත් 43වන වගන්තිය යටෙත් 
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව දැන් කථා කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් ගරු සභාෙව් ඒ මන්තීවරුන් කවුරුවත් නැහැ. අරවින්ද 
කුමාර් මන්තීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්. සාමූහික 
ගිවිසුමට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන වෘත්තීය සමිති පිළිබඳව එතුමා 
ෙපොඩි ෙචෝදනාවක් ෙකරුවා. මම දන්නවා, එතුමා කථා කෙළේ නම් 
අපට ෙනොෙවයි කියලා.  ෙමොකද, ගිවිසුම අත්සන් කරන වෘත්තීය 
සමිති තුෙනන් එකක් මමත් නිෙයෝජනය කරනවා. මම දන්නවා, 
එතුමා කා ගැනද කථා ෙකරුෙව් කියලා. අපි ෙම් සමාගම් එක්ක 
එකතු ෙවලා ෙම් කතාන්දරයට මැදිහත් ෙවලා නැහැ. පසුගිය මාස 
කිහිපය තුළ ඇමතිතුමාත් මමත් ෙලොකු උත්සාහයක් දැරුවා, අෙප් 
වැවිලි සමාගම් ෙමතැනට ෙගන එන්න. නමුත්, ඒ අයෙග් තිබුණ 
පාෙයෝගික ගැටලුවත් එක්ක තමයි අපි ෙම් තාවකාලික විසඳුම 
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ලබා ගත්ෙත්. නැවතත්, ෙත් කර්මාන්තය සහ රබර් කර්මාන්තය 
යම් කිසි තැනකට ෙගොඩනැඟුණාට පසුව අපට පුළුවන් ෙවයි ඒ 
සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් කරලා එම කටයුත්ත නැවත වතාවක් 
කරන්න.  

අෙප් හිටපු කම්කරු ඇමතිතුමා වන ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මැතිතුමා ෙම් විෂය පිළිබඳ යම් කිසි ආකාරයක කරුණු දන්නවා. 
ෙමොකද, එතුමා ෙමම අමාත්යාං ශෙය් හිටපු අමාත්යවරයා. එතුමා 
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව්දීත් ෙම් ගැන කථා කළා.  
ෙත්රීම්කරණය පිළිබඳව කාලය ගතවීෙම් පශ්නය ගැන එතුමා 
මතක් කළා. මම හිතන්ෙන්, ඒ සඳහා අපි යමක් කළ යුතු ෙවනවා. 
ඒෙක් ඇත්තක් තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා සමහර නඩු 
ෙත්රීම්කරණයට ගියාම සෑෙහන කාල සීමාවක් ගත ෙවනවා 
කියලා. ඉතින්, ඒ ගැන අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒත් එක්කම 
එතුමා සඳහන් කළා, එතුමා අමාත්යවරයා හැටියට හිටපු කාලෙය් 
කරපු ව්යාපෘතිය සම්බන්ධව මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා,  නමුත්, අපි 
එය කියාත්මක කරලා නැහැ කියලා. නමුත් එතුමා කිව්ව 
ව්යාපෘතිය ෙවනත් එකක්.  සියයට 30 ව්යාපෘතියට ෙනොෙවයි, ෙම් 
මුදල ලැබී තිෙබන්ෙන්. සියයට 30 දීමනාව පිළිබඳව  ඊෙය් 
ෙපෙර්දාත් පත්තරවල ගියා.  ෙබොෙහෝ ෙදනා, ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
ගැන කථා කරනවා.  පසුගිය රජෙය් අවසාන කාලෙය්දී  ෙගන ආපු 
ෙයෝජනාවක් හැටියට තමයි ෙම් සියයට 30 ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
වුෙණ්.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ගන්න. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අපට පශ්න රාශියක් තිබුණා. ඒ නිසා  අෙප් අමාත්යාංශය දැන් 

විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර විෙශේෂෙයන් ඇමතිතුමාෙග් 
අධීක්ෂණය යටෙත් අපි ෙම් කටයුතු අෙප් පළාත් කාර්යාලවල 
විමධ්යගත කරෙගන යනවා.  බදුල්ල, රත්නපුර කාර්යාලවල අපි 
ෙම්  විමධ්යගත කිරීම් කළා. තවත් කාර්යාල කිහිපයක කරලා 
තිෙබනවා.  එම කටයුතු විමධ්යගත වුණාට පසුව,  අපට එන 
ඉල්ලුම් පත පමාණය අනුව සතියක්, දවස් 10ක් වාෙග් 
කාලසීමාවක් ඇතුළත දී ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  
අපි කවුරුත් දන්නවා, වැඩ කරද්දී ෙචෝදනා එන බව. ෙපෙර්දාත් 
මාධ්ය තුළින්, "රිවිර" පත්තරෙයන් අපට ෙලොකු ෙචෝදනාවක් එල්ල 
කරලා තිබුණා. ෙම් වාෙග් ෙලොකු පිරිසක් ගැවෙසන තැනක සුළු 
සුළු අඩු පාඩුකම් ඇති. ඒ නිසා අපි සියලු ෙදනාෙගන් සහ 
මාධ්යෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමොනවා හරි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා 
නම්, අෙපන් යමක් පැහැර හැෙරනවා නම්, කරුණාකරලා ඒ 
පිළිබඳ අපටත් දැනුම් ෙදන්න කියලායි. ෙමොකද, "ෙමෙහම 
ෙවනවා" කියලා ඒ කාරණා පත්තෙර්ට ලියනවාට වැඩිය ඒ පිළිබඳ  
අපට දැනුම් දුන්ෙනොත්, අපටත් පුළුවන් ඒ පිළිබඳ ෙසොයා බලා 
කටයුතු කරන්න.  ෙමොකද, අපිත් මහජනතාව ෙවනුෙවන්, අෙප් 
ෙසේවාදායකයන් ෙවනුෙවන් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. එතෙකොට 
අපටත් ෙම් ගැන කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  

තවත් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක්  කාරණා කිහිපයක් ගැන 
සඳහන් කරලා තිබුණා.  මට මීට වැඩිය  කාලෙව්ලාව නැහැ. 
ෙගවල් හදපු එක ගැන මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
කිව්වා.  මා ළඟ ඒ විස්තර තිෙබනවා. එතුමාට ඕනෑ නම්, අපට 
පුළුවන් එතුමාට පිළිතුරක් එවන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නිකම් 
පත්තෙර්ට දාගන්න, මාධ්යයට කථා කරන්න, තමුන්ෙග් නායකයා 

ඉදිරිෙය් වීරයන් ෙවන්න කථා ෙකරුවාට අද ෙබොෙහෝ ෙදනා 
යථාර්ථය ගැන කථා ෙකරුෙව් නැහැ. "ෙගවල් හදලා නැහැ" 
කියලා කිව්වා. මම වගකීෙමන් කියනවා වතුකරෙය් ජනතාව  
ෙවනුෙවන් යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා නම්, ඒ 
කෙළේ කලින් තිබුණු අෙප් ආණ්ඩුවලින් බව. ඒ අයට පුරවැසිභාවය 
දීලා, අයිතිවාසිකම් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්න වතුකරෙයන් මන්තීවරු ආෙව්, අපි එදා ඒ 
කරපු වැඩ පිළිෙවෙළේ පතිඵලයක් හැටියට කියන කාරණයත් මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ. පළමු වතාවට දින 100 ආණ්ඩුව තුළ 
වතුක රෙය් ජනතාවට ෙම් රෙට්  භූමිෙය් අයිතිය ලබා ෙදන්න 
එනම් පර්චස් 7ක් ලබා දීෙම් වැඩ කටයුතු අපි කළා.  පසුගිය 
මැතිවරණෙය්දී අපි පතිඥාවක් දුන්නා. දැන් ඒක කියාත්මක 
ෙවනවා. නමුත් කියාත්මක වීෙම් අඩුපාඩුවක් ඇති. ඒ කාරණය 
මම පිළිගන්නවා. ඒ අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබාදී තිබූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු දැක්වූ සියලුම මන්තීවරුන්ට අෙප් 

ස්තුතිය පුද කරන ගමන්, අෙප් අමාත්යාංශය පැත්ෙතන්, අෙප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැත්ෙතන් යම්කිසි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒවා සකස් 
කරෙගන, ඒ ෙසේවාව ලබා ෙදන්න  කටයුතු කරනවා කියන 
කාරණය මා පකාශ කරනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, I move, 
"That the Parliament do now adjourn." 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
කල්තැබීෙම් පශ්න 

ஒத்திைவப்  வினாக்கள் 
ADJOURNMENT QUESTIONS 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මහතා. 
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ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමම පශ්නය ෙයොමු 

කරන්ෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවතටයි. 

(1) දකුණු ඉන්දීය ධීවර ෙබෝට්ටු 1000ත් - 1500ත් අතර 
පමාණයක් සතියකට දින තුනක් ශී ලංකාෙව් උතුරු මුහුදු 
කලාපයට පැමිණ අපෙග් මත්ස්ය සම්පත පැහැරෙගන යන 
බවත්, එයින් රටට රුපියල් ෙකෝටි ගණනක -ෙකෝටි 500ක් 
පමණ- පාඩුවක් සිදුවුණ බවත්, උතුෙර් ධීවර ජනතාව 
අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බවත් ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් ද? 

(2) ෙමෙසේ නීතිවිෙරෝධීව පැමිෙණන ධීවර යාතා සහ ධීවරයන් 
අත් අඩංගුවට ගැනීමට ශී ලංකා නාවික හමුදාවට 
පමාණවත් පතිපාදන සපයා දී තිෙබ්ද? 

 (3) ෙමෙසේ අත් අඩංගුවට ගන්නා දකුණු ඉන්දීය ධීවරයන්ට 
එෙරහිව විෙද්ශ ධීවර යාතා විධිවිධාන යටෙත් 
නීතිපතිවරයා විසින් නඩු ෙනොපවරන්ෙන් මන්ද? 

(4)   ෙමම ගැටලුව ශී ලාංෙක්ය ජනතාවට වාසිසහගත ෙලස 
ෙයොදා ගැනීමට ඉන්දීය රජය සමඟ කවර රාජ්ය තාන්තික 
වැඩ පිළිෙවළක් අනුගමනය කරන්ෙන්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාට mike එක ෙදන්න. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පසු ෙපළ අසුනට යන්න. කාර්මික 
ෙදෝෂයක්, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(1) පිළිගනිමි. ෙම් පිළිබඳ විසත්රාත්මක වාර්තාවක් ශී ලංකා 
නාවික හමුදාෙවන් ලබා ගන්නා ලද අතර එය අනුව ඉහත 
කී කරුණ සනාථ ෙව්. ෙමයට අමතරව විවිධ සංවිධානයන් 
විසින් මා ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තා අනුව වාර්ෂිකව 
රුපියල් බිලියන 08ක වටිනාකමින් යුත් මත්ස්ය 
අසව්ැන්නක් ඉන්දීය ධීවරයන් ෙනළා ගන්නා බව ෙපෙන්. 

(2) ඉන්දීය ධීවරයන් විසින් සිදු කරනු ලබන ආකමණෙය් 
පමාණය අනුව ඒවා නැවැත්වීමට අවශ්ය ෙමෙහයුම් සඳහා 
පතිපාදන පමාණවත් ෙනොවන බව පැහැදිලිය. ශී ලංකා 
නාවුක හමුදාව සහ ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවත ෙමම ෙමෙහයුම් ෙව්ගවත් කිරීම සඳහා අවශ්ය වන 
පහසුකම් (මිනිස ්බල මූල්යය සහ යාතා) වැඩි කරන ෙලස 
මා 2016.01.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්ය මණ්ඩල 
සටහන මඟින්ද ඉල්ලා ඇත. 

(3) මෙහසත්ාත් අධිකරණයක නඩු පැවරීෙම් හැකියාව ෙමම 
පනත මඟින් ෙනොමැති අතර නඩු පැවරීම මහාධිකරණයක 
සිදු විය යුතු අතර එහිදී පවත්නා අපහසුතා සැලකිල්ලට 
ෙගන ආගමන හා විගමන පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට 

ගන්නා ධීවරයන්ට නඩු පැවරීමට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව උපෙදස ් ලබා දී ඇත. ෙකෙසේ වුවද 
විෙද්ශ ධීවර යාතා පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර එම 
සංෙශෝධන තුළින් ඉන්දීය ධීවරයින් අත් අඩංගුවට ෙගන 
නඩු පැවරීම සඳහා ෙමම පනතින් ඇති බාධාවන් ඉවත් කර 
ඇත. ෙමම පනත යටෙත් මෙහසත්ාත් අධිකරණයක නඩු 
පැවරිය හැකි අන්දමින් පනත සංෙශෝධනය ෙකෙරමින් 
පවතී.  

(4) ෙම් සම්බන්ධව නියමිත කාල වකවානුවක් අනුව තිරසාර 
විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙයෝජනා කරමින් අමාත්ය 
මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මෑතකදී                    
ශී ලංකාවට පැමිණි ඉන්දීය විෙද්ශ අමාත්යතුමිය ෙවත 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා කරුණු ඉදිරිපත් කරන 
ලද අතර රාජ්ය තාන්තිකව ඉන්දීය මධ්යම රජය සමඟ 
සාකච්ඡා කඩිනමින්ම ආරම්භ කර ෙමම ගැටලුවට තිරසාර 
විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා මා කටයුතු කරමින් සිටින 
අතර ෙමහි ආරම්භක පියවරක් ෙලස ඉන්දීය විෙද්ශ 
අමාත්යතුමිය මා ෙවත නවදිල්ලියට පැමිණීම සඳහා 
ආරාධනා කරන ලදී. එම ආරාධනාව පරිදි රාජ්ය තාන්තික 
සාකච්ඡා කඩිනමින්ම ආරම්භ කළ හැකි බව ෙමම සභාවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
1979 විෙද්ශ ධීවර යාතා විධිවිධාන පනත ගැන කියන්න 

ඔබතුමාට ෙපොඩ්ඩක් අමතක වුණා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අංකය කීයද? 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ආගමන විගමන පනත ෙනොෙවයි. ආගමන විගමන පනත 

1948 ෙන්. ඒක ෙනොෙවයි. මා තුන්වන පශ්නෙයන් ඔබතුමාෙගන් 
අහලා තිෙබන්ෙන්, "ෙමෙසේ අත් අඩංගුවට ගන්නා දකුණු ඉන්දීය 
ධීවරයන්ට එෙරහිව විෙද්ශ ධීවර යාතා විධිවිධාන යටෙත් 
නීතිපතිවරයා විසින් නඩු ෙනොපවරන්ෙන් මන්ද?" කියලායි. 1948 
පනත ෙනොෙවයි. 1948 පනත, ආගමන විගමන පනත. විෙද්ශ 
ධීවර යාතා පනත ෙනොෙවයි.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පිළිතුෙර් සඳහන් ෙවන්ෙන්, 

"මෙහස්තාත් අධිකරණයක නඩු පැවරීෙම් හැකියාව ෙමම පනත 
මගින්   ෙනොමැති අතර, නඩු පැවරීම මහාධිකරණයක සිදු විය යුතු 
අතර, එහිදී පවත්නා අපහසුතා සැලකිල්ලට ෙගන ආගමන  
විගමන පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට ගන්නා ධීවරයන්ට නඩු 
පැවරීමට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව උපෙදස් ලබා දී ඇත." 
යනුෙවන්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි ෙම් සඳහා අපට 
උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි, ආගමන විගමන 
පනත යටෙත් නඩු පැවරීම සිද්ධ කරන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කරනවා. ඉන් පසුව 
ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයටම අපි ෙම් අයට නඩු පැවරීමට 
කටයුතු කරනවා. එපමණයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් මුහුදු තීරය ආකමණය කිරීම ගැන ආගමන විගමන පනත 
යටෙත් තමයි දැනට නඩු පැවරීම කරන්ෙන්. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි අපට දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන් ඒ අනුව 
කටයුතු කරන්න කියලා. අෙප් ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත 
සංෙශෝධනය කරනවා. ඊට පසේසේ අපි අෙප් පනත අනුව නඩු 
පැවරීමට කටයුතු කරනවා.  

අපි දැනට ෙම් අයෙග් ෙබෝට්ටු ෙහෝ ධීවර ආම්පන්න කිසිවක් 
නිදහස් කරන්ෙන් නැහැ. පුද්ගලයන් පමණයි නිදහස් කරන්ෙන්. 
එෙසේ නිදහස් කිරීම සිදු කරන්ෙන්ත්, රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් 
ඇති ෙවන සුහද සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. අද දවෙසේත් 
පුද්ගලයන් ෙදොෙළොස්ෙදෙනකු සමඟ ඉන්දියානු ධීවර ෙබෝට්ටු 
ෙදකක් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වනවිටත් ෙබෝට්ටුත් 
සමඟ විසිෙදෙදෙනකු අෙප් භාරෙය් ඉන්නවා. අපි ෙම් කිසිදු 
ෙබෝට්ටුවක් ෙහෝ දැල් ආම්පන්න   නිදහස් කරන්ෙන් නැහැ. 
ඉදිරිෙය්දී ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කළාට 
පස්ෙසේ, නඩු පැවරීෙමන් අනතුරුව විශාල දඩ මුදලකට යටත් 
කරලා, ෙම් ෙබෝට්ටුවල අයිතිකරුවන්ට දඩ පැනවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  
ධීවරයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙබෝට්ටුවල අයිතිකරුවන් ගැනත් 
අපි ඉතාම පැහැදිලිව දන්නවා. තමිල්නාඩුෙව් ඉන්න 
ෙද්ශපාලනඥයන් තමයි ෙම් ෙබෝට්ටු වැඩි පමාණයක 
අයිතිකරුවන් බවට පත් ෙවලා සිටින්ෙන්. ඒ අනුව ඔවුන් ෙම් රටට 
ෙගන්වා දඬුවම් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සහිතව ඒ සංෙශෝධන 
ෙගෙනන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 1948 ආගමන විගමන පනත අනුව නඩු 

පවරන්න බැහැ. නීතිපතිවරයා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙම් අය 
අධිකරණයට ෙයොමු කරනවා. නඩුකාරතුමාට ෙයොමු කළාට පසුව 
ඒ අයට ඇප ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමා කරන්ෙන් බන්ධනාගාරගත 
කරන එක. එෙසේ කරලා සතියක්, ෙදකක් ඉන්න අරිනවා. ෙමොකද, 
නඩු පවරන්න බැරි නිසා. එෙසේ ඉන්න ඇරලා කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙකළින්ම ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් මැදිහත්වීම මත ඒ 
අය නිදහස් කරනවා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

  
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට තිෙබන කමය අනුව අපි කිසිෙසේත්ම 

එවැනි නිදහස් කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. උසාවිෙයන් නිදහස් 
කිරීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය තාන්තික මට්ටමින් සිදු වන 
සාකච්ඡා මගින් තමයි නිදහස් කිරීම කරන්ෙන්. සමහර අයට මාස 
ගණනක් බන්ධනාගාරෙය් ඉන්න ෙවනවා. මාස පහක්, හයක් 
ඉන්නත් ෙවනවා. ෙම් අය රඳවා ගැනීමට ෙම් පනත අනුව අපිට 
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි ෙහට දි නෙය් නව පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ මීට වඩා ටිකක් බරපතළ 
තත්ත්වයකින් අපට ෙම් අය රඳවා ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 1948  ආගමන විගමන පනතින් පුළුවන්  

රඳවා ගන්න විතරයි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්න ඇසීමට අවස්ථාවක් නැහැ. 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙහොඳමයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පශ්න අංක 2, ගරු  නලින්ද ජයතිස්ස මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් පශ්න 

යටෙත් මා ෙමම පශ්නය ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යතුමාෙගන් අසනවා. 

(අ) 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සම්මත වූෙය් කවදාද? 

(ආ) ඒ අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවූෙය් 
කවදාද? 

(ඇ) එහි සාමාජිකයන් කවුද? 

(ඈ) ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීම  පමාදවීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද? 

(ඉ) පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි   ඖෂධ 
මිල අඩු කිරීමට ෙනොහැකි වී ඇත්ෙත් ඇයි? 

(ඊ) ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිෙය් පධාන විධායක 
නිලධාරි, මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය සහ  සභාපති, 
මහාචාර්ය ලාල් ජයෙකොඩි යන අයට ඉල්ලා අසව්න ෙලස 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් ඉල්ලා සිටීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද? 

(උ) දැනට එම තනතුරු සඳහා ෙයෝජනා කර ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සුදුසුකම් 2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ 
නියාමන අධිකාරිය පනතට අනුකූල වන්ෙන්ද? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் 
சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 

ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා. 

(අ) 2015.03.19 

(ආ) 2015.07.01 

(ඇ)  Members of the National Medicines Regulatory 
Authority    

 Chairman  -  Prof. R.L. Jayakody  

 CEO -  Prof. Krishantha Weerasooriya   
 අධ්යක්ෂ   -  ෛවද්ය වයි. ඒ ගාමිණී ෙපෙර්රා මහතා  
 අධ්යක්ෂ   -  ෛවද්ය ආර්.ටී. කපිල රණසිංහ මහතා 
 අධ්යක්ෂ   - ඒ.ආර්. අහමඩ් මිය. 
 අධ්යක්ෂ   -  පරාකම ෙද්වසිරි ෙරොඩ්රිෙගෝ 
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 අධ්යක්ෂ  - ෛවද්ය  ෙදොන් ෙද්ශපිය ආනන්ද විෙජ්විකම 
මහතා 

 අධ්යක්ෂ   -  ෛවද්ය  මහාචාර්ය නාරද වර්ණසුරිය මහතා 
 අධ්යක්ෂ   -  ෛවද්ය ඩිලන්ති  රාජිකා  ෙහේරත් මිය. 
 අධ්යක්ෂ   -  ෛවද්ය  ලිලන්ති  ද සිල්වා  මහත්මිය 
 අධ්යක්ෂ   -  ෛවද්ය  ඩී.පී.එන්. රත්නෙසේන මහතා 
 අධ්යක්ෂ   -  ෛවද්ය  පී.ජී. මහීපාල මහතා  

 අධ්යක්ෂ   -  ආර්.එම්.පී. රත්නායක මහතා 

(ඈ)  ජාතික  ඖෂධ  නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීෙම් පමාදවීමක් 
සිදු වී ෙනොමැත. 

(ඉ)   දැනට  ජාතික  ඖෂධ නියාමන  අධිකාරිය පනෙත්  
විධිවිධාන අනුව  එකී අධිකාරිය විසින්  මිල නියම කිරීෙම් 
කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. එම මිල නියම කිරීෙම් 
කමිටුෙව්  සංයුතිය,  බලතල,  සහ කර්තව්ය  එහි  ෙරගුලාසි 
අනුව නියම කරනු ලැබිය  යුතු ෙවනවා.  

 ඖෂධ මිල අඩු කිරීමද ඇතුළත්ව  ඖෂධ මිල 
සම්බන්ධෙයන් තීරණය කිරීෙම් බලය  ෙමම කමිටුව  
සතුවන අතර,  ෙකටුම්පත් කමිටුව මගින්  ෙම් වන විට 
සකස ්කළ මිල ෙරගුලාසි  නීති ෙකටුම්ෙප් සම්පාදක ෙවත 
යැවීමට නියමිතයි.  ඉක්මනින් එය යවනවා.  

 ඊට පසුව  ඉදිරිෙය්දී ඒ අනුව මිල  ගණන් අඩු  කිරීමට 
කටයුතු ෙකෙරයි. එයින් පසුව  ඖෂධ  මිල ගණන් අඩු 
ෙවන්න පුළුවන් කියා අපි හිතනවා.  

(ඊ)   එවැන්නක් සිදුවී ෙනොමැත.  

 National Medicines Regulatory Authority එෙක්  
Chairman  සහ CEO අසක්රන්නට සිද්ධ ෙවලා නැහැ. අපි 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමොකුත් කියලාත් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] 

(උ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අතුරු පශ්න අහන්න අවස්ථාව නැහැ.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් පශ්නය  අහන්න ෙහේතු වුෙණ්, ෙම් සභාපතිවරයාට හා  

පධාන විධායක නිලධාරියාට අස්වන ෙලස ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා- [බාධා කිරීමක්]  

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ තවම ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  ඇමතිතුමාට  

දුන්නාද , නැද්ද කියන කථාව මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ 
ෙදෙදනා National Medicines Regulatory Authority එෙක් 
Chairman හැටියටත් CEO හැටියටත්  තවම  ඉන්නවා.  

  
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාධ්ය මඟින් කියලා තිබුණා - [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
මාධ්ය ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැෙන්. අද උෙද් 10ට මෙග් 

කාර්යාලෙය් ඖෂධ සම්බන්ධව සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඒ 
සාකච්ඡාෙව් Prof. Jayakody  මාත් එක්ක  හිටියා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 මහාචාර්ය  ලාල් ජයෙකොඩි මහත්මයායි, මහාචාර්ය කිෂාන්ත 

වීරසුරිය මහත්මයායි? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ඔව්. ෙදන්නාම  ඉන්නවා.  

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.45 ට, 2016 ෙපබරවාරි  

12 වන  සිකුරාදා  අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 
அதன்ப  பி.ப. 6.45 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ெபப் வாி 

12, ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 
Adjourned accordingly at 6.45 p.m. until 1.30 p.m. on  Friday, 12th 

February, 2016.  

943 944 
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PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

නිෙව්දන: 
 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වැඩ මුළුව 
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු   
 

යාපනය ෙකොටුව පතිසංසක්රණය කිරීම : 
 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත්  (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදි. 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා: 
 උතුරු නැ ෙඟනහිර අතුරුදහන් වූ ෙදමළ ජනතාවට මරණ 

සහතික ලබා දීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Workshop on Sectoral Oversight Committees 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

RESTORATION OF JAFFNA FORT: 
    Statement by Minister of Education 
 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 
(AMENDMENT) BILL: 

    Read a Second, and the Third time and passed as 
amended 

PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 
   Issuing Death Certificates for the Disappeared Tamil 

Persons in the North and East 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள்: 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு ப் பயிற்சிப் பட்டைற 
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் னரைமப்  : 
 கல்வி அைமச்சாின  கூற்  
 

கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம்:  

 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  

தனி நபர் பிேரரைணகள்: 
வடக்கு, கிழக்கில் காணாமற்ேபான தமிழ் மக்க க்கு 

மரணச் சான்றிதழ் வழங்குதல் 

 තිකුණාමල දිසත්ික්කෙය් පිහිටි හමුදා කඳවුරු ෙවනත් 
ස්ථානවල පිහිටුවීම 

 රට තුළ ඇති යුදමය නටබුන් පතිසංසක්රණය කර ජනතා 
යහපත පිණිස ෙයොදා ගැනීම  

 රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුෙපන් ගණනය කරන 
සියයට 40 අවකරණ සීමාව දීමනා සහිත දළ වැටුපට 
ගණනය කිරීම 

 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය සථ්ාපනය කිරීම 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள இரா வ 
காம்கைள ேவ  இடத்திற்கு மாற் தல்    

        நாட் ள் காணப்ப கின்ற த்தகால 
சிைத கைளப் னரைமத்  மக்களின் 
நன்ைமக்காகப் பயன்ப த்தல் 

 அரச ஊழியர்களின் அ ப்பைடச் சம்பளத்தில் 
கணிப்பிடப்ப ம் 40% கழிப்பன  எல்ைலைய 
ெகா ப்பன க டன் கூ ய ெமாத்தச் 
சம்பளத்தி ந்  கணிப்பிடல் 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 ஆசிாிய ஆேலாசகர் ேசைவைய ஸ்தாபித்தல் 

    Relocation of Military Camps in the Trincomalee 
District 

    Restoration of War Ruin Sites to Make Use of Such 
Places for the Benefit of the People 

    Calculating the 40 per cent Reduction Limit that is 
Calculated on the Basic Salary of the 
Government servants, in terms of the Gross 
Salary Inclusive of allowances 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

    Establishment of Teacher Instructors’ Service 
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—————————————– 

 
අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 
නිෙව්දන  

அறிவிப் கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වැඩ මුළුව   

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு ப் பயிற்சிப் பட்டைற 
 WORKSHOP ON SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභිනවෙයන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාවල කටයුතු පවත්වාෙගන යෑම සඳහා වූ 
කියාවලිය පිළිබඳව විෙශේෂඥයන් කිහිප ෙදෙනකුෙග්ද සහාය 
ඇතිව ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ 
මුළුවක් 2016 ෙපබරවාරි මස 15වැනි සඳුදා, 16වැනි අඟහරුවාදා 
සහ 17වැනි බදාදා යන ෙතදින තුළ ෙපරවරු  9.00 සිට පස්වරු 
4.00 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාමර අංක 01හි දී 
පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු ෙයොදා ඇති බවත්, ඊට අදාළ සම්පූර්ණ 
වැඩසටහන භාෂාතෙයන්ම සකසා සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
දැනගැනීම පිණිස සභා ෙම්සය මත තබා ඇති බවත් දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

තවද, එකී වැඩ මුළුවට පැමිණ සහභාගි වීෙමන් සකිය 
දායකත්වය ලබා ෙදන ෙලස සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික පවාහන ෛවද්ය ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.
- [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

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

(i) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/29 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; 

(ii) 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2016 ජනවාරි 12 දිනැති අංක 1949/29 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; 

(iii) 2011 අංක 17 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනතින් අවසන් 
වරට සංෙශෝධිත 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනෙත් 3ඇ වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 
ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය; 

(iv) කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත් 
මත්පැන්වල සැර පමාණය සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව 2015 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1945/8 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය (අංක 982 දරන සුරාබදු 
නිෙව්දනය); 

(v) කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 32 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් වාර්ෂික බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1945/17 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය (අංක 983 සහ 984 දරන 
සුරාබදු නිෙව්දන); 

(vi) (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය 
යුතු 25 වගන්තිය යටෙත් ෙහෝටල් තුළ මද්යසාර භාවිතයට අදාළ 
ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 
ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 1947/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය (අංක 986 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය); 

(vii) (52 වැනි අධිකාරය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙතහි 4 සහ 13 වගන්ති 
යටෙත් විෙද්ශ මත්පැන් අෙලවිය හා පවාහනය සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 
1947/41 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය (අංක 
985 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය); 

(viii) කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1) උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 
ෙදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 1947/43 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය (අංක 987 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය); 

(ix) කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1) උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 
ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය (අංක 978, 979 සහ 980 දරන සුරාබදු 
නිෙව්දන); 

(x) කලින් කලට සංෙශෝධන කරන ලද පරිදි (52 අධිකාරය වූ) සුරාබදු 
ආඥාපනෙත් 22 වගන්තිෙය් (1) උප වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 
ෙදසැම්බර් 04 දිනැති අංක 1943/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය (අංක 981 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය); 

(xi) 2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2016 ජනවාරි 01 දිනැති අංක 1947/45 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; සහ 

(xii) 2004 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් 22 වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 26 
වගන්තිය යටෙත් ජාත්යන්තර විදුලි සංෙද්ශ කියාකරු බද්ද 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 
ෙදසැම්බර් 14 දිනැති අංක 1945/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝගය.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

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

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- [ගරු 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා] 

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

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මැතිතුමා  -  පැමිණ නැත. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ  

පිළිගන්වමි. 

(1) බණ්ඩාරගම, වැල්මිල්ලහන්දිය, කි  ෙඳල්පිටිය, කැසබ්ෑව 
පාර, අංක 108/1 දරන   සථ්ානෙයහි   පදිංචි ගුණපාල 
විෙජ්සූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) පාදුක්ක, වටරැක, ආටිගල පාර, පානලුවවත්ත, සමගි 
මාවත, අංක 80/29/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ඒ.එස.්ඩී. 
ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;    

(3) ෙකොට්ටාව, පන්නිපිටිය, පින්ෙහේන, සිරිමල් ෙපෙදස, අංක 
39/10 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ඒ. ජිනදාස මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ෙකන්ගල්ල, මල්පාන, "ශීපාලී", අංක 12/ඩී, දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.ජී.පී. කමලෙද්ව මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5) මහරගම, නාවින්න, ඉසිපතන පාර, අංක 78/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි සුවිනිතා මල්ලිකා ෙපෙර්රා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් එෙකොළහ 

පිළිගන්වමි.  

(1) ෙදවිනුවර, කිරලවැල්ල පාර, අංක 69 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.පී. පගති තර්ෂණ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මාතර, ඉසදීන් නගරය, මීරා පාර, අංක 102 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි චන්දපාල වීරෙකෝන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) සුල්තානාෙගොඩ, කපුෙහේන, අකුරුෙගොඩ, සරසවි 
කලායතනය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.එම්. ජයවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) මාතර, වල්ගම, සමගි මාවත, අංක 69/5 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ටී. ෙමන්ඩිස ්මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) මාතර, ෙව්රගම්පිට, ශී ධර්මවංශ මාවත, අංක 143/බී දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙහේමලතා රාජපක්ෂ මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) මාතර, ඉසදීන් නගරය, ෙයහියා පාර, අංක 71 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී. මල්ලිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7) ගාල්ල, වළහන්දූව, කබරයන්මුල්ල, පියංකර උයන යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.පී. ආරියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(8) ගාල්ල, මාගාල්ල, සර්කියුලර් පාර, අංක 266/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ලීලා ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) අකුරැස්ස, විල්පිට, මැදවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ආර්. 
ඥානසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(10) තිකුණාමලය, මහාමායාපුර, අංක 70/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එච්. රදිකා චාෙමන් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(11) බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත, දියවන්නා උද්යාන මාවත, අංක 
51 ආර්. දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි වී.ඒ. එදිරිමාන්න 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව :  නවීන 
තාක්ෂණික උපකරණ 

வளிமண்டலவியல் திைணக்களம் : ந ன 
ெதாழில் ட்ப உபகரணங்கள்  

METEOROLOGICAL DEPRTMENT:  MODERN TECHNICAL 
EQUIPMENT   

75/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
   (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  
(අ) කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ඇති ෙනොදියුණු  

තාක්ෂණික උපකරණ මඟින් නිවැරදි කාලගුණ අනාවැකි 
ලබා දීමට අෙපොෙහොසත් වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මානව හා 
දියුණු ෙභෞතික සම්පත් ලබා දීමට  කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන නවීන 
තාක්ෂණික උපකරණ කවෙර්ද; 

 (iii) එම නවීන උපකරණ  කුමන කටයුතු සඳහා භාවිතා 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එම උපකරණ සඳහා වැය වන මුදල ෙකොපමණද;  
 (v) නවීන තාක්ෂණික උපකරණ ලබා ෙදන දිනය 

කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) வளிமண்டலவியல் திைணக்களத்திற்கு உாித்தான 
பின்தங்கிய ெதாழில் ட்ப உபகரணங்கள் லம் 

ல் யமான வானிைல எதிர் கூறல்கைள வழங்க 
யா ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

947 948 
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(ஆ) (i) வளிமண்டலவியல் திைணக்களத்திற்கு மனித 
மற் ம் வி த்திெசய்யப்பட்ட ெபௗதிக 
வளங்கைளப் ெபற் க் ெகா க்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ெபற் க்ெகா க்க எதிர்பார்க்கின்ற 
ந ன ெதாழில் ட்ப உபகரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ந ன உபகரணங்கள் எவ்வாறான 
நடவ க்ைகக க்குப் பயன்ப த்தப்ப ம் 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உபகரணங்க க்குச் ெசலவாகும் 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) ந ன ெதாழில் ட்ப உபகரணங்கள் ெபற் க் 
ெகா க்கப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of  Disaster Management : 

(a) Is he aware that the Meteorological Department 
has failed to deliver credible weather forecasts 
with the outdated technical equipment they are 
having at present? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to provide 
human and sophisticated  physical resources 
to the Meteorological Department; 

 (ii) if so,  what those state-of-the-art technical 
equipment are; 

 (iii) the purposes for which those aforesaid 
equipment will be used; 

 (iv) the amount of money will be spent for the 
aforesaid equipment; and 

 (v) the date on which those modern equipment 
will be provided? 

(c) 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, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) වර්තමානෙය් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව 
තිෙබන දියුණු තාක්ෂණික උපකරණ කිහිපය මඟින් ෙපරට 
වඩා නිවැරදි කාලගුණ අනාවැකි  පවසනු ලබයි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන උපකරණ නම්, 
දත්ත එක් රැස ් කිරීම, තත්ත්ව පාලනය සහ 
ෙල්ඛනගත කිරීෙම් පද්ධති (Data collection, 
quality and archival system) 

  ගණිතමය අනාවැකි පළ කිරීෙම් පද්ධති  
(Numerical weather prediction suite) 

  සව්යංකීය කාලගුණ පද්ධති (Automatic weather 
systems) 

  අකුණු හඳුනා ගැනීෙම් පද්ධති (Lightning 
detection systems) 

  ඉහළ වායුෙගෝලීය දත්ත ලබා ගැනීෙම් පද්ධති 
(Radiosonde systems) 

  ඉහළ වායුෙගෝල සුළං ලබා ගැනීෙම් පද්ධති 
(Wind profiler systems) 

  සව්යංකීය දත්ත හුවමාරු පද්ධති (Message 
switching systems)  

 (iii) කාලගුණ අනාවැකිකරණ හැකියාව වර්ධනය 
කිරීම සඳහා එම නවීන උපකරණ භාවිත කරනු 
ලබයි. 

 (iv) එම උපකරණ සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් 
මිලියන  1,975ක් ෙලස ඇසත්ෙම්න්තු කර ඇත. 

 (v) අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන ෙසොයා ගැනීෙමන් පසුව 
අනුමත ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් සමග නවීන 
තාක්ෂණික උපකරණ ලබා දීම සිදු කරනු ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

අමාත්යතුමා, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ලබා 
දුන් පිළිතුෙර් මිලදී ගන්නට බලෙපොෙරොත්තු වන නව තාක්ෂණ 
උපකරණ ලැස්තුවක් කිව්වා. ඒ උපකරණ කුමන කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් භාවිත කරනවාද කියන කාරණයත් එතුමා කිව්වා. 
හැබැයි, ඒ එක්කම පිළිතුෙර් සඳහන් කළා, "අවශ්ය මුදල් පතිපාදන 
ෙසොයා ගැනීෙමන් පසුව" කියලා. ඒෙකන් අදහස් වන්ෙන්, ගිය 
වසෙර් කියවන ලද, ෙම් වර්ෂයට අදාළ අය වැෙයන් එක්ෙකෝ 
 මුදල් ෙවන් කරෙගන නැහැ,  එෙහම නැත්නම් කවුරුන් ෙහෝ 
හම්බ ෙවන්න ගිහින් සල්ලි ඉල්ලා ගන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒක 
කාලාර්ථ අසම්භාව්ය කියාවක් වාෙගයි. ඒ නිසා ෙම් අවුරුද්ද 
ඇතුළත ෙම් කියන තාක්ෂණික උපකරණ කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබාගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැන් ෙම් ව්යාපෘතිය හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒක කරන්න 

අවශ්යයි කියා තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා මුදල් ඉල්ලා 
තිෙබනවා. ඒ මුදල් ලැබුණු ගමන් එය පටන් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මා නැවත වරක් ෙම් කාරණය අහනවා. 

"මුදල් ඉල්ලලා තිෙබනවා, මුදල් ලැබුණු ගමන් පටන් ගන්න 
පුළුවන්" කියන එක පැහැදිලි උත්තරයක් වන්ෙන් නැහැ; වගකීම් 
සහිත උත්තරයක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ උත්තරෙයන් මට තෘප්ත 
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් වසර තුළ එය පටන් ගන්න මුදල් 
ලැෙබයිද කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

949 950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සල්ලි ලැබුණාට පසුව ඒ ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු ආරම්භ ෙවනවා 

නම් පශ්නයක් නැහැ ෙන්. සල්ලි ලැබුණාට පසුව වැඩ පටන් 
ගන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. ඒ සල්ලි ලැෙබන දවසක් ෙන් නැත්ෙත්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සල්ලි ලැබුණු ගමන් එම ව්යාපෘතිය පටන් ගන්නවා කියලා 

එතුමා කිව්වා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත එය කරන්න පුළුවන් ෙවයිද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ෙනොෙවයි, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට තමයි 

සල්ලි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්.  ඉක්මනට එය පටන් ගන්න පුළුවන් 
ෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්න. ෙමොකද, සල්ලි 

ලැබුණාට පසුව වැඩ පටන් ගනියි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සෑහීමකට පත් ෙවනවා නම් 

මම සෑහීමකට පත් ෙවන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට සහාය ෙදන්නයි කථා කෙළේ. 

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

අෙප් දකුණු ආසියානු කලාපෙය් ඇතැම් රටවල කාලගුණ විද්යා 
අනාවැකි පැත්ෙතන් බැලුවත්, ඇතැම් අවස්ථාවලදී අප ඉන්ෙන් 
ෙබොෙහොම පසුගාමීවයි. සමහර විට ඉන්දියාෙවන් ෙතොරතුරක් 
ෙදනතුරු අෙප් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙතොරතුරු 
දන්ෙන් නැහැ. වි ෙශේෂෙයන්ම ෙබංගාල ෙබොක්ක ආශිතව ඇතිවන 
අවපීඩන තත්ත්වයන් එක්ක වර්ෂාව ඇති වුණාම, නැත්නම් 
වහින්න පැය කීපයක් තියලා තමයි සමහර ෙවලාවට නිෙව්දන 
නිකුත් කිරීම් සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ නිසා කලාපෙය් අෙනක් රටවල 

තිෙබන දියුණු තාක්ෂණය අෙප් තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ කරන්න 
කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කලාපීය සහෙයෝගය 
නිර්මාණය කරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොන විධියටද කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙගන් විමසීමක් කරලා ඉදිරිෙය්දී 

ඔබතුමාට නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා  ෙදන්නම්.   පස්ෙසේ කාලයක 
මාතර පැත්ෙත් ෙද්ශපාලන අනාවැකිත් අපට කියන්න පුළුවන් 
ෙව්වි.    

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එෙහම machines තිෙබනවා නම්- 
 
 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය: 
ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා යතුරුපැදි 

ேதசிய நீர்வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைப : 
ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமாட்டார் 

ைசக்கிள் 
NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD: 

MOTORBIKES FOR FIELD OFFICERS 
294/’15 

4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් යතුරුපැදි ෙබදා දීෙම් වැඩසටහන සඳහා අයදුම් 
කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඔවුන් අතරින් කිහිප ෙදෙනකුට පමණක් යතුරුපැදි 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ෙතෝරාගත් ක්ෙෂේත නිලධාරීන් කීප 
ෙදෙනකුට පමණක් යතුරුපැදි ලබාදීමට ෙහේතුව 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙසසු ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා යතුරුපැදි ලබා 
ෙදන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

( அ) ேதசிய நீர்வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைபயின் 
ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்கள் ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கைள பகிர்ந்தளிக்கும் ேவைலத்திட்டத் க்கு 
விண்ணப்பித் ள்ளைத  அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i )  இவர்களில் ஒ  சில க்கு மாத்திரம் ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 ( i i ) ஆெமனில், ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ெவளிக்கள 
உத்திேயாகத்தர்கள் ஒ  சில க்கு மாத்திரம் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கப்ப வதற்கான 
காரணம் யா  என்பைத ம்; 
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 ( i ii )  ஏைனய ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் வழங்கப்ப ம் திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of City Planning and Water  

Supply: 

(a) Is he aware that the field officers of the National 
Water Supply and Drainage Board have applied to 
get motorbikes under the programme of 
distributing motorbikes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  whether only a few officers out of the above 
have been provided motorbikes;  

 (ii) if so, the reason for providing motorbikes 
only to a selected number of field officers; 
and 

 (iii) the date on which motorbikes will be 
provided to the rest of the field officers? 

(c) If not, why? 

 
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) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 2014 වර්ෂෙය් අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම 
යටෙත් ක්ෙෂේත රාජකාරිවල නියැෙලන රාජ්ය නිලධාරින් 
සඳහා යතුරු පැදි ලබා දීෙම් වැඩසටහන යටෙත් ජාතික 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් නිලධාරින්ද 
යතුරු පැදි ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර ඇත. 

(ආ) (i) ෙමම මණ්ඩලය මඟින් යතුරු පැදි ලබා දීමක් සිදු 
ෙනොකරයි. යතුරු පැදි ලබා දීම සිදු කරනු 
ලබන්ෙන් අදාළ දිසත්ික් ෙල්කම්වරු  විසිනි. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර අනුවත් පිළි 

ගන්නවා, ඒ ක්ෙෂේත නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන් ජල සම්පාදන 
මණ්ඩලෙය්ත් මනු කියවන අය විශාල දුෂ්කරතා මධ්යෙය් ඉන්ෙන් 
කියන එක. ඒ අයත් ඒ යතුරු පැදි තමන්ටත් හිමි ෙව්විය කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි ඉල්ලුම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
ලැෙබන ෙපොෙරොන්දුවක් එක්කයි ෙම් ඉල්ලීම කරලා තිෙබන්ෙන්. 

මහනුවර දිස්තික්කෙය් එෙහම යම් පිරිසකට එම යතුරු පැදි 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ වුණාට දකුණු පළාෙත් මාතර, ගාල්ල 
දිස්තික්කවල එෙහම කිසිම ෙකෙනකුට ලැබී නැහැ. ගරු 

කථානායකතුමනි, එතෙකොට එතැන යම් අසමානතාවක් හට 
ගන්නවා,  ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් ෙසේවය 
කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය් පිරිසකට ලැ බිලා, අෙනකුත් 
දිස්තික්කවල පිරිසකට ෙනොලැෙබන ෙකොට. අනුරාධපුරය වාෙග් 
විශාල වශෙයන් දුෂ්කරතා තිෙබන දිස්තික්ක තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමය අය වැය ෙයෝජනාවක් හැටියට තිෙබන නිසා 
ඔබතුමා ඒ කාර්යය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලවලට පවරන්ෙන් 
නැතුව සියලු ෙදනාටම යතුරු පැදි ලබා දීම සඳහා ජල සම්පාදන 
හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ෙහෝ අමාත්යාංශය මට්ටෙමන් යම් කිසි 
විධිමත් පියවරක් ගන්නවාද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔව්,  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යතුරු පැදි ලබා දීෙම් කියාදාමය 

පිළිබඳව එක් එක් දිස්තික් ෙල්කම්වරු ෙවන ෙවනම කියාදාම 
අනුගමනය කරන බව තමයි අපි දකින්ෙන්. ඔබතුමා සඳහන් කළ 
පරිදි මහනුවර දිස්තික්කෙය් අයට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අයටත් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
සමහර දිස්තික්කවල අයට එම යතුරු පැදි ලබා දීලා තිෙබනවා. 
නමුත් සමහර දිසාපතිවරු ඒවා ලබා දීම පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබන 
බව නිල ෙනොවන ආරංචි මාර්ගවලින් මට දැන ගන්න ලැබුණා. 
ඉතින් ෙම් පිළිබඳව ඇත්ත වශෙයන්ම මම නම් හිතන්ෙන් 
ෙමෙහමයි. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කියන්ෙන් 
අර්ධ රාජ්ය ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක්. ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම 
"රාජ්ය ෙසේවය" කියන ගණයට වැෙටන්ෙන් නැහැ. පවුල් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවිකාවන්, සංවර්ධන නිලධාරින්, ගාම නිලධාරින්, මහජන 
ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු, පාෙද්ශීය සභාවල කාර්මික නිලධාරින්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල කාර්මික නිලධාරින් යන අයට ෙම් 
යතුරු පැදි ලබා දීම සම්බන්ධව දිස්තික් ෙල්කම්වරු ඍජුවම 
කටයුතු කරනවා.  

නමුත්, අර්ධ රාජ්ය ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩයක් හැටියට අෙප් 
ෙසේවෙය් අයට ෙම් යතුරුපැදි ලබා දීෙම් බැඳීමක් මම නම් 
දකින්ෙන් නැහැ. නමුත්, සමහර දිසාපතිවරු ලබා දීලා තිෙබනවා. 
අපි නම් කරන්ෙන්, අපට යම් අයදුම්පතක් ෙයොමු කළාම, ඒ 
අයදුම්පත සාමාන්යාධිකාරිතුමා සහතික කරලා, අදාළ 
දිසාපතිවරුන්ට ෙයොමු කිරීමයි. එහිදී සමහර දිසාපතිවරු යතුරුපැදි 
ලබා දීලා තිෙබනවා; සමහර දිසාපතිවරු යතුරුපැදි ලබා දීලා 
නැහැ. එතැනින් එහාට අපට මුකුත් කරන්න අමාරුයි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා මුහුණ ෙදන තත්ත්වය 

ගැන මම පිළිගන්නවා.  ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරලා, දිස්තික් ෙල්කම්වරු හරහා,
- ෙමොකද, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත් ෙසේවය කරන 
ක්ෙෂේත නිලධාරින් වාෙග්ම, ජාතික ජලසම්පාදන මණ්ඩලෙය් 
ෙබොෙහෝ නිලධාරින් සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙබොෙහෝ 
නිලධාරිනුත් ක්ෙෂේතෙය් සැරිසරන අයයි. එම නිසා 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරු සමඟ සාකච්ඡාවක් 
කරලා, ක්ෙෂේත නිලධාරින් හැටියට හඳුනා ගන්නා අර්ධ රාජ්ය 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල ෙසේවකයන්ටත් ෙම් පහසුකම ලබා 
ගන්න ඉඩ කඩ සලසන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අෙප් පැත්ෙතන් 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒකට ඒකාබද්ධ වැඩපිළිෙවළක් හැෙදනවා 
නම් ෙහොඳයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට අදාළ ෙනොවුණත්, මෙග් 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය  හැටියට මා ෙම් කාරණය ගැන දැන ගන්න 
කැමැතියි.  ජාතික ජලසම්පාදන මණ්ඩලෙය් ව්යාපෘතිවල ෙසේවය 
කරන නිලධාරින්, මහනුවර ව්යාපෘතිය වාෙග් ව්යාපෘති අවසන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වූවාට පසුව ඔබතුමා ඒ අයෙග් ෙසේවය අවසන් කරලා තිබුණා. 
ඔවුන් ඉංජිෙන්රු මට්ටෙම් ඉන්න අයයි. සමහරු අවුරුදු 20ක්, 30ක් 
ජාතික ජලසම්පාදන මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කරපු අයයි. ඒ අයට දැන් 
ෙවනත් වෘත්තියකට යන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත්, ඒ 
අයට ෙසේවය කරන්න ව්යාපෘතියක් අවශ්යයි. ඔවුන්ෙග් ෙසේවය 
අවසන් කිරීෙම් ලිපි යැව්වාට පස්ෙසේ, ඒ අයට විශව්ාසයක් නැහැ, ඒ 
අයව නැවත ෙසේවයට බඳවා ගනීවිද කියලා. ඔබතුමා ඒ අය 
ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීම ෙවනුවට ව්යාපෘතිෙයන් නතර කරලා හරි, 
නැවත ඔවුන්ට ෙසේවය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාද කියලා 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ව්යාපෘතිවලට අදාළ බඳවා ගැනීම් කරන්ෙන් ඒ ව්යාපෘති 

කාර්යාලවලින්. ව්යාපෘතිය අවසාන වුණාම ඒ අයට රැකියා අවස්ථා 
ලබාදීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට කිසිම 
බැඳීමක් නැහැ. නව ව්යාපෘති පටන් ගත්තාම ඒ නව ව්යාපෘතිවලට 
පළපුරුද්ද තිෙබන අයව අවශ්ය ෙවයි. එවිට අපට ඒ අයව ඒ 
ව්යාපෘතිවලට ෙයොදා ගන්නට පුළුවන්.  

ඒ වාෙග්ම එයට අදාළව යම්  තනතුරක් හිස් ෙවලා ඒ සඳහා 
අයඳුම් පත් කඳවන විට අපට ෙම් අයට විෙශේෂිත සැලකිල්ලක් 
දක්වන්නට පුළුවන්. 

 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වක්ෆ ්ෙද්පළක් පවරා 
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5.  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) සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 
වක්ෆ ්ෙද්පළක් වන රක්වාන මුහියිද්දීන් ජුම්මා පල්ලියට 
(ලි.ප. අංක R/236/R09) අයත් ඉඩම් ෙකොටසක් පවරාෙගන 
තිෙබන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත ෙද්පළ පවරා ගැනීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය, මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමතිය ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් ෙකොටස සඳහා වන්දි පදානය 
කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 
அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்காக தி அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயினால் வக்ப் ஆதனெமான்றான 
இறக்குவாைன ஹியத்தீன் ஜும்மா 
பள்ளிவாச க்குாிய (பதி  இல. R/236/R/09) 
காணியின் ஒ  பகுதி சு காிக்கப்பட் ள்ளைத அவர் 
அறிவாரா? 

(அ) (i) ேமற்ப  ஆதனத்ைதச் சு காிப்பதற்கு தி 
அபிவி த்தி அதிகாரசைப ஸ் ம் சமய, 
பண்பாட்ட வல்கள் திைணக்களத்தின் 
அங்கீகாரத்ைத ெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  காணித் ண் க்கு 
இழப்பீ  வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of Post, Postal Services and 

Muslim Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that a section of the land belonging to 
the Muhaiddeen Jumma Mosque, Rakwana (Reg. 
No. R/236/R09) which is a Wakf Property, has 
been acquired by the Road Development 
Authority for Development activities? 

(b)   Will he inform this House- 

 (i)  whether the approval of the Department of 
Muslim Religious and Cultural Affairs has 
been obtained by the Road Development 
Authority for the acquisition of the above 
property; and  

 (ii)   if so, whether compensation has been paid 
for the above portion of land?   

(c)  If not, why? 
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා ( තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் 

ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 
(ආ) (i) නැත. 

 (ii) වාර්තා වී ෙනොමැත.  

(ඇ) මුසල්ිම් පල්ලි හා ඊට අදාළ ෙද්ෙපොළවල භාරකාරීත්වය හා 
පරිපාලනව වක්ෆ ්සභාව විසින් වක්ෆ ්පනෙත් විධිවිධාන 
අනුව පල්ලි භාරකාර මණ්ඩලය ෙවත පවරනු ලැෙබ්. ඒ 
අනුව වක්ෆ ් ෙද්ෙපොළ රජෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
පවරා ගැනීමක් සිදු වන්ෙන් නම් ඒ බව දැනුම් දී වක්ෆ ්
සභාව ෙවතින් අවශ්ය අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අදාළ 
භාරකරුවන් විසින් කටයුතු කළ යුතුය. ෙකෙසේ ෙවතත් 
රජෙය් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අනිවාර්ය ෙද්ෙපොළ 
අත්පත් කර ගැනීමක් අවශ්ය වන්ෙන් නම් ඒ සඳහා 
ෙද්ෙපොළ අත්පත් කර ගැනීමට අදාළව රජය විසින් හඳුන්වා 
දී කියාත්මක කරන රජයට ෙද්ෙපොළ අත්පත් කර ගැනීෙම් 
නීති කියාපටිපාටි වක්ෆ ්ෙද්ෙපොළ සම්බන්ධෙයන්ද අදාළ 
කර ගත හැකිය. 

 එෙසේ පවරා ගැනීමක් සිදුවී ඇති නම් ඊට අදාළ වන්දි ලබා 
ගැනීම අදාළ පල්ලි භාරකාර මණ්ඩලවල වගකීම වන අතර 
එම කටයුතු සඳහා අවශ්ය ෛනතික බලය වක්ෆ ්සභාව 
ෙවතින් ඉල්ලීමක් කර ලිඛිතව ලබා ගත යුතු ෙව්. අදාළ 
පල්ලිය භාරකාර මණ්ඩලය විසින්  එවැනි ඉල්ලීමක් 
ෙමෙතක් වක්ෆ ් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර ෙනොමැත. 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු පශන්ය පදනම් 
කරෙගන ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂා කර අවශ්ය ඉදිරි කියාමාර්ග 
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ගැනීමට මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ෙවත උපෙදස ්ලබා දී ඇත. 

 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. ෙම් අතුරු පශ්නය ඊෙය් වක්ෆ් ෙද්පළ සම්බන්ධෙයන් 
අහපු පශ්නයට සම්බන්ධයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමතැන තිෙබන 
පශ්නය ෙමයයි. ෙමම පල්ලිය -ෙද්වස්ථානය- පිහිටලා තිෙබන්ෙන් 
රක්වාන නගර මධ්යෙය් පර්චස් 24ක පමණ වපසරියක් තිෙබන 
ඉඩමක. එයින් ෙකොටසක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පාර 
පුළුල් කිරීම සඳහා පවරාෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ෙමම 
ඉඩෙමන් තවත් සෑෙහන ෙකොටසක් ෙවනත් කාර්යයක් සඳහා 
පවරා ගැනීමට සූදානමක් තිෙබනවා කියලා. එම ෙකොටසත් පවරා 
ගත්ෙතොත් අනාගතෙය්දී ෙම් ෙද්වස්ථානය  පුළුල් කිරීෙම් 
කටයුතුවලටත් බාධාවක් ෙවන්න පුළුවන්. මහජනතාවටත් 
පශ්නයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. එම නිසා කරුණාකරලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. අපට ෙම් වන තුරු ඒ වාෙග් 

දැන්වීමක් කරලා නැහැ. නමුත් අෙප් මුස්ලිම් ආගමික හා 
සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂතුමාට මම 
උපෙදස් ලබා ෙදන්නම්, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න කියලා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා.  

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ 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 කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නයට  උත්තර ෙදනවා.   

 
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) 
Yes, Hon. Bandula Gunawardane. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මැතිතුමාෙග් අවසරය මත හදිසි කරුණක් පිළිබඳව තැපැල් 
ඇමතිතුමාෙගන් අතුරු පශ්නයක් අහන්න අවසර ෙදන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කැමැති නම් මට අවසර ෙදන්න පුළුවන්.  
 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
පශ්නයට අදාළ කරුණක් නම් මම පිළිතුරු ෙදන්නම්.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් දිනවල තැපැල් ලිපි ෙත්රීම හා  ෙබදා 

හැරීම පමාද වීම පිළිබඳව රට තුළ පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව දන්නවාද, සත්ය වශෙයන් එවැනි තත්ත්වයක් 
පවතිනවාද කියන එක ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදනවා නම් 
ෙබොෙහොම කෘතඥ ෙවනවා.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
අෙප් වෘත්තීය සමිති එවැනි පවෘත්තියක් "ලංකාදීප" පතෙය් 

පළ කර තිෙබනවා මමත් අද  දැක්කා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම 
ෙසොයා බැලුවා. හිඟයක් තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් ලිපි 
ෙබදාහැරීෙම් නම් කිසිම පශ්නයක්  ඇති ෙවලා නැහැ. අපි  වහාම 
ඒ ඇබෑර්තු පුරවන්නයි අදහස් කරන්ෙන්. මම හිතන විධියට ෙම්ක 
ෙලොකු පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අවශ්ය පියවර ගන්නවා ෙන්ද? 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ඔව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

 
ෙගෝලීය ෙදමළ සංසදය තහනම ඉවත් කිරීම: ෙහේතු 

உலக தமிழர் ஒன்றியத்தின் மீதான தைடநீக்கம்: 
காரணங்கள் 

LIFTING THE BAN ON GLOBAL TAMIL FORUM: REASONS 
 

304/’15 
6. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙගෝලීය ෙදමළ සංසදෙය් සභාපති එස.්ෙජ්. 
එමානුෙවල් පියනමට ශී ලංකාෙව් සංචාරයක 
ෙයදීමට ජනාධිපතිතුමා විසින් ආරාධනා කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් අංක 
1373 දරන ෙයෝජනා සම්මුතිය යටෙත් 
තසත්වාදින්ට සහාය දක්වන සංවිධානයක් ෙලස 

957 958 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නම් කර, තහනම් කර තිෙබන ෙගෝලීය ෙදමළ 
සංසදෙය් එකී තහනම ආණ්ඩුව විසින් ඉවත් කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ තහනම ඉවත් කිරීමට බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙගෝලීය ෙදමළ සංසදය, ෙකොටි තසත්වාදයට සහය 
දැක්වීම පිළිබඳ කනගාටුව පළ කිරීමක් ෙහෝ 
අනාගතෙය් දී තසත්වාදයට සහාය ෙනොදක්වන 
බවට පතිඥාවක් ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙදමළ ඊළම නමින් ශී ලංකාව තුළ ෙවනම 
රාජ්යයක් පිහිටුවීෙම් අරමුණින් එස.්ෙජ්. 
එමානුෙවල් පියනම පකාශිතව ඉවත් වී තිෙබ්ද;  

 (iii) ශී ලංකාව තුළ ෙවනම රාජ්යයක් පිහිටුවීමට සෘජුව 
ෙහෝ වකව, ආධාර ෙහෝ අනුබල සැපයීම 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 157අ. ව්යවසථ්ාව 
උල්ලංඝනය වන දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එවැනි වරදක් කරන පුද්ගලෙයකුට අනුබල දීමත් 
වරදක් බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  உலகத் தமிழர் ஒன்றியத்தின் தைலவர் 
அ ட்தந்ைத எஸ்.ேஜ. இம்மா ேவ க்கு 
இலங்ைகக்கு விஜயம் ெசய் மா  சனாதிபதி 
அைழப்  வி த் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 ( i i )  ஐக்கிய நா கள் பா காப் ச் சைபயின் 
1373ஆம் இலக்க தீர்மானத்தின்கீழ் பயங்கர 
வாதத் க்கு ஒத் ைழப்  வழங்கும் அைமப்பாக 
ெபயாிடப்பட்  தைடெசய்யப்பட் ள்ள உலக 
தமிழர் ஒன்றியத்தின் மீதான தைடைய அரசு 
நீக்கி ள்ளதா என்பைத ம்; 

 ( i ii )  அவ்வா  தைட நீக்கப்ப வதற்கு ஏ வாக 
இ ந்த காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  உலகத் தமிழர் ஒன்றியம், ப் 
பயங்கரவாதத் க்கு ஒத் ைழப்  வழங்கியைம 
ெதாடர்பாக கவைல ெதாிவித்ேதா அல்ல  எதிர் 
காலத்தில் பயங்கரவாதத் க்கு உத வதில்ைல 
என்  உ தியளித்ேதா உள்ளதா என்பைத ம்; 

 ( i i )  தமிழ் ஈழம் என்ற ெபயாில் இலங்ைகயி ள் தனி 
நாெடான்ைற உ வாக்கும் ேநாக்கத்தி ந்  
விலகி ள்ளதாக தந்ைத எஸ்.ேஜ. எம்மா ேவல் 
பிரகடனப்ப த்தி ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 ( i ii )  இலங்ைகயி ள் தனி நாெடான்ைற 
உ வாக்குவதற்கு ேநர யாகேவா மைற 

கமாகேவா உதவிகள் அல்ல  ஒத் ைழப்  
வழங்குவ  அரசியலைமப்பின் 157அ. 
உ ப் ைரைய மீ கின்ற ம் தண்டைன 
ெபறக்கூ ய மான தவெறான்றாகும் 
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 ( i v )  அவ்வாறான தவெறான்ைறப் ாிபவ க்கு 
உத வ ம் தவறாகும் என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether Rev. S.J. Emanuel, Chairman of 
the Global Tamil Forum has been invited 
by HE the President to visit Sri Lanka; 

 (ii)  whether the Government has lifted the ban 
on the Global Tamil Forum which has been 
proscribed as an organization which is in 
support of the terrorists by the Resolution 
Number 1373 of the United Nations 
Security Council; and 

 (iii)  the reasons that contributed to the lifting of 
the said ban? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether either an apology has been made 
by the Global Tamil Forum for the support 
provided  by them to the LTTE terrorists or 
any affirmation has been made to the effect 
that no such assistance will be provided to 
terrorists in future;  

 (ii)  whether Rev. S.J. Emanuel, has declared to 
withdraw from the objective of establishing 
a separate State by the name of Tamil 
Eelam in Sri Lanka ;  

 (iii)  whether it is admitted that supporting and 
encouraging directly or indirectly 
establishment of a separate State within the 
territory of Sri  Lanka is a punishable 
offence violating Article 157A of the 
Constitution; and 

 (iv)  whether it is admitted that it is also an 
offence to encourage a person committing 
such a misdeed? 

(c)  If not, why? 

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

මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)     (i)   විෙද්ශ රටවල ෙවෙසන සියලුම ශී ලාංකිකයන්ට 
ශී ලංකාෙව් සංවර්ධන කියාවලියට සහභාගි වන 
ෙලස ආරාධනා කරමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
හා ශී ලංකා රජය දැනටමත් පසිද්ධ නිෙව්දනයක් 
කර තිෙබ්.  

         (ii)    ඔව්.  

959 960 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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  ශක්නුවත් බලධාරියා විසින් සමාෙලෝචනය කරනු 
ලැබීෙමන් අනතුරුව, සියලුම පාර්ශව්කරුවන් 
විසින් පිළිගනු ලබන උපමානවලට අනුකූලව 
ෙගෝලීය දමිළ සංසදය, තවත් සංවිධාන 7ක් සමඟ 
ලැයිසත්ුෙවන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කරන ලදී.  

 (iii) හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් 
2010 මැයි 15වැනි දින පත් කරන ලද උගත් පාඩම් 
හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාව - 
LLRC - ෙමෙසේ පකාශ කරයි: 

  "තසත්වාදය හා පචණ්ඩත්වය දැන් නිමා වී ඇත. 
පජාතන්තවාදෙය් සහ පුරවැසිභාවෙයහි ඵල 
සමානව සියලු ශී ලාංකිකයන්ට භුක්ති විඳිය හැකි 
වන පරිදි තිරසාර සාමය හා ආරක්ෂාවත්, 
සංහිඳියාවත් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා අවශ්ය කාලය හා 
අවකාශය දැන් නිර්මාණය වී ඇත. ඒ සඳහා යන 
ගමෙන්දී, සන්නද්ධ අරගළය නිමා කිරීෙමන් ලද 
සාර්ථකත්වය, සියලු පාර්ශව්යන් සහභාගි වන්නා 
වූ සංවාදාත්මක ෙද්ශපාලන කියාවලියක් දක්වා 
ෙමෙහය විය යුතු අතර, එය එෙසේ සිදු වුවෙහොත් 
ෙවනත් ආකාරවලින් පවත්නා ගැටුමද නිමාවනු 
ඇත." 

  ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශීය රටවල ෙවෙසන 
ශී ලාංකික පජාවට සංවර්ධනය සඳහා දායක වීෙම් 
හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විසත්ීර්ණ 
පෙව්ශයක් සැකසිය යුතු බව ෙමම ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නිර්ෙද්ශයයි. ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙමවැනි පෙව්ශයක තිබිය යුතු පධාන අංගයක් 
ෙමෙසේ දක්වාලයි: 

  “…the Government must also be proactive 
in encouraging and supporting the work of 
the expatriates who do not advocate the 
discarded LTTE ideology of violence and 
separation and who espouse the democratic 
principles of ethnic harmony and 
consensual politics.” 

  ගරු කථානායකතුමනි, වැදගත් කාරණාව ෙම යයි:  

   "රජය විසින් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ෙබදුම්වාදය 
සහ හිංසනය පිටු දකින, පජාතන්තවාදය, ජාතීන් 
අතර සමගිය සහ විවිධ ෙද්ශපාලන මතවලට ගරු 
කරන විෙද්ශවල ෙවෙසන ශී ලාංකිකයන් සමඟ 
සම්බන්ධ වීම හා ඔවුන්ට ආධාර සහ අනුබල දීම 
කළ යුතුය." 

  පතිසන්ධානය හා ඩයසේපෝරාව සමඟ සිදු කරන 
කටයුතු පවර්ධනය කිරීම සඳහා නව රජෙය් 
පතිපත්තිවලට අනුව, පසු ගිය වසර තුන පුරා ශී  
ලංකාෙව්දී ෙහෝ විෙද්ශ රටකදී ෙහෝ යම් 
අපරාධයක්/තසත්වාදයට අරමුදල් රැස ් කිරීෙම් 
කටයුත්තක් සිදුකර තිබීම සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි 
ෙනොමැති ෙහයින් ෙමම  කණ්ඩායම්, ආසථ්ිතීන් 
හා තනි පුද්ගලයන්ට පනවා ඇති තහනම ඉවත් 
කිරීම පිළිබඳව සලකා බැලීම සඳහා ඉහත සඳහන් 
කර ඇති පරිදි ෙමම ලැයිසත්ුව පිළිබඳව 
සමාෙලෝචනයක් සිදු කරන ලදි.  

(ආ)  (i)  පැන ෙනොනඟී. 

      (ii)   2015 ජනවාරි මස නව රජය ෙත්රී පත්වීෙමන් 
අනතුරුව, ශී ලාංකික දමිළ ජනතාවට අදාළ වන  
ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසවීෙම්දී ෙගෝලීය දමිළ 
සංසදය ශී ලංකා රජයට සිය සහාය ලබා ෙදන 

බවට පතිඥා දුන් අතර, දමිළ ජනතාවට සාමෙයන් 
හා සමඟිෙයන් ජීවත්වීමට හැකි පරිසරයක් 
නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර 
පැසසුමට ලක් කෙළේය.  

      (iii)   ඔව්.  

  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 157අ (1) වගන්තිෙය් 
දක්වා ඇති අර්ථකථනවලට අනුකූලව එය වරදක් 
වන්ෙන්ය.  

 (iv)   ඔව්.  

  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 157අ (3) වගන්තිෙය් 
දක්වා ඇති අර්ථකථනවලට අනුකූලව එය වරදක් 
වන්ෙන්ය.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්න ඇසීමට ෙපර, 

ෙමතුමා අහන පශ්නවලට ෙනොෙවයි පිළිතුරු ලබා දුන්ෙන් කියන 
එක ගැන ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මම  (ආ) (ii) පශන්ෙයන් අහන්ෙන්, "ෙදමළ ඊළම නමින් ශී 
ලංකාව තුළ ෙවනම රාජ්යයක් පිහිටුවීෙම් අරමුණින් එස්.ෙජ්. 
එමානුෙවල් පියනම පකාශිතව ඉවත් වී තිෙබ්ද?" යනුෙවනුයි. ඒ 
ෙවනුවට ෙමතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනවා- 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහම  පශ්නයක් අහලා නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමොනවාද, ෙමතුමා ෙම් අහන පශ්න? එෙහම පශ්නයක් අහලා 
නැහැ.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අහලා තිෙබනවා. ඔබතුමා බලන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහම පශ්නයක් අහලා නැහැ. "ෙගෝලීය ෙදමළ සංසදෙය්...." 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙමොකක්ද, (ආ) (ii) පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමාට 

ලැබුණු පශ්නෙය්  (ආ) (ii) ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමා පශ්නය කියවන්න.  ෙමොකක්ද අහලා තිෙබන්ෙන්?  

අද දින න්යාය පතෙය් 03 වන පිටුෙව් 6 වන පශ්නය බලන්න.  

"ෙගෝලීය ෙදමළ සංසදෙය් සභාපති ...."  එෙහම තමයි ෙම්  
පශ්නය පටන් ගන්ෙන්. ඔබතුමා පටන් ගත්ෙත් ඊළමක් ගැන 
අහලා. එෙහම පශ්නයක් න්යාය පතෙය් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
එෙහම නම්, ෙපොත් ෙදකක් දීලා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොත් ෙදකක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?  තිෙබන්ෙන් එක 

ෙපොතයි.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අෙනක් මන්තීතුමන්ලා ළඟ තිෙබන්ෙනත් ෙම් ෙපොතම තමයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපට දීලා තිෙබන ෙපොෙතන් තමයි අපි උත්තර ෙදන්ෙන්.

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමා, ෙමතුමාට ෙවන ෙපොතක් ගිහිල්ලාද 

කියලා ෙපොත පරීක්ෂා කරලා බලන්න. අප  ට ලබාදී ඇති ෙපොත්වල 
තිෙබන්ෙන් එකම පශ්නය. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මා ළඟ තිෙබන්ෙන් ෙපබරවාරි 12 ෙවනිදා  න්යාය පතය. 

[බාධා කිරීම්] නැහැ. ෙමතුමා කියනවා අහපු පශ්නවලට ෙනොෙවයි 
උත්තර දුන්ෙන් කියලා. ෙමතුමාෙග් පශ්නය අනුව පශ්නය පටන් 
ගත්ෙත් "ෙදමළ ඊළාම් " කියලායි. එෙහම පශ්නයක් ෙම් න්යාය 
පතෙය් නැහැ.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමා 6 වන පශ්නෙය් (ආ) (ii) පශ්නය ෙපොඩ්ඩක් 

කියවලා බලන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙම් පශ්නය "ෙගෝලීය ෙදමළ සංසදෙය්...." කියන එෙකන් 

පටන් ගන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

(ආ) (ii) පශන්යත් කියවා බලන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

(ආ)  යන්ෙනන් පශන් පටන් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු මන්තීතුමා මම කියන්ෙන් ඔබතුමා ඒ පශ්නයට උත්තර 

දුන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
පශ්න පටන් ගන්ෙන් අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ, ඊ  කියලා ෙන්.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නැහැ. නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා පටලවා ගන්න එපා. ගරු 

කථානායකතුමනි, මම නිශ්චිතව- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Order, please! ගරු මන්තීතුමා දැන් එතුමා (ආ) (i)පශ්නයට 

පිළිතුරු දුන්නා ෙන්.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමානි, පිළිතුරු දුන්නා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, දැන් (ආ) (ii) පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, (ආ) (ii) පශ්නයට පිළිතුරු දුන්ෙන් 

නැහැ. ඉතින් (ආ)(i)  ට පිළිතුරු දීලා හරියන්ෙන් නැහැ ෙන්. මෙග් 
පශ්නය, (ආ) (ii) පශ්නයට උත්තර දුන්ෙන් නැහැ කියන එකයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා (ආ) (i) ට පිළිතුරු දුන්නා ෙන්.  දැන් (ආ)(ii)

පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔක්ෙකෝටම පිළිතුරු දීලා ඉවරයි.  ගරු කථානායකතුමනි,  (අ) 

(i), (ii), (iii) (ආ) (i), (ii), (iii), (iv) සහ (ඇ) යන සියලුම 
පශ්නවලට උත්තර දුන්නා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම අසා තිෙබන පශ්නය ෙම් මුළු සභාවම අහෙගන සිටියා. "... 

පකාශිතව ඉවත් වී තිෙබ්ද?" කියලා අහනවා. එයට ඔබතුමාෙග් 
උත්තරය ෙමොකක්ද?  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
දැන් අතුරු පශ්න තුන අහලා ඉවරයිද? [බාධා කිරීම්] එෙහම 

එකක් අහලා නැහැ. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාම උගත් අය ෙන්. භාෂාව 

ෙත්රුම්ගන්න පුළුවන්. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. ගරු මන්තීතුමා 
අහන්ෙන් 6 (ආ) (i) ද?, (ආ) (ii) ද?, (ආ)(iii) ද? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
(ආ)(ii) ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(ආ)(ii) පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
(ආ)(ii)ට උත්තර දුන්නා ගරු කථානායකතුමනි. නැවත 

ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි නැත්නම් පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. ඊළමක් ගැන නම් 

එහි සඳහන් කරලා නැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(ආ) (ii)ට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
උත්තර දුන්නා, ගරු කථානයකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

අහෙගන සිටිෙය් නැද්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කමක් නැහැ. ඇහුෙණ් නැත්නම් ආපසු කියන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
(ආ) (ii) පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්, "පකාශිතව ඉවත් වී 

තිෙබ්ද;" කියලායි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහම නම් ෙදවන අතුරු පශ්නය ඉවරයි. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ආෙයත් පශ්න අහන්න බැහැ ෙන්. එක පශ්නයක් අහලා 

උත්තර දුන්නාට පස්ෙසේ ආෙයත් ඒ පශ්නයම අහන්න බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට ඒ පිළිතුර ඇහුෙණ් නැහැයි කියනවා ෙන්. ඒකට 

පිළිතුරක් ෙදන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඇෙහන්ෙන් නැත්නම් කන් ෙදක ශුද්ධ කර ගන්නය කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(ආ) (ii) පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අතුරු පශ්නයක් තමයි එතුමා 

අහන්ෙන්. එතුමා ඊළමක් ගැන කියනවා. ඒක ෙමතැන නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි, හරි. පිළිතුර කියවන්නම්ෙකෝ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"2015 ජනවාරි මස නව රජය ෙත්රී පත්වීෙමන් අනතුරුව, ශී  

ලාංකික දමිළ ජනතාවට අදාළ වන ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසවීෙම්දී 
ෙගෝලීය දමිළ සංසදය ශී ලංකා රජයට සිය සහය ලබා ෙදන බවට 
පතිඥා දුන් අතර දමිළ ජනතාවට සාමෙයන් හා සමඟිෙයන් ජීවත් 
වීමට හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර 
පැසසුමට ලක් කෙළේය" කියන එක තමයි උත්තරය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙමය (ආ) (ii) පශ්නයට උත්තරයද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමා මෙග් උත්තරයට අකැමැති වුණාය කියා මට කරන්න 

ෙදයක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහලා තිෙබන පශ්නයට "ඔව්" ෙහෝ 

"නැහැ" කියන එකයි උත්තරය වන්ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම ෙදන්ෙන් අපි ෙදන උත්තරය. 

 
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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Yes, Hon. Lakshman Kiriella? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙදන උත්තරය පිළිගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක පැහැදිලි නැත්නම් නැවත පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
"... පකාශිතව ඉවත් වී තිෙබ්ද;" යන පශ්නයට පිළිතුරු 

එක්ෙකෝ "ඔව්", එක්ෙකෝ "නැහැ" විය යුතුයි. අද කථා කරනවා, 
"ආණ්ඩුවට සහාය ෙදන බවට පතිඥා දුන්නා" කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා, මමත් පළමුවන වතාවට 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම ඔය වාෙග් පශ්න කළා. එතෙකොට 
කථානායකතුමා කිව්වා, ඇමතිවරයා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
ෙදන පිළිතුර පිළිගන්න ඕනෑය කියලා. ඒක තමයි සම්පදාය. ඒක 
තමයි උත්තරය.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මත ෙදකක්  ෙන්, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එතුමාෙග් මතයට අනුව එතුමාට අවශ්ය පිළිතුර මා ෙදන්ෙන් 

නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා, දැන් තුන්වන අතුරු පශ්නය 

අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙකොෙහද යන්ෙන් කියා ඇහුවාම, 

මල්ෙල් ෙපොල්" කියලා නම් උත්තර  ෙදන්ෙන්, අපි ෙකොෙහොමද 
අතුරු පශ්න අහන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ඔබතුමාෙග් මතය ෙන්. එතුමාට තව මතයක් තිෙබන්න 

පුළුවන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් 

අයිතිවාසිකම් රැක ෙදන එක ඔබතුමාෙග් වගකීමයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමෙහම උත්තර දුන්ෙනොත්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න අහන එක ෙත්රුමක් නැතිව යනවා.  
උත්තරය ලියා තිෙබන්ෙන් අහන පශ්නයට ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා  ෙපොඩ්ඩක් ෙම් පශ්නය කියවා බලන්න.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මටත් ෙත්ෙරනවා. මටත් සාමාන්යෙයන් ෙත්ෙරනවා. ඒෙක් 

පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙමම පශ්නයට ෙදන්න පුළුවන් උත්තර ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 

එක්ෙකෝ "ඔව්",  එක්ෙකෝ "නැහැ". ඒ ෙවනුවට ෙමතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුවට සහාය පළ කරනවා, පශංසා කරනවා කියා කියනවා. 
ඒවා ෙහොඳ වැඩ. ඒවා කර ගත්තෙදන්. නමුත් අහන පශ්නයට 
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කර දුන්නාෙන්. 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියනවා, "යන්ෙන් ෙකොෙහේද 

මල්ෙල් ෙපොල්" කියලා. මල්ෙල් ෙහොර ෙපොල්ද දන්ෙන් නැහැ? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ළඟ තමයි, ෙහොර 

ෙපොල් තිෙබන්ෙන්. ඒවාට අපව ගාව ගන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, තව අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
එතුමාෙග් මට්ටමින් අපව මනින්න එපාය කියා අප අධ්යාපන 

ඇමතිතුමාට කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අසන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමවැනි සංවිධාන - 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඇසුවා. 
 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙම්ක මෙග් අයිතිය. ඔබතුමාට ඒක තීරණය කරන්න බැහැ. 

ගරු කථානායකතුමා ඒක තීරණය කරයි. ඔබතුමා කලබල 
ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඇසුවාෙන්. පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ඇසුවා. ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් ඇසුවා. දැන් ඇසීමට 
තිෙබන්ෙන්, තුන්වැනි අතුරු පශ්නයයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමොෙකෝ, සද්ෙද් ෙමොෙකෝ? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට 

"මල්ෙල් ෙපොල්" කථාවක් කිව්වාෙන්. ඒ නිසා කරුණාකර 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. That is my decision. So, you 
have to accept that. දැන් මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇසීමට 
අවසර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ආෙයත් එකින් එකට යන්න 
බැහැ. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව අතුරු පශ්න එකක්වත් 

අහන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාෙග් තීන්දුවට විෙරෝධය පළ 
කරනවා. ඔබතුමාට වගකීමක් තිෙබනවා, ඔය ගරු තනතුර දරද්දී 
ඇමතිවරුන් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් වාඩි ෙවන්න. විෙරෝධය පාලා 

වාඩිෙවන්න. මම ඔබතුමාට අවස්ථා තුනක් දුන්නා.  

 
එප්පාවල ෙපොසේප්ට් සමාගෙම් සිදුවූ දූෂණ හා 

වංචා : පරීක්ෂණ පතිඵල 
எப்பாவல ெபாஸ்ேபட் நி வன ஊழல் மற் ம் 

ேமாச கள்: விசாரைண ெப ேப கள் 
CORRUPTION AND FRAUD AT EPPAWALA PHOSPHATE 

LIMITED: FINDINGS OF INVESTIGATION 
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7.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය් දී එප්පාවල ෙපොසේප්ට් සමාගම් 

භූමිෙය් මීටර් 850ක මාර්ගෙය් කාපට් ඇතිරීමට 
වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ව්යාපෘතිය ලබාදීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් 
සිදු කෙළේද; 

 (iii) ෙටන්ඩරය ලබා දුන් සමාගම කුමක්ද;  

 (iv) එම සමාගමට ෙටන්ඩරය ලබාදීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත ව්යාපෘතිය සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ සමාගම්වල 
නම්, ලිපින, දුරකථන අංක, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් හා 
ෙටන්ඩරෙය් වටිනාකම එක් එක් සමාගම අනුව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සභාගත 
කරන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ) (i) එප්පාවල ෙපොසේප්ට් සමාගම තුළ සිදුවූ දූෂණ හා 
වංචා පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) එම පරීක්ෂණෙය් පතිඵල කවෙර්ද; 
 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට කටයුතු 

කරන්ෙන්ද; 
 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  
 (vi) එම පරීක්ෂණෙය් පතිඵල ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන්ද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் எப்பாவல ெபாஸ்ேபட் 

நி வன வளாகத்தில் 850 மீற்றர் திக்கு காபட் 
இ வதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத வழங்குவதற்காகக் 
ேகள்விப்பத்திரங்கள் ேகாரப்பட்டனவா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேகள்விப்பத்திரம் ைகயளிக்கப்பட்ட நி வனம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனத்திற்கு ேகள்விப்பத்திரம் 
ைகயளிக்கப்பட்டைமக்கான காரணங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  க த்திட்டத் க்காக ேகள்விப்பத்திரங்கைள 
சமர்ப்பித்தி ந்த நி வனங்களின் ெபயர்கள், 

கவாிகள், ெதாைலேபசி இலக்கங்கள், பணிப்பாளர் 
சைபயின் ெபயர்கள் மற் ம் ேகள்விப்பத்திரத்தின் 
ெப மதி ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கும் அைமய 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத அவர் சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) எப்பாவல ெபாஸ்ேபட் நி வனத்தில் இடம் 
ெபற்ற ஊழல், ேமாச கள் ெதாடர்பாக 
விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) ேமற்ப  விசாரைணயின் ெப ேப கள் யாைவ 

என்பைத ம்; 
 (iv) இன்ேறல், விசாரைண ேமற்ெகாள்வதற்கு 

நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 
 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (vi) ேமற்ப  விசாரைணயின் ெப ேப கைள 

இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 
(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the amount of money spent on laying carpet 
for 850 metre stretch of road within 
Eppawala Phosphate Limited premises in 
the year 2014; 

 (ii)  whether a tender was called in offering the 
aforesaid project; 

 (iii)  the name of the company to which the 
tender was offered; and 

 (iv)  the reasons that led to offer the tender to 
that company? 

(b)  Will he table, separately, the names, addresses, 
telephone numbers, names of the directors of the 
board and the value of the tender of each company 
that forwarded  the bids for the aforesaid project? 

(c)  Will he state - 

 (i)  whether an investigation has been 
conducted with regard to the fraud and 
corruption that took  place in Eppawala 
Phosphate Limited; 

 (ii)  if so, the aforesaid date; 

 (iii)  the findings of the aforesaid investigation; 

 (iv)  if not, whether measures will be taken to 
conduct an investigation; 

 (v)  if so, that date; and 

 (vi)  whether the findings of that investigation 
will be tabled?  

(d)  If not, why? 

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

එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) එප්පාවල ෙපොසේප්ට් සමාගම් භූමිෙය් මාර්ග තුළ 
කාපට් දැමීමක් සිදු කර ෙනොමැත.  

  ආයතන පරිශෙය් පධාන ෙග්ට්ටුෙව් සිට කැණීම් 
කාර්යාලය දක්වා මීටර් 800ක දුර පමාණයක්ද, 
අභ්යන්තර අතුරු මාර්ග මීටර් 15ක දුර පමාණයක්ද 
ෙකොන්කීට් කර ඇත. ෙම් සඳහා වැය වූ මුළු මුදල 
රුපියල් 48,508,284.35ක් ෙව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii)      ෙජ්.ෙජ්. එන්ටර්පයිසස ්(J.J.Enterprises) 

 (iv)   ඔව්.  

           ඊට ෙහේතු පහත දැක්ෙව්. 

 (1)   ෙමම  ෙසේවාව අදියර i  සහ  ii වශෙයන් සිදු 
කර ඇති අතර ව්යාපෘතිය පදානය කිරීම 
අධීක්ෂණය කළ බසන්ාහිර පළාත්බද මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය  නිර්ෙද්ශ කර තිබීම.    

 (2)    i   හා   ii   අදියර වැඩෙකොටස ් එකිෙනකට 
සම්බන්ධතාවක් ඇති ෙහයින් කටයුතු  
කරෙගන යාම හා වගකීම් දැරීම එකම 
සමාගමක් ෙවත පැවරීම මඟින් පාෙයෝගික 
ගැටලු අවම කරගත හැකි  බව  පසම්පාදන 
කමිටුව  සලකා  තිබීම. 

971 972 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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(3)  ෙජ්.ෙජ්. එන්ටර්පයිසස ් සමාගම අවම ලංසුව 
ඉදිරිපත් කර තිබීම.  

(4)  ii  අදියර සඳහා අදාළ ලංසුකරු රුපියල් 
1.030,000.00ක මුදලක් අඩු කිරීමට 
එකඟතාව පළ කර  තිබීම.  

(ආ)  ඔව්.  
         එම ෙතොරතුරු  පහත පරිදි ෙව්. 
 

 
 

අධ්යක්ෂ මණ්ඩල  සාමාජිකයින්  

01.   ජාලිය පී. කුලෙසේකර මහතා - සභාපති 
02.  ආර්.ආර්.එම්.එන්. රාජපක්ෂ මහතා - විධායක අධ්යක්ෂ 
03.  ඩී.එම්. විජයපාල මහතා 
04.  ආර්.එම්.එම්.එන්. ශාන්ති ෙපෙර්රා මහතා  
05.  අමරපාල ගමෙග් මහතා 
06.  ෙජ්.සී. වැලිගමෙග් මහත්මිය (මහා  භාණ්ඩාගාර 

නිෙයෝජිත ) 
07.  ඩී.ඩී. අමරතුංග මහතා ( අමාත්යාංශ නිෙයෝජිත) 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, “ආර්.ආර්.එම්.එන්.” කියන අකුරු වලින් 

කියැෙවන දිග නම නැද්ද?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමහි තිෙබන්ෙන් ආර්.ආර්.එම්.එන්. රාජපක්ෂ කියලායි.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
“ආර්.ආර්.එම්.එන්” කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා කිව්ෙව් නැහැ 

 ෙන්ද?. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ නම් ෙමහි සඳහන් කර නැහැ. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කමක් නැහැ.  

       නම   ලිපිනය  දුරකථන 
අංකය 

ෙටන්ඩර් 
වටිනාකම 
(1) 

ෙටන්ඩර් 
වටිනාක
ම (2) 

ෙක්සර 
ඉන්ජිනියරින් 
පයිවට් ලිමිටඩ් 

අංක 160 
මහරගම 
පාර, 
මාම්ෙප්, 
පිළියන්දල 

 
0114422

227 

 
51,070,4

20.00 

 
15,680,0

00.00 

ෙකොටිකාවත්ත 
කන්ස්ටක්ෂන්ස් 

අක 198, 
ෙමොඩවල
ෙගොඩ,  
පමුණුගම. 

 
0112242

029 

  
56,894,1

07.20 

 
16,374,4

00.00 

ෙජ්.ෙජ්.එන්ටර්
පයිසස් 

අංක 330/ඒ, 
ෙබෝපිටිය,ප
මුණුගම 

 
0113037

116 

 
50,258,5

50.00 

 
14,082,7

50.00 
ආර්.ආර්. 
කන්ස්ටක්ෂන්ස් 

 අංක626-සී,   
සමුදි මාවත,  
චීනගහෙවල 
ෙහයියන්තුඩු
ව 
සපුගස්කන්ද 

 
0112918

156  
0112433

427 

  
59,233,6

58.40 

  
11,513,0

40.00 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙකොයි පවුෙල්ද කියා දාලා නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ඒක තමයි. ෙකොයි පවුෙල්ද කියා අපි බලාගනිමු.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
(ඇ) (i) මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය සහ අල්ලස ්ෙහෝ 

දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් 
එම පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (ii) ෙම් වන විටත් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු ෙවමින් 
පවතී. 

 (iii) පරීක්ෂණ පතිඵල ෙමෙතක් ලබාදී ෙනොමැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi) ඉහත (ඇ) (i) පිළිතුර අනුව අදාළ ආයතනවලින් 
එම පතිඵල ලබා ගැනීම වඩා පාෙයෝගික හා 
ෙයෝග්ය ෙව්. අදාළ ආයතන එම පතිඵල අපහට 
ලබාදුන් විට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ හැක. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතු ර මඟින් 

පැහැදිලි ෙවනවා, මීටර් 850ක් ෙකොන්කීට් කරන්න රුපියල් 
මිලියන 47.508ක් ෙහෝ එවැනි ගණනක් වැය ෙවලා තිෙබන බව. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මීට කලින් රජෙය් අමාත්යවරයකු 
විධියට කටයුතු කරන කාලෙය් අපට රුපියල් මිලියනයක් දුන්නා. 
රුපියල් මිලියනයකින් දළ වශෙයන් අපි මීටර් 100ක් ෙකොන්කිට් 
කළා. අපි මීටර් 90ක් කියලා කියමුෙකෝ. මීටර් 90ත්, 100ත් අතර 
පමාණයක් ෙකොන්කීට් කළා. වැඩි පමාණය ගත්ෙතොත් මීටර් 
100ක්. එතෙකොට මීටර් 850 සඳහා වැඩිම වුෙණොත් වැය ෙවන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 9යි. නමුත් ෙම් මාර්ගයට රුපියල් මිලියන 47.5ක් 
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සිද්ධ 
වුණු, හාල්මැස්ෙසකුටත් වඩා කුඩා වංචාවක්. ඇත්තටම ෙම්ක 
ෙකොන්කීට්වලින් ෙනොෙවයි රත්තරන්වලින් හදපු පාරක් වාෙග් 
තමයි. මිලියන 47.5ක් වියදම් කරමින් මීටර් 850ක් ෙකොන්කීට් 
කිරීම ෙවනුෙවන් මැදිහත් වුණු, ෙපොස්ෙප්ට් සමාගම් භූමිය අයිති 
සමාගෙම්, ඒ ෙවනුෙවන් අනුමැතිය දුන්, ඒ ෙවනුෙවන් ෙටන්ඩර් 
කැඳවපු, පසු විපරම් කරපු අය ෙවනුෙවන් අරෙගන තිෙබන 
කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද? ඒ පිළිබඳව සහතික වූ පිළිතුරක් 
ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන්කම 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනට ෙදන්න පුළුවන් පිළිතුර තමයි, 

මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය සහ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ෙම් පරීක්ෂණ කටයුතු කරමින් 
පවතිනවාය කියන එක. ඒ පරීක්ෂණවල පතිඵල ලැබුණාම අපි 
දැනුම් ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ඒක ෙහොඳයි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.  

මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට ෙම් පැමිණිල්ල කරලා 
තිෙබන්ෙන් කවදාද? කවුරු විසින්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මට ඒ පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න අමාරුයි. මට ලබා දී තිෙබන 

උත්තරය තමයි මම කිෙයව්ෙව්. අපි ඇමතිතුමාෙගන් දැනෙගන ඒ 
ගැන  පැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමාට ඉක්මනින් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා තරමට ෙම් පශ්නය පැන 

නැඟුනාට පසුව තමයි මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට පැමිණිලි 
කරනවා කියලා සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම දන්නා තරමට ඒ 
කාර්යය තවම කියාවට නැඟිලා නැහැ. අද පාර්ලිෙම්න්තුවට 
උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ නිසා  ෙම් උත්තරය  එවලා. ගරු 
ඇමතිතුමාට කියවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2014 දී වුණු මහා 
පරිමාණ වංචාවකට අදාළ කාරණයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ ගැන ෙසොයා බලා පිළිතුරක් ෙදන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙහොයලා බලන්න. ඒකට ෙහේතුව, ඒ කාලෙය් 

ෙම් වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ නිලධාරින්මයි අද ෙම් උත්තරය  
හදලා එවා තිෙබන්ෙන්ත්. මම ඒක දන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

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

නැහැ. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ගැන සාධාරණව පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පරීක්ෂණය අවසන් වනෙකොට ෙම් 

අදාළ නිලධාරින් කවුද කියලා ඔක්ෙකෝම විස්තර දැනගන්න 
පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙන්ද පරීක්ෂණය  සඳහා  

යවා තිෙබනවා කියලා? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
යවා තිෙබනවා.    

 
ෙයෝජිත යුද අපරාධ අධිකරණය : විෙද්ශ 

විනිසුරුවන් 
உத்ேதச த்தக்குற்ற விசாரைண நீதிமன்றம் : 

ெவளிநாட்  நீதிபதிகள் 
PROPOSED WAR CRIMES COURT: FOREIGN JUDGES 

     306/’15 
9.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
    (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
     (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
 

(අ)  2015 ෙනොවැම්බර් 10 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී 
ඕසේට්ලියානු විෙද්ශ ඇමතිනි ජුලී බිෙෂොප් හමුවූ 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරෙයකු ඇතුළු 
නිෙයෝජිත පිරිසක් ශී ලංකාෙව් පිහිටුවීමට නියමිත යුද 
අපරාධ අධිකරණෙය් කටයුතු කිරීම සඳහා 
ඕසේට්ලියානු විනිසුරුවරුන් එවන ෙමන් ඉල්ලා සිටි 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  එකී නිෙයෝජිත පිරිස රජෙය් යම් විධායක තනතුරු 
දරන්ෙන්ද;  

     (ii) එම පිරිස ජනාධිපතිවරයාෙග් විෙශේෂ 
තානාපතිවරුන් ෙහෝ නිෙයෝජිතයන් ෙලස පත් 
කර තිෙබ්ද; 

 (iii) ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් එවැනි ඉල්ලීමක් කිරීමට 
ඔවුන්ට ඇති බලය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ශී ලංකා රජෙය් ආරාධනයකින් ෙතොරව 
ඕසේට්ලියානු විනිසුරුවරුන් ෙමරට නඩු කටයුතු 
සඳහා එවීමට ඕසේට්ලියානු රජයට යම් බලයක් 
තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙයෝජිත යුද අපරාධ අධිකරණෙය් නඩු කටයුතු 
සඳහා විෙද්ශීය විනිසුරුවරුන්ට ආරාධනා කිරීමට 
රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015 நவம்பர் 10ஆம் திகதி அல்ல  அைத அண்மித்த 
ஒ  தினத்தில் அ ஸ்திேர ய ெவளிநாட்  அைமச்சர் 
ஜூ  பிெசாப்ைபச் சந்தித்த தமிழ் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் உட்பட்ட 
பிரதிநிதிகள் கு ெவான்  இலங்ைகயில் அைமக்கப் 
பட ள்ள த்தக்குற்ற விசாரைண நீதிமன்றில் 
பணியாற் வதற்காக அ ஸ்திேர ய நீதிபதிகைள 
அ ப்பிைவக்குமா  ேவண் ேகாள் வி த்தி ப்பைத 
அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) ேமற்ப  பிரதிநிதிகள் கு வினர் அரசாங்கத்தில் 
ஏேத ம் நிைறேவற் ப் பதவிகைள 
வகிக்கின்றார்களா என்பைத ம்.; 

 (ii) ேமற்ப  கு வினர் சனாதிபதியவர்களின் விேசட 
வர்களாக அல்ல  பிரதிநிதிகளாக நியமிக் 

கப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iii) இலங்ைக சார்பில் இவ்வாறானெதா  ேவண்  
ேகாைள வி க்க இவர்க க்கு உள்ள அதிகாரம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) இலங்ைக அரசாங்கத்தின் அைழப்ேப மின்றி 

அ ஸ்திேர ய நீதிபதிகைள இந்நாட் ன் 
வழக்கு நடவ க்ைகக க்ெகன அ ப்பி ைவக்க 
அ ஸ்திேர ய அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் 
உண்டா  என்பைத ம்; 

 (ii) உத்ேதச த்தக்குற்ற விசாரைண நீதிமன்றத்தின் 
வழக்கு நடவ க்ைகக க்காக ெவளிநாட்  
நீதிபதிகைள அைழக்க அரசாங்கம் எதிர்பார்த் 

ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Is he aware that a team of delegates including a 
Member of Parliament from the Tamil National 
Alliance who met the Hon. Julie Bishop, the 
Minister of Foreign Affairs of Australia on or 
around 10th November 2015 had made a request to 
the effect that Australian Judges be sent to serve in 
the War Crimes Court to be established in Sri 
Lanka? 

(b) `Will he inform this House- 

 (i)  whether certain executive positions of the 
Government are held by the aforesaid team 
of delegates; 

 (ii)   whether the aforesaid team has been 
appointed as special ambassadors or 
representatives of the President;  and  

 (iii)    the authority vested with the aforesaid 
persons to make such a request on behalf of 
Sri Lanka? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)   whether any authority is vested with the 
Australian Government to send Australian 
Judges for judicial matters without an 
invitation from the Sri Lankan Government; 
and 

 (ii)   whether the Sri Lankan Government is 
intending to invite foreign judges to conduct 
the judicial matters of the proposed court to 
investigate war crimes? 

(d)  If not, why? 

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

ෙවනුෙවන්  මා ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)   නැත.  
(ආ)  (i)   නැත.  
       (ii)   නැත.  
      (iii)   නැත. 
(ඇ)  (i)   නැත. 
       (ii)   උපෙද්ශන කියාවලිය සම්පූර්ණ වීෙමන් අනතුරුව 

අධිකරණ යාන්තණෙය් අවසන් සැලැසම් පිළිබඳව 
තීරණය  ෙකෙරනු ඇත. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අතුරු පශ්න අඩු වන්න ඕනෑ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තරය අනුව අතුරු පශ්න වැඩි 

වුණා. 

මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය.    

ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ඕස ්ෙට්ලියාෙව් 
විෙද්ශ ඇමතිනිය මුණ ගැසී රටට ඉතාම සංෙව්දී, ජාත්යන්තර 
අවධානයට ෙයොමු වූ කාරණයක් පිළිබඳ සිදුවීමක් ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත්යාංශයට වාර්තා ෙනොකිරීම මත, දැවැන්ත වියදමක් දරා 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් පවත්වාෙගන යන මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය තව 
දුරටත් පවත්වා ෙගන යා යුතු යැයි ඔබතුමා හිතනවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙදන්න කලින් අපි ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳට ෙසොයා බැලුවා. අපි 
හිතුමතයට ෙම් උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ළඟ තිෙබනවා, 
ඕස්ෙට්ලියාෙව්  ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් මහ 
ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් අෙප් ෙල්කම්තුමියට එවන ලද ලිපිය. ඒ 
ලිපිෙය් සඳහන් කාරණා පකාරව තමයි අපි ෙම් උත්තරය දුන්ෙන්. 
එතුමාෙග් හිෙත් යම් කිසි ෙදයක් තියාෙගන පශ්නයක් අහපු 
පළියට, එතුමාට අවශ්ය වන උත්තරය ෙදන්න අපට බැහැ. අපි 
කථා කරන්ෙන් දත්ත සමඟ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් මාධ්ය ෙම් කාරණය 

වාර්තා කළා. ඒ යුගෙය්මයි -පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්- මා ෙමම පශ්නය ඇහුෙව්. රෙට් දැවැන්ත සංවාදයට ලක් 
වුණු ෙමවැනි කරුණක් පිළිබඳව ෙනොදැන සිටින ගරු අමාත්යතුමා 
සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ඒ තනතුරු දැරීම සාධාරණද? 

977 978 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තනතුර ගැන ෙමතුමා කලබල 

ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට කථා 
කරලා තිෙබනවා, ෙමතුමාෙග් අලුත් පක්ෂෙය් තනතුරක් ෙදන්න 
එන්න කියලා. ගරු මන්තීතුමාට පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාට -හිටපු ජනාධිපතිතුමාට- තනතුරක් ෙදන්න. මට 
තනතුරක් ෙදන්ෙන් අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට යමු.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ශී ලංකාෙව් යුද අපරාධ පරීක්ෂා කිරීෙම් යාන්තණයට විෙද්ශීය 
විනිසුරුවරුන් ෙයොදා ගැනීමට ජාත්යන්තර ඉල්ලීමක්, බලපෑමක් 
වර්තමාන ආණ්ඩුවට තිෙබ්ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැවත පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 යුද අපරාධ විමර්ශනය කිරීෙම් යාන්තණය තුළට විෙද්ශීය 

විනිසුරුවරුන් ෙයොදා ගන්නා ෙමන් ශී ලංකා ආණ්ඩුවට යම් 
විෙද්ශීය රටකින් ෙහෝ ජාත්යන්තර සංවිධානයකින් බලපෑමක් ෙහෝ 
ඉල්ලීමක් තිෙබ්ද? 

 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි. ෙනොෙයකුත් පුද්ගලයන්, ෙනොෙයකුත් 

ආකාරෙය් ඉල්ලීම් කරනවා. උදය ගම්මන්පිල ගරු මන්තීතුමා 
කරනවා වාෙග් ඉල්ලීම් ෙවනත් පුද්ගලයන්ද කරනවා. ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙබොෙහෝ ඉල්ලීම් කරනවා. කවුරු ෙහෝ ඉල්ලීම් 
කළ පළියට එවැන්නක් කිරීමට රජයට කිසිම බැඳීමක් නැහැ. අෙප් 
රජය ඒ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරන්ෙන්  නැහැ. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කියන්ෙන්, ''නැහැ'' කියන එක ෙන්?   

 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපි ෙකොයි ආකාරයටද ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හදා ගන්ෙන් කියන 

එක අෙප් ස්ෛවරී අයිතිය. [බාධා කිරීමක්] ෙවන මිනිස්සු 
අහනවාද කියලා ෙන් ඔබතුමා අහන්ෙන්? අපි ෙදනවාද කියන එක 
ෙනොෙවයි ෙන්?  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් ''ඔව්'' 

ෙහෝ ''නැහැ'' කිව්වාම හරි.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙනොෙයකුත් අය ෙනොෙයකුත් ඉල්ලීම් කරනවා. නමුත් 

අවසානෙය්දී උත්තරය ෙදන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි ගරු මන්තීතුමාට උත්තරය ලබා 
ෙදන්ෙන්. ඒක තවම දීලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ''ඔව්'' ෙහෝ ''නැහැ'' කියන්න. 

ෙදවන වටය. 

 

උසස ්අධ්යාපන ආයතන පාඨමාලා: ගාසත්ු 
உயர் கல்வி நி வனங்களின் கற்ைகெநறிகள் : 

கட்டணம் 
COURSES OFFERED BY HIGHER EDUCATION INSTITUTES: 

FEES 
133/’15 

2. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 

     (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 

     (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the 
Hon.Vasudeva Nanayakkara) 
උසස්  අධ්යාපන  හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3): 
 (අ) (i) රජෙය් විශව්විද්යාල ෙනොවන ආයතන මඟින් 

පවත්වාෙගන යනු ලබන ඉංජිෙන්රු, 
ගණකාධිකාරී හා ෙවනත් වෘත්තීයෙව්දී පාඨමාලා 
සංඛ්යාව ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (ii) එම ආයතන එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා අයකරනු 
ලබන පාඨමාලා ගාසත්ුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

   යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උසස ් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති විශව්විද්යාලවල ගාසත්ු අයකර 
පවත්වාෙගන යනු ලබන පාඨමාලා කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා අයකරනු ලබන 
පාඨමාලා ගාසත්ුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iii) වර්ෂ 2012 සිට 2015 දක්වා එම ගාසත්ුවල ඇතිවූ 
ෙවනසව්ීම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரச பல்கைலக்கழகங்கள் அல்லாத நி வனங் 
களினால் நடத்தப்ப ம் ெபாறியியல், கணக்கீ  
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மற் ம் பிற ெதாழில்வாண்ைம கற்ைகெநறி 
களின் எண்ணிக்ைக நி வன ாீதியாக 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப   நி வனங்கள் ஒவ்ெவா  கற்ைக 
ெநறிக்காக ம் அறவி ம் கட்டணம் 
தனித்தனியாக யா  என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் 
அைமச்சின்கீழ்வ ம் பல்கைலக்கழகங்களில் 
கட்டணம் அறவிட்  நடத்தப்ப ம் கற்ைக 
ெநறிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  கற்ைகெநறி மற் ம் கற்ைக 
ெநறிக்காக அறவி ம் கட்டணம் தனித்தனியாக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2012ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015ஆம் ஆண்  
வைர ேமற்ப  கட்டணங்களில் ெசய்யப்பட்ட 
மாற்றங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he table- 

 (i)  separately as per the institution, the number 
of engineering, accountancy and other 
professional courses conducted by 
institutions other than the government 
universities; 

  and 

 (ii)   separately, the course fee charged by those 
institutions for each course? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the courses conducted by charging fees at 
the universities under the Ministry of 
Higher Education and Highways; 

 (ii)   separately, the course fee charged for each 
course; and 

 (iii)   the changes that occurred in the said fees 
from 2012 to 2015? 

(c)  If not, why?   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I table the Answer for Question No. 2.  
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i)  In the Annex 01, the institutions are denoted under 
column No. 2, and the professional courses conducted 
by those institutions are denoted under  column No. 3.    

 (ii)   Course fees charged by those institutes are denoted, 
separately, under  column No. 5 of the Annex 01. I 
table* Annex 01. 

(b) (i)  In the Annex 02, the relevant universities are denoted 
under column No. 2 and the courses conducted by those 
universities are denoted under  column  No.3.  

 (ii)   It is denoted under column No. 4 of Annex 02.  

 (iii)   It is denoted under column No. 5 of  Annex 02. I table* 
Annex 02. 

 

(c) Does not arise.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3-220/'15-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 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. 

 
 

“පාලම් දහස” ව්යාපෘතිය: විසත්ර 
“ஆயிரம் பாலங்கள்” க த்திட்டம் : விபரம் 

 "PALAM DAHASA" PROJECT: DETAILS 
 225/’15 

8.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 

       (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன- மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

      (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 

  නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) පසු ගිය රජෙය් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය විසින් 
“පාලම් දහස” නමින් විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළ බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;  
 (ii) ෙතෝරාගත් පාලම් 1000 පාෙද්ශීය සභා මට්ටමින් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  
 (iii) අදාළ පාලම් දහස ෙතෝරාගත් කමෙව්දය සහ අදාළ 

දිනය හා වර්ෂය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;   

  යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත ව්යාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුළු 
මුදල ෙකොපමණද;  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) අදාළ මුදල් ලබාගන්නා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මූල්ය 
ආයතන කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා වූ ෙපොළී අනුපාතය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  (i) ෙමම පාලම් දහස ඉදිකිරීම සඳහා වගකීම් භාරදුන් 
ඉදිකිරීම් සමාගම් කවෙර්ද; 

 (ii) අදාළ සමාගම් ෙහෝ ආයතන සමග ඉදිකිරීෙම් 
ගිවිසුම් අත්සන් කළ දිනයන් සහ අදාළ ගිවිසුම් 
පකාරව ඉදිකිරීම් අවසන් කළ යුතු දිනයන් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

  යන්නත් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 
(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) ன்ைனய அரசாங்கத்தின் ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
அைமச்சினால் “ஆயிரம் பாலங்கள்” என்ற ெபயாில் 
விேசட க த்திட்டெமான்  ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெதாி ெசய்யப்பட்ட 1000 பாலங்கள், பிரேதச 
சைப வாாியாக தனித்தனியாக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆயிரம் பாலங்கைளத் ெதாி ெசய்த 
ைறைம, சம்பந்தப்பட்ட திகதி மற் ம் ஆண்  

தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்ெகன மதிப்பீ  ெசய்யப் 

பட்ட ெமாத்த பணத்ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பணத்ெதாைக ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் 
உள்நாட் , ெவளிநாட்  நிதி நி வனங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கான வட்  தம் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) (i) ேமற்ப  ஆயிரம் பாலங்கைள நிர்மாணிக்கும் 

ெபா ப்  ஒப்பைடக்கப்பட்ட நிர்மாணக் 
கம்பனிகள் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) சம்பந்தப்பட்ட கம்பனிகள் அல்ல  நி வனங் 
க டன் நிர்மாண ஒப்பந்தம் ைகெயாப்பம் 
இடப்பட்ட திகதி மற் ம் குறித்த ஒப்பந்தத்தின் 
ப  நிர்மாணப் பணிகள் நிைற ெசய்யப்பட 
ேவண் ய திகதி தனித்தனியாக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a)  Is he aware that a special project by the name of 
“Palam Dahasa” (Thousand Bridges) was initiated 
by the Ministry of Economic Development of the 
former Government? 

(b)  Will he table- 

 (i)   the date on which this Project was initiated; 

 (ii)   separately the 1000 bridges that have been 
selected as per each Pradeshiya Shaba; 

 (iii)   the methodology according to which the 
relevant thousand bridges have been 
selected and the relevant date and the year 
separately? 

(c)  Will he inform this House- 

 (i)   the total amount of money estimated as 
required for the  above Project; 

 (ii)   the local and foreign financial institutions 
from which the particular money is 
obtained; and 

 (iii)   the interest rates relevant to the above 
borrowings? 

(d)  Will he also  table- 

 (i)   the construction companies that were 
entrusted with the responsibility of 
constructing these thousand bridges; and 

 (ii)   separately the dates on which the 
agreements of construction had been signed 
with the relevant companies or institutions 
and the dates of completion of construction  

       work as stipulated by the relevant 
agreements? 

(e)  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 සභාගත* කරනවා. 
 

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

 
(අ) ඔව්. එය අදියර 3ක් යටෙත් පාලම් 1210ක් ඉදිකිරීමට නියමිත 

ව්යාපෘතියකි. පාලම් දහස (1000)  යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් 
ඉහත II  හා III අදියර ෙව්. 

(ආ)  (i)    අදාළ දිනයන් පහත පරිදි ෙව්. 
 

 
 

 පාලම් දහස (1000) යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ඉහත II හා  III 
අදියර ෙව්. 

              
අදියර 

            
පාලම් ගණන 

      
ෙකොන්තාත්තුව අත්සන් කිරීම 

I 210 2011 සැප්තැම්බර් 08 

II 537 2014 මැයි 06 

III 463 2014 ජූනි 15 

983 984 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 
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 (ii)  ඉහත පාලම් 1210 අතරින් දැනට ෙතෝරා ෙගන ඇති පාලම් 
පමාණය 692ක් වන අතර, ඒවාෙය් ව්යාප්තිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව ඇමුණුම 1*  මඟින් දක්වා ඇත. 

 (iii)  ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග්  CSA /1/22/1/1 දරන 2015.11.13 
දිනැති ලිපිය මඟින් ගාමීය පාලම් ව්යාපෘතිෙය් III වන අදියර  
ෙමම අමාත්යාංශයට පැවරීෙමන් අනතුරුව ෙම් දක්වා 
ඉදිකිරීමට හඳුනා ෙගන ෙනොමැති පාලම් 284ක් සඳහා 
ෙයෝග්ය ස්ථාන හඳුනා ගැනීම ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් 
සිදු ෙකෙර්. 

  එහිදී සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ලිපියක් මඟින් 
දැනුවත් ෙකොට, එතුමන්ලාෙගන් ලබා ගන්නා පාලම් 
ෙයෝජනා ඒ ඒ දිස්තික්කයන්හි දිසාපතිවරුන් හරහා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග්ත්, ගාම නිලධාරින්ෙග්ත් 
නිරීක්ෂණ ඇතුළත්ව, පමුඛතා ගත කර ෙමම අමාත්යාංශය 
ෙවත ෙගන්වා ගැනීෙමන් පසුව, පාලම් අවශ්යතාව හා ෙබදී 
යාෙම් සාධාරණත්වය අනුව කටයුතු කිරීමට පියවර ෙගන 
ඇත. 

(ඇ) (i), (ii), (iii) සඳහා  පිළිතුර: උක්ත ව්යාපෘතිය සඳහා අදාළ 
ඇස්තෙම්න්තුව, මුදල් ලබා ගන්නා විෙද්ශීය මුල්ය ආයතන සහ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වන ෙපොලී අනුපාත අදියර  අනුව පහත වගුව පරිදි ෙව්. 
ෙද්ශීය මුල්ය ආයතනවලින් මුදල් ලබාෙගන ෙනොමැත 

(ඈ) (i) 

 (ii) අදාළ ආයතන සමඟ ඉදිකිරීම් ගිවිසුම් අත්සන් කළ දිනයන්, 
ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ යුතු දිනයන් හා ඉදිකිරීම් අවසන් කළ 
යුතු දිනයන් පහත පරිදි ෙව්. 

 

(ඉ) පිළිතුරු ඉහතින් සපයා ඇත. 
 

යාපනය ෙකොටුව පතිසංස්කරණය කිරීම: 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  

யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் னரைமப் : 
கல்வி அைமச்சாின  கூற்  

RESTORATION OF JAFFNA FORT: STATEMENT BY 
MINISTER OF EDUCATION  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

2015.11.05වන දින අෙප් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 
විසින් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි:   

 (i)   2019 වර්ෂෙය්දී නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 (ii)   දැනට සංරක්ෂණ කටයුතු නිමා ෙවමින් පවතී. 
එෙමන්ම ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙග් 
පැමිණීමද ශීඝෙයන් වර්ධනය වීමක්  දක්නට 
ලැෙබ්. 

 (iii)   යුෙනසේකෝ ෙලෝක උරුම මධ්යසථ්ානෙය් 
පවතින නිර්ණායකයන් තුළට යාපනය ෙකොටුව 
ඇතුළත් ෙනොවන නිසා ෙලෝක උරුමයක් බවට 
නම් කළ ෙනොහැකිය.  

 (iv)  ෙතොරතුරු මධ්යසථ්ානයක් හා ෙකෞතුකාගාරයක් 
පිවිසුම් ෙදොරටුව අසල ෙම් වන විට සථ්ාපිත කර 
ඇත. 

 (v)   සංසක්ෘතික මධ්යසථ්ානයක් හා රැසව්ීම් ශාලාවක් 
ෙකොටුෙවන් පිටත ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 
කිසත්ියානි ෙද්වසථ්ානය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වී 
ඇති බැවින් ෙකොටු පවුර සංරක්ෂණෙයන් 
අනතුරුව එය සංරක්ෂණය කිරීමට සැලසුම් කර 
ඇත. 

 (vi)   යාපනය ෙකොටුව තුළ තානායමක් තිබූ බවට 
සාධක හමුවී ෙනොමැත.  

 (vii)   එෙසේ කළ ෙනොහැකිය. ළමා කීඩාංගණයක් 
සාදන්ෙන් නම් ඔන්චිල්ලා වැනි කීඩා උපකරණ 
සවි කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙපෞරාණික භූ දර්ශනය 
විකෘති ෙව්. 

 (viii)   වඩුක්ෙකොෙඩයි පෙද්ශෙය් පිහිටි යාපනය විද්යාල 
භූමිය තුළ ආරක්ෂා කර ඇත්ෙත් යාපනය ෙකොටුව 
ඇතුළත තිබූ කිසත්ියානි පල්ලිෙය් ෙසොෙහොන් 
ෙකොත්වල තිබූ ගල් පුවරුය. එම කිසත්ියානි 
පල්ලිය සංරක්ෂණය කිරීෙමන් පසුව ලැෙබන 
දත්ත අනුව නැවත ෙම්වා තැන්පත් කිරීම කළ 
හැකිය. 

 (ix)   ෙම් වන විටද ෙමහි ඇතුළු වීෙම් ෙදොරටු අසල ඇති 
ෙතොරතුරු මධ්යසථ්ානය තුළ පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ෙපොත් පත් විකිණීමට තබා 
ඇත. රැජින මාළිගය සංරක්ෂණය කිරීෙමන් 
අනතුරුව විධිමත් පරිදි පිහිටුවීමට ෙයෝජිත 
ෙතොරතුරු මධ්යසථ්ානය තුළ උතුරු පෙද්ශෙය් 
ඉතිහාසය පිළිබිඹු වන ආකාරෙය් ෙපොත් පත් 
අෙළවි කිරීමට කටයුතු කළ හැකිය. 

 (x)   ෙනදර්ලන්ත රජය ඔවුන්ෙග් විෙද්ශ පතිපත්ති 
ෙවනස ් කර ඇති බැවින් 2014 වර්ෂෙය් සිට 
තවදුරටත් ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ආධාර 
ලබා ෙනො ෙදන බවට පකාශ කර ඇත. ෙද්ශීය 
අරමුදල් මඟින් 2019 වර්ෂය වන විට සංරක්ෂණ 
කටයුතු නිම කිරීමට ෙයෝජිතය.  
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අදියර    ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල   ෙපොලී 
අනුපාතය 

මුල්යනය 
කරන 
ආයතනය 

   
  II 

 
බිතාන්ය පවුම් මිලියන    80 
බිතාන්ය පවුම් මිලියන    20 
එකතුව බිතාන්ය පවුම්  
මිලියන                        100 
 
යුෙරෝ මිලියන                84 
යුෙරෝ මිලියන                21 
එකතුව යුෙරෝ මිලින     105 

 
Libor+1.5 
Libor+4.5 
 
  
 

Euribor+1.45 
Euribor+4.0 

 
Deutsche 
Bank AG 
London 
  
  
Cooperative 
Centrale 
Raiffeisen  
Boerenleen-
bank B.A.
(Rabobank) 

 අදියර පාලම් 
සංඛ්යාව 

      ඉදිකිරීම් වගකීම භාර දුන් ආයතනය 

 II 
  
 
 
III 

 537 
  
  
 
463 

Cleveland Bridge UK Limited, 
Clevland House, PO Box 27, Yarm Road, 
Darlington, DL1, 4DE, UK. 
  
Janson Bridging International BV, 
Keizersveer 9, 4273 
LD Hank  The Nederland. 

අදියර
ය 

පාලම් 
සංඛ්යාව 

ගිවිසුම් 
අත්සන් 
කිරීම 

ඉදිකිරීම් ආරම්භ 
කිරීම 

ඉදිකිරීම් 
අවසන් 
කිරීම 

II 
III 

537 
463 

 2014.05.06 
2014.06.15 

2014 ඔක්ෙතෝබර් 
20 
2015 ෙපබරවාරි 18 

2017 
ඔක්ෙතෝබර් 
20 
2018 
ෙපබරවාරි 
18 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි අදාළ පසුබිම් වාර්තාව අෙප් ගරු 
මන්තීතුමාෙග් දැනගැනීම පිණිස මම සභාගත* කරනවා.  
සම්පූර්ණ විස්තරය එහි සඳහන් ෙවනවා.  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஏற்ெகனேவ Parliamentary 

Bussiness Committee meeting இல் என் ைடய 
அபிப்பிராயங்கைள நான் ெசால் யி க்கிேறன். அைமச்சர் 
அவர்கள் என  ேகள்விக க்கு எப்ெபா  பதில் ெசால்லத் 
தயாராக இ க்கிறாெரன்பைத ன்கூட் ேய ெசால்  
யி ந்தால் நா ம் உப வினாக்கைள எ ப்பத் தயாராக 
வந்தி க்கலாம். எதிர்காலத்தில் ன்கூட் ேய அதைனத் 
ெதாியப்ப த்தினால் நா ம் அதற்குத் தயாராக வ ேவன். 
இன்ைறக்கு நான் அப்ப த் தயாராக வரவில்ைல. இ ந்தா ம், 
அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் நன்றி கூ கின்ேறன்.  
  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you very much.  
 

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
සභානායකතුමා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

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

"That the Government Business do have precedence this day." 
 

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

 
II 
 

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

"That the proceedings on Item Nos. 2,3,4 and 5 appearing on the 
Order Paper be exempted at this day’s sitting from the provisions of  
Standing Order No. 20(7) 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) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, ධීවර සහ 

ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත - ෙදවැනි වර 
කියවීම විවාදයකින් ෙතොරව.  

 
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் 

(தி த்தம்) சட்ட லம் 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 

(AMENDMENT) BILL 
 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් පිළිබඳ විවාදයක් 26වැනිදා ලබා ෙදන බවට එකඟෙවලා 

තිෙබනවා. 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, it was agreed.  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එකඟෙවලා තිෙබනවා. 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා ජල තීරෙයන් පිටත වරදවල් 

සිදු කරන ලද තැනැත්තන්ට වැඩි දඩ මුදල් පැනවීම 
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාව සහ යුෙරෝපා හවුල සමඟ දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ  පශ්නයක් තිබුණා. 2012දී යුෙරෝපා හවුල ලංකාවට මාර්ග 
සිතියමක් හදලා, yellow card එකක් දුන්නා.  එම මාර්ග සිතියම 
අනුව කියා කරන්න කියලා 2012 යුෙරෝපා හවුල ශී ලංකා රජයට 
දැනුම් දුන්නා. නමුත් ඒ මාර්ග සිතියම අනුව කටයුතු ෙනොකරපු 
නිසා 2015දී red card එකක් දීලා, සම්පූර්ණෙයන්ම ධීවර 
අපනයන තහනම් කළා. 

නව රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ නව මාර්ග සිතියමක් 
හදලා, ඒ මාර්ග සිතියම අනුව අප කටයුතු කළා. එහි අවසාන 
පියවර තමයි අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ධීවර සහ ජලජ සම්පත් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අද ෙදවන වර කියැවීම සඳහා 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ශී ලංකා ජල තීරෙයන් පිටත වරදවල් සිදු 
කරන ලද තැනැත්තන් සම්බන්ධෙයන් වැඩි දඩ  මුදල් පැනවීම 
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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සම්බන්ධෙයනුයි. ඒක ජාත්යන්තර නීතිය අනුව අපට කරන්න 
පුළුවන්. යුෙරෝපා හවුෙල් එම ඉල්ලීම සනාථ කරන්න තමයි, අද 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  
 

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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා] 

 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு சபாநாயகர்  அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
2 වන වගන්තිය.- (1996 අංක 2 දරන පනෙත් 49 

වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 2.- (1996ஆம் ஆண் ன் 2ஆம் இலக்கச் 

சட்டத்தின் 49ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 2.- (Amendment of section 49 of Act, No. 2 of 1996.) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2වන පිටුෙව්, 19වන ෙප්ළිෙය් සිට 21 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි 
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න:- 

 
'මීටර් 24.0ට වඩා වැඩි සහ   රුපියල් මිලියන 25 
මීටර් 45.0ට වඩා අඩු 
 
මිටර් 45.0ට වඩා වැඩි සහ  රුපියල් මිලියන 50 
මීටර් 75.0ට වඩා අඩු  
 
මීටර් 75.0ට වඩා වැඩි  රුපියල් මිලියන 100' " 

ගරු සභාපතිතුමනි, 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් 
පනතට ෙගෙනන ෙමම සංෙශෝධනය, මම තවදුරටත් පැහැදිළි 
කරන්නම්.  

ගැසට් පතෙය් සඳහන් පරිදි, දිග මීටර් 24 සිට 45 දක්වා වන 
ධීවර යාතා සඳහා වන දඬුවම රුපියල් මිලියන 15ක් වන අතර, එම 
දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 25 දක්වා වැඩි කිරීමටත්,  

එපරිදිම, මීටර් 45 සිට 75 දක්වා වන ධීවර යාතා සඳහා වන 
දඬුවම රුපියල් මිලියන 25 සිට මිලියන 50 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, 

දිග මීටර් 75 සහ එයට වැඩි ධීවර යාතා සඳහා වන දඬුවම 
රුපියල් මිලියන 50 සිට මිලියන 100 දක්වා වැ ඩි කිරීමටත් තමයි 
ෙමම සංෙශෝධනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 සිට 5 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகத்தி ந்  5 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 3 to 5 ordered to stand part of the Bill. 

 
 
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 க்கேவண் ெ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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
 
"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. 

1 වන ෙයෝජනාව, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தி 
னின்  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 බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග්  ෙයෝජනා 

தனி நபர் பிேரரைணகள் 
PRIVATE MEMBERS' MOTIONS 

 
උතුරු නැ ෙඟනහිර අතුරුදහන් වූ ෙදමළ ජනතාවට 

මරණ සහතික ලබා දීම 
வடக்கு, கிழக்கில் காணாமற்ேபான தமிழ் மக்க க்கு 

மரணச் சான்றிதழ் வழங்குதல் 
ISSUING DEATH CERTIFICATES FOR DISAPPERED TAMIL 

PERSONS IN THE NORTH AND EAST  

 
[අ.භා. 2.27] 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල යුද්ධය පැවති පසුගිය දශක තුනක පමණ 
කාලය තුළ විවිධ ෙහේතූන් නිසා අතුරුදහන් වී ඇති පුද්ගලයන් ෙම් වනවිට 
ජීවතුන් අතර සිටී ද නැද්ද යන්න කඩිනමින් පරීක්ෂණ පවත්වා ඔවුන් 
ජීවතුන් අතර ෙනොමැති නම් ඔවුන් සඳහා මරණ සහතික ලබා දිය යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Rauff Hakeem, what is your point of Order?    

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාවට මා සුළු සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා 
කරනවා. එනම්,   "ෙදමළ ජනතාව" කියන එක පමණක් සඳහන් 
ෙනොකර, ෙයෝජනාවට අෙනකුත් ජාතීනුත් ඇතුළත් කර ගන්න 
කියා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, හැම ජාතියකටම අයත් ජනතාව  
මිය ෙගොස් තිෙබනවා. ඒකයි. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඒක සඳහන් කරනවා කථාෙව්දී.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා 
සඳහන් කරපු කාරණය මෙග් කථාෙව් අන්තර්ගතය තුළ 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වීෙමන් පසුව, ෙම් 
ෙයෝජනාව න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් වුණාට පසුව,  උතුරු සහ 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වලින් පමණක් ෙනොෙවයි, රට පුරා අෙනකුත් 
විවිධ පෙද්ශවලිනුත් ෙම්කට අදාළ විවිධ අදහස්, ෙයෝජනා මට 
ආවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාව 
වාෙග්ම,  ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා සඳහන් කරපු ආකාරයට 
මුස්ලිම් ජනතාව වාෙග්ම සිංහල ජනතාවත් ෙම් ගැටලුව නිසා 
මුහුණ දී තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව ලිපිෙල්ඛන ගණනාවක් මට 
ලැබුණා. විෙශේෂෙයන් උතුෙර්ත් ඒ වාෙග්ම තරමක් දුරට 
නැ ෙඟනහිරත් ධීවර වෘත්තිකයන් වශෙයන් ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයදුණු මාතර දිස්තික්කෙය්ත්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ත් 
සංචාරක ධීවරයින් තමුන්ට ෙම් නිසා සිදු ෙවලා තිෙබන අගතිය 
පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් මුස්ලිම් ජනතාව අතරත් ෙමෙලස අතුරුදහන් වුණු 
පුද්ගලයන් සිටින බව ඔවුන් සඳහන් කළා. ඇත්තටම මම ෙම් 
ෙයෝජනාව පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඉදිරිපත් කළා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුව විසිරුවා හැරි 
නිසා අපට ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට ගන්න බැරි වුණා.  

ෙම් ෙයෝජනාෙව් ආරම්භය වන්ෙන්, වරක් මම යාපනය 
පෙද්ශෙය් සංචාරය කළ අවස්ථාෙව්දී මා දැන හඳුනා ගැනීමට 
පැමිණි යාපනෙය් දමිළ පුරවැසියන් කිහිප ෙදෙනක් ෙම් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරන්න යැයි මෙගන් කළ ඉල්ලීමක්. මම 
හරි සන්ෙතෝෂ වුණා, දකුෙණ් ෙදවුන්දර තුඩුව ආශිත මාතර 
දිස්තික්කෙය් ඉන්න අප උතුෙර් ෙප්දුරු තුඩුව ආශිත යාපනය 
දිස්තික්කෙය් සංචාරය කරද්දී, යාපනය දිස්තික්කෙය් ජනතාව 
අෙපන් එවැනි ඉල්ලීමක් කිරීම පිළිබඳව. යාපනය පෙද්ශෙය් 
අතුරුදහන් වුණු ෙදමළ ජාතිකයන් ඇතුළු ජනතාව ෙවනුෙවන් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඔවුන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා, කරුණු ස්වල්පයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ වනවා. අතුරුදහන් වුණු සිංහල ධීවර 
කාර්මිකයන්, ඒ වාෙග්ම උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
ෙවනත් වෘත්තීන්හි ෙයදී සිට අතුරුදහන් වුණු උදවිය පිළිබඳව 
ඉස්ලාම් භක්තික මුස්ලිම් ජනතාවත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ෙම් 
කාරණය අගය කළා. ඔවුන්ටත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා, ෙම් සඳහා 
මැදිහත් වීමක් උවමනායි කියා සඳහන් කළා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ, 1987-1990 වකවානුෙව්දී ෙම් රෙට් උතුරු නැ ෙඟනහිරින් 
ෙමපිට අරගලවලදී අතුරුදහන් වූ ඇතැම් අය සම්බන්ධවත් 
තවමත් ෙනොවිසඳුණු ගැටලු තිෙබන බවට විෙශේෂෙයන්ම 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම මාතර 
දිස්තික්කෙයනුත්, රත්නපුර දිස්තික්කෙයනුත්, ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කෙයනුත් මට ලිපි ලැබී තිෙබන බව. එෙහම නම් ඉතා 
පැහැදිලියි, 1987-1990 අරගලය සමෙය් අතුරුදහන් වුණු 
තරුණයන්ෙග් පවුල්වල අයත් මම ෙම් සඳහන් කරන කාරණය 
තුළ සහන අෙප්ක්ෂාෙවන් තවමත් සිටින බව. ඒ නිසා මම 
හිතනවා, මම ෙම් ෙයෝජනාව න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරද්දී 
තිබුණාට වඩා අද පුළුල් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

උතුරු-නැෙඟනහිර විතරක් ෙනොෙවයි, සමසත් ශී ලාංකීය 
භූමිය තුළම අතුරුදහන් වුණු, සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් සහ ෙවනත් 
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ඕනෑම ජාතිකත්වයක් නිෙයෝජනය කරන ඒ අතුරුදන් වුණු 
පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙම් කාරණයට යම්කිසි මට්ටමකින් ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය දැන් මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා කියලායි මට 
දැනගන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, එහි ඉක්මන් කියාදාමයක් 
අපට අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම අතුරුදන් වුණු පුද්ගලෙයක් කාලයකට 
පස්ෙසේ නැවත සමාජය තුළ ජීවත් ෙවනවාය කියලා දැනගන්න 
ලැබුෙණොත්, ෙමොකක්ද ගන්න කියා මාර්ගය?  ඔහු ලංකාෙව් 
ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්; තමන්ෙග් ජීවිතය ගැන කල්පනා කරලා 
සමහර විට ඔහුට විවිධ ෙහේතු නිසා විෙද්ශගත ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්න පුළුවන්. ඔහු නැවත ෙම් රටට ආෙවොත්, කලින් නිකුත් 
කරපු සහතිකය පාවිච්චි කරලා ඔහු ෙහෝ ඇය ලබාගත්ත වරපසාද 
ෙවනුෙවන් ෙමොකක්ද ගන්න කියාමාර්ගය? එෙහම නැත්නම්, ඒ 
සහතිකය අවලංගු කිරීම ෙවනුෙවන් අපි ගත යුතු කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද? ෙම් කාරණෙය්දී ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
පමණක් ෙනොෙවයි, තවත් අමාත්යාංශ ගණනාවකට ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව මැදිහත්වීෙම් වුවමනාව තිෙබනවා. ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය මැදිහත් විය යුතුව තිෙබනවා. මෙග් විශ්වාසෙය් 
හැටියට ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් සභා 
ගර්භෙය් ඉන්නවා. ආරක්ෂක අමාත්යාංශය ෙම් කාරණෙය්දී 
මැදිහත් විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය ෙම් කාරණයට මැදිහත් විය යුතුව තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන අමාත්යාංශය ෙම් කාරණයට මැදිහත් 
විය යුතුව තිෙබනවා. අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය් මීට 
ස්වල්ප ෙමොෙහොතකට කලින් හිටියා. අධ්යාපන අමාත්යාංශයටත් 
ෙම් කාරණෙය්දී සාධනීය කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ඇතැම් දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කරන්නට යාෙම්දී ඔවුන්ෙග් 
මව්වරුන් අහිමිවීම, පියවරුන් අහිමිවීම වැනි තත්ත්වය තුළ එම 
දරුවන් පීඩාවට පත් වුණා කියලා මට ලිපි ලැබී තිෙබනවා. ඒ ලැබී 
තිෙබන සමහර ලිපි ඍජුවම ජාතික පාසල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
ඍජුවම අධ්යාපන ඇමතිතුමාට එහි වගකීම දරන්න බැහැ. සමහර 
පළාත් සභා පාසල්වලට අදාළ දරුවනුත් ෙම් පීඩාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව දැන් අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් 
තිස්ෙසේ, කලින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් න්යාය 
පුස්තකවල තිබුණා. ෙම් ගැන රට තුළ, අන්තර්ජාලය තුළ සමාජ 
ජාල ෙවබ් අඩවි හරහා ෙම් ෙයෝජනාව විසරණය ෙවලා තිබුණා. 
එම නිසා ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව මට විවිධාකාරෙය් ලිපි ලැබුණා. 
සමහර ලිපි ලැබුෙණ් දමිළ භාෂාෙවන්. විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් 
සෙහෝදරවරු ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් දමිළ භාෂාෙවන් මට 
ලිපි එවලා තිබුණා. ඒක ගැටලුවක් වුෙණ් නැහැ, මම ඒ ලිපි සිංහල 
භාෂාවට පරිවර්තනය කර ෙගන, ඒවාෙය් තිෙබන කරුණු පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කළ නිසා.  

විෙශේෂෙයන්ම පාසල් යන දරුෙවෝ එවපු ලිපි තුනක් තිබුණා. ඒ 
ලිපි තුෙනන් එක ලිපියයි සිංහෙලන් තිබුෙණ්. අෙනක් ලිපි ෙදකම 
ෙදමළ භාෂාෙවන් එවලා තිබුෙණ්. ඒ දරුෙවෝ කියලා තිබුෙණ් 
තමුන්ෙග් පියා අහිමිවීම නිසා තමන්ට පාසල්වලට ඇතුළත්වීෙම්දී 
සහ පාසල් අධ්යාපනයට තිෙබන ගැටලු පිළිබඳවයි. අපි ඒ 
කාරණයට අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් 
කාරණයට ඍජුවම සම්බන්ධ ෙනොවුණත් ඒ පාසල් දරුවන් ගැන 
කථා කරන විට මට මතක් ෙවන්ෙන්, -මම ෙම්ක අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් කිව්වා- ෙලෝකෙය් තිෙබන 
පරණම අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තු තුෙනන් එකක් ලංකාෙව් 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවයි. ලංකාෙව් අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසිද්ධ ඉගැන්වීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විධියට 
ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් 1869 මාර්තු මා සෙය් 02ෙවනි දා. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති 
කරලා තිෙබන්ෙන් 1867 ෙපබරවාරි මාසෙය් 06ෙවනි දා. 
ජපානෙය් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් 
1871 ෙපබරවාරි මාසෙය් 06ෙවනි දා. ඒ කියන්ෙන් ජපානෙය් 

අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කරන්න අවුරුදු ෙදකකට 
කලිනුයි ලංකාෙව් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති 
කරලා අවුරුදු ෙදකකට පසුවයි ලංකාෙව් අධ්යාපන  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇති කෙළේ. 1869 සිට 1969 වන විට අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියවස සැමරුවා.  

එදා අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියවස සමරණ 
ෙමොෙහොෙත් අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටිෙය් 
දණ්ඩගමුෙව් මන්තීවරයා වන අයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊරියෙගොල්ල 
මැතිතුමායි. 2019දී අෙප් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවුරුදු 
150 පිෙරනවා. ඒ ෙමොෙහොත වන විට ෙම් රෙට් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටින අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කුලියාපිටිය.  කුලියාපිටිය කියන්ෙන් එදා 
දණ්ඩගමුව ආසනෙය් ෙකොටසක්. ෛදෙවෝපගතව බැලුෙවොත් 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 150ෙවනි වර්ෂය සමරණ 
ෙමොෙහොෙත් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා වීම සහ අධ්යාපනෙය් සියවස් සමරුම අතර 
අවිෙයෝජනීය බැඳීමක් තිෙබනවා.  

අධ්යාපන අමාත්යාංශයටත් ෙම් කාරණෙයන් බැහැර ෙවන්නට 
බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම පාසල් දරුෙවෝ, -මම ෙම් කාරණයට එන්ෙන් 
ෙම්කයි-  ෙම් මරණ සහතික පශ්නය නිසා පීඩාවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් පියවරු අහිමි ෙවලා තිෙබනවා, ඒ අය ජීවත් 
ෙවනවාද නැද්ද දන්ෙන් නැහැ, අතුරුදහන්. 

අපි දන්නා පරණ කාරණයකට මම යන්නම්. උපාලි 
විෙජ්වර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳව අදටත් ලිපි ලියැෙවන්ෙන් 'මියගිය' 
කියලා ෙනොෙවයි 'අතුරුදහන්' කියලා. අදටත් එතුමා අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලෙයක් විධියටයි සලකන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කාරණය සලකා 
බලන විට ඉතාම වැදගත් කාරණයක්.  

මම ෙම් ෙයෝජනාව න්යාය පුස්තකයට භාර ෙදන ෙවලාෙව් 
තිබුණාට වඩා අද පුළුල් කරන්නට ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් රට ගැන 
සලකා බැලුෙවොත් මට ඇවිත් තිෙබන ලිපි ෙල්ඛන අනුව නම් 1987 
ඉඳලාම පශන්යක් තිෙබනවා. මට ආපු අන්තිම ලිපිෙය් තිෙබන්ෙන් 
1987 - 1990 යුගය ගැන. 1987 සිට ෙම් කථා කරන අද දිනය 
දක්වා කුමන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ අතුරුදහන් වූ ෙම්                     
ශී ලංකා භූමි පෙද්ශයට අයිති -වර්ග කිෙලෝමීටර 65,610ට අයිති- 
ශී ලංකා භූමිෙය් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ  වැඩ පිළිෙවළ ෙව්ගවත් 
වැඩ පිළිෙවළක් විය යුතුව තිෙබනවා, කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් 
විය යුතුව තිෙබනවා. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය සහ එයට අදාළ වන සියලු අමාත්යාංශ එකතු වුණු 
කඩිනම්, ෙව්ගවත් වැඩ පිළිෙවළකට ගිහිල්ලා ෙම් පුද්ගලෙයෝ 
ෙවනුෙවන් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියන එකයි ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරමින් මා ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම සඳහා ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 2.38] 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එතුමාෙග් ඉතාමත් 

කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා. එතුමා කිව්ව කාරණයට 
මුහුණ දුන් කාන්තාවක් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ඉන්නවා. එම 

993 994 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාන්තාව ළමයි හය ෙදෙනක් එක්ක ජීවත් ෙවන කාන්තාවක්. 
ඇයට තම ස්වාමි පුරුෂයාෙග් මරණ සහතික ෙනොලැබීම නිසා 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉතාමත් සාධාරණ 
පිළිතුරක් ලැෙබයි කියලා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉතාම කැමැත්ෙතන් ස්ථිර 
කරනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාට ඒ සඳහා පිළිතුරක් දීමට 

අවශ්යයි කිව්වා. 

 

[අ.භා. 2.40] 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව අෙප් ගරු හකීම් ඇමතිතුමා 
සංෙශෝධනයකට ලක් කළා. ඒක ඇත්තටම එෙහම තමයි සිදු විය 
යුත්ෙත්. ෙම් කාරණය උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලට පමණක් 
සීමා වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක මුළු මහත් රටටම තිෙබන 
පශ්නයක්. ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව කථා කිරීම සඳහා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙගන් මම විනාඩි කිහිපයක් ඉල්ලනවා. 
ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය දැන ෙගන අදහස් පකාශ කිරීම සඳහා මෙග් 
කථාව අෙනක් මන්තීවරුන්ටත්  පෙයෝජනවත් ෙවයි.  

1951 අංක 17 දරන උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ආඥාපනෙත් (110වැනි අධිකාරිය) විධිවිධාන මඟින් තමයි මරණ 
ලියා පදිංචි කිරීම ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
කරෙගන යන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන් සාමාන්ය කමයට මිය යන සහ 
අෙනක් කණ්ඩායම්වලට තමයි ඒ ලියාපදිංචි කිරීම් සිදු කර මරණ 
සහතිකය නිකුත් කිරීම සිදු වන්ෙන්.  

මෑත අතීතෙය් විෙශේෂෙයන්ම ස්වාභාවික ව්යසනයන් මඟින් 
අතුරුදහන්වූ, ෙවනත් ෙහේතූන් මත අතුරුදහන් වූ ෙහෝ  මිය ගිය 
අයෙග් මරණ සහතික ලියා පදිංචි කිරීමට නීති පතිපාදන ඇත්ත 
වශෙයන්ම දැනට ලංකාෙව්  නීතිරීති තුළ නැහැ. ඒ නිසා නීතිෙය් 
තිෙබන දුර්වලතාව මඟහරින්න 2010 අංක 19 දරන මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනෙතනුත් මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීමට නැවත අවස්ථාවක් දුන්නා. නමුත් 2010 
පනතිනුත් සමහර අංශ ආවරණය ෙනොවන තත්ත්වයක් පවතිනවා.  
මුළු මහත් රට තුළ ෙවෙසන ජනතාවෙගන් දළ වශෙයන් 
20,000කට වැඩි පමාණයක් ෙම් පශ්නයට මුහුණ දී සිටිනවා 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා  වර්තමානෙය් සිදු 
වන අතුරුදහන්වීම්; නීතියට  ආෙරෝපණය කළ ෙනොහැකි 
අතුරුදහන්වීම්  ලියාපදිංචි කිරීම්  සිදු කිරීමට හැකි වන පරිදි 
අලුතින් නීති පද්ධතියක් දැනට මාස ෙදකකට උඩදී රජය හැටියට 
අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් තස්තවාදී ෙහෝ රාජ්ය විෙරෝධී කියාකාරකම් ෙහෝ 
ෙවනත් කැළඹීම්වලින් මිය ගිය අයෙග් සහතික ලබා ගත 
ෙනොහැකිව දැනට විශාල පිරිසක් ලංකාෙව් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජාතික මට්ටෙම් බරපතළ විපාකවලිනුත් බලපෑම් ඇති වන සමහර 
අංශ තිෙබනවා.  ෙලෝකෙය් නීති රීතිවල පවතින පශ්නයක් නිසා 
මරණ සහතික ලබා ගත ෙනොහැකිව ඒ අයෙග් විශාල පිරිසක් 
ලංකාෙව් ෙවෙසනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පුද්ගලයා මිය ගිය බව ඥාතීන් විසින් 
පිළිෙනොගන්නා අවස්ථාවක උපත් හා මරණ  ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ආඥාපනෙත් 110 අධිකාරියත්, 2010 අංක 19 දරන මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත යටෙත් "ෙනොදුටු 
සහතිකය" ලබා දීෙම් කමෙව්දය අලුතින් හඳුන්වා ෙදන්න 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ඒ  "ෙනොදුටු 
සහතිකය" කියන එක දැනට ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක 
කියාත්මක ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙබල්ජියම, ආජන්ටිනාව, 
ස්විට්සර්ලන්තය ආදී රටවල මරණය පිළිෙනොගන්නා විට ෙනොදුටු 
සහතික නිකුත් කිරීෙම් නීතිරීති පද්ධතියක් දැනට තිෙබනවා. ඒ 
අනුව අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට එවැනි අලුත් නීති පද්ධතියක් 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  

මුළුමහත් ශී ලංකාෙව්  විෙශේෂෙයන් 1987, 1988, 1989 
යුගෙය්ත් අතුරුදහන්වීම් විශාල පමාණයක් සිදු වී තිෙබනවා. ඊටත් 
ඈත අතීතෙය්; 1971 යුගෙය්ත් මූලික අයිතිවාසිකම් ෙනොලැබුණ 
විශාල පමාණයක් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය වකවානුෙව් උතුර 
- නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලත් අතුරුදහන් වුණ විශාල පිරිසකට මරණ 
සහතික  නිකුත් කිරීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. දළ වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් මුළුමහත් රෙට්ම 20,000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයට 
අලුත් නීති පද්ධතිය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පරණගම 
ෙකොමිසෙම් වාර්තාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කර තිබුණා, 
"ෙමවැනි උදවියට ලංකාෙව් තීන්දුවක්ගත යුතුයි" කියලා. දැන් 
ඒවාත් සැලකිල්ලට අරෙගන, අෙනක් අමාත්යාංශවලත් අදහස් 
අරෙගන, ෙම් වන විට අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා, "ෙනොදුටු සහතිකය නිකුත් කිරීම" කියාවලිය 
සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. ෙම්වන 
විට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, නීති ෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
අදාළ නීතිරීති සියල්ලම සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව දැනට 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර තිෙබන නීතිරීති අනුව සහ 
ඉදිරිෙය්දී නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ඉදිරිපත් 
කරන රීති සහ නීති අනුව මින් ඉදිරියට යම් ෙකෙනක් වර්ෂ 
කීපයක් දුටුෙව් නැහැයි කියලා සහතික වනවා නම්, අදාළ 
අංශවලින් ඒ ගැන වාර්තා වුණාම ෙනොදුටු සහතිකය අපි නිකුත් 
කිරීමට කටයුතු කරනවා.  

ඒ ෙනොදුටු සහතිකය නිකුත් කළාට පසුව රජයක් හැටියට 
බලපාන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඔහු නැවත දුටුෙවොත් 
කුමන නීති-රීති යටෙත්ද ඔහුට ලබා දීපු අයිතිවාසිකම් සහ 
වරපසාද නැවත ලබා දීමට කියා කරන්ෙන් කියලා. ඒ ගැනත් 
දැනට සාකච්ඡා කරලා අවසන් නිගමනවලට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
තව මාසයක්, ෙදකක් යන්න කලින් රජය හැටියට ෙරජිස්ටාර් 
ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙනොදුටු සහතිකය නිකුත් කිරීමට 
කටයුතු කරනවා. එතෙකොට ලංකාෙව් විවිධ පෙද්ශවල ඉන්න 
අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් පශ්නවලට විසඳුමක් ලැෙබනවා 
කියලා පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 05ක් 

තිෙබනවා. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුලින්ම ගරු බුද්ධික 

පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව අගය කරන අතර, ඒ 
ෙයෝජනාව අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන හැම 
ෙකනාටම අදාළවන පරිදි සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියන අදහසත් 
ඉදිරිපත් කරමින් මම කරුණු කීපයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මරණ සහතික ලබා ගැනීම 
පිළිබඳව දැනට තිෙබන තත්ත්වය තමයි, ඒ පෙද්ශවල ජනතාව, -
මුලතිව් ෙහෝ කිලිෙනොච්චි ෙහෝ- ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගන් 
අදාළ සහතික ලබා ගන්න ඕනෑ. ගාම නිලධාරි මහතාෙගන් 
ලබාගත් සහතිකය පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා සහතික කරලා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඊට පසුව තමයි මරණ සහතිකය ලබා ගැනීම කියන තැනට 
එන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතුමන්ලාෙග් මැදිහත්වීම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙනත් ෙමන්න ෙම් කාරණයටයි. නමුත්, 
එක ෙදයක් ගැන දැන ගන්න කැමැතියි. පසු ගිය යුද කාලෙය්දී 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කරපු, කියාකාරී වුණු 
අයෙග් පවුල්වල ෙමවැනි පුද්ගලයන්ට ෙම් සහතික ලබා දීම යම් 
පමාණයකට සීමා කරලා, එය ලබා දීම වැළැක්ෙවන පරිදි කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් ෙහෝ අමාත්ය මට්ටෙමන් ඉදිරිපත් කර, වර්තමාන 
ආණ්ඩුෙවන් ෙහෝ පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් දීපු නිර්ෙද්ශයක් 
තිෙබනවාද? එයින්, මරණ සහතිකය ගැනීම ෙනොෙවයි 
වළකින්ෙන්. මරණ සහතිකය ගන්න එන්න කලින් ගාම 
නිලධාරිතුමාෙග් සහතිකය ගන්න ඕනෑ. ඊට පසුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාෙග් සහතිකය ගන්න ඕනෑ. අප දන්නා තරමින් යම් 
යම් කාල වකවානුවලදී දිසාපතිලාෙග් මාර්ගෙයන් ගාම 
නිලධාරින්ට  උපෙදස් ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව, "ex-cadres" 
කියන පවුල්වලට ෙමහි යම් පාෙයෝගික අමාරුකමක් තිෙබනවා.  
මරණ සහතිකය ෙදන එක ෙහොඳයි කියන එක. නමුත්, ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා මුලතිව්, 
කිලිෙනොච්චිය වැනි පෙද්ශවල ගිහිල්ලා බැලුෙවොතින්,"ෙනොමළ 
ෙගයකින් අබ ඇටයක් ෙහොයන්න බැහැ වාෙග්" මරණ සහතික 
අවශ්ය කරන ෙගවල්වල අයට  එන්න කියලා කිව්වාම හැම 
ෙගදරකින්ම එනවා. ෙමොකද, හැම ෙගදරකම වාෙග් යුද්ධෙයන් 
නැති වුණු කවුරු හරි ඉන්නවා. මම දන්නවා, පුනරුත්ථාපන 
අධිකාරිෙයන් යම් ආකාරයක ජංගම ෙසේවාවක් පවත්වනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ෙමම පශ්නය වැඩි පුරම බලපාලා තිෙබන දිස්තික්ක 
තිෙබනවා; පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස  තිෙබනවා. එම නිසා මම 
පළමුෙවන්ම ඉල්ලා සිටින්ෙන්  ඒ අවශ්ය භාෂා දැනුම සහිත 
නිලධාරින් සමඟ ගිහිල්ලා ඒ අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලායි. 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගැන අපට වඩා 
තවත් කරුණු දන්නවා ඇති. එම නිසා ෙහොද ජංගම ෙසේවා 
සංඛ්යාවක්  පවත්වලා, කරුණාකරලා මුහුණ දීලා තිෙබන ෙම් 
සත්ය පශ්න ටිකට පාෙයෝගික උත්තර ෙදන්න කියලාත් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. 
අපි දන්නවා, විශාල වශෙයන් පැවැති යුද්ධයක් තිබුෙණ් කියලා. 
ෙපොදුෙව් ගත් කල මරණ සහතිකයට අමතරව, ෙම් පෙද්ශවල 
පුද්ගලයන්ට යුද්ධෙයන් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් නැති වුණා.  ඔවුන්ට 
අවශ්ය කරන සමහර අධ්යපන සහතික අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 
අරෙගන ෙදන්න අපිම මැදිහත් වුණා. නමුත්, ඒක ෙපොදු පශ්නයක්. 

ඒක අපි වාෙග් තනි මන්තීවරයකුට, තනි පක්ෂයකට කරන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. O/L සහතිකය 
පිච්චිලා, A/L සහතිකය පිච්චිලා. නමුත්, computerize කරලා 
තිෙබන නිසා, පසු ගිය අවුරුදු 10, 12ක කාලයක් ඇතුළත දී එම 
සහතික නැති ෙවලා තිෙබන ළමයින්ට ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒක 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් කළාට කමක් නැහැ. නමුත්, ෙම් 
සහතික සම්බන්ධව ජංගම ෙසේවා පවත්වනවා නම්, මම හිතන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙයන් කෙළොත් වඩාත් පාෙයෝගිකයි 
කියලායි.  ඒ පිළිබඳවත් මැදිහත්වීමක් කරන්න කියලා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෛදනික ජීවිතය පවත්වා 
ෙගන යෑෙම්දී ෙම්වාෙය් බරපතළ ගැටලු පමාණයක් තිෙබන නිසා.  

තුන්වන කාරණය තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, මරණය සහතික 
කර ගැනීම. ඔබතුමා මතු කරපු කාරණය තිෙබනවා. එක පැත්තක් 
තමයි  සමහර අම්මලා,තාත්තලා ඉන්නවා, තමන්ෙග් දරුවා 
මැරුණා කියන කාරණය පිළිගන්න කැමැති නැහැ.1987-1989 
කාලෙයත් ඒ වාෙග් අම්මලා තාත්තලා සිටියා. කාටවත් ඒක 
බලහත්කාරෙයන් පිළිගන්වන්නත් බැහැ. නමුත් ඔය ෙනොදුටු 
සහතිකය තුළින් ෙහොඳ වාෙග්ම නරකක් ෙවන්නත් පුළුවන්. 
ෙමොකද, ඒක අම්මා ෙකෙනකුට තමන්ෙග් දරුවා ජීවත්ෙවලා 
ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්න තිෙබන අයිතිය තිෙයන්න ඕනෑ. 
ඒක ඉතාම මානුෂීය කාරණාවක්. මට ෙම් ළඟදී මුලතිව්වලදී මුණ 
ගැසුණා, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ කාරණය තිෙබන්ෙන් පවුෙල් අයෙග් විශ්වාසයත් සමඟයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ඒ ඇමතිතුමා කියූ 

කාරණය පැහැදිලි නැහැ. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමා, පළමු කාරණය තමයි අපට දකින්න නැති 

පුද්ගලෙයක් ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් නිකුත් කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් අපට නැහැ. එතෙකොට ෙලෝකෙය් පිළිගත් කමෙව්දය 
අපට අනුගමනය කරන්න ෙවනවා. ඒක තමයි ෙනොදුටු සහතිකය 
නිකුත් කිරීම. ෙම් ෙනොදුටු සහතිකය නිකුත් කිරීම තුළින් ලැෙබන 
අයිතිවාසිකම් තමයි සමහර ෙවලාවට එම පුද්ගලයා රාජ්ය 
ෙසේවකෙයක් නම්, දැනට තිෙබන කමය අනුව ඔහුෙග් වැන්දඹු හා 
අනත්දරු අරමුදල ගන්න බැහැ. ෙම් සහතිකය නිකුත් කිරීෙමන් 
එය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් අයිතිවාසිකම් ලබා 
ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශෙයන් ඔහු ෙවනුෙවන් ලබාගත 
හැකි ෙවනත් අයිතිවාසිකම්, ෙම් ෙනොදුටු සහතිකය ලැබීම තුළින් 
ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලෙසනවා. එෙහම නැතිව ෙලෝකය 
පිළිගත් සම්පදාය -UN එෙක් සහ අනික් සංවිධානවල-උල්ලංඝනය 
කිරීමට අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් ගරු ඇමතිතුමා ෙමෙහම ෙවයිද? සුදුවෑන්වලින්  

උස්සලා, ඊට පස්ෙසේ සහතිකයත් දීලා දමන කමෙව්දයක් 
ඉස්සරහට හදයි ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
නැහැ. ෙමය එවැනි සහතිකයක් ෙනොෙවයි. ෙම් වනෙකොට 

ලංකාෙව් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු හරහා වාර්තා වන ආකාරයට   පසු 
ගිය අවුරුදු 30ක, 40ක කාලසීමාව ඇතුළත දළ වශෙයන් ඒ විධිෙය් 
20,000ක පමණ පිරිසක්  මුළු රෙට්ම සිටින බව අපට ෙපෙනනවා. 
ෙමය උතුරු නැ ෙඟනහිරට අදාළව පමණක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම පිළිගන්නවා, ගරු ඇමතිතුමා. මම මතු කෙළේ ෙම් 

කාරණෙය් ෙදපැත්තක් තිෙබනවා කියන එකයි. ඒ නිසා මම 
නිශ්චිත වශෙයන් ගරු මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව- 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
වරදක් ෙවන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඒක නීතිරීති මඟින් අවම 

කර ගන්න ඕනෑ. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්. ඒ කාරණය ඉතා බරපතළයි. එක්නැළිෙගොඩ 

මාධ්යෙව්දීයාෙග් පශ්නය වාෙග් කාරණයක් ගත්ෙතොත්, එවැනි 
ෙදයකදී ඔය ෙනොදුටු සහතිකය ආෙවොත්, ඒ ෙවනුෙවන් සටනක් 
කරන්නත් බැරි ෙවනවා. 

ෙව්ලාව අවසාන ෙවන නිසා, ගරු මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව 
අනුමත කරන ගමන්, මා නැවතත් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් මරණ සහතිකය ලබා ගැනීම දක්වා ඒ අතුරුදහන් වුණ 
පුද්ගලයන්ෙග් ඥාතීන් ගාම නිලධාරි මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල මට්ටමින් විශාල ගැටලු  සංඛ්යාවකට මුහුණ ෙදනවා. 
ෙමොකද, මරණ සහතික නිකුත් කරන්න අවශ්ය වන ෙවනත් වාර්තා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ වාර්තා නිකුත් කිරීම සඳහා වුවමනා කරන 
නිලධාරින් නැතිකමින් ඔවුන් ගැටලුවලට මුහුණ ෙදනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා මැදිහත්ෙවලා විෙශේෂ කාර්ය සාධක කණ්ඩායමක් 
අවුරුද්දකට වාෙග් පත් කරන්න. ෙම් පශ්නය ලංකාෙව්ම තිෙබන 
බව ඇත්ත.  නමුත් මා දන්නා තරමින් ෙමම පශ්නය ගිනි ගන්නා 
මට්ටමින්  තිෙබන්ෙන් යුද්ධය වැඩි වශෙයන් පැවති වන්නි 
දිස්තික්කවලයි. ඊට අමතරව, කැබිතිෙගොල්ලාව, වැලිකන්ද වාෙග් 
පෙද්ශවලත් ෙම් පශ්නය යම් පමාණයකට තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙමය පාෙයෝගිකව ලබා දීම සඳහා කියා මාර්ගයක් සකස් කරන්න 
කියලාත්, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාත් මැදිහත් වන ආකාරෙය් 
ජංගම ෙසේවාවලින් ෙමය විසඳන්න උත්සාහ කරන්න කියලාත් අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. සත්ුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා. 

[අ.භා. 2.53] 

 
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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අපෙග් 

ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා පැහැදිලි කරද්දී ෙමයට අදාළව 
කියපු කාරණාවලට අමතරව එක කාරණයක් පිළිබඳව එතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න මා අදහස් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එතුමා සඳහන් කළ පරිදි ෙම් පිළිබඳව තිෙබන 
හිඩස පිරවීම සඳහා පසු ගිය සැප්තැම්බර් 16වන දා පැවති අමාත්ය 
මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී අපි තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
තීරණය පිළිබඳව ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙමොකද, ඒ තීරණෙය් 
තිෙබන්ෙන්, අපි 2010 දී පනවන ලද ඒ පනත නැවත සංෙශෝධනය 
කිරීම සඳහා වූ තීරණයක් හැටියටයි. එය කළ ෙනොහැකි ෙදයක්ය 
කියන එක මා ෙපන්වා දිය යුතුයි. ෙමොකද, ඒකට අදාළව we have 
to re-introduce a new Bill. We cannot amend an already 
lapsed one. Therefore, I think he will have to-  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඇත්ත වශෙයන් දැනට නව පනතක් හැටියට ඉදිරිපත් 

කරනවා.  
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒක තමයි. නමුත් ෙමතැන minutesවල සඳහන් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් ෙවනස් ආකාරයකටයි.  
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මට ෙත්රුණා. අෙප් සාකච්ඡාවලදී එය ෙවනස් වුණා. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒ පිළිබඳව කැබිනට් සංෙද්ශයක් නැවත ඉදිරිපත් කරන්න සිදු 

ෙව්වි කියන කාරණය අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා. මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස දවිඩ භාෂාෙවන් කරන්න 
මා අදහස් කරනවා. 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, வடக்கு, கிழக்கில் 
இடம்ெபற்ற ரதி ஷ்டவசமான த்தத்தின் காரணமாக ம் 
இயற்ைக அனர்த்தங்களின் காரணமாக ம் உயிாிழந்தவர்கள், 
காணாமற்ேபானவர்கள் சம்பந்தமான மரணச் சான்றிதழ்கள் 
வழங்குகின்ற யற்சியில் அதற்கான உாிய ஏற்பா கைளப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் 

த்திக பதிரண அவர்கள் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற இந்தப் 
பிேரரைணைய வரேவற்கின்ேறன். அேதேநரம், இ குறித்த 
விடயத்தில் குறிப்பாக அவ ைடய பிேரரைணயில், "வடக்கு, 
கிழக்கில் மரணித்த தமிழ் மக்கள்" என்  குறிப்பிட் ப்பைத 
வடக்கு, கிழக்கிேல உயிாிழந்த எல்லா இன மக்க க்கும் இ  
ெபா ந்தத்தக்க வைகயில் அைத மாற்றிக்ெகாள் மா  நான் 
ஒ  தி த்தத்ைத ஆரம்பத்திேல ன்ைவத்தி ந்ேதன். அைத 
அவர் ஏற் க்ெகாண் க்கின்றார். க்கியமாக இந்த 
விடயத்திேல சகல ச கங்க ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. 
ஆனால், கூ தலாகத் தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்பட் க் 
கிறார்கள் என்ற விடயத்ைத நாங்கள் மைறத் ப் ேபச 

யா . இ ந்தா ம், பல நா களில் அ லாகி ள்ள இந்த 
மரணச் சான்றிதழ் வழங்குகின்ற விடயத்திேல, ஐக்கிய 
நா கள் சைபயின் ஒ சில தீர்மானங்க க்கு அைமவாக, 
காணாமற்ேபா ள்ளார் என்கின்ற சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு 
எ த்தி க்கின்ற யற்சி வரேவற்கத்தக்க . ஏெனன்றால், 
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இதைன அ பவ ாீதியாக உணர்ந்த ஒ  கட்சியினர் என்ற 
அ ப்பைடயில் கூ கிேறன்.  

ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ஆட்சியிேல வி தைலப் 
க க்கும் அரசாங்கத் க்குமிைடயில் ஏற்ப த்தப்பட்ட ஓர் 

உடன்பாட் ன் காரணமாக உ வான ேமாதல் தவிர்ப் க் 
காலத்திேல, ன்னாளில் கைலக்கப்பட்ட வடக்கு - கிழக்கு 
மாகாண சைப உ ப்பினராக இ ந்த எங்க ைடய கட்சியின் 
உ ப்பினரான சம்மாந் ைறையச் ேசர்ந்த மன்சூர் என்பவைர 
வி தைலப் கள் பலவந்தமாக ட் ந்  
கடத்திக்ெகாண்  ேபானார்கள். பிறகு அவ ைடய த டல் - 
ஜனாஸா - கு ம்பத்தின க்குக் கிைடக்கவில்ைல. அந்தப் 
பின்னணியிேல இன் ம் அவ ைடய தாயார் தன் ைடய 
மகன் உயிர் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார் என்ற ஓர் 
உணர்விேலதான் இ க்கிறார்; இறந்தைத ஏற் க்ெகாள்வதாக 
இல்ைல. அப்ப ப்பட்ட ஆயிரக்கணக்காேனார் இந்த 
நாட் ேல இ க்கிறார்கள். "பலவந்தமாகக் கடத்திச்ெசல்வ " 
என்ற குற்றச்ெசயல் பற்றி எங்க ைடய தண்டைனச் சட்டக் 
ேகாைவயில் குறிப்பிடப்படாத  ஒ  குைறபாடாக 
இ க்கிற . இ சம்பந்தமாக நடவ க்ைக எ க்கேவண்  
ெமன்  ஏற்ெகனேவ நாங்கள் ேகட் ந்ேதாம். காணாமற் 
ேபாேனார் சம்பந்தமாக நாங்கள் பரணகம ஆைணக்கு  
ேபான்ற சில ஆைணக்கு க்கைள நியமித்தி ந்ேதாம். அந்த 
ஆைணக்கு க்கள் "பலவந்தமாகக் கடத்தப்ப தல்" ஒ  
குற்றெமன்பைத எங்க ைடய தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவயில் 
ேசர்க்கேவண் ெமன்  ெசய்தி க்கின்ற சிபாாிசுகள் மிகப் 
பிரதானமானைவ. அைதக் கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.  

இ  சம்பந்தமாக ஒ  மாற் க் க த்  இ ந்த . 
ஏெனன்றால், அவ்வாறான ஒ  குற்றத்ைத தண்டைனச் 
சட்டக்ேகாைவயில் உட் குத் கின்றேபா  அ  ன்ைனய 
காலத்திற்கும் ஏற் ைடய ஒன்றாக - retrospective effect - 
வந் வி ம். அப்ப  வ ம்ேபா  ஆட்சியாளர்க க்குச் சிக்கல் 
ஏற்ப ெமன்ற ேதாரைணயில் அைதத் தண்டைனச் சட்டக் 
ேகாைவயில் ேசர்க்காமல் வி வதற்கான யற்சிகள் கடந்த 
காலங்களில் இடம்ெபற்றி ந்தைத நாங்கள் அவதானித்ேதாம். 
எனேவ, இந்தப் பின்னணியில், காணாமற்ேபாேனார், 
பலவந்தமாகக் கடத்திச்ெசல்லப்பட்ேடார், இயற்ைக 
அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ேடார் ேபான்றவர்க க்கு 
ெவவ்ேவ  விதமாக மரணச் சான்றிதழ்கைளப் ெப வதில் 
இ க்கின்ற பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண ேவண் ம். 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சு இ  சம்பந்தமாக சட்டத் 
தி த்தெமான்ைற அல்ல  திய சட்டெமான்ைறக் ெகாண்  
வ வதற்கு யற்சிக்கின்ற . எனேவ, பலவந்தமாகக் கடத்திச் 
ெசல்லப்ப வைதத் தண்டைனக்குாிய ஒ  குற்றமாகத் 
தண்டைனச் சட்டக்ேகாைவயில் ேசர்த் க்ெகாள்ளேவண்  
ெமன்ற என் ைடய ஆேலாசைனைய நான் மிக அ த்தம் 
தி த்தமாக இந்தச் சைபயிேல அரசாங்கத்திடம் ன்ைவத் , 
அமர்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[பி.ப. 3.00] 

 

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, எங்க ைடய 

ெகளரவ உ ப்பினரான  நண்பர் த்திக பதிரண அவர்கள் 
காணாமற்ேபானவர்க க்கு இறப்  அத்தாட்சிப்பத்திரம் 
வழங்க ேவண் ெமன்ற பிேரரைணைய 

ன்ைவத்தி க்கின்றார். அந்தப் பிேரரைணக்கு நான் 
உடன்பட யாதவனாக இ க்கின்ேறன் என்பைதக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய வடக்கு, 
கிழக்கிேல காணாமற்ேபானவர்கள் என்  பார்க்கின்றேபா  
ெப ந்ெதாைகயானவர்கள் சுனாமியால் காணாமற் 
ேபாயி க்கிறார்கள். அத்ேதா , ெவள்ைள வான் லம் 
கடத்தப்பட்டவர்கள் காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள்; பல்கைலக் 
கழகங்களில் கடத்தப்பட்டவர்கள் காணாமற்ேபாயி க் 
கிறார்கள்; ேபாாின் பின்னர் பைடயினாிடம் ஒப்பைடக்கப் 
பட்ட கணவன்மார், பிள்ைளகள், தாய்மார், தகப்பன்மார் 
ேபான்ற உற கள் காணாமற் ேபாயி க்கிறார்கள். இப்ப யாக 
ேபார் நடந் ெகாண் ந்த காலத்திேல நைடெபற்ற 
கடத்தல்களால் அவர்க ைடய உற க க்கு 
ஏற்பட் க்கின்ற நிைலைமபற்றி த ல் ஆராயேவண் ம். 
அைதவி த் , காணாமற்ேபானவர்க க்கு இறப்  
அத்தாட்சிப்பத்திரம் ெகா க்கேவண் ம் என்பைதச் சர்வ 
சாதாரணமாகச் ெசால் விட யா .   

திய அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்த பின் , ன்னர் 
கடத்தப்பட்டவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திேல ெகாண் வந்  
இறக்கிவிடப்பட்ட ஒ  சம்பவம் அண்ைமயில் நடந்த . 
குறிப்பிட்ட காலத்தில்  பல மைற க த ப்  காம்கள் 
இயங்கிவந்தன. தி ேகாணமைலயில் இ ந்த ஒ  த ப்  

காமி ந்  பலர் வி தைல ெசய்யப்பட்ட வரலா  
இ க்கின்ற . தங்களால் ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்கள் காணாமற் 
ேபாயி க்கிறார்கெளன்  அவர்க ைடய தாய், தகப்பன் பல 
இடங்களிேல ேபாராட்டம் நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய நிைல  என்னெவன்  பா ங்கள்! காணாமற் 
ேபானவர்கைளக் கண்டறி ம் பரணகம ஆைணக்கு  
இன்ைறக்கு எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கிேல வலம் 
வந் ெகாண் க்கின்ற . இறப்  அத்தாட்சிப் பத்திரம் ெபற 
ேவண் ம்; ஓாிலட்சம் பாய் காசும் தரப்ப ெமன்  அந்த 
ஆைணக்கு க்குப் ெபா ப்பானவர் தன் ைடய உைரயிேல 
ெசால் யி க்கிறார். அந்த ஆைணக்கு  விசரரைணகைள 

க்காத பட்சத்திேல இப்ப யான க த் க்கைளச் 
ெசால்வெதன்ப  எங்கைளப் ெபா த்தமட் ேல ஏற் க் 
ெகாள்ள யா .  

உதாரணமாக, ேபார் நடந் ெகாண் ந்த ேநரத்திேல 
வி விக்கப்பட்ட பகுதிக்கு மக்கள் சாாிசாாியாக வந்  
ெகாண் ந்தேபா  ஒப்பைடத்த அவர்க ைடய உற களின் 

கங்கைள இப்ேபா  பார்க்க யாத சூழல். அேதேநரம் 
யாாிடம் ஒப்பைடக்கிேறாம் என்  அவர்களின் கங்கைள ம் 
பார்க்க யாத நிைலைம. இரா வத்தினர் ெசான்னார்கள், 
"வி தைலப் கேளா  இ ந்தவர்கைள அல்ல  
அவர்க க்கு ஆதரவாக இ ந்தவர்கைள எங்களிடம் 
ஒப்பைட ங்கள்; நாங்கள் அவர்கைள விசாாித் விட் , 
விட் வி கின்ேறாம்" என் . அந்த வார்த்ைதகளின்மீ  
நம்பிக்ைகெகாண் தான் எங்க ைடய மக்கள் அவர்கைள 
இரா வத்திடம் ஒப்பைடத்தார்கள். இ  பைழய 
அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்காலத்திேல நைடெபற்ற . 
அவ்வரசாங்கத்தினால், தமிழ் ேபசும் மக்கள் மிகக் ெகா ரமான 

ைறயிேல பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ப  எல்ேலா ம் அறிந்த 
விடயம். திய அரசாங்கமான  இ  ெதாடர்பில் தீவிர 
விசாரைணைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். காணாமல் 
ேபானவர்கள் எங்ெகங்கு இ க்கின்றார்கள்? மைற க 

காம்கள் எங்ெகங்கு இ க்கின்றன? என்பைவ பற்றி 
நிச்சயமாக திய அரசாங்கத் க்குத் ெதாிந்தி க்கேவண் ம். 
அவர்களில் வி தைல ெசய்ய மானவர்கைள வி தைல 
ெசய்யேவண் ம்.  
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அண்ைமயிேல யாழ்ப்பாணத்திேல நைடெபற்ற ெபாங்கல் 
விழாவில் பிரதம அைமச்சர் அவர்கள், "காணாமல் 
ேபானவர்களில் அதிகமானவர்கள் இறந்தி க்கலாெமன்  
நான் உணர்கின்ேறன்" என்  கூறினார். உண்ைமயிேல 
ெபா ப் ள்ள ஒ  பிரதமர் என்றவைகயில், இக்கூற்  
ஏற் ைடயதாக இல்ைல. காணாமல்ேபானவர்க ைடய 
உற கள் இன்ைறக்கும் பல தைலவர்கைளச் சந்தித் , 
தங்க ைடய ைறப்பா கைளச் ெசய்கின்றார்கள். எவ்வள  
ேபர் இ க்கிறார்கள்? எவ்வள  ேபர் இல்ைல? என்ப  
ெதாடர்பில் பல விடயங்கள் விசாரைணக்கு உட்ப த்தப் 
பட் க்கின்றன. இன்ைறக்குப் பல விடயங்கள் ெதாடர்பில் 
பலர் ைக  ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, திய 
அரசாங்கம் இந்த விடயத்ைதக் கவனத்தில் எ த் , 
காணாமல்ேபானவர்க ைடய - கண் ன்னாேலேய 
இரா வத்தினாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்க ைடய 
தற்ேபாைதய நிைல என்ன? என்ப  ெதாடர்பில் ஓர் 
அறிக்ைகைய பாரா மன்றத்திேல சமர்ப்பிக்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  ெகளரவ த்திக பதிரண அவர்கள் 
உைரயாற் ம்ேபா , பாடசாைல சம்பந்தமாகப் ேபசியதன் 
அ ப்பைடயில், நா ம் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , இன்  வ னியா மகா 
வித்தியாலயத்தில் ஆசிாியர் இடமாற்றத் க்கு எதிர்ப் த் 
ெதாிவித்  மாணவர் ேபாராட்டெமான்  நைடெப கின்ற . 
எனேவ, அங்கி க்கின்ற பிரச்சிைனைய மத்திய, மாகாண 
கல்வி அைமச்சர்கள் இ வ ம் இைணந்  தீர்த் ைவக்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අෙප් ගරු ෙසල්වම් 

අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා කියපු කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරනවා. පළමුවැනි කාරණය තමයි, 
මරණ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම කිසි ෙසේත්ම සිදු වන්ෙන් නැහැ 
කියන එක. ඒ, පළමුවැනි කාරණය.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි, ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
කාරණය අනුව සමහර අය අතුරුදහන්වූවන් හැටියට විෙද්ශගත 
ෙවලා ඉන්නවා. සුනාමියට හසු වුණු අය ඉන්නවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා වාෙග් හමුදා කඳවුරුවලට භාර ෙගන ඊට 
පසුව භාර ෙනොදීපු අය ඉන්නවා. ඒ කිසිම පරීක්ෂණයකට බාධා 
ෙනොවිය යුතු නිසා තමයි, "ෙනොදුටු සහතිකය" පමණක් නිකුත් 
කරන්ෙන්.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම්ක මරණ සහතිකයක් ෙනොෙවයි? 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මරණ සහතිකයක් ෙනොෙවයි. මරණ සහතිකයක් නිකුත් 

කිරීමට රජයට බලයක් නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම්ක මරණ සහතිකයත් අතර අතුරු සහතිකයක්; interim 

certificate එකක්.  
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
That is right. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක අතුරු සහතිකයක්.  
මීළඟට, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
පිළිබඳ 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) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Mano Ganesan, do you want to speak? 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
I want to convince him because he is making a very important 

point. இ  காணாமற்ேபானதாகச் சந்ேதகப்பட்  வழங்கப் 
ப கின்ற ஒ  சான்றிதழ்.  ஆகேவ, காணாமற்ேபானவர்கள் 
எத்தைன ேபர் இ க்கின்றார்கெளன்  நாம் உணர்ந்  
ெகாள்ள ம்; அதற்கான வாய்ப்பி க்கின்ற . ஆகேவ, 
அவர்கைளக் கண் பி க்குமா  ேபாராட்டங்கைளத் ெதாடர 

ம்.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Mano Genesan, it is an interim certificate. 
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ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
Yes, obviously. That is what I was referring to. 

 
[අ.භා. 3.06] 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාවක්. ගරු මන්තීතුමා ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන අප සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු-නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ජීවත් ෙවන ෙකෙනක් විධියට, දිගාමඬුල්ල දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක් විධියට මම ෙම් පශ්නය 
දකින්ෙන්, අෙප් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් කියන 
හැම ජාතියක්ම නිෙයෝජනය කරන අෙප් රටවැසියන්ට තිෙබන 
පශ්නයක් විධියටයි.    

විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය කරද්දී, එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් අතින් 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ජනතාවෙග් ජීවිත නැති වුණු අවස්ථා 
වාෙග්ම පැහැරෙගන යෑම් සිදු වුණු අවස්ථා තිෙබන්න  පුළුවන්.  
එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
පැහැරෙගන යෑම් කළා. ඒ වාෙග් විශාල වශෙයන්  පැහැරෙගන 
යෑම්වලට ලක් වුෙණ් සිංහල ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි. මුස්ලිම් 
ජනතාව, ෙදමළ ජනතාව ඇතුළු ෙම් සියලු ෙදනා පැහැරෙගන 
යෑම්වලට ලක් වුණා. ඒ නිසා ඒ මහා යුද සමය ගැන කථා කරද්දී 
ෙම් කියාදාමය යම් කිසි තැනකට ෙගෙනන්න පශ්න ගණනාවක් 
විසඳාෙගන - සමථ කරෙගන - ඉදිරියට එන්න ෙවනවා. 

අපි විශ්වවිද්යාලෙය් සිටියදී නීති උපාධිෙය් අවසාන විභාගය 
කරමින් සිටි කාලය තුළ, මානව හිමිකම් විෂයය අධ්යයනය කළ 
ශිෂ්යාවක් විධියට මම, තව විශ්වවිද්යාල යාළුෙවකුත් සමඟ මානව 
හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සමීක්ෂණයක් සඳහා සහභාගි වුණා. 
එතැනදී 1988-1989 වකවානුෙව් අතුරුදහන් වුණු තරුණ 
තරුණියන් දහස් ගණනකෙග් නම් ඒ ලැයිස්තුවල තිෙබනවා අපි 
දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාලෙය් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ආයුධ 
අතට අරෙගන තිබුණා. ඒ වාෙග්ම එවකට තිබුණු ආණ්ඩුෙව් 
මැදිහත්වීම් නිසා අතුරුදහන් වීම් සිදු වුණා. ඒ කාල සීමාෙව් තිබුණු 
සමහර බැරෑරුම් පශ්න අද වන තුරුත් විසඳිලා නැහැ. 

පසු ගිය නිදහස් දිනෙය් ගම්පහ සිටින මෙග් මිතුරියක් මට හමු 
වුණා. ඇය කිව්වා, 1988-1989 යුගෙය් ඇයෙග් සෙහෝදරයන් 
ෙදෙදෙනක් ආණ්ඩුව මඟින් පැහැරෙගන ගියා, අද වන විටත් 
මරණ සහතික ලැබුෙණ් නැහැ කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළවත් ෙම් 
ගැන කථා කරලා ෙම්කට උදව් කරන්න කියලා ඇය ඉල්ලීමක් 
කළා. ෙම්ක ෙම් රට පුරාම විසුරුණු පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම 
උතුෙර් මුස්ලිම් ජනතාව විශාල වශෙයන් අතුරුදහන් වුණා. ඒ 
අයෙග් ජීවිත හානියට ලක්වුණා. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාත් අද උෙද් කිව්ෙව්, "ෙසයිද් අල් 
හුෙසේන් කුමාරයා මුස්ලිම් ජාතිකෙයක්, ඔහු ඇවිල්ලාවත් උතුෙර් 
අතුරුදහන් වුණු අෙප් මුස්ලිම් ජනතාව ගැන කථා කෙළේ නැහැ" 
කියායි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. 
ෙම්ක ෙම් රෙට් එක ජාතියකට, එක ආගමකට තිෙබන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි.  

ෙම් ගැන කථා කරද්දී ''ෙනොදුටු සහතිකයක්'' ලබාදීම ගැන 
ඇමතිතුමා කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම  මරණ සහතිකය ෙනොලැබීම 
තුළ ෛවවාහක අයිතිවාසිකම්, ෙද්පළ අයිතිවාසිකම් යන ඒ 
සියල්ෙල්ම ගැටලු සහගත තත්ත්ව  ජීවත් වන අයට ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක රෙට් තිෙබන බරපතළ පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම, 
ෙනොදුටු සහතිකය ලබා දීෙම්දී අන්තර්ජාතික වශෙයන් ෙලෝකය 
අනුගමනය කරන කරුණු කාරණා ගැන ෙසොයා බලා, සමාජයීය 

වශෙයන් අෙප් සංස්කෘතියට ගැළෙපන ෙද් කළ යුතුයි කියන එක 
මම දකිනවා. එංගලන්තෙය් ෙහෝ ඇෙමරිකාෙව් තිෙබන යම් 
කියාදාමයක් ඒ විධියටම අෙප් රටට ෙගනැල්ලා හරියන්ෙන් නැහැ. 
ඒක අෙප් රෙට් මිනිසුන්ටත් ගැළෙපන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් මිනිස්සු 
හැසිෙරන විධියට ඒ ගැළපීම කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් රටට 
ගැළෙපන්න යම් යම් සමාජ විද්යාඥයන්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා, 
උගතුන් බුද්ධිමතුන්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා අරෙගන ෙම් සඳහා 
නීතිමය තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ෙමොන ආකාරෙයන් ජීවිත 
නැති වුණත් ඒ අයට මරණ සහතිකයක් ලබා දිය යුතු වනවා. 
මැරුණු අයෙග් අයිතිය රකින්නට ජීවත් වන අයට ෙදන්න තිෙබන 
සහතිකයක් තමයි "මරණ සහතිකය" ෙහෝ ඉදිරිෙය්දී ලබා දීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන "ෙනොදුටු සහතිකය" කියන්ෙන්. ඒ නිසා 
අෙප් රටට ගැළෙපන විධියට ෙම් සඳහා අවශ්ය නීතිමය තත්ත්වය 
ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතරක් තිෙබනවා. 
 
[3.13p.m.] 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
Hon. Deputy Speaker, first of all let me thank the 

Hon. Buddhika Pathirana for bringing in this Private 
Members’ Motion on issuing Death Certificates for the 
disappeared people. 

I must make a special mention with regard to the year 
1990, during conflict times, where hundreds of innocent 
people disappeared or abducted and were massacred by 
terrorist groups. 

On 3rd August 1990, in Kattankudy Jummah Mosque 
and Hussainiya Mosque, a mass massacre of 103 people 
took place while they were praying. According to the 
Islamic rites, we perform the burial as soon as possible - 
within 24 hours - which is the practice amongst Muslims. 

During that time, the situation in our area and 
surrounding villages was that we did not have 
government institutions or machinery properly manned 
and was poorly represented and even the Member of 
Parliament who represents the area could not be there 
physically to take care of these matters in person.  It was 
virtually an idyllic and non-functional situation. 

However, we had to conduct an inquest on the 
massacre as soon as possible and make arrangements to 
issue Death Certificates to the families of the bereaved, 
prior to burial. While the emotional wave rode high 
amongst the people due to such unprecedented massacre 
in the area we had to make arrangements for the mass 
burial of the 103 massacred individuals killed by terrorists 
during congregational prayers. It definitely was not an 
easy task. However, we managed to conduct the inquest 
and have Death Certificates issued for all 103 Janazas. 
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Likewise, Hon. Deputy Speaker, the following week, 
on 12th August 1990, another massacre occurred in the 
Batticaloa District, in my own hometown called Eravur, 
in Saddam Hussain Village, where almost 143 innocent 
people, including women, pregnant women, children, 
infants and the elderly, were all massacred around 
midnight whilst they were asleep in their houses.  

I happened to be in Colombo that day, and when I 
heard of the incident at around 5 a.m, I immediately 
called our then President, His Excellency Ranasinghe 
Premadasa and informed him of the calamity that was 
intimated to me.  He called me back and confirmed 
immediately and ordered the Army, Police and Air Force 
to provide security to our villages instantly. He made 
special arrangements for us to fly to Batticaloa and I 
managed to make it to my hometown Eravur, in the 
morning itself. 

That same day we managed to trace all the deceased in 
the affected area, conduct an inquest, and made funeral 
arrangements and mass burial took place by 6 p.m that 
evening.  

After the burial the people were so afraid and insecure 
that they may be still surrounded by terrorists, as there 
were neither electricity, telephone services nor security 
for the people. Such was the situation.  

Despite all these difficulties, I was there with my 
people and I made sure that Death Certificates were 
issued to the affected families so that they could get at 
least some compensation. The bread winners were gone; 
the youth on whom the future of these families relied 
were also gone all of a sudden. With all these emotions 
and the frustrated situation of our people I had to assure 
them that they will be getting some sort of assistance and 
facilitating the issuance of the Death Certificate was one 
of the documents that they could hold on to until 
normalcy was restored way later on. 

Similarly, Sir, somewhere in July, 1990, before the 
aforementioned massacres, 120 people returning from the 
Hajj Pilgrimage were stopped at a place called 
Ampalanthurai and Palankuda area and were abducted. 
Till today, their whereabouts are unknown - be they dead 
or alive. All of them are from Katankudy and their 
families do not know if they are living or not. The 
families of these abducted Hajjajis have been inquiring 
about them wondering whether anything can be 
confirmed of their disappearance. 

Some of the families have even identified locations of 
mass burial sites where bodies have been dumped, and 
still proper arrangements have not been made to exhume 
and examine the remains. This calamity occurred way 
back in 1990 to the people of Kattankudy. 

If some of such mass dumping of bodies is being 
found, forensic investigations could be carried out to 
identify if these were the said Hajj group, so that the 
respective families could have a decent burial and have a 
closure in this chapter and also obtain the Death 
Certificates. 

Many more incidents such as these can be mentioned 
which took place at Alinjupothanai in the Polonnaruwa 
District, Palliyagodalla, Ahamadupuram, and Pangurana. 
Such border villages have also undergone mass massacre 
of Muslims in the same year. 

Sir, there are so many letters of complaints that keep 
coming in about such incidents. Therefore, I must thank 
Hon. Buddhika Pathirana for bringing this Motion and 
also for giving me the opportunity to highlight such 
incidents on behalf of those affected families. I also take 
this opportunity to ask the Government to take necessary 
action accordingly to look into these very serious issues 
and do the needful in providing Death Certificates to 
those families who have grieved the sudden 
disappearance of their loved ones in these unfortunate 
situations. 

Thank you Sir, for giving me the time to speak on this 
matter.  

 
[பி.ப. 3.19] 
 

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

பத்திரண அவர்கள் வடக்கு, கிழக்கில் காணாமற்ேபான தமிழ் 
மக்க க்கு மரணச் சான்றிதழ் வழங்கேவண் ம் என்ற ஒ   
பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க்கின்றார்.  இன்ைறய சூழ ல் 
மீண் ம் மீண் ம் அைத ன்ைவப்ப  வரேவற்கக்கூ யதாக 
இ ந்தா ம் நா  த விய ாீதியில் இந்தப் பிரச்சிைனையப் 
பார்க்கேவண் ம். வடக்கு, கிழக்கில் மாத்திரமல்ல, நா  
த விய ாீதியி ம் பலர் காணாமற்ேபாயி க்கின்றார்கள். 
அவர்க க்கும் இந்த மரணச் சான்றிதழ் திட்டத்ைத 
உள்வாங்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அைத நான் ம ப்பதற்கில்ைல. ஆனால், இங்கு விேசடமாக 
வடக்கு, கிழக்கில் காணாமற்ேபானவர்கள் சம்பந்தமான 
பிரச்சிைனதான் ெதாடர்ந் ம் ெகா ந் விட்ெடாிகின்ற 
பிரச்சிைனயாக  இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் ெகளரவ 

த்திக பத்திரண அவர்கள் இந்தப் பிேரரைணையக் ெகாண்  
வந்ததற்காக அவ க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். 
அேதேநரத்தில், காணாமற்ேபானவர்கள் எவ்வா  காணாமற் 
ேபானார்கள் என்ப  ெதாடர்பான உண்ைமத் தன்ைமையக் 
கண்டறியக்கூ ய வைகயில் இந்த அரசு அதன் 
நடவ க்ைககைள விைர ப த்தேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாண் ,  ெகளரவ த்திக பத்திரண அவர்க க்கு மீண் ம் 
நன்றிையத் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. M.H.M. Salman. You 

have got four minutes.  
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[අ.භා. 3.21] 
 

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට ස්තුතිය 
පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම විවාදය අතරතුරදී ගරු ස්වෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යතුමා පකාශ කළ එක් ෙදයක් නිසා ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් මට තිබුණු අවෙබෝධය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
වුණා. එතුමා කිව්වා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සහ නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන පනතින් සිද්ධ 
කරන්ෙන් මරණ සහතිකයක් දීම ෙනොෙවයි, "ෙනොදුටු සහතිකයක්" 
නිකුත් කිරීම පමණයි කියලා. එම නිසා ගරු අමාත්යතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි පකාශයක් කරනවා නම් මම කැමැතියි. 
ෙමොකද, ෙම් රජය තීරණය කර තිෙබන්ෙන් මරණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත නැවත ෙගන ඒමටයි. 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් ආකාරෙය් පනතක ඉතිහාසය 1995 දක්වා 
යනවා. ෙම් වාෙග් තස්තවාදී කලබල ෙහේතුෙවන් මරණ සහතික 
නිකුත් කිරීම මුල් වරට ආරම්භ කෙළේ 1995 දීයි. ඊට පස්ෙසේ 1998 
දී එම පනතට නැවත සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා.  ඒ එම කාරණය 
සඳහාමයි. ඉන් පසුව 2010 දී මරණ සහතික නිකුත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පනතක් සම්මත කර ගත්තා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පනෙත් විෙශේෂත්වයක් 
තිබුණා. 1995 පනතින් සහ 1998 පනතින් මරණ සහතික නිකුත් 
කෙළේ තස්තවාදී ෙහේතු නිසා පැහැර ගැනීමට ලක් ෙවලා අතුරුදහන් 
වූ අය සම්බන්ධෙයන් පමණයි. නමුත්, එම පනතට 2010 දී තවත් 
කරුණු එකතු වුණා. ස්වාභාවික විපත් සිදුවන මරණ සඳහාත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙකොමිෂන් සභාවකින් ලද නිර්ෙද්ශ අනුවත් මරණ සහතික 
නිකුත් කිරීමට හැකි වන පරිදි ඒ බලය පුළුල් වුණා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් මා ෙම් විවාදෙය්දී මතු කරන්න යන පධාන 
ෙකටි කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, වර්තමානෙය්දී ෙම් 
අතුරුදහන් වූ ෙහෝ තස්තවාදී ෙහේතු නිසා මිය ගිය පුද්ගලයන්ට 
රජෙයන් -විෙශේෂෙයන්ම පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙයන්- වන්දියක් 
ෙදනවා. රජෙය් ෙසේවකයකු මිය ගිය අවස්ථාවක ෙහෝ අතුරුදහන් 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ඔහුෙගන් යැෙපන අයට රුපියල් 
150,000ක වන්දියක් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා 
ෙහෝ මිය ගිය පුද්ගලයා සාමාන්ය පුරවැසියකු වනෙකොට 
ෙගවන්ෙන් රුපියල් 50,000යි. මා විෙශේෂෙයන්ම බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, හැකි 
නම් ෙමම ෙගවීම් පමාණය වැඩි කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම රවුෆ් හකීම් 
අමාත්යතුමා පකාශ කළා, පැහැර ගැනීම් දණ්ඩ නීති සංගහයට 
යටත් කළ යුතුයි කියලා. මා හිතන හැටියට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා පැවැත්ෙව්ෙගන යනවා. බලහත්කාරෙයන් පැහැර ගැනීම 
දණ්ඩ නීති සංගහය යටෙත් වරදක් බවට පකාශ කරන්න රජයට -
ආණ්ඩුවට-  හැකි ෙවයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 1994 ඉඳලා 2000 වන 
ෙතක් පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙය් සභාපති හැටියට සිටියා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි වන්දි ෙගවීම් සිදු කළා.  ඒ කාලෙය් -1995 සිට 
2001 දක්වා කාලය තුළ- ෙම් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ෙග් ළඟම 
ඥාතීන් 17,041ක් ෙවනුෙවන් අප වන්දි ෙගවීම  සිදු කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් දක්වා අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් 
22,712කට රජය විසින් වන්දි ෙගවීම් සිදු කර තිෙබනවා. එම නිසා 
නැවත වරක් ගරු අමාත්යවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, 
හැකි නම් ෙම් සඳහා ෙගවන මුදල් පමාණය වැඩි කරන්න කියලා. 
ඒ වාෙග්ම, ගරු ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාට හැකියාවක් 
තිෙබනවා නම්,  ෙනොදුටු සහතිකය සහ මරණ සහතිකය අතර 
තිෙබන පරතරය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

[பி.ப. 3.25] 
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ 
உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்கள் காணாமற்ேபானவர் 
க க்கு மரணச் சான்றிதழ் வழங்கேவண் ெமன்ற 
பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க்கின்றார். அதற்காக என்  
ைடய நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அந்தப் பிேரரைண இரண்  மாற்றங்கைளக் ெகாண்டதாக 
அைமயேவண் ெமன்ப  என் ைடய அபிப்பிராயமாகும். 
அதாவ  வடக்கு, கிழக்கு என்ப  இலங்ைக என ம் தமிழ் 
மக்கள் என்ற ெசால் க்குப் பதிலாக மக்கள் என் ம் 
மாற்றப்படேவண் ய அவசியமி க்கின்ற . ெகளரவ பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் அறிந்தவைரயிேல வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்க க்கு ெவளிேய ம், அதாவ  
ெபாலன ைவ, அ ராத ரம் ேபான்ற பிரேதசங்களி ம் 
காணாமற் ேபானவர்க ைடய பதி கள் காணப்ப கின்றன.  
பல்ேவ  நிகழ் கள் நடந்ேதறியி க்கின்றன. அைவகைள 
விலாவாாியாகப் ேபசுவதற்கு இந்தச் சந்தர்ப்பம் ெபா த்தமல்ல 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.   

இந்தக் காணாமற்ேபாகின்ற கலாசாரமான  ஏறக்குைறய 
1982 - 1983ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியி ந்  ஆரம்பிக்கப் 
பட்டதாகும் என்றால் அ  மிைகயாகா . காணாமற்ேபாகின்ற 
கலாசாரம் அப்ேபாதி ந்த ஆ தம் தாங்கிய இயக்கங் 
களினால்தான் ஆரம்பிக்கப்பட்ட  என்பைத யா ம் 
ம த க்க யா  என்ப  என் ைடய அபிப்பிராயமாகும். 
தமிழீழ வி தைலப் கள் மாத்திரமல்ல, EPRLF, ENDLF, 
PLOTE, TELO என்  ஆ தம் தாங்கிய பல்ேவ  தமிழ் 
கு க்கள் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களிேல 
இவ்வா  ஆட்கைளக் கடத் கின்ற மற் ம் ெகாைல 
ெசய்கின்ற கலாசாரத்தில் ஈ பட் ந்தன. அவர்கள் பிரதான 
நடவ க்ைககளாக இவற்ைற ேமற்ெகாண் ந்தார்கள் 
என்ப  வரலா . இன்  நாங்கள் அவற்ைற ஒப்பிட் ப் 
பார்க்கின்றேபா  நிச்சயமாக காணாமற்ேபானவர்க ைடய 
எண்ணிக்ைக அண்ைமக்காலத்திேல அதிகமாக இ ந்தி க் 
கின்ற . த்த காலத்திேல அதிகமாேனார் காணாமற் 
ேபானதாகப் பதியப்பட் க்கின்ற ; அறிக்ைகயிடப் 
பட் க்கின்ற . ஒப்பீட்டளவிேல காணாமற்ேபானவர்களின் 
ெதாைகயான  வடக்கு, கிழக்கிேல மிக ம் அதிகமாகக் 
காணப்ப கின்ற . அவ்வாேற, ஒப்பீட்டளவிேல காணாமல் 
ேபானவர்களில் அதிகமாேனார் தமிழ் மக்களாக 
இ க்கின்றார்கள். இதிேல மாற் க் க த் க்க க்கு இடம் 
கிைடயா .  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, த்தம் 
வைடந்  பல வ டங்கள் கடந்த நிைலயி ம் காணாமல் 

ேபானவர்கள் இறந் விட்டார்களா, இல்ைலயா? என்பைத 
எங்களால் வைரயைற ெசய்ய யாமல் இ க்கின்ற 
இச்சூழ ல், interim ஏற்பாடாக - இைடக்கால ஏற்பாடாக - 
அவர்கள் காணாமல்ேபானதாக ஒ  சான்றிதழ் வழங்குவ 
தான  வரேவற்கத்தக்க விடயமாக இ க்கமாட்டா  என்ப  
என் ைடய அபிப்பிராயமாகும். பரணகம ஆைணக்கு க்கு 
ேமலதிகமாகத் ேதைவப்ப கின்ற மனித வளங்கைள ம் 
ஏைனய வசதி வாய்ப் க்கைள ம் வழங்கி, காணாமல் 
ேபாேனார் பற்றிய சாியான நிைலைமையத் ாிதமாகக் 
கண்டறியேவண் ம். அவ்வா  கண்டறிந் , ஒ வர் நிச்சய 
மாகேவ மரணித்தி ந்தால் அவ க்கு மரணச் சான்றிதழ் 
வழங்குவ  அவசியமானெதான்றாகும். ஏெனன்றால், தன்  
ைடய மகேனா அல்ல  சேகாதரேனா அல்ல  மைனவிேயா 
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அல்ல  கணவேரா மரணிக்காமல் இன்ன ம் உயிேரா தான் 
இ க்கின்றார் என்ற நம்பிக்ைக டன் கு ம்பத்தவர்கள் 
வாழ்வெதன்ப , எவ்வள  ேவதைனயான விடயம் என்பைத 
நான் அ பவ ாீதியாக உணர்ந்தவன்.  

என் ைடய ஊாிேல என் ைடய அரசியல் 
வழிகாட் யாக இ ந்த ஒ வர் 1989ஆம் ஆண்  தமிழீழ 
வி தைலப் கள் அங்கீகாிக்காத வடக்கு - கிழக்கு மாகாண 
சைபயின் உ ப்பினராக இ ந்த ஒேர குற்றத் க்காக 
சாதாரண மக்கள் பார்ைவயாளர்களாக ம் சாட்சியாளர் 
களாக ம் இ ந்த சூழ ல், அவ ைடய ட் ல் ைவத்  
தமிழீழ வி தைலப் களால் சுடப்பட் க் குற் யி டன் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்டார். இ வைர ம் அவ க்கு என்ன 
ேநர்ந்த  என்ப  பற்றி அவ ைடய ெபற்ேறார்க க்ேகா 
உறவினர்க க்ேகா ெதாிவிக்கப்படாமல் இ ப்ப  எங்க க்கு 
ேவதைனயளிக்கின்ற விடயமாக இ க்கின்ற . அ ேபாலேவ 
எந்த இனத்ைதச் ேசர்ந்த சேகாதர, சேகாதாிகளாக இ ந் 
தா ம், அவர்கள் இவ்வாறானெதா  ேவதைனைய 
அ பவிப்பைத அங்கீகாிக்க யா . எனேவ, பரணகம 
ஆைணக்கு வி ைடய ெசயற்பாட்ைடத் ாிதமாக, விைனத் 
திறன் மிக்கதாக ஆக்கி, காணாமல்ேபானவர்கள் உயிேரா  
இ க்கின்றார்களா, இல்ைலயா? என்பைத த ல் கண்டறிய 
ேவண் ம். அவ்வா  உயிேரா  இல்ைலெயன்றால், 
அவர்க க்கு மரணச் சான்றிதைழ ம் நட்ட ஈட் ைன ம் 
வழங்க ேவண் ெமன்  நான் மிகப் பணிவாக இந்த உயர் 
சைபயிேல ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කළ ෙමොෙහොෙත්ම මම සඳහන් කරන්න ෙයදුණා, ෙම් ෙයෝජනාවට 
පස්තුත කාරණය ෙහවත් පදනම් කාරණය බවට පත් වුෙණ්, මා 
වරක් යාපනයට ගිය අවස්ථාෙව්දී යාපනය පුස්තකාලය අවට සිටි 
පිරිසක් මා දැන හඳුනාෙගන කරපු ඉල්ලීමක්ය කියා. ෙම් 
ෙයෝජනාව, එය ඉදිරිපත් කළ අද -ෙම් ෙමොෙහොත- වන විට, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතෙය් මාස ගණනාවක්, කලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පුස්තකෙය් වසර ගණනාවක් තිබුණු 
ෙයෝජනාවක්. ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව විවිධ අදහස් මට ලැබුණා, 
සිංහල භාෂාෙවන් වාෙග්ම දමිළ භාෂාෙවන්. දමිළ භාෂාෙවන් ආ 
ලිපි මම පරිවර්තනය කරගත්තා සිංහල භාෂාවට.  

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙමොෙහොෙත්ම මම සඳහන් 
කරන්න ෙයදුණා, මා අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙයෝජනාව න්යාය 
පතෙය් සහ කලින් න්යාය පුස්තකෙය් සඳහන්ව තිබුෙණ් ෙම් 
විධියට වුණත්, ෙමය උතුර -නැ ෙඟනහිරට පමණක් සීමා ෙනොවන 
මුළු රටටම අදාළ වූවක්ය කියා. ෙම් ෙයෝජනාව, 1987 සිට ෙම් 
කථා කරන අද දක්වා විවිධ ෙහේතු නිසා -සුනාමි ෙඛ්දවාචකය, සුදු 
වෑන් ෙහෝ ෙවනත් කුමන ෙහේතුවක් හින්දා ෙහෝ- අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන්ට අදාළයි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමයට ජාතික 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා කියන කාරණය හරි පැහැදිලියි. මා ඇතුළු 
මන්තීවරුන් දුසිමක් ෙහවත් ෙදොෙළොස්ෙදෙනක් ෙම් ගරු සභාෙව් 
අදහස් දක්වා තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කැබිනට් අමාත්යවරු 
තිෙදෙනක් -ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමා, ගරු රවුෆ් හකීම් 
අමාත්යතුමා, ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් අමාත්යතුමා- අදහස් දැක්වීමක් 
කළා. ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කෙළේ, ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමායි. එතුමා කිව්වා, එතුමාට ෙම් පිළිබඳව ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කය සම්බන්ධෙයන් කියන්න යම් අදහසක් තිෙබනවා 
කියා. ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න සිටිෙය්, අෙප් ගරු අලී සාහීර් 
මවුලානා මන්තීතුමායි. නමුත් එතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන අදහස් 
දැක්වූවා.  

විෙශේෂෙයන්, හිටපු අමාත්ය ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
මන්තීතුමා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා, ගරු මුහම්මදු 
මන්සූර් මන්තීතුමා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය, නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපති ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මැතිතුමා, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 
අදහස් දැක්වූවා. ෙම් ෙයෝජනාව ගැන අදහස ් දැක්වූ ඒ ගරු 
අමාත්යතුමන්ලාට, හිටපු අමාත්යතුමන්ලාට, මන්තීතුමන්ලාට 
මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය මම පුද කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියැවුණා, ෙමය ජාතික 
පමුඛතාවක් දිය යුතු කාරණයක්ය කියලා. ඒ ගැන මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, පළමුවැනි වරට අද අපට දැනගන්න ලැබුණා, 
මරණ සහතිකයක් ලබා දීෙම් හැකියාවක් නැති වුණත්, ඒ පිළිබඳ 
ෙලෝක පූර්වාදර්ශ නැති වුණත්, ඒ පිළිබඳව යම්කිසි ෙවනත් 
විකල්ප කියා මාර්ගයකට යනවාය; ඒ, නුදුටු සහතික ඒ අය 
ෙවනුෙවන් ලබා දීමය කියන එක. නුදුටු සහතිකයක් ලබා දීෙම් 
අරමුණ, මරණ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර ලබාගන්නා වූ පතිලාභ 
දුකට පත් වූ, පීඩාවට පත් වූ, අගතියට පත් වූ ඒ පාර්ශ්වයන්ටද 
ලබාගන්න පුළුවන් තත්ත්වය නිර්මාණය කරගැනීමයි. එපමණක් 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් 1987-1990 වකවානුෙව් උතුර 
නැ ෙඟනහිරින් ෙමපිට දකුෙණ් සිදුවූ සිවිල් අරගලෙය්දී දිවි පිදූ ඒ 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙග් පවුල්වලටත් යම් සහනයක් ෙම් හරහා 
ලබාගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියන විශ්වාසය තිෙබනවා. ඒ හා 
සම්බන්ධ ලිපිත් මට ලැබී තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණයට අමතරව ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී විෙශේෂෙයන් තවත් වැදගත් අදහසක් පළ වුණා. ඒ 
තමයි, සමහර උදවියෙග් අධ්යාපන සහතික අහිමි වීම පිළිබඳ 
කාරණය. ෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කරද්දී මම අධ්යාපනය 
පිළිබඳවත් කථා කළා. අෙප් රෙට් අධ්යාපනය වසර 150 සම්පූර්ණ 
කරනවා, 2019 වර්ෂෙය්දී. විෙශේෂෙයන් අධ්යාපන සහතික අහිමිවූ 
අයටත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් එම සහතික ලබා දිය 
හැකි නම් වැදගත් ෙවනවා. ඒකයි මා මෙග් මුල් අදහස් දැක්වීෙම්දී 
ඉතා පැහැදිලිව කිව්ෙව්, ෙමය සෙමෝධානික වැඩ පිළිෙවළක් විය 
යුතුව තිෙබනවා කියා. ෙම් කාරණාවලදී ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ වග 
කියන අමාත්යාංශය, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් 
අමාත්යාංශය ආදි අමාත්යාංශවලට  වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ගරු අෛඩක්කලනාදන් මැතිතුමා ෙම් කාරණෙය්දී මතු 
කළා, 'සමහර සැඟවුණු කඳවුරු තුළ පුද්ගලයන් සිටිනවාද?' කියන 
පශ්නය. ඔව්, ඒ කාරණය පිළිබඳවත් අප ෙසොයා බැලිය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් අප කල්පනා කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙමොකද, 1987-1990 වකවානුෙව්ත් පුද්ගලයන්ෙග් ජීවිත සැඟවුණු 
කඳවුරු තුළ විනාශ වුණාද කියන කාරණය මතු වුණා. ෙම් 
පිළිබඳව ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා.      

මම මාධ්යකරුෙවකු වශෙයන් සිටියදී,  ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන 
මැතිතුමා එදා විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරෙයක් වශෙයන් 
සිටියදී තලල්ෙල්, ඉලංගම්ෙග් කියන තරුණෙයක් අතුරුදහන් 
ෙවනවා. ඒ තරුණයාෙග් මව අතුරුදහන් ෙවනවා.  මව විවාහ 
උප්පැන්න මරණ ෙරජිස්ටාර්වරියක්. ඇය අතුරුදහන් කරන්නට 
ෙහේතුව තරුණයාෙග් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්  ෙහෝ ඒ හා 
සම්බන්ධ කියාකාරකම් ෙනොෙවයි. ඒ අම්මා  විවාහ උප්පැන්න 
මරණ ෙරජිස්ටාර්වරියක් විධියට මංගල උත්සව යක විවාහය 
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ලියාපදිංචි කිරීෙම් කටයුත්තට - අත්සන් කරන්න  ගිහින් ඉන්න 
අවස්ථාෙව්- මනාළ යුවළයි, සාක්ෂිකරුෙවෝ ෙදන්නයි ඇයෙග් 
ෙදපැත්ෙත්  වාඩි ෙවනවා. ඒ වාඩි වුණු එක සාක්ෂිකරුෙවක් 
එවකට පැවති රජෙය් හිටපු පබල ඇමතිවරෙයක්. ඒ ඇමතිවරයා 
ඇවිත් විවාහයට අත්සන් කරන්න සාක්ෂිකරුෙවක් විධියට වාඩි 
ෙවද්දී විවාහ උප්පැන්න මරණ ෙරජිස්ටාර්වරිය නැඟිට්ෙට් නැහැ 
කියායි. ෙකොච්චර සරල ෙදයක් උඩද? නැගිට්ෙට් නැහැ කියන 
කාරණය උඩ විවාහ උප්පැන්න මරණ ෙරජිස්ටාර්වරිය වන 
ඉලංගම්ෙග් මහත්මිය අතුරුදහන් කළා. එකම කාරණය, ෙම් 
ෙද්ශපාලන බලවතා එද්දී විවාහ, උප්පැන්න සහ මරණ 
ෙරජිස්ටාර්වරිය නැගිට්ෙට් නැහැ. ෙම් දකුෙණ් ෙවන සිද්ධියක්. 
ෙම්වාෙග් ෙඛ්දනීය තත්ත්වයන් එදා දකුෙණ්ත් ෙවලා තිෙයනවා.  

ෙම් සියලු කාරණාවලට සම්බන්ධ  සංවිධිත වැඩ පිළිෙවළක්  
ඕනෑය කියන කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමම 
ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරන ෙමොෙහොෙත් උතුෙර් සහ 
නැ ෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාවට අදාළව මම ෙමය ඉදිරිපත් කළා. 
මම ෙම් කාරණෙය්දී නැවතත් සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ, පසු 
වකවානුෙව්දී මාතර දිස්තික්කෙය් ෙදවිනුවර මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය්ත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ෙබලිඅත්ත, තංගල්ල 
සහ තිස්සමහාරාම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලත් ධීවර  පජාව 
ෙබොෙහෝවිට උතුරු නැ ෙඟනහිරට ගිහින් ධීවර වෘත්තිෙයහි 
ෙයදුණා. ඒ අතුරුදහන් ෙවච්ච සිංහල ෙබෞද්ධ සහ සිංහල 
කිස්තියානි  ධීවර පිරිස් ඉන්නවා. එමනිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක්  වුවමනායි.  

විෙශේෂෙයන්  තමන්ෙග් පියා අතුරුදහන් වීම  නිසා  අගතියට 
පත්වුණු දරුවන්ට  තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු -පාසල් 
අධ්යාපනය ෙව්වා, පථම උපාධියට අදාළ විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
ෙව්වා- කරගන්නට අවශ්ය සහතික ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙනොදුටු සහතිකෙයන් ලබා ගන්නට පුළුවන් 
වරපසාද පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් කියවුණා අඩුයි. එම නිසා ගරු 
විෂය භාර අමාත්යතුමනි, ෙනොදුටු සහතිකෙයන්  ලබා ෙදන 
වරපසාද -මරණ සහතිකයක් හා සමාන සියලු වරපසාද- ඇත්තටම 
ලැබිය යුතුය කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය වන්ෙන්.   

යම් විධියකින් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා යළි ජීවතුන් අතර 
ඉන්නවා දැක්ෙකොත් නැවත ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්නත් 
කමෙව්දයක්  තිෙබන්නට  ඕනෑ. ඒක සාධාරණයි. ඒ වාෙග්ම 
සමහර ෙකෙනක් බිය පළ කළා, ෙම් ෙනොදුටු සහතිකය  
අතුරුදහන් කරන්න -අනාගතෙය් අතුරුදහන් කරන ෙකනාට 
සහතිකයක් ෙදනවා. ඒ සහතිකය දීම තුළ ඔහුට යම්කිසි 
වරපසාදයක් ලැෙබනවා.- උස්සාෙගන යන්න ෙදන  
වලංගුභාවයක්ද කියා. මා කියන්ෙන් වැඩය  පටන් ගන්නෙකොටම 
අප එෙහම හිතන එක ෙහොඳ නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි හැම තිස්ෙසේම 
ධනාත්මකව බලන්න  ඕනෑ. වතුර වීදුරුෙව් කිඹුල්ලු බලන්න 
ෙහොඳ නැහැ. ෙනොදුටු සහතික වැඩ පිළිෙවළ අපි කියත්මක කරමු. 
එයට අපි සාධනීය කරුණු එකතු කරමු. කරුණු එකතු කර අපි ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ කියත්මක කරමු. ෙම් ෙවනුෙවන් අදහස් ඉදිරිපත් 
කළ  සියලුෙදනාටත් නියමිත ෙවලාවට  වඩා ෙබොෙහො ෙව්ලාවක් 
ලබා ෙදමින්  ඔබතුමා මුලාසනෙය් සිට ෙම් ජාතික කර්තව්යයට -
අලුත් මානයක් ෙපන්වපු ෙම් කර්තව්යයට- පාර්ලිෙම්න්තුව  
නිෙයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ විධිමත් අදහස ්ඉදිරිපත් කරද් දී 
ඔබතුමා දැක් වු ෙළන්ගතු භාවයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට 
මූලාසනෙය් සිට අදහස් දක්වන්නට බැහැ. නමුත්  ඔබතුමා  

මුලසනෙය් ෙනොසිටියා නම්  ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් යම් අදහස් 
පමාණයක් එකතු කරන බව මට නිසැකයි. එම නිසා ඔබතුමාටත් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් වුණු සියලු පාර්ශ්වයන්ටත් සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කළ සියලු පාර්ශ්වයන්ටත් මම  ස්තුතිය පුද කරනවා.  

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

 
 

තිකුණාමල දිසත්ික්කෙය් පිහිටි හමුදා කඳවුරු 
ෙවනත් ස්ථානවල පිහිටුවීම 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் உள்ள இரா வ 
காம்கைள ேவ  இடத்திற்கு மாற் தல் 

RELOCATION OF MILITARY CAMPS IN THE TRINCOMALEE 
DISTRICT  

 

[பி.ப. 3.41] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் பின்வ ம் 
தனிநபர் பிேரரைணையச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்: 

"தி ேகாணமைல கடற்பைட காம் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு 
கைரேயாரப் பிரேதசங்களில் உள்ள பிரதான இரா வத் தளமாக 
இ ந்தேபாதி ம், த்த வின் பின் ல்ேமாட்ைட ெதாடக்கம் 
லங்கா பட்டணம் வைர பல சிறிய கடற்பைட மற் ம் இரா வ 

காம்கள் நி வப்பட் ள்ளேதா , அந்த காம்கள் ெதாழில் 
யற்சியாண்ைம, மீனவர்கள் மற் ம் ெபா மக்களின் 

நடவ க்ைககள் ஆகியவற்றிற்குத் தைடயாக அைமவதனால், 
மக்களின் சுபிட்சகரமான வாழ்விற்கு உத கமாக அந்த 
இரா வ காம்கைள ேவ  இடத்திற்கு மாற் தல் ேவண்  
ெமன இந்தப் பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற ." 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தி ள்ள இரா வ, கடற்பைட மற் ம் ஆகாயப் 
பைட காம்கள் என்பன கிழக்குக் கைரேயாரப் 
பிரேதசங்களி ள்ள பிரதான தளங்களாகும். கடந்த சம்பர் 
மாதம் 4ஆம் திகதி, ெவள்ளிக்கிழைம இங்கு என்னால் 
ெமாழியப்பட்ட விடயங்கைள மீண் ம் இன்  நிைன கூரக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அதாவ  ெகாக்கிளாய், நாயா  
ெதாடக்கம் லங்காப் பட் னம் வைர ம் குச்செவளிப் 
பிரேதசத்திேல 19 காம்க ம் கிண்ணியா DS Division இேல 
3 இரா வ காம்கள் உட்பட 7 காம்க ம் ர் 
பிரேதசத்திேல, ேச வில DS Division இல் 28 காம்க ம் 
அைமயப் ெபற்றி க்கின்றன. குறிப்பாக இந்த காம்கள் த்த 
காலத்தில் அவசியேமற்பட்டேபா  அைமக்கப்பட்டைவ 
யாகும். இதற்காக அங்கு வாழ்ந்த ெபா மக்கள் குறிப்பாக 
தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் தங்க ைடய காணிகைளப் பைட 
யின க்கு விட் க்ெகா த்தார்கள். அந்த அ ப்பைடயிேல 

ல்ேமாட்ைடயிேல 13ஆம் கட்ைடயி ந்  14ஆம் கட்ைட 
வைர 2 காம்கள் அைமந் ள்ளன. அேதேநரம் த்தத் க்குப் 
பிறகு - 2009ஆம் ஆண்  ல்ைலத்தீவி ந் ம் யாழ்ப் 
பாணத்தி ந் ம் பத்தாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட அகதிகள் 
வந்தேநரத்தில் 600 ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட பயிர்ச்ெசய்ைகக் 
காணிகைள STF - விேசட ெபா ஸ் பிாிவின க்கு அந்த 
மக்கள் விட் க்ெகா த்தார்கள். 2010இல் அங்கி ந்  
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அகதிகள் ெவளிேயறிய பின்ன ம்கூட அந்தப் பைட காம்கள் 
டப்படாத காரணத்தினால் அங்குள்ள மக்கள் தங்க ைடய 

பயிர்ச்ெசய்ைக நிலங்கள், ேமய்ச்சல் நிலங்கள், வயல் நிலங்கள் 
என்பவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்ள யாத ரதி ஷ்டவசமான 
நிைலயிேல இ க்கின்றார்கள்.  

அங்கு ெபான்மைலக்குடா, அாிசிமைல பிரேதசத்திேல 
NEHRP கு ேயற்றத் திட்டத்தின் லமாக வ க்கு கள் 
கட் க்ெகா க்கப்பட்டன. அங்கு காணிக க்கு ேவ யிடப் 
பட் க்கின்ற . அங்கு மக்கள் மீண் ம் கு ேயறாதவா  
த க்கப்பட் க்கின்றார்கள். அங்கி க்கின்ற காணிக க்கு 
ேவ யிடப்பட்டதன் காரணமாக ல்ேமாட்ைடயி க்கின்ற 
50க்கும் ேமற்பட்ட கடற்ெறாழிலாளர்கள் தங்க ைடய 
ெதாழில்கைளச் ெசய்ய யாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள்; 
அவர்களின்கீழ் ேவைல ெசய்த 300க்கும் ேமற்பட்ட  
மீனவர்கள் தங்க ைடய ெதாழிைலச் ெசய்ய யாதவா  
ெதாழி க்குப் ேபாக யாதவர்களாகத் த க்கப்பட் க் 
கின்றார்கள். அந்தப் பிரேதசத்தில் 2009ஆம் ஆண் க்கு 

ன்னர் பைடகள் இ ந்தைத மக்கள் ஆட்ேசபிக்கவில்ைல. 
ஆனால், 2009 இல் த்தம் வைடந்ததற்குப் பின்ன ம் 
அங்கு இந்த அவலமான சூழல் ஏற்பட் ப்பைதேய மக்கள் 
மிக ம் ேவதைனேயா  பார்க்கின்றார்கள்.  

2015ஆம் ஆண்  ஆட்சி மாற்றத் டன் சம்பந்தப்பட்ட 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் மற் ம் ெபா த் ேதர்தல் நடவ க் 
ைககைள நாங்கள் அப்பிரேதசத்தில் தைலைமதாங்கி நடத்திக் 
ெகாண் ந்தேபா , "ெபான்மைலக்குடாைவ மீட் த் 
த கின்ேறாம்; அாிசிமைலைய மீட் த் த கின்ேறாம்; 13ஆம் 
14ஆம் கட்ைடகளி ள்ள காணிகைள மீட் த் த கின்ேறாம்;  
அங்கி க்கின்ற உங்க ைடய விவசாயப் மிகைள மீட் த் 
த கின்ேறாம்; அங்குள்ள உங்க ைடய ேமய்ச்சல் நிலங்கைள 
மீட் த் த கின்ேறாம்" என்  அந்த மக்க க்கு வாக்கு தி 
அளித் த்தான் அவர்க ைடய வாக்குகைள உங்க க்குப் 
ெபற் த் தந்ேதாம். அந்த வாக்கு தியின் அ ப்பைடயில்தான் 
இந்த நாட் ேல அைனத்  மாவட்டங்கைள விட ம் எம  
தி ேகாணமைல மாவட்ட மக்கள் ஏைனய ஜனாதிபதிக க்கு 
வழங்கியி க்காதள  வாக்குகைள இந்த ஜனாதிபதிக்கு 
அளித்தார்கள்; இந்த ஆட்சி மாற்றத் க்காக அந்தத் ெதாகுதி 
யிேல பாாியெதா  வாக்கு மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தினார்கள். 
இதனால் எம  மாவட்டம் மாெப ம் ெவற்றியைடந்த ; ஆட்சி 
மாற்றம் ஏற்பட்ட . ஆனால், இன்  ஒ  வ டம் 

ர்த்தியைடந்த நிைலயி ம் அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த 
இடங்க க்குச் ெசல்ல யாத அள க்கு அங்குள்ள பைட 

காம்கள் இன்ன ம் இ ந் ெகாண் க்கின்றன.  

ரதி ஷ்டவசமாக எங்க ைடய பா காப் ப் பிரதி 
அைமச்சர் அவர்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தில் பா காப் ப் 
பைடயின ைடய விேசட கூட்டத்திற்காகச் ெசன்றி க்கிறார். 
அதனால் எங்க ைடய ெகௗரவ சைப தல்வர் அவர்களிடம் 
இதற்குாிய விைடயளிக்கும் ெபா ப் க் ெகா க்கப்பட் க் 
கின்ற . ஏற்ெகனேவ கடந்த சம்பர் மாதம் 4ஆம் திகதி வர  
ெசல த் திட்ட நிதிெயா க்கீ  சம்பந்தமான விவாதத்தின் 
ேபா  இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நான் ேபசிய பிறகும்கூட 
இந்தப் பிரச்சிைன அலசி ஆராயப்படவில்ைல என்ற 
வ த்தத்ேதா  நான் இப்ெபா  ேபசுகின்ேறன். 

டைவக்கட் ேல க ர் யஹியா, ஹயாத்  கம்மத் ஆகிய 
இ வாின் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த  57ேப க்குச் ெசாந்தமான  

காணி இன்ன ம் அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. 
அந்தக் கடற்பைட காம் அைமந் ள்ள பிரேதசம்  300க்கு 
ேமற்பட்ட கடற்ெறாழிலாளர்கள் கடற்ெறாழில் ெசய்கின்ற ஒ  
பிரேதசமாகும். அ  ஒ  சிறிய post.  பிரதான post திாியாய் 
சந்தியிேல இ க்கிற . அந்தக் கடற்பைட post ஐ அகற்றி 
திாியாயில் இ க்கின்ற பிரதான கா க்குக் ெகாண்  
ெசல்லலாம். அங்குள்ள மக்கள் கடந்த 30 வ ட காலமாக 
அந்தக் காணிைய இழந் நிற்கின்றார்கள். குச்செவளிப் 
பிரேதசத்தி ள்ள டைவக்கட் ப் பகுதியில் பாாியளவில் 
மீன்பி த் ெதாழிைலச் ெசய்யக்கூ ய, ஒ  நாைளக்கு 10,000 
கிேலாகிராம் மீன்கைளப் பி க்கக்கூ ய வசதி ள்ள அந்தத் 

ைற கத்ைத வி விக்க ேவண் ெமன்  நான் பணிவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேபான் , கிண்ணியா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல 
குரங்குபாஞ்சான், மஜீத் நகர் பிரேதசத்தி ம் சூரங்கல் ேல 
ஹயாத்  ஹம்மத் என்பவாின் பிள்ைளக க்குச் ெசாந்த 
மான காணியி ம் வரசந்தீவிேல இபா ல்லாஹ் ெமளலவி 

ைடய கு ம்பத்தா க்குச் ெசாந்தமான காணியி மாக 3 
இரா வ காவலரண்கள் இ க்கின்றன. இப்ெபா  இைவ 
ேதைவயில்லாமல் அங்கு இ க்கின்றன. தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அங்கு ப்பைட 

காம்க ம் இ க்கும்ேபா  ேமலதிக காம்கள் ேதைவ 
யில்ைல. 2013ஆம் ஆண்  ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள், 
லங்கா பட் னத்தில் 'லங்காபட் ன' என்ற காைம ம் 
கங்ைகயிேல 'ேபாகஹன்ன' என்ற காைம ம் ெகாக்கிளாய் - 
நாயாறிேல 'ேகாத்தாபய' என்ற காைம ம் அைமத் ச் 
ெசன்றார். இைவ ன் ம் இ க்கக்கூ யதாக ேமலதிகமாக 
54 சிறிய காவலரண்க ம் அைமக்கப்பட் க்கின்றன. 
அ ம் 100 - 150 மீற்றர் ரத் க்குள்ேளேய அைவ 
அைமக்கப்பட் க்கின்றன.  

இந்த நாட் ேல 3/4", 1/2" அள ைடய வைலகைளப் 
பாவித்  மீன்பி ப்ப  தைடெசய்யப்பட் ப்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம். இப்ப யான ஒ  சூழ்நிைல அங்கு 
இ ப்பதனால்தான் இந்தப் பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க் 
கின்ேறன். கடந்த சம்பர் மாதம் 4ஆம் திகதி ம் இ பற்றி 
நான் ெசால் யி க்கின்ேறன். எனேவ, க்கியமற்ற 

காம்கள் அைனத்ைத ம் டச்ெசய்  அந்தப் பகுதிகைள 
அவர்க ைடய  ெதாழிைலச் ெசய்வதற்காக வி விக்க 
ேவண் ெமன்  இந்த ேமலான சைபையக் ேகட் க் 
ெகாள்வேதா , என்னால் இங்கு சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற 
*ஆவணங்கைள ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் இைணத் க் 
ெகாள் மா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් 

මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
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[ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු 

ෙජ්.එම්. 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 නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
[பி.ப. 3.51] 

 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் அப் ல்லா மஹ் ப் அவர்கள் 
ன்ைவத்த பிேரரைணைய ஆேமாதித் ப் ேபசுவதில் நான் 

மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அவர்கள் கூறியப   
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் மாத்திரமல்ல, மட்டக்களப் , 
அம்பாைற ஆகிய மாவட்டங்களி ம் வடக்கிேல பல 
இடங்களி ம் இன்  இந்த நிைல காணப்ப கின்ற . 
இவ்வாறாக பல ற் க்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கைள 
இரா வத்தினர், கடற்பைடயினர் மற் ம் விமானப் 
பைடயினர் அபகாித்தி க்கின்றனர். மக்க க்குச் ெசாந்தமான 
தனியார் காணிகைள ம், அரசுக்குச் ெசாந்தமான 
காணிகைள ம் அபகாித்  அந்த இடங்களிெலல்லாம் அவர்கள் 

காமிட் க்கின்றார்கள். எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில், 
இரா வ காம்கைள டேவண் ெமன்  நாங்கள் 
ேகட்கவில்ைல. இரா வ காம்கைள ஒ சில ஏக்காிேலா, 
பல ேபர்ச்சஸ்களிேலா ேதைவக்ேகற்றப  நீங்கள் 
அைமக்கலாம். ஆனால், ற் க்கணக்கான ஏக்கர் என்ப  
மிக ம் அபாிமிதமான . அதாவ , They are occupying an 
extra 300 to 400 acres of land. This extra occupation of land 
cannot be tolerated or accepted by any right-thinking people. 

எங்கள  மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு வாகைர பிரேதச ெசயலாளர் 
பகுதியி ள்ள 500 ஏக்க க்கும் அதிகமான நிலங்கள் 
அபகாிக்கப்பட் க்கின்றன. சிலர் அவற்ைற கடற்பைடயினர் 
அபகாித்தி ப்பதாகச் ெசால்கின்றார்கள்; இன் ம் சிலர் 
அவற்ைற இரா வத்தினர் அபகாித்தி ப்பதாகச் 
ெசால்கின்றார்கள். இ ேபான்ற நிைலைமதான் பல 
இடங்களிேல காணப்ப கின்ற . ெபாத் வி ேல ஒ  private 
investor ஆல் ெசய்யப்ப கின்ற ேஹாட்டல் 
வியாபாரத்தில்கூட, இரா வத்தினர் ஈ பட் க்ெகாண்  
இ க்கின்றார்கள். இங்கு Field Marshal சரத் ெபான்ேசக்கா 
அவர்கள் இ க்கின்றார். நாங்கள் இரா வத்தினைரக் 
ெகளரவிக்கின்ேறாம்; அவர்கள  ேநர்ைமயான ேசைவகைள, 
அர்ப்பணிப் கைளப் பாராட் கின்ேறாம். ஆனால், இப்ேபா  
அவர்கள் வியாபார ேநாக்கத் டன் ேஹாட்டல் நடத் கின்ற 

நிைலைம காணப்ப வ  பற்றிேய குறிப்பி கின்ேறன். ஒ  
காலத்திேல மிக ம் பிரபல்யமானதாக இ ந்த கல்குடா Rest 
House நாங்கள் அைனவ ம் ெசன்  சந்ேதாஷமாக இ ந்  
வரக்கூ ய ஒ  வா  டாக இ ந்த . தற்ெபா , அதைன 
இவர்கள் அபகாித்  hotel businessஇேல ஈ ப கின்றார்கள். 
இவர்கள் entrepreneurship என்ற விடயத்திேல தங்கைள 
ஈ ப த்தி, ஏைனய தலீட்டாளர்க டன், 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப வ கின்ற பிரைஜக டன் 
ேபாட் யிடக்கூடா  என்ப தான் என  க த்தாக 
இ க்கின்ற . 

இந்த நாட் ேல அைனவ ம் சுதந்திரமாக வாழேவண் ம்; 
சந்ேதாசமாக வாழேவண் ம்; பயமற்  வாழேவண் ம் என்ற 
எம  அரசாங்கத்தின் ேநாக்கத்தின் அ ப்பைடயில், இன்  
வடக்குக் கிழக்கிேல பல்ேவ  விடயங்களில் தலீ கைளச் 
ெசய்வதற்காக எம்மவர்கள் அங்கு அதிகமாக 

ன்வ கின்றார்கள். ஆனால், பக்கத்திேல army இ ப்ப 
ெதன்றால், இரா வத்தினேர ேபாட்  மனப்பான்ைம டன் 
வியாபாரப் ேபாட் யில் தங்க டன் ேமாத வ கின்றார்கேளா 
என்  அவர்க க்குள் ஒ வித பயம் - fear psychosis - 
இ க்கின்ற . கடந்த காலங்களிேல இவர்களினால் மக்கள் 
கசப்பான பல அ பவங்கைளப் ெபற்றி க்கின்ற 
காரணத்தினா ம் இவர்கள் அங்கும் இங்குமாக எல்லா 
இடங்களி ம் இ க்கின்ற காரணத்தினா ம் ஓர் அச்சம் கலந்த 
சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . ஒ  காலத்திேல 
பயங்கரவாதத்ைத றிய ப்பதற்காக இ ந்த இரா வத்தினர் 
இன்  மனிதாபிமான அ ப்பைடயி ம் ெசயற்படத் தயாராக 
இ க்கின்றார்கள் என்  அரசாங்கம் ெசான்னா ம்கூட, 
எங்க ைடய மக்கள் மத்தியிேல அவர்கள் ெதாடர்பில் 
ஒ விதப் பய உணர்  இ ந் ெகாண் தான் இ க்கின்ற . 
இரா வத்தினர் ஒவ்ேவார் இடங்களி ம் - ெபாத் வி ல், 
நாவல ப் பகுதியில் மற் ம் எங்கள  மக்கள் விவசாயம் 
ெசய்கின்ற, மீனவர்கள் வாழ்கின்ற பகுதிகளில் எல்லாம் - 
அதிகளவில் காம்கைள அைமத்தி க்கின்ற காரணத்தினால், 
இவ்வாறானெதா  கலக்கம் - தயக்கம் - பீதி எம  மக்கள் 
மத்தியிேல இ க்கின்ற .  

இன்  எங்க ைடய ஏறா ர் அ கார் ேதசியப் 
பாடசாைலக்குப் பக்கத்திேல அப்பாடசாைலயின் அபிவி த்தி 
நடவ க்ைகக்ெகனப் பயன்ப த்தக்கூ ய ஒ  காணி 
இ க்கின்ற . பாடசாைலக்குப் பக்கத்தி ள்ள அந்த நிலத்ைத 
பாடசாைலயின் அபிவி த்திக்குப் ெபற் க்ெகா த்தால், அ  
எதிர்கால மாணவர் ச தாயத் க்கு உத ம். ஆனால், அதிேல 
தங்கள  Police stationஐக் கட்டேவண் ெமன்  ெபா ஸார் 
ெசால்கின்றார்கள். நாங்கள் ெபா ஸ் நிைலயம் ேவண்டாம் 
என்  ெசால்லவில்ைல. ஆனால், அந்த ேதசியப் 
பாடசாைலக்குத் ேதைவயான எந்தெவா  அபிவி த்திைய ம் 
ேமற்ெகாள்ள இந்த க்கால் ஏக்கர் நிலம்தான் மீதியாக 
இ க்கின்ற . இதைன அ கார் பாடசாைலயின் 
அபிவி த்திக்காகக் ெகா க்கேவண் ம் என் தான் 
ெசால்கின்ேறாம். பாடசாைலக்குப் பக்கத்திேல ெபா ஸ் 
நிைலயம் வ வதால், மாணவர்க க்குக் கஷ்டமாக இ க்கும். 
ேவண் ெமன்றால், ெபா ஸ் நிைலயம் அைமப்பதற்கு 
எதிர்பார்க்கின்ற இக்காணிக்குப் பகரமாக இன்ெனா  
நிலத்ைத நாங்கள் ெபற் த் த கின்ேறாம். அதற்காக நாங்கள் 
அைர ஏக்கர் காணி அல்ல, ஓர் ஏக்கர் காணிையக்கூடப் 
ெபற் த் த வதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம்.  

இ ேபான் தான் இன்  சேகாதர உ ப்பினர் ெகளரவ 
மஹ் ப் அவர்கள் ேபசும்ேபா , டைவக்கட் ேல, 

ல்ேமாட்ைடயிேல, மஜீத் நகாிேல, சூரங்கல் ேல, வரசம் 
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சந்தியிேல இரா வத்தினர் இ க்கின்ற காரணத்தினால், 
அங்கு மக்கள் கடற்ெறாழி ல் ஈ ப வதற்குக்கூட ஒ  
பயமான சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற  என் ம் அவர்கள  
ஜீவேனாபாயம் எவ்வா  பாதிக்கப்பட் க்கின்ற  என் ம் 
இங்ேக ெசான்னார். எங்க ைடய சக உ ப்பினர் ெகளரவ 
ைபசால் காசிம் அவர்கள் ஒ வி ள்ள அஷ்ரப் நகாிேல 20 - 
30 ஏக்கர் நிலத்திேல இவர்கள் காம் அைமத்தி க்கிறார்கள் 
என்  ெசான்னார். இவ்வாறானெதா  காைம 
அைமப்பதற்கு அங்கு இன்  எந்தெவா  ேதைவ ம் இல்ைல. 
இந்த நிைலைமயான , அங்குள்ள மக்கள் தங்கள  
ஜீவேனாபாயத்ைத நடாத் வதற்கும் இயல்  வாழ்க்ைகயில் 
ஈ ப வதற்கும் கஷ்டமான ஒ  சூழ்நிைலைய 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .  

இன்  பல ற் க்கணக்காேனார் எம  நாட் ேல 
தலீ கைளச் ெசய் , ெபா ளாதார ாீதியிேல பங்களிப்ைபப் 

வழங்குவதற்கு வி ம் கின்றார்கள். ஆனால், அந்த 
நிலங்கைளெயல்லாம் இரா வத்தினர் அத் மீறிப் 
பி த்தி க்கின்ற காரணத்தினால், அவர்களிடத்தில் ஒ  
தயக்கம் காணப்ப கின்ற . உண்ைமயிேலேய இந்த நாட் ல் 
நல்லெதா  சந்ேதாசமான, சு க நிைலைமைய உ வாக்க 
ேவண் ெமன்றால், எம  மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள  
"The Five Point Plan" என்  ெசால்லப்ப கின்ற building the 
economy, fighting corruption, ensuring freedoms, developing 
infrastructre and investment and developing education என்ற 
திட்டங்களின் அ ப்பைடயிேல ெசயற்பட் , இவ்வாறான பீதி 
நிைலகைள நீங்கள் தவிர்க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண் , வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා.  එතුමා නැහැ. 

ඊළඟට ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මන්තීතුමා. You have five 
minutes.  

 
[பி.ப. 3.59] 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அப் ல்லா மஹ் ப் அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற இந்தப் பிேரரைண ெதாடர்பாகச் 
சில விடயங்கைள ன்ைவப்பதற்காக எனக்கும் ேநரத்ைத 
வழங்கியைமக்கு த ல் உங்க க்கு நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இந்த விடயத்ேதா  நாட் ன் 
பா காப்  சம்பந்தப்ப வதனால் அ பற்றிக் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ய  மிக க்கியமாக இ க்கின்ற . 

எனேவ, நாட் ன் பா காப் க்குப் பாதகமில்லாதவைகயில் 
இந்த விடயத்ைதக் ைகயாள ேவண் ெமன்ப  என் ைடய 
க த்தாகும். 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
தற்ேபா  நாட் ல் சமாதானம் நில கின்ற , பயங்கரவாதம் 
ஒழிக்கப்பட் விட்ட . இந்நிைலயில், எல்லா இடங்களி ம் 
பைட காம்கள் ேதைவப்ப மா? என்ப  க்கியமான ஒ  
விடயமாக இ க்கின்ற . அப்ப  பைட காம்கள் 
ேதைவயாயின் அரச காணிகளில் அவற்ைற அைமக்கலாம் 
என்ப ம் பல ைடய க த்தாகும். இன்  நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், கிண்ணியா, குரங்குபாய்ஞ்சான், 
சூரங்கல், வரசந்தீ , ைபசல் நகர், ேதாப் ர், ர், 
குச்செவளி, டைவக்கட் , ல்ேமாட்ைட ேபான்ற 
இடங்களிேல தனியார் காணிகளில் பைட காம்கள் 
அைமக்கப்பட் க்கின்றன. அேதேபான் , தமிழ் 
மக்க ைடய காணிகளி ம் பைட காம்கள் இன் ம் 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. இதனால் அம்மக்களின் 
மீள்கு ேயற்றம் தைடப்ப கின்ற . இதன்காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந்த மக்கள்  தங்க ைடய உறவினர்களின் 

களிேல மிக ம் கஷ்டத்தின் மத்தியில் வா கின்ற ஒ  
சூழ்நிைல ெதாடர்கின்ற . அவர்கள் தங்கள  அன்றாடத் 
ெதாழிைல அல்ல  அன்றாடக் கடைமகைளக்கூடச் 
ெசய்ய யாத அள க்குப் பின்தள்ளப்பட் க்கின்ற ஒ  
நிைலேயற்பட் ள்்ள . எனேவ, தனியார் காணிகளி ள்ள 
பைட காம்கைள அகற்றி அந்தக் காணிகைள 
உாியவர்களிடம் ைகயளிக்க ேவண் ெமன்  நான் இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

சில இடங்களிேல ெபா மக்களின் காணிகைளச் 
சு காிப்பதற்கான நடவ க்ைககள் ஏற்ெகனேவ எ க்கப்பட்  
அதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்த ம் பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள . 
சூரங்கல், குரங்குபாய்ஞ்சான், வரசந்தீ   ேபான்ற 
இடங்களி ள்ள காணிகைளேய இவ்வா  சு காிப்பதற்கான 
ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. இ  வாபஸ் ெபறப்பட்  
அந்தக் காணிகள் உாியவர்களிடம் ைகயளிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்  இந்த உயாிய சைபயிேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால, இரா வ காம்கள் 
நாட் ன் பா காப் டன் சம்பந்தப்பட் க்கின்ற ஒ  விடயம் 
என்பதனால் இதில் கூ தல் கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், இவ்வாறான இரா வ காம்கள் த்த 
காலத்திேல, குறிப்பாக எங்க ைடய பிரேதசத்திேல மிக ம் 
ேதைவப்பட்டன. இந்த இரா வத்தினரால் இன்  நாட் ேல 
நாங்கள் ஒ  சமாதான நிைலைமக்கு வந்தி க்கிேறாெமன்ப  
எல்ேலாரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய விடயமாகும். 
ஆைகயால் இரா வ காம்கள் ேதைவயில்ைல என்  
கூறவில்ைல; தனியார் காணிகளில் இ க்கின்ற அவ்வாறான 

காம்கைள அரச காணிக க்கு இடமாற்றி, ேதைவப் 
ப கின்ற இடங்களில் அவற்ைற அைமக்க ேவண்  
ெமன்பைதத்தான் இந்தச் சைபயிேல நான் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  இ சம்பந்தமாக காணி அைமச்சு 
ெதாடர்பான வர  ெசல த் திட்டக் கு நிைல விவாதத்தில் 
கூட   நாங்கள்  பல க த் க்கைள ன்ைவத்தி ந்ேதாம். 
ஆைகயால் இதற்குாிய நடவ க்ைககைள இந்தச் சைபயின் 

லம் நீங்கள் எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் , எனக்கு இந்த 
ேநரத்ைத ஒ க்கியைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
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[ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ්  මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad 

Mansoor. You have five minutes. 
 
[பி.ப. 4.03] 
 

ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ உ ப்பினர் சேகாதரர் அப் ல்லா மஹ ப் 
அவர்களினால் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற பிேரரைண 
ெதாடர்பாக என் ைடய க த் க்கைள ம் இந்தச் சைபயிேல 

ன்ைவக்க எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றி. 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ந்  இரா வ காம்கைள, 
அதி ம் குறிப்பாகக் கடற்பைட காம்கைள ேவறிடங்க க்கு 
மாற்றேவண் ெமன்ற அந்தப் பிேரரைணயிேல ெசால்லப்பட்ட 
விடயங்கைள ம் ெகளரவ உ ப்பினர்கள் ஆற்றிய 
உைரகைள ம் நான் ெசவிம த்ேதன்.   

இரா வம் என்ப  ஒ  நாட் ைடய மிக க்கியமான 
வளங்களிேல பிரதான இடத்ைத வகிக்கின்ற ஒன்றாகும். 

ப்பைடகளின ம் தியாகத் டன் கூ ய உைழப்பின் 
காரணமாக இன்  நாம் எல்ேலா ம் ஒ  சமாதானத்ைதச் 
சுைவத் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்; ஓர் அைமதியான சூழைல 
அ பவித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த விடயங்கைள 
உள்வாங்கியதாகக் குறித்த பிேரரைண ெதாடர்பாக 
என் ைடய க த்ைதச் ெசால்வதாக இ ந்தால், இந்த 
இரா வ காம்கள் நிச்சயமாக எல்லா மாவட்டங்களிேல ம் 
இ ந்ேத ஆகேவண் ம்;  அதிேல மா பட்ட க த்திற்கு இடம் 
கிைடயா . சிலர் வடக்கிேல இ க்கக்கூடாெதன்  
ெசால்கிறார்கள். சிலர் எங்க ைடய மாகாணத்திேல 
இ க்கக்கூடாெதன்  ெசால்கிறார்கள்.  அதிேல எனக்கு 
உடன்பா ல்ைல;  யா ம் உடன்பட ம் யா . ஆனால், 

த்தமில்லாதி க்கின்ற ஒ  சூழ ல், த்தம் பாி ரைணமாக 
க்கப்பட் க்கின்ற ஒ  சூழ ல் மக்க க்குத் 

ெதாந்தரவில்லாத வைகயிேல இந்த இரா வ காம்கள் 
ஒ ங்கைமக்கப்படேவண் ம் என்ப தான் மிக 
அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இ க்கின்ற .  

கடந்த அரசாங்கக் காலத்திேல த்தம் ந்த டேனேய 
இந்தக் கடற்பைடையப் பாவித்  அவர்களின் கண்களிேல 
பட்ட கவர்ச்சிகரமான பிரேதசங்கைளெயல்லாம் கபளீகரம் 
ெசய்கின்ற ேநாக்கத்திேல அைவகள் அைடயாளங்காணப்பட்  
ேவ யிடப்பட் ந்தன என்ப  எல்ேலா ம் ெவளிப்பைட 
யாக அறிந்த உண்ைம.  அப்ேபா  ேவ யிடப்பட்ட மிக 
நீண்ட பிரேதசத்ைத வாகைர டாகத் தி ேகாணமைலக்குப் 
ேபாகின்றேபா  நாங்கள் எல்ேலா ம் காணலாம். யா ம் 
அந்தக் கடற்கைரைய, அந்த எல்ைலைய அண் விட 

யாதள க்கு மிக நீளமான, ேதைவக்கதிகமான காணி, 
'கடற்பைட காம்' என்ற ெபயாிேல ஆக்கிரமிக்கப் 
பட் ப்பைத அங்கீகாிக்க யா . ஒவ்ெவா  
மாவட்டத்தி ம் அைவகைள நிச்சயமாகத் திட்டமிட்ட 

ைறயிேல வ வைமத்  ஒ ங்குப த் கின்ற 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய அவசிய 
மி க்கின்ற . கடைல நம்பித் ெதாழில் ெசய்கின்றவர்க க்கு 
அந்தக் கடல் வளத்ைதச் சுதந்திரமாகப் பாவிப்பதற்கான 

வாய்ப்ைப ம் நிச்சயமாக நாங்கள் ஈட் க்ெகா க்க ேவண் ய 
அவசியமி க்கின்ற .  

அ ேபாலேவ, தனியார் காணிகளில் அமர்ந்தி க்கின்ற 
இரா வத்திற்குப் ெபா த்தமான மாற் க் காணிகைள 
அைடயாளங்கண் , அவர்க க்கு அந்த இடங்கைள ஒ க்கி, 
அவர்க ைடய இ ப்ைப ம் உ தி ெசய்  சகல 
மக்க ைடய சாதாரண வாழ்க்ைகக்குக் குந்தகமில்லாத 
வைகயிேல இைவகைள ஒ ங்குப த் வ  இன்ைறய 
அவசிய ேதைவப்பாடாக இ க்கின்றெதன்பைதக் கூறி 
விைடெப கின்ேறன்.  வாய்ப் க்கு நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Then, the Hon. Douglas Devananda may speak. You 

have five minutes. 
 
[பி.ப. 4.07] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ உ ப்பினர் சேகாதரர் அப் ல்லா மஹ ப் 
அவர்களால் ன்ெமாழியப்பட் க் ெகளரவ உ ப்பினர் 
சேகாதரர் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா அவர்களால் 
வழிெமாழியப்பட் த் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள 
இரா வ காம்கைள ேவறிடங்க க்கு மாற் தல் என்ற ஓர் 
அவசியமான, ேதைவயான பிேரரைண ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற . அதில் ஒ  தி த்தம் ேவண் ம் என்பைதவிட 
ஒ  ேசர்க்ைக ேவண் ம் என்பைத நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால் இந்தப் 
பிரச்சிைனகள் தனியாக தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் 
மாத்திரமல்ல, த்தம் நைடெபற்ற வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்கள் எங்கும் இ க்கின்றப யால் "வடக்கு, கிழக்கில் 
இவ்வா ள்ள ெபா மக்களி ைடய காணி - நிலங்கள் 
வி விக்கப்பட ேவண் ம் அல்ல  ெபா மக்க க்கு 
அெசளகாியங்கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயில் 
அைமந்தி க்கக்கூ ய இந்தப் பைட காம்கைள 
அப் றப்ப த்த ேவண் ம்" என்ற ஒ  ேசர்க்ைகையச் ெகளரவ 
உ ப்பினர் சேகாதரர் அப் ல்லா மஹ் ப் அவர்க ைடய 
இந்தப் பிேரரைணயில் ேசர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  
நான் வி ம் கின்ேறன். இந்த இரா வ காம்கள் ஒ  
காலகட்டத்தில் பா காப் க் காரணங்க க்காகத் 
ேதைவப்பட் க்கலாம். ஆனால், இன்  இைவ 
ேதைவப்படா  அல்ல  ேதைவயில்ைல என்ற ஒ  க த்ைத 
நான் ெவளிப்பைடயாக ம் உ தியாக ம் ெசால்ல 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  இந்த அரசாங்கம் ஒ  திய அரசியல் யாப்ைபக் 
ெகாண்  வரவி க்கின்ற . இதில் ேசர்த் க்ெகாள்வதற்கான 
ஒ  விடயத்ைத நான் என் ைடய கட்சியின் லம் 

ன்ைவக்கவி க்கின்ேறன். அதாவ  "மாவட்டச் சனத் 
ெதாைகக்ேகற்ற வைகயி ம் மாவட்டத்தி ைடய இன 
விகிதாசாரத் க்ேகற்ற வைகயி ம்தான் ெபா ஸா ம் 
பைடயின ம் அந்த மாவட்டத்தில் இ க்க ேவண் ம்" என்ற 
ஒ  ன்ெமாழிைவேய நாங்கள் ன்ைவக்கவி க்கின்ேறாம்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்றவர் என்ற 
வைகயில் அந்த மாவட்டத்தி ைடய இந்தப் பிரச்சிைனைய 
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இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு ன்ெகாண்  வந்ததற்கு நான் 
அவ க்கு என் ைடய வாழ்த் க்கைள ம் நன்றிகைள ம் 
ெதாிவித் க் ெகாண் , அந்த மாவட்டத்ேதா  மாத்திரம் 
நிற்காமல் வடக்கு, கிழக்கு ரா ம் அடங்கியதாக இந்தப் 
பிரச்சிைனையப் பார்க்க ேவண் ம் என்பைத ம் 
ேகட் க்ெகாண் , திய அரசாங்கம் இவற்ைறக் க த்தில் 
எ த் க்ெகாள் ம் என்ற நம்பிக்ைகேயா  வாய்ப் க் 
ெகா த்ததற்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have five minutes.  
 
[பி.ப. 4.10] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அைவக்குத் தைலைமதாங்கிக் ெகாண் க்கின்ற ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கேள, தற்ேபா  ெகளரவ அப் ல்லா 
மஹ் ப் அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட பிேரரைணைய 
ஆதாித் ப் ேபச நான் வி ம் கின்ேறன். 2009ஆம் ஆண் ல் 

த்தம் நிைறவைடந் விட்ட  என்கின்ற ெவற்றிச் ெசய்தி 
கூறப்பட் ந்த . இன்  கிட்டத்தட்ட ஏ  ஆண் கள் கடந்த 
நிைலயி ம் குறித்த இந்த விடயத்தில் த்த 
நிைலைமயின்ேபா  பார்க்கப்பட்ட ஒ  பார்ைவேய இன் ம் 
பார்க்கப்ப கின்ற . ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபான்  த்த காலத்தில் அைமக்கப்பட்ட பைட 

காம்கள் என்ப  இன்  ஒ  சிவில் வாழ்க்ைகக்கு மக்கள் 
தி ம்பியேபா ம் ெதாடர்ந் ம் இ ப்ப  என்ப  மக்கள் 
மத்தியில் ஒ  சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த் கின்ற அல்ல  
இரா வமயப்ப த்தப்பட்ட ஒ  சூழ்நிைலதான் 
நல்லாட்சியி ம் இ க்கின்றதா என்  மக்கள் எண்ணத் 
ேதான் கின்ற ஒ  விடயமாக அைமந்தி க்கின்ற .  

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் குறிப்பி வ ேபான் , 
இன்ைறய காலகட்டத்தில் ஒ  நல்லாட்சி ஜனநாயக 
அரசின்கீழ் மக்கள் சாதாரண நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதாக இ ந்தால், சாதாரண ைறயில் 
எந்தவிதமான பயப்பீதி ம் இல்லாமல் ஜனநாயக நாட் ல் 
மக்கேள தைலவர்கள் என்  கூறத்தக்க விதத்தில் அவர்கள் 
ெசயற்ப வதாக இ ந்தால், த்த காலத்தில் 
அைமக்கப்பட் ந்த பைட காம்கள், அதாவ  ேமலதிகமாக 
அைமக்கப்பட் ந்த பைட காம்கள் மற் ம் ேமலதிகமாக 

கள், பாடசாைலகள், ெபா க் கட் டங்கள் என்பவற்றில் 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற பைட காம்கள் அந்த 
இடங்களி ந்  அகற்றப்ப வ  க்கியமாகும். இ  
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ஓர் அைடயாளச் சின்னமாக, நல்ல 
சகுனமாக அைமந்தி க்க ம் ம். இங்கு மக்கள் 
பிரதிநிதிகளாக இ க்கின்றவர்கள் மக்களின் நா த் 

ப் க்கைள அறிந்  அரசுக்கு ஒ  நல்ல ெசய்திைய எ த் ச் 
ெசால்வதற்காகேவ இந்த அைவக்கு வந்தி க்கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில் இங்கு பல ம் இந்த விடயத்ைத ஆதாித் ப் 
ேபசுகின்றார்கள் என்றால் இ  க்கியமான ஒ  விடயம் 
என்பைத உணர்ந்  ெசயற்ப வ  அவசியமாகும்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
ஏற்கனேவ நான் குறிப்பிட்ட ேபான்  றக்ெகாட்டாஞ் 
ேசைனப் பாடசாைல மற் ம் பட் ப்பைள ஆசிாியர் மத்திய 
நிைலயம் இன் ம் கு க்கள்மடம் கைலவாணி வித்தியாலயம் 
அைமந்தி ந்த வளாகம் மற் ம் மண் ர் ேபான்ற இடங்கள் 
இன் ம் மக்களிடம் ைகயளிக்கப்படாத நிைலயில், சாதாரண 
நிகழ் க க்கு அவற்ைற மக்கள் உட்ப த்த யாத 
நிைலயில் அைவ இன் ம் பைடயினாினால் ைகயகப்ப த்தப் 
பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்றன. அவ்வாேற ெபா ஸா ம் 
சில பகுதிகைளக் ைகயகப்ப த்தி யி க்கின்றார்கெளன்ற 
வைகயில், அ க்க  இந்தக் குரல் இந்த அைவயில் 
ஒ த் க்ெகாண் க்கின்றெதன்றால், அைத உ தி 
ெசய்வதாகத்தான் அைம ம்; உாிய நடவ க்ைககள் 
ேபா மான அள  எ க்கப்படவில்ைலெயன்பைதத்தான் அ  
குறிக்கின்ற . வடக்கு, கிழக்குப் பிராந்தியெமங்கும் இந்த 
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . கடந்தகால ஆட்சியின் 
ேபா  இரா வ ேமலாதிக்கத்ைதக் காட்டக்கூ ய விதத்தில் 
பட் ெதாட் ெயல்லாம் ேமலதிகமாக அைமக்கப்பட் ந்த 

காம்கள் தற்ேபா  குைறக்கப்பட் ந்தா ம்கூட, அைவ 
இன் ம் குைறக்கப்படேவண் ய நிைலயில் காணப் 
ப கின்றன. அத்தைகய காம்கள் அல்ல   காவல் 
அரண்கைள ம் குைறத்  மக்கள் இயல்  நிைலயில் 
வாழ்வதற்கு வாய்ப்பளிக்க ேவண் ம்.  

இேதேநரத்தில் இன்ெனா  விடயத்ைத ம் 
குறிப்பி கின்ேறன். மட்டக்களப்பில் விமான நிைலயெமான்  
இ க்கின்ற . அந்தக் காலத்தில் நிலவிய பீதியான சூழ்நிைல 
காரணமாக அதற்கு அண் ய பகுதியி ள்ள நிலங்கள் 
ெப மள க்கு ைகயகப்ப த்தப்பட் ந்தன. மக்கள் 
கு யி ப் க்கு பயன்ப த்திய அத்தைகய ெப வாாியான 
நிலம் அந்த விமான நிைலயத்ேதா  இைணக்கப் 
பட் க்கின்ற . மக்கள் சாதாரணமாக நடமா ய திகள் 
மறிக்கப்பட் க்கின்றன; அைடக்கப்பட் க்கின்றன. இன்  
ஒ  சு கமான நிைலைம காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலயில் 
இன்  நல்லாட்சி மலர்ந் ள்ள ; ஜனநாயகம் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கின்றெதன்  நாங்கள் ேபசுகின்ற நிைலயில், 
அன்  த்தத்திற்கு ன்  எப்ப  மக்கள் அந்த இடங்களில் 
தங்க ைடய இயல்பான வாழ்க்ைகைய நடத்தினார்கேளா, 
ேபாக்குவரத் க்கைளச் ெசய்தார்கேளா அதற்ேகற்ற விதத்தில் 
மட்டக்களப்பில் அைமந்தி க்கின்ற விமான நிைலயத்திற்காக 
ைகயகப்ப த்திய பகுதிகைள மக்க க்கு ஒப்பைடக்கக்கூ ய 
விதத்தில் ெசயற்பட்டால் நன்றாக இ க்குெமன்  கூறி, இந்த 
குறிப்பிட்ட பிேரரைண உண்ைமயில் எங்க ைடய மக்களின் 
நா த் ப் க்கைள அறிந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளின் 
க த்ெதன்பைத ம் கூறி, அமர்கின்ேறன் நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் 
அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට පිළිතුරු ෙදන්න 

තිෙබන්ෙන් ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාෙග් 
ෙයෝජනාවටයි. එතුමාෙග් ෙයෝජනාව තවම ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ 
ෙන්. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔව්,  ඒ ෙයෝජනාව තවම ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 
 

Then, I call upon the Hon. Rauff Hakeem. You have 
five minutes. 

 
[பி.ப. 4.15] 
 
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) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் எம்.எம். மஹ ப் 
அவர்களினால் ன்ெமாழியப்பட் க்கின்ற இந்த 
பிேரரைணைய நான் வரேவற்கின்ற அேதேநரம், இ  
சம்பந்தமாக மிகத் தீவிரமாக இந்த அரசாங்கம் கவனத்திேல 
எ க்க ேவண் ெமன்ப  குறித்  ஒ சில விடயங்கைள 
மாத்திரம் இந்த அைவக்குத் ெதாிவிக்கலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வட, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற மிகப் பிரபல்யமான கடற்கைரப் 
பிரேதசங்கைள ஆக்கிரமித்  அந்தப் பிரேதசங்களில் 
இ க்கின்ற வளங்கள் சூைறயாடப்ப கின்ற ஒ  நிைலைமைய 
அ பவிப்பதாகத்தான் மக்கள் இன்  பைடயினைரக் 
குற்றஞ்சாட் கின்றார்கள். அந்தள க்கு அவர்க ைடய 
வியாபார ாீதியான நடவ க்ைககள் அைமந்தி க்கின்றன 
ெவன்ற வைகயில் அந்தப் பிரச்சிைனைய மக்கள் 
பிரதிநிதிகளான நாங்க ம் எதிர்ேநாக்கி வ கின்ேறாம். 

ல்ேமாட்ைடயி ந்  ெபாத் வில்வைர ம், யாழ்ப்பாண 
தீபகற்பத்தி ந்  த்தளம்வைர ம் இ க்கின்ற க்கிய 
வளமான கடற்கைரப் பிரேதசங்கைள ஆக்கிரமித்தி ப்ப  
மாத்திரமல்லாமல் சில பிரேதசங்களிேல காம்கைள ம் 
அைமத்தி க்கின்றார்கள். குறிப்பாக மன்னார், ச ப் 
பிரேதசத்திேல சிலாவத் ைற நகரம் ைமயாக இன்  
கடற்பைடயினரால் ைகயகப்ப த்தப்பட் க்கின்ற .  
சிலாவத் ைற நகரத்ைத ேம  கடற்பைட காம் 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற நிைலவரமான  அந்தப் பிரேதசத்  
மக்கள் தங்க ைடய உைடைமகள் அைனத்ைத ம் 
இழக்கின்ற நிைலைமைய உ வாக்கியி க்கின்ற . இந்த 
அரசாங்கம் மக்கைள மீளக் கு ேயற் வதற்கான 

யற்சிகளிேல ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்றேவைளயில், 
இவ்வா  மக்கள் பாரம்பாியமாக வசித் வந்த நகர்ப் 
பிரேதசங்கைளக்கூடப் பைட காம்களாக மாற்றியி க்கின்ற 
நிைலவரமான  மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ெமன்ப  மிக 

க்கியமான விடயமாகும்.  

அேதேபால், ல்ேமாட்ைட, ெபாத் வில் மற் ம் ஏைனய 
பல பிரேதசங்களி ம் தி ேகாணமைலயில் இ க்கின்ற மிகப் 
பிரபல்யமான கைரேயாரப் பிரேதசமான marble beach 
பகுதிைய அப்ப ேய  மைறத் ம் இன்  இரா வத்தினர்  
உல்லாச ேஹாட்டல்கள் அைமத்தி க்கின்ற ஒ  நிலவரம் 
காணப்ப கின்ற . அத டாகப் பைடயினர் வ மானத்ைதப் 
ெப வ  ெதாடர்பில், எங்க க்கு எந்தவிதமான 
ஆட்ேசபைன ம் இல்ைலெயன்றா ம், பல இடங்களிேல 
மக்கள் தங்க ைடய ெதாழி க்காக கட க்குப் ேபாக யாத 
அள க்கு - கட ேல தங்க ைடய மீன்பி த் ெதாழி ல் 

ஈ பட யாத அளவிற்கு - ேவ  அைமத்  மைறத்தி க்கிற 
நிலவரம் காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, ெவள்ைளமணல் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற கடற்ெறாழிலாளர்கள் எவ ேம 
கட க்குப் ேபாக யாத அள க்கு அப்பிரேதசம் 

மைறக்கப்பட்  இ க்கிற . எனேவ, இவற்ைற 
மாற்றியைமத் த் தரேவண் ெமன்  நாங்கள் அவ்வப்ேபா  
கடற்பைடயின க்கும் இரா வத்தின க்கும் வி த்த 
ேகாாிக்ைககளின் நிமித்தம், ஒ சில இடங்களில் சிறிய 
இைடெவளிகைள ஏற்ப த்தி, அதற்கான ஏற்பா கைளச் 
ெசய்வதாக இ ந்தா ம், மீனவர்க க்கும் பைடயின க்கும் 
இைடயிேல அ க்க  ரண்பா கள் ஏற்ப வ  
தவிர்க்கப்படேவண் ய விடயம் என்பைத நான் இங்கு 
வ த் கின்ேறன். இப்பிரேதசங்களில் மக்க க்கும் 
பைடயின க்கும் இைடயில் அ க்க  ேமாதல்கள் 
ஏற்ப கின்ற அள க்கு, மக்க க்குச் ெசாந்தமான அல்ல  ஒ  
கிராமத்ைத விஸ்தாிப்பதற்கு இ க்கின்ற குைறந்தள  அரச 
காணிகைளக்கூட, பைடயினர் தங்க ைடய ேதைவக க்காக 
வைளத்  ேவ யைடத்  இ க்கிறார்கள். எனேவ,  
நல் ணக்க நைட ைறகைளச் ெசயற்ப த் கின்ற 
இச்சூழ ல் இவ்வாறான நடவ க்ைககைளத் தவிர்த் , 
இயன்றவைர மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத, ரப் 
பிரேதசங்களிேல பைட காம்கைள அைமத் க்ெகாள்வ  
சிறந்த . ேதைவயான அ ப்பைடயில், உபாய அ ப்பைடயில் 
பா காப் க்கு அவசியமான மிகக் குைறந்த அள  
நிலப்பரப் க்குள் அவற்ைறக் கு க்கிக்ெகாண் , மக்கள் 
பாவைனக்கு உட்ப த் கின்ற நிலங்கைள, க்கியமான 
பயிாினங்கைள பயிாிடக்கூ ய நிலப் பிரேதசங்கைளத் 
தவிர்த் , இவற்ைற அைமக்கேவண் ம் என்பைத நாங்கள் 
இங்கு வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறாம்.  

அ ேபால், நாங்கள் நல் ணக்க நைட ைறகைள 
அ ல்ப த் வதற்காக நடவ க்ைக எ த் க்ெகாண் க் 
கின்ற இச்சூழ ல், பைடயினர் இவ்வா  வாணிப 
நடவ க்ைககளில் ஈ ப வ  உகந்ததா? என்பைதப் பற்றி ம் 
அரசாங்கம் ம பாிசீலைன ெசய்யேவண் ம் என்  நான் 
இங்கு மிகப் பணிவாக ேகாாிக்ைக வி க்க வி ம் கின்ேறன். 
நாங்க ம் அரசாங்கத்திேல அங்கம் வகிக்கின்ற அைமச்சர்கள் 
என்ற வைகயிேல, இ  சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வந்தி க்கின்ேறாம். இ  சம்பந்தமாக 
பிரதமர் உாிய தரப் க்கேளா  ேபசி, கைளக் காண்பதாக 
உத்தரவாதம் அளித்தி க்கின்றார். ஆனால், இ வைர இந்த 
விடயங்களில் எ ம் சாத்தியமாகவில்ைல என்கிற ஒ  
நிைலைமயில்தான், பாரா மன்ற உ ப்பினர் மஹ் ப் 
அவர்கள் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற இப்பிேரரைண க்கியத் வம் 
ெப கின்ற .  

நான் இங்கு நீண்ட ேநரம் என் ைடய க த் க்கைளச் 
ெசால்ல வி ம்பவில்ைல. ஆயி ம் குறிப்பாக, இன் ெமா  

க்கியமான விடயத்ைத ம் நான் இங்கு ெசால்லேவண் ம். 
தி ேகாணமைல ெவள்ைளமணல் பிரேதசத்திேல இ ந்த 
மலாயர் ச கத்தி ைடய ராதனப் பள்ளிவாசல் ஒன்  
இ பா கேளா  காணப்பட்டேபாதி ம், அதைன மக்கள் 
பயன்ப த்திக்ெகாண் ந்த ேவைளயில், இரா வத்தினர் 
அதைன  மைறத் , அதற்குள் மக்கள் ேபாக யாத நிைல 
உ வாக்கப்பட்ட . ஒ  கட்டத்தில் அ  ைமயாக 
இ த் த் தைரமட்டமாக்கப்பட்ட  என்ற ெசய்தி 
பரவியேபா , நாங்கள் அ ெதாடர்பில் ேகள்விக்கு 
உட்ப த்தியேபா , "சூறாவளிக் காற்றினால் அத ைடய 
கூைர கழன்  ழ்ந் விட்ட ; நாங்கள் அதைன மீண் ம் 

னரைமத் த் த கின்ேறாம்" என்  உத்தரவாதம் 
அளித்தார்கள். அதன் பின்னணியிேல அதைனச் சூழ 
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இ க்கின்ற நிலங்கைள ம் உள்ளடக்கி, அந்தப் 
பிரேதசங்களில் இ ந்  மீன்பி ப்பதற்காக மக்கள் கட க்குச் 
ெசல் வதற்குாிய வசதிகள் அைனத் ம் ைமயாக 
மீளைமத் த் தரப்படேவண் ெமன் ம் இந்த ராதனப் 
பள்ளிவாசல் னரைமக்கப்பட்  மீண் ம் அப்பிரேதச 
மக்களின் பாவைனக்கு விடப்படேவண் ம் என் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இதைன ஒ  மிகப் ெபாிய 
பிரச்சிைனயாகக் க தி, கடந்த அரசாங்க காலத்தில் இ  
ெதாடர்பில் கிழக்கு மாகாண சைபயிேல எல்லா 
உ ப்பினர்க ம் இைணந்  ஒ  பிேரரைணைய 

ன்ைவத்தார்கள் என்பைத ம் நான் இங்கு ஞாபகத் க்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். எனேவ, குறிப்பாக, 
மக்க ைடய வாழ்வாதார நடவ க்ைகக க்குக் குந்தகமாகப் 
பைடயின ைடய காம்கள் அைமவைதத் 
தவிர்த் க்ெகாள்வ தான் மிகச் சிறந்த வழி என்பைத நான் 
இங்கு வ த்திக்கூறி,  அமர்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට පිළිතුරු කථාව. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Ruwan Wijayawardene, State Minister of 

Defence, has presented me with a brief and he mentioned 
that  the Vidura Camp, which is a big camp in Sampur, 
will be relocated. They are discussing with regard to the 
other camps. Definitely, these camps will be gradually 
relocated in a phased-out manner. Some decision will be 
taken by the Government in the near future. 
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ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

மிக க்கியமாக இன்  என  பிேரரைணைய வழிெமாழிந்த 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட் 
அவர்க க்கு நன்றி கூ வ டன், இங்கு ேபசிய ெகௗரவ 
உ ப்பினர்களான  இம்ரான் மஹ் ப், எம்.ஐ.எம். மன்சூர், 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா மற் ம் ெகௗரவ நகரத் திட்டமிடல் 
மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் ர ப் ஹக்கீம் ஆகிேயா க்கும் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன்  இன்  
எங்க ைடய இந்த உைரக்கு பதிலளித்த ெகௗரவ அைமச்சர் 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள், பைட காம்கள் அைமந்தி ந்த 
சம் ர் ேபான்ற பிரேதசங்களிேல காணிகைள வி வித்த  
ேபான்  வடக்கு, கிழக்கிேல ப ப்ப யாக எங்க ைடய 
இந்தக் காணிகள் வி விக்கப்ப ெமன உ தியளித்தைமக்காக 
அவ க்கும் ெகளரவ பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், என் ைடய ேபச்ைச சு க்க ேவண் ய 
சூழ்நிைலயி ப்பதால் மிகப் பிரதானமான ஒ  விடயத்ைதக் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 400 வ டம் பைழைம வாய்ந்த 
க மைல ற் ப் பள்ளிவாசல் பிரேதசமான  1924ஆம் 
ஆண்  நில அளைவ ெசய்யப்பட்  1931ஆம் ஆண்  113 

கு ம்பங்க க்கு விக்ேடாாியா அம்ைமயா ைடய 
உ திப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட . இன்  அந்தக் கு ம்பங்கள்  
287 ஆக அதிகாித்தி க்கின்றன. 2001ஆம் ஆண் ந்  
2010ஆம் ஆண் வைர கடற்பைடயினர் அங்குள்ள 
மீன்பி ையத் தைடெசய்யவில்ைல என்  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் கூறினார். ஆனால், 2010ஆம் ஆண்  அந்தப் 
பிரேதசத் க்கு வந்த கவசப் பைடயினர் அதற்கு 
ேவ யிட்டேதா , 250 வ டங்க க்கு ன்னர் கட்டப்பட்ட 
அந்தப் னித பள்ளிவாசைல 2014ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் 
மாதம்16ஆம் திகதி பா காப் ப் பைடயின ைடய இரண்  
helicopters சத்தத் டன் வட்டமிட் க் ெகாண் க்க, இரண்  
bulldozers ெகாண்  இ த்தழித் ள்ளனர். காைலயிேல 
வழைமயாக மீன்பி க்கச் ெசல்கின்றவர்கள் கைரக்குத் தி ம்பி 
வ கின்றேபா  அந்தப் பள்ளிவாச ைடய 
அைடயாளத்தின்ப தான் வ வார்கள். அன் ம் வழைமேபால் 
அவ்வா  பார்த்தேபா  அந்தப் பள்ளிவாசைலக் 
காணவில்ைல. அன்  காைலயில் அந்தக் கவசப் பைடயினர் 
ேவ யிட்  மைறத் விட்  அங்கு இரண்  கனரக 
வாகனங்கைளப் ேபாட்  அதைனத் ப் ர  ெசய்  
ெகாண் ந்தார்கள். அன்  உடன யாக நாங்கள் கிழக்குப் 
பைடயின க்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த இரா வ 
அதிகாாியிடம் கூறியேபா , "உடன யாக நாங்கள் அதைனக் 
கட் வித் த் த ேவாம்; இந்த காைம ம் அகற்றி 
வி ேவாம்" என்  அவர் கூறினார். தற்ேபா  2 வ டங்கள் 

ர்த்தியான நிைலயி ம் அந்தக் கவசப் பைடயினர் 
பள்ளிவாச க்குச் ெசாந்தமான 137½ 'ேபச்சஸ்' நிலத்திேல 
தங்கள் காைம அைமத்தி க்கிறார்கள். இ  1921ஆம் 
ஆண்  ஆங்கிேலயர் காலத்திேல அைடயாளமிடப்பட்ட 
பள்ளிவாச க்குாிய இடமாகும். இ  250 வ டங்க க்கு 

ன்னர் அங்கு கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசலாகும். இன்  
பைடயினர் ஒ  toilet ேபான்  'ஹிப்லா' ெதாியாமல் 
அைடயாளமிட்  அதைனக் கட் யி க்கிறார்கள்.  

அேதேபான்  ேதாப் ாில் கள்ளம்பத்ைதயிேல 
விதைவக க்ெகன்   10 கள் ெகா க்கப்பட்டன. 
அவற் க்கு அண்ைமயிேல இ ந்த பாலம் 
உைடக்கப்பட்டேபா  ஒ  தற்கா க இரா வ post 
நி வப்பட்ட . அதைன அகற் வதாக கடந்த 5 வ டங்களாக 
வாக்கு தியளித் ம் அதைன அகற்றவில்ைல. இைவ 
அைனத் ம் மக்களின் பாவைனக்கு வழங்கப்பட ேவண் ம். 
எம  நல்லாட்சியிேல நாங்கள் எம  மாவட்ட மக்க க்குக் 
ெகா த்த உ திெமாழி, அவர்க ைடய ெதாழிைலச் சாியாகச் 
ெசய்வதற்கு இ க்கின்ற அச்சமான  சூழைல இல்லாமற் 
ெசய்  மிக அைமதியான சூழைல ஏற்ப த் தல் என்பதாகும். 
எம  பிரேதச மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல அவர்கள் 
இரா வத்ேதா , கடற்பைடேயா , விமானப் பைடேயா  
மிக ம் ெந க்கமான உறைவ ைவத்தி க்கிறார்கள்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டம் ஏைனய மாவட்டங்கைளவிட 
இன நல் ணக்க ள்ள ஒ  மாவட்டம். அங்ேக 
இனக்கலவரங்கேள உ வாகியதில்ைல. அங்குள்ள ஸ் ம் 
மக்க ம் தமிழ் மக்க ம் சிங்கள மக்க ம் மிகச் சேகாதர 
ேநயத்ேதா  இ க்கின்றார்கள். அங்ேக சிங்களவர்கள் 

ஸ் ம்க க்கு வாக்களிக்கின்றார்கள்;  ஸ் ம்கள் 
தமிழர்க க்கு வாக்களிக்கின்றார்கள்; தமிழ் மக்கள் 

ஸ் ம்க க்கு வாக்களிக்கின்றார்கள். இந்தச் சூழைல 
ேவெறந்த மாவட்டத்தி ம் காண யா .  இந்த நிைலயிேல 
ேதைவயற்ற பைட காம்கள் அகற்றப்பட்  அவற்ைற உாிய 
இடத்திேல ைவத் க்ெகாள் ங்கள். அந்தப் பைட 

காம்க க்கு ஒ  ஏக்கர் அல்ல  இரண்  ஏக்கர் காணிதான் 
ேதைவ. எனேவ, தனியா க்குச் ெசாந்தமான அைனத் க் 
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காணிக ம் வி விக்கப்பட் ச் சிறிய காவலரண்கள் நீக்கப்பட  
ேவண் ெமன்  கூறி, இங்கு இவ்வள  ேநர ம் சைபயின் 
தைலவர் அவர்கள் எனக்குப் ேபச அ மதி தந்தைமக்காக ம் 
ஏைனய ெகளரவ உ ப்பினர்கள் இந்த விடயத் க்குச் சார்பாக 
நல்ல ைறயிேல க த் க்கைள ன்ைவத்தைமக்காக ம் 
அைனவ க்கும் மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
  

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next Motion to be moved by the Hon. Douglas 

Devananda. You have got ten minutes.  

 
රට තුළ ඇති යුදමය නටබුන් 

පතිසංස්කරණය කර ජනතා යහපත පිණිස 
ෙයොදා ගැනීම 

நாட் ள் காணப்ப கின்ற த்தகால 
சிைத கைளப் னரைமத்  மக்களின் 

நன்ைமக்காகப் பயன்ப த்தல் 
RESTORATION OF WAR RUIN SITES TO MAKE 

USE OF SUCH PLACES FOR THE BENEFIT OF THE 
PEOPLE  

 
[பி.ப. 4.29] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 

பின்வ ம் தனிநபர் பிேரரைணையச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்: 

"நாட் ல் நிலவிய த்த நிலவரம் காரணமாக ம் இரா வ 
நடவ க்ைககளினா ம் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்கள் உட்பட நாட் ன் சகல பிரேதசங்களி ம் 
அழிவைடந்த நிைலயி ள்ள கட் டங்கள், நீர்த்தாங்கிகள், 

ைகயிரதங்கள், பஸ் வண் கள், விமானங்கள் என்பவற்ைற 
காட்சி நிைலயங்களாக ம் பா காப்  இடங்களாக ம் அரச 
ெசலவில் ெதாடர்ச்சியாகப் பராமாித் ப் ேபணிவ தல் 
இனங்க க்கிைடயில் நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த் வதற்கு 
தைடயாக இ ப்பதனால், நாட் ன் இன்ைறய இைளஞர் 
சந்ததியினர் மற் ம் எதிர்கால சந்ததியினர் மத்தியில் நாட் ல் 
ஏற்பட்ட த்தகால அழி கள் ெதாடர்பான நிைன கைள 
இல்லாமல் ெசய் ம் ேநாக்கத் டன் இவ்வா  அழி ற்ற 
இடங்கைள ம் ஏைனய உைடைமகைள ம் மீண் ம் 

னரைமத்  மக்களின் நலன்க தி அவற்ைற பாவிப்பதற்கு 
அரசு ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ெமன 
இப்பாரா மன்றம் பிேராிக்கின்ற ." 

கடந்த கால அழி  த்தத்தின் வ க்களி ந்  ேம ம் 
மீண்ெடழ வி ம் ம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் சார்பாக ம் சகல 
தரப்பா ம் கட் ெய ப்பப்பட் ப் பா காக்கப்பட ேவண் ய 
ேதசிய நல் ணக்கம் குறித்த எம  வி ப்பத்தின் ேபாி ம் 
எம  மக்க க்குக் கிைடக்க ேவண் ய அரசியல் சம ாிைம 
என்ப  அர்த்த ள்ளதாக மலர ேவண் ெமன்ற உயாிய 
ேநாக்கி ம் இந்த நாடா மன்ற சைபயில் நான் ேமற்ப  

தனிநபர் பிேரரைணெயான்ைறச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களி ம் ஏைனய இடங்களி ம் த்த 
அழி கைள அகற்றி, அவற்றிற்குப் பதிலான 
ம சீரைமப்ெபான்ைற உ வாக்குவதற்கான 
பிேரரைணயிைனேய நான் இங்கு சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

நாட் ல் நிலவிய அசாதாரண சூழ்நிைலகளின் 
காரணமாக ம் பா காப் ப் பைடயின க்கும் வி தைலப் 

க க்கும் இைடயில் நைடெபற்ற ேபார் நடவ க்ைககளின் 
காரணமாக ம் குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ம் 
ெபா வாக நாட் ன் எல்லாப் பாகங்களி ம் அழிவைடந்த 
நிைலயில் காணப்ப ம் கட் டங்கள், நீர்த்தாங்கிகள் 
என்பவற்ைற ம் ரயில், பஸ், விமானம் ேபான்ற 
ேபாக்குவரத் க்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம் 

த்தத்தில் ேசதமைடந்த இரா வ வாகனங்கள் 
ேபான்றவற்ைற ம் காட்சிப் ெபா ட்களாக ம் அவற்ைறப் 
பா காப்  இடங்களாக ம் ெபா மக்கள் பார்ைவக்காக அரச 
ெசலவில் ெதாடர்ந் ம் ைவத்தி க்கும் நைட ைறயின் 
காரணமாக இனங்க க்கிைடயிலான நல் றைவக் 
கட் ெய ப் வதில் பாதிப்  ஏற்ப ம். எனேவ, வள ம் 
இைளய தைல ைறயினாிட ம் எதிர்கால சந்ததியினாிட ம் 
நாட் ல் நைடெபற்ற த்த ஸ்தீ கள் ெதாடர்பான நிைன  
ெதாடரப்ப வைத த் ம் ேநாக்கமாக இத்தைகய 
அழிவைடந்த இடங்கைள ம் ஏைனயவற்ைற ம் மீள ம் 
ம சீரைமப் ச் ெசய்  ெபா மக்கள் நல க்காக அவற்ைறப் 
பயன்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
என் ம் மக்க டன் நீ த்த உற கைளக் ெகாண் ப்பவன்.  
இைடயறாத உைரயாடல்கைள எம  மக்கேளா  தின ம் 
நடத்தி வ பவன், மக்களின் க த் க்கைளச் சாிவரப் 

ாிந் ெகாள்ளாத எந்தெவா  அரசியல் ெசயற்பா க ம் 
மக்க க்கு விேமாசனங்கைளத் தரப்ேபாவதில்ைல என்ற எம  
ெகாள்ைக நிைலப்பாட் ல் நான் உ தியாக இ ப்பவன். 
ஆகேவ, எம  மக்களிடமி ந்  நான் கற் க்ெகாண்ட 
அவர்களின் ஆழ்மன உணர் கைளேய இந்தச் சைபயில் 
தனிநபர் பிேரரைணயாகச் சமர்ப்பித்தி க்கின்ேறன், இைத 
இந்த நாடா மன்ற சைபயி க்கும் அைனத் த் தரப்பின ம் 

ாிந் ெகாண் ப்பார்கள் என நம் கின்ேறன்.  எம  
அரசியல் வரலாற்றில் நடந்தைவகள் நடந்தைவகளாக ம் இனி 
நடக்கப்ேபாகின்றைவகள் நடந்தைவக க்குப் பாிகாரம் 
ேத ம் ஒளிமயமான எதிர்காலத்ைத ேநாக்கியதாக ம் 
இ க்கேவண் ம் என்பைதேய நாம் வி ம் கின்ேறாம். 
ஆக்கத்ைத மட் ேம ேநாக்கமாகக்ெகாண்  நடத்தப்பட 
ேவண் ய எம  மக்க க்கான உாிைமப் ேபாராட்டம், 
அழி கைள மட் ேம அ வைடயாக்கிக் ெகாண்ட  
நடந் ந்த வரலாற் த் யரமாகும்,  

வளர்ந் வ ம் எம  வ ங்காலச் சந்ததிக்கும் இனி 
வளரப்ேபாகும் அ த்த தைல ைறக்கும் நாம் எ த் க்காட்ட 
ேவண் ய  அழி  த்தத்தின் அைடயாளச் சின்னங்கைள 
அல்ல. மாறாக நாம் அழி களி ந் ம் த்த 
வ க்களி ந் ம் மீண்ெட ந்  வந்தி க்கின்ேறாம் 
என்பைத அைடயாளப்ப த் ம் தியெதா  மிையேய 
எதிர்காலச் சந்ததிக்கு நாம் எ த் க்காட்ட வி ம் கின்ேறாம். 
இந்த மண்ணில் ஓர் உாிைமப் ேபாராட்டம் நடந்ததற்கான 
பதி கள் கடந்தகால வரலா களாக மட் ேம இ க்கட் ம்! 
ெதன்னிலங்ைகயில் நடந்  ந்த கிளர்ச்சிக ம் 
ேபாராட்டங்க ம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டேபாதி ம் 
அைவ குறித்த அழி களின் சின்னங்கேளா அன்றி 
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அைடயாளங்கேளா எதிர்காலச் சந்ததியின் பார்ைவக்காக 
எங்கும் காட்சிப் ெபா ட்களாக ைவக்கப்பட் க்கவில்ைல. 
இைத நாம் வி ம்பி வரேவற்கின்ேறாம். ெதன்னிலங்ைகயி ம் 
ஒ  கிளர்ச்சிேயா அன்றி ேபாராட்டேமா நடந்ததற்கான 
வரலாற் ப் பதி கள் மட் ேம காணப்ப கின்றன. 
அ ேபாலேவ வடக்கு, கிழக்கி ம் நடந்  ந்த உாிைமப் 
ேபாராட்டங்களின் அைடயாளங்கேளா அதன் அழி ச் 
சின்னங்கேளா எந்தெவா  மனிதன ம் பார்ைவக்காகக் 
காட்சிப் ெபா ட்களாக ைவக்கக்கூடா  என்பைதேய நாம் 
வி ம் கின்ேறாம். வடக்கு, கிழக்கி ம் ஓர் உாிைமப் 
ேபாராட்டம் நடந்த  என்ற வரலா  மட் ம் இ ப்பைதேய 
எம  மக்கள் வி ம் கின்றார்கள். ஆனா ம் அந்த 
வரலாற்ேறா  இைணந்  நாம் உாிைம ெபற்  
நிமிர்ந்தி க்கின்ேறாம் என்ற திய வரலா  ஒன் ம் இங்கு 
பைடக்கப்பட ேவண் ம். அைத நிைறேவற் வதற்காகேவ 
இந்த அரசாங்கம் திய அரசியலைமப்ைப உ வாக்கும் 

யற்சிகளில் இறங்கியி க்கின்ற . இைத ஈழ மக்கள் 
ஜனநாயகக் கட்சியினராகிய நாம் மனப் ர்வமாக 
வரேவற்கின்ேறாம்.  

இேதேவைள அழி  த்தத்ைத ெவற்றிகண்ட வரலா  
என்ப  இலங்ைகத் தீவில் வா ம் இன்ெனா  ேதசிய 
இனமான தமிழ் ேபசும் மக்கைளத் ேதாற்க த்த வரலாறாக 
ஒ ேபா ம் இ ந் விடக்கூடா . ேதாற் ப்ேபான  அழி  

த்தேம அன்றி, தமிழ் ேபசும் மக்கள் அல்ல. இந்த 
உண்ைமைய ெவளிப்ப த் ம் வைகயில் அரசாங்கத்தின் 
ெசயற்பா கள் ஓர் எ த் க்காட்டாக இ க்க ேவண் ம். தமிழ் 
மன்னனாகிய எல்லாளைன ெவற்றிகண்ட ட்டைக  அந்த 
எல்லாள மன்ன க்கு மாியாைத வழங்கிக் ெகளரவித்தி ந்த 
வரலாற்ைறச் சகல ம் அறிந்தி ப்பார்கள். அ ேபாலேவ 
அழி  த்தத்தி ந்  மீட்ெட க்கப்பட்ட தமிழ் ேபசும் 
மக்க க்கும் உாிய ெகளரவ ம் மாியாைத ம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்தச் சைபயி டாக 
வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

நாம் அரசியல் தீர் க்காக மட் மன்றி த்தத்தில் 
சிைதந் ேபான எம  ேதசத்ைத ம ப ம் க்கி நி த்த ம் 
உைழத்  வ கின்ேறாம்; நாம் அரசியல் உாிைமக்காக 
மட் மன்றி எாிந் ேபான எம  ேதசத்தில் ந ந் ேபான எம  
மக்களின் வாழ்வியல் உாிைமகைளப் ெப வதற்காக ம் 
அன்றாடம் உைழத்  வ கின்ேறாம். ஆனா ம் எம  
ேதசத்ைத அழி களி ந்  மீட் த் க்கி நி த் ம் எம  
அபிவி த்திப் பணிகைள ம் எம  மக்க க்கான வாழ்வாதார 
உாிைமக க்கான தீர்  நடவ க்ைககைள ம் ெவ ம் 
ச ைககள் என் ம் அரசு ேபா ம் எ ம் த் ண் கள் என் ம் 
எம்ைமச் சிலர் எள்ளிநைகயா னார்கள். இந்நிைலயி ம் 
எந்தத் ற்றல்க க்கும் அஞ்சாத நாம், எம  இைடயறா 
உைழப்பின் காரணமாக எம்ைம எள்ளி 
நைகயா யவர்கைளேய எம  வழி ைறக்கு இன்  
ெகாண் வந்  நி த்தியி க்கின்ேறாம்.  

அன்  எாித்தழிக்கப்பட்ட ெதற்காசியாவின் சிறந்த லகம் 
என்  ேபாற்றப்ப ம் யாழ். லகத்ைத நாம் ன்னாள் 
ஜனாதிபதி சந்திாிகா குமாரண ங்க ஆட்சிக்காலத்தில் 

னரைமத்  மீளக் கட் யைமத்தேபா , சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
அைத எதிர்த் த் த த்  நி த்தி அ  ெதாடர்ந் ம் அழிவின் 
சின்னமாகேவ இ க்க ேவண் ம் என ெவளிப்பைடயாகேவ 
கங்கணம்கட்  நின்றார்கள். ஆனா ம் அ  அழிவின் 
சின்னமல்ல, எம  மக்க க்கான அறிவின் சின்னம் என்  

நாம் யாழ். லகத்ைத மீளக் கட் யைமத்  எம  மக்க க்கு 
வழங்கியி ந்ேதாம். இதனால் யாழ். லகம் 
எாித்தழிக்கப்பட்ட  என்ற வ வி ந்  நாம் மீண்ெட ந்  
வந்தி க்கின்ேறாம். இைத ஓர் உதாரணத்திற்கு மட் ேம 
இங்கு கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். இ ேபால் 
எத்தைனேயா அழிவின் சின்னங்கைள அறிவின் 
சின்னங்களாக ம் ஆக்கத்தின் சின்னங்களாக ம் நாம் 
மாற்றியைமத்தி க்கின்ேறாம். இவற் க்காகேவ ஓர் அரசியல் 
ெபாறி ைறயிைன நாம் ைகயாண் க்கின்ேறாம். மாறாக, 
அர்த்தமற்ற எதிர்ப்  அரசியல் நடத்தி ம் ேபார்க்ெகா  
ஏந்தி ம் இவற்ைற நாம் சாதித்தவர்கள் அல்லர்.  

இன்  எம  யதார்த்த வழி ைறைய ஏற் வந்தி க்கும் 
சக தமிழ்க் கட்சித் தைலைமகைள நாம் வரேவற்கின்ேறாம். 
இந்தச் சூழைலப் பயன்ப த்தி நாம் அைனவ ம் அைனத் ப் 
பிரச்சிைனக க்கும் தீர்  காண்பதில் உ தியாகச் ெசயலாற்ற 
ேவண் ம். அரசியல் உாிைமகளற்  வாழ்ந் ெகாண் க்கும் 
தமிழ் ேபசும் மக்க க்கு ஒ  நிரந்தர அரசியல் தீர்ைவ 
வழங்குவதற்காக இந்த அரசாங்கம் எவ்வா  யற்சிகைள 

ன்ென த்  வ கின்றேதா, அவ்வாேற த்த வ க்களினால் 
சிைதவைடந் ேபானவற்ைற - அழிவின் சின்னங்கைள 
ஆக்கத்தின் சின்னங்களாக ம் மாற்றியைமக்க அரசாங்கம் 

யற்சிகைள ன்ென க்க ேவண் ம் என்ேற நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 10 minutes.  
 
[பி.ப. 4.38] 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இந்த உயர் சைபக்குத் தைலைமதாங்குகின்ற ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  ெகளரவ உ ப்பினர் டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட  இந்தப் 
பிேரரைணயில் காணப்ப கின்ற நல்ல அம்சங்கைளக் 
க த்திற்ெகாண்  நான் அதைன ஆேமாதிக்கின்ேறன். அந்த 
வைகயில் அவரால் குறிப்பிடப்பட்டவா  த்தத்தின்ேபா  
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ேகந்திர க்கியத் வம் வாய்ந்த 
இடங்கள், வரலாற் ச் சின்னங்கள் மற் ம் மக்களின் ெபா ப் 
பாவைனக்குட்ப த்தப்பட ேவண் ய இடங்கள் - அ  பஸ் 
தாிப்பிடமாக இ ந்தாெலன்ன, அல்ல  வாசிகசாைலயாக 
இ ந்தாெலன்ன, அல்ல  அறிவிைன வி த்தி ெசய்கின்ற ஒ  
நிைலயமாக இ ந்தாெலன்ன - பா காக்கப்பட ேவண் ம்; 
அவற்ைற அழிவி ந்  பா காத்  ஆக்க ர்வமான ஒ  
கட்டத்திற்குக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ெமன்ற விடயத்திைன 
அவர் ன்ைவத்தி ந்தார். அவ்வா  ன்ைவத்த விடயங்கள் 
உண்ைமயில் மக்களின் மனங்க க்கு மகிழ்ச்சியிைன 
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக அைமவதால் அவற்ைற நான் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேவைள இன் ெமா  விடய ம் 
சுட் க்காட்டப்பட்ட . அதாவ , த்த வின் பின்னர் ஒ  
சாரார் ஆனந்தக் கண்ணீர் வ த் க்ெகாண் ந்தேபா  
இன் ெமா  சாரார் அ ைகக்கண்ணீர் 
வ த் க்ெகாண் ந்த இ  வ நிைலைமயான  ஏற்க 

யாததாகும் என்ற விடயத்ைத அவர் 
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சுட் க்காட் யி ந்தார். எனேவ, த்த ெவற்றிெயன்ப  ஒ  
சாரா க்கு இ மாப்ைப அளிப்பதாக ம் இன் ெமா  
சாரா க்கு அ  மிகுந்த ேவதைனையக் 
ெகா க்கக்கூ யதாக ம் இ ந்தால், அந்த நாட் ல் ேதசிய 
ஐக்கியம் என்ப  சாியான ைறயில் கட் ெய ப்பப் 
படவில்ைல என்பைதத்தான் அ  எ த் க்காட் கின்ற . 
எனேவ, ஒ  கண்ணில் சுண்ணாம்ைப ம் ம  கண்ணில் 
ெவண்ெணைய ம் ைவத் க்ெகாண்  பாரபட்சமான 

ைறயில் பார்க்காமல் இழந்தவர்க ம் எம  மனித 
வளங்கள்தான், இ ப்பவர்க ம் மனித வளங்கள்தான் என்ற 
அ ப்பைடயில் - எல்ேலா ம் ஒேர நாட்டவர் என்ற 
அ ப்பைடயில் - பார்க்க ேவண் ம். தவறான சட்டங்கள் 
மற் ம் தவறான ேபாக்குகள் காரணமாகத்தான் கடந்த 
காலத்தில் த்த ைனப் கள் - த்தக் களாிகள் ஏற்பட்டன 
என்பைத நாங்கள் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.  

எனேவ, கடந்த காலத்தில் அழி க்குட்ப த்தப்பட்ட 
பண்பாட் யல் சின்னங்கள் மற் ம் கலாசாரப்  ப மங்கள் 
என்பன ன த்தாரணம் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அத டாக 
வரலா கள் இ ட்ட ப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல அல்ல  
திாி ப த்தப்படவில்ைல என்ற ெசய்தியிைன எங்க ைடய 
இளம் சந்ததியின க்குக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ய ெபா ப்  
எங்க க்கு இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் மட் மல்ல, நாட் ன் எந்தப் பகுதியாக 
இ ந்தா ம் வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த சின்னங்கள், 
ப மங்கள் - அ  சிைலயாக இ ந்தாெலன்ன, ேவ  ேகந்திர 

க்கியத் ம் வாய்ந்த இடங்களாக இ ந்தாெலன்ன -  
ம சீரைமக்கப்பட ேவண் ம் அல்ல  ன த்தாரணம் 
ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்ப  அறி ாீதியாக ஏற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  ெசயற்பாடாகும்.  

கடந்த காலத்தில் ெதற்காசியாவிேலேய மிக ம் 
பிரசித்திெபற்ற ப ப்பகம் என்  ெசால்லப்ப கின்ற யாழ். 

லகம் நாசமாக்கப்பட்ட . அந்த லகத்தி ந்த 
எவ்வளேவா ெப மதியான அறி ப் ெபாக்கிசங்களான 

ல்கள் எாி ட்டப்பட்டன. அப்ப ப்பட்ட ஓர் அறி ப் 
ங்காவிைன அழித்ததனால் ஒ நா ம் எம  

நாட் ள்ளவர்கள் ளகாங்கிதம் அைடய யா . 
அப்ப ப்பட்ட சின்னங்கள் அழிக்கப்ப கின்றெபா  ேவற்  
நாட்டவர்கள் எம்ைமப் பார்த்  எள்ளிநைகயாடக்கூ ய ஒ  
நிைலைம ஏற்ப கின்ற . எனேவ, அறி ச் சின்னங்கள் 
அழி ச் சின்னங்களாக மாற்றப்படாமல் அைவ அறி ச் 
சின்னங்களாகேவ கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ெமன்ற 

ற்ேபாக்கான க த்திைன நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேவைள வடக்காக இ க்கட் ம், கிழக்காக இ க்கட் ம் 
அல்ல  நாட் ன் எந்தப் பாகமாக இ ந்தா ம் இவ்வா  
அழிக்கப்பட்ட அல்ல  நிர் லமாக்கப்பட்ட, 
திாி ப த்தப்பட்ட, இ ட்ட ப் ச் ெசய்யப்பட்ட வரலாற் ச் 
சின்னங்கள் சாியான ைறயில் கட் ெய ப்பப்பட்  
அதன் லம் எதிர்காலச் சந்ததியின க்கு நல்ல சமிக்ைஞையக் 
காட்டேவண் ெமன்  இந்த உயாிய சைபயில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

எனேவ, பல் னக் கலாசார மக்கள் வா கின்ற இந்த 
நாட் ல் நிச்சயமாக எல்லா மக்க ம் சம உாிைம, சமத் வம், 
சம வாய்ப்  என்பவற்றின் அ ப்பைடயில் தம  
எதிர்காலத்ைதக் கட் ெய ப்பக்கூ ய பணிகளில் நாங்கள் 
ஈ படேவண் ம். ெவன்றவர்கள் - ேதாற்றவர்கள் என்  
மக்கைளப் பாகுப த்திப் பார்க்காமல், எல்ேலா ம் இந்நாட்  
மக்கள் என்  பார்க்கின்றெதா  நிைலைமைய 
உ வாக்கேவண் ம். எவ்வளேவா அழி கள் ஏற்பட்ட 

பின்ன ம்கூட, இன் ம் இனவாத ாீதியில் - இனவாத 
அ ப்பைடயில் அரசியைல நடத் கின்ற ஒ  பிைழப் வாதம் 
இ க்கக்கூடா  என்பைத நான் இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கிேறன். நாங்கள் நல்லவற்ைற ஆதாிப்ேபாம்! 
தீயவற்ைற எதிர்த் ச் ெசயற்ப ேவாம்! என்ற க த்திைன 
இந்த இடத்தில் ெசால் க்ெகாண் , வடக்கு, கிழக்கில் ஒ  
ம மலர்ச்சி ஏற்ப வதற்கு - ன த்தாரணம் ஏற்ப வதற்கு - 
மீெள ச்சி ஏற்ப வதற்கு - இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் எல்லா 
விதத்தி ம் பங்களிப் ச் ெசய்யேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய வி த் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம்.  
 

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Ali Zahir Moulana 

Seyed. You have four minutes.  
 
[பி.ப. 4.44] 

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்களினால் 

ன்ெமாழியப்பட்ட, இந்த நாட் ள் காணப்ப கின்ற 
த்தகால சிைத கைளப் னரைமத்  மக்களின் 

நன்ைமக்காகப் பயன்ப த் தல் என்ற நல்லெதா  
மேகான்னதமான பிேரரைணைய ஆதாிப்பதில் நான் மட்டற்ற 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். அவர் அழகாகச் ெசான்னார், 
" த்தகால சிைத கள் அழிவின் சின்னமாக இ க்காமல், 
அறிவின் சின்னமாக ஆக்க ர்வமான வைகயில் 

ன த்தாரணம் ெசய்யப்படேவண் ம்” என் . கடந்தகால 
அழி  த்தத்தின் வ க்களி ந்  மீண்ெடழ வி ம் ம் 
மக்களின் சார்பாக ம், அைனத்  அரசியல் கட்சிகள், 
ச கங்களின் பிரதிநிதிகளின் அபிலாைஷகள் எல்லாம் ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப்பி, எம  மக்க க்குக் 
கிைடக்கேவண் ய அரசியல் சம உாிைம அர்த்த ள்ளதாக 
அைமயேவண் ெமன்ற அவா டன் இந்தச் சைபயில் அவர் 
இதைன ன்ெமாழிந் ள்ளார். த்தகால சூழ்நிைலயில் 
ேமாதல் நைடெப கின்ற ேநரத்திேல, வடக்கிேல 
யாழ்ப்பாணத்தி ம் ஏைனய பகுதிகளி ம் அழி கள் 
ஏற்பட்ட ேபான் , கிழக்கு மாகாணத்தி ம் அதிகளவான 
அழி கள் ஏற்ப த்தப்பட்டன.  

அன்  அறிவின் சின்னமாக இ ந்த யாழ். லகத்தின் 
எாிப்  பற்றி இங்ேக ேபசப்பட்ட . அ ேபால, என  ஊரான 
ஏறா ாிேல எங்க ைடய உள் ராட்சி சைபயின்கீழ் இ ந்த 

லக ம் - நா ம் அந்த உள் ராட்சி சைபயின் தவிசாளராக 
இரண்  தடைவகள் இ ந்தி க்கிேறன் - 1990களிேல 
எாிக்கப்பட்ட . அங்கி ந்த ஆவணங்கள் எல்லாம் 
சிைதக்கப்பட்டன. அங்கி ந்த Market ற் தாக 
உைடக்கப்பட்ட . இ  என  சக பாரா மன்ற 
உ ப்பினரான ெகளரவ ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் ஐயா 
அவர்க க்கும் ெதாி ம்! நாங்கள் ெசங்கல க்குப் ேபாகின்ற 
வழியின் இ ம ங்கி ம் இ ந்த கைடகள் உைடக்கப்பட்டன. 
இப்ெபா கூட, பாைதயின் இ றத்தி ம் பல 
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சிைதக்கப்பட்ட கட் டங்கைளக் காணக்கூ யதான ஓர் 
ஏழ்ைமயான சூழல் எம  ஏறா ர் நகாிேல இ க்கின்ற . 
இைவ மீண் ம் னரைமக்கப்படேவண் ம் என்  நான் 
பல ைற ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்ேறன். அவ்வாேற, 
அங்குள்ள market ஐ ம் னரைமத் த் தரேவண் ம் என்  
ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்ேறன். நாற்பதினாயிரத் க்கும் 
அதிகமான மக்கள் வா கின்ற அந்தப் பகுதியில் இன் ம் ஒ  
சாியான market கூட இல்ைல; இன் ம் அந்த வாசிகசாைல 

னரைமக்கப்படவில்ைல.  

நான் தவிசாளராக இ ந்த காலத்திேல எம  ஏறா ர் நகர 
சைபயின் மீள்கட் மானப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 

த்தத்தின் பின் ஏற்பட்ட சமாதான சூழ்நிைலயில் post-conflict 
development என்ற அ ப்பைடயில், ஏற்ப த்தப்பட்ட பல 
அபிவி த்தித் திட்டங்களில், அன்  உலக வங்கியினால் 
ெகா க்கப்பட்ட அந்த திட்டத்தின் ஒ  குறிப்பிட்ட பகுதியின் 

தல் கட்ட ேவைலகைள நாங்கள் ஆரம்பித்தி க்கின்ேறாம். 
அந்த ேவைலகள் ெதாடர்ந்  இடம்ெபற் , னரைமப்  
ேவைலகள் ற் தாகப் ர்த்தி ெசய்யப்படேவண் ம் 
என்  இன் கூட, நான் உள் ராட்சி மாகாண சைபகள் 
அைமச்சாிடம் ேவண் ேகாள் வி த்ேதன். அ ேபான் தான் 
எங்க ைடய வாசிகசாைல மற் ம் எங்க ைடய market; 
அவ்வாேற எம  ஊாி ள்ள பாைதயின் இ ம ங்கி ம் 
இ க்கின்ற bazaar - இைவயைனத் ம் ஆக்க ர்வமான 

ைறயில் நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த் ம் வைகயில் மீண் ம் 
கட் ெய ப்பப்ப வ  உ தி ெசய்யப்படேவண் ம்.  

ஏறா ர் என்ப  ன்  ச கங்க ம் வாழ்ந்த இடம். அ  
இந் க்கள், ஸ் ம்கள், சிங்களவர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் 
உட்பட அைனவ ம் - எல்லாவிதமான நம்பிக்ைக ெகாண்ட 
மக்க ம் - சந்ேதாசமாக, சமாதான சகவாழ்  வாழ்ந்த, வளர்ந்த 
பிரேதசம். ரதி ஷ்டவசமாக ஏற்பட்ட ேமாதல் நிைலகளால் 
அவர்கள் பிாிக்கப்பட்டேபாதி ம், ெதாடர்ந்  எம  பகுதிகள் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்ற ேநரத்திேல, இக் 
காலகட்டத்திேல ெசயற்ப த்தப்ப ம் னரைமப் ப் பணிகள் 

லமாக, ன்னர் இ ந்த நல் ணக்கத் டன்கூ ய சமாதான 
சகவாழ்ைவ மீள ம் கட் ெய ப்ப ம். 

எனேவ, ஆக்க ர்வமான இந்தப் பிேரரைணையக் 
ெகாண் வந்த மதிப் க்குாிய சேகாதரர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
அவர்க க்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நன்றி கூறியவனாக, ஒ  

த்த சூழ்நிைலயிேல சிைதந் ேபான அந்தப் பகுதிகள் த்த 
வ க்களாக இ க்காமல், அைவ மீண் ம் னரைமக்கப்பட் , 
அறிவின் சின்னங்களாக ம் மக்களின் ெபா ளாதாரத்ைத 
வளர்க்கக்கூ ய ஆக்க ர்வமான சாதனங்களாக ம் 
மாற்றப்பட ேவண் ெமன் ம், இப்ேபா  நாங்கள் 
அைடந் ள்ள சமாதான சூழ்நிைலயில் எம  மக்க க்கு உாிய 
ெகளரவ ம் மாியாைத ம் வழங்கப்ப வ டன், 

த்தத்தி ந்  மீட்ெட க்கப்பட்ட எம  பகுதிக க்கும் 
ஆக்க ர்வமான அபிவி த்திகைள ம் னர் 
நிர்மாணங்கைள ம் தாராள மனப்பான்ைம ட ம் 
வழங்குமா ம் ேகாாி, வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා පිළිතුරු කථාව කරන්න. 

[අ.භා. 4.49] 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය පැවැති පසු ගිය අවුරුදු 

30ක පමණ කාලය තුළත් අෙප් හිතවත් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද 
මන්තීතුමා අපත් සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. 
එතුමා යුද්ධය ගැන ෙහොඳට දන්නවා; ඒ වාෙග්ම, යුද්ධෙය් 
පතිඵලත් දන්නවා. මමත් ඒ කාලෙය් එතුමා සමඟ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා.  

මීට අවුරුදු තුනහමාරකට, හතරකට ෙපර තිබූ යාපනය 
ෙනොෙවයි, උතුරු පළාත ෙනොෙවයි, අද තිෙබන්ෙන්. අද එහි 
ෙලොකු ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සති තුනකට පමණ ෙපර 
මම යාපනෙය් තයිෙපොංගල් උත්සවයට සහභාගි වුණා. ඒ 
අවස්ථාවට විශාල ෙසනඟක් සහභාගි ෙවලා හිටියා. අපි සමඟ 
තරුණයන් 400ක්, 500ක් ෙකොළඹින් යාපනයට ගිහිල්ලා, 
සංස්කෘතික සංදර්ශන පවත්වලා ෙලොකු සමඟියක් ඇති කර 
ගත්තා. මට ෙපෙනන විධියට ෙම් එකමුතුව ඉතාමත්ම වැදගත්. 
කුමන පක්ෂවල සිටියත්, ජාතීන් වශෙයන් අෙප් එකමුතුභාවය 
නිසාම තමයි ෙම් රෙට් විශාල සංවර්ධනයකට යන්න පුළුවන්කම 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් පසු ගිය කාලය තුළ යාපනයට ගිහිල්ලා 
අඩු පාඩුකම් රාශියක් ෙසොයා බලා ඒ අවශ්ය ෙද්වල් ලබා දුන්නා. 
අද අෙප් පක්ෂෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා 
යාපනෙය් මන්තීවරෙයකුත් ඉන්නවා. එම නිසා කිසිම පශ්නයක් 
නැතිව ෙම් තිෙබන පශ්න නිරවුල් කර ගැනීමට ෙහොඳ වටපි ටාවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැකපු විධියට යාපනය දිස්තික්කෙය් 
මාර්ග පහසුකම්, විදුලිය, ජලය, railways, ෙසෞඛ්ය ආදී ෙම් සෑම 
පහසුකමක්ම අෙප් පළාත්වලට වඩා ඉතාමත්ම ෙහොඳින් 
තිෙබනවා. සංහිඳියාව පිළිබඳ හිෙත් තිෙබන ආකල්පය ටිකක් 
ෙවනස් කර ගැනීම පමණයි අවශ්යව තිෙබන්ෙන්.   

මට ෙපෙනන විධියට උතුරු පළාෙත් ෙලොකු සංවර්ධනයක් 
තිෙබනවා; කිසි අඩුවක් නැහැ. ජාතීන් අතර ෙලොකු සමඟියක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියාපු ෙම් සියලු ෙයෝජනා දිහා 
බලපුවාම අෙප් ඇස් ෙදෙකන්  ඒ පළාෙත් තත්ත්වය දැකපු නිසා 
මන්තීවරුන් වශෙයන් අපට හැ ෙඟනවා, ෙලොකු සහෙයෝගයක් 
ෙදපැත්ෙතන්ම තිෙබනවා කියන එක. දැන් අපට උදා වී 
තිෙබන්ෙන්,  පරණ ෙද්වල් සියල්ලම හිතින් ඉවත් කරලා, අලුත් 
වැඩ පිළිෙවළකට යාමට ෙහොඳ අවස්ථාවක්. අද අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා බලපුවාම අපට ෙපෙනනවා, කිසිම ෙභ්දයක් 
නැහැයි කියන එක. වර්තමාන විපක්ෂ නායකතුමා උතුරු පළාත 
නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ නිසා ෙලොකු සමඟියක්, සංහිඳියාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඉන්න තැනින් රට  ඉදිරියට යන්න නම්, 
ඇත්තටම අපි තව තවත් එක්කාසු ෙවන්න ඕනෑ.  

මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් කාර්යාල ෙදකක්ම උතුරු පළාෙතත්, ඒ වාෙග්ම 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් මඩකලපුෙව්ත් පිහිටුවලා තිෙබනවා. මම පසු 
ගිය දවසක තෙලයිමන්නාරමට ගියා. 1984 වර්ෂය වන විට 
තෙලයිමන්නාරමට ඉන්දියාෙව් රාෙම්ෂ්වරන් වරාෙය් සිට 
සතියකට වාර 3ක් විතර ෙනෞකාවක් ආවා; ගියා. සාමාන්යෙයන් ඒ 
ෙනෞකාෙවන් මඟීන් 1,000ක් විතර දවසකට එහාට ෙමහාට ආවා; 
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ගියා. නමුත්, 1983 - 84 කාලෙය් ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඇනහිටියා. කවුරුත් දන්නවා, ඒක වුෙණ් ෙමොන කාරණාව නිසාද 
කියලා. නැවත වරක් එය ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි කටයුතු 
කරෙගන යනවා. එෙහම වුෙණොත් මීටත් වඩා  එහා පැත්තට, 
ෙමහා පැත්තට යන්න හැකියාවක් ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

සංස්කෘතිය පැත්ෙතන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපි කරෙගන 
යනවා. අපි ෙම් සතිෙය් අම්පාර, තිකුණාමලය පෙද්ශවලට යනවා,  
විවෘත කිරීම් කරන්න. එදා හිටියා වාෙග්ම සිංහල, ෙදමළ ජාතීන් 
ෙලොකු සම්බන්ධතාවකින් අදත් ඉන්නවා. තව තවත් ෙම් 
සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීමට අෙප් තිෙබන සංහිඳියාව 
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

ෙම් ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. 
ෙමය ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අපත් දන්නවා, පරණ ෙද්වල් 
ෙපෙනන්න තිෙබන ෙකොට හිතට  ෛවරයක් ඇති ෙවනවා කියලා. 
දැන් අලුත් ෙගොඩනැඟිලි ඇති ෙවන ෙකොට ඒ පෙද්ශවල යුද්ධයක් 
තිබුණාද, නැද්ද කියලා හිතාගන්න බැහැ. අද යාපනය දිහා 
බලපුවාම යුද්ධයක් තිබුණාදවත්  කියලා කාටවත් හිතාගන්න 
බැහැ. ෙම් වන විට රෙට් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
රජය පැත්ෙතන් ඒ පළාතට කිසිම අඩු පාඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
රැකියා ලබාදීෙම්දී හා ෙවනත් ෙද්වල් කිරීෙම්දී ෙම් රජය 
ෙබොෙහොම සාධාරණව ෙදපැත්ත ගැනම කල්පනාෙවන් ෙසොයා 
බලා කටයුතු කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම සංවර්ධනය පැත්ෙතනුත් කිසිම 
අඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් පළාතට වඩා උතුරු පළාත එදාත් 
සංවර්ධනය වුණා; අදත් සංවර්ධනය ෙවනවා. යුද්ධ කාල 
පරිච්ෙඡ්දය ගැන අපි ෙහොඳට දන්නවා. අද ඔබත් නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවනවා; අපත් නිදහෙසේ ජීවත් ෙවනවා; අපි සියලුෙදනාම 
ෙබොෙහොම නිදහෙසේ ජීවත් ෙවනවා. එම නිසා ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මැතිතුමා ෙම් ෙගන එන ලද ෙයෝජනාව ඉතාම 
කාෙලෝචිතයි. 

ෙම් කාලෙය් වුණත් කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් ෙවන Papers දිහා 
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ජාතීන් වශෙයන් සලකන්ෙන් නැතිව, 
ෙභ්දයක් නැතිව සියලු ෙද් අනුමත කරලා තිෙබන බව. අෙප් 
තිෙබන සංහිඳියාව, අෙප් තිෙබන එකමුතුකම තවත් සංවර්ධනය 
ෙවයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා රජෙයන් 
ලබා දිය යුතු සියලු ෙද්වල් අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කරනවා කියන කාරණයත් මතක් කරමින්, ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව අපි ඉතාමත්ම අගය කරන 
බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.55] 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සංවාද හා රාජ්ය භාෂා 
පිළිබඳ 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) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என  

நண்பர் ெகளரவ டக்ளஸ்  ேதவானந்தா அவர்கள் இச்சைபயில் 
ன்ெமாழிந்த பிேரரைண ெதாடர்பாக நாங்கள் மகிழ்ச்சிையத் 

தவிர, ேவெறதைன ம் அைடயவில்ைல என்பைத நான் இங்கு 

கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். கடந்த காலத்தில் இந்த 
நாட் ேல த்தத்ைத நடத்தி, அதில் ெபற்ற ெவற்றியினால் 
ெப மிதம் அைடந் ெகாண் , த்தத்தினால் பிாிக்கப்பட்ட 
மனங்கைள ம் மக்கைள ம் ஒன் ேசர்ப்பதில் அக்கைற 
காட்டாத ஓர் அரசாங்கம் ஆட்சியில் இ ந்த . அந்த 
அரசாங்கத்திேல ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் 
அைமச்சராக இ ந்தி க்கின்றார். இ ந்தா ம்கூட, அன்  
அவர் இ ந்த அைமச்சரைவக்கும் இன்  நாங்கள் இ க்கின்ற 
அைமச்சரைவக்கும் இைடயில் வித்தியாசம் இ ப்பைத 
மாண் மிகு அைமச்சர் நாவின்ன அவர்கள் இங்ேக 
சுட் க்காட் னார்; அ  உங்க க்கும் ெதாி ம். இந்த 
நாட் ேல இனவாதம், மதவாதம், தீவிரவாதம், அரச 
பயங்கரவாதம் என்பன அரசாங்கத்தின் ஆசீர்வாதத் டன் 
நைடெபற்ற சூழல் மாற்றப்பட் , இன்  சகவாழ் , 
நல் ணக்க சூழல் நில கின்ற  என்ப ம் உங்க க்கு 
நன்றாகத் ெதாி ம். 

வடக்கிேல சிதிலமாக்கப்பட் க்கின்ற கட்டைமப் 
க்கைள ம் மக்கள் நலன்க திச் ேசைவயாற்றக்கூ ய 

நி வனங்கைள ம் னரைமப்பேதா , அவற்ைற அரசாங்கம்  
ெதாடர்ந்  ைகயகப்ப த்தி ைவத் க்ெகாள்வைதத் தவிர்த் , 
மக்களிடம் மீண் ம் ைகயளிக்கேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய அவர் இங்ேக ன்ைவத்தி க்கின்றார்.  
[இைடயீ ] ஆம், நிச்சயமாக அ  வரேவற்கத்தக்க விடயம். 

த்த ெவற்றிச் சின்னங்கைளத் ெதாடர்ச்சியாகக் காட்சிப் 
ெபா ட்களாகப் பயன்ப த்தக்கூடா  என்பைத ம் அவர் 
இங்கு கூறியி க்கின்றார். அதைன நான் வரேவற்கின்ேறன். 
உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம், இந்த நாட் ேல நைடெபற்ற 

த்தமான , ேவெறா  நாட் டன் நைடெபற்ற  த்தம் அல்ல; 
மாறாக, அ  ஓர் உள்நாட்  த்தம் என்ப . ஆகேவ, நாங்கள் 

த்த ெவற்றிச் சின்னங்கைளக் காட்சிப் ெபா ட்களாக 
ைவத்தி ப்பதான , ெதாடர்ச்சியாக இந்த நாட் ேல த்தம் 
நைடெபற்ற  என்பைத மட் மல்ல, த்தத் க்குப் பின்னர் 
ஏற்பட்ட ேசாகத்ைத ம் ன்ப யரத்ைத ம் கஷ்டத்ைத ம் 
கண்ணீைர ம் நாட்  மக்க க்கு மீண் ம் மீண் ம் 
ஞாபகப்ப த் வதாகத்தான் இ க்கும் என்ப  எனக்கு 
நன்றாகத் ெதாி ம். உண்ைமயிேலேய த்தத்ைத நடத்தி 
அதிேல கலந் ெகாண்   ெவற்றிெபற்றவர்க க்கு 
அ ெதாடர்பில் ெப மிதம் இ ந்தா ம்கூட, அந்தப் 
ெப மிதத்ைதவிட அதனால் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சிையவிட, 
எங்க ைடய நா  ெதாடர்ச்சியாக ஒேர நாடாக 
இ க்கேவண் ம்; ஐக்கியமாக இ க்கேவண் ம்; நாட் ேல 
வாழக்கூ ய மக்கள் மத்தியிேல ஐக்கியம் நிலவேவண் ம்; 
நல் ணக்கம் ஏற்படேவண் ம்; சகவாழ்  வாழேவண் ம் 
என்பதிேல அக்கைற காட்டேவண் ம் என்பைத நான் ஒ  
ெபா ப் ள்ள அைமச்சர் என்றவைகயில் ஏற் க் 
ெகாள்கின்ேறன்; அதைன வ த் கின்ேறன்.  

உங்க க்குத் ெதாி ம், 67 வ டங்க க்குப் பிறகு 
கைடசியாக நைடெபற்ற 68ஆவ  சுதந்திர தின 
ைவபவத்திேல நாங்கள்  இந்த நாட் ன் ேதசிய கீதத்ைதத் 
தமிழ் ெமாழியி ம் பா ேனாம் - இைசத்ேதாம். அ  
சம்பந்தமாக ஆங்காங்ேக பலர் பாாிய எதிர்ப் கைளத் 
ெதாிவித்தா ம்கூட இன்  என்ைனப் ெபா த்தவைரயிேல 
ெதன்னிலங்ைகயில் வாழ்கின்ற ெப வாாியான சிங்கள மக்கள் 
அதைன ஏற் க்ெகாண்  மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் ெசய்தைத நான் 
அறியக்கூ யதாக இ ந்த . அைத ைவத் க்ெகாண்   
அரசியல் ெசய்யத் ெதாடங்கியவர்கள்தான் இப்ெபா  
தைலகுனிந்  ெகாண் ப்ப  மட் மல்ல, தங்கள் கங்களில் 
க ப்  ைமையப் சிக்ெகாண் க்கிறார்கள்.  அ தான் 
உண்ைம.  ஆனந்த சமரக்ேகான் அவர்களால் இயற்றப்பட்ட 
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அந்த சிங்கள ெமாழியிலான அசல் ேதசிய கீதம்தான் த்தமிழ் 
லவர் நல்லதம்பி அவர்களால் தமிழில் 

ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட . அந்த ெமாழிெபயர்ப் த்தான் அேத 
இைச ெமட் ேல  அன்  இைசக்கப்பட்ட .  

உண்ைமயிேல இ  தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தமட் ேல 
ஒ  ெபாிய விஷயமல்ல,  தமிழ் மக்கள் சிலைரப் 
ெபா த்தமட் ேல, இ  என்ன? நாங்கள் இதற்காகவா 
ேபாரா ேனாம்? இ  ெபாிய விடயமல்ல என்  
ெசால்கிறார்கள். இ  தமிழ் மக்க க்குச் ெசால்லப்பட்ட 
விடயல்ல, மாறாக, இ  சிங்கள மக்க க்கான உளவியல் 
சிகிச்ைசெயன்  ெசால்ல ேவண் ம். அந்த சிகிச்ைசையச் 
ெசய்தி க்கிேறாம். அதில் ெவற்றி ம் ெபற்றி க்கிேறாம். சில 
சிகிச்ைச ெசய்தால் சிகிச்ைச ெவற்றிெப ம் ஆனால் ேநாயாளி 
இறந் வி வார் - பரேலாகம் ெசன் வி வார். இ  
அப்ப யல்ல, இதில் சிகிச்ைச ம் ெவற்றிெபற்றி க்கிற , 
ேநாயாளி ம் பிைழத் க்ெகாண் க்கிறார் என்   
ெசால் ம்ேபா  மகிழ்ச்சியாக இ க்கிற . காரணம், சிங்கள 
மக்கள் மத்தியிேல பாாிய ஒ  ாிந் ணர்  
ஏற்பட் க்கின்ற . தங்க க்குப் ாியாத தமிழ் ெமாழியிேல 
ேதசிய கீதம் பா ம்ேபா  அவர்க க்கு எப்ப யி க்கிறேதா, 
அ ேபாலத்தாேன சிங்கள ெமாழி ெதாியாத தமிழர்க க்கும் 
இ ந்தி க்கும் என்  சிங்கள நண்பர்கள் - சேகாதரர்கள் பலர் 
என் டன் ேநர யாகப் ேபசும்ேபா  மகிழ்ச்சியாக 
இ க்கின்ற . இந்த ைறயில்தான் நாட் ல் உண்ைமயாகேவ 
அ ப்பைடயில் ேதசிய நல் ணக்கம், ஒற் ைம, ஐக்கியம் 
என்பன ஏற்படக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்ப ெமன்  
கூறவி ம் கின்ேறன். 

பாைதகைளப் னரைமக்கலாம், திகைள அைமக்கலாம், 
கட் டங்கைளேயா பாலங்கைளேயா கட்டலாம், இவ்வா  பல 
அ ப்பைடக் கட்டைமப் க்கைளச் ெசய்யலாம். ஆனால், 
எல்லாவற்ைற ம்விட க்கியமான  மனங்கைள 
ெவற்றிெகாள்வ , இதயங்கைளச் ேசர்ப்பதாகும். அைதத்தான் 
என  அைமச்சான ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் 
அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சு ெசய் ெகாண் க்கிற . 
பாலங்க ம் ேதைவ, பாடசாைல, ைவத்தியசாைல 
ேபான்றவற் க்குக் கட் டங்க ம் ேதைவ, திக ம் ேதைவ. 
ஆனால், இைவ எல்லாவற்ைற ம்விட மக்கள் மனங்களிேல 
நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். கடந்த காலங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  
எங்க ைடய அரசாங்கம் ெம வாகச் ெசய்தா ம் இதைனப் 
ப ப்ப யாக ம்  உ தியாக ம் ன்ென க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அந்த நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கிற . அரசு 
பைடகள் நடத்திய அந்த ேபார் ெவற்றி குறித்  மீண் ம் 
மீண் ம் ஞாபகப்ப த்திக்ெகாண் ப்ப , ஒ  தரப்பின க்கு 
மகிழ்ச்சியாக இ ந்தா ம் ஒ  தரப்பின க்கு தாங்கள் இழந்த 
வாழ்க்ைகைய, இழந்த உற களின்  கவைலைய -   

ன்ப யரத்ைத - ஏற்ப த் ம்.  அ  உண்ைமதான். ஆகேவ, 
அைத நாங்கள் தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நாட்ைட மிக ம் 
ேநசிப்பவர்கள் அைதச் ெசய்யக்கூடாெதன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். அதற்கான காலம் எங்க க்கு வ ெமன்ற 
நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற . 

கடந்த ேதசிய சுதந்திர தின விழா க்குப் பிறகு மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்க க்கு நான் க தெமான்  எ தியி ந்ேதன். 
அந்தக் க தத்தின் லமாக ெதாிவித்த  என்னெவன்றால், 
இந்தச் சுதந்திர தினத்தின்ேபா  ேதசிய கீதத்ைத தமிழி ம் 
பா யி க்கின்ேறாம். அேதேபால எதிர்வ ம் சுதந்திர 
தினத்தின்ேபா  நாட் ள்ள 9 மாகாணங்களி ம் வா கின்ற 

மக்களின் இனம், மதம், ெமாழி என்பவற்றின் அ ப்பைடயில் 
அந்தப் பன்ைமத் தன்ைமைய ெவளிக்காட் ம் கமாக 
அந்தந்த மாகாணங்கைளச் சார்ந்த கைல, கலாசார 
ெசயற்பா கள் இடம்ெபற ேவண் ெமன்  
கூறியி க்கின்ேறன். அன்  மாைல ஒ  கலாசார நிகழ்ச்சி 
நடந்தா ம்கூட, ேதசிய சுதந்திர தின அதிகார ர்வ விழாவில்  
நைடெபறக்கூ ய  அத்தைகய ெசயற்பா கள்தான் 
நாட்ைட ம் உலைக ம் எங்கள்பால் தி ப் ம் என்ற 
நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற . ஆகேவ, அ  
நாட் க்கின்ற பல் ன, பல மத, பல ெமாழி என்ற அந்தப் 
பன்ைமத் தன்ைமைய ெவளிப்ப த் வதாக இ க்குெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். 

நான் கடந்த வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில்  
ேபசியேபா , எம  நாட் ன் ேதச பிதா .எஸ். ேசனாநாயக்க 
அவர்கள் 1948ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 10ஆம் திகதி, 
அதாவ  சுதந்திரம் கிைடத்  6 நாட்களின் பின்  ஆற்றிய 
உைரயிேல இந்த நா  பல இனங்கள், பல ெமாழிகள், பல 
மதங்கள் ெகாண்ட ஒ  பல் னத் தன்ைமயான நாெடன்  
ெதளிவாகச் ெசால் யி க்கிறார் என்  கூறியி ந்ேதன். 
ஒவ்ேவார் இனத்தின ம் தனித் வத்ைத நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாண்  அதன் லமாகத்தான் இலங்ைகயின் ேதசிய 
அைடயாளத்ைதக் கட் ெய ப்ப ெமன்  அவர் 
கூறியி க்கின்றார். அைத நாங்கள் ஏற் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். அைத நாங்கள் அன்  மறந்த 
காரணத்தினாேலதான் கடந்த காலங்களிேல பாாிய 
ெகா ரமான த்தத்ைதக்  காணேவண் ய, அத ள்ேள 
வாழேவண் ய சூழல் ஏற்பட்டெதன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்த அ ப்பைடயிேல நாட் ேல 
ஐக்கியம் ஏற்படேவண் ெமன்றால் நிச்சயமாக சமத் வம் 
ஏற்படேவண் ம்.  சமத் வம் ஏற்படேவண் ெமன்றால் 
நாட் ேல வாழ்கின்ற இனங்கள், ேபசப்ப கின்ற ெமாழிகள், 
பின்பற்றப்ப கின்ற மதங்கள் என்பவற்றில் ஒவ்ெவா  
இனத்தின ம் ஒவ்ெவா  ெமாழியின ம் ஒவ்ெவா  
மதத்தின ம் தனித் வம் ஏற் க்ெகாள்ளப்படேவண் ம்.  
அைவ ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் , இந்த நா  பல இனங்கள் 
ெகாண்ட பல் னத்தன்ைம வாய்ந்த ஒ  நா ,  multicultural, 
multi-ethnic, multi-linguistic நா  என்ற அ ப்பைட 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  அதில் நாங்கள் ெதளிவாக 
இ க்கின்ேறாம். 

இலங்ைகயாின் அைடயாளம், அதாவ  "ශී ලාංකික 
අනන්යතාව" என்  சிங்களத்திேல ெசால்வார்கள். அேதேபால் 
"Sri Lankan Identity" என்  ஆங்கிலத்திேல ெசால்வார்கள். 
அந்த அ ப்பைடயிேல இப்ெபா  மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்களின் தைலைமயிேல ஓர் அைமச்சரைவ உபகு  
ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்ற . அந்த அைமச்சரைவ உப 
கு விேல ெகளரவ பிரதமர் அவர்க ம் நா ம் இன் ம் பல 
அைமச்சர்க ம் இ க்கின்ேறாம். என் ைடய அைமச்சின் 
ெசயலாளர்தான் அந்த உபகு வின் ெசயலாளராக 
இ க்கின்றார் என்ற காரணத்தினாேல எங்கள  அைமச்சிற்கு 
அந்த உப கு விேல பாாிய ெபா ப்பி க்கின்ற .  அந்த உப 
கு விேலதான் 2 வாரங்க க்கு ன்னால் சுதந்திர தின 
விழாவின்ேபா  இலங்ைக மாதாைவ, இலங்ைகத் தாைய 
அைழத் , விளித் , பாராட் , வாழ்த்தி, வணங்கிப் பா ம் 
அந்தத் ேதசிய கீதம் தமிழ் ெமாழியில் பாடப்பட 
ேவண் ெமன்ற தீர்மானத்ைத நாங்கள் ஏகமனதாக 
நிைறேவற்றியி க்கின்ேறாம். அந்த அைமச்சரைவ உப 
கு வின் கூட்டத்தில் வந்  கலந் ெகாள் மா  நான் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ெகளரவ உ ப்பினர் சுமந்திரன் 
அவர்க க்கும் ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
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அவர்களின் கு வில் இ க்கின்ற ன்னாள் அைமச்சர் நண்பர் 
வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்க க்கும் அைழப்  
வி த்தி ந்ேதன். அவர்கள் இ வ ம் அதில் 
கலந் ெகாண்டார்கள். எதிர்காலத்திேல அந்தக் கூட்டம் 
நைடெப கின்றேபா  நிச்சயமாக ன்னாள் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்க க்கும் அைழப்  வி வதற்கு 
நான் தயாராக இ க்கின்ேறன்.  நீங்கள் அதற்கு வரேவண் ம்.  
நாங்கள் எல்ேலா ம் அதாவ , வடக்கு, கிழக்கு, ெதற்கு, 
ேமற்கு, மைலயகம் ஆகிய பகுதிகைளச் ேசர்ந்த எல்லாக் 
கட்சிக ம் எல்லா இனத்தவர்க ம் ஒன்றாகச் ேசர்ந்தால்தான் 
இந்த நாட் ேல ஓர் உண்ைமயான இலங்ைகயர் என்ற ேதசிய 
அைடயாளத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம். அ  தவிர ஓர் 
இனத்தின், ஒ  மதத்தின், ஒ  ெமாழியின் ஆ ைகக்குக் கீேழ 
நாங்கள் அைனவ ம் ஒன் ேசர யா .  அவ்வா  ஒன்  
ேசர நிர்ப்பந்திக்கப்ப வ  உண்ைமயான ேதசிய ஐக்கியமாக 
இ க்கா . அதில் நாம் ெதளிவாக இ க்கேவண் ம். 
உலகத்தின் ேபாக்கும் அவ்வா தான் இ க்கின்ற . உலகம் 
இன்  பரந்  விாிந்தி க்கின்ற . உலகத்தில் 
நைடெபறக்கூ ய மாற்றங்கள் எம் கண்க க்கு நன்றாகத் 
ெதாிகின்ற . ஆகேவ, அந்த அ ப்பைடயில் ெசல்லேவண் ய 
ேதைவ, கடப்பா  எங்க க்கி க்கின்ற .  

இந்த நாட் ல் இப்ெபா  வடக்கி ம் சாி, ெதற்கி ம் 
சாி, தமிழர்களாக இ ந்தா ம் சாி, சிங்களவர்களாக 
இ ந்தா ம் சாி, ஸ் ம்களாக இ ந்தா ம் சாி திய 
தைல ைறயினர் திய ைறயில் சிந்திக்கத் 
தைலப்பட் க்கின்றனர். ஆகேவ, பைழய சிந்தைனகைள 
நாம் ைகவிடேவண் ம். நாட் ன் கடந்த கால வரலாற்றிைன 
நாம் தி ம்பிப் பார்க்கேவண் ம். அவ்வா  தி ம்பிப் பார்ப்ப  
நாம் பின்னால் ெசல்வதற்காக அல்ல. மாறாக எங்ேக 
தவ விட்ேடாம்? என்பைத நாம் ேத ப்பார்ப்பதற்காக இ க்க 
ேவண் ம். தமிழர்களாகிய நாங்க ம் தவ  விட் க் 
கின்ேறாம்; சிங்களவர்க ம் தவ  விட் க்கின்றார்கள்; 

ஸ் ம்க ம் தவ  விட் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
எல்ேலா ம் தவ  ெசய்தி க்கின்ேறாெமன்றால் அந்தத் 
தவைறப் ாிந் ெகாள்கின்றேபா தான்  நாங்கள் அதைனத் 
தி த்த ம் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற . ேவ  
வழியில்ைல. ஆகேவ, தி ம்பிப் பார்ப்பெதன்ப  மீண் ம் 
பின்னால் ெசல்வதற்காக அல்ல; ன்னால் ெசல்ல ேவண் ம் 
என்பதற்காக. அந்த அ ப்பைடயில்தான் உங்கள  இந்தப் 
பிேரரைணைய நான் பார்க்கின்ேறன்.  இ  எமக்கு 
மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற நல்லெதா  பிேரரைண. இந்தப் 
பிேரரைணைய நாங்கள் வரேவற்  ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். 
ெகளரவ அைமச்சர் நாவின்ன அவர்கள் ெசான்ன ேபால் 
நா ம் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்தப் 
பிேரரைணயின் அ ப்பைடயில் நாங்கள் ெசயற்படேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .  

அரசியல் காரணங்க க்காக, நாட் ல் ஆட்சிையப் 
ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம்; தங்கள  அரசாங்கத்ைத அைமக்க 
ேவண் ம்; தங்களில் ஒ வைரப் பிரதமராக்க ேவண் ம்; 
தங்களில் ஒ வைர ஜனாதிபதியாக்க ேவண் ம் என்ற 
காரணங்க க்காக எதிர்க்கட்சியினர் ெசயற்ப வ  
தவறானதல்ல. அ  இயல்பான தான். ஆனால், அதற்காக 
இனவாதத்ைத, மதவாதத்ைத, ெமாழிவாதத்ைத, 
தீவிரவாதத்ைத அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  ெசயற்ப வ தான் 
பிைழயாக இ க்கின்ற . அதில் நாங்கள் ெதளிவாக 
இ க்கின்ேறாம். இந்த நாட் ேல கடந்த காலங்களில் வடக்கு - 
கிழக்கு இைணந்த ஒ  தனிநா  என்ற அ ப்பைடயில் சுய 
இராச்சியத் க்கான ஆ தப் ேபாராட்டம் நிகழ்ந்  
ெகாண் ந்த . அந்தப் பகுதியிேல தங்க க்ெகனத் 

தனியான ெகா ைய ம் தனியான ஒ  கீதத்ைத ம் - தமிழீழக் 
ெகா , தமிழீழக் கீதம் என - ஏற்ப த்தியி ந்தார்கள். இன்  
தமிழர்கைளப் பா ங்கள்! அவற்ைறெயல்லாம் தவிர்த் விட் , 
அவற்ைறப் றக்கணித் விட் , இலங்ைகத் ேதசியக் 
ெகா ைய ஏற் க்ெகாண் க்கின்றார்கள் என்றால்,  
இலங்ைகைய ம் ஒன் ேசர்க்கக்கூ ய ேதசிய கீதத்ைத 
ஏற் க்ெகாண் க்கின்றார்கள் என்றால் அ  பாராட்டத்தக்க 
விடயமாகும். அைதக்கூட ஏற் க்ெகாள்ள யாமல் 
தமிழர்கள் தமிழ் ெமாழியிேல இலங்ைக மாதாைவ வாழ்த்தி, 
வணங்கித் ேதசிய கீதம் பாடக்கூடாெதன்  
ெசால்வார்கேளயானால், அப்ப ச் ெசால்கின்றவர்கள்தான் 
உண்ைமயான பிாிவிைனவாதிகள். அதில் நாங்கள் ெதளிவாக 
இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, அதற்கு நாங்கள் இடங்ெகா க்க 

யா . இந்த நாட் ேல தங்கள  ஆட்சி வரேவண் ம்; 
தங்கைளச் சார்ந்தவர் பிரதமராக வரேவண் ம்; 
ஜனாதிபதியாக வரேவண் ம் என்பதற்காக இனவாதத்ைதத் 
தட்  வளர்ப்ப , அதைன ன்ென ப்ப  அல்ல  
எண்ணிக்ைகயில் சி பான்ைமயினராக 
இ ப்பவர்க க்ெகதிராகப் ேபசுவ , ெசயற்ப வ  ேபான்ற 
ெசயல்கள் எல்லாம் கடந்த காலத் க்குாியைவ. ஆனால், 
இனிேமல் இந்தச் ெசயற்பா க க்கு எங்கள  அரசால் இடம் 
ெகா க்க யா  என்பதில் நாங்கள் ெதளிவாக 
இ க்கின்ேறாம். அந்த அ ப்பைடயில்தான் இந்த 
அரசாங்கத் க்குள்ேள நாங்கள் இ க்கின்ேறாம்; ேவ  
காரணத் க்காக அல்ல என்பைத ம் நீங்கள் ெதளிவாகப் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆகேவ, நான் அந்த 
அ ப்பைடயிேலதான் குறித்த ெசயற்பா கைளப் 
பார்க்கின்ேறன்.  

இதற்கு ன்னர் ெகளரவ உ ப்பினர் த்திக பத்திரண 
அவர்கள் ெகாண் வந்த பிேரரைணமீதான விவாதத்ைத ம் 
நான் ேகட் க்ெகாண் ந்ேதன். அந்தக் காலகட்டத்திேல 
நா  வ ம் ஆட்கள் காணாமல்ேபானா ம்கூட 
ெகா ம்பில் ஏறக்குைறய 540 ேபர் காணாமல் 
ேபாயி ந்தார்கள். அன்  ெவள்ைள வான்கள் ெகா ம்  
மாநகர திகளில் எல்லாம் உலா வந்தெபா  அைத 
எதிர்த் க்ெகாண் ந்த ன் ேபாில் நா ம் ஒ வன். 
நண்பர்களான ரவிராஜ், லசந்த விக்கிரம ங்க ஆகிேயார் 
மற்ைறய இ வ மாவர். நாம் ன்  ேப ந்தான் அதைன 
எதிர்த் க்ெகாண் ந்ேதாம். என் ைடய அந்த நண்பர்கள் 
இ வ ம் ெகால்லப்பட்டார்கள், நான் ெகால்லப்படவில்ைல; 
அவ்வள தான் விஷயம். ஆனா ம்கூட மிக அதிகமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள்தான். அதி ம் 
அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்ட  வன்னிப் பகுதி. ஆகேவ, அந்தச் 
சிதிலமைடந்த பகுதிகள் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம். 
கட் ெய ப்ப ம்! அந்தப் பகுதிையப் ெபா ளாதார 
ாீதியாகக் கட் ெய ப் வைதவிட,  அந்த மக்களின் 
மனங்களில் அதிகம் நம்பிக்ைகையக் கட் ெய ப்ப ேவண் ய 
ேதைவ எனக்கு இ க்கின்ற . அதைன நாம் நிச்சயமாகச் 
ெசய்ேவாம். அந்த அ ப்பைடயிேலேய இந்த ேகாாிக்ைகைய 
நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.  

