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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப.  9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 
 
 

නපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගාමිතණී ජයවික්රම ශපශර්රා මාතා - පැමිතණ නැත. 
ගරු සී.බී. ර්තනායක මාතා - පැමිතණ නැත. 
ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මාතා - පැමිතණ නැත. 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණශස කර මාතා - පැමිතණ නැත. 

 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර රන අංක 1-537/'16-(1;, ගරු බුේධික පතිරණ මාතා. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ක ානායකු)මනි, මා එම ප්ර රනය අානවා.  
 

ගු වසන්ත අලුවිහානර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජය 
අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாதர - கமத்ததாைில் இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

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

ගරු ක ානායකු)මනි, කෘෂිකර්ම අමාතයු)මා ශවුවශව්  මා 
එම ප්ර රනයට පිිතු)ර දීම සහාා සති ශදකක කාලයක් ල්ලලා 

සිටිනවා.  
 

ප්රශ්නනය මුර දිනකී  දදිරිපත් ිරීමම  ියනයෝග කරන ලී . 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

නසේවා ියයුක්තයන්නේ භාර අරමුදල් ගිුම් : අම්පාර 
දිසනත්රික්කය 

ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக் கைக்குகள் :அம்பாகற 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: AMPARA DISTRICT  

 

772/’16 

2.  ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අග්රාමාතයු)මා සා ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) 

අමාතයු)මාශග්  සූ  ප්ර රනය - (1;:  

(අ; 2013, 2014 සා 2015 වර්ෂවල අම්පාර දිසරත්රික්කය ු) , 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ශස වා නිුතක්තය් ශේ භාර 
අරමුද්ල (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව  

 (ii) අලුති්  ලියා පදිංචි වූ ශස වා නිුතක්තය් ශේ භාර 
අරමුද්ල (ETF) ගිණුම් සංඛ්යාව  

 එක් එක් වර්ෂය අුවව ශව්  ශව්  ව ශය්  ශක පමණද 
ය් න එු)මා ශමම සභාවට ද් ව් ශනහිද? 

(ර; 2013, 2014 සා 2015 වර්ෂවල අලුති්  ලියා පදිංචි වූ 
ශස වා නිුතක්තය් ශේ භාර අරමුද්ල (ETF) ගිණුම් 
සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අය්ත සමාගම්  

 (ii) අර්ධ රාජය රයතන   

 (iii) ශපෞේගලික අං ය    

 (iv) කර්මා් ත අං ය  

 (v) කෘෂි කර්මා් ත අං ය  

 (vi) ශස වා අං ය  

 අුවව සා එක් එක් වර්ෂය අුවව ශව්  ශව්  ව ශය්  
ශක පමණද ය් න්ත එු)මා ශමම සභාවට ද් ව් ශනහිද? 

(ස; ශන  එශස  නම්, ඒ ම් ද? 
 

பிரதம அகமச்சரும், ததசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட 
வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

அம்பாகற மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக் 

(ETF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊைியர் நம்பிக்கக 

நிதியக் (ETF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்தவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிதய 

யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக்  (ETF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக,  

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியார் துகற; 

 (iv) ககத்ததாைில்துகற; 

 (v) விவசாயத்துகற;  

 (vi) தசகவத் துகற; 

187 188  



පාර්ලිශම්් ු)ව 

 இற்கு அகமய ஒவ்தவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிதய யாது  என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs : 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
the years 2013, 2014 and 2015- 

 (i) the number of registered Employees’ Trust 
Fund (ETF) accounts; and 

 (ii)  the number of Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts registered anew; 

 (iii)  in the District of Ampara? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to the years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Trust Fund (ETF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-Government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික ක යුුර රාජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா - ததசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ගරු ක ානායකු)මනි, අග්රාමාතයු)මා සා ජාතික ප්රතිප්තති 
ාා රර්ිකක කටුතු) අමාතයු)මා ශවුවශව්  මා එම ප්ර රනයට 

පිිතු)රු ශදනවා.  

(අ; (i) ාා (ii) 

(ර; (i)  (ii)  (iii) (iv) (v) (vi) ශම් අුතරි්  වර්ගීකරණය කරුව 
ශන ලැශේ.  

(ස;  අදා  ශන ශේ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, අු)රු ප්ර රන අා් න තිශබනවා ද?  

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැාැ, ගරු ක ානායකු)මනි.  

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර රන අංක 3-901/'16-(1;, ගරු සුනි්ල ාඳු් ශන්තති මාතා. 
 

ගු සුියල් හඳුන්නනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ක ානායකු)මනි, මා එම ප්ර රනය අානවා.  

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා (පාර්ලිනම්න්ුර 

ප්රතිසංසනකරණ හා ජනමාධය අමාතය සහ ආණ්ු  පක්ෂන   
ප්රධාන සංවිධායකුරමා   
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்தகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු ක ානායකු)මනි, අධිකරණ අමාතයු)මා ශවුවශව්  මා 

එම ප්ර රනයට පිිතු)ර දීම සහාා සති ායක කාලයක් ල්ලලා 
සිටිනවා.  
 

ගු සුියල් හඳුන්නනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු ක ානායකු)මනි, සති ායක් නම් ක්ල වැඩියි. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ප්ර රනය අස් ශ් , ප මුවන වතාවටද?  
 

ගු සුියල් හඳුන්නනත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ශමය සම්මුඛ් පරීක්ෂණයක් ාා සම්බ් ධ ප්ර රනයක්. අය වැය 

කාලය ු) දී ව්ත පිිතු)රු ලබා ශද් න කිය් න, ගරු 
ක ානායකු)මනි. සති ායක් ග් න ශක ට අය වැය්ත අවසානයි. 
ලබන අවුරුේද්ත එ ශේවි.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකු)මනි, ගරු අමාතයු)මා 

සමඟ ශම් ගැන ක ා කර බල් න.  
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මා එු)මාට දැුවම් ශද් නම්. 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකී  දදිරිපත් ිරීමම  ියනයෝග කරන ලී . 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නමනන්රි ියෂනපාදනය :විසනතර 

திகன உற்பத்தி : விபரம் 
MILLET PRODUCTION: DETAILS 

538/’16 

5. ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කෘෂිකර්ම අමාතයු)මාශග්  සූ   ප්ර රනය- (1;  

189 190 

[ගරු බිම්ල ර්තනායක මාතා] 

වර්ෂය 
ලියා පදිංචිව තිබූ 

සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 
අලුති්  ලියා පදිංචි වූ 

සාමාජික ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 20,112 5,054 

2014 17,474 4,406 

2015 12,160 4,795 
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(අ; (i) වර්ෂ 2015 වනවිට   ර ී ලංකාශේ ශමශ් රි වගා 
කරුව ලැබූ භූමිත ප රමාණය ශක පමණද     

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පා ු)  ශමශ් රි 
නිෂරපාදනය වර්ෂය අුවව ශව්  ශව්  ව ශය්  
කිශලෝග රෑම් ශක පමණද  

 (iii) රජය විසි්  ශග වී් ශග්  සෘජුවම ශමශ් රි මිතලදී 
ග් ශ් ද  

 (iv) එශස  නම්, පසුගිය වසර පා ු)  රජය විසි්  මිතලදී 
ග්ත ශමශ් රි ප රමාණය වර්ෂය අුවව ශව්  ශව්  
ව ශය්  ශක පමණද  

 ය් න එු)මා ශමම සභාවට ද් ව් ශනහිද? 

(ර; (i) ශමශ් රි නිෂරපාදනය ලා  නැංවීමට රජය පියවර 
ග් ශ් ද  

  (ii) එශස  නම්, එම පියවර කවශර්ද  

 ය් න්ත එු)මා ශමම සභාවට ද් ව් ශනහිද? 

(ස; ශන  එශස  නම්, ඒ ම් ද? 

 
கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் தகட்ட வினா:  

(அ) (i )   2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ககயில் திகன 

பயிர்தசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்பு எவ்வளவு; 

 (ii) 2010 ததாடக்கம் 2015 வகரயான ஐந்து வருட 

காலப்பகுதியில் திகன உற்பத்தி ஆண்டுவாாி 

யாக தவவ்தவறாக எத்தகன கிதலாகிராம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசாயிகளிடமிருந்து தநரடியாக 

திகனகய தகாள்வனவு தசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆதமனில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில்  

அரசாங்கத்தினால் தகாள்வனவு தசய்யப்பட்ட 

திகனயின் அளவு ஆண்டுவாாியாக தவவ்தவ 

றாக எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  திகன உற்பத்திகய அதிகாிக்கச் தசய்ய 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக தமற்தகாள்ளுமா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the extent of land in which millet has been 
grown in Sri Lanka by the year 2015; 

 (ii) the millet production in each year during the 
five years from the year 2010 up to 2015 
separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
millet from farmers; and 

 (iv)  if so, the quantity of millet purchased by the 
Government in each year during the last 
five years separately ? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance millet production; 
and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

ගු වසන්ත අලුවිහානර් මහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු ක ානායකු)මනි, කෘෂිකර්ම අමාතයු)මා  ශවුවශව්  
මා එම ප්ර රනයට පිිතු)රු ශදනවා.  

(අ;  (i)   ශාක්ටයාර් 57කි. 

       (ii)   2010 දී  කිශලෝ ග්රෑම් 17,000කි. 

               2011 දී කිශලෝ ග්රෑම්  18,000 කි. 

  2012 දී කිශලෝ ග්රෑම්  26,000කි. 

               2013 දී කිශලෝ ග්රෑම්  33,000කි. 

  2014 දී  කිශලෝ ග්රෑම්  37,000කි.   

           2015 දී කිශලෝ ග්රෑම්  43,000කි.  

            (iii)   නැත. 

 (iv)  අදා  ශන ශේ. 

(ර;  (i)   ඔේ. 

    (ii)   ශ්රී ලංකාශේ  ශමශ් රි  වගාව වයාප්ත ත  වී ස්තශ්ත  
ප්රශේ   කිහිපයක පමි.. එශම් ම  ශමශ් රි 
සදාා  නිර්ශේශිත  ප්රශදද නැත.  එබැවි්   ශා හ 
ගුණා්තමක  බවි්   ුතක්ත  ශමශ් රි  ප්රශදදය්   
නිර්ශේ  කිරීශම් අරමුි.්   විශේ ය් ශග්   
ලබා  ග්ත ජාන ප්ත ලාසරම  ශය දාශගන පර්ශේෂණ 
සිදු කරමිත්  පවතී. 

  දැනට ශග වී් ශග්  ලැශබන ල්ලලුමට අුවව 
ශග වී්  ශවත අව ය ශමශ් රි බීජ සැපීමම සිදු 
කරයි. 

(ස;  අදා  ශන ශේ.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ක ානායකු)මනි, මශේ ප මුවන අු)රු ප්ර රනය ශමයයි.  

ගරු රාජය සමතිු)මා ලබා දු්  පිිතු)ර අුවව පැාැදිලියි, 2010 
වර්ෂශේ සිට  ලංකාශේ ශමශ් රි නිෂරපදානශේ ක්රමිතක වැඩි වීමක් 
තිශබන බව. 2010 වර්ෂශේ  කිශලෝ ග්රෑම්  දාා්ත දාායි. 
පිිතශවිත්   කිශලෝ ග්රෑම්  දාඅට දාායි, විසිාය දාායි, තිසරු)්  

දාායි, තිසර ා්තදාායි.  පසුගිය වසර ශවනශක ට කිශලෝ ග්රෑම් 
ාතිතසරු)්  දාායි. ාැබැයි වගා කර තිශබ් ශ්   ශාක්ටයාර් 
57යි. ශ්රි ලංකාශේ පරිශභෝජනයට ශක පමණ ශමශ් රි  

ප්රමාණයක්  අව යද,  අපනයනය ු)ිත්   රදායම් ලබා ග් නට  
ශක පමණ ශමශ් රි ප්රමාණයක් වගා  කශ  ්ත චචිතද කියලා  
ඔබු)මාශේ අමාතයාං ය ාා අදා  රයතන  යම් කිසි  

සමීක්ෂණයක් කර තිශබනවාද? 

 
ගු වසන්ත අලුවිහානර් මහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු ක ානායකු)මනි, ශමම පිිතු)රට අදා  පසු බිම් 

වාර්තාශේ එය පැාැදිලිව සහා්  කර තිශබනවා.  මම හිත් ශ් , 
ඒ පසු බිම් වාර්තාව ශමු)මාශේ ලතිරි අු)රු ප්ර රන ශදකටම 
පිිතු)රු සපයා ගැනීමට පාසු ශවයි කියලායි. ගරු 

ක ානායකු)මනි, එම නිසා   පසු බිම් වාර්තාශේ සු) ්ත කරුණු 
මා ලදිරිප්ත කර් නම්. 

නැ ශඟනහිර රසියාශේ චීනය, රුසියාව සා සශමරිකාව 

රශ්රිතව ශමශ් රි බලවලව වගා කරුව ලබන අතර, ශමය  ත 
අතීතශේදී ප මුශව් ම මිතනිසා විසි්  වගාව්  ක  ශබෝගවලි්  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

එකකි. ශමශ් රි යුව, අඩි 1ක්, අඩි 3ක් පමණ චසට වැශෙන වී 
ගසට මදක් සමාන නමු්ත, ඊට වො කුො වන පඳුරු සහිත තෘණ 
කුලශේ  ාඛ්යකි. ශකටි කාලීන ශබෝගයක් ශලස අසරවුව ශනළීමට 

දින 60 -75ක් අතර කාලයක් ගත වන ශමශ් රි  ාඛ්ය වියිත සා 
නියං ශේ ගුි.ක ලක්ෂණ ශප් වන පරිසරයකට ාා අඩු ශපෝෂණ 
සහිත පශසහි වර්ධනය සහාා ශා ඳි්  අුවවර්තිත බවක් ශප් වයි. 

එශම් ම, ශ්රී ලංකාශේ වියිත සා අතරමැදි කලාපවල ශමශ් රි 
ශා ඳි්  වගා ක  ාැකි අතර, දැනට වගා කරුව ලබන වර්ගවලි්  
අසරවැ් න ශලස ශාක්ශටයාරයකට කිශලෝ ශදදාාක් අක්කරයකට 

800ක් පමණ ලබා ගත ාැකි වූව්ත, ශමම ශභෝගය අධික ශලස 
කුරු්ලල් ශග්  ාානියට පාත්ර වන නිසා ශග වී්  විසි්  ඒ සහාා 
අමතර ශවශාසක් දැරිය ුතු) ශේ. ල් දියාව, චීනය සා  අශනකු්ත 

රසියාව රශ්රිත මිතනිසර රාාරය ශලස භාවිතා කරන ශමශ් රි,   
සශමරිකාව, රුසියාව ාා අශනකු්ත සශමරිකාුව රටවල ස්තව 
රාාරයක් ශලස -විශ  ෂශය් ම කුකු ් , ඌර්  ාා ගවය්  
ශපෝෂණය සහාා- භාවිත කරයි. එශම් ම, දිුතණු රටවල 

ශමශ් රිවල ශපෝෂිත වටිනාකම නිසා පා්  ාා අශනකු්ත 
රාාරවලට අගය එකු) කිරීම සහාා භාවිත කර එම රාාර වැඩි 
මිතලකට ශවශ හ ශප ශ   අශ වි කරුව ලබයි.  

ශ්රී ලංකාශේ  ශමශ් රි වගාව  විශ  ෂශය් ම වියිත කලාපයට 
අය්ත ශම නරාගල ාා   අුවරාධපුර දිසරත්රික්කවල දක්නට  ලැශබන 
අතර  නිෂරපාදනය කරුව ලබන මුළු අසරවැ් නම සැකසීශම්  පසු    

නගරාශ්රිත  ප්රශේ වලට  ප්රවාානය කරයි.  ශමශ් රිවලි්  සකසා 
ග් නා රාාර ශලස කැහ ාා  ශම ශ් රි බ්ත ාඳුනාගත ාැකි අතර 
සා්ල භාවිත  කරමිත්  සකසා ග් නා ශබ ශාෝ රාාර සහාා 

ශමශ් රි භාවිත කිරීශම් ාැකියාවක්ද පවතී. ශවන්ත රටවල ලතා 
සුලබ  ධානය ශභෝගයක්  වුව්ත ලංකාශේදී සකසන ලද ශමශ් රි 
කිශලෝවක්   රුපිය්ල 500 - 600  අතර මිතලකට  ශවශ හ ශප ශ   

අශ වි ශේ. ශමශ් රිවල  ශපෝෂණීය අගය සැලකූ විට අප  සුලබව 
රාාරයට ග් නා බ්ත  ාා තිරිඟුවලට වො වැඩි ශප්රෝටීන 
ප්රමාණයක් අෙංගු වන අතරම ගුණා්තමක භාවයද ලා  ශේ. 
එශම් ම, මුත්රා ය රශ්රිත ශරෝගවලට ලතා ගුණදායක  රාාරයක් 

ශම් ම ඖෂධයක් ශලස ද ාඳුනාගත ාැක. නවතම 
ශස යාගැනීම්වලට අුවව ශමශ් රි  ධානයය ලතා අධික 
ප්රතිඔක්සිකාරක පවතින බවට සාක්ෂි පවතී. කෘෂිකර්ම 

ශදපාර්තශම්් ු)ව විසි්  වගාව සහාා ශමශ් රි ප්රශදද නිර්ශේ  
කර සති  අතර ලා  අසරවැ් නක් ලබා ශදන ගුණා්තමක වර්ග 
පිිතබහව පර්ශේෂණවල ශයශදමිත්   සිටී. එශම් ම ශග වී් ශග්  

ාා අනිකු්ත රයතනවලි්  ලැශබන ල්ලලීම් අුවව දැනට 
පර්ශේෂණ මට්ටශම් පවතින වර්ගවලි්  බීජ සැපීමම සහාා 
කටුතු) කරයි.  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මම සමතිු)මාට සරු)තිව් ත ශවනවා, ලතාම  දීර්ඝ එශා්ත 
ලතා ගැඹුරු පිිතු)රක් ලබා දීම පිිතබහව. ශම් පිිතු)ශරහි කාරණා 
ශදකක් සහා්  වුණා. එකක් තමයි වියිත  අතරමැදි කලාපශේ වගා 

කර් න පුළුව් ය කියා. විශ  ෂශය් ම ශම ණරාගල ාා 
අුවරාධපුර  ප්රශේ වල ශග වී්  වගා කරන සෑශාන රජශේ ලෙම් 
ප්රමාණයක්  තිශබනවා. ඒ වාශේම නිසරු පශසහි වගා කර් න 

පුළුව් ය කියන කාරණය සහා්  වුණා. රටක් විධියට ඒකම අපට 
පාසුවක්. 

ඔබු)මා සහා්  ක  අශනක් කාරණය තමයි ප්රතිඔක්සිකාරක 

ගුණය සා මුත්රා රසාදිත ශරෝග සහාා ශමශ් රි ගුණයි කියන එක. 
ප්රතිඔක්සිකාරක -ant ioxidant - තිශබනවා කිය් ශ්  

අනිවාර්යශය් ම පිිතකා ශ ල විනා  කිරීශම් ාැකියාව 

තිශබනවා කියන එකයි. ඒකයි ශවදය විදයා්තමකව 
ප්රතිඔක්සිකාරකවල තිශබන වටිනාකම. ශම් සිය්ලල සලකා බැලිය 
ුතු)යි. 

ගරු ක ානායකු)මනි, දැ්  සිගරට් කවුරු්ත ශබ ් ශ්  නැාැ. 

නමු්ත සිගරට් නිෂරපාදකයා ාැමදාම ශපශා ස්ත. අරක්කු කවුරු්ත 
ශබ ් ශ්  නැාැ. නමු්ත අරක්කු නිෂරපාදකයා ාැමදාම 
ශප ශා ස්ත. නමු්ත කෘෂි නිෂරපාදකයා වුණු ශග වියාශේ නිෂරපාදන 

මුළු සමාජශේ කවුරු්ත අුවභව කරනවා. නමු්ත ශග වියා දුප්ත ප්ත. 
ශම්ක ාරි විකාරයක් ශ් . එම නිසා ශමශ් රි ශග වියා  ක්තිම්ත 
කර් නට 2017 වසශර්දී ඔබු)ම් ලාශේ අමාතයාං යට ලැශබන 

මුදලි්  යම්කිසි විශ  ෂ වැෙ පිිතශව ක් ශය ද් නට පුළුව් ද? 
දැ්  ඔබු)මාම කිේවා සාමානය පා් වලට වො ශමශ් රි රශ්රිත 
පා් වල මිතල වැඩියි කියලා. එම නිසා යම්කිසි සාශයෝගයක් ලබා 

ග් නට පුළුව් ද? 

 

ගු වසන්ත අලුවිහානර් මහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

පිිතු)ශර්්ත සහා්  ශවලා තිශබන පරිදි අමාතයාං ය ශම් වන 
විට පර්ශේෂණ මට්ටමිත්  ඒ සම්බ් ධව සාකච්ඡා කරශගන යනවා. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ක ානායකු)මනි, මශේ ු)් ශවනි අු)රු ප්ර රනය ශමයයි. 
අපි ශ්ත නිෂරපාදකයා ගැන ක ා කරනවා, රබර් නිෂරපාදකයා ගැන 

ක ා කරනවා, වී නිෂරපාදකයා ගැන ක ා කරනවා. ඒ වාශේම, වී 
පර්ශේෂණායතන, ශ්ත පර්ශේෂණායතන, රබර් පර්ශේෂණායතන 
තිශබනවා. ශමශ් රි, කවුපි, චඳු, තල වැනි ශබෝග සම්බ් ධශය්  

කෘෂිකර්ම අමාතයාං ය්ත, ලංකාශේ වි රවවිදයාලවල තිශබන කෘෂි 
පීඨ්ත සශමෝධානිකව විශ  ෂිත පර්ශේෂණ වැෙ පිිතශව ක් 
ක්රියා්තමක කිරීම ගැන යා පාලන රජයට අවම ව ශය්  යම්කිසි 
දැක්මක්ව්ත තිශබනවාද? 

 

ගු වසන්ත අලුවිහානර් මහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු ක ානායකු)මනි, ශපර සහා්  ක  විධියටම ශම් වන 
විට පර්ශේෂණ මට්ටමිත්  ඒ සම්බ් ධව සාකච්ඡා කරශගන යනවා. 

ල්  පසුව අපට පුළුව් , ගරු ම් ත්රීු)මා ලදිරිප්ත ක  ශයෝජනාව 
සම්බ් ධශය්  අවධානය ශය මු කර් නට. 

 
 

නසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිුම්: අම්පාර 

දිසනත්රික්කය 
ஊைியர் தசமலாப நிதியக் கைக்குகள் :அம்பாகற 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ACCOUNTS: AMPARA 

DISTRICT 

773/’16 

6. ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කම්කරු ාා වෘ්තතීය සමිතති සබහතා අමාතයු)මාශග්  සූ  

ප්ර රනය - (1;: 

(අ; 2013, 2014 සා 2015 වර්ෂවල අම්පාර දිසරත්රික්කය ු) , 

 (i) ලියාපදිංචිව තිබූ ශස වක අර්  සාධක අරමුද්ල 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව  
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 (ii) අලුති්  ලියාපදිංචි වූ ශස වක අර්  සාධක අරමුද්ල 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව  

 එක් එක් වර්ෂය අුවව ශව්  ශව්  ව ශය්  ශක පමණද 
ය් න එු)මා ශමම සභාවට ද් ව් ශ් ද? 

(ර; 2013, 2014 සා 2015 වර්ෂවල අලුති්  ලියාපදිංචි වූ 
ශස වක අර්  සාධක අරමුද්ල (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,  

 (i) රජයට අය්ත සමාගම්  

 (ii) අර්ධ රාජය රයතන   

 (iii) ශපෞේගලික අං ය    

 (iv) කර්මා් ත අං ය  

 (v) කෘෂි කර්මා් ත අං ය  

 (vi) ශස වා අං ය  

 අුවව සා එක් එක් වර්ෂය අුවව ශව්  ශව්  ව ශය්  
ශක පමණද ය් න්ත එු)මා ශමම සභාවට ද් ව් ශ් ද? 

(ස; ශන  එශස  නම්, ඒ ම් ද? 
 
ததாைில் மற்றும் ததாைிற்சங்க உறவுகள் அகமச்சகரக் 

தகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

அம்பாகற மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊைியர் தசமலாப நிதியக் 

(EPF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊைியர் நம்பிக்கக 

நிதியக் (EPF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்தவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிதய 

யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு தசய்துள்ள ஊைியர் நம்பிக்கக நிதியக் (EPF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக, 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் துகற; 

 ( iv )  ககத்ததாைில்துகற; 

 ( v )  விவசாயத்துகற;  

 ( v i )  தசகவத் துகற; 

 இற்கு அகமய ஒவ்தவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிதய யாது  என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
the years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 (iii) in the District of Ampara? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to the years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Provident Fund (EPF) 
accounts registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-Government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 

ගු රවීන්ද්ර සමරවීර මහතා (කම්කු හා වෘත්ීයය සිතති 

සබඳතා රාජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு  ரவீந்திர சமவீர - ததாைில் மற்றும் ததாைிற்சங்க 

உறவுகள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
ගරු ක ානායකු)මනි, කම්කරු ාා වෘ්තතීය සමිතති සබහතා 

අමාතයු)මා ශවුවශව්  මා එම ප්ර රනයට පිිතු)රු ශදනවා. 

(අ;  (i)   

 (ii)  

(ර;  ප්ර රනශේ (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) පරිදි වර්ගීකරණය 
කරන ලද පේධතියක් දැනට ශස වක අර් සාධක අරමුදල 
සු)ව ශන මැත. 

 කම්කරු ශදපාර්තශම්් ු)ව ාා ශ්රී ලංකා මා බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂරය්  අුවව නම් කරුව ලබන 
කලාපය් ට අුවකූලව ශස වාශයෝජකය්  ලියාපදිංචි 
කරන ද්තත පේධතියක් පව්තවා ශගන යුව ලබයි. එශලස 
ලියාපදිංචි වූ ශස වාශයෝජකශයකුශග්  යම් සාමාජිකශයකු 
ශවුවශව්  දායක මුදලක් ලද විට අදා  ශස වාශයෝජකයාට 
හිමිත අක්ෂරය ාා අංකය යටශ්ත එම සාමාජිකයා ලියාපදිංචි 
ශකශර්. 

(ස;  පැන ශන නඟී.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවන වටය.  

ප්ර රන අංක 4 -931/'16- (1;, ගරු ච් දිම ගමශේ මාතා. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ක ානායකු)මනි, ගරු ච් දිම ගමශේ ම් ත්රීු)මා 
ශවුවශව්  මා එම ප්ර රනය අානවා.  

195 196 

වර්ෂය 
ලියාපදිංිකව තිබූ නසේවක අර්ථසාධක 

අරමුදල් (EPF) ගිුම් සංඛ්යාව 

2013 14,050 

2014 11,158 

2015 12,412 

වර්ෂය 
අලුතින් ලියාපදිංික වූ නසේවක අර්ථසාධක 

අරමුදල් (EPF) ගිුම් සංඛ්යාව 
2013 5,697 

2014 4,478 

2015 5,122 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු ක ානායකු)මනි, විදුලිබල ාා පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

අමාතයු)මා ශවුවශව්  මා එම ප්ර රනයට පිිතු)රු දීම සහාා 
සතියක කාලයක් ල්ලලා සිටිනවා.  

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකී  දදිරිපත් ිරීමම  ියනයෝග කරන ලී . 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ප්රධාන කටුතු) රරම්භ කිරීමට ශපර, ශමම කාරණය 
සම්බ් ධව ශම් ගරු සභාව දැුවව්ත කර් න මා කැමැතියි. ශමම 

අය වැය විවාදය පිිතබහව සජීව විකා නයක් ලබාදීම සුදුසුය කියා 
ඊශේ පැවති පාර්ලිශම්් ු) කටුතු) පිිතබහ කාරක සභා රැසරවීශම්දී 
අප තීරණය ක ා. ඒ අුවව මම ස් ශතෝෂශය්  ප්රකා  කර් න 

කැමැතියි, වාාම ක්රියා්තමක වන පරිදි අද සිට, එනම් ශන වැම්බර් 
21වන දා  සිට ශදසැම්බර් 10වැනි දා දක්වා -ශන වැම්බර් 21, 23, 
25 දින ාැර- ශපර වරු 9.30 සිට පසර වරු 6.30 දක්වා ශමම අය 

වැය විවාදය "Eye" නාලිකාව ඔසරශස  සජීව ශලස විකා නය 
කිරීමට කටුතු) කර තිශබන බව. ශ්රී ලංකාව,  සිම්බාේශේ සා 
බටහිර ල් දීය ශක ශදේ දූප්ත අතර ක්රිකට් තරගාවලිය 
ශන වැම්බර් 21, 23, 25 යන දිනවල දාව්ල 12.00 සිට රාත්රි 8.45 

දක්වා "Eye" නාලිකාශේ විකා නය කිරීමට ගිවිස ශගන සති 
බැවි් , එම දිනවල පමණක් අය වැය විවාදශේ සජීව විකා ය ශපර 
වරු 9.30ට සිට දාව්ල 12.30 දක්වා "Eye" නාලිකාශේද, පසර වරු 

1.00 සිට පසර වරු 6.30 දක්වා රූපවාහිනී ප මු නාලිකාශේද 
විකා නය කිරීමට සැලසුම් කර තිශබනවා.  

ශම් දවසරවල අපි ශයශදන ශම් ච්තසාාය ු)ිත්  

බලාශප ශර ්තු) ව් ශ්  මුළු රටටම රදර් ව්ත පාර්ලිශම්් ු)වක් 
ලබා ශද් නයි. ඒ පිිතබහව අවධානය ශය මු කරන ශලස ගරු 
ම් ත්රීු)ම් ලාශග්  මා ල්ලලා සිටිනවා. 

ගරු අගමැතිු)මා. 

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා (අ්ාමාතයුරමා සහ ජාතික 
ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික ක යුුර අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் ததசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු ක ානායකු)මනි, ශම්ක වැදග්ත කාරණයක්. ශම කද, 
අපි ාැම ශවලාශේම ශම් සභාශව්  ල්ලලුශේ ශම් සභාශේ කටුතු) 
පිිතබහව සජීව විකා නයක් ලබා ශද් න කියලායි. ඒ නිසා අද 
මුද්ල සමතිු)මාට පුළුව් කම ලැබිලා තිශබනවා, ශම් අවසර ාශේදී 
අය වැ ය විවාදශේ සජීව විකා නය ලබා ශද් න. ශම් සහාා 
දර් න සිදුවන වියදම ලබා ග් ශ්  ශක ශා මද කියලා අපි 
සාකච්ඡා කරලා බල් න ඕනෑ. විශ  ෂශය් ම ශම් සජීව 
විකා නය ලබන අවුරුේශේ්ත ශගන ය් න පුළුව්  නම් ශා හයි. 
ශකශස  ශාෝ රණ්ඩුක්රම වයවසර ා මණ්ෙලශේ වැෙ කටුතු) 
පිිතබහව අපි රටට සජීව විකා නයක් කර් න වුවමනායි. ශම කද, 
අශප්ත  රශට් ජනතාවට තම් ශේ මුළු ජීවිතයටම බලපාන ලියවි්ලල 
තමයි එතැනදි අපි සාකච්ඡා කර් ශ් . 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ලතාම්තම වැදග්ත ශයෝජනාවක්, ගරු අගමැතිු)මනි. ඒ 

වාශේම ඊශේ ගරු මුද්ල සමතිු)මා සහා්  ක ා, ශම් සහාා තව 

මාස ු)නකි්  ශවනම නාලිකාවක් ලබා ශද් න බලාශප ශර ්තු) 

වනවා කියලා. ගරු අගමැතිු)මනි, මම හිත් ශ්  ඒ ු)ිත්  
ඔබු)මා කිේව ශේ්ත අපට ලටු කර් න පුළුව් . ඒක ජනතාවට 
වි ාල සානයක් ශවයි කියලා මම වි රවාස කරනවා. 

ගරු බුේධික පතිරණ මැතිු)මා. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ක ානායකු)මනි, ඒ වැෙ පිිතශව  අපි අගය කරන 

අතරම, ඔබු)ම් ලා සා අප සිටි ා්තවන පාර්ලිශම්් ු)ව පැවැති 

කාලශේදී ජය් තිපුර වාාන park එශක් ශම බිශට්ල රයතනය්ත 

එක්ක එකු) ශවලා වි ාල වියදමක් දරා දැවැ් ත තිරයක් සවි කර 

එතැන සජීව විකා නයක් ශගන ගියා. ස්තතටම අශප්ත  රරක්ෂක 

නිලධාරි්  සා සමති රරක්ෂක නිලධාරි්  සා තව්ත ශබ ශාෝ 

අය එතැනට සවි්ලලා සෑශාන ශවලාවක් නිකරුශණ් ල් නවා. 

දැ්  එතැන ඒ විකා නය සිදු ව් ශ්  නැාැ. ඒ පිිතබහව ශස යා 

බලා එහි යම් අඩු පාඩුවක් තිශබනවා නම්, තාක්ෂි.ක ගැටලුවක් 

තිශබනවා නම්, ඒවා විසහා එම විකා නය නැවත ක්රියා්තමක 

කර් න. නැ්තනම් එතැනට දරපු වියදම අපරාධයක් වනවා. ඒ 

තිරය දැ්  ශකෞු)ක වසරු)වක් විධියට තිශබනවා. ඒ විකා නය 

නැවත වතාවක් ප්රකෘති ත්ත්තවයට ප්ත කශ  ්ත, එතැන රැදී සිටින 

රරක්ෂක නිලධාරි්  සු)ළු අශප්ත  කාර්ය මණ්ෙලයට සා රියදුරු 

මා්තවරු් ට ප්රශයෝජනයක් ශවයි. එතශක ට ඒ අයට්ත ශම් 

පාර්ලිශම්් ු)ශේ සිදුවන කටුතු) ඒ විධියට දකි් න අවසර ාව 

ලැශබනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගැන අවධානය ශය මු කර බල් නම්, ගරු ම් ත්රීු)මනි. 
ශබ ශා ම සරු)තියි. 

ගරු බිම්ල ර්තනායක මාතා. 

     
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සජීව විකා නය සහාා පියවර ගැනීම කියන කාරණය 

සම්බ් ධව ඔබු)මාට සරු)තිව් ත වනවා. 

පක්ෂ නායකය් , ගරු අගමැතිු)මා සු)ළු ඔබු)මාශග්  
ල්ලලා සිටිනවා අය වැය විවාදය පමණක් ශන ව  ජනවාරි මාසශේ 

සිට සියලුම පාර්ලිශම්් ු) සැසිවාර සම්පූර්ණ දවසම සජීව  
විකා නය කිරීමට අව ය පියවර ග් න කියලා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමැතිු)මාශේ ශයෝජනාව්ත, ශම් ශයෝජනාව්ත ගැන අපි 
අවධානය ශය මු කරනවා. ඒ වාශේම මම සහා්  කර් න 

කැමැතියි, ගුව්  විදුලිය ාරාා පූර්ණකාලීනව ශමය විකා නය 
ශවන බව.  

මී ඟට, විසර්ජන පන්ත ශකටුම්පත, 2017. කාරක සභා 

අවසර ාව. 
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විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 7201  

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 

කාරක සභානේී  තවදුර ත් සලකා බලන ලී .-  [ ප්රගතිය: 

නනොවැම්බර් 19] 

[කථානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය.[ 
குழுவில் தமலும் ஆராயப்தபற்றது.- [ததர்ச்சி :நவம்பர் 19] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்]  

Considered further in Committee - [Progress:  19th November ] 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

104 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

ක යුුර අමාතයවරයා 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු.  3 02,704,000 
 

தகலப்பு 104.- ததசிய தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார 

அலுவல்கள் அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள்-

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 302,704,000 

 

HEAD 104.- MINISTER OF NATIONAL POLICIES AND 

ECONOMIC AFFAIRS  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 302,704,000  

 

110 වන ශීර්ෂය.-  අධිකරණ  අමාතයවරයා 
 

01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු.788,447,000 

 

தகலப்பு 110.-  நீதி அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 788,447,000 

 

HEAD 110.- MINISTER OF JUSTICE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 788,447,000 

 

192 වන ශීර්ෂය.-  නීතිය හා සාමය  සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාතයවරයා 
 

01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 6,962,436,000 

 

தகலப்பு 192.- சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 6,962,436,000 
 

HEAD 192.- MINISTER OF  LAW AND ORDER AND 

SOURTHERN DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 6,962,436,000 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ 104, 237, 239, 252, 280, 110, 205, 228, 229, 230, 
231, 233, 234, 235,192 සා 225 සලකා බැලීම පූර්ව භාග 10.00 
සිට අපර භාග 12.30 සා අපර භාග 1.00 සිට අපර භාග 6.30 

දක්වා.  

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අගමැතිු)මා. 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අනික් සමතිවරු එ් ශ්  දව්ල වරුශේ බව කියා තිශබනවා.  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අගමැතිු)මා, වැය ශීර්ෂ ඔක්ශකෝම එකට ග් ශ් . 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නමු්ත අනික් සමතිවරු් ට එශස  කියලා තිශබන බව 
කියනවා. ඒ සමතිවරු ශම් ගරු සභාශේ නැාැ. අපට කිේශේ 
ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය 

පිිතබහ විවාදය  චශේ වරුශේ ග් නවා කියලායි  අධිකරණ 

අමාතයාං ය, නීතිය ාා සාමය සා දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාතයාං වල වැය ශීර්ෂ  පිිතබහ විවාදය දව්ල වරුශේ 

සාකච්ඡාවට ග් නවා කියලායි. ශම කද, නීතිය ාා සාමය සා 
අධිකරණය කිය් ශ්  එකම ක්ශෂ ත්රයක් නිසා-  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අගමැතිු)මනි, කාරක සභා අවසර ාශේ වැෙසටාශ්  

print ශවලා තිශබ් ශ්  ඒ විධියටයි. කමක් නැාැ. 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශම කද, ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) සා ශම් 
ක්ශෂ ත්රශේ තිශබන ප්ර රන ශවනසර. 

  
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
So, we will do it that way. That is all right.  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
We will do it that way, because I will not be available 

in the afternoon.   
  
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

All right. අපි එශාම කරමු. The Hon. (Mrs.) Shanthi 
Sriskandarasa to move the cut. 

 

[9.45 a.m.] 
 

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහත්ිතය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Hon. Chairman, I move, "That a sum of Rs. 10 be 

traditionally cut from all the Recurrent and Capital 
Expenditures of each programme of the Heads of 
Expenditure bearing Nos. 104, 237, 239. 252, 280, 110, 
205, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 192 and  225 
related to the Ministries, Departments and other 
Institutions coming  under such Ministries scheduled to 
be taken  up for Debate today, Monday, 21st  November,  
2016 at the Committee Stage Debate of the Appropriation 
Bill, 2017.  

 
[අ.භා. 9.48] 

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිු)මනි, කලි්  ශය දා ශගන තිබුශණ් ශමම 

අමාතයාං  ු)නම එකට විවාදයට ග් නයි. එම නිසා, ශමම 
අමාතයාං  ු)නටම අදා ව කරුණු දැක්වීම සිදු කර් න මම  

බලාශප ශර ්තු) වනවා.  

මා ප මුශව් ම අදාසර දක්ව් න කැමැතියි, ගරු 
අග්රාමාතයු)මාශේ විෂය සම්බ් ධශය් .  ගරු අග්රාමාතයු)මනි, 
ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) අමාතයාං ය ඔබු)මාටයි 
අය්ත ව් ශ් . ගරු සභාපතිු)මනි, ශම් ශවන ශක ට දිසරත්රික් 
සම්බ් ධීකරණ කමිතටු සා ප්රාශේශීය සම්බ් ධීකරණ කමිතටුවලි්  
ශමු)ම් ලාශේ රණ්ඩුශේ සැලසුම් ක්රියා්තමක කිරීශම් ය් ත්රණය 
සිදු ශවනවා.   

1997 සැලසුම් ක්රියා්තමක කිරීම් ාා පාර්ලිශම්් ු) කටුතු) 
අමාතයාං ය නිකු්ත කරපු චක්ර ශ්ලඛ්යක් තිශබනවා. ඒ චක්ර 
ශ්ලඛ්යට අුවව දිසරත්රික් සංවර්ධන කමිතටුවල සභාපතිවරු්  සා 
ප්රාශේශීය සම්බ් ධීකරණ කමිතටුවල සභාපතිවරු්  විධියට ප්ත 
ක  ුතු) ව් ශ්  මාජන නිශයෝජිතය් . ඒක ලතා පැාැදිලිව ඒ 
චක්ර ශ්ලඛ්ශේ තිශබනවා. එහි ශ්ලකම්වරයා ව් ශ්  ප්රාශේශීය 
ශ්ලකම්. ශමශතක් ක්ල ඒ ක්රමශේදය අුවගමනය ක ා. නමු්ත 
ඔබු)ම් ලාශේ වර්තමාන රණ්ඩුව බලයට ප්ත වුණාට පසරශස  
ශම් චක්ර ශ්ලඛ්ය්ත සම්පූර්ණශය් ම ච්ලලංඝනය කරලා, 
පව්තවාශගන රපු සම්ප්රදාය ාා ක්රමශේදය්ත සම්පූර්ණශය්  
ච්ලලංඝනය කරලා, දිසරත්රික් සම්බ් ධීකරණ කමිතටු සභාපති 
ධුරයට්ත, ප්රාශේශීය සම්බ් ධීකරණ කමිතටු සභාපති ධුරයට්ත 
සමාර මාජන නිශයෝජිතය්  ශන වන රසන සංවිධායකවරු ඒ 
වාශේම විවිධ පුේගලය්  ප්ත කරලා තිශබනවා. ලති්  ශම්ක යා 
පාලන මූලධර්මයට සම්පූර්ණශය් ම පටාැනියි. යා පාලන මූල 
ධර්මයට විතරක් ශන ශවයි, කලි්  කියූ 1997 නිකු්ත කරපු චක්ර 
ශ්ලඛ්යට්ත පටාැනියි. අඩුම ගණශ්  රාජපක්ෂ පාලන 
කාලශේව්ත එශාම ශදයක් වුශණ් නැාැ.  

බැසි්ල රාජපක්ෂශේ බිරිහ පුෂරපා රාජපක්ෂ ශම් කමිතටුවල වාඩි 

ශව් න ාැදුවා. අපි ලෙ දු් ශ්  නැාැ. ශම කද ඒක ශප දුශේ 
තිශබන මූලික චක්ර ශ්ලඛ්නවලට පටාැනි නිසා. එහි සභාපතිවරයා 
අනිවාර්යශය් ම මාජන නිශයෝජිතශයක් විය ුතු)යි. බැසි්ල 
රාජපක්ෂ මා්තතයාශේ බිරිහ වූ පමි.්  සය ශක ශා මද මාජන 

නිශයෝජිතශයක් ශව් ශ් ?   

අද එශාම අය සමාර රසනවල සංවිධායකවරු්  කියලා 
සභාපති ධුරයක් දරනවා. ඔබු)ම් ලාශේ එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ 

රසන සංවිධායකවරු්  ශම් කමිතටුවල සභාපතිධුර දරනවා. ඊට 
පසරශස  කියනවා, "ප්ත කරපු නිශයෝජිතයා" කියලා. ශක ශා මද, 
එශාම ප්තශව් ශ් ? එම කමිතටුවල සභාපති ධුරයක් දර් න අඩුම 

ගණශ්  ඡ් දශය්  බලයට ප්තශව් න ඕනෑ  නැ්තනම් ප්රාශේශීය 
සභාවක සභාපතිවරයකුව්ත ශව් න ඕනෑ  නැ්තනම් අඩුම තරමිත්  
හිටපු ම් ත්රීවරයකුව්ත ශව් න ඕනෑ. ශම් අය හිටපු 

ම් ත්රීවරශයක්ව්ත ශන ශවයි. ඔබු)ම් ලා පක්ෂය සු)ශ   
සංවිධායකවරු කියලා ප්තකරන එක ශවනම එකක්. ාැබැයි, ඒක 
මා ජනතාවට අදා  නැාැ.  

මා ජනතාවට සම්බ් ධයක් තිශබ් ශ්  මාජන 

නිශයෝජිතය්  එක්ක. ඒ රසනයට ම් ත්රීවරයකු නැ්තනම්, 

ශවන්ත රසනයක ම් ත්රීවරයකු ශාෝ ඒකට ප්ත කරනවා. ඒක 

තමයි ශමශතක් ක්ල අුවගමනය කරපු ක්රමශේදය. ඒ රසනයට 

පාර්ලිශම්් ු) ම් ත්රීවරයකු නැ්තනම්, ඒ දිසරත්රික්කය නිශයෝජනය 

කරන ශවන්ත ම් ත්රීවරශයක් ප්රාශේශීය ශ්ලකම් ශක ට්ඨාස 

කිහිපයක - රසන ශදක ු)නක - සභාපතිධුර දැරුවා. එශාම්ත 

නැ්තනම්, ප ා්ත සභා ම් ත්රීවරශයක් ශාෝ ම් ත්රීවරියක් එම 

සභාපතිධුරය දැරුවා. නමු්ත, ඔබු)ම් ලා අුවගමනය කරන ක්රමය 

ු) , කිසිදු ශදයක් ශස යා බල් ශ්  නැු)ව නිකම්ම නිකම් 

ශක ශා ව්ත සිටින රසන සංවිධායකවරු්   ප්ත කරලා තිශබනවා. 

සමාරු බරපත  ශචෝදනා තිශබන අය. චදාාරණයක් ශලස 

කිේශව ්ත, මිතනී මැරුම් ශචෝදනා තිශබන රසන 

සංවිධායකවරශයක් ශම් කමිතටුශේ සභාපති විධියට ප්ත කර 

තිශබනවා. ශම්ක ශක ශා මද යා පාලනය ශව් ශ් ? ශම්ක යා 

පාලන මූලධර්මවලට සම්පූර්ණශය් ම පටාැනියි. ඒ නිසා 

කරුණාකරලා ශම් ක්රමශේදය ශවනසර කර් න  1997 

චක්රශ්ලඛ්යට අුවව කටුතු) කර් න. එම චක්රශ්ලඛ්ය ලක්මවා 

ශග සර ඔබු)ම් ලා සැලසුම් ක්රියා්තමක කිරීශම් අමාතයාං ය 

මඟි්  අලු්ත චක්රශ්ලඛ්යක් නිකු්ත කර තිශබනවා නම් ඒක ශම් 

සභාවට සභාගත කරලා ම් ත්රීවරු් ට සා රශට් ජනතාවට 

දැනග් න ලෙ ාරි් න. එශාම චක්රශ්ලඛ්න ශක යි විධියට නිකු්ත 

වුශණ්? කවුද ඒ චක්රශ්ලඛ්න ගැලවශේ? ජනාධිපතිවරයාට පුළුව් ද, 

ඒ විධිශේ විශ  ෂ නිශයෝජිතශයෝ ප්ත කර් න? ජනාධිපතිවරයා්ත 

තම් ශේ නිශයෝජිතය්  කියලා අය ප්ත කරනවා. මාජන 

නිශයෝජිතය්  ශන වන අය ශක ශා මද ඒ විධියට ප්ත ශව් ශ් ? 

ජනාධිපතිු)මාට පුළුව් , මාජන නිශයෝජිතයකු වන ශකනකු 
ප්ත කර් න. එශාම වුශණ ්ත මහි් ද රාපක්ෂ මා්තමයා්ත 
ගිහි්ලලා දිසරත්රික් සම්බ් ධීකරණ කමිතටුවක සභාපති ශවයි. බැසි්ල 

රාජපක්ෂට්ත ඕනෑ ශේලාවක එශාම එ් න පුළුව් . එදා ඔලවශේ 
බිරිහ ශම් කමිතටුවකට සවි්ලලා වාඩි ශව් න ාැදුවා වාශේම, අද්ත 
සමාර සමතිවරු් ශේ බිරි් දෑවරු්  සවි්ලලා වාඩි වුශණ ්ත, අපි 
ශම කද කර් ශ් ? ස්තතටම ග්තශත ්ත, රාජය නිලධාරි්  

එතැනදී අසරණයි. දිසරත්රික් ශ්ලකම්වරයා, ප්රාශේශීය ශ්ලකම්වරයා 
අසරණයි. එු)ම් ලා ශාමිතහිට, රාසි්  අපට කියනවා, "අපට 
කර් න ශදයකු්ත නැාැ. ම් ත්රීු)ම් ලා ක ා කරලා, ශම්කට 

ශම කක් ාරි විසඳුමක් ලබා ශද් න" කියා. ශම කද, එු)ම් ලා 
ද් නවා,  ශම්ක නීතියට පටාැනියි කියලා. ඒ වාශේම ශප දු 
සදාචාරයට, සම්ප්රදායයට්ත පටාැනියි. නමු්ත ඒක ශවනසර කර් න 
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රාජය නිලධාරි්  විධියට ඔවු් ට ාැකියාවක්, බලයක් නැාැ. 

ශමතැනට තමයි, ඒ සම්බ් ධශය්  බලය තිශබ් ශ් ,  ගරු 
අගමැතිු)මාට තමයි බලය තිශබ් ශ් . ජනාධිපතිවරයා ඒ වැරැේද 
කරනවා නම් ඒ වැරැේද්ත නිවැරදි විය ුතු)යි. ශවන්ත කවුරු ාරි 
එශාම කරනවා නම් එතැන්ත නිවැරදි විය ුතු)යි.  

දැ්  ශබ ශාෝ සම්බ් ධීකරණ කමිතටුවල "සම සභාපතිවරු" 
කියා ශදශදශනක් -එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ ශකශනක් ාා ශ්රී ලංකා 
නිදාසර පක්ෂශේ ශකශනක්- ල් නවා. අපිට ඒක ප්ර රනයක් 

ශන ශවයි, රණ්ඩුව ශ් . ඔබු)ම් ලා දැ්  කියනවා ශ් , ඊනියා 
ජාතික රණ්ඩුවක් තිශබනවා කියා. ඒ "ජාතික රණ්ඩුව" කියන 
අර් ශය්  ශාෝ කමක් නැාැ කියමු. ාැබැයි, ඔවු්  මාජන 

නිශයෝජිතය්  ශව් න ඕනෑ. මාජන නිශයෝජිතය් ශග්  පිට අය 
ශමම සභාපති ධුරවලට ප්ත කරන එක වාාම නතර ක  ුතු)යි 
කියන එක මම මුලි් ම අවධාරණය කරනවා.  

ඊ ඟට ගරු සභාපතිු)මනි, මම කැමැතියි, අධිකරණ 
අමාතයාං ය ශවත ශය මු ශව් න. අධිකරණ අමාතයාං ය 
පිිතබහව සාකච්ඡාව රරම්භ කරේදී, පසු ගිය කාලශේ 
බ් ධනාගාරය ු)  සිේධ වුණු පාර දීම සම්බ් ධව්ත අපට මතක් 

ශවනවා. බ් ධනාගාරශේ සිදු වූ එම පාර දීම සම්බ් ධශය්  
විශ  ෂ ශක මිතෂ්  සභා ශදකක් ප්ත ක ා. ප මුවැනි ශක මිතසම, 
"අතප්තු) ශක මිතසම". එම ශක මිතසම මඟි්  යම් වාර්තාවක් 

දු් නා. ාැබැයි, එම වාර්තාව පිිතග් න බැාැ කියා ඊට පසුව තව 
ශක මිතසමක් ප්ත ක ා. බ් ධනාගාරශේ සිේධ වුණු එම ඝාතනය්  
-ස්තතටම ග්තශත ්ත ඒවා ඝාතනය් .- ලතා පැාැදිලිව, සැලසුම් 

සාගතව බ් ධනාගාරය සු) ට කො වැදිලා, ශවඩි තබායි එම 
සිරකරුව්  ඝාතනය කශ  . 

බ් ධනාගාරවල තාප්ත පවල ලියා තිශබනවා, "සිරකරුශවෝද 

මුවෂයශයෝය" කියලා. ඒ නිසා අපි ඔවු් ශේ අයිතිය රරක්ෂා ක  
ුතු)යි. ාැබැයි එශාම තිබුණාට ජාතය් තර මූලික මානව හිමිතකම් 
නීති්  පවා ච්ලලංඝනය කරමිත්  පසු ගිය කාලශේ බ් ධනාගාර 

සිරකරුව් ට ශවඩි තබා ඝාතනය ක  බව අපට මතකයි. ඒ 
පිිතබහව ප්ත කරපු ශක මිතෂ්  සභාවල වාර්තා ශකෝ? ඒවා අද වන 
ක්ල ශාිතදරවු ශවලා නැාැ. රශට් ජනතාව ඒ වාර්තාශේ අෙංගු ශේ 
පිිතබහව දැනග් න කැමැතියි. ඒ වාර්තාශේ අෙංගු ශේ ශම නවාද, 

ඒවාශේ නිරීක්ෂණ ශම නවද, නිගමන ශම නවාද කියන එක 
පිිතබහව රශට් ජනතාව බලාශගන ල් නවා. ඔබු)ම් ලා ඒ 
සම්බ් ධශය්  නිවැරැදි දැුවව්ත කිරීමක් කර් ශ්  කවදාද කියලා 

දැනග් න කැමැතියි. 
 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 

අමාතය සහ බුද්ධශ්ාසන අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 

அகமச்சரும் புத்தசாசன அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 

 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ සමතිු)මා. 
 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ගරු විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මා නඟ් ශ්  

වැදග්ත කාරණයක්. ශම් රණ්ඩුව පිහිටුව් නට ශපර සිේධ වුණු 

ශම් සිේධියට අදා ව එදා මාාධිකරණ විනිසුරුු)ශමකුශේ 

සභාපති්තවශය්  ුතු)ව කමිතටුවක් ප්ත කරලා, පරීක්ෂණයක් 
කරලා තිබුණා. ගරු සභාපතිු)මනි, අපි්ත ඒක අධයයනය කරලා 
බැලුවා. ඒ වාර්තාශේ ගත ුතු) ාරයක් තිබුශණ් නැාැ. ඒ නිසා මා 
ඒ පිිතබහව මාාධිකරණ විනිසුරුු)ශමකුශේ සභාපති්තවශය්  

ුතු)ව ත්රිපුේගල කමිතටුවක් ප්ත ක ා. ඒ කමිතටු වාර්තාශේ ලතා 
සංශේදී කාරණා තිශබනවා. එහි නිර්ශේ ශේ තිශබනවා, 
පරීක්ෂණය කරලා ශම් පිිතබහව නීති පියවර ගත ුතු) රකාරය 

පිිතබහව. ඒ අුවව ජනතාවට ශාිතදරවු කර් න පුළුව්  කරුණු 
සිය්ලල සු) ්ත කරලා අපි මාධයයට්ත, රශට් ජනතාවට්ත 
සම්පූර්ණ විසරතරයක් ලබා දු් නා. ලදිරි කටුතු) සහාා අව ය 

පරීක්ෂණ පව්තව් නට ශප ලිසරපතිු)මාට අපි ශය මු ක ා. ඒ 
පිිතබහව සිහි කැහවීමකු්ත අපි කරලා තිශබනවා. වර්ත මානශේ 
ශමම අමාතයාං ය ගරු එම.එම්. සරවාමිතනාද්  සමතිු)මා යටශ්ත 

පවතිනවා.  

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබු)මා කියනවා නම් ශම් වාර්තාව පිිතග් න බැාැයි කියලා, 

අපි දැනග් න කැමැතියි, ඒ වාර්තාශේ තිශබ් ශ්  ශම නවාද 
කියලා. ඒ නිසා ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ ම් ත්රීවරු් ට දැනග් නට 

කරුණාකරලා ඒ වාර්තා සභාගත කර් න.  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශම් වාර්තාව ශන ශවයි, ඊට ශපර වාර්තාව. ඊට ශපර වාර්තාව 
පිිතග් න බැරි නිසා අපි අලුති්  කමිතටුවක් ප්ත ක ා. අපි වි රවාස 
කරනවා, ඒ කමිතටුව සාධාරණ, සාර් ක පදනමක් මත තිශබනවාය 

කියා. ඒ මත ලදිරි පියවර ග් න කියලායි අප ලදිරිප්ත කර 
තිශබ් ශ් .  
 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශා හයි. ගරු සමතිු)මා ඒ සම්බ් ධශය්  ග්තත පියවර 

ශබ ශා ම ශා හයි. ඒ ගැන ඔබු)මාට ශබ ශා ම සරු)තියි. ඒ 
වාර්තා ශදකම table කර් න. එතශක ට අපට, ජනතාවට 
දැනග් න පුළුව් , ඒ සිදු වුණු ශේ වා් න ාදපු අය කවුද, ඒ 
කමිතටුව ප්ත කරලා ඒ පරීක්ෂණ යට ගා් න ාැදුශේ ශක ශා මද 

කියලා. ඒ ගැන ජනතාව දැනග් නට ඕනෑ. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිු)මා. 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිු)මනි, එහිදී ''ශාිතදරේ ශන ක  ුතු) කරුණු'' 
කියා අප තීරණය කශ   ඒවා ජනතාවට ාංග් නව්ත, 

ඔබු)ම් ලාට ඒක වස්  කර් නව්ත ශන ශවයි. ඒ කරුණු 
ශාිතදරේ වුශණ ්ත, ලදිරිශේදී කරන ශප ලිසර පරීක්ෂණ කටුතු) 
කර ශගන ය් නට බැරි ශවනවා. ඒ වාශේම සාක්ෂිකාරයි් ශේ 

රරක්ෂාව පිිතබහව ප්ර රන මු) ශවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ 
සංශේදී කරුණු ටික විතරක් ශාිතදරවු ශන කර ලතිරි කරලා, ''ශම් 
පරීක්ෂණ කටුතු) ලවර කරලා නීතිමය පියවර ග් න. එතශක ට 
ශම් සිය්ලල එිතයට ඒවි''යි කියා ශප ලිසරපතිු)මාට නිර්ශේ  

කශ  .    
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සමතිු)මනි, සාක්ෂිකරුව්  රරක්ෂා කිරීම සහාා ශවනම 

පනතක් තිශබනවා ශ් . ඒ පනතට අුවව අපි ඒ සාක්ෂිකරුව්  
රරක්ෂා කරමු. ඕනෑ නම් ඒකට නීති තිශබනවා. වශට් වංගු 

ගා් න ශදයක් නැාැ. ඒ නිසා ශම් පිිතබහව ජනතාව දැනග් නට 
වුවමනාමයි. ඒ සාක්ෂි ශදන අයශේ රරක්ෂාව ශවුවශව්  ශම් 
අලු්ත පාර්ලිශම්් ු)ශේදී ශවනම පන්ත ශකටුම්පතක් සම්මත 

ක ා. ඒ පනතට අුවව අපිට ඒ සාක්ෂිකරුව්  රරක්ෂා කර් නට 
පුළුව් . ඔබු)මා කියනවා නම්, ''තව්ත එාාට ගිය සංශේදී කරුණු 
තිශබනවා''යි කියා, ඒ කරුණු ටික එශාමම තිය් න ශකෝ. එවැනි 
වාර්තා දීලා තිශබනවා ශ් . ශමතැනට දීලා තිශබනවා, ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මා්තමයායි, සශමරිකාුව තානාපතිවරයායි අ්තස්  ක  
රරක්ෂක ශස වා ගිවිසුම. ඒශක් සමාර ඒවා tipex කරලා තිබුණා. 
Tipex කරලා ලතිරි ටික දු් නා. ඒකට කමක් නැාැ. ඔය කියන 

සංශේදී කරුණු ටිකට ශම නවා ශාෝ කරලා, ලතිරි ටික ශද් න  
නිර්ශේ  ටික ශද් න  නිගමන ටික ශද් න.  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අපි ඒ වාර්තා සියලුම මාධයවලට නිකු්ත ක ා. ඒවා ශම් රශට් 
සියලුම මාධයවල ප  වුණා.  

 
ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒවා මාජන නිශයෝජිතයි් ට ශද් න. පාර්ලිශම්් ු)වට 

ශද් න. 

 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අපට ශද් න පුළුව් . කිසිම ප්ර රනයක් නැාැ. අපි ඒ පිටපත 
ඔබු)මාට සපය් නම්.  

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එශාම නම් ලති්  අර කලි්  කියපු ච්තතරය ඕනෑ නැාැ ශ් . 

  
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශද් න පුළුව්  ටික අපි දු් නා. ඒ ටික නැවත ඔබු)මාට 
ශද් නම්. 

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශා හයි. ඔබු)මා කියනවා නම් ඒවා ශදන එක ප්ර රනයක් 

කියලා, මා ඒක පිිතග් නවා. ඔබු)මා කියන විධියට edit කරලා, 
ඔබු)ම් ලාශේ අලු්ත ක්රමශේදය අුවව ඕනෑනම් footnote 
එකකු්ත දමලා ඒ වාර්තාව සභාගත කර් න. මාජන 

නිශයෝජිතයි් ට, ශම් රශට් ජනතාවට ඒ ගැන දැන ග් න 
අතයව යයි. 

ශර ශෂ්  චානකට පාර දීපු සිේධිය සම්බ් ධශය්  ප්ත කරපු 

ශක මිතසම්ත ඒ වාශේම තමයි. ශර ශෂ්  චානක සු)ළු පිරිසට 
පාර දීලා, ශර ශෂ්  චානකට ශවඩි තියලා මරා දැම්මා. එතැන්ත 

ඝාතනයක් තමයි සිදු වුශණ්. ඒ පිිතබහව සති ශදකක් සු) ත 

පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියලා මානව හිමිතකම් ශක මිතසම කිේවා. 
ඒ පිිතබහව ජනාධිපති විශ  ෂ විමර් න ශක මිතසමක් ප්ත ක ා, 
මාානාම තිලකර්තන විනිසුරුවරයාශේ මූලික්තවශය් . ඒ 
වා ර්තාව ශකෝ? ඒ වාර්තාව පිිතබහව ජනතාව දැුවව්ත කිරීම 

සම්බ් ධශය්  කිසි බාධාවක් නැාැ. එතැන සංශේදී ප්ර රන නැාැ. 
ඒ නිසා ඒ වාර්තාව්ත ලදිරිප්ත කර් න. බ් ධනාගාරශේදී ශවඩි 
තබා සිරකරුව්  ඝාතනය කිරීශම් සිේධියට අදා  වාර්තාව 

පිිතබහව්ත ජනතාවට දැන ග් න ලෙ සලසරව් න කියලා මා 
රරම්භයක් විධියට ඔබු)මාට කියනවා, ගරු සමතිු)මනි. 

ගරු සභාපතිු)මනි, ඒ වාශේම තමයි ඔබු)මා්ත නිශයෝජනය 

කරන ගම්පා දිසරත්රික්කශේ රු)පසරවල පාර දීම සා ශවඩි තබා 
ඝාතනය කිරීම පිිතබහ සිේධිය. ඒ පිිතබහව්ත කමිතටුවක් ප්ත ක ා. 
ඒ වාර්තාව්ත තවම ලැබුශණ් නැාැ. නිල ශන වන විධියට එශා්  

ශමශා්  වාර්තා ලැබුණා. එශාම ශන ශවයි, ඒ වාර්තා නිල 
ව ශය්  ශම් පාර්ලිශම්් ු)වට ලදිරිප්ත කර් න. එතශක ට තමයි 
විනිවිදභාවයක් තිශබ් ශ්   වුශණ් ශම කක්ද, වැරැේද ශම කක්ද 
කියලා ශ්තරුම් ග් න පුළුව්  ශව් ශ්   අනාගතශේදී එවැනි 

වරදක් කරන එක ව ක්වා ග් න පුළුව්  ශව් ශ් . ශප ලීසිය්ත, 
ාමුදාව්ත -ඒ ශදපැ්තතම- සම්බ් ධ ශවලා තිශබනවා නම්, ඒ 
ශදපැ්තතම ශය දවා ග්තශ්ත කවුද? ඒ අයට නිශයෝග දු් ශ්  

කවුද? වැදග්ත ව් ශ්  ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] ශගෝඨාභය නම්, 
ාරි පැාැදිලිව ඒක ඒ වාර්තාශව්  කිය් න. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව 
ලදිරිප්ත කර් න. ලතා පැාැදිලිව, ඊට සම්බ් ධ ශගෝඨාභය 

කියලා ක ාවක් තිබුණා. ඒ ාමුදා ශම්ජර්වරයා,  ''එතැනි්  එාාට 
රරක්ෂක ශ්ලකම්වරයාශේ නිශයෝග'' කියපු එක පැාැදිලිව 
තිබුණා. ලති් , ඒ වාර්තාව ශකෝ? අපි ඒවා දැන ග් න කැමැතියි. 

ඒ ශේ සිේධ වුශණ් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ, හිටපු රරක්ෂක 
ශ්ලකම්වරයා නිශයෝග දීලා ද? ශම කද, එදා රණ්ඩුශේම හිටපු 
සමතිවරු  එශාම කිේවා. ශම් ගරු සභාවට සවි්ලලා, එදා ඒ 

රණ්ඩුශේ හිටපු සමාර සමතිවරු කිේවා, "ශම් ඕනෑ නැති වැ ෙක් 
කශ  , ශම් පාර දීම වැරදියි, ශම් ගැන පරීක්ෂණ තිය් න ඕනෑ" 
කියලා. මට මතකයි, නිම්ල සිරිපාල ද සි්ලවා සමතිවරයා එශාම 
කිේවා. ඒවාට සම්බ් ධ වුණු අය කවුද කියලා විවෘතව්ත කිේවා  

ශම්  ශල බිශයදී්ත සමාර ශේව්ල කිේවා. නමු්ත ඒවා ශම් රශට් 
ජනතාව ද් ශ්  නැාැ. ඒ නිසා, රු)පසරවලදී ඒ තරුණය් ට ශවඩි 
තබා ඝාතනය කිරීශම් නිශයෝගය දු් ශ්  කවුද කියන එකට අදා  

වාර්තාව වාාම ශම් රශට් ජනතාව ලදිරියට පමුණුව් න කියන 
එක්ත ඔබු)මාට මතක් කරනවා. 

ගරු සභාපතිු)මනි, අධිකරණ ක්ශෂ ත්රය ග්තශත ්ත, 

විනි රචයකාරවරු්  මාරු කිරීම සා ඔවු් ශේ කටුතු)  අධිකරණ 
ශස වා ශක මිතෂ්  සභාශව්  ක්රියා්තමක වන බව ස්තත.  නමු්ත 
ඒවාශේ  තිශබන පරිපාලන ගැටලුවලට, අධිකරණ අමාතයාං ශේ 

තිශබන විවිධ මූලයමය ත්ත්තව  පිිතබහව යම් යම් මැදිා්තවීම් 
කර් න අධිකරණ සමතිු)මා ාැටියට ඔබු)මාට බලයක් 
තිශබනවා  වගකීමක් තිශබනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, එතැනදී දැනට තිශබන ප්රධාන ප්ර රනයක් 

තමයි අධිකරණ කලාප නම් කිරීශම් දී සති වී තිශබන ප්ර රනය. අද 
අධිකරණ කලාප නම් කිරීම පිිතබහ  වි ාල ශදෝෂයක් තිශබනවා. 
සාමානයශය්  අධිකරණ කලාප නම් කිරීම සිදු විය ුත්තශ්ත 

ජනගානය සා භූශගෝලීය සාධක මත. නමු්ත ශබ ශාෝ තැ් වල 
අධිකරණ කලාප නම් කිරීම සිේධ ශවලා තිශබ් ශ්  
ශේ පාලනඥය්  මැතිවරණ ශක ට්ඨාස ශව්  කරනවා වාශගයි. 

පක්ෂයට දින් න පුළුව්  ඡ් ද ටික එ් ශ්  ශක ශා මද කියන 
එක අුවව මැතිවරණ ශක ට්ඨාසශේ මායිම් ාදනවා ශ් .  

අධිකරණ කලාප පිහිටුවීම්ත එවැනි ත්ත්තවයට ප්ත වීම ලතාම 

කනගාටුදායකයි. අධිකරණ කලාප පිහිටුවීශම්දී වෝත විදයා්තමක 

205 206 



2016  ශන වැම්බර්  21  

පදනමක් මත ඒවා පිහිටුවීම සා ගැසට් කිරීම ක  ුතු)ව තිශබනවා. 

නමු්ත දැ්  ඒ පිිතබහ ගැටලු මු) වූ ශබ ශාෝ තැ්  තිශබනවා. 
අව ය buildings නම් ාදලා තිශබනවා. ශකෝටි ගණ්  වියදම් 
කරලා buildings ාදනවා. Buildings ාැදුවාට මදි. අධිකරණ 
කටුතු) සහාා අව ය කරන විනි රචයකාරවරු්  ප්ත කර ගැනීශම්, 

cadre එක සම්පූර්ණ කරගැනීශම් යා් ත්රණය විධිම්තව සිේධ 
ව් ශ්  නැාැ. ඒ නිසා විනි රචයකාරවරු්  අඩු ශබ ශාෝ තැ්  අද 
තිශබනවා. චු)ර සා නැශඟනහිර ප ා්ත ග්තශත ්ත, ශදම  

භාෂාශව්  වැෙ කර් න පුළුව්  විනි රචයකාරවරු් ශේ වි ාල 
ඌනතාවක් තිශබනවා. ඒ නිසා ගරු අමාතයු)මනි, ඔබු)ම් ලාට 
පුළුව්  ඒ බහවාගැනීම් කර් න. ඒ සහාා සුදුසු නීතිඥවරු 

ල් නවා.  අව ය කරන විභාග පව්තවා ඒ අය බහවා ගැනීශම් 
කටුත්තත කඩිනම් කර් න පුළුව් .  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිු)මනි, ගරු විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මා කියන 

කාරණය සතයයක්. අශප්ත  අධිකරණ කලාප කැඑමම, පසු ගිය 
කාලවල ප ා්ත පාලන ඡ් දයට ශක ට්ඨාස කෙපු රකාරයට 
ශේ පාලනඥය්  තමයි කරලා තිශබ් ශ් . විශ  ෂශය් ම ගම්පා 
දිසරත්රික්කශේ කටුතු) පව්තවාශගන ය් න බැරි මට්ටමට ශම් 
ත්ත්තවය චග්ර ශවලා තිශබනවා. ඒක ස්තත. ඒ නිසා මා  
මාාධිකරණ විනි රචයකාරු)ශමකු ප්ත කරලා, ඒ පිිතබහව 
වාර්තාවක් අරශගන, ඒ ත්ත්තවය නිවැරැදි කර් න දැ්  සියලු 
කටුතු) කරශගන යනවා. ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා කියනවා 
වාශේ, දිසරත්රික්කශය්  දිසරත්රික්කයට ලංකාශේම තිශබන ශම් 
ගැටලු ලදිරි මාස කීපශේදී විසහ් න අපි කටුතු) කරනවා. 
විශ  ෂශය් , ගම්පා ප්රශේ ශය්  තමයි අප එය රරම්භ 
කර් ශ් , ගරු සභාපතිු)මනි. 

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු අමාතයු)මනි, ඔබු)මා ප්ර රනය ාඳුනාශගන තිබීම 

වැදග්ත. එශා්ත ඒ ප්ර රනයට පිිතු)ර ප්රමාද වීම කනගාටුදායකයි. ඒ 
නිසා ඒ කටුත්තත ලක්ම්  කිරීම අතයව ය ශවලා තිශබනවා. ගරු 
අමාතයු)මනි, ඔබු)මා ද් නවා, ගම්පා දිසරත්රික්කශේ ශම් 

ත්ත්තවය බරපත  බව. ඔබු)මා්ත එය සහා්  ක ා. ගම්පා 
විතරක් ශන ශවයි, ශක  ඹ ග්තත්ත, අශනක් දිසරත්රික්ක ග්තත්ත 
ශම් ප්ර රනය තිශබනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, මාර අලුති්  අධිකරණයක් පිහිටුවූවා. 
2012දී තමයි ඒ අධිකරණය පිහිටුවූශේ. ඊට පසුව, 2014දී විශ  ෂ 
ගැසට් නිශේදනයක් නිකු්ත ක ා, මාර දිසරත්රික් අධිකරණයක් 

පිහිටුවනවා කියලා. නමු්ත අද වන ු)රු මාර දිසරත්රික් 
අධිකරණයක් පිහිටුවා නැාැ. ගම්පා, නඩු ශග ෙක් ශග ෙ ගැහිලා 
තිශබනවා. අලුති්  අධිකරණ ශග ෙනැඟි්ලලක් ාැදුවා.  

ශග ෙනැඟි්ලලක් ාැදුවාට-    

 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මා කියන එක ස්තත, ගරු 

සභාපතිු)මනි. අපි ගම්පා, මාර ශග ෙනැඟි්ලල ාදා තිශබනවා 
දිසා අධිකරණයට්ත එක්ක. ඒ අතරු)ර ව්තතල අධිකරණය 
කොශගන වැටුණා. ඒ නිසා ව්තතල අධිකරණය දැ්  ක්රියා්තමක 
ව් ශ්  මාර අධිකරණ සර ානශේ එක ශක ටසක. ව්තතල 
අධිකරණය අපි දැ්  ාදලායි තිශබ් ශ් . තව්ත මාස කීපයක් 
යනවා, ඒ වැෙ සම්පූර්ණ කර් න. මාරි්  ව්තතලට  එම 
අධිකරණය  ශගන ගියාම  මාර දිසා අධිකරණය අපට එතැන 
පට්  ග් න පුළුව් , ගරු සභාපතිු)මනි.   

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිු)මනි,  ව්තතල අධිකරණය  ශම් අලු්ත රණ්ඩුව 

බලයට ප්තශව් නට්ත කලි්   ශබ ශාෝ වැෙ අවස්  කරලායි 
තිබුශණ්. තව ශප ඩි වැෙ ටිකක් කර් න තිශබ් ශ් .  දැනට 
අවුරුදු ශදකක් ගතශවලා තිබුණ්ත තවම ඒ වැෙ ශක ටස අවස්  
ශවලා නැාැ.  

 

ගු නජෝන් අමරුරංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
ක්රිසනතියාිය ආගිතක ක යුුර අමාතයුරමා සහ දඩම් 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு தஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சரும் காைி 

அகமச்சரும்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
දැ්  අවුරුදු  ු)නකට වැඩි කාලයක් ගතශවලා තිශබනවා, ශම් 

ශග ෙනැඟි්ලල ාදලා භාර ශද් න.  
 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශම්  කිය් ශ් .  සාක්ෂි තිශබනවා.  
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු සභාපතිු)මනි, මා අමාතයු)මාට්ත ශම් ගැන ශයෝජනා 

ක ා. අනාගතශේ අධිකරණ ක ාප ශබදුවාම, ශයෝජනා 
ලබාශගන  ඒවා පාර්ලිශම්් ු)වට ලදිරිප්ත කරනවා. එතශක ට 
මුළු සභාශේම අදාසර අරශගන ක්රියා්තමක ශව් න පුළුව් .   
ශම්ක මා අවුලක් ශවලා තිශබනවා.   ාැම  ශකනාටම  ඕනෑ 
විධියට කටුතු) කර් න ගිහි්  දැ්  අවුල  ලිාන එක්ත ශ්ලසි 
එකක් ශන ශවයි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
ගරු සභාපතිු)මනි, අපි ව්තතල අධිකරණයටයි, ගා්ලශ්ල 

අලු්ත අධිකරණයටයි, මට මතක විධියට රුපිය්ල  මිතලියන 150 
කට වැඩි  මුදලක්  රාජය ලංජිශ් රු සංසර ාවට ශගවා තිශබනවා.   
රාජය ලංජිශ් රු සංසර ාව ශම්  කටුත්තත ප්රමාද ක ා. අපි ඒ 
ශග ්ලල් ව ශග් වලා ඒ ගැන  විමසුවාම කිේශේ, අපි අධිකරණ 
ාද් න දීපු මුද්ල  ඒ කාලශේ රාජය ලංජිශ් රු සංසර ාව භාරව සිටි  
සමතිවරයා,  ජනාධිපතිවරණශේදී  හිටපු ජනාධිපතිු)මාශේ 
ඡ් ශදට වියදම් කරලා කියා.  ඒක තමයි ස්තත ක ාව. ඒකට 
සාක්ෂි තිශයනවා.  

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
කවුද වියදම් කර තිශබ් ශ් ?  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
හිටපු නිවාස ාා ලදිකිරිම් සමතිු)මා. 

 
ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කිය් ශ් , සජි්ත  ශප්ර මදාස මැතිු)මා?  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
නැාැ,  නැාැ. කලි්  රණ්ඩුශේ හිටපු  නිවාස ාා ලදිකිරීම් 

සමතිු)මා. 
 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කිය් ශ්   කවුද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

හිටපු ජනාධිපතිු)මා  තමයි  අධිකරණය වුශණ්.   ලති්  

එු)මාට  දින් න ඒ ස්ලලි  වියදම්  කර් න පුළුව් .  
 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එශාම කරපු ශකනාව ශ් ,  ශම්චචර  passport  සම්බ් ධව  

වැරැදි කරලා  තිබියදී්ත  ඔබු)ම් ලා රකි් ශ් .  එශාම ක ාය 
කියලා දැ්  කිේවාට,  ඒ ඔක්ශක ම ශචෝදනා තිශබන   passport  

සම්බ් ධශය්  ශචෝදනා තිශබන  චප්ත පැ් න සාතික 
සම්බ් ධශය්  ශචෝදනා තිශබන ශකනාව රකි් ශ් ්ත  
ඔබු)ම් ලා ශ් .  ඒක ශ්  අපට තිශබන ප්ර රනය.   

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Hon. Vasudeva Nanayakkara, what is your point of 

Order? 

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පාර්ලිශම්් ු)ශේ ම් ත්රීවරයකු ගැනයි ශම් ශචෝදනාව 
නඟ් ශ් .  ඔලවශේ  සාවදය ක්රියාකලාපය  රදී ශේව්ල පදනම් 

කරශගනයි.   සර ාවර නිශයෝගවල තිශබන  රකාරයට  එවැනි 
ශචෝදනාවක් කරනශක ට,  ඒක යම්කිසි  ශයෝජනාවක් අුවවයි 
කර් න ඕනෑ. ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ ම් ත්රීවරශයකුට ශචෝදනාවක් 

කරනශක ට,  සිටි ගම්  එශාම  නිකම් අපවාද ශචෝදනා කර් න 
බැාැ.  

  
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශා හයි.  ගරු අමාතයු)මා පිිතු)රු ශදනවාද?  
 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)  
ගරු සභාපතිු)මනි, මා කාටව්ත ශචෝදනා කිරීමක් ශන ශවයි 

කශ  .  ගරු විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මා ශම් ප්ර රනය අාේදී  මා 

එු)මාට   ච්තතර ශන දී,   අදා  ම් ත්රීවරයා කවදා ශාෝ එනු)රු 
මට බලාශගන ල් න කියලාද ශමු)මා කිය් ශ් ? එශාම 
සම්ප්රදායක්, එශාම රීතියක්, ශම් පාර්ලිශම්් ු) ක්රමශේ තබා 

ශලෝකශේ ශක ශා ව්ත නැාැ. එු)මා  ප්ර රනයක්  අාන ශක ට,   ඒ 

පිිතු)රට අදා  කරුණ ගැන පැාැදිලි කිරීම මශේ ුතු)කමක්  මශේ 
වග කීමක්.  ඒකට මම අරයා - ශමයා එනු)රු බලාශගන ල් ශ්  
නැාැ.  

  
ගු නජෝන් අමරුරංග මහතා  
(மாண்புமிகு தஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිු)මනි,  මා  අධිකරණ අමාතය ගරු විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිු)මාට  ශචෝදනා ක ා,  සයි ශම් ශග ෙනැඟි්ලල 

ාදලා  ලවර කර් ශ්  නැ්තශ්ත කියලා. එතශක ට එු)මා කිේවා, 
ඒ සහාා ලබා දු්  මුද්ල  කවුද මංශක ්ලල කාලාය කියලා. දැ්  
ඔය මංශක ්ලල කාරයා ගැන තමයි කිේශේ. ඒ ගැනයි එු)මා 

කිේශේ.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිු)මනි, අපි යම් සාධාරණ්තවය මත වැෙ කර් න 
ඕනෑ.  

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීවරුනි, කරුණාකර ඔබු)ම් ලාශේ රසනවලට 
ගිහි්ලලා වාඩි ශව් න. 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අපට ශචෝදනාවක් තිශබනවා නම්, ශම් විධියට ඒ ශචෝදනාව 
ගැන කිය් ශ්  නැතිව, ලසරශස්ලලා කිේවා වාශේ කිය් න 

තිබුණා. අශප්ත යම් සංශේදී කරුණු තිශබනවා. ඒ සංශේදී කරුණු 
ගැන  මට ශමතැන කිය් න බැාැ. ඒක මම පසුව කිය් නම්.  

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම කරුණු වටාා ග්තතා. ගරු විජිත ශා ර්ත 

ම් ත්රීු)මනි, please, go ahead. 

 
ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිු)මනි, ශමතැන කිසිම ම් ත්රීවරයකුශේ නමක් 

සහා්  වුශණ් නැාැ.  ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මැතිු)මා 
ශත ප්ත පිය දා ග්තතාට - එු)මා හිටියාද කියලා මම ද් ශ්  නැාැ. 

[බාධා කිරීමක්] ඒ සමතිු)මා කවුද කියලා දැන ග් න්ත කැමැතියි.  
ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා අුව් ව රකි් න ය් න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබු)මා ශා රු රකි් න ය් න එපා. ශා රු රකි් න 

ගිහි්ලලා ඔබු)මා අමාරුශේ වැශට් න එපා. ඔබු)මාශේ ර්තම 
ගරු්තවය රරක්ෂා කර ග් න.  

ගරු සාභාපතිු)මනි, මාර ශප ලිසර ශක ට්ඨාස 6ක් තිශබනවා. 
ඒ ශප ලිසර ශක ට්ඨාස 6් ,  අපරාධ නඩුවලි්  ශක ටසක්  මාර 

චසාවියට යනවා. සිවි්ල නඩු සිය්ලල ගම්පා චසාවියට යනවා. 
සමාර තැ් වල එකම ග්රාම නිලධාරි ශක ට්ඨාසය ශදකට ශබදිලා 
ඒ නඩුවලි්  ශක ටසක් ගම්පා චසාවියට යනවා  අශනක් ශක ටස 

මාර චසාවියට යනවා. සමාර ශවලාවට නීතිඥවරු් ට්ත 
වරදිනවා,  ශම්ක අදා  ශව් ශ්  ශක යි චසාවියටද  කියලා.  
ශම කද, ග්රාම ශස වා වසම ු) ්ත තිශබන නඩු ප්රමාණය ශදකට 
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ශබදිලා නිසා. ල් පසු, චසාවියට ගියාම තමයි විනිසුරුවරයා 

කිය් ශ් , "ශම්ක ශමශාට අදා  නැාැ" කියලා. ඒ  වන විට, 
ශස වා දායකයා නීතිඥ ගාසරු)ව්ත ශගවලා, රසරතියාදු්ත ශවලා, 
නඩුව්ත ක්ල ගිහි්ලලා. අවසානශේ දී, ඔලව ප්ර රන ශග ෙකට 
පැටශලනවා.  දැනට, ශම් විධියට භූමිතය ශව්  කිරීම පිිතබහව  

බරපත  ශලස පරිපාලනමය ප්ර රනයක් මු) ශවලා තිශබනවා. ඒ 
නිසා ශම්ක කඩිනම් ක  ුතු) ශවනවා. ශම කද, අධිකරණ කලාප 
සා ශප ලිසර ශක ට්ඨාස ශව්  කිරීම පිිතබහ  ප්ර රන සති ශවලා 

තිශබනවා. එහිදී, ගම්පා දිසරත්රික්කශේ සති වී තිශබන ප්ර රනය 
ගැන විශ  ෂශය්  මම ඔබු)මාශේ අවධානය ශය මු කරවනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, මාර ප්රශේ ශේ අලුශත්  ලදි කරපු 

අධිකරණ භූමිතශේ තිශබන ලෙ පාසුකම් ප්රමාණව්ත නැාැ. ගරු 
අධිකරණ සමතිු)මනි, ඔබු)මා  ඒ බව පිිතග්තතා.  ඒ සම්බ් ධ 
සාකච්ඡාවලට ඔබු)මා සම්බ් ධ වුණා.  මාර අධිකරණය ලදි ක  

භූමිතයට රස් නශේම තිශබන ලෙම අධිකරණ අමාතයාං යට 
පවරා ශගන, අව ය අධිකරණ ශග ෙනැඟිලි සා නීතීඥවරු් ට 
අව ය කරන කාර්යාලය ලදි කර් න ඒ භූමිතය ලබා ශද් න 
එකඟයි කියලා ඔබු)මා පිිතග්තතා. එම ලෙම ප ා්ත ලෙම් 

ශක මසාරිසර යටශ්තයි තිශබ් ශ් .  නමු්ත,  අද ඒ භූමිතය  අ්තප්ත 
කරශගන තිශබ් ශ්  කවුද කියන එකයි ප්ර රනය  තිශබ් ශ් . 
ඔබු)මා ද් නවා, ඔබු)ම් ලාශේම රණ්ඩුශේ සමතිවරයකුශේ 

පදනමක් තිශබනවා. ඒ පදනමට තමයි ශමම ලෙම බදු අරශගන 
තිශබ් ශ් .  ඒ පදනශම්  තමයි දැ්  එක එක අයඓම ලෙම 
කුලියට ශද් ශ් . අධිකරණශේ නීතීඥවරු් ට කුලියට 

ශද් ශන්ත පදනශම් . ශම්ක රණ්ඩුශේ  ලෙමක්.  ප ා්ත ලෙම් 
ශක මසාරිසරවරයා සු), ප්රාශේශීය ශ්ලකම්වරයා භාරශේ තිශබන 
ලෙමක්.  

රණ්ඩු පක්ෂශේ සමතිවරයකුශේ නමිත්  පදනමක් ාදලා,  ඒ  
පදනම මඟි්  තව්ත අයට  අු)රු බදු ශදනවා. රරම්භක ගාසරු) 
විධියට පා  තට්ටුවට රුපිය්ල ලක්ෂ ාතරක් ග්තතා. චෙ 

තට්ටුවට රුපිය්ල  ලක්ෂ ශදක ාමාරක් ග්තතා. මාසික  කුලිය 
පා  තට්ටුවට රුපිය්ල 15,000යි,   චෙ තට්ටුවට රුපිය්ල 7,500යි. 
ාැබැයි කිසිම  රිසිට් එකක් නැාැ. නමු්ත ශම්ක රජශේ ලෙමක්. 
එශාම නම් ශපෞේගලික පදනමකට පවරලා, ශපෞේගලික පදනමක් 

මඟි්  එක එක රයතනවලට කුලියට ශද් ශ්  ශක ශා මද? 
ශම්ක රජය සු) ලෙමක්.   ශාක්ශටයාර් ද ම නවයක්  පමණ 
වි ාල ලෙමක්. ශම්කට අගමැතිු)මා්ත මැදිා්ත ශවලා තිශබනවා. 

ජනාධිපතිු)මා්ත එකඟයි. මාර රසනය නිශයෝජනය කරන 
ලස් ත අලගියව් න නිශයෝජය සමතිු)මා්ත පැාැදිලිව එකඟ 
වුණාය කියා ලිඛිත සාක්ෂි තිශබනවා. ඒ සාකච්ඡාශේදී පැාැදිලිව 

කියා තිශබනවා, "ගරු අධිකරණ සමතිු)මා සා මාානගර ාා 
බසරනාහිර සංවර්ධන නිශයෝජය අමාතය ලස් ත අලගියව් න 
මැතිු)මා සමඟ ක  සාකච්ඡාශේදී මාර දිසා අධිකරණය රරම්භ 

කිරීම සහාා මාර අධිකරණය ලදිරිපිට සති හිසර  ලෙම අධිකරණ 
අමාතයාං යට ලබා දීම සහාා එකඟතාවය ලබා දී සත" කියලා.  
එු)මා්ත එකඟතාව ලබා දී තිශබනවාය කියා ශම්  ලිපිශේ 
තිශබනවා. 

 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මා නම් සම්බ් ධ නැාැ, ගරු ම් ත්රීු)මනි.   ාැබැයි ඔබු)මා 
කියන ඒ  කාරණය මා භාර  ග් නම්. 

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
කාරණය භාර ග් නවා නම් සති.  සාකච්ඡා පිිතබහ  සියලුම 

minutes  මා  ඟ තිශබනවා.  මට ඒවා ලදිරිප්ත  කර් න ශවලාව 

මදි.  එු)මා්ත කැමැති නම් කවුරුව්ත විරුේධ ශව් න විධියක් 

නැාැ ශ් . එශාම නම් ඒ ලෙම  වාාම  පවරාශගන  
නීතීඥවරු් ට අව ය ලෙ පාසුකම් ලබා ශද් න්ත,  අධිකරණ 
ශග ෙනැඟි්ලල  ාද් න  අව ය කටුතු) කර් න්ත  කඩිනම් 
පියවර ගත ුතු)ය කියා මා ශයෝජනා කරනවා. ශම්ක කාලයක් 

තිසරශස  සශදමිත්   පවතින ශදයක්.  ප්රාශේශීය ශ්ලකම්වරු් ට ශම් 
පිිතබහව දැුවම් දු් නාම  ප්රාශේශීය ශ්ලකම්වරු්  ඒශක්  
මඟාරිනවා.  දිසරත්රික් ශ්ලකම්වරයා ලිපියක් එවා තිශබනවා, ශමහි 

මැුවම් කටුතු)  රරම්භ ක ාය  මැුවම් කටුතු) අවස්  වුණු පසුව 
තී් දුවක් ග් නවාය කියා. පට්ටප්ල ශබ රුවක්. ශජයෂරඨ මිතුවම් 
නිලධාරිවරයා ලිපියක් එවා තිශබනවා, "මට එශාම කිසිදු ලිපියක් 

එවා නැාැ   මැුවම් කටුතු) කර් න මට දැුවම් දීලා නැාැ" 
කියලා. ඒ ලිපිය එවා තිශබ් ශ්   ශන වැම්බර් මාසශේ ප මුවැනි 
දායි.  අද අපි ක ා කර් ශ්  21 වැනි දා. ශජයෂරඨ  මිතුවම්   

නිලධාරියා ප මු වැනි දා එම ලිපිය යවා තිශබ් ශ් ,  එවැනි  
තී් දුවක්  මට දීලා නැාැ කියලායි.    එාාට, ශමාාට ශබෝලය පාසර 
කරමිත්  ශමය මඟාරිනවා. එය රජය  සු) භූමිතයක්. ඒ නිසා එය 
අධිකරණයක් පිහිටුවීමට  සා එම කටුතු) සහාා ශය දාග් නය 

කියන කාරණය්ත මා  මතක් කර් න  කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිු)මනි,  අධිකරණවල  තිශබන පාසුකම්  
ශන මැතිකම පිිතබහව්ත  ශබ ශාෝ මැසිවිලි එනවා.  විශ  ෂශය් ම 

විනි රචයකාරවරු් ට, නීතිඥවරු් ට ප්රමාණව්ත පාසුකම් නැාැ. 
ඒ විතරක් ශන ශවයි, සාමානය ජනතාවට අව ය කරන 
පාසුකම්ව්ත නැාැ. 

ඔබු)මාම ද් නවා, අලු්තකශඩ් චසාවිශේ විනිසුරුවරු් ශේ 
වාාන ටික නව්තව් නට ප්රමාණව්ත විධියට ර  ගාලක් 
තිශබනවාද කියා.   එශාම නැාැ. එතැ්  සිට වැසිකිිත, කැසිකිිත 

පාසුකම්වල්ත බරපත  අඩුවක් තිශබනවා. අපි ශමතැන ශකෝටි 
ගණනක් මුද්ල එාාට ශමාාට නාසරති කරනවා, වියදම් කරනවා. 
නමු්ත සාමානය ජනතාවට ශබ ශාෝ චසාවිවලට ගියාම ල් න 

තිශබ් ශ්  දාඩිය දමමිත් , පුංචි ලෙ ශක ටසක. ඒවාශේ ල් න 
බැාැ. නඩුව අවස්  ශවනකුව්ත දාඩිය දාලා ර්ත ශවලා ල් ශ් , 
නඩු තී් දුව ශක යි වාශේද කියලා. ඒ වාශේ ශවලාවට 
වැසිකිිතයට ය් න පාසුකම නැ්තනම් සාමානය ජනතාව ඒ 

ත්ත්තවයට මුලවණ ශද් ශ්  ශක ශා මද? එවැනි අඩු පාඩුකම් 
ශග ෙක් තිශබනවා. අපි ශකෝටි ගණ්  වියදම් කරලා buildings 
ාදලා තිශබනවා. සමාර buildings නිකම් තිශබ් ශ් .  

ගරු අධිකරණ සමතිු)මනි, ඔබු)මා ද් නවා මීගමුශේ ශල කු 
building එකක් ාදලා තිශබනවා. එහි Civil Appeal Court එක 
පිහිටුවනවා කියලා ශග ෙක් ක්ල ලහ්  කියනවා. නමු්ත අද 

ශවනකම් මීගමුශේ Civil Appeal Court එක පිහිටුවලා නැාැ. එම 
නිසා චසාවිවල තිශබන තදබදය අඩු කර් නට ශයෝජනාවක් 
ඔබු)ම් ලාශේ ශම් අය වැශේ තිශබනවා. චසාවිවල නඩු ශග ෙ 

ගැහිලා, ඒවා අා් න විධියක් නැාැ. ඒ නිසා ඔබු)ම් ලා 
ශයෝජනා කරනවා නඩු පවරන සාමානය පුරවැසිය් ශග්  නඩු 
ගාසරු)වක් ග් නට. ස්තතටම බැලුශව ්ත ශම්ක දෙ ගාසරු)වක් 
වාශේ  දෙයක් වාශේ. අපි යම්කිසි ප්ර රනයක් ශවලා නඩුවක් 

දම් න චසාවියට ගියාම, චසාවියට යන පුේගලයාට ස්ලලි 
ශගව් න කියනවා. ඒකට ශා ු)ව විධියට ඔබු)ම් ලා දක්වලා 
තිශබ් ශ්  නඩු ශග ෙ ගැහිලා, නඩු අාලා ලවර කර් න බැාැ 

කියලා. ශම් අය වැය වාර්තාශේ තිශබ් ශ්  එශාමයි, වාකයශේ 
තිශබ් ශ්  එශාමයි.  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අද ඊශේ ශන ශවයි චසාවි පට්  ග්තත දා ලහලා 

පාර් රවකාරයි් ශග්  ගාසරු) අය කිරීමක් ශකරිලා නැාැ, අදට්ත 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

නැාැ. නමු්ත ඒ ලදිරිප්ත කරන ශ්ලඛ්න අුවව එක ශ්ලඛ්නයකට, -
චපරිම ගණන ශ්ලඛ්න 10යි- රුපිය්ල 1,000ක සීමාවකට යට්තව 
මුේදර ගාසරු)වක් ශගවීශම් අව යතාව  තිශබනවා. ඒක ාැම 

නඩුවටම නැාැ. ශබදුම් නඩු, දික්කසාද නඩු වාශේ ඒවාට නැාැ. 
මූලය වටිනාකම් තිශබන නඩුවලට පමණක් තිශබන ක්රමයක් ගරු 
ම් ත්රීු)මා. ඒක, අලු්ත ශදයක් ශන ශවයි, ශම්ක දිගටම තිබුණු 

ක්රමයක්.  

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
එශාම නම් සයි අලුශත්  දැම්ශම්? අය වැය ක ාවට 

අලුශත්  දැම්ශම් සයි? ඔබු)මා කියන විධියට සිවි්ල නඩු සහාා 

දැනටම්ත මුේදර ගාසරු) අය කිරීමක් ශවනවා නම් අලුශත්  අය 
වැය ශයෝජනාවක් විධියට දා් ශ්  ශම කටද? චසාවිවල නඩු 
ශග ෙ ාැගිලා, නඩු ප්රමාද ශවනවා  ශම් ප්රමාදය වැ ැක්වීම සහාා 

චසාවිය ශවත නඩුවක් ලදිරිප්ත කරන සෑම පුේගලයකුශග් ම 
ගාසරු)වක් අය කරුව ලැශේ. 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඒ ශයෝජනාව තිශබනවා. මම දැනට පවතින 
ක්රමයයි ඔබු)මාට පැාැදිලි කශ  , ඒක නිවැරදි කර් නට.  

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මුද්ල සමතිු)මා ශම් අය වැය ාදන විට ඔබු)මා ශම්ක 

දැක්ශක් නැේද? 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මුද්ල සමතිු)මා ඒක පැාැදිලි ක ා. 

 
ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශම කක්ද කිේශේ, ශම කක්ද ඒශක් ස්තත ක ාව? අය වැශේ 

සහා්  ශව් ශ්  ශමශාමශ් , මට කිය් න ශකෝ ශම්කට 
ච්තතරය.  

"නඩු වි ාල සංඛ්යාවක් විභාගයට ගැනීම සහාා ඒක රාශී වි තිබීම සමසරත 

අධිකරණ පේධතියම මුලවණ පාන වි ාල ගැටලුවක්. නඩු වි ාල ප්රමාණයක් 

පැවතීම අධිකරණ ක්රියාවලිය ප්රමාද වීමට ද, ුතක්තිය පසිහලීම ප්රමාද  වීමට 

ද ශා ු) ශේ. එශම් ම, එය රජයට ද වි ාල ගැටලුවක් වී සත. ඒ නිසා, 

ඕනෑම පුේගලශයක් චසාවිශේ නඩුවක් ශග ුව කිරීශම් දී ඒ සහාා නඩු 
ගාසරු)වක් අය කිරීමට මා ශයෝජනා කරනවා." 

ශම කක්ද ශම්? තවම ඒ ගැන ාරි පැාැදිලි කිරීමක් නැාැ. 

ඔබු)මා ඒකට ච්තතරයක් ශද් නශකෝ. මම ශේලාව ශද් නම්. 
ශම් නඩු ගාසරු)වක් අය කරනවා කිය් ශ්  ශම කක්ද? 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, නඩු තදබදයක්, ප්රමාදයක් තිශබනවා කියන 
එක ඔබු)ම් ලා පිිතග් නවා ශ් .  

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක ාරි.  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

දැ්  අවුරුදු 50ක්, 60ක් තිසරශස  -අධිකරණ අමාතයාං ශේ 

වැය ශීර්ෂය දවශස දී ාැම දාම- ශම් ගැන තමයි අප ක ා කර 
තිශබ් ශ් . ඒ සහාා අප දැ්  පියවර ගණනාවක් අරශගන 
තිශබනවා. සම  මණ්ෙලශේ සීමාව ලක්ෂ ශදකාමාරක්ව තිබුණු 

එක ලක්ෂ පාක් කරලා සුළු නඩු යන එක ලක්ෂයක ප්රමාණයකි්  
අඩුකරග් න බලනවා. 

 ඊ ඟට, ශමෝටර් ර  ප්රවාාන රඥාපනත සංශ ෝධනය 

කරලා, එමඟි්  නඩු වි ාල සංඛ්යාවක් අධිකරණයට යාම 

ව ක්වාග් න බලනවා. ඒ ු)  කාලය ගත ුතු) නඩු සහාා 

සාධාරණ කාලයක් අධිකරණයට ලබාදීමට අදාසර කරනවා. ගරු 

ම් ත්රීු)මනි, තිශබන නඩු ප්රමාණය සා වියදම් රදී සිය්ලලම බලා 

මුද්ල අමාතයාං ය විසි්  කරපු ශයෝජනාව තමයි ඒක. ඒ 

ශයෝජනාශේ ශා හ නරක, ගුණ අගුණ විශේචනය කර් න 

ඔබු)ම් ලාට සාධාරණ අයිතියක් තිශබනවා. අප ඒක 

පිිතග් නවා. නමු්ත, රජයට මුද්ල අය කර ගැනීශම් ක්රම ශේදයක් 

විධියට මූලය විශ  ෂඥශයෝ තමයි ඒ කාරණය තීරණය කර 

තිශබ් ශ් .  

 
ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සමතිු)මනි, ඕනෑම පුේගලශයක් චසාවියකට ගිහි්  

අපරාධ නඩුවක් ශාෝ සිවි්ල නඩුවක් දමේදි අනිවාර්යශය් ම නඩු 
ගාසරු)වක් ශගවිය ුතු)යි කියන එකද ශම් ශයෝජනාශේ අදාස?  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අපරාධ නඩුවලදී ඒ කාරණය කිසිශස ්තම බලපා් ශ්  නැාැ. 
ශම කද, අපරාධ නඩු ශග ුව කර් ශ්  ශප ලීසිය, එක්ශකෝ 

නීතිපති ශදපාර්ත ශම්් ු)ව,-  

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

යම් පුේගලයිුව්ත නඩු ශග ුව කරනවා ශ් .  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Privately කරන ඒවා තිශබනවා. නමු්ත, අපරාධ නඩුවලට 
ගාසරු) අයකිරීමක් ශකශර් ශ්  නැාැ. එශාම අය කර් න 
ක්රමශේදයක් නැාැ. ගාසරු) අය කිරීශම් ක්රමශේදය තිශබ් ශ්  

සිවි්ල නඩුවලයි, ගරු ම් ත්රීු)මනි.  

 
ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබු)මා කියන කාරණය මට පැාැදිලියි.  
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ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට තව විනාඩි 4ක කාලයක් 
තිශබනවා.  

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශා හයි, ගරු සභාපතිු)මනි.  
අපට ලතා පැාැදිලියි, අධිකරණ සමතිු)මා ල් ශ්  ශවන 

මතයක,  මුද්ල සමතිු)මා ශයෝජනා කර තිශබ් ශ්  තව්ත ශදයක් 
බව. ඒශක් ම පැාැදිලියි, ශම් රණ්ඩුශේ ශමම අය වැය පිිතබහව 
තිශබන පරසරපරය. ඒක තමයි ශම් ඔප්ත පු වුශණ්.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ශේලාව මදි නිසා මම අවසාන ව ශය්  
විනිසුරුවරු් ශේ වැටුප්ත  ප්ර රනය පිිතබහව ක ා කර් නම්. ගරු 
සමතිු)මනි, ඔබු)ම් ලා ශප ශර ් දු වුණා, විනිසුරුවරු්  සහාා 

ශවනම වැටුප්ත  වුායක් ාදනවා කියා. ඒ පිිතබහව සැප්ත තැම්බර් 
මාසශේ 16වැනි දා අතිගරු ජනාධිපතිු)මා්ත සම්බ් ධ වුණු 
සාකච්ඡාවක් පැවැ්තවුණා. නමු්ත, අද වන ු)රු විනිසුරුවරු්  
සහාා වුණු වැටුප්ත  වුායක් සකසර කර නැාැ.  "අයායාචනාධිකරණ, 

මාාධිකරණ සා අනිකු්ත අධිකරණ සාමාජිකය් ශේ වැටුප්ත  
විෂමතා 2016 වර්ෂශේ දී නිවැරදි කිරීමට කටුතු) කරන ලදී" කියා 
ඔබු)ම් ලා ශම් අය වැය ක ාශේ කියා තිශබනවා. නමු්ත, එය 

නිවැරදි කර නැාැ. මම ලතා වගකීශම්  ශම් කිය් ශ් . 66/2008 
යටශ්ත ශර ෂරඨාධිකරණශේ නඩුවක් තිබුණා. එම නඩු තී් දුශව්  
ලතා පැාැදිලිව කිේවා, විනි රචයකාරවරු්  සහාා ශවනම වැටුප්ත  

වුායක් සකසර කර් න කියා. නමු්ත, ඒ වැටුප්ත  වුාය අුවව 
ශන ශවයි ඔබු)ම් ලා 5/2016 කියන රාජය පරිපාලන චක්රශ්ලඛ්ය 
නිකු්ත කශ  . රාජය පරිපාලන චක්රශ්ලඛ්ශේ ඒ 

විනි රචයකාරු)ම් ලාට අදා  වැටුප්ත  වුා සකසර කරලා නැාැයි 
කියලා ජනාධිපතිවරයා්ත, අධිකරණ සමතිවරයා්ත සු)ළු ඒ 
සියලුම නිලධාරි පිිතග්තතා. ඒ අුවව ශම් චක්රශ්ලඛ්ශය්  

විනි රචයකාරු)ම් ලා සහාා වූ ශවනම වැටුප්ත  වුායක් සකසර 
කරලා නැාැයි කියලා ඔබු)මා පිිතග් නවාද? ඒ වැටුප්ත  වුාය 
ය ා කාලශේදී ලක්මනි්  සකසර කරලා ලදිරිප්ත කරනවාය කියලා 
ඔබු)ම් ලා ශප ශර ් දුවක් ශදනවාද?  

 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ඔය කාරණය මු) කිරීම පිිතබහව ගරු 
විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මාට මම සරු)තිව් ත වනවා. ස්තතටම 
විනි රචයකාරු)ම් ලා ගත කර් ශ්  ලතාම්ත කටුක ජීවිතයක්. 

රාජය ශස වශේ නිුතු) අනිකු්ත ලා  නිලධාරි් ශේ වැටුප්ත  තල 
බැලුවාම විනි රචයකාරු)ම් ලාශේ වැටුප්ත  තලය ලතා පා  
මට්ටමක තිශබ් ශ් . එු)ම් ලාශේ රැකියාව පැය අ ශට් 

රැකියාවක් ශන ශවයි. සාමානයශය්  ශවදයවරු නම්, චශේ 
ලසරපිරිතාලශේ වැෙ කරලා තම් ශේ පඩිය අරශගන ාවසට 
ගිහි්ලලා private practice එශක්  මුද්ල ශා යනවා.  

විනි රචයකාරවරු කිය් ශ්  එවැනි කණ්ොයමක් ශන ශවයි. 
අඩුම පාසුකම් යටශ්ත, අඩුම වැටුපකට ලතා වි ාල බරක් අදින 
කණ්ොයමක් තමයි, විනි රචයකාරු)ම් ලා. එු)ම් ලා 
වර්තමානශේ තිශබන වැටුප්ත  ක්රමය යටශ්ත ශස වය කරමිත්  වි ාල 

ව ශය්  තාෙන-පීෙන, අවලාද-අපාාස විඳිමිත්  ලතාම්තම කැප 
වීශම්  අශප්ත  රශට් අධිකරණය සරවාධීනව පව්තවා ශගන යනවා. 
ගරු විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මා කියපු කාරණය පිිතබහව මම අතිගරු 

ජනාධිපතිු)මා්ත, ගරු අග්රාමාතයු)මා්ත දැුවව්ත කර් නම්. 
අතිගරු ජනාධිපතිු)මා්ත එක්ක මම ශම් සම්බ් ධශය්  පසු ගිය 

මාස කීපය ු)  සාකච්ඡා වට කීපයක් පැවැ්තවූවා. ගරු 

සභාපතිු)මනි, ලදිරිශේදී අපි විනි රචයකාරු)ම් ලාට විශ  ෂ 
 වැටුප්ත  ක්රමයක් ශයෝජනා කරනවා. ගරු ම් ත්රීු)මනි, 
ඔබු)ම් ලාට ඒකට සාශයෝගය ලබා ශද් න කියලා්ත මම මතක් 
කරනවා. 

 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ලතා පැාැදිලිව. නමු්ත, ශම් අය වැශේ සහා්  කරලා තිශබන 

වාකය සම්පූර්ණශය්  වැරදියි. ශම කද, ඒ වාකයශේ කියා 
තිශබනවා, "වැටුප්ත  විෂමතාව අශාෝසි කරන ලදී" කියලා. ඒක 

වැරදියි කියන එක දැ්  ඔබු)මා ක  එම ප්රකා ශය් ම ඔප්ත පු 
වනවා. ගරු සභාපතිු)මනි, මාාධිකරණ සා මශාසරත්රා්ත 
අධිකරණ විනි රචයකාරවරු් ට ස්තතටම ග්තශත ්ත ප්රමාණව්ත 

වැටුප්ත  තලයක් නැාැ. සාමානයශය්  ග්තශත ්ත, මශාසරත්රා්ත 
අධිකරණශේ විනි රචයකාරවරශයකුට රුපිය්ල 32,000ක් පමණ 
තමයි ාම්බ ව් ශ් . තව්ත රුපිය්ල 10,000ක් ලැබුශණ ්ත 

රුපිය්ල 40,000ක් වනවා. ඒක සම්පූර්ණශය් ම මූලික වැටුපට 
එකු) ව් ශ්  නැාැ. එු)ම් ලාට දීමනා නම්, එ්ලලා තිශබනවා. 
නමු්ත, දීමනා එ්ලලා තිබුණාට මූලික වැටුප ප්රමාණව්ත ශලස 
නැාැ. ඒ නිසා එු)ම් ලාශේ ගරු්තවය රරක්ෂා කර් න 

එු)ම් ලාට ශවනම වැටුප්ත  වුායක් සකසර ක  ුතු)යි කියන එක 
මා අවධාරණය කරනවා.  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට තිශබ් ශ්  තව විනාඩියක් 

කාලයක්. 
 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිු)මනි, අධිකරණ ක්ශෂ ත්රශේ ශරජිසර්ාර්වරු 

බහවා ගැනීම සම්බ් ධශයුව්ත මම කිය් න ඕනෑ. අද චශේ සුනි්ල 
ාඳු් ශන්තති ම් ත්රීවරයා ු)් වන ශර ි.ශේ ශරජිසර්ාර්වරු 

ශදවන ශර ි.යට අුවුතක්ත කිරීම සම්බ් ධශය්  ප්ර රනයක් 
සලවවා. ලතා පැාැදිලිව ඒ ශස වා වයවසර ාශේ තිශබනවා, කෙලම් 
විභාගයකි්  පසරශස  තමයි ඒ බහවා ගැනීම සිේධ කර් ශ්  

කියලා. නමු්ත, ඒකට පටාැනිව සති ශදකකට කලි්  විවිධ 
පුේගලයි්  ශරජිසර්ාර් තනු)ශර් ශදශවනි ශර ි.ය සහාා බහවා 
ග්තතා. ඒ නිසා ලිපිකරුව්  සා ඊට පා  සිටි වි ාල පිරිසක් එක් 

වරම  ශදශවනි ශර ි.යට බහවා ගැනීමක් කරලා තිශබනවා. ගරු 
සමතිු)මනි, ඔබු)මාට ඒ විෂයය අයිති නැති ව් න පුළුව් . එය 
අධිකරණ ශස වා ශක මිතෂ්  සභාවට අය්ත විෂයයක් ව් න 
පුළුව් . නමු්ත, අධිකරණ සමතිවරයා විධියට එතැන යම් 

වැරැේදක් සිදු වනවා නම්, එය නිවැරදි කිරීම සහාා ඔබු)මාට යම් 
මැදිා්තවීමක් කර් න පුළුව් . ගරු සමතිු)මනි, ශම් 
පාර්ලිශම්් ු)වට ඔය ශක යි ශක මිතෂ්  සභාව්ත වග කිය් න 

ඕනෑ නිසා ශමය්ත වාාම නිවැරදි කර් න කියලා ල්ලලා සිටිමිත්  
මම නතර වනවා. 

ශබ ශා ම සරු)තියි. 
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

 (The Hon. Chairman) 

ශබ ශා ම සරු)තියි, ගරු ම් ත්රීු)මා. 

මී ඟට, ගරු නිශරෝෂ්  ශපශර්රා රාජය අමාතයු)මා. 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

[පූ.භා. 10.24] 

 
ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික ක යුුර රාජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா - ததசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ගරු ක ානායකු)මනි, ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ පිිතබහ විවාදයට එක්වීමට අවසර ාවක් 
ලබා දීම පිිතබහව සරු)තිව් ත ශවනවා. විශ  ෂශය් ම ප්රතිප්තති,  
රර්ිකක කටුතු) ඒ වාශේම තරුණ සංවර්ධනය යන ලතා වැදග්ත 
අං  සමඟ ලදිරියට යන ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) 

අමාතයාං යට  අද ගරු අග්රාමාතය රනි්ල වික්රමසිංා මැතිු)මා  
නායක්තවය  දීලා කටුතු) කරනවා. අශප්ත  රටට ඒ අං  ු)ිත්   
වි ාල ශවනසක් කරලා  ලදිරියට යන ශම ශා ශ්ත ශම් අය වැය 

ු)ිතුව්ත ඒ අං  නඟා සිටුවීම සහාා වි ාල ව ශය්  ප්රතිපාදන 
ශව්  කිරීම සා ඒ අව ය කටුතු)  කරලා තිශබනවා.  

අශප්ත  ගරු විජිත ශා ර්ත මැතිු)මා සහා්  ක ා, 

සම්බ් ධීකරණ කමිතටුවල සභාපතිවරු්  ප්තකිරීශම්දී යම් 
ගැටලුවක් තිශබන බව එු)මා දැක්කා කියලා.  නමු්ත අපි මතක් 
කර් න ඕනෑ, ජාතික ලැයිසරු)වක් ග්තශත ්ත,  පක්ෂ වලි්  තමයි 

ඒ ජාතික ලැයිසරු)වට නම් කර් ශ්  කියන එක. ශබ ශාෝ 
ශේලාවට  ඒ ජාතික ලැයිසරු)ශේ ම් ත්රීවරු ව ශය්  ප්තව් ශ්  
ඡ් දය ශන ල්ලලූ ම් ත්රීවරුයි. නමු්ත  ශම් මා මැතිවරණශේදී අපි 
දැක්කා, පරාජය වුණු ම් ත්රීවරුුව්ත එක් එක් පක්ෂවල ජාතික 

ලැයිසරු)වලට නම් කරලා තිබුණු බව. එක්ස්ත ජාතික පක්ෂය 
විධියට අපි එශාම නම් කශ   නැාැ. නමු්ත සමාරක් පක්ෂවලට 
එශාම නම් කරලා තිබුණා. මම හිතන ාැටියට සියලු ශදනා එකු) 

ශවලා සංවර්ධන ක්රියාදාමයට යනශක ට ඒ පරිපාලනය සහාා 
ශේ පාලන නායක්තවයක් ශද් න තමයි එශාම නම් කරලා 
තිශබ් ශ් . ලදිරියට යනශක ට විශ  ෂශය් ම ජාතික රණ්ඩු 

සංක්ලපශේ ලදිරියට යනශක ට එශාම යම් යම් ශවනසරකම් සිේධ 
ශවනවා.  

පාර්ලිශම්් ු) ම් ත්රීවරු් ශේ විමධයගත අරමුදල- 
 

ගු විජිත නහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ජාතික ලැයිසරු)වට එශාම ප්ත කර් න බැාැයි කියලා 

නීතියක් නැාැ.  එශාම ප්ත කර් න නීති ලෙකෙ තිශබනවා. 

ාැබැයි, ශමතැන එශාම බැාැ. ශමතැන  1997 නිකු්ත කරන ලද 
චක්රශ්ලඛ්යක් පැාැදිලිව තිශබනවා. ඒක ච්ලලංඝනය කර් න 
බැාැ. ජාතික ලැයිසරු)වට ප්ත කිරීශම්දී නීතියක් නැාැ ශ් . 

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා තර්කයක් මු) ක ා, සමාරක් 
ශවලාවට පැරදුණු ම් ත්රීවරු්  ශම්වාට ප්ත ක ා කියලා. මම  
ඔබු)ම් ලාට ශප ඩ්ෙක් මතක් කර දු් ශ්  ජාතික 
ලැයිසරු)වලට්ත සමාර ශවලාවට පැරදුණු ම් ත්රීවරු්  සවි්ලලා 

ල් නවා කියන එකයි. එච්චරයි.  

 පාර්ලිශම්් ු) ම් ත්රීවරු් ශේ විමධයගත අරමුදල ගැන ක ා 
කරනවා නම් අපි දැක්ක ශදයක් තමයි,  අපි විපක්ෂශේ 

ල් නශක ට දවසි්  දවස  සංවර්ධනය සහාා වන වියදම් වැඩි 
වුණ්ත, පසුගිය රජය ශම් විමධයගත අරමුද්ල වැඩි කශ   නැාැ 
කියන කාරණය. එදා විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරු්  ාැටියට අප 

දිසරත්රික්කයක් රවරණය කරනශක ට අපට ලැශබන විමධයගත 

අරමුද්ලවලි්  ශද් න පුළුව්  වුශණ්, පුටු සා තව්ත ශප ඩි ශප ඩි 
භාණ්ෙ විතරයි. නමු්ත, ගරු අග්රාමාතයු)මා විමධයගත අරමුදල 
වි ාල ප්රමාණයකි්  වැඩි කිරීම නිසා, අද වන ශක ට ගරු 
ම් ත්රීවරු් ට තම් ශේ රසනයට ගිහි්ලලා ජනතාවශේ ල්ලලීම 

පරිදි වැෙ කර් න පුළුව්  වාතාවරණයක් සලසා දී තිශබනවා. 
පසු ගිය අවුරුේශේදී රුපිය්ල මිතලියන 3,375ක් අපි විමධයගත 
අරමුදලට ශව්  ක ා. ශම් අවුරුේද අවසාන ශව් න ලසරශස්ලලා 

එහි සියයට 90ක ප්රගතියක් අපි ලබා ග් නවාය කියලා මා ශම්  
අවසර ාශේදී ගරු සභාවට මතක් කරනවා. 

ගරු සභාපතිු)මනි, රජශේ "ලක්ෂ 10 සංවර්ධන වැෙසටාන" 

ග්රාමීය යටිතල පාසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට ලතා වැදග්ත වුණා. 
ශම කද, ලංකාශේ ගම්මාන වි ාල ප්රමාණයක් තිබුණ්ත, ඒ සෑම 
ගමකටම සමාන සංවර්ධනයක් පසු ගිය කාලශේ ගලා ශගන 

ගිහි්  තිබුශණ් නැාැ. එම නිසා අපි තීරණය ක ා රුපිය්ල මිතලියන 
13,300ක් ශව්  කරලා, එම ජනතාවශේ අදාසර චදාසර අරශගන 
ශේ පාලන අධිකාරිශේ නායක්තවය යටශ්ත ශමම වැෙසටාන 
ක්රියා්තමක කර් න. ඒ සහාා අශප්ත  දිසරත්රික්කවල රජශේ 

නිලධාරි්  වි ාල කැප කිරීමක් ක ා. අද වන ශක ට "ලක්ෂ 10 
සංවර්ධන වැෙසටාන" ලතාම සාර් ක්තවශය්  ලදිරියට යනවා.  

අවුරුේද අවසාන ශවේදී එම වැෙසටාන යටශ්ත ක්රියා්තමක 

කරන සංවර්ධන කටුතු)්ත සියයට 90ට වො නිම කර් න අපි 
බලාශප ශර ්තු) වනවා. ඒ සහාා ගරු අග්රාමාතයු)මා ඓතිාාසික 
තී් දුවක් ග්තතා. ඒ තමයි, සංවර්ධන කටුතු)වලදී සියලුශදනාටම 

සාභාගී ශව් න පුළුව්  විධියට ශට් ෙර් ක්රමය අුවගමනය 
කරලා, විනිවිදභාවශය්  එම කටුත්තත ක්රියා්තමක කරන ශලසට. 
එම නිසා සංවර්ධන වැෙකටුතු) කිරීශම්දී වි ාල මුදලක් අපට 

ලතිරි කර ග් න පුළුව්  ශවලා තිශබනවා. 

ගරු සභාපතිු)මනි, පසු ගිය වකවාුවශේ විවිධ රටව්ල ශගෝලීය 
රර්ිකකය්ත එක්ක බේධ වුණා. අශප්ත  රර්ිකකය්ත අද ශගෝලීය 

රර්ිකකය සමඟ බේධ කර් න ඕනෑ. අශප්ත  රර්ිකකය ශගෝලීය 
රර්ිකකය්ත එක්ක බේධ කරන ශක ට ශගෝලීය රර්ිකකය්ත සමඟ 
බේධ වුණු රටවලි්  පාෙම් ලශගන ශගන, එහි ශා හ සා නරක 
ශ්තරුම් ශේරුම් කරගත ුතු)යි. විශ  ෂශය් ම අශප්ත  රශට් පිහිටීම 

අුවව අපට තිශබනවා  ක්තිය. ඒ වාශේම අශප්ත  මානව සම්පත්ත 
චපශයෝගී කර ශගන, ලදිරියට ය් න පුළුව්  ප්රතිප්තති සැලසුමක් 
තමයි අද අශප්ත  රජය ලදිරිප්ත කර තිශබ් ශ් .  

විශ  ෂශය් ම ශවශ හ ගිවිසුම් ාරාා අපි වි ාල ශවශ හ 
ශප  ව්ල  විවෘත කරශගන, ඒ ු)ිත්  රර්ිකකය තව තව්ත 
කාර්යක්ෂම කර් න කටුතු) කරනවා. ඒ ු)ිත්  අපට සාධාරණ 

වන පරිදි, සම්ප්ත ශම් රටට ශගනැ්ලලා විශ  ෂශය් ම අශප්ත  
තරුණ පරපුරට වැඩි රදායමක් ලබා දීමට්ත ඒ වාශේම 
සමානතාශව් , තම් ශේ ාැකියාශව්  ශම් සමාජය ලසරසරාට 

ශගන ය් න පුළුව්  වාතාවරණයක් ාද් නට්ත අශප්ත  රජය කැප 
ශවලා තිශබනවා. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු රාජය සමතිු)මනි, ඔබු)මාට තව විනාඩි ාතරක 

කාලයක් තිශබනවා. 
  

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

විශ  ෂශය් ම ශම් අමාතයාං ය යටශ්ත තමයි ජාතික තරුණ 

ශස වා සභාව තිශබ් ශ්   ජාතික ශය වු්  ශස නාංකය 
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තිශබ් ශ් . අපි ලතාම රෙම්බරශය්  කියනවා, ශප දු රාජය 

මණ්ෙලශේ තරුණ සංවර්ධන දර් කශේ   31වැනි සර ානය දක්වා 
අපි අද ලදිරියට ගිහි්ලලා තිශබනවා කියලා. අද අපි ලතාලිය පවා 
අයාභවා ලසරසරාට සවි්ලලා තිශබනවා. අශප්ත  රශට් තරුණ 
තරුි.ය්  සංවර්ධන ක්රියාදාමයට ඒ වාශේම සමාජයට එකු) 

කරශගන යන වැෙ පිිතශව ක් අපි නිර්මාණය කරලා තිශබනවා. 
ඒ සහාා වි ාල මුදලක් අපි ශව්  කරලා තිශබනවා. විශ  ෂශය් ම 
ජාතික තරුණ ශස වා සභාවට්ත, ජාතික ශය වු්  ශස නාංකයට්ත 

මිතලියන 4,000ක් එන වර්ෂයට ශව්  කරලා වෘ්තතීය පුලවණුව 
සහාා අශප්ත  තරුණ තරුි.ය්  ශය මු කිරීමට අපි බලාශප ශර ්තු) 
ශවනවා. 

ගරු සභාපතිු)මනි, අපි තරුණ තරුි.ය්  සහාා ශය වු්  

පාර්ලිශම්් ු)ව, ශය වු්  පුරය වැනි වැෙසටා්  ක්රියා්තමක 

කරනවා. ලසරසර තිබුණු එවැනි වැදග්ත සංක්ලප සමාර කාලවලදී 

නව්තවලා තිබුණා. අපි ඒවා නැවත්ත සක්රීයව ලසරසරාට ශගන 

ගිහි්  තරුණ තරුි.ය්  සංවර්ධනයට දායක කර ග් න ඕනෑ. 

අපි රටක් ාැටියට දකුශණ් කැරලි ශදකකට මුලවණ දීලා තිශබනවා. 

චු)ශර් කැරැ්ලලකට මුලවණ දීලා තිශබනවා. නැවත අපට 

කැරැ්ලලකට මුලවණ ශද් න සිදු වුශණ ්ත අශප්ත  රටට වි ාල 

ාානියක් ශවනවා. ඒ හි් දා ගරු අග්රාමාතයු)මා ශම් ගැන ශා ඳි්  

හිතලා ඒ තරුණ තරුි.ය්  සංවර්ධනයට ශය මු කරලා, ඒ 

ශග ්ලල් ශේ චපරිම දායක්තවය සංවර්ධනයට ග් න පුළුව්  

ශවන රකාරශේ වැෙ පිිතශව ක් ශම් අමාතයාං  ු)ිත්  කරශගන 

යනවා. එශාම කිරීශම්දී අපි බලාශප ශර ්තු) ශවන ශදයක් 

තිශබනවා. විශ  ෂශය් ම අපි ශගෝලීය රර්ිකකයට එකු) ශවන 

ශක ට ඒ සහාා වෘ්තතීය පුලවණුව අව යයි  ඒ සහාා අධයාපනය 

අව යයි  ඒ සහාා ශා හ නායක්තවයක් අව යයි  ඒ සහාා ශා හ 

ශපෞරුෂයක් අව යයි. ඒ නිසා තමයි අපි සියලුම අංග සු) ්ත වන 

විධියට ශම් කටුතු) සිදු කර් ශ් . 

අශප්ත  අධයාපන පේධතිශය්  එිතයට එන තරුණ තරුි.ය් ට 

පංගුවක් ශවලාවට වි රවවිදයාවලට ය් න බැාැ. වි රවවිදයාලවලට 

ය් න බැරි ඒ තරුණ තරුි.ය් ට වෘ්තතීය පුලවණුව ශදනවා. ඒ 

වාශේම නවීන කර්මා් ත ශම් රටට ශගනැ්ලලා ඒ ු)ිත්  අපි 

ලදිරියට ය් න බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. ාම්බ් ශත ට වරායට 

නැේ රශේ නැාැ. ම්තතල ගුව්  ශත ටුශප  ට ගුව්  යානා රශේ 

නැාැ. නමු්ත ඒ ප්රශේ ශේ කර්මා් තපුර සති කරලා, ඒ 

කර්මා් තපුර ු)ිත්  රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහි කිරීශම් වැෙසටාන 

ලදිරියට ශගන ය් නට අපි කටුතු) කරලා තිශබනවා.  

අවුරුදු පාක් සු) ත අපි රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහි කරලා, ඒ 

ු)ිත්  අශප්ත  තරුණ පරපුරට ලා  රදායමක් ලබා දීමට කටුතු) 

කරනවා. විශ  ෂශය් ම අපට නායක්තවය දීලා ශම් කටුතු) 

කිරීමට ගරු අග්රාමාතය රනි්ල වික්රමසිංා මැතිු)මාට  ක්තිය, 

ශධර්ය ලැශේවා! අශප්ත  අමාතයාං ශේ ශ්ලකම්ු)මා සු)ළු ඒ 

සියලුම නිලධාරි් ට අපි සරු)තිව් ත ශවනවා. ඒ වාශේම අශප්ත  

අමාතයාං ය්ත එක්ක එකු) ශවලා කටුතු) කිරීම ගැන සියලුම 

ම් ත්රීවරු් ට්ත සරු)තිව් ත ශවනවා. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශබ ශා ම සරු)තියි.  

මී ඟට, ගරු (රචාර්ය; සර්ත අමුණුගම අමාතයු)මා. 

ඔබු)මාට විනාඩි 18ක කාලයක් තිශබනවා. 

[පූ.භා. 10.33] 

 

ගු (ආචාර්ය  සරත් අමුුගම මහතා (විනශ්ේෂ කාර්යභාර 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம - விதசட பைிப் 

தபாறுப்புகளுக்கான அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ගරු අගමැතිු)මා යටශ්ත පවතින ජාතික 
ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) අමාතයාං ය ශමරට සංවර්ධන 
වැෙසටාශ්  මූලික නියාමක අමාතයාං ය ාැටියට අපට 

සලක් න පුළුව් . මට මතකයි 1972 වර්ෂශේ නව රණ්ඩුව ාදපු 
ශවලාශේ ගරු සිරිමාශවෝ බණ්ොරනායක මැතිනිය එවකට මුද්ල 
අමාතයාං ය යටශ්ත තිබුණු සැලසුම් අමාතයාං ය ශවනම 

අමාතයාං යක් ාැටියට සකසර කරලා එු)මිතය යටතට අරශගන, 
අර්   ාසරත්රය පිිතබහ මාාචාර්ය එච්.ඒ.එම.එසර. ගුණශස කර 
මැතිු)මා යටශ්ත නව අමාතයාං යක් ාැටියට ප්තක ා. එම නිසා 

ඒ චපාය මාර්ගය, ඒ ක්රියාමාර්ගය ශා හ එකක් කියා මා හිතනවා. 

අද අපි ශමම අය වැය දිාා බැලුවාම, ප්රධාන ලක්ෂණයක් 
ශකශරහි අශප්ත  අවධානය ශය මු කර තිශබනවා අඩුයි කියා මා 
ක්ලපනා කරනවා. ශම කද, අය වැයකි්  අපි ශවන ශවන කරුණු 

විග්රා කරන අතර, රශට් සංවර්ධනය සහාා ප්රාේධනය විධියට ඒ 
අය වැශය්  ශක පමණ මුදලක් ශව් කර තිශබනවාද කියලා අපි 
බල් න ඕනෑ. ප්රාේධනය ශය දාගැනීම ු)  තමයි අපට සංවර්ධන 

කටුතු) ගැන ක්ලපනා කර් න පුළුව්  ශව් ශ් . ශබ ශාෝ දුරට 
වර්තන වියදම්, ඒ කිය් ශ්  පඩි-නඩි ශගවීම්, ඒ වාශේම විරාම 
වැටුප්ත  ශගවීම්, ණය රපසු ශගවීම් රදී ශේව්ල රර්ිකකය ශකශරහි 

ශකිත් ම බලපා් ශ්  නැාැ. නමු්ත, රර්ිකකය ශකශරහි වක්රව 
බලපානවා. ප්රාේධනය සහාා අය වැශය්  ශව්  කරන මුද්ල 
ප්රමාණය තමයි ප්රධාන ව ශය් ම බලපා් ශ් .  

2016 වර්ෂශේ අය වැශය්  ප්රාේධනය සහාා රුපිය්ල බිලියන 
500ක් ශව්  කරලා තිබුණා. ශම් අවුරුේද ශවනශක ට එහි 
සැලකිය ුතු) සුවිශ  ෂ වැඩිවීමක් සිේධ ශවලා තිශබනවා. 

සංවර්ධනය සහාා වන ප්රාේධනය රුපිය්ල බිලියන 708ක් දක්වා 
වැඩි කරලා තිශබනවා. ඒ කිය් ශ් , සියයට 50කට රස් න වැඩි 
කිරීමක්. 

ගරු සභාපතිු)මනි, අපි තව කරුණක් ගැන ක්ලපනා කර් න 

ඕනෑ. මීට ලසරසර ශම් රශට් ුතේධයක් තිබුණු කාලශේ ශබ ශාෝ විට 
ප්රාේධනය ශයදවූශේ, රරක්ෂක කටුතු)වලටයි. ඒක සාධාරණයි.  
එශස  ශන විය ුතු)යි කියලා අපි කිය් ශ්  නැාැ. රශට් ුතේධයක් 

තිශබන ශේලාවක රජයකට චෙ බලා ශගන ල් න බැාැ. ශම න 
තරම් වියදම් කර් න සිේධ වුණ්ත, ඒකට මුලවණ ශද් න ඕනෑ. 
නමු්ත ඒ කාලශේදී රශට් ප්රාේධන වියදම්වලි්  සැලකිය ුතු) 

ශක ටසක්- වි ාල ශක ටසක්- ුතේධය සහාා කැප කර් න අපට 
සිේධ ශවනවා. ඒක ුතේධශේ තිශබන භයානකකම පිිතබහ එක 
ලකුණක්. ශම කද, රශට් දිුතණුවට ස්ලලි ශය මු කර් න බැාැ. 

ශබ ශාෝ විට අපි ස්ලලි ශය මු කර් ශ් , ුතද චපකරණ, ුතද 
ටැංකි, අාසර යාත්රා ග් නයි. එතශක ට එශස  කපා ග් ශ් , නැති 
කර ග් ශ්  ශම් රශට් සංවර්ධනය සහාා ශය දා ග් නා මුද්ල.  

ශම් ශේලාශේ අය වැශය්  එක පැ්තතකි්  සංවර්ධනය සහාා 

ශය දවන මුද්ල ප්රමාණය වැඩි කරලා තිශබනවා. අශනක් 
පැ්තශත් , රරක්ෂක කටුතු), ුතද කටුතු) සහාා ලසරසර වි ාල 
ව ශය්  ශයදවූ ප්රති තය දැ්  අඩු ශවලා තිශබනවා. ඒ කිය් ශ්  

ලබන වර්ෂය  -2017- ු)  නියම සංවර්ධනය සහාා කවරදාට්ත 
වො මුද්ල ශව්  කර තිශබනවා. නමු්ත ශමතැනදී අපි පක්ෂ 
ශදදශය්  ශත රව පිිතගත ුතු) කාරණාවක් තිශබනවා. ශක පමණ 

ස්ලලි ශව්  ක ්ත,  එහි delivery system එක පිිතබහව, එම මුද්ල 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

චපශයෝගි කර ගැනීම පිිතබහව අශප්ත  රශට් අර්බුදයක් තිශබනවා. 
ඒක පසු ගිය රජශේ්ත තිබුණා   අශප්ත  රජශේ්ත තිශබනවා. 
අනාගතශේ එය නැති ශවයි කියා අප වි රවාස කරනවා. නමු්ත 

එශස  වි රවාස කිරීම පමණක් ප්රමාණව්ත නැාැ. අපි ඒකට සැලසුම් 
ාද් න ඕනෑ. පසු ගිය වර්ෂය සහාා ශව්  කර තිබුණු රුපිය්ල 
බිලියන 500්  සියයට 50ක්, 60ක්ව්ත වියදම් කරලා නැාැ.  

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
The point is, now the  Finance Ministry is well aware 

of the utilization process. So, they will always make the 
allowance, but they know at least 30 - 40 per cent  will be 
left out. 

 

ගු (ආචාර්ය  සරත් අමුුගම මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔබු)මා කියන ශදය නිවැරදියි. නමු්ත එතශක ට ශව් ශ්  

අවුරුේද ු)  වැය කර් න හිතපු ප්රමාණය වැය කර් න බැරි ශවන 
එකයි. ඒ නිසා අපි ශම න පැ්තශ්ත හිටිය්ත, අපි පිිතග් න ඕනෑ, 
ශම් delivery system එක, එහි පරිපාලන ක්රමය සකසර කර් න 

ඕනෑය කියන එක. ශම කද, එම පාලන ක්රමය 
තමු් නා් ශස ලාශේ පැ්තශත්  ශාෝ ශම් පැ්තශත්  ශාෝ  
ාරියාකාරව ක්රියා්තමක කශ   නැ්තනම්, අපි ශමශස  ස්ලලි ශව්  

ක ්ත, ඒශක්  නියම ප්රශයෝජනයක් ලැශබ් ශ්  නැාැ. 

අද බල් න, අශප්ත  පරිපාලන ක්ශෂ ත්රය ශදස. එහි වි ාල 
අර්බුදයක් තිශබනවා. ශම කද, සාමානය පරිපාලනයට, එදිශනදා 
වැෙවලට පුලවණු වුණු පරිපාලනයකට අපි කියනවා, 

සංවර්ධනයකට වි ාල මුද්ල ප්රමාණයක් වැයකර කටුතු) 
කර් නය කියා. ඒක කර් න පුළුව් ද? ඒ ශග ්ලල් ශේ බහවා 
ගැනීශම් ප්රතිප්තතිය ශම කක්ද, පුලවණුව ශම කක්ද? ඒ නිසා තමයි 

ශම න රජය හිටිය්ත වර්ෂය අවසානශේදී සැලකිය ුතු) මුද්ල 
ප්රමාණයක් රපසු භාණ්ොගාරයට ය් ශ් . අපි්ත සමාර විට 
අනව ය ච්තසව පව්තවනවා  අනව ය රැසරවීම් පව්තවනවා  

අනව ය සම්ම් ත්රණ පව්තවනවා. අපි කවුරු්ත ද් නවා, රජශේ 
නිලධාරිශයකුට ක ා කශ  ්ත ඔලව සම්ම් ත්රණයකට ගිහි්ලලා  
 නැ්තනම් විශේ  ගමනකට ගිහි්ලලා  එශාම්ත නැ්තනම්  

ච්තසවයකට ගිහි්ලලා. මම රාජය පරිපාලන අමාතයාං යට 
ශයෝජනා කරනවා, කරුණාකරලා work study එකක්, 
පර්ශේෂණයක් කර් න කියලා ශම් රජශේ නිලධාරි් ශේ 
කාලශය්  ශක යිතරම් ශේලාවක් අනව ය සංශක්තා්තමක 

වැෙවලට ශය දවනවාද, ඒ වාශේම, ශක යිතරම් ශේලාවක් 
ක්රියා්තමක ශවන සංවර්ධන වැෙවලට ශය දවනවාද කියලා. 
කරුණාකරලා එශස  විග්රා කර් න කියලා මා  ල්ලලා සිටිනවා.  

ලතා වැදග්ත ශදයක් වන සංක්ලපීය ප්ර රනයක් මම ශම් 
අවසර ාශේදී ලදිරිප්ත කර් න කැමැතියි. පසු ගිය රජය පැරදුශණ් 
සයි? ශම්ක වැදග්ත ප්ර රනයක්. එය ගැඹුරට විග්රා කශ  ්ත, කවුද 

පසු ගිය රජශේ රර්ිකක සැලැසරමට විරුේධව ඡ් දය දු් ශ් ? 
විග්රා කරශගන ගියාම අර්   ාසරත්රය අුවව අපට ශප්ත නවා, ශක යි 
තරම් සංවර්ධනය ක ්ත ඒ රශට් යම් යම් ශර ි. තිශබන බව. යම් 

යම් ජන ශක ටසර තිශබනවා, ඒ ශග ්ලල් ට ඒ සංවර්ධන 
වයාපෘතියට සාභාගි ශවලා සැලකිය ුතු) රර්ිකක සංවර්ධනයක් 
ලබාග් න බැාැ. ඒකට තමයි  කුටුම්බ රදායම -household 

income- කියන එක ශය දා ග් ශ් . අපි නිකම් කියනවා, සියයට 
6ක සංවර්ධනයක් තිබුණා  සියයට 7ක සංවර්ධනයක් තිබුණා  
සියයට 5ක සංවර්ධනයක් තිබුණා කියලා. ඒක ශා හයි.  

මම ඒක ශා හ නැාැයි කිය් ශ්  නැාැ. ඒක අතයව යයි. අපි 

යටිතල පාසුකම්වලට මුද්ල වැය කර් න ඕනෑ. නමු්ත අපි 
කුටුම්බ රදායම විග්රා කරලා බැලුවාම අපට ශප්ත නවා, ඒ රට ු)  
එක්තරා අර්බුදයක් තිශබන බව. සංවර්ධනය තිබුණාට ඒ රට ු)  
ශවන ශවනම දූප්ත තිශබනවා. ඒ තමයි දුප්ත ප්තකශම් දූප්ත -

"Pockets of Poverty". ඒ ශග ්ලල්  අනිවාර්ශය්  ඒ 
පරිපාලනයට, රජයට විරුේධ ශවනවා. සංවර්ධනයට ශක යිතරම් 
මුද්ල වියදම් ක ්ත, යටිතල පාසුකම්වලට ශක යි තරම් මුද්ල 

වියදම් ක ්ත, ශම් "Pockets of Poverty" වැඩි ශවනවා නම්, ඒ 
රණ්ඩුවට ලතාම නරක සංඥාවක් තමයි ලැශබ් ශ් . දැ්  අපට 
ශම්ක බල් න පුළුව් . 

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Trickle-down has - 
 

ගු (ආචාර්ය  සරත් අමුුගම මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Yes, I am coming to that. අර්   ාසරත්රශේ ශම්කට 
කිය් ශ්  "Kuznets Curve" කියලායි. ගරු සභාපතිු)මනි, 

"Kuznets" කියන රුසියාුව අර්   ාසරත්රඥයා ප්රසරතාරයක් ාැදුවා. 
ගරු බ් දුල ගුණවර්ධන ම් ත්රීු)මා නැති නිසා ප්රසරතාර ගැන ක ා 
කර් න්ත බයයි. ඒ ප්රසරතාරයට අුවව ශපශනනවා, එක 

පැ්තතකි්  සංවර්ධනය ලා ට යන ගම්  ඒ රශට් දුප්ත ප්තකම 
ශවන ලසේවකට ය් නට පුළුව්  බව. අනිවාර්ශය්  ඒ ශදකම 
එකට ය් ශ්  නැාැ. එශාම යනවා නම් ශා හයි. එශාම ගිශේ 
නැ්තනම් යම් යම් අර්බුද සති ශවනවා.  

අපි බලමු, Kuznetsශේ නයාය අුවව,  ඔලවශේ ප්රසරතාරය අුවව 
ලංකාශේ ශම කක්ද ශවලා තිශබ් ශ්  කියලා.   Rostow කියන 
තාර්කිකයා ගැන අපි ශා හට ද් නවා. දිශ් ෂර ගුණවර්ධන හිටපු  
සමතිු)මා කිේවා වාශේ ශමතැනදී සිදුවන එක කාරණයක්  
තිශබනවා. සශමරික්  ධනවාදය අුවව Rostowශේ තර්කය 
ශවලා තිබුශණ්්ත ඒක. ''ශීඝ්ර සංවර්ධනයක් ශවන ශක ට 
අනිවාර්ශය්   trickle down එකක් ශවනවා. ඒශක් කෑලි පා ට 
කො ශගන එනවා'' කිේවා. ඒක අනිවාර්ශය්  සිේධ ශවන ශදයක් 
කියලා්ත කිේවා. ඒ්ත සමඟම තව ශදයක් කිේවා. ''විශ  ෂශය්  
ප්රචාරය ු)ිත් , ධනවාදී සමාජශේ පා  මට්ටම්වල තිශබන 
aspirations, ඒ ශග ්ලල් ශේ තිශබන ර ාව්  වැඩි කර් න 
ඕනෑ''ය කියා. එක පැ්තතකි්  සංවර්ධනය ශකරී ශගන යන 
ශක ට, එහි ශේගය වැඩි ශවන ශක ට තව්ත පැ්තතකි්  මාධයය 
වැනි ශේව්ල ු)ිත්  බලාශප ශර ්තු)   - hopes or aspirations - 
වැඩි ශවන නිසා ඒ අය්ත ලදිරියට ය් න මා් සි ශවනවා කියා 
කිේවා. ඒ කිය් ශ් , ''පැය ායක් වැෙ කරන මිතනිාා පැය අටක් 
වැෙ කරයි. පැය අටක් වැෙ කරන මිතනිාා පැය දායක් වැෙ කරයි. 
අතිශර්ක රැකියාවක් කරයි. ඒ නිසා එයා ශම් පඩිශපශ   නඟි් න 
ලැාැසරති ශවනවා'' කියලා තමයි ඒ තර්කය තිබුශණ්. නමු්ත ඒ 
තර්කය අද කවුරු්ත පිිතග් ශ්  නැාැ. ශම්ක නිකම්ම අයාශ්ල 
යන ක්රමයක් ාැටියට හිත් ශ්  නැතිව, රජයකට සිේධ ශවනවා, 
මැදිා්ත ශව් නට. අ් න එතැනදී ලාංකිකය්  ාැටියට අපි 
රෙම්බර ශව් න ඕනෑ. ශම කද, ඒ සහාා අශප්ත  රජය මැදිා්ත 
ශවනවා. Cash transfer programmes තිශබනවා, ශම් රශට්. 
විශ  ෂශය් , සමෘේධි වයාපාරය ු)ිත්  රජය තීරණය කරලා 
තිශබනවා, ඒ ශක ටසරවලට  යම් cash transfer එකක්, මුද්ල 
ශගවීමක් කර් නට. නමු්ත අපට පර්ශේෂණවලි්  ශපශන් ශ් , 
ඒ ක්රමය ාරියට වැෙ කර් ශ්  නැති බවයි.  I quote from "Sri 
Lanka - State of the Economy 2016" which states: 

"In contrast to recurrent expenditures, there has been a significant 
change in Sri Lanka's capital invesment profile."   
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ගරු අගමැතිු)මනි, නමු්ත විශ  ෂශය් ම ඒ ශග ්ලල්  
කියනවා, වැරැදී ශ්තරීම් නිසා ශම් රශට් තිශබන දිවි නැඟුම, එශාම 
නැ්තනම් සමෘේධි වැෙසටානට ලතා දුප්ත ප්ත අය සු) ්ත 
ශව් ශ්  නැාැයි කියලා. ඒ නිසා ශම් රශට් "pockets of poverty" 
කියන එක දවසි් -දවස වැඩි ශවනවා. ශබ ශාෝ විට ඒ ශග ්ලශලෝ 
තමයි රජයකට විරුේධව කටුතු) කර් ශ් . සමෘේධි වැනි 
වැෙසටා් වලට සු)ළු විය ුතු)  ශබ ශාෝ ශදශනක් සු)ළු ශවලා 
නැාැ, සු)ළු ශන විය ුතු) ශබ ශාෝ ශදශනක් සු)ළු ශවලා 
තිශබනවා. ඒ ක්රමය ු)  විකෘති -distortions- සති ශවනවා. ඒ 
නිසා හිත නරක් වුණු මිතනිසු්  ශබ ශාෝ ශදශනක් ගම්බද ල් නවා. 
එතශක ට ඒ ප්ර රන දවසි් -දවස වැඩි ශවනවා. Pockets of 
poverty කිය් ශ්  ශම නවාද? ඒ ප්ර රන වැඩිශය් ම චේගත 
ශවලා තිශබ් ශ්  ශක ශා ද? අශප්ත  රජය ඒ සහාා ශක තැනටද 
පිිතයම් ශය ද් ශ් ?  

ගරු සභාපතිු)මනි, ඒ ශග ්ලල්  ශතෝරා ශගන තිශබන 
ප මුවන ශක ටස තමයි, landless agricultural labourers. ඒ 
ගැටලුව ගම්බද ප ා්තවල වි ාල ව ශය්  වයාප්ත ත ශවනවා. ඒ 
ශග ්ලල් ට කිසිම ලෙමක් නැාැ. ගරු දිශ් ෂර ගුණවර්ධන 
ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාශේ පියු)මා ශගනා කුඹුරු පනතව්ත 
ාරියාකාරව ක්රියා්තමක ශව් ශ්  නැාැ. අහ ශග වියාට ාරි ගණන 
ාම්බ ශව් ශ්  නැාැ. ඒ නිසා මුඩු ලෙම් -වගාවට ලක් ශන වුණු, 
විශ  ෂශය්  ශග විතැනට ලක් ශන වුණු ලෙ කෙම්- වි ාල 
ප්රමාණයක් අශප්ත  රශට් තිශබනවා. ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල 
ම් ත්රීු)මා ද් නවා, අශප්ත  මාුවවර දිසරත්රික්කශේ යන යන තැන 
පුර්  වුණු කුඹුරු -හිසර ලෙම්- තිශබන බව. කෘෂිකාර්මිතක 
වටිනාකමක් නැති ලෙම් තිශබනවා. එතශක ට ඒ අතිුව්ත ඒ 
ශග ්ලල් ට පාඩුයි. ඒ ශග ්ලල් ට ලැශබන ශදනික ශගවීම් 
තමයි අඩුම ශගවීම ශව් ශ් . කම්කරුව් ට පඩි මදියි කියලා අපි 
කිේවාට, විශ  ෂශය්  රැකියා විරහිත ගම්බද තරුණයි් ට, කෘෂි 
කර්මා් තවල කාලීනව වැෙ කරන අයට ශදනිකව ශගවන 
ගණන ලතාම අඩුයි. සාමානයශය්  දිනකට ශෙ ලර් එකක 
රදායම තමයි ලසරසර අපි දුප්ත ප්තකශම් සීමාව ාැටියට ග්තශ්ත. ඊට 
පසුව ඒක ශෙ ලර් 1.50ක් වුණා  ශෙ ලර් 2ක් වුණා. ශම නවා 
වුණ්ත ශෙ ලර් ශදශක් සීමාවට පාිත්  ල් න ගණන දවසි් -දවස 
වැඩි ශවනවා.  

 ාසරත්රඥශයෝ ශප් වා ශදනවා, ශම්ක අවසාන නිගමනය 
ාැටියට කිය් න බැාැයි කියලා. ලසරසර ශබ ශා ම රෙම්බරශය්  
කිේවා, ශමපමණ ගණනක් දුප්ත ප්තකශම්  ගැලවුණාය කියලා. 
නමු්ත ශෙ ලර් 1.99 සීමාශේ ල් න ශකනා දුප්ත පතකු ාැටියට 
ගණන ර ග් නවා. ශෙ ලර් 2 සීමාශේ ල් න ශකනා ශප ශා සතකු 
ාැටියට ගණ්  ග් නවා. එශාම කර් න බැාැ. ඒ නිසා ඒ සංඛ්යා  
ශ්ලඛ්න මත පමණක් අපට කිය් න බැාැ, අපි එපමණ ක ාය, 
ශමපමණ ක ාය කියලා. ඊට වො ගැඹුරි්  අපි ඒ ගැන ශස යා 
බල් න ඕනෑ.  

මට ශවලාව නැති නිසා මා ශම් කරුණ විතරක් කිය් නම්. මා 
හිතන විධියට අශප්ත  රජය ලතාම ඥානා් විතව ශම් ප්ර රනයට මුලවණ 
ශදනවා. ප මුවැනි කාරණය තමයි, ලෙම් පිිතබහව විප්ත ලවකාරී 
ශවනසක් කිරීම. ශදවැනි කාරණාව තමයි කෘෂිකර්මයට 
තාක්ෂණය ලබා දීම. විශ  ෂශය් ම ශම් අය වැය ශ්ලඛ්නශය්  
කෘෂි කර්මා් ත ක්ශෂ ත්රය ු)  තාක්ෂණයට ය් න ඕනෑ අයට 
සියයට 50ක ණයක් ශදනවා. ඒශක්  තරුණ අයට ශම්කට සු)ළු 
ශව් න පුළුව් . ු)් වැනි කාරණාව තමයි කෘෂි කර්මා් තශේ 
ශයදී සිටින අයට, විශ  ෂශය්  ඒ අයශේ දරුව් ට අව ය 
තාක්ෂි.ක අධයාපනය ලබා දීම.  

ස්තත ව ශය් ම අද අශප්ත  අධයාපන ක්රමය විහිළුවක්. එශාම 
ශ් ද, ගරු අගමැතිු)මනි? ශම කද, තරුණශයෝ වැඩියි. 
ඒශග ්ලල් ට රක්ෂාවක් ග් න පුළුව්  විධියට අධයාපනය ු)ිත්  
කිසිම පුලවණුවක් ශද් ශ්  නැාැ. 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධයාපනය විහිළුවක් ශවලා කියලාද කිය් ශ් ? 
 

ගු (ආචාර්ය  සරත් අමුුගම මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

විහිළුවක් කිය් ශ් , අකාර්යක්ෂම ශවලා. කාශේව්ත වරදක් 
ශන ශවයි. ප්රතිලලයක් නැාැ. ශම් දුප්ත ප්ත  මයි් ට කලා විෂයය්  
ාදාරලා ලදිරියට ගිහි්  රක්ෂාවක් ග් න බැාැ. දැ්  ශම කක්ද 

ශවලා තිශබ් ශ් ? දැ්  අශප්ත  රජය ශම් ප්රතිප්තති ශවනසර කර 
තිශබනවා. එදා ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ්  ශචෝදනා ක ා, 
අධයාපනය සහාා ාැම ශදනාටම ස්ලලි ශද් න යනවාය කියලා. 

ඔේ, ශම්  මයි ශක ශා  ශාෝ ගිහි්ලලා ලශගන ශගන -අධයාපනය 
ලබා ශගන- තාක්ෂණ දැුවම ලබා ශගන ලදිරියට ය් න ඕනෑ. 
එශාම නැ්තනම් ඒශග ්ලශලෝ රක්ෂාවක් ග් ශ්  ශක ශා මද? ඒ 

ශග ්ලල් ට පාස්ල ගිහි්ලලා විතරක් කවදාව්ත රක්ෂාවක් ග් න 
පුළුව්  අධයාපනයක් ලබා ග් න බැාැ. වි රවවිදයාලයට ශතෝරා 
ග් නා ප්රමාණය අඩුයි.  

අශනක් පැ්තශත් , පාස්ලවල විදයාව චග් ව් න, ලංරීසි 

චග් ව් න, ගි.තය චග් ව් න ගුරුවරු කවුරුව්ත නැාැ. 
එශාම නම් වි රවවිදයාලයට ය් න බැරි වුණු, ාැකියාව්  තිශබන 
 මයකු ශක ශා්  ශාෝ ලශගන ග් න එක වැරැදිද? අපි ඒ අයට 

චදවු කරනවා. අද ශම් රශට් 48,000ක ගුරු හිඟයක් තිශබනවා. 
SSC පාසර වුශණ් නැතිව ලදිරියට ය් න බැරි වුණාය කියලා අපි ඒ 
ශග ්ලල්  සීමා කර් න ශා හ නැාැ.  

අශප්ත  තරුණ අයට රාජය අං ශය් , ශපෞේගලික අං ශය් , 
සමූා අං ශය් , PP අං ශය් , P අං ශය් , ඕනෑම අං යකි්  
අධයාපනය ලබා ග් න අපි ලෙ ශද් න ඕනෑ. ඒ නිසා 

විශ  ෂශය්  කූප්  ක්රමය, ාැම තැනම අධයාපන විකා නය, 
විශ  ෂශය් ම පැරි. ක්රමශේ අධයාපනය කාර්මිතක සා 
තාක්ෂි.ක අධයාපනයට ශවනසර කිරීම ක  ුතු)යි. එශාම නැතිව 

අපට වග කීශම්  අනාගතයට මුලවණ ශද් න බැාැ. ශම් අය වැය 
ු)ිත්  සංවර්ධනය සහාා වැඩිශය්  ස්ලලි දීලා තිශබනවා. අසරණ 
ශක ටසරවලට වැඩිශය්  ස්ලලි දීලා තිශබනවා. නමු්ත ාැම දාම 
ස්ලලි දීලා - cash transferring ු)ිත් - මිතනිසු් ශේ අනාගතය 

සුරක්ෂිත කර් න බැාැ. අවුරුේශද්  අවුරුේද වැඩි ශවලා ඒක 
භාණ්ොගාරයට එන ශේ තමයි සිේධ ව් ශ් . 

ඊට වො ශා හයි, අධයාපනය පුළු්ල කරලා ඕනෑම විධියකි්  

ලශගන ග් න ලෙ සලසන එක. ඒ දරුව් ට නව තාක්ෂණ 
පාසුකම් ලබා දීලා, නව ගි.තය, නව භාෂා රදී සියලු ශදයම 
චග් ව් න ඕනෑ. අද අශප්ත  ගම්බද පාස්ලවල ලංරීසි චග් ව් න 

කවුරු්ත නැාැ  ගි.තය චග් ව් න කවුරු්ත නැාැ  විදයාව 
චග් ව් න කවුරු්ත නැාැ. එශාම නම්, ශම් රජය කාලය ු) ම 
ඒ සබෑර්ු) පුරව් න අලු්ත කණ්ොයම් -  new corps of science-

educated young people - තමයි ඒ තැ් වලට යව් න ඕනෑ. 
ශබ ශා ම සරු)තියි. 

 
[පූ.භා. 10.52] 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිු)මනි, අශප්ත  ගරු සර්ත අමුණුගම අමාතයු)මාශේ 

ක ාශව්  පසුව මට අවසර ාව ලැබීම ශා හයි. එු)මා, ලතා දක්ෂ 
ශලස වි රශ්ලෂණය කරන ශකශනක්. ශරෝග විනි රචය ලතාම 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ශා ඳි්  කරනවා. නමු්ත ප්රතිකාරයට එු)මා  ඟ ශබශා්ත නැාැ. 
ඒක තමයි ශම් අය වැය දිාා බැලුවාම අපට ශපශන් න 
තිශබ් ශ් .  

ගරු සභාපතිු)මනි, අද මා මශේ ක ාව ශය මු කර් ශ්  අශප්ත  
ගරු අගමැතිු)මාශේ නායක්තවය යටශ්ත තිශබන රර්ිකක කටුතු) 
ාා ජාතික සැලසුම් අං යටයි. ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ ගැන්ත අද ශම් විවාදය පැවැ්තශවනවා. 
මා ප මුශව් ම මු) කර් න කැමැතියි, ජාතික සැලසුමයි, අය 
වැයයි අතර තිශබන සම්බ් ධය අපට ශස යා ග් න බැාැයි කියන 

කාරණය. ගරු අගමැතිු)මනි, තමු් නා් ශස  සු)ළු ජාතික 
සැලසුම් සම්පාදන මණ්ෙලය ලබා ශද් නා වූ සැලසුමට ගැ ශපන 
ශලසයි ශම් අය වැය සකසර කර් න ඕනෑ. නමු්ත බලාශගන 

ගියාම, අශප්ත  ගරු සර්ත අමුණුගම අමාතයු)මා කියපු ඒවාටව්ත 
ගැ ශප් න ශම් අය වැය සකසර කර නැාැ.  

ගරු සභාපතිු)මනි, මා චදාාරණයකට ග් නවා, සුළු ාා මධය 
පරිමාණ වයවසායකය් . තව්ත ශක ටසක් ල් නවා, කුො, සුළු ාා 

මධයම පරිමාණ වයවසායකය්  කියා. ඒ අය රුපිය්ල 
ප් ලක්ෂයකට වො ණය ලබා ශගන, ශගව් න බැරි ශවලා 
තිශබනවා නම් ඒ අයශේ නම් CRIB එශක්  අයි්  කරනවා ලු. 

CRIB එශක්  නම අයි්  කරනවාය කියා කිේවාම, ඊට පසුව ණය 
ල්ලලන ාැම ශකනකු පිිතබහව බැංකුවල බුේධි අං  දිගි් -දිගට 
ශස යාශගන යනවා. CRIB එශක්  නම අයි්  ක ාය කියා 

බැංකුව ණය ශද් ශ්  නැාැ. CRIB එශක්  නම අයි්  කිරීශම්  
ශව් ශ් , යශමකු ණය පැාැර ාැරි අයකු බව ශපශන් ශ්  
නැතිකම පමණයි. එය ාරියට අනු)රක් ාඟව් න ද්ලවන බ්ලබය 

ගලවා දමනවා වාශේ වැෙක්. බ්ලබය ගලවා දැම්මාය කියා අනු)ර 
පිිතබහ බිය පාශවලා ය් ශ්  නැාැ. ශම් නිසා බැංකු සුළු ාා මධය 
පරිමාණ ණය ල්ලල් න් ට වෝත වැඩි අපාසුවක් සති කරනවා, 

ඒ අයශේ පසු බිම ගැන ශස යා බල් නට ච්තසාා කරලා.  

සුළු ාා මධය පරිමාණ වයාපාරිකය් ට ණය ලබාදීම සහාා 
තමු් නා් ශස ලා ශක පමණ මුදලක් ශව්  කර තිශබනවාද? ඒ 
අයට සියයට 50 ශප ලියට ණය ග් න පුළුව් . කී ශදශනකුටද 

මුද්ල ශව්  කශ  ? ශක පමණ මුදලක්ද ශව්  කශ  ? රුපිය්ල 
මිතලියන 500ක් තමයි ශව්  කරලා තිශබ් ශ් . සුළු ාා මධය 
පරිමාණ වයවසායකයි්  රුපිය්ල 1,00,000 ගණශ්  ණය 

ල්ලල් න ලදිරිප්ත වුශණ ්ත, 5,000කට පමණයි ණය ග් න 
පුළුව්  ව් ශ් . සියයට 60ක් - [බාධා කිරීමක්] මා එය ද් නවා. 
බැංකුවලට කියා තිශබනවා, සුළු ාා මධයම පරිමාණ වයාපාර 

සහාා සියයට 10ක් ණය ශද් නය කියා. ශේවි! ශන වැරැදීම ශේවි!! 
අපි ද් නවා, කෘෂි කර්මයට දු් ුව ාැටි. එදා ලහලාම බැංකුවලට 
කියනවා. බැංකු කිය් ශ් , "අශප්ත  ලාභය, අශප්ත  වියදම, අශප්ත  

පිරිවැය අුවවයි අප කටුතු) කරශගන ය් ශ් " කියලායි.  

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera ) 

ගරු ම් ත්රීු)මා,- 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මට තිශබන විනාඩි ගණන නැති ශවනවා. ඒකයි සිදු ව් ශ් . 

[බාධා කිරීමක්] රුපිය්ල මිතලියන 500යි ශව්  කර තිශබ් ශ් . මා 
චශේ ශප ත බලලායි රශේ. [බාධා කිරීමක්] වාඩි ශව් න. මා ක ා 
ක ාට පසුව - [බාධා කිරීමක්] ච්තතර ශද් න ශකෝ පසරශස . [බාධා 

කිරීමක්] ච්තතර ශද් න පසරශස . [බාධා කිරීමක්] දැ්  බැාැ. 

ශම්ක, මා ක ා කරන ශවලාව. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
සභාපතිු)මනි, කරුණාකර මශේ කාලය ක් ශ්  නැතිව එු)මාට 
වාඩි ශව් න කිය් න. ඊට පසරශස  ක ා කරන ශකශනකුට ඕක 
ශගන ගිහි්  ශප් ව් න.  

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔබු)මා ශම් ගරු සභාව ශන මඟ යවනවා.  

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශන මඟ යවනවා ශන ශවයි.  

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු සභාව ශන මඟ යව් න එපා.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මා දැ්  කියාශගන ය් ශ්  - [බාධා කිරීමක්] මට බාධා කර 
තමු් නා් ශස  ගැලශව් න ාැදුවාට ගැලශව් නලෙ ලැශබ් ශ්  

නැාැ. අඩු ශප ලියට ණය ශදනවා නම්, ඒ සහාා ශව්  කරපු 
මුදලි්  කී ශදශනකුට ඒ ණය ශද් න පුළුව් ද? [බාධා කිරීමක්] 
ශව්  කර තිශබ් ශ්  රුපිය්ල මිතලියන 500ක් බව ශප ශ්ත 

තිශබනවා කියලා මා කියනවා. තව්ත ගරු අමාතයු)ශමක් 
නැඟිටලා කියනවා, "නැාැ, නැාැ. රුපිය්ල මිතලියන 7,000ක් 
ශව්  කර තිශබනවා"යි කියලා. ශා හයි, රුපිය්ල මිතලියන 7,000යි 

කියා අපි ගනිමු ශකෝ, ක ාවට. මූලය සමාගම් ශග ෙ ග් න 
රුපිය්ල මිතලියන කීයක් ශව්  කර තිශබනවාද? තමු් නා් ශස ලා  
මුලය සමාගම් ශග ෙ නඟ් න මිතලියන 10,000ක් ශව්  කරලා,  

සුළු ාා මධය පරිමාණ වයවසායකය් ට ලබා ශද් ශ්  
ශම නවාද? ඒ අයට ශද් ශ්  සියයට පණශා  ශප ලියක්. සියයට 
පණශා  ශප ලියට ණය ගැනීමට ලැශබන පාසුකම ු) ,  සුළු ාා 
මධය පරිමාණ වයාපාර ශග ෙ නඟ් න පුළුව් ද?  ඔය ශව්  

කරපු මුදලි්   -තමු් නා් ශස ලා කියන ගණනි්  වුණ්ත- අපට 
පුළුව් ද ශම් අය ශග ෙග් න?   

තමු් නා් ශස ලා මූලය සමාගම් ශග ෙ නඟ් න මිතලියන 

දාදාාක් ශව්  කරනවා වාශේ,  කුො ාා මධය පරිමාණ 
වයවසායකය්  වැශටනශක ට ඒ අය ශග ෙ ග් න අරමුදලක් 
ශග ෙ නඟ් ශ්  නැ්තශ්ත සයි ?  එශාම ශන කර් ශ්   

තමු් නා් ශස ලාට ශවන ප්රතිප්තතියක් තිශබන නිසා. ඒ තමයි 
යූස් පී ප්රතිප්තතිය. ඒ ප්රතිප්තතිය තමයි, කො වැශටන එවු්  
කො වැශට් න   ඕනෑ   පවතින  එවු්  පවති් න  ඕනෑ  ලතිරි 

ශවන  එවු්  ලතිරි ශව් න ඕනෑය කියන එක. ඒක තමයි ශවශ හ 
ශප   නීතිය. නමු්ත ඒ ශවශ හ ශප   නීතිය තමු් නා් ශස ලා 
කවදාව්ත ක්රිය්තමක කර් ශ්  නැාැ, ශල කු බැංකු කොශගන 
වැශටනශක ට  ශල කු මූලය සමාගම් කොශගන වැශටනශක ට. 

එතශක ට තමු් නා් ශස ලා කියනවා, ඒවා ශල කු වැඩියි කො 
වැශට් න කියලා! They are too big to collapse! [බාධා 
කිරීමක්]  අශ් ! ඔය ශන ද් නා ඒවා ක ා කර් න එ් න එපා. 

මම කියන ශේ අාශගන ල් න ශකෝ. තමු් නා් ශස  ාමුදාව ගැන 
ද් නවා.  තමු් නා් ශස  ශම්වා ගැන ඒ තරම් ද් ශ්  නැාැ.  ඒ 
නිසා තමු් නා් ශස  ශම්වා අාශගන ල් න. අාශගන ලහලා, 

තමු් නා් ශස ශේ ක ාශේදී ච්තතරයක් ශද් න. [බාධා කිරීම්] 
ාරි.  
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ඔබු)මා කියන ගණනම දු් න්ත, ශම් රශට් සියයට 60ක් 

තිශබ් ශ්   සුළු ාා මධය පරිමාණ වයාපාර. ලති්  ශම් මිතනිසරසු කී 
ශදශනකුට ශම් කියන ණය ශද් න පුළුව් ද? ගරු සර්ත අමුණුගම 
සමතිු)මා කිේවා, ඒකට ච්තතරය තිශබ් ශ්   බැංකුවල කියලා. 
බැංකුවලට කියනවා, සුළු ශාෝ මධය  වයවසායකය් ශේ ණය 

ශවුවශව්  සියයට 10ක් ශව්  කරප්  කියලා. නමු්ත ඒක 
ශව් ශ්  නැාැ. ඒකයි මම කිය් ශ් .  අපි කෘෂිකර්මය ගැන්ත ඒ 
විධියට කිේවා. නමු්ත සිේධ වුශණ් නැාැ. ඒ නිසායි මම කිය් ශ් , 

ශම් වයාපාරවලට ඒ විධියට ණය දීලා පිරිමා් න බැාැ කියලා. ඒ 
සහාා  මීට වො බලව්ත ාා  ක්තිම්ත අරමුදලක් අව යයි. 

ඊ ඟට, අධයාපන සමතිු)මා කිේවා ශ්  ස්තත ක ාව. ස්ලලි 

ශව්  ක ාට එව් ශ්  නැාැ කියලා එු)මා කිේවාශ් . එු)මා 
එිතපිටම ඒක කියලා තිබුණා. අධයාපන  සමතිු)මා කියලා 
තිබුණා, "ස්ලලි ශව්  ක ාට අපට එව් ශ්  නැාැ, ලති්  

ශක ශා මද මම වියදම් කර් ශ් ?" කියලා.  සයි එු)මා එශාම 
කිේශේ?   එු)මාට ශචෝදනා ක ා, "දීපු මුද්ල වියදම් කරලා නැාැ,  
වියදම්  කරපු නැති නිසා ශම් වර අඩු ක ා''  කියලා.  නමු්ත එු)මා 
කියා තිශබනවා, "ශක ශා මද මම වියදම් කර් ශ් , මට 

භාණ්ොගාරශය්  ස්ලලි එවා නැාැ'' කියලා. එු)මාට විතරක් 
ශන ශවයි ස්ලලි එව් ශ්  නැ්තශ්ත. ාැම  තැනකටම එශාමයි.  
අ් තිමට බසරනාහිර ප ාශ්ත තමු් නා් ශස ලාශේ මා 

සමතිු)මා්ත කියනවා, "මශේ්ත මිතලියන අටක් කපලා" කියලා.  
එු)මා විවෘතවම පැමිති.ලි කරලා තිශබනවා, "මශේ්ත මිතලියන 
අටක් කපලා" කියලා. ඒශක්  ශපශන් ශ්  ශම්කයි. 

තමු් නාශන රස ලා අතනි්  මුද්ල කපලා, ශමතැනි්  මුද්ල කපලා,  
අය  වැය  හිඟය පියවලා, IMF  එශක් tranche  එක ග් න තමයි 
බල් ශ් . IMF එකට ගැ ලශපන විධියට අය වැය හිඟය පියව් න 

ශක ශා්  ශාෝ මුද්ල කප් න ඕනෑ. ගිය අවුරුේශේ අය  
වැයශය්  ශක ච්චර මුද්ල කැපිලා තිශබනවාද? බිලියන 800ට 
කිට්ටු  ගණනක්  වියදම් කරපු  නැති මුද්ල පසු ගිය අය වැශේ 

තිශබනවා. ශම් මුද්ලවලි්  අඩු ශවලා තමයි ශම්  අය වැය 
පියැශව් ශ් .   

ශම් රණ්ඩුශේ අය වැය පියැවීශම් ක්රමශේදය ගැන මම  මතක් 
කශ  , අශප්ත  සබරගමුව ප ාතට ඒක බලපා තිශබන නිසායි.   

සබරගමුව ප ා්ත සභාශේ අය වැය අදයි ලදිරිප්ත කර් න 
තිබුශණ්. නමු්ත අද ඒක ලදිරිප්ත ශව් ශ්  නැාැ. සයි ඒ? මුද්ල 
ශක මිතසශම්  ද් වලා නැාැ, ඒ අයට ප්රාේධන මුද්ල ශක ච්චර 

එවනවාද කියලා. වර්තන වියදම් නම් ද් නවා. ඒක සාමානයශය්   
එදාට වො සියයට 10ක්  වැඩියි.  නමු්ත ප්රාේධන වියදම් ගැන 
කිසිම ශාෝඩුවාවක් නැාැ.  ඒ නිසා අද සබරගමුව ප ා්ත සභාශේ  

අය වැය විවාදය ක්ල දමලා තිශබනවා. ඒ කාරණය්ත 
තමු් නා් ශස ලාට අපි ශම් ශවලාශේ මතක් කරනවා. ඒ අය මට 
කියලා තිශබන විධියට, නේතු)වට ල්ලලන වියදම්වලි්  

කවදාව්ත සියයට පණාක් ලැශබ් ශ්  නැාැ. ඒ නිසා  ඒ 
ශරෝා්ලවල, පාස්ලවල ත්ත්තවය අොල ශවනවා. ඒ ප ා්ත 
සභාශේ තිශබන නේතු) වියදම්වල ට ශම් රණ්ඩුශව්  ශාෝ මුද්ල 
ශක මිතසශම්   පසු ගිය කාලශේ දිගටම ලබා දු් ශ්  ල්ලලන 

ප්රමාණයට වො සියයට පණාක් පමණ අඩුශව් .  

ඊ ඟට, තමු් නා් ශස ලා රාජය රයතන බැාැර කර් න 
යනවා. ඒවා ශක ටසර ශවශ හ ශප  ට දමලා  විකුණ් න යනවා. 

එතශක ට, ඒවාශේ රදායම රජයට එ් ශ්  නැාැ ශ් . දැ්  
බල් න. තමු් නා් ශස ලා ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංසර ාව ු)ට්ටු 
ශදකට වික්කා. එතැනදී ශා ර මගඩියක් කරලා, ඒ ශා රකම 

අලවවුණාට, පසරශස  අධිකරණයට ශගනිහි්ලලා ඒ ගුවශදුවව 
අ් තිම වංචාවක් කියලා ඔප්ත පු ක ා. ඊට පසරශස ,  රක්ෂණ 
සංසර ාව ශපෞේගලිකකරණය කිරීම අවලංගු ක ා. අද ඒ රක්ෂණ 

සංසර ාව රජයට වි ාල ලාභ ලබා ශදනවා. ාරි නම්, රක්ෂණ 

සංසර ාව ශවුවශව්  ශප්තසම්කරු වුණාට මට bonus එකක් 

ශද් න ඕනෑ. නමු්ත, රක්ෂණ සංසර ාශව්  අපට එවැනි bonus 
එකක් ලැබිලා නැාැ. ඒ නිසා මම කිය් ශ් , ඒ වාශේ රදායම් 
මාර්ග වැඩි කර ග් න ඕනෑ කියලායි.  

විශේ  මුද්ල රශයෝජන එනශතක් කට සරශගන බලාශගන 

ල් ශ්  නැතිව, ශම් රශට් සිටින වයවසායකය් ශේ දක්ෂතා වැඩි 
කරශගන, ඒවා තව තව්ත අං වලට වයාප්ත ත කරලා අශප්ත  රජයට 
රදායම් එන මාර්ග ාදමු. රජයට වැඩිශය්  රදායම් ලැශබන 

මාර්ග ාද් න පුළුව්  බදු ශන වන මාර්ගවලට අපි ශය මු ශවමු. ඒ 
විධියට ක්රියා ශන කර් ශ්  සයි කියලා මම රශයම්ත කිය් නම්. 
යූඑ් පී ප්රතිප්තතිය අුවව, රදායම් ලැබිය ාැකි මාර්ග ඔක්ශකෝම 

අයිති ශපෞේගලික අං යටයි  ශවශ හාම, වයවසාය රජයට අයිතිය 
නැාැ  රශයෝජන රජයට අයිති නැාැ. ඒ ප්රතිප්තතිය අුවව ඒවා 
ඔක්ශකෝම ශද් න ඕනෑ ශපෞේගලික අං යට. ඒ නිසා සමාර 

අවසර ාවල ඒ වයාපාර ු)ට්ටු ශදකට ගජ මිතු)ර් ට පවරා ශදනවා  
පාවා ශදනවා. එතශක ට රජයට රලාභයි  රශට් රදායමට 
අලාභයි. නමු්ත, ශක ම්පැනිකාරය්  ඒවායි්  ශප ශා ස්ත 
ශවනවා. ඒ රයතනවලි්  ශක මිතසර එකක් ඒ රයතන දු් ුව 

අයශේ අතට එනවා. ඒ විධියට තමයි, පසු ගිය කාලශේ ශම් 
ජාවාරම වුශණ්.  ලාභ චපයන වයවසාය ශම් විධියට විකුණනඑක 
ශාණ ගාන අපරාධයක්.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ලාභ චපයන ශමවැනි වයවසාය්  අපි 
තව්ත ලාභ චපයන තැනකට ග් ශ්  ශක ශා මද? ලාභ 
චපය් ශ්  නැති වයවසාය්  ලාභ චපයන තැනට ග් ශ්  

ශක ශා මද? ඒ සහාා ශස වක සභා පනත කියලා පනතක් 
තිශබනවා. ඒ පනත අරශගන කියවලා බල් න. ඒ පනතට අුවව 
කටුතු) කර් න. ශස වක සභා පනත අුවව, සෑම තරාතිරමකම 

ශස වය කරන ශස වකය් ශේ ඡ් දශය්  ඒ රයතනවලට 
මණ්ෙලයක් ප්ත කරනවා. එවැනි මණ්ෙලයක් ප්ත කර් ශ් , ඒ 
රයතනශේ සුබසිේධිය, කාර්යක්ෂමතාව, ලලදායිතාව, ඒ රයතන 

දිුතණු කිරීශම් මාර්ගය සහාා ශස වකය් ශේ දැුවම එකු) 
කර් නයි  පා  ලහලා ලා ට සිටින ශස වකය් ශේ දැුවම ඒ 
රයතනයට එකු) කර් නයි. අද ශම් ක්රමය චග්ර ධනපති රටවල්ත 
පිිතශගන තිශබනවා. ශස වකය්  සාභාගි කර ග් ශ්  නැතිව, 

රයතනයක ලලදායිතාව වැඩි කර ග් න බැාැ. ඒ නිසා, ශස වක 
සභා පනත අුවව ක්රියා කරලා, ඡ් දශය්  ප්තවන ශස වක සභා 
සති කරලා,  ඒ ශස වකය්  රයතනවල ක මනාකරණශේ 

ාවු්ලකරුව්  කර ගැනීමට කටුතු) කශ  ්ත, ශම් රයතන 
ශබ ශා මයක් කාර්යක්ෂම කර ග් න පුළුව් .  

ශම් අවසර ාශේදී Lanka Graphite Limited  ගැන කිය් න 

මම කැමැතියි. ශමම සමාගම ශපෞේගලිකකරණය කරලා වාලා 
දාලා තිබුශණ්. 2005 වසශර් ශමම සමාගම ලතා සුළු මුදලක් දීලා 
නැවත රරම්භ ක ා. අද වන විට එහි තිශබන ත්ත්තවය 

ශම කක්ද? අද ඒ සමාගශම් නිෂරපාදන වැඩි දිුතණු කරලා ලාභයක් 
සති කරශගන, තිබුණු සියලු ණය ශගවලා,  භාණ්ොගාරයට්ත 
මුද්ල ශදනවා. දැ්  ඒ සමාගම්ත විකුණ් නයි ාද් ශ් . ශම් 
වාශේ රයතන වැඩිදිුතණු කරනශක ට, මීට්ත වො දිුතණු 

තාක්ෂණයකට ය් න අපට ස්තතටම විශේ  රශයෝජකශයක් 
අව ය නම්, එ් න කිය් න. -ඒක අර තමු් නා් ශස ශේ 
Volkswagen factory එක වාශේ එකක් ශන ශව් න ඕනෑ- 

ස්තතටම, අව ය නම් එවැනි රශයෝජකශයක් එක්කශගන එ් න. 
ඒ විශේ  රශයෝජකයා රවාට පසු අපි ඔලවට කියමු, "අපි මිතනිර්  
ශදනවා. තමු් නා් ශස ශේ තාක්ෂණය ශය දා ශගන වැඩිදිුතණු 

කරපු භාණ්ෙ ාද් න. එවැනි භාණ්ෙ ාදලා, ඒවා අපනයනය 
කරලා රදායමක් ලබ් න. එයි්  ලාභයකු්ත ලබ් න. ඒ ලැශබන 
ලාභශය්  අපට්ත ශක ටසක් ශද් න'' කියලා. එතශක ට අශප්ත  

පතල්ත ශේරිලා  පතශ්ල අයිතිය්ත ශේරිලා  පතශල්  එන 

227 228 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

ලාභය්ත ලැබිලා. ඒ ාරාා අපට පුළුවනි,  ඔය  PPP කියන එකට 
අලු්ත අර් ක නයක් ශද් න. PPP කිය් ශ් , අපි වැේද ග් න 
ඕනෑ එකක් නම් ශන ශවයි.  

ශජෝ ප්ත  සරටිේලිට්සර ලංකාවට සවි්ලලා යන ගම්  කියලා ගිය 

ශේ මම තමු් නා් ශස ලාට මතක් කර් න ඕනෑ. ඔලව කිේශේ, " 

ශම් තිශබන ත්ත්තවයට ප්රතිකර්මයක් ාැටියට Public-Private 

Partnership - PPP- කියන එක ම් තරයක් ශාෝ ූ ත්රයක් 

ශන ශවයි" කියන එකයි. ශම කද, ඒ මාා රශයෝජකය්  

සවි්ලලා, රජය්ත එක්ක යම් එකු)වකට රවාට පසරශස  අපට 

වෝත බලපෑම් කර් ශ් , ඒ රශයෝජකය්  විසි් . ඒවා මාා 

පරිමාණශය්  සිදු වන ජාතය් තර රශයෝජන. අ් තිශම්දී, ඒ අයට 

අවාසිදායක ත්ත්තව එන විට, ඒ ශක ් ශේසි ශවනසර කර් න 

කියලා අපට බලපෑම් කරනවා.  

එතශක ට, ඒ බලපෑම්වලට අශප්ත  රණ්ඩුව යට්ත ශව් න ඕනෑ. 

ශම කද, ජාතය් තරශේ  ඒ මාා රශයෝජකය් ශේ බලය්ත එක්ක 

අපට ශාට්ටු කර් න බැරි නිසා. ඒ නිසා, ශජෝ ප්ත  සරටිේලිට්සර 

ලංකාශව්  පිටවන විට අවවාදයක් ක ා, "ශම් තිශබන ප්ර රනයට 

PPP කියන එක ච්තතරයක් ශන ශවයි. ච්තතරයක් ශලස ඒ ගැන 

හිත් න එපා" කියලා.  ස්තතටම,  යූඑ් පී එක ඒක ශන දැන ශම් 

ශේව්ල කරනවා ශන ශවයි.  

යූඑ් පී එශක් ප්රතිප්තතිය නැවත්ත අද  රජයට අය්තව තිශබන 

ශම්  ප්රධාන රයතන ශක ම්පැනිකාරයි් ට පාවා දීමයි. ඒක එද්ත 

එශාමයි  අද්ත එශාමයි. තමු් නා් ශස ලා ශවනසර ශවලා නැාැ.  

කැශ්ල මාරු වුණාට ශක ටියශග පු්ලලි ශවනසර ශව් ශ්  නැාැ 

කියනවා වාශේ. ශම් ණය ශගවීමට බැරි නිසා ශ්  

තමු් නා් ශස ලා ශම් අපරාධය කර් ශ් . ණය ශගව් න බැරි 
වුණාම ණය කාරයාට අශප්ත  ගෑි. ශදනවද? අශප්ත  දරුව් ව බැල 

ශමශාවර කර් න ශදනවාද? කරුණාකරලා ඒ විධියට පවුලක් 

ාැටියට ශම් රට ගැන හිත් න. ශම් රශට් සම්ප්ත ාා ව්තකම් ගැන 

හිත් න.  ශම්වා ශම් රශට්  ජනතාවට හිමිතකම්  තිශබන ශේව්ල.  

ශම්වා නැති වන තරමට ශම් රශට් ජනතාව  දුප්ත ප්ත. ඒක්ත  මතක 

තියා ග් න.  [බාධා කිරීමක්] මශග්   කුණුාරුප අාග් ශ්  

නැතිව වාඩිශවනවා,  ඕයි.    තමුශසට පුළුව්  බම්බු ගා් න.  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

පාර්ලිශම්් ු) භාෂාව ගැන - 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තමුශස ශම් - [බාධා කිරීමක්] ශවුවශව්  ශමතැන දර දිය 
අදිනවා.  ශම් න බැල ශමශාවර කරන ශකශනක්.   

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

වාසුශේව ම් ත්රීු)මාශේ ක ාවට ලෙ ශද් න.  

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශම් න බැල ශමශාවර කරන ශකශනක්. අශප්ත   රශට් භූමිතය 
ු) ්ත ක්රශමෝපායිකව වැදග්ත, අශප්ත  ව්තකම් විශේශීය 

සමාගම්වලට පාවා ශදන  තරමට ශම් රට ශවුවශව්  එදා සිට දිවි 
පිදූ වීරය් ශේ -  

 
ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா ) 

(The Hon. Niroshan Perera ) 
 
නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
  
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

නිශරෝෂ්  ශපශර්රා ම් ත්රීු)මා, ශම කක්ද ඔබු)මාශේ 
ප්ර රනය?  

 
ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශම් ගරු ම් ත්රීු)මා නැවත්ත ලසරශකෝශල යව් න ශවනවා. 
ශමු)මාට අමතක ශවනවා. ඒකයි ශම් ශවලා තිශබ් ශ් .   

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

 Order, please!  ගරු වාසුශේව නානායක්කාර ම් ත්රීු)මා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අශප්ත  ගුව්  ශත ටුප  සු)ළු  අශප්ත  ර ශට් ව්තකම්  විශේශීය 

සමාගමකට පාවා දීශම්  ශම් රශට් රදි විරුව් ශේ 
ශස ශා ් වලට ශම න තරම් නිග්රායක්ද තමු් නා් ශස ලා ශම්  
කර් ශ් ? මේබිම ශේරා ග් න සට්   වැදිලා මිතය ගිය මිතනිසරසු 

අද මිතනී වශ   ලහ්  තමු් නා් ශස ලාට සාප කරනවා සති. ඒ 
ගැන සැකයක්  නැාැ.  [බාධා කිරීමක්] කවුරු්ත නැගිටි් න ඕනෑ, 
අගමැතිු)මා ශවුවශව් . මා ඒක ද් නවා.  

ඊ ගට, ශම් වරාය නැේ එ් ශ්  නැති වරායක් කියලා කිේවා.  
ාැබැයි,  යූඑ් පී එකට රණ්ඩුව රපු ාැටිශේ වරායට නැේ එනවා.  
ශම් ගුව්  ශත ටුප  අාසර යාත්රා එ් ශ්  නැති ගුව්  
ශත ටුශප  ක්. යූඑ් පී එකට රණ්ඩුව  මාරු  වුණු ාැටිශේ,  

ඔ් න ගුව්  යානා්ත එනවා. ශම්  වාශේ පිසරසු, බයි ක ා කිය් න 
එපා.  [බාධා කිරීමක්]  මම ශම් බයි ක ා කිය් න එපාය කිේශේ, 
ඔබු)මා දිාා බලලයි. අගමැතිු)මා දිාා බලා ශන ශවයි.  ඒ නිසා 

මම කිය් ශ්   ශම්  වාශේ පිසරසු  ක ා කිය් න එපා කියලායි.  
අද තමු් නා් ශස  අද ස්තත ක ාවට  බැාැලා තිශබනවා. අ් න 
නියම සැලසුම.  වරාය, ගුව්  ශත ටුප , ඒ  ප්රශේ ය ශක්් ්ර කර 

ග්ත සංවර්ධනය තමයි අද තමු් නා් ශස ලාශේ ප්රධාන සංවර්ධන 
චපාය මාර්ගය. වරාය නගරය තමයි අද තමු් නා් ශස ලාශේ 
ප්රධාන චපාය මාර්ගය. ඒවා ඔක්ශක ම  අද තමු් නා් ශස ලා ශේ 

චපාය මාර්ගය කර් න පුළුව්   ශවලා තිශබ් ශ් ,  අවුරුදු 
100කට පසුව ශම් රශට් අශප්ත  රණ්ඩුව ඒවා ාදපු නිසයි. ඒක්ත 
මතක තියා ග් න.  
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ඊ ඟට,   අශප්ත  ගරු ජනාධිපතිු)මා  කිේවා,  ලාභ ලබන 

රයතන නම් විකුණ් න ශද් ශ්  නැාැ කියා.  ශක ටසර ශවශ හ 
ශප   ාරාා ශක ටසර  බවට පරිවර්තනය කරලා  විකුණුව්ත, 
ඒක්ත විකිණීමක්. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාට තව විනාඩි ශදකක් තිශබනවා. 

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජනාධිපතිු)මා බැාැර කරලාද දැ්  තමු් නා් ශස ලා රශට් 
පාලනය ශගන ය් ශ් ? එු)මා ගැන  ප්ර සරති වාකය කියලා,  

ජනාධිපතිු)මා ප්රධාන්තවශේ ලා සලකන බව කියලා, අශනක් 
පැ්තශත්  ජනාධිපතිු)මාශේ සර ාවරය් ට විරුේධව 
තමු් නා් ශස ලා ලාභ ලබන රයතන පවා ශම් විධියට  

විකුණ් නට ශක ටසර ශවශ හ ශප ශ   ලැයිසරු)වලට සු)ළු 
කර් න ලෑසරති ශවනවාද   කියන එක ජනාධිපතිු)මාශග්   විමසා 
දැන ග් නට වුවමනායි.  එු)මා ශම් ගරු සභාශේ නැති නිසා මම ඒ 
ප්ර රනය එු)මාට ශය මු කරනවා.  

ඊ ඟට,  මශේ ක ාව අවස්  කර් නට ශපර ශම් කාරණය්ත  
මා කිය් න කැමැතියි.  ඔබු)මා, අගමැතිු)මා 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාැටියට ල් න ු)රු ශම් බැඳුම්කර වංචාව පරීක්ෂණයට ලක්  
ශව් ශ්  නැාැ. ඔබු)මා අගමැතිු)මා ාැටියට  ල් න ු)රු ශම් 

කටුත්තත ලටු ශව් ශ්  නැාැ කියා මම කිය් ශ්  සයි?  ඔබු)මා 
ඒක නීතිපතිු)මාට ශය මු කර තිශබනවා. නමු්ත නීතිපතිු)මා ක්රියා 
කර් ශන්ත, අ්ලලසර ශක මිතසම ක්රියා කර් ශන්ත, ඒවාශේ 

අධයක්ෂ ජනරා්ලලා, FCID එක  ක්රියා කර් ශන්ත ඔබු)මා 
යටශ්තයි.  ඔබු)මා විසි්  තමයි ඒ ඔක්ශක ම ශමශායව් ශ් . 
ඔබු)මා ශම් බැඳුම්කර ජාවාරශම්, ශම් බැඳුම්කර අලාභශේ- 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු වාසුශේව නානායක්කාර ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාට ශව්  කර 
දී තිබූ ශේලාව අවසානයි. 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශම් අගමැතිු)මා  
 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ල් න ු)රු ශම් බැඳුම්කර වංචාව පිිතබහ පරීක්ෂණය ශව් ශ්  
නැාැ. [බාධා කිරීම්] ශම කද, එු)මා ඒ බැඳුම්කර වංචාශේ 

ාවු්ලකාරශයක්. 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] එු)මාට විරුේධව එු)මා පරීක්ෂණ කර් ශ්  නැාැ. 

එම නිසා එු)මා අගමැති ධුරශය්  අයි්  ශව් නට ඕනෑ, ශම් 
පරීක්ෂණයට ලෙ දීලා. [බාධා කිරීම්] එශස  ශන වන තාක් ක්ල 
අගමැතිු)මා - [බාධා කිරීම්] ශම් රශට් ශල කුම- [බාධා කිරීම්] 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මී ඟට, ගරු ශාක්ටර් අප්ත පුාාමිත ම් ත්රීු)මා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු හරින් ප්රනාන්දු මහතා (විදුලි සංනද්ශ් හා ිජජි ල් 
යටිතල පහසුකම් අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து - ததாகலத்ததாடர்புகள் 

மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

 වාඩි ශව් න, වාඩි ශවනවා. [බාධා කිරීම්] වට්ටක්ශක් වාඩි 
ශවනවා.  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[පූ.භා. 11.11] 

 
ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සභාපතිු)මනි, වාසුශේව නානායක්කාර මැතිු)මා වැනි  

හිටපු ශජයෂරඨ අමාතයවරශයකුශේ ක ාශව්  පසුව මට  ක ා 
කිරීමට අවසර ාව ලැබීම ගැන මා ස් ශතෝෂ වනවා.  
විශ  ෂශය් ම ශේ පාලනයට ගශම්  රපු ශකශනක් ාැටියට මම  
අද ප මුවැනි වතාවට තමයි  ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ දී දැක්ශක්,  

හිටපු ශජයෂරඨ සමතිවරශයක් අඅ අඅා ක ා කරනවා.  තමු්  
කරපු වැරදි මතක් කරමිත්  ක ා ක ා. දූෂිත රණ්ඩුශේ හිටපු 
සමතිවරයකු ාැටියට එු)මා ප්රකා  ක ා, අශප්ත  තරුණය් ට, 

ග්රාමීය වයවසායකය් ට බැංකුවලි්  ණය ටික අරශගන ශද් න 
එු)මාට බැරිව ගියා කියලා.  එු)මා ක ා ක  ාැම ශදයකම අෙංගු 
ශවලා තිබුශණ්, තමු් නා් ශස ලා එදා ක  සියලුම ශේව්ල 

අසාර් කයි කියන පි.වුෙයයි.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) 
අමාතයාං ය පිිතබහව, ගරු අග්රාමාතයු)මාශේ අමාතයාං ය 

පිිතබහව ක ා කර් නට ලැබීම  සු)ටට කාරණයක් ාැටියට  මා 
සලකනවා. ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) අමාතයාං ය 
ගැන ක ා කරන විට අපි රශට් ප්රතිප්තති ගැන ක ා කර් නට 
ඕනෑ. එදා රණ්ඩුශේ ශම නවාද ප්රතිප්තති ාැටියට තිබුශණ්? එදා 

රණ්ඩුශේ තිබුණු ප්රධාන ප්රතිප්තතිය තමයි දූෂණය. එදා අය 
වැශය්  සියයට 70ක් ශව්  කශ   කාටද? සියයට 70ක් ශව්  කර 
ග්තශ්ත මහි් ද, චම්ල, බැසි්ල, ශගෝඨාභය කියන ශම් ාතර 

ශදනාට. සියයට 30යි දු් ශ්  රණ්ඩුශේ හිටපු තම් ශේ අශනක් 
ශාංචයි සමතිවරු් ට. ශම් ාතර ශදනාට තමයි සියයට 70ක් 
ශව්  කශ  . 

 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

 
නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මා ඔබු)මාශේ නම කිේශේ ස්ලලි ශව්  කිරීම සම්බ් ධව 
පමණයි.  

 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ම් ත්රීු)ම් ලා ක ා කරන විට ම් ත්රීවරු් ශේ නම් සහා්  

කරනවා නම් ලතාම්තම පරිසරසමිත්  එය ක  ුතු)ව තිශබනවා. ඒ 
සහාා ක්රමශේදයක් තිශබනවා. නිකම් ශචෝදනා ක ාට,  ශම නවාද 
මට ශව්  කරලා තිබුශණ් කියලා තමු් නා් ශස ට කිය් නට 
පුළුව් ද?  එශාම නම්  ගරු ක ානායකු)මාට්ත ශව්  කර ග් න 
පුළුව්  ශ් . නිකම් ශබ රු ක ා කිය් න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අගමැතිු)මා, ක ා කර් න. 
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු සභාපතිු)මනි,  එශාම නම් - [බාධා කිරීම්] ශාක්ටර් 

අප්ත පුාාමිත ම් ත්රීු)මාට ශන ශවයි,  ලසරශස්ලලාම බි.් නට ඕනෑ 
වාසුශේව නානායක්කාර ම් ත්රීු)මාටයි. එු)මා කිසිදු සාක්ෂියක් 
නැතිව ශමතැන කරපු ශචෝදනාව ගැන. [බාධා කිරීම්] මම තව 
ටිකකි්  කිය් නම්- [බාධා කිරීම්] 

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු හරින් ප්රනාන්දු මහතා (විදුලි සංනද්ශ් හා ිජජි ල් 

යටිතල පහසුකම් අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ஹரன் பர்னாந்து - ததாகலத்ததாடர்புகள் மற்றும் 

டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure)  

ඔබු)මා වාඩි ශව් න, කරුණාකර වාඩි ශව් න. ඔබු)මාශේ 

වයසට පැලිලා මැශරයි, ඔබු)මා වාඩි ශව් න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සාක්ෂි ශප් ව් නම්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මම කිේශේ ඒක ශමු)මාට්ත අදා යි කියලා. [බාධා කිරීම්] 
ගරු සභාපතිු)මනි- [බාධා කිරීම්] 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුශේව නානායක්කාර ම් ත්රීු)මනි, වාඩි ශව් න. 

[බාධා කිරීම්] Hon. Vasudeva Nanayakkara, please sit 
down. [බාධා කිරීම්]  I order you to sit down! 

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එපමණයි මට කිය් නට තිශබ් ශ් . නාකි වවුලාට 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
"වයාඝ්රා" ාම්බ වුණා කියලා මම ශම නවා කර් නද? [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශාක්ටර් අප්ත පුාාමිත ම් ත්රීු)මා ක ා කර් න.  

 
ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඕක තමයි -  [බාධා කිරීම්]  වාඩි ශව් න ශකෝ. කරුණාකරලා 
ක ා කර් න ශද් න.  ගරු සභාපතිු)මනි, ශජය ෂරඨය්   ාැටියට 
ශමු)ම් ලා කරන වැරැේද? [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිු)මනි, ශම් 

කර් ශ්  ශම කක්ද කියලා බල් න. ශම් රටටම ශදන රදර් ය 
දිාා බල් න.  

ගරු සභාපතිු)මනි, අද පාර්ලිශම්් ු)ශේ සජීවී විකා ය 

ජනතාව දකිනවා. ශජයෂරඨය් ශග්  යමක් ලශගන ග් නයි අපි 
ශම් සභාවට අශේ. අපි ශම් ශජයෂරඨය් ශග්  කුණුාරුප  ලශගන 
ග් නට ශම් සභාවට රශේ නැාැ. අද අපි ක්ලපනා කරනවා 

ශමවැනි නායකශයෝද ශම් රට පාලනය කශ   කියලා. 
තමු් නා් ශස ලා කුණුාරුප - [බාධා කිරීම්]   

  
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Order, please! 

ගරු වාසුශේව නානායක්කාර ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා ක ා 
කරන ශවලාශේ බාධා කර් න මම ලෙ දු් ශ්  නැාැ. එම නිසා 
අනික් ම් ත්රීවරු් ශේ ක ාවලට්ත බාධා කර් න ලෙ ශද් න 
බැාැ. ඒක සාධාරණ නැාැ.  

  
ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශබ ශා ම සරු)තියි, ගරු සභාපතිු)මනි. ඒ වාශේම අශප්ත  හිටපු 
ක ානායක ගරු චම්ල රාජපක්ෂ මැතිු)මාට යම්කිසි කනගාටුවක් 

දැශනනවා නම් මම්ත ඒ ගැන කනගාටු ශවනවා. මුද්ල ශව්  
කිරීම සම්බ් ධව ශම් ාතරශදනාශේම නම් කියලා, "ඒ 
ම් ත්රීවරු" කියා මම කිේවා. ඒ ාතරශදනාට මුද්ල ශව්  කිරීම 

සම්බ් ධව පමණයි මම කිේශේ.  
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ගරු සභාපතිු)මනි, එදා  තිබුණු අනික් ප්රතිප්තතිය ශම කක්ද? 

ප්රධානියා ශා රකම් කරන ශක ට ප්රාශේශීය සභා, ප ා්ත සභා, 
පාර්ලිශම්් ු)ව කියන ශම් සිය්ලලම ශා රකම් කර් න පට්  
ග්තතා. ඒක තමයි ප්රතිප්තතිය ාැටියට තිබුශණ්. එදා සංවර්ධනය 
මුවාශව්  ශා රකම් කරපු ාැටි ශම් රශට් ාැමශදනාම දැක්කා.  

ශම් අවසර ාශේදී අශප්ත  ගරු අග්රාමාතයු)මාට මා විශ  ෂශය් ම 
සරු)තිව් ත ශවනවා. ශම කද, එු)මා ශම් රශට් තිබුණු ඒ ප්රතිප්තති 
ශවනසර කර් න, ජනතා හිතවාදී ප්රතිප්තති ාද් න ප මුශව් ම 

කරපු ශදය තමයි, ගරු ශමත්රීපාල සිරිශස න මැතිු)මාව ශම් ර ශට් 
ජනාධිපති කරව් න  ශතෝරා ගැනීම. එය ශම් රටට ලතාම වැදග්ත 
කාරණයක්. එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ අය්ත, ශ්රී ලංකා නිදාසර 

පක්ෂශේ සමාර ශක ටසු්ත, ඒ වාශේම අනික් පක්ෂවල සියලු 
ශදනා්ත ඒක රාශි කරශගන ගරු ශමත්රීපාල සිරිශස න මැතිු)මා 
ජනාධිපති පුටුශේ ල් දව් න, එු)මා ශම් රශට් නායකයා ාැටියට 

ප්ත කර් න ග්තත වෑයම තමයි ශම් රශට් ශම් නව ප්රතිප්තති 
ාද් න,  ශවනසක් සතිකර් න එු)මා දැමූ මූලික අඩිතාලම.  

ඒ ප මුවැනි ශවඩි මුරය අශප්ත  ගරු අග්රාමාතයු)මා ාරියට 
තිේබා.  ගරු අග්රාමාතයු)මා ප්ත වුණාට පසුව ශම් අය වැය,  ශම් 

වැෙසටා්  ාදේදි විශ  ෂශය් ම එු)මා ප්රතිප්තතිය ාැටියට 
ක්රියා්තමක කශ   ශම කක්ද? එු)මා ක්රියා්තමක කශ   රට 
සංවර්ධනය කර් න ඕනෑ ප්රතිප්තති ටිකයි. එු)මා ඒ ප්රතිප්තති 

ක්රියා්තමක කරේදි ශම් රටට අලු්ත වැෙසටා්  රාශියක් ාඳු් වා 
දු් නා. එු)මාශේ අමාතයාං ය යටශ්ත විශ  ෂශය් ම තරුණ 
සංවර්ධනය ශවුවශව් , ශලෝක රාාර වැෙසටාන, ග්රාමීය යටිතල 

පාසුකම් වැෙසටාන ක්රියා්තමක කර් න එු)මා ඒ ප්රතිප්තති 
යටශ්ත සැලසුම් ාැදුවා. එහි ප්රතිලලයක් ශලස සංවර්ධන කටුතු) 
කර් න ගිය අවුරුේශේ ාැම ගමකටම රුපිය්ල ලක්ෂ 10ක් 

ලැබුණා.   

ඔබු)ම් ලා මතක තබාග් න, ඊ ඟට අශප්ත  ප්රතිප්තතිශේ 
ශවනස ශම කක්ද? ගිය ශා ර රණ්ඩුශව්  ශම කක්ද කශ  ?  ශම් 

රුපිය්ල ලක්ෂ දාය ලබා ශදන ශක ට එය ලබාදු් ශ්  ප්රශේශීය 
සභා ම් ත්රීවරයාටයි. ගශම් ල් න ශේ පාලන ශාංචයියාට තමයි 
ශම් මුදල ලබා දු් ශ් . ඒ විතරක් ශන ශවයි, ශක ් ත්රා්ත ටික්ත 
ලබා දු් ශ්  එයාටයි. ඒශක්  භාගයක් ශා රකම් කරලා, ලතිරි 

ස්ලලිවලි්  තමයි ගශම් අනික් වැෙ ටික කශ  . ඒ බූරුකාරශයෝ, 
කසිප්ත පුකාරශයෝ, කුඩුකාරශයෝ, ගංජාකාරශයෝ ටික එකු) ශවලා 
තමයි එදා ගශම් ශම් වැෙ ශක ටස කශ  . ාැබැයි, අප ශම කක්ද 

කශ  ? අශප්ත  ගරු අග්රාමාතයු)මා සවි්ත පට්  ග්තත ප්රතිප්තතිය 
ශම කක්ද? එු)මා කිේවා, ශම් ලක්ෂ දාය ගමට යන ශක ට 
ශට් ෙර් කරලා, විනිවිදභාවශය්  ුතු)ව ඒ වයාපෘති ක්රියා්තමක 

විය ුතු)ය කියා. "අශප්ත  සමිතති සමාගම් තිශබනවා, ඒ අයට ශම්ක 
ශද් න" කියා අශප්ත  සමාර අය කියේදි, ගරු අග්රාමාතයු)මා 
ශකිත් ම කිේවා, ප්රතිප්තතියක් ාැටියට ශට් ෙර් ක්රමය 

ක්රියා්තමක කරලා, විනිවිදභාවශය්  ුතු)ව ඒ වැෙකටුතු) 
කර් නය කියා.   

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබු)මාට තව විනාඩි ු)නක කාලයක් තිශබනවා.  

 
ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශා හයි, ගරු සභාපතිු)මනි. 

එශාම කියලා තමයි එදා එු)මා අපට ඒ මුද්ල ලබා දු් ශ් . 

සමාර ශවලාවට ඔබු)ම් ලා ශන දකින ශේව්ල තිශබනවා. 

අශප්ත  ගරු අග්රාමාතයු)මා කරන ලදිරි වැෙ ශක ටස ශම කක්ද කියා 
ශම් ඔබු)ම් ලා්ත, රශට් ජනතාව්ත දැනග් න ඕනෑ. ශමම අය 
වැය ශ්ලඛ්නය ු) ්ත ග්රාමීය රාජය සංක්ලපය ගැන කියැශවනවා. 
ගිය රණ්ඩුව කාලශේ තමු් නා් ශස ලා ණය අරශගන වැෙ 

කරේදි  ශම නවාද කශ  ? ශා රකම, දූෂණය, වංචාව සිේධ ශවේදි 
අශප්ත  ශේ පාලනඥශයෝ ස්ලලි ටික අරශගන බා්ල නැටුවා. ාැබැයි, 
අප ණය ශවලා ඒ ණය ටික ශගවාග් න බැරිව අද්ත දඟලවා. අද 

ණය ග් න ශක ට අප අුවගමනය කරන ප්රතිප්තතිය ශම කක්ද? 
ගරු අග්රාමාතයු)මා ශම කක්ද අපට කියා දීලා තිශබ් ශ් ?  
ග් න ණය රශට් ලලදාීමතාව මත වියදම් කර් න කියන එක.  

ගශම් සංවර්ධන කටුතු) කරේදි, රර්ිකක ව ශය්  රට  ක්තිමක් 
ක  ාැකි ලලදාීම වැෙසටා් වලට මුද්ල ශව්  කර් න කියා 
තමයි ගරු අගමැතිු)මා අපට චපශදසර දී තිශබ් ශ් . ඒ 

 වැෙශක ටස සංවිධානය කරලා, ඒවා කර් න අපට අවසර ාව 
ලබාදීම සම්බ් ධව ගරු අග්රාමාතයු)මාට මා විශ  ෂශය් ම 
සරු)තිව් ත ශවනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, දිශ් ෂර ගුණවර්ධන මැතිු)මා එදා ාමුදාව 

ගැන ක  ප්රකා ය ලතාම ම්ශ්ලච්ඡ ප්රකා යක්. අප එය ශා ා 
දකිනවා. අපට ල් ශ්  ශා හ විනයක් තිශබන ාමුදාවක්. එව්   
ශා හ විනයක් තිශබන අශප්ත  ාමුදාශේ නම කැත කර් න ලෙ 

ශද් න බැාැ. අපට ශා හ සංසරකෘතියක් තිශබනවා. අශප්ත  ජාතියට, 
ශ්රී ලාංකිකය් ට අනනයතාවක් තිශබනවා. ශලෝකය අප 
ාඳුනාශගන තිශබ් ශ්  ම්ශ්ලච්ඡශයෝ ාැටියට ශන ශවයි. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට තව මිතනි්තු)වයි තිශබ් ශ් . 
 

ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සභාපතිු)මනි, අපි එවැනි ම්ශ්ලච්ඡ ජාතියක් ශන ශවයි 
කියලා ශලෝකයට කිය් න ාදන ශක ට, ශම් දිශ් ෂර ගුණවර්ධන 

මැතිු)මා ශම කක්ද කිය් ශ් ? දිශ් ෂර ගුණවර්ධන මැතිු)මා 
ශබ රලුශග ෙ ශා හ නමකි්   ශප පතකි්  පැමිති. ශකශනක්. 
ාැබැයි, දිශ් ෂර ගුණවර්ධන මැතිු)මනි, තමු් නා් ශස ශේ 

ප්රකා යට පසරශස  ශබ රලුශග ෙ කෑ්ලලට අර හූ කියන සතාශේ 
නම 

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දම් න ශවයිද කියලා අපට ප්ර රනයක් තිශබනවා. ශම්ක අශප්ත  

ාමුදාවට කරපු- 

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මම කියපු ශේ පාලන සිේධා් තය පිිතබහව අවශබෝධයක් 
නැති අය එය පටු ශලස හිතා අර්  නිරූපණය කරනවා. ඒ 

ශේ පාලන සිේධා් තය ශම කක්ද කියලා ගිහි්ලලා ලශගන ශගන 
සවි්ලලා ක ා ක ා නම් වො ශා හයි. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශාක්ටර් අප්ත පුාාමිත ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට නියමිතත 

කාලය අවසානයි. දැ්  ඔබු)මාශේ ක ාව අවසාන කර් න. 
නැ්තනම් අද ශවලාව ශව්  කර ග් න අමාරු වනවා. 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අවස්  කර් න මිතනි්තු)වක් ශද් න, ගරු සභාපතිු)මනි.  

අවසානශේ මට කිය් න තිශබන ශදය ශමයයි. දිශ් ෂර 
ගුණවර්ධන මැතිු)මනි, අපි ඔබු)ම් ලාශග්  බලාශප ශර ්තු) 

වුශණ් ඕක ශන ශවයි. අපි බලාශප ශර ්තු) වුශණ් අශප්ත  රණ්ඩුශේ 
යම් කිසි අඩු පාඩු තිශබනවා නම්, ඒවා ාරියට ාඳු් වා දීලා අපට 
ය් න නිවැරදි මඟ කියා ශදන එකයි. ාැබැයි, දැ්  ඔබු)මාට මට 

කිය් න ඕනෑ ශම්කයි. අපි බීර්  ශන ශවයි, අපි අ් ධය්  
ශන ශවයි. ඔබු)මා කියපු ක ාව අපි අාශගන හිටියා  අපි 
බලාශගන හිටියා. අපි තමු් නා් ශස  දිාා බලාශගන යමක් 
ලශගන ග් නයි හිටිශේ. තමු් නා් ශස ලා ශම් රශට් කුම් ත්රණ 

කරනවා නම්, අපි නවක ම් ත්රීු)ම් ලා ාැටියට තමු් නා් ශස ලා 
කරපු ශේ ශා ා දකිනවා පමණක් ශන ශවයි, තමු් නා් ශස ලාට 
ශාට-අනිේදා පාශර් යනශක ට මිතනිසරසු ග්ල ගසා මරා දමයි කියලා 

ප්රකා  කරමිත්  මම නිාෙ වනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ඔබු)මාට ශබ ශා ම සරු)තියි. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මී  ඟට, ගරු ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල මැතිු)මා. 

ඊට ප්ර ම ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මා මූලාසනයට 
පැමිතශණනවා සත. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනනයන් දවත් වුනයන්, 

ියනයෝජය කථානායකුරමා [ගු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு திலங்க சுமதிபால] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල මැතිු)මා ක ා කර් න. 

 
[පූ.භා. 11.22] 

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, අද ජාතික ප්රතිප්තති ාා රර්ිකක කටුතු) 
අමාතයාං ය, අධිකරණ අමාතයාං ය, නීතිය ාා සාමය සා 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතයාං ය කියන අමාතයාං වල 104, 110 
සා 192 කියන වැය ශීර්ෂය්  යටශ්ත ශමම විවාදයට සම්බ් ධ 
වීමට අවසර ාව ලබා දීම සම්බ් ධව ඔබු)මාට මම ප්ර මශය් ම 

සරු)තිව් ත වනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, "අය වැය" කියන ශ්ලඛ්නය 
පාර්ලිශම්් ු)ව ු)  තිශබන, පාර්ලිශම්් ු)වට ලදිරිප්ත කරන 

වැදග්තම ශයෝජනාව ාැටියට අපි සලක් න ඕනෑ. 1948 සිට ශම් 
දක්වා අය වැය ශයෝජනාවට තිබුණු චන් දුව, අය වැය ශයෝජනාව 
ශවුවශව්  තිබුණු දැක්ම, අය වැය දිාා චශප්ත ක්ෂාශව්  රශට් 
ජනතාව බලාශගන සිටීම වැනි කාරණා අද ඒ රකාරශය් ම, ඒ 

විධියටම සිදුවනවාද කියන ප්ර රනය තමු් නා් ශස ලාශේ ාෘදය 

සාක්ෂියට අුවව සසිය ුතු)යි. ශම කද ශා ු)ව, පසු ගිය වසර 2, 3 
ු)  දින සියය, ඊට පසුව 2016, 2017 වර්ෂවලට ලදිරිප්ත ක  අය 
වැය සම්බ් ධව නි රචිත වැෙ පිිතශව ක් නැති බව ශම් 
විවාදශය් ම පැාැදිලිව ශපශනනවා.  

අද චශේ ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් ම් ත්රීු)ශමකු සූ  
ප්ර රනවලට විජයදාස රාජපක්ෂ සමතිු)මා දීපු පිිතු)රු අුවව 
දැවැ් ත පරසරපරයක් තිශබන බව ශපශනනවා. ශම් න ශම් 

පරසරපරය ගැන තමයි අපි නිර් තරශය් ම ක ා කර් ශ් . අය 
වැයට එවැනි පරසරපරයක් එ් න බැාැ. ගරු සභාපතිු)මනි, 
ශම්කට දැ්  අලු්ත වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වචනය තමයි, 

'අපි දැවැ් ත ප්රජාත් ත්රවාදයක් ක්රියා්තමක කරනවා' කියන එක. 
ශම කක්ද ප්රජාත් ත්රවාදය? අය වැයක් ලදිරිප්ත කරනවා, ඒකට 
සියයට 98ක් සංශ ෝධන ශේනවා. ශම්ක නම් ශම් කියන දැවැ් ත 

ප්රජාත් ත්රවාදය අය වැය ගැන ශවනම අර්  ක නයක් සා 
ශවනම නයායක් අපට ලදිරිශේදී ශේ් න වනවා. කෙදාසියක් 
ශගනැ්ලලා ඒකට ලලක්කම් ටිකක් දමා ඊට පසරශස  කියනවා, 
ශමතැන සිටින 225ශදනාටම ශම් සම්බ් ධව ශයෝජනා ලදිරිප්ත 

කර් න කියලා. ාැබැයි, අපි ද් නා විධියට ශම් ක්රමය යම් 
මට්ටමිත්  ක්රියා්තමක වනවා. විශ  ෂශය් ම එය ක්රියා්තමක 
ව් ශ්  අය වැයට ශපරයි. අය වැයට ශපර යම් සාකච්ඡාව්  

පව්තවනවා. ඒ අුවව විවිධ ක්ශෂ ත්රවල අය ශේනවා, ඒ අය්ත 
එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සාකච්ඡාවලදී රශට් අව යතාව්  සා 
තිශබන මුද්ල ත්ත්තවය වි රශ්ලෂණය කරනවා. ඒ අුවව තමයි ශම් 

වැෙ පිිතශව  දිගි්  දිගටම සකසර කර් ශ් . 

ගරු සභාපතිු)මනි, අද ශම් ලදිරිප්ත කරලා තිශබන අය වැය, 
රශට් ජනතාවට බදු සා බදු ශගන එන අය වැයක් කියලා අපි 

කිේශව ්ත එය නිවැරදියි. මම ශම්  සාධක, කරුණු කාරණා ශම් 
අය වැශේ ක ාශේ ගැේ ශවලා තිශබන කරුණු්ත එක්ක ක ා 
කර් නම්. 2016 වර්ෂශේ ද  ජාතික නිෂරපාදනය රුපිය්ල බිලියන 

12,280යි. 2017 ද  ජාතික නිෂරපාදනය රුපිය්ල බිලියන 
13,530යි. 2016 වර්ෂශේ රාජය රදායම රුපිය්ල බිලියන 1,658යි. 
2017 රාජය රදායම රුපිය්ල බිලියන 2,098යි. 2016 වර්තන 
වියදම් සියයට 15.0ක් ශවනවා. ඒ්ත එක්කම 2016 රාජය වියදම 

රුපිය්ල බිලියන 2,328යි. එය සියයට 18.9ක් ශවනවා. 2017 
රාජය වියදම රුපිය්ල බිලියන 2,723යි. ශම් අුවව අය වැය 
පරතරය සියයට 4.6ට තියාශගන තිශබනවා.  

රාජය රදායම චපයාග්ත රකාරය ග්තශත ්ත  2016 බදු 
රදායම රුපිය්ල බිලියන 1,432යි. 2017  බදු රදායම රුපිය්ල 
බිලියන 1,821යි.  2016 වර්ෂශේ බදු ශන වන රදායම රුපිය්ල 

බිලියන 144 යි. 2017 වර්ෂශේ බදු ශන වන රදායම රුපිය්ල 
බිලියන 189යි.  2014 රදායම් බදු  රදායම රුපිය්ල බිලියන 
1,050යි. 2017 රදායම් බදු රදායම 1,821යි.  ඒ අුවව 2014-2017 

කාලය ු)  යා පාලනය අපි  පිට පැවරු බදු වැඩි  මුදල රුපිය්ල 
ශකෝටි 77,100ක් ශවනවා.  ශම් අවුරුේද ගිය අවුරුේදට 
සාශප්ත ක්ෂව බැලුශව ්ත, රුපිය්ල ශකෝටි 77,100ක  බදු රදායමක් 
ශම් වැෙ පිිතශව  ු)ිත්  රට බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. ශම් 

විධියට බලනශක ට 2016ට වො රුපිය්ල ශකෝටි 38,900ක් ශම් 
අවුරුේශේ වැඩි ශවලා තිශබනවා. ශවනස ශම කක්ද? ලංකාශේ 
රදායම චපයන ජනතාව මිතලියන 8.5ක් ාැටියට ග් න පුළුව් . 

මිතලියන 8.5 ාැටියට ග්තශත ්ත අපට කිව ාැක්ශක් යා පාලනය, 
රදායම චපයන සෑම අශයකුටම වසරකට රුපිය්ල 90,700 බැගි්  
වූ බදු බරක් සු)ළු ක  බවයි. ශමපමණක් ශන ව නව රජය 

අසීමිතතව ණය ගැනීම නිසා පසු ගිය මාස 22 ු)  ශම් රශට් 
ජීව්තවන මිතලියන 20.9ක් පමණ ජනතාවශග්   සෑම දරුශවකුටම, 
තරුණශයකුටම, වැඩිහිටිශයකුටම රුපිය්ල 80,000කි්  ශලෝකයට 

අලු්ත ණය බරක් සති කර තිශබනවා. දැ්  ශමය ණය චගුල 
කියලා ක ා කරනවා.  
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ශමය වි රශ්ලෂණය ක ා නම් තම තම්  දැන ග් නවා 

සැබැවි් ම ශම් කිය් ශ්  අවංකභාවශය් ද, නැ්තනම් කිවුතු) 
නිසා ශම්ක කියනවාද කියන කාරණය.  අය වැශේ වි රවාසය ගැන 
ක ා කරනශක ට ශබ ශා ම පැාැදිලිව කිය් න ඕනෑ, ඒ 
වි රවාසය තාවුරු ශව් ශ්  ඊට ශපර වසරවලදී අය වැය ලදිරිප්ත 

කරනශක ට කියපු ක ාවලි්  අඩුම තරමිත්  සියයට 75ක්ව්ත 
ක්රියාවට නැංවූවා නම් පමණයි කියා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, කිසිම රණ්ඩුවක් ලදිරිප්ත කරන අය 

වැශය්  සියයට සියයක්ම ක්රියා්තමක ශවනවා කියා මම වි රවාස 
කර් ශ්  නැාැ. සියයට 75ක්, 80ක් ක්රියා්තමක වු ශණ ්ත අපට 
සු)ටුදායකයි කියලා කිය් නට පුළුව් . ලු)රු එක ඊ ඟ වසරට 

follow-up එකක් ාැටියට ශගනිය් න පුළුව් . ාැබැයි, අද ශවලා 
තිශබ් ශ්  ශම කක්ද? දැ්  බල් න, පසු ගිය කාලශේ දීපු 
ශප ශර ් දු පත්රිකා ශදස. නව රැකියා දස ලක්ෂයක්  වසරකට 

ලක්ෂ ශදකක්. එතශක ට දවසකට රැකියා 500ක් 600ක් ශද් නට 
ඕනෑ. ශම්ක තමයි ශප ශර ් දුව. අධයාපන යට ද  ජාතික 
නිෂරපාදනශය්  සියයට 6ක්. අධයාපනයට  සියයට 6ක් ශව්  
කරන බව  කිේශේ ශම් රශට් ජනතාව සු)ටු කර් න ශ් ද? 

වි රවවිදයාල රචාර්යවරු් ශේ සමිතති සම්ශම්ලනශේ සභාපති 
රචාර්ය නිර්මා්ල රංජි්ත ශේවසිරි සා වි රවවිදයාල රචාර්ය 
මණ්ෙලශේ අය පිශට් 6ක් ගාශගන ශප්ත රාශදි.ශේ ලහ්  

ශක  ඹට රවා. ඒ අය තමයි රණ්ඩු ශපරළීශම් ප්රධාන සිවි්ල 
සංවිධානවල නායකය්  වුශණ්. අද ඒ අයට ශම කක්ද, කිය් න 
තිශබ් ශ් ? අධයාපනයට සියයට 6ක් ශව්  කරන බව කිේවා. 

රුපිය්ල බිලියන 127ක් එශාම නැ්තනම් ශකෝටි 12,700ක් ගිය අය 
වැශේ අධයාපනශේ තිබුණු බිම් ප්රමාණයට වටිනාකමක් සු)ළු 
කරලා සියයට 6 ශවුවවට සියයට 4.1ක ාැකියාවක් ශප් ව් න 

ලැබුණා. ාැබැයි, ඒක අමූලික ශබ රුවක්  මුසාවක්. ගි.ත 
 ාසරත්රය ද් නා සාමානය ශකශනකුට වුණ්ත එය ශබ ශා ම 
පැාැදිලිව ශපශනන ශදයක්.  

අධයාපන සමතිු)මාව ශදෝෂාශරෝපණයට ලක් කරනවා, ඊශේ 
පුව්ත පතක පැාැදිලිව තිශබනවා මම දැක්කා. අධයාපන 
සමතිු)මා කියනවා, "මම මුද්ල වියදම් කශ   නැාැ කියා මට 
  ශචෝදනාවක් කරනවා. ාැබැයි, මට ශම්   ශචෝදනාව කරනශක ට මට 

කිය් න තිශබ් ශ්  මම ල්ලලපු මුද්ල මට දු් ශ්  නැාැයි" 
කියලා. එශාම කිය් ශ්  අධයාපන සමතිු)මා. ශම්ක තමයි 
ය ාර් ය. ගරු සර්ත අමුණුගම සමතිු)මාශේ ක ාශේදී කිේවා, 

අපි ශම්වා ක්රියා්තමක කරන ාැටි බල් නට ඕනෑ කියලා. ාැබැයි, 
ශම් ක්රියා්තමක කිරීශම්දී මුද්ල අමාතයාං ශේ ශබ ශාෝ ශදශනක් 
ද් නවා ශම් ශදන allocations  පාවිච්චි කර් ශ්  නැාැයි කියලා.  

රනි්ල වික්රමසිංා අගමැතිවරයා රශට් රර්ිකක කටුතු) 
සමාශලෝචනය කරනශක ට බැලුශේ, utilization; දීලා තිශබන 
ස්ලලි ශක ච්චරද පාවිච්චි කර තිශබ් ශ්  කියලා. ාැබැයි, ශව්  

ක  මුද්ල පාවිච්චි කරලා නැති විට ග් නා වූ ක්රියා මාර්ගය 
ශම කක්ද කියලා  මුද්ල සමතිවරයා සැබැවි් ම පිිතු)රක් දිය 
ුතු)යි. මුද්ල සමතිවරයා ඒ ශදන පිිතු)ර ශම් රශට් ජනතාව 
දැනගත ුතු)යි. එය සාධනීය පිිතු)රක් විය ුතු)යි. ශම කද, 

අවසානශේ ශම් රශට් මිතලියන 20.9ක් වන ජනතාවට එය ඍජුවම 
බලපානවා. 

ශසෞඛ්යයට ද  ජාතික නිෂරපාදනශය්  සියයට 3ක් ලබා දී 

තිශබනවා. මම කිය් නට ඕනෑ ගරු සභාපතිු)මනි, ශසෞඛ්යයට 

ලබා ශදන සියයට 3්  ශම් වන විට සියයට 7½ක් කපලා 

තිශබනවා  මුළු ගණනි්  සියයට 7½ක් අඩුයි. බිලියන ගානක් අඩු 

ශවලා තිශබනවා. ශසෞඛ්ය ගැන ක ා කරන ශක ට විශ  ෂශය් ම 
සහා්  කර් න ඕනැ,  ඟදි ගැසට් නිශේදනයක් මඟි්  සතැම් 

ශබශා්ත වර්ගවල මිතල අඩු ක ා. මම වග කීමකි්  සා ශබ ශා ම 

පැාැදිලිව කියනවා, එදා ශගනාපු ශබශා්ත අද ශක ම්පැනි re-
export කරන බව. එම ශබශා්ත ප්රති නැේගත කරනවා. ශම කද, 
නිල ව ශය්  ශගනාපු මිතල සීමා කිරීශම් දර් කය ු)  එම 
ශබශාශ්තම ශදවැනි, ු)් වැනි මට්ටශම් ශබශා්ත නැවත 

ශග් ව් න අපනයනකරුව් ට සිදු ශවලා තිශබනවා. එය 
සම්පූර්ණ සතය සිේධියක්. ශරෝගී් ශේ ජීවිත්ත එක්කයි ශම් 
ශස්ලලම කර් ශ් . ඖෂධ 40කද, 45කද මිතල අඩු ක ාය කියන 

එක ස්තත. එම මිතල අඩු කර තිශබන ක්රමය මට එකි්  එකට 
ශද් න පුළුව්   දායක විතර. අද ශම් රශට් වැඩිපුරම භාවිත වන 
ශබශා්ත වර්ග සිය්ලලම ු)් වන ත්ත්තවයට, ාතරවැනි 

ත්ත්තවයට බාල කරලා  තිබුණු stocks අරශගන re-export කරලා  
අලුශත්  ශගශනන වැෙ පිිතශව ක් ශම් වන ශක ට ක්රියා්තමක 
වනවා. ශම්ක ජනතාවට කරන ශල කු අසාධාරණයක්. මුද්ල 

ශගවලා ග් න පුළුව්  ශකශනකුටව්ත එම ශබශාත ග් න බැරි 
ත්ත්තවයට ප්ත කර තිශබනවා. ශම් සම්බ් ධව අදා  
අමාතයවරයා පිිතු)රු දිය ුතු) වනවා. 

පසු ගිය අය වැශේදී, "ශපෞේගලික අං ශේ සියලුම 

ශස වකය් ට රුපිය්ල 2,500ක පඩි වැඩි වීමක්" ශයෝජනා ක ා. 
මම ද් න තරමට ශපෞේගලික රයතන කීපයක ාැර බලවතරයක් 
තැ් වල එම ශයෝජනාව ක්රියා්තමක ශවලා නැාැ. ශම්වායි්  තමයි 

අය වැයක වි රවාස තාවුරු කර් ශ් .  

ඊ ඟට, සියලු පාස්ල දරුව් ට රජශේ වියදමිත්  රුපිය්ල 
250ක  මා ලතිරි කිරීශම් ගිණුමක් විවෘත කර් න ශයෝජනා ක ා. 

රශට් ලක්ෂ 45ක් පාස්ල ශිෂය ශිෂයාශවෝ ල් නවා. ඒක ශා හ 
වැෙක්. එදා ශම් ශයෝජනාවට අපි්ත අ්තපුඩි ගැලවවා. ශා හ ශදයට, 
ශා හයි කිය් න ඕනැ. ාැබැයි, ඒක ක්රියා්තමක ශවලා නැාැ. අද 

ඒ ශවුවවට Tabs ශද් න යනවා. ලක්ෂ 45කට රුපිය්ල 250 
ගණශ්  ශදන මුදල සමානයි 175,000කට Tabs ලබා ශදන එක. 
රුපිය්ල 250 තැ් පු)ව ලබා දීම සිේධ වුශණ් නැ්තනම්, ශම් ගැන 

වි රවාසයක් තබ් ශ්  ශක ශා මද? අය වැය කිය් ශ්  
සම්පූර්ණශය් ම වි රවාසය චෙ මු) වන ශදයක්. එදා දරුශවකුශේ 
ගිණුමට රුපිය්ල 250 දැම්මා නම්, අ් න අපට කිය් න පුළුව්  
Tabs ශදන එක ගැන අපට වි රවාසයක් තිශබනවා කියලා. ාැබැයි, 

මිතලියන 4.5ක් වන දරුව් ට රුපිය්ල 250 ගාශ්  calculate කරලා 
බැලුශව ්ත, ඒ වැය වන මුදල ාා සමානයි ගරු සමතිු)මනි, 
175,000ක් වන චසසර ශප  දරුව් ට සා 28,000ක් වන 

ගුරුවරු් ට ශද් න යන Tabs ශවුවශව්  වැය වන මුදල. 
Wholesale එශක්  ග්තශත ්ත ඒ ගණනට සමානයි. නැ්තනම් 
ඊට්ත වැඩි මුදලක් යනවා. ඒ නිසා ශම් ශගන යන ක්රියාදාමශේ 

වි රවාසය සම්බ් ධව රශට් ජනතාවට සාධාරණ සැකයක් 
තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි, ා් දියට ගිශය ්ත, ශප  ට ගිශය ්ත, 
ප් සලට ගිශය ්ත, ප්ලලියට ගිශය ්ත ශකෝවිලට ගිශය ්ත, අය වැය 

ගැන අාන ශක ට, "ශම් අය වැය ගැන ක ා කරලා වැෙක් නැාැ 
මා්තතශයෝ. අමතක කරලා දා් න" කිය් ශ් . ඒ ත්ත්තවයට 
රටක් ප්ත වන එක මුළු රශට්ම රර්ිකකය පමණක් ශන ශවයි, මුළු 
රශට් පැවැ්තම ගැනම මා දැවැ් ත සැකයක් සති වනවා.  