அ மட் மல்ல, குறிப்பாக இங்கு ெசால்லப்பட்ட ேபால, 
ேபாாின் - த்தத்தின் ெகா ைமையத் தி ம்பத்தி ம்ப 
ஞாபகப்ப த்திக்ெகாண் , அதன் வ க்கைளக் காட்சிப் 
ெபா ளாக ைவத் க்ெகாண் , அதற்குப் பின்னாேல 
இ க்கின்ற ேசாகத்ைத, ன்பத்ைத, கஷ்டத்ைத, கண்ணீைர 
எல்லாம் மைறத் க்ெகாண் , ஒ  தரப்பினாின் ன்ப 

யரத்ைதப் பார்த் க் ைகெகாட் ச் சிாிக்கு கமாக இந்த 
அரசாங்கத்ைத நடத் வதற்கு நாங்கள் தயாராக இல்ைல 
என்பதில் நாங்கள் ெதளிவாக இ க்கின்ேறாம். அந்த 
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அ ப்பைடயிேலதான் நாங்கள் அரசாங்கத் க்குள்ேள 
இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, அந்தச் ெசயற்பாட்ைடத் தவிர்க்க 
ேவண் ம் என்ற நாகாிகமான, பண்பான இந்த ேகாாிக்ைகைய 
நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம் என்பைதக் கூறிக்ெகாண் , 
மீண் ம் உங்க க்கு என  வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 

 
[பி.ப. 5.09] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

என்னால் ன்ைவக்கப்பட்ட இந்தப் பிேரரைணக்கு அைமச்சு 
சார்பாக பதில் உைரயாற்றிய ெகளரவ அைமச்ச ம் என  
நண்ப மான நாவின்ன அவர்கள் இந்தப் பிேரரைண 
சம்பந்தமான தன் ைடய உள்ளக் கிடக்ைகைய, 
சிந்தைனையத் ெதளிவாக எ த் ச் ெசான்னார். அவ ம் 
நா ம் நீண்டகால நண்பர்கள். அந்த வைகயில் நான் 
அவ ைடய க த் க்கைள ஏற் க் ெகாள்வ டன் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் என் ைடய நன்றிைய ம் அவ க்குத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அேதேநரம் ெகளரவ 
உ ப்பினர் நண்பர் ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் அவர்க ம் இ  
சம்பந்தமான தன் ைடய உள்ளக் கிடக்ைகைய ெராம்ப 
அழகாக ெவளிப்ப த்தியி ந்தார். அ ேபால ெகளரவ 
உ ப்பினர் சேகாதரர் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா அவர்க ம் 
தன் ைடய க த் க்கைள ெவளிப்ப த்தியி ந்தார். அதற்கும் 
ேமலாக ெகளரவ அைமச்ச ம் என  நண்ப மான மேனா 
கேணசன் அவர்கள் அரசாங்கத்தின் ேகாாிக்ைககைள ேம ம் 
ெதளிவாக ெவளிப்ப த்தியி ந்தார். இந்த த்த அழி ச் 
சின்னங்கள் என்பன ஆக்கச் சின்னங்களாக, அறி ச் 
சின்னங்களாக மாற்றப்பட ேவண் ம்; அைவ காட்சிப் 
ெபா ட்களாக இ க்கக்கூடா  என்ப தான் பிரதானமாகும். 
அைதவிட, இந்த த்த ெவற்றி நடவ க்ைககள் அல்ல  அதன் 
ெவளிப்பா கள் மற் ம் இந்த அழி ச் சின்னங்கள் லம் தமிழ் 
மக்கள் ேதாற்க க்கப்பட்ட ஒ  ச கமாகக் க தப்படக்கூடா  
என்ப ம் மிக க்கியமாகும்.  

ெகளரவ மேனா கேணசன் அவர்கள் ெசான்னார், 
"மனங்கள் ெவல்லப்பட ேவண் ம்" என் . நிச்சயமாக! த்தம் 
நடத்திய அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் அைதப் ெபாிய அளவில் 
எதிர்பார்க்க யா . இ ந்தா ம், அந்தக் காலகட்டத்தில் 
நான் அந்த அரசாங்கத்தில் அைமச்சராக இ ந்தப யினால் 
மக்க ைடய ேதைவகைள நீண்டகாலமாக 
நிைறேவற்றியி க்கின்ேறன். ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்க ைடய காலத்தி ம் 
நிைறய அழி கள் ஏற்பட் ந்தன. அப்ேபா ம் நான் 
அவ ைடய அைமச்சரைவயில் அைமச்சராக 
இ ந்தப யினால் மக்களின் பல ேதைவகைள எங்களால் 

ந்தள க்கு நாங்கள்   நிைறேவற்றியி க்கின்ேறாம். அைவ 
ேபாதா  என்ப  ேவ ! மனங்கைள ெவல்லக்கூ ய 
வைகயிலான ெசயற்பா கைள த்தம் நடத்திய அரசிடம் 
ெபாிதாக எதிர்பார்க்க யா .  

அ த்த , நடந்  ந்த அ பத்ெதட்டாவ  சுதந்திர தின 
விழாவில் தமிழில் இைசக்கப்பட்ட ேதசிய கீதமான  
என் ைடய எதிர்பார்ப் க்ேகற்ற வைகயில் 
அைமயாவிட்டா ம் அைதச் சிறந்தேதார் ஆரம்பப்ப யாக 
எ த் க்ெகாள்ளலாம். சிங்கள மற் ம் தமிழ் ெமாழிகளில் 
அைமந்த ேதசிய கீதத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அத ைடய 
இைச, ெமட் , ஒ  எல்லாம் ஒன் தான்! பாைஷதான் 

ேவ பட்ட . தமிழர்கள் தமிழி ம் சிங்களவர்கள் 
சிங்களத்தி ம் ேதசிய கீதத்ைதப் பா ம்ேபா தான் 
உண்ைமயான ேதசியம் மல ம். ேதசிய கீதத்தின் ஒ  ஒ க்க, 
தமிழ் மக்கள் தமிழி ம் சிங்கள மக்கள் சிங்களத்தி ம் 
அதைனப் பாட ேவண் ம். அப்ெபா தான் ேதசிய உணர்  
உள்வாங்கப்ப ெமன்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஜனாதிபதி, பிரதமர், ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க ஆகிேயார் நில வி விப்  
சம்பந்தமாக யாழ்ப்பாணம் வந்தெபா  அைத 

ன்மாதிாியாகப் பின்பற்றியி ந்தார்கள். ெபா வாக அரச 
நிகழ் களில் அப்ப  ேதசிய கீதம் இைசக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ப தான் என் ைடய எதிர்பார்ப்பாக 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், எதிர்வ ம் காலங்களில் ேதசிய 
நிகழ் களில் தமிழ் மக்கைளத்  ேதாற்க க்கப்பட்ட ச கமாகக் 
க தா , திய அரசாங்கம் ெதாடர்ந் ம் இவ்வாறான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்ததற்காக 
சைபத் தைலவர் அவர்க க்கு என் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  

 
 

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

 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුෙපන් 

ගණනය කරන සියයට 40 අවකරණ සීමාව 
දීමනා සහිත දළ වැටුපට ගණනය කිරීම 

அரச ஊழியர்களின் அ ப்பைடச் 
சம்பளத்தில் கணிப்பிடப்ப ம் 40 த 

கழிப்பன  எல்ைலைய 
ெகா ப்பன க டன்கூ ய ெமாத்தச் 

சம்பளத்தி ந்  கணிப்பிடல் 
CALCULATING THE 40 PER CENT REDUCTION 
LIMIT THAT IS CALCULATED ON THE BASIC 

SALARY OF THE GOVERNMENT SERVANTS, IN 
TERMS OF THE GROSS SALARY INCLUSIVE OF 

ALLOWANCES 
 

[අ.භා. 5.14] 
 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රජෙය් මුදල් ෙරගුලාසි සංගහය අනුව ණය ලබා ගැනීෙම්දී සියයට 40 
අවකරණ සීමාව ගණනය කරනුෙය් මූලික වැටුප මත පදනම්ව වන 
බැවින්, රාජ්ය ෙසේවකයින්ට හදිසි අවශ්යතාවකට ෙහෝ නිවාස 
අලුත්වැඩියාවකට රාජ්ය බැංකුවකින් ෙහෝ රාජ්ය අනුබද්ධ ආයතනයකින් 
ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට ෙමම යල්පැන ගිය නීතිය බාධාවක් වන අතර, 
හත් වසරක ෙද්පළ ණය ලබා ගැනීෙම්දී, පස් වසරක ස්ථිර විශාම වැටුප් 
සහිත ෙසේවා කාලයක්ද සලකා බලන ෙහයින්, ෙමම අවකරණ සීමාව 
අදාළ ෙනොවුණද, රජෙය් ෙසේවයට අලුතින් බැෙඳන රාජ්ය ෙසේවකෙයකුට 
ඉහත අවකරණ සීමාව ෙහේතුෙවන් ණය මුදලක් ලබා ගැනීම දුෂ්කර වන 
බැවින් සියයට 40 අවකරණ සීමාව දීමනා සහිත දළ වැටුප මත ගණනය 
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය අෙප් හිතවත් ගරු සුසන්ත 
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[ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා] 
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පුංචිනිලෙම් මැතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව් ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂයට 
පත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් 
කරන්න ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන් විශාල දායකත්වයක්, විශාල 
ශක්තියක් සැපයූවා. ෙම් ෙවන ෙකොට ඔවුන් පත් ෙවලා ඉන්න 
අසරණ තත්ත්වය පිළිබඳව යමක් කියන්න තමයි මා ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ.  

සාමාන්ය රාජ්ය ෙසේවකයකු ෛදනික ජීවිතෙය් වැඩ කටයුතු 
කරෙගන යන ෙකොට, ඉඩමක් මිලදී ගන්න, නිවසක් තනා ගන්න 
ආදී කරුණුවලට ණය ලබා ගැනීෙම්දී මුදල් ෙරගුලාසි සහ ආයතන 
සංගහය අනුව ඔහුෙග් මූලික වැටුෙපන් සියයට 40  සීමාව තමයි 
ෙම් වන විට ගණන් බැලීම සිදු කරනු ලබන්ෙන්. සාමාන්ය 
කම්කරුවකුට මූලික වැටුප විධියට හම්බ ෙවන්ෙන් රුපියල් 
11,730යි. එයින් සියයට 40ක ගණන් බැලීමක් කෙළොත් ඔවුන්ෙග් 
අවශ්යතාවට ගැළෙපන විධිෙය් ණයක්, රාජ්ය ආයතනයකින්, 
රාජ්ය බැංකුවකින් ෙහෝ අනුබද්ධ ආයතනයකින් ලබා ගැනීමට 
හැකියාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, ඒ 
සීමාව ෙවනස් කරන්නට. රාජ්ය බැංකු ෙහෝ රාජ්ය අනුබද්ධ 
ආයතන මඟින් ණය ලබා දීෙම්දී රාජ්ය ෙසේවකයන්ට පමාණවත් 
ණය මුදලක් ලබාගත හැකිවන පරිදි  සියයට 40 අවකරණ සීමාව 
ගණනය කිරීම මූලික වැටුප පදනම් කරෙගන සිදු ෙනොකරන 
ෙලසත්,  ඔවුන්ට ලැෙබන සමස්ත වැටුප පදනම් කර ගනිමින් එම 
සියයට 40ක අවකරණය ගණනය කිරීමට හැකිවන පරිදි පවතින 
නීතිය සංෙශෝධනය කරන ෙලසත්, රජෙය් මුදල් ෙරගුලාසිවලට 
උක්ත සංෙශෝධන ඇතුළත් කරන ෙලසත් ෙමම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව මඟින් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක මුදලක් මූලික වැටුපට අමතරව 
දීමනාවක් විධියට ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඒ නිසා රුපියල් 
11,730ක වැටුපක් ලබන ෙසේවකෙයක් අෙනකුත් දීමනාත් එක්ක 
රුපියල් 30,000 ඉක්මවන වැටුපක් ලබා ගන්නවා. මම ෙම් 
කියන්ෙන් පහළම ෙසේවකයන්ෙග් තත්ත්වය ගැනයි.  එක එක 
categoriesවලට අනුව එක එක්ෙකනා එක එක වැටුප් තලවල 
ඉන්නවා. ඔවුන්ට ණයක් ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව  පුළුල් 
කරන්න කියලා තමයි අපි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉල්ලීම් කරන්ෙන්.  

යහපාලන ආණ්ඩුෙව් මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන පංච විධ 
කියාවලිෙය් 8වැනි පිටුෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා, 
"වැඩි කළ දීමනා සියල්ල මූලික වැටුපට එකතු කරනවා" කියලා. 
ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි හඬ නඟපු 
නිසා, ඒ දුන්  රුපියල් 10,000න් රුපියල් 2,500ක් ජනවාරි මාසෙය් 
සිට කියාත්මක වන පරිදි මූලික වැටුපට එකතු කරනවා කියලා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත් ජනවාරි මාසෙය් වැටුපට ඒ මුදල එකතු 
වුෙණ් නැහැ.  

රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙපබරවාරි වැටුප ලැෙබන්නත් ළඟයි. 
රාජ්ය ආයතනවලට ඒ අදාළ චක ෙල්ඛනය මුදල් අමාත්යාංශය 
මඟින් ෙහෝ රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
මඟින් ෙහෝ ෙම් වන විටත් යවලා නැහැ. ෙම් ෙවන තුරු එය ගණන් 
බැලීෙම් කමෙව්දයකටවත් සැලසුම් හදලා නැහැ. ෙම් විධියට 
අසත්ය ෙගොඩක් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට කියලා තමයි ෙම් අය බලයට 
පත් වුෙණ්. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට බයිසිකල් ලබා ෙදනවා කියලා 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රජෙයන් බයිසිකල් ලබා ෙදනෙකොට 
ගත්ත රුපියල් 50,000ක මුදල ආපසු ලබා ෙදනවා කියලාත් 
කිව්වා. 

ඒ වාෙග්ම, "සියලුම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට නිවාස ලබාදීම සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා" කියලා පංච විධ කියාවලිෙය් 
8වැනි පිටුෙව් සඳහන් ෙවනවා. මාස 60න් ෙම් වන විට මාස 

හයකුත් ගතෙවලා ඉවරයි. ෙම් හත්වැනි මාසය ගත වන්ෙන්. ඒ 
කාලෙයන් දහෙයන් එකක් ගතෙවලා ඉවරයි. නමුත්, කරනවා 
කියපු ෙද්වල්වලින් එක වැඩ කටයුත්තක්වත්  ෙම් වන තුරු 
ආරම්භ කරලා නැහැ.  ෙම්  වන ෙතක් රාජ්ය ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන් හදනවා කියපු එකම නිවසක් සඳහාවත්  මුල්ගලක් 
තියලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් තමයි 
වැදගත් වන්ෙන්.   

එදා,  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව පරාජයට පත් 
වන අවස්ථාෙව් ෙතල් බැරලය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 114ටයි 
තිබුෙණ්. අද එය ෙඩොලර් 27  දක්වා පහළ බැස තිෙබනවා. ෙම් 
සහනය ෙම් රෙට් ජනතාවට, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. අද ඒ සඳහා කිසිදු වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. අද ෙම් 
ආණ්ඩුව රට පාලනය කිරීෙම්දී නිසි මුදල් කළමනාකරණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම  අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙතල් මිල අඩුවීෙම් වාසියවත් ජනතාවට ලබා දීමට 
ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. අද ආණ්ඩුව බදු විධියට ෙපටල් 
ලිටරයකින් රුපියල් 65කුත්, ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 55කුත් 
ලබන මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආදායම මහා 
භාණ්ඩාගාරයටයි යන්ෙන්. ෙම් තුළින් විශාල මුදලක් එකතු 
ෙවනවා.  නමුත් එවැනි කිසිදු වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති 
ෙනොවුණු දුෂ්කර අවස්ථාවක ඉඳෙගන තමයි  අපි එදා  වැඩ 
කටයුතු කෙළේ.   

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2015 වසරට නියමිත අය වැය 
2014 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී -අය 
වැය කථාෙව්දී- පැහැදිලිවම කිව්වා, "රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ණය 
ලබාදීෙම් කටයුතුවලදී ෙම් දීමනා එකතු කරලා තමයි ඒ 
වැඩකටයුත්ත කරන්ෙන්" කියලා.  ඒ අවස්ථාෙව් රාජ්ය 
ෙසේවකයන් ඊට වඩා ෙද්වල් විශ්වාස කළ නිසා, ඒ ආණ්ඩුව ෙගදර 
යවලා, යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් විශාල වැඩෙකොටසක් කර 
ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය ලබා 
දුන්නා.  

අද කබෙලන් ළිපට වැටුණු තත්ත්වයකට තමයි ෙම් රෙට් 
රාජ්ය ෙසේවකයා පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද උද්ධමනය විශාල 
ෙලස ඉහළ ගිහින් තිෙබන නිසා ඔවුන්ට ලැෙබන වැටුෙප් මූර්ත 
වටිනාකමක් නැහැ. කය ශක්තිය අඩු ෙවලා  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අද භාණ්ඩවල මිල විශාල ෙලස ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. එදා 
ඔබතුමන්ලා අසත්ය ෙද්වල් කියලා ජනතාව ෙනොමඟ යැව්වා.  මම 
නැවතත් කියනවා,  රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන ෙම් රුපියල් 
10,000ක දීමනාව ඔවුන්ෙග් මූලික වැටුපට එකතු කරලා ෙදන්න 
ඉදිරිෙය්දිවත් කඩිනමින් කටයුතු කරන්න කියලා.  

එදා ඔබතුමන්ලා පංච විධ කියාවලිය තුළින් ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාවලට අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එදා ඔබතුමන්ලා 
මැතිවරණ  ෙව්දිකාවල ඉඳෙගන ෙමොනවාද කිව්ෙව්? රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව ෙකොමිස් ගහපු මුදල්වලින් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න 
පුළුවන් කිව්වා; රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න පුළුවන් 
කිව්වා; ෙම් රෙට් තව මහවැලි හදන්න පුළුවන් කිව්වා; ෙම් වාෙග් 
airports හදන්න පුළුවන් කිව්වා; අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න පුළුවන් 
කිව්වා. ෙකොෙහොමද, ෙව්දිකාවල කෑ ගැහුෙව්? ඒ කියපු ෙද්වල් අද 
කර තිෙබනවාද? ෙම් අවුරුද්ෙදන් මාස ෙදකක් ගත ෙවලා 
තිබුණත්, තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ආකාරයට  රුපියල් 2,500ක 
මුදල රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුපට එකතු කර ෙද න්න  
තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ.  ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙගන යන්ෙන් දුර්වල පාලනයක්. මුදල් අමාත්යාංශය 
කළමනාකරණය කරන්න මුදල් අමාත්යවරයාට හැකියාවක් නැහැ. 
අද "ෙහොරු", "ෙහොරු", "ෙහොරු" කියලා කියනවා. තමන් 
ෙහොරකම් ෙනොකර, ඒ ටික එකතු කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
සහන සලසන්න. රෙට් ජනතාව -රාජ්ය ෙසේවකයන්-  ෙවනුෙවන් 
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තමන්ෙග් යුතුකම සහ වගකීම් ඉටු කරන්න; දුන්න ෙපොෙරොන්දු 
ටික ඉෂ්ට කරන්න. එෙහම වුණා නම් අද අෙප් රෙට් සිටින 
දහතුන්ලක්ෂයක් පමණ වන රාජ්ය ෙසේවකයන් 
තෘප්තිමත්භාවෙයන් යුතුව  කටයුතු කරනවා ඇති. අපි කියන්ෙන් 
ඒකයි. 

 ඔවුන් ෙවනුෙවන්  ෙම් ආණ්ඩුෙව් නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් 
නැත්නම්, තමන්ට අවශ්ය පරිදි ඉඩමක්, නිවසක් මිලදී ෙගන, 
තමන්ෙග් පවුෙල්, දරුවන්ෙග්  අවශ්යතා අනුව  වැඩ කටයුතු කර 
ගන්න අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න. ඔවුන්ට අවශ්ය අෙනකුත් 
පහසුකම් සහ වරපසාද ටිකවත් ලබා ෙදන්න. ඒ මුදල ඔවුන්ෙග් 
මූලික වැටුපට එකතු කළාම  අතිකාල දීමනාත්  වැඩි කිරීමට 
සිදුවන නිසා එය ෙනොකළා කියමු ෙකෝ. නමුත්  ඒ කාර්ය කළ 
යුතුමයි. අඩුම තරෙම් ඒ සහනයවත් රාජ්ය ෙසේවකයාට ලබා 
ෙදන්න. අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ෙම් කටයුත්ත 
ෙවනුෙවන් සම්බන්ධ ෙවලා එය ඉටු කරයි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් නැවත වාරයක් ඉල්ලන්ෙන්,  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුපට එකතු 
කරනවාය කියලා  ෙපොෙරොන්දු වූ ඒ මුදල කඩිනමින් ඔවුන්ෙග් 
මූලික වැටුපට එකතු කර ෙදන්න කියලායි.   ඔබතුමන්ලා පකාශ 
කළ  පංචවිධ සැලැස්ම  ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක කරන්න 
කියලායි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මැදිහත් ෙවලා රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරාවි කියා  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 

මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.27] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම 

සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු පසන්න 
රණවීර මන්තීතුමා ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ,   සුළු ෙසේවකයන් 
සමඟ ඒ ආයතන පවත්වාෙගන ගිය,  ඒ ආයතනවල වැඩ කටයුතු 
කළ පුද්ගලයන් විධියට අපි ෙම් අය ෙමොන තරම් පීඩනයකින්ද 
කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක දකින නිසයි. අපි දන්නවා, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශෙය්ත් ඒ වාෙග්ම සෑම 
රාජ්ය අංශයකමත්  මල් පිපුණු යුගයක් තිබුණු බව.  

2015 ජනවාරි 08 වැනිදාට කිට්ටු වනෙකොට - ෙදසැම්බර් 
මාසය පමණ වනවිට - ෙබොෙහොම සිනහමුසු  මුහුණින් යුතුවයි ඒ 
පුද්ගලයන් කටයුතු කෙළේ.   පක්ෂ ෙභ්දයක්   බැලුෙව් නැහැ.  ඒ 
වාෙග්ම මැතිවරණය දිනෙය්දී ඔවුන්  ඡන්ද මධ්යස්ථානවලට ගිෙය්  
සිනහමුසු මුහුණුවලිනුයි.  ඒ ඇයි?  ඒ ෙගොල්ලන් හිතුවා, "මෙග 
අම්ෙම්!  09වැනිදා, 10වැනිදා ෙවන ෙකොට  රුපියල් 10,000කින් 
වැටුප් වැඩි ෙවලා, රුපියල් තිස් හතළිස්දහසක් දක්වා වැටුප ඉහළ 
ගිහිල්ලා,  අර ෙමෝටර් සයිකලයට බැඳපු සල්ලි ටිකත් සාක්කුවට 
ඇවිල්ලා, යහපාලනය ඇති ෙවලා විශාල පරිවර්තනයක් සිදු ෙව්වි;  
සුන්දර රටක්, සුන්දර ගමක් නිර්මාණය ෙව්වි"  කියලා. අපත් 
එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ම කටයුතු කරපු අමාත්යවරු 
තමයි  ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරමින් අද ෙම් කථා අහෙගනත් 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා මා හිතන විධියට ෙම්වා කියන එක එතරම් 
වැඩදායි ෙව්විද දන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, ඒ කාලෙය් සිද්ධ වුණු 
ෙද්වල් එතුමන්ලා දන්නවා.   අද  ෙමතැන සිටින ෙම්  ගරු 
අමාත්යවරුන් එදා නිවාඩුවක් නැතිව වැඩ කරපු අය. නිවාඩුවක් 
ගන්න ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැති අය.  ඒ තරමට වැඩ තිබුණා. අද 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් මූලික 
වැටුපට එකතු කර ෙදනවාය කියාපු  රුපියල් 2,500ක මුදල  ෙම් 
ෙපබරවාරි මාසෙය්දීවත් මූලික වැටුපට එකතු කර ෙදන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසයි ෙම් කැකෑෙරන පශ්නය 
අෙප් ගරු මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට අරෙගන ආෙව්.   

අද අපට ෙසේවය ෙදන ෙම් ෙසේවකයන්, අද අපව ආරක්ෂා 
කරන්න ෙම් ආයතනය තුළ ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරින්, ෙමෝටර් 
සයිකලයක් ගන්න මුදල් බැඳලා තිෙබනවා. ඒ රුපියල් පනස්දහස 
ආපහු ඕනෑ නැහැ.  අඩුම තරෙම් ෙදනවා කිව්ව එකවත් දීගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. හරි නම්, ෙම්වාට අපි ෙනොෙවයි කථා 
කරන්න ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාත් දැන් 
පාරට බහින්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙමතුමන්ලාත් එකතු ෙවලා කිව්වා, 
''මහින්දව යවමු, ෙවන අයව ෙගෙනමු, ෙගනැල්ලා අපි දිනා 
ගනිමු, රට ෙබ්රා ගනිමු'' කියලා.  

ගලක් තිෙබනවාය කිව්ව හම්බන්ෙතොට වරායට අද ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙහොඳම නැව් ටික ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙහොඳම නැව් සමාගම්වල කපිතාන්වරු, ''ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙහොඳම වරාය'' කියනවා. ''ෙමොනරු පියාඹද්දී, ෙමොනරු 
වැදිලා ගුවන් යානා නවත්වනවා'' කිව්වත්, අද ඒ ගුවන් ෙතොටු  
ෙපොළට ගුවන් යානා ෙගොඩ බානවා. ඒ වාෙග්ම  නියම රාජ්ය 
ෙසේවයක් ඇති කරලා තිබුණා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම අපි  හරි 
ආඩම්බරෙයන් ''මහින්ද චින්තනය'' ගැන කථා කරන්ෙන්. අපට 
පංච විධ කියාවලිය ගැන කථා කරන්න බැහැ. නමුත් අපි හරි 
ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා, මහින්ද චින්තනය ගැන. අපට 
මතකයි, 2005 වසෙර්දී දීපු ෙපොෙරොන්දු ගැන. අපි ඒවා ඉටු කළා. 
මහින්ද චින්තනය තුළින් 2010 වසෙර්දී දුන් ෙපොෙරොන්දු අපි ඉටු 
කළා. ඒ කාලෙය්දී රූපවාහිනිය බැලුවා නම් දකින්න ඇති, ඒ හැම 
ෙපොෙරොන්දුවක්ම ඉටු කරද්දී මහින්ද චින්තනෙයන් දුන් අහවල් 
ෙපොෙරොන්දුව තමයි අපි ෙම් ඉටු කරන්ෙන් කියලා රූපවාහිනිය 
තුළින් අපි පසිද්ධත් කළ බව. නමුත් අද ෙමොකක්ද, සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

රාජ්ය ෙසේවකයාෙගන් පළි ගන්න එපා. රාජ්ය ෙසේවකයා 
අමාරුෙවන් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්ෙන් තවත් රාජ්ය ෙසේවකෙයක් 
බිහි කරන්නයි. තවත් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ පරම්පරාවක් බිහි 
කරන්නයි ඔවුන් ෙසේවය කරන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් පළි 
ගැනීම සඳහා වැඩ කරන්න එපා. ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප -pension
- එක නැති කරලා තිෙබනවා, මූලාසනය ෙහොබවන ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් රජෙය් කටයුතු පවත්වා ෙගන යන මැති 
ඇමතිතුමන්ලා ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ. අද අෙප් කාර්යාල 
දිනවලට, මහජන දිනවලට මිනිස්සු එන්ෙන් නැහැ. අද වැඩි 
හරියක් මිනිස්සු එන්ෙන් පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර 
ගන්නයි. ඉස්සර වැඩි හරියක් ආෙව් රජෙය් රැකියාවක් ඉල්ලා 
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[ගරු පසන්න රණවීර මහතා] 
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ගන්නයි. නමුත් අද එන්ෙන් නැහැ. කිසි ෙකෙනක් එන්ෙන් නැහැ. 
ඇයි? රාජ්ය ෙසේවයට ගියාට අද විශාම වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැති 
නිසා. අද ෙලොකු නිදහසක් ලබා තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීතුමන්ලා. මට තැන් තැන්වලදී ඇහිලාත් 
තිෙබනවා, "අෙන්, දැන් ෙමොන තරම් ෙලෙහසිද? රජෙය් රස්සාවක් 
ගන්න කවුරුවත් අ ෙප් ළඟට එන්ෙන් නැහැ ෙන්" කියා කියනවා. 
ෙමොකද, pension එක නැති නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක නැති කරනවා කියන්ෙන් 
ETCA එකට අත වැනීමක්; CEPA එකට අත වැනීමක්. අෙප් රෙට් 
තරුණ තරුණියන් රාජ්ය ෙසේවයට බැ ෙඳන්ෙන් නැති වන විට 
ෙරොටිය කාලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉන්දියානුවන් ලංකාවට 
ෙගන්වා ගන්න තමයි ෙම් අරමුණු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වැඩි 
ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් නැතුව ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා, අෙප් ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා ෙගනාපු 
ෙයෝජනාව ඒ ආකාරෙයන්ම ඉටු කර ෙදන්න කියලා. එතුමා 
ෙයෝජනා කරන ආකාරයට දළ වැටුෙපන් සියයට 40 ගණනය 
කරලා ණය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම තුළින් ඔවුන්ෙග් 
නිවාස සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඔය ෙදනවා කියපු ෙමෝටර් සයිකල් ෙදනකල් රාජ්ය ෙසේවකයා 
දැන් බලා ෙගන ඉන්න එකක් නැහැ. නමුත් ණය මුදලක් ලබා 
ගැනීෙමන්වත් යතුරු පැදියක් ලබා ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් 
හදා ගනීවි. ඒ නිසා ෙම් මාසෙය්දීවත් ෙමය කියාත්මක කරලා, 
රාජ්ය ෙසේවකයා ශක්තිමත් කරලා, රාජ්ය ෙසේවකයාට නියම 
ෙගෞරවය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලමින්, ලබා දුන් අවස්ථාවට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම නිහඬ 
වනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, පිළිතුරු කථාව.   

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 5.32] 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් ගරු පසන්න රණවීර 

මන්තීතුමා ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් කාරණා කිහිපයක් 
ගැන සඳහන් කළා. නමුත් එතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරක්  රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් එවා තිෙබනවා. එහි 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"රාජ්ය නිලධරයන් සඳහා ණය ලබා දීෙම්දි ගණන් බලන මාසික 
අඩුකිරීම්වල එකතුෙව් සීමාවට අදාළ විධිවිධාන ආයතන සංගහෙය් XXIV 
වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 3:5 උප වගන්තිෙය් සඳහන් වන අතර එකී විධිවිධාන 
අනුව ෙමම අඩුකිරීම්වල සීමාව නිලධරයකුෙග් මූලික මාසික වැටුෙපන් 
40% සීමාවට යටත් ෙව්. මාසික වැටුපට එකතුවන දීමනා ෙමම 40% 
සීමාව ගණන් බැලීෙම්දී ෙයොදා ෙනොගන්නා බැවින් රාජ්ය නිලධරයන්ට 
ලබා ගත හැකි ණය මුදල් පමාණය සීමා වන අතර රාජ්ය නිලධරෙයකුෙග් 
මාසික මූලික වැටුපට එකතුවන අන්තර් දීමනාව හා මූලික වැටුෙපන් 20% 
වන විෙශේෂ දීමනාව ඇතුළත් මාසික වැටුෙපන් ෙමකී 40% සීමාව ගණනය 
කිරීමට අදාළ විධිවිධාන ආයතන සංගහයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා අමාත්ය 

මණ්ඩල සංෙද්ශයක් දැනටමත් සකස් කර ඇත. නමුත් ෙම් වන විට රාජ්ය 
නිලධරයන්ෙග් වැටුප් ව හය ඔවුන්ට දැනට ෙගවනු ලබන ඉහත සඳහන් 
දීමනාද ඇතුළත් වන පරිදි මූලික වැටුපට ගැළපීම් කරමින් සංෙශෝධනය 
කිරීෙම් කටයුතු සිදු වන බැවින්, එකී විධිවිධාන ඇතුළත් චකෙල්ඛනය 
නිකුත් කිරීෙමන් අනතුරුව එම චකෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරුණුද ඇතුළත් 
කරමින් ෙමම සංෙශෝධනය සිදු කළ යුතු ෙහයින් ණය ලබා දීෙම්දී ගණන් 
බලන 40% සීමාවට සංෙශෝධන සිදු කිරීමට අදාළව දැනට සකස් කරන 
ලද අමාත්ය මණ්ඩල සන්ෙද්ශය අමාත්ය මණ්ඩලය  ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම 
පමාද කරන ලදී. 

ඒ අනුව රාජ්ය නිලධරයන්ෙග් මූලික වැටුපට සිදු කරන සංෙශෝධන 
ඇතුළත් වන පරිදි නිකුත් කරනු ලබන නව චකෙල්ඛන විධිවිධාන අනුව 
ගැළපීම් සිදු කර ෙමම 40% සීමාව ගණන් බැලීම ෙවනුෙවන් ආයතන 
සංගහෙය් අදාළ සංෙශෝධන ඉදිරිෙය්දී සිදු කරන බව දන්වා සිටිමි." 

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙයෝජනාව ස්ථිර කළ 
ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් වුණු කරුණුත් සැලකිල්ලට 
ගන්නා ෙලස රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ ඇමතිවරයාට 
අපි දැනුම් ෙදන්නම්. ඒ වාෙග්ම, එතුමා හරහා අමාත්ය මණ්ඩලයට  
ද දැනුම් ෙදන්නම්. ෙම් රජෙය් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු පතය මා 
දැකලා නැහැ. නමුත් අද ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
සම්බන්ධෙයන් ඒ අනුව කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.34] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඉදිරිපත් 

කළ කරුණු සලකා බලා, ඒ පිළිබඳව ධනාත්මකව හිතලා 
ඉදිරිෙය්දී රාජ්ය ෙසේවකයා සම්බන්ධව ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරන බවට ෙපොෙරොන්දු වීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාට මාෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. 

ඒ එක්කම ඒ සඳහා අදහස් දැක්වූ අෙප් ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 
ෙහේරත් මන්තීතුමාටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඒකට වැඩිමනත් විධියට අවසාන වශෙයන් කියා 
සිටින්ෙන් රාජ්ය බැංකු, රාජ්ය අනුබද්ධ ආයතනවලින් ණය  
ලබාදීෙම් අවකරණ සීමාව ගණනය කිරීෙම්දී රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
ලැෙබන සමස්ත වැටුප පදනම් කර ගැනීම සිදු කරන හැටියටයි. 

 විශාම වැටුප ගණනය කිරීෙම්දී වසර 30ක රාජ්ය ෙසේවෙයන් 
පසුව විශාම වැටුෙප් උපරිමය විධියට ලැෙබන්ෙන් සියයට 85යි. 
නමුත් අවුරුදු 20දී පමණ රාජ්ය ෙසේවයට එකතු වන ෙසේවකයා අද 
අවුරුදු 60 දක්වා ෙසේවය කරනවා. එය අවුරුදු 65 දක්වා වැඩි 
කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. වයස අවුරුදු 20දී පමණ 
රාජ්ය ෙසේවයට එකතු වන ෙකෙනකුට අවුරුදු 60 දක්වා වැඩ 
කළත් අවුරුදු 40ක පමණ ෙසේවා කාලයක් තිෙබනවා. මම 
කියන්ෙන් එම විශාම වැටුප ගණනය කිරීෙම්දී අවුරුදු  30 සිට 40 
දක්වා ෙසේවා කාලයක් තිෙබන අය සඳහාත් යම්කිසි කමෙව්දයක් 
සෑදීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන ෙලසයි. ඒ එක්කම සමස්තයක් 
හැටියට රාජ්ය ෙසේවෙය් යල් පැන ගිය නීති රීති යාවත්කාලීන 
කරන ෙලසටත්, රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප් සංෙශෝධනය වන සෑම 
අවස්ථාවකදීම විශාම වැටුපද ඊට අනුරූපව සංෙශෝධනය කිරීමට 
කමෙව්දයක් සකස් කරන ෙලසත් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ළඟදී පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන් සඳහා පනත් ෙකටුම්පතක්.  එහි වතු කම්කරුවන් සහ 
manpower ශමය සපයන ආයතනවල ෙසේවකයන් ගැන සඳහන් 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහාත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 
ෙමොකද, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් සපයන 
පිරිසක් තමයි ෙම් වතු කම්කරු ෙසේවකයන්. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, ෙම් සම්බන්ධව අපට 
අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමාටත් 
ස්තුතිය පුද කරමින් මා නවතිනවා.  

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
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 (ෛවද්ය) 

නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 
 

ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය සථ්ාපනය කිරීම 
ஆசிாிய ஆேலாசகர் ேசைவைய ஸ்தாபித்தல் 

ESTABLISHMENT OF TEACHER INSTRUCTORS' SERVICE 
  

[අ.භා. 5.38] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අප රෙට් පාසල් අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් රට 
පුරා විසිර සිටින 4,700ක් පමණ වන ගුරු උපෙද්ශකවරුන් විසින් සුවිශාල 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන බව සියලුෙදනා පිළිගන්නවා ඇත. දැනුෙම් හා 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් ශීඝ ෙගෝලීය වර්ධනය විසින් පාසල් විෂය 
මාලාෙව්, විෂය නිර්ෙද්ශවල ඉගැන්වීෙම් හා ඇගයීෙම් කියාවලිෙය් වන 
ෙව්ගවත් ෙවනස්කම් ගුරුවරයා ෙවත ළඟා කිරීෙම් මඟ ෙපන්වන්නා හා 
පහසුකම් සපයන්නා වන්ෙන් ෙමම ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ය. 

වර්ෂ 1962දී ෙසේවාස්ථ ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව නමින් ආරම්භ කර තරග 
විභාග හා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වමින් විටින් විට ගුරු උපෙද්ශකවරුන් 
බඳවා ගනු ලැබුවද, තවමත් ඔවුන් කියාත්මක වන්ෙන් කලාප හා 
ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාලවලට අනුයුක්ත අනියම් තනතුරුධාරින් 
ෙලසය.  

නිශ්චිත ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ෙනොපැවතීම නිසා ෙම් 
උපෙද්ශකවරුන්ට නිසි වැටුප් කමයක්, නිසි මාරු පතිපත්තියක්, නිසි 
උසස්වීම් කියා පටිපාටියක්  ෙහෝ විධිමත් කාර්ය පටිපාටියක් ෙනොමැති 
අතර, වසර ගණනාවක උපෙද්ශක ෙසේවාෙවන් පසු විශාම ගනු ලබන්ෙන් 
සාමාන්ය ගුරුවරුන් වශෙයනි.  

වසර 50කට වැඩි කාලයක් පුරා කියාත්මක වූ උපෙද්ශකවරුන්ෙග් කාර්ය 
භාරය "ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය" ෙලස ස්ථාපනය ෙනොකරන්ෙන් මන්ද 
යන්න ගැටලු සහගතය. 2001 ඒකනායක කමිටු වාර්තාව, 2003 කුමාරසිරි 
කමිටු වාර්තාව, 2004 සිරිවර්ධන කමිටු වාර්තාව හා 2014 මහින්ද 
මඩිහෙහේවා කමිටු වාර්තාව මඟින් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය ස්ථාපනය කළ 
යුතු බවට නිර්ෙද්ශ කර ඇත. එෙසේම 2007 මාර්තු 25 දිනැති අංක 2007/
ED/E/31  අමාත්ය මණ්ඩල සන්ෙද්ශය මඟින්ද ෙම් ෙසේවය ස්ථාපනය 
කිරීමට අනුමැතිය හිමිව ඇත. එෙසේම 2013 ඔක්ෙතෝබර්  22වන දින 
අභියාචනාධිකරණ නඩු තීන්දුවක් මඟින් ඉහත අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
බලාත්මක කර ඇත. 

කරුණු ෙමෙසේ තිබියදිත් තවදුරටත් පමාද ෙනොකර අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මක සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් කඩිනමින් ශී ලංකා ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවය ස්ථාපනය කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි”  

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද එම ෙයෝජනාව මම 
ස්ථිර කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් අධ්යාපනෙය් තවත් 

ඉදිරි පියවරක් ෙවනුෙවන් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ස්ථාපනය 
කිරීම සඳහා වන එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන 
සතුටු ෙවනවා. අෙප් රෙට් අධ්යාපනෙය් සංවර්ධනය පිළිබඳව කථා 
කෙළොත් පධාන වශෙයන් පධාන ධාරාවන් ෙදකක් පිළිබඳව අපට 
අවධානය ෙයොමු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

එකක් තමයි ඉෙගනුම්, ඉගැන්වීම් කියාවලිය. අෙනක තමයි 
පරිපාලන කියාවලිය. ෙම් ඉෙගනුම්, ඉගැන්වීම් කියාවලිය ජාතික 
අධ්යාපන ආයතනෙය් අධ්යාපන විෂයමාලා නිපදවීෙම් සිට 
ගුරුවරු දක්වා පහළට විහිෙදන කියාවලියක්. දැනුම සම්ෙපේෂණය 
වන්ෙන් ෙම් කියාදාමය තුළිනුයි. දැනුම ගලා යනවා කියන වචනය 
පාවිච්චි කරනවාට වඩා ඉහළ සිට පහළටත්, පහළ සිට ඉහළටත් 
දැනුම සම්ෙපේෂණය වන කියාවලිය සිද්ධ වන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
 ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම් කියාවලිය හරහායි.  

 පරිපාලන ෙසේවය ගත්ෙතොත් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාෙග් සිට විදුහල්පතිවරයා දක්වා වන කියා දාමයක් 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අවසානෙය් අධ්යාපනෙය් පතිලාභ 
ලබන ශිෂ්යයාට ගුරුවරයා සහ විදුහල්පතිවරයා මඟින් තමයි ෙම් 
කියන ධාරාවන් ෙදක දායක වන්ෙන්. ඒ නිසාම ෙම් ධාරාවන් 
ෙදක එකිෙනකට ෙවන් ෙවන්ව පැවතියත් අෙන්යොන්ය 
සහෙයෝගෙයන්, අෙන්යොන්ය අවෙබෝධෙයන්, අෙන්යොන්ය 
බැඳීෙමන් කටයුතු කෙළොත් තමයි  අධ්යාපනෙය් පතිලාභය ලබන 
ශිෂ්යයාට උසස් දායාදයක්, පතිලාභයක් අත්පත් කර ෙදන්න අපට  
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.   

අපි දන්නවා, ජාතික අධ්යාපන ආයතනය ඇතුෙළේ විෂයමාලා, 
විෂය නිර්ෙද්ශයන්, ෙපළෙපොත්, ගුරු අත්ෙපොත් නිර්මාණය කරන 
බව. දැනුමට අදාළ කරන පභවයන් ෙගොඩනඟන්ෙන් එතැනයි. 
දැනුම ගුරුවරයා ෙවත සම්ෙපේෂණය කිරීම සඳහා මාධ්යයක් ඕනෑ. 
ඒ සඳහා තමයි; ෙම් ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම් කියාවලිය, එය ඇගයීම, 
එය සුපරීක්ෂාවට ලක් කිරීම ආදී ඉෙගනුම් සහායක කියාවලියට 
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තමයි ෙමන්න ෙම් මධ්ය පිරිසක් වුවමනා කරන්ෙන්. එක් 
පැත්තකින් ජාතික අධ්යාපන ආයතනෙය් ඉඳලා ඒ නිෂ්පාදනය වන 
දැනුම ශිෂ්යයා ෙවත ළඟා කරවීමට උගන්වන ගුරුවරුන්ට 
ඉගැන්වීම සඳහා ෙසේවාවක් ස්ථාපනය කිරීමටයි ෙම් ෙයෝජනාව 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම ෙව්ගෙයන් ෙලෝකෙය් 
දැනුම ෙදගුණ ෙවමින් පවතිනවා. වර්ෂ 1900ට කලින් නම් 
ෙලෝකෙය් දැනුම ෙදගුණ ෙවන්න අවුරුදු 100ක් ගියා. හැබැයි, 
1900 සිට 1950 වන විට -ෙදවන ෙලෝක යුද්ධය අවසන් වන විට- 
අවුරුදු 25කට වතාවක් දැනුම ෙදගුණ වුණා. දැන් 2015, 2016 වන 
විට මාස 13කට වතාවක් දැනුම ෙදගුණ ෙවනවා කියලා 
සාමාන්යෙයන් කියනවා. ෙමන්න ෙම් ෙදගුණ වන දැනුම 
ගුරුවරයා ෙවත ෙගන යාම සඳහා තමයි අපි කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම හිතනවා,  ෙම් ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවාෙව් අවශ්යතාව පිළිබඳව අපි කාටවත් සැක සංකා තිෙයන්න 
විධියක් නැහැ කියා.  

දරුවන් ලක්ෂ 40කට පමණ උගන්වන්න ලක්ෂ 2ක් පමණ 
වන ගුරුවරුන්ට උපෙද්ශනය සඳහා තමයි ෙම් ෙසේවාව අත්යවශ්ය 
වන්ෙන්. ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ගැන අෙප් රෙට් අවුරුදු 50කට 
වඩා වැඩි කාලයක සිට සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම 
1962දී, ගණිතය සහ විද්යාව ඉගැන්වීම සඳහා ගුරු උපෙද්ශකයන් 
බඳවා ගැනීෙමන් තමයි ෙම් ෙසේවාව ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. 
මෙග් ළඟ තිෙබනවා, ෙපොෙළොන්නරුව හතමුණ කනිෂ්ඨ 
විද්යාලෙය් මුල් ගුරුවරයා 1962.06.01 දින  තැබු ෙලොග් සටහනක්. 
එහි ඔහු ෙමෙසේ සටහන් කර තිෙබනවා:  

"ගුරු උපෙද්ශකවරුන් සඳහා පැවැත්ෙවන විභාගයට නුවර යමි. රාජකාරි 
කටයුතු ඇම්. ගුණරත්න මහතාට පවරමි."  

ඒ 1962.06.01වැනි දා ගුරු උපෙද්ශක විභාගයට ෙපනී සිටීම 
සඳහා යෑමට ෙපොෙළොන්නරුව හතමුණ කනිෂ්ඨ විද්යාලෙය් 
විදුහල්පතිවරයා තබපු ෙලොග් සටහනක්. එතැනින් පස්ෙසේ 1965, 
1967, 1972, 1981, 1985, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998 
හා ඉන් පසුවත් ජාතික මට්ටෙම් තරග විභාගවලිනුත්, සම්මුඛ 
පරීක්ෂණවලිනුත් ගුරු උපෙද්ශකවරුන් බඳවාෙගන තිෙබනවා. 
අෙප් රෙට් අද වන ෙකොට 4,700ක පමණ ගුරු උපෙද්ශකවරුන් 
සංඛ්යාවක් ෙසේවය කරනවා. ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ස්ථාපනය 
කිරිම සඳහා නිර්ෙද්ශ කළ කමිටු වාර්තා කිහිපයක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2001 අවුරුද්ෙද් ඇති කරපු ඒකනායක කමිටු 
වාර්තාෙවන්, 2004 වර්ෂෙය් ඇති කරපු සිරිවර්ධන කමිටු 
වාර්තාෙවන්, 2014 ඇති කරපු මහින්ද මඩිෙහේවා කමිටු 
වාර්තාෙවන් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ස්ථාපිත කළ යුතු බවට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2007 මාර්තු 28වැනි දා 
ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පතිකාවකින්, ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය 
ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 2007 අෙපේල් 18වැනි දා අමාත්ය 
මණ්ඩලය තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය 
ස්ථාපිත කරන්න.  

ෙම් ෙසේවා ස්ථාපිත කිරීෙම්දී වැටුප් සම්බන්ධව ඇති වුණු 
ගැටලුවක් නිසා වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාවට 
දැනුම් දීලා, එම ෙකොමිසම නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා ෙමොවුන්ෙග් 
වැටුප් සම්බන්ධෙයන්. එයට එෙරහිව අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවක් 
දීලා තිෙබනවා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණය බලාත්මක කිරීම 
සඳහා. ඒ නිසා කැබිනට් මණ්ඩලයත්, අභියාචනාධිකරණයත් වාර 
ෙදකකදී ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය ස්ථාපිත කළ යුතු බව සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයා ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, 
"අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය 2007, අභියාචනාධිකරණ තීන්දුව 2013 
හා නීත්යනුකූල රැකියාවක, වෘත්තියක ෙයදීෙම් මූලික අයිතිය 

පිළිබඳව සඳහන් වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14 (උ) 
ව්යවස්ථාෙව් ව්යවස්ථාගත කරුණු සලකා බැලීම වැදගත් ෙව්. 
ෙමම කියාවලිය මත ඔබතුමන්ලාෙග් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය 
ස්ථාපිත කිරීෙම් හැකියාවක් පවතී" කියලා.  

ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ට මැතිවරණ කාලෙය් එෙසේ ලියුමකුත් 
යවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් සාමාන්ය අධ්යාපනය 
සඳහා නව අධ්යාපන පතිපත්ති හා ෙයෝජනා පිළිබඳව අධ්යාපන 
කටයුතු පිළිබඳ විෙශේෂ පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනා ඇසුරින් සකස් කරන ලද වාර්තාෙව් තැන් 
කීපයක සඳහන් කර තිෙබනවා, ගුරු  උපෙද්ශක ෙසේවාව 
ස්ථාපනය කිරීෙම් වැදගත්කම. "තවදුරටත් කරුණු සලකා 
බැලීෙමන් පසුව සුදුසු යැයි හැ ෙඟ් නම් ගුරු උපෙද්ශකවරුන් 
ෙමම ඒකකය යටෙත් ව්යවස්ථාපිත ෙකොට පළාත් හරහා 
විමධ්යගත කළ හැකිය" කියලා ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ස්ථාපිත කිරීම 
පිළිබඳව එහි සලකා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් ඇමතිතුමා මන්තීවරෙයකු ෙලස සිටි කාලෙය් ඒකට 
අත්සන් කරලාත් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් ගුරු 
උපෙද්ශක ෙසේවාෙව් අවශ්යතාව පිළිබඳව අපට සැක සංකා 
තිෙබන්න විධියක් නැහැ. ෙම්ක විධිමත් ෙලස ස්ථාපනය කළ 
යුතුයි කියන අදහෙසේ අපි හැෙමෝම ඉන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය ස්ථාපනය කරනවා 
වාෙග්ම තවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති ෙම් 
වන ෙකොට රට පුරා විසිරී සිටින 4,700ක් පමණ ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන් වෘත්තීය කියා මාර්ගයක ඉන්න බව; ෙම් වන විට 
මාස 6ක් පමණ වනවා. හැබැයි, ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරනවා ඇති 
ෙමයට විදුහල්පතිවරුන්ෙග් ෙහෝ ගුරුවරුන්ෙග් ඉතා විශාල 
සහෙයෝගයක් ලැබිලා නැති බව. ෙමොකද, සමහර ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන්ෙග් වැඩ කටයුතු නිසා ඇත්තටම ගුරුවරු සහ 
විදුහල්පතිවරු පීඩාවට පත් ෙවලා සිටිනවා. එම නිසා අපි ෙමම 
ෙයෝජනාව ෙගන එන්ෙන්, දැනටමත් අධ්යාපනය ෙමතරම් දුරකට 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා කටයුතු කරන ගුරුවරු සහ 
විදුහල්පතිවරු පීඩාවට පත් කරන යම් උපකරණයක් සකස් 
කරන්නට ෙනොෙව්. ෙමොකද, ෙම්කත් කරුණානායක 
මහත්තයාෙග් 'කරුංකා business එක වාෙග්' වු ෙණෝතින් 
ෙමොනවාවත් කරන්න හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් නීති 
විෙරෝධීව කරපු ගනුෙදනුවක් licence fee එකක් අය කරලා 
නීත්යනුකූල කර ගන්නවා වාෙග් වැඩක්  කර ගත්ෙතොත් ෙම්ෙකන් 
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධව කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. නමුත්, පසු ගිය කාලෙය්දී ගුරු උපෙද්ශකවරු 
වශෙයන් ලබා දුන් පත්වීම්වලින් සමහර  ඒවා ෙද්ශපාලන පත්වීම්. 
සමහර ගුරු උපෙද්ශකවරුන් වැඩිපුරම කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන කටයුතු; ගුරුවරුන් පීඩාවට පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඔවුන්ෙග් ෙසේවය හරියාකාරව ඉෂ්ට කරලා නැහැ. එම නිසා 
නුසුදුසු ගුරු උපෙද්ශකවරුන් එම ෙසේවෙයන් ඉවත් කරලා, සුදුසු 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා, අවශ්ය අධ්යාපන සුදුසුකම්, වෘත්තීය 
පළපුරුද්ද සහ පසු ගිය කාලෙය්දී තම ගුරු වෘත්තිය තුළ ෙයදිලා 
ඔවුන් කරන ලද කාර්ය භාරය යනාදී සියල්ල ඇගයීමකට ලක් 
කරලායි ෙමම ෙසේවයට බඳවා ගත යුත්ෙත්. එෙහම ෙනොකෙළොත්  
අපි කරන්ෙන් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ස්ථාපිත කරලා දැනටත් 
ෙම් ඉගැන්වීෙම් කටයුතුවල ෙයෙදන ගුරුවරුන් නැවත වතාවක් 
අනවශ්ය පීඩාවකට ලක් කිරීමයි. අපට  ඕනෑ කරන්ෙන්  
ගුරුවරුන් පීඩාව ට පත් කරන තවත් යන්තණයක් ෙනොෙවයි,  ඒ 
ෙවනුවට, ගුරුවරු අතර සුහදතාෙවන් වැඩ කරන, ගුරුවරුන්ෙග් 
ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම් කියාවලියට සහාය දක්වන පිරිසකුයි අවශ්ය 
වන්ෙන්. ඒ නිසා ගුරු වෘත්තිෙය් ඉන්න විෙශේෂඥභාවය සහිත, 
අත්දැකීම් සහිත, පරිණතභාවය සහිත අය තමයි ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන් විධියට බැ ෙඳන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇත්තටම, ගුරුවරුන්ට මිතුෙරක් විධියට, සහායකෙයක් 
විධියට, මාර්ෙගෝපෙද්ශකෙයක් විධියට, පහසුකම් සපයන්ෙනක් 
විධියට, අධීක්ෂකෙයක් විධියට එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට ඉහළින් 
නමුත් ඔවුන් සමඟම එක්ව හිඳිමින් ඉෙගනුම් කියාවලිය වඩාත් 
විධිමත් කරන, එකතු ෙවන දැනුම පහළ ක්ෙෂේතයට අරෙගන යන 
ෙකෙනක් බවට ෙම් ගුරු උපෙද්ශකවරයා පත් විය යුතුයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ෙම් සියලු කාරණා සැලකිල්ලට ෙගන ගුරු උපෙද්ශක 

ෙසේවාව ස්ථාපනය කිරීෙම් දී, දැනට අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් නිරත 
ෙවලා ඉන්න  ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරු, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන 
පරිපාලන නිලධාරින් ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් සැලකිල්ලට 
අරෙගන ඉතාම විධිමත් නිවැරදි ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් අපි 
ස්ථාපනය කරමු කියන ෙයෝජනාව කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 5.51] 
 

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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 

ඉතාමත් කාෙලෝචිත කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
සඳහා අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මම 
ඉතාමත්ම සතුටු වනවා.   

අෙප් රෙට් අධ්යාපන පද්ධතිය තුළ අත්යවශ්යම භූමිකාවක් 
තමයි ගුරු උපෙද්ශක භූමිකාව. ඒ කියන්ෙන් අෙප්  රෙට් පළාත් 9ට 
පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශ 9ක් තිෙබනවා; කලාප කාර්යාල 
තිෙබනවා; ෙකොට්ඨාස කාර්යාල තිෙබනවා, ඊට පසුව තමයි පාසල් 
පද්ධතිය තිෙබන්ෙන්. එහිදී ජාතික අධ්යාපන ආයතනය විසින් ඒ 
විෂය මාලාවන් හදලා, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ඉන්න විෂය 
අධ්යක්ෂවරයාට ඒවා භාර දීලා, පළාත් නවෙය් ඉන්න විෂය 
අධ්යක්ෂවරුන්ට ෙම් වගකීම භාර දීලා කලාප කාර්යාලෙය් ඉන්න 
විෂය අධ්යක්ෂවරුන් හරහා පාසල් පද්ධතියට ෙම් කටයුත්ත ෙබදා 
හැරීම සිදු කිරීෙම්දී ෙම් පිළිබඳව ගුරුවරයා නිසි පරිදි දැනුවත් 
කිරීෙම් කාර්යය පාෙයෝගිකව සිදු කිරීම විෂය අධ්යක්ෂට පමණක් 
පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් අධ්යාපන ෙකොට්ඨාස 
කාර්යාලවල ෙකොට්ඨාස භාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරු ඉන්නවා.   

ෙකොට්ඨාස කාර්යාලයක එක විෂයකට එක ගුරු 
උපෙද්ශකවරෙයක් විධියකට තමයි දැනට ගුරු උපෙද්ශකවරු පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක පාෙයෝගිකයි. වර්තමාන අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාත්, අෙප් රජයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් සිදු කරන 
ෙම් ෙසේවාව පිළිබඳව කිසිදු විවාදයක් නැතිව ඇති. ෙම් ෙසේවාව 

අවශ්යයි. ෙම් ෙසේවාව ෙනොමැතිව පාසල් පද්ධතිය තුළ විධිමත් 
පරිදි අපට සාර්ථක අධ්යාපන කියාවලියක් ෙගන යන්න ෙමොනම 
ආකාරයකටවත් පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා මෙග් 
ෙපෞද්ගලික අදහස වන්ෙන්ත්, අධ්යාපන පද්ධතිෙය් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන්, දියුණුව ෙවනුෙවන් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය අපි 
අනිවාර්ෙයන්ම ස්ථාපිත කළ යුතුයි යන්නයි.  

ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් වර්තමාන අධ්යාපන 
අමාත්යතුමාත් විෙරෝධතාවක් දක්වන එකක් නැහැ කියා මම 
හිතනවා. ඒකට ෙහේතුව, අද දරුවන් ඉතාමත් ඉදිරිෙයන් සිටින්ෙන්.  
දැනුම අලුත් විය යුතුයි.  ෙම් කියාවලිෙය්දී,  ඉහත කී  සංවිධාන 
සටහන තුළ කලාප කාර්යාලයක සිටින විෂය අධ්යක්ෂවරයකුට 
පමණක් ඒ කලාපය තුළ තිෙබන සියලුම පාසල්වල ගුරුවරුන්ට  
ෙම් කාර්ය භාරය පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්  ෙම් භූමිකාව, 
ෙම් කියාකාරිත්වය අනිවාර්යෙයන්ම සිදු විය යුතුයි.    

ඒ සම්බන්ධව අපි පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අනිවාර්ෙයන්ම ගත 
යුතුයි. දැනට අෙප් රෙට් ෙමවැනි කමයක්  ස්ථාපිත   ෙනොකිරීම 
නිසා සිදුවන තවත් ෙදයක් තිෙබනවා.  ඒ කාරණය තමයි  ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන්ට පත්වීම ලබාදී තිෙබන්ෙන් ගුරුවරු විධියටයි.  
අෙප් රෙට් ගුරුවරුන්ෙග් cadre එක 2,21,000යි.  ෙම් 2,21,000න්  
4,700ක පිරිසක් තමයි ගුරු උපෙද්ශකවරුන් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  එතෙකොට  අලුත් ෙසේවාවක් පිහිටුවා ගුරු උපෙද්ශක 
තනතුරට පිරිසක් පත් කෙළේ නැත්නම් ගුරුවරු 4,700ක් ගුරු 
ෙසේවයට එකතු කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙනත් නැහැ.  ඒ 
නිසා ගුරුවරුන්ෙග් ඌනතාව පිළිබඳ පශ්නය  ස්ථිරසාර විධියට 
විසඳා ගන්න ලැෙබන්ෙනත් නැහැ.  ඒක තවත්  පධානතම 
ෙහේතුවක්. ෙම් ෙසේවය ස්ථාපිත කරලා,   සුදුසුකම් තිෙබන පිරිසක්  
ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා කාර්යඵල ඇගයීමක් කළ හැකියි.  ඒ 
අයෙග් ෙකොට්ඨාසය තුළ, ඒ අයෙග් පාසල්වල, ඒ අදාළ විෂයයන් 
සඳහා ලබා ෙගන තිෙබන අධ්යාපන පතිඵල,  ඒ වාෙග්ම ෙකොච්චර 
පාසල් පමාණයකට ඒ ෙසේවය ලබා දීලා තිෙබනවාද කියන 
ආකාරෙය් කාර්යඵල ඇගයීමක් කරලා, ඒ අනුව මූලික සුදුසුකම් 
තිෙබන අය පත් කර ගැනීම පිළිබඳව ෙමොනම ආකාරයකටවත් 
විරුද්ධ ෙවන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අද  මතයක් තිෙබනවා, වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු සහ ගුරු 
උපෙද්ශකවරු යන සියලු ෙදනා ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලද අය 
කියලා.  මම ඒ කාරණයට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සියලු 
ෙදනාට අධ්යාපන සුදුසුකම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් කාරණෙය්දීත් අපි කියන්ෙන් කාර්යඵල 
ඇගයීමක් කරන්න පුළුවන් බවයි.  එය අමාරු කාර්යයක් 
ෙනොෙවයි.   අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ගියවර 5 වසර ශිෂ්යත්ව 
විභාගෙය් පතිඵල බලන්න. වැඩිෙයන්ම ලකුණු ගත් දරුවන් 12 
ෙදනා සිටින පාසල් 10 අතුරින්, පාසල් තුනකම ඉන්ෙන් වැඩ 
බලන විදුහල්පතිවරු. ඒ වාෙග්ම ෙහොඳම අධ්යාපන පතිඵල 
තිෙබන පාසල්වල දැනට ෙසේවය කරන්ෙන් වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරු. ෙම්ක අතිෙර්ක කරුණක්.   

වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු න්ෙග් පශ්නය සහ ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන්ෙග් පශ්නය යන කාරණා ෙදකම අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට්  අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන 
පධානතම පශ්න බව අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. පාසලක 
දියුණුව අනිවාර්යෙයන්ම රඳා පවතින්ෙන් විද්යාලයාධිපතිතුමා 
ෙහෝ විද්යාලයාධිපතිතුමිය මත. වැඩ බලන විදුහල්පති ඒ වගකීම 
බාරගත් දවෙසේ පාසෙල් සිටි දරුවන් සංඛ්යාව කීයද,  අවුරුදු 5ක් 
ෙසේවය කළාට පසුව අද සිටින දරුවන් සංඛ්යාව කීයද, ඒ පාසෙල් 
අධ්යාපන පතිඵල ෙමොනවාද යන කාරණා පිළිබඳ පැහැදිලිව 
බලන්න පුළුවන් කරුණු තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙයෝජනා 
කරන්ෙන් ෙම් ෙසේවාවන් ෙදක ස්ථාපිත කරලා, ෙම් පශ්නය  
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විසඳීම අනිවාර්යෙයන්ම සිදුවිය යුතුව තිෙබනවා කියන එකයි. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ ගුරුවරයාෙග් 
දැනුම අලුත් කර ගන්න, ගුරුවරයාට අවශ්ය කරන විෂය කරුණු 
ලබා ෙදන්න විෂය අධ්යක්ෂවරුන්ට පමණක් ෙමොනම 
ආකාරයකටවත් පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම පාෙයෝගිකව ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා.    

මීට ෙපරත්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, නව අධ්යාපන පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්  මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
කාරක සභාවක්  තිබුණා.  එහි වර්තමාන අධ්යාපන අමාත්යතුමාත්  
සිටියා;  මමත් සිටියා. ෙමතුමා ඒ වාර්තාෙව් කරුණු සඳහන් කළා.  
එහිදී අනාවරණය වුණු කරුණක් තමයි පතිපත්තියක් විධියට ෙම් 
ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය ස්ථාපිත කළ යුතුයි කියන කාරණය. එම 
නිසා වර්තමානෙය්දීත් අගමැතිතුමා ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන්, එතුමාෙග් අනුදැනුම මත අධ්යාපනය පිළිබඳව 
ෙවනමම උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් වැනි ෙදයක් පත් කර තිෙබනවා. 
මා හිතන හැටියට ඒ උපෙද්ශක මණ්ඩලවලටත් ෙමයට විරුද්ධ 
ෙවන්න, ෙමය අනුමත ෙනොකරන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ.  

ෙම් ෙසේවය, ෙම් කාර්ය භාරය අධ්යාපන කියාවලිය තුළ 
අනිවාර්යෙයන්ම සිදු විය යුතුයි. හැබැයි ෙම් ෙසේවාව ස්ථාපිත 
කරනවා වාෙග්ම දැනට වඩා නව දැනුම, නව විෂය කරුණු විෂය 
අධ්යක්ෂවරුන් සහ ගුරු උපෙද්ශකවරුන් හරහා ගුරුවරයා ෙවත 
ලබා දීම පිළිබඳව වැඩි-වැඩිෙයන් වැඩ ෙකොටසකුත් ඒකරාශි විය 
යුතුයි. අපට දැන් ඒ පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයකට සෑහීමකට පත් 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් දැනට තිෙබන විෂය 
මාලාව පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම අපි ගිහින් ඒ උපෙද්ශන ෙසේවය තුළින් 
ලබා ෙදන්ෙන් ෙමොනවාද, අධීක්ෂණය කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියන 
කරුණු පිළිබඳව අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ඒ නිසා ෙම් ෙසේවය ස්ථාපිත කරලා, ගුරුවරයාට වැඩිදුරටත් අත් 
දැකීම් ලැෙබන පරිදි ඒ කියාවලියත් අනිවාර්යෙයන්ම ශක්තිමත් 
කළ යුතුයි. ඒ කියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමකින් ෙතොරව ෙසේවය 
ස්ථාපිත කිරීම තුළින් පමණක් අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක දියුණුවක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අධ්යාපන කියාවලිය තුළ විෂය 
අධ්යක්ෂවරුන්, කලාප අධ්යක්ෂවරුන්, ෙකොට්ඨාස අධ්යක්ෂවරුන් 
ඇතුළු සියලුම නිලධාරින් අද තමන්ෙග් කාලෙයන් සියයට 
99.9ක්ම ෙයොදවන්ෙන් දරුවාෙග් අධ්යාපන කියාවලියට ෙනොවන 
බව අපි අකැමැත්ෙතන් වුණත් පිළිගන්න ඕනෑ. අපි දන්නවා, 
මාසයකට වරක් කලාප රැස්වීම් තිෙබනවා; ෙකොට්ඨාස රැස්වීම් 
තිෙබනවාය කියලා. විදුහල්පතිවරුන්ට උෙද් 9.00ට එන්න 
කියනවා. කලාප අධ්යක්ෂ, ෙකොට්ඨාස අධ්යක්ෂ විදුහල්පතිවරුන් 
එක්ක සවස 5.00 දක්වා  සාකච්ඡා කරනවා. ෙමොනවා ගැනද 
සාකච්ඡා කරන්ෙන්? අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන්, පළාත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙයන් එවන ලද චකෙල්ඛ පිළිබඳව, භාණ්ඩ ෙල්ඛන - 
inventories - සකස් කිරීම පිළිබඳව, නිල ඇඳුම් ලබා දීම පිළිබඳව, 
ගුරු සංඛ්යාව පිළිබඳව, පාසල්වලට මුදල් එකතු කර ගැනීම 
පිළිබඳව, පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳව තමයි 
කථා කරන්ෙන්. විදුහල්පතිවරයාෙග් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් පරිපාලනමය කටයුතු ෙකොෙහොමද 
කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳවයි. එෙහම නැතුව පාසෙල් අධ්යාපන 
කියාවලිය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න 
විදුහල්පතිවරයාට වැඩි ෙවලාවක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීමකුත් නැහැ.  

අද නිසි පරිදි අධ්යාපන කියාවලිය සිද්ධ වනවා නම්, ශාරීරික 
හා මානසික වශෙයන් දුර්වලතාෙවන් යුතු දරුවකු හැෙරන්න, 
ලියන්න, කියවන්න බැරි කිසිම දරුවකු අද 5 වන පන්තිෙය් ඉන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අෙප් රෙට් පාසල්වල එවැනි ළමයි 
ඉන්නවා. එයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 2, 3 හා 4 වන පන්තිවලදී නිසි 
නිපුණතාවන් ඒ දරුවන්ට ලබා දීලා නැහැ. එවැනි නිපුණතාවන් 

ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව ඒ ළමයින් ඉහළ පන්තියට සමත් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අද අෙප් රෙට්  සිද්ධ වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? වර්ෂය අවසානෙය්දී 3 වන පන්තිෙය් දරුවා 
අනිවාර්යෙයන්ම 4 වන පන්තියට සමත් කරනවා. ෙම් කමය 
වැරැදියි. නමුත් ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් කරන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උගන්වන විෂය කරුණු පිළිබඳවත් 
අවධානයක්  ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. පාසල්වල පළමුවන වාරය, 
ෙදවන වාරය සහ තුන්වන වාරය වශෙයන් වාර තුනක් තිෙබනවා. 
පළමුවන වාරෙය් ඉගැන්විය යුතු නිසි විෂය මාලාවන් උගන්වා 
අවසානද, එෙහම නැත්නම් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියන 
එක පිළිබඳව විද්යාලාධිපතිවරු -සියලුෙදනාම ෙනොෙවයි සියයට 
90ක් පමණ- ෙහෝ විෂය අධ්යක්ෂවරුවරු ෙහෝ කලාප අධ්යක්ෂවරු 
ෙහෝ කවුරුවත් අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි, ෙයොමු 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? එෙසේ ෙයොමු කිරීෙම් පවණතාවක් 
අමාත්යාංශෙය් සිට පහළට ලබා දීලා නැහැ. ෙමය විශාල අඩු 
පාඩුවක්. මා ෙපෞද්ගලිකව දකින ෙදයක් තමයි, ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවය ස්ථාපිත කරනවා වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම සමස්ත අධ්යාපන 
කියාවලිය තුළ අධ්යාපන සංවර්ධන අංශය සහ අනිකුත් 
පරිපාලනමය අංශය කියා අංශ ෙදකක් ඇති විය යුතුයි කියලා. 
එෙහම නැතුව අපට ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ගුණාත්මක 
අධ්යාපන සංවර්ධනයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

වර්තමාන අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් උනන්දුෙවන් කටයුතු 
කරන බව අපට ෙපනී යනවා. අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය, 
දායකත්වය එතුමාට ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන විෂය සම්බන්ධෙයන් අපට 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ෙම් පාසල්වල ඉන්ෙන් අප කාෙග්ත් දරුෙවෝ. ෙම් දරුවන්ට ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
අප සියලුෙදනාෙග්ම යුතුකම හා වගකීමයි. එම නිසා අපි 
සියලුෙදනාම ඒක රාශි ෙවලා ෙම් යුතුකම හා වගකීම ඉටු කරමුයි 
කියන ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.04] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

නලින්ද ජයතිස්ස මහතා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙගන ආ 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම, විෙශේෂ ෙහේතු 
කිහිපයක් නිසා මා භාග්යයක් ෙකොට සලකනවා. නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා විපක්ෂෙය් හිටියත් රෙට් අනාගතය ගැන හිතලා 
කාලයට ෙබොෙහොම උචිත, කාලයට අවශ්ය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරනවා. අපි ආණ්ඩු පක්ෂය විධියට ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා විපක්ෂ මන්තීවරයකු විධියට රෙට් 
අනාගතය ගැන කල්පනා කරන  ෙබොෙහොම ආදර්ශවත් 
මන්තීවරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටින ෙම් ෙව්ලාෙව්දී ගුරු උපෙද්ශකවරු ගැන කථා 
කරනෙකොට මට මතක් ෙවන්ෙන් මෙග් පියා. මෙග් පියාත් ගුරු 
උපෙද්ශකවරෙයක්. මෙග් පියා වන දිවංගත ජිනදාස මාරසිංහ 
මහත්මයා ගුරුවරයකු විධියට රැකියාව පටන්ෙගන, ගුරු 
උපෙද්ශකවරයකු බවට පත් ෙවලා, ගුරු විද්යාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථිකාචාර්යවරයකු බවටත් පත්ෙවලා, ඊට පසුව ගුරු විද්යාල 
අධ්යක්ෂ ධුරයට පවා පත් වුණා. ෙම් ගුරු උපෙද්ශකයන් සතු 
දක්ෂතාව මම මෙග් පියාණන්ෙගන් දැක්කා. ගුරු උපෙද්ශකයන් 
සතු හැකියාව මම එතුමාෙගන් දැක්කා.  අවුරුදු 52ක විතර 
කාලයක් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය කියාත්මක වූ ආකාරය මම  
දැක්කා.   

මට කලින් කථා කළ ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ලංකාෙව් ගුරු වෘත්තිය නඟා සිටුවීම 
සඳහා සුවිෙශේෂි කාර්යභාරයක් ඉ ටු කරන පිරිසක් තමයි, ෙම් ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන්. ගුරු උපෙද්ශකවරුන් ගැන කථා කරනවිට, 
ලංකාෙව් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ සුවිෙශේෂි කාර්ය භාර්යක් ඉටු 
කළ අධ්යාපන ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනකුත් අපට මතක් ෙවනවා. 
නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කථා කරනෙකොට, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා මතක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මෑත කාලෙය් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු රාශියක් කර තිෙබන,  
අදටත් ගුරු වෘත්තිය රැඳී තිබීමට ෙහේතු ගණනාවක් නිර්මාණය 
කරපු හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරෙයක් තමයි ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය්දී, ගුරු විද්යා පීඨ සංකල්පය හඳුන්වා 
දීලා, ලංකාෙව් ගුරු වෘත්තිෙය් වටිනාකම පහදා දීලා, ගුරු 
වෘත්තියට අවශ්ය ඒ ගුණාත්මක සංවර්ධනය, ගුණාත්මක හරය 
ඇති කිරීමට කටයුතු කළා.  

ඇත්තටම පසු ගිය අවුරුදු 20ක විතර කාලය තුළ ෙම් පාසල් 
පද්ධතිය විනාශ ෙවලායි තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් ගුරු වෘත්තිය 
රැකුෙණ්, කාටවත් ඇඟිලි ගහන්න බැරි පතිපත්තියක් වූ විද්යා පීඨ 
සංකල්පය නිසාය කියන එකත් අපට මතක් ෙවනවා. ඇයි, මම 
එෙහම කියන්ෙන්? අපි දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල හම්බන්ෙතොට 
හිටපු තරුණ මන්තීවරෙයක් විශ්වවිද්යාලවලට ළමයින් ඇතුළත් 
කර ගන්නය කියලා ලියුම් දීපු නිසා විශ්වවිද්යාල පතිපාදන 
ෙකොමිසෙම් හිටපු සභාපතිනිය හරි පහසුෙවන් ළමයින් ඇතුළත් 
කර ගත්ත හැටි. නමුත් මූලාස නෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
විද්යා පීඨවලට එෙහම ළමයින් ඇතුළත් කර ගන්න කිසිම ඉඩක් 
තියලා නැහැ; කිසිම ඉඩක් නැහැ. ඒක තමයි,  ඒ සංකල්පෙය් 
වටිනාකම.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා -එවකට අධ්යාපන ඇමතිතුමා 
වශෙයන්- ආරම්භ කළ විද්යා පීඨ සංකල්පය නිසා මෙග් වැඩිමහල් 
 ෙසොෙහොයුරියත් නිල්වලා විද්යා පීඨෙය් පළමු ශිෂ්යාවක විධියට එම 
පීඨයට ඇතුළත් වූ හැටි මට මතකයි.  නිල්වලා විද්යා පීඨය විවෘත 
කරන ෙව්ලාෙව් පාසල් ශිෂ්යයකු විධියට මාත් ඒ අවස්ථාවට 
සහභාගි වුණා. අපි දැක්කා, එදා ඒ විද්යා පීඨය ඇතුෙළේ 
විශ්වවිද්යාලයකට එහා ගිය දැනුමක් ලබා ෙදන පරිසරයක් තිබුණු 
බව. නවීන තාක්ෂණය සමඟ බද්ධ වී ගුරු පුහුණුව ලබා දීම නිසා 
රටට ඔබින ගුරු පරපුරක් එම විද්යා පීඨ ඇතුෙළේ හැදුණා. ඒ නිසා 
නවීන සංකල්ප ෙපරදැරි කරෙගන, ගුණාත්මක පරිසරයක් තුළ, 
ගුණාත්මක සිසු පරපුරක් හදන ගුරුවරුන්ට ජාතිෙය් පණාමය හිමි 
විය යුතුයි. හැබැයි, ෙමවැනි ගුරු පරපුරක් හැදුෙණ්, එවැනි විද්යා 
පීඨ තිබුණු නිසායි.  

ගුරු පරපුර ගැන කථා ක රනෙකොට, විද්යා පීඨවලින් ගුරුවරු 
බිහි ෙවන බව අප දන්නවා. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාලවලින් බිහි වන 
ගුරුවරු, උපාධිධාරි ගුරුවරුන් හැටියට ගුරු ෙසේවයට එකතු 
ෙවනවා. ෙම්  ගුරු පුහුණුව ලබා ගත්තාට පසේසේ  උපෙද්ශන 
ෙසේවයත්  අවශ්යයි. ෙම් ගැන කියනෙකොට, මෙග් ෙපෞද්ගලික 
අත්දැකීමක්  කියන්න  ඕනෑ. ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා  මම ලැබූ 
අත්දැකීමක්. ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, අෙප්  රෙට්  පාථමික 
පාසල්වල තිෙබන අධ්යාපන කමෙව්දෙය් විශාල අඩුවක්, විශාල 
වැරැද්දක් අපි දකිනවා.  

විෙශේෂෙයන්  පාථමික  පාසල්වල එක, ෙදක සහ තුන 
වසරවල  පන්ති කාමරවල පාථමික අධ්යාපනය ලබන දරුෙවෝ 
ෙගදර ආවාට පස්ෙසේ,  අම්මාටයි තාත්තායි තමයි වැඩිෙයන්ම වැඩ 
තිෙබන්ෙන්. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් පුතා ෙදක 
වසෙර්යි ඉ ෙගන ගන්ෙන්. ගිය සතිෙය් පුතා ඇවිත් කියනවා, 
"තාත්ෙත්, ෙසන්ටිමීටර් 3ක් දිග ෙසන්ටිමීටර්  2ක් පළල මල් ෙපති 
කපා ෙදන්න" කියලා. මෙග් පුතාම අහනවා, "තාත්ෙත් ෙම් වාෙග් 
මල් ෙපති තිෙබනවාද?" කියලා. ෙසන්ටිමීටර් 3ක් දිග ෙසන්ටිමීටර්  
2ක් පළල මල් ෙපති තිෙබනවාද කියලා පුතාම  අහනවා.  සමහර 
ගුරුවරු ගුරු වෘත්තිෙය් රාමුවකට හිරෙවලා, එෙහම නැත්නම්   
තරගකාරී අධ්යාපන රටාව තුළ ෙල්සි කමෙව්ද ෙසොයා ෙගන 
තිෙබනවා.  ඒ කමෙව්ද  තුළ කරදරයට පත් වන්ෙන් දරුෙවෝ 
ෙනොෙවයි, ෙදමව්පිෙයෝ.  

තමන්ෙග් ෙසේවයත් ඉවරෙවලා ෙගදර ගියාට  පසේසේ, පාථමික 
පාසල්වල ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් තමයි  
වැඩිෙයන්ම මහන්සි ෙවන්ෙන්.  මාත් ගිය සතිෙය් පැය  
එකහමාරක් තිස්ෙසේ මල් ෙපති කැපුවා. ෙම් කාරණය ගත්තාම, 
ෙමහි තිෙබන භයානකකම  තමයි දරුවාෙග් නිර්මාණශිලිත්වය 
නැති ෙවලා යන එක. ෙම් තුළින් දරුවාට හිතන්න තිෙබන අයිතිය 
නැති කර දමා තිෙබනවා.  පාථමික පන්තිවල දරුවන් 
තරගකාරීත්වය තුළ රාමුවකට ෙකොටු කරලා  දරුවාට හිතන්න 
තිෙබන අයිතිය නැති කර  තිෙබනවා. ෙම් තරගය තිෙබන්ෙන්ත් 
අම්මලා - තාත්තලා අ තෙර්යි.  අම්මලා -තාත්තලා ලස්සනම මල් 
ෙපති කපලා එවනවා. එෙහම වුණාම ළමයා නිර්මාණශීලි වන්ෙන් 
නැහැ. අම්මා  - තාත්තා නැවත නිර්මාණශීලි ෙවනවා. ෙම් පශ්නය 
අපි බැරෑරුම්  විධියට ගත යුතු ෙවනවා.  

අපි පාථමික අධ්යාපනය හදාරන කාලෙය් ෙගදරට වැඩ 
අරෙගන ගිෙය් නැහැ.  අෙප් අම්මා - තාත්තා පාසල් වාර විභාගය 
අවසාන වන දවෙසේ විතරයි අපි ෙමොනවාද කෙළේ කියලා  
දැනගන්ෙන්. අෙප් පාසල් රිෙපෝට් එක දිහා බලා තමයි අපි 
ඇගයීමකට ලක් කෙළේ.  එෙසේ නැත්නම්, මාස තුනකට වරක් 
තිෙබන ගුරු ෙදගුරු  රැස්වීෙම්දී තමයි  ඒ ගැන දැනගත්ෙත්. නමුත් 
දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධ්යාපන  ඇමතිතුමනි?  
දිනපතාම අම්මාට - තාත්තාට  විෙශේෂ වැඩ ටිකක් එවනවා.   

අපි නෙවෝත්පාදන ගැන කල්පනා කළත්, නව තාක්ෂණය 
ගැන කල්පනා කළත් ෙම් ෙහේතුව නිසා දරුවන්   
නිර්මාණශිලීත්වෙයන් ඈත් කරනවාය කියන එකයි මම  
හිතන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්  නිර්මාණශීලි,  අලුෙතන් හිතන දරු 
පරපුරක්  ඇති  කරන්න නම්, දරුවන්ට අවස්ථාව ෙදන්න  ඕනෑ; 
දරුවන්ට හිතන්න පුරුදු කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ගුරු ෙසේවය 
තුළත් උ පෙද්ශනය අවශ්ය ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කාරණය මම මතක් 
කෙළේ, ශී ලංකාෙව්  ගුරු උ පෙද්ශන ෙසේවාව  හරියාකාරාව තිබුණා 
නම්, ඒ ඒ පාසල්වලට  ගිහින්  උපෙද්ශන ෙසේවාව ලබා ෙදමින් 
එක රාමුවකට ෙකොටුෙවලා ඉන්න  ගුරුවරුන්  ඒ රාමුෙවන් 
පිටතට   ෙගනියන්න ගුරු උප ෙද්ශකවරුන්ට  හැකියාව ලැෙබන 
නිසායි.  අලුතින් හිතන්න පුරුදු කරන්න, නවීකරණය ෙවන්න, 
නෙවෝත්පාදන කම සමඟ අලුත් ෙලෝකයත් එක්ක ෙවනස් වන 
ෙද්වල් ගැන හිතන්න උගන්වන්න අවශ්ය නිසායි. ඒ නිසා, 
"අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයට කැපවීම තුළින් අප 
පසුකර යෑමට හැකි විශිෂ්ට පුරවැසියන් තනමු" යන්න ෙත්මා 
පාඨය කරගත් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය සුවිෙශේෂී ෙසේවයක්.  

අපි දැකලා තිෙබන විධියට, ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල monitoring service එකක් විධියට 
තමයි ගුරු උපෙද්ශන ෙසේවය තිෙබන්ෙන්. ෙම් monitoring 
service එෙක්දී තමන්ෙග් ගුරුවරයා ගැන ඇගැයීමක් ලබාගන්න 
ශිෂ්යාට වාෙග්ම ෙදමව්පියන්ටත් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. ගුරු 
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ෙසේවෙය් ෙසේවාස්ථ ගුරු උපෙද්ශකවරු ෙලස, ෙජ්යෂ්ඨ ගුරුවරුන් 
තමයි කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවලට බඳවා ගත්ෙත්. පසු කාලීනව 
අධ්යාපන සංවර්ධනෙය් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය, ජාතික අධ්යාපන ආයතනයත් එක්ව ගුරු 
උපෙද්ශකවරු පුහුණු කළා.  සමස්ත ලංකා ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය 
පිහිටුවීම සඳහා පුෙරෝගාමීව කටයුතු කළ ෙබොෙහෝ ෙජ්යෂ්ඨ ගුරු 
උපෙද්ශකවරුන් -මෙග් පියාත් ඇතුළුව- ෙම් වන විටත් මිය 
පරෙලොව ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමවැනි ෙශේෂ්ඨ 
වෘත්තියක් රැක ගැනීම ඉතා අවශ්ය කාරණයක් ෙවනවා.  

අපි දන්නා විධියට ගරු ඇමතිතුමා ෙම් වන විට  ලංකාෙව් ගුරු 
උපෙද්ශකවරු 4,191ෙදෙනකු බඳවා ගැනීමට කැබිනට් පතිකාවක් 
සකස් කර තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් බැරෑරුම් පශ්න කරට ෙගන, ඒවා 
විසඳන ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට, වසර 52ක් තිස්ෙසේ විසඳන්න 
බැරි වුණු පශ්නයක් විසඳාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
හිතනවා. එතුමා ඒ සඳහා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙගෞරවයත් 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට හිමි විය යුතුයි.  ඒත් එක්කම මම 
කලින් කිව්වා වාෙග්,  ගුරුවරු අතින් සිදු වන යම් යම් අඩු පාඩු 
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා වූ තාක්ෂණෙයන් පිරිපුන් උපෙද්ශක 
ෙසේවයක් බවට ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය පත් කිරීමට හැකියාව 
ලැෙබයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.17] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට 

කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට 
ලැබීම ඉතා  වැදගත්.  

අද පාසලකට ගිහිල්ලා ගුරුවරුන්ෙගන් නිසියාකාර 
අධ්යාපනය ලබා ගැනීමට තමයි ෙදමව්පියන් සහ දරුවන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. හැබැයි, විවිධ ෙහේතු නිසා අද ඒ 
කාර්යය ඒ විධියටම සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ විධියට සිදු ෙවනවා 
නම්, අද අපි දකින විධියට  දරුවන් විශාල සංඛ්යාවක් ටියුෂන් 
පන්තිවලට යන්ෙන් නැහැ. අපි විෙද්ශ රටවල අධ්යාපන කම 
පිළිබඳව  ෙසොයා බැලුෙවොත්, ඒ රටවල කිසිම දරුෙවක්ක් ටියුෂන් 
පන්තියකට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පාසෙල් පන්තිය තුළ දරුවාට 
අවශ්ය සෑම ෙදයක්ම කියාෙදන්න ඒ ගුරුවරුන්ට හැකියාව තිෙබන 
නිසා.  

අද ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය ගැන කථා කිරීම ඉතා වැදගත්. එදා 
අපි පාසල් යන අවදිෙය් අලුතින් ගුරුවරෙයක් නැත්නම් 
ගුරුවරියක් අෙප් පන්තියට ඇවිල්ලා උගන්වනවා නම්, ඒ ෙද් 
හරියට කරනවාද, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා ගුරු 
උපෙද්ශකවරෙයක් පන්තිය පිටුපසින් ඉඳෙගන ඒ උගන්වන 
කමෙව්දය දිහා බලාෙගන හිටියා. අන්න ඒ ෙද් අෙප් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතෙයන් අද ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් මන්තීවරුත්  
කිව්වා වාෙග්ම ෙම් ගුරු උපෙද්ශකවරුන් කලාප කාර්යාලවලට, 
එෙහම නැත්නම් ෙකොට්ඨාස කාර්යාලවලට හිර ෙවලා සිටිනවා.  ඒ 
අය වැඩිෙයන්ම කරන්ෙන් කළමනාකරණ කටයුතු කියලා අපි 
දන්නවා. ඒ නිසා අලුෙතන් බඳවා ගන්නා ගුරුවරුන්ට අවශ්ය 
උපෙද්ශනය ෙදන්න ඒ අයට අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

තවත් කාරණයක් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු 
අධ්යාපන ඇමතිතුමා අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් විශාල කාර්ය 
භාරයක් කරලා තිෙබනවා. ෙමොන විෙව්චන තිබුණත්,  ඒ සෑම  
අභිෙයෝගයක්ම කරට අරෙගන එතුමා කටයුතු කළා.   ෙම් පශ්නය 
විසඳන්නත්, ඒ වාෙග්ම තිරසාර අධ්යාපනයක් අෙප් දරුවන්ට ලබා 
ෙදන්නත් එතුමා  විශාල වශෙයන් ඇප කැප ෙවලා  කටයුතු 
කරනවා. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් ඒ තත්ත්වය නැති ෙවලා 
ගිහින්  සෑම තැනකම  ෙද්ශපාලනීකරණය සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
අපි දැක්කා.  අද අපට කියන්න කනගාටුයි, තවමත් පළාත් සභා 
යටෙත්  තිෙබන පාසල්වල ෙද්ශපාලනීකරණය කියන එක නැති 
ෙවලා නැහැ කියලා. සෑම ෙවලාෙව්ම,  සෑම තැනකම  කටයුතු සිදු 
ෙවන්ෙන් මහ ඇමතිතුමාට නැත්නම්,  පළාත් සභාෙව් විෂය භාර 
අමාත්යතුමාට අවශ්ය විධියටයි. හිටපු ගමන් ගුරුවරුන් මාරු 
කරනවා.  ෙමොකද, ෙද්ශපාලන පශ්න නිසා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල්  
අෙප් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙයන් ඉවත් කර දමා,  දරුවන්ට හරියට 
ඉෙගන ගන්න පුළුවන්; උගන්වන්න පුළුවන් පරිසරය කවුරු හරි 
හදන්න ඕනෑය කියලා මම ෙම් ෙවලාෙව්දී  කියා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් උපෙද්ශකවරුන් ස්ථිර 
කර ඒ අයට අවශ්ය තැන දුන්නාම ඒ තුළින් සම්පූර්ණ ගුරු 
ක්ෙෂේතයටත්, ඒ දරුවන්ටත් විශාල ෙසේවයක් ලැෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් ෙද්වල් කරන්න 
ශක්තිය හා ෛධර්යය ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. 

Gnanamuthu Srineshan. You have five minutes.  

 
[பி.ப. 6.21] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இந்த உயாிய சைபக்குத் தைலைமதாங்கிக் 

ெகாண் க்கின்ற ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இந்த மன்றத்தில் ெகளரவ நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட்ட, ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்க க்கு 
என்  ஒ  ேசைவயிைன உ வாக்குதல் என்கின்ற விடயம் 
பற்றிய இந்தப் பிேரரைணைய நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
என்ைனப் ெபா த்தமட் ல் நான் ஆசிாியனாக, 
விாி ைரயாளனாக, உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளராக, பிரதிக் 
கல்விப் பணிப்பாளராகப் பணியாற்றியவன் என்ற வைகயில் 
இந்த in-service advisers என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்கைளப் பற்றி நான் 
அறிந்தி க்கின்ேறன். இந்தச் ேசைவக்கால ஆசிாிய 
ஆேலாசகர்கைள உண்ைமயில் ஒ  ேசைவக்குள் ெகாண்  
வரேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . இந்த ஆசிாிய ஆேலாசகர் 
ேசைவயிைன ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்ற க த்  
அைமச்சரைவத் தீர்மானமாக நிைறேவற்றப்பட் , 
ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றம் லமாக ம் தத் வம் 
அளிக்கப்பட் க்கின்ற நிைலயில், இன் ம் அந்தச் 
ேசைவயிைன நாங்கள் ஆரம்பிக்காமல் இ ப்ப  என்ப  ஒ  
தவறாகேவ அைமந் வி ம். அதாவ , ஆசிாியர்கைள 
வ ப்ப த்தக்கூ ய, ஆசிாியர்க க்கு அறி த்திறன், 
மனப்பாங்கு, பயிற்சி சார்ந்த கல்வியிைன அளிக்கக்கூ ய 
விதத்தில் அவர்கைளக் ெகாண் ெசல்ல ேவண் மாக 
இ ந்தால் நிச்சயமாக ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள் 
வ ப்ப த்தப்பட ேவண் ம். ஒ  ச க அபிவி த்தியிைன 
ஏற்ப த் வதாக இ ந்தால் நிச்சயமாக கல்வியின் 
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லமாகத்தான் அதைனச் சாதிக்க ம். கல்வி சாியான 
ைறயில் அைமவதாக இ ந்தால் அ  தரமான கல்வியாக 

இ க்க ேவண் ம். இந்தத் தரமான கல்விைய வழங்குகின்ற 
பாாிய ெபா ப்பின் பங்காளிகளாக இ ப்பவர்கள் 
ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள்.  

என  பார்ைவயில், ேசைவக்கால ஆேலாசகர்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல் இன்  அவர்கள் ஆசிாிய ேசைவக்குள் 
அடங்கியவர்களாக, மாதாந்தம் ஒ  ேமலதிகக் 
ெகா ப்பனவாக பாய் ஆயிரத்ைத மாத்திரம் 
ெப பவர்களாக அவர்கள  ேசைவ மட் ப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . ஆனால், அவர்கள் பாடசாைலக க்குச் 
ெசன்  ஆசிாியர்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய் , அவர்க க்குக் 
கற்றல், கற்பித்தல் சம்பந்தமான உத்திகைள - உபாயங்கைள 
வழங்க ேவண் ய கடப்பா ைடயவர்களாக இ க்கின்றார்கள். 
அவ்வாறான கடப்பா ைடயவர்க க்கு உாிய அந்தச் 
சம்பளேமா அல்ல  அவர்க க்குாிய ேசைவக்குாிய தரேமா 
வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, கல்வி அபிவி த்தி பற்றிச்  
சிந்திக்கின்ற நாம் கல்வித் தரத்திைன ேமம்ப த் வதாக 
இ ந்தால் அல்ல  வ ைமப்ப த் வதாக இ ந்தால் 
நிச்சயமாகக் கல்விச் ேசைவயிைன வழங்குகின்ற அந்த 
ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்க க்கு என்  ஒ  தனியான 
ேசைவயிைன ஏற்ப த்த ேவண் யி க்கின்ற .  

கல்விையப் ெபா த்தமட் ல் ஆசிாிய ேசைவ 
இ க்கின்ற ; அதிபர் ேசைவ இ க்கின்ற ; விாி ைரயாளர் 
ேசைவ இ க்கின்ற ; கல்வி நிர்வாக ேசைவ இ க்கின்ற . 
இவற்றில் ன்  ேசைவகளில் நான் இ ந் ள்ேளன். 
அதாவ  ஆசிாியர் ேசைவயில் இ ந்தி க்கின்ேறன்; 
விாி ைரயாளர் ேசைவயில் இ ந்தி க்கின்ேறன்; கல்வி 
நிர்வாக ேசைவயில் இ ந்தி க்கின்ேறன். ஆனால்,  இந்தச் 
ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்கள் ஆசிாியர் ேசைவக்குள் 
மட் ம் அடங்கியி க்கின்றார்கள். இதனால் ஆசிாியர்கள் 
தங்கைளப் ேபான்ற ஒ வர்தான் தங்கைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய்ய வ கின்றார்கெளன்ற ேதாரைணயில் அவர்க க்கு 
மதிப் , மாியாைத அளிக்கின்ற தன்ைமகள் அ கிக்ெகாண்  
வ கின்றன. எனேவ, இவர்கைள பிரத்திேயகமானெதா  
விேசட ஆசிாிய ேசைவக்குாியவர்களாகக் க த ேவண் ம். 
நியமன விடயத்தி ம் அவர்க க்குாிய தகுதி, தராதரம் 
என்பன வைரயைற ெசய்யப்பட் , தகுதி அ ப்பைடயில் 
ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் ம். அத்ேதா  அவர்க க்குாிய 
பயிற்சியிைன ம் ைமயாக வழங்க ேவண் ம். [இைடயீ ] 

ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்கைளப் ெபா த்தமட் ல் 
ஆசிாிய ேசைவக்குாியவர்க ம், அவர்க ம் ஒேர 
தாராதரத்தில் இ க்கின்றேபா  ஆசிாியர்கைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய்வதற்குாிய ேமலாண்ைமைய வழங்க யாதவர்களாக 
அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். எனேவ ெகளரவ பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் அவர்களால் ெகாண் வரப்பட்ட பிேரரைணயில் 
குறிப்பிடப்பட்டவா  இந்த ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர் 
ேசைவயான  கட்டாயமாக ஏற்ப த்தப்படேவண் ய ஒன்றாக 
இ க்கின்ற . அத்ேதா  நின் விடாமல், சம்பளம், தராதரம், 
இடமாற்றம், கல்வித்தைகைம, ெதாழிற்தைகைம ேபான்ற 
விடயங்கைள ம் வைரயைற ெசய் , அதற்ேகற்ற விதத்தில் 
ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர் ேசைவயிைன 
ஏற்ப த் கின்றேபா  நிச்சயமாக எம  கல்வியிைன 
வ ப த்த ம். அதன் லமாக மாணவர்கள  கல்விைய 
வ ப த்த ம்; ஆசிாியர்கள  கல்விைய வ ப த்த 

ம். ஒட் ெமாத்தத்தில் வாண்ைமத் ேதர்ச்சியிைனப் ெபற்ற 

ஆசிாியர்கைள உ வாக்க ம். அவர்கள் ஆசிாிய 
வளவாளர்களாக இ ந் ெகாண்  ஆசிாியர்கைள 
வழிநடாத்தக்கூ ய பக்குவத்ைதப் ெபறக்கூ ய வாய்ப்  
இ க்கின்ற .  

எனேவ ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் நளிந்த 
ஜயதிஸ்ஸ அவர்களால்  ெகாண் வரப்பட்ட பிேரரைணயின் 
அ ப்பைடயில் ேசைவக்கால ஆசிாிய ஆேலாசகர்கைள ஒ  
பிரத்திேயக ேசைவயில் உள்வாங்கி, வ மிக்க  
ேசைவக்குாியவர்களாக அவர்கைளக் ெகாண் வரக்கூ ய 
விதத்தில் அந்த  ேசைவயிைன ஒ  விேசட ேசைவயாக்கி, 
அத டாகக் கல்வியிைன ம், ச க அபிவி த்தியிைன ம் 
ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்பட ேவண் ெமன்ப  
என  உயர்ந்த அபிப்பிராயமாக இ க்கின்ற . எனேவ இந்தச் 
சைப இந்தப் பிேரரைணமீ  கவனத்ைதக் குவித் , அந்தச் 
ேசைவயிைன உ வாக்குகின்ற நடவ க்ைககைள எ க்க 
ேவண் ெமனக் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව 

කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

ශී ලංකා ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය පිහිටුවන ෙලසට වසර 
ගණනක් පුරා ඉල්ලීම් සිදු ෙකොට ඇති අතර, පසු ගිය කාලවල ඒ 
සඳහා නිසි පියවරක් ෙගන ෙනොතිබුණි. ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය 
යනු, ගුරුවරයා සමඟ පාසෙල් සජීවීව ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම් 
කියාවලියට දායක ෙවමින් පාසල තුළ ආධුනික ගුරුවරුන්ට සහ 
පුහුණු ගුරුවරුන්ට මඟ ෙපන්වමින් කටයුතු කළ යුතු 
පමුඛාචාර්යවරෙයකි. එෙහත් ෙම් සඳහා ගුරු ෙසේවාෙව් ඉතාම 
දක්ෂ සහ පවීණ අය බඳවා ගත යුතු අතර, ඒ අය සඳහා සුදුසු 
ඇගැයීමක් කළ යුතුයි. එෙහත් ගුරු උපෙද්ශකවරුන් බඳවා 
ගැනීෙම්දී ෙජ්යෂ්ඨත්වය හා පළපුරුද්ද ෙනොසලකා පසු ගිය 
කාලවලදී ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත පාසල්වල පන්ති කාමරෙය් 
ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම් කියාවලියට සාර්ථකව සම්බන්ධ ෙනොවුණු 
විශාල පිරිසක් පළාත් මඟින් බඳවා ෙගන ඇති බව නිරීක්ෂණය 
කරමි. 

ශී ලංකා ගුරු ෙසේවය පිහිටුවීෙමන් පසුව ගුරු ෙසේවෙය් අධි 
පන්තිය -Super Grade- ෙයෝජනා කරන ලද්ෙද් මා ඉහතින් 
සඳහන් කළ ෙජ්යෂ්ඨතම ගුරුවරුන් වශෙයන් ෙතෝරා ගන්නා ලද 
අය ඇගැයීම සඳහාත්, ඔවුන්ෙග් ෙසේවය පන්ති කාමරෙය් දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ලබා දීම සඳහාත්ය. එෙහත් නිසි බඳවා ගැනීෙම් කියා 
පටිපාටියකට අනුකූල ෙනොවන ෙසේ පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී 
ගුරු උපෙද්ශකවරුන් බඳවා ෙගන ඇති අතර, සුදුසුකම් ෙනොමැති 
විශාල පිරිසක් ෙමම ෙසේවාවට වරින් වර පළාත් සභා මඟින් 
පත්කර ඇති බවත් නිරීක්ෂණය ෙව්. 

ගුරුවරුන්ෙග් පුහුණු කටයුතු මැනවින් ඉටු කිරීමට සහ 
ගුරුවරුන් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා දිවයින පුරා ගුරු මධ්යස්ථාන 
109ක් ෙම් වන විට ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ශී ලංකා ගුරු 
අධ්යාපනඥ ෙසේවය දැනට ස්ථාපිත ෙකොට අධ්යාපන සහ වෘත්තීය 
සුදුසුකම් සහිත 2,080කින් යුත් පිරිසක් මඟින් ගුරුවරුන් පුහුණු 
කිරීෙම් කටයුතු ඉතා සාර්ථකව සිදු කරනු ලැෙබ්. 
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සත්ය වශෙයන්ම ගුරු අධ්යාපනඥ ෙසේවාව සඳහා බඳවා 
ගන්නා නිලධාරින් ෙමන් විධිමත් කමයකට සුදුසුකම් සම්පූර්ණ 
කර ඇති නිලධාරින් මඟින් පමණක් අෙප්ක්ෂිත ආකාරයට 
ගුරුවරුන් යාවත්කාලීන කිරීම අත්යවශ්ය කියාවලියකි. 

එක් එක් පිරිස්වල අවශ්යතාව මත විවිධ ෙසේවාවන් අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතය තුළ සථ්ාපිත කිරීම පාසල් අධ්යාපන කටයුතු අඩාලවීමට 
පධාන ෙහේතුවකි. පාසලින් වැටුප් ලබන විශාල පිරිසක් පන්ති 
කාමරයට ෙනොෙගොස් ෙකොට්ඨාස කාර්යාල හා කලාප අධ්යාපන 
කාර්යාලවල නිකරුෙණ් කාලය ගත කිරීම මානව සම්පත අපෙත් 
යෑමකි. 

ෙම් බව වටහා ගත් ජාතික වැටුප් ෙකොමිසම ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවාව ෙලස ෙවනම ෙසේවාවක් අවශ්ය ෙනොවන බව  2008.09.10 
දින අධ්යාපන අමාත්යාංශයට දැනුම් දී ඇත. ඇමුණුම 01 ෙලස 
ඉදිරිපත් කරමි. 

එෙහත් අප රජය බලයට පත් වූ පසුව ෙමම අයෙගන් අඩු 
පහසුකම් මධ්යෙය් වුවද ඉටු වන ෙසේවාව ඇගැයීමක් වශෙයන් ගුරු 
උපෙද්ශක ෙසේවාව පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය උපෙදස් මා විසින් 
නිලධාරින්ට ලබා දුන් අතර, ෙම් වන විට ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව 
පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය වන අමාත්ය මණ්ඩල සටහන මා අනුමත 
ෙකොට ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලද පසු 
ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය සියල්ල සැලසුම් 
ෙකොට ඇත. ඇමුණුම 02 ෙලස ඉදිරිපත් කරමි. 

තවද, ගුරු  උපෙද්ශක ෙසේවාව සඳහා විෙශේෂ වැටුප් කමයක්ද 
සකස් කර ඇති අතර, අධ්යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත 
නිලධාරින් පමණක් ෙමම ෙසේවාවට අන්තර්ගහණය කිරීමට 
කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. එෙමන්ම ඔවුන් සඳහා ෙවනම ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක්ද ෙකටුම්පත් ෙකොට ඇති අතර, එකී ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවට අනුකූලව සුදුසුකම් සපුරාලන අය ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවාෙව් Iවැනි පන්තියට සහ IIවැනි පන්තියට අන්තර්ගහණය 
කරනු ලැෙබ්. ඇමුණුම 03 ෙලස ඉදිරිපත් කරමි. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති 
ලියකියවිලි සියල්ලම මා සභාගත* කරනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවය 
කාලයක් තිස්ෙසේ පැවෙතන, ෙබොෙහොම ෙහොඳ එකක්. ගුරු 
උපෙද්ශක ෙසේවය විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් තිෙබන ෙසේවාවන්හි 
සියලු ෙද්වල් සෑම එකක්ම නැවත review කළ යුතු කාලය 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යවරයා 
වශෙයන් මා පත් වුණාට පසුවත්, දැනට අවුරුදු 12ක පමණ 
කාලයක් තිස්ෙසේත් විපක්ෂෙය්  කටයුතු කරමින් සෑෙහන කාලයක් 
අපි ක්ෙෂේතෙය් හිටියා. අපි දන්නවා, ලසන්ත අලගියවන්න 
මැතිතුමන්ලා වැනි ෙබොෙහෝ අය අධ්යාපනය ගැන උනන්දුෙවන් 
කටයුතු කළ බව. අපි කාලයක් තිස්ෙසේ හඳුනා ගත් පශ්න 
ගණනාවක් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් විධියට පින්ලන්තය ගත්ෙතොත්, පින්ලන්තෙය් 
ගුරු ෙසේවයට බඳවා ගන්ෙන් විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවන ඉහළම 
ලකුණු ගත් ෙකොටසයි. ඒ වාෙග්ම, ඒ උගන්වන විෂය පිළිබඳව 
ආචාර්ය උපාධියක් නැත්නම් ඒ අයට අදාළ පන්ති කාමරයට 
යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එවැනි ඉතාම ඉහළ මට්ටෙමන් තමයි 
'ගුරුවරයා' කියන පුද්ගලයා වර්ග කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, 

වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කිරීමට ෙහෝ යම් යම් කාල වකවානු අනුව 
licence එකක් - බලපතයක් - ගුරුවරයාට ෙදනවා. අපට එකවර 
ෙම් කමයට යන්න අපහසු ෙව්වි. අපි ෙද්ශපාලන මට්ටෙමන් 
කියනවා ෙනොෙවයි. නමුත් සිදු වුණු ෙද් ගැන අපි කථා කරන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය කාලය තුළ සමහර අවස්ථාවලදී ගත් තීන්දු-තීරණ 
නිසා අධ්යාපනෙය් විශාල පශ්න ගණනාවකුත් උද්ගත ෙවලා 
තිබුණා. ඒ ගැන අපි කථා කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉතිහාසෙය් සිට බඳවා ගැනීෙම්දී සිදු වූ ෙද් 
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
ජනසවිලාභීන්ට ගුරු පත්වීම් වැනි ඒවා දීම පිළිබඳවත් අපට පශ්න 
තිෙබන බව මා අධ්යාපන අමාත්යවරයා විධියට පිළිගන්නවා. පසු 
ගිය කාලෙය් සමහර අවස්ථාවලදී සිදුවූ ෙද්වල්  අපි දැන් 
ෙබොෙහොම විධිමත්ව හදා ෙගන යනවා. මා අධ්යාපන අමාත්යවරයා 
වශෙයන් ඒ අමාත්යාංශෙය් තිෙබන අඩු පාඩුත් අපි ෙහොඳට හඳුනා 
ෙගන තිෙබනවා. අපි හිතුවාට වැඩිය පශ්න තිෙබනවා. අප ඒවා 
පසිද්ධිෙය් කියනවාට වඩා, ඒවා හදා ෙගන යන එක තමයි ෙහොඳම 
කමය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාව ෙවන්න 
පුළුවන්, විෙශේෂෙයන්  අෙනකුත් ෙසේවාවලත් විධිමත්භාවය අපි 
හදන්න ඕනෑ. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ඒවාෙය් ගැටලු තිබුණු 
නිසා ඒක හදිසිෙය් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම වැටුප් ෙකොමිසෙම්දී මා ගුරු උපෙද්ශක 
මහත්වරු කිහිප වතාවකදීම මුණ ගැසුණා. එතුමන්ලාව ඇගැයීමට 
අපට යමක් කරන්න වුවමනාව තිබුණා. නමුත් එය එකවර 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ ආකාරයකට තවත් වැටුප් 
තලයක ගැෙටන ෙකොට, වැටුප් ෙකොමිසෙමන් ඒ සඳහා අනුමැතිය 
ෙදන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු එවැනි කාරණා 
ගණනාවක් ෙමය කියාත්මක කිරීම පමාද වීමට බලපෑවා. නමුත් 
දැන් ඒ වැටුප් තලවලට ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවා මහත්වරුත් එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. එතුමන්ලාෙග් සම්පූර්ණ ඉල්ලීමම ෙනොෙවයි, 
එතුමන්ලාත් ඒක පිළිෙගන තමයි ෙම් කැබිනට් පතිකාව සකස් 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.  

සුදුසුකම් පිළිබඳවත් පශ්න තිබුණා. ෙමහි සුදුසුකම් තිෙබන 
විශාල පිරිසක් සිටින අතර, සුදුසුකම් නැති සෑෙහන ෙකොටසකුත් 
ඉන්නවා. අපට පුළුවන්කමක් නැහැ, ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවට ඒ 
අය ඇතුළත් කරන්න. ඒ ෙදපිරිස ඇතුළත් කෙළොත් අපට 
අධ්යාපනෙය් තිෙබන ගුණාත්මක බව, සංවර්ධනෙය් ගැටලුකාරි 
තත්ත්වයන් මතු ෙවනවා. ෙම් සෑම එකකටම එකඟතාව අර ෙගන 
තමයි අපි ෙම් කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඒක ඉතා ඉක්මනින් සම්මත කර ෙගන ඒ ෙගොල්ලන්ට සහෙයෝගය 
ෙදන්න බලනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා, 
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා, මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ 
මැතිතුමා, සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා, දවිඩ එක්සත් ෙපරමුෙණ් 
මන්තීතුමා ෙම් සියලු ෙදනාටම අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
පකාශ කිරීම ගැන අපි ෙබොෙහොම ස්තුති වන්ත ෙවනවා. අප 
හැෙමෝටම අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා, අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් 
ෙවනසක් කරන්න. ෙමොකද, මට මතක හැටියට ''මැල්කම් එක්ස්'' 
කියන කළු ජාතික නායකයා කිව්වා, ''අනාගතයට යාම සඳහා 
තිෙබන passport එක තමයි අධ්යාපනය'' කියලා.  අෙප් රෙට් 
පමණක් ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය්ම තරුණ පිරිසට, පාසල් සිසුන් 
ඇතුළු සැමට අනාගතයට ගමන් කිරීම සඳහා තිෙබන passport 
එක  අධ්යාපනයයි කියා ඔහු කියලා තිෙබනවා. ෙම් passport 
එකට, හරියට වීසා ටික ගහලා දීම අෙප් වගකීමක් ෙවනවා. ෙහොඳ 
රටවලට වීසා හදලා ෙදන්න ඕනෑ යනුෙවන් අදහස් කෙළේ, අපි 
හරියට ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ කියන එකයි.  

ෙහොඳට හිතලා -කල්පනා කරලා- අධ්යාපනඥයන්, ළමා 
මෙනෝ විද්යාඥයන් කියන ෙද්වල් අධ්යයනය කරලා, ෙලෝකෙය් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබොෙහෝ දියුණු වූ රටවල අධ්යාපන කම පිළිබඳ අධ්යයනය කරලා 
අපි ඒ කටයුත්ත කළ යුතුව තිෙබනවා. ඊෙය් අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්, World Bank  එකත් එක්ක 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් අමාත්යාංශෙය් අද 
පැවැති සාකච්ඡාෙව්දී  හිටපු ජනාධිපතිතුමිය වන චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග්ත් අදහස් ලැබුණා. 
එතුමියෙග් අදහසුත් අපි සැලකිල්ලට ගන්නවා. ෙමොකද, ජනාධිපති 
ධුරය දරන විට එතුමියත් අධ්යාපන අමාත්යවරියක වශෙයන් 
සිටියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය රජය පසු 
ගිය කාලෙය් හදපු ෙකටුම්පත් ආදි සියල්ලත් එකතු කරෙගන, 
අධ්යාපනඥයන් ඇතුළු හැෙමෝෙග්ම අදහස් අරෙගන අප හරි ෙද් 
කළ යුතුය කියන එක හැෙමෝම පිළිගන්නවා කියා මම හිතනවා. 
හිටපු අයෙග් අද්දැකීම්ද වැදගත් ෙවනවා. ෙවනස්වීම්වලට භාජනය 
වන විධියට අෙප් අධ්යාපන කමය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් 
අධ්යාපන කමෙය් ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ 
ගැටලුව තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් පාසල් සිසුන් සම්බන්ධෙයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි. විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබා එළියට යන අය 
රැකියා විරහිත ෙගොන්නට එකතු ෙවනවා. එක පැත්තකින්, අෙප් 
කලා උපාධියට පිළිගැනීමක් තිබුණාට, ෙලෝකෙය් සමහර රටවලට 
ගියාම ඒ පිළිගැනීම අඩු ෙවනවා. අපි ඊෙය් අධ්යයනයක් කළා. 
විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය තුළ සියයට 50ක් ම වාෙග් තිෙබන්ෙන් 
කලා විෂයයන්. ඊෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන පරීක්ෂාෙව්දී අපි දැක්කා, 
අෙප් රට ෙලෝකෙය් වැඩිම කලා විෂයයන් හදාරන රටක් බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්ත් ගත් ෙහොඳ 
තීරණ තිෙබනවා. තාක්ෂණෙව්දය විෂයය ෙගන ඒම, ඉන් එකක්. 
ඒ වාෙග් කළ යුතු තවත් ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබනවා. ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය දියුණු කරන්න ඕනෑ. ලැබුණු පතිපාදන ටික ඒ සඳහා 
ෙවන් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, පමුඛතා හඳුනාෙගන කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද ආදි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ගැන අපි සාකච්ඡා 
කරනවා; රැස්වීම් පවත්වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අපි සමහර ෙවලාවට උෙද් ඉඳලා රෑ වන තුරුම වැඩ කරනවා. 
බය නැතිව තීන්දු තීරණ ගන්නවා. අපි ගන්නා ඒ තීරණ සමහර විට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් එතරම් ෙහොඳ පතිඵල ෙගන ෙදන්නක් 
ෙනොවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් අපි 
ෙපෞද්ගලික පරමාර්ථ ෙනොතකා නිසි තීරණ ගන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, අපි 
ඉදිරි කාලෙය්දී ඔක්ෙකෝම එකතු කරෙගන ෙමහි ෙවනසක් 
කරනවාමයි කියලා. ඒකට අපට කාලයකුත් අවශ්යයි. කාලයක් 
තිස්ෙසේ හැදුණු ව හයන් තිෙබන්ෙන්. ඒ ව හයන් එක පාරට 
ෙවනස් කරන එක ටිකක් අමාරු වැඩක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පළාත් සභා සමඟත් 
සාකච්ඡා කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී පළාත් සභාත් සමහර 
කටයුතු කරන ආකාරය කමවත් නැහැ. නමුත් දැන් කමානුකූලව 
සකස් ෙවමින් යනවා. අපි කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමන්ලාත් ෙම් ගැන 
දන්ෙන් නැහැ. 

ගුරුවරිය දණ ගස්වපු ෙද්ශපාලනඥයාව පධාන ආරාධිතයා 
විධියට ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක ඒ පාසෙල්ම විදුහල්පතිවරයා 
ෙගන්වා තිෙබනවා. ඉතින්, ෙම්කයි තත්ත්වය. අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා වුණත් මම කියනවා, "ඒවා වැරැදියි" කියා.  ඒ ගැන 
අපට කනගාටුයි. මම පළාත් සභාෙව් අමාත්යවරයාෙගනුත් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් ගන්න කියලා. 
ෙමොකද, ගුරුවරයාත්, විදුහල්පතිවරයාත් ආරක්ෂා කරන්න අපි 

පූර්වාදර්ශයක් ෙදන්න ඕනෑ. එවැනි තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්ත් 
විදුහල්පතිවරුන් ෙකොටසක් විතරක් අර පරණ කමයට හුරු ෙවලා 
සිටින නිසායි. ඒ අයට දැනුමක් ඕනෑ, පාසල කියන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියන එක ගැන සහ එය පරිපාලනය කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන 
එක ගැන. අපි ෙම් වන ෙකොට  ෙම් අඩු පාඩු ඔක්ෙකෝම මඟ 
හරවාෙගන යනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 
852ක් තිබුණා. ගැසට් කරලා අපි දැන් ඒ පුරප්පාඩු ඉතාම 
ඉක්මනින් පියවනවා. විදුහල්පති ෙශේණිෙය් විධිමත් පත්වීම් 
හාරදහස් ගණනක් දැන් ෙදනවා. විභාග පැවැත්වූවා. ඊෙය් පතිඵල 
නිකුත් කළා. ඒ පත්වීම් ඔක්ෙකෝම ඉතාම ඉක්මනින් ෙදනවා. 
එෙහම දීලා අපි ඉස්සර ෙවලාම බලන්ෙන්, පාසල් 10,000හිම 
පරිපාලනය කමානුකූලව දියුණු කරන්නයි. විදුහල්පතිවරුන් 
පුහුණු කරන කටයුත්ත අපි පටන්ගත්තා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් රෙට් ගුරු 
මධ්යස්ථාන 98ක් තිෙබනවා. ගුරු මධ්යස්ථාන 98න් කීපයකයි පසු 
ගිය කාලෙය් වැඩ කෙළේ. සමහර ගුරු මධ්යස්ථාන තිෙබන්ෙන් 
පාසල්වල පන්ති කාමර තුළයි. ඉතිහාසෙය් ඉඳලා අධ්යාපනඥයන් 
ගුරු මධ්යස්ථාන කියන එක පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් ෙලොකු අදහසක් 
ඇතිවයි. ඒ, නිරන්තර ගුරු පුහුණුව ෙවනුෙවනුයි. අපි ෙම් වසර 
තුළදී ගුරු මධ්යස්ථාන 40ක් අලුතින්ම හදනවා. ඉතිරි ටිකත් 
හදනවා. ඒ ගුරු මධ්යස්ථාන හැදුවාම, ඒ ඒ කලාපෙය් සිටින 
ගුරුවරුන් ඒ ඒ විෂයයන් අනුව නිරන්තරෙයන් පුහුණු කරනවා. 
එෙහම පුහුණු කරලා පතිඵල නැංවීම සඳහා ඒ ගුරුවරුන්ට  
ඉලක්ක ෙදනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ ෙවනත් 
කමවලින් පතිඵල ෙහොඳයි කියා ෙපන්වන්න.  

ඇත්ත වශෙයන් පතිඵල ඉහළ නැංවීම තුළින්ම තමයි අපි 
ගුණාත්මකභාවය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි පහසුකම් 
ෙදනවා; ෙභෞතික සම්පත් ෙදනවා. අවුරුද්දක් ෙදකක් ඇතුළත ෙම් 
රෙට් සියලු පාසල්වල වැසිකිළි කැසිකිළි පශ්න විසඳනවා. අපි එම 
පහසුකම් හදනවා. අපි ෙම් ෙකටි කාලය තුළ වැසිකිළි කැසිකිළි 
1,500ක්, 2,000ක් විතර හදා තිෙබනවා. ඒවාෙයන් ෙකොටසක් 
හදමින් යනවා. ඒ වාෙග්මයි පානීය ජලය සැපයීමත්. ජනපිය 
පාසල්වලට තිෙබන තදබදයට විකල්පයක් වශෙයන් "ළඟම 
පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන සංකල්පය යටෙත් පාසල් ෙදකක් 
ෙතෝරාෙගන, ඒවාට ජනපිය පාසල්වල තිෙබන සම්පත් ෙදනවා; 
ගුරුවරුන් ෙදනවා; පුහුණුකිරීම් කරනවා; හැම තැනටම e-Library 
ෙගෙනනවා. ඒ වාෙග්ම පතිඵල නැංවීම සඳහාත් අපි නිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා.  

පාසල් තදබදය තිෙබන කඩුෙවල වැනි පෙද්ශවල අලුත් 
පාසල් සංඛ්යාවක් පටන් ගන්නවා. පැය ගණනක් තිස්ෙසේ කියන්න 
තිෙබන ෙද්වල්වල වැඩ අප ෙකටි කාලයකින් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ අයට අප දඬුවම් ෙදනවා.  අප 
කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න බැඳිලාත් නැහැ. එක පැත්තකින් 
අපටත් ෙචෝදනාවක් එල්ල වන්න පුළුවන්. තිෙබන එකම පශ්නය 
ෙම්කයි. ෙමෙහම විවිධ විමර්ශන අනුව තීරණ ගන්න ගිෙයොත් 
අපට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙහොයා ගන්න බැරිව යනවා.  

විදුහල්පතිවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නවා. සමහර අයෙග් අඩු 
පාඩු නිසා ඒ විමර්ශනවලින් අෙප් අමාත්යාංශයට පශ්න ඇවිත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපටත් පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙම්වා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා. එක්ෙකෝ ඒ අය ඒ ෙද්වල් හදාගන්න ඕනෑ. 
නීත්යනුකූලව දඬුවම් ෙදන්න ගිෙයොත්, ෙගොඩක් විදුහල්පතිවරුන්ට 
පශ්න එනවා. ෙමවැනි ෙද්වල්වලත් අප හිර ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
නිසා අප ඒවා කමානුකූලව විසඳාගන්න ඕනෑ. ෙම් විදුහල්පතිවරු 
පුහුණු කරෙගන, ඒ අයට හරියට ඒ පදනම සකස් කරෙදන තුරු 
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ඒවා කමානුකූලව කරන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට යම් පශ්නයක 
මතුපිටින් ෙපෙනන පැතිකඩ ෙනොෙවයි ගැඹුරින් බැලුවාම අනික් 
පැත්ෙත් තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි තත්ත්ව තිෙබනවා.  

නිල ඇඳුම් සඳහා වවුචර් ෙදන එෙකන් ඉතිරි වුණු මුදල් 
පමාණය ගැන ෙගොඩක් අය විෙව්චන කළා. එන වසෙර් සිට 
ෙහොඳට ෙවලාව අරෙගන අපට ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන එක ගැන කිව්වා. එවැනි තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. මා උදාහරණයක් කියන්නම්. ජාතික අධ්යාපන 
ආයතනය ගැන කිව්වා. දැන් අප ජාතික අධ්යාපන ආයතනෙය් ඒ 
විෂය මාලා ෙවනස් කිරීම් කරන්න අවශ්ය පෙව්ශය අරෙගන 
තිෙබනවා. රැකියාභිමුඛ අධ්යාපන කමයක් ඇති කරන්නත්, ඒ 
වාෙග්ම දැනුම පදනම් කරගත් සමාජයක් බිහි කරන්නත් හැකිවන 
පරිදි අප ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අනාගතෙය්දී බිහිවන අෙප් තරුණ පරපුර  විශ්වවිද්යාලවලට 
ගියත්, දැන් වාෙග් ෙද්ශපාලනඥයන් පස්ෙසන් යන්න, 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන් නැති තැනට අප ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා අප ෙම් ෙලෝකෙය් ෙවනස්වීම් ෙහොඳින් හඳුනාගන්න ඕනෑ. 
තව අවුරුදු 25ක, 30ක, 50ක අනාගතය දැකලා අප කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙමවැනි ෙද්වල් ගැන අප අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ගුරු උපෙද්ශන ෙසේවයත් ඒ වාෙග්ම එකක්. ෙමහි තව විවිධ 
ෙසේවා තිෙබනවා. ඒ ෙසේවාවනුත් ආරක්ෂා කරෙගන, ඒවා සමඟ 
හැප්ෙපන්ෙන් නැති ෙවන්න ෙම් අංශ දියුණු කරන්න ඕනෑ. වැඩිම 
පශ්න තිෙබන සහ මහජන බලපෑමට වැඩිෙයන්ම ලක්වන 
අමාත්යාංශයක් තමයි අෙප් අමාත්යාංශය.  

අප විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් දැන් ෙගොඩක් ශක්තිමත් කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්  GCE (O/L), GCE (A/L) විභාග 
පතිඵල පරිගණකගත කිරී ෙම් කටයුතුවල තිබුණු ඒ අඩු පාඩු සකස ්
කරලා අප ඒ අංශ තවදුරටත් ශක්තිමත් කළා. එක්ෙකෙනක් ළඟ 
password එක තිබුණා නම් හයෙදෙනක් ළඟ ඒ password එක 
තිෙයන්න ඕනෑය කියා මම විභාග ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු 
නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ කටයුතු ශක්තිමත් කළා. 

එතෙකොට කාටවත් ඒ ෙද්වල්වලට අත ගහන්න බැහැ. ඒ විධියට 
හැම ෙදයක් ගැනම හිතමින් අප කටයුතු කරමින් යනවා. ෙම් 
සියල්ල කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය 
අවශ්යයි. ෙම්ක ෙලෙහසිෙයන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද, සම්පදායන් ෙවනස් කරන එක ෙලෙහසි වැඩක් 
ෙනොෙවයි. එතෙකොට ඕනෑ ෙවලාවක අන්තවාදින්ට ඉතා 
ඉක්මනින් අවුළුවන්න පුළුවන්; ඒක ෙකොයි තරම් ෙහොඳ වැඩක් 
වුණත් රෙට් මතයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපට ෙම් වැඩ 
කටයුතු ටික කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න. ගුරු උපෙද්ශකවරුන්ෙග් කැබිනට් පතිකාව ළඟදීම 
එනවා. මා හිතන විධියට  ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්න අවශ්ය 
නැහැ. ඉදිරි කාලෙය් ඒ ෙද්වල් කථා කිරීෙම් අවස්ථාව ලැෙබයි.  

ෙමවන් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. 
ෙමොකක් හරි වැරැද්දක් දැක්ෙකොත්, ඕනෑම ෙවලාවක 
අමාත්යාංශයට ඇවිත් ඒ බව කියන්න. ෙවනදා නම් ෙකොෙහොම 
කටයුතු කළාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. දැන් නම් ඒ සඳහා මා 
ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව තීරණ ගන්නත් කැමැතියි කියන 
කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරනවා. ඒ ෙද්වල් ගැන ඕනෑ 
ෙවලාවක ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ අපව දැනුවත් කරන්න. ෙබොෙහොම 
විනිවිද ෙපෙනන විධියට, සැඟවුණු පරමාර්ථ නැතිව අප ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන බව පකාශ කරමින්, 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. 6.45ට, 2016 ෙපබරවාරි 

23වන අඟහරුවාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.45 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ெபப் வாி 
23, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப் பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.45 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 
23rd February, 2016. 
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உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

රැකියා දසලක්ෂයක් නිර්මාණය කරලීෙම් වැඩ පිළිෙවළ:  
 ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනා 

සම්මතය : 
විවාදය කල්තබන ලදි. 

பத்  இலட்சம் ேவைல வாய்ப் க்கைள உ வாக்கும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் : 

 மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  
 
அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் : 
 விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

ONE MILLION EMPLOYMENT GENERATION 
PROGRAMME: 
Statement by Hon. Prime Minister 

 
RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE 

CONSTITUTIONAL ASSEMBLY: 
Debate Adjourned 
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2016 ෙපබරවාරි 23 වන අඟහරුවාදා  
 2016 ெபப் வாி 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

 Tuesday, 23rd February, 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 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

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

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාව අනුව, 2016 ෙපබරවාරි මස 17 වැනි 
දින ම’විසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත්වල සහතිකය 
සටහන් කරන ලද බව ෙමම සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන)  
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන)  

 

II 
 

ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය පනත් 
ෙකටුම්පත :ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 

ேவைலயாளர்களின் ேதசிய குைறந்தபட்ச ேவதனம் 
சட்ட லம் : உயர் நீதிமன் க்கு ம   

NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS BILL: PETITION TO 
THE SUPREME COURT 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

"ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම ෙව්තනය" පනත් ෙකටුම්පත 

සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සමක පිටපතක් මා ෙවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
III 

 
ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දී මනාව පනත් 
ෙකටුම්පත :ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට ෙපත්සමක් 

ேவைலயாளர்களின் வர  ெசல த் திட்ட 
நிவாரணப்ப  சட்ட லம் : உயர் நீதிமன் க்கு ம   

BUDGETARY RELIEF ALLOWANCE OF WORKERS BILL: 
PETITION TO THE SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

"ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දී මනාව" පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙපත්සමක පිටපතක් මා ෙවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
IV 

 
ෙබෞද්ධ විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත :ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

ெபளத்த அறநிைலயங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  

BUDDHIST TEMPORALITIES (AMENDMENT) BILL: 
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වන ව්යවස්ථාව අනුව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමු  ෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද "ෙබෞද්ධ 
විහාර ෙද්වාලගම් (සංෙශෝධන)" නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.  

රජය සහ නීතිපතිවරයා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී එකඟ වී 
ඇති පරිදි, සංෙශෝධන ක ළෙහොත් ෙහෝ වගන්ති ඉවත් කළෙහොත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල වගන්ති ඉවත් වන අතර, ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සරල බහුතරයකින් 
සම්මත කළ හැකි බව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි.  

1071 1072  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்  : 
Determination of the Supreme Court : 

1073 1074 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.- 
[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. 

 
2013 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- 
[මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]   

 

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

2014 වර්ෂය සඳහා ෙප්ෂකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 

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

(i)  2014 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව; සහ 

(ii)  2014 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් 
මහතා ] 

    

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

 
2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන වාර්තාව.- [ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1) පරකඩුව, පුසස්ැල්ල, අංක 353 බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

ඩී.ඒ. සෙරෝජනී ධර්මපාල මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ  

(2) රත්නපුර මල්වල, දුෙරක්කන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
යූ.එස.් විතානවසම් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා - පැමිණ නැත. 

   
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, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

පිළිගන්වමි. 
(1) ෙපොල්ගසඕ්විට, ෙවනිවැල්ෙකොළ, අංක 104/1 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.ඩී. ෙහේමචන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාලෙබ්, උඩවත්ත පාර, අංක 905/1A දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්.ජී. ෙපේමදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මුල්ෙල්රියාව, මුල්ෙල්රියාව උතුර, පාසැල් පටුමග, අංක 
392 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.ෙක්.ජී.එස.් ජයෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)  ඔක්කම්පිටිය, වැව ෙපෙදස, පාසැල් මාවත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ආර්.ඩබ්ලිව්.වී. බන්දුල ඥානසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

1077 1078 

[ගරු කථානායකතුමා] 

* [ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
*  [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
* [This annex is also placed in the Library.] 
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(5)   මාලෙබ්, සුසිලාරාම පාර, අංක 510/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එම්. සී. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6)   පුවක්පිටිය, ඇසව්ත්ත දකුණ, "සිංහගිරි සිරි ෙවද නිවස" 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෛවද්ය සුෙම්ද ගාමිණී ෙවත්තසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(7)  ෙහෝමාගම, ෙරෝහල පාර, ජය මාවත, අංක 5 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ටී. ෙපේමලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
(1)  තිකුණාමලය, නුවර පාර, 4 කණුව, ෙසොබියා ඉදිරිපිට, අංක 

57 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි නන්දනී ලියනෙග් 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   කන්තෙල්, ෙවන්ඩාසන්පුර, යුනිට් - 16, අංක 1088 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ඒ. අසංක සංජීව මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3)  ෙදමටෙගොඩ, මිහිඳුෙසන්පුර, 1 AF 08 U 11 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.වී. ඇඩ්මන් සිංෙඤෝ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4)  කඩවත, පහළ කරගහමුණ, අංක 126/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ආර්.ආර්.ඩබ්ලිව්.බී.ටී.බී. හුලංගමුව මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
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 කථානායකතුමනි, ආණමඩුව, කන්නන්ගර පාථමික 

විදුහෙල් දන්ත චිකිත්සක සන්ධ්යා පතිරාජ මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොරටුව, කටුබැද්ද, කුඩුවාමුල්ල පාර, 

අංක 22 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්. සුමනසිරි පනාන්දු 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මණ්ඩාවල, පුංචි මණ්ඩාවල, අංක 

499/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.එම්. ෂර්ලි හර්ෂ කුමාර 
ධර්මතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිලවල, දම්බරාව, අංක 50/1 B දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එම්.බී.ටී.ෙක්. ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම 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. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා ඔබතුමාට අවසථ්ාවක් ලබා 

ෙදන්නම්. දවෙසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපිට අවස්ථාව 
ෙදන්න,  ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්න යන පශ්නය ෙකොතරම් බරපතළද කියලා ඒ ගැන 

කථා කරද්දී ඔබතුමාට දැෙන්වි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් කටයුතු අවසන් වුණු ගමන් මම ඔබතුමාට එයට අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

පාසල් දරුවන් මත්දව්ය ජාවාරම්කරුවන්ෙග් 
ෙගොදුරු බවට පත්වීම: වැළැක්වීම 

பாடசாைலப் பிள்ைளகள் ேபாைதப்ெபா ட் 
கடத்தல்காரர்களின் இைரயாதல் : த த்தல் 

SCHOOL CHILDREN BECOMING VICTIMS OF DRUG 
RACKETEERS: PREVENTION 

55/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1) : 

(අ) (i) නාගරික පාසල් දරුවන් මත්දව්ය 
ජාවාරම්කරුවන්ෙග් ෙගොදුරු බවට පත්වී ඇති 
බවත්;  

 (ii) පාසල් දරුවන් ෙයොදාෙගන ෙමම ජාවාරම් සිදු 
කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

1079 1080 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ)      (i)   ෙම් වන විට මත්දව්ය පාසල් තුළට පිවිසීම 
නැවැත්වීමට රජය කියා මාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) පසුගිය වසර පහ තුළ මත්දව්ය සම්බන්ධ වැරදි 
සඳහා අත්අඩංගුවට පත් පාසල් ශිෂ්යයන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන් නැවත සමාජගත කිරීම සඳහා රජය 
අනුගමනය කරන කියාදාමය කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ සමාජගත කළ දරුවන් පිළිබඳ පසු විපරම් 
කිරීෙම් කියාවලියක් කියාත්මක වන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම කියාවලියට සම්බන්ධ පියවරයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) நகர்ப் ற பாடசாைலப் பிள்ைளகள் ேபாைதப் 

ெபா ட் கடத்தல்காரர்களின் இைரயாக 
மாறி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) இக்கடத்தல்கள் பாடசாைலப் பிள்ைளகள் லம் 
நடத்தப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) தற்ேபா  ேபாைதப்ெபா ட்கள் பாடசாைல 

க க்குள் ெகாண் வரப்ப வைத நி த்  
வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கடந்த ஐந்  வ டங்களில் ேபாைதப்ெபா ட்கள் 
ெதாடர்பான தவ க க்காக ைக  ெசய்யப் 
பட்ட பாடசாைல மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) இவர்கைள மீண் ம் ச கமயப்ப த்த 
அரசாங்கம் ேமற்ெகாள்கின்ற நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 (iii) இவ்வா  ச கமயப்ப த்தப்பட்ட பிள்ைளகள் 
ெதாடர்பாக பின்னாய்  ெசய் ம் ெசயல் ைற 
ெயான்  ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், அச்ெசயல் ைற டன் ெதாடர் 
ைடய கட்டங்கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Is he aware that- 
 (i)  urban school children have become victims 

of drug racketeers; and 
 (ii)  these rackets are perpetrated using school 

children?  

(b)  Will he inform this House-  

 (i)  whether the Government has taken 
measures by now to stop drugs smuggled 
into schools; and 

 (ii)  if so, what such measures are?   

(c)  Will he submit to this House-  

 (i)  the number of school children arrested in 
connection with drug related offences over 
the past five years; 

 (ii)  the process being adopted by the 
Government to reintegrate them into 
society; 

 (iii)  whether a follow-up process is 
implemented regarding the children so 
reintegrated; and 

 (iv)  if so, the steps associated with that process? 

(d)  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 පිළිතුරු ලබා 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (ආ)      (i)  ඔව්. 

 (ii) පාසල් දරුවන් මත්දව්ය භාවිතයට ෙගොදුරුවීම 
වැළැක්වීමට පහත පරිදි වැඩසටහන් ෙම් වන විටද 
කියාත්මක වන අතර, ෙමෙතක් කියාත්මක කළ 
එම වැඩසටහන් තුළින් 2013 වර්ෂෙය්දී දැනුවත් 
කිරීම් වැඩසටහන් 137ක් මඟින් සිසුන් 21,605ක් 
ද, 2014 වර්ෂෙය්දී වැඩසටහන් 319ක් මඟින් සිසුන් 
70,322ක් සහ 2015 වර්ෂෙය්දී වැඩසටහන් 564ක් 
මඟින් සිසුන් 99,956ක් දැනුවත් කිරීමට පියවර 
ෙගන ඇත. 

* ඔවුන් ඉලක්ක කර ෙද්ශනා, සම්මන්තණ 
හා කතිකාවත් වැනි මත්දව්ය නිවාරණ 
අධ්යාපන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම.  

* කණ්ඩායම් කියාකාරකම් තුළින් 
මතවාදමය ෙවනසක්ම් ඇති කිරීම. 

* පාසල් දරුවන්ෙග් ගැටලුවලට 
ආමන්තණය කරන ආත්මාවෙබෝධය, 
ඵලදායී සන්නිෙව්දන කම, අන්තර්පුද්ගල 
සන්නිෙව්දන සබඳතා  වර්ධනය, හැඟීම් සහ 
ආතතිය කළමනාකරණය කරනු ලබන 
කියාකාරකම් ඇතුළත් වැඩසටහන් සැලසුම් 
කිරීම හා කියාත්මක කිරීම. 
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* ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, ෙදමවුපියන් 
දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු වැඩමුළු 
සංවිධානය කිරීම.  

* පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ෙග් සහ 
ගුරුවරුන්ෙග් ෙමම කරුණ පිළිබඳව දැනුම 
හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

* දරුවා තනි ෙනොකිරීම, ඔවුන්ව අවෙබෝධ 
කර ගැනීම, ඔවුන් ෙකෙරහි විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවීම, මව හා පියා අතර 
ෙසෞඛ්ය සම්පන්න යහපත් සබඳතාවක් 
පවත්වා ගැනීමට සහ එතුළින් යහපත් පවුල් 
පරිසරයක් ෙගොඩ නැංවීමට වැඩ පිළිෙවළ 
සංවිධානය කිරීම.  

(ඇ) (i) 551යි. 

 (ii) ඔවුන්ව නුවර, හන්ෙදසස් ෙයොවුන් පතිකාර 
මධ්යසථ්ාන ෙවත ෙයොමු කිරීම සිදු කරනු ලබන 
අතර එහිදී, 

   මාස 03ක ෙන්වාසික මෙනෝ චිකිත්සක පතිකාර 
ලබාදීම.  

   වයස ්ඛාණ්ඩවලට අනුරූපව පාසල් විෂය මාලාවට 
අදාළ විෂයන්, ෙසෞන්දර්යාත්මක විෂයන් ෙමන්ම 
වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවන් හැදෑරීමට අවසථ්ාව 
ලබාදීම. 

  මෙනෝ විද්යාත්මක උපෙද්ශනයට ලක්කිරීම. 

  ෙපෞරුෂ වර්ධනයට අදාළ කියාකාරකම්, කීඩා 
කුසලතා සංවර්ධනය, සංගීතය, කලාව හා 
සාහිත්යයට අදාළ කටයුතු සිදු කරවීම. 

  ෙම් අවසථ්ාෙව් දී  ගරු සාගල රත්නායක 
ඇමතිතුමා සභාවට පැමිණ සිටිනවා.  මම උත්තරය 
කියවලා එතුමාට භාර ෙදන්නම්. 

 (iii) ඔව්. 

(iv) 1.  පසු රැකවරණ කියාවලිය, අන්තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලෙය් පතිකාර 
කාර්ය මණ්ඩලයට අමතරව  බාහිර ෙසේවා 
අංශය මඟින් සිදු කිරීම. 

 2.  පතිකාර ලබන ෙසේවා ලාභියා 
මධ්යසථ්ානෙයන් පිටවී යාමට සති 02කට 
ෙපර අදාළ ෙසේවා ලාභියා පදිංචි පෙද්ශය 
භාරව සිටින බාහිර ෙසේවා නිලධාරියා ෙවත 
ෙතොරතුරු ලබාදීම. 

 3. එම නිලධාරින් විසින් ෙසේවා ලාභියාෙග් 
පවුෙල් අය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම, ඔවුන් 
උපෙද්ශනයට නතු කිරීම තුළින් ෙසේවා 
ලාභියාට යහපත් පරිසරයක් උෙදසා අවශ්ය 
පදනම සකස ්කරනු ලබයි. 

 4. පතිකාරෙයන් පිටව ගිය පසු දීර්ඝ කාලයක් 
අඛණ්ඩ පසු රැකවරණය සිදු කරනු ලබයි. 

 5. ෙසේවා ලාභියා මසකට වරක් ෙහෝ ෙදවරක් 
මධ්යසථ්ානයට සම්බන්ධ කර ගැනීම 
සිදුකරන අතර, එය තීරණය වන්ෙන් ෙසේවා 

ලාභියා නැවත මත්දව්ය භාවිතයට ඇති 
අවදානම් මට්ටම අනුවය. 

 6 පතිකාර මධ්යසථ්ානය සමඟ ලිපි, දුරකථන 
මඟින් සබඳතා පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය 
පහසුකම් සලසා දීම ෙමන්ම මධ්යසථ්ානෙය් 
පවත්නා පගති රැසව්ීම් සඳහා සහභාගී වීමට 
පහසුකම් සලසා දීම. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

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

ෙමයයි. මම අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන දැන ගන්නට 
කැමැතියි. ගරු අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුෙරන් පැහැදිලි වුණා, පසුගිය 
වසර පහ තුළ මත්දව්ය හා සම්බන්ධ වැරැදිවලට පාසල් යන 
වයෙසේ දරුවන්  551 ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන බව. 
බාබුල්, බීඩා, ෙමෝදක, පැණි, ෙපති, Ecstasy  ඊට අමතරව විවිධ 
රස කළ පුවක් වර්ග පාසල් තුළත් ඒ වාෙග්ම පාසෙලන් අවට 
සමහර ව්යාපාරික ස්ථානවලත් විෙශේෂෙයන්ම පාසල් බස් රථ 
තුළත් විකුණන බවට වාර්තා ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණාවලදී 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහෙයෝගය ෙගන සිවිල් ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ෙයදවීම සහ බුද්ධි අංශ නිලධාරින් ෙයදවීමත් ඒ 
වාෙග්ම අහඹු ෙලස බස් රථ පරීක්ෂා කිරීෙම්, පාසල් පරීක්ෂා 
කිරීෙම් සහ අවට ව්යාපාර සථ්ාන පරීක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද?   

 
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, එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ 

සියලු කරුණු ෙමතැනදී කියන්න බැහැ.  විෙශේෂෙයන් පජා 
ෙපොලිස් ඒකකය හරහා අපි ෙම් පශ්නය ගැන ෙසොයා බැලීම සඳහා 
පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් දැන් ෙගොඩ නඟමින් පවතිනවා. ෙම් 
පශ්නයට පිළිතුරු සමඟ පසුබිම් වාර්තාවක් මට ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒ පසුබිම් වාර්තාව මම ගරු මන්තීතුමාට ෙපන්වන්නම්. ෙමොකද, 
මම හිතන විධියට එතුමා අහන ෙබොෙහෝ පශ්නවලට පිළිතුරු එහි 
තිෙබනවා.   

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

ඇතැම් මත්දව්ය සහ මත්පැන් ජාවාරම්කරුවන් ඒ ජාවාරෙම් 
අතරමැදි තැරැව්කරුවන් විධියට පාසල් දරුවන්    ෙයොදා ගැනීෙම් 
අවස්ථාත් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම ෙයොදා ගනිමින් 
ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් ෙද්වල් පාසල තුළට  ෙගනැල්ලා 
විකුණන්නත්, පාසෙලන් එළිෙය්දී විකුණන්නත්. විෙශේෂෙයන්ම 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙහෝමාගම ප ෙද්ශෙය් ඉඳලා ෙකොළඹ නගරයට එන  
රජෙය් බස් රථයක ගමන් ගන්නා එක දරුෙවක් තමන්ෙග් යට 
ඇඳුෙම් සඟවා ෙගන ඇවිල්ලා ෙමවැනි මත්දව්ය විකුණද්දි අෙනක් 
පාසල් දරුෙවෝ තමයි ඒ දරුවා ෙපොලීසියට අල්ලා දුන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙමවැනි කියා දාමයන් සම්බන්ධෙයන් දරුවන් විතරක් දැනුවත් 
කරලා මදි. බස් රථ රියැදුරන්, පාසල් වෑන්රථ රියැදුරන්, 
උපකාරක පන්ති ගුරුවරුන්, පාසල් ගුරුභවතුන් සහ අවට 
ව්යාපාරික පජාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පජා ෙපොලිස් ඒකක හා 
බැඳුණු වැඩ සටහනක් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබනවාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එවැනි වැඩසටහන් නම් දැනටමත් පවත්වනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. විදුහල්පතිවරුන්ට, ගුරුභවතුන්ට, ඒ වාෙග්ම 
බස් රථ  රියැදුරන්ට,  ෙදමව්පියන්ට වාෙග්ම අධ්යාපන විද්යා පීඨය 
හරහා අලුතින් පත්වන ගුරුවරුන්ටත් ෙමවැනි වැඩසටහන් 
පවත්වනවා. පජා ෙපොලිස් ඒකකය හරහා ඒක තවදුරටත් සමාජය 
තුළට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි අපි බලන්ෙන්.   

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
සමහර ෙවලාවට රසකළ පුවක් වර්ග වාෙග් ෙද්වල් මත් 

දව්යයක් විධියට අපි හඳුනා ගන්ෙන්, නැත්නම් මත් දව්ය විධියට 
ඒවා ෙල්ඛනගත ෙවන්ෙන් ෙබදා හැරීෙම් කටයුතුත් සිදු වී 
කාලයක් ගතවීෙමන් පසුවයි. ඒ නිසා පාසල් අවට විකුණන 
රසකළ ආහාර වර්ග ෙහෝ බීම වර්ග ෙහෝ පිළිබඳව ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අමතරව යම්කිසි මට්ටමකින් අන්තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයත් මැදිහත් කර ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් සහ එයට අමතරව මැදිහත් කරගත යුතු අංශ මැදිහත් 
කර ගැනීෙම් කමෙව්දය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒක ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, ඒ කාර්ය භාරය ෙපොලීසියටයි, 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයටයි විතරක් ෙදන්න 
බැහැ. MOH කාර්යාල හරහාත් යම්කිසි වග කීමක් දැනටමත් 
දරනවා. එතැන මනා සම්බන්ධීකරණයක් සිදු ෙවන්න ඕනෑ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය - 
Special Task Force එක- හරහා ඒ කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා.  

 
ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම : 

ෙසේවක පතිලාභ 
இலங்ைகக் காப் திக் கூட் த்தாபனத்ைதத் 

தனியார் மயப்ப த்தல்: ஊழியர் நலன்கள் 
PRIVATIZATION OF SRI LANKA INSURANCE CORPORATION: 

EMPLOYEE BENEFITS 
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2. ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2) : 

(අ) (i) 2003 වසෙර්දී ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම්දී එහි ෙසේවය කළ 
3100ක් වූ ෙසේවක සංඛ්යාෙවන් 1500ක පමණ 
පිරිසකට රැකියා අහිමි වූ බවත්; 

 (ii) යම් ආයතනයක් පර්ක් ආයතනය හරහා 
විකිණීෙම්දී ෙසේවකයින් හට හිමිවිය යුතු 10% 
පතිලාභයද ඔවුන්ට අහිමි වූ බවත්;  

 (iii) ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුවක් අනුව පසුගිය 
පාලන සමෙය්දී ශී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව නැවත 
රජයට පවරා ගැනීමක් සිදු වුවද, ෙසේවය අහිමි වූ 
ෙසේවකයන් සෑම ෙදනාම නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවීමක් සිදු ෙනොවූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (ආ) (i) නැවත රැකියාව ෙනොලැබීෙමන් අසාධාරණයට 
ලක්වූ ෙසේවකයින්ට විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2003ஆம் ஆண்  இலங்ைகக் காப் திக் 
கூட் த்தாபனத்ைத தனியார் மயப்ப த் ம் 
ேபா  அதில் பணியாற்றிய 3100 ஊழியர்களில் 
சுமார் 1500 ேபா ் ெதாழில்கைள இழந்தனர் 
என்பைத ம்; 

 (ii )  ஏேத ம் நி வனெமான்  'பர்க்' நி வனத்தின் 
ஊடாக விற்பைன ெசய்யப்ப ம்ேபா  
ஊழியர்க க்கு உாித்தாக ேவண் ய 10% 
நலைன ம் இவர்கள் இழந்தார்கள் என்பைத ம்; 

 (iii )  உயர் நீதிமன்ற வழக்குத் தீர்ப்பின்ப  கடந்த 
ஆட்சிக்காலத்தில் இலங்ைக காப் திக் 
கூட் த்தாபனம் மீண் ம் அரசினால் 
ெபா ப்ேபற்கப்பட்டேபாதி ம் ெதாழில் இழந்த 
ஊழியர்கள் அைனவ ம் மீண் ம் ேசைவயில் 
அமர்த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  மீண் ம் ெதாழில் கிைடக்காத காரணத்தினால் 
அநீதிக்கு உள்ளான ஊழியர்க க்கு 
தீர்ெவான்ைற வழங்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii )  ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a)  Is he aware that - 

 (i) when Sri Lanka Insurance Corporation was 
privatized in the year 2003 about 1,500 
persons out of the 3,100 employees who 
served there lost their employment; 

 (ii)  they were even deprived of the 10 per cent 
benefit that employees are entitled to when 
an institution is sold through PERC; and 

 (iii)  even though Sri Lanka Insurance 
Corporation was re-acquired by the 
Government during the tenure of the 
previous regime on a judgment of the 
Supreme Court, all the employees who lost 
their jobs were not reinstated? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to provide 
relief to the employees who underwent 
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injustice as a result of not receiving their 
employment back; and 

 (ii) if so, the manner it will be done? 

(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) (i) රැකියා අහිමිවීමක් සිදු වී ෙනොමැත. 
 (ii) ෙසේවකයින්ට සියයට 10ක ෙකොටස ්අහිමිවීමක් සිදු 

වී ෙනොමැත. 
 (iii) ෙසේවය අහිමි වූ ෙසේවකයන් ෙනොවූ ෙහයින්, නැවත 

ෙසේවෙය් පිහිටුවීමක අවශ්යතාවක් ෙනොවීය. 
(ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 
 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, "ෙසේවය අහිමි 
ෙවලා නැහැ" කියලා. ඒක සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාව විකුණන්න කලින් එහි සියලුම ෙසේවකයන්ට 
වසර 60ක් දක්වා කාලයක් ෙසේවය කිරීමට ඉඩකඩ තිබුණ බව 
ඔබතුමා දන්නවාද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
නැහැ.  ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ෙසේවකයන් විශාම 

යන්ෙන් අවුරුදු 55න්. අවුරුදු 55න් ඔබ්බට ෙසේවය කරනවා නම් 
ඒක ඉ ෙබ්ටම ලැෙබන ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න කලින් 
එහි සියලුම ෙසේවකයන්ට අවුරුදු 55න් එහාට, අවුරුදු 60 දක්වා 
ෙසේවය කිරීම සඳහා වූ චකෙල්ඛයක් තමයි තිබුෙණ්. ෙම් ආයතනය 
විකිණුවාට පසුව එම ෙසේවකයන්ව තමයි එළියට දැම්ෙම්. එම 
අවස්ථාෙව්දී 1500කට ආසන්න පමාණයකට රැකියා අහිමි වුණා. ඒ 
රැකියා අහිමි වුණු අයට තමයි සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවලා නැත්ෙත්. 
රැකියා අහිමි වුණු ෙමම අයට සියයට 10ක ෙකොටස් පංගුෙවන්  යම් 
ෙසොච්චම් මුදලක් -රුපියල් ලක්ෂ හතරක් ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂ 
හතරයි විසිපන්දහක් වාෙග් පමාණයක්- ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක 
කිසිෙසේත්ම පමාණවත් නැහැ. එම නිසා ෙමම ආයතනය 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම නිසා බලහත්කාරෙයන් රැකියාවලින් 
යන්න කියලා ගිය අයට තමයි සාධාරණ වන්දි මුදලක් අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එම සාධාරණ වන්දි මුදල් ඔවුන්ට 
ලබා ෙදන්න පමාද ෙවලා හරි දැන්වත් ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද?  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙපෞද්ගලීකරණය කළාට පසුව රක්ෂණ සංස්ථාෙව් හිටපු 

සියලුම ෙසේවකයින් අලුත් සමාගමට අනුයුක්ත කළා. ඔවුන්ව 
අනුයුක්ත කළාට පසුව ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම යන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ කියන්ෙන්, Voluntary Retirement 
Scheme - VRS - එකක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ VRS එක යටෙත් 
තමයි එහි ෙසේවකයන් රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් අයින් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අවස්ථාෙව්දී එම ෙසේවකයන්ට තර්ජනයක්, බල 
කිරීමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඒක ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කරපු ෙදයක් 
නිසා. නමුත් අනුයුක්ත කරපු සියලු ෙදනාටම සියයට 10ක 
ෙකොටස් ෙහෝ ඒ ෙකොටස් ෙවනුවට මුදලක් ලබා දුන්නා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමා කිව්ෙව්, "VRS එක යටෙත් යන්න නිදහස දුන්නා" 

කියලා. ඒ අවුරුදු 55ට වඩා අඩු අයට. ඒක හරි. නමුත් 
චකෙල්ඛෙය් ඉතා පැහැදිලිව තිබුෙණ් අවුරුදු 60 දක්වා ෙසේවය 
කරන්න පුළුවන් කියලා. එතෙකොට අවුරුදු 55ට වැඩි ෙසේවකයන් 
තමයි ෙම් විධියට යැව්ෙව්. ඒ අයට තමයි වන්දි මුදල ලබාදිය 
යුත්ෙත්. වන්දි මුදල ලබාදීම නිසියාකාරව සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්යයනය කරලා, 
අසාධාරණයට ලක් වුණු ෙසේවකයන්ට ඉදිරිෙය්දී ෙහෝ යම් 
සාධාරණ වන්දි මුදලක් ලබාදීමට ඔබතුමා පියවර ගන්නවාද? 

 
 ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා   (மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
  (The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්. මම මුලින් සඳහන් කළා වාෙග් අවුරුදු 55න් තමයි විශාම 

යාමට නියමිතව තිබුෙණ්. නමුත් අසාධාරණ,  අනීත්යනුකූල ෙලස 
ඒ ෙසේවකයන් ඉවත් කර තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා කියනවා නම්, 
ඒ සඳහා නීතිමය පදනමක් තිෙබ් නම් අපි ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 -199/'15- (2), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

ඔලුවිල් වරාය සඳහා පවරා ගන්නා ලද ඉඩම්: වන්දි 
මුදල් 

ஒ வில் ைற கத் க்ெகனச் சு காித்த காணிகள்: 
நட்ட ஈ   

LANDS ACQUIRED FOR OLUVIL HARBOUR : COMPENSATION  
 

209/’15 
4.  ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
   (மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
      (The Hon. M.H.M. Salman) 

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, ඔලුවිල් වරාය ඉදිකිරීම සඳහා 2008 
වර්ෂෙය්දී රජයට පවරා ගන්නා ලද ඉඩම් ෙවනුෙවන් ෙම් 
වනවිට වන්දි මුදල් පදානය කර ඇති එක් එක් පුද්ගලයාෙග් 
නම, ලිපිනය සහ වන්දි මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙම් සඳහා පවරා ගන්නා ලද පුද්ගලයින් 48 ෙදෙනකුට 
අයත්ව තිබූ අක්කර 49.5ක ඉඩෙමහි, ඉඩම් හිමියන් අතරින් 
ෙමෙතක් වන්දි මුදල් ලබාදී ෙනොමැති පුද්ගලයින් සඳහා 
ඉඩෙම් වර්තමාන තක්ෙසේරු වටිනාකම අනුව වන්දි පදානය 
කිරීමට එතුමා පියවර ගන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச் 

சைரக்ேகட்ட வினா: 
 

(அ) கிழக்கு மாகாணத்தில், ஒ வில் ைற கத்ைத 
நிர்மாணிப்பதற்கு 2008ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத் 
தினால் சு காிக்கப்பட்ட காணிக க்காக இ வைர 
நட்டஈ  வழங்கப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா  நபாின ம் 
ெபயர், கவாி மற் ம் நட்டஈட் த் ெதாைக ெவவ் 
ேவறாக யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இதற்ெகன சு காிக்கப்பட்ட 48 ேப க்குச் ெசாந்த 
மான 49.5 ஏக்கர் காணியின், காணிச் ெசாந்தக் 
காரர்களில் இ வைர நட்டஈ  வழங்கப்படாத 
வர்க க்கு காணியின் தற்ேபாைதய விைல 
மதிப்பீட் ப் ெப மதியின்ப  நட்டஈ  வழங்க அவர் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the  Minister of Ports and Shipping :  

(a)  Will he state separately the name and address of 
each person to whom  compensation has been paid 
by now for the lands acquired by the Government 
in the year 2008 to construct the Oluvil Harbour in 
the  Eastern  Province, along with the amount of 
compensation paid to each person? 

(b)  Will he take action to pay compensation based on 
the  current  estimated value of  the lands to the 
persons to whom compensation has not yet been 
paid out of the land owners of the land of 49.5 
acres acquired by the Government, which 
belonged to 48 persons? 

(c)  If not, why? 

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) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ)   නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, ඔලුවිල් වරාය ඉදි කිරීම සඳහා 2008 
වර්ෂෙය්දී රජයට පවරා ගන්නා ලද ඉඩම් ෙවනුෙවන් ෙම් 
වන විට වන්දි මුදල් පදානය කරමින් පවතී. දැනට මුදල් 
ෙගවා ඇති පුද්ගලයන් සම්බන්ධ විසත්රය දීර්ඝ ඇමුණුමක්. 
ඒ ඇමුණුම ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබනවා. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

 

(ආ)   ඔලුවිල් වරාය ඉදි කිරීම සඳහා පවරා ගන්නා ලද ඉඩම් කට්ටි 
32ක් සඳහා වන්දි තක්ෙසේරු ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
ෙවත ලැබී ඇති අතර ඉන් 19ෙදනකු සඳහා රුපියල් 
41,489,280ක් වන්දි වශෙයන් ෙගවා ඇත. එක් අයකු ෙවත 
මුදල් ෙවන් කර ඇතත් ෙමෙතක් වන්දි ලබා ෙගන 
ෙනොමැත. ඉතිරි වන්දිලාභින් 12ෙදනාෙග් ඉඩම් අයිතිය 
පිළිබඳ තහවුරු කිරීමට දිසාපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද 
කමිටුව මඟින් ෙමෙතක් වරාය අධිකාරිය ෙවත නිර්ෙද්ශ 
ලැබී  ෙනොමැත. එම නිර්ෙද්ශ ලැබුණු පසු සාධාරණ 
තක්ෙසේරුවක් මත වන්දි ෙගවීමට කටයුතු කරනු ඇත.  

 තවද, ඉතිරි ඉඩම් සඳහා වන්දි තක්ෙසේරු ෙමෙතක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් වරාය අධිකාරිය ෙවත  ෙයොමු කර 
ෙනොමැත.  

(ඇ)   වන්දි තක්ෙසේරු වටිනාකම පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් වරාය 
අධිකාරිය ෙවත දැන්වූ පසු සාධාරණ තක්ෙසේරුවක් මත 
මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කළ හැක.    

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

     ඇමුණුම   

ඔලුවිල් වරාය ව්යාපෘතිය සඳහා අත්පත් කරගත් ඉඩම් 
ෙවනුෙවන්  

වන්දි මුදල් ෙගවන ලද පුද්ගලයන්ෙග් ෙතොරතුරු 
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අනු 
අංකය 

නම හා ලිපිනය 
ෙගවන ලද වන්දි 
මුදල රුපියල් 

1 එස්. ජුනයිදීන් මහතා, 2 ½, දකුණු 
කාණු පාර, ඔලුවිල් 02. 

 2,348,670 

2. එස්. සිත්ති නජීමා මිය, 155 බී., PA 
පාර, ඔලුවිල් 06. 

564,330 

3 ටී.එල්.ඒ. කබීර් මහතා, 87, පරණ 
තැපැල් කාර්යාලය පාර, ඔලුවිල් 03. 

48,630 

4 ඊ.එල්. තාජුනිසා මිය, 16.ඒ., 
පදීපාගාර පාර, ඔලුවිල් 04. 

4,302,600 

5 එම්.අයි. මීරා ෙමොහිදීන් මහතා, 
5/68, සවලකඩ, කල්මුෙණ්. 

424,500 

6 වයි.එල්. උදමා ෙලබ්ෙබ් මහතා, 
4/115, ෙසන්ටල් කෑම්ප්, අම්පාර 

393,600 

7 ඒ. ෙසයිනම්බු මිය, 69/2, ෙජ්නු 
අරබික් විද්යාලය පාර, ඔලුවිල් 07. 

2,575,800 

8 ෙක්.එල්. මිසායිනා උම්මා මිය, 
79/3, ෛතකා පල්ලි අඩි, ෙසන්නල් 
ගාම 02, සම්මාන්තුර. 

774,300 

9 ටී. මීරාසායිබ් මහතා, 295, ඔස්මාන් 
පාර, සාහින්දමරදු 07. 

1,180,800 

10 එම්.අයි.එම්. අන්සාර් මහතා, 295 
බී., ඔස්මාන් පාර, සාහින්දමරදු 07. 

1,180,800 

11 ෙක්.එල්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා, 
68/බී., ෙත්තාවඩි පාර, ඔලුවිල් 06. 

6,326,100 
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දැනට මුදල් ෙවන් කර ඇති අයෙග් ෙතොරතුරු  

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමම පශ්නය ෙම් ගරු සභාෙව් මතු කිරීමට 
පධාන වශෙයන් ෙහේතු වුෙණ්, රජයට පවරා ගත් ඉඩම් ෙවනුෙවන් 
පවුල් 49කට වන්දි මුදල් පදානය කිරීෙම්දී යම් ගැටලුවක් ඇති වී 
තිෙබන නිසායි. ෙමයට පධානම ෙහේතුව තමයි, ර ජෙය් තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය කරන ලද වන්දි මුදල ෙගවීම                 
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් එවකට පාලන අධිකාරිය විසින් 
අත්තෙනෝමතික ෙලස පතික්ෙෂේප කිරීම. 

පතික්ෙෂේප කරලා එම මුදල් රුපියල් 30,000ට අඩු කරලා 
ෙගවීමට ෙයෝජනා කළා. නමුත් ඒ එක් එක් පවුල් සතු විෙශේෂ 
පශ්න නිසා පවුල් 19ක් එම මුදල් භාර ගත්තා. පවුල් 29ක් වන්දි 
මුදල් භාර ගත්ෙත් නැහැ. ෙමම පශ්නය ගැන ඉතාම සානුකම්පිත 
ෙලස කල්පනා කර බලන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙමම ඉඩම් එම පවුල්වල පාරම්පරික 
ඉඩම්. විශාල සංවර්ධන ව්යාපෘතියකට ඔවුන් ෙමම ඉඩම් කැප 
කරලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමම පශ්නය විසඳීමට ගරු 
අමාත්යතුමා පියවර ගන්නවාද කියා මා කාරුණිකව අසා සිටිනවා. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලෙය්  අමාත්යවරුන් කිහිප 

ෙදෙනකුත් ෙම් පශ්නය මා ෙවත ෙයොමු කළා. ෙමහිදී අපිට තිෙබන 
පධානම පශ්නය ෙවන්ෙන්, තක්ෙසේරු කරපු මුදල් අනුව ෙගවීමට 
සිදුවීමයි. ඒ වාෙග්ම දිසාපතිතුමා හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා හරහා 
එන සහතිකයක් එක්ක තමයි, අපට ඒ මුදල ෙගවන්න සිදු 
ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතුව කෙළොත් හුඟක් පශ්නවලට   මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවනවා. දැනට අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. 
සමහර අයට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා කියා අපව දැනුවත් 
කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා දැනට අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, අපි ලබා ගත් සමහර ඉඩම් ෙකොටස් 
අනවසරෙයන් අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අපි පසුගිය 
දවසක කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා කළා. එම ඉඩම්වලට 
ෙමොකද කරන්ෙන් කියන එක ගැන ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩල 
රැස්වීෙම්දී තීරණයකට එළෙඹනවා.  

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නෙයන් ඍජුවම මතු 

ෙනොවුණ තවත් එක කාරණයක් ඉතාම ෙකටිෙයන් අහනවා. ශී 
ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසයට ඔලුවිල් වරාය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
හැඟීමක් තිෙබනවා. මන්ද, එහි සංකල්පය හිටපු අමාත්යවරෙයකු 
වන ගරු ඒ.එච්.එම්. අශ්රෆ් මැතිතුමාෙග්. ඒ වාෙග්ම එය ආරම්භ 
කර තිබුෙණ්, රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා. අපිට වාර්තා ෙවන 
ආකාරයට ෙමම වරාය මුල් අවස්ථාෙව්දී ධීවර වරායක් සහ කුඩා 
හා මධ්යම පමාණෙය් වාණිජ වරායක් හැටියට තමයි, ආරම්භ කර 
තිෙබන්ෙන්. අද ෙමය ධීවර වරායක් හැටියට පමණයි පාවිච්චි 
ෙවන්ෙන්. යම් පශ්න තිෙබනවා නම් ඒවා විසඳා, කුඩා ෙහෝ මධ්යම 
පමාණෙය් වාණිජ වරායක් හැටියට ෙමම වරාය දියුණු කිරීමට 
ඔබතුමා පියවර ගන්නවාද කියා අහන්නට මම කැමැතියි. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැනටත් ආෙයෝජකයන් කිහිප 

ෙදෙනක් අපට  proposals  එවා තිෙබනවා. දැනට අප ඒ ගැන 
අධ්යයනයක් කර ෙගන යනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ ආෙයෝජකයන්ෙගන් 
ෙහොඳ ආෙයෝජකයන් කිහිප ෙදෙනක් ෙගන්වා ෙම් වරායට 
සම්බන්ධ කර ගන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

නමුත් එතැන පශ්    ් නයක් තිෙබනවා. මුහුදු වතුර කාන්දු ෙවලා 
එතැන පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ දී තිෙබනවා. එම නිසා 
ආෙයෝජකයන්ෙග් පැමිණීෙම් ෙපොඩි අඩුවක් තිබනවා. නමුත් 
දැනට ආෙයෝජකයන් ෙදෙදෙනක් එක්ක අපි සාකච්ඡා කර ෙගන 
යනවා. ඉදිරිෙය්දි මාසයක් පමණ ෙවනෙකොට ෙම් ආෙයෝජකයන් 
සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ අවශ්ය කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

 
ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් ෙකොළඹ 02, 

ෙමෝගන් පාෙර් පිහිටි ෙද්ෙපොළ:  බදු දීම 
ெகா ம் -02, ேமாகன் தியி ள்ள இலங்ைக 
ைற க அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான ஆதனம் : 

குத்தைக 
PROPERTY BELONGING TO SRI LANKA PORTS AUTHORITY 

AT MORGAN ROAD, COLOMBO 02: LEASE  
     232/’15 

5.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් ෙකොළඹ 02, ෙමෝගන් 
පා ෙර්, කිව් ෙපොයින්ට් හි, අංක 15 සහ 15 A දරන අක්කර 
02යි රූඩ් 02යි පර්චස ් 35ක් වන ඉඩම සමඟ ඇති වර්ග 
මීටර් 1600ක් පමණ වන ෙගොඩනැඟිල්ල නීති විෙරෝධී 
ආකාරෙයන් ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත රු.25,000/-ක් 
වැනි සුළු මුදලකට බදු දී තිෙබ්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)   උක්ත ඉඩම බදු දී ඇති ආයතනය කවෙර්ද; ඒ 
සඳහා අනුමතිය ලබා දී ඇත්ෙත් කවුරුන්ද; 

      (ii)   ඉහත (අ) හි සඳහන් ෙද්පළ, කුලියට ලබා දීෙම්දී 
අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද;  

      (iii)   මාසික කුලිය තීරණය කරනු ලැබුෙව් කවුරුන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

1091 1092 

1  පරිපාලක විධායක, 
අල් හාමියා, අරාබික් විද්යාලය, 
කල්මුෙණ්. 

*1,177,200 

12 එම්.එච්.එම්. රෆික් මහතා, 138, 
මධ්යම පාර, ඔලුවිල් 05. 

598,710 

13 එම්.අයි. සහාබ්දීන් මහතා, 130/1, 
අන්සාරි පල්ලිය පාර, ඔලුවිල් 05. 

1,065,840 

14 එස්.එල්. උම්මු ෙජසීමා මිය, 16, 
අරහා පාර, ඔලුවිල් 01. 

4,805,100 

15 අයි.එල්. අයිනූල් ජාරියා මිය, 40, 
මධ්යම පාර, ඔලුවිල් 03. 

2,244,300 

16 අයි.එල්.එම්. හුෙසේයින් මහතා, 13/1, 
ෙකළින් පාර, ඔලුවිල් 01. 

2,244,300 

17 ඒ.එල්. මුමිනා උම්මා මිය, 215 බී., 
අන්සාරි පල්ලිය පාර, ඔලුවිල් 06. 

2,398,500 

18 ඒ.එල්. ජලාල්ඩීන් මහතා, 182/1, 
ඕපීඒ පාර, ඔලුවිල් 07. 

4,958,100 

19 එම්.අයි. ෆලීල්උල්ලා මහතා, 110, 
ෙකළින් පාර, ඔලුවිල් 05. 

4,231,500 

  එකතුව 41,489,280 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ)  (i)   2010 වර්ෂෙය්දී ෙමම ඉඩෙමන් පර්චස ් 31ක 
ෙකොටසක් රු.125,000/-ක මාසික කුලියකට ලබාදී 
තිබූ බව දන්ෙන්ද;   

 (ii)  එෙසේ නම්, 2014 වර්ෂෙය්දී, රු.25,000/-ක මාසික 
කුලියකට පර්චස ්435ක් වූ ෙමම ඉඩම බදු දීෙමන්, 
වරාය අධිකාරියට සිදු වූ පාඩුව අයකර ගැනීම 
සඳහා  ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii)  ෙමම මූල්ය වංචාව පිළිබඳව සිදු කරනු ලබන 
විමර්ශනෙය් වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

            යන්න එතුමා තවදුරටත් ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) இலங்ைக ைற க அதிகாரசைபக்குச் ெசாந்தமான 

ெகா ம் -02, ேமாகன் தி, கிவ் ெபாய்ன்ட் இல் 15, 
மற் ம் 15 A ஆம் இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட 02 ஏக்கர் 
02 ட் 35 பர்சஸ் ெகாண்ட காணி டனான ஏறத்தாழ 
1600 ச ர மீற்றர் அளவிலான கட் டம் சட்ட 
விேராதமாக அரசியல் நட்பின்ேபாில் பாய் 25,000/- 
ேபான்றெதா  சி  ெதாைகக்கு குத்தைகக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணி குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
நி வனம் யா ; இதற்கான அங்கீகாரம் யாரால் 
வழங்கப்பட் ள்ள ; 

 (ii) ேமேல (அ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ஆதனத்ைத, வாடைகக்கு வழங்குைகயில் 
கைடப்பி க்கப்பட்ட நைட ைற யா ; 

 (iii) மாதாந்த வாடைக யாரால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2010ஆம் ஆண் ல் இக்காணியில் 31 பர்சஸ் 
ெகாண்ட பகுதி பாய் 125,000/- மாதாந்த 
வாடைகக்கு வழங்கப்பட் ந்தெதன்பைத அவர் 
அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், 2014ஆம் ஆண் ல், பாய் 25,000/- 
மாதாந்த வாடைகக்கு  435 பர்சஸ் ெகாண்ட 
இக்காணிைய வாடைகக்கு ெகா த்ததன் லம், 

ைற க அதிகாரசைபக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்ைத 
அறவி வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்  நடவ க் 
ைககள் யாைவ; 

 (iii) இந்நிதி ேமாச  ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
லனாய்வின் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு ேம ம்  அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Ports and Shipping: 
(a) Will he inform this House whether the building 

with an area of nearly 1,600 square metres 
located on the land with an extent of 2 acres 2 
roods and 35 perches at No. 15 and 15A of Q 
Point, Morgan Road, Colombo 02 belonging to 

the Sri Lanka Ports Authority, has been leased at 
a (nominal) sum of Rs. 25,000 on political 
grounds illegally? 

 

(b)  Will he also inform this House- 
 (i)   the institution to which the above land has 

been leased to; who gave the approval for 
that; 

 (ii)   the methodology followed in leasing the 
land mentioned in (a) above; and 

 (iii)  who decided the monthly rental? 

(c)  Will he further inform this House - 
 (i)   whether he is aware that a portion of 31 

perches of this land has been leased at a 
sum of Rs. 125,000 per month in 2010;  

 (ii)   the measures that will be taken to recover 
the losses incurred by the Ports Authority 
by leasing this land with an extent of 435 
perches at a monthly rental of Rs. 25,000 in 
2014; and 

 (iii)   the present progress of the investigation 
being conducted on this financial fraud? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර  ෙමෙසේයි.  

(අ)   ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත්   ෙකොළඹ  02, ෙමෝර්ගන් 
පාෙර්, කිව් ෙපොයින්ට්හි,  අංක 15  දරන  ඉඩම   ශී ලංකා 
වරාය  අධිකාරිෙය්  ආරක්ෂක පුහුණු පාසල ෙලස 2008 
වර්ෂෙය් මැයි මස සිට පරිහරණය කරයි.  

 ඊට යාබද අංක 15A දරන ඉඩෙමන් ෙකොටසක් 2014.12.31 
දක්වා ෙපෞද්ගලික සමාගමක් ෙවත බදු වශෙයන් ලබා දී  
තිබුණු අතර, ෙවනත් කිසිදු පාර්ශව්යකට එම ඉඩම ෙහෝ 
එහි ෙකොටසක් ෙහෝ නීත්යනුකුලව බදු දී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) එම ඉඩෙමන් ෙකොටසක් 2011 වර්ෂෙය් මැද පමණ 
සිට හිටපු සභාපති පියත් බී. විකම මහතාෙග් 
අනුදැනුම මත ශී ලංකා නිදහස ්ෙසේවක සංගමයට 
අයත් සාමාජිකයින් ෙද්ශපාලන කටයුතු සඳහා 
පරිහරණය කර ඇත. පසුව ශී ලංකා නිදහස ්
ෙසේවක සංගමය විසින් එම ඉඩම එම සංගමය 
ෙවත සහනදායී ෙගවීම් කමයක් යටෙත් ලබාදීමට 
අවශ්ය කටයුතු සලසාෙදන ෙමන් ඉල්ලා ඇත. 

  පසුව හිටපු සභාපතිතුමා විසින් එම ඉඩම සුළු 
කුලියක් මත ලබාදීමට කටයුතු කරන ෙලසට 
උපෙදස ්දී ඇත. ඇමුණුම් I හා II සභාගත* කරමි. 

 (ii) ඒ සඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාෙගන 
ඇතත්, බදු ගිවිසුමකට එළැඹීමට අවසථ්ාව ලැබී 
ෙනොමැත. ඇමුණුම III සභාගත* කරමි. 

 (iii) මසකට රු.25,000/- බැගින් අයකර ගැනීමට 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇතත්, ඒ අනුව 
බදු වශෙයන් ලබාදී ෙනොමැති බැවින් කිසිදු බදු 
මුදලක් අයකර ෙනොමැත. 

1093 1094 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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(ඇ) (i) ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් 2014.07.31 දක්වා 
පර්චස ්31.83ක ෙකොටසක් රු.125,000/-ක මාසික 
බදු කුලී පදනමක් මත ලබාෙගන ඇත. 

 (ii) ෙමම ඉඩම් ෙකොටෙසේ වපසරිය පර්චස ් 435ක් 
ෙනොව පර්චස ්208ක් ෙලස නිවැරදි විය යුතුය. ශී 
ලංකා නිදහස ් ෙසේවක සංගමය ෙවත ෙමය 
නීත්යනුකූලව බදු පදනමක් මත ලබාදී ෙනොමැති 
අතර, හිටපු සභාපතිෙග් අනුදැනුම මත භාවිතයක් 
පමණක් සිදුවී ඇත. ෙම් පිළිබඳව අල්ලස ් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම විසින් 
පරීක්ෂණයක් කියාත්මක ෙකොට ඇත. 

 (iii) අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම 
මඟින් කරනු ලබන පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා 
අවශ්ය සහෙයෝගය ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
මඟින් ලබාදී ඇත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි.  

ගරු ඇමතිතුමා කියන ආකාරයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් බදු 
ගිවිසුමක් සිද්ධ ෙවලාත් නැහැ. එෙසේ සිද්ධ ෙනොවුණත්, ඒ 
එකඟතාව අනුව වුණත් රුපියල් 25,000 කියලා කියන්ෙන් 
සාධාරණ මුදලක් ෙනොෙවයි. ඒ ගිවිසුම සහ ඒ කියාවලිය දැනට 
නතර කරලාද තිෙබන්ෙන්, තවමත් ඒ ගිවිසුම ඒ අනුව කියාත්මක 
වනවාද කියලාත් මම දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ෙම් ෙවනෙකොට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන නිසා ඒක seal කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙදයක් දැනට අපට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 

උකස් කර ඇති රන් භාණ්ඩ ෙවනුෙවන් ලබා දුන් 
සහන : බැංකුවලට අහිමි වූ ආදායම 

அடகு நைகக க்காக வழங்கப்பட்ட நிவாரணம்: 
வங்கிகளின் வ மான இழப்  

RELIEF PROVIDED ON PAWNED GOLD ITEMS: LOSS OF 
INCOME TO BANKS 
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7. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
    (மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
   (The Hon. Jayantha Samaraweera) 

රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ          
පශ්නය - (1) : 

(අ) 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනාධිපති ධූර අෙප්ක්ෂක 
වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කල “ෛමතී පාලනයක් සිය දිනකින් අලුත් 
රටක්” නම් වැඩසටහෙන් අංක 26ට අනුව, උකස ්කර ඇති 
රන් භාණ්ඩ සඳහා ෙගවිය යුතු අධික ෙපොලිය හා දඩ මුදල් 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක උපරිම වටිනාකමකට යටත්ව කපා 
හරින බවට ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුව අනුව ෙපොලී හා දඩ 
කපා හැරීම නිසා බැංකු සඳහා ෙනොලැබී ගිය ෙපොලී හා දඩ 
මුදල් ආදායම, එක් එක් බැංකුව අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) 2015 சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  சனாதிபதி 
ேவட்பாளரான, தற்ேபாைதய சனாதிபதி 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களால் ன்ைவக்கப் 
பட்ட “ைமத்திாி ஆட்சி ம்  நாட்களில் 

தியெதா  நா ம்” என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
26ஆம் இலக்கத்தின் பிரகாரம், அடகுைவக்கப் 
பட் ள்ள தங்க நைகக க்காக ெச த்தப்பட 
ேவண் ய மிைக வட்  மற் ம் அபராதத் ெதாைக, 

பாய் இரண்  இலட்சம் உச்சமட்ட ெப மதிக்கு 
உட்பட்டவைகயில் பதிவழிக்கப்ப ெமன அளிக்கப் 
பட்ட வாக்கு தியின்ப  வட் ம் அபராதத் 
ெதாைக ம் பதிவழிக்கப்பட்டதன் காரணமாக 
வங்கிகளால் இழக்கப்பட்ட வட் த் ெதாைக மற் ம் 
அபராதத் ெதாைக வ மானம் ஒவ்ெவா  வங்கியின் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a)  Will he inform this House as per the pledge given 
under number 26 in the programme titled “A 
Compassionate Governance - A New Country in 
100 Days” by the presidential candidate of the 
2015 Presidential Election and incumbent 
President Maithripala Sirisena that relief will be 
provided on the interest and penalties payable on 
pawned gold items up to a value of Rs. 200,000, 
the loss of income by each bank separately, as 
interest and penalties, as a result of waiving the 
interest and penalties ?  

(b)  If not, why?  
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
 

(අ)    ලංකා බැංකුව - අදාළ ෙනොෙව්. 

 මහජන බැංකුව   - රු.  4,261,910.82 

 නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සමාගම     -    අදාළ ෙනොෙව් 

 ශී ලංකා ඉතුරුම් බැංකුව -    අදාළ ෙනොෙව් 

 ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව   - අදාළ ෙනොෙව් 

 ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව  - රු.75,855,176.91 

 රාජ්ය උකස ්හා ආෙයෝජන බැංකුව  -   අදාළ ෙනොෙව් 
 පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව    -   අදාළ ෙනොෙව් 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සමාගම 
අදාළ ෙනොෙව්යැයි සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා බැංකුවත් 
අදාළ ෙනොෙව් යැයි සඳහන් කරනවා. එෙලස එම ආයතන අදාළ 
ෙනොවන්ෙන් ඇයි කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ඒ 
බැංකු ෙදකත් උකස් ගැනීෙම් කාර්යෙය් නියුතු නිසාත්, ඒවාෙය්ත් 
ඔය කාල සීමාවට අදාළව රන් භාණ්ඩ උකස් කරලා තිෙබන අය 
ඉන්න නිසාත්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ලංකා බැංකුව ෙපොලිය හා දඩ කපා හැරීම නිසා බැංකුවට නිසි 

ෙපොලිය ෙහෝ දඩ මුදලක් අහිමි ෙවලා නැහැ. එයට ෙහේතුව, 
චකෙල්ඛය අනුව කියා කළ නිසා ෙවන්න පුළුවන් කියා මට 
ෙමතැනදී කියන්න පුළුවන්. ෙවන ෙහේතුවක් තිෙබනවාද කියන 
එක මා දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් උකස් කාර්යෙය් නියුතු සියලුම වාණිජ 
බැංකු, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව සහ නිවාස සංවර්ධන මූල්ය 
සංස්ථා බැංකුව සඳහා ෙපොදු චකෙල්ඛයකුයි නිකුත් කෙළේ. නමුත් 
ෙම් බැංකුවලින් ඒ උකස් පතිලාභය ලබා දී නැහැ කියායි 
දැනගන්න තිෙබන්ෙන්. එය ඔබතුමා පිළිගන්නවාද කියා 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
බැංකුව කියාත්මක කළ යුත්ෙත් චකෙල්ඛය අනුව බවයි මා 

හිතන්ෙන්. එෙහම නම් ඒක ෙනොෙදන්න ෙහේතුවක් නැහැ. "ඒ අයට 
ෙම් සහනය ලැබිය යුතුයි, නමුත් ලැබුෙණ් නැහැ" කියන එකයි ඔබ 
අදහස් කරන්ෙන්. නමුත්, බැංකුවට අපි දැනුම් දී තිෙබනවා 
චකෙල්ඛය අනුව ෙමය ෙගවන්න කියා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පැහැදිලි කිරීමක් 

අවශ්යයි. ෙමය තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි.  ෙම් සීමාවට 
අදාළව ලංකා බැංකුෙව්ත් රන් භාණ්ඩ උකස් කළ අය ඉන්නවා; 
සමෘද්ධිලාභීන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා බැංකුෙව්ත් ෙම් 
සීමාවට අදාළව රන් භාණ්ඩ උකස් කළ සමෘද්ධිලාභීන් ඉන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමා කියනවා, ෙම් 
ෙදෙකන්ම බැංකුවට වූ පාඩුව -දඩ සහ ෙපොලී කැපීෙම්දී බැංකුවට 
වූ පාඩුව- පියවා නැහැ කියා. ඒ කියන්ෙන්, ඒ බැංකු ෙම් කියා 
මාර්ගය ෙගන නැහැ කියන එකයි. මා ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා 
නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා බැංකුව ෙම් කියා මාර්ගය ගත්ෙත් 
නැති බව සහ එය කරන්න කියා නිෙයෝගයක් ආෙව් නැති බව. ගරු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් නැවත 
අහන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ජනාධිපතිවරණ සමෙය් දීපු 
ෙපොෙරොන්දුව කියාත්මක වුෙණ් ඉතා මඳ වශෙයනුයි කියන එක 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද කියායි.    

 ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙම් බැංකු ෙදක අෙප් චකෙල්ඛනය කියාත්මක කර නැත්නම් 

මම අනිවාර්යෙයන් ඒ චකෙල්ඛනය කියාත්මක කරනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ පිළිතුරට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  

මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ඒ මුදල් මහජන බැංකුවට පතිපූර්ණය 
කළා කියලා. කළුතර දිස්තික්කෙය් එකී බැංකුවලින් එම සහනය 
ලබාගත් අයෙග් නාම ෙල්ඛනය සභාගත කරන්න ඔබතුමාට 
පුළුවන්ද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නාම ෙල්ඛනය සභාගත කරන්න මට 

බැහැ. නමුත් මට ඒ ගැන ෙසොයා බලා කළුතර දිසත්ික්කෙය් ෙමය 
ෙගව්වාද නැද්ද කියන එක සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නාම 
ෙල්ඛනය සභාගත කරන්න බැරි ෙහේතුව, පුද්ගලයන්ෙග් බැංකු 
ගිණුම් පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික විස්තර සභාගත කරන්න නීතිමය 
වශෙයන් බැරි වීමයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-271/'15-(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 (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

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 9-280/'15-(1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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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 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. 
 

සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණය : වැය කළ මුදල 
சூாியெவவ கிாிக்கட் விைளயாட்டரங்கு : ெசலவிட்ட பணம்  
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307/’15 
10.ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණය ඉදිකිරීම සඳහා වැය 

කළ මුදල ෙකොපමණද; 
 (ii) එම මුදල් ලබාගත් ආකාරය කවෙර්ද; 
 (iii) එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කරනු ලැබූ දිනය 

කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) ෙම් වනවිට ෙමහි පවත්වා ඇති අන්තර් ජාතික 

එක්දින, ෙටසට්් සහ විසස්යි විසස් තරග සංඛ්යාව, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉදිරි වර්ෂෙය්දී  එම කීඩාංගණෙය් තරග 
පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i)   ෙමම කීඩාංගණය විවාහ මංගල උත්සව සඳහා 

කුලියට දීමක් සිදු කරන්ෙන්ද; 
       (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා දිනකට අය කරනු ලබන මුදල 

ෙකොපමණද; 
      (iii) ඉහත (i)හි සඳහන් කරුණ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා 

ඉදිරි පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) சூாியெவவ கிாிக்கட் விைளயாட்டரங்ைக 

நிர்மாணிப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அப்பணத்ெதாைக எவ்வா  ெபறப்பட்ட 
ெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதன் நிர்மாணப் பணிகள் த்தப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இற்ைறவைர இங்கு நடத்தப்பட் ள்ள சர்வேதச 
ஒ நாள், ெடஸ்ட் மற் ம் இ ப  இ ப  
ேபாட் களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) எதிர்வ ம் ஆண் ல் ேபாட் கைள நடத்  
வதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  விைளயாட்டரங்கு தி மண ைவபவங் 
க க்காக வாடைகக்கு வழங்கப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக நாெளான் க்கு அறவிடப் 
ப ம் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயம் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் எதிர்கால 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Sports: 

 (a)  Will he inform this House - 
 (i)  the amount of money spent on the 

construction of the Sooriyawewa Cricket 
Stadium; 

 (ii)  the manner in which the aforesaid funds 
were sourced; and 

 (iii)  the date on which the construction work of 
the aforesaid Stadium was completed? 

(b)  Will he also inform this House - 
 (i)  separately, the number of international one-

day, test and twenty-twenty matches that 
have been held at the aforesaid stadium by 
now; and 

 (ii)  whether plans have been formulated to hold 
matches in the ensuing year? 

(c)  Will he further inform this House - 

 (i)  whether the aforesaid Stadium is rented out 
to hold wedding ceremonies; 

 (ii)  if so, the amount of money charged per day 
for such purposes; and 

 (iii)  the future action that will be taken 
regarding the matter mentioned in (i) 
above? 

(d)  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, එම පශ්නය ට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ)  (i)   රුපියල් මිලියන 4,283කි. 

       (ii)  ලංකා බැංකුෙවන් ලබාගත් කාලීන ණය මුදලකි. 
      (iii)   2011 ෙපබරවාරි 20. 

(ආ)  (i)   සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණෙය් ෙටසට්් තරග 
පවත්වා නැත. 

      අන්තර් ජාතික එක් දින තරග සංඛ්යාව 11කි.  
               විසස්යි විසස් තරග සංඛ්යාව 09කි. 
       (ii)   ඔව්. 

(ඇ)  (i)   ඔව්. පෙව්ශ ශාලාව පමණක් බදු දීම සිදු කරයි.  
       (ii)   රුපියල් 10,000.00 
      (iii)   ෙම් වනෙතක් තීරණයක් ෙගන ෙනොමැත. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් කීඩාංගණය ඉදි කරන්න වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 
4,283යි කියා අෙප් ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. රුපියල් මිලියන 
4,283ක විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා, ෙම් කීඩාංගණය නිම කරලා, 
එක් දින තරග 11යි, විස්සයි විස්ස තරග 09යි වශෙයන් තරග 20යි 
ෙම් වන විට එහි පවත්වා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ෙකොන්තාත් එක පිරිනමපු ආයතනය කුමක්ද කියා ෙම් ගරු 
සභාවට කියන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද? ඒ වාෙග්ම ෙම් සා විශාල 
මුදලක් වැය කරලා ෙම් කීඩාංගණය ඉදි කිරීෙම්දී ෙටන්ඩර් 
ප ටිපාටියක් අනුගමනය කර තිෙබනවාද?  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයන් තමයි ෙම් 

කීඩාංගණය හදලා තිෙබන්ෙන්. එහි සියලු වැඩ කටයුතු ටික කර 
තිෙබන්ෙන් එම අධිකාරිෙයන්. ඒ මුදල් වියදම් කිරීම පිළිබඳවත් 
දැන් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා.   
 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යතුමා කියපු ඒ කරුණ හා 

සම්බන්ධව  මෙග් ෙදවැනි     අතුරු පශ්නය අහනවා.  

වරාය අධිකාරිය තමයි   ෙමහි ෙකොන් තාත් ආයතනය විධියට 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. කිකට් ආයතනයට විශාල පාඩුවක් ෙගන 
දීපු වැරැදි තීන්දුවක් විධියට ෙම් සූරියවැව කිකට් කීඩාංගණය හැදීම 
හුවා දක්වලා අෙප් ගරු අර්ජුන රණතුංග අමාත්යතුමා පවා ඉදිරිපත් 
කරපු විවිධ අදහස් ඇතුළත් පුවත් පත් වාර්තා විශාල පමාණයක් ඒ 
දවස්වල පළ වුණා මට මතකයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම  නිසි පරීක්ෂණයක් කරන්න 
අවශ්ය කාරණා ඕනෑ තරම් ෙමහි තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට 
කිකට් කීඩාංගණයක් මංගල කටයුතුවලට බදු ෙදනවාය කීම 
හාස්යයට කරුණක්. ෙමොකද, කිකට් පාලක මණ්ඩලය රුපියල් 
පන්දාහ, දහදාහ එකතු කරමින් කීඩාංගණයක් පවත්වාෙගන 
යනවාය කීම විහිළුවක්. අෙප් රට කිකට් ෙලෝක කුසලානය දිනපු 
රටක්. ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණයක් ෙම් තත්ත්වෙයන් 
පවත්වාෙගන යෑම මම හිතන හැටියට විහිළුවක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ගැන විමර්ශනයක් කරලා,  
දූෂණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන කටයුතු කරන්න කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මංගල උත්සව සඳහා ෙම් කීඩාංගණය 
බදු දීම නතර කරන්න ඉදිරිෙය්දී පියවරක් ගන්නවාද, එෙහම 
නැත්නම්  දිගටම ඒ කටයුත්ත කරෙගන යනවාද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ පරීක්ෂණ ගණනාවක් දැන් සිදු ෙවමින් 

තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා ගිය 
සතිෙය් එම පෙද්ශෙය් සංචාරයක් කළා. ෙම් කීඩාංගණය 
තවදුරටත් ශක්තිමත්ව පවත්වාෙගන යන්න අවශ්ය කරන කටයුතු 
ටික වහාම කරන්න කියා එතුමා උපෙදස් දුන්නා. ඒ සඳහා අවශ්ය 
කරන ෙහෝටල් අවට නැති වීම ෙලොකු පශ්නයක්, ගරු 
කථානායකතුමනි. විෙශේෂෙයන් කිකට් කණ්ඩායම්වලට එහි 
පහසුකම් නැති තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙහෝටලයක සිට 
කිෙලෝමීටර් 40කට වැඩිය දුරක් එතැනට යන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා 

පළමුවැනි කාරණය හැටියට මම හිතන්ෙන් ඒ කීඩාංගණය ළඟින් 
- අවටින් - අවශ්ය කරන ෙහෝටල් පහසුකම් ඇති කරන්න ඕනෑ.  

ෙදවැනි කාරණය හැටියට, ජාත්යන්තර වශෙයන් විවිධ 
පුහුණුවීම් පවත්වන ආයතනයක් බවට ෙම් කීඩාංගණය පත් 
කරන්න අවශ්ය වාතාවරණය සකස් කරන්න ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අදහසක් තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි කිකට් පාලක 
මණ්ඩෙය් සභාපතිතුමාත් එක්කත් සාකච්ඡා කරලා, ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අදහස් අනුව ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැනට ලැෙබන රුපියල් දහදාහ 
ෙනොෙගන ඉන්න එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදලත් 
අරෙගන ඉදිරි සංවර්ධනය සඳහා අවශ්ය  කටයුතු කරන්න ඕනෑ  
කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්.  

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය විධියට මම ෙම් කාරණය අහනවා, 

ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙම් කීඩාංගණය තිෙබන තාක්ෂණික ෙදෝෂයක් පිළිබඳව 
වාෙග්ම, හුළඟ වැඩි නිසා ෙම් පෙද්ශෙය් කිකට් කීඩාෙව් නිරත 
වීම, ජාත්යන්තර තරග පැවැත්වීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා 
පසුගිය කාලෙය් කථා බහට ලක් වුණා. එෙහම ගැටලුවක් 
තිෙබනවාද, එෙහම ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
ෙවනුෙවන් ගන්න කියා මාර්ගය  ෙමොකක්ද? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දැනට එවැනි කාරණාවක් අපට වාර්තා ෙවලා නැහැ. ඒ නිසාම 

තමයි අන්තර් ජාතික එක් දින තරග එෙකොළහකුත් විස්සයි, විස්ස 
තරග නවයකුත් ඒ කීඩාංගණෙය් පවත්වා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, මිලියන 4283ක් ෙයොදවා කීඩාංගණයක් ඉදි 
කළාට පස්ෙසේ වහලා දමන්න අපට බැහැ. ෙම් කීඩාංගණය නැවත 
පකෘති තත්ත්වයට පත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය 
ගැන අදහස් ගණනාවක් තිෙබනවා. ගරු අගාමාත්යතුමා එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කමානුකූලව රටට පෙයෝජනයක් වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න. 

 
කීඩාංගණ සංවර්ධනය : වැය කළ මුදල් 
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11. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) (i) ෙහෝමාගම, දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණය 

ඉදිකිරීම සඳහා 2009 වර්ෂෙය්දී ෙවන් කරනු ලැබූ 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල, කීඩාංගණය ඉදිකිරීම සඳහා ෙයොදා ගනු 
ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, එම මුදල් වැය කරන ලද 
කාරණය කවෙර්ද;  

 (iv) ෙමම මුදලට අමතරව කීඩාංගණය තැනීම සඳහා 
විෙද්ශ ආධාර ෙහෝ ෙවනත් ෙද්ශීය අරමුදල් 
ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

1101 1102 



2016 ෙපබරවාරි 23  

(ආ) (i) 2011 කිකට් ෙලෝක කුසලානය ෙවනුෙවන් 
කීඩාංගණ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර 
කිකට් කවුන්සිලෙයන් ලැබුණු මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙඛත්තාරාම, පල්ෙලකැෙල් සහ සූරියවැව 
කීඩාංගණ නවීකරණය ෙහෝ තැනීම ෙවනුෙවන් 
වැය කරන ලද මුදල, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම කීඩාංගණ නවීකරණය ෙහෝ තැනීම් කටයුතු 
සිදුකළ ආයතන, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) නවීකරණය ෙහෝ තැනීම සඳහා ෙගවන ලද මුදල, 
එක් එක් කීඩාංගණය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

  (v) එම නවීකරණ ෙහෝ තැනීම් කටයුතු සිදුකළ 
ආයතනවලට ෙගවීමට ඇති හිඟ මුදල කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேஹாமாகம, தியகம மகிந்த ராஜபக்ஷ 
விைளயாட்டரங்ைக நிர்மாணிப்பதற்கு 2009ஆம் 
ஆண் ல் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) அப்பணத்ெதாைக விைளயாட்டரங்ைக 
நிர்மாணிப்பதற்குப் பயன்ப த்தப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அப்பணத்ெதாைக எந்த விடயத்திற் 
காகச் ெசலவிடப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத்ெதாைகக்கு ேமலதிகமாக விைளயாட் 
டரங்ைக நிர்மாணிப்பதற்கு ெவளிநாட்  உதவி 
அல்ல  ேவ  உள்நாட்  நிதியங்கள் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2011 கிாிக்கட் உலகக் கிண்ணப் ேபாட் க க் 
ெகன விைளயாட்டரங்ைக அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு சர்வேதச கிாிக்கட் ேபரைவயி 

ந்  கிைடக்கப் ெபற்ற பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ெகத்தாராம, பல்ேலகேல, சூாியெவவ 
விைளயாட்டரங்குகைள ந னமயப்ப த்  
வதற்கு அல்ல  நிர்மாணிப் பதற்கு 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  விைளயாட்டரங்குகளின் ந னமயப் 
ப த்தல் அல்ல  நிர்மாணப் பணிகைள 
ேமற்ெகாண்ட நி வனங்கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ந னமயப்ப த்தல் அல்ல  நிர்மாணப் 
பணிக க்குச் ெச த்தப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ஒவ்ெவா  விைளயாட்டரங்கு ெதாடர்பி ம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  ந னமயப்ப த்தல் அல்ல  நிர்மாணப் 
பணிகைள ேமற்ெகாண்ட நி வனங்க க்குச் 
ெச த்த ேவண் ய நி ைவப் பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  

asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the amount of money allocated in the year 
2009 for the construction of the Mahinda 
Rajapaksa Stadium of Diyagama, 
Homagama; 

 (ii) whether the aforesaid money was utilized 
for the construction of the stadium; 

 (iii) if not, of the purpose on which the aforesaid 
money was spent; and 

 (iv) whether foreign aid or any other local 
funding has been obtained for the 
construction of the stadium in addition to 
the aforementioned money? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)   the amount of money received from the 
International Cricket Council for the 
development of cricket stadiums for the 
2011 Cricket World Cup; 

 (ii) separately the amounts spent on renovations 
or construction work of the Keththarama, 
Pallekele and Sooriyawewa Stadiums; 

 (iii) separately the names of institutions that 
carried out renovation or construction work 
of the aforesaid stadiums; 

 (iv) separately the amounts of money paid for 
the renovation or construction of each of the 
aforesaid stadiums; and 

 (v) the payments outstanding to the 
aforementioned institutions which carried 
out renovation or construction work? 

(c) If not, why? 

  
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 

2009.09.15 දින යුද හමුදාපති, ශී ලංකා යුද හමුදා 
මූලසථ්ානය, ෙකොළඹ ෙවත දියගම මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කීඩාංගණය ඉදි කිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 30ක (රු. 30,000,000.00) 
පතිපාදන මුදලක් ෙවන් කර ඇත. 

 (ii) එම මුදල් කීඩාංගණය ඉදි කිරීම සඳහා ෙයොදා ගත් 
බව ආරක්ෂක අමාත්යාංශය දන්වා ඇත. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්.  

  (iv) 2011දී තවත් රුපියල් මිලියන 35ක් කීඩා 
අමාත්යාංශය මඟින් ලබා දී ඇත. 

   විෙද්ශීය ආධාර ෙහෝ ෙවනත් ෙද්ශීය අරමුදල් ලබා 
ගත් බවට ෙතොරතුරු ෙනොමැති බව ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය දන්වා ඇත. 

 (ආ) (i) කිකට් කීඩාංගණ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
ජාත්යන්තර කිකට් කවුන්සලෙයන් මුදල් ලැබී 
නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය -  
රුපියල් 1,551,103,362.26 (රුපියල් මිලියන 
1551) 

    පල්ෙලකැෙල් ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 
රුපියල් 1,104,584,145.50 (රුපියල් මිලියන 
1105) 

   මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 
රුපියල් 4,282,971,010,88 (රුපියල් මිලියන 
4283) 

 (iii) ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාව 

   පල්ෙලකැෙල් ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාව 

   මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 
වරාය අධිකාරිය 

 (iv) ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 

   රුපියල් 1,268,858,579.51 (රුපියල් මිලියන 
1269) 

   පල්ෙලකැෙල් ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 

   රුපියල් 781,074,514.45 (රුපියල් මිලියන 781) 

   මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 

   රුපියල් 2,063,033,760.73 (රුපියල් මිලියන 
2063) 

 (v) ආර්. ෙපේමදාස ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 

   රු. 282,244,782.75 (රුපියල් මිලියන 282) 

   පල්ෙලකැෙල් ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය - 
රුපියල් 323,509,631.05 (රු. මිලියන 324) 

  මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය -   
රුපියල් 2,219,937,250.65 (රු. මිලියන 2220) 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

සාමාන්යෙයන් කීඩාංගණයක් ඉදි කරන ෙකොට කීඩා 
අමාත්යාංශය ඒ අදාළ ආයතනය සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. 
ෙහෝමාගම, දියගම, මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණය ඉදි කිරීම සඳහා 
කීඩා අමාත්යාංශය ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ යුද හමුදාව සමඟද, 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ආයතනයක් සමඟද? ෙමොකක්ද  ඒ 
ආයතනය? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා 

නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එම කටයුතු භාර දීලා තිබුෙණ්ත් රාජ්ය 
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට. ඒ ඉඩෙම් අයිතිය 
පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. එහි අයිතිය තිබුෙණ් ශී ලංකා 
ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට. දැන් ඒ අයිතිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධව කිසිදු ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා නැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, කීඩා අමාත්යාංශයටත් අයිතියක් නැහැ කියන 

එකද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කාටවත් අයිති නැහැ. එහි අයිතිය තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් කාර්යාලයට. [බාධා කිරීමක්] ඉඩමට අයිතියක් නැහැ. 
ඉඩෙම් අයිතිය පවරා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එෙහම එකක් 
තිබුණා. නමුත් කිසිම තැනකට තවමත් ඒ සම්බන්ධ  අයිතියක් 
ලැබිලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

එවැනි කිසිම අයිතියක් නැති ඉඩමක කීඩාංගණයක් ඉදි කිරීම 
සඳහා ගත් කියා මාර්ගය සම්බන්ධෙයන් කීඩා අමාත්යාංශය 
හැටියට දැනට ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවනවාද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවලා, ඒ සම්බන්ධව 

කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එහි ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධව අපි එතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා නිවැරදි විධියට කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එම කීඩාංගණය හදන්න කීඩා 
අමාත්යාංශය රුපියල් මිලියන 65ක්  දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒ කීඩාංගණය කීඩා අමාත්යාංශයට පවරා 
ෙගන ඉදිරිෙය්දී ශක්තිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් පත් 
කරන ලද කමිටුවක් මඟින් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙඛත්තාරාම සහ පල්ෙලකැෙල් ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගන 
එක රාජ්ය ආයතනයකින් හදද්දී, තවත් රාජ්ය ආයතනයක් වන                
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය මඟින් සූරියවැව කීඩාංගණය හදනවා. 
අපි පථම වතාවට තමයි දන්ෙන්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
කීඩාංගන හදනවා කියලා. වරාය අධිකාරියට නියමිත රාජකාරි 
කටයුත්තකින් බැහැර ෙදයක් තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඇයි, 
ෙමෙහම කෙළේ? ෙම්ක කෙළේ කාෙග් හරි වුවමනාවකටද,  කවුරු 
හරි ෙවනුෙවන්ද ෙම්ක කෙළේ?  වරාය අධිකාරිය කීඩාංගන 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් නැතිව, ෙම් සභාෙව් 

ෙකොමිටියක් පත් කරලා ෙසොයා ගන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරලා ඕනෑ ෙදයක් ෙසොයා ගන්න.
[බාධා කිරීම්] 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු අගමැතිතුමා කියන්ෙන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙත්රීම් කාරක 

සභාවක් පත් කරන්න කියලායි. [බාධා කිරීම්] ගරු ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, එම පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා කියපු විධියට ෙත්රීම් 

කාරක සභාවක් පත් කළා නම්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරන 
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12-58/’15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

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) 
ෙදවන වටය. 

 
ළමා අපචාර පිළිබඳව ඇති නඩු: විසත්ර 

சி வர் ர்நடத்ைத பற்றிய வழக்குகள்: விபரம் 
 CHILD ABUSE CASES: DETAILS   

256/’15 
6. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி அவர்கள் மாண் மிகு பிமல் 
ரத்நாயக்க சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 
අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 වර්ෂයන්හීදී, 

 (i) ළමා අපචාර පිළිබඳව පවරා ඇති නඩු සංඛ්යාව, 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ළමා අපචාර පිළිබඳ නඩුවලින් වරදකරුවන් බවට 
ඔප්පු වූ සංඛ්යාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ළමා අපචාර පිළිබඳ නඩුවලින් වරදකරුවන් බවට 
ඔප්පු වූ සංඛ්යාව, එක් එක් වර්ෂෙය් පැවරූ මුළු 
නඩු පමාණෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நீதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) 2010, 2011, 2012, 2013 மற் ம் 2014ஆம் 
ஆண் களில், 

 (i) சி வர் ர்நடத்ைத ெதாடர்பாக தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் ள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்ைக 
வ டாந்தாீதியாக தனித்தனிேய எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) சி வர் ர்நடத்ைத பற்றிய வழக்குகளில் 
தவறாளிகெளன நி பிக்கப்பட் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைக வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) சி வர் ர்நடத்ைத பற்றிய வழக்குகளில் 
தவறாளிகெளன நி பிக்கப்பட் ள்ளவர்களின் 
எண்ணிக்ைகயான  ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த வழக்குகளின் 
எண்ணிக்ைகயின் சத தமாக தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice: 

(a)  Will he inform this House with respect to the years 
2010, 2011, 2012, 2013 and 2014- 

 (i)  the number of child abuse cases filed in 
each year separately; 

 (ii)  the number found guilty of child abuse 
through those cases in each year separately; 
and 

 (iii)  the number found guilty of child abuse 
through those cases as a percentage of the 
total number of cases filed in each year, 
separately? 

(b)  If not, why?   
 

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

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ)   (i)   ළමා අපචාර පිළිබඳ පවරා ඇති නඩු සංඛ්යාව වර්ෂය අනුව 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහත පරිදි ෙව්. 
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වර්ෂය නඩු සංඛ්යාව 
2010   567 
2011   575 

2012   749 
2013 1035 

2014   726 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)   ළමා අපචාර නඩුවලින් වැරදිකරුවන් බවට ඔප්පු වූ නඩු 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව පහත පරිදි ෙව්. 

 

 (iii)   ළමා අපචාර නඩුවලින් වැරදිකරුවන් බවට ඔප්පු වූ නඩු 
සංඛ්යාව එක් එක් වර්ෂය අනුව පැවරූ නඩු සංඛ්යාෙව් 
පතිශතයක් ෙලස පහත දැක්ෙව්. 

 

 

 

 

 

 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට,  ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශ නිෙව්දනය. 

 
රැකියා දසලක්ෂයක් නිර්මාණය කරලීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ: ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
பத்  இலட்சம் ேவைல வாய்ப் க்கைள 

உ வாக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்: மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சாின் கூற்  

ONE MILLION EMPLOYMENT GENERATION 
PROGRAMME: STATEMENT BY HON. PRIME 

MINISTER   
 
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, පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, මහ 

මැතිවරණෙය්දීත් අප ජනතාවෙගන් වරමක් ලබා ගත්ෙත් ෙම් රට 
ඉහළ තලයකට ඔසවා තබන්නයි. එහිදී අලුතින් රැකියා 
දසලක්ෂයක් නිර්මාණය කරලීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප ජනතාවට 
ඉදිරිපත් කළා. 

ඒ සඳහා අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කරගත යුතුයි. අෙප් 
ඉලක්කය විෙද්ශීය රටවල් ගණනාවක් මධ්යම පන්තිය ඉලක්ක 
කරෙගන අෙප් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කරගන්නට කියා 
කිරීමයි. යුෙරෝපය, ඉන්දියාව, චීනය, සිංගප්පූරුව, තුර්කිය වැනි 
රටවල මධ්යම පාන්තික ෙවෙළඳ ෙපොළ බිලියනයක් පමණ 
විශාලයි. අෙප් සැලසුම ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළුවීමයි. 

ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් සමඟ ආර්ථික, ෙවෙළඳ, තාක්ෂණ 
ආදී විවිධ ක්ෙෂේත ආවරණය වන පරිද්ෙදන් ගිවිසුම් අත්සන් කරන 
බව අපෙග් පතිපත්ති පකාශෙය් සඳහන් කෙළේ ඒ අරමුණ මුදුන්පත් 
කර ගැනීම සඳහායි. 

"ශී ලංකාව සහ නැෙගනහිර ආසියාතික රටවල් වන 
සිංගප්පූරුව, තායිලන්තය, මැෙල්සියාව ආදී රටවල් අතර දැනට 
අතිවිශාල සංවර්ධන පරතරයක් පවතියි. උසස් සංවර්ධනයක් ඇති 
කිරීෙමන් ෙමම පරතරය පියවා අතිෙර්ක රැකියා දස ලක්ෂයක් 
උත්පාදනය කිරීමට සහ ආදායම් ඉහළ නැංවීමට නිශ්චිත වැඩ 
පිළිෙවළක් සම්පාදනය ෙකොට ඇත.  

ෙමහිදී ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට වඩා විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
ශී ලංකාවට අවශ්ය ෙව්. GSP Plus සහනය ලබා ගැනීෙමන් අපට 
යුෙරෝපෙය් ෙකෝටි 50ක ජනගහනය අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළක් කර 
ගැනීෙම් අවස්ථාව උදා ෙව්. GSP Plus සහනය අපට අහිමි වුෙය් 
දූෂිත රාජපක්ෂ ෙරජීමය යටෙත්ය. එයට අමතරව ධීවර නිෂ්පාදන 
අපනයනය සම්බන්ධ තහනමක්ද ඇත. අද වන විට අපි ෙමම 
තහනම ඉවත් කර ගැනීමටත්, GSP Plus සහනය යළි ලබා 
ගැනීමටත් කටයුතු කරමින් සිටිමු. GSP Plus සහනයට අමතරව 
ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව, චීනය, සිංගප්පූරුව, නැ ෙඟනහිර ආසියාව 
සහ අෙනකුත් සාර්ක් රටවල් සමඟ ෙවෙළඳ සහ ආෙයෝජන 
ගිවිසුම්වලට ඇතුළත්වීෙමන් අෙප් නිෂ්පාදන ෙවනුෙවන් තවත් 
සුවිශාල ෙවෙළඳ ෙපොළක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙනමු." -
මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන පංච විධ කියාවලිය - 1 පිටුව. - 

අෙප් පතිපත්ති කියාත්මක කරලීම සඳහා ජනතා වරමක් ලබා 
දී තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් කිසිෙවකුට ඒ ජන වරමට එෙරහිව කියා 
කළ ෙනොහැකියි. ජන වරමට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ජනතා 
පරමාධිපත්යය ෙනොතකන ජනතා ෙදෝහීන් විතරයි. තමන්ෙග්ම 
වාසිය ෙවනුෙවන් කියා කරන අධිපතිවාදීන් විතරයි. 

අපට ලබා දුන් ජන වරමට අනුකූලව අපි යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ 
ෙපොළට අවතීර්ණ වීම සඳහා සාකච්ඡා පවත්වනවා. GSP Plus 
සහනය යළිත් ලබා ෙගන ඇඟලුම් සහ අෙනකුත් ලාංෙක්ය 
නිෂ්පාදන වැඩි වැඩිෙයන් යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළත් 
කරලීමට කියා කරනවා. ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික හා තාක්ෂණ 
සහෙයෝගීතා ගිවිසුමකට එළැෙඹනවා. චීනය, සිංගප්පූරුව හා 
තුර්කිය සමඟත් ගිවිසුම්ගත වීමට සැලසුම් සකස් කරනවා. 
පාකිස්ථානය සමඟත් සාකච්ඡා කරමින් යනවා. 

පසුගිය දා පැවති ෙලෝක ආර්ථික සමුළුෙව්දී අප විවිධ විද්වතුන් 
හා රාජ්ය නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ අවස්ථාවන්හිදී අප 
උකහා ගත් දැනුම, අත් දැකීම්ද අප අනාගතය සඳහා උපෙයෝගී 
කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම හාවඩ් ව්යාපාරික අධ්යයන ආයතනෙය් 
මයිකල් ෙපොටර් ඇතුළු විෙශේෂඥයන් පිරිසක් රෙට් අනාගත 
ආර්ථික සැලසුම් හා තරගකාරීත්වය පිළිබඳව අධ්යයනයක නිරත 
ෙවමින් සිටිනවා. ඔවුන්ෙග් වාර්තාවක් ළඟදීම අපට ලැෙබනවා. 

ෙලෝකෙය් කිසිම භාණ්ඩයකට ෙහෝ ව්යවසායකයකුට අප බිය 
විය යුතු නැහැ. අපි අෙප් ව්යාපාර සහ නිෂ්පාදන තරගකාරී 
තලයකට ඔසවා තැබිය යුතුයි. ශී ලංකාෙව් ව්යාපාර ඉතිහාසය 
ෙදස විමසිල්ෙලන් බලන්න. ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය තරගකාරීත්වය 
නිසා කඩා වැටුණු ව්යාපාර තිෙබනවාද? ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
තරගකාරීත්වය හමුෙව් නැඟී සිටි ව්යාපාර තිෙබනවාද? ඉතා සුළු 
පමාණයක් හැෙරන්නට ඇත්ෙත් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
තරගකාරිත්වය හමුෙව් නැගී සිටි ව්යාපාරයි. කඩා වැටුණු ව්යාපාර 
අතෙලොස්ෙසන් වැඩි හරියක් කඩා වැටීමට ෙහේතුව තරගකාරිත්වය 
ෙනොෙවයි, ෙවනත් අභ්යන්තර සාධකයි. ඒ නිසා අප ෙලෝකෙය් 
විවිධ රටවල් සමඟ අත්සන් කිරීමට සැරෙසන සහෙයෝගිතා 

1109 1110 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

වර්ෂය වරදකරුවන් බවට ඔප්පු වූ සංඛ්යාව   
2010 266 
2011 290 
2012 355 

2013 430 

2014 292 

වර්ෂය පතිශතය % 
2010 47% 
2011 50% 
2012 47% 
2013 42% 
2014 40% 
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ගිවිසුම් සම්බන්ධෙයන් අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. අප 
ෙම් සියල්ල සිදු කරන්ෙන් රට ෙවනුෙවන්; රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන්. තවදුරටත් ළිං මැඩියන් ෙසේ සිටින්න අපට බැහැ. 
ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යන ෙලෝකයත් සමඟ අපත් ෙව්ගවත්ව 
ඉදිරියට යා යුතුයි. පුළුල් මනසකින් යුතුව ෙලෝකය දැකිය යුතුයි. 
ෙලෝක අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීෙම් ශක්තිය ඇති කරගත යුතුයි.  

මීට වසර 30කට පමණ කලින් බණ්ඩාර ඇහැළියෙගොඩ ලියා, 
ෙරෝහණ වීරසිංහ සංගීතවත් කළ ගීයක් මට සිහිපත් ෙවනවා. 
"ආජුතපර ලාහිලා" ගීතය. එය ගායනා කෙළේ දීපිකා පියදර්ශනී සහ 
ආනන්ද වීරසිරි. ඒ ගීතෙය් පද කිහිපයක් මම ෙම් සභාවට සිහිපත් 
කරන්න කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 

"විදුණැනෙයන් අභිෙසස් ලබමින්ෙන් 

සඳ මතුපිට පියවර එසැෙවන්ෙන් 

අප පමණද එක තැන කැරෙකන්ෙන් 

අපි තනිකර ෙලෝකය දිව යන්ෙන්"  

එතැනටද යන්න ඕනෑ? ඒ නිසා අපත් ෙලෝකය සමඟ ඉදිරියට 
යා යුතුයි. ෙලෝකය සමඟ තරග කළ යුතුයි. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ජය ගත යුතුයි. විවිධ රටවල් සමඟ අප සහෙයෝගීතා ගිවිසුම් 
අත්සන් කරන්ෙන් ෙලෝකය ජය ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව බව මම 
අවධාරණය කරන්නට කැමැතියි. 

ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට සැරෙසන ගිවිසුම පිළිබඳ 
කණ්ඩායම් කිහිපයක් වැරැදි මත පතුරුවාලීමට කියා කරන බව අපි 
දන්නවා. තවමත් ෙකටුම්පත් ෙනොකළ, සාකච්ඡා මට්ටෙම් පවතින 
කරුණක් පිළිබඳව විෙරෝධය පළ කරන්ෙන් කුමන පදනමක් මත 
දැයි අපට සිතා ගන්නට බැහැ. ඒක තවම ෙකටුම්පත් කරලාත් 
නැහැ. මම අෙප් ඇමතිතුමාට කිව්වා, "අමාත්යාංශෙය් තිෙබන 
කාරණාත් එක්ක ෙකටුම්පතක් සකස් කර ඒක ෙපන්වලා ෙම් අය 
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන අෙනක් පක්ෂවලටත් එය ලබා ෙදන්න. ඒ අදහසුත් ලබා 
ගන්න" කියලා.  

සැබෑ ෙද්ශෙපේමින් නම්, කළ යුත්ෙත් ෙම් සාකච්ඡා සඳහා 
සංවර්ධනාත්මක අදහස් ලබා දීමයි; ගුණාත්මත ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීමයි. නමුත් ෙමහිදී සිදු වන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. තවමත් 
ෙකටුම්පත් ෙනොකළ ගිවිසුමක් ගැන සිහින දකිමින් අසත්යය, 
මිථ්යාව, ෛවරය හා ෙකෝධය පැතිරවීමයි. මම අවසථ්ා කිහිපයකදී 
ෙයෝජිත ගිවිසුෙමන් අෙප්ක්ෂා කරන පතිඵල පිළිබඳව ෙම් සභාවට 
කරුණු පැහැදිලි කළා. අවස්ථා ගණනාවකදී අෙප් අමාත්යවරුන් 
ෙම් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ෙම් විෙරෝධය පළ 
කරන්ෙන් ඒ කිසිවක් සැලකිල්ලට ෙනොෙගනයි. අනුන්ෙග් මතයක් 
සැලකිල්ලට ෙනොගන්ෙන් කවුද කියා ඊට වඩා උදාහරණ ෙපන්වා 
දිය යුතු නැහැ. ඒ අය එෙසේ කටයුතු කළත් අප කිසි  විෙටක ඒ 
තත්ත්වයට වැෙටන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම අදහස් කෙළේ  තවත් 
වරක් ෙම් ගරු සභාවට කරුණු පැහැදිලි කරන්නයි. කරුණාකර 
ෙම් කරුණු සැලකිල්ලට ගන්න; ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න; විමසා 
බලන්න. එෙසේ ෙනොකර හුදු මායාවක් පදනම් කර ගනිමින්, එෙහම 
නැත්නම් සිහිනයක් පදනම් කර ගනිමින් රෙට් අනාගත දියුණුවට 
බාධා සිදු කරන ව්යාපාරයන්ට එක්වීම සාධාරණ නැහැ.  

ඉන්දියාව සමඟ නිදහස් ආර්ථික ගිවිසුමකට ශී ලංකාව 
එළැඹුෙණ් 1998 වසෙර්දීයි. ඒ ගිවිසුෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
පතිඵල ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වුණු නිසා පසුගිය ආණ්ඩු සමෙය් 
ෙවනත් ගිවිසුමක් සාකච්ඡා කළා. ඒ ගිවිසුම තමයි ''සීපා'' ගිවිසුම. 
නමුත් අපි ඒ ගිවිසුමට විරුද්ධ වුණා. ඊට එක් ෙහේතුවක් වෘත්තීය 
ෙසේවාවන් ද ඒ ගිවිසුමට ඇතුළත් කර තිබීමයි. ඒ වාෙග්ම එය 

ෙවනත් විෙද්ශීය රටවල් සමඟ අත්සන්  කරන ගිවිසුම් සඳහා 
පූර්වාදර්ශයක් ෙවනවා. එවැනි ගිවිසුම් ඔස්ෙසේ ශී ලාංකීය 
වෘත්තිකයන්ට අසාධාරණයක් සිදු විය හැකි නිසා අපි එයට විරුද්ධ 
වුණා. පසුගිය ආණ්ඩුවට ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට හැකි වුෙණ් 
නැහැ. ජනවාරි 08වැනිදා අපි සම්මුතිවාදී යහපාලන ආණ්ඩුව 
පිහිටුවීෙමන් පසු ''සීපා'' ගිවිසුම පිළිබඳව ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා 
කළා.  

ඉන්දීය අගමැති නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමා ලංකාවට පැමිණි 
අවස්ථාෙව් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා ෙම් ගැන දීර්ඝ 
ෙලස සාකච්ඡා කළා. මම ඉන්දියාවට ගිය අවස්ථාෙව්ත් ෙම් ගැන 
ඉන්දීය රජෙය් අවධානය ෙයොමු කළා. ඉන්දීය අගමැති නෙර්න්ද 
ෙමෝදි මහතා සමඟ කළ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ''සීපා'' ගිවිසුම 
අතහැර දමා ඉන්දු - ශී ලංකා ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහෙයෝගිතා 
ගිවිසුමකට එළැඹීමට අපි තීරණය කළා. 2016 වසෙර් මැද භාගය 
ෙවද්දී ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ද අප දින නියම කර ගත්තා. 

 සකච්ඡාවලදී එකඟ වුණු පතිපත්තිමය රාමුව අනුව, ශී ලංකා 
පාර්ශ්වීය ෙකටුම්පත දැන් අප සකස් කරමින් යනවා. ඒවා තමයි 
අද, ෙහට භාර ෙදන්න කියලා මම කිව්ෙව්. ඉන්දීය පාර්ශ්වෙය් 
ෙකටුම්පත ද සකස් කළ යුතුයි. එතෙකොට ඒ ෙකටුම්පතත් ලබා 
ෙගන ඒ ෙදකම අධ්යයනය කර අවසන් ලියැවිල්ල සකස් කිරීමට 
අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉන්දීය ෙකටුම්පත ලැබුණාම අපි 
ඒක දිහාත් බලා ඊට පස්ෙසේ තමයි ඒ ගිවිසුම් ෙකටුම්පත සකස් 
කරන්ෙන්. පතිත්තිමය වශෙයන් පමණක් ෙනොව ගුණාත්මක 
අතින් ද ''සීපා'' ගිවිසුමට වඩා අප සකස් කරමින් යන අලුත් 
ගිවිසුෙමහි ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ පධාන කරුණු 
කිහිපයක් මම දැන් පැහැදිලි කරන්නම්. 

ඉන්දියාව හා ශී ලංකාව අතර දැනට පවත්නා නිදහස් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම යටෙත් වසරකට සාමාන්යෙයන් ලාංෙක්ය නිෂ්පාදන 
සියයට 65ත් - 80ත් අතර පමාණයක් වරණීය පදනම මත ඉන්දීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යැෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් ගිවිසුම යටෙත් 
තමයි යන්ෙන්. ඉන්දීය අපනයන ලංකාවට ඇතුළු වන්ෙන් සියයට 
20ත් - 30ත් අතර පමාණයක් පමණයි, ෙම් ගිවිසුම යටෙත්. නමුත් 
අෙප් නිෂ්පාදන ඉන්දියාවට යැවීෙම්දී ලැෙබන තීරු බදු සහනයන්ට 
පරිපාලන හා ෙවනත් බාධක එල්ල වන අවස්ථා අප අත්විඳ 
තිෙයනවා. ෙම් බාධක නිසා තීරුබදු සහනෙය් වාසිය නිසි ෙලස 
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම පසුගිය කාලය තිස්ෙසේ අප මුහුණ දුන් 
පාෙයෝගික අත්දැකීමක්.  ෙම් තත්ත්වය ඉන්දීය ෙවෙළඳ ෙපොළ ජය 
ගැනීමට බාධාවක්. ෙම් නිසා අලුත් ගිවිසුම ඔස්ෙසේ ෙම් සියලු බාධා 
ජය ගැනීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. එමඟින් ශී ලාංකීය ව්යවසායකයන්ට දැනට වඩා යහපත් 
පසු බිමක් සැලෙසනවා පමණක් ෙනොව, පරිපාලන හා අෙනකුත් 
බාධක ද ඉවත් ෙවනවා. 

''සීපා'' ගිවිසුමට අඩංගු වී තිබුණු, සාමාන්ය පුද්ගලයන්ෙග් 
නිදහස් ගමනාගමනය පිළිබඳ වගන්තිය අප ඉවත් කර තිෙබනවා. 
ෙම් වගන්තිය නිසා වෘත්තීය ෙසේවාවන් ආවරණය වන බව අෙප් 
පිළිගැනීමයි. WTO ගිවිසුෙම් එක ෙකොන්ෙද්සියක් තමයි, නිදහෙසේ 
ෙසේවාවන් සැපයීම. ඒකට පියවර හතරක් තිෙබනවා. ෙමතැන 
බලපාන්ෙන් හතර වන පියවර.   ඕනෑම පුද්ගලයකුට ඇවිල්ලා, ඒ 
රටවල් ෙදෙක්  ඕනෑම විධියකට ෙසේවය කරන්න පුළුවන් කියන 
කාරණය. අපි ඒකට එකඟ නැහැ. ෙම්වා කියාත්මක කරන්න 
ඉස්ෙසල්ලා මීට වඩා සාකච්ඡා කරලා, අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා පියවර ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. අපි පියවෙරන් 
පියවරට ෙහමින් සීරුෙව් යන්න ඕනෑ. මම හිතන්ෙන් නැහැ 
ෙම්කට එක සැෙර් කඩාෙගන යන එක වුවමනායි කියලා. දැනට 
ඉන්දියාෙව් තිෙබන ගිවිසුමට ෙම් ෙකොන්ෙද්සිය වුවමනා නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් නව ගිවිසුම මඟින් වෘත්තීය ෙසේවාවන් ආවරණය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොවන බව මම නැවත වරක් ෙම් සභාවට අවධාරණය කරන්නට 
කැමැතියි. කිසිම අවස්ථාවක, කිසිම විෙද්ශිකෙයකුට ලාංකීය 
පුරවැසිෙයකුෙග් රැකියා අවස්ථා අහිමි කරවමින් ෙමරට රැකියාවක 
ෙයෙදන්නට අවකාශ සැලෙසන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශිකයන්ට රැකියා 
ලබා දීම සම්බන්ධව දැනට කියාත්මක වන කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. ඉදිරියටත් ඒ කමෙව්දය අනුවම විෙද්ශිකයන් රැකියා 
සඳහා ෙමරටට පැමිණීම පාලනය කරන්නට අප කියා කරනවා. ඒ 
කමය යටෙත් විෙද්ශිකයන්ට රැකියා වීසා ලබා ෙදන්ෙන් හිඟයක් 
ඇති අවස්ථාවකදී පමණයි. ඒ සඳහාත් ව්යවසායකයන්ෙග් විෙශේෂ 
ඉල්ලීමක් අවශ්යයි. අදත් තිෙබන්ෙන් ඒ කමෙව්දයයි. ඒක එක 
සැෙර් ෙවනස් කරන එක සුදුසු නැහැ. එවිට පශ්න ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒක නිසා ෙම් ගිවිසුම්වලින් පස්ෙසේ අපි කථා කරමු, අපි 
ඒවා පියවෙරන් පියවරට ලංකාවට ෙග්නවාද, නැද්ද කියන එක. ඒ 
ගැන අපට වාද කරන්න පුළුවන්.  

ඊට වඩා ෙවනස් විෙශේෂ අවස්ථාවක් උදා වුණෙහොත්, ඒ පිළිබඳ 
තීරණයක් ගනු ලබන්ෙන් ඒ පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්ව විමසා බලා, 
සියලුෙදනාෙග් එකඟත්වය ලබා ගැනීෙමන් පසුවයි. දැනටත් 
විෙශේෂිත ක්ෙෂේත කීපයක විෙද්ශිකයන් රැකියා කරනවා. කිසි 
ෙකෙනක් ඊට විරුද්ධ වී නැහැ. We will not do anything unless 
we can get a consensus on how to approach this manner and 
what the step-by-step measures that we should take.  එවැනි 
අවස්ථා මඟින් ශී ලාංකිකයන්ට කිසිදු හානියක් සිදු වී නැහැ. 
ඉදිරියටත් කියාත්මක වන්ෙන් ඒ කමෙව්දයමයි. 

අලුත් ගිවිසුම නිසා සැබැවින්ම සිදු ෙවන්ෙන් දැනටත් වඩා       
ශී ලාංකිකයන්ට රැකියා අවස්ථා බහුල වීමයි. ඔවුන්ෙග් රැකියා 
අවස්ථා ආරක්ෂා වීමයි. දැනටත් වඩා ඉහළ වැටුප් හිමි කර 
ගැනීෙම් අවකාශ පුළුල් වීමයි. 

ඉන්දු - ශී ලංකා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුමට අයත් ෙනොවූ ක්ෙෂේත 
ෙදකක් අලුත් ගිවිසුෙමන් ආවරණය ෙවනවා. 

පළමුවැන්න තාක්ෂණික සහෙයෝගීතාවයි. ඒ ඔස්ෙසේ පහත 
දැක්ෙවන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 

1.  පර්ෙය්ෂණාත්මක නවමු කමෙව්ද සහ තාක්ෂණය නියමු 
සහ වාණිජ මට්ටමට ඉහළ නැංවීම; 

2.  අධිතාක්ෂණික නව කමෙව්ද, තාක්ෂණික හුවමාරු සහ 
වාණිජකරණ වැඩසටහන් සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කිරීමට පර්ෙය්ෂණ ආයතන දිරිමත් කිරීම; 

3.  විද්යාඥයන්, තාක්ෂණික විෙශේෂඥයන්, පර්ෙය්ෂකයන් සහ 
නිර්මාණකරුවන් අතර ව්යවසායකත්වයට සහ අනාගත 
කර්තව්යයන්ට අවශ්ය පහසුකම් සැලසීම; 

4.  ජාතික හා ජාත්යන්තර පිළිගැනීමට ලක්විය හැකි 
ආකාරයට ආයතන, නිෂ්පාදන සහ ෙසේවාවන්හි තත්ත්වය 
ඉහළ නැංවීම. 

අප අවධානය ෙයොමු කරන ෙදවැන්න, පුහුණු කටයුතු පිළිබඳ 
ක්ෙෂේතයයි.  

ෙමොකද, පුහුණු කරන්ෙන් නැත්නම්, අපට අනාගතෙය්දී විශාල 
හිඟයක් එයි. අපි පුහුණුවීම් ලබා ෙදනවා නම්, ෙමම පශ්නයට 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට ෙබොෙහෝ විට අපට හැකි ෙව්වි. 

ෙදරෙට් ආර්ථිකෙයහි ඉදිරි ගමන සඳහා ශක්තිමත් මානව 
සම්පත් පදනමක් වර්ධනය කරලීම වැදගත් වන බැවින්, 

ද්විපාර්ශ්වික මානව පුහුණු කාර්යයන් විධිමත් හා සවිමත් කරලීම 
පිළිබඳව ඉන්දීය සහ ශී ලංකා රජයයන් ෙසොයා බැලීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

වත්මෙනහි පවත්නා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුමට අයත් භාණ්ඩ 
සම්බන්ධෙයන්ද ඉන්දියාව සමඟ අප සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. 
අපට අවශ්ය වන්ෙන්, ඉන්දියාවට යැවිය හැකි අෙප් භාණ්ඩ 
පමාණය තව තවත් ඉහළ නංවා ගැනීමටයි. 

දැනට යැවීමට ෙනොහැකි භාණ්ඩ පිළිබඳව යළි සලකා බලන 
ෙලස ද අප ඉන්දියාෙවන් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ ගැන යහපත් 
පතිචාර දැනටමත් අපට ලැබී තිෙබනවා. ෙසේවා සහ ආෙයෝජනය 
සම්බන්ධෙයන්ද කරුණු නව ගිවිසුමට ඇතුළත් කිරීමට අප කියා 
කරනවා. දැනටමත් ඉන්දියා වට ෙසේවාවන් සපයන පධානතම 
වරාය වන්ෙන් ෙකොළඹ වරායයි. ෙකොළඹ වරාෙයන් හැසිරෙවන 
බඩු භාණ්ඩවලින් සියයට 70ක් ඉන්දියාවට යළි නැව්ගත ෙකෙරන 
ඒවායි. ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් ආදායෙමන් සියයට 40ක් 
ලැෙබන්ෙන් ඉන්දියාවට යන එන ගුවන්යානාවලිනුයි. ලංකාවට 
විශාලතම සංචාරකයින් සංඛ්යාවක් පැමිෙණන්ෙනත් 
ඉන්දියාෙවනුයි. ඒ නිසා ෙම් පදනම තව තවත් පුළුල් කර ගනිමින් 
ෙසේවා අංශයන් තව තවත් නිදහස් කරලීමටත්, ආෙයෝජන අවස්ථා 
වැඩි දියුණු කරලීමටත් අලුත්  ගිවිසුම පදනම් කර ගැනීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඉදිරි කාලෙය් ෙලෝකෙය් වඩාත් ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වන 
ආර්ථිකයක් ඉන්දියාව සතුයි. ඒ ෙව්ගවත් ආර්ථිකය තුළ නාවික, 
ගුවන් සහ සංචාරක  ක්ෙෂේතයන්ෙගන් ශී ලංකාවට උපරිම 
පෙයෝජන ලබාගත හැකි පරිසරයක් සකස් කර ගැනීම අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි. 

එෙසේම, දිෙනන් දින පුළුල්වන ඉන්දියානු මධ්යම පන්තිෙය් 
ෙවෙළඳෙපොළ අභිලාෂයන් ඉටු කිරීෙම් ඉඩ කඩ ශී ලංකාවට ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාවද අප සලකා බලමින් සිටිනවා.  

අලුත් ගිවිසුෙම් ආෙයෝජන සම්බන්ධ පරිච්ෙඡ්දයට පහත 
දැක්ෙවන ක්ෙෂේත ඇතුළත් කිරීමටත්, ෙම් ක්ෙෂේතයන් ඉදිරිෙය් 
තව තවත් පුළුල් කරලීමටත් අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 ආෙයෝජන ආරක්ෂණ යන්තණයක් පිහිටුවීම; 

 ආෙයෝජන කටයුතු හා ෙරගුලාසිවල විනිවිද ෙපනීම; 

 අෙන්යෝන්ය ආෙයෝජනයන්හි බාධක කමානුකූලව අවම 
කිරීම; සහ 

 ආෙයෝජන පහසුකම් පවර්ධනය. 

ආර්ථික සහෙයෝගිතාව සම්බන්ධෙයන් අප පහත සඳහන් 
කරන ක්ෙෂේතයන් ගැන අවධානය ෙයොමු කරනවා. 

 බුද්ධිමය ෙද්පළ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම; 

 මූල්ය කටයුතු; 

 ෙවෙළඳ කටයුතු පවර්ධනය සහ පහසුකම්; 

 ආෙයෝජන පවර්ධනය සහ පහසුකම්; 

 සංචාරක; 

 ෙර්ගු;   
 විද ත් වාණිජ්යය ෙහවත් e-commerce;   

 කර්මාන්ත; 

 සුළු හා මධ්යම කර්මාන්ත පවර්ධනය සහ තරගකාරිත්වය 
ඉහළ නැංවීම. 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ෙම් කරුණු පදනම් කර ගනිමින්, ඉන්දු-ලංකා ආර්ථික සහ 
තාක්ෂණ සහෙයෝගිතා ගිවිසුම පිළිබඳව අප ගැඹුරින් සලකා 
බලමින් සිටිනවා. මා කලිනුත් සඳහන් කළ පරිදි ෙදපාර්ශ්වෙය් 
ෙකටුම්පත් සකස් කිරීෙමන් පසු ඒ ගැන වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා 
කිරීමට මාර්තු 04 වන දා ඉන්දීය දූත පිරිසක් ශී ලංකාවට 
පැමිෙණනවා. ඔවුන් සමඟ ෙකෙරන සාකච්ඡාවලට පුද්ගලික 
අංශෙය් නිෙයෝජිතයන් ෙමන්ම අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන්ද අප 
සහභාගි කරවා ගන්නවා. අප ගිවිසුෙම් අවසන් ෙකටුම්පත සකස් 
කරන්ෙන් ඒ සාකච්ඡාවලින් පසුවයි. අප ෙම් අලුත් ගිවිසුම 
පිළිබඳව  විටින් විට ෙම් සභාව දැනුවත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විවිධ සංවිධාන දැනුවත් කර තිෙබනවා. ෙම් ගිවිසුම ගැන අසත්ය 
පතුරුවන යම් යම් සංවිධාන නිෙයෝජිතයන්ට පවා අප ෙම් ගැන 
සාකච්ඡාවන්ට ආරාධනා කර තිෙබනවා. ඔවුන් ඒ සාකච්ඡාවලට 
සහභාගි වී තිෙබනවා. ඉතින් මම නැවතත් ෙම් ගරු සභාවටත්, 
සමස්ත ශී ලංකාවාසී ජනතාවටත් දන්වා සිටින්ෙන් නූපන් 
දරුෙවකුෙග් ෙක්න්දරෙය් ෙදොස් දැකීම සාධාරණ ෙනොවන බවයි. 
ෙක්න්දරය දැක්කාම තමයි ෙපෙනන්ෙන් ඒ දරුවාෙග් ෙහොඳ 
අනාගතය. රාජෙයෝගයක් තිෙබන දරුෙවකු තමයි අපි ෙගෙනන්න 
යන්ෙන්.  

තමන් සිෙත් මවා ගත් බිල්ෙලක් ගැන කියමින් ජනතාව මුළා 
කිරීම යුක්ති සහගත ෙනොෙව්. තවමත් සාකච්ඡා මට්ටෙම් ඇති 
අවසන් ෙකටුම්පත, සකස් ෙනොකළ ගිවිසුමක් ගැන මිත්යා මත 
පැතිරවීම පදනමක් නැති කටයුත්තක් බවයි මා පකාශ කරන්ෙන්. 

රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් පාලකයන්, ෙසේවකයන්, වහලුන්, 
සට්ටඹියන් සහ ඔවුන්ෙගන් තවමත් පඩි ලබන සමහර 
මාධ්යකරුවන් හැම විටම උත්සාහ ගන්ෙන් යහ පාලන සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුෙව් ගමන් මඟ කඩාකප්පල් කරන්නයි; ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතාෙග් කකුෙලන් අදින්නයි; ජනතා 
යහපත වළකන්නයි;  රෙට් දියුණුව කඩාකප්පල් කරන්නයි. 

"Sunday Island" පුවත්පෙත් මැද පිටුෙව් "ඉන්දීය ආණ්ඩුව සමඟ 
රහස් ගිවිසුමක් තිෙබනවා." කියා පළ කර තිෙබනවා මම දැක්කා. 
කවුද ෙම්ක ලියන්ෙන්? ෙහොඳම චන්දෙපේම ෙන්. අෙප් හිටපු 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියලා තමයි ඔහුව "Sunday Island" 
පුවත්පතට දැම්ෙම්. ඉතින් ලියන්න ඕනෑ ඒවා ෙන්; ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගැන  ෙහොඳ ලියලා වැඩක් 
නැහැෙන්. ෙමොනවාටද ඒ? 

රටක බහුතරය නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අවශ්ය බව 
කියද්දී, අෙප් ආණ්ඩුව නව ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම සඳහා මූලික 
පියවර ගනිද්දී ෙම් අය කිව්ෙව් ෙමොනවාද; කෙළේ ෙමොනවාද? 

නව ව්යවස්ථාෙව් ෙම් ෙම් වගන්ති තිෙබනවා යැයි කියමින් රට 
ගිනි තියන්න උත්සාහ කළා. නව ව්යවස්ථාෙවන් බුද්ධාගම නැති 
ෙවනවාය කිව්වා; රට ෙබෙදනවාය කිව්වා. හැබැයි එෙහම කියන 
අය ෙහොඳින්ම දැන සිටියා, අලුත් ව්යවස්ථාෙව් එක වගන්තියක්වත් 
ඒ වන විට ෙකටුම්පත් කරලා නැති විත්තිය. ඔවුන් ජනතාව 
රවටමින් රට ගිනි තියන්න හැදුෙව් ඒ බව දැන දැනයි. පසුගිය 
වසරක පමණ කාලය තුළ සිදු වූ ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් ගණනාවක් 
උදාහරණ වශෙයන් ෙගනහැර දක්වන්නට පුළුවන්. නමුත් මා ඒ 
සඳහා කාලය වැය කරන්ෙන් නැහැ. එෙසේ නමුත් මා එක් ෙදයක් 
කියන්නට කැමැතියි. අසත්යය හා මිථ්යාව පතුරවමින් රට ගිනි 
තියන්න අප කිසිවකුටත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෛවරය පතුරවමින් 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන්ට අප කිසිවකුටත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

රිළා නැටුම නටන්ෙන් රිළවාට අවශ්ය විධියට ෙනොවන බව 
ඕනෑම ෙකෙනක් දන්නවා. ඒක මා ආපසු කියන්නම්. රිළා නැටුම 
නටන්ෙන් රිළවාට අවශ්ය විධියට ෙනොවන බව ඕනෑම ෙකෙනක් 
දන්නවා. ඒ වුණත් හනුමා වන්නම නටන්න අපි කාටවත් බාධා 

කරන්ෙන් නැහැ. ඕනෑම හනුෙමකුට වන්නම් නටන්න ෙම් රෙට් 
දැන් නිදහස තිෙයනවා. ඒත් හනුමලාට රට ගිනි තියන්න අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ජනවාරි 08වන දා විප්ලවය මඟින් අපි බලයට පත් වුෙණ් ගිනි 
නිවන්නයි. ඒ නිසා අපි අසත්යය ජය ගන්ෙන් සත්යෙයන්; ෛවරය 
ජය ගන්ෙන් ෛමතිෙයන්. ෙම් අවුරුද්ෙද් මැද භාගය ෙවද්දී 
ඉන්දියාවත්, අපත් ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරන බව මා පසිද්ධිෙය් 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. තව ෙනොෙබෝ කෙලකින් අපි ගිවිසුෙම් 
අවසන් ෙකටුම්පත සකස් කරනවා. ඒක කාටවත් ෙහොෙරන් කරන 
වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන වාද කරන්න තිෙබන්ෙන්, අදහස් පකාශ 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් සභාව තුළදීයි, පාරට ගිහින් ෙනොෙවයි. 
ෙම් සභාව තුළදීයි සාකච්ඡා කරන්න තිෙබන්ෙන්. සභාවට 
අවස්ථාව ෙනොදී, ෙම් සභාෙවන් පිට ගිහින් කෑ ගහනවාය 
කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට විරුද්ධව කරන වැඩ කටයුත්තක්. 
ඒක රහසින් කරන වැඩ කටයුත්තකුත් ෙනොෙවයි, අදාළ සියලු 
පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කරලා කරන වැඩක්. අපි වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් විවෘතවයි, විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයටයි. 

අවසන් ෙකටුම්පත සකස් කළාට පස්ෙසේ අපි එය ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. එතෙකොට එය ජනතාව සතු ලියවිල්ලක් 
බවට පත් වනවා. අන්න ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාව නිෙයෝජනය 
කරන ඔබ සැමටත්, ෙම් රෙට් ජනතාවටත් පුළුවන්, ඒ ෙකටුම්පත 
කියවන්න; ඒ ෙකටුම්පත හදාරන්න; ඒ ගැන ගැඹුරින් විමසා 
බලන්න. ඒ නිසා මම ඔබ සැමෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් කරුණාකර 
අවසන් ෙකටුම්පත කියවීෙමන් පසු ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා -
Sectoral Oversight Committees- පත් කෙළොත්, මීට අදාළ 
කාරක සභාවක් තිෙබ්වි. ඒ පිළිබඳවත් අපට සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කල් ගන්ෙන් නැතුව Sectoral Oversight 
Committees පත් කළාම - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කවදාද දන්ෙන් නැහැ? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ලෑස්තියි. අපි දැන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, කෘෂිකර්ම 

අමාත්යාංශයට අලුත් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙදන්න. අපි 
කථානායකතුමා සමඟ සකච්ඡා කරලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කරනවා. අපිත් කැමැතියි, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ වැඩ කටයුතු 
කරනවා නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තු ශාලාවල් නිකම් තිෙබනවා. අපට දැන් වුණත් 

පටන් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කමක් නැහැ. මා ලෑස්තියි. ෙම් සතිෙය්  ෙහෝ ලබන සතිෙය් 

ෙහෝ පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි ලෑස්තියි. මා ඔබතුමන්ලාට 
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කියන්ෙන්, අපි සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ වැඩ කටයුතු දැන් ආරම්භ 
කරන්න කියලායි. අද හැන්දෑෙව් අපි මුණ ගැසුණාම ෙම් කාල සීමා 
ඔක්ෙකෝම එක්ක ඒ ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහට Committee of Selection එක හම්බ 

ෙවලා නම් වගයක් ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අඩු 
ගණෙන් හතරකවත් වැඩ කටයුතු අපිට ඉක්මනින් ආරම්භ 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා කථා කළාට පසුව ගරු විමල් 

වීරවංශ මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන හුඹස් බියක් ෙනොෙවයි 

තිෙබන්ෙන්. කිසි ෙසේත්ම හිෙත් හදා ගත් බියක් ෙනොෙවයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගිවිසුම් පිළිබඳව තිබුෙණ් හුඹස් බියක් ෙනොෙවයි. 
විෂය භාර අමාත්ය, ගරු මලික් සමරවිකම මහතා විසින් නිශ්චිත 
ෙලස මාධ්ය සාකච්ඡාවක් කැඳවා කිව්වා, ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා නාවික ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේතය විවෘත 
කරන බව. ඒ වාෙග්ම ඔහු නිශ්චිත වශෙයන් දැනුම් දීලා තිබුණා, 
ෙම් ෙපබරවාරි මාසෙය් අග ෙවනෙකොට ගිවිසුම් රාමුව අත්සන් 
කරන බවත්, ෙම් වසෙර් මැද භාගය ෙවනෙකොට ගිවිසුම අත්සන් 
කරන බවත්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙම් වසෙර් මැද භාගය 
ෙවනෙකොට ගිවිසුම අත්සන් කරන බවත්, ෙපබරවාරි මාසෙය් අග 
භාගය ෙවනෙකොට ගිවිසුම් රාමුව අත්සන් කරන බවත් එතුමා 
නිශ්චිතවම පකාශ කර තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපබරවාරි මාසෙය් අග ගිවිසුම් රාමුව 
අත්සන් කරන්නට සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ගිවිසුම ෙම් 
වසෙර් මැද භාගෙය් අත්සන් කරන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා 
නම් නිශ්චිත ෙලස අමාත්යවරයා විසින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා 
නාවික ඉංජිෙන්රු ක්ෙෂේතය - ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව 
පරිදි ෙසේවෙය් හතරවැනි ෙකොටස. ඒ කියන්ෙන් ෙසේවකයන් 
ෙමෙහේ ඇවිල්ලා වැඩ ක රන ෙකොටස. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Mode 4 අයිති නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ පිළිබඳව නිශ්චිත ෙලස පකාශ කර තිබියදී, ඒක කිසි ෙසේත්ම 

හුඹස් බියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එහිදී නිශ්චිත ෙලසම අෙනක් 

වෘත්තියෙව්දීන් සහ ෙද්ශපාලන ව්යාපාර එයට එෙරහිව මතයක් 
ෙගොඩනැඟිය යුතුයි. ෙමොකද, කිසිදු පකාශයක් නැති, කිසිදු 
ලියවිල්ලක් පදනම් කර ගන්ෙන් නැති ඒවාට තමයි හුඹස ්බියක් 
කියන්ෙන්. හැබැයි, ෙමතැනදී අමාත්යවරයා විසින් ඒ පිළිබඳව 
නිශ්චිතව පකාශ කර තිබුණා; අමාත්යවරයා විසින් ලිඛිතව 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව තමයි 
නිශ්චිත අදහසක් ඉදිරිපත් කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා එයට පිළිතුරු ෙදනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි නැව් අලුත්වැඩියා කිරීමට සහ 

නිෂ්පාදනය කිරීමට චීනය එක්කත් ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. 
ඉන්දියාව එක්කත්, ෙවන ඕනෑම රටක් එක්කත් අපි ඒක කරන්න 
යනවා. චීනය එක්ක අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මම හිතන්ෙන් 
මාර්තු අන්තිම ෙවනෙකොට ෙම් අංශය විවෘත කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිෂ්පාදන අංශ, ෙසේවා අංශ විවෘත කරනවා. විවෘත කරනවා 
කියන්ෙන් ආෙයෝජකයින්ට ඇවිල්ලා ෙම්වා පටන් ගන්න පුළුවන් 
කියන එකයි. එෙහම නැතුව ඒ අයට කැමැති විධියට මිනිසුන් 
ෙගෙනන්න බැහැ. Mode 4 එක නැතුවයි විවෘත කරන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් ඒ අංශය ට එන්න; ලංකාෙවන් ඕනෑ අය බඳවා ගන්න 
සහ තමන්ට අඩුවක් තිෙබනවා නම් අපට කියන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අපිට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්, තාක්ෂණ 
අධ්යාපන ආයතන ෙගෙනන්නයි. තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන 
 ෙගෙනනවා නම් ඊළඟ අවුරුදු ෙදක, තුෙන්දී අපිට ලංකාෙව් 
මානව සම්පත පුහුණු කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් 
ෙවන්ෙන් ෙම්වා ආවායින් පසුව අවුරුදු තුන, හතරකින් විශාල 
පශ්නයක් ඇති ෙවන එකයි. අද තිෙබන අෙනක් පශ්නය ෙවන්ෙන් 
Mode 4 එකයි. එකක් මතක තබා ගන්න. අද ඉන්දියාෙව් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණයට ෙදන පඩිය ලංකාවට වඩා වැඩියි.  

අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ලංකාව ඒ තැනට ගිෙයොත් අපට 
විශාල හිඟයක් ඇති ෙවන්නට ඉඩ තිෙබනවා. අපිට වාසි නැහැ, අද  
Mode 4 එක විවෘත කරන එෙකන්. සමහර විට ෙද්ශකයන්ට 
එන්න, කථිකාචාර්යවරුන්ට එන්න  ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. අපිට 
කථිකාචාර්යවරු මදි. ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් අංශය ෙගෙනන්න. ඒ 
එක්කම නැව් එනෙකොට විෙශේෂ අය ඕනෑනම් ෙගෙනන්ෙන්ත් 
අවශ්ය විධියටයි. ඉස්ෙසල්ලා අපි බලනවා, පුළුවන් විධියට 
welding වාෙග් අංශ ඔක්ෙකොම සකස් කරලා කටයුතු කරන්න. 
ෙහොඳ පඩි ෙගවලා රට ගිය අය  ෙගෙනන්න අපි සලකා බලනවා.   

ඕනෑම අංශයක් අපට විවෘත කරන්න පුළුවන්. ඒක පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ කියන්ෙන් ආෙයෝජකයින්ට විවෘත කරනවා. ඒ ගැන 
පශ්න නැහැ. ආෙයෝජකයන් සඳහා විවෘත කළාට, නිදහෙසේ ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ඇවිත්  බැ ෙඳන්නට බැහැ. ෙහට මුම්බායිවලින්  ගුවන් 
යානයකට නැඟලා ෙමහාට ඇවිත් ෙම්ක ෙතෝරාෙගන කරන්නත් 
බැහැ. අෙප් අයට ගුවන් යානයකට නැඟලා මුම්බායිවලට ගිහින් 
එතැන වැඩි පඩියකට වැඩ කරන්නත් බැහැ. ඒ හුවමාරුව දැනට 
සිදු ෙනොෙවනවා  නම් අපිට වාසියි. අනාගතය කරන ෙදය ගැන 
ෙවනම කථා කරමු.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ගරු මලික් සමරවිකම අමාත්යතුමා 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙසේවය හා  සාගර ඉංජිෙන්රු ෙසේවය කියන 
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ක්ෙෂේත ෙදක විවෘත  කරනවාය කියන එෙකන් අදහස්  කරන්ෙන්  
ඔබතුමා කියන විධියට ඒ ක්ෙෂේත ෙදෙක් ආෙයෝජනවලට එන්න 
ඉඩකඩ දීමද? එතුමා කිව්ෙව් ෙසේවා ආර්ථිකය ඇතුෙළේ ඒක විවෘත 
කරනවාය කියා.  

අෙනක් අතට  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන්  ෙම් ගැන පශ්න 
කළාම එතුමා මාධ්යයට පකාශයක් කර තිබුණා, ෙතොරතුරු  
තාක්ෂණ ෙසේවෙය් රැකියාවලට ඉන්දියාවට විවෘත කරන්ෙන්  
ඇෙමරිකාව සමඟ තරග කිරීෙම් හැකියාව වැඩි කර ගන්නය කියා. 
ඒ සියලු කාරණාවලින් පැහැදිලි වන්ෙන් රැකියා සඳහා ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ ෙසේවය විවෘත වීමක් ෙවනවාය කියන එක. සාගර 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවය විවෘත ෙවනවාය කියන එක. එතෙකොට  
ඔබතුමන්ලා අත්සන් කරන ගිවිසුෙමන් රැකියා සඳහා අර කියන  
ව්යාපෘතිෙයන් ව්යාපෘතියට  ඉල්ලීම් සලකා බලා ගැනීම කියන එක 
ෙනොෙවයි  මම කියන්ෙන්. එෙහම නැතිව රැකියා සඳහා ෙවනම 
විවෘත වීමක් ෙවන්ෙන් නැද්ද? ඒ එක්කම මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා පමුඛ  
මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනක් අත්සන් කර ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
දිනක විවාදයක් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කරුණාකර ගරු 
කථානායකතුමා මඟින් ඒ සඳහා දිනයක් නියම කරන්න.  
එතෙකොට   අපිට ෙම්  ගැන ෙහොඳින්  සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව  
ලැෙබනවා.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ඉස්ෙසල්ලාම ෙමතුමාට කිව්වා, ෙම් ගරු සභාවටත් 

කියනවා, අපි සකස් කරන ලියවිල්ල යවන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙදනවා. 
ඉන්දියන් එකත් ගත්තායින්  පස්ෙසේ  ෙදකම අර ෙගන සාකච්ඡා 
කරනවා. අෙප් ලියවිල්ල විතරක් ෙනොෙවයි, ඉන්දියාෙව් එකත්  
ඇතුළු වුෙණොත් එතෙකොට ෙන් සාකච්ඡා කරන්න  ඕනෑ.  

අෙනක මා විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමතියි, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය කියන්ෙන් ෙසේවාවක් බව. ඒක manufacturing 
industry එකක් ෙනොෙවයි. ඒ ෙසේවය විවෘත  කරනවා. ගිය වතාෙව්  
ෙම්ක වහලා තිබුණා.  හුඟක් අයට එන්නට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. 
කථානායකතුමනි, සමහර ඒවා ෙදන්නම් කිව්වා. ෙඩොලර් මිලියන 
5ක් ෙදන්න කිව්වා. අපි ෙම් ඔක්ෙකොම ෙගෙනන්ෙන් ෙඩොලර්  
මිලියන 5ක් ඉල්ලන්ෙන් නැතිව. කී ෙදෙනකුට රැකියා නැති 
වුණාද? ආෙව් නැති නිසා හම්බන්ෙතොට කී ෙදෙනකුට රැකියා නැති 
වුණාද?  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. දැනට තිෙබන කමෙව්දෙය් අඩුවක් 
තිෙබනවා නම් අපි ෙම්ක විවෘත කළාම බලන්නම්. ඉස්සර 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ ලංකාවට ආ වා ෙන්. චීන ඉංජිෙන්රුෙවෝ කී 
ෙදෙනක් පාරවල් හදන්න ආවාද? 1,000ක් ආවාද, 2,000ක් ආවාද? 
අද විතරද, මතක් වුෙණ්? අද විතරද, මතක් වුෙණ්? 

 
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)  
හිරකා රෙයෝත් ආවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ චීන සමාගම ලංකාවට එන්න අවසර ඉල්ලුවාම ඉඩ දුන්නා. 

ඒෙක් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරලා 

අපට සංඛ්යාව අඩු කරන්න පුළුවන්; නැත්නම් වැඩි කරන්න 
පුළුවන්; quota එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි එකක් කියනවා. 
පුහුණුවීම සඳහා නම් අපි කට්ටිය ෙග්න්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි 
ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
අපි කිසි භයක් නැතුව ෙම් හැම අංශයක් සම්බන්ධෙයන්ම කටයුතු 
කරනවා.  

තව කාරණයක් තමයි, ෙඩොලර් මිලියන 5ක ෙපෞද්ගලික 
ගාස්තුව,- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පගාව, පගාව. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙමතුමා කියනවා, "පගාව" කියලා. අපි ඒවා ඉල්ලන්ෙන් 

නැහැ. අපි ෙම්ක දියුණු කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක 
කරන්ෙන් නැතුව ෙකොෙහොමද අපි   දියුණු කරන්ෙන් කියලා 
බලන්න. අද හම්බන්ෙතොට සුදු අලිෙයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ව්යාපෘතිය ෙගනාවාට පසුව අපි හම්බන්ෙතොට  ෙකොළ අලිෙයක් 
බවට පත් කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ලබාදීමට පමාදවීම සම්බන්ධෙයන් කනගාටු ෙවනවා. 
ඉන් පසුව ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම පශ්නය මුල් අවස්ථාෙව්දීම 

මතු කරන්න හැදුෙව් ඔබතුමාට මරණීය තර්ජනය කිරීමක් 
කෙළොත් එය අෙප් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම බලපාන පශ්නයක්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවයට බලපාන පශ්නයක්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්මට බලපාන පශ්නයක් නිසායි. ඔබතුමාට 
කරන ලදැයි කියන මරණීය තර්ජන පිළිබඳව ඔබතුමා විසින්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ව ෙවලාෙව්දී ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා කිව්වා, "වහාම පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම්ෙක් සුල මුල 
ෙසොයන්න. එෙහම නැත්නම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙම් තර්ජනයට 
ලක් වුණා ෙසේ අපි සලකනවා" කියලා. ඔබතුමා ඒ පරීක්ෂණය 
කරනවා කිව්වා. ඒ පරීක්ෂණයට ෙමොකද වුෙණ් කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. 

ඒ අතර, 2016 ෙපබරවාරි 11 දින "අද" පත්තෙර්, "මම ඒ අයට 
සමාව දුන්නා" කියලා ඔබතුමා  කිව්වා කියන පකාශයක් සඳහන් 
ෙවනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමාව දීමක් කළා කියලා කිව්ෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම නම් ෙම්ක නිවැරදි කරන්න ෙවනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම කිව්ෙව්, ෙපොලිස්පතිතුමාටත් කියලා, ෙපොලීසියටත් කියලා 

මට බැණපු අය ගැන,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ෙක් සුල මුල ෙසොයන්න 

ඕනෑ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට යම් පිළිගැනීමක් ඕනෑය කියන 
පශ්නය මත ෙම් සභාෙව් ආරවුල් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඔබතුමා මා ගැන,-[බාධා කිරීමක්]  ෙහොඳයි, මම ඒ 

ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, නැහැ. මට මෙග් පකාශය කරන්න වුවමනායි. [බාධා 

කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මම අහන්ෙන් ඔබතුමා ෙම් ගැන කරපු 
පරීක්ෂණය ෙකොයි තරම් දුර දිග ගියාද, එහි පගතිය ෙමොකක්ද 
කියන එකයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නය ෙනොෙවයි, 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයිතිය පිළිබඳ පශ්නයක් ගැනයි මම 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සත්තකින්ම ඔව්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක මෙග් වරපසාද පශ්නයක්. මම අහන කාරණය, ෙම් වාෙග් 

වැඩ කරන විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා සහ එතුමාෙග් හිටපු 
ෙල්කම්වරෙයකු වන රුවන් ෆර්ඩිනෑන්ඩස් ෙම් කාරණෙය් පතුෙල් 
ඉන්නවා කියලා දැනගන්න ෙකොට ඔබතුමාෙග් පරීක්ෂණය 
නවතීවිද කියලා ම ට පශ්නයක් තිෙබනවා කියන එකයි. 
කරුණාකර ෙම්ෙක් සුල මුල ෙහොයන්න. Telephonesවලින් ඒ 
ෙතොරතුරු ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා දැන් තිෙබන තාක්ෂණය 
අනුව ෙහොයාගන්න පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 
ෙම්ෙක් අවසාන පතිඵලය ෙම් සභාවට ලබා ෙදන ෙලස 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම  ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්නම්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් පත්තර ෙයන් ෙම් ෙචෝදනාව අනුමාන වශෙයන් ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂයට එල්ල කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක නිවැරදි කරන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාව සමඟ එවැනි ගිවිසුම් 

සම්බන්ධතාවක් පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාවක් තමයි සිදු වන්ෙන් 
කියලා අගාමාත්යතුමා දැන් පැහැදිලිවම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ 
කළා. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය සමඟ ඒකාබද්ධව ඉන්දියාෙව් රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධානයකට ශී ලංකාව තුළ හදිසි පූර්ව ෙරෝහල් පතිකාර ගිලන් 
රථ ෙසේවාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවසර දීලා දැන් ඒ සමාගම 
විසින් පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ කරලාත් තිෙබනවා. ෙමවැනි 
හදිසි ගිලන් රථ ෙසේවාවක් පවත්වා ෙගන යන්න ඉන්දියානු රාජ්ය 
ෙනොවන ආයතනයකට කැබිනට් අනුමැතියකින් අවසර ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කරනවා නම් 
ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, හදිසි අවස්ථාවල කියාත්මක කරන 

විෙශේෂ ගිලන් රථ ෙසේවාවක් ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
නගරබද පෙද්ශවල, නැත්නම් ගම්බද පෙද්ශවල එම ෙසේවාව 
කියාත්මක ෙකෙරනවා. ඒ ගිලන් රථ ෙසේවය විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඉන්දියාෙව් අද තිෙබන වාහන තදබදය නිසා ගිලන් රථය 
එනෙතක් පා පැදිෙයන් ඒ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා උදවු ෙදන එක 
කණ්ඩායමක් ද සිටිනවා. ෙම් කමෙව්දය ලංකාෙව් ඇති කරන්න 
අපි ෙම් සමාගම එක්ක එකඟ ෙවලා අවුරුදු ෙදකක contract 
එකක් දීලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත අපි භාර අරෙගන 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒක බස්නාහිර පළාෙත්යි, දකුණු පළාෙත්යි 
කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැන් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙම් ෙසේවයට හුඟක් කැමැතියි කියලා මම 
දන්නවා. ෙම්වා එපා කියන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයකු 
මම පථම වතාවටයි දැක්ෙක්. ෙම්ක එපා කියන්ෙන් මිනිස්සු 
මරන්නද? ෙම්ක ඕනෑද, නැද්ද? තවම ලංකාෙව් ෙම් කමෙව්දය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ෙම් කමෙව්දය සඳහා අපට ඉන්දියාෙව් 
ආණ්ඩුව  අ වුරුදු ෙදකකට සම්පූර්ණෙයන් ෙගවනවා.  ඕනෑනම් 
අපි අවුරුදු ෙදකකට ෙම් කමෙව්දය ෙගනැල්ලා ඒ කාලය තුළ ෙම් 
ගිලන් රථ ෙසේවාෙව් සහාය අරෙගන ඊට පස්ෙසේ ඒක භාර අරෙගන 
කටයුතු කරමු. එතෙකොට අපට තමයි ඒ වියදම ගන්න තිෙබන්ෙන්. 
දැන් ෙමතැන කියන්ෙන් ෙම් අයට උදවු කරන්න එපා කියලායි. ඒ 
ඇයි? තව එක් ෙකෙනකුට ගන්න තිෙබන ගාස්තු නැති ෙවයි. ෙම් 
රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව කැපුව ආණ්ඩුව ෙකොෙහොමද ෙම්කට 
කැමැති ෙවන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] අවුරුද්දක්. නිදහස් අධ්යාපනය 
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කැපූ අය. ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කෙළේ? ඔබතුමන්ලා නිදහස් 
අධ්යාපනය කැපුවා; නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය කැපුවා. ෙමතැන 
ඇවිල්ලා අෙපන් අහනවා, ''ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?'' කියලා. අපි 
මිනිස්සු මරන්න ලැහැස්ති නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 

ගිලන් රථ ෙසේවාවක් ආරම්භ කිරීම ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ෙපෞද්ගලික සමාගමක් විසින් 
ගිලන් රථ සියයක් ෙගනැල්ලා ෙම් ෙසේවාව ආරම්භ කරනවා කියා 
දැනට අපට   ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
සඳහා ලංකා රජය සතයක්වත් වියදම් කරන්ෙන් නැතිද කියා දැන 
ගන්න කැමැතියි.  

මා දැක්කා, හර්ෂ ද සිල්වා අමාත්යතුමා මාධ්ය සාකච්ඡාවක් 
පවත්වලා කිව්වා, ''ෙම්ක මුළුමනින්ම තෑග්ගක් හැටියට තමයි 
ලැෙබන්ෙන්'' කියලා. එතැන තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ගිලන් රථ සියය තෑග්ගක් හැටියට ලැබිලා ෙපෞද්ගලික සමාගෙමන් 
ආරම්භ කරනවාද, නැතිනම් රජය ෙම් සඳහා වියදමක් දරනවාද, 
එෙහම නැතිනම් රජය අතර එකඟතාවක් තිෙබනවාද, අවුරුදු 
ෙදකක් ඒ අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙමය කර ෙගන ගියාට පස්ෙසේ 
නැවත ඒවා අපි මිලදී ගන්නවා කියලා? ෙම් ගැන ෙමොකක්ද 
තිෙබන එකඟතාව කියන එක හරියට පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එකඟතාව ගැන අපි සභාවට පැහැදිලි කරන්නම්. අපි ඒ 

ෙසේවාවලට ෙගවනවා. අපි මුලින් ෙනොමිෙල්යි ෙම් ෙසේවාව 
පවත්වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු රජෙයන් ලැෙබන 

පරිත්යාගයක් ෙලසයි කිව්ෙව්.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක කර ෙගන යන්නට recurrent expenditure තිෙබනවා 

ෙන්. සෑම වර්ෂෙය්ම වියදම් තිෙබනවා. ඒවා අපි දරා ගන්නට ඕනෑ. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Ambulance ටික ඒ ෙගොල්ලන් ෙදනවා? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි ෙසේවාවට වියදම් දරන්න ඕනෑ? 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්. අපි ෙසේවාවට වියදම් කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉතින් ගරු කථානායකතුමනි, ඒක පුදුම වැඩක් ෙන්!  කිසිදු 

ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව සමාගමක් ඇවිල්ලා කියනවා, අපට 
ambulance සියයක් ෙදන්නම් කියලා. නමුත්, අපි ෙසේවාවට වියදම් 
දරන්න ඕනෑ. ෙසේවාෙව් කිෙලෝමීටරයට කීයක් ෙවනවාද යනාදිය 
කවුද තීරණය කරන්ෙන්? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒවා සියල්ලම අපි කථා කරලා තිෙබන්ෙන්. මම සම්පූර්ණ- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමය ආරම්භ කිරීමට ෙපර ෙම් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක 

විස්තරයක් ෙදන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා ඉල්ලුව නිසා අපි ෙදන්නම්, ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

මමයි ගිහින් කිව්ෙව් ෙම් ෙසේවාව අපට ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම් 
රෙට් ෙමෙතක් කල් ෙසෞඛ්යයට තිෙබන වියදම් සියල්ලම නැති 
කරලා, ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් නැතිව මිනිස්සු මරලා, ඒ මුදල් අර 
ෙගන සාක්කුෙව් දමා ෙගන,  මට කියනවා දැන්, ''ඇයි ෙම් මුදල් 
අර ගන්ෙන්?'' කියලා. එෙහත් ෙමතුමා ෙතොරතුරු ඉල්ලනවා නම් -
[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, Sectoral Oversight 
Committee එක පත් කළ ගමන් අපි ඒ කමිටුවට ෙදන්නම්ෙකෝ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, අප දන්නා විධියට, මාධ්යවල පළ වූ 

විධියට ෙම් අමාත්ය මණ්ඩල පතිකාව ඔබතුමාම තමයි ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්. එහි පළවී තිබුණු ෙතොරතුරු අනුව, යම්කිසි සහන 
පමාණයක් ලැෙබන අතර ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්, ලංකා රජය 
විසින් යම්කිසි පිරිවැය දැරීමකුත් කරනවා. ෙම් විධිෙය් ෙදයක් - 
ෙම් වාෙග් ambulance service එකක් - පටන්ගන්න අෙප් රෙට් 
ෙද්ශීය ව්යවසායකයන් නැද්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ ෙන්. අෙප් මිනිස්සු නැහැ. මට ෙසොයා ෙදන්න.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට ඉඩ ෙදන්න කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 

අගාමාත්යතුමා,- [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට ෙසොයා ෙදන්න. මට ෙසොයා ෙදන්න අෙප් ෙද්ශීය 

ව්යවසායකෙයක්. [බාධා කිරීම්] එය කරන්න පුළුවන් එෙකක්. 
[බාධා කිරීම්] එෙකක් ෙසොයා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා සම්මුතිවාදය ගැන කථා කළාට සිද්ධ වන්ෙන් 

කම්මුතුවාදයක්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙරෝහල් ආරම්භ කරන්න ෙමතුමන්ලා 

ඉල්ලා ගත්තා බදු සහන. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමතැන ෙවන්ෙන් කම්මුතුවාදයක්. [බාධා කිරීම්] ඇහුම් කන් 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙරෝහල් ආරම්භ කරන්න බදු සහන ඉල්ලාගත් අයයි ෙමතැන 

ඉන්ෙන්. අෙප් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථා කරලා ඉවරද, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට පශ්නය අහන්න දුන්ෙන් නැහැ, ගරු අගාමාත්යතුමා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙමතුමා සම්මුතිවාදය ගැන කථා කළාට දැන් 
ෙමතැන ෙවන්ෙන් කම්මුතුවාදයක් ෙන්. ෙමහිදී ඇහුම් කන් 
ෙදන්ෙන් නැහැ; උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Sectoral Oversight Committee එෙක්දී ඔබතුමා එය 

සාකච්ඡාවට භාජන කරනවා කියා කිව්වා ෙන්ද?  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Sectoral Oversight Committee එෙක්දී අපි එය සාකච්ඡා 

කිරීමට ෙදනවා. ඕනෑ තරම් සාකච්ඡා කරන්න  පුළුවන්.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ෙසේවාව විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාව සමඟ ආරම්භ කරන්න 

තිෙබන සුවිෙශේෂ ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඔය සහන ටික ෙම් රෙට් 
ෙද්ශීය ව්යවසායකයන්ට දුන්ෙනොත්, ඒ අයට එය කරන්න බැරිද? 
ඔය සහන ටික ලංකාෙව් ව්යවසායකයන්ට දුන්ෙනොත් ඒ අයට එය 
කරන්න බැරිද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි එය ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡාවට භාජනය කරමු.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ව්යාපාරිකයන්ෙගන් ඇහුවාද?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අෙනක, අවුරුදු ෙදකකින් පසුව ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමය පටන්ගන්න පුළුවන් ශී ලංකාෙව් 

ව්යවසායකයන් එක්ෙකෙනකුෙග් ෙහෝ නමක් දැන් කියන්න. 
[බාධා කිරීම්] කියන්න ෙකෝ. අපි දන්නවා ෙන්, ඒ අය කර තිෙබන 
ෙසල්ලම් ටික. මම ඒවා ෙහළි කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මට එය 
වුවමනා නැහැ, දැන් එය පටන්ගත් නිසා. ඔබතුමන්ලා කරපු 
ෙසල්ලම් ටික දැනගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් මිනිස්සු තවත් තරහා ෙව්වි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක කාරණාවක් මතු කරන්නයි මා 

නැඟී සිටිෙය්. පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තු දිනෙය් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට අපි ඔබතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් කරුණක් ඉදිරිපත් 
කළා, විසඳුමක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. ගරු අගාමාත්යතුමා අද 
දිනයට ෙපර ෙහෝ අද දිනෙය් ඒ පශ්නය විසඳාගැනීම සඳහා 
පියවරක් ගන්නවා කිව්වා. ඒකයි අෙප් එකඟතාව. එය ඉටු වනවාද, 
නැද්ද කියන එක තමයි දැනගන්න අවශ්ය වන්ෙන්.    
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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) 
පළමුෙවන් මම පිළිතුර ෙදන්නද ගරු අගාමාත්යතුමා? මම 

උෙද්ත් ෙම් ගැන සඳහන් කළා. මම පිළිතුර ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලා 
ඉල්ලීම් කීපයක් ඉදිරිපත් කළා. ඉන් පළමුවැනි ඉල්ලීම තමයි, කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවලියට අවස්ථාවක් ලබාෙදන්න කියන එක.  

ඊළඟට COPE එක,  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව, 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව වැනි ඒවාට පත් කිරීම් 
ලබාෙදන්න කියා ඉල්ලීමක් කළා. ෙම් සභාෙව් කථා කිරීමට මීට 
වඩා ෙවලාවක් ලබාෙදන්න කියාත් ඔබතුමන්ලා ඉල්ලීමක් කළා. 
අවසාන වශෙයන්, 23(2) සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පශ්න 
ඉදිරිපත් කිරීමටත් අවස්ථාව ලබාෙදන්න කියා ඔබතුමන්ලා 
ඉල්ලීමක් කළා.  

ෙම් එකින් එකට පිළිතුරු මා දැන් කියන්නම්. අදත් අප විනාඩි 
91න් විනාඩි 51ක්ම ඔබතුමන්ලාට දීලා තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් නම් ඉල්ලා තිෙබනවා, COPE එකට, මහජන 
ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ඒ අය පත් කරන්න. කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා සඳහා 
අවස්ථාවක් ලබාෙදන්න කියන ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් මා 
සන්ධානෙය් නායකයන් සමඟ එකඟ වුණා, සතියකට වරක් 
අවස්ථාවක් ලබාෙදන්න. දැනට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 23(2) 
ස්ථාවර නිෙයෝගයට අදාළව තිෙබන පශ්නයයි. ෙම් ගැන දැනට 
තිෙබන නීති රීති මා ෙසොයා බැලුවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් රෙට් 
නීතිය, ෙලෝකෙය් නීතිය කුමක්ද කියා මා ෙසොයා බැලුවා. ඒ හැම 
තැනම තිෙබන්ෙන් එක පක්ෂයක් තුළ පක්ෂ ෙදකක් තිෙබන්න 
බැහැ කියන කාරණයයි. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා පක්ෂ නායකත්වය 
සමඟ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා එකඟ ෙවලා එන්න. ඊට පසුව මට 
ඒකත් විසඳලා ෙදන්න ෙදන්න පුළුවන්. දැනට ඔබතුමන්ලාෙග් 
පශ්නවලින් සියයට 90ක් විසඳලා දුන්නා. නමුත්, මට විසඳන්න 
බැරි පශ්නත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක අසාධාරණ ෙලස මෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා. ඒක කරන්න මට අයිතියක් නැහැ. 
එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. අනික් ඔක්ෙකොම මම 
ලබාදුන්නා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. අපට 

ෙම් පශ්න හුඟක් දුරට විසඳාගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂයක් 
හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම්ක තනිවම කරන්න බැහැ. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට කථානායකවරයා හැ ටියට 
තනිවම ෙම් ෙද්වල් කරන්නත් බැහැ. පක්ෂවල අයිතිවාසිකම් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා සන්ධානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් 
පධානියා වන අෙප් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා සමඟත් 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. අද හැන්දෑෙව් 6ට තමයි අප රැස ්වන්ෙන්. ෙමොකද, අද 
සවස 4ට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. 
සවස 6ට අප රැස් ෙවන්නම්. ඊෙය් මට ෙවලාව තිබුණාට, 
ෙපොෙහොය දිනය නිසා අනික් සමහර අයට අවස්ථාව තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා අද හැන්දෑෙව් අප මුණ ගැහිලා, ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරලා ෙම් පශ්නය අවසන් කරන්න පුළුවන්. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්, - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, සන්ධානෙය් අය 

ඉන්නවා. ඇමතිවරුත්, අපත් මුණ ගැෙහන්නම්. ඒකයි මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාම සන්ධානයට 
අයිතියි. සන්ධානය එක්ක වැඩ කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව. අප ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. අෙප් කණ්ඩායෙම් 
51ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඔබතුමා දැන් කිව්වා, සන්ධානය ගැන. 
සන්ධානය ෙවන්න පුළුවන්. සන්ධානය බැරි නම් ඕනෑ එකක්. 
නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙගන යන්න, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පා ර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට  සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවත් 

ලබාදීලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන සම්පදායත් ආරක්ෂා කරලා 
අප එය ෙගන යන්නම්. 

අනික් කාරණය තමයි, ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළ යුතුයි. මම 
ඔබතුමාට කිව්වා වාෙග් අපට සමහර විට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන 
දින ගණන වැඩි කරන්න ෙව්වි; කාල සීමාව වැඩි කරන්න ෙව්වි. 
ෙම් සියලුම කරුණුවලට අපි එකඟෙවලා, සම්පූර්ණෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා එක සැෙර් ෙම් වැඩ කටයුතු 
අවසන් කරමු.  

ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට කාරක සභා ටික අපි ෙම් සුමාෙනම 
පත් කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඒ කටයුත්තත් කරන්න 
වුවමනායි. හුඟක් දුරට ෙම් පශ්න අපට විසඳා ගන්න පුළුවන් ෙවයි. 
[බාධා කිරීම්] දැන් වාඩි ෙවන්න, මහන්සියිෙන්. වාඩි ෙවන්න. 
[බාධා කිරීමක්] It will be at Six o' clock in the evening . 
[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න. එක්  ෙකෙනක් කථා 

කරන ෙකොට අනික් අය වාඩිෙවලා ඉන්න. ඒක ෙල්සියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 

අලුත් ඡන්ද කමය ගැන හිතනෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් ඉන්න 
සංඛ්යාව වැඩි කරන්න ඕනෑද, නැද්ද කියා පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
සංඛ්යාව වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා පශ්නයක් තිෙබනවා. 
එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් සාමාන්යෙයන් හාරසියයක් විතරයි 
ආසන තිෙබන්ෙන්. අනික් අය හිටෙගන ඉන්නවා. මම හිතන 
හැටියට විරුද්ධ පක්ෂය මීට ෙහොඳ උදාහරණයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ, අනික් අයට ෙමතැන පැදුරු 
දාලා වාඩි ෙවන්න ඉඩ ෙදනවා නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය්  රෙට් 

ජාතික වශෙයන් වැදගත් පශ්නයක් ඇති වුණාම ෙම් මන්තීවරු 
51ෙදනා කුමන ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට අයිති වුණත්, ෙම් ගරු 
සභාව නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙලස ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඒ පශ්නය මතු කරන්න අපට අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන්න කියලායි. එවැනි පශ්න හැම ෙවලා ෙව්ම මතු කරන  
පශ්න ෙනොෙවයිෙන්. ඔබතුමා අනුමත කෙළොත් විතරයි ජාතික 
වැදගත්කමින් යුත් පශ්නය මතු කරන්ෙන්. ජාතික වශෙයන් 
වැදගත් වන පශ්නයක් ෙම් මන්තීවරු 51 ෙදනා ෙවනුෙවන් මතු 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ඉතාම සාධාරණ වා ෙග්ම 
යුක්තිසහගතයි. ස්ථාවර නිෙයෝග අත් හිටුවලා, ස්ථාවර 
නිෙයෝගවල කුමක් සඳහන් වුණත් ඊට වඩා ෙවනස්ව කටයුතු 
කරනවා නම්, අපට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න බැරි ඇයි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට තිෙබන නීතිරිතී අනුව සන්ධානය තුළ 

එක පක්ෂයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. එක පක්ෂයක් ඇතුෙළේ පක්ෂ 
ෙදකක් තිෙබන්න බැහැ. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලාට විසඳා ගන්න 
පුළුවන්, සන්ධානෙය් නායකත්වයත් එක්ක. දැනටමත් එයට 
එකඟෙවලා තිෙබනවා. පශ්නයක් තිෙබනවා නම් විෙශේෂෙයන් 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් වශෙයන් එය ගන්න පුළුවන්. දැනටම 
ඒ අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැත්නම් අපි හැම දාම මන්තීවරු 51 ෙදෙනක්, - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් පශ්නය අපි දැන් කථා කරන නිසා අදින්න එපා. ඕනෑ 

ෙකෙනකුට අෙප් පක්ෂයට බැ ෙඳන්න ඕනෑ නම් එක්සත් පක්ෂෙය් 
මහ ෙල්කම්තුමා ළඟ ඉල්ලුම් පත  තිෙබනවා. කරුණාකරලා ඒ 
ඉල්ලුම් පත පුරවලා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන විහිළු කළ යුතු මාතෘකාවක් 

ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමා මතු කරන තර්කය වන 
"සන්ධානය" කියලා කියන එක නිවැරැදි නැහැ. සන්ධානෙය් 
හවුල්කාර ෙද්ශපාලන පක්ෂ එයින් ඉවත්ෙවලා විපක්ෂෙය් වාඩි 
වුණාම ඒ අයිතිය මීට ෙපර පිළිෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා කියන 

තර්කය ෙපොඩ්ඩක් ෙහෝ වලංගු ෙවනවා නම් වලංගු ෙවන්ෙන්        
ශී ලංකා නිදහස්  පක්ෂය කියන පක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් එෙහේ 
ඉන්නවා ෙමෙහේ ඉන්නවා කියන කාරණයට විතරයි.  ඔබතුමා එක් 
පශ්නයකට අනික්  පක්ෂ ඔක්ෙකොමත් එකට ආඳලා -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනට එෙහම වාඩිෙවලා නැහැෙන්, ගරු මන්තීතුමා? ඊට 

පස්ෙසේෙන් ඉල්ලීම කරන්ෙන්. එෙහම වාඩිෙවලා නැහැෙන්, 
ඉස්සර දුන්ෙන් එෙහම වුණාම. ඒකයි මම කිව්ෙව් මෙග් අත් ෙදක 
බැඳලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මට එෙහම කරන්න අයිතියක් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ, සන්ධානෙය් අනික් පක්ෂ, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම සාමාන්ය නීතිය ෙහොයලා බැලුවා. පිට රටවල තිෙබන 

නීතිය ගැන ෙහොයා බැලුවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඉතිහාසය ෙහොයලා බැලුවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සන්ධානෙය් හවුල්කාර පක්ෂ තමයි, මහජන එක්සත් 

ෙපරමුණ, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් පක්ෂය, අෙප් 
පක්ෂය, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය. ෙම්වා ස්වාධීන පක්ෂ. ඡන්දයට 
ඉල්ලු ෙව් බුලත් ෙකොළෙයන් වුණාට, "අපි ස්වාධීනව විපක්ෂෙය් 
කටයුතු කරනවා"ය කියලා ඒ අය තමුන්නාන්ෙසේලාට දැනුම් 
දුන්නාම ඒ පක්ෂවල අයිතිවාසිකමවත් තමුන්නාන්ෙසේ පිළි 
ගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම තවම වාඩිෙවලා නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මීට ෙපර එය පිළිගත්තා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි වුණාට පස්ෙසේ බලන්න පුළුවන්. ගරු සභානායකතුමා. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella )  
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් පක්ෂ නායකයකුට පමණයි. 
එෙහම නැත්නම් විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාට පමණයි. මම 
ඔබතුමාට ඊට අදා ළ ස්ථාවර නිෙයෝගය කියවන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි. මම ඒක දන්නවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කෑ ගහන්ෙන් ෙමොකද? [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"... පශ්න අවසානෙය් දී ෙපොදු වැදගත්කමින් යුතු කරුණක් සම්බන්ධෙයන් 
වන පශ්නයක් අදාළ ඇමතිවරයාට විධිමත් ෙලස දැනුම්දීමකින් පසුව,  

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක ෙහෝ පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකයකු 
විසින් අසනු ලැබිය හැකි ය." 

ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂ නායකයා කවුද? පක්ෂ නායකයා කවුද? 
කියන්න, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකයා කවුද කියලා? කවුද 
නායකයා? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
දන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද නායකයා? නායකෙයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද හැන්දෑවට ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක 

කථා කරලා ෙම් පශ්නය ඉවර කර ගන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා නායකයාද? [බාධා කිරීම්] ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) 

යටෙත් පශ්න අහන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් විපක්ෂ 
නායකතුමාටයි. එෙහම නැත්නම් පක්ෂ නායකයකුටයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට නායකයකු නැතිව ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) 
යටෙත් පශ්න අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීම්] විහිළුවක්. 
[බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!   ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, වාඩි 

ෙවන්න.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා කියවන වගන්තිය මීට 

ෙපර කථානායක පුටුෙවන් අර්ථ නිරූපණය කරලා තිෙබනවා, 
"විපක්ෂෙය් ෙවන ෙකනකුට ඒ පශ්නය අහන්න ඉඩ දිය හැක" 
කියලා. ඒ අනුව- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙවලා තිෙබන 
ෙද් කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්]   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Kiriella, let the Hon. Dinesh Gunawardena 

speak. Next I will give you the Floor. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉඳ ගන්න. Hon. Leader of the Opposition could allow 

another Leader to raise the Question under the same 
Standing Order. It has happened before; it has been allowed 
by the Chair before; maybe other Speakers who have been 
there before you, have allowed. So, Hon. Leader of the 
House, there are ways and means of interpreting this. Do not 
try to create another mess. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now, Hon. Leader of the House may speak.  Let him 

also have the right to speak.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are only trying to-  [Interruption.] I am on my 

feet. -  [Interruption.]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He must also have the right to speak. I gave you time 

to speak. Let him explain. He is the Leader of the House.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am only trying to reply to the Hon. Leader of the 

House.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I gave you time. Let  the Hon. Leader of the House 

make his point of view. Everybody has a right to speak.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Okay.  I also want to reply him.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, you may go ahead.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්ෙන් පක්ෂ 

නායකයන් පස් ෙදනායි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතින්? හය වැනි එක් ෙකනා කවුද? දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධනද? 

විමල් වීරවංශද? කවුද  හයවැනි  ෙකනා?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමා පිළිෙගන තිෙබනවා, පක්ෂ නායකෙයෝ - 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත්-[බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා පිළිෙගන තිෙබන්ෙන් පක්ෂ 5යි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් කථා කරලා අද 

හැන්දෑවට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න.   

දැන් දවෙසේ  පධාන කටයුතු ආරම්භ කරමු.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකොමියුනිට්ස්  පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කාරණය? 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කරපු පැහැදිලි කිරීම අනුව, 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ඡන්දයට ඉදිරිපත් වුණු, 
විපක්ෂ ෙය් අසුන් ෙගන සිටින, ෙවනම කණ්ඩායමක් ෙලස 
කටයුතු කරනවාය කියන පතිපත්තිමය එකඟතාවට ආපු 
මන්තීවරු සහ ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් නිෙෂේධ කරලා තිෙබනවා. 
මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, මා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් සාමාජික පක්ෂයක ෙකනකු ෙනොෙවයි කියන එක. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සහ අෙප් ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂය 
අතර සන්ධාන එකඟතාවක් නැහැ. මැතිවරණ එකඟතාවක් 
පමණයි තිෙබන්ෙන්. මා ෙම්ක කියන්ෙන් පැහැදිලි කිරීමක් 
ෙවනුෙවන්. දැන් ෙමතැන පක්ෂ ගණනක් ෙවන්ව ඉන්නවා. 
එනම්,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් විපක්ෂයට ඇවිල්ලා වාඩි 
ෙවලා, ෙවනම කණ්ඩායමක් විධියට කටයුතු කරන ෙකොටසට 
අමතරව, මීට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පිළිගත්ත ෙවන් වූ 
පක්ෂවල නායකයන් සහ සාමාජිකයන් ඉන්නවා. අඩු තරමින් 
ඔබතුමාට යුතුකමක් තිබුණා, ෙම් විගහය කරන්න ෙපර ඒ අය 
ෙවන් ෙවන්ව කැඳවා ඒ අය කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව 
විමසීමක් කරන්න. ඒ කරුණු ඉතා පැහැදිලිව ලිඛිතව අපි 
ඔබතුමාට භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා කියනවා ඔබතුමාෙග් 
තීරණය සාධාරණ නැහැ කියලා. ඔබතුමා කියනවා නම් ෙම් ගැන 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
තීන්දුවකට එන්න කියලා, ඒක අෙප් අයිතිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
උදුරා ගැනීමක්. අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් 
පතිපත්තිවලට අනුකූලව, ෙවන්ව ෙපනී සිටින සංවිධානයක් බව 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පැහැදිලිවම පකාශිතව තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් ගැන යළි සලකා බලන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන හුඟක් කල් වාද කළා. අපි ඒක ෙමතැනින් අවසන් 

කරමු. මම ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට පස්ෙසේ - 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඊළඟට, points of Order මතු කිරීම ගැන. [බාධා කිරීම්] මම 

තවම කථා කරලා ඉවර වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවම ඉවර නැද්ද? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නැහැ. එෙහම ෙනොපිළිගන්නා නිසා තමයි, ෙම් සභා ගැෙබ් 

කටයුතු ආරම්භ කරපු ෙවලාෙව් ඉඳලා  රීති පශ්න - points of 
Order - මතු කර කර අපට කථා කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

දැන් මට තිෙබනවා, රීති පශ්නයක්. මම ෙම් කරුණු ෙදකම 
ෙම් ෙවලාෙව් ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අහන්න ඕනෑ. එතෙකොට මට 
ආපසු නැගිටින්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාව සහ අප අතර 
ඇති කරගන්න යන ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමා කථා 
කළ අවස්ථාෙව්  බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා කරුණක් 
මතු කළා, ගිලන් රථ ෙසේවාව ගැන. ඒ කාරණා ගැන පැහැදිලි 
කරන ෙකොට ගරු අගමැතිතුමා ඇහුවා, "එෙහම එකක් කරන්න 
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ලංකාෙව් කවුද ඉන්ෙන්?" කියලා. ෙම් රෙට් ව්යාපාරික ක්ෙෂේතෙය් 
ඉන්න එවැනි හැකියා තිෙබන අය පිළිබඳව හරි  අධ්යයනයක් 
ෙනොකර කටයුතු කිරීම මම හිතන විධියට ඒ අයට ෙලොකු 
උපහාසයක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදයි. අද අපට වැදගත් රාජකාරි 

කිහිපයක් ඉටු කරන්න තිෙබනවා.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ නිසා මම දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ පිළිබඳව මූලික 

සාකච්ඡාවක් කළාද කියලා.   
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම නැගිට්ෙට්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියපු කාරණයක් 

ගැන පැහැදිලි කරන්නයි. මම කළ පකාශය සම්බන්ධෙයන් අනුර 
දිසානායක මැතිතුමාත්, විමල් වීරවංශ මැතිතුමාත් කථා කළා. ඊට 
වඩා ෙදයක් වැඩක් නැහැ. අපි දන්නවා, "වාමාංශික" කියලා 
ලංකාෙව් ෙහොර ධනපති පන්තිය ෙවනුෙවන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
කථා කරන අය ඉන්න බව. ඒකට අපට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
ඒ ෙගොල්ලන් කරපු ෙහොරකම්  මම කියන්නම්. අපි ඒවා දන්නවා, 
හරිද? [බාධා කිරීම්] ඔව්, අපි දන්නවා. මම කිව්වා, ඒ ෙද් කරන්න 
පුළුවන් එක් ෙකෙනක් ෙගෙනන්න කියලා. මට පශ්නයක් නැහැ. 
ඒක කරන්න පුළුවන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙකෙනක් ෙගෙනන්න. 
ඔබතුමන්ලා උදවු කරපු, ඔබතුමන්ලාට උදවු කරපු අයෙගන් 
ෙකෙනක් ෙගෙනන්න. ඒ අයටත් මම අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. 
[බාධා කිරීම්]  මම කියන්ෙන් එෙහම ෙකෙනක් නැහැ කියලායි. අද 
ලංකාෙව් ඒවා කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක් නැහැ කියලායි මම 
කියන්ෙන්. පුළුවන් නම් ෙගෙනන්න. අපි ෙදන්නම්, එයාට තව 
පළාතක ඒ වැඩ කටයුතු. එන්න කියන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මහනුවරට ගනිමු.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මහනුවරට ෙගෙනන්න. [බාධා කිරීම්] මහනුවරට ෙගෙනන්න. 

[බාධා කිරීම්] අද අෙප් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල වැඩ කරන්ෙන්ත් 
ආණ්ඩුෙව් ෙරෝහල්වල වැඩ කරන අය. [බාධා කිරීම්] ඉතින් 
ෙකොෙහොමද ඒ ෙගොල්ලන් යන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඉතින් ඇත්ත 
ෙන්. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් කාලෙය් ෙහොරකම් කළා ෙන්. ඒක අලුත් 
ෙදයක්ද? මම නම් ටික කියන්නද? මෙගන් ඉල්ලා තිෙබනවා නම් 
කියන්න එපා කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙහොරකම් කරපු නැති අයද 
ඉන්ෙන්? මට කියන්න. මම දන්නා නිසා, මාෙග් ළඟ files තිෙබන 
නිසා මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] කවුද ෙහොරකම් කෙළේ, කවුද 
ෙකොමිස් ගත්ෙත්, කී ෙදෙනක් දූෂණවලට හසු ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා මම දන්නවා. ඒ ගැන මෙගන් අහන්න එපා. අද ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ධනපතියන් ආරක්ෂා කරන්ෙන් කවුද? 
එක වාමාංශිකෙයක් විතරයි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්. ඒ සම 
සමාජ පක්ෂෙය් හිටපු ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා විතරයි. 
එතුමාත් දැන් ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්යි.  ජනතාව එක්ක 
ඉන්ෙන් අපි විතරයි. අපි තමයි capital gains ෙගෙනන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අදහස් දක්වලා 

ඉවරද? ඉවර කරන්න.   

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කනගාටු වනවා. මම ඇහුෙව් 

පශ්නයක්. ගරු අගමැතිතුමාෙගන් මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
පැහැදිලි කිරීමක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි දිනයකදී විවාදයක් ලබා ෙදයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. නමුත් ඒ 

පැහැදිලි කිරීම නිර්දය විධියට අපහාසාත්මකව යටපත් කරන්න 
ගත්ත උත්සාහය සම්බන්ධෙයන්  මාෙග් විෙරෝධය පළ කරනවා. 
ඒක ෙහළා දකිනවා. [බාධා කිරීම්]එතුමාෙග් චරිත සහතික මට 
ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සමාගමක නමක් ෙදනවා නම්, මම ඒ සමාගමට මහනුවර 

දිස්තික්කෙය් වැඩ කරන්න ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 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: 

"2015.10.06 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 
ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන අද දින, 
රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා විය 
යුතුය. අ. භා. 2.00 ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) 
කියාත්මක විය යුතු ය." 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවන ෙයෝජනාව ෙවනුවට මම 

සංෙශෝධිත ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

1135 1136 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, අද උදෑසන පවත්වන ලද 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී එළැඹි 
තීරණය අනුව පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා. 

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 
2015.10.06 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් 
කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත් ෙවන 
කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා විය යුතු අතර, 2016 
ෙපබරවාරි මස 24වන බදාදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල 
ෙව්ලාව පූ. භා. 9.30 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා විය යුතුය. අ. භා. 6.30ට 
කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතුය."  
 
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) 
මීළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා. 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත්කිරීම 

සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය 
அரசியலைமப் ச் சைபைய 
நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 

 RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE 
CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [2016 ජනවාරි 09] 
'ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ சனவாி 09, 2016 ] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question -  [ 09th 

January, 2016] 
 
“ශී ලංකාවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගත යුතු යැයි       
ශී ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් එකඟතාවයක් ඇති ෙහයින් ද;  

2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන සහ පජාතන්තවාදය සවිමත් ෙකෙරන 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීෙමහි ලා පැහැදිලි ජනවරමක් 
ජනතාව විසින් ලබාදී ඇති ෙහයින් ද; 

ඉහත කී ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව පකාශ කරන ලද අභිපාය 
බලගැන්වීමට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙකෙරන්නා වූ නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විසින් 
සිය අභිලාෂය පැහැදිලිව පකාශ කර ඇති ෙහයින් ද; 

විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි ෙකෙරන්නාවූද, මනාප ඡන්ද කමය 
ඉවත් කර ජනතා නිෙයෝජනය සාධාරණව පිළිබිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණ 
කමයක් සහතික ෙකෙරන්නාවූද, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික 
අයිතීන් ශක්තිමත් කරන්නාවූද, ජාතික පශ්නයට ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් 
සපයන්නාවූද, ජාතික පතිසන්ධානය පවර්ධනය කරන්නාවූද, නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත 
කරන්නාවූද, ජනතාවෙග් මූලික අයිතීන් හා නිදහස මඟින් මානව 
අභිමානය තහවුරු කරන්නාවූ ද වගකිව යුතු, වගවන්නාවූ ආණ්ඩු කමයක් 
පවර්ධනය කරන්නා  වූද, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර 
ගැනීෙම් අවශ්යතාව මතු වී ඇති ෙහයින් ද;  

 

1. ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ජනතාවෙග් අදහස් හා උපෙදස් ලබාෙගන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 75 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒ ෙවත පැවරී ඇති බලතල 
කියාත්මක කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පතක් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත වන ෙමහි මින් මතු 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් තිබිය යුතු යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා විය යුතුය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින්  ෙතෝරා පත් කර ගත යුතු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් හත් (7) ෙදෙනකු සිටිය යුතුය.   

 ගරු කථානායකතුමා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවන්හිදී, මණ්ඩලෙය් 
රැස්වීම්වල මුලසුන ෙහොබවනු පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් අතුරින් අෙයකු ෙතෝරා පත් 
කළ යුතුය. 

3. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් සඳහා ගණපූරණය විස්සක් 
(20)ක් විය යුතුය.  

 

4. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
උපෙද්ශකවරුන්; 

  (ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා නීති 
ෙල්කම්වරෙයකු හා එකී නීති ෙල්කම්වරයා සඳහා 
සහායකයින්;  

 (ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 5 වන වගන්තිෙය් 
ෙයොමුගත කමිටුවල කටයුතු වාර්තාකරණය පිණිස  

               ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය; 
සහ   

 (ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් (සමාජ මාධ්ය ඇතුළුව) 
මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලයක්;  

  සිටිය යුතුය. 

  ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත 
කරගැනීෙම් කියාවලියට අවශ්ය පචාරණය ලබාදීෙමහිලා 
මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ෙවබ් අඩවියක් පිහිටුවා එය 
පවත්වාෙගන යා යුතු අතර, ෙවනත් සුදුසු මාධ්ය ද ෙයොදා 
ගත යුතුය. 

  අදාළ ෙසසු පවීණයන්ෙග් ෙහෝ විෙශේෂඥ මතද ඇතුළත්ව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා එහි කාරක සභාවන්හි 
කටයුතු ෙමන්ම මහජන අදහස්/ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම්ද, 
එම ෙවබ් අඩවිෙයහි ෙල්ඛනගත ෙකොට පකාශයට පත් 
කරන බවට මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය සහතික විය යුතුය. 

5. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පහත සඳහන් අනු කමිටුවලින් 
සමන්විත විය යුතුය:- 

 (අ)  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන, 
අගාමාත්යවරයා (සභාපති), පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා,  
අධිකරණ අමාත්යවරයා හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් ෙසසු සාමාජිකයින් දහහත් (17) ෙදෙනකුට 
ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් යුත් ෙමෙහයුම් කමිටුවක්;  

  ෙමෙහයුම් කමිටුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතු හා ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතුය. 

 (ආ)  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කළ හැකි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් 
සමන්විත ෙසසු අනු කමිටු; 

  එෙසේ වුවද, එක් එක් අනු කමිටුවක සාමාජික සංඛ්යාව 
එෙකොළහ (11) කට ෙනොවැඩි විය යුතුය. 

  එක් එක් අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් පත්කරනු ලැබිය යුතුය. 
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6.    ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් එහි පළමු රැස්වීෙම්දී- 

 (අ)  නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් ෙතෝරා පත්කර ගත යුතුය;  

 (ආ)  5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටු තීරණය කළ යුතුය; 
සහ  

 (ඇ)  5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවලට සාමාජිකයින් 
ෙතෝරාපත් කර ගත යුතුය. 

 

7. අමාත්ය මණ්ඩලයට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සලකා බලනු පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ෙයෝජනා කරමින් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස ෙමෙහයුම් කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරනු පිණිස අගාමාත්යවරයා 
විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් පළමුවැනි රැස්වීෙම්දී 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 8. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ස්වකීය රැස්වීම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙයහි පැවැත්වීමට ෙමයින් බලය පවරනු 
ලැෙබ්. එෙසේ වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට බස්නාහිර 
පළාෙතන් පිටත වූ ෙවනයම් නිශ්චිත ස්ථානයකදී සිය රැස්වීම් 
පැවැත්වීමට තීරණය කළ හැකිය.  

 එෙසේම, තවදුරටත්, ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීම හා යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය ලබා දීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළදී පමණක් සිදුවිය යුතුය. 

9. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙහෝ එයට අයත් යම් කමිටුවක 
අරමුණු කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමෙහයුම් කමිටුවට අවශ්ය ෙසේවාවන් 
අවශ්ය වන්නා වූ ඕනෑම ආයතනයකින් ලබාගත යුතුය. 

10. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට හා /ෙහෝ එහි විවිධ අනුකමිටුවලට 
සහයවනු පිණිස හා උපෙදස් ලබා ෙදනු පිණිස ෙසසු පවීණයන් 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් පත් කරනු ලැබිය හැකිය. 

11. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු මහජනතාවට විවෘත විය 
යුතුය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා අනු කමිටුවල කටයුතු 
ෙල්ඛනගත ෙකොට වහා පකාශයට පත් කළ යුතුය. සුදුසු අවස්ථාවන්හි, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා/ෙහෝ එහි අනු කමිටුවල කටයුතු 
විකාශනය කිරීම සහතික කිරීමට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින් අවශ්ය පියවර ගනු ලැබිය යුතුය.    

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ෙපර කී කරුණු පකාශනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 17 වැනි වගන්තිය 
පකාර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ අවසරය නිශ්චිතව ලබා ෙදනු ලබන 
බවට ෙමහිලා නිශ්චිත වශෙයන්ම ෙයෝජනා ෙකෙර්.  

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 
පස්වන වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවල කටයුතු පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත සමගාමීව වාර්තා කර ඇත්තා ෙසේ හා ෙමහිලා නිශ්චිත 
වශෙයන්ම බලය ලබාෙදනු ලබන යම් කටයුතු පකාශයට පත් කිරීම් 
මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත පකාර වරදක් සිදු 
ෙනොවනු ඇති බව තවදුරටත් ෙයෝජනා ෙකෙර්.  

12. උපෙදස් ලබාගැනීම සඳහා සහ/ෙහෝ ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා  ඕනෑම පුද්ගලෙයකු කැඳවීෙම් 
බලය ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

13. මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස් ලබා 
ගැනීම සහ / ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ / ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

14. ෙමහි දක්වා ඇති විධිවිධානවලට යටත්ව, ස්වකීය කටයුතු ඉටු කිරීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය හා යාන්ත ණයන් පිළිබඳ 
තීරණය කිරීෙම් බලය ද ෙමහිලා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට 
පවරනු ලැෙබ්: 

 එෙසේ වුවද, එකී තීරණය ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් එකඟත්වය ඇතිව 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනා සම්මතයකට 
පසුව ගත යුතුය. 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් 
වුවද, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය 
පරිපාටික රීති ෙමම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය. 

15. ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ලබා ෙදනු ලබන අනුමතිය වන ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ දැන්වීම අගාමාත්යවරයා ෙහෝ 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඒ සඳහා කලින් කලට නම් කරනු ලබන 
ෙවනත් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරෙයකු විසින් කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

16. 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත එක් එක් අනු කමිටුවක් පත්කිරීෙමන් සති 
දහයක් (10) ඇතුළත එම අනු කමිටු විසින් ස්වකීය වාර්තා ෙමෙහයුම් 
කමිටුව ෙවත භාර ෙදනු ලැබිය යුතුය. 

17. 5(ආ) වගන්තිය යටෙත් පත්කරන ලද අනු කමිටුවල සහ මහජන 
අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් වාර්තා සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී වාර්තාව ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් ද සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතු ය. 

18. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් වාර්තාෙව් හා 
(අදාළ වන්ෙන් නම්) ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ෙපොදු 
ෙයෝග්යතාවයන් හා මූලධර්ම විවාදයට ගනු ලැබ ෙයෝජිත සංෙශෝධන 
ද විවාදයට ගනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි විවාදයන් අවසානෙය්දී "අවසාන 
වාර්තාවක් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනා 
සම්මතයක් ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය." යනුෙවන් 
මූලාසනය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

19. ඉනික්බිතිව, ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් විවාදය අතරතුර ෙයෝජිත යම් 
සංෙශෝධනයන් ෙව් නම්, ඒවා ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සළකා බලනු පිණිස අවසාන වාර්තාවක් 
හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එකී 
වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතු බවට ෙයෝජනා සම්මතයක් 
අග ාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

20. 18 වන  වගන්තිෙයහි  ෙයොමුගත විවාද කාල සීමාව තුළ පහත සඳහන් 
කි යාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය:- 

 සභාපතිවරයා ෙහෝ සභාපතිවරයා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවක දී, යම් 
නි ෙයෝජ්ය සභාපතිවරෙයකු විසින් එක් එක් වගන්තිය අංක පිළිෙවළින් 
කියවිය යුතුය. 

 (i) යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම, ෙහෝ වගන්ති 
ඉවත් කිරීම ෙහෝ නව වගන්ති ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ කළ 
හැකිය. 

 (ii) විවාදය ෙමම අදියර තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පෙතහි විස්තර විනා එහි මූලධර්මය සාකච්ඡාවට 
ෙනොගත යුතුය. 

 (iii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි යම් පූර්ව ෙකොටසක් 
මත එළැඹි යම් තීරණයක් හා අනනුකූල කිසිදු 
සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකිය. 

 (iv) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත කියවා අවසන් කරන ලදුව, 
එකී ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අවසන් කිරීමට ප ථම, යම් 
සාමාජිකෙයකුට, සභාපතිවරයාෙග් අවසරය මත, ඒ වන විට 
ද සම්මත කර ඇති යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් 
ෙයෝජනා කළ හැකිය. 

 (v) යම් වගන්තියකට ෙගන එනු ලබන සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ 
වූ ප ශ්නයක් මුළුමනින්ම මූලාසනය විසින් ඉදිරිපත්කර 
ඇත්ෙත් නම් විනා වගන්තියක් කල් දැමිය හැක. 

 (vi) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ඉතිරි වගන්ති සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව හා නව වගන්ති ෙගන ඒමට ප ථම කල් 
තැබූ වගන්ති සලකා බැලිය යුතුය. 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන සලකා 
බැලීමට ප ථම නව වගන්ති ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒවා 
පළමු වැනි වර කියවූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය.  ඉනික්බිතිව, 
එළෙඹන ප ශ්න "වගන්තිය ෙදවනවර කියවිය යුතුය" හා 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතට වගන්තිය (ෙහෝ 
සංෙශෝධිත පරිදි වූ වගන්තිය) එකතු කළ යුතුය" ෙව්. 

 (viii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන ඉවත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව නව උපෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අතර ඒවා නව වගන්ති ස්වභාවෙයන්ම සැලකිය යුතුය. 

 (ix)   සෑම වගන්තියක් හා උප ෙල්ඛනයක්ම සහ ෙයෝජිත නව 
වගන්තියක් ෙහෝ උප ෙල්ඛනයක් සම්බන්ධ කටයුතු කළ 
පසුව, යම් පූර්විකාවක් වන්ෙන් නම් එය සලකා බලා "ෙමය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි පූර්විකාව විය යුතුය" 
යන ප ශ්නය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 (x) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි නාමයට යම් 
සංෙශෝධනයක් අවශ්ය වන්ෙන් නම්, සවිස්තරව දක්වා ඇති 
ඉහත කී කාර්යාවලීන් අවසානෙය්දී  එය සිදුකළ  යුතුය.    

21. අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක  
42, 43 හා 44 හි විධිවිධාන ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතුවලට අදාළ විය යුතුය. 
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22. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සභිකයන් අතරින් තුෙනන් ෙදකක් 
විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
කමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

23. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දෙයන් අනුමත කරන්ෙන් 
නම්, වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ඉනික්බිතිව, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
අනුකමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

24. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 75(ආ) ව්යවස්ථාව හා 120(ආ) ව්යවස්ථාව 
ප කාර මුළුමනින්ම ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාව පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ප තිෙයෝජනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 
ව්යවස්ථාව මඟින් විධිවිධාන සලසා තිෙබන පරිදි විෙශේෂ බහුතරයකින් 
සම්මත කරගනු ලැබ ජනමත විචාරණයක් මඟින් ජනතාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් එකී 
වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
සහතික කළ යුතුය. 

25. ඉනික්බිතිව,  ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 78(1) ව්යවස්ථාව ප කාර එකී 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතුය. 

26. ඉන්අනතුරුව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 154උ(2) ව්යවස්ථාව පකාරව, 
සෑම පළාත් සභාවකම අදහස් පකාශ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් 
එකී පනත් ෙකටුම්පත එකී සෑම සභාවකටම ෙයොමු කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

27. ඉනික්බිතිව, අග ාමාත්යවරයා විසින් එම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය 
පත යට ඇතුළත් කළ යුතුය. 

28. ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි, එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාව 
පකාරව විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත කරගත යුතු බවට 
අග ාමාත්යවරයා එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 එකී පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ෙදන ලද ඡන්ද සංඛ්යාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකකට අඩු 
 ෙනොෙව් නම්, ෙමකී පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් යථා පරිදි සම්මත කරන ලද බවත්, ශීලංකාෙව් 
පරමාධිපත්ය පිහිටා ඇති ජනතාව විසින් ජනමත විචාරණයකදී අනුමත 
කරන තුරු පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් බවට පත් ෙනොවන්ෙන් ය, 
යනුෙවන්  කථානායකවරයා විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 79 
ව්යවස්ථාව ප කාර ෙයෝග්ය සහතිකයක් ලබා දිය යුතුය.   

29. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 85(1) ව්යවස්ථාව ප කාරව, 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයක් මඟින් 
ජනතාවෙග් අනුමතිය පිණිස ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

30. පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් අනුමත කරනු 
ලැබ තිෙබ් නම්, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 80(2) ව්යවස්ථාව ප කාරව 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික කිරීම මත පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් 
බවට පත්වන්ෙන්ය. 

31. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය්, 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත 
අනුකමිටුවල, සහ ෙමකී  ෙයෝජනාව ප කාරව පත්කරන ලද කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් හා උපෙද්ශකවරුන්ෙග් වියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
දැරිය යුතු අතර, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 150 ව්යවස්ථාව ප කාරව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග්ය පියවර ගත යුතුය. 

32. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් 
ෙයෝජිත ආකාරෙය් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීම 
ෙහෝ ප තික්ෙෂේප කිරීම  ෙහෝ සංෙශෝධනවලට යටත්ව සම්මත කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම විය යුතු බවට ෙමහිලා ප කාශ ෙකෙර්. 

33. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙනොපැමිණි මන්තී වරුන් ද ඇතුළුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුළු මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක  විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරනු ලැබ, ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාෙව් පකාරව ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව 
විසින් අනුමත කරන්ෙන් නම් පමණක් නීතියක් වශෙයන් පැනවිය යුතු 
බවට ෙමහිලා තවදුරටත් ප කාශ ෙකෙර්" [ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මහතා]  

“இலங்ைகக்கு திய அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுத்தல் 
அவசியெமன இலங்ைக மக்கள் மத்தியில் பரந்தளவில் 
இணக்கப்பா  காணப்ப வதா ம்; 

2015, சனவாி 08ஆம் திகதி நைடெபற்ற சனாதிபதி ேதர்த ன் 
ேபா  மக்கள் சட்ட ஒ ங்குக்கு மதிப்பளித்  சனநாயகத்ைத 
வ ப்ப த் ம் அரசியல் கலாசாரெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கு 
ெதளிவான மக்கள் ஆைண மக்களால் வழங்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி 
அதிேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, திய அரசியலைமப்ைப 
சட்டவாக்கம் ெசய் , மற் ம் பலவற் டன் நிைறேவற்  
அதிகார ைடய சனாதிபதி ைறைமைய ஒழிப்பதன் லம் 
ேமற்கூறப்பட்ட சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  
ெவளிப்ப த்தப்பட்ட மக்களின் வி ப் க்கு வ ட் வதற்கான 
தன  அபிலாைச யிைனத் ெதளிவாகக் கூறி ள்ளதா ம்; 

ேம ம் பல்ேவ  விடயங்க டன் நிைறேவற்  அதிகார 
ைடய சனாதிபதி ைறைமைய  ஒழித் , வி ப்  வாக்கு 
ைறைமைய நீக்கி நியாயமான பிரதிநிதித் வ ேதர்தல் 
ைறைமைய உ திப்ப த்தி, அைனத்  பிரைஜகளின ம் 

சனநாயக உாிைமகைள பலப்ப த்தி, ேதசிய பிரச்சிைனக்கு 
அரசியலைமப்  ாீதியான தீர்ெவான்ைற வழங்கக்கூ ய, ேதசிய 
நல் ணக்கத்ைத ேமம்ப த்தி சட்ட விதிைய மதிக்கும் அரசியல் 
கலாசாரெமான்ைற தாபிக்கக்கூ ய, மனித ெகௗரவத்ைத 
உ திப்ப த் ம் மக்களின் அ ப்பைட உாிைமக க்கும் 
சுயாதீனத்தன்ைமக்கும் உத்தரவாதம் அளித்  ெபா ப் மிக்க ம் 
வைககூறக் கூ ய மான அரசாங்கெமான்ைற ேமம்ப த் ம் 

திய அரசியலைமப்ெபான்ைற சட்டவாக்கம் ெசய்தல் 
அவசியமாகின்றதனா ம்; 

1. இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்  பற்றிய மக்களின் 
க த் கைள ம் ஆேலாசைனகைள ம் ெபற்  அவற்ைறப் 
பற்றிக் கலந்தாராய்ந்  அரசியலைமப்பின் 75ஆவ  
உ ப் ைரயின்கீழ் பாரா மன்றத்தின் தத் வங்கைளப் 
பிரேயாகிப்பதில் அதன் பாிசீலைனக்காக அரசியலைமப்  
சட்ட லத்தின் வைரைவத் தயாாிக்கும் ேநாக்கத் க்காக 
இதனகத்  இதன் பின்னர் ‘அரசியலைமப் ச் சைப’ என 
அைழக்கப்ப ம் எல்லா பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் 
உள்ளடக்கிய பாரா மன்றக் கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் தீர்மானிக்கின்ற . 

2. பாரா மன்றத்தின் ெகௗரவ சபாநாயகர் அரசியலைமப்  
சைபயின் தவிசாளராக இ ப்பார். அரசியலைமப்  சைப ஏ  
(7) பிரதித் தவிசாளர்கைளக் ெகாண்டதாக இ க்கும் 
என்ப டன் அவர்கள் அரசியலைமப்  சைபயினால் ெதாி  
ெசய்யப்ப த ம் ேவண் ம். 

 ெகௗரவ சபாநாயகர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், சைபக் 
கூட்டங்களின் அமர் க்குத் தைலைம வகிப்பதற்கு 
அரசியலைமப்  சைபயின் பிரதித் தவிசாளர்க க்கிைடேய 
ஒ வைரத் ெதாி ெசய்தல் ேவண் ம். 

3. அரசியலைமப்  சைபயின் கூட்டங்க க்கான கூட்ட 
நடப்ெபண் இ ப  (20) ஆக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. (அ) அரசியலைமப்  சைபக்கான அரசியலைமப்  சார்ந்த 
ஆேலாசகர்கைள ம்; 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபக்கான ஒ  சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளைர ம் அத்தைகய சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளாின் உதவியாளர்கைள ம்; 

 (இ) அரசியலைமப்  சைபயின ம் வாசகம் 5இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள கு க்களின ம் நடவ க்ைக 
கைளப் பதி  ெசய் ம் ேநாக்கத் க்காக அரசியல 
ைமப்  சைபயின் பணியாளர்கைள ம்; மற் ம் 

 (ஈ) அரசியலைமப்  சைபயின் (ச க ஊடகங்கைள 
உள்ளடக்கிய) ஊடக பணியாளர்கைள ம் அரசியல 
ைமப்  சைப ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

 ஊடகப் பணியாளர்கள் இைணயத்தளம் ஒன்ைற நி விப் 
ேப வ டன் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப 
ஏற் க்ெகாள் ம் நடவ க்ைக ைறக்கு தகுந்த விளம்பரம் 
வழங்குவதற்குப் ெபா த்தமான ஏைனய ஊடகங்கைளப் 
பயன்ப த் த ம் ேவண் ம்.  

1141 1142 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 



2016 ෙපබරවාරි 23  

 அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் அதன் கு க்களின ம் 
நடவ க்ைகக ம் அவ்வாேற, ெபா மக்களின் க த் க் 
க ம் / சமர்ப்பிப் க ம் ஆவணப்ப த்தப்ப வைத ம் 
அத்தைகய ேவ  ெதாடர்பான நி ணத் வ அல்ல  ெதாழில் 

ட்ப அபிப்பிராயங்க டன் அத்தைகய இைணயத் தளங் 
களில் பிரசுாிக்கப்ப வைத ம் ஊடகப் பணியாளர்கள் 
உ திப்ப த் தல் ேவண் ம்.  

5. அரசியலைமப்  சைப பின்வ ம் உப கு க்கைளக் 
ெகாண் த்தல் ேவண் ம்: 

 (அ) பிரதம அைமச்சர் (தவிசாளர்), பாரா மன்றச் சைப 
தல்வர், எதிர்க்கட்சித் தைலவர், நீதி அைமச்சர், 

மற் ம் அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்ப  
கின்ற அரசியலைமப்  சைபயின் ஏைனய 
உ ப்பினர்கள் பதிேன  (17) ேபைர விஞ்சாத 
எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்டெதா  வழிப்ப த் ம் 
கு . 

  வழிப்ப த் ம் கு  அரசியலைமப்  சைபயின் 
அ வல்கள் மற் ம் இலங்ைகயின் திய அரசியல 
ைமப்ைப வைர ம் பணி ஆகியவற் க்கான 
ெபா ப்  கைளக் ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்படக்கூ ய 
அரசியலைமப்  சைபயின் உ ப்பினர்கைளக் 
ெகாண்ட அத்தைகய ஏைனய உபகு க்கள். 

  ஆயின், ஒவ்ெவா  உப கு ம் பதிெனா  (11) 
ேபைர விஞ்சாதவா  உ ப்பினர்கள் இ த்தல் 
ேவண் ம். 

  ஒவ்ெவா  உப கு வின ம் தவிசாளர் வழிப் 
ப த் ம் கு வினால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

6. அரசியலைமப்  சைப அதன் தலாவ  அமர்வின்ேபா :- 
 (அ) பிரதித் தவிசாளர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம்; 
 (ஆ) வாசகம் 5 (ஆ) வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப 

கு க்கைளத் தீர்மானித்த ம்; அத் டன் 
 (இ) வாசகம் (5) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 

உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம் ேவண் ம். 

7.  அைமச்சரைவக்கும் பாரா மன்றத் க்கும் சமர்ப்பிப்பதற்கு 
ன்னர், அரசியலைமப்  சைபயின் பாிசீலைனக்காக 

அரசியலைமப்பின் வைரெவான்ைற பிேராிக்கும் 
தீர்மானத்ைத சமர்ப்பிக்குமா  வழிப்ப த் ம் கு ைவக் 
ேகா ம் அரசியலைமப்  சைப ேமற்ெகாள்ளேவண் ய 
தீர்மானத்ைத பிரதம அைமச்சர் அரசியலைமப்  சைபயின் 

தலாவ  கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

8.  அரசியலைமப்  சைப அதன் அமர் கைள பாரா மன்றச் 
சைபயில் நடத் வதற்கு இத்தால் அதற்கு அதிகார 
மளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயி ம், ேமல் மாகாணத்திற்கு ெவளிேய ஏேத ம் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட இடத்தில் அதன் கூட்டங்கைள 
நடத் வதற்கு அரசியலைமப்  சைப தீர்மானிக்கலாம்: 

 ஆயின், ேம ம் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்தல், தீர்மானங் 
கைளப் பிேராித்தல் மற் ம் வாக்களிப்  ஆகியைவ 
பாரா மன்றச் சைபயிேலேய இடம்ெப தல் ேவண் ம். 

9.  அரசியலைமப்  சைபயின் அல்ல  ஏேத ம் அதன் கு வின் 
குறிக்ேகாள்கைள நிைறேவற் வதற்கு அவசியமான ேசைவ 
க க்காக எந்தெவா  நி வனத்தின் ேசைவகைள ம் 
வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரலாம். 

10.  அரசியலைமப் ச் சைபக்கு அத் டன் / அல்ல  அதன் 
பல்ேவ  உபகு க்க க்கு உத வதற்கும் ஆேலாசைன 
வழங்குவதற்கும் ஏைனய நி ணர்கைள வழிப்ப த் ம் கு  
நியமிக்கலாம். 

11. அரசியலைமப்  சைபயின் நடவ க்ைககள் ெபா மக்க க்கு 
திறந்ததாக இ த்தல் ேவண் ம். அரசியலைமப்  
சைபயின ம் அதன் உப கு க்களின ம் நடவ க்ைககள் 
ஆவணப்ப த்தப்பட்  உடன யாக ெவளியிடப்ப த ம் 
ேவண் ம். ெபா த்தமானவிடத் , அரசியலைமப்  சைபயின் 
அத் டன்/  அல்ல  அதன் உப கு க்களின் நடவ க்ைக 
கைள ஒ பரப் /ஒளிபரப்  ெசய்வைத உ திப்ப த்  
வதற்கான நடவ க்ைககைள அரசியலைமப் ச் சைப 
ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
விடயங்கைள ெவளியி வதற்கு பாரா மன்ற (தத் வங் 
க ம் சிறப் ாிைமக ம்) சட்டத்தின் பிாி  17இன் பிரகாரம் 
பாரா மன்றத்தின் விேசட அ மதி குறிப்பாக 
வழங்கப்ப தல் ேவண் ம் என இத்தால் குறிப்பாகத் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்ற .  

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, அரசியலைமப்  சைபயின ம் 
வாசகம் 5இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
நடவ க்ைககள் ஏக காலத்தில் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்ப வ டன் இத்தால் குறிப்பாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஏேத ம் அத்தைகய நடவ க்ைக 
களின் ெவளியீ  பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் சிறப் ாிைம 
க ம்) சட்டத்தின் பிரகாரம் தவெறான்றாக அைமயா  
என ம் ேம ம் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற . 

12.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக எந்தெவா  ஆைள ம் அரசியலைமப்  

சைபயின் ன் வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத 
அரசியலைமப்  சைப ெகாண் ள்ள . 

13.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  ெபா மக்கள் 

பிரதிநிதித் வக் கு வின் கைள அறிக்ைக 
ெசய்வதற்காக ெபா மக்கள் பிரதிநிதித் வக் கு வின் 
எவேர ம் உ ப்பினைர வரவைழப்பதற்கான தத் வத் 
ைத ம் அரசியலைமப்  சைப ெகாண் ள்ள . 

14.  இ  ெதாடர்பான ஏற்பா க க்கு அைமவாக, அரசிய 
லைமப்  சைபயின் அ வல்கைள நடத் வதில் கைடப் 
பி க்க ேவண் ய நைட ைறகைள ம் உபாயங்கைள ம் 
தீர்மானிப்பதற்கு அதற்கு இத்தால் அதிகாரம் 
அளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயின், வழிப்ப த் ம் கு வின் உடன்பாட் டன் பிரதம 
அைமச்சரால் பிேராிக்கப்ப ம் தீர்மானத்ைதப் பின்பற்றி 
அத்தைகய தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம்: 

 பாரா மன்ற நிைலயியல் கட்டைளகளில் இதற்கு ரணாக 
எவ்வாறி ப்பி ம், அரசியலைமப்  சைபயின ம் அதன் உப 
கு க்களின ம் நடவ க்ைக ைற விதிகள் இந்தத் 
தீர்மானத்தில் காட்டப்பட் ள்ளவா  அைமதல் ேவண் ம். 

15.  அரசியலைமப்  சைபயின் அ வல்கள் பற்றிய அறிவித்தல் 
பிரதம அைமச்சாினால் அல்ல  அ  பற்றிய வழிப்ப த் ம் 
கு வின் அங்கீகாரத் டன், பிரதம அைமச்சாினால் அத் 
தைகய ேநாக்கத் க்காக காலத் க்குக் காலம் நியமிக்கப்ப ம் 
அைமச்சரைவயின் அத்தைகய அைமச்சாினால் வழங்கப் 
ப தல் ேவண் ம்.  

16. வாசகம் 5(ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கள் 
அத்தைகய ஒவ்ெவா  உப கு ம் நியமிக்கப்பட்  பத்  (10) 
வாரங்களி ள் வழிப்ப த் ம் கு க்கு தங்கள் 
அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

17.  வாசகம் 5(ஆ)வின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட உப கு க்களின் 
அறிக்ைககைள ம் ெபா மக்கள் பிதிநிதித் வக் கு வின் 
அறி்க்ைகைய ம் பாிசீ த்ததன் மீதாக, வழிப்ப த் ம் கு  
அரசியலைமப்  சைபக்கு அறிக்ைக ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் 
வைர டன் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். 

18.  அரசியலைமப்  சைப அதன் பின்னர் அறிக்ைகயின ம் 
அரசியலைமப்  வைரவின ம் (ஏற் ைடயதாயின்) ெபா  
வான அ கூலங்கள் மற் ம் ேகாட்பா கள் பற்றி 
விவாதிப்ப டன் உத்ேதச தி த்தங்கள் பற்றி ம் விவாதிக் 
கலாம். அத்தைகய விவாதத்தின் இ தியில், “இ தி அறிக்ைக 
ஒன்ைற ம் அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய தீர்மானத்ைத ம் 
சமர்ப்பிக்குமா  வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரப்ப மாக” என் ம் 
வினா அக்கிராசனத்தினால் அரசியலைமப் ச் சைபக்கு 
விடப்ப ம். 

19.  அதன் பின்னர், வழிப்ப த் ம் கு , விவாதத்தின்ேபா  
ன்ெமாழியப்பட்ட தி த்தங்கைள, ஏேத ம் இ ப்பின், 

பாிசீ த்  அரசியலைமப் ச் சைபயின் பாிசீலைனக்கு இ தி 
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அறிக்ைக ஒன்ைற ம் அரசியலைமப்  வைரைவ 
உள்ளடக்கிய தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 
அத்தைகய இ தி அறிக்ைக ம் அரசியலைமப்  வைரைவ 
உள்ளடக்கிய தீர்மான ம் அரசியலைமப் ச் சைபயினால் 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக என பிரதம அைமச்சர் பிேராித்தல் 
ேவண் ம். 

20.  18ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விவாதத்தின்ேபா  
பின்வ ம் நைட ைறகள் பின்பற்றப்ப தல் ேவண் ம்:- 

 தவிசாளரால் அல்ல  தவிசாளர் வ ைக தந்திராத 
சந்தர்ப்பத்தில் எவேர ம் பிரதித் தவிசாளரால் ஒவ்ெவா  
வாசகத்தின ம் இலக்கம் வாிைசக் கிரமப்ப  வாசிக்கப்படல் 
ேவண் ம். 

 (i) வாசகெமான் க்கு ஏேத ம் தி த்தத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளலாம் அல்ல  வாசகங்கள் நீக்கப் 
படலாம் அல்ல  திய வாசகங்கள் ேசர்க்கப்படலாம். 

 (ii) விவாதத்தின் இந்தக் கட்டத்தின்ேபா  அரசியல 
ைமப்  வைரவின் விபரங்கள் அன்றி அதன் 
ேகாட்பா கள் பற்றி கலந் ைரயாடலாகா . 

 (iii) அரசியலைமப்  வைரவின் ஏேத ம் ன்ைனய 
பகுதிகள் ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங் 
க க்கு ஏற் ைடயதல்லாத தி த்தங்கைளப் பிேராிக்க 

யா . 

 (iv) அரசியலைமப்  வைரவின் மதிப்பீ  ெசய்யப் 
பட்டதன் பின்ன ம் வைர  ெதாடர்பான விவாதம் 
நிைற  ெசய்யப்ப வதற்கு ன்ன ம் எவேர  
ெமா  உ ப்பினர் தவிசாளாின் அ மதி யின் ேபாில் 
ஏற்கனேவ நிைறேவற்றப்பட்ட வாசகத் க்கு 
தி த்தெமான்ைறப் பிேராிக்கலாம். 

 (v) வாசகம் ஒன் க்கான தி த்தம் பற்றிய வினா 
ைமயாக அக்கிராசனத்தினால் பிேராிக்கப்படாத 

விடத் , வாசகெமான்  பிற்ேபாடப்படலாம். 

 (vi) அரசியலைமப்  வைரவின் மீதி வாசகங்கள் 
பாிசீலைன ெசய்யப்பட்டதன் பின்ன ம் திய 
வாசகங்கள் ெகாண் வரப்ப வதற்கு ன்ன ம் 
பிற்ேபாடப்பட்ட வாசகங்கள்  பாிசீலைன 
ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

 (vii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் 
பாிசீலைன ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னர் திய வாசகங் 
கைளச் சமர்ப்பிக்கலாம் என்பேதா  அதைன 

தலாவ  மதிப்பீடாக க தல் ேவண் ம். இதன் 
ெதாட ம் வினாக்கள் “வாசகம் இரண்டாம் மதிப் 
பீட் க்கு உட்ப த்தப்ப ம்” மற் ம் “வாசகம் 
(அல்ல  தி த்தப்பட்டதற்கு அைமவான வாசகம்) 
அரசியலைமப்  வைரவில் ேசர்க்கப்ப ம்” 
என்பனவாகும். 

 (viii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் 
த்தப்பட்டதன் பின்னர் திய அட்டவைணகள் 

சமர்ப்பிக்கப்படலாம் என்ப டன் இைவ திய 
வாசகங்களாகேவ க தப்படல் ேவண் ம். 

 (ix) எல்லா வாசகங்க ம் அட்டவைணக ம் அத் டன் 
பிேராிக்கப்பட்ட திய வாசகம் அல்ல  
அட்டவைணகள் ெதாடர்பான நடவ க்ைககள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்டதன் பின்னர், க ைர, ஏேத ம் 
ஒன்  இ ப்பின், அ  பாிசீ க்கப்பட்  ‘இ  
அரசியலைமப்  வைரவின் க ைரயாக 
இ க்குமாக’ என்ற வினாைவ வி த்தல் ேவண் ம்.  

 (x) அரசியலைமப்  வைரவின் ெபயாில் ஏேத ம் 
தி த்தங்கள் அவசியப்ப ன் ேமேல விபாிக்கப்பட்ட 
நைட ைறகளின் இ தியில் ேமற்ெகாள்ளப்படல் 
ேவண் ம். 

21. பாரா மன்றத்தின் நிைலயியல் கட்டைளகள் 42, 43 மற் ம் 
44இன் ஏற்பா கள் ஏற்ற மாற்றங்க டன் அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் நைட ைறகளில் உள்ளடக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

22. அரசியலைமப் ச் சைபயின் ன்றில் இரண்  பங்கினர் 
அரசியலைமப்  வைர  ெதாடர்பான தீர்மானத்ைத 
அங்கீகாிக்காதவிடத்  இந்த தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள அரசியலைமப் ச் சைப ம் கு க்க ம் கைலக்கப் 
பட்டதாகக் க தப்படல் ேவண் ம். 

23. அரசியலைமப் ச் சைப அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய 
தீர்மானத்ைத ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமயினால் 
அங்கீகாிக்குமிடத்  அறிக்ைக ம் மற் ம் அரசியலைமப்  
வைர ம் வழிப்ப த் ம் கு வினால் அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் இந்தத் 
தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள அரசியலைமப் ச் 
சைப ம் உப கு க்க ம் கைலக்கப்பட்டதாகக் க தப்படல் 
ேவண் ம். 

24. அத்தைகய அறிக்ைகயில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள சட்ட 
லத்ைத அரசியலைமப்பின் 75(ஆ) மற் ம் 120(ஆ) ஆகிய 

உ ப் ைரகளின் பிரகாரம் அரசியலைமப்ைப ற் தாக 
நீக்கி, பதிலீ  ெசய்வதற்கான சட்ட லமாக அைமச்சரைவ 
சான் ப த் வேதா  அத்தைகய சட்ட லம் அரசியல 
ைமப்பின் 83ஆம் உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்ப ம் 
விேசட ெப ம்பான்ைம டன் நிைறேவற் வதற்கு க தப் 
பட்  மக்கள் தீர்ப் க்காக மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

25. இதைன அ த்  அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 78(1) இன் 
பிரகாரம் சட்ட லம் வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

26. அதன் பின்னர், சனாதிபதி அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 
154எ(2)இன் பிரகாரம் சட்ட லத்ைத ஒவ்ெவா  மாகாண 
சைபகளின் க த் கைள ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அத்த 
ைகய அைனத்  சைபக க்கும் ஆற் ப்ப த்தல் ேவண் ம். 

27. இதன் பின்னர் பிரதம அைமச்சர் அத்தைகய சட்ட லத்ைதப் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்ப டன் அத்தைகய சட்ட லம் 
பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் உள்ளடக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

28. ேமற்குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  அத்தைகய சட்ட லத்ைதப் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்த பின்னர் அரசியலைமப்பின் 
83ஆவ  உ ப் ைரயின் பிரகாரம் விேசட ெப ம்பான்ைம 
யினால் சட்ட லம் பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப் 
ப மாக என பிரதம அைமச்சர் பிேராிக்க ேவண் ம். 

 ெமாத்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் ன்றில் 
இரண் ற்குக் குைறயாத உ ப்பினர்கள் கூறப்பட்ட 
சட்ட லத் க்குச் சார்பாக வாக்களிக்குமிடத் , சட்ட லம்  
விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் பாரா மன்றத்தினால் 
உாியவா  நிைறேவற்றப்பட் ள்ள  என சபாநாயகர் 
அரசியலைமப்பின் 79ஆவ  உ ப் ைரக்கு அைமய தகுந்த 
வா  சான் ப்ப த் வ டன் இலங்ைகயின் இைறைம 
உாித்தாக்கப்பட் ள்ள மக்களினால் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் 

லம் அங்கீகாிக்கப்ப ம் வைர, சட்ட லம் சட்டமாகா . 

29.  இதன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 85(1)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் மக்களால் 
அங்கீகாிப்பதற்காக சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சமர்ப்பிக் 
கப்ப தல் ேவண் ம். 

30.  சட்ட லம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றில் மக்களால் அங்கீகாிக்கப் 
ப மிடத் , அரசியலைமப்பின் 80(2)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சான் ப்ப த்தப்ப 
ட்டதன் பின் சட்ட லம் சட்டமாக மா ம். 

31.  அரசியலைமப் ச் சைப மற் ம், 5ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள உப கு க்கள் மற் ம் இந்த தீர்மானத் க்கு 
அைமவாக நியமிக்கப்பட் ள்ள பணியாளர் மற் ம் 
ஆேலாசகர்க க்கான ெசலவினங்கள் திரட்  நிதியத்தில் 
இ ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் 
அரசியலைமப்பின் 150ஆவ  உ ப் ைரயின் பிரகாரம் 
அவ்விடயம் ெதாடர்பில் ெபா த்தமான நடவ க்ைககைளப் 
பாரா மன்றம் ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

32. சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, அரசியலைமப் ச் 
சைபயினால் பிேராிக்கப்பட்டவா  இவ்வாறான அரசியல 
ைமப் ச் சட்ட லத்ைத ஏற் க்ெகாள் தல் அல்ல  
நிராகாித்தல் அல்ல  தி த்தத் க்கு அைமவாக ஏற் க் 
ெகாள் தல் பாரா மன்றத்தின் ெபா ப்பாக இ க்க 
ேவண் ெமன இத்தால் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . 
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33.  சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, ச கமளிக்காத 
உ ப்பினர்கள் உட்பட பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த 
உ ப்பினர்களின் ன்றில் இரண்  விேசட ெப ம்பான்ைம 
யினால் பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட் , பின்னர் 
அரசியலைமப்பின் 83ஆவ  உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப் 
பட்டவா  மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின்ேபா  மக்களினால் 
அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்  மாத்திரம் அரசியலைமப்  
சட்ட லம் சட்டமாக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இத்தால் 
ேம ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .”  [மாண் மிகு ரணில் 
விக்கிரமசிங்க] 

 
"WHEREAS  there is broad agreement among the People of Sri 

Lanka that it is necessary  to enact a new Constitution for Sri Lanka; 

AND WHEREAS the People have at the Presidential Election held 
on 08th January, 2015 given a clear mandate for establishing a 
political culture that respects the rule of law and strengthens 
democracy; 

AND WHEREAS His Excellency Maithripala Sirisena, President of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has clearly 
expressed his desire to give effect to the will of the People expressed 
at the aforesaid Presidential Election by enacting a new Constitution 
that, inter alia, abolishing the Executive Presidency;  

AND WHEREAS it has become necessary to enact a new 
Constitution that, inter alia, abolishes the Executive Presidency, 
ensures a fair and representative Electoral System which eliminates 
preferential voting, strengthens the democratic rights of all citizens, 
provides a Constitutional Resolution of the national issue, promotes 
national reconciliation, establishes a political culture that respects 
the rule of law, guarantees to the People’s fundamental rights and 
freedom that assure human dignity and promotes responsible and 
accountable government.  

That this Parliament Resolves that - 

1. There shall be a Committee of Parliament hereinafter referred to 
as the 'Constitutional Assembly' which shall consist of all 
Members of Parliament, for the purpose of deliberating, and 
seeking the views and advice of the People, on a new 
Constitution for Sri Lanka, and preparing a draft of a 
Constitution Bill for the consideration of Parliament in the 
exercise of its powers under Article 75 of the Constitution. 

2. The Hon. Speaker of Parliament shall be the Chairman of the 
Constitutional Assembly. There shall be seven (7) Deputy 
Chairmen of the Constitutional Assembly, who shall be elected 
by the Constitutional Assembly.  

 In the absence of the Hon. Speaker, the Constitutional 
Assembly shall elect one of the  Deputy Chairmen to chair the 
sittings of the Assembly. 

3. The quorum for meetings of the Constitutional Assembly shall 
be twenty (20). 

4. There shall be- 

(a) Constitutional Advisors to the Constitutional Assembly; 

(b) A Legal Secretary to the Constitutional Assembly and 
assistants to such Legal Secretary;  

(c) Staff for the purpose of recording the proceedings of the 
Constitutional Assembly and the Committees referred to 
in Clause 5; and 

(d) Media (including Social Media) Staff of the 
Constitutional Assembly. 

 The Media Staff shall set up and maintain a website and 
use other appropriate media, towards giving due publicity 
to the process for the adoption of a new Constitution for 
Sri Lanka.  

 The Media Staff shall ensure that the proceedings of the 
Constitutional Assembly and its Committees, as well as 
public representations / submissions are documented and 
published on such website along with such other relevant 
expert or technical opinions.  

5. There shall be the following Sub-Committees of the Constitutional 
Assembly:- 

(a) A Steering Committee consisting of the Prime Minister 
(Chairman), Leader of the House of Parliament, Leader of 
the Opposition, the Minister of Justice, and not more than 
seventeen (17) other Members of the Constitutional 
Assembly to be appointed by the Constitutional Assembly.    

 The Steering Committee shall be responsible for the 
business of the Constitutional Assembly and for preparing a 
Draft of a new Constitution for Sri Lanka.   

(b) Such other Sub-Committees, consisting of Members of the 
Constitutional Assembly, which may be appointed by the 
Constitutional Assembly. 

 Provided that each such Sub-Committee shall comprise of 
not more than eleven (11) Members. 

 The Chairman of each Sub-Committee shall be appointed by 
the Steering Committee. 

6. The Constitutional Assembly shall at its first sitting- 

(a) elect the Deputy Chairmen; 

(b) determine the Sub-Committees referred to in Clause 5(b); 
and 

(c) elect Members to the Sub-Committees referred to in                  
Clause 5. 

7. The Prime Minister shall, at the first meeting of the Constitutional 
Assembly, present a Resolution for adoption by the Constitutional 
Assembly, calling upon the Steering Committee to present a 
Resolution proposing a Draft Constitution for the consideration of 
the Constitutional Assembly, prior to its submission to the Cabinet 
of Ministers and Parliament. 

8. The Constitutional Assembly is hereby authorised to conduct its 
sittings in the Chamber of Parliament, 

 Provided that the Constitutional Assembly may resolve to sit at any 
other specified location outside the Western Province.    

 Provided further that the presentation of papers, moving of 
resolutions and voting on any matter shall only take place in the 
Chamber of Parliament. 

9. The Steering Committee may seek the services of any institution 
which services are necessary for the carrying out of the objects of 
the Constitutional Assembly or any Committee thereof. 

10. The Steering Committee may appoint other experts to aid and 
advise the Constitutional Assembly and / or its various Sub-
Committees.  

11. The proceedings of the Constitutional Assembly shall be open to 
the public. The proceedings of the Constitutional Assembly and its 
Sub-Committees shall be documented and published forthwith. 
Where appropriate, the Constitutional Assembly shall take steps to 
ensure the broadcast of the proceedings of the Constitutional 
Assembly and / or its Sub-Committees.  

 For the avoidance of doubt it is hereby specifically resolved that 
the special leave of Parliament is specifically granted in terms of 
Section 17 of Parliament (Powers and Privileges) Act for the 
publication of the aforesaid matters.  

 For the avoidance of doubt it is further resolved that the 
proceedings of the Constitutional Assembly and the Sub-
Committees referred to in Clause 5 shall be deemed to have been 
reported to Parliament simultaneously, and that the publication of 
any such proceedings, which publication is hereby specifically 
authorized, shall not constitute an offence in terms of Parliament 
(Powers and Privileges) Act. 
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12. The Constitutional Assembly shall have the power to invite any 
person for consultation and / or to make submissions before the 
Constitutional Assembly. 

13. The Constitutional Assembly shall also have the power to invite 
any member of the Public Representations Committee for 
consultation and / or to make submissions and / or to report on the 
findings of the Public Representations Committee.  

14. Subject to the provisions hereof, the Constitutional Assembly is 
hereby authorized to determine the procedure and mechanisms to 
be adopted in the conduct of its business:  

 Provided that such determination shall be made pursuant to a 
Resolution moved by the Prime Minister with the concurrence of 
the Steering Committee. 

 Notwithstanding anything to the contrary in the Standing Orders of 
Parliament, the rules of procedure of the Constitutional Assembly 
and its Sub-Committees shall be as set out in this Resolution. 

15. Notice of the business of the Constitutional Assembly shall be 
given by the Prime Minister, such other Minister of the Cabinet 
nominated from time to time for such purpose by the Prime 
Minister, upon approval thereof by the Steering Committee. 

16. The Sub-Committees referred to in Clause 5(b) shall submit their 
reports to the Steering Committee within ten (10) weeks of the 
appointment of each such Sub-Committee. 

17. Upon the consideration of the Reports of the Sub-Committees 
appointed under Clause 5(b), and the report of the Public 
Representations Committee, the Steering Committee shall submit a 
Report to the Constitutional Assembly. Such Report may be 
accompanied by a Draft Constitution. 

18. The Constitutional Assembly shall thereafter debate the general 
merits and principles of the Report and the Draft Constitution (if 
applicable), and may also debate proposed amendments. At the end 
of such debate the question that “the Steering Committee be 
required to submit a final report and a Resolution on a Draft 
Constitution” shall be put to the Constitutional Assembly by the 
Chair. 

19. The Steering Committee shall thereafter, considering the 
amendments, if any, proposed during the debate, submit a Final 
Report and a Resolution containing a Draft Constitution for the 
consideration of the Constitutional Assembly. The Prime Minister 
shall move that such Final Report and the Resolution containing 
the Draft Constitution be approved by the Constitutional 
Assembly. 

20. The following procedure shall be adopted during the debate 
referred to in Clause 18:- The Chairman or in his absence one of 
the Deputy Chairmen shall read the number of each Clause in 
succession. 

 (i) Any amendment may be made to a Clause, or Clauses may 
be deleted or new Clauses may be added. 

 (ii) The principle of the Draft Constitution shall not be discussed 
during this stage of the debate but only its details. 

 (iii) No amendment can be proposed inconsistent with any 
decision come to upon any previous part of the Draft 
Constitution. 

 (iv) After a Draft Constitution has been read through, and prior to 
the conclusion of the debate on the Draft, any Member may, 
with leave of the Chairman, move an amendment of any 
Clause already passed. 

 (v) A Clause may be postponed, unless upon an amendment 
thereto a question shall have been fully put from the Chair. 

 (vi) Postponed Clauses shall be considered after the remaining 
Clauses of the Draft Constitution have been considered and 
before new Clauses are brought in. 

 (vii) New Clauses may be offered before the Schedules to the 
Draft Constitution are considered and shall be deemed to 
have been read the first time. The questions which follow 
thereupon shall be “That the Clause be read a second time” 
and “That the Clause (or the Clause as amended) be added to 
the Draft”. 

 (viii) New Schedules may be offered after the Schedules to the 
Draft Constitution have been disposed of and shall be treated 
in the same manner as new Clauses. 

 (ix) When every Clause and Schedule and proposed new Clause 
or Schedule have been dealt with, the Preamble, if there be 
one, shall be considered and a question put “That this be the 
Preamble of the Draft”. 

 (x) If any amendment be necessary to the title of the Draft 
Constitution, it shall be made at the conclusion of the 
proceedings detailed above. 

21. The provisions of Standing Order Nos. 42, 43 and 44 of the 
Parliament shall mutatis mutandis apply to the proceedings of the 
Constitutional Assembly. 

22. If two-thirds of the Constitutional Assembly does not approve the 
resolution on the Draft Constitution, the Constitutional Assembly 
and the Committees referred to in this Resolution shall stand 
dissolved. 

23. If the Constitutional Assembly approves the Resolution on the 
Draft Constitution by a two-thirds majority, the Report and the 
Draft Constitution shall be submitted by the Steering Committee to 
the Cabinet of Ministers, and thereupon the Constitutional 
Assembly and the Sub-Committees referred to in this Resolution 
shall stand dissolved. 

24. The Cabinet of Ministers shall certify the Bill contained in such 
Report as a Bill to repeal and replace the Constitution as a whole 
in terms of Article 75(b) and Article 120(b) of the Constitution and 
that such Bill is intended to be passed with the special majority 
required by Article 83 of the Constitution and submitted to the 
People by Referendum. 

25. The Bill shall thereafter be published in the Gazette as required by 
Article  78(1) of the Constitution. 

26. The President shall thereafter refer the Bill to every Provincial 
Council, for the expression of the views of every such Council, as 
required by Article 154G(2) of the Constitution. 

27. The Prime Minister shall thereafter present such Bill to Parliament 
and such Bill shall be placed on the Order Paper of Parliament. 

28. After the presentation of such Bill to Parliament as aforesaid the 
Prime Minister shall move that the Bill be passed by Parliament by 
a special majority required under Article 83 of the Constitution. 

29. If not less than two-thirds of the whole number of the Members of 
Parliament vote in favour of the said Bill, the Speaker shall make 
an appropriate certification in terms of Article 79 of the 
Constitution, that the Bill has been duly passed by Parliament by a 
special majority, and that the Bill shall not become law until 
approved at a Referendum by the People in whom the sovereignty 
of Sri Lanka vests. 

 Thereafter the Bill shall be submitted by the President in terms of 
Article 85(1) of the Constitution, to the People by Referendum for 
their approval. 

30. If the Bill is approved by the People at a Referendum, the Bill shall 
become law upon the President certifying the Bill in terms of 
Article 80(2) of the Constitution. 

31. The expenses of the Constitutional Assembly, the Sub-Committees 
referred to in  Clause 5, and the staff and advisors appointed in 
terms of this Resolution, shall be charged on the Consolidated 
Fund, and Parliament shall take appropriate steps in respect of 
same in terms of Article 150 of the Constitution. 
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32. For the avoidance of doubt, it is hereby declared that the adoption 
or rejection or adoption subject to amendment of such a Draft 
Constitution as proposed by the Constitutional Assembly, shall be 
the responsibility of Parliament.   

33.  For the avoidance of doubt, it is hereby further declared that a 
Constitution Bill shall only be enacted into law if it is passed in 
Parliament by a special majority of two-thirds of the whole number 
of the Members of Parliament, including those not present and 
subsequently approved by   the people at a Referendum as required 
by Article 83 of the Constitution.” [The Hon. Ranil 
Wickremesinghe] 

 
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එක පකාශයක් කරන්න කැමැතියි. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙපර කථානායකතුමාෙග් 

තීන්දු පතික්ෙෂේප කරනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හරියට සාකච්ඡාවක් කරන්න ඕනෑ නම්, ෙම් සභාෙව් වැඩ 

කටයුතු කරෙගන යන්න ඔබතුමන්ලා ඉඩ ෙදන්න. නැත්නම්, කෑ 
ගහන්නයි, බල කරන්නයි බැහැ. අපිත් ලැහැස්තියි, ෙම් ගැන 
සාධාරණව සාකච්ඡා කරන්න. මමත් කියන්ෙන් හැම ෙකනාටම 
අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ කියලායි. ෙමතැනදී 
මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, අපි ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කළාට පසේසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරිපත් ෙවලා, තවත් 
ෙයෝජනා ඇතුළත් කළා. කැබිනට් අනුකමිටුෙවන් ඒවා අනුමත 
කළා. ඒවා තමයි ඇතුළත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ තවත් 
ෙයෝජනා කිහිපයක් ලැබිලා තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමාටත්,      
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්. ඒවා ගැන සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්  අවසාන තීරණය ලබන සතිෙය්දී ගන්න 
පුළුවන්. අදයි, ෙහටයි අපි ෙම් ගැන අදහස් පකාශ කරනවා, නමුත් 
ඡන්දයකට යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අදත් ඉදිරිපත් වන ෙයෝජනා 
තිෙබනවා නම් ඒවාත් අරෙගන සාකච්ඡා කරලා, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අන්තිම රැස්වීෙමන් පස්ෙසේ කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් කරලා අපි එන සතිෙය් අන්තිම තීරණයක් අරෙගන ඊට 
පස්ෙසේ ඡන්දයකට යන්න පුළුවන්. ෙම් ගැන අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉල්ලනවා. කැමැති 
විධියට අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. I 
want to discuss that at 6.00 o'clock here. - [Interruption.] 
Even that we can discuss at 6.00 o'clock.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Are you not pressing for a Division tomorrow? 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
No, we are not pressing for a Division.  Just give the 

Members - අෙප් ගරු මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හරි, කථා කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
පරණ මන්තීවරුන් හැමදාම කෑ ගහන්න අවශ්ය නැහැ. පිටුපස 

ෙප්ළිෙය් සිටින අලුත් මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ගැන කථා 

කළා. අද සවස අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි 
සාකච්ඡා කළාට පස්ෙසේ අපි කථා කරමු.    

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ඉස්සරහා  කථා කෙළේ නැහැ. මට එක පශ්නයයි අහන්න 

ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද, ඔබතුමාට අහන්න ඕනෑ? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාට ෙපර හිටපු කථානායකතුමන් විසින් පිළිගනු ලැබූ 

අපෙග් 23(2) අයිතිය ඔබතුමා පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is under different circumstances. The circumstances are 

definitely different today.  මාත් ෙම් තීරණය ගත්ෙත් ෙලෝකෙය් 
සෑම තැනම සිදු වී තිෙබන ආකාරය ගැන ෙසොයා බලායි. අෙප් 
රෙට්   සිදුවීම් ගැන ෙසොයා බලා, අෙප් රෙට් නීති විශාරදයින්ෙගන් 
උපෙදස් අරෙගනයි. ඒ වාෙග්ම  House of Commons තීරණ 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා. ඔබතුමන්ලා 50ෙදනාට අමතරව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තවත් මන්තීවරුන් 175ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ 
අයෙග්ත් අදහස් විමසලා තමයි මම ෙම් තීරණය දුන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීම්වලින් සියයට 80ක් විතර මම ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක මට කරන්න බැරි ෙදයක්. අද සවස අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් ගැන කථා කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තීරණයක් ෙදයි. මම සුබ පාර්ථනා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මටත් 
ෙම් පශ්නය හිසරදයක්. [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ, කමක් 
නැහැ. ඒවාට ෙබෙහත් තිෙබනවා. ඒවාට ඉස කුඩිච්චි තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්]  ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.  

ගරු සභානායකතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපිත් සූදානම්. [බාධා කිරීම්] අපිත් සූදානම්. අෙප් 

මන්තීතුමන්ලා 150ෙදෙනක් සභාෙව් ඉන්නවා. -We are also 
ready.  [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිළිබඳ 
මුල් ෙයෝජනාව අපි සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. අද පක්ෂ 
නායක රැස්වීෙම්දී අපි පක්ෂ නායකයන්ට ඒ බව දැනුම් දුන්නා. අපි 
සංෙශෝධන ෙබදලා තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ සංෙශෝධනයක් අපි 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ෙම් සංෙශෝධන 
හැන්සාඩ්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා 

සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නද යන්ෙන්?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැබැයි, දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ඔබතුමන්ලාෙග් 

ආණ්ඩු පක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය අතරත්, ෙයෝජනාව පිළිබඳව අවසන් එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂය ගැන වද ෙවන්න එපා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක 
අපි කථා කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා  අගමැතිතුමාෙගන්  අහගන්න 

ෙකෝ. ගරු අගාමාත්යතුමා කිව්වා, එකඟතාවකට ඇවිල්ලා නැති 
නිසා ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී තමයි ෙම් ගැන අවසන් 
තීරණයක් ගන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එකඟතාවක් නැහැ කියලා කිව්ෙව් නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ඔබතුමා එෙහම නම් වගකියන්න ඕනෑ, ඔය ඉදිරිපත් කරන 

සංෙශෝධන විතරයි සංෙශෝධන කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, අපි වගකීම භාර ගන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඒ වගකීම මා බාර ගන්නවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි වගකීම බාර ගන්නවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙවනත් සංෙශෝධන නැහැ? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවසාන ෙයෝජනාව ඕකද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්, ඔව්. අවසාන ෙයෝජනාව. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඕක අවසාන ෙයෝජනාව නම්,  ෙහට ඡන්දයට යන්න බැරි 

ඇයි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අද ෙම්ක කිව්ෙව් නැත්නම්, ඔබතුමන්ලා කියයි මම දැනුම් 

දුන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒකටයි ෙම් ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන්. අපට ෙකොළයක් දීලා 

තිෙබනවා. සංෙශෝධන ටික අද දීලා තිෙබනවා ෙන්. ගරු 
සභානායකතුමා, මම ෙම් කියන්ෙන් හරි කරුණාෙවන්. ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, දැන් ගරු අගමැතිතුමා කියපු පරිදි- 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් මම කියන ෙද් අහන්න ෙකෝ. මම ෙම්ක කිෙයව්ෙව් 

නැත්නම් ඔබතුමන්ලා කියයි මම ෙම් සංෙශෝධන ටික සභාවට 
දැනුම් දුන්ෙන් නැහැ කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කියනවා. මම දන්නවා ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අගමැතිතුමා කිව්වා ෙන් සංෙශෝධනයක් තිෙබනවා නම්, 

ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්තියි කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අගමැතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 

අගමැතිතුමා කිව්ෙව් නැවතත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න තිෙබන 
නිසා ෙහට ඡන්දයට ගන්ෙන් නැහැ කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, සාකච්ඡා කරනවා කියලා කිව්වා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ෙම් ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන අවසන් සංෙශෝධන 

ෙනොෙවයි. එෙහම නම් අවසන් සංෙශෝධන ෙමොනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] ඒකයි අපට දැන ගන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලායි 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම 
කියන්ෙන්. අපි ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් සමඟ සාකච්ඡා 
කෙළේ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි, හරි.  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, කලබල ෙවන්න එපා. [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමාට ෙක්න්ති යනවා ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද සාකච්ඡා කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ තිෙබන පශ්න 

ගැන. ෙම්ක ගැන ෙනොෙවයි. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අහන්ෙන් ඇයි ෙහට ඡන්දය ගන්න බැරි කියලායි. [බාධා 

කිරීමක්] එකඟතාවක් තිෙබනවා නම් ඇයි ෙහට ඡන්දය ගන්න 
බැරි? ෙහට ඡන්දය ගන්න බැරි ඇයි? ඔබතුමා කියන්න, ඇයි ෙහට 
ඡන්දය ගන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක අෙප් අභිමතය.  අපට ඕනෑ නම් ඡන්දයක් 

ගන්නවා, නැත්නම් කල් දානවා. ඒක අෙප් අභිමතය.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගමැතිතුමා කිව්වා ෙන් ෙහට ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැහැ 

කියලා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගමැතිතුමා කිව්වා, ඡන්දයක් ගන්ෙන් නැහැ කියලා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ ඡන්දය ගන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්ෙව් ෙම් 
සංෙශෝධන අවසන් ඒවා ෙනොවන නිසායි. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමාෙගන් අපි අහන්ෙන් ෙමපමණයි. [බාධා කිරීමක්] විවාදයක් 
ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ආණ්ඩුෙව් වැඩ කටයුතු ෙමෙහයවන එක අපි කරන්නම්. 

ඔබතුමාෙග්  විෙරෝධතා දැක්වීම පසුව කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි. අපි කියන්ෙන් ෙමපමණයි. සභානායකතුමා සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරන්නට යනවා.  ෙම් සංෙශෝධන අවසන් සංෙශෝධනද,  
එෙහම නැත්නම් මීට අමතරව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාවක් තිෙබනවාද කියලා අපි දැන ගන්නට කැමැතියි. 
එපමණයි දැන ගන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමා, කියන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ඡන්දයට 

කලින්. නමුත් අද මෙග් කථාෙව්දී මම ඉඟියක් ෙදනවා, අපි 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ගැන සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා 
කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉඟියක් නම් කමක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඉඟියක් ෙහොඳයි. 

[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න,  ගරු කථානායකතුමනි. 
  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

ෙමොනවා කිව්වත්, අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් සමඟ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාත් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා අපි යම්කිසි එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා දැන් කථාව කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.55] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිළිබඳ 

ෙයෝජනාවට මම පහත සඳහන් ෙයෝජිත සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරන්නම්.  

 

1. 1 පිටුෙව් 1ෙඡ්දෙයහි 'නව' යන වචනය ඉවත් කරන්න. 

2. 1 පිටුෙව් 2,3 සහ 4 ෙඡ්ද ඉවත් කරන්න. 

3. 1 පිටුෙව් (1 අයිතමෙයහි) 5 ෙජ්දෙය් "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පත් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා" යන වචනයට පසුව " සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුවම සමන්විත වන පරිදි සැදි කාරක සභාවක බලතල 
ඇති හා" යන වචන එකතු ෙකොට 'නව' යන වචනය ඉවත් කරන්න. 

4. 3 පිටුෙව් 14 ෙවනි අයිතමෙයහි  "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය පරිපාටික රීති ෙමම 
ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය. " යන වචන ඉවත් 
ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් වචන ආෙද්ශ කරන්න. "ෙමහි 
විෙශේෂෙයන්ම අන් අයුරකින් පනවා ඇත්ෙත් නම් විනා, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතුවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 
අදාළ වනු ඇත." 

5.  4 -5 පිටුවල 20 - 24 දක්වා වූ අයිතමයන් ඉවත්  ෙකොට පහත සඳහන් 

ෙඡ්ද ආෙද්ශ කරන්න.  

20.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සරල බහුතරයක් විසින් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ෙයෝජනාව අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමම ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
කමිටු විසුරුවා හැරියාෙසේ සැලකිය යුතුය.  

21.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සරල බහුතරයක් විසින්  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි එන ෙයෝජනාව අනුමත කරන්ෙන් නම්, 
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත  ෙයොමු කළයුතු අතර, වාර්තාව හා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත එක් මසක් ඇතුළත ෙනොපැමිණි 
මන්තීවරුන්ද ඇතුළත්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත මන්තීවරුන්ෙග් 
සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දයකින් අනුමත 
ෙකෙරන්ෙන් නම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත අමාත්ය 
මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ඉනික්බිති ෙමහි 23 
වගන්තිෙය් විධිවිධාන අදාළ වන අතර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
හා ෙමම ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත කාරක සභා විසුරුවා හැරියාෙසේ 
සැලකිය යුතුය. 

22. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පෙතහි එන ෙයෝජනාව ෙනොපැමිණි මන්තීවරුන්ද ඇතුළත්ව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත මන්තීවරුන්ෙග් සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් 
ෙදකක බහුතර ඡන්දයකින් අනුමත කරන්ෙන් නම්, වාර්තාව හා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත විධායක කාරක සභාව විසින් 
අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වාර්තාව හා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවතද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
ඉනික්බිති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හා ෙමම ෙයෝජනාෙව් 
ෙයොමුගත අනුකාරක සභා විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

23. අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් එම වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් ෙකටුම්පත 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පකාර සමස්තයක් වශෙයන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අෙහෝසි ෙකොට ඒ ෙවනුවට ඉදිරිපත් ෙකෙරන පනත් 
ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාව 
අනුව අවශ්ය වන පරිදි එම පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර 
ඡන්දයකින් සම්මත කිරීමටද, ජනමත විචාරණයක් මඟින් ජනතාව 
ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමටද අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන බවට සහතික කළ යුතුය. 
ඉනික්බිති එවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීමට අදාළව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පවතින විධිවිධාන අනුගමනය කළ යුතුය.  

 සහ;  ඒ අනුව ඉතිරි ෙඡ්ද නැවත අංකගත කරන්න." 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ඒ 
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ සමෙය්දීත් ගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් පැහැදිලිව එක කාරණයක් 
ගැන කිව්වා. ඒ තමයි පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය අවසන් වූවායින් 
පසුව එක්සත් ජාතික ෙපරමුණත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන බව. අපි ජාතික ආණ්ඩුවකට යන්න 
තීරණය ෙකරුෙව් ඇයි? 1948 ඉඳලා ෙම් රටට බලපාන මූලික 
පශ්නවලට කවුරු ආණ්ඩු ෙකරුවත් අපට විසඳුම් ලැබුෙණ් නැති 
නිසයි. අපි නිතර අහලා තිෙබනවා, සිංගප්පූරුෙව් අගමැතිතුමා 
1952දී කරපු පකාශය ගැන. සිංගප්පූරුවට නිදහස ලැෙබන ෙකොට 
එතුමා කිව්වා, "මට ඕනෑ සිංගප්පූරුව ශී ලංකාවක් කරන්න" 
කියලා. අද අපි ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? සිංගප්පූරුව ෙකොෙහේද 
ඉන්ෙන්? යුද්ධය නිසා අපට අවුරුදු කීයක් නැති වුණාද?  

සිංගප්පූරුව තමන්ෙග් ජන වාර්ගික අර්බුදය කළමනාකරණය 
කර ගත්තා. They managed it. නමුත් අෙප් රට තුළ තිබුණු ජන 
වාර්ගික අර්බුදය අපි කළමනාකරණය කර ගත්ෙත් නැහැ. අපි 
අවුරුදු 30ක යුද්ධයකට ගියා. ඒ නිසා අපට අවුරුදු 30ක් නැති 
වුණා. අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය අපි විනාශ ෙකරුවා. අන්න එම 
නිසා තමයි අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් එකතු ෙවලා තීරණය 
ෙකරුෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂයත් 
එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා ෙම් පශ්න අනාගතයට ඉතිරි 
කරන්ෙන් නැතුව සදහටම ඒ පශ්නවලට තිතක් තබන්න ඕනෑය 
කියලා.  

උතුරු, නැ ෙඟනහිර පශ්නයට අපි විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් එන යුද අපරාධ 
ෙචෝදනාවලට අපි උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
අපි හදන්න ඕනෑ. මම ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඉතාමත් ෙහොඳ ඇමතිවරු, මන්තීවරු අද අපිත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ඉන්න එක ගැන. ෙමොකද ඒ අය දන්නවා, පශ්නය 
විසඳීමට ලැබිලා තිෙබන අවසාන අවස්ථාව ෙමය ෙවන්න පුළුවන් 
කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ගැන 
යමක් කියන්න ඕනෑ. අපි තවම ව්යවස්ථාවක් හදලා නැහැ. එය 
හදන කමෙව්දය විතරයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්. සමහරු 
ව්යවස්ථාව හදලා වාෙග් කථා කරනවා, ''ෙබෞද්ධාගමට ෙදන තැන 
නැති කරනවා, ඉන්දියාවට කෙඩ් යනවා'' කියලා. ව්යවස්ථාවක් 
හදලා නැහැ. අද ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවයි, 
විපක්ෂයයි එකට වාඩි ෙවලා ෙම් අලුත් ව්යවස්ථාව හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ආණ්ඩුවත් 
එක්ක එකතු ෙවච්ච අයට මෙග් පණාමය පුද කරනවා. ෙමොකද ඒ 
අය ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා, ෙම් වගකීම ෙමොකක්ද කියලා. 
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ඡන්දයක්  එන අවස්ථාවක, ෙමය තුෙනන් ෙදෙක් බලෙයන් සම්මත 
කරලා අපි රටට පණිවුඩයක් ෙදනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකට වැඩ කරන්න සූදානම් කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙඝෝෂාව නිසා 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙකෙරන පකාශ ගැන මට හරියට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බැරි වුණා. 

23(2) ස්ථාවර නි ෙයෝගය යටෙත් පකාශයක් කරන්න පුළුවන් 
විපක්ෂ නායකතුමාටත්, පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකයකුටත් 
විතරයි කියලා ස්ථාවර නිෙයෝගවල පැහැදිලිව තිෙබනවා. මා එය 
නැවතත් කියවනවා.  

"ෙපොදු වැදගත්කමින් යුතු කරුණක් සම්බන්ධෙයන් වන පශ්නයක් අදාළ 
ඇමතිවරයාට විධිමත් ෙලස දැනුම් දීමකින් පසුව, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායක ෙහෝ පිළිගත්  ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකයකු විසින් අසනු ලැබිය 
හැකි ය."  

 විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කියන්ෙන් ෙමතුමා, ගරු ආර්. 
සම්පන්දන් මැතිතුමා. ඒ අයිතිය තිෙබන්ෙන් විපක්ෂ නායකතුමාට 
සහ පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකයකුට පමණයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් පිළිගත් පක්ෂ නායකෙයෝ පස්ෙදනායි. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකයා කවුද කියලා මම ඇහුවා. 
උත්තරයක් ෙදන්න බැරි වුණා. එෙහම ෙකෙනක් නැහැ.  It is a 
fluid state. 

 ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න ඒ 
අය හැමදාම උත්සාහ කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් පශ්නයට පුන පුනා උත්තර දීලා තිෙබනවා. අදත් ඔබතුමා 
කිව්වා 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පශ්න හැෙරන්න අෙනක් 
හැම ඉල්ලීමකටම පිළිතුරු ෙදන්න  සූදානම් කියලා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා සාධාරණව කටයුතු කර තිෙබනවා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මැතිතුමා. ඊට 

පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇත. 
 

 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. 
 

 

[பி.ப. 3.04] 
 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
நன்றி, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள! அரசியலைமப் ச் 

சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் ெதாடர்பாக 
ஆேலாசைனகைள வழங்குவதற்கான இந்த விவாதத்திேல 
கலந் ெகாள்வதிேல நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
அேதேநரம் ஹாிஸ்ணவி என்ற 14 வய  மாணவி 
வ னியாவிேல கற்பழிக்கப்பட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட் க் 
கின்றார். இற்ைறவைரக்கும் ெகாைலக் குற்றவாளிையக் 

கண் பி க்காத நிைலயிேல ெபா ஸார் இ ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். உடன யாக இந்தக் குற்றவாளிையக் கண்  
பி ப்பதற்கான யற்சிைய ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன்  
இந்த உயர் சைபயி டாக ெபா ஸ் மாஅதிப க்கு நாங்கள் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறாம்.  

இப்ெபா  எங்க ைடய அரசியல் ைகதிகள் மீண் ம் 
உண்ணா ேநான்ைப ஆரம்பித்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அவர்க ைடய வி தைல சம்பந்தமாக ெகளரவ அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
அதாவ , னர்வாழ்  அளிக்கின்ற விடயத்ைத உடன யாக 
ேமற்ெகாண்  அவர்கைள வி தைல ெசய்ய ேவண் ம் என்  
இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

உண்ைமயிேல ஓர் அரசியல் மாற்றத்ைதக் ெகாண்  
வ வதற்காக இன்ைறய தினம் நாங்கள் எல்ேலா ம் 
விவாதித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற தமிழ் ேபசும் ேதசிய இனங்களான மைலயக மக்கள் 
உட்பட தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் கடந்த காலங்களி ந்  
அவர்க ைடய வாழ் ாிைமக்காகக் ேகாாிக்ைக வி த் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் சுதந்திரமான ஒ  
வாழ்க்ைகைய வாழக்கூ யதான ஒ  தன்ைமையக் ெகாண்ட 
நிைலப்பா  கடந்த அரசாங்கத்தி ம் இ க்கவில்ைல; 

ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் காணப்படவில்ைல. 
அதாவ , கடந்த ஆட்சிக்கால ஜனாதிபதி அவர்கள் 

ைமயான அதிகாரங்கைள ெபற் க்ெகாண்ட  
மட் மல்ல, இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற மாகாண சைபக க் 
கான அதிகாரங்கைளக்கூட ைடத்ெத த் த் தன்னகத்ேத 
ெகாண்ட வரலாற்ைற ம் கடந்த அரசு ெகாண் ந்த . 
அதனால் இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற ஒ  ேதசிய இனமான 
எங்க ைடய தமிழ் ேபசும் மக்கள் கடந்த அரசாங்கத்தினால் 
ப ேமாசமான ஒ  வன் ைறக்குள், ப  ேமாசமான இன 
ஒழிப் க்குள் அகப்பட் க்ெகாண்டார்கள் என்பதிேல எந்த 
மாற் க் க த் ம் இ க்க யா . ஆனால், திய ஜனாதிபதி 
அவர்கள் ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வதற்காக எ த்த 

யற்சிைய நாங்கள் உண்ைமயிேல வரேவற்கின்ேறாம்.  

இந்தப் திய அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதற்கான 
யற்சிைய ேமற்ெகாள்கின்றேபா  உண்ைமயிேல கடந்த 

கால வரலா கள் கவனத்திேல எ க்கப்படேவண் ம். 
இல்ைலெயன்றால் இந்தப் திய மாற்றம் என்ப  
அர்த்தமற் ப் ேபாய்வி ம். ஆகேவ, அந்தக் கடந்த கால 
வரலாற்ைறக்ெகாண் , இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற ஒ  
மனிதன் தன் ைடய சுதந்திரத்ைத உணரக்கூ ய வைகயிேல, 
தான் இந்த இலங்ைக நாட் ேல சுதந்திரமான ஒ  வாழ்க்ைக 
வாழ்வைத உணரக்கூ ய வைகயிேல இந்தப் திய 
அரசியலைமப்  உ வாக்கப்படேவண் ம் என்ப  
எங்க ைடய ஆேலாசைன. அைதவிட, இந்த நாட் ேல தமிழ் 
ேபசும் மக்களில் மைலயக மக்க க்குக்கூட அந்த உாிைமப் 
பிரச்சிைன இ ந் ெகாண் க்கின்ற . இந்தச் 
சூழ்நிைலயிேல, அதிேல எந்தெவா  பாதிப் ம் இல்லாத 
வைகயில் தமிழ் ேபசும் மக்க க்கு ஓர் அரசியல் தீர்ைவப் 
ெபற் க் ெகா க்கின்ற வைகயில் இந்த அரசியலைமப்பின் 
உ வாக்கம் அைமயேவண் ம். அ  எத்தைகய தீர்  
என்பைதப் திய அரசாங்கம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் 
ேபா  இைணந்  ேபசித் தீர்மானிக்க ேவண் ம்.  

அேதேநரம் எங்க ைடய இந்த நாட் ேல, ஐக்கிய 
இலங்ைகக்குள்ேள நாங்கள் சுதந்திரமான வாழ்க்ைகைய 
வாழ்வதற்கான ஒ  ேபச்சுவார்த்ைதையத் ெதாடங்குவதற்கு 

1159 1160 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அத்திவாரமி கின்ற வைகயிேல இந்த அரசியலைமப்  
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால் இன்ைறக்குப் பல 
விமர்சனங்கள் ெசால்லப்ப கின்றன. குறிப்பாக 
ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்கைள ஒழிக்கின்ற வைகயிேல 
இந்தத் திட்டம் வகுக்கப்ப கிறெதன்  ெசால்லப்ப கிற . 
இ ெவா  நல்ல விடயம். ஏெனன்றால், இந்த நாட் ேல 
கடந்த காலங்களி ந்த ஜனாதிபதிகளின் அந்த அதிகார 

ஷ்பிரேயாகங்கள்தான் எங்க ைடய நாட் ன் இனங்கைளக் 
கூறாக்கி - இரண்டாக்கி அவற்ைற ஒழிப்பதற்கான 
வல்லைமையக் ெகாண்டனவாக இ ந்தேதெயாழிய, 
இனங்கைள வாழைவக்கின்ற தன்ைம ெகாண்டதாக 
இ க்கவில்ைல. ஆகேவ, இவ்வாறான திய அரசியல் 
மாற்றங்கள் வ கின்றேபா ,  அரசியல் யாப்  மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வ கின்றேபா , எங்க ைடய தமிழ் ேபசும் மக்கள்  
கடந்தகால  இழப் க்கைள ம் இன அழிப் க்கைள ம் மறந் , 
இந்த  ஐக்கிய இலங்ைகக்குள்ேள தங்க ைடய ேதசத்திேல 
நல்ல ைறயிேல சுதந்திரமான வாழ்க்ைகைய வா கின்ற 
அந்தத் தன்ைமைய அ  ெகாண் க்கின்ற  என்  
உணரக்கூ யவைகயிேல அதில் தி த்தங்கள் ெகாண்  
வரப்பட ேவண் ம். அவ்வா  ெகாண் வ கின்ற ேபா தான் 
நாட் ல் மீண் ேமார் இனப் பிரச்சிைன உ வாகா . 
அதன் லம் எங்க ைடய தமிழ் ேபசும் மக்கள் இந்த நாட் ேல 
இனாீதியாகச் சுதந்திரமாக வாழ்கின்ற அந்தத் தன்ைமயிேல 
தங்க ைடய ெசயற்பா கைள ன்ென க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்றனர் என்பைத அவர்கள் உணரக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

ஆகேவ, எங்க ைடய இனப்பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட 
ேவண் மாக இ ந்தால், திய அரசியலைமப்  
உ வாக்கப்ப கின்றெபா  நிச்சயமாக  எங்க ைடய 
சம்பந்தன் ஐயா தைலைமயிலான தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் 
ேபா  இந்த அரசாங்கம் ேபசியாக ேவண் ம். இந்த அரசியல் 
தீர் த் திட்டத்தில் எங்க ைடய இனப்பிரச்சிைன சார்ந்  
அதற்கான வழி ைறையக் ைகயா கின்ற விதம் பற்றி திய 
அரசாங்கம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேபா  ேபசித்தான் ஒ  

க்கு வரேவண் ம். அ  ேபச்சுவார்த்ைத அரங்கிேலதான் 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ெமன்ற அவசியமில்ைல. இந்தப் 

திய அரசியலைமப்ைப உ வாக்குகின்றேபா , இலங்ைக 
அரசாங்கம் ஒ  கு ைவ நியமித் , அதன் லமாக தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் எண்ணக்க க்கைள -  இைணந்த 
வடக்கு-கிழக்கிேல எப்ப யான ஓர் அரசியல் தீர்ைவ எம  
மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் என்பைத ஆராய்ந் , அந்த 
விடயங்கைள அரசியலைமப்பிேல குத்த ேவண்  
ெமன்ப தான் எங்க ைடய மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக 
இ க்கிற .  

எங்க ைடய வரலா கள் திதாகப் பைடக்கப்ப கின்ற 
ேபா , அதிேல இந்த நாட் ல் வா கின்ற எல்லா இனங்க ம் 
- மைலயக மக்களாக இ க்கலாம் அல்ல  வடக்கு, கிழக்கிேல 
வா கின்ற தமிழ் ேபசும் மக்களாக இ க்கலாம் - சுதந்திரமாகத் 
தம  வாழ்க்ைகையக் ெகாண் நடத்தக்கூ ய ைறயிேல -  
"நாங்கள்  சுதந்திரமான வாழ்க்ைகையத் ெதாட கிேறாம்" 
என்  அவர்கள் ெசால்லக்கூ ய வைகயிேல அ  அைமய 
ேவண் ம். ஆனால், இந்தப் பாரா மன்றத் க்குக் கூ தல் 
அதிகாரங்கைளக் ெகாண் வ கின்ற தன்ைமையக்கூட 
எதிர்க்கின்றவர்கள் இங்கு கூ தலாக இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, 
இனப்பிரச்சிைனையத் ண் வத டாக இந்த நாட் ேல 
சமாதானத்ைதக் ெகாண் வர யா . இவர்கள் 
தங்க ைடய சுயநலன்க க்காகேவ இவ்வா  எதிர்ப் கைளக் 
காட் கின்றனர் என எங்க ைடய மக்கள் க கிறார்கள்.  

இப்ெபா  ஒ  திய சிந்தைன உ வாக்கப்பட் க் 
கின்ற . ஜனாதிபதி அவர்க ம் இந்தப் திய அரசாங்கத்தின் 
பிரதமர் அவர்க ம் இனப் பிரச்சிைனத் தீர்வில் ஒ  திய 
பாிமாணத்ைதக் ெகாண் வ வதற்கான யற்சிகைள 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா , எங்க ைடய மக்களின் - இந்த 
நாட் ேல வா கின்ற ேதசிய இனங்களான மைலயக மக்கள், 

ஸ் ம் மக்கள், தமிழ் மக்கள் ஆகிய இந்த ன்  
இனங்களின் - நலன்கைள, அபிலாைஷகைளப் ாிந்  
ெகாண்  ெசயற்பட  ேவண் ம்.  

அைதவிட, பறிக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் வட மாகாண 
சைபக்கு வழங்கப்படேவண் ்ம். தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்ைபப் ெபா த்தமட் ேல மாகாண சைப என்ப  
ஓர் அத்திவாரம்; அ  தீர்வல்ல. அந்த அத்திவாரத்ைத 
ைவத் க்ெகாண்  நாங்கள் தீர்ைவ ேநாக்கிப் 
பயணிக்கின்ேறாம். நாங்கள் இப்ெபா ம் அைதத்தான் 
ெசால் கின்ேறாம். மாகாண சைபக்கு அதிகாரங்கள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம்; அதைன ஒ  தீர்வாக யா ம் 
பார்க்கக்கூடா ; அ  தீர்வாக அைமயா  என்ப தான் 
எங்க ைடய திடமான நம்பிக்ைகயாக இ க்கிற . ஆகேவ, 
மாகாண சைபயிடமி ந்  எ க்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் 

ைமயாக மீண் ம் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்  தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பினரான நாங்கள் ேகாாிக்ைக 
வி க்கின்ேறாம். இப்ெபா  அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் 
மாகாண சைபக க்கி க்கின்ற ெபா ஸ் அதிகாரம், காணி 
அதிகாரம்  என்பவற்ைற நீங்கள் அவற் க்குக் ெகா த்தால், 
அந்த விடயங்கைளக் ைகயா கின்ற சந்தர்ப்பம் மாகாண 
சைபக க்கு ஏற்ப ம். ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்கி ள்ள 
மாகாண சைபகைள ஓர் அரசியல் தீர்விற்கான 
அ த்தளமாகத்தான் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
பார்க்கின்றேத ஒழிய, அவற்ைற ஒ  தீர்வாக என்ைறக்கும் 
பார்க்கா . ஆகேவ, இைணந்த வடக்கு - கிழக்கிேல 
எங்க ைடய தமிழ் ேபசும் மக்கள் ஒன்றிைணந்  வாழ்கின்ற 
அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத உ வாக்குகின்ற அந்த நிைலைய 
இன்ைறக்கு நாங்கள் வரேவற்  நிற்கிேறாம். ஆகேவ, இதற்கு 
எத்தைகய எதிர்ப் கள் வந்தா ம் ஒ  திய பாிமாணத்ைத 
உ வாக்குகின்ற எண்ணத்தில், இந்தப் திய அரசியல் சாசனம் 
நல்ல ைறயிேல வைரயப்பட ேவண் ம். அ  நல்ல 

ைறயிேல வைரயப்ப கின்றேபா  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  நிச்சயமாக தமிழ் மக்க ைடய சிந்தைனகைளத் 
தன் ைடய சிந்தைனகளாகக்ெகாண்  அதிேல 
காிசைன டன் ெசயற்படக்கூ யதாக இ க்கும்.  

எங்க ைடய மக்க க்கு எத்தைகய தீர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்பதில் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  ெதட்டத்ெதளிவான சிந்தைனேயா  
இன்ைறக்கும் இ க்கின்ற . தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைப 
விமர்சிப்பவர்க க்கு ஒன்ைறச் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். எங்க ைடய தீர் த் திட்டம் என்ப  
எங்க ைடய மக்களின் அபிலாைசகைளத் தீர்க்கின்ற 
வைகயில்தான் இ க்குேம ஒழிய, அ  எங்க ைடய மக்கைள 
ஏமாற் கின்ற அல்ல  ஏமாற்றிவிட்  இந்த அரேசா  
இைணந் ேபாகின்றதாக இ க்கா . இந்த அரசியல் 
சாசனத்தி டாக இதைன எப்ப யாவ  ெபற் விட 
ேவண் ெமன்  கபட நாடகமா கின்ற சிந்தைன 
எங்க க்கில்ைல. நாங்கள் அைதத் திடமாகக் ைகயிேல 
எ த்தி க்கிேறாம் என் ம் இந்த வ டம் எங்க ைடய 
மக்க க்கு அரசியல்தீர்  கிைடக்க ேவண் ெமன் ம் 
எங்க ைடய சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் ேபசுகின்றேபா  
குறிப்பிட் ந்தார். அதற்காக உைழக்கின்ற வ டமாக 
நாங்கள் இந்த வ டத்ைதச் ெசயற்ப த்திக்ெகாண் க் 
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கின்ேறாம். இந்த வ டத்திேல தீர்  கிட்டேவண் ம். மைலயக 
மக்கள் உட்பட வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற தமிழ் ேபசும் 
மக்க க்கு அவர்க ைடய ேதசத்திேல ஒ  சுயமான 
வாழ்க்ைகைய அ பவிக்கின்ற அந்தத் தன்ைமையப் 
ெபற் க்ெகா க்கின்ற வைரக்கும் எங்க ைடய தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  நிச்சயமாகப் பா ப ம்; அதற்காக 
நிச்சயமாக உைழக்கும்; ேசாரம் ேபாகா  என்பைத நாங்கள் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறாம்.   

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  மக்க ைடய ஆைணையப் 
ெபற் க்ெகாண் , இந்த நாடா மன்றத்திேல இன்ைறக்கு 
எதிரணியாக இ க்கின்ற சமயத்திேல பல விமர்சனங்கள் 
வ கின்றன. அதாவ , அரசாங்கத்ேதா  இைணந்  
விட்ேடாம்; அரசாங்கத்ேதா  ேசர்ந்  ேபாகின்ேறாம்; 
அரசாங்கத்ேதா  ேபாகின்ற காரணத்தினால் எங்க ைடய 
இனப்பிரச்சிைனையக் ைகவிட் விட்ேடாம் என்ெறல்லாம் 
ெபாய்ப் பிரசாரங்கைள இன்ைறக்கு எங்க ைடய  ச கத்தில் 
உள்ளவர்கேள ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒன்ைற 
மட் ம் நாங்கள் ெசால்கின்ேறாம். இந்தப் திய 
அரசாங்கத்தின் திய ஜனாதிபதி அவர்கள் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்ேபா  ேபசி எங்க ைடய மக்களின் எண்ணக் 
க த் க்கைளக் ேகட்டறி ம்ேபா , எங்க ைடய மக்கள் 
இைணந்த வடக்கு- கிழக்கிேல வாழ்கின்ற அந்த வழிைய - 
எங்களிடம் இ க்கின்ற அந்தத் தீர்ைவ நாங்கள் அவாிடம் 

ன்ைவப்பதன் லம் அத டாக நிரந்தர அரசியல் தீர்ைவப் 
ெப வதற்காகத்தான்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  இந்த ஒ  
வ டத்திேல அதற்குாிய ெசயற்பா கைளச் ெசய்  
ெகாண் க்கிற . அற்பெசாற்ப ச ைககைள நாங்கள் 
ெபாிதாகக் கவனத்தில் எ க்கவில்ைல. இந்த அரசாங்கத்திற்கு 
ெவளியி ந்  ஆதர  ெதாிவிக்கும் வைகயிேல, தமிழ் 
மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சிைனைய ெவன்ெற க்கின்ற 
வைகயிேல எங்க ைடய ெசயற்பா  இ க்கும். இந்த 
வ டத்திேல கல்விக்கும் உட் ற திக க்கும் க்கியத் வம் 
ெகா க்கின்ற அேதேவைள, கிராமப் றங்கைள நல்ல 
வளமான, வசதிையக் ெகாண்டைவகளாக அைமப்பதி ம் 
அரசியல் தீர்ைவப் ெப வதி ம் நாங்கள் ச்சாகச் 
ெசயற்பட் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆகேவ, 
விமர்சனங்கைளப் பற்றி நாங்கள் கவைலப்படவில்ைல. 
நாங்கள் சாியான விமர்சனங்கைள ஏற் க்ெகாள்ளத் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம்; அந்த விமர்சனங்கைள ஏற் க்ெகாண்  
ெசயற்பட ம் தயாராக இ க்கின்ேறாம். ஆனால், தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பான  என்ைறக்கும் யாாிடத்தி ம் 
எங்க ைடய மக்கைள அடமானம் ைவத் , அவர்கைள 
ஏமாற்றி, அல்ல  அவர்க ைடய குகளிேல சவாாி 
ெசய்கின்ற வைகயில் ெசயற்படா  என்பைத நான் 
இச்சைபயிேல உத்திேயாக ர்வமாகச் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, திய அரசியலைமப்பான  உ வாக்கப்ப கின்ற 
ேபா , கடந்த வரலா கைளப் பின்ேனாக்கிப் பார்த் , இந்த 
நாட் ேல வா கின்ற இனங்கள் சுதந்திரமான இனங்களாக 
வா வதற்கு ஏற்ற வரப்பிரசாதங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற் 
கான வழி ைறகைளக் ைகயாளேவண் ம். அப்ப க் 
ைகயா கின்றேபா தான், எங்களால் இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ம். இைணந்த 
வடக்கு-கிழக்கிேல எங்க ைடய இனப்பிரச்சிைனக்குத் 
தீர்ெவான்ைறப் ெபற ைன ம்ேபா , அைதக் ெகா க்கக் 
கூடா  என்ற மனப்பாங்ைகக்ெகாண்  கூக்குரல் 
இ கின்றவர்கள் இன்ைறக்கு இந்த நாடா மன்றத்திேல 
இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். நாங்கள் எவ்வள  ேபைர 
இழந்தி க்கின்ேறாம்; எவ்வள  நிலங்கைள இழந்தி க்கின் 

ேறாம்; எவ்வள  உயிர்கைளப் ப ெகா த்தி க்கின்ேறாம்; 
எவ்வள  ேபர் இன்ைறக்குச் சிைறயிேல வா க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இன்ைறக்கு 'காணாமல்ேபானவர்கள்' என்  
பலர் இ ப்பதற்கான காரணம் என்ன? ெசன்ற அரசாங்கத்தின் 
ெகட்ட சிந்தைனகளின் அ ப்பைடயிேலதான் எங்க ைடய 
மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்; குதறி எறியப்பட்டார்கள். அந்த 
வைகயில் எங்க ைடய நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டன; 
எங்க ைடய மக்கள் காணாமல் ேபாயி க்கிறார்கள். 
கண் ன்னால் ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்கள்கூட இன்ைறக்கு 
"இல்ைல" என்  ெசால் கின்ற  அள க்குச் ெசயற்பா கள் 
இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன.  

அேதேபால, சிைறயிேல வா க்ெகாண் க்கின்ற 
இைளஞர் வதிக க்குப் னர்வாழ்  அளித்தாவ , 
அவர்கைள வி தைல ெசய்யேவண் ம் என்ற சிந்தைன திய 
அரசாங்கத் க்கு வரேவண் ம். கடந்த அரசாங்கம் எங்கைள 
அடக்கிெயா க்க நிைனத்த காரணத்தினால்தான், இன்ைறக்கு 

திய ஜனாதிபதிையக்  ெகாண் வ கின்ற அள க்கு ஒ  
திய சிந்தைனைய ஏற்ப த்தி, இந்த நாட் ேல மாற்றத்ைதக் 

ெகாண் வ கின்ற ஒ  சக்தியாக எங்க ைடய தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் திகழ்ந்தார்கள். ஒ  காலத்திேல ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்கள்  ெகாண் வந்த  ஒ  ைறைமயினால், தமிழ் ேபசும் 
மகெனா வர் எதிர்க்கட்சித் தைலவராக வ வதற்கான 
வாய்ப் க்கூட இல்லாமல் ெசய்யப்பட்ட . அன்  
ெதன்னிலங்ைகயில் இ க்கின்ற மக்கள்தான் அரசாங்கத்ைதத் 
தீர்மானிக்கின்ற சக்தியாகக் க தப்பட்டார்கள். ஆனால், 
இன்  எங்க ைடய மக்கள் நிைனத்தால், இனிவ கின்ற 
காலங்களில் எங்க ைடய மக்கைள உதாசீனப்ப த் கின்ற 
தன்ைமகள் ஏற்ப கின்றேபா , அவர்கள் நிச்சயமாக 
ெதன்னிலங்ைகயில் ஆட்சி மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரக்கூ ய 
ஒ  சக்தியாக இ ப்பார்கள்; ஏற்ெகனேவ அ  
நி பிக்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, எங்க ைடய தமிழ் 
ேபசும் மக்கைள - மைலயக மக்கள் உள்ளிட்ட தமிழ், ஸ் ம் 
மக்கைள நீங்கள் இந்த நாட் ேல றக்கணிக்கப்பட்ட 
இனங்களாகக் க தக்கூடா ; க த ம் யா . 
ஏெனன்றால், அவர்கள் ஒன்றிைணந்தால், இன்ைறக்கு இந்த 
அரசாங்கத்ைதேய மாற் கின்ற ஒ  சக்தியாகத் திகழ்ந்  
வரலா  பைடத்தி க்கின்றார்கள்.  

ஆகேவ, இந்த அரசாங்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் ஒன்ைற மனதிற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவர்க ைடய சிந்தைனயான  உண்ைமயிேல வரேவற்கத் 
தக்க . ஏெனன்றால், தியெதா  மாற்றத்ைத - எங்க ைடய 
மக்கள் எதிர்பார்த்த ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கிறார்கள். 
இந்த நாட் ேல எங்க ைடய எதிர்பார்ப்  என்ன? நாங்கள் 
இந்த நா  இரண்டாக ேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
ஒ  காலத்தில் நாங்கள் ஈழத்திற்காகப் ேபாரா ேனாம்; 
அதற்காகத் ப்பாக்கி எ த்ேதாம். அப்ெபாிய சக்தி 
ெமளனிக்கச் ெசய்யப்பட்ட பிறகு, எங்க ைடய மக்களின் 
எதிர்பார்ப்ைப நிைறேவற் ம் ெபா ப்ைப தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  தன் தைலயிேல - ேதாளிேல சுமந்தி க்கின்ற . 
ஆகேவ, நாங்கள் அரசியல் ாீதியாக   எங்க ைடய மக்கள் 
சுதந்திரத்ைத உணரக்கூ ய வைகயிேல, ஓர் அரசியல் 
தீர்ைவப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான ேவட்ைகயிேல இன்  
ஈ பட் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். யா ம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்ைபச் சாதாரண ஓர் அைமப்பாகப் பார்த் விட 

யா ; பார்க்க ம் கூடா . ஏெனன்றால், எங்க ைடய 
மக்களின் இனப் பிரச்சிைனயான , எங்க ைடய ைககளிேல 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கின்ற . அதற்கான தீர்ைவ 
ெவன்ெற ப்பதற்கான வழி ைறகைள இன்ைறக்கும் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்  ஆராய்ந்  ெகாண் க்கின்ற . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

எங்க க்குள் ஆயிரம் பிரச்சிைனகள் இ க்கலாம். ஆனால், 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  மக்க க்கான தன் ைடய 
கடைமகைளச் சாியாகச் ெசய் ம் என்பைத நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, ேபச்சுவார்த்ைதக்கு ன்னர் ஓர் ஆேலாசைனைய 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேபா  இலங்ைக அரசாங்கம் 
ெசய்ய ேவண் ம். அப்ப ச் ெசய்கின்றேபா  இந்த இைணந்த 
வடக்கு - கிழக்கிேல தமிழ், ஸ் ம் மக்க ைடய 
பிரச்சிைனகைள உணர்ந்தவர்களாக எங்க ைடய மக்கள் 
சார்ந்த ஆேலாசைனகைள நாங்கள் ன்ைவப்ேபாம். 
ேபச்சுவார்த்ைதெயன்  வ கின்றேபா  எங்க ைடய இனப் 
பிரச்சிைனத் தீர் க்கு தரமான வைரைவக் ெகா ப்பதற்கு 
எப்ெபா ம் நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம். 
எங்க ைடய சிந்தைனகைள நாங்கள் ெவளிப்ப த் கின்ற 
ேபா , இனத் ேவசத் டன் கூக்குர கின்றவர்கள் அைதப் 
ெபாிதாக்கி இந்த நாட் ேல தீர்ைவக் ெகாண் வ வதற்கான 
வாய்ப்ைப உண் பண்ண விடமாட்டார்கள். அந்த வைகயிேல, 
எங்க ைடய பிரச்சிைனைய இப்ப த்தான் தீர்க்க ேவண்  
ெமன்  நாங்கள் ெவளியிேல ெசால்வைதவிட, ெமளனமாக 
இ ந்  சாதிப்ப தான் எங்க ைடய ேநாக்கமாக  
இ க்கின்ற . அைதவி த் , ேமைடேபாட் ப் ேபசி இனப் 
பிரச்சிைனக்கு இ தான் தீர்  என்  ேபசுகின்றெபா  
மஹிந்த ராஜபக்ஷ உட்பட அவேரா  இ க்கின்ற அத்தைன 
ேப ம் அைத தங்க ைடய ைகயிேல எ த் க்ெகாண்  
இனவாதம் ேபசி சிங்கள மக்கைள திைச தி ப் கின்ற 
வழிகைளக் ைகயா வார்கள். அப்ப  அவர்கள் ைகயாளக் 
கூடா  என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இராஜதந்திர ைறயிேல 
அைத ெவளியிேல ெசால்லாமல் இ க்கின்ேறாேமெயாழிய, 
எங்களிடம் அரசியல் தீர்  இல்ைலெயன்  அர்த்தமல்ல. 
இன்ைறக்கு எங்க ைடய தரப்பிேல இ க்கின்ற சிலர்கூட, 
எங்களிடம் அரசியல் தீர்  இல்ைலெயன்  ெசால்கின்றார்கள். 
அவர்க க்கு நான் ஒன்ைறச் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைப நாடா  
மன்றக் கதிைரகைள அலங்காிக்கின்ற ஒ  கூட்டைமப்பாகப் 
பார்க்க ேவண்டாம். எங்க ைடய மக்கள் சுதந்திரமாக 
வாழ்வதற்கு அைனத்  வரப்பிரசாதங்கைள ம் ெபற் க் 
ெகா க்கின்ற வைகயிலான ஓர் அரசியல் தீர்ைவ அ  
ைவத்தி கின்ற  என்பைத இங்கு நான் ெவளிப்பைடயாகச் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்ைப யா ம் எள்ளிநைகயாட ேவண்டாெமன்  
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இ தியாக நான் ஒன்ைறச் ெசால் விட்  என  உைரைய 
க்கின்ேறன். எங்கைளப் ெபா த்தமட் ேல இனப் 

பிரச்சிைன தீர்க்கப்படேவண் ம். இந்த நாட் ேல 
எங்க ைடய மக்கள் ஒ  ேதசிய இனமாக வாழ்வதற்கு 
உாித் ைடயவர்களாவர். அந்த வைகயிேல, அவர்கள் 
அத்தைன சுதந்திரத்ேதா ம் வாழ்கின்ற வாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேபா  மட் ந்தான் 
ேபசியாக ேவண் ெமன்ற நிைலக்கு இலங்ைக அரசாங்கம் 
வரேவண் ம். எங்க ைடய மக்களின் வி தைலக்கான, 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகைய ெவன்ெற ப்பதற்கான 
திட்டங்கள் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் ைகவசம் 
இ க்கின்றன. ஆகேவ, அரசாங்க ம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் ம் ஓர் ஆேலாசைனக் கு வாக இ ந்  
ேபசேவண் ம். அதன் பின்  ேபச்சுவார்த்ைத ேமைசயி ந்  
ஒ  தீர்ைவக் ெகாண் வர ேவண் ெமன்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 

[අ.භා. 3.27] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිකට් පාලක 

මණ්ඩලෙය් සභාපති වුණාට පස්ෙසේ මම අද තමයි ඔබතුමා 
මූලාසනෙය් සිටියදී කථාවක් පවත්වන්ෙන්. පළමුෙවන්ම 
ඔබතුමාට පමාද ෙවලා ෙහෝ සුබ පතනවා, කිකට් පාලක 
මණ්ඩලෙය් සභාපති වීම ගැන. ඒ වාෙග්ම එම කටයුතු සාර්ථකව 
කරෙගන යන්න හැකි ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ආරම්භ 
ෙවලා දැන් ඒෙක්, "නව" කියන කෑල්ල හැලිලා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. දැන් කඩිමුඩිෙය් අදයි ෙහටයි ෙම් 
විවාදය ෙයොදා ගත්තාම අපි හිතුෙව්, ආණ්ඩු පක්ෂය සියලු කරුණු 
සාකච්ඡා කරලා අවසන් ෙවලා ඇති කියලායි. නමුත්, මීට ෙපර 
ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් සභාව හමුෙව් කරන ලද පකාශයට අනුව 
අනාවරණය වුණා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ -ආණ්ඩුව සමඟ 
සිටින කණ්ඩායම සමඟ- එතුමා තවදුරටත් ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා, ඒ නිසා ෙහට ඡන්ද විමසීමක් ගැෙනන්ෙනත් නැහැ 
කියලා. ඡන්ද විමසීමක් ෙනොගැෙනනවා යයි කියන එෙකන් අදහස් 
වන්ෙන් ෙම් සාකච්ඡාව කිසියම් අවසානයක් දක්වා ෙනොයන, 
තවදුරටත් සාකච්ඡාවක් බවටම පත් වී තිෙබන කියාවලියක් කියන 
එකයි. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, 
තීරණ අරෙගන, අවසන් කරෙගන ෙම් විවාදයට ආවා නම් ෙම්ක 
මීට වඩා නිශ්චිතයි.  

දැන් අපි විවාදයට භාජනය කරලා තිෙබන්ෙන්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයකට අදාළ සම්පාදක මණ්ඩලයක් බවට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පත් කිරීම. අද වන ෙකොට "නව ව්යවස්ථාව" 
කියන එෙක්, "නව" කියන කෑල්ල හැලිලා. දැන් තිෙබන්ෙන්, 
"ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක්"; නව ව්යවස්ථාවක් ඇති කිරීම පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවක් ෙනොෙවයි. ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙත්රීම් කාරක සභාවක් ෙහෝ ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලයක් බවට පත් ෙවන්ෙන් ෙමොකටද කියන එක මට නම් 
පැහැදිලි නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, සිදු කිරීමට අදහස් කරන්ෙන් සීමා 
සහිතව ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් නම්, ඒකට අවශ්යද 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙත්රීම් කාරක සභාවක් බවට පත්වීම? ඒක 
මුලින්ම ආෙව් "නව ව්යවස්ථා සම්පාදනයක්" හැටියට. එතෙකොට 
දැන් තත්ත්වය ෙවනස්. ඒෙකන්ම පැහැදිලි ෙවනවා ෙම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා මුට්ටිය දාලා බලනවා; සාකච්ඡාවට ෙගනැල්ලා 
බලනවා කියා. ෙම්ක හරියට පංශ විප්ලවය වාෙග්යි. පංශ 
විප්ලවයට එක එක්ෙකනා එක එක අරමුණින් ගිෙය්. සපත්තු නැති 
මිනිහා හිතුවා, විප්ලවය කළාම සපත්තු දාගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා. බඩගින්ෙන් ඉන්න ෙකනා හිතුවා, කන්න හම්බ ෙවයි 
කියලා. ඇඳුම් නැති ෙකනා හිතුවා, ඇඳුම් හම්බ ෙවයි කියලා. එක 
එක්ෙකනාෙග් එක එක හීන මුදුන්පත් කර ගන්න ඔක්ෙකෝම 
විප්ලවයට ගියා. දැන් ෙම් ව්යවස්ථාෙව් වැෙඩත් එෙහමයි. 
අගමැතිතුමාට තිෙබනවා එක වුවමනාවක්.  

ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට තිෙබනවා තව වුවමනාවක්. ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය පිළිගත්ත කණ්ඩායමට තිෙබනවා 
තව වුවමනාවක්. ෙම් වාෙග් එක එක වුවමනා තිෙබනවා. ඒ 
වුවමනා ඔක්ෙකෝම එකට ඉටු කර ගන්න ගියාම ගැටීමක් එනවා. 
ඒ ගැටීම තමයි අද ෙම් ෙපෙනන්ෙන්. ඒ ගැටීම නිසා සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, නිකම් සාකච්ඡාවකට සීමා වුණු කියාවලියක් බවට 
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අද ෙම්ක පත්  ෙවලා තිබීමයි. ඒ නිසා මම වඩා කැමැතියි ෙම් ගැන 
සාකච්ඡාවට එන්න ෙපර අද අපි ඉදිරිපිට තිෙබන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ගරු සභාවට පැහැදිලි කරන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති ෙම් 
අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙග්න්න හදන්ෙන් ෙමොන විධිෙය් 
සන්දර්භයකටද, ෙම් ව්යවස්ථා සාකච්ඡා මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොන විධිෙය් වාතාවරණයකද, අද මාධ්යවල පළ ෙවලා තිෙබන 
ෙතොරතුරු ෙමොනවාද කියලා. ෙම්ජර් ෙජනරාල් චාගි ගාල්ල ෙග් 
උතුෙර් 51වැනි ෙසේනාංකෙය් ආඥාපති හැටියට හිටියා. ගරු මංගල 
සමරවීර  ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර ආණ්ඩුකාරතුමා, 
පාක්යෙසෝති සරවනමුත්තු මහත්මයා- පාක්යෙසෝති සරවනමුත්තු 
මහත්තයා ගැන මම කියන්ෙන් ඔහු ෙදමළ වීම නිසා ෙනොෙවයි. 
මධ්යස්ථ අදහස් දරන ෙකෙනක් හැටියට ඔහු කටයුතු කර 
තිෙබනවා නම් ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, පාක්යෙසෝති 
සරවනමුත්තු මහත්මයා කියන්ෙන්, පසුගිය මුළු කාලය පුරාම අෙප් 
හමුදාවට, රටට විරුද්ධව ජිනීවාවලට ගිහින් රටට විවිධ හතු රු 
ෙයෝජනා සම්මත කර ගන්න මැදිහත් වුණු ෙකෙනක්; 
පුෙරෝගාමීත්වය ගත්තු ෙකෙනක්. එතුමාව තමයි ෙම් ආණ්ඩුව 
සංහිඳියාව හදන කාර්ය සාධන බලකාෙය් ෙල්කම් බවට පත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ පාක්යෙසෝති සරවනමුත්තු මහත්මයාත් එක්ක ගිය 
කණ්ඩායෙම් හිටපු ෙම්ජර් ෙජනරාල් චාගි ගාල්ලෙග් ආරක්ෂක 
හමුදාව පැත්ෙතන් කල්පනා කරලා යම්කිසි අදහසක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම් පතිවිපාකයක් හැටියට මාධ්යවල පළ ෙවනවා, "එතුමා 
උතුෙර් 51වැනි ෙසේනාංකෙය් ආඥාපති තනතුෙරන් ඉවත් කරලා 
ෙකොළඹ පාබළ හමුදා මූලස්ථානයට කැඳවලා තිෙබනවා" කියලා. 
එතෙකොට ෙපෙනනවා, සටන් කරලා ඒ භූමිය නිදහස් කර ගත්ත 
ආරක්ෂක හමුදාවන් ඒ භූමිෙය් තිෙබන යම්කිසි සුවිෙශේෂ කාරණා 
ගැන අවධාරණය කරන ෙකොට අද ඒවාට ඇහුම් කන් ෙදන්නවත් 
සූදානම් නැති පාලනයක් ෙම් තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒවාට 
ඇහුම්කන් ෙදන්නවත් සූදානම් නැති පාලනයක්.  ෙම්ජර් ජනරාල් 
චාගි ගාල්ලෙග්ලා සාධාරණ කරුණු කියන ෙකොට ඔවුන්ට දඬුවම් 
කරන්න කල්පනා කරන පාලනයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මම දැක්කා, "The Sunday Times" පුවත් 
පෙත් තිෙබන කාරණයක්. ගුවන් හමුදාව උතුරු පළාතට අයත් 
අහෙසේ පහාරක ෙජට් යානාවලින් පුහුණු කිරීම් කර තිබුණා. නමුත් 
ඒ සමාජෙය් ඉන්න සමහර ජාතිවාදී, අන්තවාදී කල්ලිවල විෙරෝධය 
ඒම නිසා අද ෙනොනිල වශෙයන් ගුවන් හමුදාවට දන්වා තිෙබනවා, 
මින් පස්ෙසේ උතුරු අහෙසේ ගුවන් හමුදා පහාරක ෙජට් යානාවලින් 
ඒ පුහුණුවීම් කටයුතු කරන්න එපා කියලා. ෙමොකක්ද, ෙම් ඇති 
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය? අද තමුන්නාන්ෙසේලා කම කමෙයන් 
ෙනොනිල වශෙයන් ෙම් රට රාජ්යයන් ෙදකක ස්වභාවයකට 
පරිවර්තනය කර ෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය - ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සම්පාදනය- ගැන අපි ෙබොෙහෝ මහපාණ කථා පවත්වන ෙම් 
ෙවලාෙව් වී ෙගොවියා වී ටික විකුණා ගන්න බැරිව ඉන්නවා. වී 
කිෙලෝව රුපියල් 17යි, 18, 19යි, 20යි. වී ටික විකුණා ගන්න 
බැහැ. ෙම් රජය වී මිලදී ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කර නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය ගැන මහපාණ කථා කරන 
ෙම් ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, රෙට් ආර්ථිකෙය් ඇති වී 
තිෙබන බිඳ වැටීම ෙමොකක්ද කියලා. ජාතික ආරක්ෂාව පැත්ෙතන් 
එල්ල ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? යුද හමුදා බුද්ධි අංශෙය් 
නව ෙදෙනක් ෙම් වන විට හිරගත කරලා ඉන්නවා. ෙහෝමාගම 
උසාවිෙය් ගරු විනිසුරුතුමාම කියනවා, එතුමාෙග් අත් බැඳලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. එතුමා කියන කාරණය ෙමොකක්ද? [බාධා 
කිරීම්] ෙමොකක්ද එතුමා කියන කාරණය? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මට කියන්න ෙවනවා -[බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් කථාවට 

බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

පගීත් එක්නැලිෙගොඩ කියන ෙකොටි සංවිධානයට සම්බන්ධ 
ෙවලා හිටපු පුද්ගලයා ඝාතනය කළාය කියන අසත්ය ෙචෝදනාවට 
දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 296වන වගන්තිය යටෙත් තමයි හමුදා බුද්ධි 
අංශෙය් එතුමන්ලා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්.  දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 
296වන වගන්තිය යටෙත් ෙකෙනක් අත් අඩංගුවට ගන්නවා නම් 
ඒ ඝාතනයට ලක් වුණු පුද්ගලයාෙග් මළ සිරුර තිෙයන්න ඕනෑ. 
ෙභෞතික සාක්ෂි තිෙබන්න ඕනෑ. ෙභෞතික සාක්ෂි ෙමොකක්වත් 
නැතිව ඒ  වගන්තිය ය ටෙත් අත් අඩංගුට අරෙගන උසාවියට 
ෙගනාවාම ඒක ෙබොරුවක් කියලා ෙත්රුම් ගත්තත් ඒ අයට ඇප 
ෙදන්න ඒ උසාවිෙය් විනිසුරුතුමාට බලයක් නැහැ. ඇප ෙදන්න 
බැරි වගන්තියක් යටෙත් තමයි, ඒ වගන්තිය යටෙත් සපුරන්න 
ඕනෑ කරන ෙකොන්ෙද්සි සපුරන්ෙන් නැතිව තමයි අද යුද හමුදා 
බුද්ධි අංශෙය් සාමාජිකයන් දඩයම් කරන්ෙන්. ෙමෙහම 
ආණ්ඩුවක් තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරන්ෙන්. 
යුද හමුදා බුද්ධි අංශෙය් ඒ සාමාජිකයන් ෙම් රටට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළ අය. තස්තවාදීන් ෙකොළඹ ෙබෝම්බ පුපුරවන්න 
ෙයදූ පයත්න පරාජයට පත් කළ අය. දිවි ෙනොතකා, තමන්ෙග් 
ජීවිත අවදානම  ෙනොතකා ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්  කැප 
වුණු අය. අද ඒ අයෙග් වැටුප් නවත්වලා. ඒ අයට පඩිය ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ අයෙග් අඹු දරුෙවෝ හඬා වැළෙපනවා. නමුත් ෙම් 
ආණ්ඩුව ඒවා තකන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදනය ගැන කථා කරනවා. අෙනක් අතින් බලන්න, 
දැන් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙතොග වශෙයන් හිෙර්ට ෙගන යනවා. 
ෙම් වන විට ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා අටනමක් හිෙර් ඉන්නවා. 
ෙමොකක්ද, ෙචෝදනාව? උසාවිෙය්දී අනිසි ආකාරයට හැසිරීම. 
හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි මුල් කාලෙය් යාපනෙය් 
උසාවියට ගල් ගැහුවා; වීදුරු බින්දා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එක 
පුද්ගලෙයක්වත් ෙචෝදනා ලැබුෙව් නැහැ. එක්ෙකෙනක්වත් 
ෙපොලීසියට ෙගනාෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට් ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා හිෙර්ට ෙගන යනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් මෑණියන් ෙබෞද්ධ මහා 
සම්ෙම්ලනෙය් සභාපතිනිය හැටියට හිටියා. ඔබතුමාෙග් අයියාත් 
ඒ කටයුත්ත කළා. ෙපොලීසිය ඉස්සරහ සීට්වල වාඩි ෙවලා, ෙම් 
රටම දන්නා ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා පසුපස සීට්වල වාඩි කරවා 
ෙගන, චීවරයට උඩින් ෙරද්දකුත් දාලා ෙගන යන්න 
උන්වහන්ෙසේලා අපරාධකාරෙයෝද? ෙමොකක්ද ෙම් කරමින් 
යන්ෙන්? ෙම් රෙට් මහා සංඝරත්නය ෙද්ශමාමක බලෙව්ගයක් 
හැටියට ඉතිහාසෙය් සිට හැම දාම කටයුතු කළා. එක පැත්තකින් 
ඒ බලෙව්ග දඩයම් කරෙගන යනවා. තව පැත්තකින් ෙචෝදනා හද 
හදා, වරගන්වා ඉදිරිපත් කර කර ෙම් රට ආරක්ෂා කරන්න කැප 
වුණු බුද්ධි අංශ දඩයම් කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජිතෙයෝ මීට මාස කිහිපයකට කලින් තිකුණාමලෙය් නාවික 
හමුදා කඳවුර  තුළට CID එකත් එක්ක ගිහිල්ලා භූගත ආයුධ 
ගබඩා පරීක්ෂා කළා. ඒ පරීක්ෂා කිරීෙමන් පස්ෙසේ නාවික හමුදා 
නිලධාරින් තුන් ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ෙම් වාෙග් 
වාතාවරණයකයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි ව්යවස්ථා සම්පාදනය 
ගැන මහාපාණ කථා පවත්වමින් ඉන්ෙන්.  
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අද ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? ඩයස්ෙපෝරාවටත්, ෙදමළ ජාතික 
සංවිධානයටත් ෙවච්ච ෙපොෙරොන්දු අනුව අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
දඩයමක් කර ෙගන යනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ගරු අගාමාත්යතුමා 
මාධ්යෙව්දීන් නම් කරලා බිය ගන්වනවා. "දන්ෙනෝ බුදුන්ෙග්" 
ගීතය ඔෙපරා ෛශලියට ගායනා කිරීම පිළිබඳව ''ෙදරණ'' මාධ්ය 
නාලිකාෙව් සංඛ අමරජිත් කියන මාධ්යෙව්දියා පකාශයක් කළා. ඒ 
එතුමාට ඒක දැනුණු විධිය. ඒක මට දැ නුණු විධිය කියන්න 
ගිෙයොත් ඊටත් වඩා නරක ෙවනවා. එතුමාට දැනුණු විධිය 
ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට කිව්වා. එෙහම නැතිව ඒ ගායිකාවට 
බැළලි කිව්ෙව් නැහැ. "බැළලියක් ඥාව් ගානවා වාෙග්, රෑට කෑ 
ගහනවා වාෙග්" කියලා කිව්වා. ඉතින්, "බැළලියක් ඥාව් ගානවා 
වාෙග්" කියන්ෙන් ඒ ගායිකාවට ෙනොෙවයි, ඒ හඬ ගැනයි 
කියන්ෙන්. ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් සභාෙව්දී  මාධ්යෙව්දීන්ට 
බල්ලා කියනවා, ෙගම්බා කියනවා, රීරි යකා කියනවා. ඒ ගීතය 
ගැන මාධ්යෙව්දියා එෙහම අර්ථකථනයක් කළාය කියන එක 
වරදක් වුණත්, "ෙදරෙණ් බලපතය අපි ගන්නවා" කියලා කියන්න 
ඒක ෙහේතුවක් වුණත්, ෙම් ගරු සභාෙව්දී මාධ්යෙව්දීන්ට බල්ලා 
කියන්න, රීරි යකා කියන්න, ෙගම්බා කියන්න අගමැතිතුමාට 
පුළුවන්. ඒක ෙහොඳයි. රෙට් අගමැතිතුමාට ඒක ෙහොඳයි. 
මාධ්යෙව්දිෙයකුෙග් කටින් ඒ වාෙග් වචනයක් පිට වුෙණොත් ඒක 
නරකයි. දැන් ''ෙදරණ'' නාලිකාෙව් මාධ්යෙව්දී සංඛ අමරජිත් 
මහත්මයාෙග් වැඩ තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඇයි? අගමැතිතුමා 
කියනවා,"ෙම් බලපත අයිති ජනතාවට. ඒවා පවරා ගන්නවා. අපි 
බලමු සංඛ අමරජිත් ගැන ගන්න පියවර ෙමොකක්ද" කියලා. 
එතෙකොට ඒ මාධ්ය ආයතනය බිය ෙවනවා. අද ෙම් ආකාරෙයන් 
බිය ගැන්වීමයි කරන්ෙන්.  

අද රජෙය් ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමයට එළිපිට ෙචෝදනා 
කරනවා. එතුමන්ලා සාධාරණ පශ්නයක් කියන්ෙන්. අෙප් රට 
ඉන්දියාව එක්ක අත්සන් කරන්න යන ගිවිසුම ගැන අපි අහපු 
පශ්නවලට අගමැතිතුමා උත්තර දුන්ෙන් නැහැ, මඟහැරියා; ෙවන 
ෙවන කථා කිව්වා. ඒ ගිවිසුෙමන් ෙම් රෙට් රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට සිදු ෙවන අගතිය ගැන පශ්නයයි අපි මතු කරන්ෙන්. 
අගතියක් ෙවන්ෙන් නැත්නම් ඒක හරියට ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] අද ෙම් විධියට රජෙය් ෛවද්යවරුන්ෙග් 
සංගමය දඩයම් කරනවා. මාධ්යෙව්දීන් නම් කරලා බිය ගන්වනවා. 
මාධ්ය ආයතනවල බලපත පවරා ගන්නවාය කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාෙග් සෙහෝදරයාෙග් නාලිකාව තමයි TNL එක. ඒ 
නාලිකාව ෙමොන තරම් අපහාසාත්මක ෙද්වල් පසුගිය අෙප් 
ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් කිව්වාද? හිටපු ගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ෙමොනතරම් අවමන් සහගත ෙලස කරුණු කිව්වාද? හැම දාම 
උෙද්ට ශාන් විකමසිංහ මහත්තයා ඒ කරුණු කියන්න පටන් 
ගන්නවා. [බාධා කිරීම්] එෙහම පටන් ගන්නවා. හැබැයි, එදා ඒ 
ආණ්ඩුෙව් කවුරුවත් කිව්වාද ඒ බලපත පවරා ගන්නවා කියලා? 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ.  දැන්  TNL නාලිකාවට කිකට් විකාශනයත් 
ෙදනවා. ඒ නාලිකාව මුළු රෙට්ම ආවරණය ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, 
මුළු රටටම ෙපෙනන්ෙන්ත් නැහැ. දැන් මිනිස්සු ගස්වල කරටි 
උඩට නැඟලා ඇන්ෙටනා හයි කර ගන්න හදනවා, ඒ නාලිකාව 
ෙපෙනනවාද කියලා බලන්න. එතෙකොට ෙම්වා සාධාරණද? 
කලින් CSN එක ගැන කරපු විෙව්චනයයි, ෙම්කයි එකට කලතලා 
බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරි මහත්තයා කියලා 
තිෙබනවා,"හිතුවාටත් වඩා ඉක්මනින් අපෙග් වස්ත උනා දැමීම 
ගැන ගරු අගමැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා" කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ෙග්න්න පධාන භූමිකාව ඉටු කරපු 

ඊනියා සිවිල් සමාජ සංවිධානවල කට්ටිය, NGOsවල මහත්තුරු, 
ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරිලා අද පිළිගන්නවා ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ එතුමන්ලාෙග් සියලු වස්ත උනා දමා 
අවසන්  කියලා. ඉතින්, එෙහම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කිකට් ගැන කියපු නිසා මම ෙදයක් කියන්න 

ඕනෑ. ලංකාෙවන් පිට- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කාලය ෙනොෙගන- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මම ඔබතුමාට කාලය ෙදන්නම්. ලංකාෙවන් පිට කීඩා කරන 

තරගාවලිවල විකාශන අයිතිය තිෙබන්ෙන් ඒ රටට.  ඒ නිසා 
ලංකාෙවන් ඒ විකාශන අයිතිය ලබා ගත්තා ෙනොෙවයි. මම ඒක 
පකාශ කෙළේ ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහායි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා කිකට් ආයතනෙය් සභාපතිතුමා හැටියට එෙහම 

කියන්නත් ඕනෑ. ඒක මම පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
බලන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්] "වාෙහේ ෙවයන් නුවරට ෙගොස් මවට 
තෙග්"කියලායි. මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි. [බාධා කිරීම්] 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි- [බාධා කිරීම්] හරි. හරි. ෙහොඳයි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!   
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, යෙමකුෙග් කථාවකට යම්කිසි අදහසක් 

ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය නම්, නැඟිටලා අවසරයක් පිට කථා 
කරන්න. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. නමුත් තව ෙකෙනකුෙග් 
කථාවකට බාධා කිරීෙම් අදහසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
කරන්න එපා.   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කිතුලට නැග්ග ෙකනාටත් 

උත්තරයක් තිෙබනවා. ඒ විධිෙය්  උත්තරයක් ෙම්කටත් ඇති. ඒ 
උත්තරය අභිෙයෝගයට ලක්කරන්න මට වුවමනාවක් නැහැ. මම 
කියන්ෙන්, ෙම් වාෙග් වාතාවරණයක තමයි අපි ෙම් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනයක් ගැන කථා කරන්ෙන්. අද 
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භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා දඩයම් කරනවා. රණවිරුවන් දඩයම් 
කරනවා. බුද්ධි අංශ නිලධාරින් දඩයම් කරනවා. මාධ්යෙව්දීන් 
දඩයම් කරනවා. මාධ්ය ආයතන හිරි වට්ටනවා. ඒ අතෙර් 
සම්මුතිවාදය ගැනත් ෙමතැන බණ ෙද්ශනා කරනවා. සම්මුතිවාදය 
ෙනොෙවයි අද කියාත්මක වන්ෙන් ''කම්මුතුවාදය.'' සම්මුතිවාදයක් 
ෙමතැන කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. කම්මුතුවාදයයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  රටක ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ 
නම්, මුලින්ම ෙම් රෙට් සම්මුතියක් ඇති කරෙගන, ඒකට අවශ්ය 
කරන පරිසරය නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුවට තමන් සමඟ 
එකඟ ෙනොවන, ෙම් ඊනියා යහ පාලනෙය් හවුල්කාරයන් බවට 
පත් ෙනොවන අය දඩයම් කර ෙගන යනවා. ඔවුන් ෙද්ශපාලන 
නායකයන් ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් යුද්ධෙය්දී කැපී 
ෙපෙනන භූමිකා ඉටු කරපු මිනිසුන් ෙවන්න පුළුවන්. ඔවුන්  ෙතෝර 
ෙතෝරා දඩයම් කර ෙගන යනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
අයිතිවාසිකම් පිළිගත්තාය කියලා අද කිව්වා. නමුත් අවශ්යම 
ෙද්වල් පිළිෙගන නැහැ. ඒවා ෙනොසලකා හැර තිෙබද්දී, ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරන සම්මුතිවාදෙය් අර්ථය ෙමොකක්ද?  

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ඡන්දය ඉල්ලලා, පසුව 
ස්වාධීන ෙවලා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මීට ෙපර පකාශ කරලා තිෙබනවා. 
සන්ධානෙයන් ෙවන්ෙවලා, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙවනම පක්ෂ 
හැටියට ඉඳලා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යට ෙත් පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම තිෙබද්දී, ඒකවත් පිළිගන්ෙන් නැත්නම් 
ෙමොකක්ද ඔය කියන සම්මුතිවාදය. සම්මුතිවාදය ෙනොෙවයි, අද 
පාෙයෝගිකව තිෙබන්ෙන් කම්මුතුවාදය. අද රටත් කම්මුතු කරලා, 
ෙම් රෙට් අනාගත හැදියාවනුත් ෙමොට කර දැමීෙම් පාලනයක් 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අරෙගන යන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිවරු කියනවා 
ෙන් "හාමුදුරුවරු හිෙර්ට ගන්න එක වැරැදියි, හිෙර්ට ගන්නවා 
නම්, මහානායක ස්වාමින් වහන්ෙසේලාෙගන් අහලා කරන්න ඕනෑ" 
කියලා. ෙහළ ෙබොදු- [බාධා කිරීමක්] මම  කියන්නද? "වාෙහේ 
ෙවයන් නුවරට ෙගොස් මවට තෙග්"  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා-අපි ෙම් 
කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් අභිෙයෝගය අපි  ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා එක එක කථා සාප්පු අරිනවා. ෙමතැන අද ඒ 
රාමුව ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඒ රාමුවවත් හරියට සම්පූර්ණ ෙවලා 
නැහැ. රාමුව සම්පූර්ණ ෙවන්නත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ 
කථා කරනවා ලු! ඉතින් ෙමොකක්ද කථා කරන්ෙන්? ඒ රාමුවවත් 
හදා ගන්න බැරි නම්, කඩිමුඩිෙය් දවස් ෙදකක් විවාද කරලා 
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් ඇත්ත 
මාතෘකා යට යවන එක. තමුන්නාන්ෙසේලා මාතෘකා ෙටොෆි 
හදනවා. කට්ටිය ෙටොෆි කකා, සූප්පු කර කර ඉන්නවා. රටට 
ජාතියට තීරණාත්මකව බලපාන පරගැති ෙමෙහයුම  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනම දියත් කර ෙගන යනවා. දළදා මාළිගාෙව් 
පාර අරින්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් න්යායාචාර්යවරු  යනවා, 
ෙපළපාළි.  ඒ කවුද? දූෂණ විෙරෝධී හරක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

විෙජ්සූරිය මහත්තයා. සුචරිත ගම්ලත් මහත්මයා තමයි එතුමා 
ඒ නමින්  හඳුන්වන්ෙන්, මම ෙනොෙවයි. එතුමා සමුපකාරයක වැඩ 
කරලා, ෙහොරකම් කර අසුවුණු ෙකෙනක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් ගන්ථ පකාශකයකු හැටියට එතුමා ව්යාපාරයක් කරනවා. 

පළමුවන මුදණෙය්දී විතරයි කර්තෘ භාගය ෙදන්ෙන්. ෙදෙවනි, 
තුන්ෙවනි මුදණ ෙහොරට ගහලා, කර්තෘ භාගය ෙනොදී අහිංසක 
ෙල්ඛකයන් අසරණ කරනවා. ඒක හරිද? එෙහම හූරාකාපු 
ෙකෙනක්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි අද දූෂණ විෙරෝධී බණ දහම් ෙදසා 
වදාරන්ෙන්. ෙම්  NGOකාරෙයෝ ටික ෙකොළඹ ඉඳන් නුවර යනවා, 
දළදා හාමුදුරුවන් වැඩ සිටින මාළිගාව ඉස්සරහ ඇති පාර අරින්න. 
වතිකානුව ඉස්සරහ තිෙබන පාර වසා තිෙබනවා. කවුද ගිහින් 
කියන්ෙන් ඒ පාර අරින්න කියලා? දළදා මාලිගාව කියන්ෙන් ෙම් 
රෙට් සිටින ෙබෞද්ධ බැතිමතුන්ෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම 
සිටින ෙබෞද්ධ බැතිමතුන්ෙග් ෙගෞරවයට පාත ෙවච්ච ස්ථානයක්. 
ඒ ඉදිරිෙය් ෙහෝන් ගහ ගහා   වාහන යන පරිසරයක්ද තිෙබන්න 
ඕනෑ? අද තමුන්නාන්ෙසේලා NGOකාර රැළ යවලා,  ඒකත් 
කරන්න බලනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් මුදුන්මුලටයි ගහන්ෙන්.  ඒකට 
විරුද්ධව ෙපළපාළි යන්ෙන් කවුද? ෙහළ උරුමෙය් එෙහේ 
එක්ෙකනා. ''ෙකොළ උරුමෙය්'' එෙහේ එක්ෙකනා ෙපළපාළි යනවා.  
ෙම්ක විකාරයක් ෙන්. ෙම් ඔක්ෙකෝම අස්ෙසේ,  තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගන යන ෙම් කියාදාමය ඇතුෙළේ නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සම්පාදනය කියන ෙටොෆියක් තිෙබනවා. ඒ ෙටොෆිය අපට සූප්පු 
කර කර ඉන්න කියනවා.  දවස් ෙදකක් ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ 
ඉඳන් අපි ෙම් ෙටොෆිය සූප්පු කරනවා. ඒක තමයි ෙවන්ෙන්.   

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා හිනා ෙවනවා. ඇත්ත ෙන්  
මම කිව්ෙව්. ඇත්ත කියනෙකොට මූෙණ් මලක් පිපුණා වාෙග් 
හිනාවක් යනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ටික ටික රස විඳිමු. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ටික ටික රස විඳිමු. හැබැයි, ජාතිෙය් ඇත්ත තීරණාත්මක 

පශ්න  සාකච්ඡාවට ෙම් ගරු සභාව විවෘත ෙවන්ෙන් නැහැ.  රටට, 
ජාතිෙය් අනාගත ඉරණමට බලපාන ඇත්ත සාකච්ඡාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලා විවෘත වන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක ෙටොෆිය හප-හපා යනවා. ඒ අතෙර් 
ECTA එක ගහනවා.  

ඊළඟට යුද අපරාධ අධිකරණය පිහිටුවන්න ලෑස්ති ෙවනවා. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත මැයි මාසය වන විට අෙහෝසි 
කරනවාය කියලා අගමැතිතුමා යාපනෙය්දී කියනවා. තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත අෙහෝසි කෙළොත් දඬුවම් ලබා සිටින සියලු 
තස්තයන් ඉෙබ්ම නිදහස ලබනවා. හිරෙගවල්වල ඉන්න ෙකොටි 
එළියට දමනවා. ෙම් රට ෙබ්රා ගත් නායකයා ඇතුළු එතුමාෙග් 
දරු පවුල, ෙම් රට ෙබ්රා ගත් ෙද්ශපාලන බලෙව්ග, රණ විරුවන් 
හිරෙගවල් ඇතුළට ගාල් කිරීෙම් ෙමෙහයුම තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් ඉන්ෙන් 1989 කළුතර හිටපු 
ගහලෙයක්. මා ඉස්ෙකෝෙල් යන ශිෂ්යයා කාලෙය් එතුමා මාව 
මරන්න ආවා. ඒ ගහල ෙසල්ලම් දැන් දමන්න එපා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, - [බාධා කිරීමක්] 
අයිෙයෝ! මා දන්ෙන් නැහැ ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
[බාධා කිරීමක්] උෙද්ට කෑෙව් නැද්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
කාලා, කාලා.  [බාධා කිරීම්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙන්! එතුමාව ෙපොඩ්ඩක් 

දමනය කරන්නෙකෝ.  [බාධා කිරීම්] ෙමොනවා කරන්නද? සෙතක් 
තමයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
Passport ෙදකක් තියා ෙගන ඉඳලා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සෙතක්ද, මන්තීතුෙමක්ද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එක passport  එකක් ෙනෝනාට ෙදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ඉතාම ඕනෑකමින් 

අවධාරණය කරනවා, යුද අපරාධ අධිකරණ හදන්න යන, - [බාධා 
කිරීමක්] අයිෙයෝ! ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - [බාධා 
කිරීමක්]  ඔබතුමාද කථා කරන්ෙන්, මමද? එෙහම නම් mike එක 
අරෙගන කථා කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් සතුන්ව ෙපොඩ්ඩක් දමනය කරන්න ෙකෝ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පැටෙලන්න යන්න එපා. කථාව 

කරෙගන යන්න. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සිවුපාෙවක්, සිවුපාෙවක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 

ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ දඩයම, ෙමෙහයුම, මර්දනය අද ව්යාප්ත 
කරනවාය කියන එක. අගාමාත්යතුමා ඒ මර්දනය ජනගත 
කරනවා. මාර්තුවල අපිත් පාරට බස්සනවා, ෙදෝහින් කියලා. 
යම්කිසි විරුද්ධ මතයක් දරන අය ෙදෝහින් හැටියට හංවඩු 
ගහනවා. ෙපළපාළියක් යනවා නම් "අපිත් ෙපළපාළි යනවා"යි 
කියලා චණ්ඩි පාට් දමනවා. ෙමෙහම සංස්කෘතියක් ඇතුෙළේ ඔය 
කියන සම්මුතිය ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙකොෙහන්ද, ඒ 
සම්මුතිය උපදින්ෙන්? දැන් අද ගැන වුණත් කල්පනා කරලා 
බලන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාම වැදගත් කාරණය 
ෙමයයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් වැනි ෙදයකට අත තබනවා නම් 
ඊට සරිලන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් මුලින්ම නිර්මාණය කරන්න 
ඕනෑ. විරුද්ධ අදහසක් පිළිගන්න පුළුවන්, විරුද්ධ අදහස්වලට 
ඇහුම් කන් ෙදන්න පුළුවන්, විරුද්ධ අදහසක් දිහා සංෙව්දීව 
බලන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් ෙමතැන නිර්මාණය ෙවන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැතුව ඒ සංසක්ෘතියට පතිවිරුද්ධ වාතාවරණය 

හදලා, ෙම් රෙට් ආරක්ෂක හමුදාවන්, මහා සංඝ රත්නය, ඒ 
එක්කම ෙවනත් ෙද්ශ මාමක බලෙව්ගයන් දඩයම් කිරීෙම් 
කියාදාමයක් ෙගන යන ගමන්, ෙම් ර ෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සම්පාදනය ෙවනුෙවන් සම්මුතියක් හදනවාය කියන එක විහිළු 
කථාවක්. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු හිටපු අමාත්යතුමා, වැදගත් ගරු මන්තීතුමා ෙම් 

උත්තරීතර සභාෙව් මන්තීවරයකුට සිවුපාවා කිව්වා. ඒක ඉල්ලා 
අස්කර ගන්න කියා කියනවා. මන්තීවරු සිවුපාවුන් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඒ වචනය ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියලා ෙයෝජනා කරනවා. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
හරි, හරි.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කෑ ගහන එක 

නවත්වන්න. එතුමා කිව්වා, මා සිවුපාවා කියලා කිව්ව එක වැරැදියි 
කියලා. ඒ වචනය නිසා එතුමාට හිත් රිදීමක් වුණා නම් මා 
කනගාටු වනවා. [බාධා කිරීම්] මට ෙත්ෙරනවා, රිදුණාය කියලා. 
එතුමාට රිෙදන්න ඇති ෙන්. සිවුපාවුන්ට එෙහම රිෙදන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා මතු කරන කාරණය 
ඒකයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක කියාදාමයක් ෙගනයන්න සුදුසු 
පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලන වශෙයන් සුදුසු 
පරිසරය නිර්මාණය ෙනොකර ඊට වඩා පතිවිරුද්ධ, අගතිගාමි 
ෙමෙහයුමක් නම් යන්ෙන්, සියලු පාර්ශ්වයන් භය ගන්වා, භිෙයන් 
සලිත ෙකොට, "තම මතය පමණයි නියම මතය"යි කියා හිතන 
අධිමාන්නෙයන් නම් ෙම් රෙට් පාලන තන්තය ෙමෙහයවන්න 
හදන්ෙන්, එෙහම කියාදාමයක් ඇතුෙළේ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයකට සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. අද 
බලන්න. ආණ්ඩුව සමඟ ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පාර්ශ්වයයි, එජාපයයි අතර ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවම එකඟතාවක් 
නැහැ. එෙහම සම්මුතියක්වත් ඇති කර ගන්න බැරිව, ෙමතැන ඊට 
වඩා ෙලොකු සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න කරන කථාව ෙමොකක්ද?  

අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව රෙට් මූලික නීතියයි. ඒ මූලික නීතිය සම්පාදනය කරන 
ෙකොට ෙහෝ සංෙශෝධනය කරන ෙකොට ඒ සඳහා වග කිව යුතු 
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ස්වභාවය තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න 
යන්ෙන්, ෙබොරුවට ෙලෝකයට ෙපෙනන්න පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  මණ්ඩලයක් කියලා පත් කරලා, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හදන්න රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන කල්ලියකට භාර දීලා 
තිෙබන එකයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ කල් 

දමනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැහැ; 
අනන්තය දක්වා කල් දමනවා. ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු ආණ්ඩුවට 
කිව්ෙව්, මැතිවරණ කලින් පවත්වනවා කියලායි. ඒ ආණ්ඩුව හැම 
මැතිවරණයක්ම ෙව්ලාවට කලින් ෙහෝ තිබ්බා. දැන් ෙව්ලාව පසු 
ෙවලාවත් තබන්ෙන් නැහැ. ෙම් විධිෙය් පජාතන්ත විෙරෝධි 
වාතාවරණයක් ඇතුෙළේ රෙට් ව්යවස්ථාව කියන මූලික නීතියට අත 
තබන්න හදනවා නම්,  ඒක සද්භාවෙයන් සිදු ෙනොෙවන ෙදයක් 
කියන එක අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. ඒ බව අවධාරණය 
කරමින්, මට කාලය ලබා දීම ගැන ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නව ව්යවස්ථාවක් සකස් 

කිරීම පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් පළමුවැනි වගන්තිෙය් 
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, "ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම...." කියලා. ඒ නිසා හරි කල්පනාෙවන් 
කිෙයව්ෙවොත් පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා, ෙම්ක ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් ෙනොෙවයි, අලුත් ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා දීමක්ය 
කියන එක. අලුත් ව්යවස්ථාවක් ඇති කිරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් 
නැහැ. දැනට තිෙබන ව්යවස්ථාව අවුරුදු 38ක් පරණයි. එදා තිබුණු 
සමාජය ෙනොෙවයි, අද තිෙබන්ෙන්. අද සමාජය ෙවනස් ෙවලා; 
ෙලෝකය ෙවනස් ෙවලා. ඒ ෙවනස් ෙවන සමාජයට, අලුත් ෙවන 
සමාජයට ගැළෙපන නව නීති සම්පාදනය කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳව 
කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, ඒ නව නීති සම්පාදනය කිරීෙම් 
කමෙව්දය වඩාත් පජාතන්තවාදි විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම විනිවිද 
ෙපෙනන සුළු විය යුතුයි.  

මීට කලින් ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දක්වද්දී, 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුව ෙම් කමෙව්දය සකස් 
කරන්න කියලා අපි කිව්ෙව් ඒ ස්ථාවරෙය් සිටයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සියලු මන්තීවරුන්ට සමාන අයිතිවාසිකමක් ලැෙබන ආකාරයට 
ෙම් කමෙව්දය සකස් කරන්න කියලා කිව්ෙව්ත් ඒ ස්ථාවරෙය් 
ඉඳෙගනයි. නමුත් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් පුදුම හදිසියක් තිබුණා. 
ජනවාරි 09 වැනි දා -වර්ෂ පූර්ණයත් එක්ක- ජනාධිපතිතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා කඩිමුඩිෙය් කිව්වා, අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න 
අවශ්ය කරන කමෙව්දය ඉක්මනින් සකස් කරනවා කියලා.  

ඒත් එක්කම ආණ්ඩුව මීට කලින්  තිබුණු න්යාය පතය පවා 
ෙවනස් කරමින්, විෙශේෂ දින ෙයොදා ගනිමින් ෙබොෙහොම 
හදිසියකින් ව්යවස්ථා සම්පාදනය පිළිබඳ කමෙව්දය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න අදහස් කළා. නමුත් එකවරම ඒ 
ෙයෝජනාව ආපස්සට ගියා. පසුගිය කාලය තුළම ෙම් ෙයෝජනාව 
සැලකිල්ලට ගත්ෙත් නැහැ; සංවාදයට ගත්ෙත්ත් නැහැ. න්යාය 
පතෙයනුත් ආපස්සට ගිහිල්ලා තිබුණා.  

මීට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතෙය්  අද දිනට ෙයොදා 
ෙගන තිබුෙණ් ෙම් ෙයෝජනාව ෙනොෙවයි. අද දිනට නියමිතව 
තිබුෙණ් ෙවනත් ෙයෝජනාවක්. ෙහට දිනයට නියමිතව  තිබුෙණ්ත් 
ෙවනත් ෙයෝජනාවක්. නමුත් ආණ්ඩුව අද උෙද් හදිසිෙය්ම 
කලබ ලෙයන්  නැවතත්  ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය 
කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳ ෙයෝජනාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාවා. එතැන තිෙබනවා, අකමවත් බවක්. මුලදී හදිසිෙයන්  
ෙමය ෙගෙනනවාය කිව්වා. ඊට පසුව ෙමය ආපස්සට ගත්තා. 
ආපස්සට අරෙගන ෙම් ගැන කිසිදු කථා බහක් නැතුව තිබුණා. 
එකපාරටම අද උෙද් නැවත කිව්වා, අද සහ ෙහට ෙම් ෙයෝජනාව 
සාකච්ඡා කරලා ෙහට හැන්දෑෙව් ඡන්ද විමසීමකට යනවාය 
කියලා. නමුත් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් විවාදය ආරම්භ කරද්දී 
කිව්වා, "නැහැ, ෙහට ඡන්ද විමසීමකට යන්ෙන් නැහැ. තවම        
ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂය ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අවසාන 
නිගමනයකට ඇවිල්ලා නැහැ." කියලා.  

නව ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳ කමෙව්දය අඩංගු 
ෙවන ෙයෝජනාවක් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ෙම්ක තමයි අවසාන ෙයෝජනාව; ෙම්ක තමයි ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් 
ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාව කියලා සභානායකතුමා පතිඥාවක් 
දුන්නා. වගකීමක් ගත්තා. නමුත් අගමැතිතුමා කියනවා, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය අවසාන එකඟතාවකට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඒ 
අවසාන තීන්දුවට එන්ෙන්, ඊළඟ කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කියලාත් 
එතුමා කිව්වා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව වූ 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන තවම ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
ඒකමතිකත්වයක් නැහැ කියන එක එයින් ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ගරු සභානායකතුමා සභාගත කළ 
ෙයෝජනාව අවසන් ෙයෝජනාව කියා කිසි ෙසේත්ම පිළිගන්න බැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ සම්බන්ධෙයන් 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මධ්යම කාරක 
සභාෙව් - Central Committee එෙක්- අනුමැතිය අවශ්යයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කියන්ෙන්  එකඟතාවක් නැහැෙන්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය  එකඟෙවලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  එකඟතාව තිෙයනවා කියන්න 

මධ්යම කාරක සභාෙව් එකඟතාවක් තිෙබන්න එපායැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 

මැතිතුමාත් එක්ක   පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී  ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කළා. ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමාත් එක්කත්  සාකච්ඡා 
කළා.  සාකච්ඡා වට පහක් හයක් ඇති වුණා.  අවසාන පියවර 
තමයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාෙව්  
අනුමතිය. ඒක  අපට ලැෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒකත් අරෙගනම ෙමතැනට  එන්නට තිබු ණාෙන්. ෙම් උෙද් 

හදිසිෙය් තකහනියක් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා, අද සහ ෙහට 
විවාද කරලා - ෙහටත් උෙද් ඉඳලා විවාද කර- ෙහට ඡන්ද 
විමසීමකින් ෙම්ක අවසන් කරනවාය කිව්ව ඔබතුමන්ලා,  ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය්  මධ්යම කාරක සභාෙව් එකඟතාව තවම නැහැ 
කියා දැන් කියනවා. ඒකත් ඉවර කරෙගන ෙමතැනට ආවා නම් 
ෙම් වැඩය මීට වඩා ලස්සනයි. ඒක කර ගත්ෙත් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ අනුමතිය ලැෙබන බවට අපට විශව්ාසයි. We are confident 

that we will get it.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ ඉඟිය ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විශ්වාසය මත 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය කා දමන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන 
විශ්වාසය සහ අවිශ්වාසය මත කාලය කා දමන්න බැහැ.  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යමක් කරද්දී ඒක පිළිෙවළට ඉදිරිපත් ෙවන්නට 
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණා, ඔය කියන එකඟතාවත් 
අරෙගනම ෙම්ක අවසාන ෙයෝජනාවක් විධියට ෙමතැනට ඉදිරිපත් 
කරන්න. ශී ලංකා  නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාෙවන් දැන් 
කිව්ෙවොත්, "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මුළුමනින්ම අලුෙතන් හැදීම 
ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 
පමණයි අපි එකඟ'' කියා එතෙකොට ෙම් තත්ත්වය 
සම්පුර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවනවා.  ඒ නිසා අපට තිෙබන පශ්නය, 
ආණ්ඩුව විධියට ඔබතුමන්ලාෙග් අවසන් එකගතාවය ෙමොකක්ද 
කියන එකයි. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැදීමද, එෙසේ නැත්නම් 
තිෙබන ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව සංෙශෝධනය කිරීමද; ෙම් ෙදෙකන්  
ෙකොයි එකද අවසන් තීරණය? ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැදීම පිළිබඳ 
ෙයෝජනාවක්. නමුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  කථාබහට 
ලක්ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ඒක ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
අවසන් අදහසත් තවම අරෙගන නැහැ. නමුත් කථාබහ ඇතුෙළේ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක්. විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම; -ඒක ජනාධිපතිවර යාෙග් ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දුවක්.- ඒ වාෙග්ම මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අලුත් 
වගන්ති එකතු කිරීම; ඒ විතරක් ෙනෙවයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
දැනට ෙනොගැලෙපන ෙබොෙහෝ වගන්ති ෙවනස්  කර, ඒකට අලුත් 

වගන්ති එකතු කිරීම; -එය අත්යවශ්ය කටයුත්තක්.- ජාතික පශ්නය  
පිළිබඳ යම් විසඳුම් ෙයෝජනාවලියක්  ඉදිරිපත් කිරීම; මැතිවරණ 
කමය පිළිබඳව නව හඳුන්වාදීමක් එකතු කිරීම කියන මුලික 
කරුණු  හතර පිළිබඳව තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය 
කිරීෙම්දී පසුගිය දවස්වල කථාබහට ලක් වුෙණ්. නමුත් එහි 
අවසාන එකඟතාවක් නැතිව ආණ්ඩුවක් විධියට අසම්පූර්ණ 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන එක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය කා 
දැමීමක්. ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි. ෙම් කාර්යය අවසන් කර ගැනීමට 
විශාල බාධාවක්. එම නිසා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ෙම් පිළිබඳ 
එකඟතාවක් නැතිව ෙමය   ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ කාරණය  
ගත්ෙතොත්, එයින්ම ෙප්නවා, ෙම් වැඩය හරියට කර ගන්නට 
ෙනොහැකි වී තිෙබන බව. ඔබතුමන්ලා පසුගිය අය වැය අනාගත්තා 
වාෙග්ම  ෙම් ව්යවස්ථා සම්පාදනයත් අනාගන්නා බව තමයි 
ෙම්ෙකන් ඉඟි කරන්ෙන්. 

ෙම් ෙයෝජනාෙව් කිසි තැනක ෙම් කාර්යය අවසන් වන  කාල 
රාමුවක්  සඳහන් කර  නැහැ. එම නිසා අවසන් වන කාල රාමුවක් 
නැතිව ඔබතුමන්ලා ට  ඕනෑ කාලයක් ෙම්ක  ඇ දෙගන යන්නට 
පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ.  නමුත්  කිසිදු වගන්තියක  
ෙම් කාර්යය අවසන් වන  කාල රාමුව අඩුම ගණෙන් වසරක්ද,  
මාහ හයක්ද, වසර එකහමාරක්ද කියන එක පැහැදිලිව නිශ්චිත 
වශෙයන් සඳහන් කර නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් ව්යවස්ථා 
සම්පාදනය කියන එක මාතෘකාවක් විධියට ෙතොෙරොම්බල් කිරීමට  
ඉදිරිපත් කළාට, පැහැදිලිව ෙද්ශපාලන වුවමනාෙවන්ම ෙම්ක 
කරන්න යනවාද කියන සැකය තිෙබනවා. ඒක මතු ෙවන්ෙන්ම 
ෙමය ඉදිරිපත් කළ ආකාරෙයන්. කලින් හදිසියක් තිබුණා; පසුව 
ආපස්සට ගත්තා. දැන් අද උෙද් ආපසු හදිසියක් ආවා. දැන් සවස 
අගමැතිවරයා කියනවා, ෙහට ඡන්දය විමසීමක් නැහැ, තවත් 
දවසක තමයි ෙම්ක ඡන්දයට ගන්ෙන් කියා.  ඒෙකන් පැහැදිලියි, 
ෙමය අවසන් එකඟතාවයක් ඇතිව  ඉදිරිපත් වුණු එකක් ෙනොවන 
බවත්, ෙම් සඳහා ෙවච්ච නිවැරදි මැදිහත්වීමක්  ෙනොමැති බවත්. 
එය පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයින් ඔබතුමන්ලා  
උත්සාහ කරන්ෙන්, ෙමය පාවිච්චි කර, ෙම් ව්යවස්ථාව පිළිබඳ 
කථාබහ එළියට දාලා රෙට් තිෙබන ඇත්ත පශ්න යට ගහන්නයි.   

පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තු අවස්ථාෙව්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා, ඔබතුමන්ලාම ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග්  රුපියල්  2,500ක වැටුප් වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධව. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් නීතියක් බවට පත් කළ 
යුතුයි. එය නීතියක් බවට පත්කිරීමට ෙසේවකයන්ෙග් අය වැය 
සහන දීමනාව පනත් ෙකටුම්පත  ෙම්  සභාවට   ඉදිරිපත් වුණා. 
එය වහාම සම්මත කර ගත යුතුයි. එය  ඔබතුමන්ලා දුන් අයවැය 
ෙපොෙරොන්දුවක්. අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. 2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි 
මාසෙය්  ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙපොෙරොන්දුවක්. ෙමය අවසන් 
අයවැෙය් ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි. තවම ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට ඒ රුපියල් 
2,500 දීමනාව ෙදන්න.  ඒ වැටුප් වැඩි කිරීම ලබා ෙදන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? නීතියක් බවට පත් කෙළේ නැති  නිසා. 
ඒවා හදිසි ෙද්වල්.  

ව්යවස්ථාව පිළිබඳ ෙයෝජනාව ෙගෙනන එකට අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි එකඟතාවක් නැතිව, අදත් ෙම්ක 
අතරමග බකල්ෙවන ෙයෝජනාවක් බවට පත්ෙවන  එකක් විධියට 
ෙගනැවිත් අත්යවශ්ය ෙයන් සම්මත කර ගන්න තිබුණු ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් රුපියල් 2,500 වැටුප් වැඩිවීම නීතිගත 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව කල් දමා තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙපන්වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒෙකන් ෙපන්වන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දැෙවන  
ඇත්ත පශ්න යටගහන්න ෙම්ක පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා කියන 
එකයි. නිකම් ෙබොරුවට සාකච්ඡා කරන්න, අදහස් දක්වන්න 
කියලා මාතෘකාවක් ෙගනැල්ලා, ආණ්ඩුෙව්ත් එකඟතාවක් නැතිව 
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අවසන් උත්තරයක් නැතුව කතා බහ කරලා අවසන් කරනවා. 
ව්යවස්ථාව පාවිච්චි කරන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙග් ඇත්ත පශ්න 
යටගහන්න කියන එකයි ඒෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන්. ඒ ඇත්ත 
පශ්න යටගහන්න කිසිෙසේත්ම ඉඩෙදන්න බැහැ. රෙට් නීතිය 
ෙවනස් කරන්න, අලුත් ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න අපි 
එකඟයි. ඒ පිළිබඳ ෙයෝජනා, අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අපි සූදානම්. 
හැබැයි, අපි දකින ෙදයක් තමයි ව්යවස්ථාවක් හැදීෙමන් රෙට් 
ජනතාවෙග් ඇත්ත පශ්නවලට උත්තර ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන 
එක.  

රෙට් ජනතාවෙග් සැබෑ ආර්ථික පශ්නවලට, ජීවත් වීෙම් 
පශ්නයට ෙම්ෙකන් උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ෙදන්නම් කියපු රුපියල් 10,000 වැටුප් වැඩිවීමට ෙම්ෙකන් 
උත්තරයක් නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් රුපියල් 
2,500 වැටුප් වැඩිකිරීෙම් පශ්නයට ෙම්ෙකන් උත්තරයක් නැහැ. 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අධ්යාපන පශ්නයට, ෙසෞඛ්ය පශ්නයට, 
ජීවත් වීෙම් පශ්නයට ෙම්ෙකන් උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ෙකන් ඔබතුමන්ලා නීතිමය රාමුෙව් ෙවනස් කිරීමක් කරයි. 
හැබැයි, නීතිමය රාමුව ඇතුෙළේ ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන එක 
පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් - ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් - ෙම් 
ෙවන ෙතක් කිසිදු ෙයෝජනාවක්, ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා 
නැහැ. කමෙව්දය පිළිබඳව තමයි ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. 
කමෙව්දය පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලා ගත්ෙත් වැරදි ආරම්භයක්. 

අගමැතිවරයාට අත්තෙනෝමතික බලයක් ලැෙබන විධියට 
තමයි ෙම්ක මුලින්ම කරන්න හැදුෙව්. ඒක තමයි පළමුවැනි 
උත්සාහය වුෙණ්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර මන්තීවරුන්ෙග් 
විරුද්ධත්වය නිසා තමයි ඔබතුමන්ලා ආපස්සට අඩියක් ගත්ෙත්. 
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
කණ්ඩායමත් කිව්වා, "නැහැ, ෙම්ක වැරැදියි, අගමැතිවරයාට 
අත්තෙනෝමතික බලයක් හැෙදන කමයට ෙම්ක සකස් කිරීමට 
එකඟ නැහැ" කියලා. ඒ කියන්ෙන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ස්ථාවරය වුෙණ් අගමැතිවරයාට අත්තෙනෝමතික 
බලයක් හැෙදන කමෙව්දයකට විරුද්ධයි කියායි. ඒක නිසා තමයි 
දැනුත් ෙම්ක ආපස්සට යන්ෙන්. සම්පූර්ණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවනස් කිරීමට එකඟතාවකුත් නැහැයි කියන එකයි දැන් අපට 
දැනගන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. එතැනින්ම පැහැදිලි ෙවනවා, 
එකඟතාවක් නැතුව අයාෙල් යන ගමනක තමයි ෙම් ව්යවස්ථාව 
හැදිල්ලත් දැන් පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 

අපට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, ව්යවස්ථා සම්පාදනය කියන එක 
පාවිච්චි කරලා එක පැත්තකින් ඔබතුමන්ලා රෙට් ජනතාවෙග් 
ඇත්ත ජීවත් වීෙම් පශ්න පැත්තකට දානවා, කල් දානවා, ඒවා 
යටපත් කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් මැතිවරණ කල් දාන්නත් 
ෙම්ක පාවිච්චි කරනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය නියමිත 
කාලෙය්දී පැවැත්විය යුතුව තිබුණා. එය පැවැත්වීම දැන් පමාද 
කරනවා. අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා, ඒ අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් අලුත් මැතිවරණ කමයක් ෙග්නවා, 
ඒ මැතිවරණ කමය යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තු, පළාත් සභා, පාෙද්ශීය 
සභා යන සියලු මැතිවරණ එකම මැතිවරණ කමයකට ෙග්න්න 
ඕනෑ, ඒ සඳහා යම් කාලයක් යනවා, අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
හැෙදන්න ඕනෑ, හැෙදනකල් අපට ඡන්ද පවත්වන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ඒ නිසා මැතිවරණය කල් දානවා යනාදී වශෙයන් 
ඔබතුමන්ලා තර්ක හදනවා. දැන් ඔන්න අලුත් තර්කයක් හැදුවා, 
මැතිවරණ කල්දාන්න. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ඉස්ෙසල්ලා ගත්ෙත් 
ඔය ස්ථාවරය ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිවරයා සහ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය, පළාත් පාලන ඇමතිවරයා පළාත් සභාවල, පාෙද්ශීය 
සභාවල, නගර සභාවල නිල කාලය කල් දැමීෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් කළාට පස්ෙසේ මැතිවරණය කල් දැමීමක් සිද්ධ වුණා. 
ඒවාෙය් කාල සීමාව ජුනි දක්වා දික් කළා.  

එතෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කබීර් හාෂීම් ඇමතිවරයා 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා විධියට ලිපියක් යැව්වා, මාධ්යවලට 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා මැතිවරණය කල් දැමීම සම්පූර්ණ 
වැරදියි, ඒකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විරුද්ධයි කියලා. එදා 
එෙහමයි ඔබතුමන්ලා නිෙව්දන නිකුත් කෙළේ. ඒ විධියට නිෙව්දන 
නිකුත් කරලා අද ෙදෙගොල්ෙලෝම එකතු ෙවලා පළාත් පාලන 
මැතිවරණය කල් දානවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ඒකට තර්ක 
හදාගන්නවා. එතෙකොට ඒෙකන් ෙපන්වන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ව්යවස්ථා සම්පාදනය කියන එක ෙපන්නලා රෙට් ඇත්ත ජීවන 
පශ්න ටික යටපත් කරන ගමන් මැතිවරණය කල් දමන්නත් ෙම්ක 
පාවිච්චි කරනවා. ඒක වැරදියි.  

ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සාකච්ඡාව පාවිච්චි කරෙගන දැනට 
තියන්න තිෙබන පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීම සම්පූර්ණ 
වැරදියි. ව්යවස්ථා සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව කිසි ගැටලුවක් 
නැහැ. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කළ යුතුයි. ඒකයි 
ජනාධිපතිවරණයට ෙපර දුන් පධාන ෙපොෙරොන්දුව. ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂකයා විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ් විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කරනවා කියායි. නමුත් දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ඒ අෙහෝසි කිරීම නිසියාකාරව සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. එතැනදී සිද්ධ වුෙණ් බලතල සීමා කිරීමක් පමණයි. හරි 
නම් ඒක දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් කළ 
යුතුව තිබුණා; කළ හැකිව තිබුණා. නමුත් ඔබතුමන්ලා ඒක 
කෙළේත් නැහැ. 

පමාද ෙවලා හරි විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කළ යුතුයි. 
ඒක කඩිනම්ව සිද්ධ විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 
ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කිරීම වාෙග්ම පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ජාතික අසමඟිය ඇති කරන, ආගමික 
අසමඟිය ඇති කරන, ආගමික ගැටුම් නිර්මාණය කරන වගන්ති 
වහාම අෙහෝසි කළ යුතුයි. අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකින් 
ජාතිකත්ව සමඟිය ඇති විය යුතුයි, ආගමික සහජීවනය ඇති විය 
යුතුයි.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ජාතික සහ ආගමික 
සහජීවනයට බාධා වන වගන්ති වහාම ඉවත් කළ යුතුයි. ඒ 
පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. රාජ්ය භාෂාව පිළිබඳ වගන්තියත් 
ෙවනස් විය යුතුයි. "සිංහල භාෂාව, ඉංගීසි භාෂාව රාජ්ය භාෂාව 
ෙව්. ෙදමළ ද රාජ්ය භාෂාවක් ෙව්" කියන වගන්තිය ෙවනස් විය 
යුතුයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා හදපු 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් "ෙදමළ ද රාජ්ය භාෂාවක් ෙව්" කියලායි. 
'ද' යන්න දමා ෙදමළ භාෂාව කථා කරන අයට අඩු සැලකිල්ලක් 
දක්වා තිෙබනවා. ඒක ෙවනස් විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව කිසිම 
ගැටලුවක් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ඒක ෙවනස් කරන්න කියලායි. ඒ 
ඇයි? "සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි රාජ්ය භාෂාව ෙව්." කියලා ෙවනස් 
කරන්න බැරි ඇයි? ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. 'ද' යන්න දැමීම 
ඇතුෙළේ ෙදමළ ජනතාවට පැහැදිලි ෙනොසැලකිල්ලක් සිද්ධ කරලා 
තිෙබනවා. ඒක ෙවනස් වන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම්දී 
ෙම් රෙට් ජාතික අසමඟිය, ආගමික අසමඟිය ඇති කරන වගන්ති 
සියල්ල අෙහෝසි කළ යුතුයි. අෙහෝසි කරලා ආගමික සහජීවනය 
ඇති කරන වගන්ති ෙමයට ෙගෙනන්න ඕනෑ. එහිදි රෙට් 
ඒකීයභාවය පිළිබඳ පශ්නය, රෙට් මධ්යගත ආණ්ඩුවක් පැවැත්වීම 
පිළිබඳ පශ්නය, මධ්යගත ආණ්ඩුවක් පැවැත්වීම පිළිබඳව වන 
ආරක්ෂාව සහතික විය යුතුයි.  
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ඒකීය රාජ්යයක් තුළ ජාතික පශ්නය සම්බන්ධ විසඳුමකට 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානය එකඟයි කියලා අෛඩක්කලනාදන් 
මන්තීතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. ඒ පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ 
වනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් පකාශයක්. පළමුෙවනි වතාවට 
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව සහතිකයක් දුන්නා, ඒකීය රාජ්යයක් තුළ ජාතික පශ්නය 
විසඳන්න අපි එකඟයි කියලා. ඒක ෙහොඳ පෙව්ශයක්. ඒ වාෙග්ම 
තමයි උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කරන්න ගිෙයොත් 
බරපතළ ජාතික පශ්නයක්, ආගමික ගැටුමක් ඇති වනවා. 
නැ ෙඟනහිර පළාත කියන්ෙන් මුස්ලිම්, ෙදමළ, සිංහල කියන සියලු 
ජාතිකත්වයන් සම සමව ජීවත් වන පෙද්ශයක්. ඒක උතුරට 
ඈඳන්න ගියාම එතැන ඇතිවන ජන සංයුතිෙය් ෙවනස්කම නැවත 
ජාතික පශ්නයක් ඇතිවීමට පාර කැපීමක් වනවා. ඒ නිසා ඒ 
අදහසත් ෙවනස් කර ගත්ෙතොත් වඩාත් ෙහොඳයි. ජාතික පශ්නය 
විසඳීම සඳහා පෙව්ශයක් ලබා ගත යුතුයි. විධායක ජනාධිපති 
කමය අෙහෝසි විය යුතුයි.  

අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ෙනොගැළෙපන 
පැරණි වගන්ති වහාම ඉවත් කළ යුතුයි. ඒවා ඉවත් කරලා අලුත් 
සමාජයට -නව සමාජයට- ගැළෙපන නව වගන්ති එකතු විය 
යුතුයි. ඒ සඳහා වූ -අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන- 
කමෙව්දය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන්ෙග් අයිතීන් 
ආරක්ෂා වන, මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් විය යුතුයි. එවැනි කමෙව්දයකට අපි එකඟයි. එවැනි 
කමෙව්දයක් තුළ නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය 
කිරීෙම්දී අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න අපි සූදානම්. 
හැබැයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන සංවාදය පාවිච්චි කරලා 
රෙට් ජනතාවෙග් ඇත්ත පශ්න යට කරනවා නම්, රෙට් 
ජනතාවෙග් ජීවත්වීෙම් පශ්නය යට ගහනවා නම් එෙහම නැත්නම් 
මැතිවරණ කල් දමනවා නම්, ඒක වැරදියි. ඒකට අපි විරුද්ධයි 
කියන එක පකාශ කරමින් මම නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා.  

ඊට පථමෙයන් කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු මූලාසනය 
සඳහා ගරු  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම  
ෙයෝජනා කරන්න.    

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
"ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය 

ගත යුතුය" යි මම ෙ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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය.     

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER 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 මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.09] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

ව හයක් සෑදීමට, එෙසේම එම ව හය ජනතාවෙග්ත්, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලත් පුළුල් සහෙයෝගයකින් සෑදීමට තිෙබන ස්වර්ණමය 
අවස්ථාව අද අපට උදා ෙවලා තිෙබනවා. අපි අද ගන්ෙන් ඒ 
පිළිබඳව වූ පළමුවන පියවරයි. මම එෙසේ කියන්ෙන් ඇයි? සියලු 
ජන ෙකොටස් සම්බන්ධ කර ෙගන, සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
සම්බන්ධ කර ෙගන මීට කලින් අපි  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා හැදුෙව් 
නැද්ද? 1947-48 අපට ලැබුණු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අපි හදපු 
ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. එය බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදී පාලකයන් 
විසින් අපට දුන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්. ෙසෝල්බරි ෙකොමිසම 
එක්තරා පමාණයකට ජනතා අදහස් විමසූ බව ඇත්ත. 
අමාත්යවරුන්ෙග් ෙකටුම්පත සලකා බැලූ බවත් ඇත්ත . එෙහත් 
අවසාන වශෙයන් එය බිතාන්යයට වුවමනා විධියට අප මත පැටවූ 
ව්යවස්ථාවක්. එම නිසායි ඊට බලවත් විරුද්ධත්වයක් ඇති වුෙණ්. 
ඉතාමත්ම ඉක්මනින් අධිරාජ්යවාදෙයන් ගැලවුණු අෙනකුත් 
රටවල් කළා වාෙග් තමන්ෙග්ම ව්යවස්ථාවක් -ඉංගීසිෙයන් 
කියනවා, "Autochthonous Constitution" කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
එම නිදහස් රාජ්යෙය් ෙපොෙළොව මතින් හැදුණු ව්යවස්ථාවක්.- 
හැදීමට විශාල උනන්දුවක් තිබුණා. ඒ පිළිබඳව නීති පශ්න තිබුණා.  

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් කටයුතු කර ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරන්න අපට පුළුවන්ද? රාජාධිකරණෙය් 
-Privy Council- නඩු කිහිපයක නඩු තීන්දුවල වැකි කිහිපයක් 
නිසා ඒ පිළිබඳ සැකයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම කිසිම පක්ෂයකට 
තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. 
එම නිසා, ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාෙවන් ඔබ්බට ගිහින් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත රැස්වී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලයක් තුළින් ව්යවස්ථාවක් හැදීමට 1970 
මැතිවරණෙය්දී සමඟි ෙපරමුණ ජනතාවෙගන් ජන වරමක් ඉල්ලා 
සිටියා. බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු පරිදි, එවකට තිබූ සමඟි 
ෙපරමුණට ආසන තුෙනන් ෙදකකටත් වැඩි ජන වරමක් ලැබුණා. 
එෙහත්, අර නීතිමය පශ්නය මතු ෙවයි කියා ඒ තුෙනන් ෙදකක 
ජන වරම පාවිච්චි කර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ව්යවස්ථාව හැදුෙව් 
නැහැ. ෙම් කාරණය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව 
නව රඟහලට සියලු මන්තීවරුන් කැඳවූ විට ආණ්ඩු පක්ෂය සහ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 157ෙදනාම පළමු රැස්වීමට ආවා. ෙෆඩරල් 
පක්ෂය, දවිඩ සංගමය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ලංකා සම සමාජ 
පක්ෂය, ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඒ සියලුම පක්ෂ පළමු 
රැස්වීමට ආවා. ඒ අනුව සියලුම පක්ෂවල සම්බන්ධතාවෙයන්, 
සියලුම පක්ෂවල එකඟතාවෙයන් ව්යවස්ථාවක් හදන්නට මහඟු 
අවස්ථාවක් ලැබුණා. ෙචල්වනායගම් මහත්මයා ෙමෙහයුම් කාරක 
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සභාෙව් කියාකාරී සාමාජිකෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. නමුත් 
කියන්න කනගාටුයි, අවසානෙය්දී ශී ලංකාවට ලැබුෙණ් සමඟි 
ෙපරමුණට ඕනෑ ව්යවස්ථාවක් මිස, සියලු ෙදනාම එකඟත්වෙයන් 
ලැබුණු ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි කියන කාරණය එම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලෙය් වාර්තා කියවන විට ෙපෙනනවා.  

ලංකා සම සමාජ පක්ෂෙය් අපි එයට සහභාගි වුණා. අෙප් 
පක්ෂෙය් නායකෙයක් වන ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර් ද සිල්වා 
සෙහෝදරයා ව්යවස්ථා ඇමති හැටියට කටයුතු කළා. ඒක ෙවනම 
කාරණයක්. නමුත් ෙම් කාරණා පිළිබඳව අපි  objectively බලන්න 
ඕනෑ. ආපසු හැරී බලන විට අපට ෙපෙනන පාඩම එයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජන වාර්ගික පශ්නය පිළිබඳව 
ෙහොඳම උදාහරණය අෙප් ගරු සිද්ධාර්ථන් මැතිතුමාෙග් පියා වන 
ධර්මලිංගම් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවයි. ෙෆඩරල් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් එතුමා ෙෆඩරල් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇහුවා, ''අපි 
ඉල්ලන්ෙන් ෙෆඩරල් රාජ්යයක්. නමුත් ඔබලාට ෙෆඩරල් කමය 
පිළිගන්න බැරි නම්, අඩුම ගණෙන් සමඟි ෙපරමුෙණ් පක්ෂ සෑම 
මැතිවරණයකම කියූ ආකාරයට කච්ෙච්රි කමය අෙහෝසි කර 
දිස්තික් මට්ටෙම් සභා පිහිටුවන්න බැරිද?'' කියලා.   

Sir, that is stated in Column 429 of Volume 1 of the 
Constituent Assembly Debates of 16th March 1971 and I 
quote: 
 

"If this Government thinks that it does not have a mandate to 
establish a federal Constitution, it can at least implement the policies 
of its leader, S.W.R.D. Bandaranaike, by decentralizing the 
administration, not in the manner it is being done now, but genuine 
decentralization, by removing the Kachcheris and in their place 
establishing elected bodies to administer those regions."       

ෙෆඩරල් පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිට, එෙහත් අතරමැදි 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කළ දිස්තික් මණ්ඩල පිහිටුවීම, 
දිස්තික් සභා පිහිටුවීෙම් ඒ ෙයෝජනාවට පතිචාර දැක්වූෙය් නැහැ. 
සියලුම පක්ෂ එයට වග කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් සමඟි 
ෙපරමුෙණ් සිටි පක්ෂ, ආණ්ඩු බලෙය් සිටි පක්ෂ ඒ ගැන කථා 
කෙළේවත් නැහැ; උත්තර දුන්ෙන් නැහැ; ඒකට පතිචාර දැක්වූෙව් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එදා ධර්මලිංගම් 
මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවට පතිචාර දක්වලා දිස්තික් සභා 
පිහිෙටව්වා නම්, ෙම් රෙට් ඉතිහාසය මීට වඩා ෙවනස් ෙවන්න ඉඩ 
තිබුණා. එෙහම නම් ෙෆඩරල් පක්ෂය පසුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සම්පාදක මණ්ඩලයට සහභාගි වීම වැළකී සිටීම සිදු වන්ෙන්ත් 
නැහැ. අවසානෙය්දී ඔවුන් ව්යවස්ථාවට සහෙයෝගය දුන්නත් 
නැතත්, ව්යවස්ථා කියාවලියට සම්බන්ධ ෙවන්න ෙහොඳටම ඉඩ 
තිබුණා . අපි ඒ අවස්ථාව නැති කර ගත්තා. හුඟෙදෙනක් සිතනවා, 
ෙෆඩරල් පක්ෂය ඒ අවස්ථාෙව්දී නැඟිටලා ගියා කියලා. ඒ අය 
නැඟිටලා ගිෙය් නැහැ. ඉන් පසු භාෂාව පිළිබඳ එකඟත්වයක් ඇති 
කරගන්න උත්සාහ කළත් ඒ එකඟත්වය ඇති කරගන්නත් බැරි 
වුණා.  

ඉන් පසු ෙචල්වනායගම් මහත්මයා ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලෙය්දී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? He did it very apologetically. 
Walkout එකක්වත් කෙළේ නැහැ. He said,"We do not want to 
make a dramatic walkout. But, I want to announce that from 
tomorrow, the Federal Party will not attend the Constituent 
Assembly proceedings." අපි ඒ අවස්ථාව නැති කර ගත්තා. එදා 
සියලු පක්ෂවලට එකඟ වන්න පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදාගත්තා නම්, යුද ගැටුම් තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැතිවාක් 

ෙමන්ම ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය මීට වඩා ෙහොඳින් ආරක්ෂා 
කරගන්නත් පුළුවන්කම තිබුණා. අපි ඓතිහාසික අවස්ථාවක් එක 
වරක් නැති කර ගත්තා.  

1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙහොඳ ලක්ෂණ ගණනාවක් 
තිෙබනවා. බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදෙයන්, ඒ කිරීටෙයන් ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් සම්පූර්ණෙයන් කැඩීම, මූලික අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් 
කිරීම, රාජ්ය පතිපත්ති පිළිබඳ මූලධර්ම ඇතුළත් කිරීම ආදිය 
ඉතාම පගතිශීලියි. එෙහත්, 1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඉතාම 
ෙක්න්දගත ව හයක් - very centralized structure එකක් - ඇති 
කළා. රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳ බලතල අමාත්ය මණ්ඩලය 
ලබාගත්තා. අධිකරණ ෙසේවෙය් පහළ පත් කිරීම් පිළිබඳ අවසාන 
තීන්දුව පවා අමාත්ය මණ්ඩලයට පැවරුණා. එම නිසා එම 
ව්යවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ, දිගු කාලයක්. 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගෙනන්න ඉස්සර ෙවලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
මැතිවරණයට ගිහිල්ලා කිව්ෙව්, ෙම් රෙට් ජාතික ගැටලුවක් 
තිෙබන බව පිළිගන්නා බවයි. ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න විසඳී 
තිබුෙණ් නැති නිසා, විසඳාගන්න බැරි වූ නිසා ඔවුන් ෙබදුම්වාදයට 
තල්ලු වී ගිහින් තිෙබනවා කියා පිළිගත්තා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මැතිවරණ පකාශනෙයන්.  

ශී ලංකාෙව් වාමාංශික ෙනොවන පක්ෂයක් එවැනි පකාශයක් 
කරපු පළමුවැනි අවස්ථාව එයයි. එෙහත් මැතිවරණෙයන් හෙයන් 
පහක වැඩි ආසන සංඛ්යාවක් හම්බ වුණාට පසුව ෙමොකද වුෙණ්? 
මැතිවරණයට ෙපර ඔවුන් කිව්වා, වට ෙම්ස - round-table - 
සාකච්ඡාවක්  පවත්වනවා කියලා. නමුත් වට ෙම්සයක් ෙහෝ 
සාකච්ඡාවක් ෙහෝ -ඒ ෙදෙකන් එකක් ෙහෝ- තිබුෙණ් නැහැ. 
1972දී සමඟි ෙපරමුණ කළා වාෙග් 1978දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
විසින් තමන්ට ඕනෑ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙම් රට මත පටවනු 
ලැබුවා. අද අපි ජීවත් වන්ෙන් එම ව්යවස්ථාව යටෙත්යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අලුත් ව්යවස්ථාවක් අවශ්ය 
ඇයි? ඇයි නව ව්යවස්ථාව සඳහා අපි ෙපනී සිටින්ෙන්? 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව විධායක ජනාධිපති කමය මත පදනම් වූ 
ව්යවස්ථාවක්. ඒ පදනම - ඒ foundation එක - ෙදදරා අවසානයි. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් සමහර 
බලතල පළාත් සභාවලට ගත්තා.  

තවත් විශාල contradiction එකක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
මධ්යම රජෙය් ෙක්න්දෙය් විධායක ජනාධිපති කමයක් තිබීම සහ 
පළාත් සභාවල පාර්ලිෙම්න්තු ආණ්ඩු කමයක් තිබීම. ෙමයද විශාල 
පරස්පරයක්. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් 
අපි විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල ගණනාවක්ම ඉවත් කළා.  

පසුගිය ආණ්ඩුව දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
මඟින් ඒ සියල්ල නිෙෂේධනය කරලා ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති 
කමය ෙලෝකෙය් ශක්තිමත්ම විධායක ජනාධිපති කමය බවට පත් 
කළා. එෙහත් ජනවාරි 8වන දා අප ලැබූ ජයගහණෙයන් පසුව 
අපට පුළුවන් වුණා, විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල සියයට 
60කින් 65කින් පමණ ඉවත් කරන්න. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා -ජනාධිපතිතුමා- ඉතාම පැහැදිලි ෙලස පකාශ කළා,  
විෙශේෂෙයන් මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත නායක ස්වාමින් වහන්ෙසේෙග් 
අවමඟුල් උත්සවෙය්දීත් පකාශ කළා, එතුමා ෙපනී සිටින්ෙන් 
විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කිරීමටයි 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් පරණ 
අත්තිවාරම උඩ - foundation එක උඩ - අලුත් ව්යවස්ථා රාමුවක් 
හදන්න බැහැ.  

ව්යවස්ථාවක් කියන්ෙන්, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ජාතික ගැටලුවට විසඳුමක් 
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ෙසොයන්න ඕනෑ. අලුත් මැතිවරණ කමයක් අවශ්යයි, අලුත් මූලික 
අයිතිවාසිකම් පරිච්ෙඡ්දයක් අවශ්යයි. අෙප් මූලික අයිතිවාසිකම් 
සිවිල් සහ ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම්වලට පමණක් සීමා ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් හැම තැනම අද තිෙබන පවණතාව 
ෙමොකක්ද? සිවිල් සහ ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම්වලට අමතරව 
කාන්තා අයිතිවාසිකම්, ළමා අයිතිවාසිකම්, සමාජ ආර්ථික සහ 
සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළු 
කිරීෙමන් ඒවා උසාවි මඟින් කියාත්මක කරවාගන්න පුළුවන්. එම 
නිසා අපට එවැනි නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අවශ්යයි. නිකම්ම 
නිකම් අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙනොව, නවීන ව්යවස්ථාවක් අපට 
අවශ්යයි. ෙම් සඳහා විකල්ප තුනක් තිෙබනවා.  

එකක් තමයි, 1972දී වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට ගිහිල්ලා 
රැස් ෙවලා ව්යවස්ථාවක් හදන එක. අද ඒක කරන්න බැහැ. හැම 
මැතිවරණයකටම පස්ෙසේ, ව්යවස්ථා ෙවන් පිට ගිහිල්ලා එය 
කරන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන් දහහත්වන සහ දහනව වන ආණ්ඩුක 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ඒකමතිකව වාෙග් සම්මත වුණාට පස්ෙසේ 
අපට ව්යවස්ථා විෙරෝධි විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ, 1972දී 
කළා වාෙග්.         

ෙදවන කමය තමයි, ෙත්රීම් කාරක සභාවක් තුළින් ෙම් 
කාර්යය කිරීම. 1996-2000 වකවානුෙව් -චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියෙග් කාලෙය්- එවැනි ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් තිබුණා. මම ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක හැටියට එයට සහභාගි වුණා. මෙග් අත් 
දැකීම් අනුව කිව්ෙවොත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ සඳහා 
කවදාවත් ෙත්රීම් කාරක සභා කමය නම් පාවිච්චි ෙනොකළ යුතුයි. 
ඒ ඇයි? එය රැස් වන්ෙන් පසිද්ධිෙය් ෙනොෙවයි. කාරක සභාව 
ඇතුෙළේ ෙමොකද වන්ෙන් කියා අනික් අය දන්ෙන් නැහැ. සමහර 
මන්තීවරු පිටතදි එකක් කියනවා; කාරක සභාවට ඇවිත් තව 
එකක් කියනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරන ෙල්ඛන රටට යන්ෙන් නැහැ, 
පාරදෘශ්ය නැහැ. එය කිසිම විනිවිදභාවයකින් ෙතොර කියාවලියක්. 
එම නිසා තමයි, ෙමවර ෙම් ෙයෝජනාවට මම සම්පූර්ණෙයන් 
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග් කාමරයක රැසව්ී, ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් තුළින් හදන ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි ෙමවර 
සැකෙසන්ෙන්. ෙමය අප 225ෙදනාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් සභා 
ගර්භෙය්  පූර්ණ කාරක සභාවක් හැටියට රැස් ෙවලා හදන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්; ඉතාම විවෘතව, ඉතාම විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව කරන කාර්යයක්.  

මීට සමාන්තරව මහජන අදහස් ලබාගන්නා කමිටුව - Public 
Representations Committee එක -  දැනටම ඉතාම ෙහොඳින් 
කියාත්මක ෙවනවා; හැම දිස්තික්කයකටම යමින් ෙම් ගැන 
මහජන අදහස් ලබාගන්නවා. ඒ වාෙග්ම පිට රටවල සිටින 
ලාංකිකයන්ට පවා වීඩිෙයෝ තාක්ෂණය මඟින් ෙම් පිළිබඳව අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබාෙදන්න යනවා. අප ෙම් හදන ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය කථා කරන හැම වචනයක්ම 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ ෙවනවා. ෙම්වා රූපවාහිනිෙයන් දැක 
ගන්න, ගුවන් විදුලිෙයන් අසන්න මුළු රටටම අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා. ඉදිරිපත් කරන හැම ෙල්ඛනයක්ම හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට යනවා. එම නිසා ඉතාම පාරදෘශ්ය කමයක් තමයි ෙම් 
ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්. මීටත් වඩා ෙහොඳ කමයක් මට නම් 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එම නිසා තමයි ෙයෝජනා කර තිෙබන ෙමම 
කමයට මම සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දක්වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප පත් කරන ෙමම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ගැන මම තව දුරටත් විස්තර 
කරන්නම්. අෙප් මන්තීවරු 225ෙදනාම කාරක සභාවක් හැටියට 

රැස් ෙවනවා.  සියලුම පක්ෂවල නිෙයෝජිතයන් ඇතුළත් වන පරිදි 
21ෙදෙනකුෙගන් යුත් ෙමෙහයුම් කාරක සභාවක් - Steering 
Committee එකක් - තිෙබනවා. එය විසින් තමයි පධාන කටයුත්ත 
කරන්ෙන්. අප 225ෙදනාම මූලික සාකච්ඡාවක් කරලා, අනුකමිටු 
පත් කරලා, ඒ අනුකමිටුවල වාර්තා ලබාෙගන, මහජන අදහස් 
ලබාගන්නා කමිටුෙව් වාර්තාවත් ලබාෙගන, පසුව ෙමෙහයුම් 
කාරක සභාව - Steering Committee එක - මුල් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ විස්තර සියල්ල ඉතාම දීර්ඝ වශෙයන් ෙමම 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ මුල් ෙකටුම්පත නැවත 
සාකච්ඡා කරනවා. ඉන් පසුව සාමාන්ය විවාදයක් - general 
debate එකක් - තිෙබනවා. එයින් පසුව ඕනෑම මන්තීවරෙයකුට 
සංෙශෝධන ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. ෙම් විධියට සම්පූර්ණ 
විවාදයකින් පසුව එම ෙමෙහයුම් කාරක සභාව නැවත රැස් ෙවලා, 
අර අදහසුත් ලබාෙගන, සංෙශෝධනත් ලබාෙගන, ඉන් පසුව 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට -
අෙප් පූර්ණ කාරක සභාවට- ඉදිරිපත් කරලා, ඒ ෙකටුම්පෙත් 
වගන්තිෙයන් වගන්තියට සාකච්ඡා කරනවා කියා ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ 
විධියට වගන්තිෙයන් වගන්තියට සාකච්ඡා කරලා, තුෙනන් 
ෙදකක ඡන්දයක් ලබාගන්න පුළුවන් ෙකටුම්පතක් හදන්න අප 
උත්සාහ කරනවා. ඉන් පසුව අෙප් කාර්ය භාරය අවසන් ෙවනවා.  

එතැනින් පසුව කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ කාර්ය භාරය පවරා 
ගන්නවා. කැබිනට් මණ්ඩලය එම ෙකටුම්පත සම්මත ෙකොට, 
තුෙනන් ෙදකක ඡන්දයකින් සහ ජනමත විචාරණයකින් අනුමත 
කළ යුතු පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට සහතික කරනවා. ඉන් පසුව 
එය ගැසට් පතෙය් පළ කරනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් නියම 
කර තිෙබන පරිදි එම පනත් ෙකටුම්පත පළාත් සභා සියල්ලටත් 
යවනවා. ඉන් පසු යම් ෙකෙනකුට අවශ්ය නම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ෙගොස් ඊට විෙරෝධය දක්වන්න පුළුවන්. නමුත්, ජනමත 
විචාරණයකින් සම්මත කරනවා කියා සහතික කරනවා නම් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඒ ගැන කියා කරන්න බලයක් නැහැ කියා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබනවා. නමුත්, ඕනෑම ෙකෙනකුට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යෑමට තහනමක් නැහැ. ඉන් පසු එය නැවත 
විවාද කරලා, ෙවනදාට ෙම් ගරු සභාෙව් අප සාමාන්ය පනත් 
ෙකටුම්පතක් සම්මත කරනවා වාෙග්, නැවත වගන්තිෙයන් 
වගන්තිය සාකච්ඡා කරලා, තුෙනන් ෙදකක ඡන්දයකින් එය 
සම්මත කර ගන්නවා. ඉන් පසුව ජනමත විචාරණයකින් එය 
අනුමත කර ගන්නවා. ඉතින් මීටත් වඩා පාරදෘශ්ය, මීටත් වඩා 
ජනතාව සහභාගි කරගන්නා, මීටත් වඩා සියලුම පක්ෂ සහ ජන 
ෙකොටස් සම්බන්ධ කරගන්නා ව්යවස්ථා කියාවලියක් මට නම් 
ෙයෝජනා කරන්න බැහැ.  

ෙහේතු ෙදකක් නිසා සමහර අය ෙම් කටයුත්තට විරුද්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්. සමහරු සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලන ෙහේතු නිසා 
විරුද්ධ වනවා. තවත් සමහරු ෙම් විවාදෙය්දී මතුෙවන්න ඉඩ 
තිෙබන කාරණා පිළිබඳ ස්ථාවරයන් ගන්න කැමැති නැති නිසා 
ෙම් කාර්යයට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ.  

අප ෙම් කාර්යය පටන් ගත යුත්ෙත් විවෘත මනසකින්. සියලුම 
පශ්න -  to say in English, issues are to be on the table. අපට 
අෙප් පරමාදර්ශ තිෙබනවා. වාමාංශිකෙයකු හැටියට මෙග් 
පරමාදර්ශය සමාජවාදයයි. මිශ ආර්ථික කමයක් සඳහා ෙපනී 
සිටින සමහර පක්ෂ තිෙබනවා, ධනපති කමය දිගටම රැෙගන 
යන්නට කැප වුණු පක්ෂ තිෙබනවා, ඒකීය රාජ්ය තියා ගැනීමට 
කැප වුණු පක්ෂ තිෙබනවා, ෙෆඩරල් කමයකට කැප වුණු පක්ෂ 
තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාටම එකඟෙවලා, අවසාන වශෙයන් 
එකඟත්වයකට එන්නට ඉඩ තිෙබනවා. Finally, it is a 
compromise.  1972, 1978 කළා වාෙග් පටවන්ෙන් නැතිව අපට 
අවශ්ය වන්ෙන් සියලු ෙදනාම එකඟ වන compromise 
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constitution එකක්; consensus constitution එකක්. සියලු ෙදනා 
සියලුම වගන්තිවලට එකඟ ෙවන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. සමස්තයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් ජනතාවට එකඟ ෙවන්නට පුළුවන්, 
ෙම් රෙට් සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් 
අවස්ථාවක් ෙම්ක.  

ෙමය ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්ය කියා මම කියන්ෙන් තවත් 
ෙහේතුවක් නිසයි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 1972 සමඟි 
ෙපරමුණට  තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණා. 1978 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට හෙයන් පහක බලයක් තිබුණා. අද එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට තුෙනන් ෙදකක බලයක් තියා සරල බහුතරයක්වත් 
නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සරල බහුතරයක්වත් නැහැ. 
නමුත්  ෙම් පක්ෂ ෙදක එකට වැඩ කරනවා. ඒ වාෙග්ම  අෙනකුත් 
පක්ෂ වන ෙදමළ ජාතික සන්ධානය, ඊපීඩීපී පක්ෂය, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉඳ ගන්නා ෙවනත් පක්ෂවල සහෙයෝගය ඇතිව ෙම් 
ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක සහෙයෝගයක් තිෙබන බව අප 
දන්නවා. අය වැය ෙල්ඛනය ෙදවනවර සහ තුන්වනවර කියවීම 
කියන අවස්ථා ෙදකම අපට තුෙනන් ෙදකකින් සම්මත කර ගන්න 
ලැබුණා. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් තුෙනන් ෙදකකින් 
සම්මත කිරීමට තිෙබන ඉඩකඩ ඉතාමත්ම වැඩියි. නමුත් අප කළ 
යුත්ෙත් අෙප් ඡන්දවලින් පමණක් අලුතින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්පාදනය කරන එක ෙනොෙවයි. අපට තවත් සහෙයෝගය ලබා 
ගන්න අප උත්සාහ කළ යුතුයි.  අවසානෙය් හැම ෙදනාම ඡන්දය 
ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්  ෙහොඳ සාකච්ඡාවකින් පසුව පුළුවන් 
තරම් වැඩි පමාණයකෙග් සහෙයෝගය ලබා ගත යුතුයි. එවැනි 
සාකච්ඡාවකින් තමයි ජනතාව දැන ගන්ෙන්, විරුද්ධ වන අය 
කුමන පටු ෙද්ශපාලන ෙහේතු නිසාද එයට විරුද්ධ වන්ෙන් කියා. ඒ 
නිසා තමයි ඉතාමත් පුළුල් සාකච්ඡාවක් අවශ්ය වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව 
අවසාන වශෙයන් ෙද්ශපාලන කරුණක් කියා මම මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න කැමතියි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ලංකා 
සමසමාජ පක්ෂෙය් බහුතර කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
මමයි. ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් හිටපු අෙප් නායක (ආචාර්ය) 
එන්. එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්  සඳහා 
1978 සිට ෙපනී සිටියා. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන 
දුර්වලකම් කියා දුන්නා. ෙපර දැක්මක් ඇතිව - අංජනමක් බලනවා 
වාෙග් - කිව්වා, ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි ෙවන්ෙන් 
කියලා. ඒ ආකාරයට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සිදු වුණා.  

ඊට අමතරව අපට අවුරුදු ගණනාවක අත්දැකීම් තිෙබනවා. 
අපට නැවත ගැටුම්කාරී තත්ත්වයකට යන්නට බැහැ.  ෙම් ජාතික 
ගැටලුවට අපට විසඳුමක් ඕනෑ. සියලුම ජන ෙකොටස් නිෙයෝජනය 
කරන අපට විසඳුමක් ඕනෑ. දීර්ඝ කාලීන, කල් පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සඳහා සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල වාෙග්ම සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම්, කඳුකර ෙදමළ සහ අනිකුත් ජන ෙකොට්ඨාස 
නිෙයෝජනය කරන සියලු ෙදනාටම පිළිගන්නට පුළුවන් 
එකඟතාවක් අප ලබා ගත යුතුයි.  

මම කලිනුත් කිව්වා වාෙග් අපට නවීන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් අවශ්යයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කරන්න 
   ෙව්වි. මම නම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනවලට පතිපත්තියක් 
හැටියට විරුද්ධ නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සංෙශෝධනය 
කරන්න ඕනෑ නම් එම සංෙශෝධන කළ යුතුයි. නමුත් අප පුළුවන් 
තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනෑ, කල් පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමට. කල් පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්, නවීන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් අපට අවශ්යයි. අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් නිකම්ම නිකම් 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියලා ෙපන්වන්න එක ෙල්ඛනයක් 
ෙනොෙවයි. අපට අවශ්ය වන්ෙන් අනාගත ෙපර දැක්මක් ඇති 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්. We need to make a Constitution, not 
with a blank stare at the future, but with a futuristic vision.  
අනාගත ඉදිරි දැක්මක් ඇතිව අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන්නට අප සියලු ෙදනාටම වාසනාව ලැෙබ්වා! කියලා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

The Hon. Gnanamuthu Srineshan, please. You have 
15 minutes. 

 
[பி.ப. 4.30] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இந்த உயாிய சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய விவாதத்தில் கலந்  
ெகாள்வைதயிட்  நான் த ல் சந்ேதாசமைடகின்ேறன். 
இலங்ைகயின் வரலாற்றில் பல்ேவ பட்ட அரசியல் யாப் கள் 
இ ந் வந்தி க்கின்றன. அந்த அரசியல் யாப் கள் 
இலங்ைகயின் இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்த் ைவக்காமல், 
வன் ைறைய ேநாக்கிக் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய விதத்தில் 
அைமந்தி ந்தன என்ப  கடந்தகால வரலா . அந்த 
வைகயில் கடந்த காலத்திைனப் பற்றிச் சற் ப் பின்ேனாக்கிப் 
பார்ப்ப  ெபா த்தமாக இ க்குெமன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

1925ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் தன் தலாக 
இலங்ைக நாட் ற்கு ஒ  சமஷ்  அ ப்பைடயிலான 
அரசியலைமப்  இ க்கேவண் ம் என்பைதக் கண் த் ேதசிய 
Assembly குறிப்பிட் ந்த . எஸ்.டபிள் .ஆர்.டீ. பண்டார 
நாயக்க அவர்க ம் இலங்ைகயில் ஒ  சமஷ்  ாீதியான 
அரசாட்சிதான் நிலவேவண் ம் என்பைத அவர  காலத்தில் 
குறிப்பிட் ந்தார். இந்தக் கண்ேணாட்டத்தில் அ த்த 
கட்டமாக 1947இல் ேசால்பாி யாப்  வைரந்தளிக்கப்பட்ட . 
1948ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக சுதந்திரம் ெபற்ற பின்னர் அந்த 
யாப்பி டாக இந்த நாட் க்கின்ற சி பான்ைம 
இனத்தவர்கள் பா காக்கப்படேவண் ம் என்கின்ற 
விடயத்தில் கவனம் ெச த்தப்பட்ட .  அந்த அ ப்பைடயில் 
ஆங்கிேலயரால் வைரந்தளிக்கப்பட்ட அந்த யாப்பில் 
'சி பான்ைமயினர் காப்பீ ' என்கின்ற ஓர் அம்சம் 
இடம்ெபற்றி ந்த . அதன் 29ஆவ  சரத் , 2வ  உப-
பிாிவில் 4 விதிகள் கூறப்பட் ந்தன.  அைவயாவன:  

1.  எந்தச் ச கத்தினர ம் சுதந்திரமான ெசயற்பா  
கைளக் கட் ப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் எந்த ஒ  
சட்டத்ைத ம் ஆக்கக்கூடா ;  

2. ஒ  ச கத்திற்கு வழங்கப்படாத சிறப் ாிைமைய 
இன் ெமா  ச கத்திற்கு வழங்கக்கூடா ;  

3. ஒ  ச கத்திற்கு விதிக்கப்படாத தைடயிைன 
இன் ெமா  ச கத்திற்கு விதிக்கக்கூடா ;  

4. மதம் சம்பந்தமான சட்ட விதிகைளத் தி த் வதாக 
அல்ல  மாற் வதாக இ ந்தால் அந்த மதம் சார்ந்த 
தைலவர்களின் ஆேலாசைனகைளப் ெபற்றபின்னர் 
தான் அவற்ைறத் தி த்தேவண் ம், மாற்றேவண் ம்" 
என்பனவாகும்.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இைதவிட, அந்த யாப்பில் சி பான்ைம மக்கைளப் 
பா காப்பதற்காகப் பாரா மன்றத்தின் கீழ்ச் சைபயில் 6 
நியமனப் பிரதிநிதிகைள நியமிக்கின்ற ஒ  ைற 
காணப்பட்ட . அந்தப் பிரதிநிதிகள் சி பான்ைம மக்கள் 
சார்பாக நியமிக்கப்படேவண் ம் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 
அ மட் மல்லாமல் சி பான்ைம மக்கைளப் பா காக்கக் 
கூ ய விதத்தில் 'ெசனற் சைப' அைமக்கப்பட் ந்த . இந்த 
ெசனற் சைபயில் இடம்ெப கின்ற 30 உ ப்பினர்களில் 

ன்றிெலா  பங்கு உ ப்பினர்களாவ  சி பான்ைமச் 
ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இ க்கேவண் ம் என ம் 
கூறப்பட் ந்த .  இைதவிடச் சுதந்திரமான நீதிச்ேசைவ 
ஆைணக்கு , சுதந்திரமான ஒ  ெபா ச்ேசைவ ஆைணக்கு , 
ேகாமைறக் கழகம் என்ெறல்லாம் இந்தச் சி பான்ைம 
மக்கைளப் பா காக்கக்கூ ய வைகயிலான ஏற்பா கள் அதில் 
குறிப்பிடப்பட் ந்தன.   

இந்த யாப்பிைன சிவிட் , 1972ஆம் ஆண் ல் தலாம் 
கு யரசு யாப்  அல்ல  ேசாச ச ஜனநாயக யாப்  என்ற 
யாப்  ெகாண் வரப்பட்ட .  அந்ேநரத்தில் அந்த யாப்  
நிர்ணய சைபக்கு அல்ல  அந்த வைர க் கு க்குச் சட்டக் 
கலாநிதி ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா அவர்கள் தைலவராக 
இ ந்தார். அவர் ஒ  சட்டக் கலாநிதி மட் மல்ல, லங்கா 
சமசமாசக் கட்சியின் ஒ  க்கிய பிர கராக ம் இ ந்தவர். 
1956ஆம் ஆண் ல் தனிச் சிங்கள அரசக ம ெமாழிச் சட்டம்  
ெகாண் வரப்பட்டெபா  அவர் ஒ  விடயத்ைத 
இ த் ைரத்தி ந்தார். அதாவ , "ஒ  ெமாழிெயன்றால் இ  
நா ; இ  ெமாழிெயன்றால் ஒ  நா " என்ற ஓர் 
எதிர் கூறைல அவர் குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், அேத  
ெகால்வின் ஆர்.  சில்வா அவர்கள் 1972ஆம் ஆண்  
கு யரசு யாப்  வைரயப்பட்டெபா  தன்னால் 
குறிப்பிடப்பட்ட அந்த விடயத்திைன மறந் விட்டார். சில 
நிர்ப்பந்தங்களின் காரணமாக அவர் அப்ப ச் ெசய்தாேரா 
என்ப  ெதாியவில்ைல. அந்த வைகயில், அந்த  யாப்பிேல 
சிங்களம் அரசக ம ெமாழிெயன ம் பிரதான மதம் ெபளத்த 
மதம் என ம்  குறிப்பிடப்பட் ந்த . ஒ  வைகயில் 
பார்த்தால், ெப ந்ேதசிய வாதத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  அந்தப் பதங்கள் பிரேயாகிக்கப்பட் ப்பைதக் 
காணலாம். அதாவ , ஆ கின்ற கட்சியான  தம  கட்சியின் 
ெகாள்ைககைள அந்த யாப்பில் குத்தியி ந்த . ேம ம், ஒ  

த்த களத்திற்கான வழிையத் திறந் விடக்கூ ய விதத்தில் 
அல்ல  வன் ைறயான அரசியைலத் ண் விடக்கூ ய 
விதத்தில் அல்ல  சி பான்ைம இனத்ைத ஒ  வைகயில் 
நசுக்கக்கூ ய விதத்தில், அதாவ , சி பான்ைம 
இனத்தவர்கள் தங்களின் சமத் வ நிைலயிைன இழக்கக்கூ ய 
விதத்தில் அந்த யாப்  அைமந்தி ந்த .  

அந்த ேவைளயில் தமிழர் ஐக்கிய வி தைல 
ன்னணியான  ஆ  அம்சக் ேகாாிக்ைககைள அதில் 

ேசர்க்குமா  அவர்களின் கவனத்திற்காகக் ெகா த்தி ந்த . 
அந்த ஆ  அம்சக் ேகாாிக்ைககளாக  வடக்கு - கிழக்கு 
பகுதிகளில் நிர்வாக, நீதி பாிபாலன ெமாழியாக தமிழ் இ க்க 
ேவண் ம்; ேதசிய ெமாழியாக தமிழ் இ க்க ேவண் ம்; 
வடக்கு, கிழக்கில் திட்டமிட்ட ேபாின சிங்களக் 
கு ேயற்றங்கைள நி த்த ேவண் ம்; தரப்ப த்தல் 

ைறயிைனக் ைகவிட ேவண் ம்; ெதாழில் வாய்ப்பில் இன 
விகிதாசாரம் ேபணப்பட ேவண் ம் ேபான்ற ற்ேபாக்கான 
விடயங்கைளக் ெகா த்தேபா ம் அதில் ஓர் அம்சம்கூட 
ேசர்க்கப்படாமல் தலாம் கு யரசு யாப்பான  அந்தக் 
கட்சிக்கு ஏற்ற விதத்தில், ெப ந்ேதசியவாத அ ப்பைடயில் 
நிைறேவற்றப்பட்ட .  

 அ த்த கட்டமாக 1978ஆம் ஆண் ல் ெகாண் வரப்பட்ட 
யாப்பான  அந்த 6 அம்சக் ேகாாிக்ைககளில் 3 அம்சங்கைள 
உள்வாங்கியதாக இ ந்தா ம்,  அ ம் ன்ைனய யாப்பின் 
பாணியில் "சிங்களம் அரசக ம ெமாழி", "ெபௗத்தம் அரச 
மதம்" என்பைத வ த்தி, ஒற்ைறயாட்சி ைறயி டாகப் 
ெப ம் ேதசியவாதத்திைனச் ெச த்தக்கூ ய விதத்தில் 
அைமந்தி ந்த . அந்நியர்களால் சி பான்ைம மக்கைளப் 
பா காக்க ேவண் ெமன்ற அ ப்பைடயில் ெகாண் வரப் 
பட்ட யாப் டன் ஒப்பி ைகயில், எங்க ைடய ெசாந்த 
நாட்டவர்கள் வைரந்த யாப்ைப சி பான்ைம இனத்தவைரப் 
பற்றிச் சிந்திக்காமல் வைரந்தி ப்ப  ெப ம் ேவதைனக்குாிய 
விடயமாகும்.  

இந்த இடத்தில் இந்தியக் கவிஞர் ஒ வாின் கவிைத 
எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வ கின்ற . “அந்நியர்கள் ெசய்த 
விலங்குகைளக் கழற்றிவிட்  ெசாந்த நாட்டவர் ெசய்த 
விலங்குகைளப் ட் க்ெகாண்ட நாள்தான் சுதந்திர நாள்” 
என்   அவர் அதில் அழகாகக் குறிப்பிட் ந்தார். அதாவ , 
அந்நியர்கள் எங்க ைடய ைககளில் ட் ய அ ைமச் 
சாசனம் என்ற விலங்கிைனக் கழற்றிவிட் ச் ெசல்கின்றேபா , 
ெசாந்த நாட்டவர்கள் தாங்கள் ெசய்த விலங்குகைளப் 

ட் க்ெகாண்ட நாள்தான் இந்தியாவின் சுதந்திர நாள் என்ற 
அ ப்பைடயில் அவர் குறிப்பிட் ந்தார். அேதேபான் , 
"ெவள்ைள இ ட்ைட ெவளிேயற்றிவிட் , க ப்  இ ட்ைடக் 
கட் யைணத்த நாள்தான் சுதந்திர நாள்" என்  அேத கவிஞர் 
குறிப்பிட் ந்தார். அந்த விடயம் எம  நாட் க்கும் 
ெபா ந் மா? என்  நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம். இெதல்லாம் எம  சிந்தைனக்குள் எ க்க 
ேவண் ய விடயங்களாக அைமந்தி க்கின்றன. இந்நிைலயில், 
1972ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப்பட்ட கு யரசு யாப் , 
1978ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப்பட்ட  யாப்  என்பன  
இனப்பிரச்சிைனக்கு அல்ல  ேதசிய ாீதியாக பின்னர் 
எாிகளமாக மாறிய ஒ  பிரச்சிைனக்கு தீர்விைனப் 
ெபற் த்தரவில்ல என்ப  ம க்க யாத, மைறக்க யாத 
உண்ைமயாகும். 

எனக்கு ன்  ேபசிய ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
அவர்கள் ஓர் அழகான க த்திைனச் ெசான்னார். "இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் உ வாக்கப்படவி க்கின்ற திய யாப்பான , 
நிைலத்  நிற்கக்கூ ய நியாயமான ஒ  யாப்பாக இ க்க 
ேவண் ம்; எதிர்காலத்தில் இனப்பிரச்சிைனையக் 
கிளறிவிடக்கூ ய விதத்திேலா அல்ல  இனப்பிரச்சிைனைய 
இன் ெமா  ேகாணத்தில் ேதாற் விக்கக்கூ ய விதத்திேலா 
அந்த யாப்  இ க்கக்கூடா ; எல்லா மக்க க்கும் 
சமநிைலயான, சமத் வமான உாிைமகைள ம் 
சுதந்திரத்ைத ம் வழங்கக்கூ ய விதத்தில் அ  இ க்க 
ேவண் ம்" என்ற அவ ைடய க த்  நல்ல விடயமாக 
அைமந்தி க்கின்ற .  

நாங்கள் கடந்த காலத்தில் பல பாடங்கைளக் கற் த் 
ெதளிவைடந்தி க்கின்ேறாம். ஆனால், அந்தப் பாடங்கைளக் 
கற் த் ெதளிவைடந்த பின்ன ம் சிலேவைளகளில் தவ கள் 
விட்ட திைசகளில் நகர்ந் ெகாண் ப்ப தான் ேவதைனக் 
குாிய விடயமாக அைமந்தி க்கின்ற . அதாவ , 
இனப்பிரச்சிைன அல்ல  சி பான்ைம இனத்தவாின் 
பிரச்சிைன என்பைத ஒ  ைமயப்ெபா ளாக ைவத் க் 
ெகாண்  அரசியல் நடத்தேவண் ம் என்ற விதத்தில் 
ேபாினவாதச் சிந்தைனகள் இ ப்ப தான் எங்க க்கு 
ேவதைனக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற .   
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இனப்பிரச்சிைன என்கின்ற ஒ  ரதி ஷ்டவசமான 
நிைலைம இல்லா விட்டால் இலங்ைகயான  
அபிவி த்தியில் எங்ேகா ெசன்றி க்கும் என்ப  எங்க க்கு 
நன்றாகத் ெதாி ம். "இலங்ைகையப் ேபால் சிங்கப் ைர 
மாற்றப்ேபாகின்ேறன்" என்  குறிப்பிட் ச் ெசன்ற லீ குவான் 

 அவர்கள் சிங்கப் ைர மிக ம் அழகாக 
வ த்ெத த்தி ந்தார். அவர்கள் க த் க்கைள ெசயற் 
பா களாக மாற்றியி க்கிறார்கள். அதற்குப் பின்னர் 1977ஆம் 
ஆண்  காலப்பகுதியில், ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்கள்  "சிங்கப் ைரப் ேபான்  ஸ்ரீ லங்காைவ 
மாற்றப்ேபாகின்ேறன்" என்  குறிப்பிட் ந்தார். ஆயி ம் 
நாங்கள் க த் க்கைள க த் க்களாக விட் க்கிேறாேம 
ெயாழிய அவற்ைறச் ெசயற்பா களாக மாற்றவில்ைல 
ெயன்ப  ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாகும். எனேவ, 
இன்ைறய நிைலயில் ஒ  யாப் ச் சைபயிைன அைமத்  
எதிர்கால சந்ததியினராவ  ஓர் இணக்கப்பாட் ட ம் இன 
ஐக்கியத் ட ம் ேதசிய ஒற் ைம ட ம் வாழக்கூ ய 
விதத்தில் சிங்களவர், தமிழர், ஸ் ம்கள், பறங்கியர், மலாயர் 
என்  ெசால்லாமல், நாங்கள் 'இலங்ைகயர்' என்  
ெசால்லக்கூ ய விதத்தில் நியாயமான, நிைலத்  நிற்கக்கூ ய 
தீர்விைனப் ெபறக்கூ ய, ஒ  திய யாப்பிைன வைரந்  
ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவப்பா  இ க்கின்ற . 

அேதேவைள ஒற்ைறயாட்சி என்ற அம்சத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், அ  கடந்த காலத்தில் சி பான்ைம இனத்ைதப் 
ெபா த்தமட் ல், ேவதைனயான பல பதி கைளத்தான் 
தந்தி க்கின்ற . அந்த ஒற்ைறயாட்சி ைறயான , இலங்ைக 
சுதந்திரம் அைடந்ததன் பின்னர் இனப்பிரச்சிைனைய மிக ம் 
ேமாசமான நிைலயில் அதிகாித் ச் ெசன்றி க்கின்ற  
என்ப ம் ெப ம்பா ம் அ  ெப ந்ேதசிய இனத்தவ க்குச் 
சாதகமாக ம் சி பான்ைம மக்க க்குப் பாதகமாக ம் 
அைமந்தி க்கின்ற  என்ப ம் நாங்கள் அறிவியல் ாீதியாக 
ஆராய்ந்  பார்க்கின்றேபா  அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
விடயமாக இ க்கின்ற . எங்க ைடய நாடான , சகல 
வளங்க ம் ெகாண்ட ஒ  நா . இவ்வாறான ஒ  நாட்ைட 
நாங்கள் சாியான திைசயில் ெகாண் ெசல்ல ேவண் ம். 
அதைன ஓர் அபிவி த்தியைடந்த நாடாக, இந்  ச த்திரத்தின் 

த்தாக மாற்றேவண் மாக இ ந்தால், த ல் கட்டாயமாக 
இலங்ைகயின் ேதசியப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்விைனக் 
கண் ெகாள்ள ேவண் ம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இலங்ைகயில் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனெயான்  

இ க்கின்ற  என்பைதக்கூட, ஏற் க்ெகாள்வதற்கு 
ம க்கின்ற சில விடாக்கண்டர்க ம் ெகாடாக்கண்டர்க ம் 
இந்த நாட் ல் இ ப்ப தான் ேவதைனயான ஒ  விடயம். 
ஆகேவ, வைரயப்ப ம் திய யாப்பான  ஓர் ஏமாற்  
வித்ைதயாக அைமயக்கூடா . கடந்த காலத்தில் நாங்கள் 
நிைறவான பாடங்கைளக் கற்றி க்கின்ேறாம்; எம  வளங்கள் 
பலவற்ைற இழந்தி க்கின்ேறாம். இலட்சக்கணக்கான மனித 
உயிர்கைளக் கா  ெகா த்தி க்கின்ேறாம்; ெசாத் க்கைள 
இழந்தி க்கின்ேறாம். எங்க ைடய த்திஜீவிகள் 
நாட்ைடவிட்  ஓ யி க்கிறார்கள். அந்நிய மண்ணில் ஏேதா 
ஒ   ெந க்குவாரத்தில் ேசவகம் ெசய்யக்கூ யவா , 
அவர்கைள அ ப்பியி க்கின்ேறாம். இப்ப ெயல்லாம் பல 
ேவதைனகைள அ பவித்தி க்கின்ற நாங்கள், 90,000 

விதைவகைளக் கண் க்கின்ேறாம்; பல ஆயிரம் 
அங்க னர்கைளக் கண் க்கின்ேறாம்; சிைறயில் வா க் 
ெகாண் க்கின்ற இைளஞர், வதிகைளக் கண் க் 
கின்ேறாம்; அநாைதகைள ம் அகதிகைள ம் கண் க் 
கின்ேறாம்; அவர்கள் நாடற்ற பிரைஜகள் ேபான்  கட ம் 
மற்ைறய இடங்க க்கும் ெசன்  தங்க ைடய உயிர்கைள 
மாய்த் க்ெகாள்கின்ற நிலவரங்கைளப் பார்த் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

இன் ம்கூட எங்க க்குக் கிைடத்த ெசய்தியின்ப , 
ெமகசின் சிைறச்சாைலயி ம் அ ராத ரச் சிைறச் 
சாைலயி ம் த்தக் ைகதிகள் உண்ணாவிரதம் 
ேமற்ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்க க்கு 
வி தைலைய அல்ல  பிைணயிைன ேவண் நிற்கின்றார்கள். 
எனேவ, பாதிக்கப்பட்ட சி பான்ைம இனத்தவர்க ைடய 
மனங்களிேல ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதாக இ ந்தால், 
அல்ல  அவர்கைள ஒ  திய பாைதயில் ெகாண்  
ெசல்வதாக இ ந்தால், அவர்கள  மனங்களில் ஏற்பட்ட 
காயங்கைள நாங்கள் ஆற்றேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம். மாறாக, அவர்கைள ைவத் க்ெகாண்  
அரசியல் ெசய்கின்ற ஒ  நிைலப்பா  இ க்கக்கூடா . கடந்த 
காலத்தில் பாாிய குற்றச் ெசயல்கைளப் ாிந்தவர்கள்கூட 
இன்  ெவளியில் இ க்கின்றேபா , சிறிய குற்றங்கைளப் 

ாிந்தவர்கைள அைடத் ைவத்  ேவ க்ைக பார்ப்ப  
என்ப , அவர்க ைடய உற கைள வ த் கின்ற ஒ  
ெசயலாக அைமந்தி க்கின்ற .  

எனேவ, நியாயமான சிந்தைன உள்ளவர்கள், தார்மீகச் 
சிந்தைன உள்ளவர்கள், உண்ைமயான ெபளத்த மத 
விசுவாசிகள், சாியாகச் சிந்திக்கின்றவர்கள் இந்த நாட் ன் 
சகல இனத்தவர்க ம் சமத் வமாக, சம உாிைமேயா , சம 
சுதந்திரத்ேதா , சம ஆ ைமேயா  வாழக்கூ ய விதத்தில் 
அரசியல் தீர்வான  அைமவதற்கு இந்தப் பாரா மன்றம் 
என்கின்ற யாப் ச் சைபயான  வழிநடத்தப்பட 
ஒன்றிைணந்  ெசயல்பட ேவண் ெமன்  நான் இந்த 
இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். மாறாக, இன் ம் 
கிைடக்கின்ற வாய்ப் கைளக் குழப்பிய த் , அைத 
ைவத் க்ெகாண்  மீண் ம் மீண் ம் சுய இலாப அரசியல் 
ெசய்கின்ற மிக ம் ேகவலமான ஒ  ேபாக்ைகக் 
கைடப்பி த்தால், எதிர்காலத்தில் -  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. You have taken fifteen 

minutes. 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Hon. Presiding Member, please give me one more 

minute. 

அந்த வைகயில் ஒற்ைறயாட்சி என்ற ைறைமயான , 
எங்க க்குக் கடந்த காலத்தில் பல ேவதைனகைள ம் 
ேசாதைனகைள ம் தந்தி க்கின்றப யால், வடக்கு - கிழக்கு 
இைணந்த விதத்தில் ஒ  சமஷ்  ைறைமயிலான தீர் தான் 
எங்கள் ச கத் க்கும் ஏைனய ச கத்தின க்கும், 
எஸ்.டப்ளி .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்ட  
ேபான் , ஒ  ெபா த்தமான ஆட்சியாக அைம ம் 
என்பைத ம், அ ேவ எங்க ைடய ேவட்ைகயாக 
இ க்கின்ற  என் ம் கூறி, என  உைரைய நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
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, මම හිතන විධියට විනාඩි 

විස්සක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි පහෙළොවයි. 

 
[අ.භා. 4.46] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 ජනවාරි මස 09 වන 

ෙසනසුරාදා ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාවට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අප ෙගනාපු සංෙශෝධනත් 
පිළිගනිමින්, ඉදිරිෙය්දී අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙහෝ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙහෝ ෙගන ඒම සඳහා ඇති 
කරන්න යන කමෙව්දය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙවලාෙව් 
මටත් එයට සහභාගි වන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා සතුටු 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කරපු ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමාට මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 
මම ඊෙය් තමයි යාපනෙය් ඉඳලා ආෙව්. දවස් ෙදකක් තිස්ෙසේ 
යාපනය පෙද්ශෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධාන 
හදලා ඊෙය් තමයි මම ආෙව්. මම නැවතිලා හිටිෙය්, මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් යාපනෙය් පිහිටි සංචාරක බංගලාෙව්. 
ඒ බංගලාෙව් භාරකරු ෙදමළ මහත්මෙයක්. මම එනෙකොට එතුමා 
මට කිව්වා, "ඇමතිතුමාට බුදු සරණයි!" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් මෙග් ඇහැට කඳුළු ආවා.  එහි දවස් 
ෙදකක් තිස්ෙසේ  අපව බලා ගත් ෙදමළ ජාතික, හින්දු ආගමික ඒ 
මහත්මයා, මම ෙකොළඹ එනෙකොට මට සුබ පැතුෙව්, "ඇමතිතුමාට 
බුදු සරණයි!" කියලායි. ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ඒ මහත්මයා 
බුද්ධාගමට තිෙබන ෙගෞරවයයි ඒ ෙපන්වූෙව්; ෙබෞද්ධ දර්ශනයට 
තිෙබන ෙගෞරවයයි ඒ ෙපන්වූෙව්. අපි පන්සලට ගියාම 
බුදුහාමුදුරුවන්ට වැඳලා, ඊළඟට යන්ෙන් හින්දු ආගමික 
ෙදවිවරුන් ළඟට.  

මාෙග් ආදරණීය මිත බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා එෙහම 
ෙම් දවස්වල ෙපොල් ගහන්ෙන් හින්දු ආගමික ෙදවියන් ඉදිරිෙය්. 
ෙබෞද්ධ දර්ශනය ගැන වාෙග්ම, බුදුහාමුදුරුෙවෝ ගැන වාෙග්ම 
හින්දු ආගමික ෙදවිවරුන් ගැනත් ෙබෞද්ධයන් වන අපට 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙපොල් ගහන්නත් හින්දු 
ආගමික ෙදවිවරුන් ෙතෝරා ගන්ෙන්. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙව් හිටියත්, 
විපක්ෂෙය් හිටියත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි පසුගිය 
මාසය තුළ හින්දු ආගමට තිෙබන අෙප් ෙගෞවරය ෙපන්වා 
තිෙබනවා.  

ඉතිහාසෙය් තිබුණු පධානම පශ්නයක් තමයි, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙයන් ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන ෙකොට යූඑන්පී එක එයට 
විරුද්ධ වීමත්, යූඑන්පී එෙකන් ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන ෙකොට      
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එයට විරුද්ධ වීමත්. ඒකට නැවතීෙම් 
ලකුණ තියලා, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙවන් අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙහෝ ව්යවස්ථා සං ෙශෝධනයක් ඇති කිරීමයි අපි 
කරන්න ඕනෑ. මම කියන විධියට නම් එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක්, ජයම්පති විකමරත්න මහත්මයා කියන විධියට 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්. ඒක විවාදෙය්දී අපි ෙදෙදනා 
ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ එකක්. ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙහෝ ෙවනත් 
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන ෙවලාවට එදා වාෙග් උන් ෙගෙනන 
ෙකොට අපි බෑ කියන, අපි ෙගෙනන ෙකොට උන් බෑ කියන 
කමෙයන් බැහැර ෙවලා ෙම් රෙට් සියලු ජාතීන්ට, ආගම්වලට 
පිළිගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති 
කිරීමයි අපි කරන්න ඕනෑ. එහිදී විපක්ෂෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අෙප් ආදරණීය මිතයන් ඒකට විරුද්ධයි කියලා ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපනුණාට, ඒ අය ඒකට 
විරුද්ධ නැහැ. විරුද්ධ නම් හින්දු ආගමික ෙදවියන් ෙතෝරා 
ගන්ෙන් නැහැ, ෙපොල් ගහන්න. හින්දු ආගමික ෙදවියන් ෙතෝරා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්, හින්දු ආගමික ෙදවියන් පිළිබඳව ඒ අයට 
විශ්වාසයක් තිෙබන නිසායි.  

විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙනොවන 
සමහර මන්තීවරුන්ට නම් අද සම්මුතිවාදය ෙපෙනන්ෙන් 
කම්මුතුවාදය වාෙග්යි. අද උෙද්ත් ඒ ගැන කිව්වා. ඒ අයට හැමදාම 
ෙපෙනන්ෙන් කම්මුතුවාදය හැටියට තමයි. ෙමොන ආකාරෙය් 
ජාතිවාදයක් ආවත් ඒක කම්මුතුවාදයක් කරන්න ෙම් රෙට් 
ජනතාව සූදානමින් සිටිනවා. පසුගිය මහ මැතිවරණෙය්දී උතුරු 
පළාෙත් ෙව්වා, දකුණු පළාෙත් ෙව්වා, ඒ අන්ත ජාතිවාදී 
සංවිධානවලට හම්බ වුෙණ් බින්දුවක්. ෙබොදු බල ෙසේනා 
සංවිධානෙය් ගලෙගොඩ අත්ෙත් ඥානසාර හාමුදුරුවන්ෙග් 
පක්ෂයට හම්බ වුෙණ්  ඇඩස් නැති වන ඡන්ද ගණනක්. උතුෙර්ත් 
ඒ අන්තවාදී ෙදමළ පක්ෂවලට හම්බ වුෙණ් ඇඩස් නැති වන ඡන්ද 
ගණනක්. සමහර අන්තවාදීන්ට, ජාතිවාදීන්ට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න පුළුවන් වුෙණ් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අන්තවාදී, ජාතිවාදී 
පක්ෂවලට ලැබුණු ඡන්දවලින් ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් කර පිට නැගලා අෙප් ඡන්දවලිනුයි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න පුඵවන් වුෙණ්.  තනිෙයන් ඉල්ලුවා නම් ඒ ෙගොල්ලන්ටත් 
ඇඩස් නැහැ; ඇප නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ෙම් වාද කරන්ෙන් 
අලුතින් ව්යවස්ථාවක් හදන්න ෙහෝ ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයකට වූ 
කමෙව්දය පිළිබඳවයි. ඒ කමෙව්දය සකස් කරන ෙකොටත් ෙම් 
සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අදහස් 
සැලකිල්ලට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙවනදා වාෙග් 
අරෙගොල්ලන් ෙගෙනන නිසා අපි විරුද්ධයි කියන තත්ත්වෙයන් 
බැහැර ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම ෙගනාවාම සමහර පක්ෂ 
අහනවා,  "ඉතින් ඕක කර ගන්න බැරි නම් ඇයි ඇදෙගන ආෙව්?" 
කියලා. ඒක ෙනොකළා නම් අහනවා, "ඔය ෙද්ටවත් එකඟ ෙවන්න 
බැරි නම් ඇයි තමුෙසලා එකට ඉන්ෙන්?" කියලා. එෙහම 
ෙනොෙවයි. සෑම ෙකනාටම ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ 
පස්ථාව සලසන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතය වාෙග්ම 
මට ෙපෞද්ගලිකවත් මතයක් තිෙබනවා, ජාතික අර්බුදය 
සම්බන්ධෙයන්. ෙම් රෙට් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම අපි පාෙයෝගිකව කියාවට නංවන්න ඕනෑ. 
එතෙකොටයි අපට ෙදමළ ජනතාවෙග් විශ්වාසය දිනා ගන්න 
පුළුවන් කියන තැන තමයි ජනවාර්ගික අර්බුදය සම්බන්ධෙයන් මා 
හැමදාම හිටිෙය්. මෙග් මතයට විරුද්ධ සමහර ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකයින් ඉන්න පුළුවන්.   
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ගරු සාලින්ද දිසානායක මන්තීතුමා මමත් එක්ක කාලයක් ෙම් 
රෙට් ජාතික පශ්නය ෙවනුෙවන් පාරට බැහැලා ජීවිත පූජාෙවන් 
වැඩ කරපු ෙකෙනක්. අද ඔය විරුද්ධ පක්ෂෙය් සාලින්දලාත් 
එක්ක ඉන්න සමහර උදවියෙග් පක්ෂ අපට, සාලින්දලාට එදා ෙවඩි 
තිබ්බා. ෙමොකක්ද කරපු වරද? පළාත් සභාවට ඡන්දය ඉල්ලීම. 
සාලින්ද දිසානායක සෙහෝදරයා අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
ෙවලා ඉන්ෙන් ෙපර පිනකටයි. එතුමාට කී පාරක් ෙවඩි තියන්න 
ආවාද? වැලි ෙගෝනි දාෙගන, වැලි ෙගෝනි අස්ෙසේ ඉඳෙගනයි අපි 
ෙද්ශපාලනය කෙළේ, පළාත් සභා මැතිවරණය මුලින් ආපු 
ෙවලාෙව්. ඒ නිසා පළාත් සභා මැතිවරණයට තරග කරන්න අද 
මෙග් ආදරණීය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එදා විරුද්ධ ෙවලා ඉන්න 
ෙකොට, අපි ශී ලංකා මහජන පක්ෂය පමුඛ එක්සත් සමාජවාදී 
ෙපරමුෙණන් තරග කළා. ෙම් රෙට් අන්ත ජාතිවාදී ෙකොටස් විසින් 
ෙපබරවාරි මාසෙය් දවසකයි ඒ එක්සත් සමාජවාදී ෙපරමුණට 
නායකත්වය දුන්නු විජය කුමාරණතුංග සෙහෝදරයාට ෙවඩි තියලා 
මැරුෙව්. අද විජය සෙහෝදරයාවත් සමරන්න ෙබොෙහෝ උදවිය - 
ෙනෝනලා, මහත්තුරු ඔක්ෙකෝම - ෙබදා ෙගන, කඩා ෙගන වලි 
කනවා; ෙපොර කනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අලුතින් ව්යවස්ථාවක් ෙහෝ 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම සඳහා කමෙව්දය හදන ෙකොට 
ඉතිහාසෙය් ෙනොදැක්ක සම්මුතියක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට 
ෙපෙනනවා. සභානායකතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකෙයක්. එතුමා නැඟිටලා කියනවා, "ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාෙවන් ෙම්කට අනුමැතිය ගන්නයි අපි 
ඉන්ෙන්" කියලා. ඒක ෙහොඳයි. ඒක අල්ලා ෙගන දැන් සමහරු 
කියාවි "අන්න, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 
කෙඩ් යනවා" කියලා.  නැහැ. අපි කෙඩ් යන්න ඕනෑ ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට, යූඑන්පී එකට ෙනොෙවයි. කෙඩ් යන්න ඕනෑ 
රටටයි.  ෙබදිලා, ඇන ෙකොටා ෙගන, එක එකා ගහ මරා ගන්නා 
මනාප කමය සම්පූර්ණෙයන්ම ඈත් කරලා, සමානුපාතික 
නිෙයෝජනය තුළින් ඒ ඒ ආසනයට ෙකෙනකු පත් ෙවන්නා වූ 
ආකාරෙය් අලුත් මැතිවරණ කමයක් හදලා, ඒ වාෙග්ම 
ව්යවස්ථානුකූලව තව දුරටත් ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල අඩු 
කරන්න ඕනෑ නම් ඒ පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරලා, ෙම් කටයුත්ත 
කළ යුතුයි. ජාතික පශ්නයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙගන එන 
ආකාරෙය් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ඕනෑමයි.   

කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන පමණින් 
ඒ අයට පශ්නයක් නැහැ කියලා, ඒ අය ඉන්ෙන් තමන්ෙග් ෙමොළය 
උඩ ඉඳ ෙගනයි. ෙදමළ භාෂාව කථා කළ පමණින් ඒ අයට පශ්න 
නැති වන්ෙන් නැහැ. එෙහම පශන් ෙනොතිබුණා නම්, තල්වැෙටන් 
එහා පැත්ෙත් හිටපු ෙදමළ තරුණිය තල් වැෙටන් ෙමහා පැත්තට 
ෙගනැල්ලා බෙඩ් ෙබෝම්බ බැඳ ෙගන මහ පාෙර් මැෙරන මට්ටමට 
පත් කරන්න පභාකරන් කියන මිනීමරුවාට පුළුවන් වන්ෙන් 
නැහැ. ෙදමළ භාෂාව කථා කරන අයට පශ්නයක්  තිබුණා. ඒක 
පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒක පිළිගන්ෙන් නැතිව උතුරට ගිහිල්ලා ෙදමළ 
ජාතිවාදය අවුස්සලා ඒ ඡන්ද ටික ගන්නත්, දකුණට ඇවිල්ලා  
ජාතිවාදය අවුස්සලා දකුෙණ් ඡන්ද ටික ගන්නත් කරෙගන ආපු 
කියාවලියට දැන් නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න ඕනෑ. පාරවල් හදන්න 
ඕනෑ; වතුර ෙදන්න ඕනෑ; විදුලිය ෙදන්න ඕනෑ; රැකියා ෙදන්න 
ඕනෑ; ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදනවලට සාධාරණ මිලක් ෙදන්න ඕනෑ. 
ඒක ඇත්ත. උතුරටත්, දකුණටත්, නැ ෙඟනහිරටත්, මධ්යමටත්, 
ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහත්තයාෙග් උතුරුමැදටත්  ඒක ෙපොදුයි. 
හැබැයි, කාට කාට ෙහෝ ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න වන විධියට 
ආෙයත් පාරක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එහාට ගිය ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන එකට ඉඩ තියනවාද, එෙහම නැත්නම් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ඒ වැෙඩ් කරලා හමාර කරනවාද?  

ආෙයත් වතාවක් ජාතිවාදය අවුස්සලා, එක එක තැන්වල 
ගිහිල්ලා ජාතිවාදී උන්මත්තක ඔළුව උඩින් ගිහිල්ලා, ඡන්දය 
ගන්න එකට නැවතීෙම් ළකුණ තියනවා. ඊළඟට ආණ්ඩුව 
කරන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක්ද? ඔව්. අපි 
උත්සාහ කරන්ෙන් ඒකටයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්ද? 
ඒකට ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමන්ලා උත්සාහ කරනවා. 
එෙහම  නැත්නම් අලුතින් පක්ෂය හදාෙගන යන්න ෙයෝජනා 
කරන අයෙග් ආණ්ඩුවක්ද? ඒකට ඒ අය උත්සාහ කරනවා. 
හැබැයි, කවුරු, ෙමොන විධියට ආණ්ඩු කරන්නත් ෙම් රෙට් 
බරපතළම, පැෙහන, දැෙවන පශ්න ෙවච්ච අලුත් මැතිවරණ 
කමයක් හදන එක, ජාතික අර්බුදයට විසඳුමක් ෙගන එන 
ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවටම විසඳුම් ෙසේ සංෙශෝධනයක් 
ෙගන එන එක, විධායක බලය තවදුරටත් අඩු කළ යුතු නම්, ඒවා 
අඩු කිරීමට කටයුතු කරන එක කියන කාරණා පිළිබඳව අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ඇති කර ගත් සම්මුතිවාදය හරහා ඒ වැෙඩ් 
අවසන් කළ යුතුයි. ඒකට විසඳුම් ෙදමු. ඊට පස්ෙසේ ජනතාව තීන්දු 
කරයි, කාටද ආණ්ඩු කරන්න ෙදන්ෙන් කියලා. අපි ඒ කටයුතු ටික 
කෙළොත්, ඊට පස්ෙසේ අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නාවත් කමක් 
නැහැ. ෙමොකද, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ ෙගෝල්ෙෆේස් එක 
ඉදිරිපිට තිබුණු ෙගොඩනැඟිල්ලටත්, ජයවර්ධනපුර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ලටත් පැමිණි ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
සියලු ෙදනාෙගන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පධාන පශ්න 
කිහිපයකටම එතෙකොට අපි විසඳුම් ෙසව්වා ෙවනවා. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙවනසක් කරන්නට, සංෙශෝධනයක් 
කරන්නට, ඒ වාෙග්ම අලුත් මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනන්නට, 
සමානුපාතික සහ ෙක්වල කමය මිශ ෙවච්ච සහ තවදුරටත් 
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කළ යුතු නම්, ඒ අඩු 
කිරීෙම් සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම සඳහා යනාදී කාරණා මුල් කර 
ගත් ව්යවස්ථාව පිළිබඳවත්, ඒ සංවාදයට, සාකච්ඡාවට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමෙව්දය සකස් කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී අපි ෙහොඳ 
සම්මුතිවාදයක් ෙපන්වා තිෙබනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙතත් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා කමිටුව ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා එක්ක පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලෙය් 
සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට පරිබාහිර ෙවච්ච සන්ධාන ෙකොටස්කරුවන් 
ෙවච්ච ඒ අයෙග්ත් තවත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයන් 
තිෙබනවා නම්, ඒවාත් සළකා බලා ඒ පිළිබඳවත් සාකච්ඡාවක් 
ආරම්භ කිරීෙම් අධිෂ්ඨානෙයන් අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ෙගනාපු ෙම් සංෙශෝධන නවයම පිළිගැනීම පිළිබඳව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් අගමැතිතුමාටත්, සභානායකතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධන නවය තුළ තිෙබන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංෙශෝධන පමණක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් සංෙශෝධන නවය තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා එක්ක කරපු සාකච්ඡාවලදී මතු 
කර තිෙබන සංෙශෝධනත් ෙමයට ඇතුළත්. ඒ නිසා ෙම් 
සම්මුතිවාදය කම්මුතිවාදය ෙලස ෙපෙනන අයට මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන් "ඔව්, එෙහම ෙපෙනන එක ගැන මම කනගාටු 
ෙවන්ෙන් නැහැ." කියලා යි. ෙමොකද, ඒ අයෙග් ෙද්ශපාලනය 
කම්මුතුයි. ජාතිවාදය අවුස්සලා, ආගම්වාදය අවුස්සලා, ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් ඒ කමෙව්දය කම්මුතුයි. ඒ නිසා ඒ අයට 
ෙප්න්ෙන් ෙම් සම්මුතිවාදය කම්මුතිවාදය හැටියටයි. හැබැයි, 
කම්මුති ෙවන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්. කම්මුති ෙවන්ෙන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලනයයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව ෙමොෙහොතකින් 

අවසන් කරනවා.  

අද ෙම් ඉතිහාසගත පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ඉතිහාසගත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ටත්, ටී.එන්.ඒ. මන්තීවරුන්ටත්, ෙජ්.වී.පී. 
මන්තීවරුන්ටත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් යැයි කියා ගන්නා 
මන්තීවරුන්ටත් වඩා වැඩිෙයන්ම හැම පැත්ෙතන්ම ෙදොස් අහන 
උදවිය තමයි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවට එකතු ෙවලා ඉන්න ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් අපි. අපි හැම පැත්ෙතන්ම ෙදොස් අහනවා. හැබැයි, 
ඒ ෙදොස් අහෙගන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක 
සභාෙව් තීන්දුව අනුව අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්, ජනතාවට එදිෙනදා බලපාන්නාවූ පශ්න ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිපත් ෙවන්න විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පධාන පශ්නවලට 
විසඳුම් ෙග්න්න බැරි ෙවච්ච කාලය අවසන් කරලා, ඊටත් වඩා 
ෙහට දිනෙය් වැදගත් ෙවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙවනසකින් 
අන්න ඒ විසඳුම් ලබාදීම සඳහා යම් සම්මුතිවාදයක් ඇති කිරීෙම් 
අධිෂ්ඨානෙයන් යුක්තවයි. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මධ්යම කාරක සභාව ෙහට තීන්දු කෙළොත් ආණ්ඩුෙවන් එළියට 
යනවා කියලා, අපි එළියට යනවා. හැබැයි, අපි ආණ්ඩුෙවන් 
එළියට යන්ෙන් තැන් තැන්වල හන්දි ගාෙණ් තියන මාධ්ය 
පකාශකයන් කියනා ෙද් අහලා ෙනොෙවයි. අල්ලස් අරෙගන අෙත් 
මාට්ටු ෙවච්ච එක එක්ෙකනා කියන ෙද් අහලා ෙනොෙවයි. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් උත්තරීතර මණ්ඩලය ෙවච්ච මධ්යම කාරක 
සභාෙව් තීන්දුව අහලා විතරයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසාන කරන්න 
ෙපර මා තවත් කාරණයක් කිව යුතුයි. 1994දී ඩලස්ලා, 
නාලන්දලා, සාලින්දලා සමඟ මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
ෙවලාෙව්, නැසීගිය මෙග් ආදරණීය මිත නාලන්ද එල්ලාවල 
මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳලා 
කථාවක් කළා. ඒ කථාව හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ කථාව 
ගැන ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා ඉතාම ෙහොඳින් 
දන්නවා. එදා නාලන්ද එල්ලාවල මැතිතුමා කිව්වා, "අද අපි තරුණ 
මන්තීවරුන්. අපි අෙප් ජාතික ගීය සිංහල භාෂාෙවන් ගායනා කරන 
විට ඒ ෙත්රුෙමන්ම, ඒ තාලයටම ඒ ජාතික ගීය ෙදමළ මිනිසුන් 
ෙදමළ භාෂාෙවන් ගායනා කරන දිනය එන ෙතක් මම පුන පුනා 
බලා සිටිනවා. ඒක තමයි මෙග් ෙද්ශපාලන සිහිනය" කියලා. 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කථාව අවසාන ෙවලා අපි 
එළියට යන ෙකොට, -මමයි, නාලන්දයි, ඩලසුයි කෑම කන්න 
කැන්ටින් එකට යන ෙකොට- යූඑන්පී එෙක් හිටපු සුසිල් මුණසිංහ 
මන්තීතුමා ඇවිල්ලා නාලන්දට කිව්වා, "ඔයාෙග් ෙද්ශපාලන 
අනාගතය ඉවරයි පුතා. ඔය වාෙග් කථා කරන්න එපා" කියලා. 
නාලන්ද ඔහුට ඉංගීසි භාෂාෙවන් දුන්නු උත්තරය මම කියන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒක හැන්සාඩ්ගත කරන්නට බැරි නිසා.  

අද මම නාලන්දට කියනවා, "ආදරණීය නාලන්ද, එදා ඔබ 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සිහිනය ෙම් ෙපබරවාරි 04ෙවනි දා, -
නිදහස් දිනෙය්දී- අපි සැබෑ කර ගත්තා කියලා." සිංහල භාෂාෙවන් 
අපි '...නෙමෝ නෙමෝ මාතා, ශී ලංකා මාතා...' කියලා  අෙප් 
ආදරණීය ලංකාවට 'මාතා' කියන විට ෙදමළ භාෂාෙවන් ෙදමළ 
ජාතිකයනුත් ආදරණීය ශී ලංකා මාතාවට 'මාතාව' කියලා 
කියනවා. නිදහස් දිනෙය් ඒ පටන් ගත්ත සංහිඳියාව, ඒ 
සම්මුතිවාදය, ඒ එකඟත්වය, ඒ හිතවත්කම, ඒ යාළුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් හරහා ෙම් රෙට් සියලු ජාතීන්ට, ෙම් රෙට් සියලුම 
ආගම්වල අයට, සියලුම පක්ෂවල අයට එකමුතුව ජීවත් ෙවන්නට 
පුළුවන් විධියට ෙයොදාෙගන, - අලුත් මැතිවරණ කමයකුත් 

හදාෙගන- අපි කටයුතු කරමුයි කියන ෙයෝජනාව මම කරනවා. 
ඊළඟ මැතිවරණවලදී සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා 
කිසිම ජාතිවාදී පක්ෂයකට ඉඩ තබන්ෙන් නැහැයි කියන 
අධිෂ්ඨානෙයන් අපි කටයුතු කරමුයි කියන ෙයෝජනාව කරමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.   

Order, please!  Hon. Deputy Chairman of Committees 
will now take the Chair.  

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
SELVAM  ADAIKKALANATHAN]  took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.02] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සම්පාදනය සඳහා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පත් කළ කමිටුෙව් 
සාමාජික ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසු 
වචන කිහිපයක් එකතු කරන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 
මක් නිසාද යත් එම කමිටුව සඳහා මමත් සාමාජිකෙයක් ෙලස පත් 
කර සිටියා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ෙය් ව්යවසථ්ා 
සම්පාදක කමිටුව ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් රැස් වුණා. ඒ රැස් වුණු අවස්ථාෙව් මූලික තීරණ 
කිහිපයකට එළැඹුණා. ඒ තීරණ අනුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්පාදනය කිරීෙම් කියාවලිය පාර්ලිෙම්න්තුවම ව්යවස්ථාදායක 
සභාවක් බවට පත් ෙවලා, ඒ වාෙග්ම ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුව, 
පබුද්ධ මන්තීවරුන්ෙග් සංවාදයක් තුළින්, බහුතරෙය් අදහස්වලට 
ගරු කරමින් අවශ්ය සංෙශෝධනයන් කිරීම සඳහා එකඟතාව පළ 
වුණා. එහිදී කිසි පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

අෙප් මැතිවරණ කමය ෙම් රෙට් දීර්ඝ කාලීන අර්බුදයක් බවට 
පත් ෙවලා තිබුණා. ආසනයකට වග කියන, තමන්ෙග් ඡන්ද 
දායකයන්ට වග කියන, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් පැවති කමිටුෙවන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
සාකච්ඡා කරලා ෙයෝජනා කළ මැතිවරණ කමය පිළිබඳව  -
ෙක්වල සහ මිශ කමය ඇතුළුව- අපි එකඟ ෙවලායි තිබුෙණ්. 

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙවලාෙව්දීත්, 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සහ විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය එකට ෙගෙනන ෙලස තමයි    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉල්ලීම වුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව්දී  දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය විතරක් ෙගනාවා, විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙග්න්ෙන් නැතිව. විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා නම් අද වන විට 
මැතිවරණ කමයත් නිකම්ම සංෙශෝධනය ෙවලා ඉවරයි. 
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ඊළඟට, විධායක ජනාධිපති කමය පිළිබඳව, විධායක 
ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල අඩු කරලා, ඒ බලතල වැඩි පමාණයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දීම පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක පටන් අෙප් සියලුම 
පක්ෂවල එකඟතාව තිෙබනවා. උතුරු, නැ ෙඟනහිර යුද්ධය නිම 
වීෙමන් පසු ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතුව, ෙබදන්ෙන් නැතුව සිංහල, 
මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් සියලු මිනිසුන්ට කැමති තැනක ජීවත් 
ෙවන්න සහ ජීවෙනෝපාය සලසා ගන්න පුළුවන් රටක්  නිර්මාණය 
කිරීම සඳහා යම් කිසි බලය ෙබදා හැරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට 
එකඟතාව ඇති ෙවලා තිබුණා. ඒ සඳහා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනෙයහි දැක්ෙවන බලය ෙබදා හැරීමකට ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් එකඟතාව පළ වුණා.  

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වීෙම්දී, "පජාතන්තවාදය සහතික කරන ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක්" යනුෙවන් මැතිවරණ පකාශනෙය් ඇතුළත් කරලා 
තිබුණු ෙකොටසත්, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" යටෙත්, "දිනූ ෙද්ශය යළි 
ෙනොෙබදන ඒකීය රටක්, එක්ෙසේසත් මව් බිමක් - එක්සිත් 
ජාතියක්" වශෙයන් මැතිවරණ පකාශනෙය් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු 
ෙකොටසත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* 
කරනවා. 

අපි හමුෙව්, රට හමුෙව් තිෙබන විශාල කාර්යයක් වන්ෙන් 
රෙට් මූලික නීතිය සම්පාදනය කිරීෙම්දී පබුද්ධ සංවාද මණ්ඩපයක් 
බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් ෙවලා එය වඩාත් ෙහොඳින් සකස් 
කර සම්මත කර ගැනීමයි. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයත් අපි කෙළේ එවැනි විශාල බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් 
ඇතුවයි. ඒ අනුව ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලය මඟින් ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිසමක්, ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් ඇතුළු 
අෙනකුත් ස්වාධීන ආයතන පිහිටුවූවා. 

ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම පිහිටුවලා ඉවර වුණත් ෙපොලීසිය 
ස්වාධීනද කියන පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
ස්වාධීන නම් ෙපොලිස් ෙකොමිසම යටෙත් තවදුරටත් මූල්ය වංචා 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙපොලිස් ආඥා 
පනෙත් 55වැනි වගන්තියට අනුව මූල්ය වංචා විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයක් පිහිටුවන්නට බලයක් තිෙබනවාද? එෙහම බලයක් 
නැහැ. ෙපොලිස් ආඥාපනෙත් 55වැනි වගන්තිය තිෙබන්ෙන් 
ෙවනත් කටයුත්තකටයි. 2015 ෙපබරවාරි 13වැනි දා 
ෙපොලිස්පතිවරයා නිකුත් කරපු ගැසට් නිෙව්දනෙය් 4වැනි 
වගන්තිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිබුෙණ්, මූල්ය වංචා විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය කියලා කියන්ෙන් අගාමාත්යවරයාෙග් 
ෙමෙහයවීෙමන් නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයකු ලවා ඉදිරිපත් 
කරන පැමිණිලි විභාග කරන ඒකකයක්ය කියලා. ෙමය සම්පූර්ණ 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීමක් ෙවලා තිෙබනවා. මූල්ය වංචා විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය අගාමාත්යවරයාෙග් උපෙදස් මත ෙමෙහයවන 
ඒකකයක් නම්, තමන්ට අවශ්ය අය දඩයම් කරන්න, නියම කරන 
අය දඩයම් කරන්න පිහිටවපු ඒකකයක් නම්, ඒ තුළින් සාධාරණ 
ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් පිහිටුවීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු උදාර 
පරමාර්ථය ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ.  

මට මතකයි, උගත් නීතිඥෙයක් විධියට ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා කියලා තිබුණා, ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් තිෙබන රටක 
ෙවනම ෙපොලිස් මූල්ය වංචා විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයක් තිෙබන්න 
බැහැ කියලා. ඒක තමයි නීතිය. එෙහම තිෙබන්න බැහැ. ඒක 

වැරැදියි. ඒ වැරැද්ද තවම නිවැරැදි ෙවලා නැහැ. මූලික නීතිය 
සම්පාදනය කළත් ෙම් කරන දඩයම තුළ ෙම්වා ඇතුෙළේ පැමිණිලි 
තිෙබනවා. ෙපොලිස් මූල්ය වංචා විමර්ශන ඒකකෙය් වැඩ කරන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂක සමරනායක මහතාෙග් රාජකාරිය 
සම්බන්ධෙයන් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව, පළාත් අධ්යක්ෂ 
කාර්යාලය, මහනුවර, මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය කියනවා, 
"ෙපොලිස් නිලධාරින්ට එෙරහිව පමණක් ෙම ම ෙකොමිෂන් සභාවට 
කටයුතු කළ හැකි බව වැඩිදුරටත් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නියමය පරිදි කාරුණිකව දන්වා සිටිමි" කියලා.  හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා  එය මා සභාගත* කරනවා. 

ෙපොලිස් මූල්ය වංචා විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් වැඩ කරන 
ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන මහනුවර පෙද්ශෙය් මහජනයා පැමිණිලි 
කරනවා, -අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සභානායකතුමාෙග් 
පෙද්ශෙය් පුද්ගලෙයෝ පැමිණිලි කරනවා,- ෙපොලිස් ෙකොමිසමට. ඒ 
වාෙග් නිලධාරිනුත් වැඩ කරනවා, මූල්ය වංචා විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසෙය්. මූල්ය වංචා විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය නීත්යනුකූල 
ෙනොවන ඒකකයක් ෙලස ෙද්ශපාලන ෛවරෙයන්, පළිගැනීම 
මත පදනම්ව විවිධ පුද්ගලයන් දඩයම් කිරීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා 
ආයතනයක් ෙලස තිෙබන ෙකොට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
සාධාරණත්වය ඉටු ෙවනවාද? පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන් නීති 
හදන තැන. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කුමන 
තත්ත්වයක මහජන නිෙයෝජිතයන් වුවත් ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  එන්ෙන් 225ෙදෙනකු විතරයි.   

ඒ අයෙග් ආත්ම ෙගෞරවය, උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන පුද්ගලයකුට හිමි විය යුතු තත්ත්වය 
සම්පූර්ණෙයන් ෙකෙළසන ආකාරයට මහජන නිෙයෝජිතයන් 
දඩයම් කිරීම සඳහා තමයි ෙම් මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙයොදා 
ගත්ෙත්. මම මීට කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් කාරණය 
ඉදිරිපත් කළා. එවකට අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
මහින්ෙදෝදය පාසල් හැදීෙම්දී මෙග් බැංකු ගිණුෙම් සල්ලි විශාල 
පමාණයක් තැන්පත් කිරීම පිළිබඳව මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත සහ 
ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත යටෙත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිෙබන 
බවට මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය සුපසිද්ධ කඩුෙවල උසාවිෙය් 
මෙහස්තාත්වරයා ෙවත “B” report එකක් ඉදිරිපත් කරමින් 
කියනවා, "ෙම්ක සුරක්ෂිතව බහා තබන්න" කියලා. ඒ  ඕනෑම 
ෙවලාවක, රෑට ෙහෝ උසාවිය කැඳවලා නැත්නම් ෙසනසුරාදා 
උසාවිය කැඳවලා මාව අත් අඩංගුවට ගන්න. මෙග් බැංකු ගිණුම 
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ලංකා බැංකුෙව්. දැන් 
ඔබතුමන්ලාටත් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. මන්තීවරයකුට 
ෙවන්ෙන් ෙම් විධියටයි.  

අපි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය තුළින් නූල් ෙපොටක්වත් ෙහොරකම් 
ෙනොකළ, වංචා ෙනොකළ, ෙකොමිස් ගැනීම්, අයථා කියාවකින් තඹ 
ශත පණහක් ෙසොයා ගත්ෙත් නැති මිනිස්සු. අපටත්  සුපසිද්ධ 
කඩුෙවල උසාවිෙය් “B” report දමන්ෙන් ෙම් විධියටයි. එෙහම 
නම් ෙම් කථා කරන සාධාරණය තුළ රෙට් ෙපොදු මහත් ජනතාවට; 
සිංහල, මුස්ලිම්, ෙදමළ, බර්ගර් සියලු මනුස්සයන්ට වඩා ෙහොඳ 
රටක් හදන්න ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන ෙකොට, ඒ ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් අඩු ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරයකුටත් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන්නට කටයුතු සිදු 
වන්ෙන් නැත්නම් එයින් ඇති ඵලය කුමක්ද කියන පශ්නය ෙම් 
අවස්ථාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  
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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 

අපි තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් පිළිගන්නා ආකාරයට නීති 
සම්පාදනය කරන ආයතනය ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
උත්තරීතරයි. එදා "ෙහොර පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ජනය කරව්." කියලා 
පාර්ලි ෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අය මරලා, 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඡන්දය ෙදන්න ඉදිරිපත් වන 
පළමුවැනි පස් ෙදනා මරනවා කියලා; ඇත්තටම එෙහම මරලා, 
ෙම් රට ෙල් විලක් බවට පත් කරලා ඇති වුණු ෙබොෙහෝ 
තත්ත්වයන් සමනය ෙවලා අද ෙම් රට මිනී මරන්ෙන් නැති රටක් 
බවට පත් ෙවලා ආපු පජාතන්තවාදී ගමනක් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේත් ෙබෝම්බ ගැහුවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ෙබෝම්බ ගැහුවා.  

යකඩ ගැෙටන අමිහිරි ශබ්දය අපි අහලා තිෙබනවා. උණ්ඩෙය් 
අමිහිරි සුවඳ අපට දැනිලා තිෙබනවා. මර ලෙතෝනිෙය් දුක 
ෙව්දනාව අපි දන්නවා. ඒ නිසා මනුස්ස ජීව ගුණය තිෙබන හැම 
මිනිසකුටම ෙගෞරවාන්විත මරණයක් ලැෙබන ආකාරෙය් 
ෙද්ශයක් බවට ෙම් රට පත් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ෙම් අවස්ථාෙව් අපට ලබා 
දිය හැකි සහාය ලබා ෙදන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙලස පකාශ 
කරමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.13] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද අපි 

එක් වන්ෙන් රටට අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා 
ෙදන්නට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිහිටුවීෙම් කාර්ය භාරය 
පිළිබඳව වන විවාදයටයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, වර්තමානෙය් අපට අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන බව. 1978න් 
පස්ෙසේ බලයට පත් වුණු හැම නායකෙයක්ම අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාවක් හදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු දීලා තමයි බලයට පත් 
වුෙණ්. නමුත් ඒ අය ෙපන්වා දුන්න පශ්න එන්න එන්නම ඔඩු 
දිව්වා මිසක් ඒ පශ්නවලට උත්තරයක්, පිළිතුරක් ලබා ගන්න අපි 
අෙපොෙහොසත් වුණා. ෙකොෙහොම වුණත් අපට නිදහස ලැබිලා 
අවුරුදු 68ක් ෙවනවා. ෙම් අවුරුදු 68 තුළ අපි ලබා ගත් පගතිය 
ෙමොකක්ද? එදා අපට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු පහකට දහයකට 
පස්ෙසේ ලී ක්වාන් යූ කියන නායකයා ෙම් රටට ආවා. එතුමා 
සිංගප්පූරුෙව් මැතිවරණයට ගිහිල්ලා කිව්වා, "අපි ෙම් සිංගප්පූරුව 
ශී ලංකාවක් බවට පත් කරනවා." කියලා. එදා නිදහස ලබන ෙකොට 
අපි ස්ථාවර තත්ත්වයක හිටියා. ඊට අවුරුදු 20කට පමණ පස්ෙසේ 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන කියන නායකයා ශී ලංකාෙව් ජනතාවට 
කිව්වා, "මම ෙම් රට සිංගප්පූරුව වෙග් කරනවා" කියලා. අපි 
ෙකොයි තරම් පසුබෑමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක 
ඒෙකන් අපට දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා අපි 
අෙප් රෙට් ෙනොදියුණු පෙද්ශවලට, දියුණු ෙනොවුණ පැතිවලට 
ෙකොරියාව කියලා කිව්වා.  

අපි සමහර විට හවසට ෙකොරියාවට යන්න කැමැතිත් නැහැ. 
එය ඒ තරම්ම දියුණු නැති පෙද්ශයක්. ඒකයි "ෙකොරියාව" කියලා 
නම් කෙළේ. නමුත්, අද වන ෙකොට ෙකොරියාව ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්,  අපි ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? එෙහම නම් අපට වැරදුණු 
තැන් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒවා නිවැරදි කර ගන්නට සුදුසු කාලය 
දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරනවා. ඒවා නිවැරදි කර ගැනීමට සුදුසු කාලය ඇවිල්ලා තිෙබන 
නිසාත්, සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුවක් තුළ -විවිධ ෙද්ශපාලන මත දරන 
අයෙග් එකමුතු වීමක් තුළ- වඩාත්ම දියුණු තත්ත්වයකට අපට ෙම් 
රට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

නිදහස ලබා ගත වූ අවුරුදු 68 තුළ, අවුරුදු 30ක්ම අපි ගත 
කෙළේ යුද්ධයත් සමඟ. එක මවකෙග් දරුවන් කියලා කථා කරන 
අපි, විවිධ භාෂා කථා කරනවා, විවිධ ආගම් අදහනවා කියලා අපි 
අතරම අරගළයක් ඇති වුෙණ් එකම රට තුළ. ෙවනත් රටකින් 
ඇවිල්ලා අෙප් රට ආකමණය කළා ෙනොෙවයි. ඒක අෙප් රට තුළ 
ඇති වුණ පශ්නයක්. අපට ඒෙකන් ෙත්ෙරනවා, අෙප් රට තුළ 
ඉන්න සියලුෙදනාට එකෙසේ සලකපු නැති කමෙව්දයක් තිබුණු 
බව. ඒ නිසා තමයි විවිධ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න ජනතාව ෙපළ 
ගැෙහනෙකොට එල්ටීටීඊ වාෙග් තස්තවාදි සංවිධාන ඇති ෙවලා, 
නාය කෙයෝ බිහි ෙවලා ෙම් රට විනාශ කෙළේ. ඒ අවුරුදු 30 තුළ 
ෙම් රෙට් මහා දැවැන්ත විනාශයක් සිද්ධ වුණා. නමුත්, සියලු 
ජාතීන්ට එකෙසේ සලකන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න අපි සමත් 
ෙවලා හිටියා නම් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.  

ඉන්දියාව නිදහස ලබාගත් ෙවලාෙව් සියලු ජාතීන්ට එකෙසේ 
සලකන කමෙව්දයක් සකස් කළා. ඉන්දියාව වාෙග්, අපි එදා 
නිදහස ලබාගත් අවස්ථාෙව්දීම එවැනි කමෙව්දයක් සැකසුවා නම් 
අපිට ෙම් ඉරණම අත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
පසුගිය කාලෙය් ධනපතීන් සහ නිර්ධනයන්, එෙහම නැත්නම් 
බලය හා හැකියාව තිෙබන අය සහ ෙනොමැති අය අතරත් විශාල 
අරගළයක් තිබුණා.  

1971, ඒ වාෙග්ම 1988, 1989 කාලෙය්දීත් ෙල් වගුර ගත්තා; 
අෙප් ටාන්ස්ෙෆෝමර් පුච්චා ගත්තා; රජය සතු ෙද්පළ විනාශ කළා; 
බස් ගිනි තැබුවා; ෙපොලිස් නිලධාරින් මැරුවා. ෙමවැනි විශාල 
අරගළයක් ෙම් රට තුළ සිද්ධ වුණා. අෙප්ම පවුල්වලින් බිහි වුණු 
අය අතර තමයි ඒ පශ්නය ඇති වුෙණ්. එෙහම නම් අෙප් පාලන 
කමය තුළ, පාලන කමෙව්දය තුළ, පාලනය කරන ව්යවස්ථාව තුළ 
කිසියම් ෙදෝෂයක්, කිසියම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා කියන එක 
ගැන කථා කරන්න අපට වැඩි ෙද්වල් අවශ්ය නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නීතියට ඉහළින් කිසිම 
අණක් දීමට කුමන ෙහෝ බලධාරියකුට හැකි ෙව් නම් ඒ තුළින් බිහි 
ෙවන්ෙන් විනාශකාරී තත්ත්වයක්. ෙම් අනුව ඕනෑම පශ්නයක් 
පිළිබඳව ඕනෑම නිලධාරියකු විසින් ගන්නා තීරණය රෙට් පවතින 
නීතිය තුළ සාධාරණීය කළ හැකි තීරණයක් විය යුතුය. එම නීතිය 
එෙසේ සාධාරණීය කළ ෙනොහැකි නම් එය නීති විෙරෝධී කියාවක් 
ෙව්. එවැනි තීරණයක් ගන්නා පුද්ගලයා සමහර ෙවලාවට 
පූජකෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ස්වාමින් වහන්ෙසේ 
ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ගිහිෙයක් ෙවන්න 
පුළුවන්, බලවත් ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔහු රෙට් ඉහළම නිලය දරන පුද්ගලයා වුණත් කරනු ලබන්ෙන් 
නීති විෙරෝධී කියාවකි. නීති විෙරෝධි කියා සිදු කිරීෙම් ඉඩකඩ 
ව්යවස්ථාව තුළින් අෙහෝසි කළ යුතු කාලය, ඉවත් කළ යුතු 
කාලය, ව්යවස්ථාව ශක්තිමත් කරලා එවැනි ෙද්වල් ෙම් රෙට් සිදු 
ෙනොෙවන්නට සැදිය යුතු කාලය දැන් එළඹ තිෙබනවා කියලා ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දීම 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. 

1201 1202 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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අපි දැක්කා, පසුගිය කාලෙය් රෙට් වුණු සිදුවීම්. ෙම් රට කෑලි 
කෑලිවලට කඩලා තමයි පාලනය කරන්න ලෑස්ති වුෙණ්. ඒක 
තමයි කමෙව්දය. එක්ෙකෝ සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ කෑලි 
කෑලිවලට කඩලා, ඒ ෙද්ශපාලන පක්ෂ තුළ විවිධ මතෙභ්ද 
නිර්මාණය කරලා, බලය තහවුරු කරෙගන රට පාලනය කරන 
කමෙව්දය හැදුවා. එෙහම නැත්නම්, ආගම් වශෙයන් ෙම් රට කෑලි 
කෑලිවලට කඩලා, පධාන ආගම බදාෙගන අෙනක් ආගම්වලට 
ගහලා, පහර දීලා පධාන ආගමත් එක්ක එකතු ෙවලා කල්ලියක් 
නිර්මාණය කරෙගන රට පාලනය කරන කමෙව්දය හැදුවා. එෙහම 
නැත්නම්, පධාන ජාතිය බදාෙගන ජාතිවාදය අවුස්සාෙගන,  
ආගම්වාදය අවුස්සාෙගන ෙම් රට පාලනය කරන කමෙව්දය තමයි 
පසුගිය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසාම තමයි ෙමවැනි ඉරණමක් 
අප අත් කරෙගන, නිදහස ලැබූ කාලෙය් සිට විශාල පසු බෑමක් 
අෙප් රෙට් ඇති ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්.  

අපි පසුගිය වසර 10 ගත්ෙතොත්, සිදු වුණු ෙද්වල් බලන්න. ෙම් 
රෙට් බහුලව සිදු වුෙණ්, මහජන මුදල් ෙකොල්ලකෑම්. නීතියට 
පිටින් වැඩ කරලාත් ශක්තිමත් ව්යවස්ථාවක් ෙනොතිබුණ නිසා 
සමහර ෙවලාවට ඒ අය අද වුණත් නිදහස් ෙවනවා. FCID එක 
නීති විෙරෝධියි කියලා මීට ෙපර කථා කළ මන්තීතුමා කිව්වත්, 
FCID එක ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් අත්සන් කරන ලද ගැසට් 
නිෙව්දනයකින් සහතික කරන ලද ආයතනයක්. ඒක නීති විෙරෝධි 
කියලා කථාවට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, නීති විෙරෝධි නැහැ. 
එෙහම නම් ෙම් රෙට් ඇති STF එක පිහිටුවීමත් නීති විෙරෝධි 
ෙවන්න ඕනෑ.  

ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයත් පසුගිය කාලෙය් ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාසයක් පිහිෙටව්වා. එෙහම නම් ඒකත් නීති විෙරෝධී 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙඩංගු පශ්නයත් එක්ක ඊෙය් ෙපෙර්දා පරිසර 
ඒකකයක් පිහිෙටව්වා. එෙහමනම්, ඒකත් නීති විෙරෝධී ෙවන්න 
ඕනෑ. නමුත්, මීට වැඩිය නීතිවිෙරෝධී ෙද්වල් කරපු මිනිසුන් එදා 
ආරක්ෂා කර ෙගන හිටියා.  

එදා ෙම් රෙට් මුදල් විනාශ කරපු ඒවා ගැන කියන ෙකොට, 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදීම ගැන කියන්න ඕනෑ. 
පසුගිය දවසක විදුලි බලය පිළිබඳ විවාදයකට සහභාගි ෙවද්දී ඒ 
හදපු  machines තුනම කැඩිලා තිබුණා. ඒ ෙවනුවට 
ෙකරවලපිටිෙය් විදුලි බලාගාරෙයන් තමයි විදුලිය දුන්ෙන්. ෙම් 
අෙප් සල්ලියි නාස්ති ෙවන්ෙන්. විදුලි බල මණ්ඩලෙයන් දවසකට 
ලක්ෂ 400කට ආසන්න පමාණයක් ණය ෙගවනවා. නමුත්, අවුරුදු 
2, 3කට කලින් ෙගනා අලුත් machines ටික කැඩිලා. ෙම් විධියට 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි නාස්ති කළා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් සල්ලි නාස්ති වුණා. අද ඒෙකන් පතිඵල ජනතාවට 
ලැබුෙණ් නැහැ. කාෙගන් අහලාද, ෙමොන ජනමත විචාරණය 
අනුවද, ෙකොයි ජනතාවෙග් අවශ්යතාව අනුවද ෙම්වා සිද්ධ කෙළේ? 
එෙහමනම් ෙම්වාට වැට බඳින්නට ඕනෑ.  

මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදුවා. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් ජනතාව 
රුපියල් ලක්ෂ 65ක් දවසට ෙපොලිය ෙගවනවා. ෙම්ෙකන් 
ආදායමක් ලැෙබනවාද? මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ ෙතල් 
පර්යන්තය විවෘත කරන්න, mobile toilets  ටික ෙගන එන්න 
ලක්ෂ ෙදකහමාරක් වියදම් කළා. [බාධා කිරීම්]ඉතින් එෙහමනම් 
ෙමන්න, ජනතා සහභාගිත්වය, ජනතා අදහස්, ජනතා ඒකරාශීවීම. 
එෙහමනම්, ෙමවැනි ෙහොරකම් කරපු, රෙට් ජාතික මුදල් 
මංෙකොල්ල කාපු කට්ටියවත් ෙකොටු කර ගන්න පුළුවන් ශක්තිමත් 
ව්යවස්ථාවක් අපට විෙශේෂෙයන්ම අවශ්ය ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි පසුගිය කාලෙය් දැක්කා,  
මාධ්යෙව්දීන් මරා දාපු හැටි. ෙකෝ, ඒවාට ගත්ත කියාදාමයන්? 
ඒවා සම්බන්ධෙයන් අපට ගන්න පුළුවන්  වුණ කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්] පගීත් එක්නැලිෙගොඩලා මරලා දාලා. 
ෙම්වා ගැන පශ්න කළාද? එක්නැලිෙගොඩට ෙමොනවාද කෙළේ? 
එතෙකොට, ලසන්ත විකමතුංග ඇත්ත ෙහළි කළා කියලා 
ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ අයව ආරක්ෂා කර ගත හැකි ව්යවස්ථාවක් 
අපට හදන්න ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] රිෙදනවා. රිෙදනවා. 
ගැරඬින්ට භූමිෙතල් ගැහුවා වාෙග් තමයි ෙම්වා කියනෙකොට. 
ගැරඬින්ට භූමිෙතල් ගැහුවා වාෙග් කියන ෙකොට දඟලනවා. ෙම්වා  
අහෙගන ඉන්න, කරපු ෙද්වල්. [බාධා කිරීම්]  

එදා ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලපු හලාවත ඇන්ටනී මැරුවා. 
ෙමොනවාද, හලාවත ඇන්ටනී මැරුවාට සිද්ධ වුෙණ්? ෙම් 
ආකාරෙයන් පජාතන්තවාදය ඉටු වුණාද? එෙහමනම්, ෙමම 
ව්යවස්ථාව අපි හැදිය යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමවැනි සිදුවීම් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ෙනොවන්නට ෙමම ව්යවස්ථාව සෑදිය යුතු 
ෙවනවා.  

අෙප් පෙද්ශෙය්, වැලිෙව්රිෙය් බීමට වතුර ඉල්ලපු අයට, බීමට 
වතුර ඉල්ලලා කෑ ගහපු අයට ෙවඩි තියන ෙකොට ඒ අයව ආරක්ෂා 
කරන්න ෙම් ව්යවස්ථාෙව් කමෙව්දය සැකසිලා තිබුණාද?  
තමුන්ෙග් පඩිෙයන් කපා ගත්තු අර්ථසාධක අරමුදල එදා රජයට 
පවරා ගන්න හදනෙකොට ෙරොෙෂේන් චානකලා කරපු උද්ෙඝෝෂණය 
ෙවඩි උණ්ඩෙයන් මැඩ පැවැත්වූවා. ඒ පුද්ගලයා ජීවිතක්ෂයට පත් 
වුණා. ෙම් අය ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් වුණාද? එෙහමනම්, 
පසුගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙහොරු, වංචාකාරෙයෝ, තක්කඩිෙයෝ රජ 
කරපු ආකාරය  අපි දැක්කා. එෙහමනම් එවැනි ෙදයකට ඉඩක් 
නැති ෙවන විධියකට ශක්තිමත් ව්යවස්ථාවක් හැෙදන්න ඕනෑ 
ෙවනවා. අෙප් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්, අෙප් දූ දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙමම ව්යවස්ථාව නිර්මාණය කළ යුතුයි. නැවතත් 
ඒකාධිපති කමයක්, මිනීමරු යුගයක්, මහජන මුදල් මං ෙකොල්ල 
කන කමයක් නැති කරන්නට අවශ්ය පරිදි ව්යවස්ථාවක් අපි 
පජාතන්තවාදීව නිර්මාණය කළ යුතුව ෙවනවා . ඒක ෙබොෙහොම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

ඔබතුමාට ලැබුණු කාලය දැන් අවසානයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]අමාරුයි. රිෙදනවා. කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. නමුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම 
නිසා අද ඉතාමත්ම පජාතන්තවාදී කමෙව්දයක් තුළ මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම විවිධ ආගම්, විවිධ ජාතීන්, විවිධ පක්ෂ විවිධ 
මත දරන්නන් සියලු ෙදනාම එකතු ෙවන විධියට ෙමම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කරලා හැෙමෝෙග්ම අදහස් අර ගත යුතු ෙවනවා. 
ෙම්ක දවසක් ෙදකක් කල් ගියාට කමක් නැහැ. හැම ෙදනාෙග්ම 
අදහස් නිෙයෝජනය වන පරිදි, හැම කාරක සභාවකම අදහස් 
නිෙයෝජනය වන පරිදි ව්යවස්ථාව නිර්මාණය කළ යුතු ෙවනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගාමාත්යතුමා පමුඛව ලබා ගත්තු 
ෙම් අදහස්, පමුඛව ලබා ගත්තු ෙම් කමෙව්දය කියාත්මක 
කිරීෙමන් රෙට් ස්වර්ණමය යුගයක් උදා ෙවනවාට ෙපර නිමිති 
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තිෙබනවා. නමුත්, පසුගිය කාලෙය් ෙහොරකම් කරපු ෙහොරු ටික 
ෙම්කට විරුද්ධයි. නමුත් මම දන්නවා, ඔය ෙහොරුන්ට ෙම්ක 
හරියන්ෙන් නැහැ කියලා.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
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) 
Order, please! Hon. Member, you may go to your seat 

and raise your point of Order, please.  
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහනවා. 

ඔබතුමා ගම්පහ දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිතුමා-[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. The next speaker is the 

Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පිස්ෙසක්, පිස්ෙසක්, පිස්ෙසක්.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔය point of Order එකක්ද? පිස්ෙසක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙහොරු. ෙහොරු.  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පිස්ෙසක්. පිස්ෙසක්. 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[பி.ப. 5.25] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி. அரசியலைமப் ச் சைபைய 
நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் ெதாடர்பான இன்ைறய 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். எங்க ைடய மக்கள், ெபா மக்கள் க த்தறிகின்ற 
கு வின க்குப் திய அரசியலைமப்பின் உ வாக்க ம் 
அவற்றிற்கான ேதைவப்பா க ம் என்ப  பற்றிெயல்லாம் 
க த் த் ெதாிவித் க்ெகாண் க்கின்ற இக்காலகட்டத்திேல 

திய அரசியலைமப்பிற்கான அரசியலைமப் ச் சைப 
நியமனம் ெதாடர்பி ம் பல வரேவற்கத்தக்க க த் க்கள் 
காணப் ப கின்றைமயான  உண்ைமயில் சிறந்தெதா  
விடயமாகும் என்ேற கூறேவண் ம். எவ்வாறானேபாதி ம் 
கடந்த அைர ற்றாண்  காலத் க்கும் ேமலதிகமாக 
இலங்ைக அரசிய ன் எதிர்மைறயான விைள களினால் 
பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இன் வைர 
கடந்தகாலக் கசப்பான வரலா கள் மீட்டப்பட் க் 
ெகாண் தான் உள்ளன. ஒன்றிைணந்த இலங்ைகயின் 
வி தைலக்காகக் காலனித் வச் சக்திகளிட மி ந்  
ேபாரா ய இந்நாட் ன் மக்கள் மத்தியில் ரேநாக்கற்ற 
அரசியல் சிந்தைனகள் விைதக்கப்பட்  இனங்களிைடேய 
பைகைம உணர் கள் வளர்த்  விடப்பட்டன. நாட் ன் 
இனப்பிரச்சிைனயின் ஆரம்பம் தல் இன் வைர தமிழ் 
மக்கள் ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கங்களின் வாக்கு திகளா ம் 
உடன்ப க்ைககளா ம் ஏமாற்றப்பட் க் ெகாண்ேட வந்தைம 
வரலா  எமக்குக் காட் கின்ற உண்ைமயாகும்.  

இனப்பிரச்சிைன ேதான்றிய ஆரம்பகாலகட்டங்களில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட உடன்ப க்ைககள், குறிப்பாக 1957இல் 
ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட பண்டா - ெசல்வா ஒப்பந்த ம் 
1965இல் ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட டட்  - ெசல்வா ஒப்பந்த ம் 
கிழித்ெதறியப்பட்  தமிழ் மக்களின் உாிைமகைள ம த் 

ைரத்த ெசயற்பா கைள இலங்ைகயின் ன்னணி அரசியல் 
கட்சிகள் ேமற்ெகாண்டதைன நாம் எவ்வா  மறக்க ம்? 
உண்ைமயில் இவ்வாறான ெசயற்பா கேள வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாண இைளஞர்கைள ஆ தம் ஏந்த ைவத்தன என்பைத 
நாம் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ஒ  நாட் ன் அரசியல் யாப்பான  அந்த நாட் ன் பல 
சந்ததிக க்கும் ஏற்றவா  ரேநாக்குைடய ஒன்றாக இ க்க 
ேவண் ய  கட்டாயமானதாகும். எனேவ, சகல மக்களின ம் 
நலன்கைளக் க த்திற்ெகாண்ேட அ  ஆக்கப்படல் ேவண் ம். 
இதைன மக்கள் பிரதிநிதிகைளக் ெகாண்ட அரசியலைமப் ச் 
சைபயி டாக ேமற்ெகாள்வேத சிறந்ததாகும். 1978ஆம் 
ஆண்  உ வாக்கப்பட்ட அரசியல் யாப்பிேல இன் வைர 
எத்தைன தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன 
என்பதைனச் சிந்திக்கும்ேபா  எம  அரசியல் யாப்பி ைடய 

ர ேநாக்கற்ற தன்ைம ெதளிவாகப் லப்ப கின்ற . 
எனேவ, திய அரசியலைமப் ச் ெசயற்பா களில் கடந்த 
காலத்தின் ப ப்பிைனகைளக் க த்திற்ெகாண்  சகல இன 
மக்க க்கும் ஜனநாயக உாிைமகைள வழங்குவதைன 
உ திப்ப த்த ேவண் ம். ேம ம், அரசியலைமப்  
உ வாக்கத்திற்கான இம் யற்சியான  1995 மற் ம் 2000 
ஆண் களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அேத தைலவிதிைய 
எதிர்ேநாக்கக் கூடா . எம  அரசியல்வாதிகள் 
அரசியலைமப் த் ெதாடர்பான விடயத்ைதப் ெப மதிமிக்க 
ஒன்றாகக் க த ேவண் ம். உண்ைமயில் பக்கச் சார்பற்ற க த் 
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ெதாற் ைம டன்கூ ய உச்சக்கட்டச் சட்டமாக இ ந்  
வரக்கூ ய ஒ  திய அரசியலைமப்ேப இலங்ைகக்கு மிக ம் 
அவசியமாக ள்ள . எனேவ, தற்ேபா  இலங்ைகயின் 
அரசிய ல் ஒன்றாக இைணந் ள்ள இ  பிரதான அரசியல் 
கட்சிக டன் ெகளரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் ேமதகு 
ஜனாதிபதி மற் ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அத் டன் 
ஏைனய அரசியல் கட்சிக ம் ஒன்றிைணந்  திய 
அரசியலைமப்  விடயத்தில் ெபா ப் டன் நடந்  
ெகாள்வ டன், இவ்வரசியலைமப் ச் சைப நியமனத் தி ம் 
காத்திரமான பங்கிைன வகிக்கேவண் ம் என் ம் 
ேவண் கின்ேறன்.  

அரசியல் யாப் த் தி த்தத்ைத மக்களின் பங்குபற்ற டன் 
அவர்களின் பிதிநிதிகளின் ஊடாக ேமற்ெகாள்ளத் 
தைலப்ப ம்ேபாேத ஜனநாயகப் பண் கள் ெவளிப்ப ம் 
என்ப  ெபா வான க த்தாகும். அரசியல் யாப்  உ வாக்கம் 
பல்ேவ பட்ட நைட ைறகளில் நைடெப வதைனக் 
காணலாம். அதாவ  (1) நி ணர்களால் அரசியல் யாப்  
வைரயப்படலாம்; (2) ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட மக்கள் 
பிரதிநிதிகளால் அரசியல் யாப்  வைரயப்படலாம்; (3) 
உயா்மட்ட மக்களின் பங்குபற்ற டன் அரசியல் யாப்  
வைரயப்படலாம்; (4) நாட் ன் சாதாரண பிரைஜக ம் 
ஏதாவ  ஒ  வைகயில் பங்குபற் த டாக அரசியல் யாப்  
வைரயப்படலாம்.  

இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில் 1972ஆம், 1978ஆம் 
ஆண் களின் யாப்  உ வாக்கத்தின்ேபா  பிரைஜகளின் 
பங்குபற்றலான  மிக ம் குைறவாகேவ காணப்பட்ட 
ெதன்ப  இங்ேக சுட் க்காட்டத்தக்க ஒ  விடயமாகும். 
எனேவ, நாட் ன் தைலயாய சட்டம் மற் ம் மக்களின் 
இைறைம குறித்  மாற்றங்கள் ஏற்ப த் ம்ேபா  அங்ேக 
மக்களின் பங்களிப்  அவசியமாவ டன் மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின் பங்களிப் ம் அவசியமாகும். அந்த வைகயில், 
மக்கள் பிரதிநிதிகைளக் ெகாண்ட,  நாட் ற்கும் சிகரமாக 
விளங்கும் இப்பாரா மன்றத்தினால் ெசய்யப்ப ம் திய 
அரசியலைமப் ச் சைபக்கான நியமனத்ைத வரேவற்ப டன், 
நீண்டகாலமாகப் ைரேயா ப்ேபா ள்ள இலங்ைகயின் 
அைனத்  இன மக்களின  அபிலாைஷக ம் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட்  சகல ம் சமமாக வா ம் வைகயில் திய 
அரசியலைமப்பி டாக வழிெசய்யப்படல் ேவண் ம்.  

நா  சுதந்திரமைடந்த காலம் தல் இலங்ைகயின் 
சி பான்ைம மக்கள் சம அந்தஸ் ள்ள பிரைஜகளாக வாழ 

யா  பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த்  
வந் ள்ளனர். அத்தைகய சூழல் தற்ேபாைதய மற் ம் இதற்கு 

ன்னர் உ வாக்கப்பட்ட அரசியல் யாப் களினாேலேய 
ன்ென க்கப்பட்ட . இப் திய அரசியலைமப் ச் சைப 

நியமனத்தின் பின்னர் உ வாக்கப்படவி க்கும் திய 
யாப்பான  இனங்க க்கிைடேய உற கைள ஏற்ப த்த 
ேவண் ம். எனேவ, நாட் ல் காணப்ப ம் பிற்ேபாக்குவாத 
சக்திகளின் க த் க்க க்கு இடமளிக்காதவா  திய 
அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதற்கான பணிகைள 
இவ்வரசாங்கம் ன்ென க்க ேவண் ெமனத் தயவாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

தற்ேபா  நாட் ன் சகல பகுதிகளி ம் இடம்ெபற்  
வ கின்ற ெபா மக்களின் க த் க்கைளப் ெப கின்ற 
ேவைலத்திட்டமான  சாதாரணமாக க த் க்கைள மாத்திரம் 
ெப வதற்காக ன்ென க்கப்பட்ட ஒ  ேவைலத்தி்ட்டமாக 
இ க்கா  மக்களின் க த் க்கள் இவ்வரசியலைமப் ச் 
சைபயின் க்கவனத் க்கும் ெகாண் வரப்பட்  அவற்றி 

ந்  திய சிந்தைனகள் ேதாற் விக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

கடந்த காலங்களின் இனவாத மற் ம் மதவாத 
சிந்தைனக க்குள் கட் ண்ட நிைலயி ந்  மாறி, திய 
சிந்தைனகளின் அ ப்பைடயில் தமிழ் ேபசும் மக்களின் 
அ ப  ஆண் க க்கும் ேமலான அபிலாைஷகைள 
நிவர்த்திெசய்  - 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்களின் உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Sir, give me one more minute. 

- ஐக்கிய இலங்ைகக்குள் அைனவ ம் சமமாக 
வாழ்வதற்கான தற்ப யாக க தப்ப ம் இவ்வரசியலைமப்  
மாற்றத்திற்கு இந்த அரசியலைமப் ச் சைபயின் நியமனம் 
பாாிய பங்ைக வகிக்கேவண் ம். எம  எதிர்கால சந்ததியினர் 
சமாதானமாக வாழ்வதற்கு, ஒன்றிைணந்த இலங்ைகக்குள் 
தமக்கான உாிைமகைளக் ேகா ம் சி பான்ைம மக்களின் மன 
ெவளிப்பா கள் மதிக்கப்பட் , அைனத் ப் பிரைஜகளின ம் 
ஜனநாயக உாிைமகைளப் பலப்ப த்தி ேதசிய பிரச்சிைனக்கு 
அரசியலைமப்  ாீதியிலான தீர்ெவான்ைற வழங்கக்கூ ய 
யாப்  உ வாக்கப்படல் ேவண் ெமனத் ெதாிவித் , நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Faiszer Musthapha. You 

have 12 minutes.  
 

[5.33p.m.] 
 

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) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I am 

honoured by given the opportunity to speak with regard 
to the Resolution dealing with the setting up of a 
Constitutional Assembly. Before I speak on this 
Resolution, I would like to raise an issue with regard to a 
matter brought up by the Hon. Wimal Weerawansa.  

ෙම් ආණ්ඩුව පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම කල් දැමීම 
ගැන විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා පකාශයක් කළා. ෙම් ගරු සභාවට 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීම මෙග් යුතුකමක් හැටියට මා 
සලකනවා.   

අපි දන්නවා, 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද 
විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් පළාත් පාලන ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් අලුත් ඡන්ද කමයක් හඳුන්වා දුන් බව. ඒ පනෙත් 
වගන්ති ෙදකක් තිබුණා. එක වගන්තියක් සීමා නිර්ණය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් තිබුණා. අනික් වගන්තිය අනුව පනත සහමුලින්ම 
කියාත්මක කරන්නයි තිබුෙණ්. එවකට සිටි අතාවුල්ලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇමතිතුමා, සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කටයුතු අවසන් කිරීමට ෙපර 
පනත කියාත්මක කළා. ඒ පනත කියාත්මක කිරීම තුළ පරණ 
කමය යටෙත් කිසිෙසේත්ම ඡන්ද විමසීම පවත්වන්න බැහැ. සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම් කටයුතුවල වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
බාරදුන්ෙන් 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය්. ඒ නිසා ෙම් ඡන්ද විමසීම 
පරක්කු වීම පිළිබඳව කිසිෙසේත්ම ෙම් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු 
කිරීමට කිසිම ෙකෙනකුට අයිතියක් නැති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරනවා.  

 සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කටයුතුවල යම් යම් අඩුපාඩු තිබුණා. 
සමහර උදවිය ඇඟිල්ල දිගු කරලා කිව්වා, ෙම්ක එක 
එක්ෙකනාෙග් අභිමතයට අනුව කළා කියලා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් කළා සීමා නිර්ණය කිරීෙම් 
කටයුතුවලින් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මා අභියාචනා කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. 
අභියාචනා ෙදදහසක් විතර ලැබී තිෙබනවා. අභියාචනා කමිටුෙව් 
වැඩ කටයුතුවලදී ෙකොට්ඨාස 1,000ක සීමා ෙවනස් කිරීමට සිදු වී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කරන්න 
කැමැතියි, ෙම් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම කල් යන්ෙන් 
සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කටයුතු කලින් හරියාකාරව ෙනොකිරීම 
නිසාය  කියන කාරණය. ඒ නිසා කිසිෙසේත්ම ෙම් රජය පළාත් 
පාලන ඡන්දයට බයෙවලා  ඡන්දය කල් දමා නැති බවත්, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා වගකීෙමන් පකාශ කරනවා.  

අපි දන්නවා, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යම් යම් ෙදෝෂ, අඩු 
පාඩු තිබුණු බව. සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් ෙවනස්කම් සිදු කරන්න ඕනෑ කියලා. 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් ජනාධිපතිවරු කිහිප ෙදෙනක් පත් 
වුණා. හැබැයි, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, 
තමන්ට තිෙබන බලතල අඩු කරනවා කියලා ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ අනුව දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කළා. 
නමුත් අපි දන්නවා, ඊට එහා යම් යම් සංෙශෝධන අවශ්යයි කියලා.  

දැන් පවතින මනාප ඡන්ද කමය දූෂිත කමයක් බව අපි සියලු 
ෙදනාම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ෙමම ඡන්ද කමය සහ විධායක 
ජනාධිපතිෙග් යම් යම් බලතල සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ෙවනස්කම් 
කිරීමට ජනතාවට අවශ්යතාව තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් ෙවනස්කම් 
කිරීෙම් පජාතන්තවාදී කමය ෙමොකක්ද? ස්ථාවර නිෙයෝග 86 
යටෙත්  කාරක සභාවක් හැටියට මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම කටයුතු 
කරනවා.  ඒ කටයුතු කිරීම තමයි ඉතාමත් පජාතන්තවාදී කමය. 
සමහර අය ෙමම කියාදාමය ව්යවස්ථාදායක භූතෙයක් හැටියට 
ෙනොෙයකුත් ෙව්දිකාවල කියන්නට පටන් ගත්තා. සමහර අය 
කිව්වා බුදු දහමට තිෙබන තැන නැති කරනවා කියා; ජනතා 
පරමාධිපත්ය නැති කරනවා කියලා කිව්වා. නමුත් ෙමම 
ෙයෝජනාෙව් බලාෙපොෙරොත්තුව, ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
කාරක සභාවක් හැටියට කටයුතු කරලා, සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් 
විමසලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරනවා නම් 
සංෙශෝධනය කිරීම ෙහෝ  අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙගෙනනවා නම් ෙගන ඒමයි.   

ඉතිහාසය දිහා බලනෙකොට අෙප් ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව කාලෙය්දී සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, පළමුවන ජනරජ ව්යවස්ථාව බිහි කරනවා 
කියලා. හැබැයි, ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිබුණා, 
තුෙනන් ෙදෙකන් සම්මත වූවත් යම් යම් ව්යවස්ථා ෙවනස් 
කරන්න බැහැ කියලා. ඒ නිසා ව්යවස්ථාදායක සම්පාදන 
මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ඒ මණ්ඩලය නව රඟහෙල්දී හමුෙවලා අපි 

අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගනාවා. නමුත් 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගෙනනෙකොට 1972 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් 
වුණා තුෙනන් ෙදෙක් ජන්දයකින් තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්ද බලෙයන් 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගනාවා. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සමහර 
ව්යවස්ථා එනම් "ජනතා පරමාධිපත්ය, ජාතික ගීය, ජාතික 
ෙකොඩිය, බුදු දහමට ෙදන තැන"  ජනමත විචාරණයක් නැතුව 
සංෙශෝධනය කරන්න ෙහෝ ෙවනස් කරන්න බැහැ.  

ඒ වාෙග්ම අෙනක් ඕනෑම වගන්තියක් සංෙශෝධනය කිරීමට 
ෙහෝ ෙවනස් කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක ඡන්දෙයන් 
සම්මත වීම අවශ්යයි. ඒ නිසා ෙම් ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලෙයන් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් සියලුම මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් 
විමසීමයි. සමහර අය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.                    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිව්වා, ෙම් සාකච්ඡාව විවෘතව තබන්න 
කියලා. විවෘතව තබලා, සියලු ෙදනාෙගන් අදහස් විමසීමට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියලා. සමහර උදවිය තව 
සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග 130 
යටෙත්. එයින් කියන්ෙන්, Steering Committee වාෙග් ඒවා 
සම්බන්ධව ව්යවස්ථාදායක මණ්ඩලය පිහිටුවූවාට පස්ෙසේ තීරණ 
ගන්න  කියලා. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් නැහැ ෙම් සභාෙව් සිටින 
කිසිම මන්තීවරෙයක් ෙම්  ෙයෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදයි 
කියලා. ඒකට ෙහේතුව, අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්නා කරුණක් 
තමයි, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කළ යුතුයි කියන 
කාරණය. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳ 
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අත උස්සනෙකොට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා ෙම්  මැතිවරණ කමයත් ෙවනස් කරන්න. ෙම් දූෂිත 
මැතිවරණ කමය, ෙම් මනාප ඡන්ද කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑය 
කියලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ජනතාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න අපට බැරි වුණා. විධායක ජනාධිපතිෙග් අත්තෙනෝමතික 
බලය සහ ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීෙම් අවශ්යතාව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තිෙබනවා. ෙම් මනාප කමය තුළින් 
ෙනොෙයකුත් අකමිකතා ෙවනවා.  

 ගමට වගකියන මන්තීවරෙයක් බිහි කිරීෙම් අවශ්යතාව අපට 
තිෙබනවා. ඒ මන්තීවරයා අනිවාර්යෙයන්ම ගමට වගකියන 
මන්තීවරෙයක් විය යුතුයි. අපි දන්නවා, සමහර උදවිය ඡන්ද 
කාලෙය්දී දිස්තික්ක මට්ටමින් යම් යම්  පෙද්ශවලට යනවා. 
හැබැයි, ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ ඒ අය ගමත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. ඒ 
නිසා ඍජුව මන්තීවරයා ගමත් එක්ක සම්බන්ධ කිරීෙම් කමයක් 
හැටියට ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කළා නම් අෙප් ඉලක්කයට 
යන්න පුළුවන්.  

ෙම් කමෙව්දය සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ෙවනස්කම් ඇති 
වන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
පත්කිරීම ඉතාම පජාතන්තවාදී කියාදාමයක්. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධනය සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම මන්තීවරයකුට 
තමන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සමහර උදවිය ෙම්ක 
ෙව්දිකාවක් කරගන්න හදනවා, ෙනොෙයකුත් මට්ටෙම් 
ෙනොෙයකුත් මත පකාශ කරන්න. හැබැයි, ෙම් ඉලක්කය පිළිබඳව 
අපි හරයාත්මකව බලන්න ඕනෑ. සියලුෙදනාෙග්ම අවශ්යතාව 
වන්ෙන් 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙවනස්කමක් ඇති කරන 
එකයි. මා විශ්වාස කරනවා, සියලුෙදනාෙග් සහ ෙයෝගිත්වෙයන්  
අපට ෙම් ෙවනස ඇති කරන්න පුළුවන්  කියලා. අපි දන්නවා,       
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉතාම පගතිශීලී සංෙශෝධන කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම සමහර උදවිය ෙම් 
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සම්බන්ධෙයන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සංෙශෝධනත් 
අෙප් සංෙශෝධනයට ඒකාබද්ධ කරලා, සියලුෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගිත්වෙයන් ෙමම ෙයෝජනාව සම්මත කිරීමට ෙම් 
ආණ්ඩුවට හැකි ෙවයි කියන විශ්වාසය තබමින් මා නිහඬ වනවා. 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.43] 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙලෝකෙය් විවිධ 

රටවල් විවිධ ආකාරෙයන් පාලනය කරනවා. අෙප් රට, 
ඇෙමරිකාව වැනි රටවල් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මුල් කර ෙගන 
පාලනය කරනවා. මහා බිතාන්යය ගත්ෙතොත් ඒ රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් නැහැ. There is no written Constitution there. 
සම්පදායයන් එක්ක පාලනය වන කමෙව්දයක් ඒ රෙට් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම 1948දී නිදහස ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ගණනාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මහා 
බිතාන්යෙය් මැදිහත් වීෙමන් ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  ඇති 
වුණා. ඊට පස්ෙසේ  මහා බිතාන්යෙයන් ෙවන් ෙවලා, ශී ලංකාෙව් 
ස්ෛවරීභාවය අගය කරන්න 1972දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති 
වුණා. ඉන් පසුව 1978දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා යටෙත් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඇති වුණා. ෙම් වන ෙකොට ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව දහනව වතාවක් සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වන ෙකොට එයට සංෙශෝධන 19ක් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ෙම් රෙට් පැවති 
විශාලතම ගැටලුවක් වූ ජන වාර්ගික පශ්නයට විසඳුමක් වන 
ආකාරෙයන් තමයි දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් පළාත් සභා කමය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් වුෙණ්.   
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව දහනව වතාවක් 
සංෙශෝධනය වීෙමන් ඒ මූලික අදහස දැන් ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රටට ගැළෙපන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසාම තමයි අපට 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්  හදා ගන්න අවශ්ය වන්ෙන්.  

පළාත් සභාවක් ෙදවතාවක් නිෙයෝජනය කරපු මහජන 
නිෙයෝජිතයකු හැටියට මා දන්නවා, පසුගිය කාල සීමාෙව්දී, 
විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂ පාලන කාල සීමාෙව්දී, රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවන් පළාත් සභාවල තිබුණු ඒ ෙද්ශපාලන නිදහස අයින් 
කර තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම පිරිවැටුම් බද්ද අයින් කිරීෙමන්, ඒ 
පළාත් සභාවල තිබුණු ආර්ථික නිදහස අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන නිදහසත්.  ඒ වාෙග්ම ඒ පළාත 
තමන්ට ඕනෑ විධියට පාලනය කරන්න තිබුණු සියලු නිදහස, සියලු 
වරපසාද අහිමි ෙවලා පසුගිය කාල සීමාෙව්දී පළාත් සභා මධ්යම 
රජෙය් අමාත්යාංශ බවට පත් ෙවලා තිබුණා. බස්නාහිර පළාත් 
සභාව මධ්යම රජෙය් අමාත්යාංශයක් විධියට තමයි පාලනය වුෙණ්. 
ඒ වාෙග්ම තමයි, අෙනක් පළාත් සභාත්. ෙම් ව්යවස්ථාෙව් 
ෙවනස්වීම තුළින්, ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධන සිදුවීම තුළින් ෙම් රෙට් 
පවතින විශාල පශ්න තවත් බැරෑරුම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා පධාන වශෙයන් ෙම් ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට, ෙම් ව්යවස්ථාව අලුත් කිරීමට ෙහේතු වන කාරණා 
කිහිපයක් පිළිබඳව මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදා සිට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කළ 
යුතුයි කියන මතෙය් සිටියා.  1994 වර්ෂෙය් චන්දිකා කුමාරතුංග 
මැතිනියෙග් පාලන කාලෙය්දී වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් එම මතය තිබුණා. විධායක 

ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීමට එතුමාටත් වුවමනාව තිබුණා. 
නමුත් අවාසනාවට වාෙග් එතුමාෙග් ඒ වුවමනාව මැතිවරණ 
කාලෙය් මැතිවරණ ෙව්දිකාවලට පමණක් සීමා වී තිබුණා. 
මැතිවරණෙයන් පසුව බලය විමධ්යගත කිරීෙම් කමෙව්දය 
ෙනොෙවයි, බලය සම්පූර්ණ ෙක්න්දගත කරන කමෙව්දයක්  තමයි 
එතුමා අනුගමනය කෙළේ.  

ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් වැදගත්ම අවස්ථාවක් තමයි, දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය. දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී අපි කවුරුත් එපා කියන, බලය වැඩියි 
කියලා කියන විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල සියලුම 
ෙදනාෙග්ම කැමැත්ත ඇතිව අඩු කළා. එම බලතල අඩු කරලා ෙම් 
රෙට් පාලනය ෙගන යනෙකොට, දහඅට වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සිදු කිරීෙමන් පසුව දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අඩු කර තිබුණු ඒ සියලුම බලතල නැවතත් එක 
පුද්ගලයකුට -ජනාධිපතිවරයාට- සීමා වුණා. නමුත් දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඒ කමය නැවතත් ෙවනස් 
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ව්යවස්ථාව ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑය, විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්න 
ඕනෑය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ඡන්ද කමය -මනාප කමය- ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑය කියන එක වසර ගණනාවක ඉඳන් කථා වුණු 
ෙදයක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. නමුත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, පසුගිය කාලෙය් සිටි 
ජනාධිපතිවරුන්ට කරන්න බැරි වුණු ෙදයක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ඉතා නිර්භීත ෙලස සිදු කර තිෙබන බව. ඡන්දෙයන් 
දිනලා විධායක ජනාධිපති හැටියට පත් වුණු එතුමාට වුවමනාව 
තිෙබනවා, ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න. ඒ 
කටයුත්ත මැතිවරණ ෙව්දිකාවට පමණක් සීමා වුෙණ් නැහැ. 
එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ 
කියාත්මක වීෙම් පතිඵලයක් හැටියට තමයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට අද ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. එෙසේ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කරන්ෙන් 
එතුමාෙග්ත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් 
ආශිර්වාදෙයනුයි.  ඒ ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීමට ෙම් රෙට් 
විධායක ජනාධිපතිවරයාට වාෙග්ම අගාමාත්යවරයාටත් 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයක් පත් කරන්න අද ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.   

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කරලා, ෙම් 
ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධන සිදු කර අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදන්න - 
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න ෙනොෙවයි - කටයුතු ආරම්භ 
කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ෙම්ක අල්ලා ෙගන ජාතිවාදය අවුස්සන්න 
පටන් ෙගන තිෙබනවා. අවුරුදු තිහක් අපි යුද්ධෙයන් බැට කාපු 
කමෙව්දය ෙම් කිහිප ෙදෙනක් නැවතත් අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. 
සිංහල ෙබෞද්ධකම නැති කරනවාය, ෙබෞද්ධාගමට තිෙබන තැන 
නැති කරනවාය, නැවතත් ෙම් රට කෑලිවලට කඩන්න හදනවාය 
කියා අනවශ්ය කථා පතුරවමින් පසුගිය කාලෙය් ජාතිවාදී පටු 
ෙද්ශපාලන අරමුණකින් යුතුව සමහර අය කියාත්මක වුණු 
ආකාරය ගැන ඇත්තටම අප ලජ්ජාවට පත් ෙවනවා. දැන් අපිට 
ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සෑදීම සඳහා අවශ්ය අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයන් 225 
ෙදනාටම අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව උපරිම 
පෙයෝජනයට ෙගන ෙම් රෙට් ජීවත් වන අපට, උපදින්නට සිටින   
ශී ලාංකිකයන්ට ඉදිරි අනාගතෙය්දී ජාතිවාදෙයන් ෙතොර, 
ආගම්වාදෙයන් ෙතොර ශී ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් වන්නට 
පුළුවන් රටක් නිර්මාණය  කිරීෙම්  වැදගත් අංගයක් තමයි  ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් නව ව්යවස්ථාවක් ඇති  කිරීම.  ඒ සඳහා අෙප් ෙපොල් මිල, 
රබර් මිල, ෙත් දළුවල මිල වැඩි ෙවනතුරු බලාෙගන  ඉන්න අවශ්ය 
නැහැ. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරද්දී, ෙම් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන් කියා කරද්දී, ෙම් රෙට් 
අෙනකුත් සියලුම අවශ්යතාවන් සඳහා කියා කරද්දී ෙම් කාර්යයට 
පමුඛත්වයක් ලබා දිය යුතුයි. ෙම් රෙට් ජීවත් වන අපට                
ශී ලාංකිකයන්  හැටියට ජීවත්  වන්නට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය පත් කිරීම  ෙයෝග්යයි කියා පකාශ කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage. You have 10 minutes. 

 
[අ.භා. 5.51] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Thank you Sir.  

ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය   පත් කිරීම  සම්බන්ධ විවාදය  පැවැත්ෙවන  ෙම්  
අවස්ථාෙව්දී මා  ඒ සම්බන්ධව කථා කිරීමට  පථම,  2015 ජනවාරි 
මාසෙය් 8 වැනිදාට  කලින්  ෙම් රට තිබුණු ආකාරය පිළිබඳව  
අවධානය ෙයොමු කරවන්නට   කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  2015 ජනවාරි 8 
වැනිදා ට කලින් - නව රජය  බලයට පත් වන්නට කලින් - ෙම් 
රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව  ඉතාමත් ෙහොඳ  තැනක තිබුණා.  ෙම් රෙට් 
ඕනෑම ෙකෙනකුට බිෙයන් ෙතොරව පාෙර් යන්නට පුළුවන් වන 
විධියට ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ඉතාම ෙහොඳ තැනක තිබුණා. ඒ 
වාෙග්ම ඇස් තිෙබන ඕනෑම ෙකනකුට කියන්න පුළුවන්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රෙට්  
ෙකොතරම් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිබුණාද  කියන එක.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රෙට් සුබ 
සාධනය  ෙවනුෙවනුත් පසුගිය ආණ්ඩුව ඉතාම ඉහළ 
තත්ත්වයකින් කටයුතු කර ෙගන ගියා. ඒ වාෙග් ජාතික ආරක්ෂාව 
ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයකින් පවත්වාෙගන ගිය ආණ්ඩුවක්, 
සංවර්ධනය පැත්ෙතන් මුදුන් ෙපත්තට යමින් තිබුණු ආණ්ඩුවක්, 
සුබ සාධනය පැත්ෙතන් ඉහළින් වැඩ කර තිබුණු ආණ්ඩුවක්, 
විධායක ජනාධිපතිවරයකු  සිටි ආණ්ඩුවක්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණු ආණ්ඩුවක් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
8 වැනිදා  පරාජයට පත් කරන්නට කටයුතු කළා. ගරු නිෙයෝජය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදපැත්තට දාලා බැලුෙවොත් අපි පරාජයට 
පත්වුෙණ් ඡන්ද ලක්ෂ ෙදකහමාරකින්. අෙප් පක්ෂය තව ඡන්ද 
ලක්ෂ ෙදකහමාරක් ගත්තා නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
තමයි තවමත් ජනාධිපති.  

හැබැයි, ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනිදා  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
රටට ෙපොෙරොන්දු ටිකක් දුන්නා. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කරනවා කිව්වා. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනනවා කිව්වා. 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරනවා කිව්වා. ෙම් විධායක බලය  
රටට අහිතකරයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා මතයක් හැදුවා. ෙම් 
මැතිවරණ කමය රටට අහිතකරයි කියලා, එහි පතිසංස්කරණ 

පිළිබඳව ෙම් රෙට් උගතුන්, විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන්  කථා කළා.  
එම නිසා එක්තරා සමාජයක් ෙම්ක බලාෙපොෙරොත්තුව ඡන්දය 
දුන්නා.   

තමුන්නාන්ෙසේලා 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8 වැනිදා බලයට 
පත්ෙවලා ෙපබරවාරි මාසය වනෙකොට විධායක ජනාධිපති කමය  
අෙහෝසි කරයි; මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරයි කියලා 
ජනතාව හිතුවා. මාස තුන හතරක් යනෙකොට නව මැතිවරණ 
කමයක් ඇවිල්ලා, විධායක බලතල අඩු ෙවලා ෙම් රට අලුත් 
ගමනක් යයි කියන විශ්වාසෙයන් තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව  ෙම් 
ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න ඡන්දය දුන්ෙන්  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.   

දැන් මම ෙම් පශ්නය අහනවා. අද වනෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත්ෙවලා අවුරුද්දයි මාස ෙදකකට ආසන්න කාලයක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වනෙකොට අපි දැන් ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? අපි 
ෙම් ෙවනෙකොට ඉන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමිනුයි. තවම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය  පත් කරන ෙයෝජනාව සම්මත කර ගන්න 
හදනවා. ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, ෙහට සවස ඡන්දය අරෙගන 
ෙමය අවසන් කරනවාය කියා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය  පත් කරන එක සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මාස 5ක් ගියා. ෙම්ක සාකච්ඡාවට බඳුන් කර, 
න්යාය පතයට ඇතුළත් කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න 
මාස 5ක් ගතවුණා. ෙම් ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කරන්න තවත් 
අවුරුදු එකහමාරක් විතර ගත ෙව්වි. ෙම්  සඳහා ෙයෝජනා අරෙගන 
ඔක්ෙකොම කටයුතු ඉවර කරලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
 ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට අඩු ගණෙන් 
අවුරුදු තුන හතරක්වත් ගත ෙව්වි. ඇයි ෙම් පමාදය? 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සැබැවින්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  
සංෙශෝධනයක් අවශ්යද? ෙම් අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයටද? එෙසේ නැත්නම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටද? 
එෙසේ නැත්නම් ඉන්දියාවටද? නැත්නම් ඇෙමරිකාවටද? කාටද ෙම් 
අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්?  

ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා  ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා බලන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව කියන  ෙම් උත්තරීතර 
ආයතනය ලස්සන ෙබෝනික්ෙකක්  ෙලස මවා ෙපන්වලා, ෙම්කට 
බලය ෙදන්න  ඕනෑය කියලා  විධායකෙය් බලය අරෙගන  එතුමා  
තියා ගන්නයි. ජනාධිපතිතුමා බලනවා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පතිපත්තිත් රැ කෙගන, රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට පශ්නයක් 
ෙනොවන පරිදි ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙග්න්න ඕනෑ කියලා. 
හැබැයි, ෙම් ෙදන්නා යන්ෙන් මත ෙදකක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම හැමදාම කිව්වා, 
එක්ෙකෝ ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න ඕනෑ රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා, 
එක්ෙකෝ එතුමා අයින් ෙවලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් විධියට යන්න බැහැ. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පතිපත්තිත් එක්ක ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න 
හදනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පතිපත්තිත් එක්ක යන්න හදනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග්න එකට ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂෙය් මතය 
හැටියට අපට එකඟ ෙවන්න බැහැ. 

අපි අද ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කියන්න ඕනෑ, හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එක්ක ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අපි 96ෙදෙනක් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණා. අපි අද 
ෙදපිලකට ෙබදිලා ඉන්නවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි 
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ෙවනම ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුව තුළ ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ෙවනම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. හැබැයි, 
අපි ෙවනම සිටියත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතයත් එක්ක අපි 
ෙදෙගොල්ෙලෝම එකට ඉන්නවා. ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී අපි 
අතර ගැටුමක් නැහැ. සමහර අය මැති ඇමතිකම් ගත්තා කියලා 
ෙමම කාරණෙය්දී අපට එතුමන්ලාත් එක්ක ගැටුමක් නැහැ.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මතය ර ටට අහිතකර ෙනොවන 
ෙදයක් නම්, එතැනදී අපි 96ෙදනාම එකට ඉන්නවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ විධියට ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කර ගන්න බැහැ. ෙවන ෙවන රටවලට ඕනෑ විධියට, ෙවන 
ෙවන NGOsවලට ඕනෑ විධියට ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් ෙග්නවා නම් ෙම් රටට හිතකර  ව්යවස්ථාවක් 
ෙග්න්න ඕනෑ කියන එක අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා. එක එක 
රටවලට ඕනෑ විධියට, එක එක NGOකාරයින්ට ඕනෑ විධියට 
ෙනොෙවයි.  ෙහට ෙම්ක සම්මත කරන්ෙන් නැහැ කියලා, ෙම් 
ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන සමහරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙලොබිෙය්දී බැණ 
බැණ ඉන්නවා අපි දැක්කා. ෙහට ෙම්ක සම්මත කරනවා කියලා 
අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණාලු, ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කෙළේ 
නැහැ කියලා බණිනවා. ඇයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ තුන් හතරෙදෙනකුෙග් 
වුවමනාවට ව්යවස්ථාවක් ෙග්නවා කියලා ඔවුන් කියනවා. 
ව්යවස්ථාවක් ෙග්නවා කියන එක කෙඩ්ට ගිහිල්ලා පරිප්පු කිෙලෝ 
එකක්, එෙහම නැත්නම් මාළු කෙඩ්ට ගිහිල්ලා මාළු කිෙලෝ එකක් 
ගන්නවා වාෙග් ෙනොෙවයි. රටකට ෙග්න අණ පනතක්; 
ව්යවස්ථාවක්; ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක්. 

අනිත් එක තමයි, ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධන ෙග්න්න බැහැ. ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා  දීපු මැතිවරණ පකාශනෙයන් එතුමා 
කියනවා, ජනමත විචාරණයකට යන්න අවශ්ය කරුණු ඇතුළත් 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් එතුමා ෙග්න්ෙන් නැහැ කියලා. ජනමත 
විචාරණයකට යන්න අවශ්ය නැති ෙදයක් නම් එතුමා ෙග්න්ෙන්, 
ෙම් අලුත් ව්යවස්ථාව ෙග්න්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියාගන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනමතයට එහා යන්න බැහැ. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව මාධ්යයට කියනවා අපි දැක්කා, 
එතුමන්ලා ජනමතෙයන් එහාට යන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්ති ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති ෙනොෙවයි, ෙම් රටට හිතකර ෙදයක් කළ 
යුතුයි. අපි පිළිගන්නවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී රටට ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් අවශ්යයි කියලා. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
දහනව වතාවක් සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අවශ්යයි. අපි නැහැ කියන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, එක එක්ෙකනාෙග් පටු ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න, 
එක එක්ෙකනා සතුටු කරන්න ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙග්නවා 
නම් ෙම් අවුරුදු 5 යනකල්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් සංෙශෝධනය 
ෙග්න්න බැහැ කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාට වග කීෙමන් 
කියනවා.  

ඊළඟ මැතිවරණයට යන්ෙනත් ෙම් මැතිවරණ කමයට, ෙම් 
විධායක ජනාධිපති කමය තියාෙගනම කියන එක 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳින් මතක තබාගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවංකව ෙම් කටයුත්ත කෙළේ නැත්නම්, අගමැතිතුමා අවංකව ෙම් 
පශ්නය ගැන බැලුෙව් නැත්නම්, ෙම් ආණ්ඩුව අවංකව ෙම් 
කටයුත්ත කෙළේ නැත්නම් ෙම්ක කරන්න බැහැ. අපි පිළිගන්නවා, 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් අවශ්යයි කියලා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට අපි ඒක පිළිගන්නවා. අලුෙතන් ව්යවස්ථාවක් ෙග්න්න 
ඕනෑ කියලා නැහැ. පවතින ව්යවස්ථාවට සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා 
විධායක ජනාධිපතිධුරය අෙහෝසි කරන්න පුළුවන්, මැතිවරණ 

කමය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. ෙම්කට අලුෙතන් එකක් ෙග්න්න 
ඕනෑ නැහැ. දැන් බලන්න, ෙම්ක හරියට යාපනයට උෙද් 10ට 
එනවා කියලා උෙද් 9.45ටත් පිටෙකොටුෙව් ඉන්නවා වාෙග්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන කියලා තවමත් ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
පත් කරනවා. ඒක පිළිබඳව තවම කථා කරනවා. ෙකොෙහොමද 
ෙම්ක කරන්ෙන්? අවුරුද්දයි මාස 2ක් ගියා ෙම්ක හදන්න. දැන් 
බලන්න, න්යාය පතයට දැම්මා,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
அப்ப ச்  ெசல்லாதீங்க!   அஞ்சு  நிமிசம்  ெகா ங்க.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් මිතයා 
හින්දා මට තව විනාඩි 5ක කාලයක් ෙදන්නම් කියලා කිව්වා. ඒ 
නිසා මම ආණ්ඩුෙව්,- [බාධා කිරීමක්] අනිත් අයට ෙදමළ 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති නිසා ඔබතුමා ෙනොකියපු ෙදයක් මම කිව්වා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම ආණ්ඩුවට 
කියනවා; ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, මම 
ඔබතුමන්ලාට කියනවා, ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එහා ගිය 
පශ්නයක් අද ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, අද වී 
ෙගොවියාට වී ටික විකුණාගන්න බැහැ කියන එක. අද වී කිෙලෝ 
එෙක් මිල රුපියල් 17යි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, අද 
තමුන්නාන්ෙසේ අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට, නැ ෙඟනහිර 
අම්පාරට ගිහිල්ලා බලන්න. විමලවීර දිසානායක අෙප් මිත 
මන්තීතුමා ෙමතැන හිටියා. එතුමාෙග් පළාෙත් වී ෙගොවියාට අද වී 
ටික විකුණාගන්න බැහැ. වී කිෙලෝවක් රුපියල් 17යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා වීවලට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ෙදනවා 
කියලා තමයි බලයට පත් වුෙණ්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වී ගබඩා ඔක්ෙකෝම වහලා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම එදාත් ෙම් ෙද් 

කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේ එදා මෙග් ආසනයට ඇවිල්ලා මනාප 
ගත්ෙත් ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් දීලායි. වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිවරයා රුපියල් 80ක් සහනාධාර විධියට දුන්නා. 
එදා මෙග් ෙගදරට, ස්ෙටෝරුවට ඇවිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේ සල්ලි 
දුන්නා. ඒ රුපියල් 80 ඔබතුමාෙග් අතින් අරෙගන ඔබතුමාට 
වැඳලා මහනුවර දිස්තික්කෙයන් පළමුවැනි තැනට එන්න කුඩා 
ෙත් වතු හිමිෙයෝ ඔබතුමාට ඡන්දය දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙත්වලට ඒ මුදල ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙකොපමණ කාලයක්ද? 
මාසයයි. ඇමතිතුමනි, අද දළු ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 3,000යි. 
ෙත්වලට ෙපොෙහොර දාලා, කම්කරුවාට පඩිය දීලා, ෙත් දළු කිෙලෝ 
20 කඩලා අද කුඩා ෙත් වතු හිමියාට ෙත් වත්ත කරන්න බැහැ. 

අපි එදා අගමැතිතුමාෙගන් ඇහුවා, ෙත්වලට තිෙබන 
ඔබතුමාෙග් මතය ෙමොකක්ද කියලා. එතුමා කියනවා, පංශෙය්, 
ඇෙමරිකාෙව් අපි අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළක් හදා ගන්න ඕනෑය 
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කියලා. එතුමා පංශයට, ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා ෙවෙළඳ ෙපොළ 
හදන ෙකොට කුඩා ෙත් වතු හිමිෙයෝ මැරිලා ඉඳියි. ඇමතිතුමනි, අපි 
පංශෙය්යි, ඇෙමරිකාෙව්යි ෙවෙළඳ ෙපොළ හදන ෙකොට ෙකොපමණ 
කාලයක් යයිද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ஒ  minute ெகா ங்க. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ඉතා ෙගෞරව කරනවා. අපි 
ඔබතුමාට කියනවා, අද රෙට් සංවර්ධනය නැවතිලා, අද රට 
නැවතිලා. -රට හිටලා- ඔබතුමා දන්නවා, අද රබර් ටික විකුණන්න 
බැහැ. ඔට්ටුපාලු කපන්ෙන් නැහැ. අද වී ෙගොවියා අමාරුෙව්. කුඩා 
ෙත් වතු හිමියා අමාරුෙව්. ඔබතුමා දන්නවා, රාජ ්ය වැවිලි 
සංස්ථාව, ජනවසම වහන්න ෙවලා කියන එක. පඩි ෙගවා ගන්න 
බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මීට වැඩිය 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු රෙට් කාරණා තිෙබනවා. අද කරන්න 
ඕනෑ මිනිස්සු දඩයම් කරන එක ෙනොෙවයි. ෙම් රටට අහිතකර 
ව්යවස්ථා ෙගෙනන එක ෙනොෙවයි. 2015 වසෙර් ජනවාරි මස 8 
වැනි දා ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඔබතුමන්ලා ගැන ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තැබුවා. අපට ආණ්ඩු හදන්න හදිස්සියක් නැහැ. අපට ආණ්ඩු බලය 
ගන්න හදිස්සියක් නැහැ. අපි අවුරුදු පහක් විපක්ෂෙය් ඉන්නම්. අපි 
ආෙව් විපක්ෂෙය් ඉන්න. අපට ආණ්ඩු ගන්න එෙහම කිසිම 
වුවමනාවක් නැහැ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් 
බලයට පත් වුණාම හැම දාම ඉතිහාසෙය් මතයක් තිබුණා, 
මිනිස්සුන්ෙග් අත මිට සරුවනවා කියලා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මහත්තයාෙග් ඉඳලා ෙපේමදාස මහත්තයා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්තයා, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්තයා ෙම් හැම ෙකෙනක්ම 
රට කළාට පස්ෙසේ මතයක් තිබුණා, යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් ආෙවොත් 
මිනිස්සුන්ෙග් අත මිට සරුවනවා, සල්ලි එනවා කියලා. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා ඒ මතය ෙවනස් කළා. මිනිස්සුන්ෙග් අත මිට සරු 
වන එක ෙකෙසේ ෙවතත් අද මිනිස්සුන්ෙග් සාක්කුවත් හිල් ෙවලා 
ගිහිල්ලා. මිනිස්සු අෙත් සල්ලි නැහැ. ව්යාපාර කඩාෙගන වැටිලා. 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩාෙගන වැටිලා. සියල්ල කඩා ෙගන වැටිලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ஞ்சு , ஞ்சு ! 

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

த் க்ெகாள் ங்கள்! 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ஒ  நிமிடம்! 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් 

අගමැතිතුමා නැහැ, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඉන්නවා. 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දිස්තික්කෙය් ඉන්න ෙබොෙහොම ජනහිතකාමී 
අමාත්යවරෙයක්. ඔබතුමා මහ ජනයාත් එක්ක ඉන්න 
අමාත්යවරෙයක්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියනවා, ෙම් පශ්න 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් පශ්න සම්බන්ධෙයන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය, වී ෙගොවියාෙග් පශ්නය 
පිළිබඳව බලන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් පිටුපස සිට හැම දාම කෑ 
ගහන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා. 
ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී ෙම් 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 
ඉඳලා ටීඑන්ඒ එක ඇතුෙළේත් ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න. 
ඔබතුමාෙග් විපක්ෂ නායකතුමාට කියන්න. ඔබතුමන්ලා නිකම් 
ඉඳෙගන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ෙම් ෙවනුෙවන් කථා කරන්න 
කියන්න. යාපනෙය් ෙපොල් තිෙබනවා. ෙත් නැතිව ඇති. හැබැයි, 
එතුමාට ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කථා කරන්න කියන්න. ෙම් පශ්නය 
අරෙගන, ෙම් රෙට් අවධානය ෙයොමු වී ඇති අනික් කාරණා 
පිළිබඳවත් කථා කරන්න කියන එක මතක් කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. 

 
[අ.භා. 6.04] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ 
වාෙග්ම නවක මන්තීවරෙයකු හැටියට අපට පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් 
ෙවලා එන්න සිද්ධ වූ කාලය ෙම් රෙට් පවතින ෙහොඳ කාලයක් 
නිසා මම ඒ පිළිබඳව ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න ෙයදුෙණ් 
එක් එක් අවධිවල විතරයි . එෙහම නම්, අපි අද පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා මන්තීවරු හැටියට ෙපනී සිටින කාලෙය් ෙම් රෙට් 
උත්තරීතම තැෙන්දි උත්තරීතම ව්යවස්ථාවයි සංෙශෝධනය 
වන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් අලුත් ව්යවස්ථාවක් රටට සම්පාදනය 
වන ෙම් වැදගත් කාලෙය් මට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩිෙවලා 
ඉන්න ලැබීම සම්බන්ධව මම ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අෙප් හිටපු ගරු අමාත්යතුමකු වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමනි, අපි ඔබතුමන්ලා දිහා බලාෙගන ඉස්සර ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් ඉෙගන ගත්තා. සමහර ෙවලාවට අපි එළිෙය් ඉඳෙගන 
ඔබතුමන්ලාට බැන්නා. ඔබතුමාෙගන් මම පටන් ගන්නම්. 
ෙමොකද, ෙම් වැදගත් අවස්ථාවක ඔබතුමාට අතීතය අමතක වුණා. 
ඔබතුමා ෙම් ව්යවස්ථාව ෙවනස් කර ගන්න එක පිළිබඳව එක 
පාරක් කිව්වා, ෙම්කට විශාල කාලයක් අරගන්නවා කියලා. 
ඔබතුමාෙග්ම කථාෙව්දී ආෙය් කියනවා, කඩයට ගිහිල්ලා බඩුවක් 
ගන්නවා වාෙග් ව්යවස්ථාවක් ෙවනස් කරන්න බැහැ කියලා. ඒ 
ෙදකම ඔබතුමා කිව්වා. එහිදී ඔබතුමාට යම් කිසි වැරැද්දක් ෙවන්න 
ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට තව කාණයක් 
අමතක වුණා. ෙම් රෙට් හිටපු නායකෙයෝ ෙම් ව්යවස්ථාව ගැන 
කියලා ෙම් රෙට් ජනතාව උකස් තැබුවා කියන කාරණය. එක 
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වතාවක් ෙනොෙවයි, කීප වතාවක්. ඔවුන් ෙම් රෙට් විධායක 
ජනාධිපතිකම අෙහෝසි කරනවා කියලා ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු දීලා 
ඇවිල්ලා ඒක අමතක කරලා ෙම් රට ෙවනත් මඟකට ෙයොමු කර 
ගත්තා. 

දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් එක්කම 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවා කියූ නායකයන් ෙම් 
රෙට්  විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි  කරනවා ෙවනුවට, ඒ 
ජනාධිපතිකම තවත් ඉදිරියට ෙගන යන්න, තවත් බලතල වැඩි 
ෙවන විධිෙය් ෙද්වල් තමයි කියාත්මක කෙළේ. හැබැයි, ගරු 
මන්තීතුමා ෙවනම විපක්ෂයක් හැටියට ෙපනී සිටින නිසා ඒ 
කාරණය අමතක වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන විට එතුමා ෙම් රෙට් සියලුම ආගම්, 
සියලුම ජාතීන්, සියලුම කුල එක මිටකට අර ෙගන, සියලු 
ෙදනාටම ෙම් රෙට් පරිපාලනයට සහභාගි විය හැකි විධියට, සෑම 
ෙකෙනකුටම වාඩි ෙවලා අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකි ආකාරයට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් නීති සම්පාදනය 
කරන උත්තරීතර ස්ථානවල ඒ අයට ඇවිල්ලා වාඩි ෙවලා, ඒ 
උත්තරීතර ස්ථානෙය් රෙට් නීති සම්පාදනය කරනවා හා සමානවම 
පරිපාලනය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීෙම් වැඩ සටහනක් එතුමා 
කියාත්මක කළා. ඒ නිසා තමයි අපට ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ලැබුෙණ්. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අපට ලැෙබන විට, 
විෙශේෂෙයන් එහි අයිතිකරුවන් වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අපයි.  

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද තීන්දුවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. මීට ෙපර පැවති මැතිවරණවලදී ෙම් සෑම පක්ෂයක්ම, 
''ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ'' කියා 
පකාශයක් කළා. ඒ නිසා ෙමය හැදූ කණ්ඩායම හා සමානවම අපත් 
තීන්දුවකට ආවා, ''හරි, ඔබතුමන්ලා සෑම ෙකනාම ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ඉල්ලනවා නම් අපත් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න සූදානම්'' කියලා.  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්නය කියා ඒ සෑම පක්ෂයකම ඉල්ලීම 
සලකා බලා, අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරමුය කියා 
ෙයෝජනා කරන විට, ලජ්ජා නැතිව කඩපිල් ගණෙන්, බස් 
නැවතුම්පලවල,  railway stationsවල, පන්සල්වල ගිහිල්ලා සෑම 
දිනම එක එක පකාශ කරන්න පටන් අර ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  පාරවල්වල, මග 
ෙතොටවල කියන ෙබොරු ෙබ්ගල් ෙනොව, එක් එක්ෙකනා පාවා 
දීෙමන් ෙනොව, ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා සත්ය පකාශ 
කරන්න අද අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ සඳහායි ෙම් විවාදය 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් විවාදය සියලු ෙදනාටම විවෘත කර 
තිෙබනවා. ෙම් අයෙග් අදහස් ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහායි ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම එක 
කමිටුවක් හැටියට වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා පජාතන්තවාදී විධියට සියලු ෙදනාටම ඇවිල්ලා ෙමහිදී 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කර අතට අර ෙගන 
ෙනොෙවයි, ෙමතැනට ඇවිල්ලා කථා කරන්ෙන්. ෙම් අයට ගරු 
කිරීමක් හැටියට, ඒ අයෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීලායි අපි කථා කරන්ෙන්. අද ආණ්ඩු පක්ෂය ඒ අදහස් 
පිළිගන්නවා නම් පිළි අරෙගන, එෙහම නැතිනම් ඒවාෙය් තිෙබන 
සාරාංශ සියල්ලම එකතු කර ෙගන කටයුතු කරන්න සූදානම්. අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත් -අෙප් 

නායකයන් ෙදෙදනාට- ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය, එෙහම 
නැත්නම් ජනතාවෙග් කැමැත්ත මැතිවරණ ෙදකකදීම ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙදනාටම අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාවක් ෙදනවා හා සමානවම, ඒ අදහස් සියල්ල සැලකිල්ලට 
අර ෙගන ඒ ෙදෙදනාට වාඩි ෙවන්න පුළුවන්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොපමණ ෙව්ලාවක්ද 

තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
විනාඩියක කාලයක්. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මා හිතන්ෙන් අෙප් කිහිප ෙදෙනක් සිටිෙය් 

නැති නිසා විනාඩි ෙදක, තුනක් ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙව්ලාව සීමිතයි, ගරු මන්තීතුමනි. You were allotted only 

eight minutes. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
කමක් නැහැ, ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. 

ඒ නායකයන් ෙදෙදනා අතට ඒ අයෙග් අදහස් පත් කරන්න 
දැන් සෑම ෙකෙනකුටම අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. පත් කළාට 
පස්ෙසේ ඒ නායකයන් ෙදෙදනාට භය නැතිව තීන්දුවක් ගන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ඒ තීන්දුව අර ගන්න ජනතාව අවස්ථාව ලබා 
දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, දැන් සිටින ''ෙපොදු 
විපක්ෂයද'', එෙහම නැතිනම් ෙමොකක්ද නම කියන කණ්ඩායම, 
ෙම් රට ෙබ්රා ගත් රණවිරුවන්ව විකුණ විකුණා අද පාර ෙතොෙට් 
ඇවිදිනවා. අද රණවිරුවන් ගැන එක එක ෙල්ඛන සකස් කර 
අත්සන් කරමින් යනවා. ෙම් අයෙග් බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනය 
ගැන අප දන්නවා. බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනය කරන පක්ෂ 
කිහිපයක් ෙමතැන එකට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නායකයන් 
තනිවම මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වුෙණොත් ඒ අයට කිසිම දිනක 
නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි ෙවන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මා 
හිතන විධියට, අද ඒ අය සමස්ත ශී ලංකාෙව් ජනතාවම පිළිකුල් 
කරන කැත පුරුද්දක් කියාත්මක කරනවා. ඒ පුරුද්ද ෙමොකක්ද? 
හිටපු ගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රටට වැඩක් 
කළා. හැබැයි ඒ කරපු වැෙඩ්ත් අෙගෞරවයට ලක් කරමින්, එතුමා 
උගසට තබමින් අද එතුමාත් අරෙගන පාෙර් ෙතොෙට් ගමන් 
කරමින් රට ෙගන යන්ෙන් ෙවනත් මඟකටයි. රෙට් ආගම්වාදය, 
ජාති ෙභ්දය විතරක් ෙනොව ෙම් රට විනාශ කරන අදහස් පකාශ 
කරමින්, රණ විරුවන් උගසට තියමින් ඒ අය අද ගමන් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් අද ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා, ෙම් රට අලුත් ගමනක කැඳවාෙගන 
යන්න නම්, අලුත් යහ පාලනයක් තිෙබන පතිපත්තිගරුක රටක් 
හැටියට නිර්මාණය ෙවන්න නම් ෙම් සියලුෙදනා එකට එකතු 
ෙවලා අත් වැල් බැඳෙගන යා යුතු ෙවනවා කියා.  කාලය මදි, 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලා අදහස් පකාශ කරන්න. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි,  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව 
තමුන්නාන්ෙසේට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
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. 

Hesha Withanage.  You have eight minutes.  
 
[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතා වැදගත් කරුණක් 

සාකච්ඡා වන ෙවලාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් රටට නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙහවත් ෙම් රාජ්ය පාලනය කරන්න 
අවශ්ය වන ලියවිල්ලක් නවීනත්වයට ගැළෙපන ආකාරයට සකස් 
කරගන්න උත්සාහ කරන ෙම් ෙවලාෙව් විවිධාකාරෙය් මත පළ 
වුණා.  

අපි මුලින්ම ඒ ගැන කථා කරමු. ෙම් මතවල අරමුණ වන්ෙන් 
කුමක්ද? සමහර ඒවා, ෙද්ශපාලනික මතයි. තවත් සමහර ඒවා, ෙම් 
රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් විධියට ෙගන ආ, ෙම් රටට 
යහපතක් ෙවන්න ඕනෑ සාධාරණ මතයි. ඇතැමුන් සමහර 
කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන මතවලින් ෙමය වසා දමන්නත්, යටපත් 
කරන්නත් උත්සාහ කරනවා අපි දැක්කා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කියනවා, අපි 
විශ්වාස කරනවා, ෙම් ලියවිල්ල හදාගන්ෙන් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාට මැෙරන කල් ෙම් රෙට් අගමැති විධියට ඉන්න ෙහෝ 
ජනාධිපති ෙවන්න ෙහෝ ෙනොෙවයි කියලා; ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට මැෙරන කල් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා විධියට 
ඉන්න ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි, එවැනි අවස්ථා අපි දැක්කා. එදා 
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අරමුණ වුෙණ් ෙමොකක්ද? 2005 අවුරුද්ෙද් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරලා -
ගිවිසුම්ගතෙවලා- විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවා 
කියපු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ඊනියා තුෙනන් ෙදකක බලයත් 
එක්ක කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මට මැෙරන කල් ජනාධිපති විධියට 
ඉන්න අවශ්ය වටාපිටාව හදා ෙදන්න කියන එකයි කිව්ෙව්. ඒ 
වටාපිටාව නිර්මාණය වුණා. ඒ ෙවනුෙවන් අත ගහපු, ඒ 
ෙවනුෙවන් අත ඔසවපු හිටපු සමහර ඇමතිවරු හිරිකිතයක් නැතිව, 
විලි ලජ්ජාවක් නැතිව අදත් කියනවා, ඒ කරපු ෙවනස් කිරීම 
සාධාරණයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නවක මන්තීවරයකු 
විධියට මම කියනවා, ෙම් යන යහපත් ගමන තුළ ෙද්ශපාලනික 
අරමුණක් නැහැ කියා; ෙම් තුළ, රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට 

වාෙග් ජීවිතාන්තය දක්වා බලෙය් රැඳී ඉන්න හීනයක් නැහැ කියා. 
ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන් ෙවනුෙවන් යහපත් ෙද්ශපාලන 
පවාහයක්, ෙහොඳ රාජ්ය පාලනයක් ඇති කරන්න අවශ්ය 
නවීනත්වයට ගැළෙපන ලියවිල්ලක් හදාගන්න අවශ්ය වටා පිටාව 
තමයි ෙම් සූදානම් කරන්ෙන් කියා අපි කියනවා.  

1947දී ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු කමය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම, සුළු ජාතින්ෙග් අයිතිය 
ගැන එදාත් කථා කරලා, එය තහවුරු කරන්න කටයුතු කළා. එය 
කමකමෙයන් විකාශනය ෙවලා 1972 වන ෙකොට සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අෙප් පළමු ජනරජ ව්යවස්ථාව ෙගනාවා. 
1978දී අෙප් හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
හෙයන් පහක බලයක් එක්ක, අද දක්වා වූ විශාල කාලයක් -
අවුරුදු 37ක කාලයක්- විවිධ ෙහේතුන් මත කමකමෙයන් දහනව 
වතාවක් සංෙශෝධනය කරපු ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගනාවා. 
දැන් ෙමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා කවුරුත් පිළිගන්නවා. 
හැබැයි, ෙමය ෙවනස් කරනවාට සමහරු බයයි. ඒ අය ඒ බය 
ෙපන්නන්ෙන් නැතිව, ෙමය ෙවනස් කරන්න යන විට කකුෙලන් 
අදින්න උත්සාහ කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විමල් වීරවංශ හිටපු 
ඇමතිතුමායි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමායි අමුතු 
ජවනිකාවක් රඟ දැක්වූවා. විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී 
එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙවනදා වාෙග්ම ෙම් ගැලරියට කරන 
කථාව අදත් කරලා එතුමා ඇහුවා, "ඇයි ෙම් හදිසස්ියක්? ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මතයත් විමසන්ෙන් නැතිව, ෙමච්චර ඉක්මනින් 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා, ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ෙම් 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කරන්න තිෙබන හදිස්සිය ෙමොකක්ද?" 
කියා. ෙමය කමානුකූල ෙවන්න ඕනෑ කියන කථාව එතුමා කිව්වා. 
එතුමාෙග් සහච ර යා වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා 
දැන් ටිකකට ඉස්සර ෙවලා ඇහුවා, "ඇයි, ෙමච්චර කල් ඉන්ෙන්, 
දැන් අවුරුද්දයි මාස ෙදකක් ගියා ෙන්, ෙම්ක අරෙගන එන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි?" කියා. ෙම්ක තමයි ඔය ෙපොල් ගහලා ඇති ෙවලා 
තිෙබන පතිඵලය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහොර ෙපොල් කඩලා, ඒ 
ෙපොල් සීනිගමට අරෙගන ගිහින් ගැහුවා. ෙම් කට්ටිය  මම 
නිෙයෝජනය කරන රක්වාන ආසනෙය් තිෙබන අම්මඩුව 
ෙද්වාලයට පසුගිය සතිෙය් ගිහින් ෙපොල් ගැහුවා. හැබැයි, ඒ ෙපොල් 
ගහන්න සංවිධානය කළ මහත්තයාෙග් ෙපොල් වදින්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, එතුමා ඒ ෙද්වාලෙය්ම ඉඩම් අක්කර 25ක් බෙලන් 
අල්ලාෙගන ඉන්නවා. ඒක අරෙගන ෙදන්න කියා ෙම් ෙවන 
ෙකොට ජනතාව ෙපළ ගැෙහමින් සිටිනවා. ෙද්වාලෙය් ඉඩම් 
අක්කර 25ක් අල්ලාගත්ත මිනිෙහක් ඒ ෙද්වාලයටම ගිහින් ෙපොල් 
ගැහුවාම ඒවා ඵල ෙදයිද? ෙම්වා මහා විහිළු! විපක්ෂෙය් ඉන්න 
ෙකොට ෙම්වා කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඔය ඉන්න කීපෙදනාත් 
නැති ෙවනවා. හැබැයි, ඒ ෙම් ඉන්න විපක්ෂය ෙනොෙවයි;  කිසිම 
තැනක් නැතිව, තැනක් ෙහොයමින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උෙද් හවස 
කෑගහන කණ්ඩායම ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ජනතාවෙග් 
මනාපෙයන් ආපු සියලු මන්තීවරුන්ට ෙම් යහපත් ගමන 
ෙවනුෙවන්, ෙම් යහපත් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් ශක්තියක්, 
හයියක් ෙදන්න ෙම් ෙවලාෙව් අවස්ථාව තිෙබනවා. එය ඔවුන්ෙග් 
යුතුකමක්ව තිෙබනවා. අන්න ඒ යුතුකම ඉටු කරන්න අවශ්ය 
වටපිටාව නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන ෙවලාෙව්, තමන්ෙග් කැත 
ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අනාගතය 
විනාශ ෙවනවා කියන  භය ෙවනුෙවන්, යම්කිසි ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණයකින් බලලා ෙම් කාර්යය කරන්නට ෙනොදී කකුෙලන් 
අදිනවා නම්, ඒ පව්කාරකමට  ජනතාව ඉදිරිෙය්දී අවශ්ය උත්තර 
ෙදයි කියන කාරණයත් මම  ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරනවා.  
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ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අදාළව කටයුතු කරන 
මණ්ඩලයක් විධියට ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම පත් කරන්නට යන 
ෙම් ෙවලාෙව්, අෙප් ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
තරුණ මන්තීවරු විධියට අපට  ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න පුළුවන්; 
අනාගතෙය් දවසකදි අපටත් කියන්න පුළුවන්, "ෙම් උත්තරීතර 
අවස්ථාව ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ශක්තියත් දුන්නා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට 
ඒකට නායකත්වය ෙදන කණ්ඩායෙම් ෙකොටසක් විධියට අපත් 
හිටියා" කියා. ෙම් කටයුත්තට කැමැති ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
සමහර මන්තීතුමන්ලාෙග් පගතිශීලී අදහස් එයි; ඒවා එකතු ෙවයි. 
ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් කැමැත්ත, අදහස් එකතු 
ෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "ඒකීය රාජ්යයක් තුළ 
ෙම් පශ්න විසඳාෙගන, එක ෙකොඩියක් යටෙත් ශී ලංකාෙව් 
සියලුෙදනාට නැඟී සිටින්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් තමයි ෙම් නිර්මාණය වන්ෙන්" කියා ඔබතුමා අද ෙම් 
විවාදය ආරම්භෙය්දීම අදහස් දැක්වීෙම්දී කිව්වා. ඔබතුමාෙග් ඒ 
අදහස් දැක්වීමට අප ගරු කරනවා. අද ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත් 
ෙම් තැන හිටෙගන ඉන්නෙකොට, ෙම් කණ්ඩායමට බලාෙගන 
ඉන්න හරි අමාරුයි. ෙම් කණ්ඩායමට අවශ්ය වන්ෙන් ෙකොෙහේ හරි 
පශ්නයක් ඇති කරලා ෙම් කාර්යය කඩාකප්පල් කරන්නයි. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න, ෙම් ෙවනස ඇති කරන්න 
හදන ෙකොට ඒකට හරස් ෙවලා,  රටට උදාවන යහපතට බාධා 
කරන්ෙන් කවුද, ඒ අයට අවශ්ය උත්තරය ෙදන්න ෙම් රෙට් 
පගතිශීලී ජනතාව බලාෙගන ඉන්න බව.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා, අෙප් අමාත්ය 
මණ්ඩලය, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලුෙදනා එකතු  ෙවලා ඒකමතිකව 
ෙම් කටයුත්තට ශක්තිය ෙදන්ෙන්, අද දිනෙය්, ෙහට දිනෙය් කථා 
කරලා ෙම් ෙවනුෙවන් අවශ්ය ඒ පතිපත්තිමය කරුණු එකතු 
කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
අස්ථාවර ෙනොවන රජයන් බිහි කරන්නයි; ජනතාවෙග් ඡන්දය 
අරෙගන සල්ලිවලට, ෙවන තානාන්තරවලට පිල් මාරු කරන  
ෙද්ශපාලනෙය් කාලකණ්ණි ස්වභාවයන් නැති කරන්නයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් 
ෙම් කාරණයත් කියනවා. ෙම් නිර්මාණය වන ෙම් රටට ගැළෙපන 
ෙද්ශපාලනික ලියවිල්ල ෙවනුෙවන්, ෙම් ව්යවස්ථාව ෙවනුෙවන් 
අවශ්ය ශක්තිය දීම පැහැර හරින කවුරු ෙහෝ ඉන්නවා නම්, ඒ අයට 
ඔය ගහන ෙපොල්වලින්ම සාප ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් යන ගමනට ගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගාමාත්යතුමාට අෙප් ශක්තිය, හයිය එකතු 
කරන ගමන්, ෙම් රටට ෙම් අවශ්ය වන බලය, ෙම් අවශ්ය කරන 
ෙවනස ඇති කරන්න එතුමන්ලාට ශක්තිය ලැෙබ්වා!යි කියා 
පාර්ථනා කරමින්, එතුමන්ලාට මෙග් ආශීර්වාදය පිරිනමමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 6.21] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්න 
මටත් අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන පළමුෙවන්ම මා ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් රටට අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අවශ්යයි කියන 
කරුණ ෙම් රෙට් පසුගිය මැතිවරණ කීපය තුළම අනිවාර්ය 
කාරණාවක් හැටියට අප සාකච්ඡා කළා.  "ෙම් රටට අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඕනෑ, අප ඡන්ද කමය අලුත් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් ජාතික අර්බුදයට -ජාතික පශ්නයට- ව්යවස්ථාමය 

විසඳුමක් අප ෙහොයාගන්න ඕනෑ" කියන කාරණය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් අෙප් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා ඇතුළු අප සියලුෙදනාම මැතිවරණ ෙව්දිකාව තුළදී 
දිගින් දිගටම කථා කළා. 

එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ෙම් රටට හඳුන්වා දීපු - 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙගනාපු - 1978 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව, හැම සමාජ තලයකම හිටපු බුද්ධිමතුන්, 
උගතුන්, විශ්වවිද්යාල ක්ෙෂේතෙය් හිටපු අය, සිවිල් සංවිධාන, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන සියලු ෙදනාම පසුගිය 
කාලය පුරාම විෙව්චනය කළා. ෙම් රටට අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ඕනෑය කියලා ඒෙගොල්ලන් කිව්වා. "ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ඒකාධිපති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්. ෙම්ක ෙම් රටට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඉතාම අසීමිත ෙලස ජනාධිපතිතුමාට ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් බලතල පැවරිලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න ඕනෑ" කියන මතය 
පසුගිය කාලය පුරාම හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම අඩු වැඩි 
වශෙයන්ම සාකච්ඡා කළා අපට මතකයි. ඒ වාෙග්ම ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ඉතාම  නිර්දය ෙලස ඔවුන් වි ෙව්චනය කළා අපට 
මතකයි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මාරු කරන්න ඕනෑය කියලා 
සමහර පක්ෂ ෙපළපාළි ගියා අපට මතකයි; සමහර පක්ෂ කළු 
ෙකොඩි දැම්මා අපට මතකයි; සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙද්ව 
කන්නලව් කළා අපට මතකයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
ෙගනාපු  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියා එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙකොළඹ 
ඉඳලා කතරගම දක්වා  පා ගමනින්  ගියා මට මතකයි.  

ෙමන්න ෙම් විධිෙය් පරිසරයක් පසුගිය කාලය පුරාම 
නිර්මාණය කරලා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න 
ඕනෑය කියලා ෙම් රෙට් ඉන්න සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ අඩු වැඩි 
වශෙයන්ම ෙම් රෙට් ජන මතයක් ෙගොඩ නැඟුවා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැටියට අප  එදා ෙගනාපු  ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවනස්  කරන්න ඕනෑය කියා පසුගිය කාලෙය් අෙප් පක්ෂයත් 
තීන්දුවක් අර ගත්තා. "අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙම් රටට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ඉන්න සියලු ෙදනා සම්බන්ධ 
කරෙගන ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අප හදන්න ඕනෑ" කියන 
මතය අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමා පසුගිය මැතිවරණ කාලවලදී 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී අෙප් රටට කිව්වා, "අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් අපි ෙගෙනනවා"ය කියලා. අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙගෙනන්න හදනෙකොට, ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
විරුද්ධව අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වාෙග්ම අනිකුත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ජන මතයක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. ෙම් වාෙග්ම එදා 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනනෙකොට, 
ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරනෙකොට, පළාත් සභා ෙම් රෙට් 
ස්ථාපිත කරනෙකොට "ෙම් රට කඩන්න යනවා. රට ෙදකට 
කැෙඩනවා. ෙම් රට විනාශ ෙවන්න යන්ෙන්" කියා එදා විශාල 
ජන මතයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නැඟුවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒවාට විරුද්ධව ෙම් රෙට් ෙලොකු 
පචණ්ඩකාරි තත්ත්වයක් එදා මුදා හැරියා අපට මතකයි. ඒ නිසා 
ෙම් රෙට් තරුණෙයෝ තිස්දාහකෙග් විතර ජීවිත විනාශ වුණා. 
පළාත් සභා ස්ථාපිත කරනවාට එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
විරුද්ධ වුණා;  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කැරලි ගැහුවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටපු බව අප 
දන්නවා.  ෙම් රටට පළාත් සභා ෙගනාවාම රට ෙදකට කඩනවාය 
කියලා එදා කියපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු ඒකාබද්ධ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විපක්ෂය අද ඒ පළාත් සභාවල මන්තී ධුර දරමින්, නිලතල 
දරාෙගන ඉන්න ආකාරය දැකීම තුළින් අපට ෙලොකු සන්ෙතෝෂයක් 
ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, රට ෙදකට කැඩුෙණ්ත් නැහැ; රට විනාශ 
වුෙණ්ත් නැහැ; අද අප එක රටක් හැටියට ඒ පළාත් සභා 
පවත්වාෙගන යනවා. රට කැෙඩනවා කියපු උදවිය අද පළාත් 
සභාවල නිලතල දරාෙගන, වරපසාද භුක්ති විඳිමින් ඉන්නවා. අපට  
හැම දාම ඉතිහාසෙය් ෙපෙනන එක් ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ ෙද් 
තමයි, අපට හැම දාම බිල්ෙලෝ මැවීම. බිල්ෙලෝ මවලා අපට ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉතිහාසෙය් අප වරද්ද ගත්ත 
පමාණය ඉතාම අධිකයි. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියට 
1994දී විශාල ජන වරමක් ලැබුණා, ෙම් රෙට් අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදලා, ජන වාර්ගික අර්බුදයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් 
ලබා දීලා ඉදිරියට යන්න. නමුත් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය ඒ කටයුත්ත කරන්න අෙපොෙහොසත් වුණා.  

2000දී රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් රෙට් අගමැති ෙවලා, 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ෙම් රෙට් ජනාධිපති 
ෙවලා ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැබුණු ආකාරය අපට මතකයි. ඒ 
අවස්ථාෙව්ත්  අපට ෙමය ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ 
අවස්ථාවත් කැඩී බිඳී ගිහිල්ලා එයිනුත් අපට පෙයෝජනයක් නැතිව 
ගියා. ඊළඟට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා යුද්ධය අවසාන කරලා, 
 තුෙනන් ෙදකක විශාල ජන වරමක් ලබා ගත්තා. ෙම් රෙට් ජන 
වාර්ගික අර්බුදයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
බලය එතුමාට ලැබුණා. නමුත් එතුමා ඒ කටයුත්ත කෙළේ නැහැ. ඒ 
කටයුත්ත කරන්ෙන් නැතිව එතුමා ෙවන ෙවන ෙද්වල් කරලා, 
අන්තිමට මුළු රටම අවුල් ජාලයක් බවට පත් කළා. අද නැවතත් 
අපට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි එකතු ෙවලා, ෙම් රටට අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගනැල්ලා, ෙම් රට අලුත් ගමනකට 
පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් අපට නැවත 
ලැබිලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ 
ස්වර්ණමය අවස්ථාව අපි  පාවිච්චි කරනවා ද, අපි ඒක ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිනවා ද, නැද්ද කියන එක තමයි අපට අද තීරණය 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
හැටියටත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් නායකතුමා හැටියටත් ඒ පක්ෂ ෙදෙකන් එකතු ෙවලා  
ෙම් රෙට් ජනතාව ආරක්ෂා කරන, ජනතාවෙග් හැඟීම් පළ කරන, 
ඒ වාෙග්ම  ෙම් රෙට් ජනවාර්ගික අර්බුදයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් 
ෙහොයා ගන්න පුළුවන් ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්න කටයුතු කරෙගන 
යනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

ඒ අවස්ථාව අපි  අද භාවිත කරනවාද, නැද්ද කියන එක අපි 
තීරණය කරන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඒ 
අවස්ථාව කඩා දමන්න, ඒ අවස්ථාව නැති කරන්න නැවත අෙප් 

වෙට් ඉන්න ෙද්ශපාලන පක්ෂ කියා කරෙගන යනවා. අද ගරු 
විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා කිව්වා,  ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න අමතක 
කරන්න, ඒ පශ්න යට ගහන්න අපි ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න හදනවායි කියලා. අපි ගරු විජිත 
ෙහේරත් මැතිතුමාට මතක් කරලා කියන්න ඕනෑ, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙගනාපු ව්යවස්ථාව ඒකාධිපති ව්යවස්ථාවක් 
කියලා පට්ට ගැහුෙව් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ බව. ෙම් 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න ඕනෑයි කියලා රට ගිනි තිබ්බා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ. අද එෙහම නම් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
කියන්න ඕනෑ, "ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා ෙගනාපු 
ව්යවස්ථාව ෙහොඳයි.  ඇයි, අපි ඒක ෙවනස් කරන්ෙන්?" කියලා.  
මැතිවරණය ආවාම ෙම් ව්යවස්ථාව ගැන කියලා පට්ට ගහනවා, 
අලුතින් ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්න ඕනෑයි කියනවා.  අපි අලුතින් 
ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්න හදන ෙකොට "ඇයි, අලුතින් 
ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්ෙන්,  ෙම්කට ෙම් තරම් හදිසියක් ඇයි, ෙම් 
රෙට්  ෙමච්චර පශ්න තිබියදි අලුතින් ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්ෙන් 
ඇයි" කියලා අහනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් යන්ෙන් ෙම් 
රෙට් විවිධත්වය තුළ එක්සත්කම හදන්නයි. අද අපට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා ෙම් රට අලුත් ගමනකට ෙගන යන්න. ෙම් රෙට් විවිධ 
ජාතීන් ජීවත් ෙවනවා, විවිධ ආගම් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒ 
විවිධත්වය තුළ එක්සත්කම අපි හදා ගන්න ඕනෑ.  ඒ එක්සත්කම 
තුළින් ෙම් රට  ජයගහණය කරවන්න පුළුවන් බව කියමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 
කල් තබන ලදී. 

එතැන් සිට විවාදය 2016 ෙපබරවාරි මස 24 වන බදාදා පවත්වනු 
ලැෙබ්. 

 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட்  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
விவாதம், 2016 ெபப் வாி 24, தன்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும். 
 
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 
Debate to be resumed on Wednesday, 24th February, 2016. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

  
අ.භා. 6.30ට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය 

ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අද දින සභා සම්මුතිය අනුව 2016 

ෙපබරවාරි 24 වන බදාදා  පූ.භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 
பி.ப. 6.30 மணிக்கு மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய தீர்மானத் க் 

கிணங்க, 2016 ெபப் வாி 24, தன்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர  
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
At 6.30 p.m., THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 24th 

February, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 
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[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





 

නිෙව්දන : 

 ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම 
 
පශන්වලට වාචික පිළීතුරු  
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 

 කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන අරමුදල  (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) – [ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදි.  

 ද ෙප්රන්ට්ස් පදනම  (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා] - පළමුවන වර 
කියවන ලදි.  

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය: 

 විවාදය කල් තබන ලදි. 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Meeting of Committee of Selection 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Kahawilgoda Jathika Uruma Concept Museum Development Fund (Incorporation) – 

[The Hon. Namal Rajapaksa] – Read the First time 

 The Parents Foundation (Incorporation) – [The Hon. Namal Rajapaksa] – Read the 
First time 

 
RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY: 
    Debate Adjourned 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் க்கள்: 
 ெதாி க்கு க் கூட்டம்  
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 கஹவில்ெகாட ஜாதிக உ ம உயன எண்ணக்க  தனசாைல அபிவி த்தி நிதியம் 

(கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ] – தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 த ேபரண்ட்ஸ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ] – தன் ைற 

மதிப்பிடப்பட்ட  
 

அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம்:  
 விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 

2016 ෙපබරවාරි 24 වන බදාදා  
 2016 ெபப்ரவாி 24, தன்கிழைம 

 Wednesday, 24th February, 2016 
—————————–—— 

 
පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

ෙ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 අද දින ෙපර වරු 11.00ට 

මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ]  
 

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිලැස්ස, රත්නැග්ගම, "සුබ" 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.එම්. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙගලිඔය, ෙගොඩෙපොල, අංක 104 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ඩබ්ලිව්. ෙහේමලතා ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  හන්ෙදසස්, ඉඹුල්ෙදණිය, අංක 7 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.එම්. යසද මැණිෙක් ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  පිලැසස්, නුවරපාර, ෙඩ්සිමවුන්ට්, අංක 308-309 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එම්. විෙජ්තුංග මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  කුලියාපිටිය, පඬිෙවල, අනුක්කන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්. ගුණරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු එස්. ෙපේමරත්න 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 
 

 ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් අකමිකතා: කමිටු 
වාර්තාව 

இலங்ைக கிாிக்ெகட்  நி வன ைறேக கள்: கு  
அறிக்ைக 

IRREGULARITIES AT SRI LANKA CRICKET: COMMITTEE 
REPORT 

226/’15 
5.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
 (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) පසුගිය රජය යටෙත් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 
සිදු වූ වංචා දූෂණ විමර්ශනය කිරීම සඳහා කීඩා 
අමාත්යවරයා විසින් රවී අල්ගම මහතාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කර තිෙබ්ද;  

1227 1228 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කමිටුෙව් සාමාජිකයන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම කමිටුව පත් කරන ලද දිනය කවෙර්ද;  

 (iv) අදාළ කමිටුෙව් වාර්තාව සකස ්කිරීම සඳහා දරන 
ලද වියදම ෙකොපමණද; 

 (v) එම වාර්තාව සැකසීම අවසන් කර තිෙබ්ද; එෙසේ 
නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) එම වාර්තාෙවන් හඳුනා ගත් දැඩි අකමිකතා, දූෂණ 
සහ වංචා කවෙර්ද;  

 (vii) එම කමිටු වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (viii) අදාළ කමිටු වාර්තාෙවන් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වූ අය 
ඇත්නම්, ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (ix) ඔවුන්ට අදාළව ෙගන ඇති විනය හා නීතිමය 
පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i )  கடந்த அரசாங்கத்தின்கீழ் இலங்ைக கிாிக்ெகட்  
நி வனத்தில் இடம்ெபற்ற ேமாச கைள ம் 
ஊழல்கைள ம் லனாய்  ெசய்வதற்காக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சரால் தி . ரவி 
அல்கமவின் தைலைமயின் கீழ் கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட் ள்ளதா;  

 (ii) ஆெமனில் அக்கு  உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ; 

 (iii) அக்கு  நியமிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 
 (iv) சம்பந்தப்பட்ட கு வின் அறிக்ைகையத் தயாாிப் 

பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசல  எவ்வள ; 
 (v) அவ்வறிக்ைக தயாாித்தல் நிைற  ெசய்யப் 

பட் ள்ளதா; ஆெமனில் அத்திகதி யா ; 
 (vi )  ேமற்ப  அறிக்ைகயின் லம் இனங்காணப் 

பட்ட க ைமயான ைறேக கள் ஊழல் மற் ம் 
ேமாச கள் யாைவ; 

 (vii )  ேமற்ப  கு  அறிக்ைகைய சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (viii )   சம்பந்தப்பட்ட கு  அறிக்ைகயில் குற்றச் 
சாட் கள் ன்ைவக்கப்பட்டவர்கள் இ ப்பின் 
அவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

  (ix) அவர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஒ க்காற்  மற் ம் சட்ட நடவ க்ைககள் 
யாைவ;  

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he state- 

 (i)  whether the Minister of Sports has 
appointed a Committee under the 
Chairmanship of Mr. Ravi Algama to 
investigate acts of fraud and corruption that 
have occurred in Sri Lanka Cricket under 
the previous regime; 

 (ii)  if so, the names of the members of the 
Committee concerned; 

 iii)  the date on which the Committee was 
appointed; 

 (iv) how much was spent to prepare the Report 
of the Committee; 

 (v) whether the compilation of the Report has 
been completed; if so, the date on which it 
was completed; 

 (vi)  what serious irregularities, acts of 
corruption and fraud were identified by the 
Report;  

 (vii) whether he will table that Report; 

 (viii) if the Committee Report has found fault 
with any persons, what their names are; and  

 (ix)  what disciplinary or legal actions have been 
taken against them? 

(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, අමාත්යාංශ පකාශයක් යටෙත් ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ විස්තරයක් මම මීට ෙපර දිනක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි ආපසු,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා සෑහීමකට පත් ෙවනවා නම්  නැවත කියන්න 

අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් මම අහලා තිෙබන්ෙන් 

ඒ වාර්තාව සම්බන්ධෙයන්ම තමයි. ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙම් 
අවසාන කාරණා ෙදක වන, "අදාළ කමිටු වාර්තාෙවන් ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් වූ අය ඇත්නම්, ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; සහ ඔවුන්ට 
අදාළව ෙගන ඇති විනය හා නීතිමය පියවර කවෙර්ද?" කියන 
කාරණා ෙදකට විතරක් උත්තර දුන්ෙනොත් පමාණවත්. ෙමොකද, ඒ 
කමිටු වාර්තාව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දැකපු නිසා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් සම්බන්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වූ අයෙග් නම් සහිතවම එදා 

පිළිතුෙර්දී මම කිව්වා. එදා ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඇහුවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද ෙගන තිෙබන පියවර කියලා. 
ඒකටත් මම පිළිතුරු දුන්නා. දැනට ඒ පිළිබඳව FCID එෙක් 
පරීක්ෂණ කටයුතු ෙකෙරමින් තිෙබනවා. කිකට් ආයතනය 
විධියටත් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක්   යනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවශ්ය කරන කටයුතු කරන්න. ඒ පසුබිම තමයි දැනට 
තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අතුරු පශ්නයක් 

අහනවාද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඇමතිතුමා ළඟ විස්තර තිෙබනවා 

නම්- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අතුරු පශ්නයක් 

අහනවාද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

පසුගිය කාලෙය් ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සිදු කළ විවිධ 
අයථා කටයුතු ෙහේතුෙකොටෙගන අගතියට පත් වුණු පාර්ශ්ව   විවිධ 
අවස්ථාවල අධිකරණ කියා මාර්ගවලට එළැඹිලා තිෙබනවා. ඒ 
අධිකරණ කියා මාර්ග ෙවනුෙවන් කිකට් ආයතනය පැත්ෙතන් 
විවිධ නීතිඥ සමාගම් සහ නීතිඥවරුන්  විවිධ මිල ගණන් ෙගවලා 
විවිධ අවස්ථාවල අරෙගන තිෙබනවා. අවම වශෙයන් පසුගිය 
අවුරුදු ෙදක තුළ, කිකට් ආයතනය  නීතිඥ ගාස්තු ෙලස එක් එක් 
නඩුව ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ මුදලක් වැය කරලා තිෙබනවාද 
කියලා මම දැන ගන්න  කැමැතියි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මාත් ඒ ගැන පරීක්ෂා කරලා බැලුවා අමාත්ය ධුරය භාරගත් 

ගමන්ම. නීතිඥ ගාස්තු සඳහා විශාල වියදමක් දරලා තිෙබනවා. 
මාත් ඒ ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කළ යුතු කාරණාත් ෙපෞද්ගලික 
නීතිඥ සමාගම්වලට ෙහෝ නීතිඥවරුන් තුන් හතර ෙදෙනකුට 
ෙබදලා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කිකට් ආයතනෙය් නීති අංශයක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නීති අංශයක් නැහැ. ඒ පාලක මණ්ඩලය ඒ ෙවලාෙව් හිතලා 

කවුරු  ෙහෝ නීතිඥවරුන් කිහිප ෙදෙනකුට දීපු ඒවා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කාරණාත් සමඟ ෙම් සම්බන්ධ දීර්ඝ විස්තරයක් 
වුවමනා නම් ඉදිරිපත් කරන්න  මම සූදානම්. ඔබතුමා ෙම් කරුණ 
පශ්නයක් විධියට අහනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙකොෙහොමද කරන්න 
ඕනෑ? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නයකුත් අහලා තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් 

අපට ඉක්මනින්ම ඒ ගැන දැන ගන්නට අවශ්යයි. ෙම් නාස්ති ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් මහජනයාෙග් ධනයෙන්. තමන්ට හිතවත් විවිධ 
නීතිඥ කණ්ඩායම්වලට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් මහජනයාෙග් 
ධනය. මම දන්ෙන් නැහැ ඔවුන් නඩු ගාස්තුමද ෙම්  අය කරන්ෙන් 
කියලා. එළියට ගිහින් ඒ මුදල් ෙදකට ෙබදා ගන්නවාද දන්ෙනත් 
නැහැ. එවැනි සැක සහිත තැන් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් ෙදන්න ඔබතුමාට  පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒක කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම සූදානම් ගරු කථානායකතුමනි. ලබන රැස්වීම් වාරෙය්දී 

මම ඉදිරිපත් කරන්නම්.  
 
ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් අතුරු මාර්ග ජලෙයන් 

යටවීම : විසඳුම් 
ெகாெலான்னாைவ பிரேதச ைண திகள் நீாில் 

ழ்குதல் : தீர் கள் 
INUNDATION OF BYROADS IN KOLONNAWA AREA: 

SOLUTIONS   
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7.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
 (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
 (The Hon. S.M. Marikkar) 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

 

(අ) වැසි කාලවල දී ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් ෙබොෙහෝ 
අතුරු මාර්ගයන් ජලෙයන් යට වන බවත්, ඒ ෙහේතුෙවන් 
සාමාන්ය ජන ජීවිතය අඩාලවන බවත් එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොෙළොන්නාව ආසනෙය් එෙලස ජලෙයන් 
යටවන අතුරු මාර්ග හා පෙද්ශයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා විසඳුම් ලබා දී ජන ජීවිතය නැංවීෙම් 
වැඩපිළිෙවළක් සකසා තිෙබ්ද; 

  (iii) එම පෙද්ශවල ඇළ මාර්ග ශුද්ධ පවිත කර, ජලය 
නිසියාකාරව ගලායාම සඳහා ඇළ මාර්ග 
සැකසීෙම් වැඩසටහනක් තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන කියාත්මක වන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) மைழக்காலங்களில் ெகாெலான்னாைவ பிரேதசத்தில் 
பல ைண திகள் நீாில் ழ்குகின்றன என்பைத ம், 
இதன் காரணமாக ெபா மக்களின் அன்றாட 
வாழ்க்ைக ஸ்தம்பிதமைடகின்றெதன்பைத ம் அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகாெலான்னாைவத் ெதாகுதியில் அவ்வா  
நீாில் ழ்குகின்ற ைண திகள் மற் ம் 
பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கான தீர் கைள ெபற் க்ெகா த்  மக்கள் 
வாழ்க்ைகைய ேமம்ப த் கின்ற ேவைலத்திட்ட 
ெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 
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 (iii) ேமற்ப  பிரேதசங்களின் கால்வாய்கைளத் 
ப் ர  ெசய் , ஒ ங்காக நீர் வ ந்ேதா  

வதற்காக கால்வாய்கைள அைமப்பதற்கான 
திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் நைட 
ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a)  Is he aware that many byroads in Kolonnawa area 
are inundated during rainy season and  the day-to-
day life of people is crippled as a result?  

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the byroads and areas so inundated in the 
Kolonnawa Electorate; 

 (ii)   whether a programme has been prepared to 
offer solutions to this problem and uplift 
public life;  

 (iii)   whether there is a programme to clean the 
canals in the area for proper drainage of 
water;  

 (iv)   if so, the date on which that programme will 
come into effect?  

(c)  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, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) වැලිවල පාලම හා මල්පුර පාර ආශිත පෙද්ශය 

  ෙකොටුව පාර ෙබෝක්කුව ආශිත පෙද්ශය 

  ෙමෙගොඩ ෙකොෙළොන්නාව මාර්ගය අවට පෙද්ශය 

  ෙවෙල්වත්ත පෙද්ශය 

  ෙවන්නවත්ත පෙද්ශය (බහාලුම් පර්යන්තය ආශිත 
පෙද්ශය) 

  මාදිනවත්ත ෙබෝක්කුව ආශිත පෙද්ශය 

  තලෙතල් ෙබෝක්කුව ආශිත පෙද්ශය 

 (ii)   ඔව්. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
බැන්ඩියා වත්ත, ගමෙග් වත්ත කියන පෙද්ශ? 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හඳුනා ගත් පෙද්ශ හැටියට සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන් මම 

ඉහතින් දැක්වූ පෙද්ශයි. ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කරලා 
ඔබතුමාට ඒ පෙද්ශත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂ 
රැස්වීෙම්දී ඉදිරිපත් කරන්න. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. ෙකටි කාලීන විසඳුම් 2016 වසෙර් කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. දිගු කාලීන විසඳුම් 
සඳහා වන විසත්රාත්මක සැලසුම් 2016 වසර තුළ 
සකස ්කිරීමටද ඉන් අනතුරුව කියාත්මක කිරීමටද 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ෙම් 

ගරු  සභාෙව් සිටිනවා. එතුමාෙගන් අතුරු පශ්න අහන්න 
පුළුවන්ද? 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
 

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, එතුමාෙග් අතුරු පශ්නවලට මා  

පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.   
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා සූදානම්. 
 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, බස්නාහිර සංවර්ධන වැඩ 

පිළිෙවළ - ෙමගාෙපොලිස් වැඩ සටහන- එන ෙකොට පැලවත්ත 
පරිපාලන නගරය කරනවා නම්, ෙකොළඹ වාණිජ නගරය කරනවා 
නම් ඒ ෙදක අතරමැද තිෙබන පෙද්ශය තමයි ෙකොෙළොන්නාව. මම 
අහලා තිෙබන පශ්නයට අදාළව ෙම් පෙද්ශෙය් ගංවතුර පශ්නය, 
වැහි වතුර පශ්නය තිෙබනවා. පැය භාගයක් වැසස්ාම වතුරින් යට  
ෙවන පෙද්ශ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, බස්නාහිර සංවර්ධන 
වැඩ සටහන යටෙත්  ඒ සඳහා පමුඛතාව ලබා දීලා වැඩ කටයුතු 
කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය පියවර ගන්නවාද? 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒක අනිවාර්යයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙකොෙලොන්නාව 

සමස්ත  බල පෙද්ශය වර්ග කිෙලෝමීටර් 14යි. ෙම් කිෙලෝමීටර් 
14න් හරියටම සියයට 25ක්, ඒ කියන්ෙන් කිෙලෝමීටර් 4කට 
ආසන්න පෙද්ශයක් ජලගැල්මට ලක් ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙකටිකාලීන විසඳුම් විධියට දැනට යම් වැඩ පමාණයක් කියාත්මක 
ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් රුපියල් 
මිලියන 100ක මුදලක් ෙයොදවා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දීර්ඝකාලීන වශෙයන් 2017 ෙලෝක බැංකු 
ආධාර යටෙත්ත්, අෙප් රජෙය් ආධාර මුදල්  යටෙත්ත්  සමස්ත ජල 
ගැල්ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ලබා දීමට දැනටමත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ රුපියල් මිලියන 100 ෙයොදා තිෙබන්ෙන් ඇළ මාර්ග ශුද්ධ 

පවිත කිරීම සඳහාද, නැත්නම් අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්නද?  
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඇළ මාර්ග ශුද්ධ පවිත කිරීම සඳහා සහ පිවිසුම් ස්ථාන පළල් 

කිරීම සඳහා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, ඒ රුපියල් මිලියන 100 වියදම් 

කරලා ෙම් වැඩ පටන් ගන්නා දවස් කවදාද, පටන් ගන්ෙන් කුමන 
ස්ථානවලද කියලා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔබතුමාට ලිඛිතව ලබා දීමට 

කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අෙනක් පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් සඳහා දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් 

හැටියට එක පැත්තකින් කැලණි ගඟටත්, ෙම් පැත්ෙතන් 
දියවන්නා ඔයටත් කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් දැනට තාවකාලික විසඳුමක් විතරද 
හදලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමිනුත් 

රැස්වීම් පැවැත්වූවා. අපි හමු ෙවලා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් ඉතාමත්ම වටිනවා. 
අපට ඒවා ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 

මට්ටමින් පැවැත්වූ රැස්වීමට මම සහභාගි වුණා. ඒෙකදී ෙම් 

කාරණය ගැන සාකච්ඡා වුෙණ් නැහැ. ඒකයි ෙමම පශ්නය මා 
ෙයොමු කෙළේ. 

මම ඊෙය් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
පශ්නයක් ඇහුවා, මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද ගැන. ෙම් පශ්න ෙදක 
විසඳන්ෙන් නැතුව බස්නාහිර සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ෙකොළඹ 
දිස්තික්කය තුළ සාර්ථක ෙවයි කියලා හිතන්න අමාරුයි.  ඒකයි 
මම ෙම් විස්තරාත්මකව අහන්ෙන්.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ඒ පශ්නය විසඳන්ෙන් නැහැ කියලා 

කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. මම කිව්ෙව් ෙම්ෙක් තිෙබන බරපතළකම සහ 
 ඒක අනිවාර්යෙයන් විසඳනවා කියලායි.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
2016දී පියවර ගන්නවා ෙන්ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙම් අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් ෙවලා, දැනට 

මූලික සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. 2017දී දීර්ඝ කාලීන 
වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

පුළුවන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් සම්බන්ධව රැස්වීමක් 

පැවැත්වූවා. ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාෙවත්, ෙකොටිකාවත්ත-
මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාෙවත් පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීවරුන් 
සියලුෙදනාම ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ඒ රැස්වීමට සහභාගි 
වුණා. ඒක බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
එතැන කුණු ෙටොන් මිලියන 23.5ක් ෙගොඩගැහිලා තිෙබනවා. 
ෙපොෙළොව මට්ටෙම් ඉඳලා කුණු කන්ෙද් පමාණය අඩි 300කට 
වඩා උසයි. අෙප් රැස්වීම පැවැති දවෙසත් වාර්තා වුණා, එදා ෙපර 
වරුෙව් ඒ කුණු කන්ෙදන් ෙකොටසක් කඩා වැටිලා ආසන්නෙය් 
තිබුණු ෙගවල් තුනක් යට  වුණා කියලා. මම වහාම ෙකොළඹ මහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නගර සභාෙව් නගරාධිපතිතුමාට කථා කරලා කිව්වා, එයට 
පිළියමක් ෙයොදන්න කියලා. ෙමොකද, එතැනට ෙගෙනන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙකොළඹ මහනගර සභාෙව් කුණු. 

එතැනදී අපි මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
අදාළ අධ්යක්ෂට කථා කළාම එතුමා දැනුම් දුන්නා, වත්තල 
පෙද්ශෙය් ජන ශුන්ය පෙද්ශයක නව ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න 
ෙම් වන විට sites 3ක් හඳුනා ෙගන තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි 
දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, නව ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කරන ෙතක් දැනට තිෙබන කුණු ෙටොන් මිලියන 23.5ට 
දිනපතා ෙටොන් 700 ගණෙන් එකතු වන එකයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙටොන් 800 ගණෙන් එකතු වනවා. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙටොන් 800 ගණෙන් එකතු වන බව ෙකොළඹ මහනගර සභාෙව් 

හිටපු නගරාධිපතිතුමා හැටියට ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ කාලෙය් ෙම් 
පශ්නය එතරම් බරපතළ විධියට තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් දැන් ෙමය 
දැරිය ෙනොහැකි මට් ටමට ඇවිල්ලා අවසානයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, වැසි සහිත දවස්වල රාජගිරිය පෙද්ශයට එන 
කල් ෙම් කුණු කන්ෙද් ගඳ එනවා. ඒ පෙද්ශෙය් අය ෙම්කට හුරු 
ෙවලා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් ඒ අය ඒ ගඳට අනුවර්තනය ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. අද මුළු පෙද්ශෙය්ම ජනතාවට නළ ජලය - pipe-borne 
water - මිසක්  භූගත ජලය ෙබොන්න බැහැ. 
 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
දැන් ළිං 150ක් වහලා  තිෙබනවා.  
 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙයෝජනා කරන විධියට 

incinerator එකක් දැම්ෙමොත් අඩුම තරෙම් අවුරුදු ෙදකක් යනවා, 
එය හදල operations පටන්  ගන්න. එතෙකොට දවසට ෙටොන් 800 
ගණෙන් එකතු වන කුණු පමාණය අවුරුදු ෙදකක් යන කල් එතැන 
තිෙබනවා. ඊළඟට ෙම් පශ්නය තවත් වැඩි වනවා. ඒ නිසා මෙග් 
ෙයෝජනාව ෙමයයි. අෙප් සංවර්ධන කමිටුෙව්දී පක්ෂ විපක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලුම මන්තීවරු එකඟ වුණා, ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙමතැනට කුණු ෙගෙනන එක කඩිනමින් නවත්වන්න ඕනෑය 
කියලා. එතෙකොට කුණු ෙගොඩ ගැෙහන එක නවතිනවා. යම් 
පෙද්ශයක අක්කර 25ක් ෙහෝ අක්කර 50ක් අරෙගන, ෙසෞඛ්ය 
ආරක්ෂක කම මඟින් කුණු ඒ ස්ථානයට ෙගන යන අතර තුර ඒ 
ව්යාපෘතිය පටන් ගන්න කල් ඉස්ෙසල්ලාම ෙමතැනට කුණු 
ෙගෙනන එක නවත්වන එක තමයි පධාන පශ්නය වන්ෙන්. 
ඔබතුමාත් දන්නවා, මමත් පධාන ඇමතිතුමා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් ඉඳලා ෙම් පශ්නය තිබුණු බව. ඒ කාලෙය් ෙම් පශ්නය 
ෙම් පමාණයට තිබුෙණ් නැහැ. 

නමුත් අපිත් විවිධ පයත්නයන් දැරුවා. දැන් තාක්ෂණය 
ෙවනස්. තාක්ෂණික කම තිෙබනවා. ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය ෙම් 
පිළිබඳව ෙවනම අධ්යයනයක් කර තිෙබනවා. ලංකාවට වඩාත්ම 
ගැළෙපන, ලංකාෙව් කුණුවල පතිශතයට අදාළව වඩාත්ම 

ගැළෙපන කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙමොරටුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ අදාළ faculty එෙකන් පර්ෙය්ෂණ සිදු කර 
තිෙබනවා. එම නිසා මම අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට 
ෙයෝජනාවක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
මාර්ගෙයන් එතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය, ඒ පෙද්ශෙය් අදාළ 
ආණ්ඩු පක්ෂ හා විපක්ෂ ෙද්ශපාලනඥයින්, නිලධාරින්, 
විෙශේෂෙයන්ම බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමතිතුමා සහ බස්නාහිර 
පළාත් ඝන අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය සමඟ පුළුල් 
සාකච්ඡාවක් පවත්වමු කියා. දැන් එෙහම අධිකාරියක් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම අධිකාරි ය පිහිෙටව්ෙව් එවකට 
ෙලෝක බැංකුෙව්ත් උපෙදස් අනුවයි. ෙම් සියලුම නගර සභාවල 
කුණු කළමනාකරණය කිරීම ෙවන ෙවනම කරන්න බැහැ. එය 
එක ආයතනයක් යටතට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ නිසායි, ඔය 
අධිකාරිය පිහිෙටව්ෙව්. 1995 වර්ෂෙය් මහ ඇමති හැටියට කටයුතු 
කළ කාලෙය්දී මමයි එහි පඥප්තිය ෙගනාෙව්ත්. දැන් 1995 
වර්ෂෙය් ඉඳලා අවුරුදු 21ක් ගත ෙවලාත්, තවම ෙම් පශ්නය 
 විසඳන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාම දැෙවන 
පශ්නයක්; පාරිසරික පශ්නයක්. ෙමය, මුළු ෙකොළඹ නගරයටම 
බලපාන පශ්නයක්. අෙප් මරික්කාර් මන්තීතුමා එම පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් නිසා එතුමාට ෙමම පශ්නය 
තදබල ෙලස බලපානවා කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා අපි ළඟදීම 
එවැනි පුළුල් සාකච්ඡාවක් පවත්වමු. විවිධ කියාමාර්ග අරෙගන 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. හැබැයි, මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ෙමතැනට කුණු ෙගන යන එක නවත්වන කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළකට අපි යමු කියායි. ඊට පසුව අනිත් ටික කරෙගන යමු.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ලබා දීමට අවස්ථාව දිය 

යුතුයි. ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමාට අහන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? 

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

අහන්ෙන්. ෙම් ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් මම ඊෙය් දිනෙය්දී 
විස්තරාත්මක පශ්නයක් ඇසුවා. ෙමොකද, ගරු අගමැතිතුමා සමඟ 
ගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් 30 වැනි දා පැවැත් වූ සාකච්ඡාෙව්දී 
එතුමා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපෙදස් දුන්නා, 
පතිචකීකරණ වැඩ පිළිෙවළට යන්නය කියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් 
මාස 6ක් ඇතුළත ෙයෝජනා කැඳවා ඒ ෙයෝජනාවල පතිඵලයක් 
ෙදන්න නියමිතව තිබුණා. මා දන්නා තරමට ෙයෝජනා 59ක් ආවා. 
ඒ ෙයෝජනාවලට ෙමොනවා ෙවලා තිෙබනවාද, ඒෙකන් වැඩක් 
ෙවනවාද, එෙසේ නැත්නම් ෙවනත් විකල්ප කියා මාර්ගයකට 
යනවාද, කුමක්ද  කියන එකයි මෙග්  පශ්නෙය් තිබුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙසේ නම්, ගරු ඇමතිතුමා ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න. 
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නැහැ  කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ඊෙය්   ඒ 

පශ්නයට  පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම් ෙවලා නැහැ කියා. එම නිසා  
සති ෙදකකින් ඒකට උත්තර ෙදන්නය කියා මා කරුණාෙවන් 
ඉල්ලනවා.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன ) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි.  ඊෙය් මම කිව්වා, සති ෙදකකින් එම 

පශ්නයට උත්තර ලබා ෙදනවාය කියා. ඒ උත්තරය විධිමත්ව ලබා 
ෙදන්නට  ඕනෑ. ඊෙය්  ෙවනෙකොට සති අන්තෙය් දවස් තුනක් 
නිවාඩු දිනයන්ව තිබුණා. ඊෙය් උෙද් මෙග් කාරක සභාෙව් රැස්වීම 
තිබුණා.  ලබා දුන් පිළිතුර,   මට අධ්යයනය කරන්න ෙවලාව මදි 
වුණු නිසා  තමයි පිළිතුරු ෙදන්න සාධාරණ කාලයක් ඉල්ලුෙව්. 
අනිවාර්යෙයන්ම එම පශ්නයට  පිළිතුර ලබා ෙදනවා. පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, කියාත්මක කරනවා.  ගරු සුසිල් ෙපේම 
ජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව මම අනුමත කරනවා. එතුමාෙග්  
පැහැදිලි කිරීෙමන්ම කිව්වා,  අවුරුදු 20ක් ම ෙම් පශ්නය තිබුණාය 
කියා. ඒක අනිවාර්යෙයන්ම අපි  පිළිගත යුතුයි.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන වගකීම අෙප් අමාත්යාංශයට 
පමණක්  තිෙබන වගකීමක් ෙනොෙවයි කියන එක අපි සඳහන් 
කරන්නට  ඕනෑ.  අමාත්යාංශ පහක්  ඒකාබද්ධ ෙවලා තමයි  ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම් අනිවාර්යෙයන්ම  ලබා දියයුතු වන්ෙන්.  එයින් 
කියන්ෙන්,   අපි ෙම් පශ්නෙයන් ඉවත් ෙවනවාය කියන එක 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් සියලුම  ආයතන, ෙදපාර්තෙම්න්තු සම්බන්ධ 
කර ෙගන අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ක්ෂණිකව, දීර්ඝකාලීනව විසදුම් 
ලබා දීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම අවශ්ය කියා මාර්ග ගන්නවා. 
ඒවාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමා කිව්ව පරිදි අපි ඒ සාකච්ඡාව කැඳවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

 ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් 
වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඩම් : මැනුම් 

කටයුතු  
ெவல்லவாய ேதர்தல் ெதாகுதியில் காணி 

ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகள் : நில அளைவ 

LAND BELONGING TO LAND REFORM COMMISSION IN 

WELLAWAYA ELECTORATE: SURVEY 
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8.  ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
 (மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
 (The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ෙමොණරාගල දිසත්ික්කෙය්, වැල්ලවාය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් 
සභාවට අයත් ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට එම ඉඩම් සියල්ෙලහිම මැනුම් කටයුතු 
සම්පූර්ණ කර තිෙබ්ද; 

 (iii)  ෙනොඑෙසේ නම්, මැනුම් කටයුතු අවසන් කරන 
දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි ඉඩම් 
පතිසංසක්රණ  ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් 
ඉඩම්වලින් ජනතාව අතර ෙබදා දී ඇති ඉඩම් 
අක්කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙම් වනවිටත් නීත්යනුකූල ඉඩම් අයිතියක් 
ෙනොමැති පිරිස ් ෙවත නීත්යනුකූල ඉඩම් අයිතිය 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெமானறாகல மாவட்டத்தின் ெவல்லவாய 
ேதர்தல் ெதாகுதியில் காணப்ப கின்ற காணி 
ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகளின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  அவ்வைனத் க் காணிக க்குமான 
நிலஅளைவ நடவ க்ைககள் ர்த்தி ெசய்யப் 
பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், நிலஅளைவ நடவ க்ைககள் ர்த்தி 
ெசய்யப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெவல்லவாய ேதர்தல் ெதாகுதியில் அைமந் ள்ள 
காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளில் மக்க க்கு மத்தியில் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ஏற்கனேவ சட்ட ாீதியான காணி உாிைமையக் 
ெகாண் ராத ஆட்க க்கு சட்ட ாீதியான காணி 

ாிைமையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் ேதைவ 
யான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Lands:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the extent of land belonging to the Land 
Reform Commission located in Wellawaya 
Electorate of Moneragala District; 

 (ii)   whether surveying of all those lands has 
been completed by now; 

 (iii)   if not, the date by which such surveying 
would be completed; 

 (iv)  the acreage of land that has been distributed 
among the people out of the lands owned 
by the Land Reform Commission in 
Wellawaya Electorate; and 

 (v)  whether action will be taken to grant land 
ownership to those who still do not have 
legal ownership of land? 

(b)  If not, why?    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා  එම 

පහ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
 

(අ)  (i)  අක්කර 1038 රූඩ් 01 පර්චස ්32යි.  

      (ii) වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි 
 කිතු ල්ෙකොෙට් ෙහේන් යාය ඉඩම හැර  ඉතිරි ඉඩම් 
පමාණයන්  මැනුම් කටයුතු  අවසන් කර ඇත. 