අද කියනවා,  "ශප ලියට ග් න  බැංකු ශප ලිය කපාාැරලායි" 
කියලා. අවංකව කිය් න ගරු සභාපතිු)මනි, ශම කක්ද ශම් බැංකු 
ශප ලිය කපාාැරියා කිය් ශ් ? සියයට 8-9ට තිබුණු ශප ලිය 

සියයට 16 ක ා. ශප ලිය කපාාැරියා කිය් ශ් , රපලව කලි්  
ශප ලි මට්ටශම්මයි ල් ශ් . ශම කද, කපාාැරිය්ත නැවත වරක් 
සියයට 8ක්, 9ක් ශගව් න වනවා. එම ශප ලී අුවපාතය තමයි මීට 

අවුරුදු ු)නකට ලසරශස්ලලා ශගේශේ. අද ශප ලී අුවපාතය 14ක් 
ශවලා. Leasing companiesවල ශප ලිය සියයට 18 ශවලා. දැ්  
ශප ලිය ශගවන ශක ට ශගව් ශ් ්ත මීට අවුරුදු 5කට ලසරසර 

ශගවපු ගණ් මයි. වි  රවාසය තමයි ශමතැනදී පලුදු ශවලා 
තිශබ් ශ් .  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

වි රවවිදයාල සිසු් ට පරිගණක මිතලදී ගැනීමට ශප ලී රහිත 
ණය ලබා ශදනවා කිේවා. ලබා දු් නාද? ශප ශා ර සානාධාරය 
ශවන්ත ක්රමයකට ශදනවා කිේවා. මම ද් න විධියට එම ක්රමය 

සාර් ක නැාැ. දැනට නම් ලතාම දැඩි අසාර් ක්තවයකුයි 
තිශබ් ශ් . අපි බලමු, ලදිරිශේදී එය සාර් ක වනවාද කියලා. මම 
හිත් ශ්  ශප ශ  ් නරුව නිශයෝජනය කරන සිඩ්නි ජයර්තන 

ම් ත්රීු)මා ශමයට සාක්ෂි දරයි.  2002දී ාා 2003දී ශමු)මා 
ශප ශා ර සානාධාරය ශවුවශව්  සණ්ඩු ක ා. ශමු)මා 
ශප  ශේ ාැපි ාැපි සණ්ඩු කරපු ම් ත්රීවරශයක්. ඔබු)මා ගරු 

සභාශේ ල් න ශවලාශේ ශම් ගැන කිය් න ලැබීම ගැන මම සු)ටු 
වනවා. සියලු ශග වි ණයවලි්  සියයට 50ක් කපාාරිනවා කිේවා. 
රුපියලක්ව්ත කපාාැරිශේ නැාැ. පසු ගිය අය වැශේ තිබුණු 

කත් දරයක් මම ශම් කිය් ශ් . ශක ශා මද වි රවාසය 
ශග ෙනඟ් ශ් ?  

ඊ ඟට, යු)රුපැදි සහාා රුපිය්ල 50,000ක් ශගවු සියලුම 
රජශේ ශස වකය් ශේ එම මුද්ල රපසු ශදනවා කිේවා වාශේම 

ලතිරි රජශේ ශස වකය් ට්ත යු)රුපැදි ලබාශදනවා කිේවා. එක 
ශකරුණාද? ශකෝ වි රවාසය? ශකෝ ඒ දීපු ශප ශර ් දු? ඒ්ත 
එක්කම රජශේ බැංකුවල ලක්ෂ 2කට අඩු සරවර්ණාභරණ චකසර 

කිරීම්වල ශප ලිය කපා ාරිනවා කිේවා.  ශක ශා ද කපා ාැරිශේ? 
කාටද කිේශේ? එදා අය වැය කියන ශක ට තමු් නා් ශස ලා 
අ්තපුඩි ගාමිත්  ශම්වා අාශගන හිටියා ශ් ද? අා් න සු් දරයි. 

ක්රියාවට නැංවූවාද? නැාැ. ඒ නිසා නැවත වරක් වි රවාසය පළුදු 
කරපු අය වැයක් ාැටියට ශම් අය වැය  සලක් නට ඕනෑ. 

ඒ්ත එක්කම සෑම ගැබිනි මවකටම රුපිය්ල 20,000ක ශපෝෂණ 

ම්ලලක් ශදනවා කිේවා. ඒ අය වැය ශබ ශා ම ලසරසනයි. ඒවා 
කියන ශක ට ශමතැන හිටපු අය චෙ පැන-පැන අ්තපුඩි ගැලවවා. 
ාැබැයි, ඒවා සිේධ වුණාද? නැාැ. 

 

ගු චන්ද්රාිය බණ්ඩාර මහත්ිතය (කාන්තා  හා ළමා ක යුුර 
අමාතයුරිතය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சந்திராைி  பண்டார - மகளிர் மற்றும் 

சிறுவர் அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු ම් ත්රීු)මා, ශම් න අාග් න. 

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔබු)මිතයශේ ශවලාශේ ක ා කර් න ශකෝ. ශමතැන point of 
Order එකක් ශන ශවයි ශ් .  

ගරු සභාපතිු)මනි, ඒ්ත එක්කම ත්රිශරෝද ර  හිමිතය් ට රුපිය්ල 
ලක්ෂ 10ක,- 

 
ගු චන්ද්රාිය බණ්ඩාර මහත්ිතය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சந்திராைி  பண்டார) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු සමතිු)මිතය, ශම කක්ද point of Order එක? 
 

ගු චන්ද්රාිය බණ්ඩාර මහත්ිතය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சந்திராைி  பண்டார) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ගැබිනි මේවරු්  සහාා රුපිය්ල 20,000ක 
ශපෝෂණ ම්ලලක් ලබාශදන වැෙ පිිතශව  සැම දිසරත්රික්කයකම 

ක්රියා්තමක ශවනවා. ඒ නිසා ගරු ම් ත්රීු)මා සභාව ශන මඟ 
යව් න එපා. [බාධා කිරීම්] 
     

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල ම් ත්රීු)මා ක ා කර් න. 
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ාරි, ාරි. නලි්  බණ්ොර ම් ත්රීු)මාට ශම කක් ශාෝ පුංචි 
ශදයක් ාම්බ වුණාම ඒක ගැන සු)ටු ශවනවා. ඒ ගැන මට 
ඔබු)මා්ත එක්ක වාදයකට පැටශල් න වුවමනාවක් නැාැ. 

ාැබැයි, ශම් කියපු ශේව්ල ගැන බල් න.  

ත්රිවී්ල රියැදුර්  සහාා රුපිය්ල ලක්ෂ 10ක රක්ෂණයක් 
ලබාශදනවා කිේවා. කාටද දු් ශ් ? ඒ නිසා මම ශම් කිය් න 
ාද් ශ්  ශම්කයි. ශම් කරුණු්ත එක්ක ශග ෙනැඟුණු වි රවාසය 

ශම කක්ද? ශම් බල් න,  2016 ශන වැම්බර් 20 වන ලරිදා දින 
"ලංකාදීප" පුව්තපශ්ත පැාැදිලිව ශමශස  සහා් ව තිශබනවා: 

"ජනපීෙක තීරණවලට ජනපති වැට බඳි" 

ඒ යටශ්ත කරුණු 10ක් සහා්  කරලා තිශබනවා. ඒක 

කර් න ශද් ශ්  නැාැ කියලා ජනාධිපතිු)මා කියනවා. 
ප්තතශර් මු්ල පිටුශේම ඒක සහා්  ශවනවා. 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒක අපි කියපු එකක් ශනශමයි. ඒක ප්තතශර් තිශබ් ශ් . 

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු අගමැතිු)මනි, ඒක ප්තතශර් තිශබනවා නම්, ඒක නිවැරදි 

කර් න ජනාධිපති මාධය අං යට ුතු)කමක් තිශබනවා. 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ජනාධිපතිු)මාටයි, මටයි ඒවා නිවැරදි කර කර ල් න ශවලාව 
නැාැ. ප්තතශර් තිශබන ඒවා ප්තතශර්ටම සීමා කර් න. 

ප්තතරකාරශයෝ ද් ශ්  නැාැ, ශම නවාද ලිය් ශ්  කියලා. 
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[ගරු ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල  මාතා] 
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ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔබු)මාශේ මාමාශේ ප්තතශර් ශ් . 
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මාමාශේ වුණ්ත, "ලංකාදීප" ප්තතශර්්ත විපක්ෂශේ පැ්තතට 
ලිේශේ. ඒක මිතනිසරසු ද් නවා. ශා හ ශවලාවට මාමා ඒ මිතනිසු්  

අයි්  කරලා නැාැ. 

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ු)ෂාර ශක ශා ද හිටිශේ කියලා මම්ත ද් නවා. චපු්ල ශජෝ ප්ත  
ශක ශා ද හිටිශේ කියලා මම්ත ද් නවා. මට ඒවා කිය් න ලෙ 
තිය් න එපා. ඒක සදාචාර සම්ප් න නැාැ. මම කිය් නම් 
ශක ශා ද හිටිශේ කියලා. ඒ සම්බ් ධශය්  ක ා කර් න ගිශය ්ත 
මම ලතිාාසයම කිය් නම්. ඒ අය ශක ශා ද හිටිශේ කියලා 
කිය් නම්. ඒ නිසා ශම් ශවලාශේ මම ඒ සම්බ් ධව ක ා කර් න 
කැමැති නැාැ. 

ගරු සභාපතිු)මනි, ශම් ත්ත්තවය්  යටශ්ත වි රවාසය කියන 
එක පළුදු ශවච්ච අය වැයක් ු)  තව දුරට්ත ශම් සම්බ් ධව වාද 
විවාද කරන එක කාලය කා දැමීමක් පමණයි, ශම් අය වැශය්  
සියයට 90ක්ම ක්රියා්තමක ශව් ශ්  නැ්තනම්. පසුගිය අය වැය 
ක ාව "ගරු ක ානායකු)මනි" කියන වචන ශදකට පමණක් සීමා 
වුණා නම්, ශමවර අය වැය ගැන්ත ඒ සීමාව ු)  ලහශගනම අපට 
ක ා කර් න සිේධ ශවනවා. ඒ සීමාව ු)  ලහශගන අය වැය ගැන 
ක ා කරන ශක ට, "ශම්ක වැෙක් නැති අය වැයක්" කියන එකයි 
අද ාැම තැනම සති ජනතා මතය. ඒක සාධාරණයි. ශම කද, 
ලබාශදන ශප ශර ් දු ක්රියාශව්  ඔප්ත පු කරලා ශප් ව් නට ඕනෑ. 
ශම් දක්වා ඒ ශප ශර ් දු ක්රියාශව්  ඔප්ත පුකර ශප් ව් න 
අශප ශා ස්ත ශවලා තිශබනවා. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබු)මාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි තිශබ් ශ් . 
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, අධිකරණ අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය 
පිිතබහව්ත මම ශම් අවසර ාශේ ක ා කර් නට ඕනෑ. ඒ 
සම්බ් ධව  යම් යම් සාධනීය කටුතු) ක්රියා්තමක වන අතරු)ර, ඊට 
පටාැනිව කටුතු) වි ාල ව ශය්  සිදු වන බව ශබ ශා ම 
පැාැදිලිව ශපශනනවා. ඒ වාශේම හිරකරුව් ශේ නිදාස 
සම්බ් ධව සා හිරකරුව් ට තිශබන අයිතිවාසිකම් සම්බ් ධව 
ක ා ක ා. මම ශම් සම්බ් ධශය්  ක ා කරන ශක ට 
තමු් නා් ශස ලා කියයි, අපි කවුරු ශාෝ ශකශනක් ශවුවශව්  
ාඅක් නඟ් නට ච්තසාා කරනවා කියලා. හිරකාරශයක් ශබශා්ත 
ග් න ලසරපිරිතාශලකට ගියාම, ඒ ලසරපිරිතාශල්  හිරකාරයා 
රපසු ාරවා එවීම සාධාරණද කියන එක ශල කු ප්ර රනයක්. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් න ොන්නසේකා මහතා (ප්රානද්ශීය 

සංවර්ධන අමාතයුරමා  
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா - பிரததச 

அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

මට ශබශා්ත ග් න දු් ශ් ම නැාැ. 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒක ාරි. ඔබු)මාට ශබශා්ත දු් ශ්  නැති එක ශවනම 
ක ාවක්. ඔබු)මාට ශබශා්ත දු් ශ්  නැති එක ශා හ ශදයක්. 
ඔබු)මාට ශලෙක් තිබුශණ් නැාැ ශ් . ඔබු)මා ාැමතැනම 

ශගනිච්චා ශ් . ඔබු)මාශේ ශලශඩ්ට ශබශා්ත දු් ශ්  රාජපක්ෂ 
මා්තමයා. ඔබු)මාට ශවන ශලෙක් තිබුණා, ඒකට ශබශා්ත 
නැාැ. ඔබු)මාට තිබුණු ශලශඩ්ට ශබශා්ත නැාැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
තවම සනීප නැාැ. 

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ශම් කලවැේද්  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටික බැහ දම් න ශකෝ. [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිු)මනි, 
කලවැේද්   

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බැහ දම් න. [බාධා කිරීම්] ඒ්ත එක්කම, විශ  ෂශය් ම ගරු 

සාගල ර්තනායක සමතිු)මාශේ අමාතයාං යට අදා  - [බාධා 
කිරීම්] ශම් කලවැේද්  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ටික බැහ දම් නශකෝ.  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Order, please! 
 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

කලවැේශදෝ  
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ටික කූඩුවට දම් න ශකෝ. [බාධා කිරීම්] මු්  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ාැම තැනම රිංගනවාශ් . කාුව අසරශස ්ත රිංගනවා.  [බාධා කිරීම්] 

243 244 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට තව විනාඩියක කාලයක් 
තිශබ් ශ් . 

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

කලවැේද් ශේ  
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පුරුේදම ඒකයි. කාුව අසරශස  රිංගපු, ශබෝක්කු අසරශස  රිංගපු 
පුරුේද.  [බාධා කිරීම්] ර! කලවැේදා  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කට වා ග් න. ගරු සභාපතිු)මනි, මට මශේ මිතනි්තු) ශදක ලබා 
ශද් න.  

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශා හයි. ඔබු)මා ක ාව කරශගන ය් න. 

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ඒ නිසා - 

       
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සභාපතිු)මනි, මට රීති ප්ර රනයක් තිශබනවා. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Order, please! What is your point of Order? 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සභාපතිු)මනි, ශබ ශා ම සරු)තියි. එු)මා ඕසරශේලියාශේදී 
ශක ටු පනි් න 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගිහි්ලලා ලක්ෂ- [බාධා කිරීම්] - ජනාධිපති අරමුදශල්  ශගේවා. 

[බාධා කිරීම්] ඒවාට කිය් ශ්  ශම කක්ද?  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල මැතිු)මාට මයික්රශෝෝනය ලබා 
ශද් න.  [බාධා කිරීම්] Order, please! 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගෑුව  ගාලා  
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ුවවරඑිතශේදී.  

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ශම්ශක් බලවතරයකට ශක ටුවක්ව්ත පැන 
ග් න 

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පණ නැාැ. [බාධා කිරීම්] ලති් , ඒකට අශනක් එවු් ට 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඊර්ෂයා කරලා වැෙක් තිශබනවාද? [බාධා කිරීම්] ඒක ස්තත. 
ඔබු)ම් ලාට හිශ්ත අමාරුව.  [බාධා කිරීම්] අපි ඒකට ශම නවා 
කර් නද?  

ගරු සභාපතිු)මනි, මම මශේ ක ාව අවසාන කර් නට 
ම්තශත් ,- 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුබසාධන  ියනයෝජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල මැතිු)මාට ලබා දී තිශබන 

ශේලාශව්  විනාඩි ශදකක් - 

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, මට ක ා කර් න ලෙ ශද් න. ඊට පසුව 
ගරු ර් ජ්  රාමනායක මැතිු)මාශේ ශේලාශේදී ක ා කර් න 
කිය් න. ගරු සභාපතිු)මනි, ශම් අවසර ාශේදී  [බාධා කිරීම්] - 

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise again to a point of Order. 
 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ර් ජ්  රාමනායක මැතිු)මනි, ඔබු)මාශේ point of 

Order එක ශම කක්ද?  
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ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ශක ටු පැ් නාට 
 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කමක් නැාැ. ඒ වුණාට ඒ සහාා ජනතා මුද්ලවලි්  ලක්ෂ 109ක් 
වියදම් කරන එක වැරදියි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒක ශා හයි. පිරිමිත ගි.කාව්  
 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශවනවාට වො ඒක ශා හයි.  [බාධා කිරීම්] ඔය ක ා කරන 
ඔක්ශකෝම රුදාව තිශබන අයයි. ඔය ඔක්ශකෝටම තිශබ් ශ්  

"විිත රුදාව". ඒකට කර් න ශදයක් නැාැ. ඒ නිසා වයසක 

නපොරවල් නදුරන් නදනනක් නසොයා නදන්නම්.  
 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්] ස්ලලි තිශබන වයසක කා් තාව්  ටික ශදශනකු 
ශස යා ශද් නම්. 

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එතශක ට ඔය ශරෝගය සනීප ශවයි.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

Order, please! දැ්  ශමතැනදී ගරු ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල 

මැතිු)මාට ලබා දී තිශබන ශේලාවට වො වැඩිපුර  විනාඩි ශදකක් 
ලකු්ත වුණා. ශමශස  බාධා කර් න ගියාම තව්ත කාලය නාසරති 
ශවනවා. [බාධා කිරීම්]  
  

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, විශ  ෂශය් ම ශමතැනදී සහා්  වුණා, 
ශමම නීතිමය ත්ත්තවය්  ු)  බලපෑම් ශව් ශ්  නැාැ කියා. ගරු 
වාසුශේව නානායක්කාර මැතිු)මා කියපු ශේට ගරු අගමැතිු)මා 

නැඟිටලා පිිතු)රු දු් නා, "එශාම බලපෑමක් ශව් ශ්  නැාැ" 
කියා. ාැබැයි, මම කිය් න කැමැතියි, FCID  එක සම්බ් ධශය්  
නිකු්ත ක  ගැසට් පත්රශේ ාතරවැනි වග් තිශේ පැාැදිලිව 
තිශබනවා, "අමාතය මණ්ෙල තීරණය අුවව පිහිටුවා සති 

අග්රාමාතයවරයාශේ ප්රධාන්තවශය්  ුත්ත කැබිනට් අුව කමිතටුව 
මගි්  සර ාපිත කර සති ශ්ලකම් කාර්යාලය විසි්  ශමම පැමිති.ලි 
විමර් නය කිරීම සහාා ශප ලිසරපතිවරයාට ශය මු කරන අතර, ඊට  

අමතරව විශ  ෂ පැමිති.ලි කැබිනට් අුව කමිතටුව මගි්  ඍජුවම 
ශමම ශක ට්ඨාස භාර නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරයාට ලබා ශදනවා" 
කියා. ශම්ක ශද් ශ්  කවුද? අගමැතිු)මාශේ ප්රධාන්තවශය්  ුත්ත 

අුව කමිතටුව.  

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අගමැතිු)මා. 

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එම කමිතටුව අවුරුේදකට වො කාලයක් රැසර ශවලාව්ත නැාැ. 
එදා ලැබුණු පැමිති.ලි ටික අපි ශප ලීසියට භාර දු් නා. පසුව අලු්ත 
පැමිති.ලි සවි්ත තිශබනවා, FCID එකටයි, CID එකටයි, 

ශක මිතසමටයි. ඊට අමතරව කාර්යාං ය සති ක ා. එය ශවනම 
කටුතු) කර් ශ් . කාර්යාං යට එන පැමිති.ලි සිය්ලලම 
ශප ලීසියට යවනවා කියා අපට දැුවම් දී තිශබනවා. නමු්ත ශමම 

කමිතටුව රැසර ශවලා නැාැ. 

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔේ. ඒ කතාව ස්තත. එු)මා කිය් ශ්  ස්තත. ශක මිතටිය දැ්  
නැාැ. එු)මා තමයි, චපශදසර ශද් ශ් . ශක මිතටිය දැ්  නැාැ. 

එු)මාශේ කාර්යාලශය්  තමයි චපශදසර ශද් ශ් . ස්තත, එු)මා 
කියපු ක ාව ස්තත. [බාධා කිරීම්]  

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශක මිතටිය රැසර ශවලා්ත නැාැ  මම චපශදසර දීලා්ත නැාැ.  

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔය කාර්යාලය පිටු පස ල් නා - 
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

[බාධා කිරීම්] ශා රකම් ක ා නම් ශා රු ාසු ශව් න ඕනෑ.  
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔය කාර්යාලශේ පිටුපස ල් න ශකනා තමයි ක ා කරලා 
කිය් ශ් . ඒ නිසා කමක් නැාැ. 

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කවුද කාර්යාලය පිටි පසරශස  ල් ශ් ? ඒ කවුද කියලා නම් 

කර් න? 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔබු)මා කලබල ශව් න එපා. එශාම නම්, ශම් ගැසට් පත්රය 
නිකු්ත කශ   සයි? ශම් ගැසට් පත්රය නිකු්ත කශ   සයි, ගරු 
අගමැතිු)මනි? 

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගැසට් පත්රශය්  ලෙ දු් නා තිබුණු පැමිති.ලි ගණනාවක් 

ශප ලීසියට ගිහි්  භාර ශද් න. ඒවා දැ්  ශප ලීසියට භාර දීලා 
ලවරයි. ඒවා ගිය අවුරුේශේ භාර දු් ශ් . සමාර පැමිති.ලි 
සම්බ් ධශය්  ශස යා බලා තිශබනවා. අශනක් පැමිති.ලි ගැන 

තවම  ශස යා බලලා නැාැ. 
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, මට ක ා කර් න ශවලාව ශද් න.  
 

ගු සභාපතිුරමා  
மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have already taken two additional 

minutes. 
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

සමාර පැමිති.ලි ශක මිතසමට ගිහි්  තිශබනවා. ඊට වො 
කර් න ශදයක් නැාැ. ඊට පසරශස  මමව්ත එයට මැදිා්ත ශවලා 

නැාැ. ශක මිතටිය රැසර ශවලා්ත නැාැ. 
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු අගමැතිු)මනි, එශාම නම් ශම් ගැසට් පත්රය අශාෝසි 
කර් න.  

 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශා හයි. අශාෝසි කර් නම්. ප්ර රනයක් නැාැ. 
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට නියමිතත කාලය අවසානයි. 
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශ්ලකම් කාර්යාං ය තිබියදී, ශක මිතටිය අශාෝසි කර් නම්. 
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ශක මිතටිය ශන ශවයි, ගැසට් පත්රය withdraw කර් න. 
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, කාලය ලවඟක් ගතවුණා.  

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සභාපතිු)මනි, තව විනාඩියක් ශද් න. මා අවසාන 
කර් නම්. [බාධා කිරීමක්]    ශබ  ශාෝ ශදශනක් කියනවා, 
ශක මිතටිය රැසර වුණාය කියලා. ඒ ගැන අපි ශවනම ක ා කරමු. 

නමු්ත ශම්ක තමයි නීතිශේ සාධාරණ්තවය කියන තැන තිශබන 
සැකය. ඒක සාධාරණ සැකයක්. ඒ සාධාරණ සැකය ලව්ත කිරීශම් 
වගකීම එහි ප්රධානියා ාැටියට ගරු අගමැතිු)මාශේ වග කීමක්ය 

කියන එක මා ශම් අවසර ාශේදී කිය් නට ඕනෑ.  

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage 
ගරු සභාපතිු)මනි, point of Order එකක් මු) කර් න 

තිශබනවා. 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබු)මාශේ point of Order එක ශම කක්ද? 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා අශප්ත  දිසරත්රික්කශේ ම් ත්රීවරශයක්. 

මා රධුනික ම් ත්රීවරශයක් විධියට ඔබු)මාශග්  දැනග් න 
කැමැතියි, ශද ර තිබියදී, ජශ් ලශය්  පැනලා කකුල කො 
ග්තශ්ත ශම කටද  කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මට ච්තතර ශද් න ල ෙ ශද් න. [බාධා කිරීමක්] ලවරද දැ් ? 

මට ච්තතර ශද් න ඕනෑ, රන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීවරයාටයි. 
ශමු)මාට නැති ාදිසරසියක් මට තිබුණා. ශම කද, ශමු)මාට 
වැශඩ්ට පැය ු)න-ාතරක් ලෑසරති ශව් න ඕනෑ. 

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ඒකයි. ශම් ඔක්ශකෝම වයාඝ්රා කණ්ොයම. 

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මී ඟට, ගරු නලි්  බණ්ොර ජයමා ම් ත්රීු)මා ක ා 

කර් න. 

 
[පූ.භා. 11.48] 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සභාපතිු)මනි, මට කලි්  කරපු ම් ත්රීු)මාශේ ක ාව්ත 
එක්ක මශේ මතකය පූර්ව ශිලා ුතගයට ගියා. පූර්ව ශිලා ුතගශේ 
හිටිශේ පරිණාමය ශවමිත්  පැවු)ණු ජනතාවක්. මසර මාංස පමණක් 

ශන ශවයි, සමාර විට මිතනී මසර පවා අුවභව කරපු මිතනිසරසු ඒ 

249 250 
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කාලශේ හිටියා. ඒ වාශේ කාලයක සිට අශප්ත  මිතනිසරසු ටිකි්  ටික 

වර්ධනය ශවලා දිුතණු වුණා. ාැබැයි තවදුරට්ත පරිණාමය ශන වූ 
මිතනිසු් , පරිණාමය ශන වූ ම් ත්රීවරු්  ල් නවාය කියන 
කාරණය ශම් අවසර ාශේදී මා මතක් කර් න ඕනෑ. ශම කද, ශම් 
ශුේධව් තය්  වාශේ ක ා කරන අයශේ පැටිකිරිය ඒ අයම 

පිිතගනිමිත්  තමයි ක ා කශ  . ශම න ශක ටුව පැ් න්ත අපට 
ප්ර රනයක් නැාැ. තට්ටු ශදකකි්  ශන ශවයි, තට්ටු 10කි්  පැනලා 
මැරුණ්ත අපට ප්ර රනයක් නැාැ. ප්ර රනය තිශබ් ශ් , ජනාධිපති 

අරමුදශ්ල ස්ලලි රුපිය්ල ලක්ෂ 250ක් ලබා ගැනීමයි.  

අශප්ත  ගම්වල ල් න අසරණ වකුගඩු ශරෝගියකුට, එශාම 
නැ්තනම් පිිතකා ශරෝගියකුට ශවදය ප්රතිකාර අව ය වුණාම මුද්ල 

ශස යා ග් න ය් න තිශබන එකම තැන තමයි ජනාධිපති 
අරමුදල. අපි ද් නවා, මාජන දිනයට ශක පමණ මිතනිසු්  
සවි්ලලා අශප්  ලිුතම් අරශගන, ශ්ලකම්වරයා  ඟට ගිහි් , අශප්ත  

ජනාධිපතිු)මාශේ ඍජු මැදිා්තවීම යටශ්ත ශක පමණ ඖෂධ 
ප්රතිකාර ග් නවාද කියන කාරණය.  

රුපිය්ල ලක්ෂ 250ක් කිය් ශ්  වි ාල මුදලක්. සාමානයශය්  
ශරෝගියකුට චපරිම ව ශය්  ශද් ශ්  රුපිය්ල ලක්ෂ 5යි. 

එතශක ට ශරෝගි්  50ශදශනකුට ඖෂධ ප්රතිකාර සහාා ශද් න 
තිබුණු ස්ලලි, එශාම නැ්තනම් ඔපශර්ෂ්  සහාා ශද් න තිබුණු 
ස්ලලි තමයි, මා ශල කු චජාරුශව්  ඔය කියන ජාතිශේ ශක ටුව 

පැනලා නැති කශ  . ඒ අති්  අපි ලජ්ජා ශව් න ඕනෑ. ශක ටු 
පැනි්ලල ගැන විතරක් ශන ශවයි, අපි තව ශේව්ල ගැන ද් නවා. 
මා  මීට කලි්  පූර්ව ශිලා ුතගය ගැන කිේවා. මා දෙ මසර ගැන 

කිේවා. පසු ගිය කාලශේ "නිිත මසර" ගැන්ත ක ා වුණා. ITN 
එශක්, රූපවාහිනිශේ නාටයයක් ප්රචාරය කරග් න ගියාම එක 
දවසක එක ශක ටසකට රුපිය්ල 50,000ක් ශගව් න ඕනෑ. ඒ 

රුපිය්ල 50,000ට අමතරව අධයක්ෂවරු් ශග්  "නිිත මසර" පවා 
ග්තතා  "නිිත මසර" ව් දි ග්තතා. එශාම ග්තත අය තමයි දැ්  
ශුේධව් තශයෝ ශවලා ල් ශ් . අපි ද් නවා, පැටිකිරිය.  

පසු ගිය කාලශේ මාා මැතිවරණයට කලි්  එු)මා 
අගමැතිු)මා  ඟට සවි්ලලා, "අශ් ! මට එක්ස්ත ජාතික 
පක්ෂශය්  nomination ශද් න"යි කියලා පිංශසණ්ඩු වුණා. කී 
වතාවක් රවාද කියලා අගමැතිු)මා ද් නවා. ඒ වුණාට 

අගමැතිු)මාශග්  මා ඒ ගැන අා් ශ්  නැාැ. අපි ද් නා විධියට 
නම් ාතර වතාවක් රවා. ඒ, ශවන කවුරුව්ත ශන ශවයි, තවම්ත 
පරිණාමය ශවමිත්  පවතින රැවුල වවා ග්ත මිතනිසා. ාතර වතාවක් 

රවා nomination ල්ලලා ග් න. එක්ස්ත ජාතික පක්ෂය 
ශා රු් ට nominations ශදන තැනක් ශන ශවයි  ශා රු රකින 
තැනක් ශන ශවයි. ඒක්ත අපි මතක් කර් න ඕනෑ.  

අපට මතකයි, පසු ගිය කාලශේ කාටූ්  ශි්ලපිශයෝ ශරදි 
අපු්ලලන චරිතයට කාවද ස් ශේ කියලා. පසු ගිය මහි් ද 
රාජපක්ෂ මැතිු)මාශේ රණ්ඩුශේ ශරදි අපු්ලලන චරිතය කවුද? ඒ 

ශවන කවුරුව්ත ශන ශවයි, අර රැවුල වවාග්ත, පරිණාමය ශන වූ 
මිතනිසා තමයි පසු ගිය කාලශේ ශරදි අපු්ලලන චරිතයට පණ 
ශපේශේ.  

අපි දැක්කා, ඒ දවසරවල ITN එකට, ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී 

සංසර ාවට ප්තකරශගන හිටිශේ කවුද කියලා. ශ්රී ලංකා රූපවාහිනී 
සංසර ාශේ සිටියා, ච් ්රපාල ලියනශේ, ශම ාා්  සමරනායක යන 
අය. ITN එශක් හිටියා, අුවර සිරිවර්ධන. ඒ වාශේම තව ශා හට 

ශරදි අපු්ලලන ාාදශයක් හිටියා සුදර්ම්  රදිතයශග ෙ කියලා. ඒ 
වාශේම, ශ්රී ලංකා ගුව්  විදුලි සංසර ාශේ හිටියා, මුළු ලංකාවම ගහ 
ගසරවපු ශකශනක්  ාඩ්ො. නම්ත ඒකටම ගැ ශපනවා. ඒ අය 

ප්තකරශගන තමයි ශම් ශරදි අපු්ලලන රාජකාරිය ශා හට ලෂරට 
කශ  . හිටපු ජනාධිපතිවරයා පරාජය වුණාට පසරශස  අ් තිමට 

ලජ්ජා නැතිව යූඑ් පී එකට ශා ්තු) ශව් න ච්තසාා කශ   

එශාම ශකශනක් තමයි. ලක්ෂරම්  කිරිස්ලල සමතිු)මාශග්  
සලවශව ්ත කියයි, nomination ලබා ග් න කී වතාවක් රවාද, 
නැේද කියන එක. ඒකට විරුේධව කටුතු) කරලා, ශම් දූෂිතය්  
එක්ස්ත ජාතික පක්ෂයට ශා ්තු) ශන කර ගැනීමට දැඩි සටනක් 

ක්රියා්තමක කිරීම සම්බ් ධව අශප්ත  කිරිස්ලල සමතිු)මාට 
සරු)තිව් ත ශවනවා. 

අපි දැක්කා, අශප්ත  රශට් මාා සමාජවාදිශයක් විධියට ශපනී 

හිටපු, 1970-1980 ද කශේ අප කවුරු්ත රදරය කරපු ශකශනක්, 
ශක ශා මද රාජපක්ෂ ුතගශේ තම් ශේ කට -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඔබු)මා ශන ශවයි. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ර! ඔබු)මාද? ශත ප්ත පිය දමා ග් න එපා. [බාධා කිරීම්] විම්ල 

වීරවං  ම් ත්රීු)මා ගැනයි මා කිේශේ. [බාධා කිරීම්] මහි් ද 
රාජපක්ෂ ුතගශේ කට වාශගන හිටියා. අපි අද ශස යා ග්තතා, 

ඒකට ශා ු)වන කාරණය ශම කක්ද කියලා. අවුරුදු දායක් පඩි 
ලබාශගන, වාාන ලබාශගන, තම් ශේ ශනෝනා රාජපක්ෂ ුතගශේ 
චපශේ ක තනු)රක් දැරුවා.  

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නිම්ලකා කිේශේ. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ර් ජ්  රාමනායක නිශයෝජය සමතිු)මා කියනවා, ''නිම්ලකා 
කිේශේ'' කියලා. මට්ත කිේශේ අශප්ත  රශට් නීතිඥවරියක්. මම 
එු)මිතයශේ නම කිය් ශ්  නැාැ. ඒ කවුරු කිේව්ත, වරප්රසාද, 

වරදානවලට මුවා ශවලා තමයි, රාජපක්ෂ ුතගශේ ක  සියලුම 
ශා රකම්, දූෂණ, භීෂණ, ජෙකම්, මිතනී මැරුම් ගැන එු)මා කට 
වාශගන හිටිශේ. එු)මාශේ කට ශ්රී මුඛ්යක් විධියට තමයි අපි 
තරුණය්  ව ශය්  දැක්ශක්. ාැබැයි පසු ගිය කාලශේ ඒ ශ්රී 

මුඛ්ශය්  දුගහ වානය වනවා අපි දැක්කා. එවැනි චරිතයක් තමයි, 
අද ශම් මාා වීරයා වාශේ ක ා කර් න ච්තසාා කරමිත් , තම් ට 
අහිමිත වූ ඒ ශ්රී විභූතිය නැවත්ත ලබා ග් න ාද් ශ් . එු)මාට 

නැවත්ත ඒ ශ්රී විභූතිය ග් න ාම්බ ශව් ශ්  නැාැ. එු)මා පුසර 
වට්ටක්කයක්.  

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඒ වාශේම වයාඝ්රා පාවිච්චි කරන වවුශලක්  

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
බවටයි අද එු)මා ප්ත ශවලා ල් ශ් .  

අද ශම් රට යාපාලන රණ්ඩුව්ත එක්ක ග්තත ශල කුම 

ජයග්රාණය ශම කක්ද? අවුරුදු දායක් තිසරශස  අශප්ත  රශට් 
අගමැතිවරශයක් හිටිශේ නැාැ. පුළුව්  නම් කිය් න, ''කවුද හිටපු 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

අගමැතිවරයා'' කියලා. මහි් ද රාජපක්ෂ පාලන ුතගශේ තම් ට 
අවනත, සුවච කීකරු, නාමිතක අගමැතිවරශයක් ප්ත කර ශගන, 
බුේධ  ාසන සමතිකම එු)මාට ලබා දීලා පැ්තතකට කරලා 

තිබුණා. අපට මතක තිශබන කාලයක ක්රියාකාරී අගමැතිවරශයක් 
හිටිශේ නැාැ. නමු්ත අද අපට ක්රියාකාරී අගමැතිවරශයක් 
ල් නවා. ගරු ජනාධිපතිු)මා්ත එක්ක චශර්  චර ගැටිලා වැෙ 

කර් න පුළුව් , ශම් රටට නායක්තවයක් ශද් න පුළුව් , පැය 
විසිාතශර්ම වැෙ කරන අගමැතිවරශයක් ල් නවා. එු)මා වැඩි 
කාලයක් ගත කර් ශ්  පාර්ලිශම්් ු)ශේ. පසු ගිය කාලශේ 

ශමවැනි අගමැතිවරු හිටියාද කියලා මා අානවා. අපි ද් නා 
ලතිාාසශේ ශමවැනි අගමැතිවරු හිටිශේ නැාැ. ශම් 
පාර්ලිශම්් ු)ව  ක්තිම්ත කරපු, ශම් පාර්ලිශම්් ු)ව පුළුව්  තරම් 

ජනතාවශේ ශුභ සිේධියට පාවිච්චි කරපු, වැෙ කරන 
අගමැතිවරශයක් හිටිශේ නැාැ. එශාම අගමැතිවරශයක් අද 
ල් නවා.  

අද බල් න, එු)මාශේ අමාතයාං ය. එු)මාශේ අමාතයාං ය 

ලදිරි දැක්මක් සතිව ශක පමණ කටුතු) කරනවාද කියන කාරණය 
බල් න. අසරණ අයට ග්රාම නිලධාරි ශක ට්ඨාස මට්ටශම්  ණය 
ලබා ශද් නට එු)මාශේ අමාතයාං ශය්  රුපිය්ල මිතලියන 

7,000ක් ශව්  කරලා තිශබනවා. ණය ශදන එක ගැන ක ා 
කරේදී, ශමු)ම් ලා මාා ශල කුවට ගිරිය පුම්බාශගන කෑ ගැලවවා. 
2014 වර්ෂශේ කුො ාා මධය පරිමාණශේ වයවසායකයි් ට ලංකා 

බැංකුශව්  ණය ලබා දී තිබුශණ් 9ශදනකුටයි, ගරු සභාපතිු)මනි. 
ාැබැයි මාා පරිමාණ ශකෝටිපතිය් ට බදු විරාමයක් දීලා, අඩු 
ශප ලියට ණයක් දු් නා. ඒ කාලශේ ඔය මාා ජාතිකවාදී, මාා 

සමාජවාදී චරිත කට වාශගන, විසි කරපු මසර කට්ටක් ූ ප්ත පු කර-
කර හිටියා මිතසක්, ල්  එාාට ශදයක් කශ   නැාැ. ඒ වාශේ චරිත 
තමයි ඒ දවසරවල හිටිශේ.  

ගරු අගමැතිු)මා අද ශම් රට සංවර්ධනශේ දි ානතියට ශය මු 
කර තිශබනවා. එු)මාශේ අමාතයාං ය ශම න වාශේ ප්රතිප්තතිද 
සකසර කරලා තිශබ් ශ්  කියන කාරණය බල් න. අශප්ත  රශට් 
අනාගතය තීරණය කරන තී් දුවක් එු)මාශේ අමාතයාං ශය්  

අරශගන තිශබනවා. ඒ තමයි, ශ්රී ලංකාශේ රනයන අපනයන 
බැංකුවක් පිහිටුවීම. එහි රජශේ මූලික ප්රාේධන දායක්තවය ශලස 
රුපිය්ල මිතලියන 10,000ක් ශව් කර තිශබනවා. [බාධා කිරීම්] 

අශප්ත  ගම්වල කුො වයවසායකශයෝ ල් නවා. බැංකුවකට ගිහි්ලලා 
විශේ  රටක් එක්ක ගුවශදුව කර් න බැරි, ශා හ නිෂරපාදනයක් 
තිබුණ්ත ඒකට ශවශ හ ශප  ක් ශා යා ග් න බැරි අය ල් නවා. 

අ් න ඒ සහාා අව ය කරන වටපිටාව ාද් න පුළුව්  බැංකුවක් 
තමයි ශම් එක්සිම් බැංකුව. ඒ සහාා රුපිය්ල මිතලියන 10,000ක් 
ශව්  කරලා තිශබනවා. ඒවා ාද් ශ්  මිතනිසු් ට ශා රා ක් න 

ශන ශවයි, තම් ශේ ශාංචයිය් ට ශා රා ක් න ශන ශවයි. 

ගරු අගමැතිු)මා ප්රතිප්තතියක් විධියට ශගනාවා, රුපිය්ල 
ලක්ෂ ශදක දක්වා වන සෑම වයාපෘතියක්ම ශට් ෙර් කර් න 
ඕනෑය කියන කාරණය. ශේ පාලනමය ව ශය්  ඒක අපට 

අවාසියි තමයි. අශප්ත  ගම්වල ල් න පාක්ෂිකශයෝ අශප්  අානවා, 
''අපට ශට් ෙරයක්ව්ත ග් න බැරිද?'' කියලා. ශම කද, පසු ගිය 
කාලශේ ඒ වාශේ පුරුේදක් තිබුණා ශ් . සෑම වයාපෘතියකම 

ශට් ෙර්වලි්  ටිකක්  ගශම් හිටපු ප්රාශේශීය සභා ම් ත්රීට ාම්බ 
වුණා, ඊට වො ශල කු ඒවා ටික ප ා්ත සභා ම් ත්රීට ාම්බ වුණා. 
 ශල කුම ඒවා ටික රාජපක්ෂ පවුශ්ල අය  ග්තතා. නමු්ත ඒවා 

ශන ශව් න අද ශම් රශට් නීති ාදලා තිශබනවා, ප්රතිප්තති ාදලා 
තිශබනවා, ශක මිතෂ්  සභා ටික ාදලා තිශබනවා. ඒවා ාදලා 
තිශබ් ශ්  අද-ශාටට ගැ ශපන විධියට විතරක් ශන ශවයි, තව 

අවුරුදු ගණනාවකට ගැ ශපන විධියටයි. එව්  අගමැතිවරශයක් 
ලැබූ ශම් රට වාසනාව් ත රටක්  විධියට අපි දකිනවා.  

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට තව විනාඩියක කාලයක් 
තිශබනවා.  

    
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අගමැතිවරශයක් ශන හිටි රටකට අගමැතිවරශයක් බිහි කිරීම 
සම්බ් ධව රශට් සමසරත ජනතාවට සරු)තිව් ත ශව් න ඕනෑ. 

ගරු ජනාධිපතිු)මා, අගමැතිු)මා සු)ළු ශම් රණ්ඩුව ාද් න 
කැපවීම් කරපු සියලු ශදනාට සරු)තිව් ත ශව් න ඕනෑ. අපි එවැනි 
රටක් තමයි ාැදුශේ.  

අද ශා රකම ගැන ක ා කරනවා. ඒ වාශේම අද ක ා 
කරනවා, ශ්රී ලංක්  ගුව්  සමාගශම් පාඩුව පිිතබහව. ශ්රී ලංක්  
ගුව්  සමාගශම් පාඩුව සමාන කර් න පුළුව් , ශක  ඹ-

කටුනායක අධිශේගී මාර්ගශේ වටිනාකම වාශේ අට ගුණයකට  
ශනලුම් කුලුශ්  වටිනාකම වාශේ විසිු)්  ගුණයකට  
ාම්බ් ශත ට වරාය වයාපෘතිශේ වටිනාකමට. ඒවා කරලා ශම් රට 

දැවැ් ත ණය චගුලක හිර කර් න පසු ගිය කාලශේදී වැෙ 
කටුතු) ක ා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ඒ වාශේම bonds ගැන ක ා කරනවා. 
රීසිය කිය් ශ්  කො වැටුණු රර්ිකකයක් තිබුණු ුතශරෝපීය රටක්. 

එදා ඒ රශට් bondsවලට රුපිය්ල මිතලියන 8,000ක් දැම්මා. ඒ 
ස්ලලිවලට ශවච්ච ශදයක් නැාැ. ඒ වාශේ අසාර් ක වැෙ කරපු 
අය  තමයි එදා හිටිශේ.  

මට තව විනාඩියක කාලයක් ශද් න, ගරු සභාපතිු)මනි. 
අශප්ත  වාසුශේව නානායක්කාර මැතිු)මාට මම අයාශයෝග කරනවා, 
එු)මාශේ ශනෝනා අවුරුදු 10ක් තිසරශස  පිං පඩියක් ග්තතාද, නැේද 

කියලා ශක ් දක් තිශබනවා නම් නැඟිටලා කිය් න කියලා. 

දැ්  ශම් තිශබ් ශ්  යාපාලන රණඩුවක්. ශමත්රීපාල 
සිරිශස න මැතිු)මා තමයි ශම් යාපාලන රණ්ඩුශේ 

ජනාධිපතිු)මා. මට ශම් අවසර ාශේදී ශබෞේධ සාහිතයශේ එන 
ශම් න ශම් කවිය මතක් ශවනවා:  

ලහ ලහ එක ශවශාර  - විහ විහ දාම් මනාර 

සිහ බිහ දුක් සසර   - අශාෝ ශදේද්ත ශන දුටි ශම ක්පුර 

ශම් 'යාපාලන' ම්ල වට්ටියට අත ගා් න ශ්රී ලංකා නිදාසර 
පක්ෂශේ ශම් ක්ලලිශේ අයට පිනක් නැාැ.  ශමත්රීපාල සිරිශස න 
මැතිු)මා, රනි්ල වික්රමසිංා මැතිු)මා්ත එක්ක එකු) ශවලා ාදපු 

ශම් 'යාපාලන' ම්ල වට්ටියට අත ගාලා පිනක් කර ග් න ඒ 
අයට අයිතියක් නැාැ. රාජපක්ෂ ුතගශේ ශා රකම් කරපු, ශම් 
රශට් ශා රකමට එකු) වූ පිරිස ශා හ පාරට ග් න විධියක් නැාැ. 

එයි්  එක පිරිසක් අපි්ත එක්ක එකු) ශවලා ශා හ පාශර් යනවා. 
ඒ නිසා ඔබු)ම් ලා්ත පිනක් කර ග් න. ඒ ක්ලලිශේ ල් ශ්  
ශම් 'යාපාලන' ම්ල වට්ටියට අත ගා් න පිනක් නැති 

කරුමක්කාරශයෝ පිරිසක් බව මතක් කරමිත් , ශම් මා්ලලාට 
 

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 දැ් ව්ත බුේධිය පා  ශේවා!යි ප්රාර් නා කරමිත් , මාශේ ක ාව 
අවස්  කරනවා. ශබ ශා ම සරු)තියි.  
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[ගරු නලි්  බණ්ොර ජයමා මාතා] 
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ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have 12 minutes.  

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු වාසුශේව නානායක්කාර ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාශේ රීති 
ප්ර රනය ශම කක්ද? 

 
ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිු)මනි, ම් ත්රීවරශයක් මට අයාශයෝග ක ා. මශේ 

බිරිහ චපශේශිකාවක් ාැටියට ජනාධිපතිු)මාශේ කාර්යාලශේ ඒ 
කාලශේ හිටියා කියලා.  පුළුව්  නම් නැඟිටලා ඒක කිය් න 
කියලා මට අයාශයෝග ක ා. සයට එවැනි තනු)රක් ලබ් න 

සුදුසුකම් තිබුණා. ඒ නිසා සය චපශේශිකාවක් ාැටියට හිටියා. 
ාැබැයි, මට එක ශදයයි කිය් න තිශබ් ශ් . සය චපශේශිකාවක් 
ාැටියට හිටිශේ මා නිසායි.   මට සමතිකමක් දීපු එක ඊට වො 

ශල කු ශදයක් ශ් . එතශක ට,  ශනෝනාශේ ක ාව සදලා ග්තශ්ත 
තිශබන කුපාඩිකමට ශ් .  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[ந.ப. 12.00] 

 
ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීනන්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீதநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கதள, சட்டமும் ஒழுங்கும், ததசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள், நீதி ஆகிய 

முக்கிய அகமச்சுக்களுக்குாிய நிதி ஒதுக்கீடுகளின் மீதான 

குழுநிகல விவாதத்தில் கலந்துதகாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி 

யகடகின்தறன். சட்டம், ஒழுங்குக்குப் தபாறுப்பான தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்களும் சகபயில் இருக்கின்றார். அந்த 

வககயில், முதலாவதாக சட்டம், ஒழுங்கக எடுத்துப் 

பார்ப்தபாம்!  

சட்டம் ஒழுங்கு என்பது இலங்ககயில் எல்லா 

இடங்களிலும் சமமாகப் பிரதயாகிக்கப்பட தவண்டும். இனம், 

மதம், சாதி, பால், வர்க்கம், பிரததசம் என்ற தவறுபாடுகள் 

இல்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் ஒழுங்காகப் பிரதயாகிக்கப் 

பட தவண்டும். உண்கமயில் "சட்டத்தின் முன்னிகலயில் 

யாவரும் சமம்; சமமான பாதுகாப்பு எல்தலாருக்கும் உண்டு; 

சட்டப்படியன்றி எவரும் ககது தசய்யப்படக்கூடாது" 

என்தறல்லாம் அடிப்பகட மனித உாிகமகள் பற்றி வியாக்கி 

யானங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், அண்கமக் 

காலத்தில் இந்தச் சட்டம், ஒழுங்ககக் குைப்புவதற்காகச் சில 

சக்திகள் திட்டமிட்டு தசயற்படுகின்ற தபாக்குககள 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. குறிப்பாக, மட்டக்களப்பில் 

நடந்துதகாண்டிருக்கின்ற சம்பவங்ககளப் பார்க்கின்றதபாழுது 

மிகவும் கவகலயளிப்பதாக இருக்கின்றது. தபௌத்த மதத்கதப் 

தபாதிக்க தவண்டிய அம்தபபிட்டிய சுமைரத்ன ததரர் 

என்பவர் மிகவும் அடாவடித்தனமான முகறயில் தசயற்படு 

கின்றார்; அங்கு நிலவுகின்ற அகமதிகயக் குைப்புகின்ற 

விதத்தில் அவருகடய தசயற்பாடுகள் அகமந்திருக்கின்றன. 

அவர் சிறுபான்கமச் சமூகத்தினர்மீது மிகவும் தமாசமான, 

தகட்ட வார்த்கதககள வீசிக்தகாண்டிருக்கின்றார். நாளும் 

தபாழுதும் அவர் ஒவ்தவார் இடத்திலும் கதளபரங்ககள 

உருவாக்கிக்தகாண்டிருக்கின்றார். அரச உத்திதயாகத்தர்கள் 

பைி தசய்ய முடியாதளவுக்கு அவர்ககள மிகவும் திட்டித் 

தீர்க்கின்றார். ஆனால், அவருக்கு எதிராகச் சட்ட நடவடிக்கக 

எடுப்பதற்குப் தபாலிஸார் ஏதனா, தாமதித்துவருகின்றார்கள்; 

தயங்குகிறார்கள்.  

தபளத்த மதம் புனிதமானது என்று எனக்குத் ததாியும். அது 

நல்ல தபாதகனககளத் தருகின்றது. மக்ககளச் தசழுகமயான 

பாகதயில் தசல்லக்கூடிய விதத்தில் வைிகாட்டுகின்ற அந்த 

மதத்கதச் சாியான முகறயில் பிரதயாகித்தவர்களாக 

இலங்ககயில் மாதுலுவாதவ தசாபித ததரர் தபான்றவர்களும் 

இந்தியாவில் உபகுப்தர் தபான்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள். 

இப்படிப்பட்ட ததரர்கள் தபளத்த மதத்திற்கு, அதன் 

புனிதத்துவத்திற்கு மிகவும் மாியாகதகயப் தபற்றுக் 

தகாடுத்தார்கள் - தகளரவத்கதப் தபற்றுக்தகாடுத்தார்கள். 

ஆனால், மட்டக்களப்பில் இருக்கின்ற அந்த விகாராதிபதி 

தபளத்த மதத்தின் புனிதத்துவத்கதயும் அதன் தாற்பாியத் 

கதயும் அதன் மகத்துவத்கதயும் மீறக்கூடிய விதத்தில் 

பகிரங்கமான இடங்களில் தகட்ட தூஷகை வார்த்கதககளச் 

தசால்லித் தூஷித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார். தபளத்த மக்கள் 

வாைாத இடங்களில் புத்தாின் சிகலககள கவக்கின்ற 

பிரயத்தனங்களில் அவர் ஈடுபட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றார். 

இன்கறய 'நல்லாட்சி'க்குக் ககறககள ஏற்படுத்தக்கூடிய 

விதத்தில் அவருகடய தசயற்பாடுகள் அகமந்திருக்கின்றன. 

இவருகடய தசயற்பாடுககளக் கட்டுப்படுத்த தவண்டிய 

அவசியமிருக்கின்றது. எனதவ, சட்டம் ஒழுங்ககப் தபணுகின்ற 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் காலதாமதம் தசய்யாமல் 

இதற்குாிய நடவடிக்கககய உடனடியாக எடுக்கதவண்டு 

தமன்று நான் தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.   

சட்டத்தின் முன்னிகலயில் யாவரும் சமமாக இருந்தால் 

அகனத்து மக்களும் சமமாக தநாக்கப்படதவண்டும். சிலந்தி 

வகல தபான்று சட்டம் இருக்குமாக இருந்தால், அதில் 

எளிகமயான ஜந்துக்கள் சிக்கிக்தகாள்வதும் வலிகமயான 

குளவிகள் தப்பிக்தகாள்வதும் ஒரு சர்வசாதாரைமான நிகழ் 

வாக மாறிவிடும். எனதவ,  இதற்குாிய நடவடிக்கக என்ன 

என்பகதச் சட்டம் ஒழுங்குக்கான தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

எங்களுக்குக் கூறதவண்டுதமன்று தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.   

அதததவகள, இன்கறய காலகட்டத்தில் மாண்புமிகு 

எதிர்க்கட்சிி்த் தகலவர் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான 

வதிவிடத்கதக் தகாடுக்கதவண்டிய ததகவயிருக்கின்றது. 

அவர் பல சிரமங்களின் மத்தியில் தற்தபாதுள்ள வதிவிடத்தில் 

வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றார். அவருக்கு வைங்கப்பட்டிருக் 

கின்ற வாகனமும்கூட எந்த இடத்தில் திடீதரன பழுதகடந்து 

நிற்குதமா என்று எண்ைக்கூடிய விதத்தில் குகறபாடுகளுள்ள 

நிகலயில் காைப்படுகிறது. எனதவ, தகளரவ எதிர்க்கட்சித் 

தகலவர் அவர்களுக்கு ஒழுங்கான, பாதுகாப்பான ஒரு 

வீட்டிகன வைங்குவததாடு, உாிய வாகனத்கதயும் 

வைங்கதவண்டும். ஏதனன்றால், இன்கறய காலகட்டத்தில் 
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கூலிக்குக் தகாகல தசய்கின்ற ஒரு கலாசாரம் பகையபடி 

ததாடங்கியிருக்கின்றததா என்று எண்ைத் ததான்றுகின்றது. 

தநற்றிரவு ததாகலக்காட்சிச் தசய்திதயான்றில் கண்டியிலுள்ள 

ஒரு பிரததசத்தில் காாில் தசன்றுதகாண்டிருக்கின்ற ஒருவர் 

அந்தக் காகரப் பின்தனாக்கி நகர்த்திவந்து நிறுத்தி, இருவகரச் 

சுட்டுத்தீர்த்துவிட்டுச் தசன்ற காட்சிகய நான் பார்த்ததன். 

எனதவ, இப்படியான ஒரு தமாசமான கலாசாரம் இன்னும் 

ததாடரக்கூடிய ஒரு நிகலகம இருக்கின்றபடியால், தகளரவ 

எதிர்க்கட்சித் தகலவர் அவர்களுக்குாிய பாதுகாப்கப 

உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அவருக்குாிய வாசஸ் 

தலத்திகன வைங்கதவண்டுதமன்று நான் கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்தறன்.   

அத்ததாடு, இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்தறன்.  அதாவது, ததசியக் தகாள்கக மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் சம்பந்தமான விடயங்கள் கடந்த 

காலத்தில் வகுக்கப்பட்டன. அவற்றில் சில விடயங்கள் 

பாரபட்சமாக - பக்கச் சார்பாக அகமந்திருக்கின்றன. இந்த 

'நல்லாட்சி ' அரசாங்கம் வகுத்துக்தகாள்கின்ற இந்தத் ததசியக் 

தகாள்கக என்பது எல்லா மக்களுக்கும் சமத்துவமான, 

நியாயத்கத வைங்கக்கூடிய விதத்தில் அகமந்திருக்க 

தவண்டும். இனம், மதம், சாதி, வர்க்கம், பிரததசம் என அகவ 

எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் வகுத்துக்தகாள்கின்ற அந்த 

நியாயத்துவம் என்பது சமத்துவமாக இருக்கதவண்டும் அல்லது 

சமத்துவமான அடிப்பகடயில் இந்த நியாயத்துவங்கள் 

வைங்கப்படதவண்டும்.   

இதற்கு உதாரைமாக நான் அடிக்கடி இந்தியாகவச் 

சுட்டிக்காட்டுவதுண்டு. அந்த நாடு ஒரு மதச் சார்பற்ற நாடாக 

இருக்கின்றது. அங்கு சகல மதத்தவர்களுக்கும் சமத்துவமான 

உாிகமகள் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வககயில் 

இலங்ககயிலும் ஒரு மதச் சார்பற்ற தன்கம இருக்கதவண்டும். 

எல்லா மதங்களுக்கும் எல்லா இனங்களுக்கும் எல்லாச் 

சமூகங்களுக்கும் சமத்துவமான உாிகமகள் கிகடக்கின்ற 

தபாதுதான் ஒவ்தவார் இனத்தவரும் இந்த நாட்டின்மீது 

கூடுதலான பற்றிகனச் தசலுத்தி நாட்கட அபிவிருத்தி 

தசய்வதில் பங்குதாாிகளாக இருப்பார்கள். மக்ககள அவர்கள் 

இரண்டாந்தரப் பிரகஜகள், மூன்றாந்தரப் பிரகஜகள் என்று, 

எழுதப்படாத சட்ட விதிகளினூடாக ஆளப்பட்ட காலதமான்று 

இருந்தது. தமாைிக்கு முன்னுாிகம தகாடுப்பது, மதத்திற்கு 

முன்னுாிகம தகாடுப்பது தபான்ற விடயங்கதளல்லாம் 

"சட்டத்தின் முன்னிகலயில் எல்தலாரும் சமம்" என்று 

தசால்கின்ற அந்த வியாக்கியானத்திற்கு முரண்பாடான ஒரு 

தசய்திகய மகறமுகமாக எடுத்துக்காட்டுகின்றன.   

நாங்கள் வகுக்கப்தபாகின்ற அரசியலகமப்தபன்பது 

இன்னுமின்னும் திருத்தங்ககள தமற்தகாள்கின்ற ஒரு யாப்பாக 

இருக்கக்கூடாது. கடந்த காலத்தில் - 1956ஆம் ஆண்டு 

காலப்பகுதியில் தனிச் சிங்கள அரச கருமதமாைிச் சட்டம் 

தகாண்டுவரப்பட்டதபாது, டாக்டர் தகால்வின் ஆர். டி சில்வா 

அவர்கள் "ஒரு தமாைிதயன்றால் இரு நாடு; இரு 

தமாைிகதளன்றால் ஒரு நாடு" என்று அழுத்தம் திருத்தமாகச் 

தசால்லியிருந்தார். அந்தக் கருத்து அந்த தநரத்தில் இருந்த 

ஆட்சியாளர்களது காதுகளில் விழுந்திருந்தால், இந்த நாடு 30 

ஆண்டுகள் ஒரு வன்முகறயான கலாசாரத்திகன, இரத்த 

ஆற்றிகனக் கண்டிருக்க முடியாது.  

ஆகதவ, இனிவருகின்ற காலத்தில் நாங்கள் முற்தபாக்கான 

சிந்தகனயின் அடிப்பகடயில் வகுக்கின்ற யாப்பானது, 

தமலும் திருத்தம் தசய்யமுடியாத அளவுக்கு அகமந்திருக்க 

தவண்டும். 1978ஆம் ஆண்டு தகாண்டுவரப்பட்ட யாப்பில் 

நாங்கள் இதுவகர 19 திருத்தங்ககளச் தசய்திருக்கின்தறாம். 

அத்திருத்தங்களில் சில பிற்தபாக்குத்தனமான திருத்தங்களாக 

அகமந்திருக்கின்றன. 18ஆவது திருத்தமானது, ஆளுகின்ற 

ஜனாதிபதிகள் - ஆளுகின்ற அதிகார வர்க்கத்தினர் - 

தங்களுகடய அதிகாரத்திகன மிககப்படுத்திக் தகாள்வதற் 

காகவும் ஒரு காட்டாட்சி தபான்ற ஆட்சிகய ஆளுவதற் 

காகவும் சுயநல அடிப்பகடயில் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. அதன் 

பின்னர், ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்ககள மட்டுப்படுத்தி, ஒரு 

ஜனநாயக நல்லாட்சிகயக் காைக்கூடிய விதத்தில், 19ஆவது 

திருத்தம் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. அன்று அந்தப் 18ஆவது 

திருத்தம் தகாண்டுவரப்பட்டதபாது, அதற்கு ஆதரவாக 163 

தபர் ககககள உயர்த்தினார்கள். அப்தபாது, நியாயத்துவ 

அடிப்பகடயில் யார் தசயற்பட்டிருக்கின்றார்கள்? இன்று 

அதுததாடர்பில் பல விமர்சனங்ககளச் தசய்துதகாண்டிருக் 

கின்றவரும் பல நியாயத்துவங்ககளப் பற்றிப் 

தபசிக்தகாண்டிருக்கின்றவரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரும் இந்நாளில் 'சக்தி' ததாகலக்காட்சியில் 

பைியாற்றிக் தகாண்டிருப்பவருமான அந்த நபர், அன்று அந்த 

தமாசமான அரசியல் யாப்புத் திருத்தத்துக்கு ககயுயர்த்திய 

வர்களில் ஒருவராக இருந்தார். ஆகதவ, இனிதமல் 

சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற யாப்பானது, தமன்தமலும் 

திருத்தங்ககளச் தசய்யக்கூடிய விதத்தில் இருக்காமல், சகல 

மக்களுக்கும் சமமான உாிகமகயயும் சமத்துவத்கதயும் 

தகாண்டதாகவும் நியாயத்துவ தபாக்குககளக் ககடப்பிடிக்கக் 

கூடிய விதத்திலும் அகமந்திருக்க தவண்டும்.  

ததசியக் தகாள்ககககள வகுக்கின்றதபாது, அது எல்லா 

மக்களுக்கும் சமமான நீதிகய, சமமான தபாருளாதாரத் 

தன்கமகய, சமமான கல்விகய, சமமான வாழ்வாதார 

விருத்திகய ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருக்கதவண்டும். 

சில தவகளகளில் தகாள்கககள் அைகாக இருந்தாலும், 

அவற்கற நகடமுகறப்படுத்துகின்றதபாது, சில இடர்பாடுகள் 

ஏற்படுகின்றன. இங்கு எங்களுகடய மாண்புமிகு பிரதம 

மந்திாி அவர்களும், சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அகமச்சர் அவர்களும் இருக்கின்றார்கள். 

தற்தபாது வகுக்கப்படுகின்ற அரசியல் யாப்பானது, 

நியாயத்துவத்கதயும் சமத்துவத்கதயும் ஏற்படுத்தக்கூடிய 

விதத்தில் அகமய தவண்டும் என்பதில் அவர்கள் அக்ககற 

தகாள்ள தவண்டுதமன்று தகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

அதுமட்டுமல்ல, ஒரு மதச் சார்பற்ற, இனச் சார்பற்ற, 

தமாைி சார்பற்ற, எல்தலாருக்கும் சமத்துவம் வைங்குகின்ற 

நாடு என்ற அடிப்பகடயில் சிறுபான்கம மக்களும் நம்பிக்கக 

யுடன் ஆளும் கட்சிதயாடு இகைந்து பைியாற்றக்கூடிய 

விதத்தில் அகமந்த ஒரு முழுகமயான யாப்பாக 

இருக்கதவண்டும். அத்துடன், இந்த யாப்பானது 

எதிர்காலத்தில் முற்தபாக்கான ஓர் ஆட்சி நகடதபறுவதற்கும் 

தவளிநாட்டில் புலம்தபயர்ந்திருக்கின்ற மக்கள் நம்பிக்கக 

தயாடு வந்து, இந்த நாட்டின் அபிவிருத்தியில் 

பங்குதாரர்களாக மாறுவதற்கு ஏற்ற விதத்திலும் 

இருக்கதவண்டும் என்று கூறி, அமர்கின்தறன். நன்றி!  

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අග්රාමාතයු)මා. 
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ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා (අ්ාමාතයුරමා සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික ක යුුර අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் ததசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු සභාපතිු)මනි, විශ  ෂශය් ම අද චශේ වරුශේ අශප්ත  
අමාතයාං ය ගැන ක ා ක  ගරු ම් ත්රීු)ම් ලාට මා සරු)තිව් ත 
ශවනවා. අපි ප මුශව් ම මතක් ක  ුතු) කාරණයක් තිශබනවා. 
ගරු විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මා සහා්  ක ා, අශප්ත  දිසරත්රික් 

සංවර්ධන කමිතටු  ාා ප්රාශේශීය සංවර්ධන කමිතටු ක්රියා්තමක කිරීම 
ගැන. අපි සති කර තිශබ් ශ්   ජාතික රණ්ඩුවක්. ඒ නිසා අද 
අශප්ත  ක්රමය අුවව  දිසරත්රික්කය ගැන බල් න්ත ඕනෑ, තම් ශේ 

ශක ට්ඨාසය ගැන බල් න්ත ඕනෑ. ඒ සහාා ශේ පාලන 
පක්ෂවලි්  ප්ත ක  නිශයෝජිතය්   ඡ් ද ලබා ශගන  ප්ත වුණු 
නිශයෝජිතය්  ල් නවා. ඒ අුවව ශමවර අ්තාදා බැලීමක් ාැටියට 

අපි පක්ෂ ශදශක් ම සභාපතිවරු ප්ත කර තිශබනවා. අශනක් 
ම් ත්රීු)ම් ලා්ත ඒවාට සාභාගි ශවනවා.  එක්ස්ත ජාතික පක්ෂය 
ගැන ශමහිදී සහා්  කරපු නිසා මම ශම් ගැන්ත කිය් න ඕනෑ. ඒ 

නම් කර තිශබන අය ඡ් දයට ලදිරිප්ත ශවලා යම් කිසි මනාප 
සංඛ්යාවක් ලබා ග්ත අයයි. ඒ නිසා  ප්රශේ ය ගැන දැුවමක් 
තිශබන කණ්ොයම් තමයි ල් ශ් . ශම් පක්ෂ ශදක ාැර, අශනක් 
පක්ෂ ලව්ත කරලා නැාැ. සියලුම පක්ෂවල අය ශම්වාට සාභාගි 

ශවනවා. අශප්ත  දිසරත්රික් සංවර්ධන කමිතටුවල්ත, ප්රාශේශීය සංවර්ධන 
කමිතටුවල්ත අඩු පාඩුකම් තිශබනවා නම්  ාැම ශකනාටම සාභාගි 
ශව් න පුළුව්  විධියට, තම් ශේ මුද්ල රශයෝජනය කර් න 

පුළුව්  රකාරයට අපි ඒවා සකසර කරමු.  ලබන අවුරුේශේ  
 විශ  ෂශය් ම ශම් වැෙ කටුත්තතට ම් ත්රීවරු්  සාභාගි ව් ශ්   
ශක ශා මද කියන එක ගැන පක්ෂ නායකය්  සු)ළු අදා  

ම් ත්රීවරු්  එක්ක  ශවනම  සාකච්ඡා පව්තව් න අපි ලැාැසරතියි.    

අලුති්  ලදිරිප්ත කරන "රර්ිකක සංවර්ධන (විශ  ෂ 
විධිවිධාන; පන්ත ශකටුම්පත" අපි දැ්  සකසර කර තිශබනවා. 

විශ  ෂශය් ම ශම් පිිතබහව කලාපීය සමතිවරු් ට්ත, 
ම් ත්රීවරු්  මුණගැසීශම් වගකීම්ත, ඒ එක්කම කලාපීය සංවර්ධන 
මණ්ෙලය මාර්ගශය්  ඒ ඒ දිසරත්රික්කවලට තිශබන සියලුම 

වයාපෘති   රජශේ ශව් න පුළුව් , විමධයගත අය වැශය්  
ශව් න පුළුව් , ප ා්ත සභාශව්  ශව් න පුළුව්  ඒ වයාපෘති 
සිය්ලලම එකු) කරලා අවුරුදු ු)නක සැලැසරමක් ාදලා, 
සමාශලෝචන රැසරවීම්වලදී සාකච්ඡා කර් න අපට පුළුව් . 

විශ  ෂශය් ම  තම්  නිශයෝජනය කරන දිසරත්රික්කය ගැන  
සංවර්ධන සැලැසුම් ාදන අවසර ාශේදී සියලු ශදනාම ඒකට 
සාභාගි ශව් න ඕනෑ.  

විශ  ෂශය් ම  වයඹ සංවර්ධනය ගැන්ත, කළුතර සංවර්ධනය 
ගැන්ත, ාම්බ් ශත ට සංවර්ධනය ගැන්ත, අදා  ම් ත්රීවරු්  
සමඟ අපි සාකච්ඡා කරනවා.  බසරනාහිර ප ාශ්ත ඒ අදා  

කර්මා් ත කලාපවලට වුවමනා කළුතර,  අවිසරසාශේ්ලල රදී 
ප්රශේ  ශතෝරා ග් න  අපි දැ්  සාකච්ඡා කර තිශබනවා. ඊට 
පසරශස  සියලු ම් ත්රීු)ම් ලාශේ සාශයෝගශය්  ඒ වැෙ කටුතු) 

කර් න අපි බලාශප ශර ්තු) ශවනවා.  

ශම් අමාතයාං යට කාර්යය්  ශදකක් තිශබනවා. එකක් තමයි 
ජාතික ප්රතිප්තති සැලසුම් කිරීම. එකක් කැබිනට් මණ්ෙලශය්  
කරන ජාතික ප්රතිප්තතිවලට අමතරව එක අමාතයාං යකට 

පාර්ලිශම්් ු)වට වගකීමක් තිශබනවා. අශනක් සමතිු)ම් ලා්ත 
ල් නවා. ලසරසර ජාතික ප්රතිප්තතිය ගැන කවුරුව්ත වගකිේශේ 
නැාැ.  දානවවැනි රණ්ඩුක්රම වයවසර ා සං ශ ෝධනශය්  පසරශස  

ජනාධිපතිු)මා ශයෝජනා කරලා, විධායක බලතල අඩු කරලා, 

පාර්ලිශම්් ු)ශේ බලතල වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා කැබිනට් 
මණ්ෙලය ශවුවශව්  ශම් ගරු සභාවට වගකියන 
ශක්් ්රසර ානයක් තිශබනවා. එතැනි්  තමයි ජාතික ප්රතිප්තති 
ගැන අපි සාකච්ඡා කර් ශ් .  

ශදවුවව තිශබ් ශ් ,  රර්ිකක කටුතු) ගැනයි. අශප්ත  රර්ිකක  
කටුතු) ගැන  ගරු සර්ත අමුණුගම සමතිු)මා  ශා හ විග්රායක් 
ක ා. අද තිශබන ප්ර රන දිාා බැලුවාම, එක පැ්තතකි්  -

ඔබු)ම් ලා්ත ඒ ගැන ක ා කරනවා. අපට වි ාල ණයක් 
ශගව් න තිශබනවා. දැ්  විතරක් ශන ශවයි, 2019, 2020, 2021, 
2022 වන විට මීට්ත වො වි ාල ණයක් ශගව් න තිශබනවා. 

අ් න ඒ ණය ශගවන මාර්ගය තමයි බල් න ඕනෑ.  ශම් 
අමාතයාං යට අමතරව අශප්ත  කැබිනට් මණ්ෙලයක් තිශබනවා, 
රර්ිකක ක මනාකරණය පිිතබහ කැබිනට් මණ්ෙලය.  අශප්ත  

ශජයෂරඨ සමතිවරු ගණනාවක් එතැන ල් නවා. විෂය භාර 
සමතිවරු ගණනාවක් ල් නවා. සතියකට වරක් අපි රැසර ශවනවා. 
අශප්ත  අවධානය ශය මු ශවලා තිශබ් ශ්  ශක ශා ම ද ශම් ණය 
ශගව් ශ්  කියන එක ගැනයි. ණය සති වුශණ් ශක ශා මද 

කියලා අපි ද් නවා. ඒකට සඟි්ලල දිගු කර් න පුළුව් . එශා්ත 
ඒක විතරක්  කරලා ාරි ය් ශ්  නැාැ.  

අප ජනතාවට කිේශේ, ඔවු්  ශම් ණය චගුශල්  ශේරනවා 

කියලායි. ඒ වගකීම අපට තිශබනවා. ඒකයි ශම් පක්ෂ ශදක එකු) 
වුශණ්. ඒ ණය චගුශල්  ජනතාව ශේර් ශ්  ශක ශා මද කියා 
අප බල් න ඕනෑ. "කවුද කශ  ? ශම නවාද වුශණ්?" කියන එක 

ගැන සියලු ශේව්ල කිය් න පුළුව් . ඒක ප්ර රනයක් ශන ශවයි. 
එශා්ත අ් තිමට, ඒ ගැන විතරක් ක ා කරලා මදි. අප එතැනි්  
එ් න ඕනෑ, ණය චගුශල්  ශම් රට ශේරාග් ශ්  ශක ශා මද 

කියන තැනටයි. අ් න ඒ කාරණා ගැන අපි ශමතැන වාද විවාද 
කරමු. මම හිතනවා එයට අප ඔක්ශකෝම එකඟ වනවා කියා.  

ශම් ගරු සභාවටයි බලය තිශය් ශ් . අපි ශම් ගරු සභාව 

 ක්තිම්ත කර තිශබනවා. අශප්ත  රණ්ඩුව කරන වැෙ කටුතු)වලට 
අමතරව, මුද්ල අමාතයු)මා කරන වැෙ කටුතු)වලට අමතරව, 
රර්ිකක ක මනාකරණ කමිතටුව කරන වැෙ කටුතු)වලට අමතරව 
කටුතු) කරන තව්ත ඒවා තිශබනවා. ශම් ගරු සභාශේම තිශබනවා 

රර්ිකක සංවර්ධන පිිතබහ රංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව. ඒ 
වාශේම තිශබනවා, රජශේ මුද්ල පිිතබහ කාරක සභාව. ඒ කාරක 
සභා ශදශක් ම වැෙ කටුතු) ශකශරනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ඒ වාශේම රජශේ ශදපාර්තශම්් ු) සා 
රයතන ගැන ක්රියා කිරීම සම්බ් ධශය්  ශස යා බැලීමට රජශේ 
ගිණුම් පිිතබහ කාරක සභාව සා ශප දු වයාපාර පිිතබහ කාරක 

සභාව තිශබනවා. එශාම නම්, ශම් රදි බලතල තිශබනවා. අපි 
එකඟ වූ ාැටියට, පාර්ලිශම්් ු)වට අය වැය කාර්යාලයක් සති 
කිරීම සහාා ශකටුම්පත ලදිරිප්ත කිරීම සා ශජ්.රර්. ජයවර්ධන 

මධයසර ානයට වුවමනා ශස වා ලබා දීම සහාා අව ය කටුතු)්ත 
ක  ුතු)යි. ඒ අුවව එන අවුරුේශේ මැද වන ශක ට සම්පූර්ණ 
බලයක් ශම් ගරු සභාවට ලැශබනවා. ඒ අුවව ක්රියා කරශගන 
ය් න අපට පුළුව්  කියායි මා හිත් ශ් . අප කරන වැෙ 

කටුතු)වල්ත අඩු පාඩුකම් තිශබනවා. අඩු පාඩු නැු)වා ශන ශවයි.  

අශප්ත  වි ාල සංවර්ධන වැෙසටානක් තිශබනවා. ුවවර නගරය 
දිුතණු කරන එක ඒවාශය්  එකක්. එතැන ලහ්  ශම නරාගලට 

යන ක්ල දිුතණු කර් න තිශබනවා. එයට පසු ගිය රණ්ඩුව කරපු 
ඒවා්ත අපි සු) ්ත ක ා. ඒවා අයි්  කර දම් නද කිය් ශ් ? අපි 
ාද් ශ්  ශක  ඹ මා නගරයක් කර් නයි. අප ඒ කාලශේ ක ා 

ක ා එහි මූලය නගරයක් - offshore service centre එකක් - 
පිහිටුව් න. ඒ කාලශේ අපි බැලුශේ එය කර් ශ්  ර්තමලාශ් ද, 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

වැලිකෙද කියලායි.  නමු්ත වරාය නගරය  තිබුණු නිසා අපි ඒ 
සහාා එතැන ශතෝරා ග්තතා. රපසු මිතනිසු්  ලව්ත කර් න අව ය 
නැාැ. චයිනා ාාබර් සමාගම්ත ඒකට චෙ පැනලා කැමැති වුණා. ඒ 

නිසා ඒ සර ානය ශත රා ග්තතා.  එතැනදී වටි් ශ්  වරාය 
නගරයකට වො අප එතැන මූලය නගරයක් සති කරන නිසායි. ශම් 
කාරණා ශදකම එකු) කරශගන යමු. එහි තිශබන අඩු පාඩුකම් 

ශම නවාද කියා බලා ඒවා  ාදාශගන අපි ඒ කටුත්තත ලදිරියට 
ශගන යනවා.  

අපි ශමහිදී ක ා ක ා, වයඹ කර්මා් ත සති කිරීම ගැන, 
ාලාවත පැ්තශ්ත සංචාරක වැෙසටාන ගැන. කෑග්ලලට 
ශප ු)ාැර ලහලා පාර ාදනවා.  බසරනාහිර ප ාත දිුතණු කර් න 

කටුතු) කරනවා. ඒ එක්කම, දකුශණ් සංචාරක අං ය දිුතණු 
කර් න කටුතු) කරනවා. අනික, ාම්බ් ශත ට දිුතණු කිරීම. 
ාම්බ් ශත ට වරාය  ම්තතල ගුව්  ශත ටු ශප   තිශබනවා තමයි. 

ඒ ශදශක් ම කිසිම ප්රශයෝජනයක් ලැබුශණ් නැාැ. ශම කද, නැේ 
තිබුශණ් නැති නිසා සා ගුව්  යානා තිබුශණ් නැති නිසා. ඒකයි 
තිබුණු ප්ර රනය. අශප්ත  ශප ශර ් දුව වුශණ් ශම කක්ද? එදා මම 

ාම්බ් ශත ටදී කිේවා මට මතකයි, "මම බියගමට වො 
කර්මා් ත ාලා ාම්බ් ශත ටට ශගනැවි්ත ශද් නම්" කියා. ශම් 
පක්ෂ ඔක්ශකෝම -අපි- එකට එකු) ශවලා වැෙ කරන නිසා ඒක 

කර් න පුළුව් .  

ප මුශව්  තිශබ් ශ්  වරාය දිුතණු කරන එකයි. වරාය දිුතණු 
කර් න අපි අලු්ත විධියට සිු)වා. මීට ලසරසර සයි එය ශන කශ   
කියන එක ගැන මම ද් ශ්  නැාැ. ගිහි්  ඒ ගැන අාග් න, 
කණ්ොයම මුණ ගැශාන අවසර ාශේදී. ඒ ගැන මශග්  අා් න 

එපා. මා කිය් ශ් , දැ්  කර් ශ්  ශම කක්ද කියලායි. එවිට 
අශප්ත  සමතිවරු් ට ම් ත්රීු)ම් ලාට අමතරව, නාම්ල රාජපක්ෂ 
ම් ත්රීු)මාට්ත එතැනට ගිහි් , සාභාගි ශවලා වැෙ කටුතු) 

කර් න පුළුව් . මම චම්ල රාජපක්ෂ ම් ත්රීු)මා සමඟ සාකච්ඡා 
කර තිශබනවා, ඒ ප්රශේ ශේ කරන දිුතණුව ශම කක්ද කියන එක 
ගැන. ඒ ගැන අපට ප්ර රනයක් නැාැ. ඒ දිුතණුව සති කර් න ඕනෑ 
ප්රශේ ශේ ම් ත්රීවරු්  සාභාගි ශවලායි. වි ාල සංවර්ධන 

තීරුවක් සති කරග් නයි ඕනෑ. ත්රිකුණාමලය දිුතණු කරනවා නම්, 
ත්රිකුණාමලය වරාය වටාද ඒ වාශේම දිුතණු කර් න ඕනෑ. එය, 
අුවරාධපුරය, ත්රිකුණාමලය, ශප ශ  ් නරුව කියන ප්රශේ වලට 

ලැශබන දිුතණුවක්. ශම් සැලැසරම දැ්  ක්රියා්තමක කර් න ඕනෑ. 
ඒ සහාා රශයෝජකය්  ශමශා ට ශගශන් න ඕනෑ. ලංකාශේ 
රශයෝජකය්  ල් න පුළුව්   විශේශීය රශයෝජකය්  ල් න 

පුළුව් .  

 අ් තිමට අපට අව ය ශවලා තිශබ් ශ්  ශම් රශට් රර්ිකක 
වර්ධන ශේගය සියයට 7ක් දක්වා ශගන යෑමයි. ඒකයි අශප්ත  
කැබිනට් එක සාකච්ඡා කර් ශ් . ශක ශා මද අප ඒ තැනට 
ය් ශ් ? මා බැංකුව කියනවා, රර්ිකක වර්ධන ශේගය සියයට 

6ක් දක්වා ශගන යනවා කියා. අපි රර්ිකක වර්ධනය සියයට 7ක් 
දක්වා ශගන ය් න ඕනෑ. ශම න ශක ට්ඨාසවලද සංවර්ධනය සති 
ව් න ඕනෑ? සංචාරක වයාපාර, අලු්ත කර්මා් ත, ඩිජිට්ල අං ය 

රදි ගණනාවක් තිශබනවා. ඒ එක්කම තව්ත ප්ර රන තිශබනවා. 
අශප්ත  දුප්ත ප්තකම ල්  එකක්. එයට විසඳුමක් ශලසයි අධයාපනය 
අවුරුදු 13ක් දක්වා අනිවාර්ය කශ  . කවුද අවුරුදු 13ක් පාසශ්ල 

අධයාපනය ශන කර් ශ් ? ඒ, දුප්ත ප්තම ශක ටසයි. අශනක් අතට, 
අශප්ත  සමතිු)මා කියපු ාැටියට අශප ස (චසසර ශප ; -එනම් 
පාස්ල අධයාපනශේ අවසාන අවුරුදු ශදක වන 12 සා 13 
ශර ි.වල- විෂය මාලා ශවනසර කර් න ඕනෑ.  

අපි ලසරසර ශවලාම ශමය රරම්භ කරමු. අපි ශිෂය ශිෂයාව්  
පාස්ලවලට ශය මු කරමු. එශාම ක ාට පසුව තිශබන ප්ර රනය 

විසහමු. ඒ එක්කම තිශබ් ශ්  අශප්ත  රැකියා ශව හ ශප ශ   

තිශබන ප්ර රනයයි. අශප්ත  අධයාපන සුදුසුකම් සා රැකියා ශව හ 
ශප   අතර කිසිම ගැ පීමක් නැාැ. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 
ම් ත්රීු)ම් ලා එක්ක  අපිට  ඒවායි  කර් න තිශබ් ශ් . ශම් 
ප්ර රනය  විසහා ග්තශත ්ත  අවුරුදු   දාු)නක අධයාපනයයි, 

රැකියා පුලවණුවයි එකට එකු) ශවනවා. එතශක ට  අපි කර් න 
ඕනෑ කටුත්තත තමයි, ශම් රටට වුවමනා කර්මා් ත ාා අශනක් 
වයාපාර ශගශනන එක. ගිය සුමානශේ මලික් සමරවික්රම 

මැතිු)මායි, මමයි  ශවශ හ සංගම්වල පිරිස  ාමු  වුණා.  ඒ 
ශග ්ලල්  කියනවා,  -විශ  ෂශය්  ලදිකිරීම් අං ශේ- ශම් 
සංවර්ධන වැෙ රවාම ඒශග ්ලල් ට ලක්ෂ දායක ශස වක 

පිරිසක්  වුවමනාය කියා. අද ලංකාශේ ශස වය කර් ශ්  ලක්ෂ 
6යි. ශක ශා් ද ලතිරි ලක්ෂ 4 ශස යා ග් ශ් ? ශක ශා මද 
එතැනට ශේ් ශ් ? ශමතැන අපට වි ාල ප්ර රන ශදකක් 

තිශබනවා. ගරු අමුණුගම සමතිු)මා කිේශේ ඒක. එකක් ග්රාමීය 
ණය  අශනක ග්රාමීය දිලිඳුකම - දුප්ත ප්තකම  rural poverty and 
rural debt.  ඔය ශදකම තිශබනවා  ඒ ගැන අපි බල් න ඕනෑ. අපි 
2017 අවුරුේශද්  පට්  ශගන ඊ ඟ අවුරුදු කිහිපශේදී ඒ ප්ර රනය 

අවසාන කර් න බලමු. ඒකට මම කැමතියි, ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ 
ාැම කණ්ොයමකම අදාසර අර ග් න. අපි ශම කක්ද ග්රාමීය 
ජනතාවශේ ණය ගැන කර් ශ් , අපි ශම කක්ද  ග්රාමීය 

දුප්ත ප්තකම ගැන කර් ශ්  කියන එක ගැන අදාසර අව යයි.  

ඒ එක්කම, කෘෂිකර්ම ාා ධීවර කර්මා් තශේ නවීකරණයක් 
සති කර් න ඕනෑ. ඒ නවීකරණය සති කර් නයි අශප්ත  විශ  ෂ 

අවධානය ශය මු කර් ශ් . අලු්ත ශකටුම්පශ්තදී ඒ වැෙකටුතු) 
කර් න ග්රාමීය නවීකරණ මණ්ෙලයක් ගරු ජනාධිපතිු)මාශේ 
ප්රධාන්තවශය්   අපි සති කරනවා,  මා සමතිවරු සියලු ශදනාම 

එකු) කරශගන ඒ වැෙ කටුත්තත කර් න. ශම් ප්ර රනය විසහ් න 
බැරි නම් ාැම ශකනාම නගරයට එයි. ඒක්තඅවාසියක්. ග්රාමීය 
රර්ිකකය දිුතණුවට ප්තකර් න තිශබනවා. 

අශනක් කාරණය තමයි, බැංකු ණය දීම. මම්ත පිිතග් නවා. 
බැංකු ණය ශදන එක ගැන මා සෑහීමකට ප්තශව් ශ්  නැාැ. අපි 
බිලියන 12ක් ශව්  කරනවා, කුො ණය සහාා.  අපි ඒ බැංකු්ත 
කැහවා දැ්  ණය ශදන ක්රමය ගැන අානවා. අපි විතරක් 

ශන ශවයි.  ජාතය් තර සංවිධාන්ත අශප්ත  බැංකුවල ණය ශදන එක  
ගැන ප්ර රන  මු) කර  තිශබනවා. එක කණ්ොයමකට විතරයි ණය 
ශද් ශ් . සාමානය අයට ශක ශා මද ඒ මුද්ල ලබාශද් ශ් ?  

ශක ශා මද ඒ අය දිුතණු ශව් ශ් ? ඒ අුවව තමයි අශප්ත  වැෙ 
කටුතු) කර් න මම බලාශප ශර ්තු) ශව් ශ් .  

ඊ ඟට, විශ  ෂශය්  මම තව්ත කාරණාවක් කිය් න 

කැමතියි. ශමතැන ශන සිටියාට ප්තතරවල ප  වූ  කාරණාවක් මා 
දැක්කා. දැ්  කැබිනට් මණ්ෙලශය්  අපි සාකච්ඡා කරනවා, 
ශගවීම් ාා ශේරුම් කිරීශම් පේධතියක් සතිකිරීම ගැන. ඒ ගැන 

දැනට සාකච්ඡා කර ශගන යනවා. ඒකට මා බැංකුව්ත, ICTA 
එක්ත -ඒක්ත රජශේ රයතනයක්- ශදකම අයිතියි. ඒ වාර්තාව 
රවායි්  පසරශස  අපි තීරණය කර් නම්, ශම කක්ද අපි ගතුතු) 
පියවර කියා. එක මතයක් තිශබනවා. ශලෝකශේ ාැම රටක් 

වාශේම ඒ පේධතිය රජශය්  පාලනය කර් නට වුවමනායි. ඒ 
ගැන කිසිම ප්ර රනයක් නැාැ. ශක ශා් ද ඒක පාලනය කර් ශ්  
කියා විවිධ මත සවි්ත තිශබනවා. අපි  ඒ ගැන බල් නම්. 

විශ  ෂශය් ම රටව්ල ගණනාවක ශම්ක ශවනම පාලනය 
කරනවා. මා බැංකුශව්  කර් ශ්  නැාැ. ලංකාශේ ශම් පනත 
ශගනාශේ 2005 වර්ෂශේ.    

ශමතැන  එක කාරණයක් තිශබනවා. ශම් ඔක්ශක ම මා 
බැංකුවට රවායි්  පසරශස  ශම් ශත රු)රු ඔක්ශක ම ලැබුණා. ඒ 
අයට පුළුව්  වුණා, තම් ශේ යාළුව් ට කියලා ශපෞේගලික 
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රශයෝජනශේ ශවනසක් සති කර ග් න. තම් ට ඕනෑ තැනට 

ශත රු)රු ශදනවා. සමාර අය කියනවා, ඒක රරක්ෂා කර ශගන 
ශවනම අං යක් සති කර් න කියා. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කර් න  
ඕනෑ. අශනක මා බැංකුශේ  ක්තිය තිශය් ශ් , මූලය පාලනය 
චෙ.  බැංකු ශන වන මූලය රයතන පාලනශේ වි ාල ප්ර රන 

තිශබනවා.   

 
ගු (ආචාර්ය  සරත් අමුුගම මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
With regard to monetary policy. 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Yes, monetary policy.  Non-banking financial institutions 

ගැන බල් න  අශප්ත  නැති වුණු fiance companies ගණන 
බල් න. ඒ නිසා ශම්ක ශක තැනි් ද කර් ශ්  කියන එක ගැන 
අපි ඔක්ශක ම අයශේ අදාසර අරශගනයි කටුතු) කර් න ඕනෑ. 
ශක ශා ම්ත ඒක කර් න රපසු පාර්ලිශම්් ු)වට ලදිරිප්ත 

කර් න ඕනෑ. ශම් පනශ්ත්ත අඩු පාඩුකම් තිශබනවා. අලු්ත පන්ත 
ශකටුම්පතක් අපි ලදිරිප්ත කරනවා කියා මම කිය් න කැමැතියි. 
ඒ වාශේම ශම් ණය වි ාල ශලස තිශබන නිසා  අපි්ත, IMF එක්ත 

සියලු ශදනාම එකඟ වුණා, මා බැංකුශේ අධිපතිු)මා්ත එකඟ 
වුණා, ණය   ශගවන  එකට ශවනම කාර්යාලයක් සති කර් න  
ඒක මුද්ල අමාතයාං යට ශද් න. එහි සාමාජිකය්  

වයවසර ාදායක මණ්ෙලශේ අුවමැතිය්ත එක්ක තමයි ප්ත කර් න 
ය් ශ් . ණය වැඩියි. ශම්ක මා බැංකුවට  කර් න බැාැ. මා 
බැංකුව තිශබ් ශ්  ණය මුද්ල එකු) කර ශද් න. ශගවන එක 

තිශබ් න ඕනෑ ශවන්ත තැනකි්  කර් න. ඒක, ලවඟක් රටව්ල 
කරන එකක්. අපි්ත ඒක සාකච්ඡා කරලා කරනවා.  

ු)් වැනිව, බැඳුම්කර ප්ර රනය  ගැන කිේවා. අපි ප්ත වුණායි්  

පසරශස  ප මුවන වතාවට,  අවුරුේදක් ය් න ලසරශස්ලලා ඒ ගැන 
පියවර  අර ග්තතා. අපි ශක ච්චර ල්ලලුවාද අශනක් ඒවා ගැන? 
Hedging  ගැන පරීක්ෂණ කර් න ල්ලලුවා  Greek bonds ගැන 
ල්ලලුවා. ඔක්ශක ම ගැන ල්ලලුවා. නැාැ. ලසරශස්ලලා මම පිටිපන 

ශක මිතටිය දැම්මා. පිටිපන ශක මිතටිශේ වාර්තාව රවා. ඩිේ 
ගුණශස කර සභාපතිු)මා කිේවා, ශම්ක පිිතග් න බැාැ, UNP 
වාර්තාවක්ය කියා. ගරු  සුනි්ල ාඳු් ශන්තති ම් ත්රීු)මාට  මම 

සරු)තිව් ත ශවනවා. ඒ වාර්තාව පිිතග්තතා. එතැනදී කිේවා, "ශම් 
ගැන තව විභාග කර් න." කියලා. අලු්ත කමිතටුවක් රවා. අපි 
විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරශයක්ව එම කමිතටුශේ සභාපති ශලස ප්ත 

ක ා. එහිදී ශම් නිර්ශේ ය දීලා තිශබ් ශ් , සියලුශදනාම එකු) 
ශවලායි. එතැනදී, සමාර කරුණු ගැන විවිධ අදාසර දු් නා. 
එශා්ත නිර්ශේ  එකයි. ලති් , ඒ නිර්ශේ  රවාම මම කර් ශ්  

ශම කක්ද? එම නිර්ශේ  මශේ  ඟ තියා ශගන ල් න බැාැ. 
ශමතැනදී කිේවා, ඒ සහාා නීති ක්රියා්තමක කර් න පුේගලශයක්ට 
ශද් න කියලා.  ශම් රණ්ඩුවට චපශදසර ශද් න නීතිපතිු)මාට 
පුළුව් . අශප්ත  වරප්රසාද ප්ර රන ාැර, අපි අශනක් ප්ර රන අා් ශ් ්ත 

නීතිපතිු)මාශග් . මම ද් නා ශජයෂරඨ නීතිඥශයක් එක්ක ශම් 
ගැන ක ා කරලා,  මශග්  ශන ශවයි ශම් සහාා 
ක ානායකු)මාශේ චපශදසර අ රශගන වැෙ කටුතු) කර් න 

කියලා මම නීතිපතිු)මාට එය භාර දු් නා.  

 මට නීතිපතිු)මා කිේවා, "ක ානායකු)මා මුණ ගැසුණා" 
කියලා. ක ානායකු)මා්ත කිේවා. එතැනට භාර දීලයි තිශබ් ශ් . 

නීතිපතිු)මා අපට කියලා තිබුණා, public auction සා private 
placement ගැන විශ  ෂ දැුවම ලබා ග් න කියලා. මම IMF 
එකට, ශලෝක බැංකුවට ලිේවා. ශම කද, ශවන කාටව්ත ලියලා 

වැෙක් නැාැ. මට බි.යි, මට ඕනෑ ශකශනක් දැම්මා කියලා. ශම් 

වගකීම මශග ශන ශවයි. මශේ වගකීම ශවලා තිබුශණ්, ඒ 
නිර්ශේ ය ශම් ගරු සභාවට භාර ශද් නයි.  

ශමය පාර්ලිශම්් ු)ශේ Committee එකක්. අශප්ත  
අමාතයාං යට අයිති නැාැ. ශම්ක පාර්ලිශම්් ු)ශේ Committee 

එකක් නිසා, ශම් Committee එශක් නිර්ශේ ය ගරු සභාවට භාර 
දු් නාම ශම් සභාවටයි එහි අයිතිය තිශබ් ශ් . නීතිපතිු)මා 
නැතිව ශපෞේගලික නීතිඥශයක් ඕනෑ නම්, ඒක පක්ෂ නායකය්  

එකු) ශවලා කරයි. ඒක  මට කමක් නැාැ. මශේ වගකීම මම ලෂරට 
කරලා අවසානයි. ඔබු)ම් ලා කිේශව ්ත ශපෞේගලික නීතිඥය්  
ඕනෑ කියලා- ශපෞේගලික නීතිඥවරු් ට දු් න්ත, එංගල් තශේ 

නීතිඥය් ට දු් න්ත, එංගල් ත ශර ෂරඨාධිකරණශේ 
අග්රවිනි රචයකාරවරයාට දු් න්ත අ් තිමට ශම් නඩුව දා් න 
පුළුව්  ව් ශ් , -දැනට නීති ශවනසර කර් ශ්  නැ්තනම්- 

නීතිපතිු)මාට විතරයි. ඒ නිසා මම පක්ෂ නායකය් ට කිය් ශ් , 
ඔබු)ම් ලාට නීතිපතිු)මා එපා නම් ශවන කාට ාරි කියලා ඒ 
කටුත්තත කර ග් න කියලායි. අ් න ඒක නිසා මම එය 
ක ානායකු)මාට භාරදීලා තිශබනවා. ඊට පසුව මට වගකීමක් 

නැාැ. ප මුශවනි වතාවටයි ශමතරම් ශදයක් කිය් ශ් . COPE 
එශක් වාර්තා 37ක් තිශබනවා. ශම් වාර්තා ඔක්ශකෝම අරශගන 
ශම්වා ක්ල දා් නද? මම කිේවා, නැාැ. මශේ අමාතයාං යට 

විරුේධව තිශබන කරුණු ලසරශස්ලලාම අපි ශා යා ග් නම් 
කියලා. ඒශක් කිේශව ්ත, කාට ාරි නඩු දා් න කියලා, ලති්  නඩු 
දා් න. මට ප්ර රනයක් නැාැ. එශා්ත ඒක තීරණය කර් ශ් , මම 

ශන ශවයි. මම ඒ නිර්ශේ ය්  නීතිපතිු)මාට දු් නා.  

වාසුශේව නානායක්කාර ම් ත්රීු)මා කිේවා වාශේ, 
නීතිපතිු)මා ශා හ නැ්තනම්, එශාමනම් කවුරු ාරි ශා යා ශගන 

ඒ වගකීම භාර ශද් න. සියලුම පක්ෂ නායකය්  එකඟ නම්, 
සර්ත එ් . සි්ලවා මැතිු)මාට ඒක ශද් න. මට කමක් නැාැ. 
පක්ෂ නායකයි්  එකඟ නම්, ශම ාා්  පීරිසර මැතිු)මාට ශද් න. 

මට කමක් නැාැ.  කාටද ශද් ශ්  කියලා මට නම් කිසිම 
ප්ර රනයක් නැාැ. රර්ිකක කටුතු) සමතිු)මා ාැටියට, 
අගමැතිු)මා ාැටියට මශේ ුතු)කම මම ලෂරට කරලා තිශබනවා. ඒ 
නිසා, දැ්  ඒ ගැන ශමම ගරු සභාවට භාරයි. ඒ සහාා ගත ුතු) 

පියවර කුමක්ද කියලා, පක්ෂ නායකවරු තීරණය කර් න. ඒ 
තීරණය ලැශබන ශතක් නීතිපතිු)මා සා ගරු ක ානායකු)මා 
දිගටම ශමහි වැෙ කටුතු) කරශගන යාවි. මම්ත හිත් ශ් , ශම් 

කටුත්තතට නීතිශය්  වගකිය් ශ්  කවුද කියලා  ලක්මනි්  
තීරණය කශ  ්ත ශා හයි කියලායි. නැ්තනම් කියයි, මම ශම්ක 
ප්රමාද කරනවා කියලා. නීතිශේ වගකීමක්  තිශබනවාද, නැේද? 

කවුද එශානම් වගකිය් න ඕනෑ. ශම කක්ද කර් ශ් ? එච්චරයි 
මම අා් ශ් . ලති් , ශමතැන කෑ ගානවා.  

බල් න,  COPE එශක් වාර්තා 37ක් තිශබනවා. දැ්  අපි 

ශා යා ශගන යනවා Greek bonds ගැන, hedging ගැන. ශම් 
සමාර ශපෞේගලික බැඳුම්කර දීලා තිශබ් ශ් , එහි තිශබන 
නීතියට පටාැනිවයි. අශප්ත  මූලය නීතිය අුවව, කවුරු ාරි මිතලදී 
ග් නවා නම් ඒ බැඳුම්කරය නීතයුවකූලයි.  A bond in the hands 

of a bona fide buyer is valid even if the process is invalid. 
ශමය සිදු වුශණ් ශක ශා මද කියලා බල් න. ශමශාම ප්ර රන 
ගණනාවක් ශා යා ශගන ය් න තිශබනවා. සයි, ශම්ක විතරක් 

ශා යා ග්තශ්ත, ශම්වා ගැන ශා යා ග්තශ්ත නැේද කියලා ඒවා 
ගැ න ක ා කරනශක ට තමයි තරු ශපශන් ශ් . ශමතැන වුශණ් 
ශම කක්ද  කියලා, ඒ ගැන ාැම ශදයක්ම ශස යා ග්තතාම ශමම 

ගරු සභාවට්ත, නීතිපතිු)මාට්ත මම එම කරුණු ටික ශද් නම්. අද 
ශම කක්ද ශවලා තිශබ් ශ් ? එදා අපි කිේවා, ශක ටසර ශවශ හ 
ශප  ට විශේ  අරමුද්ලවල මුද්ල ශගශන් න එපා කියලා. ඒක 

එ් ශ් , ශම් දවසරවල සශමරිකාශේ ශක ටසර ශවශ හ ශප ශ   
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ශප ලිය අඩු නිසා. එහි ශප ලිය වැඩි වුණ දවසට අත වනලා යනවා 
කියලා. සශමරිකාශේ ජනාධිපති ව ශය්  ශෙ න්ලඩ් ්ම්ප්ත  
මැතිු)මා ප්ත ශවනවා. එු)මාශේ වැෙ කටුතු) කර් න මුද්ල ඕනෑ 

ශවනවා. ලති් , ශප ලිය වැඩි ශවනවා. දැ්  අපි  කිේව ාැටියට, ඒ 
ශග ්ලල්  දැ්  අපට අත වනලා යනවා.  

එදා, ශම් සෘජු විශේ  රශයෝජන ශගනැ්ලලා කර්මා් ත ාලා 
සති ක ා නම්, ාම්බ් ශත ට පිශරේවා නම් අද ශම් ත්ත්තවය සති 
ව් ශ්  නැාැ. ාම්බ් ශත ට පුරව් නයි, වයඹ පුරව් නයි, 
අශනක් තැුව්ත පුරවලා ශමම වැෙ කටුතු)  කරශගන ය් න අපට 
ශප ඩි කාලයක් ඕනෑ ශවනවා. එච්චරයි අා් ශ් . එශාමනම්, 
සයි ඒක කශ   කියලා්ත අා් න ඕනෑ. ශම කද, ශම් ගරු සභාවට 
ශන කියා තමයි ශමම වැෙ කටුතු) කශ  .  මට ඕනෑ ශම් ගරු 
සභාශේ මූලය පාලනය සති කර් න. අපි ඒ ටික කරශගන යනවා. 
ඒ නිසා ශම් කාරණාව ගැන ශාෝ ශවන්ත ඕනෑම කාරණයක් ගැන 
කටුතු) කර් න ශමම ගරු සභාවට බලයක් තිශබනවා. අපි 
ල් ශ් , ශමම ගරු සභාශේ වගකීම අුවව ක්රියා කර් නයි. අශප්ත  
වගකීම ලෂරට කරලා තිශබනවා. ශ්රීල් ක්  ගුව්  ශස වශේ සිදු 
ශවලා තිශබන ශා රකම් ශම නවාද කියලා මට රපලව කිය් න 
වැෙක් නැාැ.  

ස්තත ව ශය් ම ශම්ක වා් නයි තිශබ් ශ් . නමු්ත අපට 
ශම්ක රරක්ෂා කර් න ඕනෑ.  ඒවාශේ කරුණු, ශගව් න තිශබන 
ණය දිාා බැලුවාම ඒ ගැන ශවනම හිත් න ශවනවා. ශම් 
බැඳුම්කර පාඩුව ශන ව, ඒ ණය ශගව් න නම් Central Bank 
1000ක් විකුණ් න ශේවි.   ශමතැන සති  ශවලා තිශබන 
ත්ත්තවශය්  අපි ශග ෙ එ් න ඕනෑ.  අඩුම ගණශ්  ශ්රී ලංකා 
නිදාසර පක්ෂය්ත, එක්ස්ත ජාතික පක්ෂය්ත එකට එකු) ශවලා 
තිශය් ශන්ත ඒ හි් දයි.  ඔබු)ම් ලා ශමතැන  ලහශගන නිකම් 
කෑ ගානවා.  ශම්ශක්  ශග ෙ එ් න ඔබු)ම් ලා ශම කක්ද 
කර් ශ්  කියා මම අානවා.  එතශක ට ඒ වාසිය්ත එනවා ශ් . 
ඒකයි මම  ශම් සභාශේ අා් ශ් .  රට ශග ෙ ග් න විපක්ෂ 
කණ්ොයශම් ප්රතිප්තතිය ශම කක්ද කියා මම අානවා. එශාම නම් 
අපට ඒක කිය් න. ඒකාබේධ එක්ත ශදකට ශබදිලයි තිශබ් ශ් . 
ඒක මම කියලා  වැෙක් නැාැ.  ඒකාබේධ කණ්ොයම් ශදකක් ද 
ු)නක්ද තිශබනවා.  ඒකට්ත කමක් නැාැ. ඒකාබේධ කිේව්ත 
කමක්  නැාැ. මම ශම් ගරු සභාවට  සරු)ති කරමිත්  මශේ වචන 
සරව්ලපය අවස්  කරනවා.  
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Order, please! This House would like to warmly 

welcome and recognize the presence of Dr. (Mrs.) 
Fehmida Mirza, Member of Parliament and former 
Speaker of the Pakistan National Assembly and the 
Delegation who are present at the Speaker’s Gallery. 

The Sitting is suspended till 1.00 p.m. for lunch.   

 
රැසනවිම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 

1.00  නැවත පවත්වන ලී . 
அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு,  பி.ப. 1.00 மைிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till  1.00 p.m.  and then resumed. 

 
ියනයෝජය මහ නල්කම් 
(பிரதிச் தசயலாளர் நாயகம்) 

(The Deputy Secretary-General) 
Will an Hon. Member propose the Hon. Edward 

Gunasekara to the Chair?  

ගු ඩේලසන නද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair.   
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குைதசகர அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Next speaker is Hon Douglas 

Devananda. 
 

[பி.ப. 1.00]  

ගු ඩේලසන නද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, எமது 

நாட்டில் மக்களது நலன்கள் சார்ந்த, அவதானம் தசலுத்த 

தவண்டிய, பல விடயங்கள் நீண்ட காலமாக 

இருந்துவருகின்றன. அந்த வககயில் இன்கறய தினம் ததசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சு, 

நீதி அகமச்சு, சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அகமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் மீதான குழுநிகல 

விவாதத்தில் சில விடயங்ககள முன்கவக்க விரும்புகின்தறன்.  

முதலில், நான் ஏற்தகனதவ மாண்புமிகு பிரதமர் ரைில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்களின் அவதானத்துக்குக் தகாண்டுவந்த 

ஒரு விடயத்கத இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்தறன். அதாவது, 

முப்பகடகள், காவல்துகற மற்றும் சிகறச்சாகலகளுக்தகன 

ஆளைிககள இகைத்துக்தகாள்ளும்தபாது, இன 

விகிதாசாரத்கதப் தபணும் வககயிலான ஏற்பாடுககள 

தமற்தகாள்ளக்கூடிய ததசியக் தகாள்கக ஒன்கற 

வகுக்கதவண்டும் என்றும் ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் அதன் 

சனத்ததாககயினதும் இன விகிதாசாரத்தினதும் 

அடிப்பகடயில், ததகவக்கு ஏற்ப முப்பகடயினரும் 

காவல்துகறயினரும் பைியில் அமர்த்தப்படதவண்டும் 

என்றும், அந்தந்த மாவட்டங்களில் வசிக்கின்ற மக்களது 

தமாைிகளில் பைிககள தமற்தகாள்ளத்தக்க அதிகாாிகள் 

தபாதிய அளவில் நியமிக்கப்படதவண்டும் என்றும் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். ஏதனனில், இவ்வாறான 

தசயற்பாடுகளின்மூலதம நாட்டில் சட்டத்கதயும் ஒழுங்ககயும் 

ததசிய பாதுகாப்கபயும் இலகுவாகப் தபைமுடிவதுடன், 

ததசிய நல்லிைக்கத்கதயும் பயனுள்ள வககயில் 

கட்டிதயழுப்ப முடியும். ததாைில் வாய்ப்பின்கமப் 

பிரச்சிகனகளுக்கு ஓரளவு தீர்வு காண்பதற்கும் சமூக, ஒழுக்க 

விழுமியங்ககளப் தபணுவதற்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாக 

அகமயும் என்பகத நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்தறன்.  

அதததநரம் வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் யுத்தம் 

காரைமாக அவயவங்ககள இைந்து மாற்றுத்திறனாளிகளாக 

ஆக்கப்பட்தடாாின் எண்ைிக்ககயும் தபண் தகலகமத்துவங் 

ககளக் தகாண்ட குடும்பங்களின் எண்ைிக்ககயும் மிகவும் 

அதிகமாகும். அத்துடன் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட முன்னாள் 

தபாராளிகளும் அதிகளவில் தபாருத்தமான வாழ்வாதாரங்கள் 

அற்ற நிகலயில் மிகவும் கஷ்டமானததாரு வாழ்க்கககய 

தமற்தகாண்டு வருகின்றனர். எனதவ, இவர்ககள 

இனங்கண்டு இவர்களுக்கான வாழ்வாதாரங்ககள 

265 266 

[ගරු රනි්ල වික්රමසිංා මාතා] 
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முன்தனடுக் கத்தக்க வககயில் முகறயான தகாள்ககத்திட்டம் 

ஒன்று அவசியமாகும். தற்தபாழுது நாட்டில் 

நகடமுகறயிலுள்ள தபாதுவான நிவாரைத் திட்டங்களால் 

எம்மக்களின் பிரச்சிகனககள முழுகமயாகத் தீர்க்க முடியாது 

என்பகதயும் இங்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன். 

இகவ எமது மக்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகனகள் 

மாத்திரமன்றி உைர்வு ாீதியான பிரச்சிகனகளாகவும் 

உருதவடுத்துள்ளன. எனதவ, இந்தப் பிரச்சிகனககளத் தீர்த்து 

கவப்பதற்கு உடனடியாக ஏற்பாடுகள் ததகவ என்பகத இங்கு 

நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்தறன்.  

யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த காலம் முதல் நான் வலியுறுத்தி 

வருகின்ற பல விடயங்களுள், யுத்தம் நடந்த பகுதிகளில் யுத்த 

வடுக்களாகக் காைப்படுகின்ற தபாருட்கள் மற்றும் 

கட்டிடங்கள் தபான்ற அைிவுகள் யுத்தச் சின்னங்களாக் 

கப்பட்டுக் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்ற தசயற்பாடுககள நிறுத்த 

தவண்டும் என்பது முக்கியமான ஒன்றாகும். அப்பகுதிக்குள் 

தசல்கின்ற எமது மக்கள் மத்தியில் கடந்தகாலக் 

கசப்புைர்வுககள மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தும் 

வககயில் இகவ காட்சிக்கு கவக்கப்பட்டிருப்பதன் 

காரைமாகவும் உல்லாசப் பிரயாைத் தலங்களாக அகவ 

மாற்றப்பட்டு வருவதன் காரைமாகவும் அகவ மக்களிகடதய 

உளாீதியான பல்தவறு தாக்கங்ககள ஏற்படுத்துகின்றன. 

குறிப்பாகத் தமிழ் மக்களிகடதய தாம் ததாற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு 

மக்கள் சமூகம் என்ற தாழ்வுைர்வு தமற்படி தசயற்பாடுகள் 

காரைமாக ஏற்படுகின்றது. இதகனத் தவிர்க்க 

இயலாதுள்ளது.  

கடந்தகாலத் தமிழ்த் தகலகமகளின் தவறான வைி 

முகறகள் ததாற்கடிக்கப்பட்டனதவ தவிர, தமிழ் மக்கள் 

ததாற்கடிக்கப்படவில்கல என்ற உைர்வுககள எமது மக்கள் 

மத்தியில் ஏற்படுத்த தவண்டியுள்ளது. அவ்வாறு ஏற்படுத்தாமல் 

ததசிய நல்லிைக்கம் குறித்து நாம் ககதத்துக் தகாண்டிருப் 

பகதச் சாத்தியமற்ற ஒன்றாகதவ நான் கருதுகின்தறன். 

எனதவ, எமது மக்களின் இவ்வாறான உைர்வுபூர்வமான 

விடயங்களில் அதிக அவதானத்கதச் தசலுத்தி, ததசிய 

நல்லிைக்கம் ததாடர்பிலான பற்றுதகல எமது மக்கள் 

மத்தியில் உளப்பூர்வமாகக் கட்டிதயழுப்பி அதனூடாக எமது 

மக்கள் ததசிய பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்துகின்ற ஓர் 

ஆதராக்கியமான நிகலகமகய நாம் ததாற்றுவிக்க தவண்டும் 

என்பகத இங்கு நான் வலியுறுத்திக் கூற விரும்புகின்தறன். 

எனதவ, கடந்தகாலக் கசப்பான சம்பவங்ககள எமது 

மக்களுக்கு மீள நிகனவுபடுத்தாத வககயிலும் மீண்டும் 

அவ்வாறான ஒரு காலகட்டத்துக்குள் மக்ககளத் தள்ளிவிட 

எண்ைாத வககயிலும் அவற்கற அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடுகள் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும் என்று 

தகட்டுக்தகாள்கிதறன். இவ்வாறான தசயற்பாடுகள்மூலதம 

எம்மால் இந்நாட்டில் இரு இனங்களுக்கு மத்தியிலும் 

உைர்வுபூர்வமான ததசிய நல்லிைக்கத்கத வலுவுள்ளதாகக் 

கட்டிதயழுப்ப முடியும் என்பகதயும் இங்கு நான் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்தறன்.  

தமிழ் மக்கள் தமிைர்களாக வாை தவண்டும் என்பதற்காகத் 

தாம் இலங்ககயர் என்ற அகடயாளத்கத இைக்கதவா, 

அதததநரம் இலங்ககயர்களாக வாை தவண்டும் என்பதற்காகத் 

தமிைர்கள் என்ற அகடயாளத்கத இைக்கதவா விரும்ப 

வில்கல. தமிழ் மக்கள் தமிைர்களாகவும் அதததநரம் 

இலங்ககயர்களாகவுதம வாை விரும்புகின்றனர் என்பகத 

நான் மீண்டும் மீண்டும் ததாிவிக்க விரும்புகின்தறன். 

அத்துடன், இனப் பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பது ததாடர்பிலான 

அரசியல் தீர்வு குறித்து மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சர் ரைில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்கள் எடுத்து வருகின்ற முயற்சிககளயும் 

அது ததாடர்பில் காட்டுகின்ற அக்ககறகயயும் நான் 

வரதவற்கின்தறன்.  

அதததநரம், எமது மக்களின் காைிகள் பல இன்னமும் 

அம்மக்களுக்கு வைங்கப்படாத நிகலதய காைப்படுகின்றது. 

இந்த நாட்டில் தற்தபாது ததசிய பாதுகாப்புக்குப் பாாிய 

அச்சுறுத்தல் இல்லாத நிகலயில், அத்ததகவகளுக்காக அரச 

காைிககளப் பயன்படுத்திக்தகாள்வதில் எவ்வித தவறு 

மில்கல. அதனால், எமது மக்களின் வாழ்விடங்ககளயும் 

வளமான விவசாய மற்றும் கடற்தறாைில் சார்ந்த 

நிலங்ககளயும் விடுவித்து, எமது மக்களுக்கு அகவ 

வைங்கப்பட தவண்டும் என்று இங்கு நான் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.  

அடுத்து, நீதி அகமச்சு ததாடர்பாகவும் ஒருசில விடயங் 

ககள நான் கூற விரும்புகின்தறன். ஏற்தகனதவ இந்த நாட்டில் 

சுயாதீன ஆகைக்குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டதபாதும் இந்த 

வரவு தசலவுத் திட்ட இரண்டாம் வாசிப்பின்தபாது நான் 

வலியுறுத்தியது தபான்று, உயர் நீதிமன்றம், மத்திய மற்றும் 

மாகாை தமல் நீதிமன்றங்களிலும் தமன்முகறயீட்டு 

நீதிமன்றங்களிலும் தமிழ் தபசும் மக்கள் ததாடர்பான 

வைக்குகள் பல நிலுகவயில் இருப்பதன் காரைமாகவும் தமிழ் 

தபசும் மக்களுக்கு இலகுவானததார் ஏற்பாடு என்ற 

வககயிலும் நீதிமன்ற அமர்வுகளின்தபாது தமிழ்தமாைி 

மூலமான நீதிபதிககள அமர்த்த தவண்டுதமன்ற விடயத்கத 

இங்கு மீண்டும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன். இது 

இனாீதியான தகாாிக்ககயல்ல. எமது மக்கள் எதிர்தநாக்கும் 

சிரமங்ககளக் கருதிதய இந்தக் தகாாிக்கக முன்கவக்கப் 

பட்டது என்பகத அவதானத்தில் தகாள்ளதவண்டும் என்று 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.  

நாட்டில் ஏற்தகனதவ ததான்றியிருந்த இனங்களுக் 

கிகடயிலான முரண்பாடுகள் தைிந்துவரும் நிகலயில், 

தற்தபாது ஒருசில தீய சக்திகளால் மீண்டும் அவற்கற 

முன்தனடுப்பதற்கான முயற்சிகள் ஆங்காங்தக ததன்படுவ 

தாகத் ததாிய வருகின்றது. அந்தவககயில், அண்கமக் 

காலமாக சதகாதர இன மக்களாகிய சிங்கள மக்களுக்கும் 

முஸ்லிம் மக்களுக்குமிகடதய தமாதகல ஏற்படுத்துகின்ற 

வககயில் சில தசயற்பாடுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டு வருவகத 

அவதானிக்க முடிகின்றது. அவ்வாதற கிைக்கில் சிங்கள 

மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்குமிகடதய தமாதல்ககள 

ஏற்படுத்த சில தீய சக்திகள் முகனந்து வருவதாக 

அறியமுடிகின்றது. இப்படியான தசயற்பாடுககள நான் 

வன்கமயாகக் கண்டிப்பதுடன், அவற்கற உடனடியாக 

முடிவுக்குக் தகாண்டுவரக்கூடிய ஏற்பாடுகள் அவசியமாகும் 

என்பகதயும் வலியுறுத்த விரும்புகின்தறன்.  

இனவாதம் என்பது ஒரு நச்சு விகதயாகும். அது எந்தத் 

தரப்பிலிருந்து முன்தனடுக்கப்பட்டாலும் அதகன இரும்புக் 

கரம் தகாண்தட நாம் அடக்க தவண்டும். தவிர, நியாயமான 

தகாாிக்கககள் என்று வரும்தபாது அது ததாடர்பில் நாம் 

மனிதாபிமான ாீதியிலான தசயற்பாடுககள முன்தனடுக்க 

முடியும் என்பகதயும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன்.  

யாழ்ப்பாைம், குருநகர், பகைய பூங்கா வீதியில் 

அகமந்துள்ள 5ஆம் வட்டாரப் பகுதியில், தஜ/67ஆம் இலக்க 

கிராம தசவகர் பிாிவில் அகமந்துள்ள காைியில் 1985ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து சுமார் 68 குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 

இவர்கள் 1991ஆம் ஆண்டு முதல் அரசுக்கு நில வாிப்பைம் 

தசலுத்தி வருவதாகவும்  கூறுகின்றனர். யுத்தம் காரைமாக 

1992ஆம் ஆண்டு இடம்தபயர்ந்துள்ள இம்மக்கள்  2009ஆம் 

ஆண்டு மீண்டும் அதத காைியில் மீள்குடிதயறி, தசதமாகிப் 

தபாயிருந்த இருப்பிடங்ககளத் தங்களது பாாிய தபாருளாதார 

தநருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் தங்களது வசதிக்கு 
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ஏற்றவககயில் மீளப் புனரகமத்து வருகின்றனர். 

இந்நிகலயில், இந்தக் காைி நீதி அகமச்சுக்குாியது என்று 

கூறப்பட்டு அம்மக்ககள அங்கிருந்து தவளிதயறுமாறு 

தகாரப்பட்டு வருவதாகவும் அம்மக்கள் ததாிவிக்கின்றனர். 

எனதவ, இவ்விடயம் ததாடர்பில் தகளரவ நீதியகமச்சர் 

அவர்கள் மனிதாபிமான ாீதியில் அவதானம் தசலுத்தி 

அம்மக்களின் தற்தபாகதய நிகலயிகனக் கருத்திற்தகாண்டு, 

அக்காைிகய அம்மக்களுக்கு வைங்குவதற்கு உாிய 

நடவடிக்ககதயடுத்து உதவுமாறு இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். நீதிமன்றத்திற்கான ததகவகள் 

ஏற்படும்தபாது அதற்குப் தபாருத்தமான தவறு அரச காைிகய 

இனங்காட்ட இயலும் என்பகதயும் இங்கு நான் 

ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அகமச்சு ததாடர்பாகவும் சில கருத்துக்ககள 

இங்கு நான் பதிவுதசய்ய விரும்புகின்தறன். "மகை விட்டும் 

தூவானம் நிற்காததுதபால", ஆயுதம் ஏந்திய தசயற்பாடுகள் 

முடிவுக்குக் தகாண்டுவரப்பட்ட நிகலயிலும் யாழ். 

குடாநாட்டில் தற்தபாழுது வாள் தவட்டு  வன்முகறகள் 

ததாடர்ந்த வண்ைதம இருக்கின்றன. இதகன முழுகமயாகத் 

தடுத்து நிறுத்துவதற்கு தவறும் சட்டம், ஒழுங்கினால் மாத்திரம் 

இயலாததன நான் கருதுகின்தறன். ஏதனனில், சுமார் 30 

வருடங்களாகப் பாாியததாரு யுத்தம் நிலவியுள்ள நிகலயில் 

எமது இகளஞர்களுக்கான சாியான வைிகாட்டல்கள் 

இல்லாகம காரைமாகதவ இவ்வாறான நிகலகமகள் 

ஏற்பட்டுள்ளன. இதற்காக நாம் அந்த இகளஞர்ககளதயா 

தபாலிசாகரதயா மாத்திரம் குகற கூற முடியாது. அதற்கு 

அரசியல்வாதிகள் என்ற வககயில் நாங்களும் மத 

அகமப்புக்கள், சமூக, கலாசார அகமப்புக்கள் தபான்ற தபாது 

அகமப்புக்களும் தபாறுப்தபற்க தவண்டும். இகளஞர்ககள 

இவ்வாறான தசயற்பாடுகளின்பால் தள்ளிவிடாத 

வககயிலான விைிப்புைர்விகன நாம் அவர்களுக்கு 

வைங்கதவண்டும். அந்தவககயில், காவல் துகறயினரும் 

இதகன அவதானத்தில் எடுத்துக்தகாள்வார்கள் என நான் 

எதிர்பார்க்கின்தறன்.  அதததநரம் காவல் துகறயினர் 

இவ்வாறான தசயற்பாடுககள நிறுத்துவதற்கு   நடவடிக்கக 

ககள தமற்தகாள்கின்றதபாது, மிக அவதானமாகவும் 

கவனமாகவும் அணுகதவண்டியது அவசியமாகும். ஏற்தகனதவ 

அரசியல் உாிகமகளுக்காக ஜனநாயக முகறயிலான 

தபாராட்டங்கள் அங்கு தமற்தகாள்ளப்பட்ட காலகட்டத்தில், 

அதகன ஒடுக்குவதாகக் கூறி வன்முகறககளப் பிரதயாகித்த 

தன் பயன் முள்ளிவாய்க்கால் வகர எங்ககள இட்டுச்தசல்ல 

வைிதகாலியது என்பது நாங்கள் அனுபவப்பட்ட பாடமாகும். 

அதகனக் கருத்திற்தகாண்தட உாிய தசயற்பாடுககள 

முன்தனடுக்கதவண்டும் என்பகத நான் இங்கு ததாிவிக்க 

விரும்புகின்தறன்.   

சமகால இகளஞர்கதள அடுத்துவரும் எமது 

சந்ததியினருக்கான தீர்க்கமான எதிர்காலத்கதப் பகடக்கக் 

கூடியவர்கள். எமது இகளஞர்களுக்கு எதிர்காலம் பற்றிய 

விைிப்புைர்வு இருந்தால் மட்டும் தபாதாது. கடந்தகால 

அனுபவங்ககளப் படிப்பிகனகளாகக்தகாண்டும் அவர்கள் 

விைிப்புைர்வு தபறதவண்டும். எமது இகளஞர்கள் எடுப்பார் 

ககப்பிள்களகள் அல்ல. அவர்கள் தமிழ் அரசியல் 

தகலகமகளுக்தக அறிவூட்டும் ஆற்றகலக் தகாண்டிருக்க 

தவண்டும்.  மாறாக, தமிழ் தபசும் இகளஞர்கள் அர்த்தமற்ற 

வன்முகறகளுக்குத் தூபமிடுதவாாின் பின்னால் தசல்லும் 

நிகலகமகளுக்கு இந்த அரசாங்கம் வைிவகுக்கக் கூடாது 

என்பதத எமது விருப்பமாகும். உண்கமயாகதவ அரசியல் 

உாிகமகள் குறித்து இலட்சியக் கனவுகதளாடு வாழும் எமது 

இகளஞர்களின் கனவுகள் விகரவாக நிகறதவற்றப்பட 

தவண்டும். இதததவகள தகககமயுள்ளவர்களுக்கு அரச 

தவகலவாய்ப்பும் ததாைில் தகககமயுள்ள ஏகனதயாருக்குத் 

ததாைிற்துகறககள நிறுவி அதன்மூலம் தவகலவாய்ப்பும் 

வைங்கப்படதவண்டும். இதன்மூலம் எமது இகளஞர்ககள 

நாம் சாியான திகசவைி தநாக்கிக் தகாண்டுவர முடியும்.   

தமலும், தபாதுமக்கள் தங்களது உைர்வுககள 

தவளிப்படுத்துவதற்காக தமற்தகாள்கின்ற ஊர்வலங்கள், 

தபாராட்டங்கள் தபான்றவற்கறக் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் 

தபாலிசார் தமற்தகாள்கின்ற நடவடிக்கககள், அம்மக்கள் 

நாட்டின் சட்டத்கதயும் ஒழுங்ககயும் மீறாது பாதுகாக்கின்ற 

வககயிலும் அம்மக்களது உைர்வுககளப் புாிந்துதகாண்டு 

அவற்கற மதிக்கின்ற தசயற்பாடுகளாகவும் அகமய 

தவண்டுதமன இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் வலியுறுத்திக்கூற 

விரும்புகின்தறன்.   

1990-1993 வகரயான காலகட்டங்களில் ததாடரைி என்ற 

ாீதியில் தபாலிஸ் தசகவயில் இகைக்கப்பட்ட சுமார் 4000 

தபர் அக்காலகட்டம் முதல் யுத்தம் முடிவுக்கு வரும்வகரயில் 

யுத்தம் நிலவிய பகுதிகளில் கடகமகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.  

எனினும், இவர்கள் சுமார் 25 வருடங்களாகப் பதவியுயர்வுகள் 

எதுவுமின்றி police constables ஆகதவ ததாடர்ந்தும் 

பைியாற்றி வருவதாகத் ததாியவருகின்றது.  அதததநரம் 

இவர்களில் பலர் யுத்த காலகட்டத்தில் பலத்த 

காயங்களுக்குள்ளான நிகலயில் மாற்றுத்திறனாளிகளாக 

ஆக்கப்பட்டனர். அந்த தவகளயில் அவர்களுக்கு ஒரு ததாகக 

நஷ்டஈடு வைங்கப்பட்டது. எனினும், தவறு எவ்வித 

சலுகககளும் வைங்கப்படவில்கலதயன்று ததாியவருகின்றது. 

தற்தபாதுள்ள நகடமுகறக்கிைங்க 2000ஆம் ஆண்டில் 

தபாலிஸ் தசகவயில் இகைத்துக்தகாள்ளப்பட்ட தபாலிஸ் 

உத்திதயாகத்தர்களுக்தக அவர்களின் 15 வருட தசகவக் 

காலத்திகனக் கருத்திற்தகாண்டு பதவியுயர்வுகள் உட்பட 

இதர சலுகககளும் வைங்கப்படுவதாகத் ததாியவருகின்றது.  

எனதவ, இவ்விடயம் ததாடர்பில் அவதானம் தசலுத்தப்பட்டு 

தமற்படி தபாலிஸாருக்கு உாிய பதவி உயர்வுககள 

வைங்குவதற்தகற்ற தகாள்ககத்திட்டம் ஒன்றிகனயும் 

வகுக்கதவண்டுதமன்று தகட்டுக் தகாள்கின்தறன்.  

அடுத்து, யாழ்ப்பாைக் தகாட்கடயின் புனரகமப்புப் 

பைிகள் ததாடர்பில் நான்  ஏற்தகனதவ மாண்புமிகு பிரதமர் 

அவர்களின் அவதானத்துக்குக் தகாண்டுவந்ததபாது, தகௌரவ 

அகமச்சர் சாகல ரத்நாயக்க அவர்களின் தகலகமயில் காலிக் 

தகாட்கட புனரகமப்பு ததாடர்பில் ஓர் அறக்கட்டகள 

அகமக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதனுடன் இகைந்து யாழ். 

தகாட்கடப் புனரகமப்பு பைிககள தமற்தகாள்ள 

முடியுதமன்றும் பிரதமர் அவர்கள் ததாிவித்தார். அதகனயும் 

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு நிகனவுபடுத்த விரும்புகின்தறன்.  

கடந்தகால யுத்தம் காரைமாக உயிாிைந்த எமது மக்ககள 

நிகனவுகூரத்தக்க வககயிலும் மாியாகத தசலுத்தக்கூடிய 

வககயிலும் ஒரு தபாது நிகனவு தினத்கதப் பிரகடனப் 

படுத்துமாறும் உயிாிைந்த உறவுகளுக்குச் சமய ாீதியிலான 

அனுஷ்டானங்ககள தமற்தகாள்வதற்கு ஏதுவாக ஒரு தபாது 

நிகனவுத்தூபிகய அகமக்க நடவடிக்கக எடுக்குமாறும் இந்த 

சகபயில் தபசக் கிகடக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் நான் மீண்டும் 

மீண்டும் வலியுறுத்தி வந்திருக்கிதறன். இவ்வாறான 

ஏற்பாடுககள நாம் தமற்தகாள்கின்றதபாழுது மக்கள் மத்தியில் 

அநாவசியமாகத் ததாற்றுவிக்கப்படும் பல்தவறு சர்ச்கசகள் 
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இனவாத ாீதியாக முன்தனடுக்கப்படுவகத தவிர்த்துக்தகாள்ள 

முடியுதமன்று நான் கருதுகின்தறன். குறிப்பாக, ஒவ்தவாரு 

வருடமும் கார்த்திகக மாதம் ஆரம்பமானவுடதனதய ஒரு 

விடயம் எமது நாட்டில் பாாியததாரு பிரச்சிகனயாக உருவாக் 

கப்படுகிறது. அதாவது, "மாவீரர்கள் தினக் 

தகாண்டாட்டத்திற்கு புலிகள் தயார்!" என்று ஒரு பிரசாரம் 

ததன்பகுதியில் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

அதததநரத்தில், உயிாிைந்த உறவுகளுக்கு அஞ்சலி 

தசலுத்தக்கூட, எமக்கு உாிகம இல்கல என்ற நிகலப்பாடு 

எமது மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த 

நிகலப்பாடானது, நல்லாட்சி அரசாங்கம் ததாடர்பிலான எமது 

நம்பிக்கககயச் சிகதத்துவருவதாகத் ததன்படுகின்றது. இது, 

மக்கள் மத்தியில் ததசிய நல்லிைக்கம் பற்றிய சிந்தகனககளப் 

புறந்தள்ளும் வககயிதல அகமகின்றது. எனதவ, நான் 

ஏற்தகனதவ வலியுறுத்தியுள்ளகமக்கு அகமவாக யுத்தத்தால் 

உயிாிைந்த அகனத்து மக்ககளயும் நிகனவுகூரத்தக்க 

வககயில், ஒரு தபாதுவான நிகனவு தினத்கதயும் மத 

அனுஷ்டானங்ககள தமற்தகாள்வதற்கு ஒரு தபாது நிகனவுத் 

தூபிகயயும் அகமக்க நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டுதமனக் 

தகட்டுக்தகாண்டு, இந்த சந்தர்ப்பத்கதக் தகாடுத்த தகளரவ 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நன்றிகூறி, எனது 

உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்தறன்.  

 
[අ.භා. 1.21] 
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රවරණය වන වයාපෘති  අවස්  කර් න යම් කිසි මුද්ල ශව්  
කිරීමක්,  යම් කිසි ක්රියාමාර්ගයක් ගනීවි කියලා. නමු්ත 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මාතර දිසරත්රික්කශේ 2014 

අවුරුේශේ රරම්භ  කරපු, 2015 අවුරුේශේ අවස්  කර් න 
නියමිතතව තිබුණ වයාපෘති පවා අද වනශක ට්ත අවස්  කර ග් න 
බැරි  ත්ත්තවයක් සති ශවලා  තිශබන එක ගැන අපි කනගාටු 

ශවනවා.    

විශ  ෂශය් ම ශක ටවිල  ප්රශේ ශේ රරම්භ කරපු  ''දැයට 
කිරු '' වැෙසටාශ්  කටුතු) සිය්ලල අවස්  ශව් න නියමිතතව  

තිබුශණ් 2015 ශපබරවාරි මාසශේදී. ශක ටවිල  ප්රශේ ය  තමයි 
මාතර දිසරත්රික්කශේ ශදවන නගරය ාැටියට ශයෝජනා කශ  . 
මාතර  නගරශේ තිශබන තදබදය ලව්ත ශවලා, නගරශය්  
ශප ඩ්ෙක්   ති්  තිශබන වැලිගම රසනශේ, ශක ටවිල ශක්් ්ර 

කරශගන  ප්රධාන ශරෝාල, චසාවි  සංකීර්ණය, බ් ධනාගාරය, 

ක්රීො සංකීර්ණය වැනි වයාපෘති ගණනක් ාද් න  මුද්ල ශව්  

කරලා,  2015 අවුරුේශේ  ඒ වයාපෘති අවස්   කර් න  නියමිතතව 
තිබුණා. ඒ ාැම වයාපෘතියක්ම ශන ශවයි, අඩු ගණශ්  2015 
අවුරුේශේ ඒ වයාපෘතිවලි්  සියයට 70ක්ව්ත අවස්  කර් න 
නියමිතතව තිබුණා.  

  මා නිශයෝජනය  කරන ශදවිුවවර රසනශේ මහි් ද 
රාජපක්ෂ විදයාලය ශක්් ්ර කර ගනිමිත් , එම විදයාලශේ 
ශග ෙනැඟිලි, එම විදයාලශේ ක්රීොංගනය, එම  විදයාලශේ 

රවනාගාරය, ශදවිුවවර රාජමාා විාාරශේ සංඝාවාසය වැනි  
වයාපෘති ගණනාවක් සු) ්ත ශවලා තිබුණා, මාතර දිසරත්රික්කශේ 
සංවර්ධන කටුතු) ාැටියට.  නමු්ත  ගරු සමතිු)මනි, අද වන විට 

ඒ  සමාර වයාපෘති නැවු)ණ තැනි්   නැවතරරම්භ කර් න  බැරි 
ශවලා තිශබනවා.  

ඒ සමාර වයාපෘතිවල ප්රගතිය අද ලතාම සුළු මට්ටමක 

තිශබ් ශ් . වැෙ අවස්  ක  වයාපෘති ග්තතාම, මට මතක 
විධියට එක වයාපෘතියයි අවස්  කර තිබුශණ්.  ඒ ක්රීොගාරය ාා 
ක්රීොංගණශේ වැෙ පමණයි. නමු්ත, ඒ සිය්ලල 2015 ජනවාරි 
මාසශේ 8වැනි දාට ශපර අවස්  ශවලා තිබුණු වයාපෘති. ගරු 

සමතිු)මනි, ශමම අය වැය ු)ිත්  ඔබු)මාශේ අමාතයාං යට 
රුපිය්ල මිතලියන 1,000ක මුදලක් ශව්  කර තිශබනවා මා දැක්කා. 
දක්ෂිණ ප්රශේ ය භාර, ඒ වාශේම මාතර දිසරත්රික්කය නිශයෝජනය 

කරන අමාතයවරයකු ාැටියට ඔබු)මා ශමවර අය වැය ු)ිත්  
ශව්  කර තිශබන ඒ මුදලි්  අඩුම තරමිත්  රරම්භ කරපු -
අතරමඟ නැවතිලා තිශබන- ඒ  වයාපෘතිවලට ප්රමුඛ්තාව ලබාශදයි 

කියලා අපි වි රවාස කරනවා.  

ගරු සමතිු)මනි, ශබ ශා ම කනගාටුයි කිය් න, පිටු 120ක් 
පමණ තිශබන ශම් අය වැය ශ්ලඛ්නශේ දක්ෂිණ ප්රශේ ය ගැන 

සහා්  ශව් ශ්  වචන කීපයක් පමණයි. පසුගිය කාලශේ මහි් ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිු)මාශේ රජය නිශයෝජනය ප ා්ත සභා 
ම් ත්රීවරයකු ාැටියටයි මම ශම් කාරණය කිය් ශ් . අපි මාතර 

දිසරත්රික්කශේ සංවර්ධනය ට වි ාල මුදලක් ශව්  ක ා. එදා මාතර 
දිසරත්රික්කය්ත ාම්බ් ශත ට ාා ගා්ලල දිසරත්රික්කයට සමා් තරව 
සංවර්ධනය වුණු දිසරත්රික්කයක් බවට ප්ත වුණා. අද ශබ ශාෝ 
ශදශනක් ශචෝදනා කරනවා,"සියලු ශදය ාම්බ් ශත ට 

දිසරත්රික්කයටයි ශගන ගිශේ" කියලා.   

  වරායට,  ගුව්  ශත ටු ශප   ාම්බ් ශත ටට ශගන ගියාය 
කියනවා. නමු්ත, මා නිශයෝජනය කරන ශදවිුවවර රසනශේ 

නි්ලවැ්ලල වරාශේ වැෙ රුපිය්ල මිතලියන 350ක මුදලකි් , 
සුදුවැ්ලල, ශකෝට්ටශග ෙ වරාශේ වැෙ රුපිය්ල මිතලියන 450ක 
මුදලකි්  අවුරුදු ු)නකදී අවස්  කර් න අපට ාැකියාව ලැබුණා. 

මහි් ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිු)මා දකුණට -මාතර දිසරත්රික්කයට- 
ලබා දීපු මුදලි්  තමයි අපි ඒ කටුතු) කශ  . ග් දර වරාශේ වැෙ 
රරම්භ කර් න 2014 අය වැශය්  රුපිය්ල මිතලියන 1,200ක 

මුදලක් ශව්  ක ා. නමු්ත, ශමවර අය වැශය්  ග් දර වරාශේ 
වැෙට  කර් න ශව්  කර තිශබ් ශ්  රුපිය්ල මිතලියන 100ක 
මුදලක් පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  රුපිය්ල මිතලියන 100ක 

මුදලකි්  වරායක වැෙ රරම්භ කර් ශ්  ශක ශා මද කියලා මා 
ද් ශ්  නැාැ. ග් දර වරාය ශවුවශව්  සසරතශම්් ු) කර තිබුණු 
මුදල රුපිය්ල මිතලියන 1,200යි. ඒ රුපිය්ල මිතලියන 1,200 ශවුවවට 

මිතලියන 100ක් ශව්  කරනවා ශම් වරාශේ වැෙ රරම්භ කර් න 
කියලා. ශමම අය වැය ශ්ලඛ්නශේ   දක්ෂිණ ප්රශේ ය ගැන වචන 
කීපයක් පමණයි සහා්  ශව් ශ් . දකුණු ප ාත නිශයෝජනය 

කරන ම් ත්රීවරයකු ව ශය්  ඒ ගැන මා ලතාම කනගාටු ශවනවා. 
ශම න ශම න වයාපෘති ශවුවශව් ද ඒ මුද්ල ශව්  ව් ශ්  කියා්ත 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

එහි නි රචිත ව ශය්  සහා්  කර නැාැ. දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාතයාං ය පිිතබහව ක ා කර් න මම මීට වැඩි කාලය ග් ශ්  
නැාැ. අශප්ත  එම.වී. චානක ම් ත්රීු)මා්ත, නිශරෝෂ්  ශප්ර මර්තන 

ම් ත්රීු)මා්ත ඒ පිිතබහව වැඩිදුරට්ත ක ා කර් න බලාශගන 
ල් නවා.  

අධිකරණය සා නීතිය, සාමය කිය් ශ්  අද ශම් රශට් වි ාල 

ක ාබාක් සති ශවලා තිශබන විෂය්  ශදකක්. විශ  ෂශය් ම 
ඔබු)ම් ලාශේ රණ්ඩුව දිගි්  දිගටම පැවූ  ශේ තමයි, 
අධිකරණශේ සරවාධීනභාවය ාා ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)ශේ 

සරවාධීනභාවය රරක්ෂා කරනවාය කියන එක. නමු්ත, අද අපට 
ගැටලුවක් තිශබනවා. ශම්වා සරවාධීන රයතන ශදකක් නම්, පසු 
ගිය අවුරුදු ශදශක් වුණු සිදුවීම් දිාා බලේදී, ශමම රයතන ශදක 

සරවාධීනව ක්රියා්තමක ශවනවාද කියන එක පිිතබහව අප  ු)  
සාධාරණ ගැටලුවක් තිශබනවා  විශේචනයක් තිශබනවා.  

ශම් රජය බලයට ප්ත ශවලා, "Mega Deal Boss" ගැන 
සහා්  ක ා. ශම් රජය බලයට ප්ත වුශණ්, "යා පාලනය සති 

කරනවා, දූෂණය, නාසරතිය නව්තවනවා, වංචාකාරය්  
අ්තඅෙංගුවට ග් නවා" කියන ශ්තමා පාඨ්ත එක්කයි. ශම් ශ්තමා 
පාඨ යටශ්ත බලයට ප්ත වුණු රණ්ඩුව ශදස අවුරුදු ශදකකට 

පසරශස  ාැරිලා බලන ශක ට අපට ශපශනනවා, ශචෝදනා එ්ලල 
වුණු වි ාල පිරිසක් සිටියදී, ඒකාබේධ විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන 
පිරිස පමණමයි අද අධිකරණය ලදිරියට ශගන ය් න කටුතු) කර 

තිශබ් ශ්  කියලා. ඒ අය අධිකරණය ලදිරිය ට ශගන ය් න 
කටුතු) ක  රකාරය පිිතබහව්ත අපට සාධාරණ විශේචනයක් 
තිශබනවා. මම අධිකරණය ගැන විශේචනයක් කරනවා ශන ශවයි. 

නමු්ත, අධිකරණයට කරුණු ලදිරිප්ත කරේදී අපට සාධාරණ 
ගැටලුක් තිශබනවා, ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)ශේ ''නීතිය නවන'' 
ශප ලිසරපතිවරයා නීතිය නවලාද ඒකාබේධ විපක්ෂශේ ල් න 

ම් ත්රීවරු අධිකරණයට ශගන ය් ශ්  කියලා. ශප ලීසිය 
අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන රකාරයට තමයි ඒ 
විනි රචයකාරවරු් ට ඒ අව ය තී් දුව ශද් න ව් ශ් . නමු්ත, 
ඔවු්  අධිකරණයට ශගන යේදී, ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)ව, FCID 

එක, අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශක මිතසම, ජනාධිපති 
විමර් න ශක මිතෂ්  සභා, CID එක වැනි රයතන සරවාධීනව 
ක්රියා්තමක ශවනවාද කියන එක ගැන අපට සාධාරණ සැකයක් 

මු) ශවනවා.   

ගරු සමතිු)මනි, ඊ ඟට ශම් න ශම් කාරණය මා 
ඔබු)මාශේ අවධානයට ශය මු කරනවා. ඒකාබේධ විපක්ෂය 

ාැටියට අපි  ශම් රජශේ ල් න ප්රධාන අමාතයවරු ගණනාවකට 
විරුේධව ශම් වන විට අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න 
ශක මිතසමට, CID එකට පැමිති.ලි ගණනාවක් ලදිරිප්ත කර 

තිශබනවා. නමු්ත, කනගාටුයි කිය් න, අඩුම තරමිත්  ශම් එක 
පැමිති.්ලලක්  ශවුවශව්  ප්රකා යක් සටා්  කරග් නව්ත ඒ 
අමාතයවරු ශග් ව් න අද ශම් රයතන අශප ශා ස්ත ශවලා 
තිශබනවා.  

පසුගිය 2014 රණ්ඩුශේ හිටපු, මහි් ද රාජපක්ෂ රජශේ ලහලා 
ශචෝදනාවලට ලක් වුණු පිරිස රණ්ඩු පක්ෂයට ගිහි්ලලා සමතිකම් 
ග් නා විට ඔවු් ශග්  ශචෝදනා ටිශක්  ටික  ්ත ශවලා 

තිශබනවා. නමු්ත ඒකාබේධ විපක්ෂශේ නම් ල් ශ් , රණ්ඩු 
විශරෝධී ක්රියාවලියක නම් සිටි් ශ්  ඔවු් ව දෙයම් කරන ක්රමය 
ශේගව්ත කරලා තිශබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, පසුගිය කාලශේ මහි් දාන් ද 
අලු්තගමශේ මැතිු)මාව කැරම්  ශබෝඩ් සිේධියක් සම්බ් ධශය්  

අ්ත අෙංගුවට ග්තතා. කැරම්  ශබෝඩ් සිේධියක් ගැන අ්ත අෙංගුවට 

ගැනීමට කරුණු ලදිරිප්ත ක ා. විම්ල වීරවං  මැතිු)මා නිවාස 
ලබා දු් නා කියලා එු)මාව අ්ත අෙංගුවට ග් නට ූ දානම් ක ා. 
ශජ ් සරට්  ප්රනා් දු මැතිු)මාව නියඟය ශවලාශේදී සශත ස 
රයතනශය්  සා්ල ලබා දු් නාට, අශනකු්ත භාණ්ෙ ලබා 

දු් නාට අ්ත අෙංගුවට අරශගන බණ්ධනාගාරගත ක ා. ශම් 
ඒකාබේධ විපක්ෂය නිශයෝජනය කරන ම් ත්රීු)ම් ලා. ඔවු් ශේ 
අමාතයාං වල කාර්ය භාරය කරන විට, ඔවු් ශේ අමාතයාං වල 

කාර්ය භාරය කිරීම ශවුවශව්  ඔවු් ව අ්ත අෙංගුවට ග්තතා. 

දැ්  මා බැංකු බැඳුම්කර වංචාව තිශබනවා. බැඳුම්කර 
වංචාවට අදා  අමාතයාං ය භාරව ල් ශ්  අගමැතිු)මා. 

මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ මැතිු)මාට විරුේධව කැරම්  ශබෝඩ් 
සිේධියට අදා ව නඩු දම් නට පුළුව්  නම්, ශජ ් සරට්  ප්රනා් දු 
මැතිු)මාව සශත ශස්  භාණ්ෙ ලබාදීම සම්බ් ධව අ්ත අෙංගුවට 

ග් නට පුළුව්  නම්,  අගමැතිු)මා්ත  බැඳුම්කර වංචාවට වග කිව 
ුතු)යි කියන කාරණය අපි තරශේ මතක් කර සිටිනවා. එම නිසා 
අපි ඔබු)ම් ලාශග්  ල්ලලීමක් කරනවා. නීතිය ක්රියා්තමක 
කරනවා නම්, යා පාලනය කියන එක ඔබු)ම් ලාශේ ශ්තමාව 

නම්, ඒක ය ාර් යක් බවට ප්ත කර් න නම් එය සිදු විය ුත්තශ්ත 
ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)ව, FCID එක සා අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ 
ශචෝදනා විමර් න ශක මිතෂ්  සභාව කියන ශම් සියලු රයතන 

සරවාධීනව කටුතු) කිරීශම් . 

අද අපට FCID එක පිිතබහව, එම රයතනය පිහිටුවා තිශබන 
රකාරය පිිතබහව විශේචන තිශබනවා. ශප ලිසර රඥා පනශ්ත 

55ශවනි වග් තිය අුවව ශප ලිසරපතිවරයාට පුළුව් කමක් නැාැ, 
අලුශත්  එවැනි රයතනයක් පිහිටුව් නට. ඒ රයතනය 
පිහිටුවීශම් බලය තිශබ් ශ්  ජනාධිපතිවරයාට. කැබිනට් 

මණ්ෙලයට පුළුව් කමක් නැාැ, එවැනි රයතනයක් 
පිහිටුව් නට. ඒ රයතනයට ලැශබන පැමිති.ලි යන කැබිනට් අුව 
කමිතටුවක් තිශබනවා. අද ශම් ප්ර රනය මු) ශවේදී අගමැතිු)මා 

කිේවා,  ඕනෑ නම් කැබිනට් අුව කමිතටුව අශාෝසි කර් න පුළුව්  
කියලා. එු)මා පිිතග්තතා, ශමශතක් ක්ල කැබිනට් අුව කමිතටුවක් 
තිබුණා කියලා. ඒ පැමිති.ලි ය් ශ්  එු)මාශේ ප්රධාන්තවශය්  
තිශබන අුව කමිතටුවකට. ඒ අුව කමිතටුශව්  තමයි  පැමිති.ලි ටික 

ශතෝරලා  FCID එකට යව් ශ් . 

ශම් රජශේ සිටින සමතිවරයකුට විරුේධව පැමිති.්ලලක් 
රශව ්ත, ඕනෑ  නම් ඒ පැමිති.්ලල පැ්තතකි්  තිය් න්ත පුළුව් . 

ඒක තමයි සිදු වන ක්රියාදාමය. ඒකාබේධ විපක්ෂශේ පාර්ලිශම්් ු) 
ම් ත්රීවරයකු ට, ප්රාශේශීය සභා ම් ත්රීවරශයකුට, එශාම නැ්තනම් 
රණ්ඩු විශරෝධී කාට ාරි විරුේධව නිර්ණාමිතක පැමිති.්ලලක් රවා 

නම්,  ඒ පැමිති.්ලල විභාග කර් නට පසුගිය අවුරුදු ශදශක් 
කටුතු) කරලා තිශබනවා. මාතර දිසරත්රික්කශේ ප්රාශේශීය සභා 
ම් ත්රීවරු්  ගණනාවක් සම්බ් ධ නිර්ණාමිතක පැමිති.ලි  FCID 

 එශක්  විභාග කරලා තිශබනවා. 

අධිකරණ සමතිු)මා ගැන අපට වි ාල ශගෞරවයක් 
තිශබනවා. ඔබු)මා අධිකරණශේ සරවාධීන්තවය රරක්ෂා කර 
ගැනීමට ශක තරම් ච්තසාා ක ්ත ශප ලීසිය විසි්  කරුණු 

වාර්තා කරන රකාරයට තමයි විනි රචයකාරු)ම් ලාට ඒ තී් දු 
ග් න ශව් ශ්   සප ලබා ශදනවාද නැේද කියන තී් දු ග් න 
ශව් ශ් . ශප දු ශේශප   පනත යටශ්ත ශචෝදනා ලදිරිප්ත 

ක ාම, සප ශදනවාද නැේද කියන තී් දුව විනි රචයකාරු)මාට 
ග් න ශව් ශ්  ශප ලීසිය ලබා ශදන කරුණු චෙයි. ඒකාබේධ 
විපක්ෂශේ ඕනෑම ම් ත්රීවරයකුට විරුේධව පරීක්ෂණයක් 

තිශබනවා නම්, ශචෝදනාවක් තිශබනවා නම්, නිසි රකාරයට  
පරීක්ෂණ කරලා,   නිවැරදි  ක්රමශේදය අුවගමනය කරනවා නම්  
අපට කිසි ගැටලුවක් නැාැ. නමු්ත අපි පසුගිය කාලය ු)  

273 274 
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දැක්ශක්,  පරීක්ෂණය පව්තව් නට කලි්  අ්ත අෙංගුවට ශගන 

බ් ධනාගාරගත කරන රකාරයයි.  ල්  පසුව තමයි පරීක්ෂණය 
කරශගන ය් ශ් . නමු්ත එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ ශාෝ ජාතික 
රණ්ඩුශේ ශාෝ සිටින සමතිවරශයකුට ශචෝදනාවක් තිශබනවා 
නම් කටුතු) කර් ශ්  එශස  ශන ශවයි.  

රවි කරුණානායක සමතිු)මාට විරුේධව අපි අ්ලලසර ශාෝ 
දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශක මිතෂ්  සභාවට පැමිති.ලි 7ක් භාර 
දු් නා. රාජිත ශස නාර්තන සමතිු)මාට විරුේධව පැමිති.ලි 

ගණනාවක් තිශබනවා. මම ශපෞේගලිකව ගිහි්ලලා පැමිති.්ලලක් 
භාර දු් නා,  රාජිත ශස නාර්තන සමතිු)මාට විරුේධව, ශමෝදර 
වරාය බදුදීම සම්බ් ධශය් . ඒ පැමිති.්ලල සම්බ් ධව අද දවස 

වනු)රු්ත ප්රකා යක් ලබාශගන නැාැ. නාම්ල රාජපක්ෂ 
ම් ත්රීු)මාව අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශක මිතෂ්  
සභාවට කැහවලා එක වතාවක් ය් න බැරි වුණා කියලා, එදාට 

පසුවදා ශර ෂරඨාධිකරණයට ගිහි්ලලා අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා 
විමර් න ශක මිතෂ්  සභාවට අපාාස ක ා කියලා නඩුවක් දැම්මා. 
දාු)්  වතාවක් අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශක මිතෂ්  
සභාව ලදිරිශේ ශපනී ශන සිටි රාජිත ශස නාර්තන සමතිු)මාට 

විරුේධව අද  නීතිය ක්රියා්තමක ශව් ශ්  නැාැ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා. 

 
ගු කංචන විනේනසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔබු)ම් ලා  කියන ශම් යා පාලනය ශක තරම් දුරට 
ක්රියා්තමක කරනවාද කියන ගැටලුව තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීු)මනි, මම ලක්මනි්  ක ාව අවස්  කර් නම්.   

විශ  ෂශය් ම   දක්ෂිණ සංවර්ධනය භාර සමතිු)මාශග්  මා 
ල්ලලීමක් කරනවා, ශම්  රරම්භ කරලා තිශබන වයාපෘති 
සම්බ් ධශය් . මහි් ද රාජපක්ෂ නම තිබුණාට ඒ පිතගැනීම 
කර් නට එපා, මහි් ද රාජපක්ෂ විදයාලශේ  මයි් ශග් . 

මහි් ද රාජපක්ෂ නම තිබුණාට, එු)මා රරම්භ ක  වයාපෘති 
වුණාට, එු)මාශග්  කරන  පිත ගැනීම මාතර දිසරත්රික්කශේ 
ජනතාවශග්  කර් න එපා. ඒ නිසා ඒ වයාපෘති කඩිනමිත්  

අවස්  කර් න කියලා මා ල්ලලීමක් කරනවා. 

මා අවසාන ව ශය්  මා බැංකු වංචාව සම්බ් ධශයුව්ත ක ා 
කර් න ඕනෑ. එම වංචාශව්  ගැලශව් න අගමැතිවරයාට 

ශක ශා මට්ත පුළුව් කමක් නැාැ. එු)මා විෂය භාර සමතිවරයා. 
ශම් සම්බ් ධශය්  සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කර් න නම්, යා 
පාලනය ක්රියා්තමක වනවා කියලා ශප් ව් න නම්, අඩුම තරශම් 

සමතිකශම්  ල්ලලා අසර ශවලා ඒ කටුත්තතට නිසි සාශයෝගය 
ලබා ශද් න විෂය භාර සමතිවරයාට පුළුව් කම තිශබනවා.  
නීතිපතිවරයාට file එක යවන එක ශන ශවයි කර් න ඕනෑ. 

නීතිපතිවරයාට file එක යවනවා කිය් ශ්  තව අවුරුදු 2ක්, 3ක් 
ශම්ක සදශගන ය් න කියන පි.වුෙයයි ශද් ශ්  කියලා අපි 
ද් නවා. මහි් දාන් ද අලු්තගමශේට විරුේධව තිශබන file එක, 
නාම්ල රාජපක්ෂට විරුේධව තිශබන file එක නීතිපතිවරයාට 

ශන ශවයි යැේශේ.  

 ශම් අවසර ාශේ දී අධිකරණ සමතිවරයාට්ත යම්  කරුණක් 
ගැන  මතක් කර් න මා කැමැතියි.    ඔබු)ම් ලා මූලික 

අයිතිවාසිකම් කෙ වන පනතක් ශගශන් න ූ දානම් වනවා.  යම් 
කිසි වි්තතිකරුශවකු ශවුවශව් ,  එශාම  නැ්තනම් යම් කිසි 

පුේගලයකුට විරුේධව පැමිති.්ලලක් තිශබන අවසර ාවක, ඒ සහාා 

නීතිඥ සාාය ලබා ග් න ශන ාැකි වන අ් දශම් පනතක් ලදිරි 
කාලශේ දී  ශගශන් න ාදනවා.  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මා පැාැදිලි කිරීමක් 
කර් නම්.  අශප්ත  රශට් තිශබන කිසිම නීතියකි්  යම් පුේගලයකු 

ශවුවශව්  ශප ලීසියට ගිහි්ලලා නීතිඥ සාාය ලබා දීශම් 
ක්රමශේදයක් නැාැ. නමු්ත, 2012 වකවාුවශේදී 
ශර ෂරඨාධිකරණශේ මු) වුණු යම් කාරණයක් මත 

ශප ලිසරපතිු)මා,  නීතිපතිු)මා සමඟ යම් එකඟතාවකට සවි්ලලා 
ශප ලිසර චක්රශ්ලඛ්නයක් නිකු්ත ක ා, ශම් සාාය ලබා ශද් න 
කියලා. ඒ අුවව ශම් රශට් එය ක්රියා්තමක වනවා. දැනට අපි 

ශයෝජනා කරලා තිශබන පනශත්  කර් ශ්  තිශබන අයිතියක් 
නැති කිරීම ශන ශවයි. චක්රශ්ලඛ්නයක් මඟි්  ලබා දීලා තිශබන 
අයිතිය අපි පනතක් මඟි්  ලබා ශදමිත්  එය තාවුරු කිරීමක් මිතස 

එය අඩු කිරීමක් ශාෝ ලව්ත කිරීමක් ශන ශවයි. ශම් පිිතබහව වැරැදි 
පුව්ත මවා අශප්ත  ර ශට් මාධයය විසි්  වි ාල ව ශය්  රශට් 
ජනතාව ශන මඟ යැේවා.  

 
ගු කංචන විනේනසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු සමතිු)මනි, ඔබු)මා පිිතබහව අපට වි රවාසයක් 
තිශබනවා. ඒකාබේධ විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරු්  ාැටියට අපි මතක් 
කර් ශ්  ශම් කාරණයයි. ප්රකා යක් ලබා ශද් න තිශබන 

අවසර ාශේදී නීතිඥ සාාය ලබා ගැනීම සහාා අවසර ාව ලබා 
ශද් න පුළුව්  වන විධියට ඒ පනත සංශ ෝධනය කරලා ලදිරිප්ත 
කර් න කියන ල්ලලීම මා ශම් අවසර ාශේදී කරනවා.  

ශම් රජය ලදිරිප්ත කරලා තිශබන අය වැශේ රදායම් ව ශය්  
ශයෝජනා කරලා තිශබ් ශ්  බදු, දෙ, ඒ වාශේම නඩුවලි්  
ලැශබන මුද්ල. ඒ අුවව නඩුවලි්  ලැශබන මුද්ලවලි්  
අවුරුේදකට රුපිය්ල මිතලියන 7,500ක රදායමක් ලබා ග් න 

ශයෝජනා කරලා තිශබනවා. ශම් රදායම් වාර්තාව ග්තතාම ශමහි 
රදායම් වර්ග 17ක් තිශබනවා. ඒ 17් , 6ශවනි තැනට 
තිශබ් ශ්  නඩුවලි්  ලැශබන රදායම.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Please, wind up.  

 
ගු කංචන විනේනසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, තව ශම ශා තකි්  මශේ 

ක ාව අවස්  කරනවා.  

යම් කිසි පුේගලශයකුට විරුේධව යම් කිසි වැරැදි නඩුවක් 
ලදිරිප්ත වනවා නම්, ඒ පුේගලයාට අඩුම තරශම් FR නඩුවකට 
ය් න තිශබන අවසර ාව්ත සහිරීමක් තමයි ශම්ශක්  ශව් ශ් . 
ශබ ශාෝ ශදශනකුට නඩුවකට ය් න මුද්ල නැාැ. නීතිඥ සාාය 
ලබා ග් න මුද්ල නැාැ. ශප ලීසියට ගියාම සමාර ශවලාවට 
කියනවා, ශම් නඩුවට ශමපමණ වියදම් ශවයි, ශමපමණ කාලයක් 
ගත ශවයි, ඒක නිසා ඕක සම යකට ප්ත කර ග් න, නඩුව ලව්ත 
කර ග් න කියලා. ඒ නිසා ශම් පනත ශගන ඒශම්  යම් කිසි 
ශචෝදනාවකට ලක් වූ පුේගලශයකුට තම් ශේ නිර්ශදෝෂීභාවය 
ඔප්ත පු කර් න තිශබන අවසර ාව්ත සහිශරනවා කියන එක මම 
මතක් කරනවා. 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

පසු ගිය අය වැය ශම්  ශන ව ශමවර අය වැය ු)ිත්  ලදිරිප්ත 
කර තිශබන ශයෝජනාවලි්  අඩුම තරශම් සියයට 20ක, 30ක ාරි 
වැෙ කටුතු) අවස්  කර් න පුළුව්  ශේවා කියන ප්රාර් නාව 

කරමිත්  මම නිාඅ වනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශා හයි, ශබ ශා ම සරු)තියි. 

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ සමතිු)මා. 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම යම් කිසි පැාැදිලි කිරීමක් 
කර් න ඕනෑ. ශලෝකශේ අනිකු්ත ාැම රටක්ම්ත, අශප්ත  රට්ත අය 

වැය පියවීම සහාා රදායම් ලබා ග් ශ්  බදු රදායශම් . දෙ 
නියම කිරීම අශප්ත  රශට් ශබ ශාෝ නීතිවල සහා් ව තිශබනවා. යම් 
කිසි නීතියක් ච්ලලංඝනය ක ාම දෙ ශගවීශම් ක්රමය තිශබනවා. ඒ 

දෙ ශගවීම ු)  රජයට රදායමක් ලැශබන එක ස්තත. ාැබැයි, දෙ 
නියම කිරීම සිදු කර් ශ්  ශලෝකශේ අනිකු්ත රටවලු්ත, අශප්ත  
රට්ත රණ්ඩුශේ වියදම් පියවා ග් න රදායම ලබා ගැනීශම් 

අරමුශණ්  ශන ශවයි. වක්රාුවකූලව ඒක සිදු වුණ්ත, අරමුණ ඒක 
ශන ශවයි. දෙ නියම කිරීශම් අරමුණ තමයි, රශට් සාමය රරක්ෂා 
කර ගැනීම. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අශප්ත  රශට් ුතේධය 

තිබුණු කාලයට වැඩිය ශම් වනශක ට මා මඟ අනු)රු නිසා 
මිතනිසරසු මැශරනවා. එශාම නම්, දෙ ගාලා ාරි මා මඟ තිශබන 
විනය රරක්ෂා කර් න ඕනෑ. අපට ශවන ක්රමශේදයක් නැාැ. ඒක 
නිසා ශම් සම්බ් ධශය්  වැරැදි අර්  නිරූපණ ශදන එක ශා හ 

නැාැ. දෙ මඟි්  අය වැය හිඟය පියවීශම් වුවමනාවක් අපට නැාැ. 
ාැබැයි, ර ශට්  අසරණ ජනතාවශේ ජීවිතවලට, ශේප වලට 
නීතිශය්  රරක්ෂාව ලබා ශද් න ඕනෑ නිසා තමයි දෙ නියම 

කරලා තිශබ් ශ් .  

 
ගු චන්ද්රිංරි ගජී ර මහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සමතිු)මනි, ගාසරු) නියම කර් න ඕනෑ කියන ඒ 

නිර්ණායකය ාැශද් ශ්  ශක ශා මද ? 

 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි,  අශප්ත  ගරු විජිත ශා ර්ත ම් ත්රීු)මා චදෑසන 
ශම් කාරණය මු) ක ා.  

 සෑම නඩුවකටම ගාසරු)වක් ශගව් න ඕනෑ කියන අදාසක් 
තිබුණා. නමු්ත ඔබු)මා මට වො  ශජයෂරඨ නීතිඥවරශයක් විධියට 

ද් නවා, අපරාධ සම්බ් ධව නඩු පැවරීම කර් ශ්  පුේගලය්  
විසි්  ශන වන බව. ලහලා හිටලා පුේගලික නඩු්ත කීපයක් 
පැවශරනවා. ඒවාට ගාසරු) ශගවීශම් ක්රමශේදයක් නැාැ. අනි්ත එක 

සිවි්ල නඩුවක් පවරනශක ට ශ්ලඛ්න 10ක චපරිමයකට යට්තව, 
එක ශ්ලඛ්නයක චපරිම සීමාව රුපිය්ල 1,000කට යට්තව මුේදර 
ගාසරු) ශගවීශම් ක්රමයක් තිශබනවා. ඊට අමතරව අය වැශය්  

ගාසරු)වක් අය කර් න ශයෝජනාවක් ලදිරිප්ත කරලා තිශබනවා. 
නමු්ත ඒක අපරාධ නඩුවලට අදා  කර ග් න බැාැ. සිවි්ල 
නඩුවලට අදා  ශව් න පුළුව් . ශමහි සතය අව යතාව ශම කක්ද 

කියා ශස යා බැලීමට ඒ පිිතබහව  ගරු මුද්ල සමතිු)මා සමඟ අපි 
තවදුරට්ත සාකච්ඡා කරනවා.   

ගු චන්ද්රිංරි ගජී ර මහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නඩුවක් පවරනශක ට මුේදර ගාසරු), නීතිඥ ගාසරු) ශගවා 

ශගන තමයි ය් ශ් . මම ඔබු)මාශග්  දැන ග් න කැමැතියි, 
කම්කරු නඩු සම්බ් ධශය්  ශක ශා මද ක්රියා කර් ශ්  

කියලා? 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

කම්කරු නඩු ගැන ශම කක්ද, ප්ර රනය? 

 
ගු චන්ද්රිංරි ගජී ර මහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු අමාතයු)මනි, කම්කරු නඩුවක් සම්බ් ධශය්  

පැමිති.්ලලක් කරනශක ට ඒකට ගාසරු)වක් අය කරනවාද? 

  
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

Labour Tribunal නඩු ගැන. ඒ කාරණය මට ශපශනන 

විධියට ශමහි සු) ්ත ශවලා නැාැ.  මුද්ල සමතිු)මා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ශම් පිිතබහව යම් සංශ ෝධනයක් කර ග් න 
අපි්ත බලාශප ශර ්තු) වනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිු)මා ශබ ශා ම සරු)තියි.  
මී ඟට එච්.රර්. සාරතී දුෂරම් ත නිශයෝජය අමාතයු)මා. 

 
ගු එච්.ආර්. සාරීය දුෂනමන්ත මහතා (අධිකරණ ියනයෝජය 

අමාතයුරමා හා බුද්ධ ශ්ාසන ියනයෝජය අමාතයුරමා   
(மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த - நீதி பிரதி அகமச்சரும் 

புத்தசாசன பிரதி அகமச்சரும்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගු ගාිතණී නලොකුනේ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

 
නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු එච්.ආර්. සාරීය දුෂනමන්ත මහතා   
(மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

ගරු ම් ත්රීු)මා ඔය කාරණා පැාැදිලි කිරීශම්දී අාග් න. 
 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගාමිතණී ශල කුශේ ම් ත්රීු)මා. 
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ගු ගාිතණී නලොකුනේ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රුපිය්ල 2,500 අවම දෙය අය කර් ශ්  ශම න මාර්ග නීති 
කැඩුවාමද? දැ්  ඒ කාරණය සමාජශේ විවාදයකට ලක් ශවනවා.  
Licences නැු)ව ගියාම සා තව එක එක කාරණා කියනවා. ගරු 

සමතිු)මා ඒ ගැන පැාැදිලි කර් න ශකෝ. මාර්ග නීති කැඩුවාම 
අවම දෙය රුපිය්ල 2,500ක් කිය් ශ්  ශම න මාර්ග නීති 
කැඩුවාමද? 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, යම්කිසි අපාැදිලිතාවක් 

තිශබන බව මම පිිතග් නවා. ාැබැයි, මම පැාැදිලිව කියනවා, 
ශම් වනශක ට කැබිනට් මණ්ෙලය තීරණයක් අරශගන තිශබනවා, 
ශම් අය වැයට ශපර මාර්ග නීති සම්බ් ධව වි ාල සංශ ෝධන 

ටිකක් කර් න. එකක් තමයි කුො නඩු අධිකරණයට එන ප්රමාණය 
අඩු කර ගැනීම සහාා spot fine ක්රමයට තව්ත වැරැදි ගණනාවක් 
සු)ළු කර් න බලාශප ශර ්තු) වනවා. අනික් එක මාර්ග විනය 
රකි් න ඕනෑ  ජීවිත රකි් න ඕනෑ නිසා මාර්ග විනය ච්ලලංඝනය 

කිරීම සම්බ් ධ වැරැදිවලට තිශබන දෙය වර්තමානශේ 
තිශබනවාට වො වි ාල ප්රමාණයකි්  අපි වැඩි කරනවා. ඒක ශම් 
අය වැශය්  කරන ශදයක් ශන ශවයි. අපි පන්ත ශකටුම්පතක් 

ශගනැ්ලලා ඒක කරනවා. 

  
ගු ගාිතණී නලොකුනේ මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ශම්ක ශම න ශම න කාරණාවලටද රුපිය්ල 2,500 අය 
කර් ශ් ? 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒක තමයි මම පැාැදිලි කශ  .  ශම් බදු වැඩි කිරීම ශමෝටර් ර  
රඥාපනශ්ත වැරැදි සම්බ් ධවයි. ඒ වැරැදි 30, 40කට වො වැඩියි. 
ඒ ාැම එකක් සම්බ් ධවම දෙ මුද්ල අපි වැඩි කරනවා. ාැබැයි, 

ශම් අය වැශය්  ශන ශවයි, එය පනතට සංශ ෝධනයක් මඟි්   
අපි පාර්ලිශම්් ු)වට  ශගශනනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය අමාතයු)මා. 

[අ.භා. 1.43] 

 

ගු එච්.ආර්. සාරීය දුෂනමන්ත මහතා   
(மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,   රශට් ප්රජාත් ත්රවාදය පිිතබහ 
මූලික කාරණා ගැන ක ාබා කරනශක ට වැදග්තම රයතන 
එකු)වක වැය ශීර්ෂ තමයි අද ක ාබා ශව් ශ් . විශ  ෂශය් ම 

දානව වන රණ්ඩුක්රම වයවසර ා සංශ ෝධනශය්   විධායක 
බලතල ශර ෂරඨාධිකරණශය්  නියම ක  පරිදි 
ජනාධිපතිවරයාශග්  කප්ත පාදු ක ා. ඒ වාශේම  නව රණ්ඩුක්රම 

වයවසර ාවක් පිිතබහ මූලික කටුතු) සිේධ ශවන ශම ශා තක අපි 
වි රවාස කරනවා, අවසාන ව ශය්  අපි සියලු ශදනා 
බලාශප ශර ්තු) ශව් ශ්  මාජනතාවශේ සිු)ම් පැු)ම් ලෂරට 

සිේධ කිරීම බව. ඒ නිසා රටක අධිකරණශේ සරවාධීන්තවය, 

නීතිශේ රධිපතය ගැන ක ා ශන කර අපට රශට් අශනකු්ත අං   
ගැන ක ා කර් න බැාැ. සමාජීය පැ්තත ශේවා  ශේ පාලන 
පැ්තත ශේවා ශම න ක්ශෂ ත්රයක් පිිතබහව්ත අපට ක ා බා 
කර් නට පුළුව් කමක් නැාැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, පසු ගිය වසර ශදස අපි රපලව 
ාැරිලා බැලු ශව ති් , නීතිශේ රධිපතය පිිතබහව වැදග්තම තී් දු 
තීරණ ග් නා රයතනයක් ාැටියට අපි මූලික ව ශය් ම මා 

ජනතාවශේ වි රවාසනීය්තවය වැඩිදිුතණු කරලා, රශට් 
සරශවරීභාවය ශවුවශව්  සියලුශදනාටම සු)ටු ශව් න පුළුව්  
පරිසරයක් අශප්ත  අධිකරණ අමාතයාං ශේ ශමශාය වීම මත සති 

කර තිශබනවා.  

2009දී ත්රසරතවාදය අවසාන ක ාට පසරශස  අද චු)ර - දකුණ 
සාජීවනය පිිතබහව ශක යි කවුරු්ත වැඩිපුර ක ා බා කරන 

ුතගයක් ශවලා තිශබනවා. ත්රසරතවාදී ක්රියාකාරකම් 
ශා ු)ශක ටශගන සති වී තිශබන ප්ර රන, ගැටලු විසහාලීම සහාා 
අපට ශම් වසශර්දී කාලාවශරෝධ (විශ  ෂ විධිවිධාන; පන්ත 
ශකටුම්පත සම්මත කර ග් න පුළුව් කම ලැබුණා. වසර 30කට 

අධික කාලයක් ශේප , ලෙ-කෙම් පිිතබහව ජනතාවට නැති ශවලා 
ගිය අයිතිවාසිකම ශමමඟි්  ලබා ශද් න පුළුව්  වනවා. චු)ශර් 
ශේවා, සමසරත රට ු)  ශේවා, කියා ග් න බැරිව මා්ත වූ 

අසානශය්  ුතු)ව ජනතාව ගත ක  කාලය අවසාන කර් නට 
ශමම පනත යටශ්ත අපට පුළුව් කම ලැශබනවා. එහි මූලික 
කටුතු) සිය්ලල අවසාන කර් න අපට පුළුව් කම ලැබුණා. රශට් 

සාජීවනය ගැන ක ා කරන ශම ශා තක අපි වි රවාස කරනවා, 
නැති ශවලා ගිය අයිතිවාසිකම් ශමම පනත ු)ිත්  ලදිරි කාලය ු)  
රරක්ෂා කර ශද් න පුළුව් කම ලැශේවිය කියලා.  

අද අධිකරණ පේධතියක් එක්ක ගැට ගැලවණු, ශබ ශා ම 
ලක්මනට විසඳිය ුතු) කරුණු කාරණා තිශබනවා. එහිදී 
විශ  ෂශය් ම මතක් කර් නට ඕනෑ, නඩු ප්රමාදය. අද ශබ ශාෝ 

ශදශනක් ක ා ශව් ශන නඩු ප්රමාදය පිිතබහවයි. නඩුව ප්රමාද 
ශව් ශ්  සයි, නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ file එක හිර ශවලා 
තිශබ් ශ්  සයි, ඒ file එක චෙට එ් ශ්  නැ්තශ්ත සයි 
කියලායි. ශම් සිය්ලලටම බලපාන ප්රාශයෝගික කරුණු කාරණා 

විසහ් න අව ය කරන අණපන්ත, විධිවිධාන සා පාසුකම් 
සැලසීම රජයක් ාැටියට කර් ශ්  නැු)ව අපට පුළුව් ද නඩු 
ප්රමාදය පිිතබහව සාර් ක විසඳුමක් මා ජනතාවට ලබා ශද් න 

කියන කාරණාව සැබැවි් ම ශමහිදී පැන නඟිනවා.  

විශ  ෂශය් ම නඩු ප්රමාදය්ත එක්කලා, ුතක්තිය සා 
සාධාරණය අශප්ත ක්ෂාශව්  පැමිතශණන ජනතාව ුතක්තියට, 

සාධාරණයට ප්රශේ  ශව් න තිශබන මාර්ගවලට එ් න -නඩු 
කටුත්තතකට එ ඹීමට්ත- සමාර ශවලාවට මැිතකමක් දක්වනවා. 
රශට් ලතිාාසය අරශගන බැලුශව ්ත එය අපට දක්නට ලැශබන 

කාරණාවක්. ඒ සියලු කාරණා එක්තැ්  කරලා, ඒවාට අව ය 
කරන විසඳුම් ලබා දීම තමයි අධිකරණ අමාතයාං ය ාැටියට සිදු 
කර් ශ් . අලු්ත රණ්ඩුක්රම වයවසර ාවක් නිර්මාණය කිරීශම් 
කටුත්තශ්තදී අධිකරණ පේධතිය පිිතබහව සාකච්ඡා කර් න්ත 

අුවකමිතටුවක් ප්ත ක ා. එම කමිතටුශේ වාර්තාව දැ්  රණ්ඩුක්රම 
වයවසර ා මණ්ෙලයට ශය මු කර තිශබනවා. ලදිරිශේදී අපි 
බලාශප ශර ්තු) වනවා, නඩු කටුතු)වල ප්රමාදය සිදු ශව් ශ්  

ශක ශා ද, ඒ ප්රමාදයට බලපාන කරුණු කාරණා ශම නවාද කියලා 
සාකච්ඡා කරලා, අශප්ත  තව්ත සංශ ෝධන තිශබනවා නම් ඒ 
සිය්ලල පාර්ලිශම්් ු)වට ශගශන් න. එමඟි්  ජනතාව මූලික 

ව ශය්  බලාශප ශර ්තු) වන, "සාධාරණය ලෂරට සිේධ කර 
ගැනීම" අපට ලදිරි කාලය ු)  ඒ රකාරශය් ම ලෂරට සිේධ කර 
ශද් න පුළුව් කම ලැශබයි.  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

මාර්ග අනු)රුවලදී අය කරන දෙය ගැන මීට ටික ශවලාවකට 
කලි්  ශප ඩි විවාදයක් ගියා. රශට් සිදු වන වාාන අනු)රු නිසා 
අය වැශය්  ශයෝජිත අලු්ත වැෙ පිිතශව  එක්ක නඩු කටුතු) වැඩි 

වන බව තමු් නා් ශස ලා සියලු ශදනා ද් නවා. ශම් ක්රමශේදය 
ශවනසර ශව් න ඕනෑ. ශමෝටර් ර  රඥා පනත සංශ ෝධනය 
කිරීශම් , විශ  ෂශය් ම අධිකරණශේ ශග ෙ ගැහිලා තිශබන නඩු 

ප්රමාණය අපට යම්තාක් දුරකට අඩු කර් නට පුළුව් කම 
ලැශබනවා. පසු ගිය දිනක අපි සම  මණ්ෙල පනතට 
සංශ ෝධනයක් ශගනාවා. සම  මණ්ෙල සහාා ශය මු කරන 

රරවුලක වටිනාකම රුපිය්ල ලක්ෂ 2½ක්ව තිබුණු එක අපි 

රුපිය්ල ලක්ෂ 5 දක්වා වැඩි ක ා. ඒ ු)ිත්  බැංකු කටුතු)වලදී 

ශම් ම, සති වන commercial matters අධිකරණයට ශන ගිහි්  
විසහා ග් න තිශබන අවසර ා වැඩි වුණා.  

සම  මණ්ෙල ක්රියාදාමය ු)ිත්  අපි මූලිකවම 

බලාශප ශර ්තු) ව් ශ් , අධිකරණයට ශන ශග සර ශදපැ්තතම 
තෘප්ත තිම්ත වන රකාරයට තී් දු තීරණවලට එ ඹීමයි. මම වි රවාස 
කරනවා, සම  මණ්ෙල විසි්  ග්තතා වූ තී් දු තීරණ නිසා 

අධිකරණයට පැටවුණු අනව ය බර ප්රමාණය වි ාල ව ශය්  පසු 
ගිය කාල සීමාව ු)  අපට ලව්ත කර ග් නට පුළුව් කම ලැබුණා 
කියලා.  ඒ්ත එක්කම අපරාධ නඩු විධාන සංග්රාය පනශ්ත 431, 
432 වග් ති අපි සංශ ෝධනයට ලක් ක ා. අධිකරණවල වි ාල 

ව ශය්  ශග ෙ ගැහිලා තිබුණු නඩු භාණ්ෙ ලව්ත කර් නට 
නඩුකාරු)ම් ලාට, විනි රචයකාරු)ම් ලාට අව ය කරන බලය 
ලබා දීම්ත, පරාසය පුළු්ල කිරීම්ත අපි පසු ගිය කාල සීමාව ු)  

ලෂරට සිේධ ක ා.   

අපි ාැම දාම ශම්වා ගැන ක ා ක ා. නමු්ත පසු ගිය වසරක 
වාශේ කාලය සු) ත අමාතයාං ය ාැටියට ශගනා අණපන්ත 

පිිතබහව අපි සියලුශදනාටම සු)ටු ශව් න පුළුව් . ඒ වාශේම 
වි් දිතය්  ාා සාක්ෂිකරුව්  රරක්ෂා කිරීශම් අධිකාරියක් අපි 
පිහිටුවලා තිශබනවා. ුතක්තිය පසිහලීශම් ක්රියාදාමශේදී 

වි් දිතය් ට ාා සාක්ෂිකරුව් ට ශප ලීසිය සම්බ් ධ කරශගන ඒ 
ලබාශදන සාශයෝගය ු)  බියක් සැකක් නැු)ව සාක්ෂි ශද් න, 
නඩු කටුතු)වලට සම්බ් ධ  ශව් න තිශබන පුළු්ල වූ පරාසයක් 
දක්වා අපට ඒ කටුතු) වැඩි කර් න පුළුව් කම ලැබුණා. ශමවැනි 

ගතාැකිව තිබුණු සුළු සුළු ක්රියාමාර්ග අමාතයාං ය ාැටියට පසු 
ගිය වසරක වාශේ කාලය සු) ත අපට ග් න පුළුව් කම 
ලැබුණා.  

අද වි ාල ව ශය්  නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ව පිිතබහව 
ශබ ශාෝ ශදශනකු ු)  කතිකාවතක් සති ශවලා තිශබනවා. 
විධායකය යටශ්ත තිබුණු නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ව 2015දී 

අධිකරණ අමාතයාං ය යටතට ශගන එ් නට අපට පුළුව් කම 
ලැබුණා. නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ව සරවාධීන රයතනයක්. අපි 
නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශව්  අවසාන ව ශය්  බලාශප ශර ්තු) 

ශව් ශ් , කාශේව්ත ඕනෑඑපාකම්වලට, වුවමනාව් වලට තී් දු 
තීරණ ලබා ශදන එක ශන ශවයි. අධිකරණ අමාතයාං ය ාැටියට 
අපි බලාශප ශර ්තු) ශව් ශ්  නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ 

තිශබන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන එකයි. ඒක තමයි අපි 
බලාශප ශර ්තු) ශව් ශ් . ඒක තමයි මාජනතාව්ත 
බලාශප ශර ්තු) ශව් ශ් . අධිකරණශේ ශග ෙ ගැහිලා තිශබන 
නඩු ප්රමාණය අවසානයක් කරා ශගන ය් නට අද නීතිපති 

ශදපාර්තශම්් ු)වට අව ය කරන නීතිඥවරු බහවා ගැනීශම් ලහලා 
අශනකු්ත ක්රශමෝපාය් ද ක්රියා්තමක කරනවා. නව රණ්ඩුක්රම 
වයවසර ාව ාැදීම සහාා ප්ත කර තිශබන අුවකමිතටුශේ්ත අපි ඒ 

ගැන සාකච්ඡා කරශගන යනවා. විශ  ෂ අධීක්ෂණයක් යටශ්ත 
නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ කාර්යක්ෂමතාව බැලීම සහාා අපි 

අුවකමිතටුවක් පිහිටුවලා ඒ අව ය කරන වැෙ පිිතශව  ලදිරියට 

ක්රියා්තමක කරශගන යනවා. තනි තනි රයතන ාැටියට අරශගන 
විශේචනය ක ාට මදි. අපි රජයක් ාැටියට ඒ රයතනවලට ලබා 
ශද් නට පුළුව්  සාශයෝගය පිිතබහව්ත නිර් ත රශය් ම 
ක්ලපනා කර බැලිය ුතු)යි.  

ශක  ඹ වි රවවිදයාලය්ත එක්ක එකු) ශවලා අධිකරණ 
අමාතයාං ය ු)ිත්  නීති පර්ශේෂණ රයතනයක් පිහිටුවූවා. අශප්ත  
භූමිතකාවට අය්තවන නීති ප්රතිසංසරකරණ වාශේම ශගෝලීය 
ච් නතී් ට අුවකූලවන ප්රතිසංසරකරණවලට අමතරව ුතක්තිය 
පසිහලීශම් ක්රියාදාමය සහාා අපි ශම් ශවන ශක ට අමාතයාං යක් 

ාැටියට අශප්ත  වැෙ පිිත ශව  ලදිරියට ක්රියා්තමක කරශගන යනවා 
කියන කාරණය්ත මතක් කර් න ඕනෑ. අපි විශ  ෂ 
මාාධිකරණයක් පිහිටුවූවා. එදා එ්ලටීටීඊ ත්රසරතවාදී්  ාැටියට 

අධිකරණයට ලදිරිප්ත ශන කර අවුරුදු ාත, අට, නවය නඩු 
දම් ශ්  නැු)ව බ් ධනාගාරගත කරලා ල් න පරිසරයක් 
තිබුණා. ඒ නඩු කටුතු)වලි්  සියලු ශදනාටම සාධාරණ්තවය 

ලැශබන පරිදි අපි විශ  ෂ මාාධිකරණයක් පිහිටුවලා ඒ ක්රියාදාමය 
අපි ලදිරියට ශගන යනවා. චු)ශර්්ත, දකුශණ්්ත ප්ර රන වාශේම ශම් 
රශට් තිශබන රර්ිකක ප්ර රන සු)ළු සියලු ශේව්ලවලට විසඳුම් 

ශද් න නම්, ශලෝකයා ාමුශේ ප්රජාත් ත්රවාදය  ක්තිම්ත කිරීමට 
අව ය නම් නීතිශේ රධිපතය වාශේම අධිකරණශේ සරවාධීන්තවය 
අප සියලු ශදනාටම අමතක කරලා ශම් ගමන ලදිරියට ය් නට 

පුළුව් කමක් නැාැ.  

අපි බලාශප ශර ්තු) ශවනවා, අලු්ත රණ්ඩුක්රම වයවසර ාව 
ු)ිතුව්ත, ශම් ලබා දීලා තිශබන අුවකමිතටුවලිුව්ත අපට 
පුළුව් කම ලැශේවිය කියලා මාජන සිු)ම් පැු)ම් ලෂරට සිේධ 
ශවන රකාරයට ශම් කටුතු) ලදිරියට ශගන ය් න. අද ශවන 

ශක ට අපට සු)ටු ශව් න පුළුව්  කාරණයක් තිශබනවා. චු)රු, 
නැ ශඟනහිර ප ා්තවල අධිකරණ සංකීර්ණ රාශියක් පිහිටුවලා 
අවසාන කරලා තිශබනවා. ුතේධශය්  පසරශස  විනා  ශවලා, 

ජනතාවට නීතිය ාමුවට එ් න බැරිව තිබුණු ුතගයක් අවසාන 
වුණාට පසරශස  අද නීතියට ප්රශේ  ශව් න තිශබන අවසර ාව්  අපි 
වැඩි කරලා තිශබනවා. සියයට සියයකට රස් න ප්රමාණයකට 
අද චු)රු, නැ ශඟනහිර ප ා්තවල අධිකරණ ක්රියාදාමය 

ක්රියා්තමක කර් න  අධිකරණ ශග ෙනැඟිලි පේධතී් හි වැෙ 
කටුතු) අවස්  කර් න ශම් වන විට ක ා බා ශවමිත්  යනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, රස පරීක්ෂක 
ශදපාර්තශම්් ු)ව ගැන යමක් කිය් න ඕනෑ. අද රස පරීක්ෂක 

ශදපාර්තශම්් ු)ශේ සාර් ක්තවය සියයට සියයක් විතර 
තිශබනවා. ඒ අවුරුේශේ ලැශබන ාැම පරීක්ෂණයක් පිිතබහව ඒ 
අවුරුේශේම ඒ පරීක්ෂ ණශේ වාර්තාවක් ලබා ශද් න රස 
පරීක්ෂක ශදපාර්තශම්් ු)වට ාැකියාව ලැබිලා තිශබනවා. 

චදාාරණයක් ාැටියට ශම් අවුරුේශේ පරීක්ෂණ 25,000ක් රවා 
නම්, ශම් ශවන ශක ට 24,000ක පරික්ෂණ අවස්  කරලා 
තිශබනවා.  

පසුගිය කාලශේ අපි මාධයවලි්  දැක්කා, සමාර පරීක්ෂණ 
අවස්  ශවලා නැාැයි කියලා රස පරීක්ෂක ශදපාර්තශම්් ු)වට 

වි ාල ශචෝදනාවක් තිබුණ බව. ඒක තමු් නා් ශස ලා ද් නවා. 
අපි ඒ ක්රියාදාමය පිිතබහව ශස යා බැලුවා. අද රස පරීක්ෂක 
ශදපාර්තශම්් ු)ශේ වැෙ කටුතු) පිිතබහව අපට සු)ටු ශව් න 

පුළුව් . ශම්වා රට පුරා වයාප්ත ත කර් න පුළුව්  නම්, විමධයගත 
කර් න පුළුව්  නම් අධිකරණ පේධතිය ු)  කාර්යක්ෂමතාව 
තවදුරට්ත අපට ලදිරියට ශගන ය් නට අව ය කරන පසුබිම 

අනිවාර්යශය් ම සැකශසනවා කියන එක මතක් කර් න ඕනෑ. 

අද අපි රට පුරා අධිකරණ පේධති නිර්මාණය කරශගන යනවා. 
විශ  ෂශය් ම නගරබද තිශබන ශබ ශා ම වටිනාකම් සහිත 
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ලෙම්වලි්  අධිකරණ පේධතී්  ලව්ත කිරීශම් සැලසුමක් 

තිශබනවා. දැනට අධිකරණ පේධතී්  තිශබන සර ානවලි්  ඒවා 
ලව්ත කරලා මා ජනතාවට ප්රශේ  ශව් නට පාසු, ඔවු් ට 
රස් න, ඒ වාශේම නිසි පරිදි, නිදාශස  අධිකරණ කටුතු) 
කරශගන යාාැකි පරිසරයක් සහිත භූමිත ප්රශේ යක් ශතෝරාශගන, 

අධිකරණ පේධති එම සර ානවල පිහිටුව් න අව ය කරන වැෙ 
පිිතශව  ක්රියා්තමක කරශගන යනවා.  ලදිරි කාලය ු)  අධිකරණ 
අමාතයාං ය මඟි්  අපට තව්ත වි ාල වැෙ ශක ටසක් කර් න 

තිශබනවා.  

විශ  ෂශය් ම පූර්ව නඩු විභාග කටුතු) පිිතබහව අපි විශ  ෂ 
අවධානයක් ශය මු කරශගන යනවා. නඩුවක් විභාග ශව් න 

ප්ර මශය්  අනව ය ක්රියාකාරකම්වලි්  වැ කිලා, ලිපි ශ්ලඛ්න 
සු)ළු සියලුම ක්රියාදාමය්  සමඟ නඩු කටුත්තත සාර් කව ාා 
කඩිනමිත්  ලදිරියට ක්රියා්තමක කරශගන ය් ශ්  ශක ශා මද 

කියන කරුණු කාරණා සම්බ් ධව අද ශවන ශක ට සාකච්ඡා සති 
වී තිශබනවා. එම නිසා ශම් සියලුම පේධතී්  ු)  සතිවන 
නිර්මාණයක් ු)  පමණයි නීතිශේ කාර්යක්ෂමතාව පිිතබහව සා 
ජනතාවට ුතක්තිය ලබා ගැනීම සහාා වූ කාර්යක්ෂමතාව පිිතබහව 

අපට ක ා කර් නට පුළුව් කම ලැබී තිශබ් ශ් . එම නිසා ලදිරි 
කාලය ු)  තව දුරට්ත අණ පන්ත සා සංශ ෝධන ශගන එ් න 
අපි බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. 

ශබ ශාෝ ශවලාවට අද ශරෝම ල් ශේසි නීතිය ක්රියා්තමක 
ශවනවා. අශප්ත  ශරෝම ල් ශේසි නීතියට යට්තව අපරාධ නඩු විධාන 
සංග්රාය, ඒ වාශේම සිවි්ල නඩු විධාන සංග්රාය කාලයට ගැ ශපන 

පරිදි - කාලාුවරූපීව - සා සමාජයට ගැ ශපන  පරිදි ශවනසර 
කර් න අපි බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. ඒ සහාා අපි 
ශර ෂරඨාධිකරණ විනිසුරුු)ම් ලාශේ ප්රධාන්තවශය්  දැ්  අුව 

කමිතටු ප්ත කරලා තිශබනවා. ඒ සහාා ශවන ශවන රටවල නීති 
පේධතී්  පිටුපස යනවාට වැඩිය අශප්ත  සමාජයට ගැ ශපන පරිදි, 
අශප්ත  රටට ගැ ශපන පරිදි අශප්ත ම නීති පේධතියක් ලදිරි කාලය 

ු) දී ශගන ඒම ු)ිත්  ශම් නඩු කටුතු)වල අනව ය ප්රමාදය 
අවස්  කර් නට අපට පුළුව්  ශවයි කියා අපි වි රවාස කරනවා. 
මම දීර්ඝ ව ශය්  ක ා කර් ශ්  නැාැ. 

පසුගිය වසරක වශේ කාලය ග්තතාම, අධිකරණ අමාතයාං ය 

ාැටියට අපට සු)ටු ශව් නට පුළුව් . රණ්ඩුක්රම වයවසර ාව්ත, 
නව රණ්ඩුක්රම වයවසර ාව්ත එක්ක බැඳුණු කාරණාවලදී 
අධිකරණ අමාතයාං ය ාැටියට අප සංශ ෝධන සමඟ සාධනීය 

කරුණු කාරණා ලදිරිප්ත ක ා. ඒවා සැලකි්ලලට ලක් වුණා. ඒ 
නිසා සමසරත නීතිශේ රධිපතය රරක්ෂාවීම ු) , විශ  ෂශය් ම 
සමාජීමය සා අශනකු්ත කරුණු කාරණාවල සර ාවරභාවය රට 

ු)  සතිකර ගැනීශම් අරමුණ සතිව අපි ශම් කටුත්තත ලදිරියට 
කරශගන යනවාය කියන කාරණය මතක් කරමිත්  මම නවතිනවා. 
ශබ ශා ම සරු)තියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශා ම සරු)තියි. 

 
ගු චන්ද්රිංරි ගජී ර මහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ච් ්රසිරි ගජදීර ම් ත්රීු)මා. 

 

ගු චන්ද්රිංරි ගජී ර මහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ සමතිු)මනි, ඔබු)ම් ලා පසු ගිය 

කාලශේ සෑශාන වැෙ ශක ටසක් සාර් කව කරශගන ගියා. නමු්ත 

ඔබු)මාශේ ච්තතරය අුවව, ඔබු)ම් ලාශේ අයිතිවාසිකම් සා 
සරවාධිපතය මුද්ල අමාතයාං ය විසි්  අරශගන තිශබන බව 
ශපශනනවා. දෙ ප්රතිප්තතිය පිිතබහව, ඒ වාශේම පැමිති.්ලලක් 
ලදිරිප්ත කරන ශක ට මුේදර ගාසරු) පිිතබහව ක්රියා කර් ශ්  

ශක ශා මද කියලා ඔබු)මා ද් ශන්ත නැාැ. ඔබු)මා කිේවා, 
මුද්ල සමතිු)මා එක්ක ක ා කර් නම් කියලා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිු)මාට පිිතු)රු ක ාශේදී ඒකට ච්තතර ශද් න 

පුළුව්  ශ් ද? 

 
ගු චන්ද්රිංරි ගජී ර මහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම ශයෝජනාවක් කරනවා, පුළුව් කමක් තිශබනවා නම් 

අඩුම තරමිත්  ප්රජා පාදක විශ ෝධන ශදපාර්තශම්් ු)ව 

ඔබු)ම් ලාශේ අමාතයාං ය යටතට ග් න කියලා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිු)මා පැාැදිලි කිරීමක් කරනවාද? 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශප ඩි පැාැදිලි කිරීමක් 
කර් නම්. අව ය නම් මට ශව් කර තිශබන කාලශය්  ශම් 

ශවලාව අඩු ක ්ත කමක් නැාැ. ශමු)මා ප්රකා  කරපු විධියට 
අධිකරණ අමාතයාං ය වාශේම අශනකු්ත අමාතයාං වල්ත 
සරවාධීන්තවය පිිතබහව ගැටලුවක් මු)ශවලා නැාැ. ාැබැයි, මූලය 

කාරණාවලට එනශක ට කිසිම අමාතයාං යකට ඒ විධිශේ 
සරවාධීනකමක් නැාැ. ශම කද, මූලය කාරණා පිිතබහ තී් දු තීරණ 
ග් ශ්  අදා  අමාතයාං ශය්  ශන ශවයි. ශක ශා ම්ත ඒ 

අධිකාරිය තිශබ් ශ්  මුද්ල අමාතයාං යටයි. ඒක මුද්ල 
අමාතයාං යට තිබුණාට, අවසාන ව ශය්  ඒ අධිකාරිය 
තිශබ් ශ්  පාර්ලිශම්් ු)වටයි. රණ්ඩුක්රම වයවසර ාව අුවව ාැම 

සතයක් සම්බ් ධවම නීති සම්මත කිරීශම්, බදු පැනවීශම්, ගාසරු) 
අය කිරීශම් බලය තිශබ් ශ්  පාර්ලිශම්් ු)වට. 

එවැනි ශදයක් ශවලා තිබුණා වුණ්ත, එය මුද්ල අමාතයාං ශේ 
ඒකාධිකාරයක් ශන ශවයි. එය ශම් පාර්ලිශම්් ු)වට තිශබන 

ඒකාධිකාරි බලයක්. අ් සු) ක  ශන ාැකි ඒකාධිකාරි බලයක් 
ශම් පාර්ලිශම්් ු)වට තිශබනවා. ඒ ක්රියාදාමය තමයි සිේධ 
ශව් ශ් .  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අශප්ත  ගරු කංචන විශජ්ශස කර 
ම් ත්රීු)මා මු) ක  කාරණය පිිතබහව්ත ජනතාවශේ වි ාල 
චන් දුවක් තිශබනවාඑ  ශම් දිනවල ඒ ගැන මාධයශය්  ශබ ශාෝ 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ශස  ක ා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම ඒ පිිතබහ 
ත්ත්තවය ශබ ශා ම ශකටිශය්  පැාැදිලි කර් නම්.  

2012 මැයි 18 වැනි දින නිකු්ත කරන ලද අංක 1758/36 දරන 

අතිවිශ  ෂ ගැසට් පත්රය, ශප ලිසර රඥාපනශ්ත අංක 55 වග් තිය 
යටශ්තයි නිකු්ත කශ  . මම නීතීඥ සංගමශේ සභාපතිවරයා 
විධියට කටුතු) ක  වකවාුවශේ තමයි ශම් සහාා මූලික්තවය 

ශගන කටුතු) කරලා ශමම ශප ලිසර චක්රශ්ලඛ්නය නිකු්ත කශ  .  

I quote: 
 
"Every Attorney-at-Law, who enters the precincts of a police station 
established under the Police Ordinance (Chapter 53) situated in any 
part of Sri Lanka, in his capacity of an Attorney-at-Law for the 
purpose of representing and watching the interests of a person who 
is the client of such Attorney-at-Law, shall  be treated cordially and 
courteously and given a fair and patient hearing by the police 
officers attached to such Police Station, whatever their rank."  

නීතිඥවරශයකු තම් ශේ ශස වාදායකශයකු නිශයෝජනය 
කර් න ශප ලීසියකට ගියාම, එම ශප ලිසර නිලධාරි්  එම 
නීතිඥවරයාට නිසි ශගෞරවය ලබා ශදමිත්  ඔවු් ශේ ශස වා 
දායකයා ශවුවශව්  කරුණු ලදිරිප්ත කිරීමට සති අයිතිය 

පිිතශගන කටුතු) ක  ුතු)ය කියන නීතිය තමයි ශමහි 
තිශබ් ශ් . වර්තමානශේ්ත එය ක්රියා්තමක ශවනවා.  

ශප දු විපක්ෂය -ඒකාබේධ විපක්ෂය- දෙයම් කරනවාය කියා්ත 

ඔබු)ම් ලා අපට  ශචෝදනා ක ා. අපි ඒ ගැන ද් නවා. අපි 
ඔබු)ම් ලාට සලවම්ක්  දු් නා. ගරු ක ානායකු)මා 
ඔබු)ම් ලාට සලවම්ක්  දු් නා. අපි්ත දැක්කා, ගරු 

ම් ත්රීු)ම් ලාට ශප ඩි ශචෝදනාවක් තිබුණ්ත, සමාර අවසර ාවලදී 
සීමාව ලක්මවා ශග සර අධිකරණවලි්  ඔවු් ශේ විශේ  ගම්  
බලපත්ර තානම් කිරීම් යනාදිය සිේධ වුණු බව. ඒ නිසා අපි ගරු 

ක ානායකු)මා මගි් ම අධිකරණ ශස වා ශක මිතෂ්  සභාශව්  
අසා සිටියා, ශම් වාශේ කාරණාවලදී, ගරු ම් ත්රීු)ම් ලා විශේශීය 
රටකට ගිය්ත ඔවු්  යිත්ත ලංකාවට ශන පැමිතණීශම් ප්රවණතාවක් 
තිශබන බවට සෑහීමකට ප්ත ව් ශ්  නැ්තනම්, ඔවු් ශේ විශේ  

ගම්  බලපත්ර තානමට ලක් කර් ශ්  සයි කියා. එශස  ගම්  
කිරීම රණ්ඩුක්රම වයවසර ාශව්  තාවුරු කරපු මූලික අයිතියක්. ඒ 
අුවව එම අයිතිය ච්ලලංඝනය ශන කර් නය කියා අප විසි් ම 

ල්ලලුම් කර තිශබනවා, ඔබු)ම් ලා ශවුවශව් .  

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සමතිු)මනි, ගරු ක ානායකු)මා සමඟ මම්ත 
ශපෞේගලිකවම එම සාකච්ඡාවට සාභාගි වුණා. ඒ අවසර ාශේදී 
එු)මා ඒක භාර ග්තතා. ාැබැයි, එදා සිට ශම් වනු)රු තිශබන නඩු 

ගැන ඔබු)මා බැලුශව ්ත ශපශ් වි, ඒ සියලු ශදනාශේම passports 
ලබා ග්තතාය කියන එක. ඒ, ප මුවැනි කරුණ. ශදවැනි කරුණ, 
ඔබු)මා කියන ශම් අයිතිවාසිකමම FCID එකට නැති ශව් ශ්  

සයි? ඒක්ත, එක විමර් න රයතනයක්. එම විමර් න රයතනයට 
ය් න කිසිම -  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමතැනදී විවාදයකට ය් න අවසර ාව 
ශද් න ගිශය ්ත කාලය මදි ශවනවා.  

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම්ක අධිකරණ 
අමාතයාං යට සම්බ් ධ [බාධා කිරීම්] - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිු)මාශේ පැාැදිලි කිරීම එු)මාශේ ක ාව සිදු 

කරනශක ට, ඔබු)මාට දැන ග් න පුළුව් . [බාධා කිරීම්]  
 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

කමක් නැාැ, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම 
විනාඩියකි්  පැාැදිලි කිරීමක් කර් නම්. ගරු ශකශාිතය 

රඹුක්වැ්ලල ම් ත්රීු)මනි, ශප ලීසිය කර් ශ් , අපරාධයක් 
සම්බ් ධශය්  යම් කිසි සැක කටුත්තතක් සිේධ ශවලා තිශබනවා 
නම් පරීක්ෂණ පව්තවා වාර්තා කරන එකයි. විශේ  ගම්  බලපත්ර 
තානම් කිරීම සිේධ ශව් ශ්  අධිකර ණශය් . අධිකරණය 

සරවාධීනයි. අපට අධිකරණයට - 
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු සමතිු)මනි, අධිකරණශේ සරවාධීන්තවය ගැන මශේ 
කිසිම සැකයක් නැාැ. නමු්ත ම් ත්රීු)මා කියපු විධියට ශප ලීසිය 

“B” report එක දමා කියනවා, "ශම ලව ගිශය ්ත නඩුවට අගතියක් 
ශවනවා" කියා. අ් න එතැනයි ශමම ප්ර රනය තිශබ් ශ් .  

 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එශාම ලවශදකලා සිේධියක්, ශදකක් ශව් න පුළුව් .  [බාධා 

කිරීමක්] ඒ නිසා තමයි, අපි අගවිනිසුරුු)මාශේ සභාපති්තවශය්  
තිශබන ශක මිතසමට දැුවම් දු් ශ් , ශම් පිිතබහව 
විනි රචයකාරු)ම් ලා දැුවව්ත කරලා ගරු ම් ත්රීු)ම් ලාශේ 

අයිතියට ාානියක් ශන වන විධියට කටුතු) කර් නය කියා. 
නිශයෝග ශද් න බලයක් අපට නැාැ. අපි බලපෑම් කර් ශ්  
නැාැ. ාැබැයි, අපි ල්ලලීමක් විධියට එය අධිකරණ ශස වා 

ශක මිතෂ්  සභාවට ලදිරිප්ත කර තිශබනවා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශා ම සරු)තියි.  

මී ඟට, ගරු අුවර දිසානායක ම් ත්රීු)මා. 

 
[අ.භා. 2.04] 
 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද දිනශේ ජාතික ප්රතිප්තති 
ාා රර්ිකක කටුතු) අමාතයාං ය, අධිකරණ අමාතයාං ය, නීතිය 

ාා සාමය සා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතයාං ය කියන වැදග්තම 
අමාතයාං ය කිහිපයක් ගැන තමයි කාරක සභා අවසර ාශේදී 
විවාදය පැවැ්තශව් ශ් . ඒ නිසා ශම් අවසර ාශේදී ඒ 

සම්බ් ධශය්  කරුණු කිහිපයක් ලදිරිප්ත කිරීමට මට අවසර ාව 
ලබා දීම පිිතබහව මා ඔබු)මාට ශබශාවි්  සරු)තිව් ත ශවනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 2015 ජනවාරි මාසශේ 08වැනි 

දා ශම් රශට් ජනතාව ලබා ශදන ලද ජන වරශම් ප්රධාන ාරයක් 
තිබුණු බව අපි ශ්තරුම් ග් න ඕනෑ.  වංචනිකය් ට, දූෂිතය් ට 
දඬුවම් පැනවීම්ත, එම වංචා, දූෂණ කරන ලද ශේප  යිත 
මාජනයා ශවත පවරා ගැනීම්ත තමයි එහි ප්රධාන ාරය බවට ප්ත 

ශවලා තිබුශණ්. එය, එදා ජනවරශම් ප්රධානම ශක ටසක්. මම 
හිතනවා, එම ප්රධානම ශක ටස ලටු කිරීශම්දී නීතිය ාා සාමය 
පිිතබහ අමාතයාං යට්ත, අධිකරණ අමාතයාං යට්ත එහි සුවිශ  ෂී 

කාර්ය භාරයක් පැවරී තිශබනවා කියලා.  

අපි ද් නවා, මීට කලි්  තිබුණු ශප ලීසිය ශම කක්ද කියලා. 
නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරු කප්ත පමට මිතනී මරපු ලතිාාසයක් 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, කප්ත පම් ගැනීම සහාා 
මිතනී මැරීම් ශා ු)ශක ටශගන නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරශයක් අද 
සිර භාරශේ ල් න බව ඔබු)මා ද් නවා. ඒ වාශේම සිදු වූ 

ඝාතනය් , සිදු ක  අපරාධය්  ශාිතදරවු වීම වැ ැක්වීම සහාා 
කටුතු) ක ා යැයි සැක කරමිත්  ශජයෂරඨ නිශයෝජය 
ශප ලිසරපතිවරශයක් රිමා් ඩ් භාරශේ ල් නවා. ඒ වාශේම 
වර්තමාන ශප ලිසරපතිු)මාට මතක සති, ම්ත ්රවය පිිතබහව ප්රධාන 

කාර්ය භාරයක් එු)මාට පැවරූ අවසර ාවක, -මා ද් නා විධියට 
එවකට ශප ලිසරපති මහි් ද බාලූ රිය මා්තමයායි.-  එතශක ට  
නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරශයක් විධියට සිටි එු)මා ක  ප්රකා යක්. 

'ශවශ්ල සුදා' කියන ප්රධාන කුඩු ජාවාරම්කරුවාශග්  නිවාසයක් 
සා මුද්ල අරශගන තිශබන බවට ඒ පරීක්ෂණය ශමශාය වූ එු)මා 
එවකට නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරශයක් ාැටියට සිටියදී ප්රකා  

ක ා. ශමය වර්තමාන ශප ලිසරපතිු)මාම මීට ශපර සභාවක 
සාකච්ඡාවකදී මා ලදිරිපිටදීම කරපු ප්රකා යක්. ශප ලිසරපතිු)මා 
සා මම ශපෞේගලිකව මුණගැසුණු සාකච්ඡාවක් ශන ශවයි. හිටපු 

ශප ලිසරපතිවරයා කුඩු ජාවාරම්කරුව් ශග්  කප්ත පම් අරශගන 
තිශබනවා නම්, නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරු කප්ත පම් සහාා අපරාධ 
කරලා තිශබනවා නම්, නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරු සිදු වූ අපරාධ 

ශාිතදරේවීම ව ක්වා තිශබනවා නම්, අශප්ත  රශට් ශප ලීසියට 
අ්තප්ත වී තිබුණ ලරණම පිිතබහ ලතා ශා හ චිත්රයක් අපට මවා 
ග් න පුළුව් .  

ශමවැනි ශප ලීසියකි් ද, අපි ශම් රශට් නීතිය ාා සාමය 

සර ාපිත කිරීම බලාශප ශර ්තු) ව් ශ් ? ඒ නිසා ශප ලීසිය භාර 
අමාතයවරයාට්ත, වර්තමාන ශප ලිසරපතිු)මාට්ත,- එු)මා ටිකක් 
අඩුශව්  ක ා ක ාට නම් කමක් නැාැ කියලා මට හිශතනවා.- 

නීතිශේ සාමය යිත තාවුරු කිරීම සහාා ශප ලීසිය ු)  සති කර 
ගත ුතු) ශවනසරකම් සති කිරීම ශවුවශව්  සුවිශ  ෂී කාර්ය 
භාරයක් පැවරී තිශබනවා කියලා අපි වි රවාස කරනවා. ශම කද, 

එය සරල කරුණක් ශන ශවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් 
වංචා දූෂණ පිිතබහ ත්ත්තවය ලවදකලා රයතනයකි්  තව කවුරු 
ශාෝ පුේගලශයක් ශා රකම් කිරීමක් ශන ශවයි. ශමය අශප්ත  රශට් 

ප්රබල දූෂිත ව ්ලලක්. ශම්කට සම්බ් ධ ලංකාශේ ප්රධාන 
ශේ පාලකය්  ල් නවා. 84,000ක් වන ශප ලීසිශය්  50කට 
රස් න පිරිසක් ශම්කට සම්බ් ධ ශවනවා. 190,000ක් වන 
ාමුදාශව්  100කට්ත වො අඩු පිරිසක් ශම් සහාා දායක ශවලා 

තිශබනවා. 2,400ක් වන පරිපාලන ශස වශේ නිලධාරි් ශග්  
50කට රස් න ප්රමාණයක් ශම් දූෂිත ව ්ලශ්ල ල් නවා. අශප්ත  
රශට් වයාපාරිකය්  යැයි කියා ග් නා එම්ලකරුව්  ශම් දූෂිත 

ව ්ලශ්ල ල් නවා. පැාැදිලිවම අධිකරණශේ ශක ටසකු්ත ශම් 
දූෂිත ව ්ලශ්ල ල් නවා. ඒ නිසා ශම් දූෂිත ව ්ලල ාමුදාශව්  
පිරිසක්, ශප ලීසිශය්  පිරිසක්, රාජය නිලධාරි්  ශක ටසක්, 

ශේ පාලකය්  ශක ටසක් සා අධිකරණශය්  ශක ටසකි්  ද  
සම් විත වූ දූෂිත ව ්ලලක්. ශම වු් ට නීති විශරෝධී ගිනි අවි 
තිශබනවා, සව් ට් ගාර්ඩ් වැනි රයතනවල. ඔවු් ට පාතාලශේ 

සබහකම් තිශබනවා. ඔවු්  ශම් රශට් අපරාධවලට ාවු්ල ශවලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් දූෂිත ව ්ලලට එශරහිව තමයි ශම් 

ක්රියාමාර්ග දිය්ත ශව් න තිශබ් ශ් . ාැබැයි, ශම් දූෂිත ව ්ලලට 

එශරහිව ක්රියාමාර්ගය ලවදු FCID එශක් පැමිති.්ලලකි් , අ්ලලසර 
ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශක මිතෂ්  සභාශේ පැමිති.්ලලකි්  
ශාෝ මාධය සාකච්ඡාවකි්  ව ක්වා ගත ාැකි ශේවි කියලා අපි 
වි රවාස කර් ශ්  නැාැ. නමු්ත, ශමහි සුවිශ  ෂී කාර්ය භාරයක් 

ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)වට පැවශරන බව අපි වි රවාස කරනවා. 
ශම් දූෂිත ව ්ලලට එශරහිව, ශම් දූෂිත ව ්ලල ශප ඩි පට්ටම් 
කිරීම සහාා ක්රියාමාර්ග ගත ුතු)ව තිශබනවා. ඒ ශවුවශව් ම වූ 

මූලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසය පිිතබහව සාකච්ඡා ශග ෙක් 
පැන නැඟුණු බව මා දැක්කා.  

එහිදී ප්රධාන ව ශය් ම මු) වුශණ් ශමහි තිශබන 

නීතයුවකූලභාවය පිිතබහව සා නීතයුවකූල ශන වන ත්ත්තවය 
පිිතබහවයි. නමු්ත, පසුගියදා ශක  ඹ මශාසරත්රා්තු)මාම 
අධිකරණශය්  තී් දුවක් ලබා දී තිශබනවා, මූලය අපරාධ 

විමර් නය ශක ට්ඨාසය පිහිටුවීම නීතයුවකූල වන බවට. ඒ නිසා 
තවදුරට්ත අපි පාර්ලිශම්් ු)ශේ එය නීති විශරෝධී ද, නැේද කියන 
සාධකය සාකච්ඡා කිරීශම්  පලක් නැාැ. නමු්ත, ශම් මූලය 
අපරාධ ශක ට්ඨාසය ශවත පැමිති.ලි 350කට රස් න සංඛ්යාවක් 

ලදිරිප්ත ශවලා තිශබනවා.  

මම දැක්කා, ජනාධිපතිු)මා කියා තිබුණා, "FCID එක ශප ඩි 
ඒවායි කර් ශ් , ශල කු ඒවා කර් ශ්  නැාැ" කියලා. රශට් 

ජනාධිපතිු)මා එවැනි ප්රකා යක් කිරීම බරපත   ශදයක්. ශප ලිසර 
මූලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසය ශවත පරීක්ෂණ සහාා අව ය 
ලිපිශග ුව ලදිරිප්ත කරුව ලබ් ශ්  ශප ලිසරපතිවරයා විසි් . 

ශප ලිසරපතිු)මා විසි්  තමයි අදා  පැමිති.්ලල සම්බ් ධව 
පරීක්ෂණ කටුතු) කිරීම සහාා ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න 
ශක ට්ඨාසයට නිශයෝගයක් නිකු්ත කරුව ලබ් ශ් . ඒ නිසා 

ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසයට අයිතියක් නැාැ, 
'ශල කු-ශප ඩි' ඒවා ශතෝර් න. එශාම අයිතියක් ඒ ශග ්ලල් ට 
දීලා නැාැ. ලැශබන සෑම පැමිති.්ලලක්ම පරීක්ෂාවට භාජන 

ශක ට, අධිකරණයට වාර්තා ශක ට, නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ 
සාාය ලබා ශගන, නඩු පැවරීශම් ක්රියාවලිය දිය්ත ක  ුතු)ව 
තිශබනවා, ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසය.  

ඒකට ශක ශා් ද අයිතියක් දීලා තිශබ් ශ් , අපරාධ 

ශතෝර් න? ශල කු ඒවා තියාශගන, ශප ඩි ඒවා අ්ත ාරි් න 
බලයක් දීලා නැාැ. පැමිති.ලි ශ්තරීශම් බලය, දූෂණය ශල කුද, 
ශප ඩිද කියලා ශ්තරීශම් බලය, ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න 

ශක ට්ඨාසයට නැාැ. ඒ නිසා ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න 
ශක ට්ඨාසයට ලැබී තිශබන සියලු පැමිති.ලි විභාගයට ලක් ක  
ුතු)යි. පැරි. රණ්ඩුව පිිතබහවද, අලු්ත රණ්ඩුව පිිතබහවද, අලු්ත 

රණ්ඩුශේ පැරි. සමතිවරු්  පිිතබහවද කියලා ශන බලා, කිසිදු 
ශදදයකි්  ශත රව පරීක්ෂණ කටුතු) ක  ුතු)ව තිශබනවා. 
ාැබැයි මම ලතා වගකීශම්  කියනවා, අද සමාර ශ්ලඛ්න යටප්ත 

කිරීම සහාා වූ බලපෑමක් සා මැදිා්තවීමක් ශප ලිසර මූලය අපරාධ 
විමර් න ශක ට්ඨාසයට තිශබන බව.  

රණ්ඩුවක් ාැටියට ඔබු)ම් ලා ශ්තරුම් ගත ුතු)ව 
තිශබනවා, ඔබු)ම් ලාට ලැබී තිශබන ජන වරශම් ාරය 

ශම කක්ද කියලා. ශම්ක විශ  ෂ රණ්ඩුවක්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීු)මනි. 1994 වසශර්දී ජනතාව ශප  ගැසුශණ්, ච් රිකා 
කුමාරු)ංග මැතිනිය ජනාධිපති පුටුශේ වාඩි කරව් නයි. 2005 

වසශර්දී ජනතාව ඡ් ද ශප  ට ගිශේ, එක්ශකෝ රනි්ල වික්රමසිංා 
මා්තමයා ජනාධිපති කර් න, එක්ශකෝ මහි් ද රාජපක්ෂ 
මා්තමයා ජනාධිපති කර් න. ාැබැයි පසු ගිය 

ජනාධිපතිවරණශේදී ජනතාව ඡ් ද ශප  ට ගිශේ, නාය කශයක් 
ශතෝරා ග් නවාට වො ල් න නායකයා ලව්ත කර් නයි. එහි 
අු)රු ප්රතිලලයක් ාැටියට තමයි තමු් නා් ශස ලාශේ රණ්ඩුව 

ශග ෙ නැඟුශණ්.  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

රනි්ල වික්රමසිංා මා්තමයා අගමැති කිරීශම් පරමාර් ශය්  
ශාෝ ශප ලීසිය භාර සමතිු)මාට ඒ සමති ධුරය ලබා දීශම් 
පරමාර් ශය්  ශාෝ බලවතරයක් ජනතාව ඡ් ද ශප  ට ගිශේ 
නැාැ. එශාම ගිය අය්ත සති. නමු්ත බලවතරයක් ඡ් ද ශප  ට 
ගිශේ, ඒ කළු ද කයට නායක්තවය දු්  දූෂිත පාලනය බිහ 
වැට්ටීශම් අරමුශණුවයි. ඒ නිසා අ්  කවරදාට්ත වො 
තමු් නා් ශස ලා ශම් ජන ව රශම් ාරය ශ්තරුම් ගත ුතු)ව 
තිශබනවා. නමු්ත දැ්  සිදු ශවමිත්  තිශබ් ශ්  ශම කක්ද? ඒ ජන 
ව රශම් ාරයට මුළුමනි් ම ප්රතිපක්ෂ ශමශායවීමක් අද සිදු ශවමිත්  
තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි වංචා, දූෂණවලට අදා  දූෂිතය්  
නිදැ්ලශ්ල කරක් ගාමිත්  ල් ශ් . මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 
අයිතිකරුව්  නැති ශේප  ාම්බ ශවනවා. එශාම එකක් අපි 
දැකලා තිබුණාද? ඔබු)මා්ත ද් නවා ශ් . ඔරුශත ට පාශර්  
රුපිය්ල මිතලියන සිය ගණනක් වටිනා නිවසක් ාම්බ වුණා. මාතර 
බ්රවු් සරහි්ල ප්රශේ ශය්  අක්කර ගණනක ලෙමක් ාම්බ වුණා. 
ශම් පැ්තශත්  ග්තතාම ම්ලවාශන්  රුපිය්ල මිතලියන සිය 
ගණ් වල ශේප  ාම්බ වුණා. ාැබැයි ශප ලිසර 
ශදපාර්තශම්් ු)වට අයිතිකරුවා ශස යා ග් න බැාැ. ඒ 
කිය් ශ්  ඒවා මාා බ්රාරමයා මවපු ඒවාද? අපට හිතා ග් න 
ශව් ශ්  එච්චරයි. අයිතිකරුව්  නැති ශේප  ාම්බ ශව් ශ්  
ශක ශා මද? අයිතිකරුව්  ගැලශව් ශ්  ශක ශා මද?  

ශම් රශට් මාජනයාශේ ධනය වංචා කරන, දූෂණය කරන ලද 
අයට දඬුවම් පැමිතණවීම ශකශරහි පමණක් ශන ශවයි, 
තමු් නා් ශස ලා ඒ ශේප  යිත අ්තප්ත කර ගැනීම පිිතබහව 
දක්වා තිශබ් ශ් ්ත අඩු අවධානයක්. ක ුතු) ශේ එය තමයි, එයයි 
ජනවරම. ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ රණ්ඩු පක්ෂශේ වාඩි වූ පිතයට 
හිු)-හිු) ශේ කිරීමට රණ්ඩුවකට සදාචාරා්තමක අයිතියක් නැාැ. 
රණ්ඩුව නැවත-නැවත සිහි ග් වා ගත ුතු)ව තිශබනවා, තම් ට 
රණ්ඩු බලය ශාබවීම සහාා ශදන ලද ජනවරශම් ාරය කුමක්ද 
කියලා. ාැබැයි අද තමු් නා් ශස ලා කටුතු) කරමිත්  තිශබ් ශ්  
ඒ ජනවරමට මුළුමනි් ම ප්රතිපක්ෂ ශලස හිට ගනිමිතුවයි. ඒ නිසා ඒ 
වංචා, දූෂණ පිිතබහව සිදු ශවමිත්  තිශබන විමර් න මීට වො 
ශේගව්ත කිරීම්ත, ශමශායවීම්ත අතයව යයි. ශම් සරව්ලප ධනයක් 
ශන ශවයි. ශගයක් ාදා ග් න ස්ලලි නැති නිසා ශගයක් ාදා 
ග් න ගණනක් එකු) ක ා වාශේ, ශගයක් ාදා ග් න ලෙමක් 
නැති නිසා පර්චසර 20ක් අ්ලලා ග්තතා වාශේ ශදයක් ශන ශවයි. 
ශම්ක දැවැ් ත දූෂිත ව ්ලලක්. ශම් රශට් මාජනයාශේ ධනය 
 ශකෝටි, ප්රශකෝටි ගණ්  ශා රකම් කරලා තිශබනවා  නාසරති 
කරලා තිශබනවා  එක්රැසර කරලා තිශබනවා. ඒවාට දඬුවම් ලබා 
දීම තමු් නා් ශස ලාශේ වගකීමක් ශන ශවයිද? ාැබැයි, 
තමු් නා් ශස ලාට ඒ පිිතබහව තිශබ් ශ්  ලතාම්ත අඩු 
අවධානයක් විතරක් ශන ශවයි, එය ශන සලකා ාැරීමට තරම් 
වටිනාකමක් සහිත ශදයක් බවට ප්ත වී තිශබනවා. 

 මා ශප ලීසිය භාරව ල් න නීතිය ාා සාමය සා දක්ෂිණ 
සංවර්ධන  අමාතයවරයාශග්  දැන ග් න කැමැතියි,  ඒ පිිතබහව 
අ්තප්ත කර ශගන තිශබන අවස්  ජයග්රාණ ශම නවාද   
ශක තැනටද සවි්ලලා තිශබ් ශ්   ශක තැනද නතර ශවලා 
තිශබ් ශ්   නතර ශව් න තිශබන බාධා ශම නවාද කියලා. 
ඔබු)මා ක ා කරන ශවලාශේදී ඒ ගැන කිය් න. පැමිති.ලි 
සිය්ලල මා  ඟ තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 
ලදිරිශේදී අපි ශම් ාැම පැමිති.්ලලක්ම නතර ශව් න බාධා ක  
සර ාන පිිතබහව ශම් පාර්ලිශම්් ු)වට ශාිතදරවු කරනවා. ශම්වා 
පිටුපස ල් ශ්  කවුද  බාධා කශ   කවුද  කවුද ක ා කශ   කියන 
ඒවා ශම් රශට් ජනතාව දැන ග් න ඕනෑ. වංචා, දූෂණ ක ා 
වාශේම වංචනිකය් , දූෂිතය්  රරක්ෂා කර ගැනීම සහාා 
තිශබන ශමශාුතම්ත ශම් රශට් ජනතාවට ශාිතදරවු විය ුතු)යි 
කියලා අපි ක්ලපනා කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. 
බලමු, රණ්ඩුශේ ාැසිරීම.   

වංචා දූෂණ පිිතබහව විතරක් ශන ශවයි, ඒ කළු ද කය මාා 

අපරාධවලි්  පිරුණ ද කයක් බවට ප්ත ශවලා තිබුණා. මිතනිසරසු 
භීතියට ප්ත කරලා තිබුණා. දුරක නයකි්  තව්ත දුරක නයකට 
ක ා කර් න භය ත්ත්තවයක් නිර්මාණය කරලා තිබුණා. ඒක 
ශ් , ස්තත. සමතිවරශයක් තව සමතිවරයකුට දුරක නශය්  

ක ා කර් න බැරි විධිශේ භීතිමය ත්ත්තවයක් නිර්මාණය  කර 
තිබුණා. ඒ පිිතබහව ලතාම්ත පැාැදිලි සාධක සා සමාජශේ 
එිතයට රපු ප්රධාන කරුණු  ු)නක් ග්තශත ්ත තාජුඑම්  ඝාතනය, 

ලස් ත වික්රමු)ංග මා්තමයාශේ ඝාතනය සා එක්නැලිශග ෙ 
අු)රුදා්  වීම සහා්  කර් න පුළුව් . ශම්වා ප්රබලයි. ශම්වා 
ප්රබල බවට ප්ත වී තිබ් ශ්  අශනක් ඒවා ගැන ශන සැලකීම 

නිසා ශන ශවයි. නමු්ත ඒවා ප්රබලයි. ාැබැයි, දැ්  සිදු ශවමිත්  
තිශබ් ශ්  ශම කක්ද? තාජුඑම්  ඝාතනය තවදුරට්ත විකට 
නාටකයක් බවට ප්ත ව් නට තමු් නා් ශස ලා  ලෙ ශදනවාද?  

තමු් නා් ශස ලා  එක් එක් ශම ශා ශ්තදී රඟ දක්වන නාටය 
මාලාවක ශක ටසරකරුශවක් බවට  ප්ත වී තිශබනවා.  නිශයෝජය 
ශප ලිසරපතිවරශයක් දීර්ඝ කාලයක් අ්ත අෙංගුශේ සිටිනවා. එශාම 
ශක ශා මද, පරීක්ෂණ සිදු ශවමිත්  තිශබ් ශ් ? ඒ නිසා ශම් 

පරීක්ෂණවල රිේමය එක් එක් ශේ පාලන වුවමනාකම්වල 
රිේමයට අුවව තීරණය කරනවාද කියන සාධාරණ සැකය පැන 
නඟිමිත්  තිශබනවා. ශම් පරීක්ෂණවල රිේමය, ශේ පාලන 

රිේමය්ත එක්ක සම්බ් ධ කරමිත්  තමයි ක්රියා්තමක ශවමිත්  
තිශබ් ශ් , මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි.  තාජුඑම්  ඝාතනය, 
ලස් ත වික්රමු)ංග ඝාතනය සා එක්නැලිශග ෙ අු)රුදා් වීම 

එක් අදියරකදී ශේ පාලන කරලියට එනවා  ශේ පාලනශේ තව්ත 
රිේමයකි්  නැවත යටට යනවා.   

ඒක සාධාරණ නැාැ. ජනතාව බලාශප ශර ්තු) ව් ශ්  ඒවා 

සහාා ුතක්තිය ලටු වීමයි. ාැබැයි, ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)ව 
තවම්ත ඒ සහාා ුතක්තිය, සාධාරණය ලටු කිරීමට සම්ත වී නැති 
බව තමයි මා හිත් ශ් .  අපරාධ පරීක්ෂණ ශදපාර්තශම්් ු)ව 

භාර ශජයෂරඨ නිශයෝජය ශප ලිසරපති රවි ශසශනවිර්තන මා්තමයා 
කවදා ශාෝ විරාම ගිහි්ලලා ශම් ලතිාාසය ලිය් න පුළුව්  නම් 
ශග ෙක් ශා හයි කියලා මම හිතනවා. මා බලාශප ශර ්තු) 
ශවනවා, ඔලව කවදා ාරි විරාම ගිය දවසක ශම් ද කය - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සාගල ර්තනායක සමතිු)මා. 
 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මට සුළු කාලයයි තිශබ් ශ් . 
 

ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

මම ලතාම ශකටිශය්  කිය් නම්. ඔබු)මා ලදිරිප්ත කරන 

ශම් කරුණු සිය්ලලම අධිකරණය ලදිරිශේ විභාග වන නඩුවලට 
අදා යි. ඒ නිසා මට ශමතැන ඒ නම්, ගම් විසරතර කිය් න බැාැ. 
නමු්ත ඔය කියන ප්රධාන ගණශේ නඩු සිය්ලල විමර් නය ශවමිත්  
පවතිනවා. ඒවාශේ ප්රගතියක් තිශබනවා. විශ  ෂශය් ම අපි 

රරම්භ ක  තැන සිට දීර්ඝ ගමනක් සවි්ලලා තිශබනවා. ඒ 
රරම්භ ක  අවසර ාශේ, ඒවා රරම්භ කර් න සිදු වුශණ් සාක්ෂි - 
evidence - සිය්ලල destroy කර තිබුණු අවසර ාවකයි. එතැන සිට 

පට්  ශගන ලදිරියට සවි්ලලා තිශබනවා.  

ඔබු)මා තව ලෙමක් සම්බ් ධ නඩුවක් ගැන කිේවා. මූලය 
අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසයට අවකා ය දී තිශබ් ශ්  
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අධිකරණයට කරුණු ලදිරිප්ත කර් නයි. අධිකරණශය්  තමයි 

තී් දුව ශද් ශ් . ඒ අුවව ලෙශම් අයිතිකාරයා ගැන තිබුණු 
ශත රු)රු සිය්ලල අපි දක්වා තිශබනවා. අධිකරණය තී් දු කරලා 
කිය් න ඕනෑ, ඒ සම්බ් ධශය්  කටුතු) කර් ශ්  ශක ශා මද 
කියලා. ඒ වාශේම අද වන විට ඒ ලෙම් අධිකරණශය්   තානම් 

කර තිශබනවා. ඒවා ශව් ශේසි කරලා ඒ මුද්ල චසාවිශේ තැ් ප්ත 
කර් න කියලා දැුවම් දී තිශබනවා.  

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සමතිු)මනි, ශම් ලෙම්, ශම්  ශේශප   මාා බ්රාරමයා මවන 

ලද ශේශප   බවට ප්ත ශන වී, ජනතාවශේ ධනශය්   ශස රකම් 

ශක ට එක් රැසර කර ග් නා ලද ශේශප   බව්ත, ඒවා වංචා ක  
පුේගලය්  කවුද කියලා සමාජයට ශාිතදරවු  කරයි කියලා මා 
බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. [බාධා කිරීමක්] මට ක ාව අවස්  

කර් න තිශබනවා, කාලය පිිතබහ ප්ර රනයක් තිශබන නිසා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අව ය නම් පැාැදිලි කිරීමකට  ලෙ ශද් න. ඔබු)මාට ශවලාව 
ශද් නම්. 

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට ශවලාව ශදනවාද? ශා හයි.  
 
ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ඔබු)මාට වාශේම ඒ වුවමනාව  ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)වට්ත, 

රජයට්ත තිශබනවා. ඒ තිශබන සාක්ෂි අුවව, ශත රු)රු අුවව 
චසාවියට කරුණු  ලදිරිප්ත කරලා තමයි අපට්ත කටුතු) කර් න 
තිශබ් ශ් . පිතගැනීම් සරවරුපශය්  ශන ශවයි, අපි කටුතු) 
කර් න යශන . ඒ  කරුණු  ාරියට චසාවියට ලදිරිප්ත කරනවා. 

ඒ වාශේම, අපි ශප දුශේ  ාැම එකක්ම බදාශගන්ත නැාැ.  

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මා ඒ සම්බ් ධ  විවාදයකට ය් ශ්  නැාැ. ඔබු)මා්ත ජීව්ත 
ශවනවා  මා්ත ජීව්ත ශවනවා.  අපි බලමු අනාගතශේ ශව් ශ්  
ශම කක්ද කියලා.  ාැබැයි, මා ශම් ක ා කර් ශ්  ගත කර 

තිශබන අවුරුදු එකාමාරකට රස් න කාලය පිිතබහවයි. අපට 
කිය් නට  පුළුව් , ''ශාට ශම්වා  ශේවි, අනිේදා ශම්වා ශේවි'' 
කියලා. අනියමාර් ශේ අසම්භාවය ක්රියා ඕනෑ තරම් කිය් න 

පුළුව් . ාැබැයි,  මා ක ා කර් ශ්  සිදු වී සති ශේ පිිතබහවයි. 
ඒවා තමයි, අපි ලදිරිපිට තිශබන සාක්ෂි. ඒවා තමයි, අපි ක ාවට 
පදනම් කර ග්තත කරුණු. අපි අදාසක් ලදිරිප්ත කරන විට  පදනම් 

කර ගත ුතු) කරුණු. නමු්ත, ශාට සිදුවන ශේ  අනියමාර් ශේ 
අසම්භාවය කරුණු. ශාට වැසරශස ්ත කුෙයක් නැතිව යන 
එකශා හ නැති ශේවි කියනවා වාශේ.  නමු්ත ඒවා වැෙක් නැාැ. 

[බාධා කිරීමක්]  මා දීර්ඝ ව ශය්  ක ා කර් න  ය් ශ්  නැාැ. 
[බාධා කිරීමක්]  මා ඒකට පැටශල් නට ය් ශ්  නැාැ. මා නැවත 
කිය් ශ්  ශමයයි.  

ශම් සාකච්ඡාශේදී මා ලතා පැාැදිලිව කරුණු කිේවා,  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. ශා හයි, අපි  තව්ත කාලයක් 

බලමු. ඒ්ත අව ය කටුතු) සිේධ වුශණ් නැ්තනම් ශම් කටුතු)වලට  

බාධා කශ   කවුද කියලා අපි නම් ගම් සතිව කිය් නම්. ඒක මම 
කිේවා. දැනටම්ත ඒ විසරතර  ද් නා නිසායි මා එශාම කිය් ශ් . 
ඒ නිසා තමයි මා ල්ලල් ශ් , අපරාධ පරීක්ෂණ 
ශදපාර්තශම්් ු)ශේ නිශයෝජය ශප ලිසරපතිු)මා කවදා ශාෝ විරාම 

ගිය දවසක, ගත වුණ ශම් අවුරුදු  එකාමාශර්  ලතිාාසය ලිය් න 
කියලා.  අපරාධකරුව්  සා  අපරාධ ශේරා ගැනීම සහාා ශම් 
රශට් ශේ පාලකය්  ාරාා දිය්තශවන ශමශාුතම කවර 

රකාරදැයි  ය් න එු)මා ශාිතදරවු කරයි කියලා මා හිතනවා. ඒ 
වාශේම, FCID එශක් නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරයා්ත,  ශජයෂරඨ 
නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරයා්ත කවදා ශාෝ ශම් අවුරුදු එකාමාරක 

කාලය ශක ශා මද ගතවුශණ් කියලා ලියනවා නම් මම සු)ටු 
ශවනවා.  මා ද් ශ්  නැාැ, එු)ම් ලා ඒවා ලියයිද කියලා. 
එතශක ට දැන ග් න පුළුව් , අපරාධකරුව්  ශේරා ගැනීම 

සහාා තිශබන ශමශාුතම් ජාලශේ ප්රමාණය.  ඒකයි මා ශම් 
කිය් ශ්  ඒ නිසා ශම් අපරාධකරුව් ට දඬුවම් ලබා දීම  පිිතබහව 
දිය්ත ශවමිත්  තිශබන පරීක්ෂණ මීට වො  ශේගව්ත කිරීම සා  ඒ 
පරීක්ෂණ යටප්ත කර ගැනීම සහාා දරන ප්රය්තන 

අනිවාර්යශය් ම වැ ැක්විය ුතු)යි කියලා මා හිතනවා. ඒ සහාා 
ශප ලිසරපතිු)මා කටුතු) කරයි කියලා මා බලාශප ශර ්තු) 
ශවනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  මූලය අපරාධ විමර් න 
ශක ට්ඨාසය පිිතබහව වි ාල සාකච්ඡාවක් සිදු වුණු නිසා  මා ශම් 
කාරණය  කිය් න ඕනෑ. අපට මතකයි, දකුණු ප ාශ්ත 

ශේ පාලකශයක්  මූලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසය පිිතබහව 
එක ශවලාවකදී  කිේවා, ඔවු්  බලයට පැමිති. වාාම මූලය 
අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසශේ නිශයෝජය ශප ලිසරපතිවරයා 

ග්ලගසා මරා දමන බව. එශාමයි ඔලව ප්රකා  කශ  . ඒ තමයි 
දූෂිතය් ශේ රැකවලු් . ඔවු්  අද තර්ජනය කරමිත්  තිශබනවා,  
ශම් රයතනවල නිලධාරි් ට ග්ල ගසා මරා දමනවා කියලා. ඒ්ත, 

ශා ඳි්  ශ්තරුම් ග් න, ඒ රයතනවල නිලධාරි්  රජශේ 
නිලධාරි්  බව.  ඔබ - මා ශේ පාලනඥශයෝ. ඔබට්ත පක්ෂයක් 
තිශබනවා.  මට්ත පක්ෂයක් තිශබනවා. අපි ශේ පාලඥශයෝ. 
ාැබැයි ඔවු්  නිලධාරි් . ඔවු්  රාජකාරි අවසාන ශවලා ය් ශ්   

ශගදර.   ඔවු් ට සාමානය පවු්ල ජීවිතයක් තිශබ් ශ් . ඒ නිසා ඒ 
නිලධාරි් ට එ්ලල වී තිශබන ශම් ප්රබල තර්ජනය  පිිතබහව්ත 
තමු් නා් ශස ලාශේ අවධානය ශය මු  විය  ුතු)ව තිශබනවා.  

ඔවු් ශේ රරක්ෂාව සා ඔවු් ශේ කාර්යභාරය  සගැීමම 
පිිතබහව්ත කටුතු) ක  ුතු)යි කියලා මා වි රවාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  ම් ත්රීු)මනි,  ල්  පසු ශම් රශට්  අධිකරණ   

ක්රියාවලිය ගැන කරුණක් කිය් න ඕනෑ. එහිදී අධිකරණය 
පිිතබහව සමාජශේ මාා සාකච්ඡාවක් ාදලා,  අධිකරණය  
පිිතබහව  ශම නවා ශාෝ  වි රවාසයක්  ති ශබනවා නම් ඒක සුණු 

විසුණු කිරීශම් බලාශප ශර ්තු)වක් මට නැාැ. නමු්ත සාධාරණ 
සැකයක් තිශබනවා.  

 මා එක චදාාරණයක් කිය් නම් මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීු)මනි. 2010 ජනාධිපතිවරණශේදී  ශප ශ  ් නරුශේදී 

ගැටුමක් සති වුණා. ඒ ගැටුශම් එක පාර් රවයක හිටිශේ වර්තමාන 
ජනාධිපති ශමත්රීපාල සිරිශස න මා්තමයා, ශප ශ  ් නරු 
දිසරත්රික් නායකයා ාැටියට. අශනක් පාර් රවශේ සිටියා, එක්ස්ත 

ජාතික පක්ෂශේ වර්තමාන  ම් ත්රී, එවකට  මැදිරිගිරිශේ රසන 
සංවිධයක, වර්තමාන සිඩ්නි ජයර්තන ම් ත්රීවරයා සා 
ශප ශ  ් නරු දිසරත්රික්කශේ අශප්ත   පක්ෂශේ සංවිධායක, සුබසිංා 

සශාෝදරයා.  ඡ් ද ගැටුමක් ශා ු)ශක ටශගන ඒ ශවලාශේ 
මාවැලි සමතිවරයා ාැටියට කටුතු) කරපු ශමත්රීපාල සිරිශස න 
මා්තමයාශේ කාර්  එකට  ාානියක් සිේධ  වුණා.  ඒ ශවුවශව්  

නඩුවක් දැම්මා, ශප දු ශේප  පනත යටශ්ත. ඒ නඩුව යටශ්ත 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

සිඩ්නි ජයර්තන මා්තමයා  මාස ාතක් රිමා් ඩ් භාරශේ හිටියා. 
සුබසිංා සශාෝදරයා මාස නවයක් රිමා් ඩ්  භාරශේ හිටියා.  ඒ 
ශම කක් ශා ු)ශක ටශගනද?  අමාතයවරයාශේ  වාානයට 

අලාභාානි කිරීම ශා ු)ශක ටශගන, එක්  අශයක් මාස ාතක් 
රිමා් ඩ් භාරශේ. තව අශයක් මාස නවයක් රිමා් ඩ් භාරශේ. 
නමු්ත, අද ශකෝටි-ප්රශකෝටි ගණ්  ශා රකම් කරපු අය 

ශක ශා මද සතිශය්  නිදාසර ශවලා එ් ශ් ? මම අා් ශ් , 
එච්චරයි. එතශක ට, අධිකරණශේ සමබරතාවක් ගැන අපට 
වි රවාස ක  ාැකිද? ගරු සමතිු)මනි, මම ඒක ඔබු)මාශග්  

අා් ශ්  දැනග් නයි. රජශේ වාානයකට අලාභ ාානි ක ාය 
කියන ශා ු)ව මත ශකශනක් මාස 7ක්, තව ශකශනක් මාස 9ක් 
රිමා් ඩ් භාරශේ ල් නශක ට, මාා ධනයක් ශා රකම් කරපු අය 

සතිශය් -ශදශක්  එිතයට එ් ශ්  ශක ශා මද? ඒක අධිකරණ 
සමතිු)මා පැාැදිලි කරයි කියලා මම බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. 
ඒක අධිකරණයට- 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ලපැරි. සප නීතිය ශන ශවයි 

දැ්  අශප්ත  රශට් ක්රියා්තමක ව් ශ් . වර්තමානශේ ක්රියා්තමක වන 
සප පනශ්ත රීතිය අුවව සප ලබා දිය ුතු)යි. වයතිශර්කය අුවව, 
පිිතගත ාැකි සාධාරණ ශා ු)වක් තිශබනවා නම් පමණක් සප 

ප්රතික්ශෂ ප ක  ාැකියි. එය තිශබ් ශ් ්ත පූර්ණ අයාමතයක් මත. 
එය සිදු ව් ශ් , අදා  විනි රචයාසනශේ සිටින 
විනි රචයාකාරු)මාශේ පූර්ණ අයාමතය මත. එතශක ට, සප ලබා 
ශන දිය ුත්තශ්ත කුමන පදනමකි් ද කියන එක පිිතබහව නීතිශේ 

අර්  නිරූපණ තිශබනවා. එකක් තමයි, සප ලබා දු් ශන ්ත ඔලව 
අධිකරණය මඟ ාැර යයිද කියන කාරණය.  

ශදවැනි එක තමයි, සප ලබා දු් ශන ්ත පරීක්ෂණ 

කටුතු)වලට බාධාවක් ශවයිද කියන කාරණය. ු)් වැනි එක 
තමයි, සප ලබා දීම ු)  ඔලව සාක්ෂිකරුව් ට බලපෑම් කරයිද 
කියන කාරණය. ඒ වාශේ ත්ත්තවයක් තිශබන බවට 

විනි රචයකාරු)ශමක් සෑහීමකට ප්ත වුශණ ්ත, සප ලබා දීම 
ප්රතික්ශෂ ප ක  ුතු)යි  නැතශා ්ත සප ලබා දිය ුතු)යි කියන 
රීතිය තමයි අප රශට් ක්රියා්තමක ව් ශ් . ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම  

ඔබු)මාට පැාැදිලි කශ  , ශප දුශේ පවතින නීතිය පිිතබහවයි. ඒ 
සප ලබා දීම අධිකරණශේ පූර්ණ අයාමතය නිසා, ඒ ගැන 
රණ්ඩුවට වගකීමක් ග් න බැාැ. ඒ වාශේම, රණ්ඩුවට ඒ 

පිිතබහව මැදිා්ත ශව් න්ත බැාැ. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ, ඒක ාරි. ඒ නිසාම තමයි මම චදාාරණ ශදකක් 
ශගනැ්ලලා ඒ කරුණු සංස් දනය කශ  . ඒ සංස් දනශය්  තමයි 
ශ්තරුම් ග් න තිශබ් ශ් , ශම් අසරශස  සිදු ශව් ශ්  කවරාකාර 

ක්රියාවලියක්ද කියලා. ඒ නිසා තමයි මම එවැනි සංස් දනයක් 
කශ  . ඒ ශකශස  ශවත්ත, ශම් ක්රියාදාමය පිිතබහව අපි මීට වො 
විමසිලිම්තව බැලිය ුතු)යි කියලා මා ක්ලපනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අශප්ත  රශට් එක් රැසරවන ධනය, 
ලතා කුො කණ්ොයමක් අතට යන, ඔවු් ට ඒවාශය්  ඕනෑ තරම් 
ප්රමාණයකි්  දූ ශකළීමට ාැකි වන රර්ිකක රටාවක් අපි තවදුරට්ත 
පව්තවා ගත ුතු)ද කියන කාරණය්ත ඊ  ඟට පැන නඟිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඒ සහාා මා බැංකුව පිිතබහ 
කරුණු කිහිපයක් ගැන මම ඔබු)මාශේ අවධානය ශය මු 
කරව් න කැමැතියි.  

විශ  ෂශය් ම, ර් ශදෝලනයට ු)ඩු දී තිශබන මා බැංකුශේ 

බැඳුම්කර ගුවශදුවව පිිතබහව සහා්  කර් න කැමැතියි. ශම් 
ගුවශදුවව අශනක් ගුව-ශදුවවලට වො ාරි පැාැදිලි 
ගුවශදුවවක්. පසුගිය අවුරුේශේ ශපබරවාරි මාසශේ 27වන දා 
බැඳුම් කර නිකු්ත කිරීශම්දී සිදු වූ ගුවශදුවව පිිතබහව මා බැංකුව 

විසි්  විමර් නය කරලා බලනශක ට, හිටපු මා බැංකු 
අධිපතිවරයාශේ මැදිා්තවීමක් ශාෝ බලපෑමක් අනිවාර්යය ශලස  
එම බැඳුම්කර ගුවශදුවවට සිදු වූ බව ශකෝප්ත  වාර්තාශේ සරිකරව 

සහා්  වී තිශබනවා. එවැනි අක්රමිතකතාවක් සහිත ගුව-ශදුවවක් 
සිදු ශව් න මා බැංකු අධිපතිවරයාශේ මැදිා්තවීමක් ශාෝ 
බලපෑමක් සති වී තිශබන බවට, ශකෝප්ත  වාර්තාව නිර්ශේ යක් 

කරලා තිශබනවා. ශමම මුද්ල වංචාවට ාවු්ල වූ අය ශම් කහවුශර් 
ල් නවා. දැ් , අශප්ත  රශට් තිශබන ප්ර රනයක් තමයි,  ශා රකම 
ශපශනනවා, ශා රා ශපශන් ශ්  නැාැ. ඒ කිය් ශ් , ශා රකම් 

කරපු ධනය ශපශනනවා, ශා රා ශපශන් ශ්  නැාැ. අශනක, 
ශා රා ශපශනනවා, ශා රකම් කරපු ධනය ශපශන් ශ්  නැාැ. 
ාැබැයි, ශම් මා බැංකුශේ සිේධිය එශාම ශන ශවයි. මා බැංකුශේ 
අධිපතිවරයා ාරාා ශා රකම් කරපු ක්රියාවලියක් ශප් ුවම් කරලා 

තිශබනවා. ඒ ධනය තිශබ් ශ්  ශක තැනද කියලා්ත ශප් ුවම් 
කරලා තිශබනවා. ඒ කිය් ශ් , පර්ශපචුව්ල ශ්ෂරීසර සමාගම  
2015 වසශර්  චපයා ග්ත  ලාභය සමාගශම් ගිණුම් වාර්තා ාරාා 

රුපිය්ල බිලියන 5.2ක් -රුපිය්ල ශකෝටි 520යි- කියලා ශප් ුවම් 
කරලා තිශබනවා.  

ශම් ගුව-ශදුවශේ එක පැ්තතක ල් ශ්  කවුද? එක පැ්තතක 

ල් නවා, ශම් වංචාවලට ාවු්ල වූ ශකනා. අශනක් පැ්තශ්ත 
ල් ශ්  කවුද? අශනක් පැ්තශ්ත ල් ශ් , වංචා කරන ලද ධනය 
තිශබන ශකනා.  ශමම මුද්ල ප්රමාණය පිිතබහව අපට විවාදයක් 

තිශබ් න පුළුව් . ඒ ගැන එක් එක් අය විවිධ අදාසර කියනවා. 
නමු්ත, ශකෝප්ත  වාර්තාශේ ලතා පැාැදිලි ශලස සහා්  කරලා 
තිශබනවා, ශම් ප්රමාණය රුපිය්ල බිලියන 1.67යි කියලා. ඒ 

කිය් ශ් , රුපිය්ල ශකෝටි 167යි, ගුවශදුවව සිේද වුණ ඒ 
ශම ශා ශ්ත ක  ගණනය අුවව, පාඩුව. විමර් නය කරන ලද 
ගුවශදුවව සිදු වූ ශම ශා ශ්ත -ශපබරවාරි  මස 27වන දා-  සිදු වූ 
පාඩුව. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබු)මාට ශව්  කරන ලද කාලය දැ්  ාමාරයි. නමු්ත, 

අධිකරණ සමතිු)මා ග්තත කාලය ශවුවශව්  තව්ත විනාඩි 
ශදකක්  ලබා ශදනවා. 

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ගැන අවුරුදු 30කට චපක්ලපනය කරලා  විවිධ ගණ්  

කිය් න එපා. ඒ චපක්ලපනශ් . මා කිය් ශ් , ශමම බැඳුම්කර 
ගුවශදුවව සිදු වූ ශම ශා ශ්ත -ශපබරවාරි මාසශේ 27වන දා-   
අවාසිය රුපිය්ල ශකෝටි 167ක් බව සහා්  කර තිශබනවා.  

එම නිසා දැ්   ශම්  ගුව-ශදුවශේ  ශා රා්ත ල් නවා,  බඩු්ත   
තිශබනවා. බඩු තිශබන තැන්ත ද් නවා. එම නිසා  ශම්ක 
කිසිශස ්තම යටප්ත ක   ාැකි එකක් ශන ශවයි. යටප්ත කිරීමට 

ලෙ දිය ුතු) නැාැ. එශාම නම් ප මුශව් ම ක  ුතු) ව් ශ්  
ශම කක්ද?   

මා බැංකු අධිපති අර්ජුන මශා ් ්ර් ව තවදුරට්ත 

තමු් නා් ශස ලා වි රවාසව් ත නිලධාරියකු ාැටියට රණ්ඩුශේ 
ක්රියාවලි් ට සම්බ් ධ කර ගැනීම සදාචාරා්තමකද? 
තමු් නා් ශස ලා ශදන පි.වුෙය කුමක්ද? එහි විමර් න 

293 294 

[ගරු අුවර දිසානායක මාතා] 
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නිලධාරි් ට  ශව් න පුළුව්   අධිකරණයට   ශව් න  පුළුව්   

නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)වට ශව් න පුළුව් .  අර්ජුන මශා ් ්ර්  
මා්තමයා  ඔලව තව්ත තැනක රජශේ තනු)රක් දරමිත්  සිටියදී ඔලව 
ල් දියාවට ගිශේ රණ්ඩුශේ ස්ලලිවලි්    ඔලව   මැශ්ලසියාවට 
ගිශේ රණ්ඩුශේ ස්ලලිවලි් .  ඔලව තවම්ත රජශේ නිලධාරිශයක්  

ාැටියට  කටුතු) කරමිත්  සිටියදී -  [බාධා කිරීමක්] ාරියටම 
ච්තතරය රශේ නැාැ. ශම් කෑ්ලල කිේශේ නැාැ. ඒකයි තිශබන 
ප්ර රනය. 

  
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබු)මා ගරු අගමැතිු)මාශේ ක ාව අාශගන හිටියා නම් - 

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මා අාශගන සිටියා.  ඔබු)මා තමයි නිදාශගන සිටිශේ. 

 
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අගමැතිු)මා ශම්කට පැාැදිලි ච්තතරයක්  දු් නා.    

අනික් කාරණය තමයි,   ස්තත ව ශය් ම -  ශමු)මා ඒ 
ශවලාශේ සභාශේ සිටියාද කියලා මම ද් ශ්  නැාැ.    

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම සිටියා. මම ශම් අාන  ප්ර රනයට අගමැතිු)මා ච්තතරයක් 

දු් ශ්  නැාැ. මම දැ්  නි රචිත ශලස ප්ර රනය අානවා. 

ශම කක්ද?  ශම් දූෂිත  ගුව-ශදුවවට ාවු්ල වූවා යයි කියා ශචෝදනා 

ලබා තිශබන අර්ජුන මශා ් ්ර් ව තවදුරට්ත තමු් නා් ශස ලා 

රණ්ඩුශේ ප්රමුඛ් කාර්යකට තියාශගන ල් න  සයි?  අගමැතිවරයා  

අ් න ඒකට ච්තතරයක් දු් ශ්  නැාැ. 

 
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔලව තවම වැරදිකාරයා ශවලා නැාැ ශ් . 

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔලව තවම වැරදිකාරයා ශවලා නැාැ. ඒක තමයි. 

 
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අර්ජුන මශා ් ්ර්  
ශර ෂරඨාධිකරණශය්  නිදාසර කරලා තී් දුවකු්ත තිශබනවා. [බාධා 

කිරීම්]  

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක වැරදියි, ඒක වැරැදියි.  [බාධා කිරීම්] 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

  කලබල  ශව් න එපා. ශප ඩ්ෙක් වාඩි  ශව් න ශකෝ. [බාධා 
කිරීම්] ශබ රු ශන ශවයි. There is a Supreme Court judgment 
where Mr. Arjuna Mahendran was discharged.  
ශර ෂරඨාධිකරණ නඩුවකි්  අර්ජුන මශා ් ්ර්    නිදාසර කරලා 
තිශබනවා. ඒක පිිතග් න  තමු් නා් ශස ලා ූ දානම් නැාැ.  

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

  සභානායකු)මා නැඟිටිනශක ටම එු)මා ශේ mike එක on 

ශව් ශ්  ශක ශා මද? ඒක  මැජික් එකක්ද? 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 සභානායකු)මාට ඒ අයිතිය තිශබනවා. සභානායකු)මාට ඒ 
වරප්රසාදය තිශබනවා.  

 

ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ශබ ශා ම ශා හයි, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. මම 

ශමච්චරයි කිය් ශ් . ශර ෂරඨාධිකරණශේ නඩුව මූලික 
අයිතිවාසිකම් පිිතබහ නඩුවක්.   ඒක කිසිශස ්තම වංචාවක් සිදු වීම 
පිිතබහව  නඩුවක් ශන ශවයි. ඔබු)මාම ද් නවා,  වංචාවක් 
පිිතබහ නඩුවක් ය් න ඕනෑ, ශර ෂරඨාධිකරණයට ශන ශවයි කියන 
එක.  මශාසරත්රා්ත අධිකරණයට 'බී '  වාර්තාවක් ශග ුව කරලා 
ලා  අධිකරණශේ විභාගයට ලක් කර් න ඕනෑ. ාැබැයි ශම් 
ශර ෂරඨාධිකරණශේ  නඩුව මූලික අයිතිවාසිකම් පිිතබහ නඩුවක්. ඒ 
අයට මූලික අයිතිවාසිකම් පිිතබහ නඩුවක් පවර් න බැාැ කියලා 
තමයි ඒක ලව්ත කශ  .   කිසිශස ්තම ශමතැන වංචාවක් පිිතබහව  
නැාැ. ශම් ශර ෂරඨාධිකරණ නඩු තී් දුවට මුවා ශව් න එපා. 
එතැනදි  කිසිශස ්තම  වංචාවක්  සිදු ශවලා නැාැ   වංචාවකට ඔලව 
වරදකරු ශවක්  වුණාය කියා එතැන සහානක් නැාැ.  
පාර්ලිශම්් ු)ශේ  COPE  සභාව  විසි්  නි රචිත ශලස ශම් ගුව 
ශදුවවට අර්ජුන මශා ් ්ර් ශේ මැදිා්ත වීමක් සා බලපෑමක් 
තිශබන බව තාවුරු වී සති බව වාර්තා කර තිශබනවා. එශස  
තිබියදී, -  තමු් නා් ශස ට ඕනැ ශදයක් කිය් න පුළුව් . තියා 
ග් න ඕනැ නම්  අපට කමක් නැාැ.   ාැබැයි, එශාම  තියා 
ග් න එක වැරැදියි කියලයි මම කිය් ශ් . එශස  තිබියදී අර්ජුන 
මශා ් ්ර්  තවදුරට්ත ජාතය් තර රශයෝජනය්  කැහවීශම් 
පුම්රඛ්ශයක්  ාැටියට  තමු් නා් ශස ලාශේ රණ්ඩුව කටුතු) කිරීම  
කිසිශස ්ත සදාචාර සම්ප් න නැාැ. ඒ නිසා විශ  ෂශය් ම ඒ 
ාරාා  ශප් ුවම් කර් ශ්  ශමහි තිශබන බරපත කම 
පිිතබහවයි.  

රණ්ඩුශේ ප්රබලම තනු)රක්  දරන ඔලව ශමවැනි 
ශචෝදනාවකට ලක් ශවලා තිබියදී  එශස  ාැසිරීශම්  ශප් ුවම් 
කර් ශ්  රණ්ඩුව එවැනි ශචෝදනාවක් පිිතශන ග් නා බවයි. 
ශදවන  කරුණ තමයි, ඒවා පරීක්ෂණ කර් න තිශබන 
රයතනවලට අනියමිත්  බලපෑමක් කරනවා, "තමු් නා් ශස ලා 
ශම නවා ක ්ත, අපට ඔලව  වි රවාසව් ත සගශයක්"  බවට. ඒකයි 
ශමතැන තිශබන බරපත  ත්ත්තවය. ඒ නිසා වාාම ඔලව  දරන 
රජශේ  සියලු තනු)රුවලි්  ඔලව ලව්ත ක   ුතතයි කියලා අපි 
ල්ලලා සිටිනවා.  මා බැංකු අධිපතිවරයා විතරක් ශන ශවයි,  ශමම 
ගුව - ශදුවවට සම්බ් ධ තව්ත නිලධාරි්  පිිතබහව  වි ාල 
සාකච්ඡාවක් සා මු) වීමක් තිශබනවා. අඩුම තරමිත්  
පරීක්ෂණයක් කර අවස්  වනශතක්  බැඳුම්කර  ගුව-ශදුව  සහාා  
එම නිලධාරි්  සම්බ් ධ කර ශන ගැනීශම් ක්රියාවලියක් රරම්භ 
ක  ුතු) යයි ශයෝජනා කරමිත්  මා නවතිනවා. සරු)තියි.    
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබ ශා ම සරු)තියි.   

මී ඟට,  ගරු ඩිලා්  ශපශර්රා සමතිු)මා. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මා රීති ප්ර රනයක් ලදිරිප්ත 

කරනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ  සමතිු)මා,  රීති ප්ර රනයක් ලදිරිප්ත 
කරනවා.  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  කවුරුව්ත විසි්  ක  
ක ාවක් සම්බ් ධශය්  ශන ශවයි, ශප දුශේ ඔබු)මාශේ  

අවධානයට ශය මු කරවන කාරණයක්. ගරු  ක ානායකු)මා ශාෝ 
මූලාසනශේ සිටින ම් ත්රීවරයාශේ වගකීම විධියට අශප්ත  සර ාවර 
නිශයෝගවල 84  ශකශරහි අවධානය ශය මු කරවනවා.  එහි 

සහා්  ශවනවා,  

"පාර්ලිශම්් ු)ව සලකා බලන යම් කරුණක් සම්බ් ධශය්  ක ා 

කිරීශම්දී මු) ප වන රීති එශස ම පිිතපැදිය  ුතු) ය:" 

84(vi) හි  සහා්  ශවනවා, 

"අධිකරණ විනි රචයට භාජනව සති ශාෝ අධිකරණශේ තී් දුව දීමට සති 

කිසිම කරුණක් ගැන කවර ම් ත්රීවරයකු  විසි්  ශාෝ සහා්  ශන ක  

ුතු) ය." 

එම සර ාවර නිශයෝගය පැනවීශම්  පරමාර් ය තමයි,   

අධිකරණශේ විනි රචයට භාජනව සති කරුණක් පිිතබහව 
සාකච්ඡා කිරීම  ු)ිත් ,  අධිකරණය සාධාරණ විනි රචයකට  
ඒශම්දී එයි්  බලපෑමක් සිේධ වීම වැ ැක්වීම.    මා ශගෞරවශය්  

බලාශප ශර ්තු) ශවනවා,  මූලාසනශේ සිටින ම් ත්රීු)මා ශාෝ 
ක ානායකු)මා ඒ පිිතබහව වගකීශම්  ුතු)ව කටුතු) කරාවි 
කියලා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශා හයි, ශබ ශා ම සරු)තියි. 

මී ඟට, ගරු ඩිලා්  ශපශර්රා රාජය සමතිු)මා.  

 
ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජය 

අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா - தநடுஞ்சாகலகள் 

இராஜாங்க  அகமச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට විනාඩි කීයක් ලබා දී 
තිශබනවාද?  

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Dilan Perera, you have 18 minutes.  

 
[අ.භා. 2.35 ] 

 

ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද ගරු අගමැතිු)මා යටශ්ත 
තිශබන අමාතයාං ්ත, ඒ වාශේම විජයදාස රාජපක්ෂ සමතිු)මා 
යටශ්ත තිශබන අමාතයාං ය්ත, සාගල ර්තනායක සමතිු)මාශේ 
අමාතයාං ය්ත එකට විවාද කිරීම ලතාම වැදග්ත කියා මා 

හිතනවා. ජාතික ප්රතිප්තති සෑදීම, ජාතික ප්රතිප්තති ාදන ශක ට 
ඒවා ක්රියා්තමක කරන රශට් නීතිය ාා සාමය රරක්ෂා කර ගැනීම 
සා ඒ නීතිය ාා සාමය රරක්ෂා කර ගැනීම සහාා වර්තමානශේ 

අධිකරණ පේධතිය සා අපි අලුති්  ාද් න බලාශප ශර ්තු) වන 
රණ්ඩුක්රම වයවසර ාව සෑදීශම්දී, කවුරු ශක යි විධියට ක ා 
ක ්ත, අවසානශේ අධිකරණ සමතිු)මා තමයි වයවසර ාව 

ශගශන් න ඕනෑ. ඒ කාරණා අරශගන බැලුවාම,  අපි අද දිනශේ 
ලතා වැදග්ත විවාදයකටයි සාභාගි ශවලා සිටි් ශ් .  

අුවර කුමාර දිසානායක ම් ත්රීු)මා,  -විරුේධ පක්ෂශේ ප්රධාන 

සංවිධායකු)මා-  එු)මාට ශපශනන විධියට කාරණා කිහිපයක් 
ලදිරිප්ත කර් නට ශයදුණා. මට කිය් න තිශබ් ශ් , යම් කිසි 
වැරැදිකරුශවක් පැමිති.්ලල විසි්  වැරැදිකරු ාැටියට ඔප්ත පු කරන 
ු)රු ''නිවැරදිකරුයි'' කියන සංක්ලපය තිශබන නිසා, සමාර  

ශේලාවට අපට සමාර නඩු ලක්මනට සශානවා වාශේ 
දැශන් ශ්  නැති බවයි. ඒ නිසා අප හිතන විධියටම ලක්මනට 
වැරැදිකරුව්  ශව් ශ්  නැාැ, අර කියනවා වාශේ  ''ම් දිරය 

ශපශන් නට තිබුණ්ත.'' 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම  ඟදි චිත්රපටියක් බැලුවා. 
ඒශක් සිංදුවක තිබුණා,''මට මශේම ශන වන රදරයක් තිබුණා'' 

කියලා. සමාර තැ් වල, ''මට මශේම ශන වන ම් දිර 
තිශබනවා''. ඒක මශේ ශන ශවයි, ාැබැයි ම් දිරය තිශබනවා. ඒ 
වාශේ ම් දිර මාතර්ත තිශබනවා  ම්ලවාශ් ්ත තිශබනවා. ඒවා 

මශේ ශන ශවයි. ාැබැයි, ශම් රශට් තිශබන නීති පේධතිය ු) , අර 
තිශබන පූර්ව නිගමන අතරි් , විශ  ෂශය් ම මුද්ල තිශබන 
ශස වාදායකය් ට නීතිඥ මා්තවරු්  මාර්ගශය්   ඒවායි්  ශග ෙ 

ඒශම්, සප ලැබීශම් ක්රියාදාම තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශන ශවයි, සප ශන ලැබුශණ ්ත  ශක  ඹ මා 
ශරෝාශ්ල Merchant Ward එකට යාශම් ක්රියාදාම්ත තිශබනවා. 
ඒකාබේධ විපක්ෂශේ්ත සමාර අය Merchant Ward එකට 

යනවා, සමාර අය Merchant Ward එකට ය් ශ්  නැාැ. 
ඒකාබේධ විපක්ෂශේ ශම් ක ා කරපු සමාර ම් ත්රීු)ම් ලාට්ත 
එශාම අකරතැේබ ශවලා තිශබනවා. [බාධා කිරීමක්]  මම 

කිය් ශ්  ාැම පැ්තතටම. ඒ විතරක් ශන ශවයි, ඔබු)මාට්ත 
එශාමයි.  

ඊ ඟට, අුවර කුමාර දිසානායක ම් ත්රීු)මා මු) ශන ක ාට, 

ඒකාබේධ විපක්ෂශේම සමාර ම් ත්රීු)ම් ලාශේ passport 
නඩුවලට ශම නව්තම ශව් ශ්   නැාැ. ාැබැයි, කුමාර් 
ගුණර්තනම් මා්තමයා තවම හිශර්. වැරදිලාව්ත ගරාජ් එශක් 

ලහලා වයාඝ්රා ශාෝ ශම නවා ාරි ගාලා මශේ ශගදර ශකශනක් 
මැරුණා නම්, ම  ශකිතයක් ශව් ශ් . එශානම් facebookවල 
ගිහි්ලලා, මම ලවරයි. එශාම වුණා නම්, මාව ාක්ශක් තියලා 
ශසම අරියි. ාැබැයි, දැ්  එශාම ශම නව්ත නැාැ. ඒ වාශේම, ඒ 
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ගැන ඒකාබේධ විපක්ෂය ක ා කර් ශ් ්ත නැාැ  ඔබු)ම් ලා 

ක ා කශ  ්ත නැාැ. ඒ නිසා, අප ශම්ක ශ්තරුම් ග් නට ඕනෑ,  
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි.  

ශප දු වයාපාර පිිතබහ කාරක සභාශේ දැ්  තී් දුවක්  දීලා 
තිශබනවා. ශප දු වයාපාර පිිතබහ කාරක සභාව ගැන  ඩිේ 

ගුණශස කර මැතිු)මාශේ  ශප ත කිශයේශව ්ත, ශප දු වයාපාර 
කාරක සභාවයි, සරවාධීන ශක මිතෂ්  සභා block කරපු කාලයයි, 
පක්ෂ කෙපු ාැටියි, ශවන්ත තැ් වලට කශඩ් ගිය ාැටියි සෑම 

ශදයක්ම ශම් ශප ශ්ත තිශබනවා. ශප දු වයාපාර පිිතබහ කාරක 
සභාව ු)  ග් නා වූ තී් දුව පාර්ලිශම්් ු)වට ලදිරිප්ත කරලා 
තිශබනවා. අගමැතිු)මා අද චශේ කිේවා, footnotes  තිබුණ්ත, ඒ 

footnotes  සම්බ් ධශය්  අ්ත ස්  ක  ම් ත්රීු)ම් ලා්ත 
නිර්ශේ වලට එකඟයි කියලා.  

ඒශක් තිශබන නිර්ශේ  තමයි මාමායි, බෑනායි ශද් නම 

වැරදිකාරශයෝ කියන එක, මශේ භාෂාශව්  කියන විධියට. දැ්  
මුලි් ම කර් නට ඕනෑ ව් ශ් , පුළුව්  තරම් ලක්මනට දවසක් 
ශය දාශගන, ශප දු වයාපාර පිිතබහ කාරක සභාශේ ශම් වාර්තාව 
පාර්ලිශම්් ු)ශේදී විවාදයට ගැනීමයි. එතශක ට එක එක්ශකනාට 

කිය් නට බැාැ, ''පාර්ලිශම්් ු)ව ු)  විවාද ශන ක  නිසා 
ශමශාම ක ා, ශමශාම ක ා'' කියලා. එතශක ට ශම් වාර්තා 
පාර්ලිශම්් ු) පුසරතකාලශේ රාක්කශේ ශාෝ නීතිපතිු)මාශේ 

රාක්කශේ ශාෝ නවති් ශ්  නැාැ. පාර්ලිශම්් ු)ව ලදිරිප්ත ශවලා 
විවාදයක් කරලා තී් දුවක් ග් න ඕනෑ, "ශම්ශක් බඩු්ත තිශබනවා, 
ශා රු්ත අලවශවලා තිශබ් ශ් . ශම් පිිතබහව ශම්කයි ගත ුතු) 

ක්රියාමාර්ගය" කියලා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, පසුගිය කාලශේ විජයදාස 
රාජක්ෂ මැතිු)මා සභාපති්තතවය දැරූ COPE එශක් අපි හිටියා. 

එහිදී අපි ක  සමාර විමර් න නිසා තමයි විජයදාස රාජපක්ෂ 
මා්තමයාට රණ්ඩුශව්  විරුේධ පක්ෂයට ය් න වුශණ්. ඒකයි 
ස්තත ක ා් තරය. එු)මාට රණ්ඩුශව්  විරුේධ පක්ෂයට ය් න 

වුණා. එු)මා එහිදී නම් ක  සමාර අය, සමතිවරු. ඒ සමතිවරු ඒ 
ශවලාශේ අශප්ත  පැ්තතට එකු) ශව් න හිටිශේ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔේ. ඒ නිසා තමයි ය් න වුශණ්. ඒ COPE වාර්තාව, ශම් COPE 
වාර්තාවට වො සමාර විට බලව්ත. නමු්ත එු)මා ශවුවශව්  

රණ්ඩුශේ ලහශගන ඊට පසරශස  සට්  කශ   මම විතරයි. එම නිසා 
මට රපලව COPE එකට ය් න්ත බැරි වුණා. මාව මාරු ක ා 
රජශේ ගිණුම් පිිතබහ කාරක සභාවට, විජයදාස රාජපක්ෂ 

මා්තමයා සමඟ COPE එශක් හිටියාට.  

එම නිසා ශම් COPE එකට, එදා සිදු වුණු ශේ ශව් නට ලෙ 
ශද් න එපා. අඩුම තරමිත් , - ඒ COPE එශක් Subcommittee 

එශක් Chairman මම- ඒ වාර්තාව අරශගන වාසුශේව 
නානායක්කාර මා්තමයා ශර ෂරඨාධිකරණයට ගිය නිසා පී.බී. 
ජයසු් දර මා්තමයාව තාවකාලිකව ශගදර යව් නට පුළුව්  

වුණා. නමු්ත ඊට පසුව රව අග්රවිනි රචයකාරු)මා එු)මාට රපලව 
එ් න ලෙ දු් නා. ඒකාබේධ විපක්ෂශේ අශප්ත  රදරණීය මිතත්රය් ට 
ඕනෑ විධියට ශම් මා බැංකු බැඳුම්කර සිේධිශේ ල් න මාමායි, 
බෑනායි පැ්තතකි්  තියලා අුවබල ශදන අය ගැන විතරක් ක ා 

කර් නට ගිශය ්ත, ඒශක්  ශේ පාලන වාසියක් විතරයි එ් ශ් , 
වැරදිකාරය් ට දඬුවම් ලැශබ් ශ්  නැාැ. මාමාව ''ශෂ ප්ත '' 
කර් න ාදනවා වාශේම, බෑනාව ''ශෂ ප්ත '' කරන අය්ත 

ශදපැ්තශ්තම ල් නවා. බෑනාශේ තිශබන සම්බ් ධකම්, බෑනාශේ 
තිශබන යාළුකම් මම විතරක් ශන ශවයි ඒකාබේධ විපක්ෂශේ 
ල් න ම් ත්රීවරුුව්ත ශා හට ද් නවා ශ් . ඒවා ස්තත ශ් . ඒ 

නිසා ශම්ක යට ගා් නට බැාැ. මාමා අර්ජුන මශා ් ්ර්   ඔලවව 
''ශෂ ප්ත '' ක ්ත වැරදියි. බෑනා අර්ජුන සශලෝසියසර. යාළුකම්වලට, 
Stock Exchange එශක්දී එකු)ශවලා ක  මගඩි නිසා බෑනාව 

''ශෂ ප්ත '' ක ්ත වැරදියි. මා බැංකු බැඳුම්කර සම්බ් ධ සිේධිය එක 

එක්ශකනා ශේ පාලන ව ශය්  ාරවා ග් න ගිශය ්ත මාමයි, 
බෑනයි ශද් නම ශග ෙ යනවා. එම නිසා ක  ුතු) ව් ශ් , 
පාර්ලිශම්් ු)ශේදී ශම්ක ගැන විවාද කරලා තී් දුවක් ගැනීමයි, 
"ශම් සම්බ් ධශය්  ශම්ශග ්ලල වැරදිකාරශයෝ ශවලා තිශබනවා. 

එම නිසා වාාම ශම් ගැන ක්රියා්තමක විය ුතු)යි" කියලා. 

ජනාධිපතිු)මාට පුළුව්  ශක මිතෂ්  සභාවක් ප්ත කර් නට. 
විජයදාස රාජක්ෂ මා්තමයා ශම් ගැන පැාැදිලි කරයි. මම ද් නා 

විධියට, විශ  ෂ ජනාධිපති ශක මිතෂ්  සභාවක් ප්ත කරලා වැෙක් 
ව් ශ්  නැාැ.  ශම කද, ඒශක්  පුළුව්  fact-findings කර් න 
විතරයි. විශ  ෂ ශන වන ජනාධිපති ශක මිතෂ්  සභාවක් ප්ත 

කශ  ්ත, -බලතල සහිතව- දඬුවම් කර් නට පුළුව් . එවැනි 
තී් දුවලට යමු. එශාම නැතිව අපි ශම්ක ගැන ''මශඩ් දම දමා 
ශාෝදනවා වාශේ'' තර්ක කර් නට ගිශය ්ත අවසානශේ ශව් ශ්  

ශම්ශක්  ශේ පාලන ව ශය්  ශදපැ්තතම වාසි ලබා ගැනීමට 
ච්තසාා කිරීම මිතස වැරදිකරුව් ට දඬුවම් කිරීම ශන ශවයි. 
පාර්ලිශම්් ු)ව තී් දු කරලා කරන පරීක්ෂණශේදී වැරදිකරු 
කවුද, ස්ලලි ාම්බ කශ   කවුද, අුවබල දු් ශ්  කවුද කියන ඒ 

සියලු ශදනා පිිතබහවම ශාිත දරවු ශවයි. නමු්ත දැ්  ශම් 
සම්බ් ධව යන ක්රියාදාමය ු)  සිේධ ශව් ශ්  ශේ පාලන 
ව ශය්  එකිශනකාට මෙ එ්ලල කර ගැනීම විනා COPE එක 

අමාරුශව්  බඩු්ත සමඟ අ්ලලා ග්ත වැරදිකාරයාට දඬුවම් නියම 
කිරීම පිිතබහ ක්රියාමාර්ග ගැනීම ශන ශවයි. ප මුව COPE එශක් 
සභාපතිු)මා ඒ වාර්තාව පාර්ලිශම්් ු)වට ලදිරිප්ත ක ා. ඒ 

COPE වාර්තාව පාර්ලිශම්් ු)ශේදී විවාද කරලා අපි තී් දුවක් 
ගනිමු, ශම් න ශම්ක කර් න ඕනෑ කියලා. ඒ අතරු)ර 
නීතිපතිු)මාට යවන කටුතු), ශක මිතෂ්  සභා ප්ත කිරීම් වාශේ 

ශේව්ල කර් නට පුළුව් . නමු්ත පාර්ලිශම්් ු)ව තී් දුවක් ගනිමු 
කියලායි මම ශයෝජනා කර් ශ් .  

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

අය වැයට ශපර අපි ක ානායකු)මාව මුණ ගැහිලා ල්ලලීමක් 
ක ා, ශම්ක විවාද කර් නට දිනයක් ශාෝ ශදකක් ශව්  කර් න 

කියලා. ඒක ලැබුශණ් නැාැ. 

 
ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, පාර්ලිශම්් ු) පක්ෂ නායක රැසරවීශම් 
ඔබු)ම් ලාශේ කණ්ොයම නිශයෝජනය කරන පක්ෂ 

නායකශයෝ්ත ල් නවා. එම නිසා ඒ පක්ෂ නායකයි් ට කිය් න, 
පාර්ලිශම්් ු) සභා ගර්භශේදී ඔබු)මා කියන ශේම පක්ෂ නායක 
රැසරවීශම්දී්ත කිය් න කියලා. එතශක ට වැශඩ් ාරි. [බාධා 
කිරීමක්] කිේවා නම් ඒක ලැශබයි. මම ශම් කිය් නට ාද් ශ්  

ශම්ක ශව් න ඕනෑ ක්රමය. 

අපි නිකම් ශබ රු කිය් න ඕනෑ නැාැ ශ් . ඔබු)ම් ලා්ත 
ද් නවා, අප්ත ද් නවා  රණ්ඩු පක්ෂශේ අය ශේවා, විරුේධ 

පක්ෂශේ අය ශේවා, සමාර අය මාමා "ශෂ ප්ත " කර් න ාදනවා. 
සමාර අය බෑනා "ශෂ ප්ත " කර් න ාදනවා. ශම්ක ස්තතයි. අපි 
ශම් ස්තත පිිතගනිමු. නිකම් ශබ රුවට ශත ්තත බබාලා වාශේ 

ාැසිරීශම්  වැෙක් ව් ශ්  නැාැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද අධිකරණය පිිතබහව ක ා 
කරන නිසා මම ශම් කාරණය කිය් න ඕනෑ. අධිකරණශේ 

සරවාධීන්තවය පිිතබහ කාරණශේදී ශිරානි බණ් ොරනායක 
මැතිනිය ගැන නිර් තරශය්  ක ා කරනවා ශ් . ශිරානි 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

බණ්ොරනායක මැතිනියශේ නඩු තී් දුව ග්තත එක වැරැදියි කියා 
ශමෝසරතරයට කියන ශකශනක් ශන ශවයි මම. ශිරානි 
බණ්ොරනායක මැතිනියට ශදෝෂායාශයෝගය ශගන එ් න ශා ු) 

වුණු තව යටි අරමුණු තිශය් න සති. ාැබැයි, 
ශර ෂරඨාධිකරණශේම ශජයෂරඨ විනිසුරුවරියක් වුණු ශිරානි 
තිලකවර්ධන මැතිනියශේම සාක්ෂියම ප්රමාණව්ත, ශිරානි 

බණ්ොරනායක මැතිනිය අග්ර විනි රචයකාර ධුරශේ ල් නවාද 
නැේද කියන එක ගැන තී් දුවක් ග් න. මම ඒ කමිතටුශේ හිටියා 
ශ් . ශවන අයශේ සාක්ෂි ඕනෑ නැාැ. එම ශදෝෂායාශයෝගය ශගන 

ඒම පිටුපස ශවන ශවන යටි මගඩි, අරමුණු තිශය් න සති  දිවි 
නැගුම පනත, ශවන අන් මන්  එශාම තිශය් න සති. ාැබැයි, 
සාමානය විනි රචයකාරවරශයක් ශන ශවයි, අග්ර 

විනි රචයකාරවරශයක් ාැටියට එු)මිතයශේ ක්රියා කලාපය පිිතබහව 
ශිරානි තිලකවර්ධන කියන ශජයෂරඨතම විනිසුරුවරියශේ සාක්ෂිම 
ප්රමාණව්ත, එු)මිතය ඒ ශවලාශේ තනු)ශර් කටුතු) කිරීම ගැන 
තී් දුවක් ග් න. මම ශම් කාරණය කිේශේ ශවන ශම කක්ව්ත 

නිසා ශන ශවයි. සමාර අය ශමෝසරතරයට දැ්  කියනවා ශ් , 
"නැාැ, ඒ ග්තත තී් දුව වැරැදියි," කියා. මම තී් දුව ග්තශ්ත හිතට 
එකඟවයි. වර්තමාන අග්ර විනි රචයකාරු)මා්ත  රණ්ඩුවට විරුේධව 

තී් දු කීපයක් දු් නා ශ් .  

විශ  ෂශය් ම ග්ල අඟුරු සිේධිය, ඊ ඟට "වැට්" සිේධිය, 
දානව වන රණ්ඩුක්රම වයවසර ා සංශ ෝධනය ගැන එු)මා තී් දු 

දු් නා ශ් . ාැබැයි, මම්ත සාශයෝගය ශන දී ප්ත වුණු 
ජනාධිපතිු)මා සු)ළු ශම් රණ්ඩුව ඒ ශවුවශව්  
ශදෝෂා යාශයෝගයක් ශේ් න ක්ලපනා කශ   නැාැ. අප ඒක 

කිය් න එපා යැ.   

 

ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ශිරා්  ගුණර්තනශේ telephones tap කශ   කවුද? 
 

ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ශිරා්  ගුණර්තනශේ telephones tap කිරීම පිිතබහව 
පැමිති.්ලල කරපු ජනාධිපති නීතිඥු)මාම දැ්  කිය් ශ්  ශවන 

ක ාවක් ශ් .  [බාධා කිරීමක්] ශා ම් ත වර්ණකුලූ රිය 
මා්තමයා. එු)මා කියනවා, "මම ශම් පැමිති.්ලල කශ   මට 
ලැබුණු ශත රු)රක් අුවවයි, එශාම නැතිව මට ශිරා්  ගුණර්තන 

කියලා ශන ශවයි" කියා. මම ශම් කිය් ශ්  එු)මා කියන ශේයි. 
ශා ම් ත වර්ණකුලූ රිය මා්තමයා කියන ශේ වි රවාස නැ්තනම් 
බුේධික ම් ත්රීු)මාශග්  අා් න. ඒ එු)මාශේ මාමණ්ඩි ශ් .  

ශම ාා්   ද සි්ලවා ම් ත්රීු)මනි,  telephones tap කිරීම ගැන 
ඔබු)මායි, මමයි ශා හට කරුණු ද් නවා ශ් . මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීු)මනි, මීට අවුරුදු ගණනාවකට ශපර, අය වැය විවාදයක් 
ශවලාශේ පියංකර ජයර්තන ම් ත්රීු)මා මශග්  ල්ලලීමක් ක ා, 
"අපි ාැ් දෑශේ ශසට් ශවමු" කියා. එතශක ට මම වරාශේ 
නිශයෝජය සමති. ලති්  එදා -1994දී- මශේ යාළුව් ට්ත එ් න 
කියලා ාැ් දෑශේ අපි ''ශසට්'' වුණා.  සමතිවරු ාතරශදනකුට්ත 
මම එ් න කිේවා. නමු්ත, සමතිවරු ාතරශදනා party එකට රශේ 
නැාැ. බලන ශක ට කැබිනට් එශක්දී වැශඩ් ශවලා. Telephones 
tap කිරීම ශාෝ ශවන ක්රමයක් ාරාා රරංචි ශවලා තිශබනවා, 
 ච් රිකාශේ ක්ලලිය එකු) ශවලා -ශසට් ශවලා- ශල කු party 
එකක් කියලා. අවසානශේ ඒ සමතිවරු ාතරශදනා party එකට 
රශව්ත නැාැ. ඊට අවුරුදු දායකට පසුවව්ත අප නිකම් Chinese 
restaurant එකකටව්ත ගිහි්  කෑම කෑශේ නැාැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අප නිකම් චගුරට ශා රා 

ශබශා්ත ක් න ඕනෑ නැාැ. අප සතය ව ශය් ම පිිතග් න ඕනෑ 
කාරණයක් තිශබනවා. ශම් ාැම ශදයක් ශදසම අප 
ස් ස් දනා්තමකව බල් න ඕනෑ. ඒ බැලීශම්දී සමාර ශා හ 
කාරණා, වැරැදි කාරණා ශේරා ග් න පුළුව් . මහි් ද රාජපක්ෂ 

මා්තමයා ශම් රශට් ජනාධිපති වුශණ් නැ්තනම් ත්රසරතවාදය 
පරාජය ව් ශ්  නැාැ. ස්තත. ඒක කිය් න එපා යැ. එු)මා 
ශස නාධිනායකයා ශන ශව් න ඒක ශව් ශ්  නැාැ. එු)මාට 

ශපර හිටපු ශස නාධිනායකයාට්ත හිටිශේ ශම් ාමුදා නිලධාරි් ම 
ශ් . ාැබැයි එශාමයි කියලා, අද ශම් රශට් ජාතික රරක්ෂාව ගැන 
ශප තක් ලියලා, ඒ ශප ත මු්රණාල දායක පිට වුණා කියා ශවන 

ශවන තැ් වලට ගිහි්  ප්රකා  කර් න කම්ල ගුණර්තන 
මා්තමයාට පුළුව් ද? බැාැ. කම්ල ගුණර්තන මා්තමයා ුතේධය 
ක ා. අප"ශබ ශා ම සරු)තියි" කිේවා. එච්චරයි. දැ්  එයාශේ 

ශප තක් ගාලා, ඒක මු්රණ දායක් විතර නිකු්ත වුණා කියා ඊශේ 
තැ්  තැ් වලට ගිහි්  චු)රු නැ ශඟනහිර රරක්ෂාව ගැන ප්රකා  
කරනවා. ඒ ගැන කිය් න එු)මාට තිශබන අයිතිය ශම කක්ද? 
ශම් රශට් ජනතාව ුතේධශේ දක්ෂ මිතනිාාට ඒ ශගෞරවය දීලා 

තිශබනවා. ාැබැයි, ුතේධශේ දක්ෂ වූ පමි.්  ශම් රශට් පාලනයට 
එ් න බැාැ කියා්ත තී් දු ක ා ශ් . ඡ් ද ලක්ෂ 16කි්  
පැරැේදුවා ශ් , සර්ත ශෝ ් ශස කා මා්තමයාව. පාර්ලිශම්් ු) 

මැතිවරණශයුව්ත පැරදිලා ජාතික ලැයිසරු)ශව්  ශ් , එු)මා ශම් 
පාර්ලිශම්් ු)වට රශේ. මම කිය් ශ්  ශම් කාරණයයි. කම්ල 
ගුණර්තනලා, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මා්තතයලා ුතේධශේ 

දක්ෂය්  බව ස්තතයි.  

මිතනිසරසු ඒ ශගෞරවය ලබාශදයි. ාැබැයි, ශෙ න්ලඩ් ්ම්ප්ත  
ශේ පාලනඥශයකු ශන වී ජනාධිපති වුණා කියලා ඒ සිේධියම 

ශමශා  ශව් ශ්  නැාැ. ුතේධය ක  පිතයට ශේ පාලනයට සුදුසු 
නැාැයි කියලා මිතනිසරසු තී් දුවක් දීලා අවස් . ඒ නිසා ශෙ න්ලඩ් 
්ම්ප්ත ට ශම් සාටකය දමා "්ම්ප්ත පප්ත පච්චි" කිේවාට වැෙය ාරි 

ය් ශ්  නැාැ. ඒ නිසා මම කිය් න ය් ශ් - [බාධා කිරීම්] කිසි 
භයක් නැාැ. 

මම ශම් කිය් න ාද් ශ්  වාසුශේව නානායක්කාර 
මා්තතයා කියන එකමයි. මම ශම් කිය් න ාද් ශ්  ඩිේ 

ගුණශස කර මා්තතයා කියන එකමයි. ඒ ඔක්ශකෝම ඒකාබේධ 
විපක්ෂශේ කට්ටිය ශ් . ඒ ශග ්ලල්  කිය් ශ් ්ත ශම් ක ාවමයි. 
කිසි භයක් නැාැ. ඔබු)ම් ලා ශන ශවයි, පාර්ලිශම්් ු) 

මැතිවරණයට ශපර ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ාම්බ ව් න එු)මාශේ 
ශගදරට ගිශේ මම. ඒක ෙලසර අලාප්ත ශපරුම ම් ත්රීු)මා්ත 
ද් නවා. ඒ නිසා කිසි භයක් නැාැ. මම ශම් කිය් න ාද් ශ්  

ශම්කයි. ශම් ර ශට් යම් කිසි සිේධියක් සම්බ් ධශය්  වුණු වැරදි, 
අඩු පාඩු අපි ශවන ශවනම ාඳුනා ගනිමු. 

මශේ මිතත්රයා වන මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ මැතිු)මා ශම් 

අවසර ාශේදී සභාවට පැමිති.යා. එු)මා මශේ ශා හම යාළුවා. 
එු)මාට විරුේධව අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න 
ශක මිතෂ්  සභාවට මුලි් ම පැමිති.ලි කශ   කවුද? මහි් ද 
රාජපක්ෂ මැතිු)මායි. මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ මැතිු)මා මශේ 

ශා හම මිතත්රයා. එු)මා ශම් වතාශේ බ් ධනාගාරගත වුණාම මම 
බල් න්ත ගියා. එු)මා ශාට බ් ධනාගාරයට දැම්ම්ත, මම 
බල් න යනවා. ශාට්ත එු)මා මශේ යාළුවා. ඒ යාළුකම 

තිශබනවා, මම ඒ යාළුකම නව්තව් ශ්  නැාැ. ාැබැයි, එු)මාට 
මුලි් ම ඒ අසාධාරණය සිේධ වුශණ් පසු ගිය අශප්ත ම රණ්ඩුශේ 
එු)මා සමතිවරශයකු ාැටියට ල් න ශක ට අශප්ත ම රණ්ඩුශේ 

ජනාධිපතිු)මාශේ කාලශේදීයි. ඒකයි ස්තත. [බාධා කිරීම්] 
එු)මාට විරුේධව්ත පැමිති.ලි දැම්මා, ශරෝහිතට විරුේධව්ත 
පැමිති.ලි දැම්මා. පරීක්ෂණශය්  නිදාසර වුණු එක ගැන ශන ශවයි 

මම කිය් ශ් . මම කිය් ශ්  ශම්කයි. පැමිති.්ලල දැම්ශම් කවුද? 
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[ගරු ඩිලා්  ශපශර්රා මාතා] 
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[බාධා කිරීම්] ශකශාිතය රඹුක්වැ්ලල ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා ඒක 

කිය් න ඕනෑ නැාැ. මමයි, ලක්ෂරම්  ශසශනවිර්තනයි වාශේම 
ඔබු)මායි, මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මායි රණ්ඩු වුණු 
කාලයක් තිබුණා ශ් . මමයි, ලක්ෂරම්  ශසශනවිර්තනයි රණ්ඩු 
වුණා. ඒ වාශේම ඔබු)මා්ත, මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ 

ම් ත්රීු)මා සමඟ රණ්ඩු වුණා. මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ 
ම් ත්රීු)මාට ඔබු)මා ඒ ශේව්ල කිය් න කියලා කිය් න ඕනෑ 
නැාැ. එු)මා ඒ ශේව්ල ද් නවා  එු)මාශේ ාෘදය සාක්ෂිය 

ද් නවා. එු)මාශේ ාෘදය සාක්ෂිය වාශේම මශේ ාෘදය සාක්ෂිය්ත 
ඒ ශේව්ල ද් නවා. එු)මා ඒ ශවලාශේ මානසිකව වි් ද වධය මම 
ශා හටම ද් නවා. ඒ නිසා මිතත්රවරුනි, අපි ශම් ශවලාශේ ශම් 

බැඳුම්කර සිේධිය වාශේම අනික් ාැම සිේධියකටම්ත ශේ පාලන 
මුලවණක් දම් න යෑම වැරදියි. ශම් සිේධිය විශ  ෂශය් ම අය වැය 
විවාදයට සුදුසු නැාැයි කියලා මම ශන ශවයි කිය් ශ් . කවුද 

කිය් ශ් ? ශමවැනි සිේධී්  අය වැය විවාදය අවසර ාශේදී 
ශේ පාලනයට සම්බ් ධ කර ග් න එපාය කියලා කිය් ශ්  මම 
ශන ශවයි, අශප්ත  හිටපු ජනාධිපති මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මායි. 
එු)මා 2013 ශදසැම්බර් 20 අය වැය විවාදයට සම්බ් ධ ශවමිත්  

මුද්ල සමතිවරයා විධියට ශම් න ශමශාම කියනවා. 

2013 ශදසැම්බර් 20 ාැ් සාඩ් වාර්තාශේ තීරු අංක 3311 
එු)මා ශමශස  සහා්  කරනවා: 

".... වික්ලප වැෙ පිිතශව ව්ල ලදිරිප්ත කර් නට ඕනෑ. මෙ ගසා 

ග් නවාට වො ඒක ශා හයි කියලා මම හිතනවා. අපට පාර්ලිශම්් ු)ශේ 
ලහශගන ශන ශවයි, පිට ලහලා්ත මෙ ගසා ගත ාැකියි. 

බල් න, ශක  ඹ නගර සභාව. රජශේ වැෙ පිිතශව ට අුවව 

ඔක්ශක ම එකු) ශවලා වැෙ කරනවා. ඒ ගැන අපට රෙම්බර ව් නට 

පුළුව් . ශම න තරම් ලසරසන ද කියලා බල් න, ශක  ඹ නගර සභාශේ 

වැෙ පිිතශව . ඒ නිසා ශක  ඹ නගර සභාශේ අය වැයට පක්ෂව ශමවර 

විපක්ෂශයුව්ත ඡ් දය දු් නා." 

එවකට ශක  ඹ නගර සභාශේ නගරාධිපති මුසම්මිත්ල මාතායි. 
එු)මා නිශයෝජනය කර් ශ්  යූඑ් පී එක. 

එම ාැ් සාඩ් වාර්තාශේම මහි් ද රාජපක්ෂ මාතා වැඩිදුරට්ත 
ශමශස  සහා්  කරනවා: 

"ශම් වැෙ පිිතශව ට සියලු ශදනාම එකමුු) ශවමු. රෙම්බර විය 

ාැකි රටක් ාදමු. අපි එය ශග ෙනඟා ගැනීම සහාා ඔබ සියලු ශදනාටම 
රරාධනා කරනවා." 

අය වැය විවාදයක් ශවලාශේදී මුද්ල සමතිු)මා ාැටියට හිටපු 

ජනාධිපති මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මා ශම් සභාශේ ලහශගනයි 
ශමශාම කියලා තිශබ් ශ් . ශක  ඹ නගර සභාශේ පාලන බලය 
යූඑ් පී එකට තිබුණ්ත, එකු) ශවලා ලසරසනට වැෙ කර් න අපි 
අ්ත චසරසා සාශයෝගය ශදනවා, ඒ නිසා ශම් අය වැශේදී එකු) 

ශවලා වැෙ කරමු කියලා තමයි එු)මා කිය් ශ් . ශම්ක කිය් ශ්  
මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මාමයි. හිටපු ජනාධිපති මහි් ද රාජපක්ෂ 
මැතිු)මා මුද්ල සමතිු)මා ාැටියට එදා පාවිච්චි ක  වචනයි ශම්.  

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ලසරසනයි. 

 
ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒකට්ත ච්තතරයක් තිශබනවා. 

ඊට ශපර එම ාැ් සාඩ් වාර්තාශේම මහි් ද රාජපක්ෂ මාතා 

ශමශස ්ත සහා්  කරනවා: 
 

"... සියඹලා ශගෝනිශේ සියඹලාවල බර, එම ප්රශේ ශේ සිටින 

ශවශ ් දා අඩු කශ   ඒවාශේ සටවලට, ශතතමනයට, ශගෝනියට ාා 
ශප ු)වල -ඒ ාැම එකකම- බරටයි." 

තව දුරට්ත එු)මා ශමශස  අානවා: 

"ශම්  ශගෝනිශේ සියඹලා ස්තශ්තම නැේද?"  

ඒ නිසා ඒකාබේධ විපක්ෂශේ ඔබු)ම් ලාශේම ම් ත්රීවරු 

මෑත අය වැය විවාදය ගැන රූපවාහිනිශේ කියලා තිශබනවා, ශම් 
විවාදශේ ශා හ ඒවා්ත කියලා තිශබනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිු)මනි, ඔබු)මාට ශව්  ක  විනාඩි 18 අවස් . 

 

ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, තව ශම ශා තකි්  මම මශේ 
ක ාව අවසාන කරනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශා හයි. 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 

නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එු)මාට ශව්  කරන ලද කාලය අවසානයි. පැාැදිලි කිරීමට 
කාලය ශක ශා මද, ශද් ශ් ?  

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම කැ් ටිශම් තමයි හිටිශේ. ඔබු)මාශේ ක ාවට සම්බ් ධ 
ශව් න බැරි වුණා. නමු්ත ඔබු)මා කියපු කාරණා මම අාශගන 
හිටියා. බැඳුම්කර සිේධිය සම්බ් ධශය්  අගමැතිු)මා සම්බ් ධ 

කර ග් න එපා  ඒක අවාසියක් කියන මතයක් ඔබු)මා ප්රකා  
ක ාද?  

 
ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මම එශාම කිේශේ නැාැ. 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එශාම නම් මම ඒක ල්ලලා අසර කර ග් නවා. 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

නැාැ. මම එශාම කිේශේ නැාැ. මම පැාැදිලිව කිේවා. ඒ 
ඔක්ශකෝම එු)මා අාශගන හිටියා.   

මම ශපශර්දා කරපු ක ාව විපක්ෂශේ එක්තරා ම් ත්රීවරශයක් 

වැරැදියට සභාව සු)ශ  ම අර්  නිරූපණය කරලා තිබුණා. මට 
එු)මාට්ත කිය් න තිශබ් ශ් , ඔබු)මා අරවා ශම්වා විකුණුවා 
කිේශේ. එය්ත සශාෝදර සශාෝදරිය් ශේ ශකශනක්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිු)මා අවස්  කර් න. 
 

 ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මම අවස්  කරනවා. [බාධා කිරීම්]  

 

ගු නශ්හාන්  නසේමිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබු)මාට අවසර ාව ශද් න, කාශේ ශවලාශව් ද ග් ශ්  

කියන එකයි ප්ර රනය. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබු)මා ාරි අසාධාරණයි. අනික් අයට වාශේ සාධාරණ 
ශව් න. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැාැ. ශමු)මාශේ කාලය ලවර නිසායි මම කිය් ශ් .[බාධා 
කිරීම්] 
 

ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ගරු  ශ ාා්  ශස මසිංා 

ම් ත්රීු)මාට අවසර ාව ශද් න. ශම කද, එු)මා ගිය සුමානශේ 
ඔතන ලහශගන ගරු ලස් ත අලගියව් න අමාතයු)මාශේ 
කාලශය්  විනාඩි ශදකක් කැපුවා. ඒ නිසා එු)මාට අවසර ාවක් 

ශද් න. 

 

ගු නශ්හාන්  නසේමිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඩිලා්  සමතිු)මා, මම ඔබු)මාශේ සම්පූර්ණ ක ාව අාශගන 
හිටියා. ඔබු)මා කිේවා, "අර්ජු්  සශලෝසියසර ශම් සම්බ් ධශය්  
වගකිය් න ඕනෑ. හිටපු මා බැංකු අධිපතිු)මා වගකිය් න ඕනෑ." 

කියලා. ඒ අයට වගකීමක් තිශබනවා. ාැබැයි, අර අුවර කුමාර 

දිසානායක ම් ත්රීු)මා කිේවා වාශේ  අගමැතිු)මාට ශම්ශක්දී 
වගකීමක් තිශබන බව ඔබු)මා කිේශේ නැාැ. ාැබැයි, අපි 
කිය් න ාද් ශ්  ශම් ශද් නාට පමණක් ශන ශවයි, ශම් 
ගුවශදුවශේදී අගමැතිු)මාට්ත වගකීමක් තිශබනවා කියලායි. 

 

ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාට ශ්තරුශණ් නැාැ. අගමැතිු)මා 
සම්බ් ධශය්  - [බාධා කිරීම්] මම කියනු)රු ල් න. මම ශම් 
ච්තතරය ශද් නයි ාද් ශ් . වර්තමාන ගරු සුනි්ල  

ාඳු් ශන්තති මාතාශේ සභාපති්තවශය්  ුතු) ශකෝප්ත  එක ු)  
ගරු අගමැතිු)මා ගැන කියශව් ශ්  නැාැ. ඒක ගැන කිය 
ශව් ශ්  මම ශම් refer කර් න කිේව ගරු ඩිේ ගුණශස කර 

මාතාශේ සභාපති්තවශය්  ුත්ත ශකෝප්ත  එශක්යි. වර්තමාන ශකෝප්ත  
එශක් කියශව් ශ්  නැාැ. මම ඒකයි කිය් ශ්  - [බාධා කිරීම්] 
පාර්ලිශම්් ු)ව ාරාා තී් දුවක් අරශගන පරීක්ෂණය කශ  ්ත 

මාමයි බෑනයි, මාමා ශෂ ප්ත  කරන අයයි, බෑනාව ශෂ ප්ත  කරන අයයි 
කියන ශම් ඔක්ශකෝම අලවශවනවා. [බාධා කිරීම්] තව ශම නවාද? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිු)මා දැ්  අවස්  කර් න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු ිජලාන් නපනර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிலான்  தபதரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

 ඒ නිසා මට තමු් නා් ශස ලාට වාශේ අර්ජු්  සශලෝසියසරව 
ශෂ ප්ත  කර් න ඕනෑ්ත නැාැ  අර්ජුන මශා ් ්ර් ව ශෂ ප්ත  කර් න 

ඕනෑ්ත නැාැ. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මා බැංකු මගඩිය 
ශවච්ච ශවලාශේ පැය 24කි් , ඒකාබේධ විපක්ෂය තිය් න ාදපු 
මාධය සාකච්ඡාව  නැවැ්තු)ශේ මම ශන ශවයි. ඒක නැවැ්තු)ශේ 

අර්ජු්  සශලෝසියසර බෑනාව ශෂ ප්ත  කර් න ාදන ඒ පැ්තශ්ත අය. 
[බාධා කිරීම්] කොශගන රවා, press conference  එකක් තිය් න. 
නැවැ්තු)වා.[බාධා කිරීම්] තිය් න දු් ශ්  නැාැ. අපි ශන ශවයි, 

තිය් න දු් ශ්  නැ්තශ්ත බෑනාව ශෂ ප්ත  කරන අයයි. අපට ඒ 
දවසරවල අරලියගා ම් දිරශේදී කී වතාවක් ඔය බෑනාව 
මුණගැහිලා තිශබනවාද?[බාධා කිරීම්] ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීු)මනි, ප්ර රනය තිශබ් ශ්  එතැන ශන ශවයි. මම ඒකාබේධ 
විපක්ෂශේ අයට කියනවා, නැවත වරක් ශම්කට ශේ පාලනය 
සම්බ් ධ කරශගන ශම් වාර්තා ව පාර්ලිශම්් ු)ශේ රාක්කයකව්ත, 
නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ රාක්කයකව්ත ප්ලශව් න තිය් න 

එපා කියලා. ඔය කර් න ාද් ශ්  ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, බැඳුම්කර සිේධය ශේවා, 

ශවන්ත සිේධියක් ශේවා ලතිාාසය පුරාම වුණා වාශේ ශේ පාලන 

ව ශය්  යම් යම් ශේව්ල සම්බ් ධ කරශගන ශා රු් ට පනි් න 

ලෙ තිය් න එපා. දැුවව්තව ශාෝ ශන දැුවව්තව මාශේ මිතත්රය්  

කර් ශ්  ඒකයි. මාබැංකු බැඳුම්කර ගුව-ශදුවව සම්බ් ධව මා 

බැංකු අධිපතිු)මාට විරුේධව පැමිති.්ලල අරශගන ගිශය්ත අශප්ත  

ස් ධානශේ මාශ්ලකම්ු)මා වන ගරු මහි් ද අමරවීර 

මැතිු)මායි. එු)මාශේ කාලශේදී ඒවාට ලෙ දු් ශ්  නැාැ. ඒ නිසා 

ලු)රු ටික්ත ාරියට කර් න. ශේ පාලන ව ශය්  වැෙ කරන 

අයට මුවා ශවලා කටුතු) කර් න එපාය කියා ල්ලලා සිටිමිත්  අර 

press conference එක ාරියට තිය් න කියලා ගරු මහි් දාන් ද 

අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මාශග්  මම ල්ලලා සිටිනවා. ශබ ශා ම 

සරු)තියි. 
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශා ම සරු)තියි.  

මී ඟට, ගරු සිසිර ජයශක ඩි ම් ත්රීු)මා. 

 
[අ.භා. 2.59] 

 

ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට ශක පමණ ශේලාවක් 
ශව්  වී තිශබනවාද? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාට විනාඩි 15ක් තිශබනවා. 

 
ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මශග්  විනාඩි 10ක් ගරු මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ 

ම් ත්රීු)මාට ශද් න.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 15්  10ක් දු් නාම, ඔබු)මාට ලු)රු ශව් ශ්  විනාඩි 
5යි. 

 
ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

තව විනාඩි 5ක් තිශබනවා. ගරු දිශ් ෂර ගුණවර්ධන 
ම් ත්රීු)මාට විනාඩි 20ක් ශව්  ශවලා තිබුණා ශ් .  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ගරු නිශරෝෂ්  ශප්ර මර්තන ම් ත්රීු)මාට ශව්  ක ා. 

 

ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගරු නිශරෝෂ්  ශප්ර මර්තන ම් ත්රීු)මාට දු් ුව ශවලාව මට 
ශද් න. 

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

එු)මාට ශද් න. 
 

ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද දින විවාදයට ග් ශ්  
අති යි්  වැදග්ත අමාතයාං  ු)නක්. අධිකරණය ගැන ක ා 
කරේදී මුලි් ම විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායක, ගරු අුවර කුමාර 

දිසානායක ම් ත්රීු)මාට ච්තතරයක් ශද් න ඕනෑ. ශමු)මා මූලය 

අපරාධ ශක ට්ඨාසශේ නීතයුවකූලභාවය පිිතබහව තාවුරු 
කිරීමක් කර් න යනවා. විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකවරයා ශලස 
ශමු)මා එම කටුත්තත කර් ශ්  ශක ශා මද කියලා මම ද් ශ්  
නැාැ. ශමු)මා ශන ද් නා නීතිය ගැන ක ා කරනවා. FCID 

රයතනශේ නීති විශරෝධීභාවය පිිතබහ ප්ර රන කරමිත්  ස්ලශ්ල 
ගුණවං  නාහිමිතය්  විසි්  ලදිරිප්ත ක  ශප්තසම විභාගයට 
ගැනීම ශම් වන විට අයායාචනා අධිකරණය ක්ල තබා තිශබනවා. 

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

There is a point of Order. ගරු අුවර දිසානායක ම් ත්රීු)මා. 

 
ගු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, එු)මා මශේ නම කියපු නිසා 
ශමය කිව ුතු)යි.  

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඒ මශේ නිර්වචනයක් ශන ශවයි. 
මශාසරත්රා්ත අධිකරණශය්  මශාසරත්රා්තු)මා විසි්  ශවන නඩුවක් 
විභාග කරන අවසර ාශේදී ලතා පැාැදිලි ශලස සහා්  ශක ට 

තිශබනවා, "ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසය 
නීතයුවකූල වන බව". මම ඒකයි කිේශේ. [බාධා කිරීම්] 
ඔබු)මාශේ නඩුව තියා ග් න. මම කිේශේ,-[බාධා කිරීම්] ඒක 

ශවනම ශදයක්. ඒක දැනට තිශබන නඩුව. මම කිේශේ, 
මශාසරත්රා්තු)මා විසි්  කරන ලද ප්රකා ය. 

 
ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඒ ගැන මම පසුව කිය් නම්. ඔබු)මා ාමු ශවලා මම 
කිය් නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශක ටුව මශාසරත්රා්ත 
අධිකරණශේ මශාසරත්රා්තු)මිතය එම ප්රකා ය කශ  , සප දීශම් 
නඩුවකදී. එය ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න ශකට්ඨාසය 
පිිතබහව විමර් නයකර දීපු නඩු තී් දුවක් ශන ශවයි. ඒක ද් ශ්  
නැු)ව අද රණ්ඩුවට කශඩ් යමිත්  කරුණු විභාග කර් න යනවා 
නම්, ලතාම කනගාටුදායකයි. සප දීම සම්බ් ධ ප්ර රනයකදී 
මශාසරත්රා්තු)මිතය කිේවා, "FCID එක නීතයුවකූලයි" කියලා. 
ාැබැයි, අද මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු ු)නක් ශර ෂරඨාධිකරණශේ 
විභාග වනවා. ඒ, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිු)මාශේ, බැසි්ල 
රාජපක්ෂ මැතිු)මාශේ ාා ටිරා්  අලසර මැතිු)මාශේ නඩු ු)නක්. 
ශප ලිසර මූලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසශේ නීතයුවකූලභාවය 
පිිතබහව ශම් වන විට ශර ෂරඨාධිකරණශේ විභාග ශවමිත්  
පවතිනවා.  

ගරු අුවර දිසානායක ම් ත්රීු)මනි, මශාසරත්රා්තු)මිතය ඒ 
කාරණය විතරක් ශන ශවයි කිේශේ. පසර වරු 5්  පසුව 
සැකකරුව්  අධිකරණයට ශගශනන එක, යු)රු ලියනය කරන 
අය චසාවිශය්  ගියාට පසරශස  FCID එක විසි්  සැකකරුව් ව 
මශාසරත්රා්ත අධිකරණයට පමුණුවන එක, චසාවි වාලා තිශබන 
දවසරවල මශාසරත්රා්ත අධිකරණයට සැකකරුව්  ශය මු කරන එක 

කියන ශම්වා්ත සදාචාර විශරෝධී බව තමයි මශාසරත්රා්තු)මිතය 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ප්රකා  කශ  . රණ්ඩුවට කශඩ් ය් න එක ප්රකා යක් චපුටා 
ග් න එපා. ශමය අද ශර ෂරඨාධිකරණය ාමුශේ විභාගයට ලක් වන 
නඩු කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අශප්ත  රශට් සංවර්ධන ශේගය 

 එ් න එ් න අොල වන බව අපි ද් නවා. මා බැංකු 
වාර්තාශව් ම කියනවා, 2016 වර්ෂශේ ප මු මාස ාශේ සංවර්ධන 
ශේගය සියයට 3.8 කියලා.  මහි් ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිු)මාශේ 

පාලන කාලශේ සියයට 7.8ක් තිබුණු සංවර්ධන ශේගය තමයි, 
2015 වර්ෂශේදී සියයට 5 දක්වා අඩු වුශණ්. දැ්  සියයට 3 දක්වා 
අඩු ශවලායි තිශබ් ශ් . ඒ නිසා අනිවාර්යශය් ම ඊ ඟ 

අවුරුේශේ රර්ිකක වර්ධනය ඍණ අගයක් ග් න රටක් බවට අප 
ප්ත වනවා. ඒ වාශේම මතක තබා ග් න ඕනෑ, සියයට 37.2කි්  
ලංකාශේ විශේ  රශයෝජන අඩු වනවා. දරි්රතාවශය්  වැඩිම රට 

බවට ලංකාව- 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order. ගරු ර් ජ්  රාමනායක 

නිශයෝජය සමතිු)මා. 

 
ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මශේ ශවලාව. ගරු නිශයෝජය 
සමතිු)මනි, ඒකට තමු් නා් ශස ශේ ශවලාව ශය දා ග් න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රීති ප්ර රනයක් ලු. 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, "මේබිම" ප්තතශර් ප  වූ 

වාර්තාවක් මා  ඟ තිශබනවා. මට එය සභාගත කර් න ඕනැ. 
ඒශක් තිශබනවා, "FCID නීතයුවකූලයි. ශක ටුව 
මශාසරත්රා්තශග්  තී් දුවක්" කියලා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එය රීති ප්ර රනයක් ශන ශවයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

පිසරශසෝ  
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වාඩි කරව් න. 

ගු ිංිංර ජයනකොිජ මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, රශට් සංවර්ධන ශේගය අඩු 
වනවා  චේධමනය වැඩි වනවා  ශක ටසර ශව හ ශප   කො 
වැශටනවා. විශේ  රශයෝජකශයෝ රටි්  පිට වනවා. ඒ නිසා රාජය 

මර්දන ය් ත්රණය ක්රියා්තමක කිරීම ාැර ශවන වික්ලපයක් 
ස්තශ්ත නැාැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් රශට් රර්ිකකය අද කො 

වැටී ශගනයි ය් ශ් . ඒ නිසා මර්දනය ාැර ශවන වික්ලපයක් ශම් 
රණ්ඩුවට නැාැ. වික්ලප මත දරන අය මර්දනය කර් න, ශම් 
රර්ිකකය කො වැටීම්ත එක්ක සතිවන මාජන නැඟිටීම 
ව ක්ව් න ශප ලීසිය සා අශනකු්ත රයතන  ක්තිම්ත කිරීම 

ාැර රණ්ඩුවට ශවන්ත වික්ලපයක් නැති ශවලා තිශබනවා. ඒ 
නිසා තමයි රයතනවලට තම් ශේ ශාංචයිය්  ප්ත කර් ශ් . 
ශප ලීසිශේ ලහ්  පරිපාලන නිලධාරි්  දක්වා රාජය ය් ත්රණයට 

ාවු්ලකරුව්  ප්ත කර් ශ්  ඒ විධියටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීු)මනි, අද සමාර රයතනවලට ප්ත කරලා තිශබ් ශ් , 
මැතිවරණවලි්  පැරදුණු අශප්ත ක්ෂකය් .  

ජනමාධය අමාතයාං ශේ ශ්ලකම්ු)මා මා සමඟ ශක  ඹ 
වි රවවිදයාලශේ නීති පීඨශේ අධයාපනය ලැබුවා. එු)මා මා්ත 
එක්ක 2009 වර්ෂශේ බසරනාහිර ප ා්ත සභා මැතිවරණයට ඡ් දය 

ල්ලලුවා. බසරනාහිර ප ා්ත සභා මැතිවරණශය්  මම ඡ් ද 
50,000 ගනිේදී එු)මා ඡ් ද ායදාසර ගණනයි ග්තශ්ත  ගම්පා 
දිසරත්රික්කශේ අ් තිමයා. ඒ පැරදුණු අශප්ත ක්ෂකයා තමයි ජනමාධය 
අමාතයාං ශේ ශ්ලකම්වරයා බවට ප්ත කර් ශ් . දැ් , එු)මා 

ශම් රණ්ඩුව පිනව් න යනවා. තමු් ශේ ශවරී ශේ පාලන 
අරමුණු ලෂරට කරග් න, අද ශම් රශට් මාධය රයතන මර්දනය 
කිරීශම් ලිපි යවනවා. "ශදරණ" නාලිකාවට ලිපි යවනවා. ශාට 

අනිේදා ශවන ශක ට "හිරු" නාලිකාවට්ත ලිපි යවයි. "දිවයින" 
පුව්ත පත සු)ළු පුව්ත ප්තවලට ලිපි යවනවා. ශම් පැරදුණු 
ශේ පාලන අශප්ත ක්ෂකයුවයි තනු)රුවලට ප්ත කරලා 

තිශබ් ශ් .  

එය තමයි ශප ලීසියට කර් ශ් ්ත. එයම තමයි රශට් 
අශනකු්ත නීතිය ක්රියා්තමක කරන රයතනවලට කර් ශ් ්ත. ඒ 

නිසා පරාදීන ශේ පාලන ශාංචයියලා ටික ප්ත කර් ශ්  ශම් 
රශට් ක්රියා්තමක ශවන රර්ිකක අර්බුදය්ත එක්ක වැඩි ශවන 
පීෙනයට ශම් රණ්ඩුවට විසඳුම් නැති නිසායි. ඒ නිසා ඔවු්  

අවසාන ව ශය්  කර් ශ්  ශම කක්ද?  

අද ශේප  චපලේධි කිරීශම් ප්රාේධන බේදක් ලදිරිප්ත කරලා 
තිශබනවා. සෑම නි රචල ශේප ක් විකිණීශම්දී සියයට 10ක බේදක් 
අය කරනවා. මම ද් ශ්  නැාැ, අශප්ත  අධිකරණ සමතිු)මා එක්ක 

මුද්ල සමතිු)මා සාකච්ඡා ක ාද කියලා. නි රචල ශේප ක් 
පවරේදී සියයට 10ක බේදක් අය කරනවා. පසු ගිය කාල 
පරිච්ශේදයට වො නි රචල ශේප  විකිණීශම් ක්රමශේදය අද 

ශවනසර. අද තක්ශස රු වටිනාකම ගණ්  ග් නවා. එදා මුේදර 
ගාසරු) ශවුවශව්  රුපිය්ල ලක්ෂයක වටිනාකමක් සාතික කරපු 
ලෙමක් අද ලක්ෂ 40ටයි ශවශ හ ශප   අගය අුවව තක්ශස රු 

ශව් ශ් . එශාම වුශණ ්ත ලක්ෂ 39ක චපලේධි ලාභයක් 
ලැශබනවා. ඒ චපලේධි ලාභයට 390,000ක අතිශර්ක ගාසරු)වක් 
රජයට ශගව් න ශවනවා. නීතිඥ ගාසරු)වලට, මුේදර ගාසරු)වලට 

අමතරව තමයි ශම් ගාසරු) නියම කර් න ශව් ශ් . ශම් රශට් 
මිතනිසු් ට ශගයක් ග් න, ලෙමක් ග් න, නි රචල ශේප ක් 
විකුණලා ලාභයක් ලබා ග් න තිශබන අවසර ාව තමයි ශම් රජය 
අහිමිත කර් ශ් . ඒ ශවුවවට අද තව්ත අලු්ත නඩු ගාසරු)වක් නියම 

කරනවා. අධිකරණ සමතිු)මා කිහිප විටක්ම පැාැදිලි ක ා, 
එු)මාට ශම් ගැන පැාැදිලිකිරීමක් නැාැ කියලා.  

309 310 
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අද සිවි්ල නඩුවලට ශව් න පුළුව් , ව් දි නඩුවලට ශව් න 

පුළුව්  අලු්ත නඩු ගාසරු)වක් ශගව් න ශවනවා. ඔබු)මා 
ද් නවා, නේතු) නඩු තිශබ් ශ්  මශාසරත්රා්ත අධිකරණශේ බව. 
අද නඩුවක් පැවරීශම් අලු්ත ගාසරු)වක් ාඳු් වා ශදනවා. ඒ 
ක්රමශේදය සාතික කර් ශ්  නැාැ. එශාම නම් ලතා පීොවට ප්ත 

ශවච්ච, ව් දියක් ල්ලලන, නේතු)වක් ල්ලලන, ශේප කට 
තම් ශේ අයිතිවාසිකම් ල්ලලන තැනැ්තත් ට පවා නඩු ගාසරු) 
ශගව් න සිදුශවලා තිශබනවා.  

ශම් රශට් අහිංසක ජනතාව හූරාශගන කන රජයක් බවට ශම් 
රණ්ඩුව ප්ත ශවලා ලවරයි. ඒ නිසා ලජ්ජා තිශබන මිතනිසරසු් ට 
ශම් අය වැය ශ්ලඛ්නයට පක්ෂව අත ඔසව් න බැාැයි කියන 

කාරණය මා කියනවා.  

දැ්  සර ානීය දෙ නියම කරලා තිශබනවා. අද ශම් රශට් 
සාමානය තැනැ්තශතකුට දරා ග් න බැරි විධිශේ සර ානීය ගාසරු) 

තමයි නියම කරලා තිශබ් ශ් . ඔබු)මා ද් නවා, වාානයක් 
ලසරසර කරේදී ක්රමශේද කිහිපයක් තිශබන බව. වාානයක් ලසරසර 
කරේදී බාධා පැමුණුශව ්ත, වැරැදි ශලස ලසරසර කශ  ්ත, ලසරසර 
කිරීමට ලෙ ශන දු් ශන ්ත ශම් ාැම එකකටම දෙ නියම ශවනවා. 

අවම දෙය රුපිය්ල 500යි. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 
අුවපාතිකව ශම් දෙය වැඩි කශ  ්ත ශම් රශට් මිතනිසු් ට 
වාානයක් පැදවීශම් ාැකියාවක් ලැශබ් ශ්  නැාැ. ඒ වාශේ ලතා 

නි් දිත බදු ප්රතිප්තතියක් තමයි ශම් රජය අුවගමනය කර් ශ් . 
ඒ නිසා ශම් බදු ප්රතිප්තතිය අකු ා ග් න බලපෑම් කර් න කියන 
ල්ලලීම කරමිත්  මා නිාඅ ශවනවා. සරු)තියි. 
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ගු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා මහත්ිතය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இன்று 

ததசிய தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள், 

சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி,  நீதி ஆகிய 

மூன்று அகமச்சுகளுக்குாிய நிதி ஒதுக்கீடுகளின் மீது 

நகடதபறும் குழுநிகல விவாதத்தில் பங்குபற்றுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு முதலில் நன்றி கூறிக்தகாள்கின்தறன். 

இந்த நாட்டிதல இதற்கு முன்பு ஆட்சி தசய்தவர்கள் 

வரன்முகறக்கப்பாற்பட்ட எவ்வாறான தவகலககளச் 

தசய்தார்கள்? அல்லது இப்தபாழுது ஆட்சி தசய்து 

தகாண்டிருப்பவர்கள் சட்டத்திற்குப் புறம்பான, நீதிக்குப் 

புறம்பான எவ்வாறான தவகலககளச் தசய்துதகாண்டிருக் 

கின்றார்கள்? என்பன பற்றிய எந்தவிதமான கருத்துக்ககளயும் 

நான் முன்கவக்க விரும்பவில்கல.  யுத்தத்திலிருந்து 

மீண்தடழுந்த வடக்கு, கிைக்கு மக்கள் சட்டம், ஒழுங்கு, நீதி 

ததாடர்பாக எதிர்தகாள்கின்ற பிரச்சிகனகள் என்ன? 

என்பதகனதய இன்று நான் முன்கவக்க விகைகின்தறன்.   

யுத்த காலத்தில் வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளிதல இந்த 

ஒழுங்கு, ஒழுக்கம் என்பன மிகவும் உன்னதமாகப் 

தபாற்றப்பட்டன. அங்கு வாழ்கின்ற மக்களுக்கு அப்தபாது 

ஒழுக்கம் ததாடர்பிதலா அல்லது ஒழுங்கு ததாடர்பிதலா தபாிய 

அச்சுறுத்தல் எதுவுதமயிருக்கவில்கல. ஆனால், இந்த யுத்தம் 

முடிவுக்குக் தகாண்டுவரப்பட்டதன் பின்பு சட்டம், நீதி, ஒழுங்கு 

என்பன எவ்வாறான ஒரு நிகலப்பாட்டில் உள்ளன என்பதகன 

நாம் சீர்தூக்கிப் பார்க்கதவண்டியவர்களாக இருக்கின்தறாம். 

கடந்த 7 வருட காலத்தில் வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளிதல 

இந்தச் சட்டம், நீதி என்பன எகத நிகலநாட்டியிருக்கின்றன? 

எகதச் தசய்யத் தவறியிருக்கின்றன? இதனாதல இந்த மக்கள் 

எதிர்தகாள்கின்ற பிரச்சிகனகள் என்ன? என்பவற்கற நாம் 

கூர்ந்து ஆராயதவண்டியவர்களாக இருக்கின்தறாம்.  

அங்கு வாழ்கின்ற மக்கள் சட்ட அனுசரகை, நீதி, நியாயம் 

என்பன கிகடக்காது ஏமாற்றப்பட்டவர்களாகதவ இன்றும் 

வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கான ஓர் இயல்பான 

வாழ்க்கக நிகல, ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கக முகற என்பன 

அகமத்துக்தகாடுக்கப்படாத நிகலயிதலதய அவர்கள் 

வாழ்கின்றார்கள். இதற்குப் பல்தவறு விதமான 

உதாரைங்ககளக் கூறலாம். ஆகனயிறவிலும் மன்னாாிலு 

முள்ள உப்பளங்கள் தனியாருக்கு விற்பகன தசய்யப்படப் 

தபாகின்றன என்ற தசய்தியும், அகதத் ததாடர்ந்து அவற்கறக் 

காப்பாற்றுவதற்காக அந்த மக்கள் ஓர் எதிர்ப்புப் 

தபாராட்டத்கத நடத்த விகைவகதயும் நான் இங்கு 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன். இந்த உப்பளங்கள் அங்கு 

வாழ்கின்ற மக்களுக்கு தவகலவாய்ப்கபக் தகாடுக்கின்ற, 

வருமானத்கதக் தகாடுி்க்கின்ற ஒரு மூல வளங்களாக 

இருக்கின்றன. இவற்கற இந்த அரசு ஏன், தனியாருக்கு 

விற்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கின்றது? என்பகத நான் அந்த 

மக்கள் சார்பாக இந்த உயாிய சகபயில் ஒரு தகள்வியாக 

முன்கவக்கின்தறன். தயவுதசய்து இந்த யுத்தத்திதல 

ததாற்றுப்தபான மக்ககள மீண்டும் மிதிக்கின்ற- வருத்துகின்ற 

வககயில், எந்தவிதமான நடவடிக்கககளிலும் ஈடுபடாதீர்கள்! 

நாம் உங்களிடம் எதகனயும் தகட்கவில்கல. எமது மக்கள் ஓர் 

இயல்பான, சுமுகமான, பாதுகாப்பான வாழ்க்கக வாழ்வதற்கு 

வைிவகுத்துக் தகாடுங்கள்! என்றுதான் தகட்கின்தறாம்.  

இன்று வட பகுதியிதல ஒன்றகர இலட்சத்துக்கு தமற்பட்ட 

இராணுவம் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 2017ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டத்திதல பாதுகாப்பு 

அகமச்சுக்காக 28,000 தகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு தசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், இந்தச் சட்டம், பாதுகாப்புக்கு 

அங்கு என்ன உறுதிப்பாடு இருக்கின்றது? என்பது 

தகள்விக்குறியாகதவ உள்ளது. கஞ்சா கடத்தகல இராணுவம், 

தபாலிஸ் ஆகிதயாாினால் ஏன், கட்டுப்படுத்த முடியவில்கல? 

இதகனவிட, அங்கு இருக்கின்ற நிர்வாகங்களினால் அங்கு 

வாழ்கின்ற மக்கள் ததாடர்ந்து பல சிக்கல்ககள எதிர்தகாண்டு 

வருகின்றார்கள். இவற்கற ஒரு கைம் சீர்தூக்கிப் பாருங்கள்! 

வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளிதல சட்டம், நீதி, ஒழுங்கு என்பன 

எவ்வாறான முகறயில் உள்ளன? இவற்றுக்கு ஏன், 

அச்சுறுத்தல் வருகின்றது? இவற்கற இங்கு ஏன், நிகலநாட்ட 

முடியாமல் இருக்கின்றது? என்பதகன நாம் சீர்தூக்கிப் 

பார்க்கதவண்டியவர்களாக இருக்கின்தறாம்.  

இன்று பாதிக்கப்பட்டிருப்பது, யுத்தத்தில் ததாற்றுப்தபான 

சாதாரை மக்கள் மட்டுமல்ல, தமிழ்த் ததசியக் கூட்டகமப்பின் 

தகலவரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். நாட்டின் எட்டாவது 

பாராளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தகலவரான தகளரவ இரா. 

சம்பந்தன் ஐயா அவர்களின் எதிர்க்கட்சித் தகலவருக்குாிய 

பதவிக் காலத்தில் ஒரு வருடம் முடிவகடந்தும் அவருக்குாிய 

உத்திதயாகபூர்வ வாசஸ்தலம் இதுவகர வைங்கப்படவில்கல. 

எமது தகலவருக்தக இந்த நிகல என்றால் எமது மக்களின் 

நிகல எவ்வாறு இருக்கும் என்பகத ஒரு கைம் சிந்தித்துப் 

பாருங்கள்! இங்கிருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

வசிக்கின்ற உத்திதயாகபூர்வ இல்லங்கள் வசதியாக இல்கல 

என்ற ஒரு கருத்கதக் கடந்த வாரம் மாண்புமிகு பிரதம 

அகமச்சர் அவர்கள் முன்கவத்தார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களுகடய இல்லங்களின் வசதிவாய்ப்புக்கள் பற்றி 

தநாக்குகின்ற நீங்கள் ஏன், எங்களுகடய தகலவரது 

வாசஸ்தலம் பற்றிக் கவனிக்கவில்கல? அவருகடய 

முதுகமயான வயதிலும் வசதியற்ற ஒரு வாசஸ்தலத்திதலதய 

அவர் ததாடர்ந்தும் வசித்துவருகின்றார். அதுமட்டுமல்ல, 

அவரது பாதுகாப்புக்கு வைங்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களும் 

ஏறக்குகறய 25 வருடகாலம் பகைகமயானகவ. அவ்வாறான 
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ஒரு வாகனத்கதக் தகாண்டு எவ்வாறு உாிய பாதுகாப்பு 

வைங்க முடியும்? என்பகதயும் நான் இங்கு தகள்வியாகக் 

தகட்க விகைகின்தறன்.  

இது மட்டுமல்ல, இன்று தவகலவாய்ப்பு வைங்குவதில் 

எமது வடக்கு, கிைக்கிதல வாழ்கின்ற மக்கள் ஏமாற்றப் 

படுகின்றார்கள்; எமது மக்கள் ததாடர்ந்து புறந்தள்ளப்படு 

கின்றார்கள். அதாவது சுற்றுநிருபங்கள் தவளியிடப்படு 

கின்றன; எழுத்துப் பாீட்கசகள் மற்றும் தநர்முகப் பாீட்கசகள் 

நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால், அதில் பங்குபற்றாதவர்களுக்தக 

தவகலக்கான நியமனக் கடிதங்கள் வைங்கப்படுகின்ற நிகல 

ததாடர்கின்றது. இந்த நிகலகம மாற தவண்டும்.  

இன்று இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் பற்றிய பல 

குகறககள அல்லது திருப்தியின்கமககள நாம் ததாடர்ந்தும் 

வாதங்களின்தபாது முன்கவத்து வந்தாலும், இந்த வரவு 

தசலவுத் திட்டத்திற்கும் அரசுக்கும் நாம் ஆதரவு வைங்கிக் 

தகாண்டிருக்கின்தறாம் என்றால், அது எமது மக்ககள 

நல்லிைக்கத்ததாடு, நல்லததாரு சூைலில் நல்ல மன 

நிகலகமதயாடு வாைகவக்க தவண்டும் என்பதற்காகத்தான். 

எமது மக்கள் இன்று திருப்தியற்ற, நிம்மதியற்ற வாழ்க்கக 

வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு அரசாங்கத்தினாதல ஒரு 

சுமுகமான வாழ்க்கக ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கப்படாவிட்டாலும், 

அரங்தகறிக்தகாண்டிருக்கின்ற அரசியல் தீர்வுக்கான 

வைிகாட்டகல அல்லது நகடமுகறகய ததாற்கடிக்கக்கூடாது; 

அதகனக் குைப்பக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அரசுக்கு 

ஒட்டுதமாத்தமாக நாம் ஆதரவு வைங்குகின்தறாம். இதகனக் 

கருத்திற்தகாண்டு எமது மக்கள் மத்தியில் சட்டம், ஒழுங்கு, 

நீதிகய நிகலநாட்டும் வககயில் ஒரு சுமுகமான நிகலகய 

ஏற்படுத்த தவண்டும்.  

இன்று தகாக்கிளாயில் தனியாருக்குச் தசாந்தமான ஓர் 

உறுதிக் காைியிதல புத்தர் சிகல அகமக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. நீதிமன்றங்களுக்தகா தபாலிஸ் நிகலயங் 

களுக்தகா தசன்று பைக்கப்படாத, படிப்பறிவற்ற எமது மக்கள் 

தங்களுகடய தசாத்துக்ககளயும் மற்றும் உாிகமககளயும் 

தபற்றுக்தகாள்வது ததாடர்பாக இன்று நீதிமன்றங்களுக்கும் 

தபாலிஸ் நிகலயங்களுக்கும் தசன்று வர நிர்ப்பந்திக்கப் 

பட்டிருக்கின்றார்கள்.  

யுத்த காலத்திதல அங்கு தபண்களுக்கு எந்தவிதமான 

அச்சுறுத்தலும் இருக்கவில்கல. ஆனால், யுத்தம் முடிவகடந்த 

தன் பின்னர் சிறு குைந்கதகளுக்குக்கூடப் பாதுகாப்பு இல்லாத 

ஒரு நிகலகம காைப்படுகின்றது. இந்த நிகலகய வளரவிடக் 

கூடாது. சட்டம், நீதி, ஒழுங்கு என்பவற்கற தவறுமதன 

எழுத்திதலா அல்லது புத்தக வடிவிதலா கவக்காது அவற்கறச் 

சாியாக அமுல்படுத்த தவண்டும். நிதி ஒதுக்கீடு தசய்து குறித்த 

அதிகாாிககள நியமிப்பதுதபான்ற தசயல்களுக்கு அப்பால், 

எமது மக்கள் ஓர் இயல்பான வாழ்க்கக வாைக்கூடிய சூைகல 

ஏற்படுத்தித் தாருங்கள்!  

எமது பிரததசங்களில் பைிபுாியும் அரச 

உத்திதயாகத்தர்கள் யுத்த காலத்திதல பல பாதிப்புக்ககளச் 

சந்தித்திருக்கின்றார்கள்; தமது ஊதியங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியாதிருந்தார்கள். அங்கு ஓர் இயல்பான 

சூைல் இல்லாத நிகலயில் இராணுவத்தினாின், பயங்கரவாதி 

களின் பல அச்சுறுத்தல்களுக்கு மத்தியில் எமது மக்கள் 

தமக்கான அரச தசகவககள இைந்திருக்கின்றார்கள். 

அதுகுறித்து இன்றும் பல்தவறு வககயான நடவடிக்கககளில் 

அல்லது அதற்கு நியாயம் தகட்கின்ற வககயில் அகலந்து 

திாிகின்றார்கள். யுத்த காலத்திதல பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு, 

பாதிக்கப்பட்ட அரச உத்திதயாகத்தர்களுக்கு நியாயம் 

வைங்குகின்ற வககயில் விதசட ஆகைக்குழுக்ககள 

நியமித்து அவர்களுக்குச் சாியான வைிசகமத்துக் 

தகாடுக்கின்றதபாதுதான் வடக்கு, கிைக்குப் பகுதியிதல 

சட்டத்கதயும் நீதிகயயும்   நிகலநாட்ட முடியும்.   

யுத்த காலங்களில் எமது பகுதிகளிதல குடிதபாகததயா 

அல்லது குடிதபாகதயினால் ஏற்படுகின்ற குடும்ப 

முரண்பாடுகதளா, பிள்களகளிகடதய குடிதபாகதப் 

பைக்கங்கதளா, பாடசாகல மாைவர்களிதடதய முரண்பாடு 

கதளா எதுவும் இருக்கவில்கல. இன்று இவ்வளவு 

ததாககயான இராணுவத்தினர், தபாலிஸார் இருந்து 

நிர்வாகம், அதற்கான பல அதிகாாிகள், அதற்கான 

விைிப்புைர்வுக் கருத்தரங்குகள் நடத்துகின்றதபாதும் ஏன், 

அதற்குாிய நீதிகய, சட்டத்கத, ஒழுக்கத்கத அங்கு 

நிகலநாட்ட முடியாமல் இருக்கின்றது? இதனுகடய 

உட்கருத்து - உட்தபாருள் என்ன? அங்கு தபாலிஸ் 

அதிகாாிகள் எமது மக்ககளக் குைப்பிவிடுகின்ற வககயில் 

அல்லது சட்டவிதராத தசயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 

ஒத்துகைக்கின்ற வககயில் நடந்துதகாள்வது தபான்ற 

விடயங்கள் ததாடர்ந்து காைப்படுகின்றன.  

யுத்தத்திதல தனது கைவகனயும் பிள்களகயயும் இைந்து , 

பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தாய், வீதடான்கறக் கட்டுவதற்காக ஒரு 

load மைகலப் தபறுவதற்கு எவ்வளதவா பாடுபடுகின்றார். 

அவர் அதற்கு  கிராம அலுவலகரச் சந்தித்து, பிரததச 

தசயலாளகரச் சந்தித்து அனுமதிகள் தபற தவண்டும். 

அவ்வாறு அனுமதிகள் தபற்றாலும் மைகலப் தபற்றுக் 

தகாள்வதற்கு அவர் மிகவும் கஷ்டப்படதவண்டியிருக்கிறது. 

ஆனால், எமது மாவட்டங்களிலிருந்து எவ்வாறு tipper களிதல 

அதிகளவு மைல் அகழ்ந்து தசல்லப்படுகின்றது? இதற்கு 

எங்கிருந்து அனுமதி கிகடக்கின்றது? இதுததாடர்பாக 

நாங்கள் எமது பிரததச மட்ட ஒருங்கிகைப்புக் குழுவின் 

கூட்டங்களின்தபாது பிரததச தசயலாளர்களிடமும் 

அதிகாாிகளிடமும் வினவியதபாது, "இதற்குாிய அனுமதிகள் 

தமலிடத்திலிருந்து வருகின்றன" என்று  அவர்கள்  

கூறுகின்றார்கள். அங்கு இவ்வாறான குைப்பமான ஒரு 

சூைலில், சாியான முகறயிதல நிர்வாகத்கத தமற்தகாள்ள 

முடியாத  நிகலயில், இந்த நீதி, சட்டம்  ஒழுங்கு என்பவற்கற 

நாம் எவ்வாறு எதிர்பார்க்க முடியும்?  

ஆகதவ, இவற்றுக்கு அப்பால், அங்கு மக்கள் ஓர் இயல்பு 

வாழ்க்கககய -  சமாதானமான வாழ்க்கககய வாைக்கூடிய 

வககயிலும் எதிர்கால இகளஞர்கள்  நல்ல ஒரு சமூகமாக 

வாைக்கூடிய வககயிலுமான ஒரு சூைகல ஏற்படுத்தி, சட்டம், 

ஒழுங்கு, நீதி என்பவற்கற நிகலநிறுத்துவதற்கு நீங்கள் 

அகனவரும் முன்வரதவண்டுதமன்று இந்த உயாிய சகபயிதல 

தகாாிக்கக விடுத்து, எனது உகரகய நிகறவுதசய்கின்தறன். 

நன்றி.  

 
[අ.භා. 3.23] 

 

ගු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 2017 වර්ෂය සහාා වූ අය 

වැය විවාදය යටශ්ත නීතිය ාා සාමය සා දක්ෂිණ සංවර්ධන 
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අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ විවාද වන අවසර ාශේ අදාසර දක්ව් න 

ලැබීම පිිතබහව මා සු)ටු ශවනවා. 

ශ්රී ලංකා ශප ලීසිය, විශ  ෂ කාර්ය බලකාය, අ් තරායකර 
ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ෙලය, දක්ෂිණ සංවර්ධන මණ්ෙලය සා 
ගාලු චරුමය පදනම යන රයතන පසු ගිය වසර ු)  ලබාග්ත 

ප්රගතිය, ඒ වාශේම අපි ලදිරි වසශර් කර් න  බලාශප ශර ්තු) වන 
වැෙ පිිතබහව මට තිශබන කාල සීමාව ු)  පුළුව්  පමි.්  ශම් 
සභාශේදී විග්රා කරනවා. විශ  ෂශය් ම මම ශම් අවසර ාශේ 

මුලි් ම සරු)ති කර් න ඕනෑ, අශප්ත  අමාතයාං ශේ ශ්ලකම්ු)මාට 
සා නිලධාරි් ට, ශප ලිසරපතිු)මා සු)ළු නිලධාරි් ට සා 
අශනකු්ත සියලුම රයතනවල නිලධාරි් ට.  ඔවු්  ශම් 

කටුතු)වලදී දක්වන චන් දුව පිිතබහව මශේ සරු)තිය පුද කරනවා. 
ඒ සරු)ති කිරීම පසුවට කර් න තැබුශව ්ත ඔබු)මා මට කියයි, 
"දැ්  වාඩි ශව් න, ශවලාව අවස් " කියලා.  

අය වැය ශදවනවර කියවන අවසර ාශේ මම ක ා කරේදී අශප්ත  
රජය බලයට ප්තවීශම්දී අපට තිබුණු ප්රධාන අයාශයෝග ශම නවාද 
කියලා මා සහා්  ක ා. රට ු)  ප්රජාත් ත්රවාදය තාවුරු කිරීම, ඒ 
වාශේම නීතිශේ රධිපතය  ක්තිම්ත කිරීම, කො වැටී තිබුණු 

රර්ිකකය ශග ෙනැඟීම, ජාතය් තරය ු)  පිිතගැනීම සති කිරීම, 
ඒ වාශේම සංහිඳියාව ශග ෙනැඟීම වාශේ ඒවා තමයි අශප්ත  ප්රධාන 
අයාශයෝග ශවලා තිබුශණ්. ඒ අයාශයෝගවලි්  ප්රධානම අයාශයෝග 

කිහිපයක් ජයග්රාණය කිරීමට රජය  යන ගමනට මශේ 
අමාතයාං යට වි ාල කාර්යභාරයක් පැවරී තිශබන බව කිය් ශ්  
රෙම්බරශය් . 

මශේ අමාතයාං ය යටශ්ත සති ප්රධානම රයතනය ව් ශ්  ශ්රී 
ලංකා ශප ලීසියයි. එය අවුරුදු 150ක ලතිාාසයක් තිශබන 
රයතනයක්  පාලන ත් ත්රයක එදිශනදා කටුතු)වල වැදග්තම 

රාජකාරියක් තිශබන රයතනයක්. ශම් ශවන ශක ට ප්ර රචා්ත ුතද 
අවධිය පලවකරලා ජාතික සා ජාතය් තර ව ශය්  සංහිඳියාව 
ශග ෙනඟමිත්  සිටින අතර, ඒ සහාා ලලදාීම සා වෝත 

කාර්යක්ෂම ශස වාවක් ලබා ගැනීම සහාා ශප ලීසිශේ දායක්තවය 
ලතා වැදග්ත ශවනවා. ුතේධය කාලශේදී ශප ලීසියට්ත විශ  ෂ 
රාජකාරියක් පැවරී තිබුණා. ඒ කාලශේ වි ශිෂරට ශස වාවක් ලටු 
ක ා.  ුතේධය කාලශේ ශප ලීසිය කරපු ශස වාව, ඒ කාලශේ 

ශග ෙනැඟුණු රාජකාරි මානසික්තවය ුතේධශය්  පසු ශවනසර 
කිරීම සහාා එවකට තිබුණු රජය ශබ ශා ම අඩු අවධානයක් තමයි 
ශය මු කශ  . සම්ප්ත ලබාදීශම්දී්ත ලතාම අඩු අවධානයක් තමයි 

ශය මු කශ  . අ් න එතන ලහලා තමයි අපට පට්  ග් න  වුශණ්. 