 (iii)  වසර අවසානෙය්දී. 

 (iv)   අක්කර 1001 රූඩ් 02 පර්චස ්39.73. 

     (v)   ඔව්.  
 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

ඉඩම්ලාභීන්ට ෙම් ඉඩම්වල නීත්යනුකූල අයිතිය ලබා ෙදන 
ෙකොට ඔවුන් ඒ ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා සිටි යම් කිසි කාලයක් 
තිෙබනවා. නමුත්, තක්ෙසේරුව ගන්ෙන් වර්තමාන තක්ෙසේරුව. 
ඒෙක් ෙවනසක් කරලා ඒ ඉඩම්ලාභීන්ට නැත්නම් ඒ ඉඩම්වල 
පදිංචි අයට යම් සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා මට දැනගන්න 
ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා 

දැනුම්දීමක් කෙළොත් අපට මුල් තක්ෙසේරුව සැලකිල්ලට අරෙගන 
යම් කිසි සහනයක් ඔවුන්ෙග් ආදායම අනුව කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්. 

 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි.  

අක්කර පමාණය සහිතව ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මට ඉඩම් 
ෙල්ඛනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
පුළුවන්. අපි ලබා ෙදන්නම්. 
 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

කින්නියා සංචාරක අධිකරණය: යළි ඇරඹීම  
கிண்ணியா சுற் லா நீதிமன்றம் : மீள ஆரம்பித்தல் 
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11.  ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
 (மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
 (The Hon. Imran Maharoof) 

අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 1980 කාල සීමාව තුළ කින්නියා පෙද්ශෙය් 
සංචාරක අධිකරණයක් කියාත්මක වූ බවත්, පසුව 
තසත්වාදී කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් එය වසා දමා 
ඇති බවත්; 

 (ii) තසත්වාදී කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් වසා දමන ලද 
කුච්චෙව්ලි සංචාරක අධිකරණය පසුගිය රජය 
සමෙය්දී නැවත ආරම්භ කළද, එම අවසථ්ාෙව් 
කින්නියා සංචාරක අධිකරණය නැවත ආරම්භ 
කිරීම පතික්ෙෂේප වූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) යහපාලන රජය යටෙත් කින්නියා සංචාරක අධිකරණය 
නැවත ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1980  காலப்பகுதியில் கிண்ணியா பிரேதசத்தில் 
சுற் லா நீதிமன்றெமான்  இயங்கி வந்தெதன்ப 
ைத ம், பின்னர் பயங்கரவாத ெசயற்பா கள் 
காரணமாக அ  டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) பயங்கரவாத ெசயற்பா கள் காரணமாக 
டப்பட்ட குச்செவளி சுற் லா நீதிமன்றம் 

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டேபாதி ம், அச்சந்தர்ப்பத்தில் கிண்ணியா 
சுற் லா நீதிமன்றத்ைத மீண் ம் ஆரம்பிப்ப  
நிராகாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின்கீழ் கிண்ணியா சுற் லா 
நீதிமன்றத்ைத மீண் ம் ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Justice: 

(a)  Is he aware that,- 

 (i)   a Circuit Court was functional in Kinniya in 
1980s and that it has been closed down 
owing to terrorist activities; and 

 (ii)   eventhough the Kuchchaveli Circuit Court 
which was closed down owing to terrorist 
activities, was reopened during the last 
regime, reopening of Kinniya Circuit Court 
was refused ? 
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(b)  Will he inform this House whether steps will be 
taken to reopen the Kinniya Circuit Court under 
the Government of Good Governance? 

(c)  If not, why? 
 

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

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ)  (i)   ඔව්. 1980 කාල සීමාව තුළ කින්නියා සංචාරක 
අධිකරණය කියාත්මක වී ඇති අතර, තසත්වාදී 
 කියාවන් ෙහේතුෙවන් පසුව වසා දමා ඇත. 

 (ii)   නැත. කින්නියා සංචාරක අධිකරණයද නැවත 
ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. 

(ආ)  ඔව්. ෙම් වන විට කින්නියා සංචාරක අධිකරණය සඳහා 
අධිකරණ ෙගොඩනැඟිල්ලක් අලුතින් ඉදිකිරීමට තීරණය 
කර ඇත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු අමාත්යතුමනි, කවදා විතරද එය පටන් ගන්න පුළුවන් 

වන්ෙන් කියා දැන ගන්න පුළුවන්ද?  මම පළාත් සභාෙව් සිටින 
විටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වඩාත් පැහැදිලි කිරීම් කරලා ෙමය 
ආරම්භ කරන්න  උත්සාහ කළා. ඒත් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් තවම 
පටන් අර ෙගන නැහැ. කවදා විතරද ඒ වැඩ කටයුතු එතැන කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියා මට දැන ගන්න පුළුවන්ද? 
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් කින්නියා පෙද්ශය ජනතාව වැඩි 
වශෙයන් සිටින පෙද්ශයක්. එතැන එවැනි අඩු පාඩු තිෙබනවාය 
කියන්ෙන් ෙලොකු පශ්නයක්. ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන් කවදාද  කියන පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පිළිතුරක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා  අධිකරණ අමාත්යාංශය සතු 

ඉඩමක් නැහැ. ඒ නිසා පර්චස් 40ක ඉඩමක් කින්නියා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් විසින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නමුත් එයත් පමාණවත් 
නැහැ කියා හඳුනා ෙගන තිෙබන නිසා, ඉක්මනින්ම ඉඩමක් 
ෙසොයා ගැනීෙම් කටයුත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට භාර දී 
තිෙබනවා. ඉඩම ලබා ගත්තාට පසුව ඉක්මනින් වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කිරීමටයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ඉඩම ෙවන් කර ගත්තා නම් එකවරම පටන් ගන්න පුළුවන් 

ෙන්ද, ගරු අමාත්යතුමනි? 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුවන්. ඔබතුමාත් ඉක්මනින් ඉඩමක් ෙසොයා ෙදන්න උනන්දු 

ෙවන්න. 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව අතුරු පශ්නයක් ඇසීමට අවස්ථාව තිෙබනවා. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Last month, අෙප් ඇමතිතුමා Rs. 10 million ෙවන් කරලා 

දුන්නා. DS අපට ඉඩම ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඇමතිතුමා Rs. 10 
million ෙවන් කරලා ෙදන බව කිව්වා, building renovation 
එකට. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල ෙවන් කිරීෙම් පශ්නය ෙනොෙවයි, 

ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ඉඩම හඳුනා ගැනීෙම් පශ්නයයි තවම 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

හඳුනා ගත් ඉඩම පමාණවත් නැහැ. පමාණවත් ඉඩමක් ලැබුණු 
විගස ඒ වැඩය ආරම්භ කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ෙම් මාසය ඇතුළත ආරම්භ කරමු. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි අමාත්යතුමාට දැනුම් ෙදමු. 

 
ෙක්.වී. අචලා ෙසව්වන්දි මහත්මිය: විභාග පෙව්ශ 

පතය ෙනොලැබීම 
தி மதி ேக. . அச்சலா ெசவ்வந்தி: பாீட்ைச 

அ மதி அட்ைட கிைடக்காைம 
MRS. K. V. ACHALA SEWWANDI: NON-RECEIPT OF 

ADMISSION CARD FOR EXAMINATION 
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12. ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2014 වර්ෂෙය් විද්යා පීඨ සඳහා ඉංගීසි ගුරු අභ්යාසලාභින් 
බඳවාගැනීෙම් විභාගය සඳහා,  

 (i) අයදුම් පත් කැඳවීම පකාශයට පත් කළ දිනය;  

 (ii) අයදුම් පත් භාරගන්නා ලද අවසන් දිනය;  

 (iii) විභාග පෙව්ශ පත් නිකුත් කරන ලද දිනයන්; 

 (iv) අදාළ විභාගය පැවැත්වූ දිනය; 

 කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) උක්ත විභාගය සඳහා සුදුසුකම් සපුරනු ලැබූ 
අෙප්ක්ෂකයන්ට පෙව්ශ පත් ෙනොලැබුණු බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අෙප්ක්ෂකයන් සඳහා විභාග පෙව්ශ පත් නිකුත් 
කිරීෙම්දී සුදුසුකම් මත ෙතෝරා ගැනීමක් සිදු කෙළේ 
නම්, එම සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii) සුදුසුකම් සපුරා ඇති අෙප්ක්ෂකයන්ට පෙව්ශ පත් 
ෙනොලැබිය හැකිද; 

 (iii) සුදුසුකම් සපුරන ලද රත්නපුරය දිසත්ික්කෙය් 
මුදුන්මංකඩ, උඩවලව පදිංචි ෙක්.වී. අචලා 
ෙසව්වන්දි මහත්මියට විභාගයට ෙපනී සිටීමට 
පෙව්ශ පතයක් ෙනොලැබුණු බව දන්ෙන්ද; 

 (iv) අදාළ පෙව්ශ පතය ෙනොලැබීෙමන් ඇයට 
අසාධාරණයක් සිදු වූ බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (v) ඒ සඳහා ඇය අභියාචනයක් හා මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩ වීම පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් 
ඉදිරිපත් කර ඇතත්, විසඳුමක් ෙනොලැබීමට ෙහේතුව 
කවෙර්ද; 

 (vi) ඇයට සිදු වී ඇති අසාධාරණය සඳහා විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර සාධාරණයක් ඉටු 
කරන්ෙන්ද; 

 (vii) අදාළ පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමට හා අවසන් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දින කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) 2014ஆம் ஆண்  கல்வியியல் கல் ாிக க்கு 
ஆங்கில ஆசிாியர் பயி நர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்வதற்கான ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் ெபா ட் ; 

 (i) விண்ணப்பப்பத்திரம் ேகாரல் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) விண்ணப்பப்பத்திரங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
இ தித் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பாீட்ைச அ மதி அட்ைடகள் ெவளியிடப்பட்ட 
திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  பாீட்ைசக்கான தகுதிகைளப் ர்த்தி 
ெசய்தி ந்த பாீட்சார்த்திக க்கு அ மதி அட்ைடகள் 
கிைடக்கப்ெபறவில்ைலெயன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) பாீட்சார்த்திக க்கு பாீட்ைசக்கான அ மதி 
அட்ைடகைள வழங்கும்ேபா  தைகைமகளின் 
அ ப்பைடயில் ெதாி  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
அத்தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ள பாீட்சார்த்தி 
க க்கு அ மதி அட்ைடகள் கிைடக்காதி க்க 

மா என்பைத ம்; 

 (iii) தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ள இரத்தின ாி 
மாவட்டத்தின் ன்மங்கட, உடவளைவயில் 
வசிக்கும் தி மதி. ேக. . அச்சலா ெசவ்வந்திக்கு 

பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதற்கான அ மதி 
அட்ைட கிைடக்கவில்ைல என்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) உாிய அ மதி அட்ைட கிைடக்காததன் காரண 
மாக இவ க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ளைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) இ  ெதாடர்பாக இவர் ேமன் ைறயீெடான் ம் 
அ ப்பைட உாிைம மீறல் பற்றிய ைறப் 
பாெடான் ம் சமர்ப்பித்தி ந்தா ம், அதற்கான 
தீர்  கிைடக்காதி ந்தைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) இவ க்கு இைழக்கப்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர் 
பாக ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற ேமற் 
ெகாண்  நீதி நிைறேவற்றப்ப மா என்ப 
ைத ம்; 

 (vii) குறித்த விசாரைணைய ஆரம்பிப்பதற்கும் 
த் வதற்கும் எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி 

யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Will he state in respect of the examination for the 
recruitment of teacher trainees of English for the 
Colleges of Education for the year 2014-  

 (i)  the date on which the calling of applications 
was declared; 

 (ii)  the closing date of applications;  

 (iii)  the dates on which admission cards were 
issued; and 

 (iv)  the date on which the relevant examination 
was held?  

(b)  Is he aware that admission cards were not received 
by candidates who had fulfilled qualifications for 
the above examination?  

(c)  Will he inform this House-  

 (i)  if selection was made on the basis of 
qualifications in issuing admission cards for 
candidates, what such qualifications are;  

 (ii)  whether it is possible for qualified 
candidates not to receive admission cards; 

 (iii)  whether he is aware that Mrs. K.V. Achala 
Sewwandi residing at Mudunmankada, 
Udawalawa in the Ratnapura District who 
had fulfilled qualifications did not receive 
an admission card to sit the examination; 

 (iv)  whether he admits that an injustice has been 
caused to her as a result of not receiving the 
relevant admission card;  

 (v)  the reason for not receiving redress despite 
an appeal and a complaint on the violation 
of fundamental rights being field by her; 
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 (vi)  whether a formal inquiry will be conducted 
regarding the injustice caused to her to 
deliver justice; and  

 (vii)  the dates on which such an inquiry is 
expected to be commenced and concluded?  

(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 කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
 

(අ)  (i)  2014.01.31 

      (ii)  2014.02.28 

      (iii)  2014.06.03 

      (iv)  2014.06.14  

(ආ)  ෙනොදනී. 

(ඇ)  (i)  2014 අධ්යාපන විද්යා පීඨවල ඉංගීසි පාඨමාලාවට 
සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා පැවැත්වූ 
පවීණතා පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටීමට අවම 
සුදුසුකම් ෙලස දක්වා ඇත්ෙත්, 2012 වර්ෂෙය් 
පැවැති අෙපොස (උසස ් ෙපළ) විභාගෙය්දී ඕනෑම 
විෂයයන් තුනකින් සමත් වීම හා අෙපොස 
(සාමාන්ය ෙපළ) විභාග ෙය්දී ඉංගීසි භාෂාවට 
අධිසම්මාන/ ඉංගීසි සාහිත්ය විෂයය සාමාන්ය 
සාමාර්ථයක් හා සිංහල/ ෙදමළ භාෂාව හා ගණිතය 
ද ඇතුළුව හර විෂයයන් 06කින් සමත් වීමය.  

 (ii)  සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් පෙව්ශ පත් ලැෙබනු ඇත. 
(ෙමම විභාගය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නන් සිය 
අයදුම් පත් ෙයොමු කරනුෙය් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ෙවතය. අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
විද්යා පීඨ ශාඛාෙවන් එම සුදුසුකම් ලත් 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ෙතොරතුරු සංයුක්ත තැටියකට 
ඇතුළත් කර එම සංයුක්ත තැටිය ශී ලංකා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරයි. එහි අඩංගු 
සියලු නම්වලට පෙව්ශ පත යවනු ලැබ ඇත.) 

 (iii)  ෙක්.වී. අචලා ෙසව්වන්දි ෙමෙනවිය අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් විද්යා පීඨ ශාඛාවට අයදුම් පතක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් 2013 වර්ෂෙය් අෙපොස 
(උසස ් ෙපළ) විභාගෙය් පතිඵලවලට අනුවයි. 
එෙහත් අදාළ ගැසට් නිෙව්දනෙයන් අයදුම් පත් 
කැඳවා ඇත්ෙත් 2012 වර්ෂෙය් අෙපොස (උසස ්
ෙපළ) විභාගයට අදාළවයි. එම නිසා ඉංගීසි 
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගයට 
කැඳවීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ෙනොමැති අතර, 
පෙව්ශ පතක්ද නිකුත් කර ෙනොමැත.  

 (iv)  නැත. 

 (v)  ෙමවැනි අභියාචනයක් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට 
ෙහෝ ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතට 
ලැබී ෙනොමැත. 

 (vi)  ඇය මූලික සුදුසුකම් ෙනොලද තැනැත්තියක් නිසා 
ඇයට අසාධාරණයක් සිදුවී නැත. එබැවින් 
වැඩිදුරටත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම අවශ්ය 
ෙනොෙව්. 

 (vii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)   අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙහොඳ පිළිතුරක් 

ලබා දීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. 2012 වසෙර් පවත්වන ලද 
අ.ෙපො.ස. උසස ් ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල මත ෙමම පාඨමාලාව 
සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇති බව මා දැන් තමයි දන්ෙන්. ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියා ඇය අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්නවා කියා ඒ ෙවනුෙවන් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් ඇයට ලිපියකුත් එවා තිෙබනවා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, එම ලිපියත් සමඟ මම ඇය ඔබතුමා ෙවත ෙයොමු 
කරන්නම්. හැබැයි, තවමත් ඉදිරි කියා මාර්ගයක් ෙගන නැහැ. ෙම් 
සඳහා 2012 වසෙර් පවත්වන ලද උසස ්ෙපළ විභාගය පදනම් කර 
ගත් නිසා මට ෙම් ගැන හරි විස්තරයක් කථා කරන්න බැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
අවස්ථාවක් ෙදන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, "ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්නවා" කියන එෙකන් 

අදහස් වන්ෙන් ඒ පිළිබඳ ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු කිරීමයි. 
ඔබතුමා ෙයොමු කළ ෙම් පශ්නයත් එක්ක එය ෙහොඳාකාරව ෙසොයා 
බැලුවාම ෙපනී යනවා එම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 
අදාළ වර්ෂයට අදාළව ෙනොෙවයි කියා. ඒක තමයි ගැටලුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-337/'15-(1), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
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, ෙගොඩක් අය උෙදන්ම නාවත්, ගරු 

නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා අද උෙදන්ම ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
ෙමොකද, එතුමා අහන ලද පශ්නය අනුව මට තවත් ෙතොරතුරු 
රාශියක් එකතු කර ගන්න තිෙබනවා. ෙමොකද, එක්දහස්අටසිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගණනක් නැවත  ෙසේවෙය් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඔවුන් අතුරින් 
ෙචෝදනා සහිත අය කීෙදෙනක් ඉන්නවාද කියන කාරණයට ලිපි 
ෙගොනු 1,800ක් පරීක්ෂා කරලා නිවැරදි ෙතොරතුරු සහිතව උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ නිසා මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක් 
කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුරු ෙදන්න කල් ගැනීම පිළිබඳව මෙග් 

කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමා විපක්ෂ නායකවරයා කාලෙය්  
ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පකාශයක් ඉදිරිපත් කරලා 09 
ෙදනකුෙග් නම් සඳහන් කර තිබුණා, ඒ පකාශෙය්.  ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමා යම් කිසි තීරණයක් ගත්තා ද කියන එක තමයි දැන ගන්න 
අවශ්ය වන්ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් මට ලැබුණු ෙතොරතුරු 

අනුව තමයි මම 09ෙදනකුෙග් නම් සඳහන් කෙළේ.  දැන් බලන්න 
ඕනෑ, ෙම් 1,800 අතෙර් නවෙදනාට වැඩිය ඉන්නවා ද කියලා. ඒ 
ගැන පරීක්ෂා කර බලා මම උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙහොඳයි. ඒ පිළිබඳව අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

මාතෙල් දිසත්ික්කෙය් නාය යෑෙම් අවදානමට ලක්ව 
ඇති වතු පවුල්: යළි පදිංචිය 

மாத்தைள மாவட்டத்தில் மண்சாி  அபாய ள்ள 
ேதாட்ட கு ம்பங்கள்: மீளக் கு யமர்த்தல் 

FAMILIES IN LANDSLIDE-PRONE ESTATES IN MATALE 
DISTRICT: RESETTLEMENT 

341/’15 
14. ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 

(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i)     මාතෙල් දිසත්ික්කෙය් නාය යාම් සිදු වූ සහ නාය 
යෑෙම් අවදානමට ලක්ව ඇති වතුයායයන්හි පදිංචි 
පවුල්, නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා නව ඉඩම් 
හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් පිහිටා ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද;   

 (iii) නාය යාම් ෙහේතුෙවන් අවතැන් වූ පවුල් සඳහා ෙම් 
වනවිට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iv) නාය යෑෙම් අවදානමට ලක්ව ඇති වතුයායයන්හි 
පදිංචි පවුල් සඳහා ෙම් වනවිට ෙගන ඇති කියා 
මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி  அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தில் மண்சாி கள் 
ஏற்பட் ள்ள மற் ம் மண்சாி  ஏற்படக்கூ ய 
ஆபத் ள்ள ேதாட்டங்களில் வசிக்கின்ற கு ம் 
பங்கைள மீளக் கு யமர்த் வதற்காக திய 
காணிகள் இனங்காணப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  காணிகள் அைமந் ள்ள 
பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) மண்சாி  காரணமாக இடம்ெபயர்ந் ள்ள கு ம் 
பங்கள் சம்பந்தமாக இ வைர ேமற் 
ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) மண்சாி  ஆபத்  ஏற்பட் ள்ள ேதாட்டங்களில் 
வசிக்கின்ற கு ம்பங்கள் சம்பந்தமாக இ வைர 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Minister of Hill Country New Villages, 

Infrastructure and Community Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether new lands have been identified for 
the resettlement of families residing in 
estates in Matale District where landslides 
occurred or which are landslide-prone 
areas; 

 (ii)   if so, the areas where those lands are 
located;  

 (iii)  the measures taken by now in regard to the 
families displaced as a result of landslides; 
and 

 (iv)  the measures taken by now in regard to the 
families residing in landslide-prone estates? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் - மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 

(அ)  (i) ஆம். 
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        (ii)    மாத்தைள, பிட்டகந்த, தம்பலகல பிாி  
                 மாத்தைள, ஹாகல ேதாட்டம், ெலபனான் பிாி  
                மாத்தைள, நிக்ெகாேலாயா ேதாட்டம் 
                 மாத்தைள, பிட்டகந்த ேதாட்டம், சின்ன 

ெசல்வகந்த 
                 மாத்தைள, இறத்ேதாட்ைட, பன்சல் ெதன்ன 

        (iii)  100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் - மண்சாிவி 
னால் பாதிக்கப்பட்ட - திய டைமப்  
ெசயற்றிட்டத்தி டாக பிட்டகந்த, தம்பலகல 
பிாிவில் 20 கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டன. 

       (iv) அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சினால் மண் 
சாி  அல்ல  ஏேத ம் அனர்த்தங்கள் இடம் 
ெபற் ள்ளைத உ திப்ப த் ம் சந்தர்ப் பத்தில் 
வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் வழங் கப்ப ம் 
நிதிக்கிணங்க எதிர்வ ம் காலங்களில் கள் 
நிர்மாணிக்கப்ப ம்.  

(ஆ)    ெபா ந்தா .  
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය.  2012 

ෙදසැම්බර් 17වැනි දා නාය යෑම නිසා නිකලඔය වතුකරෙය් නිවාස 
09ක ජනතාව අවතැන් වුණා. ඒ  සම්බන්ධෙයන් ගත්ත  කියා 
මාර්ගෙය්දී,  ඒ පහසුකම් සැපයීෙම්දී, විෙශේෂෙයන් එතැනදි විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඉදිරිෙය්දී ඒ පහසුකම් සපයා දීෙම්දී ඔවුනට සිදු වන 
අපහසුතාවන් පිළිබඳව අමාත්යාංශෙයන් ගන්නා ඉදිරි පියවර 
කවෙර්ද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් අපට 

ෙපෙනනවා, වතුකරෙය් ජනතාවට තිෙබන ෙම් පශ්න මාතෙල් 
පෙද්ශෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, හැම තැනම තිෙබනවාය කියන 
එක.  නාය යාමට ලක්වූ අයට  අද වන විට ෙගවල් 309ක් සාදා දී 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත තවත් නිවාස 1,500ක් සෑදීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමිය විස්තර දුන්ෙනොත් ෙම් 
අවුරුද්ද ඇතුළතම ඒ ෙගවල්  සාදා ෙදනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් ඒක ෙනොෙවයි. නිකලඔය 

ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදන ෙකොට ඒ ඉඩම් ලබාදී තිෙබන්ෙන් 
වතුකරෙයන් ෙබොෙහෝ ඈතට වන්නට ඇති රත්ෙතොට පෙද්ශෙයන්,  
සිංහල ගම්මාන මැද්දට ෙවන්නයි. එතෙකොට ඒ අයට  ජීවන 
වෘත්තිය කරෙගන යෑම සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
එවැනි අසාධාරණයක්, අපහසුතාවක් වීම පිළිබඳ ඔබතුමා ගන්නා 
කියා මාර්ගය කවෙර්ද?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ පිළිබඳ  ෙසොයා බලා,  සුදුසු ඉඩම් 

 ෙතෝරාෙගන ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 ෙමවැනි අසාධාරණයන්ට හා අපහසුතාවන්ට ලක්ව ඇති දමිළ 
ජනතාවෙග් ශුභ සාධනය ෙවනුෙවන්  ඔබතුමා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිත ඉදිරි කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඇත්තටම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.  

දැනට අපි අවුරුදු  05ක වැඩසටහනක් කරෙගන යනවා. ඒ 
වැඩසටහන තුළින්  ජනතාවෙග් ඒ පශ්න සියල්ලම ෙම් අවුරුදු 05 
තුළ ඉවර කරන්න  පුළුවන් ෙවයි කියා මම හිතනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ලංකාව පුරාම සිටින වතුකරෙය් ජනතාව ගත්තාම, නුවරඑළිය 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට සපයන පහසුකම්ම  මාතෙල්  සිටින අෙප් 
වතුකරෙය් දමිළ ජනතාවටත් ලබා දීමට ඔබතුමා එකඟ ෙවනවාද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඇත්තටම පසුගිය කාලෙය් නම් එෙහම ෙවලා ඇති. නමුත් මා 

ඇමති ධුරය බාර ගත්තාට පස්ෙසේ පළමුවැනි වතාවට ඔබතුමියෙග් 
පෙද්ශෙය් ෙගවල් 20ක්  හදා දීලා තිෙබන බව  ඔබතුමිය දන්නවා. 
නුවරඑළිය පෙද්ශයට පමණක් අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. 
ඉදිරිෙය්දී හැම පළාෙත්ම ෙම් කටයුතු කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන වටය. 

 
ෙදමළ ජාතික ෙබෞද්ධයන් : සංගණනය 

தமிழ் ெபௗத்தர்கள் :ெதாைகமதிப்பீ  
TAMIL BUDDHISTS: CENSUS 
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1.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ පශ්නය - (2):  
(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ජීවත් වන ෙදමළ ජාතික 

ෙබෞද්ධයන් පිළිබඳ සංගණනයක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙදමළ ජාතික ෙබෞද්ධයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උතුරු පළාත තුළ ජීවත් වන ෙදමළ ජාතික 
ෙබෞද්ධයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

            (iv)  ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් සංගණනයක් කර 
ෙනොමැති නම්, එවැන්නක් සිදු කරන්ෙන්ද;  

 (v)   එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙදමළ ජාතික භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
වැඩ සිටින්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) යාපනෙය් ෙදමළ ෙබෞද්ධ ජනතාවට තම ආගමික 
කටයුතු කරෙගන යෑමට හා දහම් අධ්යාපනය 
ලැබීමට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීමට  කටයුතු කර 
තිෙබ්ද;  

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் வசிக்கின்ற தமிழ் ெபௗத்தர்கள் 
ெதாடர்பான ெதாைகமதிப்ெபான்  ேமற்ெகாள் 
ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  தமிழ் ெபௗத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) வட மாகாணத்தில் வசிக்கின்ற தமிழ் ெபௗத்தர் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) ேமேல குறிப்பிட்டவாறான ெதாைக மதிப் 
ெபான்  நடத்தப்பட் ராவி ன் அத்தைகய 
ஒன்றிைன நடத் வாரா; 

 (v) ஆெமனில்,  அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் தமிழ் பிக்குமார்கள் உள்ளனரா; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் ெபௗத்த மக்க க்கு 
தம  சமய நடவ க்ைககளில் ஈ பட ம் 
அறெநறிக் கல்விையப் ெபற ம் அவசியமான 
வசதிகைள வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதமாக; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Buddhasasana: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether a census has been conducted on 
Tamil Buddhists living in Sri Lanka; 

 (ii)  if so, the number of such Tamil Buddhists; 

 (iii)  the number of Tamil Buddhists living in the 
Northern Province; 

 (iv)  whether a census will be conducted, if such 
a census has not been conducted; and 

 (v)  if so, the date on which it will be 
conducted? 

(b)  Will he state- 

 (i)  whether there are Tamil bhikkhus living in 
Sri Lanka; and 

 (ii)  if so, the number of Tamil bhikkhus? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether action has been taken to provide 
necessary facilities for the Tamil Buddhists 
in Jaffna to engage in religious activities 
and to get a religious education; and 

 (ii)  if so, how? 

(d)  If not, why? 

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

මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු 
කළ 2012 ජන හා නිවාස සංගණනය අනුව ෙදමළ ජාතික 
ෙබෞද්ධයන් සංඛ්යාව 22,254කි. 

 (iii) ඉහත සඳහන් සංගණනය අනුව උතුරු පළාත තුළ ජීවත් වන 
ෙදමළ ජාතික ෙබෞද්ධයන් සංඛ්යාව 470කි. 

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) අදාළ නැත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත අදාළ නිකාය සහ 
පාර්ශ්වවලින් දැනට වාර්තා වී ඇති සංඛ්යාවට අනුව 11 
නමකි. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) යාපනෙය් ශී නන්දාරාම නමින් දමිළ දහම් පාසලක් ආරම්භ 
කර ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2013.01.07 දින 
ලියාපදිංචි කර ඇත. දමිළ දරුවන් 80ක් පමණ ෙමහි 
අධ්යාපනය ලැබූ අතර නිශ්චිත ස්ථානයක් ෙනොමැති බැවින් 
දැනට අකිය තත්ත්වෙය් පවතී. ඉඩම් ෙසොයාෙගන නැවත 
දහම් අධ්යාපනය ඇති කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ නැත. 
 

රාජ්ය විෙරෝධී කුමන්තණය : ෙපොලිස ්පරීක්ෂණෙය් 
පතිඵල 

அரச விேராத சூழ்ச்சி :ெபா ஸ் விசாரைணப் 
ெப ேப   

CONSPIRACY AGAINST THE STATE: OUTCOME OF POLICE 
INVESTIGATION 

187/’15 

2.  ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Dullas 
Alahapperuma) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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(අ)  (i) 2015 ජනවාරි මස 09වැනි දා උදෑසන අරලියගහ 
මන්දිර පරිශෙය්දී රාජ්ය විෙරෝධී කුමන්තණයක් 
සිදු වූවා යැයි වර්තමාන රජෙය් වග කිව යුතු 
ෙද්ශපාලනඥයින් පකාශ කළ බවත්; 

 (ii) එවැනි කුමන්තණයක් සිදු වූ බවට විෙද්ශ 
අමාත්යවරයා සහ රජෙය් මාධ්ය පකාශක 
අමාත්යවරයා විසින් කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම් 
මාධ්ය සාකච්ඡාෙව්දී සහ පාර්ලිෙම්න්තු සභා 
ගර්භෙය්දී පකාශ කළ බවත්; 

 (iii) එම කුමන්තණය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා ශී 
ලංකා ෙපොලීසිය විසින් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ 
බවත්;  

 (iv) අදාළ පරීක්ෂණවලින් ෙහළි වී ඇති කරුණුවලට 
අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙහෝ හිටපු ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ජනවාරි 09වැනි දින 
කිසිදු රාජ්ය විෙරෝධී කුමන්තණයක් සිදු ෙකොට 
 ෙනොමැති බව තහවුරුවී ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ(iii) හි සඳහන් ෙපොලිස ් පරීක්ෂණෙය් 
පතිඵල කවෙර්ද; 

 (ii) එම පරීක්ෂණයට අනුව චූදිතයින්ට එෙරහිව නඩු 
පැවරීම සඳහා ෙපොලීසිය කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iii)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;  

 (iv)  එම පරීක්ෂණය අනුව, 2015 ජනවාරි 09වැනි දින 
උදෑසන අරලියගහ මන්දිරෙය්දී කිසිදු රාජ්ය 
විෙරෝධී කුමන්තණයක් සිදුවී ෙනොමැති බවට 
පකාශයක් කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக்  ேகட்ட வினா: 

 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 09ஆம் 
திகதியன்  காைல அலாி மாளிைக வளாகத்தில் 
அரச விேராத சூழ்ச்சிெயான்  இடம்ெபற்றதாக 
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் ெபா ப் வாய்ந்த 
அரசியல்வாதிகள் ெதாிவித்தி ந்தார்கள் என்ப 
ைத ம்; 

 (ii )  அவ்வாறானெதா  சூழ்ச்சி இடம்ெபற்றதாக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மற் ம் 
அரசாங்கத்தின் ஊடக ேபச்சாளரான அைமச்சர், 
அைமச்சரைவ தீர்மானங்கைள அறிவிக்கும் 
ஊடக சந்திப்பின்ேபா ம் பாரா மன்ற சபா 
மண்டபத்தி ம் ெதாிவித்தி ந்தார்கள் என்ப 
ைத ம்; 

 (iii )  ேமற்ப  சூழ்ச்சி ெதாடர்பாக கண்டறிவதற்கு 
இலங்ைகப் ெபா சாாினால் விசாரைண 
ெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv )  ஏற் ைடய விசாரைணகள் லம் கண்டறியப் 
பட்ட விடயங்க க்கைமய ன்னாள் சனாதிபதி 
அல்ல  ன்னாள் பா காப்  அைமச்சின் 

ெசயலாளர் சனவாி மாதம் 09ஆம் திகதியன்  
எவ்விதமான அரச விேராத சூழ்ச்சிைய ம் 
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல என்ப  உ திப்ப த்தப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i) ேமற்ப  அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ெபா ஸ் 
விசாரைணயின் ெப ேப  யாெதன்பைத ம்;  

 (ii) ேமற்ப  விசாரைணக்கைமய குற்றம் சுமத்தப் 
பட்டவர்க க்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் 
ெசய்வதற்கு ெபா சாாினால் நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விசாரைணக்கைமய, 2015 சனவாி 
09ஆம் திகதியன்  காைல அலாி மாளிைகயில் 
எவ்விதமான அரச விேராத சூழ்ச்சி ம் 
நைடெபறவில்ைல என அறிவிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

 asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the responsible politicians of the present 
Government have stated that there had been 
a coup attempt launched within the Temple 
Trees premises on the morning of 09th 
January, 2015; 

 (ii)  the Minister of Foreign Affairs and the 
Government Media Spokesman, 
respectively at the media briefing on 
Cabinet decisions and in the Chamber of 
the Parliament, stated that there had  been 
such a conspiracy; 

 (iii)  an investigation was conducted by the Sri 
Lanka Police to probe into aforesaid 
conspiracy; and 

 (iv)  according to the aforesaid investigation, it 
has been proved that the former President 
or former Secretary to the Ministry of 
Defence had not engaged in any such 
conspiracy against the State on  09th 
January? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the outcome of the police investigation 
mentioned in aforesaid (a)(iii); 

 (ii)  whether the police will take measures to 
file legal action against the accused, in 
terms of the aforesaid investigation; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  if not why; and 

 (iv)  whether a statement will be issued to the 
effect that there had not been any attempt of 
conspiracy against the State within the 
Temple Trees premises on the morning of 
09th January, 2015? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් කළ විමර්ශනයට අදාළ ෙගොනු නීතිපති 
උපෙදස් සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. ෙමෙතක් ඊට අදාළ 
උපෙදස් ලැබී ෙනොමැති බැවින් මතයක් ඉදිරිපත් කළ 
ෙනොහැක. 

(ආ) (i) විමර්ශනයට අදාළ උධෘත ෙයොමු අංක CR1/08/2015 
යටෙත් 2015.01.16 දින ෛනතික උපෙදස් අෙප්ක්ෂාෙවන් 
නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) විමර්ශන වාර්තාවට අදාළව ලබා ෙදන නීතිපති උපෙදස් මත 
ඉදිරි කියාමාර්ග ගනු ඇත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති විමර්ශන වාර්තාවට අදාළව 
නීතිපති  උපෙදස් ලැෙබන ෙතක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මතයක් පකාශ කළ ෙනොහැක. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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3.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i)  ෙකොළඹ, ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් පිහිටි ආරක්ෂක 
ෙසේවා පාසල ෙවනුෙවන් 2008 වර්ෂෙය් සිට ෙම් 
දක්වා අධ්යාපන අමාත්යාංශය වැය කළ මුදල 
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම විද්යාලෙය් සිසුන්ෙගන් මුදල් එකතු කිරීමට 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය අවසර ලබාදී තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම අවසරය ලබා දුන් ලිපිය සභාගත 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) සිසුන්ෙගන් එකතු කළ මුදල් බැරකර ඇති බැංකු 
ගිණුම කවෙර්ද;  

 (v) එහි පාසල් සංවර්ධන සමිති ගිණුමක් පවත්වාෙගන 
යනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெகா ம் , ெகாம்பனித்ெத வில்  அைமந் ள்ள 

பா காப் ச் ேசைவப் பாடசாைல சார்பில் 
2008ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர கல்வி 
அைமச்சு வ டாந்தம் ெசலவிட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii )  இப்பாடசாைல மாணவர்களிடமி ந்  பணம் 
ேசகாிப்பதற்கு கல்வி அைமச்சு அ மதி 
வழங்கி ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அத்தைகய அ மதி வழங்கப்பட்ட 
க தத்ைதச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) மாணவர்களிடமி ந்  ேசகாிக்கப்பட்ட 
பணத்ைத ைவப் ச்ெசய் ள்ள வங்கிக்கணக்கு 
யா ; 

 (v) இங்கு பாடசாைல அபிவி த்திச் சங்கக் கணக் 
ெகான்  ேபணப்பட்  வ கின்றதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  separately, the amount of money spent 
annually by the Ministry of Education for 
the Defence Services College in Slave 
Island, Colombo from the year 2008 up to 
now; 

 (ii) whether the Ministry of Education has 
given permission to collect money from the 
students of that school; 

 (iii) if so, that letter which granted the said 
approval can be tabled in this House- 

 (iv)  the bank account to which the money 
collected from the students has been 
deposited; and 

 (v) whether there is an account for the school 
development society? 

(b) If not, why? 
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[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

(අ) (i)   

 
 

 (ii) පාසල් සංවර්ධන සමිති මහ සභාව විසින් අනුමත කර ඇති 
මුදල සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

 (iii) ඔව්. ඇමුණුම් අංක 01 සඳහන් ලිපිය** 

 (iv) 2008/05/13 සිට 2014/12/24 දක්වා ගිණුම් අංක 014-
100150000277 මහජන බැංකුව, යූනියන් ෙපෙදස. 

  2014/04/25 සිට ෙම් වන ෙතක් ගිණුම් අංක - 
20410010008030 

  මහජන බැංකුව, මූලස්ථාන ශාඛාව (පාසල් සංවර්ධන සමිති 
ගිණුම) 

 (v) ඔව්. 

(ආ) අදාළ ෙනො ෙව්. 
 

ඒ. එම්. සහබ්දීන් මහතා : අනියම්/තාවකාලික 
කම්කරු පත්වීමක් 

தி . ஏ.எம். சஹாப்தீன் :  அமய /தற்கா க 
ெதாழிலாளர் பதவி 

MR. A.M. SAHABDEEN: APPOINTMENT AS CASUAL/ 
TEMPORARY LABOURER 
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4.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 

சல்மான் சார்பாக) 
 (The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. M. H. 

M. Salman) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

වර්ෂය ගුණාත්මක 
ෙයදවුම් සඳහා 

ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශයට 
ලබා දී ඇති මුදල 

(රුපියල්) 

මුළු මුදල 

2008     22,900.00 135,689,542.86 135,712,442.86 

2009 200,000.00 
ෙමම මුදල 
2010.01.15 දින 
නැවත අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය 
ෙවත එවා ඇත. 

164,799,898.72 164,799,898.72 

2010       1,500.00 129,229,661.00 129,231,161.00 

2011       5,000.00 192,166,671.37 192,171,671.37 

2012     26,200,00 140,487,517.13 140,513,717.13 

2013     13,896.00   74,115,180.12   74,129,076.12 

2014     94,745.00   19,822,180.50   19,916,925.50 

2015 1,062,212.88   17,571,839.00   18,634,051.88 

එකතුව 1,226,453.88 873,882,490.70 875,108,944.58 

(අ) (i) මඩවල කඩවීදිය, බංගලාෙගදර, අංක 21 දරන 
සථ්ානෙය් පදිංචි ඒ. එම්. සහබ්දීන් මහතා, මහ/
මදීනා ජාතික විදුහෙල් පාථමික අංශෙය් 
කම්කරුෙවකු ෙලස 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙසේවය 
කරන බවත්; 

 (ii) ඔහුෙග් ෙසේවය සහ ෙසේවා කාලය සැලකිල්ලට 
ෙගන අනියම් ෙහෝ තාවකාලික පදනම මත 
ෙසේවෙය් පිහිටුවීම සඳහා අදාළ ලිපි ෙල්ඛන විටින් 
විට මධ්යම පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙයොමු කරනු ලැබුවත්, ඒ සඳහා කිසිදු පියවරක් 
ෙගන ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) අවසන් වරට, 2014.11.18 දිනැති අයදුම් පත, 
විදුහල්පති/කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂෙග් නිර්ෙද්ශ 
සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්; 

  එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) සහබ්දීන් මහතාට අනියම් ෙහෝ තාවකාලික පදනම මත 
කම්කරු පත්වීමක් ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மடவைள கைட தி, பங்களாெகதர, 21ஆம் 
இலக்கத்தில் வசிக்கும் தி . ஏ.எம். சஹாப்தீன், க/
மதீனா ேதசிய பாடசாைலயில் ஆரம்பப் பிாிவில் 
ெதாழிலாளராக 2006ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
பணி ாிகின்றார் என்பைத ம்; 

 (ii) இவாின் ேசைவ மற் ம் ேசைவக்காலத்ைத 
கவனத்திற்ெகாண்   அமய அல்ல  தற்கா க 
அ ப்பைடயில் ேசைவயில் அமர்த் வதற்காக 
உாிய ஆவணங்கள் அ க்க  மத்திய மாகாண 
கல்வித் திைணக்களத் க்கு ஆற் ப்ப த்தப் 
பட்டேபாதி ம், இ  ெதாடர்பாக எவ்வித 
நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ தியாக, 2014.11.18ஆம் திகதிய விண்ணப்பப் 
ப வம், அதிபர்/வலயக் கல்விப் பணிப்பாளாின் 
சிபாாிசுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத 

ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தி . சஹாப்தீ க்கு அமய அல்ல  தற்கா க 
அ ப்பைடயில் ெதாழிலாளர் பதவிெயான்ைற வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  Mr. A.M. Sahabdeen residing at No. 21, 
Bangalagedara, Bazaar Street, Madawala 
has been serving as a labourer since 2006 in 
the Primary Section of the K/Madeena 
National School; 

 (ii)  although relevant documents were sent 
from time to time to the Education 
Department of the Central Province to place 
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————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
**  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

him in the service on casual or temporary 
basis, taking into account his commitment 
and the duration of his service, no step has 
been taken regarding it; and  

 (iii)  the application dated 18.11.2014 has been 
forwarded last with the recommendations of 
the Principal and the Zonal Director of 
Education? 

(b)  Will he inform this House whether he will take 
steps to grant a labourer appointment to Mr. 
Sahabdeen on casual or temporary basis? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

(අ) (i) නැත. 

 (ii) ෙමම විදුහල ජාතික පාසලක් බැවින් පළාත් අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂකට ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ ෙනොහැක. 

 (iii) නැත. 

(ආ) බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට අනුව අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ් නම්, 
නැවත ෙසේවකයින් බඳවා ගනු ලබන අවස්ථාවකදී අයදුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කළෙහොත් ඒ පිළිබඳව සලකා බැලිය හැක. 

(ඇ) අදාළ ෙනො ෙව්. 
 

2014 - 2015 අතර සිදු වූ අපරාධ : විසත්ර 
2014 - 2015 வைரயான குற்றச்ெசயல்கள்: விபரம் 

CRIMES DURING THE PERIOD 2014 - 2015: DETAILS 
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6.  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) 2014.01.01 දින සිට 2014.10.31 දින දක්වා සහ 
2015.01.01 දින සිට 2015.10.31 දින දක්වා කාල වකවානු 
තුළ වාර්තා වූ; 

 (i) මිනීමැරුම්;  

 (ii) සත්ි දූෂණ; 

 (iii) පැහැර ගැනීම්; 

 (iv) කප්පම් ලබා ගැනීම්; 

 (v) මංෙකොල්ලකෑම්; 

 සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

 
(அ) 2014.01.01  ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.10.31 ஆம் 

திகதி வைர மற் ம் 2015.01.01 ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் 2015.10.31 ஆம் திகதி வைரயான 
காலகட்டங்களில் அறிக்ைகயிடப்பட்ட, 

 (i) ப ெகாைலகள்; 
 (ii) கற்பழிப் கள்; 
 (iii) ஆட்கடத்தல்கள்; 
 (iv) கப்பம் ெபறல்கள்; 
 (v) ெகாள்ைளகள்; 
 எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத அவர் 

இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a)  Will he inform this House separately - 

 (i)  the number of murders; 

 (ii)  the number of rapes; 

 (iii)  the number of abductions; 

 (iv)  the number of extortions; 

 (v)  the number of robberies ; 

 recorded for the periods from 01.01.2014 to 
31.10.2014 and from 01.01.2015 to 31.10.2015? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ)  
 

 
(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 319/'15 - (1), ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා. 

පශ්න 
අංකය 

සිද්ධිය 2014.01.01 
දින සිට 
2014.10.31 
දින දක්වා 

2015.01.01 
දින සිට 
2015.10.31 
දින දක්වා 

(i) මිනීමැරුම් 473 407 

(ii) ස්තී දූෂණ 1735 1708 
(iii) පැහැර ගැනීම් 245 208 

(iv) කප්පම් ලබා 
ගැනීම් 

25 27 

(v) මංෙකොල්ලකෑම් 3554 3259 

1261 1262 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු මහින්ද යාපා අෙබ් වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ විස්තරයක් අහලා තිෙබන නිසා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා  මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

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

     

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ලියා පදිංචි වී ඇති 
ෙසේවකයන් : විසත්ර 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் பதி ெசய் ள்ள 
ஊழியர்கள் : விபரம் 

EMPLOYEES REGISTERED WITH EMPLOYEES' PROVIDENT 
FUND: DETAILS 
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10.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு பிமல் 
ரத்நாயக்க சார்பாக) 

 (The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 

  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) 2011, 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂයන්හීදී ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා ලියා පදිංචි වී ඇති ෙසේවකයන් 

සංඛ්යාව, එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) 2011, 2012, 2013 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் பதி ெசய் ள்ள 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின் 
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a)  Will he inform this House separately the number 
of employees who were registered with the 
Employees’ Provident Fund in each of the years 
2011, 2012, 2013, and 2014 on district basis?  

(b)  If not, why? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
 

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

1263 1264 

 (අ) 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලුම්බිණි රඟහල : පතිසංසක්රණය 
ம்பினி அரங்கு : ம சீரைமப்  

LUMBINI THEATRE: RECONSTRUCTION 
 

15.ගරු අනුර දිසානායක මහතා - (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ලුම්බිණි විදුහෙල් ලුම්බිණි රඟහල 
අබලන් වී ඇති බවත්; 

 (ii) එය අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙමෙතක් පියවර ෙගන 
ෙනොමැති බවත්;  

 (iii) එම රඟහල අබලන්ව පැවතීම එම පාසලට  
ෙමන්ම කලා ක්ෙෂේතයට විශාල පාඩුවක් වී ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ලුම්බිණි රඟහල විවෘත කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එදින සිට ෙම් දක්වා එය  පතිසංසක්රණය කර 
තිෙබන වාර ගණන ෙකොපමණද;  

 (iii) අවසන් වරට එය පතිසංසක්රණය කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ලුම්බිණි රඟහල පතිසංසක්රණය කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට වැය කරන මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එකී පතිසංසක්රණ කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

  
கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம் , ம்பினி வித்தியாலயத்தின் ம்பினி 
அரங்கு ப தைடந்  உள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) அைதத் தி த்தியைமப்பதற்கு இ வைர 
நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அரங்கு ப தைடந்  காணப்ப வ  
குறித்த பாடசாைலக்கும் அேதேபான்  கைலத் 

ைறக்கும் பாாிய இழப்பாக அைமந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம்பினி அரங்கு திறந்  ைவக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர அ  எத்தைன 
தடைவகள் ம சீரைமக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அரங்கு இ தியாக ம சீரைமக்கப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ம்பினி அரங்கிைன ம சீரைமக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன ெசலவி ம் ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப் 
ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i)  the Lumbini Theatre in the Lumbini 
Vidyalaya, Colombo is in a dilapidated 
condition; 

 (ii)  steps have not been taken up to now to 
repair it; and 

 (iii)  the dilapidated condition of the aforesaid 
theatre is a big loss to the said school and 
also to the field of art? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the date on which the Lumbini Theatre was 
opened; 

 (ii)  the number of times it has been 
reconstructed from that date up to now; and 

 (iii)  the date on which it had been reconstructed 
last? 

(c)  Will he state- 

 (i)  whether action will be taken to reconstruct 
the Lumbini Theatre; 

 (ii)  if so, the amount of money needed to spend 
for that; and 

 (iii)  the commencement date of the aforesaid 
reconstruction activities? 

(d)  If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

(අ) (i)  ලුම්බිණි විද්යාලයීය ලුම්බිණි රඟහල අබලන්ව ඇත. 

 (ii)  එය අලුත්වැඩියා කිරීමට අවශ්ය මුදල් පතිපාදන 2014 
ජාතික අය වැෙයන් ෙවන් කර ඇති අතර, එයට අදාළ මූලික 
සැලසුම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් සකස් ෙකොට 
ෙම් වන විට ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (iii)  කලා ක්ෙෂේතයට ෙමය විශාල පාඩුවක්ව දැනට පවතින 
අතර, එය ඉදිරි කාලෙය්දී විසඳීමට අවශ්ය පියවර ෙගන 
ඇත. 

(ආ) (i) රඟහල සහිත ෙගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට 1952 වර්ෂෙය් 
ආරම්භ කරන ලද අතර, එහි වැ ඩ නිම කරන ලද්ෙද් 1957 
වර්ෂෙය්ය. 
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 (ii)  පධාන වශෙයන් ෙතවරක් පතිසංස්කරණ කටයුතු ෙකොට 
ඇත. ඒවා පහත පරිදි ෙව්. 

  1993 - ලක්ෂ 6  - බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තිර දැමීම, තීන්ත ආෙල්පය, වහල 
අලුත්වැඩියා කිරීම. 

  2003 - ලක්ෂ 14 - අධ්යාපන අමාත්යාංශය විසින් සම්පූර්ණ 
තීන්ත ආෙල්පය 

  2011 - ලක්ෂ 14 - වහලය සම්පූර්ණෙයන් ගලවා 
අලුත්වැඩියාව  

  මුරකුටි/වැසිකිළි/ෙන්පත්යාගාරය පිටුපස තිරය/සිවිලිම/
තීන්ත ආෙල්පය. ඇතුළත බිත්ති රළු කිරීම, පුටු 200ක් ලබා 
දීම.  

  අවසන් වරට තීන්ත ආෙල්ප කළ දිනය - 2011.12.07 

  අෙනකුත් සුළු අලුත්වැඩියා පාසල් සංවර්ධන සමිතිය මඟින් 
සිදු කර ඇත. 

 (iii) අවසන් වරට පතිසංස්කරණය කළ දිනය 2011.12.07 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ලුම්බිණි රඟහල පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 2014 මහා 
භාණඩාගාරෙයන් මුදල් ෙවන් කර ඇත. නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය හරහා එය සිදු ෙව්. එම මුදල රුපියල් 
160,182,960.00කි. (රුපියල් මිලියන 160.18) දැනට 
රුපියල් මිලියන 65ක මුදලක් ලැබී ඇත. 

 (iii) ලුම්බිණි රඟහල නවීකරණ ව්යාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් ෙටන්ඩර් කැඳවීම මඟින් සිදු කිරීමට 
නියමිත අතර, දැනට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය සඳහා ෙගොඩනැගිලි අංශය ෙවත 
ලැබී ඇත. අනුමැතිය ලබා දීෙමන් පසු නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් ෙටන්ඩර් කැඳවීම් මඟින් කඩිනමින් 
පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සිදු කරනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 

නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා.  

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප 
ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන අරමුදල  

(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
கஹவில்ெகாட  ஜாதிக  உ ம உயன எண்ணக்க  

தனசாைல அபிவி த்தி நிதியம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

KAHAWILGODA JATHIKA URUMA UYANA CONCEPT 
MUSEUM DEVELOPMENT FUND (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

“කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන 
අරමුදල සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර 
දිය යුතුය.”  

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 
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 අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික 
කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  உள்ளக 
அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs for report. 

 
ද ෙප්රන්ට්ස ්පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)  

පනත් ෙකටුම්පත 
த ேபரண்ட்ஸ் மன்றம்  (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

THE PARENTS FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  
 

“ද ෙප්රන්ට්ස් පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතුය.”  
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 
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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට පධාන කටයුතු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
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, අගාමාත්යවරයා,  මුදල් අමාත්යවරයා,  

කෘෂිකර්ම අමාත්යවරයා, එෙහම නැත්නම් වී අෙළවි මණ්ඩලය 
අයත් අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයා ෙහෝ කවුරු ෙහෝ ෙම් සභාෙව් 
හිටියා නම් තමයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙමොකද දන්නවාද, ගරු 
කථානායකතුමනි? පසුගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් තීරණයක් 
ගත්තා, එෙතක් පැවැති ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කරලා, 
වර්ෂයකට රුපියල් 25,000ක දීමනාවක් ලබා ෙදනවා කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, දැන් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තමයි, විශාල 
ෙපොෙහොර හිඟයක් ඇති වී තිබීම. ඒ කියන්ෙන්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉවත් කිරීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන වැඩි මිලට ෙපොෙහොර 
- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමනි, ෙම් සඳහා  ෙවනත් ෙව්ලාවක උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 

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 මන්තීතුමා, ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් ෙමොන පදනමක් 

යටෙත්ද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් වැදගත්කමක් තිෙබන නිසායි. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. ඒ පශ්නය ෙහට ඉදිරිපත් කරන්න.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We must have notice; කාලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  ෙමෙහම 

නැඟිටලා පශ්න අහන්න බැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමතැන ඉන්න ඕනෑ ෙන්. අඩුම තරෙම් ඇමතිවරු ටික 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඒ අය කැඳවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ. එෙහම නැත්නම් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මැදිරිගිරිෙය් ෙගොවි ජනතාව දැන් 

පාරට බැහැලා තිෙබනවා. දහස් ගණනක් පාරට බැහැලා 
තිෙබනවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්න කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක් අහන්න 

ඕනෑ. එෙහම හිෙතන හිෙතන ෙවලාවට පශ්න අහන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ක්ෂණිකව පැන නැඟපු පශ්නයක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමන්ලාට පිළිතුරු ෙදන්න බැරි නම්, බැහැ කියන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. සභානායකතුමනි, ෙහට 

උත්තර ෙදන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. පසුව උත්තරයක් ෙදන්න. මට ඒකට කමක් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් උත්තර ෙදන්න අපහසුයි. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙගොවි ජනතාව විශාල වශෙයන් 

පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. "ෙපොෙහොර ටිකත් නැහැ, 
ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්?" කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, you have to raise that.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක් හරි කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පශ්න අහන්නත් කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඒක ඒ විධියට ඉදිරිපත් කරාවි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්න අහන කමෙව්දයට වඩා මිනිසුන්ට ෙපොෙහොර ෙදන 

කමෙව්දයක් හදන්න එපා යැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නැඟිටලා පශ්න අහන්න බැහැ. එෙහම පශ්න අහන්න 

පුළුවන් නම් ෙමතැන ඉන්න ඔක්ෙකෝම අය නැඟිටලා පශ්න අහවි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ අයටත් අහන්න ෙදන්න. මට පශ්නයක් නැහැ. පශ්නය 

තිබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂ නායකෙයකුට පශ්න ඇසීම සඳහා කමෙව්දයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය -[බාධා කිරීමක්] අද ෙම් මන්තීවරුන්ට කැකිරාවට 
යන්න බැහැ. ඔබතුමා ඒ බව දන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට උත්තරයක් ලබා ෙදයි. අද උත්තර ෙදන්න බැහැ 

ෙන්. ඒ නිසා පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කර තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව 

පාරට බැහැලා තිෙබනවා. ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳව අමාත්යවරයා ඇවිල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශයක් 
කරන්න ඕනෑ.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා පකාශයක් කරයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයක් විධියට අහන්න, මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙගොවි ජනතාව තුළ විශාල ෙදගිඩියාවක් තිෙබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙගොවි ජනතාව තුළ විශාල ෙදගිඩියාවක් 
තිෙබනවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපා දමලාද, තිෙබනවාද, 
නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මැදිරිගිරිෙය් ෙගොවි 
ජනතාව පාරට බැහැලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයක් අහන්න, ඊට පස්ෙසේ ඒ ගැන උත්තර ෙදයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් අහන්නද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අහන්න බැහැ. උත්තර ෙදන්න සූදානම් නැහැෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ඉතා වැදගත්,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ඒ වැදගත්කම ෙත්රුම් ෙගන කියා කරයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තර ෙදනවාද  නැද්ද කියන එක 

ෙනොෙවයි පශ්නය. මට වගකීමක් තිෙබනවා, ෙගොවි ජනතාව පාරට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැහැලා ඔවුන්ෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉල්ලනවා නම්, ඒ 
ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට. ආණ්ඩුවක වගකීම තමයි ඒකට 
පිළිතුරක් ලබා දීම. ඒක ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරෙයක් අහනකම් 
ඉන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then, Sir, he must give notice of the Question under 

Standing Order No. 23 (2). You cannot just get up and 
raise a Question like that.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පශ්නෙය් විශාල ව්යාකූලත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 

අදාළ විෂය භාර අමාත්යවරයා ෙම් ගැටලුවට පිළිතුරක් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නය මම අහන්න ඕනෑ 
නැහැ. රෙට් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙපොෙහොර 
හිඟයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර 
නැත්නම්, විෂය භාර අමාත්යවරයා පකාශයක් කරන්න ඕනෑ, 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ ගැන මම අහනකම් ඉන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒ ගැන අපි ඇඟිල්ෙලන් අනින්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
අමාත්යවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව එතුමන්ලා පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා මම ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා.  

දැන් දවෙසේ කටයුතු පටන් ගන්න ඕනෑ. කල් තබන ලද 
විවාදය, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊට ෙපර මට විනාඩියක් ෙදන්න. ඊෙය් 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නවලදී මම දුන්  පිළිතුරක් 
සම්බන්ධව වැරදි විධියට ජනමාධ්යවල යම් පළවීමක් සිද්ධ වුණා. 
ඒ ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  ඒ තමයි, සූරියවැව 
ජාත්යන්තර කිකට් කීඩාංගණය මංගල උත්සව කටයුතු සඳහා ලබා 
ෙදනවාය කියන කාරණය. සූරියවැව ජාත්යන්තර කිකට් 
කීඩාංගණය විවාහ මංගල්ය කටයුතු සඳහා ලබා දීම ෙම් ආණ්ඩුව 
ඇවිල්ලා පටන් ගත්ත ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක එදා ඉඳලාම සිදු 
වුණ ෙදයක්. නැත්නම් හිතයි, මත්තල ජාත්යන්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා කළා වාෙග් ෙම්   කීඩාංගණයත් ෙවනත්  
වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒක  ෙනොෙවයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. ෙම්ක එදා ඉඳලාම සිද්ධ වුණ කාරණයක්. ඒ නිසා 
තවමත්  ඒක කරෙගන යනවා. ඒ ගැනයි මට කියන්න වුවමනා 
කරලා තිබුෙණ්.  සමහර ජනමාධ්ය ඒ පකාශය වැරදි විධියට 
වාර්තා කරලා තිබුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  දැන්  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කථා 

කරන්න. 

ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා මණ්ඩලය පත්කිරීම 
සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය 

அரசியலைமப் ச் சைபைய 
நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 

        RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF 
THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශන්ය [2016 ජනවාරි 09] 
'ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2016 சனவாி 09] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question -  [ 09th 

January, 2016] 
 

“ශී ලංකාවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගත යුතු යැයි ශී 
ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් එකඟතාවයක් ඇති ෙහයින් ද;  

2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන සහ පජාතන්තවාදය සවිමත් ෙකෙරන 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීෙමහි ලා පැහැදිලි ජනවරමක් 
ජනතාව විසින් ලබාදී ඇති ෙහයින් ද; 

ඉහත කී ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව පකාශ කරන ලද අභිපාය 
බලගැන්වීමට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙකෙරන්නා වූ නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විසින් 
සිය අභිලාෂය පැහැදිලිව පකාශ කර ඇති ෙහයින් ද; 

විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි ෙකෙරන්නාවූද, මනාප ඡන්ද කමය 
ඉවත් කර ජනතා නිෙයෝජනය සාධාරණව පිළිබිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණ 
කමයක් සහතික ෙකෙරන්නාවූද, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික 
අයිතීන් ශක්තිමත් කරන්නාවූද, ජාතික පශ්නයට ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් 
සපයන්නාවූද, ජාතික පතිසන්ධානය පවර්ධනය කරන්නාවූද, නීතිෙය් 
ආධිපත්යයට ගරු ෙකෙරන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත 
කරන්නාවූද, ජනතාවෙග් මූලික අයිතීන් හා නිදහස මඟින් මානව 
අභිමානය තහවුරු කරන්නාවූ ද වගකිව යුතු, වගවන්නාවූ ආණ්ඩු කමයක් 
පවර්ධනය කරන්නා වූද, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර 
ගැනීෙම් අවශ්යතාව මතු වී ඇති ෙහයින් ද;  

 

1. ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ජනතාවෙග් අදහස් හා උපෙදස් ලබාෙගන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 75 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒ ෙවත පැවරී ඇති බලතල 
කියාත්මක කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් ෙකටුම්පතක් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත වන ෙමහි මින් මතු 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් තිබිය යුතු යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා විය යුතුය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින්  ෙතෝරා පත් කර ගත යුතු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් හත් (7) ෙදෙනකු සිටිය යුතුය.   

 ගරු කථානායකතුමා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවන්හිදී, මණ්ඩලෙය් 
රැස්වීම්වල මුලසුන ෙහොබවනු පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් අතුරින් අෙයකු ෙතෝරා පත් 
කළ යුතුය. 

3. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් සඳහා ගණපූරණය විස්සක් 
(20)ක් විය යුතුය.  

4. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
උපෙද්ශකවරුන්; 

  (ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා නීති 
ෙල්කම්වරෙයකු හා එකී නීති ෙල්කම්වරයා සඳහා 
සහායකයින්;  
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(ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 5 වන වගන්තිෙය් 
ෙයොමුගත කමිටුවල කටයුතු වාර්තාකරණය පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය; සහ   

(ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් (සමාජ මාධ්ය ඇතුළුව) මාධ්ය 
කාර්ය මණ්ඩලයක්;  

 සිටිය යුතුය. 

 ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්මත කරගැනීෙම් 
කියාවලියට අවශ්ය පචාරණය ලබාදීෙමහිලා මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය 
විසින් ෙවබ් අඩවියක් පිහිටුවා එය පවත්වාෙගන යා යුතු අතර, ෙවනත් 
සුදුසු මාධ්ය ද ෙයොදා ගත යුතුය. 

 අදාළ ෙසසු පවීණයන්ෙග් ෙහෝ විෙශේෂඥ මතද ඇතුළත්ව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා එහි කාරක සභාවන්හි කටයුතු ෙමන්ම 
මහජන අදහස්/ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම්ද, එම ෙවබ් අඩවිෙයහි 
ෙල්ඛනගත ෙකොට පකාශයට පත් කරන බවට මාධ්ය කාර්ය මණ්ඩලය 
සහතික විය යුතුය. 

5. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පහත සඳහන් අනු කමිටුවලින් 
සමන්විත විය යුතුය:- 
(අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන, 

අගාමාත්යවරයා (සභාපති), පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා, 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා, අධිකරණ අමාත්යවරයා හා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙසසු සාමාජිකයින් දහහත් 
(17) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් යුත් ෙමෙහයුම් 
කමිටුවක්;  

 ෙමෙහයුම් කමිටුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු හා 
ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙකටුම්පත් 
කිරීෙම් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතුය. 

(ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත් කළ හැකි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත 
ෙසසු අනු කමිටු; 

 එෙසේ වුවද, එක් එක් අනු කමිටුවක සාමාජික සංඛ්යාව එෙකොළහ 
(11) කට ෙනොවැඩි විය යුතුය. 

 එක් එක් අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් 
පත්කරනු ලැබිය යුතුය. 

6. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් එහි පළමු රැස්වීෙම්දී- 

(අ) නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයන් ෙතෝරා පත්කර ගත යුතුය;  

(ආ) 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටු තීරණය කළ යුතුය; සහ  

(ඇ) 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවලට සාමාජිකයින් 
ෙතෝරාපත් කර ගත යුතුය. 

 

7. අමාත්ය මණ්ඩලයට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සලකා බලනු පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ෙයෝජනා කරමින් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස ෙමෙහයුම් කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරනු පිණිස අගාමාත්යවරයා 
විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් පළමුවැනි රැස්වීෙම්දී 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

8. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ස්වකීය රැස්වීම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙයහි පැවැත්වීමට ෙමයින් බලය පවරනු 
ලැෙබ්.  

 එෙසේ වුවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට බස්නාහිර පළාෙතන් 
පිටත වූ ෙවනයම් නිශ්චිත ස්ථානයකදී සිය රැස්වීම් පැවැත්වීමට 
තීරණය කළ හැකිය.  

එෙසේම, තවදුරටත්, ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීම හා යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය ලබා දීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළදී පමණක් සිදුවිය යුතුය. 

 

9. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් ෙහෝ එයට අයත් යම් කමිටුවක 
අරමුණු කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමෙහයුම් කමිටුවට අවශ්ය ෙසේවාවන් 
අවශ්ය වන්නා වූ ඕනෑම ආයතනයකින් ලබාගත යුතුය. 

10. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට හා /ෙහෝ එහි විවිධ අනුකමිටුවලට 
සහයවනු පිණිස හා උපෙදස් ලබා ෙදනු පිණිස ෙසසු පවීණයන් 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් පත් කරනු ලැබිය හැකිය. 

11. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු මහජනතාවට විවෘත විය 
යුතුය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා අනු කමිටුවල කටයුතු 
ෙල්ඛනගත ෙකොට වහා පකාශයට පත් කළ යුතුය. සුදුසු අවස්ථාවන්හි, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා/ෙහෝ එහි අනු කමිටුවල කටයුතු 
විකාශනය කිරීම සහතික කිරීමට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
විසින් අවශ්ය පියවර ගනු ලැබිය යුතුය.    

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ෙපර කී කරුණු පකාශනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 17 වැනි වගන්තිය 
පකාර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ අවසරය නිශ්චිතව ලබා ෙදනු ලබන 
බවට ෙමහිලා නිශ්චිත වශෙයන්ම ෙයෝජනා ෙකෙර්.  

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 
පස්වන වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවල කටයුතු පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත සමගාමීව වාර්තා කර ඇත්තා ෙසේ හා ෙමහිලා නිශ්චිත 
වශෙයන්ම බලය ලබාෙදනු ලබන යම් කටයුතු පකාශයට පත් කිරීම් 
මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත පකාර වරදක් සිදු 
ෙනොවනු ඇති බව තවදුරටත් ෙයොජනා ෙකෙර්.  

12. උපෙදස් ලබාගැනීම සඳහා සහ/ෙහෝ ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය 
ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා  ඕනෑම පුද්ගලෙයකු කැඳවීෙම් 
බලය ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

13. මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස් ලබා 
ගැනීම සහ / ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ / ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

14. ෙමහි දක්වා ඇති විධිවිධානවලට යටත්ව, ස්වකීය කටයුතු ඉටු කිරීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය හා යාන්ත ණයන් පිළිබඳ 
තීරණය කිරීෙම් බලය ද ෙමහිලා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට 
පවරනු ලැෙබ්: 

 එෙසේ වුවද, එකී තීරණය ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් එකඟත්වය ඇතිව 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනා සම්මතයකට 
පසුව ගත යුතුය. 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් 
වුවද, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය 
පරිපාටික රීති ෙමම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය. 

15. ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ලබා ෙදනු ලබන අනුමතිය වන ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ දැන්වීම අගාමාත්යවරයා ෙහෝ 
අගාමාත්යවරයා විසින් ඒ සඳහා කලින් කලට නම් කරනු ලබන 
ෙවනත් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරෙයකු විසින් කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

16. 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත එක් එක් අනු කමිටුවක් පත්කිරීෙමන් සති 
දහයක් (10) ඇතුළත එම අනු කමිටු විසින් ස්වකීය වාර්තා ෙමෙහයුම් 
කමිටුව ෙවත භාර ෙදනු ලැබිය යුතුය. 

17. 5(ආ) වගන්තිය යටෙත් පත්කරන ලද අනු කමිටුවල සහ මහජන 
අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් වාර්තා සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී වාර්තාව ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පතක් ද සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතු ය. 

18. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් වාර්තාෙව් හා 
(අදාළ වන්ෙන් නම්) ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ෙපොදු 
ෙයෝග්යතාවයන් හා මූලධර්ම විවාදයට ගනු ලැබ ෙයෝජිත සංෙශෝධන 
ද විවාදයට ගනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි විවාදයන් අවසානෙය්දී "අවසාන 
වාර්තාවක් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනා 
සම්මතයක් ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය." යනුෙවන් 
මූලාසනය විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

19. ඉනික්බිතිව, ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් විවාදය අතරතුර ෙයෝජිත යම් 
සංෙශෝධනයන් ෙව් නම්, ඒවා ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් සළකා බලනු පිණිස අවසාන වාර්තාවක් 
හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එකී 
වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතු බවට ෙයෝජනා සම්මතයක් 
අග ාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

20. 18 වන  වගන්තිෙයහි  ෙයොමුගත විවාද කාල සීමාව තුළ පහත සඳහන් 
කි යාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය:- 

 සභාපතිවරයා ෙහෝ සභාපතිවරයා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවක දී, යම් 
නි ෙයෝජ්ය සභාපතිවරෙයකු විසින් එක් එක් වගන්තිය අංක පිළිෙවළින් 
කියවිය යුතුය. 

 (i) යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම, ෙහෝ වගන්ති 
ඉවත් කිරීම ෙහෝ නව වගන්ති ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ කළ 
හැකිය. 

 (ii) විවාදය ෙමම අදියර තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පෙතහි විස්තර විනා එහි මූලධර්මය සාකච්ඡාවට 
ෙනොගත යුතුය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි යම් පූර්ව ෙකොටසක් 
මත එළැඹි යම් තීරණයක් හා අනනුකූල කිසිදු 
සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකිය. 

 (iv) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත කියවා අවසන් කරන ලදුව, 
එකී ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අවසන් කිරීමට ප ථම, යම් 
සාමාජිකෙයකුට, සභාපතිවරයාෙග් අවසරය මත, ඒ වන විට 
ද සම්මත කර ඇති යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් 
ෙයෝජනා කළ හැකිය. 

 (v) යම් වගන්තියකට ෙගන එනු ලබන සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ 
වූ ප ශ්නයක් මුළුමනින්ම මූලාසනය විසින් ඉදිරිපත්කර 
ඇත්ෙත් නම් විනා වගන්තියක් කල් දැමිය හැක. 

 (vi) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ඉතිරි වගන්ති සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව හා නව වගන්ති ෙගන ඒමට ප ථම කල් 
තැබූ වගන්ති සලකා බැලිය යුතුය. 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන සලකා 
බැලීමට ප ථම නව වගන්ති ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒවා 
පළමු වැනි වර කියවූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය.  ඉනික්බිතිව, 
එළෙඹන ප ශ්න "වගන්තිය ෙදවනවර කියවිය යුතුය" හා 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතට වගන්තිය (ෙහෝ 
සංෙශෝධිත පරිදි වූ වගන්තිය) එකතු කළ යුතුය" ෙව්. 

 (viii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන ඉවත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව නව උපෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අතර ඒවා නව වගන්ති ස්වභාවෙයන්ම සැලකිය යුතුය. 

 (ix) සෑම වගන්තියක් හා උප ෙල්ඛනයක්ම සහ ෙයෝජිත නව 
වගන්තියක් ෙහෝ උප ෙල්ඛනයක් සම්බන්ධ කටයුතු කළ 
පසුව, යම් පූර්විකාවක් වන්ෙන් නම් එය සලකා බලා "ෙමය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි පූර්විකාව විය යුතුය" 
යන ප ශ්නය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 (x) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පෙතහි නාමයට යම් 
සංෙශෝධනයක් අවශ්ය වන්ෙන් නම්, සවිස්තරව දක්වා ඇති 
ඉහත කී කාර්යාවලීන් අවසානෙය්දී  එය සිදුකළ  යුතුය.    

21. අවශ්ය ෙවනස් කිරීම් සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක  
42, 43 හා 44 හි විධිවිධාන ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතුවලට අදාළ විය යුතුය. 

22. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සභිකයන් අතරින් තුෙනන් ෙදකක් 
විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
කමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

23. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දෙයන් අනුමත කරන්ෙන් 
නම්, වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ඉනික්බිතිව, 
ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
අනුකමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

24. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 75(ආ) ව්යවස්ථාව හා 120(ආ) ව්යවස්ථාව 
ප කාර මුළුමනින්ම ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාව පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ප තිෙයෝජනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 
ව්යවස්ථාව මඟින් විධිවිධාන සලසා තිෙබන පරිදි විෙශේෂ බහුතරයකින් 
සම්මත කරගනු ලැබ ජනමත විචාරණයක් මඟින් ජනතාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් එකී 
වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
සහතික කළ යුතුය. 

25. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 78(1) ව්යවස්ථාව ප කාර එකී 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතුය. 

26. ඉන්අනතුරුව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 154උ(2) ව්යවස්ථාව පකාරව, 
සෑම පළාත් සභාවකම අදහස් පකාශ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් 
එකී පනත් ෙකටුම්පත එකී සෑම සභාවකටම ෙයොමු කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

27. ඉනික්බිතිව, අග ාමාත්යවරයා විසින් එම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය 
පත යට ඇතුළත් කළ යුතුය. 

28. ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි, එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාව 

පකාරව විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත කරගත යුතු බවට 
අග ාමාත්යවරයා එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 එකී පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ෙදන ලද ඡන්ද සංඛ්යාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමස්ත මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකකට අඩු 
 ෙනොෙව් නම්, ෙමකී පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් යථා පරිදි සම්මත කරන ලද බවත්, ශීලංකාෙව් 
පරමාධිපත්ය පිහිටා ඇති ජනතාව විසින් ජනමත විචාරණයකදී අනුමත 
කරන තුරු පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් බවට පත් ෙනොවන්ෙන් ය, 
යනුෙවන්  කථානායකවරයා විසින් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 79 
ව්යවස්ථාව ප කාර ෙයෝග්ය සහතිකයක් ලබා දිය යුතුය.   

29. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 85(1) ව්යවස්ථාව ප කාරව, 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයක් මඟින් 
ජනතාවෙග් අනුමතිය පිණිස ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

30. පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් අනුමත කරනු 
ලැබ තිෙබ් නම්, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 80(2) ව්යවස්ථාව ප කාරව 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික කිරීම මත පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් 
බවට පත්වන්ෙන්ය. 

31. ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය්, 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත 
අනුකමිටුවල, සහ ෙමකී  ෙයෝජනාව ප කාරව පත්කරන ලද කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් හා උපෙද්ශකවරුන්ෙග් වියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
දැරිය යුතු අතර, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථාෙව් 150 ව්යවස්ථාව ප කාරව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග්ය පියවර ගත යුතුය. 
 

32. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් 
ෙයෝජිත ආකාරෙය් ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීම 
ෙහෝ ප තික්ෙෂේප කිරීම  ෙහෝ සංෙශෝධනවලට යටත්ව සම්මත කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම විය යුතු බවට ෙමහිලා ප කාශ ෙකෙර්. 

33. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙනොපැමිණි මන්තී වරුන් ද ඇතුළුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුළු මන්තී  සංඛ්යාෙවන් තුෙනන් ෙදකක විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරනු ලැබ, ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම 
ව්යවස්ථාෙව් 83 ව්යවස්ථාෙව් පකාරව ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව 
විසින් අනුමත කරන්ෙන් නම් පමණක් නීතියක් වශෙයන් පැනවිය යුතු 
බවට ෙමහිලා තවදුරටත් ප කාශ ෙකෙර්" [ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මහතා] 

 “இலங்ைகக்கு திய அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுத்தல் அவசிய 
ெமன இலங்ைக மக்கள் மத்தியில் பரந்தளவில் இணக்கப்பா  
காணப்ப வதா ம்; 

 2015, சனவாி 08ஆம் திகதி நைடெபற்ற சனாதிபதி ேதர்த ன் 
ேபா  மக்கள் சட்ட ஒ ங்குக்கு மதிப்பளித்  சனநாயகத்ைத 
வ ப்ப த் ம் அரசியல் கலாசாரெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கு 
ெதளிவான மக்கள் ஆைண மக்களால் வழங்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

 இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி அதிேமதகு 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, திய அரசியலைமப்ைப சட்டவாக்கம் 
ெசய் , மற் ம் பலவற் டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய 
சனாதிபதி ைறைமைய ஒழிப்பதன் லம் ேமற்கூறப்பட்ட 
சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட மக்களின் 
வி ப் க்கு வ ட் வதற்கான தன  அபிலாைசயிைனத் 
ெதளிவாகக் கூறி ள்ளதா ம்; 

 ேம ம் பல்ேவ  விடயங்க டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய 
சனாதிபதி ைறைமைய  ஒழித் , வி ப்  வாக்கு ைறைமைய 
நீக்கி நியாயமான பிரதிநிதித் வ ேதர்தல் ைறைமைய 
உ திப்ப த்தி, அைனத்  பிரைஜகளின ம் சனநாயக உாிைம 
கைள பலப்ப த்தி, ேதசிய பிரச்சிைனக்கு அரசியலைமப்  
ாீதியான தீர்ெவான்ைற வழங்கக்கூ ய, ேதசிய நல் ணக்கத்ைத 
ேமம்ப த்தி சட்ட விதிைய மதிக்கும் அரசியல் கலாசாரெமான்ைற 
தாபிக்கக்கூ ய, மனித ெகௗரவத்ைத உ திப்ப த் ம் மக்களின் 
அ ப்பைட உாிைமக க்கும் சுயாதீனத்தன்ைமக்கும் உத்தர 
வாதம் அளித்  ெபா ப் மிக்க ம் வைககூறக் கூ ய மான 
அரசாங்கெமான்ைற ேமம்ப த் ம் திய அரசியலைமப் 
ெபான்ைற சட்டவாக்கம் ெசய்தல் அவசியமாகின்றதனா ம்; 

1. இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்  பற்றிய மக்களின் 
க த் கைள ம் ஆேலாசைனகைள ம் ெபற்  அவற்ைறப் 
பற்றிக் கலந்தாராய்ந்  அரசியலைமப்பின் 75ஆவ  உ ப் 

ைரயின்கீழ் பாரா மன்றத்தின் தத் வங்கைளப் பிரேயாகிப் 
பதில் அதன் பாிசீலைனக்காக அரசியலைமப்  சட்ட லத்தின் 
வைரைவத் தயாாிக்கும் ேநாக்கத் க்காக இதனகத்  இதன் 
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பின்னர் ‘அரசியலைமப் ச் சைப’ என அைழக்கப்ப ம் எல்லா 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் உள்ளடக்கிய பாரா மன்றக் 
கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

2. பாரா மன்றத்தின் ெகௗரவ சபாநாயகர் அரசியலைமப்  
சைபயின் தவிசாளராக இ ப்பார். அரசியலைமப்  சைப ஏ  (7) 
பிரதித் தவிசாளர்கைளக் ெகாண்டதாக இ க்கும் என்ப டன் 
அவர்கள் அரசியலைமப்  சைபயினால் ெதாி ெசய்யப்ப த ம் 
ேவண் ம். 

 ெகௗரவ சபாநாயகர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், சைபக் 
கூட்டங்களின் அமர் க்குத் தைலைம வகிப்பதற்கு அரசிய 
லைமப்  சைபயின் பிரதித் தவிசாளர்க க்கிைடேய ஒ வைரத் 
ெதாி ெசய்தல் ேவண் ம். 

3. அரசியலைமப்  சைபயின் கூட்டங்க க்கான கூட்ட நடப்ெபண் 
இ ப  (20) ஆக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. (அ) அரசியலைமப்  சைபக்கான அரசியலைமப்  சார்ந்த 
ஆேலாசகர்கைள ம்; 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபக்கான ஒ  சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளைர ம் அத்தைகய சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளாின் உதவியாளர்கைள ம்; 

 (இ) அரசியலைமப்  சைபயின ம் வாசகம் 5இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள கு க்களின ம் நடவ க்ைககைளப் 
பதி  ெசய் ம் ேநாக்கத் க்காக அரசியலைமப்  சைபயின் 
பணியாளர்கைள ம்; மற் ம் 

 (ஈ) அரசியலைமப்  சைபயின் (ச க ஊடகங்கைள 
உள்ளடக்கிய) ஊடக பணியாளர்கைள ம் அரசியலைமப்  
சைப ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

  ஊடகப் பணியாளர்கள் இைணயத்தளம் ஒன்ைற நி விப் 
ேப வ டன் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப 
ஏற் க்ெகாள் ம் நடவ க்ைக ைறக்கு தகுந்த விளம்பரம் 
வழங்குவதற்குப் ெபா த்தமான ஏைனய ஊடகங்கைளப் 
பயன்ப த் த ம் ேவண் ம்.  

  அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் அதன் கு க்களின ம் 
நடவ க்ைகக ம் அவ்வாேற, ெபா மக்களின் க த் க் 
க ம் / சமர்ப்பிப் க ம் ஆவணப்ப த்தப்ப வைத ம் 
அத்தைகய ேவ  ெதாடர்பான நி ணத் வ அல்ல  
ெதாழில் ட்ப அபிப்பிராயங்க டன் அத்தைகய 
இைணயத்தளங்களில் பிரசுாிக்கப்ப வைத ம் ஊடகப் 
பணியாளர்கள் உ திப்ப த் தல் ேவண் ம்.  

5. அரசியலைமப்  சைப பின்வ ம் உப கு க்கைளக் 
ெகாண் த்தல் ேவண் ம்: 

 (அ) பிரதம அைமச்சர் (தவிசாளர்), பாரா மன்றச் சைப 
தல்வர், எதிர்க்கட்சித் தைலவர், நீதி அைமச்சர், மற் ம் 

அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்ப கின்ற அரசிய 
லைமப்  சைபயின் ஏைனய உ ப்பினர்கள் பதிேன  (17) 
ேபைர விஞ்சாத எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்டெதா  
வழிப்ப த் ம் கு . 

  வழிப்ப த் ம் கு  அரசியலைமப்  சைபயின் அ வல்கள் 
மற் ம் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப வைர ம் 
பணி ஆகியவற் க்கான ெபா ப் கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்படக்கூ ய 
அரசியலைமப்  சைபயின் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட 
அத்தைகய ஏைனய உபகு க்கள். 

  ஆயின், ஒவ்ெவா  உப கு ம் பதிெனா  (11) ேபைர 
விஞ்சாதவா  உ ப்பினர்கள் இ த்தல் ேவண் ம். 

  ஒவ்ெவா  உப கு வின ம் தவிசாளர் வழிப்ப த் ம் 
கு வினால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

6. அரசியலைமப்  சைப அதன் தலாவ  அமர்வின்ேபா :- 

 (அ) பிரதித் தவிசாளர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம்; 

 (ஆ) வாசகம் 5 (ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கைளத் 
தீர்மானித்த ம்; அத் டன் 

 (இ) வாசகம் (5)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம் ேவண் ம். 

7.  அைமச்சரைவக்கும் பாரா மன்றத் க்கும் சமர்ப்பிப்பதற்கு 
ன்னர், அரசியலைமப்  சைபயின் பாிசீலைனக்காக 

அரசியலைமப்பின் வைரெவான்ைற பிேராிக்கும் தீர்மானத்ைத 
சமர்ப்பிக்குமா  வழிப்ப த் ம் கு ைவக் ேகா ம் 
அரசியலைமப்  சைப ேமற்ெகாள்ளேவண் ய தீர்மானத்ைத 
பிரதம அைமச்சர் அரசியலைமப்  சைபயின் தலாவ  
கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

8.  அரசியலைமப்  சைப அதன் அமர் கைள பாரா மன்றச் 
சைபயில் நடத் வதற்கு இத்தால் அதற்கு அதிகாரமளிக்கப் 
ப கின்ற : 

 ஆயி ம், ேமல் மாகாணத்திற்கு ெவளிேய ஏேத ம் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட இடத்தில் அதன் கூட்டங்கைள 
நடத் வதற்கு அரசியலைமப்  சைப தீர்மானிக்கலாம்: 

 ஆயின், ேம ம் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்தல், தீர்மானங்கைளப் 
பிேராித்தல் மற் ம் வாக்களிப்  ஆகியைவ பாரா மன்றச் 
சைபயிேலேய இடம்ெப தல் ேவண் ம். 

9.  அரசியலைமப்  சைபயின் அல்ல  ஏேத ம் அதன் கு வின் 
குறிக்ேகாள்கைள நிைறேவற் வதற்கு அவசியமான 
ேசைவக க்காக எந்தெவா  நி வனத்தின் ேசைவகைள ம் 
வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரலாம். 

10.  அரசியலைமப் ச் சைபக்கு அத் டன் / அல்ல  அதன் பல்ேவ  
உபகு க்க க்கு உத வதற்கும் ஆேலாசைன வழங்குவதற்கும் 
ஏைனய நி ணர்கைள வழிப்ப த் ம் கு  நியமிக்கலாம். 

11. அரசியலைமப்  சைபயின் நடவ க்ைககள் ெபா மக்க க்கு 
திறந்ததாக இ த்தல் ேவண் ம். அரசியலைமப்  சைபயின ம் 
அதன் உப கு க்களின ம் நடவ க்ைககள் 
ஆவணப்ப த்தப்பட்  உடன யாக ெவளியிடப்ப த ம் 
ேவண் ம். ெபா த்தமானவிடத் , அரசியலைமப்  சைபயின் 
அத் டன்/அல்ல  அதன் உப கு க்களின் நடவ க்ைககைள 
ஒ பரப் /ஒளிபரப்  ெசய்வைத உ திப்ப த் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள அரசியலைமப் ச் சைப ேமற்ெகாள் தல் 
ேவண் ம். 

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
விடயங்கைள ெவளியி வதற்கு பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் 
சிறப் ாிைமக ம்) சட்டத்தின் பிாி  17இன் பிரகாரம் 
பாரா மன்றத்தின் விேசட அ மதி குறிப்பாக வழங்கப்ப தல் 
ேவண் ம் என இத்தால் குறிப்பாகத் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற .  

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, அரசியலைமப்  சைபயின ம் 
வாசகம் 5இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
நடவ க்ைககள் ஏக காலத்தில் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்ப வ டன் இத்தால் குறிப்பாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஏேத ம் அத்தைகய நடவ க்ைககளின் 
ெவளியீ  பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் சிறப் ாிைமக ம்) 
சட்டத்தின் பிரகாரம் தவெறான்றாக அைமயா  என ம் ேம ம் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்ற . 

12.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக எந்தெவா  ஆைள ம் அரசியலைமப்  

சைபயின் ன் வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத அரசியலைமப்  
சைப ெகாண் ள்ள . 

13.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  ெபா மக்கள் 

பிரதிநிதித் வக் கு வின் கைள அறிக்ைக ெசய்வதற்காக 
ெபா மக்கள் பிரதிநிதித் வக் கு வின் எவேர ம் உ ப்பினைர 
வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத ம் அரசியலைமப்  சைப 
ெகாண் ள்ள . 

14.  இ  ெதாடர்பான ஏற்பா க க்கு அைமவாக, அரசியலைமப்  
சைபயின் அ வல்கைள நடத் வதில் கைடப்பி க்க ேவண் ய 
நைட ைறகைள ம் உபாயங்கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு அதற்கு 
இத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயின், வழிப்ப த் ம் கு வின் உடன்பாட் டன் பிரதம 
அைமச்சரால் பிேராிக்கப்ப ம் தீர்மானத்ைதப் பின்பற்றி 
அத்தைகய தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம்: 

 பாரா மன்ற நிைலயியல் கட்டைளகளில் இதற்கு ரணாக 
எவ்வாறி ப்பி ம், அரசியலைமப்  சைபயின ம் அதன் உப 
கு க்களின ம் நடவ க்ைக ைற விதிகள் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
காட்டப்பட் ள்ளவா  அைமதல் ேவண் ம். 
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15.  அரசியலைமப்  சைபயின் அ வல்கள் பற்றிய அறிவித்தல் பிரதம 
அைமச்சாினால் அல்ல  அ  பற்றிய வழிப்ப த் ம் கு வின் 
அங்கீகாரத் டன், பிரதம அைமச்சாினால் அத்தைகய ேநாக்கத் 

க்காக காலத் க்குக் காலம் நியமிக்கப்ப ம் அைமச்சரைவயின் 
அத்தைகய அைமச்சாினால் வழங்கப்ப தல் ேவண் ம்.  

16. வாசகம் 5(ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கள் அத்தைகய 
ஒவ்ெவா  உப கு ம் நியமிக்கப்பட்  பத்  (10) வாரங்களி ள் 
வழிப்ப த் ம் கு க்கு தங்கள் அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். 

17.  வாசகம் 5(ஆ)வின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட உப கு க்களின் 
அறிக்ைககைள ம் ெபா மக்கள் பிதிநிதித் வக் கு வின் 
அறி்க்ைகைய ம் பாிசீ த்ததன்மீதாக, வழிப்ப த் ம் கு  
அரசியலைமப்  சைபக்கு அறிக்ைக ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் 
வைர டன் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். 

18.  அரசியலைமப் ச் சைப அதன் பின்னர் அறிக்ைகயின ம் 
அரசியலைமப்  வைரவின ம் (ஏற் ைடயதாயின்) ெபா வான 
அ கூலங்கள் மற் ம் ேகாட்பா கள் பற்றி விவாதிப்ப டன் 
உத்ேதச தி த்தங்கள் பற்றி ம் விவாதிக்கலாம். அத்தைகய 
விவாதத்தின் இ தியில், “இ தி அறிக்ைக ஒன்ைற ம் 
அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பிக்குமா  
வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரப்ப மாக” என் ம் வினா 
அக்கிராசனத்தினால் அரசியலைமப் ச் சைபக்கு விடப்ப ம். 

19.  அதன் பின்னர், வழிப்ப த் ம் கு , விவாதத்தின்ேபா  
ன்ெமாழியப்பட்ட தி த்தங்கைள, ஏேத ம் இ ப்பின், 

பாிசீ த்  அரசியலைமப் ச் சைபயின் பாிசீலைனக்கு இ தி 
அறிக்ைக ஒன்ைற ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய இ தி 
அறிக்ைக ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மான ம் அரசியலைமப் ச் சைபயினால் அங்கீகாிக்கப்ப மாக 
என பிரதம அைமச்சர் பிேராித்தல் ேவண் ம். 

20.  18ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விவாதத்தின்ேபா  
பின்வ ம் நைட ைறகள் பின்பற்றப்ப தல் ேவண் ம்:- 

 தவிசாளரால் அல்ல  தவிசாளர் வ ைகதந்திராத சந்தர்ப்பத்தில் 
எவேர ம் பிரதித் தவிசாளரால் ஒவ்ெவா  வாசகத்தின ம் 
இலக்கம் வாிைசக் கிரமப்ப  வாசிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (i) வாசகெமான் க்கு ஏேத ம் தி த்தத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளலாம் அல்ல  வாசகங்கள் நீக்கப்படலாம் 
அல்ல  திய வாசகங்கள் ேசர்க்கப்படலாம். 

 (ii) விவாதத்தின் இந்தக் கட்டத்தின்ேபா  அரசியலைமப்  
வைரவின் விபரங்கள் அன்றி அதன் ேகாட்பா கள் பற்றி 
கலந் ைரயாடலாகா . 

 (iii) அரசியலைமப்  வைரவின் ஏேத ம் ன்ைனய பகுதிகள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்க க்கு 
ஏற் ைடயதல்லாத தி த்தங்கைளப் பிேராிக்க யா . 

 (iv) அரசியலைமப்  வைரவின் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்டதன் 
பின்ன ம் வைர  ெதாடர்பான விவாதம் நிைற  ெசய்யப் 
ப வதற்கு ன்ன ம் எவேர ெமா  உ ப்பினர் தவிசாள 
ாின் அ மதியின் ேபாில் ஏற்கனேவ நிைறேவற்றப்பட்ட 
வாசகத் க்கு தி த்தெமான்ைறப் பிேராிக்கலாம். 

 (v) வாசகம் ஒன் க்கான தி த்தம் பற்றிய வினா ைமயாக 
அக்கிராசனத்தினால் பிேராிக்கப்படாதவிடத் , வாசக 
ெமான்  பிற்ேபாடப்படலாம். 

 (vi) அரசியலைமப்  வைரவின் மீதி வாசகங்கள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட்டதன் பின்ன ம் திய வாசகங்கள் ெகாண்  
வரப்ப வதற்கு ன்ன ம் பிற்ேபாடப்பட்ட வாசகங்கள் 
பாிசீலைன ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

 (vii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னர் திய வாசகங்கைளச் 
சமர்ப்பிக்கலாம் என்பேதா  அதைன தலாவ  மதிப் 
பீடாக க தல் ேவண் ம். இதன் ெதாட ம் வினாக்கள் 
“வாசகம் இரண்டாம் மதிப்பீட் க்கு உட்ப த்தப்ப ம்” 
மற் ம் “வாசகம் (அல்ல  தி த்தப்பட்டதற்கு அைமவான 
வாசகம்) அரசியலைமப்  வைரவில் ேசர்க்கப்ப ம்” 
என்பனவாகும். 

 (viii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் த்தப் 
பட்டதன் பின்னர் திய அட்டவைணகள் சமர்ப்பிக்கப் 
படலாம் என்ப டன் இைவ திய வாசகங்களாகேவ 
க தப்படல் ேவண் ம். 

 (ix) எல்லா வாசகங்க ம் அட்டவைணக ம் அத் டன் 
பிேராிக்கப்பட்ட திய வாசகம் அல்ல  அட்டவைணகள் 
ெதாடர்பான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதன் 
பின்னர், க ைர, ஏேத ம் ஒன்  இ ப்பின், அ  
பாிசீ க்கப்பட்  ‘இ  அரசியலைமப்  வைரவின் 

க ைரயாக இ க்குமாக’ என்ற வினாைவ வி த்தல் 
ேவண் ம்.  

 (x) அரசியலைமப்  வைரவின் ெபயாில் ஏேத ம் தி த்தங்கள் 
அவசியப்ப ன் ேமேல விபாிக்கப்பட்ட நைட ைறகளின் 
இ தியில் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். 

21. பாரா மன்றத்தின் நிைலயியல் கட்டைளகள் 42, 43 மற் ம் 
44இன் ஏற்பா கள் ஏற்ற மாற்றங்க டன் அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் நைட ைறகளில் உள்ளடக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

22. அரசியலைமப் ச் சைபயின் ன்றில் இரண்  பங்கினர் 
அரசியலைமப்  வைர  ெதாடர்பான தீர்மானத்ைத 
அங்கீகாிக்காதவிடத்  இந்த தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
அரசியலைமப் ச் சைப ம் கு க்க ம் கைலக்கப்பட்டதாகக் 
க தப்படல் ேவண் ம். 

23. அரசியலைமப் ச் சைப அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய 
தீர்மானத்ைத ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமயினால் 
அங்கீகாிக்குமிடத்  அறிக்ைக ம் மற் ம் அரசியலைமப்  
வைர ம் வழிப்ப த் ம் கு வினால் அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள அரசியலைமப் ச் சைப ம் உப கு க்க ம் 
கைலக்கப்பட்டதாகக் க தப்படல் ேவண் ம். 

24. அத்தைகய அறிக்ைகயில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள சட்ட லத்ைத 
அரசியலைமப்பின் 75(ஆ) மற் ம் 120(ஆ) ஆகிய 
உ ப் ைரகளின் பிரகாரம் அரசியலைமப்ைப ற் தாக 
நீக்கி, பதிலீ  ெசய்வதற்கான சட்ட லமாக அைமச்சரைவ 
சான் ப த் வேதா  அத்தைகய சட்ட லம் அரசியலைமப்பின் 
83ஆம் உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்ப ம் விேசட 
ெப ம்பான்ைம டன் நிைறேவற் வதற்கு க தப்பட்  மக்கள் 
தீர்ப் க்காக மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

25. இதைன அ த்  அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 78(1) இன் 
பிரகாரம் சட்ட லம் வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

26. அதன் பின்னர், சனாதிபதி அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 154எ
(2)இன் பிரகாரம் சட்ட லத்ைத ஒவ்ெவா  மாகாண சைபகளின் 
க த் கைள ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அத்தைகய அைனத் ச் 
சைபக க்கும் ஆற் ப்ப த்தல் ேவண் ம். 

27. இதன் பின்னர் பிரதம அைமச்சர் அத்தைகய சட்ட லத்ைதப் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்ப டன் அத்தைகய சட்ட லம் 
பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் உள்ளடக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

28. ேமல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  அத்தைகய சட்ட லத்ைத 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்ததன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 
83ஆவ  உ ப் ைரயின் பிரகாரம் விேசட ெப ம்பான்ைம 
யினால் சட்ட லம் பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்ப மாக 
என பிரதம அைமச்சர் பிேராிக்க ேவண் ம். 

 ெமாத்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் ன்றில் இரண் ற்குக் 
குைறயாத உ ப்பினர்கள் கூறப்பட்ட சட்ட லத் க்குச் சார்பாக 
வாக்களிக்குமிடத் , சட்ட லம் விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் 
பாரா மன்றத்தினால் உாியவா  நிைறேவற்றப்பட் ள்ள  என 
சபாநாயகர் அரசியலைமப்பின் 79ஆவ  உ ப் ைரக்கு அைமய 
தகுந்தவா  சான் ப்ப த் வ டன் இலங்ைகயின் இைறைம 
உாித்தாக்கப்பட் ள்ள மக்களினால் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் 
அங்கீகாிக்கப்ப ம்வைர, சட்ட லம் சட்டமாகா . 

29.  இதன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 85(1)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் மக்களால் 
அங்கீகாிப்பதற்காக சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சமர்ப்பிக் 
கப்ப தல் ேவண் ம். 

30.  சட்ட லம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றில் மக்களால் அங்கீகாிக்கப் 
ப மிடத் , அரசியலைமப்பின் 80(2)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சான் ப்ப த்தப்பட்டதன் 
பின் சட்ட லம் சட்டமாக மா ம். 
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31.  அரசியலைமப் ச் சைப மற் ம், 5ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள உப கு க்கள் மற் ம் இந்த தீர்மானத் க்கு அைமவாக 
நியமிக்கப்பட் ள்ள பணியாளர் மற் ம் ஆேலாசகர்க க்கான 
ெசலவினங்கள் திரட்  நிதியத்தில் இ ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் 
ேவண் ம் என்ப டன் அரசியலைமப்பின் 150ஆவ  
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் அவ்விடயம் ெதாடர்பில் ெபா த்தமான 
நடவ க்ைககைளப் பாரா மன்றம் ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

32. சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, அரசியலைமப் ச் சைபயினால் 
பிேராிக்கப்பட்டவா  இவ்வாறான அரசியலைமப் ச் சட்ட 

லத்ைத ஏற் க்ெகாள் தல் அல்ல  நிராகாித்தல் அல்ல  
தி த்தத் க்கு அைமவாக ஏற் க்ெகாள் தல் பாரா மன்றத்தின் 
ெபா ப்பாக இ க்கேவண் ெமன இத்தால் ெதாிவிக்கப் 
ப கின்ற . 

33.  சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, ச கமளிக்காத உ ப்பினர்கள் 
உட்பட பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த உ ப்பினர்களின் ன்றில் 
இரண்  விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் பாரா மன்றத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட் , பின்னர் அரசியலைமப்பின் 83ஆவ  
உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்பட்டவா  மக்கள் தீர்ப் 
ெபான்றின் ேபா  மக்களினால் அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்  
மாத்திரம் அரசியலைமப்  சட்ட லம் சட்டமாக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இத்தால் ேம ம் ெதாிவிக்கப் 
ப கின்ற .”  [மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க] 

" WHEREAS  there is broad agreement among the People of Sri 
Lanka that it is necessary  to enact a new Constitution for Sri Lanka; 

  

 AND WHEREAS the People have at the Presidential Election 
held on 08th January, 2015 given a clear mandate for establishing 
a political culture that respects the rule of law and strengthens 
democracy; 

 AND WHEREAS His Excellency Maithripala Sirisena, President of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has clearly expressed his 
desire to give effect to the will of the People expressed at the aforesaid 
Presidential Election by enacting a new Constitution that, inter alia, 
abolishing the Executive Presidency;  

 AND WHEREAS it has become necessary to enact a new Constitution 
that, inter alia, abolishes the Executive Presidency, ensures a fair and 
representative Electoral System which eliminates preferential voting, 
strengthens the democratic rights of all citizens, provides a 
Constitutional Resolution of the national issue, promotes 
national reconciliation, establishes a political culture that 
respects the rule of law, guarantees to the People’s fundamental 
rights and freedom that assure human dignity and promotes 
responsible and accountable government.  

 That this Parliament Resolves that - 

1. There shall be a Committee of Parliament hereinafter referred 
to as the 'Constitutional Assembly' which shall consist of all 
Members of Parliament, for the purpose of deliberating, and 
seeking the views and advice of the People, on a new 
Constitution for Sri Lanka, and preparing a draft of a 
Constitution Bill for the consideration of Parliament in the 
exercise of its powers under Article 75 of the Constitution. 

2. The Hon. Speaker of Parliament shall be the Chairman of the 
Constitutional Assembly. There shall be seven (7) Deputy 
Chairmen of the Constitutional Assembly, who shall be elected 
by the Constitutional Assembly.  

 In the absence of the Hon. Speaker, the Constitutional 
Assembly shall elect one of    the  Deputy Chairmen to chair the 
sittings of the Assembly. 

3. The quorum for meetings of the Constitutional Assembly shall 
be twenty (20). 

4. There shall be- 

 (a) Constitutional Advisors to the Constitutional 
Assembly; 

 (b) A Legal Secretary to the Constitutional Assembly and 
assistants to such Legal Secretary;  

 (c) Staff for the purpose of recording the proceedings of 
the Constitutional Assembly and the Committees 
referred to in Clause 5; and 

 (d) Media (including Social Media) Staff of the 
Constitutional Assembly. 

  The Media Staff shall set up and maintain a website 
and use other appropriate media, towards giving due 
publicity to the process for the adoption of a new 
Constitution for Sri Lanka.  

  The Media Staff shall ensure that the proceedings of 
the Constitutional Assembly and its Committees, as 
well as public representations / submissions are 
documented and published on such website along with 
such other relevant expert or technical opinions.  

5. There shall be the following Sub-Committees of the 
Constitutional Assembly:- 

 (a) A Steering Committee consisting of the Prime Minister 
(Chairman), Leader of the House of Parliament, 
Leader of the Opposition, the Minister of Justice, and 
not more than seventeen (17) other Members of the 
Constitutional Assembly to be appointed by the 
Constitutional Assembly.    

  The Steering Committee shall be responsible for the 
business of the Constitutional Assembly and for 
preparing a Draft of a new Constitution for Sri Lanka.   

 (b) Such other Sub-Committees, consisting of Members of 
the Constitutional Assembly, which may be appointed 
by the Constitutional Assembly. 

  Provided that each such Sub-Committee shall comprise 
of not more than eleven (11) Members. 

  The Chairman of each Sub-Committee shall be 
appointed by the Steering Committee. 

6. The Constitutional Assembly shall at its first sitting- 

 (a) elect the Deputy Chairmen; 

 (b) determine the Sub-Committees referred to in Clause 5
(b); and 

 (c) elect Members to the Sub-Committees referred to in 
Clause 5. 

7. The Prime Minister shall, at the first meeting of the 
Constitutional Assembly, present a Resolution for adoption by 
the Constitutional Assembly, calling upon the Steering 
Committee to present a Resolution proposing a Draft 
Constitution for the consideration of the Constitutional 
Assembly, prior to its submission to the Cabinet of Ministers 
and Parliament. 

8. The Constitutional Assembly is hereby authorised to conduct 
its sittings in the Chamber of Parliament, 

 Provided that the Constitutional Assembly may resolve to sit at 
any other specified location outside the Western Province.    

 Provided further that the presentation of papers, moving of 
resolutions and voting on any matter shall only take place in the 
Chamber of Parliament. 

9. The Steering Committee may seek the services of any 
institution which services are necessary for the carrying out of 
the objects of the Constitutional Assembly or any Committee 
thereof. 

10. The Steering Committee may appoint other experts to aid and 
advise the Constitutional Assembly and / or its various Sub-
Committees.  

11. The proceedings of the Constitutional Assembly shall be open 
to the public. The proceedings of the Constitutional Assembly 
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and its Sub-Committees shall be documented and published 
forthwith. Where appropriate, the Constitutional Assembly 
shall take steps to ensure the broadcast of the proceedings of the 
Constitutional Assembly and / or its Sub-Committees.  

 For the avoidance of doubt it is hereby specifically resolved 
that the special leave of Parliament is specifically granted in 
terms of Section 17 of Parliament (Powers and Privileges) Act 
for the publication of the aforesaid matters.  

 For the avoidance of doubt it is further resolved that the 
proceedings of the Constitutional Assembly and the Sub-
Committees referred to in Clause 5 shall be deemed to have 
been reported to Parliament simultaneously, and that the 
publication of any such proceedings, which publication is 
hereby specifically authorized, shall not constitute an offence in 
terms of Parliament (Powers and Privileges) Act. 

12. The Constitutional Assembly shall have the power to invite any 
person for consultation and / or to make submissions before the 
Constitutional Assembly. 

13. The Constitutional Assembly shall also have the power to invite 
any member of the Public Representations Committee for 
consultation and / or to make submissions and / or to report on 
the findings of the Public Representations Committee.  

14. Subject to the provisions hereof, the Constitutional Assembly is 
hereby authorized to determine the procedure and mechanisms 
to be adopted in the conduct of its business:  

 Provided that such determination shall be made pursuant to a 
Resolution moved by the Prime Minister with the concurrence 
of the Steering Committee. 

 Notwithstanding anything to the contrary in the Standing 
Orders of Parliament, the rules of procedure of the 
Constitutional Assembly and its Sub-Committees shall be as set 
out in this Resolution. 

15. Notice of the business of the Constitutional Assembly shall be 
given by the Prime Minister, such other Minister of the Cabinet 
nominated from time to time for such purpose by the Prime 
Minister, upon approval thereof by the Steering Committee. 

16. The Sub-Committees referred to in Clause 5(b) shall submit 
their reports to the Steering Committee within ten (10) weeks of 
the appointment of each such Sub-Committee. 

17. Upon the consideration of the Reports of the Sub-Committees 
appointed under Clause 5(b), and the report of the Public 
Representations Committee, the Steering Committee shall 
submit a Report to the Constitutional Assembly.  Such Report 
may be accompanied by a Draft Constitution. 

18. The Constitutional Assembly shall thereafter debate the general 
merits and principles of the Report and the Draft Constitution 
(if applicable), and may also debate proposed amendments. At 
the end of such debate the question that “the Steering 
Committee be required to submit a final report and a Resolution 
on a Draft Constitution” shall be put to the Constitutional 
Assembly by the Chair. 

19. The Steering Committee shall thereafter, considering the 
amendments, if any, proposed during the debate, submit a Final 
Report and a Resolution containing a Draft Constitution for the 
consideration of the Constitutional Assembly. The Prime 
Minister shall move that such Final Report and the Resolution 
containing the Draft Constitution be approved by the 
Constitutional Assembly. 

20. The following procedure shall be adopted during the debate 
referred to in Clause 18:-  

 The Chairman or in his absence one of the Deputy Chairmen 
shall read the number of each Clause in succession. 

 (i) Any amendment may be made to a Clause, or Clauses 
may be deleted or new Clauses may be added. 

 (ii) The principle of the Draft Constitution shall not be 
discussed during this stage of the debate but only its 
details. 

 (iii) No amendment can be proposed inconsistent with any 
decision come to upon any previous part of the Draft 
Constitution. 

 (iv) After a Draft Constitution has been read through, and 
prior to the conclusion of the debate on the Draft, any 
Member may, with leave of the Chairman, move an 
amendment of any Clause already passed. 

 (v) A Clause may be postponed, unless upon an 
amendment thereto a question shall have been fully 
put from the Chair. 

 (vi) Postponed Clauses shall be considered after the 
remaining Clauses of the Draft Constitution have been 
considered and before new Clauses are brought in. 

 (vii) New Clauses may be offered before the Schedules to 
the Draft Constitution are considered and shall be 
deemed to have been read the first time. The questions 
which follow thereupon shall be “That the Clause be 
read a second time” and “That the Clause (or the 
Clause as amended) be added to the Draft”. 

 (viii) New Schedules may be offered after the Schedules to 
the Draft Constitution have been disposed of and shall 
be treated in the same manner as new Clauses. 

 (ix) When every Clause and Schedule and proposed new 
Clause or Schedule have been dealt with, the 
Preamble, if there be one, shall be considered and a 
question put “That this be the Preamble of the Draft”. 

 (x) If any amendment be necessary to the title of the Draft 
Constitution, it shall be made at the conclusion of the 
proceedings detailed above. 

21. The provisions of Standing Order Nos. 42, 43 and 44 of the 
Parliament shall mutatis mutandis apply to the proceedings of 
the Constitutional Assembly. 

22. If two-thirds of the Constitutional Assembly does not approve 
the resolution on the Draft Constitution, the Constitutional 
Assembly and the Committees referred to in this Resolution 
shall stand dissolved. 

23. If the Constitutional Assembly approves the Resolution on the 
Draft Constitution by a two-thirds majority, the Report and the 
Draft Constitution shall be submitted by the Steering 
Committee to the Cabinet of Ministers, and thereupon the 
Constitutional Assembly and the Sub-Committees referred to 
in this Resolution shall stand dissolved. 

24. The Cabinet of Ministers shall certify the Bill contained in 
such Report as a Bill to repeal and replace the Constitution as a 
whole in terms of Article 75(b) and Article 120(b) of the 
Constitution and that such Bill is intended to be passed with 
the special majority required by Article 83 of the Constitution 
and submitted to the People by Referendum. 

25. The Bill shall thereafter be published in the Gazette as required 
by Article  78(1) of the Constitution. 

26. The President shall thereafter refer the Bill to every Provincial 
Council, for the expression of the views of every such Council, 
as required by Article 154G(2) of the Constitution. 

27. The Prime Minister shall thereafter present such Bill to 
Parliament and such Bill shall be placed on the Order Paper of 
Parliament. 

28. After the presentation of such Bill to Parliament as aforesaid 
the Prime Minister shall move that the Bill be passed by 
Parliament by a special majority required under Article 83 of 
the Constitution. 
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 If not less than two-thirds of the whole number of the Members 
of Parliament vote in favour of the said Bill, the Speaker shall 
make an appropriate certification in terms of Article 79 of the 
Constitution, that the Bill has been duly passed by Parliament 
by a special majority, and that the Bill shall not become law 
until approved at a Referendum by the People in whom the 
sovereignty of Sri Lanka vests. 

29. Thereafter the Bill shall be submitted by the President in terms 
of Article 85(1) of the Constitution, to the People by 
Referendum for their approval. 

30. If the Bill is approved by the People at a Referendum, the Bill 
shall become law upon the President certifying the Bill in terms 
of Article 80(2) of the Constitution. 

31. The expenses of the Constitutional Assembly, the Sub-
Committees referred to in  Clause 5, and the staff and advisors 
appointed in terms of this Resolution, shall be charged on the 
Consolidated Fund, and Parliament shall take appropriate steps 
in respect of same in terms of Article 150 of the Constitution. 

32. For the avoidance of doubt, it is hereby declared that the 
adoption or rejection or adoption subject to amendment of such 
a Draft Constitution as proposed by the Constitutional 
Assembly, shall be the responsibility of Parliament.  

33.      For the avoidance of doubt, it is hereby further declared that a 
Constitution Bill shall only be enacted into law if it is passed in 
Parliament by a special majority of two-thirds of the whole 
number of the Members of Parliament, including those not 
present and subsequently approved by the people at a 
Referendum as required by Article 83 of the 
Constitution.” [The Hon. Ranil Wickremesinghe] 

 
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
[පූ.භා. 10.09] 

 
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, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි 

කරමින්, ෙම් රටට ගැළෙපන මැතිවරණ කමයක් සකස් කරමින්, 
රටට කාලීනව ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සැකසීම සඳහා 
කර ඇති ෙයෝජනාව පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ස්ථාවරය 
පැහැදිලි කරමින් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට  අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය ඇති වූ දා 
පටන්ම  විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් තිෙබන අනිසි පතිඵල දැකලා, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තමයි මුලින්ම ෙම් විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කළ යුතුය කියන පතිපත්තිය අනුව වැඩ 
කටයුතු කෙළේ.  

හැම මැතිවරණයකදීම ෙම් පිළිබඳව විවිධ ෙපොෙරොන්දු 
ජනතාවට දුන්නත් අපට ඒවා සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පුළුවන් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අද අපට ඉතා ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට, විපක්ෂෙය් ඉන්න සෑම ෙකෙනකුම 
වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සෑම ෙකෙනකුමත් ෙම් සඳහා කැමැත්ත 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මුලදී විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව කැමැත්තක් දැක්වූෙව් 
නැහැ. නමුත්  අවසානෙය්දී ඔවුන්ද ඒ පිළිබඳව   කැමැත්ත පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, පතිපත්තිමය වශෙයන් විධායක 

ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව අද අපි කිසි ෙකෙනකුට 
පශ්නයක් ඇති විය යුතු නැහැ. අද අපි සියලුෙදනාම එක්තරා 
ආකාරයක ෙපොදු මතයකට පැමිණ තිෙබනවා, ෙම් විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව.  

ඉතිහාසෙය් ඉතා අනර්ඝතම ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයක් සඳහා 
තමයි අපි ෙම් ෙයෝජනාව දැන් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
වාෙග්ම, ඒ මතම අපට යැෙපන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීෙමන්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු සහ අභිමතාර්ථ  ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම විධායක ජනාධිපති ධුරයත් සමඟ බැඳුණු මනාප 
ඡන්ද කමය පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනමාධ්ය ෙකොපමණ විෙව්චනය 
කළාද, ෙකොපමණ ලිව්වාද? ෙම් පිළිබඳව ෙමොන ෙමොන මත පකාශ 
කළාද? ඒ නිසා තමයි සෑම මැතිවරණ පකාශයකම, -ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන ලද මැතිවරණ පකාශෙය්,  ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යහ පාලනය පිළිබඳව වූ මැතිවරණ 
පකාශෙය්- ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව 
සඳහන් කෙළේ. ෙම් පක්ෂ ෙදක ෙම් රෙට් සමසත් ඡන්දය ෙදන 
ජනතාවෙගන් සියයට 90ක් 95ක් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ 
ෙදකක්.  ආසනයක ජීවත් වන, නිශ්චිත භූමි පෙද්ශයක් තුළ ජීවත් 
වන ජනතාව නිෙයෝජනය කරන, ඒ ජනතාවට වග කියන 
මන්තීවරයකු පත් ෙකෙරන ජන්ද කමයක් අවශ්යයි කියන 
කාරණය කිසිම විවාදයකින් ෙතොරව ෙම් සියලුෙදනාම පිළිෙගන 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පැවැත්ම සඳහා කටයුතු කරන 
සමහර අය ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් බහුතර 
පමාණයක් -සියයට 95ට වැඩි-  ෙම් නව ඡන්ද කමයක්, 
ආසනයකට මන්තීවරෙයකු පත් ෙවන මිශ ඡන්ද කමයක් පිළිබඳව 
විශ්වාසය තියාෙගනයි ඉන්ෙන්.    

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ආ 
අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වශෙයන් අපි ඉතා පැහැදිලිව 
කියා සිටියා, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් 
සමඟම විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් ෙගන එන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. සමහරු ඒ 
සාකච්ඡාවලදී කකුල්වලින් ඇද්දා. එෙහම ඇදලා, ෙකොෙහොම හරි 
ඒ විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන එක 
වැළැක්වූවා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම පිළිබඳව විශාල බලාෙපොෙරොත්තු 
තබාෙගන ඉන්ෙන්, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම 
පිළිබඳව ෙමන්ම ෙම් රටට ගැළෙපන මැතිවරණ කමයක් ෙගන 
ඒමත් පමුඛතාවක් හැටියට සලකා කටයුතු කරනවාය කියන 
පදනම මතයි. අගමැතිතුමා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලදී, 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලදී ඉතාම පැහැදිලිව අපි 
පකාශ කරලා තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය  තුළ 
පළමුෙවන්ම සාකච්ඡාවට ගත යුත්ෙත් මැතිවරණ කමය 
සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව වූ කාර්යයි කියලා. ඒ පිළිබඳව පුළුල් 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කටයුත්ත 
කෙළොත්,  ඉතිරි වැඩ කටයුතු ටික සඳහා සහෙයෝගය ලබා දීම හා 
කියාත්මක කිරීම  ඉතාම පහසු ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කිරීෙම්දී ආසන ගණන කීයද, 
අනුපාතය කීයද කියන ෙම් ගැටලු සහිත කාරණා අපට 
සාකච්ඡාෙවන් හා සම්මන්තණෙයන් විසඳා ගන්න පුළුවන්. ෙදසිය 
විසිපහ කියන සංඛාෙව්ම එල්බෙගන ඉඳලා, "තව එකකින්වත් ඒක 
වැඩි කරන්න බැහැ" කියලා අපට ඒ කටයුත්ත කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් මැතිවරණ කමය තුළ ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂය කිස්ෙසේත්ම බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, සුළු පක්ෂ 
යටපත් කරන්නට. සුළු ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් යටපත් කරන්න 
අපි කිසිෙසේත්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තු ආසන ගණන යම් පමාණයකින් වැඩි කරලා හරි ෙම් 
සුළු පක්ෂ හා සුළු ජාතීන් නිෙයෝජනය කරන කමෙව්දයක් අපි ෙම් 
මැතිවරණ කමය තුළ සකස් කළ යුතුයි. එෙහම කෙළොත් තමයි 
අපට ෙම් කාර්යය සාර්ථකව ඉටු කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
පජාතන්තවාදය කියලා කියන්ෙන් වැඩි ෙදනාෙග් කැමැත්ත 
සුළුතරය මත පැටවීම ෙනොෙවයි.  

වැඩි ෙදනාෙග් කැමැත්තට ඉඩ ෙදන ගමන්ම සුළුතරයත් 
නිෙයෝජනය වන කමෙව්දයක් අපි අනිවාර්යෙයන්ම සකස් 
කරන්නට ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.  එෙහම නැත්නම් පාරට 
බහින්න, අවි ආයුධ ගන්න, ඒ වාෙග්ම රෙට් කලබල ඇති කරන්න 
ඉතා සුළු පිරිසකට පුළුවන්. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන්ෙග් හඬ නැංවීමටත් අවස්ථාව ලබාදිය 
යුතුයි. හැබැයි, එෙහම කියලා සුළුතරයට බහුතර ආසන ගණනක් 
ලබාගන්න බැරි ෙවයි. ඒ නිසා සුළුතර නිෙයෝජනයක් තිෙබන 
පක්ෂවල අයත් ඉතිහාසය අනුව කල්පනා කරන්නට ඕනෑ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  තමන්ට හිමිවිය යුතු පමාණය ෙමොකක්ද 
කියලා ජනතාව තීරණය කරන බව.  ඒ නිසා අපි පැරණි මනාප 
කමෙය්ම, දිස්තික්ක කමෙය්ම එල්ලිලා ඉන්නට ඕනෑ කියලා 
හිතන්න ෙහොඳ නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම දීර්ඝ කාලයක් 
ෙද්ශපාලනය කරපු අපි වාෙග් ෙකෙනකුට පැරණි මැතිවරණ 
කමය තමයි ඉතාම ෙහොඳ. අපි ආත්මාර්ථකාමීව කල්පනා කරනවා 
නම්, වැඩ කටයුතු කරනවා නම් මුළු දිස්තික්කය පුරාම තිෙබන 
ඡන්ද ටික ගත්තත් මට, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට, ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාට, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාට  
ෙබොෙහොම පහසු කමය තමයි, ෙබොෙහොම ආරක්ෂිත කමය තමයි 
පැරණි ඡන්ද කමය. නමුත් අපි ඒ කමයට යන්න කියලා 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙවනුෙවන් ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න 
ඕනෑ. 

එදා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා,  මැතිවරණ පතිසංස්කරණ 
පිළිබඳ  විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් විශාල 
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරලා වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. එම වාර්තාව 
අනුව දැන් අපි පළාත් පාලන මැතිවරණ සඳහා ෙකොට්ඨාස කමය 
උපෙයෝගී කර ගන්නට කටයුතු කරනවා. එය මිශ වූ ඡන්ද කමයක්. 
දැන් ෙම් රජෙයන් කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම සඳහාත් 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා, අපි එම අඩු පාඩුවත් සපුරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණෙය්දී අපට ෙකොට්ඨාස 
කමය පිළිබඳව යම් ආකාරයක ෙපරහුරුවකට යන්නටත් 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. අෙනක් එක, ෙම් ෙකොට්ඨාස කමය අපට 
නුපුරුදු කමයක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි. අනාදිමත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ මැතිවරණ ගණනාවක්ම ෙකොට්ඨාස කමයට 
අනුව පැවැත්තුවා. හැබැයි, pendulum එක වෙග් එහාට ගියා, 
ෙමහාට ගියා, සථ්ාවර ආණ්ඩු සෑදීම පිළිබඳව යම් යම් ගැටලු හා 
පශ්න ඇති වුණා. ඒ නිසා තමයි මිශ මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳ 
සංකල්පය ෙමයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ආසනයකට වග 
කියන මන්තීවරයකු පත් වන ගමන්ම ස්ථාවර රජයක් පිහිටුවීම 
සඳහා, ඒ වාෙග්ම සුළු ජාතීන්ෙග් හා සුළු පක්ෂවල තිෙබන ඒ ඡන්ද 
එකතු කරලා දිස්තික්කවලින් ඔවුන්ටත් නිෙයෝජනයක් ලබාදීම 
සඳහා මිශ මැතිවරණ කමය ඉතාමත්ම උපකාරී ෙවනවා ගරු 
කථානායකතුමනි. අපි මුලින්ම කළ යුත්ෙත් ෙම් සඳහා අප තුළ 
තිෙබන කැපවීම හා වගකීම ඉෂ්ට කිරීමයි.    

ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී  ෙම් පිළිබඳව  රෙට් 
ජනතාවට, විපක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරුන්ට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සිටින මන්තීවරුන්ට යම් යම් පශ්න හා ගැටලු රාශියක් තිබුණා. 
ෙම් පිළිබඳව අපි අගමැතිතුමා සමඟ දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා 
කළා. පසුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන මණ්ඩලය තුළ, 
මධ්යම කාරක සභාව තුළ ෙම් ගැන දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පවත්වා, 
  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මාෙග් පධානත්වෙයන් විෙශේෂ 
 කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුව තුළ ත් ෙම් ෙයෝජනාව දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා අපි සංෙශෝධන හය හතක්ම ඉදිරිපත් 
කළා. ගරු කථානායකතුමනි,   අගාමාත්යතුමා ඒ සංෙශෝධන 
සියල්ල පිළිගත් බව මා කියන්න සතුටුයි.   දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඇතුළු විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා සිටින අෙනකුත් 
මන්තීවරුන්ටත්   ඊෙය් අපි එහි පිටපත් ලබා දුන්නා.  එතුමන්ලා 
විසින් ෙපන්වා ෙදන ලද කරුණුත් ඇතුළත් කරලා  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සියලු ෙදනාටම පිළිගන්නට පුළුවන් 
ආකාරයට එම ෙයෝජනාව  සංෙශෝධනය  ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. එම නිසා අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව සහ අභිපාය 
ආරම්භෙය්දීම ෙම් කාරණය පිළිබඳව ෙබදීමක් ඇති කරගන්න එක 
ෙනොෙවයි.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මුළු මහත් මනතීවරුන් සියලු 
ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය අනුව අපි ෙම් ව්යවස්ථා සභාව පත් 
කරෙගන, එම ව්යවස්ථා සභාව තුළ අපට තිෙබන පශ්න හා ගැටලු 
පිළිඳව, අෙප් ස්ථාවරයන් පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා 
එකඟත්වයකට පැමිණීම තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒක 
ෙලෙහසි කාරණයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි ෙම් දුෂ්කර කාර්යෙය් 
ෙයෙදන්නට ඕනෑ. අනාදිමත් කාලයක් තිස්ෙසේ අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම පිළිබඳ වූ 
සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම කැපවීම අවශ්යයි. ඒ කැපවීම පදර්ශනය කරනු ඇතැයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එම 
සභාව තුළදී ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරන්නටයි.  
දැනට ජනතාවෙග් අදහස් රාශියක් එකතු කර ෙගන යනවා. 
ජනතාවෙගන් එන ඒ අදහස් ෙම් කමිටුව තුළට ෙගනැල්ලා ඒවාත් 
කමිටුව තුළ  සැලකිල්ලට ලක් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිබුණු ව්යවස්ථාමය තත්ත්වයන් 
නිසා  පසුගිය කාලෙය්  යම් යම් වරපසාද ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
අපට  බැරි වුණා. එම  කාරණා ඉටු කිරීෙම්දී   ඇති ෙවලා තිෙබන 
බාධක පිළිබඳවත් කල්පනා කර බලා, ඒ ව්යවස්ථාමය බාධක 
ඉවත් කර, නිලධාරිවාදයට හිස ඔසවන්නට ෙනොදී ජනතා 
පරමාධිපත්ය ෙපන්වා ෙදනු ලබන ව්යවස්ථාවක් සැකසීෙම් භාර දූර 
කාර්ය  අපට පැවැරී තිෙබනවා.  ඔබතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
යුතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව්  අපට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා.  අපි ෙම් ස්වර්ණමය අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගනිමු. ඒ 
නිසා ෙම් ෙයෝජනාවට මුළුමහත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමන්ලාෙග්ම සහෙයෝගය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 

20 minutes. 
 
[ .ப. 10.21] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகத் தீவின் 

வரலாற்றில் தி ப் ைனயான ஒ  காலகட்டத்தில் நாங்கள் 
அைனவ ம் அ ெய த்  ைவத் ள்ேளாம். மக்கள் நல க்கு 
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ன் ாிைம அளிக்கும் எங்க ைடய அர்த்தம் ெபாதிந்த 
ெசயற்பா கேள அழகிய இத்தீவின் எதிர்காலத்ைத 
நிர்ணயிக்கப்ேபாகின்ற . உள்நாட்  வரலாற்ைற ம் உலக 
வரலாற்ைற ம் வழிகாட் யாகக் ெகாண் , ேகாள 
அரசியைலப் ாிந் , இலங்ைகத் தீவி ள்ள ேதசங்களின் 
இைறயாண்ைமைய ம் அவர்க க்ேக உாித்தான சுயநிர்ணய 
உாிைமைய ம் க த்திற்ெகாண் , நாம் அைனவ ம் 
கூட் ைணந்  பணியாற்றேவண் ய வரலாற் ப் ெபா ப் ம் 
தார்மீகக் கடைம ம் காலத்தால் எங்களிடம் 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ள . ஆதலால், இனவாதம், மதவாதம் 
ேபான்றவற்ைறக் கடந் , சுய அரசியல் இலாபங்கைளத் 

றந் , எங்கள் அைனவ க்கும் உாித்தான இலங்ைகத் தீவின் 
எதிர்காலத்ைத ஒளிமயமானதாக மாற் வதற்காக நாம் 
ஒன்றிைணேவாம்!  

இற்ைறக்குச் சாியாக 90 ஆண் க க்கு ன் , அதாவ  
1926ஆம் ஆண்  ைல மாதம், ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் 
ஸ்தாபக ம் ன்னாள் பிரதம மான ெகளரவ எஸ். டப்ளி . 
ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் சிறப் ைர 
ஒன்றிைன ஆற்றியி ந்தார். அந்த உைரயில் சமஷ்  
அ ப்பைடயிலான சுய அரசாங்கங்கைள இனங்க க் 
கிைடயிலான பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாகக் ேகா ட் க் 
காட் யி ந்தார். அத் டன், தவறான அ ைய எ த்  
ைவத்தால், தவறான தீர் த் திட்டத்ைத ன்ெமாழிந்தால், 
அதைன எதிர்காலத்தில் மீளப் ெபற் க்ெகாள்வ  க னம் 
என்பைத ம் குறித்த உைரயில் எச்சாிக்ைக டன் சுட் க் 
காட் யி ந்தார். தமிழர்க க்கு ன்னேர, சமஷ்  ைறயி 

டான தீர் த்  திட்டத்ைத ன்ைவத்தவர் எஸ். டபிள் . 
ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள். அந்த நிைலப்பாட் ல் அவர் 
நீண்டகாலம் உ தியாக இ ந்தவர் என நான் அறிேவன். 
ஆனால், அவர  க த்  றக்கணிக்கப்பட் , அவர் 
மிேலச்சத்தனமான ைறயில் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். 
அவர  க த் க்கள் ெபா ப்பான ைறயில் உாிய காலத்தில் 
அ ல்ப த்தப்பட் க்குமாயின், 40 ஆண் க க்கு ன், 
அதாவ  1976ஆம் ஆண் ல், வரலாற்  க்கியத் வம் 
வாய்ந்த தீர்மானெமான்ைற தமிழ் அரசியல் தைலவர்கள் 
வட் க்ேகாட்ைடயில் நிைறேவற்றேவண் ய ேதைவ 
எ ந்தி க்கா . 

 
 
 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

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 එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
1970ஆம் ஆண்  ேம மாதம் இடம்ெபற்ற ெபா த் 

ேதர்த ல் தனி நாட் க்கு ஆதரவாக வாக்களிக்காத தமிழ் 
மக்கள், 1976ஆம் ஆண்  ேம மாதம் சுதந்திர ேதசம் ஒன்றின் 
மீதான தம  அரசியல் அபிலாைசகைள ெவளிப்ப த்  

கமாக வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்தின் பின் அணிதிரண் 

டார்கள். இந்த ைவ எம  மக்கள் தாமாக எ க்கவில்ைல. 
மாறாக, அத்தைகய ஒ  ைவ ேநாக்கிச் ெசல்வதற்கு எம  
மக்கள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்கள். அத்தைகய சூழ ம் எம  
மக்கள் தம  அரசியல் வி ப்ைப ஜனநாயக வழி ைற 
களி டாகேவ ெவளிப்ப த்தினார்கள். அதன் விைளவாகேவ 
1977ஆம் ஆண்  இடம் ெபற்ற ேதர்த ல் தனி நாட் க்கு 
ஆதரவான ெகாள்ைகையக் ெகாண்ட தமிழ் தரப்  அேமாக 
ெவற்றியீட் , இலங்ைக நாடா மன்றத்தில் எதிர்க்கட்சியாக 
அமர்ந்த . 1977ஆம் ஆண்  இடம்ெபற்ற ெபா த் ேதர்த ல் 
ேபாட் யிட் , தன  ெதாகுதியில் 50 சத தத் க்கும் 
அதிகமான வாக்குக டன் ெப  ெவற்றியீட் யவர் இன்ைறய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இங்ேக இ க்கின்ற ெகளரவ 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள். அன்  தனிநாட் க் ெகாள்ைகயில் 
உ தியாக இ ந்த ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்கள், இன்  
சுயாட்சிக் ேகாாிக்ைகைய ம் ைகவிட் , ஐக்கிய 
இலங்ைகக்குள் - பிள படாத இலங்ைகக்குள் தீர்ெவான்றி 
ைனக் காண்பதற்காக நல்ெலண்ண சமிக்ைஞகைளத் 
ெதாடர்ச்சியாக ெவளிக்காட்  வ வேதா , இந்த அரசாங் 
கத் க்கு ஆதரவாக ம் ெசயற்பட்  வ கின்றார்.  

கடந்த ஆண்  இடம்ெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  
ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்கள் தைலைமயிலான தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு வழங்கிய ஆதர , அவைர இன்  இந்த நாட் ன் 
தைலவராக உ வாக்கிய . ழ்ந் ெகாண் ந்த இலங்ைக 
யின் ெசல்வாக்ைக உலகளாவிய ாீதியில் உயர்த்தி ள்ள . 
எதி ம் தி மாகச் ெசயற்பட் க்ெகாண் ந்த ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சிைய ம் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சிைய ம் 
உள்வாங்கி, ஒ ங்கிைணந்த அரசாங்கெமான்  உ வாகி 

ள்ள . இந்த அரசாங்கத்தின் யற்சிக க்குப் பக்கத் 
ைணயாக எதிர்க்கட்சி ெசயற்ப கின்ற . சர்வேதச ச கம் 

அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக உள்ள . இத்தைகய ஒ  வாய்ப்  
இனி வ மா? என்ப  ேகள்விக்குறிேய. ஆகேவ, இச்சந்தர்ப் 
பத்ைதச் சாியாகப் பயன்ப த் ேவாம்! இந்த நாட் ல் வா ம் 
அைனத்  இனங்களின ம் மதங்களின ம் உாிைமகைள 
நிைலநாட் ேவாம்! அைனவைர ம் சமத் வமாகப் 
ேப ேவாம்! அைனத் த் தரப்பினர ம் க த் க்க க்கு 
மாியாைத ெகா ப்ேபாம்! அைனவைர ம் ெகளரவமாக 
நடத் ேவாம்! நடந்தவற்ைற மைறக்காமல் அவற்ைற 
உாிய ைறயில் ைகயாண் , நீதியான ைறயில் ேபசித் 
தீர்ப்ேபாம்!  

உாிைம ம க்கப்பட்டவர்க க்கு உாிைமைய ம் நீதி 
ம க்கப்பட்டவர்க க்கு நீதிைய ம் வழங்குவதற்காக நாம் 
அைனவ ம் ஒன்றிைணயேவண் ம். அ ேவ நிைலேபறான 
சமாதானத்ைத இந்தத் தீவில் உ வாக்கி, இனங்க க் 
கிைடயில் நல் ணக்கம் ஏற்பட வழியைமக்கும். சர்வேதசத்ைத 
ஏமாற் வதற்காக நல் ணக்கத்ைதப் பற்றிக் கைதக்காமல், 
இந்த நாட் ல் வா ம் அைனத்  இளம் சந்ததியின ம் 
சேகாதரத் வத் ட ம் அன் ட ம் நட் ட ம் வாழ்வதற்கு 
வழியைமக்கக்கூ ய அர்த்த ஷ் யான நல் ணக்கம் உ வாக 
நாம் அைனவ ம் இதயசுத்தி டன் பணியாற்றேவண் ம். 
எங்களின் இன்ைறய ெசயற்பா கேள எங்கள் மழைலச் 
ெசல்வங்களின் கங்களில் எதிர்காலத்தில் ன்னைகைய 
உ திப்ப த் ம். அழகிய இலங்ைக என்ற இந்த மாங்கனித் 
தீ  ம மலர்ச்சியைடய ேவண் மாயின், அைனத்  இன 
மக்க ம் மகிழ்ச்சி டன் வாழேவண் மாயின், இந்தத் தீவில் 
வா ம் அைனத்  இனங்க ம் சமமாக ம் ெகளரவமாக ம் 
நடத்தப்படேவண் ம். அரசாங்க அ சரைண டனான 
பாரபட்சங்க க்கும் அடக்கு ைறக க்கும் அநீதிக க்கும் 

ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ம். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேபார் க்கு ெகாண் வரப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்  
ஏ  ஆண் கள் வைடயப்ேபாகிற . நல்லாட்சி 
அரசாங்கெமன்  கூறப்ப ம் இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு 
வந்  ஓராண்  நிைறவைடந் விட்ட . ஆயி ம் தமிழ் 
மக்களின் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க ெப ம் சாதகமான 
மாற்றங்கள் எ ம் நிகழவில்ைல. இயல்  வாழ் க்காக எம  
மக்கள் ஏக்கத்ேதா  காத்தி க்கிறார்கள். வடக்கு, கிழக்கில் 
சுமார் 95,000 விதைவகள் வாழ்கிறார்கள். பல்லாயிரக் 
கணக்கான சிறார்கள் தம  எதிர்காலம் ெதாடர்பான 
ேகள்விக்குறிேயா  வாழ்கிறார்கள். 1,46,679 ேப க்கு என்ன 
நடந்தெதன்ப  ெதாியாமல் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 
ஏக்கத்ேதா  வாழ்கிறார்கள். காணாமற்ேபாகச் ெசய்யப்பட்ட 
தம  உற க க்கு என்ன ேநர்ந்தெதன்பைத அறி கமாக 
அவர்கள  கு ம்பத்தின ம் உறவினர்க ம் ெதாடர் 
ேபாராட்டங்களில ஈ பட் ள்ளார்கள். எம  பகுதிகளில் 
இரா வ ஆக்கிரமிப்  இன்ன ம் ெதாடர்கின்ற . 
மாற்றத் க்காக வாக்களித்த மக்கள், தம்ைம அரசாங்கம் மறந்  
விட்டதா? எனக் ேகள்வி எ ப் கிறார்கள். "எம்ைம 
எம்மண்ணில் நிம்மதியாக, ெகளரவமாக, சுதந்திரமாக 
வாழவி ங்கள்" என்ேற எம்மக்கள் ேகட்கிறார்கள். தமிழர்கள் 
வன் ைற மீேதா, ேபாாின் மீேதா வி ப் க் 
ெகாண்டவர்களல்லர்; எம  ேதசத்தின்மீ  திணிக்கப்பட்ட 
ேபா க்குள் வாழ நாம் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டேபா ம் சந்தாப்்பம் 
கிைடத்தேபாெதல்லாம் சமாதானத் க்கான வாசல் கதைவத் 
திறந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பைத  அவலங்கைளச் சுமந்  
வ கேளா ம் ேவதைனேயா ம் வா ம் மக்களின் 
பிரதிநிதியாக நான் ெசால்கிேறன்.  

கட்டைமப் சார் இன அழிப்  எம்மண்ணில் ெதாட ம் 
வைர, அடக்கு ைற ம் ஆக்கிரமிப் ம் எம  மண்ைண 
விட்டக ம்வைர எம  இனத்தின் இ ப் க்கும் அதன் 
அைடயாளத் க்குமான ஜனநாயக ாீதியிலான ேபாராட்டங்கள் 
ெதாட ம். அேதேவைள, ஏைனய இனங்களின் ஜனநாயக 
உாிைமகள் உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்பதி ம் நாம் 
அக்கைறேயா ம் காிசைனேயா ம் இ க்கிேறாம். இலங்ைக 
பல ெமாழிகைள, பல இனங்கைள, பல மதங்கைள, பல 
பண்பா கைளக் ெகாண்ட ஒ  நா  என்பைத எ த்தில் 
மட் ம் ெகாண் ராமல், அன்றாட வாழ்வி ம் நைட ைறப் 
ப த்திக் காட் வதற்கான சூழல் எ ந் ள்ள . இதைன 
ெவற்றிகரமாக அ ல்ப த்தாமல்ேபானால் இலங்ைகத் தீவில் 
ெதாட ம் இனப்பிரச்சிைனக்கு நிரந்தர தீர்  காண யா . 
அத் டன் நல் ணக்கேமா அல்ல  நிைலயான சமாதானேமா 
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல. அேதேவைள நீதிேயா, ெபா ப் க் 
கூறேலா இல்லாமல் நிைலயான அைமதி ம் இனங்க க் 
கிைடயிலான நல் ணக்க ம் இந்தத் தீவில் ஏற்படப் 
ேபாவதில்ைல என்பைத ம் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஆகேவ, அரசியல் தீர் க்கான நகர் கைள ன்ென க்கின்ற 
சமத ணத்தில், ேபாாின்ேபா  சர்வேதச சட்டமீறல்களில் 
ஈ பட்டவர்கைள நீதியின் ன் நி த்தி, அநீதி இைழக்கப் 
பட்டவர்க க்கு நீதி வழங்குவதற்கான நடவ க்ைகக க்கு 

க்கியத் வம் அளித் ச் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

ேபா க்குப் பின்னரான நிைலமாற் க் கால நீதி 
நடவ க்ைககைள விைரந்  ேமற்ெகாண்ட பல சர்வேதச 
நா கள் எங்கள் கண்களின் ன்ேன உதாரணங்களாக 
விாிந் கிடக்கின்றன. அந்த வைகயில், ஜனநாயக ாீதியில் 
உ வான ஆட்சி மாற்றத்ைத ம் அதன ப்பைடயிலான 
அரசியல் மாற்றத்ைத ம் ெதாடர்ந்  நிைலமாற் க் கால நீதிச் 
ெசயற்பா கள் இலங்ைகத் தீவில் ஆரம்பித்தி க்க ேவண் ம். 

இ ப்பி ம், அதற்கான இதயசுத்தி டன்கூ ய ன்ென ப் 
க்கைள இ வைர அவதானிக்க யவில்ைல. அரசியல் 

மாற்றங்கைளத் ெதாடர்ந்  ஆர்ெஜன்டீனாவில் ஐந்  
நாளி ம், ெப வில் ஒ  மாதத்தி ம், சி யில் இரண்  
மாதங்களி ம், கிழக்குத் திேமாாில் நான்கு மாதங்களி ம், 
சியரா ேயானில் சுமார் எட்  மாதங்களி ம் நிைலமாற் க் 
கால நீதி நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட்டன. ஆனால், 
இலங்ைகயில் அத்தைகய விைர த் தன்ைமையேயா அல்ல  
அதற்கான அரசியல் திடசங்கற்பத்ைதேயா காண ய 
வில்ைல. அத் டன் ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயில் நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானத்ைத அ ல்ப த்  
வதற்கு இந்த அரசாங்கம் ஆக்க ர்வமான ேவைலத் 
திட்டங்கைள இ வைர ன்ென க்கவில்ைல. இ  பாதிக்கப் 
பட்  நீதிக்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கும் மக்க க்கு ஆத்திரத் 
ைத ம் ஏமாற்றத்ைத ம் உண் பண்ணி ள்ள  என்பைத 
இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம்  
கின்ேறன். அத் டன், எந்த காரணங்க க்காக ம் நீதி 
ம க்கப்படக்கூடா  என்பைத ம் சுட் க்காட்ட வி ம்  
கிேறன்.  

ஆகேவ, திதாக உ வாக்கப்பட ள்ள அரசியலைமப் 
பான  ேபார்க்குற்றம், மா ட குலத் க்கு எதிரான குற்றம் 
மற் ம் இன அழிப்  ேபான்ற சர்வேதச சட்ட மீறல் 
குற்றங்களில் ஈ பட்டவர்கைள சட்டத்தின் ன் நி த்தி, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதி கிைடப்பதற்கு வழிேயற் 
ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம்.  இத்த ணத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 
தமிழ் மக்க க்கு நீதி கிைடக்க ேவண் ம் என்பதற்காகப் 
ேபாரா கின்ற அல்ல  அத்தைகய ேபாராட்டங்க க்கு 
ஆதரவாகச் ெசயற்ப கின்ற சிங்கள சேகாதர, சேகாதாிக க்கு 
என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , ஏைனய 

ற்ேபாக்குச் சக்திகைள ம் நீதியின் ெபயரால் ஒன்றிைண  
மா ம் அன் ாிைமேயா  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  அேத 
ேவைள, சிங்கள மக்களின் உாிைமகள் ம க்கப்ப ம்ேபா  
நாம் அதற்ெகதிராகக் குரெல ப் ேவாம் என்பைத ம் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

நல் ணக்கம் என்றா ம் சாி, அரசியல் தீர்ெவன்றா ம் 
சாி ெதன்னாபிாிக்காைவ மாதிாியாகப் பலர் கவனத்திற் 
ெகாள்வைத அவதானிக்க கிற . அேதேவைள, அங்கு 
நிலவிய நிறெவறி ஆட்சி க ப்பின மக்கைள இலக்கு 
ைவத்தேபா , அதற்ெகதிராக ம் க ப்பின மக்களின் 
உாிைமக க்காக ம் ெவள்ைளயின ற்ேபாக்குச் சக்திகள் 
ெசயற்பட்டைத ம் கவனத்திற்ெகாள் தல் நன் . ெதன்னா 
பிாிக்காவில் இடம்ெபற்ற பிரச்சிைனக்கும் இலங்ைகயில் 
தீர்க்கப்படா ள்ள இனப்பிரச்சிைனக்கும் அ ப்பைடயில் பல 
ேவ பா கள் காணப்ப கின்றன. ஆதலால், நீதியாக 
இ ந்தா ம் சாி, அரசியல் தீர்வாக இ ந்தா ம் சாி, 
அவற்றின் ன்ென ப் க்க ம் வழி ைறக ம் ேவ  
ப வதற்கான சாத்தியப்பா கள் உண் . ஆயி ம், 
அவற்றி டான ப ப்பிைனகைள நீதிைய ம் நிைலயான 
தீர்ைவ ம் அைடவதற்குப் பயன்ப த்தலாம். மாறாக, சர்வ 
ேதச ச கத்ைதத் தி ப்திப்ப த் வதற்காகேவா அல்ல  
ஏமாற் வதற்காகேவா 'ெதன்னாபிாிக்க மாதிாி' ெதாடர்பாகக் 
கலந் ைரயா விட் , ஓர் இனத்தின் நல க்கு மட் ம் 

ன் ாிைமயளிப்பதற்கு அல்ல  ஒற்ைறயாட்சி ைறைம 
ையப் பலப்ப த் வதற்கு யற்சித்தால் ைரேயா ப் 
ேபா ள்ள இனப்பிரச்சிைன தீவிரமைட ம். இ  இங்கு 
வா ம் அைனத்தின மக்களின் வாழ்ைவ ம் பாதிக்கும்.  

ஆகேவ, ம க்கப்பட்ட உாிைமகைள ம் தாமதிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கும் நீதிைய ம் வழங்குவதற்கான நடவ க் 
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ைககைள விைரந்  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். தமிழ் மக்களின் 
அரசியல் அபிலாைசகைளச் சாிவரக் கவனத்திற்ெகாண் , 
இனப்பிரச்சிைனக்கு நியாயமான ைறயில் தீர்  
வழங்குவதற்கு ஏற்ற வைகயில் திய அரசியலைமப்  அைமய 
ேவண் ம். தமிழர்களின் மர வழித் தாயகமான இைணந்த 
வடக்கு-கிழக்கு, தமிழ்த் ேதசியம், தமிழர்களின் சுயநிர்ணய 
உாிைம, இைறயாண்ைம என்பவற்ைற உள்ளடக்கிய சமஷ்  

ைறயிலான தீர்  ைறையப் திய அரசியலைமப்  
உள்வாங்குவ  அவசியம். அதற்ேகற்ற வைகயில் 
அரசியலைமப் ப் ேபரைவ ெசயற்ப ெமன்  நம் கிேறாம். 
அன்  சிங்களத் தைலவர்கள் ன்ைவத்த தீர்  ைறகைள ம் 
ேகாட்பா கைள ேம இன்  நாம் ேகாாி நிற்கின்ேறாம். 
தமிழர்கள் சமஷ் த் தீர்ைவ மற் ம் இைணந்த வடக்கு - 
கிழக்ைகக் ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவப்பதற்கு ன்னேர 
எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க ம் கண் ச் சிங்களப் 
பிரதிநிதிக ம் அதைன ன்ைவத்தார்கள் என்பைத ம் 
இத்த ணத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  இைணந்த 
வடக்கு - கிழக்ைக ம் அங்கு தனித் வ ெமாழி, பண்பாட்  
அைடயாளங்கேளா  வாழ்ந் வந்த தமிழர்கைள ம் ஒ  
ேதசமாகக் க த்திற்ெகாண்  தயாாித்த ஆவணத்ைத, 
இலங்ைகத் தீவில் தம  பிரேதசத்ைத ஒ  தனித் ேதசமாகக் 
க திய கண் ச் சிங்களப் பிரதிநிதிகள் 'ெடான ர்' 
ஆைணக்கு விடம் ைகயளித்தைத இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, சமஷ்  அ ப் 
பைடயில் இைணந்த வடக்கு - கிழக்கு, தமிழர்கள் 
இைறயாண்ைம டன் வாழக்கூ ய ஒ  ேதசமாக 
அங்கீகாிக்கப்பட் , அவர்க க்கான சுயநிர்ணய உாிைம 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அதற்குப் திய அரசியல 
ைமப்  வழிேகால ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், இலங்ைகத் தீ  இரா வத்தால் நிரம்பிவழிந்  
ஒன் பட்ட ேபால் காணப்பட்டா ம் மனத்தால் இந்தத்தீ  
இரண் பட்ேட காணப்ப கின்ற .  ஓாினத்ைத எந்த இனம் 
ஒ க்குகின்றேதா, அந்த இன ம் அைமதியாக இ க்க 

யா ; அந்த நா ம் சுபிட்சமைடய யா .  அத் டன், 
ஓாினத்ைத ஒ க்க எ த்த நடவ க்ைககளின் விைளவால் 
அந்நிய ேதசங்களிடம் அ ைமப்பட் ப் ேபாக ம் ேநாி ம். 
சுதந்திர ம் சுபிட்ச ம் நிைறந்த இலங்ைகையக் கட் ெய ப்ப 
ேவண் ெமன்றால், அ  ஏைனய இனங்களின் தனித் வ 
உாிைமகைள அங்கீகாிப்பதி ம் அவர்க டன் அதிகாரங் 
கைளப் பங்கிட் க்ெகாள்வதி ேம ஆரம்பிக்கேவண் ம். 
அதற்கான நடவ க்ைகையத் ணிச்ச ட ம் ரப் 
பார்ைவ ட ம் இன்ைறய அரசாங்கம் ன்ென க்குமா? 
என்பேத தலாவ  ேகள்வி. இன்  இரண்  பிரதான 
கட்சிக ம் ஒன்றிைணந்தி ப்ப  ஒ  வரலாற் ச் சந்தர்ப்பம். 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதத் தவறவிட்டால், வரலா  தான் 
வி ம்பிய திைசயில் இலங்ைகைய இட் ச்ெசல் ம் 
என்ப தான் உண்ைம. திர்ந்த அரசியல் அ பவமிக்க 
சம்பந்தன் ஐயா தைலைமயில் இதற்கான வாய்ப்ைப அளிக்க 
எம  கட்சி தயாராக உள்ள . இத்தைகய அாிய வரலாற்  
வாய்ப்ைபப் பயன்ப த்தித் தமிழ் மக்கள் ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய தீர்ைவ உ வாக்கிப் திய இலங்ைகையக் கட்  
ெய ப்ப அரசாங்கம் தயாராக ேவண் ம். இவ்வாய்ப்பிைனத் 
தவறவிட்டால் வரலா  தான் வி ம் ம் இன்ெனா  திைசக்குத் 
தீர்ைவ இட் ச்ெசல் ம் என்ப  திண்ணம்.  

தமிழ் மக்களின் மனங்கைளப் ாிந் , அவர்களின் 
ன்பங்கைளப் பகிர்ந் , அவர்களின் தனித் வமான 

உாிைமகைளப் ாிந்  அதற்ேகற்ப நியாய ர்வமான ம் 
நீதியான மான தீர்ைவக் காணேவண் ய ெபா ப்  
அரசாங்கத்திற்கு உண் . பிறந்தி க்கின்ற இந்தப் திய 

ஆண் ேல ெகாண் வரவி க்கும் திய அரசியல் யாப்பிேல 
நாம் இந்த நாட் ன் இரண்  சுதந்திர ேதசிய இனங்கெளன ம் 
இந்த நாட் ல் எங்க ைடய உாிைமகைளப் பா காக்கின்ற 
இனங்கெளன ம் ஒ  திய வரலாற்ைறச் ேசர்த் க்ெகாள்ள 
அரசு ன்வரேவண் ம். அரசியல் யாப்பிேல எந்தவிதமான 
பாரபட்சங்க க்கும் இடங்ெகா க்கா  ெசயற்படேவண் ம்.  
இன்  'சமஷ் ' என்ப  சிலேப ைடய கா களிேல 
விளங்காத அல்ல  எதிரான ஒ  ெசால்லாக வி கின்ற . அ  
ஒ  தீண்டத்தகாத விடயமாகப் பார்க்கப்ப கின்ற .  ஆனால், 
இன்  உலக வரலாற்றிேல சமஷ் க்குப் ெபயர்ேபான நாடாக 
சுவிற்சர்லாந்  திகழ்கின்ற ; அ ஸ்திேர யாவில் சமஷ்  

ைற சிறப்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ; ெபாஸ்னியா, 
ெசர்பியா ேபான்ற நா களில்கூட இந்தச் சமஷ்  ைற 
இ க்கின்ற . இதைனவிட ெபல்ஜியம், ஒஸ்ாியா ேபான்ற 
நா களி ம் சமஷ் ேயா  ஒன்றிய தீர் கள் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன.   

அண்ைமயிேல ேஜர்மனிய, ஐேராப்பிய, ஐக்கிய 
இராச்சியத்தி ைடய சமஷ் கூட, இந்த ஒற்ைறயாட்சிேயா  
இைணந்த சமஷ்  ைறயாகப் ேபசப்பட்ட . எனேவ, அந்த 
நா களில் இ க்கின்ற அரசியலாளர்களின் அ பவங்கைளப் 
பகிர்ந்  அந்த அ ப்பைடயிலான தீர் கைள வழங்க 
ேவண் ம். இந்த நாட் த் தமிழ் மக்களின் ைர 
ேயா ப்ேபாயி க்கின்ற பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரமான தீர்  
ஒன்  எட்டப்பட ேவண் மானால் அ  ஒ  சமஷ்  
அ ப்பைடயிேலேய அைமய ேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு 
ஆணித்தரமாகச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால் இ  
ஒ  வரலாற்  ாீதியான பிரச்சிைன. இன்  ேநற்  அல்ல, 70 
ஆண் க க்கு ேமலாக இந்த மண்ணிேல தமிழர்கள் இன 
ாீதியாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் வரலாற்  
ாீதியாகத் தாங்கள் சுதந்திரமாக வாழ்ந்த பிரேதசத்தில்,   
தங்கைளத் தாங்கேள ஆண்ட ேதசத்தில் மீண் ம் தங்க ைடய 
இைறைம டன்கூ ய ஒ  தீர்ைவ ேவண் வதற்கு 
அவர்க க்கு இ க்கின்ற வாய்ப்  இ வாகும்.   

பிாிக்கப்படாத இலங்ைக என்  ெசால்வ  'சமஷ்  
இல்ைல' என்ற அர்த்தமல்ல. அந்தப் பிாிக்கப்படாத நா கள் 
பல ம் சமஷ் ேயா  இ ந்தி க்கின்றன. பல நா கள் 
இன் ம் சமஷ் ைய ெவற்றிகரமாக ன்ென த் ச் ெசல் 
கின்றன. ஆகேவ, சமஷ்  வந்தால் நா  பிாிந் வி ம் 
என்கின்ற பயத்ைத த ேல சிங்களத் தைலவர்கள் 
ேபாக்கேவண் ம். அதாவ  அந்த நிைலயி ந்  நீங்கள் 
மாறி வர ேவண் ம். சமஷ்  ைற இ ந்ததால் உலகத்திேல 
நா கள் பிாிந்ததாக வரலா  இல்ைல. ஆகேவ, சமஷ்  
என்ப  இந்த நாட் ைடய ஒற் ைமக்கும் பலத் க்கும் ஒ  
மிக க்கியமான க ேகாள் என்பைதக் க த்திேல ெகாண்  
ெசயற்படேவண் ம். தமிழ் மக்க க்ேக உாித்தான 
இைறைமயின் அ ப்பைடயில் சமஷ்  அ ப்பைடயிலான 
அந்தத் தீர்ைவ ன்ைவப்பதற்கு அரசாங்கம் இந்த வரலாற் ச் 
சந்தர்ப்பத்ைத - திய அரசியல் யாப்  உ வாக்கப்ப கின்ற 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்த ேவண் ம் என்பேத அந்த 
மக்க ைடய அவா. ஆனால், அவர்க ைடய கண்ணீ ம் 
வ ம் இன் ம் மாறாத நிைலயிேல, எந்த ன்ேனற்றங் 
கைள ம் காண யாமல் இரா வப் பிரசன்னத் க்குள்ேள 
அவர்கள் வாழ்கின்றார்கள்.  

வ னியாவிேல கங்காதரன் ஹாிஸ்ணவி என்ற ஒ  
மாணவி ெகால்லப்பட்  இன்  ஒ  வாரம் கடந்தி ந் ம்கூட 
அவ ைடய ெகாைலக்குக் காரணமானவர்கள் கண் பி க்கப் 
படவில்ைல. இ வைர எந்த அைடயாளங்க ம் இல்லாத, 
யா ம் ைக ெசய்யப்பட யாத நிைலைம 
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காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் ேவற் ெமாழி ேபசுகின்ற 
ெபா ஸாரால் அதற்கு நியாயம் கிைடக்க யாமல் 
இ க்கின்ற . அதற்காக ேநற் , இன்  எல்லாம் பல ம் 

தியில் இறங்கிப் ேபாரா கின்றார்கள். இதைனவிடப் பல 
பாடசாைலகள் அங்கு இன்ன ம் இரா வ காம்களாக 
இ க்கின்றன. மக்கள் அகதிகளாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த நிைல மாறேவண் மானால் 

த ல் சிங்களத் தைலவர்களிடம் நல்ல மனமாற்றம் 
வரேவண் ம். அந்த மக்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற தீர்  இந்த 
நாட் ேல எல்ேலாைர ம் ஒன்றிைணத் க்ெகாண்  
ெசல்கின்ற ஒ  சமஷ்  அ ப்பைடயிலானதாக அைமய 
ேவண் ம். இல்ைலேயல் ெதாடர்ந் ம் தமிழர்கள் கு தி 
சிந் வைத ம் இரத்தத்ேதா  வாழ்வைத ம்தான் சிங்களத் 
தைலவர்கள் வி ம் கின்றார்கள் என்ற க த்ைதத்தான் அ  
ெகாண் வ ம். ஆகேவ, அந்த மக்க க்கு நீங்கள் 
நியாய ர்வமான ம் சாியான மான தீர்ைவ ன்ைவக்க 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதச் சாியாகப் பயன்ப த்த ேவண் ெமன்  
ேகட் , என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

       
[10.38 a.m.] 
 
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) 
Hon. Deputy Speaker, we are today debating the 

Resolution that has been presented by the Hon. Prime 
Minister, seeking to convert this Parliament into a 
Constitutional Assembly. I am standing before you today, 
Hon. Deputy Speaker, as a Member who had signed this 
Resolution along with the Prime Minister, seeking to 
adopt this novel approach in making a new Constitution 
for Sri Lanka. So, when I say, “a new Constitution,” that 
issue itself became a matter of controversy and the 
Opposition as well as the members of the Sri Lanka 
Freedom Party had wanted us to drop the word “new” and 
enact amendments to the Constitution.  But, as a matter of 
fact, we must say that this journey to deliberate and draft 
a new Constitution, would be long, difficult and arduous 
and may be controversial, but at the same time, this is a 
historic and ambitious journey that we are seeking to go 
on.  

After the Presidential Election, the country was 
presented with a new opportunity and that new 
opportunity, after the Parliamentary Election has been 
further strengthened with the two major political parties 
coming together in forming the Government and that in 
itself has given hope to the people that finally enacting of 
a Constitution and doing away with certain features of the 
Constitution may be possible. Whether we are going to 
retain the Presidential Model of Government that we have 
embraced ever since the 1978 Constitution or return to a 
Westminster Model of Parliamentary Governance where a 
Cabinet System is to be adopted, is something that we 
have to deliberate. I do not say, there is total consensus on 

the issue.  Even our Party has not come to a conclusive 
decision to do away with the Presidential Model.  But, we 
were on a common platform with our Colleagues from 
other parties in the last Presidential Election where there 
was a promise given to abolish the Executive Presidency 
as well as to introduce a new electoral system for the 
country.  

Of course, in both the Presidential and Parliamentary 
Elections, none of us did seek a mandate from the people 
to introduce a new Constitution. But, I must say that there 
was a general consensus among all people and majority 
of the people that a new Constitution is needed for the 
country. Many question as to why we should appoint a 
Constitutional Assembly.  They ask why we do not 
appoint a Select Committee.  I have myself been in two 
Select Committees of this House previously and it is my 
experience that that Select Committee process may not be 
the best option at this moment, because it does not have 
the flexibility or the scope to formulate a Constitution 
due to certain other constraints which we have all 
experienced in the past. 

Therefore, the best possible method is this approach 
to convert the whole Parliament into a Constitutional 
Assembly. The proposed process is in keeping with the 
existing constitutional provisions. In other words, the 
process has legal validity. It is to deliberate, seek the 
views and advice of the people and draft a Constitutional 
Bill for consideration of Parliament. Finally, Parliament 
will be reconvened in order to consider the Bill that 
would be the final product of the deliberations of this 
Constitutional Assembly. 

In any Constitution-making exercise, the legitimacy 
of the process and the final product - the new 
Constitution - becomes paramount. Constitutions cannot 
be imposed on the people by force. It is said that the 
legitimacy of the Constitution is multi-dimensional. 
When you say multi-dimensional, it has got to have 
political legitimacy; it has got to have legal legitimacy. 
On top of everything, it must have moral legitimacy. So, 
in order to get this multi-dimensional legitimacy, we have 
now decided to put in place several processes.  

We have appointed a panel of 21 eminent people to 
have a Public Representations Committee, which is going 
all around the country listening to the public; the civil 
society. [Interruption.] My learned Colleague, the Hon. 
John Senewiratne corrects me and says that it is 25 now. 
So, we have 25 eminent people sitting in batches, going 
to district by district, having public sittings, getting the 
civil society to be involved in the process of Constitution-
making, and that is to give moral legitimacy to this 
exercise. So, how can anyone say that our approach to 
have a Constitutional Assembly is not the way to go 
about? It is not just a Constitutional Assembly alone. We 
have other parallel processes that we have put in place, 
and at the post-Constitutional Assembly stage, the public 
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will have the opportunity to challenge the Constitutional 
Bill before the Supreme Court as envisaged in our own 
Constitution. Then again, the provincial councils will 
have an opportunity to express their views and finally, as 
required by Article 83 of the Constitution, it will also be 
presented for a Referendum before the entire country. 
Therefore, there is no sleight of hand  in this approach.  
[Interruption.] .Yes, you are welcome.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Who is paying for them? Parliament has not done any 

authorization yet. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
If you want, we can get that authorization done. The 

only thing is, this exercise has been undertaken by the 
Prime Minister’s Office. They have, in fact -

[Interruption.]-  No, no, the Cabinet has authorized. It is 
a Cabinet-appointed Committee. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Since Parliament has the right to control money, 

Parliament should have first decided on the constitutional 
process and thereafter, that process should have begun. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Nanayakkara, for such a solemn exercise, 

eminent people have been chosen and they are going 
around the country and for their incidental expenses, I am 
sure, all of you will not grudge paying something for 

them. -[Interruption.]  I know, but that authorization has 
been taken from the Cabinet. If necessary, that matter can 
be brought to Parliament for approval. I am sure from the 
way you are questioning these things you want to keep on 

-[Interruption.] No, no, we are doing a simultaneous 
exercise because we do not want to waste time. We want 
to get the public input and we want to have the Parliament 
deliberations parallelly.  Anyway, I thank you.  

Mr. Deputy Speaker, this whole process - some may 
seek to challenge this as if it is lacking legitimacy - has 
the full force of the mandate of the people, and then 
respecting that mandate, we have made sure that 
processes are very transparent, open, and that everyone 
who needs to be involved in this exercise is invited to 
involve. Finally, there is going to be a Steering 
Committee, and there again, that has also become  a 
matter of controversy. The Steering Committee will be 
entrusted with the final responsibility of drafting a 
Constitutional Bill. I am sure, my Colleague, the Hon. 

W.D.J. Senewiratne, is also  going to be there in that 
Steering Committee. So, being a very senior legal 
luminary in the House, I am sure, his mind would be 
brought to bear on - 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
All are  luminaries.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Great minds. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, there are several great minds in this House, 

including the Hon. Leader of the House. So, all of them 
will be in a position to assess all these public 
representations that have been made and look at the long 
history of several other draft documents that we have 
before us. We had several All Party Representative 
Committees; we had Select Committees and there is a 
copious amount of drafts and documents that can form the 
basis of a final Constitutional draft. So, in that process, 
the Steering Committee has a very big responsibility.  

Having said that, I do not want to deal too much with 
this issue, except to say that at the 26th Delegates’ 
Conference of the Sri Lanka Muslim Congress, held on 
the 07th of November, 2015 in Polgolla, Kandy, our Party 
said that it is committed to a meaningful settlement that 
would ensure due sharing of State-power, shared rule and 
dignified coexistence amongst all citizens and 
communities in Sri Lanka. It was also resolved to call 
upon the Government to enact and implement all 
necessary Constitutional reforms as assured prior to the 
Parliamentary Election held in August, 2015. As an 
interim measure, the SLMC called upon the Government 
to strengthen the devolution of power to the Provincial 
Councils to facilitate their autonomous functioning as 
provided for in the Constitution. I must also table here a 
policy statement  that we, the Sri Lanka Muslim 
Congress, published in 2008 which was very forward-
looking and grounded in the vision that Sri Lanka should 
be a multiethnic country which respects human rights, 
pluralism and the rule of law. This policy statement 
contains several components in it. It is a 16-point policy 
statement which I, with your permission,  will want to  
table* so that it will form part of  today's Hansard.  

Sir, may I have a few minutes to say a few words in 
Tamil? But before that, in reply to the Hon. Vausdeva 

1299 1300 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Nanayakkara, Item 31 of the Resolution itself provides for 
funding.- [Interruption.] We will, once it is passed. Even 
if some of you vote against it, I am sure, it will get 
passed. Do not worry. We only need a simple majority to 
get that through.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
He is not against it, he is for it.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
It is not  the passage I am talking about, I am only 

telling that there is a procedure; that this House must be 
respected. This House is not respected when you proceed 
before the - 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 I am told that you all are for it.-[Interruption.]  

Therefore, I withdraw what I said.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, திய அரசியல் 
யாப்ெபான்ைற உ வாக்குகின்ற இந்தப் பணியில், நா  
த விய ாீதியில் மக்கள் அபிப்பிராயங்கைளத் திரட் கிற 

யற்சியில், அரசியல் யாப்  சம்பந்தமாக நி ணத் வம் உள்ள 
சிவில் ச கத்தின் சிேரஷ்ட பிரதிநிதிகள் கு ெவான்  
நாட் ன் பல மாகாணங்களி ள்ள மாவட்டங்கள் ேதா ம் 
அமர் கைள நடத்திவ கின்ற . இந்த வாரம் ெதாடக்கம் அ  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நைடெபற இ க்கின்ற . 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ஏற்ெகனேவ ஆரம்பித்தி க் 
கிறார்கள்; அங்கு ேநற்  தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்  நான் 
ேகள்விப்ப கின்ேறன். இன்ைறய பத்திாிைககளில் இ  
ெதாடர்பாக ஆசிாியர் தைலயங்கங்களி ம் குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . நாைள ம நாள் அல்ல  நாைள தல் 
மட்டக்களப்பி ம் இந்த வார இ தியில் அம்பாைற 
மாவட்டத்தி ம் இந்தச் ெசயலமர் கள், அதாவ  மக்கள் 
அபிப்பிராயம் திரட் கின்ற யற்சி, நைடெபற இ க்கின்ற . 
இதிேல திரட்சியாகச் சிவில் ச கப் பிரதிநிதிகள் கலந்  
ெகாள்கின்ற ஒ  நல்ல சகுனத்ைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.   

ஸ் ம் ச கத்ைதப் ெபா த்தமட் ம் பல சிவில் ச க 
அைமப் க்கள் இதில் அக்கைற காட் கின்றன. ேநற்  

ன்தினம் பள்ளிவாசல்கள் சம்ேமளனத்தின் ஏற்பாட் ேல 
சிவில் ச கப் பிரதிநிதிகள் கூ ப் பிேரரைணெயான்ைற 
நிைறேவற்றியி க்கின்றார்கள். அதாவ , இந்தத விடயத்தில் 
அரசியற் கட்சிகள் தன்னிச்ைசயாக ெவ க்கக்கூடா . 
தங்க ட ம் ேபசி ெவ க்கப்பட ேவண் ெமன்  
வ த்தித் தீர்மானம் நிைறேவற்றியி க்கின்றார்கள். 
அைதப் பார்த்த டேன நா ம் சந்ேதாசப்பட்ேடன்; கட்சி 
கெளன்ற அ ப்பைடயிேல அைத நாங்கள்  வரேவற்கின்ேறாம். 
இந்த நாட் ன் அரசியல் யாப்ைப உ வாக்குகின்ற யற்சியில் 
எவ்வள ரம் மக்கள் பங்ெக க்கிறார்கேளா, அந்தளவிற்கு 
இந்த அரசியல் யாப்பிற்கான அந்த அங்கீகாரம் ரணத் வம் 
ெப ம் என்பைத நாங்கள் எல்ேலா ம் ஏற் க் 
ெகாள்கின்ேறாம்.  எனேவ, அந்த moral legitimacy அந்த political 

legitimacy என்கின்ற விடயம் பிரதானமான  என்ற 
காரணத்தினால்தான் மக்கள் க த் க் ேகட்கின்ற இந்த 

யற்சிைய ம் நாங்கள் சமாந்தரமாகச் ெசய்  வ கின்ேறாம் 
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்கின்ேறாம்.   

ஒ  திய ேதர்தல் சீர்தி த்தம் என்  வ கின்றேபா  
சிறிய கட்சிகள், சி பான்ைமக் கட்சிகள் பாதிக்கப்படாத ஒ  
கலப்  ைறயிலான ேதர்தல் சீர்தி த்தம் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ெமன்  அரசியற் கட்சிகள் என்ற அ ப்பைடயிேல 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். ஆனால், அ  சம்பந்தமாக 
20ஆவ  தி த்தச் சட்டம் ெகாண் வரப்பட்டேபா  நாங்கள் 

ன்ைவத்த ஒ  சில தி த்தங்கைள ெபாிய கட்சிகள் எேதச்ைச 
யாக ஏற் க்ெகாள்ள ம த்ததன் காரணத்தினாேலதான் 
20ஆவ  அரசியலைமப் த் தி த்தம் ேதால்விையத் த விய  
என்பைத நான் இங்கு ெசால் யாக ேவண் ம்.   

எனேவ, நியாயமான, ேநர்ைமயான ஒ  திய ேதர்தல் 
ைறைய அறி கப்ப த் கின்றேபா  சி பான்ைமக் 

கட்சிக ம் மற் ம் சிறிய கட்சிக ம் ன்ைவக்கின்ற தி த் 
தங்கள் சம்பந்தமாக இந்த அரசாங்கத்தில் இ க்கின்ற இரண்  
ேதசியக் கட்சிக ம் நல்லெதா  க த்திணக்கப்பாட் க்கு 
வரேவண் ம். இந்த நாட் ேல ஒ  திய ேதர்தல் ைறைய 
உ வாக்குவதில் மாத்திரமல்ல, ஓர் அதிகாரப் பகிர்  
அ ப்பைடயில் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற அரசியலைமப் ச் 
சட்டத்தின் 13வ  தி த்தத்ைத ேம ம் ஒ  ன்ேனற்ற 
கரமான தளத் க்கு இட் ச்ெசல்கின்ற யற்சியி ம் எல்லாக் 
கட்சிக ம் ஒத் ைழக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்ேபா  நாங்கள் 
இ க்கின்ேறாம்.  

எனக்குாிய ேநரம் நிைறவைடந்தி க்கின்ற காரணத்தி 
னால் இ தியாக ஒ  விடயத்ைதக்கூறி, உைரைய 
நிைற ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். இந்த அைவைய ஓர் 
அரசியல் யாப் ச் சைபயாக மாற் கின்ற எங்க ைடய இந்தப் 
பிேரரைணயின்மீ   இ  தரப்பி ம் இ க்கின்ற உ ப் 
பினர்கள் எல்ேலா ம் ஏகமனதாக வாக்களித் , இந்தப் திய 

ரட்சிகரமான யாப்பிைன ஆக்குகின்ற யற்சிைய 
அங்கீகாிக்க ேவண் ம் என்  பணிேவா  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[පූ.භා. 10.56] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නව 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම ෙවනුෙවන් නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ගැනීම පිළිබඳව සිද්ධ ෙකෙරන 
ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී කරුණු කිහිපයක් දක්වන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳ මුලින්ම සාකච්ඡාව පැවැත්වූෙය් ජනවාරි 9වැනි 
දා කියලා ඔබතුමාටත් මතක ඇති. ජනාධිපතිතුමාෙග් පදවි 
පාප්තිය සැමරීෙම් එක අවස්ථාවක් හැටියට ෙම් නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සාකච්ඡාවට ෙගනාවා. ඊට පස්ෙසේ ඒක ජනවාරි 
12වැනි දාට කල් ගියා. 12වැනි දාට කල් ගිය එක ෙම් තරම් 
වැදගත් එකක් නම්, ෙම්ෙක් තිෙබන වැදගත්භාවය, ෙම්ෙක් 
තිෙබන වුවමනාව, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට 
ෙම්ෙක් තිෙබන සුජාතභාවය ආරක්ෂා කර ගන්න ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා ඉක්මනින් නැවත කථා බහ කරලා, විවාද 
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කරලා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා වන 
ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත යුතුව තිබුණා. නමුත්, ජනවාරි 12වැනි 
දා ඉඳලා 25 ෙවනකම් ආවා. එෙහම ඇවිල්ලා ඊෙය් සහ අද ෙම් 
ෙයෝජනාව සාකච්ඡා කරනවා කියලා කිව්වා. එෙහත් ඊෙය් 
හදිසිෙය් නැවත කථා කරලා කියනවා, අද උෙද් 9.30 සිටම ෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරලා අවසන් කරනවා කියලා. ඒ අනුව අද 
මුළු දවසම ෙම් ෙයෝජනාව විවාදයට ගන්නවා. නමුත්, අදත් ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධ විවාදය අවසන් වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක හරියට 
බාලගිරි ෙදෝසය වාෙග්යි. 

ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හදා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ජනවාරි 9වැනි දා ඉඳලා එන ගමන අදත් අවසන් 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධ විවාදය අදත් අවසන් 
වන්ෙන් නැතිව තිෙයද්දි ෙම් පිළිබඳව ජනතාවෙගන් අදහස් 
අහනවා. නමුත්, ජනතාවෙගන් අදහස් අහන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් හදා ගන්න එක ගැන ෙනොෙවයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ජනතාවෙගන් අදහස් අහන්ෙන් 
ව්යවස්ථාවක් හදන එක ගැනයි. ෙමතැන කථා කරන්ෙන් 
ව්යවස්ථාවක් හදන එක ගැන ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයක් හදා ගන්න එක ගැනයි. එතෙකොට පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් හදා ගැනීම 
පිළිබඳව ජනතාව පවරපු බලය ඇති අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එකඟතාවක් නැතිව ජනතාව ෙකොෙහොමද ව්යවස්ථාවක් හදන එක 
ගැන එකඟතාවකට එන්ෙන් කියන එකයි. ජනතාවෙග් අදහස් 
අහන එක ගැන ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, ජනතාවෙග් අදහස් 
අහන්න කලින් -ජනතාවෙග් අදහස්වලට වඩා ඉක්මනින්- ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිළිබඳව එකඟතාවක් ඇති වන්න 
ඕනෑ. 

අදත් ෙම් විවාදය අවසාන කරන්ෙන් නැතුව, ෙම් විවාදය 
අවසන් කරන්ෙන් කවදාද කියලා දිනයකුත් නැතුව, අපි ෙමතැනින් 
නැඟිටලා යනවා. මට හිෙතන හැටියට පධාන පශ්නය වන්ෙන්, 
ආණ්ඩුෙව් පධාන පාර්ශ්වයන් හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර එකඟතාවක් නැතිකමයි. මුලින්ම 
ඔබතුමන්ලා අතර එකඟතාවක් නැති වීෙම් පතිඵලය නිසා තමයි, 
බාලගිරි ෙදෝසය වාෙග් ෙම්ක ඇෙදන්ෙන්; කල් යන්ෙන්.  

පසුගිය ජනවාරි 09වන දා පදවි පාප්තිය සමරලා පටන් ගත්ත 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හදා ගැනීෙම් මණ්ඩලෙය් තවම කචල්. දැන් 
අපට ෙපෙනන්ෙන් එෙහමයි. ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හදා ගැනීෙම් 
මණ්ඩලය හදා ගැනීමට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා 
තමයි අදත් ඔබතුමන්ලා ඡන්ද විමසීමක් කරලා ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකමතිකව සම්මත කරලා ෙහෝ ෙම් මණ්ඩලය 
ස්ථාපිත කර ගන්ෙන් නැතුව ෙම් ඇෙදන්ෙන්.  

ඇත්තටම මට කලින් කථා කළ රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් 
කිව්ෙව්, ජනතාවෙග් අදහස්වලින් තමයි ලු ෙම්කට සුජාතභාවය 
ලැෙබන්ෙන්. ජනතාව අදහස් කියයි. මම දන්නා තරමට ෙම් වන 
ෙකොට ජනතාවෙග් අදහස් අහලා ඉවරයි. ෙම් මාසය අවසන් වන 
ෙකොට ජනතා අදහස් අහලා ඉවර ෙවනවා. ඊළඟට ඒ කමිටුවට 
කරන්න ෙදයක් නැති වනවා. ජනතාවෙග් අදහස් අහන ෙකොට ෙම් 
මණ්ඩලෙය් අදහස ෙමොකක්ද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර තිෙබන එකඟතාව ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟතාවකට පත් ෙවලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය පත්කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව සම්මත කරනවාද, නැද්ද 
කියන එක ෙහෝ ෙම්ක කරනවාද, නැද්ද කියන එක ෙහෝ කථා 
ෙනොකර කථා යන ෙකොට තමයි අපට හිෙතන්ෙන් ෙම්ක 
ෙනොෙකෙරන ෙවදකමට ෙකෝඳුරු ෙතල් ෙහොයනවා වාෙග් වැඩක්ද 
කියලා. ඒක නිසා විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් ෙද් තමයි, පධාන 
ෙද්ශපාලන ධාරාවන් තුළ තිෙබන ස්ථාවරභාවය. ආණ්ඩුෙව් 
එකඟතාව.  

මම නැවතත් අවධාරණය කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි. 
අපි ජනතාවෙගන් අහන්ෙන් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැනයි. 
හැබැයි, අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ගැන. 
ෙම් මණ්ඩලය හදන එක අද ඉවර කරනවාද? අද උෙද් 
නවයහමාරට ෙම් සාකච්ඡාව කරමු කියලා සාකච්ඡා කරලා 
තීරණය කෙළේ ඊෙය්. අද දවස ඇතුළතත් ෙම් සාකච්ඡාව ඉවර 
කරන්ෙන් නැතුව  ඉස්සරහට යනවා නම්, අපි ඇත්තටම නව 
ව්යවස්ථාවක් ගැන අදහස් පළ කරන ජනතාවට කරන්ෙන් විහිළු 
සැපයීමක්. එත ෙකොට ව්යවස්ථාව ගැන ජනතාව අහන සාධාරණ 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අපට ව්යවස්ථාවක් හදන්න පුළුවන්ද 
ව්යවස්ථාව හදන්න මූලික වන පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක -
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය- අතර මණ්ඩලය හදා ගන්න එකඟතාවක් නැතුව. මට 
ෙප්න්ෙන් එෙහම එකඟතාවක් නැහැ වාෙගයි. ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
ෙමොකද කියන්ෙන්? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙමම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ 

යුතු පිළිෙවත ගැන, විධිවිධාන ගැන ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මතය සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ 
අපි අගමැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වූවා. සමහර 
අවස්ථාවලදී සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් ඒ සාකච්ඡාවලට සහභාගි 
වුණා. අපට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, එක කියා 
පටිපාටියකට. ඒ වාෙග්ම ෙම් කියා පටිපාටිය සම්බන්ධෙයන් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකයන් සමඟ අපි ඊෙය් 
සාකච්ඡා කළා. ඒ අයෙග්ත් එකඟතාව පකාශ කළා. ඒ නිසා අද 
ෙමතැන පරස්පර වි ෙරෝධයක් නැහැයි කියන එක පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කාලය. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කමක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කමක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා ෙම් සභාෙව් කියන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුෙව්. අගාමාත්යවරයා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ ආණ්ඩුෙව් අගාමාත්යවරයා ෙලසයි. ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අතර එකඟතාවක් 
එන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. අගමැතිවරයා ඇවිල්ලා එකක් 
කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමය විවාදය මැද විවාදයක් බවට පත් ෙවලා, ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි. ඒ අය අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගාමාත්යවරයා ඇවිල්ලා එකක් කියනවා. ඒ ආණ්ඩුෙව්ම ඒ 

ඇමතිවරයාම ඇවිල්ලා තව එකක් කියනවා. එෙහම  නම්  
අගාමාත්යවරයා ඒ කැබිනට් මණ්ඩලෙය් පධානිෙයක් ෙනොෙවයිද? 
ඒ කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ම ඇමතිවරෙයක් ඇවිල්ලා තව එකක් 
කියනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙම් විවාදය මැදදී විවාදයක් එකතු කර ගන්නවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහත්මයා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද, 

රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද කියන එක 
ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කථාව කර ෙගන 

යන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැතිවරයා. සුසිල් ෙපේමජයන්ත 

මහත්මයා ඇමතිවරෙයක්. ඒ නිසා අගාමාත්යවරයා යම් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එක්ෙකෝ අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා විය යුතුයි. එෙහම නැත්නම් 
අගාමාත්යවරයාෙග් ෙයෝජනාවට ඇමතිවරයා යටත් විය යුතුයි. 
එෙසේ නැතුව ෙම් සභාව ඇතුෙළේ ෙදෙගොල්ලන් ගහගන්න එක අපට 
ෙපන්වන්න එපා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙම් විවාදය තුළ විවාදයක් ඇති කර ගන්න බැහැ. ගරු 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කර ෙගන 
යන්න. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා එළිෙය් සාකච්ඡා කරලා එක ෙයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් ෙයෝජනාව 09වන දා 
ඉදිරිපත් කළා. 12වන දා විවාද කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් දවස් ෙදෙක් සම්මත කරන්න තීරණය කළා. අදත් සම්මත 

කරන්ෙන් නැහැ. දවස් 2ක් විවාද කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විවාදය මැදදී ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාවක් 

නැහැ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අඩුම තරෙම් ආණ්ඩුව මූලික එකඟතාවකට ඇවිල්ලා, 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා, නියමිත දින කිහිපයක් විවාද කරලා 
සම්මත කළ යුතුව තිබුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කර 

ෙගන යන්න.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද සම්මත කරන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. අද සම්මත කරන්න 

තිෙබන බාධාව ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හදිසිෙයන් සම්මත කළා 

නම් කියයි, අදහස් පකාශ කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැයි කියලා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
වඩා පජාතන්තවාදී කියාදාමයක් තමයි, දින කිහිපයක්ම ෙම් 

වැඩ පිළිෙවළ ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරන එක. ෙම්ක 
විධිවිධානයක්; a procedure. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, දැන් විවාදය කර 

ෙගන යන අවස්ථාවයි; කථිකයන් කථා කරන ෙවලාවයි. 
 

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

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, please. 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, we are still debating the Resolution to convert 

Parliament into a Constitutional Assembly to draft a 
Constitution in place of the present Constitution, which, 
we all agree, must be abandoned. Everybody in this 
country has been campaigning for the abandonment of the 
1978 Constitution because it contains very many features 
which are unacceptable. So, what we should do now is to 
try and ensure that this Resolution is adopted by 
Parliament and we commence the business of framing a 
new Constitution. That is going to be done by the 225 
Hon. Members of Parliament; it is going to be done by 
Parliament in its capacity as the Constitutional Assembly. 
So, I think everybody should cooperate to ensure that this 
Resolution is adopted if you have the interests of the 
country at heart. If you do not have the interests of the 
country at heart and you want to delay this matter, prevent 
this matter from happening or create difficulties; you are 
doing a disservice to the country. Please remember that. 
We all want to cooperate to ensure that the country has a 
new Constitution which will address, not merely the 
Executive Presidency, not merely the question of electoral 
reforms, but also the national question in such a way that 
it will be constitutionally resolved as desired by all the 
Hon. Members of Parliament. So, why are we delaying 
that? I would appeal to all the Hon. Members to 
cooperate.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you very much. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, 

ඔබතුමාෙග් කථාව කර ෙගන යන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත් 

කරන කාරණය ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ ෙද් කියන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන්, ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන දුෂ්කරතාව 

මතු කරන්න ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වුවමනාවයි 
මතු කරන්ෙන්. එතුමා කියන ආකාරයටම විධායක ජනාධිපති 
කමය  අෙහෝසි කරන්න, මනාප කමෙය් තිෙබන අර්බුදය විසඳා 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය සාධාරණ 
මැතිවරණ කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න සහ ජාතික පශ්න විසඳා 
ගැනීම සඳහා අවශ්ය අලුත් ව්යවස්ථාවක් හැදීෙම් වුවමනාව 
ගැනෙන් දැන් ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

ඒ ව්යවස්ථාව හැදීමට තිෙබන වුවමනාෙව් පධානම කාරණාව 
තමයි, ෙමතැන තිෙබන ෙයෝජනාව. ඒ ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයකට ෙපරළා ගැනීමට, පරිවර්තනය 
කර ගැනීමට ෙගෙනන ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගැනී මෙන් 
දැන් තිෙබන ගැටලුව. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගැනීම සඳහා 
ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය ෙම් ගරු සභාවට කිව්වා නම් ඉවරයි. එෙහම 
නැතිව, අපි ෙම් ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක කථා කරනවා, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ක කථා කරනවා, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අදහස ෙම්කයි, සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් අදහස 
ෙම්කයි, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අදහස ෙම්කයි යනුෙවන් 
නැවත වතාවක් කියන්න අවශ්ය නැහැ. එෙහම කියන්න වැඩක් 
නැහැ. එතෙකොට, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අදහස කියන්ෙන්, 
පතිපත්ති සම්පාදක ඇමතිතුමාෙග් අදහසද? නැහැෙන්. 
අගාමාත්යතුමාෙග් අදහස කිව්වා නම්, ඒක ඉවරයි. ඒක ආණ්ඩුෙව් 
අදහස. අගාමාත්යතුමාෙග් අදහස තමයි  ආණ්ඩුෙව් අදහස. ගරු 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ආෙයත් වතාවක් ෙම් 
ෙයෝජනාව කල් දමන්න තව ෙහේතුවක් ෙසොයන්න අවශ්ය නැහැ. 
අපි කියන්ෙන් ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් අද ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්මත කරමු. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද සම්මත කරමු. අද සම්මත කරන්න බැරි ඇයි? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අදින් පස්ෙසේ තව දවසකට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන යන්ෙන් ඇයි 

කියලා අපට කියන්න. අදින් පස්ෙසේ ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරන්න තව දවසකට යන ෙහේතුව කියන්න. ගරු  ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරයට ෙම් 
ගැන ආණ්ඩුෙව් එකඟතාවක් හැදිලා තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමාම 
කිව්වා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පක්ෂවලත් එකඟතාව 
හැදිලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම නම්, දැන් ෙම් බලාෙගන 
ඉන්ෙන් ටීඑන්ඒ එක විරුද්ධ ෙවලා නිසාද? ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විරුද්ධ ෙවලා නිසාද ෙම් බලාෙගන ඉන්ෙන්?  රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා විරුද්ධ ෙවලා නිසාද ෙම් බලා ෙගන ඉන්  ෙන්? 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකටද? එෙහම නම් අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරමුෙකෝ. ඇයි, ෙව්ලාව ගන්ෙන්? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇයි අද සම්මත කරන්න බැරි? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අද සම්මත කරන්න බැරි ෙමොකද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දවස් ෙදකක් ෙම් Debate  එක තිබුණා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අද උෙද් නවය හමාරට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පටන් ගත්තා. 

අපිට තවත් ෙම් ගැන කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ජනවාරි 09 වැනි දා ඉඳලා ෙම් ගැන කථා කරනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් අමුතුෙවන් කථා 

කරන්න ෙලොකු ෙදයක් ෙමතැන නැහැ. ඒ නිසා අද ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත කරමු. ඒකට තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යම් විධියකින් ෙම් ගැන 

සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ ෙනොදී ඡන්දයකට දැම්මා නම් කියයි, කථා 
කරන්න දුන්ෙන් නැහැ කියලා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ. ඉඩ දුන්නා ඇති. දැන් එකඟතාවකට 

ඇවිල්ලාෙන් තිෙබන්ෙන්. දැන් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි - 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් විවාදය මැද 

විවාදයක් කර ෙගන යනවා.   
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තවත් ෙව්ලාව ඕනෑ නැහැ. අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරමු. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමා  කුමක් යටෙත්ද ෙම්  කථාවට  බාධා කරන්ෙන්? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට ෙම් ෙයෝජනාව ඉක්මනට සම්මත කර ගන්නයි  ඕනෑ. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක  ඔබතුමාෙග්  කථාෙව්දී කියන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
විපක්ෂෙය් සංවිධායකතුමාෙග් අදහස වැදගත්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා කථා කරලා ඉවරයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් අලුත් පශ්නයක්ෙන් පැන නැඟිලා   තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමන්ලා  ජනවාරි  

9ෙවනි දා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. 12 ෙවනි දා  දවස පුරා  
ෙම් ෙයෝජනාව  සාකච්ඡාවට බඳුන්  වුණා. 12ෙවනි දාට පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව අවස්ථා ගණනාවක් කැඳවුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒ කිසිදු අවස්ථාවක ෙම් ෙයෝජනාව නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාෙව් නැහැ. අපිත් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී බලාෙගන සිටියා, 
ෙම් ෙයෝජනාව නැවත ෙකොයි ෙවලාෙව් ෙගන එයිද කියලා.  
පසුගිය දා   පක්ෂ නායක  රැස්වීෙම්දී තීරණය කළා, බහස්පතින්දා 
ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට ගනිමු කියලා. බහස්පතින්දා  මුළු 
දිනෙය්ම ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න  අපි එකඟතාවකට ආවා. ඊට 
පස්ෙසේ  තමුන්නාන්ෙසේලා ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවලා 
කිව්වා, ෙම් ගැන දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරන්න  ඕනෑ නිසා 
අඟහරුවාදා, බදාදා  කියන දින ෙදකම විවාදය කරන්න ඕනෑ 
කියලා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඉතා වැදගත් කල්තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ ෙයෝජනාව පවා පැත්තකින් 
තියා ගත්තා, ෙම් කාරණය  වැදගත් නිසා ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න. ඒ නිසා දැන් අපි අතර  පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පශ්නය ෙම් විවාදය මැද විසඳන්න බැහැෙන්.  

 
අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්  ෙයෝජනාව අද සම්මත 

කරගන්න  බැරි ඇයි?  ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදය ලබා 
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දීෙම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ  
එකඟතාවකට එන්න බැරි ෙවච්ච දුෂ්කරතාවයි. අපට 
පජාතන්තවාදය ලබා  දීම ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ගිවිසුම් 
අත්සන් කිරීම ගැන  කථා කරනෙකොට අගමැතිතුමා කෑ ගහන 
විධියට ෙමොන පජාතන්තවාදයද? ඒවා අරන් එන්න එපා 
පජාතන්තවාදයට.  තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ගැන එකඟතාවකට 
එන්න බැරි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානානයකතුමනි, සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමා ෙමතැනට ඇවිත් ෙම් ගැන  එකක් කියන්න  ඕනෑ 
නැහැ. අගමැතිතුමා තව එකක් කියන්න  ඕනෑ නැහැ. ඒ අය  
කැබිනට් මණඩලෙය් ඇමතිවරු. එෙසේ නම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ෙපොදු එකඟතවක් ඇතිව ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ  යුතුව 
තිබුණා.  ඒ පජාතන්තවාදී අයිතිය ෙදන්න  ඕනෑ විපක්ෂයටයි, යම් 
කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න.  [බාධා කිරීම්] 
     

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 

කටයුතු ගැන ආණ් ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන්  මට තීන්දු කරන්න  
බැහැ.  ඒ සඳහා  එක්ෙකෝ අගමැතිතුමා ඉන්න  ඕනෑ. නැත්නම් 
සභානායකතුමා  ඉන්න  ඕනැ. දැන් සභානායකතුමා සභාවට 
පැමිෙණයි. අපට ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ පශ්නය 
ගැන තීන්දුවක් ගන්න ඇමතිවරෙයකු හැටියට මට බැහැ.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  අදහස ්පළ කරන්න ඉඩ ෙදන්න  කිව්වාට 

පස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙම්  මන්තීවරු 225 ෙදනාට 
වඩා පිටින් තව කවුරු ෙහෝ ඇවිත් අදහස් පළ කරන්ෙන් නැහැෙන්. 
අද අදහස් පළ කරන්න අප හැර ෙවන පිට අය එන්ෙන් නැහැෙන්. 
ෙම්  මන්තීවරු 225 ෙදනා අතෙර් ෙම්  කාරණයට එකඟතාව 
තිෙබනවා නම්, ඒ එකඟතාව  තිෙබන අයට තව අදහස් පළ 
කරන්න අවශ්ය නැත්නම් අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරන්න 
පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්,  තව අදහස් පළ 
කරන්න ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරු නැහැ. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපට අදහස් පළ කරන්න  තව විනාඩි 
හතළිහක් ති ෙබනවා. ඕනෑ නම් ඒ  ෙවලාවත් තව, කථා කරන්න 
කැමැති අයට ෙදන්නම්.   [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දවසට තව කථිකයන්  තිස් හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. දැන්  ඔබතුමා කතා 

කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාම කිව්වාෙන් ඔබතුමා කතා කරලා 
වැඩක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා දැන් ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. මෙග් 
කාලය ගන්න එපා. ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. ආෙයත් මෙග් කාලය 
ගන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් වැඩක් නැහැ 
කියලා ඔබතුමාම කිව්වා. සභානායකතුමා ඇවිත් ෙමොනවා හරි  
කියයි කිව්වා.  

ෙම් ගැන තව කථා කරන්න මන්තීවරුන් ඕනෑෙන්. ඒ 
මන්තීවරුන්ට ෙදන ෙව්ලාවත් අද දීලා, ඊට පසුව තවත් දවසකට 
ෙම් විවාදය කල් දැම්මාය කියලා, ෙම් මන්තීවරු 225ෙදනාට 
අමතරව පිටස්තර උගෙතක්, බුද්ධිමෙතක්, විෙද්ශිකෙයක් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැෙන්.  

 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
එෙහම කියන්න බැහැ. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිසා ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අද දවෙසේ ඉවර කරමු කියලායි 

මා කියන්ෙන්. අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණු තව කවුරුහරි  
ඉන්නවාද? අදහස් ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුණු ෙකෙනක් 
ඉන්නවා නම් ෙව්ලාව ෙදමු.  

 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක ඔබතුමාට කියන්න බැහැ. ඔබතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා නැඟිටලා වැඩක් නැහැ. මම ඒ අයට  මෙග් ෙව්ලාව  

ෙදන්නම්; අෙප් නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාව 
ෙදන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, ෙම් විවාදෙය්දී අද තිෙබන 

පශ්නය ගැන ඔබතුමා කථා කිරීෙම් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් 
විවාදයට කාලය ෙවන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා  කමෙව්දය ස්ථාපිත කර ගැනීමයි අද 
දවෙසේ  අෙප් මාතෘකාව. අද කථිකයන් 37ෙදෙනකුෙග් නම් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට තව විනාඩි 14ක කාලයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා යම් විෙරෝධතාවක් පකාශ කරන එක ඇත්ත. 
ඒක ඔබතුමාට තිෙබන අයිතියක්. නමුත් අද දවෙසේ තිෙබන කාල 
සටහන ෙවනස් කිරීෙම් හැකියාවක් ෙම් ෙව්ලාෙව් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක මටත් බැහැ, ඔබතුමාටත් බැහැ.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට  ලැබී තිෙබන කාලය 

මදි. අපට විනාඩි නවයයි ඔබතුමා දීලා තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එතුමන්ලාට කාලය ෙදන්න. ඒ කාලයත් දීලා විවාදය අවසන් 

කරන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
What is your point of Order, Hon. Nanayakkara? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව, අපි අතෙර් 

ෙම් සභාෙවන් පිට ෙබොෙහෝ ෙසේ සාකච්ඡාවට භාජන ෙවමින් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙන් ඇත්ත කථාව. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ෙන්, කියන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙන්  ඇත්ත කථාව.[බාධා කිරීමක්]  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම් 

ගැන සාකච්ඡා කරලා, එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා අවසාන තීන්දුවක් 
ගන්නයි අපට වුවමනා කරන්ෙන්. ෙව්ලාව ගැන කථා කරන විට, 
අද මට විනාඩි 12යි ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම මට විනාඩි 15ක, 
20ක කාලයක් ඕනෑ. නමුත් එෙහම ලබා දීලා නැහැ. ෙම් විවාදය 
ෙම් විධියට ගිෙයොත් ඔබතුමා ෙම් කාලය කාෙගන්ද ලබා ගන්ෙන්? 
ඒකයි මෙග් රීති පශ්නය. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට ෙදොෙර් සද්ෙදයි ෙබෙර් 

සද්ෙදයි ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ඇත්තටම හදන්න තිෙබන වුවමනාවයි,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන එක කඩාකප්පල් කරන වුවමනාවයි  කියන ෙදකක් 
තිෙබනවාෙන්, ෙතෝරා ගන්න. අෙප් අදහස් පළ කිරීම ඇත්ෙතන්ම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න කාලය ඉල්ලීම ෙවන්න පුළුවන්. 
හරිද? ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැදීම කඩාකප්පල් 
කිරීෙම් වුවමනාවක් තව ෙකෙනකුට තිෙබන්නත් පුළුවන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමන්ලා තමයි කඩාකප්පල් කරන පැත්ෙත් ඉන්ෙන්.[බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට ෙපෙනන විධියට දැන් ඔබතුමන්ලා තමයි කඩාකප්පල් 

කරන පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. 

අප ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදාගන්න පැත්ෙත්යි ඉන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ෙම්ක කඩාකප්පල් කරන්ෙන් නැත්නම් අද හවස 
අපට ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරගන්න පුළුවන්. ඒකට බාධාවක් 
නැහැ. 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද විරුද්ධ? අරෙගොල්ෙලොද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ අය විරුද්ධද? ෙහොයා ගන්න ෙකෝ ෙබෙර් සද්ෙදද, ෙදොෙර් 

සද්ෙදද කියලා; ෙමොකටද ඒ අය විරුද්ධ වන්ෙන් කියලා.  

මම ෙම් ගැන වාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ෙක් 
අවංක වුවමනාව ෙමොකක්ද කියලා මට ෙත්ෙර නවා.  අවංකවම  
තිෙබන්ෙන් ෙම් ව්යවස්ථාව හදාගැනීෙම් වුවමනාවද, නැත්නම් 
ෙම්ක ඇදෙගන, "ෙමෙහම එකක් හදන්න හිතාෙගන ඉන්නවා" 
කියලා රෙට් ජනතාවට ෙපන්වන්න තිෙබන වුවමනාවද කියලා 
මට ෙත්ෙරනවා. මම එෙහම කියන්න ෙහේතුව ෙම්කයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව්  අංක 13 
යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස් 
ලබාගැනීම සහ / ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ / ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතු ය."  

එතෙකොට ෙම් ෙයෝජනාෙව් - Resolution එෙක්ම- අදහසක් 
තමයි, ෙම් මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුව. හැබැයි, දැන් එළිෙය් -
විසුම්පාෙය් - කාර්යාලයක් විවෘත කරලා, මහජන අදහස් විමසීෙම් 
කියාවලියක් යනවා. මහජන අදහස් විමසීෙම් කියාවලියක් 
ඇත්තටම පාෙයෝගික වන්ෙන්, ඒෙක් යන්තණය ෙම්ෙක් 
ඇතුෙළන් යනවා නම් ෙන්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් 
පිහිටුවා ගන්න අප ෙමතැන කථා කරනවා. එය පිහිටුවා ගැනීෙම් 
ෙයෝජනාෙව්ම මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුවක් ගැන අදහසක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, එළිෙය් මහජන අදහස් විමසනවා. ඒකත් 
පාෙයෝගික වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මුළු දිස්තික්කයටම එක 
දවසයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ දිස්තික්කයට ගිහින් කියනවා, 
"අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදාගන්න ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් 
කියන්න" කියලා. හැබැයි, ඒ ජනතාවට ෙයෝජනාවක් නැහැ. ඒක 
හරියට ෙමන්න ෙම් වාෙග් වැඩක්. ජනතාවට අපි ගිහින් කියනවා, 
"සරුංගලයක් හදමු" කියලා. ජනතාව දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙමොන 
පාට එකක්ද කියලා. ෙකොල පාට එකක්ද, නිල් පාට එකක්ද, රතු 
පාට එකක්ද, "මල්ටි කලර්" එකක්ද, නයා දිග එකක්ද, නැත්නම් 
ෙවන ජාතියක සරුංගලයක්ද කියලා මූලික අදහසක් ඔවුන් තුළ 
නැහැ.  නමුත් ජනතාව  එදාට අදහස් ඉදිරිපත් කරයි.  

 
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) 
ඔබතුමා සරුංගලයක් ගැනද කියන්ෙන්?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අලුතින් හදන්න යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන මම ෙම් 

කියන්ෙන්.   ජනතාවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව, 
ආණ්ඩුෙව් අදහස කියන්ෙන් නැතිව, මූලික එකඟතාවක් නැතිව, 
ෙම් ෙයෝජනාෙව්ම තිෙබන කාරණාවක් හැටියට මහජන අදහස් 
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විමසීෙම් කමිටුවක් අද එළිෙය් කියාත්මකයි. එයින් පාෙයෝගිකව 
ෙපෙනන ෙදය ෙම්කයි. ඇත්තටම මහජන අදහස් විමසලා, ඒවා 
ජනතාවෙග් අදහස් හැටියට එකතු කරෙගන, ඒ  එකතු කර ගත් 
අදහස්වලින් ෙමතැනට අදහස් අරෙගන, ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හදාගැනීෙම් වුවමනාවක් නම් තිෙබන්ෙන්, අප 
නැවතත් අහන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැනයි. ඒ කමිටුෙව් 
සිටින උගත් මහත්වරුන්ටත්, ඒ අයෙග් කැපකිරීමටත් ගරු 
කරමිනුයි මම ෙම් කාරණය ගැන අහන්ෙන්. දිස්තික්කවලට ගිහින් 
ජනතාව ෙගන් අදහස් අහගන්න ඒ තරම් ඉක්මන් වන, උනන්දු වන 
ආණ්ඩුවට එකඟතාවකට ඇවිත් අද දිනය තුළ ෙම් කාරණාව 
අවසන් කර ගන්න බැරි ෙමොකද?  

පසුගිය දවස්වලත් පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය පතය තුළින් 
අතිවිෙශේෂ, වැදගත් ජාතික පශ්නයක් ගැන කථා කෙළේ නැහැ ෙන්?  
එෙහම නම් ෙම්ක ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් ගැන අදහස ්පළ 
කරන්න එන ජනතාවට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන තිෙබන 
උනන්දුෙව් තරමටම තමුන්නාන්ෙසේලාටත් සාකච්ඡා කරලා ෙම්ක 
හදා ගන්න තිබුණා. එතෙකොට තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙම්ක හදා 
ගැනීමට තිෙබන වුවමනාව ඇත්ත වුවමනාවක්ද, නැත්නම් ෙම්ක 
නිකම් ෙපන්වන වුවමනාවක්ද කියලා. ෙම්ක  මතු පිටින් එළියට 
ෙපෙනන්න විතරක් කරලා වැඩක් නැහැ.  "ඔන්න, අපි 
ඔයෙගොල්ලන්ෙගනුත් අදහස් ඇහුවා" කියලා ජනතාවට 
ෙපන්වන්න, දිස්තික්කවලට ෙපන්වන්න ෙම්ක කරලා වැඩක් 
නැහැ.    

ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, පාෙයෝගිකව  
ගත්ෙතොත් බදුල්ල දිස්තික්කයට එක දවසයි, තිකුණාමලයට එක 
දවසයි, මාතරට එක දවසයි, ගාල්ලට එක දවසයි.  ගිහිල්ලා 
ෙමොකක්ද අහන්ෙන්? ඒ ජනතා  නිෙයෝජනෙය් පතිශතයක් හැටියට 
වැඩිම කී ෙදනාද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොන මට්ටෙම් 
නිෙයෝජනයක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒක ගැන සෑහීමට පත් 
ෙවන්න පුළුවන්ද? ඒක දැන්  ෙම් කියාවලියත් එක්ක යන්ෙන් 
නැතිව, ෙමයට පිටින් හදිසිෙය් ඉක්මනට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? ඒකට විතරක් හදිසියි. ඒකයි  තිෙබන පශ්නය. මහජන අදහස් 
විමසා ගන්න හරි හදිසියි. ජනතාවට සුනාමියක්වත්  ඒවි කියලා භය 
ෙවලාද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ජනතාවට අදහස් අමතක 
ෙවයි කියලාද දන්ෙන්ත් නැහැ.  "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන 
ජනතාව තුළ අදහස් කැකෑෙරමින් තිෙබනවා.  ඒවා හි  ෙඳන්න 
කලින් ගන්න ඕනෑ; ඒවා ඉක්මනට මතු කර ගන්න ඕනෑ;  ඇහිඳ 
ගන්න  ඕනෑ;  ඒවා ඉක්මනට අරෙගන ඉවර කර ගන්න  ඕනෑ"යි 
කියන අදහසින්ද දන්ෙන් නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් මරු වැ ෙඩ් ෙවන්ෙන්.  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් ෙවන්න කලින් ජනතාවෙග් 
අදහස් විමසීෙම් කමිටුෙව් වැඩ කටයුතු ඉවර ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 
දැන් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න ජනතාව අදහස් දීලා 
ඉවරයි.  හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදනාට තවම 
අදහසක් නැහැ.  ඉතින් ෙම්ෙකන් අපි ජනතාවට ෙදන පණිවුඩය 
ෙමොකක්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ජනතාවට ෙදන  පණිවුඩය  
ෙමොකක්ද? නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදා ගන්න කැක්කුමක්, 
වුවමනාවක් තිෙබන, අවංකව අදහසක් තිෙබන ජනතාවට අපි දැන් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ නිෙයෝජනය ෙකොච්චර පමාණවත්ද, එම 
ජාතිකත්ව නිෙයෝජනය ඇතුෙළේ ජනතාවෙග්  විවිධ ගැටලු, 
වුවමනාවන් ඇත්තටම නිෙයෝජනය වනවාද කියන පශ්නය ෙවනම 
තිෙබනවා.  හැබැයි, එෙහම තිබියදි පවා පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට, 
ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට දක්වන අවංක 
වුවමනාව ගැටලු සහගතයි.  ඒකයි අපි කියන්ෙන්. 

ඊළඟට, ෙම්කත් එක්කම අදාළ තව කාරණා කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ආණ්ඩුව අමතක කර  

තිෙබනවා.  ඔබතුමන්ලා දන්නවා, න්යාය පතෙයන් ඉවත් වුණු ෙම් 
ජාතිෙය්ම තව ඒවා තිෙබන බව. දැන් ෙම්ක න්යාය පතය තුළ 
තියාෙගන යන්ෙන් නිකම් ෙපන්වාෙගන යන එකක් විධියටයි.  
ෙකෝ, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අර දින සියෙය් ආචාර ධර්ම 
පද්ධතිය?  මහජන නිෙයෝජිතයින්ට හඳුන්වා ෙදනවායි කියාපු 
ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ෙකෝ?  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒවා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තිෙබනවා ලු. හමස් ෙපට්ටිෙය්ද තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහේද 

තිෙබන්ෙන්? තිෙබනවා තමයි.  ඒවා හමස ්ෙපට්ටිෙය් තිෙබන්ෙන්. 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත ෙකෝ?  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒවා තිෙබනවා ලු. ඒවා තිෙබන්ෙන් හමස් ෙපට්ටිෙය්.  

ඊළඟට,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිහිෙටව්වා. ඒෙකන්  
විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව හැදුවා. ජාතික විගණන පනත 
ෙකෝ? අද විගණන  ෙසේවා ෙකොමිසම පණ නැති කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට අගමැතිතුමා උත්තර දුන්නා,"ඒ ගැන 
අමතකවීමක් වුණා, මතක් කරලා ඒ අවශ්ය කරුණු ෙගන 
එන්නම්" කියලා. එතුමාට අමතකවීමක් සිදු ෙවලා.  

විපක්ෂ නායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව රැස්වුණාම  
විගණන ෙසේවා ෙකොමිසමට ෙමොකද වුෙණ් කියලා අහන්න ෙකෝ. 
ජාතික විගණන පනතට ෙමොකද වුෙණ් කියලා අහන්න. ඒවා  මහ 
මැතිවරණෙය්දී දැවැන්ත සටන් පාඨ. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය ඕනෑ ෙකෙනකුට තිෙබනවා, අපි එම පනත ඉක්මනින්ම 
ෙගන එනවා කියලා කිව්වා.  එය ෙකටුම්පත් කරලායි තිෙබන්ෙන් 
කියලාත් කිව්වා. ඉතින් ෙගෙනන්න තිබුණා ෙන්. ඒ පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  විරුද්ධව වන්ෙන් කවුද?  ජාතික විගණන පනත 
ෙගන එන්න පුළුවන් ෙන්. විරුද්ධ වන්ෙන් කවුද? මහජන 
නිෙයෝජිතයන් සඳහා වන ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ෙගන එන්න 
පුළුවන් ෙන්. කවුද විරුද්ධ වන්ෙන්? අතිෙර්ක දිනයක වුණත්  
ෙගන එන්න  තිබුණා.  ඒකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වියදම් කළාට 
පාඩු නැහැ; රැස් වුණාට පාඩු නැහැ. හැබැයි, ඒවා සියල්ලම දැන් 
යට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා යට ගහලායි තිෙබන්ෙන්.   
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීෙම් අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා 
නම්, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් සුජාත භාවය 
රැ කෙදන්න, මහජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය බලය ආරක්ෂා කර 
ෙදන්න ෙම් දැන් තිෙබන තත්ත්වය ඇතුෙළේ වුණත්  පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  ඒ ෙද්වල්  කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට  
මහජන වරමක්  ලැබිලා තිෙබනවා.  දැන් කියනවා ෙන්, "ෙම් 
ෙවනුෙවන් අපට ජනතා වරම තිෙබනවා" කියලා.  ඔව්, ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් පනත ෙගන එන්න ජනතා වරම තිෙබනවා. 
බාධාවක් නැහැ. ජාතික විගණන පනත ෙගන එන්න ජනතා වරම 
තිෙබනවා. බාධාවක් නැහැ. ආචාර්ය ධර්ම පද්ධතියක් මහජන 
නිෙයෝජිතයින් සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න ජන වරම ලැබිලා 
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තිෙබනවා. බාධාවක් නැහැ. ඉතින්, එෙහම නම් ඒවා ෙගන එන්න 
එපායැ. ඒවා ෙගන එන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් සාකච්ඡාව 
පජාතන්තවාදී නම්,  එය ශක්තිමත් කිරීම ගැන ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් හරි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හරි විෙරෝධතාවක් 
තිෙබනවාද? අගමැතිතුමා නැඟිටලා කථා කරනෙකොට, සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමා නැඟිටලා කියයිද ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් පනතට විරුද්ධයි කියලා.  ඒවා ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙන්.   
ඒවාට එකඟතාව ලැබිලා තිෙබනවා; ජනවරමක් ලැබිලා 
තිෙබනවා; ඡන්දය ලැබිලා තිෙබනවා; බලය ලැබිලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ඇයි, 
ෙගෙනන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙගෙනන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්ෙනත් 
නැහැ.  එෙහම නම් අඩුම තරෙම් ෙම් ආණ්ඩුව  ඒවා ෙගන එන්ෙන් 
නැහැ කියලාවත්  ජනතාව තීන්දු කරයි.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙගෙනනවා, ෙගෙන     නවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙගෙනනවා කියලා කියනවා.  බාලගිරි ෙදෝසය වාෙග්. හැබැයි, 

වැඩක් නැහැ. ඒකත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතල් මිල පහත දමනවා 
වාෙග් තමයි.  ෙතල් මිල බිංදුවටම පහත වැටුණාට පසුවත්  ෙමහි 
ෙතල් මිල පහත දමනවා කියලා කියනවා. ඒ වාෙග් තමයි.  ඒක 
නිසා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ගැන කථාවත්  බාලගිරි 
ෙදෝසය වාෙග් තමයි ෙප ෙනන්ෙන්. එහිදී ජනතාවෙගන් 
අවංකභාවය ගැන අහන්න එපා. අවංකභාවය ගැන අෙපන් අහන්න 
එපා. අවංකභාවය ගැන ඔෙබන් අහන්න. අවංකභාවය ඔබ තුළින්ම 
අහන්න.  ආණ්ඩු පක්ෂයක් හැටියට  අවංක භාවය තිෙබනවාද?  
ඒකයි අහන්න ඕනෑ පශ්නය.  එකඟතාවක් නැතිව, ඒ එකඟතාව 
නැතිකම වහ ගන්න ෙම් වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු දින, පාර්ලිෙම්න්තු 
පැය ගණන් නාස්ති කරන්න එපා. ෙම් නාස්ති කිරීම අපරාධයක් 
ෙවනවා.  අපි අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන්නම් ඔබෙග් අවංකභාවය 
ජනතාවට ෙපන්වන්න කියලා. ඔබෙග් සුජාතභාවය ජනතාවට 
ෙපන්වන්න නම් ෙම් කාර්ය අද අවසන් කරන්න කියලා  අභිෙයෝග 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට සත්ුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.27] 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ෙවලාෙව්  කථා 

කරන්ෙන්  අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  ඡන්දෙයන්  
බලයට පත් වුණු සෑම ආණ්ඩුවක්ම  ජනතාවට දුන් ඉටු ෙනොවුණු 
ෙපොෙරොන්දුවක් ගැනයි.  තවමත් එය ඉටු කර ගන්න බැරිව  
ජනතාව වෙට් යවන අවස්ථාවක්.   මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න 
කැමැතියි,  "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කළ යුතුයි" කියන 
කරුණ සම්බන්ධව මූලික සටන ආරම්භ කෙළේ අපි බව. එම සටන 
ආරම්භ කෙළේ - [බාධා කිරීම්] ඉන්න මම කියනකම්. 1988 අවුරුද්ද 

අවසාන වන විට ලලිත් ඇතුළත්මුදලි, ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමන්ලා, අපි එකතු ෙවලා තමයි එදා ෙම් සටන ආරම්භ 
කෙළේ. අද වන තුරු සෑම ආණ්ඩුවක්ම ෙම් ගැන ෙනොෙයකුත් 
ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබනවා.  

සෑම ආණ්ඩුවක්ම එෙසේ ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, අද ෙවන තුරුම 
ජනතාව රැවැට්ටුවා. අද ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න යන්ෙන්ත් ඒකයි. ඒ 
ගැන තමයි සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් කිව්ෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
සංෙශෝධන ෙමොනවාද? "නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනුවට 
'නව' කියන ෙකොටස ඉවත් කරන්න." එතෙකොට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව. ෙමොකක්ද ෙම්?  එතෙකොට ෙමොන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවද?  අලුෙතන් ෙගන එන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවද 
නැත්නම් තිෙබන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවමද? ෙම් ෙදක අතර අපි 
අතරමං ෙවලායි ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය 
ජනතාව වෙට් යැවීමක්; ජනතාව රැවටීමක්.  එතුමා කිව්වා වාෙග් 
කාටවත් ෙමය කරන්න වුවමනාවක් නැහැ.  ෙමය කරන්ෙන් 
නැහැ. හැමදාම  ෙම්ක කිය කියා ජනතාවෙග් ඡන්දය ගන්නවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ් ඒ වාෙග් ෙබො රු 
කියලා. ෙම්ක ෙබොරුෙවන්ම ජයගත් ආණ්ඩුවක්. දැන් ෙගනියන්න 
හදන්ෙනත් ෙබොරුෙවන්.  අවසානෙය් ෙකළවර ෙවන්ෙනත් 
ෙබොරුෙවන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,ෙමච්චර දුර යන්න ඕනෑද?   
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අෙප් ඡන්දය 
ගත්තා.  තුෙනන් ෙදකක් ඡන්දය දුන්නා. ඒ ෙදනෙකොට  විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙග්නවා කියලා අපට 
ෙපොෙරොන්දු වුණා.  "විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙග්නවා; විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙකටුම්පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්; අපි විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැත් ෙම් කාර්ය සම්පූර්ණ කරනවා." කියා කිව්වා. නමුත් ඒ 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙකෝ?  ඒකට ෙමොකද 
වුෙණ්? කවුද ඒක අමතක කෙළේ?  ෙම් කාරණය නීරස වුෙණ් 
එතැනදීයි. එදා සූදානම් කර තිබුණා කියූ විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙකෝ?  විධායක ජනාධිපති කමය ඉවත් 
කරන්න; මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරන්න වුවමනා කරන 
සියලුම උපාංග විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 
තිෙබනවා ෙන්. නමුත් අපට දහනව වන සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා 
කිව්ෙව්  "ෙම්ක හදිස්සියි; ෙම්කට ඡන්දය ෙදන්න; ෙම් දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඡන්දය ෙදන්න; අපි විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙහට ෙග්නවා" කියලා.  නමුත් 
ඒ "ෙහට" තවම ආෙව් නැහැ. ඒ වාෙග් තමයි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවත්.  ෙම්ෙකත් ෙහට එන්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි ඇත්ත 
තත්ත්වය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් අත්යවශ්යයි කියන කාරණය ගැන අෙප් කිසිම 
විෙරෝධයක්, පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පටන් 
ගත් දවෙසේ සිට අෙප් රට අවුෙලන් අවුලට ගියා; වියවුෙලන් 
වියවුලට ගියා. අෙප් රෙට් ජනතාව ෙම් පිළිබඳ සෑහීමකට පත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් අනුපාත කමය ගැන අපි සෑහීමකට පත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගෙනන්න ෙකෝ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගෙනන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 
ෙගනාෙව් නැති එක හරි. දැන් ෙගෙනන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 
ඒක හරි. ඒ වැරැද්ද නිසා ෙන් අපිව එෙළව්ෙව්. ඒ වැරැද්ද නිසා ෙන් 
අපිව එළියට දැම්ෙම්. දැන් ෙගෙනන්න. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙපන් අහන්ෙන් ෙමොනවාද? අපිව එෙළව්ෙව් 
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ඒක නිසා ෙන්. ඒක ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා රට පුරාම ගිහිල්ලා 
කිව්ෙව්, "යහ පාලනයක් ඇති කරනවා" කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා රට පුරාම ගිහිල්ලා කිව්වා ෙන්, "යහ පාලනයක් 
ඇති කරනවා, අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරනවා" 
කියලා. ඉතින් ෙදයියෙන්, දැන් ඒක කරන්න. ෙදයියෙන්, දැන් ඒක 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙගනාෙව් නැහැ තමයි. ඒක ෙන්, අපි 
ෙමතැන ඉන්ෙන්. ඒක නිසා ෙන් අපි ෙමතැන ඉන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] නැත්නම් අපි ඉන්න එපා යැ, ඔතැන. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ ෙන්. ෙකොෙහේද,  ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොකක්ද, ෙම් 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙගනැල්ලාද? තමුන්නාන්ෙසේ 
නීතිඥයා, තමුන්නාන්ෙසේ අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා. ඔය 
වාෙග් කථා කියන ෙකොට විළි ලජ්ජයි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කියන කථාවලට අපට ලජ්ජයි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම වාඩි ෙවලා ඉන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා දන්ෙන් ෙම් විධියට 
පැනලා උත්තර ෙදන්න විතරයි. එෙහම කරන්න  ගිහිල්ලා වරද්දා 
ගත්ත ෙවලාවලුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන - [බාධා කිරීමක්] 
ඒක ෙන් අර කඩුෙවලදී කර ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම 
වරද්දා ගත්ත ෙවලාවලුත් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා 
පෙව්ශෙමන්  වැඩ කරන්න. නැත්නම් තවත් ඒවාෙය් පැටෙලන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්  ෙවලාෙව් අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් රටට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් 
අවශ්යයි කියන එකයි. ඒ ගැන අෙප් වාදයක්, විවාදයක් නැහැ. 
අනුපාත ඡන්ද කමය නැති කළ යුතුයි. ඒ ගැනත් අෙප් වාදයක්, 
විවාදයක් නැහැ. අපි සියලු ෙදනාම ඒකට එකඟ ෙවනවා. ඉතින් 
ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න බැරි ෙමොකද කියලායි අපි 
අහන්ෙන්. ෙම්ක ෙගෙනන්න ෙම් තරම් රට වෙට් යන්න ඕනෑද? 
ෙම් තරම් මිනිසුන් මුළා කරන්න ඕනෑද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් 
තරම් ෙබොරු කියන්න ඕනෑද? ෙබොරුවක් ෙන් ෙම් කරන්ෙන්. 
ෙබොරුවක් ෙන් ෙම් කරන්ෙන්. කාලය මැරීමක් ෙන් ෙම් 
කරන්ෙන්. කාලය මැරීමක් ෙම් කරන්ෙන්. ෙම් සංෙශෝධනය 
කවදාවත් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න. ෙම් තිෙබන ඒවා ඔක්ෙකෝම 
ඒෙක් තිෙබනවා ෙන්. ඒක ෙගෙනන්න කියන්න. අපි ඡන්දය 
ෙදනවා ෙන්. ඒක ෙගෙනන්න කියන්න. ඒකට ෙමච්චර ජරමර 
කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ෙම්කයි අපි අහන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට වඩා ෙම් ර ජයට 
කරන්න වැඩ නැතුවා ෙනොෙවයි. ෙම් රජය ෙබොරුෙවන්ම ආවා 
කියලා මම කියන්ෙන් ඒකයි. අද මනුස්සයන්ට ජීවත් ෙවන්න 
බැහැ. අද ජීවන වියදම අහස උසට ඉහළ යනවා. අද අෙප් 
පළාත්වල මනුස්සෙයෝ හිඟා ෙනොකා හිඟා කනවා. ෙත් වගාෙවන් 
ජීවත් වුණු මිනිසුන්ට අද යන එන මං නැහැ. රබර් වගාෙවන් ජීවත් 
වුණු මිනිසුන්ට අද ෙපොෙළොෙව් පස් කන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
කුඹුරු කරපු මිනිසුන්ට අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැහැ. ෙත් 
සඳහා දුන්නු ෙපො ෙහොර සහනාධාරය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. වී සඳහා මිලක් ඇත්ෙත්ම නැහැ. රුපියල්17ට තමයි වී 
කිෙලෝවක් විකුණන්ෙන්.  

ඉතින් ෙම් මිනිසුන්ට කන්න නැත්නම්, ෙම් මිනිසුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න බැරි නම්, ෙම් කියන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කන්නද 
කියලායි මම අහන්ෙන්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම 
සඳහා හැමදාම ෙම් එක එක ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන් මිනිසුන්ට 
කන්න ෙදන්නද? ෙම් සංෙශෝධනය අනවශ්යයි කියලා කියනවා 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම්ක හදිසිෙය් ෙගනැල්ලා, අෙප් කාලය නාස්ති 
කරලා, අපි සියලු ෙදනාම ෙම්කට ෙයොමු කළාම ඒෙකන් අපට 
කන්න ලැෙබනවාද? ඒෙකන් අපට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලැෙබනවාද? ඒෙකන් ෙත් මිල ඉහළ යනවාද? රබර් මිල ඉහළ 

යනවාද? අද රබර් කපන්ෙන් නැහැ. ෙත් දලු කඩන්ෙන් නැහැ, 
මිනිසුන්. අද ඒ මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. ඒ ඉඩම් 
නඩත්තු කරන්න බැහැ. ඉතින් ෙම් ගැන අපි කල්පනා කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ඒ සම්බන්ධෙයන් රජය ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද? 
ඇමතිතුමන්ලා ෙමතැන කෑ ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කෑ ගහන්න, ෙම් 
පශ්නවලට. ෙම්කට ෙමොනවා හරි කරන්න කියන්න. ෙතල් මිල 
බින්දුවට බහිනවා. ඒත් ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන් නැහැ.  

ජනතාවට අසත්ය කිය කියා යනවා. බස් ගැමුණු කියනවා, 
"ෙතල් මිල අඩු කරන්න එපා. ෙතල් මිල අඩු කෙළොත් එයාෙග් 
බඩ ට වදිනවා" කියලා. එයාෙග් බඩට වදිනවා කිව්වාම ආණ්ඩුව ඒ 
පැත්තට යනවා. ඒ ෙමොකද, බස ්ගැමුණු ආණ්ඩුවට කැස්සාෙන්. 
ආණ්ඩුවට කැස්ස නිසා එයාෙග් බඩට වදිනවා කියලා දැන් ෙතල් 
මිල අඩු කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය. තමුන් 
ෙවනුෙවන් කැස්ස මිනිස්සුන්ට ෙමොනවා හරි ෙදන එක ෙහොඳයි. 
නමුත්, බස් ගැමුණු වාෙග් නරුමෙයකුෙග් වචනය අහලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙදන්න තිෙබන සහනය නතර කරන්න තරම් ෙම් 
ආණ්ඩුව දුර්වල නම්, ෙම් රෙට් ජනතාවට අපි ගිහිල්ලා කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද? අද කිසිම පශ්නයක් නැතිව ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 35ට අඩුෙවන් ෙදන්න 
පුළුවන්. ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 55ට අඩුෙවන් ෙදන්න පුළුවන්. 
එෙහම ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දීත් අද ආණ්ඩුව ෙදන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
"ෙබොර ෙතල් මිල බැස්සා. ආණ්ඩුව ෙතල් මිල අඩු කෙළේ නැහැ. 
අපි ආවාම අඩු කරනවා" කිව්වා. නමුත් දැන් ෙබොර ෙතල් මිල 
බැස්සා.  

එදා ෙතල් මිල නඩත්තු කරෙගන ගිෙය් ෙඩොලර් 110කට 
ෙබොර ෙතල් බැරලය අරෙගනයි. ඒ කාලෙය්දීත් අපි ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දුන්නා. ඒ කාලෙය්දීත් අපි අවුරුදු එකහමාරක් ෙත් 
දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ෙගව්වා. අවුරුදු 
එකහමාරක් ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් පසුගිය 
රජෙයන් ෙගව්වා. අවුරුදු එකහමාරක් රබර් කිරි කිෙලෝග්රෑම් 
එකකට රුපියල් 300 ෙවන්න ෙගව්වා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමා 
මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙදනියාය පෙද්ශයට ගිහිල්ලා කිව්වා, "මම 
බලයට ආවාම ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 90ක් 
ෙගවනවා. වී කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 50ක් ෙදනවා. රබර් 
කිරි කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 350ක් ෙදනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා රබර් කිරි කිෙලෝග්රෑම් එකකට ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 300යි. අපි රුපියල් 350ක් ෙදනවා" කියලා.  

දැන් කීයක් ෙදනවාද? දැන් ඒකට මහා ජාතික අපරාධයක් 
කරලා තිෙබනවා. දැන් රබර් පිට රටින් ෙගන්වන්න සමාගම්වලට 
අවසර දීලා තිෙබනවා. අද රුපියල් 160ක මුදලකට රබර් 
කිෙලෝග්රෑම් එකක් ලංකාවට ෙගෙනන්න පුළුවන්. අද අෙප් රෙට් 
රබර් නිෂ්පාදකයාෙග් නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 210යි. ඒ අවම 
වියදම. ඒකත් කිරි ටික තමන් කපා ගත්ෙතොත් විතරයි. පරණ 
යකඩ එකතු කරපු මිනිස්සු අද මහ පාෙර්. ෙම් ඇමතිතුමන්ලාෙග් 
හිතවතුන්ට ඕනෑ තරම් යකඩ ෙගන්වන්න බලපත දීලා තිෙබනවා. 
ඇමතිතුමන්ලාෙග් හිතවතුන්ට රබර් ෙගන්වන්න බලය දීලා 
තිෙබනවා. ඒක යට තව ෙමොන ගනුෙදනු තිෙබනවාද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් දූෂණය, නාස්තිය නැති කරන්න කථා කරපු 
උදවිය ෙග් පැටිකිරිය තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. අද රබර් ඕනෑ 
තරම් ලංකාවට ෙගෙනන්න පුළුවන්. එෙහම ෙගනාපු නිසා අද 
අෙප් මිනිස්සුන්ට තිබුණු ටිකත් නැති වුණා. ඉන්දියානු චිතපට 
නිකම්  ෙගෙනන්න පුළුවන්. දැන් අෙප් නාට්යකරුවන් සියලු 
ෙදනාම  ෙසේදිලා ගිහිල්ලා. ඒ ෙගොල්ලන්  ඉවරයි.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් පශ්න ෙම්වායි. දැන් ඉන්දියානු 
ambulances ෙගෙනන්න හදනවා. ෙහොඳයි, ෙගෙනන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් රජයට වුවමනා කරන්ෙන් අෙප් රට ඉන්දියානු ambulance 
එකකින්ම වළපල්ලට අරින්නයි. ඒකයි ෙම් කරන්න හදන්ෙන්. 
ඉන්දියානු ambulance එකක දාලා අෙප් රට වළපල්ලට අරින්නයි 
ෙම් හදන්ෙන්. ෙම්ක ඊෙය් කථා වුණාම, ෙම්ෙක් අග මුල ෙමොකක්ද 
කියලා අපිට හිතා ගන්න බැහැ. එක ෙව්ලාවකට අගමැතිතුමා 
කියනවා, පරිත්යාගයක් කියලා. තවත් ෙව්ලාවකට කියනවා, 
recurrent expenditure අපට දරන්න ෙවනවා කියලා.  

ඒ කියන්ෙන් අපිටත් යම්කිසි වියදමක් දරන්න ෙවනවා. ෙම් 
 ෙකොෙහේවත් නැති මිනිස්සු ෙගනැල්ලා, අපි ඒ මිනිස්සුන්ට අෙප් 
සල්ලි ෙදනවා. අෙප් ෙරෝගීන් පවාහනය කරන්න අෙප් 
ambulances නැද්ද? හැම ෙරෝහලකටම ගිලන් රථය බැඟින් 
පසුගිය වකවානුෙව් අපි දුන්නා. අඩු පාඩු තිෙබන ගිලන් රථ හදලා 
දුන්නා. මම දකුණු පළාෙත් පධාන අමාත්යවරයා විධියට සිටියදී 
දකුණු පළාෙත් ෙරෝහල් 8කට පමණයි ambulances තිබුෙණ්. 
සියලුම ෙරෝහල්වලට ambulances දීලා තමයි, එදා පළාත් 
සභාෙවන් අපි එළියට බැස්ෙසේ. එක ෙරෝහලකට එක ගණෙන් 
සියලුම ෙරෝහල්වලට ambulance  දුන්නා. අලුතින් එක සැෙර්ට 
ambulances  40ක් ෙගනැල්ලා ෙබදලා දුන්නා. Ambulances 
350ක් ෙගනැල්ලා රටටම දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අපිට දැන් 
ගිලන් රථවල හිඟයක් නැහැ. නමුත් ෙම් ගිලන් රථ ඉන්දියාෙවන් 
ෙගන්වීම පිටුපස ෙමොකක්ද තිෙබන සැකය කියලායි අපි අහන්ෙන්. 
ෙමොකක්ද, ෙම් තිෙබන වුවමනාව? ෙම්ක යට තිෙබන ගනුෙදනුව 
ෙමොකක්ද? ෙම් ගනුෙදනුව යට තිෙබන රහස ෙමොකක්ද? අෙප් රට 
සම්පූර්ණෙයන්ම විකුණන්නද හදන්ෙන්? ෙම් ගිලන් රථෙය් 
දමාෙගන අෙප් රට සම්පූර්ණෙයන්ම වළපල්ලට ෙගනියන්නයි 
හදන්ෙන්. ෙම්වා අපිට තිෙබන පශ්න. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙම් 
පශ්නය සුළු පශ්නයක්.  

ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කරන්න 
සංෙශෝධන එකකින්, ෙදකකින් කරන්න පුළුවන්. ඒක එෙහම 
පැත්තකින් තිෙයද්දී අද ෙම් රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අෙප් 
රෙට් ජනතාවට තව තවත් වද ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියලායි මම 
කියන්ෙන්. තව තවත් කරදර කරන වැඩ පිළිෙවළක්. අෙප් රෙට් 
ජනතාව අමතක කරන වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් විධියට ගිෙයොත්, ෙම් 
රෙට් අපිට අනාගතයක් නැහැ. අෙප් රට සම්පූර්ණෙයන්ම 
වහල්භාවයට ඇද දමන වැඩ පිළිෙවළකටයි ෙම් යන්ෙන්. පිට රට 
සමාගම්වලට අපිව විකුණන්න තමයි හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකයි අපට තිෙබන 
ගැටලුව. ඒ නිසායි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමෙහම කරන්න එපා 
කියලා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරලා 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න. ඒ ගැන අවුලක් 
නැහැ. අපි ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා. පළමුෙවන්ම විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න. ෙම්ක නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි නම්, පරණ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවමෙන් ෙම් හදන්ෙන්. පරණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
හදනවා නම් විසිවන සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න. ඒක ෙගනැල්ලා, 
ඒක සම්මත කරන්න. ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්, "අපි සම්පූර්ණෙයන්ම 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා" කියලා. දැන් ඒ අදහස 
අත් හැරියා. ඒක අත් හැරලා තමයි ෙම් රජය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්නට ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒ 'නව' කියන 
වචනය කපලා දමන්න. තව ෙපොඩි ෙපොඩි සංෙශෝධනත් තිෙබනවා. 
ෙම්වා කිසි ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් අවුලක් නැහැ. ෙම් 
සියල්ලටම අපි එකඟයි. අපි ෙම් කිසි ෙදයකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

මම කියන්ෙන් අෙප් රෙට් අනාගතය පාවලා ෙදන්න එපා 
කියලායි. අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිය උදුරා ගන්න එපා. අෙප් 

රෙට් ජනතාවට ජීවත්වීෙම් මූලික අයිතිය ලබා ෙදන්න. අෙප් රෙට් 
ෙගොවි ජනතාවට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. අෙප් රෙට් ෙත් 
වගාකරුවන්ට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. රබර් 
වගාකරුවන්ට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. සුළු කර්මාන්ත 
කරෙගන හිටිය මනුෂ්යයාට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. 

මෙග් වැලිගම ආසනෙය් මනුෂ්යයන් ෙකොට්ඨාසයක් පාර දිෙග් 
යකඩ එකතු කරලා ජීවත් වුණා. ඒ මිනිසුන්ට අද ජීවත් ෙවන්නට 
විධියක් නැහැ. අද සිල්ලර කඩකාරෙයෝත් ඉවරයි. ඒක 
supermarketsවලට වික්කා. ඒක ෙලොකු ෙලොක්කන්ට වික්කා. අද 
ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අද රෙට් 
ජනතාවෙග් පශ්න ෙම් ආණ්ඩුව දන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉන්ෙන් ෙවනම ෙලෝකයක. ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක ඒ අය 
ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ඉන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට පිට රටවල. එක්ෙකෝ ඉන්දියාෙව්, එක්ෙකෝ ජර්මනිෙය්, 
එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙකොෙහේ ෙහෝ රටකට ගිහින් ඒ රටවල් දිහා 
බලාෙගන තමයි ඉන්ෙන්. ඇෙමරිකාව දිහා බලාෙගන තමයි 
ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ෙනොෙවයි ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකයි අපට තිෙබන 
ගැටලුව. අෙප් කනගාටුව ඒකයි. අෙප් රෙට් අනාගතය ගැන අපට 
භයක් ඇති ෙවන්ෙන් ඒකයි, ෙම්ක ෙකොතැනින් ෙකළවර ෙවයිද 
කියලා. එම නිසා ෙම් මන්තීවරුන්, ෙම් ඇමතිවරුන්, -
තමුන්නාන්ෙසේලා- කල්පනා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රට 
ෙම්ක. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි කවුරුත් එකට ජීවත් ෙවන රට 
ෙම්ක. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙම් රට ෙම් විධියට විනාශ කරන්න ෙදන්න එපා. ෙම් රට ෙම් 

විධියට එක එකාට පාවලා ෙදන්න එපා; එක එක රටවලට පාවලා 
ෙදන්න එපා. එක එක සමාගම්වලට, ෙලොක්කන්ට ෙම් රට 
ෙගනියන්න, උදුරා ගන්න  ඉඩ ෙදන්න එපා. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට අවවාද කරන නිසා 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.43] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනය සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
රටක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් 
වාෙග්ම වග කිව යුතු කාර්ය භාරයක් කියන එක අපි කියන්නට 
ඕනෑ.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්බන්ධ කාරණෙය්දී ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටින අපි 225ෙදනාටම සමඟිෙයන්, එකතුෙවලා 
කටයුතු කරන්නට පුළුවන් නම්, ඒ වාෙග්ම එකඟතාවකට එන්න 
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පුළුවන් නම් ඒක අති විශිෂ්ට කියාවක් බව කියන්නට ඕනෑ. අපි 
ෙබඳුෙණොත්, අපි කල්ලි ගැහුෙණොත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙම් 
රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාව විසින් පිළිගත්ත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් ෙමයට අපි 
කවුරුත් එකඟ ෙවන බව. පරස්පර විෙරෝධයන්ෙගන් ෙතොරව අපි 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම් වැඩ කටයුත්තට සහභාගි 
ෙවන්නට ඕනෑ. අද පවතින සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීමට විශාල 
පිටුවහලක් ෙවනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

පසුගිය මාසෙය් 9ෙවනි දා ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම සම්බන්ධව විධිවිධාන ඉදිරිපත් 
කළා; වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. එතැනදී ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති පදනම් කරෙගන අපි එයට සංෙශෝධනයන් 
ඉදිරිපත් කළා. අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා ඒ ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධනයන් ගරු අගාමාත්යතුමා පිළිෙගන තිබීම ගැන. ඒ 
සංෙශෝධනයන් සියල්ලම වාෙග් පිළිෙගන තිෙබනවා. එය පදනම් 
කරෙගන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම් වැඩ කටයුතු, 
කාර්ය භාරය ආරම්භ කරන බව අද ගරු අගාමාත්යතුමා පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව අපි ඊෙය් හවස ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
නායකවරුන් වන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා සහ ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අයෙග් 
අනුමැතියත්  දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

මම හිතනවා, ෙම්ක ෙහොඳ සන්ධිස්ථානයක් කියලා. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම සම්බන්ධව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
පධාන පක්ෂ අද එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට එකඟයි. ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම සඳහා අද ෙයෝජනා කරලා තිෙබන ෙම් 
කියා පිළිෙවත අනුගමනය කරලා ඉක්මනින්ම ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙකටුම්පත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ 
කරන්නට ඕනෑ.  

නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කරනවා නම් නැත්නම් 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරනවා නම් අනුගමනය 
කළ යුතු කියා පිළිෙවත 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. 78 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඒ විධිවිධාන මුල් 
කරෙගන  ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීමට යා යුතුයි 
කියලායි අපි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව එය කළ යුතුයි කියන කාරණයත් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ අනුව අද ඒක පිළි අරෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද ඉන් 
බාහිරව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය තමයි ඒෙකන් 
පැහැදිලි ෙවන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙමතැනදී  මතක් 
කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අද සිදු වන සමාජ, ආර්ථික, 
ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයන් සමඟ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවද 
කාලානුරූපව ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙවනස් ෙවන සමාජ, 
ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන ස්ථාවරයන් ගැන සැලකිල්ලක් නැතුව, ඒ 
ගැන සමාන්තරව කටයුතු ෙනොකර එක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
යටෙත්ම අපි කටයුතු කරන්න ගිෙයොත් අපි ෙබොෙහෝ විට 
පසුබෑමකට ලක් ෙවනවා. ෙම් නිසා තමයි ෙබො ෙහොමයක් රටවල් ඒ 
රෙට් තිෙබන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව වරින් වර ෙවනස් කරන්ෙන්; 
වරින් වර නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා රැෙගන එන්ෙන්.  

1977 ඇෙමරිකන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරන ෙකොට 
ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්ම තිබුෙණ් වචන 7,400යි. අද 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අරෙගන බැලුවාම ෙපෙනනවා, එහි 
වචන 35,000ත් - 55,000ත් අතර වචන සංඛ්යාවක් තිෙබන බව. 
හැම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකම එෙහමයි. එෙහම ෙවන්ෙන් 
ෙමොකද? රෙට් පවතින සියලුම කරුණුවලට -සමාජ පශ්න, 
ආර්ථික පශ්න, ෙද්ශපාලන පශ්න, ඒ වාෙග්ම මූලික මිනිස් 
අයිතිවාසිකම් පශ්න ෙම් වාෙග් සියලු කරුණුවලට- විසඳුම් ෙදන 
මූලික කැඩපතක් තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන්ෙන්. එෙහම 
නැතුව ජනතාවෙග් පශ්න අමතක කරලා, ඒවා පැත්තකට කරලා, 
සීමිත කරුණු මුල් කරෙගන පමණක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
සෑදීම පාෙයෝගික නැහැ. ඒක අද අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.  

අෙප් රෙට්ත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී අප 
විසින් සලකා බැලිය යුතු කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව 
අද අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 1978 ව්යවස්ථාෙවන් 
තමයි අද අපි පාලනය ෙවන්ෙන් කියලා. එදා 1978 ව්යවස්ථාෙවන් 
පකාශ කරලා තිෙබන සමාජ, ෙද්ශපාලන සීමාවලින් ඔබ්බට අද 
අපි යා යුතුව තිෙබනවා. අද තිෙබන ෙද්ශපාලන, සමාජ 
තත්ත්වයන්ට අනුරූප වන විධියට ෙම් ව්යවස්ථාව සකස් කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

අපි  අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් පධාන වශෙයන්ම 
සාකච්ඡා ෙකෙරනවා, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම 
එෙහම නැත්නම් එහි බලතල අඩු කිරීම ගැන. ෙම් කාරණය ගැන 
මම දිගින් දිගටම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් විධායක ජනාධිපති 
ධුරෙය් බලතල පසුගිය දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අපි ෙබොෙහෝ දුරට සීමා කළා. නමුත් තවදුරටත් 
ෙම් කාරණය ගැන කථා ෙකෙරනවා. ෙම් විධායක ජනාධිපති 
ධුරය පසුගිය ජනාධිපති තරගෙය්දී විශාල වශෙයන් තීරණාත්මක 
කාරණයක් වුණා. එදා යම් යම් සිවිල් සංවිධාන, ෙසෝභිත 
හාමුදුරුෙවෝ, රතන හාමුදුරුෙවෝ වාෙග් අය ෙම් විධායක ජනාධිපති 
කමය අෙහෝසි කරන්න, මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්න කියන 
කරුණු ෙදක මුල් කරෙගන තමයි එදා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
මැතිවරණ ව්යාපාරය ෙගන ගිෙය්. 

එදා අපි ආණ්ඩු බලෙය් ඉන්න ෙකොට ෙම් කාරණය අපට 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ කාරණය ඉදිරිපත් වුණත් අපි එදා ඒකට එකඟ 
වුෙණ් නැහැ, මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා ෙම්වා ෙවනස් කරනවාය 
කියන පකාශය කරන්න. අෙප් මැතිවරණ වැඩ පිළිෙවළට ඇතුළු 
කරන්නත් අපට එකඟ ෙවන්න බැරි වුණා. ෙම් නිසා තමයි අපි 
පරාජය වුෙණ්. ෙමොකද ඒ කරුණු ෙදක මුල් කරෙගන තමයි 
"සිවිල් සමාජය" කියලා කියන යම් යම් ෙකොටස් එදා ඒ ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධව මැතිවරණ ව්යාපාරයට බැහැලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙනොෙයක් විධිෙය් කරුණු විකෘති කරලා ඉදිරිපත් කරලා 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පරාජය කෙළේ.  

ඊළඟ කාරණය තමයි මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කිරීම. 
ෙම්ක ඉතාමත්ම අවස්ථාෙවෝචිත එෙහම නැත්නම් අවස්ථාවට 
ගැළෙපන කාරණයක් වාෙග්ම සියලු ෙදනාෙග් 
බලාෙපො ෙරොත්තුවක් කියන එකත් කියන්න ඕනෑ. විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා, ෙම් රෙට් මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරන්න. සියලු 
ෙදනාෙග් අනුමැතිය ඇතිව දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි අනුමත කළත්, විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට යම් යම් අය කකුෙලන් ඇදීම නිසා එය යම් 
පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඒක අපට කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා.  

දැනට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ඒ මන්තීවරු ගණන 225ට වඩා වැඩි කරන්න අපි 
විරුද්ධයි කියලා  එදා තර්කයක් ෙගනාවා. ෙම්ක තමයි එදා 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අසාර්ථක කරන්න 
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ෙගනා තුරුම්පුව. ෙමොකද, සුළු පක්ෂ ඒකට කැමැති වුෙණ් නැහැ. 
සුළු පක්ෂවලට වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා, යම්කිසි                 
මන්තී සංඛ්යාවක් රඳවා ගන්න. ඒ වාෙග්ම සුළු ජාතීන්ට යම් කිසි 
මන්තීන් සංඛ්යාවක් රඳවා ගන්න වුවමනායි. ඒ සඳහා අවශ්ය මන්තී 
සංඛ්යාව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වැඩි කරන්ෙන් නැතිව ඒක කරන්න 
බැහැ.  ඒ ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්ක කර ඇරිෙය් 
එෙහමයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
එදා කිව්ෙව් මන්තී සංඛ්යාව 225ට වඩා වැඩි කරනවාට අපි 
විරුද්ධයි කියලායි.  අපි  ෙම් 225 කථාෙව් රැඳිලා හිටිෙයොත්, ඒෙක් 
එල්ලිලා හිටිෙයොත් අපට කවදාවත් ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන මැතිවරණ කමෙය් සංෙශෝධනයක් ෙග්න්න 
බැහැ. ඒ නිසා අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ෙම් 225 කියන 
ඉලක්කෙම් රැඳිලා ඉන්ෙන් නැතිව පාෙයෝගික තීන්දුවකට එන්න 
අවශ්යයි කියන එක. ජනතාවෙග් ජන මතයට කන් දීලා, 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවට කන් දීලා  ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය උඩු 
යටිකුරු කළ ෙම් මැතිවරණ කමය නැති කරලා, අවසාන කරලා 
වඩා පජාතන්තවාදී, ජනතාවාදී මැතිවරණ කමයක් ෙග්න්න නම්  
225ට වඩා සාධාරණ සංඛ්යාවකින් ෙම් රෙට් මන්තී සංඛ්යාව වැඩි 
කළ යුතුයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන බලමු. ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ඒක බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ආර්ථික සංවර්ධනය ඍජු පතිඵලයම ෙනොවුණත් ෙම් රෙට් අද 
පවතින තත්ත්වය අනුව ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීම ෙම් සම්මුති ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කයක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය වශෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන පධාන කරුණු 
තුනක් හතරක් තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරෙය් 
බලතල ඉවත් කිරීම, නැත්නම් අඩු කිරීම.  ඒ වාෙග්ම මැතිවරණ 
කමය ෙවනස් කිරීම, ජාතීන් අතර සමගිය ඇති කිරීම, සංහිඳියාව 
ඇති කිරීම, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීම 
කියන කරුණුත් තිෙබනවා.  

අද  ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න අගමැතිතුමා විශාල මහන්සියක් ගන්නවාය කියන එක 
මම කියන්න සන්ෙතෝෂයි. එතුමාට ඒ සඳහා අෙනක් අයෙගන් 
කියාත්මක සහායක් ලැෙබයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, 
යම් යම් පසුබෑම්වලට ලක් වුණු ආර්ථිකයක් තමයි අද රෙට් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා. අද ගාමීය ආර්ථිකෙය් 
පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද කියා එතුමා 
කිව්වා. ඒක ඇත්ත. ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. ඒක නැති කරලා ෙම් 
රට ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් කරන්න, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික අතින් 
ඉදිරි ගමනක් යන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් අගමැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කියාත්මක කරන්න විශාල මහන්සියක් 
ගන්නවාය කියන එක එතුමාත් සමඟ යම් යම් කමිටුවලට සහභාගි 
වන අයකු වශෙයන් මම දන්නවා. ෙම් කරුණු සාර්ථක කර 
ගන්නත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළින් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක විය යුතු නම්, එය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජාතික සංහිඳියාව ගැනත් කිව යුතුයි. අපි 
දන්නවා, ෙම් රෙට් අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් තිබුණා කියලා. ඒ 
අවුරුදු තිහක යුද්ධය නිසා අවුරුදු පණහකින් ෙම් රට ආපස්සට 
ගියා.  අෙප් මට්ටෙම් හිටපු සමහර රටවල් ආසියාව තුළ අපට වඩා 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති 
කරලා, සියලු ජාතීන්ට ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතිව ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කිරීම සඳහා පියවර ගන්න අපි ෙම්ක 
අවස්ථාවක් කර ගන්න ඕනෑ. එක ජාතියක් තව ජාතියකට ෙදවැනි 

ෙවන්න, එෙහම නැත්නම් එක  ජාතියක් අෙනක් ජාතියට වඩා 
ඉහළින් යන්න ෙනොෙවයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
ශී ලාංකික සමාජයක් වශෙයන් සෙහෝදරත්වෙයන් හැම 
ෙකනකුටම ඉන්න පුළුවන් අයිතිවාසිකම් ඇති ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් රට තුළ බිහි කරන්න අපි 
කවුරුත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් තත්ත්වය නිසා අප 
සියලු ෙදනාම බැට කාලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන් කාටවත් සතුටු 
ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ.  

ෙමහිදී මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, අවුරුදු තිහක් 
පැවැති යුද්ධය අවසාන කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. අවුරුදු තිහක 
යුද්ධය අවසාන ක ෙළේ  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාය 
කියන එක  නැහැයි කියන්න අපි කාටවත් බැහැ. ජනාධිපතිවරු 
ගණනාවකට අවසන් කරන්න බැරි වුණු ඒ යුද්ධය එතුමා අවසාන 
කළා. එතුමා ෙහොෙරක්, වංචාකාරෙයක් කියමින් අද කවුරු ෙදොස් 
කිව්වත් මහින්ද රාජපක්ෂ ෙනොහිටියා නම් අදත් ෙම් රෙට් යුද්ධය 
තිෙබනවා; අදත් ෙම් රෙට් සිය ගණන් මිනිස්සු මැෙරනවා. අපි ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. එතුමා ෙකොෙහොම හරි යුද්ධය අවසාන කරලා ෙම් 
රට තුළ විශාල සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කර ෙගන ගියා. ෙම් 
රෙට් යටිතල පහසුකම් ඇති කළා. 2010 දී මම විදුලිබල 
ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් විදුලි 
පරිෙභෝජනය තිබුෙණ් සියයට 72කටයි. ඒ සියයට 72 සියයට 96 
දක්වා වැඩි කරන්න මට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් ඒ ජනාධිපතිවරයා 
මට දුන් සහාය නිසායි. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මා දිරිගන්වලා "ෙම් රෙට් සෑම නිවසකටම විදුලිය ලැබිය යුතුයි, ඒ 
හැම නිවසකටම විදුලිය ෙදන්න බැරි නම් ආණ්ඩුවක් තිබිලා 
වැඩක් නැහැ"යි කිව්වා.  

එදා තස්තවාදය පැවැති කාලෙය් අනුරාධපුරෙයන් එහාට 
ෙකෝච්චි ගිෙය් නැහැ. එතුමා කන්කසන්තුෙර් දක්වා ෙර්ල්පාර දිගු 
කරලා ෙකෝච්චිය දුවන දවෙසේ මමත් යාපනයට ගියා. තමන්ට දීර්ඝ 
කාලයකට පස්ෙසේ ලැෙබන දුම්රිය ෙසේවාව දැක බලා ගන්න  එදා 
ලක්ෂ ගණනක් ජනතාව පැමිණ සිටියා. එවැනි ෙසේවයක් එතුමා 
කළා. අද එතුමාට ෙචෝදනා කළත් එතුමා රට වෙට් වරායවල් 
හැදුවා. අද ෙචෝදනා කළාට  එතුමා පාරවල් විශාල වශෙයන් 
සංවර්ධනය කළා. එතුමාට   ෙචෝදනා කරමින් අද එතුමාව 
එල්ලුම්ගස් යවන්න, හිෙර් යවන්න සමහර අය කථා කරනවා. ඒක 
වැරදියි. ඒක නිසායි මම කියන්ෙන් ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති 
කරන ෙකොට අෙප් පධාන ජාතීන් අතර සමඟියක් තිෙයන්න ඕනෑ 
කියලා. ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති කරනවා නම් පධාන ජාතිය 
සමඟි ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. ඒ සමඟිය තුළින් අෙනක් ජාතීන්ට අත 
වනලා, ඒ අයට අත දීලා අපි ඒ අයත් සමඟ මිතත්වය 
ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපි එකිෙනකා කා ෙකොටා 
ෙගන අරයා මරන්න ඕනෑ, ෙමයා එල්ලුම්ගස ් යවන්න ඕනෑ, 
ෙමයා හිෙර් දමන්න ඕනෑ කියන ෙද්ශපාලන ෙත්මාවක් ඇතිව 
කටයුතු කරනවා නම් ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු වන සංහිඳියාව ඇති 
කරන්නට  අපට පුළුවන් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වටා සමහර අය හිටියා. ඒ ගැන 
මම කියන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා යම් යම් පශ්න තිබුණ බව. 
අපටත් තිබුණා. ඒ ආණ්ඩුෙව් සිටි මම, දැන් ඉන්න ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා හුඟක් ෙවලාවට යම් යම් තැන්වල සිදුවන අඩු පාඩු 
ගැන  සාකච්ඡා කළා. අපි ඒවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කළත්  ඒවා නිවැරදි කරන්න එතුමාට බැරි වුණු 
බව මම කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ.  

මෙග් ඥාතිෙයක් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයකදී 
ෙදවැනියාට වඩා මනාප ඡන්ද 4,000ක් අරෙගන පළමුවැනියා 

1325 1326 

[ගරු  ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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වුණා. නමුත්, ඔහු මෙග් ඥාතිෙයක් කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා අසලම හිටපු ෙකෙනක් ඔහුට සභාපතිකම දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අෙප් පක්ෂය තුළ, අෙප් ආණ්ඩුව තුළ 
තිබුණා. එදා එෙහම තිෙබද්දිත් අපි ආණ්ඩුව තුළ ඉඳලා අද එළියට 
බැහැලා එතුමාට බණිනවා නම් වැරදියි ; එතුමාට ෙචෝදනා කරනවා 
නම් වැරදියි. අද මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන් 
ෙම් සා විශාල ෙසේවාවක් කරපු ඒ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ෙම් 
විධියට සැලකීම වැරදියි කියන කාරණය. අද අනවශ්ය විධියට 
කරන ෙම් ෙකනිත්තිලි නැති කරලා, කා අතරත් සමගිය ඇති 
කරලා, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට ඒ අයෙග්ත් සහාය 
ලබා ගන්නට, ඒ වාෙග්ම නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට ඒ අයෙග් සහාය ලබා ගන්නට අප කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් ජාතික සමගියත්, ජාතික 
සංහිඳියාවත් ඇති කරලා අපි සියලුෙදනාටම සමගිෙයන්, 
සම්මුතිෙයන් යුක්තව එක ජාතියක් වශෙයන්  ෙපරට යන්න 
පුළුවන්. ඒක අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ඊට පසුවත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ 
වුණු බව අපි දන්නවා. නමුත්, එතුමාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. 
එතුමා එය අදහස් කරෙගන ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළත්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, "ජනමත විචාරණයකින් ෙතොරව ඒක 
කරන්න බැහැ" කියලා. අද  ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවෙළේ තිෙබනවා, අපි යම් විධියකින් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කරන්න කල්පනා කරනවා නම් ඒ සඳහා ජනමත 
විචාරණයකටත් යෑමට විධිවිධාන. ඒක නිසා මම හිතනවා අපට 
ෙම් සම්බන්ධව තීරණාත්මක පියවර කීපයක් ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා. ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී අප සියලුෙදනාම එක්සත් ෙවලා, 
සමගි ෙවලා කටයුතු කෙළොත් ඉතාමත්ම ෙහොඳ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදලා, ෙම් රෙට් නව යුගයක්, නව පෙව්ශයක් ඇති 
කරන්න පුළුවන් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ කියලා පකාශ 
කරමින් මෙග් වචන කීපය අවසාන කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is Hon. I. Charles Nirmalanathan. 

You have nine minutes. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to the 
Chair? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
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 කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER  left the Chair, and  
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

[ .ப. 11.59] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 
ெதாடர்பான விவாதத்திேல என்ைனப் ேபச அ மதித்ததற்கு 

த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
இலங்ைகத் ேதசத்தில் எம  தாயகப் பிரேதசமான வடக்கு, 
கிழக்கில் எம  இனத்திற்கு - எம  மக்க க்கு இ க்கின்ற 
அரசியல் உாிைமப் பிரச்சிைனக்கு எப்ப யான தீர்  
கிைடக்கப்ெபற்றால் அவர்கள் ெகளரவமாக வாழ ம் 
என்ப பற்றி, எனக்கு வழங்கப்பட் ள்ள இந்தக் கு கிய 
ேநரத்திேல ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

இலங்ைக வரலாற்றில் 1972ஆம் ஆண்  தலாவ  
கு யரசு யாப் க் ெகாண் வரப்பட்ட . அ  தனியான ஒ  
கட்சியால் 2/3 ெப ம்பான்ைம டன் நிைறேவற்றப்பட்ட . 
பின்னர் 1978ஆம் ஆண் ல் அரசியல் யாப்பில் மாற்றங்கள் 
ெகாண் வரப்பட்டன. அப்ேபா ம் தனியான ஒ  கட்சி 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல அதிக ஆசனங்கைள 
ைவத்தி ந்தப யால், அந்தக் கட்சியின் தீர்மானமாகேவ அந்த 
அரசியல் யாப் ம் அைமந்த . ஆனால், இன்  இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில்  எந்தெவா  கட்சிக்கும் தனித்  இயங்கக் 
கூ யள  ஆசனங்கள் இல்ைல. இ ந் ம், அைனத் க் 
கட்சிகளின் வி ப்பத்திற்கைமய அரசியலைமப்பில் 
மாற்றத்ைத  உ வாக்க ேவண் ெமன்  இந்தப் பாரா  
மன்றத்தில் பிேரரைண சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . ஜனாதிபதி 

ைறைமயில், ேதர்தல் ைறைமயில் மற் ம் ேதசிய இனப் 
பிரச்சிைனத் தீர்வில் மாற்றங்கைள ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்ற  

ன்  விடயங்கைள உள்ளடக்கிய அந்தப் பிேரரைணையக் 
ெகாண் வந்த இந்த அரசாங்கத்தின் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
நான் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

உண்ைமயில் எம  தமிழ் ேபசும் மக்கைளப் ெபா த் 
தளவில் தந்ைத ெசல்வநாயகம் - டட்  ேசனாநாயக்க 
ஒப்பந்தம், பண்டாரநாயக்க - ெசல்வநாயகம் ஒப்பந்தம் 
ஆகியன அந்தக் காலத்தி ந்த அரசியல் தைலவர்களால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ந்தால் இன்  இந்த அரசியல் யாப்  
மாற்றத்தில் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர்  ெதாடர்பான 
அந்தப் பகுதி இடம்ெபற்றி க்கத் ேதைவயில்ைல என்பைத 
நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அந்த ேநரத்தில் தந்ைத ெசல்வநாயகம் அவர்கள் ெசய்த 
ஒப்பந்தங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ந்தால், அண்ணன் 
பிரபாகரன் ஆ தம் ஏந்திப் ேபாராட ேவண் ய ேதைவ ம் 
இ ந்தி க்கா . ஆைகயால், பல் ன மக்கள் வாழ்கின்ற இந்த 
இலங்ைகத் தீவிேல ஒற்ைறயாட்சி என்கின்ற அந்தப் 
பதத் க்குள் ஓர் இனம், ஒ  மதத்திற்கு க்கியத் வம் 
ெகா த் , மற்ைறய இனங்கைள ம்  மதங்கைள ம் 
அடக்கியா கின்ற நிைல இனிவ கின்ற காலங்களில் 
இ க்கக்கூடா  என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஏெனன்றால், இந்த அரசியல் யாப்  உ வாக்குவ  
சம்பந்தமான விவாதம் இரண்  வாரங்க க்கு ன்  இந்தச் 
சைபயில் நைடெபற்ற . பின்  அ  எதிர்பாராத விதமாகப் 
பிற்ேபாடப்பட்ட . குறித்த விவாதம் தி ம்ப ம் ேநற் ம் 
இன் ம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இதன்மீ  
எப்ெபா  வாக்ெக ப்  நடத்தப்ப ம் என்  உண்ைமயிேல 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

எனக்குத் ெதாியா . இ ந்தா ம், நாங்கள் ஒவ்ெவா  
சந்தர்ப்பத்ைத ம் இழந்தி க்கின்ேறாம் என்பைத இங்கு நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

எம  தமிழ் ேபசும் மக்க ம் சம உாிைம டன் வாழக் 
கூ ய சட்டங்கைள இன்  நாங்கள் உ வாக்காவிட்டால் 
எதிர்காலத்தில் எங்க ைடய சந்ததிகள் பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்க ேவண் ேயற்ப ம். எனேவ, இதற்குப் பின்  
வ கின்ற சந்ததி - எங்க ைடய அ த்த தைல ைறயினர், 
"கடந்த காலங்களில் எங்க ைடய அரசியல் தைலவர்கள் 
தவ கைள விட் விட்டார்கள்" என்  ேபசாத வண்ணம் 
வடக்கு - கிழக்கு இைணந்த பிரேதசங்களிேல தமிழ் மக்கள் 
சம ாிைம டன் வாழக்கூ ய அதிகாரங்கைள மாகாணசைப 
க க்கு வழங்க ேவண் ம் என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  குறிப்பாக ஒ சில ெதன்பகுதி அரசியல்வாதிகள் 
"தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் நாட்ைடப் பிாிக்கப் 
ேபாகின்றனர்; அவர்கள் தமிழீழத்ைதத்தான் ேகட்கின்றார்கள்" 
என்  தங்க ைடய சுய இலாப அரசியல் ேநாக்கத் க்காகப் 
ெபாய்யான பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள்கிறார்கள்.  

உண்ைமயில், எம  மாகாண சைபக க்கு கூ ய 
அதிகாரங்கைள வழங்கேவண் ெமன் தான் நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
சைபக க்கு உாிய அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
தற்ேபா  இ க்கின்ற மாகாண சைப ைறைமயில் 

தலைமச்சர் எந்தெவா  விடயத்ைத நைட ைறப்ப த்த 
நிைனத்தா ம் அதற்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் அ மதிையப் 
ெபறேவண் யி ப்பதால் எங்க ைடய பிரேதசங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் பின்ேனாக்கிச் ெசன் ெகாண் க்கின்றன.  

ெபா த் ேதர்த ல் நான் ெவற்றிெபற்ற  வன்னி ேதர்தல் 
மாவட்டத்திலாகும். இலங்ைகயிேல மிக ம் வ ைம 
நிைலயி ள்ள பின்தங்கிய மாவட்டங்களாக வன்னித் ேதர்தல் 
மாவட்டத்தில் உள்ள ல்ைலத்தீ ம் மன்னா ம் இ ப்பைத 
இந்தப் பாரா மன்றம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அ  
சர்வேதசத்தின் க த்தாக ம் இ க்கிற . அந்த மாவட்டங் 
களில் அபிவி த்தி ேமற்ெகாள்வதாக இ ந்தால் மத்திய 
அரசாங்கம்தான் அதற்கான ைவ எ க்கேவண் ம். 
தற்ேபா  மாகாண சைபக்கு வழங்கப்பட் க்கும் அதிகாரங் 
கைள ைவத் க்ெகாண்  எங்க ைடய பிரேதசங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்ய யா  என்பதனால்தான் இவ்விடத்தில் 
நான் இைதக் குறிப்பி கின்ேறன். ஆைகயால், வடக்கு-கிழக்கு 
இைணந்த தாயகத்தில் நாங்கள் ெகளரவமாக வாழ்வதற்கு 
இந்த அரசியல் யாப்பில் சகல விடயங்க ம் உள்ளடக்கப்பட 
ேவண் ம். ஓாினத் க்ேகா, ஒ  ெமாழிக்ேகா, ஒ  மதத் க்ேகா 

க்கியத் வம் ெகா க்கா  அைனத்  மக்க ம் சம உாிைம 
டன்  இைணந்  வாழக்கூ யவா  ஒ  யாப்ைப உ வாக்க 

இந்தப் பாரா மன்றத்தி க்கின்ற அைனத்  உ ப்பினர் 
க ம் ஒத் ைழக்க ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்  
ெகாள்கின்ேறன்.  

உலக வரலா கைளப் பார்க்கும்ேபா  பல நா களில் 
உாிைமப் ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றி ப்பைதக் காணலாம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Now, wind up, please. 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, give me one more minute, please.  

அந்த நா களில் ஒற்ைறயாட்சி ைறைம இ ந்த 
ப யால்தான் அத்தைகய உாிைமப் ேபாராட்டங்கள் 
நைடெபற்றன. அேதேநரத்தில் சமஷ்  ஆட்சி ைறைம அந்த 
நா களில் இ ந்தி ந்தால் ஒ  காலத்தி ம் அந்த மக்கள் 
உாிைம ேகட் ப் ேபாரா யி க்கமாட்டார்கள். ஆகேவ, எம  
இலங்ைகத் தீவில் இனிெயா  ேபாராட்டம் ஏற்படாத 
வண்ணம் ஆட்சி ைறைமயில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தி, 
எங்க க்குாிய அதிகாரங்கைளத் தர ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 12.09] 

 
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.  

අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්බන්ධෙයන් අදහස් විශාල 
පමාණයක් අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරිපත් වනවා. ෙමතැන තිෙබන 
වැදගත්ම ෙද් තමයි, අවුරුදු 38ක් වැනි කාලයකට පසුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කිරීම. 1978 ඉඳලා ගත්ෙතොත් 
වැඩිෙයන්ම භාවිත කරපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තමයි ෙම් 1978  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙය් තරුණ 
මන්තීවරු වශෙයන් අපි ආඩම්බර වනවා, ඩී.එස්. ෙසේනානායක, 
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන, ගාමිණී දිසානායක, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා වැනි ෙම් රටට ආදරය කරපු උගත්, බුද්ධිමත් 
නායකෙයෝ පළමුව තමන් ගැන හිතන්ෙන් නැතුව, ෙම් රට පළමුව 
තබලා අපට ආඩම්බර විය හැකි තීන්දු විශාල පමාණයක් අරෙගන 
තිෙබන එක ගැන.  

මා දැක්කා, සමහර අවස්ථාවලදී "ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
හරි නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් වන්න ඕනෑ"යි 
කියන අදහස් ඉදිරිපත් වනවා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හරි 
නැහැ ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අද කාලයට 
ගැළෙපන ආකාරයට ෙවනස් කර ගන්න ඕනෑ. 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හැදුෙව් ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් තිබුණු රෙට් පශ්න 
නිරාකරණය කර ගන්නයි. ආර්ථිකය ලිබරල් කරලා, ආර්ථිකය 
නිදහස් කරලා, නිදහස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇති කරන්නයි. අපි අද 
ලංකාෙව් සංවර්ධනය යම්කිසි ආකාරයකට භුක්ති විඳිනවා නම් ඒ 
භුක්ති විඳින්ෙන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට පින් සිද්ධ 
වන්නයි.  

මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමන්ලා, ඒ වාෙග්ම ඊට එහා 
පැත්ෙත් සිටින අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමන්ලා තමයි 1978දී 
කෑ ගහලා -කෑ ෙමොර දීලා- ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුමත 
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[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්  මහතා] 
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කරපු නායකෙයෝ. අද පිල් මාරු කරලා, පැති මාරු කරලා, 
පතිපත්ති මාරු කරලා ඒවා අමතක වුණා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට බණිනවා. තරුණ මන්තීවරයකු වශෙයන් මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, කවදාවත් මට ෙම් තත්ත්වය උදා 
ෙනොෙවයි කියලා.  

ෙම් සාකච්ඡාව තුළින් අලුතින්   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන්න අද මා තීන්දුවක් ගත්තත්, අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ, අවුරුදු 
15කට පස්ෙසේ  අලුතින් හදන ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙහොඳ 
නැහැයි කියා කියනවා නම්  මා පිළිගන්නවා, "මා වැරැද්දක් කළා. 
අපි අතින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය වුණා. ඒකට මමත් 
පාර්ශ්වකරුවකු වුණා. ඒෙක් වැරැදි තිෙබනවා නම් ඒ වැරැදිවලට 
මමත් වග කිව යුතුයි" කියලා. එෙහම සාධාරණව, ෙකළින් වැඩ 
කරන්න පුළුවන් ගතියක් තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව 
පක්ෂ මාරු කරන මාරු කරන විධියට ෙද්ශපාලනය කරන්න 
ගිෙයොත් ෙම් රට දියුණු කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මා දැක්කා, ෙම් ගැන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අදහස් පකාශ 
කරනවා; ටීඑන්ඒ එක අදහස් පකාශ කරනවා; වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා වාෙග් පිරිසකුත් අදහස් පකාශ කරනවා. 
එතුමන්ලාෙග් අදහස් තුළින් මා  දැක්ෙක් ෙද්ශපාලනයයි. අද 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අහනවා, අද  ෙම්  ෙයෝජනාව 
සම්මත කරන්න බැරි ඇයි කියලා. අවුරුදු 38කට පස්ෙසේ ඉතාම  
අමාරුෙවන් අපි ෙමවැනි තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අතක 
ඇඟිලි 5 ෙවනස් වාෙග් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරුන් 
225ෙදනාම ෙවනස් අදහස් දරන පිරිසක්. හැබැයි මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් වන්ෙන් වර්තමානෙය් ගන්න 
ෙද්ශපාලන තීන්දු තීරණ අනුව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, 
ටීඑන්ඒ එකත් යම්කිසි ආකාරයකට සාධාරණ මාර්ගයකට පැමිණ 
තිෙබන එකයි. එතුමන්ලාෙග් විෙව්චනත් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට 
විෙව්චන එල්ල වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. අෙපන් තමයි 
ඔක්ෙකොම ෙහෝදලා යවන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් පක්ෂ ෙදක යම්කිසි 
ආකාරයකට පජාතන්තවාදය, යහ පාලනය ස්ථාපනය කරන්න, 
ඒකාධිපති වියරුව පරාජය කරන්න, පවුල් පාලනය පරාජය 
කරන්න විශාල දායකත්වයක් දුන් පක්ෂ ෙදකක් හැටියට ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්නත් අද අපට යම්කිසි 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
තමන් තමයි පළමුව තැබුෙව්. ගත්ත හැම තීන්දුවක්ම -දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, දිවි නැගුම පනත- ගත්ෙත් 
තමන්ෙග් පවුල ශක්තිමත් කරන්නයි; තමන්ෙග් සෙහෝදරයන් 
ශක්තිමත් කරන්නයි; දරුවන් ශක්තිමත් කරන්නයි. ඒ ෙවනුෙවන් 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කළා මිසක් රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි ඒ ෙවනස කෙළේ. ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා නින්ෙදන් නැඟිට්ටාද මා දන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියනවා, 
ජනමත විචාරණයට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු නිසා ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුණා  කියලා.  

නීතිඥෙයක් ෙවලාත් එෙහම අවෙබෝධයක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාටවත් නැද්ද? අඩුම තරෙම් එතුමා ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. 
නීති විද්යාලෙය් පළමුෙවනි වසෙර් සිට හරිය ට නීති විභාග ටික 
කළා නම් ඒ දැනුම තිෙබන්න ඕනෑ.  විධායක ජනාධිපති කමෙය් 
බලතල අඩු කර ගන්න එක, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ බලතල ෙගන 
එන එක ඇතුළු ෙද්වල් එක්ක දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ජනමත විචාරණයකින් ෙතොරව සම්මත ෙකරුණා. 
ඊට එහා ෙදයක් කරන්න බැහැ ජන මත විචාරණයක් නැතිව.  

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්තයාත් ෙම් මැතිවරණ කමය 
ගැන කථා කළා. ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්නය මැතිවරණ කමයම 

ෙනොෙවයි. යම් කිසි ආකාරයකට මැතිවරණ කමයත් එක 
ෙකොනක තිෙබන පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට වැඩිය ෙම් රෙට් ජනතාව 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවනස් කෙළේ දූෂණය නවත්වා රෙට් 
සංවර්ධනය පටන් ගන්න කියන පණිවුඩය ෙදන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා රට භාරගන්න ෙකොට අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 34යි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 
අපට රට භාර ෙදන ෙකොට අපනයන ආදායම සියයට 14යි. සියයට 
20ක් පහළට බැහැලා. 2005 වසෙර්දී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අපනයන සියයට 0.09යි. දැන් ෙම් කථා කරන මන්තීවරු -මහින්ද 
යාපලා- ෙත් ගැන කථා කරනවා,  ෙපොල් ගැන කථා කරනවා, රබර් 
ගැන කථා කරනවා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරද්දී එතුමන්ලා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? 
මහින්ද මහත්තයාම තව පාරක් ජනාධිපති හැටියට ඉන්න කියලා, 
තව විනාශ කරන්න කියලා"ෙහෝයියා"කියලා ඒකට පක්ෂව අත 
ඉස්සුවා.  

අපි ෙතල් මිල අඩු කරනවා. දැනට මාස ගණනකට ෙපර අපි 
ෙතල් මිල අඩු කළා.  අඩු වුණ ෙතල් මිල අපට  බලපාන්ෙන් තව 
මාස හතරකින්. ෙමොකද, අපි  ෙතල් අරෙගන තිෙබන්ෙන් දැනට 
මාස හතරකට කලින් නිසා. එතෙකොට ඒ ෙතල් ගත්ෙත් ෙවන 
මිලකට.  දැන් මිලට ගන්න ෙතල්වල සහනය අපි ජනතාවට ලබා 
ෙදනවා. අපි ජනතාවට සහන ලබා ෙදන ආණ්ඩුවක්. අෙප් පක්ෂය 
එවැනි  නායකෙයෝ පිරිසක් ඉන්න පක්ෂයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ආඩම්බර ෙවන්න 
ඕනෑ, සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ ෙම් තිෙබන වාතාවරණය ගැන.  
තමන් පමුඛත්වයට තියන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
මතය පමුඛත්වයට තියන්ෙන් නැතිව ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඉතා ෙහොඳ 
සංෙයෝගයකින් යුතුව කටයුතු කරනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
පසුබිම් ෙදකක්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙහොඳ පවුලකින් 
පැවැත ආ ගෙම් ෙකෙනක්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ටවුෙම් 
ෙහොඳ පවුලකින් පැවත ආ ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම පැති ෙදකකින් 
අධ්යාපනය  ලැබූ අය.  හැබැයි ෙම් ෙදන්නාම මනුෂ්යත්වය 
අගයන, සාධාරණත්වය අගයන, ෙහොඳ බුද්ධියක් තිෙබන 
ෙදෙදෙනක්. අද අෙප් රෙට් වාසනාවට ඒ වාෙග් ෙහොඳ 
සංෙයෝගයක්  ලැබිලා තිෙබනවා. සමහර විට රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා වුණා නම් අපට ෙම් සියලුම ෙද්වල් කර 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න තිබුණා. එෙහමනම්  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමණක් ෙම් තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්දී  යම් කිසි 
ආකාරයකට අෙප් පක්ෂයට වාසි සහගතවන තීන්දු තීරණ ගන්න 
තිබුණා. හැබැයි, ඒවාත් රට විනාශ කරන ඒවා ෙනොෙවයි, රට 
සංවර්ධනය කරන ඒවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිසිම 
ෙකෙනකුට කරන්න බැරි කර්තව්යයක් ෙමතුමන්ලා ෙදෙපොළ ඉටු 
කරනවා. අද ඇත්තටම අෙප් ෙමම නායකෙයෝ ෙදෙදනා ඉටු 
කරන්ෙන් විපක්ෂෙය් කාර්යභාරයයි.  

විපක්ෂයට ඕනෑ ෙද් තමයි අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, ව්යවස්ථා ෙවනස් කිරීම යනාදිය ගැන අපි 
ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය් ඉඳලා කෑ ගහලාත් අපට ෙනොලැබුණු 
ෙද්වල්. අද අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා  ඒවා ගැන කටයුතු 
කරනවා. ඒකට තමයි අද ෙම් සියලු ෙදනා එකඟ ෙවන්ෙන්. ෙම්ක 
ෙහොඳ ෙදයක් නිසා ෙම් සියලු වාසිය, සියලු ජනතාවෙග් පසාදය 
අපට ලැෙබයි කියලා ෙම් කියාදාමය කඩාකප්පල් කරන්න 
හදනවා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඇත්ත කථාව 
ෙම්කයි.  අපට ෙම්වා ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවාසියි. නමුත්, අපි 
ෙම්වා කරන්ෙන් රෙට් ඉදිරි අනාගතයටයි.  අපට ඒ ගැන 
ආඩම්බරයි. අෙප් නායකෙයෝ හැම දාම කෙළේ ඒකයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළාත් සභා කමය අද ම ෙඩ් දමමින් ෙහේදුවාට  ඒක තමයි අපි 
අනුගමනය කරන්ෙන්. ඒ බලය ෙබදීම නිසා තමයි අද සුළු 
ජාතීන්ට යම් යම් බලතල ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අවශ්ය 
ෙදයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජනවාරි 8 ෙවනි දා පැවැති 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී  අපට ජනමතයක් ලැබුණා. ඒ  ජන මතය 
ෙමොකක්ද? පවුල් වාදය අවසන් කරන්න, පිස්සු ෙකළින 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඉවත් කරන්න, ෙසොරකම් කරන 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඉවත් කරන්න, රෙට් සාමය ඇති කරන්න, සුදු 
වෑන් සංස්කෘතිය අයින් කරන්න, ෙපොලිස් පාලනය අයින් කරන්න, 
යහ පාලනය ෙගන එන්න, පජාතන්තවාදය ෙගන එන්න අපට 
ජනමතයක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම  සුළු ජාතීන්  -මම දන්ෙන් නැහැ 
ඒ වචනය හරිද  වැරැදිද කියලා- ෙදමළ, මුස්ලිම් සහ අෙනකුත් 
ජාතීන් අපට වරමක් ලබා දුන්නා,"අෙප් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා 
ෙදන්න" කියලා. ෙම්වා තමයි ඒ ජනමතයට පදනම් වුෙණ්. ඡන්ද 
ෙකොට්ඨාස කමය ෙගන එන්න කියන ඒවා ෙනොෙවයි ඒ ජනමතයට 
පදනම් වුෙණ්. ඒවා පැත්තකින් තිෙබන ෙවනත් පශ්න. අද                     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කථා කරන්ෙන්ම ඒ ගැන. ඒ අය ෙම් 
ජාතික පශ්නය අමතක කරන්න හදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණා. අපි ඒ 
ෙගෞරවය   සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාට ෙදනවා. ගන්න ඕනෑ 
ඔක්ෙකෝම අයට ඒ ෙගෞරවය  ගන්න කියනවා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාට, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට,  ඒ සියලු ෙදනාටම අපි 
එම ෙගෞරවය ලබා ෙදනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් රට ආර්ථික 
අර්බුදයකට මුහුණ පා තිෙබනවා. රෙට් බදු ආදායම දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට දහයයි. සිම්බාබ්ෙව්, ගීසිය වාෙග් 
බංෙකොෙලොත් රටක තිෙබන තත්ත්වය තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා අප රට තුළ උදා කරලා ගිෙය්. රට දියුණු කරන්න නම්, 
ජනතාවට  සහනාධාර ෙදන්න නම් අඩුම ගණෙන් ෙම් බදු සංයුතිය 
අනුව අපි සියයට විස්සක ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ. අපට එෙහම 
ෙදයක් ඉතුරු කරලා ගිෙය් නැහැ. අපට ඉතුරු කෙළේ බංෙකොෙලොත් 
රටක්. රෙට් බදු ආදායම සියයට දහයයි. ඕනෑම රටක බදු ආදායම 
සියයට විසිපහයි. එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත්  අපට ලබා දුන් රටක 
තමයි අපි ෙම් සම්මුතිවාදය,  සාධාරණත්වය,  පජාතන්තවාදය සහ 
යහ පාලනය ඇති කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ජනවාරි අට වැනි දා ඉඳලා අපි පනත් ෙකටුම්පත් 
කීයක් ෙගනාවාද? අපි ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවා ෙම් රෙට් 
සාධාරණත්වය ඇති ක ළා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත පමණයි තවමත් අපට ෙගෙනන්න බැරි වුෙණ්. අපි ඉතා 
ඉක්මනින් ඒකත් ෙගෙනනවා.  ෙපොෙරොන්දු වුණු හැම ෙදයක්ම 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඉටු 
කළා. එෙහම කෙළේ ඇයි? ලජ්ජාව තිෙබන,  ගරුත්වය තිෙබන 
නායකයන් ෙදෙදෙනකු වශෙයන් එතුමන්ලා ෙදෙදනා දැනෙගන 
සිටියා,   දුන් ෙපොෙරොන්දුවලට අපි ෙගෞරවයක් දිය යුතු බව.  ඒ 
නිසා එතුමන්ලා ෙදෙදනා අඩු පාඩුවක් නැතිව ඒවා ඉටු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක සංකීර්ණ පශ්නයක්. 
ආසන කමය ගැන කථා කරනවා. කැනඩාව, එංගලන්තය වාෙග් 
රටවල් ආසන කමය එපා කියලා කියනවා. අපි ෙම්වා ගැන ඉතා 
සංෙව්දීව කථා කළ යුතුයි. අපි සුළු ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමන්ලා ෙම් කමය  
ෙගනාෙව් ඒ සඳහායි. ඒ නිසා තමයි අද අපිට එවැනි පශ්න ඇති 
ෙනොෙවන ආකාරෙය් ෙද්ශපාලනයක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 

තිෙබන්ෙන්. ෙදමළ ජාතිකයකුට, මුස්ලිම් ජාතිකයකුට, බර්ගර් 
ජාතිකයකුට එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ජාතික පදනමක් තිෙබන 
ජාතිකයකුට නුවරින්, මාතෙලන්, යාපනෙයන් ෙහෝ ඕනෑම 
පෙද්ශයකින් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න; පළාත් සභාවට එන්න 
පුළුවන්කම ඇති වුෙණ් ඒ කමය නිසායි. අපි ඒවා අමතක ෙනොකළ 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  ෙමොන කමය ෙගනාවත්  
ජන අනුපාතය අනුව තමන්ෙග් නිෙයෝජනය ලබා ගන්න බැරි 
කමයක් ෙගනාෙවොත් කවදා ෙහෝ නැවත අපි ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 
ඇති වන තත්ත්වයක් ඇති කරනවා.  ෙම්වා දවසින් ෙදෙකන් 
ගෙහන් ෙගඩි වැෙටනවා වාෙග් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, අපි ආරම්භයක් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට බලය ලැබී  මාස හතරක්, පහක්, හයක් 
වාෙග්  ඉතා සුළු කාලයක් තුළ අපි විශාල කාර්ය භාරයක් කර 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් අෙප් වැඩි 
අවධානය ෙයොමු විය යුත්ෙත්, ෙම් ජාතික පශ්නය විසඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. යුද්ධය ඉවරයි. හැබැයි, ජාතික 
පශ්නය ඉවර නැහැ. ඒ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම අපි විසඳුමක් ලබා 
දිය යුතුයි. එෙහම විසඳුමක් ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව ෙම් රට ඉදිරියට 
අරෙගන යන්න අපිට බැහැ. හැබැයි, එෙහම විසඳුමක් ලබා 
දුන්ෙනොත්, ඊළඟ මැෙල්සියාව බවට, ඊළඟ ෙකොරියාව බවට 
ලංකාව පත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබන නායකයන් අෙප් 
පක්ෂෙය් ඉන්නවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා, මලික් සමරවිකම මැතිතුමා කියන්ෙන් 
ව්යාපාර ෙලෝකය ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන නායකයන්.  

රටින් පිට මුහුදු පෙද්ශය ඉන්දියාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.  
සූර්ය බලය ලබා ෙදන්න අවශ්ය තාක්ෂණය වාෙග්ම 
විෙශේෂෙයන්ම සුළං බලෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථා 
උත්පාදනය කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ඒවා 
ඉන්දියාවට විකුණන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒවා බිලියන 
පහ, බිලියන දහය වාෙග් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙයොදවන 
ව්යාපාර. හැබැයි,  අපි ඒවායින් ෙකොමිස් මුදල් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග්  ෙකොමිස් 
ගහනවා නම් ගහන්න පුළුවන්. සියයට විස්සක්, තිහක් ගහනවා 
නම් බිලියනයක්, බිලියන ෙදකක් සාක් කුෙව්. කාෙග් ෙහෝ නමකට 
පිටරට ගිණුමක මුදල් තැන්පත් කර හසු ෙවන්ෙන් නැති විධියට 
ඒවා කරන්නත් අපි දන්නවා. හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, මලික් සමරවිකම මැතිතුමා 
හැම ෙව්ලාෙව්ම අපට උපෙදස් ෙදන්ෙන් එෙහම කරන්න 
ෙනොෙවයි.  

මා රාජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට එතුමා මට කියන්ෙන්, "සුජීව, 
හැම ෙව්ලාෙව්ම විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කරන වැෙඩ් කරන්න" 
කියලායි.  අපි ඒක අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රටට පැමිෙණන 
ආෙයෝජකයන් කියන්ෙන්, අලුත් රටකට ආවා කියලා  හිෙතනවා 
කියලායි. අපි එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොනවාද? අෙප් 
ගණන කීයද, අෙප් මල්ලිෙග් ගණන කියද, අෙප් බාප්පාෙග් 
ගණන කීයද, ඇමතිතුමාෙග් ගණන කීයද කියලා අපි අහන්ෙන් 
නැහැ.  රැකියා පමාණය කීයද, විෙද්ශ ආෙයෝජනය ෙඩොලර් 
පමාණෙයන් කීයද, රෙට් උත්පාදන ආදායම් පමාණය 
ෙකොපමණද, ෙම් රටට එන දියුණු තාක්ෂණය ෙමොකක්ද කියන 
එක පමණයි අපි අහන්ෙන්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද  
ෙම් රටට පැමිෙණන ආෙයෝජකයන් කියන්ෙන්,  අලුත් රටකට 
ආවා වාෙග් ඔවුන්ට හැ ෙඟනවා කියලායි.  ෙමෙහම තත්ත්වයක් 
මීට  ෙපර ෙම් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ කියලයි ඔවුන් කියන්ෙන්.  
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් 
තමයි ෙම් රෙට් ඒ තත්ත්වය උදා කෙළේ. මම එතුමන්ලා ෙදෙදනාට 
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හුණු ගානවා ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා ෙදෙදනා කරපු කාර්ය භාරය 
අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  කියමනක් තිෙබනවා ෙන්,  කක්කුට්ටා 
ඇෙද්ට ගිෙයොත් පැටව් යන්ෙනත් ඇෙද්ට කියලා. කලින් 
කක්කුට්ටා ගිෙය්ම ඇෙද්ට. පැටව් ගිෙය් ඊට වඩා ඇෙද්ට. පැටව් 
ෙදපැත්තටම ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි දැන් නායකවරුන් 
ෙදෙදෙනකු ෙම් රට පාලනය කරනවා. ෙම් නායකයන් ෙදෙදනා 
අවුරුදු 5ක් ෙම් රට පාලනය කෙළොත් අපට ෙම් රට හරි මාර්ගයට, 
හරි දිශාවට ෙයොමු කරගන්න පුළුවන්. එතුමන්ලාට උපෙදස් 
ෙදන්න ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා වැනි නීතිඥවරුන් ඉන්නවා. අපි රට ගැන හිතමු.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙබල්ලට පිහිය තියලා අහනවා, 
"ඇයි අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගන්ෙන් නැත්ෙත්" කියලා. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා  අපි ෙම්ක ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් ෙම් සඳහා ලබා ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක අපට 
කරන්න පුළුවන්. ජනවාරි 8වැනිදා ෙවනෙකොට ඉතිරි පනත් 
ෙකටුම්පත් ටික සම්මත කර ගත්ෙත් අපි ෙකොච්චර අමාරුෙවන්ද? 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අෙප් ඔළුවට තුවක්කුව තියලායි තිබුෙණ්. 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා කිව්වා, "ෙහොරා" කියනවා ලු, 
අරවා කියනවා ලු, ෙම්වා කියනවා ලු කියලා. ෙහොරා නම් ෙහොරා 
තමයි. ජනාධිපතිද, අගමැතිද කියලා අපට වැඩක් නැහැ. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ෙහොරකම් කළා නම් එතුමාටත් 
එකයි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙහොරකම් කළා නම් එතුමාටත් 
එකයි. ජනාධිපති වශෙයන් කරපු කාර්ය භාරය ෙවනම එකක්. 
හැබැයි, යුද්ධය අවසන් කිරීමට ඉදිරිපත් වීම ෙහොරකම් කරන්න 
ලබාදුන් licence එකක් ෙනොෙවයි.  ෙම් රෙට් ජනාධිපති වීම, 
අගමැති වීම, ඇමති  ෙකෙනක් වීම ෙහොරකම් කරන්න ලබාදුන් 
licence එකක් ෙනොෙවයි. ෙහොරා නම්, ඒ ෙහොරා ෙවනුෙවන් 
ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒකයි රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. හැබැයි, කරපු  භාරයත්  අපි අගය 
කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. අපි ඒක නැහැයි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙවනම පශ්නයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් 
කාරණය අවධාරණය කරනවා. හුඟක් පක්ෂ කරන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනය. අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙද්ශපාලනය කළා. 
ඒ  වාෙග්ම හැම ෙවලාවකම රට ගැනත් හිතපු පක්ෂයක්.  විවෘත 
ආර්ථික පතිපත්තිය, නිදහස් ලිබරල් ආර්ථිකය අද ෙලෝකයම 
පිළිගන්නා කමෙව්දයන්. එය ඉන්දියාව, චීනය ඇතුළු සියලු රටවල් 
පිළිගන්නා කමෙව්දයන්. 1978දී තමයි අෙප් නායකෙයෝ ඒවා  
දැක්ෙක්. ෙම් විපක්ෂෙය් අයත් එදා බැණ බැණ  අපි කරපු 
ෙද්වල්මයි කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අපි හදපු ව්යවස්ථාව 
උඩ හිටෙගනයි වැඩ කෙළේ.  අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂය  
කවදාවත් වැරැදි ෙද්වල් කෙළේ නැහැ.  පළාත් සභා කමය, විධායක 
ජනාධිපති කමය ඇති කළා. ෙම් ජනාධිපති කමය ඉතාම ෙහොඳයි. 
If he is a benevolent dictator, it is good.  හැබැයි, ෙහොෙරකුට, 
මං ෙකොල්ලකරුෙවකුට හම්බ වුෙණොත්, සල්ලාලෙයකුට හම්බ 
වුෙණොත් ඒක ඉවරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්න ඒක 
නවත්වන්න තමයි අපි ෙම් ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්න 
කියලා කියන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාවත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාවත් ෙම් බලතල 
දරාගන්න බැරිව  පිස්සු නටයි කියන ෙහේතුව නිසා ෙනොෙවයි. 
ෙමතුමන්ලා ෙදෙදනා කවදාවත් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
කලින් සිදු වුණා වෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත්; පවුල් 
පාලනයක් ඇති වුෙණොත්  රට විනාශ ෙවන්න පටන් ගන්නවා.  
රෙට් ඉදිරි ගමන අමතක කරලා තමන්ෙග් පවුල ගැන පමණක්, 
තමන්ෙග් ෙහන්චයියන් ගැන පමණක් උනන්දු වන නායකෙයක් 
පත් වුෙණොත් කියන භයට තමයි අපි ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙවනස් කරන්න කියලා කියන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය  එදා අගමැතිනිය වශෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට කියා 
කරපු ආකාරය ඔබතුමාට මතක ඇති. ඔය කියපු සියලු විධායක 
බලතල ඊට වඩා ෙලොකුවට කියාත්මක කළා. ගරු මයන්ත 
දිසානායක මහත්මයාට  ෙහොඳට මතක ඇති, 1971 සිට 1976 
දක්වා කාල සීමාව ගැන. එතුමාෙග් තාත්තා හිටපු කාලෙය්.  
එෙහම ෙන්ද මයන්ත දිසානායක මන්තීතුමා?  ෙම් ජනාධිපති 
කමය ෙවනස් කළා කියලා,  ඒකාධිපති වියරුෙවන් කියා කරන 
නායකෙයක් නවත්වන්න බැහැ කියන එක ෙනොෙවයි ඒෙකන් 
කියන්ෙන්. අෙප් අවාසනාවක් තිබුෙණොත් සමහර ෙවලාවට 
එෙහම ෙකෙනක් එයි. අෙප් පක්ෂෙයන් බලය ගිලිෙහන දවසක 
එෙහම ෙකෙනක් එන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අෙප් පක්ෂෙය් 
නාය කයන් වූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන, ගාමිණී දිසානායක, ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි, රනිල් විකමසිංහ වෙග් මහත්වරුන් පිරිස කවදාවත් 
ෙම් රටට අහිතකර ෙද්වල් කෙළේ නැහැ. ෙද්ශපාලනය කළා. 
හැබැයි, රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් තමයි හැම කාර්ය භාරයක්ම 
කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අපට අද ෙම් රට ෙම් විධියටවත් ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් අවුරුද්ද ඉවර ෙවන ෙකොට  GSP සහනය නැවත ලබා 
ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒවා විනාශ කරපු ෙද්වල්. 
GSP සහනය නැතිවීෙමන්  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටවත්, ඒ 
ඇමතිවරුන්ටවත් හානියක් සිදු වුෙණ් නැහැ. හානිය සිදු වුෙණ් 
ගෙම් සිටින තරුණ තරුණියන්ටයි. ඔවුන්ෙග් රැකියා අවස්ථා නැති 
වුණා. අපි  GSP සහනය ලබාෙගන  නැවත ඒ රැකියා අවස්ථා ඇති 
කරන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අද ඇඟලුම් කාර්මාන්තෙයන් අෙප් රටට ලැෙබන ආදායම 

රුපියල් බිලියන 5යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 දී අපි 
ආණ්ඩුව භාරෙදන ෙකොට ආදායම්  පමාණය රුපියල් බිලියන 4යි. 
අද බිලියන 5යි. ෙවනස රුපියල් බිලියනයයි. 1994 දී 
බංග්ලාෙද්ශයට ඇඟලුම් කර්මාන්තෙයන් ලැබුණු ආදායම වුෙණ් 
බිලියන ෙදකහමාරයි. අද බිලියන 24යි. හිටපු ආණ්ඩුව තමයි  
අෙප් රටට ඒ විනාශය කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
GSP සහනය  ෙනොලැබීෙමන් වැසී ගිය කර්මාන්ත 50ක් තිෙබන 
බව අපි ෙසොයාගත්තා.  වැසී   ෙගොස් තිෙබන එම කර්මාන්ත 50 
නැවත විවෘත කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. GSP 
සහනය ලැබුණාට පස්ෙසේ අපි ෙම් රෙට් අලුතින්  කර්මාන්ත 150ක්  
පමණ විවෘත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඇඟලුම් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් අපි නැවත ෙම් රෙට් 
ස්වර්ණමය යුගයක් බිහි කරනවා. දියුණු තාක්ෂණය අපි ඒවාට 
පාවිච්චි කරනවා. ඒ තුළින් විශාල රැකියා පමාණයක් ඇති කරන්න 
පුළුවන්. රුපියල් බිලියන 5ක් ආදායම ෙගෙනන අෙප් ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය බිලියන 16 දක්වා ෙග්න්න අවශ්ය වැඩ කටයුතු අපි 
ෙම් ෙවනෙකොට සූදානම් කරලා තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස්ය තහනම ඉවත් කරන්න අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී මත්ස්ය 

1335 1336 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තහනම ඉවත් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාෙග්, 
අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව EDB එකට සම්බන්ධ අංශ හැම 
දාම අපි හම්බ ෙවනවා. IT industry එක රුපියල් බිලියන 1ට ළං 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 2020 වනෙකොට ඒ පමාණය රුපියල් බිලියන 
5 දක්වා නංවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අනිකුත් කර්මාන්ත පිළිබඳව බලමු. අෙප් අපනයන ආදායම 
රුපියල් බිලියන 11යි . 2020 වනෙකොට එම පමාණය රුපියල් 
බිලියන 30 දක්වා වැඩි කර ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම වුෙණොත් විශාල රැකියා 
පමාණයක් උත්පාදනය වනවා. අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ඇති කරලා ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයා ෙගන අපි ෙම් 
පශ්නය නිරාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙබොරු කථා කරලා 
වැඩක් නැහැ. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්තයායි, ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න මහත්තයායි ඡන්ද ගැන කථා කරනවා. අෙප් කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් අපි ඇහුෙවොත් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා 
එතුමන්ලා කියයි, "ඔබතුමන්ලා ෙමොන ඡන්ද කමෙයන් දිනුවත් 
අපට කමක් නැහැ" කියලා. එතුමන්ලා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට, ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න 
කියලායි. ෙහොරකම නවත්වන්න කියන එකත් රෙට් ජනතාව 
කියනවා. අපි ඒෙකන් පශ්න ෙදකකට උත්තර දීලා තිෙබනවා. අපි 
ෙහොරකම නැවැත්වූවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික පශ්නය විසඳන්න අවශ්ය 
පදනම අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. අපි අෙප් ෙද්ශපාලන ගමන 
ගැන හිතන්ෙන් නැතිව, ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවාසි වුණත්, 
ජනවාරි 8 වැනි දා සිට ඒ සියලු අණපනත් ඇති කරලා ඒ පිළිබඳව 
කටයුතු කරනවා. අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් අෙප් වාසනාවට පහළ වූ නායකෙයෝ ෙදෙදෙනක්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කුළල් කා ගන්නා, කෑ ගහන, 
ආත්මාර්ථකාමී ෙද්ශපාලනය කරන පිරිසක් ෙම් ස්ථානෙය් 
ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ පිරිස බලන්ෙන් තමන්ෙග් සුඛ විහරණය 
පමණයි. තමන් ෙගවල් කීයක් ගන්නවාද? තමන්ෙග් 
ෙහංචයියන්ලාට ෙගවල් කීයක් අරෙගන ෙදනවාද? කාෙග් 
නම්වලටද ඒ  ෙගවල් ලියන්ෙන්? ෙවන නම්වලට ලියනවා නම්, ඒ 
ෙහොරකම ගැන පමණක් ඔවුන් කල්පනා කරනවා. ෙහොර අහු  
වුෙණොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන ඔවුන් කල්පනා 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නැතිව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැනවත්, ඔය කිසිම ෙදයක් ගැනවත් 
එතුමන්ලාට වුවමනාවක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් ෙම් අතර වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලා වාෙග් අතරමං වුණු ෙද්ශපාලක 
පිරිසකුත් ඉන්නවා. යමක් කරන්න ඕනෑය කියලා ඔවුන්ෙග් හිෙත් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔවුන් යන දිශාව ෙමොකක්ද කියලාවත් සමහර 
ෙවලාවට ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එතුමන්ලා එක්ක වැඩ 
කරන්න අපි කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලනය අත් හැරලා කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. TNA සංවිධානයත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් සෑෙහන ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ පිරිසත් ෙද්ශපාලනය අත් 
හැරලා ෙම් ජාතික පශ්නය විසඳා ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වන්න 
ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ෙම් 
ෙකොටස කරන්ෙන් හරි අමාරුෙවන්. ෙම් සඳහා අෙනක් ඒවා අයින් 
කර ගන්න ඕනෑ. අනික් ඒවා පසුව විසඳා ගනිමු. ෙම් ජාතික 
පශ්නය අනිවාර්යෙයන් අපි විසඳා ගත යුතුයි. ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගත්ෙතොත් අපට විශාල ආර්ථික උද්දාමයක් ෙම් රෙට් ලබන්න 
පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙම් සඳහා සියලු 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එම 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න, ෙද්ශපාලනය අමතක කරන්න. 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ගමන ගැන ෙපොඩ්ඩක් අමතක කරලා ඉතා 

සුළු කාලයක් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් කැප කරන්න. 
කාලයට උචිත ආකාරෙයන් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්පාදනය කරන්න සහෙයෝගය ෙදන්න.  

තව අවුරුදු 20කින් අපි ෙම්කත් ෙවනස් කරයි. ඒ මයන්ත 
මහත්තයලාෙග්, අෙප් නායකත්වය යටෙත්. හැබැයි, දැන් තිෙබන 
තත්ත්වය අනුව අනිවාර්යෙයන්ම ජාතික පශ්නය ඇතුළු අෙනකුත් 
පශ්න විසඳා ගැනීමට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පුළුවන් ෙමොන ෙදයක් හරි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට කරලා කාලයට උචිත ආකාරයට සකස් කරන්න ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් වටිනා ඡන්දය 
පාවිච්චි කරලා අපට ඒ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) S. Sivamohan. You 

have nine minutes.   

 
[12.32p.m.] 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Hon. Presiding Member, on Saturday, 09th January, 

2016 an excellent Resolution was presented to this House 
by this Government with the guidance of the Hon. Prime 
Minister Ranil Wickremesinghe and His Excellency 
President Maithripala Sirisena.  This is an excellent effort 
taken by you to fulfil the needs expected by the people of 
the country. It has been identified not only by the people 
of this country but also by international bodies like the 
United Nations Organization.     

Paragraph 2 of the Resolution states, I quote:  

“…….the People have at the Presidential Election held on 08th 
January, 2015 given a clear mandate for establishing a political 
culture that respects the rule of law and strengthens democracy;”    

Paragraph 3 states, I quote:  

 “………His Excellency Maithripala Sirisena, President of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has clearly expressed 
his desire to give effect to the will of the People expressed at the 
aforesaid  Presidential Election by enacting a new Constitution that, 
inter alia, abolishing the Executive Presidency;”  

Paragraph 4 contains three important features.  It 
states, I quote:  

 “……………abolishes the Executive Presidency, ensures a fair and 
representative Electoral System which eliminates preferential 
voting, strengthens the democratic rights of all citizens, provides a 
 Constitutional Resolution of the national issue, promotes 
national reconciliation, establishes a political culture that respects 
the rule of law, guarantees to the People’s fundamental rights and 
freedom that  assure  human dignity and promotes 
responsible and accountable government.”  

In your proposed amendment to the Resolution for the 
appointment of the Constitutional Assembly presented 
yesterday, you have decided to delete paragraph Nos. 2, 3 
and 4 in page 1.  
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His Excellency the President and the Hon. Prime 
Minister, as a Parliamentarian of this House, I have a 
responsibility to express my views for your urgent 
consideration.  You both created a baby who is expected 
to grow up as a good human being. Yesterday, both of 
you cut off the head of the baby, which means "a new 
Constitution for Sri Lanka".  Now, it is a dead body 
without the head.  Do you feel that the baby will grow up 
without the head?  How are you going to feed the baby 
without a mouth?  You can feed the baby through a 
nasogastric tube.  But, please keep in mind that your 
Constitutional Assembly does not have the brain now.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கேள, நல்லெதா  பயணம் ெதாடங்கினீர்கள் 
இந்த நாட்ைட மீட்ெட ப்பதற்காக; சிறந்தெதா  மைல 
உச்சிையக் காட் னீர்கள், அங்ேக பழமரங்கள் ெதாிந்தன; ய 
காற்  குளிர்ைம டன் சுவ ேபால ம் ய நீர் வ ந்  
ஓ வ ேபால ம் இ ந்த . "அைத ேநாக்கிப் 
பயணிக்கலாமா?" என்  ேகட்டீர்கள். இந்த நாட்  மக்க ம் 
உங்கைள ஆேமாதித் , உங்கள் பின் பயணிக்க 
ஆரம்பமாகினர். நாங்க ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக 
உங்க க்கு உரம் ெகா த்ேதாம்; மனதில் திடம் ெகா த்ேதாம். 
எதற்காக? 30 வ டங்கள் ெகா ய இனப்ேபாாில் - 
உள்நாட் ப் ேபாாில் சிக்கித் தவித்ேதாமல்லவா, இலங்ைக 
மக்களான நாம்! அதனால்தான் உங்கள் வழி வந்ேதாம், 
நிம்மதியாக வாழேவண் ம் என் .  

இந்தப் பாரா மன்றத்தில் சில க்கு மறந் விட்ட , 
இரத்த வரலா . மைல உச்சிைய ேநாக்கிப் பயணிக்கத் 
ெதாடங்கியேபா , எங்களில் சிலர் உங்க க்கு ம ைவக் 
காட் கிறார்கள். அவர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்ைதேய 
சகதியில் சிக்கைவக்க யற்சிக்கிறார்கள். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, அவர்கள் 
காட் ம் பாைத சாியான  என்  நீங்கள் எண் கிறீர்களா? 
இல்ைல! அ  ம விேல ேபாய் சகதியிேல சிக்கும் பாைத! 
வழைமயான இனவாதிகளின் பாைத! 

அன்  எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
இந்த இலங்ைக நாட்ைட ேதசிய ஐக்கியம் ேநாக்கி அைழத் ச் 
ெசன்றார். 1957ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 26ஆம் திகதி 
பண்டா - ெசல்வா உடன்ப க்ைகைய வரலாற்  உடன் 
ப க்ைகயாக உ வாக்கினார். ெகளதம த்தன் ெபயரால் 

னிதனாகக் காட் க்ெகாண்  ெகா ய விஷக்கி மியாக 
உ ெவ த்த பிக்கு ஒ வரால்தான் பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
ெகால்லப்பட்டார். த ல் இன கல் நிைலக்குத் 

ப்பாக்கிக் குண்ைடப் பாவித்தவர் ஒ  ெபளத்த றவி என்ப  
வரலாறாகிய . இதனால், இன் வைர இலட்சக்கணக்கான  
சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் மக்கைள இனேவ பா ன்றி 
இழந்தி க்கிேறாம். அைனவ ம் இலங்ைகயர்கேள!  ெவள்ைள 
யர்களின் அடக்கு ைறகைள எதிர்த்  வன்னி மண்ணில் 
ேபாரா யவன் பண்டார வன்னியன். அவ க்ெகன்  ஒ  ர 
வரலா  உண் . கப்பம் ெகா த் ப் பிச்ைச ஏந்தியவனல்ல, 
அவன். அரசியலைமப்  மாற்றம் என்ற ேபார்ைவயில், நீங்கள் 
ேபா ம் பிச்ைசைய ஏந் பவர்களல்ல தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் என்பைத மறந் விடாதீர்கள். இ  இ திச் 
சந்தர்ப்பமாகக்கூட இ க்கலாம். இ  தமிழ் மக்க க்கு 
மட் மல்ல ஸ் ம், சிங்கள மக்க க்கும்கூட இன ஐக்கியத் 
ைதப் ேப ம் ஓர் இ திச் சந்தர்ப்பமாக இ க்கலாம்.  

ேபார்க்குற்ற விசாரைணகள் காத் க்ெகாண் க்கின்றன. 
ெமக்ஸ்ெவல் பரணகம அவர்களின் ஜனாதிபதி ஆைணக்கு  

விசாரைண சர்வேதச தரத் க்குாியதல்ல என ஐ.நா. சைபேய 
நிராகாித்  பல காலம் கடந் விட்ட . தமிழின ம் உங்கள் 
விசாரைணகைள நிராகாித் ப் பல காலமாகிவிட்ட . இன் ம் 
ஏன் மக்கைள ஏமாற் கிறீர்கள்? ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேள, ெமக்ஸ்ெவல் அவர்கள் கூ கிறார், "பைடயி 
ன க்கு எதிராக அவர  ெசயற்பா  இ க்கா " என் . ஒ  
நீதிபதி ெசால்கின்றார், "இலங்ைகயர்கள் சட்டவிேராதமாக 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டதற்கு, ெகாைல ெசய்யப்பட்டதற்குக் 
காரணமாகப் பைடயினர் இ ந்தி க்கிறார்கள்" என் . 
இதைன இன் ம் ெவளிவ கின்ற உண்ைமகள் உங்க க்குப் 
பைறசாற் ம். மீண் ம் எதற்காக, இந்த ெமக்ஸ்ெவல் 
பரணகம ஜனாதிபதி ஆைணக்கு ? சர்வேதச நீதிபதிகள் 
உள்ளடங்கிய ேபார்க்குற்ற விசாரைணயாளர்களின் ன் 
நி த்தப்படேவண் யவர்கள் நாட்ைடத் தவறான பாைதயில் 
திைசதி ப்ப யல்கிறார்கள். உங்கைளச் ேசற் ச் சகதியில் 
இறக்கப் பார்க்கிறார்கள்.  

அரசியல் யாப்பில் 19 தடைவகள் மாற்றங்கள் 
ெகாண் வரப்பட் ள்ளன. தவ களி ந்  பாடங்கைளக் 
கற் க்ெகாள்ள இன்ன ம் அரசு தயாராக இல்ைல என்ப  
ேவதைனக்குாிய . கடந்த காலங்களில் உங்கள  அரசியல் 
யாப்  அ லாக்க ல் க்கியமாகத் தமிழர்கள் பங்குபற்ற 
வில்ைல என்பைத கவனத்திற்கு எ த் க்ெகாள் ங்கள்! 
இ வைர இன நல் ணக்கத்திற்கு ரணாகேவ நீங்க ம் 
ஆட்சிக்கு வந்த அரசுக ம் ெசயற்பட்  வந்தி க்கின்றீர்கள். 
எனேவ, இம் ைற ம் தமிழ் ேபசும் மக்கைள ஒன்றிைணத் ப் 
பயணிக்கப்ேபாகிறீர்களா? அல்ல  உங்கள  ேபாினவாதத் 
தனிப் பயணத்ைதச் ெசய்யப்ேபாகிறீர்களா? என்பைத நாம் 
ெபா த்தி ந்  பார்ப்ேபாம். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ஆேராக்கியமான இன நல் ணக்கத் க்கு எதிராக என் ேம 
ெசயற்படா ; அேதசமயம் உங்கள  அ ைமச் சாசனங் 
க க்கும் என் ேம அ ைமப்படா  என் ம் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஐக்கிய நா கள் சைபயின் அரசியல் விவகாரப் பிாி  
வைர தமிழாின் இனப்பிரச்சிைன ெதாடர்பான விடயம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  விவகாரமாக மாறி ள்ளெதன்பைத 
மறந் விடாதீர்கள். மீண் ெமா  இனப்ப ெகாைல நடப் 
பைத ஐக்கிய நா கள் சைப பார்த் க்ெகாண் ரா  என்ப  
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ, திதாகக் ெகாண் வரப்பட 
வி க்கும் அரசியல் யாப்பி டாக தமிழர்களின் அபிலா 
ைஷகள்  தம் தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ம். உங்கள  
அரசியல் யாப்  தமிழர்களின் தார்மீக உாிைமகைள 
ஏற் க்ெகாள்வதாக இ க்கேவண் ம். ம ப்பீர்களானால், 
நாம் தனித்ேத வாழ்வதற்குத் ெதாடர்ந் ம் ேபாராட 
உந்தப்ப ேவாெமனக் கூறி, என  உைரைய த் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.   

 
 

[අ.භා. 12.42] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා වන ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් 
දක්වන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ෙබෙහවින්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ෙම් රෙට් තිෙබන එක්දහස්නවසිය හැත්තෑඅට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කළ යුතුයි, ෙම්ක බහුබූත ව්යවස්ථාවක්, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් ව්යවස්ථාවක්" ආදී වශෙයන් කියමින්, 
වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ රෙට් ජනතාව, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙද්ශපාලන සංවිධාන, ඒ වාෙග්ම සිවිල් සංවිධාන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට එෙරහිව කෑෙකෝ ගැහුවා; උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් මහජනයා පීඩනයට පත් කරමින්, මංමාවත් 
අවහිර කරමින්, ෙද්ප ළ විනාශ කරමින් යුද්ධ කළ යුගයකුත් 
තිබුණා. එවැනි අරගළ කළ යුගයක් තිෙයද්දි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයක් සිදු කරනවා කියා ෙම් රෙට් බිහි වුණු නායකයන් 
හැම ෙකෙනක්ම වාෙග් පකාශ කළා. අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
ෙගෙනනවා කියා එතුමන්ලා කිව්වා. "ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
නුසුදුසු එකක්, ෙම්ක ඒකාධිපති ව්යවස්ථාවක්, ඒ නිසා ෙම් 
ව්යවස්ථාව තවදුරටත් පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ" කියන 
පතිඥාව ෙම් රෙට් ජනතාවට ඔවුන් දුන්නා. නමුත්, ජනතාවට 
එෙහම පතිඥාවක් දීලා, ඔවුන් බලයට පත් ෙවලා, ඒ ව්යවස්ථාවම 
ශක්තිමත් කරමින් තවදුරටත් ඉදිරියට ගියා. ඒ අනුව අවස්ථා 
19කදි වරින් වර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කළා. ඒ 
අතෙර්, "ෙම් ව්යවස්ථාව ඒකාධිපති ව්යාවස්ථාවක්, බහුබූත 
ව්යවස්ථාවක්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ෙග් ව්යවස්ථාවක්" කියලා විවිධ 
කථා කිව්වා. "ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිගටම බලෙය් ඉන්න 
ෙගනාපු ව්යවස්ථාවක්" කියමින් ෙචෝදනා කළ උදවියම, ෙම් 
ව්යවස්ථාව අෙහෝසි කරනවා කියා කියූ අයම, අවසානෙය් 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් සභාවට 
ෙගනැත්, කඩිමුඩිෙය් සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කළා. එෙහම 
කරලා අර තිබුණු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට වඩා බරපතළ අන්දමින් 
ෙම් ව්යවස්ථාව ශක්තිමත් කරගත්තා. දීර්ඝ කාලයක්, චිරාත් 
කාලයක්, මිය යන ෙතක්ම විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් ගත 
කිරීමටත්, ඒකාධිපතිත්වය දක්වා ගමන් කිරීම සඳහාත් වන මාවත 
සකස් කරගැනීමටත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැත්, එය කියාත්මක කළාය කියන කාරණයත් අප සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් විවිධ මත 
දරන උදවිය ඉන්නවා. දවිඩ භාෂාව කථා කරන දවිඩ ජනතාව 
සමහර මත දරනවා, මුස්ලිම් ජනතාව තවත් මතයක් දරනවා. 
ආගමික වශෙයන් ගත්තාම ආගමික මත දරන්නා වූ උදවිය, ඒ 
වාෙග්ම ජාතික වශෙයන් ගත්තාම ජාතික මත දරන්නා වූ උදවිය 
විවිධ මත ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් අය විවිධ මත ඉදිරිපත් කරමින්, 
විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ හැලහැප්පීම් ඇති කර තිෙබනවා. එෙහම 
නම් ෙම් සියල්ල සමනය කරෙගන, හැමෙදනාටම ඒක රාශි 
ෙවන්න පුළුවන් විධියට, හැමෙදනාෙග්ම අදහස්වලට ඇහුම්කන් 
දීලා නිර්මාණය කරන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් රටට අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද පවතින ව්යවස්ථාෙව් යම්කිසි 
ෙනොගැළපීමක්, නුසුදුසුකමක් තිෙබනවා කියන හැමෙකනාටම අද 
ෙම් ඇති කරනු ලබන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට ඒක රාශි 
ෙවලා, සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම, සමස්ත රටම නිෙයෝජනය කරන 
මහජන නිෙයෝජිතයන් 225ෙදනාටම එකතු ෙවලා අදහස් ඉදිරිපත් 
කරලා, හැමෙදනාටම පිළිගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
සකස් කර ගැනීෙම් කාර්යය විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
සහ ෙම් රජය විසින් දැන් ෙම් රටට භාර කර තිෙබනවා.  

ෙමය විවෘත කියාවලියක් විය යුතු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්ක විවෘත කියාවලියක් කිරීමට රජය පියවර ෙගන 
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නා 
වූ මහජන නිෙයෝජිතයන් සියලුෙදනාටම අද ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත කරෙගන, එතැන් සිට ඉදිරියට ඒ වැඩකටයුතු කිරීම සඳහා 

අවකාශය සකස් කරදීලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, රෙට් මහජන 
මතය නිෙයෝජනය කරමින්, ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන්ට අදහස් 
දැක්වීමට, ඒක රාශි වීමට අවස්ථාව, ඉඩකඩ ෙබොෙහොම විවෘතව 
සකස් කරදීලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් අතට ෙම් රෙට් සෑම 
පළාතකම, සෑම දිස්තික්කයකම,  සෑම පෙද්ශයකම ජීවත් වන 
ජනතාවෙග් අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා උගතුන්, විද්වතුන්, 
නීතිඥයින් වැනි අය ඇතුළත් 20ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත 
කණ්ඩායමක් ෙම් වනෙකොට නිර්මාණය කරලා, ඒ කණ්ඩායම 
රටපුරා ගිහිල්ලා මහජන මතය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  එෙහනම් ෙම්ෙකදි හැම ෙදනාටම එකතු ෙවන්න 
පුළුවන් කාරණය සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙබනවා; හැම ෙදනාෙග්ම 
අදහස්වලට ඉඩ කඩ ලැබිලා තිෙබනවා; හැම ෙදනාෙග්ම 
ෙයෝජනාවලට ඉඩ කඩ ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒක 
එක පැත්තක්.   

ඊළඟට, ෙමහි විවෘතභාවය සම්බන්ධෙයන් බලමු. ෙම්ක 
හංගලා ගහන game එකක් ෙනොෙවයි. සමහර උදවිය ෙම් අලුත් 
ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම් කථාව ආපුවාම, ෙම්ක කරලියට 
ෙගනාවාම කෙළේ ෙමොකක්ද   ෙමෙතක් කල් කෙළේ ඒක කිව්වා 
විතරයි. කෙළේ  ව්යවස්ථාව ශක්තිමත් කරෙගන, තමන්ෙග් බලය 
ශක්තිමත් කර ගන්න කටයුතු කිරීමයි. එෙසේ කටයුතු කිරීමට 
එෙරහිව ගිහිල්ලා, ඒක අභිභවා ගිහිල්ලා, කියාපු ෙද් යථාර්ථයක් 
කරමින් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් පධාන ෙම් රජය දැන් 
ඒකට පියවර අරෙගන තිබියදි, සමහර උදවිය "ෙම් ව්යවස්ථාව ෙම් 
වන ෙකොට ෙකටුම්පත් කරලා ඉවරයි, ෙම්ක ෙබොරුවට ජනතාව 
මුළා කිරීම සඳහා ෙගන යන උපකමයක්" කියලා රෙට් ජනතාව 
තුළට වැරදි මතයක් ෙගන ගියා. එෙහම ෙගන ෙගොස් ජනතාව  
කුලප්පු කරවන්න හැදුවා. රෙට් සමඟිය, සාමය නැති කරලා රට 
තුළ කලබගෑනියක් ඇති කිරීෙම් අභිපාෙයන් සිටින අන්තවාදි 
උදවිය, බලයට තිෙබන කෑදරකම මත බලය ඉක්මනින් ලබා 
ගැනීෙම් අවශ්යතාෙවන් ෙපෙළන උදවිය, තමන්ෙග් යම් යම් 
ෙද්වල් යටපත් කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ දරන උදවිය ෙමවැනි 
කියාදාමයකට ගියායි කියන එකත් රහසක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියාවලිෙය් විවෘතභාවය 
ඉතා පැහැදිලියි.  සඟවා  ගහලා  නැහැ. ෙකොටසක් හංගා ෙගන 
වැඩ කටයුතු කරලා නැහැ. ෙම් කියාවලිය එක පැත්තකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් මහජනයා අතරටත් 
ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම්ක හංගලා ගහන කියාවලියක් 
ෙනොෙවයි.  ඉතාමත්ම පැහැදිලිවම රෙට් ජනතාව සියලු ෙදනාටම 
සහභාගි ෙවන්න පුළුවන් විවෘත කියාවලියක් බවට පත් කරලා 
තිෙබනවා.  අපි ෙම්ක අගය කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් නව ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම්දී ජනතාව සහ රජය අතර 
සම්බන්ධතාව ෙහොඳින් පවත්වාෙගන  යාෙම් ගුණාංගය අත්යවශ්ය 
ෙවනවා.  එෙහම නම් ෙම් කටයුත්තත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව රජය 
ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ජනතාව අතරට යන 
විද්වතුන් කණ්ඩායම ජනතාවත් එක්ක සෘජුවම සම්බන්ධ 
ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩලය සකස ් කරන ෙකොට ඊට සම්බන්ධ 
ෙවන්ෙන් ෙම් මහජන නිෙයෝජිතයින්.  ෙමොකද, ෙම් මන්තීවරු 
225 ෙදනාම මහජනයා විසින් එවාපු උදවිය; ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
ආපු ගරු මන්තීතුමන්ලා සහ මහජනයා විසින් ඡන්දෙයන් පත් කර 
එවූ උදවිය. ෙම් සියලු ෙදනාම මහජනයා නිෙයෝජනය කරන 
කණ්ඩායම්.  එෙහනම්  මහජනයා නිෙයෝජනය කරන සියලු 
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ෙදනාටම ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහනම් රජය සහ ජනතාව අතර සම්බන්ධතාව ඉතා  මැනවින් 
ඉෂ්ට වනවායි කියන එකත් අපට පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කරන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙද්ශපාලන සහ සමාජ 
තත්ත්වය ෙම් නව ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීෙම්දී, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයට එකතු ෙවනවා. එෙහනම් ෙම්ෙක්  
හැංගි ෙහොරා කරන කිසිම ෙදයක් නැහැ. විවෘතභාවය තිෙබනවා, 
කමවත්භාවය තිෙබනවා, හැම ෙදනාටම සම්බන්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහනම් ජනතාවයි, රජයයි එකට සමීප 
ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන බවත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඇයි? දැන් අෙප් රෙට් අවස්ථා 
ගණනාවකදි විවිධ පශ්නවලට අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. 1971දී අපි ෙම් රෙට් කැරැල්ලකට  මුහුණ දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම 1988-1989 යුගෙය් ෙම් රෙට් ෙම් ව්යවස්ථාව මුල් 
කරෙගන කැරැල්ලක් ඇති වුණා. ඉන් පස්ෙසේ අපි අවුරුදු 30ක 
කාලයක්,  -දශක තුනක කාල පරිච්ෙඡ්දයක්- ෙම් රෙට් 
ෙනොනවතින සටනකට මුහුණ දුන්නා. ඇයි, අපි ඒ සටන්වලට 
මුහුණ දුන්ෙන්? ජනතාව ෙනොෙයක් අඩු පාඩුකම් ගැන කිව්වා. 
ව්යවස්ථාෙවන් තමන්ට හිමිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා.  
ෙම් වාෙග් විවිධ මත ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් විවිධ මත මුල් කරෙගන 
තමයි ෙම් ගැටුම් ඇති ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ්. එක එක් ෙකනාෙග් 
අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න පටන් ගත්තා. දැන් අපි ඒ 
අභාග්යසම්පන්න යුග තුන පසු කරලා ඉවරයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. දැන් අපි ඒ අභාග්යසම්පන්න යුග තුන අවසන් කරලා,   
සංහිඳියාවකට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට්  සිංහල-දවිඩ-මුස්ලිම්, ෙබෞද්ධ-
කෙතෝලික-හින්දු-ඉස්ලාම් ෙම් හැම ෙකනාටම සහජීවනෙයන් 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්, හැම ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කරන යුගයක් අපට ආරම්භ කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  අර 
තිබුණු අවිශ්වාසය දැන් දුරු කරන්නට  අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
අවිශ්වාසය දුරු කිරීම සඳහා අපි පියවර ගැනීම අත්යවශ්ය 
සාධකයක් වනවා.   

දැනට පවත්වාෙගන යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව යම් 
සැකයක්, සංකාවක් තිෙබනවා නම්, එයින් සාධාරණය ඉෂ්ට 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව බහුබූත ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් කියලා කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් ඒ කාරණෙය්දී  අපි 
සියල්ලන්ටම එකතුෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් 
අවස්ථාව දැන් උදා කර දීලා තිෙබනවා.  

අපි සියලු ෙදනාටම දැන් තිෙබන්ෙන් එකතු ෙවන්නයි. අපි 
සියලු ෙදනාම එක්කාසුෙවලා, අෙප් අදහස් උදහස්, ෙයෝජනා ඒක 
රාශි කරලා, රටට, සමාජයට ගැළෙපන, අෙප් රෙට් සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලට සමඟිෙයන්, සහෙයෝගෙයන් වැඩ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් අන්දෙම් නීතියක්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කර 
ගැනීම අත්යවශ්ය කාරණයක් ෙවනවා. ඒ කාරණය සපුරා ගත්තා 
නම් නැවත අෙප් රටට පසුගිය අභාග්ය සම්පන්න යුග තුන වැනි 
යුගවලට යන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට ගමන් කිරීමට හැකියාව 
ලැෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දකුණු අපිකාෙව්ත් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අභාග්ය සම්පන්න යුගය අවසන් 
කළාම දකුණු අපිකාවත් ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් වුණා. සියලු 
ෙදනාෙග් අදහස් උදහස් ෙගන, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
නවීකරණයක් ඒෙගොල්ෙලෝ කර ගත්තා. වාර්ගික ගැටුම්වලින් 
ෙතොරව ඔවුන්ට වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා අවකාශය දැන් 

උදාෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ලංකාව තවදුරටත් දිගින් දිගට 
තැෙළමින්, පිටුපසට යන්ෙන් නැතිව, අපි සියලු ෙදනාම 
එක්කාසු ෙවලා අනාගතය සකස් කළ යුතු ෙවනවා. අනාගතය 
සකස් කිරීෙම්දී අපි බැලිය යුත්ෙත් පුද්ගල අනාගතය සකස ්කිරීම 
පිළිබඳවද, එෙහම නැත්නම් රෙට් අනාගතය සකස් කිරීම 
පිළිබඳවද?   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සකස් කිරීෙම්දී හැම ෙකනාම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒකට මැතිවරණ කමය ඇතුළත් 
කරන්නයි. මැතිවරණ කමය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් 
වනෙකොට හැම ෙකනාම බලන්ෙන් තමන්ෙග් කුට්ටිය, තමන්ෙග් 
කණ්ඩායම ශක්තිමත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. 
තමන්ෙග් කණ්ඩායම ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා වාෙග්ම 
තමන්ෙග් කුට්ටිය, ෙකොටස  ෙලොකු කර ගැනීම සඳහා කටයුතු 
කරන්නට ගිෙයොත් අපට රෙට් අනාගතය පිළිබඳව කටයුතු 
කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරමින් අද ඉන්න ෙකොටසකට ඊළඟ අවස්ථා ෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට බැරි ෙව්වි. හැබැයි, අපට 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වුණා, බැරි වුණා 
කියන එෙක් ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

රට ගැන බලනවා නම් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අනාගතය සාර්ථකව, සාමකාමීව 
පවත්වාෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි අප බලන්න 
ඕනෑ. එෙහනම් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන මහත්වරුන්ට 
තිෙබන කාර්යය තමයි,  ෙපෞද්ගලිකත්වයට වඩා රට ගැන බලා 
වැඩ කටයුතු කිරීෙම් අවශ්යතාව හිතට ගැනීම. හැබැයි, එම 
අවශ්යතාවට අනුව වැඩ කටයුතු කරන්න බැරි, වැඩවසම් යුගයට 
යටත්ෙවලා එවැනි මානසික තත්ත්වෙයන් හිටපු උදවිය, වහල් 
යුගයක් ගත කරලා ඒ වහල් මානසිකත්වෙයන් මිෙදන්නට බැරි 
උදවිය ෙම්කට එකඟ ෙනොෙවන්න පුළුවන්; ෙම් පිළිබඳව විවිධ 
විෙව්චන කරන්න පුළුවන්; ගරහන්නට පුළුවන්; ෙමහි ෙකටුම්පත් 
සකස් කරලා ඉවරයි කියන්න පුළුවන්;  ෙමය ඉන්දියාවට ඕනෑ 
විධියට හදනවා කියන්න පුළුවන්; ජිනීවාවලට ඕනෑ විධියට 
හදනවා කියන්න පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් ෙවනත් රාජ්යයකට 
ඕනෑ විධියට හදනවා කියන්න පුළුවන්; සුද්දන්ට ඕනෑ විධියට 
හදනවා කියන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් විවිධ ෙචෝදනා ෙගෙනන්න 
පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි, ෙම් කුමන 
ෙචෝදනා ෙගනා වාත් රෙට් අනන්යතාව, රෙට් අනාගතය පිළිබඳවයි 
අපි බලන්නට ඕනෑ. රෙට් අනාගතය දිහා බලලා වැඩ කටයුතු 
කරනෙකොට අපට හංගලා ගහන්න අවශ්යතාවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010 අවුරුද්ෙද් දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හිටි අඩිෙය් ෙගනාපු ආකාරය 
අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දැක්කා. මන්තීවරුන් බිලි බා ගත්තා. 
මුදල්වලට, තනතුරුවලට, වරදානවලට, වරපසාදවලට 
මන්තීවරුන් බිලි බාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු ෙගඩි සංඛ්යාව 
අනුව තුෙනන් ෙදකක් හදා ගත්තා. තුෙනන් ෙදක සකස් කරෙගන 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 2010 හිටි අඩිෙය් 
සම්මත කර ගන්න කටයුතු කළා. අද එෙහම ෙනොෙවයි. අද ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය ක රනෙකොට ෙබොෙහොම 
විනිවිදභාවෙයන් තමයි කටයුතු කරන්ෙන් කියා මම මුලින් පකාශ 
කළා. ඒ නිසා ඒ ගැන මම පුනපුනා කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. 
විනිවිදභාවය නිසා හැම ෙදනාටම එකතු ෙවන්න පුළුවන් 
තත්ත්වය ඉතාම පැහැදිලිව නිර්මාණය කර තිෙබනවා.  

ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධව  ආපු නඩු 
කතන්දරයත් ඒ වාෙග්මයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මධ්යම රාතිය 
පහු වන තුරු රැස්ෙවලා ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
අගවිනිශච්යකාරවරියට විරුද්ධව නඩු නිර්මාණය කළා; නඩු 
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ඇහුවා.  නඩු ලිව්වා; ෙපොත් ලිව්වා. එෙහම ලියලා, එතුමිය ෙදොට්ට 
දැමීම සඳහා කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙජනරල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු අන්දමත්. ෙම් 
කියාවලිය ඒ විධියට කඩිමුඩිෙය් කරන කියාවලියක් ෙනොෙවයි; 
හංගලා ගහන කියාවලියක් ෙනොෙවයි; හතර පස් ෙදෙනක් එකතු 
ෙවලා කරන එකක් ෙනොෙවයි; ෙකොටසකට පමණක් සීමා වුණු 
එකක් ෙනොෙවයි. හැම ෙදනාෙග්ම දායකත්වය සමඟින් සිදු කරන 
කියාවලියක් විධියට අපි ෙමය දකිනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා 
විෙව්චනය කරන්න ෙනොෙවයි; ඔක්ෙකෝටම එකතු ෙවන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පුස්තකාලයට ගියාම අද මම දුටුවා, "ආණ්ඩුවට මව් බිම ෙබදන්න 
නව ව්යවස්ථා හදන්න ජන වරමක් ලබා දී නැත" කියලා ෙපොඩි 
ෙපොත් පිංචක්. ෙම් ෙපොත් පිංච මාෙග් ලියුම් තිෙබන rack එෙක් 
තිබිලා මට හමු වුණා. අඩු තරෙම් ෙම් ෙපොත කියවා ගන්නවත් මට 
ෙවලාවක් හම්බ වුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්ෙන් ආණ්ඩුවද? ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හදන්ෙන් සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු ෙවලායි. ෙම් 
ෙයෝජනාව ගරු අගාමාත්යතුමා ෙගනාෙව්, සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු කර ෙගනයි. ෙම් ෙයෝජනාව  ෙගනාෙව් 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට අවශ්ය ආකාරෙය් 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න ෙනොෙවයි; අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයාට ඕනෑ කරන ආකාරෙය් ව්යවස්ථාවක් හදන්න 
ෙනොෙවයි; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයාට ෙහෝ ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු, ඇමතිවරු කණ්ඩායමට ඕනෑ කරන 
ආකාරෙය් ව්යවස්ථාවක් හදන්න ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව් කමිටු කිහිපයක්, අනු කමිටු කිහිපයක්, 
ෙමෙහයුම් කමිටුවක් සම්බන්ධ කර ෙගනයි. ඒ සියලු ෙදනා එකතු 
කර ෙගන ෙම් සභාවට ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් රටට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න මිස ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාටවත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාටවත් ඕනෑ කරන 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න ෙනොෙවයි; රට ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්නයි. ඒ සඳහා තමයි ෙම් සභාව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් බවට පත් කරන්ෙන්.  

මහජන නිෙයෝජිතයන් වන අපි  ෙම් විෂයයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්න නිසා, ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවලිය පිළිබඳව අපි දන්නා 
නිසා, ඒ ෙයෝජනාවලිය අපි කියවපු නිසා එහි කාර්ය භාරය 
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන අපට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය ෙනොකරන, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදනය පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් නැති, ගෙම් ෙගොෙඩ් මිනිසුන් ළඟට ෙම් ෙපොත ගියාම 
ඒ ජනතාව කියවන්ෙන් ෙම් ෙපොතයි. ෙම් ෙපොත කිෙයව්වාම 
මිනිසුන්ෙග් මනස විකෘති ෙවනවා. ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීතුමන්ලා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් මනස විකෘති කරලා, වහාම 
බලයට ඒමට කටයුතු කරන කෑදර කියාවලිෙයන් ඉවත් ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ කෑදර කියාවලිෙය් නියුක්ත වීම ෙනොෙවයි කළ යුතු 
වන්ෙන්. රටට හරි ෙද් කියලා, හරි අවෙබෝධය ලබා දීමයි කළ යුතු 
වන්ෙන්. ෙම් ෙපොෙතන් කරන්ෙන් නැවතත් රටට වින කිරීමයි 
කියන එක මම සිහිපත් කරනවා. මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් සභාව 
නිෙයෝජනය කරන ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමන්ලා, ෙද්ශපාලනඥයින් 
ෙමවැනි කියාවල නිරත වීම පිළිබඳව.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙපොෙත් කර්තෘ කවුද? 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙමහි ස්තුති කරලා තිෙබනවා, "දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන, 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, 2016 ජනවාරි මාසෙය් 12 වනදා, ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුව" යනුෙවන් සඳහන් කරමින්. "ගරු කුමාර ෙවල්ගම 
මැතිතුමා ෙමම සංෙශෝධන ෙයෝජනාව ස්ථිර කෙළේය" කියා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ කථාව.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙමොකක්ද, කියලා තිෙබන්ෙන්? "ආණ්ඩුවට මව් බිම ෙබදන්න 

නව ව්යවස්ථා හදන්න ජන වරමක් ලබා දී නැත." කියලායි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වත්, ඉන් පිටතදී කිව්වත්, ආණ්ඩුව රට 
ෙබදන්නවත්, මව් බිම ෙබදන්නවත්, තව තව ෙවනම රාජ්ය බිහි 
කරන්නවත් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. සියලු 
ෙදනාට එකතු ෙවන්න පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
නිර්මාණය කරන්න තමයි ගම්මන්පිල මැතිතුෙමෝ, ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමවැනි වැරදි මතවාද රටට ෙගන යාම රටට 
හානිකරයි; ඔෙබ් අනාගතයටත් හානිකරයි; අද ෙම් සභාව බලන්න 
ඇවිල්ලා ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න ෙම් රෙට් අනාගතය භාර ෙම් 
දරුවන්ෙග් අනාගතයටත් හානිකරයි. ඒ නිසා ෙම් සභාව 
නිෙයෝජනය කරන ඔබ සහ මම කියන මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙම් 
පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියන එකයි මාෙග් 
මතය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා, මට කථා කරන්න ඉඩ කඩ සලසා දීම 
පිළිබඳව. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා. ඔබතුමාට 
විනාඩි නවයක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනය ජාතිෙය් ෙහට දවසට 

තීරණාත්මකයි. අද දිනෙය්දී සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙම් රටට 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සෑදීම සඳහා වූ පූර්ණ ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් බවට පත් කිරීමට නියමිතයි. නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් කියන්ෙන් යම් ජාතියක පදනමයි. ජාතිය ෙගොඩ 
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නැ ෙඟන්ෙන් ඒ පදනම මතයි. ඒ පදනම ශක්තිමත් වුෙණොත් 
පමණයි ජාතිෙය් අනාගතය ශක්තිමත් වන්ෙන්. අපි අඳුරින් අඳුරට 
යනවාද, එෙහම නැතිනම් අඳුෙරන් එළියට එනවාද කියන එක 
තීරණය වන්ෙන් ෙම් ගරු සභාව ෙගොඩ නැඟීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අන්තර්ගතය මතයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියාවලිය ෙකතරම් 
තීරණාත්මක වුණත් -ෙම් ගරු සභාෙවන් මට ෙවන් වී තිෙබන්ෙන් 
විනාඩි නවයක් වාෙග් සීමිත කාලයක් නිසා- අතිශයින් වැදගත් 
කාරණා ෙදකකට පමණක් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සම්පාදන කියාවලිය පිළිබඳව ආණ්ඩුවත් අපත් අතර දැවැන්ත 
පරතරයක් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ, ෙමය සිදු කළ යුත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. ආණ්ඩුව විශ්වාස කරන්ෙන් අෙප් 
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අවශ්යයි කියලායි. විපක්ෂෙය් අපි 
හිතන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් කිරීම පමාණවත් 
කියලායි. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගන ඒම සඳහා 
ආණ්ඩුෙව් පධානම තර්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 19 වතාවක් 
සංෙශෝධනය කරපු අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට තවත් පැලැස්තර 
අලවන්න බැහැ කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා පිළිබඳ අනවෙබෝධය නිසාමයි ෙමවැනි පකාශ 
කරන්ෙන්. පංශෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගත්ෙතොත්, එය 24 
වතාවක් සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 27 වතාවක් සංෙශෝධනය කර 
තිෙබනවා. තවත් සංෙශෝධන 11ක් පාන්තවලට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම, 38යි. ජර්මනිෙය් 
ආණ්ඩුකම ව්යස්ථාව 59 වතාවක් සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන 
පිළිබඳ වාර්තාව තබා තිෙබන්ෙන් අෙප් අසල්වැසියා වන, අපට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ගැන පාඩම් කියලා ෙදන ෙකනා 
වන ඉන්දියාවයි. ෙම් වන විට -2015 අෙගෝස්තු මාසය වන විට- 
ඉන්දියානු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සිය වතාවක් සංෙශෝධනය 
කරලා ඉවරයි. සංෙශෝධන 19ක් වැඩියි කියලා ලංකාෙව් අපට 
කියන අතෙර් අසල්වැසි ඉන්දියාව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනම ශතකයක් වාර්තා කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
ෙවනුවට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන මාලාවක් ෙවනුෙවන් 
අප ෙපනී සිටින්ෙන් ඇයි? ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් පධාන අන්තර්ගතයන් තුනක් 
තිෙබනවා. ඒවා තමයි, ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම, නව 
මැතිවරණ කමයක් ඉදිරිපත් කිරීම, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉක්මවා ගිය බලය ෙබදීමක් කිරීම. මම  
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවාට ෙපෞද්ගලිකව 
විරුද්ධයි; නව මැතිවරණ කමයට පක්ෂයි; දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉක්මවා ගිය බලය ෙබදීමට විරුද්ධයි. රෙට් 
තවත් පුරවැසිෙයකු ඉන්න පුළුවන්, ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කරනවාටත් පක්ෂ; නව මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනනවාටත් පක්ෂ 
නමුත් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉක්මවා ගිය 
ෙෆඩරල් කමෙය් බලය ෙබදීමකට විරුද්ධ. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් හැටියට ජනමත විචාරණයකට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙකටුම්පතයි. ජනතාවෙගන් 
අහන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඔබ 
කැමැතිද, නැද්ද  කියලායි. ෙම් පශ්නයට මම උත්තර ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මම ෙම් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් කාරණා 

ෙදකකට විරුද්ධ නිසා මට ෙම්කට පක්ෂයි කියන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, මා අතිශයින්ම කැමැති ෙයෝජනාවක් ෙමහි අන්තර්ගත 
වන නිසා මට ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්තත් බැහැ. මම 
උභෙතෝෙකෝටිකයක හිර ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට ෙම් පධාන කාරණා තුන පිළිබඳව 
විවිධ වූ මත තිෙබන්න පුළුවන්. සෑම පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් 
ස්වාධීන වූ, ෙවනස් වූ මතයක් දැරීෙම් පරම අයිතියක් තිෙබනවා; 
ෙතෝරා ගැනීෙම් නිදහස පිළිබඳ පරම අයිතියක් තිෙබනවා. හැබැයි 
ෙම් සමස්තය එක ෙපොට්ටනියකට දමලා නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට කැමැතිද, අකමැතිද කියලා ඇහුෙවොත්, ෙකොෙහොමද 
ඒකට උත්තර ෙදන්ෙන්? ෙමය හරහා සිදු වන්ෙන්, ජාතිෙය් 
තීරණාත්මකම පශ්නෙය්දී තමන්ෙග් සිතැඟි පැහැදිලිව, නිරවුල්ව 
පළ කිරීමට ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන අවස්ථාව අහිමි කිරීමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් 
ෙම්කද? ජනතා පරමාධිපත්යය කියන්ෙන් ෙම්කද? ජනතාවෙග් 
වරණීය නිදහස ෙහවත් ෙතෝරාගැනීෙම් නිදහස කියන්ෙන් ෙම්කද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර රටවල ව්යවස්ථාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා, නව ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනද්දී එහි අන්තර්ගත 
පධාන කාරණා පිළිබඳව "කැමැතිද, අකැමැතිද?" කියලා ෙවන 
ෙවනම පශ්නාවලියක් ආකාරෙයන් ජනමත විචාරණයකට ෙයොමු 
කරන්න පුළුවන් කියා. නමුත් ඒ අවස්ථාව අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දීලා නැහැ. එෙහම නම්, 
ෙම් ව්යවස්ථා බාධාව ඇතුෙළේ අෙප් ජනතාවෙග් ෙතෝරා ගැනීෙම් 
නිදහස තහවුරු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ඒකට උත්තරයක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපි ෙපනී 
සිටින්ෙන්, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙවනුවට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන මාලාවක් ෙගන එන්න.  විධායක ජනාධිපති 
කමය  අෙහෝසි කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එනවා. නව මැතිවරණ කමය  
සම්බන්ධෙයන් අපි විසිඑක්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගන එනවා.  බලය ෙබදීම සම්බන්ධෙයන් අපි විසිෙදවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එනවා. අන්න එතෙකොට 
මට ෙතෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. මම විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට විරුද්ධයි. නමුත් විසිඑක්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය වන නව මැතිවරණ කමය 
සඳහා  පක්ෂයි. නැවත විසිෙදවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත්  ෙෆඩරල් කමෙය් බලය ෙබදීමකට මම 
විරුද්ධයි.  