ශප ලීසිය වර්තමාන ුතගයට්ත, ලදිරි කාලයට්ත මුලවණ ශද් න 
අව ය විධියට සකසර කර් න දැ්  කාලය සවි්ලලා තිශබනවා. අපි 

තව්ත ප්රමාද වුශණ ්ත, අශප්ත  රශට් ජනතාවට වන අවාසිය වාශේම, 
ඒ අයශේ අයිතිවාසිකම් ලබාදීම තව්ත ප්රමාද කිරීමක් ශවනවා. ඒ 
නිසා තමයි අපි මූලික කාරණා කිහිපයක් ඔසරශස  ශප ලීසිශේ 

දිුතණුව සති කර් න කටුතු) කර් ශ් . නවීකරණය එහි ප්රධාන 
තැනක් ග් නවා, පුලවණුව ප්රධාන තැනක් ග් නවා, නව ක්රමශේද 
සු)ළු කිරීම ප්රධාන තැනක් ග් නවා. විශ  ෂශය් ම ශප ලිසර 
නිලධාරි් ශේ දිුතණුව, ඔවු් ශේ ශස වාශේ දිුතණුව, ඔවු් ට 

ලදිරියට ගම්  කර් න තිශබන ාැකියාව යන ශම් ාැම ශදයක් 
ගැනම අපි අවධානය ශය මු කරනවා.  

ශප ලීසිශේ නවීකරණය ගැන ක ා කශ  ්ත, ශප ලීසිය 

කටුතු) කර් ශ්  සිදු වුණු අපරාධ ගැනයි. ඒවා සිදුවීම් ාැටියට 
ග් නවා. ශප ලීසිශේ කටුතු)වල දක්ෂතා ශප් ව් ශ්  ඒවා 
විසහ් න කටුතු) කරපු ප්රති තය අුවවයි.  අපරාධ සිදුවීම්ත, 

පරීක්ෂණ සිදුකර ඒවා විසඳීම්ත එක්ක බලන ශක ට අද ශප ලීසිය 
ශා හ ප්රගතියක් ලබ් න පට්  අරශගන තිශබන බව මම සු)ටි්  

කියනවා. නමු්ත ශදයක් සිදු වුණාට පසුව එය විසහනවාට වො 

එශස  සිදුවීම ව ක්වන එක තමයි අප ක  ුත්තශ්ත.  

අපි ඒ සහාා තමයි දැ්  වැඩිපුර අවධානය ශය මු කර් න 
පට්  ශගන තිශබ් ශ් . ඒ සහාා අපි ශප ලිසර ශදපාර්තශම්් ු)ව 
ු)  වි ාල සංවර්ධනයක් සති කර් න ඕනෑ. අපි ඒ සහාා අව ය 

තාක්ෂණය ලබා ශද් න ඕනෑ. කාලයකි්  ශප ලිසර 
ශදපාර්තශම්් ු)වට එවැනි රශයෝජනයක් සිේධ ශවලා තිබුශණ් 
නැාැ. අපි පසු ගිය වර්ෂ ශදක ු) දී එම රශයෝජනය සිදු කර් න 

පට්  ග්තතා.  

ලංකාශේ සම්ප්ත චපශයෝගී කරශගන, අශප්ත  වි රවවිදයාල 
දරුව් ශේ සාශයෝගය ලබා ශගන අපි සඟිලි සලකුණු - finger 

prints - ලතාම ශේගශය්  ාඳුනා ග් න පුළුව්  පේධතියක් සති 
ක ා. ඒ වාශේම අපරාධ වාර්තා ලතාම ලක්මනි්  සංස් දනය 
කර් න පුළුව්  විධියට අශප්ත  ශප ලිසර සර ාන 467ම එකට 

සම්බ් ධ කරලා, එක ශප ලීසියක් ු)  සිදු වන අපරාධ 
පරීක්ෂණයක් සම්බ් ධව අශනක් සියලු ශප ලිසර සර ානවලට්ත 
දැන ග් න පුළුව්  ක්රමයක්, නම් සංස් දනය කර් න පුළුව්  
ක්රමයක් අපි ාඳු් වා දු් නා. නමු්ත අපිට ශමතැනි්  එාාට ය් න 

තිශබනවා. බටහිර ශලෝකශේ දිුතණු රටවල මීට වො ශා හ 
තාක්ෂණය ශප ලීසියට සු)ළු කරලා තිශබනවා. අපිට්ත එම 
තාක්ෂණයට අදා  චපකරණ ාා ඊට අදා  software අව ය 

ශවලා තිශබනවා.  

මම ලතාම සු)ටි්  කියනවා, එම කටුතු) රරම්භ කිරීම සහාා 
ගරු මුද්ල සමතිු)මා ශමවර අය වැශය්  රුපිය්ල මිතලියන 

5,000ක මුදලක් ශව්  කරලා තිශබන බව. අපිට එක අවුරුේදකි්  
ශම් සියලු ශේව්ල කර් න බැාැ. නමු්ත අපි එතැනි්  රරම්භ 
කරලා, එම පේධතිය ශග ෙනඟාශගන අපරාධ ව ක්ව් න 

පුළුව්  ශා හ ශප ලිසර ශස වාවක් බිහි කිරීමට අව ය එම 
වැෙසටාන රරම්භ කරනවා. 

නීතිශේ නවීකරණයකු්ත සිදු කර් න ශවනවා. ඒ ගැන අශප්ත  

ගරු (රචාර්ය; විජයදාස රාජපක්ෂ මාතා සහා්  කරයි. අපි ඒ 
සම්බ් ධව්ත වි ාල ප්රගතියක් ලබ් න පට්  ශගන තිශබනවා. 
ත්රසරතවාදය වැ ැක්වීශම් පනත -  Prevention of Terrorism Act - 
PTA එක-   සම්බ් ධශය්  වූ කමිතටුශේ මම්ත සභාපති්තවය 

දැරුවා. එය නවීකරණය කිරීම සහාා අපි කමිතටුවක් මඟි්  අදාසර 
දක්වා තිශබනවා. එම අදාසර කැබිනට් මණ්ෙලය ාරාා White 
Paper එකක් ාැටියට පාර්ලිශම්් ු)ශේ Oversight 

Committeesවලට අපි ලදිරිප්ත කර තිශබනවා, එම කමිතටුවල 
අදාසර දක්ව් නය කියලා. Counter Terrorism Act කියලා තමයි 
අපි ඒක නම් කරලා තිශබ් ශ් . එය ජාතය් තර මට්ටමට මුලවණ 

ශද් න පුළුව්  එකක් වාශේම අශප්ත  රශට්්ත ජාති, රගම්, කුල-
ශදද නැු)ව ාැශමෝශේම අයිතිවාසිකම් සුරකින පනතක් ශවනවා. 
ඒ වාශේම ජාතය් තර ත්රසරතවාදය, අශප්ත  රශට් ත්රසරතවාදය කියන 

ශම් ාැම ශේකටම මුලවණ ශද් න පුළුව්  පනතක්. ඒශක් ප්ර රන 
නැු)ව ශන ශවයි. ක ා කර් න තව්ත ශේව්ල තිශබනවා. නමු්ත 
දැනට එය White Paper  එකක් පමණයි. ඊ ඟ පියවර ාැටියට 
ලදිරිශේ දී එය පාර්ලිශම්් ු)වට ශගශන් න අප බලාශප ශර ්තු) 

ශවනවා.  

ශප ලිසර නිලධාරි් ශේ පුලවණුව ගැන්ත අපි විශ  ෂ 
අවධානයක් ශය මු කර් න ශවලා තිශබනවා. ඊශේ කළුතර ශ්රී 

ලංකා ශප ලිසර විදයාලශේදී ගරු අග්රාමාතයු)මාශේ 
ප්රධාන්තවශය්  විසිර යාශම් ච්තසවයක් පව්තවුව ලැබුවා. එහිදී 
පුලවණුව ලැබූ ශප ලිසර නිලධාරි්  112 ශදශනකු එිතයට රවා. 

ඔවු්  දීර්ඝ පුලවණුවක් ලැබුවා. ඔවු් ට මාස ශද  ශා  සිට දාඅට 
අතර පුලවණු කාලයක් ලබා දී තිබුණා. ඒ අතර කා් තා ශප ලිසර 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

නිලධාරිනිය්  සියයට 30ක ප්රමාණයක් සිටියා. ඒ වාශේම ්රවිෙ 
ශප ලිසර නිලධාරි්  ාැටශදශදශනකු සිටියා. එහිදී අපි කැමැති වුණු 
ප්රති තයට ය් න බැරි වුණා. නමු්ත අපි ඊ ඟ වතාශේදී එම 

ප්රති තය තව්ත වැඩි කර් න කටුතු) කරනවා.  

අපි පසු ගිය වර්ෂ ශදක ු) , 2015 සා 2016 වර්ෂවල  
නිලධාරි්  1,965 ශදශනකු පුලවණු කර තිශබනවා. 2017 වර්ෂශේ දී 

අපි එය ශදගුණ කරනවා. වර්ෂයකට ශප ලිසර නිලධාරි්  1,000ක් 
විතර පුලවණු කර් න පුළුව් ව තිබුණු ධාරිතාව අපි 2,000ක් දක්වා 
වැඩි කරනවා. අපි එශස  ධාරිතාව වැඩි කර් ශ්  අශප්ත  ශප ලිසර 

ශස වයට අව ය හිඟ නිලධාරි්  පුලවණු කිරීමට ාා ශප ලිසර 
ශස වයට බැඳී සිටින නමු්ත අවුරුදු ගණනාවක් තිසරශස  පුලවණුවක් 
ශන ලැබූ නිලධාරි් ට අව ය re-training එකක් ලබා දීම සහාායි. 

ඒ වාශේම අපි ශප ලිසර සකෙමිතය දිුතණු කරනවා. අලු්ත ශප ලිසර 
වි රවවිදයාලයක් -Police and Criminal Justice University එකක්
-  සර ාපිත කර් න අපි මූලික රාමුව ාදා තිශබනවා. හිටපු 
ශප ලිසරපති ලලංගශකෝ්  මැතිු)මාශේ සභාපති්තවශය්  ුත්ත එම 

කමිතටුශේ වාර්තා අපට ලදිරිප්ත කර තිශබනවා. අපි එය කැබිනට් 
මණ්ෙලයට ලදිරිප්ත කරලා එම වි රවවිදයාලය සර ාපිත කර් න 
කටුතු) කරනවා. ශම් ාැම ශදයක්ම කර් ශ්  ශප ලිසර ශස වශේ 

නිලධාරි් ශේ පුලවණුව සති කර් නයි. ඒ ු)ිත්  මාජනතාවට 
ශවන ශස වය චපරිම මට්ටමකට ශගශන් නයි. ශප ලිසර 
නිලධාරි් ට ්රවිෙ භාෂාව ගැන දැුවමක් ලබාදීම සම්බ් ධශය්  

මම ක ා ක ා. ගරු අගමැතිු)මා මට කිේවා, යාපනයට ගිහි්ලලා 
ඒ තිශබන ප්ර රන ක ා කර් න කියලා. අශප්ත  ශප ලිසර නිලධාරි්  
බීට්  එශක් ල් නවා  පාශර් ල් නවා  කෙමණ්ඩිශේ ල් නවා. 

නමු්ත, ඔවු් ට ශදම  භාෂාව ාැසිරවීශම් දුර්වලතා තිශබනවා. ඒක 
තමයි අශප්ත  නිලධාරි් ට තිශබන මූලික ප්ර රනය. පසු ගිය වතාව්ල 
කිහිපශේදීම අපි බලාශප ශර ්තු) ශවච්ච ප්රමාණයට ්රවිෙ ශප ලිසර 

නිලධාරි්  බහවා ග් න බැරි වුණා. අපි ල්ලලුම් පත්ර කැ ශහවුව්ත ඒ 
ප්රමාණය රශේ නැාැ. එම නිසා 2017 වර්ෂශේ බහවා ගැනීම්වලදී 
අපි විශ  ෂ අවධානයක් ශය මු කරනවා. මාධය ාරාා්ත, ඒ වාශේම 
ප්රාශේශීය ශ්ලකම් කාර්යාල ාරාා්ත, සිවි්ල සමාජය ාරාා්ත, ඒ 

ප්රශේ ශේ සිටින ම් ත්රීවරු්  - මාජන නිශයෝජිතයි්  - ාරාා්ත 
දැුවව්ත කිරීම් කරලා අපි තව්ත ප්රමාණයක් වැඩි කරග් න 
චන් දු ශවනවා. ඒ ාරාා ්රවිෙ භාෂාව ාසුරුව් න පුළුව්  

ශප ලිසර නිලධාරි්  බහවා ග් න බලාශප ශර ්තු)  ශවනවා. "නව 
ක්රමශේද" අශනක් අව යතාවයි. ශම්ක අපි අලුති්  අධයයනය 
කර් න අව ය ශදයක් ශන ශවයි.  

අද ශලෝකය පිිතග්තත නව ක්රමශේද තිශබනවා. විශ  ෂශය් ම 
ප්රජා ශප ලිසර ශස වාව අද ශලෝකශේ දිුතණුම රටව්ලවල වුණ්ත 
ලතාම අව ය වැෙ පිිතශව ක් ාැටියට ක්රියා්තමක ශවනවා. අශප්ත  

ගම්වල තිබුණා, සිවි්ල රරක්ෂක කමිතටු. ඒවා නැවත 
ප්රතිසංවිධානය කරලා ප්රජා ශප ලිසර ඒකක ාැටියට පිහිටුව් න්ත, 
විශ  ෂශය් ම ප්රජා ශප ලිසර ඒකකශය්  ලටු කරග් න ඕනෑ 
අරමුණු ලලක්ක කරශගන ඒවා නැවත ප්රතිසංවිධානය කර් න්ත 

අව ය කටුතු) කරනවා. ඒශක්ම වැෙ පිිතශව ක් ාැටියට තමයි, 
ශප ලිසර සර ාන ප්රමාණය අපි වැඩි කරග් න ය් ශ් .  වි ාල 
ශප ලිසර සර ාන  දුරි් , දුරි්  තිශබනවාට වො, - ශප ලිසර සර ාන 

ප්රමාණය වැඩි කර් නට අපි බලාශප ශර ්තු) ශවනවා.    

අපි පසුගිය අය වැශය්  ශයෝජනා ක ා,  434ක් ව තිබුණු 
ශප ලිසර සර ාන  ප්රමාණය 600ක් දක්වා වැඩි කරනවා කියලා. ශම් 

වන විට එය 468ක් දක්වා වැඩි කරලා තිශබනවා. ශම් වර්ෂය 
අවසාන වන විට එම සංඛ්යාව 477ක් දක්වා වැඩි කර් නට 
බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. අපි ලබන වර්ෂශේදී තව්ත ශප ලිසර 

සර ාන 50ක් සති කර් නට අුවමැතිය දීලා තිශබනවා. ලබන 

වර්ෂශේදී අපි ඒවාශේ වැෙ කටුතු) කර් න පට්  ග් නවා. 

ප්රධානම ශේ තමයි ශප ලීසිය ු)  සිටින නිලධාරි් ට ශස වා 
තෘප්ත තිය තිශබ් න ඕනෑ. ඒ ශග ්ලල් ට ශප ලීසිය ු)  ගම්  
මාර්ගයක් ශපශන් න ඕනෑ. ඒ ශග ්ලල්  රාජකාරි කරේදී 
ඔවු් ට අව ය වන මම කියපු නව තාක්ෂණ ක්රමශේදය්  සියලු 

ශදයක්ම තිශබ් න ඕනෑ. ශම්වා සම්බ් ධශය්  ලදිරි වර්ෂය ු)  
විශ  ෂ අවධානයක් ශය මු කරනවා.  

පසුගිය අය වැශේදී අපි ශප ලිසර නිලධාරි් ට ශප  ශර ් දු වුණා 

සියයට 20ක වැටුප්ත  වැඩි කිරීමක් ගැන. 2016 වර්ෂශේ්ත, 2017 
වර්ෂශේ්ත සියයට 40ක සමසරත වැටුප්ත  වැඩි කිරීමක් කරනවා 
කියලා අපි කිේවා. 2016දී අපට සියයට 17කි්  වැටුප්ත  වැඩි 

කර් න පුළුව්  වුණා. 2017 දී ඒක සියයට 23කි්  තව වැඩි 
කරලා සියයට 40ක වැටුප්ත  වැඩි කිරීශම් ලලක්කයට යනවා. ඒ 
වැටුප්ත  වැඩි කිරීම කරනවා්ත එක්කම අපි ශප ලිසර නිලධාරි් ශග්  

කාර්යක්ෂම ශස වාවක්, ජනතාවට යාප්ත ශස වාවක් ලටු කරයි 
කියලා බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. ඔවු්  පුලවණු කටුතු)වලට 
ඕනෑකමිත්  සම්බ් ධ ශවලා,  එයි්  යම් ශදයක් ලශගන ශගන 
සවි්ලලා ඒක තම ශස වාශේදී දක්ව් න්ත, ඒ වාශේම  ඔවු්  ලබා 

ග් නා දැුවම අශනක් ශප ලිසර නිලධාරි් ට ලබා  ශද් න පුළුව්  
මට්ටශම්  එම පුලවණුව ඔවු්  ලබා ගනීවි කියලා්ත අපි 
බලාශප ශර ්තු) ශවනවා.   

ශම් අවසර ාශේදී අතිගරු ජනාධිපතිු)මාට්ත, අගමැතිු)මාට්ත, 
මුද්ල සමතිු)මාට්ත, විශ  ෂශය් ම අශප්ත  මුද්ල අමාතයාං ශේ 
ශ්ලකම්ු)මාට්ත ශම් වැටුප්ත  වැඩි කිරීම කර් න එු)ම් ලා දීපු 

සාායට මම වි ශ  ෂශය්  සරු)ති කර් න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීු)මනි, මට ක ා කර් න තව ශක ච්චර කාලයක් 
තිශබනවාද?  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාට තව විනාඩි ශදකක් තිශබනවා. 

 
ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ක ා කර් න නම් ශබ ශාෝමයක් ශේ තිශබනවා.  

විශ  ෂශය් ම ශප ලිසර නිලධාරි් ශේ නිල සඳුම 

සම්බ් ධශය්  මම යමක් කිය් න කැමැතියි. ඒක විවාදයකට 

ලක් ශවන කාරණයක්. ශම් නිල සඳුම මාරු කරනවාට ශප ලිසර 

නිලධාරි්  කැමැති නැාැ. නමු්ත, මාජනතාව කිය් ශ්  ශප ලිසර 

නිල සඳුම මාරු කර් න කියලයි. එම නිසා ශම් ප්ර රනය ගැන අපි 

ලතා ඕනෑකමිත්  බලනවා. [බාධා කිරීමක්] එශාම්ත කාලයක් 

තිබුණා, ගරු ම් ත්රීු)මා. අපි ඒ සම්බ් ධශය්  අව ය විධියට, 

අව ය තැනදී සුදුසු විධියට කටුතු) කර් නම්. අපි ඒ ගැන අද 

අධයයනයක් කරනවා. ඒ සම්බ් ධශය්  ශප ලිසර 

නිලධාරි් ශගුව්ත විමසා සිටිනවා. ඒ වාශේම මාජනතාවශගුව්ත 

විමස් න බලාශප ශර ්තු) ශවනවා. 

ඒ සම්බ් ධව සුදුසු ශලස අප කටුතු)  කරනවා. ඒ වාශේම, 

චසසරවීම් පටිපාටිය, මාරුවීම් පටිපාටිය අප යම් තැනකට 

ශගනැ්ලලා, ඒ සහාා ශප ලිසර ශක මිතසශම් අුවමැතිය්ත අද ලබා 

ශගන තිශබනවා. ශම් ක්රියාවලිශේදී ප්ර රන  නැතිවා ශන ශවයි. 

සමාර තැ් වල අප ලදිරිප්ත ක  ඒවාශේ්ත  ප්ර රන තිශබනවා. 

ඒවා ගැන අපි නැවත අධයයනය කරලා, ඒවා නිවැරදි කර් න 

කටුතු) කරනවා. ඒ වාශේම, අද ලංකාශේ ශබ ශාෝ තැ් වල 
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ම්ත්රවය වයාප්ත ත ශව් නට පට්  අරශගන තිශබනවා. ඒක ගැන 

අපි වි ාල අවධානයක් ශය මු කරලා, එයට විරුේධව සට්  කර 

දැුවම තිශබන රටවල චදවු -චපකාර අරශගන කටුතු) කර් නට 

බලාශප ශර ්තු) වනවා. විශ  ෂ කාර්ය බල කාය ප්රතිසංවිධානය 

කර් නට්ත අදාසර කරනවා. ඒ වාශේම, ශප ලීසිය ගැන විතරක් 

ක ා කරලා ප්රමාණව්ත ව් ශ්  නැාැ කියා මා හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමහිදී මා දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාතයාං ය ගැන්ත ක ා කර් නට ඕනෑ. එයි්  කර් නට යන 

වැෙ ශක ටස ගැන ලතාම ශකටිශය්  මම කිය් නම්. 

ාම්බ් ශත ට ප්රශේ ශේ සති ක  ''සුදු අලි'' ශදශදනා ශව් ශ්  

ාම්බ් ශත ට වරාය සා ම්තතල ගුව්  ශත ටු ශප  යි. අප අද ශම් 

රයතන ලලදාීම රයතන ශදකක් -[බාධා කිරීමක්] අශප්ත  ාර්ෂ ද 

සි්ලවා සමතිු)මා කියනවා, ''ශක   අලි'' කරනවාය කියලා. 

එශාම කර් ශ්  නැාැ. අපි ඒ රයතන ලලදාීම රයතන ශදකක් 

බවට ප්ත කර් නට යනවා. සමාර අය කියනවා, අප ඒ රයතන 

විකුණනවාය කියා. නමු්ත අප ඒවා විකුණ් ශ්  නැාැ. ඒවා 

ජනතාවශේ බදු බර වැඩි වුණු රයතන ශදකක් බවට ප්ත ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා ජනතාවට තිශබන ඒ බදු බර අයි්  කරලා, 

ජනතාවට රදායම් ශගනැ්ලලා ශදන රයතන ශදකක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අශප්ත  බලාශප ශර ්තු)ව ශම් 

රශට් රර්ිකකය ශා ඳි්  ශග ෙනඟ් නටයි. විශ  ෂශය් , 

සිය්ලල් ශේම අතට ස්ලලි එන කාලයක් සති කර් නයි අව ය 

ව් ශ්   කිහිප ශදශනක් ාැශදන කාලයක් සති කර් න 

ශන ශවයි. ගශම් ශප ඩිම ශකනාට වුණ්ත ඒ රදායම තිශබ් නට 

ඕනෑ. අ් න ඒකයි අපට වුවමනා කර් ශ් . ඒ ලලක්කය කරා අප 

යනවා. ඒ ලලක්කය කරා යේදී, අද එ් න එ් නම රර්ිකකය 

 ක්තිම්ත ශවන ලකුණු දකින ශක ට, ශබ ශාෝ ශදනා අශප්ත  

කකුශල්  අදි් නයි බල් ශ් . ශම්කට ලතා ශා හම ශේ තමයි, 

ජාතිවාදය සවිසරසීම. ජාතිවාදය අවුසරසලා, ප්ර රන සති කරලා 

නැවත ශම් රශට් ජනතාව අතර අසමගිය සති කර් නට ච්තසාා 

කරනවා. මූලික ශේ, අශප්ත  රශට් ජනතාව අතර සමගිය රරක්ෂා 

කිරීමයි. ඕනෑම ශදයකට මූලික පදනම ශව් ශ්  සමගියයි. 

ශබ ශාෝ ශසයි්  අශප්ත  රට පසුපසට ය් නට ශා ු)ව වුශණ් සමගිය 

නැතිවීමයි. සංහිඳියාව ශන මැතිකම නිසා ශමශතක් ක්ල අශප්ත  

රර්ිකකය ශග ෙනඟ් නට අමාරු වුණා. අද ප්රධාන පක්ෂ ශදකක් 

රණ්ඩු කර් න එකු) ශවලා, ඒ කටුතු) ශා ඳි්  කර ශගන යන 

අවසර ාශේදී සියලු ශදනාශග් ම ල්ලලා සිටි් ශ් , පටු 

ශේ පාලන වාසිවලට ශම් රශට් ජාතිවාදී ප්ර රන සති කර් න 

එපාය කියායි. ාැශමෝම එකු) ශව් න. අප ශග ෙනඟාග්ත ශම් 

සංහිඳියාව රරක්ෂා කර් න. ඒ වාශේම, ශම් රර්ිකකය 

ශග ෙනඟ් න අප යන මාර්ගය රරක්ෂා කර ශගන ලදිරියට 

ය් නට ඕනෑ. ශම කද, රර්ිකකය දිුතණු කර ගැනීශම් 

බලාශප ශර ්තු)ව සති කර ග් නට ාැශමෝටම අයිතියක් 

තිශබනවා. එහි ලෙ අප සති කර් නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම මීට වො දීර්ඝව ක ා 

කර් ශ්  නැාැ. ශම් අය වැය අවසර ාශේදී ශම් කටුතු)වලට චදේ 

ක  සියලු ශදනාටම මශේ සරු)තිය පුද කරනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශා ම සරු)තියි. 

මී ඟට,ගරු මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මා. ඔබු)මාට 
විනාඩි දායක කාලයක් තිශබනවා. 
 

[අ.භා. 3.41] 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද දිනයට අදා  අමාතයාං  
ු)න විවාදයට ග් නා අවසර ාශේදී  ක ා කර් නට මා කලි්  

බලාශප ශර ්තු)ව හිටිශේ නැාැ. නමු්ත, රජය විසි්  අදාසර ප්රකා  
කිරීශම්දී ඒකාබේධ විපක්ෂය දරන මතයට පටාැනි මතයක් 
රණ්ඩුව දරපු නිසා්ත, ඒ පිිතබහව රශට් ජනතාව දැුවව්ත විය ුතු) 
නිසා්ත ඒ පිිතබහ අදාසර ප්රකා  ක  ුතු)ය කියා  අශප්ත  

ම් ත්රීු)ම් ලාශග්  විනාඩි දායක කාලයක් ලබා ශගන ඒ 
පිිතබහව ක ා කර් නට මම තීරණය ක ා. 

විශ  ෂශය්  අගමැතිු)මාශේ විෂයක්, මාතෘකාවක් ගැන මම 

ශම් අවසර ාශේදී ක ා කර් නට බලාශප ශර ්තු) වන නිසා, 
එු)මා මූලාසනශේ සිටීම ගැන ශබ ශා ම සු)ටු වනවා. ඒ 
වාශේම, පිිතු)රු ක ාශේදී ඒ පිිතබහව එු)මා අදාසර දක්වයි කියා  

ඒකට පිිතු)රක් ශදයි කියා මා වි රවාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට කලි්  ක ා කශ   අශප්ත - 
[බාධා කිරීමක්]  කමක් නැාැ. එශාම නම් ශවන්ත දවසක ාරි 

මශේ ප්ර රනයට ච්තතරයක් ශදනවා නම් ශා හයි. මට කලි්  ක ා 
කශ   සාගල ර්තනායක සමතිු)මායි. එු)මා ශප ලීසිය භාර 
සමතිු)මායි. එු)මාට මම ගරු කරනවා. ශම් රශට් පා  ශවච්ච 

ශප ලීසිය භාර අමාතයවරු අතරි් , එු)මා තම් ශේ ශගෞරවය 
තවම තියාශගන ල් නවා. ාරක් ශල රිවලට ක ා කර් ශ්  
නැතිව, ගි.කා නිවාසවලට ක ා කර් ශ්  නැතිව, තම් ශේ 
අමාතය ධුරශේ ශගෞරවය ශබ ශා ම ශා ඳි්  තියා ශගන, කිසිම 

බලපෑමක් ශන කරන සමතිවරශයක් ාැටියට තමු් නා් ශස  ඔය 
කටුත්තත කරනවාය කියන ඒ ශගෞරවය ඔබු)ම්  ශකශරහි මා 
ු)  තිශබනවා. ාැබැයි, ඔබු)මා සමතිවරයා වුණාට, ඔබු)මාශේ 

අමාතයාං ශේ වැෙ කර් ශ්  ඔබු)මා ශන ශවයි. ඒක තමයි 
ප්ර රනය.  ඔබු)මාශේ ඔය ශගෞරවනීය්තවය රැශකන පරිදි 
ශප ලීසිය කටුතු) කරනවා නම්, ඒ වශේ ශේව්ල සිදු ශව් ශ්  

නැාැ. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම ල්  එාාට ඒ ගැන 
ක ා කර් ශ්  නැාැ. 

ගරු අගමැතිු)මනි, මම අද මූලික අවධානය ශය මු කර් ශ්  

ඔබු)මාශේ අමාතයාං ය යටශ්ත තිශබන මා බැංකුව 
සම්් ධශයුවයි. ලැබී තිශබන කාලය අුවව මා බැංකුශේ 
බැඳුම්කර ගුව ශදුවව පිිතබහව දිගි්  දිගටම පැාැදිලි කර් න මට 
ශවලාවක් නැාැ. නමු්ත මුළු රටම ද් නවා, බැඳුම්කර ගුව ශදුවව 

ාරාා වංචාවක් සිදු වුණා කියලා. ඩිේ ගුණශස කර මැතිු)මා 
සභාපති්තවය දැරූ COPE එශක් වාර්තාව, සුනි්ල ාඳු් ශන්තති 
ම් ත්රීු)මා සභාපති්තවය දරන COPE එශක් වාර්තාව, 

විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාව ාා මා බැංකුව සු) ත කරන 
ලද පරීක්ෂණ වාර්තා රදී සියලු වාර්තාවලි්  ශාිත ශවලා 
තිශබනවා, බැඳුම්කර ගුව ශදුවශේදී වංචාවක් සිදු වී තිශබන බව. 

එක්තරා සමාගමක් මාස 15ක් වාශේ ශකටි කාලයක් ු)  රුපිය්ල 
බිලියන 15ක් ලාභ චපයා තිශබනවා. ඒ බැඳුම්කර ගුව - ශදුවව 
නිසා රටක් ාැටියට අවුරුදු 30ක් සු) ත අප ලබන පාඩුව 

රුපිය්ල බිලියන 145ක්. බැඳුම්කර ගුව - ශදුවව නිසා රශට් ශප ලී 
අුවපාතය ලා  යාම නිසා ශම් රශට් වයාපාරිකයි් ට ශවලා 
තිශබන අවාසිය ශම කක්ද? ඔවු් ශේ වයාපාර කො වැටිලා 

තිශබනවා. ඒවාශේ ගණ්  හිලේ ගැන ශවන ශවනම ක ා 
කර් න බැාැ. බැඳුම්කර සිේධිය සම්බ් ධශය්  ශම් වන විට 
COPE එක පාර්ලිශම්් ු)වට වාර්තාවක් ලදිරිප්ත කරලා 
තිශබනවා. ඒක විවාදයට ගැනීමට නියමිතතව තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

අපි රණ්ඩුවට කියනවා, ලතාම ලක්මනි්  ඒක විවාදයට 
ග් න කියලා. ඒ වාශේම ජනාධිපතිු)මා කියලා තිබුණා, ඒ 
සම්බ් ධශය්  නීතිය චපරිම ශලස ක්රියා්තමක කරනවා කියලා. 

අගමැතිු)මනි, ඒ වාර්තාව print කර් න කලි්  නීතිපතිු)මාට 
යව් න කියලා්ත කියලා තිබුණා. ඒ නිසා බැඳුම්කර වංචාව 
සම්බ් ධශය්  ලතාම ලක්මනි්  සාධාරණය ලටු ශවයි කියලා මුළු 

රටම බලාශගන ල් නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, රටක නීතිය කාට්ත එකයි. 
නීතිය මහි් දාන් ද අලු්තගමශේට්ත එකයි, නීතිය රනි්ල 

වික්රමසිංා මා්තමයාට්ත එකයි. නීතිය - [බාධා කිරීමක්] 
ශම කක්ද? [බාධා කිරීමක්] ාරි. ඒ කාලශේ වුණු අඩු පාඩුකම් නිසා 
ශ්  අපි අද විපක්ෂශේ ල් ශ් , ගරු ම් ත්රීු)මනි. ඒක 

පිිතග් නවා ශ් . ඒ වාශේ යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණු නිසා ශ්  
තමු් නා් ශස ලා ජනතාවට ශබ රු කියලා අපිව ශගදර යැේශේ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම - [බාධා කිරීම්] ගරු 
ම් ත්රීවරුනි, ශප ඩ්ෙක් මට බාධා ශන කර ල් න කියලා මම 

ඔබු)ම් ලාට ශබ ශා ම ශගෞරවනීය විධියට කියනවා. ශම්ක 
attack එශක්  කර් න ඕනෑ නම්, attack  එශක්  කරමු. 
සාමශය්  කර් න ඕනෑ නම්, සාමශය්  කරමු. [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම  කලි්  කියපු රකාරයට 
බැඳුම්කර ගුව ශදුවව සම්බ් ධශය්  ක ා කිරීමට මම දිගි්  
දිගටම කාලය ග් ශ්  නැාැ. ශම කද, දැ්  ඒ වංචාව පිිතබහ 

සිය්ලල ශාිත වී තිශබන නිසා. ඒකාබේධ විපක්ෂය ාැටියට අපි 
කියනවා, බැඳුම්කර ගුව ශදුවවට අගමැතිු)මා වග කිය් න 
ඕනෑය කියලා. ඒකාබේධ විපක්ෂය ාැටියට අපි ඒ සර ාවරශේ 

ල් නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, නීතිය කාට්ත එකයි කියලා 
මම කිේවා. මහි් දාන් ද අලු්තගමශේට විරුේධව අ්ලලසර ශාෝ 

දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශක මිතසශම්  නඩුවක් පැවරුවා, carrom 
boards රනයනය කිරීශම් සිේධියක් සම්බ් ධව. මහි් දාන් ද 
අලු්තගමශේට විරුේධව නඩුවක් පවරලා මහි් දාන් ද 
අලු්තගමශේ හිශර් දම් න ාැදුවා, ලංකාවට carrom boards 

ශගනාවාය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, carrom 
boards ශගනාශේ සශත ස  මුද්ල ශගේශේ සශත ස  ශබදුශේ 
සශත ස. ක්රීො සමතිවරයාශේ කිසිම සම්බ් ධයක් තිබුශණ් නැාැ, 

carrom boards ශග් වීමට. ක්රීො අමාතයාං ශේ හිටපු 
ශ්ලකම්වරයා පමණක් ලිුතමක් දීලා තිශබනවා, මුද්ල තිශබනවා 
නම් අපි මුද්ල ශදනවා කියලා. එච්චරයි, ක්රීො අමාතයාං ය 

පැ්තශත්  ශවලා තිශබ් ශ් . සශත ස සණවුම් ක ා, සශත ස 
මුද්ල ශගේවා, සශත ස ශග් වූවා  සශත ස ශබදුවා. 
පරීක්ෂණවලි්  ඒ සිය්ලල ශාිත වුණා. නමු්ත නඩුව පැවරුවා, 

මහි් දාන් ද අලු්තගමශේට විරුේධව. ඒ ගැන සලවවාම ශම කක්ද 
කිේශේ? Corruption එකක් කියලා කිේවා. අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ 
ශචෝදනා විමර් න ශක මිතසම කිේවා, corruption එකක් නිසා 
අ්ලලසර පනශ්ත 70 වන වග් තිය යටශ්ත නඩු පැවරුවා කියලා. 

අ්ලලසර ශාෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශක මිතසමට මම කියනවා, 
අ්ලලසර පනශ්ත 70 වන වග් තිය යටශ්තම අගමැතිු)මාට 
විරුේධව්ත නඩු පවර් න කියලා. මහි් දාන් ද අලු්තගමශේට 

විරුේධව ඒ යටශ්ත නඩු පවර් න පුළුව්  වුණා නම්, ඒ නීතියම 
තමයි දැුව්ත ක්රියා්තමක ශව් න ඕනෑ. නීතිය නව් න ඕනෑ 
නැාැ. නීතිය ශකිත්  ක්රියා්තමක ශව් න ඕනෑ. ඒ අුවව මට නඩු 

පැවරුවා නම්, එු)මාට්ත නඩු පවර් න ඕනෑ. සයි අපි කිය් ශ් , 
බැඳුම්කර සිේධියට අගමැතිු)මා වග කිය් න ඕනෑය කියලා? ඒ 
සහාා අපි කාරණා 14ක් කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි.  

ච් රිකා කුමාරු)ංග මැතිනියශේ රජය යටශ්ත 'මා බැංකු 
අධිපති' තනු)ර තිබුශණ් අගවිනිසුරුවරයාට පසුවයි. ඒක එශා්  

ශමශා්  පා ට ශගනාවා. ඒක වැරදියි. 'මා බැංකු අධිපති' 

තනු)ර කිය් ශ්  ශම් රශට් තිශබන ච්තතරීතර තනු)රක්. ාරි 
නම් යාපාලන රණ්ඩුව ඒ තනු)රට ශකශනක් ප්ත කර් න ඕනෑ 
වයවසර ාදායක සභාශවුවයි. ඒක තමයි 'මා බැංකු අධිපති' 
තනු)රට හිමිත විය ුතු) සර ානය. ාැබැයි මුලි් ම ඒක එතැනි්  

ලව්ත කර ග්තතා.  

ශදවන කාරණය ශම කක්ද? ලංකා ලතිාාසශේ ාැමදාම මා 
බැංකුව තිබුශණ් මුද්ල සමතිවරයා යටශ්ත. ලංකා ලතිාාසශේ 

කිසිම දවසක මා බැංකුව මුද්ල සමතිවරයාශග්  ලව්ත කරලා 
නැාැ.  

ප මුවැනි වතාවට අගමැතිු)මා මා බැංකුව එු)මාශේ විෂය 

ප යට ග් නවා. එු)මාශේ විෂය ප යට අර ශගන ලංකා 
ලතිාාසශේ කවදාව්ත ශන ක  විධියට එවැනි ච්තතරීතර 
තනු)රකට ශ්රී ලංකාශේ පුරවැසිශයක් ශන වන පුේගලශයක් ප්ත 

කරනවා. ඒක ු)් වැනි වැරැේද. මම ඔබු)මාට ප මුවැනි වැරැේද 
ාැටියට කිේවා වයවසර ා සභාවට ප්ත ශන කිරීම. ශදවන වැරැේද,  
එක මා බැංකුව අග්රාමාතයවරයා යටතට ප්ත කර ගැනීම.  
ු)් වන වැරැේද, මා බැංකුශේ අධිපතිවරයා ශලස  රශට් 

පුරවැසිශයක් ශන වන ශකශනක් ප්ත කිරීම. එවැනි තනු)රක් 
සහාා ප්ත කරන ඕනෑම ශකශනක් දිවුරුම් ශද් න ඕනෑ. ශම්  
පුේගලයා දිවුරුම් දීලා්ත නැාැ. ඒ විතරක් ශන ශවයි. 

 පුරවැසිශයක් ශන වන ශකශනක් ප්ත කරනවා නම් අඩු 
ගණශ්  ඔලවට work permit එකක් ග් න පුළුව් . අර්ජුන 
මශා ් ්ර්  මා්තතයා ඒ work permit  එක අර ශගන්ත නැාැ. 

ඔබු)මා ක  ු)් වැනි වැරැේද තමයි ඒ පුේගලයා ඒ තනු)රට ප්ත 
කිරීම. ඊ ඟට, ශපබරවාරි මාසශේ 26වැනිදා ප මුවැනි බැඳුම්කර 
ගුවශදුවව සිදු ශවනවා, ගරු අගමැතිු)මනි.  

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒ ගුව-ශදුවව ගැන ශන ශවයි මම ක ා කර් ශ් . 

පුරවැසිශයක් ශන වන ශකශනක් මා බැංකුශේ අධිපතිවරයා වීම 
පිිතබහවයි මම ක ා කර් ශ් . ඔබු)ම් ලාශේ කාලශේ විශේ  
කටුතු) අමාතයාං ශේ ශ්ලකම් ලංකාශේ පුරවැසිශයක් ශන ශවයි. 
අශප්ත  විශේ  තානාපති කාර්යාල විසිගණනක හිටපු තානාපතිවරු 

ලංකාශේ පුරවැසිශයෝ ශන ශවයි. ඒ පිිතබහව ඔබු)මාශේ 
සර ාවරය ශම කක්ද? 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒක වැරදියි. ඒ අයට විරුේධව අද යම් ශචෝදනා තිශබනවාද? 
අපට තිශබන ප්ර රනය වැරදි පුේගලශයක් අර ශගන ශම් රටට ක  

ශා රකම පිිතබහවයි.  පැාැදිලිවම ඒ ප්ත කිරීම් වැරදියි. මම 
කිය් ශ්  ශම් පුේගලයා ප්ත කරලා එවැනි වැරදි - [බාධා 
කිරීමක්] ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ සමතිු)මනි, එවැනි පුේගලය්  

ප්ත කරලා තිබුණා නම් වැරදියි. ගරු සමතිු)මනි, අශප්ත  තර්කය 
වැරදි ශකශනක් ප්ත කරලා අපි කාපු පරිප්ත පුව පිිතබහවයි. ඒකයි 
මශේ ප්ර රනය. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශපබරවාරි මාසශේ 

26වැනිදා- [බාධා කිරීමක්] මම ශබ ශා ම ශගෞරවා් විතව ශම් 
ප්ර රනය ගරු අගමැතිු)මාට ලදිරිප්ත කරනවා. 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  There is a point of Order being raised 
by the Hon. Ananda Aluthgamage. 

 

ගු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

අාග් න ාදිසරසිද? [බාධා කිරීම්] අාග් න.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාශේ රීති ප්ර රනය ලදිරිප්ත කර් න. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මුලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමු)මා ශබ ශා ම ඔර්ජින්ල 

අලු්තගමශේ. මම එක ශදයක් අා් න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට ක ා කර් න අවසර ාව 
ශද් න. [බාධා කිරීම්] මට අවසර ාව ශද් න.  [බාධා කිරීම්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට අවසර ාව ශද් න.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරුණාකර ඔබු)මාශේ රීති ප්ර රනය ලදිරිප්ත කර් න.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරුඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් අය වැය පිිතබහව-  [බාධා 
කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් අය වැය විවාදශේදී 
ශමු)මා ශරදි සහ ශගනද ක ා කර් ශ් . එු)මාට ක ා කර් න 

අයිතියක් නැාැ.  [බාධා කිරීම්] 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක රීති ප්ර රනයක් ශන ශ යි.  

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, එු)මා ාරිම නිර්ශදෝෂී 
ශකශනක්. රධුනික ම් ත්රීවරශයක් ාැටියට මම එු)මාශග්  
අා් න කැමැතියි, ශම් ඔර්ජින්ල කියන එක්ශකනාශේ කවුරු ාරි 
ශා ර ස්ලලි අච්චු ගාලා එ්ලලිලා මැරිලා තිශබනවාද කියලා. 

[බාධා කිරීම්] 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම මාතෘකාශව්  පිට ය් න 
බලාශප ශර ්තු) ව් ශ්  නැාැ. මම ද් නවා, ශවන ශදයකට 
අවධානය ශය මු කරවන බව. මම ාතරවැනි ප්ර රනයට 

අගමැතිු)මාශේ අවධානය ශය මු කරවනවා. මම එු)මාශග්  
ප්ර රන ු)නක් සලවවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ාතරවැනි 
ප්ර රනය ශපබරවාරි මාසශේ 26වැනිදා ශම් බැඳුම්කර සිේධිය 
සම්බ් ධශය් - 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Minister, what is your point of Order? 

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමු)මා නඩුවක් පිිතබහව 

දැ්  ක ා ක ා. ඒක ශම් ගරු සභාශේ නීති - රීතිවලට පටාැනියි. 
[බාධා කිරීම්] 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශකශනක් ඔබු)මාශේ පියාට විරුේධව ක ා ක ාම ඒ 
ශේදනාව සතිව ඔබු)මා නැගිට්ටා. මට විරුේධව ශබ රුවට නඩු 
දැම්මාම  ඒ ශේදනාශව්  මට ක ා කර් න නැ්තනම් 

තමු් නා් ශස ශේ තා්තතාද ශමතැන සවි්ලලා ක ා කර් ශ් .
[බාධා කිරීම්] 

ඒ ශේදනාව මටද, එශාම නැ්තනම් ඔබටද තිශබ් ශ් ? 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද ශම් ක ා කරන මහි් දාන් ද 
අලු්තගමශේ එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ තමු් නා් ශස ලාට ශප ඩි 
කාරණයක් කියනවා. නාවලපිටිය රසනශේ එක්ස්ත ජාතික 
පක්ෂශේ විපක්ෂ නායක ාර්ෂ කුලතිලකට ශවඩි තැබීම 

සම්බ් ධශය්  ගම්ශප   අධිකරණශේ නඩුව තිශබ් ශ්  කාටද? 
[බාධා කිරීම්] මට කිය් න, එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ ම් ත්රී 
ජයර්තනට ශවඩි තැබීම සම්බ් ධ නඩුව තිශබ් ශ්  කාටද කියා. 

[බාධා කිරීම්] මට කිය් න, එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ සභාපති 
සිසිරශේ ශගදරට ශබෝම්බ ගැසීම සම්බ් ධ නඩුව තිශබ් ශ්  
කාටද කියා. යූඑ් පීකාරය් ට ශබෝම්බ ගාපු, යූඑ් පීකාරය් ට 

ශවඩි තබපු, යූඑ් පීකාරය්  එ්ලලපු, යූඑ් පීකාරය් ශේ ශරදි 
ගලවපු, යූඑ් පීකාරය් ශේ ශගව්ල ගිනි තබපු මිතනිශාක් ක ා 
කරනවා අද- [බාධා කිරීම්]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, කාලය අවසානයි.   

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාශේ කාලය අවසානයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම කියාශගන රශේ-  

323 324 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාට නියමිතත කාලය දැ්  අවසානයි. 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම අගමැතිු)මාශග්  
අානවා- [බාධා කිරීම්] තමු් නා් ශස ට ශම් ගරු සභාව පාලනය 
කරග් න බැාැ ශ් , මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාට නියමිතත කාලය අවසානයි.   

 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කාලය අවසාන ව් ශ්  ශක ශා මද, ශවලාව ග්තතාට පසුව- 

[බාධා කිරීම්]  
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම ප්ර රන ු)නක් සලවවා  මම 
කාරණා ු)නක් කිේවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාශේ කාලය අවසානයි. විනාඩි 15ක් 

ගත වුණා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මශේ ාතරවන ප්ර රනය-  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාශේ කාලය අවසානයි. විනාඩි 15ක් 
ගත වුණා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නැාැ. මශේ කාලය අවස්  ශවලා නැාැ. ඔබු)මා ශක ශා මද 
කිය් ශ් ?  

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කාලය අවසාන නැාැ. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 10යි තිබුශණ්. විනාඩි 15ක් ගත වුණා. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකර සලවම් ක්  ශද් න. විනාඩි 10යි තිබුශණ්. විනාඩි 15ක් 
ගත වුණා.  

ගු ඩී.වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

විනාඩි 5ක් ශදනවා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරුණාකර නි ර ේද ව් න. ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාශේ 
කාලය විනාඩි 10යි. දැ්  විනාඩි 15ක් ගත ශවලා.  

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

චානක ම් ත්රීු)මා කාලය ශදනවා. ඔබු)මා මට ක ා කර් න 

අවසර ාව ශද් න. ඔබු)මා මට ක ා කර් න ශද් ශ්  නැාැ 
ශ් . [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම ලක්මනි්  ක ා 
කර් නම්. මම කාරණා ු)නක් කිේවා. [බාධා කිරීම්] ාතරවන 

කාරණය- [බාධා කිරීම්] 

 
ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ාැබැයි, මශේ කාලශය්  ශද් න බැාැ.  

 
ගු නහක් ර් අප්පුහාිත මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, එු)මා මූලාසනයට 

තර්ජනයක් ක ා. [බාධා කිරීම්] මූලාසනයට එශාම තර්ජනය 
කර් න කාටව්ත බැාැ. පාර්ලිශම්් ු) ම් ත්රීවරයකුට- [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මා කියූ ප මුවැනි එක තමයි, 
වයවසර ාදායක සභාවට ප්ත ශන කිරීම. ශදවන එක තමයි, 

අගමැතිු)මා විසි්  මා බැංකුව එු)මා යටතට ප්ත කර ගැනීම. 
ු)් වන එක තමයි, පුරවැසියකු ශන වන ශකශනකු ඒ සහාා ප්ත 
කිරීම. ාතරවන එක තමයි- [බාධා කිරීමක්] ශපබරවාරි මාසශේ 

26වන දා ශම් ගුව ශදුවව සිදු වුණාට පසුව එදා විපක්ෂශේ සිටි 
නිම්ල සිරිපාල ද සි්ලවා හිටපු සමතිු)ම් ලා සු)ළු අපි 
ඔක්ශකෝම මා බැංකුව ලදිරියට ගිහි්  එයට විරුේධව 

චේශඝෝෂණයක් ක ා. චේශඝෝෂණය කර් න ගිය ශවලාශේ, 
රශට් ජනාධිපතිු)මා වන ශමත්රීපාල සිරිශස න මැතිු)මා ශම් 
පිිතබහව පරීක්ෂණයක් පව්තව් න ගියා. ඒ පරීක්ෂණය 

පව්තව් න ගියාම ජනාධිපතිු)මා පරීක්ෂණය පව්තව් න කලි්  
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අගමැතිු)මා කමිතටුවක් ප්ත ක ා. කවුද ඒ කමිතටුශේ ල් ශ් ? ඒ 

කමිතටුවට ප්ත කරපු ු)් ශදනාම සිරිශක ශ්ත එක්ස්ත ජාතික 
පක්ෂශේ නීති සංගමශේ සිටින ු)්  ශදශනක්. අද සිටින, ලංකා 
බැංකුශේ- [බාධා කිරීම්] කවුද ඒ ු)්  ශදනා? ඒ ු)් ශදනාම, 
අගමැතිු)මාට හිතව්ත ු)් ශදශනක්. ශම් රශට් අගමැතිු)මාශේ 

අමාතයාං ශේ තිශබන වංචාවක් සම්බ් ධශය්  ශස යන ශක ට ඒ 
ගැන පරීක්ෂණයක් පව්තව් න ඔබු)මාශේ පක්ෂශේ 
ු)් ශදශනකු ප්ත කරන එක සදාචාරා්තමකද කියන එක අපි 

අානවා, ගරු අගමැතිු)මා.  

ඊ ඟ කාරණය ශම්කයි. ඒ පරීක්ෂණ කණ්ොයම 
පරීක්ෂණයක් පැවැ්තවූවා. පරීක්ෂණය පව්තවා ඒ කමිතටුව කිේවා, 

"ඒ පිිතබහව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් තිය් න" කියා. ඒ කමිතටුව 
ඔබු)මාට වාර්තාව බාර දීලා මාස 15ක් යන ක්ල ඔබු)මා 
පරීක්ෂණ කමිතටුව ප්ත කශ   නැාැ, ගරු අගමැතිු)මා. COPE 

එශක් සභාපතිවරු්  ශදශදශනකු ඒ මා බැංකු අධිපතිවරයා 
වංචාකාරශයක්, වැරැදිකාරශයක්, ඔලවට විරුේධව ශචෝදනා 
තිශබනවා කියන පි.විෙය දිගි්  දිගට ඔබු)මාට කියේදී්ත, 
ශත රු)රු සභාගත කරේදී්ත ඔබු)මා ඒ පුේගලයා ලව්ත කර් න 

කටුතු) කශ   නැාැ. ඒ පුේගලයා ලව්ත කර් න කටුතු) 
ශන කිරීම ු)ිත්  අගමැතිු)මා- ශපබරවාරි මාසශේ 26වන දා 
විතරක් ශන ශවයි, මාර්ු) මාසශේ 16වන දා කරපු ගුව-ශදුවව ශම් 

වාශේ පසරගුණයක එකක්. ඒ විතරක් ශන ශවයි. ඔබු)මා ඒ 
පුේගලයා ලව්ත ශන කිරීම නිසා ශම් රටට වූ අවාසිය, ාානිය අපට 
කිය් න බැාැ, ගරු අගමැතිු)මා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාට තව්ත විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා.  
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ විතරක් ශන ශවයි, අගමැතිු)මා. ඊට පසුව ශම් පිිතබහව 

දිගි්  දිගට පරීක්ෂණ පැවැ්තවූවා. පරීක්ෂණ පැවැ්තවූවාට පසුව 
ඔබු)මාට තිබුණා ඔලවව ලව්ත කර් න. විගණකාධිපති වාර්තාව දී 
තිශයේදී්ත, COPE එශක් සභාපති වාර්තා ශදකක් දීලා තිබියදී්ත 

ඔලව ලව්ත කර් න ඔබු)මා කටුතු) කශ   නැාැ, ජනාධිපතිු)මා 
ඔලව ලව්ත කර් න කටුතු) කරන ශතක්. අවසානශේදී 
ජනාධිපතිු)මා ඒ පුේගලයා ලව්ත ක ාට පසුව ශමවැනි වි ාල 

ශචෝදනාවක් තිශබන පුේගලශයකු ඔබු)මා ඔබු)මාශේ 
චපශේ කවරයා ාැටියට ප්ත ක ා. ඒ නිසා ගරු අගමැතිු)මා- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැ්  අවස්  කර් න, ගරු ම් ත්රීු)මා. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එක් පැ්තතකි් , ශස රකම් කර් න අුවබල දීම, එවැනි 
පුේගලයකුට තව්ත තනු)රක් ලබා දීම රදි සිය්ලල සම්පූර්ණශය්  

වැරැදියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැ්  අවස්  කර් න, ගරු ම් ත්රීු)මා. 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ නිසා අගමැතිු)මා, ශම් රශට් නීතිය අුවව අපි ඔබු)මාට 

කියනවා- [බාධා කිරීම්] ඒකාබේධ විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරු්  -
මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ- හිශර් දමනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රිු)මා දැ්  ක ාව අවස්  කර් න. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එම නිසා අපි ඔබු)මාට කියනවා, නීතිය කාට්ත එකයි කියා 
අගමැතිු)මනි. එම නිසා පැාැදිලිව-[බාධා කිරීම්] ශම් රටට ශවච්ච 
ශම් වංචාව  පිිතබහව රශට් පවතින නීතිය අුවව ශම් නිලධාරි 
මණ්ෙලය වග කිය ුතු) වනවා වශේම ඔබු)මා්ත ශම්කට වග 

කිය් න ඕනෑ කියමිත්  මම ක ාව අවස්  කරනවා. 
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මූලාසානරුඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ගාමිතණී පිටිපන වාර්තාව, 
මෑතකදී ලදිරිප්ත ක  'ශකෝප්ත ' වාර්තාශේ 10 ශවනි පිටුශේ 
පිිතශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම  2015 ජනවාරි මාසශේ 

රණ්ඩුක්රම වයවසර ා සභාවක් තිබුශණ් නැාැ. අද ගරු 
මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මාශේ චප්  දිනය. මම 
එු)මාට සුබ ප්රාර් නා කරනවා. 

එු)මා ගරු නිශරෝෂ්  ශපශර්රා රාජය සමතිු)මාට කිේවා,  

එු)මාශේ පියාට විරුේධව ක ා ක  ශේදනාවට ක ා ක ාය 
කියා.  ඒ වාශේම කිේවා, "මට විරුේධව නඩු දැම්මාට, ඒ 
ශේදනාවට මම ක ා කරනවා" කියා. ඊට වො කිය් න ශදයක් 

නැාැ ශ් . ශේදනාවට ක ා කරනවා. ාරි. [බාධා කිරීම්] මම 
ශන ශවයි, නඩු දැම්ශම්. ඒ නිසා කමක් නැාැ, ශේදනාවට ක ා 
කර් න. [බාධා කිරීම්]"මට ගානවා" කියලා, රජු)මාට්ත 

ගා් න. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීු)මනි, රීති ප්ර රනයක්. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම කක්ද, රීති ප්ර රනය?  
 

ගු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අගමැතිු)මනි, - 

 
ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මම කිසිම ශචෝදනාවක් කශ   නැාැ. මම එු)මා කිේව එක 

කිේවා විතරයි. මම කිේවා,  මම  ඒ  ශේදනාව ද් නවා කියා.- 
[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක රීති ප්ර රනයක් ශන ශවයි.  
 

ගු රියල් වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එච්චරයි කිේශේ. තව ශම නවා කර් නද, ඊට වො?  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මා.[බාධා කිරීම්] 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරුඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, -[බාධා කිරීම්] 
 

ගු නශ්හාන්  නසේමිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

  
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශස මසිංා ම් ත්රීු)මා, ශම කක්ද රීති ප්ර රනය? 
 

ගු නශ්හාන්  නසේමිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  ඔබු)මා ශම් ගරු සභාවට  
වැරදි පූර්වාදර් යක් ශද් න එපා. රීති ප්ර රනය ලදිරිප්ත කරේදී  මෙ 
ගා් න ලෙ ශද් න එපා, රීති ප්ර රනය මුවාශව් .[බාධා කිරීම්]
ඔබු)මා රීතිය ශම කක්ද කියලා අාලා ඒකට ලෙ ශද් න. එක්ස්ත 

ජාතික පක්ෂශේ- [බාධා කිරීම්] 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මා. 

 
[අ.භා. 4.01] 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් විවාදශේදී අදාසර 

දැක්වීමට අවසර ාව ලබා දීම සම්බ් ධශය්  මම ඔබු)මාට 
සරු)තිව් ත ශවනවා. අපි අද  ලතා සාරව්ත ක ා කිහිපයකට 
සලවම්ක්  දු් නා. ස්තශත් ම මම ශබ ශා ම සු)ටු ශවනවා, අද  

ගරු ජනාධිපතිවරශයක්, ගරු අගමැතිවරශයක් ශම් රට  ශා ඳි්  
පාලනය කරන බව පැාැදිලිව ශපශනන නිසා. ඒකට  ශා හම 
චදාාරණය, ගම්ශප   රසනය නිශයෝජනය කරන හිටපු 

අගමැතිවරයාශේ පුත්ර ර්තනය අද අශප්ත  පැ්තතට සවි්ලලා  යා 
පාලනය පිිතශගන තිබීමයි. එු)මා පිිතශගන තිශබනවා, එු)මාශේ   
තා්තතාට  අග්රාමතය ධුරශේ කටුතු)  නිවැරදිව කර් නට ශන දු්  

බව. අද එය දි.මු. ජයර්තන මැතිු)මාශේ පුත්රයා  පිිතශගන 
තිශබනවා. අද එු)ම් ලා යා පාලනය පිිතශගන තිශබනවා. ඒක 
තමයි ශා හම චදාාරණය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද චශේ සිට ශම් දක්වා  

පැවති විවාදශේ ශබ ශා ම සාධාරණ, ුතක්ති සාගත  නීතියක් ශම් 
රශට් ක්රියා්තමක ක  ුතු) බවට කාශේ්ත අවධානය ශය මු වුණා. 
විපක්ෂශේ ක ාවලට අශප්ත  සමතිවරු ශබ ශා ම ශගෞරවනීය 
විධියට රචාර සමාචාර දක්වමිත්   ච්තතර දු් නා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරුණාකර අශනක් අය වාඩිශවලා  point of Order එක 

නඟන ම් ත්රීු)මා විතරක් නැඟී සිටි් න. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශේප  වංචා කරපු, ශා රකම් කරපු, ටයිශකෝට් ගාශගන අද 

සුදනා වාශේ ශමතැන වාඩි ශවලා ක ා කරන, දාජරා වැෙ ශම් 
ශලෝකයට ශප් වූ ශම් මිතනිසරසු- [බාධා කිරීම්] අද ශම් රශට් සියලු 
ජනතාව [බාධා කිරීම්] 

 
ගු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, රීති ප්ර රනයක්.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ප්රස් න රණවීර ම් ත්රීු)මා ශම කක්ද රීති ප්ර රනය? 

 
ගු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලාසනාරුඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  නාවලපිටිය රසනශේ  ට ට  
ව්ල ඌශරෝ- [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති ප්ර රනයක් ශන ශවයි. 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 නාවලපිටිශේ රසනශේ මම දිුවම්. [ශඝෝෂා කිරීම්] 

නාවලපිටි ශේ රසනශේ මම ඡ් ද 12,900කි්  දිුවම්.[බාධා 
කිරීම්]  මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,-[ශඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

 (The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම් ත්රීු)මාට ක ාව කර ශගන ය් න ලෙ ශද් න. ශඝෝෂා 

කර් න  එපා. 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශම් ගරු සභාවට සවි්ලලා තිශබ් ශ් , ශජ්.රර්. ජයවර්ධන 

මැතිු)මා ාදපු වයවසර ාවට පි්  සිේධ ශව් න. රසන මට්ටශම්  
ඡ් දය තිේබා නම් මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ ශගදර  රන් ද 
අලු්තග මශේ  පාර්ලිශම්් ු)ශේ. ඒකයි ජනතාවශේ ච්තතරය.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි මම එු)මාශග්  අානවා, අපිද 

චසාවියට ගිහි්   "ශා රා " කියලා කිේශේ කියලා. මමද කිේශේ? 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම ශබ ශා ම ශගෞරවනීය 
පවුලකි්  සවි්ත ශේ පාලනය කරන ශකශනක්. අශප්ත  පවුශ්ල 
කවුරුව්ත ශා රකම් කරලා නැාැ  මංශක ්ලල කාලා නැාැ  ශා ර 

ස්ලලි අච්චු ගාලා බැංකුවලට දාලා සිය දිවි ාානි කරශගන නැාැ. 
මම ශකිත් ම කිය් නම්. එු)මාශේ මාමා මුවකුලර්තන සිය දිවි 
ාානි කර ග්තශ්ත,  ශා ර ස්ලලි අච්චු ගාලා බැංකුවට දමලා. 

නැ්තනම් "නෑ" කිය් න, ස්තත නම් 'ඔේ' කිය් න.  මශේ කාලය 
ග් න එපා. ශම්කයි සතය ක ාව.[බාධා කිරීම්]  ඔය පිහිය ලශණ් 
ගාශගන බූරු ශක පු 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කැලි.ශේ ශපෝරිසාදයා්ත 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
එක්ක අපට ක ා කරලා වැෙක් නැාැ. [බාධා කිරීම්]  පිහිය ලශණ් 
ගා ශගන  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කැලි.ශේ බූරුවා ගාපු ශපෝරිසාදයාශේ 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ක ා අපට වැෙක් නැාැ. මම කිය් ශ්  සතය ක ාව. 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම්වා කියනශක ට අමාරුව 

ාැශදනවා.[බාධා කිරීම්]  

 
ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශම ාා්  ප්රියදර් න ද සි්ලවා ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාශේ 

රීති ප්ර රනය ශම කක්ද? 

 
ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමම ගරු සභාශේ ක ා 

කරනශක ට අශනක් කිසිම ම් ත්රීවරයකුට පරිභව ශවන විධියට 
ක ා කර් න බැාැ.  කරුණාකර ශම්ක නව්තව් න. ශමු)මාට 
ක ා කරන ාැටි කියලා ශද් න. [බාධා කිරීම්]  ක ා කර් න 

කියලා ශද් න. [බාධා කිරීම්] එශාම ක ා කර් න බැාැ. [බාධා 
කිරීම්]  

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මා ක ා කර් න. 
 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු අගමැතිු)මාශේ නම කියලායි ක ා කශ  . 

අගමැතිු)මාටයි පරිභව කශ  . [බාධා කිරීම්]  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාශේ ක ාව 
කරශගන ය් න. 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, රණ්ඩුක්රම වයවසර ාව 
ශවනසර කර් නයි ාද් ශ් . ශම් සභාශේ ල් නා ගරු 
ම් ත්රීවරු් ශේ අත චසරසලා වයවසර ාව ශවනසර කර් න 

ය් ශ් . වයවසර ාව ශවනසර කරලා, රසන මට්ටශම් ඡ් දය 
රශව ්ත ශම් ශප දු විපක්ෂශේ අය සියලුශදනාම ශගදර කියන එක 
මම ශබ ශා ම පැාැදිලිව කියනවා. ඔය කාටව්ත පාර්ලිශම්් ු) 

ම් ත්රීවරයකු ශලස එ් න බැාැ.  [බාධා කිරීම්] ඔය ම්ල කැකුළු 
කවදාව්ත පිශප් ශන්ත නැාැ. ඔය ශා ර, වංචාකාර කණ්ොයමට 
නැවත ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ  වාඩි ශව් න අවසර ාව කවදාව්ත 

ලැශබ් ශ්  නැාැ. අපි ශන ශවයි, තමාශේ ශගදර අවුරුදු 22ක් 
තිසරශස  හිටපු ශනෝනා මා්තතයායි ගිහි්ලලා කිේශේ, "මා්තතයා 
ශා රා" කියලා. මම ද, කිේශේ? ශා රකම් ක ා කියලා අපට 
ශක ශා ව්ත පැමිති.ලි නැාැ. එු)මා තමයි ශකශාිතය 

සමතිු)මාශේ ශද් ශනකුට ශවඩි තිේශේ. ශද් ශනක් 
කුරුඳුව්තශ්ත මැරිලා වැටුණා. මම එතැන හිටියා. අසතය කිය් න 
එපා  පට්ටප්ල අසතය කිය් න එපා. ශම්කයි සතය ක ාව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,- 
 

ගු නශ්හාන්  නසේමිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ ාා්  ශස මසිංා ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාශේ රීති ප්ර රනය 

ශම කක්ද? 
 

ගු නශ්හාන්  නසේමිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, පාර්ලිශම්් ු) සර ාවර 
නිශයෝග 77 යටශ්ත සහා්  වනවා, ගරු සභාශේදී ක ා කිරීශම්දී 
විනයක් තිශබන බව. ඒ විනය රකින එක ඔබු)මාශේ වගකීමයි.  
එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ කියලා ඒ විනය කෙ කර් න ඔබු)මා 
ලෙ ශද් න එපා. ඒ නිසා කරුණාකරලා සියලුශදනාට සාධාරණය 
ලටු කර් න. ඔබු)මාටම ශ්තශරනවා ශ් .  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශා හයි. ගරු රන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මා ක ා කර් න.  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් ගරු සභාශේ ක ා 
කර් න ලැබීම ගැන මම ශබ ශා ම සු)ටු වනවා. ශම කද, 
නාවලපිටිශේ මිතනිසු්  මා පාර්ලිශම්් ු)වට එේශේ, රසනශය් ම 

ඡ් ද  12,900කි්  දිනවලායි, ශම් ශකරුම්කාරශයක් පරදවලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම  කිරිස්ලල සමතිු)මා්ත  
එක්ක ගිහි්ලලා ගම්ශප ලශවල පාරට මු්ලග්ල ාතරක් තැබුවා. 

කිරිස්ලල සමතිු)මා තමයි ඒ පාර විවෘත කරලා ඒ පාරට බසර එක 
දැම්ශම්. අපි ඒවා විවෘත කර් න යනවා. එු)මාට කර් න බැරි 
වුණු ශේව්ල අපි කරනවා. ශම්කයි සතය ක ාව. එු)ම් ලාට ගරු 
අගමැතිු)මා ශප් ව් න බැාැ. ශම කද, එු)මා අගමැති තනු)ශර් 

ශගෞරවය නිසි ශලස  රැකශගන, එු)මාශේ ර්තම ශගෞරවය තියා 
ශගන සිටිනවා ශ් . එු)මා අගමැති තනු)ශර් සිට, සියලුම 
ශේ පාලන පක්ෂවලට ශබ ශා ම සාධාරණ විධියට ාැසිශර් න 

පුළුව්  රකාරයක් ාදලා තිශබනවා. ලසරසර ශම් විවාදවලදී 
රූපවාහිනිශය් , ජනමාධයවලි්  අපි දැකලා තිශබනවා, රශට් 
ජනාධිපතිවරයා සවි්ලලා ශක  යක් කියවනවා. කාටව්ත විරුේධ 

ශව් න බැාැ,  සියලු ශදනාම අත චසරස් න ඕනෑ. අත ලසරසුශේ 
නැති එකාට කාමරයට ගිහි්ලලා, කනට පාරක් ගාලා, හිනාශවලා 
'පලය් ' කියලායි එදා ච්තතරය දු් ශ් . අද අතිගරු 

ජනාධිපතිු)මා කාට්ත ශබ ශා ම සාධාරණව ජීව්ත ශව් න අවසර 
ලබා දීලා තිශබනවා. අද ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ අගමැතිවරශයක් 
ල් නවා කියලා  ශපශනනවා. එු)මා චශේ ලහලා ට  ශවනක්ල ශම් 
ගරු සභාශේ ලහශගන, අාන  ප්ර රනවලට පිිතු)රු දීශගන 

ශබ ශා ම ගරු විධියට ාැසිශරනවා.  

එු)මාට මෙ ගා් න අපි කවුරුව්ත ලෙ ශද් ශ්  නැාැ. 
එු)මා පරාජය කර් න අපි ලෙ ශද් ශ් ්ත නැාැ. 

තමු් නා් ශස ලාශේ දරුශවෝ ාැරමිතටිශය්  යනක්ල එක්ස්ත 
ජාතික පක්ෂය අපි  ශගනියනවා කියලා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්රස් න රණවීර  ගරු ම් ත්රීු)මා ශම කක්ද ඔබු)මාශේ point 
of Order එක? 
 

ගු ප්රසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  නීතිය ාා සාමය  පිිතබහව 
තමයි අද  ක ා කර් න තිශබ් ශ් . ශම් ශම න වැය ශීර්ෂයක් 
යටශ්තද  ක ා කර් ශ් ?  

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

මහි් දාන් ද ම් ත්රීු)මා ක ා කශ   ඒවාද? 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා,  කරුණාකර විෂයයට අදා ව ක ා කර් න.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අගමැතිු)මාට 
ශදෝෂාශරෝපණය කරනශක ට එු)මා රැක ග් ශ්  අපි.  අපි ාැම 

දාම අගමැතිු)මා රැක ග් න හිටියා. ශම් ශග ්ලල්   ඔක්ශක ම 

වයාඝ්රා 
 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගාලායි සවි්ලලා ල් ශ් . සයි, ඒ? අද ශක ම්පැනිශේ ශල ක්කා 
නැාැ. වයාඝ්රා 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගාලායි සවි්ලලා ල් ශ් . ශක ම්පැනිශේ ශල ක්කා  විතරයි 
ශමතැන නැ්තශ්ත.  [බාධා කිරීම්]  අර  කැලි.ශේ  බූරු කාරයා.  
බූරුශප ශ   වාඩි ශවලා හිටපු බූරු කාරයා. පිහිය ලශ්  ගාශගන 

බූරු ශප ශ   වාඩිශවලා හිටපු බූරුකාරයා. 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගු කංචන විනේනසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම රීති ප්ර රනයක් මු) කරනවා. 
  
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම කක්ද රීති ප්ර රනය? 
 

ගු කංචන විනේනසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விதஜதசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  විෂයට අදා ව ක ා කර් න 
කියලා එු)මාට කිය් න. ශම් නීතිය ාා සාමය පිිතබහ 
අමාතයාං ය ගැනයි ක ා කර් ශ් . 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විෂයට අදා ව ක ා කර් න  කියලා මම  එු)මාට දැුවම් 

දු් නා.  
ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම්  ඔක්ශකෝටම අඳු කැවිලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  මම එක්ස්ත ජාතික පක්ෂයට  
බැඳුණු දාට  පලවව දා ගරු ලක්ෂරම්  කිරිස්ලල සමතිු)මා මශේ 
රැසරවීමට එ් න හිටියා. මහි් දාන් ද ම් ත්රීු)මා ,  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

0777662775 ශෝෝ්  එශක්  පුෂරපකුමාරට ක ා කරලා කිේවා,  
''චඹ රැසරවීම තිේශබ ්ත අඬු කෙනවා, ගානවා  කියලා. එදාම 
ාවස ශගදරට  ශබෝම්බ ගැලවවා. එදා ශප ලීසියක් තිබුශණ් නැාැ.  

එදා ශ්රී ලංකා ශප ලීසිශේ නාවලපිටිශේ හිටිශේ, -  [බාධා කිරීමක්]  
මම ශප ලීසිය ගැන ක ා කර් ශ් . එදා කිසි නීතියක් ක්රියා්තමක 
වුශණ් නැාැ.  නව කුරුඳුව්තත ශප ලීසිශය ඕඅයිසී මා්තමයා 
තවම ල් නවා. අශප්ත  රණ්ඩුවක් රවා කියලා අපි කිසිම බලපෑමක් 
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කරලා නැාැ. මශේ  සි් නක්කර ව්තශ්ත තිබුණු ශක සර ගාක් 

ශා ශර්  කපාශගන ගිය එක ගැන මම ශප ලීසියට පැමිති.ලි 
ක ා. තවම ඒකට ච්තතරයක් නැාැ.   මහි් දාන් දශේ ශප ලීසිය 
-  ඒ  ශප ලීසිය තියාශගන ඔක්ශක ම පාට් දමේදී තමයි,  ඡ් ද  
12,900 කි්  මම රසනය දිනලා මහි් දාන් ද ශගදර සරිශේ 

කියන එක  මම ඔබු)ම් ලාට පැාැදිලිව කියනවා. අද එු)ම් ලා 
අගමැතිු)මාට කෑ ගානවා.  ඔය කෑ  ගැහි්ලල කර් න තිබුශණ්, 
මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මා අය වැය ශගශනනශක ටයි. එදා කවුද  

ක ා කශ  ?  නාවලපිටිශේ රගර් ක්රී ොංගනයක් ගැලවවා. කවුද 
නාවලපිටිශේ රගර් ගා් ශ් ?   මයි ශස්ලලම් කරන 
පිට්ශටනිශේ ශගව්ල ාැදුශේ කවුද?  

මම   කවදාව්ත ශප ලීසියට බලපෑම් කරලා නැාැ. මම නීතිය 
ගැන තමයි ශම්  ක ා කර් ශ් . රංජ්  රාමනායක මැතිු)මායි, 
මමයි  ඩිශෝ් ෙර් එකක් අ්ලලා දු් නා.  මම ශප ලිසරපතිු)මාට 
පැමිති.්ලලක් කරලා තිශබනවා. ාැබැයි, නඩුව දමේදී  පසරසට 
ය් ශ්  නැතිව ච්තතර ශද් න, නඩුවට එ් න  කියන එක මම 
කියනවා. එු)මාශේ  ශනෝනාට ශකෝටි 50ක් ශගේවාට මට 
ශගව් න ශා ර ස්ලලි නැාැ. ශා රකම් කරපුවා මශේ  ඟ නැාැ. 
මශේ කවුරුව්ත, ශදමේපිශයෝව්ත  ශා ර ස්ලලි  අච්චු ගාලා   
බැංකුවට දමලා  නැාැ.  [බාධා කිරීමක්] තමු් නා් ශස ශග මාමා 
තමයි ශා ර ස්ලලි අච්චු ගාලා සිය දිවි ාානි කර ග්තශ්ත. ඒකයි 
ස්තත ක ාව.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැ්  අවස්  කර් න.  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට කාලය අව යයි. ශම කද, 
මට බාධා ක ා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැ්  ඔබු)මාට නියමිතත කාලය අවසානයි. [බාධා කිරීම්] 
  

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

කෑ ගා් න.   ඔක්ශකෝම නැඟිටි් න.  අපි ශා හට ජාතක 
කරලා තිශබනවා. අපට ශා හට කිරි ශප වලා තිශබනවා. 
ඔක්ශකෝම නැඟිටි් න. අශප්ත  කට ායිය තිශබනවා. අපි ශා රකම් 

කරලා නැාැ. මංශක ්ලල කාලා නැාැ. කාශේව්ත ශදයක් කො 
වොශගන නැාැ.  අපට  ශා ඳි්  ක ා කර් න පුළුව් .  සයි  වාඩි 
ශවලා ල් ශ් , නැඟිටි් න.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, දැ්  ඔබු)මාශේ ක ාව අවස්  කර් න.   

[බාධා කිරීම්] 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

අප්ත පා දැනග් න ඕනෑ, පුතා ාදාග් න. පුතාට වයස අවුරුදු 
22යි.  පුතා කුඩු ගාලා -[බාධා කිරීම්] ා්තදාසර ප් සියයක් දෙ 
ගැලවවා.  

ගු ටී. රංජිත් ද නසොයිසා මහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් ක ාව නතර කර් ශ්  
නැතිව දිගි්  දිගටම ශවලාව ශදනවා. ශම කක්ද ශම් වැශඩ් 

ශ්තරුම? [බාධා කිරීම්] ශම් සභාව ශකෝලම් මඩුවක්ද? 
තමු් නා් ශස ට බැරි නම් නැඟිටලා ය් න ඔතැනි් .  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා ක ාව අවස්  කර් න. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමු)මා අගමැතිු)මා  ාද් න 
යනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මා ක ාව අවස්  කර් න.  

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

කාලය ලබාදීම සම්බ් ධශය්  ශබ ශා ම සරු)තියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, එම.වී. චානක ම් ත්රීු)මා. ඔබු)මාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිශබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
[අ.භා. 4.13] 

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මුලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම ලතාම ගරු කරන 
අමාතයවරු්  කිහිප ශදශනක් ල් නවා එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ. 
එයි්  ශදශදශනක් තමයි, විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිු)මා සා සාගල 

ර්තනායක මැතිු)මා. ඒ සමතිවරු් ශේ අමාතයාං වලට අදා  
වැය ශීර්ෂ පිිතබහව අදාසර දැක්වීමට අවසර ාව ලබාදීම පිිතබහව 
සරු)තිව් ත ශවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, නමු්ත අද මට වි ාල දුකක් 
තිශබනවා. එදා  අය වැය ක ාව පැය 4ක් තිසරශස  ලදිරිප්ත ක ්ත, 
දකුණු ප ාශ්ත සංවර්ධනය ශවුවශව්  එක විනාඩියක්ව්ත ශව්  

කශ   නැාැ. ඒ වාශේම, දක්ෂිණ සංවර්ධනය භාර අමාතයු)මා 
ක ා කරේදී්ත   දකුණ ප ාත ශවුවශව්  විනාඩියක් ශව්  
කශ  ්ත නැාැ. එු)මා්ත ඒ ගැන ත්ත්තපර 45යි ක ා කශ  . ඒක 

තමයි අද දකුණට ශවලා තිශබ් ශ් .  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

එදා 2005දී මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මා රට භාර ග් න විට 
දකුණු ප ාශ්ත, විශ  ෂශය් ම ාම්බ් ශත ට දිසරත්රික්කය ලතාම  
දුෂරකර ත්ත්තවයක තිබුශණ්.  එශා  විදුලිය නැාැ, වු)ර නැාැ, 

සංවර්ධනයක් නැාැ, පාරව්ල ාදලා නැාැ. අශප්ත  සජි්ත ශප්ර මදාස 
සමතිු)මා කිේශේ, ාම්බ් ශත ට දිසරත්රික්කය අ් ත දුගී දුප්ත ප්ත 
දිසරත්රික්කයක් කියලා. එශාම තිබුණු දිසරත්රික්කයක් ලතාම  

ශීඝ්රශය්  සංවර්ධනය කර් න අපට පුළුව්  වුණා. මාා මාර්ග  
දිුතණු කරලා, ධීවර වරාය්  ාදලා, විදුලිය ලබා දීලා, -සියයට 
30ක තිබුණු විදුලිය ලබාදීම සියයට 98 දක්වා වැඩි ක ා- වු)ර 

ලබාදීලා, සංවර්ධන වයාපෘති වි ාල සංඛ්යාවක් ක්රියා්තමක කරලා 
ාම්බ් ශත ට දිසරත්රික්කය සු)ළු සමසරත රට ශීඝ්රශය්  සංවර්ධනය 
කර් න එදා පට්  ග්තතා. ාම්බ් ශත ට විතරක් ශන ශවයි, 

සියයට 28ක්  විදුලිය තිබුණු ශම නරාගල දිසරත්රික්කයට සියයට 98 
දක්වා විදුලිය ලබාදීමට අපි කටුතු) ක ා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද විශ  ෂශය් ම එක්ස්ත 
ජාතික පක්ෂය එශාම නැ්තනම් ශම් රණ්ඩුව කරන ශල කුම 

ශචෝදනාවලි්  එකක් තමයි, මහි් ද රාජපක්ෂ මා්තමයාට 
ාම්බ් ශත ට swimming pool  එකක් ාැදුවාය කියන එක. ඒ 
වාශේම, වී ගබොවක් ාැදුවාය කියනවා. ාැබැයි, මම එු)ම් ලාට 

මතක් කරලා ශද් න කැමැතියි, මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මාශේ 
swimming pool එශක්  2012 වන විට රුපිය්ල මිතලියන 135ක 
රදායමක් ලැබුණු බව. ඒක ාදලා ශප ඩි කාලයක් සු) ත, 2012 

වන විට රුපිය්ල මිතලියන 135ක රදායමක් ලැබුවා. 2014 වන විට 
-තව අවුරුදු 2ක් යන විට- තව්ත ශයෝධ පිම්මක් පැනලා,  එහි 
රදායම රුපිය්ල බිලියන 5.3 දක්වා වැඩි කරශගන, ලතාම  

ශීඝ්රශය්  සංවර්ධනය වන වරායක් බවට  ාම්බ් ශත ට වරාය ප්ත 
කර ග් නට  මහි් ද රාජපක්ෂ රණ්ඩුවට පුළුව් කමක් ලැබුණා.  

ාම්බ් ශත ට වරාය ාද් න ගිශේ  බිලියන 200යි. 

ාම්බ් ශත ට වරාය සා ම්තතල ගුව්  ශත ටුශප   යන ශදකම 
ාද් න ගිශේ බිලියන 200යි. නමු්ත, අගමැතිු)මා මීට දින 
කිහිපයකට ලසරශස්ලලා මාධයයට ගිහි්  අානවා, ශම් වරායයි, 

ගුව්  ශත ටුශප  යි ශදකම  ශෙ ලර් බිලියන ශදකකට  
විකුණ් නද කියලා.  ාැබැයි, අශප්ත  සාගල ර්තනායක සමතිු)මා 
කියනවා, "නැාැ. විකුණ් ශ්  නැාැ" කියලා.   අගමැතිු)මා 
මාධයය ඔසරශස  අානවා මම ශම්ක ශෙ ලර් බිලියන ශදකකට 

විකුණ් නද කියලා. [බාධා කිරීම්] Business Today Top 30 
Awards Ceremony  එකට ගිහි්ලලා  ශෙ ලර් බිලියන 2කට ශම්ක 
විකුණ් නද කියලා අගමැතිු)මා අානවා. [බාධා කිරීම්] එතශක ට 

ශම් අවුරුදු ශදකක කාලය ු)   බිලියන 200ක් වියදම් ක  
වරායට, -අද වන විට- වටිනාකමක් ලැබිලා තිශබනවා. ඒ ගුව්  
ශත ටුශප  ටයි, වරායටයි ශදකම ාද් න ගිශේ රුපිය්ල බිලියන 

200යි. අද වන විට ඒක විකුණ් න  ාදනවා  බිලියන 360කට.  ඒ 
වරාය ශා හ නැ්තනම්, ඒ ගුව්  ශත ටුශප   ශා හ නැ්තනම් 
ශක ශා මද ඒවා චීනයට ශා හ ශව් ශ් ?  බිලියන 200ක් වියදම් 

කරලා ාදපු වරාය සා ගුව්  ශත ටුශප   අවුරුදු කිහිපයකට 
පසරශස  බිලියන 360කට විකුණ් නට පුළුව් කමක් තිශබනවා 
නම්, ඒ කිය් ශ්  ඒශක් වටිනාකමක් තිශබන බවයි. චීන රජයට 

ශපශනන ශේ, ල් දීය රජයට ශපශනන ශේ අශප්ත  අගමැතිු)මාට, 
ජනාධිපතිු)මාට, ශම් අමාතයවරු් ට ශපශන් ශ්  නැති එක 
අපට ශල කු කනගාටුවක්.  

තව ශල කු ශචෝදනාවක් රවා.  මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මා 

highways ාැදුශේ ර්තතර් වලි් ද කියලා සලවවා. කඩුශවල සිට 
කෙවත දක්වා ාදපු highway  එ ශක් කිශලෝමීටරයකට රුපිය්ල 
මිතලියන 5,541යි ගිශේ. ඒ වාශේම ශක ට්ටාව-කඩුශවල අධිශේගී 

මාර්ගශේ කිශලෝමීටරයකට රුපිය්ල මිතලියන 2,723යි ගිශේ. 

කෙවත-ශකරව පිටිය මාර්ගශේ කිශලෝමීටරයකට මිතලියන 

7,172යි ගිශේ. ාැබැයි, ශම් මුද්ල ශව්  කරන ශවලාශේ දැ්  
ල් න ඔය අමාතයවරු -ඒ කාලශේ ම් ත්රීවරු- කෑ ගාලා සලවවා, 
"ල් දියාශේ, Mumbai Nashik  highway  එක ාද් න මිතලියන 
642යි ගිශේ, ලංකාශේ මිතලියන 2,000ක් ගිශේ ශක ශා මද?" 

කියලා.  ශක් යාශේ  highway  එක ාද් න ගිශේ මිතලියන 936යි 
නම්, ලංකාශේ highway එක ාද් න මිතලියන 5,000ක් ගිශේ 
ශක ශා මද කියලා සලවවා. මම්ත අද ඒ ප්ර රනයම අා් න 

කැමැතියි, මාාමාර්ග සමතිු)මා්ත ශම් ගරු සභාශේ ල් න නිසා.  
Kadawatha-Kerawalapitiya Highway  එකට මිතලියන,- 

 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මාා මාර්ග ගැන පැාැදිලි කර් න මීට දවසර කීපයකට කලි්  

මම පාර්ලිශම්් ු)ශේ ශදපැ්තශ්තම අයට රැසරවීමකට එ් න 
කිේවා.  එදා චම්ල රාජපක්ෂ මා්තමයා්ත සවි්ත හිටියා. ගරු 
ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා ඒ රැසරවීමට රවා නම්, ශම් මාා මාර්ගවල 

නියම ත්ත්තවය දැන ග් න තිබුණා. ඔබු)මා රශේ නැාැ. මම 
ශදපැ්තශ්තම අයට එ් න කිේවා.  

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු අමාතයු)මනි, මම ප්ර රනය අානු)රු ශප ඩ්ෙක් ල් න 

ශකෝ.  
 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ශදපැ්තශ්තම අයට ඒ රැසරවීමට එ් න කිේවා.  
 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඒ ශවලාශේ ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේ අපට වැෙ තිබුණා  ක ා 
තිබුණා. ඒ නිසා අපට එ් න වුශණ් නැාැ.  

 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබු)මා ඒ රැසරවීමට රශේ නැතිව දැ්  වැරැදි ප්රකා  කරනවා. 

ඔබු)මාට එ් න තිබුණා. සයි, එදා රශේ නැ්තශ් ?  
 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මට ප්ර රනය අා් න ලෙ ශද් න ශකෝ.  

 

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ රැසරවීමට රවා නම් ඔය ශේව්ලවලට ච්තතර ාම්බ ශවනවා. 
ඔබු)මා රශේ නැාැ ශ් .  

 

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු සමතිු)මනි, මශේ ශවලාව ග් න එපා.  

මශේ ප්ර රනය ශම්කයි. දැ්  ශම් මාර්ගයක කිශලෝමීටරයක් 
ාද් න රුපිය්ල මිතලියන 8,229ක් යනවා. ාැබැයි, දැ්  රණ්ඩුව 
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පැ්තශ්ත ල් න කට්ටිය එදා සලවවා, මුම්බායිවල කිශලෝමීටරයක් 

මිතලියන 642්  ාැදුවා නම්, ලංකාශේ මිතලියන 1,000කි් ව්ත 
ාද් න බැරි සයි කියලා. ඔය අමාතයවරු තමයි එදා එශාම 
සලවශේ. ඒ වාශේම සලවවා, ශක් යාශේ මිතලියන 936ට ාද් න 
පුළුව්  නම් ලංකාශේ එශාම ාද් න බැරි සයි කියලා. ඊ ඟට 

ඔබු)ම් ලා සලවවා, ශම් මාර්ග ාැදුශේ ර්තතර් වලි් ද කියලා. 
ාැබැයි, එදාට්ත වො බිලියන 12ක් වැඩි කරලා තමයි අද 
ඔබු)ම් ලා highways ාද් ශ් . ඒක තමයි ස්තත ත්ත්තවය. 

ඒක තමයි ඔබු)ම් ලා කර් ශ් . එදා තමු් නා් ශස ලා අපට  
එ්ලල කශ   ශබ රු ශචෝදනා. 2015 මැතිවරණය එන ශක ට අපට 
ශබ රු, මෙ ශචෝදනා එ්ලල ක ා  highway එශක්  ගැලවවාය 

කිේවා. ාැබැයි, අද සම්පූර්ණශය් ම ඒශක් අනික් පැ්තතයි ශවලා 
තිශබ් ශ් . 

අශප්ත  ම් ත්රීවරු ඔක්ශක ම බලාශගන ල් නවා, අර කලි්  

ක ා ක  ම් ත්රීු)මාට මම ච්තතරයක් ශදයිද කියලා. ාැබැයි, මම 
ක්ලපනා ක ා එු)මාට ච්තතරයක් ශද් න තරම් එු)මා වටිනවාද 
කියලා. අද ලංකා රණ්ඩුව බලාශප ශර ්තු) වන ශල කුම 
සංවර්ධන වයාපෘතිය තමයි Megapolis. ඒක ගැන සලවවාම ඒ 

ම් ත්රීු)මා කිේශේ ශම කක්ද? ශල කු ශප ලීසියක් ාැදුවාය කිේවා  
ශල කු වංචා ලංකාශේ තිශබනවාය කිේවා  ඒවා අ්ලල් න තමයි 
Megapolis  ාදනවා කිේශේ. අශ් , ගරු ම් ත්රීු)මනි ශම්වා 

කිය් න කලි්  ශප ඩ්ෙක් ඔබු)ම් ලාශේ නායකු)ම් ලා ාමු 
ශවලා අා් න.  ඔබු)ම් ලා ද් ශ්  නැ්තනම් ගිහි්  අාග් න 
Megapolis කිය් ශ්  ශම කක්ද කියලා. අගමැතිු)මාශගුව්ත මම 

ල්ලලීමක් කර් න කැමැතියි, ඔබු)ම් ලාශේ ප්රධාන 
අමාතයවරශයකුට ශාෝ  senior ම් ත්රීවරශයකුට එශාම 
ප්ර රනයකට ච්තතර ශද් න බැරි නම්, අඩුම ගණශ්  පසු ශපශ   

ල් න කාවි් ද ජයවර්ධන වැනි ශද සරතර මා්තමශයකුටව්ත ඒ 
ච්තතර ශද් න කිය් න.   Megapolis ගැන, රට ගැන ද් ශ්  
නැතිව ක ා කර් න එපා කිය් න. ශම් ම් ත්රීවරු බීලා 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සවි්තද ශමතැන කියව් ශ්  කියලා අපට ශල කු ප්ර රනයක් 

තිශබනවා. එවැනි ම් ත්රීවරු් ට අදාසර ප  කර් න ශද් න එපා. 
ඒක අගමැතිු)මාශේ නමට්ත එච්චර ශා හ නැාැ. ාැබැයි, 
අගමැතිු)මාශේ නශම් නම් නැතිශව් න ශදයකු්ත නැාැ දැ් .  අපි 

ද් නවා, ලංකාශේ ශල කුම වංචාව කශ   එු)මා 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බව. කවුරු ශම නවා කිේව්ත, රුපිය්ල බිලියන 145ක වංචාවට 
සම්පූර්ණශය්  වග කිය් න ඕනෑ අගමැතිු)මායි. 

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එු)මා තමයි මා බැංකුව තම්  යටතට ග්තශ්ත. එු)මා Bar 
Association එශක් ු)් ශදශනක් දමලා තමයි ඒශක් පරීක්ෂණ 
කශ  . එු)මා ඒවාට වග කිය් න ඕනෑ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශබ් ශ් .  

ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඔබු)ම් ලාශේ රණ්ඩුශේ අංක එකට තිශබන වැෙ 
පිිතශව ක් වන රැකියා දස ලක්ෂශේ වයාපෘතිය ගැන බල් න 

දු් ශ් ්ත අර්ජුන මශා ් ්ර්  මැතිු)මාට ශ් .  අගමැතිු)මාට 
සාගල ර්තනායක වැනි ශා හ යාළුශවෝ්ත ල් නවා. ාැබැයි, ශම් 
වාශේ  ශා රු්ත ල් නවා. ඔය ශදශග ්ලල්  එකු) ශවලා තමයි 
ශම් රණ්ඩුව ශගන ය් ශ් .  

 ම්තතල ගුව්  ශත ටු ශප  ට රුපිය්ල මිතලියන 250ක් -
බිලියන 25ක් - ගියා කිේවාම කාට්ත රිශදනවා. ාැබැයි, ශම් 
අවුරුේද ු)  බිලියන 15ක් යනවා මා බැංකු වංචාශව් . බිලියන 

10ක් යනවා ප්රාශෙෝ ගුව-ශදුවශව් . ශම් ශදක එකු) ක ා නම්, 
ම්තතල ගුව්  ශත ටු ශප   ාද් න ග්තත සම්පූර්ණ මුදල 
ශගව් න ඔබු)ම් ලාට පුළුව් කමක් තිබුණා. අඩුම ගණ ශ්  

ඔබු)ම් ලාට විකුණා ග් නව්ත අද ම්තතල ගුව්  ශත ටු ශප   
එශා  තිශබනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාශේ ක ාව දැ්  අවස්  කර් න. 

 
ගු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අවසාන ව ශය්  මම තව්ත 

කරුණක් කිය් න කැමැතියි. ඔබු)ම් ලාට පාර්ලිශම්් ු)ශේ 
ු)ශන්  ශදකක බලයක් අරශගන අය වැය සම්මත කර් න 
පුළුව් . ඒ වුණාට ලංකාශේ සමසරත ජනතාවශග්   ු)ශන්  

ශදකක් ශම් අය වැයට විරුේධයි. ඒ ජනතාව නිශයෝජනය කරන 
ම් ත්රීවරු ව ශය්  අපි අනිවාර්යශය් ම ශම් අය වැයට විරුේධව 
ඡ් දය ශදනවා.  

සරු)තියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට, ගරු මුජිබුර් රලවමා්  ම් ත්රීු)මා. 

[අ.භා. 4.23] 
 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සරු)තියි, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. 

අද විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරු දිගි්  දිගටම ක ා කර් ශ්  එක 
මාතෘකාවයි. ඒක තමයි COPE එක. දැ්  එු)ම් ලාට ශවන 
මාතෘකාවක් නැාැ. දැ්  ශම් COPE එක ගැන ක ා කරලා, ක ා 

කරලා මුළු පාර්ලිශම්් ු)වම බයිසරශකෝප්ත  එකක් කරලා 
තිශබ් ශ් .  එු)ම් ලාට ඊට එාා කිය් න ශදයක් නැාැ.  

දැ්  එු)ම් ලා මා බැංකුශේ සිේධිය අ්ලලා ශගන ඒ පිිතබහව 

ක ා කර කර, මහි් ද රාජපක්ෂ  යිත චපේද් න පුළුව් ද කියලා 
බලනවා. ඒක තමයි ශම් පිටුපස තිශබන ශේ පාලනය. ඒ සිේධිය 
සම්බ් ධශය්  අගමැතිු)මා අද චශේ්ත ප්රසිේධිශේ ප්රකා යක් 

ක ා, "දැ්  මම ශම් කරුණ නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)වට ලදිරිප්ත 
කරලා තිශබනවා,  
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ඊ ඟට තමු් නා් ශස ලාට අව ය නම්, පක්ෂ නායකය්  
කැහවා තීරණයක් ග් න පුළුව් , තව්ත ශක ශා ටද ශම් කරුණ 
ශගනිය් න ඕනෑ'' කියලා. එු)මා  ලතා විනිවිදභාවයකි්  ඒ 

සම්බ් ධශය්  ච්තතරයක් දු් නා. එවැනි ච්තතරයක් දීලා්ත ශම් 
ම් ත්රීවරු සෑහීමකට ප්ත ව් ශ්  නැාැ. සයි ඒ? ශම් කාරණය 
පිටුපස තිශබනවා ශේ පාලනයක්. ශම් ම් ත්රීවරු හිතනවා, ශම් 

COPE එශක් වාර්තාව  වශට් අරශගන ගිහි්ලලා ශම් රණ්ඩුව 
ශපර ් න පුළුව්  කියලා. ඒ ාරාා මහි් ද රාජපක්ෂ නැවත 
චපේද් න පුළුව් ද කියලා ශමු)ම් ලාශේ හිශ්ත අදාසක් 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි,  ශමු)ම් ලාශේ කාලශේ්ත 
COPE එක තිබුණා. ශම් අවසර ාශේ  ශම් සභාශේ ගරු විජයදාස 

රාජපක්ෂ සමතිු)මා ල් නවා. 2007දී එු)මා  COPE එශක් 
සභාපති විධියට ප්ත ක ා.  එු)මා COPE එශක්  රණ්ඩුශේ 
තිබුණු ාැම ශා රකමක්ම ස්ලලුවා. ඒ ශා රකම් ස්ලලුවාම 
මහි් ද රාජපක්ෂ මා්තතයා ශමු)මාට බලපෑම් ක ා,  ඒ 

කමිතටුශව්  ලව්ත ශව් න කියලා. ඒ්ත, ශමු)මා ලව්ත වුශණ් 
නැාැ. ඊට පසරශස  ශම කක්ද කශ  ? 2008 මැයි මාසශේ 
පාර්ලිශම්් ු) සැසිවාරය අවස්  කරලා දැම්මා. එශාමයි 

ශමු)ම් ලා COPE එකට සැලකුශේ. එශාමයි COPE  වාර්තා  
යට ගැලවශේ.  

මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා ය් න එපා. 

ශම් ක ාව්ත අාග් න ශකෝ. මට තව කිය් න තිශබනවා. ශම් 
ශේව්ල ශප ඩ්ෙක් අාශගන ලහලා ය් න.  

ඔබු)ම් ලා ඒ සිේධි යට ගැලවවා. ඒවා යට ගාලා, 2008 ජුනි 

මාසශේ නැවත පාර්ලිශම්් ු)ව කැහවලා ඩිේ ගුණශස කර 
ම් ත්රීු)මා  COPE එශක් සභාපති විධියට ප්ත ක ා. ඔබු)ම් ලා 
එශාමයි ශා රු ාැංගුශේ. ඔබු)ම් ලා එශාමයි ශා රු  

බලාග්තශ්ත. ඔබු)ම් ලා එශාමයි ෝයි්ල   යට ගැලවශේ. එශාම 
කරලා දැ්  අපට ශන ශයකු්ත ශේව්ල කියනවා. අපට කවුරුව්ත 
රරක්ෂා කර් න ඕනෑ නැාැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමු)ම් ලා අද සවි්ලලා ක ා 

කරනවා, මාධය නිදාස පිිතබහව. මාධය නිදාස කිය් ශ්  
ශම කක්ද? ශමු)ම් ලා මාධය නිදාස  පිිතබහව අපට කියනවා. 
අශප්ත  ජනමාධය අමාතයාං ශේ ශ්ලකම්ු)මා ලිුතමක් යැේවා ලු. 

ඔේ, අපි ලිුතමක් යැේවා. එදා ඔබු)ම් ලා කවුද යැේශේ? 
ඔබු)ම් ලා සුදු වෑ්  යැේවා  ාමුදාව යැේවා. එදා ලස් ත 
වික්රමු)ංගට ශවඩි තියලා මැරුවා. ප්රදීප්ත  එක්නැිතශග ෙ අරශගන 

ගිහි්ලලා මා මුලවශේ ගි්ලලුවා. ''සිරසට'' ගැලවවා  ''සියතට'' ගැලවවා  
කී්ත ශන යාර්ට ගැලවවා     ''Lanka-e-News'' එක ගිනි තිේබා. 
ඔබු)ම් ලා කශ   ඒවායි. දැ්  අපි යවපු එක ලිුතමක් ගැන 

ඔබු)ම් ලා දඟලනවා. ඔබු)ම් ලා කරපු ශේව්ල, කරපු අපරාධ, 
ගිනි තියපු ඒවා ඒවා ගැන අද ක ා කර් ශ්  නැාැ. නමු්ත අශප්ත  
එක ලිුතමක් ගිය ගම් ම ශමතැනට සවි්ලලා ශබරිා්  ශදනවා. 
අපි ශමු)ම් ලා කරපු ශේව්ල පිිතබහව ක ා කරනවා නම්, 

ශබරිා්  දීලා පමණක් ශන ශවයි,  ශම් පාර්ලිශම්් ු)ව චඩු 
යටිකුරු කර් න ඕනෑ. ඒ කාලශේ ඔබු)ම් ලා මාධයයට සලකපු 
ාැටි අපි ද් නවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශමු)ම් ලාශේ රණ්ඩුව 
පැවැති කාලශේ වි ාල රර්ිකක සංවර්ධනයක් සති කර් න  
mega projects ක ා. ම්තතල ගුව්  ශත ටුශප  , ාම්බ් ශත ට 

වරාය ාැදුවා කියලා අපි ද් නවා. ඒවාශය්  අපට  ත පාක 
රදායමක් නැාැ. ාදපු airport එශක් ගුව්  යානා ශවුවවට අලි 

ල් ශ් . මුලවද ාෑරුවා. මුලවද ාාරලා ශල කු ව ක් ාැදුවා. ඒක 

ශම කක්ද? ඒක harbour එකක් ද? අගමැතිු)මාට පි්  සිේධ 
ව් න චීනයට ගිහි්ලලා, චීනය්ත එක්ක ක ා කරලා ඒ ණය ටික 
පියව් න, ඒ ප්රශේ ශේ රර්ිකක සංවර්ධනය සති කර් න නවීන 
කර්මා් ත සති කරන ශක ට ශමු)ම් ලා අපට කියනවා, චීනයට 

අපි ලෙම් විකුණ් න ාදනවා කියලා. ඔබු)ම් ලා ශ්  ලෙම් 
වික්ශක්. Galle Face එශක් අක්කර 500ක් සි් නක්කරම වික්කා. 
ශක  ඹ  ාමුදා කහවුර තිබුණු ලෙම චීනයට වික්කා. දැ්  ඒවා 

ගැන ක ා නැාැ.  කිසිම ලාභයක් එ් ශ්  නැති  කිසිම රදායමක් 
එ් ශ්  නැති ඒ mega projectවලට ශමු)ම් ලා ග්ත ණය ටික 
පියව් න අපි චීනය්ත එක්ක යම් කිසි එකඟ්තවයකට එනශක ට 

ශමු)ම් ලා කියනවා, අපි ලෙ කෙම් විකුණනවා කියලා. 

අපි කර් ශ්  ලෙ කෙම් විකුණන එක ශන ශවයි. ශම් 
ශග ්ලල්   ාම්බ් ශත ට ාෑරුශේ ව ක්.  අගමැතිු)මා චීනයට 
ගිහි්  ඒ ව  ශග ෙදමා ග් න කටුතු) කශ    නැ්තනම්, ණය 
ශගවා ග් න බැරුව අපි ඔක්ශකෝටම ඒ ව ට වැටිලා මැශර් නයි 
ශව් ශ් . ඒක තමයි අපට අ් තිමට කර් න ශව් ශ් .  

ගරු අගමැතිු)මාට පි්  සිදුශව් න ඒ ව ට වැටිලා මැශර් න 
යන  අපිව  එු)මා ශේරාග්තතා. නැ්තනම් අපි ඔක්ශකෝටම ඒ 
ව ට පනි් න තමයි සිදු ශව් ශ් . ශම කද, harbour එකක් 
ශන ශවයි ාැදුශේ. ාම්බ් ශත ට ව ක් ාෑරුශේ. ඒකට නැේ 
එ් ශ්  නැාැ. ඒ ාදපු ව  සා  ඒ ප්රශේ ය සංවර්ධනය කර් න 
ගරු අගමැතිු)මා චීනයට ගිහි්ලලා කටුතු) කරනශක ට,   ශම් අය 
ශේ ශප්ර මී්   ශවලා.  අශප්ත  ගරු මුද්ල සමතිු)මා පසු ගිය කාලශේ 
චීන තානාපති කාර්යාලය්ත එක්ක  චීනශය්  ග් න loan  ගැන 
ශප ඩි වාදයක් ගියා. අපි කිේවා, සියයට 2යි කියලා. එු)ම් ලා්ත 
කිේවා සියයට 2ට ශදනවා කියලා. ණය ග් න ාදනශක ට කිේවා 

සියයට ු)නාමාරයි  කියලා. එශාම වාදයට ගියාම දැ්  කට්ටිය 
කෑ ගානවා, චීනයට අපාාස කර් න එපා  චීනයට අරියාදු 
කර් න එපා  චීනය තමයි අපිව ශේරාග්තශ්ත කියලා.  

මම බැලුවා,  චී් ුව කෑ ගානවාද කියලා. ශම කද, ගරු මුද්ල 
සමතිු)මා චීනයට සැර වචනවලි්  බි.නශක ට  චී් ුව ටිකක් 
කෑ ගානවාද, කියලා අපි බැලුවා. බලනශක ට කවුද ශම් 
කෑගා් ශ් ? බ් දුල ගුණවර්ධන ම් ත්රීු)මා සා  අශප්ත  මාා 
ශේ ශප්ර මීයකු වන චදය ප්රභා්ත ගම්ම් පිල ම් ත්රීු)මායි ශම් කෑ 
ගා් ශ් . ශම් අය දැ්  චීන ශේ ශප්ර මී්  ශවලා. කාලයක් තිසරශස  
ශම් රශට් ජාතිවාදය අවුසරස් න පුළුව් ද බැලුවා.   දැ්  අපි  
චීනය්ත එක්ක යම් යම් වාද විවාද කරනශක ට ඒ ශේ ශප්ර මී්  ටික 
චීනය රරක්ෂා කර ග් න චීන ශේ ශප්ර මිතශයෝ ශවලා. ඒ අුවව 
තමයි ශම් ශග ්ලල් ශේ ගම්  ම ඟ තිශය් ශ් . ඒ නිසා අපි ශම් 
ශග ්ලල් ට කිය් න ඕනෑ, අද අපි ශම් ලබා ග්ත නිදාස  යටප්ත 
කර් න කාටව්ත ලෙ ශද් ශ්  නැති බව.  

මූලාසානරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මශේ  ඟ තිශබනවා 
"Rajapaksa and Company" කියලා ශප තක්.  "Rajapaksa and 
Company"  ශාව්ත සාටක වං ය. ඒ ශප ශ්ත  මහි් ද රාජපක්ෂ 
මා්තතයාශේ කාලශේ  ශවච්ච ඒ ගුව-ශදුව ඔක්ශකෝම 
තිශබනවා. අශප්ත  ගරු මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ ම් ත්රීු)මා 
ගැන්ත ඒ ශප ශ්ත ලවඟක් ශේව්ල කියලා තිශබනවා. ඒ ශප ත 
අරශගන බැලුශව ්ත, ශම් ශග ්ලල්  ශම් රශට් ජාතික සම්ප්ත, ශම් 
රශට් මුද්ල  ශක යිතරම්දුරට අවභාවිත කරලා තිශබනවාද, ඒවා 
ශක යිතරම් ශා රකම් කරලා තිශබනවාද  කියලා අපට 

ශපශනනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ශග ්ලල් ට කිය් න කැමැතියි, වීදුරු 
ශගව්ලවල ලහශගන ග්ලගා් න එපා කියලා. එශාම ගානශක ට 
ඒවා නැවත තමු් නා් ශස ලා ශවතම ාැරිලා එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශකෝප්ත  එක ගැන්ත දිගි්  
දිගටම වාද විවාද යනවා.  මීට කලිුව්ත මා බැංකුශේ බැඳුම්කර 
වංචාව පිිතබහව, ඒ තිශයන විමර් න පිිතබහව මානව හිමිතකම් 
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නඩුවක්  සුප්රීම් චසාවිශේ තිබුණු බව අපි ද් නවා. ඒ නඩුශේ දී  
හිටපු මා බැංකු අධිපතිු)මාව ඒශක්  නිදාසර කරලා තිශබනවා. 
එශාම නිදාසර කරපු චසාවි නිශයෝගයක් තිශබේදී, ගරු 
අගමැතිු)මා අද පැාැදිලිවම ප්රකා  ක ා, ඒ නිර්ශේ  ටික 
ක්රියා්තමක කර් න නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)වට එම වාර්තාව 
ශය මු කර තිශබන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, විපක්ෂය merry-go-round 

එකක් වාශේ චශේ ලහ්  ාවසර ශවන  ු)රු එකම ශේ,  එනම් ශකෝප්ත  
ම් ත්රය තමයි මු)ර් ශ් . ශවන්ත ශදයක් නැාැ. අද අපි ශම් රශට් 
සර ාවරභාවයක් ාදාග් න ඕනෑ. රර්ිකක සංවර්ධනයක් සති 

කරනවා නම්, ශම් රශට් සර ාවරභාවයක් තිශබ් න ඕනෑ  ශම් රශට් 
ජාතික ප්ර රනය විසහා ග් න ඕනෑ  ජාතික සමගිය ශග ෙනඟ් න 
ඕනෑ. ඒවා තමයි ශම් රටට තිශබන ප්රධානම අයාශයෝග.  ඒ 

අයාශයෝග ජයග්තශත ්ත විතරයි අපට නූතනවාදය්ත එක්ක, නවීන 
තාක්ෂණය්ත එක්ක ශම් රශට් ලදිරි පරම්පරාවට ශලෝකය්ත එක්ක 
සම්බ් ධ ශවලා ය් න පුළුව්  ගමනක්  ාදලා ශද් න පුළුව්  

ව් ශ් . අ් න ඒ ගමන ාද් න තමයි  ඊ ඟ වර්ෂය පුරා ශම් 
රණ්ඩුක්රම වයවසර ාව ශවනසර කිරීම්ත එක්ක ඒ ගමන ය් න අපි 
ලැාැසරතිශවලා ල් ශ් . ඒ ගමනට බාධා කර් න, ශම් ගමන 
නව්තව් න අද ශන ශයකු්ත බලශේග ක්රියා්තමක ශවනවා.  

ජාතික සමගියට, ජාතික සංහිඳියාවට විරුේධ සයි? ශම් රටම එකට 
එකු) ශවලා සංවර්ධනය ශවන රර්ිකකය්ත එක්ක යන ගමනට 
විරුේධ වි ාල පිරිසක් ල් නවා. ඒ පිරිසට වුවමනා ශවලා 

තිශබ් ශ්  ශම් රට නැවත්ත ම්ශ්ලච්ඡ්තවයට ශගන ය් නයි. 
නැවත අශප්ත  ගමන අො  කර් නයි.  

 ශම් රශට් ජාතික ප්ර රනය සති කරලා,  ජාතී්  අතර කුල්ල කා 

ගැනීම් සති කරලා,  එකිශනකා අතර ශවරය සති කරලා,  නැවත 
ශම් ර ට ම්ශ්ලච්ඡ්තවයට ශගන යන වැෙපිිතශව ක් ක්රියා්තමක 
ශවනවා.  රජයක් ාැටියට අපි ලබා ග්ත ජයග්රාණ රාශියක් 

තිශබනවා  අපි ලබා ග්ත නිදාසක් තිශබනවා.   2015 ජනවාරි 08 
ශවනිදා අපි  ලබා ග්ත ඒ නිදාස සා අපි ලබා ග්ත ජයග්රාණ,  
රපසු ාරව් න  ලෙ ශද් ශ්  නැති බව  එම විරුේධවාදී 

බලශේගවලට  අපි කිය් න කැමැතියි. 

ඒ ලබාග්ත ජයග්රාණ රපසු ාරව් න්ත, පටු ශේ පාලනය 
ශවුවශව්  නැවත ශම් රශට් ජාතිවාදයට හිස ඔසව් න්ත ලෙ 
ශද් ශ්  නැාැයි කියන එක සියලු ශදනාම මතක තබා ග් න 

ඕනෑ. ශම කද, අපි ලබා ග්තශ්ත එශස  ශමශස  ජයග්රාණයක් 
ශන ශවයි. 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා අපි ශම් රශට්  ප්රජාත් ත්රවාදී 
ජයග්රාණ රාශියක් ලබා ග්තතා. ශම් රශට් ජනතාව එදා පැවැති 

ඒකාධිපති බලය ශපර ලා, ඒකාධිපති වියරුව  පරාජය කරලා, 
පවු්ල බලය කෙලා, ඒ සියලු  ශේව්ල විනා  කරලා ඒ ලබා දු්  
ජයග්රාණය රරක්ෂා කරන එක ශම් රශට් ජනතා වයාපාරවල වග 

කීමක් කියලා අපි මතක තබා ග් න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීු)මනි, අද විපක්ෂය ච්තසාා කරනවා අපි රපු ශම්  ගමන 
නව්තව් න.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, දැ්  ක ාව අවසාන කර් න. 

 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මා අවසාන කරනවා.  

අශප්ත  ගමන නව්තව් න අපි කිසි විශටක්ත ලෙ ශද් ශ්  
නැාැ. අපි ලබා ග්ත ජයග්රාණ්ත එක්ක අපි ලදිරියටම  යනවා. අපි 

ලබාග්ත ජයග්රාණ රපසු ාරව් න පුළුව්  කියලා කවුරු ශාෝ 

හිතනවා නම් අපි කියනවා, "ඒක මු ාවක්" කියලා. ශම කද, අශප්ත  
රට ශලෝකය්ත එක්ක ලදිරියට ය් න පුළුව්   ක්තිම්ත පදනමක් 
අද අපි දාලා තිශබනවා. ශම් ශලෝකය දිනා ග් න අපට පුළුව්  
වුණා. පසු ගිය කාලශේ මානව අයිතිවාසිකම් ච්ලලංඝනය කරන, 

ම්ශ්ලච්ඡ රටක් ාැටියට අපව ාඳු් වපු ජාතය් තරය, අද අපි්ත 
එක්ක එකු) ශවලා ලදිරියට ය් න පුළුව්  කියන එක පිිතශගන 
තිශබනවා. ඒ නිසා අපට අලු්ත ගමනක් ය් න පුළුව් . අපට 

අලු්ත රටක් ාද් න පුළුව් . අපි සියලු ශදනාටම එකට ජීව්ත 
ශව් න පුළුව්  රටක් ාද් න පුළුව්  කියන වි රවාසය අප සු)ව 
තිශබනවා. එම නිසා අපි නැවත ශම් රට ම්ශ්ලච්ඡ්තවයට ය් න 

ශන දී, නැවත ශම් රට ජාතිවාදයට යට ශව් න ශන දී, අලු්ත 
බලාශප ශර ්තු)්ත එක්ක අපි පට්  ග්ත ගමන ලදිරියටම යනවා. 
අශප්ත  ලදිරි පරම්පරාවට ශලෝකය්ත එක්ක සම්බ් ධ ශවලා අලු්ත 

ගමනක් ය් නට පුළුව් .  අලු්ත රටක් ාදන ගමනට අව ය 
 ක්තිය රණ්ඩුවට තිශබනවාය කියමිත්  මශේ වචන සරව්ලපය 
අවස්  කරනවා. ශබ ශා ම සරු)තියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සරු)තියි.  