බලන්න, ඒ තුළින් ජනතාවෙග් ෙතෝරා ගැනීෙම් නිදහස 
තහවුරු ෙවනවා. ඒ තුළින් සෑම පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් සිතැඟි 
පැහැදිලිව, නිරවුල්ව පකාශ කිරීෙම් අයිතිය ලැෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම් කාරණය නිසා තමයි, ෙම් තීරණාත්මක ෙමොෙහොෙත්, ජාතිෙය් 
ඉරණම තීරණය කරන ෙමොෙහොෙත්, අනාගත ලංකාෙව් හැඩතල 
තීරණය කරන ෙමොෙහොෙත්, ජනතාව ඇත්තටම හිතන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක ෙපොට්ටනියක් අස්ෙසේ සඟවනවා ෙවනුවට, 
ඔවුන්ෙග් සැබෑ සිතැඟි එළියට දාන්න ජනතාවට අවස්ථාව ලබා 
දිය යුත්ෙත්. ඒ නිසායි නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙවනුවට 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන මාලාවක් හරහා පධාන වශෙයන් 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන තුනක් ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීළඟ කාරණය හැටියට මම 
සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කර සිටින්ෙන්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් පිළිබිඹු විය යුත්ෙත් ශී ලංකා ජනතාවෙග් 
අභිලාෂය බවයි. එෙහම නැතිව ඊනියා ජාත්යන්තර පජාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අභිලාෂය අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පිළිබිඹු විය යුතු නැහැ. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන කියාවලිෙයන් ෙම් රෙට් ජනතා 
අභිලාෂය මිසක් ඉන්දියාෙව් අභිලාෂය පිළිබිඹු විය යුතු නැහැ.  

අද ශී ලංකාෙව් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ඉක්මවා ගිය බලය ෙබදීමක් කළ යුතු යැයි ෙමොර ෙදන්ෙන්, හඬ 
ෙදන්ෙන් අසල්වැසි ඉන්දියාවයි. ෙම් රෙට් ජනතාව තුළින් එෙහම 
හඬක් එන්ෙන් නැහැ. ඒ හඬ එන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉන්දියාෙවන් 
අහලා තිෙබනවාද, ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයට පංජාබයට ස්වයං 
පාලන අයිතිය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා? ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ 
ඇමතිතුමා ලංකාවට ආෙවොත් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
අනුව බලය ෙබදන්ෙන් කවදාද කියලා අෙපන් අහනවා. හැබැයි, 
අපි කවදාවත් ඉන්දියාෙවන් අහලා නැහැ, පංජාබයට ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ස්වයං පාලනය දුන්නාද කියලා. අපි කවදාවත් 
ඉන්දියාෙවන් අහලා නැහැ, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට කාශ්මීරෙය් ජනමත විචාරණය 
පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාව විතරක් ෙනොෙවයි, 
පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
මණ්ඩලෙය් සම්මත කරපු ෙයෝජනාෙව් 16වැනි ෙඡ්දෙයන් බලය 
ෙබදීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒමට 
ජාත්යන්තර පජාවට අපිත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මානව හිමිකම් රකින්න 
ජාත්යන්තර ගිවිසුම්වලින් බැඳිලා ඉන්නවා. අපි පරිසරය රකින්න 
ජාත්යන්තර ගිවිසුම්වලින් බැඳිලා ඉන්නවා. නමුත් බලය ෙබදනවාද 
නැද්ද කියන එක කිසිම ජාත්යන්තර බැඳීමක් නැති කාරණයක්. 
ඒක ෙම් රෙට් අභ්යන්තර කාරණයක්.  

අපි ඇයි අෙප් රෙට් අභ්යන්තර පශ්නවලට ඇඟිලි ගහන්න 
ජාත්යන්තරයට ඉඩ සලස්වන්ෙන්? බලය ෙබදන්න අපට උපෙදස් 
ෙදන ෙම් ජාත්යන්තරෙය් ෙයෝජනාෙව් සම අනුගාහකයකු බවට   
ශී ලංකාව පත්වීම හරහා, ජාත්යන්තරයට අෙප් අභ්යන්තර 
පශ්නවලට ඇඟිලි ගහන්න අයිතියක් තිෙබනවාය කියලා 
පිළිගැනීමක් ඇති කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇත්ෙතන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන විට ෙම් 
ෙයෝජනාවට සහාය පළ කරපු පංශය  බලය ෙබදලා නැහැ; 
ෙනෝර්ෙව් බලය ෙබදලා නැහැ; ජපානය බලය ෙබදලා නැහැ. 
එෙහම ෙබදන්න ජාත්යන්තර සම්මුතියකින් බැඳිලාත් නැහැ. ඒ 
නිසා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  විනාඩියක් ෙදන්න,  

අවසන් කරනවා.  

- "ඔවා ෙදනු පරහට - තමා සම්මතෙයහි පිහිටා සිට" කියලා  
අපට ඇඟ ෙබ්රා ගන්න තිබුණා. නමුත් අපි ඒ ෙවනුවට කෙළේ  
ජාත්යන්තරයට අෙප් රෙට් අභ්යන්තර පශ්නවලට ඇඟිලි ගහන්න 
අයිතියක් තිෙබ්ය කියලා, සම අනුගාහකත්වය පිළිගනිමින් අ ෙප් 
ජාතියට නිවැරදි කළ ෙනොහැකි  ඓතිහාසික වරදක් කිරීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දිනවල අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා හැසිෙරන්ෙන් ඉන්දියාෙවන් පත් කරන ලද 
ආණ්ඩුකාරතුෙමක් වාෙග්යි. අෙප් අගමැතිතුමා හැසිෙරන්ෙන් 
ඉන්දියාෙව් පාන්තයක මහ ඇමතිවරෙයක් වාෙග්යි. අද "සීපා 
ගිවිසුම" හරහා, "ඉට්කා ගිවිසුම" හරහා, ගිලන් රථ ෙසේවාව හරහා, 
ෙම් බලය ෙබදීෙම් ෙයෝජනාව හරහා ශී ලංකාව ඉන්දියාෙව් යටත් 
විජිතයක් බවට පත් ෙවමින් කාලිංග-මාඝ යුගය උදා ෙවනවාය 
කියන රතු එළිය පත්තු ෙවමින් පවතිනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන හරහා ශී ලංකාව 
ඉන්දියාෙව් තවත් එක් පාන්තයක් බවට පත්වීමට අපි ඉඩ 
තියන්ෙන් නැහැයි කියන ෙපොෙරොන්දුව ජාතිය හමුෙව් තබමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි.  
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ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

க்கியமான ஒ  பிேரரைண ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்குக் கிைடத்ததற்காக நான் மகிழ்ச்சிய 
ைடகின்ேறன். இந்த நாட் ல் பல யாப் கள் உ வாகியி க் 
கின்றன. 1931இ ம் 1945இ ம் அந்நியர்களால் உ வாக்கப் 
பட்ட யாப் கள் தங்க ைடய அரசுகைள அல்ல  காலனித் 

வத்ைத நிைலநி த் வதற்குப் பயன்ப த்தப்பட்டன. 
1972ஆம் ஆண்  யாப் ம் 1978ஆம் ஆண்  யாப் ம் இரண்  
கட்சிக ைடய நிைலைய அல்ல  அவற்றின் எதிர்காலத்ைத 
நிர்ணயிக்கின்ற யாப் களாக அைமந்தா ம் 1978ஆம் ஆண்  
யாப்  இன் வைர 19 தி த்தங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . 
அதில் 17வ  தி த்தம் இந்த அதி யர் பாரா மன்றத்தின் 208 
ஆசனங்க ைடய ஆதரைவப் ெபற்ற . 19ஆவ  தி த்தம் 
212 ஆசனங்க ைடய ஆதரைவப் ெபற்ற . அேதேபான்  

திதாகக் ெகாண் வர இ க்கின்ற யாப் க்ெகனப் பாரா  
மன்றத்ைத அரசியலைமப் ச் சைபயாக உ வாக்குவதற்கு 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்க ம் ைனகின்றேபா , 1978ஆம் ஆண் ன் அரசியல 
ைமப் க்கு மாறாக இ ந்தவர்கள் எல்ேலா ம் இன்  தங்க    
ைடய சுய இலாப அரசியல் நிகழ்ச்சிநிர ன் அ ப்பைடயில் 
இந்தத் தி த்தத்ைத அல்ல  இந்த ஆேலாசைனைய எதிர்க்க 

ைனகின்றார்கள்.  

இ  ெதாடர்பாக ேநற்  தி மைல மாவட்டத்திற்கு வந்த 
ஆேலாசைனக் கு வினர் ன்னிைலயில் தல் மகனாக நான் 
என  க த் க்கைளக் கூறிேனன். இந்த யாப்  லமாக 
மாற்றப்படவி க்கும் ேதர்தல் ைறயின் அ ப்பைடயில் எதிர் 
காலத்திேல மாவட்ட விகிதாசார ைறைம மாற்றப்பட் த் 
ெதாகுதி ைறைமக்கும் விகிதாசார ைறக்கும் வ கின்ற 
ேபா , இந்த நாட் ன் பிரைஜகள் என்ற வைகயிேல ெபளத்த 
சிங்கள மக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், ஸ் ம்கள், இந் க்கள், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள், பறங்கியர்கள் ஆகிய அைன 
வ ேம பிரேதச சைபயிேல, மாகாண சைபயிேல, பாரா  
மன்றத்திேல இ வைர வகித் வந்த அவர்கள  பிரதிநிதித் 

வத்ைதப் பா காக்கக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம்.   

இன்  தி மைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல 
அங்கு 42 தமான ஸ் ம்க ம் 32 தமான தமிழ் மக்க ம் 
26 தமான சிங்கள மக்க ம் வாழ்கின்றார்கள். இந்த 
நாட் க்கின்ற 22 ேதர்தல் மாவட்டங்களில் எம  
மாவட்டம் ஆகக்குைறந்தள  எண்ணிக்ைகயான ன்  
ெதாகுதிகைளக் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், விகிதாசார 
அ ப்பைடயிேல நாங்கள் இன் ெமா  ேதர்தல் ெதாகுதி  
ையப் ெபறேவண் ம். அந்த வைகயிேல ர் ெதாகுதி 
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யான , கிண்ணியாத் ெதாகுதி, ர் ெதாகுதி என இ  
ெதாகுதிகளாக மாற்றம் ெபறேவண் ம். மாவட்ட ாீதியாக 
நைடெபற்ற ேதர்த ேல சி பான்ைம ஸ் ம்கள் 23 ேபர் 
ெதாி  ெசய்யப்பட்ட ேபான் , தமிழ் மக்கள், சிங்கள மக்கள், 
கிறிஸ்தவர்கள் மற் ம் பறங்கியர் அவரவர் விகிதாசரத்திற் 
ேகற்பத் தங்கள் பிரதிநிதித் வ உாிைமையப் ெபறேவண் ம்.  

அன்  ெசாக் , பீற்றர் ெகனமன், ெஜயராஜ் பர்னாந்  
ள்ேள ேபான்றவர்கள் ஓர் இனத் க்கான பிரதிநிதிகளாக 

விகிதாசாரப் பிரதிநிதித் வத்தின்கீழ் நியமிக்கப்பட்டார்கள். 
அந்த நியமனம் ேதசியப் பட் யல் லம்  உ திப்ப த்தப் 
பட்ட . ஆனால், இன்  இந்தத் ெதாகுதி ைறைம 
அறி கப்ப த்தப்பட்டால் நாங்கள் 12 ஆசனங்க க்கு ேமல் 
ெபற யாத சூழ்நிைல ஏற்ப ம். ஆகேவ, யாப் கள் 
உ வாக்கப்ப ைகயில், விகிதாசாரப் பிரதிநிதித் வம், 
ெதாகுதிப் பிரதிநிதித் வம் என்ற அ ப்பைடயிேல பிரேதச 
சைப ம் மாகாண சைப ம் பாரா மன்ற ம் மாற்றப்ப  
கின்றேபா  இன விகிதாசாரம் ேபணப்பட ேவண் ம் 
என்பதிேல இந்தச் சைப கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  

1969ஆம் ஆண் ல் தி மைல மாவட்டத்தில் ர், 
தி ேகாணமைலத் ெதாகுதிகளிேல 158 உள் ராட்சி மன்ற 
உ ப்பினர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட்டேபாதி ம் அந்த 
எண்ணிக்ைக இன்  136 ஆகச் சு க்கப்பட் க்கின்ற . 
அன்  23 உள் ராட்சிச் சைபகள் இ ந்தன. இன்  13 
சைபகேள இ க்கின்றன. ஆகேவ, வட்டார ைற அல்ல  
ெதாகுதி ைற என்றவா  ேதர்தல் ைற மாற்றப்ப கின்ற 
ேபா  மாகாண சைபத் ேதர்த ம் பாரா மன்றத் 
ேதர்த ம் அந்தந்த இனங்க ைடய இன விகிதாசாரம் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம். ெபண்க க்கான உாிைம 25 
சத தமாக உ திப்ப த்தப்பட்ட  ேபான்  பாரா  
மன்றத்திேல இைளஞர்க ைடய பிரதிநிதித் வ ம் 25-30 

தமாக உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால் இன்  
உலகளாவிய இைளஞர்க ைடய சிந்தைனைய, அவர் 
க ைடய ேதைவைய நா கள் உணர்ந்தி க்கின்றன. அந்த 
அ ப்பைடயிேலேய நாங்க ம் சிந்திக்க ேவண் ம்.  

1931-1947 வைர ம் அல்ல  1947-1972 வைர ம் 
பாரா மன்றத் க்கு இ ந்த அதிகாரம் மற் ம் பிரதம 
அைமச்சாின் கீழி ந்த அைமச்சரைவயின் அதிகாரம் என்பன 
1978ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு ற் தாக ஜனாதிபதியின் 
கீழ் ெகாண் வரப்பட்டன. இவ்வா  பல்ேவ பட்ட 

ரண்பா கள் உண்டாகியேபா தான் இந்தச் சைபயிேல 
அரசியலைமப் க்குப் பல தி த்தங்கள் ெகாண் வரப்பட்டன. 
அதில் ஆக்க ர்வமானதாக 13வ  தி த்தம் மாகாண 
சைபயி ைடய அதிகாரத்ைத, உள் ராட்சி மன்றங்க ைடய 
அதிகாரத்ைத உ திப்ப த்திய . இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற 
சி பான்ைமச் ச கமான ஸ் ம், தமிழ் மக்கள் ேபசுகின்ற 
தமிழ்ெமாழி ம் சம அந்தஸ் ள்ள ஆட்சி ெமாழியாக மாற்றப் 
பட ேவண் ம் என்பைத 16வ  தி த்தம் உ திெசய்த . 
சுயாதீனமான 'ெகாமிசன்'கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம்; 
ஜனாதிபதியின் எேதச்சாதிகாரமான  அதிகார ம் நீக்கப் 
பட ேவண் ம் என்பைத உ திெசய்த 17வ  தி த்தம், 208 
ஆசனங்களால் இந்த ேமலான சைபயிேல நிைறேவற்றப் 
பட்ட . ஆனால், அதி ம் பின்னர் ரண்பா கள் ேதான்றின. 
பிரதம மந்திாி ம் சபாநாயக ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் 
ஜனாதிபதி ம் அதில் உ ப்பினர்களாக இ க்கின்றேபா  
ேம ம் அ வைர எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் பிரதம ம் 
நியமிக்க ேவண் ெமன்  கூறியேபா தான் இந்தச் சைபயிேல 
பல ரண்பா கள் ேதான்றின. அதற்குப் பிறகு இேத 
சைபதான் அந்தத் தி த்தச் சட்ட லத்திற்கு அங்கீகார 
மளித்த .  

ரதி ஷ்டவசமாக ஒ  சர்வாதிகாரத்ைத நிைலநி த்திய, 
தன் ைடய ேபாக்கிைன மக்கள்மீ  திணித்த, இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத நாசமாக்கிய, நீதித் ைறையக் ேகவல 
மாக்கிய 18வ  தி த்தச் சட்ட லத்திற்கும் இந்தப் 
பாரா மன்றம்தான் அங்கீகாரத்ைதக் ெகா த்த  என்பைத 
நாங்கள் மறந் விடக்கூடா . அந்தப் 18வ  தி த்தத்திற்கு 
அங்கீகாரத்ைதக் ெகா த்த கம்மன்பில ேபான்ற 
உ ப்பினர்கள்தான் இன்  தாங்கள் தி த்தத்திற்கு ஆதர  
ெதாிவிக்கின்ேறாம்; ஆனால் திய யாப் க்கு அல்ல என்  
கூ கிறார்கள். இவர்கள் ேநரத்திற்ெகான்  கைதப்பதற்கு 
இந்த யாப்  உ வாக்கப்படவில்ைல.  

அன்  ஆங்கிேலயர்கள் இந்த மண்ணிேல தங்கைள 
நி த்திக்ெகாள்வதற்கும் தங்க ைடய அதிகாரத்ைதச் ெச த் 

வதற்கும் எங்க ைடய லவளங்கைளெயல்லாம் சுரண்  
வதற்கும் அள்ளிச்ெசல்வதற்கும்  ேசால்பாி, ெடான ர் 
யாப் கள் வழிவகுத்தன. 1972ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப் 
பட்ட கு யரசு யாப்  அன்ைறய பிரதம மந்திாி 2 வ டங்கள் 
தன் ைடய ஆட்சிைய நீ த் க்ெகாள்வதற்கு வழிெசய்த . 
1978ஆம் ஆண்  உ வாக்கப்பட்ட Constitution இன்  தி த்தச் 
சட்ட லங்கள் காரணமாக பாரா மன்றத்தின ம் ெபா  
மக்களின ம் அபிலாைஷகள் நிராகாிக்கப்பட்டன. உங்க க் 
குத் ெதாி ம், 1196/16, 1192/16, 1196/18, 1199/30 ஆகிய 
இலக்கங்கைளக்ெகாண்ட இந்த நான்கு வர்த்தமானி 
அறிவித்தல்க ம் மக்களின் அபிலாைஷகைள ெவகுவாக 
நிராகாித்தன. நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைணெயான்ைறக் 
ெகாண் வர ைனந்தேபா  அன்  1192/16 இலக்க ைடய 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் லமாக 3 மாதங்கள் இந்தச் சைப 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 1196/18 இலக்க ைடய அறிவித்தல் 

லமாக  சர்வஜன வாக்ெக ப்  என்ற நிைலைமைய மாற்றிய 
ைமப்பதற்கு - ஒத்தி ைவப்பதற்கு அ  வழிெசய்த .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දි කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
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 

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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
1199/30 இலக்க ைடய வர்த்தமானி அறிவித்தல் அந்த 

சர்வஜன வாக்ெக ப்ைப ம் இல்லாமற் ெசய்வதற்கு 
ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரமளித்த . அதற்குப் பிறகு மக்கள் 6 
வ டங்கள் பாரா மன்றத்திற்கு அதிகாரமளித்தி ந் ம்கூட 
ஜனாதிபதி அவர்களின் அதிகாரத்தினால் பாரா மன்றத்தின் 
அங்கீகாரத்ைதப் ெபறாமேல 2001 ஒக்ேராபர், 10ஆம் திகதி 
ஒ  வ டம் ர்த்தியைடந்த நிைலயில், பாரா மன்றம் 
கைலக்கப்பட்ட . அவ்வாேற அ த்த பாரா மன்றத் க்குாிய 
காலம் 6 வ டங்கள் என மக்கள் அங்கீகாரமளித்தேபா ம் 
2004 ெபப் வாி, 07ஆம் திகதி 2½ வ டத்தில் அன்ைறய 
ஜனாதிபதி ைடய அதிகாரம் அதைனக் கைலக்கச் ெசய்த . 
இப்ப  gazette notification லமாக   ஏேதச்சாதிகாரமாக 
அதிகாரம் பயன்ப த்தப்பட்ட . அதன் லம் அன்  
பாரா மன்றத்ைத ம் மக்கள் பிரதிநிதிக ைடய சிந்தைன 
கைள ம் சின்னாபின்னப்ப த்தி, ேகாாிக்ைககள் நிராகாிக்கப் 
பட்டன.  

இன்  நல்லெதா  சூழல் உ வாகியி க்கின்ற . இந்த 
நாட்ைடச் சர்வேதசம் தி ம்பிப்பார்க்கக்கூ ய சூழ்நிைல 
ேதான்றியி க்கின்ற . கட்சி ாீதியற்ற, இனப்பாகுபாடற்ற 
இந்த சைபைய ஒ  ேமலான அரசியலைமப் ச் சைபயாக 
மாற்றி எதிர்காலத்திேல எல்லா ச க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய ஒ  யாப்பிைன உ வாக்கேவண் ம். இந்த 
நிைலைமயிேல நாங்கள் ஒவ்ெவா  விடயத்தி ம் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். இந்த நாட் ந்   இடம்ெபயர்ந் 
தவர்கள் சர்வேதசத்திேல இ ப்பதன் காரணமாக சில 
மாவட்டங்களின் இன விகிதாசாரங்கள் குைறவாக 
இ க்கின்ற . அங்கு ெதாகுதிகைள, அவர்க ைடய 
பிரதிநிதித் வத்ைத இல்லாமல் ெசய்யக்கூடா . அப்ப ப் 
பட்ட விடயங்க ம் திய யாப்பிேல உ திப்ப த்தப் பட 
ேவண் ம். இந்த இடம்ெபயர்  என்ப  நிரந்தரமான 
கு ேயற்றமல்ல. இந்த நாட் ேல ஏற்பட்ட த்த சூழ்நிைலதான் 
அன்  அவர்கள் ெவளிேயறக் காரணமாக இ ந்த .  

இன்ைறய යහ පාලන - நல்லாட்சி என்ப  தமிழ், ஸ் ம் 
மக்க ைடய 90 சத தமான அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்ற ஓர் 
ஆட்சி ைறைமயாகும். அவர்களின் அங்கீகாரத்ேதா  
2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி 8ஆம் திகதி அந்தப் பாாிய மாற்றம் 
ஏற்பட்ட . அந்த மாற்றத்திற்கு ைமயான காரணம் இந்த 
நாட் ன் சி பான்ைமச் ச கங்களாகும். அந்த ஆட்சி 
மாற்றத்திற்கு ன்  என்ன நைடெபற்ற ? இங்கு வந்  

தலீ  ெசய்ய நிைனத்தவர்கைள, தங்க ைடய சேகாதரர் 
கேளா  அந்நிேயான்னியமாக வாழ நிைனத்தவர்கைள 
சட்டங்க ம் பா காப்  ெந க்க க ம் இங்கு வரவிடா  
த த்தன. அந்தத் தைடகெளல்லாம் நீக்கப்பட ேவண் ம். 
எல்லாச் ச கங்க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய விடயங்கைள 

திய யாப்பிேல உள்வாங்க ேவண் ம்.  

விேசடமாக ஸ் ம்கைளப் பற்றி நான் உங்க க்குக் 
கூ கின்ேறன். ஸ் ம் ச கம் ெமாழியால் இனங்காணப்பட 

யாதவர்கள். அவர்கள் மதத்தால் இனங்காணப்பட்டவர்கள்; 
ெமாழியினால் அல்ல. கடந்த காலங்களில் ேசால்பாி, 
ெடான ர் அரசியல் யாப் க்களிேல மற் ம் 1978ஆம் ஆண்  
Constitution இேல அல்ல  இந்த நாட் ேல ஏற்ப த்தப்பட்ட 

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் சாி, 
அல்ல  பண்டா - ெசல்வா ஒப்பந்தத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டா ம் சாி, அல்ல  ஸ்ரீமா - சாஸ்திாி ஒப்பந்தத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டா ம் சாி, அல்ல  டட்  - ெசல்வா 
ஒப்பந்தத்ைத  எ த் க்ெகாண்டா ம் சாி, எதி ேம ஸ் ம் 
ச கம் தனித் வமான ஒ  ச கமாகக் குறிப்பிடப் 
படவில்ைல. நாங்கள் தமிழ் ெமாழி ேபசுவதில் ெப ைமப் 
ப கின்ேறாம். சேகாதர சி பான்ைமச் ச கத்தி ைடய 
ெமாழிையப் ேபசுகின்ேறாம். அந்த வைகயில், ஸ் ம் ச கம் 
இந்த நாட் ல் தனித் வமாக மத ாீதியாக இனங்காணப்பட் , 
Constitution இ ம் தனித் வமான ச கமாக இனங்காணப்பட 
ேவண் ம். இ  சர்வேதச உண்ைம என்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் அைனத்  விடயங்க ம் 
ஒவ்ெவான்றாக ஆராயப்பட் , இந்த நாட் ள்ள தமிழ், 

ஸ் ம், சிங்கள, கிறிஸ்தவ, பறங்கிய ச கங்கள் அைனத் ம் 
தங்க ைடய உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
யாப்பாக அைமயப்ேபாகின்ற திய யாப்  இ க்க ேவண்  
ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.26] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය්   අද තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
පතිසංස්කරණ සඳහා ෙකබඳු යාන්තණයක් හැෙදනවාද කියන 
පශ්නයයි.  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ ද නැත්නම් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ද කියන එක ගැන එක්තරා 
ෙනොපැහැදිලිකමක් තිබුණා. ෙමොකද, නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් කියන අර්ථෙයන් තමයි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනෙන්. පසුව ඒවා හුඟක් අත්හරින්නට ෙයදුණා. ෙම් ගැන  
ස්ථාවරයන් තුනක් ෙහෝ හතරක් මතු වුණා.  එකක් තමයි ආණ්ඩුව 
ඉදිරිපත් කරපු අදහස. ඒ තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට පිටින් ඇති කරන 
ව්යවස්ථා සභාවකින් ෙම් අලුත් ව්යවස්ථාව අපි හදමු කියන 
කාරණය. එතෙකොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට  එයට විරුද්ධ 
ෙවලා," නැහැ, තිෙබන ව්යවස්ථාෙව් වගන්ති තුළ සථ්ාවර 
නිෙයෝගවලට යටත්ව ෙමය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
පතිසංස්කරණයක් ෙලස ගත යුතුයි" කියලා අපි  ස්ථාවරයක් 
ගත්තා.   

ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායමත් 
ඊට සමාන ස්ථාවරයක් ගත්තා. ෙම් විධියට ෙම් සංවාදය පසුගිය 
කාලෙය් ගියා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගත් ස්ථාවරය ෙහෝ ඔවුන් 
ඉදිරිපත් කරපු සංෙශෝධනය මම දන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට ඇත්තටම 
ෙම් පශ්නය ගැන මතයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔවුන් වඩාත් සිටිෙය් 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු මතෙය් කියන එකයි 
මට ෙත්රුෙණ්. අද වුණත් ඒ අය ෙබොෙහෝ ෙසයින් ෙපනී සිටිෙය් 
ෙම් ෙගනාපු ෙයෝජනාව ඉක්මනින් සම්මත කරන්න ඕනෑ කියන 
මතෙය්. ෙයෝජනාව ගැන තිබූ ෙවනස්කම් නම් දැක්ෙක් නැහැ.   
තුන් විධියකට ෙම් යාන්තණය ගැන පශ්නය මතු වුෙණ් ඇයි ?  
යාන්තණය ගැන කථා කරන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
යාන්තණය මඟින් අපි ඇති කරන්න යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙකබඳු එකක් ද කියන එක ගැන තමන්ෙග් හිෙත්, පසු බිෙම් 
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තිෙබනවා. ඒ, හරියටම ගීතයක පද මාලා හදනෙකොට තනුව හිතට 
එනවා වාෙග්. ෙම් යාන්තණය ගැන කථා කරනෙකොටම, ෙම් 
යාන්තණෙයන් හදන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන හිෙත් අදහසක් නැතිවද යාන්තණය ෙගන එන්ෙන්?  නැහැ. 
අදහසක් ඇතුවයි. එෙහම නම් ඒ ෙග්න්න හිතපු අදහස ෙමොකක්ද ?  
හිෙත් තිබුෙණ්ෙමොකක්ද ? රටක ජාතික නවීනත්වයකට 
යනෙකොට, ජාතික පගතියකට යනෙකොට මූලික පශ්න හතරක් 
තිෙබනවා.  

පළමුෙවනි එක අධිරාජ්යවාදෙයන් මිදීම; ජාතික නිදහස. 
ෙදෙවනි එක පජාතන්තවාදය; වැඩ වසම් යුගෙයන් මිදීම හා 
ජනතාවෙග් පාලන බලයක් ඇති කිරීමයි.  තුන්ෙවනි එක ෙම් රෙට් 
ජාතික එක්සත්කමක් ඇති කර ගැනීම; හතර ෙවනි එක පැරැණි 
කෘෂිකාර්මික ස්වභාවයන්ෙගන් ෙවන්ෙවලා නවීන 
කෘෂිකර්මයකට යෑම. ඒ කාරණා හතර අපි මූලික කර ගන්න ඕනෑ.  
ෙම් කාරණා පිළිබඳ ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අපි ඔක්ෙකෝටම  
වුවමනාවක් තිෙබනවා. ජාතික නිදහස වුවමනායි.  නමුත් 
අගමැතිතුමාෙග් අද තිෙබන කල්කියාව අනුව බැලුවාම ෙමොකක්ද 
ෙප ෙනන්ෙන්? එතුමා  ඊෙය් කිව්වා, "රිලව් නටනවා ෙනොෙවයි, 
නටවනවා" කියලා.  රිලවා ෙනොෙවයි නටන්ෙන්; නටවන මිනිහායි 
නටවන්ෙන්. ඒ වාෙග් ජාත්යන්තර පාග්ධනය අෙප් අගමැතිතුමා 
නටවනවා කියන එකයි මෙග් ෙත්රුම.  ෙමොකක්ද ෙම් නව 
ව්යවස්ථාෙවන් කරන්න හදන්ෙන්? ඒ, ජාත්යන්තර පාග්ධනයට 
අෙප් රෙට් නීතිය යටත් කිරීම.  

ෙදෙවනි කාරණය ෙමොකක්ද? ජිනීවා නුවර සම්මත වුණු 
ෙයෝජනාවලට ඉඩ ලැෙබන පරිදි අධිකරණය පිළිබඳව ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන මූලික සිද්ධාන්තයන් එක්තරා 
විධියක ෙවනසකට ෙගනියන්න. තුන්ෙවනුව  වුවමනා කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් එකීය භාවය අවසන් කරලා, සන්ධීයභාවයක 
සව්රූපය ට  ගමන් කරන්න. මම කියන්ෙන් නැහැ, සන්ධීය 
රාජ්යයකටම ගමන් කරන්ෙන් කියලා. නමුත් සන්ධීය ස්වරූපයක් 
පැත්තට ගමන් කරන්නයි. හතර ෙවනි කාරණය වශෙයන් මම 
හිතන්ෙන් අගමැතිතුමාට බලය පැහැර ගන්න. ෙමන්න ෙම්වා 
තමයි හිෙත් තිෙබන්ෙන්.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් කණ්ඩායම  එතුමාෙග් ෙම් ෙයෝජනාවට 
විරුද්ධ වුෙණ් ඇයි?  ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශෙය් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  "ජනමත විචාරණයක් අවශ්ය ෙනොවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණයක්." දැන් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනැත් තිෙබන්ෙන් ජනමත විචරණයක් අවශ්ය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණයකට ෙන්. එතෙකොට ජනාධිපතිතුමාෙග් 
බලෙය් ඉතුරු හරියත් අවසන් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට මුළු බලය 
ගන්නයි. මම ඒකට එක හඬින් එකඟයි. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය ගන්නවා ෙවනුවට අගමැතිතුමාට විධායක බලයක් අත් පත් 
කර ගන්නට ඉඩ ෙදනවාට අපි විරුද්ධයි. ඒ නිසා අපට එක්තරා 
විධියකට  අගමැතිතුමා අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
අරමුණත් එකක්ලා පරස්පරයක් තිෙබනවා. ඒ නිසාම 
ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවත් සමඟ 
පරස්පරයක් තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල සියල්ලම 
අෙහෝසි කරලා අගමැතිතුමාෙග් අතට බලය ගැනීෙම් කියාදාමය 
තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන එදා හැදූ ව්යවස්ථාෙව් ඊළඟ 
සංස්කරණයයි එතුමා ෙම් ෙයෝජනා කරෙගන එන්ෙන්.  

අපි පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ, ඒකීය රාජ්යක් තුළ බලය 
උපරිම ෙලස ෙබදන්නට අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් එකඟත්වය 
තිෙබන බව. ඒ නිසා ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් බලය 
ෙබදීම වඩා තහවුරු කිරීමට අපි එකඟයි. නමුත් අගමැතිතුමාට 
බලය ෙදන්නට අපි එකඟ නැහැ. ෙකොෙහොම නමුත් ඒ 
පතිසංස්කරණ ඉදිරිපත් වුණාට පසුව ඕනෑ, ඒවා ගැන කථා 

කරන්නට. නමුත් අපි ෙම් ෙවලාෙව් කථා කරන්නට අවශ්ය 
වන්ෙන්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලායි. අපට සිෙත් මවා ගත්තු සිහිනයක් නැහැ, ෙම් හැෙමෝම 
එකඟ වූ ඉතාම ෙහොඳ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙම් රටට හදන්නට 
පුළුවන්ය කියලා, ෙම් යන්නා වූ විශාල සාකච්ඡා මාර්ගෙයන්. ඒ 
සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරමක් 
නැතිව. පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන්නත් 
ඉස්ෙසල්ලා අදහස් විමසන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා, 
ෙකොෙහොමද ෙම් ව්යවස්ථාව හැෙදන්නට ඕනෑ කියලා. නමුත් 
ඒකට වුවමනා කරන මුදල් වියදම් කරන්නට පාර්ලිෙම්න්තුව 
අනුමැතියක්වත් දීලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි කියා සිටිනවා අද 
අගමැතිතුමා  තමන්ෙග් කියා කලාපය අනුගමනය කරමින් ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළ ඇත්තටම හාස්යජනක බව. එෙහම නැත්නම් 
එක්තරා විධියකට අත්තෙනෝමතිකයි. ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාව 
දාලා, ඒ ෙයෝජනාව සම්මත වුෙණ් නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
ෙහොඳයි, සම්මත වුණාය කියමුෙකෝ. නමුත් ඒ අනුවෙන් අදහස් 
විමසන්නට යන්නට ඕනෑ. දැන් වන විට ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
ෙකොපමණ කෑලි හැලිලා තිෙබනවාද, ෙකොපමණ ෙවනස්කම් 
ෙවලා තිෙබනවාද, අපි අතර ඇති වුණු සංවාදය තුළින්. ඒ නිසා මම 
කල්පනා කරනවා ඒ ගත්තු පියවර ෙවලාවට වඩා ඉස්සරහින් 
ගත්තු පියවරක් කියලා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැෙදන විට 
එයට බලපාන මූලික කාරණා හා සංඝටක ෙමොනවාද කියන එක. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පිළිබිඹු කරන්ෙන් කුමක්ද? ෙම්ක 
ෙත්රුම් ගන්න. ජර්මනිෙය් හිටියා වාමාංශික දාර්ශනිකෙයක් 
ලස්සාෙල් කියලා. ලස්සාෙල් අහනවා, ''අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් පිටපත් සියල්ලම යම්කිසි ස්වාභාවික විපතකින් 
විනාශ ෙවලා ගිෙයොත්, එවිට අපට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
නැද්ද?'' කියලා. දැන් අපි හිතමු ලංකාෙව් තිෙබන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා පිටපත් සියල්ලම විනාශ ෙවනවා කියලා. එතෙකොට 
අපට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නැද්ද? ඒ තමයි ලස්සාෙල් අහන 
පශ්නය. නැහැ, තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඒ විනාශ වී ගිය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් අඩංගු වූ බලය පිළිබඳ කාරණය අපි ෙකොෙහොමත් 
පරිහරණය කරන බලය තුළ තිෙබන බව. ඒ නිසා අපි ඒෙකන් 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ පවතින බල සම්බන්ධතාව, බල තුලනය 
අනුවයි ෙම් කාරණාව අන්තිමට ව්යවස්ථාපිත බලයක් බවට පත් 
ෙවන්ෙන් කියලා.  

අපි හිතන්ෙන් නැහැ, අපිට බලයක් තිෙබනවා කියලා, ෙම් 
රෙට් ජනතාවාදී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්නට. අද ඒ බලය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අගමැතිෙග් විධායක බලයකට ඉඩ ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. 
අගමැතිෙග් විධායක බලයකට තුෙනන් ෙදකක බලයක් ගන්නටත් 
බැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදීෙම් කියාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටට ෙගන යන්නට එතුමා හැදූ උපාය අද 
පරාජය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පරාජයවීමත් සමඟ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කරන යාන්තණය ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එක් ෙබදීමක් තිෙබනවා. ඒ අනුව ඡන්දයකට 
එනවා නම්, ෙබදීමකට යනවා නම්  තුෙනන් ෙදක නැති බව 
ෙපෙන්වි. එතෙකොට එතැන ඉඳන් පටන් ගන්න ෙවන්ෙන්. 
තුෙනන් ෙදකක් නැතිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ 
ෙග්න්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද වන විට අගමැතිතුමා සියල්ලටම 
එකඟ ෙවලා නම් ඒක ඉතා ෙහොඳයි. 

එකඟ වීෙමන් ෙපන්වන්ෙන් ෙම් රෙට් පවතින බල තුලනයයි. 
ඕනෑම විධියක ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන ව්යවස්ථා සම්පාදක 
සභාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පිටින් දමන්නට, ෙම් රෙට් 

1355 1356 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්නා වූ බල තුලනය අනුව ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් බලය, එතුමාෙග් කණ්ඩායෙම් බලය, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් බලය ෙම් සියල්ලම ෙමයට අදාළයි. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට නම් එෙහම අදහසක් නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
එතුමන්ලා කියන්ෙන් කුමක්ද යන්න කීමට මෙග් කාලය නාස්ති 
කරන්ෙන්ත් නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් 

ෙදන්න. 

අපි තමයි ව්යවස්ථාව හදන්ෙන්. මාක්ස් කියූ විධියට ජනතාව 
තමයි ඉතිහාසය නිර්මාණය කරන්ෙන්. නමුත් අපට ඕනෑ හැටියට 
ෙමය කරන්න බැහැ. එයයි පවතින තත්ත්වයන්; පවතින බල 
සම්බන්ධතාවන්; පවතින සන්දර්භය. ඒ සන්දර්භය තුළ තිෙබන 
බල තත්ත්වයන් අනුවයි කියා කළ යුත්ෙත්. ඒ නිසායි අද 
අගමැතිතුමාට ආරම්භක ෙයෝජනාව හකුළා ගන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ එක්කම ෙහට ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය රකින, පළාත් 
බලයකුත් ෙදන, ඒ අතරම ජාත්යන්තර පාග්ධනයට අපිව ගැට 
ගහන්නට ඉඩ ෙනොෙදන, ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර අධිකරණවලට 
ෙම් ව්යවස්ථාව ඇතුළට රිංගන්නට ඉඩ ෙනොෙදන බලයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අද නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන බව ෙම් වන විට 
ඉදිරිපත් වී තිෙබන ෙයෝජනා අනුව ඇති වුණු ඒ විවාදය, සංවාදය 
හා අගමැතිතුමාෙග් පසු බැසීම තුළ ෙපන්නුම් කරන බව කියමින්, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග්ද, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපෙග්ද අදහස් ඇතිව 
එකට වැඩ කරන කියාදාමයක් ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දීත් සහතික 
ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්, මෙග් කථාව හමාර කරනවා. 
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, திய 

அரசியல் யாப்  ஒன்றின் உ வாக்கத் க்கான அரசியல 
ைமப் ச் சைபைய அைமப்ப  ெதாடர்பான விவாதத்தில் 
ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமையயிட்  
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். தமிழ் 
மக்கள் இப்ேபா  தம்ைம அரசியல் அநாைதகளாகேவ 
உணர்கின்றார்கள். அவர்கள் சிங்களத் தைலவர்களால் 
ஏமாற்றப்பட்ட வரலாற்றி ந்  வி படக்கூ யதற்கான 
ஏ நிைல எ ம் இந்த நல்லாட்சியி ம் இல்ைல என்பைத 

த ல் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அந்த மக்கள் 
உள்நாட்  ாீதியாக ம் சர்வேதச அளவி ம் ைகவிடப்பட்ட 
ஓர் அரசியல் நிர்க்கதியிேலேய உள்ளனர். அவர்கள் யாைர ம் 
நம் ம் நிைலயில் இல்ைல. எந்தெவா  சிங்களத் தைலவ 
ைர ம் தமிழ் மக்கள் ஒ ேபா ம் நம் வதற்குத் தயாராக 

இல்ைல. ஏெனனில் சிங்களத் தைலவர்களில் பல் னங் 
கைள ம் அரவைணத்  வழிநடத் ம் அரச சிற்பிகள் என்  
எவ ம் இ ந்த  கிைடயா . சிங்களத் தைலவர்களின் 
சந்தர்ப்பவாத அரவைணப்  எல்லாம் உண்ைமயில் 
அைணத் க் ெக க்கும் ெகாள்ைகைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்டைவ. தமிழ் மக்கள் ன் இன ஐக்கியத்திற்கான 
இலட்சியவான்களாகத் ேதான்றிய இட சாாித் தைலவர்கள் 
கூட, 1966ஆம் ஆண்  ேம தின ஊர்வலத்தின் ேபா  “ேதாேச 
மசாலா வேட அப்பிட்ட எப்பா” என்  தமிழினத்ைத 
இழி ப த் ம் வைகயிலான ேகாஷங்கைள எ ப்பியதன் 

லம் தங்கைளத் தாங்கேள அம்பலப்ப த்தினர்.  

“ெமாழி ஒன்  எனில் நா  இரண் , ெமாழிகள் இரண்  
எனில் நா  ஒன் ” என்ற சூத்திரத்ைதக் கூறிய கலாநிதி 
ெகால்வின் ஆர்.  சில்வாதான் தமிழினத்திற்கு எதிரான 
1972ஆம் ஆண் ன் அரசியல் யாப்ைப வ வைமத்தார். 
ஆகேவ, யாைரத்தான் தமிழ் மக்கள் நம்ப ம்? தமிழ் 
மக்கள் நம்பக்கூ ய தைலவர் என்  சிங்கள மக்கள் மத்தியில் 
இ வைர ஒ வர்கூட இ ந்ததில்ைல. ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
தைலைமயிலான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்தில் த்த 
அைமச்சராக இ ந்த காமினி திசாநாயக்க, யாழ். ெபா  

லகம் எாித் ச் சாம்பலாக்கப்ப வதற்குக் காரணமானவர் 
என்ற வரலாற்ைறப் பார்க்கும் எந்தெவா  தமிழ் மக ம் 
சிங்களத் தைலவர் எவைர ம் நம்பமாட்டான். இப்ேபா  திய 
அரசியல் யாப் ப் பற்றிப் ேபசப்ப கின்ற . இதில் எந்தெவா  
சிங்களத் தைலவாின் உத்தரவாதத்ைத ம் நம் ம் நிைலயில் 
தமிழ் மக்கள் இல்ைல. தம்ைம நி பிப்பதற்குச் சிங்களத் 
தைலவர்கள் ெவகு ரம் பயணிக்க ேவண் ம். குறிப்பாக 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் ெகா த்த எந்தேவார் உத்தரவாதத் 
ைத ம் கடந்த ஓராண் ல் அ  நிைறேவற்றாததால், சிங்களத் 
தைலவர்கள் மீதான அவநம்பிக்ைக ம் ேவதைன ம் 
ெவ ப் ம் தமிழ் மக்கள் ெநஞ்சங்களில் மைலெயன எ ந் 

ள்ளன.  

1971ஆம் ஆண்  கிளர்ச்சியில் ஈ பட்ட சிங்கள 
இைளஞர்க க்குப் ெபா  மன்னிப்  வழங்கிய ேபால தமிழ் 
அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா  மன்னிப் ; காணாமல் 
ேபாேனார் அைடயாளம் காணப்பட்  வி தைல ெசய்யப் 
ப வர்; சர்வேதசப் ேபார்க்குற்ற விசாரைண; இனப் பிரச் 
சிைனக்கு அரசியல் தீர் " ேபான்ற விடயங்கள் ேநர  
யாகேவா அல்ல  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  வாயி 
லாகேவா ேதர்தல்கால உத்தரவாதங்களாகத் தமிழ் மக்க க்கு 
வழங்கப்பட் ந்தன. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேமற்கூறப்பட்ட 
ேதர்தல் வாக்கு திக க்கு மாறாக நடந் ள்ள இன்ைறய 
நிைலயில் திய அரசியல் யாப் ப் பற்றிய விடயத்தில் 
நம்பிக்ைகெகாள்ள இடமில்ைல. 1972ஆம் ஆண் ன் 

தலாவ  கு யரசு அரசியல் யாப்ைபத் தந்ைத ெசல்வா 
அவர்கள் அேத ஆண்  யாழ். நகாி ள்ள நாவலர் 
மண்டபத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ன்னிைலயில் 
தீயிட் க் ெகா த்தினார். அதன் பின்னரான 1978ஆம் 
ஆண்  இரண்டாவ  கு யரசு யாப்ைப ம் தமிழர் வி தைலக் 
கூட்டணி நிராகாித்தி ந்த . அந்த இரண்  யாப் கைள ம் 
உ வாக்கியவர்கள் இப்ேபா  ஒன் ேசர்ந்  ன்றாவ  
கு யரசு யாப்  ஒன்ைற உ வாக்கப்ேபாவதாகக் 
கூ கின்றார்கள். அந்த இரண்  யாப் க்கைள உ வாக்கிய 
தைலவர்களின் ெதாடர்ச்சியாக அவர்களின் வழிவந்தவர்கேள 
இப்ேபா  ன்றாவ  கு யரசு யாப்ைப உ வாக்கப் 
ேபாகின்றார்கள். இதில் தர்க்க ர்வமாக ம் அ பவாீதி 
யாக ம் நம்பிக்ைகெகாள்ள எமக்கு இடம் எ ம் இல்ைல.  
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இன்  ன்றாம் கு யரசு யாப்பின் லம் இனப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்ேபாவதாகப் பதவியில் இ க்கும் 
தைலவர்கள் ெதளிவற்ற வார்த்ைதகளால் பலவாறாகப் 
ேபசுகின்றார்கள். ஆனால், தீர்  பற்றிய எந்தவித திட்டவட்ட 
மான அறிவித்தல்கைள ம் இவர்கள் ன்ைவக்கவில்ைல. 
1995ஆம் ஆண்  ஜனவாி தலாம் திகதி ெவளியான 'சண்ேட 
லீடர்' பத்திாிைகக்கு ன்னாள் ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன அவர்கள் அளித்த ேநர்காண ன்ேபா  ேகட்கப் 
பட்ட ேகள்விைய ம் அதற்கான அவர  பதிைல ம் இங்கு 
ேநாக்குேவாம்: "இன்ைறய நிைலயில் வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரச்சிைனக்கு சிறந்த தீர்  எ ெவன நீங்கள் க கிறீர்கள்?" 
எனக் ேகட்டதற்கு, "சமஷ்  ைறைமதான்" எனப் 
பதிலளித்தார். இேதேபால, 1926ஆம் ஆண்  யாழ்ப்பாணத்தில் 
எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
உைரயாற் ைகயில், "ஏேதா ஒ  வைகயிலான சமஷ்  

ைறதான் ஒேர தீர்வாக அைம ம்" என்  குறிப்பிட்டார். 
அவர் ேம ம் ேபசுைகயில், "ஆயிரத்ெதா  எதிர்ப் க்கள் 
இத்தைகய சமஷ் த் தீர் க்கு எதிராக கிளம்பினா ம் 
இ தியில் அைவ ப ப்ப யாக மைறந் , ஒ  சமஷ் த் 
தீர் க்கு வ வைதத் தவிர்க்க யா " என்  
குறிப்பிட் ந்தார். இ  ெப ம் சிங்களக் கட்சிகளின  
தைலவர்களாக இ ந்  நாட் ல் பிரதமராக ம் ஜனாதிபதி 
யாக ம் பதவி வகித்த ேமற்ப  இ  தைலவர்களின ம் 
கூற் க்கள் இவ்வா  இ ந்தேபாதி ம் நைட ைறயில் 
அவர்கள்கூட அதற்கு எதிராகேவ ெசயற்பட்டனர் என்ப  
வரலா .  

ஒ  கட்சி இன்ெனா  கட்சிையக் காரணங்காட் த் தமிழ் 
மக்க க்கான தீர்ைவ ம ப்ப  வழக்கமாக ம் ஒ  தந்திர 
மாக ம் இ ந்தைத இலங்ைகயி்ன் நைட ைற அரசியல் 
வரலா  எமக்குக் காட் கிற . 1970ஆம் ஆண்  ன்றி 

ரண்  ெப ம்பான்ைமப் பலத் டன் தி மதி ஸ்ரீமாேவா 
பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ஆட்சி அைமத்தார். எதிர்க்கட்சியில் 
தங்கியி க்காத அ திப்ெப ம்பான்ைம பலம் அப்ேபா  
அவ க்கு இ ந்தேபாதி ம் அவர் தமிழ் மக்களின் 
பிரச்சிைனக்கு அரசியல் யாப்பில் தீர்ைவ உ வாக்காமல் 
ேம ம் பிரச்சிைனகைளேய உ வாக்கினார். அத் டன், 
ேசால்பாி யாப்பில் காணப்பட்ட "சி பான்ைம இனங்க க் 
கான பா காப் " என்  கூறப்பட்ட 29 ஆவ  சரத்ைதப் திய 
யாப்பில் ேசர்க்கா  நீக்கிக்ெகாண்டார். ேம ம், அரசியல் 
யாப்பில் ம க்கப்படாதி ந்த ஒன் கூ ம் உாிைமைய 
நைட ைறயில் மீறி, தமிழ் மக்கள் மகிழ்ச்சி டன் 
ெகாண்டா க்ெகாண் ந்த நான்காவ  உலகத் தமிழாராய்ச்சி 
மாநாட்ைடக் ெகாைலக்களமாக மாற்றினார். இ  தமிழ் 
மக்கைள ஒ க்கேவண் ெமன்ற சிங்களத் தைலவர்களின் 
இயல்பான மன ஆைசயின் ெவளி்ப்பாேட தவிர, இதில் 
எதிர்க்கட்சிையக் காரணம் கூற இடமில்ைல.  

அேதேவைள, 1977ஆம் ஆண்  ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்க ைடய தைலைமயில் ஆறில் ஐந்  ெப ம்பான்ைமப் 
பலத் டன் பதவிக்கு வந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்திற்கு பலமான எதிர்க்கட்சி இல்லாத நிைலயி ம் 
தமிழ் மக்களின் பிரச்சிைனைய அவர்கள் தீர்க்க வி ம்ப 
வில்ைல. மாறாக, அன்  உ வாக்கப்பட்ட இரண்டாவ  
கு யரசு யாப்பின்கீழ் தமிழ் மக்களின் உாிைமகள் ம க்கப் 
பட்டதால் தமிழர் வி தைலக் கூட்டணி அந்த யாப்ைப 
நிராகாித்தி ந்தைத இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
ஆறில் ஐந்  ெப ம்பான்ைமப் பலத் டன் ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி பதவியி ந்த காலமான 1983ஆம் ஆண் ல்தான் 
'க ப்  ஜுைல' எனப்ப ம் இனக்கலவரம் அரங்ேகற்றப் 
பட்ட . இலங்ைகயின் நீதித் ைற ஒ ேபா ம் பதில் 

ெசால்ல யாத மிக ெவட்கக்ேகடான சம்பவமாக அப்ேபா  
இடம்ெபற்ற ெவ க்கைடச் சிைறப் ப ெகாைல அைமந் 
தி ந்த . இதனால், சிைறயில் தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் 
பா காப்  இல்லா ேபான  மட் மல்ல, அந்தச் சிைறயில் 53 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் இ வைர விசாரைண நடத்த இலங்ைகயின் 
அரேசா, நீதித் ைறேயா ற்பட்ட ம் கிைடயா . இந் 
நிைலயில் எந்தெவா  சிங்களத் தைலவர் மீேதா, சிங்கள 
அரசின் மீேதா, சிங்கள நீதித் ைறயின் மீேதா தமிழ் மக்கள் 
நம்பிக்ைகெகாள்ள இடமி க்கின்றதா? என்  நான் இந்தச் 
சைபயில் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

2009ஆம் ஆண்  ள்ளிவாய்க்கா ல் சுமார் ஒன்றைர 
இலட்சம் தமிழ் மக்கள் இனப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
பின்னணியில், இலங்ைக அரசுக்கு சர்வேதச அரங்கில் 
எ ந் ள்ள அவமானத்ைத ம் ெந க்க கைள ம் தாண் ம் 
வைகயில், தமிழ்த் தைலவர்க டன் ைகேகார்ப்ப ேபால் 
பாசாங்கு ெசய்வ  ஒ ற ம், அரசியல் தீர்  காணப் 
ேபாவதாகக் கூ வ  இன்ெனா ற மாக உள்ள . 
இதைனத் 'தந்திரம்' என்  கூற ேம தவிர, 'உண்ைம' 
என்  நம் வதற்கு எத்தைகய ன் தாரணங்க ம் 
இன்ைறய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தால் ேமற்ெகாள்ளப் 
படவில்ைல. சிங்களக் கட்சிகளின ம் இலங்ைக அரசு 
களின ம்  கைறப ந்த ஏமாற் ம் வரலாற் ப்பட் யல் நீண்  
ெகாண் க்கிறேத தவிர, நல் தாரணத் க்குப் பாத்திரமாக 
எந்தெவா  சிங்களத் தைலவ ம் இன்ைறய நாள்வைர 
நடந் ெகாள்ளவில்ைல. இந்நிைலயில் திய அரசியல் 
யாப்பில் தமிழ் மக்க க்கான தீர்  பற்றி நம் வதற்கு தமிழ் 
மக்கள் தயாராக இல்ைல.  

ஆனால், சிங்களத் தைலவரான காலஞ்ெசன்ற கலாநிதி 
என்.எம். ெபேரரா அவர்கள் 1955ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபர் 
19ஆம் திகதி நாடா மன்றத்தில் கூறிய ஒ  கூற்ைற 
இச்சைபயி ள்ள ெகளரவ உ ப்பினர்கள் அைனவ க்கும் 
நான் இங்ேக நிைன ப த் வ  நல்லெதன்  நிைனக் 
கின்ேறன். "ஜனநாயகம் என்பதன் ெபா ள் பல்ேவ  
வைகப்பட்ட க த் க்கைள ம் ேகட் , அ சாித்  நடப்ப  
என்பதாகும்; ஜனநாயகம் என்பதன் அர்த்தம் சி பான்ைமச் 
ச கங்களின் உாிைமகைள ற்றி ம் ஏற் ச் 
ெசயற்ப வதாகும்; ஜனநாயகம் என்ப  தைலகைள எண் ம் 
ஒ  கணக்கல்ல" என்  அவர் கூறினார். தமிழ் மக்களின் 
உாிைமகைள அங்கீகாிப்பதில் இ ந் தான் இலங்ைகயில் 
ஜனநாயகம் உதயமாக ம். ெப ம்பான்ைமயின 
ேமலாதிக்கத்ைத இன்ேனார் இனத்தின்மீ  திணித் , அந்த 
இனத்ைத அடக்கிெயா க்கிப் ப ெகாைல ெசய்வ  
ஜனநாயகம் அல்ல. குைறந்தபட்ச ஜனநாயக உணர் கூட 
இல்லாமல், இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்க யா . 
அதற்கான திர்ச்சிைய ம் நாகாிக வளர்ச்சிைய ம் சிங்களத் 
தைலவர்கள் இனிேமலாவ  காட் வார்களா? என்பதில்தான் 
ஐக்கியப்பட்ட இலங்ைகக்கான எதிர்பார்ப்  அடங்கியி க் 
கின்ற . ஆகேவ, கடந்த 60 வ டங்க க்கு ேமலாக இந்த 
நாட்ைட ஆட்சிெசய்த இரண்  பிரதான கட்சிக ம் தமிழ் 
மக்க க்கு இைழத்த ெகா ைமகள் அல்ல  அநீதிக க்குப் 
பாிகாரம் ேதடேவண் மாக இ ந்தால், திய அரசியல் யாப்  
மாற்றத்தில் இைவ உண்ைமயாகேவ இதய சுத்தி டன்  
நடந் ெகாள்ளேவண் ம் என்ப தான் எங்க ைடய 
எதிர்பார்ப் ம் ஆவ மாக இ க்கின்ற .  

இந்த ேநரத்திேல, நான் இன் ம் இரண்  க்கிய 
விடயங்கைள இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். வ னியாவிேல கங்காதரன் ஹாிஸ்ணவி 
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என்ற 13 வய ைடய மாணவி பா யல் ன் த்த க்கு 
உள்ளாக்கப்பட் , க த்  ெநாித் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்  
07 நாட்கள் கடந் ம்கூட, இ வைர அத டன் ெதாடர் பட்ட 
ெகாைலயாளிகள் கண் பி க்கப்படவில்ைல. ஹாிஸ்ணவியி 

ைடய சம்பவம் பல க்கும் அதிர்ச்சிைய ஏற்ப த்தியி க் 
கின்ற . அதி ம் குறிப்பாக மாணவர்க க்கும் ெபண் 
க க்கும் ெபாியெதா  அதிர்ச்சிைய ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . 
இன்ைறய தினம் வ னியா உட்பட வட மாகாணத்திேல 
பாடசாைல மாணவர்கள் மற் ம் ெபா  அைமப்பினர் இதற்கு 
எதிரான பல அ த்தப் ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி க் 
கின்றார்கள். ஆகேவ, ேபா க்குப் பிற்பா  வடக்கி ம் சாி, 
கிழக்கி ம் சாி, சிவில் நி வாகத்ைத இயல்  நிைலயில் 
ெகாண் ெசல்வதிேல சட்டத் க்கும் நல்லாட்சிக்கும் சவால் 
வி க்கின்ற அள க்குப்  பல சம்பவங்கள் - ெகாள்ைள, சி வர் 
மற் ம் ெபண்க க்கு எதிரான பா யல் ன் த்தல்கள் 
ேபான்றைவ -  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. குறிப்பாக 
யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ேகாப்பாயிேல ஒேரநாளில் 7 கள் 
ெகாள்ைளய க்கப்பட் க்கின்றன.  இதனால் மக்கள் 
பீதியிேல இ க்கின்றார்கள்.   

நடந் ந்த ேபாாின் காரணமாக இன்  பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெபண்கள் கு ம்பத்தின் தைலைமத் வத்ைதக் 
ெகாண்டவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  இவர்களின் கணவர் 
மார் இறந் விட்டார்கள், அல்ல  காணாமற் ேபாயி க்கின் 
றார்கள், அல்ல  அரசியல் ைகதிகளாக இ க்கின்றார்கள், 
அல்ல   நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறியி க்கின்றார்கள். 
இப்ப ப்பட்ட ெபண்கள் ெபா ளாதார ாீதியாக ம் 
அவர்க ைடய பா காப்  ாீதியாக ம் பல சவால்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றனர். ஆகேவ, இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
சட்டத்ைத ைமயாகப் பயன்ப த்தி சி வர்கள், 
ெபண்க க்ெகதிரான குற்றச் ெசயல்களில் ஈ ப பவர்க க் 
ெகதிராக அரசாங்கம் க ைமயான ஒ  நடவ க்ைகைய 
எ ப்பத டாகத்தான் மக்க க்கு இந்தச் சட்டத்தின்மீ ம் 
இந்த ஆட்சியின்மீ ம் நீதித் ைறயின்மீ ம் ஒ  
நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்த ம். அைதச் ெசய்யாதவிடத் , 
மக்கள் சட்டத்ைதக் ைகயிெல க்கக்கூ ய ஓர் அபாயகரமான 
நிைலைமயி க்கின்ற .  

ஆகேவ, இந்தச் சைப வ னியாவிேல பா யல் 
வன் ணர் க்கு உட்ப த்தப்பட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
ஹாிஸ்ணவி, ங்கு தீவிேல பா யல் வன் ணர் க்குட் 
ப த்தப்பட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட வித்தியா ேபான்றவர் 
களின  வழக்குகளில் அக்கைற ெச த்தேவண் ம். 
வித்தியாவின் வழக்கு இன்ைறக்கு ஒ  வ டம் கடந் ம் எந்த 

க்கும் வர யாத நிைலயி க்கின்ற .  ஜனாதிபதி 
அவர்கள்கூட, வித்தியாவின் ட் க்கு ேநாிேல ெசன் , 
விேசட நீதிமன்றம் அைமக்கப்பட்  அந்தக் ெகாைலயாளி 
க க்கான தண்டைனேயா தீர்ப்ேபா விைரவாக வழங்கப் 
ப ெமன்  ெசான்னார். ஆனால், இன் ம்  அந்த வழக்கு 
நடவ க்ைககள் ஒ  மந்த கதியிேல நைடெப கின்றன.  
இதனால்தான் இப்ப ப்பட்ட சம்பவங்கள் ெதாடர்ச்சியாக 
நடக்கின்றன. அதாவ  இந்தப் பா யல் வன் ணர் க் 
குற்றங்கைளப் ாிபவர்கள் மத்தியில் இந்தச் சட்டத்திற்கூடாகத் 
தப்பித் க்ெகாள்ளலாம் அல்ல  காலதாமதப்ப த் வத  
டாகத் தப்பித் க்ெகாள்ளலாம் என்ற ஒ  எண்ணப்ேபாக்குக் 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இ  ஒ  பார ரமான விடயம்.  
ெபா சா ம் நீதித் ைற ம் சட்டத்ைத மிக இ க்கமாகக் 
கைடப்பி த் ப் ேபா க்குப் பிற்பா ள்ள ச கச் சீரழி கள், 

ெகாள்ைளச் சம்பவங்கள், பா யல் ன் த்தல்கள் 
ேபான்றவற்றிற்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ெமன இந்த 
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத் டன், ெகா ம்  மகசின் சிைறச்சாைலயி ம் 
அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயி ம் 15க்கும் ேமற்பட்ட அரசியல் 
ைகதிகள் கடந்த 7 வ டங்களாகத் தங்க ைடய வழக்குகள் 
விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாள்ளப்படாத ஒ  நிைலயிேல  
மீண் ம் உண்ணாவிரதம் இ க்கின்றார்கள். இந்த அரசியல் 
ைகதிகளின் விடயத்தி ம்கூட அரசாங்கம் அதிகூ ய 
கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் யி க்கின்ற . ேபார் க்கு 
வந்ததன் பிற்பா  12,000 ன்னாள் வி தைலப் கள் 
வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். அ ேபால், இந்தச் 
ெசாற்ப அளவிலான அரசியல் ைகதிகைள ம் அரசாங்கம் 
வி தைல ெசய்ய ம். அதற்கப்பால் இந்த நாட் ேல 
நீண்டகாலமாக இ க்கின்ற பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் 
நீக்கப்படேவண் ய ஒ  ேதைவ வந்தி க்கின்ற . ஐ.நா. 
சைபயி ம்கூட இந்த விடயங்கள் வ த்தப்பட் க் 
கின்றன. இந்த நாட் ன் பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் இந்தப் பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் 
காலாவதியாகிவிட்டெதன்  குறிப்பிட் க்கின்றார். ஆகேவ, 
இந்தக் காலாவதியாகிய பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் 
நீக்கப்பட்  நீண்டகாலமாகச் சிைறயி க்கின்ற தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் வி தைல ெசய்யப்படேவண் ம் என்ப  
தான் எங்க ைடய ேகாாிக்ைக.  இப்ப யான பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்க்காமல் ெதாடர்ச்சியாக அைவ நீ க்கின்ற 
நிைலயில், ெவ மேன நாங்கள் இங்ேக வந்  ேபசுவத டாக 
உண்ைமயான நல் ணக்கத்ைத உ வாக்கேவா, இனப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்கேவா யா .   

இன்  பல்லாயிரக்கணக்கான நிலங்கள் இரா வத்தி 
ைடய ைகவசம் இ க்கின்றன. இதனால் மீள்கு ேயற்றம் 

ைமயாகச் ெசய்யப்பட யாத ஒ  நிைலைம 
இ க்கிற . வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ெபண்கைளத் 
தைலைமத் வமாகக் ெகாண் ள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான 
கு ம்பங்க க்கு எந்தவிதமாக உதவிக ம் இல்ைல. ஆகேவ, 
தமிழ் மக்க க்கு இ க்கின்ற அன்றாடப் பிரச்சிைனக க்கு, 
அதாவ , அரசியல் ைகதிகள் ெதாடர்பான விடயங்கள் 
அல்ல  காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பான விடயங்கள் 
சம்பந்தமாக அரசாங்கம் விைரவாகத் தீர் காண ேவண் ம். 
இன்ைறக்கு ேபார் நைடெபற்  ந்  6  வ டங்கள் 
கடந் ம்கூட காணாமல்ேபானவர்கள் ெதாடர்பாக உ ப்ப  
யான ஒ  பதிைலச் ெசால்ல சம்பந்தப்பட்டவர்களால் 

யவில்ைல. யாழ்ப்பாணத்திற்குச்  ெசன்ற மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கள்  காணாமல்ேபானவர்கள் ெப ம் 
பா ம் இறந்தி ப்பதாகக் குறிப்பிட் ந்தார். இறந்தி ந்தால் 
அந்த இறப் க்குக் காரணமானவர்கள் யார்? அவர்க க்கு 
என்ன தண்டைன? அல்ல  இறந் ேபானவர்களின்  
கு ம்பத்தின க்கு  ெகா ப்பனவா, நஷ்டஈடா? வழங்குவ  
என்பைவ ெதாடர்பாக எைதப் பற்றி ேம ெதளிவாகக் 
குறிப்பிடப்படாத நிைலைமகள் இ க்கின்றன.  

ஆகேவ, இந்த விடயங்கைளச் ெசய்வதற்கு தல் இந்த 
அரசாங்கம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேபா  ேபச்சுவார்த்ைத 
ெயான் க்கு வரேவண் ய ேதைவப்பா  இ க்கின்றெதன்  
நாங்கள் நிைனக்கின்ேறாம். இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைத 
ஆட்சிக்குக் ெகாண் வந்த தமிழ் ேபசும் மக்களின் 
பிரதிநிதிகளான எம  தரப்ேபா  ேபசப்பட ேவண் ய 
விடயங்கள் இ க்கின்றன. அதாவ , இந்தப் திய அரசியல் 
யாப்பி டாக இந்த நாட் ேல ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண்  
வ வதற்கி ந்தா ம் அதற்கு ன்னர் தமிழ்த் தரப் க்கும் அரச 
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தரப் க்குமிைடயிலான ஒ  ேபச்சுவார்த்ைத லமாக, நீண்ட 
காலமாகத் தீர்க்கப்படாம க்கின்ற இந்தப் பிரச்சிைனக்கு 
என்ன மாதிாியான ஓர் அரசியல் தீர்ைவக் காணலாம் என்ப  
ெதாடர்பான விடயங்கைள ஆராய இந்த அரசாங்கம் 

ன்வரேவண் ம். குறிப்பாக, வடக்கு - கிழக்கு இைணப் , 
காணி அதிகாரம், ெபா ஸ் அதிகாரம் உட்பட அதி ச்ச 
பட்சமான ஒ  சமஷ்  அ ப்பைடயிலான ஓர் அரசியல் 
தீர்ைவக் காண்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ம். 
அதற்கூடாகத்தான் நீண்டகாலமாக இந்த நாட் ேல தீர்க்கப் 
படாமல் இ க்கின்ற இந்தப் பிரச்சிைனக்கு  நிரந்தரமான ஒ  
தீர்ைவக் காண ம் என்பைத இந்த ேவைளயிேல 
சுட் க்காட் , என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி.  
 

[අ.භා. 1.58] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් අලුත් ව්යවස්ථාවක් 

සැකසීම සහ අලුත් ව්යවස්ථාවක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන තමයි ෙම් වන විට ෙම් රෙට්ත් ඒ වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
දන්නවා, දැනට තිෙබන ව්යවස්ථාව  සංෙශෝධන රාශියක් කරපු 
ව්යවස්ථාවක් බව. අපි අහලා තිෙබනවා, ව්යවස්ථාව නැතුව 
පාලනය ෙවන රටවල් තිෙබනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යවස්ථාව වැදගත් ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
රට පාලනය කරන පාලකයාෙග් තිෙබන පාලන ස්වභාවය අනුවයි. 
අෙප් රෙට් මෑත කාලෙය් රට පාලනය කරපු පාලකයන් රට 
පාලනය කරපු ආකාරය නිසා තමයි ඉදිරියට ෙම් රෙට් 
ව්යවස්ථාවක් සැකසීම ගැන කථිකාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙලොකු ෛවරයකින් කථා 
කළා. මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් ෛවරය සිදුහත් කුමාරයාත්, 
ෙද්වදත්ත කුමාරයාත් අතර තිබුණු පශ්නය වාෙග්යි කියලා. ෙම් 
පශ්නය, ෙදව්දත්තරත්, සිදුහත් කුමාරයාත් අතර තිබුණු පශ්නයක් 
වාෙග්යි. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කථා කෙළේ, ෙම් 
ව්යවස්ථාව තුළින් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට බලය යනවා 
කියලායි. හැබැයි ෙම් විධියට මීට ෙපරත් කථා කළා.  

දැනට තිෙබන ව්යවස්ථාව ෙගෙනන ෙකොට ඒ ව්යවස්ථාව 
විෙව්චනය කරපු අය පසුගිය දවස්වල මීට වැඩිය නරක විධියට ෙම් 
ව්යවස්ථාෙවන් පාලනය අරෙගන ගියා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා දැනට පවතින ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට ඒ 
ව්යවස්ථාව විෙව්චනය කරලා පාරට බැහැලා ඒ කාලෙය් කටයුතු 
කරපු අය, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා පාලනය කළාට 
වැඩිය නරක විධියට ෙම් රට පාලනය කළා. ඒක අපි දැක්කා. 
ඉතාම නරක විධියට රට පාලනය කළා. ඒ පාලනය තමයි පසුගිය 
කාලෙය් අවසන් වුෙණ්.  

ගරු අගමැතිතුමා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
හදන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
පක්ෂ ගණනාවක -විශාල කණ්ඩායමක- එකඟතාව අනුවයි. ෙමය, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොටසක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, TNA එක ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක 
එකඟතාව අනුව හදන ව්යවස්ථාවක්. අද අවස්ථාවාදී විධියට ෙම් 
රෙට් බලයට එන්න හදන කණ්ඩායම් රාශියක් ඉන්නවා. ඒ 
අවස්ථාවාදී විධියට බලයට එන්න හදන කණ්ඩායම් ෙම් 
ෙයෝජනාවට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව 
කියාත්මක වුෙණොත් ඒ ෙගොල්ලන්ට කවදාවත් නැඟිටින්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මම විශ්වාස කරනවා, අපි ෙගෙනන නව ව්යවස්ථාෙවන් 
අගමැතිතුමා පමුඛ සියලු ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන අය 
බවට පත් ෙවනවා කියලා. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය 
ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන් එංගලන්තෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන කමයත් එක්කයි. පසුගිය දවස්වල එංගලන්තෙය් 
මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක 
සභාවල කටයුතු ඉදිරියට සිදු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
ෙලොකු වැඩ මුළුවක් පැවැත්වූවා. ෙම් සම්පදායට ගරු කරමින් යන 
ව්යවස්ථාවක් තමයි අපි හදන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සියලුම ෙදනා වග කිව යුතු ෙවනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙදනා ෙම් ගැන ෙසොයා බැලිය යුතු 
කමයක් හදනවා. අගමැතිතුමා කියන්ෙන් ඒකයි. මම මුලදීම ෙම් 
කාරණය ගැන කිව්වා. ඕනෑම නරක ෙදයක් ෙහොඳ පුද්ගලෙයකු 
අතට ගිෙයොත් ඒ පුද්ගලයා ඒ නරක ෙදයින් ඈත් ෙවනවා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වීෙමන් 
පසුවත් අද වන තුරුත් ෙම් ව්යවස්ථාව තිෙබනවා.  

පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා හැටියට ඉදිරිපත් වූ විට ඒ ව්යවස්ථාව තුළ 
හිඳිමින් රාජපක්ෂ පාලනය සහ ඒ ආණ්ඩුව එතුමාට කළ 
ෙකනහිලිකම් සහ පශ්න ෙවන කිසිෙවකුට ඇති වුෙණ් නැහැ. 
හැබැයි, එතුමා ඒ ව්යවස්ථාව තුළින්ම ජනාධිපති ධුරයට පත් 
වුණාට පසුව එතුමා පළිගන්න ගිෙය් නැහැ. එය අප දැක්කා. 
එතුමාට විරුද්ධව කටයුතු කළ අයට යම් යම් තනතුරු ලබා දී 
තිෙබනවා. එතුමා ඒ අය පිළි අරෙගන තිෙබනවා; ඒ අය ෙම් 
පාලන ව හයට සම්බන්ධ කර ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, අර 
ෙද්වදත්ත කුමාරයා සහ සිදුහත් කුමාරයා වාෙග් විරුද්ධවාදී 
ෙකොටසකුත් ඉන්නවා. ෙමවැනි ෙද් ඒ කාලෙය්ත් තිබුණා. ඒ නිසා 
එවන් කණ්ඩායමක් ෙම් රෙට් ඉදිරියට බිහි වුෙණොත්, ඒ 
කණ්ඩායමට ගැළෙපන පරිදි ව්යවස්ථාවක් සකස් කරන්නට ඕනෑ.  

පසුගිය දිනවල ෙමම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුගමනය 
කරමින් ෙම් රෙට් අධිකරණය තුළ සිදු වුණු ෙද්වල් අප දැක්කා. මා 
අධිකරණය විෙව්චනය කරනවා ෙනොෙවයි. පසුගිය කාලෙය් 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා, ''ෙම් ෙයෝජනාව 
තුෙනන් ෙදකක බල යකින් සම්මත කරන්න ඕනෑ'' කියා. නමුත්, 
රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් ෙගඩිය පිටින්; කුට්ටි පිටින් මන්තීවරුන් 
සල්ලිවලට ගත්තා; වරපසාද දුන්නා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කළා. ෙම් රෙට් අධිකරණය එයට උදවු කළා; හිටපු 
සමහර අගවිනිශ්චයකාරවරුන් උදවු කළා. සමහර 
අගවිනිශ්චයකාරවරුන් දුන් තීන්දු සලකා බලන විට, ඒ අය එක් 
පැත්තකට කථා කරලා ඊට පසුව කියනවා, ''අෙන් මම එෙහම 
කළා නම් ෙමෙහම ෙවනවා'' කියලා. දැන් කියනවා, ''ෙමෙහම 
කළා නම් ෙමෙහම ෙවනවා'' කියලා. එවැනි අධිකරණයක්, එවැනි 
නීතියක් තිබුෙණ්. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ඒ සියලු 
ෙද්වලට රැකවරණය ලැෙබන්නට ඕනෑ; ඒ සියලු ෙද්වල් ආරක්ෂා 
ෙවන්න ඕනෑ. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතුවලට පමණක් ෙනොෙවයි, අධිකරණයට ඇඟිලි ගැසීම් 
ෙනොතිබිය යුතුයි. ඒ අනුවයි අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් කථා කරලා  ර ට 
පාලනය කර ෙගන යන්ෙන්. හැබැයි, ඒකාධිපති විධියට ෙම් රෙට් 
පාලනය කළ යම් යම් ෙහොල්මන් සමහර තැන්වල තවම 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ අය කැමැති තනි පුද්ගලෙයක්, තනි 
පවුලක් යටතට ෙමය පත් කර ගන්නටයි.  

''තුෙනන් ෙදකක බලයකින් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත යුතුයි'' 
කියා වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කිව්වා. ෙම් ෙයෝජනාවට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුෙනන් ෙදකකට වැඩි බලයක් ලැෙබනවාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ෙම් සඳහා විශාල පිරිසකෙග් කැමැත්තක් තිෙබනවා. අප 
ගම්වල සිට ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙද්ශපාලනයට පැමිණි අය. අපි 
පුංචි මිනිස්සු; ෙගොවීන්ෙග් දරුවන්; ෙගොවීන්. ෙම් තිෙයන ඡන්ද 
කමය යටෙත් ෙලොකු සල්ලි කුට්ටි තිෙබන ෙකෙනකුට මිස ගෙම් 
සාමාන්ය ෙකෙනකුට ෙද්ශපාලනයට එන්න බැහැ; සාමාන්ය 
ෙකෙනකුට එන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් නැහැ. ඒ නිසා ගම දිනා 
ෙගන ගෙම් ඉන්න පුද්ගලයන්ට ෙද්ශපාලනයට එන්න පුළුවන් 
මැතිවරණ කමයක්, ගමට වග කියන්න පුළුවන් මැතිවරණ කමයක් 
අවශ්යයි. මන්තීවරු හැටියට අපි ගන්න ෙසොච්චම් පඩිය මදි අපට 
තිෙබන මළ ෙගවල්වල යන්න. ඇයි, අපට දිස්තික්කෙය්ම 
නිෙයෝජනයක් තිෙබනවාෙන්. දිස්තික්කෙය් හැම තැනම 
යනෙකොට අපට අෙප් වැඩ ටික කර ගන්න කාලයක් නැහැ. 
හැබැයි, ආසනයකට වග කියන, ආසනයක් බලා ගන්න කමයක් 
හැදුෙවොත් අපට මීට වැඩිය ෙල්සියි. එතෙකොට අපි ඒ ආසනයට වග 
කියනවා.  

දැන් දිස්තික් කමය යටෙත් කිසිම ආසනයක වග කීමක් කිසිම 
ෙකෙනකු ගන්ෙන් නැති තරම්. මැතිවරණ කාලයට ආසනය තුළ 
සිටින ඡන්දදායකෙයෝ ෙභ්ද වන, ස්වාමින් වහන්ෙසේලා ෙභ්ද වන, 
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙභ්ද වන, රාජ්ය ආයතන ෙභ්ද වන කමයක් 
දැන් තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව ආසනයට වග කියන යම් ෙහොඳ 
මැතිවරණ කමයක් නව ව්යවස්ථාව යටෙත් හඳුන්වා ෙදනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් අදහස.  

පසුගිය දවස්වල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා, ෙම් 
හදන්ෙන් එක පක්ෂයකට ෙහෝ එක කණ්ඩායමකට වාසි වන 
ව්යවස්ථාවක් ෙනොවන බවත්, ඒ සඳහා හැෙමෝෙග්ම අදහස් ලබා 
ගන්නා බවත්. අපි තවම ඒ ගැන එක තීන්දුවකට ඇවිල්ලා නැහැ. 
තවමත් අදහස් විමසනවා. මන්තීවරුන්ට වරදාන, වරපසාද දීලා, 
මන්තීවරු සල්ලිවලට අරෙගන තුෙනන් ෙදකක බලයක් හදාෙගන 
ඒ තුළින් හදන ව්යවස්ථාවක් ෙම් රටට  අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙයෝජිත නව ව්යවස්ථාවට අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදෙක් බලය ලැෙබනවා.  ඒක මට සක්සුදක්ෙසේ ෙපෙනනවා. 
හැබැයි, ඉදිරිෙය්දී යම් ෙහේතුවකින් නැවත ඒකාධිපති නායකෙයක් 
බිහි ෙවලා, ඒකාධිපති විධියට ෙම් රට පාලනය කරන්න 
කියාත්මක වුෙණොත්, ඒ විධිෙය් ෙදයක් සිද්ධ කරන්න බැරි විධියට 
ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. එදා අපි දැක්කා රෙට් 
නීතිය ෙවනස් කරපු හැටි; අග විනිශ්චයකාරතුමිය එළියට දාපු 
හැටි; සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා සිරගත කළ හැටි. පසුගිය 
කාලෙය් අපි ඒවා දැක්කා. ඒ ඒකාධිපතිෙයක් සහ පවුලක් විසින් 
කරපු ෙද්වල්වල පතිඵල. ඉදිරියට එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොවන 
විධියට නව ව්යවස්ථාව සකස් විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

TNA එෙක් අෙප් සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා දැන් කථා 
කළා. එතුමාෙග් කථාවට මා සවන් දුන්නා. ඒ කියපු ඇතැම් කරුණු 
ගැන මම ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. එතුමා කිව්වා, "යහ 
පාලනය තුළදීත් තවම අෙප් ජනතාවට කරදර වනවා" කියලා. 
හැබැයි, ඒ කරදර ෙවන්ෙන් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
ෙපොලීසිෙයන්, තිවිධ හමුදාෙවන් ෙනොෙවයි. ඒ කරදර ඇති 
ෙවන්ෙන් ඒ පළාත්වල ඉන්න පජාවෙගන්. ඔබතුමා ස්තී දූෂණ 
ගැන කිව්වා. ළමයින් දූෂණය කිරීම් ගැන කිව්වා. අපචාර ගැන 
කිව්වා. ෙම් අපචාර සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශෙය් 
විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් පෙද්ශවලත් සිද්ධ වනවා.  

පසුගිය දිනක ගිරිඋල්ෙල් ඇති වුණු සිද්ධිය බලන්න. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙදමළ ජාතික දැරියක් නැති වුණා. 

ජනාධිපතිතුමාත් ඒක බලන්න ගියා. ඒ ගැන නීතිය කියාත්මක 
කරනවා කියා එතුමා කිව්වා. ඔබතුමා දැන් කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා 
විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවලා ඒ ගැන කටයුතු කරනවා කියලා. 
හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා නීතියට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ; 
අපරාධකරුෙවෝ ෙබ්රා ගන්න කවදාවත් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
දැන් සිද්ධ වන ඒවා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් කියා ෙනොෙවයි.  

පසුගිය කාලෙය් අපි දැක්කා ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශවල යම් 
යම් කණ්ඩායම් ආයුධ අරෙගන ෙලොකු ඝාතන සිද්ධ කළ බව. ඒවා 
නැහැ කියන්න එපා. අෙප් ගම්වලටත් ඒ පශ්න ආවා. ඒවා දැකපු 
අය අපරාධ කරන්න ෙප ළෙඹනවා. ඒවාෙය් පතිඵල තමයි ෙම්. ඒ 
සමහර අපරාධවලට ඔබතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම්වල ඉන්න 
නායකයන්ෙග්ත් නම් ගෑවුණා. ඒ නිසා අපට එක එල්ෙල් ෙචෝදනා 
කරන්න එපා. සිංහල ජනතාවත් පීඩා වින්දා. සිංහල ගම්වල අය 
මැරුණා. කපලා ෙකොටලා දැම්මා. අපි ඒවාත් පිළිගන්න ඕනෑ. අපි 
හදන්ෙන් ඒවා නැවත සිදු ෙනොවන ෙලස කටයුතු කරන්නයි.  

ඔබතුමා ඒ වාෙග්ම දැන් කිව්වා, ෙපොලිස් බලතල ඕනෑ, ඉඩම් 
බලතල ඕනෑ කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, සිංහල 
බහුතරයක් එක්ක යන ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. ඔබතුමන්ලා පිළිගන්න 
ඕනෑ අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව නැත්නම් සම්පන්දන් මැතිතුමා 
විපක්ෂ නායකයා ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. රටට යහ පාලනය 
ෙග්න්න ඕනෑ නිසා, සියලුම ජාතීන් එකමුතු කරන්න ඕනෑ නිසා 
තමයි ගරු අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් ඒ විධියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. ෙලෝකය අප ගැන නරක චිතයක් මවා ෙගන තිබුණා. 
ඒක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි සම්පන්දන් මැතිතුමා අද 
විපක්ෂ නායකතුමා හැටියට ඉන්ෙන්.  

ඒක වුෙණ් අපි සියලු ෙදනාෙග් එකඟතාව අනුවයි. ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් සියලු ජාතීන් සම්බන්ධ කර ෙගන  කාටත් 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

අපට අත්දැකීම්  තිෙබනවා. අපි දැක්කා සමහර කණ්ඩායම් 
ආයුධ අරෙගන හිටපු හැටි. ඒ නිසා අපිටත් ෙලොකු බයක් 
තිෙබනවා, ෙපොලිස් බලතල දුන්ෙනොත් ෙමොනවා ෙවයිද,  ඉඩම් 
බලතල දුන්ෙනොත් උතුෙර් ඉන්න සිංහල ජනතාවට ෙමොනවා 
ෙවයිද කියලා. හැබැයි මහජාතිය හැටියට අපි ඒවාටත් 
මුහුණෙදමින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා දකිනවා 
ඇති, අර පැත්ෙතන් එන හඬ. ඒ පැත්ෙතන් කියන්ෙන් ෙමොනවාද? 
ඒ අයට ෙපොඩි ෙදයක් වුණත් ඇති. දැන් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමන්ලා හැම දාම අධිරාජ්යවාදීන්, 
ෙද්ශෙදෝහීන් ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. ඒවා මැඩපවත්වා ෙගන 
අෙප් අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් රට පාලනය කරනවා.  
අපි විශ්වාස කරන විධියට ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් 
රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට ගරු කරන නායකෙයක්. ෙමොන 
පශ්න තිබුණත් එතුමා ඒ පශ්න පත්තරවලට කියන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමයි ඒවා කියන්ෙන්. ඒ 
විධියට අෙප් නායකතුමා -අගමැතිතුමා- ඊෙය්ත් පකාශයක් කළා. 
එතුමා ෙමොන පශ්නය ආවත් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා. ඒ 
කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන, පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිගන්නා, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට ගරු කරන කමයක් ඉදිරි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකින් හදන්න එතුමා උත්සාහ කරනවා 
කියන එකයි. ඒකට අපි සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදමුයි 
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතියි.  
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ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 

සංෙශෝධනයකට ෙහෝ නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සෑදීම 
පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් 
වූ ෙයෝජනාව පිළිබඳව පවත්වනු ලබන මූලික සාකච්ඡාෙව්දී ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන නවක 
මන්තීවරයකු විධියට අද මම සතුටට පත් ෙවනවා.   

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරනවාය කියන්ෙන් 
ඉතා බැරෑරුම් කාර්යයක්. ඒ පිළිබඳව සැලසුම් සහගත ෙවන්න 
ඕනෑ. අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව තීන්දු තීරණ 
ගන්නා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා වන 
ෙයෝජනාවක්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 ජනවාරි 09 වැනි දා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිළිබඳව ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කළා. ඊෙය් එම ෙයෝජනාව විවාදයට ගන්නා ෙමොෙහොෙත් 
හදිසිෙය්ම, ලහි ලහිෙය් ඒකට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කළා.  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිළිබඳ  ෙයෝජනාවට  
ඊෙය් සම්පූර්ණ පිටුවක් පුරා සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කළා. එයින් 
මුලින් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව් ඇති ෙඡ්ද විශාල පමාණයක් 
ඉවත් කර තිෙබනවා. අද වන විට කවුරුවත් ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ.  

එහි පළමුවැනි ෙඡ්දෙය්ම කියනවා, ශී ලංකාවට නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව සලකා බලන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් හදනවා කියලා. නමුත් ඊෙය් 
ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනෙයන් කියනවා එහි "නව" කියන වචනය 
ඉවත් කරන්න කියලා. එතෙකොට, ෙම්ක නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හැදීමක්ද,   නැත්නම් 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමක්ද? ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදනෙකොට ෙමොන කාරණාවක් අරභයාද ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව මූලික සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොන කාරණා සම්බන්ධවද ෙම්  
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියන කරුණු කාරණාවත් කියලා 
නැහැ. ජනතාව ඉල්ලනවා නම්, ෙපොෙරොන්දු දුන්නා නම්, 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා නම් ඒ විද්වත් මණ්ඩලය ෙම් ඉදිරිපත් 
කරන ෙයෝජනාව අනුව, විධායක ජනාධිපති කමය නැති කරනවාද, 
ඒ බලතල කප්පාදු කරනවාද, මැතිවරණ කමය පිළිබඳ 
සංෙශෝධනයක් කරනවාද,  ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීම 
සඳහා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරනවාද, එෙහම  
නැත්නම් ආර්ථිකෙය් මහා ෙලොකු විපර්යාසයක් කරන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරනවාද, එෙහමත් නැත්නම් 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරු  සඳහන් 
කරන විධියට දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
යම්කිසි බලයක් එකතු කරනවාද, කප්පාදු කරනවාද කියන  
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් වන ෙතක් ඒ කිසිවක් 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  සංෙශෝධනය 
තුළින් රෙට් ජනතාවට, ව්යාපාරිකයන්ට, අෙනක් සියලු ෙදනාට  
ලැෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියන කරුණු පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරලා 
සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා නැහැ. අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා   
මණ්ඩලයක් හදන්න ෙමෙහන් බලය ඉල්ලනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් විසුම්පාෙය් ඉඳෙගන ෙයෝජනා කරනවා, රට පුරා  
ගිහින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට කරන සංෙශෝධන පිළිබඳව 
ජනතාවෙගන් කරුණු විමසිය යුතුයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙගන් කීෙයන් කී ෙදනාද 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියවා  තිෙබන්ෙන් කියලා  මා අහන්න 

කැමැතියි.  සාමාන්ය ජනතාවෙගන් කවුද  ෙම් ගැන දන්ෙන් ? 
අඩුම තරෙම්  උසස් ෙපළ විභාගය සඳහා  ආර්ථික විද්යාව, 
ෙද්ශපාලන විද්යාව හදාරපු අපෙග් සෙහෝදරවරුන්වත් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියවා නැහැ.  

ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා, දිස්තික්කයක්   
දිස්තික්කයක් ගාෙන් ගිහින් සාමාන්ය  ජනතාවෙගන් ෙම් පිළිබඳව  
අදහස් ලබා ගන්නවා  කියලා.  තවමත්  එෙහම අදහස් අරෙගන 
නැහැ. දැනුමැති  විශාරදයන් ෙගන්වලා,  ෙම් ෙම්  කාරණා සඳහා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් විය යුතුයි කියා ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළ යුතුයි.  ෙම් හදන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයයි, 
විසුම් පාෙය් පවත්වාෙගන යනු ලබන ව්යවස්ථා ෙයෝජනා  
මණ්ඩලයයි අතර ෙවනස ෙමොකක්ද? එහි සාමාජිකයන් කවුද? එය  
පවත්වාෙගන  යන්ෙන් කුමන අමාත්යාංශයක් ය ටෙත්ද?   ඒ සඳහා 
මුදල් ෙගවන්ෙන් කවුද ? ඒ සඳහා මුදල් ලබා දීමට  බලය ලබා 
දුන්ෙන් කවුද? මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි කියලා කියනවා. නමුත් එෙහම නැතිව ෙම් 
කටයුතු අද  ඕනෑ ඕනෑ විධියට  සිදුෙවමින් පවතිනවා. 

ඊළඟට  ෙම් ආණ්ඩුව මහ ෙලොකුවට පුරසාරම් කිව්වා, දින 
සියෙය් වැඩපිළිෙවළ ගැන. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විශාල 
වශෙයන් සංෙශෝධන ෙගෙනනවා කිව්වා.  දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව  පත් කරන ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ටිකවත් ෙම් වන විට නිසියාකාරව කියාත්මක කර ගන්නට 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදනවා තියා, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
අනුව ෙගනාපු  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටිකවත්  නිසියාකාරව  
කියාත්මක කරන්නට අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් 
දින සියෙය්  වැඩ පිළිෙවෙළේදී කිව්ෙව් ෙමොනවාද ? මනාප ඡන්ද 
කමය සහමුලින්ම අෙහෝසි කිරීමට ෙහෝ එක් ආසනයකට 
මන්තිවරයකු ලැෙබන පරිදි ෙම් මැතිවරණ කමයට සංෙශෝධන 
ෙගන එනවාය කියලා කිව්වා. ඒවා පිළිබඳව අද ෙම් වන විටත් 
සාකච්ඡා කරලා  නැහැ. සියලුම මහජන නිෙයෝජිතයන් විසින් 
පිළිපැදිය යුතු චර්යා රටාවක් ෙගන එනවාය කිව්වා. ඒකත් තවම 
නැහැ. ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන එනවාය කිව්වා.  
ඒකත් තවම නැහැ. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතක්  
ෙගන එනවාය කිව්වා. ඒකත්  නැහැ. නව මැතිවරණ කමයක් 
සඳහා  සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර  හැකිතාක් ඉක්මනින් සම්මත 
කරනවාය කියලා කිව්වා. අදටත් ඒ සඳහා  වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. 
ෙම් අදත්  කර තිෙබන්ෙන්, ෙනොෙකෙරන ෙවදකමට ෙකෝඳුරු 
ෙතල් හත්පට්ටයකුත් තව ෙපොඩ්ඩක් ඉල්ලනවා වාෙග් වැඩක්.  
ෙම් රජය බලයට පත් ෙවලා අවුරුද්දකුත්  මාස ෙදකක් ගත ෙවලා  
තිෙබද්දිත්,  නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න තවත් දින ඉල්ලනවා. ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට,  
බුද්ධිමතුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක පජාවටත් වර්තමාන 
අගාමාත්යතුමා ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක්.   ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව 
පමුඛ  සියලු රටවලටත්  ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක්.  ඒ පිළිබඳව 
ටීඑන්ඒ එෙක් මන්තීවරුන් අද පැහැදිලිව පකාශ කළා.  

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න.   
  
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  තව සුළු ෙවලාවක් ලබා 

ෙදන්න. ෙම්වා කරන්ෙන් රෙට් තිෙබන දැෙවන  පශ්න ටික 
අමතක කර දමන්නයි. එක කාලයක් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙහොරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අල්ලනවාය කියමින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  පශ්න ටික පැත්තකට 
දැම්මා. ෙම් හදනවාය කියන නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සීනි 
ෙබෝලය ෙපන්වමින්  ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්න ටික 
අමතක කර දමන්නයි ෙම් හදන්ෙන්.  රාජ්ය  ෙසේවකයන්ෙග් මූලික 
වැටුපට රුපියල් 2,500ක් එකතු කරනවාය කිව්වා. ඒකත් තවම සිදු 
වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් රෙට් සුපිරි පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන  
අගමැතිතුමා,  ෙම් වනෙකොට  ජනමාධ්ය ෙව්දීන්ට,  අධිකරණයට, 
ෙම් සියලු ෙදනාටම  තර්ජනය කරන තත්ත්වයට  පත්ෙවලා  
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ව්යවස්ථාදායකය සහ විධායකය පිළිබඳව  
යම් ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්,  ජනතාවෙග්  පරමාධිපත්යය උතුම් 
කියා සලකන ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ජනතාවට යන්නට  හැකියාව 
තිෙබන්ෙන් අධිකරණයටයි. පසුගිය 15 ෙවනිදා මහනුවරදී 
වර්තමාන අගාමාත්යතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, 
අගවිනිශ්චයකාරවරුන්ට ඕනෑ විධියට ව්යවස්ථාව හදන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ව්යවස්ථාව හැදීම ෙනොෙවයි, ඒ පිළිබඳව 
යම්  අපැහැදිලිතාවක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
නැතිව අද ෙම් ර ෙට් අගවිනිශ්චයකාරවරුන්ට තර්ජනය කරන,  
මාධ්ය ෙව්දීන්ට  තර්ජනය කරන තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙම්  සියලුම ෙද්වල් ෙම් රෙට් ජනතාවට කිසිදු ඵලක් නැති ෙද්වල්. 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් පශ්න විසඳීම තුළින් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙම් හදන්ෙන් ෙටොෆිය දීලා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න 

සියල්ලම අමතක කර දමන්නයි.  ෙම් රට නැවතත් අස්ථාවර රටක් 
බවට පරිවර්තනය කරන යුගයක් කරා -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
 
 
[අ.භා. 2.12] 
 
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) 
අෙප් ගරු මන්තීතුමා ෙබොෙහොම සාරගර්භව කරපු  කථාව මම 

අහෙගන හිටියා. ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්,  
අපටත්, ෙම් සියලු ෙදනාටම කෘතඥ වන්නට ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් 
පවතින්ෙන් යහපාලනය ෙනොෙවයි නම්, ඔබතුමා අද වන විටත් 
හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාමයි.  එෙහම නම් මර්වින් සිල්වා 
මැතිතුමා තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අමාත්ය ධූරයක් දරන්ෙන්.  

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මර්වින් සිල්වා මැතිතුමාත්, මමත් අපි ෙදෙදනාම එදා ඉඳලාම 

ෙද්ශපාලනය කරනවා.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා අද ෙම් මන්තී ධුරය දරන්ෙන් යහපාලනෙය් 

ආශිර්වාදෙයනුයි. ඔබතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්  
යහපාලනය ෙගොඩනඟපු නිසායි. එම නිසා ඔබතුමාෙග් සාරගර්භ 
කරුණුවලින් පිරි වටිනා කථාව අසා සිටින විට  මම කල්පනා 
කෙළේ,  අපි ෙකොච්චර පිනක් කරපු මිනිසුන්ද කියලායි. ෙමොකද, 
ඔබතුමා වාෙග් ෙකෙනකුට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන තැනට වැඩ 
සලස්වන්නත්, මර්වින් සිල්වා මැතිතුමා වාෙග් අය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යන තැනට වැඩ සලස්වන්නත් කටයුතු 
කරන්න හැකි වූ නිසා.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමාත්, මර්වින් සිල්වා මැතිතුමාත් ෙදෙදනාම එකම 

කාසිෙය් ෙදපැත්ත වාෙගයි. ඉතින් සමහරු කියන්ෙන් එකම 
කාසිෙය් ෙදපැත්ත නිසා එතුමා ගියත්,  ඔබතුමා ආවත් ෙවනසක් 
නැහැයි කියලායි. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුළු විවාදෙය්ම 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කර 
ගැනීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳවයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අහනවා,"ෙම් 
කමෙව්දය පිළිබඳව ෙම් තරම් කථා කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
කමෙව්දය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ෙම් තරම් ඉඩ කඩක් 
ෙදන්ෙන් ඇයි? ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව ෙම් තරම් කථා කරන්න 
ඕනෑද?" කියලා. නමුත් ෙම් පජාතන්තවාදී කියාදාමය තුළ අපට 
තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලෙයන් "ෙමොනවා වුණත් අපි කරනවා, 
අපිට ඕනෑ ෙද් අපි කරනවා" කියන හැඟීෙමන් එළියට ගිහිල්ලා 
සියලු ෙදනාම එකතු කර ගන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයද,           
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණද, දවිඩ 
සන්ධානයද, මුස්ලිම් ෙකොංගසයද, ඊපීඩීපී ද,  ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන් කැඩිලා ෙවන්ෙවලා ගිය කණ්ඩායමද කියලා 
ෙනොෙවයි.   ෙම් සියලු ෙදනාම එකට එකතු කරෙගන ඒකමතික 
භාවෙයන් යුතුව ෙම් අලුත් ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාදාමය 
ෙගනයාමයි අෙප් වුවමනාව සහ කැමැත්ත වන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
සෑම ෙදනාෙග්ම මතයට ඇහුම් කන් ෙදමින්,  සෑම ෙදනාෙග්ම 
මතයට ගරු කරමින්,  ෙම් කමෙව්දය සකස් කිරීම පිළිබඳව රජය 
නම්යශීලී ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව අපට ඇති බලය 
ගැන,  සංඛ්යාව ගැන කථා කරනවා නම් ඒක ෙවනස් ෙදයක්.   

රටකට ව්යවස්ථාවක් හදන ෙම් කියාදාමය තුළ  පක්ෂ, පාට, 
ෙකෝණ අනුව බලන්ෙන් නැතිව සාධාරණ කමෙව්දයක් අනුව 
ඉදිරියට යන්න තිෙබන කැමැත්ත පිළිබඳවයි අපි පකාශ 
කරන්ෙන්.  අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඇතුළු  සමස්ත 
රජයම කැප ෙවලා සිටින්ෙන් ෙම් රට ෙබදන්න ෙනොෙවයි. රට 
එකමුතු කරන්නයි; රට එක්සත් කරන්නයි.  රට එක්සත් කරන 
ගමෙන්දී රටට හදන අලුත් ව්යවස්ථාවත් එක්සත් වූ කියා 
මාර්ගයක් හරහා හැදුෙවොත් තමයි අපට ඒකමතිකභාවයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
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[ගරු පසන්න රණවීර   මහතා] 
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සංෙශෝධනෙය්දී ඇති කර ගත්තා වූ ආකාරයටම ෙකොතරම් වාද 
ෙභ්ද තිබුණත්, ෙකොතරම් දැඩි විෙව්චන තිබුණත්, ෙකොතරම් 
හැඟීම්බර වුණත්, අවසානෙය්දී යම් ඒකමතිකභාවයකට පැමිණීම 
තමයි පජාතන්තවාදය තුළ අපි අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. ඒ අෙප් 
කමෙව්දයයි. ඒ නිසා තමයි ෙම් තරම් වාද විවාද කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් කාරණා පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය් අපි ෙම් 
තරම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  ඒ කියාදාමයට දායක වන පුද්ගලයන් 
හැටියට අපට සතුටක් තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් අනාගතය උෙදසා වූ සුවිෙශේෂ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩ නඟා ගන්න සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක් අපට උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ගත යුතුයි. ෙම් 
රෙට් විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරලා, 
ෙම් රටට ගැළෙපන පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමයක් අලුතින් 
නිර්මාණය කරලා, ඒ වාෙග්ම බලය විමධ්යගත කිරීම පිළිබඳව 
තිෙබන ගැටලුවලට විසඳුම ෙසොයලා, අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු 
පාලන කියාදාමය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථකව අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් 
එවැනි එකමුතු, එක්සත් වැඩ පිළිෙවළකින් පමණයි. ඒ නිසා "අපි 
එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරමු. හැමෙදනාෙග්ම අදහස්වලට ගරු 
කරන අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදා ගනිමු"යි කියා සියලුම 
පක්ෂවලටත්, ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලුෙදනාටත් ආරාධනා 
කරන්න මා කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධායක ජනාධිපති කමය 
ඉවත් කිරීම පිළිබඳ කාරණය ගැන ෙම් රෙට් පළමුෙවන්ම හඬ 
නැඟුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. ෙම් රටට ස්ථාවර ෙද්ශපාලන 
කමයක් අවශ්ය නිසාත්, සංවර්ධනය සඳහා ෙකළින් තීරණ ගන්න, 
ෙකළින් වැඩ කරන දැඩි බලයක් සහිත පාලන කමයක් අවශ්ය 
නිසාත් අපි එදා විධායක ජනාධිපති කමය ෙගන ආවා. ෙලෝකය 
පිළිගත් විධායක ජනාධිපති ධුර පවතින පංශෙය් සම්පදාය, ඒ 
වාෙග්ම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සම්පදාය ඇතුළු ඒ 
සම්පදායන් අධ්යයනය කරලා ෙම් අලුත් කමය ෙගන ආවා. හැබැයි 
කල් යත්ම අපට ෙත්රුම් ගියා, ෙද්ශපාලනික ස්ථාවරභාවය ෙම් 
හරහා ෙගොඩ නඟන නමුත් ර ෙට් පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන්, 
පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් පැත්ෙතන් විධායක ජනාධිපති කමය 
මත පදනම් වූ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකට අනාගතයක් නැහැයි 
කියන කාරණය. ඒ නිසායි එක්සත් ජාතික පක්ෂය යහපත් සිතින් 
ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කිරීම 
පිළිබඳව අද ෙපනී සිටින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ තීරණය ෙවනස් කිරීම 
සඳහා මතවාදමය වශෙයන් දායක වුණු පුද්ගලයන් හැටියට අපට 
ඒ ආඩම්බරකම තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද විධායක 
ජනාධිපති කමය ෙවනස් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. මුල් 
කාලෙය් අදහසක් තිබුණා, සුළු ජාතික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කිරීමට විධායක ජනාධිපති කමය ඉවහල් වනවාය කියලා. ඒ 
අදහස මිථ්යාවක්.   ඒ තත්ත්වය ෙත්රුම් ෙගන, ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයත්, ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසයත් ඇතුළුව ෙම් රෙට් සුළු 
ජාතින් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂත් විධායක ජනාධිපති කමය ඉවත් 
කිරීමට අද එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සිදු කරන 
අවස්ථාෙව්දී අපට ෙමය කර ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියා, විධායක ජනාධිපති කමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ජනමත 
විචාරණයකට යා යුතුව තිෙබනවාය කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එවැනි 
ජනමත විචාරණයක් සඳහා ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අෙප් 
සූදානමක් තිබුෙණ් නැහැ; එෙහම කරන්න පාෙයෝගිකව 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ අවසථ්ාෙව්දී ජනමත 
විචාරණයට තුඩු ෙදන්නා වූ කාරණා හැර ඉතුරු කරුණු පමණක් 
ෙයොදා බලතල අඩු කිරීමක් පමණක් කළා. නමුත් අෙප් 

බලාෙපොෙරොත්තුව, ජනතාවෙග් අභිලාෂය ඉෂ්ට කරලා විධායක 
ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරන්නා වූ අලුත්ම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩ නඟා ගන්නයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
කිසිවකුට පශ්න කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

සමහරු අහනවා, පූර්විකාව සංෙශෝධනය කරලා එහි ඇති 
"නව" යන ෙයදුමත් අයින් කළාට පස්ෙසේ, ඒ කියන්ෙන් කෑල්ලක් 
විතරක් සංෙශෝධනය කරන්නද කටයුතු කරන්ෙන් කියලා. එය 
රඳා පවතින්ෙන් අපි ෙකොපමණ දුරකට ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් ආකෘතිය ෙවනස් කරන්න කැමැති වනවාද කියන 
කාරණය මතයි. පරණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සියයට 75ක් 
පමණ ඉවත් කරනවා නම්, එය අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
වනවා. පරණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ෙහොඳ ෙද්වල් 
ගන්න තහනමක් නැහැ ෙන්. ස්වල්ප කාරණා කිහිපයක් පමණක් 
ෙවනස් කරනවා නම් එය සං ෙශෝධනයක්. ඒ නිසා ෙමය අලුතින් 
එන්ෙන් 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සංෙශෝධනයක් වශෙයන් 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය වශෙයන්ද, එෙහම 
නැත්නම් අලුත්ම අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් වශෙයන්ද 
කියන කාරණය දැන් විවෘතවයි තිෙබන්ෙන්. ඒක එෙහමද ෙවන්න 
ඕනෑ? සම්පූර්ණෙයන්ම අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදා 
ගන්නවාද, එෙහම නැත්නම් විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැවිත්, විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරලා, 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරලා, බලය විමධ්යගත කිරීම පිළිබඳ 
යම් යම් කාරණා කිහිපයක් පමණක් කරලා අපි එතැනින් නතර 
වනවාද කියන කාරණය ෙම් ෙගොඩ නඟන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයට අයිති රාජකාරියක්. ඒක ගැන තමයි, අපි වාද විවාද 
කර ගන්ෙන්. ඒක ගැන තමයි, අපි අනාගතෙය්දී සම්බන්ධ ෙවලා 
කථා බහ කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි හදන්ෙන් අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් වුණත්, අපි අරෙගන එන්ෙන් විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය වුණත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් 
ඉටු කරන, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ඉ ටු කරන, 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කරන, පාර්ලිෙම්න්තු කමය ශක්තිමත් 
කරන, පුරවැසියා ශක්තිමත් කරන, පාලකයා පුරවැසියාට වග 
කියන, පාලකයා පුරවැසියාෙග් ෙසේවකයා කියන ඒ මූල ධර්මය 
සනාථ කරන අලුත් ව්යවස්ථාවක් අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 
අද තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අද ඡන්දය ඉල්ලනකම් ෙද්ශපාලනඥයා පුරවැසියාෙග් 
ෙසේවකයා. ඡන්දය ගත්තාට පසුව පුරවැසියා සහ ෙද්ශපාලනඥයා 
අතර සම්බන්ධය දුරස ් ෙවනවා. දැන් ෙමය ෙවනස් විය යුතුව 
තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයා පුරවැසියාෙග් ෙසේවකයා; යටහත් 
ෙසේවකයා; ගරු කටයුතු ෙසේවකයා කියන ෙම් තත්ත්වය ඇති 
කිරීමට නම්  ෙද්ශපාලනඥයා පුරවැසියාට  වග කියන අලුත්ම 
පාලන කමයක් අෙප් රට තුළ ෙගොඩ නඟා ගන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් 
සංෙශෝධන කියාදාමය ෙමෙහම කරෙගන යද්දී, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් විෙශේෂ උනන්දුව මත පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කරන අලුත් කමෙව්දයන් නිර්මාණය ෙවමින් පවතිනවා. අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා කමය 
විධායක බලය පිළිබඳව පක්ෂ-විපක්ෂ පාර්ලි ෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට අතිවිශාල බලයක් පවරන්නා වූ කියාදාමයක්. ඒවාට 
ගැළෙපන ආකාරයට ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනය ෙවලා ෙමම 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ශක්තිමත්ව කියාත්මක වන විට 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පතිපත්ති සම්පාදනය සහ රාජ්ය 
ෙසේවය අධීක්ෂණය පිළිබඳව ෙමොන තරම් බලයක් ලැෙබනවාද 
කියා අපට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පජාතන්තවාදය තමයි, ෙම් 
රෙට් පුරවැසියාට අවශ්ය වන්ෙන්. තවදුරටත් අර පාථමික කාරණා 
වැදගත් වන්ෙන් නැහැ; අවශ්ය නැහැ.  

දියුණු පජාතන්තවාදි රටක තිෙබන ලක්ෂණ අපි ෙම් රෙට් 
භාවිතයට ගත යුතුයි. ඒ හා සමඟ පැමිෙණන අභිෙයෝගයන් අපි 
ජයගහණය කළ යුතුයි. ඒ නිසා ව්යවස්ථා සම්පාදනය පමණක් 
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ෙනොෙවයි, ව්යවස්ථා සම්පාදනය -ඒ කියාදාමය- සමඟම දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙගොඩ නඟපු 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීමට අදාළ වන පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අපි සකස් කර ගත යුතුයි. අද තවම ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභා ෙවත ෙම් රෙට් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා නැහැ. අපි 
ඉක්මනින්ම ෙම් කාරක සභාවල කියාකාරිත්වය ආරම්භ කළ 
යුතුයි. ඒ තුළින් ෙමොන තරම් බලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ-
විපක්ෂ මන්තීවරුන්ට, පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ට ලැෙබනවාද කියා 
අපට බලා ගන්න පුළුවන්.  

මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ඇවිත් ෙම් ගත ෙවන්ෙන්, 
හයවැනි අවුරුද්දයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියාට පසුව මම 
දැක්කා, පසු ෙපළ මන්තීවරෙයකුට කිසිම බලයක් තිබුෙණ් නැහැ 
කියන කාරණය. ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් ඒ බලය 
භුක්ති වින්දා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට කිසිම බලයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා තුළින් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ටත්, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සියලුම 
මන්තීවරුන්ටත් රාජ්ය පාලනය පිළිබඳව පංගුවක් ලැෙබනවා. 
පතිපත්ති සම්පාදනය පිළිබඳව පංගුවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විධායකය ගැන අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව පංගුවක් ලැෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළපුරුදු 
මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා විපක්ෂෙය්ත් ඉඳලා තිෙබනවා; ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්ත් ඉඳලා තිෙබනවා. ඔබතුමා වාෙග් මන්තීවරෙයකුට අද 
ඇමතිකමක් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුදු විවාදයකට සම්බන්ධ 
ෙවනවා හැර ඒ ගැන කළ හැකි යමක් නැහැ. පරණ උපෙද්ශක 
කාරක සභා කමය තුළ තිබුෙණ්, ඇමතිවරයාට යටහත්ව, පහත්ව 
යමක් කර ගැනීමට කථා බහ කර ගැනීෙම් අවස්ථාවක් පමණයි. 
ඊට වඩා යමක් තිබුෙණ් නැහැ. උපෙද්ශක කාරක සභාවල 
පතිපත්ති සම්පාදනය පිළිබඳව සාකච්ඡා වුෙණ්, අල්ප වශෙයන්. ඒ 
වාෙග්ම එම කාරක සභාෙව් මන්තීවරුන්ට සුවිෙශේෂ වූ බලයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි ෙගොඩ නඟා තිෙබන ෙම් ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා තුළ විධායක කාරණා ගැන පතිපත්ති 
තීරණය කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම විධායකෙය් කියාකාරිත්වය 
අධීක්ෂණය කරන්නත් විපක්ෂෙය්ත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් සියලු 
මන්තීවරුන්ට බලය ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් 
ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ඒ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
රාජ්ය පාලනයට ඍජුව සම්බන්ධවීමට ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභා තුළින් අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණා 
සාර්ථක කර ගන්න රජෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහාය පාෙයෝගිකව අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
මැතිවරණ කමය ගැනත් යමක් කියන්න අවශ්යයි.  මැතිවරණ 
කමය සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියා හැෙමෝම කියනවා. මමත් ඒක 
පිළිගන්නවා. මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය විය යුතුයි. හැබැයි, 
මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය වීම තුළින් රටට ඉදිරිපත් විය 
යුත්ෙත්, දැනට තිෙබනවාට වඩා ෙහොඳ කමයක්. ෙවනසක් කළ 
යුතු පමණකින් අලුත් කමයක් අරෙගන ඒමට අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ. අපි ඉදිරිපත් කරන විකල්ප කමය දැනට ඇති කමයට වඩා 
සාර්ථක විය යුතුයි; දැනට ඇති කමයට වඩා යහපත් විය යුතුයි; 
දැනට ඇති කමයට වඩා විද්යානුකූල විය යුතුයි; දැනට ඇති කමයට 
වඩා පජාතන්තවාදි විය යුතුයි. 

සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය හැටියට මුලින්ම ෙජ් .ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් දැනට පවතින කමය 
ෙනොෙවයි.  එහි මනාප කමයක් තිබුෙණ් නැහැ.  එක එක පක්ෂයට 
ලැෙබන ඡන්ද සංඛ්යාවට සාෙප්ක්ෂව ඒ ඒ පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් 

කරන නම් ලැයිස්තුවක  අනුපිළිෙවළ අනුව ෙතෝරා ගැනීමක්.  පසු  
අවස්ථාවක කරනු ලැබූ සංෙශෝධනයක්  ම ඟින් තමයි අද තිෙබන 
මනාප කමය හඳුන්වා දුන්ෙන්. අපට මතකයි.    මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති. සංවර්ධන සභා ඡන්දෙය්දී 
මනාප කමය නැති සමානුපාතික  නිෙයෝජනය කියාත්මක කළා.   

ඒ අවස්ථාෙව්දී මනාප කමයක් තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ ඒ පක්ෂයට 
නියමිත  මන්තී සංඛ්යාව ලැයිස්තුෙවන් පත් වුණා. එහිදී  පක්ෂයට 
විශාල බලයක් ලැබුණා. අනවශ්ය  බලයක් ලැබුණා. ලැයිස්තුෙව් 
මුල සි ටිෙය් ෙජ්යෂ්ඨත්වය අනුව  නැත්නම් නායකත්වෙය් 
හිතවත්කම් අනුව. ෙම්ක දුර්වලතාවයක් ෙලස දැක්ක නිසා තමයි  
සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය අරෙගන ආ ෙව්. සමානුපාතික 
නිෙයෝජන කමය තුළ  එක් එක් පක්ෂයට අවශ්ය නිෙයෝජනය 
ලැෙබන අතර  ඒ ඒ පෙද්ශෙය් අෙප්ක්ෂකයන් අතෙරන් ජනතාවට 
නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා.  
පජාතන්තවාදය තුළ  ඔවුන්ට ඡන්ද ෙදකක අවස්ථාව ලැබුණා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඡන්ද හතරක් ලැබුණා. මනාප තුනක් තුළ ඡන්ද 
තුනයි, පක්ෂයට ඡන්දයයි, ඡන්ද හතරයි. හැබැයි, ෙම් කමෙය් 
අඩුපාඩුකම් දැකලා  මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අමතක 
කළ වැදගත් සංෙශෝධනයක්  අෙප් ව්යවස්ථාවට ආවා.  ඒ තමයි  
දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය.  

මම ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන්ෙග් 
අවධානය දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙකෙරහි  ෙයොමු කරනවා.  දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  
සංෙශෝධනය  අද තිෙබන මනාප කමය සහිත  සමානුපාතික 
නිෙයෝජන කමෙය් ඇති දුර්වලකම්වලට; විෙශේෂෙයන් 
දිස්තික්කයක් පුරා ඡන්දය කරන්නට සිදු වීෙමන් තිෙබන ඒ 
සුවිෙශේෂ පශ්නයට විසඳුමක් ෙගනාවා. ඒ ෙවලාෙව්දී විකල්ප 
කමයක් වශෙයන් මැතිවරණ කලාප  කමයක් ඉදිරිපත් කළා. 
මැතිවරණ  දිස්තික්ක ෙනොෙවයි. මැතිවරණ දිස්තික්කයක් ෙකොටස් 
ෙදකකට, ෙලොකු දිස්තික්කයක්   ෙකොටස් තුනකට පමණ  ෙබෙදන 
මැතිවරණ කලාප කමයක් ෙගනාවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
දහහතරවන සංෙශෝධනය. ඒ කමය කියාත්මක වුණා නම් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට මන්තීවරෙයක් සිටීෙම් පශ්නය  අවම 
ෙවනවා. පරණ කමයට යනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් කලාපය පුංචි 
ෙවනවා. දිස්තික්කය පුංචි ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමානුපාතික කමෙය් තිෙබන  
පජාතන්තවාදී ලක්ෂණ -සුළු මතවලට, සුළු ජාතින්ට ඒ වාෙග්ම  
එක් එක් පුද්ගලයාෙග් ෙපෞරුෂය අනුව ෙත්රී පත්වීමට තිෙබන 
හැකියාව-  තහවුරු වුණා. එම නිසා සමානුපාතික නිෙයෝජන 
කමයක් තිෙබන, ආසනයට  වග කියන  මන්තී ෙකෙනක් ඉන්නවා 
කියන ෙදය තහවුරු වන  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  දහහතරවන 
සංෙශෝධනය ගැන සියලුෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු  කරන්නට 
මම කැමතියි. ෙමොකද,  1978ට  කලින් තිබුණු- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව අවසාන කරන්න, 

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.   

1978ට ෙපර තිබුණු කමයට යනවාය කියන එක නැවත කළ 
හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ කමය තුළ සුළු ජාතික  නිෙයෝජනය, 
සුළු මතවාදී නිෙයෝජනය  අපට අහිමි වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.  එය 
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රෙට් පජාතන්තවාදයට ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග් විකල්ප 
කමයක් දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පස්ෙසේ  විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයයි කියා  ඉදිරිපත් කළා.  ඒ 
විකල්ප කමෙය්  තිෙබන අඩුපාඩුකම් ගැන මම අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය්ත් කථා  කළා, ඉන් පිටතත් කථා කළා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කථා කළා.  ෙමොකද, අපි තිෙබන  ෙදයට වඩා 
නරක ෙදයක් අරෙගන ඇවිත් නැති පශන් ඇති කරන්න බැහැ. එම 
නිසා මා නිසැකව ෙම්  කමිටුෙව්දී එම කාරණය මා ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ වෙග්ම ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ෙග්  සහ රෙට් 
අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරනවා, අපට අමතක වූ  
දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන නැවත 
සලකා බලන්න කියා.   එය එෙලසම භාවිත කළ හැකිය කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. එහි තිෙබන සංකල්පය දිහා බලන්න. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් දහහතරවන සංෙශෝධනය හරහා සමානුපාතික 
නිෙයෝජනය තහවුරු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සුළු මතවාදය, සුළු 
ජාතික  නිෙයෝජනය  තහවුරු ෙවනවා. එක් එක් පුද්ගලයාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ජනපියත්වය, දක්ෂතාවය පිළිබඳ සාධකය 
වැදගත්ෙකොට සලකනු ලබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා දහහතරවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  ඉවත් කෙළේත් ඉතාම   පටු 
විධියට මැතිවරණයට මාස කිහිපයක්  තිබියදීයි. ඒ ඉතිහාසය  ඉතා 
වැදගත් එකක්. පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකුෙග් අවශ්යතාවයන්  මත 
තමයි  දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  ඉවත්  
වුෙණ්. විකල්ප මැතිවරණ කමය ගැන බලනෙකොට දහහතරවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව සභාෙව්ත් රෙට්ත් 
අවධානය මා ෙයොමු  කරන්නට කැමතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
[අ.භා. 2.40] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුදුරු දිනකදී විවාහ ෙවන්න 

ඉන්න තරුණෙයක් සහ තරුණියක් ඔවුන්ෙග් අනාගතය ෙගොඩ 
නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා සාකච්ඡා කරනවා නම්, ඒකට කාලය 
ගන්නවා නම්, ඒකට සැලසුම් හදනවා  නම් අපට පිළිගන්නට 
පුළුවන්.    ඔවුන් පදිංචි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද? ෙගයක් හදනවාද? 
කුලී ෙගදරකද ඉන්ෙන්, දරුවන් හදන්ෙන් ෙමොන කාලෙය්ද,  
දරුවන් ෙමොන පාසලටද යවන්ෙන්  වාෙග් ෙද්වල් සාකච්ඡා කිරීම 
පිළිගන්නට පුළුවන් යථාර්ථයක්.  දරුෙවක් බිහි වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
දරුවා හදා වඩාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මව්කිරි ෙදන්ෙන් මාස 6ක්ද  
4ක්ද, පලතුරු යුෂ ෙදන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය්ද, ඇඳුම් අන්දන්ෙන් 
ෙමොන පාටින්ද, පාසල ෙමොකක්ද, ඒ වාෙග් ෙද්වල්  සාකච්ඡා 
කරනවා නම් අපට ඒක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි ෙම් සාකච්ඡා 
කරන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නමැති දරුවා බිහි කරලා ඒ 
දරුවාෙග් හැඩහුරුකම ගැන ෙනොෙවයි. ඒක සාකච්ඡා කරන්න 
අපට කාලයක් එනවා. ෙකොයි පක්ෂයත් පසුගිය මැතිවරණවලදී 
රෙට් ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, තමන් බලයට පත් 
වුෙණොත් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනනවා කියලා. ඒක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් කිව්වා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් කිව්වා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් කිව්වා. ඒ නිසා අලුත් ව්යවස්ථාවක් රටට ඕනෑද, නැද්ද 
කියන එක පිළිබඳව ෙනොෙවයි දැන් සාකච්ඡාව තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සාකච්ඡාව දැන් යල් පැනලා.  

අපි හැම ෙදනාම අවුරුදු 38ක් පරණ, දහනව වතාවක් 
සංෙශෝධනය වුණු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න එකඟයි. 
ඒ ව්යවස්ථාෙව් අන්තර්ගතය පිළිබඳව -එහි ඇතුළත් විය යුතු 

කරුණු පිළිබඳව- මානව හිමිකම්, ජාතික සමඟිය ෙගොඩනඟන 
ආකාරය, විධායකය අෙහෝසි කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න කාලයක් තිෙබනවා. නමුත් අපි දවස් ගණන් අරෙගන 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් ව්යවස්ථාව හදන කමෙව්දය ගැන ෙනොව, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය පිළිබඳවයි. හරියට 
දරුෙවක් හදන්න තීන්දුව ගත්තා නම්, ඒ දරුවා පිළිසිඳගන්වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි එහාට ෙමහාට දමමින් කථා 
කරනවා වාෙගයි. දරුෙවක් හදන්න තීන්දුව ගත්තා නම් 
පිළිසිඳගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කථා කරමින් ඉන්ෙන් 
නැහැ, ඒ වැෙඩ් කරනවා.  

ජනවාරි 9වැනිදා ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාම 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කළා. 
ඊට පස්ෙසේ ජනවාරි 26වැනිදාටයි ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න 
දින නියම ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත් 
තීන්දුවක් අනුව ජනවාරි 12වැනිදා විෙශේෂ දිනයක් විධියට ඒ 
පිළිබඳව විවාද කළා. එදාත් පක්ෂවල නායකෙයෝ, මන්තීවරු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පිළිබඳව තමතමන්ෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කළා. අපි තවමත් කථා කරමින් ඉන්නවා, ෙකොෙහොමද 
ෙම් කමෙව්දය කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා. අපට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැත්ෙත්ත් ඒකයි. දැන් අපි ෙසක්කුව වාෙග් තමයි එක තැන 
කැරකි කැරකී ඉන්ෙන්. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන 
බරපතළම පශ්නය ෙම්ක කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවාද? 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ඇති පමාදයද 
ජනතාවට තිෙබන පශ්නය? 

අද ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් මැදිරිගිරිෙය් ෙගොවි ජනතාව 
පාරට බැහැලා, පාර වහලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් "අපට 
ඉක්මනට අලුත් ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්, ව්යවස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලය ඉක්මනට පිහිටුවපන්" කියලා ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට 
ලැෙබමින් තිබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපලා, ෙපොෙහොර 
ෙවනුවට මුදල් ෙදන්න යනවා. මුදල් ගන්න ගියාට පස්ෙසේ 
හැටහුටහමාරක් නිලධාරින්ෙග් අත්සන් ගන්න ඕනෑ, photos 
ගහන්න ඕනෑ, අලුතින් accounts පටන් ගන්න ඕනෑ. එෙහම 
කරන්න ගියාට පස්ෙසේ ලැෙබන මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් අතින් 
වියදම් ෙවනවා. ව්යවස්ථාවක් ඉල්ලලා ෙනොෙවයි, "අපට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය පැරණි කමයටම දීපන්." කියලා තමයි 
මැදිරිගිරිය ඇතුළු රෙට් තැන් තැන්වල ෙගොවි ජනතාව පාරට 
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්. 

අෙප් කලුතර දිස්තික්කෙය්, රත්නපු රෙය්, ගාල්ෙල් ෙත් 
ෙගොවියා ෙහට අනිද්දා දිහාට පාරට බැහැලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
රුපියල් 1,300 ගණෙන් තමන්ට ෙපොෙහොර මිටියක් ලැබුණා. දැන් 
ඒක රුපියල් 3,050 ෙවනකල් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අක්කරයක් වගා කරන්න නම් අඩු ගණෙන් ෙපොෙහොර මිටි 
16ක්වත් ඕනෑ. එදා මිල අනුව වැය වුෙණ් රුපියල් 20,800යි. දැන් 
රුපියල් 7,200ක් සහනාධාරය විධියට දුන්නත් තවත් රුපියල් 
20,800ක් අතින් වැය ෙවනවා. එදා ෙත් අක්කරයක් වගා කරන්න 
අතින් වියදම් කරපු ගණන වාෙග් තව ගුණයක් වියදම් කරලා ෙත් 
වවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ෙත් ෙපොෙහොර 
මිල වැඩි ෙවලා, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙත් දළු මිල බැහැලා. අෙප් 
ෙත් ෙගොවියාට තිෙබන්ෙන් ව්යවසථ්ාව සම්බන්ධ පශ්නය 
ෙනොෙවයි, තමන්ට ෙත් වගාෙවන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් හදලා ෙදන්න කියන එකයි. 

රබර් වගා කරන අෙප් ෙගොවියාට තිෙබන පශ්නය ෙම්ක 
ෙනොෙවයි. රබර් මිල රුපියල් 170 දක්වා බැහැලා. කිරි කපන්ෙන් 
නැහැ. ගස ් පාළු ෙවනවා. වතු පාළු ෙවලා යනවා. ඒ ෙගොවියාට 
තිෙබන පශ්නය තමන්ෙග් රබර්වලට ඉහළ මිලක් ගන්න එක. 
ව්යවස්ථාව ගැන පශ්නය ෙනොෙවයි ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන්. අලුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යවස්ථාව ඉක්මනට ෙගෙනන් කියලා කවුරුවත් පාරට බැහැලා 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැහැ. ජනතාවට තිෙබන පශ්න ඒවා.  

අපි ධීවරයාට තිෙබන පශ්න බලමු. පසුගිය අය වැය එනෙකොට 
ධීවර ආම්පන්නවල මිල සියයට 33 සිට සියයට 46 දක්වා වැඩි 
කළා. ධීවර ආම්පන්නවලට බදු ගහලා තිෙබන්ෙන්. ධීවරයා මුහුදු 
යනෙකොට හැම තැනකටම ගිහිල්ලා නාවික හමුදාව ෙදන, ධීවර 
පරීක්ෂක ෙදන forms පුරවන්න ඕනෑ. ෙකොළ පුරවන එක ඔවුන්ට 
මුහුදු යනවාට වැඩිය අමාරුයි. ධීවරයාට තිෙබන පශ්නය ඒක. 
එෙහම නැතිව ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ෙනොෙවයි.  

අෙප් රැකියා විරහිත උපාධිධාරියා පාරට බැහැලා ෙකොළඹට 
ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් ෙමොකටද? ඔවුන් අවුරුදු 13ක් 
පාසල් අධ්යාපනය ලබා, උසස ්ෙපළ සමත් ෙවලා, අවුරුදු 3ක් ෙහෝ 
4ක් විශ්වවිද්යාලෙය් ගත කරලා උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඒ 
උපාධියට රෙට් ජනතාවෙග් බදු මුදල් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  
'තමන්ට වියදම් කරපු ඒ බදු මුදලට තමන්ෙගන් වැඩක් ගනිවු' 
කියලා ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ආණ්ඩුව රැකියාව ෙවනුවට 
ඔවුන්ට බැටන් පහාරය, කඳුළු ගෑස් පහාරය ෙදනවා.  

රෙට් පාසල්වල ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. අද ගුරුවරු 22,631ක් 
අඩුයි. ඒ පැත්ෙතන් ගුරු හිඟය. ෙම් පැත්ෙතන් රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින්. ෙම් ෙදක එකතු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා 
ෙවනුවට අපට ෙගනැල්ලා දමා තිෙබනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය පත්කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්. පාර්ලිෙම්න්තු කාලය 
වැය කරමින් අපිත් ෙම්ක ෙතොෙරොම්බල් කර කර සාකච්ඡා කරමින් 
ඉන්නවා. ඕවා තමයි, රෙට් ජනතාවට තිෙබන පශ්න.  

උතුෙර් ධීවරයා ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් 
federal system එකක් හරි, confederation එකක් හරි ෙනොෙවයි. 
උතුෙර් ධීවරයාට තිෙබන පශ්නය තමයි, සතියට දවස් තුනක් 
ඉන්දියන් ෙබෝට්ටු 1,000ක්, 1,500ක් අෙප් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා 
ෙගන යන්න පැමිණීම. උතුෙර් ධීවරයාට යුද්ධය කාලෙය්ත් මුහුදු 
යන්න බැරි වුණා; දැනුත් යන්න බැහැ. දකුණු ඉන්දියාෙව් ෙටෝලර් 
යාතා ඇවිල්ලා අෙප් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ෙගන යනවා. උතුෙර් 
ධීවරෙයෝ ඉල්ලන්ෙන් ඒකට විසඳුමක්. ඒක ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ෙනොෙවයි.  

රජෙය් ෙසේවකයා ඉල්ලන්ෙන් මූලික වැටුපට එකතු කරනවා 
කිව්ව රුපියල් 10,000න්, අඩු තරමින් ෙම් වසෙර් එකතු කරනවා 
කිව්ව රුපියල් 2,500වත් මූලික වැටුපට එකතු කරන්න කියලායි. 
ෙපෞද්ගලික ෙසේවකයන් ඉල්ලන්ෙන් ඔවුන්ට ෙදනවා කිව්ව 
රුපියල් 2,500යි.  

දැන් රෙට් තැන් අටක ෛවද්ය පීඨ ඉදිරිපිට අට්ටාල ගහෙගන 
ෛවද්ය ශිෂ්යෙයෝ සත්යගහ කරන්ෙන් SAITM කියන ෙපෞද්ගලික 
උපාධි කඩය අෙහෝසි කරන්න කියලායි. ඔවුන්ට තිෙබන පශ්න 
ඒවා. රෙට් ඉංජිෙන්රුවරු, ෙදොස්තරලා පාරට බැහැලා ඉල්ලන්ෙන් 
ඒකට අත්සන් කරන්න එපා කියලායි. ජනතාවට තිෙබන පශ්න 
ඒවා මිසක්, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙනොෙවයි.  

අපට පාර්ලිෙම්න්තු එනෙකොට ජනතාව කියන්ෙන් තමන්ෙග් 
පශ්න ගිහිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්න කියලායි; 
ඇමතිතුමාට කියලා උත්තරයක් ගන්න කියලායි. හැබැයි, අපි දැන් 
ෙම් සඳහා දින ගණනක් වැය කර තිෙබනවා. ෙම් විවාද කරන්ෙන් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන නම් කමක් නැහැ; ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට තිෙබන ෙයෝජනා ගැන නම් කමක් නැහැ; විධායක 

ජනාධිපති ධුරෙය් බලය කප්පාදු කරන්ෙන් ෙමොන පමාණෙයන්ද 
කියන එක ගැන නම් කමක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු ආණ්ඩු කමය 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ ෙමොන පමාණෙයන්ද කියන එක ගැන 
නම් කමක් නැහැ. අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්? 
ව්යවස්ථා දරුවා පිළිසිඳ ගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි අපි 
තවම එෙහට ෙමෙහට කරකව කරකවා සාකච්ඡා කරමින් 
ඉන්ෙන්. ෙම්ෙක් ෙකළවරකුත් නැහැ, ෙවලාවක් ඉවර ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ, ඡන්ද විමසීමකුත් නැහැ. අපට දැන් කියන්න, කවුද ෙම්කට 
විරුද්ධ? ඊෙය් මම අහෙගන සභානායකතුමා කියනවා, "අපට 
තුෙනන් ෙදකක් තිෙබනවා, ඕනෑ නම් බලාගනිමු" කියලා. ඉතින් 
ෙදවියෙන්, තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිෙබනවා නම්, ෙමොනවාද 
බලා ගන්ෙන්? ෙම්ක සම්මත කර ගන්න පුළුවන් ෙන්. ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්මත කර ගන්න තුෙනන් ෙදකක බලයක් ඕනෑ 
නැහැ. ෙමොකටද තුෙනන් ෙදකක්? ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවා, සරල 
බහුතරෙයන් ෙම්ක සම්මත කර ගත්තා නම් ඇති. ඇයි භය? 
ෙමොකටද භය?  

දැන් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන පශ්නයක්. ආණ්ඩුවටත් ෙම්ක 
ඇදුණු ජිම්කානා එකක් වාෙග්යි. ඇයි? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය ෙමන්න ෙමෙහමයි එන්ෙන් කියලා අර තිෙබන පශ්න 
ඔක්ෙකෝම යට ගහගන්න පුළුවන්. ෙම්ක ෙකළවරක් වන පාටක් 
නැහැ. වැඩ තිෙබන්ෙන්  ඉස්සරහට. අඩු තරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සාකච්ඡා කරන කරුණු ටික ෙම් සඳහා අදාළ කර ගන්නවා නම් 
ඒත් කමක් නැහැ. 

ෙම් දවස්වල ව්යවස්ථා සම්පාදනය ගැන විද්වතුන් 
විස්සකෙගන් සමන්විත මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුවක් රට පුරා 
යනවා කියලා අපි දන්නවා. එක දවසක් එක දිස්තික්කයකට 
ගිහිල්ලා මුළු දවසම අරෙගන ව්යවස්ථාව හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා මහ ජනතාව අතරින් 50කෙගන් පමණ අදහස් ගන්නවා. ඒ 
ජනතාවත් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා. මා හිතන්ෙන් මාර්තු 
මාසය වනෙකොට ඒ අය ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් හදනවා. 
නමුත්, අඩු තරෙම් අපි ෙමතැන සාකච්ඡා කරන ෙද්වල්වලින්, 
අෙප් අදහස්වලින්, ෙයෝජනාවලින් වාර්තාවක් හදනවා නම් කමක් 
නැහැ. නමුත්, එෙහමත් නැහැ. ඒක තිෙබන්ෙන් ඉස්සරහට. ෙම් 
අපි එක තැන කැරෙකමින්, එක තැන පල්ෙවමින් සාකච්ඡා 
කරනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හදන කමෙව්දය 
පිළිබඳව. ආණ්ඩුවට අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදන්න ඇත්ත 
වුවමනාවක්, අධිෂ්ඨානයක් තිෙබනවා නම්, ෙම් තරම් ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් තවත් නැහැ.  

අෙප් රෙට් දැන් ෙම් හදන්න යන්ෙන් හතරෙවනි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාව 
හදපු ෙවලාෙව් තිබුණු පධානතම විෙව්චනය තමයි, එය හැදුෙව් 
ලාංකිකයන් ෙනොෙවයි කියන එක. ඒ නිසා ලාංකීය ජනතාවෙග් 
අභිලාෂයන් ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාව තුළ නිරූපණය වුෙණ් නැහැ 
කියන එක. ඒ අනුව තමයි, 1972 සහ 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
හැදුෙව්. 1972 ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට ඒෙකන් 
ලාංකීය ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ෙනොෙවයි නිෙයෝජනය වුෙණ්. ඒ 
බලය ගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් වුවමනාවයි ඒ මඟින් ඉෂ්ට වුෙණ්. 
1972 ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට සමඟි ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුවට -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට- තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
තිබුණා. ඒ අනුව ඔවුන් තමන්ෙග් තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි 
කරලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගැළෙපන ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදා ගත්තා. එහි ඇතුළත් වුෙණ්ත් ලාංකීය 
ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ෙනොෙවයි.  

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන ෙකොට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට හෙයන් පහක බලයක් තිබුණා. ඔවුන් හෙයන් පහක 
බලය පාවිච්චි කරලා තමන්ට ගැළෙපන විධිෙය් ආණ්ඩුකම 
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ව්යවස්ථාවක් හදා ගත්තා. එහි ඇතුළත් වුෙණ්ත් ලාංකීය 
ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
මුළුමනින්ම ෙවනස් ෙනොකළත්, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අලුත් ව්යවස්ථාවක් වාෙග් ෙගනාපු සංෙශෝධනය 
ෙගනාෙව්ත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් ති ෙබද්දීයි. ඒ අනුව ඔහුෙග් අභිලාෂය පාර්ලිෙම්න්තුව 
හරහා ඉෂ්ට කර ගත්තා. නමුත් දැන් අපට අවස්ථාවක් ලැබී 
තිෙබනවා තුෙනන් ෙදෙක්, හෙයන් පෙහේ අධික බලයක් නැති 
පාර්ලිෙම්න්තුවක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න. තනි 
පක්ෂයකට බලයක් ගිහිල්ලා නැහැ, බලය ෙක්න්දගත ෙවලා 
නැහැ.  

එෙහම ෙවලාවක සත්ය වශෙයන් වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්, 
ඇත්තටම හවුල් ආණ්ඩුවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහාය අර ෙගන 
සාධනීය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න පුළුවන්. තුෙනන් ෙදක 
නැහැ, හෙයන් පහ නැහැ. තමන්ෙග් පක්ෂෙය් අරමුණ ෙනොෙවයි, 
රෙට් බහුතර ජනතාවෙග් වුවමනාව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න පුළුවන් ෙවලාවක් ෙම්ක. එක පැත්තකින් 
ජනාධිපතිවරයා එක පක්ෂයක, ආණ්ඩුෙව් අගමැතිවරයා තව 
පක්ෂයක. එවැනි ව්යවස්ථාවක් හදනවා නම් ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 1972ට වඩා 1978ට වඩා, පසුගිය 
කාලයට වඩා ජනතාව ෙද්ශපාලනිකව සවිඥානිකයි; ජනතාව අවදි 
ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා පසුගිය වසෙර් ජනවාරි 8වැනිදා, මීට 
මාස දහතුනකට කලින්- ෙම් රෙට් සිදු වුණු ෙවනස පක්ෂවල 
මැදිහත්වීමකට වඩා, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනිකව සවිඥානික වූ 
බුද්ධිමත් ජනතාව විසින් කළ ෙවනසක්. ඒ නිසා ජනතාව අලුත් 
ව්යවස්ථාවක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා ෙසොයා බැලුවා, විද්වත් මණ්ඩලය ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
ජනතාව ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. රෙට් අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් හදන්න ඒ ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවාලු. ජනවාරි 
8වැනිදා පාදා ගත්ත ෙවනස ඉදිරියට ෙගන යන්න පාර කපා 
ගන්න, ඒ සඳහා ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස් කරන්න කියා 
ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවාලු. ඒ වාෙග්ම, තමන්ෙග් අභිලාෂයන්ට 
පටහැනිව ජනතා නිෙයෝජිතයන් කටයුතු කරනවා නම්, ඔවුන්ව 
නැවත කැඳවීෙම් බලයක් ඒ ජනතාවට ෙදන්න කියා ඔවුන් ඉල්ලා 
සිටිනවාලු. ඒ වාෙග්ම, රාජ්ය ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් 
ෙතොරව පවත්වා ෙගන යාම සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න කියා 
ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනවාලු. ෙම්වා තමයි ජනතාවෙග් වුවමනාවන්. 
තමන්ෙග් වැඩක් කර ගන්න රජෙය් කාර්යාලයකට ගියාට පසුව 
එය පහසුෙවන් කර ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න කියා ඔවුන් 
ඉල්ලා සිටිනවාලු. කිලිෙනොච්චිෙය්ත්, මන්නාරෙම්ත්, 
වවුනියාෙව්ත්, යාපනෙය්ත්, මුලතිව්වලත් ජනතාව ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙෆඩරල් ෙනොෙවයි, තමන්ට ගිහින් වැඩක් කර ගන්න 
පහසු කමෙව්දයක්; තමන්ෙග් භාෂාෙවන් වැඩ කරන කමෙව්දයක්. 
ඒවායි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. හැබැයි  ඒ ජනතාව එතරම් ඉදිරිෙයන් 
සිටිද්දී, අපි තවමත් ''ෙකොෙහොමද ෙම්ක හදන්ෙන්'' කියා  කාල් 
ගාමින් සිටිනවා.  

ෙම් ෙහොඳ අවස්ථාවක්. යුද්ධය අවසන් ෙවලා  වසර 7කට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව ජාතික සමඟිය, 
සංහිඳියාව පිළිබඳව අවෙබෝධයකින් ඉන්නවා; ඒ පිළිබඳව ඉල්ලා 
සිටිනවා. එවැනි ෙව්ලාවක අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා 
නම් එයට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. අවට පරිසරය 
ෙහොඳයි, සාධනීය තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ අවස්ථාව 
පාවිච්චි කර ගන්නට ආණ්ඩුව සූදානම් නැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්. 
ජනතාව සූදානම්, ආණ්ඩුව සූදානම් නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව සූදානම් නම් ෙම් මහා සංෙශෝධනය 

ෙගෙනන්න කලින්, ෙම් මහා ෙවනස කරන්න කලින් ඔවුන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට ඊට කලින් කළ යුතු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිබුණා. ෙගදර වැඩ ටික කර ෙගන ආවා නම්, විභාගය ෙහොඳට 
සමත් කරයි කියා සහතිකයක් ෙදන්න අපට තිබුණා.  

ෙපබරවාරි 19වැනිදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවාය කියූ, 
මාර්තු 19වැනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරනවාය කියූ, මීට 
වසරකට කලින් ෙපොෙරොන්දු දුන්, ''ජාතික විගණන පනතක්'' තවම 
ෙගනාෙව් නැති ආණ්ඩුවක් තමයි අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
පිළිබඳව අපට සිහින මවන්ෙන්. ෙපබරවාරි 20වැනිදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා කියූ, මාර්තු 20වැනිදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරනවාය කියූ ''ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
පනත'' ෙම් රෙට් සම්මත කරනවාය කියූ ආණ්ඩු වක්, ෙම් අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැනයි අපට සිහින මවන්ෙන්. අපි හදා 
දුන්, ජාතික විධායක සභාෙව් අනුමත වුණු, ආචාරධර්ම පද්ධතිය, 
අර මහ ජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුව ඉදිරියට ගිහින් ජනතාව 
ඉල්ලා සිටින ආචාරධර්ම පද්ධතිය, ඒවා සම්මත කර ගත්තා නම් 
තමයි ෙම් ''අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්'' කියන සිහිනය පිළිබඳ 
ජනතාව යම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබන්ෙන්. මාර්තු මාසෙය් 
සම්මත කළ, ජූලි මාසෙය් හැදූ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 
කියාත්මක කර ඖෂධ මිල පහත බැස්සුවා  නම් ෙන්ද,  අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන ජනතාව තුළ තිබූ සිහිනය 
යථාර්ථයක් ෙලස දකින්ෙන්.  

ෙගදර වැඩ ටික හරියට කරලා නැහැ, ඒවාත් පමාදයි. විවිධ 
ෙද්වල් කියනවා. බහුතරය නැහැ කියනවා, පක්ෂ අතර 
එකඟතාවක් නැහැ කියනවා. ඒවා කීෙමන් වැඩක් නැහැ.  

ජනාධිපතිතුමාට ලක්ෂ 62ක ජන වරමක් ලැබුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ආණ්ඩුවක් හදා තිෙබනවා. ෙපොෙරොන්දු 
වුණා නම් ෙම් ෙද්වල් ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ. ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඒකයි. ඒ නිසා ෙම් ජන වරමත් සමඟ පසුගිය 
කාලෙය් වාෙග් ෙසල්ලම් කරන්නට බැහැ. කාටද ෙම් භය? ෙමයට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියල්ලන්ම එකඟයි කියා ෙමොකටද ආණ්ඩුව 
ෙපන්වන්න ඕනෑ? තුෙනන් ෙදකක් තිෙබනවා කියා කාට 
ෙපන්වන්නද? එෙහම නම් ආණ්ඩුව ෙම් යන්ෙන් ෙවන ගමනකයි. 
ඒ ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාවලිය 
ෙපන්වමින් ජනතාවෙග් දෑස් නිලංකාර කරලා, ඔවුන්ෙග් අෙනක් 
පශ්න අමතක කරන ගමනකුයි එක පැත්තකින් යන්ෙන්. 

අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන 
කියාවලිය ජාත්යන්තරයට ෙපන්න ෙපන්නා ආධාර ගන්නා 
ගුණ්ඩුවක් බවට පත් කරගැනීෙම් ගමනයි. එෙහම කරන්න ඕනෑ 
නම්, දිග්ගස්සන්න ඕනෑ; අදින්න ඕනෑ; ෙම් වාෙග් සාකච්ඡා එක 
දිගට පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම්ක පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාපු එකත් 
පජාතන්ත විෙරෝධියි. ෙමෙහම කල් මරන එකත් පජාතන්ත 
විෙරෝධියි. ෙම්ක පජාතන්තවාදියි කියලා කවුරුන් ෙහෝ අර්ථ 
දක්වනවා නම්, ඒක වැරැදියි. ඔෙහේ නිකම් ජනතාවෙග් පශ්න 
අමතක කරන්න, ෙවනත් ෙවනත් අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක පජාතන්තවාදය 
ෙනොෙවයි. නිකම් ඔෙහේ කථා කරකර ඉන්න ෙනොෙවයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අදාළ ෙද්වල් නියමිත දින කාල වකවානු එක්ක සම්මත කරගන්න 
ඕනෑ.  

අපි සාකච්ඡා කරමු. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අන්තර්ගතය 
ගැන දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරමු. ඒ පිළිබඳව අපට විවිධ අදහස් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙකොෙහොම හැදුවත්, ෙකොෙහේට ෙපරළා 
ෙපරළා හැදුවත්, තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන් ෙම් ආර්ථික කමය 

1379 1380 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රකින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්ෙන්. ෙම් තිෙබන සමාජ ආර්ථික 
කමය, ෙම් තිෙබන ධෙන්ශ්වර ආර්ථික කමය සඳහා නීතිමය 
ආවරණය ලබාගන්නා ලියවිල්ලයි ෙම් හදන්න යන්ෙන්. ෙමොන 
අන්දෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැදුවත්, රැකියාවක් ලබාගැනීම 
මූලික අයිතිවාසිකමක් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරාවි කියා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
ඇතුළත් කරලා, රැකියාවක් ෙනොලැෙබන හැම ෙකනාටම, 
තමන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කළා කියලා ආණ්ඩුවට 
එෙරහිව උසාවි යන්න පුළුවන් නීතියක් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරාවි කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. 
තමන්ෙග් ශමයට වැඩි වැටුපක් ඉල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්න, ඒ 
උද්ෙඝෝෂණයට පහර දුන්ෙනොත් ෙපොලීසියට එෙරහිව නඩු 
පවරන්න ජනතාවට අයිතිය තිබිය යුතුය, ෙපොලීසිය ඒ ජනතාවට 
පහර ෙනොදිය යුතුය ආදී ජනතාවාදි නීති ෙමයට ඇතුළත් කරාවි 
කියා, ඒ නීති ශක්තිමත් කරාවි කියා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොෙහොම කළත් හදන්ෙන් ෙම් වාෙග් එකක් තමයි. හැබැයි අපි 
උත්සාහ කරනවා ෙමය ඇතුෙළේ සාධනීය ෙද්වල් ටිකක් කරන්න. 
එෙහම නම්, කවුද ෙමහිදී කකුෙලන් අදින්ෙන්?  

දැන් ආණ්ඩුව ෙකොළය වහන්ෙන් නැතිව ජනතාවට කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් ආ කියාවලියට බාධා කරන්ෙන් කවුද කියා. ෙමෙලෝ 
හසරක් ෙනොදැන, රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ ෙවලාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවපු නිසාම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පක්ෂව අත ඔසවපු කල්ලියද බාධා කරන්ෙන්? දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අෙහෝසි කරලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරන්න අත ඔසවපු අයද ෙම්කට 
බාධා කරන්ෙන්? අගවිනිශ්චයකාරතුමා ගැනත් ෙමහිදී කිව්වා. 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කර හිටපු අගවිනිසුරුතුමිය පැය 48න් 
එළවපු කණ්ඩායමද ෙම්කට බාධා, අවහිර කරන්ෙන්? රෙට් 
ජනතාවට ඒ ගැන කියන්න ඕනෑ.  

පසුගිය කාලෙය් අපි ඇහුවා ෙන්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන 
කියපු ෙද්වල්. මෙග් අම්ෙමෝ! බුද්ධාගමට තිෙබන පමුඛස්ථානය 
අයින් කරනවා ලු. ෙබදුම්වාදය ශක්තිමත් කරනවා ලු. රට 
ෙබදන්න ලු යන්ෙන්. ෙකොෙහේ තිබිලා කියන ඒවාද ෙම්වා? ඔය 
වාෙග් වැඩ තමයි පසුගිය කාලෙය්ත් කෙළේ. දැනුත් කරන්න 
හදන්ෙන් ඒකයි. එෙහම නම්, දැන් අපට ඕනෑ කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි නීති සම්පාදනය කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා මන්තීවරුන් තමයි නීති සම්පාදකයන් බවට පත් වන්ෙන්. 
ඒ සම්පාදනය කරන නීති අතර මූලික නීතිය, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවයි. සාමාන්යෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවකට අවස්ථාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම 
සඳහා සහභාගි ෙවන්න. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවැනි 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. දැන් අප ඉල්ලා සිටින්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න රෙට් ජනතාව වරමක් දීලා තිෙයද්දී, එක් 
එක්ෙකනාෙග් කකුෙලන් ඇදීම්වලින් ආපස්සට යන්න එපා 
කියලායි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය නමැති එකම 
තැන හිර ෙවලා කැරකි කැරකී සිටිනවා ෙවනුවට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය හදලා එයට කාර්ය භාරයන් පවරා 
දීලා අපි වැඩ පටන්ගනිමු; ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඕනෑ කරන 
සංෙශෝධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහෙගන සිටියා එක් 
මන්තීවරෙයක් කියනවා, අලුතින් සංෙශෝධනයක් ආවා, ඒෙකන් 
"නව" කෑල්ල හැලිලා කියලා. "නව" කෑල්ල හලන්න කවුද 

අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ 
ෙල්කම් ෙන්. සන්ධානෙය් හිටපු මහ ෙල්කම් ෙන් අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අය අත්සන් කර දීපු බව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු දන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. එතුමන්ලාට දැනුම් දීලාත් 
ෙනොෙවයි අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමවැනි ෙද්වලින් ෙම් කියාවලිය අඩ 
පණ කරන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, ජන වරමට පිටු පාන්ෙන් නැතිව, 
ජන වරම ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කරන්න කියා. කවුද 
කකුෙලන් අදින්ෙන් කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහළි දරවු 
කරන්න. ෙමොකද, ෙම් අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින්, ෙම් 
හැෙමෝෙග්ම එකඟතාව ගනිමින් නම් ෙම් වැෙඩ් කරන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකයි ෙන්, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව මහා පම්ෙපෝරියක් 
ගැහුවා. හැබැයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? අන්තිමට ෙපොත්ත විතරයි; මදය නැහැ. මදය 
නැති එකක් සම්මත කරගත්තා. ෙම් අය එකතු වුෙණොත් ෙම්වා 
තමයි ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අයෙග් එකඟතාව ගන්න 
නම් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් එක ෙදයයි. ඒ 
ෙමොකක්ද? ඒ, FCID එක විසුරුවන්න කියන එකයි; අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් තිෙබන 
පරීක්ෂණ යට ගහන්න කියලායි. එෙහම කෙළොත් නම් අත 
ඔසවාවි. ඒ හැර අත ඔසවන්ෙන් නැත. [බාධා කිරීම්] පිස්ෙසෝ 
කලබල වුණාට ෙදොස්තරලා කලබල වන්ෙන් නැත. මම නිහඬ 
ෙවනවා ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්]     

[අ.භා. 3.02] 

 
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, අෙප් උගත් මිත ගරු නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න ලැබීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් අවශ්ය ඇයි කියන කාරණාව සම්බන්ධෙයන් එතුමා 
රෙට් ෛදනික ජීවිතෙය් පශ්න රාශියක් ෙගනහැර පෑවා. ෙත් මිල, 
රබර් මිල, ෙපොල් මිල සහ ජනතාවෙග් වී අෙළවි කර ගැනීෙම් 
පශ්නය, ෙගොවියාෙග් ෙපොෙහොර පශ්නය යන සියල්ල එතුමා මතු 
කළා. අප දන්නවා, රටක ෛදනික ජීවිතෙය් හැම දාම පශ්න 
තිෙබන බව. ඇයි, අප අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න 
ඕනෑ වන්ෙන්? රෙට් ජනතාවට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක තිෙබන 
අවශ්යතාව කුමක්ද?   

අප දන්නවා, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් දැවැන්ත 
යුද්ධයක් තිබුණු බව. එය ෙබදුම්වාදී අරගළයක් බවට පත්ෙවලා, 
ඇස්, ඉස්, මස්, ෙල්, ඇට, නහර, ජීවිත පූජා කරමින් අෙප් 
ෙසොල්දාදුවන් සටන් කළ හැටි අපට මතකයි. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ 
ජනතාවෙග් ජීවිතවලට, ෙද්පළවලට වුණු හානියත් අපට අමතක 
කරන්න බැහැ. අනාගත පරපුරට සිද්ධ වුණු මහා භයානක 
විනාශයත් අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ විනාශය නවත්වලා, 
යුද්ධය දැන් අවසන් කර තිෙබනවා. එය අවසන් කිරීෙම් ෙගෞරවය 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කළ සියලුෙදනාටත් හිමි විය යුතුයි.  ඒ කැබිනට් මණ්ඩලෙය් මමත් 
හිටියා; ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් හිටියා. අප එදා ඒ යුද්ධය 
අවසන් කළා. අද රට ෙහොඳ සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ තිෙබනවා. 
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[ගරු  (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 



2016  ෙපබරවාරි  24  

අපට අවශ්ය වන්ෙන් අෙප් අනාගත පරපුරට නැවත එවන් 
යුද්ධයක් දායාද ෙනොකරන්නයි. ඒ සඳහා අප ගත යුතු කියාමාර්ග 
තිෙබනවා. අපට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා අමතක කරන්න 
බැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අමතක කරන්න බැහැ. එතුමාත් 
ගිවිසුම්ගත වුණා, ඒ යුද්ධය අවසන් කරන්න.  

ඒ කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු 17ෙදෙනක් 
ආණ්ඩුව පැත්තට ආවා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඒ අය 
ආණ්ඩුවට ගත්තා. එෙහම අරෙගන, ආණ්ඩු පක්ෂයයි, විපක්ෂයයි 
ෙදකම එකතු ෙවලා තමයි එදා ඒ යුද්ධය නැවැත්තුෙව්. 
අනාගතෙය් නැවත එවන් යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන තැනට අප 
කටයුතු කළ යුතුයි. ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම් 
ගරු සභාව සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් කරලා, ෙම් ර   ෙට් ජනතාවට නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ෙදන්න ඉදිරිෙය්දී අප කටයුතු 
කරනවා.  

ජනතාවට සෘජුවම බලපාන කරුණු පිළිබඳව, රෙට් 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කිරීම ගැන අප මීට වඩා කථා කරන්න 
ඕනෑ. විධායකය, ව්යවස්ථාදායකය, අධිකරණය කියන අංශ තුන, 
ජන ජීවිතයට බලපාන මූලික කරුණුවලදී කටයුතු කළ යුත්ෙත් 
ෙකෙසේද? එම කරුණු ගැන සලකා බලන විට ජනතාවට 
පජාතන්තවාදී අයිතිය ෙදන නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක 
අවශ්යතාව ෙවනදාට වඩා දැන් මතු ෙවලා තිෙබනවා. අන්න එවැනි 
අවස්ථාවක තමයි, අගමැතිතුමා විසින් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනි 
දා ෙම් රෙට් සමාජ පරිවර්තනයක් සිදු වුණා. ඒ සමාජ 
පරිවර්තනයට නායකත්වය දුන්ෙන් වර්තමාන ජනාධිපති ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි. එතුමා එදා ඒ පරිවර්තනයට 
නායකත්වය ෙනොදුන්නා නම් මා හිතන විධියට අප සියලුෙදනාටම 
-විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට- මීට වඩා භයානක 
ඉරණමක් අත්ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත්, එතුමා ඒ මහා සමාජ 
පරිවර්තනයට නායකත්වය දුන්නා. ඒ පරිවර්තනයට අප මුල 
පෑදුෙව් නිකම් ෙනොෙවයි. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු ෙදකක් තිෙයද්දි ඡන්දය තිබ්ෙබ් ඇයි? එතුමා 
යම් තැනකට ඇවිත් හිර වුණා. ඒ හිරවුණු හිරවීම අෙප් ඇඟට 
දැනුණා.  

අප එදා ඇමතිවරු හැටියට හිටියා. ඒ හිරවීම දැනුණු නිසා 
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එදා මැතිවරණය 
පැවැත්වූෙය්. ෙම් රෙට් නියම පරිවර්තනයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
එදා ඒ මැතිවරණයට වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා නායකත්වය දුන්නා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී මා මතක් කරන්න ඕනෑ, ඒ පරිවර්තනෙය් 
පළමු පරමාර්ථය රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම බව. ජනතාවට 
යහ පාලනයක අවශ්යතාවක් තිබුණා. ඔවුන් ඒ පිළිබඳව කථා 
කළා.  

එය මතවාදයක් හැටියට ෙම් රෙට් සමාජ ෙවබ් ජාලවල සහ 
අනිකුත් මාධ්යවල ජනතාව නිතර නිතර කථා කරන්න පටන් 
ගත්තා. ඒ නිසා අලුත් තරුණ පරම්පරාව, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ජන ෙකොටසක් සහ පූජ්ය 
පක්ෂයත්, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන සහ ජනතා සංවිධාන එදා ෙම් 
සඳහා ෙලොකු කතිකාවතක් ඇති කළා. ඒ නිසා අද යහ පාලනය 
ඇති කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 
අප ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න ඕනෑ.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම, රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසම,  අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම  වාෙග් ෙකොමිෂන් සභා 
ඇති කරලා විධායකය සතු බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට අරෙගන 

පජාතන්තීකරණය කරන වැඩ පිළිෙවළ අද යම්තාක් දුරට ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා අද විධායක බලයත්  දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
කියනවා  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දු මත ෙපොත්ත විතරයි දුන්ෙන් 
කියලා. හැබැයි, ෙපොත්තයි, මදයයි ෙදකම ෙදන්න  ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සූදානම්. ඒ ෙදකම ෙදන්න අවශ්ය 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තමයි අපි ෙගෙනන්න 
කල්පනා කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට දූෂණ, වංචා දුරලීම ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒකට අගමැතිතුමා සූදානම්. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
සූදානම් ෙව්වි. ඔබතුමන්ලාත් සූදානම් ෙවන්න. [බාධා 

කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි 
එතැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙද්ෙපොළ, ජනතාවෙග් සල්ලි විධායකය තුළ එක පුද්ගලෙයක් 
පරිහරණය කරන තත්ත්වය ෙවනස් කරලා, අද පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඒ මුදල්වල බලය ලැබිලා තිෙබනවා.  මූල්ය කළමනාකරණෙය් 
බලය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති කරන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා කමය 
තුළ, ඒ කාරක සභාෙව් සභාපති හැටියට  ඇමතිවරයාට ඉන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ  ඇමතිවරයාට  එයට සහභාගි ෙවන්න 
පුළුවන්  ෙචෝදනාවක් ආෙවොත්.  එහි  කියාපටිපාටි සියල්ෙලහි 
බලය තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට.  විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට තමයි එහි බලය තිෙබන්ෙන්.  හැම ආයතනයක්ම 
වියදම් කරන හැම මුදලක් පිළිබඳවම වග විභාග කරන්න, ෙසොයා 
බලන්න, ඒ නිලධාරින් ෙම් කමිටුවට ෙගනැල්ලා පශ්න කරන්න 
අද පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමය ඉතා වැදගත් 
ෙදයක්.  

අපට විෙව්චන ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා පසුගිය කාලය 
පිළිබඳව. අපි ඒවා ගැන කථා කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම් 
මූල්ය කළමනාකරණෙය් බලය, ජනතාවෙග් මල්ෙල්, ෙපට්ටිෙය් 
අයිතිය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු 
ජයගහණයක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා දූෂණය, වංචාව අවම කිරීෙම් 
සහ දුරලීෙම් නව මාවතකට ෙම් රජය පෙව්ශ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා. 

ඊළඟට සංහිඳියාව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා 
පසුගිය කාලෙය් ෙබෝම්බ පත්තු වුණු ආකාරය;  හැළුණු ෙල්. අපි 
දැක්කා මිනිසුන්ෙග් කඳුළු. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට මා ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා සමඟ  එදා ජංගම ෙසේවා 08ක් තිබ්බා හිර 
ෙගවල්වල ඉන්න අයට. ඒ ජංගම ෙසේවා තියලා ඔවුන්ෙගන් අපි 
ඇහුවා,  ඔබලාෙග් ස්වාමියා, ඔබලාෙග් දරුවා ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්, 
ෙමොන කඳවුෙර්ද, A ද,  B ද, C ද, Dද  කියලා.  එෙහම අහලා 
භාර්යාවට බලන්න යන්න පුළුවන් කඳවුරට අපි  ඒ සිරකරුවන් 
මාරු කරලා ඔවුන්ට සහන සැලසුවා. එදා සිෙමන්ති ෙකොට්ට 
10කුත්, ටකරන් 20කුත් දීලාත් ස්වාමියා නැති පුංචි ළමයින් ඉන්න 
භාර්යාවකට ෙගයක් හදා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.  
ඔවුන් එදා අපි ඉදිරිෙය් අඬලා ඉල්ලුෙව් කෑම. ඔවුන් ඉල්ලුෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිදහස. ඔවුන්ෙග් භූමියයි ඉල්ලුෙව්. ඔවුන්ෙග් භූමිෙය් අයිතිය 
ඔවුන්ට නැති ෙවලායි තිබුෙණ්. ඔවුන් අනාථයන් බවට පත් 
ෙවලායි හිටිෙය්. අනාථ කඳවුරුවල දහස් ගණනක් හිටියා. හැබැයි, 
අපි ආඩම්බරෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ, ළමා 
ෙසොල්දාදුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම්දී එදා රජය වි ශිෂ්ට 
වාර්තාවක් තැබූ බව. නවනීදන් පිල්ෙල් මැතිනිය පවා ඒ පිළිබඳව 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට සත්ුති කරලා තිබුණා. ඒ නිසා පසුගිය 
කාලෙය් ෙවච්ච වැරදි ෙද්වල් වාෙග්ම  ෙහොඳ ෙද්වලුත් තිෙබනවා. 
අද අපට අවශ්ය වන්ෙන්  ඒ වැරදි ගැන, ෙහොඳ ගැන කථා කරෙගන 
එකිෙනකා ඇන ෙකොටා ෙගන රණ්ඩු කරන්න ෙනොෙවයි.   

අපි  ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි අන්ය 
සංස්කෘතීන්වලට, අන්ය ආගම්වලට ගරු කරන සමාජයක් ඇති 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ජාතීන් අතර අර්බුදයක් ඇති ෙනොවන 
විධියට හැම ජාතියටම ෙගෞරවය ඇති වන විධිෙය් ව්යවස්ථාමය 
බලයක් ලබා දීලා ඉදිරිෙය්දී කිසි දවසක ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇති 
ෙනොවන තත්ත්වයට ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් ෙවන්ෙන්.  ඒ නිසා  ෙම් 
යුගෙය් ඇති වූ ෙම් ස්වර්ණමය අවස්ථාව මඟ හරින්න ෙහොඳ නැහැ.  
අපටත් අවුරුදු 40ක ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයක් තිෙබනවා.    

අපි විපක්ෂෙය්  ගත කරපු  1988-1989  කාලෙය්  මෙග් 
දිස්තික්කෙය්ත් 6,000ක පමණ පිරිසක් අතුරුදහන් වුණා.  ෙම් 
රෙට් එවැනි යුගයක් අනාගතෙය්දී ඇති ෙනොවිය යුතුයි. ෙදමළ 
ජනතාවටත් ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබන්න ඇති.  මුසල්ිම් ජනතාවටත් 
පසුගිය කාලෙය් හිරිහැර තිබුණා. මුස්ලිම් ජනතාවට තිබුණ ඒ 
හිරිහැර පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒවාට රාජ්ය මැදිහත්වී ම 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙමන්න ෙම් කරුණු  නිසා තමයි අපි පසුබෑමකට 
ලක් වුෙණ්. අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පරාජය වීමට මූලික 
ෙහේතුව වුෙණ්ත් ඒකයි. ෙම් රෙට් මුළු මහත් ඡන්ද සංඛ්යාෙවන් 
සියයට 70ට පමණයි  අපි කථා කෙළේ. ඉතුරු සියයට 30 අපි 
අතහැර තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙම්වා පාඩමකට අරෙගන, ආදර්ශයට 
අරෙගන ෙකොෙහොමද ඉදිරියට යන්ෙන් කියලා කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ.  

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ   ෙව්ලාව අවසානයි. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පර කිහිපයක් ලබා 

ෙදන්න.  

අවසාන වශෙයන් 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නිර්මාණය 
කිරීෙම්දී මඟහැරුණු කරුණු කීපයක් මම මතක් කරනවා.  පළමුව, 
මහජනයාෙගන් අදහස් විමසීමක් ෙනොකර තමයි 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව හැදුෙව්. ෙදවනුව, එහිදී පැහැදිලි අභිමතාර්ථ හා අරමුණු 
දක්වා තිබුෙණ් නැහැ. තුන්වනුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් 
කළ අෙයක් ෙහෝ ෙකටුම්පතක් සකස් කළ අෙයක් පිළිබඳ කිසිදු 
සටහනක් එහි තිබුෙණ් නැහැ. හතර වන කාරණය හැටියට එම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ව්යවස්ථාවල 
සම්බන්ධතාව ෙහෝ අනුරූපීතාව ෙහෝ දක්වා  තිබුෙණ් නැහැ. 
පස්වන කාරණය හැටියට, ව්යවස්ථාවක් ගැන සිතීමට ෙහෝ අදහස ්
දැක්වීමට විෙශේෂඥයන්ට ඉඩදීමක් කර  තිබුෙණ් නැහැ.  

නමුත් අද  ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳ කථිකාවත ෙම් 
රෙට් ගම්දනව් සිසාරා  ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා, 
හැම ෙදනාෙග්ම අදහස් අරෙගන දූෂණයට, වංචාවට ඉඩ 
ෙනොතබන, සංහිඳියාව ඇතිවන, යහ පාලනය ශක්තිමත් වන ෙහොඳ  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කිරීමට අවස්ථාව 
උදාෙවයි කියලා. ෙම් රජය කියන්ෙන් අපි විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
විපක්ෂයත් රජෙය්යි. ඒ නිසා මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි,  
විපක්ෂය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ඒ 
දායාදය ජනතාවට ලබා ෙදයි කියලා  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 3.14] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම ආණ්ඩු කමයක පදනම 

වන්ෙන් ව්යවස්ථාදායකයත්, අධිකරණයත්, විධායකයත් 
සමතුලිතව පවත්වාෙගන යෑමයි. අපි දන්නවා, ව්යවස්ථාදායක 
බලය පාර්ලිෙම්නතුව සතුයි කියලා. ඒ නිසා නීති සෑදීම, ආණ්ඩු 
කමයක් සැකසීම පාර්ලිෙම්න්තුව සතු කාර්ය භාරයක් වනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත යම් යම් තැන්වල ව්යවස්ථාදායකය   
පිළිබඳ අදහස් ලබා ගන්නා එක ෙහොඳයි.  ඒ ගැන මහජන අදහස් 
විමසීම ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ අදහස් නැවත පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
ෙගනැවිත් සාකච්ඡාවට ලක්කිරීම සහ ඒවා එකින් එක විගහ 
කරමින් රටට හිතකර ආණ්ඩු කමයක් සැකසීෙම් වගකීම අප මත 
පැවරී තිෙබනවා.  

විසුම්පාෙය්දී ෙවන්න පුළුවන්, තිකුණාමලෙය්දී ෙවන්න 
පුළුවන් එකම කට්ටියක් එක දවසක ටයි ෙකෝට් දාෙගන, තවත් 
දවසක සරම් ෙව්ට්ටි ඇඳෙගන ඇවිල්ලා සාක්ෂි ෙදනවා නම්, 
ඇතැම් රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන්ෙග් උපෙදස් 
අනුව ඒ කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා නම්, මාස තුනකට පමණ 
ෙපර ෙනෝර්ෙව් නිෙයෝජිතයන් ඇවිල්ලා දුන් උපෙදස් අනුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සැකසීෙම් කියාවලිය ෙගොඩ නැ  ෙඟනවා 
නම් එය බරපතළ පශ්නයක් වනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පළමුෙවනි ව්යවස්ථාෙව්ම 
කියනවා අෙප් රට නිදහස්, ස්ෛවරී, ස්වාධීන රාජ්යයක් කියලා. ඒ 
නිසා ඉන්දියාෙව් ෙහෝ ෙවනත් බටහිර බලෙව්ගවල අවශ්යතාව 
මත, ඔවුන්ට දුන් ෙපොෙරොන්දුවලට අනුකූලව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකසනවා නම් එය රෙට් අභාග්යයක් වනවා. ඒ නිසා 
ෙමය අෙප් රෙට් ව්යවස්ථාදයකය තුළින්ම  ඉටුකළ යුතු කාර්යයක් 
වනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පළමු  ව්යවස්ථාෙවන් ෙමන්ම 
ෙදවන ව්යවස්ථාෙවන්  කියනවා ශී ලංකාව ඒකීය රාජ්යයක් කියන 
පිළිගැනීමක තමයි පිහිටා තිෙබන්ෙන් කියලා. එයින් පිටත කිසිදු 
සාකච්ඡාවක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ෙගන එන්න බැහැ. යම් 
ෙලසකින් ෙහෝ එම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනවා නම්, ජනමත 
විචාරණයක් කරා ගමන් කරන්න ෙවනවා. ජනමත විචාරණයක් 
පවත්වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව ජනමත විමසීමට අදාළ 
පනෙත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ පනත් ෙකටුම්පත අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ජනමත 
විචාරණ පනත අනුව, ජනමත විචාරණය පවත්වන ආකාරය 
පිළිබඳ නිශ්චිත පකාශය සිදු කළ හැක්ෙක් අගමැතිවරයාට 
ෙනොෙවයි.  ඒ පනතට අනුව  එවැනි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිවරයාට පමණයි. ජනමත 
විචාරණ පනත අනුව, කවර කරුණක් සඳහාද ජනමත විචාරණය 
පවත්වන්ෙන් කියන කාරණය නිශ්චිතව, පැහැදිලිව සඳහන් 
ෙවන්න ඕනෑ. මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා බරපතළ 
අනතුරු ඇඟවීමක් තමයි අපි ෙම් කරන්ෙන්.   

1385 1386 

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා  මහතා] 
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විධායක ජනාධිපති කමයට අපි විරුද්ධයි. හැබැයි, අලුත් 
ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමයක් එනවාට අප පක්ෂයි. ඒ නිසා 
යම්කිසි ෙලසකින් ජනමත විචාරණය සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් 
එනවා නම්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අවශ්යද නැද්ද කියන 
කාරණය මත පමණක් පිහිටලා ජනමත විචාරණයක් ෙගන ඒම 
තුළින් රට තුළ අවුල් ජාලයක් බවට පත් වන ගැටලුවක් නැවත 
නිර්මාණය ෙවනවා.  

කවර නිශ්චිත කරුණු සම්බන්ධෙයන්ද ජනමත විචාරණය 
පවත්වන්ෙන්, කවර වගන්ති සම්බන්ධෙයන්ද ජනතාවෙග් අදහස් 
විමසන්ෙන්? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් වන ජනමත 
විචාරණයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් වන විධිවිධාන 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙහළිදරව් කරලා, නිශ්චිත කාරණා ෙවන් 
ෙවන්ව සඳහන් කිරීෙමන් පමණයි ජනමත විචාරණයක් කරා 
ගමන් කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. ඊට එෙරහිව ගමන් කිරීම 
අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට, ආණ්ඩු කමයට බරපතළ 
විධියට පටහැනි කාරණයක් බව අප මතක් කරනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙව් 13.(5) ව්යවස්ථාව පිළිබඳව අප 
දන්නවා. යෙමක් වැරැදිකරුෙවක් කියලා අධිකරණය ඉදිරිෙය් 
තහවුරු කරන තුරු ඔහු නිර්ෙදෝෂී තැනැත්ෙතක් ෙලස අෙප් රෙට් 
ව්යවස්ථාදායකය පිළිගන්නවා කියලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙව් 13.
(5)  ව්යවස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. එය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ලැබුණු අයිතියක්. ඒ වුණාට අෙප් රෙට් අද වනවිට 
පත්තරවලින්, ජනමාධ්යවලින් පළ වන ඇතැම් ඇමතිවරුන්ෙග් 
පකාශවලින් ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් සාමාන්ය සිවිල් ජනයා, රජෙය් 
පරිපාලන නිලධාරින් , ෙම් ආණ්ඩුෙව් වාෙග්ම අෙප් ආණ්ඩුවල 
හිටපු මැති ඇමතිවරුන් ෙහොරු බවට පරිවර්තනය කරලා තිෙබන 
බව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් කියාදාමයට පරිබාහිරව  ඔවුන් 
කටයුතු කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇතැම් ඇමතිවරුන් කරන 
පකාශ ඉතාම කනගාටුදායක බව මා වගකීෙමන් කියනවා. 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 13.(5) වැනි ව්යවස්ථාෙවන් ෙගොඩ 
නැඟුණු ඒ අයිතිය ෙකෙල සන ආකාරෙයන් ඔවුන් කටයුතු 
කරනවා. එවැනි ආකාරයට කරන ලද පකාශයක් පිළිබඳව පුවත් 
පත් වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක 
හාමුදුරුවන් අලිෙයකු ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය රන්ජන් රාමනායක මහතා 2016 ෙපබරවාරි මස 23 වැනි 
අඟහරුවාදා "දිවයින" පුවත් පතට පකාශයක් කර තිෙබනවා.  මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම පුවත් පත් වාර්තාව  සභාගත* කරනවා. 

ෙමය අධිකරණ ය ඉදිරිෙය්  විනිශ්චයට ලක් ෙවමින් පවතින 
කාරණයක්. ෙබෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්ෙසේ නමකට එෙරහිව පකාශ 
නිකුත් කිරීමට ඔහුට ඇති අයිතිය ෙමොකක්ද? රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමා ෙබෞද්ධෙයක් ෙනොවිය හැකියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙයන් වැඩිම මනාප පමාණයක් 
රන්ජන් රාමනායක මහතාට  ලැබුණු බව අප දන්නවා. සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම්, ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික හැම ෙදෙනක්ම ඔහුට ඡන්දය 
ලබා දුන්නා. ඒ නිසා රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා හිතා මතාම ෙම් 
ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට එෙරහිව සිදු කරන පකාශ  අප 
තරෙය්  ෙහළා දකිනවා. ෙම්වා තමයි ආණ්ඩු කමෙය් මූලික 
සිද්ධාන්තයන්ට පටහැනි කාරණා. එතුමාෙග් ෙනොදැනුවත්කම 
ෙවනම කාරණයක්.  

මීට ෙපරත් කැලණිය ෙබොල්ලෑගල මාෙනල්වත්ත රජමහා 
විහාරෙය් ඉදිකරන ෙබෞද්ධ භාවනා මධ්යස්ථානයකට 
බලහත්කාරෙයන් ඇතුළුෙවලා එතුමා ඉතා පහත් රංගනයක 
ෙයදුණා. ෙමවැනි කියාදාමයන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න 
එතුමාට අයිතියක් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙව් ෙම් මූලික 
සිද්ධාන්තයන්ට පිටින් අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන් 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ඉතාම වගකීෙමන් යුතුව සිතා බැලිය යුතු 
අවස්ථාවක් උදාෙවලා තිෙබනවාය කියා අප හිතනවා.  

අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා තිබුණත් 
දැනට අවුරුද්දකට ෙපර තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය 
 සංෙශෝධනය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
අනුමත කෙළේ. නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි, 
ඉස්ෙසල්ලාම පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න. සම්මත 
කරපු ෙයෝජනාව අනුව ෙකොට්ඨාස ම ට්ටමින් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වා පළාත් පාලන මන්තීවරුන්ෙග් එම 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න. ඒ කටයුත්ත කර ගන්න බැරි ආණ්ඩුව 
අද නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා කරනවා. කවුරු 
රවට්ටන්න හදනවාද කියලා  දන්ෙන් නැහැ. අද පළාත් පාලන 
ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සියල්ල 
යටපත් කරලා, එම ආයතනවලින් පතිලාභ ලබන මහ ජනයාෙග් 
අයිතිවාසිකම් යටපත් කරලා, නිලධාරින්ට හිතුමෙත් කියාත්මක 
ෙවන්න පළාත් පාලන ආයතන හසුරුවීෙම් බලය පවරලා 
තිෙබනවා. ඒ කම ෙව්දය සකස් කර ගන්නවත් හැකියාවක් නැති 
දුර්වල තත්ත්වයකට අද ආණ්ඩුව පරිවර්තනයෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා සම්මතය සම්බන්ධෙයන් කවර ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරයිද කියන සැකය අපට මතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදන කියාමාර්ගය තුළ පශංසනීය 
ලක්ෂණ තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා. 

ජනමාධ්යෙව්දීන්ට යම් යම් අවකාශ තිෙබනවා. හැබැයි 
ජනමාධ්යෙව්දීන්ට ඒවා විමර්ශනය කිරීෙම් බලය ෙදද්දී, ගරු 
අගමැතිතුමා ජනමාධ්යෙව්දීන්ට අපහාස කරනවා. නම් කියලා 
තර්ජනය කරනවා. තමුන්ෙග් මතයට පතිවිරුද්ධ අදහස ් දරන, 
ෙද්ශපාලන මත දරන ෙහෝ මාධ්ය අදහස් ඉදිරිපත් කරන අයට 
තර්ජනය කරනවා. එතෙකොට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් 
කිරීම සඳහා වන සාකච්ඡා මණ්ඩපයක විනිවිඳභාවය පවත්වා 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඉන්දියාව සමඟ ඇති කර ගන්නා "ඉට්කා" ගිවිසුම මඟින් රටට 
ඇති වන හානිකර පතිඵල එකින් එක එළියට එන්නට පථම අද 
ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමෙය් - GMOA එෙක්- සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්ට 
අපහාස කරනවා.  වකුගඩු විකිණීෙම් ජාවාරමක් පිළිබඳව ඔවුන්ට 
ෙචෝදනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩියක් ගන්නම්.  

ෙම් වන විට ගිලන් රථ ෙසේවය ඉන්දියානු ආයතනවලට 
පැවරීෙම් කියා මාර්ග ගන්නවා. ඊට ෙපර, ඊට එෙරහිව 
ෙගොඩනැ ෙඟන සියලුම මහජන මත යටපත් කරන්නයි ෙම් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උත්සාහ කරන්ෙන්. එෙහම යටපත් කරලා, මහජන මත 
විමසීමකින් ෙතොරව, මහජනයාෙග් අදහස්වලට ඉඩ දීමකින් 
ෙතොරව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් පිළිබඳව කමෙව්දය 
සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා නම්, ඒක නිශ්ඵල කටයුත්තක්. ඒ නිසා 
ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් ෙවන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්, 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා.  
 
 
[අ.භා. 3.23] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙමය නව  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හැදීම සම්බන්ධෙයන්  
දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන අවස්ථාවක්. මම හිතන 
විධියට ඉතාමත් සුදුසු කාලයක තමයි අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. ෙමෙතක් කාලයක් අෙප් රෙට්  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
තුනක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 1947 ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව, 1972 වසෙර්දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
මූලිකත්වෙයන් ඇති කළ ව්යවස්ථාව සහ 1978 පජාතන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ෙම් අවස්ථා තුෙනන් 
ෙදකක් ගත්ෙතොත්, ඉන් එක් අවස්ථාවකදී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
මූලික ෙවලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බහුතර අභිමතාර්ථයන්  
කියාත්මක වුණා.   

අෙනක් අවස්ථාෙව්, 1977 වසෙර්දී අෙප් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය බලයට පත් ෙවලා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායෙම් අභිමතාර්ථයන් කියාත්මක 
වුණා. හැබැයි මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පක්ෂ ෙදකක් එකතු ෙවලා තිෙබන බව. පක්ෂ ෙදකක් එකතු 
ෙවලා තමයි අෙප් රෙට් සහජීවනයට, අෙප් රෙට් ඉදිරි පැවැත්මට 
අවශ්ය වන ආකාරයට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම 
ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒක තමයි අපි දකින ෙහොඳම කාරණය. අෙප් 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා, දරුෙවක් හදන්න කලින් 
අනාගත සැලසුම් සකස් කරන්න ඕනෑ කියලා. ළමයා යවන 
ඉස්ෙකෝෙල් ෙමොකක්ද කියලා බලන්න ඕනෑ කිව්වා; බර කීයක් 
ෙවන්න ඕනෑද කියලා බලන්න ඕනෑ කිව්වා. ඒ වාෙග් කාරණා 
හැටහුටහමාරක් ගැන කිව්වා. ෙම් විධියට එක එක ෙද්වල් කිව්වා. 
ෙම්ක ඉක්මන් ෙවන්න ඕනෑ කියලාත් එතුමා කිව්වා; පහු ෙවන්න 
ඕනෑ කියලාත් කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  හැබැයි ෙමෙහම හිෙතන 
හිෙතන විධියට දරුවන් හදන්න බැහැ කියලායි මම නම් 
කියන්ෙන්.  හිෙතන හිෙතන විධියට දරුවන් හදන ෙමෝඩ, අඥාන 
ෙදමවුපියන්  ෙවන්න බැහැ. කාටත් සම ෙසේ සලකන්න පුළුවන්, 
ෙපොදු දරුෙවක් තමයි අපි හදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] කාටත් 
ෙපොදු දරුෙවක් ෙවන්න ඕනෑ. සිදුහත් කුමාරයා ඉපදුෙණ්ත් පස් මහ 
බැලුම් බලලායි. කාලය, දීපය, ෙද්ශය ආදී වශෙයන් පස් මහ 
බැලුම් බලලා තමයි සිදුහත් කුමාරයාත් ඉපදුෙණ්. ෙම් අලුත් 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන දරුවා උපද්දවන්න කාලය, දීපය, 
ෙද්ශය කියන සුදුසු අවස්ථාවලට  තමයි දැන් අපි පැමිණ 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් එක ඒ ගැන කාටවත් බය ෙවන්න කාරණයකුත් 
නැහැ. ෙමොකද, එකම ෙපළපෙත් ෙදෙදෙනක් අතර විවාහයක් සිදු 
වුණාම තමයි අංගවිකල, මන්දබුද්ධික දරුවන් බිහි වන්ෙන්. නමුත් 
ෙම් දරුවා බිහි වන්න යන්ෙන් ෙපළපත් ෙදකක සංකලනයකින්. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් විකමසිංහ 
අෙප් අගමැතිතුමා මූලික කර ෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ 
ෙවනත් පාර්ශ්වයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන්, ෙපළපත් ෙදකක 
සංකලනයකින් තමයි ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන 
දරුවා බිහි වන්න යන්ෙන්. එෙහම ෙපළපත් ෙදකකින් එනෙකොට 
බයෙවන්න එපා, අංගවිකල ෙවන්ෙන් නැහැ. අඳ, ෙගොළු, බිහිරි 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හදන්නට හදන්ෙන් 
ආබාධවලින් ෙතොර නිර්මාණශීලී, අපට ගැළෙපන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක්. මම හිතන්ෙන්, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවන්වල 
ෙම් වන විට අපි අසාර්ථක ෙවලා තිෙබන තැන්, අපට අතහැරිලා, 
මඟහැරිලා තිෙබන තැන්, අපට වැරදිලා තිෙබන තැන්, අෙප් 
අවධානයට ලක් ෙවලා නැති තැන්, අපි හිතාමතා අමතක කරලා 
පැත්තකට දාලා තිෙබන තැන්, ඒ කාලයට අවශ්ය ෙවන ආකාරයට 
අපි ආපසු සම්බන්ධ කර ගන්නට ඕනෑ කියලායි.  අෙප් අවධානය 
ඊට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙලෝකෙය් ස්ථීරයි කියලා කිසිම 
ෙදයක් නැහැ. ෙම් ෙලෝකෙය් සියලුම ෙද් අනිත්යයි. ෙම්වා ෙවනස් 
ෙවනවා. විද්යාත්මක කමය ඒකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඒ නිසා මම හිතන්ෙන්, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් ෙවනස් 
ෙවන්නට කාලය ඇවිල්ලා කියලායි.  

අපි අතීතෙය්දී පහුෙරන් ගමන් කළා. ඊට පස්ෙසේ හබල් 
ඔරුෙවන් අපි ගමන් කළා. ඊටත් පස්ෙසේ රුවල් ඔරුෙවන් අපි 
ගමන් කළා. දැන් අපි water jetsවලින් ගියාට ඒවාට කලබල 
ෙවන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම යන්න අවශ්ය ආම්පන්න, 
උපකරණ තිෙබනවා නම්, water jet එකකින් ගියාට පශ්නයක් 
නැහැ. ඒ ගැන කලබල ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. ඒක තමයි 
කියන්ෙන්, අද අමුතු ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන් කියලා. සමහර අයට 
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි අපි කිව්ෙව්. අපි 
සහජීවනයකට එමු. අපි මීට වසරකට ෙපර ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය මූලික ෙවලා ජනාධිපති ධුරයට 
පත් කෙළේ අපිට අවශ්ය ඒ ෙවනස ඇති කර ගන්නයි. ෙම් 
සහජීවනය; ෙබදා හදාෙගන පාලනය කිරීම; ආදරය, දයාව, 
කරුණාව, ෛමතීය ගැන ෙනොදන්නා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේටත් 
ගල් ෙපරළපු ෙද්වදත්තෙයෝ ටිකක් ෙම් කාලෙය්ත් ඉන්නවා.  

ෙම් මිනිස්සුන්ට ආදරය, දයාව, කරුණාව, ෛමතීය, පුරුදු 
නැහැ. ඉස්ෙකෝෙල් ගිහිල්ලා නිකම් ඉන්නවා නම්, ළඟම ඉන්න 
ෙකනාට පැන්සලකින් හරි අනින්න පුරුදු ෙවච්ච පිරිසකුත් 
සාමාන්යෙයන් අෙප් සමාජය තුළ ඉන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළත් එෙහම අය ඉන්නවා. ආදරය, දයාව, කරුණාව, ෛමතීය 
ගැන ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. පාලන බලය තිෙබද්දී තඩි ෙපොලුවලින් 
මිනිස්සුන්ට පහර දීපු අය, දැන් විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ගලකින් 
හරි ගහලා, ෙමොකක් හරි ෙසල්ලමක් දමලා ෙම් යන ගමන 
කඩාකප්පල් කරන්න තමයි බලන්ෙන්.  

මම අහෙගන හිටියා, ඊෙය් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කියනවා, 
අෙප් ආණ්ඩුව පත්වීම පංශ විප්ලවය වාෙග් කියලා. සපත්තු 
ෙජෝඩුවක් නැති ෙකනා බලාෙගන හිටියාලු සපත්තු ෙජෝඩුවක් 
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ගන්න; පෑනක් නැති ෙකනා බලාෙගන හිටියාලු පෑනක් ගන්න; 
පාස්ෙපෝට් එකක් තිෙබන ෙකනා බලාෙගන හිටියාලු තවත් 
පාස්ෙපෝ ට් එකක් ගන්න. පංශ විප්ලවය ෙනොෙවයි, හැම එකක්ම 
එෙහම තමයි. ආණ්ඩුවක් ඉවර ෙවලා, ආණ්ඩුවක් බලයට පත් 
ෙවන ෙකොට හැමෙදයක්ම එෙහම තමයි. හැබැයි, අපි ෙම් රෙට් 
තිබිච්ච ඒ අත්තෙනෝමතික පාලනය අවසන් කළා. ඒකමතිකව 
පාලනය කරපු විධායක ජනාධිපති කමෙය් තිබිච්ච, අත්විඳපු නපුරු 
පතිඵල තමයි අපි පරාජය කෙළේ. 

1978 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙගනාවට පස්ෙසේ, ඒෙක් උච්චතම අවස්ථාවලදී ඒ නපුරු යුගෙය් 
විධායක බලතල නිසා සිදු වූ අනිසි කියාකාරකම්වල පතිඵල අපි 
දැක්කා. ඒ විධායක ජනාධිපති බලතල අපි ඉවත් කළාට පස්ෙසේ, 
ෙමතැනින් එහාට අෙප් රට සාමකාමීව ඉදිරියට අරෙගන යන 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක 
අවශ්යතාව අපට දැෙනන්ෙන්.  

උතුරු-නැෙගනහිර තිබිච්ච පාෙයෝගික යුද්ධය අවසන් කළා. 
හැබැයි, යුද්ධය අවසන් කළා කියලා, අපිට නිකම් ඉන්න බැහැ. 
යාපනෙය් ජනතාවට අපි ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට තමයි යාපනෙය් තිෙබන කියා කලාපයත් සමඟ අපට 
ඊළඟට මතු ෙවන ඉදිරි සහජීවනය අරෙගන යන්නට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් විධායකෙය් තිබුණු ෙලොකුම 
රාක්ෂයා පළා ගියාට පසුව එතැනින් එහාට යන කමෙව්දයක් ගැන 
තමයි අපි කථා කරන්නට ඕනෑ. ඒක අපට හදිසිෙය් කරන්නට 
බැහැ, සාකච්ඡා කරන්නට ෙවනවා. අපි අෙප් රට අත්තෙනෝමතික 
පාලකයින්ෙගන් ෙබ්රා ගන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි සුළු ජාතීන් 
ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ; සුළු පක්ෂ ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. මහ 
ජාතිය ආරක්ෂා ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම්වා ගැන සංවාදයක්, 
සාකච්ඡාවක් තිෙයන්නට ඕනෑ. තනි මතයට, අත්තෙනෝමතික 
විධියට තීන්දු තීරණ අරෙගන, -තමන්ට ඕනෑ විධියට- දහඅටෙවනි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් තමන්ෙග් පිටට බලය 
අත්පත් කර ගත්තා වාෙග් කටයුතු කරන්නට බැහැ. සියලුම පක්ෂ 
සහ විපක්ෂත්, - කුඩා පක්ෂ, සුළු පක්ෂ- විවිධ ජාතීන් සහ මහ 
ජනතාව සියලුෙදනා කථා කරලා ෙම් පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති කර 
ගන්නට ඕනෑ. අපි අෙප් රට ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනෑ.  

 අෙප් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා දැන් හරි ෙව්දනාවකින් 
කථා කළා, උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හාමුදුරුවන්ට ගරු රන්ජන් 
රාමනායක ඇමතිතුමා ෙමොකක්ෙදෝ පකාශයක් කළා කියලා. 
ෙදවියෙන්, උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හාමුදුරුවන්ට විතරක් ෙනොෙවයි 
නීතිය කාටත් එකයි. සිවුරක් ෙපොරවා ගත්ත පලියට තමන් කරන 
සුළු ෙහෝ වැරැද්දකින් ගැළෙවන්නට ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයක් 
හැටියට උන්වහන්ෙසේට පුළුවන්කමක් නැහැ. මහා සංඝරත්නයට 
අපි ගරු කරනවා. නමුත් චීවරයක් ඇඳ ගත්ත පමණින් ෙම් රෙට් 
ඕනෑම නරක වැඩක්, වැරදි වැඩක් කරලා අවනීතිය ෙගන එන්න 
බලයක් නැහැ. උන්වහන්ෙසේ කියන විධියට අලි පැටිෙයක් 
ෙගනැල්ලා දාලා බලු පැටිෙයක් වාෙග්. මල්ලක දාලා තාප්පෙයන් 
එහාට බලු පැටිෙයක් විසි කරනවා වාෙග්, "මෙග් පන්සලට අලි 
පැටිෙයක් ෙගනැල්ලා දාලා" කියනවා.  ෙම්ක යකාෙග් පකාශයක්. 
උන්වහන්ෙසේ චීවරයක් ඇඳ ගත්ත පලියට- [බාධා කිරීම්] අපි 
දන්නවා අෙප් ගෙම් ෙගොෙඩ් කුකුළු පැටිෙයක් ෙහොරකම් කළ 
අහිංසකෙයෝ මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් හිෙර් දාන විට- [බාධා 
කිරීම්] අලි පැටිෙයක් බලු පැටිෙයක් වාෙග් විසි කරනවා නම්, අපිට 
ඒකට ඉඩ ෙදන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
පුරවැසිෙයෝ හැටියට අපි ඒවාට එෙරහිව කථා කරන්නට ඕනෑ. 
උන්වහන්ෙසේ ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමක්ද, ෙමොන තරාතිරමකද, 
ෙමොන නිකායකද, තෙකෝලිකද, බුද්ධාගෙම්ද, ඉස්ලාම්ද කියන 

ඒවා වැඩක් නැහැ. වැරැද්ද නම් වැරැද්ද. අපි ඒ වැරැද්ද ෙපන්වලා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

ඒ එක්කම මම විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ, අෙප් රට ෙම් 
වන විට ආෙය් ජාතිවාදෙයන් පුච්චන්නට හදන බව. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ යුද්ධයකින් බැට කෑවා. 
අෙප් රට ෙල්වලින් නැහැවුණා. අෙප් රෙට් ජීවිත, ෙද්ෙපොළ, 
සම්පත් විශාල වශෙයන් විනාශ වුණා. අෙප් රෙට් රණ විරුෙවෝ 
මැරුණා. දැන් ආෙය් අෙප් රෙට් ජාතිවාදය අවුළලා අෙප් රට ආෙය් 
ජාතිවාදෙයන් පුච්චන්නට හදනවා. 'සිංහල ෙල්, අර ෙල්, ෙම් ෙල්' 
කියලා ආපහු ජාතිවාදී, අන්තවාදී උන්මන්තකෙයෝ පිරිසක් කථා 
කරනවා.  

ඊෙය් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා කිව්වා, පගීත් 
එක්නැලිෙගොඩෙග් පශ්නයට සම්බන්ධ වුණු හාමුදුරුවරු බුරුතු 
පිටින් උසාවි දාලා සිරගත කරන ව්යාපාරයක් දැන් තිෙබනවා 
කියලා. මම පගීත් එක්නැලිෙගොඩ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. පගීත් එක්නැලිෙගොඩෙග් කියා කලාපය ෙහොඳද, නරකද, 
වැරදිද කියන එක ගැන මම කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඔහු ෙම් වන විට අතුරුදහන්වීමකට ලක් වුණු පුද්ගලෙයක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙම් වන විට නීතිමය 
කියාකාරකමක් සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම සිද්ධ ෙවන අවස්ථාෙව්දී 
ගරු අධිකරණයට අෙගෞරව ෙවන විධියට ෙම් රෙට් නීතිය අතට 
අරෙගන, නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් කවුරුන් ෙහෝ කටයුතු 
කරනවා නම් ෙබෞද්ධ ආගෙම්ද, කෙතෝලික ආගෙම්ද, ඉස්ලාම් 
ආගෙම්ද කියන එක වැඩක් නැහැ, ඔවුන්ට විරුද්ධව අපි වැඩ 
කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට ඕනෑ, අෙප් ජාතික ෙකොඩිය වන සිංහ ෙකොඩිය අද 
අවමානයට, අපවාදයට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. සිංහ ෙකොඩිෙය් 
ඉන්න සිංහයා ෙම් රෙට් ඉන්න සමහර ජන ෙකොටස්වල ෛවරයට, 
අපසාදයට පත් කිරීෙම් කියාවලියක් ෙම් වන විට දියත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් සිංහයා තනියම අත්පත් කර ගැනීෙම් 
කියාවලියක නිරත ෙවනවා. ෙම්ක අෙප් රෙට් ඉන්න සියලු ජන 
ෙකොටස්වලට අයිතියි. අපි ශී ලාංකිකෙයෝ නම්, ශී ලාංකික 
ජාතිකෙයෝ නම් අෙප් සිංහයා, සිංහ ෙකොඩිය අපි හැම 
ෙකෙනකුටම අයිති විය යුතුයි. නමුත් ෙම්ක එක ෙකොටසක් 
විතරක් අයිති කර ගන්නට උත්සාහ දරනවා නම්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

මම දැක්කා ඊෙය්-ෙපෙර්දා මඩකළපුව පැත්ෙතන් හඬක් මතු 
වුණා. අපි සිංහ ෙකොඩිය ඔසවන්ෙන් නැහැ කියලා මඩකළපුව 
පැත්ෙතන් කථාවක් ආවා. ඇයි ෙමෙහම ෙවන්ෙන්? ෙමෙහම 
ෙවන්ෙන් ෙකොටසකට අෙප් සිංහ ෙකොඩිෙය් ඉන්න සිංහයා 
අප් පිරියා කරවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සිංහයා 
තනියම අයිති කර ගන්න හදනවා. ෙමෙහම කිරීම තුළ තමන්ට 
හානි කරන සෙතක් හැටියට ෙකොටසකට ඒ සිංහයාව අපිය ෙවන 
ෙකොට ඒ සිංහයා ඉන්න සිංහ ෙකොඩිය ඔසවන්න සමහර ජන 
කණ්ඩායම් අකැමැති ෙවනවා. ඒ  නිසා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඒ ජාතිවාදින්ෙගන් කාරුණිකවයි ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  

1391 1392 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ දුක්වින්දා, බැට කෑවා. ජාතිවාදය නිසා 
ඇති වුණු විනාශයන් අපි දැක්කා. කරුණාකරලා සිංහ ෙකොඩිය 
අෙප් රෙට් සියලු ෙදනාෙග් ආදරයට පාත කර ගන්න. සිංහයාට අපි 
කවුරුත් ආදරය කරන මහා ෙපොදු සාධකයක් බවට පත් කරන්න. 
සිංහයා තනියම අයිති කර ගන්න හදලා, ඒ තුළ අන්තවාදී 
ජාතිවාදය වපුරලා අෙප් රට ආපසු ගිනි තියන්න එපා කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.38] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 

සකස් කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව ඊෙය්ත්, අදත් සාකච්ඡාවට 
ගැෙනනවා. හැබැයි පුදුමය, ෙම් විවාදය අවසානෙය් ඡන්දයක් 
ෙනොගැනීමයි. ඡන්දයක් නැතුව නිකම්ම විවාදය ගලාෙගන යනවා. 
රටක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යනු රෙට් මූලික නීතියයි. මූලික 
නීතිය යටෙත් තමයි රෙට් සියලු ආයතන පාලනය  සහ රෙටහි 
රාජ්යෙයහි හැසිරීම සිදු වන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සකස් කරන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඒ රෙට් ඉදිරි ගමනට, පගමනයට, ජාතිෙය් 
සංවර්ධනයට ඉවහල්වන ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් විය 
යුතුයි. ඒ සඳහා පසුගිය ජනාධිපති මැතිවරණෙය්දී බලය ඉල්ලපු 
කණ්ඩායම් විසින් ජනතාව හමුෙව් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.  

"ෙම් සාපකාරී, පාපකාරී, ජාතිය අපායට ඇදෙගන ගිය  ෙම් 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරලා අපි නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්මත කරනවා. එය 2015 අෙපේල් මාසෙය් 20වැනි 
දා සිදු කරනු ලැෙබ්" කියලා කිව්වා. හැබැයි 2016 ෙපබරවාරි 
මාසය අවසාන ෙව් ෙගන යන ෙකොටත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සම්මත කිරීම ෙනොව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලාවත් තවම තීරණයක් නැහැ. ඒ ගැන මාස 13ක් 
තිස්ෙසේ ආණ්ඩුව ෙතපර බානවා; ෙකකර ගානවා.  

හිතාෙගන ඉන්ෙන්,  ෙම් ළදරු ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම කාලයක් 
යයි කියලා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් මාස 60න් මාස 5ක් ගිහිල්ලා 
ඉවරයි. එෙහම නැත්නම් යහ පාලනයට මාස 13ක් ගිහිල්ලා 
ඉවරයි. හිතා ෙගන ඇති, ෙම් ආණ්ඩුව 2035 ෙවන කල් ඇදෙගන 
යන්න. අපි ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා, 2035 ෙවන කල් තිබුණත් ෙම් 
ෙගොල්ලන් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට ජනතාවාදී 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්ෙන් නම් කිසිම 
ෙලෝභකමකින් ෙතොරව ඒ සඳහා සහෙයෝගය දීමට අපි සූදානම්. 
එය අපි ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා කිසිම 
ඇදිල්ලක්, පැදිල්ලක්, කකුෙලන් ඇදිල්ලක් අපි නම් කරන්ෙන් 
නැහැ කියා. 

විද ත් මාධ්ය හරහා දිගින් දිගටම කිව්වා, මුදිත පකාශනවලින් 
කිව්වා, රැස්වීම්වලට ඇවිල්ලා කිව්වා, "විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කර රජ පවුල් ඇතිවීම නතර කරන්න. රට එක තැනකට 
ෙගන යන්න. පවුල්වාදය අයින් කරලා හවුල් පාලනය ෙගන 
යන්න අපට බලය ෙදන්න" කියලා. එෙහම  තමයි ෙලොකු ෙලොකු 
පක්ෂ නායකෙයෝ ඔක්ෙකෝම කෑ ෙකෝ ගහ ෙගන ගිෙය්. එෙහම 
කියපු අය අද අමුතු කමෙය් කථාවකුයි කියන්ෙන්. දැන් කියනවා, 
"විධායක ජනාධිපති කමය අපි අෙහෝසි කරනවා තමයි. හැබැයි, 
ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට එතුමාෙග් නිල කාලය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ ඒක කරන්න පුළුවන්" කියලා. එතෙකොට ඒ පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන්ත් නරකයි කියපු විධායක ජනාධිපති කමයම ෙන්. ෙම්ක 
මහ පුදුම හතර බීරි කථාවක්. අෙහෝසි කරනවා නම්, ෙහට දවෙසේ 

විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවා කියන ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්න, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 50 ෙදනාම  අත් ෙදකම 
ඔසවලා ඡන්දය ෙදන්න සූදානම්. ෙම්වා ජනතාව රවට්ටපු, තමන්ට 
ඡන්දය දීපු මිනිස්සු මුළා කරන්න, ජනතාවත්, ජාතියත් ෙගොනාට 
අන්දවන්න කරපු පකාශයක් මිසක් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. කරන්න බැරි බව දැන දැනම තමයි අෙපේල් මාසෙය් 
20වැනි දා අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරනවාය කියලා 
කිව්ෙව්. ඒක කරන්න බැහැ ෙන්. ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්?  

තවම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය හදා ගන්නත් බැරි වුණා 
ෙන්. ඒ ගැනත් දැන් ෙන් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙම් විවාදෙයන් 
පස්ෙසේ ඡන්දය විමසලා අපි ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථාවක් සම්මත 
කරනවා ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාව 
ෙගොනාට ඇන්දවීමක්.  බලය ඉල්ලපු, ෙබොරු කියපු උදවිය දිනුවා. 
ජනතාව පැරදුණා. ෙම්කයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය 
කාලය තුළ සිදු වුෙණ්.  

ඒ ෙකොෙහොම නමුත් අපි බලා ෙගන ඉන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙම්ක තව ෙකොච්චර කාලයක් ඇද ෙගන යයිද කියලා. ආණ්ඩුව 
ෙකොච්චර කාලයක් තිෙය්විද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. 
නීතිෙය් හැටියට ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු පහක් තිබුණත් ෙකොච්චර 
කාලයකට කලින් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදලා සම්මත 
කරයිද කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නිර්මාතෘවරු වන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එදා කථා කරලා කිව්ෙව්, ෙම් හදන අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළින් ෙම් රට දිව්ය ෙලෝකයක් කරනවා, 
විවෘත ආර්ථිකය ෙගෙනනවා, රට සුරපුරක් බවට පත් කරනවා, 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කළාම රෙට් ඔක්ෙකොම 
පශ්න ටික ඉවරයි කියලායි. එදා ෙම් රෙට් සිටි ආචාර්ය 
එන්.එම්.ෙපෙර්රා, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා වැනි නායකෙයෝ 
වාෙග්ම සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය  ඉතා පැහැදිලිව 
කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත කෙළොත් ෙම් රට අඳුරු 
අගාධයක් කරා ඇදී යනවාය කියලා. ජනතාවෙග් විශාල 
විෙරෝධයක් තිෙයද්දී එදා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත 
කරලා විධායක ජනාධිපති කමය හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙවන කිසිම 
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි,  සදාකාලිකව යූඑන්පි එකට බලෙය් 
ඉන්න පුළුවන්ය කියන මතය තහවුරු කර ෙගනයි. හැබැයි, ඒක 
අෙනක් පැත්ත හැරිලා ගියා.  

එෙහම සදාකාලික බලෙය් ඉන්න හදා ගත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තමයි  අද එපා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හරියට විධායක 
ජනාධිපති කමය කුණු මාළු කෑල්ලක් ගාණට සමාන කරලා කථා 
කරන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, එහි නිර්මාතෘ වුණු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයම කියනවා, "ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය වහාම ඉවත් කළ යුතුය" කියා. එෙහම කියන්ෙන් 
ෙම්ක හදපු අය, එදා අත් ෙදකම උස්සලා ෙම්කට සහෙයෝගය 
දුන්න අය. අවුරුදු තිස් ගණනක් ගියාට පස්ෙසේ අද ඒ 
ෙගොල්ලන්ටම ඒ ෙගොල්ලන් කළ වැරැද්ද ෙත්රිලා ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව කෑගහනවා.  

එදා -1977- ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 5/6ක බලයක් 
සහිතව බලයට පත් ෙවලා ඉතාම උද්ධච්ච ආකාරයට ෙම් රට 
පාලනය කළා. ෙම් රෙට් ජනතා ව්යාපාර ෙපොඩිපට්ටම් කර ෙගන 
ගියා. තමන්ෙග් මතය එකම මතය කියලා හිතා ෙගන එදා ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත කර ගත්තා වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය අදත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආසන 106ක් තියා ෙගන;  
තමන්ට මහ ෙලොකු බලයක් තිෙබනවාය කියලා හිතා ෙගන 
කටයුතු කරනවා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට පින් 
සිද්ධ ෙවන්න අගමැතිකම්, ඇමතිකම් ගත්ත මිනිස්සු අද 5/6ක 
බලයක් තිෙබන විධියට උද්ධච්ච ආකාරයට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ හැසිෙරනවා.  

1393 1394 

[ගරු  තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා] 
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අපට මතක් වන්ෙන් එදා -1977දී - සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියට,  සමඟි ෙපරමුෙණ් නායකයන්ට අපහාස අවලාද නඟපු 
ආකාරයයි. ඒ ආකාරයටම අදත්  බලය අත්පත් කර ගත් 
නායකයින්, පාලකයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉතාම උද්ධච්ච 
ආකාරයට හැසිෙරනවා. කට ඇරිෙයොත් "ෙරජීමය; රාජපක්ෂ 
ෙරජීමය; රාජපක්ෂ; රාජපක්ෂ" කියනවා. ගිරව් වාෙග්. කුරුල්ෙලෝ 
වාෙග්. ඒකම තමයි කියන්ෙන්. හැබැයි, ඔය උද්ධච්ච ආකාරයට 
පාලනය කළ ෙනොහැකියි කියන එක අපි මතක් කරනවා. ඒ 
කටයුතු පිළිබඳව අපි ඉතා කනගාටු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.   

රජය ෙගෙනන ෙහොඳ වැඩවලට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
සහෙයෝගය ඕනෑ ෙවනවා නම්, අගමැතිවරයා ඔය උද්ධච්ච, 
අහංකාර වැඩ පිළිෙවළින් වහාම ඉවත් විය යුතුයි.  
අගමැතිවරයාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවාම ඒ පශ්නයට හරියට 
උත්තරයක් ගන්න බැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි ඇහුෙවොත් 
අපට කියන්ෙන්, "උගුඩුෙවෝ, 'බකමූෙණෝ', 'කලවැද්ෙදෝ', 'වඳුෙරෝ', 
'මූසලෙයෝ', 'අහිකුණ්ඨිකෙයෝ', වාඩිෙවයල්ලා, පැදුරු දමා ෙගන 
බිම වාඩිෙවයල්ලා" කියලායි. පශ්නයකට හරියට උත්තරයක් 
ගන්න ඕනෑ නම් එක්ෙකෝ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා ෙහෝ එතුමාෙග් කණ්ඩායෙම් ෙකෙනක් 
අහන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ටීඑන්ඒ  එෙක් ෙකෙනක් 
ඇහුෙවොත් ෙබොෙහොම ෙහොඳට උත්තර ෙදනවා. අපිට උත්තර ෙදන 
ෙකොට එතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් ෙමන්න ෙම් පැත්ත බලා ෙගන, 
පිටිපස්ස බලා ෙගන. ෙකෝට් එෙක් එක බෑයක් ෙම් පැත්තට යනවා. 
අෙනක් බෑය අෙනක් පැත්තට යනවා. අපට හිනා ෙවනවා. අපහාස 
කරනවා. අපි කියනවා, "අගමැතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සහෙයෝගය ලබා ගන්න ඕනෑ නම් වහාම ඔය 
අපහාස කිරීෙම් කියා පිළිෙවතින් ඉවත් ෙවන්න" කියලා. එෙහම 
ෙනොවුණෙහොත් අපි සූදානම් නැහැ, ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව 
ෙගෙනන කිසිම ෙදයකට සහෙයෝගය ෙදන්න.  ඒ ෙවනුෙවන් දණ 
නමන්න සූදානම් නැති මන්තීවරු 52ක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ෙකළින් හිට ෙගන ඉන්නවාය කියන එක  අපි ඉතා ශක්තිමත්ව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඒ එක්කම ඊෙය් කියනවා, ඉන්දියානු ගිලන් රථ ෙසේවය 
ෙමහාට ෙගෙනන ෙකොට රිළා නැටුම් නටන්න සූදානම් වුණාට - 
හනුමා වන්නම නටන්න පුළුවන්, හැබැයි රට ගිනි තියන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. දැන් අපට  අහන්න ෙවන්ෙන් 
අගමැතිතුමා ෙම්ක කාට කිව්වාද කියලායි. ඉන්දියාව නටවන 
නටවන නැටුමට රිළා නැටුම් නටන්ෙන් යහපාලන ආණ්ඩුවද 
අපිද? අද ඉන්දියාෙව් රිළවා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවද, අපිද?  
කවුරු වඳුරු නැටුම්, රිළා නැටුම් නටන්න හැදුවත් රට ගිනි 
තියන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ආණ්ඩුවට ඉඩක් ෙදන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ආකාරයට 
කටයුතු කිරීම තුළ සහජීවනයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. එකට යා 
හැකි සම්මුතිවාදයක් ඇති වන්ෙන් නැහැයි කියන එක අපි ඉතාම 
ශක්තිමත්ව ආණ්ඩුවට පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපි මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 19 වතාවක්  සංෙශෝධනය කළ බව. 
හරියට ඒක මාසික සඟරාවක් වාෙගයි. හැබැයි, ෙම් හදන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මාසෙයන් මාසයට ෙවනස් ෙනොවන, 
තමන්ෙග් බලය උෙදසා ෙහෝ තමන්ෙග් පැවැත්ම උෙදසා 
සම්පාදනය කර ෙනොගන්නා, ජනතා පගමනයකට, රෙට් ඉදිරි 
ගමනට, ජාතික පශ්නයට, ෙගොවීන්ෙග් පශ්නයට, තරුණයන්ෙග් 
පශ්නයට විසඳුම් ෙදන සැබෑ ව්යවස්ථාවක් විය යුතුමයි. එතැනින් 
ෙමහා පැත්ෙත් ෙමොන ව්යවස්ථාව හැදුවත් රට අගාධයට ඇදී යාම 
වළක්වන්න බැහැ.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් කාරණය පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙද් සිද්ධ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ජනතාවාදි ආණ්ඩුවක් විධියට, යහ 
පාලනය ගරු කරන ආණ්ඩුවක් විධියට මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දා 
වන ෙකොට නිල කාලය අවසාන වන පළාත් පාලන ආයතනවල 
මැතිවරණය වහාම පවත්වන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට අභිෙයෝග 
කරනවා. අපි කියනවා, ඡන්දයට භය නැත්නම්, යහ පාලනයට භය 
නැත්නම් පළාත් පාලන ඡන්දය වහාම  පවත්වන්න කියලා. යහ 
පාලන මී වදයට ඡන්දය දීපු හැටෙදලක්ෂෙයන් ලක්ෂ කීයක් අපත් 
සමඟ එකතු ෙවලා ඉන්නවාද කියලා බලන්න, හැකි නම් පළාත් 
පාලන ඡන්දය පවත්වන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට අභිෙයෝගයක් 
කරනවා. ජනතා පරමාධිපත්යයට ගරු කරන්න. ජන මතය යටපත් 
කරන්න සූදානම් ෙවන්න එපා. පළාත් පාලන ඡන්දය වහාම 
පවත්වන්න කියලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් අපි 
කියනවා, ෙම් සම්පාදනය කරන ව්යවස්ථාව අවසාන කරපු 
තස්තවාදය, අවසාන කරපු ෙබදුම්වාදය නැවත හිස ඔසවන්න 
ෙනොෙදන, ෙබදුම්වාදීන්ට කප්පම් ෙනොෙදන, ෙබදුම්වාදීන් 
ඉස්සරහා දණ ෙනොගහන, මාතෘ භූමිය ආරක්ෂා කරන, රෙට් 
ජනතාවෙග් පශ්න, ගැටලුවලට සැබෑ ෙලසම විසඳුම් ලබා දිය 
හැකි ජනතාවාදි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් විය යුතුයි. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී ඒ සඳහා අෙප් 
සාධනීය විෙව්චන, ෙයෝජනා සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්න. රටට 
ගැළෙපන, ඉතා ෙහොඳ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය 
කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී විෙශේෂෙයන්ම විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කිරීම ඇතුළුව ෙගෙනන ඕනෑම ජනතාවාදී ෙයෝජනාවකට 
අපි සහෙයෝගය ෙදනවා වාෙග්ම, ජනතාවට එෙරහිව යන යම් 
තීන්දුවක් වුෙණොත් ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව එයට එෙරහි වීෙම් 
අයිතියත් අපි තබා ගන්නා බව සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 3.50] 
 
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, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 

සම්පාදනය කිරීෙම් කමෙව්දය ගැන අද පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට 
මෙග් අදහසුත් එකතු කිරීමට මා ලෑස්තියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම මට පථමෙයන් කථා කරපු මන්තීතුමා සඳහන් 
කළා, පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා සඳහා ඡන්දය පමාද ෙනොවී 
පවත්වන්න ඕනෑ කියලා. මා කියන්න කැමැතියි, "අපිත් ඒකට 
එකඟයි" කියලා. ෙමොරටුෙව් ජනතාවත් ඉල්ලා සිටින්ෙන් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න කියන ඉල්ලීමයි. අපි ඡන්දයකට 
ඕනෑ ෙවලාවක මුහුණ ෙදන්න ලෑස්තියි. ඒ නිසා ඒ ඉල්ලීම අපිත් 
සථ්ිර කරනවා. 

අද විවාදයට ගැෙනන අෙප් පධාන මාතෘකාවට ගිෙයොත් අපි 
අහන්න ඕනෑ පශ්නය තමයි, "ඇයි අපට අලුත් ව්යවස්ථාවක් අවශ්ය 
වන්ෙන්?" කියන කරුණයි. අෙප් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් අපිට 
ෙපෙනනවා, ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාව 1947දී ලබා දුන්න බව. ඒ 
ෙසෝල්බරි ව්යවස්ථාෙවන් බිතාන්ය රැජිනට, ඒ රජයට අෙප් 
ගැතිභාවය පකාශ වුණා. එවැනි ව්යවස්ථාවකින් අපි ෙකොෙහොමද 
ජනරජයක් හැටියට, ස්වාධීන රටක් හැටියට පිවිෙසන්ෙන් කියන 
පශ්නය තිබුණා. ඒ නිසා 1970 දී සිරිමාෙවෝ ඩයස් බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය සමගි ෙපරමුෙණන් මැතිවරණයට යන ෙකොට ජන 
වරමක් ලබා ගත්තා, ඒ කමය ෙවනස් කරන්න. නමුත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එම කමය ෙවනස් කරන්න බැරි නිසා,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට ව්යවස්ථා සම්පාදක සභාවක් - 
Constitutional Assembly එකක්- ඇති කරලා ෙකොළඹ නව 
රඟහෙල්දී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් රැස්ෙවලා එහිදී පැවැති 
සාකච්ඡාව හරහා අලුත් ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න 
එතුමියටයි ඒ රජයටයි සිදු වුණා. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන පධාන ලක්ෂණය 
වන්ෙන්,  බිතාන්ය රජෙයන් ස්ෛවරීත්වය ලංකාෙව් පුරවැසියාට 
ලබා දීමයි. අද අපි ෙමම අලුත් ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය් ෙයෙදන 
ෙකොට, එම ව්යවස්ථාවක් හදන ෙම් වෑයෙම්දී වැදගත්ම ෙදය 
වන්ෙන්, ජනතාවෙග් ස්ෛවරීත්වයයි.  

අපි දන්නවා, එය හදන අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එවකට 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් 157 ෙදනාම ඒ සාකච්ඡාවට 
මුලින් එකතු වුණා කියලා. නමුත්, අන්තිමට ඒ ව්යවස්ථාව අනුමත 
කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ ව්යවස්ථාව අනුමත කරන්න එම 
මන්තීවරුන්ෙගන් 157 ෙදනාම හිටිෙය් නැහැ. ඒ එක 
එක්ෙකනාෙග් අදහස් ව්යවස්ථාව ඇතුළට ඇතුළත් ෙනොවන නිසා, 
එදා පැවැති රජය විසින් බහුතරෙය් කැමැත්ත භාවිත කරලා ඒ 
ව්යවස්ථාව සම්මත කර ගත්තා. සමහර ජන ෙකොටස්වල අදහසක් 
ඇති වුණා,"ෙම්ක අෙප් ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි, ෙම් ව්යවස්ථාව 
පක්ෂයක ව්යවස්ථාවක්"  කියලා. ඒක නිසා "ෙම් ව්යවස්ථාව අෙප් 
ෙනොෙවයි" කියන හැඟීම ඔවුන් තුළ ඇති වුණා. ඉන් පසුව, 1977 
ජූලි මාසෙය් මැතිවරණෙයන් පසුව නැවතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයක් ඇති වුණා.  

ඊට පසුව නැවතත් ව්යවස්ථාවක් අලුෙතන් හදන්න 
කියාවලියක ෙයදුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එම ව්යවස්ථාව 
හදනෙකොටත් විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ පක්ෂවල ෙකොටස් සහභාගි 
ෙනොවීම නිසා, ඒ ව්යවස්ථාවත් බහුතරයකින් අනුමත කර ගත්තා. 
සමහර අය කියන්න පුළුවන් පක්ෂපාතී ව්යවස්ථාවක් හැටියට ඒ 
ව්යවස්ථාව අනුමත කර ගත්තා කියලා. අද අපි ඒ ව්යවස්ථාව 
අනුවයි කියා කරන්ෙන්. ඒ ව්යවස්ථාවල මුලින් තිබුණ ලක්ෂණ 
ගැනයි අද කථා කෙළේ. එෙහමනම්, අද අපට අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
අවශ්ය වන්ෙන් ඇයි? අද අපට අලුත් ව්යවස්ථාවක් අවශ්ය වන්ෙන්, 
ෙම් රෙට් ජීවත්වන සෑම ජන ෙකොටසකටම "ෙමය අෙප් 
ව්යවස්ථාවයි" කියන හැඟීම ඇති වන්නට ඕනෑ නිසයි. ෙම් 
ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය්දී එම හැඟීම ඇති වන්නට ඕනෑ. ෙම් අයුරින් 
ව්යවස්ථා සම්පාදනය කිරීම සඳහා වෑයමක්  1947, 1970, 1972 

සහ 1978 අවුරුදුවල වාෙග්ම ඉන් පසුව තවත් වෑයමක්  2000 
වසෙර්දීත් තිබුණා. ෙම් සියලුම ව්යවස්ථා හැදුෙව් සුළු ෙකොටසක් 
විසිනුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම, නීතිය පිළිබඳව දැනුමක් තිෙබන ෙකොටස් 
එකතුවීෙමන් තමයි ෙම් ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය් ෙයදුෙණ්. නමුත්, 
රටක ව්යවස්ථාවක් දීර්ඝ කාලීනව පවතින්නට නම් මහ 
ජනතාවෙග් අදහස් ඒ ව්යවස්ථාව තුළ ගැබ්විය යුතුයි; එය මහ 
ජනතාවෙග් ව්යවස්ථාවක් විය යුතුයි. ඒ අනුව ෙමය ඉහළින් හදන 
ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි, පහළ සිට හදන ව්යවස්ථාවක් ෙවන්න 
ඕනෑ. අෙප් අලුත් රජය ඒ වෑ යෙම් තමයි දැන් ෙයදී සිටින්ෙන්. ඒ, 
ජනතාවෙග් ව්යවස්ථාවක් අලුෙතන් හදන්නයි.  ෙම් ව්යවස්ථාව 
තුළට ෙමොනවාද අඩංගු ෙවන්න යන්ෙන් කියලා කියන්න පුළුවන් 
විධිෙය් න්යාය පතයක් අපට නැහැ. අපි ෙම් කර්තව්යයට ඇතුළු 
ෙවන්ෙන් ජනතාවෙග් අදහස් දැන ෙගන ඒ අදහස් ඇතුළත් 
කරන්නයි. ෙමම ව්යවස්ථාව සෑදීෙම්  කාර්ය සම්බන්ධෙයන්  ඒ 
ව්යවස්ථාව හදන කමෙව්දය ගැන ෙම් වන ෙතක්ම විශාල වාද 
විවාද ඇති වුණා. 1972 වසෙර්දී ව්යවස්ථා සම්පාදක සභාව  - 
Constitutional Assembly එක-  හරහා තමයි ඒ ව්යවස්ථාව 
හැදු ෙණ්. අපි දන්නවා, ඊට පසුව 2000 වසෙර්දී එය පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් හරහා ඒ ව්යවස්ථාව ඇති වුණා කියලා.  
නමුත් අපි දැන් ෙයෝජනා කරන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරුන් ෙදසිය විසිපස්ෙදනාම ඇතුළු වන ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් හැටියට ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් 
කරන්නයි. දැන් අපි අනුගමනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් 
කමෙව්දය 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟ 
කමෙව්දයක්ය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ. දැන් පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව, දැන් පවතින නීතිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක කරන කමයක් තමයි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදනය.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. දැනටම අෙප් රජය ෙයදී සිටිනවා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මහ ජනතාවෙග් අදහස ් දැන ගැනීමට; අදහස් 
විමසීමට. මහජන අදහස් විමසීමට ෙකොමිසමක් පත් කරලා, ෙම් 
රෙට් තැනින් තැනට ගිහින්, දිසත්ික්කෙයන් දිස්තික්කයට ගිහින් 
මහ ජනතාවෙග් අදහස් විමසනවා. ඉන් පසුව ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව කාරක සභාවක් හැටියට 
එකතු වන ෙකොට ඒ කාරක සභාෙව් කියාවලිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනිවිදභාවෙයන් මහ ජනතාවට බලන්නට පුළුවන් ආකාරයට, 
සෑම සාමාජිකයකුෙග්ම කථා අහන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි 
මාධ්ය භාවිත කරන්නට කටයුතු කරනවා; නවීන තාක්ෂණය 
භාවිත කරන්නට කටයුතු කරනවා; රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය, ඒ 
වාෙග්ම සමාජ මාධ්යය - social media - යන සියල්ලක්ම භාවිත 
කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඇත්තටම ෙමොන අදහස්ද 
පකාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා හැම එක් ෙකනාටම දැනගැනීම 
සඳහා හැම කථාවක්ම වාර්තාගත කරනවා. ෙමොකද, පසුගිය 
කාලයක කාරක සභා හරහා ෙම් ෙද් කරන ෙකොට 
විනිවිදභාවෙයන් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සම්පාදන කමය තුළ විනිවිදභාවයක් ඇති කරන්නට අපි 
කැප වී සිටිනවා. ඒක ෙබො ෙහොම වැදගත්.  

අපි ෙම් කටයුත්තට කාල සීමාවක් ෙයොදවා නැහැ. ෙමොකද, අපි 
කාල සීමාවක් ෙයෙදව්වා නම් සමහර ෙවලාවට ෙචෝදනා 
කරන්නට පුළුවන්, අපි කාල සීමාවක් ෙයොදවා න්යාය පතයක් 
අනුව හදිසිෙය්ම ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවක් සම්මත කර ගැනීෙම් 
වෑයමක ෙයදී සිටිනවාය කියලා. ඒ නිසායි කාල සීමාවක් ෙයොදවා 
නැත්ෙත්. කාල සීමාවක් ෙනොමැති නිසා ෙම්ක කල් මර-මර, ෙම් 
මුළු කියාදාමයම පරාජය කිරීෙම් වෑයමක ෙයෙදනවා නම්, එය 
රටට සිදු වන විශාල අවාසියක්ය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, 
21ෙදනකුෙගන් සමන්විත ෙමෙහයුම් කාරක සභාවක් පත් 
කරනවාය, එක් එක් විෂයයන් ගැන අධ්යයනය කරන්නටත්, ඒ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නටත් අනුකමිටු පත් කරනවාය කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවා; ඒ ෙකටුම්පත සාකච්ඡා 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙකටුම්පත විවාදයකට ලක් කරනවා. 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිෙයන් පස්ෙසේ ඒ ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වාද විවාද කරන්න; සංෙශෝධන ෙගෙනන්න 
අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඉන් පසුව ඒ ෙකටුම්පෙත් ෙකොටසින් 
ෙකොටස සඳහා ඡන්දය දීෙමන් අපට එය අනුමත කර ගන්නට 
පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3ක ඡන්ද බලෙයන් එය අනුමත 
වුණාට පසුව ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ජනමත විචාරණයකට ලක් 
කරනවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවටත් අවස්ථාවක් තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිතයන් තීරණය කරපු ෙද් හරිද, නැද්ද 
කියා තීරණය කරන්න.  

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ලියපු ෙපොඩි ෙපොතක් 
මට ලැබුණා. එතුමා ඒ ෙපොෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා. මා 
එය ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්නම්. “No one is opposed to 
drafting a new Constitution; no one is opposed to having a 
discussion; no one is opposed to amending the present 
Constitution.” එය සිංහල භාෂාෙවන් ෙමෙසේ සඳහන් කරන්නම්. 
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමට කිසිෙවක් විරුද්ධ 
නැහැ, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් කරන්න කිසිෙවක් විරුද්ධ නැහැ, 
පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීමට කිසිෙවක් 
විරුද්ධ නැහැ." එතුමා එෙසේ සඳහන් කර තිෙබන එක අපි අගය 
ෙකොට සලකනවා.  

"දැනුත් අෙප් ස්ථාවරය විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීෙම් කියාදාමය සිද්ධ කිරීමයි" කියලා ඔහු ඒ ෙපොෙත් සඳහන් 
කර තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් කියා මා හිතනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන් පක්ෂ-විපක්ෂ ෙභ්දයක් 
ෙනොමැතිව දැනටමත් පකාශ කර තිෙබනවා, "අපි ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කළ යුතුයි" කියා. ෙම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ඒ මතෙය් සිටින එක ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක් 
කියලා මම හිතනවා.  

ෙම් ව්යවස්ථාව හරහා ජනවාර්ගික පශ්නයටත් අපි විසඳුමක් 
ෙසොයනවා. අෙප් රෙට් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත්, මුල ඉඳලාම 
ගැටුම් තිබුණු බව අප දන්නවා. යුද ගැටුම්වලින් තමයි ඒවා අවසන් 
වුෙණ්. මම අද ඉතිහාසය ගැන කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම් ඉතිහාසය සෑම ෙකෙනකුම දන්නා  නිසා. අපි ඇති 
කර ගන්නා ෙම් ව්යවස්ථාව, කල් පවතින ව්යවස්ථාවක් විය යුතුයි. 
අනාගතය ගැන ඉදිරි දැක්මක් තිෙබන ව්යවස්ථාවක් විය යුතුයි. 
ඊළඟ අවුරුදු සියය තුළදී ෙම් රෙට් බිහිවන අනාගතය ගැන හිතලා, 
ඒ අනාගත පරම්පරාව ගැන හිතලා අපි ෙම් ව්යවස්ථාව තනන්න 
අවශ්යයි. ඒකට හැෙමෝෙග්ම සහභාගිත්වය අවශ්යයි. විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීමට පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් 
ඒවාටත් පක්ෂ-විපක්ෂ සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය අපි දිනා ගත 
යුතුයි.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා, මනාප 
ඡන්ද කමය අෙහෝසි කර මිශ ඡන්ද කමයක් ඇති කළ යුතුයි කියා. 
ඔහුෙග් පධානත්වෙයන් අවුරුදු ගණනාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. ඔහුෙග් ෙපොෙත් සඳහන් ෙවන 
ආකාරයට මනාප කමය අෙහෝසි කරලා මිශ කමයකට යා යුතුයි 
කියන එක ගැන පක්ෂ-විපක්ෂ ෙභ්දෙයන්  ෙතොරව දැනටමත් අප 
අතර එකමුතුභාවයක් තිෙබනවා කියා මට ෙපෙනනවා. එම නිසා 
ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය්දී අලුත් මිශ කමය තුළින් ලැෙබන ඡන්ද 

අනුපාතය අනුව ෙකොට්ඨාස කමයට ෙමොන තරම් පතිශතයක්ද අපි 
ෙවන් කරන්ෙන් කියන එක ගැන අපට තීරණය කරන්නට 
පුළුවන්. එවැනි කාරණා ගැන වාද විවාද කරලා සෑම ජන 
ෙකොටසක්ම නිෙයෝජනය වන විධියට අපට ඒවා තීරණය කරන්න 
පුළුවන්.  

ෙම් රෙට් තිෙබන විශාල පක්ෂ ෙදක වන්ෙන්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. අපි ෙම් ෙද්වල් ගැන 
සාකච්ඡා කරනෙකොට, සෑම කුඩා පක්ෂයකටම නිෙයෝජනයක් 
ලැෙබන ආකාරයට කටයුතු කර ෙම් පශ්නය විසඳා ගත යුතුයි. 
කල් පවතින ව්යවස්ථාවක් ඇති කරනවා නම් සෑම ජන 
 ෙකොටසක්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනය වන ආකාරයට ඒ 
පශ්නය විසඳිය යුතුයි. එතෙකොට විශාල පක්ෂ ෙදකට සමහර 
අවස්ථාවලදී අඩියක් පස්සට ගන්න සිදු ෙවයි කියන එකත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. කල් පවතින, අනාගතය ගැන 
ඉදිරි දැක්මක් තිෙබන ව්යවස්ථාවක් ෙම් රටට අවශ්යයි.  

ෙම් විවාදය යන  අතෙර් සමහර අය ජනතාව බියට පත් වන 
ආකාරෙය් යම් කිසි ෙද්වල් පකාශ කරලා තිෙබනවා, අපි ෙම් 
ඒකීය කමය ෙවනස් කරලා, නැති කරලා ෙෆඩරල් කමයකට 
යනවාද, නැද්ද කියන එක ගැන. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව අමතන අවස්ථාවකදී "ෙම් 
'ෙෆඩරල්' කියන වචනය කියනෙකොට දකුෙණ් මිනිසුන් බය 
ෙවනවා; 'ඒකීය' කියන වචනය කියනෙකොට උතුෙර් මිනිසුන් බය 
ෙවනවා" කියා සඳහන් කළ ආකාරය මට මතකයි. අපි ෙම් 
වචනවලට සීමා ෙනොවී ඇත්තටම ෙම් රටට අවශ්ය කරන බලය 
ෙබදා ගැනීෙම් කර්තව්යයට අෙප් මනස ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා 
හිතනවා. අපි ෙම් දිහා පාෙයෝගිකව බලන්නට ඕනෑ. ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම්, ෙම් රට ෙලෝකෙය් තිෙබන අෙනකුත් 
රටවලට වඩා සමාජයීය, ෙද්ශපාලනික හා ආර්ථික අතින් ඉහළ 
මට්ටමින් පවත්වා ගන්නට නම් අපට සුදුසු කමය ෙමොකක්ද කියන 
එක ගැන අප සාකච්ඡා කළ යුතුයි.  

ෙමම විවාදයට සහභාගි වුණු මන්තීවරුන් මුස්ලිම්,  ෙදමළ ෙහෝ 
සිංහල ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ හැෙමෝම වාෙග් පකාශ කර 
තිෙබනවා, අපිට ඒකීය රජයක් තුළ එකමුතු රටක් ෙගොඩ නඟන්න 
පුළුවන් කියන කාරණය. දැනටමත් හුඟක් අය ඒ සම්බන්ධව 
පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  අපට 
පුළුවන් ඒ ෙද් කරන්න. සමහර අය ජනතාව බියපත් කරනවා, ෙම් 
කමෙව්දය තුළින් රට  ෙබදීෙම් කියාවලියක් ඇති ෙවයි කියලා,  
ෙවනම රාජ්ය ෙම් රෙට් ඇති ෙවයි කියලා. ෙම් රෙට්  ෙවනම රාජ්ය   
අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් තිබුණා. රාජ්ය  ෙදකක් ෙනොෙවයි, 
සමහර අවස්ථාවල රාජ්ය තුන හතරක් එකවතාෙව් ෙම් දූපත තුළ 
තිබුණා. නමුත් ඉංගීසින්ෙග් ආකමණෙයන් පසුව තමයි  
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙම්  දුපත තුළ තිබුණු රාජ්ය  
සියල්ලම එක රාජ්යයක් හැටියට එකතු කෙළේ.  ඉතිහාසෙයන් මට 
ඒ කාරණය මතක් කරන්නට සිදු ෙවනවා. ඉංගීසින් පැමිණීෙමන් 
පසු ඒ රාජ්ය  ඔක්ෙකොම නැති කරලා  එක රජයක්  හැටියට ෙම් 
මුළු දූපතම එකතු කළා. අෙප් කිසිම  අදහසක් නැහැ  ඒෙකන් තව 
අඩියක් පස්සට ගන්න.  අපට ෙම් රෙට් එකට ජීවත්වන්නට 
පුළුවන්  කියා අපි  විශ්වාස කරනවා. එම නිසා ඒ තිෙබන  බිය අපි 
අයින් කළ යුතුයි. ෙමොනවාද ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන්  
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් සාධාරණෙයන් ජීවත් ෙවන්නයි. ඒ අයෙග්  සංස්කෘතිය 
ෙමොනවා වුණත්,  කතා කරන භාෂාව කුමක් වුවත්,  ඇදහීම කුමක් 
වුවත් ඒ අයටත් එක හා සමානව සලැකීමටයි සාධාරණය 
කියන්ෙන්. නීතිය  ඉදිරිපිට සෑම පුද්ගලෙයක්ම එක හා සමානව 
සැලකීම තමයි ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
ඔවුන්ෙග් භාෂාවට, ඔවුන්ෙග්  සංස්කෘතියට ෙගෞරව කරන්න 
වාෙග්ම ඒවාට සමානත්වයක් ලබාගන්න තමයි ඒ අය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි ෙම් වෑයම තුළින් හැෙමෝෙග්ම  
භාෂාවට, සංස්කෘතියට, ඇදහීමට, ආගමට ලැබිය යුතු ෙගෞරවය 
දිය යුතුයි; සමානත්වය දිය යුතුයි.  ඒක තමයි ඒ අය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  ඒ අය විතරක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ් 
මිනිස්සුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, බලය ෙබදා ගැනීමකට 
යන්න.  

ෙම් රෙට් දැනටම පළාත් සභා කමයක් අපි ඇති කරලා 
තිෙබනවා. මම පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙගන් ෙනොෙයකුත් 
වතාවල අහලා තිෙබනවා,  ''ඇත්තටම අපිට ෙම්  පළාත් සභා 
අවශ්යද  නැද්ද'' කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවයි, නගර සභායි, පාෙද්ශීය 
සභායි විතරක් තිබුණාම ඇතිද කියන  මතය මම විමසා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ අයෙග් අදහස වන්ෙන් පළාත් සභාත් අවශ්යයි කියන 
එකයි.  ජනතාවට ෙසේවයක් කරන්න අපිට බලය  ඕනෑ කියන 
එකයි. ජනතාවට සමීපතම රාජ්ය තන්ත තිබිය යුතුයි. එම නිසා ෙම් 
එකමුතු රට තුළ බලය  ෙබදා ගැනීමට  අපි ෙම්  ව්යවස්ථාව තුළ 
සලකා බලන්නට  ඕනෑ, අපි ෙම් බලය  පුළුවන් විධියට උපරිමව  
ෙබදා ෙදන්නට  ඕනෑ ජනතාවට ෙසේවයක් ලබාගැනීමට. අපට ඒක 
කරන්නට පුළුවන් වුෙණොත්  මීට වඩා ශීඝෙයන්  ෙම් රට  දියුණු 
කරන්නට පුළුවන්.  

අද අපි ෙබොෙහොම සංකීර්ණ ෙලෝකයක තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්.  
සංකීර්ණ ෙලෝකයක තිෙබන පශ්න හුඟක් සංකීර්ණයි. ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් එක පුද්ගලයකු තුළ නැහැ; රජතුෙමක් ෙහෝ 
ජනාධිපතිවරෙයක් තුළ නැහැ.  එම නිසා අපට අවශ්ය වන්ෙන් 
නායකයකු ෙනොව නායකත්වයයි. The need, today, is not for a 
leader; it is for leadership. This country has waited for a 
long time for a leader to emerge, often quoting examples  
like  Lee Kuan Yew in Singapore. But, what the country 
really needs is leadership. To provide that leadership, we 
must, within this united country, divide power in a way 
that the institutions that are closest to the people function 
effectively, so that the people would receive the services 
that they need from their State.   

ෙම් බලය ෙබදා හරින්න අවශ්ය  වන්ෙන්, පාෙයෝගික ෙහේතු 
නිසායි. ඒ අය ෙග් අවශ්යතා සපුරා ගන්න පුළුවන් ෙවන්නයි.  කවුරු 
ෙහෝ මන්තීතුෙමක් දැන් ෙමතැනදී සඳහන් කළා, ඇයි අපි ෙම් 
කමෙව්දය තුළ ෙයදෙවන්ෙන් කියලා. ෙම්ක ව්යවස්ථා 
සම්පාදනයට උචිත අවස්ථාවක්ද කියන එකත් සඳහන් කළා. 

තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිබුණු අවස්ථා මීට ෙපර ෙම් රෙට් 
තිබුණා.  1970දී තුෙනන් ෙදෙක් බලයක්  එදා රජයට තිබුණා. 
1977දී හෙයන් පහක බලයක් එදා රජයටත් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ 
නැවතත් 2010දී ෙවන ෙවන කම ෙයොදමින් රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයත් තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් හදාගත්තා. 
තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තියාෙගන වුණත් ෙම් රෙට් තිෙබන 
ජනවාර්ගික පශ්නය විසඳන්න ඒ රජයන්වලට බැරි වුණා. ඒ නිසා 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලෙයන් 
විසඳන්න පුළුවන් පශ්නයක් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. තුෙනන් 
ෙදෙක් බලයක් තිබුණු පළියට පක්ෂපාතී ව්යවස්ථා  හදලා ෙම් 
රෙට් පශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
අද තිෙබන ෙම් අවස්ථාව ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න 
ෙබොෙහොම උචිත අවස්ථාවක් ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී තුෙනන් 
ෙදෙක් බලයක් රජයට නැහැ. ඒ නිසා  හැෙමෝෙග්ම සහාය අවශ්ය 
ෙවනවා, නව ව්යවස්ථාව සම්මත කර ගන්නට. එතෙකොට ෙම්ක 
පක්ෂපාතී ව්යවස්ථාවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම්ක ජනතා 
හිතවාදී ව්යවස්ථාවක් ෙවනවා. ඉතිහාසෙයන් අපට ලැබී තිෙබන 
ෙම් අවස්ථාව ෙබොෙහොම වැදගත් අවස්ථාවක්. ෙමම   ඓතිහාසික 
අවස්ථාව පැහැර ෙනොහැර අපි ෙම් කාර්යෙය් ෙයෙදන්නට ඕනෑ.  

අපට ජනාධිපතිවරෙයක් ඉන්නවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකයා අෙප් රෙට් ජනාධිපති හැටියට ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා 
තමයි ෙම් රෙට් අගමැති.  ඒ නිසා තනි බලය පාවිච්චි ෙනොකර, 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු වීෙමන් පමණක් ෙනොෙවයි, සියලු පක්ෂ 
එකතු වීෙමන් -රජයට  හැෙමෝම එකතු කරෙගන- ෙම් කර්තව්ය 
කරන්නට දැන් ෙලොකු අවස්ථාවක් තිෙබනවා. 

අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
යහපතටයි. ඉතින් ඒ සඳහා හැෙමෝෙග්ම සහාය ඉල්ලමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ෙම් ගරු සභාෙව් 

ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සඳහන් කළ පරිදි ෙම්ක 
ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක්. ඒ වාෙග්ම ෙමය ෙඵතිහාසික 
අවකාශයක්. බරපතළ සමාජ පතිසංස්කරණ පිළිබඳව, 
පජාතන්තවාදය ලබා ගැනීම පිළිබඳව, නීතිෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳව, 
ෙම් රෙට් සකල ජනයාෙග් අභිලාෂ ඉෂ්ට කිරීම පිළිබඳව වන 
සාකච්ඡා ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළ කරන්නට අද අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අවකාශය 
පෑදුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒක සව්ංයව සිද්ධ වුණු කාර්යයක්ද? 
ෙනොඑෙසේ නම් ඒ ෙවනුෙවන් කළ මහා කැපවීමක, පරිත්යාගයක 
අවිෙයෝජනීය පතිඵලයකින්ද ඒ අවකාශය පෑදුෙණ්? අද කාටත් 
ඒක අමතක ෙවලා වාෙග් ෙත්ෙරනවා. ඒ අවකාශය අපට 
ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක අද අමතක ෙවලා. ඒ පිළිබඳව 
කථා ෙනොෙකොට යන බවක් තමයි ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. 

1401 1402 

[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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අපි දන්නවා, මීට අවුරුදු 5කට, 6කට එහා පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දවස ගණෙන් හදීසි නීතිය දිගු 
කරමින් ඉස්සරහට ආපු පාර්ලිෙම්න්තුවක් කියලා. පණ ගැහි ගැහී 
තමයි මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ෙකොයි ෙවෙල්, 
ෙකොෙහොම, ෙකොතැනකදී තමන්ෙග් මන්තී ධුරය විතරක් 
ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් ජීවිතයත් දාලා යන්න ෙවයිද කියන බිෙයන් 
සහ සැෙකන් තමයි මන්තීවරු ආෙව්. 

අපි කවුරුත් හිටිෙය් ආතතිෙයන්. ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළත්  
අපි සිටිෙය් භෙයන්, සැෙකන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු පරිශයට අපි 
ආෙව්ත් භෙයන්, සැෙකන්. ඒ තත්ත්වය  අද නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් විධිෙය් බරපතළ සමාජ 
පතිසංස්කරණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අපට අද අවකාශය 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙපර කිව්වා වාෙග් ඒ ඉඩ පස්ථාව අපට 
ලැබුෙණ්; ෙම් ඓතිහාසික අවස්ථාව අපට ලැබුෙණ් මහා 
කැපවීමක පතිඵලයක් හැටියටයි; පරිත්යාගයක පතිඵලයක් 
හැටියටයි.  අපව මරණ භෙයන් තැති ගන්වා තිබුණු,  ෙමරට 
ෙදකඩ කර ගැනීම ෙවනුෙවන් කියාත්මක වූ ඒ ෙබදුම්වාදී 
තස්තවාදය පරාජයට පත් කිරීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
ෙගෞරව කරනවා කියලා තනි තනිව ඇහුවාම කවුරුත් කියනවා. 
සමහර කුහක ෙනොවන අය ඒක පසිද්ධිෙය්ම කියනවා. හැබැයි, 
තනි තනිව හම්බ වුණාම ගරු කරනවා කියන අයත් ෙකොෙහොම හරි 
බලන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙබල්ලට ෙතොණ්ඩුව 
දමන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ෙපොදුෙව් කියන අයත් එෙහමයි. ඒ 
ෙබදුම්වාදය  නැති කරන්න එතුමා අතිශය බියකරු කැපවීමක් 
කළා කියලා අපි දන්නවා. මරණ සහතිකය අෙත් තියාෙගන තමයි 
එතුමා ඒ කැපවීම කෙළේ. එදා එතුමා හිටිෙය් ෙදමළ ෙබදුම්වාදී 
ෙකොටින්ට භෙයන්. තමන්ෙග් ජීවිතය ෙකොයි ෙව්ෙල් උදුරා ගනීද,  
ෙම් රට ෙවනුෙවන් තමන් භාර ගත් වගකීම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 
ෙවයිද, බැරි ෙවයිද කියන සැෙකන් හා ෙදගිඩියාෙවන් ඉන්න 
එතුමාට සිද්ධ වුණා. ෙකොටියා කම්මුතු කළාට පස්ෙසේ අදත් 
එතුමාට ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් භෙයන්.  ඒකයි ෙම්ක  
අබුද්දස්ස කාලය  කියලා කියන්ෙන්. ෙකොටි තස්තවාදය කම්මුතු 
කරලා ෙම් රෙට් බලවත් සමාජ පතිසංස්කරණ සාකච්ඡා කරන්න, 
කියාත්මක කරන්න ඉඩ පස්ථා ලබා දුන්නාට පස්ෙසේත් අද එතුමාට 
භෙයන් ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා භය වුෙණ් ෙදමළ 
ෙබදුම්වාදී ෙකොටින්ට. අද භෙයන් ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සිංහල ෙකොටින්ට.  ඒකයි ෙවනස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොයි ෙව්ෙල් තමන්ෙග් 
දරුෙවෝ ෙගන යයිද, ෙකොයි ෙව්ෙල් තමන්ෙග් බිරිඳ ෙගන යයිද, 
ෙකොයි ෙව්ෙල් තමන්ට ෙමොකක් හරි අභාවාචික අත් දැකීමකට 
ෙගොදුරු ෙවන්න සිද්ධ ෙවයිද කියලා එතුමා අද භෙයන් ඉන්නවා. 
එතුමා ෙද්ශපාලනඥයකු නිසා  ඒක කමක් නැහැ කියමු ෙකෝ. 
එතුමා ෙද්ශපාලනඥයකු නිසා ෙද්ශපාලන එදිරිවාදිකම්වලට 
මුහුණ ෙදන්න එතුමාට පුළුවන් ෙවයි. හැබැයි, අද අපි ලබා ෙගන 
තිෙබන ෙම් අවකාශය නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන්න, පජාතන්තවාදය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න 
නිදහස ලැබිලා තිෙබන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ සාකච්ඡා පණ 
ගන්වනවාට වැඩිය ෙදයක් කරන්න තිෙබනවා. තුෙනන් ෙදකක 
සම්මුතියකින් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ඒකමතිකව තීන්දු කරපු 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම හා සම්බන්ධ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පජාතන්තවාදීව සියලු ජන අභිලාෂ ඉටු 
වන පරිදි, සියලු ජාතිකත්වල, සියලු ජන කණ්ඩායම්වල, 
පන්තීන්වල, ෙපළැන්තීන්වල, ක්ෙෂේතවල මතය ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට ෙගන එන පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳව අපි 
ෙසොයනවා නම්, සාකච්ඡා කරනවා නම්, හදාගන්න උත්සාහ 

කරනවා නම්, ඒ වාෙග්ම බිමට - ෙපොෙළොවට - වග කියන 
මන්තීවරෙයකු නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරනවා නම්, සම්මත 
ෙවලා තිෙබන එම පනත් ෙකටුම්පත අනුව පළාත් පාලන 
මැතිවරණය ඉක්මනට පැවැත්වූෙවොත් ඒ ෙවනුෙවන් 
පූර්වාදර්ශයක්, පූර්ව අත් දැකීමක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකත් දින නියමයක් නැතිව කල් දමමින් තමයි 
ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කරන්නත් "ෙනොෙකෙරන 
ෙවදකමට ෙකෝඳුරු ෙතල් හත් පට්ටයයි තවත් ටිකක් ඕනෑ" වාෙග් 
තමයි  කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳව, ෙකොට්ඨාස කමයක් පිළිබඳව මනරම් 
වාග් මාලා ෙමතැනදි ෙදසා වදාරමින් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කල් දමමින් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි අද 
වාද විවාද කරන ෙම් අවකාශය ඇතුෙළේ ෙබදුම්වාදී ෙකොටි 
තස්තවාදෙයන් ෙම් මාතෘ භූමිය ෙබ්රා ගැනීම ෙවනුෙවන්; ෙම් 
රෙට් ජනතාව මරණ භෙයන් ගලවා ගැනීම ෙවනුෙවන් දිවි 
ෙනොතකා සටන් වැදුණු රණ විරුවන් නවෙදෙනකු අද රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරෙය් රඳවා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ රඳවා තැබීම 
ගැන අධිකරණය පවා එකඟතාවක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

තුන්වැනි යුද හමුදා සන්නද්ධ බුද්ධි බළකාෙය් "Double 
Edge" ෙමෙහයුෙම් නියුතුව සිටි ලුතිනන් කර්නල් ෂම්මි 
කුමාරරත්න, ලුතිනන් කර්නල් පෙබෝධ සිරිවර්ධන ඇතුළු 
රණවිරුවන් නවෙදෙනක්ව 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 25වැනිදා 
අත් අඩංගුවට ගත්තා,  එක්නැලිෙගොඩ කියන ඊනියා ෙකොටියාව 
අතුරුදන් කර මැරුවා කියලා. අත් අඩංගුවට අර ෙගන මාස 
ෙදකහමාරක් තිස්ෙසේ රහස් ෙපොලීසිෙය් රඳවා තබා ෙගන ඉඳලා, 
අද වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට හරියටම මාස හයක් 
ගතවී තිෙබනවා. "Double Edge"  ෙමෙහයුෙම් නියැෙලමින් 
කටයුතු කළ ෙම් බුද්ධි අංශ රණවිරුවන් අද වන විට මාස හයක් 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ, ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය 
කරන්න පැමිණි ෙකොටි තස්තයාට ෛමතිය වඩලා, ඒ ෙකොටි 
තස්තයා මීට ටික දිනකට ෙපර නිදහස් කළ බව. හැබැයි, 
ජනාධිපතිතුමා ඝාතනය කරන්න පැමිණි ෙකොටි තස්තයා ෙගන ආ 
  ෙබෝම්බ පුරවා ගත් කබාය අල්ලා ගත්ෙත් කවුද? මනම්පිටිය 
පාලම අසල ගස් ෙබනයක තිබිලා ඒ ෙබෝම්බ කබාය ෙසොයා 
ගත්ෙත් ලුතිනන් කර්නල් ෂම්මි කුමාරරත්නයි. අද ෂම්මි 
කුමාරරත්න ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? ජනාධිපතිතුමා ඝාතනය කරන්න 
පැමිණි ෙකොටියාට නිදහස හම්බ ෙවනවා; එයාට ෛමතිය 
ලැෙබනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා අමාත්යවරෙයක් 
හැටියට සිටියදී එතුමාෙග් ඝාතනය  වැළැක්වූ, ඒ වෑයම, ඒ 
කුරුමානම වැළැක්වූ, ඒ ෙබෝම්බ කබාය ෙසොයා ගත් ලුතිනන් 
කර්නල් ෂම්මි කුමාරරත්න මාස හයක් තිස ්ෙසේ ඉන්ෙන් රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරෙය්. ෙමයට අධිකරණය එකඟත් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝමාගම මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙය් මෙහස්තාත්තුමා කියා තිෙබනවා,''ෙම් විධියට සාක්ෂි 
නැතිව පුද්ගල ඝාතනයක් සම්බන්ධෙයන් වරද පටවලා, කිසිදු 
ෙභෞතික සාක්ෂියක් නැතිව ෂම්මි කුමාරරත්න, පෙබෝධ 
සිරිවර්ධන, ෙකෝපල් රූපෙසේන ඇතුළු ෙම් රණවිරුවන්ව හිර 
කරලා තියා ගන්න කිසිම සාධාරණ ෙහේතුවක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් 
මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ ෙවනවා. නමුත් මට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 296 වන වගන්තිය යටෙත් ෙම් 
ෙචෝදනා එල්ල කළාට පස්ෙසේ මෙහස්තාත් අධිකරණයකින් 
ෙමයට උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ. මට ෙපෙනනවා මෙග් අත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැඳලා වාෙග් තිෙබනවා'' කියලා. ෙම් පවෘත්තිය ජනමාධ්යවල 
පළවුණා. මට ලැබී ඇති ෙව්ලාව සීමිත නිසා, 2016.02.20වැනි දින 
''දිවයින'' පුවත් පෙත් පළ වුණු එම පවෘත්තියට අදාළ ෙකොටස ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා  සභාගත* කරනවා.  

අද අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනයක් තිෙබනවා. 
පසුගිය 23වැනිදා එම නඩුව අධිකරණෙය් කැඳවුවා. 19වැනිදා 
සාජන්ට් ගමෙග් කියලා තවත් යුද හමුදා බුද්ධි නිලධාරියකුව අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. ෙමොකටද ෙම් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්? ෙම් නඩුව 
දික් කර ගන්න ඕනෑ නිසා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි ෙකොයි කවුරුත් අද ෙම් වැදගත් 

සාකච්ඡාවලට පන ෙපොවන්ෙන්; ෙම් වැදගත් සාකච්ඡාවන් සිද්ධ 
කරන්ෙන්, ෙම් වීෙරෝදාර රණවිරුවන් නිසායි. ඒ අය ෙම් 
පජාතන්තවාදී  අවකාශය අපට නිර්මාණය කර දුන් නිසායි. ඒක 
ෙලයින්, ජීවිතවලින් ඇති වුණු අවකාශයක්. ඒ නිසා 
රණවිරුවන්ෙගන් පළිගන්න එපා. ජනාධිපතිතුමාව මරන්න ආපු 
ෙකොටි තස්තයාව නිදහස් කළා නම්,  ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය 
කරන එක වළක්වපු, ඒ ෙබෝම්බ කබාය ෙසොයා ගත් බුද්ධි අංශ 
නිලධාරින්ටත් වහාම නිදහස ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මාස හයක් 
තිස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් දරු පැටවුන් හඬනවා; අම්මා-තාත්තා හඬනවා. 
අද ඔවුන්ට වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් අපා දුක් විඳිනවා. 
ඔවුන්ට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා නම් එය කරන්න. 
වරදක් කර තිෙබනවා නම් දඬුවම් ෙදන්න. නැතිනම් වහාම ඔවුන්ට 
නිදහස ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙවන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම් ගරු සභාව හරහා උත්තරීතර 
අධිකරණෙයනුත්  අපි ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් 
අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 

[අ.භා. 4.25] 
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පුරා එක් 

එක් අවධිවල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයන් සිද්ධ වුණා. 
1978දී  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  ෙම් රටට නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා දුන් ෙව්ලාෙව් ෙනොෙයක් විෙව්චන තිබුණු 
බව අපි දන්නවා. ඒ ෙව්ලාෙව් ෙම් රටට අවශ්ය ෙවලා තිබුණු 
ආකාරෙය්  නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් තමයි 1978දී  එළියට 
ආෙව්. ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙම් රෙට් ශීඝ සංවර්ධනයට ෙහේතු 
වුණා. 1970 - 1977 කාලය තුළ ෙම් රට එක තැන පල් වුණු බව 
අපි දන්නවා.  එක තැනම පල් වුණු රට ෙලෝකයට විවෘත කරන්න, 
රටට ආෙයෝජන ෙගෙනන්න, රැකියා අවස්ථා ලක්ෂ ගණනක් බිහි 

කරන්න, මහවැලිය වාෙග් දැවැන්ත සංවර්ධන ෙයෝජනා කම 
කියාත්මක කරන්න,  1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ශක්තියක් වුණු 
බව අපි දන්නවා.  

ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට දැන් වසර හතළිහකට ආසන්න 
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නූතන සමාජයට, නූතන 
රටට ගැළෙපන, නූතන ෙලෝකය හා බද්ධ ෙවන්න පුළුවන් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්  අද රටට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.ඒ 
නිසා තමයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු ඒ කීර්තිමත් 
නායකයන් හදපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවම එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
මූලික කරෙගන අද අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් බවට පත් 
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  

මීට ෙමොෙහොතකට කලින් කථා කරපු ජයන්ත සමරවීර  
මන්තීතුමා කිව්වා, "සිංහල ෙකොටි" "ෙදමළ ෙබදුම්වාදය" ආදි 
වචන කීපයක්. ඒවා, එතුමන්ලා හැම දාම කියන වචන ටික. 
හැබැයි ෙහොඳට මතක තියාගන්න, අද ෙම් රට ෙදමළ ෙබදුම්වාදය 
පතික්ෙෂේප කරනවා වාෙග්ම සිංහල ෙබදුම්වාදයත් පතික්ෙෂේප 
කරනවා කියන එක. අෙප් ෙම් රට අද ෙම් තැන තිෙබන්ෙන් හැම 
දාම දරපු ෙම් ජාතිවාදි සංකල්ප නිසායි. අපි ෙමතැන ෙනොෙවයි 
ඉන්න ඕනෑ. අෙප් රට, සිංගප්පූරුවටත් වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා 
තිබිය යුතු රටක්. ආසියානු කලාපෙය් ෙම් රෙට් පිහිටීම නිසා ෙම් 
රට මුළු ෙලෝකෙය්ම අවධානයට ලක් වුණු රටක්; මුළු ෙලෝකෙය්ම 
ඇස ගැෙටන රටක්. ඇයි එෙහම නම්, අෙප් රට තවම ෙමතැන පල් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපට වඩා පහළින් හිටපු වියට්නාමය ආදි 
රටවල් අද අප ඉස්සර කරෙගන ගිහිල්ලා. මලයාසියාව, 
ඉන්දුනීසියාව ආදි රටවල් අද අෙප් රට ඉස්සර කරෙගන ගිහිල්ලා. 
අද ෙකොරියාව ඉන්ෙන් අපට වඩා ගවු ගණනක් එහායි. ඒ රටවල් 
ඉස්සරහට ගිෙය්, ෙබදුම්වාදය, ජාතිවාදය ආදිය ඒ රටවල 
ෙනොතිබුණු නිසායි.  

අපි වසර ගණනාවක් ජාතිවාදි යුද්ධයක පැටලුණා. අපි සතුටු 
ෙවනවා, අද ඒ යුද්ධය අවසන් ෙවලා තිබීම ගැන. ඒ යුද්ධය 
අවසන් වුණත් අප ෙම් පශ්නයට සාධාරණ විසඳුමක් දුන්ෙන් 
නැත්නම්, අප ෙම් පශ්නයට සියලු ජාතින්ට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් 
පැහැදිලි පිළියමක් කෙළේ නැත්නම් අපට ෙම් පශන්ෙයන් හැම දාම 
බැට කන්න ෙවනවා. පභාකරන් මැරුණා තමයි. හැබැයි 
පභාකරන්ලා ආෙයත් බිහි වන එක නවත්වන එක තමයි රටක් 
විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් සියයට 90ක්ම 
ජාතිවාදය පතික්ෙෂේප කරනවා. ඒ, සිංහල ජාතිවාදය ෙවන්න 
පුළුවන්; ෙදමළ ජාතිවාදය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෑම ජාතිවාදයක් 
අෙප් රටින් පතික්ෙෂේප වන කාලයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ ජාතිවාදි සංකල්පවලින් බැහැර වුණු නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක අවශ්යතාව පැහැදිලිව අපට තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ජයන්ත සමරවීර 
මන්තීතුමා කිව්වා, රණ විරුවන් ගැන. යුද්ධෙය් ජයගහණෙය් 
පදක්කම කවුරු තමන්ෙග් ගිණුමට දාගන්න හැදුවත් ඒ 
ජයගහණෙය් සැබෑ අයිතිකරුෙවෝ තමයි ෙම් රට ෙබ්රාගත් රණ 
විරුෙවෝ. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් රණ විරුවන් වීෙරෝදාර 
සටනක නියැලිලා තමයි අෙප් රට යුද්ධෙයන් ෙබ්රාගත්ෙත්. එහි 
සැබෑ ෙගෞරවය හිමි වන්න ඕනෑ ඒ රණ විරුවන්ටයි. හැබැයි, 
එෙහමයි කියලා යම්කිසි තැනක වරදක් ෙවනවා නම් ෙම් රෙට් 
නීතිය අනුව ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකොච්චර උත්තරීතර වුණත් එක්ෙකෙනකු 
ෙදෙදෙනකු වරදක් කරනවා නම්, "පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි" 
කියලා දඬුවම් ෙනොදී ඉන්න බැහැ. ෙවනත් ආයතනයක් ගත්තත් 
එෙහමයි.  

1405 1406 

[ගරු  ජයන්ත සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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උදාහරණයකට අපි ගනිමු, බැංකුවක්. ඒ බැංකුව ෙකොච්චර 
කීර්තිමත් නාමයක් දරාෙගන සිටියත් එහි එක්ෙකෙනකු 
ෙදෙදෙනකු වංචාවක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ අයට දඬුවම් ෙනොදී 
ඉන්න බැහැ. එෙහම දඬුවම් කළා කියලා බැංකුෙව් කීර්ති නාමයට 
හානියක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි හමුදාවත්. වරදක් කරපු 
අය හමුදාෙව් ඉන්නවා නම් ඒ අයට දඬුවම් කරපු පලියට හමුදාෙව් 
කීර්ති නාමයට හානියක් වන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අප කියන්ෙන් ඒකයි. අර කියපු රණ විරුවන් 
යුද්ධෙය්දී විශාල දායකත්වයක් දක්වපු අය ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙහමයි කියලා -යුද්ධෙය්දී දායකත්වය දැක්වූවා කියලා- ඒ අය 
ෙවනස් ස්ථානයක කරපු වරදකට දඬුවම් ෙනොදී ඉන්න අෙප් රටට 
බැහැ, නීතිය කියාත්මක කරන රටක් විධියට, අධිකරණ 
පද්ධතියක් තිෙබන රටක් විධියට.  

ෙහොඳ දාහක් කළත් එක වරදක් කෙළොත් එයට දඬුවම් ෙදන්න 
ඕනෑ. "ෙහොඳ දාහක් කළා ෙන්" කියලා ඒ අයට දඬුවම් ෙනොදී 
ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා, ෙම් රට රැකගත් 
රණ විරුවන්ට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කවදාවත් අසාධාරණයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි නීතිය කියාත්මක ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා, එතුමාව 
ඝාතනය කරන්න ආ ෙකොටි තස්තවාදියාට සමාව දුන්නා අපි 
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙබොෙහොම සංෙව්දීව තමයි රණ විරුවන් 
දිහාත් බලන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කිසිම ෙමොෙහොතක රණ විරුවන්ට 
අසාධාරණයක් ෙවන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි නීතිය 
කියාත්මක කරන රටක් විධියට නීතිය කියාත්මක වන්න ඕනෑ. අපි 
දන්නවා, පසුගිය කාලෙය් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියා. ඒ 
කාලෙය් නීතිය කියාත්මක කෙළේ අරලියගහ මන්දිරෙය් කාමරවල 
සිටයි. දුරකථන ඇමතුම්වලින් අධිකරණයට කථා කරලා බලපෑම් 
කරපු අවස්ථා අපි දැක්කා. අද එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා නීතිය අතට අරෙගන කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ.    

ෙම් රට යන ශීඝ ආර්ථික ගමන දැකලා, ඒකට ඊර්ෂ්යාෙවන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සුළුතරයක් ෙම් රට ආපස්සට 
ඇදෙගන යන්න උත්සාහ කළත්, ඒ ගමන යන එක වළක්වන්න 
ඔවුන්ට බැහැ. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තුෙනන් ෙදකකට වැඩි 
බහුතර බලයක් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. ෙමවන් 
කාලයක රටට වඩා වැඩදායක, රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක අවශ්යතාව අප කවුරුත් 
පිළිගන්නවා.  

ෙමතුමන්ලා පළාත් පාලන මැතිවරණ ගැන කිව්වා. පළාත් 
පාලන මැතිවරණ කල් දමන්න අපට කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ.  ඒ 
කාලෙය් මැතිවරණ පවත්වපු විධිය අප දැක තිෙබනවා. 1988දී 
පළාත් සභා පටන් ගත් දා සිටම ෙම් රෙට් එක්වරම තමයි පළාත් 
සභා සියල්ෙල්ම මැතිවරණ පැවැත්වූෙය්. නමුත්, පසුව ඒ 
මැතිවරණ කෑලි කෑලිවලට කඩලා -ෙවන් ෙවන්ව- පවත්වපු විධිය 
අපට මතකයි. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන න්යාය පතවලට අනුව රට 
අවුල් ජාලයකට ෙගන ගිය විධිය අපට මතකයි. "අප මැතිවරණ 
පස්සට දමනවා, එතුමන්ලා මැතිවරණ කලින් තිබ්බා" කියා 
එතුමන්ලා කියනවා. හැබැයි, මැතිවරණ කලින් තියලා කරගත්ත 
වින්නැහියත් අප දන්නවා. එදා කලින් මැතිවරණ ෙනොතියා, 
නියමිත වකවානුෙව් පැවැත්වූවා නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
තවමත් ජනාධිපති ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ කරපු ෙමෝඩකම් 
අමතක ෙවලා වාෙග් දැන් ඔබතුමන්ලා කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීෙම් යම්කිසි පමාදයක් තිෙබනවා 
නම් ඒ තිෙබන්ෙන්  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
සංෙශෝධන පනතට අනුව ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කළ යුතු නිසායි. 
ෙම්වාෙය් ගැටලු තිබුණා. පසුගිය කාලෙය් ෙම් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය 

කරලා තිබුෙණ් ඒකට අදාළ නිලධාරින් ෙනොෙවයි. එය ෙබොෙහොම 
පසිද්ධ කාරණයක්. තමන්ෙග් ෙහංචයියන් පිරිසක් කැඳවලා 
තමන්ට ඕනෑ විධියට බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ. අෙප් ආසනවල සමහර ෙකොට්ඨාස 
තිෙබනවා, ඒවාෙය් ගාම නිලධාරි වසම් එකකට එකක් යා වන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ වාෙග් ෙබොෙහොම බහුබූත ෙකොට්ඨාස තමයි පසුගිය 
කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒ ෙද්වල් නිවැරදි කරන්න යම්කිසි කාලයක් 
යනවා. එෙහම නැතිව අප පළාත් පාලන මැතිවරණ තියන්න 
බෙය්වත්, ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන සන්ධානවලට බෙය්වත්, 
අලුතින් ඔය එනවා කියන පක්ෂවලට බෙය්වත් ෙනොෙවයි ඒ 
පමාදය සිදු වන්ෙන්. ෙකොට්ඨාස නිර්ණය අවසන් වුණාට පසුව ෙම් 
වසෙර් මැද වන විට අප පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වනවා. ඒ 
මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ අෙප් කණ්ඩායම 
ජයගහණය කරන බවත් ස්ථීරයි. ඒ නිසා කවුරුවත් කලබල වන්න 
ඕනෑ නැහැ. අප මැතිවරණ පස්සට දමන්ෙන් ඔය කාටවත් බෙය් 
ෙනොෙවයි. ඒ අවශ්ය කටයුතු සිදු වුණාට පසුව පජාතන්තවාදී රටක් 
විධියට අෙප්  අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව, අලුත් පනතට 
අනුව  අප පළාත් පාලන මැතිවරණය පමාදයකින් ෙතොරව 
පවත්වනවා.   

ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරු වන අප සියලුෙදනාම ෙම් 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එය 
කාලීන අවශ්යතාවක්. ෙමොකද, තවදුරටත් පසස්ට ගිහින් අපට ෙම් 
ෙලෝකය තුළ ෙකොන් ෙවලා ඉන්න බැහැ. අෙප් මිනිස්සු ෙම් 
දුක්ඛිත තත්ත්වෙයන් ඉතාම ඉක්මනින් ෙගොඩගන්න ඕනෑ. අෙප් 
තරුණයන් රැකියා විරහිතභාවෙයන් ඉන්නවා. අෙප් මව්වරු, 
පියවරු තවමත් ගම්වල දුක් විඳිනවා. අෙප් සමහර ගම්මානවල 
තවමත් ෙගවල් නැති අය ඉන්නවා. උළු ෙසවිලි කළ ෙගවල් නැති 
අය ඉන්නවා. කටු මැටි ගහපු, ෙගොම අතුරපු ෙගවල් තවමත් 
තිෙබනවා. ඒ මිනිසුන් ෙම් තත්ත්වෙයන් මුදා ගන්න නම් අප 
ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත් වුෙණොත් තමයි, අපට රටක් විධියට ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. අප ෙලෝකය තුළ තැනක් ගන්න නම්, ෙලෝකය 
දිනාගන්න නම් ෙලෝකයට ගැළෙපන, රටට ගැළෙපන නව 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් තමයි අප සියලුෙදනා කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන්. 2016 
වසරට ගැළෙපන, තව අවුරුදු 10කට, 15කට, 20කට ගැළෙපන 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න එළඹිලා තිෙබන ෙම් මහඟු 
අවස්ථාෙවන් ඔබතුමන්ලා පෙයෝජන ගන්න.  

ඊෙය් අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් ෙමන්න ෙම් කාරණය පකාශ 
කළා. ෙම් සමහර කරුණු, කාරණා අරෙගන ෙම් රට තුළ අනවශ්ය 
බියක් ඇති කරන්න සමහරු උත්සාහ කරනවා. ඉන්දියාව සමඟ 
අෙප් රටට ෙබොෙහොම වැඩදායක ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න හදන 
ෙමොෙහොතක් ෙම්ක. හැබැයි, තවම ඒ ගිවිසුම ෙකටුම්පත් 
කරලාවත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා රටට ආදරය කරන පිරිසක් නම් ෙම් 
එළෙඹන්න තිෙබන ගිවිසුමට සුබදායී ෙයෝජනා ෙගනැත්, ඒ 
ගිවිසුම සාර්ථක කරගන්න සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
එෙහම ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ෙම් දැකපුවත් නැති, ඉදිරිපත් 
ෙවලාවත් නැති, ගිවිසුමක් ගැන මහා ෙලොකු ෙඝෝෂාවක් රට තුළ 
ඇති කරනවා. ඒ ෙමොකද? විපක්ෂයට ෙවන කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඔවුන්ට කථා කරන්න ෙවන කාරණයක් නැහැ. ඒ නිසා 
නැති බිල්ෙලක්, නැති යක්ෂෙයක් මවලා ජනතාව කුපිත කරන 
කටයුත්තක් තමයි අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන ෙබොෙහොම 
සුළුතර පිරිසක් විසින් කරන්ෙන්. ඒ නිසා අප පැහැදිලිවම 
කියනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ක ඩාකප්පල් කරන්න, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අරාජික කරන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
ඉස්සරහට කරෙගන යන්න බැරි වන විධියට බාධා කරන පිරිස් 
ඉන්නවා නම් මා හිතන විධියට ෙම් රෙට් ජනතාව විසින්ම ඒ අය 
පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ රටක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිසක් පස්සට ඇදෙගන යා යුතු රටක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තවදුරටත් 
ෙම් රෙට් තිෙබන යම්කිසි පක්ෂයක් ජාතිවාදය, ෙබදුම්වාදය 
විකුණාෙගන කන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් ඒ පක්ෂ, 
සංවිධාන ජනතාව විසින් පතික්ෙෂේප කරන දවස වැඩි ඈතක 
ෙනොෙවයි කියන කාරණය මතක් කරමින්, ෙම් නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සකස් කිරීෙම් කාර්යයට සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය 
ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබා 
දුන්නාට ඔබතුමාට  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.37] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදය පැවැත් 

ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉතා  වැදගත් වූ, කාලීන වූ ෙයෝජනාවකට 
පසුබිම සකස් කර ගැනීම සඳහායි. විෙශේෂෙයන් නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයක් පත් කර ගැනීමට අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අනුමැතියක් ෙදන්න සාකච්ඡා ෙවන අවස්ථාව. නව ව්යවස්ථාවක් 
පිළිබඳ කථිකාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළ තිෙබන දුර්වලතාවන් නිසා, පවතින ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව තුළ ෙලෝකය ෙවනස් වන ආකාරයට අෙප් රෙට් යම් 
යම් ෙද්වල් ෙවනස් ෙනොවීම තුළ අෙප් රෙට් සමාජීය, ෙද්ශපාලන 
පශ්න  ෙගොනු ෙවමින් පවතින නිසයි.    

ලංකාෙව් කිසිම කාලයක පූර්ණ සාකච්ඡාවකින් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් ෙවලා නැහැ. ඒක තමයි ෙම් අර්බුදයට ෙහේතුව. 
ඉන්දියාව නිදහස ලබා ගන්න කලින් 1931 ඉඳලා තමයි 
ඉන්දියාෙව් ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වුෙණ්. එතෙකොට 
ඉන්දියානු ව්යවස්ථාව සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව විද්වතුන්, 
ජනතාව අතර පුළුල් සංවාදයක් පැවතුණා. නිදහස ලබා ගන්න 
ෙකොට ඉන්දියාවට පුළුවන් වුණා, පැහැදිලි, රටට ගැළෙපන 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ජනතා අදහස් ලබා ෙගන 
විද්වතුන්ෙග් අදහස් ලබා ෙගන ව්යවස්ථාවක් සකස් කරන්න. ඒ 
නිසා ඉන්දියානු ව්යවස්ථාව අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
වාෙග් 19 වතාවක් සංෙශෝධන ෙගනාපු ව්යවස්ථාවක් බවට පත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙකොයි 
ආකාරෙයන් සකස් විය යුතුද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් 
පුළුල් කථිකාවක් අද අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.   ඒකට තමයි   
එක පැත්තකින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා සභාපති කරලා, 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරු හත් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත සාමාජිකයන් 
20ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් පත් 
කර ගන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් 
කිරීම තුළ එක පැත්තකින්  ෙවනම ෙකොටසක් පුළුල්ව ජනතාවෙග් 
අදහස්  ලබා ගන්නවා. අෙනක් පැත්ෙතන් මන්තීවරුන්  හැටියට, 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට දායකත්වය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් හැටියට මා සලකනවා.  

1972දී  ෙම් රෙට් ඉතාම වැදගත් වූ තීන්දුවක් සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ගත්තා. ඒ, 1972 ජනරජ ව්යවස්ථාව ෙම් 
රෙට් සකස් කර ගැනීම සඳහායි. ඒ ෙවලාෙව්දී ඒ කාරණාව 
සාකච්ඡාවට ලක් වුණත් ෙෆඩරල් පක්ෂය ඉන් ඉවත් ෙවලා ගියා.  
ෙම්කට පධාන පක්ෂයක් දායක ෙනොවුණු නිසා 1972 
ව්යවස්ථාෙව්ත් ෙහොඳ වැඩිපුර තිබුණත්, යම් කිසි ගැටලු මතු වුණා. 
1978 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් ව්යවස්ථාව ජනාධිපති 
කමය මුල් කරෙගන ෙම් රෙට් සථ්ාපිත වුණා. එතැනදි අපට වුණු 
වරදක් තමයි ෙක්වල ඡන්ද කමය ෙම් රටට අහිමි වීම. පවතින 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය තුළ අදට ගැළෙපන ආකාරයට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය පත් කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙම් 
රෙට් පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න ඉඩක් තිෙබනවා, ජනතාවට ඉඩක් 
තිෙබනවා, ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඉඩක් තිෙබනවා, විද්වතුන්ට 
ඉඩක් තිෙබනවා. ෙම් ඉඩ සකසා ගැනීම සඳහා තමයි එක 
පැත්තකින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය  පත් කර ගන්න ගමන්  
අෙනක් පැත්ෙතන් මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා ෙවනම වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන්ෙන්.    

ෙම්ක ෙම් රටට අවශ්ය ෙදයක්. ෙම්ක ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණෙය්දී දීපු ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමාත් විවිධ අවස්ථාවලදි ෙම් ගැන පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් නව 
ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව ඒ මැතිවරණෙය්දී පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙම් රටට අවශ්යයි. ඒ සඳහා 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් අරෙගන, විද්වතුන්ෙග් අදහස ්
අරෙගන, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අදහස් අරෙගන, ෙමොන 
ආකාරයටද එය සකස් විය යුත්ෙත් කියලා  තීන්දු කරලා රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගත යුතුයි. රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම තමයි 
ඉතාමත් වැදගත් ෙවන්ෙන්. අද යුෙරෝපය අපට තිෙබන 
දූරස්ථභාවය ෙමොකක්ද? ෙම් සමාජය තුළ, ෙම් ෙලෝකය තුළ 
කාලීන පරිවර්තන තිෙබනවා. කාලීන පරිවර්තනවලට අපට 
පරිවර්තනය ෙවන්න බැරි නම්, අපට ෙබොෙහෝ දූරස්ථව ඉන්න 
ෙවනවා. ඒ නිසා  ෙලෝකයත් සමඟ  ෙද්ශපාලනික, සංස්කෘතික,  
සමාජීය පරිවර්තනවලට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ෙලෝකයට අපට 
ෙදොස් කියන්න  බැරි ෙවන්න, ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් ගැන, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විෙව්චනය ෙනොකරන යම් යම් කාරණා ඇති 
කරන්න, ෙම් රෙට් නීතිය ස්ථාපිත කරන්න, ඒ වාෙග්ම සමාජීය 
වශෙයන් මහජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් සාධාරණ විධියට 
ඉෂ්ට කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

සිවිල් සංවිධාන දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ යම් යම් මත පකාශ 
කරලා, යම් යම් හැඟීම් ඇති කළා. ඒ නිසා  සිවිල් සමාජය 
ශක්තිමත් ෙවන විධියට ෙම්ක කියාත්මක කරලා, අෙප් නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කර ගැනීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ පිළිබඳ තර්ක විතර්ක කිරීම ෙනොෙවයි වැදගත් 
වන්ෙන්. අද ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලය පත් කිරීමට අෙප් අනුමැතිය දීමයි වැදගත් වන්ෙන්.   
ෙම් හැම එකක්ම ෙගෙනනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් 
අවශ්යයි. අපි දැක්කා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට ෙමය ෙගන 
එන්න කලින් ෙමොකක්වත් දැක්ෙක් නැතිව විෙව්චනය කරන 
පිරිසකුත් ෙම් රෙට් ඉන්න බව. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි, ඉතා වැදගත් 
වන්ෙන්. අපට ෙද්ශපාලන අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. අෙප් 
ෙද්ශපාලන අදහස්වලට වඩා ජනතාවෙග් හැඟීම් අවුස්සන ෙද්වල් 
අපට කථා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ජනතාවෙග් හදවතට කථා 
කරනවාට වඩා ඉතා වැදගත් වන්ෙන් කාලීනව බුද්ධියට කථා 
කිරීමයි. ඒ නිසා ෙම් සමාජෙය් පුළුල් ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන විශාල පිරිසක් අද  ඉන්නවා.  සමාජ ෙවනසක් අවශ්යයි කියලා 
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තරුණ පරපුර අතිවිශාල දායකත්වයක් ෙදනවා, සමාජ 
පරිවර්තනයක් ෙම් රෙට් අවශ්යයි කියලා දායකත්වයක් ෙදනවා. ඒ 
නිසාම අපට ෙමය ඉතාමත්ම වැදගත් වනවා.  

චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය වර්ෂ 2000දී 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගන එන්න හදන විට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පුච්චලා දැම්මා; ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සැකිල්ල පුච්චලා දැම්මා; සංෙශෝධනය 
පුච්චලා දැම්මා. එතෙකොට  වර්ෂ 2000දී  ෙගන ඒමට උත්සාහ කළ 
ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  බලය ෙබදීම සඳහා යම්කිසි කාරණා 
තිබුණා.  බලය ෙබදීමක් ෙම් රටට අවශ්යයි කියා අපි ෙපෞද්ගලිකව  
පිළිගන්නවා. බලය ෙබදීෙම්දී, සමාජෙය් ගැටලු ඇති ෙනොවන 
බලය ෙබදීමක් ෙම් රටට අවශ්යයි.  සාමාන්ය සුළු ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ සුළු ජාතීන් යම්කිසි 
අයුරකින් පීඩනයකට පත් ෙනොවන, මානසික පීඩනයකට පත් 
ෙනොවන තත්ත්වයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා යම් යම් ෙවනස්වීම් 
ෙම් රටට අවශ්යයි. ඒක අද අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  ෙම් රෙට් අර්බුද 
ෙබොෙහොමයක් ඇති වී තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවනස්වීම් සම්බන්ධව ඒ 
කාලෙය් කියා ෙනොකරපු නිසා බව අද අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  

ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා කිව්වා රටවල් ෙදකක් ඇති 
වන හැටි. ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව 
කිව්වා, වාමාංශික පක්ෂ කථා ෙනොකරන කාලෙය් වාමාංශික 
පක්ෂත් කථා කළ බව. ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මහතා කථා කළා. 
භාෂා ෙදකක් තිබුෙණොත් රටවල් එකයි.  භාෂා ෙදකක් නම් තනි 
රටක්. එක භාෂාවක් වුෙණොත් ඒ රට ෙබෙදනවා. නමුත් ඒ 
ෙවලාෙව්දී ඒවා පතික්ෙෂේප කළා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඔවුන් 
අන්තවාදීන් හැටියට සැලකුවා, ඔවුන් ජාතිවාදීන් හැටියට 
සැලකුවා. නමුත් අන්තිමට  ඒවා කියාත්මක කළ යුතුයි කියන 
මතයට අද සමාජය ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා ෙචල්වනායගම් 
ගිවිසුම  අත්සන් කෙළේ ඇයි?  බණ්ඩාරනායක මහතා පිළිගත්තා, 
සිංහල භාෂාව රාජ්ය භාෂාව කිරීෙමන් වැරැදීමක් වුණා කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අවංකව පිළිගත්තා. එක සැෙර්ට ඒ කරපු ෙද් 
තුළින් සමාජ අර්බුදයක් ආ බව  පිළිගත්තා.  ඊට පස්ෙසේ   තමයි 
බණ්ඩාරනායක - ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. නමුත් 
ඒක කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  ඩඩ්ලිට ඒක කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද,  හැම තිස්ෙසේම  අන්තවාදයට කථා කරපු පිරිසක් 
ෙම් රෙට් සිටියා. ඔවුන් අදත් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඔවුන් හිතන්ෙන් 
ඒ ඡන්ද පදනමින් ජීවත් ෙවන්න. හැබැයි, ඒක ෙනොෙවයි 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් යුතුකම. ඒක ෙනොෙවයි, සමාජෙය් අපට 
තිෙබන යුතුකම. අපට  ඊට වඩා වගකීමක් තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක සමඟිෙවලා, පක්ෂ ෙදක යම්කිසි 
එකඟතාවකින් යන ෙවලාෙව් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙම් 
රටට ෙගෙනන්න බැරිවුෙණොත්, ෙම් සමාජෙය් පවතින ෙවනස්වීම් 
ෙවනස් කරන්න බැරිවුෙණොත් මම හිතන්ෙන් ඉතාම භයානක 
තත්ත්වයක්  ෙම් රෙට් ඇති වනවා. 

යුද්ධය කියන එක අපි ආයුධවලින් මර්දනය කළා. යුද්ධය 
කියන එක අපි ඝාතනෙයන් මර්දනය කළා. හැබැයි, පශ්න කියන 
ඒවා ඒ විධියට  මර්දනය කරන්න බැහැ. පශ්න කියන ඒවා 
ආයුධවලින් මර්දනය කරන්න බැහැ. ෙම් ෙවනස්වීම එතුමාෙග් 
පාලන කාලෙය්දී ඉටු කළ යුතුය කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ඉතාමත් ෙහොඳ, පැහැදිලි සථ්ාවරයක ඉන්නවා. ඒක ඉතාමත්ම 
වැදගත්. ෙම් රෙට් පැවති භයානක තස්තවාදය මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා අවසන් කළා. එතුමාට ඒ ෙගෞරවය හිමි 
ෙවනවා. හැබැයි, ෙම්  රෙට් අලුත් ජනාධිපතිවරයා පත් වනෙකොටම 
සමාජයීය ෙවනස්වීම් කරන්න එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ජනතාව හාරලක්ෂ ගණනක් 
වැඩිපුර ඡන්ද ලබා දුන්ෙන් ඇයි? රට තුළ ෙම් සමාජයීය ෙවනස 
ඇති කළ යුතු නිසයි ජනතාව එතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්ෙන්. ඒ 
සමාජයීය ෙවනස  ෙම් කාලය තුළ අපට ඇති කරන්න බැරි නම් 
මහා භයානක තත්ත්වයකට අප පත් ෙවනවා. සමාජ කතිකාවක් 
කරලා පූර්ණ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඇති කරන්න කිසිම 
කාලයක අපට බැරි වුණා. අද සමාජ කතිකාවකට ඉඩක් 
තිෙබනවා. අන්න ඒ සමාජ කතිකාව ඇති කරන්න ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා. 
ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයට තමයි අදහස් 
ලැෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් මහජන 
නිෙයෝජිතයින්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අයෙග් 
අදහස් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඕනෑ තරම් සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්.  

ෙම් අවස්ථාව අෙප් ජීවිතයට ඉතාමත් වැදගත් කියලා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, අතීතෙයන් අප හුඟක් පාඩම්  ඉෙගනෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනාගත පාඩම්වලින් අප අනාගතය  සකස් කර ගත 
යුතුයි. අලුතින් හිතන්න පුළුවන් අදහස්වලින් සමාජය දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සමාජයීය ෙවනස 
කරන්න පුළුවන්. විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගෙනන්න ෙයෝජනා වුෙණ් ඇයි? 1978ට පසුව  ෙක්වල ඡන්ද 
කමය අවසන් කරලා, සමානුපාතික ඡන්ද කමයට ආවාම ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විශාල වින්නැහියක් වුණා අප දැක්කා. අප ඒ 
කාරණය අවංකව පිළිගන්න ඕනෑ. මනාප කමය තුළ ඒ වින්නැහිය 
වුණා. අදත් අෙප් සමහර අයට ෙම්ක හිතා ගන්න බැහැ. 
ෙකොට්ඨාස කමය ඇති කළාම ෙකොට්ඨාස කමයට තමයි ඡන්දය 
පවත්වන්ෙන්. හැබැයි, තවමත් සමහර අය හිතාෙගන ඉන්ෙන් 
දිස්තික් කමයට ඡන්දය පවත්වනවාය කියලායි. ඒ 
මානසිකත්වෙයනුයි සමහර අය ඉන්ෙන්. පාෙද්ශීය සභාවක නම් 
පාෙද්ශීය සභාව තුළ සම්පූර්ණ ඡන්ද කමයක් ගැන හිතාෙගන 
ඉන්නවා. නමුත් එයින් කවදාවත් පතිඵල ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එක 
ෙකොට්ඨාසයකට තරග කරන්න පස් හය ෙදෙනක් එනවා. 
එතෙකොට තමයි නියම පජාතන්තවාදය ඇති ෙවන්ෙන්. එතෙකොට 
තමයි ගෙම් ජනපියම මිනිහා බිහි ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් 
ෙවනස. ඒක තමයි පාර්ලිෙම්න්තු කමයටත් අවශ්යෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් තමයි ෙම් සමාජෙය් පසුගිය 
කාලෙය් සිදු වුණු විකෘති ෙද්ශපාලනය නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ෙමය ෙම් සමාජ යට ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් කියා 
මා හිතනවා. අපට විෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්. ෙම් කමෙව්දය 
ගැන වි ෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්.  සමාජෙය් ජීවත් වන ජනතාවට 
සහ ෙද්ශපාලනඥයින්ට ඕනෑම අදහසක් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
 මණ්ඩලය තුළට ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
 සමාජ, ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික ෙවනස ඇති කිරීම සඳහා පූර්ණ 
වශෙයන් වූ ෙහොඳම අවස්ථාවක් තමයි ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
තුළින් අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. සමාජ ය තුළ දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ පැලපදියම්ෙවලා තිබුණු  ෛවරය වාෙග්ම සමාජය තුළ 
තිෙබන  විෂමතා ඉවත් කර මිනිසුන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම 
සඳහා මූලික අඩිතාලමක් දමන්න නම් ෙම් රටට නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් අවශ්යයි.  

ඉන්දියාව තුළ සමාජ කතිකාවක් කරපු නිසා තමයි, ඉන්දියානු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  වට විශාල සංෙශෝධන පමාණයක් 
ෙගෙනන්න අවශ්යතාවක් නැති වුෙණ්. අපි ඒ කාරණය ඉතාම 
බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් වැදගත් 
අවස් ථාෙව්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා අප 
අනුමැතිය ලබා දිය යුතුයි කියලා පකාශ කරමින් මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  
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ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அரசியலைமப் ச் சைபயாக இந்தப் பாரா மன்றத்ைத 
மாற்றியைமப்ப  ெதாடர்பாக இந்த உயர் சைபயிேல 
நைடெப  கின்ற விவாதத்தில் என் ைடய க த் க்கைள ம்  
ெதாிவிக்க எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றி. திய 
அரசியலைமப் ெபான்ைற உ வாக்குவதற்கான ஓர் 
அரசியலைமப் ச் சைபயாக இந்தப் பாரா மன்றத்ைத 
மாற் வ  ெதாடர் பாக ம் திய அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்குவ  ெதாடர் பாக ம் இங்ேக பல்ேவ  வைகயான 
க த் க்கள் சமர்ப் பிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மிக 
நீண்ட காலத்திற்குப் பிற்பா  ஒ  திய அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்குவ  ெதாடர்பாக இன்  ேயாசிக்கப் 
பட் க்கின்ற . காலத்திற்குக் காலம் அவ்வப்ேபா  
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நிர்ப்பந்தத்திேலேய 
தற்ேபா ள்ள அரசியலைமப்  காணப்பட்  வந்தி க் கின்ற . 
இந்த அரசியலைமப்பான  பரந் பட்ட எந்தெவா  
வைகயான க த் ப் பாிமாறல்கேளா அல்ல  கட்சிக க்கு 
மத்தியிேல ஆேலாசைனகள் ெபறப்பட்ட அ ப்பைடயிேலா 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்ற விடயம் இன்  
உணரப்பட் க்கின்ற . இன்  உ வாக்கப்பட் க்கின்ற 
இந்த ேதசிய அரசாங்கத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்த நாட் க்குத் 
ேதைவப்ப கின்ற  ெபா த்தமான அரசியலைமப்ெபான்ைற 
உ வாக்குவ  இன்ைறய காலத்தின் ேதைவயாக 
மாறியி க்கின்ற .  

இந்த விடயத்திேல இந்த ேதசிய அரசாங்கத்திேல பங்கு 
வகிக்கின்ற எங்க ைடய அதிேமதகு ஜனாதிபதி மற் ம் 
ெகளரவ பிரதம மந்திாி ஆகிேயா டன் ஆட்சியிேல 
பங்ெக த்தி க்கின்ற சகல கட்சிக ம் இைணந்  ஒ குவ  
பாராட்டத்தக்க ஒன்றாகும். திய அரசியலைமப்பின் ேதைவ 
பல்ேவ  அ பவங்கைள ம், கற் க்ெகாண்ட பாடங் 
கைள ம் ைவத்ேத உணரப்பட்ட ஒன்ெறன்  நான் 
நம் கின்ேறன். இங்ேக பல்ேவ  தரப்பினர் பலவிதமான 
க த் க்கைளச் ெசால் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ெப ம்பாலாேனார் திய அரசியலைமப்  அத்தியவசியமான 
ெதன் தான் ேபசுகிறார்கள். ஒ  சிலர் திய அரசியல 
ைமப்பான  இந்த நாட்ைடப் பிள ப த் வதற்கு 
வழிசைமக்குெமன்  எச்சாிக்கின்ற வைகயில் க த் ச் 
ெசால்வ  ஆச்சாியமாக இ க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
1970ஆம் ஆண்  சிங்கப் ாின் பிரதமராகப் பதவிேயற்ற லீ 
குவான்  அவர்கள் ெசான்ன ஒ  விடயத்ைத நாங்கள் 
ேகள்விப்பட் க்கிேறாம். அைத இங்ேக பல உ ப்பினர்கள் 
ஞாபக ட் னார்கள். இலங்ைக சுதந்திரம் ெபற்றதன் 
பின் தான், அதாவ , 1965ஆம் ஆண்  சிங்கப் ர் 
சுதந்திரத்ைதப் ெபற்ற . 1970 ஆம் ஆண்  ஆட்சிக்கு வந்த லீ 
குவான்  அவர்கள் ெசால் யி ந்தார், "இலங்ைகையப் 
ேபான்  சிங்கப் ைரக் கட் ெய ப் ேவன்" என் . அதற்கு 
19 வ டங்க க்குப் பிற்பா  இந்த நாட் ன் ஆட்சிப் 
ெபா ப்ைபேயற்ற அப்ேபாைதய ஜனாதிபதி பிேரமதாச 
அவர்கள், "சிங்கப் ைரப் ேபான்  இந்த நாட்ைடக் 

கட் ெய ப்பப் ேபாகின்ேறன்" என்  ெசால் யி ந்தார். 
அன்  சிங்கப் க்கு உதாரணமாக இலங்ைக 
திகழ்ந்தி ந்த . ஆனால், அ த்த 19 வ டங்க க்குப் பின்னர் 
இலங்ைகக்கு உதாரணமாகச் சிங்கப் ர் திக ம் நிைல 
உ வாகியி ந்த . இந்த மாற்றத்தின் காரணம் என்ன? அந்தச் 
ெசாற்ப காலத் க்குள்ேள சிங்கப் ர் நாட் ைடய 
அபிவி த்தி ெதாடர்பாக அவர்கள் எல்ேலா ம் ேநர்ைமயாக 
உைழத்தி க்கிறார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல நாங்கள் 
எங்க க்குள்ேள ேபதங்கைள வளர்த் , இனவாத சிந்தைன 
கைள விைதத் க்ெகாண் ந்தி க்கின்ேறாம். அதனால், 
எங்க க்குள் ேதான்றிய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க் 
ெகாள்வதிேல அல்ல  அதற்காகப் ேபாரா வதிேல அல்ல  
அதற்கான ேபச்சுவார்த்ைதகளில் ஈ ப வதிேலேய 
காலத்ைதக் கழித்தி க்கிேறாெமன்றால் அ  மிைகயாகா .  

இந்த அரசாங்கத்திேல - ஆட்சியிேல பங்ெக த்தி க்கின்ற 
அரசாங்க உ ப்பினர்கள்கூட ஒத் க்ெகாள்கின்ற ஒ  
விடயம்தான், தனிச் சிங்களெமாழிப் பிரகடனமான  இந்த 
நாட் ேல பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள உ வாக்கி 
யி க்கின்றெதன்ப . 1956ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப்பட்ட 
தனிச் சிங்களெமாழிச் சட்டமான  பார ரமானெதா  
தாக்கத்ைத தமிழ் ேபசுகின்ற ச தாயத்திற்கு உ வாக்கி 
யி ந்த . அவ்வாறான மிேலச்சனத்தமான இனவாதப் ேபாக்கு 
இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு தைடயாக இ ந் 
தி க்கிற . கடந்த அரசாங்கங்கள் சி பான்ைமச் ச கங்கைள  
அ ைமப்ப த் கின்ற வைகயில் அவ்வாறான மிேலச்சனத் 
தனமான அ ப்பைடயில் ஆட்சிைய ேமற்ெகாண்டதன் 
காணரமாக ஒட் ெமாத்தமாக இந்த நா  பல்ேவ  
தாக்கங்க க்கு உள்ளாகியி ந்த . க்கியமாக அபிவி த்தி 
யிேல தைல க்க யாமல் நாம் பின்தள்ளப்பட் ந்ேதாம். 
ஏறக்குைறய எல்லா வைகயி ம் நாங்கள் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட் ந்ேதாம். இந்த நிைலைம இ தியாக 30 வ ட 

த்தத்திற்கு எங்கைள இட் ச்ெசன்ற .  

இந்த நாட் ேல த்தம் ஏற்பட்டால் தாங்கள் 
தப்பிவி ேவாெமன் ம் சி பான்ைமச் ச கங்கள் மாத்திரந் 
தான் அழிந்  வி ெமன் ம் கன கண்டவர்கள் அந்த 

த்தத்தின் லமாக இன்  பாடம் கற்றி க்கிறார்கள். அந்த 
த்தத்தினால் சி பான்ைம தமிழ் ச கம் மாத்திரமல்ல, 

ெப ம்பான்ைம சிங்கள மக்க ம் இைடயில் இ ந்த ஸ் ம் 
மக்க ம் உள்ளடங்களாக இந்த நாட் ேல வாழ்ந்த சகல 
பிரைஜக ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; பல 
இழப் க்கைளச் சந்தித்தி க்கின்றார்கள்; அதன் தாக்கத்ைத 
உணர்ந்தி க்கின்றார்கள். இ  இலகுவில் மறக்க யாத 
வரலாற் ப் பதிைவ ஏற்ப த்தியி க்கின்ற ஒ  பாாிய 
பாடமாகும்.  

இந்த நாட் ேல மிேலச்சத்தனமான - இனவாதப் 
ேபாக்ைகக் ெகாண்ட ஆட்சியாளர்கள் இ ந்ததன் காரணமாக, 
இந்த நாட் ல் அபிவி த்திையக் காண யாமற்ேபான ; 
எங்க ைடய ெசாந்தச் சேகாதரர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்; 
நாங்கள் நாட் ன் மனித வளங்களான ஆயிரக்கணக் 
கானவர்கைள இழந்ேதாம்; ேகா க்கணக்கான ெபா ளா 
தாரத்ைத இழந்ேதாம்; எங்க ைடய எதிர்காலச் சந்ததியி   
ன க்காக இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப யாமல்ேபான  
எனப் பல்ேவ  பதி கள் இந்த நாட் ன் வரலாற்றில் 
பதியப்பட் க்கின்ற . அ மாத்திரமல்ல, நாங்கள் கற் க் 
ெகாண்ட இன்ெனா  பாடம் என்னெவனில், இனவாதப் 
ேபாக்கு, மிேலச்சத்தனமான ேபாக்கு, க ம்வாதப்ேபாக்கு, 
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சி பான்ைம ச கத்ைத அடக்கி ஆ கின்றேபாக்கு என்பன 
ஒ  நாட்ைட மாத்திரமல்ல, ஓர் ஆட்சிைய ம் இல்லாமல் 
ெசய்தி க்கின்ற  என்பதாகும்.  

நாங்கள் கடந்த அரசாங்கத்ைத கவனித்  இ க்கின்ேறாம். 
ன்னாள் சனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள், அவ க்குப் 

பிற்பா  இந்த நாட் ேல தன  கு ம்ப ஆட்சி 50 - 100 
வ டங்கள் இடம்ெபறேவண் ம் என்பதற்காக உ வாக்கிய 
அைனத் க் கட்டைமப் க்க ம் சுக்கு றாகிப் ேபாயி க் 
கின்ற . அவ ைடய ஆட்சிக் காலம் வைடவதற்கு 

ன்னேர - இரண்  வ டங்க க்கு ன்பாகேவ, அவர் 
ஆட்சிபீடத்தி ந்  பதவி இறக்கப்பட் க்கின்ற ஒ  
பாிதாபகரமான நிைல உ வாகியி க்கின்ற . அ  எவ்வா  
உ வானெதன்ப  இந்த  நாட் க்கும் ெதாி ம்! 
அ த்கைம பற்றி எாிந்த ; பள்ளிவாசல்கள் உைடக்கப் 
பட்டன; ஸ் ம்க ைடய ெபா ளாதாரம் ெந ப் க்குத் 
தீனியாகிய ; மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்; த் ேதச ம் 
அ ெகாண் ந்த . ஸ் ம்கள் மாத்திரமல்ல, ெபளத்த 
மதத்ைத ேநசிக்கின்ற, அதைனத் தம  மதமாகக்ெகாண்ட 
ேநர்ைமயான ெபளத்தர்க ம் இவ்வாறான நடவ க்ைககைள 
மிகக் க ைமயாக எதிர்த்தார்கள்; மிகக் கவைலேயா ம் 
ேவதைனேயா ம் பார்த் க்ெகாண்  இ ந்தார்கள். 
இவற்ைறத் தாங்க யாமல், தங்க ைடய க த் க்கைள 
ெவளிப்பைடயாகேவ பாரா மன்றத்தி ம் ஆங்காங்ேக 
பத்திாிைககளி ம் பல ஊடகங்களி ம் ெதாிவித்தார்கள். 
அப்ேபா , ஆட்சியில் இ ந்த சனாதிபதி அவர்கள் ெசான்ன 
விடயம் என்ன? அவர் "இ  ஒ  சாதாரண விடயம்"  என்றார்.  
அன்  நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட சனாதிபதி அவர்கள் 
கூறிய அந்தக் கூற்றான , இவ்வாறான மிேலச்சத்தனமான, 
இனவாதப் ேபாக்ைகக்ெகாண் , இந்த நாட்ைட ஆ வதன் 

லமாக ெப ம்பான்ைமச் ச கத்தி ைடய ஆதரைவ 
நிரந்தரமாகப் ெபற் க்ெகாண் , 100 அல்ல  அதற்கு 
ேமற்பட்ட வ டங்க க்குப் பரம்பைர பரம்பைரயாகத் 
தன் ைடய கு ம்ப ஆட்சிையக் ெகாண்  ெசல்ல ம் 
என்  அவர்  நிைனத்தைதேய எ த் க்காட் ய . அவ ைடய 
அக்கன  தற்ெபா  சுக்கு றாகியி க்கிற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இதன் லமாக இந்த நா ம் ஆட்சியாளர்க ம் இனவாதப் 
ேபாக்கு, மிேலச்சத்தனமான ேபாக்கு, க ம்வாதப் ேபாக்கு, 
சி பான்ைம ச கங்கைள அடக்கி ஆ கின்ற ேபாக்கு 
என்பன ஒ  கால ம் இந்த நாட் க்கும் தமக்கும் 
எவ்விதத்தி ம் ெவற்றிையப் ெபற் த்தரா  என்ற பாடத்ைதப் 
ப த்  இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, இந்த நாட் ைடய 
அபிவி த்திைய உ திெசய்யேவண் ம் என்றால், இந்த 
நாட்ைட ஏைனய நா கேளா  ஒப்பி மள க்கு மிக 
அவசரமாகக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்றால்,  கடந்த 30 
வ ட த்தத்தினால் இழந்தைவகைள அவசரமாக மீளப்ெபற 
ேவண் ம் என்றால், சகல விடயங்களி ம் அபிவி த்தி 
அைடந்த, எந்தக் குைற ம் இல்லாத ஒ  ேதசமாக இந்த 
நாட்ைடக் கட் ெய ப்பேவண் ம் என்றால், இந்த நாட் ேல 
எந்தேவார் இனவாத ம் அடக்குவாத ம் இல்லாத ஓர் 
அரசியல் கலாசாரம் உ வாக்கப்படேவண் ம்; சகல இனங் 
க க்கு மத்தியி ம் ஒ  ாிந் ணர் , அன்னிேயான்னியம் 
கட் ெய ப்பப்படேவண் ம்; அதற்கு ஏற்றவாறான ஓர் 
அரசியலைமப் ச் சட்டம் உ வாக்கப்படேவண் ம்.  

இன்  இந்த நாட் க்குத் ேதைவப்ப கின்ற அந்தப் திய 
அரசியல் அைமப்பான , மக்க ைடய அபிலாைசகைள 

நிைறேவற் ம் வைகயில் மக்க ைடய க த் க்கைளப் 
ெபற் ,  இந்தப் பாரா மன்றத்திேல பிரதிநிதித் வம் வகிக் 
கின்ற சகல கட்சிக ைடய ஆேலாசைனகைள ம் ெபற் , ஓர் 
ஆேராக்கியமான அரசியலைமப்பாக உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். அந்த அரசியலைமப்பிேல ஏற்கனேவ கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் உத்ேதசிக்கப்பட்டவா  ேதர்தல் ைறைம 
யிேல மாற்றம் ெகாண் வ வதாக இ ந்தால், அந்த மாற்ற 
மான  எந்த வைகயி ம் சி பான்ைமச் ச கத்தி ைடய 
பிரதிநிதித் வத்ைதக் குைறக்கின்ற அல்ல  இல்லாமற் 
ெசய்கின்ற வழியிேல அைமந் விடக்கூடா  என்பதிேல மிகக் 
காத்திரமாக இந்த உயர் சைப - இந்தப் பாரா மன்றம் - 
இ க்கேவண் ய அவசியமி க்கின்ற . கடந்த ஆட்சி 
யாளர்கள் எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் உள் ராட்சி மன்றங்கள் 
தங்க ைடய ைககளிேல ெகாண் வரப்பட ேவண் ெமன்ற 
ஒேர காரணத்திற்காக அந்த உள் ராட்சித் ேதர்தல் ைறைய 
மாற் வதற்கு வகுத்த திட்டம், மிக அம்பலமாகேவ 
எல்ேலாரா ம் விமர்சிக்கக்கூ யதான ஒ  ேகவலமான 

ைறயிேலேய நடந்ேதறியெதன்றால் அ  மிைகயாகா . 
அந்த வட்டார ைறைமக்கு உள் ராட்சித் ேதர்தல் 

ைறையக் ெகாண் வ தல் என்ப  ஓர் ஆேராக்கியமான 
விடயமாகச் ெசால்லப்பட்டா ம், கு கிய அரசியற் 
காரணங்க க்காக, அதாவ  தங்க ைடய ஆட்சிைய 
நீண்டகாலம் ெதாடரேவண் ம் என்ற காரணத்திற்காக 
பரந் பட்ட ஆேலாசைனகள் ெபறப்படாமல் அந்த வைர கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்தன.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைறயிலான உள் ராட்சி மன்றத் 
ேதர்தல் ைறயிேல, ஓர் உள் ராட்சி மன்றப் பிரேதசத்திேல 
ஏதாவ  ஓர் இன மக்கள் சி பான்ைமயாக வாழ்ந்தா ம் 
அவர்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத அந்தச் சைபயிேல உ தி 
ெசய்வதற்கு வாய்ப் கள் இ ந்தன. அ  மிக ம் 
அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும். அவ்வாறி க்கின்ற நிைலைம 
மாற்றியைமக்கப்ப வெதன்ப  ஏற் ைடயதல்ல. ச கங்க க் 
கிைடேயயான ாிந் ணர்ைவ உ திெசய்வதற்கு, 
இனங்க க்கிைடேய ரண்பா ல்லாமல் ஐக்கியமாக அந்தப் 
பிரேதசத்திேல நாங்கள் எங்க ைடய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி மன்றப் 
பிரேதசங்களி ம் சி பான்ைமயாக வாழ்கின்ற அந்தச் 
ச கத்தி ைடய பிரதிநிதித் வம் நிச்சயமாக உ தி 
ெசய்யப்படேவண் ம்.  அந்தத் ேதர்தல் ைற மாற்றி 
யைமக்கப்பட்டா ம், அவ்வா  மாற்றியைமக்கப்ப வதன் 

லமாகச் சி பான்ைம மக்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத 
இல்லாமற் ெசய்கின்ற நிைலைம நிச்சயமாக  இல்லாமற் 
ெசய்யப்படேவண் ம். சி பான்ைம மக்க ைடய ெதாி  
உ திெசய்யப்படக்கூ யதாக இ த்தல் என்ப  நிச்சயமாக 
உள்வாங்கப்படேவண் ய ஒன்றாக இ க்கின்ற .   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ஏற்கனேவ அந்த உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் ெதாடர்பாகச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற அல்ல  வர்த்தமானியிேல 
பிரசுாிக்கப்பட் க்கின்ற குறித்த வட்டாரங்கள் ெதாடர்பாகப் 
பல்ேவ  பிேரரைணகள் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்றன. சில 
பிரேதசங்களில் எந்த ஒ  ஆேலாசைன ம் ெபறப்படாமல் - 
பரந் பட்ட ஆேலாசைனகள் இல்லாமல் - சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகேளா  அல்ல  தரப்பினேரா  கலந்தாேலாசிக்கப் 
படாமல் ெவ மேன தனி நபர்களால் அல்ல  ஒ  சி  
கு வினால் மிேலச்சத்தனமாக வைரயைற ெசய்யப்பட் , 
அைவ வர்த்தமானியிேல பிரசுாிக்கப்பட் ப்பதான  ஒ  
பார ரமான விடயமாகும்.   

1415 1416 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, I think I have been allotted Hon. M.H.M. Salman’s 

time also. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
ஆகேவ, இந்த உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் ெதாடர்பாகச் 

சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற பிேரரைணகைள, ெசய்யப்பட் க் 
கின்ற ேமன் ைறயீ கைளத் தீர்க்கமாக, அறி ர்வமாக 
ஆராய்ந் , எல்ேலாரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யதான 
வட்டாரங்களாக அைவ அைமவைத உ திெசய்வதற்கு, 
சமர்ப்பிக்கப்பட இ க்கின்ற - வைர  ெசய்யப்பட இ க்கின்ற 

திய அரசியலைமப்பான  நிச்சயமாக இடமளிக்க ேவண் ம் 
என்ற க த்ைத ம் இங்ேக நான் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபான்  இங்ேக நாங்கள் கட் ெய ப்பேவண் ய 
விஷயங்கள் எல்லாம் சகல ச கங்க க்கிைடயிலான ஒ  

ாிந் ணர் , ஒ வர் மற்றவைர மதிக்கின்ற ஒ  கலாசாரம், 
ஒ  ச கம் மற்ற ச கத்தி ைடய உணர் கைள மதிக்கின்ற 
ஒ  நிைலைம என்பனவாகும். இவற்ைற உ தி ெசய்யக்கூ ய 
தான ஏற்பா கைள இந்தப் திய அரசியலைமப்  நிச்சயமாகக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். இந்தப் திய அரசியலைமப்  சகல 
மதங்க க்கும் சம அந்தஸ்  வழங்குவ  பற்றி நிச்சயமாகச் 
ெசால் யாக ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
வைர  ெதாடர்பாக நாங்கள் ேபசுவதாக இ ந்தால், நிச்சயமாக 
அந்த வைர  இந்தச் சைபயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட் க்க 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் அதன் ஒவ்ெவா  விடயம் 
ெதாடர்பாக ம் விாிவாகக் க த் க்கைளப் பாிமா வ  
இலகுவான ஒன்றாக அைமந்தி க்கும். உ வாக்கப்படவி க் 
கின்ற திய அரசியலைமப்பான  இந்த நாட் ள்ள 
எந்தேவார் இனவாதி ம் அதைனத் தனக்குச் சாதகமாக 
பயன்ப த்த யாத வைகயிேல அைமய ேவண் ம்.  

அதிகாரப் பகிர்  ெதாடர்பாகப் ேபசப்ப கின்ற இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் "இந்தப் திய அரசியலைமப்பான  நாட்ைடப் 
பிள ப த் வதற்கு வழிவகுக்கும், நாட்ைடத் ண்டா  
வதற்கு வழிவகுக்கும்" என்ற அ ப்பைடயில் ஒ சிலர் 
நைகப் க்குாிய க த் க்கைளத் ெதாிவித் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். நான் நிச்சயமாக அந்தக் க த்ைத ஏற் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. தற்ேபாைதய ேதசிய அரசாங்கத்திேல 
இ க்கின்ற யா ேம இந்த நாட்ைடப் பிள ப த் வதற்கு 
உடன்படமாட்டார்கள் என்  நான் நம் கின்ேறன். தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப் ம் தாம் அந்தக் ெகாள்ைகயில் இல்ைல 

என்பைதப் பிரகடனப்ப த்தியி க்கின்ற . நான் பிரதி 
நிதித் வம் ெசய்கின்ற ஸ் ம் காங்கிரஸ் கட்சிகூட இந்த 
நா  எந்த வைகயி ம், எந்தச் சந்தர்ப்பத்தி ம் பிள  
ப வைத, கூ ேபாடப்ப வைத அங்கீகாிக்கப் ேபாவதில்ைல, 
ஏற் க்ெகாள்ளப்ேபாவதில்ைல. ஆகேவ, இந்த நாட் ைடய 
இைறைம பா காக்கப்பட ேவண் ம், இந்த நா  
எப்ெபா ம் ஒேர நாடாகேவ திகழ ேவண் ம், நாங்கள் 
எல்ேலா ம் இந்த நாட் ல் ஒற்ைறயாட்சியின்கீழ் வாழ 
ேவண் ம் என்பதில் மா பட்ட க த் க்கு இடமில்ைல.  

ஆனால், நீண்ட காலமாக இனப் பிரச்சிைன என்ற 
அ ப்பைடயிேல த்தம் மற் ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கும் 

கங்ெகா த்த தமிழ் ச கம் ெதாடர்பாக, அந்தத் தமிழ்ச் 
ச கத்தி ைடய பிரதிநிதிகளாக இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
அங்கம் வகிக்கின்ற தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ேகா வ ேபான்ற தீர் , உ வாக்கப்படவி க்கின்ற திய 
அரசியலைமப்பின் அ ப்பைடயிேல ஏேதா ஒ  வ வத்திேல 
அைம மாக இ ந்தால், அந்தத் தீர்  என்ப  ஸ் ம் 
ச கத்ேதா ம் கலந்தாேலாசிக்கப்படாமல் இடம்ெபற 

யா  என்ப தான் எங்க ைடய நிைலப்பாடாகும். 
ஸ் ம்கள் தனிநா  ேகாரவில்ைல; எங்க க்குத் தனி ஆட்சி 

அவசிய மில்ைல. ஸ் ம் ச கம் இந்த நாட் ேல 
எதிர்பார்ப்ப  எல்லாம் சகல ம் அ பவிக்கின்ற சகல 
உாிைமகேளா ம் தங்கள  கலாசார வி மியங்கேளா ம் 
தாங்க ம் வாழ ேவண் ம் என்பைதத்தான்.  அதாவ  
இலங்ைக நாட் ேல சம அந்தஸ் ைடய பிரைஜகள் என்  
உாிைமேயா  தைலநிமிர்ந்  வாழ்கின்ற சந்தர்ப்பம் 
எங்க க்கும் வழங்கப்படேவண் ம்; ேவ  எ ேம 
எங்க க்கு அவசியமில்ைல.  

1987ஆம் ஆண்  இரேவா ரவாக நடந்ேதறிய வடக்கு, 
கிழக்குத் ெதாடர்பான இலங்ைக - இந்திய உடன்ப க்ைகயில் 

ஸ் ம்கள் ெதாடர்பாக எந்தெவா  வசன ம் - வாக்கிய ம் 
கூட ேசர்த் க் ெகாள்ளப்படவில்ைல. அ  ேபான்றெதா  
நிைலைம இன்  வடக்கு, கிழக்குத் தமிழ் மக்க க்குத் தீர்  
வழங்குகின்றேபா ம் ஏற்பட் விடக்கூடா . இன்  
வடக்கிேல அல்ல  கிழக்கிேல தமிழ் மக்க க்குத் தீர்வாக எ  
வழங்கப்ப வதாக இ ந்தா ம், அ குறித்  ஸ் ம் 
ச கத்ேதா ம் ேபசி, ஸ் ம் ச கத்தி ைடய 
அபிலாைஷகள், ஆேலாசைனகைள ம் உள்வாங்கியதன் 
அ ப்பைடயில், அவர்க ைடய இணக்கப்பாட் டேனேய 
குறித்த விடயங்கள் நடந்ேதறியாக ேவண் ம் என்பைத நான் 
இங்ேக எ த் ச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.   

இந்தப் திய அரசியலைமப்ைப எல்லாத் தரப்பினர ம் 
அபிலாைஷகைள உள்வாங்கியதாக அைமத் , எல்ேலா 

ைடய இணக்கப்பாட் ட ம் இந்த ச் சைபயி ைடய 
ஒட் ெமாத்த அங்கீகாரத்ேதா ம்  நிைறேவற்றி, ெவற்றி 
கரமான ஓர் அரசியலைமப்பாக உ வாக்க ேவண் ம். 
எதிர்காலத்திேல யாராக இ ந்தா ம் - எந்த இனவாதிகள் 
ஆட்சிக்கு வந்தா ம் - அவர்கள் இனவாதப் ேபாக்குடன்  
மக்க க்கு மத்தியிேல இ க்கின்ற நல் றைவ, நட் ணர்ைவச் 
சிைதத் , அதன் லமாக இந்த நாட் ைடய ெபா ளா 
தாரத்ைத இல்லாமற் ெசய்கின்ற அல்ல  இந்த நாட் ைடய 
கட்டைமப்ைப இல்லாமற் ெசய்கின்ற நிைலைம ஏற்படாத 
வைகயிேல இந்தப் திய அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதற்கு 
எல்ேலா ம் ஒத் ைழப்  வழங்க ன்வர ேவண் ெமன்  
ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி 
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටට ගැළෙපන නව 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම පදනම් කර ගනිමින් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වී තිෙබන කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව 
දින ගණනක් තිස්ෙසේ අෙප් අදහස් හුවමාරු කර ගත්තා. ෙම් අදහස් 
දිහා බැලුවාම මට සතුටු වන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, අපි කාටත් 
එකඟ විය හැකි,  විධායක බලය අෙහෝසි කරන නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්මත කර ගන්න අපිට අසීරු ෙනොවන නිසා.  අපි 
විෙශේෂ වශෙයන් ෙගනහැර දක්වපු ඇතැම් කරුණු දිහා බැලුවාම,  
පවතින මැතිවරණ කමෙය් සංෙශෝධන; පජාතන්තවාදී රාමුවක් 
තුළ සමාජ සංවර්ධන මට්ටම ඉදිරියට ෙගන යාම; ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් විධායක බලතල කියාවට නගන 
සංෙශෝධනයන් සහතික කිරීම යන ෙම් කාරණා  ඇත්ත වශෙයන්ම  
කවුරුවත් විරුද්ධ ෙවන ඒවා ෙනොෙවයි. මම කියන්න කැමැතියි, 
විධායක බලය තමයි ෙම් සියලු අර්බුදවල ෙක්න්දීය පශ්නය 
කියලා. ෙම් විධායක බලය වටා තමයි සියල්ල ෙගොඩ නැගුෙණ්. 
අපි කථා කරනවා, ෙමයට වඩා සමාජ, ආර්ථික ෙවනත් ගැටලු 
තිෙබනවා කියලා. ඔව්, ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ සියල්ලටම පදනම 
වුෙණ්, ෙම් විධායක ජනාධිපති කමෙය් තිෙබන අත්තෙනෝමතික 
බලයත්, ඒ විධායක ජනාධිපති කමය සම්මත කරන්න එදා හිටපු 
රජය, එදා හිටපු නායකයන් ෙගන ගිය සමාජ, ආර්ථික 
පතිපත්තියත් බව කියන්න ඕනෑ. ඒ සමාජ, ආර්ථික පතිපත්තිය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න, ධෙන්ෂ්වර සමාජ ආර්ථික රාමුව ශක්තිමත් 
කරන්න, විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අවශ්ය රාමුව, විධායක බලයත් සමඟ ඒක තුළ නිර්මාණය කළා. 
ඒකට ගැළෙපන මැතිවරණ කම හැදුවා.  ඒ නිසා ෙම් විධායක 
බලය අෙහෝසි කිරීම කියන ෙක්න්දීය පශ්නයට අපි උත්තර 
ෙසොයන්න ඕනෑ.   

හැමදාමත්, හැම පක්ෂයක්ම වෙග් මැතිවරණ කාලයට ෙම් 
විධායක බලය අෙහෝසි කිරීම තමන්ෙග් න්යාය පතෙය් ඉස්සරහට 
ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික සමගිය සහතික කිරීම; ජනවාර්ගික 
ගැටලුවට ෙද්ශපාලන විසඳුම් ලබා දීම හැම මැතිවරණ 
පකාශනයකම පමුඛ කාර්ය ෙවලා තිබුණා. නමුත් මැතිවරණ 
පකාශනවල ඒවා  පමුඛ කාර්ය වුණත්, භාවිතාෙව්දී ඒවා පස්සට 
යනවා. අමතක කරන්න එපා, 1977 වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය සිය මැතිවරණ පකාශනෙය්දී ඉදිරිපත් කරපු ෙදයක් තමයි, 
"උතුෙර් දවිඩ ජනතාවෙග් පශ්නයට තිරසාර විසඳුමක් ලබා ෙදන්න 
කියා කරනවා; අපි බලයට පත් වූ වහාම වට ෙම්සයකට කැඳවලා, 
ෙම් පශ්න අපි ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරලා, ඒ අවශ්ය විසඳුම් ෙදනවා" 
කියන කාරණය. උතුෙර් ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, රට පුරාම සිටි 
දවිඩ භාෂාව කථා කරන ජනතාවෙගන් සියයට 90ක් විතර එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නා. නමුත්, වට ෙම්ස පමාද වුණා. ඒ 
ගැටලුවට විසඳුමක් ලැෙබයි කියන විශ්වාසය ඔවුන් තුළ තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, ඒ කාලය ඇතුළත ඇත්ත 
වශෙයන්ම ගැටුම් ගණනක් නිර්මාණය වුණු බව.   

ෙම් මැතිවරණවලදී ෙදන ලද සමහර පතිඥා භාවිතාෙව්දී 
හුඟාක් පමාද ෙවනවා. නමුත් අපිට අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම 
එකඟ වූ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම TNA එක අෙප් විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරනවා. ෙම් 
තුෙන්ම සම්බන්ධය තුළින් අද අපි මුහුණ ෙදන විධායක ජනාධිපති 
කමය අෙහෝසි කිරීෙම් සිට ජාතික සමඟිය, සංහිඳියාව ෙගොඩනැඟීම 
සහ සියලු ජාතීන් අතර සමානාත්මතාව ෙගොඩනඟා ගැනීමට 
පදනම වැෙටනවා.  

අපි කියන්නට ඕනෑ අෙප් පක්ෂය දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා - 
ආරම්භක අවස්ථාෙව් ඉඳලාම- විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිය බව. විධායක ජනාධිපති කමය 
සම්මත කරන ෙවලාෙව් අපි අෙප් විරුද්ධත්වය පළ කළා. අපි 
දිගින් දිගටම ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. ඒෙක් තිෙබන නරක 
ලක්ෂණ අපි දැක්කා. ඒ විධායක බලය නිසාම තමයි සයවැනි 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී උතුර නිෙයෝජනය කරමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි දවිඩ මන්තීවරුන් 18ෙදෙනකුෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුර අෙහෝසි වුෙණ්. ඒකට විරුද්ධව අෙප් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ සරත් මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මැතිතුමා 
ඡන්දය පාවිච්චි කළා. ඒ නිසා  ෙම් කවුරුත් කථා කළා වාෙග්,  අද 
ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම් රටට 
සාමය ඕනෑ බව අපි දකිනවා. සාමය අහිමි වීෙම් පතිඵල අපි 
දැක්කා. 30 අවුරුදු යුද්ධයක සාපලත් පරිසරෙය් අත් දැකීම් අපට 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කාටවත් ෙම්ක දැන් ආපහු යටපත් කරන්නට 
බැහැ; රවට්ටන්නට බැහැ. ෙම් අර්බුදයට උතුෙර් දමිළ නායකයන් 
ෙමන්ම දකුෙණ් සිංහල නායකයනුත් සමානව වග කියන්නට 
ඕනෑ. ෙම් ජාතික ගැටලුවට උත්තර ෙසොයන විට අපි දැකපු ෙදයක් 
තමයි, ෙම්ක තුළ ෙද්ශපාලන සාධක තිෙබන බව. 

ඇත්ත වශෙයන්ම විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට සැලසුම් කරන කියාවලිෙය්දී ඒකට එෙරහි ෙවන 
බලෙව්ග ෙවන් කර තබන්නට දක්ෂ විධියට උපකම පාවිච්චි කළා. 
1983 ජූලි සිද්ධිය එකක්. ඒක අපට අමතක කරන්නට බැහැ. 1983 
ජූලි සිදුවීම් නිසා  -කළු ජූලිය නිසා-  විශාල මනුෂ්ය සංහාරයක් 
සිද්ධ වුණා. ෙකොළඹ නගරෙය් විතරක් දමිළ ජාතිකයන්  400ක් 
පමණ ඝාතනය වුණා. ඒ වාෙග්ම සරණාගත පශන්යක් මතු වුණා. 
450,000ක් දිවයිෙනන් පිටව ගියා. එයින් 250,000ක් පමණ ගිෙය් 
ඉන්දියාවට. අෙනක් අය ගිෙය් යුෙරෝපයට. ෙම්ක තුළ අවිශව්ාසය 
පදනම් වුණා. කවදාවත් සිංහල මහා ජාතික ආණ්ඩු විසින් සුළු ජන 
ෙකොට්ඨාසවල අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන පදනම 
ඔවුන්ෙග් හදවත් තුළ ඇතිවුණා. ඒ ෙඛ්දනීය කළු පැල්ලම විසින් 
එක පැත්තකින් ධනපති කමයට විරුද්ධව අරගළ කළ යුතු නිර්ධන 
පන්තිෙය් සමාජ බලෙව්ග, කවර ජාතියක ආගමක සිටියත් එකට 
එකතු විය යුතු බලෙව්ග දුරස් කළා. ඒක එක ෙද්ශපාලන 
පැත්තක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප හැම විටම සියලු 
ජාතීන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරමින්, තවත් ජාතියක් තවත් 
ජාතියකට යටත් ෙනොවිය යුතුය කියන නිගමනෙය්  සිටිනවා.   එදා 
හිටපු ආණ්ඩුව  කළු ජූලිය ෙවලාෙව් පක්ෂ තහනම් කළා. කළු 
ජූලිෙය් වගකීම අපට පවරන්න හැදුවා. අපිත්, සමසමාජ පක්ෂයට 
සම්බන්ධව හිටපු නව සමසමාජ පක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් යන පක්ෂ තහනම් කළා. පක්ෂ තහනම් කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් පක්ෂය පදනම් කරෙගන ෙසෝවියට් ෙද්ශය ෙම්ක 
පිටිපස්ෙසේ ඉන්නවා කියලා ෙපන්වන්නට උත්සාහ කළා.  

ඒෙකන් ෙගොඩ නඟන්න බැලුෙව්, සුළු ජාතීන් අතර 
ෙකොමියුනිස්ට් විෙරෝධයයි. ඒ ෙවලාෙව් අෙප් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කළ සරත් මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ 
පකාශයක් මට මතක් ෙවනවා. එතුමා කිව්වා, "අපට  ඕනෑ 
ෙචෝදනාවක් කරන්න, එෙහත් අපට 'ජාතිවාදීන්' කියන ෙචෝදනාව 
කරන්න එපා" කියලා. ඒ කළු ජූලිය ඇත්ත වශෙයන්ම ජාතීන් 
අතර තිබුණු බැඳීම, ජාතීන් අතර තිබුණු එක්සත්කම දුරස් කළා 
පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ගත්තාම නිර්ධන පන්තිෙය් බලෙව්ග අතර තිෙබන එකමුතුකමටත් 
බාධාවක් වුණා. ෙම්වා තමයි ධනපති සමාජ සංවර්ධනෙය්දී 
ඔවුන්ට අවශ්ය වූ සාධක. ඒ නිසා මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරන්න කැමැතියි, අපි මානුෂික පැත්ෙතන් වාෙග්ම 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයනුත් ෙම් පශ්නය දිහා බලන අය බව. ඒ 
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නිසා අපට අවශ්යයි, විධායක ජනාධිපති කමය විසින් නිර්මාණය 
කරපු අෙනකුත් සමාජ පශ්නවලට ලබා දිය හැකි ඉහළම විසඳුම් 
ලබා ෙදන්න.  

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී -ඒක 
අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ- සමාජ යථාර්ථයක් රට තුළ මතු 
වුණා, ෙමය ජාතික ගැටලුවට විසඳුමක් ෙවයි කියලා. හැබැයි ඒ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරපු 
එකක් ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට එදා හිෙතන්න ඇති, දීර්ඝ 
සාකච්ඡාවලින් උත්තර ෙහොයන්න බැහැ කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත් 
මම කියන්න කැමැතියි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් තමයි පළාත් සභා කමය ඇති වුෙණ් කියන 
එක, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පළාත් සභා කමය හඳුන්වා දීපු අවස්ථාෙව්දී අපි කල්පනා 
කළා, ෙමය දවිඩ ජනතාවෙග් පශ්නයට අවම විසඳුමක් ෙවනවා 
නම්, තිරසාර විසඳුම ෙනොවුණත් ජාතීන් අතර බැඳීම තහවුරු 
ෙවනවා නම්, අපි ෙම්කට උදව් කළ යුතුයි කියලා. එදා ජාතිවාදය 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි මත දරපු අය රෙට් වාසනාවට දැන් ෙවනස් 
නිගමනවල ඉන්නවා. ඒ ෙවලාෙව් අපට එල්ල කළ පහාරය තමයි, 
අපි ඉන්දියාවට තවත් පාන්තයක් කඩලා ෙදන්න හදන, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් කුමන්තණෙය් ෙකොටස්කරුවන් යැයි 
කීම. ෙද්ශෙදෝහීන් කියලා හංවඩු ගහලා, අෙප් පක්ෂෙය් 
නායකෙයෝ 59 ෙදෙනක් ඝාතනය කළා. හැබැයි එකා පිට එකා 
මරලා දැම්මත්, අපි පතිපත්තිමය වශෙයන් සුළු ජාතික පශ්නෙය්දී 
සුළු ජන ෙකොටස්වල අයිතිය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම ෙත්රුම් 
ගත්ත ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට කටයුතු කළා.  

ඒ බලෙව්ග අෙප් මිත බලෙව්ග කියලා හඳුන්වා ගත් 
ෙද්ශපාලන පදනෙම් පමණක් ෙනොෙවයි, මානුෂීය ලක්ෂණ මත 
සියලු ජනවර්ගවලට ෙම් භූමිෙය් සමාන අයිතිවාසිකම් හිමි විය 
යුතුයි කියන පදනෙම් අපි හිටියා. අෙප් පපුවට තුවක්කුව තියලා 
මරා දැමුවත් අෙප් පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න බැරි වුණා. ඒ 
පතිපත්තිෙය් තමයි අදත් අපි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් මූලික රාමුව 
ගැන කථා කරද්දී අපි කියන්න කැමැතියි, අද ෙම් සමාජය ඇතුෙළේ 
ෙමෙහම සංවාදයක් ඇති වී තිබීම ඉතාම ෙහොඳ බව. අද ෙවනදාට 
වඩා යහපත් වර්ධනයක් තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය්දී අපි මුහුණ දීපු 
සමහර පශ්න ගැන අපි දන්නවා. එදා ෙමවැනි විසඳුමක් 
ෙගෙනන්න බාධා කළ ජාතිවාදී බලෙව්ග හැම විටම එය ආපස්සට 
තල්ලු කරන්න කියා කළා. අද ඊට වඩා ෙවනස ් තත්ත්වයක් 
වර්ධනය වී තිෙබනවා.  

ෙම් ෙවලාෙව් මම කියන්න ඕනෑ, වත්මන් ආණ්ඩුවට ෙලොකු 
වගකීමක් තිෙබන බව. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න ඉතා 
විශාල සහ ෙයෝගයක් දක්වපු උතුෙර් දවිඩ ජනතාව යළි රවටන්න 
බැහැ. එෙහම රවටන්න කියා කිරීම නිසා පසුගිය යුගෙය්දී උතුර 
නිෙයෝජනය කළ ෙද්ශපාලන නායකයින්, ඔවුන්ෙග් අතින් 
ඝාතනනය වූ හැටි අපි දැක්කා. අපි එවැනි කාලකණ්ණි අවස්ථාවක් 
පාර්ථනා කරන්ෙන් නැහැ. අපි එෙහම කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම කාලකණ්ණි විධියට අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඒ පශ්නය ෙවනස් විධියකට ෙමෝරයි. පැරණි විධිය වුණු අවිගත් 
තස්තවාදය ෙවනුවට එය ෙවනස් විධියකට කියාත්මක ෙවයි. 
"අපට එකට සාමෙයන් ජීවත් ෙවන්න ෙම් රෙට් හිමිකමක් නැහැ" 
කියලා හිෙතන ෙකොට ඒෙක් අෙනක් පැත්ෙත් උත්තරය "අපට 
ඕනෑ ෙබදීමක්" කියලා කියයි. දැන් ෙම් පශ්නය 
ජාත්යන්තරකරණය වුණු පශ්නයක්. ෙම්ක තනි රටක පශ්නයක් 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ තත්ත්වයට ෙගන ආෙව් ෙම් රෙට් බලයට 

පත් වුණු ධෙන්ෂ්වර ආණ්ඩුයි. කවුරුත් ඒ වග කීම භාර ගන්න 
ඕනෑ. එක් ෙකෙනකුෙග් පිට දාලා අෙනක් එක්ෙකනාට 
ගැලෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

සමස්ත පශ්නය දිහා නිවැරැදිව දකින්න අපි සූදානම් නැත්නම්, 
ඒ පශ්නය ෙත්රුම් ගන්න සූදානම් නැත්නම්, ෙම් ජාතීන් අතර 
තිෙබන විවිධත්වය අෙප් රෙට් සමාජ සංවර්ධනය අරමුණු 
කරෙගන ඉදිරියට ෙගන යන්න සූදානම් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, අපි 
එක ජාතියක් යටත් කරලා තව ජාතියක් ඉහළින් තියාෙගන ෙම් රට 
ආපස්සට ෙගන යන මානසිකත්වයකින් කියා කරනවා නම්, 
තමන්ෙග් බලය සඳහා ජාතිවාදය වපුරනවා නම් මම හිතනවා, ඒක 
පටු අවස්ථාවාදය කියලා. අපි දැක්කා; අපි අදත් දකිනවා; අපි 
කනගාටු ෙවනවා, සමහර පශ්න පිළිබඳව. ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, පිටතදීත් මතු වුණා, ජාතිවාදී 
හැඟීම් අවුස්සන සමහර සමාජ බලෙව්ග. ඔවුන් ෙම් පශ්නයට 
සාර්ථක විසඳුම් ෙදන්න ගන්නා වූ කියා මාර්ගවලට බාධා ෙවන 
විධියට හැසිෙරන්න පුළුවන්.  

අපට ෙපෙනනවා, දැන් ඉන්දියානු විෙරෝධයක් මතු කරෙගන 
එන බව. ෙම් ඉන්දියානු විෙරෝධය අද ෙනොෙවයි, එදත් තිබුණා. ඒ 
ඉන්දියානු විෙරෝධයට එෙරහි වීම නිසා තමයි අපි ඉන්දියාවට 
පක්ෂපාත, ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාවට තවත් පාන්තයක් කඩලා ෙදන්න 
හදන ෙද්ශෙදෝහිෙයෝ කියලා ඒ ඝාතන පයත්නය අෙප් ඇඟට 
ආෙව්. නමුත් ඉන්දියානු ධනපති පන්තිය ෙම් රෙට් සමාජ, 
ආර්ථිකය සූරාෙගන කන්න උත්සාහ කෙළොත් ඒකට විරුද්ධ වීෙම් 
අයිතිය අපි තියාෙගන තිෙබනවා. ධනපති කමය කාෙග් පැහැෙයන් 
ආවත්, නව ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙමොන පාටින් ආවත්, 
ෙමොන රටකින් ආවත් අපි ඒකට විරුද්ධයි. ඒෙක්දී අපට 
ෙකොන්ෙද්සියක් නැහැ.  

අපි පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. නව ව්යවස්ථාවක් 
සම්මත කරන්න ගන්නා කියා මාර්ගය ඉදිරියට යාවිද කියලා 
කියන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද වත්මන් 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් මැතිවරණ පතිඥාෙව් ජනමත 
විචාරණයකට ලක් ෙනොෙවන ව්යවස්ථා ෙවනසක් ගැනයි කථා 
කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඉදිරිපත් වූ පළමුවැනි ෙකටුම්පෙත් නව 
ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳ අදහසකුයි තිෙබන්ෙන්. අපට ෙම්ක නවද, 
සංෙශෝධනයද කියන එක ගැන පශ්නයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් දිහා දකින්ෙන් ඉතා 
සුබවාදීවයි. ෙම් රෙට් අපි ෙමෙතක් මුහුණ දුන්නු ඒ ෙඛ්දනීය 
පශ්නවලට උත්තරයක් ෙදන, සමාජය තුළ පජාතන්තවාදය 
තහවුරු කරන, ජාතික සමඟිය සහතික කරන සහ අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය වාෙග්ම මානුෂික අයිතීන් තහවුරු කරන නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙහෝ ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳ 
අපට ගැටලුවක් නැහැ. 

විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම සඳහා ෙගන යන 
අරගළය කවර පමාණෙයන් සිදු ෙව්ද කියන එක අපට කියන්න 
බැහැ. ඒකට සංවාදයක් තිෙබනවා. අපට කාලය තිෙබනවා, ඒ 
ව්යවස්ථාව ගැන කථා කරන්න. ෙත්රීම් කාරක සභාවක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව කටයුතු කරන නිසා තවදුරටත් සංවාද කරන්න 
අපට අවස්ථාව තිෙබනවා.  

යහපත් හැඟීම් ඇතිව රට ෙවනුෙවන් ෙගන යන යහපත් කියා 
මාර්ගවලදී එකට ඉඳ ෙගන කටයුතු කරන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
පතිඥා දීම ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරලා, ඒ  ෙගොල්ලන් හිටියත් එකයි නැතත් 
එකයි අපට බලය තිෙබනවා කියලා උඩඟු ෙවන්න එපා. බලය 

1421 1422 

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 



2016  ෙපබරවාරි  24  

තාවකාලිකයි.  හෙයන් පහක බලය ආවාම සමහරු හිතා ෙගන 
හිටියා; ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව හිතා ෙගන 
හිටියා අපට හෙයන් පහක බලයක් තිෙබනවා, කාටවත් අපිව 
ෙහොල්ලන්න බැහැයි කියලා. නමුත් ඒ හෙයන් පහක බලයත් බිඳ 
වැටුණු ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමැතියි, 
උඩඟුකමින් පශ්නවලට උත්තර ෙසොයන්න බැහැයි කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පධාන 
පක්ෂවල නායකයින් නිහතමානීව ෙදපාර්ශ්වෙය් සහෙයෝගය ලබා 
ගන්නට දක්ෂ ෙවන්න ඕනෑ. අපි අතර සම්මුතියක් නැත්නම්, අපි 
අතර එකඟත්වයක් නැත්නම්  ෙම් වාෙග් පශ්න මෙනෝමූලිකව 
ෙවනස්කම්වලට ලක් ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පෙව්ශය මම අවසාන 
වශෙයනුත්  ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් රට යළිත් යටත් විජිතයක් 
කරන්නට කරන ෙවනස්කම්වලට අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවය,  ෙම් රෙට් එක්සත්කම, 
ෙනොෙබදුණු රටක් තුළ සියලු ෙදනාටම සාමෙයන් ජීවත් විය හැකි 
පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී  කිසිදු පැකිලීමක් 
නැතිව අපි අෙප් සහෙයෝගය පළ කරන බව පකාශ කරනවා. 
හැබැයි, අපට එකඟ විය ෙනොහැකි කරුණුවලදී ඒවාට විරුද්ධ 
වීෙම් ඉඩ කඩත් තබා ගන්නා බව නැවත වරක් සිහිපත් කරමින් 
ෙම් රටට සමෘද්ධිය, සංවර්ධනය සහ සමාජ පගතිය, ජාතීන් අතර 
මිතත්වය ඇති කිරීම සඳහා ෙගන යන කියා මාර්ග ශක්තිමත් 
ෙවන්නය කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 

 
[අ.භා. 5.37] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 

සඳහා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ව්යවස්ථා සම්පාදනය කරන 
මණ්ඩලයක් විධියට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව කථා කරන 
ෙමොෙහොතක මටත් කථා කරන්නට ලැබීම භාග්යයක් ෙකොට 
සලකනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව කියන්ෙන් රාජ්ය පාලනය 
සඳහා වූ ලිඛිත නීතිය ඇතුළත් ලියවිල්ල. මට කලින් කථා කළ 
ගජදීර මන්තීතුමා යහපාලන ලක්ෂණ ෙපන්වමින් ෙබොෙහොම 
සාරවත් ෙලස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සහෙයෝගය දක්වන 
කථාවක් කළා. එතුමා විපක්ෂෙය් වුණත් ඒ විධියට කථා කිරීම 
ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් ආණ්ඩුව හැම තිස්ෙසේම 
කරන්ෙන් ෙමවැනි ෙහොඳ ෙද්වල්. ඒ සියල්ලටම සහෙයෝගය 
දක්වන එක ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් රට කරවන, එෙහම නැත්නම් රෙට් මූලික නීතිය ඇතුළත් 
ලියවිල්ල ගැන කථා කරන ෙකොට විවිධ අවස්ථාවන්වලදී අෙප් 
රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ගණනාවක් ගැන අපි කථා කර 
තිෙබනවා. මෑත ඉතිහාසය තුළ ශී ලංකාෙව් කියාත්මක වූ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන කථා කරන ෙකොට අපට මතක් 
වන්ෙන් 1947 ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි. පාර්ලිෙම්න්තු 
කමයක් තුළ පළමුවැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තමයි 1947 
ෙසෝල්බරි කමය මඟින් හඳුන්වා දුන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. 
ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සුළු ජන අයිතීන් තහවුරු 
කිරීම, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම 
පිහිටුවීම වාෙග් වැදගත් ලක්ෂණ කිහිපයක් අපි දැක්කා. ඊට පස්ෙසේ 
ඇති වුෙණ් 1972 පළමු ජනරජ අණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ශී ලංකාෙව් 
පළමු ජනරජ  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙකටුම්පත් කෙළේ 1972 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්. ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව මඟින් ජාතික රාජ්ය සභාව - National State 
Assembly- ලංකාව තුළ පිහිෙටව්වා.  

ඊළඟට අපි දැක්ක ෙදවන ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
තමයි, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ශී ලංකාෙව් පථම වතාවට 
විධායක ජනාධිපති ධුරය ස්ථාපිත කරමින් ඒ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා එවකට රාජ්ය පාලනය ෙහබවූ 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩු පක්ෂය 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු හෙයන් පහක බහුතර බලයක් උපෙයෝගි කර 
ගත්තා.  

දැන් අපි ඉන්ෙන්, 1978 ෙදවන ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධන දහනවයකුත් එක්ක. 1978 ෙකටුම්පත් 
කරපු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිබුණ අවශ්යතාවයයි, වර්තමාන 
ෙලෝකෙය් හා වර්තමාන ශී ලංකාෙව් දිශානතියත් එක්ක ගත්තාම 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක තිෙබන අවශ්යතාවයයි, ෙදකක්.  

නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී මහ ජනතාවෙග් 
ෙපොදු අරමුණු දිහා අපි බලන්න ඕනෑ. 1978 ෙදවන ජනරජ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් ස්ථාපිත කළ පථම විධායක 
ජනාධිපති ධුරය ගැන අපි නිතර කථා කරනවා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් අපි ජනාධිපතිවරයාට 
තිබුණු බලතල යම්තාක්දුරට අයින් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 
කියන අගමැතිවරෙයක්, නැත්නම් අගමැතිවරයාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන කමෙව්දයක් අපි ඇති 
කළා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න 
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් දූෂණය පිටු දකින්න පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 
08වැනි දා අපට ජනවරමක් ලැබුණා. ෙම් රෙට් පැවැති දූෂණය 
පිටුදකිමින්, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික අයිතීන් ශක්තිමත් 
කරමින්, ජාතික පශ්නයට ව්යවස්ථාමය විසඳුමක් ලබා ෙදමින්, 
රෙට් ආර්ථිකය සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා ෙමෙහය 
වන්නට අපට ජනවරමක් ලැබුණා.  

පසුගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 17වැනි දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය තුළින් ඒ ජනවරම තවදුරටත් තහවුරු වුණා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජනවරම පධාන වශෙයන් ලබා ගත් එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණු රජයත් එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒකාබද්ධ ෙවලා 
පධාන පක්ෂ ෙදකම එකතු වුණු ආණ්ඩුවක් කරන්න, අලුත් අත් 
දැකීමක් ලබා ගන්න රෙට් මහ ජනතාවටත් අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ 
නිසා එදාට වඩා අද අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සෑදීෙම් ඇති 
අභිෙයෝගය අපට උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ඉතිහාසය ගැන කල්පනා කරන ෙකොට 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක ඉතිහාසය තුළ අපට 
දකින්න තිෙබන පැරණිම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තමයි 
ඇෙමරිකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ඒ ව්යවස්ථාව ෙකටුම්පත් 
කෙළේ 1787 වර්ෂෙය්. කියාත්මක වුෙණ් 1789 වර්ෂෙය්. අවුරුදු 
ෙදකක පමණ කාලයක් සාකච්ඡා කරමින්, ෙකටුම්පත් කරමින් 
තමයි ඒ ව්යවස්ථාව කියාත්මක වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම තමයි ඉන්දියානු 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ඉන්දියාව එකම ධජයක් යටෙත් සියලුම 
ඉන්දියානු ජනතාවෙග් සමගිය සහ අනන්යතාව පිළිබිඹුවන 
ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් Dr. Ambedkarෙග් 
මූලිකත්වෙයන් ෙකටුම්පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම මෑත කාලෙය් අපි 
දැක්කා, දකුණු අපිකාෙව් කළු-සුදු ගැටුම්වලින් පසුව ෙනල්සන් 
මැන්ෙඩලා මැතිතුමා දකුණු අපිකාෙව් සියලුම ජාතීන්ෙග් 
විවිධත්වය නිෙයෝජනය වන ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හැදුවා. ඒ වාෙග්ම තමයි පංශ විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ බිහි වුණු 
ජනරජ ව්යවස්ථාව. ඒ සංකල්පය අදත් පංශ ජනතාවෙග් හදවත් 
තුළ පවතිනවා. අද අපට අවශ්ය වන්ෙන් ජනතාවාදී ව්යවස්ථාවක්. 
අෙප්ම ව්යවස්ථාවක්. අපි සියලුෙදනාම සම්බන්ධ වුණු 
ව්යවස්ථාවක්. 

ෙයෝජිත නව ව්යවස්ථාව ගැන කථා කරන ෙකොට, අපි 
දැනටමත් රට වටා යමින් ෙම් ව්යවස්ථාව ගැන  ජනතාවෙග් 

1423 1424 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන  සිතුම් පැතුම් හා ආකල්ප හුවමාරු කර ගනිමින් ඉන්නවා. 
අද ෙලෝකය විශ්ව ගම්මානයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් රටින් බැහැරව සිටිය අෙප්ම                                 
ශී ලාංකිකයන්ට තමන්ෙග් හඬ අවදි කරන්න එදා අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, අද ඒ අවස්ථාවත් ලැබිලා තිෙබනවා. සමාජ 
ජාල නැත්නම්, අන්තර්ජාල ෙවබ් අඩවි හරහා. ෙලෝ වටා සිටින 
අෙප්ම ශී ලාංකිකයන්ටත් අෙප් රෙට් අලුතින් හදන ව්යවස්ථාව 
ගැන කරුණු දක්වන්න, අදහස් දක්වන්න අවස්ථාව අද ලැබිලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි සාධනීය කාරණා රාශියක් ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරමින් තමයි අෙප්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්, අෙප් රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන අද අපි කථා කරන්ෙන්. 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන කථා කරනෙකොට, මට මතක් 
ෙවනවා, අෙප් පාසල් කාලෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ගැන ඉෙගන 
ගත්තා කියලා. ඒ වාෙග්ම  අපි විශ්වවිද්යාලයට ඇවිල්ලාත් ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා; විවාද කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
සමාජෙය් අපි සාමූහික කණ්ඩායම් හැටියට ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ගැන කථා කරනවා. සමාජය තුළ විවිධ මති මතාන්තර 
තිෙබනවා. ජාති, ආගම් ෙලසට විවිධ කණ්ඩායම් වශෙයන් 
සමාජෙය් ෙබදී ෙවන්වී ඉන්න අතරම ෙම් ගැන අපි කථා කරනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ඊෙය් ඉඳන් කථා කරපු 
මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලට පිළිතුරු ෙනොදී ඉන්න මට බැරි ෙවනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
හැමදාම කියන සින්දුවම තමයි ව්යවස්ථා සම්බන්ධෙයනුත් එතුමා 
කියන්ෙන්. ජාති වාදය, ෙම් රට පාවා දීම, එෙහම නැත්නම් ජාතික 
වීරයන් යුද අධිකරණයට ෙගන යෑම වාෙග් ෙම් අයුරින් කවදාවත් 
කරන්න හිතලාවත් නැති ෙද්වල් සම්බන්ධව, එතුමාෙග් සිහින 
ෙලෝකෙය්  තිෙබන ඒ මාතෘකා ටික නැවතත් වමාරනවා. ෙමෙලස 
වමාරන අතෙර්  පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද යටෙත් හැංඟිලා ඉඳෙගන 
සමාජය යහමඟට ගන්න, ෙම් සමාජය ගැන යථාර්ථය දකින 
සුවිෙශේෂී පුද්ගලයන්ට මඩ ගහන්න එතුමා ඉතා දක්ෂයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යටෙත් ෙදයක් කියනවා 
නම්, ඊෙය් දවෙසේදී මහාචාර්ය සරත් විෙජ්සූරිය මැතිතුමාව දරුණු 
විධියට විෙව්චනය කරමින් එතුමාෙග් චරිතය ඝාතනය කළා මම 
දැක්කා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාදවලට යටත්ව තමයි ෙම්වා ෙම් 
කරන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමා දන්නවා, ෙම් විෙව්චනය එළිෙය් 
කෙළොත් එතුමාට නඩු වැෙටනවා කියලා.  මම ෙම් ගැන සරත් 
විෙජ්සූරිය මහත්මයා සමඟ අද කථා කළා. ෙමොකද, මමත්, 
මහාචාර්ය සරත් විෙජ්සූරිය මහත්මයාත්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් අපි තුන් ෙදනාම මිනුවන්ෙගොඩ 
නාලන්දා පිරිමි මධ්ය මහා විද්යාලෙය් පාථමික අධ්යාපනය ලබපු 
අය. සරත් විෙජ්සූරිය මහත්මයා සම්බන්ධෙයන් විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා නඟන ෙචෝදනාව පදනම් විරහිතයි. සරත් විෙජ්සූරිය 
මහත්මයා විමල් වීරවංශ මහත්මයාෙග් ජාති වාදය අවුස්සන වැඩ 
පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් එළිෙය්දී අභිෙයෝග කරනවා. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද යටෙත් හැංඟිලා විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා ෙම් අභූත ෙචෝදනා කරන්ෙන්. මම විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අභිෙයෝග කරනවා, මහාචාර්ය සරත් 
විෙජ්සූරිය මහත්මයා සමුපකාරයක හරි නැත්නම් එතුමාෙග් ෙපොත් 
පකාශනය කිරීෙම්දී හරි යම් කිසි දූෂණයක්, වංචාවක් කරලා 
තිෙබනවා නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමා ඒවා අභිෙයෝගයට 
ලක් කරලා අපට එළිදක්වලා ෙදන්න කියලා,  ෙමන්න ෙම්වා 
තමයි සාක්ෂි කියලා. එෙහම නැතිව සමාජෙය් සාධාරණත්වය, යහ 
පාලනය, සමාජෙය් අනාගතය ගැන කථා කරන විද්වතුන්ට මඩ 
ගහන්න ෙම් සභාෙව්දී අයිතියක් නැහැ. 

පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයාට ෙකොටිෙයක් කියලා ෙල්බල් 
ගහනවා. ෙම්වා ඉතාමත් දරුණු කියාමාර්ග. ෙම්වා නැවැත්විය යුතු 
ෙවනවා.  

පසුගිය දවස්වල අපි දැක්කා,  "සිංහ ෙල්" කියලා නාමයක් 
යටෙත් ජාතිවාදය අවුසස්න ගමන්ම රට තවත් ජාතිවාදී 
අන්තයකට ෙගන යන්න හදන පිරිසක්. ෙම් ගලෙගොඩඅත්ෙත් 
ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝ ඊෙය් ෙපෙර්දා උසාවිෙය්දී කියනවා, "ෙම් 
හාමුදුරුවරුන්ටත් විනය උගන්වලා තිබුණා නම් අපට ෙමෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙම්ක හරිම හතර බිහිරි කථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබෞද්ධ හාමුදුරුවන්ට "විනය 
පිටකය" කියලා ෙපොතක් තිෙබනවා. මම ෙම් ගැන කලිනුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළා. විනය පිටකෙය්, පාචිත් තිය පාළිවල 
හාමුදුරුවරුන්ට හැසිෙරන්න කියන විධිය සහ හැසිරිය යුතු විධිය 
ගැන නිවැරදිව ඉගැන්ෙවනවා. ෙම් ගැන හිතන්ෙන් නැතිව 
උන්වහන්ෙසේලා චණ්ඩි පාට් දමමින් නීතිය අතට ගන්න එක තමයි 
පධාන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන ෙහොඳ ලක්ෂණයක් තමයි නීතිය අතට ගත්ත කිසි 
ෙකනකුට සමාවක් ෙනොදීම. නීතියට පිටින් ගිය සියලු ෙදනාටම ඒ 
ඒ වැරැද්ද ගැන නිවැරදි පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ අවශ්ය දඬුවම් ලබා 
ෙදන්න කිසිම විෙටක අපි පසුබට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

උදාහරණයක් විධියට කියනවා නම්, ෙපොලීසිෙය් ඒඑස්පී 
ෙකෙනක් වැරැද්දක් කළා, එතුමාට දඬුවම් දුන්නා. හාමුදුරු 
ෙකෙනක් වැරැද්දක් කළත් අපි දඬුවම් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග් පුතයා වැරැද්දක් කළත් අපි දඬුවම් දුන්නා. 
ෙම්ක තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් නීතියට ගරු කරන ෙහොඳම 
ආණ්ඩුව, යහ පාලන ආණ්ඩුව.  

නීතිය ගැන කථා කරන ෙකොට මට මතක් වනවා, විමල් 
වීරවංශ මහත්වරුන්ෙග් කල්ලිය මීට අවුරුදු ෙදකකට කලින් 
කමිටුවක් පත් කරලා අග විනිසුරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
අග විනිසුරු ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. 
එහිදී සමාජ සාධාරණත්වයත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ තිෙබන 
සිදුරුවලින් රිංගලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන නීතියත් 
උල්ලංඝනය කළා. පසුගිය දවස්වල අපි දැක්කා, ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සියලු ෙචෝදනාවලින් නිෙදොස් වනවා. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. රටක විනය, නීතිය තිෙබන ෙකොට අහිංසක 
මහ ජනතාවට ඒ නීතිය තුළින් තමන්ෙග් නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු 
කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන කථා 
කරන ෙකොට ෙම් කාරණා සියල්ලම සාකච්ඡාවට භාජන කළ යුතු 
වනවා. අෙප්ම අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැන හිතන ෙකොට 
ෙම් කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාෙව් අපට දකින්න 
තිෙබන ෙදයක් තමයි, අපි අලුත් ෙදයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, 
අලුත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට බිල්ෙලක් මවන එක. 
ෙම් දවස්වල ඉන්දියන් බිල්ෙලක් මවලා, සමාජෙය් හැමෙදනාම 
කථා කරනවා, "අපට තිෙබන රැකියා ටික නැති වනවා. ෙදොස්තර 
මහත්වරුන්ට තිෙබන රැකියා ටික නැති වනවා" කියලා. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ බිල්ෙලෝ මවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, විෙරෝධතාත් 
පටන් ගන්නවා.  

අපි දැක්කා, පසුගිය කාල ෙය් බදුල්ෙල් විෙරෝධතාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් විෙරෝධතා කරන්ෙන්, වීරවංශ, ගම්මන්පිල, 
පාෙදනිය කල්ලිෙය් එක කණ්ඩායමක්. පාෙදනියලාෙග් කල්ලිය 
ෙම් වි ෙරෝධතා පටන් ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරමින්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයයි පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්. නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය 
පරිෙභෝජනය කරන අෙප් රෙට් ජනතාවට, තමන් අසනීප වුෙණොත් 
ෙරෝහලකට යන්න තිෙබන අයිතියත් ෙම් කල්ලිය නැති කරනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමපමණ ඉන්දියන් 
විෙරෝධයක් ඇති වන්ෙන් ඇයි කියා මා ෙසොයා ෙගන යන ෙකොට, 
මට දැනගන්න ලැබුණා, පාෙදනිය උන්නැෙහේ කියන්ෙන් 
ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ෙහොර පාෙරන් ඇවිල්ලා ෙවදකම් කරපු 
ෙදොස්තර මහත්වරුන්ෙග් කණ්ඩායමක සාමාජිකෙයක්ය කියලා. 
ෙම් උන්නැෙහේ කරන ෙම් වැඩ ටික ෙහළිදරවු වුණා. ඒ ෙහළිදරවු 
වුණු එෙක් භය වහගන්න තමයි දැන් ඉන්දියන් විෙරෝධයක් පටන් 
ගත්ෙත්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය 
හැදුෙව් අපි ෙනොෙවයි ෙන්. පසුගිය රජෙයන් තමයි ඒක හැදුෙව්. 
ඒක හදන ෙකොට විෙරෝධයක් දැක්වූෙය් නැහැ. දැන් අලුතින් පටන් 
ෙගන තිෙබනවා, අලුත් විෙරෝධයක්. ෙම් ආදී වශෙයන් එක පාරට 
මතු වන අලුත් විෙරෝධ හැෙදනවා. ෙම් අලුත් විෙරෝධත් එක්ක එක 
එක පාෙද්ශීය ෛවද්යවරු, ඈත ඉන්න ෛවද්යවරු, තමන්ෙග් 
ඡන්දය බෙලන් උදුරා ගත්ත, තමන්ෙග් කණ්ඩායම විසින් 
ෙමෙහයවන ෛවද්යවරුන් ලවා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්වනවා, 
"ෙමෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය අපි විසඳා ගත යුතුයි. 
ෙම් සඳහා අපි වි ෙරෝධතා කළ යුතුයි. ෙම් සඳහා අපි පාරට බැසිය 
යුතුයි" කියලා. නමුත් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් කරන්න දුක් 
විඳපු අහිංසක ජනතාව ඊට එෙරහි වනවා අපි දැක්කා. ඒක තමයි 
යථාර්ථය.  

වීරවංශ, ගම්මන්පිල සහ පාෙදනිය කල්ලියට අපි කියන්ෙන්, 
ජනතාවාදි රජයක අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ගැනයි  කථා 
කරන්ෙන්, අපි බිල්ෙලෝ මවනවා ෙනොෙවයි කියලායි. ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ගැන ෙහෝ ෙව්වා, අලුතින් ෙයෝජනා කරන ෙද්වල් ගැන  
ෙහෝ  ෙව්වා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා කරලා, හැම තිස්ෙසේම 
පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරමින්, සාකච්ඡාෙවන්, 
සම්මුතිෙයන් සම්මත කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්ෙන්. මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලයක් විධියට 
කටයුතු කිරීෙම්දී අපට පැවරී තිෙබන වැදගත්ම කියාදාමය තමයි, 
අෙප්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදා ගන්න, අෙප්ම ජන මතය 
එකතු කර ගන්න, රට වටා යමින් සියලුම ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීමට බද්ධ කර ගැනීම. 

අවසාන වශෙයන්, රෙට් සියලු ජනතාවෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ඔෙබ් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්න 
ඔබට අයිතියක් තිෙබන නිසා ඒකත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
කියලායි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන්ට -
225ෙදනාටම- අයිතියක් තිෙබනවා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙම් 
ගැන වාද විවාද කරන්න. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක 
එකතු ෙවන්න; අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා රටට ගැළෙපන, රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදාගැනීම ගැන කථා කරන්න. ඒ සඳහා සියලු වරම් ලැෙබ්වායි 
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව ගැන තමයි අප අද 
කථා කරමින් ඉන්ෙන්. ෙම් නව ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවාම, 
අපි එදා ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා 
-අතිගරු ජනාධිපතිතුමා- ඉල්ලීමක් කළා, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න කියලා. අපි ඒකට 
පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.  

එදා එෙසේ ඡන්දය දුන්ෙන්, විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරලා ඒ කමය 
යටෙත් මැතිවරණයක් පවත්වනවාය කියන එකඟතාවත් එක්කයි. 
ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙපේල් 20වන කල් පසුගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාලය තිබුණා. හැබැයි විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා ඒ කටයුත්ත කෙළේ නැහැ. ඒ වැෙඩ් කළා නම් ආසන 
මට්ටෙම් ඡන්දයක් තියලා, ඒ ඒ ආසනෙය් ජනතාවට වග කියන 
මන්තීවරුන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න තිබුණා. ඒ ෙද් 
කරන්න කාලය තිබුණත්, එෙහම ෙනොකර බලය පාවිච්චි කරලා 
ඡන්දයක් පැවැත්වූවා. පැරැණි කමයටම ඒ මැතිවරණය 
පැවැත්වූවා. අලුතින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදලා, පවතින 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කළාම තවත් අවුරුදු පහකට පසුව තමයි 
ඒ මැතිවරණ කමය කියාත්මක කරන්න ෙවන්ෙන්. එදා කරන්න 
තිබුණු වැෙඩ් කෙළේ නැහැ. ජනවාරි 8වන දා පැවැති 
ජනාධිපතිවරණයට ඡන්දය ඉල්ලන ෙකොට ඉදිරිපත් කරපු 
ලියවිල්ෙල් තිෙබනවා 2015 අෙපේල් 20 ෙම් කමය ෙගෙනනවා 
කියලා. නමුත් එය ෙගනාෙව් නැහැ. දැන් ෙම් කරන්න හදන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙවනසට රට වෙට්ම ගිහිල්ලා අදහස් ලබා 
ගන්නවා. අදහස් ලබා ගන්න එක ෙහොඳයි, රෙට්ම අයෙග් අදහස් 
ලබාෙගන රටට ගැළෙපන, සියලුෙදනාට ගැළෙපන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න පුළුවන් නම්. 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා, ආසනයකට 
මන්තීවරෙයක් හිටපු ආසන කමය යටෙත් හෙයන් පහක බලයක් 
අරෙගන, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හැදුවා. හැබැයි, ඒක 
බලගන්වන ෙකොටම -ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම, ඒ ව්යවස්ථාවත් 
එක්කම- එතුමා ඡන්දයක් තබන්ෙන් නැතුව රෙට් විධායක 
ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණා. දැන් ෙම් හදන ව්යවස්ථාෙව් 
කියන්ෙන්, ෙම් ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය අවසන් වනකල් 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ 
නිසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කර බලගන්වනවා නම් ෙම් 
සියල්ලම එකවර ෙකෙරන්න ඕනෑය කියා අපි හිතනවා. තව 
අවුරුදු පහකින්, හයකින් ෙකෙරන කටයුත්තකට ජනතාව බලා 
ඉන්නවාට වඩා එය කියාෙවන් ඔප්පු කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 
කියන අගමැතිවරෙයක් යටෙත් ඒ කටයුත්ත -1978දී වුණා හා 
සමානව- ඉෂ්ට කරයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එතෙකොට ෙම් ජනතාව තුළ තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට ෙවයි.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් විධායක 
ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කරන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගියාම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3 බලයත්, ජනමත විචාරණයකුත් 
ඕනෑය කිව්වා. දැන් ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන 
ෙකොටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3ක බලය ගන්නවා වාෙග්ම ජනමත 
විචාරණයකටත් යන්න ඕනෑ. එතෙකොට ජනතාවෙගන් වරමක් 
ඉල්ලනවා. ඒ වරම ඉල්ලනෙකොට, ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් 
කරලා -ආෙයත් අවුරුදු පහක්, හයක් යන්ෙන් නැතුව- අලුතින් ඒ 
එක්කම කියාත්මක කිරීම සඳහා එම වරම ඉල්ලන්න පුළුවන්. ෙම් 
ආණ්ඩුව එෙහම කටයුත්තක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරයි කියා අප හිතනවා. 
එෙහම නැතුව රෙට් ජනතාවට තිෙබන යම් යම් ගැටලු, එක එක 
දවස්වලට එක එක ෙද්වල් දමලා ඒක යටපත් කරන්න හදනවා 
නම් ඒක ඒ තරම් ෙහොඳ කටයුත්තක් ෙනොෙවයි.  

ෙගොඩක් කථිකයන් කථා කරනෙකොට එම මාතෘකාෙවන් පිට 
ගිහිල්ලා කථා කර දැන් තිෙබන පශ්න ගැන කථා කළා. විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා මහාචාර්යවරයකු පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වරපසාද යටෙත් විෙව්චනය කළා කියා දැන් අෙප් ආශු මාරසිංහ 
මහාචාර්යතුමා කිව්වා. නමුත් එතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද 
අරෙගන දැන් පාෙදණිය ෛවද්යවරයා  විෙව්චනයට ලක් කළා. 
එෙහම නම් ඒකත් වැරදියි. එතුමාත් මහාචාර්යවරෙයක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහාචාර්යවරෙයක්ම පාෙදණිය මහත්තයා ගැන දැන් විෙව්චනය 
කළා. අපි කියන්ෙන් කවුරුහරි ගැන කවුරුන් ෙහෝ යමක් කියනවා 
නම්, ඒකට එකක් කියන එක වැරදියි කියායි.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමතැන කියන ෙද් 

එළිෙය්දීත් කියනවා. ඇතුෙළේදී විතරක් ෙනොෙවයි, එළිෙය්දීත් 
කියනවා.  එළිෙය්යි ඇතු ෙළේයි කියා ෙවනසක් නැහැ.  

මට මයික් එක ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට මයික් එක 

ෙදන්න. 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීවරයා කියන 

කාරණය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි. අපි කථා කරන ෙද් 
කථා කරන්ෙන්, වරපසාදවලට යටත් ෙවලා ෙනොෙවයි. අපි කථා 
කරන්ෙන් සත්යය. අපි කථා කරන්ෙන් යථාර්ථය. අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කථා කරන ෙද් එළිෙය්දීත් කියනවා. 
පාෙදණිය ෙදොස්තර මහත්මයා ගැන කියපු ෙද් අපි එළිෙය්දීත් 
කියනවා. කිසි පශ්නයක් නැහැ. එතුමාට පුළුවන් නිවැරදි ෙවන්න. 
නමුත් සරත් විෙජ්සූරිය මහාචාර්යතුමා ගැන විමල් වීරවංශ 
මන්තීවරයා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කළ ෙචෝදනාව එළිෙය්දී කරන්න 
එතුමාට බැහැ. මම ඒකයි අභිෙයෝගයට ලක් කෙළේ. පුළුවන් නම් 
එළිෙය්දීත් එම ෙචෝදනාව කරන්න. ෙමොකද, එළිෙය්දී එෙහම 
කෙළොත් ඔහුට අනිවාර්යෙයන් නඩුවකට යන්න ෙවනවා. ඒ 
මහාචාර්යතුමාට ඒ කියා මාර්ගය ගන්න ෙවනවා. 

 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඕනෑ ෙකෙනකුට විෙව්චනය කරන්න 

පුළුවන්. මම ෙම් ළඟදී දැක්කා, අෙප් පළාත් සභාවක 
ඇමතිව රෙයකු රුපියල් මිලියන 500ක්ද ෙකොෙහේද ගත්තා කියා 
එළිෙය්දී එතුමාට කියා තිබුණු පුවතක්. දැන් එතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරනවා. ඒවාට එෙහම කටයුතු කරයි. මම 
හිතන හැටියට විමල් වීරවංශ මැතිතුමා එෙහම ෙමොනවා හරි කිව්වා 
නම් එතුමා එළිෙය්දීත් ඒ පකාශය කරයි. කාටවත් මඩ ගහන්න අපි 
කවදාවත් ෙද්ශපාලනය කරලා නැහැ. එෙහම මඩ ගහලාත් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් නීතියට ගරු කරලා අපි කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදවරක්ම පත් ෙවලා ආෙව්, නීතියට 
ගරු කරලා නීත්යනුකූලව කටයුතු කළ නිසායි. මනාප ඡන්ද කමය 
නැතුව පැරණි කමයට යනවා නම් අප අත් ෙදකම ඔසවනවා. 
මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය, කලවාන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයයි. එදා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 17ක් ආණ්ඩු 
කළ කාලෙය්ත් ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අතුරු මැතිවරණයක් 
පැවැත්වූවත්   ජයගහණය කළා. ඒ බව අගමැතිතුමාත් දන්නවා. 
පසුගිය හැම මැතිවරණයක්ම එෙසේ ජයගහණය කළා. පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සියයට 62ක් ඡන්ද ලබාෙගන ජයගහණය 
කරවූවා. මහ මැතිවරණෙය්දී සියයට 58ක් ඡන්ද ලබාෙගන 
ජයගහණය කරවූවා.  

අපි අෙප් මැතිරවණ ෙකො ට්ඨාසත්  එක්ක, ජනතාවත් එක්ක 
ෙබොෙහොම බද්ධව කටයුතු කරන නිසා, ෙම් මැතිවරණ කමයට 
වඩා ජනතාවට වග කියන මැතිවරණ කමයක් ෙග්නවා නම් අපි 
කැමැතියි.  එම නිසා ෙම් ව්යවස්ථා සම්පාදනය සඳහා සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් අරෙගන, අපි සියලු ෙදනාටම එකඟ ෙවන්නට 
පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදනවා නම් අපි ඒකට කවදාවත් 
අකුල් ෙහළන්ෙන් නැහැ.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනා 
ෙවලාෙව් අපි ඒකට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර ඒකට  සහෙයෝගය 
ලබා දුන්නා. නමුත් හැම ෙවෙල්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
දිහා බලන්ෙන් වැරදි ෙකෝණයකිනුයි. අපි හැම එකකටම විරුද්ධ 
ෙවනවාය කියා කියනවා. අපි හැම එකකටම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ ෙවලාවට අපි විරුද්ධ ෙවනවා. රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කතා කරන්න කවුරු ෙහෝ ඉන්න  ඕනෑ.  

අද ෙම් ව්යවස්ථාව  හදනවාට වඩා  මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්නට 
බැරි අමාරුකම් රාශියක් තිෙබනවා.  

ෙත් මිල එෙහමපිටින්ම කඩා වැටිලා. රබර් කිරි කපන්ෙන් 
නැති තත්ත්වයට පත්ෙවලා. අද වී විකුණා ගන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විධිෙය් පශ්න රාශියක් අද තිෙබනවා. ඒවා යටපත් 
කරන්න  හිටපු ගමන් එක එක ඒවා ෙගනැල්ලා කටයුතු කරනවා. 
ව්යවස්ථාවක් හදනවා වාෙග්ම රෙට් ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්න 
විසඳන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
ෙමොකක් ෙහෝ ෙපන්වලා ඒක පිට දාලා, ජනාධිපති ෙකොමිෂන් පත් 
කරලා, ඒවා හැමදාම රූපවාහිනිෙය් ෙපන්ව ෙපන්වා  හිටියත් 
කමක් නැහැ. අපි "එපා" කියන්ෙන් නැහැ. FCID  එක ෙමොනවා 
ෙහෝ කරනවා නම් කමක් නැහැ. හැබැයි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනුව ෙකොමිෂන් සභා පත් කරනෙකොට ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් එක පත් කළාම ඒ ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එක යට ෙත් 
ෙපොලීසිෙය් සියලුම කටයුතු තිෙබන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් එකට පිටින් ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කර තමයි  
FCID  එක  පත් කර තිෙබන්ෙන්.  අද ෙපොලීසිෙය් අය මාරු 
කරන්ෙන් ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එකට කියලා ෙනොෙවයි. එෙහම 
ෙවනෙකොට ෙම් පත් කරන ෙකොමිෂන්වලින් වැඩක් තිෙයනවාද? 
ෙකොමිෂන් එකක් පත් කළාම, මාරුවීම් කරනවා නම් කරන්න 
ඕනෑ ඒ ෙකොමිෂන් එක යටෙත්යි. එෙහම ෙනොකර කටයුතු 
කරනවා නම්- 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමාට මයික්  එක ෙදන්න.  
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[ගරු ජානක වක්කුඹුර  මහතා] 
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ெகாண் க்கின்ற இந்தத் த ணத்திேல, அந்த அரசியல 
ைமப்ைப உ வாக்குவதற்கான ைறைம எவ்வாறான 
ெதன்பைத விவாதிக்கின்ற இந்த அமர்விேல எனக்கும் 
உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

குறிப்பாக, இப்ெபா  நைட ைறயி க்கின்ற 
இரண்டாம் கு யரசு அரசியலைமப்பாக இ க்கட் ம், அல்ல  
இதற்கு ன்பாக 1972ஆம் ஆண்  உ வாக்கப்பட்ட தலாம் 
கு யரசு அரசியலைமப்பாக இ க்கட் ம், அைவயிரண் ம் 
உ வாக்கப்ப ம்ேபா  இன்ைறய நிைலைமகள் ேபான்  
அன்றி க்கவில்ைல. அதாவ , மக்களின் பிரதிநிதிகளாகிய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் ஆேலாசைனகேளா அல்ல  
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் தற்ேபா  நியமித்த மக்கள் 
க த்தறி ம் கு வினர் நா  ராக ம், மாவட்டம் ேதா ம் 
ெசன்  ெபா மக்களின் க த்தறிந்  இந்த அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்குவதற்கு எ க்கின்ற யற்சிகள் ேபான்றைவேயா 
இதற்கு ன்னரான இரண்  கு யரசு அரசியலைமப்  

ைறைமயி ம் நிகழவில்ைல என்பைத நாங்கள் ெதளிவாகத் 
ெதாிந்  ெகாண் ள்ேளாம். அந்த வைகயில் இந்தப் திய 
அரசியலைமப்  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வதற்கு நாம் 
எத்தைகய ைறயிைனக் ைகயாள ேவண் ம் என்பைத 
ஆராய்வதற்காகேவ இந்தப் பாரா மன்றத்தில் ஒ  
விவாதத்ைத, ஒ  பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க்கும் இந்த 
நல்லாட்சி அரசுக்கு,  குறிப்பாக மைலய மக்களின் சார்பில் 
என  நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப் 
பட் ள்ேளன்.   

இந்த நா  சுதந்திரமைடவதற்கு ன்பதாகேவ 1947ஆம் 
ஆண்   நைட ைறயி ந்த, பிாித்தானியரால் அறி கப் 
ப த்தப்பட்ட அரசியலைமப்பிேல ெபா மக்களிடம் வாக்குக் 
ேகாாி, அவர்களின் வாக்களிப்பின் லமாகப் பாரா மன்றத் 
திற்குப் பிரதிநிதிகைள அ ப்பக்கூ ய உாிைம ெபற்றி ந்த 
இந்திய வம்சாவளியினரான மைலயக மக்கள், 1948ஆம் 
ஆண்  நா  சுதந்திரமைடந்த பின்னர், சுேதச அரசைமத்த 
பின்னர், இந்த நாட் ல் வாக்குாிைமயற்றவர்களாகச் 
சட்டமியற்றப்பட்  மாற்றப்பட்டார்கள். 1972ஆம் ஆண்  

தலாம் கு யரசு அரசியல் யாப்  உ வாக்கப்ப கின்ற 
ெபா , இந்தக் குறிப்பிட்ட இந்திய வம்சாவளியினரான 
மைலயக மக்கள் இந்த நாட் ல் வாக்குாிைமயற்றவர்களாகேவ 
இ ந்தார்கள். எனேவ, அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதற்கு 
அவர்கள் எந்தவிதத்தி ம் பங்களிப் ச் ெசய்ய யாத ஒ  
நிைலைமேய காணப்பட்ட . 1978ஆம் ஆண்  இரண்டாம் 
கு யரசு அரசியல் யாப்  உ வாக்கப்ப ம்ேபா ம்கூட இந்த 
மக்கள் ைமயாக இந்த நாட் ல் வாக்குாிைமயற்ற 
நிைலயிேலேய இ ந்தார்கள். எனேவ, நைடெப கின்ற 
ஜனநாயக ாீதியான ேதர்த ேல இலட்சக்கணக்கான மக்கள் 
வாக்களிக்கத் தகுதியற்ற நிைலயி க்கின்றெபா , அந்த 
அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதில் அவர்கள் பங்களிப் ச் 
ெசய்ய ம் என்கின்ற நிைலைம அறேவயில்ைல.   

இந்த நிைலயில்தான் தற்ெபா  1977ஆம் ஆண் க்குப் 
பின்னர் பல ஆண் கள் கழித்  இந்த வ டம் - 2016ஆம் 
ஆண் ல் - நாங்கள் திய அரசியலைமப்ெபான்ைற 
உ வாக்குவதற்கான ெபாறி ைற என்னெவன்பைத இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல கலந்தாேலாசித் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். இந்த வாய்ப்பிைன, 1977ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட அல்ல  தற்ேபா  நைட ைறயி 

க்கின்ற அரசியலைமப்  ைறயான  இந்த மக்க க்கு, 
குறிப்பாக இந்திய வம்சாவளி மைலயக மக்க க்கு வழங்கி 
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ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන 

ගරු මන්තීතුමාෙගන් මා අහනවා, ඒ විධියට ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
එකට පටහැනිව මාරු කිරීම් කර තිෙබනවාද කියා. ඒ වාෙග්ම 
පසුගිය කාලෙය් interview  කර ෙපොලීසියට බඳවා ගැනීම් කළා. 
ඒවාෙය් ෙමොනවා ෙහෝ අකමිකතාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද? 
එෙහම තිෙබනවා නම් ඔබතුමා  එක්ෙකෝ ඒවා අදාළ අංශවලට 
ෙයොමු කරන්න. එෙහම නැත්නම්-[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එකටම ගිහින් ළඟදී 

පැමිණිල්ලක් කරනවා. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එෙකන් ෙවලාවක් 
අරෙගන, මාරු කරපු ඒවායි, ඔක්ෙකොම පිළිබඳව ෙතොරතුරු 
අරෙගන ගිහින් භාර ෙදනවා. ඒ කියපු ඒවා අපි දන්නා ෙද්වල්. 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එකටම ගිහින් භාර ෙදනවා. ෙමතැන කිව්වාය 
කියා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.   

අපි කියන්ෙන් ෙකොමිෂන් එකක් පත් කළාම  ඒ ෙකොමිෂන්  
එකට ඒ බලය ෙදන්න  ඕනෑ කියලායි. ෙකොමිෂන් එකට බලය 
ෙනොදී ෙවනත් විධියකට කටයුතු කරනවා නම් වැරදියි. මන්තීතුමා 
කිව්ව විධියට ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එෙකන් හරි විධියට මාරු වීම් 
කරනවා නම් ඒ ගැන අපි කවදාවත්  කිසිවක් කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙපොලිස්  ෙකොමිෂන් එෙකන් මාරු කරනවා ඇත්ෙත් අවශ්යතාවක්  
උඩෙන්. එෙහම කරනවා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. 

පසුගිය දිනවල ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධියක් වුණා. අපි කිව්වා, ඒ 
සිද්ධියට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නටය කියා. ඒ ගැන කටයුතු 
කරන විට අපි "එපා" කිව්වාද? "ඒක ෙහොඳ නැහැ" කිව්වාද? අපි 
ඒකට ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. යමක් හරියට කරනවා නම් ඒකට 
අපි එකඟයි. එෙහම නැතිව එක එක්ෙකනාට වුවමනා විධියට 
කටයුතු කරනවා නම් ඒ පත් කරපු ෙකොමිෂන්වලින් වැඩක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට  නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
අපි සියලුෙදනාටම සහෙයෝගය ලබාෙදන්නට පුළුවන් 

ව්යවස්ථාවක් හදන ෙලසට රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
 

[பி.ப. 6.10] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 

அவர்கேள, இந்த நாட் ல் இப்ெபா  திய அரசியலைமப் 
ெபான்ைற உ வாக்குவதற்கான ன்ென ப் கள் நடந்  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

யி க்கின்ற . அந்த வாய்ப்பி டாகத்தான் நான் இந்த உச்ச 
சைபயிேல என  க த் கைளப் பதி ெசய்யக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அதாவ , நைட ைறயி க்கின்ற அரசியல 
ைமப்  ைறைமயின்கீழ் விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைற 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட . அதற்குப் பின்னர் 2003ஆம் 
ஆண் ல்  சி கச்சி க இந்த மக்க க்கு வாக்குாிைம வழங்கப் 
பட்டதன் காரணமாக அந்த விகிதாசார பிரதிநிதித் வத் 
ேதர்தல் ைறயின் ஊடாக நாங்கள் இந்த அைவயில் அங்கம் 
வகிக்கக்கூ ய வாய்ப்பிைன மீண் ம் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ேளாம்.  

அந்த வைகயில் இந்திய வம்சாவளி மைலயக தமிழ் 
மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தி இந்த உச்ச சைபயிேல 
இன்  9 உ ப்பினர்கள் 4 மாவட்டங்களி மி ந்  
ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்களாக இ க்கின்ேறாம். எனேவ, 
ெதன்னிலங்ைகப் பகுதிகளிேல பரவலாக வா ம் பதினா  
இலட்சம் வைரயான தமிழ் ேபசும் இந்திய வம்சாவளி மக்கைள 
- மைலயகத் தமிழ் மக்கைளப் பிரதிநித் வப்ப த் ம் 
ெபா ப் ம் கடப்பா ம் இந்த 9 உ ப்பினர்க க்கும் 
இ க்கின்றெதன நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, இந்த 9 
உ ப்பினர்க ம் இந்த பாரா மன்றத்தில் அைமயவி க் 
கின்ற அரசியலைமப் ச் சைபயின் உ ப்பினர்களாக 
வ ம்ெபா  அந்த மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய 
வாய்ப்  கிைடக்கும். அத்ேதா , அவர்கள  க த் க்கைள 
அரசியலைமப்பிேல உள்வாங்கச் ெசய்யக்கூ ய வாய்ப் ம் 
எங்க க்குக் கிைடக்குெமன்ற அ ப்பைடயிேல இந்த 
பாரா மன்றத்தில் இப்ேபா  ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற 
அரசியலைமப்பச் சைபயாக மாற் வதற்கான பிேரரைணைய 
நாங்கள் ஆதாிக்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

ம றம், இந்த அரசியலைமப்பிேல மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வ வதற்காக நா  ராக ம் ெசன்  மக்களிடம் 
க த் க்கைளக் ேகட்டறி ம் கு வினாிடம் எங்கள  மக்கள் 
தாமாகேவ ன்வந் , தமக்கு திய அரசியலைமப்பில் 
எவ்விதமான மாற்றங்கள் ேவண் ம், எவ்விதமான விடயங்கள் 
உள்ளடக்கப்பட ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய ன்ைவக்கும் 
சந்தர்ப்ப ம் வரலாற்றில் தற்தடைவயாகக் கிைடத்தி க் 
கின்ற .  

මම සිංහල භාෂාෙවන් අදහසක් කියන්න කැමැතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව තුළින් මම කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න 
ඉදිරිපත් කරන විට මට සහෙයෝගය ෙදන අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ෙහෝ විපක්ෂෙය් ෙහෝ මන්තීවරු විටින් විට මෙගන් අහනවා, 
"ඔබතුමා කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව තුළින් ඔබතුමා නඟන තරම් 
පශ්න වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවට තිෙබනවාද?" කියලා. ඒ නිසා 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා මඟින් ෙහෝ ෙවනත් කථාවලින් අපි 
ඉදිරිපත් කරන පශ්න පිළිබඳව අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරුන්ට පවා 
තවමත් සම්පූර්ණ දැනුමක් ෙනොමැතිකමක් තිෙබනවාය කියන එක 
මම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න ෙම් අවස්ථාව පෙයෝජනයට 
ගන්නවා.  ඉන්දීය සම්භවයක් තිෙබන කඳුකරෙය් ෙදමළ 
ජනතාවට තවමත් උප්පැන්න සහතිකයක් නැද්ද, තවමත්  ජාතික 
හැඳුනුම් පතක් - National Identity Card - නැද්ද කියලා අෙප් 
සෙහෝදර ගරු මන්තීවරු මෙගන් අහනවා. ෙම් වාෙග් පශ්න 
තිෙබනවාද කියලා අහනවා. ඔව්, තිෙබනවා තමයි. ඒත් තවම ඒවා 
සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ෙම් රෙට් අෙනකුත් සම ජාතිකයන්ට 
තිෙබන සම්පූර්ණ අයිතිවාසිකම් කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවට 
නැහැයි කියන කාරණය ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම අෙප් වග 
කිවයුතු කාරණයක් කියලා මම හිතනවා. 

අපට  ජාතික හැඳුනුම් පතක් - National Identity Card -  
තිෙබනවා. අෙනකුත් හැම ජාතියකෙග්ම ජාතික හැඳුනුම් පෙත් 
අංකය අවසානයට තිෙබන්ෙන් "V" අකුර. නමුත් ඉන්දීය 
සම්භවයක් තිෙබන කඳුකර ෙදමළ ජනතාවෙග් ජාතික හැඳුනුම් 
පෙත් අංකය අවසානයට තිෙබන්ෙන් "X" අකුර. ඒෙක් ෙත්රුම 
ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග්ම රජෙය්  ෙලොකු ෙකොළයක ෙරජිස්ටාර්තුමා 
ලියපු උප්පැන්න සහතික පතයක් හැෙමෝටම තිෙබනවා. ඒක 
මටත් තිෙබනවා.  මම ඒ ෙකොළය  ගත්ෙත්  අෙපොස (සාමාන්ය 
ෙපළ)  විභාගයට යන ෙවලාෙව්දී. එෙතක් මට තිබුෙණ් වත්ෙත් 
මහත්තයා ලබා ෙදන "Birth Card" කියන එකයි. "Birth 
Certificate" කියන එෙක්ත්, "Birth Card" කියන එෙක්ත් ෙකොයි 
තරම් ෙවනසක් තිෙබනවාද? ෙම් ෙවනස නැති කිරීම තමයි ඒ 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන අයිතිවාසිකම. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යවස්ථා සභාවක් හැටියට පත් කිරීමට තිෙබන අවස්ථාව අපි 
පෙයෝජනයට ගන්නවා වාෙග්ම, අපි එය අගය ෙකොට සලකනවා. 

எனேவ, ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இந்தப் பாரா மன்றத்ைத அரசியலைமப் ச் 
சைபயாக மாற் ம் இந்தப் பிேரரைணைய நாங்கள் ைம 
யாக ஏற் க்ெகாள்வேதா , அதில் நாங்கள் ைமயாகப் 
பங்குபற்றி, மைலயக மக்களின் உாிைமகைள அரசியலைமப்  
ாீதியாக உ திெசய்வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.18] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් රජයක් යටෙත් ඉතාම 

වැදගත් සංකල්පනාවක් ෙම් රටට හඳුන්වා ෙදමින් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය 
තුළින් ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරපු ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය අද 
වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම අර්ථවත් කරන අවස්ථාවක මට 
ෙම් ගරු සභාව ආමන්තණය කරන්නට ලැබීම ගැන මා  සතුටු 
ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් මට කථා කරන්න අවසථ්ාව ලබාදීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවිධ ෙද්ශපාලන 
මතිමතාන්තර තුළ ගැටිලා,  ඒ මතිමතාන්තර තුළින් ෙහම්බත් 
ෙවලා කටයුතු කිරීම නිසා පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි 
කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු, ඒ වාෙග්ම අපි කවුරුත් 
අෙප්ක්ෂා ෙනොකළ තත්ත්ව  ඇති වුණා. 

යුද්ධය අවසන් කළත්, යුද්ධෙය් කෲරතර තත්ත්වයන් 
තිබුණත්, ෙගවී ගිය දශක ගණනාව තුළ ෙමොන ආණ්ඩුවක් 
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[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මහතා] 
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හිටියත්, ෙම් රෙට් ඉතාමත්ම වැදගත් අර්බුදයක් වුණු ජන වාර්ගික 
අර්බුදයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා ගන්නට අපට පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කමය අපි අලුෙතන් 
හඳුන්වා ෙදන්ෙන්. ෙම්ක අමුතු අත් දැකීමක් ෙනොෙවයි. 1970 දී 
බලයට පත් වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉතාමත් පැහැදිලි ෙලස ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, 
ලංකා සමසමාජ පක්ෂය වැනි විවිධ පක්ෂ ලංකාෙව් එදාත් තිබුණා. 
ඒ පක්ෂ එකට එකතු ෙවලා එදා හදපු  සමඟි ෙපරමුණ ආණ්ඩුව 
ඉතාමත් පැහැදිලිව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සඳහා 
අවශ්ය සංෙශෝධන මණ්ඩලයක් පත් කිරීෙම් කටයුතු කළා. 1970 දී 
ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා.  එදා නව නගර ශාලාවට රැස් වූ 
සමඟි ෙපරමුණ ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන් ෙමොකක්ද කෙළේ?  
ව්යවස්ථාදායක සභාවක් හැටියට පත් ෙවලා එදා ඔවුන් තීරණයක් 
ගත්තා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑය 
කියලා. 

එදා ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පුවත් පත්වල ට  
පකාශ කරලා තිබුණා, "මෙග් ජීවිතෙය් ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. 
මම ඉතාමත් සතුටු වනවා. මට පක්ෂය ෙනොෙවයි, මට රට වැදගත් 
වනවා" කියලා. ඒ අනුව තමයි නව රඟහෙල්දී එදා ඒකමතිකව 
තීරණය කරලා,  සමඟි ෙපරමුණ රජෙය් සියලු මැති ඇමතිවරුන් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්ෙත්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන කථා 
කරන අයට අපි  යම් ෙදයක් කියන්න කැමැතියි.  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය කියලා කියන්ෙන් බණ්ඩාරනායකවරුන් ආරම්භ කරපු 
පක්ෂයක්. ඒ නිසා  නියම ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් නම්, එදා 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ආරම්භ කරපු කියාදාමය ඉෂ්ට 
කරන්න අද අපට ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය  ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා ෙකෝවිල් ගණෙන්, පන්සල් 
ගණෙන් ගිහිල්ලා ෙපොල් ගහනවා; අතැන ෙමතැන තැන් තැන්වල  
ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා. ෙම් අය 
අනුගමනය කරන්ෙන් ඇත්ත බුදු දහම ෙනොෙවයි කියලා අපි 
දන්නවා. ෙම් අය අනුගමනය කරන්ෙන් ඇත්ත බුදු දහෙම් තිෙබන 
පතිපත්ති ෙනොෙවයි. ඒවාට ඉතාමත්ම ෙවනස්, ඒවාට බාධා 
පමුණුවන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් අය අනුගමනය කරන්ෙන්.  
අද ෙම් අය ආගම සම්බන්ධ කරෙගන ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙද්වල් 
කරනවා.   

අෙප් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට  විරුද්ධ වන අය සම්බන්ධෙයන්  අපි 
යම් ෙදයක් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ ෙම් රෙට් ව්යවස්ථා සම්පාදනය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් 
අවස්ථා තිබුණා.   මට මතකයි,  1970 දී ෙම් රෙට් හිටපු ඒබහම් ටී. 
ෙකොවූර් වාෙග් අය ව්යවස්ථා සම්පාදනෙය්දී ආගම සම්බන්ධ කර 
ගත්ෙත් නැහැ.  ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා සමහර 
ෙවලාවලදී  ආගම සම්බන්ධ කර ගත්තා. ෙම් නිසා අපට පශ්න 
ඇති වුණා. සමහර ෙවලාවට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියන්ෙන් ආගම 
ෙවනස් මඟකින් යන්න ඕනෑය කියලායි.  ආගම, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට ඇතුළු කර ෙගන කටයුතු කරන්න ගියාම අපට  පශ්න 
රාශියකට මැදිහත් වන්නට සිදුවනවා. එතෙකොට අෙප් පධාන 
ආගම ෙමොකක්ද, ඊළඟ ආගම ෙමොකක්ද, ඒ අයට සම තැන 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා විවිධ මතවාද කියාත්මක වන අවස්ථා අපි 
දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ආණ්ඩුකම සම්පාදක 
මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  1970 ජුලි මස 20 
ෙවනිදා "දිනමිණ" පුවත් පෙත්  පළවූ වාර්තාවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා.  එහි  ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ආණ්ඩුකම සම්පාදක මණ්ඩලය පිහිටුවා ගැනීම පිණිස ඊෙය් ෙකොළඹ 
නව රඟහෙල් දී පැවති රැස්වීෙම් දී සිරිමා බණ්ඩාරනායක අගමැතිනිය 
ආණ්ඩුකම සම්පාදක මණ්ඩලය පිහිටුවීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් 
කතා කළ අවස්ථාවයි" 

එම අවස්ථාව  මා විෙශේෂෙයන්  සිහිපත් කරවන්න කැමැතියි.   
එම පුවත්පත් වාර්තාෙව්  වැඩිදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"නව රඟහෙල්දී පැවති රැස්වීම ආරම්භ කරමින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
ඇමති ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා රැස්වීම කැඳවීෙම් නිෙව්දනය 
කියවයි"  

එම අවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ෙමහි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සඳහන් 
කර තිෙබනවා.  එතුමිය එදා කථා කරපු ෙද්වල් පිළිබඳවත් ෙමහි 
සඳහන් ෙවනවා. ෙමම වාර්තාෙව් තවත් ෙකොටසක ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

"ජනතාවෙග් බලෙයන් ජනතාව ෙවනුෙවන් අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීෙම් ඓතිහාසික කටයුත්ත ඊෙය් ආරම්භ විය. 
ෙකොළඹ නව රඟහලට රැස්ව සිටි 1,500කට අධික පිරිසකෙග් පිතී ෙඝෝෂා 
මධ්යෙය් නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් මන්තීවරු එකට රැස් වී ආණ්ඩුකම 
සම්පාදක මණ්ඩලය පිහිටුවා ගත්හ." 

අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ''ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය'' කියලා ගහ 
ෙගන, ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ගරු චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ගරු එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමා නිර්මාණය කළ පක්ෂයක සාමාජිකත්වෙය් සිටිනවා 
නම්,  එදා කළ ඒ ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවට එකඟ විය යුතුයි.   

අද ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි 
පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් කටයුත්තට  
දෑත් දිගු කර සහෙයෝගය පළ කර තිෙබනවා. අත් ෙදකම ඔසවලා 
ෙමයට එකඟත්වය පළ කරමින් ෙම් සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  කටයුත්ෙත්දී 
සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගයයි අපට ඕනෑ කරන්ෙන්. 

1948 වසෙර්දී ෙම් රටට ලැබුණු නිදහස 2015 වන විට 
අර්ථවත් ෙනොවීෙම් හා ජන වාර්ගික ගැටුම් ඇවිලීෙම් මූලික වරද 
ජාතික එක්සත්කම ඇති කිරිමට අසමත්වීම කියලා ෙමහිදී මා 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වරද කිසිදු  ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයකින් 
නිවැරැදි කර ගන්නට බැහැයි කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා. 
එදා ජාතික හා ෙද්ශීය සංස්කෘතිය ඡන්ද ලබා ගැනීෙම් අඩගැළමක් 
කර ගත් නිසා සිංහල භාෂාව, බුද්ධාගම ආරක්ෂා කරන බවටත්, 
අෙනක් භාෂා හා ආගම් ආරක්ෂා කරන බවටත් ව්යවස්ථාෙවන් 
පතිඥා දුන්නා. එෙහත් සිදුවූෙය් අෙනකක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා නිදහස ලැබීෙමන් පසුව ඉන්දියාව 
ව්යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලෙය්දී  ජාතික එක්සත්කම ආරක්ෂා 
වන පරිදි  කටයුතු කළා. ආචාර්ය අම්ෙබඩ්කාර් දුරදක්නා නුවණින් 
යුතුව, ආගම රාජ්යෙයන් ෙවන් කළා. ඒ එක්කම ආගම ඇදහීම 
ෙපෞද්ගලික කටයුත්තක් හැටියට සැලකුවා. එයට, ''රාජ්යය 
මැදිහත් විය යුතු ෙනොෙව්'' කියලා කිව්වා. ආගම ඇදහීෙම් නිදහසට 
අවහිර ෙනොකිරීම රාජ්ය පතිපත්තිය විය යුතුයි කියලා අදීන 
බුද්ධිමෙතකු වූ ආචාර්ය ඒබහම් ටී. ෙකොවුර් 1970 සමගි ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුවට එදා පකාශ කළ බව අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මහත්මියෙග් නායකත්වය යටෙත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් නායකත්වය යටෙත් 2000දී සම්පාදනය කළ 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතටත් ආගම ඇතුළත් වුණු බව විෙශේෂෙයන්ම 
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සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එය නව ව්යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය 
විසින් සලකා බැලිය යුතු වැදගත්ම කරුණ හැටියට අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  ධනපති බලෙව්ග සමඟ 
ගැවෙසන පරාජිත ෙද්ශපාලකයන් ආගමික සංසථ්ා සමඟ සන්ධාන 
ගත ෙවලා ව්යවස්ථා සම්පාදනය අඩාල කිරීෙම් උත්සාහයක 
ෙයෙදනවා.   එවැනි උත්සාහයන්  පරාජය කිරීෙම් වගකීම  රජය 
හැටියට අපි භාර ගන්නවා කියලා,  ෙම් රෙට් ඉතා වැදගත් 
ආකාරයට  පජාතන්තවාදීව කටයුතු කරන ජාතික ආණ්ඩු ෙව් සියලු 
මන්තීවරුන්ට අපි ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් කියනවා.  

2000 ව්යවස්ථාව, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ගත්තාම, LLRC වාර්තාව ගත්තාම, සර්වපාක්ෂික 
කමිටු වාර්තාව ගත්තාම, ෙම් සෑම තැනකම ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා 
ඇතුළත් ෙවනවා.  නව ව්යවස්ථා සම්පාදකයන් ඒවා පිළිබඳව 
අවධානයට ලක් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දීත් ඒ ගැන  
අවධානයට ලක් කරන්නට ඕනෑ. බලතල ෙබදීම සහ භාෂා 
පතිපත්තිය ගැන,  සමගි සන්ධානය හා ජාතීන් අතර තිෙබන 
සංහිඳියාව ගැන, මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව, ෙම් සෑම ෙදයක් 
ගැනම  පශස්ත ෙයෝජනා ඒවාෙයහි අන්තර්ගත ෙවනවා.  

සමහර ෙව්ලාවට ෙමය 'බිල්ෙලක්' විධියට දකින ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට අපි අභිෙයෝග කරනවා, '' ඉපෙදන්න ඉන්න දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙක්න්දර හදන්න දැන්ම  ලැහැස්ති ෙවන්න එපා'' 
කියලා.  කරුණාකරලා ෙම් පිළිබඳ නිවැරදිව විමර්ශනය කරලා, 
ෙම් පිළිබඳව විද්වතුන්ෙග් අදහස් ලබා ගන්න.  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට අද නායකත්වයක් නැහැ; උපෙද්ශකත්වයක් නැහැ.  මා 
හිතන විධියට  අතැනින් ෙමතැනින් ඇහිඳ ෙගන කටයුතු කරන 
ආකාරයකුයි දකින්නට තිෙබන්ෙන්. උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන 
ෙකොමිසම ගැනත් මා කියන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකකින් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින්ම පත් 

කරන ලද උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශවල 
සඳහන් ෙවනවා, ''දිගු කාලීන ගැටුමකට පසු සමගි සන්ධානය ඇති 
කිරීමද  දිගු කාලීන ෙගොඩ නැඟීමකි. ගැඹුරු අවෙබෝධෙයන් යුතුව 
ගැටුමත් එහි පතිඵලත් ෙදස බැලීමද ඒ සඳහා අෙන්යෝන්ය විඳ 
දරාගැනීම ෙකෙරහි ෙයොමු වීමට සියලු ජනතාවන්ට මඟ ෙපන්වීමද 
සඳහා ආගමික නායකයන් මුල් විය යුතු ය'' කියලා.  

දැන් ෙම් කථා කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එළිෙය් ඉඳෙගන 
නායකත්වය ෙදන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අද කියන්ෙන්ත් 
එදා පකාශමයි කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපට ෙමය ඉතාමත් වැදගත් 
අවස්ථාවක් බව අද තැන තැන ඉඳෙගන ෙම් සම්බන්ධව  බිල්ලන් 
මවා පාමින් අඬහැර දක්වන  ඒ සියලු ෙදනාට අපි ඉතාමත් 
පැහැදිලිව  කියන්න කැමැතියි.  

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ඊෙය්  කළ කථාව  මම අහෙගන 
හිටියා. එතුමා හරියට මැරිලා ඉපදුණා වාෙගයි කථා කෙළේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි. 

දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙම් රජය ෙගන තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් වැදගත් තීරණයක්.  

ෙසෝභිත හාමුදුරුවන්ෙග්  අවමංගල්ය අවස්ථාෙව්දී  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා   කළ පකාශය අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව අහෙගන 
හිටියා. ''ෙසෝභිත හාමුදුරුවන් ෙම් රෙට් ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ, 
ෙසෝභිත හාමුදුරුවන්ෙග් දර්ශනය ඉදිරියට ෙගන යන්නට  
අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙම් රජය කටයුතු කරනවා'' කියලා  එතුමා 
පතිඥා දුන්නා. අපි ඒ පතිඥාව පරිදි ඉතාමත් වැදගත් ආකාරයට 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  
මට කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීමට සහ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීමට ඉතාමත් කඩිනමින් කටයුතු කරන 
බවත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
 
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 

 
අ. භා. 6.30 ට  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා විසින් පශන්ය 

ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 ෙපබරවාරි 25 වන 

බහසප්තින්දා  අ.  භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
 

பி.ப. 6.30 மணிக்கு மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2016 ெபப்ரவாி 25, வியாழக்கிழைம 
பி.ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
At 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned Parliament 

without Question put. 

1437 1438 

[ගරු  විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා: සාමාජිකයන් නම් 
කිරීම  

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள்: உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES: NOMINATION OF 
MEMBERS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත 

කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ කාරක සභාවක මන්තීන් සංඛ්යාව 
20 දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 ජනවාරි මස 09වන දින ෙත්රීම් 
කාරක සභාව සම්මත කරගත් පරිදි මතු පළ වන මන්තීන් ඒ ඒ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල ෙසේවය සඳහා නම් කර ඇති බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
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 ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 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 එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
ගරු දුෙන්ෂ් 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 ලක්ෂ්මන් 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 එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
ගරු අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
II 

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 

නම් කිරීම 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு : உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ෙයෝජනාව පකාරව සහ කාරක සභාවක මන්තීන් 
සංඛ්යාව විස්ස දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 ජනවාරි මස 09වැනි දින 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් සම්මත කර ගත් පරිදි මතු නම් සඳහන් 
මන්තීන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙසේවය සඳහා නම් 
කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

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 ලක්ෂ්මන් 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 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා 

රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் 

கூட்டம் 
MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 

BUSINESS  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

ෙපබරවාරි මස 26වන සිකුරාදා, එනම් ෙහට මධ්යාහ්න 12.00ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස  ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

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

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව්යවස්ථාව පකාර, 2013 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් 
XVIII වැනි ෙකොටස සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් III, IV, V සහ VI 
වැනි ෙකොටස්; සහ  

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් IV සහ තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් II වැනි ෙකොටස 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

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

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

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

1441 1442 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
  

2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව.- [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. 

 
(i) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 

යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2015 
ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය);  

(ii) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2016 
ෙපබරවාරි 01 දිනැති අංක 1952/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය); 
සහ 

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල පිළිබඳ 
විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාව.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 

2014 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 

 
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) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. K 

Jayarathna of  No. 04, Glen Field, Magastota, Nuwara 
Eliya.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, දංෙගදර, අංක 394/6 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ලසත් පදීප් ෙහට්ටිවත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදුන්ෙගොඩ, මිරිස්වත්ත, අංක 64 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඩී.යූ. පුෂ්පකුමාර මහතාෙගන් 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. 
 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් ගංවතුර තර්ජනයට  
ලක් වූ පෙද්ශ: මුදා ගැනීම 

அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் காரணமாக ெவௗ்ள 
அச்சு த்த க்குள்ளாகி ள்ள பிரேதசங்கள்: மீட்டல் 

FLOOD RISK AREAS AS A RESULT OF EXPRESSWAYS: 
CONSERVATION 

72/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය - (1):  
(අ) (i) දක්ෂිණ, කටුනායක - ෙකොළඹ සහ පිටත වටරවුම් 

යන අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් කුඹුරු ඉඩම්, 
ෙතත්බිම් හා ගංගා පිටාර තැනි ආදියට හානි සිදු වී 
ඇති බවත්; 

 (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් ගංවතුර තර්ජනයකට අධිෙව්ගී 
මාර්ග අවට ජනයා මුහුණ දී සිටින බවත්;  

 (iii) ෙමම පරිසර හානිය සමසත් රෙට්ම පරිසර 
තුලිතතාවට බලපාන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් ගංවතුර තර්ජනයට 
ලක් වී තිෙබන පෙද්ශ එම තර්ජනෙයන් මුදා 
ගැනීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) හානියට ලක් වූ පරිසර පද්ධතීන් සංරක්ෂණයට 
එතුමා පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ(ii)හි සඳහන් ගංවතුර තර්ජනය හා 
සම්බන්ධ වන අෙනකුත් අමාත්යාංශ සමඟ 
ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් තිෙබ්ද;   

 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන කුමක්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெதற்கு, கட் நாயக்க - ெகா ம்  மற் ம் ெவளிச் 
சுற் வட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் 
காரணமாக வயற் காணிகள், ஈர நிலங்கள் 
மற் ம் ெவௗள்ப்ெப க்குச் சமெவளிகள் 
ஆகியவற் க்கு ேசதேமற்பட் ள்ளன என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள 
சுற்றி ள்ள மக்கள் ெவௗ்ளப்ெப க்கு 
அச்சு த்த க்கு கம் ெகா த் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சுற்றாடல் ேசதமான    
நாட் ன ம் சுற்றாடல் சமநிைலயில் தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த் கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் காரணமாக 
ெவௗள்ப்ெப க்கு அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி 

ள்ள பிரேதசங்கைள அத்தைகய அச்சு த்த  
ந்  மீட்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 

பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

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

 (iii) ேசதத் க்குள்ளான சுற்றாடல் ைறைமகைள 
ேப வதற்கு அவர் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் 

ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்தைகய நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல (அ)(i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ெவௗள்ப்ெப க்கு அச்சு த்த டன் ெதாடர் 

ைடய ஏைனய அைமச்சுக்க டனான 
ஒ ங்கிைணந்தெதா  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
உள்ளதா  என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில்,  அத்தைகய நிகழ்ச்சித்திட்டம் யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  paddy lands, wetlands and floodplains have 
been damaged as a result of the Southern, 
Katunayake-Colombo and Outer Circular 
Expressways; 

 (ii)  the residents in close proximity to 
expressways are facing the danger of floods 
due to this reason; and 

 (iii)  this damage caused to the environment 
affects the balance of environment in the 
entire country? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether steps have been taken to save the 
flood risk areas created due to the 
expressways from the danger of floods; 

 (ii)  if so, what those steps are; 

 (iii)  whether he has taken steps to conserve the 
affected ecosystems; and 

 (iv)  if so, what those steps are? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether there is an integrated programme 
with the other Ministries connected to the 
flood risk mentioned in (a) (ii) above; and 

 (ii)  if so, what that programme is? 

(d)  If not, why? 

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

(අ) (i) දක්ෂිණ, ෙකොළඹ - කටුනායක හා පිටත වටරවුම් 
මාර්ග ව්යාපෘති I සහ  II  යන ව්යාපෘතීන් 
කියාත්මක කිරීෙම්දී මධ්යම පරිසර අධිකාරිය,                  
ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙගොවිජන 
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල වැනි රජෙය් ආයතනවල අනුමැතිය 
ලබාෙගන ඇත. එකී අනුමැතියට යටත්ව පාරිසරික 
බලපෑම් පිළිබඳව එම ආයතනවල ෙකොන්ෙද්සි 
මත අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් එම මාර්ග ෙදපස 
ඇති කුඹුරු ඉඩම්, ෙතත්බිම් හා ගංගා පිටාර තැනි 
ආදියට සිදු  විය හැකි හානිය අවම කිරීම සඳහා 
කියා මාර්ග ෙගන ඇත. 

 (ii) අධි ෙව්ගී මාර්ග ඉදි කිරීමට ෙපර සිට ගංවතු ර 
තර්ජන පැවති පෙද්ශවල තවමත් ගංවතුර 
අවදානමක් ඇති නමුත්, අධිෙව්ගී මාර්ග නිසා එම 
තත්ත්වය වර්ධනය  වීමක් නිරීක්ෂණය කර 
ෙනොමැත. 

 (iii) පරිසර සමතුලිතතාවයට බලපෑමක් සිදු වී ඇති 
බවට සාධක ඉදිරිපත් වී ෙනොමැත. 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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(ආ) (i) අධික වර්ෂාවන් පවතින අවසථ්ාවල ඇති වන 
පිටාර වතුර සහ විශාල ගංවතුර බැස යාෙම් බාධක 
පවතින බව නිරීක්ෂණය වූ අවසථ්ාවල වහාම එය 
නිවැරදි කිරීමට කියා මාර්ග ෙගන ඇත. 

 (ii) අධිෙව්ගී මාර්ග නිසා එකතු වන අමතර ජල 
පමාණය මඟින් ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙනොවන පරිදි ජලය බැස යාම සඳහා ෙදපස ඇති 
ජලාපවහන මාර්ග පළල් කර සංවර්ධනය කිරීම සිදු 
කර ඇති අතර, එම ජලාපවහන පද්ධති අවශ්ය පරිදි 
නඩත්තු කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි. 

   එෙමන්ම අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි කිරීමට පථම ඒ 
සඳහා විධිමත් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමක් සිදු 
කර එම ඇගයීම අනුව ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරමින් අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි කර ඇත. 

  එම මාර්ග සැලසුම් කිරීෙම්දී සියලු ජල ෙපෝෂක 
පෙද්ශ සඳහා ජල විද්යාත්මක විශේල්ෂණය, ජල 
ගැලීම් අවදානමක් ඇති පෙද්ශ හඳුනා ගැනීම, 
සියලු පාලම් හා ෙබෝක්කු සඳහා ජල විද්යාත්මක 
සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම යන කරුණු පදනම් කර 
ෙගන සියලු ෙබෝක්කු හා පාලම් නිර්මාණය කර 
ඇත. 

 (iii) අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතු ෙකොට ෙගන පරිසරයට 
බලපාන විෙශේෂ ගංවතුර තත්ත්වයක් මතු වී 
ෙනොමැති වුවද පරිසර පද්ධතියට ඇති විය හැකි 
බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
වන කාලෙය්දී පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව අනුව 
අවශ්ය පියවර ෙගන ඇත.  

 (iv)  පහත්බිම් හරහා ඉදි කරනු ලබන මාර්ග ෙකොටස ්
සඳහා ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනා 
සැලකිල්ලට ෙගන දිගු පාලම් - viaducts - පාලම්, 
ෙබෝක්කු හා අෙනකුත් වතුර බැස යාමට අවශ්ය 
ඉදි කිරීම් සිදු කිරීම. 

  ඉවුරු ඛාදනය වීම වැළැක්වීමට අවශ්ය පියවර 
ගැනීම. 

  ඉහත මාර්ග ඉදිකිරීෙම්දී ජලය බැසයාම සඳහා 
පවත්නා කුඩා ඇළ මාර්ග පතිසංසක්රණය කිරීම. 

  ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී 
මීගමුව කළපුව හරහා වැටී ඇති බැවින්, එමඟින් 
වන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා එම කළපුව විශාල 
කිරීම. 

(ඇ) (i) ඔව්.  

 (ii) ඉහත සඳහන් මාර්ග සඳහා මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය, ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් සංසථ්ාව, වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව,  ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය සමඟ අදාළ ව්යාපෘතිය නිරන්තර 
සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබයි. තවද, ෙගොවි 
සංවිධාන සහ බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සහ 
පුද්ගල කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කර අවශ්ය 
කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 

(ඈ)   පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට මම ෙම් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතුව, ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය 
සම්බන්ධෙයන් මට ලැබුණු ලිපියක් නිසාත්, ඒ වාෙග්ම මාතර 
දිස්තික්කෙය් පැවැත්වූ පසු ගිය දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුෙව්දීත්, කෘෂිකර්ම කමිටුෙව්දීත් පැන නැඟුණු දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මාතර දිස්තික්කයට අදාළ ෙකොටෙසේදී ෙවච්ච 
සිද්ධියක් සම්බන්ධවයි. ඇත්තටම ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග පටන් 
ගනිද්දී විවිධ අනුමැතියන් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග 
ෙදකම අෙප් රජය යටෙත් විවෘත කරපු මාර්ග ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
වැඩ කළ ෙකොන්තාත් සමාගම වැඩ අවසන් කරලා ගිහිල්ලා. දැන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඇතැම් ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිවලට, 
ෙබෝක්කු පද්ධතිවලට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් විවිධ ෙකොන්කීට් 
වැඩවලට එකතු කරපු ෙකොන්කීට් තැන්පත් ෙවලා තිබීමයි. ඒවා 
ඉවත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ජලය බැස යන මාර්ග අවහිර ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉවත් කරන්න කිව්වාට, ඉවත් කරලත් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ක කලින් 
ෙවච්ච ෙදයක්. හැබැයි, මුල් ගිවිසුම්වලින් ෙවච්ච ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා දැනට ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදා දිස්තික් කෘෂිකර්ම කමිටුෙව්දී ෙගොවි 
සංවිධාන නිෙයෝජිතෙයෝ ඇඬුම්බර ස්වරූපෙයන් කිව්වා, දැන් 
කුඹුරු වගා කර ගන්නට ජලය ලබා ගන්නට බැහැ. ෙමොකද, ඒවා 
ඇතුෙළේ ෙකොන්කීට් හිරෙවලා කියලා. ඒකට දැන් මුදල් 
පතිපාදනත් නැහැ. දැන් ඒ සමහර ෙකොන්තාත් සමාගම් ගිහිල්ලා. 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් මැදිහත්වීමක් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සහ ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ එකතු ෙවලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා 
මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒ සථ්ාන ටික ෙපන්වුවෙහොත් ඒ 

සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. අපිට පැහැදිලිව 
ෙපන්වා දුන්ෙනොත් ෙමන්න ෙම් ස්ථාන ෙකොන්කීට් නිසා හිරෙවලා 
තිෙබනවා කියලා, ඒ ගැන කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. 

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

දැන් ෙකොළඹ - නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගයත් පටන් ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම රත්නපුරය - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගයත් ෙබොෙහෝදුරට 
පටන් ගන්නා තත්ත්වයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මාතර සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා ෙකොටස පටන් 
ගන්නවා. ෙම් ෙකොටෙසේදීත් එවැනිම තත්ත්වය ඇති ෙවලා මම 
තව අවුරුදු පහ හයකින් ඒ ගැන ෙම් සභාෙව්දී මතු කරනවාට වඩා 
ෙහොඳයි, අනාගතෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීම 
සඳහා, -තවම අපි හම්බන්ෙතොට දක්වා පාර පටන් ගත්ෙත් නැති 
නිසා- දැනටම අදාළ ෙකොන්තාත් සමාගම් සමඟ දිස්තික් සංවර්ධන 
කමිටු විධියට යම්කිසි එකඟතාවකට පැමිණීමට අමාත්යාංශය 
විධියට මැදිහත්වීමක් කරලා ඒ සඳහා අවස්ථාව හදලා ෙදන්න 
පුළුවන්ද ගරු ඇමතිතුමනි? ෙමොකද, දැන් ෙම් මාර්ගය යන්ෙන් 
මාතර දිස්තික්කෙය් ෙහොඳම කෘෂිකාර්මික පද්ධතිය හරහා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ඉෙගන ගත්තු පාඩම් අෙනක් 

අධිෙව්ගී මාර්ගවලට උපෙයෝගී කර ගන්නවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවනි අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්, there 
are problems. So, the lessons that we learnt can be used 
for building other highways. 

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

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොක්මාදුව 
පිවිසුම ආසන්නෙය් එක ෙකොටසක් අනාරක්ෂිතයි කියලා දැන් 
මාස තුනක් තිස්ෙසේ වහලා තිෙබනවා. ෙම් පායන කාලය. ෙම් 
කාලය තමයි ෙම්ක හදන්නට ෙහොඳම කාලය. නමුත් තවම ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ නිමාවට පත් ෙවන බවක් ෙප්න්ෙනත් නැහැ. ෙම්ක 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පුර්ණ කාර්යක්ෂමතාව ලබා ගැනීමට 
බාධාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොපමණ කාලයකින් ෙම් වැඩ නිමා 
කරන්න අමාත්යාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ඒ වැඩ පටන් ගන්නවා. දකුණු 

අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත්ත මුදල්වලින් 
ඉතිරියක් තිබුණා. අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවසරය ලබා ෙගන ෙකොක්මාදූව පිවිසුම 
ෙකොටෙසේ වැඩ පටන් ගන්න අපි ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට ඒක දීලා 
තිෙබනවා. අපි ඒක පටන් ගන්නවා. මටත් ඕනෑ, වැස්ස පටන් 
ගන්න කලින් ඒ කටයුතු අවසන් කරන්නයි. 
 

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය: බස ්රථ මිලදී 
ගැනීම 
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2. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (2): 

(අ) (i)  වර්ෂ 2010 - 2014 දක්වා ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගනු ලැබූ නව බසර්ථ 
සංඛ්යාව වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) බසර්ථ මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කළ මුදල 
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම නව බසර්ථ ලබාදුන් ඩිෙපෝ කවෙර්ද;  

 (iv) ලංකා අෙසෝක් ෙල්ලන්ඩ් සමාගෙමන් WP NB - 
6028, WP NC - 6049, WP NB - 6051, WP NB 
- 6057, WP NB - 6067, WP NB - 6671, WP 
NB - 7750, WP NB - 7751, WP NB - 7752, 
WP NB - 7967, WP NC - 0653, WP NC - 
1307, WP NC - 1746 සහ WP NC - 2016 යන 
අංක දරන බසර්ථ 14 මිලදී ගැනීම සඳහා 
ෙකොපමණ මුදලක් වැයකර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත අ(iv) හි සඳහන් බසර්ථ 14 දැනට ශී. ලං. ග. 
ම. ය සතුව තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම බසර්ථ අයත් ඩිෙපෝ කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2010 - 2014 வைர இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் 

சைபயினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ள 
திய பஸ்வண் களின் எண்ணிக்ைக 

வ டாந்தம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) பஸ்வண் கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  திய பஸ்வண் கள் வழங்கப்பட்ட 
ப்ேபாக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) லங்கா அேசாக் ேலலண்ட் கம்பனியி ந்  WP 
NB-6028, WP NC-6049, WP NB- 6051, WP NB-
6057, WP NB-6067, WP NB-6671, WP NB-7750, 
WP NB-7751, WP NB-7752, WP NB-7967, WP 
NC-0653, WP NC-1307, WP NC-1746 மற் ம் 
WP NC-2016 ஆகிய இலக்கங்க ைடய 14 
பஸ்வண் கைள ெகாள்வன  ெசய்ய ெசலவிடப் 
பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ(iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 14 
பஸ்வண் க ம் தற்ேபா  இ.ேபா.ச. வசம் 
உள்ளனவா என்பை ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  பஸ் வண் கள் உாித்தா 
ள்ள ப்ேபாக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil  Aviation:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of new buses purchased by the 
Sri Lanka Transport Board from 2010-
2014, separately; 

 (ii)  the amount of money spent annually to 
purchase the buses, separately; 

 (iii)  the depots to which those buses were 
assigned; and 

 (iv)  the amount of money spent to purchase the 
following 14 buses from the Lanka Ashok 
Leyland Company: WP NB-6028, WP NC-
6049, WP NB-6051, WP NB-6057, WP 
NB-6067, WP NB-6671, WP NB-7750, 
WP NB-7751,WP NB-7752, WP NB-7967, 
WP  NC-0653, WP NC-1307, WP NC-
1746 and WP NC-2016? 
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(b)  Will he also inform this House - 

 (i) whether the above 14 buses mentioned in 
(a) (iv) are with the SLTB at present; and 

 (ii)  if so, the depots to which they belong to? 

(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 කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මඟින් කල්බදු 
කමය යටෙත් සහ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අරමුදල් 
යටෙත් පහත සඳහන් පරිදි බස ් රථ ලබා ෙගන 
ඇත. 

  
 (ii) කල්බදු කමය යටෙත් සහ මහා භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්වලින් බසර්ථ මිලදී ගැනීම සඳහා එක් එක් 
වර්ෂවල දී වැය කළ මුදල පහත දැක්ෙව්. 

 

       (iii)   ඇමුණුම අංක 1 හා 2 හි දැක් ෙව්. ඇමුණුම් 
සභාගත* කරමි. 

වර්ෂය කල්බදු 
කමය 
යටෙත් 
ලබාගත් 
බස් රථ 

මහා 
භාණ්ඩාගාර 
අරමුදලින් 
ලබාගත් 
බස් රථ 

බස් රථ 
එකතුව 

2010 නැත නැත නැත 

2011 162 නැත 162 

2012 158 120 278 

2013 40 281 321 

2014 1346 නැත 1346 

එකතුව 1706 401 2107 

වර්ෂය කල්බදු 
කමය 
යටෙත් 
ලබාගත් 
බස් රථ 
ෙවනුෙවන් 
වැය කිරීම  
(රු.මි) 

මහා 
භාණ්ඩාගාර 
අරමුදලින් 
ලබාගත් 
බස්රථ 
ෙවනුෙවන් 
වැය කිරීම 
(රු.මි.) 

වැය 
කළ 
මුදල  
(රු.මි.) 

2011 84.00  නැත 84.00 

2012 469.60 500.00   969.60 

2013 655.03 792.61 1447.64 

2014 720.73 නැත  720.73 

එකතුව  1929.36 1292.61 3221.97 

       (iv)   ඉහත දැක්ෙවන බසර්ථ කිසිවක් ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය මඟින් කල්බදු කමය 
යටෙත් මිලදී ෙගන ෙනොමැත. ෙම් සම්බන්ධව 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා 
ගත් ලියා පදිංචි සහතික පිටපත් 13ක් ඇමුණුම 
අංක 3 වශෙයන් දක්වා ඇත. WP - NC- 6049 
ෙලස බස ්රථයක් ලියා පදිංචි වී ෙනොමැත.   

  මම ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා.  WP - NC- 6049 
කියන ලියා පදිංචි අංකය තවම පිටෙවලාවත් 
නැහැ.  

(ආ)   (i)   ඉහත කී පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී. 

         (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න නැද්ද? 

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

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

 
 

ලංකා බැංකුෙව් අභ්යන්තර නිලධාරි පුහුණුවන්නන් 
බඳවා ගැනීෙම් විභාගය: අකමිකතා 

இலங்ைக வங்கி உள்ளக உத்திேயாகத்தர் பயி நர் 
ஆட்ேசா்ப் ப் பாீட்ைச: ைறேக கள் 

EXAMINATION FOR RECRUITMENT OF INTERNAL OFFICER 
TRAINEES OF BANK OF CEYLON: MALPRACTICES   
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4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රාජ්ය  ව්යවසාය   සංවර්ධන   අමාත්යතුමාෙගන්   ඇසූ   

පශ්නය - (2) : 

(අ) ලංකා බැංකුෙව් අභ්යන්තර නිලධාරි පුහුණුවන්නන් බඳවා 
ගැනීම (2014) සඳහා වූ තරග විභාගෙය් දී සිදු වූ අකමිකතා 
හා අසාධාරණයන් පිළිබඳව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014.06.08 දින කැලණිය විශව්විද්යාලෙය් දී 
පවත්වන ලද එම තරග විභාගය සඳහා  ෙපනී 
සිටින ලද අෙප්ක්ෂකයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) විභාගයට ෙපනී සිටින ලද අෙප්ක්ෂකයින් අතරින් 
විභාගය සමත් වූ සහ අසමත් වූ සංඛ්යාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) විභාගය සමත් වූ සියලුමෙදනාට පත්වීම් පිරිනමා 
තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ) (i) දුර/2002 චකෙල්ඛ පකාරව ලංකා බැංකුෙව් 
සියලුම අභ්යන්තර උසසව්ීම් සඳහා කමෙව්දයක් 
තීරණය කර තිබියදී, සෑම විෂයකටම ලකුණු 40 
වන ලකුණු සීමාව 50 දක්වා ඉහළ නැංවීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විභාග අෙප්ක්ෂකයින් කලින් 
දැනුවත් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) පිළිගත් කමෙව්දයක් මත ෙමම විභාගය පවත්වා 
ඇති බවට එකඟ වන්ෙන්ද; 

 (iv) විභාගෙය් පතිඵල නිකුත් කිරීමට මාස 5ක් ගතකර 
ඇති අතර පතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
අවසථ්ාවක් ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (v) අගතියට පත් ලංකා බැංකු නිලධාරින් ෙවනුෙවන් 
ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா:  

(அ) இலங்ைக வங்கியில் உள்ளக உத்திேயாகத்தர் 
பயி நர்கைள ஆட்ேசாப்்பதற்கான (2014) ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயில் இடம்ெபற்ற ைறேக கள் மற் ம் 
அநீதிகள் ெதாடர்பாக அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) 2014.06.08 ஆந் திகதி களனிப் பல்கைலக் 
கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட ேமற்ப  ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயில் ேதாற்றிய பாீட்சார்த்திகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய பாீட்சார்த்திகளில் 
பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மற் ம் சித்தி 
யைடயாதவர்களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த அைனவ க்கும் 
நியமனம் வழங்கப்பட் ள்ளதா  என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) දුර/2002 சுற்றறிக்ைகயின்ப  இலங்ைக 
வங்கியின் அைனத்  உள்ளக பதவி யர்  
களின் ைறயியெலான்  தீர்மானிக்கப் 
பட் க்ைகயில் அைனத் ப் பாடங்க க்கும் 40 
என்ற ள்ளிகளின் வைரயைற 50 ஆக 
அதிகாிக்கப்பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக பாீட்சார்த்திகள் ன்கூட் ேய 
விழிப் ணர் ட்டப்பட் ந்தார்களா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ைறயிய க்கைமய 
இந்த பாீட்ைச நடத்தப்பட் ள்ளெதன 
உடன்ப கின்றீரா என்பைத ம்; 

 (iv) பாீட்ைசப் ெப ேப கைள வழங்குவதற்கு 5 
மாதங்கள் கடந் ள்ள டன் ெப ேப கைள 
மீண் ம் மதிப்பி வதற்கு வாய்ப்  
வழங்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (v) பாதிக்கப்பட்ட இலங்ைக வங்கி உத்திேயாகத் 
தர்கள் சார்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

Development : 

(a) Is he aware of the malpractices and injustices that 
took place at the competitive examination 
conducted to recruit Internal Officer Trainees 
(2014) to the Bank of Ceylon? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of candidates that sat for the 
said competitive examination conducted at 
the University of Kelaniya on 08.06.2014; 

 (ii) the number of candidates who passed, and 
failed that examination, separately; 

 (iii) whether all those who passed that 
examination have been awarded 
appointments; and 

 (iv) if not, why? 

(c) Will he state- 

 (i) the reasons for raising the cut-off mark of 
40 for each subject, to 50, when a 
methodology for all internal promotions of 
the Bank of Ceylon in terms of circular 
දුර/2002 has been specified; 

 (ii) whether the candidates have been informed 
of this in advance; 

 (iii) whether he admits the fact that this 
examination has been conducted on an 
accepted methodology;  

 (iv) the reasons for not granting an opportunity 
to rescrutinize the results, after it took five 
months to release the results; and 

 (v) the steps to be taken to deliver justice to the 
aggrieved officers of the Bank of Ceylon? 

(d) 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 පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) එවැනි අකමිකතාවක් සිදු වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) අෙප්ක්ෂකයින් 675 

 (ii) සමත් අෙප්ක්ෂකයින් - 254 

  අසමත් අෙප්ක්ෂකයින් - 421 
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 (iii) නැත. 

 (iv) අනුමත චකෙල්ඛ උපෙදස ් අනුව විභාගෙයන් 
සමත් වන අය සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජනය 
කරන අතර, එහිදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 
විසින් නිශච්ිත කමෙව්දයකට අනුව ලකුණු ලබා 
ෙදනු ලැෙබ්. 

  සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලකුණුද, විභාගය සඳහා ලබාගත් 
ලකුණුද, ඒකාබද්ධ කර පිළිෙයල කරනු ලබන 
කුසලතා ෙල්ඛනය මත පිරවිය යුතු පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව පදනම් කර ගනිමින් ෙමම උසසව්ීම් සිදු 
කර ඇත. 

(ඇ) (i) අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ගන්නා ලද 2014.02.06 
දිනැති තීරණය අනුව ලකුණු සීමාව 50 දක්වා 
ඉහළ නංවා ඇත. 

 (ii) අංක 36/2002 දරන මාණ්ඩලික චකෙල්ඛෙය් 
2014.02.28 දින දරන 07 වන එකතුව මඟින් ෙම් 
පිළිබඳව සියලු ෙසේවකයින් දැනුවත් කර ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) කළමනාකරණ අභ්යාසලාභීන් (බාහිර) සහ 
නිලධාරි පුහුණුවන්නන් (අභ්යන්තර) යන 
සමාන්තර ෙශේණිෙයහි බඳවා ගැනීම් ආසන්න 
කාලසීමාවක් තුළදී සිදු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
ලදී.  

  තවද, පථමෙයන් කළමනාකරණ අභ්යාසලාභීන් 
(බාහිර) බදවාෙගන අනතුරුව ඉතිරි පුරප්පාඩු 
සඳහා නිලධාරි පුහුණුවන්නන් (අභ්යන්තර) 
අනුයුක්ත කිරීමට තීරණය කළ බැවින් අදාළ 
විභාග පතිඵල නිකුත් කිරීම පමාද විය. එෙමන්ම 
පතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
පතිපාදනයන් බැංකුෙව් විභාග පැවැත්වීෙම් 
කමෙව්දය තුළ ඇතුළත් ෙනොවන බැවින් පතිඵල 
සමීක්ෂණයට අවකාශ ලබා දී ෙනොමැත.  

 (v) දැනට උසසව්ීම් ෙනොලැබූ අෙප්ක්ෂකයන් විසින් 
අභියාචනාධිකරණෙය් පවරන ලද නඩුවක් විභාග 
ෙවමින් පවතින අතර, ගරු අධිකරණය විසින් ෙදනු 
ලබන තීරණ අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු ෙකෙරනු 
ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

එම තරග විභාගෙය්දී සමත් වුණු 254 ෙදනාෙගන් කී ෙදෙනක් 
ෙතෝරා ගත්තාද කියලා ඔබතුමා  ළඟ ෙතොරතුරු තිෙබනවාද? ඒ 
කියන්ෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය අනුවත් ලකුණු එකතු කරලා 
ඔබතුමා කියන කමෙව්දය අනුව කුසලතාව සලකා බලලා ෙතෝරා 
ගත්ත පිරිස කී ෙදෙනක්ද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සමත් වුණු 254 ෙදනාෙගන් අන්තිමට පත් කරලා තිෙබන්ෙන් 

100 ෙදනායි.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් ගැන අභියාචනාධිකරණෙය් දැනට නඩුවක් තිෙබනවා. 

නමුත්, මම ෙම් අහන්ෙන් නඩු නිමිත්තට අදාළ කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමාටත් බැලූ බැල්මටම ෙපෙනනවා ඇති 254 
ෙදෙනක් සමත් ෙවලා තිෙබද්දි, 100 ෙදනායි ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙමම විභාගය අභ්යන්තර විභාගයක්. 
අභ්යන්තර නිලධාරින් පුහුණුකරුවන් හැටියට බඳවා ගන්නා 
විභාගයක් නිසාම 421 ෙදෙනක්ම ෙමම තරග විභාගෙයන් අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත් 675ෙදනාෙගන්ම 100ෙදනායි 
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. කුසලතාව මත ෙතෝරාගැනීෙම් 
කමෙව්දය ෙහෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කමෙව්දය, වැඩි පිරිසක් ඉවත් 
කරන්න හදා ගත්ත කමෙව්දයක් වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් අය ආයතනය අභ්යන්තරෙය්ම වැඩ කරන 
අය; බැංකුෙව් උන්නතියට සිටින අය. ඒ අයට ෙවන රැකියා නැහැ. 
අවශ්යතාව අනුව ආයතනය ඇතුෙළන් පිරිසක් එකතු කර 
ගන්නවා ෙවනුවට පිටින් ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩ කඩක් හදා ෙගන 
තිෙබනවාද කියා බැලූ බැල්මටම සාධාරණ සැකයක් මතු වනවා. 
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ෙම් 254ෙදනාෙගන් 100ෙදෙනක් 
ෙතෝරා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්වත් සැලකිල්ලට ලක් කරලා ඒ 
ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඔබතුමා එකඟද කියලායි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙම් බැංකුව වාණිජමය ආයතනයක්. ඒ වාණිජමය ආයතනෙය් 

සම්පත් කළමනාකරණය, සැලැස්ම අනුව තමයි ෙතෝරාගනු ලබන 
පමාණය -අවශ්ය පමාණය- තීරණය වන්ෙන්. ඒ අනුවයි 
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්.  

අනික් කාරණය, ෙම් වාණිජමය ආයතනවල අභ්යන්තරව 
උසස් වීම් දිය යුතුයි. එතෙකොට වැඩ කරන අයට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පිටිනුත් බඳවා ගන්න 
අවශ්යයි. ෙමොකද, හැම තිස්ෙසේම ආයතනය තුළින් පමණක් 
උසස්වීම් දුන්ෙනොත් අලුත් අදහස් එකතු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි සමබරව ෙතෝරාගන්ෙන්. එය හරිද, වැරැදි කියලා නැහැ. 
එතැන සිටින කළමනාකාරිත්වය අනුව සමහර විට පතිශතය 
ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ පතිශතය කලින් කලට ෙවනස් වනවා 
ඇතියි කියා මා හිතනවා. ඒ අනුව තමයි ෙතෝරාගන්ෙන්. ෙමහිදී 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා බැලූ බැල්මට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියන 

කාරණය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආයතනෙය් සම්පත් 
කළමනාකරණය කිරීම පැත්ෙතන් හිතලා නම්  ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 
එෙහම නම් ෙම් කියන 2014 කාලය තුළදීම ලංකා බැංකුෙවන් 
සීෙෂල්ස් දූපත්වල පටන් අරෙගන තිෙබන branch එකත් දිගින් 
දිගටම පාඩු ලබනවා. එක්සත් රාජධානිෙය් branch එකක් පටන් 
අරෙගන ඒකත් දිගින් දිගටම පාඩු ලබනවා. එතෙකොට සම්පත් 
කළමනාකරණය පැත්ෙතන් හිතුෙවොත් එෙහම ඒවා අසාර්ථකම 
ව්යාපෘති බවට පත් වී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 
ඒ පැත්ෙතන් විතරක් හිතුෙවොත්, ෙම් ඉන්නා පිරිස බඳවා 
ගැනීෙමන් සම්පත් හානියක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වාණිජ ආයතනයක් පැත්ෙතන් 
හිතන එක සම්බන්ධ ගැටලුවක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිරිස අභිෙපේරණයවීමක් ෙවනවා ෙවනුවට ඒ අය ආයතනයට 
විරුද්ධව නඩු කියන මට්ටමට ගිහින් තිෙබන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයවීමක් වී තිෙබන නිසාය කියන 
සාධාරණ ෙහේතුව මම ඉදිරිපත් කරනවා. එෙසේ ඉදිරිපත් කරමින් 
 නැවත ෙම් ගැන සලකා බලන්න කියා තමයි ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්.   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ලන්ඩන් නුවර තිෙබන branch එක දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 

පවතින එකක්. සීෙෂල්ස්වල තිෙබන branch එක අලුතින් විවෘත 
කෙළේ. ඒකට වාණිජමය පදනමක් තිබුණාද, නැද්ද කියා අපි ෙසොයා 
බලනවා. එෙසේ ෙසොයා බලා ඔබතුමා කියපු ආකාරයට යම් කිසි 
පියවරක් ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී කූට ෙල්ඛන සැකසීම : 

පැමිණිලි 
சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  ேபா  ஆவணம் 

தயாாித்தல் : ைறப்பா கள் 
PREPERATION OF FORGED DOCUMENTS DURING 

PRESIDENTIAL ELECTION: COMPLAINTS 
     

 298/’15 

 
6. 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) 2014.12.08 සිට 2015.01.08 දක්වා වූ 
ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී කූට ෙල්ඛන සැකසීම 
පිළිබඳව, ෙද්ශපාලනඥයින්ට එෙරහිව අපරාධ 
පරික්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබුණු පැමිණිලි 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පැමිණිලි ඉදිරිපත්කර තිබුෙණ් කවෙරකුට 
එෙරහිවද;  

 (iii) ෙමම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට 
ගැනීමක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූෙව් කවුරුන්ද; 

 (v) එම එක් එක් පැමිණිල්ල පිළිබඳ විමර්ශන 
කටයුතුවල වත්මන් පගතිය ෙ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) 2014.12.08 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.01.08 
ஆம் திகதிவைர சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  
ேபா  ஆவணம் தயாாித்தல் ெதாடர்பில், 
அரசியல்வாதிக க்கு எதிராக குற்றப் 

லனாய் த் திைணக்களத் க்கு கிைடத்த 
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) ேமற்ப  ைறப்பா கள் யா க்ெகதிராக 
ன்ைவக்கப்பட் ந்தன; 

 (iii) ேமற்ப  ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் ைக  
ெசய்தல் நைடெபற்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், ைக  ெசய்யப்பட்ேடார் யாவர்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ைறப்பா  ெதாடர்பான 
லனாய்  நடவ க்ைககளின் தற்ேபாைதய 
ன்ேனற்றம் ெவவ்ேவறாக  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) the number of complaints received by the 
Criminal Investigation Department against 
politicians on allegations of preparing 
forged documents during the Presidential 
Election period from 08.12.2014 to 
08.01.2015; 

 (ii) the persons against whom those complaints 
have been received; 

 (iii) whether there has been an arrest on these 
complaints; 

 (iv) if so, the person who was arrested; 

 (v) the progress of the investigation in relation 
to each complaint, separately? 

(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 
ෙදනවා.  

(අ) (i) 01යි. 

 (ii) තිසස් අත්තනායක මහතා.  

 (iii) ඔව්. 

 (iv) තිසස් අත්තනායක මහතා. 

 (v) විමර්ශන කටයුතු අවසන්  කර අංක CR1/15/15   
යටෙත් නීතිපති උපෙදස ් පතා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙගොනුව ඉදිරිපත් කර 
ඇත. 

 (ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් අමාත්ය ධුරයක් දරන ගරු පා. ච. රණවක 
ඇමතිතුමන් ලංකාෙව් සුපකට සිනමාෙව්දියකු වන අචාර්ය 
ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් මැතිතුමන්ෙග් ඡායාරූපය කූට ෙලස ෙවනස් 
කළ බවට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව්ම ආමාත්ය ධුරයක් 
දරන සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා රහස ්ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් 
කළා. ඒ ගැන ෙමහි සඳහන් වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තිතුමා අසන ලද පශ්නයට  ෙමම අතුරු පශ්නය අදාළ 

ෙනොෙව්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අදාළ ෙනොවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  

ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරෙයක් පැමිණිලි කරලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ගරු කථානායකතුමනි. විරුද්ධ  
පාක්ෂිකයන්ට  නීතිය තදින්ම කියාත්මක කරන අතෙර්  ආණ්ඩුවට 
සහාය දක්වන ෙද්ශපාලකයින්ෙග් කූට ෙල්ඛන සම්බන්ධ  
පැමිණිලි  ෙනොසලකා හැරීම ආණ්ඩුෙව් යහ පාලන පතිපත්තියද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනවාරි 08 ෙවනිදායින් පස්ෙසේ ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර දැන් 

අලුත් කමයටයි යන්ෙන්. ජනවාරි 08 ෙවනිදාට ෙපර එෙහම 
තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ඊට ඉස්ෙසල්ලා එෙහම තිබුණා.  ඒක හරි.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනවාරි 8ට ෙපර ඔව්. දැන් නැත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා අත් 

අඩංගුවට ගත්ෙත්ත්, අෙනක් පුද්ගලයන් නිදැල්ෙල් සිටින්ෙන්ත් 
ජනවාරි 8වැනි දාට පසුවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුවට සහාය 
පළ කෙළොත් ඕනෑම අපරාධකරුෙවකුට නිදැල්ෙල් සිටිය හැකි 
බවද ඔබතුමා ඔය පකාශ කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ෙදන්න, අපට ඊළඟ පශ්නයට යන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුරත් 

ඒකමයි. ජනවාරි 8වැනි දාට ෙපර එෙහම තිබුණා. ඊට පසුව ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කර තිෙබනවා. 

 

මුසල්ිම් නිලධාරින් පත් කිරීම : තිකුණාමල 
දිසත්ික්කය 

ஸ் ம் உத்திேயாகத்தர்கைள நியமித்தல்: 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் 

APPOINTMENT OF MUSLIM OFFICERS: TRINCOMALEE 
DISTRICT  

330/’15 
8. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) බහුතර මුසල්ිම් ජනතාවක් ජීවත් වන තිකුණාමල 
දිසත්ික්කෙය්,       

 (i) දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වග කිව යුතු 
තනතුරුවල  ෙසේවය සඳහා මුසල්ිම් නිලධාරින් 
ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) කුච්චෙව්ලි සහ තම්බලගාමම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල කිසිදු  තනතුරක මුසල්ිම් නිලධාරින් 
ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) පසු ගිය රජය විසින් තිකුණාමල දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලය හමුදාකරණය කර මුසල්ිම් නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයන්  දැඩි කියා මාර්ගයක් අනුගමනය 
කිරීම ෙහේතුෙවන් එම නිලධාරින් දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලය හැර ගිය බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) යහපාලන රජය යටෙත්, 

 (i) තිකුණාමල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කිසියම් 
වග කීමක් දරන තනතුරකට අවම වශෙයන් එක් 
මුසල්ිම් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ පත් කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) කුච්චෙව්ලි සහ තම්බලගාමම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයන්හි කුමන ෙහෝ කාර්යභාර 
තනතුරකට මුසල්ිම් නිලධාරිෙයකු පත් කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

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

(அ) ெப ம்பான்ைமயாக ஸ் ம் மக்கள் வசிக்கும் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 

 (i) மாவட்ட ெசயலகத்தில் ெபா ப் வாய்ந்த 
பதவிகளில் பணியாற் வதற்கு ஸ் ம் 
உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) குச்செவளி மற் ம் தம்பலகாமம் பிரேதச 
ெசயலகங்களில் எந்தெவா  பதவியி ம் 

ஸ் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைலெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) கடந்த அரசாங்கத்தினால் தி ேகாணமைல 
மாவட்ட ெசயலகம் இரா வமயமாக்கப்பட்  

ஸ் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் சம்பந்தமாக 
க ைமயான ேபாக்கு கைடபி க்கப் 
பட்டைமயால் அவ் த்திேயாகத்தர்கள் மாவட்ட 
ெசயலகத்தி ந்  விலகிச் ெசன்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ், 

 (i) தி ேகாணமைல மாவட்டச் ெசயலகத்தில் 
ஏேத ம் ெபா ப் மிக்க பதவிக்கு குைறந்த  
ஒ  ஸ் ம் உத்திேயாகத்தைரயாவ  
நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) குச்செவளி மற் ம் தம்பலகாமம் பிரேதச 
ெசயலகங்களில் ஏேத ெமா  கடைமப் 
ெபா ப் ள்ள பதவிக்கு ஸ் ம் 
உத்திேயாகத்தெரா வைர நியமிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Is he aware that in Trincomalee District, where the 
majority is Muslims - 

 (i) there are no Muslim officers to serve on the 
responsible posts in the District Secretariat; 

 (ii) there are no Muslim officers on any post in 
the Kuchchaveli and Thambalagamam 
Divisional Secretariats; and 

 (iii) the Muslim officers left the District 
Secretariat owing to the last regime 
militarizing the Trincomalee District 
Secretariat and adopting a harsh approach in 
regard to Muslim officers? 

(b) Will he inform this House whether under good 
governance - 

 (i) steps will be taken to appoint at least one 
Muslim officer to any responsible post in 
the Trincomalee District Secretariat; and 

 (ii) steps will be taken to appoint a Muslim 
officer to any post with authority in 
Kuchchaveli and Thambalagamam 
Divisional Secretariats? 

(c) If not, why? 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) තිකුණාමල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් 
නිලධාරින් සිටී. 

  මුසල්ිම් නිලධාරින් ගණන 32කි. 

  ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ යටෙත් තිකුණාමලය දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සිටින මුසල්ිම් 
ජාතික මාණ්ඩලික නිලධාරින් සංඛ්යාව 05කි. 

 (ii) කුච්චෙව්ලි හා තඹලගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල මුසල්ිම් නිලධාරින් සිටී. කුච්චෙව්ලි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් කාර්ය 
මණ්ඩල සංඛ්යාව 40කි. 

  තඹලගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් 
කාර්ය මණ්ඩල සංඛ්යාව 35කි. 

 (iii) පිළිගත ෙනොහැක. 

  පසු ගිය රජය කාලෙය් තිකුණාමලය දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් නිලධාරින් 
තිකුණාමලය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය හැරගිය 
බවට සනාථ ෙකෙරන කිසිදු සාධකයක් ෙනොමැත. 

 · තිකුණාමලය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සංඛ්යා 
ෙල්ඛන අංශය ෙවතින් ලබාගත් දත්ත අනුව 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් 2012 වර්ෂෙය් මුසල්ිම් 
ජනතාව 158,771කි. එය පතිශතයක් ෙලස 
41.97% කි. 

 · තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් 2014 වර්ෂෙය් මුසල්ිම් 
ජනතාව 179,597කි. 

  එය පතිශතයක් ෙලස 42.48% කි. 

(ආ) (i) ෙම් වන විට තිකුණාමලය දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් කිසියම් වග කීමක් දරන තනතුරු 
සඳහා මුසල්ිම් නිලධාරින් සිටී. 

  ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ යටෙත් තිකුණාමලය දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සිටින මුසල්ිම් 
ජාතික මාණ්ඩලික නිලධාරි සංඛ්යාව 05කි. 

 (ii) ෙම් වන විට රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙයන් සුදුසුකම් ලත් මුසල්ිම් නිලධාරින් 
ඉල්ලා ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී සුදුසුකම් අනුව එම 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට නියමිතය. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව නිලධාරින්ෙග් තනතුරු සහ ඒ 
විස්තර ඇතුළත් සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. දීර්ඝ  විස්තරයක් 
නිසා මම එම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා. 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ වාෙග් සිදුවීම් 

ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර සභාගත කරන්න පුළුවන් 
ෙවයිද? 
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[ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට එවැනි ෙදයක් වාර්තා වී නැහැ. නමුත්, 

රජෙය් නිලධාරින්ට එවැනි ෙදයක් සිදු වුණාය කියලා වාර්තා 
වුෙණොත්, ඒ ගැන නිවැරදි කිරීමක් කරන්න කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙසේ තිෙබනවා 

නම්, ඔබතුමාට ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
තිබුෙණොත්, නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
එෙහම තිබුෙණොත්, ඒ සඳහා අලුත් කමයක් සකස් කරන්න 

පුළුවන් ෙවයිද? ඒ කියන්ෙන් අලුෙතන් නිලධාරින් ගන්න ෙකොට 
ෙමොකක් හරි special කමයක් යටෙත් ඒක කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
දැනට අපි රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට 

දැනුම් දීලා තිෙබනවා, මුස්ලිම් ජනගහනයත්, ෙදමළ ජනගහනයත් 
අනුව පතිශතයක් හැටියට බඳවා ගැනීම් කර ඒ අනුව අපට අදාළ 
නිලධාරින් ලබා ෙදන්න කියලා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ජන වර්ග අනුව නිලධාරින් සංඛ්යාව 
සිංහල 103යි, දවිඩ 90යි, මුස්ලිම් 32යි.  සියයට 31ක් වශෙයන් 
තිබුණු සමහර ෙදමළ නිලධාරින්ෙග් සංඛ්යාව  2014දී සියයට 30 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි තැන් අපි නැවත සංෙශෝධනය 
කිරීමට කටයුතු කරන්න සූදානම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන ආයතන: විසත්ර 
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10. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2014 සහ 2015 සඳහා ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලෙය් හා සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් 
ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්ය සඳහා අෙළවි 
පවර්ධන ආයතන ෙවතින් මිල ගණන් කැඳවනු 
ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද 
අෙළවි පවර්ධන ආයතන සංඛ්යාව, එක් එක් 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සහ ෙලොතරැයිය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතනවල නම් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන ලද අෙළවි 
පවර්ධන ආයතන සංඛ්යාව, එක් එක් ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය සහ ෙලොතරැයිය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙලොතරැයි පවර්ධන කාර්යය සඳහා ෙතෝරාගන්නා 
ලද අෙළවි පවර්ධන ආයතන සංඛ්යාව, එක් එක් 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සහ ෙලොතරැයිය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ආයතන ෙතෝරාගැනීෙම්දී සලකා බලනු ලැබූ 
සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் ேதசிய 
ெலாத்தர் சைப மற் ம் அபிவி த்தி ெலாத்தர் 
சைபயின் ெலாத்தர் சந்ைதப்ப த்தல் 
ேமம்பாட்  பணிக க்காக சந்ைதப்ப த்தல் 
ேமம்பாட்   நி வனங்களி ந்  விைல 
ம க்கள் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் ெபா ட்  விைல ம க்கைள 
சமர்ப்பித்த சந்ைத ேமம்பாட்  நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ெலாத்தர் சைப மற் ம் 
ெலாத்தர் வைகக்ேகற்ப தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) விைல ம க்கைள சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேநர் கப்பாீட்ைசக்காக அைழக்கப்பட்ட 
சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட்  நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ெலாத்தர் சைப மற் ம் 
ெலாத்தர் வைகக்ேகற்ப தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ெலாத்தர் ேமம்பாட்  பணிக க்காக ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட்  
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
ெலாத்தர் சைப மற் ம் ெலாத்தர் வைகக்ேகற்ப 
தனித்தனியாக யாைவெயன் பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்கைள ெதாி  
ெசய்கின்றேபா  பாிசீலைனக்கு உட்ப த் 
தப்பட்ட தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether bids were called from sales 
promotion institutions for the purpose of 
sales promotion of the National Lotteries 
Board and the Development Lotteries 
Board in 2014 and 2015;  

 (ii) if so, the number of institutions that 
submitted bids in relation to each Lotteries 
Board and lottery, separately; and 

 (iii) the names of the institutions that submitted 
bids? 

(b) Will he also state- 

 (i) the number of sales promotion institutions 
which were called for interviews in relation 
to each Lotteries Board and lottery, 
separately; 

 (ii) the number of sales promotion institutions 
which were selected for the purpose of 
promotion of sales in relation to each 
Lotteries Board and lottery, separately; and 

 (iii) the qualifications considered in selecting 
those institutions? 

(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) සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය. 

    2013/2014 වර්ෂය සඳහා මිල ගණන් කැඳවා   
           ඇත. 

   2013, 2014 වර්ෂය සඳහා පචාරක ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීමට පුවත් පත් දැන්වීමක් පළකර ෙනොමැති 
අතර, පචාරණ ආයතන ෙතෝරා ෙගන ඇත්ෙත් 
2013 වර්ෂෙය් සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 
සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීමට පළ 
කරන ලද පුවත් පත් දැන්වීමට අනුව ලියා පදිංචි වූ 
පචාරණ ආයතනවලින් කැඳවන ලද මිල ගණන් 
අනුවය. 

  

           2015 වර්ෂය සඳහා මිල ගණන් කැඳවා ඇත. 

  2015 වර්ෂය සඳහා පචාරණ ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීමට පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කරන ලද අතර, 
ඒ අනුව සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ෙවත 
එවන ලද පචාරණ ආයතන මඟින් මිල ගණන් 
කැඳවා ඇත. 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  නැත. ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්යය සඳහා 
2014 හා 2015 වර්ෂවලදී අදාළ ෙසේවා ලබාගනු 
ලැබුෙව් 2012 වර්ෂෙය්දී පත් කර තිබූ අෙළවි 
පවර්ධන ආයතන මඟින්ය. ෙම් සඳහා අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, අදාළ 

අනුමැතීන්හි පිටපත් ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

ගරු මන්තීතුමා, 2015 වර්ෂෙය්දී අපි අලුත් ආණ්ඩුව 
භාරගත්තාට පසේසේ, ඒ contract period එකට පසුව, ෙටන්ඩර් 
කැඳවා  ඒ අනුව තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. 2015 අග වන 
ෙතක් 2014දී ගත් තීන්දුව කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. 2015 අග 
වන ෙකොට  ෙටන්ඩර් කැඳවා ඒ අනුව කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 (ii) සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  2013/2014 වර්ෂය සඳහා 2013 වර්ෂෙය් 
සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කර ඇති ෙල්ඛනයට 
අනුව අෙළවි පචාරණ ආයතන 23කින් මිල ගණන් 
ඉල්ලා සිටි අතර, පචාරණ ආයතන 06කින් මිල 
ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.  

  2015 වර්ෂය සඳහා පළ කළ පුවත් පත් දැන්වීමට 
අනුව පචාරණ ආයතන 38කින් මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කළ අතර, එයින් පචාරණ ආයතන 09ක් 
ෙකටි ලැයිසත්ුගත කරන ලදී.  

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්යය සඳහා 2012 
වසෙර්දී මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන 
ගණන 16කි.  

 (iii) සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  2013/2014 වර්ෂෙය් නිර්මාණ, ෙයෝජනා සහ 
නිර්මාණ පිරිවැය ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන 
වන්ෙන්,  

1. Intrigue Media Creations (Pvt) Ltd 

2. Adland Agencies (Pvt) Ltd 

3. Trad Lanka (Pvt) Ltd 

4. Kuma Stickers (Pvt) Ltd 

5. D2S2 

6. Fast Promotions 

  යන ආයතන ෙව්. 

  2015 වර්ෂෙය් නිර්මාණ, ෙයෝජනා සහ නිර්මාණ 
පිරිවැය ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන වන්ෙන්,  

 

1. Lemon Tree 
2. Rex Ad 
3. Ashans Advertising 
4. Adcore 
5. Kuma Stikcers 
6. MDC Media 
7. Digital Sign 
8. Guththila 
9. Grassroot Worldwide 
10. Ras Media 
11. Media Max Solution 
12. Kites Ads and Ideas 
13. Friends and Partners 
14. Bates Strategic Alliance 
15. Geometry Global 
16. Adland 
17. Masters Event 
18. Trad Lanka (Pvt) Ltd 
19. Sera Creations 

20. Group M 
21. Threeshul BTL 
22. Sign Tech 
23. Intrigue Media 
24. Fharenheit 212 
25. D2S2 
26. Deepaloka Advertising 
27. Steffy Media 
28. Topline Solutions 
29. Chatara House 
30. Creative Pals 
31. Scluzi Advertising 
32. Phoenix O & M (Pvt) Ltd 
33. Holmes Pollard & Stott 
34. Fast Promotions 
35. AD Master 
36. Teleview (Pvt) Ltd 
37. Origin Entertainment 
38. Rediffusion 
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2016 ෙපබරවාරි  25  

 ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

 ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය - මිල ගණන් කැඳවන ලද 
ආයතනවල නම් පහත පරිදි ෙව්. 

 1. ෆාසට්් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 2. ෆීනික්ස ්ඕ ඇන්ඩ් එම් පුද්ගලික සමාගම 

  3. මීඩියා ෆසට්් ෙනට්වර්ක් සමාගම 

 4.  ඕඩිෙයෝ විෂුවල් ඇන්ඩ් බිසන්ස ්සමාගම 

 5. ෙගේස ්ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 6. සක්්ලූසි ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 7. 13 ෆේලෝ තිෙනත් පුද්ගලික සමාගම 

 8. සැර කිෙය්ෂන්ස ්අයිඩියා පුද්ගලික සමාගම 

 9. ෙචසම්ී ෙට්ඩින් කම්පැනි පුද්ගලික සමාගම 

 10. මීඩියා වයිස ්පුද්ගලික සමාගම 

 11. ඇඩ්මයර් පුද්ගලික සමාගම 

 12. එම්.ජී.එච්. ඇෙසෝසිෙය්ට්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 13. හයි ඇඩ් අන්ෙකොමන් පුද්ගලික සමාගම 

 14. ශීමාල් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 15. රවීන්ද ෙක්.ආර්.එස.් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික 
සමාගම 

 16. ෙමල් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 

(ආ) (i)   සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  2013/2014 වර්ෂය සඳහා නිර්මාණ, සංකල්ප හා 
පිරිවැය ෙයෝජනා පහත සඳහන් පචාරණ ආයතන 
විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 1. Trad Lanka (Pvt) Ltd 

 2. Kuma Stickers (Pvt) Ltd 

 3. Fast Promotions 

 4. D2S2 

 5. Intrigue Media Creations (Pvt) Ltd 

 6. Adland Agencies (Pvt) Ltd 
  2015 වර්ෂය සඳහා නිර්මාණ, සංකල්ප හා පිරිවැය 

ෙයෝජනා සඳහා ෙකටි ලැයිසත්ුගත කරන ලද 
පචාරණ ආයතන 38කින් පහත පචාරණ ආයතන 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැඳවන ලදී. 

 1. Phoenix O & M (Pvt) Ltd 

 2. Masters Advertising (Pvt) Ltd 

 3. Teleview (Pvt) Ltd 

 4. Trad Lanka (Pvt) Ltd 

 5. Fast Promotion 

 6. Bates Strategic Alliance (Pvt) Ltd 

 7. Holmes Pollard & Stott (Pvt) Ltd 

 8. Rediffusion Dentsu Young & Rubicam (Pvt) 
Ltd 

 9.    Geometry Global (Pvt) Ltd 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය - සම්මුඛ පරීක්ෂණය 
සඳහා කැඳවන ලද අෙළවි පවර්ධන ආයතන 
සංඛ්යාව 16කි. අදාළ ආයතනවල නම් පහත පරිදි 
ෙව්. 

 1. ෆාසට්් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 2. ෆීනික්ස ්ඕ ඇන්ඩ් එම් පුද්ගලික සමාගම 

  3. මීඩියා ෆසට්් ෙනට්වර්ක් සමාගම 

 4. ඕඩිෙයෝ විෂුවල් ඇන්ඩ් බිසන්ස ්සමාගම 

 5. ෙගේස ්ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 6. සක්්ලූසි ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 7. 13 ෆේලෝ තිෙනත් පුද්ගලික සමාගම 

 8. සැර කිෙය්ෂන්ස ්අයිඩියා පුද්ගලික සමාගම 

 9. ෙවසම්ී ෙට්ඩින් කම්පැනි පුද්ගලික සමාගම 

 10. මීඩියා වයිස ්පුද්ගලික සමාගම 

 11. ඇඩ්මයර් පුද්ගලික සමාගම 

 12. එම්.ජී.එච්. ඇෙසෝසිෙය්ට්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 13. හයි ඇඩ් අන්ෙකොමන් පුද්ගලික සමාගම 

 14. ශීමාල් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 15. රවීන්ද ෙක්.ආර්.එස.් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික 
සමාගම 

 16. ෙමල් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 

 (ii)   සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  2013/2014 වර්ෂය සඳහා ෙතෝරා ගන්නා ලද 
පචාරණ ආයතන හා ඔවුන් ෙවත පචාරණ කටයුතු 
සඳහා භාර ෙදන ලද ෙලොතරැයි : 

 

 
 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  ෙතෝරා ගන්නා ලද අෙළවි පවර්ධන ආයතන 
සංඛ්යාව 08කි. අදාළ ආයතනවල නම් සහ එක් 
එක් ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලැබූ අෙළවි 
පවර්ධන කාර්යයන් පහත දක්වා ඇත.  

ෙලොතරැයිය පචාරක ආයතනය 

ශනිදා වාසනාව Trad Lanka (Pvt)  Ltd 

නියත ජය Trad Lanka (Pvt)  Ltd 

ක්ෂණික 
ෙලොතරැයි 

Trad Lanka (Pvt)  Ltd 

ජෙයෝදා Fast Promotions 

සංවර්ධන 
වාසනාව 

Kumar Stickers (Pvt) Ltd 

ජනජය D2S2 

සුපර් ෙබෝල් D2S2 

Corporate D2S2 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
 

 (iii)  සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  2013/2014 වර්ෂෙය්දී පහත සඳහන් නිර්මාණ 
සංකල්පනා ඇගැයීම් තුළින් අදාළ පචාරක 
ආයතන ෙතෝරා ෙගන ඇත. 

 1. සංකල්පනාෙව් නිර්මාණාත්මකභාවය 

 2. ක්ෂණිකව දැන්වීම සිහියට ඒම 

 3. සංකල්පනාෙව් නවතාවය 

 4. ෙලොතරැයිය මහජනතාව අතර සථ්ානගත කිරීෙම් 
උපාය මාර්ග 

 5. ෙලොතරැයිෙය් පතිරූපය ෙගොඩනැගීම 

 6. ඉලක්කගත පාරිෙභෝගික ෙකොටස හඳුනා ගැනීම. 

  2015 වර්ෂෙය්දී පහත සඳහන් නිර්මාණ 
සංකල්පනා ඇගැයීම් තුළින් අදාළ පචාරක 
ආයතන ෙතෝරා ෙගන ඇත. 

 1. සංකල්පනාෙව් නිර්මාණාත්මක භාවය 

 2. ක්ෂණිකව දැන්වීම සිහියට ඒම 

 3. සංකල්පනාෙව් නවතාවය 

 4. ෙලොතරැයිය මහජනතාව අතර සථ්ානගත කිරීෙම් 
උපාය මාර්ග 

 5. ෙලොතරැයිෙය් පතිරූපය ෙගොඩනැගීම 

 6. ඉලක්කගත පාරිෙභෝගික ෙකොටස හඳුනා ගැනීම. 
  

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය - එම අෙළවි පවර්ධන 
කාර්යයන් සඳහා ෙතෝරා ගැනීෙම්දී සලකා බැලූ 
සුදුසුකම් පහත පරිදි ෙව්. 

 01. සංකල්පය පිළිබඳ දැනුම. 

  *  ෙලොතරැයි අෙළවි පුරුදු 

  * අන්තර් ජාතික ෙලොතරැයි සංකල්පවල නව 
 පවණතා පිළිබඳ  දැනුම 

  * දැන්වීම්කරණය පිළිබඳ  නව පවණතා 

ෙලොතරැයිය   ආයතනය 

අඟහරුවාදා, සිකුරාදා - මහජන 
සම්පත, ජාතික සම්පත 

ෆස්ට් ඇඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම 

සුපිරි වාසන සම්පත ස්ක්ලූසි ඇඩ්වර්ටයිසින් 

වාසනා සම්පත මීඩියා වයිස් පුද්ගලික සමාගම 

ඉරිදා මහජන සම්පත ෙවස්මී ෙට්ඩින් පුද්ගලික 
සමාගම 

කලම්බු එයාෙපෝට් සුපර් ෙඩෝ 
ෙලොතරැයිය, ෙසවණ, සමෘද්ධි 

මීඩියා ෆස්ට් ෙනට්වර්ක් 
පුද්ගලික සමාගම 

ෙසනසුරාදා ජාතික සම්පත සැර කිෙය්ෂන් අයිඩියා 
පුද්ගලික සමාගම 

ෙගොවි ෙසත, ෙසනසුරාදා සුපිරි 
වාසනා සම්පත 

13 ෆ්ෙලෝ තිෙනත් පුද්ගලික 
සමාගම 

 02. ෙලොතරැයි දැන්වීම්කරණය හා මහජන 
සම්බන්ධතා  කළමනාකරණය පිළිබඳ විෙශේෂිත 
අත්දැකීම් හා හැකියා. 

 03. අවසන් වසර 05ක කාලය තුළ ලබා ගත් දෑ සඳහා 
සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ හැකි පරිදි අදාළ ලිපිෙල්ඛන 

 04. මූල්ය ශක්යතාව  

 05. මාධ්ය මිලදී ගැනීම් හා සාරාංශගත කිරීම් පිළිබඳ 
දැනුම සහ  පළපුරුද්ද 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට අදාළව 
Media Wise කියන ආයතනයක් ගැන ඔබතුමා සඳහන් කළා. එම 
ආයතනයට ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධනය සහ පචාරක කාර්යය 
සඳහා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු නිර්ණායක අනුව සුදුසුකමක් 
තිෙබනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂෙය් ඒ ආයතනය අපි භාර 

ගත්තාට පස්ෙසේ, එහි නිල ෙනොවන මට්ටමට කරපු ෙද්වල් නිල 
මට්ටමට  ෙගනාවා. ෙටන්ඩර් කැඳවා ඒ කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  
ඒ හැම ෙදයක්ම ඒ තිෙබන නිර්ණායක තුළින් තමයි කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ෙම් අහන ෙකොම්පැනිය 
සම්බන්ධෙයන් මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට 
generalized කමයක් යටෙත් ලබා දීලා තිෙබනවා. නැත්නම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

එතුමා කියනවා, නිර්ණායක පද්ධතියක් සකස් කරලා ඒ අනුව 
ෙතෝරා ගත්තා  කියලා. මා ගරු ඇමතිතුමාට කියා සිටිනවා, 
Teleview ආයතනය කියන්ෙන් සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 
සඳහාවත්, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සඳහාවත් පවර්ධන 
කාර්යන්වල නියැෙළන ආයතනයක් ෙනොවන බව. මීට අවුරුදු 
05කට ෙපර සිට ෙම් ආයතන සමඟ ගනුෙදනු කර තිෙබනවාද 
කියලා ඔබතුමන්ලා ෙසොයා බලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් 
දැන් සඳහන් වුණා, Teleview ආයතනය ෙලොතරැයි අෙළවි 
පවර්ධන කාර්යෙය් නියැෙළනවා කියලා. අපි දන්නා තරමින් 
Teleview  ආයතනය ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්යෙය් ෙහෝ 
ෙවනත් අෙළවි පවර්ධන කාර්යන්වල නියැලිලා නැහැ. Teleview 
ආයතනය කියන්ෙන් production house එකක්. ඔබතුමාට ෙම් 
ෙවලාෙව් පිළිතුරක් ෙදන්න අපහසු නම්,  කරුණාකර ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන්න.  

1469 1470 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එම ආයතනය awards  ගණනාවක් දිනාෙගන තිෙබන 

ඉතාමත් දක්ෂ  ආයතනයක්. ඒ ආයතනය මඟින් ඉදිරිපත් කරලා 
තිබුණා නිර්මාණශීලි වැඩ පිළිෙවළක්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
CKD ෙවනුෙවන් කළ වැඩ සටහනට කැඳවූ අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා 
ෙහොඳම advertising concept එක ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් 
Teleview ආයතනෙයන්. ඒ ආයතනයට ඒ කාර්ය භාරදීලා 
තිබුණා.  තරගකාරි ෙටන්ඩර් කමයක් තුළින් ගමන් කරලා award  
කරලා තිෙබනවා. ඒ කාරණය බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

ෙම් කාරණයටම අදාළ එකක්. 

අෙළවි පවර්ධන කාර්ය සඳහා පචාරක ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී  ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන නිර්ණායක සහ Teleview  
ආයතනය ෙතෝරා ගැනීම සඳහා වූ නිර්ණායකයි අතර ෙවනසක් 
තිෙබනවා.  Teleview  ආයතනයට  ෙවනත් සුදුසුකම් තිෙබනවා. 
ඒක අපි පිළිගන්නවා. මම කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය්ත්, සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය්ත් 
ෙලොතරැයි පවර්ධන කාර්ය සඳහා ඔබතුමන්ලා යම් නිර්ණායක 
පද්ධතියක් සකස් කරලා තිෙබනවා ෙන්. ඒ නිර්ණායක පද්ධතියට 
අදාළව ගත්ෙතොත්, Teleview ආයතනය ඒ සුදුසුකම් සපුරා නැහැ 
කියන කාරණයයි   මම කියන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමා දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
Teleview ආයතනය ෙම් සුදුසුකම් සපුරා නැහැ කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. කරුණාකරලා ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා එම පශ්නය ඇසීම මා අගය කරනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. මට කරන්න පුළුවන් එකම ෙද් තමයි,  යම් දිනයක 
එහි සභාපතිවරුන් ෙදෙදනා ෙගන්වා, ඔබතුමා කියන පරිදි ෙම් 
ආයතනයට දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියන කාරණය විවෘත 
කරන්නම්. මා ඔබතුමාට ඒ සඳහා පැමිෙණන්න කියලා ආරාධනා 
කරන්නම්. ෙමහි කිසිම හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ඔබතුමා ෙවලාවක් 
ලබා දුන්ෙනොත්, සභාපතිවරුන් ෙදෙදනාම ෙගන්වන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට ෙකොෙහොමද ලබා දුන්ෙන් කියන කාරණය ගැන 
ඔබතුමාට පශ්න කරන්න පුළුවන්.  

 ඒ වාෙග්ම එහි ෙවනස ෙපන්නුම් කිරීමට මම ෙම් අවස්ථාව 
උපෙයෝගී කර ගන්නවා .  2013/2014 advertisingවල ට රුපියල් 
මිලියන 298ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඊට ෙපර වසෙර් රුපියල් 
මිලියන 424ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ මුදල රුපියල් 
මිලියන 128ක්  දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ලාභය සියයට 37කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගිය වසෙර් ලාභය සියයට 45කින් අඩු 
ෙවලා තිබුණා. ඒ අනුව ෙවනසක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 
සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙයත්  ඒ ආකාරයමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මාවනැල්ල - ෙහම්මාතගම - ගම්ෙපොල මාර්ගය: 
සංවර්ධනය  

மாவெனல்ைல - ெஹம்மாத்தகம - கம்பைள தி: 
அபிவி த்தி 

  MAWANELLA -  HEMMATHAGAMA - GAMPOLA ROAD: 
DEVELOPMENT 
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11. ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (1): 

(අ) (i)   කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජනා කර 
තිබූ මාවනැල්ල නගරෙය් සිට ෙහම්මාතගම හරහා 
ගම්ෙපොල දක්වා වූ කි.මී. 26ක් දිග මාර්ගෙයහි 
සංවර්ධන කටයුතු හිජ්රාගම අල් අසහ්ර් විද්යාලය 
අසලට, එනම් කි.මී. 15කට සීමා කර තිෙබ්ද; 

 (ii)   අඩි 40ක් පළලින් යුතුව ඉදිකිරීමට මුලින් සැලසුම් 
කර තිබූ එම මාර්ගෙයහි පළල අඩි 34කට සීමා කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii)   ෙම් ආකාරෙයන් උක්ත මාර්ගෙය් මුල් සැලසුම් 
ෙවනස ් කිරීෙමන්, ෙකොළඹ- නුවර පධාන 
මාර්ගෙය්, මාවනැල්ෙලන් ෙහම්මාතගම මාර්ගය 
ආරම්භ වන සථ්ානෙය් (S.O. ෙහෝටලය අසල 
හංදිය) දිනපතා පවතින මාර්ග තදබදයට විසඳුම් 
ලැෙබන්ෙන්ද; 

 (iv)   ෙනොඑෙසේ නම්, එම සථ්ානෙය් මාර්ග තදබදය අවම 
කිරීමට විකල්ප ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) காப்பட் இடப்பட்  அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 
ன்ெமாழியப்பட் ந்த மாவெனல்ைல நகரம் 

ெதாடக்கம் ெஹம்மாத்தகம ஊடாக கம்பைள 
வைரயிலான 26 கி.மீ. நீளமான தியின் 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் ஹிஜ்ராகம அல்-
அஸ்ஹர் வித்தியாலயம் வைர, அதாவ  15 
கி.மீ.வைர வைரய க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) 40 அ  அகலத்தில் நிர்மாணிக்கப்ப வதற்காக 
ன்னர் திட்டமிடப்பட் ந்த ேமற்ப  தியின் 

அகலமான  34 அ கள்வைர வைரய க்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  ேமற்ப  தியின் ஆரம்பத் திட்டம் 
மாற்றப்பட்டதன் லம், ெகா ம்  - கண்  
பிரதான தியில், மாவெனல்ைலயி ந்  
ெஹம்மாத்தகம தி ஆரம்பமாகும் இடத்தில் 
(S.O.ேஹாட்ட க்குப் பக்கத்தி ள்ள சந்தி) 
தினசாி காணப்ப கின்ற வாகன ெநாிச க்கு 
தீர் கள் கிைடக்குமா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ேமற்ப  இடத்தில் ஏற்பட் ள்ள 
வாகன ெநாிசைலக் குைறப்பதற்கு மாற் த் 
திட்டெமான்ைற ன்ைவப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Higher Education and  
Highways :  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether the development work on the 26-
kilometre long road from Mawanella town 
to Gampola through Hemmathagama which 
was proposed to be carpeted and developed 
has been limited to reach only up to the 
location of the Al Azhar College of 
Hijaragama, i.e., only 15kilimetres; 

 (ii)  whether the width of the aforesaid road 
which had been initially planned to be 40 
feet, has been reduced to 34 feet; 

 (iii)  whether changing the original plans of the 
aforesaid road in this manner would provide 
solutions to the traffic congestion which 
ocurrs daily at the turn to Hemmathagama 
from the Mawanella town (the junction near 
the S.O. Hotel) of the Colombo-Kandy 
Road; and 

 (iv)  If not, whether an alternative will be 
proposed to minimize traffic congestion at 
this location? 

(b)   If not, why? 
 

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

(අ) (i) නැත. මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 26ක දුර පමාණය 
කාපට් කර ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව ඇත. 

  ව්යාපෘතිෙය් ආරම්භක දිනය  - 2015.06.18 

  ව්යාපෘතිය අවසන් කරන දිනය  - 2017.06.17 

 (ii) මාර්ගෙය් මුළු දුර පමාණයම එකම පළලකට 
ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ෙනොතිබුණි. එය පහත 
සඳහන් පරිදි සැලසුම් කර ඇත. 

  මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ පමණක් අඩි 42ක 
පළලට සහ ෙහම්මාතගම නගර සීමාව තුළ අඩි 
40ක පළලට වාහන නැවැත්වීෙම් පහසුකම් 
සහිතව ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

  මාවනැල්ල සිට ෙහම්මාතගම දක්වා කිෙලෝ මී ටර් 
15ක දුර පමාණය අඩි 25ක් පළලට පුළුල් කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. 

  ෙහම්මාතගම සිට ගම්ෙපොල දක්වා මාර්ග 
ෙකො ටෙසේ ඇති කඳු කැපීෙම්දී ඇති වන පාරිසරික 
බලපෑම හා අනතුරුදායක තත්ත්වය අවම කර 
ගැනීම සඳහා මාර්ග රක්ෂිතෙය් ඉඩ පමාණය 
ඇතුළත අඩි 15 - 20ක පළලකට පුඵල් කිරීමටද 
සැලසුම් කර ඇත. 

 (iii) මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ මීටර් 100ක පමණ 
දුරක් අඩි 42ක් පමණ පළල් කිරීමට ෙයෝජිත 
බැවින්, මාවනැල්ල නගරය තුළ පවතින මාර්ග 
තදබදය අවම කර ගත හැකිය. 

 (iv) අදාළ ෙනො  ෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 

කටයුත්ත පළමුෙවන්ම ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්දී එය අවසන් 
කරන්න නියමිතව තිබුෙණ් 2017 අෙගෝස්තු මාසෙය්දීයි. මා හිතන 
විධියට  එය තව අවුරුද්දකින් කල් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ කාලය 
තුළදී ෙම් වැඩ කටයුතු නවත්වලා, ඊට පස්ෙසේ නැවතත් ආරම්භ 
කරනවාද? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ව්යාපෘතිය අවසන් කරන දිනය 2017.06.17. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔබතුමා කියපු ආකාරයට මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ 

පමණක් අඩි 42ක පළලට ඉදිකරන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා. 
නමුත් ෙහම්මාතගම නගර සීමාව තුළට ෙවද්දි අඩි 40 දක්වා 
පළලට ඉදිකිරීමට  සැලසුම් කර තිෙබනවාය කියලා තමයි 
තිබුෙණ්. නමුත් අද ව නෙකොට අඩි 32ක් සමහර තැන්වලින් 
අරෙගන තිෙබනවා. සමහර තැන්වල පළල අඩි 30, අඩි 28 දක්වා 
අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ෙවනසක් තිෙබන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ලබා දීපු උත්තරය බැලුෙවොත් එය ෙපෙන්වි. "මාර්ගෙය් 

මුළු දුර පමාණයම එකම පළලකට ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර 
ෙනොතිබුණි" කියා  උත්තරෙය් සඳහන් ෙවනවා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
නගරෙය් එක තැනකදී අඩි 32ක්, තව තැනකදී අඩි 34ක්, 

තවත් තැනකදී අඩි 28ක් විධියට පළල ෙවනස් ෙවන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ පමණක් පළල අඩි 42යි.  

මාවනැල්ල සිට ෙහම්මාතගම දක්වා කි.මී. 15ක දුර පමාණය අඩි 
25ක් පළලට පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
අඩි 30 දක්වා තිබුණා ෙන්ද? 

 

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

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරද්දී  වියදම් වූ මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් දැන් 
ෙම් මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න වැය වනවාද?  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, වැඩි වන්ෙන් නැහැ. එෙහම වියදම  වැඩිවීමක් ගැන 

ඔබතුමා පශ්නෙය් අහලාත් නැහැ.  ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම 
වියදම වැඩි වීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 2015.06.18 වන 
දින ෙන් ව්යාපෘතිය පටන් ගත්ෙත්. ඒ මුල් ගිවිසුම අනුව කටයුතු 
කරනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, I would like to bring to your notice a 

matter which is important to the security of the House. 
There was a sudden power outage a while ago and there 
was a two-minute gap between the power outage and the 
restoration of power.    

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Sabotage.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, I am also very concerned about it.  I 

will definitely take an appropriate action on it. It is not a 
healthy practice.  Thank you very much for raising it. 
 

ශී ලංකාෙව් වැඩිහිටි ජනගහනය : විසත්ර 
இலங்ைகயில் திேயார் கு சனத்ெதாைக: விபரம் 
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13.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ශ  ීලංකාෙව් වැඩිහිටි ජනගහනය ඉහළ යන බවත්;  

 (ii) ඉදිරිෙය්දී ෙමම තත්ත්වය සමාජයට විශාල 
බලපෑමක් සිදු කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ශ  ී ලංකාෙව් වයස අවුරුදු 70ට වැඩි ජනගහනය 
ෙකොපමණද;   

 (ii) එම ජනගහනය ගැහැනු හා පිරිමි ෙලස ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) වැඩිහිටි ජනගහනය සමසත් ජනගහනෙය් 
පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  උක්ත ජනගහනෙයන් විශ ාම වැටුපක් හිමි 
පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) විශ ාම වැටුපක් ෙනොමැති පිරිසෙග් සුභසාධනයට 
රජය ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) වැඩිවන වැඩිහිටි ජනගහනෙයහි ජීවන තත්ත්වය 
කළමනාකරණය කිරීමට සැලසුම් සකස ් කර 
තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම් කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  
(அ) (i) இலங்ைகயில் திேயார் கு சனத்ெதாைக 

அதிகாித்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 
 (ii) எதிர்காலத்தில் இந்த நிைலைம ச கத் க்கு 

ெப ம் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ெமன்பைத ம்; 
 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இலங்ைகயில் 70 வயதிற்கு ேமற்பட்ட 

சனத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  சனத்ெதாைக ெபண்கள் மற் ம் 

ஆண்கள் என்ற ாீதியில் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) திேயார் சனத்ெதாைக ெமாத்த 
கு சனத்ெதாைகயில் எத்தைன சத தம் 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  சனத்ெதாைகயில் ஓய் தியம் ெப ம் 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஓய் தியம் ெபறாதவர்களின் நலன் ாிக்காக 
அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) அதிகாித்  வ ம் திேயார் சனத்ெதாைகயின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத காைம ெசய்வதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the aged population in Sri Lanka is 
increasing; and 

 (ii)  this situation will make a severe impact on 
the society in the future; 

(b)  Will he state- 

 (i)  the  population above the age of 70 in Sri 
Lanka; 

 (ii)  the aforesaid population as male and 
female, separately; and 

 (iii)  the aged population as a percentage of the 
total population; 

1475 1476 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(c)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of persons who are entitled to a 
pension out of the aforesaid population; and 

 (ii)  the steps taken by the Government for the 
welfare of the people who do not  have a 
pension? 

(d)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether plans  have been made to manage 
the living standard of the aged population, 
which is increasing; and 

 (ii)  if so, the aforesaid plans? 

(e)  If not, why?  

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  සහ      (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) 969,374  
  (නවලක්ෂ හැටනවදහස ්තුන්සිය හැත්තෑ හතරයි) 
 

 (ii) පිරිමි - 406,459  
  (හාරලක්ෂ හයදහස ්හාරසිය පනස ්නවයයි) 
 

  ගැහැනු - 562,915  
  (පන්ලක්ෂ හැටෙදදහස ්නවසිය පහෙළොවයි) 

 (iii) 12.4% 

(ඇ) (i) 272,815  
  (ෙදලක්ෂ හැත්තෑෙදදහස ්අටසිය පහෙළොවයි) 

 (ii) වැඩිහිටි සවියට ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව 

  වයස අවුරුදු 70 සම්පූර්ණ වූ මාසික ආදායම 
රු.3,000/-ට අඩු ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට රු.2,000/-
ක දීමනාවක් වැඩිහිටි සවිබලගැන්වීම් උෙදසා ලබා 
ෙද්. 

  ෙමවර ලැබී ඇති මුදල ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථකව කියාත්මක කිරීමට කිසිෙසේත් 
පමාණවත් නැත. එම නිසා වැඩි මුදලක් ඉල්ලුම් 
කර ඇත. 

  සව්යං රැකියා උත්පාදන කියාකාරකම් සඳහා 
පතිපාදන 

  2000 අංක 09 දරන පනතට අනුව වැඩිහිටියන්ෙග් 
සුබ සාධනය හා ඔවුන්ෙග් දිරිගැන්වීම් යන 
කාරණය මුල් කර ගනිමින් වයස අවුරුදු 60ට වැඩි 
මාසික ආදායම රු.5,000/-ට අඩු සව්යං 
රැකියාවන්හි නිරත පුද්ගලයන් සඳහා උපරිමය 

රු.20,000/-ක ආධාරයක් එක් අෙයකුට එක් වරක් 
පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  ලැබුණු මුදල මිලියන 2යි. 

  ෙමයද කිසිෙසේත් පමාණවත් නැත. වැඩිපුර මුදලක් 
ඉල්ලා ඇත. 

  වැඩිහිටි ආවරණ කැපකරු වැඩසටහන 

  අසරණභාවයට පත් වැඩිහිටි මව්පියන්ෙග් 
ෛදනික මූලික අවශ්යතා හැකිතාක් දුරට ඉටු 
කිරීමට කැමැත්ත හා හැකියාව සහිත ත්යාගශීලී 
පුද්ගලයන් හා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන ෙවත ඒ 
සඳහා අවසථ්ාව සලසා ෙදමින් එක් 
පතිලාභිෙයකුට මාසිකව රුපියල් 500ක් ලැෙබන 
පරිදි පරිත්යාග ලබාදීමට අවසථ්ාව සලසා දී ඇත. 

  ෙමම වැඩ පිළිෙවළද එතරම් සාර්ථකව කියාත්මක 
ෙනොෙව්. ඉදිරි කාලෙය්දී දිවිනැඟුම සංවර්ධන 
නිලධාරින් හා කළමනාකරුවන්ෙග්ද ආධාර 
ඇතිව ෙමය වඩාත් පචලිත කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. 

(ඈ)   (i)   ඔව්. 

         (ii)   විශව්ීය විශාම වැටුපක් යන සංකල්පය කියාත්මක 
කිරීම. 

  වයස අවුරුදු 60ට වැඩි විශාම වැටුපක් ෙනොලබන 
වැඩිහිටියන් උෙදසා ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ ආවරණ 
විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමයක් සමාජ ආරක්ෂණ 
මණ්ඩලය හා ඒකාබද්ධ වී ලබාදීමට සැලසුම් 
කරමින් පවතී. 

  සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයද දැනට අකාර්යක්ෂම 
හා අලාභදායී ආයතනයකි. එය ඉදිරිෙය්දී 
දිවිනැඟුම සංවර්ධන නිලධාරින්, කළමනාකරුවන් 
හා සමාජ ෙසේවා නිලධාරින් ෙයොදවා දියුණු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

  ෙම් යටෙත් විෙශේෂ රක්ෂණාවරණයක් සැලසුම් 
කර ඇත. 

(ඉ)   ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය මම අහනෙකොට රෙට් 

තිබුණු තත්ත්වයට වඩා හරිම නරක බරපතළ තත්ත්වයක් තමයි 
දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වැඩිහිටියන්ෙග් ආයු කාලය වැඩිවීම 
ෙකොෙහොම ෙවතත්, වැඩිහිටියන්ෙග්ත්, තරුණයන්ෙග්ත්, පාසල් 
දරුවන්ෙග්ත්, ෙම් තුන්ෙගොල්ලන්ෙග්ම ආයු කාලය අඩු ෙවන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාෙග් දිවි නැඟුම අංශයටත් අදාළයි.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
ඇතුළු ෙම් සභාව ඒකමතිකව සම්මත කරපු 2006 අංක 27 දරන 
දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනෙත් 36වන 
වගන්තිය අනුව ෙමොනම ආකාරයකින්වත් අධ්යාපන, සංස්කෘතික, 
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සමාජ, කීඩා වැනි කටයුතු ෙවනුෙවන් දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිවලට 
අයිතියක් නැහැ, ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න; අනුගහය දක්වන්න. 
එෙහම කෙළොත්, ගත්ත අයයි, දුන්නු අයයි ෙම් සියලු ෙදනාට 
රුපියල් 50,000කට ෙනොඅඩු දඩ මුදලක් ෙහෝ අවුරුදු ෙදකකට 
ෙනොවැඩි සිර දඬුවමක් ෙහෝ ෙම් දඬුවම් ෙදකම ෙහෝ එක දඬුවමකට 
ලක් ෙවන වරදක්.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් කිලිෙනොච්චිය ෙපොලිස් ස්ථානය 
විවෘත කරන්න ගිෙය් හිටපු අගමැති දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා. 
දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිය තමයි ඒකට උදවු කෙළේ; sponsor කෙළේ. 
ෙම් බලන්න, 2016 ෙපබරවාරි 16වැනි අඟහරුවාදා "දිවයින" 
පත්තරය පුරාවට දැන්වීමක් දාලා දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිය කියනවා, 
"ෙමන්න, අපි CSRවලට උදවු කරපු ආයතන" කියලා. පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ක් අත උස්සලා සම්මත කරගත්ත 
පනත අමු අමුෙව් ෙම් ෙගොල්ලන් උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. 
හරි නම්, දැන් දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිවල පාලනාධිකාරියට අවුරුදු 
ෙදකක සිර දඬුවමක් ෙහෝ රුපියල් 50,000ක දඩ මුදලකට ලක් 
කරන්න නීතිමය කියා මාර්ගවලට යන්න ඕනෑ.    

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් දුම්ෙකොළ ආශිත ෙරෝගවලින් 
අවුරුද්දකට 20,000ක් මැෙරනවා. ඒ ගණන දවස් 365න් ෙබදුවාම 
දවසකට මැෙරන ගණන 54.7යි. පූර්ණ සංඛ්යාවකට වටයපුවාම 
දවසකට 55ක් මැෙරනවා. තිස ් අවුරුදු යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් 
එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් නිසා දවසකට මැරිලා තිෙබන්ෙන් 40 - 50 
අතර සංඛ්යාවක්. ෙම් තිස ්අවුරුදු යුද්ධය පැවති අවුරුදු 30ටම අද 
වාෙග් -දැන් අද මාසෙය් 25ෙවනි දා- ෙපබරවාරි 25ෙවනි දිනයන් 
30ක් තිබිලා තිෙබනවා. එෙහම මැරුණු ගණන දළ වශෙයන් 40යි. 
එතෙකොට ෙම්ක එල්ටීටීඊ සංවිධානයට වඩා භයානක තස්තවාදී 
සංවිධානයක්. දවසකට 55ක් මැෙරනවා දුම්ෙකොළ ආශිතව ඇති 
වන ෙරෝගවලින්. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙම් 
සම්බන්ධව ලබන කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡාවට ෙගන, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා සමඟ කියා 
මාර්ගයක් ගැනීමට මැදිහත්වීමක් කරනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු බුද්ධික 

පතිරණ මන්තීතුමා සඳහන් කළ පධාන පචාරක දැන්වීම් ෙදෙකන් 
එකක් ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ට ඔවුන්ෙග් විෙශේෂ කුසලතා 
සඳහා තෑගිෙබෝග දීෙම් උත්සවයක්. අෙනක් එක  Tobacco 
සමාගම  කළ සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් ෙදකක්. එතුමා කියන 

විධියට පශ්නයක් තිෙබන බව මටත් වැටෙහනවා. දුම්ෙකොළ හා 
මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත පකාරව ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ගරු මන්තීතුමාෙග් ෙම් පශ්නය මම අමාත්ය මණ්ඩලයට 
දැනුම් ෙදනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා 2016 

ෙපබරවාරි මාසෙය් 16ෙවනි අඟහරුවාදා ඉංගීසි පුවත් පතක තිබූ 
දැන්වීමක් ගැනත් කිව්වා. ඒෙකත් වැරැද්දක් තිෙබනවා. දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිවලට අයිතියක් නැහැ තමන්ෙග් ආයතනෙය් ලාංඡන 
පදර්ශනය කරන්නට. ඒකත් කරලා තිෙබනවා, ඒ අය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 16ෙවනි අඟහරුවාදා ඉංගීසි පුවත් පතක පළ වූ ජායාරූප 
සහිත දැන්වීම සහ 2016 ෙපබරවාරි මාසෙය් 16ෙවනි අඟහරුවාදා 
"දිවයින" පතෙය් පළ වූ "තිරසර ජීවෙනෝපාය තුළින් ගාමීය 
සංර්ධනය" යන ශීර්ෂය යටෙත් පළ වූ ලිපිය අඩංගු පත්තර පිටු 
ෙදක සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති 
ගරු මහින්ද යාප අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිෙයන් වැලිගමට sponsorships අරෙගන, ෙගොවීන්ට බීජ 
දුන්නා. ඒකත් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනත අනුව වැරැද්දක්. තවමත් ෙමවැනි කියා මාර්ග සිදු ෙවනවා. 
ඔබතුමාත් දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ සභාපතිවරෙයක්. මමත් 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ සභාපතිවරෙයක්. ඔබතුමා මහනුවර 
දිස්තික්කෙය්. දැන් දිස්තික්කවල CSR ව්යාපෘතිය අනුව දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිවලින් බීජ ෙදනවා, ඉඩම් ගන්නවා. නමුත් දවසකට 
55ක් මරනවා. එල්ටීටීඊ යුද්ධය පැවති කාලෙය් මැරිලා 
තිෙබන්ෙන් 40යි. ඒ නිසා දිස්තික්ක මට්ටමින් ඒ අය ෙගන යන 
ෙම් සංවර්ධන කියාදාමය, - CSR නමින්- නවත්වන්නට යම් කියා 
මාර්ගයක් ගන්නවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා එෙහම කිව්වත්, ඒ පනෙත් තිෙබන වගන්ති අනුව ෙම් 
පිළිබඳව ෙපොඩි අපැහැදිලිතාවක් තිෙබනවා. ෙමොනවා වුණත් 
ඔබතුමා මතු කරණ කාරණය වැදගත්. ඒ පිළිබඳව අපි ඒ අදාළ 
ආයතනවල අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙව්ලාව ඉක්මවා ෙගොස් තිෙබනවා. 

1479 1480 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අවුරුදු 70ට වැඩි වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 2,000ක 

දීමනාව ලබා දීම ගැනයි මම අහන්ෙන්. ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. 
ෙම්ක ලැෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයකට නිශ්චිත 
ෙකෝටා එකක් විධියටයි. එක් ෙකෙනකු ජීවතුන් අතර නැති 
වුෙණොත් එෙහම නැත්නම් රට හැර ගිෙයොත් තමයි තව ෙකෙනකුට 
එය ලැෙබන්ෙන්. අවුරුදු 70ට වැඩි  වැඩිහිටියන් සියලු ෙදනාම 
හිතාෙගන ඉන්ෙන්, අපි ඔක්ෙකෝටම අවුරුදු 70 වුණු ගමන් 2,000 
ගණෙන් ලැෙබනවා කියලා. එක්ෙකෝ ෙම් ගැන සන්නිෙව්දනය 
විධිමත් ෙවන්න ඕනෑ. නැත්නම් අවුරුදු 70ට වැඩි සියලු ෙදනාටම 
රුපියල් 2,000 දීමනාව ලැෙබන්න ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් රජෙය් 
විශාම වැටුපක් ෙනොලබන සියලු ෙදනාටමවත් ලැෙබන්න ඕනෑ. 
2016 ඉඳලා, අඩුම ගණෙන් විශාම වැටුපක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියාවක් කරලා ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල මඟින් යම් මුදලක් ෙනොලබපු ඉතුරු 
සියලු ෙදනාට ෙම් මුදල් ලබා දීම සහතික කිරීම සඳහා 
අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම සහ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 70ට වැඩි 

වැඩිහිටියන් සියලු ෙදනාටම සහනාධාර - රුපියල් 2,000 දීමනාව - 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම වැඩිහිටියන් තමුන්ෙග් දරුවන් ළඟ 
ෙහොඳින් ජීවත් ෙවනවා නම්, ඒ දරුවන්ෙග් ආදායම් මට්ටම ෙහොඳ 
නම් එෙහම අයටත් සහනාධාර මුදල ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්  
විශාම වැටුපක් ෙහෝ අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් ෙලොකු මුදලක් 
ලබාෙගන නැති, ෙවනත් ආදායම් මාර්ගත් නැති, ඉතාම පහළ 
ආර්ථික මට්ටමක ඉන්න වැඩිහිටි අයට ෙම් රුපියල් 2,000 දීමනාව 
ෙදනවා. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි ඔබතුමා කියන විධියට ෙපොඩි අඩුවක් 
තිෙබනවා. දැනට හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම දිය යුතුයි 
කියලා හිතන 10ෙදෙනකුෙග්, 15ෙදෙනකුෙග් ලැයිස්තු තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලා ඒ අයටත් 
ඉදිරි කාලෙය්දී ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 14 - 192/'15 - (2), 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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 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. 

රජෙය් නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීම : විසත්ර 
அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
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299/’15 
15.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) නිලධාරියා විසින් රුපියල් පනස ්දහසක්  ෙගවීෙම් 
පදනම මත, 2014 වර්ෂෙය්දී  රජෙය් නිලධාරින්ට 
ලබා දුන් යතුරු පැදි සංඛ්යාව; 

 (ii)  2014 වර්ෂෙය්දී මුදල් ෙගවා, 2015.10.31 දින 
වනෙතක් යතුරු පැදි ෙනොලැබුණු නිලධාරින් 
සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 ජනාධිපතිවරණ සමෙය් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි, 
යතුරු පැදි සඳහා රජෙය් නිලධාරින් විසින් ෙගවන 
ලද රුපියල් පනස ් දහසක මුදල ෙහෝ ඉන් 
ෙකොටසක් රජය විසින් නැවත නිලධාරින්ට ෙගවා 
තිෙබ්ද;  

   (ii) එෙසේ නම්, මුදල් නැවත ෙගවා ඇති නිලධාරින් 
ෙසේවය කරනු ලබන ෙදපාර්තෙම්න්තු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) உத்திேயாகத்தர் பா ஐம்பதாயிரம் ெச த் ம் 
அ ப்பைடயில், 2014ஆம் ஆண்  அரச 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு  வழங்கப்பட்ட 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2014ஆம் ஆண் ல் பணம் ெச த்தப்பட் , 
2015.10.31ஆம் திகதிவைர ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கள் கிைடக்கப்ெபறாத உத்திேயாகத் 
தர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 சனாதிபதி ேதர்தல் காலத்தில் 
வாக்கு தியளிக்கப்பட்டதன் பிரகாரம்,  
ேமாட்டார் ைசக்கிள்க க்காக அரச 
உத்திேயாகத்தர்களால் ெச த்தப்பட்ட பா 
ஐம்பதாயிரம் பணத் ெதாைக அல்ல  அதில் ஒ  
பகுதி அரசாங்கத்தால் தி ப்பி 
உத்திேயாகத்தர்க க்குச்  ெச த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் பணம், தி ப்பிச் ெச த்தப்பட் ள்ள 
உத்திேயாகத்தர்கள் கடைமயாற் கின்ற 
திைணக்களங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Finance:   

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of motorcycles given to the 
Public Officers in the year 2014 on the basis 
that fifty thousand rupees is paid by the 
officer; and 

 (ii)  the number of officers who paid money in 
the year 2014 and did not receive 
motorcycles as at 31.10.2015? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) whether the Government has paid back the 
full amount of Rs. 50,000/- paid by the 
Government Officers for motorcycles or 
part of  the aforesaid amount as promised in 
the Presidential Election period in 2015; 
and 

 (ii) if so, the Departments in which the officers 
who have been given their money back are 
serving? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)    (i)  2014 වර්ෂෙය්දී ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට ලබා දුන් 
යතුරුපැදි/සක්ූටර් සංඛ්යාව 112,265කි. 

        (ii)   දිසත්ික් ෙල්කම්වරුන්ෙගන් ලබා ගත් 
ෙතොරතුරුවලට අනුව, 2014 වර්ෂය වන විට යතුරු 
පැදි ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ, එෙමන්ම 
මුදල් ෙගවු ක්ෙෂේත නිලධාරින් 85 ෙදනකුට 
පමණක් 2015.10.31 දින වන විට යතුරු පැදි ලබා 
දී ෙනොමැති අතර, ෙමයට පධාන වශෙයන් ෙහේතු වී 
ඇත්ෙත් ෙමම නිලධාරින්ෙගන් ඇතැම් නිලධාරින් 
සථ්ාන මාරුවීම් ලබා ගැනීම, විෙද්ශගත වීම සඳහා 
නිවාඩු ලබා ගැනීම සහ යතුරුපැදි සඳහා හිමිකම් 
ෙනොමැති ෙවනත් ෙසේවාවන් සඳහා උසසව්ීම් ලබා 
ගැනීම ෙව්. 

(ආ)   (i)   එකඟ වී ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද 2016 අය වැය 
කථාෙව්දී එකඟ වූ පරිදි 2015.11.20 දිනට 
සුදුසුකම් සපුරා ලන ලද නිලධාරින්ට යතුරුපැදි 
ලබා දීමට කැඳවන වාර්තා අනුව 2016.02.23 දින 
වන විට -ඊෙය් වන විට- සුදුසුකම් ලත් නිලධාරින් 
සංඛ්යාව 1,303කි. 

       (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)   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 ෙමයයි. ෙමවැනි ෙපොෙරොන්දුවක් නැහැයි කියලා ඔබතුමා 

කිව්වා. නමුත් ගරු අමාත්යතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ 
පතිපත්ති පකාශනෙය් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා ඒ රුපියල් 
50,000 කපා හරිනවා කියලා. ඒක ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා  අෙප් දින 100 වැඩසටහෙන් ඒක ෙපන්නුවා නම් 

ෙහොඳයි.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම ඒක සභාගත කරනවා.  ඒක සභාගත කරලා, මෙග් අෙත් 

තිෙබනවා - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සභාගත කරන්න ඕනෑ නැහැ, ඒක මෙග් ළඟ තිෙබනවා. " 

ෙවනසකට එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක් 100 දිනකින් අලුත් 
රටක්"  ක්ෂණික සහන වැඩසටහෙන් අංක 2 යටෙත් ඒ කාරණය 
තිෙබනවා. ඒකට අදාළව තමයි උත්තර දී තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් එෙහම 

ෙපොෙරොන්දුවක් වුෙණ් නැහැයි කියලාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ කියන්ෙන්? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒ මුදල කපා හැරීමට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් 

නැහැයි කියලාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙපොෙරොන්දුව දීලා තිෙබන ආකාරය එම අංක 2 ෙඡ්දෙය් 

සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තිෙබන ආකාරයට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරලා ඉවරයි 

කියලාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. ෙමතැන කියලා තිෙබන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් - 

1483 1484 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති පකාශනෙය්- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි කියලා තිෙබන්ෙන් යතුරුපැදි ෙදනවා කියලා. රුපියල් 

50,000 ෙදන එක ෙපොෙරොන්දුවක් ෙනොෙවයි. ඒක කට කථාවට 
තමයි අෙනක් අය කියලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අපරාෙද්!  ජනවාරි 08වැනිදා වන විට ඒක කට කථාවක් 

විතරයි කියලා ජනතාව දැන ෙගන හිටියා නම් රෙට් තත්ත්වයත් 
ෙවනස් ෙවන්න තිබුණා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කටකථායි, අපි කියාත්මක කරන්න බැඳී සිටින ෙද්වලුයි කියා 

ෙදකක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් විදුලි පුටුවක් ගැන කිව්වා ෙන්. 
දැන් ෙකෝ? විදුලි පුටුෙව් යන්න දඟලන්ෙනත් යවන්න හදපු 
එක්ෙකනා ෙන්. ඒ වාෙග් ෙව්දිකාවල එකක් කියනවා, සුද්දන්ට 
තවත් එකක් කියනවා. හරියට පශ්නය අහන්න. උත්තර ෙදන්නම්. 
උත්තර ෙදන්න අපි බැඳී සිටිනවා. ඔබතුමා වාෙග්ම අපිත් දක්ෂයි 
උත්තර ෙදන්න.     

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක අහන්න කියපු උදවියෙගන්. 

මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. රෙට් ජනතාවෙග් දැන 
ගැනීම පිණිසයි මම නැවත අහන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ශී මුඛෙයන් මට ෙම් ටික කියන්න. "යතුරු පැදි සඳහා 
ෙගවා ඇති රුපියල් 50,000 කපා හැරීමට ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව කවදාවත් ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් නැහැ" කියා ෙන් ඔබතුමා 
කියන්ෙන්?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි කිව්වා, "ඒ හැම ෙකෙනකුටම motorcycle එකක් ෙහෝ 

ස්කූටරයක් ලබා ෙදනවා" කියලා. යම් තැන්වල දීලා නැත්නම්- 
[බාධා කිරීමක්]  Motorcycle එක දුන්නාට පස්ෙසේ මුදල් කපා 
හරින්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.  

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

 
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) 
What is your point of Order, Hon. Wimal 

Weerawansa? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙවලාෙව් මා ෙම් පශ්නය අහන්න 
කැමැතියි.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, රෙට් ෙගොවි ජනතාවට වී මිල 
සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
මැදිරිගිරිෙය් ෙපළපාළි යනවා; හැම තැනම ෙපළපාළි යනවා. 
කලින් රුපියල් 40ට රුපියල් 45ට තිබුණු වී මිල අද- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම පශ්න අහන්න බැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මුදල් ඇමතිතුමා උත්තර ෙදනවා ෙන්. ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ. [බාධා කිරීම්] මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] හැම දාම උෙද්ට ෙමෙහම නැඟිටලා පශ්න 
කරන්න බැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න කැමැති නම්- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම වුණත් බැහැ. [බාධා කිරීම්] තමන්ට ඕනෑ  ෙවලාවට 

නැඟිටින්න බැහැ.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අර වවුනියාෙව්- [බාධා කිරීම්] ඒත් ෙපළපාළි යනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Second round. 
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ලියා පදිංචි රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන : විසත්ර 
பதி ெசய்யப்பட்ட அரச சார்பற்ற அைமப் கள் : 

விபரம் 
REGISTERED NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS: 

DETAILS   
 

219/’15 
3. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
    (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
   (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි මස 01 දින වනවිට ෙමරට ලියා 
පදිංචි කර තිබූ රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන (NGO) 
සහ ජාත්යන්තර රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන (INGO) 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම සංවිධානයන්හි ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015.01.01 දින සිට 2015.11.01 දින දක්වා ෙමරට 
ලියා පදිංචි කර ඇති රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
(NGO) සහ ජාත්යන්තර රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
(INGO) කවෙර්ද; 

 (ii) එම සංවිධානයන්හි සංවිධායකයින්ෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙතොරතුරු කවෙර්ද;  යන්නත් 
එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉහත සඳහන් සංවිධානයන්ට, 

 (i) 2000.01.01 දින සිට ෙම් වනෙතක් ලැබී ඇති 
වාර්ෂික මූල්යාධාර පමාණය; 

 (ii) එකී අරමුදල් සපයා ඇති විෙද්ශ රාජ්ය ෙහෝ 
සංවිධාන කවෙර්ද; 

 (iii) එකී අරමුදල් සම්පාදනය ෙකොට ඇති විෙද්ශ රාජ්ය 
හා සංවිධාන අදාළ අරමුදල් ලබා දී ඇති අරමුණු 
කවෙර්ද;  

  යන්න එක් එක් සංවිධානය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් එතුමා තවදුරටත් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம 
ெமாழிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் 01ஆம் திகதியளவில் 
இந்நாட் ல் பதி  ெசய்யப்பட் ந்த அரச 
சார்பற்ற அைமப் கள் (NGO) மற் ம் சர்வேதச 
அரச சார்பற்ற அைமப் கள் (INGO) யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைமப் களின் கவாிகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.01ஆம் திகதி தல் 2015.11.01 ஆம் 
திகதி வைர இந்நாட் ல் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள 
அரச சார்பற்ற அைமப் கள் (NGO) மற் ம் 
சர்வேதச அரச சார்பற்ற அைமப் கள் (INGO) 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைமப் களின் அைமப்பாளர்கள  
இைணப் த் தகவல்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  அைமப் க க்கு, 

 (i) 2000.01.01ஆம் திகதி தல் இற்ைறவைர 
கிைடத் ள்ள வ டாந்த நிதி தவிகள் எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவ் தவிகைள வழங்கி ள்ள ெவளிநாட்  
அரசுகள் அல்ல  அைமப் கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிதி தவிகைள வழங்கி ள்ள 
ெவளிநாட்  அரசுகள் மற் ம் அைமப் கள் 
சம்பந்தப்பட்ட நிதி தவிகைள வழங்கி ள்ளதன் 
குறிக்ேகாள்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 ஒவ்ெவா  அைமப்  சார்பி ம் ெவவ்ேவறாக அவர் 
இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of National Co-existence, Dialogue 
and Official Languages: 

(a)  Will he submit to this House- 

 (i)   the Non-Governmental Organizations 
(NGOs) and International Non-
Governmental Organizations (INGOs) 
registered in Sri Lanka by 01st of January 
2015; and 

 (ii)   the addresses of those organizations? 

(b)  Will he also submit to this House- 

 (i)   the names of the NGOs and INGOs 
registered in Sri Lanka from 01.01.2015 to 
01.11.2015; and 

 (ii)   the contact details of the organizers of those 
organizations; 

(c)  Will he further submit to this House, separately, 
based on each of the aforesaid organizations - 

 (i)   the total amount of money received as 
financial aid from 01.01.2000 up to now; 

 (ii)   the names of the foreign countries or 
organizations that provided aforesaid funds; 
and 

 (iii)   the objectives of those foreign countries and 
organizations to provide such funds; 

(d)  If not, why? 

 
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) 
ගරු මන්තීතුමා විසින් අසන ලද පශ්නය මාස හතරක් විතර 

පැරණි ෙවලා. සංඛ්යා වැඩි- [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ මම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උත්තර ෙදන්නම්. කාෙග්වත් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. Order එකටයි 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

(අ)  (i)    2015 ජනවාරි මස 01 වන දින වන විට ෙමරට 
ලියා පදිංචි කර තිබූ ෙද්ශීය රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන සංඛ්යාව 1064ක් වන අතර, ජාත්යන්තර 
රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන සංඛ්යාව 381කි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මන්තීවරුන් ෙදෙදෙනක් අද හිටිෙයත් නැහැ. පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
වැදගත් පශ්නයක් ඒක. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒක වැදගත් පශ්නයක් තමයි. ඉන්න කියන්නම්. 

  (ii)   එම සංවිධානවල නම, ලිපිනය, ලියා පදිංචි අංකය ඇතුළු 
විසත්ර පිළිෙවළින් ඇමුණුම 1 සහ 2 මඟින් ඉදිරිපත් කරමි. 

 එහි සඳහන් වී තිෙබනවා, "Pushpa Rajapaksa 
Foundation, අංක 78, ෙරොසම්ීඩ් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07" 
කියා. 

 ඔබතුමා දන්නවා ඇති ෙන්ද? තවත් එකක් තිෙබනවා- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
මම ඔක්ෙකොම කියන්න ඕනෑ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] පශ්නය 

ඔබතුමාෙග්. මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවටයි. තවත් 
එකක් තිෙබනවා, අභයාරාම ගිහි පරිතාණ ෙද්ශක සංගමය,  55/F, 
අභයාරාම පටුමඟ, නාරාෙහේන්පිට, ෙකොළඹ 05 කියලා. ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති ෙම්වා. ඉතිරි ටික කියන්නද? සභාගත කරන්නද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙදකක් කියලා නතර කරන එක ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒක මම මෙග් වුවමනාවටයි කිව්ෙව්. අෙනක් කරුණු ටිකත් 

කියන්නද? 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම නම් ඊළඟ කරුණට එන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, 

එෙහමනම් table කරන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාට table කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
නැහැ. පශ්නයක් නැහැ.  

(ආ)  (i)    2015.01.01 දින සිට 2015.11.01 දින දක්වා 
ෙමරට ලියා පදිංචි කර ඇති ෙද්ශීය රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන සංඛ්යාව 17කි. ජාත්යන්තර රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධාන සංඛ්යාව 04කි. 

       (ii)    එම සංවිධානවල නම, ලිපිනය, ලියා පදිංචි අංකය 
ඇතුළු විසත්ර පිළිෙවළින් ඇමුණුම 3 සහ ඇමුණුම 
4 මඟින් ඉදිරිපත් කරමි. 

(ඇ)  (i)    2000.01.01 දින සිට 2011 වසර දක්වා රාජ්ය 
ෙනොවන සංවිධානවලට ලැබී ඇති මූල්යාධාර 
පිළිබඳ වාර්තා ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත ඉදිරිපත් 
කර නැත. 2011 වසෙර්දී රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන 
පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් අදාළ 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ෙලස ෙමම 
සංවිධානවලින් ඉල්ලීමක් කර ඇතත්, පතිචාර 
දක්වා ඇත්ෙත් ආයතන කිහිපයක් පමණි. ඒ අනුව 
වසර තුනක් සඳහා ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළ 
ආයතනවලට ලැබී ඇති සමසත් මූල්යාධාර 
පමාණය පහත දැක්ෙව්; 

  2011 - රුපියල් 13,926,610,942.00 (රුපියල් 
මිලියන දහතුන් දහස ් නමසිය විසි හයයි දශම 
හයයි එකයි) 

  2012 - රුපියල් 11,488,308,761.00 (රුපියල් 
මිලියන එෙකොෙළොස ්දහස ්හාරසිය අසූ අටයි දශම 
තුනයි බිංදුවයි අටයි) 

  2013 - රුපියල් 10,840,293,929.00 (රුපියල් 
මිලියන දහදහස ් අටසිය හතළිහයි දශම ෙදකයි 
නමයයි තුනයි) 

 (ii)    ඇමුණුම 1 සිට 4 දක්වා සඳහන් ආයතනයන්හි මව් 
සංවිධාන මඟින් අරමුදල් සපයා ඇත. ඊට අමතරව, 
අරමුදල් සපයා ඇති ජාත්යන්තර ආයතන පහත 
දැක්ෙව්.  

  JAIKA, USA, European Union, AUSAID, 
CIDA 

 (iii)    1 සිට 4 දක්වා ඇමුණුම්වල 09 වන තීරුෙවහි 
දක්වා ඇති සංවිධානයන්හි අරමුණු ඇමුණුම 5 
මඟින් විසත්ර ෙකොට දැක්ෙව්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

1489 1490 

[ගරු මෙනෝ ගෙන්සන්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, කාරණා 

ෙදකකට. පළමුවන කාරණය, පිළිතුර සභාගත කරන්න කියා 
සභානායකතුමා  කියද්දීත්, ෙදවන වටෙය්දී පිළිතුර සභාගත 
කරන්න පුළුවන්කම තිබියදීත් ඔබතුමා පිළිතුරු දීමයි. ෙදවන 
කාරණය, ඔබතුමා සිංහල භාෂාෙවන් පිළිතුරු දීමයි. ඒ කාරණ 
ෙදකම අෙප් ඇගැයීමට භාජන වන බව පළමුෙවන්ම කියන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
සිංහල භාෂාෙවන් පමණයි. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙමය බරපතළ කාරණාවක්. ගරු ඇමතිතුමනි, මා 
ඇහුෙව් 2000 සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ෙද්ශීය රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධානවලට -NGOsවලට-  වාෙග්ම ජාත්යන්තර රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධානවලට - INGOsවලට- ලැබී තිෙබන මුදල් පමාණය 
ගැනයි. එතුමා උත්තර දුන්නා, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන පිළිබඳ 
ෙල්කම් කාර්යාලයට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 2011, 2012, 
2013 යන අවුරුදු තුනකට ලැබුණු අරමුදල් සම්බන්ධෙයන් විතරයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවුරුදු 15ක් ගැනයි මා අහන්ෙන්.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා ඇහුෙව්, 2000 අවුරුද්ෙද් ඉඳලායි. එතුමා කියන්ෙන් අවුරුදු 

තුනක් සම්බන්ධෙයන් විතරයි ලැබී තිෙබන්ෙන් කියලායි. ඒ 
අවුරුදු තුෙන් ලැබී තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 11ක්, රුපියල් 
බිලියන 12, රුපියල් බිලියන 13ක් වශෙයන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් විවාදයට ෙවලාව ඕනෑ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා අහන්ෙන් අතුරු පශ්නයක් ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නයක් අහන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා 

කථාවක් ෙන් කරන්ෙන්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ඇමතිතුමාෙග් උත්තරය පිළිගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 11, රුපියල් බිලියන 
12, රුපියල් බිලියන 13 වශෙයන් ලැබී තිෙබන මුදල් පමාණය 
ෙහළිදරවු ෙනොකරපු රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවලට ඒ මූලාශ ෙහළි 
ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද? 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒ සම්බන්ධ ෙයන් අපි නැවත ලියා තිෙබනවා. ඔබතුමාට 

උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්. අමතක කරන්න එපා, 2000 අවුරුද්ද 
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන කාලයයි කියලා. [බාධා 
කිරීමක්]ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව තිබුණා ෙන්. නමුත් කෙළේ නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මා කියන කල්. අෙප් අලුත් 
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ ලියා පදිංචි වුණු රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන අතර ෙද්ශීය සංවිධාන 17ක් සහ ජාත්යන්තර සංවිධාන 
4ක් තිෙබනවා. වැඩිය නැහැ. ඔබතුමා හිතුවා වැඩිය තිෙබනවාය 
කියා. වැඩිය නැහැ. එච්චරයි. ජාත්යන්තර සංවිධාන 4යි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා අහන්ෙන් මුදල් සංඛ්යාව ගැනයි. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

හරි, හරි. කියන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම අහන්ෙන් මුදල් සංඛ්යාව ගැනයි. මෙග් අතුරු පශ්නයට 

උත්තරයක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ගන්නය කියා මම ඉල්ලීමක් 

කරනවා. You can ask for a debate on that.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විවාදයක් කවදාද? මම පිළිගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, මට මයික් එක ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ෙම් රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන කියන කාරණය රෙට් 
ආරක්ෂාවට වාෙග්ම ෙද්ශපාලන කටයුතුවලටත් වැදගත් වන 
කාරණාවක්. ඒවා පැවතිෙය් ෙමොන ආණ්ඩුව යටෙත්ද කියන එක 
ෙනොෙවයි, වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒ රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවල 
ඉන්ෙන් කවුද කියන පශ්නයත් ෙනොෙවයි, වැදගත් ෙවන්ෙන්. 
ඒවාට මුදල් ලැෙබන පමාණය රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන පිළිබඳ 
ජාතික ෙල්කම් කාර්යාලයට -ෙමොන ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙහෝ- 
වාර්තා ෙවන්ෙන් නැත්නම් ඒක බරපතළ වැරැද්දක්. ඇමතිතුමා 
කියනවා, වාර්තා ෙවලා නැහැ කියා. මම මෙග් අතුරු පශ්නෙයන් 
අහන්ෙන්, ෙමොකක්ද ඒකට දිය යුතු දඬුවම? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් 

ඇමතිතුමා ඩලස් මන්තීතුමාට කිව්වා, 2011, 2012 සහ 2013 
කියන අවුරුදු තුනට අදාළ ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවාය කියා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවුරුදු ගණනාවකම සතයක්වත්  ලැබී නැහැ  ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්. ඔබතුමන්ලාෙග් 

ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි, දීලා නැත්ෙත්. ඒවා හංගලා තිෙබන්  ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] මම විරුද්ධයි. Then, you ask for a debate on that. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ඕනෑ නම් අපි අවසර ෙදන්නම්. 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. රාජ්ය ෙනොවන 

සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ෙල්කම් කාර්යාලය  ඔබතුමාෙග් 
වකවානුෙව් තිබුෙණ්, රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය යටෙත්යි. 
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ බලතල තිබුණා. ලබා ගත්ෙත් නැහැ. මම 
කිව්වා ෙන්. තවත් ඕනෑ තරම් ආයතන තිබුණා. ලබා ගත්ෙත් 
නැහැ. අවස්ථා තිබුණා. දැන් ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලාට 
අවස්ථාව තිබුණා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මයික් එක ෙදන්න. 

ෙම්ක අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය - [බාධා කිරීමක්] මම ඇසුෙව්, මෙග් පළමු වැනි අතුරු 
පශ්නය. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ෙදවැනි වටය. ෙම්ෙක්දී පශ්න අහන්න බැහැ. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා  ෙම් - [බාධා කිරීම්] ඇයි, 
ෙම්කට භය ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව පැවති 
කාලෙය් වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවා ගැන ෙහොයන්න. ඒවා 
ගැන ෙහළිදරවු කරන්න. ෙමතැනදී  වැදගත් වන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
කවුද කියන එක ෙනොෙවයි. ගරු මෙනෝ ග ෙන්සන් ඇමතිතුමනි, 
"ෙමන්න අහවල් එකය" කියා ඔබතුමා ඒ ගැන රටට කියන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙව්ලාවට ආෙව් නැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ආවා. මම ෙව්ලාවට ඇවිත් ඉන්ෙන්. ෙව්ලාවට ආෙව් 

නැත්නම් අහන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඇසීමට මට ඉඩ ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්වා සිදු වුෙණ් අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙවන්න පුළුවන්; 
ඉතිහාසෙය් මීට ඉස්සර තිබුණු ආණ්ඩු යටෙත් ෙවන්න පුළුවන්- 
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2016 ෙපබරවාරි  25  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Members, let us start the main Business.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හැබැයි, ෙම් ලැෙබන මුදල් කන්දරාව කිසිම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

කාර්යාලයක ෙහෝ දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවක අධීක්ෂණයකටවත් 
භාජන ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් 
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් බිලියන ගණනාවක මුදල් 
සංසරණය - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ගන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විවාදයක් තිෙබනවා නම් ෙදන්න. හැබැයි, මට ෙම් අවස්ථාෙව් 

-[බාධා කිරීම්] මම දන්ෙන් නැහැ, ඇයි ෙම් තරම් කලබල 
ෙවන්ෙන් කියා. [බාධා කිරීම්] ඇයි, ෙම්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා ෙම් ගැන කථා කරන්න ෙවලාවට ආෙව් නැහැ. ෙදවන 

වටෙය් ෙම් වාෙග් පශ්න අහන්න බැහැ. අෙනක්  කාරණය, ෙම් 
ෙතොරතුරු විවාදයකින් ගන්න  ඕනෑ. You must ask for a debate.  
[බාධා කිරීම්] 

 

 මප/ගම්/අල්සෆා පාථමික විදුහල: ඉඩමක් පවරා 
ගැනීම 

மமா/கம்/அல்சபா தனிைலப் பாடசாைல :  
காணிச் சு காிப்  

CP/GAM/ ALSAFA PRIMARY COLLEGE: LAND ACQUISITION   
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5. ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. 
සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 

   (மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா - மாண் மிகு 
எம்.எச்.எம். சல்மான் சார்பாக) 

     (The Hon. Mylvaganam Thilakarajah on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 

පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ               
පශ්නය- (1): 

(අ) ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවයට අයත් නාවලපිටිය දුම්රිය 
ගබඩාෙව් ෙකොටසක මප/ගම්/අල්සෆා පාථමික විදුහල 
පවත්වාෙගන යන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) භාවිතෙයන් ෙතොර දුම්රිය ගබඩා ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
 ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතා මධ්යෙය් පවත්වාෙගන යන එම 
පාසල, සථ්ිර ෙලස පවත්වාෙගන යෑමට හැකි පරිදි එම 

ෙගොඩනැඟිල්ල සකස ් කිරීම සඳහා එකී ඉඩම මධ්යම 
පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරාදීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) இலங்ைகப் ைகயிரத ேசைவக்குச் ெசாந்தமான 
நாவலப்பிட் ய ைகயிரதக் களஞ்சியத்தின் ஒ  
பகுதியில் மமா/கம்/அல்சபா தனிைலப் பாடசாைல 
ேபணிவரப்ப கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) பயன்ப த்தப்படா ள்ள ைகயிரதக் களஞ்சியக் 
கட்டடத்தில் பல்ேவ  சிரமங்க க்கு மத்தியில் 
ேபணிவரப்ப கின்ற ேமற்ப  பாடசாைலைய 
நிரந்தரமாக ேபணிவ வதற்கு ஏற்ற விதத்தில் ேமற்ப  
கட்டடத்ைத அைமத் க் ெகாள்வதற்கு அக்காணிைய 
மத்திய மாகாண கல்வித் திைணக்களத்திற்கு 
ஒப்பைடப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the  Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Is he aware that CP/GAM/ Alsafa Primary College 
is functioning in a section of the Nawalapitiya 
Railway warehouse belonging to the Sri Lanka 
Railway Service? 

(b)  Will he inform this House whether action will be 
taken to transfer the aforesaid land to the 
Department of Education of the Central Province 
in order to develop the said building, facilitating 
the permanent conduct of the school in the 
relevant premises, which is presently functioning 
in the building of the Railway warehouse amidst 
serious inconveniences? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க )  
(The Hon. Ashok Abeysinghe ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 
කරනවා.  

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

 
(අ)   ඔව්. 

(ආ)  ෙනොහැකිය. 

(ඇ)  වානීජ වටිනාකමකින් යුතු ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල ෙදපාර්තෙම්න්තු 
අවශ්යතා මත ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය වී ඇත. ෙමම පාසල ෙමම 
සථානෙය් පවත්වාෙගන යාෙමන් දුම්රිය ෙමෙහයුම්වලට බාධා 
පැමිෙණන අතර පාසලක් පවත්වාෙගන යාමට  සුදුසු පරිසරයක් ෙමම 
සථානෙය් ෙනොමැත.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාර්ග සංවර්ධනයට ලබා ෙදන මුදල: නිර්ණායක 
தி அபிவி த்திக்கான பண ஒ க்கீ : அள ேகால் 

MONEY PROVIDED FOR ROAD DEVELOPMENT: CRITERIA 
     316/'15 

 

7.   ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා  (ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් 
මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
 சார்பாக) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
 Marikkar)                                                                                                                                         
 උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) දින 100 ව්යාපෘතිෙයන් සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකම මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් 
කළ රුපියල් මිලියන 30ක මුදල ඒ ආකාරෙයන්ම 
ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙම් වසර තුළ ලබා ෙදන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) රුපියල් මිලියන 30 සඳහා ෙයෝජනා වූ මාර්ග ෙමම 
වසර තුළ නිම කළ ෙනොහැකි වුවෙහොත්, ඉදිරි වසර 
තුළ නිම කිරීමට අවසථ්ාව ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය් මහාමාර්ග අමාත්යාංශය මගින් 
අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී සැලකිල්ලට ගනු ලබන 
නිර්ණායකයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

வினா:  

(அ) (i) 100 நாள் க த்திட்டத்தின் லம் அைனத் த் 
ேதர்தல் ெதாகுதிகளி ம் தி அபிவி த்திக்காக 
ஒ க்கப்பட்ட 30 மில் யன் பணத்ெதாைக 
அவ்வாேற வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், இவ்வாண் ல் வழங்கப்ப ம் 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) பா 30 மில் ய க்காக ன்ெமாழியப்பட்ட 
திகைள இவ்வாண் ல் ர்த்திெசய்ய யாத 

ேபா  எதிர்வ ம் ஆண் ல் ர்த்திெசய்ய 
வாய்ப்பளிக்கப்ப மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண் ல் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச் 

சினால் ைண திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற் 
காக பணம் ஒ க்கப்ப மா  என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) அந்தப் பணத்ெதாைகைய ஒ க்கும்ேபா  
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் அள ேகால்கள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Will he inform this House,- 

 (i)  whether the sum of  30 million rupees  
allocated by the 100 Day Project for  the 
development of roads  in  every electorate 
will be provided as usual; 

 (ii)   If  not, the amount of  money that will be 
provided within  this year; and 

 (iii)   whether the roads proposed  under the sum 
of 30 million  rupees will be allowed to be 
completed within the next year in case the 
aforesaid roads were not completed within 
this year? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   whether  money  will be  allocated  by the 
Ministry of  Highways for the development 
of byroads in the year 2016; 

 (ii)   If so , the amount of  money that will  be 
allocated; 

 (iii)   the criteria taken into consideration in 
making the aforesaid allocation? 

(c)  If not, why? 

 

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

කරනවා.  

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

 

(අ)  (i)     ලැබුණු පතිපාදන පමාණය  නියමිත  කියා පටිපා ටියට  
අනුව ඉදිරිපත්  වූ  ව්යාපෘති ෙයෝජනා අනුව  ඒ ඒ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසවලට ෙවන් කරන ලදි.  

      (ii)     2016  වසර සඳහා  රුපියල් මිලියන  1,000ක  පතිපාදනයක්  
ජාතික අය වැය මගින්  ෙවන්ෙකොට ඇති අතර, එම මුදල 
සමානුපාතිකව  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස තුළ  මාර්ග 
සංවර්ධන  කටයුතු සඳහා ෙයදවීමට සැලසුම් කර ඇත.  

      (iii)    2016 වසෙර් කියාත්මක කළ  ශූන්ය පාදක  අය වැය 
පතිපත්තිය  මත එවැන්නකට  ඉඩපස්ථා    ෙනොමැති අතර, 
එක් එක් වර්ෂෙය්  ෙමවැනි  ස්වරූපෙය්  සංවර්ධන  
කාර්යයන් සඳහා ෙවන් කරනු ලබන මුදල එම වසර තුළම 
වැය කළ යුතුය.  

(ආ)  (i)    ඔව්.  

         (ii)  රුපියල් මිලියන 1,000ක්  පමණ. 

        (iii)   2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 30 ලබා දුන්  මැතිවරණ  
ෙකට්ඨාසවලට වඩා  මුදල්  පතිපාදන ලබා ෙනොදුන් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලට  පමුඛත්වය  දීමට  සලකා 
බලනු ලැෙබ්. 

(ඇ)    පැන ෙනොනඟී.  
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9.  ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මහතා ෙවනුවට) 
      (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு நாமல் 

ராஜபக்ஷ சார்பாக) 
     (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 

Namal Rajapaksa) 
 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) මහින්ෙදෝදය පාසල් 1000 වැඩසටහන යටෙත් 
හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර 
සංඛ්යාව; 

 (ii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර 
සංඛ්යාව; 

 (iii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරවලින් 
සිසු අයිතියට පත්කර ඇති සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) තාක්ෂණ විෂයධාරාව සඳහා මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද්යාගාර (ෙතමහල් ෙගොඩනැගිලි) ඉදිකිරීම යටෙත් 
හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද්යාගාර සංඛ්යාව; 

 (ii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද්යාගාර සංඛ්යාව;  

 (iii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද්යාගාරවලින් සිසු අයිතියට පත්කර ඇති 
සංඛ්යාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) மகிந்ேதாதய 1000 பாடசாைலகள் நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் கீழ் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில், 

 (i) நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட்ட மகிந் 
ேதாதய விஞ்ஞான கூடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
விஞ்ஞான கூடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
விஞ்ஞான கூடங்களில் மாணவர்க க்கு 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ளவற்றின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ெதாழில் ட்ப பாடத் ைறக்காக மகிந்ேதாதய 
ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான கூடங்கைள ( ன்  
மா க் கட்டடங்கள்) நிர்மாணிப்பதன் கீழ் 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில், 

 (i) நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட்ட மகிந் 
ேதாதய ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான 
கூடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான கூடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான கூடங்களின் 
மாணவர்க க்கு ைகயளிக்கப்பட் ள்ளவற்றின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of Mahindodaya laboratories 
that had been planned to be constructed; 

 (ii)   the number of Mahindodaya laboratories 
that have been constructed at present; and  

 (iii)  out of the Mahindodaya laboratories that 
have already been constructed, the number 
of those that have been vested with the 
students as of now; and 

 in the Hambantota District under 1000 
Mahindodaya Schools Programme? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   of the number of Mahindodaya 
Technological Laboratories that had been 
planned to be constructed; 

 (ii)   of the number of Mahindodaya 
Technological Laboratories that have been 
constructed at present; and  

 (iii)  out of the Mahindodaya Technological 
Laboratories that have already been 
constructed, the number of those that have 
been vested with the students as of now; 
and in the Hambantota District under the 
programme to construct Mahindodaya 
Technological Laboratories (three-storey 
buildings) for the Technology Stream? 

(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  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර 

මම සභාගත* කරනවා.  
 

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

(අ)    (i)     33 යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

        (ii)     32  යි. විස්තර ඇමුණුම 01හි*  දක්වා ඇත 

       (iii)     32 යි.  

(ආ)  (i)     10යි. විස්තර ඇමණුම 02හි* දක්වා ඇත. 

       (ii)      වැඩ අවසන් 5යි. 4ක ඉදිකිරිම්  ඉටුෙව්. (3ක්  තීන්ත 
ආෙල්පය ආදී නිමකිරීම්  වැඩ, 1ක්   වහෙල් වැඩ)  තංගල්ල 
බාලිකා විද්යාලය  ෙවනත්  ස්ථානයක  ස්ථාපනය කිරීෙම් 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ෙවනස් කරන ෙතක්  ඉදිකිරීම් 
කර නැත. නමුත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික් කමිටු රැස්වීෙම්දී 
ගත් තිරණ අනුව  හ/තංගල්ල  බාලිකා විද්යාලය ෙවනත්  
ස්ථානයක ස්ථාපනය කිරිෙම් අවශ්යතාවක් ෙනොමැති බව 
දකුණු  පළාත් අධ්යපාන අධ්යක්ෂ විසින් දන්වා ඇත.  

  ඒ අනුව එම විද්යාලය  දැනට පවතින  ස්ථානෙයන්  ෙවනත් 
ස්ථානයක  ස්ථාපනය කිරිමට අංක 14/0841/530/028 හා 
2014.07.13 දිනැතිව  ලබා දුන් අමාත්ය මණ්ඩල  තිරණය 
සංෙශෝධනය  කිරිම සඳහා අමාත්ය  මණ්ඩලය  ෙවත 
අමාත්ය මණ්ඩල සටහනක්  ඉදිරිපත්  කිරීමට  කටයුතු 
කරමින්  පවතී. විස්තර ඇමණුම 03හි* දක්වා ඇත. 

 (iii)  නිමකරන ෙගොඩනැඟිලිවල විද්යාගාර සහ පන්ති 
පැවැත්වීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.   

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 
 

රාජ්ය අමාත්යවරු : විසත්ර  
இராஜாங்க அைமச்சர்கள்: விபரம் 

STATE MINISTERS: DETAILS 
     361/’15 

 
12.     ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා  

ෙවනුවට ) 
         (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன -  மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் 

த ெசாய்சா சார்பாக) 
         (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. T. 

Ranjith De Zoysa) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) වර්තමාන රජෙය් මුළු රාජ්ය අමාත්යවරුන්ෙග්  
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත්යවරුන් ෙවත පවරා ඇති විෂයයන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔවුන් ෙවත  ෙවන ෙවනම අමාත්යාංශ කාර්යාල 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම කාර්යාල පිහිටි සථ්ානවල සථ්ිර 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 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) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தி ள்ள ெமாத்த 
இராஜாங்க அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைமச்சர்க க்கு ஒப்பைடக்கப் 
பட் ள்ள விடயங்கள் தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்க க்கு தனித்தனியான அைமச்சு அ வல 
கங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், ேமற்ப  அ வலகங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் நிரந்தர கவாிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the total number of State Ministers in the 
present Government; 

 (ii)   the subjects assigned to those Ministers, 
separately; 

 (iii)   whether they have separate Ministry 
offices; and 

 (iv)   if so, the permanent addresses of those 
offices? 

(b)  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 නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ 

ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  මම 
එම පශ්නයට පිළිතුර   සභාගත*  කරනවා.  

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

 

(අ)  (i)   රාජ්ය අමාත්යවරුන්ෙග් සංඛ්යාව -19.  

      (ii)   ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  43(1) අනු ව්යවස්ථාව  අනුව 
අමාත්ය  මණ්ඩලෙය්  අමාත්යවරුන්ට  පවරන  විෂයයන්  
හා කාර්යයන්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිශ්චය 
කිරීමට  පතිපාදන සලසා ඇති අතර, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 44(5)  අනු ව්යවස්ථාව අනුව රාජ්ය  
අමාත්යවරුන්ට  විෂයයන් හා කාර්යයන්  පැවරීම  ගරු 
අමාත්යවරුන්  සතු  කාර්යයක් ෙව්.  

     (iii)   ඔව්. 

     (iv)   අමුණා ඇත.* 
 

(ආ)    අදාළ ෙනොෙව්.  
 

1501 1502 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question by Private Notice under Standing Order No. 

23 (2) to be raised by the Hon. Anura Dissanayake. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
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,  Hon. Member? 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මන්තීවරෙයකු ෙලස  

මෙග් වරපසාද බරපතළ විධියට උල්ලංඝනය වුණු පශ්නයක් 
පිළිබඳව මට ෙම් ගරු සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අවසර 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් රූපවාහිනී නාලිකා 
ගණනාවක ඉතා අසත්ය පචාරයක්  ලබා ෙදමින් මාෙග් වරපසාද 
බරපතළ විධියට උල්ලංඝනය  කර තිෙබනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳ 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරිෙම් අවස්ථාව ෙම් ෙවලාෙව්දී ලබා ෙදන්නට 
අවශ්යයි කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have to discuss this matter with the 

Hon. Speaker. There is no provision for you to raise it  
now.   Hon. Anura Dissanayake, you may raise your 
Question  now.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් 

කාරණය ගැන දැනගන්න කැමැතියි. ඊෙය් කිව්වා ෙන්, විධිමත්ව 
පශ්න අහන්න කියලා. දැන් විධිමත්ව පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. 
නමුත් විධිමත්ව උත්තරය ෙදන්න ඇමතිතුමා නම් ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. උත්තරය ෙදනවාද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] විධිමත්ව 
පශ්නය අහන්න, විධිමත්ව පිළිතුරු ෙදනවා කියලා  ඊෙය් කිව්වා. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
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, Hon. Member? 
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
මෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have to discuss it with the Hon. 

Speaker. I cannot allow it now.  Hon. Anura Dissanayake, 
please. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් වරපසාද පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න ගරු 

කථානායකතුමා අවසර දුන්ෙන් නැතිලු. [බාධා කිරීමක්] 
කථානායකතුමා අවසර දුන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පකාශය ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
 

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

 
උසසව්ීම්වලදී කනිෂඨ් ෙපොලිස ්නිලධාරින්ට සිදුවන 

අසාධාරණය 
பதவி யர் களின்ேபா  கனிஷ்ட ெபா ஸ் 

உத்திேயாகத்தர்கள் அநீதிக்குள்ளாதல் 
INJUSTICE TO JUNIOR POLICE OFFICERS AT PROMOTIONS   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. 

"ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අභ්යන්තර උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා අයදුම් 
පත් කැඳවීෙම්දී කනිෂ්ඨ ෙශේණිවල නිලධාරින්ට සිදු වී ඇති 
අසාධාරණයක් ෙහේතුෙවන්,- 

 
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) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වරපසාද පිළිබඳ 

පශ්නයක් මතු වුණාම ගරු කථානායකතුමාෙග් යුතුකම හා වගකීම 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කවර ෙද්ශපාලන මතයක් දරන 
මන්තීවරෙයකුට වුවද එතුමාෙග් වරපසාද පිළිබඳ පශ්නය මතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම. ඒක නිෙරෝගී පජාතන්තවාදෙය් මූලික 
ලක්ෂණයක්. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන මන්තීවරුන්ට එළවා එළවා 
පහර ෙදන ෙකොට ඒ අයට තමන්ෙග් වරපසාද කඩවීම පිළිබඳ 
පශ්නය ෙයොමු කරන්න බැරි නම් ඒකත් ෙලොකු පශ්නයක්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Speaker has not allowed that.  Hon. Anura 

Dissanayake, please. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි ෙන්ද, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමන්ලාත් ෙම්කට මැදිහත් විය යුතුයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මැදිහත් ෙවන්න නම් ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමාට දැන් තීරණයක් ෙදන්නත් බැරි නිසා ෙහට ගරු 
කථානායකතුමා ආවාම ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරමු කියන එකයි 
මෙග් ෙයෝජනාව. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් නැවතත් මෙග් 
පශ්නෙය් ඉතිරි ෙකොටස කියවන්නම්. 

"ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අභ්යන්තර උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා අයදුම් 
පත් කැඳවීෙම්දී කනිෂ්ඨ ෙශේණිවල නිලධාරින්ට සිදු වී ඇති 
අසාධාරණයක් ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි.” 

පසු ගිය දහතුන්වැනි දා ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක/කාන්තා ෙපොලිස් පරීක්ෂක, ෙපොලිස් සැරයන්/කාන්තා 
ෙපොලිස් සැරයන්, ෙපොලිස් සැරයන් රියැදුරු යන තනතුරු සඳහා 
උසස්වීම් ලබා  දීම ෙවනුෙවන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් අයදුම් පත් 
කැඳවනු ලැබුවා.  

දීර්ඝ කාලයක් එකම තනතුරක ෙසේවය කිරීමට සිදුවීම 
ෙහේතුෙවන් බලවත් කලකිරීමට ලක්ව සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
ෙමම අවස්ථාව ඉමහත් අස්වැසිල්ලක් වුවද, ෙමම අයදුම් පත් 
කැඳවීෙම් චකෙල්ඛෙය් අඩු පාඩුකම් ෙහේතුෙවන් ඔවුන්ට එම 
උසස්වීම් අහිමි වන තත්ත්වයක් උදා වී තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ ඔවුන්ට විධිමත් උසස් වීෙම් පටිපාටියක් කියාත්මක වූෙය් 
නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිදසුනක් ෙලස 
අවසන් වරට ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට සැරයන් තනතුර 
සඳහා උසස ්කිරීෙම් විභාගයක් පවත්වන ලද්ෙද් 1999 වසෙර්දීයි. 
එතැන් සිට විවිධ අවස්ථාවල උසස්වීම් කළා. නමුත්, විධිමත් ෙලස 
විභාගයක් පැවැත්වූෙය් 1999 වසෙර්දීයි. එතැන් සිට විවිධ 
අවස්ථාවල උසස්වීම් ලබා දී තිබුණද, ඒවා විධිමත් ෙනොවූ ෙහයින් 
ෙකොස්තාපල්වරු විශාල පිරිසක් තමන් අසාධාරණයට ලක් වූ බවට 
හැඟීමකින් පසුවනවා.  

ෙකෙසේ වුවද, ෙමවර නව අයදුම් පත් කැඳවීෙමන්ද ඔවුන් 
නැවත වරක් කලකිරීමට ලක්ව සිටින අතර, ෙම් නිසා ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙගන් අෙප්ක්ෂිත, "අභිමානවත් වෘත්තීයමය ෙපොලිස් 
ෙසේවයක්" යන්න හුදු වචනවලට සීමා විය හැකි තත්ත්වයක් ඇති 
වී තිෙබනවා.  

චකෙල්ඛෙය් දැක්ෙවන පරිදි ෙමම උසස්වීම් සඳහා සැපිරිය 
යුතු අවම ෙසේවා කාලයන් පහත පරිදි ෙව්. 

ඒ අනුව උපෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් පරීක්ෂක 
තනතුර දක්වා අයදුම් කිරීමට වසර 13ක ෙසේවා කාලයක්ද, 
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් සැරයන් තනතුර 
සඳහා අයදුම් කිරීමට වසර 24ක ෙසේවා කාලයක්ද අවශ්ය වනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් හැටියට ඉඳලා අවුරුදු 24ක් පිරී 
තිෙබනවා නම් පමණයි ඔවුන්ට සැරයන් තනතුර සඳහා ඉල්ලන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. 

කාන්තා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට කාන්තා ෙපොලිස් 
සැරයන් තනතුර සඳහා අයදුම් කිරීමට වසර 18ක ෙසේවා 
කාලයක්ද, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියැදුරු තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් 
සැරයන් රියැදුරු තනතුර සඳහා අයදුම් කිරීමට වසර 18ක ෙසේවා 
කාලයක්ද සම්පූර්ණ කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොස්තාපල්වරෙයක් 
සැරයන් බවට පත් වන්න අවුරුදු 24ක් යනවා නම්, එය 
කිසිෙසේත්ම පිළිගත යුතු කාලයක් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 
2006දී ඒ සීමාව තිබුෙණ් අවුරුදු 16යි. 2006දීත් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් 
උසස් වීම් කළා. එතෙකොට ඒ උසස්වීම් අවුරුදු 16න් දුන්නා. 
2010දී කිව්වා, ෙම් සීමාව අවුරුදු 20 කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් නිකුත් කර තිෙබන චකෙල්ඛය අනුව අවුරුදු 24ක් 
ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිටි ෙකෙනකුට තමයි සැරයන් තනතුරක් 
ලබා ෙදන්ෙන්. එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ කාල සීමාවක් කියලා 
අප පිළිගන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ 
නිසා අවම වශෙයන් ඒ නිලධාරින්ට සාධාරණ කාල සීමාවක් ලබා 
ෙදන්න. ඊට වඩා වැඩි ෙසේවා කාලයක් ගත කරලා තිෙබන 
නිලධාරින්ට පසු දිනම උසස්වීම ලැෙබන පරිදි ලිපි ෙල්ඛන නිකුත් 
කරන්න; පත්වීම් ලිපිය ලබා ෙදන්න කියන එක තමයි මෙග් එක 
ඉල්ලීමක් වන්ෙන්, ගරු සභානායකතුමනි.  

ෙමවර ඉල්ලා සිටින, ෙපර තනතුෙර් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිය යුතු 
කාල සීමා අතිශය දීර්ඝ වීම කනිෂ්ඨ ෙශේණිවල ෙපොලිස් නිලධාරින් 
අෛධර්ය කරවනසුලුයි. නිදසුනක් ෙලස 2006 වසෙර්දී ෙමෙලස 
සැරයන් තනතුරට උසස් වීම සඳහා ෙකොස්තාපල්වරුන් සම්පූර්ණ 
කළ යුතු වූ ෙසේවා කාලය අවුරුදු 16යි. ෙමම ෙසේවා කාලය 2010දී 
වසර 20ක් දක්වා දීර්ඝ විය යුතු බවට තීරණය වුණා. ෙම් 
ෙහේතුෙවන් 2006දී අයදුම් කිරීමට ෙනොහැකි වූ ෙකොස්තාපල්වරු 
නැවත 2010දීත් ෙසේවා කාලය පමාණවත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් 
අසාධාරණයට ලක් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහි තිෙබන ඊළඟ 
පශ්නයත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 
දිනය බලන්ෙන් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 16වන දාටයි. උපෙපොලිස් 
පරීක්ෂකවරෙයකු ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයකු දක්වා උසස් 
කිරීෙම්දීත් ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
කාලය ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26වන දාටයි. 
හැබැයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ජනවාරි මාසෙය් 
01වන දාට එකී කාලය සපිෙරන 300කට ආසන්න පිරිසක් 
සිටිනවා. ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26වන දා සිට ජනවාරි මාසෙය් 
01වන දාට තිෙබන්ෙන් දින 5යි. එෙහම නම්, ඔවුන් අවුරුදු 18කට 
දින පහක් අඩුෙවන් ගත කර තිෙබනවා. දින 5ක් ඔවුන්ට අහිමි 
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වන පරිදි ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26 කියන දිනය ෙයදුෙව් ඇයි? ඒක 
හරිම අසාධාරණයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ 
දිනය ජනවාරි මාසෙය් 01වන දා වුණා නම් තවත් 300කට අධික 
පමාණයකට උසස්වීම් ලැෙබනවා. ෙම් දින 5 අහිමි වන ෙපොලිස් 
නිලධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිෙය් විශාලම 
පිරිස වූ ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් ඊළඟ උසස් වීම සඳහා දැන් -
2016දී- සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙසේවා කාලය වසර 24ක් ෙලස සඳහන් 
ෙවනවා. එය වයස අවුරුදු 20 ආසන්නෙය් සිටින තරුණ 
ෙකොස්තාපල්වරුන්ට තමන්ෙග් ජීවිත කාලයටත් වඩා වැඩි 
කාලයක් සිහිගන්වනවා. එය ඔවුන් තමන්ෙග් වෘත්තීමය අනාගතය 
පිළිබඳව අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් කරවනු ඇතැයි කවුරුත් 
දන්නවා. අෙනක් අතට, වසර 24ක කාලයක් යනු, යුද හමුදාව වැනි 
ක්ෙෂේතයකදී නම් විශාම වැටුප් සහිතව විශාම ෙගොස් වසර ෙදකක් 
ද ගත වන කාලයක්. යුද හමුදාෙව් නම් අවුරුදු 22න් විශාම 
ගිහිල්ලා විශාම යටෙත්ත් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අවුරුදු 24න් තමයි 
ෙකොස්තාපල්වරයකුට සැරයන් තනතුරක් ලබා ෙදන්ෙන්. එය 
සාධාරණ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය හා 
සම්බන්ධ පහත සඳහන් පශ්න ෙකෙර්  මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

1. මීළඟ උසසව්ීම සඳහා ෙපොලිස ්නිලධාරින් සම්පූර්ණ කළ 
යුතු ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳව නිර්ණායක සකසනු 
ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද? එය සලකා බලනු ලබන්ෙන් 
කවර පමිතීන්ට අනුවද? එක වතාවක අවුරුදු 16ක්ය 
කියනවා. තවත් වතාවක, අවුරුදු 20ක්ය කියනවා. තවත් 
වතාවක, අවුරුදු 24ක්ය කියනවා. ෙම් පමිතීන් හදන්ෙන් 
කුමන කරුණු මතද කියා දැනගන්න කැමැතියි.  

2. අවම ෙසේවා කාල සීමා විවිධ අවසථ්ාවල ෙවනස ්වීෙමන් 
ෙපොලිස ් නිලධාරින් අපහසුතාවට ලක් වන බව 
පිළිගන්ෙන්ද?  

3. සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙසේවා කාල සීමා දීර්ඝ වීම ෙහේතුෙවන් 
හා විශාම ලැබීමට ෙපර උසස ් වීමක් ලබාගැනීමට 
ෙනොහැකි වීෙමන් ඔවුන් අසාධාරණයට ලක් 
ෙනොවන්ෙන්ද?  

4. ෙසේවා කාලය පිළිබඳව පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරි 
තත්ත්වයට විසඳුම් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද?  

5. බඳවාගැනීෙම් සුදුසුකම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් 
පටිපාටියක් සැකසීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද?  

6. ෙපොලිස ්නිලධාරින් මුහුණ ෙදන ගැටලු ආණ්ඩුව විධිමත් 
ෙලස හඳුනාෙගන තිෙබ්ද? ඒවාට සහන ලබා දීමට 
අෙප්ක්ෂිත කියා මාර්ග කවෙර්ද?  

ඉහත පශ්නවලට පිළිතුරු මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.     

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාෙග් පශ්නය 

වැදගත් පශ්නයක්. මා හිතන හැටියට  එහි සාධාරණ පදනමක් 
තිෙබනවා. මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙර් ෙයොමු 
කරවනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015, the hours of sitting this day, shall be 1.00 p.m. to 6.30 
p.m. At 2.00 p.m., Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 
operate." 

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

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Adjournment Motion to be moved by the Hon. 

Anura Dissanayake. 

 
 

වතු ජනතාව මුහුණ පා ඇති ගැටලුවලට  
ක්ෂණික විසඳුම්  

ேதாட்டத் ைற மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனக க்கு உடன த் தீர்  

 SPEEDY SOLUTIONS TO PROBLEMS FACED BY PLANTATION 
COMMUNITY 

 
[අ.භා. 2.32] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින සභාව කල් 

තබන අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා:   

"අප රෙට් ආර්ථිකෙය් විශාල දායකත්වයක් සපයන්ෙන් වතු ක්ෙෂේතයයි. 
එහිදී විෙශේෂෙයන්ම උඩරට වතු ක්ෙෂේතය විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු 
කරයි. එවැනි විශාල දායකත්වයක් එම ක්ෙෂේතය විසින් සපයනු ලැබූවද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වතුවල ජීවත් වන ජනතාව අධ්යාපනය පිළිබඳ ගැටලු, නිසි ආදායම් මාර්ග 
ෙනොමැතිවීෙම් ගැටලු, නිසි හිමිකමක් ෙනොමැති නිවාසවල ජීවත් වීම, 
ෙසෞඛ්ය පහසුකම් පිළිබඳ අර්බුදය ඇතුළු  ගැටලු රැරසකට මුහුණ දී සිටිති.   

පැවති සෑම පාලනයක්ම මැතිවරණ ඉලක්ක ෙකොට ඔවුන්ෙග් ජීවිත නඟා 
සිටුවන බව පැවසුවද, එම පෙද්ශෙයන් ෙමෙතක් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරන ෙබොෙහෝ පිරිස් එම ජනතාවෙග් මූලික ගැටලුවත් විසඳීමට අසමත්ව 
ඇත. එෙහයින් එම ජනතාවෙග් මූලික ජීවත්වීෙම් වුවමනාවන් සහිත 
ආර්ථිකයක් හා ජීවන රටාවක් ලබාදීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගත යුතු යයි 
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් අධ්යාපනය 
පිළිබඳව, ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව, නිසි ආදායම් මාර්ගයක් ෙනොමැතිවීම 
පිළිබඳව, ජීවත්වීමට සුරක්ෂිත නිවාසයක් ෙනොමැතිවීම පිළිබඳව 
පැන නැඟී තිෙබන ගැටලු වතුකරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි මුළු 
රෙට්ම ෙපොදු ගැටලු බවට පත් වී තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒවා 
ෙගොවි ජනතාවට, ධීවර ජනතාවට, වැඩ කරන ජනතාවට, ගාමීය, 
නාගරික, වතු ක්ෙෂේත ෙභ්දයකින් ෙතොරව ගැටලු බවට පත්වී 
තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් සෑම 
පෙද්ශයකටම වඩා උත්සන්න වුණු, අෙනක් සෑම පෙද්ශයකටම 
වඩා අර්බුදකාරි තත්ත්වයක් තමයි ෙමම පශ්න පිළිබඳව වතු 
ක්ෙෂේතෙය් පවතින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම, බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන් 
විසින් 1833දී ෙකෝල්බෲක් කැමරුන් පතිසංස්කරණ හරහා, අෙප් 
රෙට් එෙතක් තිබුණු ආර්ථික රටාව ෙවනස ්ආර්ථික රටාවක් බවට 
පරිවර්තනය කළ බව අප දන්නවා. එෙතක්  රාජකාරි කමයක් හා 
ගැට ගැසුණු කෘෂිකර්මාන්තයක් මත තමයි අෙප් රෙට් ආර්ථික 
රටාව හැඩ ගැසී තිබුෙණ්. නමුත් බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන් විසින් 
එම ආර්ථික රටාව මුළුමනින්ම බිඳ වට්ටලා, ඔවුන් අෙප් රට වැවිලි 
ආර්ථිකයක් දක්වා වූ නව ආර්ථික කමෙව්දයකට අවතීර්ණ කළා. 
ඒ වැවිලි ආර්ථිකයක් සඳහා වූ ක්ෙෂේතයට අවශ්ය වන ශමිකයන් 
සපයා ගැනීම පිළිබඳ පශ්නෙය්දී, ලංකාෙව් එම ශමිකයන් ෙසොයා 
ගැනීෙම් අපහසුතාව ෙහේතුෙකොටෙගන ඉන්දියාෙවන් විශාල 
පමාණයක් කැඳවාෙගන එන්න සිදු ෙවලා තිබුණා.  

මදුෙරයි, ටිචි, රාමපුරම් වැනි පළාත්වලින් තමයි ෙම් 
ෙසේවකයන් ෙගන ආෙව්. ඔවුන් පිළිබඳ ලියැවී තිෙබන පුරාවෘත්ත 
වලින්, -මෑතකදීත් සාහිත්ය සම්මානයක් ලැබූ කෘතියක මා දැක්කා- 
ඔවුන්ෙග් ඒ ෙගන්වීම පිළිබඳවත්, ඔවුන් ඉන්දියාෙව් ඉඳලා 
ලංකාවට ෙගන එන විට සිදු වුණු ෙද් පිළිබඳවත් අපි දැක්කා. ඒ 
ෙගන එන විට විශාල පමාණයක් මිය ගිය, විශාල වශෙයන් ෙලඩ 
ෙරෝග වැළඳුණු, විශාල ෙලස අසීරුතාවට පත් වුණු ජනතාවක් 
බවට පත් ෙවලා තිබුණා. අප කවුරුත් මිනිස්සු. අප ෙම් රෙට් 
ඉපෙදනවා; ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට හවුල් ෙවනවා; ෙම් රෙට් 
මියැෙදනවා; ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා  ඔවුන් වැවිලි 
ආර්ථිකයට දායකත්වය සපයනවාද, ඔවුන් රාජ්ය අංශෙය්ද, ඔවුන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ද, ඔවුන් කෘෂිකර්මාන්තෙය්ද, ඔවුන් මැණික් 
ක්ෙෂේතෙය්ද යන ෙම් කිසිවක් කිසිෙවකුටත් අදාළ ෙනොවී, සෑම 
පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් ජීවිතය සාධාරණව පවත්වා ෙගන 
යාෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වතුකරෙය් ජීවත්වන ෙම් 
ජනතාවට ඒ සාධාරණ අයිතිය ලැබී තිෙබනවාද කියන ගැටලුව 
දශක ගණනාවක් මුළුල්ෙල් සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් තිෙබනවා. 
මා හිතන්ෙන් නැහැ, තවත්  එම ගැටලුව පෙසක ලා, එම ගැටලුව 

අමතක ෙකොට අපට සිටිය හැකියි කියා. එය ඉතිහාසෙය් 
අත්වැරැද්දක් ෙලස පවසමින්, "ඒ ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතියත්, 
ඔවුන්ෙග් ජීවිතයත් එෙසේමයි" කියා අර්ථ කථනය කරමින් පීඩාවට 
පත් වූ ජනතාවක් ෙලස  තවදුරටත් ෙම් රෙට් ඉස්සරහට යෑමට 
ඔවුන්ට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. ඒ නිසා ෙම් අය ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කිරීම අප සියලුෙදනාෙග්ම වගකීමක්. ඒ නිසා ඒ ජනතාවට නව 
ජීවිතයක් ලැෙබන ආදායම් මාර්ගයක්, නිවහනක්, ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයක්, අධ්යාපනයක් සහ ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතික වටිනාකම් 
ලබා දීම අද අත්යවශ්ය සාධකයක් බවට පත් වී තිෙබනවා.  

ඔවුන්ෙග් පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පශ්නය කාලයක් මුළුල්ෙල් 
පැන නැඟී තිබුණා. 2003 වසෙර්දී පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ඒ පශ්නය 
අවසන් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඔවුන් පුරවැසියන් බවට පත් වන්ෙන් 
ඔවුන්ට ලංකාෙවන් හැඳුනුම්පතක් ලැබීම නිසා ෙහෝ ඔවුන්ට ඡන්ද 
බලය ලැබීම නිසා පමණක්ම ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් බවට පත්වීෙම්දී ලැබිය යුතු පධානම ෙදය තමයි, ෙම් 
රට තුළ ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑමට සරිලන ආදායමක් 
ලබා ගැනීමට  ඇති හැකියාව. සහතිකයක ඔවුන්ෙග් පුරවැසිභාවය 
තිෙයන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ඡන්ද බලය ලැබී තිෙබන්න පුළුවන්. 
ඔවුන්ට ශී ලංකාෙව් හැඳුනුම්පතක් තිෙබන්න පුළුවන්. ඔවුන් 
හැඳුනුම්පත සඳහා application එක පුරවනෙකොට ෙමොකක් හරි 
නමක් දම්මවන්නත්, ෙකොෙහේද  ඉන්ෙන් කියා ලියවන්නත් 
පුළුවන්. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් ෙම් ලියකියවිලිවල ෙනොෙවයි.  

වැදගත්කම තිෙබ න්ෙන් ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ෙලස ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑමට  සාධාරණ ආදායම් මාර්ගයක් සහ 
සාධාරණ ජීවන රටාවක් තිෙබනවාද කියන කාරණෙය්යි. 
ඔබතුමන්ලා කල්පනා කර බලන්න. ෙම් ජනතාව අෙප් රෙට් 
අතිශය දුෂ්කර, අතිශය අසාධාරණ, අයුක්ති සහගත ජීවිතයක් ගත 
කරමින් තමයි සිටින්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ජනතාවෙග් ගැටලු පිළිබඳව 
මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරමින් කටයුතු කළ යුතුයි කියා අපි 
කල්පනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, පධාන වතු සමාගම් 26ක, - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
පධාන වතු සමාගම් 22ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පධාන වතු සමාගම් 22ක  ලක්ෂ ෙදකහමාරකට ආසන්න 

ෙමවැනි පිරිසක් ඉන්නවා. ආසන්න වශෙයන් සියලුෙදනාම 
ගත්ෙතොත්, ලක්ෂ නවයහමාරකට ආසන්න පිරිසක් ෙම් ආශිතව 
ජීවත් ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් පධාන වෘත්තිය බවට පත්වී තිෙබන්ෙන්  
වතුවල වැඩ කරලා  ලැෙබන ආදායමයි.  ඒ ආදායම කිසිෙසේත්ම 
සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා පළමුෙකොටම අපි ෙම් අයෙග් ආදායම් 
මාර්ගය සුරක්ෂිත කළ යුතුයි. ඒ වතු සමාගම් අයිතිකරුවන්ෙග් 
ෙගවල් ෙදස බලන්න. ඒ වතු සමාගම්වල ඉන්න ඉහළ මට්ටෙම් 
නිලධාරින්ෙග් ෙගවල් ෙදස බලන්න. එෙහම නැත්නම් ෙත් 
ක්ෙෂේතෙයන් යැෙපන, ෙත් පිට රට යවන ව්යාපාරිකයාෙග් ජීවිතය 
දිහා බලන්න. නැත්නම් ෙත් කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින අයෙග් 
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ජීවිත ෙදස බලන්න. ඔවුන්ෙග් ජීවිතත් එක්ක සංසන්දනය කර 
බලන ෙකොට ෙත් වතු ක්ෙෂේතෙය් පධානම ශමිකයා බවට පත් වී 
තිෙබන ඒ වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ජීවිතය ෙමොකක්ද? ඒ 
වතුකරෙය් ජනතාව වපුරන ශමෙයන් තමයි ඒ ධනය නිෂ්පාදනය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කඳුකරෙය් ෙත් තිබුණාට වැඩක් නැහැ, දළු 
හැදුණාට වැඩක් නැහැ, ඒවා කඩන්න ශමිකයා මැදිහත් වන්ෙන් 
නැත්නම්. ඒ ශමිකයා තමයි ඒ දළු ටික කඩන්න මැදිහත් වන්ෙන්. 
නමුත් අද ඒ ශමිකයාෙග් ජීවිතය ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
ඒ ශමිකයාට ඒ වත්ෙතන් සාධාරණ ආදායමක් ලැබිය යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමොන තරම් ෙත් වතු තිබුණත් වැඩක් නැහැ වතුකරෙය් 
පුරවැසියා  ශමෙයන් දායක වුෙණ් නැත්නම්.  ෙමොන තරම් ෙත් 
වතු තිබුණත්, ෙමොන තරම් දළු හැදුණත් වැඩක් නැහැ,   වතු 
ෙසේවෙය් වැඩ කරන එක්ෙකනා ඒ දල්ල කඩන්ෙන් නැත්නම්. ඒ 
නිසා ඔවුන් ෙම් ආර්ථිකයට සපයන දායකත්වය අනුව ඔවුන්ට 
ජීවිතයක් ඉල්ලා හිටින්න සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා.  

හැබැයි, අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන්ෙග් 
ෛදනික වැටුප රුපියල් 450යි. පැමිණීෙම් දීමනාව රුපියල් 140යි. 
මිල මත දීමනාව රුපියල් 30යි. ඒ ඔක්ෙකෝම රුපියල් 620යි. මට 
කියන්න, වතුකරෙය් වැඩ කරන ලක්ෂ ෙදකකට ආසන්න 
ශමිකයන්ෙගන් කී ෙදෙනක් ෙම් රුපියල් 620ම  අරෙගන 
තිෙබනවාද, ඒ ෙමොන මාසෙය්ද කියලා?  පතිශතයක් හැටියට 
ගත්තාම ඉතා කුඩා පිරිසකට තමයි ෙම් සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ ෙමොකද? මිල මත දීමනාව ෙකොළඹ ෙවන්ෙද්සිෙය් 
ෙත් විකිෙණන ආකාරය අනුව තමයි තීරණය වන්ෙන්. දැන් ඒ මිල 
ෙහොඳටම පහළ වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රුපියල් 30ක් ෙදනවා  
තියා, ෙමෙහම ගිෙයොත් තව රුපියල් 30ක් කපන්නත් ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ඒ රුපියල් 30 හම්බ වන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට පැමිණීෙම් දීමනාව බලන්න. ඒක ගන්න නම්  වැඩ 
කරන දිනවලින් සියයට 75ක්වත් පැමිණිය යුතුයි. නමුත්, ඒ 
පැමිණීෙම් දීමනාව සමහර ෙවලාවට season එෙක්දී ලැෙබනවා. 
හැබැයි, off-season එෙක්දී ලැෙබන්ෙන් නැහැ. "ෙම් හැම 
ෙකෙනකුටම රුපියල් 620ක වැටුපක් ලැ ෙබනවා, දින 25ක් වැඩ 
කළාම වැටුප ෙමච්චරයි" කියලා ෙබොෙහෝ අය ගණනය කරනවා 
මා දැක්කා. ඒක වැරැදියි. රුපියල් 620ම ලැෙබන්ෙන් කාටද? 
ඉතාම ෙසොච්චම් කණ්ඩායමකට පමණයි ඒ මුදල ලැෙබන්ෙන්. 
විශාල පිරිසකට ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෛදනිකව 
ලැෙබන රුපියල් 450කින් ඔවුන් ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
කල්පනා කර බලන්න. ඔබෙග් ජීවිතයත් එක්ක සංසන්දනය කර 
බලන්න. රුපියල් 450කින් ඔබෙග් ජීවිතය ගත කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ෙග් සියලුෙදයම ෙම් ෙසොච්චම් මුදලින් 
කරගන්න පුළුවන්ද? ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්, අනිකුත් 
අවශ්යතා කියන සියල්ල සම්පූර්ණ කර ගන්න වන්ෙන් රුපියල් 
450කින් නම්, ඔවුන් මිනිසුන්ද? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔවුන් මිනිසුන්ෙග් 
මට්ටෙම් ෙනොෙවයි තබා තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  එම 
පළාත්වල ළමා ශමිකයන්ෙග් සංඛ්යාව විශාල ෙලස වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. අද  සියයට හතළිස්නවයකට ආසන්න 
පමාණයක් ඉන්ෙන් වතුකරෙයන් ආපු ළමා ශමිකයන්.  ඒ අයෙග් 
අධ්යාපන මට්ටමට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඉල්ලන්ෙන් එක 
ෙදයයි. ෙම් අයෙග් ආදායම් මාර්ග ස්ථාවර කරන්ෙන් නැතිව ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිත ඉස්සරහට ගන්න බැහැ. අපිට ලස්සන වැකි 
ලියන්න පුළුවන්. "වතුකරෙය් ජනතාවට ෙහොඳ අනාගතයක්, 
වතුකරෙය් ජනතාවට බැබෙළන ෙහටක්" කියලා ලස්සන වැකි 
ලියන්න අපට පුළුවන්. ඒ ෙමොන වැකි ලිව්වත් වැඩක් නැහැ, ඒ 

ජීවිතවල ආදායම් මාර්ගය වැඩි කරන්න තීරණය ෙනොකර.  ඒ 
සඳහා ගන්න තීරණය කුමක්ද කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

ෙම් මිනිස්සු වතු සමාගම්වලට අයිති මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ෙම් 
මිනිස්සු රෙට් මිනිස්සු. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ආණ්ඩුව පැත්තක ඉන්නවා, වතු සමාගම් වෘත්තීය සමිති එක්ක 
එකතු ෙවලා ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය තීරණය කරනවා. ඒ මිනිස්සු 
වතු සමාගම්වලට විකුණපු මිනිස්සුද? ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් 
ආණ්ඩුවට කාර්යභාරයක් නැද්ද?  ෙම් රෙට් යම් පුරවැසියකුෙග් 
ෛදනික වැටුප රුපියල් 450 නම් ඒක සාධාරණයි කියලා ආණ්ඩුව 
පිළිගන්නවාද? ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒක සාධාරණ නැති බව 
ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා නම් වතු සමාගම්කාරයන්ට අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතය දීලා තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අපි පිළිගන්නවා, 

ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා ෙම් රුපියල් 450 ෙහොඳටම මදි කියලා. අපි 
ඒක වතු සම්ගම්වලට පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා. මම වතු 
සමාගම්වලට ෙපෞද්ගලිකව සහ පසිද්ධිෙය් කියලා තිෙබනවා,  
අඩුම ගණෙන් රුපියල් 750ක්, 1,000ක්වත් ෙගවන්න ඕනෑය 
කියලා දවසකට. එතෙකොට සමාගම්වලින් කියනවා, ෙගවන්න 
බැහැ කියලා. මා සමාගම්වලට පසිද්ධිෙය් කියලා තිෙබනවා 
ෙගවන්න බැරි නම් වතු ටික - 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
-ෙගවන්න බැරි නම් වතු ටික ආපසු ෙදන්න කියලා. සමහර 

වතු සමාගම්වලට ෙහක්ෙටයාර් විසිදහසක් තිෙබනවා. ෙම් 
විසිදහසක පමාණය වැඩියි; they cannot manage.  Agency 
House කාලෙය්ත්, සුද්දාෙග් කාලෙය්ත් අක්කර 5,000යි තිබුෙණ්. 
ෙම් වතු  බදු ගන්න කැමැති කට්ටිය ඉන්නවා.     

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. මා කියන්ෙන්ත් අපි ෙම්ක කරන්න ඕනෑ කියන 

එකයි. ෙම් මිනිස්සු අයිති වතු සමාගම්වලට ෙනොෙවයි. ෙම් වතුත් 
ආණ්ඩුෙව්, ඒ ජනතාවත් ෙම් රෙට් ජනතාව. නමුත්, ෙකොෙහේවත් 
ඉන්න සමාගම්කාරයන් ටිකක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතය තීරණය 
කරනවා.  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතය තීරණය කරන්න සමාගම්වලට 
ඉඩ ලබා දිය යුතු නැහැ. ආණ්ඩුවක් හැටියට පතිපත්තිමය 
තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ තීරණය ගන්නවා 
නම්  අපත් කැමැතියි.  පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න. ෙම් අයෙග් 
ආදායම් මාර්ගය වැඩි කිරීම තමයි පළමුවැනි සාධකය. ඒ පිළිබඳ 
සැලකිල්ලට ලක් කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ඊළඟට ඔවුන්ෙග් නිවාස පශ්නය තිෙබනවා. දැන් නම් ටිකක් 
ෙම් පශ්නය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මා කියන්ෙන්, ඒ පතිපත්තිය 
ගැනයි.  

අපි දන්නවා, ඒ මිනිස්සු ජීවත් වන්ෙන් ලැයිම් කාමරවල බව. 
ලැයිම් කාමර ය අයිති වතු සමාගමට. සාමාන්යෙයන් එතෙකොට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපට හිෙතනවා අයිතිකාරයාෙග් ෙගදර කුලියට ඉන්නවා කියලා. 
නමුත් එෙහම ෙනොෙවයිෙන්.  කවුරු හරි ෙකෙනක් ෙගයක් 
කුලියට අරෙගන ඉන්නවා නම්,  එයාට ෙවනත් ඕනෑම රැකියාවක් 
කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් මිනිසස්ු ඒ නිවාසවල 
කුලියට ඉන්නවා ෙනොෙවයි. ෙම් අය ඒ ෙගදර ඉන්න එක 
ෙවනුෙවන් ඇති කරෙගන තිෙබන බැඳීම තමයි, ලාෙභට ශමය 
ලබා ෙදන එක. "මට උඹ ෙග් ෙදන නිසා,  මම උඹට අඩු කුලියට 
වැඩ කරනවා." ඒකෙන් ෙම් බැඳීම.  ''අඩු කුලියට වැඩ කරන්ෙන් 
නැති නම් උඹ ලැයිම් කාමරෙයන් යන්න ඕනෑ.''  පසු ගිය කාලෙය් 
අරගළ කරලා යම් පමාණයකට ෙම් කියන තත්ත්වය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් රත්නපුරෙය්  ආපසු පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. රත්නපුරෙය් නැවත කියන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා,  
ඒ වත්ෙත් වැඩ කරන්ෙන් නැති නම් එයාට ඒ කාමරෙය් ඉන්න 
බැහැ කියලා.  කහවත්ෙත් දැන් ෙම් පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
රත්නපුරෙය් වතුවලත් ෙම් පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
ෙම් කියන්ෙන්? එතෙකොට ෙමොකක්ද ඒ මිනිසුන්ට ෙවන්ෙන්?  ඒ 
ෙසේවකයාට  වත්ෙතන් ලැයිම් කාමරයක් ෙදන එකට ඇති කර 
ගන්න බැඳීම ෙමොකක්ද?  "උඹ අපට ලැයිම් කාමරයක් ෙදනවා,  
අපි උඹට අඩු කුලියට ශමය විකුණනවා" කියන එකයි. ෙමොකක්ද 
ඒ බැඳීම?  එෙහම බැඳීමක් සාධාරණ ද?  ඒ නිසා නිවහනයි, 
ශමයයි සම්බන්ධ කර ගන්න බැහැ. ඔවුන්ට නිශ්චිත වැටුපක් 
ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි,  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි  "අපි උඹට 
කාමරය ෙදනවා.  උඹ අපට අඩු කුලියට ශමය දීපන්" කියන එක.  
සාධාරණද ෙම්ක?  නුතන වහල් ෙසේවය ෙනොෙවයිද ෙම්?   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධ 
වාර්තාවකට මා අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ෙම්ක 2015 
අමාත්යාංශෙයන් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක්. ෙම් වාර්තාවට අනුව, 
තනි නිවාස තිෙබනවා, 32,614ක්. ද්විත්ව නිවාස තිෙබනවා, 
27,662ත්. තනි ලැයිම් කාමර තිෙබනවා 71,653ක්. තට්ටු ලැයිම් 
කාමර තිෙබනවා, 1,338ක්. තාවකාලික නිවාස තිෙබනවා, 
14,316ක්. ඔක්ෙකෝම ගත්ෙතොත් නිවාස 1,66,083ක් තිෙබනවා. ඒ 
නිවාසවලින්- 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
තට්ටු නිවාස කීයද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තට්ටු ලැයිම් කාමර 1,338යි. තට්ටු නිවාස ෙනොෙවයි. 

එතෙකොට 1,60,000ක් තවමත් පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන් ලැයිම් 
කාමරවල. 1948න් පස්ෙසේ, සුද්දා ගිහිල්ලාත් දැන් අවුරදු 68කට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. 

අශ්වයන් පිට නැඟිලා ගිහිල්ලා නිදහස් සමරු උත්සව 
සමරනවා, මා දැක්කා. ඒ ඔක්ෙකෝම සමරනවා. හැබැයි,   
160,000ක් පමණ වූ වතුකරෙය් ජනතාව තවමත් ලැයිම් කාමරවල 
ජීවත් ෙවනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම වාර්තාව අනුව බැලුෙවොත්   
83,962ක ජනතාවට ලැයිම් කාමරයක්වත් නැහැ. එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ  ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජීවත් ෙවන 
තැනක්වත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉන්ෙන් අෙනක් අයෙග් 
ෙගවල්වල. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලැයිම් කාමරවල 
160,000ක් ජීවත් ෙවනවා නම්,  පවුල් 83,962කට කිසිදු නිවහනක් 
නැහැ.   

පවුලක ජීවත්වීෙම් පධාන සාධකය නිවස. තිෙබන නිවාස 
ගැනත් අපි දන්නවා. ලැයිම් කාමර කියන්ෙනත් නිවාස ෙනොෙවයි 
ෙන්. අඩි 12x 10 කාමරයක් ෙදනවා. ඒ කාමරය අසේසේ ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන්? අපි ඉෙගන ගන්නවා, නිවසක වාතාශය තිෙබන්න 
ඕනෑ; වැසිකිළි තිෙබන්න ඕනෑ; දරුවන්ට ෙවනම ඉන්න ඕනෑ; 
පවුල් සබඳතා තිෙබන්න ඕනෑ; සමාජ ජීවිතයක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
අම්මා,තාත්තාට ජීවිතයක් තිෙබනවා; දරුවන්ට ජීවතයක් 
තිෙබනවා කියලා. ෙකොෙහේද එෙහම ජීවිතයක් තිෙබන්ෙන්? ඒක 
සාධාරණද? ඒ අය මිනිස්සු ෙනොෙවයිද? ඒ නිසාම ෙම් නිවාස 
පශ්නයට වැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මීට කලින් අෙප් කඳුරට ජනතා ෙපරමුෙණ් නායකතුමා හිටපු 
ෙවලාෙව් එතුමා තීරණයක් ගත්තා, "ඉඩම් කැබැල්ලක් 
ෙදනවා;භාණ්ඩ ෙදනවා; ෙගවල් හදා ගන්න." කියලා. ෙම් අයට 
ෙගවල් හදා ගන්න සල්ලි ඉතුරු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රුපියල් 
450යි  වැටුප ගන්ෙන්. ෙගයක් හදා ගන්න තමන්ට මුදලක් ඉතුරු 
කර ගන්න ආදායම් මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ. තමන්ට ලැෙබන 
ආදායම ආහාර ටික ලබා ගන්නවත් පමාණවත් නැත්නම්, එය 
තමන්ෙග් ජීවිතය ගත කර ගන්නවත් පමාණවත් නැත්නම් ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙකොෙහොමද ෙගයක් හදා ගන්න ෙම් රුපියල් 450න් 
සල්ලි ඉතුරු කර ගන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට 
අනිවාර්යෙයන්ම රජය ෙහෝ ඒ සමාගම් ඒකාබද්ධව නිවාස 
ෙගොඩනඟා  දිය යුතුයි. ඒකයි පතිපත්තිය ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද,  
සාමාන්ය රාජ්ය ෙසේවකෙයකුට නම් අපිට පුළුවන් කියන්න,  " අපි 
අඩු ෙපොලියට ඕෙගොල්ලන්ට බැංකු ණයක් ෙදන්නම්, ඕෙගොල්ලන් 
බැංකු ණය අරෙගන ෙගයක් හදාගන්න" කියලා.   

කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙගොවිෙයකුට නම් අපිට 
පුළුවන් කියන්න, "ඕෙගොල්ලන්ට අපි  නිවාස ෙයෝජනා කමයකින් 
නිවාස ෙදන්නම්, ඕෙගොල්ලන් කන්නෙයන් කන්නයට මුදලක් 
ෙගවන්න" කියලා. හැබැයි, ෙම් වතුකම්කරුවන් එෙහම මුදල් 
ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ෙගොල්ලන්ට බැංකු වාරිකයක් 
ෙගවන්න සල්ලි තිෙබනවාද? ෙමොනවාද ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන 
සල්ලි? රුපියල් 450න් ජීවිතය ගත කර ගන්නත් බැරි නම්, ඒ අයට 
ඉතිරි කර ගන්න ධනයක් නැහැ. නිවාසයක් හදා ගැනීමට ඉතුරු 
කර ගන්න ධනයක් ෙහෝ නිවාස ණයක් අරෙගන එහි  වාරික 
ෙගවන්න ඔවුන්ට ධනයක් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම  රජය 
සහ සමාගම් ඒකාබද්ධව නිවාස ෙයෝජනා කමයක් හදලා, ඒ 
නිවාස ෙයෝජනා කමය ඇතුෙළේ ඔවුන් පදිංචි කළ  යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය සැලකිය යුතු, අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
පශ්නයක් හැටියට මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට,  අධ්යාපනය පිළිබඳවත් මා  ඔබතුමාෙග් අවධානයට  
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි,  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙමොකද, ඔවුන් ෙම් ජීවිතෙයන් උඩට ෙගන එන්න නම් ඊළඟට 
ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය ගැනත්  අපි  කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අධ්යාපනෙය් යම් අවස්ථා දුන්ෙනොත් ඔවුන්ව ඒ ලැයිම් 
කාමරෙයන් එළියට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැබැයි, අදත් 
ලැයිම් කාමරෙයන් එළියට ආපු අවස්ථා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.   

අද එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙකොළඹ 
ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙගදරකට උයන්න ෙකෙනක් නැති වුෙණොත්, 
“වත්ෙත් ෙකල්ෙලක් නැද්ද?” කියලා අහනවා. ෙහෝටලයක ෙත් 
හදන්න ෙකෙනක් නැති වුෙණොත්, “වත්ෙත් ෙකොල්ෙලක් නැද්ද?” 
කියලා අහනවා. ඔන්න ලැයිම් කාමරෙයන් එළියට ඇවිල්ලා 
තිෙබන ආකාරය! ඒක සාධාරණද? ඔවුන් වත්ෙතන් එළියට 
ආවාට, ඔවුන් වත්ෙතන් එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්  සාධාරණ 
ජීවිතයක් සඳහා වූ රැකියාවක්  ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ අය 
වත්ෙතන් එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙගවල්වල 
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බැළෙමෙහවරකම් කරන්නයි. අපි දන්නවා ෙගොඩක් ෙගවල්වල  
ෙමෙහකාර ෙසේවයට තමයි ෙම් කාන්තාවන් වත්ෙතන් එළියට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන්  ෙකොළඹ ෙගොඩක් පෙද්ශවල 
අද තිෙබන සාකච්ඡාවක් තමයි  ෙගදර වැඩ කරන්න ෙකෙනක් 
නැත්නම් වත්ත පැත්ෙත් අඳුරන ෙකෙනක් නැද්ද කියන කාරණය. 
ෙම්කයි සාකච්ඡාව. ඔවුන් සිටින්ෙන් අෙප් බැළෙමෙහවර කම් 
කරන්නද?  

ඔවුන් එෙහම ජන ෙකොට්ඨාසයක්ද? අපට ෙහෝටලෙය් ෙත් 
හදන්න ෙකෙනක් නැත්නම්, ෙහෝටලෙය් පිඟන් ෙහෝදන්න 
ෙකෙනක් නැත්නම්, පිටෙකොටුෙව් කඩවල බඩු කිරන්න ෙකෙනක් 
නැත්නම්, වැසිකිළි සුද්ද කරන්න ෙකෙනක් නැත්නම්, මුට්ට 
එෙහට ෙමෙහට පටවන්න ෙකෙනක් නැත්නම් ඒ සඳහා ෙතෝරා 
ගන්ෙන් වතුකරෙය් ජනතාවයි.  ඒක සාධාරණද? ඔවුනුත් අෙප් 
මිනිස්සු.  මිනිසුන් හැටියට ඔවුන්ට ගරුත්වයක් සහිත වෘත්තීමය 
රැකියාවක් ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔවුන් වතුකරෙයන් එළියට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. වතුකරෙයන් එළියට ෙග්න්න නම් ඔවුන්ට 
සාධාරණ අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අද ඔවුන් වතුකරෙයන් 
එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් නුසුදුසු, වටිනාකමක් 
ෙනොමැති රැකියාවන්වලටයි.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අධ්යාපන ෙපොදු සහතික පත 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙයන් විෂයයන් 6ට වඩා සමත් වන්ෙන් 
සියයට 29යි. ඒ කියන්ෙන් තුෙනන් එකයි. සාමාන්ය ෙපළ 
විභාගෙයන් සියයට 29යි, ඒ කියන්ෙන් තුෙනන් එකයි වැඩ හය 
පාස් වන්ෙන්. අවුරුද්දකට සිසුන්ෙගන් 5,000ක් 6,000ක් කිසිදු 
පුහුණුවකින් ෙතොරව රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඔෙහේ එනවා. කිසි 
පුහුණුවක් නැහැ; අධ්යාපනයක් නැහැ. ඔෙහේ රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඒ දරුවන් පැමිෙණනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය 
ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින අයෙගන් සියයට 64ක් ගණිතය 
අසමත් ෙවනවා.  සියයට 74ක් ඉංගීසි අසමත් ෙවනවා. සියයට 
67ක් විද්යාව අසමත් ෙවනවා. සියයට 34ක් ෙදමළ භාෂාව අසමත් 
ෙවනවා. ෙමොකක්ද ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, සියයට 64ක් ගණිතය, සියයට 74ක් ඉංගීසි, 
සියයට 67ක් විද්යාව, සියයට 34ක් ඔවුන්ෙග් මව් බස වන ෙදමළ 
භාෂාව අසමත් ෙවනවා. ෙම් කමය සාධාරණද? තමන්ෙග් මව් 
භාෂාවත් සියයට 34ක් අසමත් වන අධ්යාපනයක් ඔවුන්ට ලැබිලා 
තිෙබනවා. වතු පාසල් ආණ්ඩුවට පවරා ගත්ෙත් 1980දීයි. වතු 
පාසල් පමණක් 835ක් තිෙබනවා. ඒ වතු පාසල්  කාණ්ඩවලට 
ෙබදලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ වතු පාසල් කාණ්ඩවලට ෙබදුවාම 
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් එක අවුරුද්දකට විශ්වවිද්යාල සඳහා  ළමුන්  28,900ක් 
පමණ ගන්නවා. අවුරුද්දකට විශ්වවිද්යාලවලට ළමුන් 28,900ක් 
ගන්නෙකොට, එයින් වතු ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරමින් 
පැමිෙණන්ෙන් ළමුන් 120ත්, 150කටත් ආසන්න පමණයක්. 
එතෙකොට අෙනක් අයෙග් ජීවිතවලට  සිදු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ 
පමාණෙයනුත් විද්යා විෂයයන් සඳහා විශ්වවිද්යාලවලට 
ඇතුළත්ෙවලා සිටින්ෙන් 20කටත් වඩා අඩු පමාණයක්. අනික් අය 
කලා ෙහෝ වාණිජ විෂයන් සඳහා තමයි විශ්වවිද්යාලවලට ඇවිල්ලා  
තිෙබන්ෙන්.  ෙමෙලස විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් වන අය පිළිබඳව 
සමීක්ෂණයක් කළා, ගරු සභානායකතුමා. ඒ සමීක්ෂණය අනුව 
විශ්වවිද්යාලවලට යන අයෙගනුත් සියයට 65ක් ලැයිම් කාමරවල 
ජීවත් වුණු අය ෙනොෙවයි, එතැනින් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න අයයි. 
ඒෙගොල්ලන් වතු ක්ෙෂේතෙය් අය ෙලස සලකනවා. හැබැයි, ඔවුන් 
වතු ක්ෙෂේතෙය් ජනතාව ෙලස සැලකුවාට ලැයිම් කාමරවල ජීවත් 
වන දරුවන් ෙනොෙවයි. අද විශ්වවිද්යාලවලට දරුවන් 120ක් ගියත්, 

ඒ දරුවන් 120 ෙදනාෙගන් සියයට 65ක්ම ඇත්ත වත්තත් එක්ක 
බැඳුණු දරුවන් ෙනො ෙවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට අධ්යාපනික වශෙයන් 
සාධාරණ ගැටලු මතුෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් නුවරඑළිෙය් ගණිතය සහ විද්යාව හැදෑරීම සඳහා 
ඉස්ෙකෝල කීයද තිෙබන්ෙන්? 

ගරු සභානායකතුමනි, මුළු දිස්තික්කයටම ඉස්ෙකෝල තුනක් 
පමණයි තිෙබන්ෙන් කියලා ඔබතුමා දන්නවා.   රත්නපුරයට අපි 
ගියාම හැමදාම   ෙම් කාරණා ගැන දරුවන් අපට කියනවා. ඒ 
දරුවන් සාමාන්ය ෙපළ විභාගය ෙහොඳට පාස් ෙවනවා. හැබැයි, 
ෙදමළ භාෂාෙවන් විද්යා, ගණිත  විෂයයන් හදාරන්න රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් එකදු පාසලක්වත් නැහැ. ෙමොකක්ද, ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒෙගොල්ලන් ෙදමළ භාෂාව ඉෙගනෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ පාසල්වල ගණිත, විද්යා පාඨමාලා ආරම්භ 
කරන්න බැරි නම්, අඩුම තරමින් ඊට ආසන්න ෙවනත් පාසලක 
උසස් ෙපළටවත් ගණිත, විද්යා විෂයන් ෙදමළ භාෂාෙවන් 
හදාරන්න පටන් ගන්න බැරි ඇයි? එතෙකොට ඒ දරුවන් ඒ 
පාසල්වලට එනවා ෙන්. ෙම්ක සාධාරණද? තමන්ෙග් භාෂාව 
ෙදමළ වීම ෙහේතු ෙකොටෙගන යාපනෙය් දරුවන්ට ගණිත විෂයය 
හදාරන්න බැරි නම්, තමන්ෙග් භාෂාව ෙදමළ වීම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන රත්නපුරෙය් දරුෙවකුට විද්යා විෂයන් හදාරන්න බැරි 
නම් එය සාධාරණද? පාසල් විසින් ඒ දරුවන් පහළට ඇද දමා 
තිෙබනවා.  

ඔවුන් අධ්යාපනික වශෙයන් අතිශය අසාධාරණ ගැටලුවකට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඔ වුන්ෙග් ජීවිතය ෙමතැනින් ඉහළට ෙගන 
යන්න නම්,  ඊළඟට  අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ 
අධ්යාපනය පිළිබඳවයි.  ඒ නිසා අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන්  මතු වී 
තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
 ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පසු ගිය දා  ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක් මා 
ළඟ තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව අනුව නාගරික පෙද්ශෙය් ජීවත් වන 
පවුලකට මාසයකට අවශ්ය වන්ෙන් පාන් පිටි කිෙලෝගෑම් 1.7යි. 
නාගරික පෙද්ශෙය් පුරවැසිෙයක් මාසයකට පරිෙභෝජනය කරලා 
තිෙබන්ෙන් පාන් පිටි කිෙලෝගෑම් 1.7යි.  ගාමීය පෙද්ශවල 
පුරවැසිෙයක් මාසයකට පරිෙභෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් පාන් පිටි 
කිෙලෝගෑම් 1.8යි. වතුකරෙය් ජීවත් වන පුරවැසිෙයක් මාසයකට 
පාන් පිටි කිෙලෝගෑම් 12ක් පරිෙභෝජනය කරලා තිෙබනවා.  එය 
සාමාන්ය පෙද්ශයක ජනතාව පාවිච්චි කරනවා වාෙග් අට 
ගුණයකට වඩා වැඩි පමාණයක්. ඔවුන්ෙග් පධාන ආහාරය බවට 
පත් වී තිෙබන්ෙන් පාන් පිටිවලින් හදන ෙපොල් නැති ෙරොටියයි. 
ෙම්ක ෙන් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙපොල් නැති ෙරොටිය සහ ලුණු මිරිස තමයි ඔවුන්ෙග් ජීවිතය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වතුකරෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙගන් 
විශාල පමාණයක් ගැස්ටයිටිස ්  වැනි දරුණු ෙරෝගාබාධවලින් 
ෙපෙළනවා. ඔවුන්ට ජීවිතයක් නැහැ. ඔවුන් ෙරොටිය කනවා; බුලත් 
විට කනවා ; ජීවිතය ගත ෙවනවා. ෙම්කද, ජීවිතය කියන්ෙන්? 
ෙරොටියත්, බුලත් විටත් එක්ක ගැ ට ගැහුණු ජීවිතයක් ඔවුන්ට 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා 
ෙහොඳ ආහාර  ෙව්ලක් ෙනොමැතිකම පධාන බාධාවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන  ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරපු ඒ වාර්තාව 
අනුව ඉපෙදන දරුවන්ෙගන් සියයට 36ක් ඉපෙදන්ෙන් අඩු බර 
දරුවන් වශෙයනුයි. ඔවුන්ට උපෙත්දී පවත්වා ගත යුතු නියමිත බර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණය නැහැ. ඉපෙදනෙකොට නියමිත බර පමාණය නැත්නම් ඒ 
දරුවන් හැෙදනෙකොට ෙකොෙහොමත් නියමිත බර පමාණය නැහැ. 
ෙම්ක ෙන් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. වතුකරෙය් ඉපෙදන 
දරුවන්ෙගන් සියයට 36කට අවශ්ය වන නියමිත බර පමාණය 
නැහැ. නමුත් නගරෙය් පවතින තත්ත්වය ෙකෙසේද? ආහාර පශ්නය 
නිසා ෙනොෙවයි, ෙවනත් ෙරෝගාබාධයක් ෙහේතු  ෙකොටෙගන 
නගරෙය් බර අඩු දරු ෙවක් ඉපදුෙණොත්,  ඒ දරුවා ෙදොස්තර  
මහත්තුරුන් ළඟට  ෙගනි යනවා; ඒ දරුවන්ට ගත යුතු ආහාර ෙව්ල 
නම් කරනවා; විටමින් වර්ග නම් කරනවා. නගරෙය් දරුෙවක් බර 
අඩු දරු ෙවක් ෙලස ඉපදුෙණොත් බරපතළ පශ්නයක් හැටියට තමයි 
සලකන්ෙන්. හැබැයි, වතුකරෙය් දරුවන්ෙගන් සියයට 36ක් අඩු 
බර දරුවන් ෙලස   ඉපෙදනවා.  

ඒ දරුවන්ට උපෙත්දී පවත්වා ගත යුතු නියමිත බර පමාණය 
නැහැ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  දරුවන් කුරුවීම ගත්ෙතොත් පසු ගිය 
කාලෙය් එම පතිශතය සියයට 40ක්ව තිබුණා. අද කුරුවීෙම් 
පතිශතය සියයට 25යි. දරුවන්ෙගන් සියයට 25කට වයසට 
සරිලන උසක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දරුවන්ෙගන් සියයට 
25ක් වාෙග් පමාණයකට  කුරුවීෙම් බරපතළ ෙරෝගයක් පැතිරිලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන්ෙගන් සියයට 
25ක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. ඔවුන්ට හරිහමන් ආහාර 
ෙව්ලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඈත වතුකරෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් 
ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා බලන්න. ෙලොකු ඔළු ෙගඩියක් තිෙබන, තඩි 
බඩ ෙගඩියක් තිෙබන, කිරලාෙග් වාෙග් කකුල් ෙදකක් තිෙබන 
දරුවන් ඉන්නවා. ඒ දරුවන් ෙම් රෙට් දරු වන් ෙනොෙවයිද? ඔවුන් 
ෙම් රෙට් අනාගතය බාර ගන්න ඉන්නා දරුවන්  ෙනොෙවයිද? ඒ 
දරුවන් අපට අයිති නැති දරුවන්ද?  

ෙම්, රටට අයිති නැති දරුවන්ද? ඒ දරුවන්ෙගන් සියයට 25ක් 
අධි මන්දෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. වතුකරෙය් දරුවන් හතර 
ෙදෙනක් ගත්ෙතොත්, එයින් එක දරුෙවක් අධි මන්දෙපෝෂණෙයන් 
ෙපෙළනවා. ඒ කියන්ෙන් වයසට අනුව හැදිලා නැහැ. වයසට 
අනුව බර නැහැ. දුවන්ෙන් නැහැ. ෙමොළය වර්ධනය ෙවලා නැහැ. 
ෙහෝන්දු මාන්දු ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග් දරුවන් ඉන්නවා. 
ෙමෙහම දරුවන් එක්ක රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්ද? ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් මතු ෙවලා තිෙබන ෙම් 
ගැටලුව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහොර සහතික තිෙබන 
ෙහොර ෛවද්යවරුන්ට ෙබෙහත් නියම කරන්න බැහැ කියලා 
නිතරම කියනවා. හැබැයි වතුකරෙය් ජනතාවට ෙබෙහත් ෙදනවා 
ෙන්, pharmacistsලා. Pharmacy course එකක් විතරයි කරන්න 
ඕනෑ. Pharmacy course එකක් කරපු හැටිෙය් ඒ අයව EMA 
හැටියට register කරනවා. Register කළාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙබෙහත් ෙදනවා. ෙමෙහේ චකෙල්ඛ නිකුත් කරනවා, ෙහොර 
ෛවද්යවරුන් ඉන්නවා, ෙහොර ෛවද්යවරුන්ෙගන් ෙබෙහත් 
ගන්න එපා, කඩා පනිනවා, පරීක්ෂණ කරන ආයතන තිෙබනවා, 
ෙලෙඩකුට ෙබෙහත් ෙදන්න නම් විධිමත් ෛවද්ය සහතිකයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි වතුකරෙය් ජනතාවට pharmacist 
ෙබෙහත් ෙදනවා ෙන්. ඒ ගැන කියන ෙකොට කියනවා, "ෙපොඩි 
ෙලඩවලට" කියලා. ෙලෙඩ් ෙපොඩිද නැද්ද කියලා දන්නවාද, 
ෙරෝගියා? බෙඩ් කැක්කුමක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් බෙඩ් 
කැක්කුෙමන් ෙපන්වන්ෙන් ෙවන ෙලඩක් ෙවන්න පුළුවන්. 
ඔළුෙව් කැක්කුෙමන් ෙපන්වන්ෙන් ෙවන ෙලඩක් ෙවන්න 
පුළුවන්. බැලු බැල්මට බඩ තමයි රිෙදන්ෙන්. හැබැයි ෙවන 
operation එකක් තමයි කරන්න ෙවන්ෙන්.  

ෙම් අය කියනවා, "නැහැ, ෙම් අය ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් ෙපොඩි 
ෙලඩවලට ෙන්" කියලා. ෙපොඩි ෙලඩක් කියලා ෙකොෙහොමද, 

ෙරෝගියා හඳුනා ගන්ෙන්? ඉතින් pharmacist ළඟට ගිහිල්ලා 
ෙබෙහත් ගන්න ඕනෑ. Pharmacistට ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් කවුද? 
වත්ෙත් මැෙන්ජර්. වත්ෙත් මැෙන්ජර් එවන ෙබෙහත් ටික තමයි 
ෙපොවන්න ඕනෑ. ෙවන ෙපොවන්න ෙබෙහතක් නැහැ ෙන්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ආණ්ඩුෙවන් ෙබෙහත් එවනවාද? කල්පනා කරලා 
බලන්න. ඉතින් ෙම් ෙමොකක්ද, ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වහල්ලු හැටියට වතුවලට උකස් කරන ලද මිනිසුන් 
ෙම් ෙගොල්ලන්. අපි ඉතිහාසෙය් ෙරෝමෙය් වහල්ලු ගැන අහලා 
තිෙබනවා. ෙරෝමෙය් වහල්ලුන්ෙග් නූතන සංස්කෘතිය 
නිෙයෝජනය කරමින් තමයි අද ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව ජීවත් 
වන්ෙන්.  

ෙරෝහල් පිළිබඳව ඔවුන්ට මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය බලන්න. 
ආසන්නම ෙරෝහලට වතුවල ෙලඩ්ඩු ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙලොරිෙය් පටවලායි ෙගන යන්ෙන්. කැඩුණු පාරවල, ෙලොරිෙය් 
පටවලා ෙගන යනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙලෙඩක් ෙගන යනවා නම්, එක පැත්තකින් නාවලපිටිය 
ෙරෝහලට ෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අෙනක් පැත්ෙතන් 
නුවරඑළිෙය් ෙරෝහලට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඩයගම ෙරෝහල වැනි 
ෙරෝහල් ආණ්ඩුවට පවරා ගත්තාට ෙමොකක්ද, ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
සවස 5.00 ෙවනකල් විතරයි ඩයගම ෙරෝහෙල් ෙදොස්තර 
මහත්වරු ඉන්ෙන්. වතු ආශිත අෙනක් පෙද්ශවල ෙරෝහල්වලත් 
ෙදොස්තර මහත්වරු ඉන්ෙන් සවස 5.00 ෙවනකල් විතරයි. වතු 
කම්කරුවන් වැඩ ඇෙරන්ෙන් සවස 5.00ට. වැඩ ඇරිලා එන 
ෙකොට ෙදොස්තර මහත්මයාත් වැඩ ඇරිලා ගිහිල්ලා. ෙබෙහත් 
ගන්න තැනක් නැහැ. ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් විශාල බිඳ වැටීමකට ඒ 
ජනතාව මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය ගැටලු පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  

ඊළඟට, යටිතල පහසුකම්. වත්ෙත් ඉන්න අයට පාෙද්ශීය සභා 
ඡන්දය අයිතියි. වත්ෙත් ඉන්න ෙකනාට පාෙද්ශීය සභා ඡන්දෙය්දී 
ඡන්දය ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි පාෙද්ශීය සභාවට ගියාම 
කියනවා, වත්ෙත් පාර හදන්න අයිති නැහැ කියලා. ඒ ෙමොකක්ද, 
ඒ කථාෙව් ෙත්රුම? වත්ෙත් ජනතාවෙග් ඡන්දය ගන්නවා. හැබැයි 
බැරි ෙවලාවත් පාර කැඩිලා හදන්න කිව්ෙවොත් කියනවා, "නැහැ, 
ඒක වත්තට අයිති පාර. ඒක හදන්න අපට අයිති නැහැ." කියලා. 
එෙහම නම් වත්ෙත් ජනතාවෙග් ඡන්දය ගන්ෙන් ෙමොකටද? 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති ෙතෝරන ෙකොට වත්ෙත් ජනතාවෙගන් 
ඡන්දය ගන්නවා. හැබැයි සභාපති ෙතෝරලා ඉවර ෙවලා වත්ෙත් 
පාර හදන්න කියන ෙකොට කියනවා, "ඒක අයිති සමාගමට." 
කියලා. අන්න ඒ වාෙග් යටිතල පහසුකම්වල විශාල - 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු කාරණය මම පිළිගන්නවා. 

දැන් අපි ඒ පනතට සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
පාෙද්ශීය සභාවලින් මුදල් ෙවන් කරලා වත්ත තුළත් වැඩ කරන්න 
පුළුවන් කියලා. අවුරුදු 27කට පස්ෙසේ පළමුවන වතාවට අපි ඒක 
කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙහොඳයි, ඒක ෙහොඳයි. දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 

ෙම්කයි. වත්ෙත් ජනතාවෙගන් ඡන්දය ගන්නවා. හැබැයි පාර 
අයිතියි කියනවා, පාෙද්ශීය සභාවට. පාරට සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් 
නැහැ, පාෙද්ශීය සභාෙවන්. [බාධා කිරීමක්] ෙදන්ෙන් නැහැ. 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2016 ෙපබරවාරි  25  

පාෙද්ශීය සභාව ඒක කරන්ෙන් නැහැ. පාෙද්ශීය සභාෙවන් ඒක 
කෙළොත්  audit query එකක් එනවා, අයිති නැති පාරක් හැදුෙව් 
ඇයි කියලා විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අහනවා කියලා 
කියනවා. ඒ නිසා පාෙද්ශීය සභාව ඒවාට අත තියන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. අදත් යන්න බැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
වතු සමාගෙමන් තමයි කරන්න ඕනෑ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. වතු සමාගෙමන් තමයි කරන්න ඕනෑ. වතු සමාගෙමන් 

කරන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකක්ද, කරන්න ඕනෑ? ෙම් වතු 
සමාගම්වලින් තමයි ෙම් ෙසේවකයන් මුළුමනින්ම පීඩාවට පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
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 මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සභා පනෙත් පශ්නයක් තිබුණා. 

ඇත්ෙතන්ම මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා ඔය වාෙග්ම 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා 
ඒකට එකඟ වුණා. අපි ඒ සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙහොඳයි. මම ෙම් කියන්ෙන් තිෙබන පශ්නය ගැන ෙන්. 

සංෙශෝධනය තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ ෙන්. ඒක 
ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න. සාකච්ඡා, සංකල්ප 
තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩල සාකච්ඡා තිෙබනවා. පත්තරවල 
තිෙබනවා, කථාබහ තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැනට ඉදිරිපත් ෙවන්න 
ඕනෑ ෙන්. තවම නීතිය නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 
දැන් නීතිය කියාත්මක කරන්න.  

ඊළඟ පශ්නය තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් සමාජ ජීවිතය ගැන 
පශ්නය. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය 
කියලා කියන්ෙන් ආහාර පාන, නිවාස, ආදායම් මාර්ග, අධ්යාපනය 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ෙග් සමාජ ගරුත්වයත් ඒකට අයිතියි. ඒක 
මිනිෙසකුට අවශ්යයි. සමානයින් ෙලස අපි ෙපනී සිටින්න ඕනෑ 
ඇඳුෙමන් පැළඳුෙමන්, භාෂාෙවන් පමණක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට 
සමාන ෙලස අයිතිවාසිකම් ලැෙබන සංස්කෘතියකුත් ඕනෑයි. අද 
අෙප් රෙට් ඔවුන්ව ෙතවැනි පන්තිෙය් පුරවැසියන් ෙලසයි 
සලකන්ෙන්. එවැනි සමාජ වටිනාකමක් තමයි නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන්ට වටිනා සමාජ ජීවිතයක් අපි ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න ඕනෑ. වතුකරෙය් ෙදමළ 
ජනතාවෙග් සංස්කෘතිය ෙගොඩ නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ෙග් 
නාට්යයක්, ඔවුන්ෙග් චිතපටයක්, ඔවුන්ෙග් ෙපොතක්, ඔවුන්ෙග් 
සාහිත්ය කෘතියක්, ඔවුන්ෙග් කාව්ය සංගහයක් - ඒක තමයි ජීවිතය. 
ඒක තමයි මිනිස් ශිෂ්ටාචාරය. 

මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයක් උඩට එන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලිවලින්, 
නිවාසවලින් විතරක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ටම අනන්ය වූ සංස්කෘතියක් 
ෙගොඩනැඟීෙමනුයි. මම අහනවා, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 

සංස්කෘතිමය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අපි ෙයොමු කරලා තිෙබන අදහස 
ෙමොකක්ද කියලා? ඒ අයට සංස්කෘතික ජීවිතයක් ඕනෑ නැද්ද? මීට 
වඩා සමාජ තලයකට ඔවුන් ඔසවා තබන්න ඕනෑ නැද්ද? හැමදාම 
ඉහළ මිනිස්සුන්ෙග් පයට පෑෙගන දුහුවිල්ලක් බවට, තමන්ෙග් 
ෙගදර ෙමෙහවරකම් කරන මිනිස්සු බවට ෙම් මිනිස්සු පත් කර 
ගත යුතුද? ඒ නිසා ඔවුන්ට සාධාරණ සමාජ ජීවිතයක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. එය අධ්යාපනෙයන්, නිවාසෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි. 
ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග්ම වූ සංස්කෘතික, සාහිත්ය, ආධ්යාත්මික 
ක්ෙෂේතයක් වර්ධනය කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
දැකලා නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච චිතපටයක්. අපි දැකලා 
නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච ෙටලි නාට්යයක්. අපි දැකලා 
නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච කවි ෙපොතක්.  

අපි දැකලා නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච නව කථාවක්. ඒක 
අවශ්ය නැද්ද? ඔවුන්ෙග්ම සාහිත්යයක් ෙපෝෂණය ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔවුන්ෙග්ම සංස්කෘතියක් ෙපෝෂණය ෙවන්න ඕනෑ. එතෙකොටයි 
ඔවුන්ටම හිමි ශිෂ්ටාචාරයක් ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන්. ඒ නිසා අද ඔවුන් 
මිනිස් දුහුවිලි බවට පත් කරපු, ඔවුන් මිනිසුන්ෙග් අතවැසියන් 
බවට පත් කරපු ජන ෙකොට්ඨාසයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඔවුන්ට සාධාරණ සමාජ ජීවිතයක් ලබා දීම වගකීම් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඉතාමත්ම අවංකව, ෙම් ෙදමළ ජනතාවට 
අත්පත් වී තිෙබන ඉරණම පිළිබඳව මා මූලික වශෙයන්ම එම 
පළාත්වල ෙද්ශපාලකයන්ට ෙචෝදනාව එල්ල කරනවා.  

මා දන්ෙන් නැහැ, වර්තමාන ෙද්ශපාලකයන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. මා කියන්ෙන් ඉතිහාසෙය් සිටි ෙද්ශපාලකයන් පිළිබඳවයි. 
වර්තමානෙය් පලනි දිගම්බරම් මහත්මයාෙග් කියා කලාපය තව 
අවුරුදු ෙදක, තුනකින් අපිට විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 
මෙනෝ ගෙන්සන් මහත්මයාට ෙම් මෑතකදීෙන් කැබිනට් අමාත්ය 
ධුරයක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමන්ෙග් කියා කලාපය 
තවත් අවුරුදු ෙදක, තුනකින් අපි විනිශ්චය කරමු. හැබැයි, හිටපු 
අයෙග් කියා කලාපය ෙමොකක්ද? අෙප් මුතු සිවලිංගම් මහත්මයා, 
එතුමාෙග් නායකයා වන ෙතොණ්ඩමන් මහත්මයා, ඔවුන්ෙග් 
කියාකාරීත්වය ෙමොකක්ද? මම අහන්ෙන් එක ෙදයයි. 
ෙතොණ්ඩමන් මහත්මයා ඔහුෙග් නාස්තිකාර, විනාශකාරී, සල්ලාල 
ජීවිතය ගත කරමින් සාමාන්ය ජනතාවට අත්පත් කරලා දීපු ජීවිතය 
ෙමොකක්ද? මම අහන්ෙන් එච්චරයි. මුතු සිවලිංගම් මහත්මයා 
දන්නවා, මටත් වඩා ඒ සල්ලාල ජීවිතය ගැන. එෙහම සල්ලාල 
ජීවිතයක් ගත කරනවා, ඒ ජනතාවෙගන් ඡන්දය අරෙගන. ඒ 
ජනතාවට අත්පත් කරලා දීපු ඉරණම ෙමොකක්ද? ඒ ගැන 
කරුණාකරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වාර්ෂිකව ආණ්ඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කළා 
නම්,  ඒ මුදලුත් ගසා කාපු එක තමයි ඒ අය කෙළේ. මම අහන්ෙන් 
එක ෙදයයි. "ෙතොණ්ඩමන් පදනම" තිෙබනවා. එක එක පදනම් 
හදාෙගන තිෙබනවාෙන්. ඒ වාෙග් හදාගත්ත "ෙතොණ්ඩමන් 
පදනම" තිෙබනවා. අපි දන්නවා, එක එක මන්තීවරු ෙකොෙහන් 
හරි සල්ලි එකතු කරලා එක එක පදනම් හදාගන්නවා කියලා. 
එත ෙකොට "ෙතොණ්ඩමන් පදනම" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමොන 
පදනමටද ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදන්න පුළුවන්? ෙතොණ්ඩමන් 
පදනමට ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදනවාෙන්. ෙකොෙහොමද ෙම්කට 
ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදන්ෙන්? ෙම් පදනම ආණ්ඩුෙව් 
අධිකාරියක්ද? ආණ්ඩුෙව් සංස්ථාවක්ද? "ෙතොණ්ඩමන් පදනම" 
කියලා පදනමක් හදා ගන්නවා. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, මුළු 
වතුකරෙය්ම 184ෙදෙනක් විතර රැකියාෙව් ෙයෙදනවා. ඒ 
184ෙදනාම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂෙය් cadre එක. පක්ෂය 
ඒෙකන් පවත්වා ෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ. මම 
කියන එකට ඔබතුමා පස්ෙසේ උත්තර ෙදන්න. Cadre එකට පඩිය 
ඒෙකන් ෙගවනවා. වෘත්තීය සමිති කාර්යාලෙය්ම පදනෙම් 
කාර්යාලයක් තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 200 ගණෙන් ෙම් පදනම අරෙගන 
තිෙබනවා. වාර්ෂිකව අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ වර්ෂයකට රුපියල් 
මිලියන 200 ගණෙන් ෙම් පදනම අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,800ක් අරෙගන තිෙබනවා.  

රුපියල් මිලියන 1,800ක් ෙතොණ්ඩමන් පදනමට පසු ගිය 
අවුරුදු නවය පුරාම වියදම් කරලා තිෙබනවා. මම දැනගන්න 
කැමැතියි, ඒ රුපියල් මිලියන 1,800ක මුදලට ෙමොකද වුෙණ් 
කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක COPE කමිටුවට කැඳවන්න 
පුළුවන්ද කියලා. හරි නම්, COPE එකට කැඳවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෙම් පදනමට ආණ්ඩුෙව් මුදල් වියදම් කරලා තිෙබන නිසා. රුපියල් 
මිලියන 1,800ක් කියන්ෙන් ස්වල්ප මුදලක් ෙනොෙවයි. 
ඉන්දියාෙවන් ෙගනාපු සමහර ෙනෝනලාට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක පඩි ෙගවනවා. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් දවෙසේ වැටුප 
රුපියල් 450යි. ඉන්දියාෙවන් ෙගනාපු ෙනෝනාට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක පඩියක් ෙගවනවා. ෙනෝනාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ, 
මුතු සිවලිංගම් මහත්මයා ඒක දන්නවා.  ෙකොෙහොමද රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක් ෙගවන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] මා ළඟ receipts 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ඒ නිසා මම ෙම් කියන්ෙන්,- 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුතු සිවලිංගම් මන්තීතුමා අහන්ෙන් ෙකොයි ෙනෝනාටද 

කියලායි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් ඇත්ත කථාවෙන්. ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව පීඩාවට පත් 

කරලා යුවරජ්ජුරුවන් වාෙග් වැජඹුණු ෙද්ශපාලනයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා අපි වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒ 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය බිඳින්න ඕනෑ කියලායි. වතුකරෙය් ජනතාව 
පීඩාවට පත් කරලා, ඔවුන් බියට පත් කරලා, ඔවුන් මත් පැන්වලට 
හුරු කරලා, ඒ ෙගොල්ලන් තෙලයිවර්ෙග් යටතට යටත් කරලා, ඒ 
ෙගොල්ලන් යූනියන් එක යටතට යටත් කරලා, බල අධිකාරීත්වයක් 
පැවතුණා. අපි සතුටු ෙවනවා, අලුතින් නැඟී සිටින සමහර 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ඒ බල අධිකාරිය බිඳින එක ගැන. හැබැයි, ඒ 
බල අධිකාරිත්වයත් සැලකිය යුතු පමාණයකට වතුකරෙය් 
ජනතාව ෙමම පීඩාෙව් ෙහළන්නම ෙහේතු සාධක ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම මම ෙමන්න ෙම් ගැනත් දැනගන්න කැමැතියි. 
තවදුරටත් ෙම් ජනතාව ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත ෙදමළ ජනතාව 
ෙලස හැඳින්විය යුතුද? සමහර අය ෙම්කට කැමැතියි. නමුත්, 
පුද්ගලිකව අපි ෙම්කට කැමති නැහැ.  

ඔවුන්ව එෙහම හඳුන්වන්න ඕනෑද? එෙහම හඳුන්වන්න අවශ්ය 
නැහැ. ඔවුන් දැන් ලාංකීය ෙදමළ ජනතාවයි. අවුරුදු 150කට වඩා 
වැඩි කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා නම්, පරම්පරා ගණනාවක් ෙම් 
රෙට් ඉපදිලා තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ෙග් නිජබිම බවට ෙම් රට පත් 
කරෙගන තිෙබනවා නම්, තමන්ෙග් මළකඳ මිහිඳන් කරන තැන 
බවට ෙම් රට පත් කරෙගන තිෙබනවා නම්, අපි තවදුරටත් ඔවුන් 
ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත ෙදමළ පජාවක් කියලා හඳුන්වන්ෙන් 
ඇයි?  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපටත් කියන්න පුළුවන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, අපිටත් කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා 

තවදුරටත් ඒ හැඳින්වීම සාධාරණද කියලා අපි හිතන්නට ඕනෑ. 
සමහර ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ඒකට කැමැතියි. සමහර ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාර ඒකට කැමැති ෙවන්ෙන් ඒකට ෙවන අනන්යතාවක්- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක ව්යාපාරයක් වශෙයන් පවත්වාෙගන යන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, අන්න ඒකයි. සමහර ව්යාපාර ඒකට කැමැතියි. ඒ 

අනන්යතාව සහිතව තමයි තමන්ට ෙක්වල් කරන්නට පුළුවන්කම 
හදා ගන්ෙන්, බලය හදා ගන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ඒ 
අනන්යතාව බිඳින්නට ඕනෑ කියලා. ඒ අනන්යතාව ඇතුෙළේ 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රටත් සමඟ ඓන්දීයක සම්බන්ධයක් නැති, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකයත් සමඟ සම්බන්ධයක් නැති, ෙම් රෙට් සමාජයත් 
සමඟ සම්බන්ධයක් නැති උඩින් පාෙවන මිනිස් දූවිලි කියන 
අදහසයි.  

ෙද්ශපාලනයට ඒක හිතකර ෙවන්න පුළුවන්. අපි 
ඉන්දියාෙවන් ආපු මිනිස්සු, අපි ෙවනම පක්ෂ හදා ගම්මු, ෙවනම 
නායකෙයෝ හදා ගම්මු, ෙවනම කෑලි ඉල්ලමු, ෙවනම පළාත් හදා 
ගම්මු කියන ඒවා ෙද්ශපාලනයට හිතකර ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ජනතාවට කිසිෙසේත්ම හිතකර නැහැ. ඒ නිසා තවදුරටත් ඉන්දීය 
සම්භවයක් සහිත ෙදමළ පජාවක් ෙලස හඳුන්වනවා ෙවනුවට 
ඔවුන් 'ශී ලාංකික ෙදමළ' කියා හැඳින්වීම ෙයෝග්යයි. මම දන්ෙන් 
නැහැ, උතුෙර් ජනතාව ඒකට කුමන අන්දෙම් පතිචාරයක් දක්වයිද 
කියලා. මම දන්නවා, කිලිෙනොච්චි පෙද්ශයට ගිහින් වතුකරෙය් 
ජනතාව විශාල පමාණයක් ජිවත් ෙවන බව. පසුගිය දවස්වල 
Dollar Farmවල සහ Kent Farmවල වතුකරෙය් ඉන්න ෙදමළ 
ජනතාව ගිහින් පදිංචි  කරවූවා. උතුෙර් ඒ ෙදමළ ජනතාවටත් ඒ 
සාධාරණ වටිනාකම ලැබිලා නැහැ. ෙම් පළාෙත් විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද උතුෙර් පදිංචි කරලා සිටින වතුකර ෙදමළ 
ජනතාවට තිෙබන්ෙන්ත් ඉතාමත් අඩු සැලකිල්ලක්.  

අපි පසු ගිය කාලෙය් ඇති කළ ජනපද විශාල පමාණයක 
වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව පදිංචි කරලා ඉන්නවා. අපි 
කිලිෙනොච්චියට ගිහිල්ලා ඔවුන් විශාල පමාණයක් හමු වුණා. 
මාතෙල්, රත්ෙතොට වැනි පෙද්ශවලින් ෙගනිහින් පදිංචි කළ අය 
කිලිෙනොච්චිෙය් ඉන්නවා. අඩු සම්භවයක් සහිත ජන පජාවක් 
හැටියට තමයි ඔවුන්ව හඳුන්වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අයව ඉන්දීය 
සම්භවයක් සහිත ෙදමළ පජාවක් හැටියට හඳුන්වනවා ෙවනුවට 
අපි කමානුකූලව ෙම් අයව ලාංකීය ෙදමළ පජාවක් ෙලස 
හැඳින්විය යුතුයි. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියලා පධාන ජාතීන් 
තුනක් ඉන්නවා. ඒ තුළ තමයි ෙම් ෙදමළ පජාවත් සිටිය යුත්ෙත්. 
ෙවන ෙවන ෙබදිලි පක්ෂවලට හිත  ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙද්ශපාලකයන්ට හිත ෙවන්නට පුළුවන්. ෙවන කුල හදා ගන්නට 
පුළුවන්, ෙවන ව්යාපාර හදා ගන්නට පුළුවන්. එෙසේ හැරුණු ෙකොට 
සාමාන්ය ජන ජීවිතයට  ඒක කිසිෙසේත්ම හිතකර නැහැ.    

ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්,  වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව 
මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව මීට වඩා විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු ෙකොට විෙශේෂ කාර්ය සාධක ඒකකයක් ෙගොඩ නඟන 
ෙලසයි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒකට පාරවල් ටිකත් අයිතියි, 
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නිවාසත් අයිතියි, ෙසෞඛ්යයත් අයිතියි, අධ්යාපනයත් අයිතියි. මට 
මතකයි ගාමිණී දිසානායක මහත්මයාට මහවැලි ව්යාපාරය බාර 
ෙදන විට සංස්කෘතික උෙළල කෙළේ මහවැලි ව්යාපාරෙයන්; කීඩා 
උත්සවය කෙළත් මහවැලි ව්යාපාරෙයන්; ඒ වාෙග්ම farms 
පවත්වාෙගන ගිෙයත් මහවැලි ව්යාපාරෙයන් බව. මහවැලි 
ව්යාපාරයට ෙවනම security service  එකක් තිබුණා. කෘෂි 
කර්මාන්තයට අයිති ෙද්වල් තිබුණා, වාරිමාර්ගවලට අයිති ෙද්වල් 
තිබුණා. ඒ කලාපයට අයිති මූලික ෙද්වල් සියල්ල එකතු කරලා 
තමයි මහවැලි අධිකාරිය ෙගොඩ නැඟුෙව්. එම නිසා මහවැලි 
අධිකාරියට ඉඩමට අවසර ගන්න තව ආයතනයකට යන්න ඕනෑ 
නැහැ, වතුරවලට අවසර ගන්නට තව ආයතනයකට යන්නට ඕනෑ 
නැහැ, කීඩා උත්සවයට අවසර ගන්නට ෙවනත් ආයතනයකට 
යන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ මුළු ඒකකයම සම්බන්ධ කරලා විෙශේෂ 
අධිකාරියක් හදලා අවුරුදු 5ක කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් හැදුවා. 
එෙහම හදලා තමයි ඒක ෙව්ගෙයන් උඩට ෙගනාෙව්. ඒ නිසා අද 
වතුකරෙය්ත් සිද්ධ විය යුත්ෙත්, ඒ පළාත්වල තිෙබන පශ්න 
සැලකිල්ලට ලක් කරලා ඒ පශ්න සියල්ලටම වග කියන 
අධිකාරියක් ෙගොඩ නැඟීමයි. එතෙකොට ඒ අධිකාරියට වතු 
සමාගම්වල බලයද, ඒ අධිකාරියට කුඩා ව්යාපාරවල බලයද, ඒ 
අධිකාරියට අධ්යාපනෙය් බලයද, ඒ අධිකාරියට සංස්කෘතිකමය 
බලයද, ඒ අධිකාරියට කීඩාෙව් බලයද කියන ෙම් සියල්ල සහිතව 
ෙමෙහයවන ආයතනයක් ෙගොඩ නැඟිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
අධිකාරියට භාණ්ඩාගාරෙයන් සැලකිය යුතු මුදල් පතිශතයක් 
ෙවන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, පතිපාදන ෙවන් කිරීමකින් 
ෙතොරව ෙම්කට ඉස්සරහට යන්නට අමාරුයි.  

අලුෙතන් අමාත්යාංශ හදන්නට පුළුවන්. වතු යටිතල පහසුකම් 
ෙකොපමණ කාලයක් තිස්ෙසේ හැදුවාද? වතු පෙද්ශෙය් ජනතාව 
නඟා සිටුවන්නට ෙකොපමණ කාලයක් තිස්ෙසේ කටයුතු කළාද? 
එෙහම හදලා වැඩක් නැහැ. ඇත්ත බලයක් සහ මූල්ය පතිපාදන 
සහිත විෙශේෂ ඒකකයක් වතුකරෙය් ජනතාව ඉලක්ක කර ගනිමින් 
ෙගොඩ නැඟිය යුතුයි කියන ෙයෝජනාවත් ඉදිරිපත් කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. (Dr.) Nalinda Jayatissa to second the 

Motion. 

 
[අ.භා. 3.10] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව 

සම්බන්ධෙයන් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මම ස්ථිර 
කරනවා.  ඒ වාෙග්ම මම ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් 
දැන ගන්නට කැමැතියි, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් මූලික පශ්න ගැන 
සාකච්ඡා කරන සහ ඒවා විසඳීම සඳහා යම් යම් ෙයෝජනා ෙගන 
එන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
නිලධාරින් අද දින සභාෙව් ගැලරියට පැමිණිලා ඉන්නවාද කියලා.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පැමිණ සිටිනවා. 

නමුත් මම දන්ෙන් නැහැ අෙනක් අමාත්යාංශය ගැන. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. Palany Thigambaram. 

உங்க க்கு 9 நிமிடங்கள்.  

 
[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் - மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palany Thigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම සම්බන්ධව මෙග් 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම එතුමාට ස්තුති කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාටත් මම ස්තුති 
කරනවා. ෙමොකද, එතුමාත් හැම දාම ෙම් වතු ජනතාව ෙවනුෙවන් 
කථා කරමින් ඔවුන්ට පර්චස් 7ක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා කියපු 
ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් කථා 
කරපු අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියපු ඔක්ෙකෝම 
ඇත්ත. එතුමා කියපු කථාව අපට විෙව්චන කරන්න බැහැ. ෙමොකද 
ඒ තත්ත්වය තමයි වතුකරෙය් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් ඒ වාෙග් වුණත් ෙම් 
ආණ්ඩු කාලෙය් ෙපොඩි ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ ජනතාවට වැඩ 
කරන්න මට ඇමතිකමක් දීලා තිෙබනවා. වතුකරෙය් හිටපු 
නායකවරු අෙප් ජනතාව ලැයිමට ෙකොටු කරෙගන ඔවුන්ව 
රවට්ටලා විනාශ කරෙගන හිටිෙය්. ඔවුන් ෙමොනවා හරි පශ්නයක් 
අහන ෙකොට, "අපි තමයි පුරවැසිකම අරෙගන දුන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔයෙගොල්ලන් කථා කරන්න එපා" කියලා කියා ෙගන හිටිෙය්. ඒ 
නිසා තමයි ෙම් සැෙර් වතුකරෙය් ජනතාව ෙහොඳ උත්තරයක් දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මම ආඩම්බරෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පින්තූරෙය් තිෙබන්ෙන් මම 
අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ හදපු ෙගවල්. අද ෙවන ෙකොට 
ලක්ෂ 12ක් වටිනා ෙගවල් 309ක් මම හදලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද්, ෙම් පින්තූරෙය් තිෙබනවා වාෙග් ගම්මාන හදනවා. ෙම් 
වාෙග් ගම්මාන හදලා ෙම් ලැයිම් ටික කඩලා දාලා ෙම් ජනතාවට 
ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව උදා කරලා ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා ඔබතුමාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්දයට ඉදිරිපත් ෙවන අයට ලක්ෂ 
ගණන් ඡන්දය දාලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
එන අයට ෙම් පවතින ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකම ෙදනවා. පවතින 
ආණ්ඩුව වතුකරෙය් සංවර්ධනය සඳහා සල්ලිත් ෙවන් කරනවා. 
එෙහම වුණත් හිටපු ඇමතිවරු වැඩ ෙකරුෙව් නැහැ. ඒක තමයි 
ඇත්ත කථාව. එතුමන්ලාට ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව ගැන 
කැක්කුමක් නැහැ. මම ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ආෙව් නැහැ. මම වත්ෙත් 
ඉපදිලා ආපු සාමාන්ය ෙකෙනකු නිසා මට වතු ජනතාව ගැන 
කැක්කුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් වැඩසටහනක් කරන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

2006 වර්ෂෙය්දී ten-year plan එකක් පටන් ගත්තා. ඒක පටන් 
ෙගන කුණු බක්කියට වීසි කරලා තිෙබනවා. මම ඒක කුණු 
බක්කිෙයන් අරෙගන සුද්ධ කරලා ඔක්ෙකෝම පටන් ගන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Next month, 10වැනි දා ඒක launch කරනවා. ඒක කළාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමා අහපු පශ්නවලට විසඳුම් ලැෙබයි. ඒ  දවසට ඔබතුමාටත් 
එන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා.  

හාම්පුතුන් සංගම් ගැන බලමු. පසු ගිය කාලෙය් ජනවසම, SPC 
තිෙබන ෙකොට වතුවල පාර දුන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්; roofing sheets 
ෙදන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්; වතු සුද්ධ කෙළේ ඒ ෙගොල්ලන්. දැන් ඒ 
ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැහැ. දැන් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු, ඇමතිවරු තමයි පාර හදන්ෙන්; roofing sheets 
ෙදන්ෙන්. විශාල සංවර්ධනයක් කරනවා. වතු අයිති 
ෙකොම්පැනිවලට දැන් ෙමොකුත් කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් දැන් 
ඔවුන් ඒ  ෙකොම්පැනි loss කියලා කියනවා. ලාභය ලැෙබන ෙකොට 
ලාභය ගැන ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. ඒ දවස්වල ලාභය ගැන 
ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. දැන් ලාභ නැති නිසා ෙම් විධියට කියනවා.  

පළමුවැනි වතාවට ෙම්  ආණ්ඩුව ෙම් ජනතාවට දවසකට 
සියයක් වැඩි කරලා මාසයකට රුපියල් 2,500ක් ෙදන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙම් ආණ්ඩුවට අපි ස්තුති කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා Plantations Ministry එෙක් 
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට, ෙම් ජනතාවට පර්චස් 7ක් 
ෙදන්න ඕනෑය කියලා කැබිනට් පතිකාවක් දාලා ඒක pass කරලා 
තිෙබනවා. එතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ෙවලාෙව් 
ඇත්තටම මම හරි දුෙකන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 
අවුරුදු 200ක් තිස්ෙසේ තිෙබන අෙප් ජනතාවෙග් පශ්න අපට 
දවසකින් ෙදකකින් විසඳන්න බැහැ. හැබැයි, වතුකරෙය් 
නායකවරු පක්ෂ පටන් අරෙගන අවුරුදු 75ක් ෙවනවා.  අවුරුදු 
30ක් හිටිෙය් ඇමතිකම්වල. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා 
වාෙග් ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? Thondaman Foundation එක 
කියන්ෙන් පක්ෂ කාර්යාලයක්. ඒ ගැන මම දන්නවා. ෙමොකද,  ඒක 
මෙග් අමාත්යාංශය යටතට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් 
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි. 

ඉන්දියාවට Rs. 72 million, 35 million යවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් accommodation වියදම විතරක් Rs. 95,000 
ෙවනවා. ඒ සල්ලි කාෙග්ද? ඇත්තටම ඒ ගැන FCID එක ගිහිල්ලා 
එෙහම නැත්නම් COPE එකට ෙගනැල්ලා පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 
පරීක්ෂා කරලා ඒ ගැන බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒවා ආණ්ඩුෙව් 
සල්ලි. අපි ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියනවාට වඩා හිටපු ඇමතිවරුන්ට 
ෙදොස් කියන්න ඕනෑ. මට දැන් හම්බ  වුණු ෙම් ඇමතිකෙම් බලය 
පාවිච්චි කරලා මට ඒ ෙගවල් ටික හදලා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඇයි 
ෙම්චචර කල් හිටපු අය ඒ ජනතාවට ෙගවල් හැදුෙව් නැත්ෙත්?  

ඒ ෙගොල්ලන් හදපු ෙගවල් තට්ටු ෙගවල්. උඩ ෙකෙනක් 
මැරුෙණොත් පල්ෙලහාට ෙගෙනන්න බැහැ. ඒවාත් ලැයිම් කාමර 
වාෙගයි. තව අවුරුදු පහක් ඇතුෙළේ ෙම් වතුකර ජනතාවෙග් 
ෙවනසක් මට ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒ ශක්තිය මට දීලා තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නැවත වරක් මම ස්තුති කරනවා, 
අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු එකට. 

கடந்தகாலப் பாரா மன்ற அமர் கைளவிட இன்ைறய 
அமர்விைன வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த அமர்வாகேவ 
க கின்ேறன். இன்ைறய அமர்வில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வைதயிட் , இன்  விவாதிக்கப்ப ம் 
விடயத் க்குாிய பின்தங்கிய ெப ந்ேதாட்டத் ைற மைலயக 
மக்களின் பிரதிநிதி என்றவைகயில் மகிழ்ச்சி அைடகின்ேறன்.   

இலங்ைக நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற் வதில் 
இ  வ டங்களாக க்கிய உைழப்பாளர்களாக 

இ ந் வ ம் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் வா ம் மைலயக 
மக்கள் பற்றி இ வைரயான அரசுகள் ெபாியளவில் அக்கைற 
ெகாண்டதாகத் ெதாியவில்ைல. இந்த மைலயக மக்களின்மீ  
இனவாத ெசயற்பா க ம் அ ப்பைடவாத அதிகார 
ெசயற்பா க ம் பிரேயாகிக்கப்பட்ட கசப்பான சம்பவங்கேள 
நிகழ்ந் ள்ளன. வாழ்வாதாரத்தி ம் அ ப்பைட வசதிகளி ம் 
கல்வி, சுகாதாரம் எனப் பல்ேவ  ைறகளி ம் பின்தங்கிய 
நிைலயில் வா ம் மைலயக மக்களின் பிரச்சிைனகைள 
ஆரா ம் விதத்தில் அம்மக்கள் ெதாடர்பான நாள் விவாத 
அமர்  இடம்ெப வ  வரேவற்கத்தக்க விடயமாகும். இந்த 
அமர்  இடம்ெபற வழிவகுத்த மக்கள் வி தைல 

ன்னணியின க்கு என  நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   
 
 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இன்ைறய அமர்  ேதசிய அரசாங்கத்தின் நல் ணக்கச் 
ெசயற்பா களின் ெவளிப்பாடாக அைமந் ள்ள . 
காலங்காலமாக ஒ க்கப்பட்ட ச கமாகப் பாரபட்சமாகேவ 
ேநாக்கப்பட்ட மைலயக ச கம் பற்றி இந்த அரசாங்கம் 
ெகாண் ள்ள காிசைனக்கு என் ம் நாங்கள் 
நன்றி ைடயவர்களாக இ ப்ேபாம். ெப ந்ேதாட்டத் ைற 
மைலயக மக்களின் பிரச்சிைனகள் அபிவி த்தி சார்ந் ம், 
உாிைம சார்ந் ம் ேபசப்படேவண் யைவ. எம  நாட்ைடப் 
ெபா த்தவைரயில் ேதசிய மட்டத்தில் வ ைமநிைல 
குைறந் ள்ள . ஆனா ம், ேதாட்டத் ைறயிேல வ ைம 
நிைல அதிகாித்ேத காணப்ப கின்ற . ெப ந்ேதாட்ட 
மட்டத்தில் இ  10.9 சத தமாகக் காணப்ப கின்ற . உலக 
வங்கிக் கணிப்பீட் ன்ப  எம  நாட் ல் 40 
சத தமானவர்கள் வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்வதாக ம், 
ேதாட்டப் றத்தில் 60 சத தமானவர்கள் வ ைமக் 
ேகாட் ன்கீழ் வாழ்வதாக ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .  இந்தக் 
கணிப்பீ  இலங்ைகயில் ஏைனய ச கங்க க்கிைடேய 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயின் ேவ பாட்ைடக் காட் கின்ற .  
 
 

ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் வா ம் ெப ம்பாலாேனார் 
வாழ்க்ைகச் ெசல  உயர் , வ மானம் குைற , பண க்கம், 
ெபா ள் தட் ப்பா  ேபான்றைவகளினால் வ ைம 
அதிகாித்த சூழ்நிைலயிேலேய வாழ்கின்றனர். லயத்  
வாழ்க்ைகயிைன க்குக் ெகாண் வர ஏறத்தாழ 1,60,000 
ேப க்குத் தனி கள் ேதைவப்ப கின்ற . மின்சாரம், 
பாைத வசதி, ேபாக்குவரத்  வசதிேபான்ற ைறகளின் 
அபிவி த்தி ம் அதிகளவில் ன்ென க்கப்பட ேவண் ய 
ேதைவ ள்ள . இந்த அரசாங்கத்தின் லம் தனி ட் த் 
திட்டம் ஓரள  ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றைம ம் 
குறிப்பிடத்தக்க .  
 
 

சுகாதார மட்டத்தில், ேபாசாக்குநிைல, மந்த ேபாசைண 
அதிகம் ேபான்ற காரணங்களினால் ேதசிய மட்டத்தில் 16.6 
சத தமாகக் காணப்ப ம் குைறப்பிரசவ தம் ேதாட்டத் 

ைறயில் 31 சத தமாக அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . 
அேதேபான்  பிறப்பின்ேபாதான சிசு மரண த ம் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . ேதாட்டப் ற ைவத்திய 
சாைலகள் ைமயாக அரசாங்கத்தினால் ெபா ப்ேபற்கப் 
படாத நிைலயில் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட ெபா ச் சுகாதார 
உத்திேயாகத்தர்கள், ம த் வத் தாதிகள் என்ேபார் அங்கு 
ேபாதிய அளவில் இல்ைல. இ ேபான்ற காரணிக ம் 
மைலயக மக்களின் சுகாதாரக் குறிகாட் களில் தாக்கத்திைனச் 
ெச த் கின்ற .  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அைமச்சர் அவர்கேள! உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடம் 

இ க்கின்ற .  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! 

ெகளரவ உ ப்பினர் வ ேவல் சுேரஷ் அவர்களின் ேநரத்தில் 
எனக்கு ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  
 

ெப ந்ேதாட்டப் றக் கல்வி நிைலைய எ த் க் 
ெகாண்டால், கல்விப் ெபா த் தராதர சாதாரண தர மற் ம் 
உயர்தர வகுப் க்களில் சித்தியைடேவாாின் எண்ணிக்ைகையத் 
ேதசிய ாீதியில் கணிப்பி ம்ேபா  அவர்கள் மிக ம் குைறந்த 
மட்டத்தில் காணப்ப கின்றனர். பல்கைலக்கழகத் க்குத் 
ேதசிய மட்டத்தில் வ டத்திற்கு 25,000 ேபர் ெதாிவாகின்ற 
நிைலயில் ெப ந் ேதாட்டங்களி ந்  வ டத்திற்கு 200 ேபர் 
மாத்திரேம ெதாிவாகின்றனர். இ  1 சத தத்திற்கும் 
குைறவானதாகும். இலங்ைகயில் ெமாத்தமாக 15 ேதசிய 
பல்கைலக்கழகங்களில் 1 இலட்சம் ேபர் காணப்ப ம் 
நிைலயில் மைலயக மாணவர்கள் 450 ேபர் மாத்திரேம அங்கு 
காணப்ப கின்றனர். இ  0.45 சத தமாகும். 
மைலயகத்திற்ெகனத் தனியானெதா  பல்கைலக்கழகம் 
அைமக்கப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நிைலயிைன 
மாற்றியைமப்பதற்கான வாய்ப் ள்ள .  
 

உாிைம நிைல சார்ந்  ேநாக்கும்ெபா , அரச ேசைவகள் 
மைலயக மக்கைள உாிய ைறயில் ெசன்  ேசர்வதில்ைல. 
இதற்குக் காரணம் இங்கு நில கின்ற நிர்வாகக் 
கட்டைமப்ேபயாகும். மைலயக மக்கள் ெசறிந்  வா ம் 

வெர யா மாவட்டத்தில் ெபாகவந்தலாவ பிரேதசத்தில் 
10,000 ேப க்கு ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி  காணப்ப கின்ற . 
அேத வெர யா மாவட்டத்தில் ஹங்குராங்ெகத்த, மீராம்ேப 
பிரேதசத்தில் 179 ேப க்கு ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி  
காணப்ப கின்ற . வெர யா மாவட்டத்தில் அம்பக வ, 

வெர யா ேபான்ற பிரேதசச் ெசயலகப் பிாி  
ஒவ்ெவான்றி ம் 2 இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் ெதாைக 
காணப்ப வைத ம் நாட் ன் ேவ  பிரேதசங்களில் 8,000 
ேப க்குக்கூட ஒ  பிரேதசச் ெசயலகம் காணப்ப வைத ம் 
இந்த உச்சச் சைபயில் நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
 

பிரேதச சைபகளின் ெசயற்பா கள் ேதாட்டப் றங்கைளச் 
ெசன்றைடவதில் சட்டச்சிக்கல் காணப்ப கின்ற . அந்தச் 
சட்டச் சரத்  நீக்கப்ப வதற்கான நடவ க்ைக இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் அ த்தத்தினால் ன்ென க்கப்பட் ப்ப  
மகிழ்ச்சிக்குாிய . அேதேபால ேதசிய மட்டத்தில் மைலயகச் 
ச கம் சார்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் இன்ைம ம் இந்தப் 
பாரபட்ச நிைலைமக்குக் காரணமாகும். ெப ந்ேதாட்ட 
மாவட்டங்களில் தமிழ் ெமாழி ேபசும் அரசாங்க அதிபர், உதவி 
அரசாங்க அதிபர்  ஒ வ ம் இல்ைல. அேதேபால ஏைனய 
எல்லாத் ைறகளி ம் தமிழ்ெமாழி ேபசுகின்ற 
உத்திேயாகத்தர்களின் பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற .  
 

கடந்த ஒ  வ ட காலமாக இ பறி நிைலயி ள்ள 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைன 
குறித் ம் அக்கைற ெச த் தல் அவசியமான .  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள் மிகுதி உைரைய 

ஹன்சாட் ல் ேசர்ப்பதற்காச் சைபயில் ன்ைவக்கலாம்.  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

நல்லாட்சிக்கான ேதசிய அரசாங்கத்தில் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பள யர்  ெதாடர்பில் 
பாரா மன்றத்தில் பரவலாகக் க த் க்கள் ன்ைவக்கப் 
பட்டன. ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள யர்  
இன்  ேபசு ெபா ளாக்கப்பட் ள்ள . அேதேபால தனியார் 

ைற ஊழியர்க க்கு வழங்கும் 2,500 பா சம்பள உயர்  
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் வழங்கப்பட ேவண் ம் 
எனக் கூறப்பட் ள்ள . இ  வரேவற்கத்தக்க விடயேம! இந்த 
அரசாங்கத்தி ந்  ெபற் க்ெகாண்ட ெவற்றியாகேவ 
இதைன நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆனா ம் இந்த 2,500 

பாய் சம்பள உயர்ேவா  கூட்  ஒப்பந்தத்தின் ல ம் 
மக்க க்கு நியாயமான சம்பளம் கிைடக்கப்ெபற ேவண் ம். 
கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்தி ம் ெதாழிற் சங்கங்கள் 
ெதாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் க த்திற்ெகாண்  
ெபா ப் டன் ெசயற்பட ேவண் ய  அவசியமாகும்.  
 

ெப ந்ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மைலயக மக்களின் 
சமத் வமான அபிவி த்திைய ன்ென ப்பதில் நில ம் 
பிரச்சிைனகள் குறித்  ஆராய்ந் , அதைனச் சாி 
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம். 
அதைனேய எம  அைமச்சின் லமாகப் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறக்கான ஐந்தாண் த் திட்டமாக எதிர்வ ம் மார்ச் மாதம் 
10ஆம் திகதி ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் தைலைமயில் நாங்கள் 

ன்ென க்க எதிர்பார்த் ள்ேளாம். இந்த ஐந்தாண் த் 
திட்டம் ைமயாக நைட ைறப்ப த்தப்ப மானால் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் கல்வி, சுகாதாரம், வாழ்வாதாரம், 
ஏைனய உட்கட்டைமப்  வசதிகள் என அைனத் த் 

ைறகளி ம் சமச்சீரான வளர்ச்சிைய அைடவதற்கு 
வழிவகுக்கும் என்பைத ம் நான் உ திபடக் கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.32] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, කම්කරුවන්ෙග් අයිතීන්, වතු 

කම්කරුවන්ෙග් සුබ සාධනය පිළිබඳව  අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉතාමත් කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් 
හැටියට මා දකිනවා. ඒ ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට  
ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වසර ගණනාවක ඉඳලා 
ෙම් වතු කම්කරුවන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. නමුත් එයින් සෑහීමට පත් ෙවන්න බැහැ. අද වන විට 
වතු කම්කරුවන් මුහුණපාන  ඒ ගැටලු වාෙග්ම ෙත් සහ රබර් මිල 
පහළ බැසීමත් සමඟ අෙප් කම්කරුවන්, ඒ වාෙග්ම කුඩා ෙත් වතු 
සහ රබර් වතු හිමියන්  මුහුණපා සිටින ගැටලු දිහා බැලුවාම අද ඒ 
සියලු ෙදනාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන බව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෙනනවා. මා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් සිටින ෙත් සහ රබර් 
වතු හිමියන් අද විශාල ගැටලුවලට මුහුණපා තිෙබනවා.  

 අපි  උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් කුඩා රබර් වතු හිමියන් 
අද රබර් කිෙලෝව විකුණන්ෙන් රුපියල් 175කටයි. ඒ තරම් අඩුවට 
අද රබර් මිල පහත බැස තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 175න් රුපියල් 
110ක්ම ෙදන්ෙන් කම්කරුවාටයි. එෙහම දුන්ෙන් නැත්නම් අද 
කම්කරුෙවක් ෙසොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් රුපියල් 175න් රුපියල් 110ක් 
ෙදන්ෙන් කම්කරුවාට. දුම් ෙගයට රුපියල් 30ක් ෙදනවා. ඉඩම් 
හිමියාට ඉතිරි වන්ෙන් රබර් කිෙලෝවකට රුපියල් 35යි. 
සාමාන්යෙයන් කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට අක්කර හතරක් නැත්නම් 
අක්කර පහක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අක්කරයකින් රබර් කිෙලෝ 
හතරක්, පහක් ගන්න රබර් ඉඩම් හිමියකුට  ෛදනිකව  ලැෙබන 
ආදායම  රුපියල් 140ක්, නැත්නම් රුපියල් 175ක් පමණ ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ලැබුණ මුදලත් එක්ක සන්සන්දනය කරද්දී, 
එදා ඒ අය නිවාසයක් හදා ගන්න, එෙහම නැත්නම් වාහනයක් 
ගන්න ලබා ගත් ණය  අද  ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වන විට ඒ රබර් වතු හිමියන්ට තමන්ෙග් රබර්  
විකුණලා වැඩි මිලක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ණය බරින් ඉන්න ෙම් අය කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද, රබර් ගස ් ටික කපලා දමනවා. ඒ විධියට එක 
පැත්තකින් අෙප් රබර් වගාව සහ ෙත් වගාව නැති ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් පෙද්ශවල ජල මූලාශ ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, වනාන්තර ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන් රබර් වගාවත් 
සමඟයි. ඒ නිසා ෙම් රබර් ගස් කැපීම සමඟම අෙප් පෙද්ශෙය් 
තිෙබන ජල මූලාශත් නැති ෙවලා යනවා. ඒ තුළින් ජලයත් නැති 
ෙවනවා. ඒ අනුව ගෙම් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා රෙට් ආර්ථිකයටත් 
බලපාන පශ්නයක් බවට පත් ෙවනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත  අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු   
සභාෙව් ඉන්නවා. ෙත් කර්මාන්තයටත් බලපාන පශ්නය ඒ හා 
සමානයි. ඒ නිසා ෙත් සහ රබර් ෙවනුෙවන් ඔබ සියලු ෙදනා එදා 
ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ඒ සහන මිල ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළොත් 
ෙත් වතු හිමියන් සහ රබර් වතු හිමියන් රැක ගන්න අපට හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙත් වතුවල නැත්නම් රබර් වතුවල වැඩ 
කරන අෙප් කම්කරුවන්ට දවසකට රුපියල් 450ක් 550ක් පමණ 
මුදලක් තමයි උපයා ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම 
ඒ අය ඒ කම්කරු රැකියාව දමලා ෙකොළඹට එනවා; එෙහමත් 
නැත්නම් ෙවනත් කම්කරු රැකියාවක් ලබා ගන්න යනවා. 
එතෙකොට අප ට රබර් කිරි කපන අය නැති ෙවනවා; ෙත් දළු කඩන 
අයත් නැති ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය නිසා ඉදිරිෙය්දී කම්කරුවන් 
ෙසොයා ගන්න ෙනොමැති වීෙමනුත් ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි කම්කරුවන්ෙග් සුභ සාධනය ගැන 
බලන විට,  පසු ගිය රජය මඟින් ඒ සියලු ෙදනාට ෙසෞඛ්ය අතින්, 
නිවාස අතින් ඒ වාෙග්ම අධ්යාපනය අතින් දැවැන්ත වැඩ 
ෙකොටසක් කියාත්මක වුණා. මම හිතන විධියට ඒක සමහර 
පෙද්ශවලට සීමා වුණා. පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය ගැන බලන විට 
2014 වර්ෂෙය් අෙප් පෙද්ශයට ලැබී තිෙබන නිවාස පමාණය 48යි. 
2015 ෙවන ෙකොට ඒක තවත් අඩු ෙවලා නිවාස 14ක් පමණයි ඉදි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.    

ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, අෙප් පෙද්ශෙය් 
ඉන්න වතුකරෙය් ජනතාවට, -අවුරුදු 200ක් පමණ කාලයක සිට 
පැවත එන ජනතාවට- ලබා ෙදන නිවාස පමාණය වැඩි කරන්න 
කියලා. ලැයිම් කාමරවල ඉන්න ඒ ජනතාවට වැසිකිළි පහසුකම් 

ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා වාෙග්ම, නිවාස ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කළත්, ඒ ලබා ෙදන නිවාස පමාණය වැඩි කරන්න කටයුතු කිරීම 
තුළින් වතුකරෙය් ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් සලසන්න 
පුළුවන්.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප. පසු ගිය අය 
වැය කාලෙය්දී අෙප් වඩිෙවල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා වතු 
කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් සම්බන්ධ කාරණය මුල් කරෙගන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ට භූමිෙතල් අරෙගන ඇවිල්ලා කලබලයක් වුණා. 
එදා ඒ වැටුප් වැඩි වීම ලබා ෙදනවා කිව්වත්, අද වනෙතක් අෙප් 
පෙද්ශෙය් නම් වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප වැඩි ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අෙප් වඩිෙවල් සුෙර්ෂ් 
මන්තීතුමාව ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ නම් වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප 
වැඩි කරන්න ඕනෑ බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් වතුකර පෙද්ශවල 
ජීවත්වන ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, ඒ වැඩ කරන 
කම්කරුවන්ෙග් ජීවිත සාර්ථක කරන්න අවශ්ය කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි ෙම් රජෙයන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ மேனா கேணசன் அவர்கள்! உங்க க்கு 9 

நிமிடங்கள் உண் .  
 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යතුමා ) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைர 
யாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
நன்றி, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! 
මා හිතවත් මිත, ඒ වාෙග්ම සෙහෝදර මන්තීවරෙයකු ෙමන්ම 

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකයා වන අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාට මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙම් 
රෙට් ඉතාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරන ජන ෙකොට්ඨාසයක් 
සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට අද ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන මා එතුමාට නැවත 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව ෙහට මාධ්යවල උපරිම විධියට වාර්තා 
ෙවයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මාෙග් කථාව මා ෙදමළ භාෂාෙවන් කරන්නම්. 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மக்கள் 
வி தைல ன்னணியின் தைலவர் சேகாதரர் அ ர 
திஸாநாயக்க அவர்கள் இன்  ஒ  தீர்மானத்ைத இங்கு 
ெகாண்  வந்தி க்கின்றார். நாட் ல் இ க்கக்கூ ய மக்கள் 
பிாிவினாில் அரசியல் ாீதியாக, ெபா ளாதார ாீதியாக, 
கலாசார ாீதியாக, ச க ாீதியாக மிக ம் பின்தங்கிய  
நிைலயில், டற்றவர்களாக, வ மானம் இல்லாதவர்களாக 
வ ைமக் ேகாட் க்குக்கீழ் வாழ்ந்  ெகாண் க்கக்கூ ய 
ஒ  மக்கள் பிாிவினாின் அவல நிைலைமைய 
அம்பலப்ப த் ம் வைகயில் இந்த ேயாசைனைய 

ன்ைவத்தி க்கின்றார். அதைனயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சி 
யைடகின்ேறாம். அதற்காக நான் அவ க்கு மிக ம் 
நன்றி ைடயவனாக இ க்கின்ேறன்.   

உண்ைமயிேல பா ங்கள்! இந்த நாட் ேல வாழ்ந்  
ெகாண் க்கக்கூ ய எல்லா மக்கள் மத்தியி ம்கூட டற்ற 

1529 1530 

[ගරු කනක ෙහේරත් මහතා] 
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பிரச்சிைன இ க்கின்ற , கல்விப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற , 
சுகாதாரப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற  மற் ம் ஏைனய பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. இ ந்தா ம்கூட இந்த 
அைனத்  மக்க ட ம் ஒப்பிட் ப் பார்க்கும்ேபா , மைலய 
கத்திேல வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற, குறிப்பாகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிற் ைறையச் ேசர்ந்த மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
அவர்களின் மத்தியில்தான் இந்தப் பிரச்சிைன உக்கிரமைடந்த 
நிைலயிேல இ க்கின்ற . ஏைனய மக்கள் பிாிவினைரப் 
ெபா த்தவைரயில் அவர்கள் சர்வேதசத்ைத நா  தம  
பிரச்சிைனகள் குறித்த ேபாராட்டங்கைள நடத்திக் 
ெகாண் க்கின்ற, அதற்கான ெசயற்பா கைள ன்ென த் 

க்ெகாண் க்கின்ற இவ்ேவைளயிேல, மைலயகத்தவர்கைள 
- ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல அவர்கள் 
குறித்த ெசயற்பா கள் ேதசிய மட்டத் க்கு வந்தாேல ேபா ம் 
என்ற அளவிேல இ க்கின்றார்கள். அதாவ , ஏைனய மக்கள் 
பிாிவினர் தங்க ைடய பிரச்சிைனையத் தீர்த் க்ெகாள்ளச் 
சர்வேதச மட்டத்ைத ேநாக்கிப் ேபாகின் றார்கள். ஆனால், 
மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல அவர்கள் ேதசிய 
மட்டத் க்கு வரேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
இந்தத் ேதசிய மட்டத் க்கு அந்த மக்கைளக் ைக க்கிவிட 
ேவண் ய கடப்பா  நம் அைனவ க்கும் இ க்கின்ற  
என் தான் நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

சிங்கள மக்கைளப் ெப ம்பான்ைமயாகப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த்தக்கூ ய கட்சியான மக்கள் வி தைல ன்னணியின் 
தைலவர் இன்  இந்தப் பிேரரைணையக் ெகாண்  
வந்தி க்கின்றார். அேதேநரம் இங்கு பா ங்கள்! வாசுேதவ 
நாணாயக்கார அவர்கள் இ க்கின்றார்; நண்பர் மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக அவர்கள் இ க்கின்றார்; நண்பர் அைமச்சர் ர ப் 
ஹக்கீம் அவர்கள் இ க்கின்றார், அைமச்சர் ந ன் 
திஸாநாயக்க அவர்கள் இ க்கின்றார் மற் ம் எங்க ைடய 
அைமச்சர்கள் இ க்கின்றார்கள். இைத எல்லாம் பார்க்கும் 
ெபா  மைலயக மக்களின் பிரச்சிைன இப்ெபா  ேதசியக் 
கவனத்ைதக் கவர்ந்  ெகாண் க்கின்ற  என்ப  ெதளிவா 
கின்ற . இ  எங்க க்கு மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற . இ  
நான் எதிர்பார்த்த ! இந்தச் ெசயற்பாட்ைடக் கடந்த ஒ  வ ட 
காலத் க்குள்ேள தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி தன் தீவிரமான 
அரசியல் ெசயற்பா  காரணமாகக் ெகாண் வந்தி க்கின்ற  
என்பைத நன்றாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ  
ேதசிய ாீதியாக ம் சாி, சர்வேதச ாீதியாக ம் சாி இதன் 
ெசயற்பா  இ க்கின்ற .  

இங்கு அ ர திஸாநாயக்க அவர்கள் ஒன்ைறச் ெசான்னார். 
அதாவ  இந்த நாட் ேல வாழ்ந்  ெகாண் க்கக்கூ ய 
மைலயக மக்கைள 'இந்திய வம்சாவளி மக்கள்' என்  ெசால்ல 
ேவண்டாம் என்  கூறினார். உண்ைம! நாங்க ம் அவ்வா  
ெசால்வைத வி ம்பவில்ைல. நான் இங்கு ஓர் உண்ைமையச் 
ெசால்லேவண் ம். இலங்ைக வந்தி ந்தேபா  எம  

ற்ேபாக்குக் கூட்டணிையச் சந்தித்த இந்தியப் பிரதமர் 
நேரந்திர ேமா  அவர்கள்கூட என்னிடம் ேநர யாக ஒ  
விடயத்ைதச் ெசான்னார். அதாவ , அந்த மக்கைள 'இந்திய 
வம்சாவளியினர்' என்  ெசால்லத் ேதைவயில்ைல; 'தமிழன்' 
என்  ெசால் ங்கள் என்  அவர் என்னிடம் ேநர யாகச் 
ெசான்னார். அ தான் உண்ைம! அவ்வா தான் ெசால்ல 
ேவண் ம். இங்கு வந்த இந்தியப் பிரதமர் - பாரதப் பிரதமர் 
இதைனச் ெசான்னா ம்கூட, அைத மறந் விட்  அந்த 
மக்கைளத் ெதாடர்ச்சியாக "இந்திய வம்சாவளி, இந்திய 
வம்சாவளி" என்  ெசால் க்ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவ 
இங்கி க்கும் சில க்கு இ க்கின்ற . அதற்குப் பின்னா ள்ள 
சூழ்ச்சிகைள - இரகசியத்ைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

இங்ேக பா ங்கள்! இந்த அரசாங்கத்தின் காலத்திேல பல 
ன்ேனற்றங்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. அைனத் ம் நடந்  

விட்டன; மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற  என்  நான் ெசால்ல 
வரவில்ைல; அப்ப ச் ெசால்ல ம் யா . அேதேநரம் 
எ ம் நடக்கவில்ைல என்  ெசால்ல ம் யா . அதாவ  
அ ப்பைடயிேல ஒ  மாற்றம் நிகழ்ந்  ெகாண் தான் 
இ க்கின்ற .  

அ ர திஸாநாயக்க அவர்கள் உைரயாற் ம்ேபா  
ேதாட்டங்களின் அபிவி த்திக்குத் தைடயாக இ க்கின்ற 
பிரேதசச் சைபச் சட்டம் பற்றிச் ெசான்னார். அதில் குறித்த 
தி த்தத்ைத ேமற்ெகாள்வ  பற்றி நாங்கள் அைமச்சரைவயில் 
ஆராய்ந் ள்ேளாம். அ  மிக விைரவிேல பாரா மன்றத்தில் 

ன்ைவக்கப்படவி க்கின்ற . அதன் லமாக, பிரேதச 
சைபக க்குப் பிரதிநிதிகைளத் ெதாி ெசய் ம் மக்க க்கு 
நன்ைமகள் எட்டக்கூ ய வாய்ப்  இப்ெபா  ஏற் 
பட் ள்ள . இ  கடந்த 27 வ டங்களாக - இந்தச் சட்டம் 
எப்ெபா  ெகாண் வரப்பட்டேதா அன்றி ந்  - இ ந்  
வ கின்ற பிரச்சிைன அ . அைத க்குக் 
ெகாண் வரக்கூ ய வாய்ப்  தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணிக்குத்தான் ஏற்பட் க்கின்ற  என்பைத 
மறந் விடக்கூடா .  

அேதேபால பா ங்கள்! நண்பர் திகாம்பரம் ேபசும்ேபா  
ெசான்னார், அம்பக வ,  வெர யா ஆகிய இரண்  பிரேதச 
சைபயி ம் தலா 2,00,000 மக்கள் வாழ்கிறார்கள் என் . 
ஏைனய பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பிரேதசங்களில் தலா  8,000 
ேபர் இ க்கும்ேபா , குறித்த பிரேதச சைபப் பிாி களில் 
200,000 ேபர் இ க்கின்ற நிைலைம நீண்டகாலமாக 
இ க்கின்ற . அைத மாற்றக்கூ ய அரசியல் ஞானம், 
அரசியல் ேதைவ இதற்கு ன்னர் அந்த மக்களின் பிரதிநிதி 
களாக இ ந்தவர்க க்கு இ க்கவில்ைல. எங்க க்கு 
இ க்கிற . நாங்கள் அதைன மாற்றத் தயாராக இ க்கிேறாம். 
அ சம்பந்தமாக அைமச்சரைவயிேல தீர்மானம் 
ெகாண் வந்  நிைறேவற்றியி க்கின்ேறாம். ெவகுவிைரவில் 
அந்த மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரப்ேபாகிேறாம். அைதப் ாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, டைமப்  சம்பந்தமாகப் பாாிய மாற்றம் 
நடந் ெகாண் க்கின்ற . தமிழ்  ற்ேபாக்குக் கூட்டணி 
யின் பிரதித் தைலவராக இ க்கின்ற என் ைடய நண்பர் 
திகாம்பரம் அவர்களின் அைமச்சி டாக ட் த் திட்டத்ைத 
ெசயற்ப த்த ஆரம்பித் ள்ேளாம். அதற்கு அ ப்பைடயாக, 
அவர் ெசான்ன ேபால், மாண் மிகு அைமச்சர் ல மன் 
கிாிஎல்ல அவர்களின் காலகட்டத்திேல ஓர் அைமச்சரைவத் 
தீர்மானம் ெகாண் வரப்பட்  நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . 
ஒவ்ெவா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பத்திற்கும் 7 
ேபர்ச்சஸ் காணி வழங்கப்ப ம் என்ற தீர்மானம் நிைறேவற்றப் 
பட் க்கிற . அ மட் மல்ல, அைத அ ப்பைடயாக 
ைவத் க்ெகாண்  இப்ெபா  அந்தக் காணிகளிேல  
கட்ட ஆரம்பித் ள்ேளாம். இலங்ைக அரசாங்க ம் இந்திய 
அரசாங்க ம் உதவி வழங்கக்கூ ய திட்டத்ைத அந்த 
ெசயற்பாட்ைட நாங்கள்  நைட ைறப்ப த்திக் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, இப்ெபா  ெப ந்ேதாட்டக் ைகத் 
ெதாழில் அைமச்சராக இ க்கின்ற நண்பர் நவின் 
திஸாநாயக்க அவர்கள்கூட ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின்  
நல்வாழ்வி ம் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தி ம் மிக ம் 
அக்கைற ெகாண்டவராக இ க்கிறார்; மகிழ்ச்சியாக 
இ க்கிற . இப்ெபா  அவர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைன  
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இ பறிப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற ஒ  நிைலைம இ ந்தா ம் 
கூட, ேதாட்டத் ெதாழிலாளிகளின் அதிகார ர்வ ஒட் ெமாத்த 
சம்பளமாக 615 பாய் இ க்கின்ற . அந்த சம்பளத் டன் 
100 பாய் கூட் யி க்கின்ேறாம் நாங்கள்.  அந்த 100 பாய் 
ஆன  சும்மா வரவில்ைல. ஏைனய தனியார் ைறத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற அந்தத் ெதாைகைய 

தன் ைறயாக ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் சம்பளத்தில் 
ேசர்த்தி க்கின்ேறாம். கடந்த காலங்களில் இந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர் சம்பளத்ைதப் ெபா த்தவைர அதைனத் ெதாழிற் 
சங்கங்க ம் கம்பனிக ம் ேபசித் தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ேம 
தவிர, அதில் அரசு தைலயிடாத நிைல இ ந்த . அைத மாற்றி 

தன் ைறயாக அதில் அரசின  கடப்பாட்ைட நாங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தியி க்கின்ேறாம். இப்ெபா  அந்த 
சம்பளப் பிரச்சிைன ெதாடர்பாக ஒ  வழக்கு நி ைவயில் 
இ க்கின்ற காரணத்தினால் அ  வழங்கப்படவில்ைல. 
ெவகுவிைரவில் அந்த 100 பாய் ஜனவாி மாதத்தி ந்  
சம்பளத் டன் ேசர்க்கப்படப்ேபாகின்ற . அரசாங்க திைறேசாி 

லமாக அதைன வழங்க நடவ க்ைக எ த்தி க்கிேறாம். 
அ மட் மல்ல, கடந்த ைற நாங்கள் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு  வழங்கிய தீபாவளி ற்பணம்கூட அரச 
திைறேசாியால் வழங்கி ைவக்கப்பட்ட  என்  கூறிைவக்க 
வி ம் கிேறன். அதாவ  அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா , 
அக்கைற என்பன கடந்த காலங்களில் இல்லாத அள க்கு 
இப்ெபா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் பக்கம் 
தி ம்பியி க்கின்ற ; அ  ஒ  மாற்றமாக இ க்கின்ற . 
அதைன மறந் விடக்கூடா . 

அ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ேல இப்ெபா  
இ க்கின்ற ெபா ளாதார நிைலைமையக் க த்தில் எ த்  
நாங்கள் ஒ  ேயாசைனைய ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம். 
அதாவ , ேதாட்டத் ெதாழிற் ைறயில் இ க்கின்ற ேதாட்டக் 
கம்பனிக க்கு இன்ைறய ைறயில் ேதாட்டங்கைள நடத்த 

யா விட்டால் outgrower ைற என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
ைறயில் ேதாட்டக் காணிகைள,  அங்கி க்கின்ற ேதயிைலச் 

ெச கைளெயல்லாம் கணக்கிெல த் , 2 ஏக்கர் தல் 5 ஏக்கர் 
வைர பிாித் , அவற்ைறத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பங் 
க க்கு வழங்கி, அவர்கைளத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் என்ற 
நிைலயி ந்  மாற்றி, ேதாட்ட சி  நில உைடைம 
யாளர்களாக மாற் வதன் லமாகக் கம்பனிகளின் 
வ மானத்ைத ம் ெதாழிலாளர்களின் வ மானத்ைத ம் 
அதிகாிக்கலாம். இதன் லமாகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
வாழ்க்ைகயிேல மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர மா 
என்பதைன ஆேலாசித் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். அைத 
நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அைத மாற் வதற்கு 
நாங்கள் ெசயற்பட் க்ெகாண் தான் இ க்கின்ேறாம்.  

அ மட் மல்ல, ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கேள, மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல நீங்கள் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வட மாகாணத்தில் கிளிெநாச்சி 
மற் ம் வ னியா மாவட்டங்களில் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற 
மைலயக மக்கள் பற்றி ம் அவர் ெசால் யி க்கின்றார். 
அைத ம் கவனத்தில் எ ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக் 
கி க்கின் . இந்த மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல 
அவர்கள் மைலயகத்தில் மட் மல்ல, நா  த விய ாீதியாக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். வட மாகாணத்தி ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள் என்பைத நீங்கள் ாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். இந்த 
அைனவாின் நலைனக்  க த்தில் எ த் த்தான் தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டணி ெசயற்ப கின்ற  என்பைதப் 
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல இவர்கள் ஒ க்கப்பட் , 
பிற்ப த்தப்பட் , தாழ்த்தப்பட் , சிைறயில் ைவத்தி க்கப் 
பட்ட ேபான்ற அந்த நிைலைம இன்  மாற்றப்பட்  
ப ப்ப யாக அவர்க ைடய வாழ்  ேதசிய நீேராட்டத்தில் 
கலந் ெகாண் க்கிற .  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள் ங்கள்! 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
இன் ம் ெகாஞ்ச ேநரத்தில் க்கின்ேறன்.  

அந்த மக்கைள ெவ ைமயாக தனிைமப்ப த்தி, 
ஒ க்கிைவத் , பின்தள்ளி ைவத் , அவர்கைள வாக்கு 
வங்கியாகப் பயன்ப த்தி, அவர்கைளப் பயன்ப த்திக் 
ெகாண்  தங்கள் சுயலாபங்கைள அைடந் ெகாண் ந்த 
அரசியல் தைலைமகள் ேதாற்க க்கப்பட் , தல் ைறயாக 
ஏைனய மக்க டன் - வடக்கு கிழக்கி ள்ள தமிழ் மக்கள், 
சிங்கள மக்கள், ஸ் ம் மக்கள் அைனவ ட ம் -
ைகேகாத் க்ெகாண் , தன்மான ள்ள, சுயமதிப் க்ெகாண்ட 
மக்களாக வாழக்கூ ய நிைலைமக்கு நாங்கள் இப்ெபா  
மைலையக மக்கைள மாற்றிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். அந்த 
மைலயக மக்க க்குள் உள்ள ஒ  பின்தங்கிய பிாிவினர்தான் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள். அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த்த ேவண் ய கடப்பா  நிச்சயமாக எங்க க்கு 
இ க்கிற . அதைன நாங்கள் மறந் விடவில்ைல. நாங்கள் 
ப ப்ப யாக, நிதானமாக அதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ேறாம் என்பைதக் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த் , ெகளரவ ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் அவர்கள்! 

உங்க க்கு 14 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன.  
 
[பி.ப. 3.39] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இந்த உயாிய சைபக்குத் தைலைமதாங்குகின்ற ெகளரவ 

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்க க்கு த ல் 
வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாண் , மைலயகப் ெப ந் 
ேதாட்டத் ைற மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனக க்கு 
உடன யாகத் தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா த்தல் சம்பந்தமான 
சைப ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். மனித வரலாற்ைற எ த் க் 
ெகாண்டால், ேவட்ைட கத்தி ந்  விவசாய கத் க்குள் 

குந்  பின்னர் ைகத்ெதாழில் கத் க்குள் வந் , தற்ெபா  
தகவல் ெதாழில் ட்ப கத் க்குள் நாங்கள் ஓ க்ெகாண் க் 
கின்ேறாம். இவ்வா  உலகம் மாறிக்ெகாண் க்கின்ற 
நிைலயில், மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க் 
ைகயில் மாற்றங்கள் ஏற்பட் க்கின்றனவா? என்பைதப் 
பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
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[ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා] 
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இேதேநரத்தில் மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
வாழ்க்ைக உயர் க்காக உண்ைமயாக, உ ப்ப யாக, 
உளப் ர்வமாக உைழத் க்ெகாண் க்கின்ற தைலவர்க க்கு 
நான் இந்த இடத்தில் ெகளரவத்ைத ம் மாியாைதைய ம் 
அளித்தவனாக என  உைரக்குள் ெசல் கின்ேறன்.  

"பைழயன கழித ம் தியன குத ம் வ வல்ல; கால 
நியதி" என்  கூ வார்கள். அந்த வைகயில், பிற்ேபாக்கு 
வாதங்கள் கைளயப்பட் , ற்ேபாக்குவாத அ ப்பைடயில், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைக பற்றிச் சிந்திக்க 
ேவண் ய த ணம் வந்தி க்கின்ற . அேதேவைளயில், 
நல்லாட்சி என்  கூறப்ப கின்ற இந்த அரசாங்கத்தில் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைகயி ம் ஒ  ம மலர்ச்சி 
ஏற்படேவண் ம் என்பைத நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால், உைழப் கள் ேவண் ம்; 
உைழப்பாளிகள் ேவண்டாம் என்  கூற யா . அதாவ , 
எங்க க்கு சைமக்கப்பட்ட சாதம் ேவண் ம்; சைமக்க உதவிய 
பாைன ேவண்டாம் என்  கூற யா . எங்க க்கு 
சைமக்கப்பட்ட கறிகள் ேவண் ம்; சைமப்பதற்கு உதவிய 
சட் கள் ேதைவயில்ைல என்  கூற யா .  

அந்த வைகயில் க்கியமாகப் பார்க்கின்றேபா , 1820-
1840ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியிேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
இலங்ைகக்குக் ெகாண் வரப்பட்டார்கள். அவர்கள் வந்த 
காலத்தி ந்  தங்க ைடய உயாிய உைழப்பிைன இந்த 
நாட் க்காக வழங்கி வந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் உயாிய 
உைழப்பிைன வழங்கியி ந்தா ம், அவர்கள  ேவதனத்ைத 
எ த் ப் பார்க்கின்றேபா , அ  அவர்களின் உைழப்பின் 
அள க்கு உயர்வாக இல்லாமல் கீழ்மட்டத்திேல காணப்ப  
கின்ற . 1947இல் தன் ைறயாக நைடெபற்ற 
பாரா மன்றத் ேதர்த ல் மைலயகத்தி ந்  ேதாட்ட 
மக்களின் சார்பில் 07 பிரதிநிதிகள் ெதாி ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அந்த ேவைளயில், எங்க ைடய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
இட சாாிக க்குச் சார்பாக தங்கள  வாக்குகைள அளித்  07 
பிரதிநிதிகைளத் ெதாி ெசய்யக்கூ ய நிைலயில் இ ந்தார்கள். 
இவ்வா  அவர்க க்கு 07 பிரதிநிதிகள் 
கிைடத்தைமையயிட்  வல சாாிச் சிந்தைனயாளர்கள் 
அல்ல  இனவாாியாகச் சிந்திக்கின்றவர்கள் மத்தியில் 
அ க்கா  ஏற்பட் க்கேவண் ம். உடன யாகேவ, 1948-
1949களில் பிரஜா ாிைமச் சட்டம், கு ாிைமச் சட்டம் 
என்பன ெகாண் வரப்பட்  அவர்க ைடய பிரஜா ாிைமகள் 
பறிக்கப்பட்டன; வாக்குாிைமகள் பறிக்கப்பட்டன.  1947-
1977வைர கிட்டத்தட்ட 30 ஆண் கள் அவர்கள் 
சட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் இல்லாத ஒ  ச கமாகக் 
காணப்பட்டனர். 1977இல் தல் தடைவயாக வெர யா - 
மஸ்ெக யா என்கின்ற ன்  அங்கத் வத் ேதர்தல் 
ெதாகுதியி ந்  அமரர் எஸ். ெதாண்டமான் அவர்கள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டார். அதற்கு அ த்த கட்டமாகத்தான் 
இரண்டாம் கு யரசு அரசியல் யாப்பில் பிரஜா ாிைம 
என்கின்ற ஒ  விடயம் இடம்ெபற்றி ந்த . அதன் லமாக 
அவர்க க்குப் பிரஜா ாிைம வழங்கக்கூ ய நிைலைம 
ஏற்பட்ட .  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், அவர்கள் 
எப்ேபா ம் இந்த நாட் க்கு விசுவாசமாக இ ந் ெகாண் , 
இந்த நா  தைல நிமிர்ந்  நிற்கேவண் ம் என்பதற்காக, 
தைலகுனிந்  ெகா ந் கைளப் பறித் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள் என்பைத நாங்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவர்கள் அவ்வா  உைழத்தேபா ம், அவர்க ைடய 
தைலைய நிமிர்த்திைவக்கக்கூ ய ெசயற்பா கள் கடந்த 
காலத்தில் ஆேராக்கியமான ைறயில் ேபாதியள  

நைடெபறவில்ைல என்ப தான் ேவதைனக்குாிய விடயமாக 
இ க்கின்ற . ஆனால், இன்ைறய நிைலயில் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்தேவண் ம் 
என்ற அ ப்பைடயில், தமிழர் ற்ேபாக்கு கூட்டணியான  
ெசயற்ப வைதக் கண்  நாங்கள் ளகாங்கிதம் 
அைடகின்ேறாம். அந்த வைகயில் அவர்க ைடய 
ெசயற்பா கள் லமாக ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் மத்தியில் 
ஒ  ம மலர்ச்சி, த்ெத ச்சி ஏற்பட் , அவர்கள் ஏைனய 
ச கத்திற்குச் சமமானவர்களாக எ ந் நின்  அவர்கள  
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாகுமாக இ ந்தால், அ  இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தின் நல்லெதா  சாதைனயாக அைம ம்.  

உண்ைமயில், கார்ல் மாக்ஸ் என்ற ேசாஷ ச 
சிந்தைனயாளர் 19ஆம் ற்றாண் ன் ற்பகுதியில் 
குறிப்பிட் ந்த க த்  பற்றி  எங்க க்குத் ெதாி ம். 
அதாவ , எங்கு  ெதாழிலாளர்கள் ேமாசமாக அடக்கப் 
ப கின்றார்கேளா, ஒ க்கப்ப கின்றார்கேளா, சுரண்டப்ப  
கின்றார்கேளா அவர்கள் நாட் ல் ரட்சியாளர்களாக மாறி 
அவர்கைள அடக்குகின்ற, ஒ க்குகின்ற அந்த வர்க்கத்தின்மீ  
ேபார் ெதா த்  அவர்கைளத் ேதாற்க த்  ரட்சிகரமான 
பாட்டாளி வர்க்கத்தின் ஆட்சிைய அைமப்பார்கெளன்  அவர் 
எதிர்  கூறியி ந்தார். அவ ைடய எதிர்  கூறைலப் ேபான்  
ரஷ்யா ம் சீனா ம் கி பா ம் இன் ம் பல நா க ம் 
பாட்டாளி வர்க்கத்தின் ரட்சி லமாக ெவற்றி 
ெகாள்ளப்பட்டன. இதைன அறிந்த ேமற்குலகமான  
தங்க ைடய வல சாாிக் ெகாள்ைக ேதாற்க க்கப்பட்  
இட சாாித் வமான ேசாஷ ச அரசு மலரப்ேபாகின்ற 
ெதன்பைத உணர்ந்  உடன யாக ெதாழிலாளர்க க்கு 
சம்பள உயர் கைளக் ெகா க்க ன்வந்த . அவர்க க்கு 
ச ைககைள, நஷ்ட ஈ கைள, இழப்பீ கைளக் ெகா க்க 

ன்வந்தார்கள். இ  அவர்க ைடய  ற்ேபாக்கான ஒ  
சிந்தைனெயன் ம் கூறலாம். அதாவ , ெதாழிலாளர்கைள 

தலாளிமார்க க்கு சமநிைலயில் ைவத்  சம்பளங்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய ஒ  நிைலைமைய ஏற்ப த்தினால் 
அவர்க ைடய ரட்சிகைள அடக்கிவிடலாெமன்  அவர்கள் 
சிந்தித்தார்கள். ஆனால், எம  நா  ேபான்ற கிழக்குலக 
நா கைள எ த் க்ெகாண்டால் நிைலைம இதற்கு மாறாக 
உள்ள .  

கார்ல் மாக் ன் பார்ைவயில் இரண்ேடயிரண்  
இனங்கள்தான் காணப்பட்டன. ஒன் , தலாளித் வ இனம்; 
அ த்த  ெதாழிலாளர் இனம். தலாளித் வ இனம் 
ெதாழிலாளர் இனத்திைனப் பிாித்தா வதற்காக பல 
நா களில் இனவாதம், மதவாதம், பிரேதசவாதம், சாதிவாதம் 
என்பன விைதக்கப்பட்டன. ெதாழிலாளர்கள் இைணயாத 
விதத்தில் அவர்கைள ேவ பிாித்  தந்திேராபாயமான 
ஆட்சியிைன அவர்கள் ெசய் வந்தி க்கிறார்கள். எம  
நாட் ம்கூட ேமாசமான நிைலயி க்கும் தங்க ைடய 
பின்தங்கிய வாழ்க்ைக நிைலைய உயர்த்திக்ெகாள்வதற்காக 
ஒன்றாக இைணந்  ேபாராடேவண் ய சிங்கள, தமிழ், 

ஸ் ம் ெதாழிலாளர்கள் இன்  ன்  வங்களாகப் 
பிாிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இ  எங்க ைடய 
ஆட்சியாளர்கள், அதிகார வர்க்கங்கள் ெசய்த சாதைனயாக 
அைமந்தி க்கின்ற .  