මී ඟට ගරු එසර. ශප්ර මර්තන ම් ත්රීු)මා. ඊට ප්ර ම, ගරු 
මුජිබුර් රලවමා්  ම් ත්රීු)මා මූලාසනය ග් නවා සති. 

 
අනුරුව ගු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා මූලාසනනයන් දවත් 

වුනයන්, ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குைதசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ක ාව කර් න. 

 
[අ.භා. 4.35] 

 
ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද දින අය වැය කාරක සභා 

අවසර ාශේ විවාදයට සම්බ් ධ ශවලා මට්ත අදාසර දක්ව් න 
අවසර ාව ලැබීම ගැන මම සු)ටට ප්ත වනවා. එයට එක ශා ු)වක් 
තමයි, නීතිය ාා සාමය සා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතයාං ය භාරව 

ල් ශ්  මශේ දිසරත්රික්කශේ, ශදනියාය රසනශේ සමතිවරශයක්. 
ගරු සමතිු)මනි, මම ඔබු)මාශේ අමාතයාං ශය්  ශග් වා 
ග්තතා "අශප්ත ක්ෂිත ප්රතිලල" කියලා ශ්ලඛ්නයක්. ඒශක් 

තිශබ් ශ් , "නීතිගරුක සාමජයක් සහාා නීතිය ාා සාමය 
පව්තවා ශගන යාම සා දකුණු ප ාශ්ත සංවර්ධනය ලා  
නැංවීම" කියලායි. ඔබු)මාශග්  මට මුලි් ම අා් න තිශබන 

ප්ර රනය තමයි, නීතිගරුක සමාජයක් ාද් න තිශබන ශප ලීසිය අද 
රදායම් චපදවා ග් නා ප්රධාන රයතනයක් බවට ප්ත කර 
තිශබනවා ශ් ද කියන ප්ර රනය.  ශම් රශට් අය වැය පරතරය අවම 

කර ගැනීම සහාා රුපිය්ල  මිතලියන ගණනක් රදායම් චපදවා 
ග් නා තැනක්  බවට ශප ලීසිය ප්ත කර ශගන තිශබනවා. ඒකට 
කමක් නැාැ. මම ගරු සාගල ර්තනායක සමතිු)මාට ගරු 
කරනවා. ශා ු)ව තමයි, ඔබු)මා මාතර දිසරත්රික් ශේ පාලනශේදී 

මා්තමශයක් ාැටියට කටුතු) කරන ශකශනක්. ඒක මම කිය් න 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ඕනෑ. ාැබැයි සාමානය ජීවිතශේදී තමු් නා් ශස  මා්තමශයක් 
වුණාට, තමු් නා් ශස ට පැවරිලා තිශබන විෂය යටශ්ත 
තමු් නා් ශස ට මා්තමශයක් ශව් න පුළුව් කම ලැබිලා නැාැ. 

ඒක තමයි ස්තත.  

ගරු සාගල ර්තනායක සමතිු)මනි, එයට ශා ු) වූ කාරණ 
ශම්කයි. තමු් නා් ශස  ඡ් දය පට්  ග්තත කාලශේ ශදනියාය ාා 

ප්ලශ්ලගම ශක ශ්  ලහලා ශදවු් දර දක්වා posters ගාලා 
තිබුණා, "ශ්ත ද්ලලට ලා  මිතලක් - සාගල ර්තනායක" කියලා. ඒ 
posters ටික ගැලවශේ තමු් නා් ශස  ශන ශවයිද ද් ශ්  නැාැ. 

මාතරට එන ශක ට මංගල සමරවීර සමතිු)මා, එු)මාශේ poster  
එශක් ගාලා තිබුශණ්, "රැකියා සපයන මංගල" කියලායි.  ගරු 
සමතිු)මනි, එශාම බලේදී නම් දකුණට තරම් ප්ර රන අඩු තැනක් 

දැ්  ලංකාශේ ශක ශා ව්ත නැති ව් නට ඕනෑ. දකුණ තමයි  
සියලුම ප්ර රන විසඳුණු  තැන.  දකුශණ් මිතනිසු්  - [බාධා කිරීමක්] 
ස ශඅනවා, ගරු ම් ත්රීු)මා. ගරු සමතිු)මනි, අද මුළු දවස ු) ම 
පාර්ලිශම්් ු)ශේම ක ා ක  ශේව්ල මම ශම් ශක ශ්  ලහලා 

අාශගන හිටියා. ඒවා අාශගන ල් න ශක ට මට ශ්තරුණු ශදයක් 
තමයි, අධයාපනය ාා නීතිය කියන ශදකම එකක් බව. මම වි රවාස 
කර් ශ් , රටක් ාදනවා නම් අධයාපනය ලා ට ශගශන් න 

ඕනෑ කියලායි.  රටක් නිවැරදි මාවතකට ශගනියනවා නම්, නීතිය 
ප්රධානයි.  

දැ්  කෑ ගාපු තමු් නා් ශස ලා අද නීතිය ාා සාමය සා 

දක්ෂිණ සංවර්ධනය අමාතයාං ය ගැන ක ා කරපු ශේව්ල මම 
අාශගන හිටියා. ඒ නිසා තව්ත ස ශඅන ශේව්ල මශග්  අාග් න 
එපා. සේද නැු)ව ල් න. අගමැතිු)මා ලසරසරාා ශම් කිය් ශ් .  

ඕනෑ නම්  1977 ලහලා කිය් නම්. 

ඕනෑ නම් 1977 ලහ්  කිය් නම්. මට ඔය සේද බේද කිසි 
ප්ර රනයකු්ත නැාැ. ඒක මතක තියා ග් න. කශන්ත චපකරණයක් 

ගාශගන, දුරක නශය්  කුණුාරුප කියන මිතනිාා්ත එක්ක්ත 
ක ා කරපු මිතනිශාක්, මම. ඒ නිසා මට ඒවා පිිතබහව ප්ර රනයක් 
නැාැ කියලා මුලි් ම කියනවා. 

ගරු අමාතයු)මනි, මම මුලි් ම ශම් කාරණය මතක් කර් න 

කැමැතියි. යා පාලන රණ්ඩුව ජනවාරි 8වැනි දා ාදන ශක ට, 
යාපාලන රණ්ඩුශේ ප්රධානම අරමුණක් වුශණ් රශට්  යාප්ත 
සමාජයක් ාදන එකයි. මම තමු් නා් ශස ලාට කිය් න 

කැමැතියි, 2014 වාර්තා වුණු සා 2015 වාර්තා වුණු අපරාධ  
සම්බ් ධ වාර්තාව ගැන. 2014 අවුරුේශේ රශට් බරපත  අපරාධ 
50,962ක් වාර්තා ශවනවා. ඒශක්  විසහනවා, 29,396ක්. ප්රති තය 

සියයට 57යි. 2015 අවුරුේශේ බරපත  අපරාධ 40,188යි. විසහපු 
ප්රමාණය 13,049යි. ප්රති තය සියයට 32යි. සියයට 25කි්  
බරපත  අපරාධ විසහා ග් න පූජිත ජයසු් දර ශප ලිසරපතිු)මාට 

බැරි ශවනවා.  

පූජිත ජයසු් දර ශප ලිසරපතිු)මා ගැන මම යමක් කිය් න 
ඕනෑ. මම මාධය ක්ශෂ ත්රශේ ල් න ශක ට මම කැමැතිම නිශයෝජය 
ශප ලිසරපතිවරයා එු)මායි. ට  12ට ප්රවෘ්තතියක් තිබුණා, සරවාධීන 

රූපවාහිනිශේ. ට  එශක  ාමාරට ක ා ක ්ත පූජිත ජයසු් දර 
අවදිශය් . ඒක තමයි ස්තත. චශේ පා් දර ායට ප්රවෘ්තතියක් 
තිබුණා. චශේ ාතරාමාර ශවන ශක ට පූජිත ජයසු් දර 

අවදිශය් . මම ාරියට සු)ටු වුණා, "අපි කැමති  මිතනිශාක් 
ශප ලිසරපති ශවනවා. සිවි්ල කමිතටු ාදලා අමුු) වැෙ පිිතශව කට  
ගිය මිතනිශාක් ශප ලිසරපති ශවන ශක ට, ශම් න රටට අව ය 

කරන මිතනිාා ශප ලිසරපති ශවනවා" කියලා. පූජිත ජයසු් දර 
මැතිු)මා ප මුවැනි මාධය සාකච්ඡාව තියන ශක ටම මම දැන 

ග්තතා, ලණුව කො ග් නවා, කො ග් නවාමයි කියලා. ඒක 

තමයි ස්තත. ශම් ශවලා තිශබ් ශ්  ඒක. එු)මා ශම් රශට් 
බරපත  අපරාධ විසහලා තිශබ් ශ්  සියයට 32යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 2014 අවුරුේශේ පුේගලය් ට 
එශරහි සුළු අපරාධ සිදු ශවනවා, 43,362ක්. සියයට 72ක් 

විස හනවා. 2015 අවුරුේශේ සුළු අපරාධ 43,870ක් සිදු ශවනවා. 
විසහ් ශ්  30,292යි. පුේගලය් ට එශරහි සුළු වරදව්ල සියයට 
69යි විසහ් ශ් . මම ශම් ගණ්  ටික ඔක්ශකෝම කියා ශගන 

ගිශයෝති්  මම ශම් කියන කාරණය තමු් නා් ශස ලාට පැාැදිලි 
ශේවි. බලාශගන යේදී පූජිත ජයසු් දර මා්තතයා වැෙ කරලා 
නැාැ. නීතිය නවලා, පනි් න පුළුව්  තැ්  ටික ශා යලා දීලා 

විතරයි තිශබ් ශ් .  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මම ශම් ශවලාශේ ශම් 
කාරණය්ත මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 

ජනවාරි 8වැනි දා ශම් රශට් මා ශප ශ  ශේ හිටපු ාැම 
මිතනිශාක්ම හිු)ශේ මහි් ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා හිටපු 
කාලයට්ත වො ශා හ රටක් ශම් රශට් නිර්මාණය ශේවිය කියලා. 
ාැබැයි, ඒක පුසරසක් බවට ප්ත ශවලා තිශබනවා. දැ්  ඒක 

පුසරසක් බවට ප්ත ශවලා තිශබනවා. මම ශම් කාරණය ශම් 
ශගෞරවනීය පාර්ලිශම්් ු)ශව්  අා් න කැමැතියි. මහි් ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිු)මා ශම් රට පාලනය කරන ශක ට්ත 

ලංකාශේ කුඩු තිබුණා. ාැබැයි, ගරු අගමැතිු)මනි, මහි් ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිු)මා ල් න කාලශේ කුඩු පැකට් එකක මිතල 
රුපිය්ල 1,500යි. අද කුඩු පැකට් එකක මිතල රුපිය්ල 500යි. [බාධා 

කිරීම්] අාශගන ල් න. [බාධා කිරීම්] ගරු අගමැතිු)මනි, 
තමු් නා් ශස ශේ- [බාධා කිරීම්] ශම් ශග ්ලල්  ගණ්  ද් ශ්  
නැාැ ලු. [බාධා කිරීම්] අාශගන ල් න. [බාධා කිරීම්] අාශගන 

ල් න.  

ගරු අගමැතිු)මනි, දැ්  රුපිය්ල 500යි කුඩු පැකට් එක. 
ාැබැයි, අද කුඩු මිතල අඩු වීම විතරක් ශන ශවයි, ශම් රශට් සිදු 

ශවලා තිශබ් ශ් . මම ශම් කාරණය ශප ලීසිය භාර 
සමතිු)මාශග්  අානවා. ශප ලීසිශේ ාැම නිලධාරිශයකුටම 
පවරලා තිශබනවා, නඩු අටක් ශද් න කියලා. තලවු)ශග ෙ 
ල් නවා "ශප් සා" කියලා මුවසරසශයක්. කඩුශවල චසාවිශේ 

ාැම දාම ශප් සාට නඩු තිශබනවා. "ශප්ර මදාස" කියන ශක ට 
චසාවිශේ වි්තති කූඩුවට නඟිනවා. රපලව එිතයට බහිනවා. රපලව, 
"ශප්ර මදාස" කියනවා. රපලව වි්තති කූඩුවට නඟිනවා. රපසු එිතයට 

එනවා. රපසු "ශප්ර මදාස" කියන ශක ට චසාවිශේ වි්තති කූඩුවට 
නඟිනවා. දවසකට අට සැශර්කට වො නඩු ශවුවශව්  වි්තති 
කූඩුවට නඟිනවා. ඔලව කසිප්ත පුයි විකුණ් ශ් . ාැබැයි, ඒ 

මුවසරසයාට දරුශවෝ ාතර ශදශනක් ල් නවා. ශප්ර මදාසශේ 
දරුව් ට ක්  සශා් ශ්  නැාැ  සසර ශපශන් ශ්  නැාැ  ක ා 
කර් න බැාැ, ගරු අගමැතිු)මනි. ාැබැයි, ඒ මිතනිාාට කසිප්ත පු 

විකුණනවා සශර් න ශවන ශදයක් කර් න විධියක් නැාැ. 
ාැබැයි, ශප ලීසියට කියනවා, "නඩු අටක් අරශගන වශර් " 
කියලා. ගරු අගමැතිු)මනි, නඩු අටක් අරශගන එ් න නම් නඩු 
නිර්මාණය කර් න ශවනවා. කසිප්ත පු විකුණන මිතනිශාක් 

හිටිශය ්ත තමයි නඩු අටක් ශද් න පුළුව් කම තිශබ් ශ් . ගරු 
අගමැතිු)මනි, යාප්ත රටක් ාද් න නම් අපි කර් න ඕනෑ 
අපරාධ විසහන විධිය වැඩි කරන එක ශන ශවයි, අපරාධ සිදු ශවන 

එක නව්තව් න පුළුව්  විධිය ශම කක්ද කියලා ශා යා ග් න 
එකයි.  

ශප ලිසරපතිු)මා යම් යට සීමාවක ලහ්  චෙට රපු ශකශනක් 

බව ඔබු)ම් ලා ද් නවා. ඒක ශක ශා ම වුණාද කියලා කිය් න 
ද් ශ්  නැාැ. චෙට රවාට පසරශස  යට මිතනිසරසු අමතක වුණා. 
ඕක තමයි සාමානය සිේධිය. සමාර ශප ලීසිවල වැෙ කර් න 
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විධියක් නැාැ. ස්තත ඒක. ගරු අගමැතිු)මනි, නඩුවලට ාරි 

ශවන්ත කටුතු)වලට ාරි අව ය ලියකියවිලි තවම ටයිප්ත  කර් ශ්  
පරණ ටයිප්ත  රයිටරශය් . ඒශක්  චක චක ගගා ගානවා. ාැබැයි, 
තමු් නා් ශස ලා ක ා කර් ශ්  2020දි අමුු) රටක් ගැනයි. 
ශම් න, ඒ රට කියලා කියනවා. ක ාශව්  නම් රවුම් කරලායි 

ශද් ශ් . රවුම් කරලා ක ා ක ාට තමු් නා් ශස ලා ාදන 
යාප්ත රට සු) ට ශප ලීසිය ශගශන් න තමු් නා් ශස ලාට 
බැරි වුණා. ශම්ක තමයි තිශබන ත්ත්තවය. [බාධා කිරීම්] 

ගරු අගමැතිු)මනි, ඊ ඟ කාරණය තමයි FCID එක සම්බ් ධ 
කාරණය. [බාධා කිරීම්] FCID එක ගැන මම ශමතැනදී ශම කු්ත 
කිය් ශ්  නැාැ. ගරු අගමැතිු)මනි, ාැබැයි මම ශම් 

පාර්ලිශම්් ු)ශේදී එක ශදයක් කිය් න ඕනෑ. මිතනිසු් ශේ අදාසර 
දැනග් න තමු් නා් ශස ලා ශම් සමාජශේ යටට බැසරශස  නැති 
වුණාට කමක් නැාැ. මිතනිසු් ශේ අදාසර දැනග් න අපි යටට 

බැාැලා ල් නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශම් රශට් සමාර මිතනිසරසු මශේ 
ක්  ශදකට සශා් න කියලා තිශබනවා, "ශේ පාලනඥය් ශේ 
දරුව් ශේ දරුව් ට්ත ශාණ ගා් න ඕනෑ" කියලා. [බාධා 

කිරීමක්] අාශගන ල් න. ගරු ම් ත්රීු)මා, තමු් නා් ශස  මාා 
බුේධිම්ත මුවසරසයාශ් . ඒ නිසා පාර්ලිශම්් ු)ශේ අගමැතිු)මා 
ලසරසරාා ''ශග ්  පාට්''  

 
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දා් න එපා. එච්චරයි කිය් ශ් . [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ 
ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඊ ඟ කාරණය,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මූලාසනශය්  ශම් කෑ ගාන එක නව්තවලා ශද් න. 

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ඊ ඟට කාරණය ශම්කයි. මම FCID එක ගැන ක ා 
කර් ශ්  නැාැ. ශා ු)ව, කවුරු්ත ඒ ගැන ශබ රුවට ක ා ක ා. 

නමු්ත, යමක් සිේධ ශව් ශ්  නැාැ කියලා මම ද් නවා. FCID 
එක සම්බ් ධව ශම නවා ක ා ක ්ත, යමක් ශව් ශ්  නැාැ 
කියලා මම ද් නවා. ශා ු)ව, දැ්  ශග ෙක් ශදශනකුට තිශබ් ශ්  
2020 ප්ර රනය. ගරු ඩිලා්  ශපශර්රා සමතිු)මා ක ා කරේදී 

කිේවා. ශම කක්ද කිේශේ? ුතේධය කරපු නායකයා වුණ්ත සර්ත 
ශෝ ් ශස කා සමතිු)මා ඡ් ද 14,000ක් පමණක් අරශගන පරාද 
වුණා කියලා කිේවා. ගිය සැශර් ඡ් ද 7,000යි කිේවා ග්තශ්ත. දැ්  

සමතිවරශයක් ශවලා සවි්ලලා ල් නවා කිේවා.  

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් අුවර දිසානායක ම් ත්රීු)මා 
ශම කද කිේශේ? එු)මා සම්පූර්ණශය්  කිේශේ, පසු ගිය රණ්ඩුව 

කාලශේ වුණු ප්ර රන ටික. ාැබැයි, එ්ලල කශ   ශගෝඨාභය 
රාජපක්ෂශේ සීමාවට. තමු් නා් ශස ලාශේ රණ්ඩුව සු)ශ   
දවසර 4ක් ලසරසරාට හිත් න පුළුව්  vision එකක් තිශබන 

මිතනිසරසු ශම් අතශර් නැාැ කියන එකයි මම කිය් ශ් . 

 
ගු චන්දිම ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ, තමු් නා් ශස  හිතන විධිය. 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

හිතන විධිය ශන ශවයි, ඒක ස්තත. මතක තියාග් න, 
අගමැතිු)මා ක ා කරන ශක ට අගමැතිු)මාශේ පසරශස  

වාඩිශවලා හිටියා කියලා තමු් නා් ශස ලා බුේධිම්ත මිතනිසරසු 
විධියට ශම් රටට ශප්ත ් ශ්  නැාැ. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, 
අශනක් කාරණය තමයි,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, ඔබු)මාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මට විනාඩි 15ක් ශව් ශවලා තිබුණා. ඒ නිසා තව විනාඩි 6ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශවලාව බලලා තිශබ් ශ් . 
 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

තව ශවලාව තිශබනවා. අසතය කිය් න එපා. 
 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අනි්ත කාරණය ශම්කයි. ගරු 
අගමැතිු)මනි, තමු් නා් ශස  ද් නවා, තමු් නා් ශස ශේ අග්ර 
මිතත්රයා - තිසරස අ්තතනායක මැතිු)මා - තමු් නා් ශස ශේ  ඟ 
හිටපු ස්තත මිතත්රයා එු)මා. ාැබැයි, ප්ර රන වුණා, ගියා. [බාධා 
කිරීමක්] අාශගන ල් න, පනි් න එපා. ාැබැයි, කූට ශ්ලඛ්න 
ාැදීශම් ප්රතිලලයක් විධියට තමයි එු)මා ශම් ශවලාශේ 
බ් ධනාගාරගතශවලා ල් ශ් . ගරු අගමැතිු)මනි, එශාම 
බලේදී ශම් පාර්ලිශම්් ු)ශේම ල් න ජාතික ශා  චරුමශේ 

පාඨලී චම්පික රණවකලා සයි එශාම ල් ශ් ? ඒක මශේ එක 
ප්ර රනයක්. අනි්ත එක තමයි ගරු අගමැතිු)මනි, එු)මා FCID 
එකට අරශගන ගියා. මම්ත රාජිත ශස නාර්තන මා්තමයාට 
විරුේධව පැමිති.්ලලක් භාරදු් නා. මම කිය් ශ් , 
තමු් නා් ශස ට චපරිම ව ශය්  තව අවුරුදු 15යි ශම් 
ශප ශ  ශේ ජීව්ත ශව් න පුළුව් . ඒක තමයි ස්තත. 
තමු් නා් ශස ශේ වයස අවුරුදු 70යි. අවුරුදු 15යි කියලා 
කිය් ශ්  ගරු අගමැතිු)මනි, තව ශවසක් ශප ශා යව්ල 15යි. 
ාැම ශවසක් ශප ශා යටම ද් සලක් දු් න්ත, තමු් නා් ශස ට 
ද් ස්ල 15යි ශද් න පුළුව් කම තිශබ් ශ් . ඒක තමයි ස්තත. 
[බාධා කිරීම්]  

ඊ ඟ කාරණය ශම්කයි. ශමතැනදී මුජිබුර් රලවමා්  ම් ත්රීු)මා 
කිේවා, අපි මහි් ද රාජපක්ෂ මා්තමයාට නැවත පණ ශද් න 

ාදනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] මම එකම එක ශදයක් කියනවා. 
සමාර මිතනිසරසු ජීව්ත වුණ්ත මැරුණා වාශේ ජීව්ත ශවනවා. 
සමාර මිතනිසරසු මැරුණ්ත ජීව්ත ශවනවා  වශේ දැශනනවා. මහි් ද 

රාජපක්ෂ මැරුණ්ත මිතනිසරසු් ශේ පපුශේ ජීව්ත ශවනවා කියන 
එක මම ශම් ශවලාශේ මතක් කරනවා. ඒක තමයි ස්තත 
කාරණය. 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ඊ ඟ කාරණය ශම්කයි ගරු අගමැතිු)මනි. දුමිත් ද සි්ලවා 
කිය් ශ්  ගිය රණ්ඩුශේ මු්ල කාලශේ තමු් නා් ශස ලාශේ 
පැ්තශ්ත හිටපු ම් ත්රීවරශයක්. [බාධා කිරීමක්] අාශගන ල් න, 

පනි් න එපා. දුමිත් ද සි්ලවා ම් ත්රීු)මාශග්  වරදක් වුණා නම්, ඒ 
වරද සම්බ් ධව මම ක ා කශ   නැාැ. ඒක ස්තත. මම ශම් 
පාර්ලිශම්් ු)ශේ කිසිම මිතනිශාක් සුේද කර් න ය් ශ්  නැාැ. 

ඒක තමයි ස්තත. ශා ු)ව, මා ජනතාව අපට ඡ් දය දීලා 
තිශබ් ශ්  අශප්  අවංක ශච්තනාවක් අරශගන. නමු්ත, දුමිත් ද 
සි්ලවාට ප්රතිකාර ගැනීමට ශරෝාලකට යෑශම් ප්ර රනයක් නැාැ. 

"සිරකරුශවෝ්ත මුවෂයශයෝය" කියලා තමයි ශබෝඩ් එශක් ගාලා 
තිශබ් ශ් . ාැබැයි අගමැතිු)මනි, සු) ට ය් න ඕනෑ 
අගමැතිවරයා විධියට ශන ශවයි. සාමානය මිතනිශාක් විධියට 

සු) ට ගිහි්ලලා බල් න ප්ර රනය ශම කක්ද කියලා. බ් ධනාගාර 
ශදපාර්තශම්් ු)ශේ තිශබන සමාර ප්ර රන ගැන මම ක ා 
කර් ශ්  නැාැ. ශා ු)ව, මට ශේලාව නැාැ. යම් දවසක් රශව ්ත 
ඒවාශේ ශවන ශේව්ල සම්බ් ධශය්  ස්තත මම 

තමු් නා් ශස ලාට කියලා ශද් නම්. 

ගරු අගමැතිු)මනි, ඊ ඟ කාරණය ශම්කයි. ශම් ශවන ශක ට 
රට පුරාම අපරාධ රැ්ලල වැඩිශවලා තිශබනවා. මම 

තමු් නා් ශස ශග්  අානවා, තමු් නා් ශස  අවංකවම 
ච්තතරයක් ශද් න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, තමුනා් ශස ට ලබාදු්  කාලය දැ්  අවස් . 

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මට විනාඩි 15ක් තිබුණා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැාැ, විනාඩි 12යි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මශේ කාලය විනාඩි 15යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප ඩ්ෙක් ල් න, මම පැාැදිලි කර් නම්. පැාැදිලි කරනක්ල 
ශප ඩ්ෙක් ල් න. [බාධා කිරීම්] මහි් දාන් ද අලු්තගමශේ 

ම් ත්රීු)මා විනාඩි 18ක් ක ා කරලා තිශබනවා. එු)මා විනාඩි 8ක් 
වැඩිශය්  අරශගන තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි ඔබු)මාට විනාඩි 
12ක කාලයක් ලබාදී තිශබ් ශ් . ඔබු)මාට්ත විනාඩි 2ක් වැඩිපුර 

ලබාශදනවා. ඒ නිසා දැ්  ක ාව අවස්  කර් න. 

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

අවසාන ව ශය්  මට විනාඩි 2ක් ලබා ශද් න කියලා මම 
තමු් නා් ශස ශග්  ල්ලලනවා. ගරු අග්රාමාතයු)මනි, ප මුවැනි 

කාරණය ශම්කයි. තමු් නා් ශස ශග්  එකම එක ශදයක්  

බලාශප ශර ්තු)  ශවනවා. තමු් නා් ශස ට නැවත අගමැති 

ශව් න පුළුව් ද, ජනාධිපති ශව් න පුළුව් ද, පාර්ලිශම්් ු)වට 
එ් න පුළුව් ද කියලාව්ත මම ද් ශ්  නැාැ. මම ඒක 
ශා ය් ශන්ත නැාැ. ාැබැයි, ස්තත කාරණය තමයි,- [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මා, දැ්  ක ාව අවස්  කර් න. 
 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ගරු අගමැතිු)මනි, තමු් නා් ශස  බුේධිම්ත ශකශනක් කියලා 

මම ද් නවා. ලසරසර එක්ස්ත ජාතික පක්ෂශේ හිටිශේ 
තමුනා් ශස  වාශේ යම් මට්ටමක ශවනසර විධිශේ මිතනිසරසු ටිකක්. 
ශම් වාශේ අය හිටිශේ නැාැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, දැ්  ඔබු)මාශේ ක ාව අවස්  කර් න. 
[බාධා කිරීම්]  

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ාරක් හිටිශේ නැාැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, දැ්  ක ාව අවස්  කර් න. 

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ගරු අගමැතිු)මනි, ඊ ඟ කාරණය ශමයයි. අපි කියන ශේව්ල 
අාශගන ල් න තරම් තමු් නා් ශස  නිාතමානියි. [බාධා කිරීම්] 

තමු් නා් ශස  නිාතමානියි. ශම් ාරක් 
 

[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නිාතමානි නැාැ.  [බාධා කිරීම්] ම් ත්රීවරු්  නම් නිාඅතාවක් 
සති ශවයි.  

අවසාන ව ශය්  මම එක ශදයක් සහා්  කර් න කැමැතියි. 
ගරු සාගල ර්තනායක මැතිු)මනි, මශේ අවසාන ල්ලලීම ශමයයි. 
දකුණු ප ාත භාර සමතිවරයා ව් ශ්  තමු් නා් ශස යි. දකුශණ් 
මිතනිසු්  සු)ව මාා බලාශප ශර ්තු)වක් තිශබනවා. දකුණු 
ප ාශ්ත එක පැ්තතකි්  වලශේ ගඟ ගලනවා. අශනක් පැ්තශත්  
ගිං ගඟ ගලනවා. මැදි්  නි්ලවලා ගඟ ගලනවා. ාතර ශක  නි්  
එක ශක නක මුලවදු සීමාව තිශබනවා. ගරු සමතිු)මනි, දකුශණ් 
සිටි් ශ්  තම් ශේ නිෂරපාදන - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, දැ්  ඔබු)මාශේ ක ාව අවස්  කර් න. 
ඔබු)මාට විනාඩි ු)නක කාලයක් වැඩිපුර ලබා දීලා තිශබනවා.  

349 350 

[ගරු එසර. ශප්ර මර්තන මාතා] 
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ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 
ලබා ශද් න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාට විනාඩි ු)නක් වැඩිපුර ලබා දීලා තිශබනවා. 

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ගරු සමතිු)මනි, ඔවු්  තම් ශේ නිෂරපාදන විකුණා 
සරවාධීනව ජීව්ත ශවන මිතනිසරසු.  [බාධා කිරීම්] ඒ මිතනිසු් ශේ 

රර්ිකකය ාද් න පුළුව් කමක් තිශබනවා. ාරි දැක්මක් 
තිශබනවා නම් ාද් න පුළුව් කම තිශබනවා. [බාධා කිරීම්] 
අප්ත පුාාමිත, මතක තබා ග් න. අප්ත පුාාමිත සභාශේ පිටුපස ලහශගන 

ඕනෑ ශදයක් කිය් න. [බාධා කිරීම්]  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශා ම සරු)තියි, අවසාන කර් න ගරු ම් ත්රීු)මනි. [බාධා 
කිරීම්] - 

 

ගු එසන. නප්රේමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

අගමැතිු)මා ද් නවා, තමු් නා් ශස ශේ -  [බාධා කිරීම්] 
අගමැතිු)මා ද් නවා, - [බාධා කිරීම්] එශාම නම් ඔය විධියට 
පිටුපසි්  වාඩි කරව් ශ්  නැාැ. [බාධා කිරීම්] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, ගරු ර් ජ්  රාමනායක නිශයෝජය සමතිු)මා. 

[අ.භා. 4.49] 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  ියනයෝජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට ලැබී තිශබ් ශ්  ලතාම 
ශකටි කාලයක් නිසා මම ශකිත් ම මාතෘකාවට ශය මු ශව් නම්. 

මම ක ා කර් න ශතෝරා ග්තශ්ත, අධිකරණ අමාතයාං යයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, නව ජනාධිපතිවරශයකුට, 
අගමැතිවරශයකුට සා නව රණ්ඩුවකට 2015 වර්ෂශේ ජනවාරි 8 

වැනි දා ශම් රශට් ජනතාව ඓතිාාසික ජයග්රාණයක් ලබා දු් නා. 
පසුගිය රණ්ඩුවට රට ු)  පාලනය ශගන ය් න තව්ත අවුරුදු 
ශදකක කාලයක් තිබියදී, ජනතාව ඔවු්  එ වා දැමුශේ, 
ප්රති ක්ශෂ ප කශ   සයිද කියන කාරණය කවුරු කවුරු්ත තම-

තම් ශේ ාෘදය සාක්ෂිය අුවව වටාා ග්තශත ්ත ශා හයි. අශප්ත  
රණ්ඩුව ප්ත වුණාට පසුව ප්ත වුණු අගවිනිසුරුවරයා වූශේ ශක්. ශ්රී 
පව්  මා්තමයායි.  

අපි දැක්කා, පසුගිය ුතගශේ හිටපු රජය හිටපු අගවිනිසුරුු)මිතය 
වන ශිරානි බණ්ොරනායක මැතිනියට සිදු ක  ශදය. පසු ගිය රජය 

දිවි නැගුම පනත ශගශනේදී, එු)මිතය එයට විරුේධව යම් යම් තී් දු 

දු් නා. එතශක ට පසුගිය රණ්ඩුව කශ   ශම කක්ද? අපි ශම් 
ගැන සංස් දනා්තමකව හිත් න ඕනෑ. ශම කද, ශම්වා අසා ශගන 
සිටින ශප දු ජනතාව අානවා, "ශම් අධිකරණශේ ශවනස සැපද?" 
කියා. ශමම රණ්ඩුව ප්ත වුණාට පසුව අධිකරණය ු)  වූ 

ශවනසරකම් "සැපද, චූ් ද, සු)ටුදායකද?" කියා අසනවා. නමු්ත ඒ 
කාලශේ සිදු වුශණ් එශාමයි. ඒ කාලශේ දිවි නැගුම පනත 
සම්බ් ධව රජයට විරුේධ යම් යම් මත ප්රකා  ශවේදී, හිටපු රජය 

එු)මිතයට කශ   ශම කක්ද? එු)මිතයශේ ශේ ලදිරිපිටට ගිහි්  "හූ" 
කියා, කෑ ගසා, එතැන සි් දු දමා ශගන නටා, කිරි බ්ත කාලා 
එු)මිතය එශ ේවා. එශාමයි වැෙ කශ  .  

නමු්ත ශ්රී පව්  මා්තමයා -දැ්  සිටින අගවිනිසුරුු)මා- ශම් 
රජයට  විරුේධව තී් දු කීයක් දු් නාද? ග්ල අඟුරු වංචාවක් සිදු 
ක ාය කියා ශචෝදනාවක් රවා. එු)මා කශ   ශම කක්ද? එු)මා 

ශම් රජයට විරුේධව තමයි තී් දුව දු් ශ් . ඊ ඟට, වැට් ප්ර රනය 
එේදී රජයට පක්ෂපාත තී් දුවක් ශන ශවයි, දු් ශ් . ඊට පසුව 
ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මා්තමයා එු)මාශේ මූලික අයිතිවාසිකම් 
ශප්තසම චසාවියට ලදිරිප්ත ක  ශේලාශේ එු)මාට පක්ෂව තමයි 

තී් දුව දු් ශ් . ශම් විධියට තමයි අද අධිකරණය ක්රියා කර් ශ් . 
එශස  ක්රියා කරේදී්ත, ශම් අයට හිතට එකඟව කිය් න පුළුව් ද, 
අ ශප්ත  රශට් අධිකරණය අද සරවාධීන නැාැ කියා? එදා, එශාම 

ක ා. නමු්ත අපට තවම බැරි වුණා, ශ්රී පව්  මා්තමයාශේ ශේ 
ලදිරිපිටට ගිහි්ලලා එතැන කිරි බ්ත කාලා, ගෑ ගසා, "හූ" කියා එම 
අගවිනිසුරුවරයා එ වීමට. අපිට තවම එශාම කර් න බැරි වුණා. 

අපි ඒකට අසාර් කයි. අ් න, ඒක තමයි ශවනස. ඒක තමයි 
සනීපය. ඒක තමයි චූ්  එක. දැ්  ජනතාව අානවාශ් , ශම් 
ශවනස සැපද කියා. අ් න ඒක තමයි ශම් ශවනස. 

එදා, ශම ාා්  පීරිසරලා කශ   ශම නවාද? ප්රගී්ත 
එක්නැිතශග ෙ අු)රුදා්  වුණු එක - අශප්ත  සිටින නිශයෝජය 
සමතිවරශයකු වන අරු් දික ප්රනා් දු වුණ්ත "ලතාලිශේ 

ශමශාම සිටියාය" කියා කියනශක ට ශම ාා්  පීරිසර හිටපු 
අගවිනිසුරුු)මා කිේශේ ශම කක්ද? එු)මා කිේවා, "ශදයිශයෝ 
තමයි ද් ශ් " කියා. "එක්නැිතශග ෙ ගැන මම ද් ශ්  නැාැ, 
ශදයිශයෝ තමයි ද් ශ් " කියා එු)මා කිේවා. ඊට ලසරශස්ලලා 

හිටපු අගවිනිසුරුවරයා කිේශේ ශම කක්ද? ඔලවශේ නම සර්ත 
න් ද සි්ලවා. එු)මා ශමතැන ලහලා හූවක දුරි්  තිශබන 
දියව් නා ව අස  කලිසම්ත නැු)ව underwear එක පිටි්  ලහලා 

ාසු වුණා.   

වික්ටර් අයිව්  මා්තමයා තමයි ලිේශේ. සඳිවත නැතිව, 
underwear එක පිටි්  නීතිඥවරියක් සමඟ හිටියා. සර්ත න් ද 

සි්ලවා මා්තමයා ශම නවාද කිේශේ? මම ශන ශවයි ශම්ක කිේශේ. 
හිටපු ජනාධිපති මහි් ද රාජපක්ෂ මා්තමයාශේ රුපිය්ල මිතලියන 
82ක සුනාමිත වංචාව ගැන ක ා කරේදී එු)මා ශම නවාද කිේශේ? 

“හිර ශගදර යව් න ඕනෑ ශකනාව මම රජ ශගදර යැේවා. මට 
සමා ශව් න  මට සමාශව් න  මට සමාශව් න.” කියලා ඒ 
කාලශේ හිටිය අග විනිසුරුවරයා ු)්  පාරක් කිේවා. මහි් ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිු)මා අද කිසිම ලජ්ජාවක්, හිරිකිතයක් 

නැතිව තමු් ශේ ශේදිකාශේ ප්රධාන කිකකශයක් ාැටියට ඒ 
විනිසුරුවරයාම තියා ශගන ල් නවා. ලජ්ජා නැු)ව එතැනටම 
ගිහි්ලලා අද ශවන එකක් කියනවා. ශමශාමයි, ඒ කාලශේ 

අගවිනිසුරුවරු ාැසිරුශණ්.  

දැ්  චසාවිය ශවනසර ශවලා. ශම් ශවනස එක පාරටම 
ජනතාවට දරා ග් න අමාරුයි. දැ්  ල් න විනිසුරුවරු රජයට 

විරුේධවයි  තී් දු ශද් ශ් . නමු්ත, රජය ඒකට හිරිාැර කර් ශ්  
නැාැ   හූ කිය් ශ්  නැාැ   කෑ ගා් ශ්  නැාැ. අපි හිස නමා 
රචාර කරනවා. අධිකරණයට ගරු කරනවා. සියලු ශේව්ල ලවසා 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

දරා ශගන අපි නඩු ාරියාකාරව ක්රියා්තමක කරනවා. විපක්ෂශේ 
ල් න අශප්ත  ගරු ම් ත්රීවරශයක් අද තම් ශේ ක ාශේදී කිේවා, 
FCID එක නීතයුවකූල නැාැ කියලා. ඒ සම්බ් ධශය්  

ශබ ශා ම පැාැදිලිව තිශබන ශම් ලියවි්ලල මම සභාගත* 
කරනවා. 

FCID එක නීතයුවකූලයි. ශක ටුව මශාසරත්රා්තශග්  

තී් දුවක්. දිනය 2016.10.25. ශදවැනි පිටුව. රන් ද වීරූ රිය 
මා්තමයා එහි ලියා තිශබනවා, “ශප ලිසර මූලය අපරාධ 
ශක ට්ඨාසය, ශප ලිසර රඥාපනතට අුවව පිහිටවූ නීතයුවකූල 

රයතනයක් බව ශක ටුව මශාසරත්රා්ත ලංකා ජයර්තන ශමශනවිය 
ඊශේ ප්රකා  කර සිටියාය. සය එශස  ප්රකා  කශ   ශප ලිසර මූලය 
අපරාධ ශක ට්ඨාසය ශප ලිසර සර ානයක් ශන වන බැවි් , එහි 

කටුතු) නීතයුවකූල ශන වන බවට නීතිඥයකු විසි්  ලදිරිප්ත කර 
තිබූ ශප්තසමක් ප්රතික්ශෂ ප කරමිතනි” කියලා. දැ්  ශම්ක කියලා 
තිශබ් ශ්  ලංකා ජයර්තන ශමශනවියයි. එු)මිතය විනිසුරුවරියක්. 

එු)මිතය ට්ත වො ලා  ම් ත්රීවරු ශමතැන ල් න බැාැ. මම නම 
කිය් න කැමැති නැාැ.  

ශමතැන ල් න අශප්ත  ම් ත්රීවරශයකුශේ පියා කිේවා, "FCID 

එශක් ශප ලිසර කට්ටාශේ ලහ්  DIG දක්වා ග්ල ගාලා මරනවා" 
කියලා. දැ්  ඒ ශවුවශව්  පැමිති.්ලලක් තිශබනවා. ඒක විභාග 
ශවන නිසා මම ඒ ගැන ක ා කර් න ය් ශ්  නැාැ. ඊට පසරශස  
එු)මා කිේවා, "මම එශාම කිේශේ නැාැ" කියලා. නමු්ත, අපි 

අ් තර්ජාලය ාරාා ඔලවශේ මුලවණ, ඔලවශේ රුව, ඔලව තර්ජනය 
කරන ාැටි, එතැන නාම්ල රාජපක්ෂ මා්තමයා ල් න ාැටි, 
ඔලවශේ පුත්රයා වන ව්තම්  පාර්ලිශම්් ු) ම් ත්රීවරයා ල් න ාැටි, 

ඒ සියලු ශේ දැක්කා. ඒක දැ්  "නැාැ" කිය් න බැාැ. වීරයා 
වාශේ කිේවා නම්, වීරයා වශේ චසාවියට ය් න්ත ඕනෑ. කිේවා 
නම් කිේවා කිය් න ඕනෑ. ශම කටද භය ශව් ශ් ? එතැන වි ාල 

තර්ජනයක් තිශබනවා. ඔලව කියනවා, "FCID එශක් DIG සිට 
ශප ලිසර කට්ටා දක්වා ග්ල ගාලා මරනවා" කියලා. ඒ කිය් ශ් , 
මැද ශපරදිග - Sharia law - එක වාශේයි.  රියා නීතියට තමයි 

අශප්ත  රිසානා නාෆික් ශග දුරු වුශණ්. අපි "ක් දිරා පාලම" යට, 
සවුදි අරාබිශේ "ඔශලයියා කහවුර" ගැන ක ා ක ාම අපි කිේවා, 
ශමශාම ග්ල ගාලා මර් න බැාැ කියලා. දැ්  ශම් අය කියනවා, 
නීතිය ක්රියා්තමක කරන අයව ග්ල ගාලා මර් න ඕනෑ කියලා.  

බල් න, "ශදරණ" රූපවාහිනිශේ විකා නය ශවන "සිදූ" 
කියන ශටලි නාටයශේ කියන ශම් ශේ ගැන. ඒ නාටයශේ එක් 
තැනක කියනවා, "ශා රකම් කරපු අය, මිතනී මරපු අය ස් සු්  

නැාැ" කියලා. ශසෝරත ාාමුදුරුශවෝ කියන ශප ඩි ාාමුදුරුශවෝ 
එශාම කියනවා. ඒ ක ාව ස්තත. ස්තශත් ම ශා රකම් කරපු 
එකාට නි් ද ය් ශ්  නැාැ  මිතනී මරපු එකාට නි් ද ය් ශ්  

නැාැ  කුඩු ශේන එකාට නි් ද ය් ශ්  නැාැ  එතශනෝ්ල ශේන 
එකාට නි් ද ය් ශ්  නැාැ  ගංජා ශේන එකාට නි් ද ය් ශ්  
නැාැ  මාජන ශේප   -public property- ශා රකම් කරපු එකාට 

peace of mind නැාැ. සැනසීමක් නැාැ. ඌ කෑ ගානවා  ශපරිත 
කරනවා  හූ කියනවා  ශන ශයකු්ත ශේව්ල කරනවා. අපි body 
language එශක්  ාඳුනා ග් න ඕනෑ, ශම් ාාදයා ශමච්චර ශම් 

කුලප්ත පු ශවලා ල් ශ්  ඔලව පසරශස  ශප ලීසිය එන හි් දා කියලා. 
අපි ශම් ශප ලීසියට, ශම් FCID එකට, ශම් Bribery Commission 
එකට, ශම් බරපත  වංචා විමර් න ජනාධිපති ශක මිතසමට, CID 
එකට සා ශම් නිලධාරි් ට ශම් ශා රු් ශග් , තක්කඩි් ශග්  

චරිත සාතික බලාශප ශර ්තු) ශව් ශ්  නැත.  

අපි ශක ශා මද ශා රු් ශග්  චරිත සාතික ල්ලල් ශ් , 

අ්ලල් න ල් න එකා ගැන. ශම් ක ාව අාශගන ල් න ජනතාව 
ශප ඩ්ෙක් හිත් න, ශා රු කියයි ද, "අශ් ! ශම් රණ්ඩුව 2015 
ජනවාරි 8වැනිදා බලයට සවි්ලලා ශෂෝක් එකට ශා රු අ්ලලනවා. 
අශ් ! ශෂෝක් එකට - investigations - කරනවා. ශෂෝක් එකට 

විමර් න කරනවා. ශම් අය ශෂෝක් එකට අපිව හිශර් දානවා. 
රිමා් ඩ් බ් ධනාගාරගත කරනවා" කියලා. සමාර ශවලාවට අ්ත 
ශදකට මාංචු දමා ශගන හිටපු සමතිවරු, ම් ත්රීවරු බ් ධනාගාර 

රිශය්  ශම් පාර්ලිශම්් ු)වට එනවා.  

ශමතැනට සවි්ලලා ඔලව කෑ ගානවා, ''හූ, හූ, ශකෝ, ශා රු 
ස්ලලුවාද?'' කියලා. ශා රා රශේ බ් ධනාගාර රිශය් . සවි්ලලා 

අානවා, ''ශා රා ස්ලලුවාද?'' කියලා. ඒ වාශේ ත්ත්තවයක් 
තිශබ් ශ් . ශා රකම් ගැන ශබ ශා ම විනිවිද ශපශනන 
ත්ත්තවයක් අද ශම් රශට් සති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන 

භයක් ශව් න ඕනෑ නැාැ.  

අද අධිකරණ අමාතයාං ය ගැන ක ා කරේදී, විශ  ෂශය්  
එක කරුණක් ගැන කිය් නට ඕනෑ. අධිකරණ සමතිු)මා්ත ගරු 
සභාශේ සිටිනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය සමතිු)මනි, ඔබු)මාට තව විනාඩියක 
කාලයක් තිශබනවා. 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට විනාඩි පාක කාලයක් 

වැඩිපුර තිබුණු බව කිේවා.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාට විනාඩි දායක කාලයක් තමයි ලබා දු් ශ් . 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අධිකරණ ලතිාාසශේ නිර්භීතම නඩු තී් දුව දු් ශ්  කවුද? 
පේමිතනී එ් . රණවක ගුණතිලක කියන ඒ ශර ෂරඨ කා් තාවයි. 

සියලු ශදනාශේ මැර තර්ජන තිබියදී එු)මිතය ඒ තී් දුව දු් නා. අද  
එු)මිතය පානදුර අධිකරණයට මාරු කර තිශබනවා. පිලපිටිය 
මා්තතයා අුවරාධපුරයට මාරු කරලා තිශබනවා. ශමවැනි ශේව්ල 

පසු ගිය ටිශක් සිදු ශවලා තිශබනවා. ශම්වාට වග කිය් න ඕනෑ 
කවුද? පසුගිය කාලශේ සර්ත රබෲ මාතා, විනිසුරුවරියකට 
තර්ජනය කරලා තිබුණා. ශම් වාශේ ශේව්ල ශවලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා ශම්වා ගැන ශා ය් න ඕනෑ.  

අධිකරණ සමතිු)මා ගරු සභාශේ ල් න නිසා මා 
ඔබු)මාශග්  ශමම ල්ලලීම කරනවා. ගරු අධිකරණ සමතිු)මනි, 
ශම් විනිසුරුවරු්  ශගව් ශ්  සැප පාසු ජීවිත ශන ශවයි. ශම් 
විනිසුරුවරු්  චශේ ලහලා ාැ් දෑ ශවනක්ල අා් ශ්  මිතනී මරපු, 
ගංජා ශගනාපු, කුඩු ශගනාපු, ශප ඩි  මයි්  දූෂණය කරපු නඩුයි. 
ඒ අයට රතතිය තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ අයශේ වැටුප්ත  වැඩි 
කර් න  ශා හ නිල නිවාස ලබා ශද් න  ඒ අයට රරක්ෂාව ලබා 
ශද් න. ශම කද, පසු ගිය ුතගශේ කුඩුකාරයකුට විරුේධව නඩු 
තී් දුවක් දු්  නිසා, සර්ත අශේපිටිය මැතිු)මා එු)මාශේ නිවශස  
ශපෝටිශකෝව ලදිරිපිටදී ඔළුවට ශවඩි තබා මරා දැම්මා. එශාමයි ඒ 
කාලශේ සිේධී්  වුශණ්.  

353 354 

[ගරු ර් ජ්  රාමනායක මාතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල දදිරිපත් නනොකරන ලී . 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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ශප ලිසරපති පූජි්ත ජයසු් දර මා්තමයා අද දින 
පාර්ලිශම්් ු)ශේ නිලධාරි් ශේ කුටිශේ සති. එු)මා ගැන 
ම් ත්රීවරු්  ක ා ක ා. ඒ අය එු)මාට යම් යම් ශේව්ල කිේවා. 
නමු්ත, පසුගිය කාලශේ හිටිය බාලූ රිය මා්තතයලා ශම නවාද 
කශ  ? ඒ කාලශේ ලාම්පු ශත්ලවල මිතල ගැන ක ා ක ාය කියා 
ධීවරශයක් වන ස් තනි ශේ ඔළුවට ශවඩි තිය් න order එක 
දු් ුව මුවසරසයා  ශර ෂා්  චාුවකලා මර් න order එක දු් ුව 
මුවසරසයා. ශම් වාශේ වැෙ තමයි ඒ කාලශේ වුශණ්. ඒ නිසා 
ශමවර ප්තවූ ශප ලිසරපතිු)මාට අප ගරු කරනවා. එු)මා ශකශස  
ශාෝ වැරදි ක  හිටපු කැබිනට් සමතිවරු්  පවා රිමා් ඩ් 
බ් ධනාගාරගත කර් න අද මූලික ශවලා තිශබනවා. ශමශාම 
ක ාම ශම කක්ද ශව් ශ් ? ශම් සංසරකෘතිය දැක්කාම ශම කක්ද 
ශව් ශ් ? අශප්ත  පැ්තශ්ත ල් නවා ශ් ද, ශා රකම් කර් න 
සිහින මව මවා ල් න අය. අශප්ත  රණ්ඩුශේ ල් නවා, ඊ ඟට 
ශා රකම් කර් න, යටි මඩි ගා් න සිහින මව මවා ල් න අය. 
දැ්  නීතිය ක්රියා්තමක ශවන නිසා, දැ්  ඒ අය්ත භය ශවනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ර! -  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අගමැතිු)මා භය ශවලාද? 

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අගමැතිු)මා ගැන කියන එක- මම්ත COPE  එශක් හිටිය 

සාමාජිකශයක්. තමු් නා් ශස ලා -[බාධා කිරීම්] ශප ඩ්ෙක් ල් න. 
[බාධා කිරීම්] ශප ඩ්ෙක් මට ක ා කර් න ශද් න. 
තමු් නා් ශස ලා ද් නවාද, අර්ජු්  සශලෝසියසරශේ ශා හම 

යාළුවා කවුද කියලා? නාම්ල රාජපක්ෂ.[බාධා කිරීම්]  
 

ගු මන්ත්රීවරනයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ප්ල ශා රා. පරණ ශා රා.  
[මූලාසනන  අණ පරිදි දවත් කරන ලී .] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීම්]  
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අර්ජු්  සශලෝසියසරව 
අ්ලල් න ශම් අයට වො අපට චන් දුවක් තිශබනවා. ශම කද, ඒ 
තමයි නාම්ල රාජපක්ෂශේ ශා හම ශගෝලයා. අර්ජු්  

සශලෝසියසරශේ  ස්ලලිවලි්  වැඩි ාරියක් තිශබ් ශ්  නාම්ල 
රාජපක්ෂශේ ඩුබායි accountsවල. ඒක ලදිරිශේදී ශාිත ශවයි.  
[බාධා කිරීම්] ඒක තමයි ස්තත.  [බාධා කිරීම්] නාම්ල රාජපක්ෂ, 

අර්ජු්  සශලෝසියසරට බි.් ශ්  නැ්තශ්ත සයි? නාම්ල 
රාජපක්ෂයට මම අයාශයෝග කරනවා, ''පුළුව්  නම් අර්ජු්  
සශලෝසියසරට බි.් න'' කියලා. සයි, බි.් ශ්  නැ්තශ්ත? 

බි.් ශ්  නැ්තශ්ත, එයා අරලියගා ම් දිරශේ ල් න කාලශේ 
දිගටම සසුරු කරපු යාළුවා නිසායි. ඒක තමයි ත්ත්තවය. ඒක 
තමයි ස්තත. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය සමතිු)මනි, ඔබු)ම් ට ලැබී සති කාලය 

අවසානයි. 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ නිසා COPE  එශක් ශේව්ලව්ත, ශම් දූෂණව්ත කවදාව්ත 
වා් ශ්  නැාැ. ශම කද, අර්ජු්  සශලෝසියසර කවුද? Perpetual 
Treasuries කිය් ශ්  ශම කක්ද? Perpetual Treasuries එශක් 

Director Board එශක් හිටිශේ කවුද? අජි්ත නිවාඩ් කේරා්ල 
ශම නවාද කශ  ? අජි්ත නිවාඩ් කේරා්ලශේ ශස ශා ුතරිය හිටිශේ 
Perpetual Treasuries සමාගශම් Director Board එශක්. ශම්වා 

ශස රම ලදිරිශේදී ලසරසනට එිතයට එයි. ඒ නිසා, බැඳුම්කර වංචාව 
ාංග් නව්ත, යට ගා් නව්ත කිසි දිශනක අපට වුවමනාවක් 
නැාැ. බැඳුම්කර වංචාව එිතයට ශගශන් නට තමු් නා් ශස ලාට 
එක වරක් වුවමනා නම්, අපට සිය වාරයක් ඕනෑ. ශම කද, නාම්ල 

රාජපක්ෂශගයි, බැසි්ල රාජපක්ෂශගයි, මහි් ද රාජපක්ෂ 
මා්තතයාශගයි ඩුබායි accounts handle  කශ   ශවන කවුරුව්ත 
ශන ශවයි, අර්ජු්  සශලෝසිය්  කියන එක අපට ශා යා ග් න 

ඕනෑ. ඒවා ලදිරිශේදී ලසරසනට එිතයට එයි. ශම් වාශේ ත්ත්තවයක් 
තිශයේදී ශම් අය ශබ රුවට කිය් න ාදනවා, ''දැ්  ශම් තිශබන 
රණ්ඩුව පක්ෂග්රාහීයි'' කියලා. පසු ගිය කාලශේ ශක ශා මද - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය සමතිු)මනි, ඔබු)ම් ට ලැබී සති කාලය 
අවසානයි. 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එශාමනම්, මම ක ාව අවස්  කරනවා. ශබ ශා ම සරු)තියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සරවනපව්  ම් ත්රීු)මා. 

 

[5.03 p.m.] 
 

ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள! 

Before I commence my speech on the Votes of the 
Ministry of National Policies and Economic Affairs, 
since the Hon. Minister of Law and Order and Southern 
Development is here, I would like to bring this to his 
knowledge.  

Sir, I would like to highlight a grave concern of the 
minority community regarding the callous disregard in 
providing security to the Leader of the Opposition and 
the shabby manner in which the Leader of the Opposition 
is being treated. The security personnel of  the Hon. R. 
Sampanthan has been provided with an old vehicle - the 
condition of which is untrustworthy - that will not be able 
to assure his personal safety.  

At a time when there is obviously orchestrated 
campaign to instigate violence and unrest for political 
interest, the welfare and the security of our Leader of the 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

Opposition has been disregarded. This is under the Good 
Governance Government which is seeking understanding 
and wants to reach out for reconciliation.  

Even the police forces needed to be given specific 
orders this week by His Excellency the President to do 
their job, and in this environment not providing effective 
security to the Leader of the Opposition is unimaginable.  
We are entitled to expect that the Leader of the 
Opposition be given the basic courtesy. He has still not 
been provided with a house and now the situation has 
worsened by denying him with effective security.  

Last week, the Hon. Prime Minister requested from all 
concerned to offer all the support and help to the former 
President for his trip overseas, whereas the Leader of the 
Opposition is being treated in such a disrespectful way.  

We are at a loss to understand the basis for such 
decisions and I ask, on behalf of the minority community, 
not to keep on sending wrong signals and expect sacrifice 
to support the Government’s initiatives when you are at a 
great risk.  

Sir, I must bring this to the knowledge of this House. 
On 3rd September, 2015, a vehicle 15 years old, bearing 
number GB-8470, was provided to the Leader of the 
Opposition. On the 20th December, in lieu of that vehicle, 
another vehicle bearing number PA-2910, which had 
some technical problems was provided to him and it was 
sent back. Again, on the 12th May, 2016, a Defender 
bearing number KH-0996 was given to him. I understand 
that it was purchased on 7th September, 2008, but it too 
had some technical problems and it was sent back on 9th 
June, 2016. Subsequently, another old vehicle bearing 
number GC-0334 was provided. It was called back and in 
lieu of that, a vehicle bearing number 61-7065 was given. 
It is a vehicle 22 years old. It was reported to the IGP. 
The Hon. Sampanthan travels very long distances and by 
the time his vehicle reaches one place, this old vehicle 
bearing number 61-7065 is far behind. It cannot keep up 
with the speed of the vehicle in which he travels. 
Therefore, I think, immediate action be taken by the 
Inspector General of Police in regard to this.  

Thank you.  

2017இல் நாட்கட தபாருளாதாரப் பாகதயில் வைி 

நடத்தும் வரவு தசலவுத் திட்டம் விவாதிக்கப்பட்டு அதன் 

இரண்டாம் வாசிப்பு தபரும்பான்கம வாக்குகளால் நிகறதவற் 

றப்பட்டுள்ளது. இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் ததாடர்பாக 

நாடாளுமன்றில் காரசாரமான விவாதம் இடம்தபற்றுக் 

தகாண்டிருந்தது. -  
 

ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

Hon. Member, if I may respond, this is the first time 
that this matter is being brought to my notice.  But the 
Police have a shortage of vehicles.  All the vehicles we 
have are old.  You mentioned a Defender bearing  a "KH" 

number.  Those are some of the newest vehicles that the 
Police have got.  But Defenders are Defenders.  They are 
four-wheel drive vehicles.  I think they are proved to be 
good for the use of police officers in VIP security.  Of 
course, everybody likes to have a Defender.   That is the 
best vehicle we have as well.   

Anyway, I will have this looked at and no sooner the 
Police Department gets new vehicles, most certainly the 
Opposition Leader will have a new vehicle.  But in the 
meantime, we will try to find him one that does not break 
down and that can keep up with his vehicle.  

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Minister, he is the Leader of the Opposition and 

the fifth in the protocol list.  He has to be - 

 
ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I am not doubting whether to find him a new vehicle.  

I hope you understand that. 

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
I am not asking for a Defender for him.  My argument 

is, not about the Defender but giving him a vehicle 22 
years old by the IGP.  How will you justify it when all the 
other Ministers and MPs are having the latest vehicles?  
They do not experience any breakdowns.  How can the 
vehicle of the Leader of the Opposition experience 
breakdowns on several occasions?   

 
ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I also have a Defender and mine also breaks down.  

Anyway, I hope you understand - 

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
The system is breaking down.   

 
ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
I hope you understand that this is the first time this 

matter is being brought to my notice.  I said, I would 
resolve it.  I hope you understand that.   

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you, Hon. Minister, for the courtesy extended.   

That is why I took this matter up when you are present 
here, in the House.  Otherwise, I would have taken it up 
at a later stage.   
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இந்தத் திட்டம் ததாடர்பாக நாடாளுமன்றில் காரசாரமான 

விவாதம் இடம்தபற்றுக்தகாண்டிருந்த அதத சமயத்தில் 

சர்வததச நாைய நிதியம் இலங்ககக்கு தமலுதமாரு ததாகுதிக் 

கடகன வைங்கியது. இந்த கடன் வைங்ககல, இலங்கக 

அடிதயடுத்து கவத்துள்ள தபாருளாதார அபிவிருத்தி 

நடவடிக்கககளுக்கு வைங்கப்பட்ட ஓர் அங்கீகாரமாகதவ நாம் 

கருதுகின்தறாம். எனினும் இந்தத் திட்டத்தின்மூலம் மக்களின் 

மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள தநரடி, மகறமுக வாிகளுடன் எம்மால் 

உடன்பட முடியாதுள்ளது. கடந்த அரசு தபற்ற கடன்ககளயும் 

கடனுக்கான வட்டிகயயும் ஈடுதசய்யதவ அதிகாிக்கப்பட்ட 

வாி விதிப்பு எனக் கூறப்படுகிறது. சில தபாறுப்பற்ற 

அரசியல்வாதிகளால் நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட சுகமகய முற்றுமுழு 

தாகப் தபாதுமக்கள் தகலயிதல சுமத்துவது தபாருத்தமான 

நடவடிக்ககதயன நாம் கருதவில்கல.  

அதததவகள தபாரால் தபரும் பாதிப்புக்குள்ளான வடக்கு, 

கிைக்குப் பகுதிகள் சகல விதங்களிலும் மிகவும் பின்தங்கி 

யுள்ளன என்பகத நீங்கள் அறிவீர்கள். வடக்கும் கிைக்கும் 

இந்த நாட்டின்  பகுதிகள் என்ற வககயில் ஏகனய 

பகுதிகளுக்குச் சமாந்தரமாக அவற்கறயும் அபிவிருத்தி 

தசய்வது இந்த அரசின் தவிர்க்கமுடியாத கடகமயாகும். 

ஆனால் அதற்கான சிறப்பு தவகலத்திட்டங்கதளா, நிதி 

ஒதுக்கீடுகதளா இதில் தமற்தகாள்ளப்படவில்கல என்பகத 

நான் இங்கு சுட்டிக்காட்டாமல் இருக்கமுடியாது.  

இன்கறய உலகமயமாக்கல் நிகலயில் ஏற்றுமதிப் 

தபாருளாதாரத்தில் கூடிய கவனம்  தசலுத்ததவண்டும் 

என்பகத நாம் மறுக்கவில்கல. ஆனால் சுயததகவப் 

பூர்த்திகய தநாக்கிய உள்ளூர் தபாருளாதார அபிவிருத்தி 

மூலதம எமது நாடு தசாந்தக்காலில் நிற்கக்கூடிய ஒரு 

நிகலகமகய உருவாக்க முடியும். அதற்கு நாட்டின் சகல இன 

மக்களின் பங்களிப்பும் அவசியமாகும். வடக்கு, கிைக்கு 

புறதமாதுக்கப்படுமானால் அந்த தநாக்கத்கதச் சாியாக 

நிகறதவற்ற முடியாது. விவசாயம், கால்நகட வளர்ப்பு, 

சிறுககத்ததாைில் உற்பத்தி என்பன ஊக்குவிக்கப்படுவதன் 

மூலதம இப்படியானததாரு சுபிட்சம் தநாக்கி முன்தனற 

முடியும். நாட்டில் மூன்றிதலாரு பகுதியினரான தமிழ்தபசும் 

மக்களின் மனித உகைப்கப நிராகாித்து, அவர்ககள 

வறுகமயில் வாடவிட்டு நாட்கடக் கட்டிதயழுப்பிவிட 

முடியாது என்பகத மறந்துவிடக்கூடாது.  

இன்று நாம் எமது மக்களின் ததகவக்காகப் பால்மாகவ 

தகாடிக்கைக்கான அந்நியச்தசலாவைிகயச் தசலுத்தி 

இறக்குமதி தசய்கின்தறாம். மட்டக்களப்பு பால் உற்பத்தியில் 

முன்னைி வகிக்கும் பிரததசம் என்பகத நாம் அறிதவாம். 

அங்கு படுவான்ககரயிலுள்ள தமய்ச்சல் தகரககள சிங்கள 

விவசாயிகள் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். அனுமதிப்பத்திரம் வைங்கி 

அவற்கற அவர்களுக்கு உாிகமயாக்கதவண்டுதமன மங்கள 

ராமய விகாராதிபதி தகலகமயில் தபாராட்டம் நடத்தப் 

பட்டது. இப்படியான இனவாத நில ஆக்கிரமிப்புமூலம் அந்தப் 

பகுதியில் கால்நகட வளர்ப்தப அைியும் நிகல ஏற்பட்டுள்ளது. 

இது ஒரு சம்பவம்தான்! காலாகாலமாகதவ இனவாதம் எமது 

நாட்டின் ததசிய அபிவிருத்திக்கு விதராதமாக விளங்கி 

வந்துள்ளகமகய நாம் அறிதவாம்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 

ගු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනනයන් දවත් 
වුනයන්, ගු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு எட்வட் குைதசகர அவர்கள்  

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
நாம் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் எல்லா அம்சங்க 

ளுடனும் உடன்படவில்கல. இது வடக்கு, கிைக்கு அபிவிருத்தி 

ததாடர்பாகத் திருப்தியளிக்கும் அம்சங்ககளக் தகாண்டிருக்க 

வில்கல. ஆனால், ஒரு ததசிய நல்லிைக்கத்தின்மூலம் புதிய 

அரசியலகமப்பினூடாகத் ததசிய இனப்பிரச்சிகனக்கு ஒரு 

தீர்வு எட்டப்பட முடியுதமன்ற அடிப்பகடயில் சில விட்டுக் 

தகாடுப்புகளுடன் வரவு தசலவுத் திட்டத்திற்கு நாம் எமது 

ஆதரகவ வைங்கியுள்தளாம். ஆனால் சில இனவாத சக்திகள் 

ததசிய தபாருளாதார அபிவிருத்திக்குப் பங்கம் ஏற்படுவகதக் 

கூடப் தபாருட்படுத்தாது இன ஒடுக்குமுகற நடவடிக்கககளில் 

ஈடுபட்டு வருகின்றன. இன முரண்பாடுககளயும் இன 

தமாதல்ககளயும் தூண்டிவிட்டு இனப்பிரச்சிகனகய என்றும் 

தீர்க்கப்படாத பிரச்சிகனயாகத் தக்ககவத்து அதில் அரசியல் 

இலாபம்ததட முயலுகின்றனர். அண்கமயில் முல்கலத்தீவுப் 

பகுதியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

உகரயாற்றும்தபாது "புதிய அரசியலகமப்பின்மூலம் தமிைர் 

களுக்தகன ஒரு தனி இராச்சியம் அகமக்க அடித்தளம் 

அகமக்கப்படுகிறது" என ஓர் இனவாத விகதகய வீசிதயறிந் 

துள்ளார். அவரும் அவரது சகாக்களும் அகத நீரூற்றி 

வளர்த்து, தபரும் விருட்சமாக்கி இனப்பிரச்சிகனக்கு 

அரசியலகமப்பின் மூலம் ஒரு நிரந்தர தீர்வு எட்டப்படுவகதத் 

தடுப்பதற்காக வன்முகறகள், அத்துமீறல்கள் உட்படத் 

ததகவயற்ற அகனத் கதயும் பலமுகனகளிலும் தமற் 

தகாள்வார்கள் என்பதில் சந்ததகமில்கல.  

இன்று இலங்ககயில் எவருதம தனிநாடு தகாரவில்கல. 

தமிழ் மக்ககளப் பிரதிநிதித்துவம் தசய்யும் தமிழ்த் ததசியக் 

கூட்டகமப்பினராகிய நாம், ஒன்றிகைந்த இலங்ககயில் 

சமஷ்டி முகறயிலான அதிகாரப் பரவலாக்கங்தகாண்ட ஒரு 

தீர்கவதய தகாாி நிற்கின்தறாம். இங்கு பிாிவிகன என்ற 

தபச்சுக்தக இடமில்கல. சிங்களவர்கள் சிங்களவர்களாகவும் 

தமிைர்கள் தமிைர்களாவும் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களாகவும் 

ஒருவாின் உாிகமககள மற்றவர்கள் பறிக்காது, 

ஒன்றிகைந்து ஒரு ததசத்தின் மக்களாகதவ வாை 

விரும்புகின்தறாம். இதகன அரசியல் சாசனம்மூலம் 

உறுதிப்படுத்தி, 60 வருடங்களாக நிகலத்துநின்று, 

தபரைிவுகளுக்குக் காரைமாக இருந்த இனப் பிரச்சிகனக்கு 

நிரந்தரத் தீர்கவ எட்டதவண்டும் என்பதத எமது 

விருப்பமாகும்.  

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தபஸில் 

ராஜபக்ஷவும் அரசியலகமப்புத் ததாடர்பாக அச்சமகடயும் 
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சூழ்நிகல ஏற்பட்டுள்ளதாக சிங்கள மக்களுக்குக் கூறி, 

அவர்ககளப் பயமுறுத்தியுள்ளார். காலாகாலமாக இலங்கக 

யில் இனப்பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு காைப்படக்கூடிய வாய்ப் 

புக்கள் உருவாகி வரும்தபாததல்லாம் வன்முகறககளக் 

கட்டவிழ்த்துவிட்டும் சிங்கள மக்ககளப் பிகையான வைியில் 

வைிநடத்தியும் பிாிவிகனவாதம், பயங்கரவாதம் என்ற 

தகாஷங்ககள உரக்க எழுப்பியும் இனவாத சக்திகள் 

குைப்பியடித்துள்ளன என்பகத நாம் மறந்துவிடவில்கல.  

1957இல் உருவாக்கப்பட்ட பண்டா - தசல்வா ஒப்பந்தம் 

இனப்பிரச்சிகனக்கான தீர்கவ எட்டுவதற்கான அாிய 

வாய்ப்பாக அகமந்திருந்தது. அன்று இலங்கக பிளவுபடுத்தப் 

பட்டது எனக் கூறப்பட்டு நடத்தப்பட்ட கண்டி யாத்திகர, 

பிரதமர் வாசஸ்தலத்தின் முன்னால் தபளத்த பிக்குமார் 

நடத்திய சத்தியாக்கிரகப் தபாராட்டம்  என்பன காரைமாக 

அந்த ஒப்பந்தம் கிைித்ததறியப்பட்டது. அதுமட்டுமன்றி, அந்த 

இனவாத சக்திகள் 1958இல் ஒரு தபரும் இனவைிப்புக் 

கலவரத்கத நடத்தி, ஆயிரக்கைக்கான தமிைர்ககளக் 

தகான்றனர், குடியிருப்புக்ககள எாியூட்டினர் , தசாத்துக்ககளச் 

சூகறயாடினர். ஜனநாயக வைியிலான உாிகம தகாாிய 

தமிைர்களுக்கு, இரத்தக் களாியுடனான வன்முகறயும் 

தபரைிவுதம பதிலாகக் கிகடத்தன.  

1965இல் இனப்பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு காணும்தபாருட்டு 

டட்லி - தசல்வா ஒப்பந்தம் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. அதனடிப் 

பகடயில் முன்கவக்கப்பட்ட நியாயமான தமிழ் உபதயாகம் 

என்ற சட்டத் திருத்தத்திற்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட 

ஆர்ப்பாட்டப் தபரைிமீது தபாலிசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் 

சூட்டில் தபளத்த பிக்கு ஒருவர் உயிாிைந்தார். அதகனத் 

ததாடர்ந்து நான்ககர வருடங்களின் பின்னர் டட்லி - தசல்வா 

ஒப்பந்தமும் நிகறதவற்றப்படாது ககவிடப்பட்டது. தமிழ் 

மக்களால் முன்கவக்கப்படும் நியாயமான தகாாிக்கககளின் 

அடிப்பகடயில் இனப்பிரச்சிகனக்கு நிரந்தரத்தீர்வு காை 

முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்ற தபாததல்லாம் இனவாத 

சக்திகளால் அகவ தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன. தமிழ் மக்கள் தமது 

நியாயமான தகாாிக்ககககள முன்கவத்த தநரங்களில் 

அவற்றுக்கு இன வன்முகறகளாதலதய பதில் வைங்கப்பட்டது. 

அதனால்தான் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஆயுதப் தபாராட்டம் 

உருவாகியது;  பிரபாகரன்களும் உருவானார்கள். நாட்டில் 

வாழும் சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்களிகடதய தபரைிவுககள 

ஏற்படுத்தி உயிர்ககளப் பலிதகாண்ட, ததசத்தின் ஸ்திர 

நிகலகயதய தள்ளாடகவத்த தபாருக்குப் தபாறுப்புக்கூற 

தவண்டியவர்கள் இந்த இனவாதிகதள! அதத சக்திகள் இன்று 

புதியததார் அரசியலகமப்பின்மூலம் இனப்பிரச்சிகனக்கு ஒரு 

நிரந்தரத்தீர்வு எட்ட முயற்சிகள் எடுக்கப்படும்தபாது 

குைப்பங்கள் ஏற்படுத்தவும் தடுத்து நிறுத்தவும் இனவாதத்கதக் 

ககயிதலடுத்துள்ளனர். சில இனதவறிதகாண்ட 

மதபீடங்ககளயும் களத்தில் இறக்கியுள்ளனர்.  

இப்தபாது அரசியலகமப்புத் ததாடர்பான ஆதலாசகனக் 

குழுக்களின் வகரவுகதள பிரதமாிடம் முன்கவக்கப் 

பட்டுள்ளன. இது பிரதமாின் பாிசீலகனயின்பின் அகமச் 

சரகவயில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அங்கீகாிக்கப்பட்டு நாடாளு 

மன்றத்தில் மூன்றிலிரண்டு தபரும்பான்கமயால் நிகறதவற் 

றப்பட தவண்டும். அதுமட்டுமன்றி தமதகு ஜனாதிபதி, 

தகௌரவ பிரதமர், தகளரவ எதிர்க்கட்சித் தகலவர் ஆகிதயார் 

இந்த அரசியலகமப்புச்சட்டம் சர்வஜன வாக்தகடுப்பின் 

பின்தப நிகறதவற்றப்பட தவண்டுதமன வலியுறுத்தி 

யுள்ளனர். இவ்வளவு படிமுகறககளத் தாண்டிதய 

அரசியலகமப்புச்சட்டம் நிகறதவற்றப்பட தவண்டியிருக்கும். 

ஆனால், இப்தபாதத அதற்தகதிராக முன்னாள் ஜனாதிபதி 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களும் அவாின் சகாக்களும் 

தபார்க்தகாடி தூக்கிவிட்டார்கள் என்றால்,  என்ன அர்த்தம்? 

இங்கு எவராலும் தகாரப்படாத அல்லது முன்கவக்கப் 

படாத பிாிவிகன என்பது முன்கவக்கப்பட்டு, அதற்தகதிரான 

தபார் என்ற அடிப்பகடயில், தமிழ் மக்களுக்கும் இந்த 

அரசாங்கத்துக்கும் இந்த அரசாங்கத்கத ஆட்சியிதலற்றிய 

மக்களுக்கும் எதிராக அவர்களால் தபார் ததாடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. சதகாதர நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கதள! நாம் 

அகனவரும் ஒன்றிகைந்து இனவாத சக்திகளுக்கு எதிராகப் 

தபார் ததாடுக்கதவண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. நாம் 

ததாடர்ந்தும் இனக்குதராதங்ககளயும் இனதமாதல்ககளயும் 

தூக்கிப்பிடித்து, எமது ததசியப் தபாருளாதாரத்கதப் 

பாதாளத்தில் தள்ளமுடியாது.  

இலங்ககப் தபாருளாதாரமானது, 2017இல் 6.3% 

வளர்ச்சியகடயதவண்டும். பைவீக்கம் 4.0% ஆகவும் 

உள்நாட்டுச் தசமிப்பு 24.6% ஆகவும் அகமயும் அதததவகள, 

வியத்தகு தபாருளாதார நிகலகய நாடு எட்டி வருவதாகப் 

பலராலும் தபசப்பட்டு வருகின்றது. அதததநரம், ததசிய 

அரசாங்கமானது வர்த்தகம், சுற்றுலா, முதலீட்டுத்துகற, 

ககத்ததாைில், மீன்பிடி மற்றும் விவசாயம் - கமத்ததாைில் 

ஆகியவற்றில் வியத்தகு வளர்ச்சிதபற்று வருகின்றது எனக் 

குறிப்பிடப்பட்டு வருகின்றதபாதிலும், வடக்கு மாகாைமானது 

1983 காலப் பகுதியிதல இலங்ககயின் GDP வளர்ச்சி 

வீதத்தில் இரண்டாவது இடத்திலிருந்தகத நாங்கள் மறக்க 

முடியாது. ஆனால், இன்று அது 9ஆவது இடத்துக்குப் 

பின்தள்ளப்பட்டு, ககடசி நிகலகய அகடந்திருக்கின்றது. 

அதற்கு என்ன காரைம், இன்கறய காலகட்டத்தில் வடக்கு 

மாகாைத்தின் முக்கிய துகறகளான கமத்ததாைில் - 

விவசாயத்துகற, மீன்பிடித்துகற, ககத்ததாைில்துகற என்பன 

அன்கறய காலகட்டத்தில் இலங்ககப் தபாருளாதாரத்தின் 

இயங்குநிகலக்கு 50 வீதமான பங்களிப்கப வைங்கி 

யிருக்கின்றன. இன்று இவற்றில் ஒரு கைிசமான 

பங்களிப்கபக்கூட தசய்யமுடியாத நிகலயில், ககடசி 

மாகாைமாக GDPயில் 3 - 4%பங்களிப்கப மட்டும் 

ஆற்றுகின்ற நிகலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனகமாக 

அங்குள்ள வளங்கள் யுத்தத்தாலும் திட்டமிட்ட சதிகளாலும் 

அைிக்கப்பட்டதபாதிலும், இன்றும் இகவ புனரகமப்புச் 

தசய்யப்படாமல் உள்ளகம கவகலக்குாிய விடயமாகும். 

வட மாகாைத்கதப் தபாறுத்தமட்டில், நாட்டின் 

ஜீவதனாபாய விவசாயத்துகறயானது, 1983களில் 60% மான 

பங்களிப்கப ஆற்றியததாடு, மிளகாய் மற்றும் தவங்காய 

ஏற்றுமதியில் மதிப்பிடமுடியாத உயர் நிகலயில் இருந்தது. 

இவற்றுக்கு நீர்த் ததகவகய வைங்கிய குளங்கள் இன்று தநல் 

உற்பத்தித் ததகவக்காக மாற்றப்பட்டதுடன், குகறந்த 

விகலயில் இறக்குமதியும் தசய்யப்படுகின்றன. அத்ததாடு, 

சாியான உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் தசய்யப்படவில்கல. 

முக்கியமாக A-9 வீதி, பூநகாி வீதி, முல்கலத்தீவு வீதி ஆகிய 

பிரதான வீதிகள் மட்டுதம தசப்பனிடப்பட்டுள்ளன. 

உள்வீதிகள் தசப்பனிடப்பட தவண்டிய ததகவயுள்ளது. 

அத்ததாடு, சந்கதப்படுத்தல் வசதிகள் மிகக் குகறவாகதவ 

யுள்ளது. அங்கு 400 சதுர அடிககளக்தகாண்ட வீடுகதள 

அதிகம் காைப்படுவதால், உற்பத்திககளக் களஞ்சியப்படுத்த 

முடியாமல் உள்ளது. அத்துடன், 1,800 க்கும் தமற்பட்ட உைவு 

இயந்திரங்கள் காைப்பட்ட இடத்தில், இன்று 'லீசிங்' 

வசதியினால் வைங்கப்பட்ட எத்தகனதயா இயந்திரங்கள் 

பறிக்கப்பட்டுள்ளன. சாியான மண் பாிதசாதகனகள் இல்கல. 
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நீர்ப்பாசனக் குளங்களான இரகைமடு, முத்கதயன்கட்டு 

ஆகிய பாாிய குளங்கள் புனரகமப்புச் தசய்யப்படுகின்றதத 

ஒைிய, நடுத்தரக் குளங்கள் புனரகமப்புச் தசய்யப்படவில்கல. 

நீர்ப்பாசன வாய்க்கால்களும் இன்னமும் புனரகமப்புச் 

தசய்யப்படவில்கல.  

யுத்தம் காரைமாகத் தீவுப் பிரததசங்களில் 5,000க்கும் 

தமற்பட்ட மாடுகள் கட்டாக்காலிகளாக உள்ளன. ஆனால், 

இங்கு தபரும்பாலானவர்களின் மாடுகள் 2-3 லீற்றர் பால் 

தகாடுப்பகவயாக மட்டுதம உள்ளன. 16 லீற்றர் வகர பால் 

தகாடுக்கக்கூடிய மாடுகள் அாிதாகதவ உள்ளததாடு, Nestle 

நிறுவனம் மட்டுதம பால் தசகாித்துக்தகாண்டு தசல்லும் 

நிகலயும் காைப்படுகின்றது. இவற்கற நிவர்த்திக்க இம்முகற 

வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் வைிவகக தசய்யப்படல்தவண்டும்.  

விவசாய - கமத்ததாைில் அகமச்சுக்கு உைவுப் 

பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்துவதற்கான விதசட நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் தபாருட்டு, 2,000 பில்லியன் ரூபாய் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்ததாடு, தசதனப் பசகள உற்பத்திப் 

பாவகனக்கு 100 பில்லியனும் சிறிய குளம் மற்றும் கால்வாய்ப் 

புனரகமப்புக்தகன 720 பில்லியனும் களஞ்சியப்படுத்தல், 

வளமாக்கிகளுக்காக 50 பில்லியனும் சிறிய நீர்ப்பாசன 

தநற்காைி சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றுக்தகன 1,500 பில்லியனும் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வரவு தசலவுத்  திட்ட 

முன்தமாைிவின் பிரகாரம், எமது வட மாகாை மக்களின் 

ததகவகள் நிகறவு தசய்யப்படுமா?  

உள்நாட்டு விகத கிைங்கின் தமம்பாட்டுக்காக 60 

பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டகம வரதவற்கத்தக்கது. 

ஆனால், இந்நாட்டில் நுவதரலியா, தவலிமகட, கிளிதநாச்சி 

தபான்ற பிரததசங்களில் உருகளக்கிைங்கு அறுவகட 

தசய்யப்படுகின்ற காலத்தில், பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவி 

லிருந்து அதகன இறக்குமதி தசய்வகத அரசாங்கம் முற்றாகத் 

தகடதசய்யதவண்டுதமன நான் இச்சகபயில் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.  

வட மாகாைத்தின் மீன்பிடித்துகறயும் பல பிரச் 

சிகனககள எதிர்தகாண்டு வருகின்றது. அன்று 47 வீதமான 

பங்களிப்கப வைங்கிய மீன்பிடித்துகறயானது, இன்று 

தவறுமதன 17 - 18 வீதமான பங்களிப்கப மட்டுதம 

வைங்குகின்றது. இவ்வாறு அது குகறவகடந்தகமக்கு 

அத்துமீறிய இந்திய இழுகவப் படகுகளும் உள்நாட்டு 

இழுகவப் படகுகளுதம பிரதான காரைமாக இருக்கின்றன. 

இகவ உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்தப்படதவண்டும். 

இம்முகற வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் இந்திய அரசினால் 

மீன்பிடித்துகறக்கு 207 பில்லியன் ரூபாய் தகாடுப்பதாக 

கூறப்பட்டுள்ளது. இது ததகவயில்கல; எமது கடல் வளத்கதப் 

தபைக்கூடிய விதத்தில், அவர்களது இழுகவப் படகுகள் எமது 

எல்கலக்குள் வராமல்விடுவதத சிறந்த உதவியாகும். 

ஒருதடகவ வரும் அவர்களது இழுகவப்படகு, 1 kg மீகனப் 

பிடிப்பதற்காக 18 kg மீன்ககள அைிக்கின்ற துரதிருஷ்டநிகல 

காைப்படுவதுடன், அதனால் ஒரு வருடத்துக்கு 1,000 

பில்லியன் ரூபாய் நஷ்டமும் ஏற்படுகின்றது.  

ஜனவாி மாத முதல் பகுதியில் வடக்கு மாகாைக் கடலில் 

இழுகவப் படகுகள் வந்தால், அங்கு அதிகமான கடல் 

வளங்கள் அைிவுக்குள்ளாகின்ற ஆபத்தான நிகல ஏற்படு 

கின்றது. முதற்கட்டமாக உள்ளூர் இழுகவப் படகுகள் 

முக்கியமாகத் தகடதசய்யப்பட தவண்டும். எமது மீனவர்களின் 

கட்டாயத் ததகவயான  multi-day படகுககளக் தகாடுக்க 

அரசாங்கம் உத்ததசித்துள்ளது. Multi-day boat ஐத் 

துகறமுகத்தில் கட்டிப் பாதுகாக்கும் வககயில் துகறமுக வசதி 

ஏற்படுத்தப்படுவதுடன், இந்தப் படககப் பயன்படுத்து 

வதற்கான பயிற்சி மற்றும் நவீன ததாைில்நுட்பங்ககளக் 

ககயாளும் திறன்ககள வளர்ப்பதற்கும் வைிவகக தசய்யப்பட 

தவண்டும். ஏற்தகனதவ இங்குள்ள 2 - 3 படகுகள் திருத்த 

தவகலகளுக்காக நீர்தகாழும்புக்கு எடுத்துச்தசல்லப்பட 

தவண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலயில்  காைப்படுகின்றன. 

வட மாகாைத்தில் துகறமுக வசதி ஏற்படுத்தப்படுவதுடன் 

இராணுவத்தின் ககயகத்திலுள்ள துகறமுகங்கள், குறிப்பாக 

காங்தகசன்துகற, மயிலிட்டி, பருத்தித்துகற ஆகிய 

துகறமுகங்ககள மக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்க தவண்டும். இம்முகற வரவு தசலவுத் திட்டத்தில், 

வல்தவட்டித் துகறமுகம் என மாறி நிதி ஒதுக்கம் 

காட்டப்பட்டுள்ள பருத்தித்துகறத் துகறமுகமானது, எமது 

மக்களுக்கு நன்கம பயக்கும் வககயில் தவகுவிகரவாகப் 

புனரகமப்புச் தசய்யப்பட தவண்டும். அத்ததாடு வட மாகாை 
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பில்லியன் ரூபாயும் சாியான முகறயில் அந்தநாக்கத்திற்காகச் 

தசன்றகடய தவண்டும்.  

தமலும், தீவகற்ப இறங்குதுகறக்கு ஒதுக்கிய 35 மில்லியன் 

ரூபாயும் உாிய வககயில் எம்மக்ககளச் தசன்றகடய 

தவண்டும். அத்துடன், கடலில் மரைித்தவர்களுக்கும் 

அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவக் குடும்பங்களுக்கும் 

இைப்பீடுகள் தகாடுக்கப்படல் தவண்டும். இன்று இந்த 

இைப்பீடுகள் இம்மக்களுக்கு கூட்டுறவுச் சங்கம் ஊடாக 

மட்டும் அதுவும் சிறிய அளவிதலதய கிகடக்கின்ற நிகல 

காைப்படுகின்றது.  

யுத்தத்தின் பின்னர் வடக்கு மாகாைத்தில் 

ககத்ததாைில்துகற முற்றாக அைிவகடந்துள்ளது. அதாவது 

காங்தகசன்துகற சீதமந்து ககத்ததாைில், தநசவுத்ததாைில், 

தும்புக் ககத்ததாைில், குருநகர் வகல உற்பத்திக் 

ககத்ததாைில், காகரநகர் படகுக் ககத்ததாைில் தபான்ற சிறிய 

மற்றும் நடுத்தரக் ககத்ததாைில்கள் வடக்கு மாகாைத்தில் 

முற்றாகப் பாதிப்பகடந்துள்ளன. இன்று ஒருசில ஆகடக் 

ககத்ததாைில்களும் அச்சுதவலி ககத்ததாைில் தபட்கடயும் 

ஓரளவு இயங்கி வருகின்ற நிகல காைப்படுகின்றது. இகவ 

புனரகமப்புச் தசய்யப்பட தவண்டும். இங்குள்ள கனிய மைல் 

வளம் இந்தியாவுக்குக் தகாண்டு தசல்லப்பட்டுக் கைினிப் 

பாகங்கள் தயாாிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஏகனய 

நீர் மற்றும் கல் வளங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் சூகறயாடப் 

படுகின்றன. இந்நிகலகம உடனடியாக நீக்கப்பட தவண்டும். 

இம்முகற வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ககத்ததாைில்களின் 

தரமுயர்த்தல் மற்றும் நவீன மயப்படுத்தலுக்காக தநசவுக் 

ககத்ததாைிலுக்கு 110 மில்லியன் ரூபாயும் சிறிய ரக 

ககத்ததாைில் தபட்கடககள நிர்மாைிக்க மீள்வரவு தசலவுத் 

திட்டம் 2016 இல் 150 பில்லியன் ரூபாயும் ககத்ததாைில் 

மகளிர் முயற்சியாண்கமக்கு 40 பில்லியன் ரூபாயும் 

ஒதுக்கப்பட்டகமயானது வரதவற்கத்தக்க விடயமாக 

இருப்பினும் இவற்றின் நன்கமகள் எமது வட மாகாை 

மக்களுக்கும் கிகடக்க வைி தசய்யப்படல் தவண்டும். 

அத்துடன், அச்சுதவலி ககத்ததாைில் தபட்கடக்கு வரவு 

தசலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட 10 மில்லியன் ரூபாயும் 

யாழ்ப்பாைத்தில் ககப்பைிக் கிராமங்ககளத் 

தாபிப்பதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட 23 பில்லியன் ரூபாயும் 

உடனடியாக எமது மக்களுக்கு நன்கம கிகடக்கக்கூடிய 

விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும்.  
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இன்று வடக்கு மாகாைத்திதல சிறிய ககத்ததாைில்ககள 

ஊக்குவிக்கும் வககயிலும் விவசாய ஊக்குவிப்புக்குதமனச் 

சாியான முகறயில் கடன் வைங்கப்படுவதில்கல அதததநரம் 

நிதி நிறுவனங்கள் அறா வட்டி விதித்து எம்மக்ககளக் 

தகால்லுகின்றன. அத்ததாடு 'பிரமிட்' முகற மக்ககள 

ஏமாற்றுகின்றது. வரவு தசலவுத் திட்ட உகரயில் தகௌரவ ரவி 

கருைாநாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்டதுதபால இகவ 

தகடதசய்யப்படல் தவண்டும்.  

GDP இல் தவறுமதன 4 வீதமான பங்களிப்கப 

வைங்குகின்ற வடக்கு மாகாைத்தில் 26.1 வீதமான வங்கிக் 

கிகளகள் இருக்கின்ற அதததவகள, GDP இல் 46 வீதமான 

பங்களிப்கப வைங்குகின்ற தமல்மாகாைத்திலும் 26.46 

வீதமான வங்கிக் கிகளகதள காைப்படுகின்றன. வடக்கு 

மாகாைத்தில் இத்தகன வங்கிக் கிகளகள் இருப்பதற்கு என்ன 

ததகவ இருக்கின்றது? இருந்ததபாதிலும் அங்கு அவர்கள் 

சாியான கடன் ஊக்குவிப்புககள மற்றும் கடன் திட்டங்ககள 

வைங்க மறுக்கின்றார்கள். இந்நிகல மாற்றப்பட்டு ஏகனய 

மாகாைங்ககளப்தபால எமது வட மாகாைமும் 

கட்டிதயழுப்பப்பட தவண்டும். வங்கிகள் வட மாகாைத் 

திலுள்ள மக்களுக்குச் சாியான முகறயில் உதவி தசய்ய 

வில்கல. ஆனால், அங்கிருந்து நிகலயான கவப்புக்ககளப் 

தபறுவதற்காக மட்டுதம தமல் மாகாைத்திலிருக்கும் 

வங்கிகளின் தகலகமக் காாியாலயங்கள், அங்கு கிகளககள 

நிறுவுகின்றன என்பதும் நான் இந்த இடத்தில் தசால்ல 

தவண்டிய ஒரு விடயமாகும். இந்தக் கிகளகள்மூலம் 

நிகலயான கவப்புக்ககளப் தபறுவதற்கு மட்டும்தான் 

அவர்கள் அங்தக தவகல தசய்கிறார்கள். விவசாயிகளுக்தகா 

அல்லது தவறு எவருக்குதமா கடன் வசதிகள் 

தசய்துதகாடுப்பதற்கு அங்கு அவர்கள் தயாரான நிகலயில் 

இல்கல. அதற்காக ஏதாவது உறுதிப்பத்திரங்கள் அல்லது 

அதற்குாிய collateral  தகாடுத்தால்தான் கடன் தகாடுக்க 

முடியுதமன்று தசால்கிறார்கள்.  Small and Medium Enterprises 

க்கு வைங்கப்படும் project loans க்குக்கூட அதற்கான collateral 
நிச்சயமாகக் தகாடுக்கப்பட தவண்டுதமன்று அவர்களால்  

நிர்ப்பந்திக்கப்படுகிறது. இந்த நகடமுகற நல்லதல்ல 

என்பகத தகளரவ நிதி அகமச்சர் அவர்களும் ஏற்றுக் 

தகாள்வார் என்று நம்புகின்தறன்.  

Hon. Presiding Member, we recognize that there is 
improvement in the people of the war-affected areas in 
engaging and participating in economic development 
activities. The security forces related challenges imposed 
by the previous administration are slowly but surely 
diminishing. The Government’s efforts to create an 
enabling environment for small business to prosper is 
encouraging and the eagerness of the people of the war-
affected areas to get back on their feet again is becoming 
compelling as the overcrowded actors engaged in 
providing humanitarian needs, subsistence and assistance 
are increasingly realizing the futility of such programmes. 
Year 2020 has been targeted by the Government for the 
lowest-GDP provinces to be in par with the rest of the 
provinces - this offers hope. 

The environment must be capitalized and 
opportunities must be converted to a reality to benefit the 
entire country. We view this as a critical juncture that we 
all must participate for the sake of these most vulnerable 
people and chart a new and promising course. 

Social and economic justice for the war-affected is 
fundamentally important as they are yearning for some 
hope for their future. We recognize that we, as political 
leaders, must convey that there is a ray of hope for them 
to get back on their feet. We will call them to embrace, 
engage and exert themselves for a better future for all. 

We must also recognize that simply having the right 
environment will not be sufficient to get the results. 
There is a gap between their capacity to engage and the 
benefits that this conducive environment can offer. A lot 
of work must be done. We need to map how this gap 
could be bridged. We need to carefully chart a course, 
monitor and support the progress all the way to 2020. 

The skill and confidence level of the people is low, 
village infrastructures are inadequate and the 
communities are not restored so that they are unable to 
work in a cohesive manner. The village-level producers 
are home garden operators and the vested interests of the 
intermediaries continue to prevent fair market price for 
their produce. They need to be assisted to become 
commercial farmers. There is a total lack of 
understanding as to what value chain gives them  the best 
price for their labour. 

In the year of “Social Inclusion”, these vulnerable 
people must be supported and encouraged to gradually 
progress to become entrepreneurs. We need an action 
plan created which makes available to the local people. 
There should be a road map to get there and it will not 
happen if  you leave it to the autopilot mode. Everyone 
wants results: we want the regions to grow; we want the 
country to grow. 

There is a complex maze in Government departments 
and in the financial institutions.  There are various  types 
their incentives, allowances and concessions which are all 
confusing even for the best  financial and business 
professionals. How would a war-affected individual or 
community will understand and get the benefit from 
them? Every single person will have his unique 
circumstances, aptitude and desire.  So, how will all these 
get reconciled with this  Budget and other positive 
measures to get the real benefit of it? 

The Public-Private Partnership and engagement of  
professional civil society organizations must be urgently 
enlisted to bridge this gap. 

Sir, we would like to point out that in 1983, the 
Northern Province was second in GDP rank, but now it is 
the lowest just after the Eastern Province. The Northern 
Province contributed 60 per cent of the GDP from 
agriculture and industries and 47 per cent from fisheries.  

Since the 1983 disturbance, it has now been pushed to 
the bottom on each count.  In addition to all the 
discrimination and marginalization that the war-affected 
Provinces suffered, we are now faced with the problem of 
the illegal fishing done by the Indian poachers.  They 
destroy the environment and deny our fishermen their 
livelihood.  Therefore, these fishermen must be helped 
and supported, if the country needs to get the benefits 
from our fisheries resource.   
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I would like to provide one example for the types of 
problems faced by the fishermen in the war-affected 
zones.  A handful of multi-day boats are made available 
to them, but those boats are certainly not enough for the 
full potential of the Northern fishermen.  There is no 
repair facility provided.  These fishermen are not given 
proper training to improve their capacity.  Moreover, 
harbours are controlled by the security forces and access 
is denied.   The type of diesel they want is not commonly 
available.  So, further offering of multi-day boats for them 
would not be beneficial.  Hence, the improvement of the 
livelihood of the fishermen will be affected.  We need 
results.  If we are to achieve results, we need to 
understand the ground situation and tailor the 
programmes to suit the ground situation. 

The business ventures such as Cey-Nor fish net 
making,  boat manufacturing in Karainagar, tyre 
manufacturing facility in Kaithady, Palmyra Arrack in 
Varani,  coconut fiber making in Sankanai and handloom 
industry in Point Pedro have ceased to operate. Even the 
other ventures are struggling to survive and they cannot 
be deemed being able to provide sustainable jobs.  A 
complete analysis needs to be done to find out as to why 
these business ventures have failed, so that we can learn 
from them and avoid making the same mistakes again.  
We cannot fail anymore and cause further 
disappointments to the people there.  These are areas 
where productivity needs to be immediately improved and 
supported. 

In Sambalthurai in Jaffna District we still have 
security forces controlling fishing and daily registration 
with the security forces is required to go fishing.  There 
are a large number of  areas in the Northern Province 
where fishing is still being restricted.  Also, except for 
one light house, no other light houses are there in the 
Northern Province. The number of ice factories is 
insufficient to fulfil the current requirements and increase 
in such facilities is needed to achieve growth.  

Muththayankaddu in Mullaitivu District once 
produced the majority of dry chilli in Sri Lanka, but they 
are unable to re-engage in it because water supply is 
restricted to chilli farming.  This issue must be 
reconsidered.  

Importation of potatoes and the timing of such imports 
to coincide with the harvest season has a devastating 
impact on our farmers. 

The local cattle stock of the Northern Province is far 
below national standards and they have not been 
improved over the years due to the war. This situation 
needs to be improved to unleash the full potential of the 
Province. There are no value addition capabilities of milk 
production. Provision of new facilities to improve the 
value and create employment opportunities in the 
Province are urgently required.  

Hon. Presiding Member, to my knowledge, we have 
been speaking on this subject over and over again - not 
only myself, but all the Members of Parliament from the 
Tamil National Alliance. This is my second term since the 

year 2010. The same policy that was adopted by the Hon. 
Mahinda Rajapaksa, former President, I think, is 
continuing.  Up to now, why has the actual figure or the 
GDP not grown up? Why can you not analyze this? I 
think there are so many institutions which can easily visit 
the North, speak to the people and ask them their desires 
as to what they could do.  Nothing is provided yet. That is 
a fact.  

In my speech, which I made at the time of last year's 
Budget, I told the Government that it had not allocated 
sufficient funds to the North and East.  They were 
depending on donor countries. The Hon. Ravi 
Karunanayake, Minister of Finance, in his Budget Speech 
last year, mentioned that they were going to convene a 
Donor Conference in 2016.  But, it never took place.  So, 
there is no money, no development.  Are you going to tell 
the same thing this year?  Okay, forget about the previous 
regime. We did not trust that regime.  That is why we 
supported you. We gave you our fullest support.  But, 
where is the growth in our area?  How many years have 
passed now?  When do you plan to do these things?  We 
do not have proper skills; we do not have any industry 
functioning there properly to create employment. 
Honestly, I am the only large-scale businessman there 
who created 300 employment. That is all. I think, I am 
the largest employer because there is no other large-scale 
businessmen.  

You have to look into this matter seriously. The 
Government has to give more consideration towards that. 
Do you not think that everybody is having in their minds 
that there is partiality? You must accept that fact.  If you 
speak to any person in Jaffna, they will tell, “We are 
being discriminated."  I would like to tell you that as long 
as they have that feeling in their minds, the reconciliation 
process will be very difficult.  I have been running a 
newspaper for the last thirty years. I know the set-up of 
the people; I know the mindset of the people. Last time 
we all - everybody has - fully supported you.  But, in 
return what did we get? Nothing!  

Please, consider this.  You are very much aware of the 
community in the North and East. What do you expect? 
Even if you spend billions of rupees from Colombo 
towards reconciliation, it will be a herculean task unless 
you genuinely come forward and give the Northern 
Province and the Eastern Province equal status like the 
other provinces. The 42nd National Sports Festival was 
held in Jaffna and the Northern Province was the last!  It 
was in the ninth place.  How can it be?  Something is 
wrong somewhere.  

His Excellency the President comes there and makes 
promises, but he is unable to fulfil those promises.  When 
you make a promise, you have to fulfil it within the 
stipulated time. Only 2,800 families have been resettled. 
There are another 10,000 families to be resettled.  So, 
what are you going to do for those 10,000 families? They 
are still living outside their lands. Why can you not give 
them their lands back?  Can you kindly tell me how can 
you start the reconciliation process without settling them 
and without letting them have their day-to-day lives on 
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their own land?  As I told you, firstly the people should be 
settled down. Thereafter, they will appreciate everything 
this Government is doing for them; but not at present. 

Now you going to introduce a 65,000 housing 
programme for war-affected families.  You have 
disturbed the entire community by telling them that you 
are going to give them prefabricated houses.  
Unfortunately, even the Government will not give a loan 
for such a house; the banks will not give a loan.  We have 
a dowry system involved.  But, no one will take that 
house for a dowry.  So, our women may not get married. 
You must understand this. All their houses have got 
destroyed. They do not have proper houses today.  

You have abolished the Rehabilitation Authority and 
you have reduced its money allocation by Rs. 30 billion. 
Why? Have you resettled the displaced people who are to 
be resettled?  No, it has not been done.  Then, how can 
you reduce the money? What are you going to do? 
Somebody should answer this.  

 
ගු විජයකලා මනහේසනවරන් මහත්ිතය (ළමා ක යුුර රාජය 
අමාතයුරිතය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மதகஸ்வரன் - சிறுவர் 

அலுவல்கள் இராஜாங்க  அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
The Hon. Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs is not here. He 
is in Jaffna. 

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
The Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs is frequently 
visiting Jaffna.  Kindly tell the Minister that there is no 
point in visiting Jaffna.  He is a good Friend of mine.  I 
have known him for the last 30 years. He was a Rotarian 
governor.  There is no point. First he has to settle the 
issues that are there. There are so many issues.   

See the issue of fishermen there.  For how long have 
they been asking for the Myliddy Harbour? I think His 
Excellency the President, the Hon. Prime Minister and the 
Government are willing to help them.  But, I cannot 
understand what prevents them.  

 
ගු විජයකලා මනහේසනවරන් මහත්ිතය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மதகஸ்வரன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
It is only two years.  

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Two years, Yes.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, how many more minutes do you want? 

There are four more speakers including two Ministers and 
we have to stop at 6.30 p.m. 

 
ගු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Thank you. There are so many things to be explained.  
I strongly feel that the Hon. Ministers, Hon. Members 

and all those in the Government have to have a proper 
understanding of these problems.  This has to be explained 

to them. Then, they will understand.   

I think our former Minister of Higher Higher Education 
would have understood the situation in the past as to what 

happened in the University of Jaffna. There were so many 
things that happened. I think, you all are much aware of it, 
but we have got to give you the right picture. There is no 

point in repeating the same thing. Next time also I may have 
to bring this up.  So, please make sure that we will not have 
to repeat the same thing next time. Kindly look into our 

problems.  We are there for you. We supported you. I must 
tell you that there was so much pressure on us not to support 
you. There were all sorts of heated arguments in this regard. 
But we supported you. We want everything to go smoothly. 

Unfortunately, in the North, the Hon. Rajapaksa has 
disturbed the entire community there. He is answerable for 
that. Where is the law? You are punishing all others for 

discrimination. Why can you not punish him? He cannot 
speak like that.  

Thank you very much. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please. 

You have only four minutes.      

 
[5.50p.m.[          

                                                                                                                             
ගු (ආචාර්ය  හර්ෂ ද ිංල්වා මහතා (විනද්ශ් ක යුුර 

ියනයෝජය අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தவளிநாட்ட 

லுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
Thank you, Mr. Presiding Member, for the four 

minutes given.  

Sir, the Hon. Saravanapavan made many allegations 
that the Government has not done sufficiently for the 
Northern Province. He, in fact, asked the question 
whether we are following the same policies of the 
previous Government. The Hon. Prime Minister’s policy 
has been very clear, Hon. Saravanapavan. You know that. 
This Unity Government has been doing so much for the 
people of the North. In fact, as you rightly pointed out, it 
is reconciliation, that must come first. See how much 
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reconciliation has been happening. You know for a fact, 
Hon. Saravanapavan,that we are on a process of four-
pillar reconciliation programme. We are talking about 
finding the truth. We have set up the truth seeking 
mechanism. You know that the Office of Missing Persons 
has already been set up. You know that the accountability 
process is moving forward. You know that consultations 
have happened right round the country and all kinds of 
stakeholders have voiced their opinions and you also 
know, at the next point of reparations which we are 
talking about, how we are going to deal with it.  

Hon. Saravanapavan, you and I sit in the same 
Subcommittee on Finance of the Constitutional Assembly 
headed by the Hon. Bandula Gunawardane as the 
Chairman. You, me and the Hon. Bandula Gunawardane, 
we discussed how financial allocations should be 
managed. We discussed how much of decision making 
power that the Provincial Council should have in terms of 
Budgetary allocations. You presented your arguments; I 
presented my arguments. We discussed and we submitted 
the Report of the Subcommittee on Finance to the 
Constitutional Assembly the other day.  

So, I think it is a little bit unfair to say, Hon. Member, 
that we are following the same path of the previous 
Government. We are not. We are conscious of the fact 
that reconciliation is primary and that through 
reconciliation only we can develop this country. That is 
the foundation and therefore, it is a little bit unfair to be 
making such remarks, Hon. Member.  

However, I must tell you that development is for all 
people. It is not just for the Northern Province, not for the 
Southern Province or not for the Central Province, but for 
all people in the country. If you look around the world, 
you will see what is happening. Why is neoliberalism 
failing?  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ජනවාරි මාසශේ ශම් රටට 
රවා ශන ශබ්ල තයාගය දිනූ ශජෝ ප්ත  සරටිේලිසර මැතිු)මා  රර්ිකක 

විශ  ෂඥයා. මට එදා වාසනාව තිබුණා, අග්රාමාතයු)මා එක් 
පැ්තතකිුව්ත, ශජෝ ප්ත  සරටිේලිසර මැතිු)මා අශනක් පැ්තශතුව්ත 
සිටියදී අශප්ත  රටට සුදුසු රර්ිකක ක්රමශේදයක් ගැන ක ා කර් න.  
ශම් අමාතයාං යට අදා ව ු)් වන පරම්පරාශේ ප්රතිසංසරකරණ -

third generation reforms - ගැන අශප්ත  ගරු අග්රාමාතයු)මා ක ා 
ක ා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, දැ්  ශම කක්ද ශවලා 

තිශබ් ශ් ? නව ලිබර්ලවාදය කො වැශටන බව එදා ලහ්  
කිේවා. "නව ලිබර්ලවාදි් " කියා අපට ශබෝඩ් ගැලවවාට අප 
ජනතාවට ලදිරිප්ත කශ   සමාජ ශව හ ශප   රර්ිකක 

ක්රමශේදයක් කියා ඔබු)මා ද් නවාද?  ශනෝර්ශේ සු)ළු 
සරකැ් ඩිශ් වියාුව රටව්ල සමාජ ශව හ ශප   රර්ිකක 
ක්රමශේදය තමයි ශබ ශාෝ සාර් ක විධියට ශය දාශගන 

තිශබ් ශ් . There is a social contract that people are part of 
the decision-making process and labour must be recognized. 
වැෙ කරන ජනතාවශේ අයිතී්  සුරක්ෂා කර් න ඕනෑ. ඒක තමයි 
සමාජ ශව හ ශප   රර්ිකකයක් කියා අප ලදිරිප්ත කශ  . ඒක 

තමයි ඡ් දයට යන විට අප කිේශේ.  ඒක තමයි ගරු 
අග්රාමාතයු)මා දිගි්  දිගටම කිය් ශ් . අප ශම් රශට් ශග ෙ 
නඟ් න ච්තසාා කර් ශ් , දැුවම මත පදනම් වූ, ලා  

තරගකාරි්තවයක් සති සමාජ ශව හ ශප   රර්ිකකයක්. සමාජ 

ශව හ ශප   රර්ිකකය ු)  චු)ශර් ජනතාව වාශේම දකුශණ් 
ජනතාව්ත -සියලු ජනතාව- ශ්රී ලාංකිකය්  ාැටියට එක විධියට 
සලකමිත්  ගරු අග්රාමාතයු)මාශේ අමාතයාං ය යටශ්ත අපි අශප්ත  
රර්ිකක ප්රතිප්තතිය ක්රියා්තමක කරනවා. ශබ ශා ම සරු)තියි!  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශා ම සරු)තියි, ගරු නිශයෝජය අමාතයු)මා.  

මී ඟට, ගරු ශසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා ම් ත්රීු)මා. ගරු 
ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට නියමිතතව තිශබ් ශ් ්ත විනාඩි 4ක 

කාලයක්.  

 

[பி.ப. 5.55] 

 

ගු නස යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, நீதி 

அகமச்சு, சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

அகமச்சு ஆகியவற்றுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் ததாடர்பில் 

தபசும் தருவாயில், குறிப்பாக நீதி அகமச்சாின் கூற்றுத் 

ததாடர்பில் ஒரு முக்கியமான விடயத்கதக் கூறுவதற்காக 

எழுந்திருக்கின்தறன். கடந்த தவள்ளிக்கிைகம இந்தக் தகளரவ 

சகபயிதல நீதியகமச்சர் தகளரவ விதஜதாச ராஜபக்ஷ 

அவர்கள் தனது உகரயில் எங்களது மனகதப் புண்படுத்தும் 

வககயில் சில விஷயங்ககளக் குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக 

எமது முஸ்லிம் சமுதாயம் முற்றுமுழுதாகச் சாந்தி 

சமாதானத்துடன் அகனத்துச் சமூகங்களுடனும் சமாதான சக 

வாழ்வு வாழ்கின்ற இந்தச் சூைலிதல, சர்வததச ாீதியாக உள்ள 

ஒரு பயங்கரவாத இயக்கத்துடன் எமது சமூகத் 

திலுள்ளவர்களுக்குத் ததாடர்புள்ளதாகச் தசான்ன அந்த 

வார்த்கதகளும், அவர் அதகனக் கூறிய முகறயும் எங்களது 

மனகத மிகவும் புண்படுத்தியிருக்கின்றது. அகத நாம் 

வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்தறாம். காரைம் என்னதவன்றால், 

இலங்ககயிலுள்ள ஜம்மியத்துல் உலமா, ததளஹீத் ஜமாஅத், 

தப்லீக் ஜமாஅத், சுன்னத் வல் ஜமாஅத் மற்றும் 

தாீக்காக்களான அலவியத்துல் காதிாிய்யா, சாதுலியா 

தபான்ற, எங்கள் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட அகமப்புக்களில் 

உள்தளார், நல்ல முகறயிதல எமது சமூகத்கத வைிநடத்திக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஒருதபாதும் அவர்கள் வன்முகற 

ககளத் தூண்டுபவர்களாக இருப்பதில்கல என்பது இந்த 

நாட்டிதலயுள்ள அகனவருக்கும் ததாியும். இப்படியான ஒரு 

சூழ்நிகலயிதல அகமச்சரவர்கள் தவள்ளிக்கிைகம ஆற்றிய 

உகர இப்தபாது நாட்டில் இன முறுகல்ககள ஏற்படுத்த 

முகனகின்ற விஷமிகளுக்குத் தீனி தபாடுவது தபான்று 

அகமந்திருப்பகதயிட்டு, அகத நாங்கள் வன்கமயாகக் 

கண்டிக்கின்தறாம். 

The statements that have been made by the Hon. 
Minister of Justice last Friday in this House, have caused 
significant hurt to the Muslim community. The 
statements have renewed and created unnecessary further 
incitement of already prevalent ethnic tensions.  Also, 
they have created a sense of hostility and alienation 
towards all minority ethnic communities in Sri Lanka, not 
necessarily just for the Muslims.  

371 372 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

Hon. Presiding Member, his statements have also 
caused a sense of agitation and discomfort amongst 
Muslims, fearing retaliation from other ethnic 
communities who have been excessively stirred up by the 
Hon. Minister’s comments. I want to mention here that in 
the latter part of the 1980s and early 1990s when we were 
facing terrorism in our area, in the North and the East, the 
difficulties that we underwent have to be reminded for the 
sake of Hon.Wijeyadasa Rajapakshe's consideration.  
That will be apt at this moment.  

For example, I come from the area called Eravur in the 
Batticaloa District, and 121 people were killed by the 
LTTE in the midnight of 12th August, 1990. The elderly 
people, those people who were ailing with various 
sicknesses, pregnant women, children and all were killed 
without any discrimination while they were sleeping. 
Further, early in the same month, on the 3rd of August, 
1990 people in the Kattankudy Mosque were killed while 
they were praying. At that time, the then Minister of State 
for Defence, the Hon. Ranjan Wijeratne told in the 
presence of the then IGP and the then Commander of the 
Army that he can arm the Muslim community to protect 
themselves.  We said, “No”. Even at the time when we 
were attacked we did not want to take up arms. We 
wanted to continue to live peacefully with other 
communities and we said, “If you want to recruit our 
youth, take them into the regular police service or absorb 
them into the army to safeguard our country and our 
people".  That is how we stood for the sake of our united 
Sri Lanka. Sir, we have paid a heavy price towards a 
united Sri Lanka. So, in any kind of situation, we have 
never ever wanted to associate with any kind of 
undesirable activities or any terrorist organization. 
Instead, we really condemn them and denounce them.   

Even if you find that those 32 people have any 
connection with ISIS, we will cooperate with you to find 
them. We do not promote that kind of activities. This has 
to be emphasized in this House that we do not cooperate 
or associate with this kind of undesirable and unwanted 
activities. I want you all to understand the reality and I am 
telling this with the good intention on behalf of our 
community - our community is in fact a peace-loving and 
a patriotic community working towards a united Sri 
Lanka - and also on behalf of some Muslim organizations 
like Jamiyyathul Ulama, Thableeg Jamaath, Sunnathul 
Jamaath, Shoora Council and Thareekas and several other 
social service organizations including Thowheed Jamaath, 
who are leading us in the proper way to conduct ourselves 
in a peaceful manner and to coexist  with the rest of the 
communities in this country.   