நல்லாட்சி பற்றிக் கூறப்ப கின்ற இந்தக் காலகட்டத்தில் 
இவற்ைறெயல்லாம் தகர்த் விட்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
களின் வாழ்க்ைகயில் ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் நாங்கள் சிந்திக்கேவண் யி க்கிற . ஏெனன்றால்,  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் இன்ைறய நிைலைய 
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எ த் ப்பார்க்கின்றேபா  அவர்கள் ச க, ெபா ளாதார, 
அரசியல், கல்வி, சுகாதாரம் ேபான்ற பல ைறகளி ம் 
பின்தங்கியி ப்பைதக் காணலாம். இந்தப் பிேரரைணைய 
ெகாண் வந்த ெகளரவ அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
பல ள்ளிவிபரங்கைள இங்கு எ த் க்காட் ப் ேபசினார். 
எங்க ைடய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் பற்றி 
உண்ைமயாக சிந்திக்கின்ற ற்ேபாக்கு ன்னணியின ம் அ  
சம்பந்தமான க த் க்கைள எங்க க்கு எ த் க்கூறியி க் 
கிறார்கள்.  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், அவர்கள்  
குைறந்தளவான ேவதனத்ைதப் ெப கின்ற அேதேவைள, 
கூ தலான உைழப்பிைன  வழங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள் 
என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். அ மட் மல்லாமல், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய வாழ்வாதார அ ப்பைடகைள எ த் ப் 
பார்க்கின்றேபா  அவர்கள் அன் ெதாட்  இன் வைர 
'லயன் காம்பரா'க்களில் சிைற வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்  
ெகாண் ப்பைதக் காணலாம். அவர்கள் வாழ்கின்ற 

கள்கூட வசதியாக அைமக்கப்படாத நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . இ வைர கால ம் அவர்க க்ெகனத் தனித் வமான 

கள் அைமத் க்ெகா க்கப்படாத நிைலயில், அ பற்றிய  
சிந்தைனகள் இன்  விாி பட் ப்பைதப் பார்க்கின்றேபா  
நான் சந்ேதாசம் அைடகின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, அவர்கள  ேபாக்குவரத்  வசதிகைளப் 
பார்க்கின்றேபா , அங்கு உட்கட்டைமப்  திகள்கூட 
ஒ ங்காகப் ேபாடப்படாத நிைல காணப்ப கின்ற . கல்வி 
நிைலயி ம்கூட அவர்கள் பின்தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். 

வெர யாவில் ன்ேற ன்   தமிழ்ப் பாடசாைலகளில்தான் 
கணித ஆசிாியர்கள் இ க்கின்றார்கள் என்ற விடயம் இங்கு 
சுட் க்காட்டப்பட்ட . GCE (O/L) பாீட்ைசயில் கணித 
பாடத்தில் சித்தியைடயா விட்டால் அவர்களால் உயர்தரத் 

க்குச் ெசல்ல யாத ேவதைனயானெதா  நிகழ்  
ஏற்ப வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
கல்வியில், சுகாதாரத்தில் அவர்கைள ேமம்ப த்த ேவண் மாக 
இ ந்தால் அவர்க க்கு ேவண் ய வசதிகைள அவசரமாகச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . 
ேநாய்க்குள்ளானவர்க க்குத்தான் ம ந்  ெகா க்கேவண் ம் 
என்ப ேபால மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற 
எங்க ைடய தமிழ் சேகாதரர்க க்குாிய பாிகாரங்கைளச் 
ெசய்யேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . இந்தச் சைபையப் 
ெபா த்தமட் ல், கட்சி ேபதமின்றி ெகளரவ உ ப்பினர்கள் 
அைனவ ம் மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு உதவ 
ேவண் ெமன்ற விடயத்தில் ஒ மித்  நின்  குரெல ப்  
கின்ற சகுனம் ஏற்பட் ப்ப  நல்லாட்சிக்கு கிைடத்த 
ெவற்றியாகும்.   

ேம ம், அவர்கள் அ க்க  நிகழ்கின்ற மண்சாிவில் 
அகப்பட் த் தம  உயிைர மாய்த்தி க்கின்றார்கள். இ மட்  
மல்லாமல் ேதாட்டப் றப் ெபண்க ைடய குைறப்பிரசவம் 
பற்றிக் கூறப்பட் ந்த . அவர்கள் ேபாசைண மட்டத்தில் 
தாழ்ந்த நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள் என்ெறல்லாம் இங்கு 
ேபசப்பட்ட . எனேவ, இப்ப யான நிைலைமகைள நாங்கள் 
அவதானித்  இனிவ ங்காலங்களில் மைலயகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள இரண்டாந்தர நிைலயி ள்ள ெதாழிலாளர் 
களாகக் க தாமல் இங்கி க்கின்ற சகல ச கங்க க்கும் ஈ  
ெகா க்கக்கூ ய சமநிைலயான ஆ ைமையப் ெபறக்கூ ய 
ஒ  ச கமாக மாற்றக்கூ ய விதத்தில் எங்க ைடய 
ெசயற்பா கைள அைமத் க்ெகாள்ளேவண் ம். ேகாட்பாட்  

அரசியல் எங்க க்குப் பல ேதால்விகைளத் தந்தி க்கின்ற . 
ெசயற்பாட்  அரசியைல ேநாக்கி நாங்கள் ெசல்லேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .   

நாங்கள் 1972ஆம் ஆண் ல் ேசாச ச ஜனநாயக அரசியல் 
யாப்பிைன வைரந்  நாட்ைட வழிநடத்திேனாம். அ த்த 
கட்டமாக ஜனநாயக ேசாச ச அரசியல் யாப்பிைன வைரந்  
வழிநடத்திேனாம். ஆனால், எங்க ைடய ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைகயில் மாற்றங்கள் ெபாிதாக 
ஏற்படவில்ைல.  அப்ப யான ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்ற வைகயில் இப்ப யான ஒ  பிேரரைணையக் 
ெகாண் வந்த மக்கள் வி தைல ன்னணியின் தைலவ ம் 
ெகளரவ உ ப்பின மான அ ரகுமார திசாநாயக்க 
அவர்க க்கும் அதைன ஆதாித் ப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ற 
அைனத்  உள்ளங்க க்கும் வாழ்த் க்கைள ம் நன்றிைய ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த ேவைளயில் கல்வியில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்ற வைகயில் எங்க ைடய இராஜாங்க 
அைமச்சர் ெகளரவ இராதாகி ஷ்ணன் அவர்கள் மைலய 
கத்தில் மட் மல்லாமல், குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கில் 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பல்ேவ  பகுதிக க்கும் ஒ  
சூறாவளிப் பயணத்ைத ேமற்ெகாண் க்கின்றார். அவ்வா  
பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் அவர், ேம ம் அதிேல விசாலமாக 
அகலக்கால் பதிக்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 அ த்ததாக ெகளரவ ற ப் ஹக்கீம் அவர்கள்! உங்க க்கு 

ஒன்ப  நிமிடங்கள் உண் .  

 
[பி.ப. 3.52] 

 
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 கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மக்கள் 
வி தைல ன்னணியின் தைலவ ம் எதிர்க்கட்சிப் பிரதம 
ெகாரடா மான ெகளரவ அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 

ன்ெமாழிந் ள்ள இந்தப் பிேரரைணயின்மீ  என் ைடய 
கட்சியின் சார்பி ம் சில க த் க்கைள ன்ைவக்க ேவண் ய 
ஒ  தார்மீகக் கடைம எனக்கு இ க்கின்ற . என் ைடய 
கட்சியான , சேகாதர சி பான்ைமச் ச கத்ைதப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்ற பிரதானமான அரசியல் கட்சிகளில் ஒன்  
என்ற அ ப்பைடயில் மாத்திரமல்ல, மைலயகத் தமிழ் மக்கள் 
ஏராளமாக வாழ்கின்ற கண்  மாவட்டத்ைதப்  பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்றவன் என்ற அ ப்பைடயி ம் நான் அந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக ஒ சில விஷயங்கைள 
இந்த அைவயிேல குறிப்பி வ  மிக அவசியம் என்  
க கின்ேறன்.  

ேநற்  இந்தப் பாரா மன்றத்திேல அரசாங்கப் ெபா ப்  
யற்சிகள் சம்பந்தமான பாரா மன்ற ேமற்பார்ைவக் 
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கு வின் அமர்வின்ேபா  ெகளரவ உ ப்பினர் ேவ  குமா ம் 
நா ம் கலந் ெகாண் ந்ேதாம். கண்  மாவட்டத்தி  

க்கின்ற SLSPC, JEDB ேபான்ற அரச ேதாட்டக் 
கம்பனிகளின் வ வாய் மற் ம் அவற்றின் ெதாழிற்பா கள் 
சம்பந்தமான கணக்காய்  விபரங்கள் ஆராயப்பட்டன. 
அதன்ப  இந்த SLSPC, JEDB ேபான்ற நி வனங்கள் கடந்த 
40 வ டங்க க்கு ேமலாக எந்த வ மான ம் இல்லாமல் 
ெதாடர்ந் ம் மிக ேமாசமான நிைலயிேல நஷ்டத்திேல 
இயங்குகின்றைம மற் ம் குறித்த ேதாட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்ட 
நிைலயிேல இ க்கின்றைம சம்பந்தமாக நாங்கள் அங்கு அறிய 

ந்த . அ மாத்திரமல்ல, அந்தத் ேதாட்டங்களில் மீளப் 
பயிாி தல் மற் ம் பசைள பாவித்தல் சம்பந்தமாக ம் 
அங்கி க்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு இரண்  
நாட்கள்கூட ேவைல இல்லாத ஒ  நிைலவரம் சம்பந்தமாக ம் 
மற் ம் அவர்கள் ெபா ளாதார ாீதியாக மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற நிைலவரம் பற்றி ம் நாங்கள் அந்தத் 
ேதாட்ட காைமயிடத்திேல மாறி மாறிக் ேகள்விகள் 
ெதா க்கேவண் யி ந்த . இந்த நிைலயிேலேய இன்  
நாங்கள் இந்தப் பிேரரைணமீதான விவாதத்தில் கலந்  
ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக இன்  இந்த நாட் ேல ஒ  மில் ய க்கும் 
ேமற்பட்ட ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மக்கள் வாழ்ந்  
வ கின்றனர். அவர்களில் ன்  இலட்சத் ப் பத்தாயிரத் 

க்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிலாள வர்க்கத்தினர் காணப்ப  
கின்றனர். மைலயகத் தமிழ் மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் 
குறித்  இந்த அைவ ஆராய்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். என்ைனப் 
ெபா த்தமட் ேல, 1948ஆம் ஆண்  இந்திய வம்சாவளிப் 
பிரஜா ாிைமச் சட்டம் மற் ம் ேதர்தல் சட்டத்திேல 
தி த்தங்கள் ெகாண் வரப்பட்டைமயான , இந்த நாட் ன் 
சி பான்ைம ச கங்கள் மத்தியில் தனிப்ெப ம் இயக்கமாக 
வி ந்த தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சி அதன  இ ப்ைப இழக்கின்ற 
அள க்குக் காரணமாக அைமந்த . இத டாகேவ தமிழரசுக் 
கட்சி உதயமான  - உ ெவ த்த  என்  ெசான்னால், அ  
மிைகயாகா  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , ஜீ.ஜீ. 
ெபான்னம்பலம் அவர்கள் இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்களின் 
பிரஜா ாிைமைய இல்லாமற் ெசய்வதற்குக் ெகாண் வரப் 
பட்ட சட்ட லத்ைத ஆதாித்தார் என்ப தான் அன்  தந்ைத 
ெசல்வா அவர்கள் தமிழரசுக் கட்சிைய ெகாண் வ வதற்கான 
ஒ  பிரதானமான காரணமாக இ ந்த  என்பைத நாங்கள் 
மறந் விட யா .  

இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்க ைடய பிரஜா ாிைம 
மீண் ம் வழங்கப்ப கின்ற நிைலைம வந்தேபாதி ம்கூட, 
1948-1964ஆம் ஆண் வைர எல்லாப் பிரதான கட்சிக ம் 
கட்டம் கட்டமாகக் ெகாண் வந்த சட்ட லங்களின் வாயிலா 
க ம் சாி, ச கநல ேமம்பாட் த் திட்டங்களின் லமாக ம் 
சாி, இந்த மைலயகத் தமிழ்ச் ச கத்ைத ைமயாகப் 

றக்கணித்த மிகத் ரதிஷ்டவசமான ஒ  நிைலைமயினால் 
தான் அவர்க ைடய இன்ைறய வாழ்க்ைகத்தரம் 
ப ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கிற . அ மாத்திரமல்ல, 
எவ்வள தான் தி ம்பத் தி ம்ப நாங்கள் இந்த விஷயங்கைளக் 
கைதத்தா ம், எல்லா அ ப்பைடயி ம் ஏைனய ச கங்களின் 
தரத் க்கு இவர்கைள ஓங்கச் ெசய்வதற்கான யற்சிகைள மிக 

க்கமாக ம் அவசரமாக ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
அவசியம் இ க்கின்ற  என்பைத ம் இங்கு வ த்தியாக 
ேவண் ம்.    

வாக்குாிைம கிைடத்த பின்ன ம்கூட ப ப்பறி  
குைறந்தவர்களாக, வ ைமயில் வாழ்கின்ற, பலவந்தமாக 

ஒ க்கப்பட்ட இந்த ஏைழத் ெதாழிலாளர்கைள வஞ்சித்  
அரசியல் ெசய்வைத ஒ  பிைழப்பாகக் ெகாள்ளாமல், நாங்கள் 
மிகத் ெதளிவாக இவர்க ைடய பிரச்சிைனகைள 
அைடயாளம்கண்  அவற் க்குத் தீர் காண ேவண் ம். 
இன்  ேதாட்டப் றங்க க்குப் ேபானால்  அவர்கள் 
எங்களிடம் ேகட்ப , "எங்க க்குக் கூைரத் தக கள்  
தா ங்கள்!" என் தான். ஓட்ைட ஒ சலாக இ க்கின்ற 
அவர்க ைடய க க்குள்ேள நிைறய பீப்பாய்கைள ம்  
பலவிதமான ஏனங்கைள ம் ைவத்  மைழநீைரத் த க்கின்ற 
மிகத் ர்ப்பாக்கியமான நிைலயிேல அவர்கள் இ ப்பைத 
நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் பார்த் வ கிேறாம். எனேவ, இந்த 
விடயம் சம்பந்தமாகக் கூ ய கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

என்ைனப்ெபா த்தமட் ேல, ெபா வாக எல்லா 
விதத்தி ம் இவர்க ைடய வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்  
வதற்கான யற்சியில் கூ ய கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம் 
என நான் க கிேறன். சற்  ேநரத்திற்கு ன்   மகளிர் 
மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் மாண் மிகு (தி மதி) 
சந்திராணி பண்டார அவர்கள் இந்த அைவயிேல இ ந்தார். 
குறிப்பாக, இந்த மக்கள் மத்தியில் இ க்கின்ற 
ெபண்க ைடய நிைலைமையப் பற்றிப் ேபசும்ேபா , அவர் 
ெதளிவாக அவதானிக்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
மைலயகத்தில் வாழ்கின்ற ெபண்க ைடய - தாய்மா ைடய 
நிைலைம மிக ேமாசமாக இ க்கிற . ேபாஷாக்கின்ைம 
மாத்திரமல்ல, சிசு மரணம் சம்பந்தமாக ம் விகிதாசார ாீதியாக 
ஏைனய ச கங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  இந்தச் ச கத்தில் 
மிக க்கியமான கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ய அவசியம் 
இ க்கிற  என்பைதச் ெசால் யாக ேவண் ம்.  

இவர்கள் மிக இளவயதில் தி மணம் க்க ேவண் ய 
நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப கின்ற நிைலயில் பா ய வயதிேலேய 
குழந்ைதகைளப் பிரசவிக்க ேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைல 
இந்தப் பிரேதசத் தாய்மா க்கு ஏற்ப கிற . குழந்ைத 
வளர்ப்பி ம் எந்த உதவி ம் இல்லாமல் ப ேமாசமான 
ேபாஷாக்கின்ைமயால் இந்தக் குழந்ைதகள் பாதிக்கப்ப கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஏறத்தாழ 1/3 பங்கினரான 
குழந்ைதகள் ேபாஷாக்கின்ைமேயா  பிறக்கின்ற ஒ  
நிைலவரம் இந்தப் பிரேதசங்களிேல காணப்ப கிற . உலக 
வங்கியால் இரண்  கிழைமக க்கு ன்  ெவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ைகயிேல மிகத் ெதளிவாக இ சம்பந்தமான பல 
தர கள் தரப்பட் ள்ளன. எனேவ, இவர்கைள ஏைனய 
ச கங்கேளா  ஒப்பீட்  ாீதியாக ன்ேனற் வதற்கான 
நடவ க்ைககளில் இறங்கும்ேபா  பலவிதமான விடயங்கைள 
நாங்கள் க த்திேல எ க்கேவண் ள்ள . க த்தாிக்கின்ற 
வயெதல்ைலக்குள் இ க்கின்ற ெபண்கள் மத்தியில் 1/3 
பங்கினர் ேபாஷாக்குக் குைறவினால் பாதிக்கப்ப ம் 
நிைலைம இ ப்பதாக ம் இந்தக் கணிப்பீ  ெசால்கிற . 
ெபா ளாதார நிைலைமயின் காரணமாக  இவர்க க்குப் 

ேராட்டீன் குைறவான உண கைள உட்ெகாள்ள ேவண் ய 
நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப கின்ற .  தாய்ப்பால் ஊட்ட யாத 
அள க்குப் ேபாஷாக்கின்ைம பல ேதாட்டப் றங்களிேல 
இ ப்பைத ம் ம த் வ ாீதியான ஆய் கள் 
சுட் க்காட் கின்றன. எனேவ, இவர்கைள இந்த ேமாசமான 
நிைலயி ந்  வி விப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.   

அ மாத்திரமல்ல, அவர்க ைடய அைடயாளத்ைத 
நி பிப்பதற்கான ஆவணங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதில் 
இ க்கின்ற பல பிரச்சிைனகைளப் பற்றி அ க்க  நாங்கள் 
ேதாட்டப் றங்க க்குப் ேபாகின்றெபா  எங்களால் 
அறிய கின்ற . வாக்குப் பதி க்கு, ெதாழில்வாய்ப் க்கு, 
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வங்கிக் கணக்குகைளத் ெதாடங்குவதற்கு, பா காப் க்கு, 
இ ப்ைப உ திப்ப த் வதற்கு, சுதந்திரமாக ெவளியில் 
பயணிப்பதற்கு, அரச மானியங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
என அவர்க க்கு அைடயாள அட்ைடகளின் ேதைவப்பா  
அவசியமாக இ க்கின்ற .  அவ்வாறான நிைலயி ம் 
அதைனப் ெப வதற்கு ஏைனய இலங்ைகயர்கைள விட ம் 
இவர்கள் கூ தலான இடங்க க்குப் ேபாய் பலவிதமான 
அத்தாட்சிகைளப் ெபறேவண் ய நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப கிற . 
இந்த விடயத்தி ம் க்கியமாகக் கவனம் ெச த்தப்பட 
ேவண் ம். ேதாட்ட காைமயாளாிடத்தி ந் , ைரமாாி 
டத்தி ந்  அதற்கான சான்றிதழ்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதில், அேதேபால் அங்குள்ள கிராம ேசவகர்கள், 
பிரேதச ெசயலாளர்களிடத்தி ந்   அத்தாட்சிகைளப் 
ெப வதில் இவர்கள் பல பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கு 
கிறார்கள்.   ேம ம், நிரந்தர வதிவிட கவாிையக் ெகா க்க 

யாைமயா ம் தங்க ைடய  அைடயாள அட்ைடகைளப் 
ெப வதில் பல ம் பல பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கு 
கிறார்கள். இந்த விடயத்திேல மிகத் தீவிரமாகக் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடம்தான் இ க்கிற .  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
நான் த் க்ெகாள்கிேறன்.  

நான் அறிந்தவைரயில், 7 ேபர்ச்சஸ் காணி வழங்கப் 
ப கின்ற விடயம்கூட இன்  பல ேதாட்டங்களிேல 

றக்கணிக்கப்பட்  வ கிற . அ சம்பந்தமான அரச 
ெகாள்ைகைய மிகத் தீவிரமாக அ ல்ப த்த ேவண் ெமன்  
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இங்கு ெசால்லப்பட்ட ேபால், கண்  மாவட்டத்திேல 
JEDB, SLSPC ேபான்ற அரச ேதாட்ட நி வனங்கள் 40 
வ டங்க க்கு ேமலாக நஷ்டத்திேல இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . Elkaduwa 
Plantationஇ ந்  பாத்த ம்பர, நாவலப்பிட் ய, கம்பைள 
ேபான்ற பல இடங்களிேல இ க்கின்ற பிரமாண்டமான 
இத்ேதாட்டங்கள் கடந்த 40 வ டங்க க்கு ேமலாக 
எந்தவிதமான வ மானத்ைத ம் காட்ட யாமல் - ஈட்ட 

யாமல் இ க்கின்றன. கேலெபாக்க, கல்பிகில்ல, ஹாகல, 
ஆலெகால, ம ல்கேல, மாஉஸ்ஸ, ெநல் மைல, கிேரட்ெவ , 

ட் ல்ெவ , ல்கந் ர என்  எத்தைனேயா ேதாட்டங்கள் 
இன்  மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் 
காணப்ப கின்றன. இவற்ைறக் குைறந்தபட்சம் Outgrower 
Systemஇன் லம் அத்ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற 
ெதாழிலாளர்க க்கு இரண்  ஏக்கர் தம் பகிர்ந்தளிப் 
பத டாக அவர்கள் அத்ேதாட்டங்கைள வி த்திெசய்வதன் 

லம் வ கின்ற வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்கான 
யற்சிகைளச் ெசய்ய ம் என் ம் அ  சம்பந்தமாக தீவிர 

கவனம் எ ப்ப  நல்லெதா  மாற் வழியாக இ க்கும் 
என் ம் ேநற்  நா ம் நண்பர் ேவ  குமா ம், குறிப்பிட்ட 
அந்தக் கு  அமர்வின்ேபா  கைதத் க்ெகாண்ேடாம் 
என்பைத நான் இங்கு மீண் ம் ஞாபகப்ப த் கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இன்  ேதாட்டங்களிேல க தங்கள் - 
ேவைலவாய்ப்  வழங்குவதற்கான மற் ம் ேநர் கப் 
பாீட்ைசக்கான க தங்கள் கூட - உாிய ேநரத்தில் உாியவர் 
களிடம் ெசன்றைடவதில்ைல. அவ்வா  க தங்கள் ெசன்றைட 
வதற்கு கிட்டத்தட்ட 10 நாட்க க்குேமல் ெசல்கின்ற . அங்கு 
தபால் விநிேயாகத்தில்கூட மிக ேமாசமான தாமதம் 
காணப்ப கின்ற  என்பைதச் சுட் க்காட் , இவற் க்கான 
உாிய நடவ க்ைககள் உடன யாக எ க்கப்பட 
ேவண் ெமன்  வ த்தி, சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, 
அமர்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 4.03] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් වැවිලි 

කර්මාන්තය පවතින පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන කම්කරුවන්ෙග් 
සමාජ හා ආර්ථික තත්ත්වය ගැන වාෙග්ම අධ්යාපන හා ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ පකාශයන් සම්බන්ධව අපි 
එකඟ ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 1964දී අත්සන් කළ සිරිමා-
ශාස්තී ගිවිසුෙමන් පසුව හාරලක්ෂ පනස්දහසකට පුරවැසිකම 
ලැබී ඉන් පසුව යම් කිසි අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීෙම් අවස්ථාවක් ඒ 
අයට ලැබුණු බව අපි කියන්න ඕනෑ. ඊට ෙපර එවැනි තත්ත්වයක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, 1947 පැවැති 
මැතිවරණෙයන් ඒ අයට විශාල මන්තී සංඛ්යාවක් පත් කර 
ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණත් පසුව එය අහිමි වුණා. එෙසේ අහිමි 
වීෙමන් පසුව ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් හඬ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒෙම් කමයක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 
1964දී අත්සන් කළ සිරිමා-ශාස්තී ගිවිසුෙමන් පසුව ඒ අයට 
පුරවැසිකම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඡන්ද බලයත් ලැබීම නිසා යම් 
කිසි මන්තී සංඛ්යාවක් පත් කරන්නත් ඒ අයට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඉස්ෙසල්ලා කවුරු හරි පත් කළා නම් ඒ ෙතොණ්ඩමන් 
මහත්මයා තමයි 1960දී පළමුෙවන්ම පත් කෙළේ කියා මා 
හිතනවා. අද ඒ අයට විෙශේෂෙයන්ම කන්ද උඩරට ෙවනුෙවන් 
මන්තීවරුන් සංඛ්යාවක් පත් කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය්ත් දවිඩ සම්භවයක් ඇති විශාල කම්කරු ජනතාවක් 
සිටින බව. ෙම් අයෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉතාම පහළ මට්ටමක 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ පෙද්ශවල තිෙබන පාෙද්ශීය වැවිලි 
සමාගම්වල පරිපාලනය විශාල වශෙයන් දුර්වලයි. විෙශේෂෙයන්ම 
අගලවත්ත වැවිලි සමාගම ගත්තාම, ඒ වැවිලි සමාගමට අයත් වතු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවාෙය්  කම්කරුවන්ට ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඊට අමතරව ඒ 
අයට අවශ්ය ෙසෞඛ්ය හා අධ්යාපන පහසුකම් ලබා දීම ඉතාම පහළ 
මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් මම ෙම් 
සම්බන්ධව දිගින් දිගටම ඒ අය කැඳවා සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම 
මුළු වතුකරෙය්ම EPF, ETF ෙනොෙගෙවන වතු පිළිබඳව දැනට අපි 
සමීක්ෂණය කර තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ 
සියලු ෙදනාම කැඳවා සාකච්ඡා කර ඊට පසුව අවශ්ය නීතිමය 
පියවර ගන්න.  
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[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා] 
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ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් -ෙසේවකයින්ෙග්- පඩිය නැත්නම් 
ෙව්තනය තීන්දු කිරීෙම් කාරණය ගැනත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් වතුකරෙය් දවිඩ ජනතාවෙග් ෙව්තනය 1998 ඉඳලාම තීන්දු 
වුෙණ්, සාමුහික ගිවිසුමක් මඟින්. සාමුහික ගිවිසුමක් අවුරුදු 
ෙදකකට වරක් අත්සන් කරනවා. 1998 ඉඳලා කිහිප වරක්ම ෙම් 
ෙසේවක-ෙසේව්ය ෙදපාර්ශ්වය එකතු ෙවලා සාමුහික ගිවිසුම් අත්සන් 
කර ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙව්තන තීන්දු කළා. නමුත් මම කියන්නට 
ඕනෑ, අද පවතින තත්ත්වය අනුව - අද අපි පිළිගන්නට ඕනෑ- 
වතුකරෙය් විෙශේෂෙයන්ම ෙත්, රබර් කර්මාන්තෙය් බිඳ වැටීමක් 
සිදු වී තිෙබන බව. ඒවාෙය් මිල විශාල වශෙයන් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙසේව්ය පක්ෂය -වතු කළමනාකාර පක්ෂය- 
කැමැති වුෙණ් නැහැ, ෙමවර සාමුහික ගිවිසුමට ඇතුළත් ෙවන්න. 
ෙම් සම්බන්ධව මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් පළමුෙවන් 
සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වූවා.  

ඊට පසුව මෙග් මූලිකත්වෙයන් සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම අපි 
පැවැත්වූවා. නමුත් එය සාර්ථක කර ගන්න බැරි වුණා. මම රුපියල් 
770ක ෙව්තනයක් ඒ අයට ෙයෝජනා කළා. ඒ ෙයෝජනා කළ 
රුපියල් 770ක ෙව්තනයට ෙසේව්ය පක්ෂය එකඟ වුෙණ් නැහැ. මම 
කියන්නට ඕනෑ, දැනට පවතින රුපියල් 450ක මූලික වැටුප 
රුපියල් 500 දක්වා වැඩි කරන්නත්, මිල මත දීමනාව වන රුපියල් 
30 එෙසේම තබන්නත්,  දිරි ගැන්වීෙම් දීමනාව රුපියල් 104 සිට 
රුපියල් 240 දක්වා වැඩි කරන්නත් මම ෙයෝජනා කළ බව.  ඒක 
පමාණවත් ෙනොවුණත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී වතුවල තිෙබන ආර්ථික 
තත්ත්වය අනුව දිය හැකි උපරිම මිල වශෙයන්, උපරිම දීමනාව 
වශෙයන් තමයි රුපියල් 770ක් ෙදන්නටය කියා ෙයෝජනා කෙළේ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have one more minute. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, please give me two more minutes.  
 
නමුත් එය කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ අනුව අපි 

රජයක් වශෙයන් තීන්දු කළා - [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒ අනුව අපි 
රජයක් වශෙයන් තීන්දු කළා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට 
සහන දීමනාවක් වශෙයන් ලබා ෙදන රුපියල් 2,500 දීමනාව 
වතුකරෙය් ජනතාවටත් ලැෙබන විධියට කටයුතු ෙයොදන්නට. ඒ 
නිසා අද ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් මගින් ෙව්තනය තීන්දු ෙනොෙවන 
හැම අවස්ථාවකම රුපියල් 2,500 දීමනාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
වතුකරෙය් සියලුම ෙසේවකයින්ටත් ඒ රුපියල් 2,500 දීමනාව 
ලැෙබනවා. මම හිතනවා, දැනට ෙමය උසාවිෙය් සාකච්ඡා වන 
නිසා ලබන 09 වැනි දා - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වැඩ දුන් දින ගණන අනුව.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්. ඒක ෙදන්නම්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රුපියල් 2,500  ඒ පංගුෙව් එන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ලබන 09 වැනි දා ෙවනෙකොට එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට 

ෙගෙනන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රුපියල් 2,500ක් 
ෙදන්ෙන් සමසත්යක් වශෙයන් ෙනොෙවයි, වැඩ කරන දිනකට 
රුපියල් 100 බැගින්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් මාසයකට 
වැඩ කරන දින 25ක්. මම දන්ෙන් නැහැ හැම වත්තකම මාසයකට 
දින 25ක් වැඩ තිෙබනවාද කියලා.  [බාධා කිරීමක්] දින 25ක් වැඩ 
කෙළොත් රුපියල් 2,500ක් ලැෙබනවා. වැඩ කරන දිනකට 
රුපියල් 100 බැගින් තමයි ලැෙබන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පඩි වැඩි වීමත් ෙසේව්ය පාර්ශ්වෙය් යම් 
යම් විෙරෝධතා මැද්ෙද්යි  අපි කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජීවත්වන ඒ 
කම්කරුවන්ට, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල සහායක් ෙදන, උර 
ෙදන ඒ කම්කරුවන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීමක් වශෙයන් තමයි 
අපි ඒ තීන්දුව කියාත්මක කරන්ෙන් කියමින්, මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.09] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් විවාදයට මඟ 

පෑදූ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමා ෙමන්ම, විපක්ෂ 
සංවිධායකතුමා වන ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට 
විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරමින් මම ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවන්න 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා කිව්වා වාෙග්ම, 
අෙප් දිගම්බරම් අමාත්යතුමා පැහැදිලි කළා වාෙග්ම වතුකරෙය් 
නිවාසවල තත්ත්වය අද ඉතාම පහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල පහසුකම් ඉතාම පහළ 
මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. තවමත් වතුකරෙය් ජනතාව ජීවත්වන 
ලයින්වල විදුලිය නැති ස්ථාන විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. ඒ 
අයෙග් වැසිකිළි කැසිකිළිවල තත්ත්වයත් ඉතාම පහත් මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද  අෙප් ෙත් හා රබර් 
වතු ගත්ෙතොත් නඩත්තු කරන ආකාරය අනුව වර්ග තුනක් 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ෙබොෙහොම ෙහොඳට නඩත්තු කරන 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වතු. ඊළඟට, ෙහොඳට නඩත්තු ෙනොකරන 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වතු සහ පාඩු ලබමින් දුවන, නඩත්තු 
කරන්ෙන් නැති රජෙය් වතු. ෙහොඳින් නඩත්තු කරන වතුවල 
වුණත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වතු කම්කරුවන්ට 
මාසෙය් සම්පූර්ණ දින ගණන වැඩ කිරීෙම් පහසුකම් ලැබුණත් 
ඇත්තටම ඔවුන්ෙග් පඩිය රුපියල් 450න් ඉහළට එන්ෙන් 
ෙබොෙහොම කලාතුරකින්. ඒ නිසා ඇත්තටම ෙමතැන විශාල 
අසාධාරණයක් තිෙබන බව මට ෙපෙනනවා.  

වතු කම්කරුවන් -ෙත් දළු ෙනළන කාන්තාෙවෝ වුණත්, ෙත් 
වත්ෙත් රබර් වත්ෙත් වැඩ කරන කම්කරුෙවෝ වුණත්-  සාමාන්ය 

1543 1544 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කම්කරුවන් ෙනොෙවයි. ඔවුන් පුහුණු කම්කරුවන් ගණයට 
වැෙටන අය. අද අෙප් රෙට් පුහුණු කම්කරුෙවකුෙග් සාමාන්ය 
වැටුප රුපියල් 2,000යි, 2,500යි අතර මට්ටමක තමයි  
තිෙබන්ෙන්. එෙහම  තිෙබද්දි ෙමම කම්කරුවන්ෙග් රුපියල් 
450ක වැටුප ගැන අපි ෙකොච්චර කථා කළත්, සාමුහික ගිවිසුම් මත 
වැඩි කළත් සාධාරණ විධියට වතු සමාගම් හරහා, එෙහම නැත්නම් 
රජෙය් වතු සමාගම් හරහා වැඩි කර ගන්න අමාරුයි කියලායි මට 
නම් ෙපෙනන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව වන්ෙන්, ඔවුන් ඒ සඳහා එකඟ 
ෙනොවීමයි.  

අෙප් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා කිව්ෙව්, 
ඒ සියලුම වතු කළමනාකාර සමාගම්  වැටුප රුපියල් 750ට වැඩි 
කරන්න එකඟ ෙවන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ කියලායි.  ඒ වාෙග්ම 
එම වතු සහ ඒ වතුවල පාරවල් නඩත්තු කරන්ෙන් වතු 
අයිතිකරුවන්. වතු කළමනාකරණය කරන අය පාරවල් හදා ගන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් වතුවල පාරවල්වල තත්ත්වය ඉතාම නරකයි. ඒ 
දරුවන්ට ළඟ තිෙබන පාසලකට එන්නවත්, නගරයට එන්නවත් 
ෙනොහැකි තරෙම් ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයක තමයි ඒවා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉස්සර හිටපු වතු 
හිමිකරුෙවෝ කම්කරුවන්ෙග් ලැයිම් කාමර හැදුෙව් පාෙරන් 
ෙබොෙහොම ඈතට ෙවන්නයි. ඔවුන්  හිතාමතාමයි ඒවා නගරෙයන් 
ගෙමන් ෙබොෙහොම ඈතට ෙවන්න හැදුෙව්. ෙමොකද, ඒ අය ගමත් 
එක්ක, නගරයත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධතා පුළුවන් තරම් අඩු 
කිරීම වත්තට වාසිදායක නිසයි. හැබැයි, ඒ කාලෙය් පුංචි දරුෙවෝ 
බලා ගන්න වත්ෙත් day care centres තිබුණා. ඒ වතුකරෙය් 
ඉස්පිරිතාලයක් තිබුණා. සුදුසුකම් අඩු වුණත් සාමාන්යෙයන් පුහුණු 
කරපු ෛවද්යවරුන් හිටියා. වතු පාසල් තිබුණා. අද ෙමම 
ආෙරෝග්යශාලා සහ වතු පාසල් ආණ්ඩුවට ගත්තත් තවමත්               
ඒවා ඉතාම පහළ මට්ටමක තමයි  තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම               
විද්යා අංශෙයන් උසස් ෙපළ කරන්න පුළුවන් මට් ටෙම් වතු පාසල් 
ෙදකක්, තුනක් තිෙබනවා. මුතු සිවලිංගම් මැතිතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා. ඒවාෙය් තත්ත්වයත් ඉතාම පහළ මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ ෙහේතුව නිසා වතු සමාගම් එෙහම නැත්නම් රජෙය් වතු ඒ 
විධියටම තියා ෙගන වතු කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය විසඳන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ගරු වාසුෙද්ව 
මන්තීතුමනි, ෙම් මිනිසුන්ෙග් පඩිය වැඩි කරන්න බැරි නම්, 
කරන්න තිෙබන ෙහොඳම ෙද්  පුළුවන් විධියට අක්කරයක් ෙදකක් 
ඒ අයට ෙබදලා ෙදන එක. ෙබදලා දීලා ඒ වතු නඩත්තු කිරීම 
සඳහා ඒ වත්තට අවශ්ය ෙපොෙහොර ටික, ෙබෙහත් ටික හා ඒ සඳහා 
අදාළ ෙද්වල් ටික සමාගමට ෙදන්න පුළුවන්. ඊට පසුව ඒ 
සමාගමට ෙත් දළු මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පසුව ෙත් දළුවලට 
ගාස්තු ෙගවන ෙකොට වතු නඩත්තු කිරීම සඳහා වියදම් වූ මුදල අඩු 
කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කමය ෙකන්යාෙව් 
ඉතාම සාර්ථකව  ෙකෙරනවා. ඒ කම්කරුෙවෝ රබර් වතු කෑල්ල, 
කුරුඳු වතු කෑල්ල, ෙපොල් වතු කෑල්ල විෙශේෂෙයන් ෙත් වත්ත 
ෙහොඳට නඩත්තු කළා. අද වන විට රජෙය් වතුවලට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව, 
ජනවසම වාෙග් ආයතන විසින් අක්කර 50, 60 හිතූ හිතූ විධියට 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙබදලා ෙදනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ 
ෙමෙහම ෙබදලා ෙදන්න එපා කියලා. ෙමෙහම ෙබදලා ෙදනවා 
නම් ෙබදන්න ඉස්සර ෙවලා වත්ෙත් කඩා වැටිච්ච, ගරා වැටුණු, 
වැඩ නැති, කිසිම පහසුකමක් නැතිව වතුවල ඉන්න කම්කරු පවුල් 
ගැන ඉස්ෙසල්ලා හිතන්න ඕනෑ.  කම්කරු පවුල්වල අයට ඉඩමක් 

දීලා, ඔවුන්ෙග් පශ්නය විසඳලා ඉන්න ඕනෑ. ෙම් ඉඩම් ෙවනත් 
සංවර්ධන ව්යාපෘති සඳහා ඒ ආකාරයට ෙබදීම ගැන මෙග් 
විෙරෝධතාවක් නැහැ. හැබැයි, එෙහම ෙබදන්න ඉස්සරෙවලා ෙම් 
වතුවල ජීවත්ෙවන කම්කරුවන්ට ඉඩම් දීලා -ඔවුන්ට ජීවත් 
ෙවන්නට පමාණවත් ඉඩමක් දීලා- ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ 
කියන කාරණය පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

ෙම් ළඟදී නුවර දිස්තික්කෙය් වතු කිහිපයකින් අක්කර 50 
අක්කර 100 එක එක්ෙකනාට දීලා ෙම්වා මනින්න ගියාම ඒ 
කම්කරු ජනතාව ගිහිල්ලා ෙගෝරි දාලා මනින්න ෙනොදී එළවා 
ගත්තා. අෙප් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා.  

ඇත්තටම අද නඩත්තු කරන්ෙන් නැති, අතහැර දමා තිෙබන 
වතු ෙබදනවා නම්, ෙබදන්න කලින් ඒ වතු කම්කරුවන්ට 
පමාණවත් ඉඩමක් දීලා ඒ අය ෙග් ඉඩම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑය 
කියන කාරණය මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, වතුකරෙය් 
පාසල් පිළිබඳව, වතුකරෙය් ආෙරෝග්ය ශාලා පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒවා දියුණු කරන්න. මන්ද 
ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන දරුවන්ෙග්, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් බර අඩු දරුවන්ෙග් හා ෙකොර දරුවන්ෙග් 
පමාණය ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ජනවසම සහ ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව කම්කරු 
පවුලකට අක්කරයක් ෙහෝ අක්කර 2ක් ෙහෝ අක්කර 3ක් ෙහෝ 
පුළුවන් විධියට දීලා, ඔවුන් හරහා ඒ ඉඩම නඩත්තු කරවලා, 
ඔවුන්ට අවශ්ය ආධාර ලබා දීලා, ඒ ෙත් දළු මිල දී ගන්නා කමය 
පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය්දී සාකච්ඡා වුණා. මා දන්නවා, 
සිවලිංගම් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන දිගින්-දිගටම කථා 
කළාය කියලා. හැබැයි, ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. මා හිතන 
හැටියට පාඩු ලබන, නඩත්තු ෙනොකරන වතු ඒ කම්කරුවන්ට භාර 
ෙදන්න ඉතාම ෙහොඳ ෙවලාව ෙම්කයි. ඒ කම්කරුවන් ලවා ඒ වතු 
නඩත්තු කරවලා, නැවත සිටුවීම, ෙපොෙහොර දැමීම, කප්පාදු කිරීම 
යන ෙම් සියල්ලම ෙහොඳට කරවලා, ඊට පස්ෙසේ ඒ අයෙගන් ඒ ෙත් 
දළු අරෙගන, ඒ ෙත් දළුවලට මුදල් ෙගවා, කළමනාකරණය සඳහා 
ඔවුන්ෙගන් ගාස්තුවක් අය කරෙගන, ඒ කම්කරුවන්ට ලබා දුන්නු 
ෙපොෙහොර හා රසායනික දව්යවලට මුදල් අය කරගන්නා කමයකට 
කරෙගන ගිෙයොත් ෙකන්යාෙව් වාෙග් ෙම් වතුවල තත්ත්වය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම මා 
කියන්න කැමැතියි, දැනට අතහැර දමා තිෙබන වතුවල අසරණ 
ෙවලා ඉන්න කම්කරුවන්ෙග් ඉඩම් පශ්නය විසඳන්ෙන් නැතුව 
ෙම් වතු ෙබදන්න එපාය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වතු කම්කරුවන්ෙග් 
ඡන්ද බලය ගැන, අරවා ගැන, ෙම්වා ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කළා. ඇත්තටම වතු පාලකයන්ෙග් සහ වතු අයිතිකරුවන්ෙග් 
වහලුන් බවට පත් ෙවලා දැඩි පීඩනයකින් හිටපු කම්කරු ජනතාව 
නඟාසිටුවා, ඒ මිනිසුන් අභිමානවත් මිනිසුන් හැටියටත්; වෘත්තීය 
සමිති හා කම්කරු නායකයන් හැටියටත් මතු කරලා ගත්ෙත් 
ෙසෞම්යමූර්ති ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමාය කියන  එක අමතක 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. එතුමා අද ජීවතුන් අතර නැහැ. එතුමා තමයි 
ඒ අයෙග් ඡන්ද බලය සහතික කෙළේ. වතුකරෙය් යම්තම් ෙපනුමට 
ෙකල්ලක් සිටිෙයොත් ඇය වතු කළමනාකරුෙග් ෙගදර වැඩට 
ගත්ත යුගය අවසන් කෙළේ ෙසෞම්යමූර්ති ෙතොණ්ඩමන් හිටපු 
අමාත්යතුමායි. ඒ කාරණයත් අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ හැමෙදනාම කිව්වා 
වාෙග් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ්යාපන පශ්නය, පාරවල් පශ්න, 
ෙසෞඛ්ය පශ්න, නිවාස පශ්න, ජල පශ්න, වැසිකිළි පශ්න ඉතාම 
ඉහළින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වතු කළමනාකරුවන් එක්ක, වතු 
අයිතිකරුවන් එක්ක අපි ෙමොන තරම් කථා කළත්, වතුකරෙය් 
ජනතාවට සාධාරණ පඩියක් හදා ගන්න බැහැ; සාධාරණ පඩියක් 
හදන්ෙන් නැහැ. අක්කර 30, අක්කර 50 ගන්න අය ගැන හුඟක් 
පෙව්ශම් වන්න ඕනෑ, ගරු අමාත්යතුමනි. ඒ අය ඒ වතු ගන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනෙවයි, ගස් කපන්නයි; ගස් කපා ෙගන 
යන්නයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් වතු දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. අද ෙත් මිල වැනි ෙද්වල් 
පහළට ගියත් ඒක ෙවනස් ෙවයි. රබර් මිල තත්ත්වය වුණත් දිගු 
කාලීනව ෙවනස් ෙවයි කියලායි මා හිතන්ෙන්. වතු හරිහැටි 
නඩත්තු කරලා සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ නම්, කම්කරු 
ජනතා වෙග් පවුල්වල ආර්ථික තත්ත්වයත් සලකා, ඒ අයට ඒ 
වතුවලින් අක්කරය, අක්කර 2 ෙහෝ අක්කර 3 බැගින් ෙබදා දීලා, 
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන මිල දී ගන්නා තත්ත්වයට එන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉතාම සාර්ථකව කරන රටක් තමයි ෙකන්යාව. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණය ගැනත් සලකා බලන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් 
වතුකරෙය් කම්කරුවන්ෙග් ආර්ථික මට්ටම ඉහළට ෙගෙනන එක, 
ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම ඉහළට ෙගෙනන එක එතරම් ෙල්සි 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි කවුරුත් වතුවල පශ්නය පිළිබඳව 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ேல ஒ  ேதசிய இனம் தன் ைடய இ ப் க்காக 
எவ்வள  ேபாரா கிற ! அந்தத் ேதசிய இனத்தின் 
வாழ்க்ைக ம் வரலா ம் அவர்கள் இந்த மண்ணிேல எவ்வா  
வாழேவண் ம் என்பதற்கான அவர்க ைடய எதிர்காலம் 
பற்றிய சிந்தைனக ம் இங்ேக பல்ேவ பட்ட விடயங்களாகப் 
பார்க்கப்ப கின்றன. இன்  இந்தச் சைபயிேல மக்கள் 
வி தைல ன்னணி - ேஜ.வி.பீ. தைலவர் ெகளரவ 
அ ரகுமார  திஸாநாயக்க அவர்கள், இந்த நாட் க்கின்ற 
மைலயகத் தமிழ்த் ேதசிய இனம்  உண்ைமயாக 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான விடயங்கள் 
பற்றிய ஒ  பிேரரைணையக் ெகாண் வந்ததைன த ல் 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
ஒவ்ேவார் இனத்திற்கும் ஒவ்ெவா  வித்தியாசமான 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. அவர்கள் வித்தியாசமான இனக் 
கு ம அைடயாளங்கேளா  தங்க ைடய எதிர்காலம் பற்றிய 
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கி வா கின்றார்கள். ஆனால், 
மைலயகத்திேல வா கின்ற மக்களின் வாழ்க்ைக என்ப  சதா 
சாேவா ம் வாழ்ேவா ம் எதிர்காலம் பற்றிய 
நம்பிக்ைகயில்லாத் தன்ைம ட ேம அைமந்தி க்கின்ற  
என்பைத நாங்கள் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

கல்வி, சுகாதாரம், ேபாசாக்கு ஆகிய விடயங்களிெலல்லாம் 
ஓர் இனம் எவ்வா  இந்த நாட் ேல றக்கணிக்கப் 
பட் க்கிற ; எவ்வா  அந்த இனத்தி ைடய பிரச்சிைனகள் 
ைகயாளப்பட் க்கின்றன என்பைத ெகௗரவ அ ரகுமார 

திஸாநாயக்க அவர்கள் இங்ேக விலாவாாியாக 
ன்ைவத்தி ந்தார். இந்த நாட் ல் இரண்  ேகா  மக்கள் 

வாழ்கின்றார்கள். இதிேல பத்  இலட்சம் மக்க க்கு 
ேமற்பட்ட ெதாைகையக் ெகாண்ட  மைலயகத் தமிழ்த் ேதசிய 
இன ம் அடங்கும். வ டாந்தம் கிட்டத்தட்ட 29,000 ேபர் 
பல்கைலக்கழக அ மதி ெபற் ச்   ெசல்கின்றெபா , 
இந்தப் பத்  இலட்சம் ேபாி ந்  120 - 150க்கு 
உட்பட்டவர்கள்தான் பல்கைலக்கழகம் ெசல்கிறார்கள். 
இவ்வாெறனில்,  இந்த உலக அரங்கிேல ஒ  மனித 
குலத் க்கு எவ்வள  அநியாயம் நடக்கிற  என்பதற்கு 
இைதவிட ேவ  ஓர் உதாரணம் ேதைவயில்ைல. ஆகேவ, 
இைத நாம் சாியாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ஒ வர் ஒ  நாட் க்குக் கு ெபயர்ந்  5 ஆண் கள் 
வைடந் விட்டால் அந்த நாட் ேல அவ க்கு பிரஜா 

உாிைம - அவ க்கு அந்த நாட் ேல வாழ்வதற்கான உாித்  
வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், இந்த மண்ணிேல அவர்கள் 
ெதாழிலாளர்களாகக் ெகாண் வரப்பட் , கா கைளக் 
களனிகளாக்கி, ேதயிைலத் ேதாட்டங்கைள அைமத் , 
மைலகைளக் குைடந்  ரயில் பாைதகள் அைமத் ,  250 
ஆண் க க்கு ேமலாக இந்த மண்ணின் - இலங்ைக நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத் க்குத் தங்க ைடய இரத்தத்தா ம் 
வியர்ைவயா ம் உரேமற்றிய, மைலயகத்திேல வா கின்ற 
தமிழ்த் ேதசிய இனத்தி ைடய வாழ்க்ைக இன் ம் எந்த 
நிைலயில் இ க்கின்ற  என்  சிந்திப்ப  மிக க்கியமான . 
இந்த வாழ்க்ைகயிேல இவர்கள் எதிர்ெகாள் கின்ற 
ஒவ்ெவா  பிரச்சிைன ம் வ டாந்தம் ேபசப்ப கிறேத தவிர,  
அவர்க க்கான விேமாசனம் எ ம் இல்ைல. இன் வைர 
இரண்  ற்றாண் க க்கு ேமலாக இந்த மண்ணிேல ஒ  
காணி இல்லாமல்  - ெசாந்த நிலம் இல்லாமல் இந்த இனம் 
வாழ்ந்தி க்கின்ற . 1948ஆம் ஆண்  அவர்க ைடய 
கு ாிைம பறிக்கப்பட்ட தான் இன்  இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தைலைமத் வத்ைத 
வகிக்கின்ற இலங்ைகத் தமிழரசுக் கட்சியின் 
உ வாக்கத் க்குக் காரணமாக இ ந்தெதன்பைத ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் ஒ வர் இங்ேக எ த் க்கூறியி ந்தார். ஆகேவ, 
இந்த நாட் ேல அந்த மக்கள் றக்கணிக்கப்பட்  
வந்தி க்கின்ற இந்தக் காலகட்டங்கள் பற்றிச் சிந்திக்க 
ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல இனங்க க்கிைடயிலான ெசௗஜன்யம், 
சமாதானம் என்பவற்ைறப் பற்றிப்  ேபசுகின்றேபா , 
அவர்க க்காக ஓர் ½ ஏக்கர் நிைலத்ைத வழங்க யாத 
நாடாக ஏன் இலங்ைக இ க்கிற ? இ  மிக 

க்கியமானெதா  ேகள்வி. இன்  பல்ேவ பட்ட 
ேகாாிக்ைககள், பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் ன்ைவக்கப்ப  
கின்றன. மைலயகத்தில் கா களாக வளரவிடப்பட் க்கின்ற 
ேதாட்டங்கைள அங்ேக வா கின்ற தமிழ்த் ேதசிய இனத்திடம் 
2 ஏக்கர் தமாவ  ைகயளிக்கப்பட்டால் அவர்கள் அந்த 
இடங்களிேல ேதயிைலத் ேதாட்டங்கைளத் தாங்கேள 
பராமாித்  ெகா ந் கைளத் தாங்கேள ஒப்பைடக்கின்ற ஒ  
சி ைகத்ெதாழிலாளர்களாக, சி ேதாட்ட தலாளிகளாக 
மா வார்கள். ஆனால், அவர்கள் தமிழர்கள் என்ற 
காரணத்திற்காகேவா என்னேவா, மாறிமாறி வ கின்ற 
அரசாங்கங்கள் அதைன வி ம்பவில்ைல.   

ெகாஸ்லாந்ைதயில் ஏற்பட்ட மண்சாிவின்ேபா  நாங்கள் 
எல்ேலா ேம மைலயகத்திற்குச் ெசன்றி ந்ேதாம். அங்குள்ள 
மக்கள் கண்ணீேரா  தங்கள் கைதகைளச் ெசான்னார்கள். 
அதற்குப் பிற்பா கூட, ெபா வாக இந்த நாட் ல் 
ஏற்ப கின்ற ஒவ்ெவா  அனர்த்தத்தின்ெபா ம் 
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மைலயகத்திேல இ க்கின்ற மக்கள் தங்க ைடய 
உயிர்கைளக் ைகயிேல பி த் க்ெகாண்  வாழ்கின்றார்கள். 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் வளர்க்கின்ற, மிகப் 
பலம்வாய்ந்த ஓர் இனத்தினர் பா காப்  இல்லாத ஒ  
நிலத்தில் வா கின்றார்கள். இந்த நாட் ேல கு யி ப்பதற் 
காக அவர்க க்கு ஒ  காணிையக் ெகா ப்பதற்கான ஒ  
நல்ல சட்டத்ைத அரசாங்கம்  ஏன்  ெகாண் வர யாமல் 
திண கிற ?  

இங்கு என  நண்ப ம் ெகளரவ அைமச்ச மான 
திகாம்பரம் அவர்கள் ெசான்னார், "தற்ெபா , அவர்க க்கு 

கள் நிரந்தரமாகேவ அைமப்பதற்குாிய யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன; அந்த யற்சிையக் ைகயிேல 
எ த்தி க்கின்ேறாம்; தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி அந்த 

யற்சியிேல இறங்கியி க்கின்ற " என் . இ  ஒ  மிக 
க்கியமான காலகட்டம். அந்த மக்க க்காக எ க்கப் 

பட் க்கின்ற நடவ க்ைக ம் அந்தக் கூட்டணியி ைடய 
யற்சி ம் ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகா த்தி க்கின்ற . கடந்த 

காலங்களில் யார் என்ன ெசய்தார்கள்? அல்ல  என்ன 
ெசய்யவில்ைல? என்ற ேகள்வியல்ல, இப்ேபா  
ேதைவப்ப வ . இப்ெபா  என்ன நடக்கிற ? அந்த 
மக்க க்கான ெசயற்பா கள் எந்தள க்கு ன்ேனற்ற 
கரமாகப் ேபாய்க்ெகாண் க்கின்றன? என்பைதத்தான் 
நாங்கள் க்கியமாகப் பார்க்கேவண் ம்.  

மிக க்கியமாக நான்கு வழிகளில் அந்த மக்கள் 
சுரண்டப்ப கிறார்கள். அங்கு தமிைழவிட சிங்களத் க்கு 

க்கியத் வம் ெகா க்கப்ப கிற . நான் என் ைடய 
பட்டப்ப ப் க்காக மைலயகத்தி ள்ள சில பாடசாைல 
க க்குச் ெசன் , current issues - நைட ைறப் பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பான ஆய்விைன 2009களிேல ேமற்ெகாண் ந்ேதன். 
அப்ெபா , நான் ெசன்ற பாடசாைலகளில் எல்லாம் 
ஆசிாியர்களால் தமிழ் ெமாழியில் ேபச யாமல் இ ப்பேத 
அவர்க ைடய மிக க்கிய க த்தாக இ ந்த . ஒ  
seminarக்கு தமிழ் ஆசிாியர்கள் ெசன்றா ம், அங்கு தமிழ் 
ெமாழியிேல அந்த seminar நடப்பதில்ைல. பாடசாைலக்கு 
வ கின்ற சுற் நி பங்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அதில் 
தமிழ் ெமாழிையவிட சிங்கள ெமாழிக்ேக க்கியத் வம் 
வழங்கப்ப கின்ற . நல் ணக்கத் க்குப் ெபா ப்பான 
எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் இங்ேக இ க்கிறார்கள். 
இப்ெபா , அதில் ெகாஞ்சம் மாற்றம் ஏற்பட் க்கின்ற . 
ஆனால், கடந்த காலங்களில் இந்த நிைலைமகள் சாியான 

ைறயில் மாற்றம் ெபறவில்ைல. ெகளரவ அைமச்சர் 
திகாம்பரம் அவர்கள் ேபசுகின்றெபா , சிங்களத்திேல எந்தக் 
குறிப் கைள ம் ைவத் க்ெகாள்ளாமல் மிகத் திறைமயாகப் 
ேபசினார். ஆனால், தமிழிேல எ தப்பட்டைதப் பார்த் க்கூட 
அவரால் தைடயின்றிப் ேபச யவில்ைல என்பைத நான் 
அவதானித்ேதன். அவர் ஒ  தமிழனாக இ ந் ெகாண் , 
தமிழிேல பார்த் ப் ேபச யாமல் திண கின்றார். காரணம், 
அங்கு சிங்களம் திணிக்கப்பட் க்கின்ற . இப்ெபா ம் 
அ  நைட ைறயில் இ க்கின்ற  என்பைதத்தான் நான் இந்த 
இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, "அங்கு க த்தைட கட்டாயமாக்கப் 
பட் க்கின்ற . அங்கு பால்ய தி மணங்கள் நடக்கின்றன" 
என்  இங்ேக ெசால்கிறார்கள். இந்த நாட் ேல 
மைலயகத்திேல இ க்கின்ற சேகாதாிக க்குக் க த்தைட 
கட்டாயமாக்கப்பட் க்கின்ற . ஏெனன்றால், அந்த இனம் 
ெப கிவி ம்; அந்த இனத்திேல இ க்கின்ற குழந்ைதகள் 

தமிழர்களாக வளர்ந் வி வார்கள்; அவர்கள் இந்த நிலத்திேல 
உாிைம ேகட்பார்கள் என்பதனால்தான். மிக க்கியமாக இந்த 
ந ன உலகத்திேல இ ப்பதற்கு  இல்லாத, தகுந்த கல்வி 
வசதி இல்லாத, ஒ  மக்கள் கூட்டத்தினராக - ஒ  மக்கள் 
இனமாக அவர்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இ  
இந்த நாட் ள்ள ஓாினத்தின் மிக க்கியமான தனிப்பட்ட 
பிரச்சிைனயாகும். இந்தப் பிரச்சிைன என்ப  ேபச்சளவில் 
மாத்திரம் நின் விடக்கூடா . கல்வி மிக மிக க்கியமான . 
வளர வளர ெவட்டப்ப ம் ேதயிைலச் ெச கள்ேபால அங்ேக 
வள கின்ற ஒவ்ெவா  குழந்ைத ம் கல்வி ாீதியாக, 
ெபா ளாதார ாீதியாக கவ்வாத் ச் ெசய்யப்ப கின்றார்கள். 
அவ்வா  ெசய்யப்ப வதனால்தான் அவர்களால்   கல்வியில் 

ன்ேனற யாமல் இ க்கின்ற . மைலயகத்திற்கு ஒ  
பல்கைலக்கழகம் ேதைவ. நான் இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு 
வந்த நாளி ந்  மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற தமிழ்த் தைலவர்கள் பல ைற இைத 

ன்ைவத்தி க்கிறார்கள். அைத சிங்களத் தைலவர்கள் 
ேகட் க்ெகாண் தான் இ க்கிறார்கள். ஆனால், 
மைலயகத் க்கான  பல்கைலக்கழகத் க்கு இ வைர ஓர் 
அ க்கல்கூட நாட்டப்படவில்ைல. இந்த நாட் க்கின்ற 
பத்  இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்க க்கு ஒ  
பல்கைலக்கழகம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கத்திடம் ஏன் நல்ல 
சிந்தைன இல்ைல? அவ்வாறான ஒ  பல்கைலக்கழகம் 
உ வாக்கப்ப கின்றெபா தான் மைலயகத்ைத ைமயமாகக் 
ெகாண்ட தமிழ் ேபசுகின்ற மாணவர்களிடம் ஒ  மாற்றம் 
ஏற்ப ம். இந்த நாட் ல் அவ்வாறாக ஒ  மாற்றம் 
ஏற்ப கின்றெபா தான் கல்வியிேல ன்ேனற்றகரமான 
ஒ  நிைலயிைன அவர்களால் எட்ட ம். இ  மிக 

க்கியமான .  

இன்  அங்குள்ள சிறீபாத கல்வியியற் கல் ாிகூட 
கிட்டத்தட்ட அைரவாசிக்கு ேமல் - 60 சத தத் க்கும் ேமல் - 
சிங்கள மயப்ப த்தப்பட் ப்பதாக நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அைத ைமயான தமிழ் ெமாழி லமான கல்வியியற் 
கல் ாியாக மீண் ம் ெகாண் வ வதற்கான நடவ க்ைககள் 
மிக ம் குைறந்  ெசல்கின்றன. ஆகேவ, கல்வி ாீதியாக 
அவர்கைள ன்ேனற்ற ேவண் ம். அந்த வைகயில், 
மைலயகக் கல்விைய வளர்ப்பதற்கு ஒ  பல்கைலக்கழகம் 
ேதைவ. அ  பல் ைறசார்ந்ததாக,  அவர்க ைடய கல்வியின் 
அ ப்பைடகைளக் ெகாண்டதாக இ க்க ேவண் ம். 

க்கியமாக ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்  இந்த ந ன உலகம் 
ஓ க்ெகாண் க்கின்ற . அவ்வா  ெதாழில் ட்பத் 
தி டாகச் ெசல்கின்ற இந்த உலகத் க்குள் ெதாழில் ட்பப் 
பீடெமான்  அைமக்கப்ப கின்ற ஓாிடமாக ம் மைலயகம் 
இ க்க ேவண் ம். மைலயகம் சார்ந்த இைளஞர்க ம் 

வதிக ம் இந்த உலகப் பந்திேல தங்கைள நாகாிக ள்ள 
ஓாினமாக அைடயாளப்ப த் வதற்கும் தங்க ைடய 
பாைதயிேல ெசல்வதற்கும் அ  மிக க்கியமானதாக 
அைம ம்.  

இங்ேக ேதாட்டங்கைளப் பற்றிச் ெசான்னார்கள். 
மைலயகத்தி ைடய பல இடங்களிேல பிரதான பாைதகள் 
விஸ்தாிக்கப்ப கின்றெபா  ேதாட்டங்கள் எ க்கப்பட்  
அங்ேக ெப ம்பான்ைமயினத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் 
கு ேயற்றப்ப கின்றார்கள். பாைத விஸ்தாிப்  என்ற 
ேபார்ைவயில் ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசாந்்தவர்கள் 
கு யமர்த்தப்ப கின்றெபா  இன விகிதாசாரம் அங்கு 
சாியான ைறயில் ேபணப்படாமல் மாற்றியைமக் 
கப்ப கின்ற . அதைனவிட, ேதாட்டங்கைளக் கா களாக 
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மாற விட் விட் , அங்ேக பயிர் ெசய்ய யாெதன்  
சிங்களவர்க க்ேக அத்ேதாட்டங்கைள வழங்குகிறார்கள். 
அங்ேக ேதாட்டத் ெதாழிலாளிகளாக இ ந்தவர்கள் 
தங்க ைடய நிலங்களிேல வாழ யாமல் 
தவிக்கவிடப்பட் க்கிறார்கள். அவர்கள் இன் ம் 7 ேபர்ச் 
காணிக்காக அல்ல  சிறியெதா  ட் க்காக 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த நிைல மாற்றப்பட 
ேவண் ம். அவர்க ைடய நிலங்களில் அவர்கள் 
வாழேவண் ம்.  

200 வ டங்க க்கும் ேமலாக அவர்கள் இந்த மண்ணிேல 
வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த நாட் ன் ேதசியப் பிரைசகள்! 
அவர்க ைடய ேதசிய அந்தஸ்  மதிக்கப்பட ேவண் ம். 
'இந்திய வம்சாவளி' என்ற பதம் நீக்கப்பட ேவண் ம். அ  
பற்றி இங்ேக ெகளரவ அ ரகுமார திஸாநாயக்க 
அவர்களா ம் ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் 
அவர்களா ம் ெசால்லப்பட்ட . அந்தச் ெசால் 
இல்லாமற்ேபாக ேவண் ம். இலங்ைகப் பிரைசகளாக 
இ க்கின்ற தமிழர்கள் எப்ப  வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்கள் 
என்  அைழக்கப்ப கிறார்கேளா, அ ேபால இலங்ைகப் 
பிரைசகளாக இ க்கின்ற மைலயகத் தமிழர்க ம் 
தங்க ைடய ேதசிய அைடயாளங்கேளா  அைழக்கப் 
ப வதற்கான ஓர் உத்தரவாதம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அதற்கு மிக க்கியமான  நிலம்! த ேல நிலம் 
வழங்கப்ப வதற்கான யற்சிகைள இங்கு ெகாண் வரப் 
பட் க்கின்ற பிேரரைண டாகவாவ  எ க்க ேவண் ம்.  

ஆட்சி மாறியி க்கிற ! அரங்குகளிேல தைலவர்கள் 
மாறியி க்கிறார்கள்! ஆனால், காட்சிகளில் மாற்றங்கள் 
ஏற்பட் கின்றதா? என்றால், அ தான் இல்ைல. ஆகேவ, 

த ல் காட்சிகள் மாறேவண் ம். ஆட்சி மா வதாேலா, 
தைலவர்கள் மா வதாேலா ஒன் ம் நடக்கப்ேபாவதில்ைல. 
மனங்களில் மாற்றம் ஏற்பட ேவண் ம். மனிதேநய 
சிந்தைனகள் வளர ேவண் ம். மனித உணர் கள் மதிக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
உங்கள் க த் க்க க்கு நன்றி.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
உங்க டன் விவாதிப்பதற்கு நான் வி ம்பவில்ைல. 

ஏெனன்றால், நீங்கள் ெசால்கின்ற அள க்கு காட்சிகளில் 
பாாிய மாற்றங்கள் ஏற்பட் ப்பதாக எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. நான் ெசால்வ  என்னெவன்றால் நீங்கள் 
ெசால் கின்ற அள க்கு ஏற்பட் க்கும் ன்ேனற்றங்கள் 
என்ன? கல்வி ாீதியாக, சுகாதார ாீதியாக, நில ாீதியாக அந்த 
மக்க ைடய வாழ்க்ைகயில் எவ்வள ரம் மாற்றங்கள் 
ஏற்பட் க்கின்றன?  

அந்த வைகயில், திட்டங்கள் சாியான ைறயில் 
வகுக்கப்பட ேவண் ம். இந்த நாட் ேல சிங்களம் 
திணிக்கப்ப கின்ற நிைல மாற்றப்பட ேவண் ம். அ த்த 
பாரா மன்ற அமர்விலாவ  நண்பர் திகாம்பரம் அவர்கள் 
நல்ல தமிழிேல ேபச ேவண் ம். அேதேபால் அ த்த 
சந்ததியின ம் அழகிய தமிழிேல ேபச உாிய நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்படேவண் ெமன்  ேகட் , 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. Mahindananda 

Aluthgamage. Order, please! Before he starts, will an 
Hon. Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to 
the Chair? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
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 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 මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ෙකොපමණ ෙවලාවක් තිෙබනවාද මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.34] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

එතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. ඒෙකන් මට විනාඩි 
4කුත්, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට විනාඩි 4කුත් එකතු 
කරන්න කියා ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ගැටලු 
පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් වතුකරෙය් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කයකින්, වතුකරෙය් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන ආසනයකින් පත් ෙවලා, විෙශේෂෙයන් 
වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ලංකාෙව් එකම සිංහල 
වෘත්තීය සමිතිය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයා වශෙයන් 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම   
ගැන  මා ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]     
මහනුවර  දිස්තික්කෙය්. [බාධා කිරීමක්]  මහනුවර  දි ස්තික්කෙය්.   
சிங்களம் விளங்குதா? 

1551 1552 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් 

මන්තීතුමාෙග් කථාවට මම කනගාටු ෙවනවා. நான் என்ன 
ெசால்கிேறன் என்  உங்க க்கு விளங்கு தாேன? ශීතරන් 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට මම කනගාටු ෙවනවා. මන්තීතුමා 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරපු එක ගැන මම 
සතුටු ෙවනවා. නමුත් ඔබතුමා වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නය 
ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් කථා කරපු එක ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
ෙමොකද, උතුෙර් වාෙග් ෙනොෙවයි, වතුකරෙය් සිංහල, ෙදමළ 
ජනතාව ෙබොෙහොම එකමුතුව එකටයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. වතුකරෙය් 
සිංහල, දවිඩ ජනතාව එකටයි ජීවත් ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is the point of Order? 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இனவாதம் இந்த 

நாட் ேல இல்ைல என்  ெசால்கிறீர்கள். நான் இனவாத 
அ ப்பைடயில் இதைன ன்ைவக்கவில்ைல. தய ெசய்  
நான் ெசால்வைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். நான் 
ேபசுகிறெபா , நீங்கள் குழப்பிக்ெகாண்ேட இ ந்தீர்கள். 
ஆனால், நான் குழப்பவில்ைல. இனவாத அ ப்பைடயில் 
அல்ல,  திணிப் க்கள் இ க்கக்கூடா  என்பைதத்தான் நான் 
இந்த இடத்திேல குறிப்பி கிேறன். நான் அங்கி க்கின்ற 
தமிழர்க ைடய வாழ்க்ைக பற்றிய நல்ெலண்ணங்கைள ம் 
க த் க்கைள ம் ன்ைவத்தி க்கின்ேறேன தவிர, அ  
திணிப்பல்ல; இனவாதமல்ல. அ  அவர்க ைடய உாிைம; 
உாித்  சம்பந்தமான . அதைனப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට මම නැවතත් කියනවා, ඔබතුමා ෙමොනවා කිව්වත් 

ඔබතුමා වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නය ෙදස ජාතිවාදී 
ස්වරූපෙයන් බැලුවා කියා. මම ඔබතුමාට කියනවා, වතුකරෙය් 
අපි එෙහම නැහැ; වතුකරෙය් සිංහල, ෙදමළ ජනතාව එකට ජීවත් 
ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් ආසනයට ඇවිල්ලා බලන්න. මෙග් 
ආසනෙය් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් මිනිස්සු ඔක්ෙකෝම ඉන්නවා. අපි 
ඔක්ෙකෝම එකටයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමා කියන විධිෙය් පශ්න නැහැ. 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී ඉන්නවා.                      
අපි වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උතුෙර් පශ්නය ෙවන එකක්. ඒ නිසා 
වතුකරය ගැන ඔය ෙකෝණෙයන් බලන්න එපා කියන එකයි මම 
ඔබතුමාට කියන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාදයට භාජනය වන්ෙන් 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නයි.  අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ, ෙම් 
රටට වැඩිම විෙද්ශ විනිමයක් ලැෙබන අංශ ගත්ෙතොත්, විෙද්ශ 
ශමිකයන්ෙගන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 7.46කුත්, ඒ වාෙග්ම 

ෙරදි කර්මාන්ත ආශිතව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 4.9කුත්, 
සංචාරක ව්යාපාරෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2.4කුත් 
ලැෙබනවා කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම 4වැනි තැනට වැඩි ම 
විෙද්ශ විනිමයක් ලැෙබන්ෙන් ෙත් කර්මාන්තෙයන්. ඒ, 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1.88ක්. ෙම් රටට විශාල ආදායමක් 
ෙගන එන කර්මාන්තයක් තමයි ෙත් කර්මාන්තය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් කර්මාන්තය ආශිතව 
උඩරට සහ පහතරට තිෙබන වතු ගත්තාම ගරු නවින් දිසානායක 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටතට ගැෙනන පධානතම සහ 
ෙහොඳම සමාගම් 22ක් පසු ගිය රජයයන් විසින් ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්වල පාලනය සඳහා දීලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
ජනවසම, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව සහ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම 
වාෙග් සමාගම් යටෙත් වතු 41ක් පාලනය ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්වල වතු ෙසේවකයන් ලක්ෂ 4කුත්, අෙනක් සියලුම ඒවාත් 
එකතුව වතු ෙසේවකයන් ලක්ෂ 6කට ආසන්න සංඛ්යාවක් වතු 
ෙසේවෙය් නියැෙළමින් ඉන්නවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශයට යන්න කලින් රාජ්ය අංශෙය් වතු ගැන 
කථා කරන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
මෙග් මිත ඇමතිතුමා වතු භාරව කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා 
දන්නවා, ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය යටෙත් වතු 20ක් 
තිෙබන බව. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය් වතු 20යි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ඒ වතු විස්ෙසේ 
ෙගවාගන්න බැරිව, ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 2.5ක් තිෙබනවා. 
ෙසේවක අර්ථ සාධක මුදල් පමණක් රුපියල් බිලියන 1.5ක් 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමා, ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුවත් වග කියන්න ඕනෑ 
කාරණයක්. මම ෙම් කියන්ෙන් වතුකරෙය් පශ්නය ගැන. ණය 
ඇතුළු සියලු ෙද් රුපියල් බිලියන 2.5ක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ජනවසම මාසයක් පවත්වාෙගන යන්න රුපියල් 
මිලියන 80ක් ඕනෑ. හැබැයි, ආදායම තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
30යි. 

ජනවසම පවත්වාෙගන යන්න මාසයකට රුපියල් මිලියන 
50ක් ඕනෑ. ඉතින් ෙමොකද කරන්ෙන්?  එෙහන් ණය ගන්නවා, 
ෙමෙහන් ණය ගන්නවා, ෙරෝල දමා තමයි අන්තිමට පඩිය 
ෙගවන්ෙන්. අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙම්ක ෙහොඳට 
දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ඔබතුමාට කියන්ෙන් එක් 
ආයතනයක් පිළිබඳව පමණයි. 

ඊළඟට, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව. ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ්ය වැවිලි 
සංස්ථාවට අයත් වතු 13ක් තිෙබනවා. ඒකත් රුපියල් බිලියන 
2.3ක් ණය තිෙබනවා. ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවන්න 
තිෙබනවා  රුපියල් මිලියන 850ක්. ආයතනය නඩත්තු කරන්න  
මාසයකට රුපියල් මිලියන 60ක් ඕනෑ. ආදායම හම්බ වන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 40යි. රුපියල් මිලියන 20ක් අඩුයි. රාජ්ය අංශයට 
අයිති වතු පවත්වාෙගන යන්න තිෙබන ෙම් ආයතන ෙදක සඳහා 
පමණක් මාසයකට අමතර රුපියල් මිලියන 70ක් ඕනෑ.  

ෙම් ආණ්ඩුවට බලයට පත් කරන්න වතුකරෙය් ජනතාව 
ඡන්දය දුන්නා. ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න, බලයට ඇවිල්ලා 
අවුරුද්දයි  මාස ෙදකක් ගියා.  අද ෙම් වතු ටික දවසින් දවස පාඩු 
ලබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් ආයතන  ෙදකටම අයිති වතුවලට 
ෙම් අවුරුද්දයි, මාස ෙදක තුළ ෙපොෙහොර කිෙලෝ එකක්වත් දමලා 
නැහැ. ජනවසම, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව කියන  ෙම් ආයතන ෙදක 
යටෙත් තිෙබන වතු තිහ හතළිහට එක ෙපොෙහොර ෙහොණ්ඩරයක් 
ෙම් අවුරුද්දයි, මාස ෙදක තුළ ගිෙය් නැහැ; එක ෙතල් 
ෙබෝතලයක් ගිෙය් නැහැ; නඩත්තුව සඳහා කිසිම මුදලක් 

1553 1554 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ආණ්ඩුෙවන් ඇවිල්ලා නැහැ; ෙවලාවට පඩි ටික ෙගවලා නැහැ. 
ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුෙව් වතු ටික ගැනයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්. 
ඉතින්, මෙග් මිත නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වතු ගැන අපි තව ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා අලුතින් Monitoring Board 
එකක් හදලා කැබිනට් පතිකාවක් දමලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වතු 
ටික ගැන ෙසොයා බලන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා. ඒ ගැන මම 
ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම,    කහවත්ත 
වැවිලි සමාගම, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
කියන්න ඕනෑ.  ෙම්වා දැන් වැවිලි සමාගම්. දැන් ඒ සමාගම් 
මිනිසුන්ට  වැඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  නුවර, පුස්සැල්ලාව පෙද්ශෙය් 
වතුවල වැඩ ෙදන්ෙන් දවස් තුනයි. දැන් ඒ වතු, කැළය ෙවන්න 
අරිනවා. ඒ වතුවල ගස් වවනවා. නමුත් ෙම්වා ගැන ෙහොයන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්වා ගැන ෙහොයන්න, බලන්න කමෙව්දයක් නැහැ. 
අක්කරයකට ෙගවන්ෙන් තුට්ටු ෙදකක මුදලක්. Management 
fees කියලා රුපියල් ෙකෝටි ගණන් ගන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම්වා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න. අද වතුකරෙය් 
කම්කරුෙවකුෙග් ෛදනික වැටුප රුපියල් 620යි. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Points of Order ඕනෑ නැහැ, you can say it. [බාධා කිරීම්] 

මෙග් ෙවලාෙවන් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් ෙවලාෙවන් ෙදන්න.  He 
cannot take my time.   

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
මම තමයි පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරලා පඩි වැඩි 

කරන්න කිව්ෙව්. පාවා දුන් කට්ටියට ඔබතුමා කියන්න. අපි නම් 
පාවා දුන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඔබතුමා පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ 

කරනවා. වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා භූමිෙතල් අරෙගන 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. හැබැයි, ෙදන්නාම එෙහම කරලාත් 
වතුකරෙය් කම්කරුවකුෙග් දවසක පඩිය රුපියල් 620යි. 
ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. මමත් ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලා ෙවනුෙවන්. ඇමතිතුමනි, ජනවසම හා රාජ්ය වැවිලි 
සංස්ථාෙව් වත්තක සතියට වැඩ ෙදන්ෙන්  දවස්-  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
භූමිෙතල් දමා ගත්ත නිසා රුපියල් 2,500ක් ෙදන්න එකඟ 

වුණා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
දැන් ඒක හම්බ වුණාද?  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ඒ මුදල අපි අරෙගන ෙදනවා. පාවා දීපු කට්ටිය ඉස්සරහා 

ඉන්නවා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ මුදල හම්බ වුණාද?  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
හම්බ වුණා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මෙග් මිත වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමනි, හම්බ වනවා නම් මම 

කැමැතියි. ''භූමිෙතල්'' නිසා හම්බ වනවා නම් ෙහොඳයි. එතෙකොට 
ඔබතුමාට "භූමිෙතල් මන්තීතුමා" කියලා වත්ෙත් නමකුත් 
බැ  ෙඳයි.  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
කමක් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හැබැයි, මෙග් පශ්නය ෙම්කයි.  අද වනෙතක් ඒ මුදල හම්බ 

වුෙණ් නැහැ, මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] වතුකරෙය් මිනිසු න්ෙග් 
පශ්න කථා කරනෙකොට වතුකරෙයන් ආපු මන්තීවරු හූ කියනවා. 
ඒ ඇයි කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
පශ්න කථා කරනෙකොට වතුකරෙයන් ආපු නායකෙයෝ කෑ 
ගහනවා. ඔබතුමන්ලා කැමැති නැද්ද වත්ෙත් මිනිසුන්ට වැඩ 
කරනවාට? වත්ෙත් මිනිසුන්ෙග් පඩි වැඩි ෙවනවාට කැමැති 
නැද්ද? ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා විසිල් ගහනවා, බල්ටි නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාෙග් චිතපටිෙය් විසිල් තිෙබනවා, බල්ටි නැහැ. ඒ 
හින්දා ඔබතුමන්ලා විසිල් වාෙග්ම බල්ටිත් ගහන්න. සද්දය 
තිබුණාට වැඩක් නැහැ. මෙග් මිත පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමා 
වැඩ කරනවා නම්, මට හරි සතුටුයි. ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා වැඩ 
කළා වාෙග්ම ඔබතුමාත් වැඩ කරනවා නම්  මම හරි කැමැතියි. ඒ 
ගැන මට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා තරුණ ඇමතිවරෙයක්. මෙනෝ 
ගෙන්සන් ඇමතිතුමා නාවලපිටියට ඇවිල්ලා රැසව්ීම් තියලා කථා 
කරලා එතුමාෙග් මන්තීවරෙයකු පත් කර ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් වැඩ සිදුවනවා නම්, අපි විරුද්ධ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතන පවත්වාෙගන 
යන්න අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාෙව් EPF, ETF 
ෙගවන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ   ජනාධිපතිතුමා හම්බ වන්න මමත් 
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාත් ගිහිල්ලා, භාණ්ඩාගාරෙයන් 
රුපියල් මිලියන 400ක් අරෙගන දුන්නා. EPF, ETF ෙගවන්න 
තිබුණු මුදල රුපියල් මිලියන 850ට අඩු වුෙණ් ඒ හන්දායි.   
වතුකරය නිෙයෝජනය කරන, උෙද්ට මාත් එක්ක ඇවිදින අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම වතුකරය නිෙයෝජනය කරන අෙප් ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමන්ලා, බදුල්ෙල් ''භූමිෙතල්'' මන්තීතුමා ඇතුළු  
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් ෙවනුෙවන් සටනක් කරන්න. අපි 
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්   සටනක් කරලා ෙම් සඳහා ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න කියලායි.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
හදලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිතුමනි, හදලා තිබුණාට අවුරුද්දයි, මාස ෙදකක් ගත 

වුණා. නමුත් වතුකරෙය් මිනිසුන්ෙග් පශ්නවලට තවම විසඳුම් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්න. ඔබතුමන්ලා වතුකරෙය් 
මිනිසුන්ට ෙගවල්  ෙදනවා කිව්වා. ඔබතුමාට මතකද, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා නුවරඑළියට ඇවිල්ලා කථා කරලා  
ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  

''ෙමන්න සල්ලි, ෙමන්න ගෙඩොල්, ෙමන්න වැලි, හදන්න''  
එෙහම කියලා තමයි ඡන්දය ගත්ෙත්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කළා. මම 
අහන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙගවල් කීයක් හදලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ඔබතුමා කියන්න, ෙම් වන විට ෙගවල් කීයක් හදලා 

තිෙබනවාද කියලා ගරු ඇමතිතුමා?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔබතුමා මට වඩා senior politician ෙකෙනක්. වතුකරෙය් 

ජනතාවෙග් ඉතිහාසය බැලුෙවොත්  ලයින් කාමරවල ජීවත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   ෙම් ආණ්ඩුව -අලුත් ආණ්ඩුව-  අද වන තුරු ෙගවල් 
තුන්සිය නවයක් හදා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 1,500ක් හදන්න  
මුල්ගල් තියලායි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙකොෙහේද හදලා තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
හැම තැනම. හැටන්, නුවරඑළිය, මාතෙල්, බදුල්ල, රත්නපුර 

හැම තැනම හදලා තිෙබනවා. ඔබතුමා  බලන්න. [බාධා කිරීමක්] 
පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්-[බාධා කිරීමක්]  
අලුත් ආණ්ඩුව, අලුත් ආණ්ඩුව.   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට  ඒ ලැයිසත්ුව කියවන්න. ''ෙම් වත්ෙත් 

ෙමච්චරයි, ෙම් වත්ෙත් ෙමච්චරයි'' කියලා මට කියන්න.  
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අහන්න, මම කියවන්නම්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ෙගවල් කීයක් හදලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අද වන විට මෙග් දිස්තික්කෙය් ෙගවල් ෙදසිය ගණනක් හදලා 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙදසිය ගණනක්?  ෙකොෙහේද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
හැටන්, නුවරඑළිය. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට කියන්න. හැටන්වල ෙකොයි වත්ෙත්ද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ෙකොටගල. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමොකක්ද වත්ත? ෙකොටගල ෙමොකක්ද Division එක?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
Unifield Division එක. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Unifield Division එෙක් ෙගවල් හදලා නැහැ, ඇමතිතුමා.

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්නෙකෝ. ඔයෙගොල්ලන්ෙන් අසත්ය 

කියන්ෙන්.   [බාධා කිරීම්]  
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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) 
මෙග් ෙව්ලාව. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමා, ෙගවල් හදලා 

තිෙබනවා නම්-  [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අසත්ය කියන්න එපා. [බාධා කිරීම්] අපි ෙම්වා ඔප්පු කරලායි 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔයා නිකම් වීරයා වාෙග් කෑ ගැහුවාට මම තමුෙසට 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

භය නැහැ. ඉඳගන්නවා. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔයාට වත්ෙත් ඡන්ද නැහැ. ඉඳගන්න. ඔබතුමා ෙම් ෙකොෙහන්ද 
ආපු ෙප්ඬි 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇමති ෙකෙනක්. ෙමතුමාට ෙකොෙහේද වත්ෙත් ඡන්ද තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඉඳගන්න. ඔබතුමා කවුද? වත්ත ගැන කථා 
කරන්න ඔබතුමා කවුද? දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට මම ගරු කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ කවුද? තමුන්නාන්ෙසේට වත්ෙත් ඡන්ද නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පිනට ආපු මන්තීවරෙයක්. 
අෙන්! ඉඳගන්නව හෙලෝ. [බාධා කිරීමක්] පිනට ආපු මන්තී. 
දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට මම ගරු කරනවා. එතුමා වතුකරෙය් 
ඇමතිතුමා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වතුකරෙය් ෙගවල් තුන්සිය 
ගණනක් හදලා තිෙබනවා නම්, ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ඒකට 

ගරු ඇමතිතුමා, நன்றி. Thank you very much. Very good. 

[බාධා කිරීම්] නුවරින් ඡන්ද අරන් පැනලා ගියා. ඔබතුමා ඒ පැත්ත 
පළාෙත් නැහැ. ඔබතුමා ඉඳගන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
නිවාස පශ්නය ගැන බලන්න ඕනෑ. ගරු දිගම්බරම් ඇමතිතුමා 
කියන විධියට, අවුරුද්දයි මාස තුනක කාලයක් තුළ ෙගවල් 

තුන්සිය ගණනක් හදලා තිෙබනවා නම්, අපි ඒ ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා දන්නා තරමට ඇමතිතුමනි එෙහම හදලා 
නැහැ. මා ඒකයි ඇහුෙව්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඔබතුමා විෂය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා ඒ වගකීම- [බාධා කිරීම්] ෙම්! 
වැල්ලවත්ෙත් මන්තී කට වහ ගන්නවා. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වැල්ලවත්ෙත් මන්තී ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්නවා.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පිනට ඇමති. ගිහිල්ලා වැල්ලවත්ෙත් පශ්න කථා කරනවා.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

දිගම්බරම් ඇමතිතුමනි, නුවරඑළිෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන මා ළඟ 
ෙනොතිබුණු නිසායි මා කිව්ෙව්. ඔබතුමා පිළිගන්නවා නම් 
වතුකරෙය් ෙගවල් තුන්සිය ගණන හදලා තිෙබනවාය කියලා,- 
[බාධා කිරීම්] ෙම්, වැල්ලවත්ත ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නවාද කෑ ගහන්ෙන් 
නැතිව,-  [බාධා කිරීම්] ඔයා ගිහිල්ලා ෙවරෙළේ ෙගවල් හදන්න. 
ඔබතුමා ගිහිල්ලා beach එෙක් ෙගවල් හදන්න. ඔබතුමාට ඡන්දය 
දීලා නැහැ ෙන්. ඔබතුමාට පාෙද්ශීය සභාවට දිනලා යන්න බැහැ. 
ඔබතුමාට ෙකොළඹ නගර සභාෙව් ආසනයක්  දිනා ගන්න බැහැ. 
ඔබතුමා මුලින් ෙකොළඹ නගර සභාව දිනා ගන්න ෙකෝ, ඉස්සරලා 
ඔබතුමා ෙකොළඹ නගර සභාෙව් මන්තී ෙකෙනක් ෙවලා ඉන්න. 
ඊට පස්ෙසේ පශ්න ගැන කථා කරන්න.  

දිගම්බරම් ඇමතිතුමනි, ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න ටික 
විස ෙඳන්න ඕනෑය කියා අපි පිළිගන්නවා. ෙතොණ්ඩමන් 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් වතුකරෙය් නිවාස පමාණයක් හදන්න 
ආරම්භ කළා. ඔබතුමාත්, ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාත් -ෙම් සියලු 
ෙදනාම- එක්කාසු ෙවලා වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න 
ෙවනුෙවන් තමයි  සටන් කරන්ෙන්. ඔබතුමා අමාත්යවරයා 
හැටියට ෙම් කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට නායකත්වය ගත්තා නම් ඒ 
ගැන ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අපි ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමාෙග් ෙව්දිකාෙව්  කථා කළා 
කියලා ෙම් අය මා එක්ක තරහාත් වුණා.  ඔබතුමා වාෙග් තරුණ 
ඇමතිවරුන් ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා නම් අපි කැමැතියි. ඒ ගැන 
අපට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි කියන්ෙන් ඇමතිතුමා, ෙම් 
පශ්න සඳහා තවම රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා නැහැ කියන 
එකයි. ඔබතුමන්ලා බලන්න අඩු ගණෙන්,-[බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා. මම ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී බාධා 
කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමා- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
බාධා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොට ඔබතුමා 

විතරයි මට උදවු කෙළේ. හැබැයි, ඒ ආණ්ඩුව මට උදවු කෙළේ 
නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව මට නිකම් ලජ්ජා කළා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය් කවුද ඔබතුමන්ට උදවු කෙළේ? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔබතුමා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම උදවු කළාද? ඒක ෙහොඳයි. එෙහනම් ඉඳගන්න. [බාධා 

කිරීම්]Thank you. [බාධා කිරීම්] මම ඒ ආණ්ඩුෙව් ෙන්. මම ඒ 
ආණ්ඩුෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන කාලය. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මෙග් කාලය ගන්න ෙදන්න එපා. 
ඔබතුමාත් මෙග් දිස්තික්කෙය් මන්තීතුමා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්න ඇති කර ගන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා 

කථා කරන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියනවා එතුමාට පසු 

ගිය ආණ්ඩුව උදවු කෙළේ නැහැ, මම උදවු කළා කියලා. ''මම'' 
කියන්ෙන්ත් පසු ගිය ආණ්ඩුව තමයි. එතෙකොට ඉතින් මම උදවු 
කළත්, ආණ්ඩුව උදවු කළත් එකයි.  

ඔබතුමන්ලා වත්ෙත් පශ්නය ෙතොණ්ඩමන් හිටපු ඇමතිතුමාට, 
එෙහම නැත්නම් චන්දෙසේකරන් හිටපු ඇමතිතුමාට, එෙහමත් 
නැත්නම් පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට සීමා කරගන්න එපා. ෙම්ක 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නයක්. ෙමහිදී ඔබතුමන්ලා කට්ටි 
වශෙයන් ෙබෙදන්න එපා. ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝම එකට එක්කාසු 
ෙවන්න. අෙප් ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාත්, මමත්  
එක්කාසු ෙවන්නම්. අපට ඒවා සම්බන්ධෙයන් පශ්න නැහැ. අපි 
එක්කාසු ෙවන්නම්. වත්ෙත් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකෝම 
එකට ඉඳගනිමු. තමුන්නාන්ෙසේලා අගමැතිතුමාත්, 
ජනාධිපතිතුමාත් කැඳවන්න. අපි එන්නම් ඒ රැස්වීමට. ඇවිල්ලා 
ෙම් පශ්නය ගැන අපි කථා කරමු. ගරු පලනි දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව හැදුෙව් කාටවත් කරන්න බැරි වූ ෙද්වල් 
කරන්න ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා, වතුකරෙය් ජනතාව ඔබතුමාට 
එක්ලක්ෂ ගණනක් ඡන්ද දුන්නා ෙන්. ඒ කියන්ෙන් වතුකරෙය් 
ජනතාව ඔබතුමන්ලාව විශ්වාස කළා කියන එක ෙන්. අප 
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්, ඒ විශ්වාසය කඩ කරන්න එපා කියලායි. 
වතුකරෙය් ජනතාව තුළ පැවැති ඒ විශ්වාසය අද වන ෙකොට කඩ 
ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව හා සම්බන්ධ                    
සංඛ්යා ෙල්ඛන කිහිපයක් මා ඔබතුමාට දුන්නා.   මා ඔබතුමාට 
කිව්වා, ජනවසම, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව  පවත්වාෙගන යන්න 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 70ක් ඕනෑ කියලා.  භාණ්ඩාගාරය එය 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉතින් ගස් කපනවා; ෙත් ෙකොළ විකුණනවා. 
ෙමෙහම පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාට 
කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේත් අපිත් ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයාගනිමු කියලායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් ශුභසාධන පශ්නය තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
නිවාස පශ්නය ගැනයි  ඔබතුමාත් එක්ක කථා කෙළේ.   ෙම් නිවාස 

පශ්නය ගැන ඔබතුමන්ලා දන්නවා. වතුකරෙය් ජනතාව අද ලැයිම් 
කාමරවල ජීවත් වන අමාරුව ගැන දන්නවා. ෙම් පශ්නය විසඳීම 
සඳහා ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා සිටි කාලෙය්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව  වතුකරෙය් ජනතාවට නිවාස හදන්න 
පතිපාදන ෙවන් කළා.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ෙකොෙහේද හැදුෙව්? එක ෙගයක්  හැදුවාද? ෙගවල් කීයක් 

දුන්නාද? හුඟාක් වැඩ කළා කියලා ජනතාවට ෙබොරු කියනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිතුමනි, ලබුකැෙල් හදලා තිෙබනවා; ෙකොටගල හදලා 

තිෙබනවා. යම් පමාණයක් හදන්න ආරම්භ කළා.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
කීයක්ද?  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසන් කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
පක්ෂ හදලා අවුරුදු 75ක් වුණත්, අවුරුදු 30ක් ඇමතිකම් 

කළත් ෙගවල් කීයද හැදුෙව්? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි, හරි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඒක ෙන් 

ඔබතුමාට දැන් ඊට වඩා මනාප දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔව්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ජනතාව ඔබතුමා විශ්වාස කළා ෙන්. ඒ ෙගෞරවය ඔබතුමා 

තියන්න ෙකෝ ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා, 
ෙතොණ්ඩමන් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කචල් එක මෙග් පිටින් යවන්න 
එපා. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නයක් ෙන්. ඒක මෙග් පිටින් 
යවන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියන්ෙන් 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නය විසඳීෙම්දී ඔබතුමන්ලා එක් එක් 
පාර්ශ්ව හැටියට ෙබෙදන්න එපා කියලායි. අපිත් එන්නම් 
ඔබතුමන්ලාත් එක්ක. අපි ඔක්ෙකෝම එකට එක්කාසු ෙවලා ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න කියලා ආණ්ඩුවට බල කරමු. වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් වැටුප් පශ්නය, නිවාස පශ්නය, ෙසෞඛ්ය පශ්නය, 
අධ්යාපන පශ්නය  විසඳන්න අපි කටයුතු කරමු.  
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ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් මෙග් ආසනෙය් සිංහල පාසල්වල 
අධ්යාපන තත්ත්වය ගත්තාම, එය ඉතාම ෙහොඳ තැනක තිෙබනවා. 
හැබැයි මෙග් ආසනෙය් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ්යාපනය 
ගත්තාම, එය ෙබොෙහොම පහළ තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක 
හදන්න ඕනෑ. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ්යාපනයත්  ගෙම් සිංහල 
ජනතාවෙග් අධ්යාපන තත්ත්වයට  ෙගෙනන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ්යාපනය එතැනට ෙගන 
එන්න අපි ෙගොඩක් ෙද්වල් කරන්න ඕනෑ. අපි වතුකරයට 
ගුරුවරුන් දුන්නා. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි වතුකරයට 
වැඩිපුරම ගුරුවරුන් දුන්ෙන්. ඔබතුමා ඒක දන්නවා. අපි 
වතුකරයට ගුරුවරුන් විශාල සංඛ්යාවක්  බඳවා ගත්තා. අෙප් වතු 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය යටෙත් තාක්ෂණික ආයතන 
දුන්නා; පරිගණක දුන්නා. පරිගණක මධ්යස්ථාන ආරම්භ කළා. 
පාරවල් හැදුවා. කවදාද ඇමතිතුමා, වත්තට carpet පාරක් හම්බ 
වුෙණ්? ඔබතුමා කඩියන්ෙලන ෙවස්ට්ෙහෝල් ෙරෝහලට යන්ෙන්ත් 
මෙග් carpet පාෙර් ෙන්. අපි ඒ වත්තට carpet පාරවල් දුන්නා. 
ඔබතුමා දන්නවා නාවලපිටිෙය් ෙවස්ට්ෙහෝල් ෙරෝහල රජයට 
පවරාගත් බව. එය කෙළේ, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව. ඒ වාෙග්ම ෙවස්ට්ෙහෝල් ඉස්ෙකෝලය තිෙබනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාවට මම නම් වැඩ කළා. ගරු ඇමතිතුමනි,  
නාවලපිටිය ආසනෙය් වතුකරයට වැඩ කරලා නැද්ද කියලා මට 
කියන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව වතුකරෙය් 
ජනතාවට වැඩ කළා. හැබැයි, ඡන්දය දුන්ෙන් ඔබතුමන්ලාටයි.  
වැඩ කෙළේ අපියි. මා ඒක පිළිගන්නවා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
හැබැයි, අපි වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කිසිම ෙදයක් කෙළේ 
නැහැ කියලා කියන්න එපා ගරු ඇමතිතුමනි. අපි වැඩ කළා. 
වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමාෙගන් අහන්න, අෙප් ආණ්ඩුව පැවැති 
කාලෙය් එතුමා වතුකරයට ෙකොච්චර වැඩ කළාද කියලා. වඩිෙව්ල් 
සුෙර්ෂ් මැතිතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ මන්තීවරෙයක්. වතුකරෙය් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමා පාරවල් ෙකොච්චරක් නම් carpet 
කළාද? එතුමාට අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න විශාල අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ්ත් අෙප් ආණ්ඩුව වැඩ කරපු නිසායි. නැත්නම් එතුමාට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැහැ. ඒ නිසා  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව වතුකරයට වැඩ කෙළේ නැහැ කියලා 
කියන්න බැහැ. වැඩ කළා. ඒ බව කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට හතරවනුව වැඩිපුරම 
සල්ලි ෙගෙනන ක්ෙෂේතය ෙත් ක්ෙෂේතයයි. වතුකරය නිෙයෝජනය 
කරන දවිඩ මන්තීවරුන් හය හත්ෙදෙනක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා. සිංහල මන්තීවරුන් විශාල පමාණයක් එම දිස්තික්ක 
නිෙයෝජනය කරවා. ඒ ඔක්ෙකෝම එක්කාසු කෙළොත් මන්තීවරුන් 
50ෙදෙනක් විතර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඕනෑ නම් අපි 
කණ්ඩායමක් හැටියට හදමු -  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඒකාබද්ධ-  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අන්න හරි. අපි වතුකරෙය් ඒකාබද්ධ සංවිධානයක් හදමු. 

එවැනි සංවිධානයක් හදලා අපි ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවමු; 
අගමැතිතුමා හමු ෙවමු. භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්  ෙගන්වා අපි 
ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කරමු. 
නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා දැන් ෙහොඳ කමිටුවක් පත් කරලා 
වැඩක් කරන්න යනවා. එතුමාට ඒක කරන්න බලතල දීලා,  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබන වතු ටික බලාගන්න අවශ්ය හයිය අපි 
එතුමාට ෙදමු.         

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මෙග් විනාඩි දහනවයම ගිෙය් නැහැ ෙන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් කාරණයක් 

ගැන මට කියන්න ඕනෑකම තිබුණා. ඒ නිසා මට තව විනාඩි 
ෙදකක් ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒ කාරණය කියලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩියක් ෙදන්නම්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතු ක්ෙෂේතෙය් ජනතාව 

මුහුණ පා ඇති ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්  සභාව 
කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන අද දිනෙය්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු  හැටියට මෙග් වරපසාද  සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.   
ඒකට ෙහේතු වුෙණ්, අද දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් මා 
ගැන පළ ෙවලා තිෙබන පවෘත්තියක්. "මහින්දානන්දෙග් බැංකු 
වාර්තා රහස් ෙපොලිසියට" කියලා  එම පුවත් පෙත් පළ කර 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා  මන්තීවරයකු  හැටියට මට සිදු ෙවලා තිෙබන අසාධාරණය 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්  
මා ෙමෙතක් කලක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහෝ මාධ්යට අදහස් පකාශ 
කර තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, කථා ෙනොකර හිටියාමත්  
වැරදිකාරයන් හැටියටයි හිතන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් කාරණය ගැන 
කියන්න ඕනෑය කියලා  මා තීරණය කළා .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසම විසින් අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් මට විරුද්ධව 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා.   අවුරුදු  එකහමාරක් තිස්ෙසේ පැවැති  
එම  පරීක්ෂණෙය්දී   මට තිෙබන වත්කම් ගැන;   සියලු ෙද්ෙපොළ 
ගැන ෙසොයා බලා  පසුව මා නිදහස් කළා. මට අයත් ගිණුම්වල 
ෙතොරතුරු, අෙනකුත් විස්තර  සියල්ලක්ම ලබාෙගන,  50ෙදෙනකු 
ෙගනැවිත් පශ්න කර, අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම විසින්  අවුරුදු  එකහමාරක්  තිස්ෙසේ පරීක්ෂණ කරලා  
මාව නිදහස් කළා.  පරීක්ෂණෙයන් පසුව,  නඩු මඟට යන්න බැරි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා මාව නිදහස් කරනවා  කියලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන්  මට එවපු  ලිපිය දැන් මා ළඟ 
තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 
8වැනි දා  අෙප් ආණ්ඩුව පැරදුණත් එක්කම  මාව නිදහස් කළ ඒ 
ලියුම පැත්තකට දමලා, ජනවාරි 10වැනි දා ආපසු  ඒ file එෙක් 
සඳහන් කළා , "නැවත පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ අතරතුර මාෙග් ෙපෞද්ගලික 
පශ්නයක් ෙහේතුෙවන්  කඩුෙවල දිසා අධිකරණෙය්  මට විරුද්ධව  
දික්කසාද නඩුවක් පැවෙරනවා.  ඒෙකදි වන්දි වශෙයන් මෙගන් 
රුපියල් මිලියන 500ක් ඉල්ලුවා. මම රුපියල් මිලියන 500ක 
වන්දියක් දුන්නා කියා මට විරුද්ධව නැවත ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට 
පැමිණිල්ලක් කළා.  එම දික්කසාද නඩුෙව් පිටපත මා ළඟ දැන් 
තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ දික්කසාද නඩුෙව්දී   
මා හට කළ සියලු ෙචෝදනා  පැමිණිලිකාරිය  ඉල්ලා අස ්
කරගත්තා.  එතුමිය ඒ ෙචෝදනා  සියල්ල  පතික්ෙෂේප කළා. 
එතෙකොට මට විරුද්ධව කඩුෙවල දිසා අධිකරණෙය් ෙචෝදනාවක් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට කළ පැමිණිල්ල 
සම්බන්ධ විමර්ශනෙය්දී මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා,  මෙග් 
පළමුවැනි රැකියාෙව් වැටුප කීයද කියලා. මා කිව්වා,  රුපියල් 
1,500යි කියලා. නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාත් පළමුෙවන්ම 
ආණ්ඩුෙව් රැකියාවක්  කරද්දි ඒක තමයි එතුමාෙග් first salary 
එක වුෙණ්.  හැබැයි,  එතුමාට  තිබුණු ෙද්ෙපොළ,  ඒවා ෙවනම 
ෙද්වල්.  මෙග් වැටුප කීයද  කියලා අහලා,  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් අනුර දිසානායක මහත්මයා ෙව්දිකාෙව් කියා 
තිෙබනවා, "මහින්දානන්දෙග් පළමුවැනි වැටුප රුපියල් 1,500යි,   
බිරිඳට රුපියල් මිලියන 500ක් වන්දි ෙගවනවා" කියලා. එෙහම 
කිව්වාම  රෙට් මිනිස්සු අහනවා, "බුදු අම්ෙම්! ෙකොෙහොමද, එෙහම 
කරන්ෙන්?" කියලා. හැබැයි, ඒ නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගත්තා. 
නඩුෙව් එෙහම සිද්ධියක් නැහැ කියලා කිව්වා. මා සතු වත්කම් හා 
ෙද්ෙපොළ පිළිබඳ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. 2008 වසෙර් සිට මා 
සතු සියලු වත්කම් මෙග් වත්කම් බැරකම් වාර්තාෙව් මා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ආදායම් බදු ලිපිෙගොනුෙව් මෙග් සියලු ගනුෙදනු මා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමයින් එහාට මට කිසිම ෙදයක් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්  
පළෙවලා තිෙබන, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා අවසන් කරන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩියක් ගත්තා.  

 "මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය බැංකු 
ගිණුම්වලින් උපයා ගත් අයථා මුදල් ...." කියන  ෙම් පවෘත්තිය 
දිහා බලපු ගමන් ෙකෙනකුට හිෙතන්ෙන්  මම පිට රට accounts  
10ක් විතර විවෘත කරලා, ඒවාෙය් ෙකොමිස් ෙගනැවිත්  ලංකාෙව්ත් 
ගිණුම් 20ක් විතර ආරම්භ කරලා මහා වංචාවක් කර තිෙබනවා 
කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන්ෙන් එක 
බැංකු ගිණුමයි. ඒක ඕනෑ තැනකදී දැනගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි, 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන බැංකුෙව්  අංක 522 දරන ගිණුම. මට 
ෙවනත් ගිණුම් තිෙබනවාද කියලා  ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙසොයා 
බලන්න පුළුවන්.  

මෙග් පුතා විෙද්ශ විශ්වවිද්යාලයකට යවන්න  මහ බැංකුෙවන් 
අවසර ඇතිව මම 2010දී ගිණුමක් විවෘත කළා. එය මෙග් වත්කම් 
බැරකම් පකාශනයට ඉදිරිපත් කරලාත් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන ් සභාෙවන්  ඒ ගිණුමත් 
පරීක්ෂා කර බැලුවා.  ඒකත් ඔවුන් ඔප්පු කර ගත්තා. හැබැයි, ඒ 
සියල්ල ඔප්පු ෙවලා තිෙබද්දි,  දැන් ෙම් "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් 
පළ කරනවා, මම ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය බැංකු ගිණුම්වලින් අයථා 
ෙලස මුදල් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා කියලා. ෙකොෙහොමද ෙමෙහම 
පළ කරන්ෙන්?    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අලුත්ම පවෘත්තිය 
ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා දන්නවාද? ෙම් ආණ්ඩුව  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 10ෙදෙනකු ලබන මාර්තු මාසෙය් 
15වැනිදාට කලින් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා CID එකට 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඊට කලින් මාධ්ය සන්දර්ශනයක් හදනවා. 
දැන් මාධ්යෙයන් ෙපන්වනවා අප ෙහොරු කියලා. "සිරස" 
නාලිකාෙව්  මෙග් නම දැම්මා. ඊළඟට ෙජොන්ස්ටන් මන්තීතුමාෙග් 
නම දැම්මා. ඊළඟට ෙවල්ගම මන්තීතුමාෙග් නම දැම්මා.  

ගිය සතිෙය් "The Sunday Leader" පුවත් පෙත් යම් 
විස්තරයක් පළ වුණා. අද "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් මා ගැන පළ 
ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙදයක් 
කළා  කියලා  රෙට් මතයක් හදනවා.  එවැනි  අසත්ය මත ඉදිරිපත් 
කරමින්  විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්  අත් අඩංගුවට 
ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා .  

ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි හිටපු කීඞා 
ඇමති. මම ඇමති තනතුරක් දරමින් වැඩි බලතල සහිතව කටයුතු 
කෙළේ කීඩා අමාත්යාංශෙය් විතරයි. අෙනක් අමාත්යාංශවල  
නිෙයෝජ්ය ඇමති තනතුරු තමයි දරලා තිෙබන්ෙන්. මම කීඩා 
අමාත්යාංශෙයන් ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය ආයතනයකින් යම් මුදලක් 
අයථා ෙලස හම්බ කර තිෙබනවා කියා ඔප්පු කරලා 
ෙපන්නුෙවොත්, අර බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියනවා වාෙග් 
මම බඩ කපාෙගන මැෙරනවා. පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
රාජ්ය ආයතනවල එවැනි ෙද්වල්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරනවා. තත්පර 30යි 

ගන්ෙන්. ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න, එතුමා 
කියයි.  Carrom board සම්බන්ධ සිද්ධියක් ගැන ඔබතුමන්ලා 
පරීක්ෂණ කළා.  ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඒක ෙමොකක්ද කියලා. 
මම ඒවාට එදා අෙප් අමාත්යාංශෙය් සල්ලි දුන්ෙනත් නැහැ. 
ෙවනත් අමාත්යාංශයකිනුයි ෙගනාෙව්. ඒ නිසා නිකම් ෙබොරුවට 
ෙචෝදනා කරන්න එපා කියලයි අපි කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා mega 
deals  ෙහොයන්න. පාරවල් deals ගැන ෙහොයන්න, ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා. අපි ඒකට විරුද්ධ  නැහැ කියලා මා 
ඔබතුමාටත් කිව්වා.  හැබැයි, ෙම් විධියට ෙබොරු කියලා මර්දනය 
කරන ඒවා කරන්න එපා. මා  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට 
ෙම් පුවත් පත් වාර්තා ටික ෙපන්නලා කිව්වා, ''ඔබතුමා තමයි රෙට් 
ෙම් මතය හැදුෙව්'' කියලා. හැබැයි, මා දැන් එතුමාට පැහැදිලි 
කරලා ඒක ගැන කිව්වා. 
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා පත්තෙර් පළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ, මා මන්තීවරෙයකු ෙනොවුණා නම්. ෙම් විධියට 
අපහාසාත්මකව පහර ගහන්ෙන් මා මන්තීවරයකු නිසායි. හැබැයි, 
මන්තීවරයකු නිසා මට අසාධාරණ විධියට අපහාසාත්මකව පහර 
ගහන ෙකොට, වරපසාද කඩ වීමක් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ 
ගැන කථා කරන්න බැරිද?  මට ෙකොළඹ ෙගයක් තිෙබනවා; මට 
ඉඩමක් තිෙබනවා.   ඒ ෙදක තමයි මට තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොළඹ ෙගයක් නැති 
කවුරුවත් නැහැ. ෙම් කරන පරීක්ෂණ අනුව ෙම් 225 ෙදනාම හිෙර් 
දමන්න පුළුවන්.  කිහිප ෙදනකුට තමයි ෙකොළඹ ෙගයක් නැත්ෙත්. 
ෙකොළඹ ෙගයක් හැදූ පමණින් මන්තීවරයකු වැරදිකරුවකු වනවා 
නම් ඒක බරපතළ අසාධාරණයක්. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා, 
ආණ්ඩුව ෙම් කරන මර්දනය ආපසු තමන්ෙග් පැත්තටත් හැෙරන 
බව.  අමතක කරන්න එපා. ෙම්ක ආපස්සට හැෙරනවා. ඒක අපි 
ෙහොඳින් අවධාරණය කරෙගනයි ඉන්ෙන්.  අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් ෙබොෙහෝ වැරදි හසු වුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  අෙප් 

ආණ්ඩුව කාලෙය්ත්  ෙබොෙහෝ වැරදි හසු වුණා. හැබැයි, අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා හැමදාම ඒවා ''ෙෂේප්'' කළා, පශ්න විසඳුවා. ෙම් 
විධියට මන්තීවරුන්ෙගන් පළි ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් 
කෙළොත් අෙනක් පැත්තටත් ඒවා ඒවි. ඒ නිසා අපි ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් විධියට ෙබොරු කියලා, 
මර්දනකාරී වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න එපා කියලා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා මා පිළිබඳව සඳහන් කරපු නිසයි ෙම් 
අවස්ථාව ගත්ෙත්.  මා එතුමා ගැන යම් පකාශයක් කර තිෙබන බව 
එතුමා  සඳහන් කළා.  ඇත්ත, මා එෙහම කියලා තිෙබනවා. එෙහම 
පකාශයක් කෙළේ, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද යම් වාර්තාවක් 
පදනම් කරෙගනයි.  ඒ වා ර්තාෙවහි, 1989 වසෙර් එතුමා කරන ලද 

රැකියාවත්, එහි මාසික ආදායම රුපියල් 1,500 බවත්,  එතුමා දැන් 
එක්රැස් කරෙගන තිෙබන වත්කම් පමාණයත් සහ අදාළ නඩුෙව්දී 
-නඩුව ෙමොකක්ද කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ-  රුපියල් මිලියන 
500ක වන්දියක් සහ  මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 50 බැගින් ලබා 
ෙදන ෙලසත් ඉල්ලීම් කර තිෙබන බව සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ 
ඉදිරිපත් කළ ෙල්ඛනෙයහි තිබුණු වත්කම් පමාණය අනුව තමයි 
මා විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව්, "1989 වර්ෂෙයහි රුපියල් 
1,500ක් උපයන ලද ෙකෙනකුෙගන් නඩුවකදී ෙමවැනි වන්දියක් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙවනත් ආකාරයකින් උපයා ගත්ෙත් නැත්නම් 
ෙමවැනි ෙද්ෙපොළ පමාණයක් එක්රැස් කර ගැනීම හාස්කමක් 
ෙවන්න ඕනෑ"යි කියන එක.  ෙම් කරුණ පිළිබඳව තමයි මා 
කරුණු ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එතුමාත් මට ඒ වාර්තා ටික ෙපන්නුවා. නමුත්, ඊට පස්ෙසේ එතුමා 
ඉදිරිපත් කළා, ඒ ෙචෝදනාව ඉල්ලා අස් කරෙගන ඒ නඩුව යම් 
සමථයකට පත් වුණා කියලා.  එවැනි ෙදයක් තමයි මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සිද්ධ වුෙණ්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැක්කා, ඒ අධිකරණ  තීන්දුෙව් 

තිෙබනවා, ඒ සියලු ෙචෝදනා ඉවත් කර ගත්තා කියලා.  ඔබතුමාත් 
දැන් ඒක පිළි ගත්තා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.02] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා මිත,  දඟකාර මන්තී ගරු 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවකාශ ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන්  ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනය කරන ෙකොට පළි  
ගැනීමට ලක් වීම සාමාන්ය ෙදයක්.  1970 ගණන්වල සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුත් 
රවි ජයවර්ධන මැතිතුමාව හිෙර්ට දැම්මා මට මතකයි. 1980 
ගණන්වල සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය 
අහිමි කළා. මට මතකයි,  ආර්. ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් කාලෙය් 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා -මෙග් තාත්තා- රැල්ෆ් බුල්ජන්ස් 
කියලා මනුෂ්යයකු පැහැරෙගන ගියාය කියලා නඩු දැම්මා. ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මහතාටත් එෙහමයි. ඊළඟට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා ගැන කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙගන් පළි ගත්ත හැටිත් අපිට ෙහොඳට 
මතකයි.   

අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. නීති පද්ධතිය ශක්තිමත් නම් ෙම් 
ඕනෑම ෙදයකට මුහුණ ෙදන්න ශක්තියක් තිෙබන්න අවශ්යයි. ඒ 
නිසා ස්වාධීනව, මඩ ගැසීමකින් ෙතොරව, විද්යානුකූලව බලා 
ඇත්ත කරුණුවලට නඩු දමන්න අවශ්යයි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් සුළු කාලයක්.  අෙප් ගරු පලනි දිගම්බරම් 
මැතිතුමා, මම, ඒ වාෙග්ම ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  
මන්තීතුමා, ගරු රාධකිෂ්නන් මන්තීතුමා -අපි සියලු ෙදනාම- 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නුවරඑළිය දිස්තික්කයයි. නුවරඑළිෙය් ඒ 
දුප්පත් අහිංසක දමිළ ජනතාවෙග්, ඒ වතු ෙසේවකයන්ෙග් දුක 
දන්ෙන් අපයි. අෙප් ආසනවල ඉන්න ඒ දුප්පත් අහිංසක 
මනුෂ්යයන්ෙග් දුක දවසින් දවස, සතිෙයන් සතිය, අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්ද  අපට ෙහොඳට ෙත්ෙරනවා.   

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් මනුෂ්යයන්ට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, දකුෙණ් කැරැලි ෙදකක් ඇති වුණා. උතුෙර් 
කැරැල්ලක් තිබුණා. ෙම් මනුෂ්යයන් ෙම් දුක විඳෙගන, ෙම් රෙට් 
කිසිදු කැරැල්ලක් ගහන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ඉතාමත්ම අහිංසකව පජාතන්තවාදී රාමුව තුළ සටන් 
කිරීම ගැන අපෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
අවශ්යයි. එම නිසා ෙම් මනුෂ්යයන් ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් 
සෑම ෙදයක්ම අපි කළ යුතුයි. අපි දන්නවා, වතුකරෙය් දමිළ 
ජනතාවට  තිෙබන දරිදතාව, මන්දෙපෝෂණය ගැන.     

1998 ෙනොෙබල් ත්යාගය ලබා ගත් ඉන්දියාෙව් ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයක් වන   අමාර්ට්යා ෙසන් නමැති මහත්මයා  කර 
තිෙබන පකාශයක් මා ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
එතුමා පකාශ කර තිෙබනවා, යම්කිසි ආර්ථික ෙමොඩලයක් අවුරුදු 
විස්ෙසන් විස්ස ෙවනස් විය යුතුයි; ඒ ආර්ථික ෙමොඩලෙය් යම්කිසි 
ෙවනස්කම් ඇතිවිය යුතුයි කියලා.  1948දී  අපි නිදහස ලබා 
ගත්තා. 1956 ෙම්  රෙට් විශාල විප්ලවයක් වුණා කියලා කිව්වා. 
නමුත් 1972 ෙවනකම්  වතු ක්ෙෂේතෙය් කිසිම පතිසංස්කරණයක් 
වුෙණ් නැහැ.  අවුරුදු විසි ෙදකකට පස්ෙසේ,  රජය ෙම් වතු ටික 
රජය අතට බාර ගන්නවා. 1972 ඉඳලා 1992 ෙවනකම් රජය ෙම්වා 
පාලනය කරනවා. එතෙකොට අපෙග් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමා පකාශ කළ පරිදි රජය ෙම්වා පාලනය කරලා, 1992 
ෙවනෙකොට අන්ත අලාභයකට පත් කරලා, නැවත පුද්ගලික 
අංශයට බාර ෙදනවා. 1992 සිට අද ෙවනකම් ඕකයි ෙවලා 
තිෙබනෙන්.   

අපි මන්තීවරු වශෙයන් සටන් කරනවා ෙම් වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කරන්නට. වෘත්තීය සමිති ෙදකක් අද 
collective agreement  එකකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ අනුව,  
සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට පඩි වැඩි 
කරන්න එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවාසනාවකට ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා. දැනට රුපියල් 620ක් වැටුප 
වශෙයන් ලැෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නුදුරු 
අනාගතෙය් අඩු ගණෙන් ෙම් ගණන රුපියල් 750ත් රුපියල් 
770ත් අතර  ලැබිය යුතුයි කියලා.  

අපි අනුමාන කරන්ෙන් එෙහමයි. අපි කියන්ෙන් නැහැ, 
රුපියල් 770න් සාධාරණ, ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් 
කියලා. එෙහම නැහැ. නමුත් අපි කියන්ෙන් ෙම් ගණන ෙගවිය 
යුතුයි කියලායි. ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන්?  වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යවරයා වශෙයන් මම අධීක්ෂණ ඒකකය ශක්තිමත් කරන්න 
පියවර අරෙගන තිෙබනවා. පැහැදිලිව ගරු මන්තීතුමන්ලාට 
කියන්න ඕනෑ,  අෙප් වෘත්තීය සමිති නායකයන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා; පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා  ඉන්නවා; රාධකිෂ්ණන් 
මැතිතුමා ඉන්නවා.  

මෙග් විශ්වාසය තමයි ෙම් ෙමොඩලෙයන් අපට ඉදිරියට යන්න 
බැහැ කියන එක. පැහැදිලිව එය පකාශ කරනවා. සමාගම්වලටත් 

යන්න බැහැ; ෙසේවකයන්ටත් යන්න බැහැ; ආර්ථිකයටත් යන්න 
බැහැ; ෙම් ෙමොඩලෙයන් යන්න බැහැ. එෙහම නම් ෙමොඩලය 
ෙමොකක්ද? අද අෙප් එස්.බී දිසානායක මැතිතුමා යම්කිසි අදහසක් 
ලබා දුන්නා.  ඒකට ඉංගීසිෙයන්  කියන්ෙන්, "outgrower model 
" කියලා. පැහැදිලිවම වතු ෙසේවකයන්ට තමාෙග් ඉඩෙම් අයිතිය 
අපි ලබා දිය යුතුයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නුදුරු 
අනාගතෙය්දී ඒක කරන්න. සියලුම වෘත්තීය සමිති ඒකට 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මම සතුටින් කියන්න කැමැතියි, ෙම් අදහසට 
වැවිලි සමාගම් කැමැති ෙවලා තිෙබන බව. එෙහම නම්, ෙම් lease 
එෙක් sublease එකක් අෙප් ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්න. එතෙකොට 
අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා පකාශ කළ පරිදි ඒ දළු ටික 
නැවත factory එකට ලබා ෙදනවා. Factory එකට ලබා දීලා 
management එක සමාගම කරන්න. [බාධා කිරීමක්]නැහැ.  
පවුලකටයි - Family එකකටයි -අපි ෙදන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්]
ෙහක්ෙටයාර 300ක් තිෙබනවා නම්, ෙහක්ෙටයාර 150ක් 
සමාගමට තියලා ෙහක්ෙටයාර 150ක් ඒ ෙසේවකයන් අතර 
ෙබදන්න. ඒ ගැන අපි දැනට දළ වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. සියලුම පාර්ශ්වයන් දළ වශෙයන් ෙම් අදහසට කැමැති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පර්චස් 7ක් ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතුවද? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
නැහැ. නැහැ. පර්චස් 7ක් ෙදන්ෙන් ෙගදරට. අපි හදන්ෙන් 

වත්ත ඇතුෙළේ තිෙබන අයිතිය ඊට වඩා ව්යාප්ත කරන්න; to 
fragment the estate and give it to the workers. So, they 
essentially become outgrowers.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
What is the extent of the parcel? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
We have not yet decided.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Not yet decided? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
We have to look at the estate first. Then, they 

essentially become outgrowers. That is the model that we 
are looking at. ගරු මන්තීතුමා, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
අදහසක් පමණයි. සමහර සමාගම් කියනවා, අපට ෙපොඩි 
කෑල්ලකුත් තියා ගන්න අවශ්යයි කියලා. ෙමොකද, ඒෙක් 
ෙසේවකයින්ට වාසි වන තවත් පැත්තක් තිෙබනවා. 
ෙසේවකයින්ටත් දවස ් දහයක් වැඩ කරලා EPF, ETF  ගන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, එෙහමයි. අපට ඒ ගැන කථා 
කරලා විසඳා ගන්න පුළුවන්. 

1569 1570 

[ගරු නවින් දිසානායක මහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමාගෙම් කෑල්ලක්, - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඔව්. සමාගෙම් කෑල්ලක් ෙදන්න ෙවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙත් ෙකොළ ෙදන්ෙන් කාටද?  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඒ ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙම් භූමිකාව, ෙම් මතය - අදහස - ඉදිරියට ෙගනි යන්න අප 

කැපෙවලා සිටිනවාය කියා මා අමාත්යවරයා වශෙයන් කියනවා. 
1994 ඉඳලා වාමාංශික ආණ්ඩුවක් තමයි බලයට පත් වුෙණ්. 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය කියන්ෙන් 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතාෙග් දියණියයි. පංච මහා 
බලෙව්ගෙය්  - සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු - නිර්මාතෘ 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමායි. නමුත් එතුමා 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද කෙළේ?  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් එක්ක 
2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට ආවා. එතුමා 2005 ඉඳලා 
අවුරුදු දහයක් ෙම් රට පාලනය කළා. එතුමාට ෙම් ෙමොඩලය 
ෙවනස් කරන්න ෙමොනවා ෙහෝ අදහසක් තිබුණාද? නැහැ. ඒ 
ෙමොඩලයමයි ගිෙය්. අප කියන්ෙන් ෙම් ෙමොඩලය ෙවනස් විය 
යුතුයි කියලායි. එෙහම කෙළොත් අෙප් ජීවිත කාලය තුළ ෙම් 
ෙසේවකයින්ට මීට වඩා ෙහොඳ අනාගතයක්, ෙහොඳ ජීවන 
තත්ත්වයක්, ෙහොඳ අධ්යාපන තත්ත්වයක් සහ ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය 
තත්ත්වයක් ඇති කරන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි කියා මා හිතනවා.  

ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මැතිතුමා, පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා 
වැනි තරුණ නායකයින් වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්දෙයන් පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මා අද දින සතුටු  ෙවනවා. කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් CWC එක වතුකරෙය් සිටින ෙසේවකයින් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා.  

හිටපු ෙතොණ්ඩමන් මහත්තයා අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් තරුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා වැනි 
බුද්ධිමතුන් අද ෙම් මැති සබයට පත්ෙවලා වතු ෙසේවකයින් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීම මට විශාල ශක්තියක්. 
විෙශේෂෙයන්ම ලබන දශක ෙදක තුන වනෙකොට ෙම් වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය, සමාජ තත්ත්වය, ආර්ථික 
තත්ත්වය මීට වඩා ඉදිරියට ෙගනි යන්න අප මූලික අඩිතාලම 
දමන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියමින් මා නිහඬ වනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
[பி.ப. 5.12] 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු 

කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග්  ෙවලාවත් 
මට ලබා දුන්නා.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
சம்பந்தமாக ெகளரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க 
அவர்களால் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற இந்தப் 
பிேரரைணைய மைலயக மக்கள் சார்பாக நான் மன டன் 
வரேவற்கின்ேறன். இந்தச் சைபயிேல ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் சார்பாக ேபசப்ப கி்ன்ற விடயங்கள் 
அைனத்ைத ம் வரேவற்கின்ற அேதேவைளயிேல, அைவ 
சம்பந்தமாகப் ேபசுகின்ற அைனத்  உ ப்பினர்க க்கும் 
மைலயக மக்கள் சார்பாக என  நன்றிைய ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளப் பிரச்சிைன, 
அவர்க ைடய காணிப் பிரச்சிைன, ட் ப் பிரச்சிைன 
மற் ம் இைளஞர்க ைடய ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரச்சிைன 
ேபான்ற ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய பிரச்சிைனகெளல்லாம் 
இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு திதான விடயங்களல்ல! அைவ 
இந்த பாரா மன்றத்திேல பல வ ட காலமாகப் ேபசப்பட்  
வ கின்றன. 200 வ ட காலமாகப் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் இந்த நாட் ேல வாழ்ந்  வ கின்றார்கள். 
பல இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு அந்த மக்கள் 

கங்ெகா த்  வ கின்றார்கள். 'ேதசிய இனம்' என்  
அவர்கள் வார்த்ைதகளால் மட் ம் 
மட் ப்ப த்தப்பட் க்கிறார்கள். ேதசிய ாீதியிேல 
அவர்க க்கு எந்தள க்கு அங்கீகாரம் கிைடத்தி க்கிற ?  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைன பற்றி 
2015ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதியி ந்  
அதிகமாகப் ேபசப்பட்  வ கின்ற ; திய பாரா மன்றம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஐந்  மாத காலமாக ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் சம்பந்தமாகப் ேபசிக் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். எ  எப்ப யி ந்தேபாதி ம் 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி உாிைமயாளர்கள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திற்கு அைழக்கப்பட ேவண் ம். ெப ந் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் சம்பந்தமாகப் ேபசப்ப ம்ெபா  
எந்ெதந்த அைமச்சுக்கள் சம்பந்தப்பட் க்கின்றனேவா, 
அவ்வைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்க ம் அதிகாாிக ம் இந்தச் 
சைபக்கு வரவைழக்கப்பட ேவண் ம். அவர்க ைடய 
சுகாதாரத் ைற சம்பந்தமாக கூறப்ப ம்ேபா  
அவ்வைமச்சின் ெசயலாளர் இங்கி க்க ேவண் ம்; கல்வி 
சம்பந்தமாகப் ேபசப்ப ம்ேபா  கல்வி அைமச்சின் ெசயலாளர் 
இங்கு வரேவண் ம்; டைமப்  அபிவி த்தி சம்பந்தமாகப் 
ேபசப்ப ம்ேபா  அவ்வைமச்சின் ெசயலாளர் இங்கி க்க 
ேவண் ம். ெவ மேன வார்த்ைதகளால் மட் ம் 
மட் ப்ப த்தப்படாமல் நைட ைறயிேல சாத்தியப்படக்கூ ய 
வைகயில் இந்தப் பாரா மன்ற நடவ க்ைககள் இ க்க 
ேவண் ெமன்பைத மைலயக மக்கள் சார்பாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  பற்றிய 
விடயத்ைத நாங்கள் ெதாழில் அைமச்ச க்கு எ த் க் 
கூறியி க்கிேறாம். தனியார் ைறக்கு வழங்கப்படக்கூ ய 
2,500 பாய் சம்பள உயர்ைவ அவர்க க்கும் வழங்குவதாக 
கடந்த வர  ெசல த் திட்டத்திற்கு ன்பாக எங்களிடம் அவர் 
உ தியளித்தி ந்தார். அதற்குாிய சட்ட ர்வமான ஆவணங்கள் 
பாரா மன்றத்திேல சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கிற . எதிர்வ ம் 
8ஆம் திகதி உத்திேயாக ர்வமாக இந்தச் சைபயிேல அதைன 
விவாதத்திற்கு எ ப்பதாக ெதாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 
கூறியி ப்பதைன நான் வரேவற்கின்ேறன்.   

ேதாட்ட நி வாகங்களின் அடாவ த்தனம், நிர்வாகச் 
சீர்ேக கள் பற்றி இங்கு ெப ம்பாலானவர்கள் ேபசினார்கள். 
அந்த வைகயில், கூ ய விைரவிேல சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர்கள் இந்த 22 ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகளின் 
உாிைமயாளர்கைள ம் இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு 
வரவைழக்க ேவண் ம். நாட் ேல ஒேர சட்டம்தான் 
இ க்கின்ற . 22 ேதாட்டக் கம்பனிக க்கு ேவறாக 
சட்டெம ம் கிைடயா . இந்த நாட் க்கின்ற 
ெதாழிற்சட்டம்  அைனவ க்கும் சமம்! ஒேரெயா  ெதாழில் 
அைமச்சுதான் நாட் ல் இ க்கின்ற . எனேவ, இைத 
நைட ைறயில்  சாத்தியப்படக்கூ ய வைகயில் நாம் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ம். 2015ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 31ஆம் 
திகதி டன் கூட் ஒப்பந்தம்  வைடந்  ஒ  வ டமாகப் 
ேபாகின்ற . வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் ஜனவாி மாதம் 

தல் சம்பளம் உயர்த்தப்பட இ க்கின்றெதன்  நான் 
அறிகின்ேறன். 2015ஆம் ஆண்  ேம மாதத்தி ந்  இந்த 
2,500 பாய் சம்பள உயர்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
வழங்கப்படேவண் ம். இ  சம்பந்தமாகத் ெதாழில் 
அைமச்சிற்கு நாம் ெதளிவாகக் கூறியி க்கின்ேறாம்.   

ஆகேவ, நாம் மீண் ம் மீண் ம் கூ வ  என்னெவன்றால் 
நீங்கள் கடந்த 200 வ ட காலத்திேல எங்க ைடய இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள அறியாதவர்கள் 
அல்ல. இங்கு பிரஜா ாிைம சம்பந்தமாகப் ேபசப்ப கின்ற . 
எங்க ைடய மக்க க்குப் பிரஜா ாிைம 
வழங்கப்பட்டெதன் ம் வாக்குாிைம வழங்கப்பட்டெதன் ம் 
ேபசப்ப கின்ற . இந்த மக்களின் வாக்குகள் இல்லாமல் 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் ஜனாதிபதியாக ம் இல்ைல; 
பிேரமதாச அவர்கள் ஜனாதிபதியாக ம் இல்ைல; சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்கா குமார ங்க அவர்கள் ஜனாதிபதியாக ம் 
இல்ைல. ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் தங்கள  வாக்குகைள 
இவர்க க்கு வழங்கியி க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு அந்த 
வாக்குாிைம இ ந்ததால்தான் அவர்கள் 
வழங்கியி க்கின்றார்கள். அ  எங்களின் உாிைம.  நாங்கள் 
பிச்ைசக்காரர்கள் அல்ல! ெகஞ்சிக் ேகட்பதற்குப் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் பிச்ைசக்காரர்கள் அல்ல!  எங்கள  
உாிைமகைளத்தான் நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம்.  ஆகேவ, 
நாங்கள் பிச்ைசெய ப்பதற்கு இங்கு வரவில்ைல. 
எங்க ைடய உாிைமையக் ெகா க்கேவண் ெமன் தான் 
நாங்கள் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.   

වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ව්යාපෘති පටන් ෙගන, 
ඔවුන්ට ෙගවල් හදා ෙදන්නට අලුතින් අමාත්යාංශයක් බිහි කර 
දුන්නු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුවට 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙගවල් 
හදන්න දැන් පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙකටි කාලයකින් ෙගවල් 

399ක්, 400ක් හදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මීට කලිනුත් නිවාස 
යම් පමාණයකින් ෙහෝ හදා තිබුණා නම් ඒ නිවාසත් අපට අංග 
සම්පූර්ණ කරන්න තිබුණා. 

அ த் , எம  உதவி ஆசிாியர்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் க்கின்ற . ஊவா மாகாணத்திேல உதவி 
ஆசிாியர்க க்குக் ெகா க்கப்பட் வந்த 10,000 பாய் 
ெகா ப்பன  நி த்தப்பட் க்கின்ற . ெகா த்த 
ெகா ப்பனைவ நி த்தியி க்கின்றார்கள். ெப ந்ேதாட்ட 
உதவி ஆசிாியர்க க்கு நான் கல்வி அைமச்சராக 
இ ந்தேபா  வழங்கப்பட்ட 10,000 பாய் ெகா ப்பன  
ஊவா மாகாண சைபயிேல க ப் க் கண்ணா  
அணிந்தி க்கின்ற சில அைமச்சர்களால் நி த்தப்பட்  அங்கு 
அநீதி நிகழ்த்தப்பட் க்கின்ற . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
அந்த உதவி ஆசிாியர்களின் நியமனம் 'உதவி' என்கின்ற 

பதம் நீக்கப்பட் , ஆசிாியர் என்கின்ற பதத் டன் 
வழங்கப்பட் , அந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
பிள்ைளகளான அவர்க க்கு அரசாங்கம் ைமயான 
சம்பளத்ைத ம் வழங்குவதற்கான ஏற்பா கைள 

ன்ென க்கேவண் ெமன்  இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத்ேதா , ேதாட்டங்கைளக் கூ ேபா வைத 
நி த்தேவண் ம். ேதாட்டங்கைளப் பிாிப்பதாகக் கூறிச் சில 
கம்பனிகள் ேதாட்டங்கைளக் கூ ேபா கின்றன.  
கூ ேபா வைதத் த த்  நி த்தக்கூ ய ஏற்பா கைளச் 
ெசய்யேவண் யவர்களாக நாம் இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, 
ெதாடர்ந்  மீண் ம் மீண் ம் இந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாக ம் 
அவர்க ைடய அ ப்பைடப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாக ம் 
பாரா மன்றத்திேல ஹன்சாட் அறிக்ைகயிேல 
பதிவதற்காகேவா அல்ல  வாக்குகைள அதிகாித் க் 
ெகாள்வதற்காகேவா அல்ல  மக்கைள இங்கு balcony க்குக் 
ெகாண் வந்  படம் காட் வதற்காகேவா ேபசாமல், 
நைட ைறயில் சாத்தியப்படக்கூ ய ேவைலத்திட்டங்கைள 
இந்த உயாிய சைபயிேல ஏற்ப த்தேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  எங்கள் மக்க ைடய அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனகள், எங்கள் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்களின் பிரச்சிைனகள், ெவளிநா களிேல 
ேவைல ெசய்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  
பிரச்சிைனகள், நகரப் றங்களிேல ேவைல ெசய்கின்ற 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  பிள்ைளகளின் பிரச்சிைனகள் 
ேபான்றைவ ெதாடர்பில் உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண்  விைடெப கின் 
ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙන්! මට කලින් විනාඩි අටක් ලැබී තිබුණා. අෙප් නිෙරෝෂන් 

ෙපේමරත්න මන්තීතුමාෙග් විනාඩි හතරකුත් මට ෙදනවාය කියා 
කිව්වා. එතෙකොට මට විනාඩි  ෙදොළහක් ලැබී තිෙබනවා. දැන් ෙම් 
 එක් එක්ෙකනාෙග්, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ෙවලාවත් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට 

ෙදන්න කියලා ඔබතුමා කිව්වා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ඇහුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] විනාඩියයිෙන් දුන්ෙන්. 

අෙන්! මට එෙහම කරන්න එපා. මම ෙම් headlines කියවාෙගන 
යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථාවක් කරන්න 
ෙවලාවක් නැහැ. මම headlines ටික කියවාෙගන යන්නම්. එයින් 
පළමුවැනිම headline එක විධියට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. මෙග් කම්කරු සමිතිෙය් මුදල් ෙහොරකම් කළා කියලා 
පත්තෙර් දමලා, ඊට පස්ෙසේ මා ෙමතැනට ඇවිල්ලා කම්කරුවන් 
ෙවනුෙවන් කථා කරනෙකොට මෙග් කථාවට තිෙබන වටිනාකම 
ෙමොකක්ද? මෙග් කම්කරු සමිතිෙය් මා මුදල් ෙහොරකම් කළා 
කියලා පත්තරවල දමනවා නම්, විද ත් මාධ්යවල කියනවා නම්, 
මා ෙමතැනට ඇවිල්ලා වතු කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් කථා 
කරනෙකොට මෙග් ඇති වටිනාකම ෙමොකක්ද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොරකම් කෙළේ ඇයි? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝගවල වගන්තියක් තිෙබනවා, 

මන්තීවරෙයකුෙග් චරිතය පිළිබඳව කිසියම් ෙචෝදනාවක් කරනවා 
නම්, නිකම් ෙචෝදනා කරන්න බැහැ, ඒකට ෙයෝජනාවක් 
ෙගනැල්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑය කියා. 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් මන්තීවරුන්ට ඒ ආරක්ෂාව ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? මන්තීවරුන්ට එෙහම ෙචෝදනා කරන්න එපාය 
කියලා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඒ ආරක්ෂාව අපට ලබා දීලා 
තිබියදී, ඒක ෙගෙනන්න ඕනෑ Motion එකක් මඟින් කියලා 
ෙනොෙයකුත් විද ත් මාධ්යවල සහ මුදිත මාධ්යවල පචාරය 
කරනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී "මට ෙම්ක වරපසාද පශ්නයක් 
හැටියට මතු කරන්න ෙදන්නය, ඊට පස්ෙසේ වරපසාද පිළිබඳ 
ෙකොමිටිෙයන් ඒක විභාග කරලා, එෙහම වරදක් ෙවලා තිබුණා 
නම්, ඒ වරද කරපු විද ත් මාධ්ය ආයතනයට ඒක නිවැරැදි 
කරන්න." කියා ගරු කථානායකතුමාට කියන්න පුළුවන් ෙන්.  ඒ 
කටයුත්ත ෙනොකර ගරු කථානායකතුමා ෙම්ක තමන්ට වගකීමක් 
නැති ෙදයක් හැටියට අත් හරින්ෙන් ඇයි?  

ඊළඟ පශ්නය, රුපියල් 2,500 පශ්නය. වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 
මන්තීතුමා ඉතා ෙව්ගෙයන්ම කථා කළා. රුපියල් 2,500ක් 
ලැෙබන්ෙන් වැඩ කෙළොත් විතරයි. දවසකට රුපියල් 100යි 

ලැෙබන්ෙන්. දවසකට රුපියල් 100ක් බැගින් ලැෙබන්ෙන්, 
ලැෙබන වැඩ දින ගණන අනුවයි. දවස් 25ක් වැඩ කරන්න ෙදන්න 
ඕනෑ කියලා නීතියක් තිෙබනවා. නමුත් අපි ඔක්ෙකෝම දන්නවා, 
දවස් 25ක් වැඩ කරන්න ෙදන්ෙන් නැති බව. ෙදන්න බැරි 
තත්ත්වයට වතු පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙපොඩි වතුවල තත්ත්වය ඊටත් වඩා නරකයි. මිල අඩු ෙවන 
ෙකොට ෙමොකක්ද, ෙවන්ෙන්? කම්කරුවා සූරා කෑම වැඩි ෙවනවා, 
EPF ෙගවන එක නතර කරනවා, වතු අයිතිකාරයා කම්කරුවාෙග් 
EPF එක ෙහොරකම් කරනවා. ෙම් විධියට කම්කරුවා තමයි එන්න 
එන්න මිල අඩු වීෙම් ෙහේතුව මත ෙලොකුම පීඩාව විඳින්ෙන්. 
රුපියල් 2,500 කථාව කිව්වාට, දවසක වැටුපකට රුපියල් 100ක් 
එකතු ෙවනවාය කිව්වාට, දවස් 25ක් වැඩ ෙනොකෙළොත් ඒ 
ලැෙබන මුදල ලැෙබනවාද? දවස් හතරයි, දවස් පහයි වැඩ 
කරන්න ලැෙබන්ෙන්. ඇයි? රබර් කිරි කපන්ෙන් නැහැ ෙන්. රබර් 
කිරි කපලා ෙමොනවා කරන්නද? කිෙලෝ එකකට රුපියල් 175යි 
ෙන් ලැෙබන්ෙන්  grade ෙදෙක් රබර් ෙරොටිය, grade තුනට 
එනෙකොට. ඉතින් ෙමොකටද, කිරි කපන්ෙන්? ඒ ර්බර් විකුණලා, 
කම්කරුවන්ට අතින් සල්ලි ෙගවන්නත් ඕනෑ,  ඉතින් ඒ නිසා රබර් 
වතුවල කම්කරුවන් පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ඉතා 
බරපතළයි. කුඩා රබර් කට්ටි හිමිකරුවන්ට තිබුණු ආදායෙමන් 
රුපියල් හත් අටදහසක් අඩුෙවන් තමයි අද හම්බ ෙවන්ෙන්. 
ෙගවල් කඩා ෙගන වැටිලා, පවුල් කඩා ෙගන වැටිලා. ෙම් 
අපරාධය ගැන හිතලා, උදවු ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

රුපියල් 300ක් ෙදනවා කිව්ව එකට, මැතිවරණයට ඉස්සර 
ෙවලා කිව්වා, "නැහැ, රබර් කිෙලෝ එකකට අපි රුපියල් 350ක් 
ෙදන්නම්." කියලා. දැන්  රුපියල් 300ත් නැහැ, රුපියල් 350ත් 
නැහැ. දැන් ඒ මිනිස්සු අසරණයි. ෙම් නිසා මාෙග් ගණන අනුව 
මුළු ලංකාව පුරා රබර් කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වුණු කුඩා රබර් 
කට්ටි හිමිකරුෙවෝ, රබර් වතුවල කම්කරුෙවෝ ආදී වශෙයන් රබර් 
කර්මාන්තෙය් නියුක්ත වූෙවෝ තුන්ලක්ෂයක් පමණ අද 
සුනාමියකට හසු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මහජන නිෙයෝජිතයන් 
විධියට ෙම් ෙදපාර්ශ්වෙය්ම ඉන්න මන්තීවරු සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා රබර් කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන මිනිසුන් මුහුණ දී තිෙබන 
ෙම් පශ්නයට ෙමොකක් හරි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

ඔවුන් සඳහා ආපදා අරමුදලක් අවශ්යයි. ෙම් මිනිස්සු හරියට 
විශාල ගංවතුරකට හසු වුණා වාෙගයි. එෙහම නැත්නම් මහා 
නියඟයකින් ෙම් මිනිස්සු අනාථ වුණා වාෙගයි. ඉතින් ෙම් ගැන 
බලන්න ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි නම්, ෙම් ආණ්ඩුව දුන් ෙපොෙරොන්දුව 
අනුව රුපියල් 350ක් ෙදන්ෙන් නැත්නම් , ෙහණ ගහනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙපොල් ගහන්න ඕනෑ නැහැ. මම කියන්ෙන්, ෙම් 
ශාප යම ඇති කියලායි. එෙහම ෙන්ද?  

ෙම්ක ආණ්ඩු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. රබර් කිරිවලින් ජීවත් වන 
මිනිසුන් ඉන්න පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරමින් මන්තීවරු 
ගණනාවක් ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි එකතු ෙවලා 
උපෙද්ශක කාරක සභාවක් පවත්වමු. ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න, 
ෙම් ගැන උනන්දුවක් තිෙබන අය ඒ සඳහා කැඳවන්න. 
අගමැතිතුමාට එන්න කියන්න. ඇවිල්ලා ෙම් මිනිස්සු ගැන 
බලන්න කියන්න. අද ඒ දරුවන්ෙග් මන්දෙපෝෂණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඒ ගැන එච්චරයි කියන්ෙන්.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ස්තුතියි. ෙම් වතු කම්කරුවන් 
ඉන්දියානු ව්යාප්තවාදෙය් අතෙකොළුවක්ය කියලා හිතපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ අද  ඒ වතු කම්කරුවන්ෙග් ජීවිතය 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම දක්වා පැමිණීම 
ගැන ෙමන්න මාෙග් ආචාරය!  

මාෙග් ඊළඟ point එක. ඊළඟ සිරස්තලය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය නම් අවසානයි. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතක් දුන්නා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දීලා තිෙබන සම්පූර්ණ කාලය විනාඩි අටයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ෙම්ක කියන්න ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව විනාඩියකින් අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පලනි දිගම්බරම් මහත්මයා ෙගවල් හදන එක ෙහොඳයි. අෙන්, 

හදා ෙගන යන්න. පැල්පතක් හරි හදා ගන්න ඉඩම් ටික දීලා. දැන් 
අවුරුදු පහෙළොවකට වඩා වැඩියි, පර්චස් හතක් ෙදනවාය කියලා. 
අෙප් නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා කියනවා, "දැන් අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඉඩම් කට්ටි පිටින් ෙදනවා." කියලා. ඇයි? මිල පහළ 
බැහැලා ෙන්. ෙත්වලට ෙහොඳ මිලක් තිබුණා නම් ඔය ඉඩම් කට්ටි 
පිටින් ෙදන්ෙන් නැහැ. මිල පහළ බැහැපු එෙක් බරත් දැන් ඒ 
මිනිසුන්ෙග් කර පිට තියන්නයි යන්ෙන්. දැන් වැඩිෙයන් ඒ 
මිනිසුන්ව සූරා කන්න හදනවා. පඩියක් ෙගවනවා ෙවනුවට 
ඉඩමත් ඒ අයටම නඩත්තු කරන්න කිව්වාම, ඔවුන්ට උෙද් රෑ 
ෙදකම වැඩ කරන්න ෙවනවා.  

කම්කරුෙවෝ වඩාත් ෙලොකු සූරා කෑමකට හසු ෙවනවා. ඒ 
පර්චස ්හත ෙදන්න. පර්චස් හත ෙදනවා නම්, ඒ මිනිස්සු පැල්පතක් 
හරි හදා ගනීවි. ඒ මිනිසුන්ට කියන්න පුළුවන්, "අපට ඉඩමක් 
තිෙබනවා." කියලා. ඇහැලියෙගොඩ ආසනෙය් ගම්වල සිංහල පවුල් 
500ක් ඉන්නවා. ඒ අයට ඉඩම් නැහැ.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අවුරුදු 15කට 

කලින් කරගන්න බැරි වුණා කිව්වා ෙන්. මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමා එතෙකොට ඒ ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයිද 
හිටිෙය් කියලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්. ඒ ආණ්ඩුෙව් තමයි. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඇයි ඒක කරගන්න බැරි වුෙණ්? ඒ ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි 

පකාශයක් කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ලතින් භාෂාෙවන් "mea culpa " කියලා  කියන්ෙන් "මමත් 

වැරදිකාරෙයක් තමයි" කියන එක. ඒක ගැන ෙනොෙවයි, ෙමතැන 
පශ්නය. මට වැරදිකාරයා වුණත් එකයි, මට දඬුවම් කළත් එකයි, 
මට කුමක් වුණත් කමක් නැහැ, අපි එකතු ෙවලා ෙමන්න ෙම් 
කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය ගැන ෙමොකක් හරි කරමු. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

වැරදිකරුෙවක්ද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම වැරදි කළා නම්, වැරදිකරුෙවක්. ඒ මඟුෙලන් වැඩක් 

නැහැ. මම වැරදිකරුෙවක්ද, නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි, පශ්නය. 
කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද කියන එකයි පශ්නය. ගරු නවින් 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම කැඳවන්න; 
අගමැතිතුමාට එන්න කියන්න. ඇවිල්ලා ෙම් වැෙඩ් ඉවරයක් 
කරන්න. රබර් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව උනන්දුවක් තිෙබන ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව 
අහෙගන ඉන්නවා.  

මම ඊළඟට මතක් කරන්න යන්ෙන් ෙත් දළුවල මිල ගැනයි. 
ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙත් කර්මාන්තය අලාභෙයන් අලාභයටයි 
යන්ෙන්. Factories වැෙහයි. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා තත්ත්වය දන්නවා. ගිය පාර ෙත් ෙවන්ෙද්සිෙය් මිල වැඩි 
වුෙණ් රුපියලකින් විතරයි. ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. ෙම් විධියට 
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අලාභෙයන් අලාභයට යනෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? EPF, ETF 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. දවෙසේ පැය 8යි වැඩ කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, පැය 10ක් වැඩ ගන්නවා. ෙම් තත්ත්වයට ෙමොකක් හරි 
කරන්න ඕනෑ. එෙසේ ෙනොකෙළොත්, ෙත් කර්මාන්තයත් කඩා 
වැටිලා, ලක්ෂ ගණනකට රැකියා නැති ෙවනවා; ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
දුර්භික්ෂයකට අහුෙවනවා. මතක තියා ගන්න, ෙම් නිසා 
කැරැල්ලක් මතු ෙවන්නත් පුළුවන් කියලා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් කථාව 

අවසන් කරන්න. මීළඟට ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න 
මන්තීතුමිය කථා කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් වතු කම්කරුවන්ෙග් දරුවන් ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වල සා 

ගින්දෙරන් ඉන්න ෙකොට, ඔබතුමන්ලා ඔවුන්ට සිදු ෙවන විපත 
ෙනොදැක්කා වාෙග් උඩ බලාෙගන ඉන්නෙකොට, ආෙයත් 
කැරැල්ලක් මතු ෙවන්න පුළුවන්. - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුක රෙය් ජනතාවෙග් විශාල 

ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි 
මන්තීවරියක් හැටියටත්, 1948 දී නිදහස ලබා ගැනීමට සිංහල 
ජාතිය සමඟ උෙරන් උර ගැටී ඉදිරිපත් වුණු දමිළ ජනතාවෙග් 
ගැටලු පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්න ෙවනවා. එයිනුත් මෙග් අසල්වැසියන් 
වන වතුකරෙය් අහිංසක දමිළ ජනතාවෙග් පශන්, ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැබීම ගැන ෙම් ෙව්ලාෙව්දී මම 
විෙශේෂ කාරණයක් ෙකොට සලකනවා.  

අද දවස පුරාම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම සවිස්තරාත්මකව කථා කළා. නමුත් මම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ, "යහ පාලන ආණ්ඩු කාලය තුළ වතුවලට 
ෙපොෙහොර ලබා දුන්ෙන් නැහැ"යි කියලා ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා පකාශයක් කළ බව. නමුත් මම කියන්න 
ඕනෑ, පසු ගිය වසර තුළ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම් සහ රාජ්ය 
වැවිලි සංස්ථාෙව්  ෙපොෙහොර මාතෙල් දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
වතුවලට ෙයොදන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබන බව.  

මම කියන්න ඕනෑ, මධ්යම පළාෙත් තිබුණු 
කර්මාන්තශාලාවලින් කර්මාන්තශාලා තුනයි පසු ගිය කාලය වන 
විට ඉතිරි ෙවලා තිබුෙණ් කියලා. අෙනක් සියලුම කර්මාන්තශාලා 
වැඩ කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් වුණා. අද ෙම් කෑ ගහන 
මන්තීතුමන්ලා පසු ගිය අවුරුදු 10ක පමණ කාලය තුළ වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් පශ්න සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා උනන්දු වුණා නම්, අද 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය් ජනතාව ෙග් නිවාස පශ්නය, පානීය 
ජලය, ෙසෞඛ්ය සහ සනීපාරක්ෂාව, ගමනාගමනය, විදුලිය වැනි 
පහසුකම් පිළිබඳව කථා කෙළොත් ෙම්වා ෙබොෙහෝම පහළ 
මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. මීට අවුරුදු 150කට ෙපර ඉංගීසි ජාතීන් 
හදලා දීපු ලයින් කාමරවල තමයි, අදටත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිත 
ෙගෙවන්ෙන්. වර්ග අඩි 100ක් තරම් පුංචි බිම් පමාණයක් ඇතුෙළේ 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතෙය් සියලු කාර්යයන් සිද්ධ ෙවනවා.  

මම හිතනවා, ඒ කාරණය නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මානව 
හිමිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
වතුකරෙය් වැඩි ශම බලකායක් තිෙබන්ෙන් කාන්තාවන්ෙග්යි. ඒ 
අය වතුකරෙය් වැඩ කරනවාට අමතරව ඔවුන්ට තමන්ෙග් දරුවන් 
සෑදීම, දරුවන් බලා ගැනීම වාෙග් කාර්යයන් විශාල පමාණයක 
ෙයෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අඩු වැටුප් හා අධික 
පීඩනෙයන් යුතුව තමන්ෙග් කාර්යෙය් නිරතවීම නිසා ඒ අයෙග් 
කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබන බවත්, මම ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ගැබිනි 
කාන්තාවන්ෙග් මන්දෙපෝෂණය, ළමයින්ෙග් මන්දෙපෝෂණය, 
තරුණියන් අඩු වයසින් විවාහ වීම, අඩු වයස ් තරුණියන් ගැබ් 
ගැනීම ආදී කරුණු නිසා වතුකරෙය් අද විශාල පශ්නයක් උද්ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 
මධ්යස්ථානවල පමිතිය පිළිබඳවත් අපි මීට වඩා සැලකිලිමත් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒවාට ලබා දී තිෙබන මානව සහ ෙභෞතික සම්පත් 
පමාණවත්ද කියන කාරණය ෙසොයා බලන්නට අපට දැන් කාලය 
එළැඹිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒවාෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින 
ගුරුවරුන්ෙග් පුහුණුව සහ උගත්කම පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් 
ෙවන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට වතුකරෙය් 
තිෙබන දැඩි පශ්නයක් තමයි නාය යෑමට ලක්වීම. ලංකාව පුරාම 
තිෙබන වතුකරෙයන් විශාල පමාණයක් ෙම් වන විට නාය යෑමට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනතුර හඳුනාගත් පෙද්ශවලට අමතරව, 
පසු ගිය කාලෙය් නාය ගිය පෙද්ශවල ජීවත් වූ අයෙග් 
අයිතිවාසිකම් ලබාදීලා තිෙබනවාද කියන කාරණය පිළිබඳවත් 
ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ පවුල් සීසීකඩ ගිහින් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ඒ පවුල් සීසීකඩ ගිහින් තිෙබන නිසා ඒ අයට එක තැන ඉන්න 

අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් මම ෙම් ෙවලාෙව් 
කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ ජනතාවෙග් නායකයන් විධියට පසුගිය 
කාලය පුරාම පත් වුණු නායකයන් ඒ දවිඩ ජනතාවෙග් 
පශ්නවලට, ගැටලුවලට මුහුණ දීලා ඒ අයට සහන සලසා දීලා 
තිෙබනවාද කියන කාරණය මා ඉදිරිෙය් තිෙබන ගැටලුවක්. ෙම් 
වතුකරෙය් ජනතාවට ෙත් දල්ෙලන් එහාට ගිය ෙලෝකයක් 
තිෙබනවා. අන්න ඒ ෙලෝකය විවර කර ෙදන්නට ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
අෙප් ආණ්ඩුව තුළින් කටයුතු කරාවි කියන බලාෙපොෙරොත්තුවත් 
මෙග් හිෙත් තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Muthu Sivalingam. You have seven 

minutes.  
 
[5.34 p.m.] 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Sir, originally, I have been allotted 20 minutes, but now 

it has been reduced to seven minutes. Anyway, I will try to 

finish my speech within that time. - [Interruption.] ඔබතුමා 
ෙමෝඩ කථා කියන්නට එපා. [බාධා කිරීමක්] 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
ெகாண் வந்த இந்தப் பிேரரைண ைமயாக ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ஒன்றாகும். ேதாட்ட மக்க ைடய 
உாிைமக க்காக ம் அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்திற் 
காக ம் குரல் ெகா க்க எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட இந்த 
ேநரத்ைதப் பயன்ப த்த நான் நிைனக்கின்ேறன்.   

மைலயக மக்க க்காக இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் ெசய்த ேசைவகைள ேநற்  - இன்  வந்தவர்கள் 
அறிய யாவிட்டா ம் ேதாட்ட மக்கள் அறிவார்கள்.  
எனேவ, அதற்காக விளக்கம் ெகா க்க நான் தயாராக இல்ைல. 
அேதேநரம் இன்  ேதாட்டங்கள் எல்லாம் காடாக்கப் 
ப கின்றன. ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள உயர்  
என்ப  சாதாரண விடயமில்ைல. பல ஆண்  காலமாக மிகக் 
குைறவாக இ ந்த சம்பளத்ைத அந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தத்தின் லம் இன்  ற் க்கணக்கில், அதாவ  620 

பாய் சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்கக் கூ ய வாய்ப்  
எங்க க்கு ஏற்பட்ட . இ ந்தா ம், கடந்த ஆண் ேல 
கம்பனிக்காரர்கள், ேதாட்டங்கள் பின்னைடைவக் 
காண்பதாகக் கூறிச் சம்பள உயர் க்கு ம த் விட்டார்கள். 
அதன் பிறகு அைமச்சர் அவர்கள் தைலயிட் , ஒ  நாைளக்கு 
100 பாய் சம்பள உயர்  ெகா க்கலாம். அதற்குேமல் 
ெகா க்கக்கூ ய வாய்ப்பில்ைல என்  எங்க க்கு எ தி 
அ ப்பிவிட்டார். ஆைகயினால் இன்  ேபச்சுவார்த்ைத 

டங்கிக்கிடக்கின்ற . இ ந்தா ம், ெவகுசீக்கிரத்தில் 
அவர்க க்குச் சம்பள உயர்  கிைடக்குெமன்ற நம்பிக்ைக 
எனக்குண் .  

அேதேநரம் ேதாட்ட தலாளிமார் சம்ேமளனம் இன்  
ேதாட்டங்களில் ெகா ந்ெத ப்பைத மாத்திரேம ெதாழிலாகக் 
ெகாண்  அந்தத் ேதாட்டங்கைளக் காடாக்கிவிட்டார்கள். 
காடாகிக் கிடக்கும் ேதாட்டங்கைளப் பிாிப்பதற்கு இன்  
பலவிதத்தி ம் யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
அப்ப ப் பிாித் க் ெகா ப்பதானா ம் அைத அந்தத் ேதாட்ட 
மக்க க்ேக பிாித் க்ெகா க்க ேவண் ம்.   

காலஞ்ெசன்ற ெகளரவ சந்திரேசகரன் அவர்கள் 
தன் தலாக 7 'ேபர்ச்' காணியில் தனி  கட் வதற்காக 

மக்க க்கு 60 ஆயிரம் பாய் ஒ க்கிக்ெகா த்தி ந்தார். 
என  காலத்தில், 2005ஆம் ஆண் தான் தன் த ல் 
'ெபாசிசன்' ேதாட்டத்திேல 100 தனி கள் கட்டப்பட்டன, 7 
'ேபர்ச்' காணியிேல. அப்ப க் கட்டப்பட்ட 35 ஆயிரம் 

க க்கு இன்ன ம் அரசாங்கம் 'ஒப் ' - உ திப்பத்திரம் 
ெகா க்கவில்ைல. அந்தப் பத்திரத்ைதப் ெபற் க் 

ெகா ப்பதற்காக நாங்கள் அந்த அைமச்சுக்கேளா  
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

மக்க க்குத் ேதாட்டங்கைளப் பிாித் க் 
ெகா ப்பெதன்றால் ைறயாகக் ெகா க்க ேவண் ம். 
இப்ெபா கூட சிலர் குறித்த விடயத்தில் யற்சி 
ெசய்கின்றார்கள். இரண்  ஏக்கர்கேளா, ஐந்  ஏக்கர்கேளா 
பிாித்  அதிேல மரக்கன் கைள நாட் வ , ெகா ந்  
எ ப்பதற்குக் ெகா க்கப்ப ம் பணத்ைதக் குைறத் க் 
ெகா ப்ப  என்ற ேநாக்ேகா  சில கம்பனிகள் 
ெசயற்ப கின்றன. இன்ைறக்குச் சி  ேதாட்டங்கைள 
வளர்த் விட் க்கின்ற  அரசாங்கம். இன்ைறக்கு 
கிட்டத்தட்ட ஐந்  இலட்சம் சி  ேதயிைலத் ேதாட்டச் 
ெசாந்தக்காரர்கள் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு 
என்ெனன்ன மானியங்கள் ெகா க்கப்ப கின்றேதா, அைவ 
அவ்வள ம் ேதாட்டங்கள் பிாித் க் ெகா க்கப்ப கின்ற 
ெதாழிலாளர்க க்கும் கிைடக்க ேவண் ம். அப்ப யான ஒ  
உ திெமாழிேயா தான் சம்பந்தப்பட்ட ேபச்சுவார்த்ைதையச் 
சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்க ேவண் ம்  

இந்த நாட் ேல எம  மக்கள் காலம் ரா ம், அதாவ  200 
ஆண் களாக, ஓர் அ  நிலத் க்குக்கூடச் ெசாந்தக்காரர்களாக 
இ ந்ததில்ைல. இ க்கும் கு யி ப் க்க ம் எவ்வளேவா 
ேமாசமானைவ! அங்கு வந்  ேபாகின்ற அைமச்சர்கள் 
ஆங்காங்கு சி சி  ேவைலகைளச் ெசய் ெகாண்  
ேபாகலாேம தவிர, கனாக் கண் ெகாண்  எைத ம் நடத்த 

யா . [இைடயீ ] எனேவ, அவர்கள் வா ம் அந்தக் 
காணிகைள - 'ெகாலனி'கைள வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் 
அவர்கள் அைனவ க்கும் ெசாந்தமாக்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால் பலதரப்பட்ட மக்கள் அங்ேக வாழ்கின்றார்கள். 
[இைடயீ ] அைதச் ெசய்வதற்காகத்தான் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் உங்கைள எல்லாம் ம ப  இங்ேக 
ெகாண் வந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், இவர்கள் மற்றவர்கள் 
என்ன ெசய்தார்கள் என்  ேகட் க்ெகாண்  படம் 
காட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். படத்திேல என்ன வ ம் 
என்ப  படத்ைதப் பார்த்த பிறகுதான் ெதாி ம். [இைடயீ ] 

த ேல ‘பி ம்’ வரட் ம், அதற்குப் பிறகுதான் ெதாி ம் 
என்ன நடக்கின்ற  என் . [இைடயீ ] நீங்கள் ேபசும்ேபா  
நான் தைலயிடவில்ைல; தய ெசய்  எனக்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட ேநரத்திேல யா ம் தைலயிட ேவண்டாம்! 
[இைடயீ ] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
බාධා කරන්න එපා. කාලය සීමිතයි.  

 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
நான் இங்கு யார் ேபசும்ேபா ம் தைலயிடவில்ைல. 

அைமதியாக உட்கார்ந்  ேபச்ைசக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்ேதன் [இைடயீ ] இங்ேக Thondaman Foundation  
பற்றிக் கூக்குர கின்றார்கள். அங்கு வந்தவர்கள் - 
ெவளிநாட் ந்  வந்தவர்கள் யா க்கும் நாங்கள் சம்பளம் 
ெகா க்கவில்ைல. நீங்கள் பா ங்கள்! கணினி 
ெதாழில் ட்பத்தில் மைலயக மக்கள் அரசாங்கத்தால் 

றக்கணிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் Thondaman Foundation 
வந்தபிறகுதான் அங்குள்ள இைளஞர்கள் கிட்டத்தட்ட 35 
ஆயிரம் ேப க்குக் கணினி என்றால் என்னெவன்  ெதாி ம். 
ஆகேவ, இப்ப ப்பட்ட குற்றச்சாட் க்கைளச் ெசால்  
மக்கைளத் ண் வி வதால் எந்தக் காாிய ம் நடக்கா . 
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அைதப்பற்றி மக்க க்குத் ெதாி ம். நாம் மின்சாரம் 
ெகா த்தேபா ம்  "கம்பி அப்ப  வைளந்தி க்கின்ற ; ண் 
இப்ப  வைளந்தி க்கின்ற " என் தான் ெசான்னார்கள். 
ஆனால், இன்ைறக்கு மைலயகம் ரா ம் மின்சாரம் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . ஒவ்ெவா த்தர் ெசால் ம் 
குைறகைளக் ேகட்க நான் தயார்! ஆனால், உங்கள் 
கூக்குரைலக் ேகட் க்ெகாண் க்க நாங்கள் தயாாில்ைல. 
எனேவ தய ெசய்  நீங்கள் [இைடயீ ] ඔබතුමා  , ඔබතුමාෙග් 
වැඩක් බලාෙගන ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා, 
ඔබතුමාෙග් වැඩක් බලාෙගන ඉන්න , නිකම් - ெதாண்டமான் 
flight இேல ேபாகின்றார் என்பதற்காக இவர்க ம் 
ேபாகின்றார்கள் இன்ைறக்கு!   

ஆைகயினால் தய ெசய்  இந்த மக்க ைடய கைள - 
‘ெகாலனி’கைள அவர்க க்குச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகா ங்கள்! 
அதில்  கட் க் ெகா த்தால் எதிர்காலத்திேல - ேதயிைலத் 
ேதாட்டம் இல்லாமல்ேபாகின்ற காலத்தில்கூட அந்த மக்கள் 
நிரந்தரமான ஒ  கு யி ப் டன் கிராமத்தில் வாழக்கூ ய ஒ  
சூழ்நிைலைய  நாங்கள் உ வாக்க ம். அந்த நிைலக்கு 
நாம் அந்த மக்கைளத் தயார்ப த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால் 
இன்ெனா  நாட் க்கு நம  மக்கள் மீண் ம் ஒ ைற 
இடம்ெபயர்ந்  ேபாவதற்குத் தயாாில்ைல. இங்கு, விஜயன் 
வந்த காலத்திேல, அந்த அரசர் அவைன விரட் விட்டார் 
என்ெறா  கைத இ க்கின்ற . ஆனால், நாங்கள் வந்த 
ேநரத்தில் அப்ப யல்ல. அந்த அரசாங்க ம் இந்த 
அரசாங்க ம் இந்த நாட் ேல எங்கைளக் ெகாண் வந்  
ப க்கடாவாக்கியி க்கின்றார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have another one more minute, 

please.  
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
எனேவ, எங்க க்கு உாிைமகள் இ க்கின்றன. இதைன 

ம க்கக்கூ ய சக்தி எவ க்கும் இ க்கக்கூடா . 
‘வாக்குாிைம’, ‘வாக்குாிைம’ என்கின்றார்கள். ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க ம் ெகளரவ வ ேவல் சுேரஷ் 
அவர்க ம் இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரைஸப் 
காங்கிர ன் வாக்கு லம் வந்தவர்கள்தாம். நான் அைதக் 
குைறயாகச் ெசால்லவில்ைல. ஆனால், இவர்கள் த ேல 
உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அதி ந்  
பா பட்  'வாக்குாிைம' வாங்கியவர்கள்தான் அவர்க ம். 25 
வ டங்கள் ெதாழிற்சங்கத்ைதக் ெகாண்டா கின்றவர்க ம் 50 
வ டங்கள் ெகாண்டா கின்றவர்க ம் இலங்ைகத் 
ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் 75 வ டங்கள் என்ன ெசய்த  என்  
ேகட்கின்றார்கள். [இைடயீ ] ேகள்வி ேகட்ப  வசதி. 
ஆனால், ேகள்வி ேகட்கும்ேபா  பின்னா  தி ம்பிப் பார்க்க 
ேவண் ம். இவர்கள் காண்பிக்கும் ெபாய்யான படங்கள் 
எல்லாம் ெவகுசீக்கிரத்தில் ெவளியில் வ ம். 
எதிர்காலங்களிேல மக்கள் அவர்க க்குத் தக்க பாடம் 

கட் வார்கள் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට  විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 5.41] 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව 

කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් කාරණය සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම වතුකරෙය් ජනතාව කියලා අපි ඔවුන් 
ෙවන් කරලා කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඔවුන්ටද සමාන 
අයිතිවාසිකම් ඇතුළු සියලුම ෙද්වල් අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. පසු 
ගිය කාලය පුරාම -දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ- වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙම් ලාංකීය ආර්ථිකය නංවන්න ෙබෙහවින් දායකත්වය ලබා 
දුන්නා. ඒ නිසා ඔවුන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න අපි 
රජයක් විධිය ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අද වතුකරෙය් ජනතාව පධාන වශෙයන් මුහුණ 
ෙදන පශ්න විධියට, දිළිඳුකම, නිවාස පශ්නය, පානීය ජල 
පහසුකම්, අධ්යාපන, ෙසෞඛ්ය හා ෙපෝෂණ තත්ත්වය, 
සනීපාරක්ෂාව වැනි කරුණු හඳුන්වන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්යය ගැන කථා කරනවා නම්, අෙප් 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
ෙවනම ක්ෙෂේතයක් විධියට මානව වැවිලි සංවර්ධන භාරය කියන 
ආයතනෙයන් තමයි ඒ වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය කටයුතු 
පාලනය කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ඒ ගැන අද කියන්න 
කනගාටුයි. මම ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙග්ත් 
අවධානය ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කරනවා. අද මානව වැවිලි 
සංවර්ධන භාරය ඒ වතු ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ඉහළ නැංවීම සඳහා 
ඒ කාර්ය භාරය කරනවාද කියන එක ගැන විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව් මාත් රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී 
ඉන්නෙකොට ෙම් මානව වැවිලි සංවර්ධන භාරය ෙබොෙහොම 
සුහදතාවකින්, සහෙයෝගයකින් ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි 
කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධ වුණා. විෙශේෂෙයන්ම වතු සුබසාධක 
නිලධාරින්  වතුකරෙය් ජනතාවට තිෙබන ෙසෞඛ්ය පශ්න, ඒ 
ජනතාවට තිෙබන අපහසුකම් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
නිලධාරිවරයා දැනුවත් කළා. නමුත් අද ෙම් ෙවන ෙකොට 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න කියන්න ෙම් මානව වැවිලි 
සංවර්ධන භාරය හරහා ඒ සුබසාධක නිලධාරින් ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
නිලධාරි කාර්යාලවලට සම්බන්ධ  ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, 
ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාලෙයන් ලබා ෙදන ඒ දැනුම, ඒ 
පහසුකම් සියල්ලම මානව වැවිලි සංවර්ධන භාරය හරහා වතු 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් වතු පවුල් 
ෙසෞඛ්ය නිලධාරිනියන් පත් කළා.  වතු පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරින් නැති නිසා, ක්ෙෂේතවල ඉන්න පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
නිලධාරින්ට ෙම් කාර්යභාරය පැවරුවා. හැබැයි එක ක්ෙෂේතයක 
සිටින ජන සංඛ්යාව තුන් හාරදාහක් ෙවනෙකොට, ඔවුන්ට 
සැපෙයන  ෙසෞඛ්ය ෙසේව ෙය් ගුණාත්මකභාවයක් තිෙබනවාද 
කියන එක ගැන ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ක්ෙෂේත 
නිර්ණය කිරීෙම්දී ජන සංඛ්යාව තුන්දාහක් වන ආකාරයට ඒ 
ක්ෙෂේත නිර්ණය කිරීමත්, පවුල් ෙසෞඛ්ය නිලධාරින්ෙග් පහසුකම් 
පහසුෙවන් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ ක්ෙෂේත පමාණය වැඩි කිරීමත් 
කාෙලෝචිතයි කියලා මා හිතනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් වන විට වතු ජනතාව තුළ තිෙබන මන්දෙපෝෂණය, 
ගර්භිනී මවුවරුන් මුහුණ පාන ගැටලු ෙමන්ම අඩු වයස් දරුවන් 
ගැබ් ගැනීම් වැනි ෙසෞඛ්ය පශ්න තිෙබනවා. වතුකරෙය් රැකියා 
කරන අයට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීම වතු අධිකාරිවරයා -පාලන 
තන්තය- පතික්ෙෂේප කරන අවස්ථා තිෙබන බව අපට දැන ගන්න 
ලැබී තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙසෞඛ්ය පහසුකම්, ambulance 
වාෙග් ෙද්වල් ලබා දීෙම්දී ඔවුන් ඒවා පතික්ෙෂේප  කරනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, වතුකරෙය් 
කාලයක් ෙසේවය කරන, වතුකරෙය් ඒ නිවාසවල ජීවත් ෙවන 
ජනතාවටත් ඒ පහසුකම් සමානව ලබා ෙදන්න කියලා.   

විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ගැන කථා 
කරන විට අපි දකින ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි මන්ද 
ෙපෝෂණය සමඟ වතුකරෙය් ඵලදායිතාව අඩු ෙවලා, නිෂ්පාදන 
තත්ත්වය පහත වැටී ති ෙබන එක. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, දැන් අවසන් කරන්න. ඔබතුමියට ලබා දී 

තිබුණු කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
එම නිසා වතුකරෙය් ජනතාව නිරතුරුවම, -මාස 6කට 

සැරයක්වත්- ෛවද්ය පරීක්ෂණවලට ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් අද  තිෙබන පශ්නයක් තමයි වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
දෘෂ්යාබාධ තත්ත්වය. "දළු ෙදකයි තිරයයි" කියලා ෙත් දළු 
ඉල්ලුවත්, ෙහොඳ දෘෂ්ටියක් නැත්නම් ඒ "දළු ෙදකයි තිරයයි"  
කඩන්න බැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා දෘශ්ය පරීක්ෂණ වැනි 
ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වතුකරෙය් ජනතාවට ලබා ෙදන්න කියලා මම 
ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have got four minutes.  

 
[பி.ப. 5.45] 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த ல் இந்தப் பிேரரைணைய ன்ைவத்த மக்கள் வி தைல 
ன்னணியின் தைலவ ம் ெகளரவ உ ப்பின மான 

அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  ெகளரவ உ ப்பினர் 
வாசுேதவ நாணயக்கார அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, இந்தப் 
பிேரரைணயி டாக அரசியல் நாகாிகத்தி ம் ஒ  மாற்றம் 
வந்தி க்கின்றெதன நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த நாட் ன் 
அரசியல் கலாசார வளர்ச்சியிேல, மக்கள் வி தைல ன்னணி 
ேதாற் விக்கப்பட்ட காலத்திேல, அவர்கள  ஐந்  

வகுப் களில் ஒன்றாக இந்திய விஸ்தாிப்  வாதத்தின் 
எச்சங்கெளன எந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளக் 
கணித்தார்கேளா, அந்த நிைலைம இன்  மாறி, அவர்கள  
அரசியல் ெகாள்ைககள் மாற்றம் ெபற் , அேத ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள - இந்திய வம்சாவளியினரான மைலயக 
மக்கைள இந்த நாட் ேல 'இந்திய வம்சாவளியினர்' என 
அைழக்கக்கூடாெதன் ம் அவர்கைள இலங்ைகத் 
ேதசியத்திற்குாியவர்கள் என அைழக்கேவண் ெமன ம் 
ெகளரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
கூறிய க த்  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க . அந்தவைகயில் நான் 
அவ க்கு நன்றி ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.   

அேதேபால், 2003ஆம் ஆண்டளவில் இந்த மைலயக 
மக்க க்குப் பிரஜா ாிைம கிைடத்ததாக அவர் 
குறிப்பிட் ந்தார். அேதேபான்  2008 - 2009ஆம் 
ஆண் களில் இன் ெமா  வரலாற் ப் பதி  மைலயக 
மக்கள் வி தைல ன்னணி டாக நிகழ்ந்தி க்கின்ற . 
அைத ம் இந்தச் சைபயிேல ெசால்லேவண் ய 
கடப்பா க்கின்ற . 1970களில் மைலயகத்தி ந்  
கு ெபயர்ந்  வன்னிக்குச் ெசன்  வாழ்ந்த மக்கள் 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் த் ெதன்னிந்தியாவிற்கு 
அகதிகளாகச் ெசன்றி க்கின்றார்கள்.  அங்ேக சுமார் 1,20,000 
தமிழ் மக்கள் அகதிகளாக வாழ்கின்றார்கள். அவர்களி்ல் 
30,000 ேபர் மைலயகத் தமிழ் மக்கள். அவர்க க்கு 
இலங்ைகப் பிரஜா ாிைம ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அன்  
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல அங்கத் வம் வகித்த மைலயக 
மக்கள் வி தைல ன்னணியின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
இராம ங்கம் சந்திரேசகர் அவர்கள் காரணமாக இ ந்தார் 
என்பைத ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நிைன ப த்திக்ெகாண் , 
இந்த 'இந்திய வம்சாவளியினர்' என்பைதப் பற்றிய சி  
விளக்கத்ைத அளிப்பதற்கு இந்த ேநரத்ைதப் 
பயன்ப த்தலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

இன்ைறய நிைலயில் இந்த மைலயகத் தமிழர்கள் 
இலங்ைகயில் இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்கெளனக் 
குறிப்பிடப்ப வதில்ைல. அவ்வா  ெசால்லப்பட்டா ம் 
சட்டத்தின் ஏ களில் அவர்கள் இந்தியத் தமிழர்கெளன்ேற 
அைழக்கப்ப கிறார்கள். இைத நாங்க ம் எதிர்க்கின்ேறாம். 
இதற்கு மாறாக ேவெறா  ெசாற்பதத்ைதத் ேத வதற்கு 
அவசியமில்ைல. ஏெனனில், மைலயக மக்கள் பண்பாட்  
ாீதியாகத் தங்கைள மைலயக மக்கெளனக் கடந்த 50 வ ட 
காலமாக அைழத் க்ெகாண்  வ கின்றார்கள். அவர்கைளப் 
ெபா வாகத் தமிழர்கெளன்ற நிைலயில் பார்க்கின்றேபா , 
இலங்ைகத் தமிழர்களி ந்  அவர்கைள ேவ ப த்திப் 
பார்க்க யாத நிைல காணப்ப கின்ற . ஏற்ெகனேவ 
வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற மக்கள் இலங்ைகத் 
தமிழர்கெளன்  அைழக்கப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்தக் 
குறிப்பிட்ட மக்கள் ெதாைகயினைர மைலயக மக்கெளன 
அைழப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கிேறாம். இந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதற்காகப் திய 
அைமப் கைளத் ேத வைதவிட, இன்  பாரா மன்றத்தில் 
எல்ேலா ம் ஒன் ேசர்ந்  இந்த மக்க க்காகக் குரல் 
ெகா த்த ேபால்,  எதிர்காலத்தில் வரவி க்கின்ற திய 
அரசியலைமப்பி டாக இந்தப் பாரா மன்றில் மைலயக 
மக்களின் ஒட் ெமாத்த அரசியல், அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனக க்கும் தீர்  காண்பதற்கு எல்ேலா மாகக் குரல் 
ெகா த்  ஒத் ைழப்  வழங்குவேத அந்த மக்களின் க்கிய 
மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்  ேகட் க்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
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[ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කරුණාරත්න 

පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
බැහැ. ඒ සියල්ලම දීලා ඉවරයි. 

 
[අ.භා. 5.49] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
එතුමා මට කිව්වා එතුමාෙග් කාලය ලබා ගන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් වූ කාරණාවක් 
පිළිබඳව විනාඩියක් ෙහෝ කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ජාතික ආදායම සඳහා ෙල්, කඳුළු, දහඩිය 
ෙහළන වතුකරෙය් ජනතාව සිහිපත් කරමින්, වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් වචනයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම 
ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

ඇත්ෙතන්ම ඉතා ෙකටිෙයන් සඳහන් කෙළොත්, මා 
නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය ආසනෙය්දී සමහර අවස්ථාවලදී  
දැකලා තිෙබනවා,  මළ ෙගදරකට, මගුල් ෙගදරකට ෙහෝ ෙවනත් 
කාරණයකට  ෙගදරකට ඥාතිෙයක්  ආවාම, ෙගදර ඉන්න පිරිස 
එළිෙය්  ඉන්නවා, පිටින් ආපු අයට තිෙබන කාමරෙය් නිදා ගන්න 
දීලා. ෙම් වාෙග් ඉතා අසරණ තත්ත්වයක තමයි වතුකරෙය් 
ජනතාව ජීවත් වන්ෙන්. මම හිතන විධියට ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා ෙහොඳ සන්ධිස්ථානයකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  එතුමා ෙමොන පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් අද ඉතා 
පැහැදීෙමන් ෙම් කාරණයට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන එක  ගැන 
අපි ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා 
කළ ගරු මන්තීවරුන් ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉතා ෙහොඳ අදහස් 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙයොමු කර තිෙබනවා. මම එක කාරණයක් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම පැහැදීෙමන් කථා කරන, ඒ අය ෙවනුෙවන්  කඳුළු 
හළන සමහර මන්තීවරුන්  නිෙයෝජනය කරන  පක්ෂ දිහා 
බැලුවාම,  ඒවා තමයි ෙම් රට තුළ දිගින් දිගටම ජාතිවාදය පතුරවපු 
පක්ෂ. ඒ පක්ෂවල අය තමයි අද ෙම් විධියට කඳුළු හළන්ෙන්.  
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අවධානය ෙයොමු කර ඡන්ද ටික 
මංෙකොල්ල කාගන්න ගන්න තමයි ඒ අය උත්සාහ දරන්ෙන්.  

දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විකල්ප කණ්ඩායමක් කියලා 
කට්ටියක් ඉන්නවා.  එකම ලකුණකින් ඡන්දයට ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඇවිල්ලා,  දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ලු. ඒ අය එකම ලකුණකින් 
ඡන්දය ඉල්ලලා තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂෙය් ඒකාබද්ධ 
කණ්ඩායම නම්   සම්පන්දන් මැතිතුමා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  
ඇතුළු සියලු ෙදනාම ඉන්න ඕනෑ. හැබැයි, මම අද දකින  
කාරණයක් තමයි, එක ෙදමළ මන්තීවරයකුවත් බුලත් 

ෙකොළෙයන් ඡන්දය ඉල්ලා දිනලා ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වාඩිෙවලා නැහැ  කියන එක.  කවදා හරි ජාතිවාදය පතුරවන 
ෙකොටස තමයි අද ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා හදා ෙගන 
ඉන්ෙන්. ඒ අය තමයි නැවතත් ෙම් රෙට් ජාතිවාදය පතුරවන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන්.  "සිංහ ෙල්"  කියලා හදා ෙගන;  අර ෙල් 
කියලා  හදා ෙගන, අර කණ්ඩායම්, ෙම් කණ්ඩායම්, අර ෙසේනාවල් 
හදා ෙගන  තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දවිඩ ජනතාව ෙවනුෙවන් 
කථා කරන ෙකොට අද පත්තරයක  පළවී තිෙබන  පවෘත්තියක ෙම් 
ෙකොටසත් සඳහන් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මට හිතුණා. අද 
ශීලනිපෙයයි, යූඑන්පිෙයයි ෙක්න්දර ගැළෙපන්ෙන් නැතිලු.  
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා  තමයි කියන්ෙන්.  එතුමා 
ෙක්න්දර බලන්න ගිහිල්ලා තමයි, එතුමාට තව අවුරුදු ෙදකක් රට 
පාලනය කරන්න කාලය තිෙබද්දී අපට ආණ්ඩුව ෙදන්න සිදු 
වුෙණ්. ෙම් රෙට් හිටපු නක්ෂතකාරෙයෝයි, ෙම් ඉස්සරහ 
වාඩිෙවලා ඉන්න සූත්තරකාරෙයෝයි තමයි එතුමාව නැති කෙළේ.   
අද ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. අවුරුදු 
10ක් බලෙය් සිටියා. ඔය කථා කළ මිනිස්සුන්ට ඒ දවිඩ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉඩම් කැබැල්ලක් නිදහස් කර ෙදන්න බැරි වුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කඳුළු හළන මිනිස්සු දවිඩ 
ජනතාවට නිදහෙසේ ඇවිල්ලා ඡන්දය දමන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. 
නාවලපිටිෙය් ජනතාවට ඒ අයිතිය ආරක්ෂා කර දුන්ෙන් ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග්ය කියන කාරණය මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු  ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා ෙමොන පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් අපි 
ඇත්ත කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. වතුකරෙය් දවිඩ ජනතාව 
වැඩිෙයන්ම ෙව්දනා වින්ෙද් 1988-89 භීෂණ කාලෙය්යි. වතු 
ෆැක්ටරි ටික ගිනි ගන්න ෙකොට ෙසේවකයන්ට වැඩ  කරන්න 
තැනක්  තිබුෙණ් නැහැ.  වැටුප් ලැබුෙණ්  නැහැ. බඩු ටිකක් ගන්න 
කඩයක් තිබුෙණ් නැහැ.  පාසල් වැහුවා. දවිඩ ජනතාව වැඩිෙයන්ම 
දුක් වින්ෙද් ඒ කාලෙය්යි කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට මතක් 
කර සිටිනවා. හැබැයි, අද එතුමන්ලා පජාතන්තවාදයට පැමිණිලා 
යහපාලන ආණ්ඩුව කරන වැඩ ෙකොටස් අගය කිරීම ගැන අපි 
ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙකටි  කවියකින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
 
"වර්ධනලා, වංශලා, සුවලා,      පිලලා  
හිල් වූ නැෙව් නැඟ මතු දින යයි   ගිලිලා  
ජාතිවාදෙයන් මුළු රට ගිනි     අවුළුවලා  
ෙගදර යන්ට ෙවයි ඡන්දය        පැරදීලා" 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Velu Kumar.  You have 

four minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.55] 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පථමෙයන්ම කියන්නට 
ඕනෑ නාවලපිටිය ආසනෙය් අෙප් සෙහෝදර ආනන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන ෙකොට නැවත 
නාවලපිටිය ආසනය ගැන මතක් කරන්නට ඕනෑ බව. අෙප් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාත් කථා කළා, 
නාවලපිටිය ආසනෙය් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය 
පිළිබඳව. නාවලපිටිය නගර සභා සීමාවට අයිතිව තිබුණු 
ඉඹුල්පිටිය වත්ෙතන් අක්කර ගණනක ඉඩම් පසු ගිය අවුරුදු 10ක 
කාලය තුළ ෙබදලා දුන්නා. ඒ ෙබදලා දුන් අක්කර ගණෙනන් එක 
අඟලක්වත්, ඉඩමක්වත් වතුකරෙය් ජනතාවට දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ලයින් කාමර ටික නාවලපිටිය නගරෙය් ඓතිහාසික සලකුණක් 
විධියට ඉතුරු කරලා, ඊට යාබදව තිබුණු ඉඩම් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙබදලා දුන්නා පිට පළාත්වල හිටපු ජනතාවට. එතුමා විපක්ෂයට 
ආපු ගමන් දැන් කියනවා, "වතුකරෙය් ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය 
විසඳන්නට ඕනෑ" කියලා.  

අද ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරමින්, 
ඒ තුළ ගැබ් ෙවලා  තිෙබන කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඊට වඩා 
හාත්පසින් ෙවනස්, ෙම් රට තුළ කථා බහට ෙනොයන කරුණු 
ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

අපි උතුරු - නැෙඟනහිර ජනතාව පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, 
යුද්ධය නිසා අද එම ජනතාව අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ වුණත්  
වතුකරෙය් ජනතාව යුද්ධයක් නිසා ෙනොෙවයි,  පසු ගිය කාලෙය් 
පැවැති සියලුම රජයන් කරපු වැරදි කියා නිසා දැන් අවතැන් වුණු 
ජනතාවක් හැටියට ඉන්නවා. මම එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි.   

1948දී නිදහස ලබපු ගමන්ම පළමුෙවන්ම සිදු වුණු ෙද් තමයි, 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පජා අයිතිය -ඡන්ද අයිතිය- උදුරාෙගන ඒ 
නිදහස නැති කරපු එක. වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්ද අයිතිය ලබා 
ගන්නා කාලය වන ෙකොට එම වතු අයිතිව තිබුණු  ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලින්, නැත්නම් companiesවලින් 1972දී  Land Reform 
Act එක ෙගනැල්ලා ඒ වතු ටික රජයට පවරා ගත්තා. ඒ විධියට 
වතු ටික රජයට පවරා ගන්න ෙකොට පළමුවැනි ස්ථානෙය් ඉඳලා ඒ 
ජනතාව තවත් රජෙය් ආයතනයක් යටතට ගියා.  

එම රජෙය් ආයතනය යටෙත්  නැවතත් 1992දී එම ජනතාව 
ජීවත්වන පෙද්ශ තවත් ආයතන කීපයකට ෙබදලා දුන්නා.  
Regional Plantation Companiesවලට යම්කිසි ෙකොටසක් ලබා 
දුන්නා.  තව ෙකොටසක් JEDB එෙක් තබා ගත්තා.  SPC එෙක් තව 
ෙකොටසක් තබා ගත්තා.  Elkaduwa Plantations Limited එකට 
ෙකොටසක් ෙබදුවා. ෙම් වාෙග් ෙබදලා, ඒ ජනතාවෙග් භූමිය එක 
එක ආයතනවලට ලබා දුන්නා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 1972 Land Reform Act එක අනුව 
අවුරුදු 18ට වැඩි ෙකෙනකුට අක්කර 50ක්  තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
අක්කර 50 ඇතුෙළේ ඉන්න වතුකරෙය් ජනතාව එක්කම තමයි 
අක්කර 50 ෙවන් කෙළේ. දැන් වතුකරය කියලා ගත්තාම, RPCsවල 
වතු ටික තිෙබනවා; රාජ්ය වතු යායට අයිති වතු ටික තිෙබනවා. 
ෙම් කිසි ආයතනයකට අදාළ නැති ෙපෞද්ගලිකව අක්කර 50 
වශෙයන් ලබා ගත් වතු ටිකක් තිෙබනවා. අර කියපු කිසිම       
සංඛ්යා ෙල්ඛනයකට ෙපෞද්ගලිකව ලබා දුන් වතු කිසිවක් අයිති 

ෙවලා නැහැ. ෙම් ජනතාවෙග් නිවාස අවශ්යතාව ඒ              
සංඛ්යා ෙල්ඛන තුළ ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. ෙම් වතු තුළ ෙවනම 
රාජ්යයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
වතු මුදලාලිෙග් ෙවනම රාජ්යයක් ඒ තුළ තිෙබන්ෙන්. එතැන 

කම්කරු නීතියක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  ගාම නිලධාරි 
ළඟට ගියාම ඔහු කියන්ෙන්, "වතු අධිකාරි අත්සන් කෙළොත් තමයි 
ඕනෑම ලියකියවිල්ලකට අත්සන් කරන්ෙන්" කියලායි.  පසු ගිය 
කාලෙය් සිරගත කරපු, නිදහස ලබා ෙදන්නට කියලා දැන් 
උපවාසෙය් ෙයදී සිටින කණ්ඩායමක් ෙම් වනෙකොට සිර 
ෙගවල්වල ඉන්නවා. ඒ අය අතර වතුකරෙය් කිහිපෙදෙනකුම 
ඉන්නවා. ඒ අයව  සිරගත කරන්න ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ඒ 
අයට National Identity Card එකක් නැති එකයි. National 
Identity Card එක ගන්න බැරි වීමට ෙහේතුව, ගාම  නිලධාරියා  
හරහා ලැෙබන ෙසේවය ඒ කට්ටියට හරියාකාරව ෙනොලැබීමයි. ඒ 
නිසා අපි කියන්ෙන්, සියලුම රජයන්, රජෙය් නිලධාරින්, සියලුම 
පාර්ශ්වයන් ඒ ජනතාවෙග් පශ්නය මානුෂික වශෙයන් හඳුනාෙගන 
එය නිවැරදි කරන්නට කටයුතු කළ යුතුය කියන එකයි.  
මානුෂිකව හිතුෙවොත් පමණයි  ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. 

You have four minutes. 
 
[பி.ப. 6.01] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
நன்றி, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள. 

இன்  மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் அவலங்கள் 
ெதாடர்பாகக் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற பிேரரைணைய 
நான் வரேவற்பேதா , அதைனச் சமர்ப்பித்த உ ப்பின க்கும் 
என  நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
இப்ெபா ெதல்லாம் இந்த உயாிய சைபயிேல மைலயக 
மக்கள் பற்றி ம் மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
பற்றி ம் எ த் க் கூறப்ப வைதப் பார்க்கும்ேபா , 
காலங்கடந்தாவ  எம்மக்களின் பிரச்சிைனகள் 
ெவளிக்ெகாண்  வரப்ப வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின் 
ேறன்.  இவ்வள  கால ம் மைலயக மக்கள் ேவ  நாட்ைடச் 
ேசர்ந்தவர்கள் ேபால ம் அவர்களின் பிரச்சிைனக்கும் 
தங்க க்கும் எந்தவித சம்பந்த ம் இல்ைல என்பைதப் 
ேபால ம் இ ந்த நிைலைம மாறி, இன்  எம்மக்கைளப் பற்றி 
அைனத் ச் ச கத்ைதச் சார்ந்தவர்க ம் ேபசுவ  ஆ தைலத் 
த கின்ற .   

தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் உ ப்பினர்கள் இந்த 
உயாிய சைபயிேல எம்மவர்களின் பிரச்சிைனையப் பற்றி, 
அவர்களின் நிைலைமையப்பற்றி இப்ெபா  
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ேபசுவ ேபால், அவர்களின் நிைலைமக்கு ஒ  விேமாசனத்ைத 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்க நாம் ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வைதப்ேபால் இதற்கு ன்  மைலயகப் 
பிரதிநிதிகெளன்  பாரா மன்றத்ைதப் பல தசாப்தங்களாக 
பிரதிநிதித் வப்ப த்தியவர்க ம் ெசயற்பட் ந்தால் 
மைலயக மக்களின் இன்ைறய அவலத்ைதக் குறிப்பிட்டள  
குைறத்தி க்க ம். ஆனால், மைலயகத்தில் பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்ந்தால் மாத்திரேம தமக்கு அரசியல் ெசய்ய ெமன்  
சுயநலமாகச் ெசயற்பட்டவர்க க்கு நடந் ந்த ெபா த் 
ேதர்த ேல மைலயக மக்கள் தகுந்த பாடம் 
ப ப்பித்தி க்கின்றார்கள். இன்  அவர்கள் ேகாவணத்ேதா  
நிற்கும் நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . இன் ம் சிறி  
காலத்தில் அ ம் இல்லாமற்ேபாகும் என்பதிேல எவ்வித 
சந்ேதக ம் இல்ைல.   

எம  மக்கைளப்பற்றி இரத்தினச் சு க்கமாகக் கூறினால், 
இந்த நாட் ல் ஒ  ெகளரவமான பிரைஜெயன்ற 
உாிைமயில்ைல, ட் ாிைமயில்ைல, காணி ாிைமயில்ைல. 
ைக, கால் நீட்  நிம்மதியாக உறங்குவதற்கு ல்ைல.  
அவர்கள் வா ம் 10 அ க் காம்பராவிேல ெவளிச்சமில்ைல; 
சுவாசிக்கச் சுத்தமான காற்றில்ைல. ெகளரவத் டன் கூ ய 
ஒ  வாழ்க்ைகயில்ைல; சுகாதாரத் டன் கூ ய சூழல் இல்ைல; 
உைழப்பிற்ேகற்ற ஊதியமில்ைல; ேபாசாக்கான உணவில்ைல; 
ப த்த இைளஞர் வதிக க்கு ேவைல வாய்ப்பில்ைல;  
ேதாட்டங்களிேல எமக்குக் கிைடத்த உத்திேயாகத்தர் ேவைல 
வாய்ப் க்க ம் இன்றில்ைல. ஒ ங்கான பாைத 
வசதிகளில்லாைமயால்  ேபாக்குவரத்  வசதிகளில்ைல. 
ச ர்த்தி நிவாரண ம் திேயார்க க்கான நிவாரண 
உதவி மில்ைல. அரச திைணக்களங்களிேல வரேவற்பில்ைல.  
ஏைனய பாடசாைலகேளா  ஒப்பி ம்ேபா  எம  
பாடசாைலகள் சமநிைலைமயில் இல்ைல. இவ்வா  எம  
மக்களின் வாழ்க்ைக வசதிகள் றக்கணிக்கப்பட்ேட 
வந்தி க்கின்றன. இந்த நிைலைம மாறேவண் ம். இந்த 
நிைலைமைய மாற் வதற்குத் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் உ ப்பினர்களாக இ க்கின்ற நாம் 

ச்சுடன் ெசயற்ப ேவாெமன்  கூறி, சந்தர்ப்பமளித்த 
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  
வணக்கம் 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4ක 

කාලයක් ලබා ෙදනවා.  

 
[අ.භා. 6.04] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරය ගැන වචන 

කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  වතුකරය ගැන විෙශේෂෙයන් ෙමතැන කථා 
කරපු සමහර මන්තීතුමන්ලාට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ, 1970 
දශකෙය් වතුකරෙය් ජනතාවට කරපු වදහිංසා ගැන. පුස්සැල්ලාව 
පෙද්ශෙය් ෙඩල්ටා වත්ත සම්පූර්ණ විනාශයට පත් කරලා ඒ 
වතුවල හිටපු අයෙග් කන-කර ඔක්ෙකොම කඩාෙගන ගිහිල්ලා, 
හට්ටි-වළං ඔක්ෙකොම කුඩු පට්ටම් කරලා විනාශ කර දැම්මා. ඒ 
අයෙගන් පැවැත එන සමහර අය -ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන 
සමහර මන්තීතුමන්ලා-තමයි අද ෙමතැනට ඇවිත් කථා කරන්ෙන්, 
''වතුකරෙය් අයට ෙම් ෙම් විධියට සලකන්න ඕනෑ''ය කියලා.       

ඒ වාෙග්ම අද ෙම් වතුකරය නිෙයෝජනය කරන සමහර ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ෙමය අවස්ථාවක් කර ෙගන තිෙබනවා 
එතුමන්ලාෙග් ජන්ද කටයුතුවලට. එතුමන්ලා ෙම් වතුකරෙය් 
ජනතාව ඉස්සරහට දාලා ඡන්දය ගැන කථා කරනවා. ''අපිට 
සලකන්ෙන් නැහැ; අපි දිහා බලන්ෙන් නැහැ; අෙප් ජනතාව ෙම් 
විධියට පත් ෙවලා තිෙබනවා; පඩි ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; 
ඒෙගොල්ලන්ට දීමනා ෙදන්ෙන් නැහැ; ඒෙගොල්ලන්ෙග් නිවාස 
පශ්නය ගැන බලන්ෙන් නැහැ''යි කියමින් පශ්න හදා ෙගන 
ඉදිරියට එනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.  
වර්තමාන අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එවකට 1993 
වසෙර්දී, ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවට නිවාස තනා ගන්න කියා 
පර්චස් 7ක බිම් පමාණයක් ලියවිල්ලකින් ලබා දුන්නා. එය 
ආරම්භ කළාට පසුව ෙම් දක්වාම තිබුණා නම් ෙම් නිවාසවල 
පශ්නය ෙබොෙහෝ දුරට අඩු ෙවන්න තිබුණා. ඒක කෙළේ නැහැ. 
1994 වසෙර් ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණාට පසුව ඒක නතර කළා. ඊට 
පසුව ෙම් ආණ්ඩුව නැවත බලයට පත් වුණාම වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් වතුකරෙයන් පත් වුණු පලනි 
දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට ෙම් ඉඩම් පශ්නය සම්බන්ධව ෙත්රුම් 
ෙබ්රුම් කර දීලා, විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා දීලා ෙමම නිවාස 
පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා එතුමාට එය භාර 
දුන්නා. ඒ අනුව, එතුමා ඒ කටයුත්ත ෙහොඳින් කර ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපට තවත් ෙහොඳ ඇමතිතුෙමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
තමයි අෙප් රාධකිෂ්ණන් ඇමතිතුමා. ඒ කාලෙය් ඉඳලාම 
වතුකරෙය් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙදස බලා ෙගන ඉන්නවා.  

එවකට අධ්යාපන ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කළ වර්තමාන 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, ''සිඩා'' ආධාර කමය 
යටෙත් ඒ පෙද්ශය දියුණු කරලා ශීපාද අධ්යාපන විද්යා පීඨය ඇති 
කළා. ඒ ආකාරෙයන් අෙප් බල පෙද්ශය වැඩිදියුණු කරලා එතුමා 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. එවැනි ෙසේවයක් වතුකරෙය් 
ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත්, දැන් ෙම් අය කියන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්; අෙප් රජයන්වලින් වතුකරයට කිසිම 
වැඩ පිළිෙවළක් කරලා නැහැ කියලායි. නිවාස උරුමය, ඡන්ද 
අයිතිය, පජා උරුමය ඒ සියලු ෙද්වල් ලබලා දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන්. ඒ කිසි ෙදයක් දැන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
දැන් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? පර්චස් 7ක අයිතිය ලබලා 
දුන්නාට පසුව අගමැතිතුමා කිව්වා, මීට පසුව 'වතු' කියන නම 
අයින් කරලා දාමු කියා. ඒ කියන්ෙන් 'වතු' කියලා කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. ''මීනාච්චි ෙතෝට්ටම්, වාලමෙලයි ෙතෝට්ටම්, වෛල 
ෙතෝට්ටම් යනාදී වශෙයන් ඒ ''ෙතෝට්ටම්'' කතාන්දර කථා 
කරන්න ඕනෑ නැහැ.  

මීට පසුව අපි කථා කරමු ගම්මාන ගැන. ගම්මාන වශෙයන් 
ෙම් වතු ෙවන් කරලා, ගම්මාන වශෙයන් ඔවුන්ට නිවාස හදලා 
දීලා, ගම්මාන විධියට, ගෙම් අය විධියට ෙම් අයටත් සලකන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරමු. වතුකරෙය් 
ජනතාව විධියට සලකන්න එපා. ගමත්, වත්තත්, නගරයත් එකට 
බද්ධ කරලා  සියලුම ජනතාව එක හා සමාන විධියට සලකන වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙගන යන්න" කියලා එතුමා කිව්වා.  

ඉතින් ඒ විධියට අපි සලකා ෙගන කටයුතු කරනවා. එම නිසා 
අපි  කවුරුවත් ෙවන් කරන්න වුවමනා නැහැ. ෙවන් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමතැනින් අයින් කරලා දාන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් 
හැඳුනුම්පෙත් x අකුරක් ගහලා තිෙබනවා. අපි එදා ඉඳලාම 
කිව්ෙව්," x අකුරක් වුවමනා නැහැ, අෙනක් අයට ෙදන 
හැඳුනුම්පතම ෙම් අයටත් ෙදන්න" කියලායි. එතෙකොට ඒ 
හැඳුනුම්පත දුන්නා ට පසුව ඉන්දියානු සම්භවයක් කියන එක 
ෙමතැනින් අයින් ෙවනවා. ඉන්දියානු සම්භවයක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒෙගොල්ලන් කියන්ෙන්,"අපි ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති අය.  
ෙවන ජාතියක් හැටියට අපිට ෙවනම සලකන්ෙන්" කියන එකයි. 
නැහැ. ඒ අයත් ෙම්  රෙට් පුරවැසිෙයෝ. එම නිසා ඒ අයත් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් හැටියට අපි සලකන්න  ඕනෑ. ෙම් අය සම්බන්ධෙයන් 
හිතන්න ඕනෑ වැදගත්  කාරණයක් තිෙබනවා. විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් ෙවලා නැතිව ඉන්න අය. 
වතුකරෙය් විශාල සංඛ්යාවක් ෙජෝඩු පිටින් ඉන්නවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන්ව විවාහ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  පළමුෙවන්ම ඉෂ්ට 
කරන්න ඕනෑ. 04 ෙවනිදා පැවැත්ෙවන අෙප් පළමුෙවනි 
රැස්වීෙමන්ම මමත් රාධකිෂ්ණන් ඇමතිතුමාත් ෙම් විවාහ කිරීෙම් 
වැඩ ෙකොටස අඹගමුව ෙකෝරලෙයන් ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විවාහ කිරීෙම් කටයුත්ෙතන් පස්ෙසේ 
උප්පැන්න සහතිකය ලංකා පුරවැසියකු හැටියට ලියා පදිංචි කරලා, 
ඉන් පසුව හැඳුනුම් පතත් දුන්නාට පස්ෙසේ ඉන්දියානු සම්භවය 
එතැනින් ඉවත් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා කියපු කාරණා මා සියයට 100ක්ම අනුමත කරනවා. 
එතුමා වතුකරය ගැන ෙබොෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කළා, එහි තිෙබන 
අඩු පාඩු ගැන කථා කළා. අඩි දහෙය් ලැයිම ගැන අද ඊෙය් 
ෙනොෙවයි, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කථා කරනවා. අඩි දහෙය් 
ලැයිම අවුරුදු 200ක් විතර පැරණියි. ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනෑ. අපි 
1994දී කිව්වා, "ලැයිම" කියන නාමය වතුකරෙයන් ඉවත් කරන්න 
ඕනෑය කියලා. තවම ඒක ඉවත් වන පාටක් නැහැ. වතුකරෙය් 
ජනතාවට 1,60,000ක් පමණ නිවාස ඕනෑ ෙවනවා. ඒ සඳහා 
විශාල මුදලක් අවශ්ය වනවා. ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය ෙම් රටින් 
ඉවත් වනවාත් එක්කම, අෙප් ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ඉදිරිෙය්දී, අෙප් ආණ්ඩු කාලය තුළදී වතුකරෙය් ජනතාවට ඒ 
නිවාස ලබාෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් එවැනි විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපට කරන්න තිෙබනවා.  

වතුකරෙය් අධ්යාපනය දියුණු කරනවා වාෙග්ම ඒ ජනතාවට 
ෙසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මා කලිනුත් සඳහන් කළ 
පරිදි ඉන්දියානු ආධාර යටෙත් විශාල මුදලක් වියදම් කරලා දික්ඔය 
ආෙරෝග්ය ශාලාවක් හදා තිෙබනවා. නමුත් එය විවෘත කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. එය විවෘත කළා නම් නුවරඑළිය දිස්තික්කයටම 
විශාල පහසුකමක් ඇති වනවා. එය විවෘත කරෙදන්න කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ඔබතුමන්ලා මැදිහත් ෙවලා ඒ කටයුත්ත කර 
දුන්ෙනොත්, නුවරඑළිය, මස්ෙකළිය පෙද්ශවල ජනතාවට පමණක් 
ෙනොෙවයි, බලංෙගොඩ ප ෙද්ශෙය් ජනතාවට පවා විශාල ෙසතක් 
සැලෙසනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

වතුකරෙය් තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් ෙකොළඹ 
පෙද්ශයට ඇවිල්ලා රැකී රක්ෂා කරනවා, කඩ මුදලාලිලා බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඔවුන් හැම දාම වතුකරෙය් 
වැඩ කරන තරුණයන් ෙනොෙවයි. ඒ අය අධ්යාපනය ලබා, ඒ 
අධ්යාපනය තුළින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා, ඉංජිෙන්රු උපාධිය, ෛවද්ය 
උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඒ අයට හිමි තැන ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙහම වුෙණොත් තමයි පශ්නවලින් ෙතොරව අෙප් රටට ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. වතුකරෙය් ජනතාව හැම දාම උකසට 
තබා කටයුතු කරන්න ලෑස්ති වන ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්, 
ෙද්ශපාලන නායකයන්ෙග් අනාගතය අඳුරු වන තත්ත්වයට පත් 
වනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා. වතුකරෙය් ජනතාව රැවටුවා 
ඇති; මින් ඉදිරියට රැවෙටන්ෙන් නැහැ; රවටන්න පුළුවන්කමකුත් 
නැහැයි කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින්, වතුකරෙය් 
ජනතාවට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් යහපතක් ෙව්වායි කියා ශුභ පාර්ථනා 
කරමින්, වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙහොඳට වැඩ කටයුතු 

කරලා අනාගතෙය් පවත්වන මැතිවරණ සඳහා ඔවුන්ෙග් හිත 
දිනාගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් අෙප් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.12] 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දමිළ ජනතාව විශාල 

පමාණයක් ෙවෙසන ආසනයක් නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් විධියට රක්වාන ආසනෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
සහ රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් දමිළ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් 
පශ්න පිළිබඳව කථා කරන්න මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් මා මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ 
වාෙග්ම මා කනගාටු වනවා, ෙම් වාෙග් වැදගත්  ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමාත්, "කථා කරන්න ෙවලාව නැහැ. කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියා හැම දාම කියන, 
ෙපොල් ගහමින් යන විපක්ෂය යයි කියා ගන්නා මන්තීවරුනුත් ෙම් 
සභාෙව් නැති එක ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථාකරන්න ලැබුණු ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් 
දිස්තික්කෙය් වාසුෙද්ව නානායක්කාර  සෙහෝදර මන්තීතුමා 
ඉතාමත් කලකිරීෙමන්, දුෙකන්, තමන්ෙග් අතින් සිදු වී තිෙබන 
වැරැදි ආවර්ජනය කරමින් කථා කළ බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, කිසි ෙදයක් 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කරලා නැහැ කියලායි. හැබැයි ඉතිහාසෙය් 
එතුමන්ලාට මහා ෙලොකු අවස්ථාවක් තිබුණු එක ගැන, ඒ කටයුතු 
කරගන්න හැකියාවක් තිබුණු එක ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ෙම්ක 
මහා විළිලජ්ජා නැති කථාවක්.  

රක්වාන ආසනෙය් ෙදමළ ජනතාවත් එක්ක ඉතාම ළඟින් 
ආශය කරන මන්තීවරයකු විධියට, ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට මා 
දැක්ක සිද්ධියක් මා කියන්නම්. පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණය 
ෙවලාෙව් ෙම් පෙද්ශයට ආවා, අෙප් ෙතොණ්ඩමන් හිටපු 
ඇමතිතුමා. මා එතුමාෙග් නම කියලාම ෙම් සිද්ධිය කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා ගමින් ගමට රැස්වීම් තබමින් යන ෙකොට බාරවත්ත 
පෙද්ශෙය් රැස්වීමකදී එක තරුණෙයක් නැඟිටලා ඇහුවා, "ගරු 
ඇමතිතුමනි, අවුරුදු ගණනක් අෙප් පඩිෙයන් ෙමච්චර මුදලක් 
සීඩබ්ලිව්සී එකට කපනවා. ඔබතුමා දකින්ෙන් ඡන්දයකදී විතරයි. 
ඔබතුමන්ලා අපට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 
සියලුෙදනා මැද ඒ මනුෂ්යයාට පයින් ගහලා දැම්මා. ඒ අහිංසක 
ෙකොල්ලාට පයින් ගැහුවා. හැබැයි, කිසි action එකක් නැහැ, 
ෙපොලීසිය නිහඬයි. කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. ෙදමළ ජනතාව 
කියන්ෙන් කවුද කියලා අපි හැම ෙවලාෙව්ම ෙමතැනදී එක එක 
කතිකාවත් ඇති කළාට, ෙදමළ ජනතාවෙග් නායකෙයෝ 
කියාගන්නා පිරිස හැම ෙවලාෙව්ම ඔවුන්ෙග් ෙබල්ල මිරිකලා, තද 
කරලා, හිර කරලා තියාගන්න උත්සාහ කරපු නිසා තමයි අද 
ඔවුන්ට ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ෙමම විෂය සඳහා අෙප් තරුණ අමාත්යවරෙයක් පත්ෙවලා 
ඉන්නවා. ෙම් ෙවනස ඇති කරන්න එතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා. 
අපි ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, ලැයිම් කාමරවල පවුල් 4ක්, 5ක් ජීවත් 
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[ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා] 
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ෙවනවා. අද ෙහට විවාහ වුණා නම්, ඒ ෙදන්නා ඉන්ෙනත් අම්මලා, 
තාත්තලා ඉන්න කාමරය ඇතුෙළේමයි. ෙමන්න ෙම් සමාජ 
අසාධාරණය ගැන කථා කරනවා අඩුයි. ඒ වාෙග්ම මැතිවරණයට 
විතරක් කෑ ගහලා තමන්ෙග් ෙදමළ ජනතාවෙග් අයිතිය ගැන කථා 
කරන නායකෙයෝත් සැබැවින්ම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා තරුණ අමාත්යවරයාට කියනවා, -[බාධා කිරීමක්] 

රක්වාන ආසනය ඇතුළු රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙදමළ 
ජනතාව 60,000කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. ෙදමළ 
මන්තීවරෙයක් පළාත් සභාෙව්ත් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් නැහැ. 
ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ෙදමළ ජනතාවෙග් වගකීම් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින්න. එෙහම නැත්නම් හැමදාම ඒ අහිංසක ෙදමළ මිනිසුන්ට 
අසාධාරණ සිදු ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය දැන් අවසානයි. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

ෙදමළ පාසල්වලට ගුරුවරු ෙදන්න උනන්දු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙදමළ ජනතාවට ෙගයක් ෙදොරක් හදාගන්න අවශ්ය වටපිටාව 
හදන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ සඳහා කාලය එළැඹිලා තිෙබනවා.  

ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනසත් එක්ක ඒ අහිංසක මිනිස්සු 
ගැන ෙසොයා බලන්න දැන් ෙහොඳ අවස්ථාවක් තිෙබනවා කියලා 
මම හිතනවා. අන්න ඒ අවස්ථාව විවර වුණු ෙවලාෙව් ෙබොරු 
කියලා - ෙබ්ගල් ඇදබාලා - ෙම් කාලකන්නි ෙද්ශපාලන ගමන 
යන්න වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලා දැඟලුවාට ඒවාට 
ෙදමළ ජනතාව ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියන එක කියමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.16] 

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතු කම්කරු ජනතාවට 

බලපාන පශ්න සම්බන්ධව පැවැත්ෙවන ෙමම විවාදයට සම්බන්ධ 
වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතාමත් සතුටට පත් ෙවනවා. 
ෙමම විවාදෙය්දී ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් අදහස් උදහස් රාශියක් 
ඉදිරිපත් වුණා. අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම වතු ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ කම්කරුෙවෝ පුරා අවුරුදු 150ක පමණ කාල සීමාවක් 
තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලාංකික 
ජාතිය ෙවනුෙවනුත් විශාල ෙමෙහවරක් කළ ජනතාවක්. ෙම් රෙට් 
අෙනකුත් ජන ෙකොටස් එක්ක සන්සන්දනය කරන ෙකොට වතු 
කම්කරු ජනතාවට ලැබී තිෙබන වරපසාද ගැනත්, ඒ අයෙග් ජීවන 
තත්ත්වය ගැනත් අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් 

නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවන ෙකොට වතු කම්කරු ජනතාවට 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි තමන් කරන රැකියාවට සරිලන 
ආකාරයට නිසි වැටුපක් ෙනොලැබීම. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ඒ ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව වතු කම්කරු නායකෙයෝ 
ගණනාවක් සමඟ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා. නමුත් ෙම් වන 
ෙතක් අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් ලබාගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මූලික වශෙයන් වතු සමාගම් 
හැම අවස්ථාවකදීම කියන්ෙන් දැනට වතු  ක්ෙෂේතය පාඩුවට යන 
නිසා වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීමට හැකියාවක් නැහැ 
කියන එකයි. අද වතු කම්කරු ජනතාව  ෙබොෙහොම දුකෙසේ තමයි 
ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණය මම රජෙයන් 
ඉල්ලා සිටින්නට කැමැතියි. රජය මැදිහත් ෙවලා එදා ෙපොෙරොන්දු 
වුණු රුපියල් 2,500 වැටුප් වැඩිවීම වතු කම්කරු ජනතාවට ලබා 
ෙදනවා නම් ඒ අයට කරන ෙලොකුම ෙසේවය එය කියා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතු කම්කරුවන්ෙග් ඉඩම් 
අයිතිය අෙනක් කාරණයයි. අපි දන්නවා, කඳුකර පෙද්ශවල 
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ලංකාෙව්ම සිංහල ජනතාවටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාවටත්, යාපනෙය් සිටින ෙදමළ 
ජනතාවටත්, ඒ හැම ෙකනාටම ෙම් රෙට් ඉඩම් අයිතිය තිෙබනවා. 
නමුත් ඉඩම් අයිතියක් නැති එකම ජනතාව ෙවන්ෙන් වතු කම්කරු 
ජනතාව කියලා මම කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමාත් ෙම් ගැන තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පිළිබඳව කාෙග්වත් අවධානයක් ෙයොමු 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා වතු කම්කරුවන්ට ඉඩම් අයිතිය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. අෙනකුත් ජන ෙකොටස් හා සමානවම ඒ අයට 
නිවාසයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ වර්තමාන රජය 
දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. කවුරු ෙකොෙහොම විෙව්චනය 
කළත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුවරඑළිය  දිස්තික්කෙය්ත්, 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, මහනුවර දිස්තික්කෙය්ත් වතු 
කම්කරුවන්ට තමන්ෙග් නිවාස අයිතිය, එෙහම නැත්නම් ඉඩම් 
අයිතිය ලබා දීෙම් වැඩසටහන ෙම් ෙවන ෙකොට කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු වී.එස.් රාධාකිෂණ්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙජ්වීපී මන්තී ගරු 

අනුර දිසානායක මැතිතුමාට වතු ජනතාව ගැන තිෙබන කැක්කුම 
සහ ඒ අය ගැන ඇති  අවෙබෝධයත් එක්ක ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම ෙයෝජනාව ගැන වතුකරය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරු හැටියට අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, 
අපිට වැඩිය ෙම් පිළිබඳව කථා කළ සිංහල සෙහෝදර මන්තීවරුන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් දැක්වීම ගැන මම ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. වතුකරය කියන්ෙන් ෙම් ලංකාව තුළ ෙවනම ෙලෝකයක් 
වාෙග් තිෙබන පෙද්ශයක් කියා අපි හඳුන්වා තිෙබනවා. එම 
පෙද්ශවල ඉන්නා ජනතාවට තිෙබන අඩු පාඩු ගැන කථා කරන්න 
අපි අද ෙම් අවස්ථාව පෙයෝජනයට ගන්නවා.  

අද දින ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වැඩිපුර කථා කෙළේ, වතු 
ජනතාවෙග් අයිතිය සම්බන්ධවයි කියා මා හිතනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඒ ගමන ඉදිරියට යා යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන තමයි, 
ෙමතැනදී වැඩිපුර කථා වුෙණ්. මම නිෙයෝජනය කරන නුවර එළිය 
දිස්තික්කෙය් සියයට 65ක්, 70ක් පමණ ඉන්ෙන් ෙදමළ ජනතාව; 
වතුකර ජනතාව. ඒ වතුකර ජනතාවත් එක්ක තමයි අපි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. මමත් වත්ෙත් ඉපදුණු ෙකෙනක් කියා මට 
ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්. මට කිසිම අඩු පාඩුවක් නැහැ. 
නමුත් ඒ ජනතාව අදත් දුක් විඳින ජනතාවක්ය කියන එක අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එම ජනතාවෙග් ආර්ථික 
තත්ත්වය, අධ්යාපන තත්ත්වය හා ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය නඟා 
සිටුවීමට පැවැති සියලුම රජයන් උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ 
එකක්වත් අද ෙවනතාක් කර ගන්න බැරි වුණාය කියා අපිට 
කියන්න පුළුවන්. එෙසේ නමුත් වර්තමාන රජය ඒ ගැන විෙශේෂ 
උනන්දුවක් දක්වා තිෙබනවා. අද වනවිට නිවාස පශ්නය විසඳා 
ගැනීමට තරුණ ඇමති ෙකෙනකු පත් කර තිෙබනවා.  

අපි ෙම් ආණ්ඩුවට ඒකාබද්ධ ෙවනෙකොට, "ඔබතුමන්ලාට 
ඕනෑ ෙමොනවාද?" කියා ජනාධිපතිතුමාත්, වර්තමාන 
අගමැතිතුමාත් අෙපන් ඇසුවා. ඒ ෙව්ලාෙව්, "ලක්ෂ ෙමච්චර 
ෙදන්න; ෙකෝටි ෙමච්චර ෙදන්න." කියා අපිට කියන්න තිබුණා. 
නමුත් අපි කවදාවත් එෙහම ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපි ඉල්ලුෙව්, අෙප් 
ජනතාවට පර්චස් හතක් ෙදන්න කියායි; තනි ෙගවල් ටිකක් හදා 
දීමට කටයුතු කරන්නය කියායි. එතුමන්ලා ඒ දවස්වල ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව තරුණ ඇමති 
ෙකෙනකු පත් කළා. දැන් ඒ ෙගවල් ටික හදා ෙගන යනවා. ඒ 
අනුව ඉදිරි අවුරුදු පහ ඇතුළත ෙගවල් විශාල පමාණයක් හදන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

අධ්යාපනය ගත ්ෙතොත්, අධ්යාපනයට මෙග්ත් සම්බන්ධයක් 
තිෙබන නිසා ඒ ගැන වැඩිපුර කථා කරන්න ඕනෑය කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන ඇමති 
හැටියට අවුරුදු දහයක් කටයුතු කළා. ෙම් රජෙය් දින සියෙය් 
වැඩසටහන යටෙත් අධ්යාපන රාජ්ය ඇමති හැටියට කටයුතු කළා. 
දැනුත් මම අධ්යාපන රාජ්ය ඇමති හැටියට කටයුතු කරනවා. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. 1930 ගණන්වලදී 
ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය ඇති කළ සී. ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමාට අපි ස්තුති කරනවා. එතුමා සිදු කළ එම 
කාර්යය අපි අගය කරනවා. එතුමාෙග් එම සංකල්පය වතුවලට 
ගිෙය් නැති එක ගැන තමයි අපි කනගාටු ෙවන්ෙන්. එතුමා ඇති 
කළ සංකල්පය වතුවලට ගිෙය් නැත්ෙත්, ඒ වතුවල ඒ අදාළ පාසල් 
තිබුෙණ් නැති නිසායි. ඒ කාලෙය් එම පාසල් පරිපාලනය කෙළේ, ඒ 
කාලෙය් හිටපු සුද්ෙදෝ.  

1948දී රටට නිදහස ලැබුණාට පසුවවත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ 
අයිතිවාසිකම් ලැබුෙණ් නැහැ. 1949දී පුරවැසිභාවය අෙහෝසි 
කළාට පසුව ඒ තිබුණු සියලුම සම්පත් අපට නැති වුණා. ඊට පසුව 
1976දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වතු පාසල් ආණ්ඩුෙව් 
-රජෙය්- පාසල් හැටියට ගන්න ඕනෑය කියා ෙගනා ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් 1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා තමයි ආපසු 
කටයුතු කරන්න පටන් ගත්ෙත්. මම හිතන්ෙන් 1948 ඉඳලා 
ගණන් බලනෙකොට, අපි අවුරුදු 30ක් පිටුපසින් ඉන්ෙන්. එෙසේ 

අවුරුදු 30ක් පිටුපසින් සිටින නිසා අපි ඉස්සරහට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, අපි හුඟාක් අමාරුෙවන් 
තමයි ඉස්සරහට යන්ෙන් කියා. ඉබ්බා යන්න වාෙග් තමයි අපි 
යන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ යන්ෙන්. අපිට ෙව්ෙගන් යන්න බැහැ.  

අද වනවිට අෙනක් ජනතාවට ලැෙබන අධ්යාපන පහසුකම් 
එක්ක සංසන්දනය කර බලනවිට වතුකරෙය් ජනතාවට ලැෙබන 
අධ්යාපන පහසුකම්වල තිෙබන අඩු පාඩු නිසා තමයි, පළාත් 
කිහිපයක පතිඵල අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම  මධ්යම 
පළාත, සබරගමුව පළාත, ඌව පළාත, Western Province, 
Southern Province යන ෙම් පළාත්වලට   අයත් ෙවන   වතු  
පාසල්වලින්  අඩු පතිඵල  ලැෙබන නිසා, පතිඵල අතින් ඉහළට 
යන්නට ඉඩක් ලැබුෙණ් නැහැ කියන එක අප ට කියන්නට 
පුළුවන්. දිස්තික් 25න් නුවරඑළිෙය් දිස්තික්කෙය් අධ්යාපන 
කටයුතු  23වන ස්ථානෙය්යි තිෙබන්ෙන්. ඒකයි අපිට කනගාටු. ඒ 
වාෙග්ම තත්ත්වයක් මුලතිව් වාෙග්  පෙද්ශවලත් තිෙබනවා. 
නමුත්  වතුකරෙය් පාසල්වලින් අඩු පතිඵල ලැෙබන්නට ෙහේතුව 
ගුරුවරුවන් ෙනොමැති වීමයි. ඒ ගුරුවරුන්ෙග් අඩු පාඩුව අපි නිමා 
කර ගන්නට ඕනෑ. වර්තමාන රජෙයන් ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇතිකර ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීවරුන් සියලු 
ෙදනාම දන්නවා ඇති, 1977 වර්ෂෙය් පාසල් රජයට පවරා 
ගන්නට පටන් ගත්තාට  පස්ෙසේ වතු පාසල්වලින් ෙකොටසක් 1977 
වර්ෂෙය්දීම  පවරා ගත්ත බව. 1986 වර්ෂෙය් පාසල් 420ක් පවරා 
ෙගන තිෙබනවා. ඊට පසුව පාසල් 141ක් ආදී ව ශෙයන්  පවරා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පාසල් දියුණු කිරීෙම් කටයුතු විෙශේෂ 
ව්යාපෘති හැටියට කියාත්මක කරන්න ස්වීඩන් රජය උදවු කර 
තිෙබනවා. ස්වීඩන් රජෙය් අවුරුදු 12ක project එෙකන්  වතුවල 
තිෙබන පාසල්වල ෙගොඩනැඟිලි හදා දුන්නා.  

1983 වර්ෂෙය් ෙම් ර ෙට් කලබල ඇති වුණාට පස්ෙසේ හිටපු 
අමාත්ය ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් 
එක්ක කථා කර, පළමුවන වතාවට වතුකරෙය් පාසල්වල ට 
ගුරුවරුන් පත්කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් 
ගුරුවරුන් 402ක් පත් කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඊට 
පස්ෙසේ 1985, 1988 වර්ෂවල PSDP එක යටෙත් ගුරුවරුන් පත් 
කර තිෙබනවා. 1992 වර්ෂෙය්, the Sripada National College of  
Education was started in the plantation area. 2007 දී 
වතුකරයට A/L teachers  3,179ක් පත් කර තිෙබනවා.  ගිය 
අවුරුද්ෙද් -2015 වර්ෂෙය්- වතු පාසල්වලට ගුරු සහායකයින් 
3,026ක් පත් කරන්නට වර්තමාන රජය කටයුතු කර තිෙබනවා.  

දැන් ගරු අගමැතිතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට 
අපට නිෙයෝග දී තිෙබනවා. වතුවල තිෙබන පාසල්වල අධ්යාපනය 
ගැනයි දැන් මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  කථා කෙළේ. වතු 
පාසල්වල ගණිතය, ඉංගීසි භාෂාව සහ B.Tech., E.Tech. යන 
විෂයයන් උගන්වන ගුරුවරුන් නැහැ. එම නිසා පාසල් 25ක් වැඩි 
දියුණු කරන්නය කියා අපට නි ෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. පාසල් 25ක් 
වැඩි දියුණු කරන්න 2016 Budget  එෙකන් රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ඉන්දියානු රජෙය් ආධාර ඇතිව පාසල් 30ක් වැඩිදියුණු 
කරන්න අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමහිදී කනගාටුෙවන් වුවත් තව කාරණයක් 
කියන්නට ඕනෑ.  ලංකාෙව් සියලුම universitiesවලට ලක්ෂයක් 
විතර ළමයින් ඇතුළත් වුණාට වතු පාසල්වල ඉෙගන ගන්නා 
ළමයින්ෙගන් හාරසියයක් පන්සියයක් තමයි ෙත්ෙරන්ෙන්.  
එයිනුත් එකසිය පණහක් නැත්නම් ෙදසිය පණහක් පමණ ෙදනා 
තමයි දැනට universities වලට යන්ෙන්. එම නිසා ෙම් අඩු පාඩු 
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අපට තිෙබනවාය කියන එක කියන්නට පුළුවන්. ඒ පාසල්වල 
තත්ත්වය දියුණු කරන්නටත් වර්තමාන රජය කටයුතු කරෙගන 
යනවාය කියන එකත් අපිට කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, වෘත්තීය පුහුණුව, එෙහම 
නැත්නම් vocational training ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්න 
ඕනෑ, අපට  වෘත්තීය පුහුණු ආයතන කිහිපයක් තිබුණාට, ඒ  
පාසල්වල හරියට ෙදමළ මාධ්යෙයන් උගන්වන්නට lecturersලා 
නැති බව. ඒ අඩු පාඩුව තිෙබනවා. ඒ අඩු පාඩුවත් මඟහරවා ෙගන 
ඒ  කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
පරිපාලන ෙසේවෙය්  නිලධාරින්ෙග් - SLEAS officers  - අඩු 
පාඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින් දැනටත් අපට නැහැ. එම නිසා  
පාසල්වල වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරව කර ෙගන යන්නට අපහසු වී 
තිෙබනවා.  

වතුකරෙය් ෙසෞඛ්ය පශ්න ෙමන්ම තවත් පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා. Elkaduwa Plantations Limited එක ගැනත් අපි කථා 
කරන්නට ඕනෑ. Elkaduwa Plantations Limited  එක දැනට පාඩු 
ලබන  -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! විනාඩි පහකින් සභාෙව් කාලය දීර්ඝ කරන්න 

ගරු සභාව එකඟද? 
 

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

 
ගරු වී.එස.් රාධාකිෂණ්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

Elkaduwa Plantations Limited ගැන කථා කරන ෙකොට 
ෙමතැන Official's Box එෙක් කවුරුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
ෙතොරතුරු අධ්යයනය කරලා ෙම් සඳහා ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ 
කියලා කියන්නත් අපට බැහැ.  

මාතෙල් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමකු  ෙමම 
ගරු සභාෙව් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉන්න නිසා මම ෙම් කරුණත් 
කියනවා. Elkaduwa Plantations Limited එෙක් ෙසේවය කරන 
මිනිසුන්ට තවම හරියට පඩි හම්බ වන්ෙන් නැහැ; ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල් හම්බ වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙගොඩක් පශ්න 
එතැන තිෙබනවා. ෙමතැන SLSPC සහ JEDB ගැනත් අපි කථා 
කළා. ඒ ගැනත් කිසිම progress එකක් නැහැ. ඒකටත් 
අගමැතිතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොමු කරයි කියලා අපට 

බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන්.  නමුත්, ෙම් ජනතාව ගැන 
ෙමපමණ උනන්දුවක් දක්වා JVP මන්තී අනුර කුමාර දිසානායක 
මහතා ෙගනාපු ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් සිංහල සෙහෝදර මන්තීවරුනුත්, විෙශේෂෙයන් JVP  
මන්තීවරුත්, TNA මන්තීවරුත් කථා කළා. ෙම්ක ෙහොඳ 
අවස්ථාවක්. අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බලා අගමැතිතුමා එක්කත්, 
ජනාධිපතිතුමා එක්කත් කථා කරලා ෙම් ජනතාව ඉදිරියට ෙගන 
යන්න ෙමොන වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා 
බලමු. එෙසේ ෙසොයා බලා ඒ සඳහා ෙමොකක් ෙහෝ සුදසු වැඩ 
පිළිෙවළක් කරන්නත් මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ஆகேவ, இந்த நாளில் இங்கு ன்ைவக்கப்பட்ட இந்தப் 
பிேரரைண மிக க்கியமானதாகும். இந்த நாட் ன் ஒ  

ைலயிேல ஒ ங்கியி க்கின்ற இந்தப் ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளப் பற்றி இன்ைறய 
பாரா மன்ற அமர்விேல அதிகமான உ ப்பினர்கள், 
விேசஷமாக தமிழ், சிங்கள, ஸ் ம் உ ப்பினர்கள் 
எல்ேலா ம், தங்கள  உைரயின் லமாக அந்த மக்க க்கான 
ஒ  நல்ல திட்டத்ைத உ வாக்க ேவண் ம் என்பதிேல 
அக்கைற காட் ப் ேபசினார்கள். அதி ம் விேசடமாக 
ேஜ.வி.பீ. மிக ம் அக்கைறயாக இ ந்தைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஆகேவ, அந்த ேஜ.வி.பீ. 
உ ப்பினர்க க்கும் மற் ம் இந்தச் சைபயிேல எங்கள் 
மக்கைளப் பற்றி உணர்ந்  கைதத்த அைனத்  
உ ப்பினர்க க்கும் எங்கள  நன்றிைய இந்த ேநரத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , எதிர்காலத்திேல ேதாட்ட 
மக்க ைடய பிரச்சிைனக க்கு ன் ாிைம ெகா த் , 
உடன யாக அ ல்ப த் கின்ற விேசட திட்டங்கைள 
வகுத் , ஒ  Special Task Force லம் அக்குைறபா கைள 
நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் என்  ேகட் , என் ைடய 
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු රාජඨ ඇමතිතුමා. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30  වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 ෙපබරවාරි 26 වන සිකුරාදා 

අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
அப்ெபா , பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு 

தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2016 ெபப் வாி 26, ெவள்ளிக்கிழைம 
பி. ப. 1.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 26th February, 
2016. 

1599 1600 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ  පශන්ය: 
 උතුරු පළාෙත් පවතින සමාජ විෙරෝධී කියා වැළැක්වීම 
      රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ෙග් ගැටලු 
      පළාත් පාලන මැතිවරණය පකාශයට පත් කිරීම 
 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Prevention of Anti-Social Activities in Northern 
Province 

 Issues of Unemployed Graduates 
 Declaration of Local Authorities Elections 
 
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
வடக்கு மாகாணத்தில் இடம்ெப ம் ச க விேராதச் 
ெசயல்கைளத் த த்தல்  

 ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் பிரச்சிைனகள் 
 உள் ர் அதிகாரசைபத் ேதர்தல்க க்கான அறிவிப்  

அரசாங்கக்  கணக்குகள் பற்றிய கு    

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
 
උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනතින් මතුවන 

ගැටලු  

ெபா  ம க்கு  

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 கடற்ெறாழில்  நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 

சட்டத்தினால் எ ம் பிரச்சிைனகள் 

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 

COMMITTEE ON HIGH POSTS 

ADJOURNMENT MOTION: 
 Issues Arisen out of Fisheries and Aquatic Resources 

(Amendment) Act 
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 ජූනි 04 දිනැති අංක 1917/44 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(ii) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 අෙගෝස්තු 21 දිනැති අංක 1928/23 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(iii) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙනොවැම්බර් 26 දිනැති අංක 1942/15 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(iv)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 ජූනි 26 දිනැති අංක 1920/37 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(v)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපන සහ මහාමාර්ග 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 සැප්තැම්බර් 28 දිනැති අංක 
1934/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; 

(vi) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙදසැම්බර් 30 දිනැති අංක 1947/25 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(vii) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව 2015 ජූලි 15 දිනැති අංක 1923/40 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. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොල්ගස්ඕවිට, හල්පිට, 

ෙගොඩපරගහවත්ත, අංක 118/28 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.එස් 
පී. සිරිෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙෂහාන් ෙසේමසිංහ මහතා  - පැමිණ නැත. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම 

ඉදිරිපත් කරමි. 
(1) ෙදොරවක, තල්ලියැද්ද, "චන්දසිරි නිවස" යන ලිපිනෙයහි 

පදිංචි ෙක්.එස.් ෙපෙර්රා ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) අවිසස්ාෙව්ල්ල, නාපාවල, කැලෑගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි  
ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. ජයවර්ධන  මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 77/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  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 2-228/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

1601 1602  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

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

 
විෙද්ශ විනිමය සංචිත: විසත්ර 

ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி ஒ க்கம்: விபரம் 
FOREIGN EXCHANGE RESERVES: DETAILS   

300/’15 
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 - (1): 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි 09 දින වන විට ශී ලංකාව සතුව 
පැවැති විෙද්ශ විනිමය සංචිත පමාණය ෙඩොලර් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015 ෙනොවැම්බර් 26 දින වන විට ශී ලංකාව සතුව 
පැවැති විෙද්ශ විනිමය සංචිත පමාණය ෙඩොලර් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ විනිමය සංචිත ෙමතරම් 
ෙව්ගෙයන් පහත වැටීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) විෙද්ශ විනිමය සංචිත රැකගැනීමට සහ ඉහළ 
නැංවීම සඳහා රජය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் 09 ஆம் திகதியன்  
உள்ளவா  இலங்ைகக்குச் ெசாந்தமாகவி ந்த  
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி ஒ க்கத்தின் அள  
எத்தைன ெடாலர்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) 2015 நெவம்பர் மாதம் 26 ஆம் திகதியன்  
உள்ளவா  இலங்ைகக்கு ெசாந்தமாகவி ந்த 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி ஒ க்கத்தின் அள  
எத்தைன ெடாலர்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயின் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி 
ஒ க்கம் இந்தளவிற்கு ேவகமாக ழ்ச்சி 
யைடவதற்குக் காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி ஒ க்கத்ைத 
பா காப்பதற்கும் அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கும் 
அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the amount of Foreign Exchange Reserves 
of Sri Lanka as at 09th January, 2015 in 
dollars; and 

 (ii) the amount of Foreign Exchange Reserves 
of Sri Lanka as at 26th November, 2015 in 
dollars;  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the reason for such a rapid decline of 
Foreign Exchange Reserves of Sri Lanka; 
and 

 (ii) the measures that have been taken by the 
Government to preserve and increase 
Foreign Exchange Reserves?  

(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) 2015 ජනවාරි මස 09වන දිනට ඇසත්ෙම්න්තුගත 
විෙද්ශ විනිමය සංචිත තත්ත්වය එ.ජ. ෙඩොලර් 
බිලියන 7.7ක් විය.  

 (ii) 2015 ෙනොවැම්බර් මස 26වන දිනට 
ඇසත්ෙම්න්තුගත විෙද්ශ විනිමය සංචිත තත්ත්වය 
එ.ජ. ෙඩොලර් බිලියන 7.3ක් විය. 

(ආ) (i) 2015 ජනවාරි මස 09වන දින සිට 2015 
ෙනොවැම්බර් මස 26වන දින දක්වා 
ඇසත්ෙම්න්තුගත විෙද්ශ විනිමය සංචිත එ.ජ. 
ෙඩොලර් බිලියන 0.4ක අඩු වීමක් ෙපන්නුම් කර 
ඇත. එයට මූලිකවම ෙහේතු වූෙය්; 

 - විෙද්ශ විනිමය ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම් 

 - කල් පිරුණු ජාත්යන්තර සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර 
පියවීම 

 - ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් සමීපසථ් ණය 
පහසුකමට අදාළ ණය වාරික ආපසු ෙගවීම් 

 - ෙද්ශීය විෙද්ශ විනිමය ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙවත 
දවශීලතාව සැපයීම 
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 (ii) 2015 මාර්තු මාසෙය්දී ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව 
සමඟ එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් වටිනා විෙද්ශ 
විනිමය හුවමාරු පහසුකමකට එළැඹීම.  

  එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 2,150ක් වටිනා ජාත්යන්තර 
සෛ්වරීත්ව බැඳුම්කර ෙදකක් නිකුත් කිරීම (එ.ජ. 
ෙඩොලර් මිලියන 650ක් 2015 මැයි මස සහ එ.ජ. 
ෙඩොලර් මිලියන 1,500ක් 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 
නිකුත් කිරීම) 

  ෙද්ශීය වාණිජ බැංකු සමඟ එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 
750ක් වටිනා විෙද්ශ විනිමය හුවමාරු පහසුකමට 
එළැඹීම.  

  විෙද්ශ විනිමය ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ඇතිවන 
අනවශ්ය උච්චාවචනයන් අවම කිරීම සඳහා 
පමණක් මහ බැංකුෙව් මැදිහත්වීම සීමා කරමින් 
2015 සැප්තැම්බර් මස 04වන දින සිට විනිමය 
අනුපාතිකය වඩා නම්යශීලීව තීරණය වීමට ඉඩ 
හැරීම.  

  2015 ෙදසැම්බර් මස 01 වන දින සිට ෙමෝටර් 
වාහන සඳහා වූ ණය හා අත්තිකාරම් සඳහා වන 
ණය වටිනාකම් අනුපාතිකය සියයට 70ක් දක්වා 
පහත දැමීම. 

  ෙමෝටර් වාහන ආනයනය සඳහා ෙර්ගුෙව්දී ෙගවිය 
යුතු නිෂ්පාදන බදු ගණනය කිරීම සඳහා වූ 
ආනයන වටිනාකම ගණනය කිරීෙම් කමෙව්දය 
සංෙශෝධනය කිරීම. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුව අෙප්ක්ෂා කළ පරිදි 2015 වසර 
පුරා සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙමරට තුළට ෙනොපැමිණීමත්, 2015 
වසෙර්දී ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්වලට වඩා 
විෙද්ශීය විකිණීම් වැඩිවීමත් ෙම් සංචිත පහළ යාමට බලපෑ බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමයට බලපෑ පධාන ෙහේතු මම කලින් 

කීප වතාවකදී සඳහන් කර තිෙබනවා. ආෙයත් මම ඒවා 
කියන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ආණ්ඩුව,- [බාධා කිරීමක්] 
මමත් උත්තරය බලලා තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, එතුමාට උත්තර 

ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඉන් පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියා ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. මමත් 

උත්තරය බලලා තමයි ආෙව්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තරය ෙදන්න. ඊට පසුව 

එතුමාට අතුරු පශ්නය අහන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අප්පච්චි ෙකෙනක් ණය අරෙගන දැන් 

එයා මැරිලා. අපට තමයි ඒ ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ඔබතුමාට අමතක වුණා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ගුවන් 

යානා ආවත්, නැතත් අපට ණය ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා.  
හම්බන්ෙතොට වරායට නැව් ආවත්, නැතත් අපට ඒ ණය ටික 
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. සූරියවැව කීඩාංගනෙය් ෙසල්ලම් කළත්, 
නැතත් ඒ ණය  ටිකත් අපට ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සිල් ෙරදි ෙබදුවත්, නැතත් ඒ ණය ටිකත් 
අපට ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක එතුමාට අමතක ෙවලයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒකයි වැරැද්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක එතුමාට 
අමතක ෙවලයි තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න. [බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒක එතුමාට  අමතක ෙවලා ෙවන ෙමොකක්ෙදෝ කියනවා. ඒක 

තමයි පශ්නය. ඔබතුමන්ලා ජාත්යන්තර - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය වුෙණ්, 2015 

වර්ෂෙය් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විෙද්ශීය මිලදී ගැනීම්වලට 
වඩා විෙද්ශීය විකිණීම් වැඩි වීම සංචිත පහත වැටීමට ෙහේතු වුෙණ් 
නැද්ද කියන එකයි. එතුමා ඉදිරිපත් කර තිබූ ෙහේතු ලැයිස්තුෙව් 
ඒක තිබුෙණ් නැහැ. ඒකයි මා ෙම් පශ්නය නිශ්චිතව ඇහුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒකට පිළිතුරු ෙදනවා ෙන්ද? 

1605 1606 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විවිධ ෙහේතූන් මත තමයි බිලියන දශම 

හතරක් පහළට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මෙග් උත්තරෙය්ත් ඒ බව 
සඳහන් කළා. ඊට අමතරව මා එතුමාට මතක් කර දුන්නා,  විවිධ -
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නයට එතුමා 

ෙදන්න ඕනෑ පිළිතුර වන්ෙන් "ඔව්" ෙහෝ "නැහැ" කියන එකයි. ඒ 
ෙදෙකන් එකක්වත් කිව්ෙව් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්නම්,  පළමුවන අතුරු පශ්නයට 

උත්තර දුන්ෙන් නැහැයි කියන එක සිහිපත් කරමින්.    

මහ බැංකුව විසින් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකට වඩා රට තුළට ෙගන 
එන අයෙගන් මුදල් ලැබුණු පභවය විමසන බවට ෙරගුලාසියක් 
නිකුත් කර තිෙබනවා.  නමුත්, ෙම් සංචිත ඉහළ නංවා ගැනීෙම් 
අරමුණින් ලංකාව  ඇතුළට ඕනෑම මුදලක් ෙගන එන්න, අපි 
ෙගනාපු ආකාරය අහන්ෙන් නැහැයි කියලා ගරු මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙම් සභාවට කිව්වා. දැන් ෙම් සංචිත ඉහළ දැමීම සඳහා මහ  බැංකු 
ෙරගුලාසිය ෙනොසලකා සිටීමට ආණ්ඩුව නැත්නම් අමාත්යවරයා 
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ෙගන තිෙබ් ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
එෙහම කිසිම තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. ෙම් රෙට් නීතියට අනුකූලව හැම ෙවලාෙව්ම 
රජය කටයුතු කරනවා. ඒ නීතියට අනුකූලව තමයි අපි හැම 
ෙවලාෙව්ම රජයක් හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
විෙද්ශ විනිමය ෙම් රටට ෙගන එන එකත්, විෙද්ශ විනිමය ෙම් 
රටින් ෙගන යන එකත් නීතියට අනුකූලව තමයි කරන්ෙන්. 
නීතියට පිටුපා ඒ කටයුතු කරන්න අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
නැහැ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අසන ලද අතුරු පශ්න ෙදකටම 

මට ලැබුෙණ් "මල්ෙල ෙපොල්" පිළිතුරු. කමක් නැහැ,  මෙග් 
තුන්වන අතුරු පශ්නය ඇසීමට මම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය -[බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 

ඔබතුමාෙග්ත්, විෙශේෂෙයන් සභානායකතුමාෙග්ත්, ගරු 
ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානය  ෙම් පිළිබඳව ෙයොමු කරවන්න මම 
කැමැතියි. ෙම් සභාව තුළ පැය භාගයක කාලයක් ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙගන් පශ්න ඇසීම සඳහා ෙවන් කර තිෙබන 
අවස්ථාෙව්දී,  පසු ගිය සතිෙය් අපි ෙම් පශ්නය මතු කළා.  ෙමොකද, 
රෙට් මූල්ය  පාලනය පිළිබඳ බලය  පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
නිසා.  ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ෙදසැම්බර් 31 ෙවනි දින 
වනෙකොට ජාත්යන්තර සංචිතය තිබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 7,300යි.  ජනවාරි මාසෙය් 31 වැනිදා වන විට එක 
මාසයක් තුළදී - දවස් 30ක් තුළදී -  විෙද්ශ සංචිතය  ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 6,300ට අඩු වුණා. හරියටම බිලියනයකින් විෙද්ශ 
සංචිතය පහත වැෙටනෙකොට  ඉන්දියාෙවන් තාවකාලික වශෙයන් 
ලබා ෙගන තිබුණු - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අහන්ෙන් ඒක තමයි. ඇෙමරිකානු 

ෙඩොලර් බිලියන 1.1ක් ෙම් මාර්තු මාසෙය් 04 වැනිදා නැවත 
ඉන්දියාවට ෙගවන්න සිද්ධ වනවා.[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි, පශ්නය අහන්න ෙදන්න. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙම් රෙට් පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ, මුදල් 

ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ Fitch Ratingsවල, -  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් රාජ්ය ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්න. 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය අහලා තිබුෙණ් "2015 

ෙනොවැම්බර් 26 දින වනවිට ශී ලංකාව සතුව පැවැති විෙද්ශ 
විනිමය සංචිත පමාණය  ෙඩොලර් ෙකොපමණද" කියලායි. බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා නැඟිටලා ෙවන අතුරු පශ්නයක් අහනවා. 
අෙපන් අහලා තිබුෙණ්  "2015 ෙනොවැම්බර් 26 දින වනවිට ශී 
ලංකාව සතුව පැවැති විෙද්ශ විනිමය සංචිත පමාණය  ෙඩොලර් 
ෙකොපමණද?" කියලායි. ඒ පශ්නයට තමයි මා පිළිතුරු ලබා 
දුන්ෙන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විෙද්ශ විනිමය සංචිත පමාණය සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමා අහන 

පශ්නයට ඔබතුමා පිළිතුරක් ලබා ෙදනවාද? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙමතුමාට විවාදයක් අවශ්ය නම් අප එය ලබා ෙදන්න කටයුතු 

කරන්නම්. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙමය විවාදයක් කර 
ගන්න බැහැෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයක් වශෙයන් අහන්න, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා වනෙකොට ෙම් රෙට් මුළු මුදල් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 

වාෙග්ම පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ  Fitch Ratingsවල negative 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා ඒ පිළිබඳව වර්ගීකරණයක් කරන්න 
සූදානමක් තිබියදී, ශී ලංකා මහ බැංකුව ෙම් තත්ත්වයට වාර්තාව 
නිකුත් කරන්න එපා කියලා කියා තිෙබන බව සියලු ෙදනා 
දන්නවා. Fitch Ratingsවල අවදානම් - negative - තත්ත්වයක් 
තිෙබනවාය කියන වර්ගීකරණය ශී ලංකාව සම්බන්ධෙයන් එනවා 
කියලා ඔබතුමා දන්නවාද, එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් ගරු 
අගාමාත්යතුමා සමඟ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවාද 
කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පශ්න කීපයක්ම පටලවලා 

ඇහුවා. නමුත් එතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ඕනෑ නම් අප 
ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්නම්. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, නමුත් ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා, - 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉන්න, ඉන්න. එතුමා ට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්න. 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
රාජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රාජ්ය ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලිවම 

කිව්වා, - 

 
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. State Minister is just finishing. Let him finish, 

Hon. Member. කියන්න, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වසෙර්දී ෙගෝලීය වශෙයන් යම් 

යම් අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න අපට සිදු වනවා කියලා ගරු 
අගාමාත්යතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා. ඒක අපි පිළිෙගන තිෙබනවා. 
අපි ඒෙකන් පැනලා යන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා 
කිරීම්] ඔව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. පශ්නය ඉවරයි ෙන් දැන්. [බාධා කිරීම්] පශ්නයට උත්තර 

දීලා ඉවරයි. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට ෙමොකක්ද, කියන්න තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව සතු මූල්ය පාලන 

බලය පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යතුමා කිහිප වතාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පතිඥා දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය පැය 48 ඇතුළත 
ශී ලංකාව තුළ ඉතාම බරපතළ මූල්ය අර්බුදයක් මතු වී තිෙබනවා. 
ඒ ගැනයි බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇහුෙව්. The Fitch 
Ratings which were  positive or plus has now turned  
negative in the last 48 hours, because our Foreign Exchange 
Reserve is getting drained by unlimited amounts going  out  
of the  country. So,  it is a very serious situation that the 
Hon. Bandula Gunawardane referred to in his question.  We 
would like to get a reply.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, will you give a reply today 

or are  you going to reply later?   
 
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, බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, "අෙප් සංචිත" කිය කියා කථා 
කරනවා. නමුත් ඒ සංචිතවල තිෙබන්ෙන් පිටරටවලින් ෙපොලියට 
ගත්ත සල්ලි. ඒවා අෙප් සල්ලි ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 
20ක් රට පාලනය කරලා - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, you go ahead and give your 

reply.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන් අවුරුදු 20ක් රට 

පාලනය කළා. අන්තිමට පසු ගිය කාලෙය් විෙද්ශ සංචිත පමාණය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් එක්දහස් ගණනක් දක්වා අඩු වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙම් ෙගොල්ලන් පිටරට ඉන්න ධන කුෙව්රයන්ට කිව්වා, 
සියයට 8, 9 ෙපොලියට ෙමෙහේ මුදල් තැන්පත් කරන්න කියලා. 
ඉතින්, "ෙම් අෙප් සංචිත, අෙප් සංචිත" කියලා කිව්වාට, ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙම් ණයට ගත්ත මුදල්!  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, will you give a reply later? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, these are moneys borrowed.  ලජ්ජා නැතිව 

“අෙප් සල්ලි” කියලා කියනවා. ෙම් අෙප් සල්ලිද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පසුව ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න. අගාමාත්යතුමාත් පසුව ෙම් 

ගැන පැහැදිලි කරාවි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්වා ණයට ගත්ත සල්ලි. ෙම් ණයට ගත්ත සල්ලි, ෙදන්න 

ඕනෑ. ෙම්වා අෙප් සංචිත ෙනොෙවයිෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will close this chapter now. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, 90 per cent of the moneys are 

borrowings; these are borrowings on higher interest rates.  
ලජ්ජා නැතිව, “අෙප් සංචිත, අෙප් සංචිත” කියලා කිව්වාට, 
ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොලියට ගත්ත සල්ලි. සියයට අෙට් 
ෙපොලියට,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමා දැන් වාඩිෙවන්න.  We will finish it now. 

 
කැලණි ගඟට මුහුදු ජලය එකතුවීම වැළැක්වීම :  

වැලි ෙකොට්ට බැම්ම 
களனி கங்ைகயில் கடல் நீர் கலப்பைதத் த த்தல்: 

மணல் ைடகளாலான அைணக்கட்  
PREVENT SEA WATER MIXING WITH KELANI RIVER: SAND 

BAG  EMBANKMENT  
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5. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) අඹතෙල් ජල පවිතාගාරය සඳහා ජලය ලබා 

ගන්නා කැලණි ගඟට මුහුදු ජලය එකතුවීම 
වැළැක්වීම සඳහා ෙකොන්කීට් බැම්මක් ඉදිකර ඇති 
බවත්; 

 (ii) එම ෙකොන්කීට් බැම්මට මීටර් 500 පහළින් වැලි 
ෙකොට්ට බැම්මක් ඉදිකර ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වැලි ෙකොට්ට  බැම්ම ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් 
වාර්ෂිකව ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වර්ෂයකට ෙවන් කරන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) සථ්ිර ෙකොන්කීට් බැම්මක් තිබියදී, වැලි ෙකොට්ට බැම්මක් 
ඉදි කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நகர திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) அம்பதேல நீர் சுத்திகாிப்  நிைலயத் க்கு நீர் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப ம் களனி கங்ைகயில் கடல் 
நீர் கலப்பைதத் த ப்பதற்காக ெகாங்கிாீட் 
அைணக்கட்ெடான்  அைமக்கப்பட் ள்ள 
ைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ெகாங்கிாீட் அைணக்கட் க்கு 500 
மீற்றர் கீழாக மணல் ைடகளாலான அைணக் 
கட்ெடான்  அைமக்கப்பட் ள்ளைத ம்; 

 அவர்  அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) மணல் ைடகளாலான அைணக்கட்ைட 
நிர்மாணிப்பதற்கு வ டாந்தம் ேகள்விப்பத்திரம் 
ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன ஆண்ெடான் க்கு 
ஒ க்கப்ப ம்  பணத்ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) நிரந்தர ெகாங்கிாீட் அைணக்கட்  இ க்கின்ற 
நிைலயில், மணல் ைடகளாலான அைணக்கட்ைட 
நிர்மாணிப்பதற்கு வ டாந்தம் ெப மள  பணத்ைத 
ெசலவி வதற்கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of City Planning and Water  
Supply: 

(a) Is he aware that, - 

 (i)  a concrete embankment has been erected to 
prevent sea water from mixing with the 
water of Kelani River from which water is 
obtained for the Ambatale water 
purification plant; and 

 (ii)  an embankment of sand bags has been 
erected 500 meters below that concrete 
wall? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i) whether  tenders have been called annually 
for the erection of the sand bag 
embankment; and 

 (ii) if so, the amount of  money spent on it 
annually? 

(c) Will he also inform this House the reasons for 
spending such (a colossal) amount of money for 
erecting a sand bag embankment annually despite 
the existence of a permanent concrete 
embankment?  

(d) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

        (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) වාර්ෂිකව ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කර තිෙබ්. 

        (ii) 2016 වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 9ක් ෙවන් කර 
ඇත. 

(ඇ) සථ්ීර බැම්ම ඉදි කර ඇත්ෙත් අත්තිවාරම දක්වා පමණි. 
(මුහුදු මට්ටෙම් සිට මීටර් - 0.5ක් පහතින් - MSL එහි 
ෙදවැනි අදියර යටෙත් වියළි කාලෙය්දී ලවණ ජලය මුසුවීම 
වැළැක්වීම සඳහා මුහුදු මට්ටෙම් සිට මීටර් - 1.0ක් ඉහළින්) 
MSL මට්ටම දක්වා ජලය රැස ් කිරීමට හා ගංවතුර 
කාලෙය්දී වැඩි ජලය ඉතා ඉක්මනින් පහළට යැවිය හැකි 

අයුරින් සකසන ලද හුළං පිරවූ බැලූනයක් ඉදි කිරීමට 
නියමිතව ඇත. දැනට ෙමම හුළං පිරවූ බැලූනය ඉදි කර 
ෙනොමැති බැවින්, පායන කාලෙය්දී ජලයට ලවණ මිශවීම 
වැළැක්වීම සඳහා වැඩ නිම කර ඇති අත්තිවාරම උඩින් 
වැලි ෙකොට්ට දමා ජලය එක්රැස ් කර ගැනීම පිණිස 
තාවකාලික බැම්මක් ඉදි කරනු ලබයි. ෙකෙසේ ෙවතත් වැසි 
කාලෙය්දී ජලය පහළට ගලා යාෙම් ෙව්ගය වැඩි වන නිසා 
ෙමම බැම්ම අර්ධ වශෙයන් කැඩී යන බැවින් සෑම 
වසරකම ලවණ ජලය මුසුවීම වැළැක්වීම පිණිස ෙමම 
තාවකාලික වැලි බැම්ම නියමිත උසට අලුත්වැඩියා කරනු 
ලබයි. තවද, ෙමම ව්යාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර යටෙත් 
කියාත්මක කරනු ලබන හුළං පිරවූ බැලුනෙය් ඉදි කිරීම 
කටයුතු දැනටමත් පංශෙය් M/S Suez ආයතනය ෙවත 
පදානය කර ඇත. එම ෙදවන අදියර ඉදි කිරීම නිම වූ පසු 
තාවකාලිකව වැලි ෙකොට්ට බැම්ම ඉදි කිරීම අවශ්ය 
ෙනොවන බවද වැඩි දුරටත් දන්වා සිටිමි.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දන්නවා ග ෙඟ් වතුර ගලාෙගන යන්ෙන් 
මුහුද පැත්තට. එතෙකොට ලවණ මිශ වතුර ටික බර වැඩි නිසා 
එන්ෙන් යටින්. ඒ අනුව ඒක උඩ පැත්තට ගලාෙගන එන්නට 
කිසිම විධියක් නැහැ. දැන් ආරක්ෂාකාරී බැම්ම දාලා, ෙම්ක උඩින් 
වැලි ෙකොට්ට දාලා තිෙබනවා. ෙම්ක හදලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 600ක් විතර වියදම් කරලායි. එෙහම තිබියදීත් වාර්ෂිකව 
තව රුපියල් ලක්ෂ 60ක් 80ක් පමණ ෙම් සඳහා ෙයොදවනවා. ඒ 
ගණන හරිද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්. පිළිතුෙර් සඳහන් කළ ගණන තමයි තිෙබන්ෙන්. 2016 

වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිලියන 9ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
රුපියල් ලක්ෂ 90ක් විතර පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. ඒ 

වාෙග්ම ෙම් balloon dam එක ඉදි කරන්නට පංශ ආයතනයකටද 
දුන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් පංශෙයන් ණය මුදල් අරෙගන ෙවනත් 
ආයතනයකටද දුන්ෙන්? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
විෂය භාර අමාත්යතුමාට ඔබතුමාෙග් අදහස් ෙයොමු කෙළොත් 

පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. මට ඊට වඩා 
විස්තරාත්මකව කියන්නට අපහසුයි.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අසන්නට තව අතුරු පශ්න 

තිෙබනවා. නමුත් විෂය භාර අමාත්යතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා සභාෙව් ෙනොමැති නිසා අතුරු පශ්න ඇසීම නතර 
කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව: ක්ෙෂේත සමීක්ෂණ 
அரசாங்க தகவல் திைணக்களம்: ெவளிக்கள ஆய் கள் 

 DEPARTMENT OF GOVERNMENT INFORMATION: FIELD 
SURVEYS    

 321/’15 
6. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ විෙශේෂ 

පර්ෙය්ෂණ ඒකකයක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එහි ෙසේවය කරනු ලබන නිලධාරීන් 
සංඛ්යාව සහ ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී උතුරු පෙද්ශය ආශිතව ක්ෙෂේත 

සමීක්ෂණ 02ක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද; 
 (ii) එම සමීක්ෂණ, ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ 

පර්ෙය්ෂණ ඒකකය මඟින් සිදු කර ගත ෙනොහැකි 
වූෙය් මන්ද; 

 (iii) එම ක්ෙෂේත සමීක්ෂණ 02 සිදු කළ ෙපෞද්ගලික 
ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත සමීක්ෂණ ෙදක සඳහා එම ආයතනයට ෙගවූ 
මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (v) එම ආයතනය ෙතෝරා ගනු ලැබූෙව් ෙටන්ඩර් 
කැඳවීම මඟින්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඉල්ලුම් කළ අෙනකුත් ආයතන හා 
ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් කවෙර්ද; 

 (vii) මිල ගණන් කැඳවීෙම්දී හා ඇගයීෙම්දී එම 
ආයතනවල පර්ෙය්ෂකයන්ෙග් සුදුසුකම් හා 
ආයතනවල පූර්ව සුදුසුකම් ඇගයීමට ලක් කරනු 
ලැබුෙව්ද; 

 (viii) එම සමීක්ෂණ වාර්තා ෙදක මත පදනම්ව රජෙය් 
පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ගනු ලැබූ ඉදිරි 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக  

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தில் விேஷட 

ஆராய்ச்சிப் பிாிெவான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அதில் பணியாற் ம் உத்திேயாகத்தர் 

களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அவர்களின் கல்வித் 
தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2014 ஆம் ஆண் ல் வடக்குப் பிரேதசம் 
சார்ந்ததாக 02 ெவளிக்கள ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆய் கைள, திைணக்களத்தின் விேசட 
ஆராய்ச்சிப் பிாிவினால் ேமற்ெகாள்ள யாமல் 
ேபானதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  02 ெவளிக்கள ஆய் கைள ம் 
ேமற்ெகாண்ட தனியார் நி வனம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  இரண்  ஆய் க க்காக ம் ேமற்ப  
நி வனத்திற்குச் ெச த்தப்பட்ட பணத் ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  நி வனம் ேகள்விப்பத்திரம் 
ேகாரப்பட்டதன் லம் ெதாி ெசய்யப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், விண்ணப்பித்தி ந்த ஏைனய 
நி வனங்கள் மற் ம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விைலகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (vii) விைல ம க்கைளக் ேகா கின்றேபா  மற் ம் 
மதிப்பீ  ெசய்கின்றேபா  ேமற்ப  
நி வனங்களின் ஆராய்ச்சியாளர்களின் 
தைகைமகள் மற் ம் நி வனங்களின் 

ர்வாங்கத் தைகைமகள் மதிப்பீட் க்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (viii) ேமற்ப  இரண்  ஆய்  அறிக்ைககைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  அரசாங்க தகவல் 
திைணக்களத்தினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Parliamentary Reforms and 
Mass Media: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether there is a special research unit in 
the Department of Government 
Information; and 

 (ii)  if so, the number of officers employed in it 
and the education qualifications of the 
aforesaid officers? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether 02 field surveys were carried out in 
the North in the year 2014; 

 (ii)  as to why the aforesaid surveys could not be 
carried out using the special research unit of 
the Department; 

 (iii)  of the name of the private company that 
carried out the 02 surveys mentioned above; 

 (iv)  separately the amounts of money paid to the 
aforesaid company for the two surveys; 

 (v)  whether the aforesaid institution was 
selected after calling for tenders; 

 (vi)  if so, the names of the other applicants and 
the quotations submitted by them; 

 (vii)  whether the qualifications of the researchers 
of the aforesaid institutions and  prior 
qualifications of the said institutions were 
assessed when calling for quotations and 
making the assessment; and 

 (viii)  further action that has been taken by the 
Department of Government Information 
based on the two reports mentioned above? 

(c)  If not, why? 

1615 1616 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 
(අ) (i) ඔව්. 
 (ii) නිලධාරින් සංඛ්යාව : අංශ පධානි ඇතුළුව 

නිලධාරින් 09යි. 
  අධ්යාපන සුදුසුකම් : 

  නම සහ තනතුර             අධ්යාපන සුදුසුකම්  

01. ෙක්. ඔසම්න් (පවෘත්ති නිලධාරි/අංශ පධානි)
ශාසත්ෙව්දී විෙශේෂ උපාධිය 

02. එම්.ආර්.අයි. මධුරකාවිනී (සංවර්ධන නිලධාරි)
ශාසත්ෙව්දී ෙගෞරව (ජනසන්නිෙව්දන) විෙශේෂ 
උපාධිය  

03. ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. රන්දිමා සිරන්ති (සංවර්ධන 
නිලධාරි) ශාසත්ෙව්දි සාමාන්ය උපාධිය 

04. ආර්.එම්.එන්. උෙද්නි (සංවර්ධන නිලධාරි)
ශාසත්ෙව්දි සාමාන්ය උපාධිය 

05. ඩබ්ලිව්.පී. ෙද්ශබන්දු (සංවර්ධන නිලධාරි)
ශාසත්ෙව්දි සාමාන්ය උපාධිය 

06. ටී.ඒ.ඩී.අයි. සිරිවර්ධන (සංවර්ධන නිලධාරි)
ශාසත්ෙව්දි (ජනමාධ්ය) උපාධිය 

07. පී. ලලන්ති ෂර්මලි (සංවර්ධන නිලධාරි)
ශාසත්ෙව්දි සිංහල විෙශේෂ උපාධිය 

08. එස.්ෙක්.එස.් ලියනෙග් (තාක්ෂණ නිලධාරි- 1)
අෙපොස (උ/ෙපළ) 

09. ෙක්.ඩබ්ලිව්.ෙක්. කුලරත්න (තාක්ෂණ 
නිලධාරි- 1) අෙපොස (සා/ෙපළ) 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) පමාණාත්මක -Quantitative- සමීක්ෂණයක් 
විධිමත්ව පැවැත්විම සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සතුව අවශ්ය සම්පත් ෙනොමැති ෙහයින් ෙම් 
පිළිබඳව අත්දැකීම් ඇති ආයතන ෙවතින් මිල 
ගණන් කැඳවා එය ඉටුකර ගැනීම ෙයෝග්ය බව 
එවකට සිටි රජෙය් පවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
විසින් තීරණය ෙකොට ඇත. 

 (iii) මාධ්ය සංවර්ධනය පිළිබඳ ෙක්න්දය, අංක 37, 
පළමු පටුමග, අරුප්පල, මහනුවර. 

       (iv)   සංවර්ධන හා මානව ආකල්ප විමසා බැලීෙම් 
ක්ෙෂේත සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීම. 

1.  මුලතිව්, මන්නාරම හා වව්නියා දිසත්ික්ක 
ආශිත සමීක්ෂණය   - රු. 1,690,000.00 

2.  යාපනය හා කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්ක ආශිත 
සමීක්ෂණය  - රු. 1,690,000.00 

         (v)    ඔව්. 

        (vi)   මුලතිව්, මන්නාරම හා වව්නියා දිසත්ික්ක ආශිතව 
සමීක්ෂණයට අදාළව ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු  

 

අනු 
අංකය 

                             ආයතනය මුදල (රුපියල්) 

   01 මාධ්ය සංවර්ධනය පිළිබඳ ෙක්න්දය,  
ෙනො.37, පළමු පටුමග, අරුප්පල, මහනුවර 

   
1,690,000.00 

   02 රිෆ්ෙලක්ට් මායා ෙපොඩක්ෂන්,              
ෙනො. 14/1,වැලිපාර, දළුගම, කැලණිය 

   
2,160,000.00 

   03 රිෆ්ෙලක්ට් විෂන් ෙපො ඩක්ෂන්, ෙනො.51/ඒ, 
පී.ටී. පාසල පාර, දළුගම, කැලණිය 

   
2,275,000.00 

  යාපනය හා කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්ක ආශිතව 
සමීකෂණයට අදාළව ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු  

 
            (vii)   නැත. 

              (ආයතනවල පර්ෙය්ෂකයින්ෙග් සුදුසුකම් හා 
ආයතනවල පූර්ව සුදුසුකම්වලට අදාළ ෙතොරතුරු 
මිල ගණන් සමඟ ඉදිරිපත් කර නැත. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පවීණතාවක් සහ නිපුණතාවක් 
ඇති බාහිර ආයතනයක් ෙවතින් ෙමම කාර්ය ඉටු 
කර ගැනීම සුදුසු බව තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව 
නිර්ෙද්ශ කර ඇත. සමීක්ෂණ පතිඵල දිගුකාලීනව 
රජෙය් ඉදිරි පාෙද්ශීය සංවර්ධන වැඩසටහන් 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අදහස ් කරන ෙහයින් 
විශව්ාසනීය නිර්ෙද්ශ සහ නිගමන සහිත 
සමීක්ෂණයක් ඉටු කර ගත යුතු බව පසම්පාදන 
කමිටු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙව්.) 

 (viii) අවසානෙය් සමීක්ෂණ වාර්තා ෙදක හිටපු රජෙය් 
පවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවත භාර දී ඇත. 
එෙහත් එම වාර්තා ෙදක මත පදනම්ව ෙගන ඇති 
ඉදිරි කියා මාර්ග පිළිබඳව කිසිවක් සඳහන් 
ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට රජෙය් 
පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ පර්ෙය්ෂණ ඒකකය තුළ 
ඉන්න සියලුෙදනාම පාෙහේ උපාධිධාරින්. එතෙකොට ඔවුන්ෙග් 
හැකියාව පැත්තක තියලා, විධිමත් ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් සහ 
පසම්පාදන කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ සලකා බලන්ෙන් නැතුවයි ෙම්ක 
කරලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 3,380,000ක් වියදම් කරලා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ පර්ෙය්ෂණය සිදු කළාට, සමීක්ෂණය සිදු කළාට 
ඒෙක් පතිඵලයක්වත් අරෙගන නැහැ.  

මම මීට කලිනුත් රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ 
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශෙය් සිදු වුණු ෙමවැනි ගනුෙදනු කීපයක් 
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කළා. මම දන්නා 
ආකාරයට ෙම් පිළිබඳව විගණන පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්න 
කියලාත් ඉල්ලලා තිෙබනවා. ෙමවැනි කටයුතු පිළිබඳව ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ෙමෙතක් ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් පශ්නය ගත්ෙතොත් ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සම්පූර්ණ 

ඇත්ත කාරණයක් අසා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිතුරු දිහා බැලුවාම 
ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද 

අනු 
අංකය ආයතනය 

මුදල 
(රුපියල්) 

   01 මාධ්ය සංවර්ධනය පිළිබඳ ෙක්න්දය,  
ෙනො.37, පළමු පටුමග, අරුප්පල, මහනුවර 

   
1,690,000.00 

   02 රිෆ්ෙලක්ට් මායා ෙපොඩක්ෂන්,  
 ෙනො. 14/1,වැලිපාර, දළුගම, කැලණිය 

   
2,160,000.00 

   03 රිෆ්ෙලක්ට් විෂන් ෙපො ඩක්ෂන්, ෙනො.51/ඒ, 
පී.ටී. පාසල පාර, දළුගම, කැලණිය 

   
2,275,000.00 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියන එක. අපි මූලික විමර්ශනයක් සඳහා දැන් පරීක්ෂණ ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂණෙයන් පස්ෙසේ අපට පුළුවන් ෙවයි යම් 
කියා මාර්ගයකට යන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙවන්ෙන්- 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන කාරණය ඇත්තක්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔව්, ඒක තමයි.  ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙගොඩක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒවා ෙහොයන්න ෙවනම කමිටුවක් ෙහෝ දාන්න ෙවයි. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
දැන් ෙතෝරු, ෙමෝරු ඇල්ෙලන්ෙනත් නැහැ. අමාත්යාංශ 

මට්ටමින් හාල්මැස්ෙසෝ ටිකවත් අල්ලා ගන්න පුළුවන් ෙවයිද 
කියලායි අපි අහන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හාල්මැස්සන්ට වඩා වැඩි හරියක් ඉන්ෙන් ෙතෝරු, ෙමෝරු. 

අෙප් අමාත්යාංශවල ඔක්ෙකෝම ඉන්ෙන් ෙතෝරු, ෙමෝරු. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක ඇත්ත. අල්ලලා ෙපන්නුවානම් තමයි ෙහොඳ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සමහර තැන්වල තවම ඉන්නවා, පරණ ෙතෝරු, ෙමෝරු. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ 
කාරණයක් මිසක් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති කාරණයක් 
ගැන ෙනොෙවයි  ෙම් අහන්ෙන්. අෙප් රෙට් චිතපට කර්මාන්තය 
ගත්ෙතොත් ෙම් ෙවනෙකොට චිතපට 75ක් විතර ෙපෝලිෙම් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම චිතපට ෙබදා හැරීම සඳහා මණ්ඩල 
කිහිපයක් තිෙබනවා. චිතපට සංස්ථාෙව්, රිද්ම මණ්ඩලෙයන් එම 

චිතපට පදර්ශනය කිරීෙම් කටයුත්ත කරනවා. චිතපට සංස්ථාව 
යටෙත් තිෙබන ෙමම රිද්ම මණ්ඩලය විසින් චිතපටයක් ෙබදා 
හැරීෙම්දී, චිතපටයක් තිරගත වුණාම ලැෙබන මුළු ආදායෙමන් 
සියයට 10ක් ගන්නවා. හැබැයි, ඒ සඳහා ෙපෝලිෙම් තිෙබන චිතපටි 
ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කමෙව්දයක් නැහැ. නමුත්, ඒ 
ලැෙබන මුළු ආදායෙමන් සියයට 10ක් ගන්නවා. ඒ නිසා චිතපට 
අධ්යක්ෂවරුන් විසින් ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, මීට 
ඉහළින් තිෙබන නියාමන මණ්ඩලයක් පත් කරන්න කියලා. මම 
අහන්න කැමැතියි, ෙමම නියාමන මණ්ඩලය පත් කිරීම පිළිබඳ 
දැන් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා? එය කවර කාලයක සිදු 
ෙවනවාද කියලා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔය කාරණය පිළිබඳ තව මාසයකට පසුව ඔබතුමා තව 

පශ්නයක් අහන්න. එවිට මම නව වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක නිවැරදිව 
ඒ සඳහා උත්තරය ලබා ෙදන්නම්. අපි අදත් ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා. ඒ සඳහා විධිමත් කමෙව්දයක් දැන් අපි  සකස් කර 
ෙගන යනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පසු දිෙනක 

ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. මම සවිස්තරව පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

ගරු මන්තීතුමනි, චිතපට ශාලා ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳව මම 
මීට කලිනුත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කළා. ඔබතුමා සහ 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙපොෙරොන්දුවකුත් දුන්නා, අෙගෝස්තු මාසය 
ෙවන ෙකොට ෙමම පුද්ගලික අංශෙය් සහාය ඇතිව චිතපට ශාලා 
සියල්ලම  ඩිජිටල්කරණය කරනවා කියලා. නමුත්, මට දැන් දැන 
ගන්න ලැබිලා තිෙබන විධියට නම්, අගමැතිතුමා ෙමම රජෙය් 
මැදිහත්වීම සම්පූර්ණෙයන් ෙනොසලකා හැරලා තනිකරම 
මුදලාලිලාට පවරන්න තමයි තීන්දු කරලා තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුව 
මුලින් යම් එකඟතාවක් පළ කරලා දැන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙපෞද්ගලික අංශයට එහි බර පටවන්න යනවා කියලා චිතපට 
අධ්යක්ෂවරුන් සහ ෙමම කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින ශිල්පීන් 
දැනට දැඩි අර්බුදයකයි ඉන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව වර්තමාන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි කලින් කිව්වා වාෙග්ම ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳ සියලුම 

කටයුතු අෙගෝස්තු මාසය වන විට දැක ගන්න පුළුවන් ෙව්වි. දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම්වා ගැන කථා කළා විතරයි, ෙකරුෙණ් නැහැ. 
දැන් අපි ඒ කටයුත්ත කරනවා. ෙකොයි අංශෙයන් ෙහෝ වැෙඩ් 
කරන්නයි අපි  කටයුතු කරන්ෙන්. රජය මැදිහත් වීෙමන් තමයි 
ඔක්ෙකොම කරන්ෙන්. රජය තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්. කාට දුන්නත් 
ෙදන්ෙන් රජය තමයි. රජය තමයි මැදිහත් වන්ෙන්. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 -345/15- (1), ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න 

මහත්මිය. 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
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)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 

 
වැලිගඟ කනිටු විදුහල: වැසී යාෙම් තර්ජනය 
ெவ கங்க கனிஷ்ட பாடசாைல: டப்ப ம் 

அபாயம் 
WELIGANGA PRIMARY SCHOOL: THREAT OF CLOSURE 

353/’15 
8. ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ගම්ෙපොළ අධ්යාපන කලාපයට අයත්, මාවතුර 
ගාමෙය් පිහිටි, වැලිගඟ කනිටු විදුහල වැසී යාෙම් 
තර්ජනයකට ලක්වී ඇති බවත්; 

 (ii) ෙමම විදුහල කඳු මුදුනක පිහිටීම  ෙහේතුෙවන් 
පාසල් දරුවන්ට කි.මී. 3කට ආසන්න දුරක් දිනකට 
ෙදවතාවක් පයින් ගමන් කිරීමට සිදුවී ඇති බවත්; 

 (iii) ලඳු කැලෑ සහිත පාළු මාවෙත් ෙසොෙහොන් බිමක් 
පවා පසුකර යාමට සිදුවීම වැනි දුෂ්කරතා පැවතීම 
ෙහේතුෙවන් ගුරුවරුන් පවා ෙමම විදුහෙල් 
ෙසේවයට පැමිණීමට මැලිකමක් දක්වන බවත්; 

 (iv) ෙමම දුෂ්කර තත්ත්වයන් මඟ හැර පාසල ෙවනත් 
සථ්ානයක පිහිටුවීම සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශයට අයත්ව තිබූ ෙගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 
ඉඩමක් අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් මිලදී ෙගන 
 ඇති බවත්; 

 (v) ඉහත (iv)හි සඳහන් ඉඩම හා ෙගොඩනැඟිල්ල අයත් 
වත්ෙත්, කළමනාකරුෙග් බලපෑම මත ෙමම 
පාසල, නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ආරම්භ කිරීම වැළකී 
ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පාසල් දරුවන්ෙග් සහ ෙදගුරුන්ෙග් යහපත තකා 
ෙමම පාසල වැසී යාමට ඉඩ ෙනොදී, ඉහත (අ)(v) හි 
සඳහන් බලපෑම්ද වළකා එය සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) கம்பைள கல்வி வலயத் க்குச் ெசாந்தமான, 
மாவத் ைற கிராமத்தில் அைமந் ள்ள, 
ெவ கங்க கனிஷ்ட பாடசாைல டப்ப ம் 
அபாயத்ைத எதிர்ேநாக்கி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இப்பாடசாைல மைல உச்சியில் அைமந் ள்ள 
ைமயால், பாடசாைல மாணவர்கள் சுமார் 3 
கிேலா மீற்றர் ரத்ைத ஒ நாைளக்கு இ  
தடைவகள் நடந் ெசல்ல ேநர்ந் ள்ளெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) பற்ைறக் கா கைளக் ெகாண்ட ஒ  பாழைடந்த 
தியில் சு காட் ைன ம் கடந்  ெசல்ல 

ேவண்  ேநாி தல் ேபான்ற சிரமங்கள் காணப் 
ப கின்றைமயின் காரணமாக, ஆசிாியர்கள்கூட 
இப்பாடசாைலயில் ேசைவயாற்ற வ வதற்கு 
பின்வாங்குகிறார்கள் என்பைத ம்; 

 (iv) இத்தைகய கஷ்ட நிலைமகைளத் தவிர்த் , 
பாடசாைலைய ேவெறா  இடத்தில் 
அைமப்பதற்காக, ெப ந்ேதாட்ட அைமச்சுக்குச் 
ெசாந்தமான, கட் டெமான் டன்கூ ய ஒ   
காணிையக் கல்வி  அைமச்சு ெகாள்வன  
ெசய் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (iv)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணி ம் 
கட் ட ம் உாித்தாகின்ற ேதாட்டத்தின், 

காைமயாளாின் அ த்தம் காரணமாக திய 
கட் டத்தில் இப்பாடசாைலைய ஆரம்பித்தல்  
தைடப்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பாடசாைல மாணவர்கள் மற் ம் 
ெபற்ேறார்களின் நன்ைம க தி இந்தப் 
பாடசாைலைய வதற்கு இடமளிக்கா , 
ேமேல (அ)(v )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
அ த்தங்கைள ம் த த் , இதைன அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில், இதற்காக எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the Weliganga Primary School located in 
Mawathura Village belonging to the 
Gampola Education Zone is faced with the 
threat of closure;  

 (ii)  the students of this school have to walk a 
distance of approximately three kilometres 
twice a day owing to this school being 
located on the summit of a hill; 
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 (iii)  even the teachers of this school are reluctant 
to report for duty owing to the difficulties 
they face on the way, i.e., having to walk 
through a deserted road with woody areas 
and even passing a graveyard; 

 (iv)  a land with a building, which belonged to 
the Ministry of Plantation Industries, had 
been purchased by the Ministry of 
Education to re-establish this school in 
another location steering clear of these 
difficult conditions; and 

 (v)  the re-establishment of this school in the 
new building  has been avoided owing to 
the influence of the manager of  the estate to 
which the land and the building stated in 
(iv) above belong to?  

(b)  Will he inform this House - 

 (i)  whether steps will be taken to develop this 
school without letting it to be closed down 
in order to ensure the betterment of the 
students and the parents while evading the 
influences mentioned in (a) (v) above; and 

 (ii)  if so, the measures taken to that effect? 

(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 ෙමෙසේය. 

(අ)     (i)   ඔව්. 

              (ii)   ඔව්. 

        (iii)   ඔව්. 

        (iv)   අමාත්යාංශය මඟින් මිලදී ගැනීමක් සිදුකර 
ෙනොමැත. මධ්යම පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
මඟින් අත් පත් කරගැනී ෙම් කටයුතු ආරම්භ කර 
ඇති නමුත් අවසන් කර ෙනොමැත.   ඇමුණුම 01 
බලන්න.  

        (v)   ඔව්.  මහවිල වත්ත වතු අධිකාරි විසින් අත් පත් කර 
ගැනීමට වි ෙරෝධතා දක්වා ඇත. ඇමුණුම 02 
බලන්න. 

(ආ)  (i)   ඔව්. 

           (ii)   විධිමත් පරිදි ඉඩම පවරා ෙනොෙගන සංවර්ධන 
කටයුතු කිරීම සඳහා භාවිත කළ ෙනොහැකි බැවින් 
අත් පත් කරගැනීෙම් කටයුතු සඳහා කඩිනමින් 
අවශ්ය කටයුතු සිදුකරන ෙමන් දැනටමත්    

  මධ්යම පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම් දැනුවත් කර 
ඇත. ඇමුණුම 03  බලන්න. 

  සථ්ිර ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලැෙබන තුරු 
තාවකාලිකව වැලිගඟ පජා ශාලාෙවහි පාසල 
පවත්වා ෙගන යාමට කටයුතු සලසා ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමා කිව්වා, පළාත් සභාව මඟින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
ආරම්භ කර තිෙබනවාය, තාවකාලිකව යම් ස්ථානයක ෙම් විදුහල 
පවත්වා ෙගන යනවාය කියලා. තාවකාලිකව විදුහල පවත්වා 
ෙගන යන ස්ථානෙය් දුෂ්කරතා, අඩු පාඩු රාශියක් තිෙබනවා. 
පළාත් සභාවට ලැෙබන පතිපාදන මදිකම නිසා ෙහෝ ඒ අවශ්ය 
මූලික පහසුකම් පමාණවත්ව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මධ්යම ආණ්ඩුව මඟින් විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කර ෙම් පාසල සම්බන්ධෙයන් මැදිහත්වීමක් 
කරන්න ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය අපි හැෙමෝටම 

තිෙබන පශ්නයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැන් ගරු මන්තීතුමා කියන 
ආකාරයට සමසත් පාසල් පද්ධතිය සම්බන්ධවම කලාපවල සිටින 
සහකාර සැලසුම් අධ්යක්ෂවරුන් මාර්ගෙයන් -සැලසුම් ඒකකය 
මඟින්- පමුඛතාව හඳුනා ෙගන සැලසුම් සියල්ල සකස් කර, අෙප් 
අය වැය ෙයෝජනා යට ෙත් ලබා දුන් මුදල් පළාත් සභාවලට  ලබා 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ගරු 
මන්තීතුමා කියන එක සැබෑවක්. උතුරු මැදත් ඒ පශ්නය 
තිෙබනවා. මධ්යම පළාෙත්ත් ඒ පශ්නය තිෙබනවා. ෙමොකද, 
සමහර පළාත් සභාවලට -විෙශේෂෙයන්ම උතුරුමැද- අවශ්යතාව 
අනුව ෙම් මුදල් මුදා හැරියාම ෙවන ෙද්වල්වලට පාවිච්චි කරනවා.  

උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් පශ්නයක් මතු වුණා. අපි ඒවා 
කරන්න කියා තිෙබන්ෙන්, තරගකාරි ලංසු කමය යටෙත්යි. නමුත් 
උතුරු මැද පළාත් සභාව කෙළේ ෙමොකක්ද? ඔවුන් ෙවන කමයකට 
කරන්න ගියා. ඒ නිසා අපි ඒක නැවැත්වූවා. සමහර පළාත් 
සභාවලට ෙම් මුදල් යැව්වාම, ඔවුන් ඒ මුදල් විෙද්ශගත වීම සඳහා 
පාවිච්චි කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැටීම තිෙබනවා. මටත් ඒක 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පළාත් සභා විසින් පසු ගිය 
දවස්වලත් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  විෙරෝධතාව පළ කරනවා මම 
දැක්කා. අපිට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, කමෙව්ද ඔස්ෙසේ හරි 
නිර්ණායක මත අවශ්යතාව අනුව, පමුඛතාව අනුව කටයුතු 
කරන්නයි. නමුත් සමහර පළාත් සභා -එකක්, ෙදකක්- ඒ මුදල් 
ෙවන් කරන්ෙන් අවශ්යතාව අනුව ෙනොෙවයි. මධ්යම පළාෙත්ත් 
සමහර තැන්වල ඔය පශ්නය තිෙබනවා. එම නිසා දැන් එය 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම ඒ පිළිබඳව  ජනාධිපතිතුමාවත් 
දැනුවත් කර තිෙබනවා. 
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[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

දැන් ගරු ඇමතිතුමා පිළිගන්නවා, ගාමීය වශෙයන් තිෙබන 
ෙමවැනි අඩු පහසුකම් නිසා, දුෂ්කරතාවන් නිසා විශාල වශෙයන් 
පාසල් වැසී යාෙම් තර්ජනයට මුහුණ දී තිෙබන බව. ෙම් පාසල 
අයිති වන්ෙන් පළාත් සභාවටද, මධ්යම ආණ්ඩුවටද කියන එක 
සාමාන්ය ජනතාවට අදාළ නැහැ. ගෙම් අය බලන්ෙන්, ෙම් පාසල 
පහසුකම් නැති නිසා වැෙහන්න යනවා කියන කාරණය 
සම්බන්ධවයි. ඔබතුමා කියන විධියට ෙමවැනි පැසල් වැසී යාෙම් 
තර්ජනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. එම පාසල් සඳහා අවශ්ය මුදල් 
මධ්යම ආණ්ඩුෙවන් යවලා තිෙබනවා. නමුත් පළාත් සභාවලින් 
අදාළ කටයුත්තට සල්ලි ෙවන් ෙනොකර විෙද්ශ ගමන් යාම් වැනි 
අනවශ්ය ෙද්වල්වලට ඒ මුදල් වියදම් කරමින් තිෙබනවා.  

උතුරු මැද පළාත් මහ ඇමතිවරයාත් ඔබතුමාට අනතුරු 
ඇඟවීමක් කරලා තිෙබනවා මම මාධ්යවලින් දැක්කා. මධ්යම 
ආණ්ඩුෙව් අධ්යාපන ඇමතිවරයා නිතර නිතර පළාත් අධ්යාපන 
ඇමතිවරුන්ව ෙකොළඹට කැඳවනවා, නිරපරාෙද් කාලය නාස්ති 
කරනවා, කිසි ඵලක් නැහැ, ෙත්රුමක් නැහැ, ඒ අයට ස්වාධීනව 
කටයුතු කරගන්න ඉඩක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා මින් ඉදිරියට 
මධ්යම ආණ්ඩුෙව් විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන ඇමතිවරයා කැඳවන 
රැස්වීම්වලට සහභාගී ෙවන්ෙන්ත් නැහැ කියලා තර්ජනයක් කරලා 
තිෙබනවා කියලා මාධ්යවල පළවුණා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
අෙප් රෙට් සාමාන්ය ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් තමයි පීඩාවට පත් 
ෙවන්ෙන්.  ඔබතුමා එන්න කියනවා, එතුමන්ලා බැහැ කියනවා, 
අන්තිමට පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරයායි, මධ්යම ආණ්ඩුෙව් 
අධ්යාපන ඇමතිවරයායි අතර පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පශ්නය නිසා පීඩාවට පත් ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් සාමාන්ය 
ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන්. ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඔබතුමා කඩිනමින් 
ගන්නා කියාමාර්ගය කුමක්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙම් පශ්නය 

විසඳන්න අවශ්ය පියවර ගනිමින් යනවා. දැන් අපි ඒ පිළිබඳව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් දැනුවත් කරලා, 
විෙශේෂෙයන් පළාත් අධ්යාපන ෙල්කම්වරුත් කැඳවලා ඔවුනුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙමතැන 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් උතුරු මැද පළාත් සභාව ගුරුවරු බඳවා 
ගැනීෙම්දී කටයුතු කර තිෙබන ආකාරයයි. මම ෙම් පිළිබඳව ගරු 
කථානායකතුමාවත් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. පළාත් සභාවට 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ගුරුවරු විධියට උපාධිධාරින් සහ 
ඩිප්ෙලෝමාධාරින් බඳවාගන්න පමණයි. නමුත් උතුරු මැද පළාත් 
සභාව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් හෑල්ලුවට ලක් කරමින් රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිසම හරහා අෙපොස (උසස් ෙපළ) විභාගය සමත් වුණු 
අය ගුරුවරු වශෙයන් බඳවාගන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ඒකට අපි විරුද්ධ ෙවලා ඒ කටයුතු දැනට නවත්වා තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව පසු ගිය දවස්වල වැඩ බලන සුදුසුකම් නැති 
විදුහල්පතිවරුත් පාසල්වලට දමා ෙගන තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් සමස්ත පාසල් පද්ධතිය තුළ පාසල් 10,000ක් පමණ 
දැනට තිෙබනවා. ෙමයින් පාසල් හයදහස් ගණනකම 
විදුහල්පතිවරු නැහැ. වැඩ බලන අය තමයි ඉන්ෙන්. ඒ අය 
නියමිත සුදුසුකම් නැති අය. අපි පසු ගිය දවස්වල විදුහල්පති 
විභාගය පැවැත්වූවා. ඒෙකන් 4,076ක් pass ෙවලා තිෙබනවා. ඔය 
වැඩ බලන අයටයි, ඔක්ෙකෝටම ඒ විභාගයට ඉල්ලන්න පුළුවන්. 
සුදුසුකම් තිෙබන අය විභාගය සමත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ අයට 
පත්වීම් ලබා දීලා තිෙබනවා. එෙහම ෙනොවන අය පත් කරන්න 
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ඊට අමතරව, යවන මුදල් පතිපාදන ෙමොකක් හරි සැලැස්මකට 
යවන්න ඕනෑ. ෙම්කයි ෙම් ගැටීම. මුදල් ෙවන් කළාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි ඒ මුදල් පිළිබඳ බලතල තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, ෙම්ක ෙනොකියා බැහැ.  

අනික් එක, "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන ව්යාපෘතිය 
ඇති කිරීෙම් තීරණය ගත්ෙත් කලාප මට්ටමින්, සැලසුම් 
අධ්යක්ෂවරු ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් සියලුම මැති 
ඇමතිවරුත් කැඳවා වැරදි තිෙබනවා නම්, හදා ෙදන්න කියලායි. 
ඇත්තටම අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්වත් කිසිම මැති 
ඇමතිවරෙයකුෙග් නිර්ෙද්ශයක් ෙම් සඳහා ගත්ෙත් නැහැ. 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු පවා ඒක දන්නවා. දැන් ඒකට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්ත් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. ඒ සඳහා කලාප 
අධ්යක්ෂක අෙප් ෙල්කම්වරයා, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරු කැඳවන්න 
ඕනෑ. ෙම් නිර්ණායක හරියට check කර ගන්න ඕනෑ. ෙම්වාට 
අවශ්ය පහසුකම් සලසන්න සැලසුම් අධ්යක්ෂවරු ඔක්ෙකෝම 
එකතු ෙවලා පමුඛතාව අනුව ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් 
සඳහා තමයි, ඔය නිලධාරින් කැඳවන්ෙන්. ඒක එදාත් වුණා; අදත් 
ෙවනවා.  

විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විභාග කටයුතු පවත්වාෙගන 
යෑමට පළාත් නිලධාරින් කැඳවනවා. ඒ නිලධාරින් කැඳවන්ෙන් 
නැතිව ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. අෙපොස (උසස් ෙපළ), 
අෙපොස (සාමාන්ය ෙපළ) විභාග පැවැත්ෙවද්දි ඒ සඳහා උපෙදස් 
ෙදන්න ඕනෑෙන්. කලාප අධ්යක්ෂවරු දැනුවත් කරන්න ඕනෑ, 
විදුහල්පතිවරු දැනුවත් කරන්න ඕනෑ, ෙල්කම්වරු දැනුවත් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්වාට ෙම් නිලධාරින් කැඳවන්ෙන් නැතිව ෙම් 
කටයුතු කරන්න බැහැ. එදා ඉඳලා ෙම් කටයුත්ත කළා. ෙමතැන 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් කටයුත්ත හරියට කරන්න ගිෙයොත් 
එෙහම සමහර අයට පශ්න ඇතිවීමයි. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පශ්නය අපි ඉතා ඉක්මනින් විසඳනවා කියලා අපි ඔබතුමාට 
කියනවා. එෙහම නැත්නම්, ඒ ෙගොල්ලන්ට කැමැති, ෙම් කටයුතු 
කර ෙගන යන්න පුළුවන් ඇමතිවරෙයකු පත් කර ෙගන අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ෙගන යන්න ඕනෑ. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ඉතා 

බරපතළ පකාශයක් කෙළේ. මුළු රෙට්ම අධ්යාපනයට වග කියන,   
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න අධ්යාපන ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමා 
ෙදන නිෙයෝග, එතුමා ෙදන උපෙදස් උතුරු මැද පළාෙත් අධ්යාපන 
විෂය භාර අමාත්යවරයා -මහ ඇමතිවරයා- පිළිපදින්ෙන් නැහැ 
කියලා. එතුමාත් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක්. එතුමා යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් පළාත් අධ්යාපනය භාර  ඇමතිවරයා. ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමනි, ඔබතුමා විෂය භාර පධාන 
ඇමතිවරයා. ඔබතුමාත් ඒ පශ්නය අපට කියනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා. 

මා පශ්නෙයන් ඇහුෙව් පාසලක් සම්බන්ධ පශ්නයක්. 
එතෙකොට ඔබතුමාට  තිෙබන පශ්න අපට කියනවා. ඒකයි  දැන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අතරම පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
මාධ්යවලට පකාශ නිකුත් කරනවා, ''අධ්යාපන ඇමතිතුමා කියන 
විධියට අපි ෙකොළඹ එන්න සූදානම් නැහැ'' කියලා. ඇමතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ දුක්ගැනවිල්ල අපට කියනවා. ෙම් 
පශ්නයට ෙමොකක්ද ගන්න විසඳුම? එෙහම නම් ඔබතුමා සූදානම්ද 
උතුරු මැද පළාත් අධ්යාපන ඇමතිවරයාට - පධාන අමාත්යවරයාට
- විරුද්ධව ඔබතුමන්ලාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් නායකයා හරහා 
විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, යහ පාලනෙය් තිෙබන ෙවනස ඒකයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන උත්තරයක් දීලා අපට ෙම් 
පශ්නය යට ගහන්න තිබුණා. නමුත් යථාර්ථය රටට පකාශ කරලා 
අපි ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන් කියලා කිව්වා. ඒ පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් දැනුවත් කළා. අපි ඒ ගැන ෙද්ශපාලන 
උත්තරයක් ෙදන්න ගිෙය් නැහැ. නමුත් අපි ෙම් පශ්නය 
අනාගතෙය්දී විසඳනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව විෙශේෂ 
ව්යාපෘති සඳහා පළාත් සභා පාසල් පවරා ගන්න අපට බලය 
තිෙබනවා. ෙම් ''පවරා ගන්නවා'' කියන්ෙන්, අප අතට ගන්නවා 
කියන එක ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ පාසල් දියුණු කරන්න, ඒවාෙය් 
පමිතිය හදන්න, ඒවා අධීක්ෂණය කරන්න, ගුරුවරු පුහුණු 
කරන්න,  අවශ්යතා ෙදන්න ආදී සියලු බලතල තිෙබන්ෙන් ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශයට. ඒ පාසල්වලට ෙපොත් ටික ෙදන්ෙන් අපි, ෙඩස්ක්, 
බංකු ටික ෙදන්ෙන් අපි, ඒ විභාග පවත්වන්ෙන් අපි. ෙම් සියල්ල 
කරන්ෙන් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන්. ෙම් තත්ත්වය අපි දැන් 
ෙත්රුම් කරලා තිෙබනවා.   ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පියවරක් ගන්නවා. 

 
රාජ්ය වතු හා කර්මාන්තශාලා: ලාභ/අලාභ 

அரச ெப ந்ேதாட்டங்கள் மற் ம் 
ெதாழிற்சாைலகள் : இலாப நட்டம் 

PUBLIC ESTATES AND FACTORIES: PROFIT / LOSS 

              81/’15 
10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):   
(අ) ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට හා ශී ලංකා රාජ්ය වැවිලි 

සංසථ්ාවට අයත් වතු හා කර්මාන්තශාලා සංඛ්යාව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) හි සඳහන්  වතු හා කර්මාන්තශාලාවල 
නම්, පිහිටි පෙද්ශ හා වගා කර ඇති ෙබෝග වර්ග 
ෙමොනවාද; 

 (ii) එම එක් එක් වත්ත සහ කර්මාන්තශාලාව ආශිතව 
ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  පසු ගිය වසර පහ තුළ ඉහත වතු හා 
කර්මාන්තශාලා අතරින් ලාභ ලැබූ හා පාඩු ලැබූ 
වතු හා කර්මාන්තශාලා ෙමොනවාද; 

 (iv) එකී කාල සීමාව තුළ දී එම එක් එක් වත්ත ෙහෝ 
කර්මාන්තශාලාව ලැබූ ලාභය ෙහෝ පාඩුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන්  කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) පාඩු ලැබූ රාජ්ය වතු සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් 
මුදල් ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ලබා දී ඇති මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම මුදල් ලබා දුන් වතු හා කර්මාන්තශාලා 
කවෙර්ද; 

 (iv) පාඩු ලබන රාජ්ය වතු නගා සිටුවීමට කියාමාර්ග 
ෙගන තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச்  சைபக்கும் இலங்ைக 
அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்திற்கும் ெசாந்த 
மான ேதாட்டங்கள் மற் ம் ெதாழிற்சாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எவ்வள ெவன்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ேதாட் 
டங்கள் மற் ம் ெதாழிற்சாைலகளின் ெபயர்கள், 
அைமந் ள்ள பிரேதசங்கள் மற் ம் பயிாிடப் 
பட் ள்ள பயிர் வைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேதாட்டம் மற் ம் ெதாழிற் 
சாைலையச் சார்ந்ததாக ேசைவயாற் கின்ற 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) கடந்த 5 ஆண் களி ள் ேமற்ப  ேதாட்டங்கள் 
மற் ம் ெதாழிற்சாைலகளில் இலாபம் ஈட் ய 
மற் ம் நட்டம் அைடந்த ேதாட்டங்கள் மற் ம் 
ெதாழிற்சாைலகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 ( i v ) ேமற்ப  காலகட்டத்தில் ஒவ்ெவா  ேதாட்ட ம் 
அல்ல  ெதாழிற்சாைல ம் ெபற் ள்ள இலாபம் 
அல்ல  நட்டம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 தனித்தனியாக அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i) நட்டமைடந்த அரச ேதாட்டங்க க்கு திைறேசாி 
யி ந்  பணம் வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வள ெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பணம் வழங்கப்பட்ட ேதாட்டங்கள் 
மற் ம் ெதாழிற்சாைலகள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iv) நட்டமைடகின்ற அரச ேதாட்டங்கைளக் கட்  
ெய ப்ப நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Enterprise  
Development :  

(a)  Will he state separately,  the number of estates and 
the factories, owned by Janatha Estate 
Development Board and Sri Lanka State 
Plantation Corporation? 

(b)  Will he table separately- 

 (i)   the names of the estates and the factories, 
mentioned in aforesaid (a), the areas located 
and the crops planted; 

 (ii)  the number of employees, employed in each 
of the aforesaid  estates and factories; 

 (iii)  the names of the estates and factories that  
incurred  losses or earned   profits out of 
aforesaid estates or factories within the last 
five years; and   
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 (iv)   the loss incurred or the profit earned by 
each aforesaid estate and factory during 
aforesaid period of time?  

(c)  Will he inform this House- 

 (i)   whether the General Treasury has provided 
money for loss incurred public estates; 

 (ii)   if so, the amount provided ; 

 (iii)   the estates and factories for which money 
was provided ; 

 (iv)   whether steps have been taken to revitalize 
the loss making public estates; and 

 (v)   if so, of aforesaid measures ? 

(d) 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 ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ)  (i) 

 

(ආ) (i) 

1629 1630 

  ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලය 

ශී ලංකා රාජ්ය වැවිලි 
සංස්ථාව 

වතු සංඛ්යාව                       
16 

                    
13 

කර්මාන්තශා
ලා සංඛ්යාව 

                      
05 

                 
03 

    වතුවල නම් කර්මාන්තශාලාවල  
නම් 

පිහිටි පෙද්ශ වගා කර ඇති ෙභෝග 
වර්ගය 

ජනතා වතු සංවර්ධන  
මණ්ඩලය 

ෙබෝපිටිය හන්තාන උඩුෙවල ෙදල්ෙතොට ෙත් 

ෙබෝහිල් ෙහෝප් කැටබුලා ෙත් 

ෙදල්ෙතොට ෙලවලන් ගලහා ෙත් 

ගලෙබොඩ ලූල්කඳුර ගලෙබොඩ ෙත් 

ෙගේට්වැලි නාගස්තැන්න ෙදල්ෙතොට ෙත් 

හන්තාන  මහනුවර ෙත් 

ෙහෝප්  ෙහේවාහැට ෙත් 

කන්දල්ඔය   නාවලපිටිය ෙත් 

ෙකොලපතන   කැටබුලා ෙත් 

ෙලවලන්   පුපුරැස්ස ෙත් 

ලූල්කඳුර   ෙදල්ෙතොට ෙත් 

මහවිල   උලපෙන් ෙත් 

මවුන්ට්ජින්   වටවල ෙත් 

නාගස්තැන්න   නාවලපිටිය ෙත් 

රහතුන්ෙගොඩ   ෙහේවාහැට ෙත් 

රුක්වුඩ්   ෙහේවාහැට ෙත් 

කුමාරවත්ත   ෙමොනරාගල රබර් 

දියලුම   ඌව මාවලගම රබර් 

ෙතලිපැන්න   නිකෙපොත රබර් 

යාපනය 
පෙලයිවත්ත 

  යාපනය ෙපොල් 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ii) 

 

1631 1632 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 

ශී ලංකා රාජ්ය 
වැවිලි සංස්ථාව 

නිෙකොෙලොය රාජ්ය වැවිලි මිඩ්ලන්ඩ්ස් රත්ෙතොට ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

මිඩ්ලන්ඩ්ස් රාජ්ය වැවිලි කැළෑෙබොක්ක රත්ෙතොට ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

ඕපල්ගල රාජ්ය වැවිලි රංගල ගම්මඩුව ෙත්, අතුරු ෙභෝග, රබර්, දැව 

ගල්පිහිල්ල රාජ්ය වැවිලි   පන්විල ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

හග්ගල රාජ්ය වැවිලි   තවලන්තැන්න ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

කැලෑෙබොක්ක රාජ්ය වැවිලි   මඩුල්කැෙල් ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

ෙගෝමර රාජ්ය වැවිලි   තවලන්තැන්න ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

අලෙකොළ රාජ්ය වැවිලි   මඩුල්කැෙල් ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

රංගල රාජ්ය වැවිලි   රංගල ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

ෙකොටගඟ රාජ්ය වැවිලි   රංගල ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

හෙරපාර්ක් රාජ්ය වැවිලි   හුන්නස්ගිරිය ෙත්, අතුරු ෙභෝග 

හුන්නස්ගිරිය රාජ්ය වැවිලි   ඇල්කඩුව ෙත්, අතුරු ෙභෝග, දැව 

වලහන්දූව රාජ්ය වැවිලි   වලහන්දූව අතුරු ෙභෝග, රබර් 

ජනතා වතු 
සංවර්ධන 
මණ්ඩලය 

         වත්ෙත් නම   ෙසේවක සංඛ්යාව 

  ෙබෝපිටිය            64 

  ෙබෝහිල්           161 

  ෙදල්ෙතොට           150 

  ගලෙබොඩ           142 

  ෙගේට්වැලි           100 

  හන්තාන           450 

  ෙහෝප්           472 

  කන්දල්ඔය           121 

  ෙකොලපතන           218 

  ෙලවලන්           680 

  ලූල්කඳුර           598 

  මහවිල           131 

  මවුන්ට්ජින්           141 

  නාගස්තැන්න           188 

  රහතුන්ෙගොඩ           218 

  රුක්වුඩ්           357 

  කුමාරවත්ත           545 

  දියලුම             31 

  ෙතලිපැන්න             12 

  යාපනය පෙලයි             16 

               වත්ෙත් නම ෙසේවක 
සංඛ්යාව 

ශී ලංකා රාජ්ය 
වැවිලි සංස්ථාව 

නිෙකොෙලොය රාජ්ය වැවිලි           70 

මිඩ්ලන්ඩ්ස් රාජ්ය වැවිලි         336 

ඕපල්ගල රාජ්ය වැවිලි           98 

ගල්පිහිල්ල රාජ්ය වැවිලි         292 

හග්ගල රාජ්ය වැවිලි         343 

කැලෑෙබොක්ක රාජ්ය 
වැවිලි 

        917 

ෙගෝමර රාජ්ය වැවිලි         224 

අලෙකොළ රාජ්ය වැවිලි         354 

රංගල රාජ්ය වැවිලි         322 

ෙකොටගඟ රාජ්ය වැවිලි         250 

හෙරපාර්ක් රාජ්ය වැවිලි         198 

හුන්නස්ගිරිය රාජ්ය වැවිලි         251 

වලහන්දූව රාජ්ය වැවිලි           78 
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(iii) 

(iv) 
 

 

 
 

1633 1634 

ජනතා වතු 
සංවර්ධන 
මණ්ඩලය 

පාඩු ලැබූ වතු සහ 
කර්මාන්තශාලා 

ලාභ ලැබූ වතු සහ 
කර්මාන්තශාලා 

ෙබෝපිටිය   

ෙබෝහිල්   

ෙදල්ෙතොට   

ගලහා   

ගලෙබොඩ   

ෙගේට්වැලි   

හන්තාන   

ෙහෝප්   

කන්දල්ඔය   

ෙකොලපතන   

ෙලවලන්   

ලූල්කඳුර   

මහවිල   

මවුන්ට්ජින්   

නාගස්තැන්න   

රහතුන්ෙගොඩ   

රැත්වුඩ්   

යාපනය (පෙලයි)   

කුමාරවත්ත      කුමාරවත්ත 

ශී ලංකා රාජ්ය 
වැවිලි සංස්ථාව 

පාඩු ලැබූ වතු සහ 
කර්මාන්තශාලා 

ලාභ ලැබූ වතු 
සහ 
කර්මාන්තශාලා 

අලෙකොල     අලෙකොල 

ෙකොටගඟ     හග්ගල 

ගල්පිහිල්ල     හුන්නස්ගිරිය 

ෙගෝමර     වලහන්දූව 

හග්ගල     ඕපල්ගල 

හෙර්පාක්     වලහන්දූව 

හුන්නස්ගිරිය   

කැලෑෙබොක්ක   

මිඩ්ලඩ්ස්   

නිකෙලොය   

ඕපල්ගල   

රංගල   

වලහන්දූව   

 
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය 

පාඩු ලැබූ වතු 2010 2011 2012 2013 2014 

ෙබෝපිටිය (9,363,826) (11,736,842) (9,294,813) (16,097,427) (10,157,399) 

ෙබෝහිල් (12,313,258) (15,999,739) (14,786,273) (23,154,105) (14,279,493) 

ෙදල්ෙතොට (7,322,951) (9,448,273) (10,565,561) (14,255,213) (15,390,121) 

ගලහා     (6,188,484) (32,167,390)   

ගලෙබොඩ (13,398,795) (20,953,207) (14,144,371) (24,826,212) (15,417,914) 

ෙගේට්වැලි (9,480,327) (15,622,215) (16,907,533) (19,066,809) (12,039,806) 

හන්තාන (32,340,264) (41,623,246) (32,911,341) (77,259,817) (44,811,223) 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1635 1636 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 

 
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය 

පාඩු ලැබූ වතු 2010 2011 2012 2013 2014 

ෙහෝප් (7,070,361) (32,039,046) (17,561,871) (24,058,802) (18,886,681) 

කන්දල්ඔය (7,517,336) (11,481,369) (12,465,546) (20,398,848) (14,372,258) 

ෙකොලපතන (4,907,528) (10,663,968) (1,504,740) (16,557,226) (12,907,611) 

ෙලවලන් (18,009,877) (39,536,218) (27,077,118) (99,794,742) (47,255,389) 

ලූල්කඳුර (2,662,867) (29,101,722) (15,141,190) (34,728,543) (23,766,236) 

මහවිල 11,844,640) (15,515,347) (11,826,986) (12,739,024) (18,268,102) 

මවුන්ට්ජීන්         (798,602) 

නාගස්තැන්න (10,913,123) (16,917,410) (14,167,338) (16,703,471) (22,583,619) 

රහතුන්ෙගොඩ (11,300,357) (19,449,574) (16,659,388) (34,712,797) (14,700,773) 

රැත්වුඩ් (1,340,426) (16,058,806) (11,442,758) (42,366,773) (18,597,667) 

යාපනය(පෙලයි)   (2,426,418) (3,143,349) (2,707,779) (3,072,237) 

කුමාරවත්ත         (18,381,645) 

ලාභ ලැබූ වතු 2010 2011 2012 2013 2014 

කුමාරවත්ත 48,730,574 42,390,868 12,238,573 8,127,572   

 

ශී ලංකා රාජ්ය  වැවිලි සංසථ්ාව 

පාඩු ලැබූ වතු 2010 2011 2012 2013 2014 

අලෙකොල (684,361.30)   (13,053,563.57) (15,140,184.20) (21,989,878.64) 

ෙකොටගඟ (10,695,191.47) (11,725,204.54) (10,330,157.05) (17,168,785.47) (13,388,853.83) 

ගල්පිහිල්ල (1,706,067.48) (9,678,903.60) (2,710,083.04) (17,613,274.02) (8,436,531.44) 

ෙගෝමර (4,271,639.51) (10,668,793.74) (2,491,269.56) (13,343,075.20) (13,294,238.85) 

හග්ගල     (7,569,279.75) (12,099,282.64) (2,285,999.65) 

හෙර්පාක් (4,980,974.88) (2,631,911.57) (8,200,181.92) (5,840,081.96) (7,949,151.86) 

හුන්නස්ගිරිය   (12,202,724.15) (2,409,119.78) (17,946,530.09) (6,997,114.35) 

කැලෑෙබොක්ක (35,597,187.83) (13,127,595.97) (28,761,756.09) (64,891,183.96) (58,115,319.61) 

මිඩ්ලඩ්ස් (6,738,029.49) (27,255,081.38) (17,559,120.27) (24,824,098.38) (73,531,985.74) 

නිකෙලොය       (235,565.57) (4,594,509.79) 

ඕපල්ගල (663,847.72)     (269,500.48) (1,992,953.21) 

රංගල (12,104,655.57) (12,078,717.23) (9,587,746.45) (29,427,593.18) (22,905,866.39) 

වලහන්දූව         (1,075,481.72) 
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(ඇ)  (i)     ඔව්.  

 (ii)    ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය -වර්ෂ 2013- 
රුපියල් මිලියන  175.78 

                  වර්ෂ 2014 - රුපියල් මිලියන  244.50  

               රාජ්ය වැවිලි සංසථ්ාව  - රුපියල් මිලියන73                                            

        (iii)   සියලුම වතු හා කර්මාන්තශාලා සඳහා මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා දී ඇත.  

      (iv)      ඔව්.  

      (v)       ජනතා වතුසංවර්ධන මණ්ඩලය  

       * මූල්ය පතිපාදන සැකෙසන අකාරය අනුව 
විකුණුම් මිල  ඉහළ දැමීම සඳහා, ෙත් 
කර්මාන්තශාලා වැඩි දියුණු කිරීම. 

              * ෙත් නැවත වගාව ආරම්භ කිරීම   

                * දැව  සඳහා  වගා කර ඇති  ගස ්අෙලවි කිරීමට 
කියාමාර්ග ගැනීම හා එකී මුදල් වතු  දියුණු 
කිරීම සඳහා ආෙයෝජනය කිරීම  

                * ලූල්කඳුර වතුයාය - Model Estate - මූලික 
ෙකොට ෙගන   සංචාරක  ව්යාපාරය දියුණු 
කිරීම  

                 *ෙහෝප් වතුයාෙය් පානීය ජල ෙබෝතල් 
 ව්යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරිම  

                 *පාරිෙභෝගික අංශෙය්  ෙත් අෙලවි 
මධ්යසථ්ානය වැඩි දියුණු කිරීම 

                * ගලෙබොඩ  වතුයාය මූලික කරෙගන 
ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයන්  සහිතව සත්ව 
පාලනය  දියුණු  කිරීම  

                * වන වගාව  (මැෙහෝගනි, ෙත්ක්ක  හා 
යුකැලිප්ටස)්  නැවත  ආරම්භ කිරීම  

      ශී ලංකා  රාජ්ය වැවිලි සංසථ්ාව  

              * ගුණාත්මක වගා සහ ගුණාත්මක නිෂ්පාදන 
 සඳහා  අරමුදල්  ෙයදවීම  

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

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

1990 දශකෙයන් පස්ෙසේ  ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයටත්,  
ශී ලංකා වැවිලි  සංස්ථාව ටත් අයිති  වතුවල කළමනාකාරිත්වය 

ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීෙමන් පසුව කළමනාකාරිත්වෙය් 
පවර්ධනයක් සිදු ෙවනවාත්  එක්කම,  සුබසාධනය  පැත්ත  
කනගාටුදායක විධියට  පහළ වැටී තිෙබනවා. සුබසාධන 
නිලධාරින් ඉවත් කරමින් ඉන්නවා.   ඒ වාෙග්ම වතුවල අභ්යන්තර 
මාර්ග පද්ධතිය  හරියට සංවර්ධනය කරන්ෙන් නැහැ. ෙකොටින්ම 
කියනවා  නම්, වත්ෙත් වැඩ කරන  මනුෂ්යෙයකුෙග්  දරුෙවකු 
විතරයි  වත්ෙත් ෙපර පාසලට ගන්ෙන්. වත්ෙත් වැඩ කරන්ෙන් 
නැති අයෙග් දරුෙවෝ  වත්ෙත් ෙපර පාසලට ගන්ෙන් නැහැ.   
ෙදමළ මාධ්ය ෙපර පාසල් වත්ෙතන් එළිෙය් නැහැ. ඒ නිසා ෙදමළ 
මාධ්යෙයන්  ඉෙගන ගන්නා දරුෙවකුට කවදාවත් වත්තක ෙපර 
පාසලකට යන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ අයට එළිෙය් ෙපර 
පාසලකට යන්නයි ෙවන්ෙන්. එතෙකොට සිංහෙලන් තමයි ඉෙගන 
ගන්න ෙවන්ෙන්. ෙම්ක ජාතික අර්බුදයක් දක්වා දිෙවන්න  පුළුවන් 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  ෙමොකක්ද ෙම් ෙවනුෙවන්  
අමාත්යාංශයට කරන්නට පුළුවන් මැදිහත්වීම? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ජනතා වතුසංවර්ධන මණ්ඩලෙය්ත්, ශී 

ලංකා රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාෙව්ත් වතු සියල්ලක්ම පාෙහේ අලාභයි. 
අලාභ ෙවනෙකොට ඉතිරියක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ ඒ 
සියලුෙදයක්ම කරන්න.  ෙම් අලාභය කාලයක් තිස්ෙසේ දිගින් 
දිගටම ඇවිත් තිෙබනවා. එතුමා සඳහන් කළා, ෙදමළ භාෂාෙවන් 
උගන්වන පාසල්  නැහැ කියලා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙදමළ  පාසල් තිෙබනවා. ඒ වත්ෙත් වැඩ කරන්ෙන්  නැත්නම් 

දරුවා ඒ පාසලට ගන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ දරුවන්ට යන්න  
තැනක් නැහැ.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පිටින් එන දරුවන් වත්ෙත් පාසලකට ගන්න කියන එකද 

කියන්ෙන්?  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ. වත්ෙත් පදිංචි අය වර්ග ෙදකක් ඉන්නවා, 

වත්ෙත් වැඩ කරන සහ වත්ෙත් වැඩ ෙනොකරන යනුෙවන්. වත්ෙත් 
වැඩ ෙනොකරන අයෙග් දරුවන් වත්ෙත් ෙපර පාසලට ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ දරුවන්ට ෙදමෙළන් ඉෙගනගන්න වත්ෙතන් පිට ෙපර 
පාසලකුත් නැහැ.  

1637 1638 

 

ශී ලංකා රාජ්ය  වැවිලි සංසථ්ාව 

ලාභ ලැබූ වතු 2010 2011 2012 2013 2014 

අලෙකොල   2,693,645.19       

හග්ගල 5,902,009.51 2,946,435.48       

හුන්නස්ගිරිය 10,845,699.63         

වලහන්දූව 8,255,798.94         

ඕපල්ගල   1,905,707.36 2,747,996.01     

වලහන්දූව 8,259,798.94 16,560,054.60 5,820,703.92 1,442,409.48   



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පශ්නය පැහැදිලියි. අපි ඒ ගැන අනිවාර්යෙයන් ෙසොයා 

බලන්නම්. ෙසොයා බලා ඒ පහසුකම සලසා ෙදන්නම්, අෙනක් 
අයටත්.  

 

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

1990 දශකෙය් වතුවල කළමනාකාරිත්වය භාරගත් ෙබොෙහෝ 
සමාගම් දිගින් දිගට කියන්ෙන් තමන් පාඩු ලබනවා කියලායි. 
හැබැයි, නිසි ගැඹුරු අධ්යයනයක් කරලා බැලුෙවොත්, ඒ සමාගම් 
අෙප් වතුවල දලු ටික විකුණා ගන්නා සාරය මැෙල්සියාව, 
සිංගප්පූරුව සහ තවත් ෙබොෙහෝ රටවල ආෙයෝජනය කරනවා. 
නමුත් ෙමෙහේට පාඩු ෙපන්වනවා. හැබැයි ලාභය ෙගන ගිහින් 
ආෙයෝජනය කරනවා. ෙම් කනගාටුදායක තත්ත්වය 
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීම?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙම් පශ්නය ගැඹුරු ෙලස අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ. ෙමහි 

විශාල ගැටලු තිෙබනවා. ඒ, ෙත් දල්ල ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ 
වතුවල විශාල අකමිකතා සිදු ෙවලා තිෙබනවා; වංචා සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් විතරක් ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියනයක් විතර ෙගවා තිබුෙණ් 
නැහැ. දින 100 ආණ්ඩුව කාලෙය්දී අපි රුපියල් මිලියන 600ක් 
ෙවන් කරලා රුපියල් මිලියන 300ක් ඒ සඳහා දුන්නා. ෙනොෙගවූ 
තවත් රුපියල් මිලියන 800ක් විතර තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමා කියන්ෙන් ෙත් දල්ල ගැනයි. විශාල වංචා සිදු 
ෙවලා තිෙබන නිසා, ෙත් දල්ල තියා ෙම් ඉඩමවත් ෙබ්රාගන්න 
බැරි තත්ත්වයක තමයි දැන් ඉන්ෙන්. ඒ වංචා ගැන ෙසොයාගත්තාට 
පසුව ඒවා අවම කරන්න අපි කියා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයටත් ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වතු විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ මණ්ඩලවලට අයිති ඉඩම් ෙකොළඹ පවා තිෙබනවා. 
ෙකොළඹ තිෙබන ඉඩම්ද ෙබ්රාගන්න අපි අධිකරණ කියා 
මාර්ගවලට ගිහින් තිෙබනවා. තවත් අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ, ඇයි 
අෙප් වතුවල කාර්යක්ෂමතාවක් නැත්ෙත් කියා. ගරු මන්තීතුමා, 
ඔබතුමා කියනවා, ලාභය ෙම් රෙටන් ෙවනත් රටකට ෙගන යනවා 
කියලා. ඒ ගැන අපට ෙසොයා බලන්න ෙවයි.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අෙප් 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවකින් හඳුන්වා දුන්නා. හැබැයි, දැන් 
අද අපම නායකත්වය දරන ආණ්ඩුවකින් එය ෙවනස් කරන්න 
යනවා. ඒ වාෙග්ම, 1990 දශකෙය් අෙප් ආණ්ඩුවකින්මයි ඒ 
වතුවල කළමනාකාරිත්වය සමාගම්වලට පැවරුෙව්. 1992 ඉඳලා 
ගණන් හැදුවත් ෙම් වන විට අවුරුදු 26ක් විතර ගතවී තිෙබනවා. 
තව අවුරුදු කීපයක් යන ෙකොට ෙම් ගිවිසුම් අවසන් ෙවනවා.    

අලුත් ගිවිසුම් අත්සන් කරන ෙකොට ෙම් ගිවිසුම් සමාෙලෝචනය 
කරලා, - එදා අෙප් ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම වුණත් වැරැදි ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, තුට්ටු ෙදකට, කුණු ෙකොල්ලයට නම් ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් - අප දැන් හැත්තෑඅෙට් ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථාව ෙවනස් 
කිරීෙම් ආදර්ශය අනුව යමින්, ෙම්කත් ආදර්ශයට අරෙගන, අෙප් 
භාණ්ඩාගාරයට වැඩි ආදායමක් ලැෙබන නව ගිවිසුම්ගත 
කියාවලියකට ෙම් වතු ටික ෙගන යන්න අමාත්යාංශයට අදහසක් 
නැද්ද? 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. 

පළමුෙවනි කාරණය ෙම්කයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ෙකටිෙයන්  පශ්න ඇහුෙවොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අද 

ෙවලාව හුඟාක් ගතෙවලා  තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙපෞද්ගලික අංශයට කළමනාකාරිත්වය භාර දුන් ඒවාෙය් 

ලාභය ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි පළමුවැනි කාරණය. නමුත් 
ඊට වඩා තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි  ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය්, වැවිලි සංස්ථාෙව් වතුවල තිෙබන තත්ත්වය සහ  
ඒවාෙයන් ලැෙබන  අලාභය. ඒ ඉඩම ෙබ්රා ගන්න එක ගැන 
වුණත් මම කියන්න ෙයදුෙණ් ෙමන්න ෙම් නිසායි. ෙකොළඹ 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් තිෙබන ඉඩෙම් පර්චස් 300ක් තිෙබනවා. ඒක 
ගැන COPE එෙක්දිත් සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. එය වංචාෙවන් 
විකුණන්න සැලැස්මක් තිබුණා. එය ෙසොයාගත් විගසම අප 
අධිකරණයට ගිහින් ඒක නතර කර තිෙබනවා. ඇත්තටම ජනතා 
වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයටත්, ශී ලංකා වැවිලි සංස්ථාවටත් අයිති 
වතුවල අපට ෙත් දල්ල පිළිබඳ පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්.  දැන්  වත්කම ඇවිත් තිෙබන්ෙන් එම ඉඩම 
සම්බන්ධවයි.  ඉඩම ෙබ්රාෙගන, එය තුළ වගාවන්  කිරීම පමණක් 
ෙනොෙවයි, සංචාරකයන් ෙගන ඒම,  එෙහම නැත්නම් ඒ හරහා 
හවුල් ව්යාපාර කිරීෙමන් තවත්  ධනය ඇති කර ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම සඳහා  තමයි දැන් අප කථා කරෙගන 
යන්ෙන්.  

 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අෙප් ෙම් ෙත් වතුවල ෙත්මයි 
වවන්ෙන්.  රබර් වතුවල රබර්මයි වවන්ෙන්. හැබැයි, ෙලෝකෙය්  
trend එක ෙම්ක ෙනොෙවයි. ලංකාෙව්ත් ෙම්ක ෙනොෙවයි කමය. ඒ 
නිසා සෙමෝධානික වගාවන් හා පරිසර හිතකාමී සංචාරක ව්යාපාර 
-ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් කියැවුණා. - ආරම්භ කිරීම වැනි 
යම්කිසි ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් හරහා, වැඩි ලාභදායී කියා 
මාර්ගවලට යන්න ඔබතුමන්ලාෙග් දිගුකාලීන දැක්මක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔව්, එෙහම තමයි දැන් සැලැස්ම හදාෙගන යන්ෙන්.  

වැවිලිවලට අමතරව ආදායම උපයන්න පුළුවන් කම විධිවලට 
යන්න තමයි අප දැන් වැඩ පිළිෙවළ හදාෙගන යන්ෙන් 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11-238/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

1639 1640 
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය  සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 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. 

 

මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභාව:  ෙවෙළඳ සංකීර්ණයක් 
ඉදි කිරීම 

ெமத ம்பர பிரேதச சைப : வர்த்தக 
அங்கா ெயான்ைற அைமத்தல்  

MEDADUMBARA PRADESHIYA SABHA: CONSTRUCTION OF 
SHOPPING COMPLEX   

296/’15 
12.ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
පළාත්  සභා  හා  පළාත්  පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභාව 

මඟින් පුරනැගුම ව්යාපෘතිය යටෙත් ව්යාපාරිකයන් 
සඳහා ෙවළඳ සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීමට සැලසුම්කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙවළඳ සංකීර්ණෙය් කඩ කාමර 
ලබා දීම පිණිස අනුගමනය කරනු ලබන පිළිෙවත 
කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එවකට ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරියටත්, දැනට පාෙද්ශීය 
සභාවටත්, බදු මුදල් ෙගවමින් පදික ව්යාපාරිකයින් ෙලස 
ෙරදි ෙවළඳාෙම් ෙයෙදන පුද්ගලයින්ට බලවත් 
අසාධාරණයක් සිදුවී තිෙබන ෙහයින්, එම කඩ කාමර ලබා 
දීෙම්දී, පළාත් පාලන  ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් අංක 1980/46 
දරන චකෙල්ඛෙය් අංක 3 සහ 5 යන වගන්තිවල සඳහන් 
උපෙදස ් සැලකිල්ලට ගැනීමට උපෙදස ් ෙදන්ෙන්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

காண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தில், ெமத ம்பர பிரேதச சைப 
லம் ‘ ரெநகும’ க த்திட்டத்தின்கீழ் வியாபாாி 

க க்கான வர்த்தக அங்கா  ஒன்ைற அைமக்கத் 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  வர்த்தக அங்கா யின் 
விற்பைன நிைலயங்கைள வழங்கும்ெபா ட் ப் 
பின்பற்றப்ப கின்ற நைட ைற யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) அன்  இலங்ைக மகாவ  அதிகாரசைபக்கும், இன்  
பிரேதச சைபக்கும் வாி ெச த்தி நைடபாைத 
வியாபாாிகளாக டைவ விற்பைனயில் ஈ பட் ள்ள 
நபர்க க்குப் பாாிய அநீதி ஏற்பட் ள்ளதால், குறித்த 
விற்பைன நிைலயங்கைள வழங்கும்ேபா  
உள் ராட்சி ஆைணயாளாின் 1980/46ஆம் இலக்கச் 
சுற்றறிக்ைகயின் 3 மற் ம் 5ஆம் பிாிவில் காட்டப் 
பட் ள்ள அறி ைரகைளக் கவனத்தில் ெகாள்ள 

ஆேலாசைன வழங்குவாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Provincial Councils and Local 
Government:  

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   whether it has been planned to construct a 
shopping complex for the business 
community under the Puraneguma Project 
by the Medadumbara Pradeshiya Sabha of 
Kandy District; and  

 (ii)   if so, of the methodology which will be 
adopted in awarding stores of the aforesaid 
shopping complex?   

(b)  Will he also inform this House whether 
instructions will be given to consider the directives 
stipulated in clauses 3 and 5 of the Circular  
No.1980/46 of the Commissioner of Local 
Government, with regard to handing over the 
aforesaid stores, as the pavement hawkers selling 
clothes who were previously paying taxes to the 
Mahaweli Authority of Sri Lanka and now to the 
Pradeshiya Sabha have been subjected to serious 
injustice? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Sir, the answer is as follows:  

(a) (i)  No. 

      The earlier proposal on construction of a 
shopping complex was cancelled and 
priority has been given for the project 
proposal on improvement of internal  roads 
in Teldeniya city and it is  being 
implemented now.   

 (ii)   Does not arise. 

(b)  Does not arise. 

(c)  Does not arise.  
 

ෙබොරෙතල් සහ ෙපටල් මිල දී ගැනීම: ෙලෝක ෙවළඳ 
ෙපොළ මිල 

மசகு எண்ெணய் மற் ம் ெபற்ேறால் ெகாள்வன : 
உலக சந்ைத விைல 

PURCHASE OF CRUDE OIL AND PETROL:WORLD MARKET 
PRICE 
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13.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඛනිජ  ෙතල්  සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

1641 1642 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළන් ෙබොර ෙතල් මිලදී ගත් 
දින සිට ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොෙළේදී පාරිෙභෝගිකයාට 
විකිණීම දක්වා ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

     (ii) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් 2014 
ෙනොවැම්බර් මාසය සහ 2015 අෙගෝසත්ු මාසය 
තුළදී ෙබොර ෙතල් මිලදී ගත් මාසික සාමාන්ය මිල 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළන් ෙපටල් මිලදී ගත් දින 
සිට ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොෙළේදී පාරිෙභෝගිකයාට 
විකිණීම දක්වා ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

       (iv) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් 2014 
ෙදසැම්බර් මාසය සහ 2015 සැප්තැම්බර් මාසය 
තුළදී ෙපටල් මිලදී ගත් මාසික සාමාන්ය මිල 
කවෙර්ද; 

 (v) 2015 ජනවාරි 09 වැනි දින සහ 2015 
ඔක්ෙතෝම්බර් 09 වැනි දින ශී ලංකාෙව් ෙපටල් 
ලීටරයක සිල්ලර මිල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල පහත වැටීෙම් 
වාසිය පාරිෙභෝගිකයාට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් මන්ද යන්නත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) உலக சந்ைதயி ந்  மசகு எண்ெணய் 

ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட நாள் ெதாடக்கம் 
உள்நாட் ச் சந்ைதயில் கர்ேவா க்கு விற்கப் 
ப ம் வைர எ க்கும் காலம் எவ்வள ; 

 (ii) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தி 
னால் 2014 நவம்பர் மாதத்தி ம் 2015 ஆகஸ்ட்  
மாதத்தி ம் மசகு எண்ெணய் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட மாதாந்த சராசாி விைல எவ்வள ; 

 (iii) உலக சந்ைதயி ந்  ெபற்ேறால் ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட்ட நாள் ெதாடக்கம் உள்நாட் ச் 
சந்ைதயில் கர்ேவா க்கு விற்கப்ப ம் வைர 
எ க்கும் காலம் எவ்வள ; 

 (iv) இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தி 
னால் 2014 சம்பர் மாதத்தி ம் 2015 
ெசப்ெரம்பர் மாதத்தி ம் ெபற்ேறால் ெகாள் 
வன  ெசய்யப்பட்ட மாதாந்த சராசாி விைல 
எவ்வள ; 

 (v) 2015 சனவாி 09ஆம் திகதி  மற் ம் 2015 
ஒக்ேராபர் 09ஆம் திகதியில் இலங்ைகயில் ஒ  
லீற்றர் ெபற்ேறா ன் சில்லைற விைல 
எவ்வள ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) உலக சந்ைதயில் ெபற்ேறா ய விைல ழ்ச்சி 
யைடவதன் நன்ைம கர்ேவா க்கு வழங்கப்படாத  
ஏெனன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development :  

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the period of time taken between the date 
on which crude oil was purchased from the 
world market and the oil is ready for sale 
for the customers in the local market; 

 (ii)   the monthly average crude oil price that the 
Ceylon Petroleum Corporation purchased 
crude oil in November 2014 and August 
2015; 

 (iii)   the period of time taken between the date 
on which petrol was purchased from the 
world market and the petrol is ready for 
sale for the customers in the local market; 

 (iv)   the monthly average petrol price that the 
Ceylon Petroleum Corporation purchased 
petrol in December 2014 and September 
2015; and 

 (v)   the retail price of a liter of petrol in Sri 
Lanka on 09th January 2015 and on 09th 
October 2015? 

(b)  Will he inform this House as to why the benefit of 
the price decrease of crude oil in the world market 
is not given to the consumers? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு  (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
- ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister 
of Petroleum Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) දින 45ත් දින 60ත් අතර   

     (ii) ෙබොර ෙතල් බැරලයක මාසික සාමාන්ය මිල  

   
 (iii) දින 30ත් දින 45ත් අතර. 

    ඔබතුමාට අවශ්ය නම්  ඒෙක් breakdown  එක 
ෙදන්න මට පුළුවන්. 

     (iv) ෙපටල් බැරලයක මාසික සාමාන්ය මිල 

 

    වර්ෂය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 

2014 ෙනොවැම්බර් 77.45 

2015 අෙගෝස්තු 51.30 

    වර්ෂය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 

2014 ෙදසැම්බර් 72.95 

2015 සැප්තැම්බර් 64.87 
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[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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 (v) ෙපටල් ලීටරයක සිල්ලර මිල 
 

 
(ආ)  ජාත්යන්තර මිල මට්ටම් ඉතා අධික අවසථ්ාවලදී පවා 

ෙද්ශීය පාරිෙභෝගිකයා සඳහා ෙමන්ම බලශක්ති 
නිෂ්පාදනයට ද අවශ්ය වන ඉන්ධන සහනදායී මිලට ලබා 
දීම ෙහේතුෙවන් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් මූල්ය 
තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීම. ඒ ෙහේතුෙවන් ඉන්ධන මිලදී 
ගැනීම සඳහා ලංකා බැංකුව හා මහජන බැංකුව මඟින් ණය 
ලබා ගැනීමට සිදු විය. 

ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර 
ෙතල් ඒ වාෙග්ම පිරිපහදු කළ ෙතල්වල මිල අධික අවස්ථාෙව්ත් 
අපි ෙද්ශීය පාරිෙභෝගිකයාට  අඩු මිලක් ලබා දුන්නා. ඒ කියන්ෙන්, 
සහනදායී මිලකට දුන්නා. ඒ වාෙග්ම බලශක්ති නිෂ්පාදනයටත් 
සහනදායී මිලකට ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අෙප් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් මූල්ය තත්ත්වය පිරිහීමකට පත් වුණා. ඒ නිසා ඉන්ධන 
මිලදී ගැනීම සඳහා ලංකා බැංකුෙවන්, මහජන බැංකුෙවන් ණය 
ගන්න සිද්ධ වුණා. 

2016 ෙපබරවාරි 17 දින වන විට ලංකා ඛනිජ ෙතල් 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 සිදුකරයි. 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. 

ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට ෙයොදා ගන්නා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය සියයට 9.2කින් 
අවපමාණය වීම ෙහේතුෙවන් ඉන්ධන ආනයන සඳහා වැඩිපුර 
රුපියල් පමාණයක් වැය කිරීමට සිදුව ඇත. 

ෙම් ෙහේතුව නිසා තමයි අපට පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ලබා 
දීමට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ජනවාරි මාසෙය් අපි මිල අඩු 
කිරීමක් සිදු කළා.  

එෙසේම ෙපටල් 92 වර්ගය හා 95 වර්ගෙය් ෙපටල් ලීටර 01ක් 
සඳහා රජය විසින් පිළිෙවළින් රුපියල් 65.44ක් හා රුපියල් 
65.70ක් බදු වශෙයන් අය කරයි. එහි සාරාංශ ගත ලීටරයක විස්තර 
පහත සඳහන් ෙව්.   

දිනය         ෙපටල් වර්ගය ලීටරයක මිල (රුපියල්) 

2015.01.09 ලංකා ෙපටල් 92 
ඔක්ෙට්න් 

       150.00 

  ලංකා ෙපටල් 95 
ඔක්ෙට්න් 

       158.00 

2015.10.09 ලංකා ෙපටල් 92 
ඔක්ෙට්න් 

       117.00 

  ලංකා ෙපටල් 95 
ඔක්ෙට්න් 

       128.00 

ඉහත කරුණු ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල පහත 
වැටීෙම් වාසිය පාරිෙභෝගිකයාට ලබා දීමට ෙනොහැකි වීමට බලපා 
ඇත. 

 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි.  ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දැවැන්ත ෙතල් මිල පහත 
වැටීෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා ෙනොදීෙමන් Lanka IOC PLC  
සමාගම 2015 වර්ෂය තුළ රුපියල් බිලියන 3.5ක පමණ දැවැන්ත 
ලාභයක් වාර්තා කර ෙගන තිෙබන බව අප ඇස්තෙම්න්තු කර 
බලලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් මුදල් ලබා 
ගනිමින් ඒ හරහා ඉන්දියානු සමාගමක් ෙපොෙහොසත් කිරීම, 
මැතිවරණ ජයගහණය සඳහා ඉන්දියාවට දුන් ෙපොෙරොන්දුවක්ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙනොෙවයි.  මම ඔබතුමාට  කියන්න කැමැතියි, 

ෙම් ණය ඔක්ෙකෝම  පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් ලබා ගත් ණය බව. ඒවා 
තමයි අපට ෙම් ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උත්තරය ෙදන්න. 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
අවුරුදු 20ක් එකතු ෙවච්ච ණය තමයි අපි ෙම් ෙගවා ෙගන 

යන්ෙන්.  ඒක නිසා තමයි ෙතල් මිල අඩු කරන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය 
අහන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
IOC එකට ෙමච්චර ලාභයක් ලබා ෙදන එක ගැනයි අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය හරිද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න 

කියන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් උත්තරය ගැන මට පුංචි සඳහනක් 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

1645 1646 

බදු වර්ගය ෙපටල් 92  
(රුපියල්) 

ෙපටල් 95 (රුපියල්) 

ෙර්ගු බදු 35.00 35.00 

නිෂ්පාදන බදු 27.00 27.00 

වරාය හා ගුවන් ෙසේවා බදු 2.57 2.72 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු 0.87 0.98 

එකතුව 65.44 65.70 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා අතුරු පශ්නය ඇහුවා ෙන්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට ලබා ෙදන අවස්ථා අපට 

ලැෙබන්ෙන් නැද්ද? එතුමා පැහැදිලි කිරීම් සහිතව පශ්න අහනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,  ෙමොකක්ද කියලා මට ඇහුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙලෝක 

ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල පහළ  ගිහින් තිබියදී  ලංකා ෙවෙළඳ  
ෙපොෙළේ   ඉහළ මිලකට ෙතල් විකුණුවා නම්, බද්දක් අය කරලා   
IOC එෙක් ලාභෙයන් ෙකොටසක් ආණ්ඩුවට ගත්තා. 