Thank you.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you very much.  ශබ ශා ම සරු)තියි.   

මී ඟට,  ගරු ශම ාා්  ප්රියදර් න ද සි්ලවා ම් ත්රීු)මා. 

ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට විනාඩි කීයක් 
තිශබනවාද?  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබු)මාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිශබනවා. පුළුව්  නම් 

විනාඩි 10කි්  කතාව නව්තව් න.  
 

ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, මට විනාඩි 15ක කාලයක් 
ශව්  කර තිශබනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එය අඩු වුණා, එක එක කාරණා නිසා.  
 
[අ.භා. 5.59] 
 

ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මාට ශබ ශා ම සරු)තියි.  

අද අප ක ා කරන අමාතයාං  ශදකම අශප්ත  රශට් ජන 
ජීවිතයට ලතාම වැදග්ත. එක පැ්තතකි්  චසාවිය ගැන්ත, අශනක් 
පැ්තශත්  ශප ලීසිය ගැන්ත අද ම් ත්රීවරු්  ක ා ක ා. ශම් අය 

වැය ශයෝජනා කියවාශගන යන විට ශපශනනවා, ශම් රයතන 
 ක්තිම්ත කර් න ගරු මුද්ල අමාතයු)මා ලතාම ශා හ ශයෝජනා 
ගණනාවක් ලදිරිප්ත කර තිශබන බව. ාැබැයි තිශබන ප්ර රනය 

ශම කක්ද? ගරු මුද්ල අමාතයු)මා 2016 අවුරුේද ශවුවශවුව්ත 
අය වැය ක ාවක් ක ා, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි. ඒ අය 
වැය ක ාශේ්ත ලතාම ශා හ ශයෝජනා ලදිරිප්ත කර තිබුණා. 
නමු්ත තිශබන ප්ර රනය තමයි, "ගරු මුද්ල අමාතයු)මා ලදිරිප්ත 

කරපු ශයෝජනා ක්රියා්තමක වුණාද?" කියන එක. එු)මා ශප ලීසිය 
ගැන කිේවා. එු)මා පසු ගිය අය වැශේදී කිේවා, ශප ලිසර සර ාන 
සංඛ්යාව 428 ලහලා 600 දක්වා වැඩි කර් න රුපිය්ල මිතලියන 

1,000ක් ශව්  ක ා කියා. ජාතික ශප ලිසර පුලවණු සකෙමිතය 
 ක්තිම්ත කර් න රුපිය්ල මිතලියන 100ක් ශව්  ක ා කියා 
කිේවා. ජාලගත ස් නිශේදන පාසුකම් ාරාා ාදිසි අවසර ාවලදී 

රාජය රයතන ාා මා ජනතාව අතර සම්බ් ධීකරණය සහාා 
රුපිය්ල මිතලියන 250ක් ශව්  ක ා කිේවා. ශප ලිසර ශස වශේ 
වැටුප්ත  විෂමතා ලව්ත කර් න රුපිය්ල මිතලියන 3,000ක් ශව්  

ක ා කිේවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, නමු්ත ශම්වාශය්  කීයද 
ක්රියා්තමක වුශණ්? ශම්වාශය්  කිසිවක් ක්රියා්තමක වුශණ් නැාැ. 
එශාම නම්, ගරු මුද්ල අමාතයු)මා ලදිරිප්ත කර තිශබන ශම් අය 

වැය ශයෝජනා්ත නිකම්ම නිකම් ශක  යකට සීමා ශේවිද කියන 
ප්ර රනය අපට තිශබනවා. ඒක තමයි තිශබන ගැටලුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, ශප ලීසිය භාර අමාතයු)මා 

දැ්  ශම් ගරු සභාශේ නැාැ. එු)මා දැ්  සිටියා නම් ශා හයි. 
එු)මාශේ ක ාශේදී ලතාම පැාැදිලිව කිේවා, අද ශප ලීසිය සිදු 
කරන කාර්ය භාරය සා ශප ලිසර නිලධාරි්  තෘප්ත තිම්තව තබ් න 

373 374 

[ගරු ශසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මාතා] 
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ඕනෑ කියන කාරණය. ඒක නිවැරදියි. අපට මතකයි, පසු ගිය 

ජනාධිපතිවරණශේදී සා මා මැතිවරණශේදී ඔබු)ම් ලා 
ශප ලීසියට ශප ශර ් දු වි ාල ප්රමාණයක් දු් න බව. මහි් ද 
රාජපක්ෂ මැතිු)මා ශප ලිසර නිලධාරි්  ශවුවශව්  රුපිය්ල 
50,000කට යු)රු පැදි දු් නා. තමු් නා් ශස ලා කිේවා, "රුපිය්ල 

50,000ක් ශන ශවයි,  ත පාක්ව්ත ග් ශ්  නැතිව ශප ලිසර 
නිලධාරි් ට යු)රු පැදි ශදනවා. මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිු)මාශේ 
කාලශේ අය කරග්ත රුපිය්ල 50,000්ත රපසු ශදනවා " කියා.       

තමු් නා් ශස ලා කිේවා, සියයට 40කි්  වැටුප්ත  වැඩි 
කරනවාය කියලා. ඒවා අාලා, ශම් රශට් ශප ලීසිශේ හිටපු 
සාමාජිකය් ශග්  සියයට 80කට වැඩි පිරිසක් පසු ගිය 

මැතිවරණවලදී අපට ඡ් දය දු් ශ්  නැාැ. පසුගිය 
ජනාධිපතිවරණශේදී ශප ලිසර නිලධාරි් ශග්  සියයට 80කට වැඩි 
පිරිසක් ශමත්රීපාල සිරිශස න මැතිු)මා ජයග්රාණය කරව් න 

තමයි චදවු කශ  . නමු්ත අද ශම කක්ද ශවලා තිශබ් ශ් ? 
තමු් නා් ශස ලා ශදනවාය කියපු යු)රු පැදි දු් නාද? කරනවාය 
කියපු සියය 40 වැටුප්ත  වැඩි කිරීම ක ාද? නැාැ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවසර ාශේදී ගරු නිශයෝජය 

ක ානායකු)මා මූලාසනයට පැමිතශණනවා සති. 
 

අනුරුව ගු එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා මූලාසනනයන් දවත් 
වුනයන්, ියනයෝජය කථානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குைதசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  

தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

තමු් නා් ශස ලා ඒ දීපු ශප ශර ් දු ලෂරට ක ාද? නැාැ. අද 

තමු් නා් ශස ලාට ශ්තරුම් ගිහි්ලලා තිශබනවා, තමු් නා් ශස ලා 
එදා දීපු ශප ශර ් දු ලෂරට කශ   නැාැ කියලා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ලංකාශේ ශප ලීසිය විධිම්ත කර් න 
තවම්ත නිසි ක්රියා මාර්ගයක් අරශගන නැති බව අපි පැාැදිලිවම 
කිය් න ඕනෑ. ශප ලිසර නිලධාරි් ට අද විධිම්ත චසසරවීම්  ක්රියා 
පටිපාටියක් නැාැ. ශප ලිසර ශක සරතාප්ලවරයාශේ සිට ප්රධාන 
ශප ලිසර පරීක්ෂකවරයා දක්වා විධිම්ත චසසරවීම් ක්රියා පටිපාටියක් 
නැාැ. සාකාර ශප ලිසර අධිකාරිවරයාශේ සිට ලා ට නම් යම් 
ප්රමාණයක සාධාරණ්තවයක් තිශබනවා. ශප ලිසරපතිු)මා අද ශම් 
පාර්ලිශම්් ු) සංකීර්ණය ු)  ල් නවාද කියලා මම ද් ශ්  
නැාැ. ලසරසර ශප ලිසර ශක සරතාප්ලවරශයක් ව ශය්  අවුරුදු 
16ක් පමණ ශස වය ක ාම ඔලවට ශප ලිසර සැරය්  තනු)ර 
ලැබුණා. අද අවුරුදු 25ක්, 26ක් තිසරශස  ශස වය කරන ශප ලිසර 
ශක සරතාප්ලවරු්  ල් නවා. ඔවු් ට කිසිම චසසරවීමක් 
ලැශබ් ශ්  නැාැ. දීර්ඝ කාලයක් ශප ලිසර සැරය්  තනු)ශර් වැෙ 
කරන නිලධාරි්  ල් නවා. ඒ අයට කිසිම චසසරවීමක් ලැශබ් ශ්  
නැාැ. ඒ නිසා ශම් යා පාලන රණ්ඩුශව්  අපි ල්ලලීමක් 
කරනවා, කරුණාකරලා ශප ලිසර නිලධාරි්  සහාා විධිම්ත 
චසසරවීශම් ක්රියා පටිපාටියක් සති කරලා, ඔවු් ට යම් සානයක් 
ලබා ශද් න කියලා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, සාමානයශය්  ුතද ාමුදා ශසබශ ක් 
අවුරුදු 22ක පූර්ණ ශස වා කාලයකි්  පසුව විරාම ගියාම රුපිය්ල 
35,000ක විතර විරාම වැටුපක් ලැශබනවා. නමු්ත අවුරුදු 60  විතර 
ශවනක්ල ශස වය කරලා විරාම යන ශප ලිසර නිලධාරිශයකුට -

ශප ලිසර ශක සරතාප්ලවරශයකුට, සාජ් වරශයකුට- තවම්ත 
ලැශබ් ශ්  රුපිය්ල 20,000කට රස් න විරාම වැටුපක්. 
තමු් නා් ශස ලා අද සියයට 17කි්  වැටුප්ත  වැඩි ක ාට, ඒක 
මූලික වැටුපට එකු) කශ   නැාැ.  

අද තමු් නා් ශස ලා ශප්රෝොකාරී වැෙ පිිතශව ක් තමයි කර 
ශගන ය් ශ් . ශප ලීසිය සම්බ් ධව අවධානය ශය මු ක  ුතු) 
ගැටලු කිහිපයක් තිශබනවා. 2006 වසශර්දී ප්රධාන ශප ලිසර 
පරීක්ෂක ධුරයට ප්ත වූ, තවම්ත සාකාර ශප ලිසර අධිකාරි 
තනු)රුවලට ප්ත ශන ක  නිලධාරි්  ගණනාවක් ල් නවා. ගරු 
සභාපතිු)මනි, ලැබී තිශබන රරංචිවලට අුවව ශේ පාලන 
ව ශය්  තම් ට හිතව්ත චදවිය කිහිප ශදශනක් -60ක් පමණ- 
ශතෝරා ශගන, ශේ පාලන පිතගැනීම්වලට ලක් වුණාය කියලා ඒ 

චදවියට සාකාර ශප ලිසර අධිකාරි ප්තවීම් දීම සහාා ශම් 
රණ්ඩුශේ යම් වැෙ පිිතශව ක් තිශබනවා. ශම් රණ්ඩුව 'යා 
පාලන රණ්ඩුව' නම්, කරුණාකරලා ඒවා කර් න එපා කියලා 
අපි තමු් නා් ශස ලාට කියනවා. නීතයුවකූලව, නිසි රකාරයට 
කටුතු) කර් න.  

 1999 වසශර්දී ශප ලිසර සැරය් වරු 445 ශදශනක් අදා  
විභාගශය්  සම්ත ශවලා චප ශප ලිසර පරීක්ෂකවරු ාැටියට ප්ත 
වුණා. තරග විභාගයකි්  සම්ත වුණාට පසරශස  බහවා ගැනීම් සහාා 
පුලවණු කිරීම්වලට ග් ශ්  කාණ්ෙ කිහිපයකට. ඒ බහවා ගැනීශම් 
කාලය ශවනසර වීම නිසා යම් යම් ගැටලු සති ශවලා තිශබනවා. ඒ 
සහාා ශප ලිසරපතිු)මා කමිතටුවක් ප්ත ක ා. ඒ කමිතටුව දැ්  
නිර්ශේ යක් දීලා තිශබනවා. ඒ, බදු්ලල දිසාපතිු)මාශේ සා වාසර 
ගුණවර්ධන මැතිු)මාශේ ප්රධාන්තවශය්  ප්ත ක  කමිතටුව. අපි 
ල්ලලීමක් කරනවා, කරුණාකරලා ඒ කමිතටුශේ නිර්ශේ  
ක්රියා්තමක කර් න කියලා. අද වන විට සිදු කර තිශබන ශප ලිසර 
නිලධාරි් ශේ සර ාන මාරුවීම් ගැන්ත මා ශම් අවසර ාශේදී 
කිය් න ඕනෑ. 

 ගරු සභාපතිු)මනි, අංක 25/2016 කියලා ශප ලිසරපතිු)මා 
අලුති්  චක්රශ්ලඛ්යක් නිකු්ත කර තිශබනවා. එහි තිශබන සමාර 
කාරණා ගැන අපට එකඟ ශව් න බැාැ. අවුරුදු 12ක් එකම 
police region එශක් වැෙ ක ා නම් ඒ අයශේ චපරිම කාලය 
අවුරුදු 12යි. එතැනි්  එාාට ය් න බැාැ. ඒ වාශේම එක ශප ලිසර 
සර ානයක වැෙ කර් න පුළුව්  චපරිම කාලය අවුරුදු 4යි. 
ශම්වාශේ යම් යම් ප්රාශයෝගික ගැටලු සති. නමු්ත මම කිය් න 

ඕනෑ, එක ශප ලිසර සර ානයක වැෙ කර් න පුළුව්  චපරිම කාල 
සීමාවක් ශම් චක්රශ්ලඛ්ශේ තිබුණාට ඒ චක්රශ්ලඛ්ය ක්රියා්තමක 
වුශණ් මාතර සා ගා්ලල දිසරත්රික්කවල ශප ලිසර නිලධාරි් ට 
විතරයි කියලා. ඒ නිසා අද මාතර සා ගා්ලල දිසරත්රික්කවල 
ශප ලිසර නිලධාරි්  බරපත  අසාධාරණයකට ලක් ශවලා 
තිශබනවා. අපි ශප ලිසරපතිු)මාශග්  ල්ලලීමක් කරනවා, 
කරුණාකරලා ඒ සම්බ් ධශය්  ශස යා බැලීමක් කර් න 
කියලා.  

අද වන විට ශප ලීසියට තව්ත බරපත  ප්ර රනයක් තිශබනවා.  
මුද්ල සමතිු)මා එු)මාශේ අලු්ත අය වැය ශයෝජනාවකි්  
ර වාාන වැරදි සම්බ් ධ අවම දෙය වැඩි කර තිශබනවා. ශම්ක 
කශ   යම් විනයක් සති කර් න ඕනෑ නිසාය කියලා අශප්ත  ගරු 
අධිකරණ සමතිු)මා කිේවා. එක පැ්තතකි්  ඒක නිවැරදියි. 
ශජයෂරඨ නීතිඥවරශයක් ාැටියට අධිකරණ සමතිු)මාට අපි ගරු 
කරනවා. නමු්ත අධිකරණ සමතිු)මනි, ඔබු)මා්ත ද් නවා සති, 
සමාජශේ ල් න මිතනිසු්  දඬුවම් දීලා ාද් න බැාැයි කියන එක.  
ස්තතටම ශම්ක ාරිම ප්ර රනකාරී ශයෝජනාවක්.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ශමෝටර් ර  රඥාපනත යටශ්ත තිශබන 

අවම දෙය රුපිය්ල 20යි. ඒ, වාානය පසුපසට පැදවීම ශාෝ 
ල් ධන ලබා ගැනීශම් දී අුවගමනය ක  ුතු) ක්රියා මාර්ග 
කෙකිරීම  සම්බ් ධශය් . ගරු සභාපතිු)මනි, ශම් දෙය රුපිය්ල 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

2,500 ක ාම 125 ගුණයකි්  වැඩි ශවනවා. මුද්ල සමතිු)මා 
කියනවා, ඊට සමාුවපාතිකව අශනක් දේත වැඩි ශව් න ඕනෑ 
කියලා. මම ද් ශ්  නැාැ, ගරු අධිකරණ සමතිු)මනි, ඔබු)මා 

ක ා කරලා ශම්ක ශේරුමක් කරලා ශද් න. ඒ අතර අශප්ත  තව්ත 
සමතිවරු කියනවා, ශම් දෙය රුපිය්ල 25,000 කර් න ඕනෑ 
කියලා. එශාම රුපිය්ල 25,000ක් දෙ ශගව් න පුළුව්  සමතිවරු 

සති. නමු්ත අද සාමානය මිතනිසු් ට 'පා් ' කියා ග් න බැරිවයි 
ල් ශ් . ලති්  ශම් 'පා් ' කියා ග් න බැරිව ල් න මිතනිසු් ට ශම් 
වාශේ දෙයක් නියම කශ  ්ත ඒක ලතාම බරපත  කාරණයක්. 

අපි වි රවාස කරනවා, ඔබු)ම් ලා ශම් රශට් ජනතාවට යාපතක් 
කර් න රපු චදවිය බව. ඒ නිසා කරුණාකරලා ශම් කටුත්තත 
පිිතබහව ගරු ජනාධිපතිු)මා, ගරු අගමැතිු)මා සු)ළු සියලු 

ශදනාම සාකච්ඡා කරලා නිසි විසඳුමක් ශද් නය කියන කාරණය 
අපි කියනවා. 

ගරු සභාපතිු)මනි, ලතාම්තම ශේදනීය ත්ත්තවය තමයි, 
ශක ශා ව්ත නැති විධියට නඩු දමනවාට්ත ඔබු)ම් ලා බේදක් අය 

කර් න යන එක. චසාවිවල වැෙ කරන මිතනිසු්  ාැටියට අපි 
ද් නවා, ගරු සභාපතිු)මනි, කවුරුව්ත කැමැ්තශත්  නඩු 
කිය් න එ් ශ්  නැාැයි කියලා. ලතා අකැමැ්තශත්  තමයි 

මිතනිසු්  චසාවියට එ් ශ් . ඒ නිසා ඒ කාරණය්ත ඔබු)මාශේ 
අවධානයට ශය මු කරනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, ශම් අවසර ාශේ ගරු අධිකරණ සමතිු)මා 

ල් න නිසා ගා්ලල අධිකරණ සංකීර්ණය ලදි කිරීම පිිතබහ 
ත්ත්තවය ශම කක්ද කියලා මම අානවා. ඔබු)මා්ත ද් නවා සති, 
ශබලිගාා් දිශේ අධිකරණ සංකීර්ණය ලදි කිරීම ගරු අමරසිරි 

ශද ේ ශග ෙ හිටපු සමතිු)මාශේ සිහිනයක්. ච් දිම වීරක්ශක ඩි 
සමතිු)ම් ලා චදවු කරලා අපි ශබලිගාා් දිශේ ඒ අධිකරණය 
ලදි කර් න පට්  ග්තතා. දැනට තිශබන රරංචිය තමයි ඒ 

අධිකරණය බූසරසට ශගන යනවාය කියන එක. බූසරසට ශගන යන 
එක ගැන මම ශපෞේගලිකව කැමැති ශවනවා. ශම කද, ඒක 
තිශබ් ශ්  මම නිශයෝජනය කරන ර්තගම රසනශේ නිසා. නමු්ත 
ගරු සමතිු)මනි, ප්රාශයෝගික ත්ත්තවය ඒක ශන ශවයි. ඔබු)මා 

ද් නවා, සති  ශනළුව, තවලම ප්රශේ වල සිටින මිතනිසරසු්ත ගා්ලල 
මාාධිකරණයට  එ් න ඕනෑ බව. එතශක ට ඒ මිතනිසරසු ගා්ලලට 
සවි්ලලා, තව ාැතැප්ත ම 7ක් 8ක් දුර ශගවා ශගන බූසරසට එ් න 

ඕනෑ. අද සිවි්ල අයායාචනාධිකරණ ක්රියා්තමක ශවනවා. එතශක ට 
ශම් සහාා මිතනිසු් ට තිශබන පිිතසරණ ශම කක්ද? ගා්ලල තිශබන 
චසාවිය බූසරසට  ශගන ගියාම නීතිඥ මා්තවරු් ට ගාසරු) වැඩි 

කර ග් න තව්ත ශලශාසියි.  

ශම් සම්බ් ධශය්  විවිධ කත් දර කියනවා. ඔබු)මා සමාර 
විට ශම් ගැන චසාවිශේ විනි රචයකාරවරු්  එක්ක ක ා ක ාය,  

නීතිඥ මා්තවරු එක්ක ක ා ක ාය කියනවා. මම හිතන විධියට 
රණ්ඩුවක් ාැටියට ඔබු)ම් ලා වැඩිශය්  අවධානය ශය මු 
කර් න ඕනෑ චසාවිශේ වැෙ කරන නීතිඥ මා්තවරු ගැන ශාෝ 
විනි රචයකාරවරු්  ගැන ශන ශවයි. නඩු කිය් න යන මිතනිසරසු 

පිිතබහව තමයි ඔබු)ම් ලාශේ අවධානය ශය මු කර් න ඕනෑකම 
තිශබ් ශ් . ශනළුව කිය් ශ්  අශප්ත  දිසරත්රික්කශේ එාා ශක න. 
ලංකාගම කිය් ශ් ්ත එාා ශක ණ. ශනළුශේ ලහ්  එන  

මුවසරසයා ගා්ලලට එ් න චශේ 4.00ට නැඟිටලා එනවා නම්, 
බූසරසට චසාවිය ශගන ගිශය ්ත ගරු සමතිු)මනි, ඒ මුවසරසයාට 
ඊට කලි්  දවශස  සවි්ලලා ගා්ලශ්ල ල් න ශවනවා. ඒ නිසා ශම්ක 

ලතාම බරපත  කාරණයක්.  ඔබු)ම් ලා අශප්ත  රණ්ඩුශේ හිටියාට 
වො ශබ ශා ම සංශේදී සමතිවරු. ඔබු)ම් ලා ජනතාව ගැන 
ශල කු දුකක් තිශබන සමතිවරු. ඒ නිසා ශම් කාරණය දිාා විධිම්ත 

රකාරයට බලලා ජනතාවට සාන ලබා දීශම් වැෙ පිිතශව ක් සති 

කර් න කියලා අපි ලතාම ශගෞරවශය්  ඔබු)ම් ලාශග්  

ල්ලලා සිටිනවා.  

ඔබු)ම් ලා ශමශාම වැෙ  කශ  ්ත ලදිරි මැතිවරණශේදී 
අපිට වාසියි. අපිට ගිහි්  අශප්ත  දිසරත්රික්කවල මිතනිසු් ට කිය් නට 
පුළුව් , "එදා  ඔබු)ම් ලාට අඩු වියදමක් ගිය චසාවිය  අද 

බූසරසට ශගන ගිහි්  තිශබනවා" කියා. ශම්  කාරණා ශකශරහි 
ඔබු)ම් ලා ශේ   අවධානය ශය මු කරනවා.  ශකශස   නමු්ත ශම් 
අය වැය ක ාව ශදස බැලුවාම, - 

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ම් ත්රීු)මා ක ාව අවසාන කර් න. 

 
ගු නමොහාන් ප්රියදර්ශ්න ද ිංල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ගරු සභාපතිු)මනි, මා දීර්ඝව ක ා කර් ශ්  නැාැ. ගරු 
මුද්ල සමතිු)මා  කිසිම පදනමක් නැතිව, සමාර විට කවුරු ශාෝ 

ලියා දීපු ක ාවක් ශව් නට සති ශම් කර් නට ස්තශ්ත. අපි 
ලතාම පිිතකුශල්  ුතක්තව ශමවර අයවැය ශ්ලඛ්නය ශා ා දකින 
බව ප්රකා  කරමිත්   මශේ වචන සරව්ලපය අවස්  කරනවා.  

ශබ ශා ම සරු)තියි.  
 
[අ.භා. 6.12] 

 
ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 

අමාතය සහ බුද්ධශ්ාසන අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 

அகமச்சரும் புத்தசாசன அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Minister of Buddhasasana) 
ගරු සභාපතිු)මනි, මා මුලි් ම අශප්ත  ගරු ම් ත්රීු)මා නගපු 

කාරණය පිිතබහව ච්තතරයක් ශදමිත්  මශේ අදාසර ප්රකා  
කර් නට කැමතියි.  ගා්ලල අධිකරණය  දැනට ගා්ලල ශක ටුශේ 

පවතිනවා.   ගා්ලල ශක ටුව වාි.ජ කලාපයක්  වන ශායි්  මීට  
ශපර  ඔබු)ම් ලාශේ රණ්ඩු කාලශේ ශමම අධිකරණය ශවන 
සර ානයකට ශගනිය් න ශබලිගා ා් දිශේ ශග ෙනැඟිලි 

ලදිකිරීම් රරම්භ කර තිශබනවා.  

 ගරු සභාපතිු)මනි, අපි ගිහි්  ඒ සර ානය පරීක්ෂා ක ා.  
ගා්ලල දිසරත්රික්කශේ මාජන නිශයෝජිතශයෝ පරීක්ෂා ක ා. 

ඔබු)මා ද් නවා, ගා්ලශ්ල සිට ශබලිගා  ා් දිය රරශය්  
කරාපිටිය මා ශරෝාලට ය් න ලතාම්තම  පටු  මාර්ගයක්  
තිශබන බව.   ශම් රස් නශේ ලතා කුො බිම් ප්රමාණයක ශම් 
අධිකරණ  ාලාව බාශගට ලදි කර තිශබනවා. නීතිඥවරු් ට 

කාර්යාලය ාද් න, නීතිඥවරු් ට ර වාාන ගා්ල කර් න, 
විනි රචයකාරු)ම් ලාට නිල නිවාස, ඒ අයට  ර  ගා්ල කර් න 
කිසිම පාසුකමක් නැාැ. අපි යන අවසර ාවල්ත දැක්කා, ශමය 

ලතා කුො වර්ෂාවකට්ත යට ශවන තැනක්  බව. ඔබු)ම් ලා  
ක්ලපනා කර් නට  ඕනෑ, අධිකරණයකට  ශම් සර ානය සුදුසුද 
නැේද  කියා. ශම කද, මම ගා්ලල අධිකරණශේ ශස වශේ 

ශයශද් න ය් න බලාශප ශර ්තු)වක් නැාැ.  

අශප්ත  ශච්තනාව තමයි, ඒ ප්රශේ ශේ ල් න ජනතාවට වෝතම  
පාසු තැනක අධිකරණය පිහිටුවන එක.  ගා්ලල නගරශේ ලෙම් 

ප්ර රනයක් තිශබන බව අපි ද් නවා.  එම නිසා ගා්ලල   නගරයට 
 ඟි් ම අපිට ශස යා ග් නට පුළුව්   ලෙම නිසා තමයි අපි  
බූසරස ප්රශේ ය ශතෝරා ග්තශ්ත. ඔබු)මා කියනවා නම් ගා්ලල 

377 378 

[ගරු ශම ාා්  ප්රියදර් න ද සි්ලවා මාතා] 
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නගරශේ මීට වො ශා හ සුදුසු තැනක් තිශබනවාය කියා  අපි 

සුදානම් එතැන ාද් න.  අපි තවම ශග ෙනැඟිලි ාද් න රරම්භ 
කර නැාැ. ඒ අධිකරණය ාදන එක ප්රමාද වීම ගැන්ත  කිය් නට 
ඕනෑ. රාජය ලංජිශ් රු සංසර ාවට තමයි ඒ ලදිකිරීම් 
ශක ් ත්රා්තු)ව ලබා දී තිශබ් ශ් .  එය දිගි්  දිගටම 

අතපසුශවමිත්  තිබුණා. අපි කරුණු ශස යා බැලුවා. රාජය 
ලංජිශ් රු සංසර ාශව්  අපට ලැබුණු  ච්තතරය තමයි  පසුගිය 
ජනාධිතිවරණයට  අශප්ත  අමාතයාං ශය්  ලබාග්ත මුද්ල  වියදම් 

ක  නිසා  අධිකරණ  ාලාව ලදිකර් න බැරි වුණාය කියන 
කාරණය. අපිට ශම් ප්ර රනයම ව්තතල අධිකරණය සම්බ් ධව්ත  
තිශබනවා. ඒ එක්කම අධිකරණ   ාලාවල ප්ර රන පිිතබහව 

ග්තතාම ගරු සභාපතිු)මනි, විශ  ෂශය්  අලු්තකශඩ් දිසා 
අධිකරණ,  මාාධිකරණය - [බාධා කිරීම්] 

ඔබු)ම් ලා එක ලදිරිප්ත කර් න. අපට අව ය  අපි කැමැති 

තැනකට ශගනිය් න ශන ශවයි. [බාධා කිරීම්] ගා්ලශ්ල ජනතාවට 
වොම පාසු තැනකට ශගනිය් න. [බාධා කිරීම්] අපි  ඕනෑ නම් 
සාකච්ඡා කරමු. [බාධා කිරීම්]  ගරු ම් ත්රීු)මා, මට ශබ ශා ම 
සීමිතත කාලයයි තිශබ් ශ් . 

 

ගු මහින්ද යාපා අනේවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அதபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අපි තීරණයක් ග්තතා.  මම ප්රධාන අමාතයවරයා ශවලා  ල් න 
කාලශේ රිචර්ඩ් පතිරණ අමාතයු)මා්ත එදා අපි කවුරු්ත  තීරණය  
ක ා, හිර  ශගදර ශවන තැනකට ශගනිය් න. එතැන අධිකරණ 

සංකිර්ණය  ාද් න.   [බාධා කිරීම්]   
 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒ ගැන අපි ක ා කරලා බලමු. 

 ඊ ඟට, අශප්ත  අලු්තකශඩ් අධිකරණය ග්තත්ත ගරු 
සභාපතිු)මනි, අවුරුදු 150කට වො පැරි. ශග ෙනැඟි්ලලක්. ඒ 
මාාධිකරණය්ත මීට අවුරුදු පා ායකට කලි්   වැසරස දවසක 

කො වැටුණා. ඒක දවාලක  වුණා නම් ජීවිත  ු)්  ාාර සියයක් 
විනා  ශව් නට ලෙ තිබුණා. දැ්   ඒක  නේතු) කර ශගන 
යනවා. නමු්ත අශනක් අධිකරණ  ාලාවල්ත ඒ ප්ර රනය තිශබනවා.  
එම නිසා  අලු්තකශඩ් අධිකරණයට යාබදව තිශබන BCC  ලෙශම් 

අක්කර ායක ප්රමාණයක් ශම් ශවනශක ට  අපි අධිකරණ 
අමාතයාං යට  පවරා ශගන තිශබනවා. අධිකරණ  ාලා 
ාතිතාකි්  ුත්ත අධිකරණ සංකීර්ණයක් අපි එතැන ලදි කර් නයි   

කටුතු) කර් ශ් .  

ගරු සභාපතිු)මනි, විනි රචයකාරු)ම් ලාශේ  ප්ර රන පිිතබහව  
ශම් සාකච්ඡාශේදී දිගි්  දිගටම කරුණු ලදිරිප්ත ක ා. [බාධා 
කිරීම්] කරුණාර්තන පරණවිතාන  නිශයෝජය සමතිු)මා 
ශප ඩ්ෙක්  නිාඅ වුශණ ්ත ශා හයි.  

 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

බාධා කර් න එපා. 
 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිු)මනි, විනි රචයකාරු)ම් ලාශේ ප්ර රනය ගැන 

අපි අද දිනය පුරාම ක ා ක ා. අශප්ත  රශට් අධිකරණය  පිිතබහව  

පසු ගිය කාලශේ බරපත  විශේචන තිබුණා. ඒ ශක ච්චර විශේචන 

තිබුණ්ත, ශම් වන විට අධිකරණය පිිතබහව  රට ු) ්ත, ශලෝකය 

ු) ්ත ලතාම්ත ශා හ ප්රතිරූපයක් මැවී  තිශබනවා.  

ශම න තරම් විශේචන තිබුණ්ත රසියාුව කලාපශේ  ලතාම්තම 
ලා  ඝනශේ අධිකරණ පේධතියක් තිශබන රටක් විධියට අපට 
තවම්ත රෙම්බරශය්  කිය් න පුළුව්  බව අපි පිිතග් නට 

ඕනෑ. ඒ වුණාට, අධිකරණවල විනි රචයකාරු)ම් ලා ගත 
කර් ශ් , ලතාම්තම කටුක ජීවිතයක්. අශනකු්ත වෘ්තතිකය්  
වාශේ ශවන්ත රකාරශේ ලාභ ප්රශයෝජන, වරප්රසාද ලබන 

කණ්ොයමක් ශන ශවයි. ඔවු් ට ලැශබ් ශ් , සාමානය වැටුපක්. 
එම වැටුප ඔවු් ශේ ශස වයට සරිලන වැටුපක් කියලා අද කාලය 
ාැටියට අපට පිිතග් නට බැාැ. ශම කද, ඔවු්  පැය අටක ශස වා 

කාලයකට සීමා වුණු චදවිය ශන ශවයි. ඔවු්  සමාර ශවලාවට 
දවශස  පූර්ණ කාලීනව -පැය 24ම-  තම රාජකාරිශේ - duty එශක් 
- ශයදිලා ල් න නිලධාරි් .  

 ශවදයවරු් , එශාම්ත නැ්තනම් ලංජිශ් රුවරු්  ග්තතාම, 
ඔවු්  රාජකාරිය කරනවා. වැටුප්ත  ලබනවා. සමාර ශවලාවට 
අශනකු්ත ශවලාව් වලට ඔවු්  ශපෞේගලික වෘ්තතීය කටුතු)්ත 
කරනවා. එමඟි් , යම් යම් රදායම් ලබනවා. නමු්ත, 

විනි රචයකාරවරු් ට එශාම කර් න බැාැ, එවැනි ාැකියාවකු්ත 
නැාැ. ඔවු් ට ශම් සියලු කටුතු) කර් න සිදු ව් ශ් , ලතා සීමිතත 
පරිසරයක් ු) යි. ඒ වාශේම, අවුරුදු ු)ශන් -ු)නට සර ාන මාරු 

ලැශබනවා. තම් ශේ  මයිුව්ත අරශගන ඔවු් ශේ අධයාපන 
කටුතු) සහාා අලු්ත ලසරශකෝල ශස යමිත්  තැනි්  තැනට ගම්  
කර් න සිදු ශවනවා. ඒ ාැම අති් ම ග්තතාම ඔවු්  ලතාම්තම 

වි ාල ශස වයක් කරන, අඩු පාසුකම්වලි්  ුතක්තව කටුතු) කරන 
කණ්ොයමක් විධියට අපි පිිතග් න ඕනෑ.  ශම් පිිතබහව අතිගරු 
ජනාධිපතිු)මාට්ත, ගරු අග්රාමාතයු)මාට්ත කරුණු ලදිරිප්ත 

කරලා අපි සාකච්ඡා කරලා තිශබනවා. අපි ශම් වන විට 
විනි රචයකාරු)ම් ලාට විශ  ෂිත වූ පඩි ක්රමයක් -වැටුප්ත  ක්රමයක්- 
සකසර කර් නට අදාසර කරලා තිශබනවා. අද කාලයට ගැ ශපන 

විධියට ඔවු් ශේ වෘ්තතීය ගරු්තවය රරක්ෂා වන රකාරයට ශම් 
කටුතු) කර් න බලාශප ශර ්තු) වනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, මෑත කාලශේ පට්  විනි රචයකාරවරු් ට 
තිශබන බරපත ම ප්ර රනය තමයි,  විශ  ෂශය් ම සමාජ ශවේ 

අෙවි යනාදිශය්  එ්ලල වන ප්රාාරය. මම මීට කලිුව්ත ශම් 
පිිතබහව ශම් ගරු සභාශේදී අදාසර ප්රකා  ක ා. 
විනි රචයකාරවරශයකුට ශාට දිනශේ  නඩු තී් දුවක් ප්රකා යට 

ප්ත කරන එක ලතා අසීරු කාරණයක්. ශම කද, නඩු තී් දුව 
ශද් න දවසකට-ශදකකට කලි්  ශවේ අෙවිවලි්  දානවා, "ශම් 
අාව්ල නඩුශේ නඩු තී් දුව ශම් න. අාව්ල විනි රචයකාරු)මා 

අාව්ල තැනට ගිහි්ලලා අාවලු්ත එක්ක රාාර ග්තතා. 
අාවලු් ශග්  අ්ලලසර ග්තතා" කියලා. මම සියයට-සියයක්ම 
පැාැදිලිව කියනවා, සියයට-සියයක්ම අසතය ප්රකා  කරමිත්  

සරවාධීනව අධිකරණශේ  ශගන යන ශමම ක්රියාදාමය අෙපණ 
කර් න  ශම් රශට් නීතිශේ රධිපතය විනා  කර් න ඒ සමාජ 
ශවේ අෙවි ක්රියා කරමිත්  පවතිනවා කියලා. මම ඒ පිිතබහව කලි්  
අදාසර ප්රකා  ක ා. අපි සෑශාන කාලයක් බලාශගන හිටියා. යා 

පාලනය කියලා ලවසමිත්  හිටියා. අපි මිත්  ලදිරියට ඒ චදවියට 
එශරහිව නීතිය ක්රියා්තමක කර් න කටුතු) කරනවා. ඒ පිිතබහව 
අපිට පැකිළීමක් නැාැ.  

ගරු සභාපතිු)මනි, අධිකරණ අමාතයාං ය යටශ්ත නීතිපති 
ශදපාර්තශම්් ු)ව තිශබනවා. නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ 
නිලධාරි් ශේ ත්ත්තවය්ත අධිකරණවල විනි රචයකාරවරු් ශේ 

වාශේයි. ඔවුුව්ත පැය අශට් ශස වාව්  කරන චදවිය ශන ශවයි. 
ඔවු්  ශම් කටුතු) කර් ශ් , ශමම නඩු ශග ුව ශගදර පවා ශගන 
ගිහි්  මා ට  10, 11, 12 වනශතක් අධයයනය කරමිත්  බව අපි 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ද් නවා. නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ නීතීඥවරු්  170ක් වාශේ 
ප්රමාණයක් තමයි ල් ශ් . නමු්ත, අද තිශබන නඩු ප්රමාණය 
ශමශතකැයි කියලා කිය් න බැාැ. රට වශට්ම ලක්ෂ ගණනක් 

නඩු තිශබනවා. ශම් සීමිතත නීතීඥවරු සංඛ්යාවකශග්  ලක්ෂ 
ගණනාවක නඩු කටුතු) ශමශායවීම, ඒ සහාා චපශදසර ලබා දීම 
යනාදී ශම් සිය්ලලම අපි බලාශප ශර ්තු) වනවා.   

අධිකරණ විනි රචයකාරවරු් , නීතිපති ශදපාර්තශම්් ු)ශේ 
නිලධාරි්  යනාදී සියලු ශදනාම ප්රමාණා්තමකව ලතා සුවි ාල වැෙ 
ශක ටසක් කරනවා. ඒ වාශේම, ඒ වැෙ කටුතු) සිය්ලල ලා  

ගුණා්තමක මට්ටමකට  ශගන එ් න ජනතාවට අව ය බව අපි 
ද් නවා. එම නිසා අපි ඔවු් ට අව ය පාසුකම් සපයා ඔවු් ශේ 
වැටුප්ත  වර්ධක පිිතබහව ශස යා බලා යම් ප්රතිසංසරකරණයක් 

ලදිරිශේදී කර් න බලාශප ශර ්තු) වනවා.   

ගරු සභාපතිු)මනි, නීති ශකටුම්ප්ත ශදපාර්තශම්් ු)ව 
ග්තත්ත, ශම් වන විට අණපන්ත ු)් -ාාරසියයකට  වැඩිය ශග ෙ 
ගැහිලා තිශබනවා. නමු්ත,  නීති ශකටුම්ප්ත ශදපාර්තශම්් ු)ශේ 

ලතා සුළු පිරිසක් ල් ශ් . ඒ නිසා, ඔවු් ට ඔශර ්තු) ශද් ශ්  
නැති වැෙ ප්රමාණයක් තිශබනවා. ඒ එක්කම, ශම් ක්ශෂ ත්රය පිිතබහ 
දැනීම සා ප පුරුේද සති අය ශස යා ගැනීම්ත ලතාම්තම 

ගැටලුවක් බවට ප්ත ශවලා තිශබනවා.    

නඩු ශග ුව පරිවර්තන කටුතු) පිිතබහ බරපත  ගැටලුවක් 
තිශබනවා. ගරු ෙේලසර ශේවාන් දා ම් ත්රීු)මා්ත ඒ ගැන ප්ර රන 

මු) ක ා. අයායාචනාධිකරණශේ, ශර ෂරඨාධිකරණශේ ්රවිෙ 
භාෂාශව්  තිශබන නඩු ශග ුව පරිවර්තනය කිරීම පිිතබහ 
ප්ර රනයක් එු)මා මු) ක ා. ගරු සභාපතිු)මනි, මා සහා්  

කර් න ඕනෑ, ඒ සියලු නඩු ශග ුව -්රවිෙ භාෂාශව්  තිශබන නඩු 
ශග ුව- ලංරීසි ශාෝ සිංාල භාෂාවට පරිවර්තනය  කර් න ශවනම 
ඒකකයක් අශප්ත  අධිකරණ අමාතයාං ශේ ශමශායවීම ු)  

ශර ෂරඨාධිකරණශේ ශරජිසර්ාර් කාර්යාලය ශම් වන විට රරම්භ 
කර තිශබන බව. එම නිසා ඒ ගැටලුව නිරාකරණය කිරීම පිිතබහව 
අපට ප්ර රනයක් මු) ව් ශ්  නැාැ.  

ගරු සභාපතිු)මනි, රජශේ රස පරීක්ෂක ශදපාර්තශම්් ු)ව 

පිිතබහව්ත සහා්  ශකරුණා. අපි ද් නවා මීට ශපර 
අධිකරණවලට ගියාම -විශ  ෂශය්  අපරාධ අධිකරණවලට ගියාම
- සමාර නඩු රස පරීක්ෂක වාර්තා පැමිතශණන ශතක් දා වතාව, 

විසි වතාව, තිසර වතාව පවා ක්ල දමා තිශබන බව.  
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අමාතයු)මා, ඔබු)මාට තව්ත විනාඩි ු)නක විතර 
කාලයක් තිශබනවා. තව්ත ටිකක් කාලය ඕනෑ නම් අපට ගරු 

සභාශේ කාලය දීර්ඝ කරග් න ශවනවා.  
 

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

තව්ත විනාඩි 5ක් ශද් න, ගරු සභාපතිු)මනි.  
 

ගු සභාපතිුරමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

අද පසර වරු 6.30ට අය වැය කාරක සභා අවසර ාශේ කටුතු) 
අවස්  කශ   නැ්තනම්, පාර්ලිශම්් ු)ව නැවත කැහවා තමයි ක්ල 

ග් න ශව් ශ් . ඔබු)මාශේ ක ාව විනාඩි ු)ශන්  අවස්  
කර් න පුළුව්  නම් ශා හයි.  

ගු (ආචාර්ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශා හයි, මම අවස්  කර් නම්.  

ගරු සභාපතිු)මනි, මම සහා්  කරනවා, රජශේ රස පරීක්ෂක 

ශදපාර්තශම්් ු)ශේ ක්රියාශීලි බව අද සියයට 100ක් තිශබන බව. 
මාසයක්, ශදකක් සු) ත සියලු වාර්තා ලබා ශදමිත්  ඒ නඩු 

කටුතු) අවස්  කිරීශම් ාැකියාව අද අපි චදා කරශගන තිශබනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, සම  මණ්ෙල ගැන්ත සහා්  කර් න 

ඕනෑ. අද සම  මණ්ෙල ු)් සියයකට වැඩි ප්රමාණයක් රට ු)  
ලතාම සාර් කව ක්රියා්තමක වනවා. සම  මණ්ෙල නඩුවල මූලය 

වටිනාකම් සීමාව රුපිය්ල 250,000 සිට රුපිය්ල 500,000 දක්වා 

වැඩි කිරීම ු)  අපි බලාශප ශර ්තු) ශවනවා, අධිකරණයට ගලා 
එන සාමානය සුළු නඩු ප්රමාණය අඩු කරග් න.  

අපරාධයක වි් දිතය්  සා සාක්ෂිකරුව්  රරක්ෂා කිරීම 
සහාා වූ ජාතික අධිකාරිය අප විසි්  පිහිටුවුව ලැබුවා.  

අධිකරණයකි්  ුතක්තිය, සාධාරණය බලාශප ශර ්තු) ව් න නම්, 

වි් දිතය් ට සා සාක්ෂිකරුව් ට රරක්ෂාව ලබා දීම ක  ුතු) 
ශවනවා. එම කාර්යය ශමම අධිකාරිය ු)ිත්  ලෂරට කරග් න අපි 

බලාශප ශර ්තු) ශවනවා.  

ගරු සභාපතිු)මනි, අවසාන ව ශය්  මා සහා්  ක  ුතු) 

කාරණයක් තිශබනවා. අපි සංවර්ධනය ගැන ක ා කරනවා  
වයාපෘති ගැන ක ා කරනවා. ශම් ශම නවා ක ා ක ්ත, රටක් 

විධියට අපට ලදිරියට ය් න ලැශබ් ශ්  රශට් නීතිශේ රධිපතයය 

රරක්ෂා වුශණ ්ත විතරයි. රශට් නීතිශේ රධිපතයය රරක්ෂා 
ව් ශ්  රටක සරවාධීන අධිකරණයක් පවතිනවා නම් පමණයි. අද 

සරවාධීන අධිකරණ පේධතියක් ශම් රට ු)  ක්රියා්තමක වීම ගැන 
අපට සු)ටු ව් න පුළුව් .   මුළු ශලෝකයම එය පිිතශගන 

තිශබනවා.   අපි ඒ අධිකරණ ක්රියාවලිය, අධිකරණ පේධතිය 
ප්රමාණා්තමකව පමණක් ශන ව ගුණා්තමකව්ත ලතා ලා  

මට්ටමට ශගන යා ුතු) ශවනවා. අශප්ත  රශට් අපට අහිමිත වූ ශබ ශාෝ 

ශේව්ල දිනා ගැනීම සහාා, ප්රජාත් ත්රවාදි නිදාස සර ාපිත 
කරගැනීම සහාා, ප්රජාත් ත්රවාදි රටක ජනතාවශේ අශප්ත ක්ෂා ම්ල 

පල ගැ් වීම සහාා අව ය මූලිකම කටුත්තත තමයි ඒ රශට් 
නීතිශේ රධිපතයය රරක්ෂා කරගැනීම. නීතිශේ රධිපතයය 

රරක්ෂා කර ගැනීමට අප අසම්ත වුශණ ්ත, රටක සාමය නැති 

වුශණ ්ත, රටක ජන ශක ටසර අතර ගැටුම් සති වුශණ ්ත අශප්ත  ශම් 
බලාශප ශර ්තු) ඔක්ශකෝම හීන බවට ප්ත ශවනවා. නීතිශේ 

රධිපතයය රරක්ෂා කරගැනීම සහාා අපි ප්රාශයෝගිකව වැෙ 
කටුතු) රරම්භ කර තිශබනවා. ඒවා සාර් කව ක්රියා්තමක ශවමිත්  

පවතිනවා. ඒ සහාා ශමම අය වැශය්  අපට ප්රමාණව්ත ශලස 
මුද්ල ශව්  කර දීලා තිශබනවා. අශප්ත  නිලධාරි්  ශම් කටුතු) 

සහාා ලතාම මා් සිශය්  කටුතු) කර තිශබනවා.  

අශප්ත  අමාතයාං ශේ ශ්ලකම්ු)මා සු)ළු රයත ප්රධානි්  සියලු 
ශදනාට්ත, ඒ කටුතු) ශවුවශව්  ශවශාස මා් සි වූ සියලු 

ශදනාට්ත, මුද්ල අමාතයාං යට්ත මශේ සරු)තිය පුද කරමිත් , ශම්  
විෂයය පිිතබහව පක්ෂව ශම් ම විපක්ෂව අදාසර දැක්වූ සියලු ගරු 

සමතිු)ම් ලාට සා ගරු ම් ත්රීු)ම් ලාට්ත මශේ සරු)තිය ශම් 

අවසර ාශේදී පුද කර සිටිමිත්  මශේ අදාසර දැක්වීම අවස්  
කරනවා. 

"104 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
සහාා රු.302,704,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  
ුතු)ය" යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 
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104 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.225,514,000 

  
"104 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.225,514,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 

  
   

02 වන වැෙසටාන.- සංවර්ධන වැෙසටාන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,789,594,000 

  
"104 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.1,789,594,000ක  මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැෙසටාන.- සංවර්ධන වැෙසටාන - මූලධන වියදම, 

රු.8,517,700,000 

  
"104 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.8,517,700,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
104 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
237 වන ශීර්ෂය.-  ජාතික ක්රමසම්පාදන නදපාර්තනම්න්ුරව 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.86,145,000 
 
"237 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.86,145,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
237 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.9,300,000 
 
"237 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.9,300,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

237 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 
චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

239 වන ශීර්ෂය.- විනද්ශ් සම්පත් නදපාර්තනම්න්ුරව 
  

01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම්  වැෙසටාන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.437,867,000   

 
"239 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.437,867,000ක  මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

239 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

  
01 වන වැෙසටාන.-  ශමශාුතම්  වැෙසටාන - මූලධන  වියදම,  

රු.9,050,000 

  
"239 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.9,050,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
239 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
252 වන ශීර්ෂය.- ජනනල්ඛ්න හා සංඛ්යා නල්ඛ්න 

නදපාර්තනම්න්ුරව 

  
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම්  වැෙසටාන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.939,052,000 

  
"252 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.939,052,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
252 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

  
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම්  වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.114,231,000 

  
"252 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.114,231,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
252 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

280 වන ශීර්ෂය.- වයාපෘති කළමනාකරණ සහ අක්ක්ෂණ 

නදපාර්තනම්න්ුරව 

  
02 වන වැෙසටාන.- සංවර්ධන වැෙසටාන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.97,577,000 

  
"280 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.97,577,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

  
02 වන වැෙසටාන.- සංවර්ධන  වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.14,463,000 
  
"280 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.14,463,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

  
280 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

383 384 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

“தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 302,704,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 225,514,000 
 

“தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 225,514,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.-அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,789,594,000 

 

“தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,789,594,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 8,517,700,,000 
 

“தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  8,517,700,,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 104, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 237.- ததசிய திட்டமிடல் திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 86,145,000 

 

“தகலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 86,145,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 9,300,000 
 

“தகலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  9,300,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 237, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 239.-தவளிநாட்டு வளங்கள் திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 437,867,000 

“தகலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 437,867,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 9,050,000 
 

“தகலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  9,050,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 239, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 252.- ததாகக மதிப்பு புள்ளிவிபரவியல் திகைக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 939,052,000 

 

“தகலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 939,052,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 114,231,000 

 

“தகலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 114,231,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 252, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 280.- கருத்திட்ட முகாகமத்துவ மற்றும் கண்காைிப்புத் 

திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 97,577,000 

 

“தகலப்பு 280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 97,577,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 14,463,000 

 

“தகலப்பு 280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 14,463,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 280, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
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Question, "That the sum of Rs. 302,704,000, for Head 104, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 225,514,000 

 

Question, "That the sum of Rs.225,514,000, for Head 104, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,789,594,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,789,594,000, for Head 104, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 8,517,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 8,517,700,000, for Head 104, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 104, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 237.- DEPARTMENT OF NATIONAL PLANNING 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 86,145,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 86,145,000, for Head 237, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 237, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,300,000, for Head 237, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 237, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 239.- DEPARTMENT OF EXTERNAL RESOURCES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 437,867,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 437,867,000, for Head 239, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 239, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,050,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 9,050,000, for Head 239, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 239, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 252.- DEPARTMENT OF CENSUS AND STATISTICS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 939,052,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 939,052,000, for Head 252, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 114,231,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 114,231,000, for Head 252, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 252, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 280.- DEPARTMENT OF PROJECT MANAGEMENT AND 

MONITORING  
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 97,577,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 97,577,000, for Head 280, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.   

 
Head 280, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 14,463,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,463,000, for Head 280, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 280, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

"110 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සහාා රු.788,447,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය.  

 
110 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.227,950,000 

 
"110 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.227,950,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
110 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
205 වන ශීර්ෂය .- මහා භාරකාර නදපාර්තනම්න්ුරව 

 
01 වන වැෙසටාන. -  ශමශාුතම්  වැෙසටාන - පුනරාවර්තන 

වියදම, රු.49,372,000 

  
"205 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.49,372,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය.  

 

387 388 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

205 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැෙසටාන. -  ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන වියදම, 

රු.2,280,000 
 
 "205 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.2,280,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය.  

 
205 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 

228 වන ශීර්ෂය.- අධිකරණ පරිපාලනය  
 

01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.5,381,756,000 

 
"228 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.5,381,756,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.1,842,550,000 
 
"228 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.1,842,550,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
229 වන ශීර්ෂය.- නීතිපති නදපාර්තනම්න්ුරව  

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.664,644,000 
 
"229 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.664,644,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
229 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.608,500,000 

 
"229 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.608,500,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
229 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
230 වන ශීර්ෂය.-  නීති නකටුම්පත් සම්පාදක 

නදපාර්තනම්න්ුරව  
 

01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.107,262,000 

 

"230 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
සහාා රු.107,262,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
230 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 
රු.15,200,000 

 

"230 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 
රු.15,200,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
230 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

231 වන ශීර්ෂය.-  ණය සහනදායක මණ්ඩලීය 
නදපාර්තනම්න්ුරව  

 
01 වන වැෙසටාන.-  ශමශාුතම් වැෙසටාන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.18,468,000 
 

"231 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
සහාා රු.18,468,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
231 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.850,000 
 

"231 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 
රු.850,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක ුතු)ය" යන ප්ර රනය 
විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
231 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

  
233 වන ශීර්ෂය.-  රජන  රස පීමක්ෂක නදපාර්තනම්න්ුරව 

 
01 වන වැෙසටාන.-  ශමශාුතම් වැෙසටාන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.241,209,000 
 

"233 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
සහාා රු.241,209,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
233 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම,  

රු.93,600,000 
 

"233 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 
රු.93,600,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
233 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

389 390 
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தகலப்பு 205.- தபாது நம்பிக்ககப் தபாறுப்பாளர் திகைக்களம்   

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 49,372,000 

 

“தகலப்பு 205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 49,372,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 2,280,000 
 

“தகலப்பு 205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 2,280,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 
தகலப்பு 205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 228.- நீதிமன்ற நிருவாகம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 5,381,756,000 

 

“தகலப்பு 228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 5,381,756,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 
தகலப்பு 228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,842,550,000 

 

“தகலப்பு 228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,842,550,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 229.- சட்ட மாஅதிபர் திகைக்களம்   

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 664,644,000 

 

“தகலப்பு 229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 664,644,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 
தகலப்பு 229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 608,500,000 
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234 වන ශීර්ෂය.-  නරේෂනධාධිකරණන  නරජිසනාර් 
 

01 වන වැෙසටාන.-  ශමශාුතම් වැෙසටාන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.159,867,000 

 
"234 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.159,867,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.11,655,000 
 
"234 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.11,655,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

235 වන ශීර්ෂය.-  නීති නකොිතෂන් සභා නදපාර්තනම්න්ුරව  
  

01 වන වැෙසටාන.-  ශමශාුතම් වැෙසටාන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.15,335,000 

 
"235 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

සහාා රු.15,335,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 

රු.1,950,000 
 
"235 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.1,950,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தகலப்பு 110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, தசயல்முகறச் 

மீண்டுவருஞ் தசலவுக்கான ரூபா 788,447,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 227,950,000 
 

“தகலப்பு 110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 227,950,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

“தகலப்பு 229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 608,500,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 230.- சட்டவகரஞர் திகைக்களம்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 107,262,000 
 

“தகலப்பு 230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 107,262,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 15,200,000 
 

“தகலப்பு 230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 15,200,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 231.- கடன் இைக்க சகபத் திகைக்களம்   

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 18,468,000 

 

“தகலப்பு 231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 18,468,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 850,000 
 

“தகலப்பு 231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 850,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 233.- அரசாங்க இரசாயனப் பகுப்பாய்வாளர் 

திகைக்களம்   

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 241,209,000 

 

“தகலப்பு 233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 241,209,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 93,600,000 
 

“தகலப்பு 233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 93,600,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 234.- உயர் நீதிமன்றப் பதிவாளர் அலுவலகம்    

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 159,867,000 

 

“தகலப்பு 234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 159,867,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 11,655,000 

 

“தகலப்பு 234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 11,655,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 235.- சட்ட ஆகைக்குழு திகைக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 15,335,000 

 

“தகலப்பு 235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 15,335,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

 

தகலப்பு 235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,950,000 

 

“தகலப்பு 235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 1,950,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 
தகலப்பு 235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 788,447,000, for Head 110, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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Head 110 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 227,950,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 227,950,000, for Head 110, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 110, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
HEAD 205.- DEPARTMENT OF PUBLIC TRUSTEE 

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 49,372,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 49,372,000, for Head 205, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,280,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 2,280,000, for Head 205, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 228.- COURTS ADMINISTRATION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 5,381,756,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,381,756,000, for Head 228, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 228, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,842,550,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,842,550,000, for Head 228, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 228, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 229.- DEPARTMENT OF ATTORNEY GENERAL  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 664,644,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 664,644,000, for Head 229, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 229, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 608,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 608,500,000, for Head 229, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 229, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 230.- DEPARTMENT OF LEGAL DRAFTSMAN  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 107,262,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 107,262,000, for Head 230, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 230, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 15,200,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 15,200,000, for Head 230, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 230, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 231.- DEPARTMENT OF DEBT CONCILIATION BOARD  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 18,468,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 18,468,000, for Head 231, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 231, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 850,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 231, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 231, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 233.- DEPARTMENT OF GOVERNMENT ANALYST  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 241,209,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 241,209,000, for Head 233, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 233, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 93,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 93,600,000, for Head 233, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 233, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 234.- REGISTRAR OF THE SUPREME COURT  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 159,867,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 159,867,000, for Head 234, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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Head 234, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 11,655,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 11,655,000, for Head 234, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 234, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 235.- DEPARTMENT OF LAW COMMISSION  

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 15,335,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,335,000, for Head 235, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 235, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,950,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,950,000, for Head 235, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 235, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
"192 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සහාා රු.6,962,436,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" 
යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය.  

 
192 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු) යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 

01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන  වියදම, 
රු.863,490,000 

 
"192 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 

රු.863,490,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය. 

 
192 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
225 වන ශීර්ෂය.- නපොලිසන නදපාර්තනම්න්ුරව 

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.56,203,957,000 
 

"225 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 
සහාා රු.56,203,957,000ක මුදල  චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  
ුතු)ය" යන ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය.  

 
225 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, පුනරාවර්තන වියදම 

චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැෙසටාන.- ශමශාුතම් වැෙසටාන - මූලධන වියදම, 

රු.4,365,000,000 
 

"225 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම සහාා 
රු.4,365,000,000ක මුදල චපශ්ලඛ්නයට සු) ්ත ක  ුතු)ය" යන 
ප්ර රනය විමසන ලදි්  සභා සම්මත විය.   

225 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැෙසටාන, මූලධන වියදම 
චපශ්ලඛ්නශයහි ශක ටසක් ාැටියට තිබිය ුතු)යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 

“தகலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 6,962,436,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 863,490,000 
 

“தகலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 863,490,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 225.-  தபாலிஸ்  திகைக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 56,203,957,000 
 

  “தகலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 56,203,957,000 அட்டவகையிற் 

தசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 

தகலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 4,365,000,000 
 

 “தகலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 4,365,000,000 அட்டவகையிற் தசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகையின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 6,962,436,000, for Head 192, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 192, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 863,490,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 863,490,000, for Head 192, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 192, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 225.- DEPARTMENT OF POLICE 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 56,203,957,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 56,203,957,000, for Head 225, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

397 398 



2016  ශන වැම්බර්  21  

Head 225, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs 4,365,000,000 

 
Question,"That the sum of Rs. 4,365,000,000 for Head 225, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 225, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා ක  ුතු) යැයිද, නැවත රැසරවීම 
සහාා අවසර ගත ුතු)ය" යි ද මම ශයෝජනා කරනවා.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.23  පාර්ලිනම්න්ුරව  ප්රගතිය වාර්තා කරනු ිළිසස 

සභාපතිුරමා මූලාසනනයන් දවත් විය. 
කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි  නැවත රැසනවීම 2016 

නනොවැම්බර් 22 වන අඟහුවාදා. 
 

பி. ப. 6.23க்கு குழுவின் பாிசீலகன பற்றி அறிவிக்கும்தபாருட்டுத் 

தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்திலிருந்து அகன்றார்கள்.  

குழுவினது பாிசீலகன அறிவிக்கப்பட்டது; மீி்ண்டும் கூடுவது 2016 

நவம்பர் 22, தசவ்வாய்க்கிைகம. 
 
At 6.23 p.m. the Chairman left the Chair to report Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 22nd 

November, 2016 
 

ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නයාය පත්රශේ විෂය අංක 02, ගරු සභානායකු)මා. 

 

 

අධිකරණ සංවිධාන පනත: ියනයෝග 

நீதித்துகறச் சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள் 

JUDICATURE ACT: REGULATIONS 

 
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

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

of Buddhasasana, I move,  

 
"That the Regulations made by the Minister of Justice with the 
concurrence of the Chief Justice, under Section 61 of the Judicature 
Act, No. 2 of 1978 read with Section 60 of that Act and published in 
Gazette Extraordinary No. 1967/7 of  16th May 2016, which were 
presented on 26.10.2016, be approved. 
 

(Cabinet  approval  signified.)" 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, ''පාර්ලිශම්් ු)ව දැ්  ක්ල 

තැබිය ුතු)ය'' යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ් කරන ලී . 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

  
 ප්රිතතිනයන් නතොර බසන රථ නසේවය 
தரக்குகறவான தபருந்துச் தசகவ 

SUB-STANDARD BUS SERVICE 
 
[අ.භා. 6.28] 

      
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීු)මනි, අද දින සභාව ක්ල තබන 

අවසර ාශේදී මා පාත සහා්  ශයෝජනාව ලදිරිප්ත කරනවා: 
 

 "අප රශට් මගී ප්රවාානශේ ප්රධානම රකාරයක් ව් ශ්  බසරර  
මගි් , මගී  ප්රවාානයයි. එශස  වුවද ශමම ශස වාව සපයන මගී බසර ර වල 

පවතින දුර්වල ශස වා ත්ත්තවය ාා මිතතිශය්  ශත ර ත්ත්තවය නිසා ලක්ෂ 

සංඛ්යාත ශප දු ජනතාව වි ාල ගැටලුවලට මුලවණ ශදයි. ශමම ගැටලු 

අතර, 

 

1. අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී ශස වා නමිත්  ාඳු් වමිත්  සාමානය ගාසරු)වට 
වො ගාසරු)වක් අය කරන බසර ර  රාශියක් සති අතර ශමම බසරර වල 
පාසුකම් ශාෝ ගමනාගමනය ශාෝ සාමානය බසර ර යකට වො කිසිදු 
ශවනසක් ශන මැති අතර ශමය  මගි් , මගී්  ගසා කන ත්ත්තවයකට   
ප්තව තිබීම. 

2. සියලුම බසර ර වල රසනයක ප ල, රසන ශදකක් අතර තිබිය ුතු) 
පරතරය රදිය පිිතබහව ප්රමිතතියක් සත්ත ඒවා අුවගමනය කරන 
ත්ත්තවයක් කිසිශස ්තම ශන මැති නිසා  දුර ගම්  බසර ර වල 
ජනතාව අති ය වි ාල පීොවකට මුලවණ දී තිබීම. 

3. දුර ගම්  බසර ර  මගී් ට ශ්ත පානය සහාා නතර කරන රපන 
 ාලාවල සති අති ය අපිරිසිදු, අධික මිතශල්  ුතු), ලතාම අප්රස් න ාා 
මගී්  තලා, ශප න ත්ත්තවය සු)ළු කරුණු රාශියක් ශමහි ලා 
සහා්  ක  ාැක. එම නිසා ශමම ගැටලු විසඳීම සහාා ප්රවාාන 
අමාතයාං ය වාාම මැදිා්ත වී කටුතු) ක  ුතු)යයි  ශමම සභාවට 
ශයෝජනා කර සිටිමිත.  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, ශපෞේගලිකව මා්ත, ඒ 
වාශේම ශම්  රශට් ජනතාවශග්  වි ාල පිරිසක් ශදනිකව මුලවණ 
ශදන වි ාල පීොවක් ගැන ශම් සභාශේ අවධානය ශය මු 
කර් න්ත, අමාතයවරයාශේ මැදිා්ත වීම  මත  ශම් ගැටලුවලට 
යම් කිසි සානයක් ලබා  ග් න්ත කටුතු) කිරීම සහාා තමයි ශම් 
ශයෝජනාව ලදිරිප්ත කර් ශ් .  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, මා සු)ව තිශබනවා ජාතික 
ගමනාගමන ශක මිතෂ්  සභාව මඟි්  වරි්  වර නිකු්ත කරන ලද 
විවිධාකාර ද්තත, සංඛ්යා ශ්ලඛ්න අෙංගු ශ්ලඛ්න.  මාර්ග අුවව 

ගම්  ග් නා මගී්  ප්රමාණය, මාර්ගයක ධාවනය වන බසර ර  
ප්රමාණය, එක් බසර ර යකි්  දවසකට ගම්  කරන  මගී්  
ප්රමාණය යනාදී වැදග්ත ද්තත රාශියක් ඒ ශ්ලඛ්නවල  තිශබනවා.  

399 400 



පාර්ලිශම්් ු)ව 

මුලි් ම ග්තශත ්ත ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි,  මගී 
ප්රවාානය සම්බ් ධ  සුවි ාල ගැටලු රාශියක් තිශබනවා. මා මුලි්  
ලදිරිප්ත කරන ලද  කරුණු ු)නට අමතරව තව්ත එක කරුණක් 

පමණයි මා සහා්  කර් ශ් . ඒ තමයි, බසර ර වල ගීත ප්රචාරය 
ාා VCD, DVD පට දර් න යන කරුණ. ඒ කරුණු  ාතර තමයි 
අද  දිනශේ අමාතයවරයාශේ ාා නිශයෝජය අමාතයවරයාශේ 

අවධානයට මා ශය මු කර් ශ් .  

ඔබු)ම් ලා කවුරු්ත ද් නවා, අර්ධ  සුශඛ්ෝපශභෝගි  නමිත්  
බසර ර  ශස වාවක් පව්තවාශගන යනවාය කියලා. ඒවාශේ මිතල 
සාමානය බසර ගාසරු)ව වාශේ එකාමාරක් ශවනවා. ශම් බසරවල සා 
සාමානය බසර ර වල ශවනස කුමක්ද? ශම්වායි්  සපයන 

ශස වාව් වල ශවනස ශම කක්ද?   

සාමානය බසර ර යකට වො කිසිදු ශවනසක් නැාැ, ගරු 
නිශයෝජය ක ානායකු)මනි.  බසර එශක් board එශක් පාට නි්ල 
පාට වීම ාැශර් නට. එම බසර ර වලට permit ලබාදීම සහාා 
ජාතික ප්රවාාන ශක මිතෂ්  සභාව විසි්  බසර ර  හිමිතය් ශග්  

වැඩිපුර ගාසරු)වක් අය කර ග් නවා ශව් න පුළුව් . නමු්ත 
රණ්ඩුවක් ව ශය්  නීතයුවකූලව අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බසර ර  
ශස වාවක් පව්තවාශගන යෑමට තිශබන අව යතාව ලසරශස්ලලාම 

ශම් රශට් ජනතාවට ලදිරිප්ත ක  ුතු)යි. ජාතික ප්රවාාන 
ශක මිතෂ්  සභාශේ වාර්තා අුවව  සාමානයශය්  ලංගම ගැන 
විතරක් ක ා කරනවා නම්,   2014 අවුරුේදට අදා ව මා සු)ව 

තිශබන සංඛ්යා ශ්ලඛ්නවලට අුවව  දිනකට මගී්  ලක්ෂ 25කට 
රස් න ප්රමාණයක් ශගන යනවා.  ශම් වාර්තාවට අුවව 
ලංගමශය්  පමණක් දිනකට 2,452,969කට ප්රවාාන පාසුකම් 

සපයනවා.  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, අපි ද  ව ශය්  ශම් ගණන 
ලක්ෂ 25යි කියලා හිතමු. ඒ අුවව එක බසර ර යකි්  ශගන යන 
මගී්  ප්රමාණය සා බසර ර යක තිශබන seats ප්රමාණය ගැන 
බල් නට ශවනවා. ඔබු)මා ද් නවා, seats 42 බසර තිශබනවා, 

seats 54 බසර තිශබනවා. ශම් විධියට බසර ර  ප්රමාණය සා seats 
ප්රමාණය අුවව ගණ්  ාදලා බැලුවාම ටිකක් දිගු සංඛ්යා ශ්ලඛ්න 
ප්රමාණයක් තිශබනවා. මම ඒවා ලදිරිප්ත කිරීමට කාලය ග් න 

බලාශප ශර ්තු) ව් ශ්  නැාැ.  

සාමානයශය්  ශම් ලක්ෂ 25්  වැඩි ප්රමාණයක්, සියයට 
55කට 60ක රස් න ප්රමාණයක් -වර්ෂ අුවව ශවනසර ශවනවා- 
ශම් බසර ර වල හිටශගන තමයි ය් ශ් . ලංගම බසර ර වලට වො 
ශපෞේගලික බසර ර වල ශම් ත්ත්තවය දරුණුයි. අපි ද් නවා 

ලංගම බසර ර වල ශබ ශාෝ විට තිශබන ත්ත්තවයට වො 
ශපෞේගලික බසර ර වල හිටශගන යන මගී්  ප්රමාණය වැඩියි. අපි 
ශම් ප්රමාණය සියයට 50යි කියලා හිු)ව්ත, ඒ කිය් ශ්  බසර 

ර වල වාඩි ශවලා යන ප්රමාණය ලක්ෂ 12,1/2ක් සා බසර ර වල 
හිටශගන යන ප්රමාණය ලක්ෂ 12,1/2ක් ශවනවා. නමු්ත සංඛ්යා 
ශ්ලඛ්න අුවව මට ශප් ව් නට පුළුව්  හිටශගන යන ප්රමාණය 
වැඩියි කියලා.  

එශාම තිබියදී ලංගම බසර ර වලි්  අර්ධ සුශඛ්ෝපශභ ගී 
ශස වාවක් සැපීමශම් තර්කය කුමක්ද? රසන පාසුකම්වල කිසිම 
ශවනසක් නැාැ. අපි හිතමු, කිශලෝමීටර් 100ක දුරක් යනවා 
කියලා. ශක  ඹ ලහලා බදු්ලලට යනවා, එශාම නැ්තනම් ප්රවාාන 

නිශයෝජය අමාතයු)මාශේ දිසරත්රික්කය වන කුරුණෑගලට යනවා 
කියලා හිතමු. ශම කක්ද සපයන ශවනස?  යන කාලය ග්තත්ත, 
ලබා ශදන ශස වය ග්තත්ත, පාසුකම් ග්තත්ත , 
ශක ් ශද සරතරලාශේ ාැසිරීම ග්තත්ත ශවනසක් නැාැ.  

මශේ දැනීශම් ාැටියට ලංගම මඟි්  අර්ධ සුශඛ්ෝපශභ ගී බසර 

ර  ශස වා ගණනාවක් පව්තවාශගන යනවා. දැ්  ඒ ප්රමාණය වැඩි 
ශවලාද ද් ශ්  නැාැ. මම ශම් ද්තත චපුටා ග් නා කාලය වන 
විට සැලකිය ුතු) ප්රමාණයක් පව්තවාශගන ගියා. මම ඒ සංඛ්යා 
ශ්ලඛ්න පසුව ලදිරිප්ත කර් නම්. සමාර මාර්ගවල, 

චදාාරණයක් විධියට ශක  ඹ - වවුනියාව කියන මාර්ග අංක 
87හි ය් ශ්  අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බසර පමණමයි. ශක  ඹ - 
වවුනියාව සාමානය බසර ර යක් ස්තශ්තම නැාැ. ඒ නිසා අපි 

ප මුශව් ම ඔබු)ම් ලාශග්  අා් ශ්  ශමයයි.  ශම්ශක්  
මගී්  ගසා ක් නට චදවු කරනවා ාැශර් නට, අර්ධ 
සුශඛ්ෝපශභෝගී කියන එශක් නිර්වචනය ශම කක්ද?  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි,  රජයට මඟ ශප් වන 
පනතක් තිශබනවා. 1981 අංක 21 දරන ශමෝටර් වාාන 

ගමනාගමනය (සංශ ෝධන; පනත සු)ළුව අදා  වන තව්ත පන්ත 
රාශියක් තිශබනවා. ස්තත සුශඛ්ෝපශභෝගී ශස වයක් ලබා ශදනවා 
නම් ප්ර රනයක් නැාැ. නමු්ත ශම්ශක්  සිදු ව් ශ්  ගසා කෑමක් 

පමණයි.  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, ඊ ඟට මා වැඩිපුරම 
අවධානය ශය මු කර් නට බලාශප ශර ්තු) ව් ශ්  ශමම 
කාරණය ගැනයි. ශදශවනි කාරණය තමයි,  බසර ර වල රසනවල 
ප ල සා රසන අතර ලෙ. 1981 අංක 21 දරන ශමෝටර් වාාන 

ගමනාගමනය (සංශ ෝධන; පනත අුවව බසර ර යක seat එකක 
තිබිය ුතු) ප ල නීතයුවකූලව සහා්  කරලා තිශබනවා, මිතලිමීටර් 
382යි කියලා. ශම්ක සාමානයශය්  ශ්තශරන විධියට කිේශව ්ත, 

ශස් ටිමීටර් 38යි.  ඒ කිය් ශ් ,  අඩියයි අඟ්ල 4යි.  

ප්රවාාන නිශයෝජය සමතිු)මාශග්  මම ශම් කාරණය අා් න 
කැමැතියි. මට හිශතන විධියට අශප්ත  අශ ෝක් අශේසිංා ප්රවාාන 
නිශයෝජය සමතිු)මාට්ත තිශබ් ශ්  මශේ චස මාතම තමයි. 
ශම් ක ාවට ලැාැසරති ශව් න ඕනෑ නිසා මම ඊශේ මශේ 

චරහිශස  ප්රමාණය ශක පමණද කියා බැලුවා. බසර එශක් සීට්  
එකක ප්රමාණය මිතලිමීටර් 382යි කිය් ශ් , අඩියයි අඟ්ල ාතරයි 
ශ් . මශේ චරහිස ශස් ටිමීටර් 47ක් -අඩි එකාමාරක් විතර- 

ප ලයි.  ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, අප ද් නා ශදයක් 
තිශබනවා. ශම්ක ජීව විදයා්තමක කාරණයක්. පිරිමිත අයශේ චරහිසර 
ප ලයි. කා් තාව් ශේ චරහිසර ඊට වො අඩුයි. පිරිමිත අයශේ 

චකුල ප්රශේ ය ප ලි්  අඩුයි. කා් තාව් ශේ එම ප්රශේ ය 
ප ලි්  වැඩියි. ඒක අපට ශවනසර කර් න බැාැ. ඒක මිතනිසු්  
ාැදිලා තිශබන විධියයි. නමු්ත, තිසරු)්  අවුරුේදක් පරණ ශම් 

පනතට අුවව සීට්  එකක ප ල මිතලිමීටර් 382යි.  ශම් මිතලිමීටර් 
382 ප ශ්ල සමතිු)මායි, නිශයෝජය සමතිු)මායි ශදශදනාට 
පුළුව්  නම් වාඩි ශවලා ගිහි්  ශප් ව් න කියා මම අයාශයෝග 
කරනවා. මම ශම් ශපෞේගලිකව  ඔබු)ම් ලා ශදශදනා ගැන 

විශේචනයක් කරනවා ශන ශවයි. ශම්වා කාලයක් තිසරශස  තිශබන 
ශේව්ල.  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, එශාම ය් න බැාැ. නමු්ත 
ශම්  මිතලිමීටර් 382ක්  කියන ලෙ ප්රමාණශේ  සීට්  සමඟ අවුරුදු 
33ක් තිසරශස   බසර ර  ශස වය පව්තවා ශගන ගිහි්  තිශබනවා. 

අ් තර්ජාතික ප්රමිතතිය ග්තතාම ශලෝකය පුරා පිිතග්ත ශදයක් 
තමයි, අඩුම ගණශ්  එක මගිශයකුට මිතලිමීටර් 482ක -
ශස් ටිමීටර් 48ක-  ාරියට කියනවා නම් අඩි එකාමාරක ලෙක් 

තිබිය ුතු)යි කියන එක. මම චදාාරණයක් කිය් නම්. මම වි ාල 
චස මාතක් තිශබන පුේගලශයක් ශන ශවයි. සාමානය මට්ටශම් 
 රීරයක් තිශබන ශකශනක්. මශේ චරහිසර ශදශක් ප්රමාණය්ත 

එක්ක බැලුවාම මට ශස් ටිමීටර් 47ක්, ඒ කිය් ශ්  ාරියටම 
ග්තශත ්ත මිතලිමීටර් 470ක ලෙක් ඕනෑ.  
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ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, තව විනාඩි ශදකකි්  ඔබු)මාශේ ක ාව 
අවස්  කර් න ශවනවා. සභාව ක්ල තැබීශම් විවාදය අප පැය 
භාගශය්  අවස්  කර් න ඕනෑ ශ් . 

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, මට විනාඩි පාක් විතර 

ශද් න.  
 

ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබු)මාශේ ශයෝජනාව යටශ්ත ක ා කර් න කිකකශයෝ වැඩි 
ශවලා. දැ්  ශග ෙක් අය ල්ලලීම් කරනවා.  

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 මට ශපශන් න නම් නැාැ. නිාා්ල ගලප්ත ප්තති ම් ත්රීු)මාශේ 

ශවලාශව්  ශාෝ මට විනාඩි කීපයක් ශද් න.  

එම නිසා ශම් චරහිසරවල ප්රමාණ ග්තතාම ශම් මිතලිමීටර් 382 
කියන ලෙ ශක ශා්තම ප්රාශයෝගික නැාැ. අශනක්  කාරණය තමයි 
ගරු සමතිු)මනි,  මිතනිසු්  කිශලෝමීටර් 100ක, 150ක ගමනක්  -
බදු්ලලට, කුරුණෑගලට- යන ශක ට අපාසුශව්  වාඩි ශවලා 
ය් න බැාැ. ඒ අයශේ ලරියේ ශවනසර කර කර ය් න ඕනෑ. ඒවා 
ගැන කිසිම තැකීමකි්  ශත රව තමයි ශම් සීට්වල   ප්රමිතතිය 
පව්තවා ශගන ය් ශ් . බසර එශක් සීට් ශදකක් අතර දණහිසර ශදක 
තියාග් න තිශබන ලෙ පරතරයට්ත අ් තර්ජාතික ප්රමිතතියක් 
තිශබනවා. ඒක කිසිම බසර ර යක් කිසිශස ්තම පිිතපදි් ශ්  නැාැ.  
ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි,  ශමෝටර් ර  ප්රවාාන පනත 
අුවව බසර එකක ප ල මිතලිමීටර් 2,500යි. බසර එකක සීට් ශද ශක් 
ශප්ත ිත ශදකක් තමයි එ් න පුළුව් කම තිශබ් ශ් . ශම් පනශ්ත 
කියනවා, ඔබු)ම් ලා හිටශගන යන මඟිශයකුට වර්ග මීටරයකි්  
සීශය්  16ක් ශද් න ඕනෑය කියා. සරලව කිේශව ්ත, එක 
පුේගලශයකුට ශස් ටිමීටර් 40ක් දිග 40ක් ප ල ශක ටුවක් 
ශද් න ඕනෑය කියලා කියනවා. මම දැ්  අයාශයෝග කර කියනවා, 
සීට්  ු)ශ්  ශප්ත ිත ගාපු කිසිම බසර එකක සීට් ශප්ත ිත ශදක අතර 
පරතරය -මැේශේ තිශබන ලෙ- මිතලිමීටර් 320ට වො අඩු බව. නීතිය 
අුවව සීට් ශප්ත ිත ශදක අතර ශස් ටිමීටර් 40ක ලෙක් තිශබ් න 
ඕනෑ. ාැබැයි, මුළු එශක්ම තිශබ් ශ්  ශස් ටිමීටර් 32යි.  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, ශම්ක මැේශේ මිතනිසු්  
ශද් ශනකු්ත දමලා, මැේශද්  ශක ් ශද සරතර ච් නැශා ්ත 
යනවා. එම නිසා බසරවල සීට් පැනවීම ග්තශත ්ත, එහි ප ල 
පැාැදිලිවම වැරැදියි. ශම්ක ලතාම කෲර වධ හිංසාවට ලක් කරන, 
විශ  ෂශය් ම කා් තාව්  අපචාරයට ලක් වන ශදයක්.  

 

ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හිටශගන ගියාම රරක්ෂාශේ ප්ර රනයකු්ත තිශබනවා ශ් , 
ශ් ද? 

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හිටශගන යන එක ශා හ මදියි තමයි. අප ශයෝජනා කර් ශ්  

ශම්කයි. නීතිය අුවව ු)ශ්  ශප්ත ිත ගා් න බැාැ. එශාම නම් බසර 
එශක් ප ල වැඩි ශව් න ඕනෑ.  

ඒ වාශේම තමයි seat එශක් ප ල. මිතලිමීටර් 382ක් කියලා 

ඔබු)ම් ලා කියන ඒ ප්රමාණය නීති විශරෝධියි. දැ්  අශප්ත  රශට් 
තිශබන ශප දු ප්ර රනයක් තමයි සරූලලභාවය. 1980 අවුරුේශේ සිටි 
මිතනිසරසු් ශේ  රීර ප්රමාණ ශන ශවයි අද සිටින මිතනිසරසු් ට 
තිශබ් ශ් . ඒ නිසා අනිවාර්ය ය ව ශය් ම seat එකක ප ල 

අ් තර්ජාතික ප්රමිතතිය වන මිතලිමීටර් 480ට ශගන යා ුතු)ම වනවා. 
ඒ වාශේම seats ශදකක් අතර පරතරයට්ත නියමිතත ප්රමාණයක් 
තිශබනවා. අද ශවලා තිශබ් ශ්  ලතාම වංචනික රකාරයට 

මගී්  ගසා කෑමයි. මට ඒක පැාැදිලි කර් න ශවලාවක් නැාැ, 
ශවලාව ශකටි නිසා.  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, ඊ  ඟ කරුණ තමයි, රපන 

 ාලා සම්බ් ධ ත්ත්තවය. ශම්ක ප්රවාාන අමාතයාං යට සෘජුව 
අදා  නැාැ කියලා මම ද් නවා. නමු්ත, අශප්ත  රශට් දීර්ඝ කාලයක් 
ශසෞඛ්ය සමති ධුරය දරපු සමතිවරශයකු තමයි අද ප්රවාාන 

අමාතය ධුරය දර් ශ් . ගරු සමතිු)මනි, අද දිගු දුර බසර නතර 
කරන රපන  ාලා ග්තශත ්ත ඒවා සම්පූර්ණශය් ම වැසිකිිත 
වාශේයි. ගාලු පාශර් ශක සරශග ෙ සිට අම්බල් ශග ෙ දක්වා්ත, 
ුවවර පාර ග්තශත ්ත වරකාශප ල සිට අලේව දක්වා්ත, ඊට පසරශස  

මැ්ලසිරිපුර්ත, පු්තතලම පාශර් තව තැ්  ශදක, ු)නක්ත, 
ර්තනපුරය පාශර් සාැලියශග ඩි්  පසරශස ්ත දිගු දුර බසර නතර 
කරන රපන  ාලා තිශබනවා. ශම්වා ශම නවාද? ගරු නිශයෝජය 

ක ානායකු)මනි, ශම්වා සම්පූර්ණ ව ශය්  මා ජනතාව 
තිරිසුව්  ශලස සලකා කටුතු) කරන සර ාන. ඒ වාශේම ශම් 
සර ානවල රාාරවල ප්රමිතතිය අ් තිම පා  මට්ටමක තිශබ් ශ් . 

ඒවාට අධික මිතලක් ශගව් න්ත වනවා. 

 

ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සමතිු)මාට්ත විනාඩි 15ක කාලයක් ශද් න තිශබනවා. 
ඔබු)මාට තව විනාඩි 2යි තිශබ් ශ් . තව කිකකශයෝ 

ු)් ශදශනක් ල්ලලීම් කර තිශබනවා. 
 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, මශේ ක ාව අවස්  

කර් නම්.  

ගරු සමතිු)මනි, රපන  ාලාවල ප්රමිතතිය සම්බ් ධශයුව්ත 

තමු් නා් ශස ට මැදිා්ත වීමක් කර් නය කියා මම ල්ලලා 
සිටිනවා.  

ශම් ශයෝජනාව ලදිරිප්ත කරමිත්  අවසාන ව ශය්  මම ශම් 
කරුණ කිය් න කැමැතියි. විශ  ෂශය් ම බසරවල ප්රචාරය කරන 

ගීත ශම නවාද කියලා බල් න. ඒ වාශේම VCD මඟි්  සංගීත 
ස් දර් න තමයි බසරවල ශග ෙක් ශවලාවට දමා තිශබ් ශ් . 
ශම්වා කිසිම ශකශනකුට අාශගන ල් න පුළුව්  ශේවලු්ත 

ශන ශවයි. සදාචාරා්තමක පැ්තශත්  පමණක් ශන ශවයි, ඒවා 
කිසිම ශකශනකුට සලවම් ක්  ශද් න්ත බැාැ. එකම ශේ 
ඔබු)ම් ලා ශම් පිිතබහව ද් නවාද කියලා මම ද් ශ්  නැාැ. 

බසර ර වලදී ලතාම්තම කෲර වධ හිංසාවකට ශම් රශට් ජනතාව 
ප්ත කරනවා. ශම් ප්ර රනය තිශබ් ශ්  බසර ගාසරු) පිිතබහව 
ශන ශවයි. ගරු සමතිු)මනි, ශකටි කාලයක් සු) ත ඔබු)මා ශම් 

සහාා  මැදිා්ත ශවලා බසරවල seat ප්ර රනය සු)ළු මා ලදිරිප්ත ක  
ප්ර රන විසහ් න කටුතු) කර් න කියලා මා ල්ලලා සිටිනවා.  

ශමෝටර් ර  රඥාපනත අුවව කියලා ශල රි චැසි ශගනැ්ලලා 

බසර බවට ප්ත කරන ක්රමය ශවනසර කරලා ශම් රශට් බසර ර  සහාා 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

ශවනම පනතක් ශේ් න කටුතු) කර් න කියලා ල්ලලා සිටිමිත්  
මශේ ක ාව අවස්  කරනවා. 

ශබ ශා ම සරු)තියි. 
 

ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශයෝජනාව සරිකර කිරීම සහාා ගරු නිාා්ල ගලප්ත ප්තති 
ම් ත්රීු)මා. ඔබු)මාට විනාඩියක්ව්ත නැාැ. 

 
[අ.භා. 6.44] 
 

ගු ියහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

සභාව ක්ල තැබීශම් ශයෝජනාව ව ශය්  ගරු බිම්ල 
ර්තනායක ම් ත්රීු)මා ලදිරිප්ත ක  ලතාම්තම කාශලෝචිත 
ශයෝජනාව මා සරිකර කරනවා. 

 

ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශා හයි, ශබ ශා ම සරු)තියි. 

ගරු ච් දිම ගමශේ මැතිු)මා.  

 
[අ.භා. 6.45] 
 

ගු චන්දිම ගමනේ මහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
සරු)තියි, ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි. 

අශප්ත  බිම්ල ර්තනායක ම් ත්රීු)මා ලදිරිප්ත ක  සභාව ක්ල 
තැබීශම් ශයෝජනාශේ අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බසර ර  ශස වා ගැන 
සහා්  වුණා. අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බසර ර වල පමණක් ශන ශවයි, 
අපි නගරා් තර - intercity -  බසර ර  ශස වා පිිතබහව ක ා ක ්ත 

ත්ත්තවය එශාමමයි. මයිශක්රෝ බසර තමයි ශම් සහාා ශය දා 
ග් ශ් . මයිශක්රෝ බසරවල seatsවල ප්රමිතතිය පිිතබහ ඒ විධියටම 
ප්ර රනයක් තිශබනවා. ඒ වාශේම මයිශක්රෝ බසරවල වාුත සමීකරණ 

ය් ත්ර තිශබනවා කිේවාට ඒවා ශබ ශාෝ දුරට ක්රියා්තමක ව් ශ්  
නැාැ. ක්රියා්තමක වුණ්ත, ජනතාවට ඒශක්  රසරනය අඩු වීමක් 
ව් ශ්  නැාැ.  

ශම් ාා සම්බ් ධ නීති පසු ගිය කාලශේ ව්ල වැදිලා තිබුශණ්. 
පසු ගිය කාලශේ්ත දක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගශේ සුශඛ්ෝපශභෝගී බසර 
ර  ධාවනය සිදු වුණා. ඒ කාලශේ දක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගශේ බසර 

ර  ධාවනය කිරීමට අවසර දු් ශ්  ඒ කාලශේ සිටි රාජපක්ෂ 
මා්තතයාශේ හිතවු)් ටයි. ඒ සහාා ශට් ෙර් කිරීශම් ක්රමයක් -
ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියක්- ක්රියා්තමක කශ   නැාැ. ශම්ක රජයට 
ශා හට ලාභ ග් න පුළුව්  අවසර ාවක් වුණ්ත ඒවා එශාම වුශණ් 

නැාැ. දක්ෂිණ අධිශේගී මාර්ගශේ එකල ධාවනය වුශණ් 
අුවරාධපුරශේ එක්තරා බසර වයාපාරිකශයකුශේ බසර. අද එු)මා 
තමයි රාජපක්ෂ මා්තතයා අුවරාධපුරයට රවාම ක් න ශබ ් න 

දීලා, නවාතැ්  දීලා රැසරවීම් ටික කර් ශ් . ඒ වාශේ ශේ පාලන 
පසු බිමක් තමයි ශම්වාශේ තිබුශණ්. ඒ නිසා මම සමතිු)මාශග්  
සා නිශයෝජය සමතිු)මාශග්  ල්ලලා සිටිනවා, ශමශලස 

ශේ පාලනීකරණය වුණු ශේව්ල ලදිරිශේදී ලව්ත කරලා ප්රවාාන 

ශස වය ු)ිත්  චසසර ශස වයක් සපයන ගම් ම ලාභ ග් න 
පුළුව්  පසු බිමක් නිර්මාණය කර් න කියලා. ශබ ශා ම සරු)තියි. 

 
ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගුණශස කර මැතිු)මාශේ වයාපාරය  දක්ෂ විධියට කරශගන 
යනවා. එු)මා ශා හ වයාපාරිකශයක්. 

මී ඟට, ගරු නිම්ල සිරිපාල ද සි්ලවා අමාතයු)මා. 
 
[අ.භා. 4.47] 

 

ගු ියමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහතා (ප්රවාහන  හා ිංවිල් 

ගුවන් නසේවා අමාතයුරමා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - தபாக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் விமானச் தசகவகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි,  ලතාම කාශලෝචිත  සභාව 
ක්ලතැබීශම් ශයෝජනාවක් ශම් ගරු සභාවට ශගනැ්ලලා, අශප්ත  
ප්රවාාන ක්ශෂ ත්රශේ තිශබන සුවිශ  ෂ අඩු පාඩු ගණනාවක් 

ශප් වා දීම ගැන මම ප මුශව් ම ගරු බිම්ල ර්තනායක 
ම් ත්රීු)මාට සරු)තිව් ත වනවා. ඒ වාශේම මම ගරු ච් දිම 
ගමශේ ම් ත්රීු)මාට ච්තතරයක් ශද් න කැමැතියි. පසු ගිය 

රණ්ඩු කාලශේ ශවච්ච ඒ අඩු පාඩුකම් දැ්  ශව් ශ්  නැාැ. 
ාැබැයි, රණ්ඩු පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු් ශග්  සා විපක්ෂශේ 
ම් ත්රීවරු් ශග්  මට වි ාල ශලස බලපෑම් තිශබනවා. එු)ම් ලා 

ාැමදාම bus permits ශද් න කියලා මට ලිුතම් එවනවා. මම කියා 
තිශබනවා, ශම් යා පාලනය යටශ්ත එදා දු් නා වාශේ bus 
permits ශද් න පුළුව් කමක් නැති බව.  කැබිනට් තීරණයක් 

අුවව ඒ සියලු ශේම ශට් ෙර් කර් න අපි කටුතු)  කරලා 
තිශබනවා. ඒ තීරණයට එශරහිව බසර හිමිතය්  ශර ෂරඨාධිකරණශේ 
නඩු 8ක් file කරලා තිශබනවා. ඒ නඩු 8 අවස්  වුණු වාාම ඒ 
නඩු අශට්  ලැශබන තී් දු අුවව ලතාම පාරදෘෂයභාවයකි්  ුතු)ව 

ශම් කටුත්තත කරන බව මම ප්රකා  කර් න කැමැතියි.  

අශප්ත  ගරු බිම්ල ර්තනායක මැතිු)මාශේ ශම් සභාව ක්ල 
තැබීශම් ශයෝජනාශේ කරුණු කිහිපයක් සහා්  ශවනවා. 

ප මුශවනි කාරණය තමයි අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බසර ර  ශස වා 
පිිතබහව. අශප්ත  ශක මිතසශම්  ශමවැනි බසර ර  459කට අවසර පත්ර 
දීලා තිශබනවා. ශම කද, අ් තර් ප ා්ත අතර දුවන ඒවා විතරයි 

අපට එ් ශ් . නමු්ත ඒ ඒ ප ා්තවල මාර්ග අධිකාරී්  විසි්  
ශම නවා කරලා තිශබනවාද කියා අපි ද් ශ්  නැාැ. නමු්ත 
අ් තර් ප ා්ත අතර තමයි ශම් බසර ධාවනය ව් ශ් . ශම් බසර ර  

459 ලබාදීශම් නිර්ණායක ගණනාවක් තිශබනවා. ඔබු)මා සලවවා, 
ශම්ශක් තිශබන ශවනස ශම කක්ද  කියලා. අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී 
ර යක් ශව් න නම් එශක් tinted glasses  තිශබ් න ඕනෑ  

curtains  දාලා තිශබ් න ඕනෑ  headrest එකක් තිශබ් න ඕනෑ. 
එවැනි පාසුකම් ගණනාවක් නියාමනය කරලා තිශබනවා. ඒ 
වාශේම අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී ර වල මගී් ට හිටශගන ය් න 
පුළුව් කමක් නැාැ. සියලු ශදනාම වාඩි ශවලා ය් න  ඕනෑ.  ඒ 

දවසරවල අශප්ත  ගමනාගමන ශක මිතසශම් නිලධාරි්  සා  ශම රටුව 
වි රවවිදයාලශේ මාාචාර්යවරු ගණනාවක් එකු) ශවලා  
නිර්ණායක ාැදුවා. ඒ අුවව තමයි තවම ය් ශ් .  

මම දැ්  ශබ ශා ම අමාරුශව්  ඒ නිර්ණායක ශවනසර කිරීම 
සහාා කමිතටුවක් ප්ත කරලා තිශබනවා. ඒ අුවව අර්ධ 
සුශඛ්ෝපශභෝගී බසර ර වල මගී්  හිටශගන ගිශය ්ත 

405 406 

[ගරු බිම්ල ර්තනායක මාතා] 
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ශක ් ශද සරතරට එ් න කියලා ප් තියකට ය් න කියනවා   

ඔලවට ශප ඩි දෙයක් ගානවා. ශම් වාශේ සරල දඬුවම් තමයි 
තිශබ් ශ් . නමු්ත ශක ච්චර checkersලා දාලා ස්ලලුව්ත ශම් 
වාශේ ගැටලු රාශියක් තිශබන බව මම පිිතග් නවා. ඒ නිසා 
ලදිරිශේදී  ශම් පිිතබහව මීට වො දැඩි නීති  අපි ශගන එනවා. ඒ 

වාශේම ලංකා ගමනා ගමන මණ්ෙලශේ - SLTB - බසර ර  12යි 
දුව් ශ් . ඒ කිය් ශ්  ශක  ඹ,  යාපනය සා වවුනියාව අතර 
බසර ර  8කු්ත, ශක  ඹ - බදු්ලල අතර බසර ර  4කු්ත පමණයි. එහි 

සිටින අශප්ත  සභාපතිු)මා අපට වාර්තා කරලා තිශබනවා, ලංකා 
ගමනා ගමන මණ්ෙලයට අය්ත බසර ර වල ශම් විධියට හිටශගන 
මගී්  ශගන යෑම තානම් කරලා ඒ අව ය ප්රමිතතියට බසර ර  සකසර 

කර් න කියලා එු)මා ාැමවිටම ච පශදසර ලබා ශදන බව. 

ශම් බසර ර වල seats  පිිතබහව ාදලා තිශබන නිර්ණායක 
ලතාම ය්ල පැන ගිය නිර්ණායක වනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන්ත බල් න 

මම විශ  ෂ කමිතටුවක් ප්ත කරලා තිශබනවා. දැනට ඒ කමිතටුව 
මඟි්  ශම් නිර්ණායක වි රශ්ලෂණය කරලා, අ් තර් ජාතික 
ප්රමිතතිය  ගැන්ත ක්ලපනා කරලා අලුශත්  නිර්ණායක සකසර කිරීම 
සහාා - 

      

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

 
නැඟී ිංටින ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු ියනයෝජය කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු බිම්ල ර්තනායක ම් ත්රීු)මා. 

 
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සමතිු)මනි, මශේ ක ාශේ අතපසුවීමක් සිේධ වුණා. 

ස්තතටම ශම් කාරණය පිිතබහව පාර්ලිශම්් ු)ශේ  Members’ 
Service Office එශක් කටුතු) කරන සාකාර අධයක්ෂ සී. 
කලංූ රිය මැතිු)මා සුවි ාල ශවශාසක් දරා තිශබනවා. එු)මාශේ 

තමයි ශම් අධයයනය. ඒ කමිතටුවට එු)මාව්ත කැහව් න කියලා 
මම ඔබු)මාශග්  ල්ලලා සිටිනවා.  

 
ගු ියමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔේ. අපට එු)මාව්ත එකු) කර ග් න පුළුව් . එපමණක් 
ශන ශවයි, ශම් කමිතටුශේ වාර්තාව ලැබුණාට පසුව  මම අශප්ත  

අධීක්ෂණ සභාවට ඒ කමිතටු වාර්තාව ලදිරිප්ත කරනවා. ශම න 
ශම න නිර්ණායක ශවනසර ක  ුතු)ද, අලුශත්  එකු) ක  ුතු)ද 
කියන කාරණා පිිතබහව අපි ම් ත්රීු)ම් ලාශේ්ත අදාසර අරශගන 
අපි ඒ වැරැදි නිවැරදි කිරීමට ූ දානම් බව මම ප්රකා  කර් න 

කැමැතියි.  

තව්ත ශදයක් කිය් නට කැමැතියි.   අපට තිශබන එක 
ප්ර රනයක් තමයි ප ා්ත මගී ප්රවාාන ශස වාවල තිශබන ප්ර රනය. 

ප ා්ත මගී ප්රවාාන ශස වශේ කටුතු) සම්බ් ධශය්  නිශයෝග 
දීමට, ඒ පිිතබහව කටුතු) කිරීමට මධයම රජය ාැටියට අපට කිසිම 
බලයක් නැාැ. ඒ ඒ ප ා්ත සභාව විසි්  සකසර කරන ලද  ප්රඥප්ත ති 

අුවව, ඒ ඒ ප ාතට රශේි.ක වුණු ප ා්ත මගී ප්රවාාන ශස වා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම මාර්ගසර  මගී ප්රවාාන ශස වා තිශබනවා. 

අපි අද භාණ්ොගාරශේදී විශ  ෂ රැසරවීමකු්ත පැවැ්තවූවා. එහිදී 
අපට ශපුවණ කාරණය තමයි, ප ා්ත මගී ප්රවාාන ශස වාවල අය 
බසර ර වලට දිගට ාරාට බලපත්ර ශදනවා. සමාර ශවලාවට එක 
මාර්ගයක බසර ර  වි ාල ප්රමාණයක් ධාවනය වනවා.  

දැ්  ඔබු)මා කිේවා, සමාර බසර ර වල මිතනිසු්  හිටශගන 
ගම්  කරනවා කියලා. ශක ච්චර බලපත්ර දු් න්ත ප්ර රනය විසඳිලා 
නැාැ. නමු්ත, බසර හිමිතශයෝ කිය් ශ් , "බසර වැඩියි. සමාර 

tripsවලට ශසනග නැාැ. අපට පාඩුයි." කියලා. අ් තර් ප ා්තවල 
අපි නියාමනය කර් ශ් , බසර ර  3,200යි. ඒ ප්රමාණය වැඩි 
කර් න අපි කැමැති නැාැ. ශම කද, බසර කර්මා් තය තිශය් නට 

ඕනෑ. බසර කර්මා් තය මරා දමා අපට ශම්ශක් ප්රගතියක් 
ශප් ව් න පුළුව් කමක් නැාැ.  

ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ෙලය ප්රතිවුාගත කිරීශම් 

ක්රියාවලිය සිදු කරන ගම් ම අපි වො ශා හ ශස වාවක් ලබා දීම 
සහාා අව ය කටුතු) කරනවා. ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඔබු)මා ලතාම 
වැදග්ත කාරණයක් කිේවා, දුර ගම් වල ශයශදන බසර ර  
රියැදුර්  මගී් ට ශ්ත පානය සහාා නතර කරන තැ්  පිිතබහව. 

එහි ස්තත ත්ත්තවය අපි ද් නවා ශ් . රියැදුරා ශක ශා ද ගිහි්ලලා 
බසර ර ය නව්තව් ශ් ? තම් ට යම් රකාරයක වාසියක් 
ලැශබන ශභෝජනාගාරයක. ස්තත ව ශය් ම ඒ ක්රමශේදය 

ශවනසර විය ුතු)යි. එය නියාමනය කර් න ප මුව, අපි ඒ සහාා 
වැෙ පිිතශව ක් සකසර ක  ුතු)යි. මම ශම් සම්බ් ධව ගරු 
චම්පික රණවක සමතිු)මාට්ත කියා සිටියා.  

අපි පිට රටවලට ගිශය ්ත දකිනවා, වාාන නව්තවන තැ් වල 
ලතා ශා හ මට්ටශම් ශභෝජනාගාර, ශභෝජන ාලා, වැසිකිිත ාා 
කැසිකිිත පාසුකම් තිශබන බව. නමු්ත, එවැනි සර ාන අශප්ත  රශට් 

නැාැ. ඒ නිසා නාගරික සංවර්ධනය්ත සමඟ නගර රස් නශේ 
සති routesවල ශමවැනි මධයසර ාන කීපයක් සකසර කර් න අශප්ත  
මාානගර ාා බසරනාහිර සංවර්ධන අමාතයාං ය්ත සමඟ දැ්  

සාකච්ඡා කර ශගන යනවා. එම සර ාන සකසර කරලා අපි රීතියක් 
ශගශන් න ඕනෑ, "බසර ර  නැවැ්තවිය ුත්තශ්ත, ප්රමිතතියකි්  ුතු) 
තැ් වල පමණයි." කියලා. 

 
ගු ියහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

බසර ර  හිමිතශයෝ කුණු ක් න දීලා, double  අය කරනවා. 
 

ගු ියමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Double අය කරනවා විතරක් ශන ශවයි. රියැදුරාට ගානකු්ත 
ලැශබනවා ශ් . අපි ශම් ප්ර රනය ද් නවා. අශප්ත  ප්රවාාන ක්ශෂ ත්රය 
දිුතණු වීම්ත සමඟම අපි අව ය පිිතයම් ශය දනවා. 

අශප්ත  highwaysවල දැ්  ලතා ශා හ ශභෝජනාගාර ාදලා 
තිශබනවා. ඒක අපට රෙම්බරයට කාරණයක්. නමු්ත, අශප්ත  
අශනක් මාර්ගවල එවැනි ත්ත්තවයක් නැාැ. එම මාර්ගවල්ත 

ශමවැනි ශභෝජනාගාර සති කිරීම සහාා අව ය ක්රමශේදය 
අනිවාර්යශය් ම අප විසි්  සකසර ක  ුතු)යි. Highwaysවල 
එවැනි ප්ර රනයක් සති ශව් ශ්  නැාැ. ඒ සහාා අව ය පිිතයම් 

ශය දා තිශබනවා. 

ගරු ම් ත්රීු)මනි, ගීත ප්රචාරය සා DVD පටි නැරඹීමට 
සැලැසරවීම පිිතබහව ඔබු)මා කිේවා. අද ශම් රශට් ශග ෙක් මාධය 
රයතන අාව්ල බසර ර ය පිටු පස ගිහි් , ඔ් න රුපිය්ල 

10,000ක් දු් නා  5,000ක් දු් නා  6,000ක් දු් නා කියලා ප්රචාරය 
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පාර්ලිශම්් ු)ව 

කරනවා. වැඩිශය්  සේශද දාපු තරමට ස්ලලි ශදනවා.  බසර ර  
තම් ශේ ප්රචාරක මාධයයක් බවට ප්ත කර ගැනීමට අද ශග ෙක් 
මාධය රයතන කටුතු) කර තිශබනවා. ස්තත ව ශය් ම ශම් 

නිසා බසර ර ශේ ගම්  කරන ජනතාවශේ මූලික ප්රජා අයිතී්  
නැති ශවලා තිශබනවා. තම් ට නිදා ග් න ඕනෑ නම්, නිදා ග් න 
බැාැ. ප්රිය ශන වන සංගීතයට සව්  ශද් න සිදු වනවා. ශමහි  

ප්රමිතතියක් නැති බව අපි පිිතග් නවා. ශමය ටිකක් සංකීර්ණ 
ප්ර රනයක්. එවැනි ශේව්ල නතර කිරීම පිිතබහව නීතයුවකූල 
ත්ත්තවය්ත බලලා, ඒ පිිතබහව අපට ග් න පුළුව්  ක්රියා මාර්ග 

ශම නවාද කියලා ක්ලපනා කරලා, නීති පේධතියක් ශගන ඒම 
ලතාම ශා හයි. ඒක අනිවාර්යශය් ම අපි ක  ුතු)යි. ඒ සහාා්ත  
සියලුශදනාශේම සාශයෝගය අපි බලශප ශර ්තු) වනවා. 

ලදිරිශේදී ශම් ත්ත්තවය ශවනසර කර් නට අපට පුළුව්  ශවයි.  

බසර ර වල රසනවල ප ල, රසනවල පරතරය ගැන අශප්ත  
අවධානය ශය මු ශවලා තිශබනවා. ස්තත ව ශය් ම අශප්ත  නව 
ගමනාගමන ප්රතිප්තතිය අුවව අපි බලාශප ශර ්තු)  ශව් ශ්  

ශක  ඹ සා ඒ තදාස් න ප්රශේ  අතර ශම් කටුතු) ක්රියා්තමක 
කර් නයි. ගරු ම් ත්රීු)මනි, ඒ සහාා ප්ර රනයකු්ත තිශබනවා. 
දැනට තිශබන බසර ටික ඔක්ශකෝම අයි්  කරලා දා් න කිේශව ්ත, 

ඒක ප්රාශයෝගික ශව් ශ්  නැාැ. ශම්වා සහාා මුද්ල රශයෝජනය 
කරපු අශප්ත  ශේශීය වයාපාරිකශයෝ ශම කද කර් ශ් ? ඒ අය බසර 
ර වල දැනට තිශබන seats  ගලවලා ඒ අයට එක පාරටම ශල කු 

seats සවි කර් න බැාැ. බසර fleet එක කලි්  කලට ශවනසර 
ශවනවා. බසර එකක් පාවිච්චි කරලා අයි්  කරන ශක ට අපි 
අලුශත්  බසර එකක් ශගශන් න ලෙ ශදනවා. ඒ ශගශන් න ලෙ 

ශදන ශක ට ශම් අලු්ත නිර්ණායකය්  අපි සු) ්ත කරනවා. එය 
පියවශර්  පියවර ක්රියා්තමක කර ඔබු)මා කියන රකාරයට 
ජනතාවට සුවපාසුශව්  ගම් බිම්  ය් නට පුළුව්  විධියට 

අව ය පාසුකම් අපි ලබා ශදනවා. ාැබැයි, තව කාරණයක් 
කිය් න ඕනෑ. බසර එශක් විතරක් ශන ශවයි, දුම්රිශේ්ත මඟී්  
එ්ලලිලා යනවා. අපි වි ාල පරිරමයක් ග් නවා, දුම්රිශය්  ශගන 
යන ජනතා ප්රමාණය වැඩි කර් න.  

 

ගු ියහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

දුම්රිය ශපට්ටි ගණන වැඩි කර් න. 

 
ගු ියමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

අපට එ් ජි්  අව යයි. එපමණක් ශන ශවයි, අපට ලක්මනි්  

ය් න  ක්තිම්ත track  එකක් අව යයි. ශක ශා මද, track  එක 
 ක්තිම්ත ශව් ශ් ? සමාර තැ් වල ශවලාව අඩු කර ග් න 
double lines අව යයි. ඒ වාශේ තැ් වල අනවසර පදිංචිකරුව්  

පිරිලා. කැලි.වැලි දුම්රිය මාර්ගය සහාා අපට මිතලියන 2,000ක් 

ලබා දු් නා. නමු්ත අපට තවම්ත බැරි ශවලා තිශබනවා, ශම් 

ල් න අනවසර පදිංචිකරුව්  ලව්ත කරලා double lines දා 
ග් න. අපට ප්රවාාන ශස වය  ක්තිම්ත කිරීම සහාා නව 
ක්රියාමාර්ග රාශියක් ග් නට සිදු ශවනවා. එශස  කරන විට අපි 
ජනතාවශේ පැ්තශතුව්ත ක්ලපනා කර් න අව ය ශවනවා. ඒ 

අසරණ මිතනිසු්  දවසි්  ශදකි්  එ වලා දාලා ශම් railway lines  
ාදලා ාරි ය් ශ්  නැාැ. ඔවු් ට්ත අපි යම් වික්ලප ක්රමයක් 
සකසර කරලා දීලා  දුම්රිය මාර්ගවල ඒ වැෙ කටුතු) කර් න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය ක ානායකු)මනි, වාාන තදබදය පිිතබහ 
ප්ර රන තිශබනවා. වාාන තදබදය සති වීමට ශා ු)ශවන කාරණා 
පිිතබහව අපි ශා ය් නට ඕනෑ. ඒ සහාා වික්ලප වැෙ පිිතශව ක් 

සකසර කර් න අව ය ශවලා තිශබනවා. අපි මාා මාර්ගශේ බඩු 
ප්රවාානය ගැන්ත සැලකිලිම්ත ශව් න ඕනෑ. අපි ඒ බඩු ටික 
දුම්රිශය්  ප්රවාානය කර් න කටුතු) කර් න ඕනෑ. 

ත්රිකුණාමලශේ සිට දවසකට ්ක් 86කි්  පු්තතලමට ග්ල අඟුරු 
ශගනාවා. නමු්ත මම අමාතයවරයා වුණායි්  පසරශස  ඒ සහාා 
ශවනමම බඩු ශගනයන දුම්රියක් - flatbed - ලබා දීලා දැ්  ්ක් 
86ම ය් ශ්  නැාැ. පරිසරය්ත රැශකනවා. දුම්රියට්ත රදායමක් 

ලැශබනවා. දැ්  දුම්රිශය්  තමයි ඒවා ශගන ය් ශ් . ප්රීමා පිටි ඒ 
රකාරශය් ම ශගන යාම සහාා අපි ගිවිසුමකට සු) ්ත වීමට 
කටුතු) කරනවා. අපි ප්රවාාන ක්ශෂ ත්රය පිිතබහව දැක්මකි්  ුතු)ව 

කටුතු) කරනවා. නමු්ත, "ශක ්තු) ශර ටි ාදනවා වාශේ" අද 
ාදලා, "ශම් න ග්තතා, ශම් න දැම්මා, ශම් න කෑවා" කියලා 
කරනවා වාශේ ශම්වා කර් න පුළුව් කමක් නැාැ. 

කාලා් තරයක් තිසරශස  එකු) වුණු සමාජීමය ප්ර රන රාශියක් 
තිශබන රටක ලතාම පරිසරසශම් , ජනතාවට දැඩි ාානියක් 
ශන වන රකාරශය්  ශම් ප්රවාාන ක්ශෂ ත්රය අපි සකසර කිරීම 

සදාා කටුතු) කරන බව ප්රකා  කරමිත්  ශම් කාරණා පිිතබහව 
අශප්ත  අවධානය ශය මු කිරීමට ගරු බිම්ල ර්තනායක 
පාර්ලිශම්් ු) ම් ත්රීු)මා ග්ත ච්තසාායට සරු)තිව් ත ශවමිත්  

මශේ ක ාව අවස්  කරනවා. ශබ ශා ම සරු)තියි. 
 
එකල්හි නේලාව අ.භා. 7.00  වුනයන්  ියනයෝජය කථානායකුරමා 

විිංන් ප්රශ්නනය නනොවිමසා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් තබන ලී . 
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, 2016 නනොවැම්බර් 16 වන දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 නනොවැම්බර් මස 22 වන අඟහුවාදා 
පූ.භා. 9.30 වන නතක් කල් ගින  ය. 

  
அப்தபாழுது பி.ப. 7.00 மைியாகிவிடதவ, மாண்புமிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் வினா விடுக்காமதலதய பாராளுமன்றத்கத 

ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், அதனது 2016 நவம்பர் 16ஆம் திகதிய 

தீர்மானத்திற்கிைங்க, 2016 நவம்பர் 22, தசவ்வாய்க்கிைகம மு.ப. 

9.30 மைிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

It being 7.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 
adjourned Parliament without Question put. 

 Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on  
Tuesday, 22nd November, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th November, 2016.  
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[ගරු නිම්ල සිරිපාල ද සි්ලවා මාතා] 



සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මු්රණය සහාා සරවකීය නිවැරදි ක  ුතු) තැ්  දක්වුව රිසි ම් ත්රී්  මිත්  පිටපතක් ශගන නිවැරදි ක  ුතු) 

රකාරය එහි පැාැදිලිව ලකුණු ශක ට, පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශන ලක්මවා හැන්සාඩ් සංසරකාරක ශවත ලැශබන ශස  එවිය ුතු)ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, ිරුළපන පාර, අංක 163 දරන සනථානනයහි ිළහිටි 
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ිතල ී  ගත හැක. 
 

නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  
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இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்தஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 
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பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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