අෙප් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට පමණක් ඒ මුදල 
ආපසු ලබා දුන්නා. ඒ හරහා Lanka IOC සමාගම අයුතු ලාභයක් 
ලැබීම මඟ හරවා ගත්තා. එවැනි පියවරක් ගැනීම ෙහොඳයි කියා මා 
ගරු ඇමතිතුමියට ෙයෝජනා කරනවා. 

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ණය  ෙපොලී ෙගවන්න තිෙබනවා, මිල ඉහළ කාලෙය් අඩු මිලට 
ලබා දීෙමන් ආයතනයට අලාභෙවලා තිෙබනවාය කියා 
ඇමතිතුමිය සඳහන් කළා.  ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණොත් මිල 
සූතයක් හඳුන්වා දී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු වුණාම ඒෙක් 
වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන බවට තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ 
කාලෙය්දී ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් ෙම් කාරණා සියල්ල පිළිබඳව 
ෙනොදැනද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
අපි ඒ කාරණා දැනෙගන තමයි එම ෙපො ෙරොන්දු ලබා දුන්ෙන්. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා අහපු  පශ්නයට මා උත්තර  දුන්නා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා මිල සූතය ගැනෙන් අහන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමියනි. 

එතුමා මිල සූතය ගැන ඇහු  ෙව්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
එතුමා අහපු පශ්නයට මා උත්තර ලබා දුන්නා. ඒ කාරණා 

දැනෙගන තමයි අප ඒ ෙපොෙරොන්දු ලබා දුන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
අප මිල සූතය හඳුන්වා ෙදනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙමෙහම අවංකව කථා කරනවා 

වාෙග් අනික් ඇමතිවරුත් කථා කරනවා නම් ජනතාව ඇත්ත 
දැනගන්නවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අෙප් කාල ෙව්ලාව හුඟක් ඉක්ම ගිහිල්ලා තිෙබනවා. තව 

පශ්න ෙගොඩාක් අහන්න තිෙබනවා. නිවැරැදිව පශ්න අහනවා 
වාෙග්ම නිවැරැදි පිළිතුරුත් ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. තුන්වැනි 
අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය  ෙමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 

Lanka IOC නමැති ඉන්දියානු සමාගම ෙම් ආකාරෙයන් අයුතු 
ලාභයක් ලබා ගැනීම වැළැක්වීමට ගන්නා ඉදිරි පියවර ෙමොනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
ඔබතුමා ආපසු අතුරු පශ්නය අහනවාද? මට හරියට ඇහුෙණ් 

නැහැ. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Lanka IOC සමාගම ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල පහත 

වැටීෙමන් දැවැන්ත අයුතු ලාභයක් ලැබීම වළක්වා ගැනීමට 
වර්තමාන ආණ්ඩුව විධියට ඔබතුමියන්ලා ගන්නා පියවර 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage) 
Lanka IOC සමාගෙම් ලාභය ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව, 

අපි ලාභ ලබා ගන්නා කමයක් ගැන තමයි කථා කරෙගන 
යන්ෙන්. එතැන ෙහොරකම් කරලා තිෙබන ඒවා, වැරදි විධියට, - 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න.[බාධා කිරීමක්] 

  

වාහන සඳහා දුම් සහතික නිකුත් කරන මධ්යසථ්ාන : 
විසත්ර 

வாகன ைகப் பாிேசாதைனச்  சான்றிதழ் வழங்கும் 
நிைலயங்கள் : விபரம் 

CENTRES ISSUING VEHICLE EMISSION CERTIFICATES: 
DETAILS  

   
325/’15 

14. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ වාහන සඳහා දුම් සහතික නිකුත් 
කරන මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දුම් සහතික නිකුත් කිරීෙම් බලයලත් ආයතන 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම ආයතන දුම් සහතික නිකුත් කරනු ලබන්ෙන් 
කවර වර්ෂයක සිටද; 

 (iv) දුම් සහතික නිකුත් කිරීම ඇරඹ ූවර්ෂෙය් සිට එක් 
එක් ආයතනය ඉපැයූ ආදායම වාර්ෂිකව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
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 (v) එක් එක් වාහන කාණ්ඩය අනුව දුම් සහතික නිකුත් 
කිරීෙම්දී අයකරනු ලබන ගාසත්ුව කවෙර්ද;   

 (vi) එම ආයතන දුම් සහතික ගාසත්ු සඳහා රජයට 
ෙගවනු ලබන මුදල එක් එක් වාහන කාණ්ඩය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (vii) එම ආයතන විසින් දුම් සහතික නිකුත් කිරීම ඇරඹ ූ
වසෙර් සිට රජයට ෙගවූ මුදල ආයතනය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (viii) එම ආයතන විසින් රජයට ෙගවීමට හිඟ මුදල් 
තිෙබ්ද;  

 (ix) එෙසේ නම්, එම හිඟ මුදල ආයතනය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (x) එම ආයතනවල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් 
හා ඔවුන්ෙග් ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயி ள் வாகனங்க க்கு ைகப் 
பாிேசாதைனச்  சான்றிதழ்கைள வழங்கும் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;  

 (ii) ைகப் பாிேசாதைனச்  சான்றிதழ்கைள  
வழங்குவதற்கான அதிகாரம் ெபற்ற 
நி வனங்கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்கள் ைகப் பாிேசாதைனச் 
சான்றிதழ்கைள எந்த ஆண் ந்  
வழங்குகின்றன; 

 (iv) ைகப் பாிேசாதைனச்  சான்றிதழ்கைள வழங்கத் 
ெதாடங்கிய வ டம் தல் ஒவ்ெவா  
நி வன ம் உைழத்த வ மானம் வ டாந்த 
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (v) ஒவ்ெவா  வாகனத் ெதாகுதிக்கும் ஏற்ப ைகப் 
பாிேசாதைனச் சான்றிதழ்கைள வழங்குைகயில் 
அறவிடப்ப ம் கட்டணங்கள் யாைவ;  

 (vi) ேமற்ப  நி வனங்கள் ைகப் பாிேசாதைனச் 
சான்றிதழ்க க்காக அரசாங்கத் க்கு ெச த் ம் 
பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  வாகனத் ெதாகுதிக்கும் 
ஏற்ப  ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (vii) ேமற்ப  நி வனங்கள் ைகப் பாிேசாதைனச் 
சான்றிதழ்கைள வழங்குவதற்கு ஆரம்பித்த 
வ டம் தல் அரசாங்கத் க்குச் ெச த்தி ள்ள 
பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கும் ஏற்ப 
ெவவ்ேவறாக யா ;  

 (viii)  ேமற்ப  நி வனங்கள் அரசாங்கத் க்கு 
நி ைவப் பணத் ெதாைககைளச் ெச த்த 
ேவண் ள்ளனவா; 

 (ix) ஆெமனில், குறித்த நி ைவப் பணத்ெதாைக  
ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக 
யா ; 

 (x) ேமற்ப  நி வனங்களின் பணிப்பாளர் சைப 
அங்கத்தவர்கள் மற் ம் அவர்கள  விலாசங்கள் 
யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the  Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of centres available in Sri Lanka 
for issuing the vehicle emission certificates;  

 (ii) names of the institutes that have been 
authorized to issue vehicle emission 
certificates; 

 (iii) the year from which the aforesaid institutes 
have been issuing the vehicle emission 
certificates; 

 (iv) separately, the income that the aforesaid 
institutes have earned annually by issuing 
vehicle emission certificates from the year 
of commencement of issuing that 
certificates to date;  

 (v) the amount that is charged for issuing the 
emission certificates for each class of 
vehicle; 

 (vi) separately, the amount that the aforesaid 
institutes pay to the Government for issuing 
an emission certificate for each class of 
vehicle; 

 (vii) separately, the amount that each of the 
aforesaid institutes have paid to the 
Government from the year in which the 
issuing of emission certificates commenced;  

 (viii) whether there are any outstanding amounts 
to be paid to the Government by any of 
those institutes; 

 (ix) if so, separately the amount that is due from 
each of those institutes; and 

 (x) the names and addresses of the members of 
the Board of Directors of each of those 
companies? 

(b)  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 කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා විසින් අසන ලද පශ්නයට, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i)  

 

ආයතනය ස්ථිර ජංගම එකතුව 

ක්ලීන්ෙකෝ ලංකා 
පුද්ගලික සමාගම 

  72 102 174 

ලාෆ්ස් එෙකෝ ශී  පුද්. 
සමාගම 

  83 127 210 

එකතුව 155 229 384 
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 (ii) ලාෆස් ්එෙකෝ ශී පුද්ගලික  සමාගම හා ක්ලීන්ෙකෝ 
ලංකා පුද්ගලික සමාගම. 

 (iii) 2008 ෙනොවැම්බර් 17 සිට. 

 (iv)  

 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, එකතුව කියන්න.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
එකතුව ෙමතැන සඳහන් ෙවලා නැහැ. 2015 වසෙර් පමාණය 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එකතුව නැද්ද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නැහැ, එකතුව නැහැ. එක් එක් වසරවලට අදාළ පමාණය 

ෙවන ෙවනම තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් ආසන්න වශෙයන් මිලියන ගණන කියන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මිලියන ගණන ආසන්න වශෙයන් කියන්න. 

වර්ෂය ක්ලීන්ෙකෝ 
ලංකා පුද්ගලික 
සමාගම ලැබූ 
ආදායම               
රු.             ශත 

ලාෆ්ස් එෙකෝ ශී පුද්. 
සමාගම ලැබූ 
ආදායම                    
රු.             ශත 

2008   24,435,050.00      18,698,925.00 

2009 191,310,650.00    203,935,775.00 

2010 269,067,054.21    445,678,366.00 

2011 450,553,169,65    636,062,171.00 

2012 576,382,403.93    825,882,999.00 

2013 681,277,551.78    902,083,707.00 

2014 750,581,435.80    984,472,669.00 

2015 852,145,827.08 1,083,866,372.00 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 (v)  

 

 
 (vi)  

 
(vii)  

 

පන්තිය දැනට අය කරනු 
ලබන ගාස්තුව 
(රජයට ලැෙබන 
ගාස්තු 10%) 
VAT හා NTB 
ඇතුළුව (රුපියල්) 

යතුරු පැදි    410.00 

තීෙරෝද රථ    505.00 

ෙමෝටර් කාර් 1,100.00 

ද්විත්ව කාර්ය වාහන 1,190.00 

ෙමෝටර් ෙලොරි 1,550.00 

ෙමෝටර් ෙකෝච් 1,010.00 

බස් 1,000.00 

පයිම් මුවර් 1,650.00 

පන්තිය රජයට ෙගවනු ලබන 
මුදල (අනුමත 
මුදෙලන්10%) 

රු:    සත 

යතුරු පැදි   33.01 

තීෙරෝද රථ   40.34 

ෙමෝටර් කාර්   88.02 

ද්විත්ව කාර්ය 
වාහන 

  95.35 

ෙමෝටර් ෙලොරි 124.69 

ෙමෝටර් ෙකෝච්   80.68 

බස්   80.68 
පයිම් මුවර් 132.03 

වර්ෂය ක්ලීන්ෙකෝ ලංකා 
පුද්ගලික සමාගම 
රජයට ෙගවූ මුදල 
        රු:       සත 

ලාෆ්ස් එෙකෝ ශී 
පුද්ගලික සමාගම 
රජයට ෙගවූ මුදල 

  

රු:      සත 
2008   2,443,505.00     1,869,893.00 

2009 19,131,065.00   20,393,578.00 

2010 26,906,705.42   44,567,837.00 

2011 45,055,316.97   63,606,217.00 

2012 57,638,240.39   82,588,300.00 

2013 68,127,755.18   90,208,371.00 

2014 75,058,143.58   98,447,267.00 

2015 85,214,582.71 108,386,637.00 

1651 1652 

[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා] 
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 (viii)   නැත. 

 (ix)   පැන ෙනොනඟී. 

 (x)  

 
 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ගණන් 

අනුව පළමුව කියපු සමාගම ආසන්න වශෙයන් ඒ වසර කිහිපය 
තුළ රුපියල් ෙකෝටි 380කට ආසන්න ආදායමක් ලබලා තිෙබනවා, 
එකතුව ගත්තාම. ඒ රුපියල් ෙකෝටි 380ක් ආදායම ලබන සමාගම 
රජයට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 40යි ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙදෙවනි සමාගම ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
රුපියල් ෙකෝටි 510ක් පමණ, -ෙම් මම ඔබතුමා උත්තරය කියවන 
විට එකතු කර ගත්ත ගණන්- ආදායමක් ලබලා තිෙබනවා. නමුත් 
එම සමාගම රජයට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 60කට 
ආසන්න මුදලක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා වාහන බලපතයක් නිකුත් 
කරන්නට යම් ගාස්තුවක් ගන්නවා නම් එම ගාස්තුව ආණ්ඩුවට 
එන්ෙන් කියන එක. හැඳුනුම් පතක් නිකුත් කිරීම සඳහා යම් 
ගාස්තුවක් ගන්නවා නම් එම ගාස්තුව ආණ්ඩුවට එන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙම්කත් රජෙය් යම් බලපතයක්. රජෙය් ඒ බලපතය රාජ්ය 
ආයතනයක් විසින් නිකුත් කරනවා ෙවනුවට ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
ෙවත ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුෙකොටෙගනම එම එක 
සමාගමක් රුපියල් ෙකෝටි 380ක් ලාභ ලබන විට රජයට රුපියල් 
ෙකෝටි 40යි එන්ෙන්. රුපියල් ෙකෝටි 510ක් ලාභ ලබන විට- 

ලාෆස් ්එෙකෝ ශී පුද්ගලික සමාගම 
ඩබ්ලිව්.ෙක්.එච්. 
වෑගපිටිය මහතා - 
සභාපති 

අංක 14, ආර්.ඒ. ද මැල් 
මාවත, ෙකොළඹ 04. 

තිලක් ද සිල්වා 
මහතා - 
කළමනාකාර 
අධ්යක්ෂ 

අංක 14, ආර්.ඒ. ද මැල් 
මාවත, ෙකොළඹ 04. 

ක්ලීන්ෙකෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම 

හුෙසේෆා ඉනාෙයටලී 
අක්බරලී 

අංක 16, සිරිපා පටුමග, 
තිබිරිගස්යාය, ෙකොළඹ 05 

විදානගමෙග් අනුර 
සරත් කුමාර 

ෙකොස්හින්න, කැටවල, 
ෙලව්ල, නුවර 

ෙදහිගස්ෙප 
පටබැන්දිෙග් 
නිශාන්ත 
නානයක්කාර 

අංක 92/A, G.H. ෙපෙර්රා 
මාවත, රත්තනපිටිය, 
ෙබොරලැස්ගමුව 

ඉනායත් අක්බරලී අංක 24, ක්ලීපර්ඩ් ෙපෙදස, 
ෙකොළඹ 04 

අලි අස්ගාර් අක්බරලී අංක 90, ෙලයාර්ඩ් පාර, 
ෙකොළඹ 05 

හටීම් අක්බරලී අංක 90/1, ෙලයාර්ඩ් පාර, 
ෙකොළඹ 05 

සිවකුමාර් 
ෙසල්ලයියා 

අංක 114/5, ෙරොස්මිඩ් 
ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07 

තිරුනාවුත්කරසු 
ෙසෝෙම්ස්වරන් 

අංක 3/1, ශාන්ත මයිකල් 
නිවාස සංකීර්ණය, අංක 04, 
ඇෆ්රඩ් නිවාස උද්යානය, 
ෙකොළඹ 03 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ලාභය ෙනොෙවයි, ආදායම. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආදායම, ආදායම. රුපියල් ෙකෝටි 510ක් ආදායම ලබන විට 

රුපියල් ෙකෝටි 60යි ආණ්ඩුවට එන්ෙන්. එම නිසා ෙමය රජය 
විසින් කළ යුතු බලපත ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් බව ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් නැද්ද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
පිළිගන්නවා.  

ලංකාෙව් වායු දූෂණය පිළිබඳව 1998දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කළ ෙපත්සමක් නිසා ෙම් පිළිබඳව යම් කථිකාවතක් ඇති 
ෙවලා, 2000-2003 කාලෙය්දී ෙම් නියමයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් 
නියම කළා. ඒ අනුව රජය විසින්, -ඇමති මණ්ඩලය- තීන්දුවක් 
දුන්නා 2008දී. ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් කැඳවලා තමයි විෙශේෂෙයන් 
ෙම් සමාගම් ෙදක ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. එම ෙතෝරා ගත් 
සමාගම් ෙදෙක් කාල සීමාව ෙම් වසෙර්දී අවසන් ෙවනවා. අෙප් 
ඇමතිතුමාත් සමඟ අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා, නැවත 
ෙටන්ඩර් කැඳවලා කටයුතු කරන්නට. දැන් විෙශේෂ පසම්පාදන 
කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ 
වැඩසටහනක් කරන්නට.  

දැන් ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා ෙම් සමාගම් ෙම් ලබලා 
තිෙබන්ෙන් ලාභයක් කියලා. ඒ ලාභයක් ෙනොෙවයි, ඒ සමාගම් 
යම්කිසි පාග්ධනයක් ෙයොදවලා ආදායමක් ලබලා තිෙබනවා. අපි 
රජයට ගන්ෙන් සියයට 10යි. ඒකට ෙවනම VAT සහ ජාතිය 
ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද ෙවනම එකතු ෙවනවා. ඒ නිසා දැන් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ෙවනස් තත්ත්වයකට යන්නට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි කාර්යය, රාජ්ය බලපතයක් ලබා 

දීමයි. එය හැඳුනුම්පතක් ලබා දීම හා සමාන, රියදුරු බලපතයක් 
ලබා දීම හා සමාන වාහනවලට දුම් පරීක්ෂාව සඳහා බලපතයක් 
ලබා දීමක්. ෙම්ක රාජ්ය බලපත කමෙව්දයක්. එතෙකොට අෙනක් 
හැම එකක්ම රාජ්ය ආයතනයන් විසින් සිදු කරන ෙකොට ෙම් රාජ්ය 
බලපත කමෙව්දය ඇයි ෙතෝරා ගන්නා ලද සමාගම් ෙවත ලබා දී 
ඔවුන්ට අයුතු ලාභයක් ලැබීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්?  

ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. ෙම් සමහර බලපත ලබා ෙදන 
විධියත් අපි දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ආයතනයක් 
සතුව තිබුණාම අඩුම ගණෙන් ඒ රාජ්ය ආයතනයට යම් බැඳීමක් 
තිෙබනවා. එහි මුදල් ෙරගුලාසි තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් 
පරිපාලන ෙරගුලාසි තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂා කරන නිලධාරියා යම් 
බැඳීමක් තිෙබනවා, රජයත් එක්ක. ෙම් ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට 
තිෙබන බැඳීම ෙමොකක්ද, රජයත් එක්ක? පාෙර් දුවන වාහන ගරු 
කථානායකතුමනි,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
පශ්නය අහන්න. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න ෙකෝ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාෙර් දුවන වාහන බලපත ගත්තු 

වාහන. හැබැයි, පිටි පස්ෙසන් දුම් ෙකෝච්චියක් යනවා වාෙග් තමයි 
ෙපෙනන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය ෙපෞද්ගලික ආයතනයන් ෙවත ලබා 
දීම හරහා නිසි පමිතියක් සහ වග කීමක් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් 
හැම ෙදයක්ම එෙහම තමයි කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් උත්තරය 
අනුව ෙපනී යන්ෙන් නැවතත් එවැනි කමෙව්දයක් අනුගමනය 
කරන්න සූදානම් වන බවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර කියන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 

කැමැතියි, ගිවිසුම් කාලය අවසාන වී තිෙබනවා නම් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන් ෙමය අත් හැර රාජ්ය අංශයට පවරා ගන්න සූදානම්ද 
කියලා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
කිසිෙසේත්ම අදහසක් නැහැ, පරණ විධියට කරන්න. අපි දැන් 

පරීක්ෂා කරෙගන යනවා, ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් 
ඩිෙපෝවලට ෙම් සඳහා බලපත ලබා දීමට. විෙශේෂෙයන්ම 
පළමුවැනි වටෙය්දී සෑම පළාතකම ඩිෙපෝවක් ෙතෝරාෙගන එය 
ලබා ෙදන ආකාරය ගැන ෙසොයා බලනවා. අපි දැන් පසම්පාදන 
ෙකොමිටියක් පත් කරලා ඒ පිළිබඳව හැකියාව පරීක්ෂා කරෙගන 
යනවා. ඒ නිසා කිසිෙසේත්ම ඔබතුමා කියන ෙද් සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමවර නැවත ලබා දීෙම්දී මීට වඩා ෙවනස් කියා මාර්ගයක් 
ගන්නවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැන දැන 
ගන්න කැමැතියි. දැනට බලපත ලබා දුන් වාහන තිෙබනවා. එම 
බලපත ලබා දී තිෙබන වාහන පාෙර් යන ෙකොට අපි දකිනවා, එම 
බලපතය ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් නිසි පරිදි තමන්ෙග් වාහනය දුම් 
පරීක්ෂාවට ලක් ෙකොට ෙනොව එම ෙපෞද්ගලික ආයතන සමඟ 

සිදුෙවන විවිධ යටිමඩි හරහා කියලා. අපි දන්නවා, ආසන්න 
ගරාජයට ගිහිල්ලා ෙපොඩ්ඩක් නට් එක කරකවලා දුම් පරීක්ෂාව 
කරලා නැවත නට් එක හිර කරෙගන යන බව. එවැනි අයථා ෙලස 
දුම් පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීම සඳහා ෙමම ආයතනයන් මැදිහත් වී 
තිෙබනවා දැයි ෙසොයා බලා ඒවාට එෙරහිව නීතිමය කියා මාර්ග 
ගන්න තමුන්නාන්ෙසේ සූදානම්ද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය  ෙයොමු කරලා 

තිෙබනවා. ලංකාෙව් 62 ලක්ෂයකට වැඩිය වාහන පමාණයක් 
තිෙබනවා. දවසකට 40 ලක්ෂයකට වැඩි වාහන පමාණයක් 
පාරවල ගමන් කරනවා. ඒක නිසා ෙම්ක ඉතා සංකීර්ණ පශ්නයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා කියපු පශ්නය පිළිබඳව ඇමතිතුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා අපි ඉදිරි කියාමාර්ග ගන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 15 - 346/'15 - (1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මහතා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
වක්ෆ ්ෙද්ෙපොළ: විසත්ර 

வக்ப் ெசாத் க்கள்: விபரம் 
WAKF PROPERTIES: DETAILS  

289/’15 

3. 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) (i) මුසල්ිම් ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් (වක්ෆ ් අංශෙය්) ලියා පදිංචි, 
මුසල්ිම් පල්ලි, ජුම්මා පල්ලි, තක්කියා, සාවියා, 
දර්ගා වැනි පුණ්යායතනවලට අයත් නිශච්ල 
ෙද්ෙපොළ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ඇතුළත් 
ෙල්ඛනාගාරයක් තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙල්ඛනාගාරය ආරම්භ කරන ලද 
වර්ෂය කවෙර්ද;  
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 (iii) එම ෙල්ඛනාගාරෙය් දත්ත ගබඩාෙව් ෙල්ඛනගත 
ෙකොට තිෙබන වක්ෆ ්ෙද්ෙපොළ පිළිබඳ විසත්ර එක් 
එක් දිසත්ික්කය අනුව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) වක්ෆ ් ෙද්ෙපොළ පිළිබඳ දත්ත ගබඩාවක් ෙනොමැතිනම්, 
දත්ත ගබඩාවක් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஸ் ம் சமய மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
திைணக்களத்தில் (வக்ப் பிாிவில்) பதி ெசய்யப் 
பட் ள்ள ஸ் ம் பள்ளிவாசல்கள், ஜும்மா 
பள்ளிவாசல்கள், தக்கியாக்கள், ஸாவியாக்கள், 
தர்காக்கள் ேபான்ற அறக்கட்டைள 
நி வனங்க க்குச் ெசாந்தமான அைசயாச் 
ெசாத் க்கள் சம்பந்தமான தர கள் அடங்கிய 
பதிவகெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  பதிவகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ஆண்  யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பதிவகத்தின் தர த்தளத்தில் பதியப் 
பட் ள்ள வக்ப் ெசாத் க்கள் பற்றிய விபரங்கள் 
ஒவ்ெவா  மாவட்டத்திற்ேகற்ப யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) வக்ப் ெசாத் க்கள் பற்றிய தர த்தளெமான்  
இல்லாவி ன், தர த்தளெமான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Post, Postal Services and 

Muslim Religious Affairs: 

(a) Will he state- 

 (i)  whether there is an archive housing 
information of the immovable properties 
belonging to charities such as Mosques, 
Jumma mosques, Thakkiya, Saviya and 
Darga registered with the Wakfs Division of 
the Department of Muslim Religious and 
Cultural Affairs; 

 (ii)  if so, the year in which that archive was 
started; and 

 (iii)  the details of Wakf properties documented 
in the database of the said archive, 
separately as per each district? 

(b)  Will he inform this House whether steps will be 
taken to start a database on Wakf  properties, if no 
such database exists? 

(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 
සභාගත* කරනවා.  

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

(අ)  (i) ඔව්. 

   (ii)   නිශ්චිතව දිනයක් පකාශ කළ ෙනොහැක. ෙකෙසේ ෙවතත් 
1956 අංක 21 දරන මුස්ලිම් පල්ලි හා පුණ්යාධාර අරමුදල් 
පනත කියාත්මක වූ දින සිට මුස්ලිම් ආගමික ස්ථානවලට 
අදාළ ෙතොරතුරු ෙගොනුගතව පවත්වා ෙගන යනු ලබයි.  

  (iii)   එක් එක් පල්ලිය සඳහා ෙවන ෙවනම ෙතොරතුරු ෙගොනු 
පවත්වා ෙගන යන බැවින් හා ෙමම ෙතොරතුරු 
යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා දැනට වැඩසටහනක් කියාත්මක 
ෙවමින් පවතින බැවින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී දිස්තික් මට්ටෙමන් 
ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත.  

(ආ)  වක්ෆ් ෙද්ෙපොළ පිළිබඳ ෙතොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා 
දැනටමත් දිවයිෙන් සියලුම මුස්ලිම් පල්ලිවලින් ෙතොරතුරු කැඳවා 
ඇත. එම ෙතොරතුරු මත පදනම්ව ඉදිරි කාල ෙය්දී යාවත්කාලීන කරන 
ලද පරිගණකගත ෙතොරතුරු පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය.  

(ඇ)    අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 -362/'15- (1), ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා. 
 
 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, 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) 
ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
I 

 

උතුරු පළාෙත් පවතින සමාජ විෙරෝ   ධී කියා 
වැළැක්වීම 

வடக்கு மாகாணத்தில் இடம்ெப ம் ச க விேராதச் 
ெசயல்கைளத் த த்தல்  

PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES IN NORTHERN 
PROVINCE 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள! நாட் ன் பல 

பாகங்களி ம் பல்ேவ  ச கச் சீர்ேக கள் அவ்வப்ேபா  
இடம்ெபற்  வ கின்றேபாதி ம் அைவ ெதாடர்பில் 
எ கின்ற மக்கள் ச க எதிர்ப்  நடவ க்ைககளி ம் பார்க்க, 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில், அதி ம் குறிப்பாக வடக்கு 
மாகாணத்தில் அவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்ற 
நிைலயில் எ கின்ற மக்கள் ச க எதிர்ப்  நடவ க்ைககள் 
பாாியனவாக அைமந்  வி கின்றன. கடந்தகால அழி  

த்தத்தின் இ தி வைரயிலான பாதிப் க்க க்கு 
கங்ெகா த் ள்ள வடக்கு மக்கள், அந்த நிைலயி ந்  

ப ப்ப யாக மீண் வ கின்ற நிைலைமயில், ற் தான 
சுதந்திர ம் அைனத் வித வசதிவாய்ப் க்க ம் அற்ற ஒ  
சூழ ல், இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடப்ப ம் அைவ 
ெதாடர்வ ம் அம்மக்களின் தாங்கிக்ெகாள்ள இயலாத 
மனநிைலயினாலாகும். 

இந்த நிைலயில், குறிப்பிட்டெதா  பாாிய ச கச் 
சீர்ேகட் ச் சம்பவம் இடம்ெபற்ற ம் அதற்ெகதிராக மக்கள் 
ச கம் ன்ென க்கின்ற எதிர்ப்   நடவ க்ைககள் குறித்  
அரசியல் தைலைமக ம் அதிகாாிக ம் காட் கின்ற 
சிரத்ைதயான , அந்த நடவ க்ைககள் ெமல்லத் 
தணிகின்றேபா  அற் ப்ேபாய்வி கின்ற நிைலையக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இதனால், இத்தைகய ச கச் 
சீர்ேக களில் ஈ ப கின்றவர்கள், திட்டமிட்ட வைகயில் தம  
ெசயற்பா கைள ன்ென த்  வ வதாகேவ வடக்கு மக்கள் 
சந்ேதகங்ெகாண் ள்ளனர். இவ்வாறானெதா  நிைலயில்,  

வடக்கு மாகாணத்தில் திட்டமிட்  அரங்ேகற்றப்ப ம் 
ப ெகாைல, ெகாள்ைள, ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன, 
ேபாைதப்ெபா ள் கடத்தல், பா யல் ஷ்பிரேயாகம், 
தாக்குதல்கள் ேபான்ற ச க விேராதச் ெசயல்கைளக் 
கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண் வரக் காவற் ைறயினர் 
ேமற்ெகாண் வ ம் நடவ க்ைககள் என்ன?  

ச கச் சீர்ேகட் ச் சம்பவெமான்  நடந்தால் அ ேபான்  
மீண் ெமா  சம்பவம் ச கத்தில் இடம்ெபறாதி க்கும் 
வைகயில் உாிய ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத 
காரணத்தால் அந்தந்தக் காலகட்ட ஆட்சியாளர்கள்மீேத 
நம்பிக்ைக இழந் ள்ள வடக்கு மக்கள், ச க அநீதிக க்கு 
எதிராக மீண் ம் மீண் ம் கூட்டமாக தியில் இறங்கிப் 
ேபாராட ேவண் ய நிைலக்குத்  தள்ளப்ப கின்றனர். 
இவ்வாறான சூழ ல் வ னியா உக்குளாங்குளம் பகுதியில் 
கடந்த 16.02.2016 அன்  வன் ணர்வின் பின் ப ெகாைல 

ெசய்யப்பட்ட ெசல்வி ஹாிஸ்ணவியின் ப ெகாைலக்கான 
நீதி ேவண்  வட மாகாணம் சார்ந்  அைனத் ப் தரப்பின ம் 

திக்கு இறங்கிப் ேபாராட ேவண் ய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட்டனர். எனி ம்,  

வ னியா மாவட்டத்தில் ஹாிஸ்ணவி என்ற 13 வய  
மாணவிைய வன் ணர்  ெசய்த பின் ப ெகாைல ெசய்த 
குற்றவாளிகள் ைக  ெசய்யப்பட்டனரா? நீதிமன்ற 
விசாரைணக க்கு உட்ப த்தப்பட்டனரா?  

தமிழர் பாரம்பாிய பண்பாட் த் ெதாடர்ச்சியான கூட் க் 
கு ம்ப வாழ்க்ைக - பழக்க, வழக்க ைறைமகள் 
சிைதவைடவதற்கு ெதாடர்ந்  30 வ ட காலமாக இடம்ெபற்ற 

த்த ம் அதன் காரணமாகப் பல வழிகளி ம் மிக ம் 
பின்தள்ளப்பட் ந்த அப்பகுதிக்குள் திடீெரன ஆக்கிரமிப் ச் 
ெசய் ள்ள தைடயற்ற - கட் ப்பாடற்ற ந ன ெதாழில் ட்பச் 
சாதனங்களி டான ஊ வல்க ம் ஒ  
காரணமாகவி ந்தா ம், இந்த மாெப ம் பண்பாட் ச் 
சிைதைவக் கட் ப்ப த் வதில் வட மாகாணத்தில் தற்ேபா  
அரசியல் அதிகாரமிக்கவர்களாகக் காணப்ப கின்ற தமிழ்த் 
தைலைமகளின் திறைமயின்ைம ம் ஆற்ற ன்ைம ம் 
அக்கைறயின்ைம ேம காரணம் என்பைத ம ப்ேப மின்றி 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ள்ள .  

இந்த நிைலயில், இவ்வாறானவர்க க்குத் தகுந்த 
ெபா ஸ் பா காப்ைப வழங்குகின்ற மத்திய அரசு, சாதாரண 
பிரைஜக க்குாிய அ ப்பைடப் பா காப்ைப வழங்குவதற்கு 
என்ன நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண் ள்ள ?  

தமிழ்ெமாழி ேபசும் மக்களின் ர் க வாழ்விடங்களான 
வடக்கு, கிழக்குத் தாயகப் பிரேதசத்தில் அண்ைமக்காலமாகக் 
கு ம்ப வன் ைறகள் அதிகாித் க் காணப்ப கின்றன. 
பா யல் குற்றங்களால் ெபண்கள் அதிகமாகேவ 
பாதிக்கப்பட் ம் மானபங்கப்ப த்தப்பட் ம் வ கின்றனர். 
இத்தைகய கு ரச் சம்பவங்க க்கு, தாராளமயமாகப் 

ழக்கத்தி ள்ள ேபாைதப்ெபா ட்க ம் ஆபாசக் 
காெணாளிக ம் இரண்டாந்தரக் காரணிகளாகேவ 
அைமகின்றன. இவ்வாறான ச கச் சீர்ேகட் ச் சம்பவங்கள் 
இடம்ெப ம் நிைலயில், அ  ெதாடர்பில் ெசய்திகைளப் 
பிரசுாிக்கும் சில தமிழ் ஊடகங்கள், அவ்வாறான சம்பவங்கள் 
ேம ம் நிகழ்வதற்குத் ண் தல்கைள வழங்கும் 
வைகயிலான ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ளா , ச கப் 
ெபா ப் டன், அவற் க்கு எதிரான விழிப் ணர்விைன 
ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயில் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பைத நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மீண் ம் மீண் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

சமகாலத்தில் ெபண்கள் மீதான பா யல் வன் ணர் ச் 
சம்பவங்கள் பாடசாைல மாணவிகள் வைரயில் அதி ம் 

ப்ெபய்தாத சி மிகள் மீதான கூட் வன் ணர் ப் 
ப ெகாைலகள் வைரயில் வந் நிற்கின்றன. சரண்யா, 
வித்தியா, ேசயா, ஹாிஸ்ணவி என்  இந்தப் பட் யல் 
நீ கின்ற . இவ்வாறான ச க விேராதக் குற்றங்க க்கு - 
நடத்ைதப் பிறழ் க க்கு எதிராக ஆட்சியாளர்க ம் 
ஆட்சியில் பங்கு ெகாண் ப்பவர்க ம் ஆட்சியாளர்கைள 
உ வாக்கியவர்கள் எனக் கூ பவர்க ம் எந்தவிதமான 
நடவ க்ைகக ம் ேமற்ெகாள்வதில்ைல என்ற க த்  மக்கள் 
மத்தியில் பரவிவ கின்ற .  

ங்கு தீவில் கடந்த 2015 ேம மாதம் 13ஆம் திகதி 
இடம்ெபற்ற, பாடசாைல மாணவி வித்தியா வன் ணர்  
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மற் ம் ப ெகாைல குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் ன் 
இன் வைர தண் க்கப்படாததன் மர்மம் என்ன? 
இக்குற்றவாளிக க்கு எதிராக நீதிமன்ற விசாரைணகைள 

ன்ென ப்பதற்கு காவல் ைறயினர் மரப  அறிக்ைக 
உட்பட எவ்வித அறிக்ைக ம் இ வைர நீதிமன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கவில்ைல என்  கூறப்ப கின்ற . இதற்கான 
காரணம் என்ன? குற்றவாளிகைளத் தப்பிக்கச் ெசய்வதற்கு 
ஏேத ம் சூழ்ச்சிகள் நைடெப கின்றனவா?  

ன்னர் கிராம ேசைவயாளர் பிாி கள்ேதா ம் தகுந்த 
நபர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட் , ெபா மக்கள் பா காப் க் 
கு க்கள் அைமக்கப்பட் , அைவ பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி களினால் ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்பட் , காலத்திற்குக் 
காலம் மாவட்டச் ெசயலகங்களினால் கண்காணிப்  
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்தன. இதன் 
காரணமாக குற்றச்ெசயல்கள் ஓரள க்ேக ம் த க்கப்பட்டன.  

தற்சமயம் கிராம ேசைவயாளர் பிாி கள்ேதா ம் 
ெபா மக்கள் பா காப் க் கு க்கள் இயங்குகின்றனவா? 
அைவ தகுந்த நபர்கைளக் ெகாண்டனவா? அைவ பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி களால் ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்பட்  
வ கின்றனவா? மாவட்டச் ெசயலகங்களினால் 
கண்காணிக்கப்பட்  வ கின்றனவா?  

வ னியா மாணவியின் ெகாைலையக் கண் த்  
23.02.2016 அன்  ெசவ்வாய்க்கிழைம கிளிெநாச்சியி ம் 
வ னியாவி ம் மாெப ம் மக்கள் கவனயீர்ப் ப் 
ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றன. இதன் ெதாடர்ச்சியாக 
24.02.2016 அன்  தன்கிழைம இயல்  நிைலைய டக்கும் 

க்கைடயைடப்  ஹர்த்தா க்கு வடக்கு மாகாணத்தின் 
ெவகுஜன அைமப் க்கள் அைழப் வி த்தன. தமிழ் ேபசும் 
மக்கள் 30 வ ட காலப் ேபாாினால் எவ்வள ரம் 
பாதிக்கப்பட்டார்கேளா, அவ்வள ரம் இன்  ச க 
சீர்ேக களால் பாதிக்கப்பட்  வ கின்றார்கள். ஆ ம் 
தரப்பினர் யாராக இ ந்தா ம் அவர்கள் மக்கள் நலன்சார்ந்  
சிந்திக்கேவண் ம். மக்கள் நலத்திட்டங்களில் மக்களின் 
அ ப்பைடப் பா காப்  உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
இன்  வடக்கு மாகாணத்தில் மக்க ைடய சனத்ெதாைகக்கு 
அதிகமாக ம் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்பில்லாத வைகயி ம் 
பா காப் ப் பைடயினர் நிைலெகாண் ள்ளனர். ஆயி ம், 
வட மாகாணம் அைமதிப் ங்காவாக இல்ைல. மாறாக, வட 
மாகாணத்தில் நாள்ேதா ம் சட்டம், ஒ ங்கு சீர்குைல க் 
காட்சிகேள அரங்ேகறிக்ெகாண் க்கின்றன.  

வ னியா மாணவி வன் ணர்  மற் ம் பா காப் த் 
ெதாடர்பில் எ ந்த மக்கள் ச க எதிர்ப்  நடவ க்ைகக டன், 
அச்சம்பவம் காவல் ைறயினரால் மறக்க க்கப்பட் வி மா? 
இவ்வாறான சம்பவங்கள் இனி ம் ெதாடராதி க்க 
காவல் ைற சார்ந்  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் என்ன?  

ேமற்ப  என  வினாக்க க்கான பதில்கைள வழங்குமா  
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் 
ெகளரவ சாகல ரத்நாயக்க அவர்கைள இந்தக் ெகளரவமான 
அைவயில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Government will answer that Question in the future. 

ඉදිරිෙය්දී උත්තර ෙදනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

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

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර මා ෙම් කාරණය කිව යුතුයි. මා 
ඊෙය් පකාශයක් කළා. ඒ පකාශෙය් තිබුණු කරුණු 
සභානායකතුමාත් ඒ ෙවලාෙව් පිළිගත්තා. අද අමාත්යවරයා ෙම් 
සභා ගර්භයට ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව නිල වශෙයන් නිශ්චිත 
පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුව තිබුණා. ෙමොකද, ගරු කථානායකතුමනි, 
මා ඇහුෙව් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ට ෙපොලිස් සැරයන් තනතුර 
සඳහා අයදුම් කිරීෙම් ෙසේවා කාලය අවුරුදු 24 දක්වා දීර්ඝ වීමත්, ඒ 
වාෙග්ම SI තනතුෙර් සිට IP තනතුර දක්වා උසස්වීම ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් 26වැනි දාට නම් කිරීෙමන් දින 05ක් අඩුවීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඔවුන්ට ඒ උසස්වීම ෙනොලැෙබනවා කියන 
කරුණක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඉල්ලුම් පත කැඳවනවා. දැන් 
ඉල්ලුම් පත යවනවා. ඒ නිසා බඳවා ගත්තාට පස්ෙසේ, ෙතෝරා 
ගත්තාට පස්ෙසේ පිළිතුරු ලබා දීලා වැඩක් නැහැ. ඒ යන කියාදාමය 
වැරදියි පිළිතුර අවශ්ය වී තිෙබන්ෙන් ඒක නිවැරදි කිරීම සඳහායි. 
ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්ෙන් නැහැ සභානායකතුමා ඒ ගැන 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒකට ඉතා ඉක්මනින් තීරණයක් දිය යුතුයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අදාළ ඇමතිතුමාට දැනුම් දුන්නා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතා ඉක්මනින් පිළිතුරු දිය යුතුයි. ෙමොකද, පශ්නයක් ඇහුවාම 

පිළිතුරු දීම අෙප් යුතුකමක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇමතිවරු දැන ගන්න ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන දිනවල 

ඇවිල්ලා පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධව මමත් කනගාටු වනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ෙල්කම්වරුන්ට, ෙපෞද්ගලික 

ෙල්කම්වරුන්ට අපි ෙම් පශ්නය යවා තිෙබනවා. ඇමතිවරු දැන 
ගන්න ඕනෑ, ෙමොකද-  

1661 1662 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක ඉතාම අසතුටුදායක තත්ත්වයක්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඡන්දය ඉල්ලලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යවරු ෙගන්වා ගැනීෙම් වගකීම 

තිෙබන්ෙන් මා සතුව ෙනොෙවයි ෙන්. සභානායකතුමාටයි ඒ 
වගකීම තිෙබන්ෙන්. සභානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් වගකීම් අපට 
කියලා වැඩක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 මා ෙම් කාරණය ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 

කරන්නම්. දැන් අපි සභාෙව් කටයුතු කරෙගන යමු. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇමතිවරුන්ට දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා වගකීම පිළිගන්ෙන් නැහැ වාෙග්යි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්. නමුත්, ඇමතිවරු දැන ගන්න ඕනෑ. 

එතුමන්ලාටත් වග කීමක් තිෙබනවා. There has to be some give-
and-take. යුතුකම් සහ වගකීම් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ලබා දීම සම්බන්ධව අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න 

බැහැ. ගරු මන්තීතුමා, මා ෙමම කාරණය ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්. දැන්  ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

 
II 
 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් ගැටලු 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் பிரச்சிைனகள் 

ISSUES OF UNEMPOYED GRADUATES 

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

පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරි අර්බුදයට හා බඳවාගත් 
උපාධිධාරින්ෙග් වෘත්තීය මට්ටම පිළිබඳ ගැටලුවලට පතිපත්තිමය 
විසඳුම් ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවමි. 

පසු ගිය 16වැනි දා ෙකොළඹදී රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 
විසින් රැකියා ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා පාගමනක් සංවිධානය කර 
තිබුණා. ෙකෙසේ වුවද ආණ්ඩුව, ෙපර පැවැති පාලනයන් පරිදිම ඊට 
මුහුණ දුන්ෙන් ෙපොලීසිය ලවා ඊට පහර ෙදමිනුයි. ෙමය රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින් විසින් දියත් කරන ලද පළමු උද්ෙඝෝෂණය 
ෙනොෙවයි. උපාධිධාරි විරැකියාවට නිසි විසඳුමක් ෙනොමැති වීම 
නිසාම වසර ගණනාවක සිට අඩු වැඩි වශෙයන් පැවෙතමින් විටින් 
විට උගවන ගැටලුවක්. ෙමය ෙම් ෙමොෙහොෙත් පැන නැඟුණ 
ගැටලුවක් ෙනොෙවයි. දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ පවතින ගැටලුවක්, 
ගරු කථානායකතුමනි. 

අෙප් රෙට් අධ්යාපනෙය් සුවිෙශේෂී තරගකාරී කඩඉමක් වන 
උසස් ෙපළ සමත්ව විශ්වවිද්යාල සඳහා පෙව්ශය ලබන අභ්යන්තර 
හා බාහිර සිසුන් වසර තුනකින් ෙහෝ හතරකින් පසුව 
උපාධිධාරිෙයකු ෙලස සමාජගත වනවා. 

ඔවුන්ට ඒ දක්වා ඉගැන්වීෙම් කියාවලියට ෙදමව්පියන් විශාල 
වියදමක් දරන්ෙන් ඔවුන් සතුව මිල මුදල් තිෙබන නිසාම ෙනොව 
තමන්ෙග් දරුවන් උපාධිධාරියකු කර සමාජය තුළ පිළිගත් උගත් 
බුද්ධිමත් පුද්ගලයකු කරවීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවනුයි.  

අෙනක් අතට ෙදමව්පියන් විසින් දරන විශාල මුදලට අමතරව 
විශ්වවිද්යාලෙය් අභ්යන්තර සිසුවකු සඳහා රජය රුපියල් ලක්ෂ 
4ත්, රුපියල් ලක්ෂ 7ත් අතර මුදලක් වාර්ෂිකව ෙවන් කරනවා. 
එම මුදල්ද මහ ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලින් මහා භාණ්ඩාගාරය 
ෙවන් කරන ජාතික ධනෙය්ම ෙකොටසක්. ෙමෙසේ විශාල වියදමක් 
දරා ෙගොඩ නංවනු ලබන උගත් බුද්ධිමත් මානව පජාව වැදගත් 
පුරවැසි ෙකොට්ඨාසයක් ෙමන්ම රටට වටිනා ශම සම්පතක්.  

එවන් වූ පජාවක් රෙට් සංවර්ධනෙය් ජාතික අභිලාෂයන් කුළු 
ගැන්වීම සඳහා සම්බන්ධ කරගනු ලබන්ෙන් කවරාකාරයකින්ද 
යන්න පිළිබඳව විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙමෙතක් කිසිදු 
ආණ්ඩුවකින් සකස් කර නැහැ. ඒ නිසාම විවිධ උද්ෙඝෝෂණ 
කියාමාර්ග මඟින් තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීම ෙකෙරහි 
ෙයොමුවීමට ඔවුනට බල කර තිෙබනවා.  

විශ්වවිද්යාලවලින් පිටවූ උපාධිධාරින් රැකියාවක් 
ෙනොමැතිකමින් වසර ගණනාවක් පුරා ආර්ථික හා විවිධ සමාජමය 
අපහසුතාවන්ට මුහුණ ෙදමින් සිටිනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
විශ්වවිද්යාලයකින් උපාධියක් ලබාෙගන පිටවන ඔවුන්ට රැකියා 
ලබාදීම සඳහා වන පිළිගත් ජාතික පතිපත්තියක කඩිනම් 
අවශ්යතාව අවධාරණය වී තිෙබනවා. 

එෙසේම ෙමම කරුණ හා බැඳුණු තවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
ඒ, 1993 සිට 2016 දක්වා විවිධ අවස්ථාවල රාජ්ය අංශය සඳහා 
බඳවාෙගන ඇති උපාධිධාරින්ෙග් වෘත්තීය මට්ටම පිළිබඳව ඔවුන් 
බලවත් කනස්සල්ලක පසුවීමයි. 2012දී හා 2016දී බඳවාගත් 
උපාධිධාරින් වසරක අභ්යාසලාභි පුහුණුවකට සහ මසකට රුපියල් 
10,000ක දීමනාවකට යටත්ව බඳවාගනු ලැබුවා. එම අභ්යාසලාභි 
පුහුණුවට ඇතුළත් වන උපාධිධාරින්ට ඇතැම් අවස්ථාවල සිය 
පදිංචියට ආසන්න ස්ථාන හිමි වී නැහැ. උදාහරණයක් වශෙයන් 
මාතර දිස්තික්කෙය් උපාධිධාරින් වවුනියාව, කිලිෙනොච්චිය ආදී 
ස්ථානවලද පුහුණුව සඳහා ෙයොදවා තිෙබනවා. එෙසේ ෙයදවීම තුළ 
ස්ථානීය ගැටලුවකට වඩා රුපියල් 10,000ක මුදලකින් මාසයක් 

1663 1664 
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ජීවත් වීෙම් ආර්ථික ගැටලුවකට ඔවුන් මුහුණ පා තිෙබනවා. 
විවාහක උපාධිධාරියකු නම් එම මුදලින් කුලී නිවාසයක සිටිමින් 
ආහාර පාන ෙගන පුහුණුවට වාර්තා කරන්ෙන් ෙකෙසේද? ෙමම 
පුහුණු කාලය තුළ උපාධිධාරිනියකට දරු පසූතියක් සිදුවුවෙහොත්  
ඇයට නිවාඩු හිමිවන්ෙන් සති 06ක් පමණක් වීම අතිශය 
අසාධාරණයි. ළදරුවකුට මවු කිරි ලබාදීෙම් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් පතිපත්ති පවා උල්ලංඝනය වනවාටත් වඩා ෙමය 
මානව ජීව විද්යාත්මක අවශ්යතා පවා බිඳ දමා තිෙබනවා. 
සැබැවින්ම ෙමම පුහුණු කාලය, පැවති ආණ්ඩුව විසින් බලහත්කාරි 
ෙලස පටවන ලද කමෙව්දයක්. උපාධිධාරින් බඳවාගැනීමට අදාළව 
දැනට පවතින අංක 1745/11 ව්යවස්ථාෙව් එවැනි අභ්යාසලාභි 
පුහුණුවක් සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. පැහැදිලි ෙලසම ෙමය 
උපාධිධාරින් අනවශ්ය පීඩාවකට පත් කිරීමක්. එම නිසා 
බඳවාගැනීම් පටිපාටියට අදාළ ෙනොවන ෙමම අභ්යාසලාභි පුහුණු 
කාලය ඉවත් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

රාජ්ය ෙසේවය සඳහා බඳවාෙගන ඇති උපාධිධාරින් සංවර්ධන 
නිලධාරි ව්යවස්ථාවට යටත් කර තිබුණද, සුදුසු හා උපාධිධාරින්ට 
පමාණවත් වෘත්තීය පිළිගැනීමක් රාජ්ය ෙසේවය තුළ සකස් වී නැහැ.  

අෙනක් අතට කම්කරු ෙසේවාවන්වල සිට ඉහළ මාණ්ඩලික 
ෙසේවාවන් දක්වා ඔවුන්ට තනතුරුමය උසස ් වීම් කමෙව්දයක් 
පැවතියද මූලික සුදුසුකම උපාධිය ෙසේ සලකා බඳවාගන්නා 
උපාධිධාරින්ට සිය ෙසේවා කාලෙයන් විශාම යන තුරු තනතුරුමය 
උසස් වීම් කමෙව්දයක් සකස් වී නැහැ. 

2015 පැවැති ජනාධිපතිවර ණෙය්දී පවා රටට ලබා දුන් 
යහපාලන පතිපත්ති මාලාෙව් උපාධිධාරින් සඳහා ෙගෞරවනීය 
වෘත්තීය මට්ටමක් ලබා ෙදන බවට ලිඛිතව තිබුණද, එවැනි 
සැලැස්මක් රටට ෙහෝ අදාළ වෘත්තීය සමිතිවලට ෙමෙතක් ලබා දී 
නැහැ. 

1993 සිට ෙම් දක්වා බඳවා ෙගන ඇති ලක්ෂයකට ආසන්න 
උපාධිධාරින් පිරිසක් ඉහත සඳහන් කළ වෘත්තීය ගැටලුවලින් 
පීඩාවට පත් වී ඇති අතර ඔවුන් රාජ්ය ෙසේවය තුළ සමාන්තර 
ෙසේවාවක් බවට උසස් කර තනතුරු, උසස්වීම් කම ෙව්දයක් සහිත 
ෙසේවාවක් බවට පත් කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

01.   2012.03.30 සිට අද දක්වා සිටින රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින් රාජ්ය අංශය සඳහා බඳවා ගැනීමට කඩිනම් 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද? තිෙබ් නම් ඒ කුමක්ද? එය ආරම්භ 
වන්ෙන් කවදා සිටද? 

02.  උපාධිධාරින් සථ්ිර කිරීමට ෙපර දැනට පවතින පීඩාකාරී 
අභ්යාසලාභී කාලසීමාව අෙහෝසි කරන්ෙන්ද? ඔවුන් 
ඍජුවම සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරට බඳවා ෙනොගන්ෙන් 
මන්ද? 

03.   රාජ්ය ෙසේවය තුළ උපාධිධාරින්ට සාධාරණ අවසථ්ා හිමි 
වන, පිළිගත් වෘත්තීය මට්ටමක් සඳහා තනතුරු උසසව්ීම් 
සහිත ෙසේවාවක් ෙලස සථ්ාපිත කිරීමට පවතින බාධාව 
කුමක්ද? බාධාවක් ෙනොමැති නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අනුගමනය කරන වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද? 

04.   උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා දැනට පවතින උපරිම 
වයස ්සීමාව අවුරුදු 35ට සීමා කර ඇත. එෙහත් 2012 දක්වා 
වයස අවුරුදු 45 දක්වා බඳවා ගැනීම් සිදු කර ඇති අතර, 
රාජ්ය ෙසේවය සඳහා උපරිම බඳවා ගැනීෙම් වයස ්සීමාව ද 
අවුරුදු 45ක් වන අතර, උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී එම 

වයස ්සීමාව සලකා ෙනොබලන්ෙන් ඇයි? වයස 35 සීමාව 
නිසා අසාධාරණයට ලක්වන උපාධිධාරින් සඳහා ලබා 
ෙදන සහනය කුමක්ද කියා අදාළ අමාත්යවරයාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉදිරිෙය්දී උත්තරයක් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I wish to congratulate him.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමා මට සුභ පතනවා. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. අපි ෙදෙගොල්ලන්ම ෙබොෙහොම- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න ඉදිරිපත් 

කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දි ෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, 23(2) යටෙත් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

III 
 

පළාත් පාලන මැතිවරණය පකාශයට පත් කිරීම 
உள் ர் அதிகாரசைபத் ேதர்தல்க க்கான 

அறிவிப்  
DECLARATION OF LOCAL AUTHORITIES ELECTION    

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් කණ්ඩායෙමන් 

ඔබතුමා ෙවත කරන ලද නිරන්තර ඉල්ලීම මත අද අපට ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටත් මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිවිරුද්ධ මත පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙය් තිබිය යුතු 
බවත්, පතිවිරුද්ධ මතවලට ගරු කරන්න පුරුදු විය යුතු බවත් 
අගාමාත්යතුමා, සභානායකතුමා ඇතුළු පක්ෂ නායකයන් විසින් 
පිළිගැනීම පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ලැබූ ජයගහණයක් ෙලස 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කල්පනා කරනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අඩපණ කර, කඩාකප්පල් කර 
පාර්ලිෙම්න්තු කමය විනාශ කිරීම සඳහා වූ කියාදාමයක ෙනොෙවයි, 
අප ෙයදුෙණ්. බරපතළ වගකීමක් ඇති මහජන නිෙයෝජිතයින් 
හැටියට ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව දැන් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් මා ෙම් පශ්නය ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත ඉදිරිපත් 
කරනවා. 

ශී ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතනවලට -මහනගර සභා, නගර 
සභා, පාෙද්ශීය සභාවලට- පජාතන්තවාදී මූලධර්මයන් මත 
මහජන ඡන්දෙයන් පත් වන නිෙයෝජිතයන් අදාළ පළාත් පාලන 
පනත්, අදාළ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීෙම් පනත් අනුව ක ටයුතු 
කරයි.  

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වීෙම්දී යහ පාලන 
පතිපත්තිෙය් පජාතන්තවාදයට ගරු කරන බවටත්, මහ ජනයාෙග් 
පජාතන්තවාදී ඡන්දය ආරක්ෂා කර නියමිත දිනට මැතිවරණ 
පවත්වන බවටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීද, ඉන් පිටත රජෙය් 
පකාශවලින්ද ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුෙව් 
නායකයන් මහ ජනතාවට පතිඥා දී ඇත.  

එනමුත්, 

1.  නව පළාත් පාලන පනත නීතිගත ෙකොට සීමා නිර්ණ 
වාර්තාව යළිත් පරීක්ෂා කර, දින සියෙය් ඔබෙග් ආණ්ඩුෙව් 
පළාත් පාලන විෂය භාර අමාත්යව සිටි ගරු කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමා -අද ගරු කථානායකතුමා- විසින් නිර්ෙද්ශ කර 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අත්සන් තබා පකාශයට පත් 
කර ගැසට් කිරීම සඳහා 2015 අෙගෝසත්ු මස භාර ෙදන ලද 
බවත් ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

2.  ඒ වන විටත් පළාත් පාලන ආයතන රාශියක කාලය හමාර 
වී -ෙකටි කාලයකට දික් කර- තිබුණු නිසා  2015 ජූලි 
මාසෙය්දීත්, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දීත් ඉන් පසුවත් 
විසුරුවා හැර තිබුණි. එම සංඛ්යාව පළාත් පාලන ආයතන 
300ක් පමණ බව පිළිගන්ෙන්ද? ඒවාෙය් සභිකයින් 
3,000ක් පමණ සිටින බව ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

3. ඉහත ආයතන සියල්ෙල්ම සහ කාලය අවසන් වන ආයතන 
සියල්ෙල්ත් මීළඟ සභාවන් සඳහා සභිකයින් 6,000ක් 
පමණ ෙත්රීමටයි කලින් තිබුෙණ්. දැන් එයට එකතු වන 
කාන්තා මන්තීවරියන් සංඛ්යාව අනුව මන්තීවරු 10,000ක් 
ෙත්රීමට 2016 මාර්තු 31වන විට මැතිවරණය පකාශ කර 
ඉන් අනතුරුව මැතිවරණය පවත්වන බව ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත්, විෂයභාර අමාත්යතුමාත්, මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමාත් රටට දී ඇති පතිඥාව පිළිෙගන 
ඉටු කිරීමට කටයුතු කරනවාද? 

4. පජාතන්තවාදීව නියමිත දිනට මැතිවරණය පවත්වා 
10,000ක් පමණ වූ සභිකයන්ෙගන් ෙමම මහ නගර සභා, 
නගර සභා, පාෙද්ශීය සභා පාලනය ඉටු කිරීම ෙවනුවට 
ලක්ෂ සංඛ්යාත බදු ෙගවන්නන් හට ඇති බැඳීම් ඉටු 
ෙනොකර සංවර්ධනය සහ එහි ෙසේවාවන් කඩා වැටී නිලධාරි 
පාලනයක් ඇති වී තිෙබ්. එය පජාතන්ත විෙරෝධී බවත්, 
මැතිවරණ කමයට විෙරෝධී බවත්, මහ ජනතාවෙග් මූලික 
ඡන්ද අයිතියට විරුද්ධ බවත් ගරු අගාමාත්යතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද? 

5. ෙමම මැතිවරණ වළක්වන පජාතන්ත විෙරෝධී කියාව 
සඳහා තව වරක් අලුෙතන් සීමා නිර්ණයක ෙයෙදමින්, දින 

නියමයක් ෙනොමැතිව නිගමනය කල් දමමින්, වග කීමක් 
ෙනොමැතිව කරන එම කමිටුෙව් හැසිරීම වහා නවතා, දුන් 
ෙපොෙරොන්දු අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණය 2016 මාර්තු 
31වන දින වන විට නියමිත පරිදි පකාශයට පත් කිරීමට 
රජය කටයුතු කරනවාද? 

ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු සභානායකතුමා කථා කරන්න. 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉදිරිෙය්දී ගරු අගමැතිතුමා විසින් එම පශ්නයට උත්තරයක් 

ලබා ෙදනවා ඇති. [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේ 
කියන අතරම මම ගරු මන්තීතුමාට යමක් කියන්න ඕනෑ. සීමා 
නිර්ණය කිරීම තමයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් 
කාරණය දන්නවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ කමිටුවට පැමිණි 
නිලධාරින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටු රැස්වීෙම්දී අපට පකාශ 
කළා, සමහර ෙකොට්ඨාස කඩලා තිෙබන්ෙන් -සීමා තීරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්- පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් ෙගවල්වලදී 
කියලා - they told us that that was how the boundaries were 
demarcated. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ, ෙග් ඇතුෙළේ සාකච්ඡා 
කරලා.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරුකථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, හරි ෙන්, ඔබතුමා 

පැහැදිලි කළා ෙන්. එෙහම නම්, ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු 
ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වල තමයි සීමාව 

තීරණය ෙකරුෙව්. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා ෙනොෙවයි. 
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට විවාදයට ෙවලාව මදි වනවා. ඒක නිසා අපි පසුව ෙම් 

ගැන ෙවනම අරෙගන කථා කරමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා කැබිනට් 

මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා කිව්වා, ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීම ගැන මම 
කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ කියලා. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට ඒකට යමක් එකතු කරන්න ඕනෑ. ඊට පසේසේ ඔබතුමා 

අමාත්යතුමා හැටියට ෙම් ගැන යළි පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ 
සීමාවන් හරියි කියලා අත්සන් කරලා ජනාධිපතිතුමාට දුන්නාට 
පස්ෙසේ තමයි ජනාධිපතිතුමා ෙම්ක ගැසට් කෙළේ. පරණ කථා කිය 
කියා මැතිවරණය ෙනොපවත්වා ඉන්න එපා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත්, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාත් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඉදිරිපත් 
කළ පශ්න සම්බන්ධෙයන් මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 
තිෙබනවා. මම ගරු අමාත්යතුමාට දැන් කථා කළා. එතුමා අද 
පජාතන්තවාදී සංගමෙය් රැස්වීමට සහභාගි වන නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම් සඳහා පැමිෙණන්න ෙනොහැකි වුණා. ඊළඟට රැස්වීම් 
පැවැත්ෙවන පළමුෙවනි දවෙසේදීම ඔබතුමන්ලා ෙදපළෙග්ම 
පශ්නවලට එතුමා පිළිතුරු ෙදනවා කිව්වා.  

ඒ වාෙග්ම වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන සමහර පශ්නවලට 
පිළිතුරු දීමට ගරු අමාත්යතුමන්ලා ෙනොමැති වීම සම්බන්ධෙයනුත් 
අද පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කථා කළා. ෙම් ගැන ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානයත් මම ෙයොමු කර තිෙබනවා. මීට 
පස්ෙසේ පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදනෙකොට ගරු අමාත්යතුමා ෙහෝ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සිටිය යුතුය කියන විධියට අපි Standing 
Orders ෙවනස් කරන්න යනවා. ඒ කටයුතු අපි ඉතා ඉක්මනින් 
ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ඒ වාෙග්ම මම අද සන්ෙතෝෂ වනවා. අද හුඟක් පශ්න විසඳුවා. 
කථා කිරීෙම් අයිතිය ඇතුළු අනිකුත් සියලු ෙද් විසඳා දුන්නා. 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මම සුබ පාර්ථනා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම මම පළමුෙවනි දවෙසේදීම කිව්ව පරිදි හිත් රිදවා ගන්ෙන් 
නැතිව, මිය ගිය ඥාතීන්ට අපහාස ෙනොකර අපට ෙම්වා 
සාකච්ඡාෙවන් විසඳාගන්න තිබුණා. නමුත්, ෙකොෙහොම හරි දැන් ඒ 
වැඩය අවසන්. අනාගතෙය්දී හරි අපට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්නට 
හැකි ෙව්වා කියලා මම පාර්ථනා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මිය ගිය 
ඥාතීන්ට අපහාස කිරීම ෙහොඳ සිරිතක් ෙනොෙවයි කියලා මම 
හිතනවා. අනාගතෙය්දී එවැනි ෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති 
ෙනොෙව්වා කියලා මම පාර්ථනා කරනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇත. 

 

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. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

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

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015, the hours of sitting this day, shall be 1.30 p.m. to 6.30 
p.m..  At 2.30 p.m.  Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 
operate." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

அரசாங்கக்  கணக்குகள் பற்றிய கு    
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No.125 of 
the Parliament and the resolution adopted by the Parliament on 
November 04th, 2015, the Committee on Public Accounts shall 
consist of twenty six (26) Members to be nominated by the 
Committee of Selection." 

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No.126 of 
the Parliament and the resolution adopted by the Parliament on 
November 04th, 2015, the Committee on Public Enterprises shall 
consist of twenty six (26) Members to be nominated by the 
Committee of Selection." 

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

 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ெபா  ம க்கு   
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No.128 of 
the Parliament and the resolution adopted by the Parliament on  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

November 04th, 2015, the Committee on Public Petitions shall 
consist of twenty two (22) Members to be nominated by the 
Committee of Selection." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு   
COMMITTEE ON HIGH POSTS 

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

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No. 
128A of the Parliament and the resolution adopted by the Parliament 
on October 08th, 2015, the Committee on High Posts shall consist of 
fifteen (15) Members to be nominated by the Committee of 
Selection." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි  මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

  
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනතින් 

මතුවන ගැටලු  
கடற்ெறாழில்  நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 

சட்டத்தினால் எ ம் பிரச்சிைனகள் 
ISSUES ARISEN OUT OF FISHERIES AND AQUATIC 

RESOURCES (AMENDMENT) ACT 
 

[අ.භා. 3.08] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ධීවර සහ ජලජ 

සම්පත් ක්ෙෂේතය ඉතා බරපතළ පශ්නවලට  මුහුණ ෙදන 
අවස්ථාවක, ගරු ඇමතිතුමා ෙවත ෙම් පශ්නය  ඉදිරිපත් කරන්නට 
අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය දා  ධීවර සහ 
ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන 
අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ නායකයන් ඉදිරිෙය් දුන් පතිඥාව පරිදි ෙම් 
විවාදය පැවැත්ෙවනවා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  සභාව  කල්තබන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්නට කැමැතියි. 

"1996  අංක 2 දරන ධීවර  සහ  ජලජ සම්පත් පනත  
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා පසු ගිය දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත 
කරන ලද ධීවර  සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත, යුෙරෝපා 
ෙකොමිසෙම් තහනම ඉවත් කිරීම සඳහා ශී ලංකා රජයට දී ඇති 
ෙකෝන්ෙද්සි මත සකසා ඇත.  ශී ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් විශාල 
පමාණයකෙග්  ජීවෙනෝපය  හා   ශී ලංකාෙව්  ආර්ථිකෙය් වැදගත් 
අංශයක් වූ ධීවර ක්ෙෂේතයට ෙම් සංෙශෝධන හානිකර  තත්ත්වයක් 
ඇතිවන බවට අපි අනතුරු අඟවමු.     

ෙමම සංෙශෝධන මඟින් අෙප් ධීවරයන් ට අෙප් මුහුදු තීර ෙය් 
අයිතියටද, ඉන්දියානු සාගරෙය් ඇති අයිතියටද  මහත් වූ 
තර්ජනයක් ඇති වන බව  ගරු ඇමතිතුමා ෙවත සඳහන් කරන්නට 
කැමතියි. දැන්  අෙප් ධීවරයන්ට  ඉන්දියානු සාගරෙය් ඇති 
නීතිවලට වඩා  යුෙරෝපා ෙකොමිසෙම්  නීතියට යටත් වීෙම් 
බරපතළ අන්තරාවට මුහුණ දීමට ෙමමඟින් සිදු ෙවනවා. ෙමම 
සංෙශෝධන මඟින් දඩය වැඩි  කිරීම හා ෙකොන්ෙද්සි  පැනවීම නිසා  
ධීවර නිෂ්පාදන ආනයනයට හා අපනයනයට කරදරකාරී 
තත්ත්වයක්ද උද්ගත ෙව්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අලුතින් පනවන නීතිරීති යටෙත්,  අෙප් 
ධීවරයන් මුහුදු යන අවස්ථාෙව්   සිට  අවසානය දක්වා   යාතා හා 
ධීවර කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීෙම් පද්ධති කියාත්මක වීම නිසා 
අෙප් ධීවරයන් බරපතළ අසීරුවකට  පත්ෙව්.   අෙප්  නිෂ්පාදනය 
නැත්නම්  අල්ලන මාළු පමාණය, අපි  අපනයනය කරන මාළු 
පමාණය  ආදි සියලු ෙතොරතුරු ඒ යුෙරෝපා ෙතොරතුරු මාධ්ය  
ෙක්න්දයට දැනුම් දීමට සිදුවන කනගාටුදායක තත්ත්වයන් 
ඇතිවන බව ගරු සභාවට සිහිපත්  කරමු." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ගාස්තු වැඩි කර 
තිෙබන පමාණය අනුව  මීටර් 24ට වඩා වැඩි, මීටර් 45ට අඩු දිග 
ඇති ධීවර ෙබෝට්ටුවලට රුපියල් මිලියන 15  සිට රුපියල්  මිලියන 
25 දක්වා  වැඩි කරනවා.  දැන් රුපියල් මිලියන 25ට තිෙබන 
ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 50 දක්වා වැඩි කරනවා.  රුපියල් 
මිලියන 50ට තිෙබන ගාස්තුව සියයට සියයකින් -රුපියල් මිලියන 
100න්-  වැඩි කරනවා. ෙම් දළ වශෙයන් ෙගනැවිත් තිෙබන 
සංෙශෝධන. 

මා දීර්ඝ  වශ ෙයන් කථා ෙනොකළත් ඒ ගැන අෙප්  අෙනක් 
මන්තීවරු  කථා කරයි. එදා අනුමත කරගත් සංෙශෝධන පනෙත් 
වගන්ති කිහිපයක් අරෙගන බලන්න.  

ඒ භයානක  වගන්ති සමහරක් අතර, I quote Clause 52D of 
Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) Bill: 

“Any person engaged in fishing operations fails to link with 
Fisheries Monitoring Centre or fails to operate vessel monitoring 
system during such fishing operation for a period of one hour then it 
is presumed until the contrary is proved that he has violated the 
provisions of sections 14A, 14E, 14F or 14G of this Act or any 
regulation made under sections 61(1) (t) or 61(1) (u) of this Act..”  

ෙම් බරපතළ හදිසි ස්වාභාවික අර්බුදකාරි තත්ත්ව යටෙත්ත් 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් හිස ඔසවන අෙප් ධීවරයන් ගැන අපි 
ආඩම්බර ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමාත් ආඩම්බර ෙවනවා. [බාධා 
කිරීමක්] Ban? I am not worried about the ban. You all have 
the mentality just to say “Yes” to anything that comes from 
abroad. This is the problem. අෙප් රෙට් මුහුදුකරෙය් සිටින 
ධීවරයන් තම ජීවිත පරදුවට තබලායි ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා මුහුදුකරය ගැන. ගරු රාජ්ය 
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ඇමතිතුමාත් දන්නවා මුහුදුකරය ගැන. [බාධා කිරීම්] නමුත්, 
මුහුදුකරය ගැන දන්ෙන් නැති ව්යාපාරික ෙපළැන්තිෙය් ඉත්තන් 
බවට පත් ෙවලා සිටින අයත් ෙම් ගැන කථා කරනවා. ෙම් රෙට් 
මුහුදුකරෙය් ඉඳලා අෙප් මුහුදු තීරෙයන් එහාට ගිහින් ඉන්දියානු 
සයුෙර් මුහුදු තීරයට යන අෙප් ධීවරයන්ට ෙම් සංෙශෝධන යටෙත් 
තිෙබන ආරක්ෂාව ෙමොකක්ද? අද ඉන්දියානු සාගරෙය් මුහුදු 
තීරෙය් තිෙබන නීති-රීතිවලට පටහැනිවයි ෙම් නීතිය සම්මත කර 
තිෙබන්ෙන්. නිදහස් තරගය, නිදහස් ෙවෙළඳාම ගැන මහා 
ආන්ෙදෝලනාත්මක අයුරින් කථා කරන යුෙරෝපා ෙකොමිසම, 
යුෙරෝපෙය් බංෙකොෙලොත්වන ධනවාදි රටවල් අද ෙම් තහනම 
දමන්න යන්ෙන් අෙප් රට වාෙග් පුංචි රටවලටයි. ලජ්ජා නැද්ද 
යුෙරෝපයට, ෙම් වාෙග් තහනමක් ශී ලංකාෙව් මාළු අල්ලන අයට 
දමන්න?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්පාඤ්ඤෙය් ධීවර 
කර්මාන්තය කඩා වැටිලා; රට බංෙකොෙලොත් ෙවලා. පෘතුගාලෙය් 
ධීවර කර්මාන්තය කඩා වැටිලා; බංෙකොෙලොත් ෙවලා. ගීසිෙය් 
ධීවර කර්මාන්තය කඩා වැටිලා; බංෙකොෙලොත් ෙවලා. යුෙරෝපය 
කථා කරන සාධාරණය, යුෙරෝපය කථා කරන සාධාරණ තරගය 
අෙප් රට ආදි රටවලට නැහැ. ඒ නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාට 
කියනවා, ෙම් වගන්ති පිළිබඳව ඔබතුමා පෙව්ශෙමන් කටයුතු 
කරන්න කියලා. ෙම් වගන්ති අනුව අෙප් ධීවර යාතාවලට දඬුවම් 
කරන්න යන්න එපා, පරීක්ෂණ හමාර වන තුරු. පරීක්ෂණයක් 
හමාර ෙනොවන තුරු දඬුවම් කිරීම අෙප් නීතිය යටෙත් සිදු වන 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. එය, ෙලෝකෙය් පිළිගත් සාධාරණ නීතිය 
ෙනොෙවයි. ෙනෝර්ෙව් රෙටන් තමයි ඉස්සර ෙවලාම ෙම් යන්තය 
අපට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙනෝර්ෙව් රටට ෙහොඳයි. දැන් satellite 
කමය තිෙබනවා. Satellite කමෙය් පධාන ඒවා වී තිෙබන්ෙන් 
රුසියානු සහ ඇෙමරිකානු satellites. ඒවා අතර තිෙබන 
සම්බන්ධය හරියාකාරව ෙසොයා බලන්න ෙම් ෙක්න්දීය 
මධ්යස්ථානය කටයුතු කළ යුතුයි.  

මෙග් කථාවට හිමි කාලය මීට වඩා දීර්ඝ නැති නිසා මම ෙම් 
අනතුරු හැඟවීම පමණක් කරනවා. දඩ ගහනවා වාෙග් එකක් 
ෙනොෙවයි, ෙමය. අපි ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ අෙප් ව්යාපාරික 
ෙපළැන්තියට පිවිස සිටින ධීවරයන් ගැන. අෙප් අපනයන 
කර්මාන්තය පාලනය කරන්න යුෙරෝපා ෙකොමිසම වඩා දුර දිග 
ගමනක් සඳහා අෙප් රටට ඇතුළු ෙවලා. මා ඔබතුමාට කියනවා, 
"දියාෙගෝ ගාෂියා" කියන්ෙන් දූපතක් බව. "දියාෙගෝ ගාෂියා" දූපත 
ගැන ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා දන්නවා. ඇෙමරිකානු යුද 
කඳවුර තිෙබන්ෙන් එතැනයි; අෙප් ඉන්දියානු සාගරෙය්යි. ඒ 
මුහුදුකරයට තල්ලු ෙවලා ගිය අෙප් ධීවර යාතා ගණනාවක් ලක් වූ 
කනගාටුදායක දඩයම ෙමොකක්ද?   යුෙරෝපා ෙවෙළඳ හවුල හරහා 
ජාත්යන්තරය අපට දමන තහංචි සම්බන්ධව, ෙම් සම්මත කරන ලද 
භයානක වගන්ති කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව ශී ලංකාෙව් 
ධීවරයන් දහස් ගණනක් ෙවනුෙවන් අවදිෙයන් හා මැදිහත් වීෙමන් 
කටයුතු කිරීෙම් මහා වගකීමක් ගරු ඇමතිතුමාට තිෙබනවා.     

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා තවත් කරුණක් කියන්න 
කැමැතියි. කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා මෙගන් එදා ඇහුවා, ඉන්දියානු 
ධීවරයන් අෙප් මන්නාරම ෙපෝක් සමුද සන්ධිෙයන් අෙප් මුහුදු 
තීරයට ඇතුළුව මසුන් ඇල්ලීම නවත්වාගැනීමට බැරි ආණ්ඩුවක් 
බවට ඔෙබ් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා 
විසඳුම් මාර්ගයට ආවා. ඔබතුමන්ලා ෙබොරුවට රටට කිව්වා, 
ඡන්දය ගන්න උතුරට ගිහිල්ලා ෙබොරුවට කිව්වා, ආණ්ඩුව ආවාම 
මාසයක් ඇතුළත ෙම් පශ්නය විසඳනවා කියලා. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි!! 
ලජ්ජයි!!! ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට අද අවුරුද්දක් ෙවලා 
තිෙබනවා.     

ඉන්දියානු ධීවරයන් අෙප් මුහුදු සීමාවට ඇවිල්ලා අෙප් 
ධීවරයන්ට මසුන් ඇල්ලීෙම් කටයුත්තට ඉඩ ෙනොදී, ඔවුන් මසුන් 

අල්ලාෙගන යන භයානක තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
මම ගරු කබීර් හෂීම් මැතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය 21 වැනි ඉරිදා “The Sunday Times” 
පත්තෙර් පළ වුණු සම්පූර්ණ විස්තරය කියවන්න කියලා. එහි මුල් 
පිටුෙව් පධාන ශීර්ෂ පාඨය ෙලස ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

“Rape of Lanka’s seas worsens  

Indian fishermen now resorting to deadlier ‘pair trawling’, 
damaging even SLN craft” 

දැන් භයානක තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
යාතා ෙදකක් - trawlers ෙදකක් - එකට ඇවිල්ලා මුළු 
මුහුදුකරෙය්ම සිටින මාළු සම්පූර්ණෙයන්ම අල්ලා ෙගන යනවා. 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගැන කර තිෙබන පකාශය ගැන මම 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද ආණ්ඩුෙව් ෙකොටසක් ෙම් 
තත්ත්වයට ඉඩ දීම නිසා ඇමතිතුමාටත් පාලනය කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. එය කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක්.  එම පුවත් පෙතහිම  8වැනි පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා:  

“Indian fishermen poach in SL waters, and it is illegal. Period.” 

-[Interruption.] You have failed. So, there is no need 
of arguing. You have failed.  

There is another article that appeared in this 
newspaper in page 8 under the caption: 

 
 “Palk Strait may end up as a dead sea.” 

ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට සහ ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
මම ෙම් කාරණාවත් ෙයොමු කරවන්න  කැමැතියි. "අෙප් ජාතික 
ෙකොඩිය දා ෙගන රෙට් ධීවර සම්පත ෙකොල්ල කන්න යළිත් වලි 
කන ෙලොක්කන්ෙග් ධීවර නැව් ජාවාරම" යනුෙවන් 2016 
ෙපබරවාරි 07 වන ඉරිදා පුවත් පතක පළ වුණු ලිපියක් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග්ත්,  ඔබතුමාෙග්  අමාත්යාංශෙය්  සිටින  
නිලධාරින්ෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙනොෙවයි, ෙම්ක හවුෙල් -  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ඒක අසත්යයක්.   කිසිම ආකාරයකට අෙප් ෙකොඩිය යටෙත්  

විෙද්ශ ධීවර යාතාවලට  අවසර ෙදන්නට අෙප් සූදානමක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම මම තව එක කරුණක් කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කියපු 
විධියට රුපියල් මිලියන 25ක,  50ක දඩ මුදල් අය කරන එක අෙප් 
අයට  අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. මීටර් 24ට අඩු ෙබෝට්ටු තමයි අෙප් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා උත්තර ලබා ෙදනෙකොට ඒ පකාශය කරන්න. 

එතෙකොට අෙප් ධීවරයන්ට ඒ සහතිකය ලැෙබයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමම පශ්නය නිසා තමයි ෙමවැනි අර්බුදයකට අපට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වුෙණ්.   ඔබතුමා දැන් ඇමතිතුමා බව ඇත්ත.  
නමුත් අෙප් පිහිට ආරක්ෂාෙවන් තවමත් ජාවාරම් නැව් ඈත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුහුෙද් තිෙබනවා. ඒවාෙය් අයිතිකාරයන් කවුද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. ඒ  ජාවාරම්කාරෙයෝ කවුද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා -  [බාධා කිරීමක්]  How can you say? 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නිසා ෙන් අපට කහ ෙකොෙළේ 
හම්බවුෙණ්;  ෙම් නිසා ෙන් අපට සුදු ෙකොෙළේ හම්බවුෙණ්. 
අවසානෙය්දී,  විෙද්ශීය  යාතාවලින් ඇවිල්ලා අෙප් මුහුදු සීමාෙව් 
මසුන් ඇල්ලීම  තහනම් කරන්න සිදු වුෙණ් ෙම් නිසා ෙන්.  ඉතින් 
ෙම්ක තමයි අපි දන්න පසුබිම. දැන් තිෙබන්ෙන් පසුබිම ගැන 
දන්ෙන් නැහැ කියලා කියන එක  ෙනොෙවයි,  ඉදිරිය ගැන 
බැලීමයි.  විෙශේෂෙයන් උතුරුකරෙය් ධීවරයන්ට අද මුහුණ 
ෙදන්නට සිදුවී තිෙබන තත්ත්වය වන්ෙන්, ඉන්දියානු ධීවරයන්ෙග් 
පැමිණීමයි. ඉන්දියානු රජයට ෙමය නවත්වන්න පුළුවන්.  

පසු ගිය දිනවල කච්චතිව් දූපෙත් උත්සවයක් තිබුණා. අෙප් 
හිටපු ෙජනරාල්තුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා; අලුතින් පත් 
ෙවලා ඉන්න ගරු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්]- Now Field 
Marshal -   එතුමා දන්නා විෂයක් නිසායි මා ෙම් ගැන කියන්ෙන්. 
කච්චතිව් දූපෙත් පසු ගිය දවස්වල ආගමික උත්සවයක් තිබුණා. ඒ 
කාලෙය් ඉන්දියානු ධීවරයන් කවුරුවත් ආෙව් නැහැ. ඉන්දියානු 
ආණ්ඩුවට ඒක නවත්වන්න පුළුවන් වුණා. අපත් සමඟ පැමිණි 
එකඟතාවන් අනුව, යම් යම් දවස් ඉන්දියාෙව් ධීවරයන්ට 
ෙදන්නටත්, අෙනක් දවස් අෙප් උතුරුකරෙය් ධීවරයන්ට 
නිදැල්ෙල් කටයුතු කළ හැකි ආකාරයට ෙදන්නටත් අප එකඟ 
වුණා. ඒවා උල්ලංඝනය කරමින් හැසිෙරන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
කාරණය සඳහා ෙමයම ෙහොඳ උදාහරණයක් ෙවනවා. ඉතාමත් 
සැලසුම් සහගතවයි එය සිදු වන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව අද වැටිලා 
තිෙබන කනගාටුදායක තත්ත්වය ගැනයි කියන්ෙන්.   මුහුදුකරෙය් 
අෙප් ධීවරයන්ට අයිති පෙද්ශයවත් රැක ගන්න බැරිව ආණ්ඩුව 
දඟලනවා. නමුත්, EU එෙක් ෙකොන්ෙද්සි අනුව;  ජාත්යන්තර 
ෙකොන්ෙද්සි අනුව කටයුතු කරන්න කථා කරනවා.  EU 
ෙකොන්ෙද්සි අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති හදනවා.   

ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමනි,                          
ශී ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය ෙබොෙහොම ඉදිරියට ආපු 
කර්මාන්තයක් බව මා කියන්න කැමැතියි.  විෙශේෂෙයන්ම 1956 
පැවති ආණ්ඩුෙව් අම්බලන්ෙගොඩ හිටපු ධීවර ඇමතිතුමාෙග් 
කාලෙය් තමයි  පළමුවැනි ධීවර ෙමෝටර් ෙබෝට්ටුව මුහුදුකරයට 
ගිෙය්.  අද අෙප් රෙට් තිෙබන ධීවර යාතා ෙකොයිතරම් විශාල ධීවර 
යාතා බවට දියුණු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා  ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඇති.  ඒ නිසා අෙප් යුතුකම වන්ෙන් අෙප් ධීවරයන් ආරක්ෂා 
කිරීමයි; අෙප් යුතුකම වන්ෙන් අපි එකතු කරන මත්ස්ය 
නිෂ්පාදනයන් පිටරට පැටවීම සඳහා වූ නීතිවලින්  ආරක්ෂා කර 
දීමයි; අෙප් යුතුකම ශී ලංකාෙව් මුහුදුකරය හා අපට අයිති 
ඉන්දියානු සාගරෙය් මුහුදුකරය යුෙරෝපා ෙකොමිසෙම් නීතිවලින් 
මුදවා ගැනීමයි.   අෙප් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් රැෙකන  ධීවර 
කර්මාන්තයට අදාළ  ෙබෝට්ටු ගමන් කිරීෙම්දී සුවිෙශේෂ 
ආරක්ෂාවක් ලබා දීම කළ යුතුයි.  ඒ අයෙග්  හිමිකම; උරුමය 
ආරක්ෂා කර දීමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්.  

 නීතිෙය් තිෙබන ෙම් අන්තරාදායක තත්ත්වය නිසා  අෙප් රෙට් 
ධීවරයන් අනතුරට පත්වීෙමන්  වළක්වා ගන්න කියලා  ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
 ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම,  ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා.  

[අ.භා. 3.22] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින  සභාව  කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවට 
අදාළව  ධීවර කර්මාන්තය අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය්  ඉතාමත්ම 
වැදගත් ක්ෙෂේතයක්.   ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  1996 
අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කිරීම 
සඳහා  2016 ජනවාරි මාසෙය් 26වන දින සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පතක්  ඉදිරිපත් කළා.   ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,   
ශී ලංකා ජල තීරෙයන් පිටත වරදවල් සිදු කරන ලද තැනැත්තන් 
සම්බන්ධෙයන් වැඩි දඩ මුදල් පැනවීම සඳහායි එම සංෙශෝධන 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ.  ගරු ඇමතිතුමනි,  යුෙරෝපා 
සංගමෙය් වුවමනාව මත ෙම් වැඩි දඩ මුදල් පැනවීම 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කර එය සම්මත කර ගන්නවා.  

ෙම් පනෙත් අප දැකපු පධාන කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. 
අෙප් රෙට් ධීවරයන් ෙවනත් ර ටකට අයිති මුහුදකට ගිහින් මාළු 
මරනවා නම්, මාළු අල්ලනවා නම් ඒක වැරැද්දක්. හැබැයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙවනත් රටවල් අෙප් රෙට් ධීවරයාට  
අයිතිව තිෙබන මුහුදු සීමාවට ඇවිත් මාළු අල්ලාෙගන යනවා නම්, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා වූ කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියන එක 
අප ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් මම තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. අද අප ෙම් විවාදයට භාජන කරන ධීවර සහ ජලජ 
සම්පත් (සංෙශෝධන) පනෙත් දිග මීටර් දහෙය් සිට මීටර් පහෙළොව 
දක්වා වන ධීවර ෙබෝට්ටු ගැන සඳහන් ෙවනවා. ධීවර ඇමතිතුමා 
ඇතුළු අප හැෙමෝම දන්නවා, ලංකාෙව් අෙප් ධීවර යාතා   
නිෂ්පාදනය කරන තැන්වල හදන ධීවර යාතාවක දිග මීටර් 45යි, 
උපරිමය මීටර් 50යි බව. ඊළඟට මීටර් පහෙළොෙව් සිට මීටර් 
විසිහතර දක්වා වන ෙබෝට්ටු, මීටර් විසිහතෙර් සිට මීටර් 
හතළිස්පහ දක්වා වන ෙබෝට්ටු වශෙයන් ෙමම පනත යටෙත් අෙප් 
ධීවර ෙබෝට්ටු වර්ගීකරණය කර තිෙබනවා. අඩි හතළිස්පෙහේ 
ෙබෝට්ටුවලට වඩා විශාල නැව් ඇවිත් අෙප් මුහුෙද් මාළු 
අල්ලාගන්න හැටි අෙප් ධීවරෙයෝ තමන්ෙග් ඇස් ෙදකින්ම 
දකිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම වීඩිෙයෝ පටයක් ෙදන්නම්. 
පසු ගිය සතිෙය් මන්නාරම මුහුදු සීමාෙව් එහා ෙකොෙන් -ලංකාෙව් 
අෙප් මුහුදු සීමාව තුළ- එවැනි යාතා හතක් ඇවිත් මාළු ඇල්ලුවා. 
ඒ සඳහා අප අරෙගන තිෙබන කියාමාර්ග ෙමොනවාද? අප අෙප් 
රෙට් අෙප් අයිතිය, අෙප් මාළු ටික අල්ලාෙගන යන එක 
බලාෙගන ඉන්න ගමන්, අෙප් ධීවරයාට නීති රීති පනවනවා.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය අරෙගන 
බලන්න. ඒකට රජය වියදම් කරන්න ඕනෑ. ෙපොෙහොර ටික ෙදන්න 
ඕනෑ. ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන ෙමොන යම් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා නම් ඒකට රජය වියදම් කරනවා. නමුත්, "ෙම් ධීවර 
ක්ෙෂේතයට එපමණ වියදමක් ෙකොෙහේද කරන්ෙන්?" කියන 
පශ්නාර්ථය අප ඉදිරිෙය් දැන් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ධීවර ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් ෙම් ධීවර 
ක්ෙෂේතය නව මාවතකට ෙගනාපු හැටි තමුන්නාන්ෙසේට මතක 
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ඇති. බහුදින යාතා හඳුන්වා දීලා, ඒවාට සහනාධාර දීලා, ඔරුෙව් 
සිටි ධීවරයා ෙපොඩි ෙබෝට්ටුෙවන් මහ ෙබෝට්ටුවට ෙගනාවා. එවැනි 
ඉතිහාසයක් තිබුණා. නමුත්, අද ඒ ඉතිහාසය ෙවනස් කරමින් යන 
බවක් තමයි මට ෙප්න්ෙන්. එම නිසා මම ඔබතුමාට මතක් 
කරනවා ෙම්ක හරි පෙරස්සමින් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ පනතක් 
බව.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මීටර් 10ට වැඩි සහ මීටර් 15ට අඩු ෙබෝට්ටු 
සඳහා දඩය වශෙයන් රුපියල් මිලියනයයි අය කරන්ෙන් කියා 
ඔබතුමා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අහපු පශ්නයකට 
උත්තරයක් දුන්නා. ෙමම පනෙත් තිෙබනවා, රුපියල් මිලියනයක 
දඩයක් තමයි ගහන්ෙන් කියා. හැබැයි, ඒ එක්කම ෙම් පනෙත් ෙම් 
විධියටත් කියා තිෙබනවා: 

 "...වරදකරු විය යුතු අතර, මෙහස්තාත්වරයකු ඉදිරිෙය් දී පැවැත්ෙවන 
ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු ඔහු වරදකරු කරනු ලැබූ විට අවුරුදු ෙදකකට 
ෙනොවැඩි කාලයකට බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීමට ෙහෝ ෙමහි 
උපෙල්ඛ නෙය් I වැනි තීරෙය් සඳහන් සටහෙනහි නිශ්චිතව දැක්ෙවන ධීවර 
ෙබෝට්ටුෙව් දිග මත පදනම්ව ෙමහි උපෙල්ඛනෙය් II වන තීරෙය් නිශ්චිතව 
දැක්ෙවන දඩ මුදල ෙහෝ අල්ලාගත් මසුන් පමාණෙය් වටිනාකම ෙමන් පස් 
ගුණයකට වඩා අඩු ෙනොවන දඩ මුදලක් යන මුදල් ෙදෙකන් වඩා වැඩි 
මුදලට අඩු ෙනොවන දඩයකට එම තැනැත්තා යටත් විය යුතු ය."  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඔබතුමාෙග් තංගල්ල 
පෙද්ශෙය්, දකුෙණ් සහ උතුෙර් බහුදින යාතාවක් අද තමන්ෙග් 
මසුන් පන්න කරන්න යවන්න අඩුම වශෙයන් අඩි හතළිස්පෙහේ 
ෙබෝට්ටුවකට ලක්ෂ 15ක් වියදම් කරන්න ඕනෑ බව. ෙතල්වලට 
ලක්ෂ අටහමාරක වියදමක් යනවා. කෑම බීමවලට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනක් විතර යනවා. ඊළඟට අයිස් ටික ගහන්න ඕනෑ. අනිකුත් 
ෙද්වල් එක්ක ෙම් සියල්ල කරන්න ඕනෑ. ලක්ෂ ෙදසීයක් 
ආෙයෝජනය කරලා තමන් හදපු ෙබෝට්ටුවට තවත් රුපියල් ලක්ෂ 
15ක් වියදම් කරලා  මුහුදට  ගියාම, ජාත්යන්තර මුහුෙද් 
අනුමැතියක් ඇතිව ගිහින් වුවත් යම් විධියකින් අෙප් ෙම් එන 
සීමාව ඇතුළත ෙකොෙහේ ෙහෝ රටකට අහු වුෙණොත් -ෙම් පශ්නයට 
මැදිහත් වුෙණොත්- ඔහුෙග් ෙබෝට්ටුෙව් තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ 20ක 
මාළු නම්, දැන් ෙම් පනත අනුව ඒ වටිනාකම වාෙග් පස් ගුණයක් 
වන රුපියල් ෙකෝටියක -ලක්ෂ 100ක- දඩයකට ඔහු යටත් 
ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ එක පැත්තක්.  

 අනික් කාරණය ෙමයයි.  පසු ගිය දිනවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
Vessel Monitoring System - VMS - එකක් සවි කළා.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් පද්ධතිය සවි කළ යාතා අෙප් 
මුහුදු සීමාෙවන් එහාට  ගිෙයොත්,  ෙබෝට්ටුව ෙවනත් සීමාවක 
තිෙබන බවට ඒ තුළින් සංඥාවක් ෙදන බව.    

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනෙත් එක තැනක 
සඳහන් වනවා,   "ධීවර ෙමෙහයුම් කටයුතු අතරතුර යාතා  
අධීක්ෂණය කිරීෙම් පද්ධතිය  කියාත්මක කිරීම පැහැර හරින 
අවස්ථාවක"  යනුෙවන්. එෙසේ  ''පැහැර හරින" කියලා කියන්ෙන් 
ෙම් පද්ධතිය  කියාත්මක ෙනොවීමයි ගරු ඇමතිතුමනි. එතෙකොට 
පැහැර හරිනවා කියන්ෙන් ෙම් VMS එක කියා විරහිත වීමයි. ෙම් 
පද්ධතිය  ෙගනැත් දුන්ෙන් ධීවරයන්ෙග් ෙබෝට්ටුව ගැනවත් අඩු 
ගණෙන් ෙහොයා බලලා ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අඩි 
45 ෙබෝට්ටුවක තිෙබන බැටරියට, ඕල්ටර්ෙන්ටර් එකට ෙම් 
ෙගනැල්ලා තිෙබන පද්ධතිය ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් අයිස ්
ටික තබා ෙගන යන, තමන්ෙග් රස්සාව කර ගන්න යන 
ෙබෝට්ටුවට උපකරණයක් ෙගනැල්ලා සවි කළා. දැන්  ඒ අය 
තමන්ෙග් අනිත් වැඩ පැත්තක තියලා ෙම් උපකරණය  දිහා 
බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ. ඒ බැටරියට, ඕල්ටර්ෙන්ටර් එකට 
ෙනොගැළෙපන නිසා ෙම් උපකරණය විසන්ධි ෙවනවා. විසන්ධි 
වුණාම අමාත්යාංශය තීරණය කරනවා ෙම් අය ෙම්ක කියාකිරීම 
පැහැර හරිනවා කියලා. එෙහම පැහැර හැරලා කියලා දඩයකට 

යටත් කරනවා. VMS එක ෙගනත් සවි කරන්නට ෙපර ඒ ගැන 
ධීවරයන්ෙගන් ඇහුවාද?  ධීවර යාතා හිමියන් සමඟ ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කළාද? නැහැ.   

ගරු ඇමතිතුමනි, අද අමාත්යාංශයත් පිළිෙගන තිෙබනවා ෙම් 
උපකරණය ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියලා. මම දන්නවා, ඔබතුමා ඒ 
සම්බන්ධව දැන් සාකච්ඡා පවත්වනවා කියලා. එෙහම නම් ෙම් 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ෙම් තුළ අපි දකිනවා ෙමෙහම 
ෙදයක්.  ධීවරෙයක් හැටියට ඔබතුමා ඒ වගකීම ඉටු කරන බවට 
අෙප් විශ්වාසයක් තිෙබනවා. අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමාත් එකම 
දිස්තික්කෙය් ධීවර පවුල්වලට සම්බන්ධ අය නිසා අපට ඔබ ෙදපළ 
ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා. නමුත් ඔබ ෙදපළට කියාත්මක 
ෙවන්න බැරි මහා ෙද්ශපාලන හස්ත ෙම් තුළ කියාත්මක ෙවනවා. 
යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස්ය තහනම් පශ්නයත් එක්ක අපි දකිනවා 
ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි ෙලස ෙම් රෙට් ධීවරයා අකර්මණ්ය 
කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් අරෙගන යන්ෙන් කියා. ෙම් රෙට් 
ධීවරයා අකර්මණ්ය කරලා, ෙම් රටට අවශ්ය කරන මත්ස්ය සම්පත 
පිටරටින් ෙගන එන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්ක යට තිෙබනවා. ඒ එක 
පැත්තක්.  

අනික් කාරණය, හැතැප්ම 200න් එහා පැත්ෙත් මුහුදු සීමාෙව් 
සිට ෙම් පැත්තට ඇවිත් -අෙප් මුහුදු සීමාවට ඇවිත්- ඉන්දියාෙවන් 
අෙප් මාළු ටික අල්ලා ෙගන යනවා. එතෙකොට උතුෙර් සිටින 
අහිංසක ධීවර ජනතාවෙග් සහ අෙනකුත් පෙද්ශවල සිටින ධීවර 
ජනතාවෙග් අවශ්යතා ඉටු කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අද ඔබතුමාෙගන් අහනවා ලංකාවට මාළු ෙගන්වන්ෙන් 
කවුද කියලා. පෑලියෙගොඩ තිෙබන මාළු මාර්කට් එකට ගියාම එහි 
තිෙබන මාළු ෙමොනවාද කියා දකින්න පුළුවන්. උෙද්ට එහි 
තිෙබන්ෙන් දකුෙණ් අහුෙවන බලෙයෝ ෙනොෙවයි; ෙකළවල්ලා 
ෙනොෙවයි. දකුෙණ් තිෙබන මිලටත් ෙනොෙවයි, ඒ මිල අඩුයි. 
රුපියල් 250ටත් 300ටත් ඒ මාළු කිෙලෝවක් ගන්න පුළුවන්. 
ෙමොනවාද ෙම් මාළු?  ෙම් මාළු පරිෙභෝජනයට නුසුදුසු බවට ඒ 
රටවල්වලින් පතික්ෙෂේප කරන මාළු; කරවල සඳහා සුදුසුය කියා 
ෙවන් කරන මාළු. කරවලවලට ෙවන් කරන මාළු ටික 
පෑලියෙගොඩට එනවා. පෑලියෙගොඩට ඇවිල්ලා එතැනින් ෙමොකක්ද 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්? කරවලවල සඳහාය කියා ඉවත් කරන,  
පරිෙභෝජනයට නුසුදුසු බවට තීරණය කරන මාළු ටික තමයි අද 
අෙප් ලංකාවට අරෙගන එන්ෙන්? කවුද ෙම් මාළු ෙගන්වන්ෙන්?  

ගරු ඇමතිතුමනි, කවුද ෙගන්වන ්ෙන් කියන කාරණය ෙසොයා 
බලන්න. අපට ලැෙබන ෙතොරතුරු ටික ෙදන්නම්. කවුද ෙම් මාළු 
ෙගන්වන්ෙන් කියලා ෙසොයා බලන්න? අද ධීවර සංස්ථාෙව් 
විකුණන්ෙන් ෙමොන මාළුද? ෙම් රෙට් අල්ලන මාළු ද අද ධීවර 
සංස්ථාෙව් විකුණන්ෙන්? නැහැ. අද ධීවර සංස්ථාෙව් විකුණන්ෙන් 
පිටරටින් ෙගන්වන මාළු ටික. එ තෙකොට අද ෙම් රෙට් මාළුවලට 
මිලක් නැති ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් අෙප් ධීවරයා අල්ලාෙගන 
එන මාළු ටිකට මිලක් ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් පැත්ෙතන් 
මාළු ටික අල්ලාෙගන එනෙකොට අර පැත්ෙතන් ඒ හා සමානව 
ෙවනත් මාළු ටිකක් ෙවළඳෙපොළට වැෙටනවා. එතෙකොට අෙප් 
ධීවරයාට ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් මාළුවලට මිලක් 
නැති තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අපි දකින විධියට, ලංකාෙව් 
ධීවර ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්, අෙනකුත් රටවල ධීවර ක්ෙෂේත සමඟ  
සංසන්දනාත්මකව බලනෙකොට වාසනාවන්තයි.  

ෙනොෙයකුත් මාළු වර්ග රට වටින්ම අල්ලන්න පුළුවන් 
දිවයිනක තමයි අප ජීවත් ෙවන්ෙන්.  කිරින්ද පැත්තට ගිෙයොත් 
දැල්ෙලෝ ටික අල්ලා ගන්න පුළුවන්. අෙප් ෙබ්රුවල පැත්තට 
ආෙවොත් ෙකළවල්ෙලෝ, බලෙයෝ ටික අල්ලා ගන්න පුළුවන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්නාරම පැත්තට ගිෙයොත් කකු ළුෙවෝ, ඉස්ෙසෝ ටික අල්ලා 
ගන්න පුළුවන්. ෙපොතුවිල්වල මා දැල්වලින් අල්ලන මාළු ටික 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවලට ෙම් වාසනාව 
නැහැ. අෙප් මාතෘ භූමිෙයන් යාතාවට ෙගොඩ වුණු ගමන් ෙකළින්ම  
යන්ෙන් මුහුදු සීමාවටයි. අපට ඒ පහසුව තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙලෝකෙය් අනික් රටවලට ඒ පහසුව නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඇළ 
මාර්ගවලින්, ගංගා මාර්ගවලින් හැතැප්ම 40ක්, 50ක් ඇවිල්ලා 
තමයි ධීවර රස්සාව කරන්ෙන්. 

හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එෙහම රටවලට 
වැඩිය අද අෙප් රට අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් VMS එක සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය  අවසානයි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් TNA එ   ෙක් 

කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමාෙගන් විනාඩි පහක් මට ලබා 
ෙදනවාය කියා කිව්වා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විනාඩි පහක් ලබා ෙදනවාය කියා එතුමා කිව්වාද?  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔව්.  

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

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී තව 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න  ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
අමාත්යවරයා හැටියට අමාත්යාංශෙය් ඉන්න නිලධාරින් සහ 
ධීවරයින් අතර ෙහොඳ මිතශීලී භාවයක් වාෙග්ම ධීවරයාට  ඇහුම් 
කන් ෙදන ස්වභාවයක් හදන්න. ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න 
නිලධාරින් ෙබොෙහොම ෙක්න්ති ස්වභාවෙයන් ඉන්න ආකාරය 
සමහර ෙවලාවට අප දකිනවා. ධීවරයින් දැක්කාම ඔවුන් 
හැසිෙරන්ෙන් නයාට අඳුෙකොළ  වාෙගයි. හිටපු ධීවර 
ඇමතිවරයාෙග් තිබුණු ෙක්න්ති ගතිය, ඒ ගති ලක්ෂණ, හුරුව 
තවමත් අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ තිෙබනවාද කියන්න මා දන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ඒ ගති ලක්ෂණය සුබවාදී නැහැ, ගරු ඇමතිතුමා. ඒ 
ගති ලක්ෂණ ඉවත් කරන්න ෙව්වි. ධීවර යාතාවක් මුහුදට යන්න 
ඉස්ෙසල්ලා අවසර ගන්න ඕනෑය කියා අද කියනවා. හවස 
හතරහමාර, පහ වන ෙකොට වරාෙය් ඉන්න නිලධාරින් යනවා. ඒ 

නිලධාරින් වරාෙය් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙබෝට්ටුවට ෙතල් 
ටික, අයිස් ටික, කෑම ටික දැම්මත් ධීවරයන්ට  මුහුදු යන්න 
විධියක් නැහැ. ෙමොකද, වරාෙය් නිලධාරියා නැති වුණාම 
ධීවරයින්ට මුහුදු යන්න අවසර ගන්න විධියක් නැහැ. ඔවුන් හතරට 
offෙවලා ගිහිල්ලා. හතරට නිලධාරිෙයකු off  ෙවනවා නම් ඊළඟ 
නිලධාරියා රාජකාරියට එන ස්වභාවෙය් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
 ෙව්වි.  

අප රාජ්ය ෙසේවෙය් හිටියා වුණට, ධීවරයාත් රාජ්ය ෙසේවයට 
හුරු කරන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට නයාට අඳුෙකොළ වාෙග් ෙපෙනන 
ධීවරයින්ෙග් පශ්න සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කමෙව්දය ෙවනස් 
කරන්න කටයුතු කරන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ඒ කමය ෙවනස් කෙළොත් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ධීවර 
ක්ෙෂේතය ඉදිරියට ෙගනි යන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබ්වි කියා මා 
හිතනවා.  

ෙවනත් රටක ෙද්ශ සීමාවකට ගිහිල්ලා ෙබෝට්ටුවක් අහු 
වුණාම සමහර ෙවලාවට අප ඔබතුමා එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දුරකථනෙයන් කථා කරනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. මහ පාෙර් 
වාහනයක් ගමන් කරනවා වාෙග් ෙනොෙවයි ෙබෝට්ටුවක් මුහුෙද් 
යෑම. සමහර ෙවලාවට ෙබෝට්ටුෙව් engine එක කියා විරහිත 
ෙවනවා. ඒ ෙවලාවට ඔවුන් මුහුෙද් පාෙවලා යනවා. ඔවුන් මුහුෙද් 
පාෙවලා ගිහිල්ලා කාෙග් ෙහෝ ෙද්ශ සීමාවකට ඇතුළු ෙවනවා. 
යාතාෙව් අයිතිකරු ඒ පණිවුඩය කියන්න අමාත්යාංශයට ආපු 
ගමන්ම අමාත්යාංශෙය් ඉන්න නිලධාරින් අහන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ඔවුන්ෙගන් අහන පශ්නය ෙමොකක්ද 
කියා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්. "ආ! තමුෙසලා අනුන්ෙග් 
වත්ෙත් ෙහොර ෙපොල් කඩන්න ගියාද?" කියලා අහනවා. ෙම් කමය 
අප ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.  ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න නම් 
ඔවුන්ට ඇහුම් කන් දීලා, ඔවුන්ෙග් පශ්නය ගැන ෙහොයලා 
බලන්න ඕනෑ. ධීවර යාතාවක් එක්ක දරු පවුල් කීයක් 
සම්බන්ධෙවලා ඉන්නවාද කියන මානුෂික පැත්ත ගැන හිතන්න 
කියා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමා විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න. යුෙරෝපා සංගමය 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කරුණුවලට එකඟ වීම සම්බන්ධෙයන් 
අෙප් විරුද්ධතාවක් නැහැ. ඒක අවශ්යයි. ජාත්යන්තර වශෙයන් 
එහි අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. හැබැයි අෙප් මුහුදු සීමාව රැක ගන්න 
කටයුතු කරන්න, අෙප් මුහුදු සීමාෙව් ෙවනත් අයට මාළු අල්ලන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම නවත්වන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් මුහුදු සීමාවට ඉන්දියාෙවන් විතරක් 
ෙනොව ඉන්දුනීසියාව, බංග්ලාෙද්ශය, පාකිස්තානය වාෙග් 
රටවලිනුත් ඇවිල්ලා මාළු ටික අල්ලා ෙගන යනවා.  

අෙප් ධීවරයන් ජාත්යන්තර මුහුදට ගිහිල්ලා මාළු ටික අල්ලා 
ෙගන එනවා. අද අෙප් මිනිස්සු ජාත්යන්තර මුහුදට ගිහිල්ලා මාළු 
ටික අල්ලා ගන්නවා. ජාත්යන්තර මුහුෙද් මාළු ඇල්ලීම සඳහා 
අවසර පත ලබා දීම කමෙව්ද ෙදකකට සිදු ෙවනවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, සැබෑ ධීවරෙයක් 
නම්, ඒ යාතාව ජාත්යන්තර මුහුදට යන්න සුදුසුකම් තිෙබන 
යාතාවක් නම්, ඔහු කළුද, සුදුද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද, UNP 
එෙක්ද, JVP එෙක්ද කියලා ෙහොයන්ෙන් නැතුව, ෙපොදුෙව් ඒ අයට 
ජාත්යන්තර මුහුදට යන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා.  

ෙම් පනත සංෙශෝධනය කිරීම ගැන දැන ගත්තාම ඇත්ත 
වශෙයන්ම ධීවරයා ෙලොකු බයකිනුයි ජීවත් වන ්ෙන්. ගරු 
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ඇමතිතුමනි, "දඩ ගැසීම සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම" කියන 
එෙකන් අර්ථකථනය ෙවන්ෙන් නැහැ, බන්ධනාගාරගත කරන්ෙන් 
කවුද කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් දැන 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, බන්ධනාගාරගත කරන්ෙන් කවුද 
කියන කාරණය පිළිබඳව. ධීවර යාතාෙව් යන ධීවරයාද, එෙහම 
නැත්නම් ධීවර යාතාෙව් අයිතිකරුද බන්ධනාගාරගත කරන්ෙන් 
කියන එක ෙම් අර්ථකථනය තුළින් අපට හරියටම දැන ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට 
පැහැදිලි කරන්න. ෙම් දඬුවම්වලට යටත් කරන්ෙන් කවුද කියන 
එක පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න.  

 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න ඕනෑ.  අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් බලතල පැවෙරනවා. 
එතෙකොට ඔහුට අසීමිත බලතල පමාණයක්  ලැෙබනවා. හැබැයි, 
ඒ අසීමිත බලතල ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයකුටයි. ෙම් 
රෙට් පුරවැසිෙයකුට අසීමිත ෙලස බලතල ලබා ෙදන ෙකොට 
ෙමොකක්ද, සිදු වන්ෙන්? ඔහු ඉතා ස්වාධීනව ඒ බලතල පාවිච්චි 
කරනවා නම් ෙහොඳයි. මම දන්ෙන් නැහැ, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වශෙයන් 
ඉන ්ෙන් කවුද කියලාවත්. මට ඒ ගැන විෙව්චනයක් නැහැ. නමුත් 
ඒ පුද්ගලයා පුද්ගලෙයක් හැටියට ඔහුට තිෙබන බලතල අනිසි 
විධියට පාවිච්චි කෙළොත්, ඒවා පාවිච්චි වන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක 
ධීවරයින් සම්බන්ධෙයනුයි. ඒ නිසා ඒ ගැන විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න.  

මම හිතන විධියට ෙම් පනත සංෙශෝධනය කරන්න සූදානම් 
වුෙණ් ඔබතුමා ෙම් අමාත්ය ධුරයට පත් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලායි. 
හිටපු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිවරයා තමයි ෙම් 
පනත සංෙශෝධනය කිරීමට වැඩ කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා ෙමහි 
තිෙබන භයානක තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න. ෙම් මඟින් ෙම් රෙට් 
අහිංසක ධීවරයන්ට අහිතකර තත්ත්වයක් උදා ෙවන්න ඉඩ 
තියන්න එපා කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙසේ 
ඉල්ලීමක් කරන ගමන්ම, ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමන්ලා -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර වරායවලට ඇතුළු වන හැම 
යාතාවකින්ම වරායට ඇතුළු වීෙම් ගාස්තුවක් අය කරන බව 
ඔබතුමා දන්නවා. ඒ සියලු ගාස්තුවලින් යම් මුදලක් එකතු 
ෙවනවා. තංගල්ල ධීවර වරාෙය් නම් ඔබතුමා ඇමතිවරයා නිසාත් 
ඇමතිවරු ෙදෙදනාම ඒ පෙද්ශෙය් නිසා ෙම් දවස්වල පශ්නයක් 
නැතුව ඇති. හැබැයි, හිටපු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
ඇමතිවරයා නිෙයෝජනය කරන ෙබ්රුවල පෙද්ශෙය් ධීවර වරාය 
දිහා බලන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වරාෙය් ධීවර යාතා  
නවත්වන ජල ෙකෝෂය දිහා බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකක්ද, 
එතැන සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා බලන්න. මම හිතන 
විධියට ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙෂොපිං බෑග්වලින් සියයට 
20ක්, 30ක් එතැන තිෙබනවා. ඒෙකන් සිදු වන්ෙන්, ජලය අපවිත 
වීමයි. ඒ නිසා අඩු ගණෙන් ෙම් ලබා ගන්නා මුදල්වලින් ෙහෝ 
ෙසේවකයන් ෙයොදවලා ෙම් ධීවර වරායවල් ටික පිරිසිදු කරලා, 

මිනිසුන්ට මාළු ටික පිරිසිදුව ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා 
කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එෙසේ 
ඉල්ලමින්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න, 
ෙම් රෙට් ධීවරයන්ෙග් අයිතිය ෙවනත් රටවලට පාවා ෙදන්න එපා 
කියලාත් ඉල්ලා සිටිමින්, මට ෙවලාව ලබා දීම සම්බන්ධව ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 14ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 3.44] 

 
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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට භාජන වන 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කිරීම ගැන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කරුණු ටිකක් පහදා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව ෙමම 
ගරු ගරු සභාව දැනුවත් කිරීම මාෙග් වගකීමක්.  

අප සියලු ෙදනා දන්නා පරිදි, ශී ලංකාව යුෙරෝපා සංගමෙය් 
රටවලට මසුන් අපනයනය කළ රටවල් අතරින් ෙදවන ස්ථානය 
හිමිකර ගත් අතර, සැලකිය යුතු විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ද අප 
රටට හිමි වුණා.  

එෙහත් අවාසනාවන්තව යුෙරෝපා සංගමය අප රෙට් මත්ස්ය 
අපනයනය තහනම් කළා. ෙම් නිසා එම ෙවෙළඳ ෙපොළ අපට අහිමි 
වුණා. යුෙරෝපා සංගමය අපෙග් මත්ස්ය අපනයනය තහනම් 
කිරීමට ෙපර 2012 වර්ෂෙය්දී කහ කාඩ් පත  නිකුත් කර අනතුරු 
හැ ෙඟව්වා.  ශී ලංකා ධීවර යාතා නීති විෙරෝධී, වාර්තා ෙනොවන හා 
නියාමනය ෙනොකළ මසුන් ඇල්ලීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය 
පියවර ෙගන නැති බැවින් කඩිනමින් එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කර ගැනීමට  අපට කාලය ලබා දුන්නා. එෙහත් පසු ගිය 
වසර කිහිපය  තුළ එවැනි සතුටුදායක වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
ෙනොවුණු නිසා 2014 වර්ෂෙය්දී රතු කාඩ් පත නිකුත් කර මත්ස්ය 
අපනයනය තහනම් කරනු ලැබුවා. 

අප රජෙය් මැදිහත් වීෙමන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ධීවර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් මත්ස්ය අපනයන තහනම ඉවත් කර ගැනීම සඳහා ඉටු කළ 
යුතු කාර්යයන් ඇතුළත් මාර්ග සිතියමක් - road map එකක් - 
යුෙරෝපා සංගමෙය් එකඟතාව මත කියාත්මක කිරීමට පියවර 
ගත්තා. ෙමම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම හා එහි පගතිය 
පිළිබඳ යුෙරෝපා සංගමය සැහීමට පත්ව සිටින අතර අවශ්යතා 
වශෙයන් ඉටු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් හඳුන්වා දුන්නා.  

ඒ යටෙත්, ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර කටයුතු කරනු ලබන 
ධීවර යාතා විසින් කරනු ලබන නීති විෙරෝධී ධීවර කටයුතු 
වැළැක්වීම පිණිස කරනු ලබන වැරදි සඳහා දඬුවම් වැඩි කිරීමට 
අවශ්යයි. ඒ අනුව එම දඬුවම් වැඩි කිරීම සඳහා අධිකරණෙය් කියා 
මාර්ග සඳහා ගත වන දීර්ඝ කාලය සැලකිල්ලට ෙගන වැරදි සඳහා 
එම අවස්ථාෙව්දීම දඬුවම් කළ හැකි පරිපාලන දඩ නියම කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් ද ෙමම පනෙත් සංෙශෝධනයට ඇතුළත් ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම දඬුවම් ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර කටයුතු සඳහා බලපාන 
අතර, ශී ලංකා මුහුෙද් ධීවර කටයුතුවලට ෙමයින් බලපෑමක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. යුෙරෝපා රටවල හා ෙබොෙහෝ රටවල දඬුවම් හා 
සැසඳීෙම්දී ෙමරට ෙයෝජනා කර ඇති දඩ මුදල් ෙබොෙහෝ ෙසේ අඩුයි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමරට මත්ස්ය අපනයන 
තහනම ඉවත් කර ගැනීම ඉතා කඩිනමින් කර ගැනීම සඳහා 
යුෙරෝපා සංගමෙය් දැනුම් දීම මත ෙමම පියවර ගැනීම 
අත්යවශ්යයි. ඒ නිසා ෙමයට අප එකඟ ෙවනවා. ෙම් නිසා අප රටට 
ලැෙබන පතිලාභ ෙබොෙහොමයක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
යුෙරෝපා මත්ස්ය අපනයන තහනම ඉවත් කිරීම නිසා අපට 
නැවතත් යුෙරෝපෙය් සියලුම රටවලට මසුන් අපනයනය මඟින් 
විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් උපයා ගැනීමට හැකියි. ධීවරයින් 
අල්ලන මසුන් සඳහා ෙහොඳ මිලක් ලැෙබනවා, ධීවර ක්ෙෂේතෙය් 
නැතිවූ රැකියා නැවත ඇති වන අතර, නව රැකියා අවස්ථා ද 
ලැෙබනවා.  ශී ලංකාෙව් ෙවරළ කලාපෙය් මසුන් සඳහා ද ෙහොඳ 
අපනයන ඉල්ලුමක් ඇති ෙවනවා. ෙමම තහනම  ඉවත් වීම නිසා 
GSP සහනය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ද ඇති ෙවනවා. එය මුළු 
රෙට්ම ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමට ෙහේතු ෙවනවා. ෙම් නිසා අද 
ෙමම පියවර ගැනීම මුළුමහත් ජනතාවටම යහපතක් සිදු ෙවනවායි 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් සඳහන් කළ පරිදි, මීටර් 10 සිට 15 
දක්වා සහ මීටර් 45 පමාණෙය් බහුදින ධීවර යාතා 1,615ක් අෙප් 
රෙට් තිෙබනවා. ඒ යාතාවලට ෙම් දඩ මුදල වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ; 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක දඩ මුදල පමණයි.  යුෙරෝපා 
සංගමය සමඟ සාකච්ඡා කරලායි ෙම් තීරණය ගත්ෙත්. අෙප්වත්, 
ගරු ඇමතිතුමාෙග්වත්, නිලධාරි මණ්ඩලෙය්වත් ඕනෑඑපාකම් 
අනුව ෙනොෙවයි, යුෙරෝපා සංගමයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා  
පනවනු ලැබූ ෙකොන්ෙද්සි අනුවයි අපට ෙම් නීතිමය පියවර ගන්න 
සිදු වුෙණ්. ඒක අෙප් රටට ෙලොකු ශක්තියක්; අෙප් රටට ෙලොකු 
හයියක්; අෙප් ධීවරයාට විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්නා ෙලොකු වැඩ 
පිළිෙවළක්. අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා යුෙරෝපා සංගමයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලායි ෙම් 
තීරණයට එළැඹුෙණ්.  

පසු ගිය රජය කාලෙය් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් තහනම 
කියාත්මක ෙවමින් තිබුණා. ඒ තත්ත්වය නැති කරලා අෙප් ධීවර 
ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවන්න, ධීවරයාෙග් අයිතිය රැක ගන්න, 
ධීවරයාට  ඒ සහන ලබා ෙදන්න තමයි ෙම් නීති අපි ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්.  ෙම් තුළින් ධීවරයාට වරදක් සිදු වන්ෙන් නැහැ; අෙප් 
රටට ෙලොකු ශක්තියක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප් රට ෙවනුෙවන්, 
අෙප් ධීවරයා ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් 
හැටියට  මම අනුමත කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පකාශ කළා, උතුෙර් පශ්නය ගැන. උතුෙර් 
පශ්නය අද ඊෙය් ඇති වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් සිට තිබුණු පශ්නයක්. 
ෙම් පශන්ය කාටවත් නතර කරන්න බැරි වුණා. නමුත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් විෙශේෂෙයන් සාකච්ඡා 
කරලා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරමින් 
පවතිනවා, ඒක නතර කරන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 1979 අංක 59 දරන ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර 
ෙබෝට්ටු විධිමත් කිරීෙම්) පනත සංෙශෝධනයට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතියකුත් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුමැතිය 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා,  ඉන්දියාෙව් පශ්නයට සුදුසු 
විසඳුම් ලබා ෙගන, ඉන්දියාෙවන් එන ෙබෝට්ටු තහනම් කිරීමට 
අවශ්ය නීතිමය කටයුතු කියාත්මක කරලා, නිසි පිළිතුරු ලබා 
ෙදන්න අද අෙප් රජය ලක ලැහැස්ති ෙවනවා. ෙම්ක අෙප් රෙට් 
පශ්නයක්. එක එක්ෙකනාට ඇඟිල්ල දික් කරලා හරියන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අෙප් ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි කවුරුත් 
එකමුතු ෙවලා, අෙප් සමස්ත ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් 
පශ්නය නිරාකරණය කරගන්න ඕනෑ.  

අෙප් ආණ්ඩුව පිහිටවූවාට පසුව ධීවර ජනතාවට අපි විෙශේෂ 
සහන ලබා දුන්නා. ෙතල් මිල අඩු කළා. ෙතල් මිල අඩු කිරීම 
තුළින් ෙලොකු සහනයක් අද අෙප් ධීවරයාට ලැෙබනවා. මම ගරු 
ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කළා. ෙතල් සහනාධාරය ෙවනුවට 
දැල් සහනාධාරය දැන් අවුරුද්දකුත් මාස ගණනක් තිස්ෙසේ අපි 
ධීවර ජනතාවට ලබාෙදමින් පවතිනවා. ඒ සහනාධාරය ලබා 
ෙදන්න Cey-nor Foundation Limited ආයතනයත්, NorthSea 
Limited ආයතනයත්,  J.B. Fishing Industries Limited 
ආයතනයත් තමයි  කටයුතු කරන්ෙන්. නමුත්, ඒ දැල් පමාණය 
මදි. ඒ නිසා තවත් අවුරුදු කිහිපයක් යනවා, ෙතල් සහනාධාරය 
ෙවනුවට ෙදන දැල් සහනාධාරය ලබා ෙදන්න. ෙම් දැල් 
සහනාධාරය ෙවනුවට විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඕනෑම කඩයකින් 
අෙප් ධීවරයාට දැල්  ලබා ගත හැකි වන පරිදි දැල් සහනාධාරය 
මුදලින් ලබා ගන්න  කාඩ් පතක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියලායි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ධීවරයා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන දැල් සමහර ෙව්ලාවට ලැෙබන්ෙන් නැති 
නිසායි, මම ඒ ෙයෝජනාව කරන්ෙන්. සමහර ෙව්ලාවට  ඇස් 
ගණන අඩුෙවන් ඇති දැල් ලැෙබනවා. සමහර ෙව්ලාවට ඒ දැල 
දිගින් අඩු ෙවනවා; පළලින් අඩු ෙවනවා. ඒ ආයතනවල දැල් 
නිෂ්පාදනෙය්දී වැරදි සිදු ෙවනවා. අන්න ඒ නිසායි, ධීවරයාට  
අවශ්ය දැල්  ඔහුට අවශ්ය ආයතනයකින් ලබාගන්න මුදල් 
වවුචරයක් නිකුත් කරන එක ෙහොඳයි කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

ධීවර වරායන්හි ඉදි කිරීම කටයුතු දැන් අපි ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් ඊෙය් දිනෙය්දී ෙවන්නප්පුව 
ධීවර වරාෙය් ධීවර ජනතාවත්, අෙප් නිලධාරිනුත් කැ ෙඳව්වා.  
කැඳවලා ශක්යතා වාර්තා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඒ වරාය ඉදි 
කිරීම කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපි දැන් සැලසුම් කරමින් යනවා. 

බහු කාර්ය ධීවර වරායක් ඉදි කිරීමට මම ෙයෝජනා කළා. ෙම් 
වරාය තුළින් උපයන ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා ධීවර, 
සංචාරක, වාණිජ අංශ තුනට පහසුකම් සපයා ගත හැකි පරිදි බහු 
කාර්ය ධීවර වරායන් ඉදි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනට 
සියයට 2.5ක් වැනි ඉතා අඩු ෙපොලී ණය කමයක් යටෙත් උඩප්පුව, 
ෙඩල්ෆ්, මාදකල් හා චෙලයි යන ස්ථානවල ෙමම ධීවර වරායන් 
ඉදි කිරීම සඳහා අදාළ සංකල්ප පතිකා මා විසින් ජාතික සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එෙලසම ෙමම 
බහු කාර්ය ධීවර වරායක් තුළ ධීවර වරායකට අවශ්ය සියලුම 
පහසුකම් සැලෙසන අතර, සංචාරක සහ වාණිජ කටයුතු සඳහා ද 
අවශ්ය පහසුකම් ෙමයින් ලබා දීමට නියමිතව ඇත. අන්න, එවැනි 
වරායවල් අපි ඉදි කිරීමට සැලසුම් කරෙගන යනවා. අද ෙම් රෙට් 
සියලුම ක්ෙෂේතවල ධීවරයන් ෙවනුෙවන්, සංචාරකයන් 
ෙවනුෙවන් ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළක් අද කියාත්මක ෙවමින් 
පවතිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් බහු දින ධීවර 
යාතා හිමියන්ෙග් ෙබෝට්ටු 1,615ක්  ඒ රැකියාෙව් ෙයෙදනවා. ඒ 
ෙබෝට්ටු 1,615ට අමතරව තව ෙබෝට්ටු 2,000කට වැඩිය 
තිෙබනවා. ඒ අයටත් ෙතල් සහනාධාරවලට ලැෙබන මුදල, දැල් 
සහනාධාරවලට ලැෙබන මුදල ලබා ෙදන්න කියලා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් සභාෙව්දී පකාශ 
වුණා, ධීවර ජනතාවට ආරම්භක සහන ලැබුෙණ් 1977 ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් කියලා. අෙප් ෙෆස්ටර් 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත්, ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් 
යන ෙදෙපොළ තමයි ධීවරයා නඟා සිටුවන්නට, ධීවරයාට අවශ්ය 
පහසුකම් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ. සියයට 90ක්  සහනාධාර, 
දැල් සහනාධාර, ඒ වාෙග්ම සියයට 90 සහනාධාර යටෙත් ෙබෝට්ටු 
ඇතුළු සෑම සහන වැඩ පිළිෙවළක්ම කියාත්මක කරන්නට කටයුතු 
කෙළේ අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්යි කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමාත්, මමත් ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙලොකු කැපවීමක් කරලා ඒ ධීවර ක්ෙෂේතය නඟා 
සිටුවන්නට ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට සැලසුම් 
කරෙගන යනවා. ඒ නිසා අපි කවදාවත් ධීවරයා පස්සට දාන්ෙන් 
නැහැ. ධීවරයාෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අෙප් ධීවර 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්නට මීට වැඩිය පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්නට අපි අද සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අපි ධීවර 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්නට ඇප කැප ෙවලා කටයුතු කරන බව 
පකාශ කරමින්, මට ලබා දී තිෙබන කාලය නික්ම යන නිසා මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.56] 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  இந்தச் 

சைபயிேல மீனவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பான பிேரரைணையக் ெகாண் வந்ததற்காக ம் 
மன்னார் உள்ளிட்ட வடக்கு மாகாண மீனவர்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற இந்திய மீனவர்களின் அத் மீறல் 
ெதாடர்பில் கூறியதற்காக ம் ெகளரவ உ ப்பினர் திேனஷ் 
குணவர்தன அவர்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

வடக்கு மீனவர்கள் இந்திய இ ைவப் படகுகள் லம் 
எவ்வள  ன்பங்கைள அ பவித் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள் என்பைத எம  மீன்பி  அைமச்சர் அவர்கள் 
நன்கு அறிவார். ஏெனன்றால், இந்திய மீனவர்கள் லம் எம  
மீனவர்க க்கு ஏற்ப கின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகக் 
கடந்த பாரா மன்ற அமர் களி ம் தனிப்பட்ட ைறயி ம் 
அவாிடம் நாங்கள் ெதாிவித்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில்  
இந்திய இ ைவப் படகுகள் ெதாடர்பாக, வடக்கு 
மீனவர்களின் நலன் க தி ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்தியா க்குச் ெசன்  அங்கு சம்பந்தப்பட்டவர்க டன் 
ேபச்சுவார்த்ைதயில் ஈ படப்ேபாவதாகக் கூறியி ப்பைத 
நான் ஒ  ெசய்தித்தாள் லம் அறிந்ேதன்.  அந்த விடயம் 
உண்ைமெயனில் அ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க . நான் 
அதற்காக அைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரத்தில், நான் வடக்கு மீனவர்கள் சார்பாக 
அவாிடம் ஒ  ேகாாிக்ைகைய ம் வி க்கின்ேறன். அதாவ , 
அந்தக் கடற்பரப்பான  எங்க ைடய மீனவர்கள் 
மீன்பி க்கின்ற கடற்பகுதியாகும். அதில் இந்திய மீனவர்கள் 

மீன்பி ப்பதற்குத் தய ெசய்  அ மதிக்க ேவண்டாம் என்  
தங்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ෙමම අවස්ථාෙව්දී 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 නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

      Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER 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) 
Hon. Member, you may continue with your speech. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்திய மீனவர்கள் 

விடயத்தில் அக்கைறயாக இ க்கேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள் ம் அேதேநரத்தில், ெகளரவ ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த இடத்தில் இ க்கின்றப யால், 
நான் கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்களிடம் ஒ  ேகள்வி 
ேகட்கேவண் ம். அதாவ , ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
ெதன்பகுதி மீனவர்களின் அத் மீறல்கள் ெதாடர்ந்த 
வண்ணேம இ க்கின்றன. ஏற்ெகனேவ ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் மீன்பி ப்பதற்குத் ெதன்பகுதிையச் ேசர்ந்த 72 
மீனவர்க க்கு அ மதி வழங்கப்பட் க்கின்ற .  ஆனால், 
தற்ெபா  அதற்கு ேமலாகத் தாங்கள் நிைனத்தவா  அங்கு 
வந்  மீன்பி யில் ஈ ப கின்றார்கள். உண்ைமயில் இலங்ைக 
மீனவர்கள் இலங்ைகயின் எந்தக் கட ம் மீன் பி ப்பதற்கு 
உாித்தி க்கின்ற  என்பைத நான் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ஆனால், எம  பிரேதசங்க க்கு வந்  அங்கு வா கள் 
அைமத்  மீன்பி யில் ஈ ப வதற்கு அவர்கைள அ மதிக்க 

யா .  ஏெனன்றால், ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மீனவர்கள் 
ஏற்ெகனேவ த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்  வாழ்வாதாரங்கைள 
இழந்தி ப்பவர்கள். இலங்ைகயிேலேய வ ைமயான 
மாவட்டமாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் சர்வேதசத்தால் 
கணிக்கப்பட் க்கின்ற .  அதற்குக் காரணம், அங்குள்ள 
வளங்கள் ெதன்பகுதி மீனவர்களா ம் மீன்பி  அல்லாத ேவ  

ைற சார்ந்தவர்களா ம் பறிக்கப்ப வ தான்.  

1685 1686 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெகளரவ அைமச்சர் ாிஸாட் பதி தீன் அவர்க ம் 
இ க்கின்ற இந்த ேநரத்தில் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கிேறன். ஜனவாி மாதம் 25ஆம் திகதி  ல்ைலத்தீ  
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டத்தில் மீன்பி  சம்பந்தமாக 
ஆராய்ந்தேபா  - ெகளரவ அைமச்சர் அவர்க ம் அந்தக் 
கூட்டத்தில் இ ந்தார் - அந்த 72 மீனவர்கைளத் தவிர ேவ  
மீனவர்கள் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்கு மீன்பி க்க 
வ வதாக இ ந்தால், அரசாங்க அதிபர், பிரேதச ெசயலாளர், 
பிரேதச சைபயின் ெசயலாளர், ெபா ஸ், கடற்ெறாழில் உதவி 
ஆைணயாளர் ஆகிய ஐவ ைடய  அ மதி ம் ெபற் த்தான்  
வரேவண் ெமன்  ஒ  தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட . அந்த 72 
ேபர் வ வதில் ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மீனவர்க க்கு 
எந்தவிதமான எதிர்ப் ம் இல்ைல; நாங்க ம் அைத இன 
ஒற் ைமக்காக வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால், தனிநபர் ஒ வர் 
நாயா  பிரேதசத்தில் அதிகமான படகுகைளக் ெகாண் வந்  
ைவத் க்ெகாண்  பிரேதச சைபயிேலா, பிரேதச 
ெசயலகத்திேலா எந்தவித அ மதி ம் ெபறாமல் கடந்த 
காலத்தி ந்  தன்னிச்ைசயாக மீன்பி யில் ஈ ப கி்ன்றார். 
இ ெதாடர்பாக நான் கடற்ெறாழில் ஆைணயாள டன் 
ெதாடர் ெகாள்வதற்குத் ெதாைலேபசியில் அைழத்தேபா , 
அங்கி ந்த Director-General, " ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
அபிவி த்திக் கு க்கூட்டத்தில் எ க்கின்ற தீர்மானத்திற்குக் 
கட் ப்படேவண் ய அவசியம் கடற்ெறாழில் அைமச்சுக்கு 
இல்ைல" என்  கூறினார். இைதத் தய ெசய்  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் எங்க க்குத் ெதளி ப த்த ேவண் ம். 
அந்தந்த மாவட்டத்தில் மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் 
கூட்டத்தில் எ க்கின்ற தீர்மானங்கைள நைட ைறப்ப த்த 
ேவண் ய அவசியம் அைமச்சுக க்கு இல்ைலெயன்றால், 
அந்த மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்கள் ஏன் 
நடத்தப்ப கின்றன? நாங்கள் ஏன் அதில் இைணத் 
தைலவர்களாக நியமிக்கப்பட் க்கிேறாம்? என்  
தய ெசய்  அைமச்சர் அவர்கள் ெதளி ப த்த 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மன்னாாிேல ேபசாைல என்  ஒ  ெபாிய மீன்பி க் 
கிராமம் உள்ள . 1960களில் அங்கு ெசல்வச் ெசழிப் டன் 
வாழ்ந்தவர்கள்  தங்கள் கிராம மக்களின் - மீனவர்களின் 
நன்ைம க தி, அந்தக் கிராமத்தில் பி க்கின்ற மீன்கைள 
packing அதாவ , tinned fish ஆக அைடப்பதற்கு இந்தக் 
கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனம் ஏதாவெதா  factoryஐ அதில் 
நி ம் என்ற நம்பிக்ைகயில் தங்க ைடய ெசாந்த நிலத்தில் 
12 ஏக்கைர அதற்கு வழங்கியி ந்தார்கள். இவ்வள  கால ம் 
அந்த நிலம் கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனத்தின் 
பராமாிப்பில்தான் இ ந் வந்த . ஆனால், கடந்த இ  
வாரங்க க்கு ன்  அந்த 12 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 8 ஏக்கைர  
இரா வத் க்குக்  ைகயளிக்கப்ேபாவதாக நாங்கள் 
அறிந்ேதாம். அ ெதாடர்பாக அைமச்சர் அவர்களிடம் நான் 
ேநர யாகக் ேகட்டேபா , "அவர்கள் நிலத்ைதக் 
ேகட்கிறார்கள்" என்  ெதாிவித்தி ந்தார். அ  
ெபா மக்களால் அந்தக் கிராமத்  மக்களின் - மீனவர்களின் 
நன்ைம க தி வழங்கப்பட்ட நிலமாகும். அதைன என்ன 
ேதைவக்காக அரசாங்கத் க்கு நன்ெகாைடயாகக் 
ெகா த்தார்கேளா, அைதவி த்  ேவ  ேதைவக்கு அந்த 
நிலத்ைதப் பயன்ப த்த யா . அ மட் மல்ல, த்தம் 

வைடந்  6 ஆண் க க்கு ேமலாகிவிட்ட . தற்ேபா  
த்தமில்லாத காலத்தில்   மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற அந்த 

நிலப்பரப்பில் இரா வத் க்கு 8 ஏக்கர் நிலம் 
ேதைவப்ப வதன் ேநாக்கம் என்ன? இைதத் தய ெசய்  
அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்திெல க்க ேவண் ம். அத் டன், 

நான் மன்னார் மாவட்டத்ைதப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்றவன் என்ற வைகயில்  இதற்கு 
என  கண்டனத்ைத ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
கடற்ெறாழில் கூட் த்தாபனத்திற்குச் ெசாந்தமான நிலங்கைள 
இரா வத்திற்கு வழங்க யா . ஏெனன்றால், 
எங்க ைடய பிரேதசமான , ற் தாக மீனவர்களின் 
நன்ைம க தி, ஏேதா ஒ  வைகயில் அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத ன்ேனற் கின்ற ெதாழில் யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்  பயன்ெபறக்கூ ய இடமாக இ க்கேவண் ம்.  

இலங்ைகத் தீவில் ஒ  சட்டம் இ க்கின்ற . அதாவ , 
cylinder லம் அட்ைடேயா மீேனா பி ப்பதாயின், 
கைரயி ந்  20 கிேலாமீற்ற க்கு அப்பால் ெசன் தான் 
பி க்க ம் என் . ஆனால், ெதன்பகுதிையச் ேசர்ந்தவர்கள் 
- அவர்கள் அரசியல் பலம் பைடத்தவர்களா அல்ல  பண 
பலம் பைடத்தவர்களா என்  எனக்குத் ெதாியா  - 20 
கிேலாமீற்றர்க க்கு அப்பால் ெசன்  பி க்கேவண் ய 
மீைன, கடற்கைரயி ந்  3 கிேலாமீற்றர்க க்கு உள்ேள 
cylinder லம் பி க்கின்றார்கள். அவ்வாறானவர்கள் 
மன்னாாி ம் இ க்கின்றார்கள்; அவர்க ம் அரசியல் பலம் 
பைடத்தவர்களா என்  எனக்குத் ெதாியா . இ  
கடற்ெறாழில் திைணக்கள அதிகாாிக க்கும் ெதாி ம்; 
கடற்பைடக்கும் ெதாி ம். ஏன், இைத நீங்கள் ெதாடர்ந்  
அ மதித் க்ெகாண் க்கின்றீர்கள்? இச்ெசயற்பாடான , 
நாளாந்தம் சிறிய வள்ளங்களில் ெசன்  மீன்கைளப் பி த்  
ஆயிரம் பாேயா, எண்  பாேயா சம்பாதிக்கின்ற 
சாதாரண மீனவர்கைள ேநர யாகத் தாக்குகின்ற . எனேவ, 
தய ெசய்  நீங்கள் இவ்விடயம் ெதாடர்பில் கவனம் 
எ க்கேவண் ம்.  

அேதேநரத்தில் இன்ெனா  விடயத்ைத ம் நான் 
உங்களிடம் ெதளி ப த்திக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , மன்னார் கடற்ெறாழில் உதவி ஆைணயாளரால் 
ேமற்ெசான்ன cylinderக்கான அ மதிைய வழங்க மா? 
ஏெனன்றால், அவ ம் அதற்கான passகைளக்  
ெகா த்தி க்கிறார். அங்குள்ள மக்கள் pass ெப வ  
ெதாடர்பில் அவாிடம் ேகட்டால், "ெகா ம் க்குச் ெசன் தான் 
இதற்கான passஐப் ெபறேவண் ம்" என்  ெசால்கிறார். 
ஆனால், அவர் தனக்கு ேவண் ய ஆட்க க்கு மன்னாாிேல 
ைவத் த் தாேன sign பண்ணி cylinderக்கான passஐக் 
ெகா க்கின்ற ஒ  நிைல இ க்கின்ற .  

அேதேவைள, நான் ெகளரவ கடற்ெறாழில் பிரதி 
அைமச்சர் அவர்க க்கு அவர் கூறிய ஒ  க த் க்காக நன்றி 
ெதாிவிக்க ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். தற்ெபா  
மீனவர்க க்கு வைலகைள வழங்கும் நைட ைற ெதாடர்பில் 
பாாிய ைறப்பா கள் கிைடக்கின்றன. இ ெவா  
commission வியாபாரமாகத்தான் இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், 
ெகா ம்பி ள்ள கடற்ெறாழில் அைமச்சி ந்  வைலகைள 
ஏற்றிய ெலாறிகள் அங்கு வந்  நின்றால், அங்கு இன்ெனா  
வாகன ம் வந்  நிற்கும்! கடற்ெறாழில் அதிகாாிகள் 
வியாபாாிகைள அைழத் , "உங்க க்கு 35,000 பாய் 
காசுதான் தர ம்; sign பண்ணி எ த் க்ெகாண்  
ேபாங்கள்! இல்லாவிட்டால், இல்ைல" என்  
ெசால்கின்றார்கள். இதனால், உண்ைமயிேல மீனவர்க க்குக் 
கிைடக்கேவண் ய நிவாரணம் கிைடப்பதில்ைல. எனேவ, 
இைத நீங்கள் அவர்க க்கு voucher லேமா அல்ல  
பணமாகேவா ெகா த்தால், வரேவற்கத்தக்க . 
அந்தவைகயில், நான் பிரதி அைமச்சாின் ேகாாிக்ைகைய  
வரேவற்கின்ேறன்.   
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have five more minutes.   

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்கேள, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட மீனவர்கள் நீங்கள் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத் க்கு வரேவண் ம்; அங்கி க்கின்ற 
பிரச்சிைனகைள ேநர யாக அறியேவண் ம் என்  ஒ  
ேகாாிக்ைக ன்ைவத்தார்கள். நீங்க ம் வ வதாக 
உ தியளித்தீர்கள். ஆனால், இன் வைர வரவில்ைல. 
உங்க க்கு நிைறய ேவைலப்ப  இ க்கலாம். ஆனால், 
நீங்கள் ஒ  மாவட்டத்தி ள்ள மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் 
ெதாடர்பில் நன்கு அறிந்தி க்கேவண் ம். அங்கு ெதன்பகுதி 
மீனவர்க ைடய அத் மீறல் என்ப  உண்ைமயிேல 
ஏற் க்ெகாள்ள யாத ஒ  விடயம். நான் மீனவர்களிடம் 
ேநர யாகச் ெசன்  அவர்க ைடய பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பில் கைதக்கின்ற ஒ வன் என்ற வைகயில், 
இவ்விடயம் ெதாடர்பில் நன்கு அறிந்தவன். நான் 
நிைனக்கிேறன், எங்க ைடய கட்சித் தைலவர்கள்கூட 
அவர்கைள ேநர யாகச் ெசன்  சந்திப்ப  குைறவாகத்தான் 
இ க்கிற  என் . அதற்குாிய காரணம் எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல.  

அங்கு மீன்பி  மட் ம் பிரச்சிைனயாக இல்ைல. தமிழ் 
மக்களின் ேவளாண்ைம ெசய் ம் நிலப்பரப் க்கள்கூட 
ெதன்பகுதி மக்க க்கு வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ, 
எம் மக்களிடத்தில் உ திகள் இ கின்ற நிைலயில், அந்த 
உ திகள் சட்டாீதியாக இரத் ச் ெசய்யப்படாமல் 
அவற் க்குப் திதாக உ திகள் வழங்கப்ப கின்றன. 
இவ்வா  பலதரப்பட்ட விடயங்கள் எங்கள  மாவட்டங்களில் 
நடந் ெகாண் தான் இ க்கின்றன. நீங்கள் 'நல்லாட்சி' என்  
ெசால் கின்றீர்கள். ஆனால், நான் அறிந்தவைரயில் 
அப்ப ெயான்  நடப்பதாக இல்ைல. ஆனால், தற்ெபா  
மீனவர்கள் ெசால் கிறார்கள். "நாங்கள் தமிழீழ வி தைலப் 

கள் இ ந்த காலத்தில்கூட, இவ்வள  ன்பங்கைள 
அ பவிக்கவில்ைல; அந்த ேநரத்தில் நாங்கள் நிம்மதியாக 
மீன்பி யில் ஈ பட்ேடாம்" என் . எனேவ, நீங்கள் அங்கு 
வ ைகத வதன் லம் நான் ெசான்னவற்ைறத் ெதளிவாக 
அறிந் , அவற் க்குத் தீர் காண யற்சிக்க ேவண் ம். 

ேம ம், ன்  தினங்க க்கு ன்  வ னியாவில் ஒ  
மாணவி பா யல் வல் ற க்கு உட்ப த்தப்பட் க் ெகாைல 
ெசய்யப்பட் க்கிறார். அதைனத் ெதாடர்ந்  அங்குள்ள 14 - 
15 வய  மாணவிகள் “இ க்கின்றவர்கள் இ ந்தால் 
இப்ப யான விடயம் நடக்குமா?” என்  எ தப்பட்ட 
பதாைககைள ஏந்தி எதிர்ப்  நடவ க்ைககளில் ஈ பட்டனர். 
அந்த வைகயில் அந்த மக்க ைடய, அந்தச் சி வர்க ைடய 
மனங்களில் என்ன இ க்கின்ற  என்பைத நீங்கள் 
தய ெசய்  உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

நீங்கள் மீண் ம் மீண் ம் எம  மக்கைள ம் 
மீனவர்கைள ம் அ ைமகளாக நிைனக்க ேவண்டாம்! நாங்கள் 
அதிகமாகக் கைதத்தால் இனவாதம் கைதக்கின்ேறாம் என்  
நீங்கள் ெசால் ர்கள்! ஆனால், நாங்கள் ெசால்கின்ற 
விடயங்கள் உண்ைமயானைவேய! என  ேபச்சு ஹன்சாட் ல் 
பதி ெசய்யப்பட ேவண் ம், பத்திாிைகயில் அ பற்றிய 
ெசய்தி வரேவண் ம் என்பதற்காக சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் 
ஆகிய நான் பாரா மன்றத் க்கு வரவில்ைல. எங்க ைடய 

மக்களின் ம க்கப்ப கின்ற உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம் என்ற ஒேர ேநாக்கத் க்காக மட் ந்தான் நான் 
ெதாி ெசய்யப்பட்  வந்தி க்கின்ேறன். அதி ம் வன்னி 
மாவட்டத்தி ந்  அதிகூ ய வி ப்  வாக்குகளால் ெதாி  
ெசய்யப்பட் க்கின்ேறன். வன்னி மக்க ைடய அந்தப் 
பிரச்சிைனைய நீங்கள் க் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 
நீங்கள் இனவாதம் ேபசிக்ெகாண் க்காமல் ேநர யாக வந்  
எங்க ைடய மீனவர்கைளச் சந்தித் , அவர்க க்கு என்ன 
பிரச்சிைன இ க்கின்ற  என்பைதக் ேகட்டறிந் , அதைனத் 
தீர்த் க்ெகா த்தால் அதற்குப் பிறகு உங்கள் ஆட்சிைய 
நாங்கள் 'நல்லாட்சி' என்  ெசால்ேவாம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up now.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Please give me one more minute, Sir. 

அ த்ததாக, வட மாகாண மீனவர்கள் இந்திய இ ைவப் 
படகுகளால் பாதிக்கப்ப கின்ற விடயத்தில் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் க் கவனத் டன் ெசயற்பட ேவண் ம் 
என்பதற்காக வ கின்ற திங்கட்கிழைம யாழ்ப்பாணத்தில் ஓர் 
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படவி க்கின்ற . அதன் ேநாக்கம் 
நீங்கள் இந்தியா க்குச் ெசன்  எங்க ைடய 
மீனவர்க க்குாிய உாிைமையப் ெபற் க்ெகா ப்பீர்கள் 
என்ற எதிர்பார்ப் த்தான். அதாவ , எங்க ைடய கட ல் 
எங்க ைடய மீனவர்கள் மட் ந்தான் மீன்பி க்க ேவண் ம் 
என்ற ெகாள்ைகைய நீங்கள் வகுப்பீர்கள் என்  அந்த 
மீனவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். அந்த நம்பிக்ைக 

ண்ேபாகாவண்ணம் நீங்கள் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මහින්ද අමරවීර 

ඇමතිතුමා සහ දිලිප් ෙවදආරච්චි නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා යටෙත් 
තිෙබන ෙම් අමාත්යාංශය පිළිබඳව ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් 
යටෙත් වචනයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.  

ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා කරන ෙකොට මම ෙම් කාරණය  
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කියලා අද එක එක 
මන්තීවරුන් නැඟිටලා කථා කළා.  ෙම් ධීවරයන්ට පශ්න 
ෙගොඩාක් මතු ෙවලා තිෙබනවා කියලා, ෙම් විෂය ගැන ෙලොකු 
ෙව්දනාවකින් කථා කරන බවක් ෙපන්වූවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි යුෙරෝපා සංගමෙය් තහනම ඉවත් කිරීම සඳහා ෙගෙනන 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙලොකු අ ෙඳෝනාවක් කළා. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ට ෙම් ගැන කථා කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් 
තිෙබනවාද කියලා ඉස්ෙසල්ලාම හිතලා බලන්න ඕනෑ. 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරයකු  විධියට 
ඉඳලා  ජනාධිපති ෙලස පත් වුණු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, 
වෙට්ටම මුහුද තිෙබන දිවයිනක් නිෙයෝජනය කරපු නායකයකු 
හැටියට 2005 - 2015 දක්වා වසර 10ක එතුමාෙග්  පාලන 
කාලෙයන් පසුව  අෙප් ධීවර කර්මාන්තයට අත්වුණු ඉරණම 
ෙමොකක්ද  කියන එක ගැන විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්  ෙපොඩ්ඩක් 
කල්පනා කරලා කථා කරන්නට ඕනෑ.   ගත වූ අවුරුදු 10ක පාලන 
කාලය තුළ  ෙම් ධීවර කර්මාන්තය ඇද දැමුෙව් ෙකොතැනටද  
කියලා ෙම් ගැන කථා කරන අය  කල්පනා කරන්නට ඕනෑ.   

ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා කරන්න කලින් අපි ෙම් ෙද්වල් 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් ආණ්ඩුව 
යටෙත් විෙද්ශ රටවලින් ලුණු පවා  ෙම් රටට ආනයනය කරපු 
රටක්. චීනෙයන් හැම ෙදයක්ම ආනයනය කළා. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය අන්තිම මට්ටමට තල්ලු කරලා,   එක වර්ෂයකදී ලුණු 
පවා ආනයනය කරපු රටක් බවට පත් වුණා.  අන්න  ඒ තත්ත්වය 
උඩ තමයි  ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  ෙම්  විෂය ගැන ෙනොදැන කථා 
කෙළේ.  මට ෙම් විෂය ගැන හසළ දැනුමක් නැහැ.  නමුත් මම 
දන්නා විධියට නම්, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් කර්මාන්තය හරියට 
සංවර්ධනය කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  ෙමය අෙප් උපරිම පමුඛතාව 
ලබා දිය යුතු කර්මාන්තයක් කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද ලංකාව 
වාෙග් රටක ෙම්ක පධාන සම්පතක්.  

ෙම් පධාන සම්පත අපි හරියට උපෙයෝගී කරෙගන කටයුතු 
කරලා නැහැ කියන එක තමයි මෙග් හැඟීම. ඒ නිසා මම 
ඇමතිතුමාට කියනවා, ඔබතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ෙලොකු වග 
කීමක් තිෙබන බව. අවුරුදු ගණනක් දියුණු ෙනොකරපු ෙම් 
කර්මාන්තය ඉහළම මට්ටමට ෙගන එන්නට නම්,  ඉතා ක්ෂණික 
කාලයකින් දියුණු කරන්න සිදු ෙවනවා.  

ෙලෝකය දිහා බලන ෙකොට, ලංකාව හැම තැනින්ම, හැම 
කර්මාන්තයකින්ම ආපස්සට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් 
2005 - 2015 කාලය තුළ විධිමත් ධීවර පතිපත්තියක් තිබුණාද 
කියන පශ්නය ති ෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
හැටියට ගත්තාම ධීවර අංශෙය් දායකත්වය ඉතාම අඩුයි. දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට ගත්තාම ඇඟලුම් 
ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වය සියයට 10ක් වාෙග් පමාණයක් ෙවනවා.  
නමුත් ධීවර අංශය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට 
ගත්තාම සියයට 1.8ක දායකත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙක් 
වටිනාකම නැත්නම් value addition එක සියයට 100ක්ම 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට්. නමුත් ඇඟලුම්  කර්මාන්තෙය්දී අපි හැම 
ෙදයක්ම ආනයනය කරනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය්දී අෙප් රෙට් 
නිෂ්පාදනය හා ෙසේවය විතරයි  value addition එකක් හැටියට 
එන්ෙන්.  

අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්තාම ධීවර කර්මාන්තය තුළින් සෘජුවම 
ධීවරයන් 272,000ක් ජීවත් ෙවනවා. සෘජු සහ වකව ගත්තාම පවුල් 
ලක්ෂ 10කට වැඩි පමාණයක් තමන්ෙග් ආදායම උපයන පධාන 
කර්මාන්තය බවට  ධීවර කර්මාන්තය පත් කර ෙගන තිෙබනවා. 
ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන්, අපට විශාල වශෙයන් අෙප් 
අපනයනය දියුණු කර ගන්න පුළුවන් ෙලොකු හයියක් තිෙබන 
කර්මාන්තයක්. ඒ අතින් බලන ෙකොට අපි එය දියුණු කිරීමට 
තාක්ෂණිකව වැඩ කරලා  තිෙබනවාද?  

මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය, ජලජීවී ධීවර කර්මාන්තය සැලසුම් 
සහගතව අපි හරියට සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවාද? එක 
පැත්තකින් වගා පාදක ධීවර කර්මාන්තය අපි ශක්තිමත් කරලා 
තිෙබනවාද? ෙමන්න ෙම් අංශය පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ හරියට 
දියුණු කරලා තිබුණා නම්, අෙප් රෙට් ධීවර අපනයනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන එමින් මහ 
ෙලොකුවට කථා කරපු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙගනුත්, ෙම් 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරපු මන්තීතුමාෙගනුත් මා අහන්න කැමැතියි,  
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්දී ෙමොකක්ද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.   

ෙමන්න ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින්ම අපට ඒක බලා ගන්නට 
පුළුවන්. 2014දී  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත්  
පතිඵලය තමයි,  මුළු  ධීවර අපනයනවලින් ලැබුණු පතිශතය 
සියයට 2.4යි.  

බලන්න, ෙකොහාටද ෙම්ක ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
එතුමන්ලා ගත්තු පතිපත්තිමය තීරණ හරි නම් ෙම්ක තිෙබන්නට 
ඕනෑ ෙමතැනද?  ෙම්ක මීට වඩා ඉහළ තැනකට ගිහිල්ලා 
තිෙබන්නට ඕනෑ. අද ඒක ෙවනස් කරන්නට තමයි ධීවර 
ඇමතිතුමා යම් යම් පියවර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  අවුරුදු 20ක 
කාලයක්  ෙනොකරපු  ෙද් තව අවුරුදු 5කින් ඉහළට ෙගන යන්නට 
නම්,  ෙකොතරම් අමාරු වුණත් තාක්ෂණිකව, හරියාකාරව  හිතලා 
එතුමාට එම පියවර ගන්නට ෙවනවා.   

1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා බලයට ආපු අවස්ථාෙව්දී 
මහවැලිය හදන්නට අවුරුදු 40ක් යනවා කිව්වා. එතුමා ගාමිණී 
දිසානායක ඇමතිතුමාට එන්න කියලා කිව්වා, ෙම්ක අවුරුදු 7කින් 
ඉවර කරන්න කියලා. අවුරුදු 7කින් ඒක ඉවර කළා. ඒෙකන් 
තමයි ඒ පතිලාභය රටට ආෙව්. ඒ කටයුත්ත අවසන් කරන්න 
අවුරුදු 40ක් ගත් වුණා නම්, ඒෙකන්  වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්  ඒක කරන්න අපට හයිය තිබුණා. මම හිතන විධියට  අද 
අෙප් ධීවර අමාත්යතුමාටත් ඒ වාෙග් ෙලොකු වගකීමක් 
පැවෙරනවා. 

එක පැත්තකින් 2014දී ෙම් රටින් මසුන් අපනයනය කරලා 
තිෙබන පමාණය ෙමටික්ෙටොන් 26,000යි. නමුත් මසුන් 
ආනයනය කරලා තිෙබන පමාණය ෙමටික්ෙටොන් 78,000යි. 
මසුන් අපනයනය කළ යුතු රටක් වන අෙප් රට පිට රටින් මසුන් 
ආනයනය කරනවා. ෙම් කර්මාන්තය හරියට කළත් ෙම්ක තමයි 
තිෙබන පශ්නය. ඒ නිසා සැලසුම්ගතව අපි ෙම් කර්මාන්තය 
ඉස්සරහාට ෙගන යන්නට ඕනෑ. අෙනක් පැත්ෙතන් ශී ලංකාව 
EU එෙකන් ban කළා. යුෙරෝපා සංගමෙයන් අපිව තහනම් කළා. 
ෙමොකද, අපි පිළිෙවළකට වැඩ කරන්ෙන් නැති නිසා.  

දැන්, ෙලෝකයත් සමඟ සසඳලා බලන්න. දඩයමින් අල්ලා 
ගන්නා මසුන් පමාණයක් තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම “aquaculture” නැත්නම් වගා පාදක ධීවර 
කර්මාන්තය හරහා ලබා ගන්නා මසුන් පමාණයක් තිෙබනවා.  

සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව්  දඩයම් කරන මසුන් පමාණය - wild 
capture එක- සියයට 98යි. අපි වගා පාදක ධීවර කර්මාන්තෙයන් 
ලබා ගන්නා මසුන් පමාණය සියයට 2යි. ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනයත් 
එක්ක ඒක සසඳා බලන්න. ෙලෝකෙය්  wild capture එක, එෙහම 
නැත්නම් දඩයම් කරන මසුන් පමාණය සියයට 56යි. ඒ වාෙග්ම 
aquaculture,  නැත්නම් වගා පාදක ධීවර කර්මාන්තෙයන් ලබා 
ගන්නා මසුන් පමාණෙය් පතිශතය සියයට 44යි. ෙලෝකයත් එක්ක 
සසඳා බලන ෙකොට ලංකාෙව් දඩයම් කරන මසුන් පමාණය  
සියයට 98යි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා ලංකාෙව් 
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මුහුද වෙට් ගියාට මසුන් නැහැයි කියලා.  ඒ කියන්ෙන් අපි  වැඩ 
පිළිෙවළක්  නැතිව කටයුතු  කරනවා නම්,   දිවයිනක ජීවත් වුණත් 
අන්තිමට අපට මසුන් ටිකත් පිට රටින් තමයි ෙගන්වන්න 
ෙවන්ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් වැරදි, දුර බලන්ෙන් නැති පතිපත්ති 
අනුගමනය කළ නිසායි.  

අපි  රජයක් හැටියට බලයට පත් වුණාට පසුව  පළමුෙවන්ම 
ගරු අගමැතිතුමා GSP Plus ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් යුෙරෝපා  
සංගමයත්  එක්ක සාකච්ඡා කළා.  ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා  
අෙප් ධීවරයන් ෙවනුෙවන් සහන ලැෙබන  අවස්ථාවන්  ශක්තිමත් 
කර ගැනීම සඳහා යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි ඇති කර ගත්තා.  කිසිම 
අවස්ථාවක අෙප් ධීවර කර්මාන්තයට  හානියක් ෙනොවන 
ආකාරයට තමයි ගරු ඇමතිතුමා ඒ පනතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන් කියලා මෙග් විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාත් එතුමාට ෙලොකු ශක්තියක්. ඒ ෙදෙදනා 
ඒක හරියටම කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තව පැත්තක්  පිළිබඳව කථා 
කරනවා නම්,  ලංකාෙව් මුහුදුකරය පමාණය - ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
කියනවා නම් අෙප් exclusive economic zone එක; නැත්නම් sea 
area  එක -  වර්ග අඩි 5,30,000ක් තිෙබනවා.   අෙනක් පැත්ෙතන් 
බලන ෙකොට  තායිලන්තෙය් තිබන්ෙන් වර්ග අඩි තුන්ලක්ෂ 
ගණනයි.  ඒ කියන්ෙන් ලංකාෙව් අපට වර්ග අඩි ෙදලක්ෂයක් 
වැඩිෙයන් මුහුදුකරය තිෙබනවා.  එෙහම වුණාට අපනයන 
පමාණය සසඳා බලන ෙකොට ගිය වසෙර් ලංකාෙව් මසුන් 
අපනයනය ෙඩොලර් මිලියන 250යි. ඒ පමාණය තායිලන්තයත් 
එක්ක සසඳා බලන ෙකොට ගිය වසෙර් ෙඩොලර් මිලියන 6,000යි. 
බලන්න, ෙවනස. තායිලන්තය ෙඩොලර් මිලියන 6,000යි; අෙප් 
රෙට් ෙඩොලර් මිලියන 250යි. අෙප් මුහුදුකරය වර්ග අඩි ලක්ෂ 2ක් 
වැඩිපුර තිෙබද්දීත්  අපට ඒ රටත් එක්ක තරග කරන්න බැහැ. ඒ 
කියන්ෙන් අපි අෙප් සම්පත් ටික හරියට දියුණු කරන්නට කටයුතු 
කරලා නැහැ. අපි fail ෙවලා තිෙබනවා; අසාර්ථක ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ නිසා පනතට ෙගන එන අලුත් සංෙශෝධනත් එක්කම 
ඔබතුමා ෙම් ගැන හිතන හැටි, වැඩ කරන හැටි අපි අගය කරනවා. 
ඒක ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් අපි යන ඉලක්කයටම යන්න ඕනෑ.  ෙම් 
රෙට් ජීවත් වන දුප්පත්ම අය බැලුෙවොත් ඒ  ධීවර කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින  අයයි. ඒ දුප්පත් අයට ඉහළ මට්ටෙම් ජීවිතයත් ලබා 
ගන්නට, ඒ අයෙග් ආදායම් මට්ටම වැඩි කරන්නට හැකි වන  
ආකාරයට  තාක්ෂණික  පහසුකම් උපරිම වශෙයන් වැඩි කර ෙදන 
ෙලස මතක් කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
22ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
විනාඩි 25යි.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 22ට අඩු කර තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.25] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ධීවර පවුලකින් පැවත එන 

ධීවර පවුලක සාමාජිකයකු විධියට වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් ධීවර හා 
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන  රාජ්ය අමාත්යවරයා වුණු දිලිප් 
ෙවදආරච්චි මැතිතුමා ධීවර කර්මාන්තය විනාශ කරන්න, ධීවර 
කාර්මිකයා වළ පල්ලට ඇද දමන්න, ධීවර කර්මාන්තෙයන් 
යැෙපන මිනිසුන් සිය දිවි හානි කර ගන්නා තත්ත්වයට පත් 
කරන්න, ධීවර කර්මාන්තය ආශිතව ෙගෙනන්න  හදන පනත්  
සංෙශෝධනය  ඉතාම යහපත් එකක්ය කියලා තමන්ෙග්                       
ශී මුඛෙයන් වදාරණ ලද කථාව ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්  ඉතාමත්ම 
ලජ්ජාවට පත් ෙවනවා.   එම කථාව මම   ඉතා පිළිකුෙලන් යුතුව, 
අවඥාෙවන් බැහැර කරනවා. ඒක ඔහුෙග් කථාව ෙනොෙවයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක ඔහු කාට හරි කියලා ලියා ෙගන 
ආවා වන්නට පුළුවන්. ඒ කථාෙව් පළමුවැනි ෙකොටස රනිල් 
විකමසිංහ  අගමැතිතුමා  හදලා දුන්නාද, නැත්නම් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයා හදලා දුන්නාද, එෙහමත් නැත්නම් ධීවර 
අමාත්යාංශෙය් කවුරු හරි නිලධාරිෙයක් හදලා දුන්නාද?  එෙහම 
හදලා දීපු   කථාවක්ද ෙම් කෙළේ  කියලා මම එතුමාෙගන් අහනවා.  

මා නැවත නැවතත් ඒ කථාව, ඒ පකාශය සමස්ත ධීවර 
ජනතාව ෙවනුෙවන් මුළුමනින්ම ෙහළා දකිමින්, එතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රෙට් ඉන්න ධීවර ජනතාවෙගන් සමාව 
ඉල්ලන්න කියලා. ගරු අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුරු කථාවත් ඒ හා 
සමපාතව සිද්ධ වනවා නම් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, මුළු රෙට්ම 
ඉන්න ධීවර ජනතාවට යුෙරෝපීය සංගමෙය් පිහිටයි කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා අධිරාජ්යවාදී 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය පමුඛ යුෙරෝපීය රටවල් ඒ රටවල 
ආර්ථික, සමාජ, සංස්කෘතික පශ්න එමට තිෙබද්දි ඒවා පැත්තකට 
දාලා සිය ආර්ථික, සාමාජික, සංස්කෘතික හා ෙද්ශපාලන 
ආධිපත්යය මුළු ෙලෝකෙය්ම පතුරුවාලන්න, ඒ තුළින් තමන්ෙග් 
ඒකාධිකාරය ෙගොඩනඟා ගන්න හා සිය පැවැත්ම ආරක්ෂා කර 
ගන්න එක දවසකට ඒ රටවල ජාතික ආදායෙමන් ෙඩොලර් 
බිලියන ගණන් වියදම් කරලා විවිධාකාර පර්ෙය්ෂණවල නිරත 
වන බව. අභ්යවකාශ පර්ෙය්ෂණවල පවා ඔවුන් නිරත වනවා. ඒ 
තමන්ෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්න. අන්න ඒ ෙනොසණ්ඩාල 
වුවමනාව ඉෂ්ට කර ගන්න ඔවුන් කියාත්මක වන ෙකොට ඊට 
සාෙප්ක්ෂව අෙප් රෙට් පාලකෙයෝත්, විෂය භාර අමාත්යවරුත්, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුත්, නිලධාරිනුත් ඒ ෙදයට උඩ ෙගඩි ෙදමින්, 
ඒ ෙද් ඉෂ්ට කර ගන්න උදවු ෙදමින්  මුළු රෙට්ම ඉන්න ධීවර 
ජනතාව, යැෙපන ජනතාව, කර්මාන්ත කරන ජනතාව, කර්මාන්ත 
ආශිතව ජීවත්වන ජනතාව වළ පල්ලට යවන්න කැස කවනවා 
නම්, කෙඩ් යනවා නම් ඒ තරම් පිළිකුල් සහගත කියාවලියක් 
තවත් අෙප් රෙට් නැහැයි කියන එක මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් පකාශ 
කරනවා.  

යුෙරෝපීය සංගමෙයන් ඒ ලැෙබන ෙසොච්චම් මුදලට යට ෙවලා, 
වහල් ෙවලා සිය ආත්ම ගරුත්වය, අභිමානය පාවා ෙදමින් කටයුතු 
කරනවා. අපට කමක් නැහැ අගමැතිවරයා විධියට, 
ජනාධිපතිවරයා විධියට, ඇමතිවරු විධියට, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු 
විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා කෙඩ් යන්න; පාවා ෙදන්න. නමුත්, 
රෙට් ජනතාව ජීවත් කරවන්න මහන්සි දරලා ජාතික ආදායමට 
සියයට 2කට කිට්ටු දායකත්වයක් ෙදන, ඒ යහපත කරන ධීවර 
ජනතාව යුෙරෝපීය හවුෙල් ෙසොච්චම් මුදලට වහල්ලු බවට පත් 
කරන්න අපි ෙමොනම ආකාරයකින්වත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන 
එක මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් පැහැදිලිව කියනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

21වන සියවෙසේ අභිෙයෝග ජය ගන්න ෙලෝකය ඉදිරියට යද්දී 
තමන්ෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්න අධිරාජ්යවාදින් කටයුතු 
කරද්දී අපි කළ යුතු වන්ෙන් ඒකට උඩ ෙගඩි ෙදන එක ෙනොෙවයි, 
ඒකට සහෙයෝගය ෙදන එක ෙනොෙවයි. ඔවුන්ෙග් වහලුන් බවට 
පත් කරපු අපි ඒ විය ගෙහන් මිදී, රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන්, ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් යහපතක් කරන්න තමයි 
අෙප් හැකියාව, අෙප් දක්ෂතාව ෙයොදාගත යුත්ෙත්. ඒක නිසා 
ෙත්රුම් ගන්න, පනත් සම්මත කරන්නත් ඕනෑ, පනත් 
සංෙශෝධනය කරන්නත් ඕනෑ අන්න ඒ අවශ්යතාව ෙපරදැරි 
කරෙගනය කියන එක. ඒ කාරණය මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් පකාශ 
කරනවා.  

ෙම් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනක් විධියට මම 
දකිනවා, ජාත්යන්තර මුහුෙද් සහ අෙප් සැතපුම් 200ක් වන ෙද්ශීය 
ජල තීරෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගෙයන් සහ 
බලහත්කාරෙයන් ඇතුළු ෙවලා අෙප් මත්ස්ය සම්පත ෙකොල්ල 
කන, විනාශ කරන ඒ විෙද්ශීය ධීවර යාතාවලට, ඒ ධීවරයින්ට 
අබමල් ෙර්ණුවක බලපෑමක්, කිසිදු ආකාරයක තහංචියක්, 
බාධාවක්, පශ්නයක්, ගැටලුවක් ෙම් පනත් සංෙශෝධනෙයන් 
ඇත්ෙත් නැහැ කියලා. ඒ සෑම ෙදයක්ම කර තිෙබන්ෙන්, අෙප් 
ධීවරයන්ෙග් ෙබල්ල හිර කරන්න. අෙප් ධීවරයා තහංචිය නැමැති 
යුෙරෝපීය සංගමය කියන විය ගහට බැඳලා, ඔවුන්ෙග් සිය දිවි හානි 
කරන තත්ත්වයට ෙම් පනත් සංෙශෝධනෙයන් පත් කර තිෙබනවා 
කියන එක මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ඒක නිසා මා කියන්න ඕනෑ, ඒ ධීවරයා අෙප් ෙද්ශීය ජල 
තීරෙය්ත්, ජාත්යන්තර මුහුෙද්ත් රිසිෙසේ මාළු අල්ලා ෙගන ඔවුන්ට 
වුවමනා ෙද් කර ෙගන යනවා. නමුත්, අපි  කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අෙප් ධීවරයා අමාරුෙවන් -අපහසුෙවන්- සැතපුම් 700ක්, 800ක් 
දුර ෙගවා ෙගන ජාත්යන්තර මුහුදට ගිහිල්ලා, දූපත්වලට ගිහිල්ලා, 
දැඩි ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත් ෙවලා ඒ මාළු ටික අල්ලා ෙගන එන 
එක නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, ජාත්යන්තර මුහුදට පිවිෙසන්න 
තිෙබන එම අවකාශය මුළුමනින්ම ෙම් පනත් සංෙශෝධනෙයන් 
නවත්වලා තිෙබනවා. ඒක අපරාධයක්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඒක 
නිකම්ම නිකම් අපරාධයක් ෙනොෙවයි, ඒක ජාතික අපරාධයක්.  ඒ 
නිසා ෙම්ක මතක තියා ගන්න. මම නම් විශ්වාස කරන්ෙන් ෙමය 
අෙප් ධීවරයා වළ පල්ලට යවන්න, ධීවර කර්මාන්තය විනාශ 
කරන්න, ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන මිනිසුන්ෙග් සිය දිවි හානි 
කර ගන්න අටවපු ෙකමනක් -උගුලක්- කියලායි.  

 මම ෙමයත් පැහැදිලි කළ යුතුයි. පනත් අවශ්යයි; 
සංෙශෝධනත් අවශ්යයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ. පනත් 
අවශ්ය වන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ අදාළ ක්ෙෂේතය සංවර්ධනය සඳහා ඒ 
ඒ කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන, යැෙපන ඒ ආශිත කර්මාන්තවල 
ව්යාපාරවල ෙයෙදන අයෙග් අගතියට ෙනොෙවයි, පගතියටයි. 
ජාතික ආර්ථිකෙය් වැඩි දායකත්වයක් ලබා දීෙම් අරමුණින් තමයි 
අපි එම පනත් සකස් කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්. නමුත්, ෙම්ෙකන් 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ක්ෙෂේතය වළ පල්ලට යවලා,  
ඒ මත ෙයෙදන, යැෙපන, ව්යාපාර කරන ජනතාව මහ මඟට ඇදලා 
දාලා, ඔවුන්ෙග් ජීවත් වීෙම් අයිතිය මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය 
කරලා විෙද්ශීය සංවිධානවල වුවමනාව නග්නව ඉටු කිරීම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් සංෙශෝධනෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියන එක මා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියනවා. ඒ නිසා ඒ මත 
ව්යාපාර කරන අය ගැන අපට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ධීවර 
ජනතාව පිළිබඳව  අබ මල් ෙරොනකවත් දැනුමක්, අවෙබෝධයක් 
ෙහෝ  කැක්කුමක් තිෙබනවා නම්, ෙම් වාෙග් අපරාධකාරී පනතක්, 
ෙම් වාෙග් විනාශකාරී පනතක් ෙගන එන්ෙන් නැහැ; ඒ වාෙග්ම, 
එවැනි පනතක්  සංෙශෝධනයකට ලක් කරන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක මම විශ්වාස කරනවා.  

ධීවර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වර්තමානෙය් ඉන්න අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා ගැන මම යමක් කියන්න ඕනෑ. මීට මාස 4කට ෙපර 
කුඩාවැල්ල ධීවරයා විසින් එම අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාව 
කුඩාවැල්ලට කැ ෙඳව්වා. ඔහුව කැඳවලා, ඒ කුඩාවැල්ෙල් ධීවර 
සමුපකාර සමිතිය නැ ෙඟනහිර කුඩාවැල්ල සමිති ශාලාවට ධීවරයා 
ෙගන්වූවා. ව්යාපාරිකයා, ෙබෝට්ටු හිමියා, ධීවරයා, ධීවර ගැමියා 
ෙගන්වලා ෙම් පිළිබඳව පැය ගණනක් ඒ මිනිස්සු සාකච්ඡා කළා. 
සාකච්ඡා කරලා ඒ අය පියවෙරන් පියවර - A to Z - ෙම් තත්ත්වය 
පිළිබඳව ඔහුට පැහැදිලි අවෙබෝධයක් ලබා දුන්නා. ජාත්යන්තර 
මුහුෙද් සහ අෙප් මුහුෙද් විෙද්ශීය ධීවර යාතා මාළු අල්ලන හැටිත්,  
එයින් ෙකොටසක් ඔවුන් අපට ලබා ෙදන හැටිත්, ඒ ආකාරයට 
මසුන් ඇල්ලීෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් ෙමොන වාෙග් පන්න කම 
භාවිත කරමින්ද යන්න පිළිබඳවත්  වීඩිෙයෝ පට පවා ඔහුට ෙදන්න 
ඒ අය සූදානම් වුණා.  

ඔහු ෙම් සියල්ලම අහෙගන හිටියා. ඉන් පසුව ඒ ධීවරෙයෝ 
කිව්වා,"කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපට ෙමම  කමෙයන් ඈත් ෙවන්න 
කියලා ඔබතුමා කියනවා නම්, අපි ෙහට වුණත් ඈත් ෙවන්න 
කැමැතියි. නමුත්, අපි හුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කර්මාන්තයටයි. 
අෙප් ජීවිෙත් ෙම් කර්මාන්තයයි. අෙප් ජීවිෙත් ෙම් මුහුදයි. අෙප් 
දරුවන්ෙග් ජීවිතය ෙම් මුහුදයි. අෙප් අසල්වැසියන්ෙග් ජීවිතය ෙම් 
මුහුදයි. ඒ නිසා අපට මුහුදත් එක්ක තිෙබන අවිෙයෝජනීය 
සම්බන්ධතාව ෙමතැනින් කඩන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙබෝට්ටු ටික 
ගන්න; අෙප් පවුල්වල වගකීම් ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙම් 
සඳහා විකල්පයක් ලබා ෙදන්න. එවිට, අපි ඕනෑ ෙමොෙහොතක 
ෙමතැනින් ඉවත් ෙවන්න සූදානම්" ය කියලායි. එවිට, ඔහු කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? 

ඔහු කටක් ෙහල්ලුෙව් නැහැ; ඇහුම් කන් දුන්ෙන් නැහැ. ඔහු 
ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ධීවර කර්මාන්තය ගැන, ධීවරයා ගැන, 
ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන මිනිසුන් ගැන අබමල් ෙරොනක 
ෙහෝ අවෙබෝධයක්, කැක්කුමක් තිෙබනවා නම් කවදාවත් ෙම් 
වාෙග් මාරාන්තික පනත් සංෙශෝධනයක් ධීවර කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් ෙගෙනන්ෙන් නැහැයි කියන එක මා පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මා අහනවා, ධීවර 
අමාත්යාංශයක් ස්ථාපිත කර තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. ධීවර 
අමාත්යාංශයක් ස්ථාපිත කර තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකකටවත් 
ෙනොෙවයි. වසරක් ගණෙන් මහජන මුදල් රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් ෙවන් කරලා, අමාත්යවරුන්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්, 
ෙල්කම්වරුන්, නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්වරුන්, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, 
අධ්යක්ෂවරුන්, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරුන්, නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරුන් වශෙයන් විශාල පිරිසක්, දහස් ගණනක් ෙම් 
අමාත්යාංශයට ෙගොනු කරලා තිෙබනවා, ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  

ධීවර අමාත්යාංශයක් ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්, ධීවර 
කර්මාන්තය පශස්ත ෙලස දියුණු කරන්න, සංවර්ධනය කරන්න 
ෙන්ද කියලා මා අහනවා. ධීවරයා ජාතික ආර්ථිකයට දායක වන 
පංගුව වසරින් වසර වැඩි කරන්න ෙන්ද ෙමම අමාත්යාංශය 
පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්? ධීවර කාර්මිකයා ඉහළට ඔසවා තබා, ෙද්ශීය 
ජල තීරෙයන් එහාට ගිහින් ජාත්යන්තර මුහුෙද් අස්වැන්න වැඩි-
වැඩිෙයන් ෙනළා ගන්න ෙන්ද ෙමම අමාත්යාංශය පිහිටුවා 
තිෙබන්ෙන්? ධීවර කර්මාන්තෙයන් යැෙපන ධීවර පවුල් නඟා 
සිටුවා, ඔවුන්ට ඵලදායක අනාගතයක් උදා කරලා ෙදන්න ෙන්ද 
ෙමම අමාත්යාංශය පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්? ධීවර කර්මාන්තය ආශිත 
විවිධ කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කරන්න සහ ෙද් ශෙය් සමස්ත 
ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධියට අදාළ තවත් ෙබොෙහෝ පරමාර්ථ ඉෂ්ට 
කරන්න  ෙන්ද ඔබතුමන්ලා ෙමම අමාත්යාංශය පිහිටුවා 
තිෙබන්ෙන්? එවැනි පරමාර්ථ මත අමාත්යාංශයක් පිහිටුවා 
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තිෙබනවා නම් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් බලයට පත් 
වුණු කිසිම ජනාධිපතිවරෙයක් ෙහෝ ජනාධිපතිවරියක්, කිසිම 
අගමැතිවරෙයක් ෙහෝ අගමැතිවරියක්, ධීවර අමාත්යවරු, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු ඇතුළු කිසිම ෙකෙනක් ෙම් අරමුණ 
පිළිබඳව නිවැරැදි වැටහීමකින් සිටිෙය් නැහැ. ඒ පරමාර්ථ සියල්ල 
පැත්තකට දමා විෙද්ශ රටවල සල්ලි මල්ලට, ආධාරවලට, 
උපකාරවලට, ණයවලට තනිකරම වහල් ෙවලා, තමන්ෙග් ආත්ම 
ගරුත්වය, අභිමානය පාවා දීලා, අහිංසක ධීවර ජනතාවෙග්ත් 
අභිමානය පාවා දීලා, ඒ අය වහලුන් බවට පත් කරන්නයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්.  

අපි කියනවා, ෙම් අපරාධෙයන් ගැලෙවන්න, ෙම් කර්මාන්තය 
නඟා සිටු වන්න, දියුණු කරන්න ජාතික පතිපත්තියක් හදන්න අද 
වන තුරුත් කිසිම ධීවර අමාත්යවරයකුට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැයි කියලා. අපි ෙම් කටයුත්ත 2005 අවුරුද්ෙද්දී කළා. නමුත් 
අද ඒක හමස් ෙපට්ටියට ගිහිල්ලා. අද ඒක මිහිදන් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අඩුම ගණෙන් ඒක ෙකොෙහන් ෙහෝ අරෙගන, 
ඒක සංවර්ධනය කරලා රටට ගැළෙපන විධියට හදන්න නිහතමානි 
වන්න කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
වර්තමාන ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයාට -ධීවර 
හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යවරයා පිළිබඳ පශ්නයක් 
නැහැ.- සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, රෙට් ඉන්න ඉහළම බලධාරින්ෙග් 
වහලකු බවට පත් ෙවන්න. එතුමාට කියාත්මක ෙවන්න 
හැකියාවක් නැහැ. එතුමාට හැකියාවක් තිබුණත්, අදහසක් 
තිබුණත්, අවෙබෝධයක් තිබුණත් එතුමාට කියාත්මක වන්න බැහැ. 
එතුමා දඬු අඬුවකට හිර කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මා 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. එතුමාට කියා ගන්න බැරි වුණාට, 
එතුමාෙග් හැඟීම්වලිනුත්, කියා කලාපෙයනුත් මට ෙත්ෙරනවා, අද 
එතුමා හිරකරුවකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. එතුමාට 
වුවමනා ෙද් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් ධීවර ක්ෙෂේතය විනාශ 
වීමට ෙම් මහා අපරාධය ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ජාතික හා ජාත්යන්තර නීති මුළුමනින්ම 
උල්ලංඝනය කරමින්, ජාත්යන්තර මුහුෙද් පමණක් ෙනොෙවයි, 
නාවික සැතපුම් 200ක ජල තීරය තුළත් විෙද්ශ යාතා -ඉන්දියන්, 
තායිවාන්, ෙකොරියන්, ජපන්, චීන- සියදහස් ගණන් ඉහළම 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින් මත්ස්ය සම්පත ජාතිකවත්, 
ජාත්යන්තරවත් විනාශ කරන බව ෙත්රුම් ගන්න, ගරු 
ඇමතිතුමනි. අතීතෙය් විවිධාකාර, නීති විෙරෝධී පන්න කම අපට 
හඳුන්වා ෙදනු ලැබුෙව් ඔබතුමන්ලාෙග් ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය විසිනුයි. 

ඊට වඩා බරපතළ විධිෙය් නීති විෙරෝධි පන්න කම උපෙයෝගි 
කර ෙගන මත්ස්ය සම්පත මුළුමනින්ම ෙකොල්ලකනවා; ශුද්ධ 
කරනවා. ඉහ ෙගන කන්ෙන්. ඔබා ෙගන ෙනොෙවයි, තනිකරම ඉහ 
ෙගන කනවා. ජාත්යන්තර වශෙයන් සහ ජාතික වශෙයන් අෙප් 
සාගර කලාපයට දිනපතාම සංකමණය ෙවලා නවීන ඇටවුම් 
ෙයොදා මත්ස්ය සම්පත  ෙකොල්ලකනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා සඳහන් කළ උක්ත රටවල ෙද්ශීය ජල 
තීරෙය් අද මාළු නැහැ. අපි ඒ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අද චීනෙය්, 
ෙකොරියාෙව්, තායිවානෙය්, ඉන්දුනීසියා ෙව් සහ ජපානෙය් ෙද්ශීය 
ජල තීරෙය් එක මාළුෙවක්වත් නැහැ. ඒ සියල්ලම ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉහළම තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන ශුද්ධ කරලා, විනාශ කරලා 
අවසානයි, මාල දිවයින හැරුණායින් පසුව. මාල දිවයින හැරුණාම 
ඉහත සඳහන් කළ අෙනක් රටවල් සියල්ලම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මුළු 
මත්ස්ය සම්පතම ෙකොල්ල කාලා, විනාශ කරලා ඉවරයි.  

අද අපිට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද අපි අන්න ඒ 
ෙකොල්ලයට සහෙයෝගය ෙදමින් -පනින රිළවුන්ට ඉණිමං හදමින්- 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමෙහේ ඇවිල්ලා අෙප් මත්ස්ය සම්පත රිසි ෙසේ 
ෙකොල්ල කන්න ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අයට ජාත්යන්තර 
මුහුදට යන්න තිෙබන ඉඩකඩ වළක්වා ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ වැඩ 
කටයුත්ත රිසි ආකාරෙයන් කර ෙගන යන්න තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉඩකඩ සලසා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් - 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. ඔබතුමා දැන් 

දිගින් දිගටම කිව්වා - 

  
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට කථා කිරීමට තිෙබන කාලය තමයි, 

නැති ෙවන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව අවසන් වීම සම්බන්ධ 

ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාෙවන් ලබා 
ගන්න. පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා, අෙප් අයට 
ජාත්යන්තර මුහුදට යන්න තිෙබන අවස්ථාව අහිමි කරනවාය; ඒ 
වාෙග්ම දඩ මුදල් විශාල වශෙයන් වැඩි කර තිෙබනවාය කියා. 
දැනට අෙප් ෙබෝට්ටුවලින් ජාත්යන්තර මුහුදට යෑමට අවසර 
තිෙබන්ෙන්, ෙබෝට්ටු 1,615කට පමණයි. එයිනුත් 1,500ක් වාෙග් 
පමාණයක් තමයි යන්ෙන්. ෙම් නීති රීති අදාළ ෙවන්ෙන්ත් ඒ 
ටිකට පමණයි. ඒ වාෙග්ම අපි පැහැදිලිව කියනවා, ඒ අයට ෙම් 
තිෙබන පමාණයට වඩා දඩ මුදල් වැඩිවීම ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් 
සුළු වශෙයන්ය කියන එක. ඒ කියන්ෙන් මීටර් 24ට අඩු 
ෙබෝට්ටුවලට දඩ මුදල් වැඩිවීම ෙවලා තිෙබන්ෙන් සුළු වශෙයන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් - 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඔබතුමාට කථා කිරීමට කාලය ෙදන්නම්. ෙම් දඩ මුදල් 

පනවා තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා ඉහළ යාතාවලටයි. අනිත් එක, 
ඔබතුමා කිව්වාට අපි ෙම් යුෙරෝපා සංගමයට යටත්වීමක් 
ෙනොෙවයි, ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තහනම ඉවත් කර ගැනීෙමන් 
අෙප් ධීවරයන්ට වාර්ෂිකව ෙඩොලර් මිලියන 100කට වැඩිය 
ලැෙබනවා. එය ලබා ගන්න තිෙබන එක කාරණයක් තමයි, ෙම්. 
අනිත් එක ෙම් අයට අවශ්ය නවීන තාක්ෂණය සියලුම අංශවලින් 
ලබා දීලාත් තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අපි යැෙපන්ෙන් ඔය ෙඩොලර් මිලියන 100 මතද? ෙවන 

විකල්පවලට යෑමට අෙප් ධීවර අමාත්යාංශයට දැක්මක්, 
හැකියාවක්, පුරුද්දක් නැද්ද? එෙහම ෙවන විකල්පවලට ගිහිල්ලා 
ආදායම් ෙසොයා ගන්න අපට බැරිද? මම ඒකත් කියා ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපිට විකල්ප තිෙබනවා. ඒ නිසා යුෙරෝපීය හවුෙල් ඔය ෙසොච්චම් 
මුදලට යට ෙවලා අෙප් ආත්ම ගරුත්වය, අභිමානය පාවා දීලා 
ධීවරයින්ෙග් ජීවිත විනාශ කරන්න කැස කවන්න එපාය කියා මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලනවා. මම කාරුණිකව 
එෙසේ ඉල්ලා සිටිනවා. අපි එයට යට විය යුතු නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමා දිගින් දිගටම අසත්ය පකාශයක් කර ෙගන යනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අසත්ය ෙනොෙවයි, මම ෙම් කියන්ෙන් ඇත්ත. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම කියන්නම්. අපි ෙකොෙහේවත් පාවා දීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් 

නැහැ.  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඇයි, නැත්ෙත්? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
නැහැ. මෙගන් පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
කියන්නෙකෝ. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අෙප් ධීවරයන්ට නීති-රීති පද්ධතියක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. 

ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර කටයුතුවල ෙයදීමට කිසිම බාධාවක් 
නැහැ. අනවස රෙයන් ෙවනත් රටවලට ඇතුළු වුෙණොත් විතරයි දඩ 
මුදල් පනවන්ෙන්. හිතාමතා  ඒ කියන්ෙන්, VMS යන්තය අකිය 
කරලා ෙවනත් පෙද්ශවලට බලහත්කා රෙයන් ඇතුළු ෙවලා ඒ 
කටයුත්ත කෙළොත් විතරයි, ෙම් දඩ මුදල් අය කරන්ෙන්. ඒකත් 
සුළු වශෙයන් තමයි වැඩිවීමක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
තිෙබනවා. ඒ දඩය නැත්ෙත් නැහැ.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ගහ ගහන්න ඕනෑ, ඒ ෙගොල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අනිත් එක, ෙම්ක අපිට මහා බරපතළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් කිව්වා, මිලියන 25, මිලියන 
50 ආදී වශෙයන්. එෙහම නැහැ. මිලියනයයි. ෙම් තිෙබන එෙක් 

ෙපොඩි වැඩිවීමක් විතරයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ දඬුවමට යටත් 
ෙවන්ෙන්, අපි සියලු තාක්ෂණය දීලා තිබියදීත් හිතා මතා අනවසර 
මුහුදු තීරයකට ගිෙයොත් විතරයි. ඒකත් ෙබෝ ට්ටු සුළු පමාණයකට 
විතරයි. එෙහම නැත්නම් අප සතුව ෙබෝට්ටු 64,000ක විතර 
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒවාට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
කලාපයට කිසිම ආකාරයකින් අදාළ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

ඒ වාෙග්ම තමයි, අෙප් රටට ෙවනත් විෙද්ශ රටවල ෙබෝට්ටු 
ආෙවොත් - ෙබෝට්ටු ෙනොෙවයි, ඇත්තටම ඒවාෙයන් එන්ෙන් නැව්. 
එෙසේ එන විෙද්ශ යාතාවලට දඬුවම් දීෙම් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් 
අප සතුව තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් පශන්ය විතරක් අපිට දැන් 
ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දැවැන්ත ෙලස, දැඩි ෙලස එයට  
විෙරෝධය දක්වනවා. අපි ඒ සම්බන්ධවත් ෙවනම සාකච්ඡා සිදු කර 
ඒ අයට දඬුවම් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙත්රුම් ගන්නෙකෝ. දැන් මම පැහැදිලිව 

කිව්වා, ෙම් සංෙශෝධනෙය් පළමු වැනි පිටුෙව්ම -  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අෙප් සීමාවට ඇවිත් මත්ස්ය සම්පත අල්ලා ෙගන යාම -[බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
එම කටයුත්ෙත්දී අපි තදින්ම ඉන්නවා. මම ෙම් අමාත්යාංශෙය් 

වැඩ භාර ගත්තාට පසුව ඉන්දියාෙවන් අල්ලා ගත් එකම යාතාවක් 
ෙහෝ දැල් ආම්පන්න කිසිවක් නිදහස් කිරීම සිදු කරලා නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇමතිතුමා, ෙම් සංෙශෝධන 

පනත් ෙකටුම්පෙත් පළමුවැනි පිටුෙව්ම පැහැදිලිව  සඳහන්ව 
තිෙබනවා, ෙමන්න ෙමෙහම: 

 "(7) ෙම් පනෙත් 61 (1) (ත) වගන්තිය ය ටෙත් සාදන ලද යම් 
නිෙයෝගයක් ශී ලංකා ජල තීරෙයන් පිටත උල්ලංඝනය කළ යම් 
තැනැත්ෙතක්...." 

 ඉතින්, කවුද ෙම් උල්ලංඝනය කරන්ෙන්? අෙප් ධීවරයා. අෙප් 
ධීවරයා අෙප් ජල තීරෙයන් පිටත ගිහිල්ලා මුහුදු සීමාව 
උල්ලංඝනය කරනවා. එතෙකොට දඩ ගහන්න ඕනෑ ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙන්. අපි ෙමොකටද දඩ ගහන්ෙන්? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමා ෙම් වාෙග් පකාශයක් කිරීම පිළිබඳව මම කනගාටු 

ෙවනවා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඇයි, VMS එෙක් ෙමොකක්ද කියලා තිෙබන්ෙන්? 
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[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා] 
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අපි ධීවර නිෙයෝජිතයන් සමඟත් සාකච්ඡා කරලා තමයි ෙම් 

කටයුත්ත කෙළේ. අෙප් රටින් යන 1,500ක් විතර වන 
ෙබෝට්ටුවලින් අවුරුද්දකට ෙබෝට්ටු 4ක්, 5ක් ෙම් වැරදි වැෙඩ් 
කරනවා. අෙප් අය දැන් ඒ විධියට යන්ෙන් නැහැ. අෙප් අයට ඒ 
තාක්ෂණය තිෙබනවා. වැරැද්දක් කෙළොත් විතරයි අපි දඬුවමක් 
ෙදන්ෙන්. ෙම්ක අනවශ්ය විධිෙය් බරපතළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙහොෙරන් මාළු අල්ලාෙගන එන අයට ඒක 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලාද? 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නැහැ, නැහැ, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඔබතුමා දැන් ෙම්ක 

කල්පනා කරලා බලන්නෙකෝ. අෙප් මුහුදු සීමාව තිෙබන්ෙන් 
හැතැප්ම 200යි. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒක කිසිෙසේත්ම අදාළ නැහැ. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න මම කියනකල්. අෙප් සැතපුම් 200 සීමාව අත 

හැරලා, අෙප් ධීවරයා සැතපුම් 700ක්, 800ක් ඈතින් ඇති 
ජාත්යන්තර මුහුදුවලට යන්ෙන් ඇ ෙඟ් අමාරුවටද, නැත්නම් 
ඔළුෙව් අමාරුවටද? ෙමොකටද? තමුන්නාන්ෙසේ මට ඒක කියන්න. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
එෙහම යන්න කිසිම අවශ්යතාවක් නැහැ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න මම කියනකල්. [බාධා 

කිරීමක්] අෙප් මිනිස්සුන්ට අෙප් මුහුෙද් මාළු තිෙබනවා නම් 
ෙමොන බම්බුවටද ඒ මිනිස්සු ජාත්යන්තර මුහුදට යන්ෙන්? යන්න 
අවශ්ය නැහැ. ඔබතුමා ඒක ෙත්රුම් ගන්න. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමාත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් හැටියට 

කටයුතු කළා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මාර අපරාධයක් ෙන් කරන්ෙන්. මම කියන්ෙන් ඒකයි. 

  
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් සම්පූර්ණ අසත්යයක්.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නැහැ, නැහැ. ෙම්ෙක් තිෙබනවා ෙන්. ෙම් සංෙශෝධනවල 

කියලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙම්ක දිගින් දිගටම කරන්න ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්ය පකාශයක්. ෙමතුමා සම්පූර්ණ 
අසත්ය පකාශයක් කරන්ෙන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නැහැ, ඇමතිතුමා. මම ෙමොකටද අසත්ය පකාශ කරන්ෙන්? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ මම කියන්න. අෙප් ධීවරෙයෝ සියයට 

99ක්ම ෙම් කටයුත්ෙත් ඉතාමත් සාර්ථකව ෙයෙදනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, VMS එක නවත්තලා හිතාමතාම 
අනවසර මුහුදු තීරයට යන අය සියයට 1ක්වත් නැහැ. VMS එක 
නවත්තලා ගිහිල්ලා අහුෙවන අයට විතරයි ෙම් දඩය නියම 
ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙබෝට්ටුව කැඩුණාටවත්, ජාත්යන්තර 
මුහුදට ගිහිල්ලා මාළු අල්ලනවාටවත් කිසිදු තහනමක් නැහැ. ඒවා 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම ඔබතුමාෙගන් ෙම්ක අහනවා. ඇයි VMS එක දුන්ෙන්? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
VMS එක දුන්ෙන් ඒ අයට තාක්ෂණය අවශ්ය නිසායි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා ෙම් කාරණය දන්නවාද? ඔබතුමා 

දන්නවා නම් කියන්න, VMS එෙකන් ෙමොකක්ද කරන වැෙඩ්? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
VMS එෙකන් ෙකොළඹ ඉඳලා අපට යාතාව තිෙබන තැන 

දැනගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එච්චරයි, එච්චරයි. 

1701 1702 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙගොල්ෙලෝ යම් ආකාරයකට 

වැරදි මුහුදු තීරයකට යන්න යනවා නම්, තහනම් කලාපයකට 
ඇතුළු ෙවන්න යනවා නම් අපි ඒ අයට දැනුම් ෙදනවා. දැනුම් දීලා 
එතැනින් ෙමහාට ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එච්චරයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා, ඔබතුමාට 

දිගින් දිගටම කථා කරන්න ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ 
කාලය අවසානයි. කරුණාකරලා කථාව අවසන් කරන්න. 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා උත්තරය ෙදයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙමෙහම ෙන්. එතුමා මට කිව්වා,- 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මම ඔබතුමාට වැඩිපුර විනාඩි තුනක විතර කාලයක් ලබාදී 

තිෙබනවා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියන්නම්. එතුමා බාධා කරන ෙකොට 

එතුමා මට කිව්වා, එතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි කිහිපයක් මට ලබා 
ෙදනවා කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා දැන් වැඩිපුර විනාඩි එකහමාරක්, ෙදකක් කථා කරලා 

තිෙබනවා. ෙම්ක දිගින් දිගටම ෙගනියන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග් 
කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම කථා කරන්ෙන් අදාළ ෙද්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්නම්. කරුණාකරලා ඒ විනාඩිය 

කථා කරලා ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඔබතුමා කියනවා, මෙග් කථාව අවසන් කරන්න කියලා. මාර 

වැඩක් ෙන් ඒක. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා වැඩිපුර කාලය ගත්තා. ඒක හරි. තවත් විනාඩියක් 

ෙදන්නම්. ඒ විනාඩිය ඇතුළත ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියනවා, අෙප් ධීවරයන් මීට 

ඉස්ෙසල්ලා චන්දිකා තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන මාළු ඇල්ලුවා 
කියන එක. ඒෙකන් ආරක්ෂාව ලැබුණා; මාළු බිම් පිළිබඳව  
වැටහීමක් ලැබුණා. ෙම් VMS එෙකන් එෙහම ෙදයක් නැහැ. 
VMS එෙකන් කරන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි, 
ජාත්යන්තර මුහුදට ඇතුළු ෙවන ෙකොටම ඒ පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මූලස්ථානය දැනුවත් වීමයි. අන්න 
එතෙකොට කියනවා, "ඔතැනින් ඉවත් ෙවයල්ලා" කියලා. ඔබතුමා 
ෙත්රුම් ගන්න, ජාත්යන්තර මුහුදට කිට්ටු ෙවන්න අපට බැහැ. ඒ 
කියන්ෙන් ඉන්දුනීසියානු, ෙකොරියානු, තායිවාන් නැව් විශාල 
පමාණයක් අද මුහුෙද් ඇටවුම් කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙත්රුම් ගන්න. ඒ නිසා ජාත්යන්තර මුහුදු තීරෙය් ඉඳලා ෙද්ශීය 
මුහුදු තීරයට සංකමණික මත්ස්යයින් එන එක මුළුමණින්ම 
වළකිනවා. 

මතක තබා ගන්න. අෙප් ධීවරයන්ට අෙප් මුහුදු සීමාව වන ෙම් 
හැතැප්ම 200 තුළ විතරයි ඉන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම්ක 
අපරාධයක්. මම කියන්ෙන් ඒකයි. නැතිව මම ෙම් නිකම් හිස් 
වචන කථා කරනවා ෙනොෙවයි.  

ෙම් සංෙශෝධන නිසා ෙම් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
ධීවරෙයෝ 2,40,000ක් පාරට වැෙටනවා; ඒ වාෙග්ම ධීවර 
කර්මාන්තෙයන් යැෙපන පවුල් 3,00,000ක් සහ සාමාජිකයන් 
ලක්ෂ 15ක්  මහ මඟට වැෙටනවා. ධීවර කර්මාන්තය හා ඒ ආශිත 
කර්මාන්ත වන කරවල, උම්බලකඩ, ඒ වාෙග්ම වියළි 
හාල්මැස්සන් ෙවෙළඳාම් කරන අයත් ෙම් තුළින් මහ පාරට 
වැෙටනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් සංෙශෝධනය තුළින් සිදු වන්ෙන් 
මහා ෙඛ්දවාචකයක්ය කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
බැහැ, ඔබතුමාට දැන් විනාඩි පහක් දුන්නා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. මම ෙම් නිකම් කථා කරනවා ෙනොෙවයි.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඉක්මනට අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
හරි. මට තව ෙබොෙහෝ කරුණු කියන්න තිෙබනවා. නමුත්, 

ෙවච්ච වැඩයට කරන්න ෙදයක් නැහැ. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 

1979 අංක 59 දරන ධීවර (විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු විධිමත් 
කිරීෙම්) පනත තමුන්නාන්ෙසේලාට කියාත්මක කරන්න බැරි ඇයි? 
ඉන්දියානු යාතා පිළිබඳව කියාත්මක වන්න ඒෙක් පැහැදිලිව 
පතිපාදන තිෙබනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ තුළින්,  අත් 
අඩංගුවට ගැනීම්, රඳවා තබා ගැනීම්, ඇප දීම්, යාතා හා ආම්පන්න 
සියල්ල රාජ සන්තක කිරීම් සම්බන්ධෙයන් සියලුම නීති-රීති, 
බලතල  අමාත්යාංශයට සහ ආරක්ෂක අංශවලට පවරා තිෙබනවා. 
ෙම් පනෙත් ඒ සම්බන්ධෙයන් වගන්ති 28ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් පනෙත් 3, 18 (අ) (ආ), 19 (1) (අ) වගන්තිවලින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා. අෙප් ජල තීරෙයහි 
මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන විෙද්ශීය ධීවර ෙබෝට්ටු ආදිය රාජ 
සන්තක කරන්න පුළුවන් අයිතියක් ෙම් තුළින් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ෙම් පනත කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? ෙම් පනත කියාත්මක 
ෙනොකර ෙවන ෙවන වටපිට අත ගෑවාට හරියන්ෙන් නැහැ. ඒක 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා හරියට ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන 
කාෙග්වත් බලපෑමකට යටත් වන්ෙන් නැතිව රාජ තාන්තිකව 
මැදිහත් ෙවලා ෙම්කට රිංගුෙව් නැත්නම් අපට මහා 
ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වනවා. 

අවසාන වශෙයන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් 
ටික පැත්තකින් දමන්න. පැත්තකට දමා ධීවරයින්ට තමන්ෙග් 
රැකියාවට බාධාවක් ෙනොවන පරිදි හා මසුන් ඇතුළු ජීවී අජීවී ජලජ 
සම්පත් දිගු කාලීනව විනාශ වන පන්න කමයන් නවත්වාලමින් 
ධීවරයාත්, ධීවර කර්මාන්තයත් රැකීම අරමුණු ෙකොටගත් ජාතික 
ධීවර පතිපත්තියක් සකස් කරන්න.  

රෙට් ස්ෛවරීභාවයත්, නීතියත්, විෙද්ශ පතිපත්ති මත වූ 
මූලධර්මයන් උල්ලංඝනය කරමින් හා රෙට් ජාතික ආදායම අහිමි 
කරමින් ෙමරට උතුරු නැ  ෙඟනහිර ධීවරයාට බරපතළ ගැටලුවක් 
ෙලස පවතින ඉන්දියානු ධීවර ආකමණය නතර කිරීමටත්, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ධීවරයන්ට ලංකා මුහුදු සීමාෙව් තම රැකියාව කර 
ෙගන යෑමට අවශ්ය ආරක්ෂාව හා රැකවරණය ලබා දීමටත් රජය 
වහා මැදිහත් විය යුතුයි.  

යුෙරෝපා සංගමය මඟින් පනවා ඇති ෙකොන්ෙද්සි ෙමරට ධීවර 
කර්මාන්තයට අහිතකර ෙලස බලපා තිෙබනවා. ෙම් අහිතකර 
තත්ත්වය ෙවනස් කර ෙමරට ධීවර නිෂ්පාදන ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොළට යැවීමට අවශ්ය ඉඩ පස්ථා පුළුල් කර ගැනීමට ෙමරට 
ධීවරයාත්, ධීවර කර්මාන්තයත් රැකගැනීම ෙවනුෙවන් රජයට 
මැදිහත් වන්න කියලාත් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගැඹුරු මුහුෙද් මත්ස්ය සම්පත ෙනළාගැනීෙම් ඉඩ පස්ථා 
බහුදින යාතා හිමියන් අතෙළොස්සකට හිමිවන පරිදි සමාගම් ෙලස 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් කුමන්තණකාරී ෙයෝජනාව බහුදින යාතා 
හිමියන් විශාල පිරිසකට අහිතකර ෙලස බලපාන බැවින්, එම 
කියාමාර්ගය නවත්වන්න කියලාත් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කාලය ෙදන්න බැහැ. කරුණාකර 

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ලබා ගත් ඉන්ධන සහනාධාරය, දැල් 

ආම්පන්න කට්ටලයක් ආෙද්ශ කරමින් ෙපෝඩාකාරී ෙලස නවතා 
දමා  තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ධන මිල 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ධන මිල 
අඩුවීෙම් වාසිය ධීවර ජනතාව ඇතුළු සමස්ත ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

සමුළුෙවන් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉතිරි ෙයෝජනා ටිකත් සම්මත 
කරමින් ධීවර ජනතාව වළ පල්ලට යවන, ධීවරයන්ෙගන් යැෙපන 
ජනතාව විනාශ කරන, ඒ මත කර්මාන්ත කරන ජනතාවට 
බලපාන ෙමන්න ෙම්  සංෙශෝධනයට ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් 
මුළුමනින්ම විරුද්ධ වන බවත්, ඒ සංෙශෝධනය පතික්ෙෂේප කරන 
බවත් මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් කියා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. You 

have 12 minutes.  

 
[பி.ப. 4.56] 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்ைறய சைப ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயில் 
உைரயாற் வைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
மீனவச் ச கத்தின் பிரச்சிைன சம்பந்தமான சில விடயங்கைள 
இச்சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற அம்பாைற 
மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள், அதி ம் அம்பாைற 
மாவட்டத்தின் எல்ைலப் பிரேதசமாக இ க்கின்ற ெபாத் வில் 
மீனவர்கள் கடந்த பல வ டங்களாகப் பல்ேவ  
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கி வ கின்றார்கள். இ  
சம்பந்தமாகப் பல்ேவ  மட்டங்களில் ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
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நடத்தப்பட்  நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்டா ம் இன்ன ம் 
அந்த மீனவர்கள் அவற் க்கான தீர்விைன அைடயவில்ைல 
என்ப  கவைலக்குாிய விடயமாகும்.    

ெபாத் வில் பிரேதசத்தில் மீன்பி த்தல் பாரம்பாியத் 
ெதாழிலாக அைமந் ள்ள . இவற்றில் கடல் மீன்பி க்காக 
வங்காள விாிகுடாக் கட ம் நன்னீர் மீன்பி க்காக அ கம்ேப 
மற் ம் ெபாத்திக்களப் , ஊறணிக்களப் , ெறாட்ைடக்குளம், 
இரத்தக்குளம் எனப் பல நீர்நிைலக ம் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன. த்தம் மற் ம் சுனாமியினால் 
மீன்பி  உபகரணங்கள் பாதிக்கப்பட்டேபா ம் தம  
ஜீவேனாபாயத் க்காகப் பல்ேவ  சிரமங்க க்கு மத்தியி ம் 
அந்த மீனவர்கள் குறித்த சில மீன்பி  உபகரணங்க டன் 
ெதாடர்ச்சியாக மீன்பி  யற்சியில் ஈ பட் வ கின்றார்கள். 
குறிப்பாக 154 சிறிய படகுகள், ஒ  ெபாிய படகு, 16 களப் த் 
ேதாணிகள், 5 ெகாஸ் ேதாணிகள், 14 கைரவைலகள் ேபான்ற 
மீன்பி  உபகரணங்கைள ைவத் க்ெகாண்  தம  மீன்பி த் 
ெதாழிைலச் ெசய்கின்றார்கள்.  

ேம ம், அங்கு ஆழ்கடல் மீன்பி  மீனவர்க ம் பல 
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்குகிறார்கள். ெபாத் வில் 
பிரேதசத்தில் நிரந்தரமான படகுத் தாிப்பிடமின்ைம, ெவளிச்ச 

ன்ைம, அைனத்  வசதிக ம்கூ ய மீனவ ஓய்  
அைறயின்ைம, எாிெபா ள் நிரப்  நிைலயம் இன்ைம, 
கட க்குச் ெசல் ம்ேபா  ெபா ட்கைளப் பா காப்பாக 
ைவப்பதற்கும் தங்குவதற்கும் அைறகள் இன்ைம ேபான்றன 
அவற் ள் அடங்கும். மற் ம் மீன்கைள ஏற் மதி 
ெசய்யக்கூ ய வசதிகள் அங்கு இல்ைல; ஐஸ் கட்  உற்பத்தித் 
ெதாழிற்சாைல இல்ைல. இவ்வா  ஆழ்கடல் மீன்பி த் 
ெதாழி ல் ஈ ப கின்றவர்க க்குப் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் 
காணப்ப கின்றன. அேதேநரம், கைரேயார மீன்பி ப் 
பிரச்சிைனயாக பா ப் பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . 
குறிப்பாக, ஜலால்தீன் ச க்கத்தி ள்ள இந்தப் பிரச்சிைன 
இன் ம் க்குக் ெகாண் வரப்படவில்ைல. 
கைரவைலப்பா  அ மதிப்பத்திரம் பதி ெசய்ய ேவண் ம். 
அேதேநரம் அ மதியற்ற வைலகைளப் பயன்ப த் வைதத் 
த த்  நி த் வதற்குக் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சு நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.  

நன்னீர் மீன்பி யாளர்களின் மீன்பி ப் பிரச்சிைனயாக 
களப்  சுத்தம் ெசய்தல், களப்பில் மீன் குஞ்சுகைள இ வதற்கு 
நடவ க்ைகெய த்தல், தங்குமிடம் அைமத் க் ெகா த்தல் 
என்பவற் டன் குறிப்பாக, கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சு மானிய அ ப்பைடயில் 
ேதாணிகைள ம் வைலகைள ம் வழங்க நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ம். குறிப்பாக, அம்பாைற மாவட்டத்தின் பிரதான 
ெதாழில்களாக மீன்பி ம் விவசாய ம் காணப்ப கின்ற . 
நான் குறிப்பிட்ட ெபாத் வில் பிரேதச மீன்பி யாளர்களின் 
பிரச்சிைனக க்கு அைமச்சு உாிய கவனெம த்  நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், அம்பாைற மாவட்டத்தின் இன் ெமா  
பிரேதசமான இறக்காமத்தில் நன்னீர் மீன்பி யாளர்கள் 
உாிமப்பத்திரம் - licence ெபற யாமல் பல வ டங்களாகச் 
சர்ச்ைசக்குள்ளாக்கப்பட் ள்ளார்கள். இ  சம்பந்தமாக 
ஏற்ெகனேவ மாகாண சைப சில அ மதிப்பத்திரங்கள் 
ெகா த்தி ந்த . இப்ெபா  நைட ைறயில் மத்திய அரசு 
இதைனப் ெபா ப்ேபற் க்ெகாண்டா ம், கடற்ெறாழில் 
மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு இ வைர 

இவர்க க்கான licence ெகா ப்ப  சம்பந்தமாக 
நடவ க்ைகெய க்கவில்ைல. எனேவ, இ  சம்பந்தமாக 
உாிய கவனெம த்  நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

ேம ம், நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற கல் ைனத் 
ெதாகுதியின் மீன்பி  சம்பந்தமாகச் சில விடயங்கைளக் 
கூறேவண் ம். கல் ைனப் பிரேதசத்தில் ஆயிரக்கணக்கான 
மீனவர்கள் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள எதிர் 
ேநாக்குகின்றார்கள். குறிப்பாக, அ  சுனாமியினால் அதிகம் 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசமாகும். ஒ  படகுத் தாிப்பிடம் 
அதாவ , ஒ  மீன்பி த் ைற கம் ஒன்ைறக் கல் ைன, 
சாய்ந்தம ப் பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்கு கடந்த காலத்தில் 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
பல்ேவ  விதமான நடவ க்ைககைள எ த்தா ம், வர  
ெசல த் திட்டத்தில் அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டவா  
கல் ைன மீன்பி த் ைற கத்திற்கு நிதிெயா க்கீ  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற நிைலயில், அதைனச் சாய்ந்தம ப் 
பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்கான நடவ க்ைககைள 
உடன யாக ஆரம்பிக்க ேவண் ம்.  

அந்தப் பிராந்தியத்தில் ைற கம் இல்லாத பிரச்சிைன 
மட் மல்லாமல்,  மீனவர்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் இ ந் ெகாண் க்கின்றன. குறிப்பாக, 
சுனாமியினால் அவர்க ைடய வா கள் ற்றாக 
அழிக்கப்பட் விட்டன. எனேவ, அவர்க க்கு நிரந்தரமாகத் 
தங்க ைடய வைலகைளப் பின் வதற்கும்  
இைளப்பா வதற்கும் வா கள், அதாவ  இைளப்பா ம் 
நிைலயங்கள் கட் க்ெகா க்கப்பட ேவண் ம். இதற்காக 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். உண்ைமயில்      
ெதன்பகுதியி ள்ள மீனவர்க க்கு இ க்கின்ற சில வசதிகள்  
அந்த மீனவர்க க்கு இல்லாமல் இ க்கின்றன. 

உதாரணமாக, கடந்த காலத்தில் கல் ைன, சாய்ந்தம ப் 
பிரேதசத்தில் ெதாைலத்ெதாடர்  நிைலயெமான்  
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட்ட . அ  சுனாமியால் ற்றாக 
அழிக்கப்பட்ட நிைலயில் திதாக ந ன ெதாழில் ட்பத் டன் 
கூ ய மீனவர்க க்கான ெதாைலத்ெதாடர்  மத்திய 
நிைலயெமான்  உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அதில் 
விேசடமாக தமிழ் ெமாழி ெதாிந்த ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் 
நியமிக்கப்பட ேவண் ம். அேதேநரம், அந்தப் படகு 
உாிைமயாளர்க க்கு - படகில் ெசல்கின்றவர்க க்கு அந்த 
மத்திய ெதாைலத்ெதாடர்  நிைலயத்ேதா  ெதாடர்  
ப வதற்கான walkie-talkies  வழங்கப்படேவண் ம். 
ஏெனன்றால், பல ைற இவ்வாறான வசதிகள் 
இல்லாைமயால் மீனவர்கள் பலர் உயிர்கைள இழந்த 

ர்ப்பாக்கிய நிைலைம அங்கு ஏற்பட்ட . இதைன ம் இந்த 
அைமச்சு கவனத்தில்  எ க்க ேவண் ம்.  

ேம ம், அந்தப் பிராந்தியத்தில் ெவளிமாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் மீன்பி ப் படகுகளில் வந்  அந்தப் 
பிரேதசத்தி ள்ள மீனவர்களின் வைலகைளத் தி தல், 
ெவட் தல் ேபான்ற பல்ேவ பட்ட நாசகாரச் ெசயல்களில் 
ஈ பட்  வ கின்றனர்.  இைதத் த ப்பதற்கு மீன்பி த் ைற 
அைமச்சு உாிய நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.   

அேதேநரம், அம்பாைற மாவட்டத்தில் மீன்பி த் 
ெதாழி ன் மத்திய நிைலயமாக இ க்கின்ற ஒ வில் 
மீன்பி த் ைற கத்ைத மீன்பி த் ைற அைமச்சு 
ெபா ப்ேபற் , அதைன விைனத்திறன் மிக்கதாக மாற்றி, 
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அம்பாைற மாவட்ட ஒட் ெமாத்த மீனவ ச கத்தின் ேகந்திர 
நிைலயமாக இ க்கத்தக்கவா  அங்கு இன் ம் பல 
வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். குறிப்பாக அந்த 
மீன்பி த் ைற கத்ேதா  ஒட் யதாக ாின்மீன் 
ெதாழிற்சாைல, மீன்கைளப் பதனி ம் ெதாழிற்சாைல 
ேபான்றவற்ைற அைமத்  ஒ  ைகத்ெதாழிற்ேபட்ைடயாக 
ஒ வில் மீன்பி த் ைற கம் மாற்றப்படேவண் ம். 
ஏெனன்றால், பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் இன்  
ேவைலவாய்ப்பின்றி இ ப்பதனால், அம்பாைற மாவட்டத்தின் 
ேகந்திர நிைலயமாக இ க்கின்ற இந்த மீன்பி த் 

ைற கத்ைத அைமச்சு ெபா ப்ேபற்  உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரம், தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் 
ல்ேமாட்ைடயில் அதாவ  குச்செவளிப் பிரேதசத்தி ள்ள 

மீனவ ச கத்தின் ேகாாிக்ைக சம்பந்தமாக ம் இந்தச் 
சைபயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
குறிப்பாக மாகாண தலைமச்சர் தைலைமயில் 
12.03.2015ஆம் திகதியன்  குச்செவளிப் பிரேதச 
ெசயலகத்தில் ஒ  தீர்மானம் எ க்கப்பட் க்கின்ற . 
அதாவ , ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 48 படகுகள் 2015ஆம் 
ஆண்  ெதாழி ல் ஈ பட்டேபா  உள் ர் மீனவர்களால் 
எதிர்ப் த் ெதாிவிக்கப்பட் ச் சர்ச்ைசக்குள்ளானேபா  ஒ  
தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட .  "2015 சம்பர் 31ஆம் திகதி 
வைரக்கும்தான் அவற் க்கு அ மதியளிக்கப்ப ம்; 2016ஆம் 
ஆண்  தி ேகாணமைலயில் ல்ேமாட்ைட, குச்செவளி 
ேபான்ற பிரேதசங்களில் ெவளிமாவட்ட மீன்பி ப் படகுகள் 
வந்  ெதாழில் ெசய்வைதத் த க்கேவண் ம்" என்  

தலைமச்சர் தைலைமயில் மாவட்டச் ெசயலாளர், பிரேதச 
சைபச் ெசயலாளர்கள், மீன்பி  அைமச்சின் ஆைணயாளர் 
ேபான்ேறார் ேசர்ந்  ெவ த்தனர்.  ஆனால், இந்த 
வ டத்தில் அந்த  இன்ன ம் பின்பற்றபடாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, ெவளிமாவட்ட மீன்பி ப் 
படகுகள் வந்  மீன்பி க்கின்றேபா  உள் ர் மீனவர்கள் 
பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைமையத் த ப்பதற்கு 
மீன்பி த் ைற அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். 
எங்க ைடய மீன்பி த் ைற அைமச்சர் மீனவச் 
ச கத்தின டன் ஒன்றிைணந்  பழகக்கூ யவர்.  எனேவ, 
இந்தச் சைபயில் நான் குறிப்பிட்ட மீனவ ச கத்தின் நலன் 
சார்ந்த விடயங்கள் ெதாடர்பாக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
உாிய நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා  මන්තිතුමා,  ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය  විනාඩි අටයි. 

  
[අ.භා. 5.07] 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ෙවන් කිරීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා. අෙප් ධීවර අමාත්යතුමා 
දැනට සුළු ෙමොෙහොතකට ෙපර කිව්වා, ජාත්යන්තර මුහුදට යන්නට 
පුළුවන් තත්ත්වෙය් අෙප් යාතා තිෙබන්ෙන් 1,615යි කියලා. අෙප් 
රට තුළ ෙම් ෙවනෙකොට බහුදින යාතා 4,000කට වැඩි පමාණයක් 
තිෙබනවා.  නමුත් ෙම් යාතා 4,000ටම ජාත්යන්තර මුහුදට යන්න 

පුළුවන් මට්ටමක නැහැ. ෙමොකද, ෙම් සමහර යාතා යල්පැන ගිය 
ඒවා. සමහර යාතා අලුත්වැඩියා කර ගන්න ඒ ධීවරයන්ට මුල්යමය 
පහසුකම් නැහැ. සමහරවිට බැංකුවලින් ෙම් ධීවරයන්ට 
සලකන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාරණා තමයි ඒකට පධාන ගැටලු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී 
එදා ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට  හිටපු,  හිටපු  ජනාධිපති අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විෙශේෂ ස්තුතියක් කරන්නට  ඕනෑ,  
ෙතප්පෙම් ගිය ධීවරයාට  ඔරුවක් ගන්න, ඔරුෙව් ගිය ධීවරයාට 
ෙබෝට්ටුවක් ගන්න, කුඩා ෙබෝට්ටුවක් පාවිච්චි කළ ධීවරයාට 
බහුදින යාතාවක් ගන්න අවශ්ය මූල්ය පහසුකතම් ලබා දීලා, ෙපොලී  
සහන ලබා දීලා, ධීවර අමාත්යාංශෙයන් සියය ට තිෙහේ, සියයට 
හතළිෙහේ,  සියයට පණෙහේ දායකත්වය යටෙත් ආධාර ලබා දීලා 
ධීවරයන් සවිබල ගැන්වීම කළ නිසා. පසු ගිය  කාල වකවානුව 
තුළ හිටපු ඇමතිවරු ඒ පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කළාද කියන 
කාරණය අපි අෙප් හෘදය සාක්ෂිෙයන් අහන්න ඕනෑ.  

අද අපට ෙම් පනත්, පඥප්ති  සංෙශෝධනය කර ගන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? මූලාසරූනාඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
ෙම්වා සංෙශෝධනය කරන්ෙන් අෙප් රෙට් අවශ්යතාවට ෙනොෙවයි; 
අෙප් ධීවරයාෙග් අවශ්යතාවට ෙනොෙවයි. යුෙරෝපය සතුටු 
කරවන්න, යුෙරෝපා සංග මෙය් හිත දිනා ගන්න තමයි ෙම්වා 
කරන්ෙන්.  

ෙම් යුෙරෝපා සංගමය අපට තහනමක් දාන්න තීරණය  කෙළේ  
ඇයි කියන කාරණය අපි කථා කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට්  VMS - 
Vessel Monitoring System - කියන උපාංගය  සවි කරන්න 
කියලා අවස්ථා කිහිපයකදී අෙප් රටට නැත්නම් ධීවර 
අමාත්යාංශයට දැනුම් දීලා තිබුණා. ඒ අනුව, එවකට හිටපු 
අමාත්යවරයාට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝග කර තිබු ණා ෙම් 
උපකරණ ටික කඩිනමින් සවි කරන්න කියලා. හැබැයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙම් උපකරණය මිලදී ගන්න 
ෙවලාෙව් ගැටලුවක් මතු වුණා. එදා ධීවර අමාත්යාංශෙය් 
තාක්ෂණික කමිටුව, පසම්පාදන කමිටුව ෙයෝජනා කරපු මිලට 
වඩා අඩු මිලට ඒ ෙමවලම ෙවළඳ ෙපොෙළේ ගන්න පුළුවන්කම 
තිබුණා. ෙම් කාරණය  හඳුනා ගත් ධීවරෙයෝ ෙලොකු ගැටලුවක් මතු 
කළා. ම ට මතක හැටියට ඒ VMS එෙක් මිල හත්ලක්ෂ ගණනක් 
වාෙගයි. ෙමය හත්ලක්ෂ ගණනකට ගන්න අවශ්ය නැහැ, සාමන්ය 
ෙවළඳ ෙපොෙළේ ලක්ෂ තුනහමාරට හතරට ගන්නට තිෙබනවා 
කියලා ධීවරයන් පශ්නයක් මතු කළා.  

ෙම් කාරණය ගැන ධීවරයන් සහ ඇමතිතුමා අතර ෙලොකු 
ගැටලුවක් ඇති ෙවලා,  අවසානෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ළඟට 
ෙම් ගැටලුව ගියා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවසානෙය්දී කිව්වා, 
මුදල් අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා ෙම් යන්තය මිලදී ගන්න 
කියලා. එදා මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ෙමය මිලදී ගන්න 
අවස්ථාෙව්දීත් ධීවර අමාත්යාංශෙය් තාක්ෂණික කමිටුව යන්න 
ඕනෑ. පසම්පාදන කමිටුවට ධීවර අමාත්යාංශය සහෙයෝගය ෙදන්න  
ඕනෑ. ෙම් විධියට අමාත්යාංශ අතෙර් ගැටුම් ඇති ෙවලා 
අවසානෙය්දී ෙම් තහනම ඉස්සරහට ගියා. මම එම අවස්ථාෙව්  
වයඹ පළාත් සභාෙව් ධීවර අමාත්යවරයා.  

මෙග් ධීවරයන්ට එක්තරා උසස් ෙද්ශපාලන නායකෙයක් -
අෙප් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙනොෙවයි. 
ෙවනත් ෙකෙනක්.- කථා කරලා කිව්වා, "නිශාන්ත, ෙහට ධීවර 
අමාත්යාංශය ළඟට හලාවත ධීවරෙයෝ එනවා ලු. එවන්න එපා. 
ආෙවොත්, ඔළු පළලායි යවන්ෙන්" කියලා. ඇත්තටම මම එෙව්ෙල් 
මෙග් ධීවරයන් මුණගැහුණා. අපි රාති 11.00ට විෙශේෂ 
සාකච්ඡාවක් කළා.  
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මට අද වාෙග් මතකයි,  පුත්තලම දිස්තික් බහුදින             
යාතා   සංගමෙය් සභාපති සුජිත් මහතාෙග් ෙගදර තමයි ඒ 
සාකච්ඡාව පැවැත්වූෙය්. මම සුජිත්ට කථා කරලා කිව්වා, "සුජිත්, 
ෙහට ඔය ගමන යන්න එපා. ගිෙයෝතින් ෙහට ගහනවා." කියලා.  
ඒ පහර දීම් සැලසුම්සහගතව තමයි සිද්ධ වුෙණ්. එදා දවෙසේ 
ධීවරෙයෝ කිව්වා, "අෙප් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් අපි ධීවර 
අමාත්යාංශයට යන්ෙන්, අෙප් මහ ෙගදරට යනවා වාෙගයි. අපි 
ධීවර අමාත්යාංශයට යනවා." කියලා. එදා ගිය අෙප් ධීවරයන් 
එව්ෙව්, වැලි ෙබෝතල්වලින්, ගල් මුගුරුවලින් ගහලා ඔළු පළලායි; 
දත් කඩලායි. ඒවා සැලසුම්සහගතව සිද්ධ වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අපි ආපසු හැරිලා බලන්න ඕනෑ ෙම් පනත සංෙශෝධනය කරන්න 
වුෙණ් ඇයි, යුෙරෝපය සතුටු කරන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ධීවර ඇමතිතුමා 
ඉතාම දක්ෂ අමාත්යවරෙයක්. ගරු ඇමතිතුමනි,  අපි ඔබතුමාෙගන් 
කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා. යුෙරෝපීය ෙවළඳ ෙපොළ නැති 
වුෙණොත්, ෙවනත් ස්ථාන ෙසොයාගන්න අපට සිදු ෙව්වි, ෙවනත් 
රටවල ෙවළඳ ෙපොළවල් සූදානම් කරගන්න අපට සිදු ෙව්වි, 
ෙවනත් ෙවළඳ ෙපොළවල් සූදානම් කරගන්න අපට සිදු ෙව්වි. ඒ 
නිසා ඒ පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කරමු කියන කාරණය 
අෙප් ගරු අමාත්යතුමාට මා මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, වයඹ පළාෙත් ධීවරයන් එක්ක කටයුතු 
කරන මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මම මෙග් ඇස් ෙදෙකන්ම 
දැක තිෙබනවා බත්තලංගුණ්ඩුවට සහ පූක්කුලමට උඩහින්, 
මන්නාරමට පහළින් වන මුහුදු පෙද්ශයට ඉන්දියානු යාතා විශාල 
වශෙයන් ඇවිල්ලා මහා පරිමාණ විනාශයක් කරනවා. එදා  
ඇමතිකම් කරද්දී අපි AC කාමරවල ඉඳෙගන ෙනොෙවයි ඇමතිකම් 
කෙළේ. ෙකොට කලිසම ඇඳලා, ටී-ෂර්ට් එක ඇඳලා අපි එදා 
ධීවරයන් එක්ක මහ මුහුදට ගියා. අපි මහ මුහුෙද්දී  දැක්කා 
ඉන්දියානු ධීවරයන් ඇවිල්ලා අෙප් මහ මුහුදට කරන විනාශය. ඒ 
අය "mud-trawling - bottom-trawling"  කියන කමය පාවිච්චි 
කරමින් මහා විශාල නැව් වාෙග් ෙබෝට්ටුවල මහා පරිමාණ කඹ 
දමාෙගන, යටට ඊයම් බරු ෙවනුවට ෙර්ල් පීලි, එෙහමත් නැත්නම් 
නැව් අදින මහා දම්වැල් වාෙග් ඒවා දමාෙගන මහා පරිමාණෙය් 
විනාශයක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ යාතා යද්දී පිටුපසින් කළු 
පාටට එන  වතුර   තාර වාෙග් කළු පාට   කීම් එකක්.  
ඉන්දියාෙවන් ආපු ෙපොඩි දරුවන් පවා ඒ යාතාවල උඩ පැන පැන 
මාළු අල්ල අල්ලා දමාගන්නවා අපි දැක තිෙබනවා. ඒ අය ළඟ 
තහනම් ගිනි අවි තිෙබනවා අපි අෙප් ඇස්වලින් දැක තිෙබනවා. 
නාවික හමුදාව අසරණයි. නාවික හමුදාවට කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් නැහැ. ඒ අල්ලාගත් කිසිම ෙකෙනකු යවන්න කියා අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමා නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් නැහැ; අවසර දුන්ෙන් නැහැ. 
අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, නාවික 
හමුදාව අද අසරණයි. නාවික හමුදාව ගිහිල්ලා ඒ ධීවරයන් 
අල්ලාගත්ෙතොත්, රටවල් රටවල් අතෙර් ෙභ්දයක් ඇති කරන්න 
නාවික හමුදාව මැදිහත් ෙවනවා කියලා ඒ අයට ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් කාරණා ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 
කාරුණික අවධානය අපි නැවත වතාවක් ෙයොමු කරවනවා. ඒ 
තහනම් ආම්පන්න, ඒ තහනම් ධීවර කම භාවිත කරමින්, ඒ අයෙග් 
සීමා මායිම් උල්ලංඝනය කරමින් ඇවිල්ලා අෙප් සම්පත 
සූරාගැනීම පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැෙය්දී මුදල් ඇමතිතුමා 
කියනවා අපි අහෙගන සිටියා, සියෙදෙනකු යන්න පුළුවන් යාතා  
ෙගෙනන්න අවස්ථාව ෙදනවා  කියලා. ඊට පසුව එය සංෙශෝධනය 
කළා, 50ෙදෙනකු යන යාතා කියලා. මා හිතන විධියට, 
පනස්ෙදෙනකු යන යාතා කියන ඒවා, නැව්. ඒ නැව් ගන්න මහා 
පරිමාණ ෙලොකු මුදලාලිලාට පුළුවන්කම තිබුණාට අෙප් අහිංසක 
ධීවරයන්ට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ අය මහා යාතා මිලදී ගන්නා 
තැනට ෙගන යන්න නම්, ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ සඳහා මූල්ය පහසුකම් ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒ අයට නවීන තාක්ෂණය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
දියුණු රටවල තාක්ෂණය අෙප් රටට ෙගන එන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණා පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියා මම කාරුණිකව ඉල්ලනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් තවත් 
කරුණක් මතක් කරනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, සාගර විශ්වවිද්යාලය 
කියලා එකක් අෙප් ර ට තුළ තිෙබනවා. ලංකාෙව් දිගම -කිෙලෝ 
මීටර 271ක් දිග- මුහුදු තීරය තිෙබන දිස්තික්කය පුත්තලම 
දිස්තික්කයයි. මෙග් දිස්තික්කෙය් නම්, ඒ සාගර විශ්වවිද්යාලෙයන් 
උපාධිය ගත් එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඒ සාගර විශ්වවිද්යාලයට 
ගිහිල්ලා දැනුම අවෙබෝධය ගත් ෙකෙනක් මෙග් දිස්තික්කෙය් 
නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙලෝකෙය් තිෙබන නවීන 
තාක්ෂණය සාගර විශ්වවිද්යාලය හරහා ගමට ෙගන යෑම 
පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් කාරුණික අව ධානය ෙයොමු කරන්න 
කියන කාරණය මතක් කරමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You 

have 13 minutes.  

 
[பி.ப. 5.16] 
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இலங்ைக வாழ் மக்களின் மிக க்கியமான ஜீவேனாபாயத் 
ெதாழில்களில் ஒன்றாக விளங்குவ  இந்த மீன்பி யாகும். 
எனேவ, இைதச் சாியான ைறயில் அபிவி த்தி ெசய்ய 
ேவண் ய  அரசின  ஒ  பாாிய கடைமயாகும். கடல் 
மீன்பி , நன்னீர் மீன்பி  ஆகிய இரண் ேம சிறந்த ைறயில் 

ன்ென க்கப்பட ேவண் ய நிைல இ க்கின்ற . நான் 
கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவன்; மட்டக்களப்  
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஒ  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர். நான் மட்டக்களப்பி ள்ள மீனவர்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பாகப் ேபசும்ேபா , 
அ  நிச்சயமாக எம  வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளி ள்ள 
மீனவர்க க்கும் ெபாி ம் ஒத் வ ம். ஏன், இலங்ைகயில் 
மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ ப ம் அைனத்  மீனவர்க க்கும் 
அந்தப் பிரச்சிைனகள் ஒத் வ ம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

கடந்த ன்  தசாப்த கால த்தத்தில் எம  மாவட்டம் 
மிக ம் பாதிக்கப்பட்ட ஒ  மாவட்டம். இதனால் எம  தமிழ்ச் 
ச கம் மீன்பி த் ைறயில் மாத்திரமல்ல,  விவசாயத்தி ம் 
பாாிய பின்னைடைவச் சந்தித்த . அத் டன் சுனாமிப் 
ேபரைல அனர்த்தம்! இதனா ம் மீன்பி த் ைற ெவகுவாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட  யாவ ம் அறிந்த விடயமாகும். இன்  எம  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
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விவசாய ம் மீன்பி ம் க்கியமான ெதாழிற் ைற 
சார்ந்தைவயாக அைமந் ள்ளன. ஆனால், த்த காலத்தி ம் 

த்தத் க்குப் பின் ம் அங்குள்ள வறிய மக்கள் - வ ைமக் 
ேகாட் க்குக் கீழ் வாழ்கின்ற மக்கள் - இந்தத் ெதாழிைலச் 
சாியான ைறயில் ன்ென ப்பதற்கு கடந்த அரசி ந்ேதா 
அல்ல  தற்ேபாைதய அரசி ந்ேதா வ கின்ற உதவித் 
திட்டங்கள் ேபாதாம க்கின்றன. ஏெனன்றால், ேதைவகள் 
அதிகமாக இ க்கின்றன; வ கின்ற உதவிகள் குைறவாக 
இ க்கின்ற .  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மீன்பி த் ைற சம்பந்தப்பட்ட சில 
பிரச்சிைனகைள இந்த உயாிய சைபயில் சுட் க்காட்ட 
நிைனக்கின்ேறன். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் பல்ேவ பட்ட 
குளங்கள் இன் ம் ர்ந் ேபான நிைலயி ம்  
உைடந் ேபான நிைலயி மி க்கின்றன. அைவ இன் ம் 

னரைமப் ச் ெசய்யப்படவில்ைல. இவ்வாறான பல 
குளங்கைளச் சுட் க்காட்ட ம். உதாரணமாக, 
மட்டக்களப்பில் கல்குடா ெதாகுதியி ள்ள ஆண்டான்குளம் 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற குளம், இன்  தி த்தப்ப ம், நாைள 
தி த்தப்ப ம் என்  கால இ த்த ப் கள்தான் நடந்  
ெகாண் க்கின்றேதெயாழிய, நாங்கள் பல மட்டங்களில் 
அறிவித் ம் அதற்கு எந்தவிதமான தீர் க ம் 
எட்டப்படவில்ைல. அந்தக் குளத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
மீன்பி ைய நம்பி கிட்டத்தட்ட ற் க்கு ேமற்பட்ட 
கு ம்பங்கள் அந்தப் பகுதியில் வாழ்கின்றன; அந்தக் குளத்ைத 
நம்பி ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பயிர்ச்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால், ேவண் ேகாள் வி க்கப்பட்  
3 வ டங்க க்கு ேமலாகி ம் அந்தக் குளம் இன் ம் 

னரைமப் ச் ெசய்யப்படாம க்கின்ற . சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகேளா  ேபசியேபா , அதன் னரைமப்  
ேவைலகைளப் ேபான வ டம் நவம்பர் மாதம் 
ெதாடங்கிவி ேவாம் என்றார்கள். பின்னர் இந்த வ டம் 
ஜனவாி மாதம் ெதாடங்கிவி ேவாம் என்  ெசான்னார்கள். 
ஆனால், எந்தவிதமான ேவைலக ம் நடந்ததாக இல்ைல.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல மைழநீைரச் ேசகாித்  7 - 8 
மாதங்கள் ைவத் க்ெகாள்ளக்கூ ய குளங்கள் நிைறய 
இ க்கின்றன. அந்தக் குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், 6 - 7 மாதங்கள் மைழநீைரச் 
ேசகாித்தால் திலாப்பியா ேபான்ற மீன்கைள அங்ேக 
வளர்க்க ம்; அைவ 5 மாத காலத்திற்குள் 
வளர்ச்சியைடந் விடக்கூ யைவ. இவ்வாறான குளங்கைளப் 

னரைமப் ச் ெசய்வத டாக நன்னீர் மீன்பி யின் பயைன 
அதிகாிக்க ம்.  

மீன்பி க் கூட் த்தாபனம் - அ  மட்டக்களப்பில் 
இ க்கின்றதா, இல்ைலயா? என்ப  ெதாியவில்ைல. 
இத ைடய ஒ  க்கியமான பணி ஐஸ் கட் கைள உற்பத்தி 
ெசய்வதாகும். இன்  ஐஸ் கட் கைள உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
ஒேரெயா  ெதாழிற்சாைல மட்டக்களப்பி ைடய 
ைமயப்பகுதியில் இ க்கின்ற . ஆனால், அ  தற்ெபா  பல 
மாதங்களாக இயங்காத நிைலயில் டப்பட் க்கின்ற . 
அங்ேக ேவைல ெசய்கின்ற 13 ேபர் 
ேவைலயிழந்தி க்கின்றார்கள். 3 - 4 மாதங்களாக எந்தவிதச் 
சம்பள ம் இல்லாதி க்கின்றார்கள். அந்த ஐஸ் factory ஐ 
நம்பி அதிகளவான மீனவர்கள் இ க்கின்றார்கள். இன்  அந்த 
ஐஸ் factory டப்பட் ப்பதனால் 40 கிேலாமீற்றர் ரம் 
பிரயாணம் ெசய் , கல் ைனையத் தாண் ச் ெசன்  
மீனவர்கள் ஐஸ் கட் கைள வாங்கிவரேவண் யி க்கின்ற . 
இ  சம்பந்தமாகப் பல ைற ேபசப்பட் ம் எ விதமான 
நடவ க்ைகக ம் ன்ென க்கப்படவில்ைல. அங்ேக 13 ேபர் 

ன் —நான்கு மாதங்களாகக் ெகா ப்பன  இல்லாமல் 
இ க்கின்றார்கள். ேவைல ெசய்வதாக இ ந்தால் 
நீர்ெகா ம்பிேல வந்  ேவைல ெசய் மா  இங்ேக -
ெகா ம்பி ந்  ெசால்லப்ப கின்ற . நாங்கள் அந்த ஐஸ் 
factory இ க்கும் இடத்திற்குச் ெசன்  சம்பந்தப்பட்ட அந்த 
நபர்கேளா  ேபசியேபா , அந்த ஐஸ் factory ஐ 
மீளத்திறப்பத டாக மாதெமான் க்கு 1,58,000 பாய்க்கு 
ேமற்பட்ட பணத்ைத இலாபமாகப் ெபற் க்ெகாள்ள 

ெமன்  ெதாிவித்தார்கள். ஏன் அந்த ஐஸ் factory பல 
மாதங்களாக டப்பட்ட நிைலயி க்கின்ற ? எங்க ைடய 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இைதக் கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம். அங்ேக பல மீனவர்கள் 350 - 400 பாய் 
ெகா த் , 40 - 50 கிேலாமீற்றர்கள் பயணம் ெசய்  ஐஸ் 
கட் கைள வாங்கி வரேவண் ய நிைலயி க்கின்ற . 
மீனவர்கள் மீன்பி க்கின்ற இடத்திேல, ஒ  நல்ல சூழ ேல 
அந்த ஐஸ் factory அைமந்தி க்கின்ற . இ  

டப்பட் ப்பதனால் அங்ேக அந்த மீனவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரம் ேகள்விக்குள்ளாகி ள்ள .  அந்த ஐஸ் factory 
ஐத் திறப்பத டாக ஒ  ஐஸ் கட் ைய 230 பாய்க்கு 
விற்பைன ெசய்ய ம். மாதெமான் க்கு 1,50,000 

பாய்க்கு ேமற்பட்ட பணத்ைத வ மானமாகப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம். ஆனால், அந்த factory இன்  

டப்பட் க்கின்ற . எம  கிழக்கு மாகாணத்தில் இரண்  
இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர் வதிகள் 
ேவைலயில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 4,000க்கும் அதிகமான 
பட்டதாாிகள் ேவைலயில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். இன்  
14,000க்கும் ேமற்பட்ட ெபண்கள் மத்திய கிழக்கு 
நா க க்குப் பணிப்ெபண்களாகச் ெசன்றி க்கிறார்கள். 
பலவா ம் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற எம  கிழக்கு 
மாகாணத்தில் இவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகள் டப்ப வ  
ேவதைனக்குாிய விடயம்.  

நாங்கள் எங்க ைடய மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற காகித உற்பத்திச்சாைல - paper factory - பற்றிப் 
ேபசிேனாம்; பல தடைவகள் ேபசிக்ெகாண் ம் 
இ க்கின்ேறாம். 3,500க்கும் அதிகமாேனார் ேவைலெசய்த 
அந்தத் ெதாழிற்சாைலயான , இன்  136 ேப டன் 

டப்ப கின்ற நிைலயில் இ க்கின்ற . இவ்வாறான 
ெதாழிற்சாைலகைள மீளத்திறப்பத டாக ஆயிரக்கணக் 
கானவர்க க்கு ேவைல வாய்ப் க்கைள வழங்க ம். 
இைத இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் கவனத்தில் 
எ க்கேவண் ம். அங்கு இ க்கின்ற ஒ  சில 
ெதாழிற்சாைலக ம் டப்ப வதால், பல இைளஞர் வதிகள் 
ேவைல வாய்ப் க்கைள இழக்கேவண் ய நிைல 
இ க்கின்ற . ஏற்ெகனேவ, பலர் ேவைலயில்லாமல் 
இ க்கின்றார்கள். இந்த ஆட்சிக்கு ன்னால் இ க்கின்ற 
"நல்ல" என்ற அைடைய இந்த அரசு ெதாடர்ச்சியாகத் 
தக்கைவத் க்ெகாள்ளேவண் ம் என்றால், இங்கு 
ேபசப்ப கின்ற விடயங்கைளக் ேகட்ப  மாத்திரமல்ல, 
அவற்ைற நைட ைறக்குக் ெகாண் வரேவண் ம்; ேவகமாக - 
விைரவாகச் ெசய்யேவண் ம்; கால இ த்த ப் க்கள் 
இ க்கக்கூடா . இந்த நிைலகளில் ஒ  மாற்றம் 
வரேவண் ம்; மக்கள் அைதக் கூ தலாக எதிர்பார்க்கிறார்கள். 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் உ வாகி ஒ  வ டம் 
கடந் விட்ட . இன் ம் மக்க ைடய எதிர்பார்ப் க்கள் - 
பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் நிைறேவற்றப்படாைம 
அவர்க ைடய மனங்களில் அதி ப்திையத்தான் ஏற்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்ற .  

சர்வேதச கடல் எல்ைலவைர ெசன் , மீன்பி ப்பதற்குாிய 
வசதி, வாய்ப் க்கள் எம  மாவட்டத்தில் இல்ைல. அங்கு 
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மீன்பி த் ெதாழி ல் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
இவ்வாறானவர்கள் சர்வேதச எல்ைலவைர ெசன்  மீன் 
பி த்  வ வதற்கான க விகள், படகுகள் அவர்களிடத்தில் 
இல்ைல. ஏெனன்றால், அவர்கள் வறியவர்கள். நான் 
ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால, த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்; 
பல வைகயி ம் ெபா ளாதாரத்ைத இழந்  நிற்கின்றவர்கள். 
ஆனால், மீன்பி த் ைறயில் நீண்டகாலம் அ பவம் 
வாய்ந்தவர்கள். மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
மீனவர்கள் சர்வேதச எல்ைல வைர ெசன்  மீன்பி த்ததாகச் 
சாித்திரேம இல்ைல; அப்ப யான record அங்கு இல்ைல. 
ஆனால், இன்  கா , மாத்தைற, நீர்ெகா ம்  ேபான்ற 
பகுதிகளில் அவ்வா  சர்வேதச எல்ைலயில் ெசன்  
மீன்பி க்கின்ற நிகழ் கள் இ க்கின்றன; மீனவர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், மட்டக்களப்பில் அப்ப யான 
ஒ வைரக்கூடக் காட்ட யா . மட்டக்களப் ப் பகுதி 
உங்க க்குத் ெதாி ம்! கூ தலாக கடல் வளத்ைதக் ெகாண்ட, 
நன்னீர் மீன்பி க்குாிய நீர்வளத்ைதக் ெகாண்ட ஒ  பகுதி. 
இைத இந்த அரசு கவனத்தில் எ த் , அங்கி க்கின்ற 
மீன்பி த் ைறயில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்க க்குத் ேதைவயான 
சில க விகைள மானிய அ ப்பைடயில் வழங்கேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, அங்கு ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 
மீன்பி யாளர்கள் வ ம்ெபா , அதற்ெகன்  ஒ  control 
mechanism இ க்கேவண் ம். இன்  இந்திய மீனவர்கள் 
எம  கடற்பரப் க்குள் வ வதனால், எவ்வள  பாதிப் க்கள் 
ஏற்ப கின்றன என்ப  பற்றி நாங்கள் ேபசுகின்ேறாம். 
எனேவ, இதைன அந்தந்தப் பகுயில் இ க்கின்ற கடற்ெறாழில் 
கூட் த்தாபனம் ஒ  control mechanism ஊடாக 
ைகயாளேவண் ம். ேநற் க்கூட தி ேகாணமைல - 

ல்ேமாட்ைடயில் ஓர் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்த . இவ்வாறான 
ரண்பா கைளத் தீர்க்கக்கூ ய ெசயற்றிட்டங்கைளச் 

சாியான ைறயில் ெகாண் வரேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, 
control mechanism என்கின்ற விடயத்தி டாக வாவிகளில் 
தங்கூசி வைலையப் ேபாட்  மீன்பி ப்பைத நி த்தேவண் ம். 
ஏெனன்றால், தங்கூசி வைலையப் பயன்ப த்தி மீன் 
பி ப்பவர்கள் ைக ெசய்யப்பட்டால், அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் 
2,000 பாைய அபராதமாகச் ெச த்திவிட் , ம வான 
தங்கூசி வைலையப் பயன்ப த்தி, தி ம்ப ம் மீன் 
பி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இ ெதாடர்பில் உாிய அதிகாாிக க்குப் பணித் , 
எங்க ைடய மீன் வளத்ைதப் பா காக்கும் ேநாக்கில், 
விைரவாக நடவ க்ைககைள ன்ென க்கேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, மட்டக்களப்  மாவட்டம் ஓர் அழகிய 
மாவட்டம். சுற் லாப் பயணிகள் அதிகள  வந் ேபாகின்ற 
ஒ  மாவட்டம். அந்த மாவட்டத்தி ைடய கைரேயாரப் 
பகுதிகள் இன்  அ க்கைடந்  இ க்கின்ற . கடேலாரப் 
பா காப் த் திைணக்களம் ஒன்  இ க்கின்ற . ஆனால் அ  
இயங்குகின்றதா இல்ைலயா? என்  ெதாியவில்ைல. 
ஏெனன்றால், மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்கு வந்  பார்த்தால் 
ெதாி ம். அதிகளவான கடற்கைரப் பிரேதசங்கள் 
அ க்கைடந்த நிைலயில், குப்ைபக் கூளங்கைளக் குவிக்கின்ற 
இடங்களாக இ க்கின்றன. ஆகேவ,  இ ெதாடர்பில் 
கடேலாரப் பா காப் த் திைணக்களம் கவனத்தில் எ த் , 
அதைனச் சுத்தம் ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இதற்கான பணிப் ைரைய அத்திைணக்களத் க்கு 
வழங்கேவண் ம் என் ம் நான் இந்த உயாிய சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்த மீன்பி த் ைறயில் ந ன 
ெதாழில் ட்ப வசதிகைள  ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
ெவளிநா களி ள்ள திட்டங்கைள, குறிப்பாக, கட ள் 
சுற்றி ேவ  கட்  மீன் வளர்க்கின்ற திட்டத்ைத இந்த 
நாட் க்குள் அறி கப்ப த்த ேவண் ம். அதாவ  தாய்லாந் , 
சீனா ேபான்ற நா களி க்கின்ற அவ்வாறான திட்டங்கைள 
இங்கும் ேமற்ெகாண் , நாங்கள் 'கு பா' என்  
ெசால்லப்ப கின்ற மீன்கைள வளர்க்கும்ெபா  
ெவளிநாட் ச் சந்ைத வாய்ப் க்கைள அதிகாித் க் ெகாள்ள 

ம். ஆகேவ, அதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள இந்த 
அரசு ன்ென க்க ேவண் ம்.  

அத் டன் நீள் ண் ல் - longline  fishing - என்  
ெசால்லப்ப கின்ற தரமான ண் ல்கைள மீனவர்க க்கு 
வழங்குவதன் ஊடாக fresh மீன்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்  
ெகாள்ள ம். அத் டன் எங்க ைடய மீனவர்களின் 
பா காப் க் க தி அவர்க க்கு GPRS என்  
ெசால்லப்ப கின்ற General Packet Radio Service ஐக்கூட 
வழங்க ேவண் ம். இவ்வாறான பல்ேவ பட்ட உயாிய 
ெதாழில் ட்பங்கைள இந்த மீன்பி த் ைறக்குள் குத் வதன் 
ஊடாக எம  மீன்பி த் ைறைய நாங்கள் வளப்ப த்திக் 
ெகாள்ளலாம். அதன் ஊடாகப் பலாின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத 
ேமம்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்; பல க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 
வழங்க ம். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
மீன்பி த் ைறைய எம  மாவட்டத்தில் ேமம்ப த்த 
ேவண் ம். எம  இலங்ைகத் தி நாட் ைடய மிக 

க்கியமான ஜீவேனாபாயத் ெதாழிலாக இ க்கின்ற 
மீன்பி த் ெதாழில் இந்த அரசில் ம மலர்ச்சியைடய 
ேவண் ம். அதற்கான பல ன்ேனற்றகரமான 
ெசயற்பா கைள இந்த அரசு ன்ென க்க ேவண் ம் 
என்பைதக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
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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[අ.භා. 5.30] 

  
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ධීවර සහ ජලජ සම්පත් 
(සං ෙශෝධන) පනත සම්බන්ධෙයන් වූ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න කාලය ලබා දීම ගැන 
මුලින්ම ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

ෙම් පනත සංෙශෝධනය කි රීමට එෙරහිව අද දින ෙමම සභා 
ගර්භය තුළ විපක්ෂෙය් උදවිය හැසිරුණු ආකාරය අප දැක්කා. ඒ 
ගැන අපට හරි දුකයි. අද විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙම් අය කාලයක් 
තිස්ෙසේ ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරු හැටියට ඉඳලත් පසු ගිය රජය 
කාලෙය්දී ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා ෙනොෙකොට, ෙම් රෙට් 
ධීවර කර්මාන්තය ෙම් තරම් අගාධයට වැෙටන තුරු බලා සිටිෙය් 
ඇයිද කියන එක ගැන අපට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය ෙකොයි තරම් පපාතයකට වැටී 
තිෙබනවාද කියා අප දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ධීවරයන්ට ලැබුණු 
සහනාධාර ෙනොලැබී යාමත්, පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළදී ෙම් රෙට් 
ධීවරයන්ට වුණු අඩු පාඩුකම් ගැනත් අපත් ධීවර ගම්මානයක 
ඉන්න නිසා අපට ෙහොඳට දැෙනනවා; ඒ ගැන අප අසා තිෙබනවා. 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලා, ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමන්ලා, නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමන්ලා අද  
ආඩම්බරෙයන් කථා කළාට, ඒ අයට අඩුම තරමින් යුෙරෝපා 
තහනමවත් ඉවත් කර ගන්න බැරිව ධීවරයන් පාවා ෙදන 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි, GSP සහනය පවා 
නැති කර දැම්මා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ධීවර කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න 
ධීවරයන් ෙතල් ටික ඉල්ලා සිටිද්දි, ඒ උද්ෙඝෝෂණවලට ෙවඩි 
තියලා මිනිසුන් මරා දැම්මා. එෙහම යුගයක් පසු කරපු බව අද 
ෙමතුමන්ලාට මතක් ෙවලා නැහැ. එතුමන්ලා මහා අහංකාර 
විධියට කථා කරලා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? අෙප් රජය බලයට පත් 
ෙවලා දැන් අවුරුද්දක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගරා වැටුණු ධීවර 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න අපට ෙම් කාලය මදි. අවුරුදු 10ක් 
තිස්ෙසේ ධීවර කර්මාන්තය ගැන කථා ෙනොකර බලාෙගන සිටි 
උදවිය අද  ෙම් වසර පිෙරන ෙකොට ඒ ගැන කථා කරන්න හදනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා සියලුෙදනාම දන්නා, අද සාකච්ඡාවට භාජන 
වුණු කරුණක් තමයි, ෙම් ඉන්දියන් ෙටෝලර් යාතා ලංකාවට ඇවිත් 
ලංකාෙව් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ෙගන යන එක. අෙප් ගරු සනත් 
නිශාන්ත හිටපු පළාත් සභා ඇමතිතුමාෙග් මුවින්ම කිව්වා, එතුමා 
පළාත් සභා අමාත්යවරෙයක් හැටියට ඒ රජය තුළ ඉන්න ෙකොට 
ඉන්දියන් ෙටෝලර් යාතා ඇවිත් අෙප් රෙට් මත්ස්ය සම්පතට කරන 
ව්යසනය, අපරාධය එතුමාෙග් ඇස් ෙදකින්ම දුටු බව. ඒ කියන්ෙන්, 
ඒ කාලෙය්ත් ෙම්ක තිබුණා. ෙම්ක අඩු කර ගන්න ෙම් ෙවන 
ෙකොට අෙප් රජෙයන් පියවර අරෙගන යනවා. නමුත්, දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලා, ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමන්ලා කියන්ෙන්, දරුණු සටනකට ගිහින් ෙම් එන 
ෙටෝලර් යාතා ටික එක පාර arrest කරලා, ෙදරට අතර තිෙබන 
සමගිය නැති කරෙගන, යුද්ධයකට පරිවර්තනය ෙවන්න කියන 
එකයි. ෙම්ක තමයි විපක්ෂෙය් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, 
අපට කියන්න පුළුවන් ෙම් රෙට් මීට ෙපර ෙම් ධීවර යාතා අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන බව.  

2013දී ෙබෝට්ටු 124ක් අල්ලලා තිෙබනවා. 2014දී ෙබෝට්ටු 
167ක් අල්ලලා තිෙබනවා. 2015දී -අෙප් රජය කාලෙය්දී- ෙබෝට්ටු 

39ක් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ගැන අප ජාත්යන්තරව 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. තර්කයට තර්කය ඉදිරිපත් කරමින් 
ඉන්ෙන් නැතිව, ෙපොල්ලට ෙපොල්ල වාෙග් ඉන්ෙන් නැතිව, ගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් ගැන සාකච්ඡා මට්ටමින් 
කටයුතු කළ නිසා අද ෙම් පශ්නය හුඟක් දුරට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙදරටක් අතර, කිෙලෝමීටර් පමාණයක මුහුදු සීමාව පිහිටා 
තිෙබන  ෙකොට ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වනවා.  නමුත්, අපි දැන 
ගන්න ඕනෑ ෙදරට අතර සමඟිය ආරක්ෂා වන අන්දමට, ලංකාෙව් 
ධීවරයින්ටත්, ඉන්දියානු ධීවරයින්ටත් කිසිම කරදරයක් ෙනොවන 
ආකාරයට, කම කමෙයන් ෙම් තත්ත්වය අඩු කර ෙගන ෙම්  
පශ්නය විසඳා ගන්න. අද වන ෙකොට ඒ කටයුත්තට පා තබලා ෙම් 
අවුරුද්ද ඇතුළතදි අපි ඉදිරියට යනවා. ඒ කටයුත්ත ඉදිරියට යන 
බව තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම්කට කාලයක් 
ෙදන්න ඕනෑ.  

අෙප් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාෙග් අදහස ඔරු, 
ෙබෝට්ටු යුගයට යන්නයි. රටක් දියුණු වන ෙකොට තාක්ෂණය 
කියන එක අවශ්යයි. නවීන යුගයකට යන්න අවශ්යයි. අද අෙප් 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් දුන්නා. 
එතුමා පැහැදිලි කළා, තායිලන්තයට අයත් මුහුදු  පමාණය සහ 
ලංකාවට අයත් මුහුදු පමාණය.  ෙනළා ගන්නා මත්ස්ය අස්වනු 
පමාණය ගැනත් පැහැදිලි කළා.  ඒ නිසා එතුමාත් සඳහන් කරන 
ආකාරෙය් විධිමත් කමෙව්දයකට යන්න තමයි ෙමවැනි 
සංෙශෝධන පනතකට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.   

ඊළඟට, විෙශේෂ කාරණය තමයි ෙම් යුෙරෝපා තහනම නැවත 
ඇති කර ගන්න ඇතැමුන් දරන උත්සාහය.  ඉස්සර අෙප් ධීවරයින් 
අෙප් මුහුදු සීමාව තුළයි ධීවර කර්මාන්තය කෙළේ. නමුත් දැන් 
ඒෙක් දියුණුව තකා ෙබෝට්ටු එක්දහස් තුන්සිය ගණනක් 
ජාත්යන්තර මුහුෙද් රැකියා කරන්න යනවා. ෙම් යන ඒවාට 
ආරක්ෂාවක් ඕනෑ. එෙහම නම් රටවල් අතර බැඳියාවක් තිෙබන්න 
ඕනෑ.  සෙහෝදරත්වෙයන් ෙම් රටවල් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ධීවර 
කර්මාන්තය නවීන යුගයට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එකට මුහුණ දීෙම් හැකියාව  රජයකට තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි  අපි දැන් කරෙගන යන්ෙන්. යම් කිසි පශ්න 
තිෙබනවා. ගහ ෙගන කරන්න බැරි ෙද්වල් තිෙබනවා.   සියලු 
ෙදනා එකතු කරලා සාකච්ඡා කරලා ඒ පශ්න විසඳන කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. අන්න එතැනටයි අපි යන්න ඕනෑ. අපි යුද්ධයකට 
ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ.  නමුත් විපක්ෂය බලන්ෙන් යුද්ධයකට 
ෙපොළඹවන්නයි. "ෙමවැනි ෙද්වල් එක පාර නවත්වාපන්! ෙමවැනි 
ෙද්වල්වලදි ෙවඩි තියලා ෙහෝ කමක් නැහැ තීරණයක් ගනින්" 
කියලායි ඒ අය කියන්ෙන්.    

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් එෙහම ෙදයක් කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි?  
ඒ යුගෙය් ෙමවැනි ෙද්වල් තිබුෙණ් නැද්ද කියලා අපි අහනවා.  
එතෙකොට කථා කරන්න කවුරුත් හිටිෙය් නැහැ. දැන් තමයි  ෙම් 
ධීවරයාෙග් කඳුළු ගැන බලන්ෙන්.   ඒ පළාත්වල, ගම්මානවල 
ධීවරයින්ට ෙවඩි තියලා අමු අමුෙව් මරා දැම්මා.  කථා කරන්න 
කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලා 
හිටිෙය් නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ඒක ෙවනම ෙදයක්. අපි ඒවා දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් නායකත්වය එෙහමෙන්? එතැනින්ෙන්  orders 
දුන්ෙන්. ඇමතිතුමන්ලා ෙනොෙවයිෙන්,  orders  දුන්ෙන්. Orders 
දුන්ෙන් මහ තැනින්. රාජපක්ෂලාෙගනුයි orders  ආෙව්.  අපිත් 
දන්නවා, හලාවත ඉන්න උදවිය හැටියට  හමුදාවට, ෙපොලීසියට 
orders ආෙව් ෙකොෙහන්ද කියලා.  ෙකොෙහොමද වැඩ කටයුතු 
කරන්න කිව්ෙව්, අන්තිම තීරණය ගන්න කිව්ෙව් ෙකොෙහොමද 
කියන එක  අපි දන්නවා.  අපි ඒ ස්ථානෙය් හිටපු මිනිස්සු. අපි 
ෙලඩුන් අරෙගන  ගිය මිනිස්සු.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

දැන් ෙම් අය ෙබොරුවට කථා කරනවා. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ගැන කථා 
කරන්න එතුමාට ලජ්ජයි කියලා.  හැබැයි, ඉතින් එතුමන්ලා කියන 
ෙද්වල් අපි අහන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, 1971 කිව්වාෙන්,  
"පරිප්පු කන්න එපා. පරිප්පු ෙගෙනන්නත් එපා. ඉන්දියාෙවන් 
පරිප්පු ෙගෙනන උන්ව මරනවා" කියලා. එෙහම කියාපු මිනිස්සු 
පරිප්පු කාලා, ෙහොඳට ඇඳෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා,  
ලස්සනට ගිහිල්ලා අෙනක් පැත්ෙත් ඉඳ ගත්තාෙන්.  එෙහම 
උදවියෙන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඉන්ෙන්.  දිව හැරුණු 
හැරුණු පැත්තට  කථා කරනවා. සියල්ලන්ම ගැන ෙනොෙවයි මා 
ෙම් කියන්ෙන්. නමුත්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා වාෙග් 
පැරණි උදවිය ෙමවැනි කථා කියන ෙකොට තමන්ෙග් ආත්ම 
ෙගෞරවය,   ෙජ්යෂ්ඨත්වය  ආරක්ෂා කරෙගන කථා කරන්න 
ඕනෑයි කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා.  අපට ඒ ගැන දුකක් 
තිෙබනවා. නවක මන්තීවරු හැටියට අප ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, 
ෙමවැනි උදවිය  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න එක ගැන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව 
තව ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කරන්න තිබුණත්, මට ලැබී තිෙබන කාල 
සීමාව  ඉක්මවා යන බැවින්, අවසාන විනාඩිෙය් හලාවත ජනතාව 
පශ්න රාශියකට මුහුණ පා තිෙබන කාරණයක් සම්බන්ධව මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  එනම්, ඒ ජනතාව  ෙමෝය  සාදා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් පශ්න රාශියකට මුහුණ පා තිෙබනවා. මුහුදයි, 
කළපුවයි අතර තිෙබන ෙම් පෙද්ශයට යන ධීවරයන් සංඛ්යාෙවන් 
අවුරුද්දකට අඩුම ගණෙන් ෙදෙදනකු තුන්ෙදෙනකුවත් මිය 
යනවා. ඒ නිසා අපි අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙමෝය අපට හදලා ෙදන්න කියලා. ෙම් ජීවිත 
අනතුරට පත්වීම නතර කර ගන්න හලාවත ධීවර ජනතාව තුළ 
ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබනවා; වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
වුවමනාව හැකි ඉක්මනින් ඉෂ්ට කර ෙදන්නය කියා ඉල්ලීමක් 
කරමින් අද දින ෙවලාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ගරු සභාෙව් ෙනොසිටි 
අවස්ථාෙව් ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මන්තීතුමා මාෙග් නම 
පකාශ කරමින් කරන ලද පකාශයකට  පිළිතුරු දීමට මා අවසර 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන්ද? 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මෙග් නම පකාශ 

කළා. 

ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පකාශ 
කළා මම ධීවර ඇමතිවරයාව සිටි කාලෙය් -අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත්- එෙහම වුණා කියලා. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
එෙහම වුණා. ඔබතුමා එය දන්නවා. නමුත් මතක තියාගන්න, අපි 
ඒ ෙව්ලාෙව් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට කථා 
කරලා ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා ඉන්දියන් ධීවරයන් විශාල 
පමාණයක් අත් අඩංගුවට ගත්තා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය නැහැ, කාලය සීමිතයි. අෙනක් 

මන්තීතුමාට කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 දැන් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකයි කිව්ෙව්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පියල් නිශාන්ත මන්තීතුමා, කථා කරන්න. ඔබතුමාට 

විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
දැන් ෙතොග පිටින් අල්ලනවා. 
 
[අ.භා. 5.41] 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර සහ ජලජ සම්පත් 

(සංෙශෝධන) පනත සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට ලැබීම 
පිළිබඳව මා ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා. 

අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා සංෙශෝධන පිළිබඳව දිගින් දිගට 
කථා කළ නිසා, පනත පිළිබඳව මා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි පැහැදිලිවම දන්නවා ධීවර 
කර්මාන්තෙය්  -ධීවරයන්ෙග්- අවසන් ගමන් යන කාල සීමාවයි 
දැන් උදාෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ ආකාරයට ධීවර කර්මාන්තය 
අවසන් ගමන් යන්න පටන් ගත්ෙත් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමාෙග් 
කාලෙය්. වර්තමානෙය් අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන, ආදරය කරන 
ඉතාමත්ම ෙහොඳ දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් ෙම් විෂයය සම්බන්ධව 
පත්වීම සම්බන්ධෙයන් අපි ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
ධීවරයන්ට කප්පරක් ෙපොෙරොන්දු දීලායි ෙම් ජයගහණය ලබා 
ගත්ෙත්. අහිංසක ධීවරයන්ෙග් ඡන්ද ලබා ගන්ෙන් ෙපොෙරොන්දු 
ෙගෝනි ගණන් දීලා. නමුත් අද වන විට ධීවර ජනතාව ඉතාමත්ම 
අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි එෙහම කියන්ෙන් 
ෙමොකද? ඔබතුමා පැහැදිලිව දන්නවා, ධීවරයන්ෙග් අද තත්ත්වය 
බැලුවාම ඔවුන් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටින බව. 
ධීවරයන්ෙග් දරුවන් නැවත ධීවරයන් බවට පත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ධීවරයන්ෙග් දරුවන්ට ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් ලබා දීලා, ෙහොඳ නිවාස පද්ධතියක් ලබා දීලා, ෙහොඳ 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයක් ඇති කරලා ඉහළට ෙගන ඒෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරනවා නම්, ඉතාමත්ම ෙහොඳයි කියන එක 
තමයි මෙග් අදහස වන්ෙන්.  

  ගරු ඇමතිතුමනි, අපි පැහැදිලිව දන්නවා, මුහුද සමඟ ෙපොර 
බදන ධීවරයන්ට අද ජීවත් ෙවන්න බැරි මට්ටම උදා ෙවලා තිෙබන 
බව. ඒ තමයි ණය බර කියන්ෙන්. ඊළඟට,  ධීවර ආම්පන්න සඳහා 
අධික බදු මුදල් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ධීවරයන් 
විෙද්ශවලදී අත් අඩංගුවට පත් වුණාට පස්ෙසේ,  ඒ ධීවරයන්ව ෙබ්රා 
ගැනීමට අෙප් ළඟ තවමත් හරි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රෙට්  ධීවර සම්පත ෙකොල්ල කාෙගන යනවා. නමුත් අෙප් 
සමහර බලධාරින්  අ ෙප් ධීවර සම්පත ෙකොල්ල කාෙගන යනකම් 
නිහඬව බලා ෙගන ඉන්නවා.   

විෙශේෂෙයන්ම අපි කථා කරනවා,  මුළු රට වෙට්ම  මුහුද 
තිෙබනවා කියලා. දීපාල් සිල්වා කියන ගායකයා කියනවා, “රට 
වටකර සාගරයයි. එහි සම්පත් ආකරයයි. පිටින් මාළු රටට ෙග්නවා 
ඕයි" කියලා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් අෙප් වර්තමාන ධීවර ඇමතිතුමා ගැන අපට ෙලොකු 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ෙබ්රුවල කියන්ෙන් මෙග් ආසනෙය් තිෙබන 
ධීවර ජනතාව වැඩි වශෙයන් ජීවත් වන ආසනයක් බව. අද 
ෙබ්රුවල ආසනෙය් ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. මා දැල් කර්මාන්තය ගත්ෙතොත්, අෙප් රෙට් මා 
දැල් කර්මාන්තය කියාත්මක කරන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් 2,000කට ආසන්න පිරිසක් මා 
දැල් කර්මාන්තෙය්  ෙයෙදනවා. නමුත් ගල් වැටි දමලා විවිධ 
බාධක මැද්ෙද් තමයි  මා දැල් කර්මාන්තය කියාත්මක කර ෙගන 
යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙබ්රුවල ආසනය ගත්තාම, ෙබ්රුවල ධීවර වරාය මැද තිෙබන 
ඉඩම German company එකකට 99 අවුරුදු බද්දට දීලා 
තිෙබනවා. 2020 සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව, ඒ ධීවර වරාය 
කියාත්මක කර ගන්න අද බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙමන්න 
ෙම් ගැටලුව විසඳා ෙදන්න කියලා ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඉතා විශාල මුදලක් වැය කරලා ෙබ්රුවල නගරෙය් මාළු 
කඩ කාමර රාශියක් ඇති කළා. දැන් අවුරුදු තුනකට වැඩියි තවමත් 
ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඒ සැලැස්මට ෙයොදන්න තිබූ මුදලට 
වඩා වැඩි මුදලකට තමයි සැලැසම් කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්. 
එතැනිනුත් ෙබොෙහොම කූට විධියට මුදල් ගසා කාලා තිෙබනවා. 
මාළු කිෙලෝ එෙකන් පවා මුදල් ගසා ෙගන කන බලධාරින් ඉන්න 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ,  ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැන පැහැදිලිවම අද ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.  

 එදා ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා, පණුෙවෝ ගහ ගහා තිබුණ ෙබ්රුවල ධීවර වරාය  
සංවර්ධනය කරලා ඉතාමත්ම ෙහොඳ ධීවර වරායක් බවට පත් කළා. 
ඒ ගැන අද අපි ෙගොඩක් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමා 

ෙම් ළඟදී ෙබ්රුවල ධීවර වරායට ඇවිල්ලා, ඒ ජනතාවත් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ඉතාමත්ම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
ෙගන යනවා. එවැනි වැඩවලදී, අපි විපක්ෂෙය් හිටියත් අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමාට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. මම 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව අහිංසක 
ධීවරයන්ට මහා ෙපොෙරොන්දු රාශියක් දීලා ආවා වාෙග් ඒ ධීවර 
ජනතාවෙග් ගැටලු විසඳීමටත් කටයුතු කරන්න කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
විෙශේෂෙයන්ම  ධීවර දරුවන්ෙග් ෙපර පාසල් ටික සංවර්ධනය 

කරලා, ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය සායන ටික සංවර්ධනය කරලා, නිවාස 
ටික සංවර්ධනය කරලා, ධීවර ජනතාව නැඟිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් 
කරනවා. අවසන් ගමන් ෙගොස ්ඇති ධීවර කර්මාන්තය නැඟිටුවීමට 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට හැකියාව ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Abdullah Mahrooff. You 

have eight minutes.  

 
[பி.ப. 5.48] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

மீன்பி த் ைற அைமச்சு ெதாடர்பாகப் ேபசுவதற்கு எனக்குச் 
சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்காக நான் உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இங்கு இரண்  தரப்பா ம் 
ேபசப்பட்ட ஒ  மிக க்கியமான விடயம் இந்திய மீனவர் 
களின் பிரச்சிைனயாகும். கடந்த 30 வ ட த்த காலத்தின் 
ேபா  நீண்ட ெமளனம் சாதித்ததன் காரணமாக இந்தப் 
பிரச்சிைன உ வாகி ள்ள . இந்திய மீனவர்கள், குறிப்பாகப் 

த்தளம், மன்னார், ப த்தித் ைற ேபான்ற பகுதிகளிேல 
ேகரள மீனவர்க ம், தி ேகாணமைல, ல்ைலத்தீ , 
யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற பகுதிகளில் ம ைர, இராமநாத ரம், 
கீழக்கைர ேபான்ற பகுதிகைளச் ேசர்ந்த மீனவர்க ம் 
மீன்பி க்க வந்ததற்கான க்காரணம் த்த சூழ ன்ேபா  
இரா வத்தின் மீதான வி தைலப் க ைடய 
தாக்குதல்கள், மற் ம் அன்  வி தைலப் கள் அந்த 
மீனவர்கைளக் ெகாண்  அவர்க ைடய பண்டமாற்  
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்டைம ேபான்றைவயாகும். 
இதனால் அந்த மீனவர்கள் இங்கு வந்  சுதந்திரமாக 
மீன்பி யில் ஈ பட்டனர். இன்  அைனத்  ெமளனங்க ம் 
கைலந் ள்ள ேநரத்திேல, தமிழக மீனவர்கள் தாங்கள் ன்  
சுதந்திரமாக மீன் பி த்த ேபான்  தற்ேபா  பி க்க யாத 
சூழல் இ ப்பதாக நிைனக்கின்றார்கள்.  

கடந்த வாரம் நான்கு நாட்களாகப் ல்ேமாட்ைடயின் 
கிழக்குப் பகுதியிேல 20இற்கு ேமற்பட்ட தமிழக மீன்பி  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

'ேடாறா' படகுகள் அவர்க ைடய நீண்ட மீன்பி  வைலகைள 
ைவத் க்ெகாண்  நங்கூரமிட் ந்தைத நாங்கள் கண்ேடாம்.  
கடற்பைடக்கு நாங்கள் அறிவித் ம் இந்தத் தைடகைள 
நீக்க யாத ஒ  சூழல்! இன் ம் 3 மாதங்களிேல 
தமிழ்நாட் ேல ேதர்தல் நைடெபறப்ேபாகின்ற .  அங்கி க் 
கின்ற அரசியல் கட்சிகள் அைனத் ம் இந்த மீனவர்க ைடய 
பிரச்சிைனகைளப் தாகரமாக எ த் க்ெகாண் க்கின்றன. 
இந்த ேநரத்திேல எம  அரசு இந்திய அரேசா  ஒ  சு கமான 
சூழைல ஏற்ப த்தாத பட்சத்திேல எங்க ைடய மீனவர்கள் 
சிறிய படகுகைளக்ெகாண்  மீன்பி க்க யாத சூழைல, 
இ க்கத்ைதக் கடற்பைடயினர் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
அவசியமில்ைல.   

இன்  மீன்பி  அைமச்சிற்குக் கீழி க்கின்ற சில அதிகாாி 
க ைடய பிற்ேபாக்குத்தனமான ேபாக்குகைள நான் சுட் க் 
காட்ட வி ம் கின்ேறன். அவர்க ைடய ேபச்சுக்களின் 
records எங்களிடமி க்கின்றன. "அைமச்சர்கள் வ வார்கள்; 
ேபாவார்கள். ஐந்  வ டங்க க்குப் பிறகு அவர்கள் என்ன 
நிைலயி ப்பார்கள் என்ப  எங்க க்குத் ெதாியா . 
ஆனால், நாங்கள் இந்த ஆசனத்தில் குந்திக்ெகாண் ப்ேபாம். 
நாங்கள் ெசால்வ தான் சட்டம்" என்  கூறியி க்கிறார்கள். 
2014ஆம் ஆண்  வைர மீனவர்கள் சிறிய மீன்பி ப் 
படகுகளில் மீன்பி க்கச் ெசல்வதற்கான அ மதிப்பத்திரம் 
வழங்கப்பட்ட . கடந்த வாரம் எங்க ைடய அைமச்சர் 
அவர்கள் 200 மீனவர்க க்கு அவ்வாறான அ மதிைய 
வழங்கினார். அதற்காக எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்க க்கு 
நாங்கள் நன்றி ெசால்லக் கடைமப்பட் க்கின்ேறாம். 
அைமச்சர் அவர்கள் ேம ம் அந்த அ மதிப் பத்திரங்கைளக் 
கூ தலாகத் தரேவண் ம். தைடெசய்யப்பட்ட மீன்பி  
வைலையப் பாவிக்க யாத சூழ ேல அவர்க க்கு 
நிவாரணம் வழங்கப்படேவண் ம். அந்த நிவாரணங்கள் ஒ  
சாரா க்குக் கிைடக்கின்றன; எம  மீனவர்கள் பல க்குக் 
கிைடக்கவில்ைல. குறிப்பாக ர், சம் ர், கிண்ணியா, 
குச்செவளி, ல்ேமாட்ைட ேபான்ற பிரேதசங்களில் 80 

தமானவர்க க்கு அந்த நிவாரணம் கிைடக்கவில்ைல.   

சுனாமியின்ேபா  எங்க ைடய கடேலாரங்கள் அ த் ச் 
ெசல்லப்பட்டதன் காரணமாக அங்ேக தைடகைள ஏற்ப த் வ 
தற்காகக் கற்கள் ேபாடப்பட் ள்ளன. அந்தப் பாாிய கற்களிேல 
எங்க ைடய மீனவர்களின் சிறிய படகுகள் ேமாதி 
உைடகின்றன. ஆகேவ, ல்ேமாட்ைட, ஜமா யா, 
கிண்ணியா, ர் ேபான்ற பிரேதசங்க க்கு மீன்பி த் 

ைற கம் மிக அவசியமாக இ க்கின்ற . ெகளரவ 
இராஜாங்க அைமச்சர் தி ப் ெவதஆரச்சி அவர்களிடம் 
இ பற்றி நாங்கள் ேபசியேபா  அவர் அதைன விைரவாகச் 
ெசய்  த வதாக வாக்கு தியளித்தார். அத் டன் இன்  
எங்க ைடய மீனவர்க க்கு மீன்பி ப்பதி ள்ள 
தைடைய ம் நீக்கிக்ெகா க்க ேவண் ம்.  

ஒன்ைற மட் ம் நீங்கள் நிைனக்க ேவண் ம். அதாவ  
இந்த நாட்ைடச் சூழ ள்ள கடற்பரப்பிேல 3 இல் 2 பகுதி 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் இ க்கின்ற மீனவர்க க்குச் ெசாந்த 
மான . அேதேநரம் 810 ெதாடக்கம் 840 ச ர ைமல்கைளக் 
ெகாண்ட நிலப்பரப்பி ள்ள எம  பிரேதச மீனவர்கள் சிறிய 
சிறிய படகுகைளக் ெகாண் தான் மீன்பி த் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இ ந்தேபாதி ம் இன்  தி ேகாணமைலயிேல 
இ க்கின்ற நாச்சிக்குடாவிேல 500 க்கும் ேமற்பட்ட ெபாிய 
dinghy boat கள் மீன்பி யில் ஈ ப வைதக் காணலாம். 
ஆனால், அைவ எம  மாவட்டத் க்குச் ெசாந்தமான 

ைவயல்ல. அங்கு கா , அம்பாந்ேதாட்ைட, மாத்தைற ேபான்ற 
ெவளிமாவட்டங்களி ந்  வ பவர்கேள மீன்பி க் 
கின்றார்கள். இ ந்தேபாதி ம் நாங்கள் அவர்கைளத் த க்க 
வில்ைல. அவர்கள் ஆழ்கட க்குப் ேபாய் மீன்பி க் 
கின்றார்கள். ஆனால், எங்க ைடய மீனவர்கள் எந்தெவா  
ெபாிய மீன்பி ப் படகுக க்கும் - multi-day fishing boat 
க க்கும் ெசாந்தக்காரர்கள் இல்ைல. ஆகேவ, அன்  

ன்னாள் அைமச்சர் ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா ேபான்ற 
அைமச்சர்க ைடய காலத்திேல வழங்கப்பட்ட  ேபான்  
எம  மீனவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

சிறிய படகுகைளப் பாவிக்கும் மீனவர்களிடம் மாற்  
மீன்பி ைய ேமற்ெகாள் மா  கூ கின்றேபா  அவர் 
க க்கு உாிய பயிற்சிைய அளிக்க ேவண் ம்; dinghy boat 
கைள வழங்க ேவண் ம்; இதன் லமாக எம  பிரேதச 
மீன்பி த் ெதாழிைல ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம். எம  
பிரேதசத்திேல 'ஐஸ்' ெதாழிற்சாைல மற் ம் 'ாின்' மீன் 
உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலகைள அைமப்பதற்குப் ேபா மான 
வளங்கள் காணப்ப கின்றன. அேதேநரம் இன்  பத் க்கும் 
ேமற்பட்ட ெலாறிகள் அங்கி ந்  மீைன ஏற்றிச்ெசல்கின்றன. 
அந்த மீனவர்களில் ற் க்கு 95 தமாேனார் எம  
மாவட்டத் க்கு ெவளியி ந்  வ பவர்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please now wind up. 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஒ  நிமிடம்!  

எனேவ, எங்க ைடய மீனவர்க க்கு மாற்  மீன்பி  
நடவ க்ைகக்கான பயிற்சிகைளக் ெகா ப்ப டன், 
அவர்க க்கு dinghy, multi-day fishing படகுகைள ம் வழங்கி, 
எங்க ைடய பிரேதச மீன்பி ைய ஊக்குவிக்க ேவண் ம் 
என்  அைமச்சர் அவர்களிட ம் பிரதி அைமச்சர் அவர்களி 
ட ம் விநயமாக ேவண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   
 

[අ.භා. 5.55] 
 

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා විසින් 2016 ජනවාරි මස 26වැනි දින 
ඉදිරිපත් කර, 2016 ෙපබරවාරි මස 12වැනි දින සම්මත කරන ලද 
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත මඟින් ශී ලාංකික 
ධීවරයන්ට මුහුණපාන්නට සිදු වන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ෙගෙනන ලද කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  

මට කථා කරන්නට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් ෙකටි 
කාලයක්. විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන් වන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා, සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මන්තීතුමා 
සහ පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙම් පනෙත් ඇතුළත් 
කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු දැක්වූවා. 
ඒ නිසා අද දවෙසේ ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් අපට 
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අහන්නට ලැෙබන කනගාටුදායක ෙතොරතුරු කීපයක් පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් වාෙග්ම රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානය මා ෙයොමු 
කරවන්නම්. ම ට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කළ යුතු 
ෙයෝජනා කීපයක් පමණක් මා ඉදිරිපත් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග් අද ධීවර කර්මාන්තය අවසාන හුස්ම ෙහළන අවස්ථාෙව් 
තිෙබනවාය කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත්, රාජ්ය 
අමාත්යතුමාටත් අවෙබෝධයක් තිෙබනවාද? ධීවර අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන සංසථ්ා, ෙදපාර්තෙම්න්තු ගත්තාම ලාභ ලැබිය 
හැකි ආයතන සියල්ලම පාෙහේ අද පාඩු ලබන ආයතන බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඔබතුමාෙග්වත්, රාජ්ය 
ඇමතිතුමාෙග්වත් කාලෙය් සිද්ධ වුණු වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ෙමය 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ කළමනාකරණෙය්, පරිපාලනෙය් තිබුණු 
අඩු පාඩු වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් ගැටලු නිසා සිදු වුණු ෙදයක්.  

මා අද දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිෙසනෙකොට ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙසේවය කරන නිලධාරින් කීප 
ෙදෙනකු මට දුරකථනෙයන් කථා කරලා කිව්වා, අද දවස වනවිට 
ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංසථ්ාවට හිමි ෙමෝදර ධීවර වරාය 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට කුලී පදනම මත ලබා දීලා තිෙබනවාය 
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, මට ලබා දීපු  ෙතොරතුරු අනුව නම් 
මාසයකට රුපියල් 150,000ක් වැනි ඉතාමත්ම සුළු මුදලකට 
තමයි, අෙප් පධාන ධීවර වරායක් වන ෙමෝදර ධීවර වරාය 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට වසර කීපයකට කුලී පදනම මත ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් වරාෙය් තිෙබන 
ෙගොඩනැඟිලි ටිකත් ඉදිරි කාලෙය්දී එම ෙපෞද්ගලික ආයතනෙයන් 
පවරා ගන්න  ෙම් වනවිට පිඹුරු පත් සකස් කරනවා කියන එක 
තමයි ඔවුන්ෙගන් කියැවුෙණ්. අද දවස වනවිට ධීවර වරාය 
ෙසේවකයින්ට ෙමෝදර ධීවර වරාය පරිශයට ඇතුළු ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, අද එය පරිපාලනය කරන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් විසිනුයි.  

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන  ඇමතිතුමනි, ෙමෝදර ධීවර 
වරාය ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට කුලී පදනමින් ලබා දී 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 150,000ක පමණ මුදලට නම්, ෙම් ර ෙට් ධීවර 
කර්මාන්තය විනාශ වීම ගැන ෙවන ෙමොනවත් කථා කරන්න 
ෙදයක් නැහැ කියා මා හිතනවා. 

ඔබතුමා දන්නවා, ධීවර වරායවල් ගණනාවක් තිෙබන බව.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය අපි පත් ෙවන්න ෙපර සිද්ධ වී තිෙබන 

ෙදයක්. රුපියල් 125,000 ෙහෝ 150,000 තමයි තිබුෙණ්. ඒක අපි 
වැඩි කළා. දැනට වැඩි කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 450,000 දක්වා. 
ඒ වාෙග්ම අපි දැන් රජෙය් තක්ෙසේරු වාර්තාව ඉල්ලා තිෙබනවා. 
එය ලැබුණු විගස එහි සඳහන් වන මුදල ෙපර දිනෙය් ඉඳලාම අය 
කරන්න කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා තමයි මම 

කලින් කිව්ෙව්, ෙමය ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී සිද්ධ වුණු වැරැද්දක් 
ෙනොෙවයි කියලා. පැරණි කළමනාකාරිත්වෙය් තිබුණු, 
නායකත්වෙය් තිබුණු යම් තත්ත්වයක් නිසා රුපියල් 125,000ක් 
වැනි මුදලක් අය කරලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට අඩුම 

තරෙම් ෙකොළඹින් පර්චස් එකක ඉඩමක්වත් අපට කුලියට ගන්න 
බැහැ, රුපියල් 125,000ක මුදලකට. ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර 
වරායවල් ගණනාවක් තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. 
පුරාණවැල්ල ධීවර වරාය ගැන මම ෙහොයලා බැලුවා. එම වරාය 
කුලී වශෙයන් ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාවට රුපියල් 
90,000කට ආසන්න මුදලක් ෙගවනවා. නමුත් මුළු ෙමෝදර ධීවර 
වරාය පරිශයම රුපියල් 125,000ක මුදලකට ලබා දීම කියන්ෙන්, 
පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු බරපතළ වැරැද්දක්. එය නිවැරදි කළ 
යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ෙවනුෙවන් කියා මාර්ග ගැනීම 
පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
ෙවනුෙවන් පරීක්ෂණ පවත්වලා, එවැනි ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරන්න සලස්වපු පුද්ගලයන් නීතිය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
කටයුතු කරන්න කියන විෙශේෂ ඉල්ලීමත් අපි ඔබතුමාෙගන් 
කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව පිළිබඳව 
වාෙග්ම අද දවෙසේදී පෑලියෙගොඩ මධ්යම මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ 
පිළිබඳවත් කථා වුණා. පසු ගිය කාලෙය් පෑලියෙගොඩ මධ්යම 
මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිබුණා, ලංකා ධීවර සංස්ථාව සතු 
ෙවෙළඳ සැල් ෙදකක්. සමහර විට ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව දන්ෙන් 
නැතුව ඇති. අංක 142, 143 කියන කඩ කාමර -ෙවෙළඳ කුටි- 
ෙදක. නමුත් මට දැනගන්න ලැබුණා, පසු ගිය මාසයක කාලය 
ඇතුළත ෙම් ෙවෙළඳ කුටි ෙදක ලංකා ධීවර සංස්ථාෙවන් ෙතොග 
කඩ තිෙබන ෙවනත් ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකයන් ෙදෙදෙනකුට පවරා 
දී තිෙබන බව. එය ඔබතුමා ෙනොදැනුවත්ව සිද්ධ වුණු ෙදයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පාලන කාලය තුළ ලංකා ධීවර සංස්ථාෙව් ෙවෙළඳ කුටි ආරම්භ 
කෙළේ, යම් කිසි පාඩුවක් ලැබුවත්, පාරිෙභෝගිකයන්ට යම් කිසි 
සහනදායී මිලකට මාළු අෙළවි කිරීෙම් අවස්ථාව ඇති කරන්නයි. 
ඒ සඳහා තමයි එම ෙවෙළඳ කුටි භාවිත කෙළේ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
( மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න, මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

 ලාභයක් ලබා ගැනීෙම් අරමුෙණන්ම ෙනොෙවයි, ලංකාව පුරා 
ධීවර සංස්ථාෙව් අෙළවි සැල් පවත්වා ෙගන ගිෙය්. ෙම් මඟින් 
පාරිෙභෝගිකයන්ට සිද්ධ වන අසාධාරණය පිළිබඳව සලකා බලා, 
යම් කිසි වැරැද්දක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, එය නිවැරදි 
කරන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

අවසාන වශෙයන් මම තව විනාඩියක කාලයක් ලබා 
ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පසු ගිය අවුරුදු ෙදක 
සමඟ සංසන්දනය කරද්දී අද ෙම් රෙට් අපනයන ක්ෙෂේතය ක ඩා 
ෙගන වැටිලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. යුෙරෝපා සංගමෙයන් 
පනවා තිබුණු තහනම නිසා අපනයනය අඩු ෙවන්න ඇති කියලා 
අපට කියන්න පුළුවන්. නමුත් අෙප් ආනයන ක්ෙෂේතය ඉතාම ශීඝ 
ෙලස වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ආනයනය ශීඝ ෙලස වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකක් නිසාවත් ෙනොෙවයි. පසු ගිය 
අවුරුද්ද සමඟ සංසන්දනය කරද්දී ෙපෙනනවා, සැමන් ටින් 
ආනයනය කරපු පමාණය සියයට 52කින් වැඩි ෙවලා තිෙබන 
බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙය් නිල ෙවබ් අඩවිෙය් ෙම් පිළිබඳව සඳහන් වනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, නියමිත කාලය අවසානයි. ඒ නිසා කථාව 

අවසන් කරන්න. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
විනාඩි යක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
බැහැ. කාලය නැහැ.   
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
විනාඩිෙයන් අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පසු ගිය 2014 අවුරුද්ෙද් ආනයනය කළ සැමන් පමාණය 
ෙමටික් ෙටොන් 78,000යි. නමුත් 2015 වසෙර්දී ලංකාවට සැමන් 
ෙමටික් ෙටොන් 120,000ක් ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
ෙලොකු ලජ්ජාවක්. හතර වෙට්ම මුහුද තිෙබන දූපතක් වුණු අෙප් 
රටට මාළු ආනයනය කරන්න සිද්ධ ෙවනවා නම්, සැමන් 
ආනයනය කරන්න  සිද්ධ ෙවනවා නම්, ඒක අපි ලජ්ජාවක් 
හැටියට සලකන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා හැටියට අපට ඔබතුමා ගැන විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. රාජ්ය අමාත්යතුමාත් ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳ අවෙබෝධයක් 
තිෙබන අමාත්යවරෙයක්. ඔබතුමන්ලා ෙදපළට එකතු ෙවලා ෙම් 
කාර්යය කරන්න පුළුවන් ෙවන්න කියා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා.   

 
[අ.භා. 6.03] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත සම්බන්ධෙයන් 
විවාද කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් පධාන පඥප්තිෙය් වගන්ති අංක 49, 
52, 61 සංෙශෝධනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි ෙම් සංෙශෝධන 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ධීවරයා නැති කරන්නයි කියලා 
විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු උලුප්පා ෙපන්වන්න හදනවා. ෙම් 
රටට නැති වුණු මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ නැවත ලබා ගන්න තමයි 
අපි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ 
මතිමතාන්තර තිෙබනවා.  

හැබැයි මම මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ගැටලුව පටන් ගත්ෙත් 
2010දී බව. ඒ වාෙග්ම 2012දී යුෙරෝපා සංගමය අනතුරු ඇඟවීමක් 
කරලා කිව්වා, නීතිවිෙරෝධී ධීවර කටයුතු, වාර්තා ෙනොකරන හා 
අකමවත් ධීවර කටයුතු නවත්වන්න කියලා. නමුත්, 2010 සිට 
2013 දක්වා කාලය තුළ ඒක සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

අවසානෙය් 2013 අෙපේල් මාසෙය් පසු ගිය රජය සමෙය් හිටපු 
ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා ෙම් ගැන යුෙරෝපා සංගමය එක්කත් සාකච්ඡා 
කළා. ඒ සාකච්ඡාවල පතිඵල වුෙණ්, 2014 වන විට යුෙරෝපා 
සංගමෙයන් මත්ස්ය ආනයනය කිරීම, එෙහම නැත්තම් යුෙරෝපා 
සංගමෙය් රටවල්වලට මත්ස්ය මිලදී ගැනීම නැවැත්වීමයි. අපි 
"ටූනා" මත්ස්ය වර්ගය ගත්ෙතොත්, යුෙරෝපා සංගමෙය් 
රටවල්වලින් ඒවා සියයට 37ක්  ගන්නවා. යුෙරෝපා සංගමෙය් 
ෙනොවන රටවල්වලින් මිලදී ගන්ෙන් සියයට දශම 02යි. ෙම්ක 
තමයි යථාර්ථය. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විදුලිය විසන්ධි වී තිෙබන 

නිසා මට මෙග් ෙල්ඛනය ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] හරි, 
හරි. මම කථා කරන්නම්. ඔබතුමන්ලා කට වහෙගන ඉන්නෙකෝ. 
ලයිට් ගියාම  ඔබතුමන්ලාත් කථා කරන්ෙන් නැහැෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තත්ත්වය එෙසේ තිෙයද්දී 
වර්තමාන විපක්ෂය නැති අ ෙඳෝනාවක් ෙගොඩනඟන්න හදනවා. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ වාෙග්ම 2010 වර්ෂෙය්දී ෙම් 
වාෙග්ම අනතුරු ඇඟවීම් තවත් රටවල් කිහිපයකටම සිද්ධ වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාවත් එක්ක ෙබ්ලීස්, ෆිජී, පැනමා, ෙටෝෙගෝ, 
වනවාටු  වැනි රටවලටත් ෙම් වාෙග් අනතුරු අඟවලා නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කරන්න කිව්වා. හැබැයි, ෙම් වන විට ශී ලංකාව හැර 
අෙනක් රටවල් සියල්ලම යුෙරෝපා සංගමෙය් තහනම ඉවත් 
කරෙගන ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූලව කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ 
රටවල්  යුෙරෝපා රටවල්වලින් ඒ වාසිය ලබා ගන්නවා. ෙම් පනත 
සංෙශෝධනය මඟින් ජාත්යන්තර සම්මුතිවලට අනුකූලව  ධීවර 
කටයුතු සිදු කිරීම තමයි අපි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව ධීවරයන් තලා දමන එක ෙනොෙවයි.  

2013 වර්ෂෙය්දී ලංකා මුහුදු තීරෙය් නීතිවිෙරෝධී අන්දමින් 
මසුන් අල්ලමින් සිටියදී අත් අඩංගුවට පත් වූ ඉන්දියානු ධීවර 
ෙබෝට්ටු පමාණය 124යි, ඉන්දියානු ධීවරයන් සංඛ්යාව 666යි. එය 
2015 වර්ෂය වන විට ෙබෝට්ටු සංඛ්යාව 39 දක්වාත්, ධීවරයන් 
සංඛ්යාව 261 දක්වාත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2012 
වර්ෂෙය්දී ඉන්දියානු මුහුදු සීමාෙව්දී නීතිවිෙරෝධී අන්දමින් මසුන් 
අල්ලමින් සිටියදී අත් අඩංගුවට පත් වූ ශී ලාංකික ධීවර ෙබෝට්ටු 
පමාණය 24යි,  ධීවරයන් සංඛ්යාව 120යි. එය 2015 වර්ෂය වන 
විට ෙබෝට්ටු සංඛ්යාව 07 දක්වාත්, ධීවරයන් සංඛ්යාව 38 දක්වාත් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා.   සංඛ්යාත්මකව බලද්දී ෙකොෙහොම වුණත්, 
ෙම් කමයට ධීවරයන් හුරුපුරුදු වන බව ෙහොඳටම ෙපෙනනවා. 
එෙහම තිෙයද්දී තමයි, සමහරු ෙබොරුවට කිඹුල් කඳුළු 
ෙහළන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී ෙද්ශීය ධීවරයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
දැනුවත් කරලා, ඔවුන්ට අවශ්ය දැනුම ලබා දීලා, විෙශේෂෙයන්ම 
ඉන්දියානු මුහුදු සීමාෙව්දී අත්අඩංගුවට පත්වන ලාංකික ධීවරයන්  
සංඛ්යාව මීටත් වඩා අඩු කරගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 
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ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ලංකාෙව් ධීවරයන් දඩ මුදල්වලට යටත් කරනවා කියලා 

ෙමතැන කෑ ගැහුවාට, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා දඩ මුදල් 
පැෙනව්වාට පස්ෙසේ දවස් 30ක් ඇතුළත අභියාචනා ඉදිරිපත් 
කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් සහනයක් ලබා ගන්න හැකියාව 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුරුමැද පළාෙත් මිරිදිය ධීවර ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු විධියටත් මම  කථා කරන්න 
ඕනෑ. ලංකාෙව් මිරිදිය ජලාශ 12,000ක් තිෙබනවා. මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තෙය්,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලයිට් ගිය නිසා මෙග් 

සම්පූර්ණ ෙව්ලාව අඩු වුණාෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අඩු සැලකිල්ලක් තමයි මිරිදිය ධීවර 
කර්මාන්තයට ලැෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
[பி.ப. 6.09] 
 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
கடற்ெறாழில்  நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் தி த்தச் சட்டத்தி 

டாக இலங்ைக மீனவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
பற்றிய சைப ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்திேல கலந்  
ெகாண்  ேபசுவதற்கு எனக்குச் ெசாற்ப ேநரத்ைதயாவ  
ஒ க்கித் தந்தைமக்காக என் ைடய நன்றிையத்  ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்தத் தி த்தச் சட்டம் ெவற் ப் பார்ைவக்கு 
மீனவர்கைளப் பாதிக்கின்ற ஒ  விடயமாகத் ேதான்றினா ம், 

ரேநாக்கின் அ ப்பைடயில் அவர்கைள வாழைவக்கின்ற, 
அவர்க க்காக இந்த வளங்கைளப் பா காக்கின்ற ேநாக்கங் 
கைளக் ெகாண்ட . அ மாத்திரமன்றி, மீன்பி  நடவ க் 
ைககள் நாட் ன் இைறைம, பா காப்  ேபான்ற விடயங் 
க க்கு எந்த வைகயி ம் குந்தகமாகிவிடக்கூடா  என்ற 
உயாிய ேநாக்க ம் இந்தச் சட்டத் தி த்த விடயத்திேல 
அடங்கியி க்கின்ற .  

சு க்கமாகச் ெசால்லப்ேபானால், இந்த நா  ரா ம் 
இ க்கின்ற மீனவர்கைளப் பா காக்கின்ற, அவர்க க்குப் 
பலம் ேசர்க்கின்ற ஒ  ேவைலத்திட்டம் மிக அவசியமாகும். 
எம  நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திேல கணிசமான பங்ைக 
வகிக்கின்ற ெதாழில்களில் ஒன்றாக மீன்பி க் ைகத்ெதாழில் 
காணப்ப கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில், இன்  நாங்கள் 
உ வாக்கியி க்கின்ற ேதசிய அரசாங்கத்திேல, நாங்கள் 
கடந்த காலங்களில் அைடந்தி க்கின்ற ெபா ளாதார ழ்ச்சி 

ையக் கட் ெய ப் வதற்குத் ேதைவயான ஒ  காரணியாக 
இந்த மீன்பி க் ைகெதாழில் காணப்ப கின்ற . உாிய 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த அைவயில் இ க்கின்ற இச்சந்தர்ப் 
பத்தில், நான் என் ைடய இந்தக் க த்ைதச் ெசால்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

நான் கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்ற 
வைகயிேல, மீன்பி ையத் தம  ெதாழிலாகக் ெகாண் க் 
கின்ற கிழக்கு மாகாண மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள இங்ேக 
சு க்கமாகச் ெசால்வ  என் ைடய கடைமயாகும். 
மீனவர்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல, ஒவ்ெவா  பிரேதசத் 
தி ம் ஒவ்ெவா  விதமான பிரச்சிைனகள், சவால்கள் 
காணப்ப கின்றன. அைவகைளச் சாியான ைறயில் 
அைடயாளம் கண் , அவற்ைறத் தீர்த் ைவக்கின்ற ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத உாிய அைமச்சு நிச்சயமாக ேமற் 
ெகாண்ேட ஆகேவண் ம் என்ப  என் ைடய அபிப்பிரா 
யமாகும்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த 
காலத்தில் ஏற்பட்ட சுனாமியினால் இலங்ைகயிேல மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட  ம த ைனப் பிரேதசமாகும். 
3,000க்கும் ேமற்பட்ட மக்கைளக் கா ெகாண்ட அந்த சுனாமி 
அனர்த்தத்தினால், ம த ைனக் கடற்பிரேதசம் வ ம் 
கட் டச் சிைத க ம் பாாிய இ பா க ம் நிரம்பிக் 
காணப்ப கின்றன. இதனால், அங்குள்ள மீனவர்கள் 
சுதந்திரமாகத் தங்குதைடயின்றித் தங்க ைடய ெதாழிைல 
ேமற்ெகாள்ள யாமல் இ க்கின்ற . ஆகேவ, ம த ைன 
கடற்பிரேதசத்தில் காணப்ப கின்ற இந்தக் கட் டச் 
சிைத கைள அப் றப்ப த்தி, அவர்கள் சுதந்திரமாகக் 
கடற்ெறாழி ல் ஈ ப வதற்குாிய வசதிகைளச் ெசய்  
ெகா ப்ப  மிக அவசியமாகும்.  

அ ேபால, வாகைரப் பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அங்கி க்கின்ற பல கிேலாமீற்றர் ர கடற்பிரேதசம் 
இலங்ைகக் கடற்பைடயினாின் ஆக்கிரமிப்பிேல பல 
வ டங்களாக இ ந் ெகாண் க்கின்ற . கடந்த அரசாங்க 
காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இந்த நடவ க்ைகயான , 
தற்ெபா ம் நீ ப்பைத எந்த வைகயி ம் நியாயப்ப த்த 

யா . அந்தப் பிரேதசங்களிேல மீனவர்கள் சுதந்திரமாகத் 
தங்க ைடய ெதாழிைல ேமற்ெகாள்ள யாமல் 
இ க்கின்ற . அந்தத் தைடைய நீக்கிக் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ ேபால, தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல கடந்த 30 
வ டங்களாக  இத்ெதாழிைலச் சுதந்திரமாகச் ெசய்ய யாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . அதாவ ,  ெவளிமாவட் 
டங்களி ந்  அ மதியில்லாத மீன்பி யாளர்கள் அப் 
பிரேதச்ைத ஆக்கிரமித்  ெதாழி ல் ஈ ப வதால், அங்கு 
பிரச்சிைன உ வாகியி க்கின்ற . எனேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்தப் பிரச்சிைனையச் சு கமாகத் 
தீர்த் ைவக்க ேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப் க்கு 
நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ali Zahir Moulana, please.   You have five 

minutes.                                                           
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[6.14 p.m.] 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Presiding Member, fish production in Sri Lanka 

is a very critical component of our nation’s economy, 
contributing around 1.8 per cent of the GDP, of which the 
Eastern Province contributes 27 per cent of the total fish 
production in Sri Lanka - one of the largest contributors 
overall in the sector itself.  Of this, the Batticaloa District 
is the primary producer of fish production, with nearly 32 
per cent of its populace engaged in the industry.   

At this juncture, Hon. Presiding Member, it is 
noteworthy to highlight that the centric factor is primarily 
the sheer potential of the fishing industry and the 
communities in which it is ensconced upon coupled with 
their work ethic in the Batticaloa  District is unmatched. 
With its abundance of waterways and fishing grounds, 
both coastal and inland, it is indeed a haven for all 
engaged in the industry. 

 In the aftermath of the  26th December tsunami and 
the cessation of hostilities in 2009, there was a renewed 
hope amongst the fishing communities for development 
and upliftment of their livelihoods after 30 long years. 
However, Hon. Presiding Member, the economical and 
infrastructural developments in the fishing sector, 
particularly in the Battacaloa District, have been scarce, 
with there being negligible developments and effective 
economic empowerment programmes not being directed 
primarily towards the fishing communities to this date. 
The fishing communities resident within the Batticaloa 
District whose aspirations gradually diminished, now yet 
again have renewed a sense of euphoria and hope with 
our new Government in place.  

Hon. Presiding Member, I wish to highlight a few of 
the shortcomings faced by the fishing communities, and 
also in addition, provide tangible proposals to ensure and 
uplift the development of the fishing industry in the 
Batticaloa District.  

At present, the Valaichenai Fishing Harbour is the sole 
adequately equipped fishing facility in Batticaloa. 
However, this harbour is equipped only  to service a mere 
50 boats per day, with there being close to 450 boats 
plying in the vicinities of the harbour. This creates  huge 
shortcomings  to the fishermen and the communities 
dependent on the sector, as the remaining boats have to 
fend for themselves to find appropriate landing sites and 
the necessary infrastructure to service their trade. In 
addition, the renowned fishing grounds of Eravur, 
Punnakudah, Chaukadi, Kaluvankerny and Palayadithona, 
which have proven production yields that exceed other 
areas in the District, let alone the country, are not 

adequately or effectively equipped to service the 
fishermen domiciled in the area.  

Another pertinent issue is that due to the fishing 
communities native to the area being economically 
underprivileged and the sparse and inequality of 
regulations and policies being in place, these 
communities are compelled to compete with the migrant 
seasonal fishermen, primarily from the South, who take 
over the waters in their multi-day boats, and due to 
having been bestowed with comparatively advanced and 
innovative technologies, tend to overshadow and 
overpower the innocent and far less-able native fishermen 
and unfortunately do so by forgoing legal permission. It 
is imperative that the relevant authorities look into 
introducing policies to regulate the quantum of migrant 
seasonal fishermen entering the waters of native 
fishermen as it creates a significant, no less severe, 
disparity in the economical outlook and development of 
the native fishing communities in  Batticaloa and the 
Eastern Province.  

It is important to note that these sweeping policy 
changes should not discourage the migrant seasonal 
fishermen from fishing in the Eastern Province, but it 
should regulate their presence, and on the contrary it 
should in fact develop and provide efficient and adequate 
packages to develop and equip the native fishing 
communities to fish competitively on par with those who 
migrate seasonally to the area. 

Hence, in addition to the policy reform it is also 
imperative to include tangible developments pertaining to 
infrastructural and singular empowerment programmes to 
ably equip these fishing communities to uplift their 
livelihoods. These fishing communities are so harshly 
deprived, that they lack even adequate fishing nets to trap 
their catch, let alone the provision of multi-day boats via 
adequate financing programmes to suit their income. In 
addition, the other supportive facilities are minimal or 
non-existent. Even the sole ice factory in Kallady is non-
operational for an extended period of time, despite 
numerous appeals for this to be looked into.  

In addition, Punnakudah Bay is renowned as a natural 
harbour, and at present it is, in fact, used as an effective 
ad hoc landing site for communities in the vicinity. I 
propose that the officials look into this very fact, and 
assess if credible advances could be made towards in fact 
accommodating Punnakudah as a fishing harbour as well. 

Hon. Presiding Member, I wish to bring to the 
attention of this House that this is in fact sheer oversight 
or negligence on the part of the authorities and the 
respective officials in the past that have led to the 
deprivation of our country’s best fishing grounds. This 
House has to be made aware of the fact that should we 
effectively exploit resources that are readily present. Sri 
Lanka as a whole can be on the road towards economic 
freedom and self-sufficiency.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.        
                                                  
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
The Hon. Mahinda Amaraweera, the very capable 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development brings a sense of renewed hope to the 
fishing communities in Batticaloa, and the Hon. Dilip 
Wedaarachchi, the State Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development, would in fact be 
personally aware of the ground situation in Batticaloa 
having lived and studied a significant part of his 
childhood in Batticaloa, and also hailing from a family 
that was involved in the fishing industry in Batticaloa. I 
request very strongly that the Hon. Minister and the 
relevant officials, ensure and enact their respective offices 
to allow the upliftment and growth of the fishing 
communities in the Batticaloa District. 

Thank you. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙවලාවක් 

තිෙබනවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 9ක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.20] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මට විනාඩි 20ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. ෙකෙසේ ෙහෝ මෙග් 

කාලය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් කථාව කරන්නට ෙවලාව මදි 
ෙවයි. නමුත්  මතු වුණු පශ්න කිහිපයක් ෙකෙරහි මෙග් අවධානය 
ෙයොමු කර,  මා ඒවාට පිළිතුරු දිය යුතු ෙවනවා.  

1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනතට සිදු කළ 
සංෙශෝධන පිළිබඳව මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකුම හරි 
අවෙබෝධයකින් කථා කළාද කියන එක පිළිබඳව පශ්නයක් මතු 
ෙවනවා.  නමුත් මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  අෙප් ධීවර 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් ඉතාම 
ෙහොඳ ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කළා.  ඒ  ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු කරනවා වාෙග්ම ඉදිරි 
කාලෙය්දී අපි ඒවා ඉෂ්ට කරන්නටත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් මිරිදිය සහ කරදිය යන ක්ෙෂේත ෙදක තුළම ධීවර 
කර්මාන්තය සිද්ධ ෙවනවා. කරදිය ධීවර කර්මාන්තය සඳහා පවුල් 
190,780ක්  ඍජුවම දායකෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මිරිදිය 

ධීවර කර්මාන්තයට පවුල් 46,200ක පමාණයක් දායක ෙවනවා.  
ඒ වාෙග්ම කරදිය ධීවර කර්මාන්තය සඳහා ෙබෝට්ටු 53,988කුත්, 
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සඳහා ෙබෝට්ටු 8,536කුත් ෙයොදා 
ගැෙනනවා. ඒ ආකාරෙය්   යාතා පමාණයක් තමයි  පාවිච්චි 
ෙවන්ෙන්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ 
ජලජ සම්පත් පනතට  කළ සංෙශෝධන අනුව එම වැඩි කළ දඩය 
බලපාන්ෙන්  කරදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 53,988ක 
යාතාවලින් යාතා 13කට පමණක් බව මම ඉතා පැහැදිලිව 
කියන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ෙම්ක 
පැහැදිලිව අහගත්ෙතොත් ෙහොඳයි.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පිළිබඳව 
කථා කරන්නට ඇත්ෙත් දන්ෙන් නැතිව වන්නට ඇති.  සභාව කල් 
තැබීෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් දිගින් දිගටම කිව්වා, මිලියන ගණන්වලින් 
ෙම් දඩ මුදල වැඩි ෙවනවා කියලා. ෙම් වැරැද්ද සිදු වුණත්, එම දඩ 
මුදල අදාළ වන මට්ටෙම් ෙබෝට්ටු 13ක් පමණයි අෙප් රෙට් 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක ගැන 
දැන්වත් දැන ගැනීම වැදගත් ෙවනවා. අෙනක් කිසිදු යාතාවකට 
ෙම් දඩ මුදල් වැඩිවීම බලපාන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය මම 
කියනවා. ෙපර තිබූ දඩ මුදලම තමයි ඒ අයට බලපාන්ෙන්. ඒ 
අනුව එතුමන්ලා වැරැදි ෙදයක් පිළිබඳව තමයි ෙමපමණ ෙවලාවක් 
කථා කෙළේ.  ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. මෙග් කථාව 
පළමුෙවනි කථාව විධියට කළා නම් මට ඒ ෙවලාෙව්දී ෙම් 
පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා ෙදන්න තිබුණා. එෙහම වුණා නම් අද 
ෙම් විවාදය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් පැත්තකට යන්නට තිබුණා.  
අනවෙබෝධෙයන් යුතුව අනවශ්ය ෙදයක් පිළිබඳව; අනවශ්ය 
කාරණයක් පිළිබඳව තමයි මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකුම ෙම් 
විවාදය ඉදිරියට ෙගන ගිෙය්.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට එක 
වතාවක් ඔබතුමාත් ධීවර නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු විධියට කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ධීවර පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය 
කරන, ඒ පිළිබඳව දැනුමක්  තිෙබන මන්තීවරෙයක්. මම 
ඔබතුමාෙග් ඒ දැනුම අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ධීවර 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව විශාල කැප කිරීමක් කරනවා; විශාල 
උනන්දුවක් දක්වනවා. අෙප් අමාත්යාංශයට පවා ඇවිල්ලා ඒ 
පිළිබඳව අපත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
කාරණය ගැන අපට පැහැදිලි කර දීමට ෙනොහැකිවීම පිළිබඳව මම 
කනගාටු ෙවනවා. එෙහම වුණා නම් ෙම් විවාදය ෙවන පැත්තකට 
යන්න තිබුණා. ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා වාෙග් 
කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කළ සාධනීය ෙයෝජනා පිළිබඳව සංවාදයක් 
බවට පත් කර ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   හුදකලා රටක් විධියට අපට 
කියාත්මක ෙවන්නට බැහැ. අපට ෙම් රෙට් කැලෑ නීතිය 
කියාත්මක කරන්නත් බැහැ. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති,  අෙප් රට  
1993දී IOTC  එෙක් සාමාජිකයකු බවට පත්වුණු බව.  එතෙකොට 
අෙප් රට එහි ආරම්භක සාමාජිකෙයක්. ඒ අනුවම අෙප්          
යාතා කළමනාකරණය කිරීම, නැත්නම් ඒ අය ඉන්නා තැන් 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීෙම් වගකීමට අපි බැඳිලා තිෙබනවා. 1993දීම 
VMS සවි කිරීම පිළිබඳව, එෙහම නැත්නම් යාතා අෙප් 
තීරයන්වල රඳවා ගැනීම පිළිබඳ වගකීමට අපි බැ ෙඳනවා. අෙනක් 
රටවලත් ෙම්වා සවි කරලා තිෙබනවා.  2012 - 2013 කාලය වන 
විට තමයි අපට දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන් Vessel Monitoring 
System කියන එක අෙප් යාතාවලට සවි කරන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් රටවල් කිහිපයකටම ඒ දැනුම්දීම කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් අවාසනාවට, කුමන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ අපට ෙම්ක සවි 
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කර ගැනීමට බැරි වුණා. මම ඒ ගැන එවකට සිටි ඇමතිතුමාට 
ෙචෝදනා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. එතුමා උත්සාහ දරලා 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් සඳහා  වැය ෙවන මුදල් පමාණය 
ගැනත් සැලකිලිමත් විය යුතු ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙහෝ ඒක 
කියාත්මක ෙවලා නැහැ. දැන් අපි ෙම් වන ෙකොට ඒ සියලුම 
යාතාවලට, ඒ කියන්ෙන් ජාත්යන්තර මුහුදට ඇතුළු ෙවන සියලුම 
යාතාවලට VMS සවි කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට කිසිම 
පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ සියල්ල තිෙබද්දීත් 
අෙප් මුහුදු තීරෙයන් ඔබ්බට ගිෙයොත් අපි දඩ ගැහීමක් කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් ෙගදර 
කන්න නැහැය කියලා, කන්න අඩු පාඩු තිබුණාය කියලා අපට 
අල්ලපු ෙගදරින් උදුරාෙගන කන්න බැහැ ෙන්; ෙහොරාට කන්නත් 
බැහැ ෙන්. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් කටයුතු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් තිබුණු දඩ මුදලත් ෙපර තිබූ මුදලමයි. ඒ 
දඩ මුදල ගහනවා. ඒක ෙපරත් තිබුණා. ඒක අලුත් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීටර් 24ට වැඩි ෙබෝට්ටුවලට 
දඩ මුදල වැඩි කරලා තිෙබනවා. අෙප් ලංකාෙව් නම් දැනට 
එකක්වත් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවාට දඩය වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් යාතා 13කට මිලියන දශම පහක දඩය වැඩිවීමක් 
තිෙබනවා. අෙනක් කිසිම එකකට අදාළ ෙවන්ෙන්  නැහැ. අපි ඒ 
වාෙග් නැව් පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි ඒ දඩ මුදල් ෙදගුණ ෙවලා 
මිලියන 50, 100 දක්වා යන්ෙන්. අපි තවම ඒ වාෙග් නැව් 
පාවිච්චියක් නැහැ.  

අපට තව ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා, විෙද්ශ යාතාවලට අෙප් 
ෙකොඩිය යටෙත් මසුන් මරන්න යන්න ෙදන්න සූදානමක් 
තිෙබනවාද කියලා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, පුවත් 
පත් වාර්තාවක් පදනම් කරෙගන. අපි එෙහම කිසිම සූදානමක් 
නැහැ. අෙප් ධීවරයන්ට අපි දැන් ආරාධනා කරන්ෙන්, දැන් 
ආෙයෝජන අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ අය ඇවිල්ලා ෙම් 
කියන ෙලොකු පමාණෙය් යාතාවලට පෙව්ශ ෙවන්න කියලා. අපි 
රජය විධියට ඒකට මැදිහත් ෙවන්නත්, උදවු කරන්නත් සූදානමින් 
ඉන්නවා.  

අපට ජාත්යන්තර මුහුදට යවන්න පුළුවන් පමාණය වන්ෙන්, 
ෙබෝට්ටු 1,615යි. දැන් ඒක ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා. තව 
සියයකට අඩු පමාණයක් තමයි අපට ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, ඒ අවස්ථාව ෙදන්න තීන්දු කරලා තිෙබන්ෙන්, අඩි 45ට 
වැඩි ෙබෝට්ටුවලට. අෙප් යාතා 1,500කට වැඩි පමාණයක් ගිහිල්ලා 
මාළු අල්ලා ෙගන ආවත් ඒ පමාණය ඉතාමත් සුළු පමාණයක්. 
මහා පරිමාණ යාතා 50කින්, 60කින් මීට වඩා මාළු විෙද්ශ 
රටවලින් අරෙගන යනවා. ඒ නිසා තමයි අෙප් ව්යාපාරිකයන්ට 
ආරාධනා කරලා තිෙබන්ෙන්; අපි ඒ අයට ආෙයෝජනය කරන්න 
කියලා තිෙබන්ෙන්, පහසුකම් සහිත ෙහොඳ තත්ත්වෙය් මාළු 
ෙගොඩට ෙගෙනන්න පුළුවන් තාක්ෂණය තිෙබන යාතාවලට 
පෙව්ශ ෙවන්න කියලා. ෙම් කර්මාන්තෙය් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කරන්න, ඒක කරන එක තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒ 
වාෙග්ම මම පිළිගන්නවා, මත්ස්ය සහ ඒ ආශිත නිෂ්පාදන සඳහා 
අපි විශාල මාළු පමාණයක් ෙම් රටට ආනයනය කරන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා. ඒවා අඩු කරන්න අෙප් දැවැන්ත 
උත්සාහයක් තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ධීවරයනුත් ෙම් මහා පරිමාණ 
යාතාවලට යම් විෙරෝධයක් තිෙබනවා. අපි ඒ අයට කිව්වා, අෙප් 
රෙට් ධීවරයන්ට ෙම් කටයුත්ත තනිෙයන් කරන්න බැරි නම් 
විෙද්ශ රටවල අයත් සමඟ සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න කියලා. හැබැයි ඒවා අෙප් රෙට් ෙබෝට්ටු බවට පත් 
ෙවන්න ඕනෑ. විෙද්ශ යාතාවලට අෙප් ෙකොඩිය දාෙගන මසුන් 
ඇල්ලීමට ෙනොෙවයි, හවුල් ව්යාපාරයක් විධියට-  

ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නැව් ෙගෙනන්න ආරාධනා කළත්, 

එෙහම නැව් 100ක් දාන්න පුළුවන් වරායක් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අපට පුළුවන්. දික්ඕවිට වරාෙය් ඒ සඳහා සම්පූර්ණ හැකියාව 

තිෙබනවා. අද ඒ වරාය පාළුවට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙබෝට්ටු 
නැහැ. එතැනින්ම අපට ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසන්. විනාඩිෙයන් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මම 

ලැහැස්තියි. ඔබතුමා කිව්වා, ධීවර ජාතික පතිපත්තියක් පිළිබඳව. 
එය මම අගය කරනවා. අපි දැනට ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා, 
ධීවර ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කරන්න. කරදිය මාළුවල යම් 
අඩු වීමක් තිෙබන ෙකොට, මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්න දැවැන්ත මුදලක් -ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදලක්- ෙම් 
වර්ෂෙය් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම කළපු  116ක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ සියල්ලම 
පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ සඳහා ෙවනම ඒකකයක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ දියත් කරලා ෙම් රෙට් ධීවර 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන් සෑම පියවරක්ම ගන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපට කිසිම ජාති ෙභ්දයක්, ආගම් ෙභ්දයක් නැහැ. 
සෑම පෙද්ශයකම ජනතාවට ඒ සහනය ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන බවත් සඳහන් කරමින්  ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා දායක වුණු සියලු 
ෙදනාට ස්තුතිවන්ත වන ගමන් මට කථා කිරීමට මීට වඩා 
කාලයක් නැති නිසා මා සූදානම් කරෙගන ආපු කථාව හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න කියා ඉල්ලමින් එය සභාගත* 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி 
Rest of the speech tabled: 

 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව අවට මුහුදු තීරෙය් දීර්ඝ 

කාලයක් තිස්ෙසේ ඉන්දියානු ධීවරයින් විසින් නීති වි ෙරෝධී ධීවර කමයක් 

වන ෙබොටම් ෙටෝලින් නැතෙහොත් මුහුදු පතුල ෙටෝලනය කිරීම මඟින් 

මසුන් අල්ලා ගැන්ම සිදු කරනවා. ෙම් නිසා ශීඝෙයන් ෙපෝක් සමුද 

සන්ධිය තුළ මසුන් ෙමන්ම ජලජ ජීවීන් සහ ජලජ පැළෑටි විනාශ වී 

තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය අපි හැම ෙදනාම අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 

කාරණයක්. 

1735 1736 

[ගරු මහින්ද අමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඉන්දියානු ෙබෝට්ටුවලින් කරනු ලබන නීති වි ෙරෝධී මසුන් මැරීම පාලනය 

කිරීමට අප අමාත්යාංශෙයන් වැඩ පිළිෙවළ ගණනාවක් කියාත්මක කර 

ඇත. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්ය මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන අතර එමඟින් නීති විෙරෝධී කටයුතු සමීපව 

නිරීක්ෂණය කිරීම නාවික හා ෙවරළ ආරක්ෂක හමුදාවලට අවශ්ය සම්පත් 

ලබා දී එම කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. එෙමන්ම 

ඉන්දියානු විෙද්ශ අමාත්ය සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය ශී ලංකාවට පැමිණි 
අවස්ථාෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ අතර ලබන මස 

ඉන්දියානු රජය සමඟ දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරනවා.  

දැනට ඉන්දීය ධීවර යාතා 80ක් නාවික හමුදා අත් අඩංගුෙව් තිෙබන අතර 

ෙමම ෙබෝට්ටු සහ දැල් නිදහස් ෙනොකරන නමුත් මානුෂික ෙහේතූන් මත 

සානුකම්පිතව සලකා ධීවරයින් නිදහස් කරනවා. 2016.01.26 දිනෙයන් 

පසු අත් අඩංගුෙව් සිටින ඉන්දීය ධීවරයින් සංඛ්යාව 27ක්. 

තහනම් දැල් සහ උපකරණ 

ඉන්දීය ධීවරයින් ෙමරට මුහුදු සීමාෙව් නීති විෙරෝධී ෙලස මත්ස්ය සම්පත 

විනාශ කරන විට ෙද්ශීය ධීවරයින් ඇතැම් නීති විෙරෝධී දැල් හා උපකරණ 

භාවිතා කරමින් මත්ස්ය සම්පත සූරා ගැනීම ගෙම් භාෂාෙවන් පවසන්ෙන් 

නම්, "බාෙගන කන්න තිෙබන වළ ඉහ ෙගන කනවා" වාෙගයි. ෙම් නිසා 

වසර 32ක් තිස්ෙසේ තිබූ සුරුක්කු සහ ලයිලා දැල් භාවිතා කිරීම ෙපබරවාරි 
21 සිට තහනම් කිරීම සහ සීමා කිරීම සිදු කළා. ධීවර සම්පත් හා මත්ස්ය 

වාස භූමිවලට සිදු ෙකෙරන විනාශය සලකා බැලීෙමන් අනතුරුවයි ධීවර 

පන්න කම කිහිපයක්ම තහනම් කිරීමට පියවර ගත්ෙත්. ෙමම පියවර ගනු 

ලැබුෙව් අදාළ ධීවර සමිති නිෙයෝජිතයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් ද 

පසුවයි. එෙමන්ම ෙමම තීරණය ගනු ලැබුෙව් ධීවර කර්මාන්තය තුළත් යහ 

පාලනයක් තිබිය යුතු නිසායි. මත්ස්ය සම්පත අනාගත පරපුර සඳහා 

සුරක්ෂිත කිරීම රජෙය් ෙමන්ම ධීවර පජාවෙග්ත් වගකීමක්. 

යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම 

යුෙරෝපා මත්ස්ය අපනයන තහනම ඉවත් කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද 

මාර්ග සිතියම සම්පූර්ණ ෙකොට ඇති අතර ඒ පිළිබඳව යුෙරෝපා සංගමෙය් 

සතුට පළ කර තිෙබන බව මම සතුටින් පකාශ කර සිටිනවා. ඒ අනුව 

වගකීෙමන් යුතු ධීවර කර්මාන්තයක් ශී ලංකාෙව් බිහි කිරීම සඳහා වන 

තාක්ෂණික පසුබිම සකසා ඇත. ෙම් අනුව ඉතා ඉක්මනින් යුෙරෝපා රටවල 

පනවා තිබූ අප රෙට් මත්ස්ය තහනම ඉවත් කිරීෙම් පවණතාවක් පවතින 

බව කිව යුතුයි. අන්තර් ජාතික ධීවර නීති පිළිබඳව ධීවර පජාවෙග් 

දැනුම්වත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීෙමන් නීති උල්ලංඝනයන් වළක්වාලීම 

අරබයා නීති කඩන්නවුන්ට පනවන දඬුවම් වැඩි කිරීම සඳහා ධීවර පනත 
සංෙශෝධනය කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. සැබවින්ම මා ෙසොයා බැලූ 

කාරණා අනුව යුෙරෝපීය සංගමය විසින් පනවනු ලැබූ මත්ස්ය තහනම 

ෙද්ශපාලනික ෙහේතුවක් නිසා වූවක් බව කිව යුතුයි.  

ඉන්ධන සහනාධාරය ෙවනුවට ධීවර ජනතාවට දැල් ලබා දීම නතර කර 

තිෙබනවා. එෙමන්ම ඒ ෙවනුවට නව තාක්ෂණික උපකරණ හා නව  

තාක්ෂණය හදුන්වා දීම සඳහා කුඩා බහුදින යාතාවල භාවිතා කළ හැකි 

VMS and GSP පද්ධති ෙමන්ම මසුන් බහුලව සිටින ස්ථාන ෙසොයා ගැනීම 

සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ ආදිය ධීවර ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු 
කර තිෙබනවා. 

ජීවිතාරක්ෂක යාතා 

මුහුෙද්දී ධීවර කටයුතුවල ෙයෙදන ධීවරයින්හට ෙබොෙහෝ විට හදිසි 

අනතුරුවලට මුහුණපාන්නට සිදු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් වර්තමානෙය් 
ක්ෂණිකව සිදු වන කාලගුණික හා ෙද්ශගුණික ෙවනස්කම් නිසා ධීවර 

ජීවිත අනතුරට ලක් වූ අවස්ථා වාර්තා ෙවනවා. එම නිසා ධීවර ජීවිත හදිසි 

ආපදාවලින් සුරක්ෂිත කර ගැනීම සදහා ශී ලංකා ජීවිතාරක්ෂක ආයතනය 

මඟින් ජීවිතාරක්ෂක ෙබෝට්ටුවක් ලබා ෙගන ඇති අතර එය ධීවරයින්ට 

පිහිටවීෙම් ෙසේවාවන් සඳහා සහනදායී කමයට ලබා දීෙම් වැඩ සටහනක් 

ආරම්භ කළා.  

අප රෙට් ධීවර කර්මාන්තය ෙදස බලන විට මුහුෙදන් ලබන මත්ස්ය 

අස්වැන්න දිෙනන් දින අවම ෙවමින් තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව වශෙයන් 

මා දකින ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ අතරින් පධාන වන්ෙන් නීති 

විෙරෝධී තහනම් පන්න කම භාවිතය. සුරුක්කු හා ලයිලා වැනි හැඹිලි දැල් 

වෙග්ම ඇතැම් ධීවරයින් අති දරුණු පුපුරණ දව්ය මසුන් ඇල්ලීම සඳහා 

භාවිතා කරන බව මට වාර්තා වී තිෙබනවා.  

2015 වසෙර්දී නාවික හමුදාව විසින් සී 4 වර්ගෙය් පුපුරණ දව්ය කිෙලෝ 

පහක් පමණත්, ඩයිනමයිට් කිෙලෝ 150කට වැඩි පමාණයකුත් High 

explosive Gel කිෙලෝ 160ක්  පමණත් අත් අඩංගුවට ගත් බව මට පකාශ 

කළා. දැන් සමහර ධීවරෙයෝ මුහුදු පත්ෙල් තස්තවාදීන් ෙලස ධීවර කටයුතු 

කරන බව ෙපෙනනවා. ෙම් නිසා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය නැංවීමට මම 

අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව රට තුළ ඇති අභ්යන්තර ජලාශ 

10,000ක පමණ මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට අපි අවශ්ය 

පියවර ෙගන තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය් ෙකොටි තස්තවාදීන් ෙබෝම්බ 

ඇටවීම සඳහා ෙයොදා ගත් සී4 වර්ගෙය් පුපුරණ දව්ය මසුන් මැරීම සඳහා 
භාවිතා කිරීම ෙකතරම් අමානුෂික ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 

ධීවරයින්ට දරුණු පුපුරණ දව්ය ලබා ෙදන්ෙන් කවුද යන්න ෙසොයා බැලිය 

යුතුයි. ඒ සඳහා පියවර ගන්නා ෙලස මම ආරක්ෂක අංශවලින් ඉල්ලා 

සිටිනවා. පසු ගිය සතිෙය් නැ ෙඟනහිර මුහුදු ෙවරළ තීරෙය්දී ඩයිනමයිට් 

පුපුරවා හැර මසුන් ඇල්ලූ ධීවරයින් 17ක් නාවික හමුදාව විසින් අත් 

අඩංගුවට ගත්තා.  

මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය නැංවීම සඳහා "වැවක් සමඟ ගමක්" යන 

සංකල්ප යටෙත් මවිසින් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. ඒ යටෙත් එක් 

දිස්තික්කයකින් එක් ගමන් බැගින් ෙතෝරා ෙගන එම ගම යටෙත් ඇති වැව 

මත්ස්ය හා ජලජ ජීවී වගා ව්යාපාර ඇරඹීම මඟින් ධීවර ජනතාවෙග් අත 

මිට සරු කිරීම ෙමන්ම මහජනතාව මත්ස්ය පරිෙභෝජනය සඳහා 

ෙපළඹවීම මෙග් අභිලාෂයයි. අෙප් රෙට් සමස්ත ෙපෝටීන අවශ්යතාවෙයන් 

වැඩි පතිශතයක් මත්ස්ය පරිෙභෝජනෙයන් ලබා ගත හැකියි. ඒ සඳහා 

ඒකපුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය වසරකට කිෙලෝ 26ක් වුවත් 

වර්තමානෙය් පාරිෙභෝජනය කරන පමාණය කිෙලෝ 11ක්. වතුකරෙය් එය 

ගෑම් 400ක් පමණයි. "වැවක් සමඟ ගමක්" අපි අරඹා ඇත්ෙත් එක් 
පැත්තකින් මත්ස්ය පරිෙභෝජනය ජනපිය කිරීම ෙමන්ම තවත් පැත්තකින් 

මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහායි.  

අෙප් ඉලක්ක කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ අතරින් ධීවර වරාය සංස්ථාෙව් මඟ 

ෙපන්වීම යටෙත් ඉතාලි ආයතනයක් හා එක්ව මුහුදු රළ මඟින් විදුලිය 

උත්පාදන ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා. එෙමන්ම ධීවර සංස්ථාව සාර්ථක 

ව්යාපාරික ආයතනයක් වශෙයන් පවත්වා ෙගන යාම සඳහා ෙම් වන විට 

ආයතනික ෙවනස්කම් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙලෝක බැංකුව, ෙකොරියානු 

බැංකුව, ෙනෝර්ෙව් බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, මහජන චීන 

සමූහාණ්ඩුව, ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය ෙමන්ම පුද්ගලික අංශෙය් 

සහායත් ධීවර සංවර්ධනයට ලබා ගැනීමට අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

ධීවර වරාය සංවර්ධනය  

උතුරු හා නැ ෙඟනහිර ගුරුනගර්, ෙප්දුරුතුඩුව, ෙප්සාෙල් නැංගුරම් 

ෙපොළවල් හා ෙතොටුෙපොළවල් 17ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් සහාය 

යටෙත් සංවර්ධනය කරනවා. මීට අමතරව රුපියල් මිලියන 1,000ක 

වියදමින් ෙවල්ලමන්කර නව ධීවර වරාය ඉදි කිරීමට ශක්යතා අධ්යයනය 

කර තිෙබනවා. එෙමන්ම මිරිස්ස, කුඩාවැල්ල, ගාල්ල, හලාවත, 

ෙදොඩන්දූව, හා පුරාණවැල්ල ධීවර වරායන් වැඩි දියුණු කරනවා. දැනට 

විනාශ වී යමින් තිෙබන මීගමු කළපුව සංවර්ධනය කිරීම මාර්තු මාසෙය්දී 

ආරම්භ කරනවා. ෙබ්රුවල, තංගල්ල හා තිකුණාමලය වරායන් හරිත 

ධීවර වරායන් ෙලස සංවර්ධනය කරනවා.  

ධීවර ජනතාවෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජීවිත රක්ෂණ හා         

යාතා රක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා. ඒ අනුව ස්වාභාවික විපත් 

නිසා හානියට පත් වන ධීවර ජනතාවට රුපියල් දස ලක්ෂයක ජීවිත 

රක්ෂණයක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඊට අතරව ධීවරයකුෙග් මරණයකදී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අර්ධ ෙබලහීනතාවකදී වන්දි ෙගවීෙම් කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා. සියලුම 

ධීවර යාතා රක්ෂණය කිරීම අනිවාර්ය කරනු ලැබුවා.  

අප විසින් වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් උම්බලකඩ ආනයනය කිරීම සඳහා 

විෙද්ශ රටවලට වැය කරනවා. දැන් අප විසින් කුඩාවැල්ල ආරම්භ කළ 

උම්බලකඩ ව්යාපෘතිය ඉතා සාර්ථකයි. එහි පවුල් 150ක් පමණ එම 

කටයුත්ෙත් නියැලී සිටිනවා. අපි අවශ්ය තාක්ෂණික දැනුම ලබා දුන්නා. 

දැන් දිනකට එක පවුලක් උම්බලකඩ කිෙලෝ 1,000ක් පමණ සකස් 

කරනවා. ෙමම කර්මාන්තය ෙසසු ෙපෙදස්වලටත් හඳුන්වා ෙදනවා.  

කළපු හා ජලජ ජීවී සංවර්ධනය 

දැනට අෙප් රට වටා පධාන කළපු 116ක් තිෙබනවා. ෙමම කළපු සියල්ල 

ෙමන්ම රට අභ්යන්තරෙය් තිෙබන 10,000ක් පමණ වන ජලාශ සියල්ල 

මත්ස්ය හා ජලජ ජීවී සංවර්ධනයට ෙයොදා ගත හැකියි. අන් කවර 

කෙලකටවත් වඩා වැඩි මුදලක් රජය විසින් ෙම් වසෙර්දී ෙම් සඳහා ලබා දී 

තිෙබනවා. රුපියල් දස ලක්ෂ 2,490ක් පමණ මුදලක් ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මම රජයට කෘතඥතාව පළ කිරීමට කැමැතියි. 

ජලජ පැළෑටි නිපදවීෙම් කර්මාන්තය ජනපිය කරවීෙමන් ධීවර ජනතාවට 

විශාල ආදායමක් ලබා ගත හැකියි. ෙම් සඳහා ආෙයෝජනය කරන ෙලස 

මම ව්යාපාරික පජාවෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. පසු ගිය සතිෙය් මම 

ව්යාපාරික පජාව හමු වී ඔවුන්ෙගන් එම ඉල්ලීම කළා. 

ජාතික ධීවර පතිපත්තියක් සැකසීම 

ජාතික ධීවර පතිපත්තියක් ෙමෙතක් අෙප් රෙට් සකස් කර නැහැ. එම නිසා 

නව ධීවර ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කිරීෙම් අවශ්යතාව දැන් බරපතළ 

ෙලස දැෙනමින් තිෙබනවා. මක් නිසාද යත් දිෙනන් දිනම මත්ස්ය හා ජලජ 

සම්පත් අවම වීෙම් තත්ත්වය මත මත්ස්ය සම්පත අවභාවිතය කිරීම 

වැළැක්වීමට අප පියවර ගත යුතු ෙවනවා. මත්ස්ය සම්පත අවභාවිතය 

වැළැක්වීමට නම් අෙප් ධීවර පජාව තුළ යහපත් ආකල්ප වර්ධනය කළ 

යුතු බව මෙග් හැඟීමයි. එම නිසා ජාතික ධීවර පතිපත්තියක් සැකසීම 

සඳහා විෂය සම්බන්ධෙයන් පමාණික දැනුමක් හා අත්දැකීම් ෙමන්ම 

පළපුරුද්ද ඇති විද්වත් කමිටුවක් පත් කිරීමට මම තීරණය කර තිෙබනවා. 

ඊට අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ගැනීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල 
සන්ෙද්ශයක් මවිසින් සකස් කර තිෙබනවා.  

අෙප් ඉලක්කය විය යුත්ෙත් අෙප් ජලාශ සියල්ලම මත්ස්ය සම්පත බහුල 

ස්ථාන බවට පත් කරනවා ෙමන්ම අප මුහුදු තීරය තුළ ද මත්ස්ය සම්පත 

බහුල කිරීමයි. ඒ සඳහා ගත හැකි පියවර අප අමාත්යාංශය විසින් ගන්නා 

බව පැවසීමට කැමැතියි.  

 

එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08 වන අඟහරුවාදා 
අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும் 

ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா  
மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2016 மார்ச் 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப 
1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

 
  It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

 Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 08th March, 
2016. 
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[ගරු මහින්ද අමරවීර  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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